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ً
قريبا الأو�ضاع الميدانية في منطقة ال�صراع الرئي�سية
�شمخاني ي�ؤكد �أن معركة حلب �ستغ ّير

ً
أوروبيا� :أوروبا تجني ثمار ما زرعته في �سورية
الأ�سد ي�ستقبل وفد ًا �

أكد أمين سر المجلس األعلى لألمن القومي
اإليراني علي شمخاني ،أنّ ظروف الميدان
ف��ي أب��رزن��ق��اط االش��ت��ب��اك ستشهد تغيّرا ً
جذرياً ،في ظل رفع مستوى التنسيق بين
إيران وروسيا وسورية وجبهة المقاومة،
ضد التكفيريين والنجاحات االستراتيجية
للجيش والدفاع الوطني في معركة حلب
التي ستغير قريبا ً األوض��اع الميدانية في
منطقة الصراع الرئيسية بشكل أساسي.
شمخاني ك��رر خ�لال استقباله رئيس
المجلس اإلسالمي األعلى عمار الحكيم القول
أنّ «إي��ران مستمرة في مساعدة حكومتي
العراق وسورية وتقديم العون اإلستشاري
لهما حتى زوال خطر المجموعات اإلرهابية
في المنطقة بشكل كامل».
واعتبر المسؤول اإليراني إنّ «أميركا و
بعض حلفائها سعوا طوال السنوات السبع
الماضية لتبرير تواجدهم في المنطقة،
وتحركاتهم غير المستقرة بحجة محاربة
اإلره��اب في سورية والعراق ،لكن القوات
األمنية العراقية أثبتت أنّ دحر «داعش»
ممكن أن يتحقق بسرعة اع��ت��م��ادا ً على
القدرات الوطنية».
ج��اء ذل��ك ف��ي وق���ت ،استقبل الرئيس
ال��س��وري ب��ش��ار األس���د ،أم���س ،وف���دا ً من
البرلمان األوروب��ي برئاسة خافيير كوسو
نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في
البرلمان.
وأ ّكد األسد خالل اللقاء أنّ المشكالت التي
تواجهها أوروبا اليوم من اإلرهاب والتطرف
وموجات اللجوء سببها تبني بعض قادة

الغرب سياسات ال تخدم مصالح شعوبهم،
وخاصة عندما ق��دم ه��ؤالء ال��ق��ادة الدعم
والغطاء السياسي للمجموعات اإلرهابية
في سورية.
كما ش��دد على أهمية دور البرلمانيين
األوروبيين في تصويب بعض من سياسات
حكوماتهم والتي أدت إلى تفشي ظاهرة
اإلرهاب وإلى تدهور األوضاع المعيشية في
سورية.
من جهتهم أشار البرلمانيون األوروبيون
إل��ى أنّ زيارتهم لسورية ،ومشاهدة ما
يعانيه الشعب السوري من جرائم اإلرهاب؛
ستمكنهم م��ن العمل م��ن أج��ل تصحيح
سياسات الحكومات األوروبية ،والضغط
باتجاه رفع العقوبات الجائرة المفروضة
على الشعب السوري.
وشدد أعضاء الوفد على ضرورة الحفاظ
على سيادة سورية ،وع��دم المساس بها
وأنّ السوريين وحدهم من يقررون مستقبل
بلدهم بعيدا ً عن أيّ تدخل خارجي.
ميدانياً ،استهدف الجيش السوريّ أمس،
مواقع المسلّحين في محيط طريق كاستيلو
بريف حلب الشمالي ،تمهيدا ً لتقدّمه باتجاه
الطريق االستراتيجية و السيطرة عليها.
في غضون ذلك ،دارت اشتباكات متقطعة
في منطقة مزارع المالح في الريف الشمالي
بعد إحباط الجيش السوريّ هجوما ً ش ّنه
مسلّحو «جبهة النصرة» و»ح��رك��ة نور
الدين الزنكي» و»فيلق الشام» وفصائل
إرهابية أخرى باتجاه نقاطه.
المصادر الميدانية أكدت تكبد المهاجمين

عددا ً من القتلى والجرحى أثناء االشتباكات
م��ع الجيش ال��س��وري ،بينهم مسؤولون
م��ي��دان��ي��ون ،ف��ي حين ق��ام س�لاح �ا ً الجو
والمدفعية السوريين ،باستهداف ما تبقى
من تج ّمعاتهم الخلفية في المنطقة.
هذا و تحدثت تنسيقيات المسلحين في
حلب عن مقتل  29عنصراً ،من الفصائل
المسلحة في معارك قرب طريق الكاستيلو،
إضافة لمقتل  75أخرين ،بينهم قادة بمعارك
مزارع المالح شمال المدينة أخيراً.
وفي حلب المدينة ،وبالتزامن مع هجوم
الريف الشمالي ،إندلعت إشتباكات عنيفة
في محيط قلعة حلب ،دون تغيّير في خريطة
سجل سقوط عدد من القذائف
السيّطرة ،وقد ّ
على أحياء حلب المدينة في ضاحية األسد
والحمدانية والجميلية ما أدى إلى استشهاد
خمسة مدنيين وعدد من الجرحى.
كما و أحرز الجيش السوري تقدّم مه ّم
سيطر على
ف��ي معامل الليرمون ،حيث َ
محالج الثورة وال ّرصافة وتشرين ومباني
الكولونيز ومعمل التبغ ،ليقترب من دوار
الليرمون ،ويزيد الخناق على حي بني
زيد في الشمال الغربي ،الذي يع ّد المركز
الرئيسي إلطالق  %70من القذائف وجرر
الغاز المتفجرة على أحياء حلب الغربية،
والذي يحدّه من الجهة الشمالية حي الشيخ
مقصود الخاضع لسيطرة األكراد.
وف��ي ري��ف ال�لاذق��ي��ة ال��ش��م��ال��ي ،أطلق
الجيش السوري و مجموعات من نسور
الزوبعة و صقور الصحراء و مغاوير البحر،
عملية عسكرية واسعة بهدف استعادة

السيطرة على كنسبا و المناطق والتالل
المحيطة بها ،والتي ك��ان المسلحون قد
سيطروا عليها مطلع الشهر الحالي بعد
هجوم ضخم.
ه��ذا وتمكنت ال��وح��دات المهاجمة من

تحقيق تقدم مهم باتجاه كنسبا وتاللها،
وسط معارك عنيفة في تالل قلعة شلف
وقلعة طوبال ورويسة الكنيسة ورويسة
الشمس.
وف���ي غ��وط��ة دم��ش��ق ال��غ��رب��ي��ة ،تمكن

الجيش السوري من التقدم في مدينة داريا،
و السيطرة على عدة كتل من األبنية بطول
500م وعرض 350م من الجهة الشرقية
لجامع نور الدين الشهيد إثر اشتباكات مع
المجموعات المسلحة.

االحتالل ال�صهيوني يعتقل �شاب ًا �أردني ًا
بتهمة الت�سلل �إلى طبريا الفل�سطينية المحتلة العبادي :نقاتل «داع�ش» بدون �ضجيج �إعالمي
القوات العراقية تدخل قاعدة القيارة جنوب المو�صل

عمان  -محمد شريف الجيوسي
اعتقلت سلطات اإلحتالل الصهيونية شابا ً أردنيا ً بعد
إطالق النار عليه ،وإصابته بجرح ،وذلك بتهمة التسلل
إلى طبريا الفلسطينية المحتلة منذ سنة  ،1948صباح
الجمعة ،ورشق سيارة «إسرائيلية» بالحجارة ،بحسب ما
ادعته وسائل إعالم صهيونية.
وقالت المصادر «اإلسرائيلية» أنّ الشاب األردني يدعي
محمود كحيل ،ويحمل رقما ً وطنيا ً أردنياً ،وهو من مواليد
 ،1993تخرج من جامعة اليرموك قبل أسابيع  ،تخصص
إدارة األع��م��ال ،وأ ّن��ه (تسلل) عبر الحدود األردن��ي��ة مع
فلسطين المحتلة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أ ّنه ت ّم إطالق النار

على الشاب لالشتباه بمهاجمته في وقت سابق سيارة
«إسرائيلية» كانت تقودها امرأة ،ورشقها بالحجارة.
واعتبرت الصحيفة أنّ كحيل حاول إجبار السائقة على
الخروج من السيارة ،مشيرا ً إلى أنّ شرطة االحتالل اطلقت
النار عليه ،وأصابته بجروح طفيفة.
من جهته قال الناطق باسم جيش االحتالل افيخاي
ادرعي «أنّ المشتبه به القى حجارة باتجاه سيارة على
طريق رقم  ،»90مضيفا ً أ ّنه ت ّم اكتشافه بعد أن واجه أفراد
من الشرطة ،حيث ت ّم اطالق النار عليه واعتقاله.
وكان الناطق اإلعالمي باسم وزارة الخارجية األردنية،
صباح الرافعي ،قال أنّ ال��وزارة تتحقق من المعلومات
ال��واردة في اإلعالم الصهيوني عبّر السفارة األردنية في
«تل أبيب».

مقتل �شرطي م�صري ب�إطالق نار �شمالي الجزيرة

القاهرة تعلن ت�صفية قائد داع�ش بو�سط �سيناء
أ ّك����دت م��ص��ادر أم��ن��ي��ة مصرية،
أنّ الجيش نجح في تصفية أخطر
العناصر المسلحة بوسط سيناء،
وال���ذي ي��ق��ود «داع����ش» وه��و محمد
موسي محيسن  40عاما ً قائد التنظيم
وم��س��ؤول العمليات المسلحة ضد
الجيش.
وقالت المصادر إنّ محيسن قتل إثر
استهداف مخبئه بمنطقة وادي لصان
الجبلية بصواريخ طائرة أباتشي
بعد تعقبه ومالحقتة أمنيا ً ونجاته
من ع �دّة ضربات سابقة .وأضافت
أنّ  3من معاوينه ج��رت تصفيتهم
في القصف المروحي .فيما لم يؤكد
تنظيم «داع��ش» بسيناء مقتل قائده
حتى اآلن.
وكانت وزارة الداخلية المصرية
أع��ل��ن��ت ،أول أم���س ،مقتل شرطي
بإطالق نار من مجهولين في مدينة
العريش التابعة لمحافظة شمالي
س��ي��ن��اء ،ح��ي��ث ي��ن��ش��ط م��ت��ش��ددون
موالون لتنظيم «داعش».
وذكرت الوزارة في بيان« :استشهد

أع��ل��ن رئ��ي��س ال����وزراء العراقي
ح��ي��در ال��ع��ب��ادي ،ت��ح��ري��ر ق��اع��دة
القيارة الجوي~ة جنوب الموصل،
وال��ت��ي تعد نقطة ان��ط�لاق مهمة
لتحرير الموصل المعقل الرئيسي
لتنظيم «داعش».
وخ�ل�ال لقائه م��س��اء أول أمس
السبت ،عناصر من جهاز مكافحة
اإلره���اب ال��ع��راق��ي ،دعّ ��ا العبادي
أه��ال��ي محافظة ن��ي��ن��وى للتهيؤ
ل��ت��ح��ري��ر م��دن��ه��م م��ث��ل��م��ا ح���ر ّرت
الفلوجة وقال «»إنّ قواتنا تالحق
«الدواعش» بدون ضجيج إعالمي
وخالل األي��ام الماضية ،كان هناك
تخطيط وقتال وتحرير وتقدمنا
 100كيلو متر ،وه��ذا انتقام مهم
م��ن ال��ع��ص��اب��ات اإلره��اب��ي��ة التي
سنسحقها ونطهر جميع أراضينا
قريبا ً جدًا».
وتعتبر قاعدة القيّارة الجويّة
التي تبعد  58كلم جنوب مدينة
الموصل ،أكبر القواعد العسكرية
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ف��ي ش��م��ال غ��رب
ال��ع��راق ،ويضم المطار مدرجين
للطيران ،وتأمينه يعني تأمين خط
إم��داد ونقل للقوات العراقية التي
تتهيأ الستعادة مدينة الموصل،
ويمكن لطائرات التحالف أيضا ً أن
تستخدم المطار النطالق غاراتها.
(التتمة ص)14

حما�س :ت�صريحات
الفي�صل ت�سيء
�إلى ق�ضيتنا ومقاومتنا
ش��رط��ي ب��رت��ب��ة رق���ي���ب ...إث���ر قيام
مجهولين ب��إط�لاق األع��ي��رة النارية
اتجاهه ح��ال ت��واج��ده ب��دائ��رة قسم
ث���ان ال��ع��ري��ش» ،وه���ي ك��ب��رى م��دن
المحافظة.
وقال شهود إنّ المسلحين أطلقوا
ال��رص��اص على الشرطي م��ن داخ��ل

سيارة خاصة كانوا يستقلونها.
يُ��ذك��ر أنّ ال��م��ئ��ات م��ن الجيش
والشرطة قتلوا في هجمات نفذها
متشددون منذ عزل الرئيس السابق
محمد مرسي المنتمي لجماعة اإلخوان
المسلمين في منتصف عام  ،2013إثر
احتجاجات حاشدة على حكمه.

الجي�ش اليمني يطلق �صاروخ ًا بال�ستي ًا على مواقع في فر�ضة نهم

هل يقاطع هادي م�شاورات الكويت المقبلة؟
هد ّد الرئيس عبد ربه منصور في تصريح له من مأرب
شمال شرق اليمن ،بمقاطعة مشاورات الكويت المقبلة ،إذا
فرضت األمم المتحدة حلّها المقترح .وكان منصور قد وصل
إلى مأرب برفقة نائبه علي محسن األحمر وعدد من الوزراء.
وقالت مصادر سياسية يمنية إنّ زيارة الرئيس هادي
إلى مأرب حصلت بطلب سعودي للتلويح بقرب معركة
صنعاء ،وأ ّنها تستهدف الجولة المقبلة من مشاورات
الكويت ،والتأكيد على رفض خارطة الحل ،ولرفع معنويات
الموالين للسعودية بعد تلقيهم ضربات موجعة.
ميدانياً ،تصاعدت وتيرة االشتباكات على جبهات

عدة في المنطقة وقد أفاد مصدر ،بأنّ القوات السعودية
ن ّفذت قصفا ً مدفعيا ً وصاروخيا ً عنيفا ً على جمارك حرض
وتلة األمن المركزيّ في مديرية حرض وصحراء ميدي
الحدوديتين.
وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل  25عنصرا ً من
قوات الرئيس هادي بينهم القيادي الميداني عبده محمد
البخيتي ،وإصابة العشرات خالل عملية السيطرة على
جبل حيد الذهب بفرضة نهم المطل على مفرق الجوف،
واغتنام أسلحة وجرافة لهم في مديرية ِنهْم.
(التتمة ص)14

أدان����ت ح��م��اس تصريحات
رئيس االستخبارات السعودية
األسبق تركي الفيصل في مؤتمر
منظمة خلق اإليرانية في باريس.
الحركة أ ّكدت رفض افتراءات
ت��رك��ي الفيصل ال��ت��ي ال أس��اس
لها م��ن الصحة ،وه��ي مجافية
للحقيقة والواقع ،كما قالت.
ورأت أ ّنها تسيء إلى الشعب
الفلسطيني وقضيته ومقاومته،
وال ت��خ��دم إال االح��ت�لال وت��وف��ر
له الذرائع لممارسة المزيد من
العدوان.
كما ش���ددّت على أنّ حماس
حركة فلسطينية مقاومة لالحتالل
داخل أرض فلسطين وذات أجندة
فلسطينية خالصة.
وخ��ت��م��ت ب��ال��ق��ول «إنّ ه��ذه
التصريحات تسيء إلى شعبنا
وقضيتنا ومقاومتنا ،وال تخدم
إالّ االحتالل الصهيوني ،وتوفر
له الذرائع لمزيد من عدوانه على
شعبنا وأرضنا ومقدساتنا».
وكان الفيصل قال في المؤتمر
المذكور إنّ «إيران دعمت حماس
وحزب الله وتنظيم القاعدة بهدف
إشاعة الفوضى» .وفق تعبيره.

حزبا الطالباني و«التغيير» ي�شكالن «تحالف الأمل»
في مجل�س ال�سليمانية
أعلنت كتلتا التغيير واإلتحاد الوطني الكردستاني
بمجلس محافظة السليمانية في العراق ،األحد ،عن تشكيل
تحالف يضم الكتلتين باسم «تحالف األمل».
وقال رئيس كتلة اإلتحاد الوطني في المجلس ريكوت
زكي خالل مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كتلة حركة
التغيير أنور طاهر ،بحسب «السومرية نيوز» ،إنّ «كتلتي
التغيير واإلتحاد الوطني الكردستاني قررا تشكيل كتلة
إئتالفية تحت إس��م تحالف األم��ل في مجلس محافظة
السليمانية» ،مبينا ً أنّ «اإلئتالف الجديد يسعى من أجل
تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة المجاالت».
وأض��اف زكي :أ ّنه «يتم حاليا ً إع��داد النظام الداخلي

وبرنامج التحالف الجديد» ،مشيرا ً في الوقت نفسه إلى
أنّ «الكتلتين ستباشران عملهما تحت مظلة تحالف األمل
خالل اإلجتماع المقبل لمجلس المحافظة».
وتملك حركة التغيير  12مقعدا ً واإلت��ح��اد الوطني
الكردستاني  11من أصل  32مقعدا ً في مجلس محافظة
السليمانية.
وأعلنت حركة التغيير واإلتحاد الوطني الكردستاني
في السليمانية في  18أيار  ،2016عن توقيع إتفاقية بين
الجانبين ،فيما اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني أنّ
اإلتفاقية محاولة لتعميق الخالفات الداخلية ،مشددا ً على
أ ّنه لن يقبل بفرض أيّة إرادة غير إرادة الشعب.

نائب بلير :غزو العراق كان غلطة كارثية
أقر جون بريسكوت نائب رئيس ال��وزراء البريطاني
األسبق توني بلير ،بأنّ غزو العراق كان غلطة كارثية
وليس شرعياً.
وأع��رب جون بريسكوت ،الذي كان نائبا ً لبلير إبان
مشاركة المملكة المتحدة في غزو العراق إلى جانب
ال��والي��ات المتحدة ،ع��ن أسفه ف��ي افتتاحية نشرتها
صحيفة «صنداي ميرور» أمس.
وكتب بريسكوت الذي يشغل حاليا ً مقعدا ً في مجلس
اللوردات ،أ ّنه «في عام  ،2004قال األمين العام لألمم
المتحدة كوفي عنان إنّ تغيير النظام كان الهدف األول
لحرب ال��ع��راق وإ ّن���ه ك��ان غير ش��رع��ي .ببالغ الحزن
والغضب اعتقد اليوم أ ّنه كان محقاً» .وأضاف أنّ «قرار
دخول الحرب وتداعياته الكارثية ستالزمني بقية أيام
حياتي».
وأدلى بريسكوت بهذا الموقف بعد أربعة أيام على
صدور تقرير يدين قرار حكومة بلير المشاركة في غزو
العراق ،حيث وجه جون شيلكوت ،رئيس لجنة التحقيق
البريطانية في قرار المشاركة في غزو العراق ،انتقادات

قاسية لرئيس الوزراء األسبق توني بلير.
واعتبر شيلكوت في تقريره أنّ اجتياح العراق عام
 2003ت ّم قبل استنفاد كل الحلول السلمية ،مؤكدا ً أنّ
خطط الحكومة البريطانية لفترة ما بعد الحرب لم تكن
مناسبة.

همزة و�صل
الفي�صل..
و�صراخ المهزومين
نظام مارديني
رغ��م إدان� ��ات منظمات العفو
ال��دول�ي��ة واإلن�س��ان�ي��ة لجرائم آل
س �ع��ود ف��ي ال�م�ن�ط�ق��ة وال �ع��ال��م،
واك �ت �ش��اف ال�ب�ش��ري��ة ال �ي��وم أن
ان�ت�ش��ار فكر ال�ك��راه�ي��ة والعنف
في األرض ،لم يكن لوال أن منبت
اإلره��اب إسالمي عربي وهابي
سعودي.
هكذا هي تكن مملكة السواد
سوقا ً للدم وبيع اإلرهاب وشراء
الضحايا ،أيتاما ًوأرامل وأمراضا ً
اجتماعية ودينية ونفسية ،من
أج��ل أم��ن وح�م��اي��ة «إسرائيل»،
ول�ي��س غ��ري�ب�ا ً ه�ن��ا أن َم��ن يقود
التطبيع بين الرياض و «تل أبيب»
ه��و نفسه رئيس االستخبارات
ال�س��اب��ق ت��رك��ي ال�ف�ي�ص��ل ،ال��ذي
ش��ارك في اجتماع لـ «مجاهدي
خ� �ل���ق» ف� ��ي ب � ��اري � ��س ،وأط� �ل ��ق
صراخه من هناك إلسقاط النظام
اإلي��ران��ي ..بعدما فشلت مملكته
ف ��ي إس� �ق ��اط ال ��دول ��ة السورية
وال�ع��راق�ي��ة واليمنية ،وتصفية
القضية الفلسطينية ،وحصار
المقاومة ،ولكن صراخه لم يكن
إال صراخ المهزومين في مواقع
المواجهات ،حيث االنتصارات
السورية والعراقية ب��دأت ّ
تقض
مضجع مملكة السواد وهي تتابع
بدهشة زيارات الوفود األوروبية
إلى دمشق.
ال نحتاج إلى صور إضافية من
عدن وتعز وصنعاء والحديدة..
ه� ��ؤالء ال �ي �م �ن �ي��ون ه ��م آب� ��اء كل
السعوديين.
وفلسطين شأن آخر ..تركناها
للمبادرة الديبلوماسية العربية
التي ضاعت بين أطباق الكافيار،
وزج���اج���ات ال �ن �ب �ي��ذ ،ف ��ي فندق
فينيسيا في بيروت…
المشكلة أن التخندق في تجربة
ال�م�ن�ط�ق��ة ال�س�ي��اس�ي��ة توصيف
مخ ّفف ل�ص��راع المصالح الذي
ي�ت�خ��ذ ش �ك�لاً ط��ائ�ف�ي�ا ً أو عرقيا ً
او فئويا ً خ��ادع �اً ،وه��و بالمعنى
ال �خ �ل��دون��ي ش �ك��ل م ��ن أش �ك��ال
النعرة العصبية البدوية الثأرية،
وف��ي المنظور ال �ف��روي��دوي هو
تعبير عن المأزومات الجنسية،
وها نحن ندخل منطقة خطرة من
«التشخيص» نحتاج فيها ،هذه
ال �م � ّرة ،إل��ى ع��رض «نموذجات»
م ��ن ال�م�ت�ع�ص�ب�ي��ن السياسيين
(أك��رر :نموذجات) على الفحص
ال �ط �ب��ي ،وث �م��ة م��ن ي�ش�ي��ر بهذا
الصدد إلى أن الشراهة أحد طباع
أسوأ الحشرات.
ل� �ق ��د وص � ��ل ان� �ح� �ط ��اط عقل
آل س�ع��ود ال��ى أس�ف��ل درك بعد
س�ل�س�ل��ة م� �خ ��ازي العنصرية،
ت �ج��اه ال �ج �م��اع��ات واألق��ل��ي��ات،
ودخ��ل حقبة ال�ح��روب المذهبية
وال �ع��رق �ي��ة ،ف �ه��ل ي �ن��وي العالم
محاسبة ه��ذه العائلة الوهابية؟
ول�ك��ن كيف يمكن التخلص من
ع�ق��ائ��ده��ا ال �م��د ّم��رة ووهابيتها
القاتلة وعقلها المريض وحياتها
المتخلفة؟
ه �ن��اك َم ��ن ي �س �ت �غ��رب ،ب��ادئ
ذي ب��دء ،كيف يمكن ألي سلطة
أن تتش ّكل م��ن رج ��ال دي��ن لهم
رؤيتهم الوهابية العدمية للعالم،
ويعتبرون أن كل اآلخرين على
ضالل وينبغي اجتثاثهم بصورة
أو بأخرى؟
إذن علينا إن �ق��اذ ال�ل��ه ه��ذا من
ع �ق��ائ��د آل س��ع��ود ،ث��م اإلي �م��ان
ب��أن ال��دي��ن ش��أن ف��ردي ليس له
عالقة ب��أي ف��رد آخ��ر .مثلما الله
واحد كذلك المؤمن الفرد واحد،
ويستحيل أن ي�ص�ي��ر اث�ن�ي��ن ال
العابد وال المعبود.
س��أل ط�لاب األزه ��ر شيخهم
ال ��زع� �ي ��م :ل� �م ��اذا ي� �ق ��وم ال �غ��رب
ب�ص�ن��اع��ة ك��ل ش ��يء ل �ن��ا ونحن
ال نصنع أي ش ��يء؟ ف �ق��ال لهم
الشيخ :إن الله سخر لنا الغرب
لخدمتنا!
ل� �ك���ارل روف أن ي �ت �س��اءل
«هؤالء الذين كنا نظن أن الله مِن
صنعهم ،يتصرفون كما أكلة لحم
البشر؟».

