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يفجر قو�س الن�صر بتدمر و«�سوخوي» رو�سية تخترق تركيا
«داع�ش»
ّ

همزة و�صل
�إحراج الحالمين...
و�إخراجهم

الفروف :م�ستعدون لالت�صال بـ«الحر» �إن ُوجد
أف��ادت تقارير إعالمية عن قيام تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي بتفجير قوس النصر التاريخي في مدينة تدمر
السورية ،التي سيطر عليها التنظيم ،في وقت سابق.
وأكد المدير العام لآلثار والمتاحف في سورية مأمون
عبد الكريم ،تدمير عناصر «داعش» للمعلم التاريخي،
ال��ذي وضعته منظمة «اليونسكو» على قائمة اإلرث
اإلنساني العالمي.
ويعتبر قوس النصر األثري في تدمر ،أيقونة المدينة،
كما صرح المسؤول السوري ،مبديا ً مخاوفه من أن
اإلرهابيين قد يشرعون بتدمير المسرح التاريخي في
المدينة األثرية.
إلى ذلك ،أكدت موسكو أنها قدمت إيضاحات ألنقرة
بشأن حادث اختراق المجال الجوي التركي من قبل
مقاتلة روسية ،فيما تحدث الجيش التركي عن حادث
آخر ،قامت خالله طائرة مجهولة بمضايقة مقاتلتين
تركيتين.
وأكدت السفارة الروسية لدى أنقرة صحة ما أعلنه
الجانب التركي أم��س ،بشأن خ��رق المجال الجوي
التركي فوق أراضي والية هاتاي ،وتحديدا ً في قضاء
يايالديغي ،الذي وقع في الساعة  12.08يوم  3تشرين
األول.
وق��ال إيغور ميتياكوف الناطق الصحافي باسم
السفارة إن الجانب الروسي قدم جميع اإليضاحات
الضرورية ألنقرة بهذا الشأن.
وبحسب رواية الجانب التركي ،بعد تسجيل اختراق
المجال الجوي ،تحركت طائرتا «إف »-16تابعتان
لسالح الجو التركي من أجل اعتراض المقاتلة ،لكن
األخيرة غادرت المجال الجوي التركي باتجاه األراضي
السورية ،حيث يجري سالح الجو الروسي عملية جوية
ضد تنظيم «داعش» وجماعات إرهابية أخرى.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت في بيان

أنها استدعت السفير الروسي لدى أنقرة وسلمته مذكرة
احتجاج على هذا الحادث ،وجاء فيه أن أنقرة طالبت
موسكو بمنع تكرار مثل هذه االنتهاكات ،وحذرت من
أن الجانب الروسي سيتحمل مسؤولية المخاطر التي
تحملها مثل هذه الحوادث في طياتها.
وفي الوقت نفسه ،أعلنت هيئة األركان العامة للقوات
المسلحة التركية حادثا ً آخر وقع في اليوم التالي بعد
اختراق المجال الجوي التركي ،موضحة أن مقاتلة
«ميغ »-29مجهولة الحقت مقاتلتين تركيتين من طراز
«اف »-16في األجواء فوق الحدود السورية  -التركية.
وأوضحت أن المواجهة استمرت  5دقائق و 40ثانية ،إذ
صوبت الطائرة المجهولة رادارها لكي تتتبع المقاتلتين
التركيتين.
من جهة أخ��رى ،اعتبر المتحدث باسم الرئاسة
الروسية أمس أن العمليات الجوية الروسية في سورية
لن تؤثر في عالقاتها مع أنقرة.
وأشار دميتري بيسكوف للصحافيين إلى أن التعاون
الروسي ـ التركي متعدد المجاالت ويملك أساسا ً متينا ً
ويأتي بالمنفعة لكلي الجانبين ،وأكد صحة المعلومات
التي تفيد باستدعاء أنقرة السفير ال��روس��ي لديها
وتسليمها مذكرة احتجاج على خرق مزعوم للمقاتالت
الروسية العاملة في تركيا للمجال الجوي التركي وقال
إن «موسكو ستقوم بالتحقق من بعض المعلومات التي
وردت على لسان أنقرة بهذا الشأن».
وأعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في وقت
الحق أن قنوات االتصال مع روسيا منفتحة ،مؤكدا ً أن
روسيا أبلغت أنقرة بأن خرق طائرتها األجواء التركية
جاء عن طريق الخطأ ولن يتكرر ،بحسب تعبيره.
وفي السياق ،طالب حلف شمال األطلسي روسيا
بالوقف الفوري لهجماتها على «المعارضة السورية
والمدنيين» ،وحذر بحسب بيان صدر عن الحلف أمس

مما أسماه «الخطر البالغ للخرق الروسي غير المسؤول
للمجال الجوي التركي».
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ،ذك���رت م��ص��ادر دبلوماسية في
بروكسيل أن وزراء دفاع الدول األعضاء في حلف الناتو
سيبحثون يوم  8تشرين األول تطورات األوض��اع في
سورية بعد انطالق العملية الجوية الروسية ضد
تنظيم «داعش» .وتوقعت المصادر أن يشهد اللقاء الذي
سيعقد في بروكسيل تبادال ً للمعلومات حول الخطوات
الروسية في سورية من أجل اتخاذ قرارات بشأنها على
المستوى السياسي.
ورغم تصريحات سياسيين أت��راك قللوا من أهمية
حادث اختراق المجال الجوي التركي من قبل مقاتلة
روسية ،اعتبر البنتاغون أن الحادث المذكور لم يأتِ
«بصدفة».
ون��ق��ل��ت وس��ائ��ل إع�ل�ام أم��ي��رك��ي��ة ع��ن م��ص��در في
«البنتاغون» قوله« :إنني ال أصدق أنه جاء صدفة .بل
يأتي هذا الحادث كتأكيد على قلقنا العميق حيال ما
يعمله الروس في سورية .وما زالت النوايا الروسية
تثير أسئلة كثيرة».
ج��اء ذل��ك في وق��ت أعلنت وزارة ال��دف��اع الروسية
أن الطائرات الحربية الروسية «سو »34و«سو24
أم» و«سو »25نفذت  25طلعة خالل الساعات الـ24
ووجهت خاللها
الماضية من قاعدة حميميم الجوية،
ّ
ضربات إلى  9مواقع تابعة لـ«داعش» في سورية.
وأوض��ح��ت ال���وزارة ،أن س�لاح الجو ال��روس��ي شن
 6غارات على قاعدة يستخدمها اإلرهابيون في ريف
إدلب ،ودمر  30آلية هناك ،وموقعا ً للمدفعية يستخدمه
اإلرهابيون في جسر الشغور ،اضافة إغ��ارات على 3
مواقع لـ«داعش» في محافظة حمص ،ما أدى إلى تدمير
مستودعين للذخائر تابعين لإلرهابيين.
(التتمة ص)14

يتوعد
ع ّبا�س يطالب بحماية دولية ...ونتنياهو
َّ

االنتفا�ضة الثالثة

ا�ست�شهاد ثالثة �أطفال فل�سطينيين بر�صا�ص االحتالل

ناديا شحادة
تسبّبت االعتداءات الالإنسانية التي شهدها المسجد األقصى
في اآلون��ة االخيرة والتي خلفت أض��رارا ً في األقصى وجملة من
االصابات واالعتقاالت في صفوف المواطنين الفلسطينيين توترا ً
لم تشهده فلسطين من قبل ،فالمتابعون لما يجري في القدس
يشيرون الى ان سلطات االحتالل بدأت عهدا ً جديدا ً في ما يتعلق
باقتحامها المسجد األقصى من خالل العنف المبالغ في جميع
مبانيه ومنشآته وحراسه والمرابطين المعتكفين داخله ،فالجرائم
األخيرة التي قام بها احتالل العدو تسببت بردة فعل فلسطيني
قوي ،وشهدت معظم المدن الفلسطينية تظاهرات احتجاجا ً على
االعتداءات التي تمارسها قوات االحتالل «اإلسرائيلي» بحق المسجد
األقصى والمصلين ،وأكد منسق القوى الوطنية الفلسطينية في رام
الله عصام بكر أن التظاهرات جاءت رفضا ً إلجراءات كيان العدو
في مدينة القدس ،واصفا ً االعتداء على المصلين والمرابطين
بأنه محاولة الرتكاب مجزرة بحقهم ،وازداد التوتر بين الطرفين
وانفجرت األوضاع في األراضي المحتلة أول من أمس بعد تطور
األحداث الميدانية في الضفة الغربية والقدس التي تحولت ساحة
مواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين وقوات االحتالل،
أدت الستشهاد فلسطيني وقتل اثنين من المستوطنين عن طريق
عملية الطعن التي نفذها الشهيد مهند حلبي احد ك��وادر حركة
الجهاد اإلسالمي ،حسب بيان الحركة ،فبات الوضع ينذر باندالع
انتفاضة جديدة.
(التتمة ص)14

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين
منذ ب��دء ال��م��واج��ه��ات م��ع سلطات
االحتالل في القدس المحتلة والضفة
الغربية إلى ثالثة ،وذلك في أعقاب
استشهاد الفتى الفلسطيني عبد
الرحمن عبيد ( 13سنة) برصاصة
في القلب خالل مواجهات مع جنود
االحتالل الصهيوني شمال بيت لحم.
وق���ال���ت م���ص���ادر م��ح��ل��ي��ة ،إن
ال��م��واج��ه��ات ان��دل��ع��ت على مدخل
قرية بيت عينون ،وتخللها إطالق
كثيف للرصاص المعدني والقنابل
الغازية والصوتية ما خلف حاالت
اختناق ،كما أشعل الشبان اإلطارات
المطاطية وأغلقوا بها الشارع وسط
انتشار كثيف لجنود االحتالل.
وف��ي س��ي��اق آخ��ر أق��دم��ت ق��وات
االح��ت�لال على إغ�ل�اق م��دخ��ل كلية
العروب التقنية والتدقيق في هويات
المحاضرين والطلبة ومنعتهم
من الخروج .في غضون ذلك ،أقدم
جيش االحتالل على اقتحام منزل
ف��ي الخليل العتقال أح��د «راشقي
الحجارة» ،ليكتشف جنود العدو أن

عمره ال يتجاوز  3سنوات.
إل��ى ذل��ك ،طالب رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس األمين
العام لألمم المتحدة بان كي مون
أمس بـ «توفير حماية دولية» للشعب
الفلسطيني إثر اشتداد المواجهات
مع القوات «اإلسرائيلية».
وجاء في بيان رسمي صادر عن

«التحالف» ينتقم من اليمنيين بتدمير �صنعاء

ق��ال رئيس المجلس السياسي
لحركة أنصار الله صالح الصماد ،إن
األيام المقبلة ستشهد تصعيدا ً قويا ً
وضربات مؤلمة ،ضد قوات العدوان
السعودي.
وف��ي بيان نشرته وكالة «سبأ»
حذر الصماد السعودية واصفا ً إياها
ب���ـ«أم الفواحش وال��م��ن��ك��رات» ،من
أن القتل والفتك بقواتهم المعتدية
سيكون أشد ،في حال حاولوا الدخول
في األراضي اليمنية.
وأوضح الصماد ،أن النصر ،يلوح
ف��ي األف��ق وأن حجم االن��ت��ص��ار هو
بحجم المعاناة والتآمر.

بها ال��ع��ال��م المتحضر م��ن حماية
ح��ق��وق اإلن��س��ان واح��ت��رام سيادة
واستقالل الشعوب التي بدا واضحا ً
أن المجتمع ال��دول��ي ال��ذي تتزعمه
ق��وى االستكبار العالمي ممثلة في
أميركا و«إسرائيل» كانت تستخدم
هذه الشعارات لتصفية حساباتها
وتنفيذ مخططاتها التدميرية ضد
ال��ش��ع��وب ال��ت��ي ت��م��ان��ع االن��ص��ي��اع
لسياستها اإلجرامية».
وانتقد الصماد صمت المجتمع
ال��دول��ي ،وتجاهله لما ي��ح��دث في
ال��ي��م��ن ،م��ن ق��ت��ل وت��دم��ي��ر م��ن قبل
العدوان السعودي.

مكتب رئيس السلطة تلقى اتصاال ً
هاتفيا من بان كي مون جرى الحديث
خالله عن األحداث األخيرة والتصعيد
الخطير ف��ي األراض���ي الفلسطينية
وخ��اص��ة اقتحامات واس��ت��ف��زازات
المستوطنين وب��ح��م��اي��ة الجيش
«اإلسرائيلي» للمسجد األقصى.
(التتمة ص)14

ن�سق الهند�سة الديمغرافية
في الحرب على �سورية
سالم الربضي



الكثير من النماذج والنظريات ،لم تعد تتناسب مع الظروف
الديمغرافية والثقافية الجديدة .وهذا يعني ،أنّ القضايا الديمغرافية
تفرض علينا ،موضوعا ً جديدا ً ك ّل الجدّة ،لم تعرفه الفلسفة السياسية
من قبل .وتأسيسا ً على ذلك ،تجب إعادة قراءة المسألة الديمغرافية،
من زواي��ا إشكاليّات متعدّدة ،في األط��ر الثقافية والسياسيّة ،وما
ينتج عنها من انعكاسات مصيرية .وبالتالي ال ب ّد من توسيع دائرة
قراءة تأثير الديمغرافيا في مجال :اختالف هوية المجتمع /ترسيم
حدود الدول /معادالت وموازين القوى ،وما يتف ّرع عنها من تأثيرات
استراتيجية ،على مستوى العالقات الدولية.
ففي عصرنا الحالي ،لم يعد هنالك مجال لتطبيق االستراتجيات
التقليدية أو الكالسيكية ،وبتنا في عهد أو عصر خلط االستراتيجيات
بالمطلق.
في هذا اإلطار ،أصبحت األنساق الديمغرافية أو ما يمكن تسميته
بالهندسة الثقافية الديمغرافية ،أدوات تستخدم من قبل الدول لتسهيل
تنفيذ مخططاتها الجيوسياسية .وانطالقا ً من ذلك ،يمكن إدراك الحراك
والمتغيّرات في عالمنا العربي منذ العام .2010
فهذه الموجة اإلرهابية المتسترة بالدين ،والتي تقودها المنظمات
اإلرهابية األصولية والمدعومة بشكل كامل وواضح ال لبس فيه وعلى
المستويات المالية والعسكرية واإلعالمية كافة ،من قبل أميركا والدول
األوروبية وتركيا وبعض األقطار العربية ،والقائمة على أيديولوجيا
سياسية ترتكز على مبدأ السيطرة والتقسيم الديمغرافي قبل الجغرافي،
(التتمة ص)14
 باحث في العالقات الدولية ـ إسبانيا

القوات الأمنية تتقدم وتكبد «داع�ش» خ�سائر فادحة

ال�ص َّماد ّ
يهدد ال�سعودية ب�ضربات م�ؤلمة قريب ًا
وأض��اف« :كما وعدنا شعبنا في
المراحل السابقة بخطوات أكثر إيالما ً
لقرن الشيطان وحققها شعبنا ممثالً
بجيشه وأمنه ولجانه الشعبية من
توغل وسيطرة ف��ي عمق األراض��ي
التي يسيطر عليها النظام السعودي
وتحطمت تحت أق���دام أبطالنا كل
كبرياء ال��ع��دوان وغطرسته فإننا
نطمئن شعبنا أن اآلت��ي أعظم وأن
خياراته لم يستنفد منها إال القليل.
وتابع الصماد« :إن من يتأمل سير
األح��داث في اليمن يجد أن العدوان
تجاوز كل الخطوط الحمر ،وداس
على كل الشعارات التي كان يتشدق

نظام مارديني

المالكي :تحديات المنطقة خلفياتها طائفية
وأض�����اف« :ق��دم��ن��ا ال��ت��ن��ازالت،
فأسقطنا بها ك��ل ال��ذرائ��ع الواهية
وكشفنا حجم المؤامرة العالمية التي
تتجاوز كل األهداف المعلنة للعدوان
وتثبت لشعبنا أن خيار الصمود هو
الخيار الذي سيدفعهم إلى االنحناء
أم��ام عظمة الشعب اليمني وثباته
وصبره الذي يقدم دروسا ً للعالم في
الكرامة والعزة والثبات».
وأوضح أن العدوان يلفظ أنفاسه،
ويحتضر أمام صمود الشعب اليمني،
رغم منع التحالف السعودي المعتدي
للمشتقات النفطية والمواد األساسية
من الدخول إلى اليمن ،واستغالله
حلفاءه الرافضين لالنقالب ،لتأليب
الرأي العام إلثارة الفوضى وإرباك
الجبهة الداخلية ،حد وصفه.
وحول معركة باب المندب ،قال إن
التحالف اتجه إلى فتح جبهة جديدة
في باب المندب ،الذي حرصنا على
تحييده عن الصراع ،طيلة األشهر
الماضية .وأض���اف ،ب��أن الشعب،
على أهبة االستعداد والوعي إلكمال
مشوار الصمود والتحدي والثبات.
ميدانياً ،وفيما يواصل العدوان
السعودي غاراته على مناطق عدة
ف��ي العاصمة اليمنية ومحيطها
تظاهر المئات أمام مقر األمم المتحدة
في صنعاء للتنديد بجرائم العدوان
بحق المدنيين والمنشآت الحيوية
وللمطالبة بفك الحصار عن البالد.
(التتمة ص)14

دع��ا رئيس ائ��ت�لاف دول��ة القانون
نوري المالكي أمس ،الجميع Yلى الحذر
ومواجهة «دع��اة الفتن والمخططات
الشريرة» كون المنطقة تشهد تحديات
خلفياتها طائفية ،فيما طالب العراقيين
بااللتزام بالهوية الوطنية وأن يكونوا
تحت ظ ّل خيمة الوطن.
وقال المالكي في كلمته خالل المؤتمر
التأسيسي لمكتب «عشائر جند اإلمام»،
بحسب بيان صحافي أص��دره مكتبه
اإلعالمي نقالً عن «السومرية نيوز»:
«كلما ن��واج��ه تحديات خطيرة نجد
أبناء العشائر العراقية األصيلة يقفون
(التتمة ص)14

خبير ع�سكري م�صري :الغارات الرو�سية
ت�سهم ب�سحق «داع�ش» في �سورية خالل عام
القاهرة ـ فارس رياض الجيروي
في حديث خاص إلى «البناء» رأى اللواء عالء عز الدين
المدير السابق لمركز القوات المسلحة المصرية للدراسات
ّ
تتدخل لمواجهة تنظيم
االستراتيجية ،أن روسيا لم
«داعش» في سورية إال بعد أن أعطت فرصة ألكثر من عام
للتحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة األميركية،
والذي أثبت في المحصلة أنه غير قادر على القضاء على
التنظيم اإلرهابي ،مشيرا ً إلى أن غارات التحالف لم توقع

خسائر مادية مؤثرة بالنسبة إلى التنظيم.
وتوقع عز الدين أن الغارات الروسية على «داعش» في
سورية سيكون لها مردود إيجابي ملموس خالل عام واحد
فقط ولن تتجاوز هذه المدة ،خصوصا ً أن الدولة الروسية
لم تتدخل بشكل عسكري كامل ،وأن التقديرات الروسية
للموقف العسكري في سورية تشير إلى أن الضربات الجوية
كافية لمساعدة الجيش العربي السوري على القضاء على
«داعش» من دون الحاجة إلى تدخل بريّ روسي.
(التتمة ص)14

ف ��اج ��أ اإلع� �ل��ان ال ��روس ��ي
ب��ال �ت��دخ��ل ض��د اإلره � ��اب في
س��وري��ة وال� �ع ��راق الجميع،
َ
ووض� ��ع ال ��والي ��ات المتحدة
ودول التحالف ودول الخليج
أم� � ��ام واق� � ��ع ج���دي���د ،وأم � ��ام
ح �س��اب��ات م��ن ال �ص �ع��ب ج��دا ً
ت� �ج ��اوزه ��ا ،ورب� �م ��ا ستكون
م ��دخ�ل ً
�ا ل�ت�ش�ك�ي��ل حسابات
مضادة ،وتحالفات ستسبّب
ح��رج �ا ً ل�ل��ره��ان��ات األميركية
والسعودية والتركية بشكل
خ� ��اص ،وس �ت �ك �ش��ف الكثير
م��ن ال�خ�ف��اي��ا ال�ت��ي ت�ق��ف وراء
تضخم ظ��اه��رة اإلره���اب في
المنطقة وط�ب�ي�ع��ة األج �ن��دات
السرية التي تقف وراءها.
م� �ن ��ذ أن ب � � ��دأت ال �ه �ج �م��ة
ال �ش��رس��ة ل�ل�إره ��اب ال��دول��ي
على سورية والعراق وبدعم
دولي إقليمي ،لم تكن روسيا
بعيدة جيوبوليتكيا ً م ّما يجري
ف��ي ه��ذه المنطقة ،وإن كانت
ت�ن�ظ��ر إل�ي�ه��ا م��ن زاوي� ��ة أكثر
ح���ذراً ،وه ��ذه ال�ن�ظ��رة لطالما
م �يّ��زت م��وس �ك��و ب �م �ق��دار من
البراغماتية وأي �ض �ا ً الركون
إل���ى ش��رع��ة األم� ��م المتحدة
ومجلس األم��ن ،والعتبارات
ع� ��دي� ��دة ت� �ت� �ج���اوز م �س��اح��ة
الجغرافية ال�س��وري��ة باتجاه
م��ا ي �ج��ري م��ن ت �ف��اع�لات في
منظومة العالقات الدولية.
أرادت موسكو م��ن خالل
دخولها المباشر الحرب على
اإلره��اب ،تغيير قواعد اللعبة
في سورية من خ�لال إحراج
الحالمين الدوليين واإلقليميين
وإخ ��راج� �ه ��م ،وق���د ساعدها
في ذل��ك فشل االستراتيجية
األميركية في إيجاد عناصر
م� �ع� �ت ��دل ��ة ف � ��ي ال �ت �ن �ظ �ي �م��ات
اإلره� ��اب � �ي� ��ة ول �ك �ن �ه��ا ُمنيت
ب��ال�ف�ش��ل ،ووج �ه��ت فضيحة
تسليم السالح األميركي إلى
جبهة ال�ن�ص��رة ،ال��ذي ز ّودت
ب ��ه م ��ا ُي �س � ّم��ى بالمعارضة
المعتدلة ،ضربة قاضية إلى
م ��ا ت �ب �ق��ى م ��ن ص��دق �ي��ة ل��دى
األم�ي��رك�ي�ي��ن ف��ي ه��ذا الملف،
ولع ّل قول أحد المستشارين
السابقين ف��ي البيت األبيض
«وي �ن��ث ت� ��ود» إن «السياسة
ال� ��روس � �ي� ��ة ت � �ج� ��اه س ��وري ��ة
تسهم ف��ي إع ��ادة أم�ي��رك��ا عن
طريقها الخاطئ» ،يشير إلى
الفشل ال��ذي تعيش ت ��ردّدات
اس�ت��رات�ي�ج�ي�ت��ه واش �ن �ط��ن في
سورية والمنطقة عموماً.
ن � ��درك أن ال �س �ي��اس��ة ف � ّن
تحقيق األغ � ��راض القومية،
وألنها أيضا ً فن معقد لخدمة
ال��م��ص��ال��ح ال� �ق ��وم� �ي ��ة ،فهي
ت�ض��ع ال �ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة في
سياق أكثر فاعلية لخدمة تلك
ال�م�ص��ال��ح ،وه �ن��ا َم��ن يراهن
على حسابات القوة والضعف
سيجد نفسه أم��ام وقائع من
ال �ص �ع��ب ض �ب��ط مساراتها،
وه���ذا م��ا ج�ع��ل روس �ي��ا أكثر
تد ّبرا ً لما يجري في المنطقة
م ��ن ت �خ �ن��دق��ات وص ��راع ��ات،
خ �ص��وص �ا ً م ��ا ب �ع��د االت��ف��اق
ال� �ن ��ووي ال� ��ذي دف���ع أميركا
إل��ى وض��ع أج�ن��دات مع تركيا
الس �ت �خ��دام ق��اع��دة انجرليك
وال �ت �ل��وي��ح بتقسيم سورية
وال�ع��راق على أس��اس مذهبي
وإث� �ن ��ي ،ب �ه��دف إي �ج��اد واق��ع
عسكري جديد أكثر تعقيدا ً في
المنطقة ،ما وضع روسيا أمام
ح�س��اب��ات أخ ��رى ،ومعطيات
تتطلب موقفا ً حاسماً ،وهذا ما
حدث بالضبط.
ل ��م ي� ��أتِ م ��ن ف � ��راغ ،ك�ل�ا ُم
ك��ات��ري��ن ال�ث��ان�ي��ة إمبراطورة
روس� �ي ��ا ف ��ي ال� �ق ��رن السابع
ع�ش��ر ،ع��ن أن «مفاتيح بيتي
في دمشق».

