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يحررون كن�سبَّا بريف الالذقية ...ومقتل � 100إرهابي بحلب وعبور  500منهم �إلى اعزاز
الجي�ش وحلفا�ؤه ِّ

دم�شق ترف�ض ت�صريحات ميركل ...ومو�سكو تحذر من �إقامة منطقة حظر طيران في �سورية
أكدت سورية رفضها التصريحات التي أدلت بها
المستشارة األلمانية أنغيال ميركل والتي تضمنت
دعوتها إل��ى إقامة منطقة حظر ج��وي في سورية
جملة وتفصيالً باعتبارها تمثل «انتهاكا ً لسيادتها
ووحدة أراضيها وتتناقض مع أحكام القانون الدولي
وميثاق األمم المتحدة».
وق���ال م��ص��در م��س��ؤول ف��ي وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين في تصريح لوكالة «سانا» إن «الحكومة
السورية تستغرب تصريحات ميركل التي تنسجم
مع ما يطالب به النظام التركي منذ م��دة طويلة
بهدف حماية المجموعات اإلرهابية وتشجيعها على
مواصلة جرائمها ضد الشعب السوري».
وأض��اف« :إن هذه التصريحات مرفوضة جملة
وتفصيالً ألنها تمثل انتهاكا ً لسيادة سورية ووحدة
أراضيها وتتناقض مع أحكام القانون الدولي وميثاق
األمم المتحدة وتطيل أمد األزمة في سورية وال تسهم
في إيجاد حل لها».
من جهتها ،حذرت وزارة الخارجية مجددا ً من أن
تطبيق مشروع «منطقة حظر طيران» في سورية لن
يؤدي إلى شيء باستثناء تكرار السيناريو الليبي.
وأع��ادت ماريا زاخ��اروف��ا الناطقة باسم وزارة
الخارجية الروسية خ�لال مؤتمر صحافي أمس
إلى األذه��ان أن المستشارة األلمانية أنغيال ميركل
تحدثت مؤخرا ً عن ضرورة إقامة منطقة حظر طيران
في سورية ،مشيرة إلى أن هذه الفكرة ليست جديدة،
إذ سبق لتركيا أن طرحتها مراراً.
وذك���رت ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��روس��ي��ة أن غينادي
غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قد شدد على
ضرورة تنسيق االقتراح بشأن مثل هذه المنطقة مع
الحكومة السورية أوالً ،مضيفة« :لم يلغ أحد حتى
اآلن سيادة البالد».
وأضافت زاخاروفا« :ال يريد أحد تكرار السيناريو

الليبي .وسبق للمجتمع الدولي أن اختبر هذه الفكرة،
وباتت نتيجتها ملموسة ليس في ليبيا فحسب ،بل
وفي أوروبا أيضاً».
وأكدت زاخاروفا أن أي توغل عسكري في سورية
سيكون غير شرعي ،معيدة إلى األذهان أن سورية
قد توجهت إل��ى مجلس األم��ن بشأن الوضع على
حدودها مع تركيا.
وتابعت أن موسكو تأمل في أال ينتهك أي من
المشاركين في مجموعة دع��م سورية االلتزامات
التي أخذوها على عاتقهم بدعم العملية السياسية
الدبلوماسية في سورية.
وش���ددت على أن أي توغل عسكري تركي في
سورية سيؤدي إل��ى إحباط العملية السياسية،
ويعني تخلي الجانب التركي عما التزم به وفق
اتفاقات ميونخ واالتفاقات األخ��رى التي توصلت
إليها مجموعة دعم سورية وتبناها مجلس األمن
كقرار دولي.
كما نفت زاخاروفا نية موسكو إقامة أي «كيانات
مستقلة» بما ف��ي ذل��ك ك��ي��ان ل�لأك��راد ف��ي أراض��ي
سورية.
وق��ال��ت« :ف��ي م��ا يخص إمكانية إق��ام��ة كيانات
مستقلة في أراضي سورية ،تقول روسيا دائما ً منذ
سنوات إنها ترى روسيا دولة مستقلة ذات سيادة
وديمقراطية ،يعيش فيها ب��وئ��ام ممثلو مختلف
الطوائف ،كما نؤكد دائما ً أن هذه الدولة يجب أن
تكون موحدة األراضي».
وف��ي السياق ،أعلن مبعوث الرئيس الروسي
الخاص إلى الشرق األوسط ودول أفريقيا أن موسكو
تنتظر توضيحات محددة من جانب الرياض إزاء
خططها للمشاركة في العملية ضد تنظيم داعش
بسورية.
وق��ال ميخائيل بوغدانوف ،ال��ذي يشغل أيضا ً

منصب نائب وزير الخارجية ،أمس« :يجب فهم خطط
شركائنا السعوديين ،فنحن ال نملك شيئا ً محدداً،
فقط تصريحات .فيما يرسلون هم (السعوديون)
طائرات إلى األراضي التركية».
وأضاف أن «الرياض لم تنضم بعد إلى أية آلية
تنسيق للعمليات في سورية ،في الوقت الذي نملك

الغرب يدفع الخليج �إلى مواجهة برية في �سورية
وم�صر والكويت ترف�ضان وت�ؤكدان الحل ال�سيا�سي

وا�شنطن ت�ؤكد �أن «داع�ش» ا�ستخدم غاز الخردل في �سورية والعراق

مع�صوم يدعو للعودة �إلى الخدمة الإلزامية
دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم للعودة إلى
الخدمة اإللزامية في بالده ،مشيرا ً إلى أهميتها لبناء
جيش وطني قوي.
وقال معصوم خالل لقاء صحافي مع مجموعة
م��ن اإلعالميين نشر أم��س إن تنظيم «داع��ش»
وح��د العراقيين وق��واه��م كما وح��د المجتمع
ال��دول��ي بسبب األع��م��ال الشنيعة التي ارتكبها
ضد المدنيين وسكان المكونات وأتباع الطوائف
والديانات األخرى.
يذكر أن الخدمة اإللزامية في الجيش العراقي
ألغيت بعيد الغزو األميركي للعراق في عام 2003
وحل الجيش العراقي ،وتم تأسيس الجيش الجديد
على أساس التعاقد اختيارياً.
من جهة أخرى ،أشار معصوم إلى أن االئتالف
الحكومي أم��ر طبيعي ،لكنه تحول إل��ى ن��وع من
المحاصصة األمر الذي أضر بالعملية السياسية،
موضحا ً أن ورق��ة رئيس ال��وزراء حيدر العبادي
ل�لإص�لاح ج��ي��دة لكنها بحاجة إل��ى إيضاحات
والمزيد من الشرح ،وخاصة في ما يتعلق منها
بمفهوم «حكومة تكنوقراط» التي يجرى الحديث
عنها.
من جهة أخرى ،أحالت هيئة النزاهة العراقية
نائبي رئيس ال���وزراء السابقين بهاء األعرجي
وصالح المطلك ومدير مكتب رئيس الوزراء السابق
فاروق األعرجي وأمين بغداد السابق نعيم عبعوب
إلى القضاء بتهم الفساد.
وأش��ارت الهيئة في خبر نشرته على موقعها
اإللكتروني أمس إلى «االنتهاء من المرحلة األولى
من ملف تضخم أموال المسؤولين» ،وإحالة بهاء
األعرجي وصالح المطلك وفاروق األعرجي ونعيم
عبعوب على القضاء «بتهمة تضخم األم���وال
والكسب غير المشروع».
وأض��اف��ت إل��ى «أن اإلح��ال��ة إل��ى القضاء هي

جنوب ال�سودان:
مقتل � 7أ�شخا�ص في هجوم
م�سلح على قاعدة �أممية
فتح مسلحون النار على مدنيين الجئين في قاعدة
تابعة لألمم المتحدة في جنوب السودان ،في هجوم
بدأ مساء أول من أمس ،واستمر حتى صباح أمس.
وقال جاكوب نهيال متحدثا ً من داخل قاعدة األمم
المتحدة الواقعة في ملكال شمال شرق البالد «قتل 7
أشخاص وأصيب  32بجروح بينهم صبي قتل والده
في الهجوم».
ويقيم أكثر من  47500شخص داخل قاعدة ملكال
وهم جزء من  200ألف مدني لجأوا إلى  8قواعد لألمم
المتحدة في بلد يشهد حربا ً أهلية مستمرة منذ
.2013
وق����ال ن��ه��ي��ال إن ال��م��ه��اج��م��ي��ن «أط��ل��ق��وا ال��ن��ار
بالكالشنيكوف والرشاشات» ،مضيفاً« :الوضع ال
يزال متوترا ً جدا ً والناس يختبئون».
وتقع قاعدة ملكال في منطقة تسيطر عليها حكومة
جوبا عند تخوم المناطق التابعة للمتمردين.
وندد المعارض التاريخي الم اكول المتحدر من
ملكال بالهجوم واصفا ً إياه بـ «وحشي وجبان ضد
مدنيين أبرياء وعزل».
وأك��دت المتحدثة باسم بعثة األم��م المتحدة في
جنوب السودان اري��ان كانتييه وقوع «ح��ادث» من
غير أن تكشف تفاصيل.
وفي نيسان  ،2014قتل ما ال يقل عن  48مدنيا ً
في هجوم شنه مسلحون على قاعدة األمم المتحدة
في بور (شرق) ورد جنود القوة الدولية فقتلوا ما ال
يقل عن عشرة من المهاجمين.

المرحلة األولى ،وأن المحالين ما زالوا متهمين ولم
يثبت عليهم شيء؛ لكون المتهم بريء حتى تثبت
إدانته».
وكانت لجنة النزاهة النيابية أعلنت في أيلول
من العام الماضي إحالة أكثر من  540ملف فساد،
مؤكدة عزمها مواجهة «مافيات الفساد» وتوجيه
اتهامات مباشرة إليها.
إلى ذلك ،أصدرت المحكمة الجنائية المركزية
العراقية أحكاما ً باإلعدام بحق  40مدانا ً بمجزرة
معسكر سبايكر شمال بغداد ،عمالً بقانون مكافحة
اإلرهاب ،بحسب ما نقل متحدث رسمي أمس.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية
االتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار إن «الهيئة
الثانية للمحكمة الجنائية المركزية نظرت في

فيه نحن آليات تنسيق ،بما فيها اتصاالتنا بين
العسكريين مع «إسرائيل» ،فضالً عن اآللية الرباعية
في بغداد المفتوحة أمام كل من يريد المشاركة في
التنسيق وتبادل المعلومات حول مسائل الحرب
المشتركة ضد اإلرهاب».
على صعيد آخ���ر ،أح��ص��ت منظمة «أط��ب��اء بال

دعوى  47متهما بجريمة معسكر سبايكر (…).
وقضت بإعدام  40أدينوا باالشتراك في الحادث،
فيما أفرجت عن  7متهمين لعدم كفاية األدلة» في
هذا الهجوم الذي شنه تنظيم «داعش» وأدى إلى
مقتل ما ال يقل عن  1700من المجندين في حزيران
.2014
وأكد بيرقدار أن «القرار ابتدائي خاضع للتدقيقات
التمييزية من قبل محكمة التمييز االتحادية».
وب���دأت محكمة ال��ج��ن��اي��ات ال��م��رك��زي��ة ،أمس
بمحاكمة  47متهما ً بجريمة معسكر سبايكر في
العاصمة بغداد ،فيما هاجم أهالي ضحايا الجريمة
المتهمين داخل المحكمة بالكراسي واألحذية ،بعد
مطالبة محامي الدفاع بإطالق سراحهم.
(التتمة ص)14

أع��ل��ن��ت م��ص��ر م��وق��ف��ا ً واض��ح��ا ً
برفضها التدخل البري في سورية،
ورغبتها في تغليب الحل السياسي،
مع تأكيدها أن هذا الرفض لن يؤثر
في صالتها االستراتيجية بالمملكة
العربية السعودية.
القاهرة ظلت صامتة عدة أسابيع
م��ع ت��ن��ام��ي ال��خ��ط��وات الخليجية
التركية اآلخذة في االستعداد للتدخل
بريا ً في سورية ،حتى جاء التعبير
عن موقف واضح وصريح للقاهرة
في مواقف مختلفة.
وق��د ج��اء ذل��ك على ل��س��ان وزي��ر
ال��خ��ارج��ي��ة س��ام��ح ش���ك���ري ،في

مقابلة أجرتها معه قناة «دويتشه
فيله» ،األلمانية ،حيث أكد أن الحل
العسكري ف��ي س��وري��ة أثبت خالل
السنوات الماضية عدم جدواه ،وأن
الحلول السلمية هي المثلى.
ولم يقف شكري عند هذا الحد ،بل
أكد قبل يومين (،)2016/02/16
ف��ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي م��ش��ت��رك مع
نظيره الكويتي في القاهرة ،أن قرار
السعودية بالتدخل البري في سورية
أم��ر س��ي��ادي منفرد ،وأن��ه ال يدخل
في إطار القوة اإلسالمية المشتركة
لمواجهة اإلرهاب .
ولعل إح��دى نتائج ه��ذا المؤتمر

�صالح ي�ؤكد �أن هدف العدوان ال�سعودي �إحداث حرب �أهلية يمنية

المبعوث الأممي :ا�ستئناف المحادثات في �آذار المقبل
قال المبعوث األممي الخاص إلى
اليمن إسماعيل ول��د الشيخ أحمد،
إن محادثات السالم بشأن األزم��ة
اليمنية ،ستستأنف بحلول مارس
المقبل ،مؤكدا ً تلقيه ضمانات ،من
«مجلس األم��ن الدولي ،بشأن وقف
إطالق النار ،والتزام أطراف الصراع
به في البالد».
وق�����ال ال��م��ب��ع��وث األم���م���ي ،في
تصريحات أدلى بها ،مساء أول أمس،
عقب جلسة مشاورات مغلقة عقدها
مجلس األمن حول األزمة التى تشهدها
اليمن« ،ال يمكن أن تتأخر محادثات
ال��س�لام ،عن شهر آذار  ،2016وقد
تلقيت ت��وا ً من أعضاء مجلس األمن
تأكيدات بشأن وقف إطالق النار ،بين
األطراف المتحاربة في اليمن ،وكذلك
التزامها بتنفيذها ،نحن نريد وقفا ً
متماسكا ً إلطالق النار».
وأك��د ،أن اإلط��ار ال��ذي يعمل من
خالله ،هو قرار مجلس األمن الدولي
رق���م  2216ال���ص���ادر ف��ي نيسان
 ،2015الذي حظر توريد األسلحة
ل��ل��ح��وث��ي��ي��ن ،م���ش���ددا ً ع��ل��ى دع��م
مجلس األم��ن ،للرئيس اليمني عبد

ربه منصور ه��ادي ،وجهود مجلس
التعاون الخليجي.
وتابع المبعوث األممي قائالً «أي
حوار مستقبلي ،بين أطراف الصراع،
سيكون قائما ً علي أسس قرار ،2216
واألم��ر الطيب هو أن أط��راف الحوار،
سبق وأن أعلنوا التزامهم بالتفاوض،
من أجل الوصول إلي حل ،لكن ما تبقي
وما نعمل عليه حاليا ً هو التفاصيل».

حدود» 7 ،آالف قتيل وزهاء  155ألف جريح العام
المنصرم في سورية  40في المئة منهم من األطفال
و 30في المئة من النساء.
وفي تقرير نشرته أمس ،كشفت عن أن «المناطق
المدنية تتعرض للقصف الجوي باستمرار وغيره
(التتمة ص)14

وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد
قدم ،أمس األربعاء ،إفادة إلى أعضاء
مجلس األمن ،بشأن الجهود المبذولة
ل��ل��ت��وص��ل إل���ى ح���ل ل�ل�أزم���ة ال��ت��ي
تشهدها اليمن ،منذ ما يزيد على 10
أشهر تقريباً .وقال المبعوث األممي
ألع��ض��اء المجلس ،إن��ه «ل��م يتسلم
أي ضمانات من أطراف الصراع في
اليمن ،بشأن وق��ف إط�لاق ال��ن��ار»،

م��ؤك��دا ً «وج���ود انقسامات عميقة
بين األط����راف ال��م��ت��ح��ارب��ة ،تحول
دون دعوته عقد جولة جديدة من
المفاوضات».
وح���� ّذر ال��م��ب��ع��وث األم���م���ي ،في
إفادته ،من خطورة «الوجود المتزايد
للجماعات اإلرهابية في عدن ولحج
وشبوة وصنعاء».
واس��ت��ط��رد ق��ائ�لاً« :ل��ق��د ت��زاي��دت
الهجمات التي تقوم بها الجماعات
اإلرهابية ،في ع��دن ولحج وشبوة
وص��ن��ع��اء ،وت��واص��ل ف��ي األسابيع
األخ����ي����رة اغ���ت���ي���ال ال��س��ي��اس��ي��ي��ن
والمسؤولين األمنيين جنوب البالد»،
الفتا ً أن «انتحاريا ً قام بتفجير نفسه،
في معسكر للجيش اليمني بعدن،
صباح األربعاء ،متسببا ً في مقتل 10
أشخاص على األقل بحسب التقارير
الواردة».
على صعيد آخ���ر ،ق���ال الرئيس
اليمني السابق ،علي عبدالله صالح،
ف���ي خ��ط��اب وج��ه��ه ع��ب��ر ش��اش��ات
التلفزة ،إن بالده تتعرض لـ«عدوان
غاشم م��ن قبل  14دول��ة بما تملكه
(التتمة ص)14

ال��ص��ح��اف��ي أن����ه س��م��ح ل��ل��ك��وي��ت
باإلفصاح عن وجهة نظر كانت ال
ت��زال غائبة عن المشهد ،حيث قال
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إن
بلده ال يرجح التدخل البري الكويتي
مع السعودية واإلمارات في سورية،
وإن الكويت تعمل جاهدة مع مصر
على تدعيم الحل السياسي السلمي
في سورية.
ب���دوره ،أعلن الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي ،خ�لال لقائه
وف���دا ً إعالميا ً كويتياً ،أن الموقف
المصري إزاء األزمة السورية «واضح
(التتمة ص)14

المغرب يفكك خلية �إرهابية
مرتبطة بتنظيم «داع�ش»
فككت أجهزة األم��ن المغربية أمس خلية إرهابية مؤلفة
من عشرة أشخاص بينهم فرنسي مرتبطة بتنظيم «داعش»
وكانت تعد لمخطط إرهابي في المغرب.
ونقلت «أ ف بـ« عن الوزارة الداخلية المغربية قولها في بيان
«إن المكتب المركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية العامة
لمراقبة التراب الوطني تمكن من إجهاض مخطط إرهابي خطير
على خلفية تفكيك شبكة إرهابية».
وأوض��ح البيان أن أف��راد الخلية كانوا ينشطون في مدن
الصويرة جنوب المغرب ومكناس وسيدي قاسم وسط البالد،
مضيفا ً أنه تم اعتقال العقل المدبر لهذه الخلية اإلرهابية في
أحد المنازل في مدينة الجديدة غرب المغرب كما تمت مصادرة
أسلحة مختلفة في المنزل.
وجاء في البيان «أن عناصر الخلية كانوا يخططون داخل
مقرهم لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية تستهدف ضرب
مؤسسات مغربية حيوية وحساسة بإيعاز من متزعمي تنظيم
داعش».
وأش��ار البيان الى نية أف��راد الخلية استقطاب المزيد من
العناصر المتطرفة الفتا ً إل��ى عالقتهم بمتزعمين لتنظيم
«داع��ش» اإلرهابي أحدهما يوجد حاليا ً في تركيا مبينا ً في
الوقت ذات��ه إن الخلية قامت بتجنيد أحد القاصرين للقيام
بعملية انتحارية بواسطة سيارة مفخخة.
وكانت السلطات المغربية فككت مطلع العام الماضي خلية
في  9مدن مؤلفة من  13إرهابيا ً مرتبطة بتنظيم داعش كما
ألقت القبض على خلية إرهابية في أيلول الماضي تتكون من
 5متطرفين في مدن مختلفة مشيرة إلى أن أفراد الخلية يتبنون
أفكار تنظيم «داعش» اإلرهابي .

همزة و�صل
�أردوغان...
وع�ش الدبابير
ّ
الكردي
نظام مارديني
ليسغريبا ًأنيتزامنالتفجير
ال��دم��وي ال���ذي ض ��رب ساحة
«كيزيالي» في وسط أنقرة مع
التصريحات التركية التي تدعو
تارة إلى تدخل بري ،بحجة منع
ق��وات الحماية الشعبية الكفار
من التقدم نحو «اع��زاز» ،وتارة
ت��دع��و إل��ى إق��ام��ة منطقة حظر
جوي ،مشفوعة بتأييد الحجة
األلمانية ألنجيال ميركل .ولكن
الغريب ه��و أن تتوجه أصابع
االت� �ه ��ام إل���ى دم �ش��ق وح ��زب
العمال الكردستاني ووحدات
ال �ح �م��اي��ة ب��ال �م �س��ؤول �ي��ة عن
التفجير ،في حين تبين أن من
قام بهذا التفجير هو انتحاري
«ال�ن�ص��رة» صالح ن�ج��ار ،وهو
ليس م��ن سكان ع��ام��ودة ،كما
أدّعى أوغلو.
ه� ��و ه� ��و ج � �ن� ��ون ال �ع �ظ �م��ة
األردوغ��ان��ي المستمر منذ بدء
ان �ت �ص��ارات الجيش السوري
قبل أك�ث��ر م��ن شهر ف��ي ري َفي
ال�لاذق�ي��ة وح �ل��ب ،وه��و جنون
ي �خ �ت �ل��ف ع� ��ن ج� �ن���ون ح �ك��ام
آل س �ع��ود وإن ت �ق��اط �ع��وا في
عناوين الحمى السورية التي
أص��اب �ت �ه��م ...ه��و ج �ن��ون َمن
يالحق أنصار الـ  Bkkفي كل
بيت ودار وزنقة.
وداء ال��ع��ظ��م��ة مصطلح
ت��أري�خ��ي ،وه��و ح��ال��ة مرضية
ذه��ان �ي��ة ،ت��رق��ى أح �ي��ان �ا ً كثيرة
إل� ��ى م� ��رض ع �ق �ل��ي يتق ّمص
«البارانويا» وهو كاعتقاد جازم
بفكرة خاطئة عندما يقع المرء
في شراك وهم غير حقيقي بأن ُه
�ص عظيم وم�ه��م للغاية،
ش�خ� ٌ
ك�ح��ال��ة أردوغ � ��ان ال ��ذي أدع��ى
ب��أ ّن��ه «ال�ب�ط��ل المخلص» ،رغم
أنه تتجمع فيه جينات العرقية
واألسلمة السياسية والطائفية،
وال بد من التذكير هنا بواحدة
من خطاباته «مساجدنا ثكناتنا،
قبابنا خوذاتنا ،مآذننا حرابنا،
وال �م �ص �ل��ون ج��ن��ودن��ا ،وه ��ذا
الجيش المقدّس يحرس ديننا».
يعيش أردوغان حالة معقدة
وغ ��ام� �ض ��ة م���ا ب��ي��ن ال �ن �ش��وة
ب��األخ��ون��ة ح�ت��ى تجسيد دور
السلطان المقدس ،الذي يسعى
لتعيين نفسه «أبا ً للشعب» ،وقد
ج��اء ه��ذا الموقف األول خالل
االح� �ت� �ف ��ال ب ��ذك ��رى تأسيس
ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ت��رك�ي��ة ،حينما
ّ
دش��ن قصره الرئاسي الجديد
في أنقرة ،ال��ذي تبلغ مساحته
 200ألف متر مربعوكلفتهأكثر
من  600مليون دوالر ،ما أثار
وال يزال ،الكثير من الجدل في
تركيا .حتى أن موقع صديقه
الصهيوني «واال» تساءل عما
إذا كان أردوغان مصابا ً «بنوبة
جنون العظمة العثمانية».
ب� ��ات ي �ق �ي �ن �ا ً أن اس �ت �م��رار
ج� �ن ��ون أردوغ � � � ��ان ع �ل��ى ه��ذا
النمط سيدفع تركيا إلى مأزق
ت��اري �خ��ي إق �ل �ي �م �ي �اً ،وه � ��ذا ما
سيحتم على الشعب التركي
وض��ع ح��د ل�ه��ذا الطاغية الذي
يسير بتركيا والدول المجاورة
إلى حافة االنفجار؛ وهو قادر
على ذلك إذا تحمل مسؤوليته،
ك�م��ا تحملها ف��ي وج ��ه رئيس
ال��وزراء عدنان مندريس الذي
أطلق جنون اإلسالم السياسي
ف��ي الخمسينيات م��ن القرن
الماضي ما كلّفه عنقه على حبل
المشنقة .
فهل يدفع الغرب وواشنطن،
أن�ق��رة إل��ى ال�ت��ورط والمغامرة
ل�ت�ك��ون «ك�ب��ش ال� �ف ��داء»؟ أم أن
السؤال الذي سيبقى يتردّد هو
إلى أين سيسير مجنون تركيا؟
م� � ��ن دون ش�� � ��ك ،ي �س �ي��ر
أردوغ� ��ان نحو ع� ّ
�ش الدبابير
ئس
ب
و
به
ال�ك��ردي! ..فمرحى
ِ
َ
المصير!

