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تت�صدى لمجموعات �إرهابية تخرق وقف الأعمال القتالية وتك ّبدها خ�سائر في ريف حماة
وحدات من الجي�ش

همزة و�صل

للحل ال�سيا�سي ...ودي مي�ستورا ّ
قدم مقترحات ّ
انطالق «جنيف  :»3الجعفري ّ
يحذر من الف�شل

تفجير «قزالي»..
�أردوغان فري�سة �أوهامه

قال رئيس الوفد السوري إلى مفاوضات
السالم في جنيف ،بشار الجعفري ،إن لقاء
الوفد مع المبعوث ال��دول��ي إل��ى سورية،
ستيفان دي م��ي��س��ت��ورا ،ك��ان «إيجابيا ً
وبناء».
وفي تصريح صحافي أدلى به عقب اللقاء،
أمس ،قال بشار الجعفري« :ناقشنا في هذه
الجلسة أهمية وض��رورة اإلع��داد الجيد من
ناحية الشكل بما يسمح لنا باالنطالق على
أسس صلبة لمناقشة المضمون والجوهر».
وأوضح الجعفري أن «الجانب الشكلي
يعني م��ن ه��ي ال��وف��ود التي حضرت إلى
جنيف ،وه��ل ت��م تجنب ث��غ��رات الجولة
األولى ،ومن هي قائمة أسماء المشاركين؟
وهل تم التعامل مع جميع الوفود على قدم
المساواة؟».
وأض������اف ال��ج��ع��ف��ري« :ن���ح���ن ك��وف��د
للجمهورية العربية السورية قدمنا الى دي
ميستورا أفكارا ً وآراء وهي عناصر أساسية
للحل السياسي وأفكارا ً من شأنها أن تثري
جهوده السياسية».
وقال الجعفري« :سننتقل اآلن إلى مرحلة
اإلعداد الجيد للقاء الثاني مع دي ميستورا
وسيتم يوم األربعاء ،وغدا ً يفترض أن يلتقي
دي ميستورا الوفود األخ��رى على أمل أن
تكون استكملت وحضرت إلى جنيف وفق
القرارات األممية وبياني فيينا».
ولفت الجعفري إل��ى أن «ك��ل ال��ق��رارات
والتفاهمات تتحدث ع��ن ض���رورة تمثيل
أوس��ع طيف من المعارضة السورية في
الحوار» .وشدد على ذلك بالقول« :ننطلق من

إحساسنا بالمسؤولية تجاه شعبنا ووطننا
وهذه المسؤولية شكل من أشكال القوة التي
منحها إيانا الشعب السوري لتمثيله في
هذه الجولة من الحوار السوري السوري...
وسأدلي بحديث أوسع يوم األربعاء».
وك���ان ال��م��ب��ع��وث األم��م��ي إل���ى س��وري��ة
ستيفان دي ميستورا ،أكد أنه في حال فشل
المفاوضات السورية سيعود إلى مجلس
األم��ن ،في الوقت ال��ذي عولت فيه موسكو
على أن يكون تمثيل المعارضة فيها بأوسع
مجال.
وأوض����ح دي م��ي��س��ت��ورا خ�ل�ال مؤتمر
صحافي في جنيف قبيل بدء المفاوضات
أمس ،مشيرا ً إلى أن التفاوض سيبدأ ،وأنه
سيلتقي بكثير م��ن األط���راف خ�لال األي��ام
المقبلة.
وأعرب دي ميستورا عن أمله بأن تكون
هناك إرادة حقيقية لالستمرار بالمفاوضات
ألنه في حال فشلها سيرجع األمر عندئذ إلى
مجلس األمن ،على حد قوله.
كما تحدث المبعوث األممي عن أن الخطة
البديلة في ح��ال فشل ه��ذه المفاوضات
ستكون ال��ع��ودة للحرب ،مبينا ً أن هذه
الحرب ستكون أسوأ من سابقتها ،على حد
قوله.
وك��ش��ف دي م��ي��س��ت��ورا أن���ه سيعمل
على حجب األخبار عن اإلعالم المتعلقة
ب��ع��م��ل��ي��ة ال���م���ف���اوض���ات ،م��وض��ح��ا ً أن
التصريحات اإلعالمية ستكون بعد انتهاء
المفاوضات.
وقال دي ميستورا في مؤتمر صحافي إن

الجي�ش العراقي يتقدَّ م �شمال وغرب الرمادي في الأنبار

هل تنهار �شراكة التركي المعزول
وال�سعودي الم�أزوم!؟

هشام الهبيشان

ال�صدر :القن�صل الأميركي في الب�صرة «�إرهابي»



في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن تطور مسار العالقات التركية
 اإليرانية ،وتأثير هذا التطور على مسار حرب السعودية على اليمنوسورية ،وعن مسار قضية إعدام الرئيس المصري السابق محمد
مرسي ،خصوصا ً من الجانب التركي الذي يسعى إلى تحويل قضية
وملف اإلعدام إلى قضية رأي عام دولي ،وهذا ما اتضح مؤخرا ً من
خالل جوالت الرئيس التركي أردوغان على دول غربية وشرقية عدة،
ومسار تطور األحداث على األرض الليبية التي تشهد ساحتها حالة
صراع علنية بين تركيا وقطر من جهة والسعودية ومصر واإلمارات
من جهة أخرى .ومن هنا يمكن قراءة أن هذه الملفات بمجملها ستضع
مسار التقارب السعودي  -التركي تحديدا ً على صفيح ساخن ،فبعد
أن اتضح في الفترة األخيرة لجميع المتابعين أن مسار العالقات
التركية  -السعودية قد تط ّور بشكل ملحوظ وخصوصا ً في الفترة
األخيرة بعد قيام الرئيس التركي أردوغان بزيارات عدة للرياض ،رد
عليها السعوديون بزيارات أخرى ألنقرة ،والواضح أن هذه الزيارات
قد ساهمت إلى حد ما بتحريك المياه الراكدة بين العاصمتين،
وساهمت إلى حد ما ببناء جسور التقارب بين البلدين ،خصوصا ً
بعد تعهد النظام التركي حينها بحماية أمن المملكة السعودية ودعم
عدوان عاصفة الحزم الذي تقوده اليوم السعودية بتحالفها العشري
«ناتو العرب» على القطر اليمني الشقيق .ولكن بالتزامن مع كل هذا
وذاك فقد شكلت زيارة أوغلو لطهران مؤخراً ،حالة من الشكوك حول
طبيعة وشكل هذا التقارب المستقبلي لهذه العالقات بين أنقرة
والرياض.
(التتمة ص)14
 كاتب وناشط سياسي ـ األردن.

جنيف المن�سوف وم�سل�سل ك�سر العظم
د .محمد بكر

فشل مفاوضات جنيف سيعود بسورية إلى
مربع الصراع ،مضيفا ً «ال أعرف بديالً من
الخطة األول��ى» .وأض��اف المبعوث األممي
أن جوهر مفاوضات جنيف يتمثل في هيئة
حكم والدستور واالنتخابات الجديدة في
سورية.
بالتزامن ،رأى وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف أن االقتراحات بشأن قيام
نظام ف��درال��ي في س��وري��ة ،تأتي في إطار
ال��م��زاي��دات فقط ،م��ش��ددا ً على أن الشعب
السوري هو وحده من يختار نظام الدولة.
ولفت الف��روف ،خ�لال مؤتمر صحافي مع
نظيره التونسي خميس الجهيناوي في
موسكو االثنين ،الى أن وقف إط�لاق النار
ف��ي س��وري��ة ال ي��زال مستمراً ،رغ��م بعض
الخروقات.
ك��م��ا أش����ار ال���وزي���ر ال���روس���ي إل���ى أن
«التصريحات الراديكالية لبعض األطراف
المشاركة في الحوار السوري السوري في
جنيف ال تساعد في التوصل إلى اتفاق»،
مضيفا ً أن التسوية السياسية لألزمة في
سورية يجب أن تراعي مصالح كل األطراف
بالتوافق بين الحكومة السورية وجميع
«المعارضين».
من جهته قال الناطق باسم الكرملين إنه
من المهم اآلن في المحادثات السورية توفير
تمثيل واسع ألطراف «الصراع» وليس وضع
تحذيرات ،وأمل الكرملين أن تقود الخطوات
اإليجابية التي تم تحقيقها في سورية منذ
الهدنة إلى خطوات إيجابية في المحادثات.
(التتمة ص)14



لن ننتظر ما ستسفر عنه اجتماعات جنيف بين وفدَي الحكومة
السورية والمعارضة برعاية أممية ،إذ لطالما نسفت الدولة السورية
(ومن منطلق القوة) كل مؤشرات المرونة ،وتحديدا ً في جزئية مصير
األسد ،ووضعت الخطوط الحمراء ،وأطلقت ال�لاءات المسنودة إلى
الظهر الروسي المتين ،الذي ال زال يدير يوميات الميدان السوري
بإصرار منقطع النظير ماضيا ً قدما ً في تصدير كل رسائل العناد،
وع��دم االلتفات للرسائل األميركية المبطنة ،س��واء المتعلقة منها
بتضييق الخناق عليه في المعركة التي يخوضها في سورية ،أو تلك
المتعلقة بتقاسم النفوذ في المنطقة ،ضاربا ً عرض الحائط بما وجده
الفرنسي استفزازا ً في تصريحات وليد المعلم األخيرة ،إذ سرعان ما
صادق الروسي على كالم المعلم الذي ع ّد الرئيس األسد خطا ً أحمر،
وأنهم ال يحاورون أحدا ً يتحدّث عن مقام الرئاسة ،وكل ما يتكاثر من
حديث حول مرحلة انتقالية لن يكون (بحسب المعلم) إال في اإلطار
المحدد والمرسوم من قبل الدولة السورية ،لجهة االنتقال من دستور
إلى دستور ومن حكومة إلى حكومة أخرى فقط ،وهذا ما أكده مندوب
روسيا الدائم لدى األمم المتحدة بورودافكين عندما وصف مطالب
المعارضة برحيل األسد ،بالمطالب غير الواقعية التي ال يمكن تحقيقها
على الصعيد العملي.يبدو أنه ال مكان لألسلوب الهادئ والعملي
الذي تحدث عنه بورودافكين كمنهاج عمل مع األميركي فيما يتعلق
بالملف السوري ،وكل المطروح في برنامج عمل الروسي هو المنهاج
العسكري وكسر العظم ،ولعل ما أكده المعلم لجهة أن األزمة السورية
باتت في نهايتها ،وليس جنيف ما سيدفع باتجاه ذلك ،إنما تقدم
الجيش السوري وحلفائه في الميدان ،يمثل خير دليل على اإليمان
المطلق باستراتيجية الحسم العسكري وصوال ً لصراخ الخصم .جزء
مهم من المعارضة السورية التي كانت ُتعَ ّد متشددة في جزئية رحيل
األسد قد تل ّمست سريعا ً على ما يبدو تلك االستراتيجية ،ومن القاهرة
(التتمة ص)14
 كاتب صحافي فلسطيني مقيم في ألمانيا

وص���ف زع��ي��م ال��ت��ي��ار ال��ص��دري
م��ق��ت��دى ال���ص���در أم����س ،القنصل
األميركي ستيف ووكر في البصرة
ب��ـ«اإلره��اب��ي» ،وفيما دع��ا قيادات
الحشد الشعبي الى التبرؤ سريعا ً
من زيارته للمجاهدين ،حذر بالقول
«قد أعذر من أنذر».
وب��ح��س��ب «ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز»،
قال الصدر في رد على سؤال ورده
بشأن زي��ارة القنصل االميركي في
البصرة لجرحى الحشد الشعبي
الراقدين بمستشفى الصدر التعليمي
بالمحافظة« :إن ما يحدث من جهاد
ض��د ال��دواع��ش س���واء م��ن ال��ق��وات
األمنية أو المجاهدين ف��ي سوح
الجهاد سوف يبقى جهادا ً عراقيا ً ال
دخل له بأميركا وال بأي دولة أخرى
على اإلطالق».
وأض����اف ال���ص���در« :أع��ل��ن بعد
هذه الزيارة المشؤومة القذرة كما
يدعي أنها زي��ارة لجرحى الحشد
الشعبي – وال تأخذ لفاجرة يمينا ً
ولو حلفت برب العالمين -فإني بعد
ذلك احتفظ بالرد لنفسي ضد هذه

رو�سيا وتون�س ت�ؤ ّكدان التعاون
لمحاربة الإرهاب
أكدت روسيا وتونس ،أمس ،سعيهما إلى التعاون البناء في محاربة اإلرهاب
مع جميع الدول المعنية والمنظمات الدولية.
وذك��ر نص بيان مشترك صدر عقب محادثات أجراها وزي��ري الخارجية
الروسي سيرغي الفروف والتونسي خميس الجهيناوي في موسكو« :ننطلق
من أن استئناف االستقرار في الشرق األوسط وأفريقيا سيساهم في تسريع
التسوية السياسية لألزمات واألوضاع الحادة الموجودة في ليبيا وسورية
واليمن والعراق ،والتي تخلق ظروفا ً إيجابية الرتفاع تأثير المنظمات اإلرهابية
الدولية في المنطقة».
وتابع البيان ،ال��ذي نشرته الخارجية الروسية على موقعها الرسمي:
«نعتبر أن التدخل في الشؤون الداخلية للبالد وتجاهل مبادئ القانون الدولي
األساسية ،يصعد من الوضع المتشكل بالشرق األوسط وشمال أفريقيا».
كما أعلن الفروف والجهيناوي ،حسب البيان ،عن «استعدادهما لتعزيز
العمل الروسي التونسي المشترك متعدد األوجه في مسائل محاربة اإلرهاب»،
و«نؤكد عزمنا التعاون البناء في محاربة اإلرهاب مع الدول المعنية والمنظمات
الدولية كافة».
(التتمة ص)14

القنصلية المعادية ليس لإلسالم
فقط بل لإلنسانية جمعاء» ،مشيرا ً
الى أنه «لوال انشغالي بما هو أهم
أعني اإلصالح الحكومي ،لكان ردنا
شديدا ً وألريناهم بأسنا كما حصدوه
منا».
وطالب الصدر الحكومة بـ«ردع

ه��ذا اإلره��اب��ي أع��ن��ي القنصل من
ال��ت��دخ��ل ب��ش��ؤون المجاهدين»،
مطالبا ً قيادات الحشد بـ«التبري
سريعا ً من تلك الزيارة ،وإال فسنكون
في خندق غير خندقهم ولقد أعذر
من أنذر».
(التتمة ص)14

ار ْين �إماراتيين ..وقتلى ال�سعوديين  3500جندي و�ضابط
مقتل ط ّي َ

ال�صماد :الترويج عن تفاهمات مع الريا�ض
تغطية لف�شل العدوان على اليمن

أكد رئيس المجلس السياسي لحركة أنصار الله في
اليمن ،صالح الصماد ،أن ما يتم تداوله في بعض وسائل
ال��ع��دوان وي��روج له الكثير من ناشطيهم عن تفاهمات
وحوار مع السعودية تأتي في سياق التغطية على فشل
العدوان في تركيع الشعب اليمني.
وقال الصماد إن «أياما ً قالئل تفصلنا عن اكتمال العام
األول على العدوان السعودي األميركي الغاشم الذي
ارتكب أبشع الجرائم وفرض حصارا ً بحريا ً وبريا ً وجويا ً
لمنع أبسط مقومات الحياة من الوصول إل��ى الشعب
اليمني معتقدا ً أن��ه بذلك سيصل بالشعب اليمني إلى

الركوع والخنوع واالستسالم وفرض هيمنته عليه».
وأكمل الصماد« :ألج��ل ه��ذا الشعب العظيم بذلنا
منتهى التفاهمات وأسقطنا كل الذرائع الواهية التي
اختلقها العدوان لشرعنة االستمرار في عدوانه وأرسلنا
الوفود تلو الوفود إل��ى كثير من دول العالم لشرح
مظلومية الشعب اليمني وبشاعة العدوان وضراوته
ولم نترك عذرا ً أو ذريعة رغم عدم أحقيتها إال بددناها،
كل هذا ألجل شعبنا الذي ننحني إجالال ً لصموده ونتألم
لمعاناته».
(التتمة ص)14

الجزائر تدعو �إلى «الحر�ص واليقظة»
بعد �أحداث بن قردان
دع��ا الجيش الجزائري إل��ى «مزيد من الحرص» في مواجهة ما سماها
بـ «اضطرابات غير مسبوقة» تشهدها المنطقة ،وخصوصا ً ليبيا وتونس
المجاورتين.
ونقلت وكالة األنباء الجزائرية عن نائب وزير الدفاع ،رئيس أركان الجيش
الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح قوله إن «ما تعيشه المنطقة في
الوقت الراهن من اضطرابات وتفاقمات أمنية غير مسبوقة تنذر بالتأكيد
بعواقب وخيمة وتأثيرات غير محمودة على أمن واستقرار بلدان المنطقة».
وجاء تصريح رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري خالل زيارته للناحية
العسكرية الرابعة بورقلة جنوب الجزائر ،حيث أكد هناك أن هذا األمر «يملي
على الجيش الوطني المزيد من الحرص واليقظة حتى تبقى الجزائر عصية على
أعدائها ومحمية ومصانة من كل مكروه».
وعززت الجزائر من قواتها العسكرية على طول الحدود مع ليبيا وتونس،
تحسبا ً الحتمال تسلل مجموعات إرهابية إلى داخل أراضيها بسبب انعدام
األمن على الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية ،وفق تقارير إعالمية محلية.
في غضون ذلك ،تمكنت القوات الجزائرية من إيقاف إرهابيين اثنين في
عمليتين منفصلتين .وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية ،أول من أمس،
أن العملية األولى تمت بوالية تيزي وزو ،حيث تم اعتقال إرهابي خطير يدعى
«ض .أحمد» ،وصادرت بندقية «كالشنيكوف» وكمية من الذخيرة ونظارتي
ميدان ( )02وحزاما ً ناسفاً.
وأوضح البيان أن العنصر الموقوف كان التحق بالجماعات اإلرهابية عام
 ،2002مضيفة أنه ينتمي إلى المجموعة المسلحة التي كان يترأسها اإلرهابي
«ع .قوري» ،أمير داعش في الجزائر ،الذي تمت تصفيته بمدينة يسر في 22
كانون األول .2014
كما تم توقيف إرهابي آخر مطلوب يدعى عين أمناس على الحدود الليبية
وبحوزته بندقية «كالشنيكوف» وكمية من الذخيرة ونظارة ميدان.
ويستغل تنظيم داعش االرهابي الفوضى في ليبيا لتوسيع نفوذه ،فيما
شهدت تونس في عام  2015ثالثة اعتداءات تبناها هذا التنظيم المتطرف،
إضافة إلى هجمات إرهابية غير مسبوقة في الـ 7من آذار الحالي في مدينة بن
قردان المجاورة للحدود الليبية.

نظام مارديني
لم يجف بعد وصف «فورين
ب ��ول� �ي� �س ��ي» ألردوغ� � � � ��ان ب��أن��ه
«ذل � ��ك ال �م �س �ت �ب��د ال � ��ذي وض��ع
موحدة
مستقبل تركيا – كدولة ّ
مستقرة – على حافة الخطر».
ح �ت��ى ج� ��اء وص� ��ف أوب���ام���ا له
ب��ال�م�س�ت�ب��د وال �ف��اش��ل ليكشف
ع��ن رس��ال��ة ت�ح��ذي��ر ألردوغ���ان
ب ��أن ي �ك��ون م�س�ت�ع��دا ً لمواجهة
ك��ل ال �س �ي �ن��اري��وه��ات السلبية
المحتملة ،ف�ه��ل ج ��اء تصريح
أوباما في سياق تهيئة الطريق
أم � ��ام ال �ج �ي��ش ل�ل�إط��اح��ة بهذا
النظام بعدما تجاوز كل الخطوط
الحمر.
إن ط� �م���وح���ات أردوغ � � � ��ان
ال�ق��ات�ل��ة جعلت ت��رك�ي��ا تتأرجح
على شفا ح��رب أه�ل�ي��ة ،بسبب
ت �ج �دّد ال �ص��راع المستمر منذ
أرب �ع��ة ع�ق��ود م��ع ح��زب العمال
ال��ك��ردس��ت��ان��ي .آث � ��ار حمالته
ال�م�ت�ه��ورة ه��ذه للحصول على
السلطة المطلقة داخل تركيا لن
ُتحمد عقباها ،إذ إنه خصوصا ً
ب �ع��دم��ا أش� �ع ��ل ن� �ي ��ران ال� �ن ��زاع
التركي الكردي ،وعلى األرجح
أنه لن يكون قادرا ً على إطفائها.
إن ف��وب �ي��ا ال� �ـ « »Bkkالتي
تالحق أردوغ��ان أفقدته اتزانه
ودفعته للتخبّط .وقد تجلى ذلك
في إدخ��ال��ه ال�ق��وات التركية في
مستنقع المناطق ذات األغلبية
ال�ك��ردي��ة وه��و مستنقع سيجد
أردوغ� � � ��ان ون� �ظ ��ام ��ه أنفسهم
يغرقون فيه وربما بإشارة أو
تلميح أم�ي��رك��ي ،وه��و الموقف
ذات��ه ال��ذي وضعت فيه أميركا
السعودية بعد أن غرق تحالفها
ف��ي ال �ي �م��ن ..وه ��ا ه��ي تحاول
ال�� �خ� ��روج ب ��أي ��ة ط ��ري� �ق ��ة ،بال
جدوى.
إن الواقع الداخلي وحركات
االح � �ت � �ج� ��اج ال� �م� �ت���زاي���دة ضد
س �ي��اس��ة أردوغ � � ��ان ال��راف �ض��ة
للتضييق على الحريات والداعمة
لإلرهاب ،الذي بدأ يجد له موطأ
ق ��دم ف��ي ال �ش��ارع ال �ت��رك��ي ،بل
ف ��ي ق �ل��ب ال �ع��اص �م��ة ت �ح��دي��داً،
ك��ل ذل ��ك ي�ش�ي��ر إل ��ى أن أنقرة
وض �ع��ت ب �ي��ض س�ي��اس�ت�ه��ا في
سلة السلوك القومي العنصري
العدائي والديني المذهبي .وهذا
ي��ؤك��د ف �ش��ل م��ش��روع «العمق
االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي» ال� � ��ذي ضج
بالمشاكل ب��دالً ع��ن تصفيرها
ول �ج��أ إل ��ى ال �ح �ل��ول العسكرية
كخيار وح �ي��د .وه�ن��ا ل��ن تؤدي
اتهامات نظام أردوغان المستبد
والفاشل ،حزب العمال بتفجير
س ��اح ��ة «ق � � ��زالي» ف ��ي أن� �ق ��رة،
ال��ذي أدماها بحوالي  33قتيالً
وع �ش��رات ال�ج��رح��ى ،لالختباء
وراء سبابته.
ع �ش �ي��ة ال���ذك���رى ال �س��ادس��ة
للحرب الكونية على سورية،
وفشل هذه الحرب رغم الدمار
ال��ذي أحدثته والضحايا الذين
سقطوا ف��ي خضمها ،انكشف
الكثير م��ن الحقائق واأله ��داف
وال�م�ص��ال��ح ال�ت��ي دف�ع��ت بعض
الدول للمشاركة فيها ...ها هي
ت��رك�ي��ا ت�ق��ع ف��ري�س��ة سياستها
ال��ع��دائ��ي��ة ودع� �م� �ه ��ا المباشر
ل�لإره��اب�ي�ي��ن ف��وض�ع��ت نفسها
ف��ي قلب العاصفة .فما ق��ام به
لعب بالنار
نظام أردوغ ��ان هو ٌ
�ص ع�ل��ى ح��اف��ة الهاوية..
ورق� � ٌ
مع أن أردوغ��ان يدرك أن تركيا
تقع على خط التقسيم وخرائط
المشاريع الصهيو – أميركية
ف��ي ال�م�ن�ط�ق��ة ،وه ��و ل��ذل��ك دفع
رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة «أح �م��د داود
أوغ��ل��و» ل�ل�ه��رول��ة م �س��رع �ا ً إلى
ط �ه��ران ح��ال�م�ا ً بترتيب أوراق
نظامه ال�م��ري��ض منذ سنوات،
ول �ك �ن��ه ح �ل��م م ��ن ي �ل �ه��ث وراء
أوه��ام��ه حتى ال�ج�ن��ون ..وال بد
أنه يستحقه.
ال يمكننا االع �ت �م��اد بطبيعة
الحال على فكرة انخراط تركيا
كالعب
في الحرب على اإلرهاب
ٍ
أساسي ،في وقت ال تزال تح ّول
أراض� �ي� �ه ��ا م ��راك ��ز استقطاب
وت �ج �م �ي��ع وت���دري���ب وتسليح
اإلره��اب�ي�ي��ن وتسهيل دخولهم
إلى سورية والعراق.
هكذا ،من يوقد النار وينفخ
فيها ..ترت ّد عليه!

