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باعتراف «�إ�سرائيلي» ...الباتريوت يف�شل ب�إ�سقاط طائرة من دون طيَّار دخلت من الأرا�ضي ال�سورية

الحكومة ال�سورية ت�ضع ر�ؤية تنفيذية و�آليات عمل لت�أمين الم�شتقات النفطية والطاقة
أطلق جيش العدو «اإلسرائيلي» ،أمس ،صاروخين إثنين من طراز
باتريوت على طائرة دون طيار ،يشتبه باجتيازها خط وقف إطالق
النار بالجوالن المحتل ،قادمة من الداخل السوري.
وسائل إعالم «إسرائيلية» نقلت عن مصادر عسكرية أشارت إلى
أنّ الباتريوت فشل باسقاط الطائرة ،التي تمكنت من العودة إلى
سورية ،مضيفا ً أ ّنه «يجري فحص إمكانية أن تكون الطائرة من دون
الطيار روسية».
وفي وقت سابق أوردت وسائل إع�لام ،بسماع صوت صفارات
اإلنذار في المناطق المحتلة في الجوالن ،حيث أ ّكد المتحدث باسم
جيش العدو أنّ المنطقة الشمالية تعرضت إلطالق نار ،حيث سقط
صاروخين على مدينة صفد المحتلة ،فيما ت ّم اعتراض الصاروخ
الثالث بواسطة القبة الحديدة.
أفيخاي أدرعي قال عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعي
(فيسبوك)« ،لم ترصد إصابة الطائرة بدون طيار التي كان يشتبه
في اجتيازها للحدود .أطلقت صفارات االن��ذار في وس��ط هضبة
الجوالن في إطار األنظمة الروتينية المتبعة في هذه الحاالت».
وفي السياق ،نقل موقع «واال» العبري ،عن مصدر عسكري قوله
إنّ «نظام الكشف التابع للجيش االسرائيلي ّ
كشف عن طائرة بدون
طيار مجهولة الهوية ،تسللت إلى األراض��ي اإلسرائيلية ،وقامت
إسرائيل بإطالق ص��اروخ باتريوت (أرض-ج���و) لكنه لم يصب
الطائرة ،فأُطلق صاروخ آخر انفجر بجانبها ووقعت شظاياه داخل
اسرائيل بينما استطاعت الطائرة بدون طيار من العودة إلى األراضي
السورية».
وفي السياق ،شهدت المنطقة طلعات جو ّية مكثفة للطائرات
المروحية «االسرائيلية» امتدادا ً من مزارع شبعا المحتلة وصوال ً إلى
الجوالن و جبل الشيخ.
وفي وقت سابق ،أم��س ،أعلن جيش العدو عن مقتل جنديين
وإصابة  3آخرين جراء انفجار قنبلة يدوية في موقع عسكري بمنطقة
جبل الشيخ في الجوالن المحتل.
وج��اء في بيان صدر عن الجيش «قتل صباح اليوم جنديان
وأصيب  3آخرون بجروح متفاوتة نتيجة انفجار قنبلة يدوية،

في مدخل موقع عسكري في جبل الشيخ ،وجميع المصابين نقلوا
ج�� ّوا لتلقي العالج في مستشفى ،كما تم إب�لاغ عائالت الجنود
بالموضوع».
من جهتها ،أوضحت صحيفة «جيروساليم بوست» ،نقالً عن
مصدر في الجيش ،أنّ القنبلة انفجرت في يدي سائق عربة عسكرية
مدرعة تابعة للكتيبة  601من قوات الهندسة ،كان ممسكا ً بها وهو
يتحدث مع زمالئه قرب نقطة مجدل شمس للتفتيش.
وفي المقلب األخر من الحدود مع األراضي المحتلة ،كثف الجيش
السوري عملياته في حلب و تمكن من الوصول إل��ى طريق عام
الكاستيلو شمال حلب وبسط سيطرته على مرتفع «بيت المريع»
على الطريق ،بعد معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة.
كما سيطر الجيش على على  3مزارع غربي الجرف الصخري شمال
مبنى الكاستيلو ،و على مباني كولونيز  4و  ،5و أحكم سيطرته ناريّا
على معامل الليرمون بالكامل.
وفي ريف الالذقية الشمالي ،تمكنت وح��دات الجيش السوري
مدعومة بقوات نسور الزوبعة و صقور الصحراء و مغاوير البحر ،من
السيطرة على مرتفع شير القبوع وقرية الحمرات بالقرب من كنسبا،
وسط اشتباكات مستمرة في قلعة شلف التي تمكن المسلحون من
السيطرة عليها فجر أمس.
إلى ذلك ،وضعت الحكومة السورية رؤية تنفيذية لتأمين متطلبات
المشتقات النفطية ،ومستلزمات الطاقة في قطاعات االستهالك
المنزلي والصناعي والكهربائي ،خالل الفترة القادمة مبنية على
برامج قريبة ومتوسطة المدى ووفق أولويات محددة.
و بحسب وكالة «سانا» الرسمية السورية ،فقد اجتمع رئيس
الحكومة عماد خميس ،أمس ،مع وزراء ،وزارات الكهرباء والنفط
والثروة المعدنية واالقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية
المركزي.
و تم خالل االجتماع وضع برامج ترتكز على آليات عمل متكاملة
بين وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية ،تبدأ بإعادة بناء
وترميم البنى التحتية التي تم تدميرها بما يتيح جرعات دعم وافية
لإلنتاج الوطني بشقيه الزراعي والصناعي ،إضافة إلى تأمين

تركيا ...على منعطف
البازارات ال�سيا�سية؟

فاديا مطر
مع ع��ودة تركيا إل��ى بداية ستينيات القرن الماضي ،مع بدء
اﻻنقالبات العسكرية .تصحو انقرة على وقع انقالب عسكري لم
يكتمل مشهده في  16يوليو الحالي .لتتوالى ردود أفعال على محاولة
االنقالب الفاشلة في تركيا .والتي جرت على أيدي ضباط مقربين من
المعارض التركي فتح الله غولن ،وفق ما أعلن الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان في مؤتمره الصحافي فجر السبت  16تموز الحالي في
اسطنبول ،بعد إعالن كل من الرئيس التركي ورئيس وزرائه بن علي
يلدريم فشل اﻻنقالب العسكري واستعادة السيطرة على الوضع
وتحرير رئيس هيئة األركان خلوصي آكار ،مع عدم استبعاد الرئاسة
التركية لحصول انقالب آخر .فقد ص ّرحت رئاسة األركان التركية في
مؤتمر صحافي في  16تموز الحالي ،أن االنقالب نفذه عسكريون من
سالح الجو وجهاز األمن والمدرعات .فيما لم يستبعد مستشار رئيس
البرلمان اإليراني تورط كل من السعودية وأميركا في هذا اﻻنقالب.
بعد الطلب التركي للوﻻيات المتحدة بتسليم المعارض التركي غولن
الذي اتهمه اردوغان بالوقوف وراء اﻻنقالب .واعتبار السلطات التركية
منع تسليمه أو حمايته من قبل أي دولة هو عدوان .والذي بدوره نفى
غولن صلته بأن يكون له أي عالقة وراء محاولة االنقالب العسكري
الذي شهدته األرض التركية صباح السبت  16يوليو الحالي .مؤكدا ً
أنه يدين هذه المحاولة ،ومع فرضيات تشبه الشك اإليراني في
بصمات تضع عالمات استفهام في أواخ��ر السطور .تحل فرضيات
قوية بوجود تدخل لسالح الجو األميركي من قاعدة انجرليك والتخلي
عن اﻻنقالبيين بعد استسالم اردوغان لمطالب واشنطن والتي نشرت
صحيفتها واشنطن بوست في عددها الصادر اليوم أن الرئيس اردوغان
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مستلزمات الطاقة من االستهالك المحلي اليومي للمشتقات النفطية
ومستلزمات قطاع الكهرباء ومحطات التوليد بالتزامن مع مكافحة
تهريب المشتقات النفطية.
كما بحث االجتماع أولويات التعاون مع الدول الصديقة لجهة
إع��ادة تأهيل البنى التحتية ،وتأمين المتطلبات والمستلزمات

تحرير القيارة جنوب المو�صل ..وتدمير �أوكار لـ«داع�ش» في نينوى

ٌ
تهديد خطير ويجب طرده
«دولة القانون» :ال�سفير ال�سعودي
اعتبر ن��ائ��ب ف��ي ائ��ت�لاف دول��ة
القانون بالعراق ،أنّ وجود السفير
ال��س��ع��ودي ،ث��ام��ر ال��س��ب��ه��ان ،في
ال��ع��راق «ت��ه��دي��دا ً خ��ط��ي��راً» ألم��ن
ال��ب�لاد ،داع��ي��ا ً إل��ى «ط���رده» وقطع
العالقات مع السعودية ،فيما اتهم
األخيرة بأنها راعية تنظيم «داعش»
اإلرهابي.
وقال النائب عن االئتالف ،منصور
البعيجي ،ف��ي ت��ص��ري��ح لوكالة
«المعلومة» ،إن��ه وأم���ام «تجاوز
السعودية المستمر ،يتوجب علينا
كممثلين للشعب طرد السفير ثامر
السبهان وإغ�لاق السفارة ومن ثم
قطع كافة العالقات مع الرياض،
سواء على المستوى السياسي أو
االقتصادي».
وأض����اف ال��ن��ائ��ب ال��ع��راق��ي أنّ
«االنتصارات التي حققها الحشد
ال��ش��ع��ب��ي ال س��ي��م��ا ف��ي الفلوجة
أبغضت السعودية والسياسيين
الدواعش» ،مؤكدًا أنّ «بقاء السفير
السعودي فترة اط��ول في العراق
يشكل تهديدا ً خطيرا ً على بلدنا أمنيا
وسياسياً» ،معتبرا ً أنّ «السعودية
راعية وداعمة لإلرهاب».
وتشير جميع التقارير الدولية
والمحلية ب��أص��اب��ع االت��ه��ام إلى

السعودية بدعم اإلره��اب ال سيما
«ج��ب��ه��ة ال���ن���ص���رة» و«داع�����ش»
اإلرهابيين ،من خالل تسهيل تدفق
مواطنيها إل��ى ال��ع��راق وس��وري��ة،
ف��ض�لاً ع��ن دع��م تنظيم «داع���ش»
لوجستيا ً وسياسياً.
ميدانياً ،تواصل القوات العراقية
ال��م��ش��ت��رك��ة ت��ق��دم��ه��ا ف��ي المحور
الجنوبي لمدينة الموصل ،حيث
تمكنت م��ن ت��ح��ري��ر ع���دة مناطق
استراتيجية في الضفة الغربية من
نهر دجلة ،أبرزها قاعدة القيارة،
ودور القاعدة ،وقرية أجحلة تمهيدا ً
الق��ت��ح��ام ناحية ال��ق��ي��ارة وقضاء
الشرقاط.
ويستمر تقدم القوات العراقية
مدعومة بقطعات جهاز مكافحة
اإلره��اب والحشد الشعبي والفرقة
ال��ـ  15ف��ي المحور الجنوبي من
محافظة الموصل ،لتطهير ما تبقى
من األراضي تحت سيطرة مسلحي
«داعش» في ناحية القيارة وإطراف
قضاء شرقاط.
وقال اللواء الركن نجم عبدالله
ال��ج��ب��وري ق��ائ��د عمليات تحرير
نينوى أم��س :ال��ق��وات بالضفتين
ال��ش��رق��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ق��ت مع
بعضها ،بالقوات في غ��رب النهر

حد للعدوان ال�سعودي �ضدّ اليمن
عبد ال�سالم يطالب بو�ضع ٍّ

ولد ال�شيخ يدعو �إلى اتخاذ قرارات حا�سمة
انطلقت الجلسة االفتتاحية
للجولة الثانية من مشاورات السالم
اليمنية اليمنية في الكويت ،بحضور
ال��م��ب��ع��وث األم��م��ي اس��م��اع��ي��ل ول��د
الشيخ أحمد.
ولد الشيخ قال :إنّ المشاورات في
مرحلة حاسمة ،و أيّ نتيجة ستكون

بنا ًء على القرارات الدولية والمبادرة
الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار
الوطني.
وش��دّد المبعوث األممي على أنّ
فترة األسبوعين ستركز على تثبيت
وقف األعمال القتالية ،وتفعيل لجنة
التهدئة والتنسيق واللجان المحلية.

الطاقوية والكهربائية على المدى المتوسط ،مع اإلش��ارة إلى أنّ
الفترة المتوسطة التي سيتم العمل خاللها لتحقيق هذه األولويات
كجدول زمني في هذه الظروف االستثنائية ووفق المتغيرات اليومية
تمتد خالل فترة استمرار الحرب على سورية وسيكون ذلك من خالل
رسم استراتيجية عمل تتسم بالشفافية.

وأ ّكد أنّ األمم المتحدة وضعت تحت
تصرف المتفاوضين كل خبراتها
السياسية واالداري����ة ،إضافة إلى
أنّ دول���ة ال��ك��وي��ت ج��ن��دت فريقا ً
ك��ام�لاً للدعم اللوجستي واألمني
والسياسي ،الفتا ً إلى أنّ ذلك كله ال
يكفي إن لم تقترن األفعال باألقوال.

رئ��ي��س وف��د ان��ص��ار ال��ل��ه محمد
عبدالسالم أكد من جهته الحرص
على الحل السياسي الشامل ،الذي
يتضمن بحسب رؤي��ت��ه تشكيل
مجلس رئاسي من القوى الوطنية،
وتشكيل حكومة وح���دة وطنية،
وإج��راء ترتيبات أمنية وعسكرية
في ظل السلطة التنفيذية التوافقية
الجديدة.
وفد صنعاء ح�� ّذر في االثناء من
كارثة انسانية بحق سكان منطقة
الصراري في تعز جنوب اليمن.
وكان التقى نائب وزير الخارجية
الكويتي رئيس وفد «أنصار الله»
محمد عبدالسالم تمهيدا ً للمشاورات
أول أمس.
وف��ي ال��س��ي��اق أع��ل��ن عبد الملك
المخالفي ،رئيس وفد الرئيس هادي
إل��ى ال��م��ش��اورات ف��ي ال��ك��وي��ت ،أنّ
الوفد اتفق مع المبعوث األممي على
جدول أعمال المشاورات وأال تتجاوز
األسبوعين.
وق����ال ال��م��خ�لاف��ي إنّ اإلت��ف��اق
يشمل االنسحاب وتسليم السالح
واس��ت��ع��ادة م��ؤس��س��ات ال��دول��ة،
واالفراج عن المعتقلين وفك الحصار
عن المدن ،على حد تعبيره.
(التتمة ص)14

بعد أن أحكمت مواقعها في قاعدة
القيارة ،بدأت تقضم تدريجيا ً عدة
ق���رى ك��ب��ي��رة مسيطرة ومهيمنة
وذات مواقع استراتيجية ،مثالً دور
القاعدة ومنطقة أكحلة وتحركت
على منطقة اإلمام.
القوات العراقية تمكنت من تحرير

ع��دة مناطق إستراتجية أب��رزه��ا
قاعدة القيارة ودور القاعدة وقرية
أجحلة في الضفة الغربية من نهر
دجلة ،بينما تستمر القوات األمنية
ف��ي تطهير م��ا تبقى م��ن المناطق
الخاضعة لسيطرة مسلحي «داعش»
في الضفة الشرقية من النهر.

التحرك السريع في تطهير قرى
جنوب الموصل وخ��اص��ة ناحية
القيارة ،أبرز معاقل «داعش» يجعل
مسلحي «داع��ش» محاصرين من
قبل القوات العراقية ،تمهيدا ً للهجوم
عليهم في تلك المناطق.
(التتمة ص)14

مندوب العراق لدى الأمم المتحدة:
منظمات �سعودية ّ
قدمت �أموا ًال لـ«داع�ش»
أعلن مندوب ال��ع��راق ل��دى األمم
المتحدة ،محمد علي الحكيم ،أن~
منظمات غير حكومية في السعودية،
قدمت أمواال ً لمسلحي تنظيم «داعش»
اإلره��اب��ي ف��ي ال��ع��راق تحت ستار
مساعدات ألطفال مدينة الفلوجة.
وق���ال الحكيم ،ف��ي كلمة ألقاها
الجمعة الماضي في جلسة لمجلس
األم���ن ال��دول��ي ح��ول األوض����اع في
ال���ع���راق ،إنّ «وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
العراقية ق��دم��ت طلبا ً للسعودية
حول االستفسار من إعالنها الرسمي
بوجود منظمات دينية واجتماعية،
تعمل ف��ي ال��س��ع��ودي��ة ،ق��د أرسلت
تحت غطاء دعم أطفال الفلوجة أمواال
لداعش».
ودع����ا ال��ح��ك��ي��م م��ج��ل��س األم���ن
الدولي إل��ى تنفيذ ق��رارات��ه الدولية
مع السعودية وتركيا ،إليقاف دعم
وتمويل عصابات «داعش» في إطار
الحرب على اإلرهاب.
وش��دد الحكيم ف��ي ه��ذا السياق
على أنّ بالده تحث «دول العالم على
تنفيذ مضامين قرارات مجلس األمن
في الحرب على «داعش» وباألخص
م��ا يتعلق بإيقاف تدفق األجانب
ال��ذي��ن ينتمون إل��ى أكثر م��ن 100
دولة ،والعمل على تجفيف تمويلهم

بالنفط واآلث����ار ع��ب��ر ال��ح��دود مع
تركيا ،وإيقاف الدعم اللوجستي لها
بالتبادل التجاري والسالح والنقل
ومواد تصنيع األلغام والمتفجرات».
وأع��ل��ن ال��م��س��ؤول أنّ «ال��ق��وات
العراقية ح ّررت  %60من األراضي
التي كانت تسيطر عليها داع��ش»،
مضيفا ً أنّ بالده تستنكر «ما تروجه
بعض وسائل اإلعالم العربية وغير
العربية من دعايات طائفية ومضللة،
التي تحاول من خاللها أن توفر دعما ً

إعالميا ً «لداعش» بمحاولة تصوير
المعركة طائفياً».
وذك���ر الحكيم ب��اس��م الحكومة
العراقية «أنّ ق��رارات مجلس األمن
ملزمة لدول العالم وتطبيقها بصورة
حاسمة ودقيقة ب��دون استثناء لذا
إن الحكومة العراقية تتطلع من
دول العالم القيام بدورها القانوني
واألخالقي في الحد من قدرات داعش
وقطع روافده المالية».
(التتمة ص)14

همزة و�صل
االنحدار بتركيا..
�أردوغان والقر�ضاوي
نظام مارديني
أس� �ئ� �ل ��ة ع � ��دي � ��دة ي �ط��رح �ه��ا
ال � �م� ��راق � �ب� ��ون ل� ��وق� ��ائ� ��ع فشل
االن� �ق�ل�اب ال �ت��رك��ي واإلط ��اح ��ة
ب��ال��رئ�ي��س ال �ت��رك��ي رج ��ب طيب
أردوغ � ��ان .وع�ن��د مالحظة هذا
الكم من االجتثاث يتأكد هؤالء
إل���ى أي���ن س�ي�م�ض��ي أردوغ � ��ان
ب�ث�ق��اف��ة ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ال �ت��ي تعتبر
دس �ت��ور ال �ب�لاد ..أن �ظ��روا كيف
أن ثقافة االج�ت�ث��اث ه��ذه تطال
 2880قاضياً!
ل���م ي�� ��أتِ االن� �ق�ل�اب� �ي ��ون من
ف � ��راغ ،ب��ل م��ن ال� �ف ��راغ .وك��ان
ال� �س ��ؤال أي���ن ه��ي منظومتهم
ال� �ف� �ك ��ري ��ة وال��ف��ل��س��ف��ي��ة ال �ت��ي
ك ��ان ي �ج��ب أن ت �ت��ول��ى صياغة
ال�ش�خ�ص�ي��ة السوسيولوجية
للمجتمع التركي الجديد؟ أجل،
سيلقي ال�ت��اري��خ بالالئمة على
ال� �ق ��رض ��اوي .واذا ك� ��ان على
ال�ج�ي��ش ال�ت��رك��ي رف��ع الصوت
ت��ذك �ي��را ً ب��اإلب��ادة ال�ت��ي تع ّرض
لها على يد أردوغ��ان منذ تسلُّم
ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية مقاليد
ال �ح �ك��م ف ��ي ت��رك �ي��ا ف ��ي العالم
 ،2002ف��إن األت ��راك تعرضوا
ل�م��ا ه��و أك �ث��ر م��أس��وي��ة بكثير:
كذبة اإلسالم السياسي.
ان � � �ظ� � ��روا ك� �ي ��ف اس� �ت� �خ ��دم
ردوغان الرموز «اإلخوانية» في
تحريض الناس ودفع جمهوره
للخروج من الجوامع ،وعلى هذا
النحو الفوضوي ،ولذلك دالالت
كبيرة تشبه إلى ح ٍّد معين ما قام
ب��ه أخ ��وان م�ص��ر ،ه��ؤالء الذين
م��ا إن ت �س �ل ّ�م��وا ال�س�ل�ط��ة حتى
حاولوا إلغاء كل َم��ن هو خارج
ظالميتهم.
ول � �ك� ��ن إذا ك� � ��ان ال��ج��ي��ش
المصري نجح ف��ي خلع محمد
مرسي ،فألنه ش ّكل كتلة واحدة
خ �ل��ف ال �س �ي �س��ي ،إض ��اف ��ة إلى
أن القسم األك�ب��ر م��ن المجتمع
ال� �م� �ص ��ري دع � ��م ال��ج��ي��ش في
انقالبه هذا ،فإن المجموعة التي
قامت باالنقالب التركي افتقرت
لدعم الجيش وقطعاته ،كما أن
«مسرحية» اإلخ ��راج ال�ت��ي قام
بها «أب�ط��ال» االن�ق�لاب لم تصل
الشعب ،ول��ذل��ك ع��زف جمهور
األح � ��زاب ال�ع�ل�م��ان�ي��ة وش��رائ��ح
كبيرة م��ن الشعب ال�ت��رك��ي عن
تأييد ه��ذا االن �ق�لاب ،ليس ألن
الشعب التركي ن��زل بكل قواه
إل��ى ال�ش��ارع تأييدا ً ألردوغ��ان،
ك �م��ا ح ��اول ��ت أن ت��وح��ي بذلك
بعض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام .إضافة
إل � ��ى ذل� � ��ك ،إن ع � ��دم اع �ت �ق��ال
أردوغ���ان وع��دم وق��ف خدمات
اإلنترنت وع��دم حجب وسائل
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي عوامل
ساهمت بفشل االنقالب.
ق � ��ال ل� ��ي م� ��راق� ��ب ل �ل��وض��ع
ال �ت��رك��ي :أال ت ��رى أن الشعب
التركي يدور اآلن حول الزمن،
ك �م��ا ل ��و أن� ��ه ي � ��دور ح� ��ول جثة
ت��رك �ي��ا ،وه ��و س�ي�ب�ق��ى ف��ي هذا
التضليل اإلس�لام��ي ال��ذي أراد
ل ��ه أن ي �ع �ي��ش ل �ح �ظ��ة ال �غ��رائ��ز
ال�م��ذه�ب�ي��ة ،ح�ت��ى ق �ي��ام الجيش
التركي بانقالبه الثاني.
ر ّب � �م� ��ا ح��م��ل��ت ال ��واق� �ع� �ي ��ة،
الواقعية الكارثية ،األت��راك الى
ال �ت��أم��ل ف��ي م��ا ق��ال��ه ونستون
ت�ش��رش��ل غ ��داة ان�ت�ص��ار الفيلد
مارشال مونتغمري على «ثعلب
ال �ص �ح��راء» اروي� ��ن روم���ل في
معركة العلمين «ل��م نصل إلى
النهاية ،وال ال��ى بداية النهاية.
في أحسن األح��وال ربما نكون
قد وصلنا الى نهاية البداية».
س �ي �ب �ق��ى ت �ن �ظ �ي��م االخ� � ��وان
ي �ح �ف��ر ف���ي ع� �ب���اءة األت� � � ��راك..
ب��ل وف ��ي ع �ظ��ام �ه��م ..المقاربة
األم�ن�ي��ة وح��ده��ا ال ت�ج��دي أمام
ه ��ذه ال��ظ��اه��رة ،ف�ي�م��ا األنظمة
المحيطة تقترب ،بكل قبليتها،
من الهاوية!..
سيقول األت ��راك بعد فترة ال
نجرؤ على أن نلقي بمسؤولية
فشل االنقالب على الله ..نكتفي
بأن نلقي بهذه المسؤولية على..
ال�ق��رض��اوي ال��ذي رأى محاولة
االن�ق�لاب ح��رام ش��رع�اً ،واصفا ً
إياه بالحق في مواجهة الباطل!
أن�ظ��روا َم��ن ُيفتي ألردوغ��ان
كي تتأكدوا إلى أي انحدار تسير
تركيا؟

