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لهدنة عاجلة
الجي�ش ُيغلق منفذ الم�سلحين �إلى الأحياء ال�شرقية لحلب والأمم المتحدة تدعو
ٍ

بم�شاركة وزير َْي الخارجية وممثلي اال�ستخبارات
بوتين و�أردوغان يبحثان الملف ال�سوري
ِ
أ َّك��د الرئيسان الروسي فالديمير بوتين والتركي رج��ب طيب
أردوغان خالل لقاء القمة في بطرسبورغ ،أمس ،عزمهما التوصل إلى
تفاه ٍم مشترك للتسوي ِة في سورية.
وفي مؤتم ٍر صحفي بعد المحادثات الواسعة النطاق ،ذكر الرئيسان
أنهما لم يتناوال المسألة السورية خالل المحادثات بمشارك ِة أعضاء
الوفود ،بل يخططان لعقد لقا ٍء منفصل بمشارك ِة وزيري الخارجية
وممثلي االستخبارات لبحث سبل التسوية السورية بشكل مفصل.
وأ ّكد الرئيس بوتين أنَّ تركيا ُتشاطر روسيا تفاهما ً بشأنِ ضرورة
مكافحة اإلره��اب ،وقال «سنتبادل المعلومات وسنبحث عن ح ٍل
يرضي جميع األطراف».
وذكر الرئيس الروسي بأنَّ مقاربات بالده من سبل التسوية في
سورية لم تكن تتطابق دائما ً مع المقاربات التركية في السابق،
لكنه شدّد على أنَّ لموسكو وأنقرة هدفا ً مشتركا ً في هذا السياق،
هو تسوية األزمة السورية .وشدد قائالً «انطالقا ً من هذا الموقف
المشترك سنبحث عن حل مشترك مقبول»« .إننا ننطلق من استحالة
التوصل إلى تحوالت ديمقراطية إال بالوسائل الديمقراطية .هذا هو
موقفنا المبدئي».
في غضونِ ذلك ،أعلن المندوب الروسي لدى مقر األمم المتحدة في
جنيف أليكسي بورودافكين أنَّ خبراء من روسيا والواليات المتحدة
يبحثون حاليا ً تعزيز الهدنة في حلب وكذلك فرض فتراتِ تهدئة
إنسانية لمدة  48ساعة.
وقال «فيما يتعلق بوقف إطالق النار في حلب فإنَّ هذه المسألة
تحديدا ً يبحثها عسكريون روس وأميركيون بمشارك ِة ممثلين عن
األم ِم المتحدة» ،مؤكدا ً أنَّ الجانب الروسي لم يُشكك أبدا ً في ضرور ِة
فرض الهدنة في كافة أراضي سورية ،بما في ذلك حلب ،بل فرض
إضافة إلى ذلك ما يسمى بنظم «التهدئة» في حلب وغيرها من
المناطق بمبادرات من روسيا والواليات المتحدة.
وأعرب بورودافكين عن أسف ِه من أنَّ بعض الجماعات المعارضة
«المعتدلة» تنضم إلى «جبهة النصرة» وتنتهك هذه الهدن ،داعيا ً
لوقف االنتهاكات ،مضيفا ً أنَّ
ِ
واشنطن للتأثير على هذه الجماعات

موسكو لم تحصل حتى اآلن على أي معلومات حول مواقع قوات تابعة
للمعارضة «المعتدلة» ،مما يؤدي إلى تعقيد مكافحة اإلرهابيين
للغاية ،خاصة مكافحة تنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي.
وكانت األمم المتحدة قد دعّ ت سابقا ً إلى التوصل إلى اتفاق ملزم
حول وقف إطالق النار أو فرض فترات تهدئة لمدة  48ساعة كل
أسبوع إليصال المساعدات إلى سكان المدينة.
وقال يعقوب الحلو وكيفن كينيدي ،منسقا األمم المتحدة للشؤون
اإلنسانية في سورية ،إنَّ هذه العملية يجب أن تشمل عمليات ترميم
شبكات الكهرباء والصرف الصحي في المدينة والتي تضررت بقد ٍر
كبير بسبب المعارك المستمرة.
وأوضح المسؤوالن األمميان أنَّ ما يربو عن مليوني شخص من
سكان حلب ما زالوا بدون تيار كهربائي ومياه للشرب.كما تقترح
األمم المتحدة تنظيم توريد المساعدات اإلنسانية من أراضي تركيا
المجاورة.
وفي السياق ،تلقت وزارة الدفاع الروسية اقتراحات من وزارات
دفاع عد ٍد من الدول بشأن المشاركة في العملية اإلنسانية الروسية
في مدينة حلب السورية.
وعبّرت وزارة الدفاع الروسية عن امتنانها وشكرها للصين
وصربيا اللتين كانتا قد بادرتا بإعالن تأييدهما للعملية اإلنسانية
التي بدأتها روسيا بالتنسيق مع السلطات السورية لنقل المواد
اإلغاثية إلى سكان حلب.
جاء ذلك في وقتٍ  ،اعترف قائد تنظيم «جيش الفتح» اإلرهابي،
السعودي عبد الله المحسيني بعدم تمكن الجماعات المسلحة حتى
اآلن من كسر الطوق في أحياء حلب الشرقية.
ونقلت إذاع��ة «دع��اة الجهاد» التابعة للتنظيم اإلره��اب��ي ،عن
المحسيني قوله إنّ «الهدف من العملية العسكرية ليس فقط كسر
الطوق إنما العمل من أجل السيطرة على حلب بشك ٍل كامل» مشيرا ً
إلى أنهم ال يملكون «الضمانة أو المقومات العسكرية لتحقيق هذا
الهدف» فيما وصف المعركة بأنها «ليست سهلة وشرسة».
(التتمة ص)14

ً
عويال فكالمكم تطبيل!
كفاكم
مصطفى حكمت العراقي
تستح فافعل ما شئت» .هي العبارة األوف��ر إيجازا ً
«إنْ لم
ِ
لوصف ما يفعله بعض قادة اتحاد القوى السياسية في العراق
والذي يدّعي زورا ً بأنه الممثل الشرعي السياسي عن المك ّون
«السني» في العراق ،وهم يكذبون علنا ً بالنظر للفرق الشاسع
بين ما يؤمن به هؤالء الساسة وما يؤمن به معظم افراد المك ّون
«السني» في البلد .فبعد أن جعل هؤالء الثلة قواعدهم الشعبية
مبعثرة في ك ّل مكان بفضل حنكة وحكمة وقيادة قادة الصدفة
ه��ؤالء الذين اوص�ل��وا حواضنهم ب��أن تلوذ برمال الصحراء
وتلتحف السماء نازحين وم�ش� ّردي��ن وقابعين بين مطرقة
داعش وإرهابها وبين سندان النزوح العصيب الذي فاق حدود
وإمكانيات الحكومة العراقية الهزيلة ،فال مأمن بالبقاء تحت
وطأة داعش وال راحة بالهروب والنزوح.
ه��ؤالء القادة الذين استجدّت العملية السياسية وم��ن قام
ليكحلوا نظر الشعب العراقي
عليها قدومهم واشتراكهم فيها
ّ
بصورهم وهم كسارق الدار من أهله فلهم يد متسلّطة في أعلى
المناصب الحكومية ،وهم مشتركون في إدارة جميع مفاصل
ال��دول��ة واليد األخ��رى تشتغل ليالً لهدم بناء ال��دول��ة والقيام
بما يلزم من تحالفات شريرة حتى وإنْ تطلب األمر االرتماء
بحضن الواليات المتحدة التي كانت في بداية االحتالل بوجهة
نظر هؤالء القادة محتالً ُيح ّرم الكالم معه ويجب ان يحارب
(التتمة ص)14

مواجهات ع�شائرية في ديالى
قتلى وجرحى في
ٍ

بغداد :الق�ضاء يبرئ الجبوري و ُيغلق الدعوى بحقه
أعلنت الهيئة العليا القضائية في
العراق تبرئة رئيس البرلمان سليم
ال��ج��ب��وري ال��ذي ك��ان ق��د ت��ق�دّم إلى
بطلب رفع الحصانة
مجلس النواب
ِ
ِ
عنه ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال��ن��واب طالب
المعماري ومحمد الكربولي.
وق���ال المتحدث ب��اس��م السلطة
القضائية عبدالستار بيرقدار في بيانٍ
ص��در أم��س ،إنَّ «الهيئة القضائية
التحقيقية المكلفة بالتحقيق فيما ورد
في أقوال وزير الدفاع خالد العبيدي،
باالتهامات التي وجهها خالل جلس ِة
بحق
استجواب ِه ق��ررت أنَّ األدل���ة
ِ
المتهم سليم عبد الله الجبوري غير
كافية».
وج��اء ه��ذا ال��ق��رار بعد أن ص َّوت
البرلمان العراقي في وق��تٍ سابق،
لصالح رف��ع الحصانة عن رئيسه
الجبوري والنائبين محمد الكربولي
وط��ال��ب ال��م��ع��م��اري ع��ل��ى خلفية
االتهامات التي وجهها وزير الدفاع
خالد العبيدي.
لس َت ُه برئاس ِة
وعقد البرلمان جَ َ
آرام ش��ي��خ م��ح��م��د ن��ائ��ب رئ��ي��س

المجلس وب��ح��ض��ور  237ن��ائ��ب�اً،
فيما جلس رئيس البرلمان سليم
الجبوري إل��ى جانب ال��ن��واب ،علما ً
بأنه تقدم بطلب لرفع الحصانة عنه،
مشيرا ً إلى أنَّ هذه الخطوة ضرورية
إلتمام التحقيقات القضائية المتعلقة
باالتهامات الموجهة إليه من قبل
العبيدي.

وفي كلم ٍة ألقاها الجبوري ،أ ّكد أنَّ
القضاء هو الحكم الفاصل في إثبات
أو نفي االدعاءات.
وبعد التصويت غ��ادر الجبوري
قاعة مجلس النواب العراقي وتوجه
إلى القضاء ،الستكمال التحقيقات
بشأن ُته ٍم وجهها إليه وزير الدفاع.
(التتمة ص)14

الخالف ال�سيا�سي ين�سف موعد االنتخابات

تون�س :د�ستورية ال�شاهد
تثير جد ًال داخلي ًا
أنهى رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد المرحلة األولى من
مشاورات حكومة الوحدة وسط احتدام الوضع السياسي وان��دالع معركة
دستورية حول شرعيته ،األمر الذي نسف موعد االنتخابات.
وحسب تصريحات الشاهد ومختلف األحزاب والمنظمات التي تشاور معها
على مدى  5أيام ،ركزت هذه المرحلة على هيكلة الحكومة ومنهجية عملها ،دون
التطرق إلى األسماء المرشحة لحقائب وزارية.
وانطلقت أمس ،الجزء الثاني من المشاورات التي ستهتم بالحقائب الوزارية.
ورغم دعم جميع أطراف الحوار لحكومة الوحدة الوطنية ،غير أنَّ أغلبها عبَّرت
عن عد ِم استعدادها للمشاركة في تركيبتها.
هذا ،وأ َّكدت المنظمات الوطنية الموقعة على «وثيقة قرطاج» دعمها للحكومة
الجديدة دون المشاركة فيها ،إضافة إلى تأكيد بعض أحزاب المعارضة على
حقائب وزارية واالكتفاء بمراقب ِة عمل الحكومة.
عد ِم قبو ِل
ٍ
غير أنَّ أحزاب االئتالف الحاكم ،ال سيما الحزبين األكثر تمثيالً في مجلس
نواب الشعب «حركة النهضة وحركة نداء تونس» ،أكدا على ضرورة أخذ نتائج
االنتخابات بعين االعتبار في تركيبة الحكومة المقبلة .وكان رئيس الحكومة
تصريح صحفي أنَّ ُمختلف أحزاب المعارضة المشاركة في
المكلف قد أوضح في
ٍ
المشاورات «لم تحدد بعد مواقفها النهائية بخصوص المشاركة في الحكومة»،
مبرزا ً «االنفتاح على كافة األحزاب والمنظمات ،دون إقصاء».
إلى ذلك ،أفاد سفيان طوبال رئيس الكتلة البرلمانية لحرك ِة نداء تونس ،بأنَّ
الوفد الذي التقى اإلثنين ،رئيس الحكومة ال ُمكلف قد أ َّكد دعمه لحكومة الوحدة
الوطنية واتفاقه مع الشاهد على أن تكون هذه الحكومة ،حكومة شباب وليس
حكومة محاصصة حزبية.
(التتمة ص)14

 12غارة جو َّية �أميركية �ضد «داع�ش» في �سرت

تنظيم القاعدة ين�سحب من مدينة بجنوب اليمن

رفعت أسرتا إثنين من ضحايا
الهجوم على البعث ِة األميركية في
بنغازي في  2012دعوى قضائية
ضد وزي��رة الخارجية األميركية
السابقة هيالري كلينتون ،متهمين
إيَّاها باإلهمالِ في القضية وكذلك
القذف.
وت���رى أس��رت��ا الضحيتين أنَّ
كلينتون ،وهي ُمرشحة الرئاسة
الديمقراطية ،تعاملت بشك ٍل غي ُر
ِ
المعلومات السر َّي ِة أثناء
الئق مع
ٍ
شغلها حقيبة ال��خ��ارج��ي��ة وقت
ال���ح���ادث ،م��م��ا س��اه��م ف��ي مقت ِل
األميركيين اللذين عمال بالقنصلية
األميركية حينئذ.
وذك�������رت وث����ائ����ق ال���دع���وى
القضائية التي رفعت في واشنطن
أنَّ اس��ت��خ��دام كلينتون لبريدها
اإللكتروني الشخصي تسبب في
وفاة األميركيين ،حيث ادعت أوراق
القضية أنَّ عناصر إرهابية تمكنت
ٍ
معلومات خاصة
من الحصول على
بمكانِ ت��واج��د السفير األميركي
كريستوفر ستيفنس في بنغازي
وك��ذل��ك معلومات ع��ن الخارجية
األم��ي��رك��ي��ة ،وعمليات الحكومة
األميركية األخ��رى في ليبيا ،مما
ساهم في تدبير وشن الهجوم على
القنصلية األميركية في بنغازي.
وأضافت الوثائق أنَّ كلينتون
استخدمت بريدها اإلليكتروني
الشخصي في التواصل مع السفير

وجهت لجنة التهدئة والتنسيق
المحلية بمحافظة م���أرب ب�لاغ�ا ً
إل��ى األم��ي��ن ال��ع��ام ل�لأم � ِم المتحدة
وال��م��ب��ع��وث ال���دول���ي والمنظمات
الحقوقية واإلنسانية ،بخصوص
الجريم ِة النكراء التي إرتكبها طيران
بحق المواطنين
العدوان السعودي
ِ
بمنطق ِة المديد بنهم وراح ضحيتها
 30بين شهيد وجريح.
وأعتبرت لجنة التهدئة الجريمة
بأنها إن��ت��ه��اك�ا ً ص��ارخ �ا ً للقوانين
واألع������راف ال��دول��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة
والشرع والعرف القبلي ،وإنتهاكا ً
ِ
إطالق
وقف
وإتفاق
لعملية التهدئة
ِ
ِ
النار الذي لم تلتزم به قوى العدوان
بمناطق
والتصعيد الميداني األخير
ِ
نهم.
وط��ال��ب ال��ب��ي��ان األم���م المتحدة
وال��م��ب��ع��وث ال���دول���ي والمنظمات
ال��ح��ق��وق��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة للضغط
على قوى العدوان لوقف إستهداف
المدنيين والتحقيق ال��ع��اج��ل في
الجريمة.
وك����ان ق��د اس��ت��ش��ه��د  14يمنيًا
وأصيب  20آخ���رون ،ب��غ��ار ٍة شنها
ط��ي��ران ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي على
اليمن ،واستهدفت س��و ًق��ا شعبيًا
في قرية مديد مركز مديرية نهم في
صنعاء ،كما وق��د نتج ع��ن الغارة
أضرا ٍر جسيمة لحقت ببعض المنازل
والمحا ِل التجارية.
وإذ أدان ال��ن��اط��ق ب��اس��م حركة

دعوى �ضد كلينتون ب�سبب �إهمالها في هجوم بنغازي مجزرة للطيران ال�سعودي في نهم� 14 :شهيد ًا و30جريح ًا

ستيفنس ال��ذي ُقتِل في الهجوم،
بشأن معلومات حكومية سرية،
م��ش��ي��ر ًة إل���ى أنَّ ب��ري��د كلينتون
اإللكتروني قد تعرض من المرجح
ٍ
جهات معادية
لالحتراق من قِبل
مثل إيران وروسيا والصين وكوريا
الشمالية بالتعاون مع تنظيمات
إرهابية ،وه��و األم��ر ال��ذي يوضح
م��دى اإلهمال وع��دم الحفاظ على
المعلومات السرية.
كما وجهت األس��رت��ان للوزيرة
السابقة ُتهمة القذف وفقا ً لبعض
التصريحات اإلعالمية التي أدلت
بها ضدهما.
تجدر اإلش���ارة إل��ى أنَّ الهجوم
اإلرهابي على القنصلية األميركية

ف��ي بنغازي أودى بحياة أربعة
مواطنين أميركيين ،بمن فيهم
ال��س��ف��ي��ر األم��ي��رك��ي كريستوفر
ستيفنس.
ميدانياً ،ن َّفذ الطيران األميركي
مواقع تنظيم
 12غارة قتاليَّة على
ِ
«داع��ش» في مدينة سرت الليبية
َّ
أول أمس.
رئ��ي��س ُغ��رف��ة عمليات
وأع��ل��ن
ُ
الطوارئ لسالح الجو التابع لعمليات
«البنيان المرصوص» العميد مختار
فكرون أنَّ عدد الغارات التي ن َّفذتها
الطائرات األميركية اإلثنين ،ضد
مواقع «داع��ش» في س��رت وصلت
إلى  12غارة.
(التتمة ص)14

أنصار الله محمد عبد السالم المجزرة
ال��م��روع��ة ال��ت��ي استهدفت مصنعً ا
للمواد الغذائية وس��ط العاصمة
صنعاء ،أعلن أنَّ ال��ري��اض -وفي
ٍ
تصرف غير مسؤول  -منعت طائرة
الوفد الوطني من مغادر ِة مسقط إلى
العاصمة اليمنية ،وتأجيلها إلى ما
بعد  72الساعة القادمة ،فيما كان
م��ق��ر ًرا مغادرتها كما ج��رت العادة
منذ بدء المشاورات ،عبر التنسيق

المباشر مع األمم المتحدة.
وف��ي السياق ،ارتفعت حصيلة
الغارات التي ش َّنها طيران العدوان
السعودي على محافظة تعز خالل
الساعات الماضية إلى  36غارة.
وأوضح مصد ٌر محلي لوكالة األنباء
اليمنية (سبأ) ،أنّ الغارات استهدفت،
مناطقا ً متفرقة بالمحافظ ِة وسط
تحليق للطيران الحربي للعدوان فوق
ٍ
مناطق متفرقة بالمحافظة.

وأش���ار ال��م��ص��در إل��ى أنَّ طيران
تحالف العدوان استهدف بغارتين،
مطار تعز ال��دول��ي كما ش��نَّ
خمس
ُ
غ���اراتٍ أخ���رى على منطق ِة الجند
بعد أن كان اس ُتهدف بعش ِر غارات
مفرق المخا ،وأرب��ع غ��ارات المحجر
البيطري الجديد في طريق المخا
إلحاق أض��را ٍر كبيرة في
ما أدى إلى
ِ
منشآتِ المحجر.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
�أردوغان ما بعد..
بطر�سبورغ!؟
نظام مارديني
عشية ق��م��ة «ب���اك���و» التي
جمعت كالً من بوتين وروحاني
وعلييف ،على ضفاف قزوين
الصاخب ،ح� ّ
�ط أردوغ���ان في
ب��ط��رس��ب��ورغ أم���س ،ف��ي لقاء
جمعه بالرئيس الروسي ألول
م��رة بعد انقطاع دام منذ 15
تشرين الثاني .2015
وإذا كانت قمة باكو ،عقدت،
لمواجهة ال��ن��ف��وذ األم��ي��رك��ي ـ
األوروبي التقليدي في المنطقة،
وأراده���ا بوتين إلط�لاق تج ّمع
دولي يفتتح مرحلة جديدة من
ال��ت��ص�دّي الجماعي لإلرهاب
وال��ت��ط � ّرف ك��ع��دو متفلّت بدأ
يطرق أب��واب العالم ،فإن لقاء
بطرسبورغ ،يأتي على وقع
م���ح���اوالت خ���رق ال��ط��وق عن
ح��ل��ب ،ال��ت��ي يسعى الحلف
المعادي ،األميركي السعودي،
إلى إسقاطها وإضعاف دمشق.
ول��ذل��ك يعلّق أردوغ����ان آم��اال ً
كبيرة على عودة الحرارة الى
خط أنقرة ـ موسكو ،خصوصا ً
ب��ع��د ت��وت��ر ع�لاق��ة ب��ل�اده مع
ال��والي��ات المتحدة واالت��ح��اد
األوروب��ي على خلفية االنقالب
الفاشل على نظام حكمه.
يدرك بوتين حاجة أردوغان
له على الصعيدين السياسي
واالق��ت��ص��ادي ،خ��ص��وص �ا ً ما
يتصل منها بالخطوات التي
يجب على أنقرة اتخاذها من أجل
تنفيذ مشروع «السيل التركي»،
ال��ق��اض��ي ب��م � ّد أن��اب��ي��ب لنقل
الغاز الروسي عبر تركيا إلى
حدود اليونان ،وإنشاء مجمع
للغاز ه��ن��اك ،ل��ت��وري��ده الحقا ً
الى مستهلكي جنوب أوروب��ا..
والحقا ً أغرى الديبلوماسيون
ال��روس أردوغ��ان بالقول «إننا
وإي��ران وتركيا يمكن أن نشكل
حوضا ً اقتصاديا ً واستراتيجيا ً
ال يُكسر ..ولكن م��اذا سيُقال
عندما تنض ّم أذرب��ي��ج��ان إلى
ه��ذا ال��ح��وض الغني بالغاز
والنفط..؟
وه���ل س��ي��ك��ون أردوغ�����ان
سخ ّيا ً م��ع بوتين ف��ي الملف
السوري بعيدا ً عن تصريحاته
العنترية؟
ت��ك��م��ن اإلج���اب���ة ع��ل��ى ه��ذا
ال��س��ؤال خ�لال االي���ام المقبلة
في كيفية استجابة أردوغ��ان
لسحب ضباطه واستخباراته
التي تدير معركة اإلرهابيين في
حلب مع الضباط األميركيين
والسعوديين ،ويغلق حدود
تركيا في وج��ه اإلرهابيين الـ
 360ألفا ً الذين قال عنهم مركز
«فيريل» األلماني إنهم دخلوا
سورية منذ نيسان !2011
من خيال الفيلة ال��ى خيال
الذبابة ..هكذا مضى أردوغان،
قبل قمة بطرسبورغ ،بعدما
غ��س��ل ال��م��اض��ي ب��ي��ن تركيا
وس���وري���ة ،ك��م��ا ب��ي��ن تركيا
وروسيا ،وراح يتصرف كما لو
أن��ه السلطان العثماني الذي
ال ي ّ
ُشق له غبار والذي لم يكن
ي��رى أن ثمة ق��وى اخ���رى في
المنطقة ترفض توسيع «جلد
الفيل» ،أي جلد تركيا ،ولو قيد
أنملة...
كبا الحصان ،وكبا السلطان
م��ع��ه ب��ع��د االن���ق�ل�اب ال��ف��اش��ل
وصمت الحلفاء ..بل ودوره��م
في االن��ق�لاب .الرئيس التركي
لم يكن يتص ّور أبدا ً أن القيصر
ال��روس��ي سيدعمه ب��ق��وة ضد
االنقالبيين كما ظ��ه��ر ،هكذا،
وب��ه��ذه ال��ق��وة ف��ي س��وري��ة..
«ل��ع��ب��ة» م��ص��ال��ح؟ ن��ع��م هي
تقاطع مصالح روسية تركية،
مثلما هي بين موسكو ودمشق
وط��ه��ران ..وه��ي لطالما كانت
هكذا منذ بداية تشكل الدول.
ف��ي م��ؤت��م��ره المشترك مع
أردوغان ،أشار الرئيس الروسي
إلى أن مقاربات بالده من سبل
تسوية األزم��ة في سورية لم
تكن تتطابق دائما ً مع المقاربات
التركية في السابق ،لكنه شدّد
على أن «لموسكو وأنقرة هدفا ً
مشتركا ً ف��ي ه��ذا السياق هو
تسوية األزمة في سورية»..
يدرك بوتين انه لوال أردوغان
لما أخذت الحرب او الحروب في
سورية ذلك المنحى الكارثي..
فهل سيُغلق أردوغ��ان بوابته
أم���ام اإلره��اب��ي��ي��ن ،أم سيبقى
ي��راه��ن على اللعب عسكرياً،
وح��ت��ى آخ���ر س����وري ،بعدما
أصبح حلمه باقتطاع المنطقة
الممتدة من حلب الى الالذقية،
من الماضي؟

