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مشهد ميداني

الخابور الجنوبي...
قرى
في
«داعش»
ُّ َ
والجيش السوري يسد الثغر جنوبًا
تستمر االشتباكات
على جبهة تل تمر،
بين «وحدات الحماية»
الكردية وعناصر «الدولة
اإلسالمية» ،وسط أنباء عن
سيطرة األخير على قرى
الخابور الجنوبي ،أقصى
شمال شرق سوريا .فيما
ّ
قيد الجيش السوري،
جنوب البالد ،جميع
محاوالت المسلحين
ُ َ
لخلق ثغر في درعا
وريفها
مرح ماشي

ّ
حـلــب .أب ــرز الـتـغـيــرات الــافـتــة تتعلق
ب ــال ـن ـظ ــاف ــة .م ـع ـظــم شـ ـ ـ ــوارع األحـ ـي ــاء
الـ ـغ ــرب ـ ّـي ــة تـ ـب ــدو ن ـظ ـي ـف ــة .ال أوسـ ـ ــاخ
متناثرة ،والحاوايات ُت ّ
فرغ بانتظام.
ّ
ورغــم أن الفساد واالنـتـفــاع حاضران
ّ
ّ
بقوة ،لكن عمليات توزيع أسطوانات
ال ـغ ــاز امل ـنــزلــي ع ـبــر مـخــاتـيــر ول ـجــان
األح ـي ــاء ت ـبــدو مـجــديــة .وح ـتــى مــن ال
يـسـتـطـيــع ال ـح ـص ــول ع ـلــى أس ـطــوانــة
ب ـهــذه ال ـطــري ـقــةُ ،يـمـكـنــه أن يشتريها
ّ
من السوق السوداء بسعر أقــل بكثير
ُ
ّ
مما كانت الحال عليه قبل أشهر .أما
ّ
ت ــوزي ــع امل ـ ـ ــازوت ف ـي ـبــدو أق ـ ــل ج ــدوى،
ّ
ف ــي ظ ــل ب ــطء عـمـلـيــة ال ـت ــوزي ــع ،وقــلــة
الكمية الـتــي ت ــوزع للعائلة الــواحــدة
( 100ليتر سنويًا) .التيار الكهربائي
ّ
املنسيات تقريبًا ،إذ تقتصر
بــات من
ت ـغ ــذي ــة م ـع ـظــم األح ـ ـيـ ــاء ع ـل ــى ســاعــة
ُ
يــومـ ّـيــا ،وغــالـبــا مــا ت ـكــون فــي الفجر،
أو الصباح الباكر .وخــال أيــام قليلة
ّ
ستسمع عشرات املــرات ّ
تندر السكان
تصريحات كان وزيــر الكهرباء
بشأن
ٍ
قد أطلقها منذ فترةُ ،
مفادها «السعي
إل ــى رف ــع ف ـتــرات الـتـغــذيــة الكهربائية
ّ
يوميًا».
لتصبح أكثر من ساعة

شقيقتها ف ــي تـلــك املــذب ـحــة ،وت ــروي
عن ذلك اليوم« :كان يومًا مرعبًا .كنا
نحتمي باملنازل ،ولم نستطع الهرب
ّ
جراء كثافة الرصاص .وازداد خوفنا
بعد معرفتنا بقتل املسلحني المــرأة
ت ــدع ــى بــاس ـمــة ع ـيــد ذب ـح ــا بــالـسـكــن
ُ
ألن ـه ــا ك ــان ــت تـ ـع ـ ّـد ال ـط ـع ــام لـعـنــاصــر
حاجز للجيش» .أحمد حلبية يصف
امل ـس ـل ـح ــن فـ ــي ذل ـ ــك ال ـ ـيـ ــوم ب ــال ـق ــول:
«كانوا كالوحوش الهائجة ،يطلقون
الرصاص على األقدام بقصد القبض

واصـ ــل مـقــاتـلــو تـنـظـيــم «ال ــدول ــة
اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة» هـ ـجـ ـم ــاتـ ـه ــم ع ـلــى
الــريــف الـغــربــي ملــديـنــة الحسكة،
ال ــواقـ ـع ــة فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال ال ـش ــرق ــي
للبالد ،ما أدى إلى أسر عناصر
ال ـت ـن ـظ ـيــم  90م ــواط ـن ــا آش ــوري ــا،
مـ ـعـ ـظـ ـمـ ـه ــم مـ ـ ــدن ـ ـ ـيـ ـ ــون .وأب ـ ـ ـ ــدت
مـصــادر متابعة قلقها مــن تقدم
عـنــاصــر التنظيم الــذيــن أطبقوا
ال ـح ـص ــار ع ـلــى مــدي ـنــة الـحـسـكــة
ع ـ ـبـ ــر م ـ ـ ـحـ ـ ــاور ثـ ـ ــاثـ ـ ــة :ال ـ ـشـ ــرق
وال ـغــرب والـجـنــوب ،مــا أدى إلــى
صـعــوبــة قـتــال الـجـيــش الـســوري
وحلفائه في تل تمر ،باعتبارها
عـ ـق ــدة املـ ـ ــواصـ ـ ــات األه ـ ـ ــم ال ـت ــي
يعتبرها عناصر التنظيم مركز
انطالق قواتهم نحو مدينة رأس
العني الحدودية .وأكدت املصادر
ذاتها بدء قوات «وحدات حماية
ال ـش ـعــب» و«امل ـج ـل ــس الـعـسـكــري
الـ ـس ــري ــان ــي» ،ب ـه ـج ـم ــات عـنـيـفــة
الستعادة القرى التي تم تهجير
سكانها .كذلك تحدثت املصادر
عـ ــن انـ ـفـ ـج ــار س ـ ـيـ ــارة م ـف ـخ ـخــة،
بـ ــال ـ ـقـ ــرب م ـ ــن ب ـ ـلـ ــدة األغـ ـيـ ـب ــش،
الـقــريـبــة مــن تــل ت ـمــر ،مستهدفة
مدنيني ،على خلفية املعارك التي
تدور بني «داعــش» و«الوحدات»
فــي تــل ت ـمــر .وبـحـســب امل ـصــادر،
فـ ــإن ع ـن ــاص ــر ال ـت ـن ـظ ـيــم أح ــرق ــوا
خالل اليومني الفائتني كنائس،
م ـ ــا أدى إل ـ ـ ــى إخ ـ ـ ـ ــاء  38ق ــري ــة
آش ـ ــوري ـ ــة مـ ــن م ــدن ـي ـي ـه ــا ال ــذي ــن
هـ ــربـ ــوا ب ــاتـ ـج ــاه وسـ ـ ــط مــدي ـنــة
ً
ال ـح ـس ـك ــة وال ـق ــام ـش ـل ــي شـ ـم ــاال،
عـلــى خـلـفـيــة خـطــف  56شخصًا
م ــن أه ــال ــي ق ــري ـت ــي ت ــل ش ـم ـيــرام
وتــل هــرمــز .مـصــادر فــي الجيش

ع ـل ــى األش ـ ـخـ ــاص ع ـل ــى ق ـي ــد ال ـح ـيــاة
لـ ـيـ ـجـ ـه ــزوا ع ـل ـي ـه ــم ذبـ ـ ـح ـ ــا ،وم ـ ــن ثــم
يـحــرقــون الـجـثــث .ه ــذا مــا ح ــدث قــرب
حــدي ـقــة الـ ـف ــداء ،ح ـيــث ذب ـح ــوا أرب ـعــة
أشـخــاص مــن اللجان الشعبية ،ومن
ثــم حــرقــوهــم .كــذلــك قـتـلــوا طفلني في
حــارة غنيم ورموهما في بئر قديمة
بعد حرقهما».
أك ـثــر مــن ع ــام عـلــى املــذبـحــة وال يــزال
ال ـ ـ ـخـ ـ ــوف مـ ـ ــازمـ ـ ــا لـ ــأهـ ــالـ ــي الـ ــذيـ ــن
يعيشون وطــأة األح ــوال االقتصادية

ّ
ال ـس ــوري ذك ــرت ل ـ ـ «األخ ـب ــار» أن
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم األسـ ـلـ ـح ــة
املـ ـ ـت ـ ــوسـ ـ ـط ـ ــة وال ـ ـث ـ ـق ـ ـي ـ ـلـ ــة خ ـ ــال
االشـ ـتـ ـب ــاك ــات ال ـق ــائ ـم ــة ،ل ـتــأمــن
ال ـت ـغ ـط ـي ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــاري ل ـل ـم ـقــات ـلــن
ضـ ــد «ال ـ ــدول ـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» فــي
املنطقة .وقدرت املصادر خسائر
ً
التنظيم بما يزيد على  20قتيال.
غير أن الـتـعــزيــزات مستمرة في
ال ــوص ــول إل ــى عـنــاصــر التنظيم
م ــن م ــدي ـن ــة الـ ــرقـ ــة ،م ــا أدى إل ــى
تـ ـع ــزي ــز م ـ ــواق ـ ــع املـ ـسـ ـلـ ـح ــن فــي
ال ـ ـق ـ ــرى املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاورة لـ ـجـ ـب ــل ع ـبــد
ال ـعــزيــز .وبـحـســب امل ـص ــادر ،فــإن
األم ــر يقابله تـعــزيــزات عسكرية
وصلت إلــى مقاتلي «الــوحــدات»
مـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــام ـ ـش ـ ـلـ ــي ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ــى
وص ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــن أك ـ ـ ـ ـ ـ ــراد م ــن
حـ ـ ّـي ال ـصــال ـح ـيــة ،وسـ ــط مــديـنــة
ال ـح ـس ـك ــة ،إل ـ ــى ج ـب ـه ــة ت ــل ت ـمــر،
الستعادة السيطرة على املواقع
التي هاجمها عناصر «داعش».
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذاتـ ـ ـ ــه ،أص ـب ـحــت
قــرى وبـلــدات الخابور الجنوبي
مــن تــل هــرمــز حـتــى تــل شـمـيــرام،
ب ـ ـم ـ ـع ـ ـظ ـ ـم ـ ـهـ ــا ،ت ـ ـ ـحـ ـ ــت س ـ ـي ـ ـطـ ــرة
عناصر التنظيم اإلسالمي .وأكد
«املـجـلــس العسكري السرياني»
في بيان له أن ثالثة من عناصره
أص ـ ـي ـ ـبـ ــوا خـ ـ ـ ــال االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ـ ُـات
القائمة فــي تــل هــرمــز ،فيما فقد
 4آخرون.
وفــي الـجـنــوب ال ـســوري ،رصــدت
قـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش مـ ـح ــاول ــة تـسـلــل
م ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـبـ ـ ــل م ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــي «أسـ ـ ـ ـ ـ ــود
الشام» ،وذلك جنوب بناء شركة
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ف ـ ــي درعـ ـ ـ ــا املـ ـحـ ـط ــة،
م ـ ــا أدى إلـ ـ ــى م ـق ـت ــل ال ـع ـن ــاص ــر
املـ ـش ــارك ــن ف ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـس ـلــل
التي أحبطها الجيش .إلى ذلك،
ّ
أك ــد م ـصــدر م ـيــدانــي أن هجومًا
م ــدف ـع ـي ــا ع ـن ـي ـفــا بـ ـ ــدأه ال ـج ـي ــش،
صـبــاح أمــس ،على مــراكــز تجمع
املسلحني في أحياء درعــا البلد،
إثــر إحباط عملية التسلل ،التي
ه ــدف ــت إل ـ ــى خ ـل ــق ثـ ـغ ــرة تـشـغــل
القوات املقاتلة للجيش السوري
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـج ـ ـب ـ ـهـ ــات الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة.
وتـ ــركـ ــزت اشـ ـتـ ـب ــاك ــات ال ـج ـي ــش،
بحسب املصدر ،في قرية سملني
الواقعة فــي ريــف الغربي ملدينة
درع ــا ،بــاعـتـبــارهــا صـلــة الــوصــل
واإلم ـ ـ ـ ـ ــداد بـ ــن م ـس ـل ـح ــي ان ـخ ــل
ً
شماال ،املتمركزين على الطريق
ال ـ ـقـ ــديـ ــم امل ـ ـ ـحـ ـ ــاذي ل ـ ـقـ ــرى ري ــف
الـقـنـيـطــرة .ويـضـيــف امل ـصــدر أن
االش ـت ـبــاكــات ال ـج ــاري ــة أدت إلــى
زعـ ــزعـ ــة ت ـح ـص ـي ـن ــات امل ـس ـل ـحــن
ف ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة جـ ـ ـي ـ ــدور حـ ـ ـ ــوران
الـ ـت ــي ت ـع ـت ـب ــر مـ ــن أهـ ـ ــم خ ـط ــوط
إمـ ـ ـ ــداد امل ـس ـل ـح ــن فـ ــي ال ـج ـن ــوب

القاسية« .مــا بدنا نحكي شــي ،بدنا
نعيش» يقول أحمد حبوش ،مضيفًا:
«ال نريد الحديث ّ
عما جــرى ،يكفينا
م ــا عــان ـي ـنــاه .مـطـلـبـنــا ه ــو ال ـب ـقــاء في
املــديـنــة آم ـنــن ،ونـطـلــب مــن الحكومة
أن تـخـفــض األسـ ـع ــار ال أن تــرفـعـهــا،
فمصالحنا كلها تعطلت».
رئ ـي ــس م ـج ـلــس مــدي ـنــة أريـ ـح ــا ،عبد
ال ـ ـعـ ــزيـ ــز س ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــي ،الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـعـ ـ ّـرض
لالختطاف مع ولده على إثر املذبحة
ب ـس ـب ــب دع ـ ـمـ ــه ل ـل ـم ـص ــال ـح ــة ،ي ـق ــول

السوري .فيما واصلت املدفعية
الـســوريــة رمــي أهــدافـهــا املتمثلة
بـ ـم ــراك ــز ت ـج ـم ــع امل ـس ـل ـح ــن فــي
بـلــدات زمــريــن وانـخــل وسبسبا،
الواصلة بني ريف دمشق وريفي
درع ــا والـقـنـيـطــرة ،بــالـتــزامــن مع
ق ـص ــف م ـم ــاث ــل ع ـل ــى تـ ــل ع ـن ـتــر،
ومـ ـح ــاوالت ت ـق ــدم ع ـلــى الـجـبـهــة
الشمالية مــن مدينة كفرشمس،
في ريف درعا الشمالي.
وفي سياق متصل ،نفت مصادر
مـ ـت ــابـ ـع ــة ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة حـ ـل ــب مــا
يشاع عن تحرير أســرى الجيش
واللجان الشعبية ،خــال معارك
األيام الفائتة إلحكام الطوق على
ريف حلب الشمالي وفك الحصار
عــن بـلــدتــي نـ ّـبــل وال ــزه ــراء ،إذ ال
ت ـ ـ ــزال امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ق ــائـ ـم ــة دون
ت ـح ـق ـيــق ن ـت ــائ ــج ح ـت ــى ال ـل ـح ـظــة.
ف ـي ـمــا اق ـت ـصــر ال ــوض ــع امل ـيــدانــي
ع ـلــى اش ـت ـب ــاك ــات مـتـقـطـعــة عـلــى
ّ
جبهة امل ــاح ،التي تحاول قوات
الجيش تثبيت مواقعها فيها ،ما
أدى إلى مقتل أبو بكر القوقازي،
املـلـقــب ب ـ «أمـيــر االقـتـحــامـيــن في
ج ـي ــش املـ ـه ــاج ــري ــن واألن ـ ـصـ ــار»
في املعارك التي تشهدها مزارع
املالح ،في ريف حلب الشمالي.

قتيالن في تظاهرة كفربطنا
وف ـ ــي الـ ـغ ــوط ــة ال ـش ــرق ـي ــة ،سـقــط
ق ـت ـيــان وعـ ــدد م ــن ال ـجــرحــى في
ب ـل ــدة ك ـفــرب ـط ـنــا ،خ ــال ت ـظــاهــرة
شعبية ضد «القيادة العسكرية
املــوحــدة فــي الـغــوطــة الـشــرقـيــة»،
املحسوبة على «جيش اإلسالم»
وقائده زهران علوش.
املـ ـتـ ـظ ــاه ــرون كـ ــانـ ــوا ي ـط ــال ـب ــون
ب ــإط ــاق س ـ ــراح امل ــوق ــوف ــن ل ــدى
«القيادة املــوحــدة» التي اعتقلت
أخ ـ ـي ـ ـرًا ع ـ ــدد مـ ــن شـ ـب ــاب ال ـب ـل ــدة
ب ـت ـه ـمــة االنـ ـتـ ـس ــاب إل ـ ــى تـنـظـيــم
«داعش».
وك ـ ــان ـ ــت «الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة ال ـع ـس ـك ــري ــة
امل ــوح ــدة لـلـغــوطــة ال ـشــرق ـيــة» قد
أع ـ ـلـ ــن قـ ـب ــل أي ـ ـ ـ ــام ،مـ ـن ــع ت ـش ـك ـيــل
أي ف ـص ـيــل أو ت ـن ـظ ـيــم ع ـس ـكــري
جـ ــديـ ــد فـ ــي الـ ـغ ــوط ــة ال ـش ــرق ـي ــة،
ً
مهددة بالقضاء عليه ومحاكمة
ع ـن ــاص ــره ،وذل ـ ــك ب ـع ــد قـضــائـهــا
على «جيش األمة» منذ أكثر من
شهر.
ي ــأت ــي ذل ـ ــك ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ق ـيــام
س ـ ـ ــاح ال ـ ـجـ ــو ال ـ ـتـ ــابـ ــع ل ـل ـج ـيــش
ال ـس ــوري بـشــن غ ــارت ــن جويتني
على مــواقــع للمسلحني فــي بلدة
دومـ ــا ،ش ـمــال الـعــاصـمــة دمـشــق،
بــاإلضــافــة إل ــى تــواصــل القصف
امل ــدفـ ـع ــي عـ ـل ــى ن ـ ـقـ ــاط م ـس ـل ـحــي
«ج ـ ـيـ ــش اإلس ـ ـ ـ ـ ــام» ف ـ ــي امل ــدي ـن ــة
ومحيطها.

لـ«األخبار»« :بعد دخول الجيش إلى
املــديـنــة ع ــادت الـحـيــاة إلــى طبيعتها،
وجرى بعدها تكليفي رئيسًا للبلدية.
عانينا الكثير مــن الصعوبات بداية
األمـ ــر ،ول ـكــن ت ــم تــذلـيـلـهــا مــع الــوقــت.
واليوم يعيش في املدينة نحو  59ألف
نـسـمــة مــن أص ــل  74أل ـفــا مــن األهــالــي
األصـلـيــن ،إضــافــة إل ــى نـحــو  12ألــف
حاضنة
نـ ــازح ،ول ــم يـبــق فــي املــدي ـنــة
ّ
شعبية للمسلحني ،فالجميع ت ــأذى
ودفع ثمن ذلك».

كذبة
سليمان شاه
إيلي حنا
تـصـ ّـر أن ـقــرة عـلــى الـتـصـ ّـرف مــع العالم
الخارجي كما تفعل في الداخل .تعتقد
أن م ــا ي ـص ــدر ع ـن ـهــا م ــن «ف ــرم ــان ــات»
ّ
سينفذُ ،ويعتبر الحقيقة املطلقة.
مــن دي ــار بكر إلــى إسطنبول ،تحرص
حكومة «الـعــدالــة التنمية» على إسماع
املواطنني نغمة واحدة .تسجن حقوقيني،
ت ـطــرد صـحــافـيــن مــن جــرائــد خــاصــة،
تـبـ ّـرئ وزراء فاسدين ،وتحجب مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي متى تـشــاء .يوم
العدوان التركي على األراضي السورية،
ّ
تصرفت أنقرة كما لو
السبت املاضي،
ّ
كــنــا فــي ال ـقــرن الــرابــع عـشــر .السلطان
أورخ ــان يريد حفظ كرامة أبيه عثمان
األول .االس ـت ـعــراض الـتــركــي عسكريًا
وس ـيــاس ـيــا ب ـلــغ ذروتـ ـ ــه .وأورخ ـ ـ ــان هو
مـ ّ
ـؤســس الفرقة االنـكـشــاريــة الـتــي على
ّ
ما يبدو أن الرئيس رجب طيب أردوغان
الذي أراده حفيد
شديد الولع بها .املشهد ُ
«عالي الـشــأن» أورخ ــان ط ّبق بالصوت
وال ـ ـ ـصـ ـ ــورة :ع ـ ــدد ض ـخ ــم م ــن اآللـ ـي ــات
ال ـع ـس ـكــريــة وال ـج ـن ــود .رئ ـي ــس مجلس
ال ـ ــوزراء م ــع ال ـق ــادة األم ـن ـيــن يـتــابـعــون
بالتفصيل مجريات العملية ...خرائط
وشــاشــات وأق ـمــار اصطناعية وصــور
حـ ّـيــة ،وكــالــة «األن ــاض ــول» مــا زالــت ّ
تبث
تقاريرها عن املتابعة العاملية «للعملية
الـخـطـيــرة وال ـنــاج ـحــة» .واألهـ ــم (حسب
رئـيــس ال ـ ــورزاء أحـمــد داود أوغ ـل ــو) ّأن
العملية نفذت من دون طلب «رخصة أو
مساعدة من أي طرف».
منذ الـيــوم الثاني للعملية ،بــدأت عملية
األتراك تظهر كأنها عمل جماعي ملهمة
َب َدت بسيطة.
ً
دمشق ،أوال ،أكــدت إخطارها بالعملية
ل ـت ـقـ ّـر أن ـق ــرة ب ـعــدهــا ب ــذل ــك .ث ـ ّـم األعـ ــداء
التاريخيون من الجناح السوري لحزب
ال ـع ـمــال ال ـكــردس ـتــانــي أكـ ــدوا التنسيق
ال ـت ــام مـعـهــم ب ـخ ـصــوص ك ــل تفصيل
في الخطة .تنظيم «داعــش» الذي يبتعد
مئات األمتار عن الضريح ،ضاعف هذه
املساحة عشية التوغل ،وأكــد املتحدث
بــاســم الــرئــاســة الـتــركـيــة ،أم ــس ،إخطار
التنظيم «عبر القبائل» بموعد العملية
وأهــداف ـهــا .مــن الصعب على املـتــابــع أن
«يلتقط» الخبر التركي كما هو من على
ألسنة قادة أنقرة وشاشاتها.
قبل استفحال املسألة الكردية في ّبالد
ّ
وتحولها إلى صــراع مسلح،
األناضول
كان بعض املثقفني األتــراك واملسؤولني
ال ـح ـك ــوم ـي ــن ال يـ ـعـ ـي ــرون أي اه ـت ـم ــام
لنقاش الواقع الكردي في بالدهم ،رغم
االضـطــرابــات الكبيرة التي ظهرت منذ
عـشــريـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،م ــع ث ــورة
الشيخ سعيد عام .1925
يومها كانت تركيا الرسمية قد وجدت
إجابة لالختالف الثقافي لهؤالء البشر
املنتشرين على نحو واســع في البالد.
إن ـهــم «أت ـ ــراك ال ـج ـب ــال» ،ق ــال ــوا ون ـشــروا
ّ
و«وثقوا» .هذا النكران أوصل عام 1984
إلـ ــى ح ـمــل اآلالف م ــن «أه ـ ــل ال ـج ـبــال»
َ َ
الحضر.
للسالح بوجه أهل املدينة
ال ـيــوم تــركـيــا بهيبتها وقــوت ـهــا ،تعتقد
ّ
أن ـه ــا تـسـتـطـيــع أن تـعـيــش ال ـن ـك ــران ،أو
على األقــل أن تفرض هذا النكران على
املحيط .فهي تستطيع أن تعتدي على
سوريا متى تشاءّ ،ثم ّ
تسوق لهذا العمل
عبر ماكيناتها السياسية واالعالمية.
ب ـع ــده ــا ب ـص ـفــاقــة الفـ ـت ــة ت ـت ــراج ــع عــن
ُ
«امل ـش ـهــد» امل ـق ـ ّـدم لــتــدخــل فـيــه عناصر
جــديــدة .عـنــاصــر ال تستحضر ســوى
تـجــربــة خـطــف الــدبـلــومــاسـيــن األت ــراك
يــوم اجـتــاح املــوصــل مسلحو «داع ــش»
الـصـيــف امل ــاض ــي ،وال تـكـشــف إال عن
حقيقة ال لبس فيها :لم يحدث بعد ما
ّ
يعكر صفو ّ
الود بني حكام أنقرة وقادة
«داعش».

