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تاريخ العالقات التركية- الروسية املمتد عبر قرون ال يسعف 
البلدين في إقامة روابط هادئة ومستقرة، بل اتسمت تلك 

العالقات املضطربة بالتنافسية والتدافع وفي أحسن أحوالها 
بالفتور وعدم الثقة، فقد خاض البلدان منذ القرن السادس 

عشر عشرات احلروب من لدن اإلمبراطورية العثمانية وروسيا 
القيصرية حتى نهاية احلرب العاملية األولى والتي متخضت عن 

انهيار البلدين وسقوط اخلالفة العثمانية وقيام روسيا البلشفية 
بعد الثورة على أسرة رومانوف القيصرية وإسقاط حكم آخر 

قياصرتها نيكوالي الثاني.
في استكمال ملسلسل التوتر التركي – الروسي أسقطت مقاتلة 
تركية مثيلتها الروسية النتهاكها األجواء التركية بعد حتذيرات 
عدة- على حد قول املسؤولني األتراك- والذين زعموا أيضا أن 

املقاتلة الروسية قد مكثت في األجواء التركية 17 ثانية فقط 
وبعمق ميل واحد ال أكثر، مع العلم أن املقاتالت الروسية سبق 
لها انتهاك األجواء التركية عدة مرات دون رد تصعيدي كالذي 

حدث في األخير منها.
لعل إسقاط املقاتلة الروسية كان مبيتا ومعدا له سلفا، فليس 

من املنطقي أن تعرض تركيا عالقاتها مع روسيا للتوتر الشديد 
ألجل انتهاك أجوائها لـ17 ثانية فحسب، كما أن املقاتالت الروسية 

لم حتلق فوق مناطق عسكرية تركية حساسة ولم تكن أيضا 
في مهمة جتسسية في أجوائها، وإمنا كان السبب احلقيقي في 
إسقاطها القصف الروسي الكثيف على امليليشيات التركمانية 

والتي حتظى بدعم تركيا وتقاتل النظام السوري في ريف 
الالذقية، يؤيد ذلك قتل تلك امليليشيات للطيار الروسي قبل أن 
يصل مبظلته األرض، ولم تكلف نفسها أسره ألن املقصود هو 

االنتقام والعقاب وال شيء غيرهما.
لعل احلكومة التركية لم تتوقع ردة الفعل الروسية القوية، وافتقد 
تعاطيها مع انتهاك أجوائها الواقعية والبراجماتية، وحاولت جاهدة 

التخفيف من الغضب الروسي لكنها على ما يبدو لم تنجح في 
ذلك، فالرئيس بوتني وصف إسقاط املقاتلة باخليانة والطعنة في 

الظهر، ومن ناحية أخرى سارع الرئيس أردوغان إلى القول بعدم 
إصداره أمر اإلسقاط، وكذلك القول بأن اجليش التركي لو علم 
جنسية املقاتلة الروسية ملا أسقطها، وختم ذلك كله بأنه حزين 

للحادثة، وقد حاول أردوغان مرارا االتصال ببوتني إال أن األخير 
جتاهلها ولم يكترث بها، كما قدمت تركيا تعازيها لروسيا لكنها 

رفضت مسألة االعتذار فضال عن التعويضات.
تركيا بإسقاطها املقاتلة الروسية قد خسرت الكثير اقتصاديا 

وعسكريا، وال أدري إن كان الساسة األتراك وهم يتخذون قرار 
اإلسقاط قد حسبوا نتائج قرارهم هذا جيدا أم أنها كانت ردة 

فعل طائشة على استهداف إخوانهم التركمان في سورية، وهل 
كانت 17 ثانية من اختراق األجواء تستحق كل تلك اخلسائر 
االقتصادية والسياسية الثقيلة؟ وما حدث مثال على النتائج 

العكسية غير املتوقعة لقرار كان متسرعا أو مبيتا، وسواء اتخذ 
من قبل فرد واحد أو أفراد، فالتركمان السوريون قد تعرضوا 

ويتعرضون لقصف كثيف بعد حادثة اإلسقاط، واملنتجات 
التركية الزراعية إلى روسيا قد توقفت، واملاليني من السياح 

الروس قد غادروا تركيا وهم من أكثر اجلنسيات سياحة فيها، 
كما أن خط الغاز الروسي املزمع إنشاؤه مرورا باألراضي التركية 

قد ألغي، ثم إن املقاتالت التركية التي كانت تتنزه داخل األجواء 
السورية لن جترؤ بعد اليوم حتى على االقتراب منها بعد أن 

أدخلت روسيا منظومة S 400 املتطورة املضادة للطيران، وأخيرا 
فقد أوقفت شركة روساتوم الروسية بناء أول مفاعل نووي 

تركي، وتقدر اخلسائر التركية من جراء العقوبات الروسية بأكثر 
من 9 مليارات دوالر.

الرئيسان التركي والروسي معروفان بالعناد وعدم التراجع، 
وهذا ما سيجعل عودة العالقات بني البلدين إلى سابق عهدها 

أمرا عسيرا ومستبعدا في املستقبل املنظور، وكان األجدى 
بتركيا احتواء املوقف واملسارعة إلى االعتذار ودفع التعويضات 

املترتبة والتغاضي العسكري عن انتهاك أجوائها لـ 17 ثانية 
فقط واالكتفاء بالتحذيرات الديبلوماسية املتعارف عليها في هذا 
املجال، واحلقيقة أن تركيا لم تخرج ولو بنتيجة واحدة إيجابية 

من إسقاطها املقاتلة الروسية، بل اكتسبت عداء إحدى القوى 
العاملية العظمى األمر الذي قد يشعل فتيل حرب تلتهم ما أحرزته 

تركيا من جناحات اقتصادية عبر أكثر من عقد.

تهيأت للكتابة عنها، فأرسل لي ابنها ظافر »بوحسني« هذه 
الكلمات البارة عنها »مع التصرف«: هي األم واجلدة واحلبيبة 

والصديقة، اخليمة التي نستظل بحنانها وعطفها وكرمها 
وسماحتها.

هي اإلنسانة التي تروي أحبتها بالتواضع واألخالق والبساطة 
واحملبة.

تتصف باملرح وانشراح الصدر واالبتسامة وطيبة القلب.
اجتماعية الطبع جتذب قلوب الناس من أول نظرة وبداية اللقاء. 

محبوبة من جيرانها املتعددين من صغار وكبار، القريب والبعيد. 
مازالت هي وعائلتها يحتفظون بصداقاتهم مع فريجهم القدمي 

في شرق والقادسية كآل العثمان وآل الراشد. حتى انها سجلت 
على انها مفتاح انتخابي لألبواب املغلقة.

تعشق التواصل خاصة بصلة الرحم، وسباقة بزيارة املرضى، 
وتتفقد األسر املتعففة، وتفرج عن احملتاجني وتصل أبوابهم 

باخلفاء والسرية.
هي حمامة املسجد واحلسينية بجدولها اليومي وكثيرة العمرة 

وزيارة املدينة املنورة للنبي صلى اهلل عليه وآله، وزيارة العتبات 
املقدسة ألئمة أهل البيت النبوي عليهم السالم.

حتب اخلير والزهد والكرم والبساطة، وتتنقص »من طباخها« 
جليرانها خاصة طبخها املميز كالروبة، البالليط، الهريس مع 

اخلبز، املرقوقة.. الخ. حتى في عالجها في أميركا تطلب بزيادة 
كمية الطبخ لتوزيعها على فقراء الشوارع من هواة حاويات 

القمامة!
كانت دائما جتمع بني أي رأسني صاحلني باحلالل، بني فتية 
األسر والعوائل، وما أكثر هذه الرؤوس! وال تبخل بالنصح 
لألسر خاصة في قضايا الزواج وحل اخلالفات واملنازعات 

الزوجية واألسرية، تكون سببا في التصالح واحملبة، تدحرج 
الفكاهة واملرح لترطيب القلوب بعد توفيق من اهلل عز وجل.
صديق دربها وحبيبها ابنها رائد الذي ابتاله اهلل بشيء من 

اإلعاقة الذي يتنفس حنانها، وابنتها الوحيدة قمر التي تبرها 
ليال ونهارا وتقبل رجلها في احلل والترحال اللهم ارحمها 

واغفر لها وزد في ثباتها والتمسك بوالية أمير املؤمنني واألئمة 
املعصومني عليهم افضل السالم، واجعل قبرها روضة من 

رياض اجلنة.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

@mohd-alzuabi 

a.alsalleh@yahoo.com
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عندما كان يتحدث املرشح للرئاسة 
األميركية دونالد ترامب في خطابه 

العنصري أمام العالم، بدا املشهد لنا 
كما لو أن »الفوهرر هتلر« قد بعث 

من جديد ونراه وهو يعد األملان 
بأن تكون أوروبا حديقة »اجلرمان« 
التي سيمألونها مبائة مليون أملاني، 
مع طرد كل من سواهم، لقد كانت 
خطيئة العالم أن ترك لهتلر احلرية 
في أن يكبد بلده والبشرية خسائر 

في األرواح باملاليني ودمارا ال 
يوصف، فهل يكرر التاريخ نفسه 

بأمثال هتلر؟
لم تكن العنصرية الفجة التي بصق 

بها ترامب على أميركا والعالم كله 
وبقايا اإلنسانية سوى إفرازات 

طبيعية لسياسات ممنهجة قائمة 
على نظرية »من ليس معنا فهو 
عدونا« كما قال رئيس أميركي 

سابق والذي قال أيضا: إنها حرب 
صليبية! في هفوة لسان أخرجت 

املكنون. في أوروبا عقب كل 
حادثة إرهابية يوجه ساسة الغرب 

وإعالمهم سهامهم نحو متهم واحد 
أوحد هو اإلسالم واملسلمون 

لتظهر العنصرية بأبشع صورها 
وتسقط األقنعة الزائفة التي أشبعت 
العالم باحلديث عن حقوق اإلنسان 
وحرية الشعوب وجمعيات حماية 

القطط!
وحسنا فعل كل العقالء شرقا 

وغربا ومبختلف األلسنة والديانات 
والثقافات بإجماعهم على أن ما 

تلفظ به العنصري ترامب لوسائل 

اإلعالم عن ضرورة إغالق حدود 
أميركا دون املسلمني هو عنصرية 

مرفوضة، وهذا أمر محمود وواجب 
البشرية كلها أال تنساق خلف 

أصوات نازية ال حتترم إنسانية. 
لكن ملاذا أتت االنتقادات املنددة 

لترهات ترامب، الفوهرر املنتظر، 
من البيت األبيض، رغم أن الغرب 
يدرك أن سبب تلك اخلطيئة هو 

أنهم عندما أعلنوا احلرب على 
اإلرهاب جعلوا فوهة مدافعهم 
وإعالمهم موجهة على الدوام 

إلى الشرق األوسط واملسلمني 
وفقط؟ لكنهم تناسوا اإلرهاب 

احلاصل واحلاصد لشعوب مثل 
مسلمي بورما وماينمار ومجزرة 

احلضارات بسورية والعراق، 
والذي غض اجلميع الطرف عنه 
اعتقادا منهم أن هذه املنطقة ال 

تستحق سوى أن تعيش في 
دوامة االضطرابات والتخلف 

والالدميوقراطية وأن شعوبها ال 
مكان لها بني احلضارات رغم أن 
هذه املنطقة هي أم احلضارات. 

إن الغرب ومعه أميركا يتعاملون 
مع الشرق األوسط مبنطق صراع 

احلضارات بشكل بائس يفتقر 
إلى أدنى درجات الذكاء والوعي 
حتى مبصاحلهم، إنهم يبيحون 
احملظورات ملصاحلهم العليا، إال 

أن احملظور ليس دائما هو اخليار 
املناسب حتى للمصالح، وثبت أنه 

ال أحد مبأمن عن النيران التي 
تستعر في الشرق األوسط، فدول 

هذه املنطقة لن تتحمل وحدها تبعة 
تخبط وانتهازية السياسة الدولية 
التي تنتقد نازية مرشح وتصمت 

على جرائم حرب ترتكب بحق 
شعوب وحضارات نفس املنطقة 

املتهمة بأنها مفرخة لإلرهاب! 
إن التاريخ أثبت للغرب وأميركا 

فشل نظريتهم القائمة على التعامل 
مع اآلخر كثانوي أو عدو يفترض 

إبقاؤه مشغوال بجروحه، وأكبر 
دليل على ذلك احلرب العاملية الثانية 

التي لم تكن لتحدث لو لم يتعامل 
املنتصرون في احلرب العاملية 

االولى مع أملانيا كمهزوم ذليل، 
لتتغذى العدوانية املتفاقمة بأملانيا 

اجلريحة وينتفض النازيون بزعامة 
هتلر ويرتكبوا بحق بلدهم والعالم 

كله كارثة كبيرة راح ضحيتها 
املاليني من األبرياء. 

واحلقيقة الصادمة أنه ما لم يراجع 
الالعبون الكبار سياساتهم املجحفة 

بحق املنطقة وشعوبها فإننا لن 
نفاجأ أبدا بتناسل دواعش جدد.. 
أو أن يصبح الدموي ترامب سيد 
البيت األبيض والفوهرر اجلديد.. 
وليتجرع وقتها العالم كله مرارة 

وندما لن ينفعه آنذاك.. إنها صرخة 
لبقايا إنسانية. 

٭ آخر الكالم: محزن جدا أننا ال 
جند أي رد فعل عربي أو إسالمي 

رسمي على ما طرحه األميركي 
العنصري ترامب الذي ميكن أن 

يكون يوما رئيسا ألميركا يجلس 
معه رئيس عربي مسلم!

جوهر التنمية هو االنسان وبناء 
شخصيته بشكل متوازن على 

الصعيد اجلسدي والروحي الى 
حتقيق احتياجاته االساسية على 

املستويات االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، واملجتمعات العربية رغم 

ثرواتها الطبيعية وقوتها البشرية 
لم تزل حتى هذا اليوم تتخبط في 

التخلف والصراعات واحلروب، 
بينما ميتلك الوطن العربي من 

املقومات االقتصادية الطبيعية ما 
يجعله قوة اقتصادية كبيرة مؤثرة 

دوليا ميكن ان تساهم بدور بارز في 
االحداث الدولية واالقليمية، ولنعلم 
ان الوطن العربي بامتالكه االراضي 

الشاسعة بتنوع تضاريسه وتراكيبه 
اجليولوجية وميتلك املقومات 

الطبيعية من الثروات املعدنية كاحلديد 
والفوسفات والنحاس والرصاص 
وغيرها من املعادن، وكذلك ميتلك 
من املساحات الزراعية ذات التربة 

اخلصبة ومياه عذبة من االنهار 
كالنيل والفرات ودجلة وغيرها 

من االنهار ومياه اآلبار واالمطار 
مما يساعد على زراعة الكثير من 

احملاصيل الزراعية كاحلبوب الغذائية 
مثل القمح والذرة واالرز والشعير 
والفواكه بأنواعها والتمور والغالت 
النقدية القطن وقصب السكر والنب 

والتبغ والصمغ والزيتون.
فالوزن السياسي وقوة الدولة هما 
نتاج املقومات الطبيعية والعناصر 

االساسية للتنمية )املوقع اجلغرافي 

للدولة ـ مساحة الدولة ـ شكل 
الدولة ـ موقعها بالنسبة للمسطحات 
املائية ـ وقوع الدولة بالنسبة لدوائر 

العرض وتأثيرها على املناخ والنباتات 
الطبيعية ـ املوارد املائية كاالنهار 

واآلبار واالمطار ـ خصوبة التربة ـ 
مصادر الطاقة ـ البترول ـ الغاز ـ 

الفحم ـ الطاقة الشمسية(، واملقومات 
البشرية املتمثلة في حجم السكان 
وعددهم وتوزيعهم، وتعد املقومات 
االقتصادية اهم مقومات القوة بكل 

اشكالها وابعادها، بل اصبحت احملرك 
االساسي للعالقات الدولية واصبحت 

املصالح االقتصادية سببا اساسيا 
للتحركات السياسية والعسكرية 

الدولية واالقليمية.
واليزال االنتاج الزراعي في الوطن 

العربي يعتبر العامل االقتصادي 
االول في حياة الشعوب العربية 

ويشكل املورد االساسية للغالبية 
العظمى للسكان، وتتحمل االراضي 

الزراعية عبء اعالة اكبر عدد من 
السكان، والوطن العربي يعاني من 

ازمات ومشاكل اقتصادية بعدم وجود 
االمن الغذائي وتخلف الزراعة وسوء 

التغذية.
وعانى السكان املدنيون من اصابات 

حدثت على نطاق واسع نتيجة 
املنازعات واحلروب واالرهاب ابعدتهم 

احلروب عن ديارهم معرضني 
ملجموعة كبيرة من االمراض املعدية 

واجلوع واحلرمان من الرعاية 
الصحية والتعليم واجلوع والفقر 

ومشقة احلياة.
اذا استتب االمن والسالم باالستقرار 

ينتعش االقتصاد وتزداد اخليرات 
والثمرات وتعم الرفاهية وتغشى 

السعادة والبهجة على وجوه البشر.
لنظهر احلق في احسن صورة 

وامت نوره ولنحصن ثغورنا بالعدل 
والسالم ولنتكاتف ونعمل معا 

حتى تخمد نار الفنت وأجيج النار، 
فاحلروب ذل وهوان لكرامة االنسان 

ودمار وخراب االرض واحلرث 
واحلالل والرزق فتهدر الدماء وتدمي 

القلوب وتدهور االحوال ووهن 
للنفوس وركود لالقتصاد ويعم 
الفساد وتزداد البطالة، مما يزيد 

من قسوة احلياة، فالوطن العربي 
ميتلك ثروات طبيعية هائلة، لذا علينا 

ان نسعى جاهدين الزالة العوائق 
والصعوبات ملواجهة ما يعوق مسار 

التنمية والتقدم.
بالتفاؤل واالمل يحدونا ان نعيش 

حياة كرمية على هذه االرض 
الواسعة الرحبة بأمن وسالم ال 

باالقتتال، وعلينا ان ننقي افئدتنا 
من احلقد واحلسد والكراهية حتى 

نحقن الدماء واهدار الدم التي ارتوت 
منها ارضنا العربية، ونأمل ان 

يكون مستقبل االمة العربية باسما 
ومشرقا وان يعيش االنسان العربي 
عيشة هانئة وحياة مفعمة باحليوية 

والنشاط وملؤها السعادة واخلير 
وان يكون عنصرا فعاال في بناء 

وطنه ونهضة امته.

يهدني احلزن ويخنقني الكمد كلما 
أخذتني ظروف احلياة أو رغبة 

البحث التاريخي إلى صحراء الكويت، 
حيث يشهد املرء هناك احملنة الكبرى 

التي مرت بها احلياة الفطرية ماثلة 
للعيان. فال عشبة أو شجيرة تبقت، 

وال كثيبا رمليا سلم من أيادي 
العابثني، وال حجرا آمنا على حاله 

من اعتداء البشر حتى استحقت هذه 
الصحراء الصغيرة واحلزينة جائزة 
نوبل للسالم لصبرها على العذاب 

والدمار.
> > >

مذ نهضت الكويت احلديثة والبيئة 

الكويتية تدفع ثمن هذا النهوض. 
وتعود بدايات االعتداء على احلياة 
الفطرية إلى زمن »احلصاية« وهم 
العمال الذين يجمعون احلصى أو 

الصلبوخ )الزلط( من الصحراء 
ألغراض جتارية جتهل ـ في 

ذلك الوقت ـ أهمية احلصى في 
تثبيت التربة واحملافظة على 

النظام البيئي، وبعد احلصاية 
جاءت الدراكيل وهي حفر املقالع 

أو احملاجر التي تقام جللب الرمال 
واحلصى ألغراض البناء لتبدو 
الصحراء مع الدراكيل وكأنها 

مصابة باجلدري.

> > >
واستمر االعتداء الشرس على البيئة 

من الناس الذين انتشرت بينهم 
ظاهرة التخييم الصحراوي، ثم 

انتشرت هواية تربية األغنام واإلبل 
ليلعب الرعي اجلائر دوره اإلجرامي 
ضد البيئة حتى جاء الغزو الصدامي 
بجحافله وجيوشه اجلرارة فجثمت 

الدبابات على صدر البيئة وأثقلت 
اآلليات الضخمة على روح احلياة 

الفطرية. فتفككت التربة وازيل الغطاء 
النباتي وتصاعد الغبار واختل النظام 

البيئي، ودرست األرض وأمست بلقعا 
يستمطر الدمع من العيون.

كلمتي

بوضوح

السايرزم

ترامب.. 
الفوهرر املنتظر!

املجتمعات 
العربية وثرواتها 
الطبيعية 
والبشرية وعوائق 
التنمية

األرض 
املجدورة

@almutairiadel
عادل عبداهلل المطيري 

مملكة احلزم 
والتحالف اإلسالمي

ظاهرة اإلرهاب تتعاظم على 
املستوى الدولي ورمبا تنظيم 

»داعش« هو األكثر شهرة 
في هذا املجال اإلجرامي رغم 
وجود تنظيمات أخرى ال تقل 
إجراما عنها من طوائف وممل 
أخرى، ولكن النشاط اإلعالمي 

لـ»داعش« على املستوي العاملي 
ترك انطباعا سيئا عن املنطقة 

العربية وشوه صورة املسلمني.
لم تنفك اململكة العربية 

السعودية عن محاربة اإلرهاب 
داخليا ورمبا الفيلم الوثائقي 

»كيف واجهت السعودية 
القاعدة« والذي بثته قناة العربية 

قد بني املجهودات والتضحيات 
السعودية الكبيرة في مكافحة 

آفة االرهاب.
وعلى الصعيد الدولي - كلنا 
نتذكر حتذيرات امللك الراحل 

عبداهلل بن عبدالعزيز منذ 
عام تقريبا من خطر »داعش« 

ومطالبته بتعاون دولي حملاربته، 
وكانت دعوته وراء إنشاء 

التحالف الدولي ضد »داعش« 
في العراق والذي تشارك 

السعودية في طلعاته اجلوية 
والتزال.

لذلك لم نفاجأ عندما أعلنت 
اململكة العربية السعودية 

عن إنشاء حتالف عسكري 
إسالمي من 34 دولة إسالمية، 

ستكون»الرياض« عاصمة 
مملكة احلزم املقر الرئيسي لهذا 

التحالف اجلديد والذي يهدف 
إلى محاربة االرهاب عسكريا 

وأمنيا وسياسيا وفكريا.
إن انطالق مثل هذا التحالف 
ذي الطابع اإلسالمي حملاربة 

اإلرهاب الذي ينتمي زورا 
وبهتانا لإلسالم احلنيف سيزيل 
أي التباس في ذهن اآلخرين عن 

اإلسالم. 
وهذا بالضبط ما أكده رئيس 

الوزراء التركي داود أوغلو 
في تصريحه بأن »التحالف 
اإلسالمي« رسالة ضد من 

يحاول ربط اإلرهاب باإلسالم.
يؤكد مؤسسو التحالف 

العسكري اجلديد أنه ليس 
حتالفا سنيا أو شيعيا بل 

إسالمي، فالباب مفتوح لكل 
الدول اإلسالمية بغض النظر 

عن مذهبها، كما انه سيحارب 
اإلرهاب سواء كان هذا اإلرهاب 

سنيا أو شيعيا!
ستساهم الدول اإلسالمية 
األعضاء بالتحالف بحسب 

إمكانياتها وقدراتها، ولن يتدخل 
احللف عسكريا إال بناء على 

طلب من دولة إسالمية تعاني من 
مخاطر االرهاب.

لن تخرج أعمال التحالف 
العسكري اإلسالمي عن ميثاق 

األمم املتحدة، وسيعمل التحالف 
على تنسيق جهوده مع القوى 

الدولية التي حتارب االرهاب.
٭ ختاما، لم يستبعد وزير 

اخلارجية السعودي ان   ترسل 
السعودية وبعض دول خليجية 

قوات خاصة إلى سورية حملاربة 
»داعش«.

رمبا سيتطور عمل التحالف 
العسكري اإلسالمي الحقا 

ليشمل املناطق احملررة من 
»داعش« في سورية بالتنسيق 
مع املعارضة السورية املعتدلة 
حتى ال تستولي عليها قوات 

النظام او حتتلها عناصر 
متطرفه أخرى.

وحتي في العراق لن ينهي لعبة 
الكر والفر بني »داعش« من 

جهة وميليشات احلشد الشعبي 
املتطرفة من جهة أخرى والذي 

تعاني منه املدن السنية العراقية 
إال باالستعانة بقوات التحالف 

االسالمي، ألنها ستسرع 
من عملية طرد »داعش« من 
تلك املناطق وأيضا ستراقب 

األوضاع األمنية وستحول دون 
قيام تصفيات مذهبية متهم 

فيها ميليشيات احلشد الشعبي 
وبعض قوات احلكومة.

٭ اخلالصة - القوات الغربية ال 
يعول عليها كثيرا في محاربة 
»داعش« على األرض، ودون 

قوات برية حتافظ على مكاسب 
املجهود العسكري اجلوي 
لن يقضى على »داعش«، 

وحتما بعض األنظمة العربية 
ال تستأمن على مواطنيها وال 

يأمنها مواطنوها ورمبا فضلوا 
»داعش« عليها، لذلك سيكون 
التحالف اإلسالمي حال واقعيا 

واكثر مصداقية وقبوال من 
أغلب األطراف.

صدى األحداث


