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تقرير

دور إقليمي محوري لـ «األزهر»
القاهرة ـ أحمد جمال الدين

ق ــد قـ ــال أم ـ ــام ل ـج ـنــة ال ـخ ــدم ــات املـسـلـحــة
في مجلس الـنــواب ،في وقــت متأخر أول
مــن أم ــس ،إن ــه ج ــرى إط ــاع أوب ــام ــا على
خطة ضــرب مواقع «داع ــش» في سوريا،
ال ـتــي تـتـضـمــن ض ــرب «أهـ ـ ــداف م ـحــددة»
مل ــواق ــع يـسـيـطــر عـلـيـهــا الـتـنـظـيــم ،أقـ ّـرهــا
«الـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون» ورئ ـ ـيـ ــس ه ـي ـئــة األرك ـ ــان
امل ـش ـت ــركــة ل ـل ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي ال ـج ـنــرال
م ــارت ــن دم ـب ـســي ،خ ــال زي ــارت ــه لـلـقـيــادة
املركزية في فلوريدا يوم األربـعــاء .إال أن
هاغل أكد أن أوباما لم يوقع بعد الخطة.
ع ــراق ـي ــا ،بـ ــرز يـ ــوم امـ ــس إقـ ـ ــرار املــرجـعـيــة

الدينية في الـعــراق في «خطبة الجمعة»،
ال ـت ــي أل ـق ــاه ــا امل ـت ـح ــدث بــاس ـم ـهــا الـشـيــخ
الشيخ عبد املهدي الكربالئي ،بأن العراق
أجنبية ،لكنها دعت
يحتاج إلى مساعدة ّ
إلى ضوابط صارمة وحذرت من «الهيمنة
األجنبية  ...بحجة املساعدة الخارجية».
وقــال الكربالئي إنــه حتى لــو كــان العراق
بـ ـح ــاج ــة إل ـ ـ ــى م ـ ـسـ ــاعـ ــدة م ـ ــن «األش ـ ـق ـ ــاء
واألصدقاء في قتال اإلرهاب األسود» فإن
الحفاظ على سيادته واستقالليه قراره له
أولوية قصوى.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،األناضول)

ُاألم ــر املـلـكــي الـسـعــودي األخ ـيــر ،الــذي
أعـلــن أول مــن أم ــس ،بتجديد الجامع
األزه ـ ـ ـ ـ ــر ،ل ـ ــم يـ ـك ــن بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن الـ ـ ــدور
الـ ـسـ ـي ــاس ــي امل ـ ـطـ ـلـ ــوب م ـ ــن امل ــؤس ـس ــة
ال ــدي ـن ـي ــة ال ـع ــري ـق ــة ال ـق ـي ــام ب ـه ــا خ ــال
ال ـف ـت ــرة امل ـق ـب ـلــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة الـعــربـيــة
فــي سـيــاق الحملة الــدولـيــة اإلقليمية
لـ«مكافحة اإلرهــاب» .ويأتي ذلك بعد
م ـشــاركــة ش ـيــخ األزه ـ ــر أح ـم ــد الـطـيــب
فــي ع ــزل الــرئـيــس «اإلخ ــوان ــي» محمد
مـ ــرسـ ــي ،فـ ــي مـ ــا يـ ـب ــدو أن دورًا أه ــم
س ـي ـكــون مـطـلــوبــا م ــن املــؤس ـســة الـتــي
يرأسها ،خالل الفترة املقبلة.
الزج باألزهر في الحياة السياسية لم
يـنـتــه بـمـشــاركــة الـشـيــخ أحـمــد الطيب
ف ــي ع ــزل الــرئ ـيــس مـحـمــد م ــرس ــي عن
ال ـس ـل ـط ــة ال ـ ـعـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي .امل ــؤس ـس ــة
الدينية أصبح مطلوبًا منها دور أكبر
ف ــي ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة خ ــال الـفـتــرة
املقبلة ،داخليًا وخارجيًا.
ق ـبــل أســاب ـيــع قـلـيـلــة مـنـحــت «جــامـعــة
األزهــر» ،بقرار رئاسي وموافقة شيخ
األزهـ ـ ـ ــر ،ال ــدكـ ـت ــوراه ال ـف ـخ ــري ــة لـلـمـلــك
ال ـس ـعــودي عـبــد ال ـلــه بــن عـبــد الـعــزيــز،
لـيــرد األخـيــر على الــدعــوة بــأمــر ملكي
بـتـجــديــد م ـن ــارة اإلس ـ ــام امل ـع ـتــدل في
الشرق األوسط على نفقة اململكة.
األم ـ ــر مــرت ـبــط ب ــات ـخ ــاذ م ــوق ــف معلن
مـ ــن ال ـ ـحـ ــرب املـ ــزعـ ــومـ ــة عـ ـل ــى تـنـظـيــم
«داع ـ ــش» .إال أن الــدفــع ب ــاألزه ــر نحو
الشأن السياسي لم يكن موقفًا مصريًا
س ـع ــودي ــا م ــرت ـب ـط ــا ب ـت ــرم ـي ــم ال ـجــامــع
الكبير في القاهرة الفاطمية وتوفير
الـ ـسـ ـي ــول ــة امل ــالـ ـي ــة ل ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ــرم ـي ــم
فحسب ،ولكنه أيـضــا مطلب أميركي
عـ ّـبــر عـنــه وزي ــر ال ـخــارج ـيــة األمـيــركــي
ج ـ ـ ــون ك ـ ـيـ ــري ف ـ ــي زيـ ـ ــارتـ ـ ــه األخ ـ ـيـ ــرة
للقاهرة.

ع ـم ــوم ــا ،إن م ــوق ــف األزه ـ ـ ــر ال ــراف ــض
واملـ ــديـ ــن ملـ ـم ــارس ــات «داع ـ ـ ـ ــش» لـيــس
طــارئــا ،لـكــن فــي الــوقــت ذات ــه لـيــس من
املتوقع أن يعلن األزهر مباركة للحرب
الدولية على التنظيم بحسب أستاذ
العالقات الدولية إبراهيم مدكور.
ي ـقــول مــدكــور ّفــي حــديــث ل ــ»األخ ـبــار»
إن مساحة تدخل األزهر في السياسة
زادت خالل الفترة األخيرة بنحو الفت،
وخ ـص ــوص ــا م ــع إق ـح ــام ــه ف ــي ال ـش ــأن
الــداخـلــي املـصــري ولـقــاء شيخ األزهــر
مـ ـس ــؤول ــن دول ـ ـيـ ــن خـ ـ ــال زي ــارتـ ـه ــم

«إصدار األزهر
بيانًا يؤيد الحرب
سيكون بمثابة
سقطة تاريخية»

للقاهرة ،مشيرًا إلــى أن موقف األزهــر
الــوسـطــي فــي الــديــن يـجــب أن ُيحافظ
عليه ،ويجب عــدم فقدانه تحت تأثير
ضغوط سياسية.
ويضيف أن شخصية الدكتور أحمد
الطيب تتسم بالذكاء في التعامل مع
األح ـ ــداث ،وخ ـصــوصــا أن ــه تـعــامــل مع
أنظمة سياسية مختلفة ولديه حنكة
س ـيــاس ـيــة تـمـكـنــه م ــن ال ـح ـصــول على
املكتسبات التي يريدها بأقل تنازالت
م ـم ـك ـنــة ،الف ـت ــا إلـ ــى أن ع ــاق ــة األزهـ ــر
واألسرة الحاكمة في السعودية تتسم
ّ
بالود ،وخصوصًا في ظل املكانة التي

يحظى بـهــا األزه ــر لــديـهــم وتــوافـقـهــم
ف ــي ن ـق ــاط ك ـث ـيــرة مــرت ـب ـطــة ب ــاإلس ــام
الوسطي ومحاربة التطرف.
ويــرى مــدكــور أن إص ــدار األزه ــر بيانًا
يــؤيــد ال ـحــرب عـلــى «داع ـ ــش» سيكون
بـمـثــابــة سـقـطــة تــاريـخـيــة ال يـمـكــن أن
يقبل عليها في ظل رفض علماء الدين
ِ
لها أيضًا ،مشيرًا إلى أن الشيخ الطيب
بطبيعته ال يتخذ مواقف تثير الجدل
على املستوى السياسي وبني علمائه.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـ ـت ـ ـسـ ــاءل الـ ــدك ـ ـتـ ــور فــي
«ج ــام ـع ــة األزه ـ ـ ــر» س ـعــد ال ـه ــال ــي في
تصريحات لـ»األخبار» عن فائدة الزج
بــاســم األزه ــر فــي مــا يسمى «محاربة
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب» ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن م ـحــاولــة
إدخـ ـ ـ ــال ه ـ ــذه امل ــؤسـ ـس ــة فـ ــي الـ ـص ــراع
الـسـيــاســي مــرتـبـطــة بــرغـبــة ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة ف ــي إضـ ـف ــاء ص ـب ـغــة شــرعـيــة
إس ــام ـي ــة ع ـلــى الـ ـح ــرب السـتـغــالـهــا،
فتبدو كأنها لنصرة الدين اإلسالمي.
وي ـض ـي ــف الـ ـه ــال ــي أن واشـ ـنـ ـط ــن لــم
تستطلع رأي األزهر في الحروب التي
خــاضـتـهــا عـلــى الـ ــدول اإلســام ـيــة في
ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،لكنها اآلن تــدرك
م ـكــانــة األزه ـ ــر وأه ـم ـي ـتــه ف ــي تحسني
صورتها في املنطقة العربية ومن ثم
تحاول حصد التأييد الديني ملوقفها،
مؤكدًا أن الفكر ال بد أن ُي َ
واجه بالفكر
أيضًا ،واألزهر لن يبارك حربًا تقودها
الواليات املتحدة.
أمــا أسـتــاذ الـفـقــه امل ـقــارن فــي «جامعة
األزهـ ـ ـ ــر» ال ــدكـ ـت ــور أس ــام ــة األزه ـ ـ ــري،
فيقول لـ»األخبار» إن املواجهة بالفكر
والتوعية هي األكثر تأثيرًا على أرض
الــواقــع ،وهــو دور يتشارك فيه األزهــر
م ــع اإلع ـ ـ ــام .وي ـش ـيــر إلـ ــى أن أع ـضــاء
التنظيم تــأثــروا بالكتابات املتطرفة،
وم ــن ث ــم يـجــب تــوجـيـهـهــم ،خصوصًا
ف ــي ظ ــل ض ـعــف ال ـ ــدور ال ــدع ــوي خــال
الفترة الحالية.

تحالف بين تركيا و«داعش» لضرب األكراد؟
الـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك يـ ـ ـ ــرى الـ ـخـ ـبـ ـي ــر فـ ـ ــي شـ ـ ــؤون
ال ـج ـمــاعــات املـسـلـحــة ف ــي ال ـع ــراق هـشــام
ال ـهــاش ـمــي ف ــي حــدي ـثــه ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» ان
الـ ـغ ــارات ال ـجــويــة االم ـيــرك ـيــة تــرمــي إلــى
ضـ ـ ــرب ه ـي ـك ـل ـيــة ال ـت ـن ـظ ـي ــم ،لـ ـك ــن حـتــى
االن لــم ُيستهدف اي مــن ه ــؤالء الـقــادة،
م ـض ـي ـف ــا ان «ال ـ ـضـ ــربـ ــات تـ ـت ــرك ــز عـلــى
اط ــراف مــديـنــة املــوصــل الي ـجــاد ثـغــر في
ص ـفــوف ـهــم م ــن اجـ ــل اس ـت ـع ــادة االه ــال ــي
او ق ــوات الـبـيـشـمــركــة لـبـعـضـهــا» .اال ان
الهاشمي يــرى ان النقطة االيجابية في
الـضــربــات االميركية هــي «التأثير على
معنويات التنظيم وارب ــاك حساباتهم،
واخ ـت ـفــاء قــادت ـهــم االبـ ــرز م ــن امل ــوص ــل»،
مبينا ان «هذا االمر يوفر فرصة مناسبة
الي ت ـحــرك او تـشـكـيــل مـسـلــح مناهض
النتشار داعش في املدينة».
وي ـ ـتـ ــابـ ــع الـ ـه ــاشـ ـم ــي «م ـ ـ ــن امل ـ ــؤم ـ ــل ان
تـسـتـهــدف ال ـضــربــات الـجــويــة االجنبية
الـهـيـكــل الـتـنـظـيـمــي ل ـلــدولــة االســام ـيــة،
وم ــن امل ـع ــروف ان الـتـنـظـيـمــات املسلحة
إذا اريــد القضاء عليها يجب استهداف
جزء كبير من قادتها البارزين لتحقيق
ان ـ ـ ـه ـ ـ ـيـ ـ ــارات وان ـ ـق ـ ـسـ ــامـ ــات داخ ـ ـ ـ ــل ه ــذا
التنظيم» ،مبينا انــه «إذا جــرى القضاء
على  %50من هيكلية هذا التنظيم ،فإن
داع ــش سيضعف كـثـيــرا ،ورب ـمــا ينهار
بسرعة فائقة».
وي ـح ـكــم «داع ـ ـ ــش» س ـي ـطــرتــه ع ـلــى مــدن
امل ــوص ــل واجـ ـ ــزاء م ــن ت ـكــريــت واالنـ ـب ــار،
فيما استعادت القوات االمنية العراقية
بما فيها البشمركة مدن ديالى وكركوك
واج ـ ـ ــزاء م ــن م ـنــاطــق ح ـ ــزام بـ ـغ ــداد ،وال
س ـي ـمــا ال ـت ــاج ــي وال ـك ــرم ــة وال ـيــوس ـف ـيــة،
بعدما استعادت السيطرة على مناطق
استراتيجية مـثــل العظيم وش ـمــال بلد
ومناطق جنوب تكريت التي تمثل طرق
امداد عسكرية للتنظيم املسلح.

هدى رزق
تركيا هي الدولة الوحيدة في «التحالف
الدولي ضد داعش» ،وفي حلف «شمال
األطـ ـلـ ـس ــي» الـ ـت ــي ت ـم ـت ـلــك حـ ـ ـ ــدودًا مــع
املـنــاطــق ال ـتــي يسيطر عليها «الــدولــة
اإلسالمية» .لذلك ،كان من املفترض أن
ً
تؤدي دورًا فعاال في هذه الحرب ،لكنها
اخ ـت ــارت أن ت ـقــوم ب ــ«ال ــدع ــم اإلنـســانــي
واللوجستي» ضمن «التحالف».
ت ـس ـت ـط ـي ــع تـ ــرك ـ ـيـ ــا ،بـ ـحـ ـك ــم م ــوق ـع ـه ــا
الجغرافي والسياسي ،أن تكون العبًا
أس ــاس ـي ــا ،وأك ـث ــر أه ـم ـيــة م ــن أي العــب
إق ـل ـي ـمــي آخـ ــر ف ــي هـ ــذه الـ ـح ــرب ،حيث
ت ـم ـتــد امل ـن ـط ـقــة الـ ـح ــدودي ــة ب ــن تــركـيــا
وس ــوري ــا ألك ـثــر م ــن  820ك ـلــم ،ومعظم
املناطق الحدودية واقعة تحت سيطرة
وحـ ـ ــدات «ح ـم ــاي ــة ال ـش ـع ــب» ال ـك ــردي ــة.
أم ــا فــي الـجـهــة الـتــركـيــة ،أي مــن الجهة
الشمالية لكردستان العراق ،فال يوجد
ســوى مقاتلي قــوات «الــدفــاع الشعبي»
وال ـ ـقـ ــوات ال ـت ــرك ـي ــة .وادع ـ ــت تــرك ـيــا أن
مقاتلي «الدولة اإلسالمية» موجودون
فـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ـ
ال ـتــرك ـيــة ،وقـ ـ ــررت ل ــذل ــك إق ــام ــة منطقة
عازلة ،لتوحي أنها تعمل ضد التنظيم.
لكن األك ــراد اعـتـقــدوا ،صــادقــن ،أن هذا
املـشــروع مــوجــه ضــدهــم ،فيما استبعد
بعضهم األمـ ــر ،عـلــى أس ــاس أن تركيا
ت ـخ ــوض م ـح ــادث ــات س ــام م ــع األكـ ــراد
داخ ـل ـي ــا ف ــي ال ــوق ــت الـ ـح ــاض ــر .لـكـنـهــا
كــانــت ســريـعــة ف ــي اسـتـبــاقـهــا «ال ـحــرب
على اإلره ــاب» ،بالتواطؤ مع «داعــش»
وبتسهيل
الستحداث املنطقة العازلة،
ٍ
من استخباراتها لغزو التنظيم املناطق
الكردية ،التي مثلت ثاني أكبر العمليات
التي تخوضها «داعش» بعد اجتياحها
املوصل ،وهي تؤدي إلى السيطرة على

ال ـش ـم ــال الـ ـس ــوري وإخـ ـض ــاع األك ـ ــراد،
وبالتالي ضرب مشروع الحكم الذاتي.
لـقــد مـثــل ت ـقــدم تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» نحو
ك ــردس ـت ــان الـ ـع ــراق ت ـغـ ّـي ـرًا حـقـيـقـيــا في
جميع املوازين والتحالفات في املنطقة.
سارعت إيران التي لها حدود مع إقليم
ك ــردسـ ـت ــان إل ـ ــى م ـس ــاع ــدت ــه ع ـب ــر مـ ـ ّـده
بالسالح ،وبادرت عسكريًا بعد تقاعس
أنقرة عن تقديم الدعم العسكري له ،ما
مثل «خيبة أمل» عميقة ،كان لها تأثير
هائل على الـعــاقــات الـكــرديــة ـ التركية
عـمــومــا ،وعـلــى عــاقــات رئـيــس اإلقليم
مسعود البرزاني بالرئيس رجب طيب
أردوغان على نحو خاص .قاتلت قوات
حــزب «العمال الكردستاني» ووحــدات
«ح ـمــايــة ال ـش ـعــب» ال ـك ــردي ــة« ،داعـ ــش»
فــي جبال سنجار ،ملساعدة البشمركة
من أجــل استعادة مدينة مخمور .ومن
ّ
املفترض أن يشكل الحزب قوة مساعدة
لـلـغــرب ف ــي حــربــه ض ــد «داعـ ـ ــش» ،على
الرغم من وجــوده على «الئحة اإلرهاب
الدولية».
أثـ ـ ـن ـ ــاء امل ـ ـعـ ــركـ ــة ج ـ ـ ــرى ت ـن ـس ـي ــق ،ل ـكــن
ع ـلــى م ـس ـتــوى مـ ـح ــدود ،ب ــن «ال ـع ـمــال
الكردستاني» وممثلني عن الـ«سي آي
إي» ،مــا أثــار قلق تركيا .لكن الــواليــات
امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة حـ ــذرة م ــن خـطــوة
أكبر .في الوقت عينه ،ال يمكنها تجاهل
األكراد ،وهم القوة الوحيدة التي يمكن
التعاون معها كجزء من تحالف القوى
عـلــى األرض ال ـســوريــة ،بــاإلضــافــة إلــى
م ـج ـم ــوع ــات م ـ ـحـ ــدودة مـ ــن امل ـع ــارض ــة
املسلحة .املـطــروح ،إذًا ،تعاون عسكري
أميركي ـ كردي ،ما دام الغرب لن يتدخل
على األرض بقوات برية.
وك ــان ــت ت ــرك ـي ــا ق ــد ف ـت ـحــت حـ ـ ــوارًا مــع
«العمال الكردستاني» ،ضمن «عملية
الـ ـس ــام ال ــداخـ ـل ــي» ،واس ـت ـط ــاع ــت نيل

اعتراف البرملان بهذا الخصوص .لكنها
بـ ــدت م ـنــزع ـجــة م ــن االنـ ـفـ ـت ــاح ال ـغــربــي
ع ـل ـي ـهــم ،ف ـهــي ال تـسـتـطـيــع االعـ ـت ــراض
عـلــى ه ــذا ال ـت ـع ــاون ،لـكـنـهــا تـعـتـقــد أنــه
يمكن إضعافها في الحوار الذي تقوده
مع األك ــراد .انتظرت أنقرة من «العمال
ّ
ال ـك ــردس ـت ــان ــي» تـسـلـيــم س ــاح ــه وح ــل
ّ
التنظيم كخطوة للحل الـنـهــائــي .غير
أنه ٌ
أمر غير واقعي مع تنامي «داعش»
واحـتــالـهــا لـقــرى كــرديــة عـلــى الـحــدود
السورية .فالحزب يسعى إلــى تحديث
أسلحته وإلــى قتال «داع ــش» ألن األمر
سيحميه فــي ســوريــا ويكسبه شرعية
دولية .في السياق نفسه ،أثــار التقارب
الـ ـغ ــرب ــي مـ ــع «الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» عـضــب
الـ ـب ــارزان ــي أي ـض ــا ،الـ ــذي يـعـتـبــر نفسه
زع ـيــم ك ــل األك ـ ـ ــراد ،وال يـمـكـنــه أن يــرى
ً
عبد الله أوجالن ممثال لهم ،بالرغم من
أن البشمركة تقاعست فــي الــدفــاع عن
سنجار .وفي إطار «الدفاع عن النفس»،
ت ـت ـعــاون ك ــردس ـت ــان م ــع أمل ــان ـي ــا ،حيث

تــرســل ل ـهــا األخـ ـي ــرة األس ـل ـحــة وتـعـمــل
عـلــى ت ــدري ــب األكـ ـ ــراد .غـيــر أن الـضــربــة
للتحالف األميركي ـ الخليجي ،جاءت
من تركيا ،عبر محاول «داعش» احتالل
مدينة كوباني من جهات ثــاث ،بينما
منعت تركيا خروج األهالي املحاصرين
في املدينة إلى حدودها حيث يخوض
«ال ـك ــردس ـت ــان ــي» امل ـعــركــة ال ـت ــي تعتبر
ت ـح ــدي ــا ت ــرك ـي ــا لـ ـ ــه ،إذ ي ـم ـك ــن س ـقــوط
كوباني أن يــؤدي إلــى اخـتــراق املنطقة
الـكــرديــة الــوسـطــى نـحــو إقــامــة املنطقة
العازلة التركية.
كانت أوروبا قد بدأت السعي إلى إقامة
عــاقــات مــع األك ــراد بتشكيالتهم كافة.
لكن تركيا تريدهم أن يقفوا ضد الرئيس
السوري بشار األسد ،كشرط الستكمال
ال ـح ــوار مـعـهــم .ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت ،تخيم
ش ـك ــوك ع ــدي ــدة ح ــول مـسـتـقـبــل عمليه
املصالحة بني الحكومة التركية وحزب
«العمال الكردستاني» املعارض .يتهم
األكراد في تركيا ،أنقرة ،بدعم «داعش»
ف ــي عـمـلـيــاتـهــا امل ـس ـل ـحــة ض ــد األك ـ ــراد
فــي ســوريــا ،للقضاء على طموحاتهم
بــالـحـكــم ال ــذات ــي ،لـفـصــل ش ــرق املنطقة
الكردية عن غربها من خالل االستيالء
على كوباني ،وهي القلب.
ً
ي ـب ــدو أن امل ـش ـهــد اإلق ـل ـي ـمــي بـ ــدأ فـعــا
ي ـت ـغ ـيــر ،ع ـب ــر إق ــام ــة امل ـن ـط ـقــة ال ـع ــازل ــة
ً
على ال ـحــدود الـتــركـيــة ،ش ـمــاال ،تمهيدًا
للسيطرة على الـجــزيــرة ورب ــط سوريا
بالعراق لوضع اليد على مواقع النفط،
وأخ ــرى جنوبًا فــي القنيطرة ،على يد
«جبهة الـنـصــرة» ،بــرعــايــةٍ إسرائيلية،
ً
تساؤال ّ
عما إذا كان ذلك فرضًا
ما يثير
ألمر واقع على «التحالف» األميركي ،أو
ٍ
أنه استكمال طبيعي لخطة أميركا في
الحرب في سوريا ،تحت ذريعة ضرب
«داعش».

