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ّ
الديمقراطية» من الباب إلى واشنطن:
«مجلس سوريا

«لسنا انفصاليين» ...ولكن
كالم كثير ُيقال عن «سعي األكراد إلى االنفصال عن سوريا»،
ّ
الديمقراطية» مع
وعالقة ذلك بتحالفات «مجلس سوريا
الواليات المتحدة وغيرها .وخالل جولة «األخبار» في منطقة
عفرين دارت أحاديث كثيرة مع عدد من المسؤولين األكراد
في المنطقة تتناول ما سبق ،وغيره

بـيـنـهــا «داعـ ـ ــش» ،وبـطـبـيـعــة ال ـحــال
هناك دائمًا «تجار» يبرعون في هذا
النوع من العمل.

تل رفعت :الخراب سيد الموقف
يـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـ ـحـ ـ ــال جـ ـ ــذريـ ـ ــا فـ ـ ــي ت ــل
رف ـع ــت .ال ـ ّـدم ــار الـكـبـيــر طـ ــاول أكـثــر
مــن  60فــي املـئــة مــن مباني املدينة.
ال مالمح مدنية وســط هــذا الخراب
باستثناء مجموعات متناثرة من
امل ـس ـن ــن أم ـ ــام ب ـع ــض ال ـب ـي ــوت هـنــا
وه ـن ــاك .ن ــزح مـعـظــم ال ـس ـكــان هــربــا
من الحرب ال ّ
سيما في ظل اشتداد
الـ ـ ّقـ ـص ــف ،وي ـ ـبـ ــدو أن ك ـث ـي ـرًا مـنـهــم
فــضــل تــركـ ّـيــا أو املـنــاطــق الـحــدوديــة
ع ـل ــى املـ ـن ــاط ــق امل ـ ـج ـ ــاورة ال ــواق ـع ــة
ت ـ ـحـ ــت س ـ ـي ـ ـطـ ــرة «ق ـ ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــا
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» .ف ــي م ـقــر «املـجـلــس
امل ــدن ــي» اجـتـمــاع لـبـحــث «الــواقـعــن
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــي وال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي» .ورغ ـ ـ ــم
الخواء الــذي لحظناه في الطرقات،
ّ
ي ــؤك ــد أحـ ــد أعـ ـض ــاء «املـ ـجـ ـل ــس» أن
«عـ ــدد ال ـع ــائ ــات امل ــوج ــودة ي ـقــارب
الـ ـسـ ـت ـ ِـمـ ـئ ــة» .وي ـ ـبـ ــدو أن قـ ـل ــة ع ــدد
السكان انعكست «توازنًا» في توافر
املحروقات والخبز والكهرباءُ .يعبر
أحد «أعضاء املجلس» عن سعادته
ب ـ ـ «ت ــواف ــر ك ـم ـي ــات م ــن ال ـقــرطــاس ـيــة
والحقائب املدرسية كانت موجودة
في املستودعات (التابعة لالئتالف
املعارض) ونوزعها اآلن مجانًا».

حربل وأم حوش :منطقة
عسكرية
م ــن ت ــل رف ـعــت نـنـطـلــق نـحــو الـجـنــوب
الشرقي إلــى حربل وأم حــوش تباعًا.
ّ
عسكرية»
البلدتان عبارة عن «منطقة
ّ
ال سـ ّـيـمــا أم ح ــوش ال ـتــي ت ـشــكــل خط
اشتباك أمامي وساخن مع «داعــش».
ن ـع ـب ــر نـ ـق ــاط ــا وتـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزات مل ـخ ـت ـلــف
مكونات «قسد» مثل «جبهة األكــراد»،
و«ق ــوات الـعـشــائــر» و«جـيــش ال ـثــوار».
يـشـيــر أح ــد املــراف ـقــن إل ــى نـقـطــة على
ج ــان ــب ال ـط ــري ــق «ه ــون ـي ــك ف ــي مـقـبــرة
جماعية تركها داع ــش ،فيها حوالى
 60جثة ،ما منعرف إذا جنود سوريني
أو مـ ــن املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة» .خـ ـ ــال ال ـج ــول ــة
يشيرون لنا إلى مختلف االتجاهات:

هناك يتمركز الجيش السوري ،هناك
«داعـ ـ ــش» ،وف ــي ذل ــك االت ـج ــاه «جبهة
الـ ـنـ ـص ــرة وش ـ ــرك ـ ــاؤه ـ ـ ٌـا» .فـ ــي إحـ ــدى
املــزارع تتمركز مجموعة من مقاتالت
«وحـ ـ ـ ـ ــدات ح ـم ــاي ــة امل ـ ـ ـ ـ ــرأة» .ي ـحــدث ـنــا
املــراف ـقــون عــن املـصــاعــب الـتــي اعـتــرت
تشكيل أول «كتيبة» للمقاتالت ،بفعل
«طبيعة املنطقة امليالة إلى املحافظة».
الحقًا توسعت «الكتيبة» إلى «جبهة
حماية املرأة للشهباء» ،ولعبت «دورًا
أس ــاس ـيــا ف ــي ت ـحــريــر ق ــرى ح ــرب ــل ،أم
ـش».
حــوش ،وأم القرى من تنظيم داعـ ً
داخ ــل مــزرعــة أخ ــرى نلتقي مجموعة
مـ ــن امل ـق ــات ـل ــن مـ ــن م ـخ ـت ـلــف األعـ ـم ــار
واملـنــاطــق .املــزرعــة أشـبــه بــ«اسـتــراحــة
املقاتل» .يعتذر أحد قياديي املجموعة
ألنــه مضطر لالنسحاب مــن الجلسة،
يقول ببساطة «ابـنــي عمرو  6شهور
ك ــان مــريــض وب ـع ـت ـنــاه ع ــال ـش ــام ،بس
مـ ــات .ه ــأ ع ــم ي ـخ ـبــرونــي إن ــو وص ــل،
ب ـ ــدي روح أدفـ ـ ـن ـ ــو» .ي ـص ـعــب تـمـيـيــز
املـقــاتـلــن ال ـعــاديــن مــن «ال ـق ـيــاديــن»،
ال يمكن االسـتــدالل على ذلــك بطريقة
تعامل أو لهجة خـطــاب .وحــده ّ
السن
قد يقدم مؤشرًا ما .خطوط االشتباك
مع «داعش» تنشط غالبًا في الليل .ال
يحلق «طيران التحالف» في املنطقة،
بـ ــل هـ ــي م ـن ـط ـقــة ع ـم ـل ـي ــات ل ـل ـط ـيــران
الـ ــروسـ ــي .ي ـش ـيــر أحـ ــد امل ــراف ـق ــن إلــى
م ـقــاتــل وي ـق ــول «كـ ــان س ــاك ــن بـعـفــريــن
وب ـ ــدو ي ـت ـج ــوز ع ـل ــى مـ ــرتـ ــو ،هــون ـيــك
بينحبس إذا عملها .القى الحل بإنو
ينتقل لهاملنطقة ،هون بيقدر يتجوز
قـ ــد مـ ــا ب ـ ـ ـ ــدو» .ي ـس ـت ـش ـهــد امل ــرافـ ـق ــون
ب ـهــذه ال ـحــالــة لـلـحــديــث ع ــن «تـطـبـيــق
الــامــركــزيــة داخ ــل الــامــركــزيــة ،حيث
لكل منطقة قوانينها التي تناسبها».
ُ
تـ ـطـ ـب ــق «اإلدارة» مـ ـب ــدأ «ال ـت ـج ـن ـيــد
اإللزامي» لكل شاب بني الثامنة عشرة
والـ ـث ــاث ــن م ــن عـ ـم ــره .م ـ ــدة ال ـخــدمــة
تسعة أشـهــر ،يعفى منها الوحيد أو
صــاحــب امل ــوان ــع الـصـحـيــة ،وال يعفى
مــن سبق أن أدى الخدمة فــي الجيش
الـســوري .املـجـنــدون إلــزامـ ّـيــا «غالبًا ال
يكونون على الجبهات ،بل في مناطق
التثبيت» .ويتولى الخطوط األمامية
م ـق ــات ـل ــو «وح ـ ـ ـ ــدات ح ـم ــاي ــة ال ـش ـعــب»
و«قوات سوريا الديمقراطية».

فــي أحــد مـنــازل قــريــة كـفــرنــايــا ،وداخــل
غـ ــرفـ ــةٍ يـ ـتـ ـص ـ ّـدره ــا شـ ـع ــار «املـ ـق ــاوم ــة
ال ــوط ـن ـ ّـيــة الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة» يـسـتـقـبـلـنــا عــدد
مـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــي «م ـ ـج ـ ـل ـ ــس س ـ ــوري ـ ــا
ال ــدي ـم ـق ــراط ـ ّـي ــة» .ريـ ـ ــزان ح ـ ـ ّـدو «عـضــو
ّ
الديمقراطية» ،وأحمد
مجلس سوريا
ّ
األعـ ـ ـ ــرج «عـ ـض ــو ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
ف ــي ال ـت ـح ــال ــف ال ــوط ـن ــي الــدي ـم ـقــراطــي
ال ـ ـسـ ــوري» ،وع ـل ــي م ـح ـمــود «م ـس ــؤول
م ـلــف اإلغ ــاث ــة ف ــي م ـنــاطــق ال ـش ـه ـبــاء».
ّ
ُ
الوطنية
جميعهم «ق ــادة فــي املـقــاومــة
ّ
ّ
ـوريــة» أيضًا .واألخـيــرة هي تجمع
الـسـ ُ
كان قد أعلن تشكيله في أيلول املاضي،
من دون ّ
فعل حتى اآلن («األخبار»،
أي
ّ
ٍ ّ
الـ ـع ــدد  .)2979ي ــؤك ــد الـ ـح ــاض ــرون أن
«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» لـ ـي ــس مـ ـ ـج ـ ـ ّـرد «ظـ ــاهـ ــرة
ّ
ّ
ـار لترتيب
إع ــام ــي ــة» ،وأن «ال ـع ـمــل جـ ـ ٍ
كـثـيــر م ــن األوراق» ،وال ـع ـمــل امل ـيــدانــيّ
«سينطلق في اللحظة املناسبة» .يبدو
ّ
واضحًا أن «الثقل» األساسي للتحالف
املذكور يتمركز في هذه املنطقة ،ويمكن
ّ
ّ
ّ
تحولت
السورية»
تخمني أن «املقاومة
ّ
ُ
لـ ـح ــام ـ ٍـل ي ـس ـت ـق ـطــب م ـع ـظــم املـ ـك ــون ــات
العرقية املوجودة تحت شعار «مقاومة
االحـ ـت ــال ال ـت ــرك ــي» اآلخ ـ ــذ ب ــاالق ـت ــراب
ّ
أكثر فأكثر .يوضح «القادة» أن منطقة
ال ـح ـس ـك ــة «ت ّـ ـضـ ـ ّـم م ـك ــات ــب ل ـل ـم ـقــاومــة
السورية ،لكنها لم تنشط بقدر مماثل
ملــا هــو الـحــال هنا بـعــد» .ثـ ّـمــة «مكاتب
أيـضــا خ ــارج س ــوري ــا»ُ .ي ـشـ ّـدد الجميع
على ُ
«البعد الوطني لتحالف املقاومة
السورية» .يحكون عن «عروض تمويل»
ّ
تـلــقــوهــا م ــن غـيــر ج ـهــة ،وع ـلــى رأسـهــا
ّ
الــداع ـيــة الـتــركــي فـ َتــح ال ـلــه غــولــن .لكن
ّ
تلك الـعــروض ُ
«رفــضــت ألن أصحابها
ي ــري ــدون تـسـخـيــر م ـشــروع ـنــا الــوط ـنـ ّـي
لخدمة مصالحهم» .املــوقــف مــن أنقرة
هو األشــد وضوحًا« :تركيا في نظرنا
تـ ـس ــاوي إس ــرائـ ـي ــل ،ك ـل ـتــاه ـمــا مـحـتـلــة
ت ـج ــب م ـق ــاوم ـت ـه ــا» .ال ـت ــأك ـي ــد مـسـتـمــر
ّ
الفلسطينية»،
على «مناصرة القضية
وي ـس ـت ـن ــد إل ـ ــى «تـ ـش ــاب ــه املـ ـع ــان ــاة بــن
ال ـش ـع ـبــن الـفـلـسـطـيـنــي وال ـ ـكـ ــردي مــع
اختالف الظروف واملسببات».

ّ
ّ
«وطنيون»؟
«انفصاليون» أم

نـ ـط ــرح أسـ ـئـ ـل ــة كـ ـثـ ـي ــرة خـ ـ ــال جــول ـت ـنــا

ف ــي امل ـن ـط ـقــة ع ـل ــى م ـع ـظــم م ــن نـلـتـقـيـهــم
م ــن «امل ـج ــال ــس»« .أك ـ ــراد س ــوري ــا ليسوا
ان ـف ـصــالـ ّـيــن» ،يـتـمـ ّـســك الـجـمـيــع ب ــ«هــذه
الحقيقة» ،ويعزون رواج كل ما يناقض
ذل ــك إل ــى «ال ـبــروبــاغ ـنــدا الـتــي يـمـ ُ
ـارسـهــا
اإلعـ ــام ،وال سـ ّـيـمــا املـحـســوب مـنــه على
امل ـح ــور ال ـت ــرك ــي» .ف ــي امل ـقــابــل ي ـش ـ ّـددون
ّ
عـ ـل ــى أن «ح ـ ـقـ ــوق األك ـ ـ ـ ـ ــراد الـ ـس ــوري ــن
ُ
هـضـمــت عـلــى ام ـتــداد ع ـقــود ،وتـعـ ّـرضــوا
لكثير مــن الـتـضـيـيــق والـتـمـيـيــز» .ينقل
أح ـ ــده ـ ــم ع ـ ــن «رئ ـ ـي ـ ــس ح ـ ـ ــزب االت ـ ـحـ ــاد
الديمقراطي» صالح مسلم قوله في غير
ّ
«فلينص الدستور السوري ولو
مناسبة
بسطر واحــد على حقوق األكــراد» .يعيدُ
ٍ
ّ ٍ
املتحدثون جــذور «املظلومية الكردية»
إل ــى م ــا قـبــل وّصـ ــول «حـ ــزب الـبـعــث إلــى
ّ
ّ
«مسؤولية
يحملونه
الـسـلـطــة» ،لكنهم

عروض تمويل
ّ
تلقاها «المجلس» من
جهات خارجية عدة

اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــراره ـ ــا طـ ـيـ ـل ــة هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــود».
ي ـت ـم ـس ـكــون أيـ ـض ــا بـ ـ ـ ـ ــ«دور األك ـ ـ ـ ــراد فــي
الـحـفــاظ عـلــى وح ــدة األراض ــي الـسـ ّ
ـوريــة
ّ
خالل األحــداث الراهنة» ،وبــأن «الوجود
ال ـ ـ ـكـ ـ ــردي ح ـ ـ ــال دون س ـ ـقـ ــوط الـ ـشـ ـم ــال
السوري في قبضة األتــراك وأذرعهم» .ال
ّ
ُ
ّ
بنيويًا بني هذا
املتحدثون اختالفًا
يجد
الكالم وبــن «مواقف األكــراد في مناطق
ّ
شـ ــرق الـ ـ ـف ـ ــرات» .يـ ـع ــزون ت ـفــاقــم ال ـتــوتــر
ف ــي ال ـح ـس ـكــة إلـ ــى أسـ ـب ــاب ك ـث ـي ــرة مـثــل
ّ
ّ
السلبية الـتــي خلفها اإلحـصــاء
«اآلثـ ــار
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي (ع ـ ـ ــام  ،)1962وم ــواق ــف
ّ
ّ
العدائية هناك».
العربية
بعض العشائر
ويـ ـنـ ـف ــون فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه أن ي ـك ــون
انـ ـف ــراده ــم ف ــي ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى مـنـطـقــة
عفرين سببًا الختالف الحال بينها وبني
ّ
السورية
الحسكة (الـتــي تحافظ الــدولــة

سباق ما بعد دابق
بـ ــدأت الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة املـتـقــدمــة
جنوبًا في ريــف حلب الشمالي،
ب ـ ـعـ ــد سـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى دابـ ـ ــق
ومحيطها ،باستهداف الخطوط
األمـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ــ«ق ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــا
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة» عـ ـل ــى ج ـب ـهــة
الـ ــريـ ــف الـ ـغ ــرب ــي مل ــدي ـن ــة الـ ـب ــاب،
وذلــك بالتزامن مع إعــان «جيش الـثــوار» املنضوي ضمن «قسد»،
في بيان ،أن املدفعية التركية استهدفت نقاطه العسكرية «في بلدتي
أم حوش وأم القرى والحصية من محاور الغوز ،القيطون ،تل مالد
ومارع» ،مضيفًا أن «قسد» سترد على مصادر االعتداءات بعد فشل
َ
محاوالت التهدئة التي لم تلق تجاوبًا من فصائل «درع الفرات».
وكان «جيش الثوار» ،بالتعاون مع «قوات العشائر» وبعض الفصائل
التابعة لـ«مجلس الباب العسكري» ،قد سيطر على قرى الحصية،
وحساجك ،وسموقة ،قول سروج ،وسد الشهباء ،وقرية الوردية ،في
ريف الباب الغربي ،مستبقني التقدم السريع للفصائل املدعومة تركيًا
واملتمددة جنوب دابق.
(األخبار)

ّ
ّ
وعسكريًا).
سياسيًا
على وجودها فيها

دمشق وموسكو
ال ـحــديــث ع ــن «االنـ ـفـ ـص ــال» و«ال ـف ــدرل ــة»
ي ـس ـت ـت ـبــع ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـ ـحـ ــال ح ــدي ـث ــا عــن
الـعــاقــة مــع ال ــدول ــة ال ـسـ ّ
ـوريــة .الخطوط
ّ
ليست مقطوعة لكن االختالفات كثيرة.
ّ
يـ ـب ــدو واضـ ـح ــا أن أسـ ـب ــاب «االنـ ـفـ ـج ــار
الكبير» في العالقة بني الطرفني قائمة،
ّ
ل ـك ــن ــه م ــؤج ــل مـ ــع ره ـ ــان ع ـل ــى اح ـت ـمــال
ّ
«ال ــوص ــول إل ــى ح ــل مـ ــا» .م ــا ح ـصــل في
ّ
ّ
ويتحمل
كارثيًا،
الحسكة قبل فترة «كان
ّ
مسؤوليته»ّ .أما الدور الروسي
الطرفان
ّ
«مثاليًا» .موسكو وفقًا للحاضرين
فكان
«مؤهلة ألداء دور محوري في الوصول
إل ــى تـســويــة تــاريـخـ ّـيــة لــأزمــة الـســوريــة
بأكملها .عالقاتنا معها مـمـتــازة ،وهي
الطرف الذي ّ
أصر باستمرار على وجوب
مشاركة األكــراد في أي محادثات تنشد
الوصول إلى حل سياسي».

الواليات المتحدة «تحالف الضرورة»؟

ّ
يـ ـ ــرى ري ـ ـ ـ ــزان حـ ـ ـ ـ ُ ّـدو أن «الـ ـتـ ـح ــال ــف مــع
ّ
الواليات املتحدة فرض على قوات سوريا
ّ ّ
ّ
الديمقراطية» .يــؤكــد أن «مرحلة الدفاع
ّ
عن كوباني (عني العرب) كانت مصيرية.
ت ــركـ ـن ــا الـ ـجـ ـمـ ـي ـ ُـع فـ ــي م ــواجـ ـه ــة إرهـ ـ ــاب
«داعش» الذي كان في أوج ّ
قوته ،ويحظى
بــدعــم تــركـ ّـي مـفـتــوح ،وأم ــام ذل ــك الـظــرف
الوجودي جاء الخيار األميركي» .يرفض
الجميع هنا مقارنة هذه الحالة بتعاون
ّ
كـثـيــر م ــن امل ـج ـمــوعــات امل ـســل ـحــة ومـنـهــا
اإلسرائيلي.
«جبهة النصرة» مع الكيان
ّ
«األس ـب ــاب ّكـثـيــرة ،عـلــى رأس ـهــا أنــنــا في
كــوبــانــي كــنــا فــي حــالــة دف ــاع عــن أرضـنــا
ووجــودنــا .كما أن الــواليــات املتحدة ّ
قوة
ّ
ُعـظـمــى حــاضــرة فــي كــل مـلــفــات الـعــالــم»
يـ ـق ــول ح ـ ـ ـ ـ ّـدو .ويـ ـضـ ـي ــف أحـ ـم ــد األعـ ـ ــرج
«حتى دول املواجهة مع إسرائيل ،التي ال
تعترف بها ،تقيم في الوقت نفسه عالقات
بحكم ال ـضــرورة مــع الــواليــات املـتـحــدة».
م ــاذا عــن ال ـقــواعــد األم ـيــركـ ّـيــة الـسـبــع في
مناطق سيطرة األك ــراد؟ ومــا الـفــرق بني
رف ــع ال ـع ـلــم األم ـي ــرك ــي أو ال ـتــركــي داخ ــل
أراض س ـ ّ
ـوري ــة؟ تتمحور ردود الجميع
ٍ
ح ــول «امل ـطــامــع الـتــركـيــة الـتــاريـخـيــة في
سوريا» ،وحول االختالف الجوهري بني
ّ
عسكرية،
«رفع العلم األميركي في قاعدة
والتركي فوق مبنى ّ
بلدية كما حصل في
جرابلس».

الباب ومنبج

تـحـظــى م ـعــركــة ال ـب ــاب بــأه ـمـ ّـيــة قـصــوى
ل ــدى «م ـج ـلــس س ــوري ــا الــدي ـم ـقــراطـ ّـيــة»،
و«ال تراجع عن خوضها» .حديث األتراك
ّ
واملـجـمــوعــات املـســلـحــة املـنـضــويــة تحت
لــواء «درع الـفــرات» عــن «تــوســع العملية
ن ـحــو الـ ـب ــاب» ال ي ـغـ ّـيــر م ــن األمـ ــر شـيـئــا.
و«ح ـتــى لــو حـصــل ذل ــك فستبقى الـبــاب
ّ
بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـن ــا ُمـ ـحـ ـت ــل ــة ،واالخ ـ ـتـ ــاف
فقط اسـتـبــدال االحـتــال الــداعـشــي بآخر
ت ــرك ــي ،وف ـ ــي ال ـح ــال ـت ــن ن ـح ــن ع ــازم ــون
عـلــى تـحــريــرهــا» .يختلف األم ــر اذا قـ ّـرر
الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري وح ـ ـل ـ ـفـ ــاؤه خ ــوض
ّ
سورية».
املعركة نحو الباب ،ف ــ«األرض
ويـضـيــف أح ــد الـحــاضــريــن «إذا حـ ّـررهــا
ال ـج ـيــش فـسـيـحـتــاج إل ــى مـقــاتـلـيـنــا من
أجـ ــل ال ـت ـث ـب ـيــت واالنـ ـتـ ـش ــار ،جـ ــزء كـبـيــر
مــن مقاتلينا يـنـحــدر مــن منطقة الـبــاب
وقراها مثل قباسني وغيرها» .يتحدثون
عن «إحصائية أجريت للوقوف على عدد
ال ـق ــرى ال ـكــرديــة تــاريـخـيــا ف ــي املـنـطـقــة»،
ّ
وي ــؤك ــدون أن ع ــدده ــا «ي ـت ـجــاوز امل ـئــة»!
ّ
ت ـبــدو «ق ـس ــد» مـطـمـئـنــة إل ــى أن «تــركــيــا
لــن ت ـجــرؤ عـلــى مـهــاجـمــة مـنـبــج» .نسأل
ع ــن حـقـيـقــة وج ـ ــود م ـقــات ـلــن فــرنـسـيــن
وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــن ومـ ـ ــن ج ـن ـس ـي ــات أخـ ــرى
فــي مـنـبــج« ،ه ــذا صـحـيــح ،يــوجــد أيـضــا
كـنــديــون ،وأمل ــان ،ومــن جنسيات أخــرى.
ه ـ ــؤالء مـ ـتـ ـط ـ ّـوع ــون ،ق ـضـ ّـي ـت ـهــم األول ـ ــى
واألخ ـيــرة التصدي للتكفيريني» .يأخذ
ً
األم ـ ـ ــر وفـ ـق ــا ل ـتــوص ـي ـف ـهــم شـ ـك ــا أش ـبــه
بـ«النضال ضد الجهاد».
صهيب...

