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المقاومة ال�شعبية �ستت�صدى لمخطط �إن�شاء الحزام الأمني في الجوالن
تكر�س انت�صارها في �أوكرانيا واليمن ينهي زمن الهيمنة ال�سعودية
رو�سيا ّ
ملفات متنوعة تناولتها وسائل اإلعالم العالمية في
برامجها السياسية في اليومين الماضيين.
الملف السوري وتطورات السياسية والميدانية
في اليمن والوضع في اوكرانيا عناوين شكلت محور
االهتمام ،فأوضح وزير الخارجية السوري وليد
المعلم أن «إسرائيل« تحاول تكرار محاولة الحزام
األمني في جنوب لبنان في جبهة الجوالن لكنها
ستفشل ،ألننا بدأنا نشهد نشوء مقاومة شعبية من
أهالي الجوالن المحتل للتصدي لهذا المخطط.
أي تدخل بري خارجي ضد «داعش«،
ورفض المعلم ّ
موضحا ً أن الجيش العربي السوري هو من يقوم بهذه
المهمة وال نحتاج من أحد أن يأتي بقواته البرية.
ورأى رئيس تحرير صحيفة «البناء« ناصر قنديل أن
بدء الحل السياسي في أوكرانيا هو انتصار لروسيا
وتثبيت مكانتها ودورها كقوى عالمية عظمى ،معتبرا ً
أن اليمن يغير وجه المنطقة وينهي زمن الهيمنة
السعودية ،مشددا ً على أن سورية لن تسمح بالحل
على الطريقة اللبنانية الطائفية التي تعتبرها أشد من
حربها على اإلرهاب.
العالقات الروسية األوروبية أيضا ً كانت في صلب
االهتمامات ،فأكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في
مجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف أن روسيا
تعتزم مواصلة التعاون مع البرلمان األوروبي إليجاد
قاعدة لتسوية األزمة السياسية الحالية.
محلياً ،القت حملة وزير الداخلية نهاد المشنوق
إلزالة األعالم والرايات الحزبية ترحيبا ً وارتياحا ً
سياسيا ً وشعبيا ً باستثناء بعض الذين حاولوا تشويه
هذه الحملة ،هذا الملف كان مدار بحث ومناقشة
لدى وسائل اإلعالم المحلية ،فش ّن الكاتب والمحلل
السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل هجوما ً عنيفا ً
على النائب في كتلة المستقبل خالد الضاهر ،معتبرا ً أنّ
اعتذاره ع ّما قاله بحق المسيحيين نتيجة الضغوط التي
تع ّرض لها ال يقدّم وال ّ
يؤخر.

مرعي لـ«البناء» و«توب نيوز»:
الحل ال�سيا�سي للأزمة ال�سورية مقدمة للق�ضاء على «داع�ش»
أكد األمين العام لهيئة العمل الوطني المعارضة المحامي محمود مرعي أن «اللقاء التشاوري
في موسكو يمكن التوصل فيه إلى أفق مشترك بين أطراف المعارضة وبين المعارضة والوفد
الحكومي إلخراج سورية من األزمة الراهنة».
وأكد مرعي أن «موضوع لبننة وعرقنة سورية أمر مخيف جداً ،وهذا ما يمكن أن يصل بسورية
إلى التقسيم والمحاصصة الطائفية ،وهو ما تدفع به جهات إقليمية ودولية وعلى وجه الخصوص
أوروبا وأميركا مقابل رفض روسيا والصين ودول البريكس» .معتبرا ً أن «زهران علوش لم
يضرب دمشق إال بإيعاز سعودي».

حاوره سعدالله الخليل

المعلم لـ«العالم» :الجي�شان العراقي وال�سوري
قادران على مواجهة «داع�ش»
أكد نائب رئيس ال��وزراء وزير الخارجية السوري وليد المعلم:
«أن الكيان «اإلسرائيلي» كان وما زال يقف خلف كل ما يجري في
سورية».
وأوضح المعلم أن «إسرائيل» تحاول القيام بما جرت تجربته في
جنوب لبنان وفشل بفضل المقاومة اإلسالمية اللبنانية ،مؤكدا ً «أن هذه السياسة «اإلسرائيلية» قصيرة النظر،
ألن تكرار محاولة الحزام األمني في جنوب لبنان في جبهة الجوالن ،سوف يفشل .ألننا بدأنا نشهد نشوء مقاومة
شعبية من أهالي الجوالن المحتل للتصدي لهذا المخطط ،وهناك جهد عسكري يقوم به الجيش العربي السوري
وجهد عسكري تقوم به المقاومة الشعبية في التصدي لـ«جبهة النصرة» والمخططات «اإلسرائيلية» ،منوها ً
إلى أن «تنظيم «داعش» اإلرهابي ال ينتهي بالغارات الجوية وإنما بحرب برية مدعومة بالجو ،وهذا ما يقوم به
الجيشان العراقي والسوري في مناطق وجودهما».
ورفض المعلم أي تدخل بري خارجي ضد «داعش» ،موضحا ً أن «سبب ذلك هو وجود جيش عربي سوري
وهو من يقوم بهذه المهمة ،ولدينا دفاع شعبي ولدينا شعب عربي سوري صامد ،لذلك ال نحتاج إلى أن يأتي
أحد بقواته البرية».
وفي خصوص العالقة مع السعودية ،أعلن المعلم أن «العالقة مع السعودية مقطوعة برغبة منها ولم يعد
خافيا ً ما تقدمه إلرهابيي «جيش اإلسالم» وعالقاتهم بأجهزتها األمنية واعتمادهم على دعمها» ،وأضاف« :من
مصلحة السعودية والشعب السعودي الشقيق أن يعاد النظر في هذه السياسة ،حرصا ً على أمن الشعب
السعودي» .وتطرق المعلم إلى العالقة مع لبنان ووصفها بأنها «أخوية ووثيقة» ،مستدركا ً أن «هناك أطرافا ً فيه
تتآمر عليه كما تتآمر على حزب الله وعلى سورية» .وأكد أن «الفئات في لبنان التي اتخذت قرارا ً يفرض إجراءات
على دخول السوريين إلى لبنان عمرها قصير».
ووصف اشتراك عناصر من حزب الله في مواجهة اإلرهاب في سورية بأنه «كان من أكثر القرارات حكمة
يتخذها الحزب كعملية استباقية الرتدادات اإلرهاب ولو أن اآلخرين يقرأون جيدا ً توجهات األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله ويستفيدون منها لدفعوا الخطر عن بلدانهم».
وحول العالقات بالجمهورية اإلسالمية في إيران ،قال المعلم« :تربطنا بإيران عالقة استراتيجية منذ قيام
الثورة وكنا نسأل العرب خصوصا ً خالل الحرب العراقية ـ اإليرانية عن الجهة التي يخدمونها بالحرب».
وأعرب المعلم عن اعتقاده بأن تركيا لن تنضم إلى التحالف الدولي لمحاربة «داعش» ألسباب عقائدية.
وانتقد ما يسمى وفد االئتالف المعارض وقال« :هل يعقل أن تجد سورية أحدا ً عندما تقدم له مشروع قرار يطالب
بالحفاظ على وحدة سورية وسيادتها واستقاللها يرفض هذه الورقة؟! هذا ما فعله وفد االئتالف بتعليمات من
سفير الواليات المتحدة في سورية روبرت فورد».

قنديل لـ«توب نيوز«� :سورية لن تقبل بالحل
على الطريقة اللبنانية كما يحلم دي م�ستورا
رأى رئيس تحرير صحيفة «البناء« ناصر قنديل« :أننا اآلن أمام
معادلة جديدة في أوكرانيا خاضتها روسيا تحت شعار ال لتسليح
الجيش األوكراني التابع للغرب ،مقابل أن روسيا أمدت جيش الشرق
في الجمهوريتين الشرقيتين المنفصلتين بكل قدرات الصمود ودارت
المواجهة وفشل جيش الغرب بكسر إرادة جيش الشرق ،والنتيجة أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند يتحدث
أن ال جدوى من تسليح جيش كييف والمستشارة األلمانية أنغيال ميركل تتحدث عن أهمية الحل السياسي
والنتيجة هي الوصول إلى قمة الكرملين التي انتهت بالوثيقة التالية :وقف إطالق النار – اجتماع منيسك ،والتي
فرضها الروسي للح ّل في أوكرانيا«.
وأشار قنديل إلى «أن الجامع المشترك بين إيران وروسيا والصين وسورية هو أنها دول استقالل وطني تدافع
عن حقها بخيارها وسيادتها وتتشارك بالمواجهة مع أميركا« ،الفتا ً إلى أن «هذه المتغيرات هي بداية لزمن تكون
فيه لروسيا اليد العليا«.
وشدد قنديل على أن «اليمن ش ّكل العالمة الفارقة الكبرى في تشكيل المشهد السياسي واألمني والعسكري
واالستراتيجي الجديد« ،معتبرا ً أن «اليمن اآلن أمام فرصة الذهاب إلى تسوية لكن ليست المواجهة هي الخيار
الذي ينتظر اليمن باستثناء المواجهة مع القاعدة ،أما في المعادلة الداخلية فاليمن على سكة الوصول إلى
تسوية حتى لو اضطر التيار الثوري إلى تشكيل مجلس انتقالي وحكومته ومجلسه الرئاسي«.
وأوضح أن «كما في شمال الشمال شكلت أوكرانيا عالمة التحول الكبرى بمستقبل التوازنات اإلقليمية
والدولية ،في جنوب الجنوب شكل اليمن العالمة الفارقة الكبرى في تشكيل المشهد السياسي واألمني والعسكري
واالستراتيجي الجديد ،خصوصا ً لجهة إعالن أن زمن الحقبة السعودية قد ذهب إلى غير رجعة«.
وأكد قنديل أن «المبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي مستورا يحلم بالحل على الطريقة اللبنانية والعراقية
كما فعل سلفه األخضر االبراهيمي لكنه سيرجع خائباً« ،مضيفاً« :دي مستورا يريد تخفيض صالحيات رئيس
الجمهورية ونقل السلطة إلى مجلس الوزراء ويكون فيها رئيس الوزراء من الطائفة السنية وتوزع الحصص
طائفياً ،لكن جواب الدولة السورية كان أن ال مكان في الحوار لمن ال يعلن أن األولوية هي للحرب على اإلرهاب،
وبالتالي يجب أن تتشابك األيدي وتقام المصالحات الوطنية بين الدولة والمعارضة ،ليكون الجيش محميا ً
من كل شرائح المجتمع في حربه على اإلرهاب ،وإن نتائج صناديق االقتراع هي تعبير عن سيادة الشعب وعن
الديمقراطية«.
وأضاف قنديل« :سورية لن تسمح بالحل على الطريقة اللبنانية الطائفية التي تعتبرها أشد من حربها على
اإلرهاب«.
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حديث مرعي ج��اء خ�لال ح��وار مشترك بين
صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز» ،إذ رأى أن
«اللقاء التشاوري في موسكو م ّكن من التوصل
إلى أفق مشترك بين أط��راف المعارضة وبين
المعارضة وال��وف��د الحكومي ال��ذي حضر إلى
موسكو لنجاح الحل السياسي ،وه��و الهدف
نفسه ألطراف المعارضة الموجودة في موسكو
إلخراج سورية من األزمة الراهنة».
ووص��ف مرعي ال��ذي ش��ارك ف��ي اللقاء في
موسكو أجواء اللقاء بـ«اإليجابية وبخاصة في
اليومين األول والثاني الذين شهدا لقاءات بين
أطراف المعارضة الداخلية والخارجية» .وقال:
«استطعنا أن نصل إلى إع�لان مبادئ موسكو
العشرة ليس باإلجماع الكامل إنما بالتوافق
ما بين األط��راف المعارضة لطرحها أمام الوفد
الحكومي».
وح���ول آف���اق التسوية السياسية لألزمة
السورية ،قال« :ال بد من المشاركة والتشاركية
بين ق��وى المعارضة والحكومة للخروج من
األزم��ة وه��ذا ض��روري إلع��ادة البناء ومكافحة
اإلرهاب الداعشي».
ولفت مرعي إلى غياب وجهة النظر األميركية
في موسكو الممثلة باالئتالف الذي يحتضر أو
يتالشى وال يؤثر غيابه في مؤتمر موسكو بل
ربما كان سببا ً في نجاحه.
وأشار مرعي إلى ما وصفه بالضوء األخضر
األميركي األوروبي األممي لمهمة المبعوث األممي
إلى سورية ستيفان دي ميستورا لتجميد القتال
في حلب وه��و ما تهدف به األم��م المتحدة إلى
المحافظة على ما تبقى في حلب» .وأض��اف:
«نحن ندعم بدورنا خطة دي ميستورا ولكن
الطرف اآلخر المسلح مثل «داعش» ال يريد هذه
المبادرة بل يريد إقامة الخالفة في الشمال».
وعن آفاق نجاح المهمة قال« :يمكن أن تنتج من
هذه المبادرة األممية نجاحات لغياب «داعش»

و«النصرة» و«اإلخ��وان» في هذه المنطقة التي
تسيطر على بعض المناطق في الريف على رغم
التداخل بين حلب المدينة وريفها» ،وأكد مرعي
أن «إمكان نجاح تجميد القتال في حلب يمكن له
االنسحاب على باقي المناطق في سورية مثل
ريف دمشق ودرعا وغيرها ،والذي بدوره يهدف
إلى الوصول إلى حل سياسي وليس لتجميد
القتال فقط».
وأضاف مرعي« :المشكلة بالفصائل والكتائب
الموجودة في باقي المناطق السورية والمدعومة
من الخارج بالسالح والمال والرجال والتي ربما
ال ترغب في تسهيل ه��ذه المهمة التي تتطلب
موافقة من جهات إقليمية ودولية إلنجاحها ،لذلك
من الصعب تعميمها على كل سورية».
ولفت مرعي إلى «غياب االنسجام والرؤية
الموحدة لدى هيئة التنسيق مثلها مثل االئتالف،
فهيثم مناع وصف بيان نعومكين بالمضحك
في وق��ت وافقت الهيئة على أغلب ما ج��اء في
البيان ،ما يثبت عدم وجود بوصلة واحدة لهيئة
التنسيق».
وع���ن ال����دور ال��م��ص��ري ق���ال م��رع��ي« :نحن
مع ال��دور المصري المستقل وليس مع ال��دور
المصري المؤ َثر فيه سعودياً ،فهيئة التسيق
أرادت االنطالق من القاهرة وبلقاءات سابقة
ف��ي فيينا وجنييف بتمويل م��ن رج��ال أعمال
معروفين شاركوا في موسكو كما شاركوا بتمويل
مجموعات مسلحة من قبل ،منهم خالد محاميد
وعبد القادر السنكري في محاولة إلفشال لقاء
موسكو».
وأك���د األم��ي��ن ال��ع��ام لهيئة العمل الوطني
المعارضة أن موضوع «لبننة وعرقنة سورية
أمر مخيف جداً ،وهذا ما يمكن أن يصل بسورية
إلى التقسيم والمحاصصة الطائفية ،وهو ما تدفع
به جهات إقليمية ودولية وعلى وجه الخصوص
أوروب��ا وأميركا مقابل رف��ض روسيا والصين
ودول البريكس التي تدافع عن سورية دولة
واحدة موحدة ،وهذا ما ندفع به أيضا ً وصوال ً إلى

�أبو فا�ضل لـ«الجديد» :هناك خالف �سيا�سي
ح ّوله البع�ض �إلى خالف ديني
رفض الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل كالم
مس من خالل الرموز
عضو كتلة المستقبل النائب خالد الضاهر ،والذي ّ
المسيحية ،معتبرا ً أنّ االعتذار صدر عنه نتيجة الضغوط التي تع ّرض
لها من الرئيس سعد الحريري ومن الوزير نهاد المشنوق.
ولفت أبو فاضل إلى أنّ هناك خالفا ً سياسيا ً ح ّوله البعض إلى خالف ديني ،مشدّدا ً على أنّ المسيحيّين ليسوا
فشة خلق ،وسأل« :لماذا يهدّد المسيحيون بتماثيلهم؟».
وتعليقا ً على القول إنّ مدينة طرابلس هي قلعة المسلمين ،استشهد أبو فاضل بكالم مفتي طرابلس والشمال
الشيخ مالك الشعار الذي قال« :إنّ ثالثة أرباع الناس في طرابلس يرفضون هذه األمور النافرة» ،وأشار إلى أنّ
الحوار الذي حصل بين تيار المستقبل وحزب الله برعاية الرئيس نبيه بري يزعج البعض.
ونفى أبو فاضل ،ردا ً على سؤال ،أن يكون وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قد تراجع ،الفتا ً إلى أنّ ما
يقوم به الوزير اليوم هو إزالة ك ّل األعالم الحزبية والدينية من صيدا إلى طرابلس مرورا ً ببيروت ،مشيرا ً إلى
أنّ سبب هذه الحملة هو وضع ح ّد لالستفزاز الذي يحصل في بيروت وفي صيدا وفي طرابلس بشكل خاص،
وأوضح أنه يسحب بذلك فتيل المشكل ،وهذا األمر جيد جداً.
وردا ً على سؤال ،شدّد أبو فاضل على أنّ الجيش اللبناني والعلم اللبناني هما كرامتنا ،وأشار إلى «أنّ طرابلس
ليست قلعة المسلمين فقط بل هي قلعة العرب والعلماء والمتعلمين وقلعة الشرفاء والعروبة والتعايش ،وقال:
»هذه هي طرابلس كما نريدها ،لكن هم الذين غيّروا وجه طرابلس إلى إسالم سياسي».
والحظ أبو فاضل أنّ «النائب خالد الضاهر لديه مشكلة مع الجيش اللبناني ،وهو ض ّد الحوار بين تيار
المستقبل وحزب الله ،وض ّد الحوار مع العماد ميشال عون ،وض ّد ك ّل شيء» ،داعيا ً إلى وضع ح ّد له ،رافضا ً أن
يكون المسيحيون فشة خلق ،فيما الخالف هو سني ـ شيعي ،وأشار إلى أنّ لديه أصدقاء مسلمين تسعين في
المئة أكثر من المسيحيّين».
ولفت إلى أنّ «تيار المستقبل اليوم برئاسة الرئيس سعد الحريري يحاول أن يعود إلى السلطة عبر الحوار
وغير الحوار ،باعتبار أنه ال يمكن أن يأتي رئيسا ً للحكومة من دون أن يتفق مع الشيعة ،كما أنّ الشيعة إذا لم
يتفقوا مع تيار المستقبل ال يستطيعون أن يتقدّموا في البلد».

دولة مواطنة ،يأخذ منها كل مواطن حقه كي ال
نصل إلى اللبننة والعرقنة والذي سيستفيد منها
العدو الصهيوني ،فسورية لكل السوريين بغض
النظر عن انتماءاتهم».
ول��ف��ت م��رع��ي إل��ى «ال��ع�لاق��ة بين الحكومة
والمواطن السوري التي تحتاج إلى ترتيب»،
وقال« :هناك مواضيع بحاجة إلى إعادة قراءة
بذهن مفتوح م��ن قبل المعارضة والسلطة،
فمصلحة سورية هي التي يجب أن تكون على
الطاولة كأساس».
وقال« :الجيش السوري أقدر على التعامل مع
تمدد «داعش» أكثر من طيران التحالف الدولي
الذي نراه في بعض األحيان استعراضيا ً وغير
جدي» ،معتبرا ً أن «تنظيم «داعش» ال مستقبل
له ويمكن القضاء عليه وهذا ما يحتاج إلى جهد
سوري وإقليمي ودولي».
ولفت مرعي إلى جبهة القنيطرة ودرعا والدعم
«اإلسرائيلي» لـ «جبهة النصرة» في مسعى
إلى إقامة شريط حدودي كمشروع «سعد حداد
ولحد» وهو ما ال يسير نحو النجاح .وأك��د أن
«زه���ران علوش ل��م يضرب دمشق إال بإيعاز
س��ع��ودي ،فقد استهدف دمشق ي��وم مغادرة
الوفد المعارض إل��ى موسكو وتكرر منذ أيام
وهو ما استدعى الرد في الغوطة ودوما ،ليكون
الخاسر الوحيد هو المواطن المدني» ،وأوضح أن
«االئتالف في طريقه إلى التفسخ واالنتهاء ،فهو
حالة وظيفية قد انتهت وال بد من رؤية سياسية

ج��دي��دة تجتمع عليها ك��ل األط���راف بضرورة
المشاركة والتشاركية التي أكدها لقاء موسكو
وجنيف .»1
وبيّن مرعي أن «السعودية وتركيا ال يمكن أن
تقوما بأي دور من دون الموافقة األميركية وهو
ما يفسر عدم مشاركة تركيا في التحالف ومنع
واشنطن دخول الدبابات التركية لتقدم الدعم
لـ«داعش» وبعض المجموعات المتطرفة ،فالدور
األميركي ضابط إيقاع األدوار األخرى» .
وعن الدور األردني أكد« :أنه الحلقة األضعف
في المنطقة والمهيئة لدخول «داع��ش» بسبب
الفكر السلفي واإلخواني الموجود فيها ،وهو ما ال
يرغب به الغرب» .ولفت إلى أن «األردن ال يمكن
له الخروج عن الدور األميركي ـ السعودي ،فهو
يعتمد عليهما في الدعم االقتصادي ،لذلك نشر
قواته من الفرقة  40على حدوده مع العراق».
وأض��اف مرعي« :أن كل اللقاءات الخارجية
مقدمة للوصول إلى عقد مؤتمر في دمشق ال بد
لها من أن تخرج بصيغة تشاركية سياسية
تؤدي إلى مكافحة اإلرهاب» ،مضيفاً« :أن مؤتمر
دمشق ما زال بعيداً ،لكن ال بد من التهيئة له عبر
عقد لقاءات خارج دمشق تؤدي في النهاية إلى
الوصول إليه».

يبثّ هذا الحوار كامالً اليوم الساعة
الخامسة مسا ًء ويعاد بثه الحادية عشرة ليالً
على قناة «توب نيوز» على تردد 12034

واعتبر أبو فاضل «أنّ التيارات السلفية والمتشدّدة هي ض ّد هذا الحوار» ،وتساءل ع ّما إذا كان وزير العدل
اللواء أشرف ريفي سيزيل الرايات الخاصة به في مدينة طرابلس ،وأشار إلى «أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق
يطبّق القانون ،كما أنّ محافظي الشمال والجنوب وبيروت يطبّقون القانون أيضاً ،لكن إذا اع ُتدي على أحد فإنّ
رجال الضابطة العدلية هم الذين يتدخلون» .وأوضح أنّ مجلس شورى الدولة ال ينظر بقانون العقوبات.

بو�شكوف لوكالة «تا�س» :تعاون رو�سيا والبرلمان
الأوروبي يحل الأزمة ال�سيا�سية بينهما
أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي
أليكسي بوشكوف أن روسيا تعتزم مواصلة التعاون مع البرلمان
األوروبي.
وأشار بوشكوف إلى أن زيارته استراسبورغ تتماشى مع عدد من
االتصاالت التي يعتزم مجلس الدوما الحفاظ عليها حتى في ظروف األزمة ،مشيرا ً إلى أنه «لم تعقد اجتماعات
كهذه منذ آذار الماضي عندما جاءت مجموعة من المندوبين الروس إلى البرلمان األوروبي لمناقشة الوضع في
أوكرانيا».
وأضاف« :من المهم اآلن تأكيد أن هذه الطريق لن تكون مجرد إجراء شكلي ولن تكون مجرد تبادل للزيارات ،إذ
ينبغي لهذه االتصاالت أن تتطور إلى التقارب ثم إلى فهم أفضل لمواقف الجانبين واألكثر أهمية من ذلك هو إيجاد
قاعدة لتسوية األزمة السياسية الحالية».
وأشار بوشكوف إلى استعداد برلمانيين بارزين من ألمانيا وفرنسا لزيارة موسكو جنبا ً إلى جنب مع ممثلين
عن البرلمان األوروبي قائالً« :هذا ليس حوارا ً من جانب واحد ،إنه حقا ً طريق ذو اتجاهين».
وبعد أن مددت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في الشهر الماضي عقوباتها ضد الوفد الروسي ومنعته من
ممارسة حقه في التصويت والمشاركة في اللجان ومراقبة االنتخابات كجزء من الوفود ،قال بوشكوف« :عندما
غادرنا الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ذكرنا من البداية أننا سنعمل مع الجمعية وسنحافظ على االتصال
مع البرلمان األوروبي وكذلك مع برلمانات بلدان أوروبا».

