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الو�ضع ال�سيا�سي في لبنان مجمد بانتظار تبلور الم�شهد الإقليمي
تحالف دول المنطقة ي�ضمن ا�ستقرارها وازدهارها وم�صالح �شعوبها
ملفات متنوعة تناولتها وسائل اإلعالم العالمية في
برامجها السياسية.
اإلرهاب الذي يجتاح الحجر والبشر في المنطقة تحت
أنظار الدول الغربية في ظل تورط دول إقليمية بدعم تنظيم
«داعش» في العراق وسورية ال سيما تركيا و»إسرائيل»
كان الملف األبرز على شاشات القنوات الفضائية ،فقد
اتهم وكيل وزير السياحة واآلثار العراقي قيس حسين
«إسرائيل» بالوقوف وراء تدمير ونهب المواقع األثرية في
الموصل.
بينما رأى األمين العام لحزب الوطن التركي دوغو
بيرنتشيك أن سورية هي الجبهة األمامية للبشرية ضد
اإلرهاب ،مؤكدا ً أن السالم في سورية يعني السالم
في تركيا وأن اإلرهاب الذي تتم ممارسته على سورية
ستكون له انعكاسات على تركيا أيضاً ،مشيرا ً إلى أن
رجب طيب اردوغان موظف في المشروع األميركي
ونهايته باتت قريبة.
وأكد وزير االعالم والثقافة الليبي عمر القويري أن ما
يحصل اليوم في ليبيا هو حرب يقودها الجيش الوطني
الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر بوجه اإلرهاب بكل أشكاله
وتنظيماته ومن يقف وراءه ويدعمه.
االستغالل االميركي لألحداث في أوكرانيا والعالقة
مع روسيا كان مدار بحث ونقاش أيضاً ،وفي هذا السياق
استبعد مندوب روسيا لدى «الناتو» ألكسندر غروشكو
مشاركة قوات «الناتو» في العمليات العسكرية بجنوب
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شرقي أوكرانيا.
فيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي
ريابكوف أن اتهامات الواليات المتحدة لروسيا بعدم
االمتثال لمعاهدة تدمير الصواريخ المتوسطة والقصيرة
المدى ال تملك ما يكفي من األدلة.
إنجازات جديدة للقوة البحرية اإليرانية تضاف إلى
سجل النجاحات التي تحققها إيران بمختلف المجاالت،
فأعلن قائد سالح البحر في إيران االميرال علي فدوي ان
ايران قادرة على جعل مضيق هرمز مفتوحا ً لكل الدول.
ال يزال الجمود يسيطر على المشهد السياسي في لبنان
بانتظار خرق ما في جدار األزمة الرئاسية والحكومية
وسط مخاوف من تنامي خطر اإلرهاب ،وبالتالي هذا
الواقع كان محط قراءة مشتركة لمختلف وسائل اإلعالم
المحلية ،فاعتبر الكاتب والباحث غسان الشامي أن
الوضع السياسي في لبنان مجمد بانتظار انقشاع المشهد
اإلقليمي ،متوقعا ً أن اإلنتظار قد يطول ولكن الوضع في
لبنان ال يسمح بجلب رئيس جمهورية للبنان ال لون له وال
طعم.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف
أبو فاضل أنّ المسيحيين ال يمكن أن يلتحقوا بتنظيم
«داعش» اإلرهابي ،وشدّد على أنّ «داعش» هو صنيعة
االستخبارات الدولية ،معربا ً عن شكوكه بجدية الواليات
المتحدة األميركية في محاربته.

ريابكوف لـ«نوفو�ستي»:
ال �أدلة على اتهامات �أميركا لرو�سيا
بخرق معاهدة تدمير ال�صواريخ
أك��د نائب وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف« ،أن
اتهامات الواليات المتحدة لروسيا بعدم االمتثال لمعاهدة تدمير
الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ال تملك ما يكفي من األدلة».
وقال ريابكوف« :هم يتهموننا ولكنهم يقومون بذلك في شكل ال يحتوي على معلومات كافية لنتمكن من
مناقشة مغزى هذه االتهامات وتبعا ً لذلك ،إذا كان السؤال ما مستقبل هذه المعاهدة؟ ينبغي توجيه هذا
السؤال ليس لنا بل لواشنطن قبل اي طرف».
وأشار ريابكوف إلى أن «روسيا مستعدة لمواصلة الحوار مع الواليات المتحدة ،حول معاهدة إزالة
الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ،وكذلك عقد لقاءات جديدة مع الزمالء األميركيين».
وقال« :لقد قلنا مرارا ً للزمالء األميركيين بأننا مستعدون لمواصلة الحوار حول هذا الموضوع أيضا ً ولكن
كي يكون الحوار موضوعيا ً نحن في حاجة لفهم ما يحاول الجانب األميركي أن يقدمه لنا بالتحديد كأساس
لتأكيداتهم المزعومة بأن روسيا تخالف هذه المعاهدة».
وأشار ريابكوف إلى أن روسيا قلقة من أسلوب تنفيذ واشنطن لمعاهدة إزالة الصواريخ القصيرة والبعيدة
المدى ،وقال« :الجميع مهتمون بهذا الموضوع وليس فقط الخبراء ولكن حتى الناس الذين يراقبون ما
يحدث في مجال السياسة الخارجية ،على علم باالعتراضات المتبادلة نحن ،على وجه الخصوص نعتقد
أن عددا ً من جوانب سلوك الواليات المتحدة في المسائل المتعلقة مباشرة بالمعاهدة ال يمكن إال أن تسبب
قلقاً».
وأضاف« :أن روسيا تنظر إلى تعزيز نظام معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية في شكل مشترك مع
الواليات المتحدة ،خالل المؤتمر االستعراضي لنزع السالح».
وأشار إلى «أننا على موعد قريب مع حدث في غاية األهمية ،وهو المؤتمر االستعراضي لمعاهدة الحد
من انتشار األسلحة النووية الذي سيعقد في نيويورك من  27نيسان لغاية  22أيار ومن المهم جدا ً أال
تتحدث روسيا والواليات المتحدة خالله في شكل متضارب ،بل عن موقف يساعد على تعزيز نظام هذه
المعاهدة».
وأشار ريابكوف ،إلى أن هذه المسألة ،ستكون من بين المسائل التي سيطرحها للمناقشة خالل االتصاالت
المباشرة مع نائبة وزير الخارجية األميركية روز غيتيميولر.

ال�شامي لـ«�أو تي في» :الو�ضع في لبنان
ال ي�سمح بانتخاب رئي�س ال لون وال طعم له
اعتبر الكاتب والباحث غسان الشامي أن الوضع السياسي في
لبنان مجمد بانتظار انقشاع المشهد اإلقليمي ،مشيرا ً الى أنّ حالة
اإلنتظار الذي ارتآها اللبنانيون يجب أن تكون ايجابية ،وقال:
«يجب أال نتحدث بالسياسة كالسيدة ليلى عبداللطيف ،لبنان
اليوم يستريح في قاع الترانزيت ،وبالتالي اإلنتظار قد يطول ولكن الوضع في لبنان ال يسمح بجلب رئيس
جمهورية للبنان ال لون له وال طعم».
وتمنى الشامي دعم الجيش اللبناني للحفاظ على مقومات الوطن ،معتبرا ً ان «صمود سورية تأتى من
صمود جيشها الذي يقاتل في  300موقع مختلف وفي مساحة تمتد جغرافيتها من ريف حلب حتى ريف
درعا».
وعن عالقة اميركا المستجدة بإيران وامكانية التأثير عليها من قبل «اسرائيل» ،قال الشامي« :ايران
فرضت نفسها على العالم على رغم العقوبات واميركا مجبرة على التفاوض معها ،في المقابل السعودية
تفكر قبليا ً وتحسب نفسها انه يمكن شراء كل شيء بالمال ،على رغم الخالف األميركي – «االسرائيلي» تبقى
األخيرة مصلحة أميركية».
وأضاف الشامي« :اميركا باتت مقتنعة بضرورة التعاون مع ايران لمعالجة القضايا في الشرق األوسط،
فالجنرال قاسم سليماني يقاتل في تكريت أما الجيش األميركي ال يمكنه ان يقاتل وهذا ما يقلق اسرائيل».
ّ
وسخف الشامي محاولة النائب وليد جنبالط التمييز بين «داعش» و»النصرة» ،مذكرا ً إياه بوضع األمم
المتحدة تنظيم «النصرة» على قائمة المنظمات اإلرهابية ،وقال« :النصرة موضوعة ضمن الئحة اإلرهاب
الدولي وجنبالط لألسف يغازلها وأبو فاعور يترغل على اللبنانيين وهناك  10قرى درزية تنتهكها النصرة،
يمكن لجنبالط ان يسكت ولكن ان يغازلها فهذا األمر مشين».
وأشار الشامي الى أن ضريح مار مارون ما زال سالماً ،لحماية األكراد لهذا المعلم.

ح�سين لـ«الميادين» :ما ح�صل بالمو�صل
م�ؤامرة «�إ�سرائيلية» على تاريخ العراق
اتهم وكيل وزير السياحة واآلثار العراقي قيس حسين «إسرائيل»
بالوقوف وراء تدمير ونهب المواقع األثرية في الموصل ،بما فيها
متحف المدينة الذي أظهر شريط فيديو بثه تنظيم «داعش» تدمير
محتوياته التي تعود إلى آالف السنين.
وقال حسين« :إن «إسرائيل» لها اليد األولى في موضوع تخريب المواقع األثرية وهناك تنقيب غير
مشروع طاول المواقع األثرية في محافظة نينوى والمناطق المحتلة من قبل تنظيم داعش».
ولفت وكيل وزير السياحة واآلثار العراقي إلى أن «لدى الحكومة العراقية ما يثبت أن هذه اآلثار قد بيعت
وتم إخراجها من العراق إلى «إسرائيل» ،مؤكدا ً أن «إسرائيل» تعتبر اليوم «مكانا ً لتجميع القطع األثرية
العراقية ،حيث يتم االحتفاظ ببعضها في حين يت ّم تصدير البعض اآلخر إلى الخارج ليصار إلى بيعه في
المزادات».
وعزا حسين ما حصل في الموصل إلى «مؤامرة «إسرائيلية» على تاريخ العراق ،حيث أن محتويات
المواقع االثرية العراقية وحضارة بالد الرافدين ترتبط بالتوراة واألساطير اليهودية وهذا له دور كبير في
نسج خيوط هذه المؤامرة».

فدوي لـ«العالم» :ايران قادرة
على فتح م�ضيق هرمز لكل الدول
أعلن قائد سالح البحر في قوات حرس الثورة االسالمية االميرال
علي فدوي ان ايران قادرة على جعل مضيق هرمز مفتوحا ً لكل
الدول.
وقال فدوي« :لدينا واجب شرعي بعبور الطاقة من مضيق هرمز
حتى ال يتضرر العالم ،مؤكدا ً ان ايران لديها القوة الكافية لجعل مضيق هرمز مفتوحا ً الستفادة كل الدول».
وأضاف« :إن األميركيين هم الذين سيتسببون في إغالق مضيق هرمز بتدخالتهم ،مؤكدا ً ان مجيء
االميركيين الى المنطقة ضاعف حجم االخطار التي تواجه السفن رغم انهم جاؤوا بذريعة تعزيز االمن
واالستقرار فيه».
ولفت إلى «ان األميركيين حريصون أكثر منا بأال يواجهوا قواتنا ألنهم ليسوا في ظروف تسمح لهم بذلك
كما انهم ليسوا في ظروف تسمح لهم بتهديد األمن في الخليج الفارسي».
وتابع« :أن حرس الثورة يرصد المنطقة ليل نهار وال تبعدنا سوى مئات االمتار عن االميركيين حين
يريدون العبور من مضيق هرمز ،مؤكدا ً ان «االتصاالت بيننا وبين األميركيين في مضيق هرمز تأتي في
إطار القوانين والمقررات الدولية».
وأشار االميرال فدوي الى السالح الذي اختبرته قوات الحرس في المناورات االخيرة في الخليج الفارسي
وبحر عمان وقال« :ان السالح الذي اختبرناه في هذه المناورات هو سالح استراتيجي خاص جدا ً وال يتمكن
االميركيون ان يتوقعوا قدرته وفعاليته».

غرو�شكو لـ«رو�سيا « :»24الناتو» لن ي�شارك
بالعمليات الع�سكرية في �أوكرانيا
استبعد مندوب روسيا لدى حلف شمال األطلسي «الناتو»
ألكسندر غروشكو مشاركة قوات الناتو في العمليات العسكرية
بجنوب شرقي أوكرانيا.
وقال غروشكو« :إنه أمر مستبعد تماماً» ،مشيرا ً إلى أن «الكثير من
قادة الدول األعضاء في الناتو وممثلي قيادة حلف شمال األطلسي يدلون بتصريحات عن أنه ليس للحلف
دور في هذا النزاع».
وتابع الدبلوماسي الروسي« :إن الناتو ال يعتبر نفسه منظمة مسؤولة في شكل مباشر عن التحديات
المتعلقة بالنزاع األوكراني» ،مع ذلك فقد أعرب غروشكو عن أسفه لتصرفات بعض الدول األعضاء في
الحلف والتي «تصب زيتا ً على نار هذا النزاع».
وأشار إلى أن الخطوات مثل إرسال مدربين وتقديم مساعدات عسكرية تقنية للسلطات األوكرانية تخدم
«حزب الحرب» في كييف وتولد لدى بعض الساسة األوكرانيين «وهماً» أن النزاع يمكن حله باستخدام
القوة العسكرية ،وهو أمر يتعارض مع تصريحات قادة الناتو عن عدم وجود حل عسكري له».

�أبو فا�ضل لـ«الجديد»« :داع�ش» �صنيعة
اال�ستخبارات ويخدم ال�صهيونية
أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أنّ
المسيحيين ال يمكن أن يلتحقوا بتنظيم «داعش» اإلرهابي ،مشيرا ً
إلى أنّ السذج والبسطاء وحدهم يمكن أن ينتموا لهذا التنظيم تحت
تأثير الممنوعات والمخدرات.
ولفت أبو فاضل إلى أنّ «داعش» ال يمثل اإلسالم الحقيقي ،مشيرا ً إلى وجود مرجعيات ُتظهر حقيقة الدين
اإلسالمي الحنيف على غرار األزهر الذي يعود ألكثر من ألف عام منذ أيام الفاطميين.
وشدّد على أنّ «داعش» هو صنيعة االستخبارات الدولية ،معربا ً عن شكوكه بجدية الواليات المتحدة
األميركية في محاربته ،متسائالً :كيف يُعقل أن ال تدري بمكان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
وردا ً على سؤال ،أكد أبو فاضل أنّ تنظيم داعش أهدر دمه على خلفية دعوته لحرق علمه ،لكنه جزم أنه
ال يخاف ال من «داعش» وال من غيره.
ويفجر نفسه ليس مسيحياً،
ولفت أبو فاضل إلى أنّ «المسيحي الذي يريد أن يعتنق اإلسالم حتى يذهب
ّ
ويفجر نفسه ليس مؤمناً ،مشيرا ً
كما أنّ المسلم الذي يريد أن يعتنق المسيحية حتى يقوم بعمليات إرهابية
ّ
إلى أنّ الدين اإلسالمي الحنيف كما الدين المسيحي بعيد ك ّل البُعد من العنف واإلرهاب».
وإذ جزم أنّ «داعش» ال يمثل اإلسالم الحقيقي ،لفت إلى أنّ تأثيره ضعيف جداً ،مشيرا ً إلى أنّ من ينتسبون
لـ«داعش» من المسيحيين هم فقط من البسطاء والسذج وهم بحالة يأس ومنهم من يتعاطون المخدرات
وحبوب الهلوسة وغيرها.
ولفت أبو فاضل إلى أنّ «هناك تسهيالت كبيرة اليوم ومب ّررات تدفع هؤالء لالنتماء لداعش».
وردا ً على سؤال ،استغرب أبو فاضل المطالبات بإطالق عمر بكري المسجون في لبنان التي صدرت عن
أنجم شودري وغيره ،مشيرا ً إلى أنّ لندن هي التي شحنت بكري وطردته خارج أراضيها وردّته إلى لبنان،
الفتا ً إلى أنّ عمر بكري فستق أصله سوري وقد حصل على الجنسية اللبنانية منذ زمن.
وفيما أشار إلى أنّ هناك قرارات قضائية لم تصدر بحقه حتى اآلن ،شدّد على أ ّنه ال يزال حتى اليوم يُحا َكم
أمام المحكمة العسكرية في قضايا اإلرهاب وغير اإلرهاب ،وأكد أنّ من يفكرون بإطالقه يفكرون مثله في
نهاية المطاف.
وردا ً على سؤال آخر ،أكد أبو فاضل أنّ «داعش هي نتاج االستخبارات الدولية» ،متسائالً« :من يحمي
اليوم أنجم شودري في لندن وهو يعتبر نفسه داعية لداعش ،ويدعو ألبو بكر البغدادي ويدعمه ويبايعه
من قلب لندن؟».
وشدّد على أنّ ك ّل هؤالء الدعاة صنيعة االستخبارات ،معتبرا ً أنهم يخدمون الصهيونية وليسوا أهالً
للثقة ،مش ّككا ً من جهة ثانية بجدية الواليات المتحدة األميركية بمحاربة «داعش» ،مشيرا ً إلى أ ّنهم يعرفون
ك ّل شيء ويرصدون ك ّل قطعة سالح في الرقة ،متسائالً« :هل يُعقل في ضوء ذلك أنهم ال يعرفون أين هو
أبو بكر البغدادي».

القويري لـ «العهد» :الدول الكبرى
تريد الفو�ضى في ليبيا
أكد وزير االعالم والثقافة الليبي عمر القويري أن ما يحصل
اليوم في ليبيا هو حرب يقودها الجيش الوطني الليبي بقيادة
اللواء خليفة حفتر بوجه اإلرهاب بكل أشكاله وتنظيماته ومن
يقف وراءه ويدعمه ،مشيرا ً إلى أن االعالم هو جزء ال يتجزأ من
المعركة الجارية في ليبيا بين الجيش الوطني واالرهاب.
وكشف القويري وجود «ميليشيات إعالمية تدفع رواتب عناصرها استخبارات أجنبية وعربية،
وأوضح أن ليبيا أصبحت وكرا ً لإلرهاب وأن المنتمين إلى داعش هم من مختلف الجنسيات ،مشددا ً على
خطورة الدور التركي في دعم وتمويل هؤالء اإلرهابيين» .
وعن وضع االعالم اليوم في ليبيا قال« :االعالم هو جزء ال يتجزأ من المعركة الجارية في ليبيا بين
الجيش الوطني واالرهاب ،فنحن نقود معركة اعالمية ضد ميليشيات اعالمية تدفع رواتب عناصرها
استخبارات أجنبية عربية وغير عربية ونخوض أيضا ً معركة ثقافية».
ولفت إلى أن «االطراف الخارجية التي تدعم اإلخوان وفي مقدمها تركيا وقطر فتحت وسائل إعالم
ليبية في الخارج موجهة إلى الليبيين لتزييف الحقائق ولألسف من يعمل بها هم إعالميون ليبيون
وهؤالء هم عمالء للخارج سواء عن قناعة أو عن جهل ،اليوم ليبيا تحتاج الى معجزة إلهية لكي يتم
إنقاذ ما يمكن إنقاذه».
وأضاف« :اللواء حفتر يمتلك كل المقومات وكل الشرعية التاريخية والنضالية من أجل أن يوحد
الجيش الليبي ومن أجل مأسسته ،فهو ال يقبل انضمام الميليشليات ويشترط تسليم السالح قبل
االنضمام للجيش ونحن نكن له كل مشاعر االحترام ألنه منقذ لليبيا».
وعن المساحة الجغرافية التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي ق��ال« :الشرعية ال تقاس
بالمساحات وحكومة طبرق وجيشها الوطني بقيادة حفتر تمتلك كل الشرعية والدعم وهي انبثقت من
برلمان منتخب ولكن لألسف نرى أن المجتمع الدولي يتعامل بسلبية وازدواجية في المعايير معنا وهو
اآلن يريدنا أن ندخل في حوار مع االرهابيين ،مؤكدا ً أن الحوار األممي جاء من أجل انقاذ اإلخوان وليس
ليبيا».
وع��ن أماكن تواجد «داع��ش» لفت القويري إل��ى أن «التونسيين م��وج��ودون في صبراتة وسرت
ودرنة وطرهونة وأن عناصر «داعش» ينتمون الى جنسيات مختلفة ،فهناك اليمنيون والجزائريون
والسعوديون والبحرينيون والسوريون والمصريون والسودانيون والباب مفتوح ،مع األسف هذا واقع
ليبيا اليوم أصبحت وكرا ً لإلرهاب».
ونفى أن يكون «داعش» يتلقى دعما ً من بعض أنصار الرئيس السابق معمر القذافي ،قائالً« :أغلب
القبائل المحسوبة على النظام السابق مثل قبائل الورفلة وترهونة كلها تدعم الجيش الوطني والحكومة
الشرعية.
وأضاف القويري« :هم حاولوا استقطاب الناس بالمال وبالضغط وبالسيطرة على المؤسسات
االعالمية أو ما يسمى برمجة العقل الجمعي ،سواء بوسائل إعالم محلية أو خارجية لكن بارادة الشعب
الليبي سوف نهزمهم ،مشددا ً على أن العالقة بين فجر ليبيا و»داعش» استراتيجية ألن قيادة فجر ليبيا
هي قيادة إخوانية».

بيرنت�شيك لـ«�سانا»� :أردوغان موظف في
الم�شروع الأميركي للمنطقة ونهايته �آتية
رأى األمين العام لحزب الوطن التركي دوغ��و بيرنتشيك أن
«سورية هي الجبهة األمامية للبشرية ضد اإلرهاب ونحن أتينا
اليها لنعبر عن تضامننا ودعمنا لها ولشعبها وقائدها الرئيس
بشار األسد».
وأضاف بيرنتشيك الذي يزور سورية على رأس وفد تركي يضم مسؤولين سابقين ورؤساء أحزاب
وبرلمانيين ورجال اعمال وشخصيات اعالمية« :نحن مدركون بأن السالم في سورية يعني السالم في
تركيا وأن اإلرهاب الذي يتم ممارسته على سورية ستكون له انعكاسات على تركيا أيضاً».
وقال« :نريد القضاء بشك ٍل كامل على اإلرهاب والحفاظ على وحدة واستقرار وسالم سورية أرضا ً وشعبا ً
لتبقى قوية وصلبة».
وفي رده على سؤال حول نظرته للمشروع المعادي لسورية على أنه رد على فكرة ربط البحار الخمسة
قال بيرنتشيك« :إن الحل لكل مشاكل المنطقة بتعاوننا مع بعضنا لتحقيق األمن واالستقرار فنحن دول
آسيوية وشرقية ومستقبل البشرية هو من الشرق وعلينا أن نعتمد على هذا المشروع ويجب أن يكون هناك
تعاون اقتصادي وسياسي وأمني بين سورية والعراق وتركيا وإيران واذربيجان وهذا التحالف سيضمن
مصالح شعوب المنطقة في استقرار وازدهار».
واعتبر أن «الظروف أصبحت ناضجة حيث نرى أمام هذه التحديات العالمية بأن سورية والعراق
وإيران تتعاون مع بعضها البعض وعندما تنضم تركيا إلى هذا التحالف يكون الحل سهالً جداً».
وأكد «أن الذي يمنع انضمام تركيا إلى هذا التحالف هو الموظف والعميل الذي تم تعيينه من قبل
الواليات المتحدة لخدمة مشروع الشرق االوسط الكبير االميركي واسمه رجب طيب أردوغ��ان» ،وقال:
«تركيا ستتخلص من أردوغان وستنتصر وتتحرر وتكون جاهزة لالنضمام إلى هذا المشروع الذي يعد
الضامن األساسي لمستقبل المنطقة ولذلك حزب العمال في تركيا قرر أن يغير اسمه وأصبح يعرف بحزب
الوطن وهو يسعى الى تحقيق هذا الهدف».
ولفت إلى أنه «من الممكن أن يكون أردوغان مدركا ً لحقيقة أهمية وجود عالقات جيدة مع دول الجوار إال
أن وظيفته ومصالحه تمنعه من ذلك وكل ما تمليه عليه أميركا مطلوب منه تنفيذه» ،مضيفاً« :إن أصواتا ً
كثيرة انطلقت في تركيا وصرحت بشك ٍل علني بأنه مندوب مشروع الشرق االوسط الكبير في المنطقة أي
أنه موظف في المشروع األميركي لذلك ننتظر منه إدراكاً» ،مؤكدا ً أن «نهايته آتية».
ورأى أنه «عند تحقيق وحدة بين تركيا وروسيا والصين وإيران والعرب فهذا يفتح صفحة جديدة
وفرصا ً كثيرة أمام المنطقة وبخاصة أن شعوب هذه الدول تعود في التاريخ إلى دول أسست امبراطوريات
وتعيش في جغرافيا تحتضن كل الحضارات القديمة في العالم وبالتالي فإن المشروع يدافع أيضا ً عن
وحدة تلك الحضارات».
وقال بيرنتشيك« :إن عالقاتنا صادقة وطيبة مع سورية والعراق وإيران وروسيا ونريد أن نحقق ونبني
عالقات قوية معهم».

