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ما بين �إنجار معركة ا�سترجاع تدمر وانبالج معركة حلب

ال�سعودية �إلى مجابهة �أميركا
�أم �ستكتفي بال�شتائم؟
 مهند فائز نصرة
أخيرا ً جاء قانون العدالة (رعاة اإلره��اب) الذي رعاه
وطبخه وقدّمه السيناتوران الديمقراطي شاك شومر
والجمهوري ج��ون ك��ورن�ي��ن ،متض ّمنا ً ف��ي نصه أمور
الضحايا الذين سقطوا في أح��داث  11أيلول /سبتمبر
 ،2001سمح لذويهم المطالبة بتعويضات ضخمة و
بمحاكمة ومقاضاة أم��راء ومسؤولين سعوديين امام
القضاء والمحاكم األميركية ،ولربما أول من م ّهد لهذا
القانون رأس الهرم األميركي باراك أوباما ،عبر حديثه
وتصريحاته العدائية التي أطلقها لمجلة (أتالنتك) والتي
أك� � ّد فيها ب��وض��وح ال ل�ب��س ف�ي��ه ،أنّ ال�س�ع��ودي��ة راعية
أساسية ومم ّولة حقيقية للتطرف اإلسالمي الوهابي
خالل العقود الثالثة التي خلت ،عبر األم��وال الضخمة
ال�ت��ي ك��ان��ت تقدّمها لشخصيات وجمعيات مشبوهة،
وبدورها تم ّول التسليح والفكر المتطرف ،والسؤال هنا
هل ب��دأ عسل العقود السبعة باالنهيار؟ وه��ل سنشهد
م��واج �ه��ات س�ي��اس�ي��ة وق �ض��ائ �ي��ة؟ أو ع�ل��ى األق ��ل حربا
اقتصادية في المدى القريب ...مؤشران أساسيان البد
من التوقف عندهما مليا ،األول «الرقم الذي ص ّرحت عنه
وزارة الخزانة األميركية في بيانها حول امتالك النظام
السعودي  116.8مليار دوالر ،ضاربة بذلك الرقم 750
مليار عرض الحائط ال��ذي قد تداولته ونشرته صحف
أميركية ع��دة» ،أما المؤشر الثاني» ما جاء مؤخرا ً على
لسان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ،والذي
تراجع عن تصريحاته وتهديداته السابقة في خصوص
تجميد األصول السعودية او سحبها» قائالً« :ما قصدناه
أنّ صدور القانون سيق ّوض ثقة المستثمرين في السوق
األميركية».
قد يقول بعض المحللين إنّ هذا القانون ال يتعدّى كونه
مجرد حالة ابتزازية للسياسة األميركية المعروفة ،وهي
ليست سوى عملية قانونية تضغط بها الواليات المتحدة
ع�ل��ى ال �س �ع��ودي��ة واألس� ��رة ال�ح��اك�م��ة ص��اح�ب��ة األم ��وال
الطائلة ،مستغلة بذلك التو ّرط السعودي في كثير من
مفاصل ال �ح��روب ال�ت��ي أشعلتها ف��ي المنطقة مؤخراً،
وانغماسها بالدماء وتضعضع كرسي الحكم السعودي،
الذي يحاول وبك ّل الوسائل أنّ يستعرض القوة ويجمع
التحالفات وي�ج��ري ال�م�ن��اورات بين الفينة واألخ ��رى .
ملمحا ً بذلك لإلدارة األميركية أ ّنه القادر على اإلستمرار
والتثبت في الحكم ،حتى ولو انهارت عالقة السبع عقود
االستراتيجية ،وهذا االبتزاز المفترض يدور حول مبلغ
تداولته بعض الصحف يصل الى  587مليار دوالر ،بما
فيها  116.8مليار بسندات الخزانة األميركية األمر الذي
إذا ما تحقق ستكون له حتمية انهيار حكم آل سعود من
باب المال واإلقتصاد.
ربما لم يكن توجه الواليات المتحدة نحو نفط الشرق
األوس��ط وجنوب شرق آسيا ،وتوقيع االتفاق النووي
اإلي��ران��ي م��ؤخ��را ً م��ن ب��اب الصدفة أو حسن النية إنما
مؤشرا ً آخ��را ً كان يجب على أصحاب القرار السعودي
أن يفهموه وي�ق��رأوه جيدا ً وأن يتجنّبوا إنهيار العالقة
والتخلي األميركي الحقيقي عن آل سعود في المنطقة.
ولكن جحوظ عيون السياسيين السعوديين لم تكن إال
داللة على وقوعهم في صدمة التخلي ،التي كانت واضحة
على وجوه القادة والمسؤولين من األسرة الحاكمة ،وما
ي��ؤك��د غ�ب��اءه��م السياسي ك��ان ع��دم إع��داده��م أي خطط
بديلة لتفادي الوقوع في المجهول ،فالسعودية ترتبط
ارتباطا ً أيدلوجيا ً وإقتصاديا ً وحصريا ً بالحليف األوحد
األم�ي��رك��ي .وم��ا ك��ان واض�ح��ا تخبط ال �ق��رار السعودي
الذي سقط في خطأين فظيعن ،حين أقدم مستشارون
ومقربون في الحكم السعودي على فتح باب العالقات
وال �ت �ح��ال �ف��ات م��ع ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي ال��م��ك��روه ،في
الشارعين العربي واإلسالمي .وتحويل بوصلة العداء
من المحتل اإلسرائيلي إلى (العدو اإليراني) ظنا ً منهم
أنّ اللوبي الصهيوني ،ق��د يوقف القانون ال��ذي صدر
من جهة واستبدال اإلسرائيلي بالحليف األميركي من
جهة أخ��رى ،وه��ذا مؤشر جديد على الغباء السعودي
السياسي ،فجميع المضطلعين على الداخل األميركي
يعلمون أنّ هذه القوانين ال تقف خلفها اإلدارة األميركية
إنما المؤسسة األميركية ،ه��ي م��ن صنعت ه��ذا القرار
والتي ال يستطيع أن يجابه قراراتها أكبر اللوبيات في
أميركا.
ّ
إنّ م��ا ج��اء ب��ه الملك سلمان بعد تسلمه ال�ع��رش من
حروب طاحنة في اليمن ،والذي أدخل قواته مع تحالف
عربي بشكل مباشر ال��ى أرض المعركة وم��ا ح��دث من
سفك للدماء وتدمير للبنى التحتية أو بشكل غير مباشر
كما فعلت في سورية قلب العروبة من تمويل وتسليح
وتحريض بك ّل جنون أو حدود أو حسابات خالل سنوات
خمس خلت من حرب ال إنسانية تحت وطأة الحقد القبلي
للعقلية السعودية الطائفية ،هذا التدخل والعداء لليمن
وسورية والعراق لن يكون بنفس الوتيرة ضد الواليات
المتحدة األميركية في ح��ال إنهيار التحالف وسيطرة
العداء الذي بات ير ّوج له الجيش االلكتروني السعودي
عبر السباب والشتائم التي إشتهر بها عرب الجزيرة عبر
التاريخ .فالملك سليمان لن يتجرأ على إعالن المناورات
والتحالفات ض ّد الحليف األميركي – السابق  -من باب
المقاضاة للواليات المتحدة ومواجهتها عسكريا ً على ما
اقترفته من قتل وتدمير وانغماس في الدم العربي الذي
طال المنطقة العربية بر ّمتها.
ً
السؤال هنا يا سادة ...هل فعال ستذهب السعودية في
المواجهة مع األميركي إلى الحشد العربي واإلسالمي
ضدّها؟ أم إنها ستكتفي بالشتائم...؟

 جمال رابعة



كان لفرنسا وآل سعود و ِم � ْن خلفهم الكيان الصهيوني،
الدور المتقدّم في محاوالت عرقلة االتفاق النووي االيراني
م��ع السداسية ال��دول�ي��ة ،إل��ى أن ت � ّم ذل��ك ب��إص��رار وصالبة
ودبلوماسية متميّزة من الجانب اإليراني.
اليوم يتك ّرر المشهد ذات��ه من قبل الفريق ذات��ه واألدوات
وال �ك��وم �ب��ارس ل��دوره��م ال�م�ش�ب��وه ف��ي االع �ت��داء ع�ل��ى حرية
الشعوب وسيادتها الوطنية.
وما شهدناه في لقاء فيينا تحت مس ّمى (المجموعة الدولية
لدعم سورية) اسم على غير مس ّمى ،اذا ت ّم استثناء روسيا
وإي ��ران ،أق��ول إنّ التفاهم األميركي ال��روس��ي م��وج��ود لكن
ال�ت�ع��اون مفقود ،ألن��ه ليس هناك نية ص��ادق��ة ل��دى الجانب
األم�ي��رك��ي لجهة ال �ح��رب ع�ل��ى اإلره� ��اب ،لتحقيق األه ��داف
السياسية والمصالح االقتصادية لمحور العدوان على الدولة
السورية ،بدليل واضح أنّ األميركيين راضون عن ك ّل ما يقوم
به آل سعود وأردوغ ��ان ،بتقديم الدعم اللوجستي والمالي
والسالح لهذه العصابات الوهابية اإلرهابية التكفيرية وإعادة
تسليحها ،وتشكيل «جيش االس�ل�ام» ،وخ��رق الهدنة على
�ص بالذكر حلب ونقالً عن
كامل الجغرافية السورية ،وأخ� ّ
تصريحات للسيد الف��روف في كواليس فيينا قوله «عندما
تحدّث األميركيون عن جبهة النصرة ال يجيبون» مضيفا ً
بقوله إنّ األميريكيين يقولون شيئا ً ويفعلون شيئا ً آخر.
التشويش والمشاغبة التي تمارسها فرنسا ض ّد سيادة
ال��دول��ة ال�س��وري��ة قبضت ثمنها ف��ي ليبيا ومعها بريطانيا
بحصص ت ّم توزيعها في فيينا ،إضافة إلى تركيا بدعم حكومة
السراج اإلخوانية في مواجهة «داعش».

واشنطن تحاول إطالة أمد الصراع والحرب في سورية،
أي ح ّل سياسي
بدعم قوى اإلرهاب في محاولة منها لتأجيل ّ
في سورية لمزيد من استنزاف الدولة السورية وإضعافها،
وذلك من خالل التستر على ما يحصل من دعم لهذه القوى
اإلرهابية ،عبر البوابتين التركية واألردن�ي��ة وتأمين الغطاء
ال�س�ي��اس��ي ألردوغ � ��ان وآل س �ع��ود ،وم��ا وف��د ال��ري��اض في
أي حوار
محادثات جنيف س��وى واجهة سياسية لتعطيل ّ
س��وري س��وري ،وص��والً ال��ى تصعيد عسكري على كامل
الجغرافيا ال�س��وري��ة ،خ��دم��ة للمشروع «الصهيوأميركي»
بتحقيق حالة الالإستقرار في سورية ،واستجابة لتصريحات
القادة الصهاينة كما ورد على ألسنتهم بأنّ استقرار سورية
اكثر خطورة على هذا الكيان المزعوم.
وما يحدث في الشمال والشمال الشرقي في سورية بدعم
قوات سورية الديموقراطية من قبل واشنطن ،يتصل بذات
األهداف التي تفضي إلى استنزاف الدولة السورية وإضعاف
قرارها السياسي واالعتداء على السيادة الوطنية.
إذ أكد الرئيس السوري بشار األسد في برقية تهنئة إلى
نظيره الروسي فالديمير بوتين ،لمناسبة «عيد النصر على
النازية» «أنّ حلب ُتعانق ستالين غراد البطلة ولن تقبل بأق ّل
من دحر العدوان واالنتصار» ،في رسالة إلى ك ّل َمن يعنيه
األمر أنّ سورية ماضية قدما ً في تحرير حلب؟
تعلم القيادة الروسية إنّ إقصاء تركيا عن التدخل بشأن
السوري ال يت ّم إال عبر حسم المعركة في حلب ،لكنها تعتبر أنّ
تحريرها في هذا التوقيت يؤدّي إلى توقف العملية السياسة
وصعوبة العودة إلى مفاوضات جنيف على اعتبار أنّ الجانب
الروسي هو من يتولى العملية السياسية.
يقول الدكتور علي أكبر واليتي :أنّ حلب هي ثاني مدينة
مهمة في سورية ،فتحريرها وإعادة بنائها من أه ّم الواجبات
واألول��وي��ات ،وأنّ أصدقاء سورية يعلمون ،وأع��داء سورية

كوالي�س
خفايا

بأي شكل من األشكال فرض ح ّل
يعلمون ،أنهم لن يستطيعوا ّ
مفروض على الشعب السوري.
لذلك كان هناك تباين سياسي ميداني عسكري في الموقف
حيال معركة حلب بين الدولة السورية وإيران وحزب الله من
جهة وروسيا من جهة أخرى.
وبموجب جملة تفاهمات روسية – أميركية ،حول إتمام
عملية فرز الجماعات اإلرهابية المسلحة بما يس ّمى كتائب
معتدلة وأخ��رى متطرفة ،م��ن خ�لال موافقتهم على الهدنة
ال�م��ؤق�ت��ة ع�ب��ر ات�ص��ال�ه��م ب�غ��رف��ة عمليات حميميم بحضور
أميركي غير منظور.
أستطيع القول هنا أنّ المناورة السياسية الروسية حققت
أهدافها ،وهذا ما شهدناه في مؤتمر المجموعة الدولية لدعم
سورية بكالم أميركي عن عملية سياسية بمشاركة الرئيس
األس��د ،وإعطاء مهلة للجماعات والعصابات المسلحة التي
يدعمها آل سعود بفك ارتباطها العضوي مع «جبهة النصرة»
لجهة إخراجهم من المفاوضات والهدنة ،إذا لم يتحقق ذلك
مع إصرار الطرف الروسي على توصيف وتصنيف «جيش
اإلس �ل�ام» و»أح� ��رار ال �ش��ام» ،بأنها مجموعات وعصابات
إرهابية
وما يجري اآلن في الميدان في حلب ومحيطها ،ما هو إال
تكتيك عسكري بانتظار قرار معركة حلب االستراتيجية.
وفي سؤال طرحته على جنرال روسي قلت :لقد اعتدنا من
الرئيس بوتين اتخاذ ق��رارات مفاجئة في محاربة اإلرهاب،
وحيث كان قرار مشاركة الطيران الروسي إلى جانب الجيش
العربي ال�س��وري ،مفاجأة للعالم بعد تنسيق وموافقة من
الدولة السورية ...هل نتوقع مفاجأة أخرى؟
أجاب الجنرال :نعم هناك مفاجأة ...قادمات األيام تفصح
عن ذلك ...لننتظر...
 عضو مجلس الشعب السوري

تساءلت مصادر
عسكرية عن حظوظ
نجاح الحملة األميركية
على الرقة بواسطة تج ّمع
معارض والقوات الكردية،
مذكرة بحرب عين العرب ـ
كوباني ،وكيف انّ «داعش»
كان ينسحب كلما تق ّدمت
القوات المهاجمة وتعاظم
القصف الجوي ،ويهاجم
كلما تمركز المهاجمون
وهدأ القصف ،حتى دامت
الحرب شهوراً ،ولوال
انّ عين العرب ليست في
أولويات «داعش» وسكانها
من األكراد األقرب
للمهاجمين لما تح ّررت،
وهذا عكس وضع الرقة
وبعد أسبوعين قد
يجد األميركيون القوة
المهاجمة قد تف ّككت
والهجوم قد فشل...

جنتي رئي�س ًا لمجل�س خبراء القيادة في �إيران �أردوغان يوافق على ت�شكيلة حكومة يلدريم
و رف�سنجاني نائب ًا ثاني ًا

انتخب مجلس خبراء القيادة في إي��ران أمس ،رجل
الدين المحافظ أحمد جنتي البالغ من العمر 90عاما ً
رئيسا له ،حسبما نقله موقع المجلس اإللكتروني.
وأوض��ح المجلس بأنّ جنتي حصل على  51صوتا ً
حيث ن��ال م��وح��دي كرماني  41صوتا ً
ُ
م��ن أص��ل ،88
والمرشح المعتدل أميني  21صوتاً ،وزعيم اإلصالحيين
هاشمي رفسنجاني  13صوتاً ،فيما امتنع عن التصويت
 3أشخاص من أعضاء المجلس.
وأضاف المجلس أ ّنه تم انتخاب موحدي كرماني نائبا ً
أوال لرئيس مجلس خبراء القيادة ،وزعيم اإلصالحيين
هاشمي رفسنجاني نائبا ً ثانيا ً له.
وفي السياق ،أش��اد جنتي بالمجلس ووصفه بأنه
ذو مكانة مهمة ومن المؤسسات المنبثقة عن الثورة
االسالمية ،مشيرا ً أنّ المجلس يُشكل طريقا ً لتحقيق

أه��داف الشعب المسلم والمضطهد من خالل تأسيس
حكومة اسالمية على أساس نظرية والية الفقيه الشامخة
من قبل اإلمام الراحل.
من جهته وجه المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية
السيد علي خامنئي رسالة قبل بدء انعقاد جلسة مجلس
خبراء القیادة ،هنأ فيه أعضاء المجلس لكسبهم ثقة
الشعب وانتخابهم ،مؤكدا ً أهمیة المسؤولیة الملقاة
على عاتق المجلس «التي تتمثل في الحراسة الدقیقة
والشاملة للهویة اإلسالمیة والثوریة للنظام في البالد
وتوجیه أجهزته المتراصة نحو األه���داف السامیة
والرفیعة».
ُيذكر أنّ مجلس خبراء القيادة في إيران ،الذي ٌينتخب
باالقتراع المباشر ،يتحمل المسؤولية عن تعيين المرشد
األعلى في إيران و ُيشرف على عمله.

طالبان قد تختار زعيم ًا جديد ًا لها خالل � 3أيام
أفادت محطة «»Dunya News
الباكستانية أمس ،بأن حركة طالبان
قد تختار خالل  3أيام خلفا ً لزعيمها
أختر منصور ،الذي ُقتل مؤخرا ً بغارة
أميركية قرب الحدود الباكستانية
األفغانية.
وأكدّت المحطة أنّ هناك عددا ً كبيرا ً
من المرشحين الذين قد يشغلون
منصب زعيم الحركة ،مضيفة أنّ
طالبان ق��د دع��ت إل��ى عقد اجتماع
لمجلس الشورى الختيار زعيمها.
ول��م تذكر المحطة تفاصيل هذا
االجتماع بما في ذل��ك مكان وزمن
إج��رائ��ه ،مشيرة إل��ى أنّ االجتماع
الماضي ،ال��ذي انتخب خالله أختر
منصور زعيما ً للحركة خلفا ً لمؤسسها

المال عمر ،جرى قرب مدينة كويتا
ُ
حيث ينشط المجلس،
الباكستانية،
بحسب وسائل اإلعالم.
وف��ي ال��س��ي��اق ،اس��ت��دع��ت وزارة
الخارجية الباكستانية ،السفير
األميركي ،ديفيد هيل ،لإلعراب عن
قلقها ،إزاء الهجوم بطائرة ب��دون
طيار ،على أراضيها مما أسفر عن
مقتل منصور.
والتقى هيل بالمساعد الخاص
لرئيس الوزراء الباكستاني للشؤون
الخارجية ،سيد طارق فاطمي ،الذي
أع��رب ل��ه ع��ن «القلق إزاء الهجوم
الذي شنته طائرة بدون طيار على
األراضي الباكستانية».
في غضون ذلك ،قتل  4أشخاص

وأصيب  5آخرون جراء انفجار قنبلة
استهدف حافلة للركاب في والية
قندهار بجنوب أفغانستان ،حسبما
ُنقلت وكالة «شينخوا» الصينية نقالً
عن السلطات المحلية األفغانية.
وأوض��ح��ت الوكالة أنّ االنفجار
ناتج عن قنبلة يدوية الصنع كانت
قد زرع��ت في طريق بين مديريتي
دام��ان وش��اه ول��ي ك��وت ،وأنّ حالة
بعض المصابين حرجة.
وأفاد تقرير أصدرته منظمة األمم
المتحدة أنّ النزاع المسلح المتواصل
في أفغانستان أسفر خالل عام 2015
عن مقتل  3450مدنيا وإصابة 7450
آخرين ،مشيرا ً إلى أنّ  713منهم قتلوا
نتيجة تفجير قنابل يدوية الصنع.

وافق الرئيس التركي رجب طيب
أردوغ����ان على تشكيلة الحكومة
الجديدة برئاسة بن علي يلدريم،
الذي ح ّل محل أحمد داود أوغلو في
منصب رئيس الوزراء التركي.
وأش�����ارت وك���ال���ة «أس��وش��ي��ت��د
بريس» لألنباء إلى أنّ أردوغان قطع
أمس مشاركته في القمة اإلنسانية
الدولية ف��ي اسطنبول ،وع��اد إلى
ال��ع��اص��م��ة أن��ق��رة إلق����رار تشكيلة
الحكومة الجديدة.
وأف��ادت وسائل اإلع�لام التركية
بأنّ مجلس الوزراء الجديد يضم 5
نواب لرئيس الحكومة و 21وزيراً،
مشيرة إلى أنّ فكري يشيك ،وهو وزير
العلوم والصناعة والتكنولوجيا في
حكومة داود أوغلو السابقة ،عين
وزيرا ً جديدا ً للدفاع ،في حين تولى
وزير الدفاع السابق عصمت يلماز
في الحكومة الجديد منصب وزير

التعليم.
وع��ي��ن ن��ه��اد زي��ب��ك��ج��ي وزي����را ً
لالقتصاد في الحكومة الجديدة.
واح��ت��ف��ظ وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة إف��ك��ان
عالء ،وكذلك وزير الطاقة والموارد
الطبيعية بيرات ألبايراك بمنصبيهما
في حكومة يلدريم.
واحتفظ أيضا ً وزي��ر الخارجية
م��ول��ود ت��ش��اووش أوغ��ل��و بمنصبه
في حين عين عمر جليك المتحدث
السابق باسم «العدالة والتنمية»
وزيرا ّ لشؤون االتحاد األوروبي في
وقت مهم بالنسبة لعالقات تركيا
مع أوروبا.
من جهته ،قال يلدريم إنّ إردوغان
يضطلع بمسؤولياته السياسية
كرئيس للبالد راف��ض�ا ً التلميحات
ب��أن إردوغ����ان يتدخل ف��ي ش��ؤون
الحكومة.
وفي كلمته األولى أمام البرلمان

بعد إع�لان الحكومة الجديدة قال
يلدريم أي��ض��ا ،إنّ العمليات ضد
مقاتلي حزب العمال الكردستاني
في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه
أغلبية كردية ستستمر حتى يوقفوا
هجماتهم.
وفي السياق ،قال دولت بهجلي
زعيم حزب الحركة القومية التركي
ال��م��ع��ارض إ ّن����ه ي���ع���ارض ب��ش��دة
تطبيق نظام رئاسي في البالد قائالً
إن��ه س��ي��ؤدي ف��ي نهاية األم���ر إلى
االستبداد وسيكلف البالد غاليا ً على
المدى الطويل.
وك���ان ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية
الحاكم يأمل أن يحصل على دعم
حزب الحركة القومية في البرلمان
لتعديل ال��دس��ت��ور وتطبيق نظام
رئاسي أو  -كإجراء مؤقت -نظام
يسمح لرئيس البالد ب��أنّ يحتفظ
بصالته بحزبه.

ت�شاوي�ش �أوغلو :على االتحاد الأوروبي
االلتزام بتعهداته لتركيا و�إال �ستلغي اتفاقهما

بوتين يطالب بوقف الق�صف الأوكراني في دونبا�س
بحث زعماء مجموعة «رباعية النورماندي» هاتفيا ً
تسوية األزمة األوكرانية وتنفيذ اتفاقات مينسك ،ودعا
الرئيس فالديمير بوتين إل��ى وق��ف قصف ب��ل��دات في
دونباس من قبل القوات األوكرانية فوراً.
وجاء في بيان صادر عن المكتب اإلعالمي للرئاسة
الروسية أمس ،أنّ الرؤساء الروسي فالديمير بوتين،
واألوك��ران��ي بيترو بوروشينكو ،والفرنسي فرانسوا
ه��والن��د ،والمستشارة األلمانية أنغيال ميركل ،أك��دوا
خالل المكالمة الهاتفية أهمية االلتزام بنظام الهدنة
في دونباس ورفع فعالية عمل بعثة المراقبة الخاصة
التابعة لمنظمة األمن والتعاون في أوروب��ا ،من خالل
منحها المزيد من الصالحيات وتعزيز المركز المشترك
للرقابة والتنسيق.
وأض��اف البيان أنّ الجانب الروسي أكد أنّ العنصر
المحوري في التسوية ،يتمثل في إقامة ح��وار مباشر
بين ممثلي كييف ودونيتسك ولوغانسك ،من أجل تنفيذ
اتفاقات مينسك بالكامل.
وأش��ار البيان إل��ى تسليم موسكو لشركاء روسيا
في «رباعية النورماندي» مجموعة من االقتراحات
الخاصة بإجراء االنتخابات المحلية والوضع الخاص

والعفو ال��ع��ام ،وإق��ام��ة نظام الم��رك��زي ،التي أيدتها
«ج��م��ه��وري��ت��ا دون��ي��ت��س��ك ول��وغ��ان��س��ك الشعبيتان»،
وال��ت��ي ي��ج��ب بحثها بالتفصيل ف��ي إط���ار مجموعة
االتصال.
وتبادل زعماء الرباعية اآلراء حول معالجة المشاكل
االج��ت��م��اع��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة ال��ح��ادة ف��ي ج��ن��وب ش��رق
أوك��ران��ي��ا ،إض��اف��ة إل��ى مناقشة بعض ج��وان��ب األزم��ة
السورية.
من جانبها أعلنت الرئاسة األوكرانية أنّ «رباعية
النورماندي» أي��دت في المكالمة الهاتفية نشر بعثة
شرطة تابعة لـ«منظمة األمن والتعاون في أوروبا» في
منطقة دونباس من أجل مراقبة وقف إطالق النار ،مضيفة
أنّ زعماء الرباعية أكدوا استعدادهم لبدء مشاورات حول
هذه المسألة.
وج���دد ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي دع��وت��ه لموسكو إل��ى
اإلف���راج ع��ن جميع السجناء األوك��ران��ي��ي��ن ،بمن فيهم
الطيارة السابقة ناديجدا سافتشينكو ،التي صدر
بحقها ف��ي روس��ي��ا ح��ك��م بالسجن  22ع��ام �ا ً بتهمة
المشاركة في قتل صحفيين روسيين في دونباس في
عام .2014

وفقا ً الستطالع «سبوتنيك-آراء»،
فإنّ ما يقرب من نصف األوروبيين
 %49أجابوا ب��أنّ تركيا لن تنضم
أب��دا ً لالتحاد األوروب���ي أو يمكن أنّ
تنضم إل��ى االت��ح��اد األوروب���ي بعد
 10سنوات أو أكثر .ويتفق مع هذا
ال��رأي  %58من األلمان %55 ،من
الفرنسيين و  %33من البريطانيين.
وقد تم الحصول على البيانات من
خالل االستطالع ،الذي أجرته شركة
األبحاث الفرنسية «إيفوب» والشركة
البريطانية «بوبولوس» ،بطلب من
وكالة األنباء واإلذاعة «سبوتنيك».
وردا ً على سؤال «من وجهة نظركم،
متى تعتقدون أنّ تركيا سوف تنضم
إلى االتحاد األوروبي ،فكان رد %17
فقط م��ن الفرنسيين ،و  %27من
األلمان و  %38من البريطانيين أنّ
تركيا ستنضم إلى االتحاد األوروبي

في غضون السنوات الـ 10المقبلة.
ولم يتمكن من اإلجابة على السؤال
 %29م���ن ال��ع��ي��ن��ة ف���ي المملكة
المتحدة ،و  %28من الفرنسيين و
%15من مواطني ألمانيا.
وأج���رت االستطالع ف��ي المملكة
المتحدة واح��دة من أه��م الشركات
البريطانية للبحوث «بوبولوس»،
في الفترة من  21-15نيسان ،2016
أم��ا في فرنسا وألمانيا فقد أجرت
االستطالع شركة األبحاث الفرنسية
وهي من أقدم شركات استطالع الرأي
العام« ،إف��وب» ،في الفترة من -14
 18نيسان .2016
وق��د ش��ارك في عينة االستطالع
من المملكة المتحدة  1045شخصاً،
وم���ن أل��م��ان��ي��ا  989ش��خ��ص�ا ً وم��ن
ف��رن��س��ا  1008أش��خ��اص .وتمثل
العينة السكان حسب الجنس والسن

والموقع الجغرافي .أما هامش الخطأ
األقصى للبيانات  %3.1 -/+مقابل
مستوى ثقة .%95
وفي السياق ،قال وزير الخارجية
ال��ت��رك��ي م��ول��ود ت��ش��اوي��ش أوغ��ل��و
أمس ،إنّ االتحاد األوروب��ي يجب أن
يلتزم بتعهداته وإال ستلغي تركيا
اتفاقياتها مع االتحاد بما في ذلك
اتفاق استعادة المهاجرين.
أوغلو أضاف انه «من غير الواقعي
معاملة تركيا بهذه الطريقة بعد أن
اتخذت مثل هذه الخطوات الهامة.
يمكننا أن نلغي جميع االتفاقيات
التي وقعناها وهذا ليس تهديدا ً أو
خ��داع�اً» ،مشيرا ً أنه سيناقش سفر
األتراك بدون تأشيرة إلى أوروبا مع
نائب رئيس المفوضية األوروب��ي��ة
فرانس تيمرمانس مطلع األسبوع
المقبل.

