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تقرير

مفاوضات النووي إلى األربعاء :تأجيل بهدف «التشاور»
ّ
ودعت مدينة لوزان
السويسرية ،وتحديدًا فندق
«البوريفاج» ،أمس ،الوفود
المتفاوضة حول الملف
النووي اإليراني ،التي ضربت
موعدًا جديدًا للتالقي،
خالل األسبوع المقبل،
بعدما ارتأت وجوب
«التشاور» قبل االستئناف
امل ـش ـهــد الـ ـن ــووي م ــا زال ب ـع ـي ـدًا عن
االك ـت ـمــال بــرغــم االقـ ـت ــراب م ــن املـهـلــة
الـنـهــائـيــة امل ـح ـ ّـددة لـلـمـفــاوضــات في
أواخ ــر الشهر الـحــالــي .األي ــام الستة
الـ ـ ـت ـ ــي خـ ـ ـ ــاض خـ ــال ـ ـهـ ــا الـ ـج ــانـ ـب ــان
األم ـ ـيـ ــركـ ــي واإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ،مـ ـح ــادث ــات
مـ ـ ــاراثـ ـ ــون ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ــي م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة لـ ـ ـ ـ ــوزان
ّ
للتوصل
السويسرية ،لم تكن كافية
إل ـ ــى مـ ـق ــارب ــة م ـ ـ ّ
ـوح ـ ــدة ،م ـ ــا اض ـط ــر
الفريقني إلى استنزاف الوقت الباقي
واس ـت ـئ ـن ــاف املـ ـف ــاوض ــات األسـ ـب ــوع
امل ـق ـب ــل .وب ــرغ ــم ال ـت ـصــري ـحــات الـتــي
ال تنفك تــوحــي بــالـتـقــدم ،عـلــى نحو
ع ــام ،تـعــود إلــى ج ــذور التناقض في
اللحظة التي يبدأ فيها أحد الطرفني
بــإل ـقــاء ال ـلــوم عـلــى اآلخـ ــر ،وبــدعــوتــه
لتنازالت من أجل إتمام االتفاق.
م ـســاء أول م ــن أم ــس ،دخ ــل الــرئـيــس
األم ـيــركــي بـ ــاراك أوب ــام ــا ،شخصيًا،
ّ
على خط التباينات ،داعيًا اإليرانيني
إل ــى «ان ـت ـه ــاز ال ـف ــرص ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة»
ال ـتــي تــوفــرهــا امل ـفــاوضــات الـنــوويــة،
ما استدعى ردًا من وزيــر الخارجية
اإلي ــران ــي ،مـحـمــد ج ــواد ظــريــف ،قــال
فـيــه إن الـشـعــب اإلي ــران ــي «ق ــد اتـخــذ
ق ــراره وه ــو الـتـعــاطــي ب ـع ــزة» ،أعقبه
ب ــدع ــوة ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة وال ـ ــدول
األخرى األعضاء في مجموعة «»1+5
إلـ ـ ــى ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـت ــي

يمارسونها في املفاوضات النووية
واملوافقة على اتفاق.
ً
«اإلي ــران ـي ــون اخ ـت ــاروا أصـ ــا :العمل
بـكــرامــة .آن اآلوان لـلــواليــات املتحدة
وحلفائها لالختيار :إما الضغط أو
االت ـف ــاق» ،كـتــب ظــريــف عـلــى حسابه
ع ـل ــى م ــوق ــع «ت ــويـ ـت ــر» ،وذل ـ ــك خ ــال
حضوره في لوزان حيث التقى أمس،
فــي جــولــة ســادســة نظيره األميركي
جون كيري ،بالتزامن مع لقاء عقده
رئـ ـي ــس م ـن ـظ ـم ــة الـ ـط ــاق ــة اإلي ــرانـ ـي ــة
علي أكبر صالحي ،مع وزيــر الطاقة
األمـ ـي ــرك ــي أرن ـ ـسـ ــت م ــونـ ـي ــز ،لـبـحــث
القضايا الفنية.
ح ــدي ــث وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــران ــي،
ك ــان ــت قـ ــد س ـب ـق ـتــه رسـ ــالـ ــة وج ـه ـهــا
الرئيس األميركي ،باراك أوباما ،إلى
ـب إيـ ـ ــران مل ـنــاس ـبــة «عـيــد
ق ـ ــادة وش ـع ـ ّ
الـنــوروز» ،حثهم فيها على اإلمساك
«بالفرصة التاريخية».
واح ـ ـتـ ــوت ال ــرس ــال ــة امل ـ ـصـ ـ ّـورة ال ـتــي
تــرج ـمــت إل ــى ال ـل ـغــة ال ـفــارس ـيــة على
ال ـت ـمــاس م ـبــاشــر لـلـشـعــب اإلي ــران ــي،
ومعظمه مــن األج ـيــال الـشــابــة ،التي
ل ــم تـ ـع ــرف س ـ ــوى ال ـ ـعـ ــداء ل ـل ــوالي ــات
املتحدة .تحدث أوباما بصفة الجمع
ب ــن ال ـش ـع ــب اإليـ ــرانـ ــي واألمـ ـي ــرك ــي،
وقـ ـ ـ ــال «ل ــديـ ـن ــا اآلن أف ـ ـضـ ــل ف ــرص ــة
م ـنــذ ع ـق ــود لـلـسـعــي ن ـحــو مستقبل
م ـخ ـت ـلــف بـ ــن بـ ـل ــديـ ـن ــا» .ول ـ ــم يـغـفــل
التلميح إلــى الــدور الــذي يسعى إلى
لـعـ ّبــه املـ ـع ــارض ــون ل ــات ـف ــاق ،والـ ــذي
تـمــثــل مــؤخ ـرًا فــي دخ ــول جمهوريي
الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـغ ـ ــرس ورئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو على
الخط ،بهدف عرقلة الجهود املبذولة.
على هــذا الصعيد ،أشــار أوبــامــا إلى
أن «هناك أناسًا في بلدينا وغيرهما
يـ ـع ــارض ــون الـ ـح ــل ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي»،
ولـكـنــه لـفــت االن ـت ـبــاه إل ــى أن «األي ــام
واألســابـيــع املقبلة ستكون حاسمة،
فقد حققت املـفــاوضــات تقدمًا ولكن
ما زالت ثمة ثغر».
ولعب الرئيس األميركي على الوتر
االقـتـصــادي ،وذكــر أن «التوصل إلى
اتفاق اآلن سيساعد على فتح أبواب

مستقبل زاهــر لكم أيـهــا اإليــرانـيــون،
بــاع ـت ـبــاركــم ورث ـ ــة حـ ـض ــارة عظيمة
تستطيع أن تعطي الكثير للعالم»،
ك ـم ــا اس ـت ـه ــدف ال ـج ــان ــب ال ـعــاط ـفــي،
فبحسبه «اآلن الــربـيــع» بـعــدمــا كــان

ظريف :آن اآلوان ألميركا
ولحلفائها لالختيار :إما الضغط أو
االتفاق
«الخوف والشك قد ّ
فرقا بني بلدينا
لعقود طويلة».
في أثناء ذلك ،عاد الوفد اإليراني إلى
ط ـهــران ،مـســاء أم ــس .وبـعــد تـضــارب
األن ـ ـبـ ــاء ع ــن اح ـت ـم ــال اج ـت ـم ــاع ــه مــع
وزراء خــارجـيــة أوروبـ ـي ــن ،أم ــس أو

ال ـي ــوم ف ــي ل ـ ــوزان ،أع ـل ـنــت واشـنـطــن
وط ـه ــران تــأجـيــل امل ـفــاوضــات بهدف
«التشاور».
وصـ ـ ـ ـ ّـرح م ـس ــاع ــد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي عـ ـ ـب ـ ــاس ع ـ ــراقـ ـ ـج ـ ــي ،بـ ــأن
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات بـ ــن ط ـ ـهـ ــران وال ـ ـقـ ــوى
ال ـك ـبــرى سـتـسـتــأنــف األربـ ـع ــاء .وفــي
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات نـ ـقـ ـلـ ـه ــا الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون
ّ
ال ـح ـكــومــي ،ق ــال إن «م ــن ال ـض ــروري
اآلن إجــراء مشاورات وتنسيق» ،كما
أوضــح أنــه «فــي األيــام األخيرة جرت
مفاوضات جدية ومكثفة بني الفرق
اإلي ــران ـي ــة ومـجـمــوعــة  ،»1+5مشيرًا
إلـ ــى أن وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي
س ـي ـل ـت ـقــي مـ ــع نـ ـظ ــرائ ــه األوروب ـ ـيـ ــن
اليوم في برلني.
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،أوضـ ـ ـح ـ ــت امل ـت ـح ــدث ــة
ب ــاس ــم وزارة ال ـخــارج ـيــة األمـيــركـيــة

عاد الوفد اإليراني إلى طهران مساء أمس (أ ف ب)

م ـ ـ ــاري هـ ـ ـ ــارف ،أن ك ـ ـيـ ــري ،ال ـ ـ ــذي مــا
زال ف ــي مــديـنــة لـ ــوزان الـســويـســريــة،
سيلتقي نظراءه الفرنسي واألملاني
والبريطاني ،قبل أن يعود في عطلة
نهاية األسبوع إلى واشنطن.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت« :أج ـ ــريـ ـ ـن ـ ــا سـ ـلـ ـسـ ـل ــة م ــن
املـ ـح ــادث ــات امل ـك ـث ـفــة م ــع إي ـ ـ ــران ،هــذا
األسبوع ،ورأينا أنه خالل املفاوضات
م ــن امل ـهــم أن ن ـت ـشــاور عـلــى مستوى
عال مع شركائنا».
وأيـ ـ ـض ـ ــا ب ـ ـهـ ــدف «الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاور» ح ــول
املـفــاوضــات الـنــوويــة ،اجتمع زعماء
بريطانيا وفــرنـســا وأملــان ـيــا ،صباح
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،م ـ ـ ــع م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاس ــة
ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
فـيــديــريـكــا مــوغـيــريـنــي ،عـلــى هامش
قمة االتحاد املنعقدة في بروكسل.
واسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــرق االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع  40دق ـي ـق ــة
«ج ــرى الـتــركـيــز خــالـهــا عـلــى تـبــادل
املعلومات عن مسار املفاوضات مع
إيران» ،فيما وصف مصدر االجتماع
ب ــأن ــه «ج ـل ـس ــة غ ـي ــر رس ـم ـي ــة م ـف ـيــدة
للتنسيق والتشاور».
وف ـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي بـ ـع ــد ق ـمــة
االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،صـ ـ ـ ّـرحـ ـ ــت
امل ـس ـت ـشــارة األملــان ـيــة أنـغـيــا ميركل
بأن القادة األوروبيني يريدون ختامًا
ناجحًا للمحادثات الـنــوويــة ،لكنها
ّ
يتعي أن يكون االتفاق
أضــافــت أنــه
ذا صدقية.
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،أف ـ ــاد ت ـقــريــر ســري
ل ـل ــوك ــال ــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـط ــاق ــة ال ــذري ــة
ال ـتــاب ـعــة ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة بـ ــأن إيـ ــران
م ـس ـت ـمــرة ف ــي ال ــوف ــاء بــال ـتــزامــات ـهــا،
ب ـمــوجــب االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي امل ـبــدئــي
الذي أبرمته مع القوى العاملية الست
في تشرين الثاني .2013
وجاء في التقرير أن إيران ال تخصب
اليورانيوم إلى درجة تركيز أعلى من
خمسة فــي املـئــة ،كما أنـهــا لــم تحقق
«م ــزيـ ـدًا م ــن ال ـت ـق ــدم» ف ــي أنـشـطـتـهــا
ال ـج ــاري ــة ف ــي مـنـشــأتــن للتخصيب
وم ـفــاعــل يـعـمــل ب ــامل ــاء الـثـقـيــل تحت
اإلنشاء.
(األخبار ،وكاالت)

تقرير

تمويل أوروبي لليونان لقاء «إصالحات» ال تشمل «التقشف»
أع ـل ـنــت ال ـح ـكــومــة ال ـيــونــان ـيــة أنـهــا
ّ
ستقدم «الئحة كاملة باإلصالحات
(ال ـ ـتـ ــي ال ـت ــزم ـت ـه ــا خـ ـ ــال اج ـت ـم ــاع
م ـج ـم ــوع ــة ال ـ ـيـ ــورو فـ ــي  20ش ـبــاط
امل ـ ــاض ـ ــي) خـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة»،
بـحـســب ب ـيــان ص ــدر ي ــوم أم ــس عن
اجـ ـتـ ـم ــاع ُعـ ـق ــد ب ـط ـل ــب مـ ــن رئ ـي ــس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـي ــون ــانـ ـي ــة ال ـك ـس ـي ــس
ت ـ ـس ـ ـي ـ ـبـ ــراس ع ـ ـلـ ــى ه ـ ــام ـ ــش ال ـق ـم ــة
األوروبـ ـي ــة امل ـص ـغــرة فــي بــروكـســل،
ض ــم امل ـس ـت ـش ــارة األمل ــانـ ـي ــة أن ـغ ـيــا
ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند.
وكشف رئيس املفوضية األوروبية
ج ـ ـ ـ ــان ك ـ ـ ـلـ ـ ــود ي ـ ــون ـ ـك ـ ــر ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،أن
امل ـ ـ ـفـ ـ ــوض ـ ـ ـيـ ـ ــة سـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــع ب ـ ـت ـ ـصـ ــرف
ال ـي ــون ــان «م ـل ـي ــاري ي ـ ــورو (لـلـسـنــة
 ،)2015م ـصــدرهــا أمـ ــوال أوروب ـي ــة
ً
غـيــر مـسـتـخــدمــة» ،قــائــا إن الـهــدف
م ــن ال ـت ـم ــوي ــل ل ـي ــس «مـ ـ ــلء خ ــزائ ــن
ال ــدول ــة» ،ب ــل «ت ـعــزيــز ال ـج ـهــود مــن
أج ــل الـنـمــو والـتــاحــم املـجـتـمـعــي»،
وال س ـ ـي ـ ـمـ ــا «م ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة م ـش ـك ـل ــة
بـطــالــة ال ـش ـبــاب»« .ل ــم نــذكــر أرقــامــا
أو الـ ـت ــزام ــات م ـ ـحـ ــددة» ،أوض ـح ــت
امل ـس ـت ـشــارة أن ـغ ـيــا م ـي ــرك ــل ،قــائـلــة
ُ
إنـ ــه «لـ ــن ت ـ ـصـ ـ َـرف امل ـب ــال ــغ إال بـعــد

(ال ـتــزام الـيــونــان) الـتـعـهــدات» ،رغــم
إقـ ـ ــرارهـ ـ ــا بـ ـح ــراج ــة األزم ـ ـ ـ ــة ،ح ـيــث
ت ـت ـســارع ح ــرك ــة هـ ــروب الــرســام ـيــل
مــع سـحــب نـحــو  300مـلـيــون يــورو
من الحسابات املصرفية خالل يوم
األربعاء وحده.
ك ــذل ــك ،اس ـت ـح ــق اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن ي ــوم
أمــس تسديد شريحة من القروض
ت ـف ــوق قـيـمـتـهــا  330م ـل ـيــون ي ــورو
لصندوق النقد الدولي قبل تجديد
عقود لسندات الخزينة بقيمة 1,6
مليار يــورو األسـبــوع املـقـبــل .علمًا
بــأن «خــزائــن البالد قد تفرغ تمامًا
ف ــي ن ـي ـســان» امل ـق ـبــل ،فـيـمــا تـحـتــاج
أثـيـنــا «لــدفــق أم ــوال جــديــدة يــراوح
م ــا ب ــن م ـل ـيــاريــن وث ــاث ــة م ـل ـيــارات
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورو» ،ب ـ ـح ـ ـسـ ــب امل ـ ـح ـ ـل ـ ـلـ ــن ف ــي
مصرف بيرنبرغ.
وت ـع ـ ّـول ال ـح ـكــومــة ال ـيــونــان ـيــة على
تسديد الشريحة األخيرة من خطة
امل ـ ـسـ ــاعـ ــدة ،وق ـي ـم ـت ـه ــا  7م ـل ـي ــارات
يورو ،من أصل قيمة إجمالية تبلغ
 240مليار يورو .كذلك ترغب أثينا
في الحصول على  1,9مليار يورو،
ه ــي قـيـمــة ف ــوائ ــد ال ـس ـن ــدات ،بشكل
سريع من البنك املركزي األوروبي.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،رأى ال ـ ـنـ ــاطـ ــق ب ــاس ــم

الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـي ــون ــانـ ـي ــة ،غ ــاب ــري ـي ــل
س ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاري ـ ـ ــدي ـ ـ ــس ،أن نـ ـتـ ـيـ ـج ــة
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع «إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ومـ ـهـ ـم ــة»،
مــوضـحــا أن الئ ـحــة «اإلص ــاح ــات»
لـ ــن ت ـش ـم ــل «أي ت ــدابـ ـي ــر ت ـق ـش ــف»،
وأنها ستتضمن بنودًا كـ «التهرب
ال ـ ـ ـضـ ـ ــري ـ ـ ـبـ ـ ــي واإلدارة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة
والـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة وال ـ ـف ـ ـسـ ــاد وت ـش ـج ـيــع
االستثمار».

ّ
تعول اليونان على تسديد
الشريحة األخيرة من خطة
المساعدة ،وقيمتها  7مليارات
يورو
«م ــن ال ــواض ــح أن ــه ل ــن ي ـتــرتــب على
ال ـيــونــان أن تـتـخــذ تــداب ـيــر مسببة
لــانـكـمــاش» ،ق ــال رئـيــس الـحـكــومــة
ال ـي ــون ــان ـي ــة ال ـك ـس ـيــس ت ـس ـي ـبــراس،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن «ج ـ ـم ـ ـيـ ــع امل ـ ـشـ ــاركـ ــن
أك ــدوا اسـتـعــدادهــم للعمل مــن أجــل
تــرم ـيــم قـ ــدرة ال ـح ـكــومــة الـيــونــانـيــة
على التمويل» ،متوقعًا أن تصرف
املفوضية األوروبـيــة قريبًا «مبالغ

ك ـب ـي ــرة» م ــن ال ـص ـنــاديــق الـهـيـكـلـيــة
األوروبية لدعم برامج اجتماعية.
وفـ ـيـ ـم ــا ألـ ـ ـ ـ ّـح الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـف ــرن ـس ــي
ف ـ ــرانـ ـ ـس ـ ــوا هـ ـ ــوالنـ ـ ــد ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـق ـ ــادة
الـ ـي ــون ــانـ ـي ــن «ألن ي ـ ـكـ ــونـ ــوا أك ـث ــر
دق ــة ب ـشــأن اإلص ــاح ــات ،وع ـلــى أن
ُ
ت ـ ـقـ ــدم بـ ــأسـ ــرع م ـم ــا هـ ــو م ـت ــوق ــع»،
رأى رئـ ـي ــس وزراء ل ــوك ـس ـم ـب ــورغ
كــزاف ـي ـيــه بـيـتـيــل أن ــه «ي ـج ــب إع ــادة
إحالل الهدوء في هذا امللف ،ذلك أن
مستقبل بلد (الـيــونــان) ومستقبل
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي أي ـ ـضـ ــا ع ـلــى
امل ـ ـحـ ــك» ،ح ـي ــث يـ ـس ــود ال ـت ــوت ــر فــي
أوروبـ ــا مـنــذ بـضـعــة أســاب ـيــع .ففي
م ـق ــاب ــل م ــا ي ــوص ــف ب ـت ـص ـلــب دول
ال ـش ـم ــال األوروب ـ ـ ــي ف ــي مـطــالـبـتـهــا
الـ ـي ــون ــان ب ـ ــإج ـ ــراء «اإلص ـ ــاح ـ ــات»
لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء «إنـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاذه ـ ـ ـ ــا» م ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،رد
اليونانيون بتهديدات قالت مجلة
«اإلي ـ ـكـ ــونـ ــوم ـ ـي ـ ـسـ ــت» ف ـ ــي عـ ــددهـ ــا
األخـ ـي ــر إن م ــن ش ــأن ـه ــا أن ت ـحــدث
«فوضى جيوبوليتيكية» ،إذ هدد
وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع الـ ـي ــون ــان ــي ب ــإغ ــراق
أوروب ـ ـ ــا ب ــامل ـه ــاج ــري ــن ،ال ـج ـهــاديــن
ضـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــا ،وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــدل
اليوناني أملانيا (الــدائــن األساسي
لـلـيــونــان) بــدفــع تـعــويـضــات بقيمة

 160مـ ـلـ ـي ــار ي ـ ـ ــورو لـ ـق ــاء األض ـ ـ ــرار
الـتــي سببتها فــي ال ـحــرب الـعــاملـيــة
ال ـثــان ـيــة ،م ـه ــددًا ب ـم ـصــادرة مـبــانــي
مـ ـعـ ـه ــد «غـ ـ ــوتـ ـ ــه» وم ـ ـ ـنـ ـ ــازل األمل ـ ـ ــان
ال ـس ـي ــاح ـي ــة ف ــي الـ ـي ــون ــان ،بـحـســب
املجلة التي أشارت أيضًا إلى تقديم
تـسـيـبــراس مــوعــد زي ــارت ــه لــروسـيــا
للقاء رئيسها فالديمير بوتني في
نيسان كـ «رسالة (تهديد) واضحة
وفجة» .وتشير املجلة إلى «الخطر
الداهم» املحدق باليونان ،واملتمثل
ب ـخ ـس ــارت ـه ــا ال ـس ــري ـع ــة ل ـل ـس ـيــولــة،
ط ــارح ــة «شـ ــروطـ ــا» ل ـل ـت ـمــويــل تـبــدأ
ب ـت ـخ ـل ــي ال ـ ـيـ ــونـ ــان عـ ــن «االب ـ ـ ـتـ ـ ــزاز»
واس ـت ـب ــدال وزي ــر املــال ـيــة «ال ـثــرثــار»
يــان ـيــس ف ــاروف ــاك ـي ــس ب ــآخ ــر «أك ـثــر
بـ ـ ــراغ ـ ـ ـمـ ـ ــات ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،وبـ ــال ـ ـت ـ ـخ ـ ـلـ ــي ع ــن
ال ـشــريــك ف ــي ال ـح ـكــومــة االئ ـتــاف ـيــة،
ح ـ ــزب «الـ ـي ــون ــانـ ـي ــون امل ـس ـت ـق ـلــون»
ال ـ ـقـ ــومـ ــي ،وال ت ـن ـت ـه ــي ب ـ ـ ــأن ي ـق ــدم
ت ـس ـي ـب ــراس ب ـن ـف ـس ــه ع ـل ــى تـحـطـيــم
صــدق ـيــة «س ـي ــري ــزا» وال ـق ـضــاء على
طـ ـم ــوح ــاتـ ـه ــا قـ ـ ـض ـ ـ ً
ـاء مـ ـبـ ــرمـ ــا ،ب ــأن
«ي ـف ـســر لـنــاخـبـيــه ك ـيــف أن الــوعــود
الفاقعة لحملة سيريزا االنتخابية
ال يمكن تحقيقها»!
( األناضول ،أ ف ب)

