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أمرت مـحـكـمـة إسـرائـيـلـيـة بـسجن
شاعرة عـربية خمـسة أشهر بـتهمة
الــتـحــريض عــلى االرهــاب بــسـبب
قــصــيــدة وتــصــريــحــات لــهـا عــلى
مـواقع التـواصل االجـتمـاعي أثـناء
مـوجـة من هـجـمات الـفـلـسطـيـنـي
في الــشــوارع. ونــشــرت الــشــاعــرة
دارين طـاطور ( 36عـامـا) تـسـجيال
مـصـورا عـلـى فـيـسـبـوك ويـوتـيوب
ظـهـرت فـيه وهي تـلـقي قـصـيـدتـهـا
(قـاوم يـا شـعـبي قـاومهم) كـخـلـفـية
صــوتـيـة لــلـقـطــات لـفـلــسـطـيــنـيـ
مـلــثـمـ يــلـقـون احلــجـارة وكـرات

. النار على اجلنود اإلسرائيلي
ونــشـرت الــشــاعــرة الـقــصــيـدة في
تــشــرين األول  2015وسط مــوجــة
فــلـسـطـيــنـيـة مـن عـمـلـيــات الـطـعن
. وإطالق النار ودهس اإلسرائيلي
واعتقلتها الـسلطات بعد ذلك بأيام
ـثـلـو االدعـاء إن مـا نـشـرته وقـال 
عـلـى مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي
ثـل حتريـضا عـلى العـنف. ونفت

هي ذلك.
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وحــــول مــــدافــــعــــون عـن احلق في
حريـة التعـبيـر قضيـتها إلى قـضية
رأي عـام. ولـفتت الـقـضـية االنـتـباه
تـطـورة الـتي إلى الـتـكـنـولـوجـيـا ا
تــســتــخــدمـــهــا األجــهــزة األمــنــيــة
اإلسرائيلية لـتتبع مواقع التواصل
االجـتـمـاعي لـتـحـديـد مـسـتـخـدمـ
يشتـبه أنهم يحرضـون على العنف

أو يخططون لهجمات واعتقالهم.
وقـــالت الـــشــاعـــرة إن الــســـلــطــات
اإلسـرائيـلية أسـاءت فهـم القـصيدة
فــهي ال تـــتــضــمن حتــريــضــا عــلى
ـــقـــاومـــة الـــعـــنف بـل بـــاألحـــرى ا

السلمية.
وتعثرت منذ عام  2014مفاوضات

ـتـحـدة بـشـأن تـدعـمـهـا الــواليـات ا
إقامة دولة فلسطينية.

وواجـــــهت داريـن طــــاطـــــور كــــذلك
سانـدة جماعة إرهابية. اتهامات 
ــثــلــو االدعــاء إنــهــا أبـدت وقــال 
تــأيـيــدهـا لــدعـوة جــمـاعــة اجلـهـاد

اإلسالمي الفلسطينية النتفاضة.
وقـالت لـلصـحـفيـ في مـحكـمة في
الـــنـــاصـــرة في شـــمـــال إســـرائـــيل
(توقعت يـكون سجن ولألسف كان
فيه سجن. ما فيه مفاجآت ألن هاي
مــحــكــمــة إســرائــيــلــيــة مــحــكــمــة
ا إسرائـيـلـيـة مـا في عـدالـة مـعـهـا 
يـــكــون فـــيه مـــتــهم فـــلـــســطـــيــني.
وبــــاألســـاس بـــيــــكـــون احملــــكـــمـــة
سـيـاسيـة وأنـا مـحكـمـتي سيـاسـية

من بدايتها حلد اآلن).
وتنـتمي دارين لألقـليـة العـربية في
إسرائيل التي تمثل باألساس أبناء
وأحـفـاد الفـلسـطـينـيـ الذين بـقوا
في أراضيـهم بعـد حرب عام 1948
بــ الـعـرب والـيـهـود الـتي أعـقـبت
تـأسيس دولـة إسرائـيل. وفر مـئات
األلوف أو أجبروا على ترك ديارهم

في ذلك الوقت.
وأضـافت احملـكـمـة حكـمـا بـالـسجن
ستة أشهـر مع إيقاف التنـفيذ وفقا
لـلـوقـائع الـرسـمـيـة لـلـجـلـسـة الـتي
نشرتهـا وزارة العدل. وقالت جابي
السكي مـحامـية دارين إن مـوكلـتها

ستطعن على احلكم والعقوبة.
وتـــــقـــــول إســـــرائــــيـل إن مـــــوجــــة
الـهجـمات الـفلـسطـينـية عام 2015
أثـارتـها حتـريـضات عـلى االنـترنت

وأطلقت حملة قضائية لوقفها.
وزادت اإلدانـات بسـبب الـتـحريض
على االنترنت إلى ثالثة أمثالها في
إســرائــيل مــنــذ عـام  .2014وزادت
احملــاكـمــات الــعـســكــريـة كــذلك في
الـضــفـة الــغـربـيــة احملـتــلـة وأغـلب

. تهم من الشبان الفلسطيني ا
ـان االسرائيلي الى ذلك  أعلن البر
الـــثالثـــاء انه ســـيـــعـــقـــد جـــلـــســة
اسـتـثــنـائـيـة حــول قـانـون "الـدولـة
ـثـير الـقـوميـة لـلـشعب الـيـهودي" ا
للجدل في الثامن من آب/اغسطس

قبل. ا
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ـعـارضة (من وكان  52نـائـبـا من ا
أصل  120في اجملـــلس) دعــوا الى
ان عقد اجلـلسة بعد أن أنـهى البر
اضي. دورته الصيفية اخلميس ا
ان ويؤكـد القـانون الـذي أقره الـبر
االســــرائــــيــــلـي بــــدعم مـن رئــــيس
احلـكـومـة بـنـيـامـ نـتـانـيـاهـو في
الـتـاسع عـشـر من تـمـوز/يـولـيو ان
اقــامــة "بـــلــدات يــهــوديــة جــزء من
نح اليهود صلحـة الوطنيـة" و ا
ـصـيـر احلق "احلـصـري" لـتـقـريـر ا

في اسرائيل.
كما يـعتبـر العبريـة اللغة الـرسمية
الــوحـــيــدة الســرائــيـل في حــ لن
يــكـــون لــلــعــربــيــة اكــثــر من وضع

"خاص" لم يحدد بعد.
وهـذا الـقــانـون جـزء من الــقـوانـ
ثـابة دستور االساسيـة التي هي 

في اسرائيل.
وسـتركـز النـقاشـات خالل اجللـسة
االستثـنائيـة على "قانون اجلـنسية
ــــــســـــاواة ومـــــســــــاسـه بـــــقــــــيم ا
ــوقـراطــيــة" بـحــسب نـواب والـد
ـكن ان تـتم الـدعـوة ـعــارضـة. و ا
الى انعقاد الكنيست خارج دوراته
عتادة اذا تقـدم بالطلب ما ال يقل ا
عن  25نـــائــبـــا لـــكـن اجلـــلـــســة ال

تتضمن تصويتا.
واستبعد آفي ديشتر مقرر القانون
والنائب عن حزب الليكود اليميني
بزعـامة نـتانيـاهو الـثالثاء لالذاعة
الـعــسـكــريـة أي تــعــديل في الـنص

بـــعــــدمــــا نــــدد الــــنــــواب الــــعـــرب
االســرائــيـلــيــون به مــعــتـبــرين انه

"عنصري" ومثلهم زعماء الدروز.
ثل العـرب االسرائيـليون 5?17 و
ـئـة مـن سـكـان اسـرائــيل الـبـالغ بـا

. عددهم نحو ثمانية مالي
وصـــرح ديــــشـــتــــر "ال أرى مـــبـــررا
لـتعـديل هـذا القـانـون االساسي من
أجل أخـــذ الـــدروز فـي االعـــتـــبــار".
وكـان هــذا الـنـائـب أيـد الـتــصـويت
عـلى قـانـون عـادي مــنـفـصل يـحـدد

وضع هؤالء.
وتـقـول وسـائل االعالم ان الـرئـيس
رؤوفـــ ريـــفـــلـــ الـــذي يـــتـــمـــتع
بـسـلـطات رمـزيـة أكـد االثـن خالل
لقاء مع نواب عرب اسرائيلي انه
يـــعــــتـــزم تـــوقـــيـع نص الـــقـــانـــون
بـالـعـربيـة لـلتـعـبـير عن مـعـارضته.
لـكن متـحدثـة بـاسمه رفـضت تأكـيد
ذلـك لـــوكـــالـــة فـــرانس بـــرس لـــدى
سـؤالـهـا. وشـدد ديـشـتـر من جـهـته
على ضرورة ان يوقع الرئيس نص
الـقـانون بـالعـبـرية الـلغـة الـرسمـية
في الـبالد. واضـاف ان ريفـلـ "حر
باضـافة اشـارة بالـلغـة العـربية اذا

شاء".
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واظـــهــر اســـتــطالع لـــلــرأي اجــراه
ـوكـراسي" ان مــعـهــد "اسـرائـيـل د
 %46من االسرائيلي يؤيدون
الــقـــانــون من بـــيــنــهم  %52,3من
الـيـهـود. وشـمل االســتـطالع عـيـنـة
تـمثـيـلـية من  600شخص بـهامش

خطأ بلغ .4,1%
وكــان نــتـــانــيــاهــو أعــلن االحــد ان
قـوانـ  اقـرارهـا سـابـقـا تـضـمن

ساواة لغير اليهود. ا
اال ان الـــعــــرب انـــتـــقــــدوا الـــقـــرار
وخـــصــوصــا الـــدروز الــذين يـــبــلغ
عـــــددهم فـي اســــرائـــــيل  130الف

ودعـــــا رئـــــيـس هـــــيـــــئـــــة االركــــان
االســـرائــــيـــلـي غـــادي ايــــزنـــكـــوت
الــثالثـاء جــمــيع اجلــنــود الى تـرك

السياسة خارج اجليش.
وقـــال في بــيــان "نــحـن مــلــتــزمــون
احلـفــاظ عـلى الـكــرامـة االنـســانـيـة
بغض النظر عن االتنية او الدين".
واضـاف "مـهــمـتـنـا ورفــقـة الـسالح
ـــشـــتـــركــــة مع االشـــقـــاء الـــدروز ا
والبدو وغـيرهم من االقلـيات الذين
يـخــدمـون في اجلـيش االسـرائـيـلي

ستستمر مصدر الهام لنا".

بعـد مرور نـحو شـهرين ونـصف الشـهر عـلى اجراء االنـتخـابات الـعامة
تعلقة بانعقاد جند من الضرورة أن يتم التذكير باالجراءات الدستورية ا
اجلـلـســة األولى جملـلس الــنـواب وانـتـخــاب رئـيس اجلــمـهـوريـة وتــكـلـيف
مرشح الكتلة النيابية االكثر عدداً لتشكيل طاقمه الوزاري والتأكيد على
ـهمـة بـاسرع وقت. مـبدئـيـاً كان الـسبب من وضع ضرورة أجنـاز هذه ا
ادة (56) من الـدسـتـور الـتي تـتـضـمن ان جتـرى انـتـخـابـات عـضـويـة ا
مـجلـس الـنواب قـبل (45) يـومـاً من انـتـهـاء عـمـر الـدورة الـنيـابـيـة كـأقل
تقديـر هو لـضمـان عدم غـياب مجـلس النـواب (الفـرع االول من السـلطة
الـتـشـريعـيـة) وبـأمل ان تـعـلن الـنـتـائج بـعـد حـسم الـطـعـون عـلـيـهـا كـافة
ــدة عــلى أن تــعـطى الـ  15 يــومـاً ـصــادقــة خالل شــهــر من هــذه ا وا
تبقية لرئيس اجلمهورية في دعوته للمجلس اجلديد باالنعقاد لكن ثمة ا
ظروفاً رافقت العـملية االنتـخابية اسهـمت في تأخيرها. بـحسب القانون
رشـح على نـتائج االنـتخابـات االوليـة تقدم عـلى مرحـلت فأن طعـون ا
سـتقـلة لالنـتخـابات ـفوضـ لـلمـفوضـية الـعلـيـا ا االولى امام مـجلس ا
والثانية امام الهيـئة القضائية لالنـتخابات في محكمـة التمييز االحتادية
ويستغرق حسمهـا امام هات اجلهت سويـة بحدود اسبوع لكي يتم
بعدها االعالن عن النتائج النهائية لالنـتخابات العامة وترسل للمصادقة
ادة ( 93 /سابعاً) من الدستور امام احملكمة االحتادية العليا بحسب ا
وهي بحسب التـجارب السابـقة لن تأخـذ وقتاً طويال رغم أنـنا نتوقع أن
تتلقى احملكـمة في هذه الدورة طعـوناً كثيـرة بالنظر لـلظروف التي رافقت
العملية االنتخابية. وبعـد هذه االجراءات يدعو رئيس اجلمهورية مجلس
الـنــواب اجلــديـد لالنــعــقـاد في جــلـســته بــرئـاســة اكــبـر االعــضـاء ســنـًا
تـخصـص لتـرديـد الـقـسم ويـتم بـعـدهـا انـتـخـاب رئـيس اجملـلس ونـائبـيه
وهذه اجللـسة تنـعقد خالل (15 ) يوماً من مـصادقـة احملكمـة االحتادية
العليا على النتائج وفقاً للمادت (55 -54) من الدستور. وخالل ثالثة
ايام من انتهاء عملية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه يبدأ الترشيح
ـنصب رئـيس اجلـمـهـوريـة الـذي يـجب أن تـنتـهي عـمـلـيـة انـتخـابه خالل
شهر من تاريخ انعقاد اجللسة االولى جمللس النواب حيث تتضمن هذه
رشـح والنـظر في طعـون من لم يتم قبول دة اعالن الترشـح وقبول ا ا
ادة ترشـحـيهم واالنـتـخاب داخـل مجـلس الـنواب وهـو مـا نصت عـلـيه ا
ـنصـب رئيس / ب) من الـدسـتـور واحـكـام قـانـون الـتـرشح  ( /72ثـانيـاً
اجلـمـهـوريـة رقم ( 8 لـسـنة  2012 ) وعـلى رئـيس اجلـمـهـوريـة وخالل
 (15 ) يومـاً من انـتخـابه أن يـكلف مـرشح الـكتـلة الـنـيابـيّـة االكثـر عدداً
بتـشكـيل احلكـومـة الذي بـدوره علـيه أن يـنجـز مهـمته خالل (30) يوماً
تبـدأ من تاريـخ التـكلـيف ويـعرض مـرشحـيه عـلى مجـلس الـنواب لـغرض
ادة  (76) من الدستور. هذا يعني أن نيلهم الثقـة وفق ما ذهبت اليه ا
نـصوص عـليـها في الـدستـور والقـوان يـقضي السـقف االعلى لـلمـدد ا
بوجود أكثر من (110) يوماً لالنتهاء من تشكيل مجلس النواب اجلديد
وانـتـخــاب رئـيس اجلــمـهــوريـة وتـشــكـيل احلــكـومـة من بــعـد االعالن عن
ـدة الـتي تـسـتـغـرقـهـا الـنـتـائج االبـتـدائـيــة لالنـتـخـابـات وهـذا من غـيــر ا
صادقـة. مع اخذ النظـر أن النتائج احملكمة االحتـادية العلـيا في عملـية ا
االبـتـدائـيـة ولـغايـة االن لـم تـعلـن وذلك أن الـقـانـون لم يـحـدد مـدة زمـنـية
ـستقلة لالنتخـابات العالن النتائج االولية. ومن معينة للمـفوضية العليا ا
ـلف االنتـخـابات ـعـنيـة  ثَّم جند أن عـلى جـميـع اجلهـات ذات الـعالقة ا
سـؤولـية بـأن تكـثف جهـودها اخـتزاالً لـلوقت وأن ونتـائجـها أن تـتحـمل ا
كن حيث أن الدستور والقوان ذات العالقة تنجز مهمتها باسرع مـا 
ـهـام باقـل من ذلك لكي وضعت سـقـفـاً اعلـى فقط وبـامـكـان اجناز تـلك ا
دة التي مضت قـراطية إلى االمام خصوصاً وأن ا تمضي العملية الد
لـيـست بـالــقـلـيـلــة. ونـرى أن يـتـولى مــجـلس الـنـواب
ـناسبة لـضمان سرعة اعالن قبل وضع االليات ا ا
النـتـائج وضـمان شـفـافـيتـهـا من خالل سن تـعديل
جديد لـقانون االنـتخابات الـعامة رقم (45 ) لسنة
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دارين طاطور 

شـخص وهـم يـخـضـعـون لـلـخـدمة
العسكرية االجبارية او يعملون في
الـشـرطـة الى جـانـب االسـرائـيـلـي
الــيــهــود. ووصف الــنــواب الــعـرب

القانون بانه "عنصري".
ودعـا عـدد مـتـزايد من الـسـيـاسـي
الــيـهـود الى ادخــال تـعـديالت عـلى

القانون لتبديد مخاوف الدروز.
ووقع ثــمــانــيــة مـن قــادة الــشــرطـة
الــســابـــقــ وثالثــة رؤســاء اركــان
ســــابـــقــــ وعـــشــــرات الـــضــــبـــاط
تقاعدين عرائض تنتقد القانون. ا
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اوال :- العراق بحـاجه الى دستور جديـد ... لغرض اخلوض في هذا
تعلقه به وهي :  وضوع نسلط الضوء على بعض التعاريف ا ا

اني .  النظام السياسي والنظام الرئاسي والنظام البر
حـدد بـعض الفـقـهاء الـنـظام الـسيـاسي بـأنه ... "مـجمـوعة الـتـفاعالت
ــتـعــلـقـه بـالــظـاهـره ــتـشــابـكه ا ـتــداخـله وا الــسـيــاسـيه والــعالقــات ا
السياسيه ." اما النظام الرئاسي ... هو "النظام الذي يقوم على مبدأ
ـارسة تـاز بـأستـقالليـة كل سـلطه في  الـفصل الـصـارم للـسلـطه و
ـاني ... هو : النـظام الذي مهـامها واخـتصاصـاتها". امـا النظـام البر
رن ب الـسلطـات ويتمـيز بالـتعاون والـتوازن ب يقـوم على الفـصل ا
السـلطه الـتنفـيذيه والسـلطه الـتشريـعيه ."لـقد صدر دسـتور جمـهورية
العـراق بتاريخ  / 30كانـون الثاني / 2005والذي حـدد مالمح هذه
ـــاده االولى مــنه ... ان الـــعــراق اصــبح دوله اجلــمــهـــوريه فــجــاءت ا
ـقـراطي ـاني) د احتـاديه ونـظـام احلـكم فــيـهـا جـمـهـوري نـيــابي (بـر
ضــامن لـوحــدة الــعـراق . ومـن خالل الـواقـع الـعــمــلي لــتـطــبــيق هـذا
الـدسـتـور الـذي جـاء مع احملـتل االمـريـكي والـتـحـالف الـدولي لم يـكن
كـذلك حـيث انه لم يـضـمن وحـدة العـراق واالسـتـقـرار فـيه بل الـعكس
جاء وهـو يحـمل في طيـاته اسباب تـقسـيم العـراق وانشـاء اقاليم وفق
ــفـردهــا او بــأجــمـاع ثالث شــروط بــسـيــطه تــتــخــذهـا احملــافــظــات 
محـافـظات العالن اقـليم يـرتبط في دوله اسـمهـا العـراق وهذا مـا جاء
واد من مفصال في الباب اخلامس / الفصل االول ( االقاليم) وفي ا
( (121 – 116وكـذلك الـفصل الـثـاني / احملـافـظات الـتي لم تـنـتظم
واد من ( . (123-122ان من يقرأ ويـرى بأم عـينيه في اقليم وفي ا
الـقـواعد الـتي بـينـهـا الدسـتـور هي قـواعد مـؤسـسه لالنفـصـال وليس
لالحتـاد كــمـا كـان الــعـراق ســابـقـا دولـه بـسـيــطه مـوحــده ذات نـظـام
جمهـوري نظام احلكـم فيه جمهـوري رئاسي . ان االستـعمار احلديث
ـره وبـعـد اتـفـاقـية ـتـحـده االمـريـكـيه جـاء هـذه ا ـتمـثـل بالـواليـات ا وا
سايكس-_بيكو لعام  1916للمنـطقه العربـيه وبالذات منـطقة اخلليج
العربي والـذي عملت هذه الـدول جاهده لـلوصول اليه واحـتالله بكافة
ا الـسبل لـتقـسيـمه والسـيـطره عـلى ثرواته وبـالذات الـنفـطيه مـنهـا و
ساعدهم على ذلك ايضا طيش وحمق النظام الصدامي السابق الذي
لم يعرف قواعد العـمل السياسي والدبلومـاسي النه نظام استند على
العنف والقهر للـشعب العراقي بكافة مكـوناته وبذلك فقد مهد الطريق
ـنـطقه فـكـان اول مـا قام به االسـتـعمـار اجلـديد لـوصـول احملتل الى ا
نطقه وهذا ما اسقاط النظام السابق واحتالل الـعراق والتواجد في ا
ي اجلـديــد الـذي بـدأت بــوادره بـعـد رسـمه الــكـبـار في الــنـظـام الــعـا
اسقاط االحتـاد السوفـيتي عام . 1991وعليه وحـيث ان نظام احلكم
اني  –احتادي ال بـد لـنا من تـسـليط كـما ذكـرنـا سابـقـا هـو نظـام بـر
الضوء على عيوب هذا النظام وكمـا حددها فقهاء القانون الدستوري

ا يلي :-  والتي تكمن 
1- زيـادة نفـقات الـدوله بـسبب ازدواج هـيـئاتـها عـلى مـستـوى الدوله

االحتاديه وعلى مستوى الواليات .
2- كثرة اخلالفات ب حكومة االحتاد وحكومات الواليات .

3- دخـول الـشـؤون االقـتـصـاديه في اخـتـصـاص حـكـومـات الـواليـات
يـضعف من قـدرة احلـكومه االحتـاديه عـلى رصد اقـتـصاديـات الدوله

لتحديد اهدافها القوميه  .
ومن يالحظ هذه الـنقاط يـراها مجـسده حالـيا في العـراق بعد صدور

الدستور اجلديد والذي هو محل البحث .
واسـتـكـمـاال لـلـبـحث سـنبـ بـعض االخـتالفـات بـ الـنـظـام الـرئاسي

اني (وللحديث صلة ) والنظام البر

بغداد
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درجـة اسمـائهم جانـبا والسـاكن ـتهمـ الغائـب ا الى ا
واد ا كـنـتم مـتهـمـ وفق ا ـؤشـرة ازائـهم  في الـعـناوين ا
ـبـيـنـة ازاء كل مـنـكم من قـانـون الـعـقـوبـات الـعـسكـري في ا
ـا ان مـحـل اقـامـتـكم ــؤشـرة ازاء اسـمـائــكم و الــقـضـايـا ا
مجـهول لـذا اقتـضى تبـليـغكم في الـصحـف احملليـة على ان
حتضروا امام احملـكمة الـعسكريـة الثالـثة خالل مدة ثالث
يــومـا مـن تـاريـخ نـشــر هــذا االعالن وعــنـد عــدم حــضـوركم
نـقـولة سوف جتـري مـحاكـمـتـكم غيـابـيـا وحجـز امـوالـكم ا
ـنقـولة واعـطاء احلق لـلمـوظفـ العـمومـي بـالقاء وغـير ا
حل اختفائكم على القبض عـليكم والزام كل شخص يعلم 
ان يخبر اجلهات العسكرية بذلك استنادا للمادة  (81 ) من
قانون اصـول احملاكمات اجلزائـية العسكري رقم  22 لسنة

. 2016
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{ طــــهـــــران (أ ف ب) - رفض وزيــــر
اخلــارجــيــة االيــراني مــحــمــد جــواد
ظــريف في تــغــريـدة مــســاء الــثالثـاء
الــتــصــريـــحــات االخــيــرة لـــلــرئــيس
االمـريــكي دونـالـد تــرامب مـؤكـدا ان
"الـتــهـديـدات والــعـقـوبــات واسـالـيب
الــعـالقــات الــعــامــة" االمــريــكــيــة "لن

جتدي".
وكـان تـرامب اكـد االثـنـ انه مـنفـتح
على مـفاوضات مع الـقادة االيـراني
"في اي وقت". وكـرر مــوقـفه الـثالثـاء
بــــالـــــقــــول "لـــــديّ شــــعــــور بـــــأنــــهم
ســيـتــحــدثـون إلــيــنـا فـي وقت قـريب
جــــدا...". وردا عــــلى عــــرض تــــرامب
ـــفـــاجـئ اجـــراء مـــحـــادثـــات بــدون ا
شروط مـسبـقة قـال ظريف ان "ايران
ـتـحـدة اجرتـا مـحـادثات والـواليات ا

." لسنت
b¹d  ‚UHð«

واضـــاف "تــــوصــــلــــنــــا مـع االحتـــاد
االوروبي/الـدول الـثـالث الـكـبـرى في
االحتـاد+روســيـا+الـصــ الى اتـفـاق
فـــريـــد مـــتـــعـــدد االطـــراف (االتـــفــاق
ــــكن الـــنــــووي). كــــان يــــعــــمل وال 
تـحدة ان تـلوم اال نفـسها للـواليات ا
النسحابها منه ومغادرتها الطاولة".
واكــد وزيــر اخلــارجــيــة االيــراني ان
"الـتــهـديـدات والــعـقـوبــات واسـالـيب
العالقات الـعامـة لن جتدي". واضاف
"جــــربــــوا االحــــتــــرام لاليــــرانــــيــــ

ولاللتزامات الدولية".
وكـان وزيـر الـداخــلـيـة االيـراني عـبـد

الـرضـا رحـمــاني فـضـلي ردّ في وقت
سابق عـلى عـرض الرئـيس االمـريكي
. اجـراء حــوار مع الــقـادة االيــرانـيـ
ــتـــحــدة "غـــيــر وقـــال إن الــواليـــات ا
جــديــرة بــالــثــقــة" في مــوقف عــكس
الــكــثــيـــر من الــتــشـــكــيك الــذي لــدى

االيراني ازاء الطرح االمريكي
و أعـلن مـسـتـشـار لـلـرئـيس االيـراني
حـسن روحـاني امس الـثالثـاء أن أي
ـتحدة يجب محادثـات مع الواليات ا
ان تـبدأ بـخـفض التـصـعيـد والـعودة

الى االتفاق النووي.
وكتب حـمـيد ابـو طالـبي عـلى تويـتر
"من يـؤمــنـون بـاحلــوار وسـيـلـة حلل
اخلـالفــات... عـــلــيـــهم أن يـــلــتـــزمــوا
بـأداتـهـا. فــاحـتـرام الـشـعب االيـراني
وخفض الـتصـرفات الـعدائـية وعودة
امـيـركـا لالتـفـاق الـنـووي من شـأنـهـا

عبّد الراهن". تمهيد الطريق غير ا
وكـان أبـو طـالــبي يـرد عـلى تـصـريح
لــلــرئــيس االمــريــكي دونــالـد تــرامب
االثن أعرب فيه عن استعداده للقاء
ــســؤولــ االيــرانــيـ "مــتى ارادو ا

ذلك" ودون شروط مسبقة.
وأضاف تـرامب "اعتـقد انـهم يريدون
لــقـائي. انــا مـســتـعــد لـلــقـائــهم مـتى
ارادوا" وذلك خالل مـؤتـمـر صـحافي
فـي الـــبــــيت االبــــيض بــــعــــد أقل من
اســبــوع عــلى تــبــادله تــهـديــدات مع

نظيره االيراني.
وقـــال ابـــو طـــالـــبـي ان ايـــران أبــدت
ــاضي انـــفــتـــاحــا إزاء احلـــوار في ا

خـصــوصـا خالل االتـصــال الـهـاتـفي
بــ روحـــاني والــرئــيـس االمــريــكي
الـــســـابق بـــاراك اوبــامـــا في الـــعــام
 .2013وكتب ابو طالبي ان االتصال
ــان آنـــذاك كــان "مـــرتـــكــزا عـــلى اال
بامكانية السـير في طريق بناء الثقة
عـبـر االلـتـزام بـاداة احلـوار. االتـفاق
النـووي كـان ثمـرة لاللـتزام بـاحلوار
ـتحدث فالبد من القـبول به". إال أن ا
بــاسـم وزارة اخلــارجــيــة االيــرانــيــة

بهرام قـاسمي صرح االثـن ردا على
تــــــرامـب ان احملـــــادثــــــات مع االدارة

االمريكية احلالية مستحيلة.
—ËU% WO½UJ «

وقـال قاسـمي أمـام صـحافـيـ "نـظرا
لالجراءات الـعـدائيـة الـتي قامت بـها
أمــريـكــا ضـد إيــران لن يــكـون هــنـاك
امـكانـيـة للـتـحاور مـعـها وان امـريـكا
كن الـثقة بـها يومـا بعد أثبت انه ال
يوم" بحسب ما نقلت عنه وكالة مهر

االيـــرانـــيـــة. الى ذلك و بـــعـــد لــقـــائه
الـزعيـم الكـوري الـشـمـالي كـيم جونغ
اون اثر تصـعيـد كالمي غير مـسبوق
مع كـوريـا الـشـمـالـيـة ابـدى الرئـيس
االمـريـكي دونــالـد تـرامب اسـتـعـداده
لـلــقـاء قـادة ايــران "مـتى ارادوا ذلك"
علن على الرغم من احلزم االمريكي ا
حيال طهران خالل االشهر االخيرة.
وردا عـلى ســؤال عن احـتـمــال لـقـائه
نـظـيـره االيرانـي حسـن روحانـي قال
تـــرامب االثـــنـــ "ال ادري ان كـــانـــوا
مــســتــعــدين. اعــتــقــد انــهـم يــريـدون
لــقـائي. انــا مـســتـعــد لـلــقـائــهم مـتى
ارادوا" مــعـــتـــبـــرا ان هـــذا الـــلـــقــاء
"سيكون جـيدا لهم وجيـدا لنا وجيدا
لـــلــعــالـم اجــمع" خــصـــوصــا "اذا مــا
استـطعنـا ان نفعـل شيئـا ذا مغذى ال
يـــكـــون اهـــدارا لــــلـــورق كـــاالتـــفـــاق
الــــســـابـق" في اشـــارة الـى االتـــفـــاق
الـنـووي الـذي وقـعـته الـدول الـكـبرى

مع ايران.
WK³M  …“UOŠ

في ايار اعـلن ترامب سـحب الواليات
ـتحـدة من االتـفـاق الـنـووي الدولي ا
نع ايران من الذي كان مفترضا ان 
حـيـازة قـنــبـلـة نـوويـة مـعـتـبـرا ايـاه
مـــتـــراخ جــدا. كـــمـــا اعـــاد فــرض كل
الـعــقـوبـات الــتي رفـعت بـعــد تـوقـيع
االتفـاق عام  2015ما تـسـبب بـضرر
ـضـطرة كـبيـر لـلشـركـات االوروبـية ا
لـلخـروج من ايـران تـفـاديـا الجراءات

عقابية امريكية.

ووضـــعت واشـــنـــطن الئـــحــة من 12
شــرطـا قــاســيـا البــرام اتـفــاق نـووي
جديد مع ايران. اال ان ترامب اكد في
قابل انه ال يضع اي شرط للقاء مع ا
روحـاني ســيـكــون اذا  االول بـ
رئيس امريـكي وايراني منذ الثورة

االسالمية عام .1979
غــيـر ان وزيــر اخلــارجـيــة االمــريـكي
مايك بومبيو عاد الحقا واوضح عبر
مـــحـــطـــة "سـي ان بي سي" ان لـــقـــاء
القمـة هذا قـد يحصل "في حـال اظهر
االيرانيون انهم مستعدون لتغييرات
جوهـرية في طـريقة مـعامـلة شـعبهم
واذا غــيـروا ســلــوكــهم اخلـبــيث" في
الشرق األوسط واذا اظهروا انفتاحا
ــــنع حــــقـــا عـــلـى اتـــفــــاق نــــووي "
االنــتــشـار الــنــووي". من جــهــته قـال
تـحدث باسـم مجلس االمـن القومي ا
االمريكي غاريت ماركيز ان "الواليات
ـتـحـدة مــسـتـعـدة التـخـاذ اجـراءات ا
اللـغــاء الـعـقـوبــات واعـادة الـعالقـات
الـدبـلـومــاسـيـة والـتـجـاريـة بـالـكـامل
والـــــســـــمـــــاح اليــــران بـــــتـــــطـــــويــــر
الـــتـــكــنـــولــوجـــيــا ودعـم اعــادة دمج
االقـــتـــصــــاد االيـــراني فـي الـــنـــظـــام

االقتصادي الدولي".
ـكنة ـرونة  واضاف مـاركيـز "هذه ا
فـقط في حـال كــانت هـنـاك تـغـيـيـرات
مـــلــمـــوســـة ومـــثـــبـــتـــة ودائــمـــة في
سـيـاسـات طـهـران. حـتى ذلك احلـ

سـتزداد الـعـقـوبات ثِـقال اذا لم يـغـير
النظام (االيراني) مساره". محمد جواد ظريف 


