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إيران

كيري :ال اتفاق ما لم تعالج طهران المسائل العالقة
ف ـ ــي م ـ ــا يـ ـشـ ـك ــل املـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة
للتوصل إلــى اتـفــاق ن ــووي بــن إيــران
ومـ ـجـ ـم ــوع ــة « ،»1+5ي ـج ـت ـم ــع وزيـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ــي م ـح ـم ــد جـ ــواد
ظريف مع نظرائه في مجموعة «،»1+5
نهاية األسـبــوع فــي فيينا ،فــي جلسة
م ـف ــاوض ــات شــاقــة لـلـتــوصــل إل ــى حل
إلح ــدى أب ــرز الـقـضــايــا الــدبـلــومــاسـيــة
الشائكة عامليًا ،في الوقت الــذي ّ
جدد
فيه الرئيس اإليــرانــي حسن روحاني
التأكيد أن إيران تمضي في املفاوضات
إلی األمــام «في ظل توجيهات املرشد
األعـ ـ ـل ـ ــى لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة» ،ال ـ ـ ـ ــذي ك ــان
ق ــد أع ـ ـ ــاد ،ق ـب ــل أي ـ ـ ــام ،ال ـت ـش ــدي ــد عـلــى
«الخطوط الحمراء» ألي اتفاق مرتقب.
وبعد سنوات طويلة من التوتر و20
شـهـرًا مــن املـنــاقـشــات الـشــاقــة ،تحاول
األط ــراف الـتــوصــل إلــى اتـفــاق نهائي،
غ ــالـ ـب ــا مـ ــا يـ ــوصـ ــف بـ ــأنـ ــه ت ــاريـ ـخ ــي،
بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع دن ـ ـ ـ ـ ّـو نـ ـه ــاي ــة امل ـه ـل ــة
النهائية التي حددتها هذه األطــراف،
في نهاية حزيران الجاري ،والتي من
املـمـكــن ت ـمــديــدهــا ،وف ــق م ــا أوح ــت به
الـتـصــريـحــات امل ـت ـبــادلــة ،خ ــال األي ــام
املاضية.
وف ـي ـم ــا ي ـن ـت ـظــر وص ـ ـ ــول ظ ــري ــف إل ــى
فيينا ،السبت ،حيث سيلتقي كيري،
ث ـ ّـم يلحقهما وزراء مجموعة «»1+5

ّ
ـ ـ ـ حـ ــذر ال ــوزي ــر األم ـي ــرك ــي ،أمـ ــس ،من
أن ــه لــن ي ـكــون ه ـنــاك ات ـفــاق بــن إي ــران
وال ــدول الـكـبــرى ،إن لــم تعالج طهران
املـســائــل الـعــالـقــة فــي ه ــذا امل ـلــف .وقــال
خالل مؤتمر صحافي« :من املمكن أال
يلبي اإليــرانـيــون كل ما جــرى االتفاق
عليه فــي ل ــوزان ،وفــي هــذه الـحــالــة لن
يكون هناك اتفاق» ،في إشارة منه إلى
اإلج ـ ــراءات الـتــي نــص عليها االتـفــاق
املــرحـلــي بــن طـهــران وال ــدول الكبرى،
في  2نيسان في سويسرا ،مقابل رفع
العقوبات الدولية والغربية املفروضة
على إيران.
ول ـف ــت ك ـي ــري إلـ ــى أن «األي ـ ـ ــام املـقـبـلــة
ّ
ستبي مــا إذا كــانــت املـســائــل العالقة
سـتـعــالــج أو ال» ،مـضـيـفــا إن ــه «إذا لم
تـعــالـجـهــا (إيـ ـ ـ ــران) ،ف ـلــن ي ـكــون هـنــاك
اتفاق» ،ومكررًا للمرة الثانية تحذيره
م ـ ــن اح ـ ـت ـ ـمـ ــال فـ ـش ــل ه ـ ـ ــذا املـ ـ ــاراثـ ـ ــون
ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي ال ـ ــدول ـ ــي فـ ــي ش ــوط ــه
األخير.
تـصــريــح ك ـيــري أتـ ــى ،ردًا عـلــى س ــؤال
ب ـشــأن م ــا ك ــان ق ــد أدل ــى ب ــه ،ال ـثــاثــاء،
املــرشــد األعـلــى للجمهورية اإليــرانـيــة
آي ـ ــة الـ ـل ــه ع ـل ــي خ ــام ـن ـئ ــي ،ح ــن ج ــدد
ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى «الـ ـخـ ـط ــوط ال ـح ـم ــراء»
لـ ـ ـب ـ ــاده ف ـ ــي املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات الـ ـن ــووي ــة،
وأبرزها رفع «فــوري» للعقوبات ،فور

التوقيع على االت ـفــاق املحتمل وعــدم
ت ـض ـمــن هـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق أي ب ـن ــد يـجـيــز
تفتيش «مواقع عسكرية» إيرانية.
وعن هذه التصريحات ،قال كيري إنها
«ليست جــديــدة» ،مــؤكـدًا أن املـهــم هو
«ما تم االتفاق عليه في نص املستند».
وأض ــاف ال ــوزي ــر األم ـيــركــي إن ــه يتجه
إلى فيينا ،الجمعة ،و«أريــد أن أرى إن
كنا سنعطي هذا املجهود الدفع الذي
يستحقه».
ورغـ ــم ت ـحــذيــرات ك ـي ــري ،إال أن نــائــب
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي ،سـيــرغــي
ري ــاب ـك ــوف ،رئ ـي ــس ف ــري ــق امل ـفــاوضــن
ال ـ ـ ـ ـ ــروس ،صـ ـ ـ ـ ّـرح ب ـ ــأن ن ـ ــص االت ـ ـفـ ــاق
النهائي أصـبــح جــاهـزًا بنسبة ،%90
م ــوضـ ـح ــا أن هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـق ــوي ــم ي ــأخ ــذ
باالعتبار أهمية املواضيع التي جرى
التنسيق بشأنها ،وليس حجم النص
املتفق عليه.
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ال ت ـ ـ ــزال ف ــرن ـس ــا وامل ـم ـل ـكــة
املتحدة تكرران أن أي اتفاق ينبغي أن
يشمل إمكانية زيــارة مواقع عسكرية
«إن دعــت الـحــاجــة» .وفــي هــذا املجال،
قــال وزي ــر الخارجية الفرنسي لــوران
فــابـيــوس ،األرب ـع ــاء ،إن «فــرنـســا تريد
ال ـتــوص ــل إل ــى ات ـف ــاق م ـت ــن ،يتضمن
الـحــد مــن ال ـق ــدرات الـنــوويــة اإليــرانـيــة
فــي مـجــال البحث واإلن ـتــاج ،أي إقــرار

العراق

البرزاني في مواجهة
األحزاب الكردية
أدى بدء المشاورات في
برلمان إقليم كردستان
حول تعديل قانون
رئاسة اإلقليم إلى انقسام
أحزاب البرلمان إلى قطبين
متناحرين ،األول بقيادة
الحزب الديموقراطي
الكردستاني الرافض للتعديل،
والقطب الثاني المتمثل
باألحزاب األخرى التي قدمت
مشاريع قانونية للحد من
صالحيات الرئيس
أربيل ـ هستيار قادر
بدأت شيئًا فشيئًا مالمح صراع جديد
داخ ــل بــرملــان إقـلـيــم كــردسـتــان الـعــراق
وخارجه بني األحــزاب الكردية ،بعدما
بــاشــر ب ـق ــراءة أول ـيــة ألرب ـعــة مـشــاريــع
قــوانــن لتعديل قــانــون رئــاســة اإلقليم
ب ـهــدف تـقـلـيــص صــاح ـيــات الــرئـيــس،
ل ـي ـضــاف إلـ ــى امل ـش ــاك ــل األخـ ـ ــرى الـتــي
يعيشها اإلقليم مع استمرار الخالف
على مسودة الدستور والـخــاف على
ت ـحــديــد ال ــرئ ــاس ــة مــوعــد االن ـت ـخــابــات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة قـ ـب ــل االت ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى آل ـي ــة
انتخاب الرئيس.
ال ـحــزب الــدي ـمــوقــراطــي الـكــردسـتــانــي،
بـ ــرئـ ــاسـ ــة رئـ ـ ـي ـ ــس اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم م ـس ـع ــود
ال ـب ــزران ــي ،صــاحــب الـكـتـلــة الـبــرملــانـيــة
األكـبــر قاطع اجتماع الـبــرملــان ،رافضًا
أي تعديل لـلـقــانــون الــذي يــراه انقالبًا
مــن قـبــل األح ــزاب األخ ــرى عـلـيــه ،علمًا
ب ـ ــأن ال ـ ـحـ ــزب ي ـح ـض ــر رئ ـي ـس ــه ل ـف ـتــرة

رئــاس ـيــة ج ــدي ــدة ،وخ ــاص ــة أن كــرســي
ال ــرئ ــاس ــة مـ ــن ح ـص ــة ال ـ ـحـ ــزب حـســب
التوافقات السياسية بينهم.
مقاطعة كتلة «الديموقراطي» لجلسة
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ه ـ ــي األولـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ــه مـ ـن ــذ ع ــام
 2005في مواجهة كل من حزب االتحاد
الــوطـنــي الـكــردسـتــانــي بــرئــاســة جــال
الطالباني واألحزاب األخرى املعارضة
س ــابـ ـق ــا امل ـت ـم ـث ـل ــة بـ ـح ــرك ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر
واالت ـ ـح ـ ــاد اإلسـ ــامـ ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي
والجماعة اإلسالمية.
وبـ ـ ــدأت هـ ــذة امل ـش ـك ـلــة ع ـنــدمــا بـ ــادرت
األحـ ـ ـ ـ ــزاب األربـ ـ ـع ـ ــة الـ ـ ــى طـ ـ ــرح أربـ ـع ــة
م ـش ــاري ــع ق ــان ــون ـي ــة ل ـت ـع ــدي ــدل ق ــان ــون
ال ــرئ ــاس ــة ب ـهــدف تـقـلـيــص صــاحـيــات
الــرئ ـيــس وان ـت ـخــابــه م ــن قـبــل الـبــرملــان
واإلص ـ ــرار عـلــى ع ــدم تــرشــح الـبــرزانــي
ل ــوالي ــة ث ــالـ ـث ــة ،وه ــو أم ـ ــر ي ـع ـت ـبــرونــه
انتهاكًا لقانون رئاسة اإلقليم النافذ،
الــذي ي ـح ـظــر تــولــي الــرئ ـيــس أكـثــر مــن
واليتني متتاليتني.
وبـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـك ـ ـ ــس هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــار ،يـ ـص ــر
«الديموقراطي» على انتخاب الرئيس
م ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـش ـ ـعـ ــب وع ـ ـ ـ ـ ــدم ت ـق ـل ـي ــص
صــاح ـيــاتــه .وهـ ــذا امل ــوق ــف ج ــاء بعد
أي ـ ــام م ــن ت ـحــديــد م ــوع ــد االن ـت ـخــابــات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة فـ ــي  20آب املـ ـقـ ـب ــل ،الـ ــذي
رفضته األحزاب من دون تعديل قانون
رئاسة اإلقليم ،فيما اعتذرت املفوضية
العليا لالنتخابات عن عدم التحضير
لها في املدة املتبقية.
وألول مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة م ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــذ تـ ـ ـشـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــل
حـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــة اإلقـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام
املـ ــاضـ ــي بـ ـمـ ـش ــارك ــة أغ ـ ـلـ ــب األحـ ـ ـ ــزاب
الــرئ ـي ـس ـيــة ،تـنـقـســم مـكــونــاتـهــا داخ ــل
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان إلـ ــى ق ـ ـط ـ ـبـ ــن مـ ـتـ ـن ــاح ــري ــن
وسينسحب هذا الخالف إلى املشاكل
العالقة بــن األح ــزاب حتى خــارج قبة
البرملان أيضًا.

املتحدث بــاســم كتلة «الديموقراطي»
ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ،م ـح ـمــد ع ـل ــي ،ي ـصــر على
رفـ ــض ك ـت ـل ـتــه ت ـع ــدي ــل ق ــان ــون رئ ــاس ــة
اإلقـ ـلـ ـي ــم وي ــربـ ـط ــه بـ ـم ــوق ــف م ـقــاط ـعــة
جلسة البرملان من قبل كتلته.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـح ـ ـمـ ــد ع ـ ـ ـلـ ـ ــي ،ف ـ ـ ــي ح ــدي ــث
إل ـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ع ـل ــى أن «ال ـخ ـط ــوة
م ـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ض ـ ـ ــد ال ـ ـتـ ــوافـ ــق
ال ـس ـيــاســي الــذي ب ـن ـيــت ع ـلــى أســاســه
حكومة الشراكة الوطنية» ،محذرًا من
أنــه «إذا اس ـت ـمــرت األح ــزاب فــي املضي
قــدمــا فــي إج ــراء ق ــراءة ثــانـيــة لتعديل
ق ــان ــون الــرئــاســة ب ـهــدف إق ـ ــراره ب ــدون
موافقتنا فسيكون لنا رأي آخر».
وحول إمكان إقرار القانون بأغلبية من
دون مواقفة الحزب الديموقراطي ،لفت
محمد عـلــي أن ــه «لـيــس هـنــاك تعريف

نـ ـظ ــام ت ـف ـت ـيــش م ـت ـق ــدم ي ـش ـمــل حـتــى
املواقع العسكرية إذا لزم األمر» .وتابع
الوزير الفرنسي إن «هــذا يعني أنه ال
بـ ّـد ،أيضًا ،من توقع العودة التلقائية
لـ ـلـ ـعـ ـق ــوب ــات ف ـ ــي حـ ـ ــال خـ ـ ــرق إيـ ـ ــران
التزاماتها» ،معتبرًا أن «كل ذلك مهم،
سواء لألمن اإلقليمي أو للتحرك ضد
االنتشار النووي».
الــى جــانــب نـقــاط الـخــاف ه ــذه ،يبدو

ويأتي كالم املسؤول األميركي في وقت
أشـ ــار ف ـيــه امل ـت ـحــدث بــاســم الـحـكــومــة
اإلي ــران ـي ــة ،مـحـمــد بــاقــر نــوبـخــت ،إلــى
أنــه إذا بقي غـمــوض يمکن معالجته
م ــن خـ ــال ت ـم ــدي ــد املـ ـف ــاوض ــات ،فـمــن
الطبيعي أن نوافق علی هذا التمديد،
ل ـك ـن ــه أعـ ـ ـ ــرب عـ ــن أم ـ ـلـ ــه بـ ـ ــأن «ن ـن ـهــي
املفاوضات في موعدها املحدد».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أكـ ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي
حـ ـس ــن روح ـ ــان ـ ــي أن إيـ ـ ـ ـ ــران تـمـضــي
فـ ـ ــي امل ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات إلـ ـ ـ ــی األم ـ ـ ـ ـ ــام «ف ــي
ظـ ـ ـ ــل ت ـ ــوجـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــات املـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ــد األعـ ـ ـل ـ ــى
للجمهورية» ،مشيرًا إلى سعي طهران
لـ«ضمان حقوق الشعب اإليراني ،عبر
املفاوضات الجادة والتفاهم املنصف
والعادل».
وف ـ ـ ــي م ـ ــادب ـ ــة إفـ ـ ـط ـ ــار أقـ ـيـ ـم ــت م ـس ــاء
األربـ ـ ـع ـ ــاء ،قـ ــال روحـ ــانـ ــي« :لـ ــن نـقـبــل
أن يـ ـ ــؤدي ال ـت ــأخ ـي ــر أو اإلسـ ـ ـ ــراع فــي
املـ ـف ــاوض ــات إلـ ــى اإلض ـ ـ ــرار بـمـصــالــح
الـ ـب ــاد» .كـمــا أشـ ــار إل ــى أن ــه «ينبغي
علينا املضي في هذا األمر إلی األمام،
عبر التحلي بالصبر واألناة والحکمة
وبمساعدة الجميع والدعم والتوجيه
من املرشد األعلى ،وفي ظل التعاضد
والـ ـت ــاح ــم وال ـ ــدع ـ ــم مـ ــن ق ـب ــل جـمـيــع
األحزاب والفئات السياسية».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

لألقلية واألغـلـبـيــة فــي الديموقراطية
التوافقية».
ال ـ ـض ـ ــرب ـ ــة املـ ــوج ـ ـعـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـل ـ ـقـ ــاهـ ــا
«ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـص ــراع
ال ـجــديــد كــانــت مــوقــف ح ــزب االت ـحــاد
الــوطـنــي الـكــردسـتــانــي بــرئــاســة جــال
الطالباني املـصــر على تعديل قانون
رئاسة اإلقليم .ومعلوم أن «االتـحــاد»
أقـ ــرب األح ــزاب إل ــى «ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي»
وقــد وقــع الحزبان فــي عــام  2007على
اتـ ـف ــاق اس ـتــرات ـي ـجــي بـيـنـهـمــا مل ــراع ــاة
س ـيــاســة بـعـضـهـمــا ال ـب ـعــض ودخـ ــول
االنتخابات بقائمة مــوحــدة وتوحيد
مواقفهما السياسية.

إل ـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» أن «س ـ ـبـ ــب ت ـح ـفــظ
(الــدي ـمــوقــراطــي) م ــن قـ ــراءة تـعــديــات
قانون رئاسة اإلقليم هو أنهم يريدون
انـ ـتـ ـخ ــاب رئـ ـي ــس اإلقـ ـلـ ـي ــم م ــن خـ ــارج
البرملان ،في حني تشير املشاريع األربعة
لألحزاب الرئيسية إلى انتخاب رئيس
من داخل برملان».
وي ـب ـق ــى شـ ـه ــران كـ ـم ــدة ف ــاص ـل ــة أم ــام
األح ــزاب الرئيسية فــي اإلقليم لحسم
مسألة الرئيس املقبل لإلقليم من دون
حــدوث فــراغ قانوني قبل نهاية شهر
آب امل ـق ـب ــل ،أي ت ــاري ــخ ان ـت ـه ــاء والي ــة
البرزاني الرئاسية .وما زاد الطني بلة
أنــه حسب قانون الرئاسة النافذ ،فإن
الـبــزرانــي ال يستطيع الـتــرشــح لوالية
ال ـثــال ـثــة ف ــي وق ــت يـبـحــث ف ـيــه ال ـحــزب
الــديـمــوقــراطــي الـكــردسـتــانــي عــن سبل
قانونية لترشيحه ،حتى لو كانت عن
طــريــق تــواف ـقــات سـيــاسـيــة خ ــارج قبة
الـبــرملــان وتـمــديــد واليـتــه بعد ذلــك من
داخل البرملان.
ويستبعد سكرتير البرملان ،فخردين
ق ــادر العمل بمبدأ األغلبية فــي إمــرار
ت ـعــديــل ق ــان ــون ال ــرئ ــاس ــة ق ـبــل انـتـهــاء
واليـ ـ ــة الـ ـب ــرزان ــي وي ــرب ــط ح ـس ــم ه ــذه
امل ـ ـسـ ــألـ ــة ب ـ ـتـ ــواف ـ ـقـ ــات بـ ـ ــن األحـ ـ ـ ـ ــزاب
السياسية.
وأوضح قادر في حديث إلى «األخبار»
أن «ك ـ ــرة م ـســألــة رئ ــاس ــة اإلق ـل ـي ــم اآلن
ف ــي مـلـعــب األح ـ ـ ــزاب ،ال ف ــي ال ـبــرملــان»
وشدد على أنه «ليس هناك وقت كاف
لحسم هــذه املـســألــة ،وتــأخـيــرهــا ليس
ف ــي صــالــح األح ـ ــزاب وخ ــاص ــة الـحــزب
الديموقرطي الكردستاني الذي ّ
يعد
منصب رئيس اإلقليم من نصيبه».
وي ـتــوقــع املـحـلــل الـسـيــاســي جرجيس
كوليزادة لجوء الحزب الديموقراطي
إل ــى ل ـعــب ك ــل األوراق امل ـتــاحــة أمــامــه
إلفـشــال تعديل قــانــون رئــاســة اإلقليم
بما فيها مراجعة توافقاته مع األحزاب
األخرى من داخل اإلقليم وفي الحكومة
املــركــزيــة أيـضــا ،معتبرًا مقاطعة كتلة
«الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي» ل ـج ـل ـســة ال ـب ــرمل ــان
بـمـثــابــة رس ــال ــة ت ـح ــذي ــر إل ــى األخ ــزاب
األخرى.
وش ـ ـ ـ ــدد ك ـ ــول ـ ـي ـ ــزادة ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ــى
«األخبار» على أنه «كلما أصر الحزب
الــديـمــوقــراطــي على ترشيح الـبــرزانــي
لرئاسة اإلقليم مع عدم قدرته قانونيًا،
يصبح االتفاق على تمديد واليته أكثر
تعقيدًا ،لذا يجب على «الديموقراطي»
أن يكون أكثر مرونة في هذا الشأن».

لقاء حاسم في
فيينا السبت وتلميح إلى
إمكان التمديد
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق مـ ـعـ ـقـ ـدًا ت ـق ـن ـي ــا ،ف ــال ـخ ـب ــراء
وال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون امل ـ ــوج ـ ــودون فــي
فـيـيـنــا ،مـنــذ مطلع الـشـهــر ،يتوقعون
وثـيـقــة مــن  40إل ــى  50صـفـحــة ،يمكن
ل ـكــل تـفـصـيــل فـيـهــا أن ي ـكــون مــوضــع
تفاوض دقيق.
ً
بناء عليه ،أعلن دبلوماسي أميركي،
ّ
أمس ،أن املفاوضات يمكن أن تمدد إلى
ما بعد املهلة املـحــددة .وقــال املسؤول
في وزارة الخارجية األميركية« :قد ال
نتمكن من االلتزام بمهلة  30حزيران،
لكن قد نكون قريبني» من ذلك.

تهدف التعديالت إلى
تقليص صالحيات الرئيس
وانتخابه من قبل البرلمان
النائب عن «االتحاد الوطني» ،بيكرد
الـ ـط ــالـ ـب ــان ــي اعـ ـتـ ـب ــر ط ـ ـ ــرح م ـش ــاري ــع
الـ ـق ــوان ــن ل ـت ـع ــدي ــل قـ ــانـ ــون ال ــرئ ــاس ــة
منفذًا قانونيًا إلى حل مشكلة كرسي
الــرئــاســة الـقــادمــة لإلقليم ،مشيرًا إلى
أن قراءة قوانني التعديل جاءت لبلورة
الـ ـت ــوافـ ـق ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ع ـل ـي ـه ــا بــن
األحزاب.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــانـ ــي ف ـ ــي ح ــدي ــث

ُ
بدأت هذه المشكلة حين طرحت مشاريع لتعديل قانون الرئاسة (أرشيف)

