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العاهل االردني يعين وزيرين جديدين بعد حادثة البحر الميت
أمير قطر يصدر أمرا أميريا بتعديل تشكيلة
مجلس الوزراء
الدوح��ة  -اجلورن��ال� :أ�ص��در �أم�ير قطر ال�ش��يخ متيم ب��ن حمد �آل ث��اين ،الأمر
الأمريي رقم  7ل�س��نة  2018بتعديل ت�ش��كيلة جمل�س وزراء البالد .ووفق ن�ص
الأم��ر عني �أمري قطر الدكتور عي�س��ى بن �س��عد اجلفايل النعيمي مبن�ص��ب وزير
الع��دل ،و�س��يقوم بالإ�ض��افة �إىل مهام من�ص��به ب�أعم��ال وزير الدولة ل�ش���ؤون
جمل���س ال��وزراء .كم��ا مت تعي�ين عب��د اهلل بن عب��د العزيز ب��ن تركي ال�س��بيعي
مبن�ص��ب وزير البلدي��ة والبيئة وعلي بن �أحمد الكواري مبن�ص��ب وزير التجارة
وال�ص��ناعة ،ويو�س��ف بن حممد العثمان فخرو مبن�ص��ب وزير التنمية الإدارية
والعمل وال�ش���ؤون االجتماعية ،و�س��عد بن �رشيدة الكعبي مبن�ص��ب وزير الدولة
ل�ش���ؤون الطاقة ومبرتبة ع�ضو يف جمل�س الوزراء .هذا و�ألغى الأمر الأمريي كل
حكم يخالف �أحكامه .وق�ض��ى الأمر بالعمل به من تاريخ �ص��دوره ،و�أن ين�رش
يف اجلريدة الر�سمية.

كندا تفتح أبوابها للهجرة مطلع 2019
اجلورنال  -متابعة :تعتزم كندا تطوير نظام الهجرة لها با�ستقبالها لـ� 40ألف
مهاجر �إ�ضايف �سنويا ،بدء من العام القادم وحتى .2021
وك�ش��ف وزي��ر الهج��رة الكن��دي� ،أحم��د ح�س�ين عن خط��ة ب�لاده لرف��ع �أعداد
املهاجرين من � 310ألف مهاجر �س��نويا اىل � 350ألف مهاجر خالل ال�سنوات
الثالث القادمة ،بح�سب مانقل موقع "."CTVNEWS
فبح�سب ماقال الوزير ف�إن البالد تعاين من ارتفاع معدالت كبار ال�سن ،وهناك
حاجة ما�سة للمهاجرين �ضمن برنامج اقت�صادي.
وق��ال ح�س�ين ،ب�أن ه��ذا القرار �س��يجعل كن��دا من بني املناف�س�ين يف ال�س��وق
العاملية طلبا لليد العاملة املخت�صة.
و�أك��د الوزي��ر عل��ى �أن نظ��ام الهجرة �س��يكون حم��ددا ومرتبط��ا بحاجة املدن
واملناطق لليد العاملة ونوعيتها ،و�ستكون على مراحل ب�شكل يتوافق مع حجم
التمويل الالزم.
وت�أتي ت�رصيحات الوزير الكندي ،بعد الك�شف عن خطة حكومية جديدة تهدف
لرفع معدالت الهجرة على �أ�سا�س عدد من ال�سنوات.

وزير المواصالت االسرائيلي يبحث في مسقط
مشروع يربط بالده بدول الخليج
اجلورن��ال  -متابع��ة ":يتوج��ه وزي��ر املوا�ص�لات و�ش���ؤون اال�س��تخبارات
الإ�رسائيلي ،ي�رسائيل كات�س� ،إىل �سلطنة عمان ،للم�شاركة يف �أعمال "م�ؤمتر
دويل ح��ول النق��ل واملوا�ص�لات الدولية" ،ويعتزم خالل الزي��ارة طرح بناء
م�رشوع �سكك حديدية تربط بني �إ�رسائيل ودول اخلليج� ،أو مد البحر املتو�سط
بدول اخلليج ،مرورا ب�إ�رسائيل والأردن.
ونقل��ت قن��اة "�آي  24ني��وز" الإ�رسائيلي��ة ،الي��وم الأح��د ،عن كات���س قوله
"�س���أتوجه اليوم� ،إىل �س��لطنة عم��ان مبهمة من رئي�س احلكوم��ة نتنياهو،
لعر�ض ودفع مبادرة ربط دول اخلليج ب�إ�رسائيل".
و�أ�ض��اف كات���س "خ�لال زيارتي مل�س��قط �أعت��زم تق��دمي وتعزي��ز مبادرتنا
امل�شرتكة( ،م�س��ارات ال�س�لام الإقليمي) لربط دول اخلليج ب�إ�رسائيل والبحر
املتو�س��ط ،وذلك �ض��من تعزيز املحور الذي يتجاوز �إي��ران ،من خالل تطبيع
العالقات من منطلق قوة ،فهذا التوجه مهم� ،إنه حقيقي وممكن".
وت�أتي زيارة كات�س �إىل �س��لطنة عمان تلبية لدعوة من نظريه العماين �أحمد
الفطي�سي ،وذلك بعد الزيارة التي قام بها رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني
نتنياهو� ،إىل م�سقط قبل نحو �أ�سبوعني.
وتعت�بر ه��ذه ه��ي امل��رة الأوىل الت��ي يت��م خالله��ا دع��وة وزي��ر �إ�رسائيلي
للم�ش��اركة يف م�ؤمتر دويل يف العا�ص��مة م�سقط ،حيث رجحت و�سائل �إعالم
�إ�رسائيلية� ،أن ذلك يعد م�ؤ�رشا على العالقات التي و�ص��فتها بـ"الوثيقة" بني
عمان و�إ�رسائيل.

عمان  -الجورنال

�أ�ص��در العاه��ل الأردين ،املل��ك عب��د اهلل الث��اين،
مر�س��وم ًا بتعيني وزيرين جديدين لوزارتي التعليم
وال�سياحة ،عقب "فاجعة البحر امليت".
و�ش��هدت منطق��ة البحر املي��ت ،غرب��ي الأردن ،يف
الـ 25من ال�شهر املا�ضي� ،سيو ًال غري م�سبوقة� ،أدت
�إىل م�رصع  21و�إ�صابة  ،35معظمهم طالب كانوا
يف رحلة مدر�سية.
ويف مر�س��وم بث��ه الدي��وان امللكي يف بي��ان ،كُ ّلف
وزي��ر الع��دل �إدارة وزارة الرتبي��ة والتعليم ووزارة
التعلي��م الع��ايل والبحث العلم��ي� ،إىل جانب عمله،
كم��ا مت تكلي��ف وزي��رة الدول��ة لتطوي��ر الأداء
امل�ؤ�س�س��ي ،جم��د �ش��ويكة� ،إدارة وزارة ال�س��ياحة
والآثار.
كم��ا �ص��در مر�س��وم م��ن العاه��ل الأردين بقب��ول
ا�ستقالة وزيرة ال�سياحة لينا عناب ،ووزير الرتبية
والتعليم عزمي حمافظة ،اللذين قدما ا�س��تقالتهما
�إىل رئي�س الوزراء عمر الرزاز ،اخلمي�س املا�ضي.
وت�أت��ي ا�س��تقالة "عن��اب" و"حمافظ��ة" نتيج��ة
�ض��غوط �ش��عبية وبرملاني��ة ،عل��ى خلفي��ة كارث��ة
ال�س��يول ،بعد حماولتهما التن�صل من م�س�ؤولية ما
جرى.
قبل العاهل الأردين امللك عبد اهلل الثاين ،ا�س��تقالة
وزيرة ال�س��ياحة والآثار لينا عناب ،ووزير الرتبية
والتعلي��م عزم��ي حمافظة ،ح�س��بما �أف��ادت وكالة
الأنباء الأردنية (برتا).
وكل��ف املل��ك وزي��ر العدل �س��مري التلهوين ب���إدارة
وزارة الرتبي��ة ،ووزي��ر الدول��ة لتطوي��ر الأداء
امل�ؤ�س�سي جمد �شويكة ب�إدارة وزارة ال�سياحة.
وبعد احلادث الذي هز الر�أي العام الأردين ،ارتفعت
الأ�ص��وات املطالبة مبحا�س��بة امل�س���ؤولني ،و�س��ط
مطالبات ب�إقالة الوزيرين.
وناق�ش �أع�ضاء جمل�س النواب احلادثة ،فيما طالب
�أغلبه��م با�س��تقالة وزيرة ال�س��ياحة والآث��ار لكون
ال�رشكة املنظمة للرحلة املدر�س��ية غري مرخ�ص��ة،
ووزي��ر الرتبي��ة والتعلي��م ووزي��ر التعلي��م الع��ايل
والبح��ث العلم��ي ،ب�س��بب من��ح الإذن للرحلة رغم
الأحوال اجلوية ال�سيئة.
ولق��ي � 21شخ�ص��ا حتفه��م غالبيته��م ط�لاب يف
مدر�س��ة "فكتوريا" اخلا�ص��ة ،كانوا �ض��من الرحلة
املدر�س��ية ح�ين جرفتهم �س��يول يف منطق��ة البحر
املي��ت ،عل��ى بعد نح��و  50كلم غرب عم��ان ،فيما
�أ�صيب � 35شخ�صا �آخرون.

بمشاركة ثمان دول عربية ...تدريب عسكري مشترك في مصر
بغداد  -وكاالت

انطلق��ت ،الي��وم الأح��د ،فعالي��ات التدريب الع�س��كري
امل�ش�ترك ب�ين  8دول عربي��ة "درع الع��رب  "1 -يف
قاع��دة حممد جنيب الع�س��كرية يف م��صر .وقال بيان
للمتح��دث با�س��م الق��وات امل�س��لحة امل�رصي��ة ،تام��ر
الرفاع��ي" ،انطلقت فعالي��ات التدريب امل�ش�ترك درع
الع��رب  1وال��ذي ي�س��تمر حت��ى  16نوفم�بر /ت�رشين
الث��اين اجل��اري بقاع��دة حمم��د جني��ب الع�س��كرية
وميادي��ن التدريب القت��ايل بنطاق املنطقة ال�ش��مالية
الع�س��كرية ومناط��ق التدريب��ات اجلوي��ة والبحري��ة
امل�ش�تركة بالبح��ر املتو�س��ط" .و�أو�ض��ح البي��ان �أن��ه

"اكتم��ل خالل الأيام املا�ض��ية و�ص��ول كافة القوات
واملع��دات للدول امل�ش��اركة لكال من اململك��ة العربية
ال�س��عودية والإمارات والبحرين والأردن والكويت عرب
القواع��د اجلوية واملنافذ البحرية" .و�أعلن املتحدث �أن
"املراحل الأوىل للتدريب تت�ض��من ا�ص��طفاف للقوات
امل�شاركة بالتدريب ،كذلك عقد العديد من املحا�رضات
النظري��ة والعملي��ة لتوحي��د املفاهي��م املعلوماتي��ة
وتن�س��يق اجله��ود امل�ش�تركة لتنفي��ذ كاف��ة امله��ام
التدريبية املخططة .ويهدف التدريب �إىل تطوير العمل
امل�ش�ترك بني القوات امل�ش��اركة بالتدريب ،بالإ�ضافة
�إىل التخطي��ط و�إدارة �أعمال قت��ال القوات بني خمتلف
الأ�س��لحة البحري��ة واجلوي��ة والربي��ة وق��وات الدفاع

اجل��وي ،وتبادل اخلربات املكت�س��بة يف جم��ال �أعمال
القتال".
و�أ�ض��اف املتح��دث "مت عق��د م�ؤمتر تن�س��يق بني قادة
قوات الدول امل�شاركة لنقل وتبادل اخلربات التدريبية،
حيث �ألقى م�ساعد رئي�س هيئة التدريب للقوات امل�سلحة
كلم��ة �أكد فيها �أن تدري��ب درع العرب  1يعد واحد من
�أرقى التدريبات التي �ستتم على م�ستوى الوطن العربي
وذلك ال�س��تخدام كل ما هو حديث وجديد من الأ�سلحة
واملع��دات ذات التكنولوجي��ا املتط��ورة والت��ي ت�ؤدى
�إىل حتقيق �أق�ص��ى ا�س��تفادة ممكنة للقوات امل�شارك"،
م�ش�يرا �إىل �أن "تدريب درع العرب  1يعترب �أول تدريب
عربي م�شرتك خال�ص يجرى على �أر�ض م�رص".

إيران ترفض اتفاقية مكافحة تمويل اإلرهاب لتعارضها مع الشريعة اإلسالمية
طهران  -الجورنال

رف�ض جمل�س �ص��يانة الد�ستور يف �إيران ،م�رشوع قانون
ان�ض��مام طه��ران �إىل اتفاقي��ة مكافحة متوي��ل الإرهاب
( ،)CFTواعتربه��ا تتعار���ض م��ع �أح��كام ال�رشيع��ة
الإ�سالمية والد�ستور رغم ا�شرتاط اوروبا �إقرارها.
وي�شرتط االحتاد الأوروبي على طهران �إقرار هذا القانون
لتوقيع اتفاق معها ب�ش�أن احلفاظ على االتفاق النووي.
وكتب املتحدث با�س��م جمل�س �ص��يانة الد�ستور ،عبا�سي
كدخدايي ،على تويرت "ناق�ش جمل�س �صيانة الد�ستور يف

اجتماعاته املختلفة ،م�رشوع قانون ان�ضمام اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية �إىل اتفاقية مكافحة متويل الإرهاب
( ،)CFTواعت�بره يحت��وي عل��ى �إ�ش��كاليات ويت�س��م
بالغمو�ض" .و�أ�ض��اف ":مت �إر�س��ال هذا الر�أي الذي يف ّند
الأم��ور املنافية لأحكام ال�رشع والد�س��تور يف االتفاقية
املذك��ورة ،وات�س��امها بالغمو���ض �إىل جمل���س ال�ش��ورى
الإ�سالمي يف الوقت املحدد"� .أعلن الناطق با�سم جمل�س
�ص��يانة الد�س��تور� ،إن معظ��م اعرتا�ض��ات املجل���س على
م��شروع قان��ون ان�ض��مام �إي��ران �إىل االتفاقي��ة الدولية
ملكافح��ة متوي��ل الإرهاب  CFTترتكز حول م�ض��مون

االتفاقية .و�أ�ض��اف عبا�س علي كدخدايي يف مقابلة مع
وكالة �إرنا اليوم الأحد� ،إن جمل�س �صيانة الد�ستور اعترب
اتفاقي��ة مكافحة متوي��ل الإرهاب تتعار���ض مع �أحكام
ال��شرع والد�س��تور ،كم��ا ر�أى �أع�ض��اء املجل���س ،وج��ود
غمو�ض يف م�رشوع القانون .وقال� :أحال جمل�س �صيانة
الد�س��تور هذه االعرتا�ض��ات �إىل الربملان وفقا للفقرة 2
من املادة  110من د�س��تور الب�لاد .وكان نواب جمل�س
ال�ش��ورى الإ�س�لامي (الربملان) قد �ص��وتوا يف � 7أكتوبر
املا�ضي على ان�ض��مام اجلمهورية الإ�س�لامية الإيرانية
�إىل االتفاقية الدولية ملكافحة متويل الإرهاب (.)CFT

وقد �ص��وت  143ل�ص��الح م�رشوع القان��ون من جمموع
 271نائب��ا ح��ضروا جل�س��ة الربمل��ان �آن��ذاك ،مقاب��ل
 120عار�ض��وه ،وامتنع  5عن الت�صويت على ان�ضمام
�إي��ران �إىل ه��ذه االتفاقي��ة الدولي��ة .وق��ال ح�ش��مت اهلل
فالحت بي�ش��ة ،رئي���س جلنة الأمن وال�سيا�س��ة اخلارجية
يف الربملان�:س��تتم �إعادة درا�س��ة قانون مكافحة متويل
الإره��اب  CFTيف اللجن��ة بعد رف�ض��ه من قبل جمل�س
�ص��يانة الد�س��تور .و�أ�ض��اف :بع��د مناق�ش��ة القانون يف
اللجن��ة �س��يتم ار�س��اله اىل الربمل��ان للت�ص��ويت علي��ه
جمددا.

رئيس أركان الناتو
يكشف المشاكل الداخلية
الخطيرة في حال الحرب
اجلورنال  -متابع��ة :اعرتف رئي�س �أركان الناتو ،ب�أن
ال��دول الأوروبية املن�ض��مة للحلف �س��تواجه م�ش��اكل
خط�يرة يف نقل املع��دات والوحدات الع�س��كرية يف �أي
�صدام مع رو�سيا ،ب�سبب التعقيدات الإدارية واللوج�ستية
يف داخله��ا .ونقل��ت جمل��ة "ديفين���س نيوز"عن رئي�س
هيئ��ة الأركان الع�س��كرية يف حل��ف النات��و ،اللفتنانت
ج�نرال� ،إي��ان بروك���س ،ت�رصيحه":ميكنن��ي القول �إنه
من وجهة النظر الع�سكرية ،ف�إن حركة اجلنود لن تكون
بال�رسع��ة الكافي��ة" .والح��ظ كات��ب املق��ال ،نقال عن
ممثلي احللف� ،أن �أع�ض��اء الناتو يواجهون اليوم نق�ص ًا
يف �رسعة "احلراك الع�س��كري" لنق��ل اجلنود واملعدات
�إىل اجلبه��ة ال�رشقي��ة املحتملة ،وال ي��زال هناك الكثري
م��ن العم��ل ال��ذي يتع�ين القي��ام ب��ه يف ه��ذا االجتاه.
و�أ�ض��اف� :أوالً ،من ال�رضوري حل امل�سائل اللوج�ستية،
�إيجاد طرق قادرة على حتمل وزن املعدات الع�س��كرية،
وزي��ادة الق��درة اال�س��تيعابية للموان��ئ الرئي�س��ية� ،أو
�إ�صالح خطوط ال�سكك احلديدية املتقادمة .ثاني ًا  ،يجب
على الدول امل�ش��اركة يف احللف احل�صول على موافقة
م�س��بقة م��ن الدولة احلليف��ة لعبور حدوده��ا وجمالها
اجل��وي .وكم��ا �أ�ش��ار رئي�س املق��ر الع�س��كري لالحتاد
الأوروبي � ،أ�س بول�س��كني ،ف�إن الق�ضايا القانونية تقع
جزئيا يف �أيدي االحتاد الأوروبي ،وجزئيا �أي�ضا �ضمن
اخت�صا�ص الدول الأع�ضاء يف املنظمة.

العقوبات على إيران ..سيناريوهات مفتوحة على كل شيء
تدخل اليوم رزمة جديدة من
العقوبات األميركية ضد إيران حيز
التنفيذ ،في موعد تقني بعد 180
يوما من انسحاب واشنطن من
االتفاق النووي.
ومع هذه الرزمة تكون واشنطن
قد أعادت كل العقوبات التي كانت
مفروضة من قبل الواليات المتحدة
وحلفائها األوروبيين قبل توقيع
االتفاق النووي .2015

لندن  -وكاالت

لك��ن العقوب��ات ه��ذه املرة تفر���ض ب�ش��كل منفرد
م��ن قب��ل وا�ش��نطن ،م��ع معار�ض��ة �أوروبي��ة،
و�إعف��اءات م�ؤقت��ة لثم��اين دول ،مقاب��ل ع�رشي��ن
�إعف��اء كانت منحته��ا الإدارة ال�س��ابقة بني عامي
2012و ،2015بح�سب اخلارجية.
و�ست�ش��مل الرزم��ة الت��ي �س��تدخل الي��وم االثن�ين
عقوبات على النفط وامل�صارف وقطاع ال�شحن.
ورغ��م الإعفاءات ،ف�إنه بحل��ول موعد اخلام�س من
نوفم�بر ،لن يك��ون ب�إمكان �إي��ران اال�س��تفادة من
العائ��دات املالي��ة من بيع النفط بال�ش��كل ال�رشعي
بالن�س��بة للوالي��ات املتح��دة ،فال��دول الثماني��ة
امل�س��تثناة� ،س��يكون عليه��ا دف��ع امل�س��تحقات
املالي��ة عليه��ا مقابل النفط الإيراين يف ح�س��ابات
حملي��ة لإيران يف تلك ال��دول ،ويحظر على طهران
اال�س��تفادة م��ن تل��ك الأم��وال �إال ل��شراء الأغرا�ض
وال�سلع ،ال �سيما االن�سانية.
فعلى �س��بيل املثال� ،س��يكون مبقدور طهران �رشاء
الأرز م��ن الهند مقابل هذه الأموال� ،أما الدول التي
�ست�ش�تري النف��ط الإي��راين ولي�س��ت من ب�ين الدول
امل�س��تثناة ف�س��تكون عر�ض��ة للعقوبات الأمريكية،
مم��ا يط��رح ال�س���ؤال الأعق��د ال��ذي يتعل��ق بالدول
الأوروبي��ة ،ومف��اده "ه��ل �س��تفر�ض وا�ش��نطن �أي

عقوب��ات على حلفائه��ا يف القارة العج��وز عتبارا
من االثنني؟".
كم��ا ي�برز يف هذا ال�س��ياق نف�س��ه حت��د �آخ��ر �أمام

الواليات املتحدة ،وهو م��دى قدرتها على التحقق
م��ن ع��دم ق��درة �إي��ران اال�س��تفادة من احل�س��ابات
التي �س��تفتح يف ال��دول امل�س��تثناة لاللتفاف على

العقوبات ،وهذا ما ح�صل بني �إيران وتركيا عندما
تب�ين �أن طهران كانت تلج�أ ل�رشاء الذهب ،وهو �أمر
ال ي��زال حمور نزاع قانوين م��ع الواليات املتحدة،
تاركا ت�أثريه على العالقة بني �أنقرة ووا�شنطن.
وبالع��ودة �إىل الرزم��ة اجلدي��دة� ،ست�ض��يف وزارة
اخلزان��ة الأمريكي��ة عل��ى لوائ��ح الإره��اب 700
ا�س��م جديد ،من كيانات و�أف��راد 400 ،منها كانت
مدرجة قبل توقيع االتفاق النووي.
و�ست�ض��اف الأ�س��ماء اجلديدة �إىل  168ا�سما كانت
وزارة اخلزان��ة ق��د �أع��ادت �إدراجه��ا عل��ى لوائ��ح
الإرهاب والعقوبات منذ و�صول دونالد ترامب �إىل
البيت الأبي�ض.
وكان��ت وزارة اخلزان��ة ق��د �أعلن��ت �أن �ش��بكة
االت�ص��االت املالي��ة ب�ين البن��وك ،يف بلجي��كا
واملعروف��ة بـ"�س��ويفت"� ،س��تكون كغريه��ا م��ن
الكيانات ،عر�ضة للعقوبات� ،إذا مت توثيق توا�صلها
مع م�صارف �إيرانية م�ستهدفة بالعقوبات.
و�س��تعلن اخلزانة الأمريكية ،اليوم ،الئحة ب�أ�س��ماء
امل�ص��ارف وامل�ؤ�س�س��ات املالي��ة الت��ي تطاله��ا
العقوب��ات ،و�س��يكون االت�ص��ال ب�ين "�س��ويفت"
وامل�ؤ�س�س��ات داخ��ل �إي��ران مقت�رصا عل��ى القنوات
الإن�س��انية� ،إذا م��ا �أرادت �س��ويفت جتنب العقوبات
الأمريكي��ة ،ال �س��يما �أن ال�ش��بكة مل تبد بعد جتاوبا
مع املطالب الأمريكية.

وفيم��ا يعتق��د البع���ض �أن الأوروبي�ين رمب��ا
�س��يحاولون اللج��وء �إىل �آلي��ات لاللتف��اف عل��ى
العقوب��ات الأمريكية ،رغ��م تفكيكهم عدة م�ؤامرات
كان��ت ت�س��تهدف عملي��ات اغتي��ال وتفج�ير عل��ى
�أرا�ض��يهم ،وم��ع ذل��ك ف���إن القط��اع اخلا���ص يف
�أوروب��ا يبدو �أكرث ا�س��تجابة للتهدي��د الأمريكي� ،إذ
�ش��هدت املرحلة ال�س��ابقة ان�س��حاب �أكرث من 100
�رشكة من �ص��فقات مربمة �أو كانت قيد الإبرام مع
الإيرانيني.
وت�أتي هذه العقوبات �ض��من ما تقول وا�شنطن �إنه
ا�س�تراتيجيتها للتعامل مع �إي��ران ،والتي طرحتها
بعد االن�س��حاب م��ن االتفاق النووي ،الذي و�ص��فه
ترامب بـ"ال�صفقة الأ�سو�أ".
وفيم��ا يت�س��اءل مراقب��ون عن فعالية م��ا تقوم به
وا�شنطن على املدى البعيد ،كون العقوبات ال ميكن
�أن تكون بنف�سها ا�س�تراتيجية رغم جناحها ،يقول
اخلب�ير يف ال�ش���ؤون الإيراني��ة بهن��ام ب��ن طالبلو:
"�إن امل�سار الذي ن�شهده هو م�شابه ملا حدث عام
 ،2012عندما كانت هذه العقوبات مفرو�ضة من
كامل املجتمع الدويل ،و�شعر الإيرانيون �أنهم باتوا
بحاج��ة للتفاو���ض فبد�أت القن��وات اخللفية تعمل،
وحلقها يف  2013ات�ص��ال ب�ين الرئي�س الأمريكي
ال�س��ابق ب��اراك �أوبام��ا ونظ�يره الإي��راين ح�س��ن
روح��اين ،ث��م تبعتها يف �س��بتمرب من العام نف�س��ه
مباركة املر�شد الأعلى للمفاو�ضات �آنذاك".

