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الفروف ي�صل فيينا وفابيو�س يتحدث عن المرحلة النهائية وكيري متفائل ونتنياهو منزعج

�إيران والغرب على �أعتاب اتفاق تاريخي ...والعوائق لوج�ستية
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران علي أكبر صالحي
انتهاء المفاوضات التقنية ،حيث تتم مراجعة النصوص للتأكد
من مطابقتها للمفاوضات الشفهية ،مشيرا ً أنه سيتم تشكيل فريق
دولي بإدارة الصين إلعادة تصميم مفاعل «آراك» ،وأن أي دولة
راغبة يمكنها االنضمام إليه.
وكشف المسؤول االيراني أن بالده قبلت ببعض القيود من دون
أن تؤثر على سير برنامجها النووي السلمي ،بل إنه سيتطور في
شكل أسرع ،مؤكدا ً أنه تم أخذ موضوعات محطات الطاقة وإنتاج
الوقود بعين االعتبار في االتفاق ،الفتا ً إلى أن بالده ستدخل نادي
الدول التي تستفيد من التكنولوجيا النووية تجارياً ،وأنه تمت
تهيئة األرضية من خالل المفاوضات لنقل تجارب اآلخرين إلى
إيران بخاصة في المجاالت التجارية للصناعة النووية.
وتابع صالحي «تم التوافق في المفاوضات على خطوات مهمة
في مجال االختبارات اإلشعاعية».
هذا وعقد وزيرا الخارجية األميركي جون كيري وااليراني محمد
جواد ظريف ومنسقة السياسة الخارجية في االتحاد االوروبي
فديريكا موغيريني في فيينا أمس اجتماعا ً جديدا ً الستكمال بحث
النقاط العالقة في المفاوضات النووية.
وأكد مصدر دبلوماسي أنه «حال التوصل إلى اتفاق سيعلن
عنه بين األحد واإلثنين في مقر األمم المتحدة».
وفي السياق ،قال دبلوماسيون أمس أنه بعد أكثر من أسبوعين
من المفاوضات الماراتونية يبدو أن ايران والقوى العالمية الكبري
تقترب من اتفاق نووي تاريخي سيخفف العقوبات المفروضة
على طهران مقابل الحد من أنشطة برنامجها النووي.
لكن مسؤولين إيرانيين وغربيين قالوا إن من غير المرجح إتمام
اتفاق يوم األحد مؤكدين أن األرجح إنجاز االتفاق بحلول (اليوم)
االثنين .وقال علي رضا مير يوسفي المتحدث باسم الوفد اإليراني
«نحن نعمل جاهدين ...لكن ببساطة وبالمنطق ...من المستحيل
الوصول التفاق الليلة .إنها وثيقة من  100صفحة على أي حال».
وح��ذر وزي��ر الخارجية األميركي جون كيري من بقاء بعض

الصعوبات في اليوم السادس عشر من المفاوضات ،وقال« :أعتقد
إننا بصدد اتخاذ قرارات حقيقية ...لذا سأقول النه ما زال لدينا
بعض األشياء الصعبة لننجزها فأنا ما زلت متفائالً».
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه يأمل بأن
تكون المحادثات النووية قد دخلت مراحلها األخيرة ،وأضاف:
«أتمنى ...أتمنى أن نكون دخلنا أخيرا ً المرحلة األخيرة من هذه
المفاوضات الماراتونية».
وتابع فابيوس «االتفاق في المتناول اليوم ...ولكن بعض
القضايا في حاجة إلى أن يحلها وزراء الخارجية».
الى ذلك ،ابلغ الرئيس االيراني ،حسن روحاني ،قانون الزام
الحكومة بصون المنجزات والحقوق النووية للشعب االيراني الى
وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية لوضعه حيز التنفيذ.
وك��ان هذا القانون قد صوت لمصلحته في مجلس الشورى
االسالمي االيراني بتاريخ  23حزيران وتمت المصادقة عليه في
مجلس صيانة الدستور بعد يوم واحد.
وورد في القانون ان نتائج المفاوضات النووية بين ايران
ومجموعة ( )1+5تكون مقبولة في حال تمت إزالة الحظر دفعة
واحدة وينبغي درج ذلك في نص االتفاق وينفذ في اليوم نفسه
الذي تضع ايران تعهداتها حيز التنفيذ.
كما ورد في القانون ايضا ً ان وزير الخارجية االيراني يجب ان
يرفع تقريرا ً دوريا ً كل  6اشهر الى مجلس الشورى االسالمي حول
مراحل تنفيذ االتفاق.
وسمح القانون بقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات
الرقابة التقليدية على المنشآت النووية االيرانية في اطار اتفاقية
السالمة واألم��ان ومنع تفتيش المراكز والمنشآت العسكرية
واالمنية والحساسة غير النووية والكشف عن الوثائق وإجراء
مقابالت مع العلماء االيرانيين.
كما رفض القانون وضع اية قيود على عمليات التحقيق والتنمية
واكتساب المعارف والتقنيات المرتبطة بالتكنولوجيا النووية
والتشديد على العمل وفق قرارات المجلس االعلى لالمن القومي.

قطار المعجزات...
�إلى محطته الأخيرة �إقليمي ًا ودولي ًا!

فاديا مطر
بعد كل ما حضرته السعودية من تصعيد سياسي واقتصادي
يستهدف بجنباته روسيا وإيران في الباطن ليكون حلقة من حلقات
المعارك السياسية التي تكشف «تكابشاً» يضم ملفات وصراعات
ُترخي بظاللها على أكثر من بقعة صراع ،ليأتي كالم الرئاسة الروسية
في لقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم في  29حزيران الماضي
ويكشف عن رغبة روسية من خالل اتصاالت مع دول المنطقة التي
تربطها بروسيا عالقات طيبة في إشارات تدل على إسهام تلك الدول
في مواجهة «تنظيم داعش اإلرهابي» ،موضحا ً ان ذلك يتعلق «بتركيا
والسعودية واالردن» ،داعيا ً إلى حوار مع جميع الدول «المهتمة»
بمحاربة اإلرهاب ،وهو ما رشح عنه إيجابية سورية لطرح الرئيس
بوتين ،وصمت سعودي تجاه الطرح من دون ان يلوح أفق واقعي
باتجاه مآالته ،مقابل ما أعلنه الوزير المعلم عن إدراكه من قدرة الرئيس
بوتين على اجتراح «معجزة» في روسيا على خلفية تعهد الرئيس
بوتين باالستمرار في دعم سورية سياسيا ً واقتصاديا ً وعسكريا ً كما
أعلن السيد وليد المعلم ،ليكون الطرح الروسي مع اإليجابية السورية
والصمت السعودي هو ن��زول عن الشجرة سعوديا ً ودع��م روسي
لسورية إضافيا ً على خلفية ما يتصور من غياب للحاضنة الدولية
واإلقليمية للمجموعات المسلحة وبدء الحسم العسكري على بقع
العسكرة االستراتيجية السورية قبل ان يبدأ السعودي بالتغيير الذي
يترافق مع ما قرره حلفاء سورية عشية التفاهم النووي من استثمار
للمال والسالح على إط��ار ضوئي لـ «حلف رباعي» توالده ليس
باألمر السهل ،يعكس تحت عباءته عدم التخلي من حلفاء سورية
تجاهها واشارة لبدء الهجوم المعاكس بعد تفجير الكويت الذي أدى
(التتمة ص)14

وف��ي السياق ،ق��ال رئيس وزراء كيان العدو «اإلسرائيلي»
بنيامين نتنياهو ،إن االتفاق في شأن البرنامج النووي اإليراني
يعرض السالم في العالم للخطر.
وحسب ما ذكره راديو «صوت إسرائيل» ،فقد اعتبر نتنياهو
أن��ه «ف��ي الوقت ال��ذي تستمر فيه مسيرة التنازالت من جانب
الدول الكبرى إليران ،يطلق المرشد األعلى اإليراني علي خامنئي،
تصريحات بضرورة محاربة الواليات المتحدة حتى في حال
التوصل إلى اتفاق نووي».

ً
هجوما للم�سلحين على تلة خطاب
الجي�ش ال�سوري والقوميون ي�صدون

الأ�سد ي�ستقبل بوا�سون
والأخير يدعو �إلى الحوار مع دم�شق

وق��ال وزي��ر الشؤون االستراتيجية في حكومة كيان العدو،
يوفال شتاينتس ،إن توقيع االتفاق النووي مع إي��ران إما يوم
االثنين أو في غضون بضعة أيام سيكون بمثابة إفالس من ناحية
الدول الكبرى واستباحة لألمن العالمي في مقابل إنجاز سياسي
مشكوك فيه.
وأضاف أن إيران ستواصل تطوير أجهزة الطرد المركزي معربا ً
عن اعتقاده بأن نظام المراقبة المنوي اتباعه لبرنامجها النووي
سيتغير إلى «المهزلة».

المفاو�ضات النووية
في مراحلها النهائية

توفيق المحمود

دعا النائب الفرنسي جان فريديريك
بواسون خالل لقائه الرئيس السوري
بشار األسد أمس إلى ضرورة الحوار
مع دمشق لحل النزاع الذي تشهده
سورية منذ أكثر من  4أعوام.
وي��رأس جان فريديريك بواسون
الحزب الديمقراطي المسيحي في
فرنسا المرتبط بحزب الجمهوريين،
ويشغل مقعد ح��زب��ه ال��وح��ي��د في
الجمعية الوطنية الفرنسية.
وش��دد النائب الفرنسي على أن
استقرار سورية سينعكس إيجابا ً
على اس��ت��ق��رار المنطقة وأوروب����ا،
مضيفا ً أن استقرار سورية لن يتحقق
إال بدعم الدولة السورية والحوار مع
الرئيس األسد لحل األزمة بالتوازي
مع محاربة اإلرهاب.
(التتمة ص)14

مقتل ع�شرات الم�سلحين في نقاط مختلفة من العراق

قوات البي�شمركة رفعت حالة الت�أهب

حرب ال�سعودية على اليمن
عملية انتقام وا�ضحة

بعد ساعات من الشد والجذب والتهديد بمغادرة فيينا ،عادت
المفاوضات بين إيران والسداسية إلى مسارها الصحيح مع اإلعالن
عن تمديد المفاوضات حتى اليوم االثنين ،لحل نقطة أو اثنتين
ومنحت وفود إي��ران والقوى الدولية الست نفسها مهلة للتوصل
إلى اتفاق ،وهو ثالث تمديد خالل أسبوعين من حوار فيينا وال يزال
الطرفان مختلفين على قضايا تشمل حظر األسلحة الذي تفرضه
األمم المتحدة على إيران وتريد القوى الغربية اإلبقاء عليه باإلضافة
إلى السماح للمفتشين الدوليين بدخول مواقع عسكرية إيرانية
وتقديم طهران إجابات في شأن أنشطة سابقة يشتبه بأنها كانت
لها أبعاد عسكرية ،وتناغمت تصريحات وزير الخارجية األميركي
جون كيري ونظيره اإليراني محمد جواد ظريف حول حدوث تقدم في
المفاوضات.
فأعلن كيري حل بعض القضايا العالقة في المفاوضات النووية
بقوله أعتقد أننا توصلنا إلى حل بعض المسائل العالقة وأحرزنا
تقدما ً وما زالت هناك نقطة أو اثنتان بالغتا الصعوبة ولكن تم إحراز
تقدم خالل االجتماعات التي عقدت أمس واألجواء كانت بناءة جداً.
مع إعالن اتفاق أو من دونه تعيش المفاوضات النووية بين إيران
وال��دول الست مراحلها النهائية ومؤشرات الخروج باتفاق نهائي
تبدو في أعلى مستوياتها على رغم ما يتسرب عن بعض تأجيل أو
عرقلة ،فبعد مئات الساعات من التفاوض ربما يحمل االتفاق الموعود
حالً للعديد من األزمات في المنطقة وأولها مواجهة تنظيم «داعش»
اإلرهابي ،فأعلن وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف االربعاء
الماضي في مقال نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» ان التوصل
(التتمة ص)14

حراك دي مي�ستورا
في الوقت الم�ستقطع؟
نيبال هنيدي

ناديا شحادة
حرب السعودية على اليمن بال اه��داف سياسية واضحة ،وانما
هي عملية انتقام من الشعب اليمني ،كالم قاله سماحة السيد حسن
نصر الله في خطابه لمناسبة يوم القدس العالمي ،منتقدا ً الحرب التي
تقودها السعودية ضد الشعب اليمني .تلك الحرب التي تجاوزت المئة
يوم ووصلت السعودية فيها الى حائط مسدود ،حيث نشرت صحيفة
«االندبندنت» تقريرا ً تحدثت فيه عن مشكلة انهاء الحرب على اليمن
بعد وصول السعودية الى طريق مسدود ،فمن الصعب على الملك
سلمان الخروج منها من دون نجاح اذا كان يرغب في تجنب األضرار
التي لحقت بهيبته في بداية حكمه ،فجميع المحللين السياسيين
والعسكريين والمراقبين يجمعون على ان الحرب على اليمن لم تحقق
أهدافها وان المملكة باتت تتخوف من حرب استنزاف طويلة األمد
وان استمرار الغارات ضد الشعب اليمني لم تجنِ سوى قصف المزيد
من المرافق المدنية والحاق الضرر في البني التحتية وحصد ارواح
المدنيين.
يؤكد المراقب لالحداث اليمنيية انه مع فشل مفاوضات جنيف
ووصول التحالف السعودي الى طريق مسدود والى نفق مظلم ،باتت
السعودية تدرك الحاجة الملحة الى مخرج سياسي يقود الى اخراجها
من مأزقها في وحول اليمن ،وبناء عليه واقفت السعودية على ان
يكون الحوار اليمني تحت الرعاية األممية ،وصرح وزير الخارجية
السعودي سابقا ً «بأن ال مانع لدينا بأن يكون الحوار برعاية أممية».
ومع استحالة تحقيق شروط الرياض القديمة للحوار الذي تضمن
(التتمة ص)14

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن مقتل العشرات من
عناصر جماعة «داعش» اإلرهابية خالل ضربة جوية
غرب العراق.
وقال بيان صادر عن الوزارة إن ضربة جوية استهدفت
مركزا ً اعالميا ً تابعا ً لجماعة «داعش» أسفرت عن مقتل 23
إرهابيا ً في منطقة القائم على الحدود السورية ،من بينهم
المسؤول اإلعالمي لـ «داعش» المدعو أبو عمار الكويتي،
وآخرون يحملون الجنسيات األوروبية والتركية.
وفي مدينة الرمادي قتل  20عنصرا ً من «داع��ش»
خالل قصف مدفعي في منطقة المضيق شرق المدينة،
كما قتل ثمانية انتحاريين كانوا يخططون القتحام نقاط

أمنية في مناطق حصيبة والبوفليس والخالدية شرق
الرمادي.
هذا وتمكنت القوات المشتركة العراقية من قتل عدد
من عناصر جماعة «داع��ش» اإلرهابية خالل عمليات
أمنية في محافظتي صالح الدين وكركوك.
وقال مصدر أمني إن  12إرهابيا ً قتلوا خالل قصف
جوي استهدف تجمعا ً لعناصر من جماعة «داعش» في
قرية البشير جنوب محافظة كركوك.
وفي محافظة صالح الدين قتل أربعة مسلحين خالل
كمين أمني في منطقة البوجواري بقضاء بيجي.
(التتمة ص)14

هل أصبح الحل السياسي لالزمة السورية في ظل الظروف
الراهنة ممكنا ً على وقع المعارك التي تدور رحاها على االرض وفي
السياسة؟
جولة مكوكية هي كالعادة بعيدة من األضواء واإلعالم لمبعوث
األمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا بدأت من القاهرة
بزيارة قصيرة لساعات عدة ،التقى خاللها وزير الخارجية المصري
سامح شكري لبحث سبل حل األزمة السورية ،على ان يعود الى
القاهرة م��رة أخ��رى األسبوع المقبل لعقد لقاء مع األمين العام
للجامعة العربية نبيل العربي.
واطلع دي ميستورا خالل زيارته مصر على ما وصلت إليه أطراف
المعارضة خالل اجتماعها في الثامن والتاسع من حزيران الماضي،
كل هذا حتى موعد كلمته أمام مجلس األمن في  28تموز الجاري.
فماذا يحمل هذه المرة دي ميستورا في جعبته لمسار األزمة
السورية بعد ان بدأت مرحلة قطف ثمار عمليات الجيش السوري
على جميع الجبهات م��ن درع���ا ال��ى الحسكة وت��دم��ر وم���رورا ً
بالزبداني.
فبعد الهزيمة التي ألحقها الجيش السوريّ بالفصائل المسلحة
في درعا والتي أدّت إلى إرباك صفوفها يتقدم الجيش في درعا التي
يدافع فيها عن المدينة وعن العاصمة دمشق حيث يستعيد المبادرة
اليقاف كل محاوالت عزل المنطقة الجنوبية في دمشق ،وتتسارع
وتيرة العمليات العسكرية في الزبداني ،ليسيطر الجيش السوري
والمقاومة على حي الزالح جنوبا ً والمزارع التابعة له ويتقدمون من
جهة حي الزهراء ،بعد السيطرة على الجمعيات وحي السلطانة،
وقلعة التل ،وسلسلة الجبال الغربية والنقاط المهمة والمداخل
الرئيسية.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
فال�س �إيراني
نظام مارديني
سنوات طويلة حاكت فيها
إي � ��ران ل�ح�ظ��ة ال ��وص ��ول إلى
الحقيقة مع ال��دول الست بعد
ان �ت �ه��اء ال �م �ف��اوض��ات التقنية
وق �ب��ل ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى االتفاق
النووي النهائي ،حيث واجهت
ف�ي�ه��ا ه ��ذه ال ��دول ��ة االقليمية
ال �م �ه �م��ة ك ��ل أس ��ال� �ي ��ب اللف
وال � ��دوران وال �خ��داع تجاهها
م��ن ق �ب��ل ال ��والي ��ات المتحدة
األميركية والغرب في سبيل
ح��رم��ان�ه��ا م��ن حقها بامتالك
ال �ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة ل�ل�أغ��راض
السلمية.
ص���دق ال��رئ �ي��س االي ��ران ��ي
ح �س��ن روح ��ان ��ي ع �ن��دم��ا أكد
أن اي� � � ��ران أب � �ه� ��رت ال��ع��ال��م
ف ��ي ال �م �ف��اوض��ات ال �ن��ووي��ة.
وأض � � � ��اف« :أن � � ��ه إذا ج ��رى
التوصل إلى اتفاق فإن العالم
س �ي��رى أن إي� ��ران ح�ل��ت أكبر
مشكالتها بالتفاوض» .ولفت
روح��ان��ي «أم��ا إذا فشلت فإن
دبلوماسيينا أظهروا للعالم أننا
نتحلى بالمنطق .وأننا لم نترك
طاولة المفاوضات قط وقدمنا
أفضل اإلج��اب��ات ،وخ�لال 22
شهرا ً من المفاوضات تعني
أننا نجحنا ف��ي إب�ه��ار العالم،
وه��ذا ف��ن» وال�م�ف��اوض��ات هي
فن تحقيق األغراض القومية.
عشرات المبعوثين األمميين
كل ّ ْت قواهم خالل سنة وعشرة
أش �ه��ر ،وج� ��والت ال تحصى
ل�ه�ي�ئ��ة ال �ط��اق��ة ال ��ذري ��ة زاغ��ت
عيون مبعوثيها ،في البحث عن
بصيص ضوء تثبت من خالله
االتهام بأن طهران تسعى إلى
امتالك السالح النووي ولكن
م��ن دون ج���دوى ،وعقوبات
ت �ل �ت �ه��ا ع� �ق ��وب ��ات ،وح��ص��ار
تبعه ح �ص��ار ،ودبلوماسية
ح� ��ائ � �ك� ��ي ال� � �س� � �ج � ��اد ت �ف �ت��ح
منشآتها للتفتيش ،وتوسع
ص��دره��ا ل �ل �ح��وار ،متمسكة
بحقها ال �م �ش��روع وفاحصة
وج �ه��ات ن�ظ��ر المشاكسين،
لتفتح عقولهم على الحقيقة،
وتطفئ ما في قلوبهم من غ ّل
وطغيان ،والمفاوض اإليراني
ص��ام��د ُي�ق��دم أدل�ت��ه القانونية
والعملية ،من دون أن يتنازل
ع��ن ال �ح��ق ،أو يسمح بخدش
ك��رام��ة اإلي��ران�ي�ي��ن ،لقد كانت
مفاوضات الند لألنداد.
ب �ع��د أش �ه��ر ط��وي�ل��ة ه��ا هي
ال� �م� �ف ��اوض ��ات ت� �ش ��رف على
نهايتها الدراماتيكية ويتوجه
المفاوضون إلى توقيع اتفاق
ف �ي �ي �ن��ا ف ��ي ال �ن �م �س��ا« ،أرض
ال �م��وس �ي �ق��ى» وب��ل��د الفالس
وموتسارت.
سيكون هذا االتفاق درسا ً
لمن يريد ال��وص��ول إل��ى حقه
م��ن دون تفريط وال دونيّة،
وصفعة قاسية ألع��داء إيران،
وعلى رأسهم نتنياهو وعربانه
ال��ذي��ن ل��م ي �ت��رك��وا وس�ي�ل��ة أو
جهة إال استثمروها لتعطيل
حصول االتفاق .على رغم ان
إي��ران دخلت ال�ن��ادي النووي
من أوس��ع أبوابه من دون أي
رقابة أو شروط زمن الشاه...
طيّب! ما ال��ذي تغيّر إذا ً وأقام
الدنيا ول��م يقعدها؟ ،إن��ه رفع
ال�ع�ل��م الفلسطيني وإسقاط
العلم «اإلس��رائ �ي �ل��ي» ،وكانت
«إس��رائ �ي��ل» وب�ع��ض األع ��راب
ال��ذي��ن ج��ن جنونهم حاضرة
بالمرصاد ،فاستحق ذلك كل
س�ن� ّ�ي ال�ع��رق�ل��ة ،ال�ت��ي قابلتها
دبلوماسية الصبر اإليرانية
ال�ع��اق�ل��ة ،حتى اصبحت قاب
قوسين من توقيع االتفاق في
فيينا وإدخال المنطقة كلها في
مرحلة جديدة ،يختلف شكلها
ومضمونها عما قبل االتفاق.
تعرف طهران ان الحصاد
في السياسة مثله مثل الحصاد
في البيدر ،وان المحصود ال
يبتعد كثيرا ً من كفاءة ونزاهة
الحاصد.

