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غزوة �إدلب ...كيف �أ�سقطتها
حنكة الجي�ش ال�سوري؟
 هشام الهبيشان
بدا واضحا ً لجميع المتابعين أن سلسلة المعارك التي جرت
في اآلونة األخيرة في ريفي حماة الشمالي والغربي وبمدينة
إدل��ب وريفها الجنوبي الشرقي وريفها ال�غ��رب��ي ،م��ا ه��ي إال
هدف من سلسلة أه��داف إستراتيجية كجزء من خطة ورؤية
أكبر ،لمسار الحسم العسكري التي يراهن عليه بعض القوى
الشريكة بالحرب على الدولة السورية ،والهدف ب��أال ساس
هو محاولة إخضاع الدولة السورية لشروط وإمالءات يحاول
بعض القوى اإلقليمية الحليفة والشريكة والداعمة للمشروع
الصهيو– أميركي بالمنطقة فرضها على الدولة السورية.
هنا ال يمكن إنكار حقيقة أن مدينة إدلب بموقعها االستراتيجي
بالشمال الغربي لسورية تشكل أهمية استراتيجية بخريطة
العمليات العسكرية ال�س��وري��ة وتحتل أهمية استراتيجية،
باعتبارها مفتاحا ً لسلسلة مناطق تمتد على طول الجغرافيا
السورية ،فهي نقطة وصل بين مناطق شمال سورية ووسطها،
امتدادا ً على طول شريط المناطق الحدودية المرتبطة بالجانب
ال�ت��رك��ي ،إض��اف��ة إل��ى كونها تشكل نقظة رب��ط بين المناطق
الجغرافية ال�س��وري��ة المرتبطة بمدينة إدل��ب ش��رق�ا ً وشماالً
وجنوباً ،وهذا ما يعكس حجم األهمية اإلستراتيجية الكبرى
لمدينة إدل��ب في خريطة المعارك المقبلة بالشمال والوسط
السوري بشكل عام وبمناطق الساحل السوري بشكل خاص.
اليوم ،ال يمكن إنكار أن خسارة الجيش العربي السوري
لمواقعه المتقدمة بعمق مدينة إدل��ب وب�ع��ض مناطق ريفها
اإلدلبي ،سوف تشكل بمجموعها عبئا ً ثقيالً على صانع القرار
العسكري ال�س��وري ،وه��ذا ما دف��ع بالجيش العربي السوري
بما تبقى لديه من قوات بعموم هذه المناطق اإلدلبية إلى إعادة
تجميع م��ا تبقى م��ن ق��وات��ه وإع ��ادة ترتيب أوراق ��ه وحساباته
لحجم المعركة في عموم مناطق شمال وشمال غربي سورية،
مع األخذ في الحسبان حجم التدخل التركي واإلمداد العسكري
بأشكاله كلها الذي توفره تركيا للمقاتلين بعموم هذه المناطق .
هنا ،يمكن القول إن الجيش العربي السوري قد استوعب
وتكيف مرحليا ً مع الضربة األولى لهذه المجاميع الرديكالية
والمدعومة من الجانب التركي ،وبدأ فعليا ً برسم مالمح جديدة
لطبيعة المعركة فيعموم مناطق محافظة إدل��ب وري��ف حماة
الغربي والشمالي بالوسط ال�س��وري ،وق��د أثمر ه��ذا التكيّف
عن استعادة زم��ام المبادرة من قبل الجيش ،وه��ا هي طالئع
الجيش اليوم تقف على مشارف العمق االستراتيجي لريف
إدلب الغربي «جسر الشغور» ،وهذا ما أثمر مرحليا ً مجموعة
انهيارات واسعة في صفوف مسلحي «جبهة النصرة  -الجبهة
اإلسالمية» بمعظم بلدات وقرى ريفي حماة الشمالي والشمالي
الغربي وبريف إدلب الجنوبي الغربي وفي مناطق واسعة من
ريف إدلب الغربي وتحديدا ً في بلدة جسر الشغور .
ويمكن أن نقرأ وبناء على متغيّرات الساعات األخيرة والتطور
الملموس والنوعي في عمليات الجيش العربي السوري بعموم
مناطق محافظة إدل��ب ،أن خطط القادة الميدانيين في الجيش
اتجهت بالمنحى اإلي �ج��اب��ي .فخريطة العمليات العملياتية
والتكتيكية واالستراتيجية وتبادل األدوار واالنتقال من خطة
إل��ى أخ��رى والتكيف مع ظ��روف المعركة بسالسة ملحوظة،
هذه المتغيّرات التي أدارتها بحرفية وحنكة ملحوظة القيادة
العسكرية الميدانية للجيش السوري بمحافظة ادلب بمجموعها،
أثمرت وبعمليات نوعية وخاطفة ضرب خطوط دفاع «جبهة
النصرة – الجبهة االسالمية» في ريف إدلب الغربي ،من خالل
تحرير مجموعة قرى وتطويق بلدة جسر الشغور بشكل شبه
كامل ،وبهذا يكون الجيش العربي السوري قد أمن «مرحلياً»
أولى مراحل التقدم باتجاه عمق ريف إدلب الغربي .
في هذه المرحلة ،وبعد أن أصبح الجيش العربي السوري
ع �ل��ى م��ش��ارف ال �ع �م��ق االس �ت��رات �ي �ج��ي ل��ري��ف إدل� ��ب الغربي
وخصوصا ً بعد النجاح الملحوظ بتقطيع أوص��ال طرق إمداد
المجاميع الرديكالية الغازية من الجانب التركي ،وبعد مجموعة
انهيارات واسعة في صفوف مسلحي «جبهة النصرة  -الجبهة
اإلس�لام �ي��ة» وآخ��ره��ا ف��ي ق��رى وب �ل��دات ري��ف إدل ��ب الغربي
وب�م�ن��اط��ق واس �ع��ة م��ن ري�ف��ي ح�م��اة ال�ش�م��ال��ي وال �غ��رب��ي ،هنا
تمكن ق��راءة الواقع وبشكل منطقي وأكثر واقعية ،بأن عملية
اإلرباك والحرب اإلعالمية التي صاحبت غزوة إدلب ،قد بدأت
منظومتها باالنهيار التدريجي ،وستكون نهايتها الواقعية
والمنطقية ،كنهاية غ��زوة كسب ال�ت��ي ج��رت أح��داث�ه��ا بنهاية
الربع األول من العام الماضي ،والتي راهن عليها البعض بأنها
ستكون المعركة الفصل وفق نتائجها المنتظرة حينها ،ولكن
جاءت نتائج المعركة حينها سريعاً ،وحسمها الجيش العربي
السوري بالشراكة مع قوى الدفاع الوطني بمحافظة الالذقية
بعمليات سريعة ونوعية وخاطفة ،وشكلت صفعة قوية للنظام
التركي وللمجاميع الرديكالية التي غزت حينها مدينة كسب
المتموضعة هي األخرى وبموقعها االستراتيجي على أطراف
محافظة الالذقية الساحلية .
اختتاماً ،يبدو أن منظومة صواريخ «ت��او» األميركية التي
تجاوز عددها  800صاروخ على األقل والتي استخدمت بشكل
واسع بغزوة إدل��ب ،ومنظومة الحرب االنغماسية التي قادها
أكثر من  200انتحاري بأكثر من  200مركبة وعربة مفخخة،
إضافة إلى  5500قوقازي شيشاني وغيرهم من المسلحين
الرديكاليين العابرين للقارات والذين تحدثت وسائل اإلعالم
عن فصول ومراحل عبورهم من األراضي التركية باتجاه مدينة
إدلب ،إضافة إلى ملياري دوالر حضرت ووظفت واستخدمت
بمعركة مدينة إدلب من قبل بعض القوى اإلقليمية ،يبدو أن هذه
العوامل بمجموعها قد فشلت اليوم في تحقيق الجزء الرئيسي
من منظومة األهداف االستراتيجية التي عول بعض األطراف
االقليمية والدولية على تحقيقها كنتيجة أولى لغزوة إدلب .
واألك�ث��ر وض��وح�ا ً ال�ي��وم ،أن منظومة ه��ذه األه ��داف ستبدأ
بالتهاوي واليوم نرى أنها تعيش فترة ترنح ما قبل السقوط
مع استمرار سلسلة االنهيارات التي تتعرض لها المجاميع
الرديكالية الغازية لمحافظة إدلب وعلى قاعدة سلسلة انهيار
أحجار الدومينو ،فاليوم القيادة العسكرية السورية تدير معركة
وغزوة إدلب بكل حرفية ،والهدف األقرب لهذه المعارك التي
يقودها اآلن بعض القادة الميدانيين بالجيش العربي السوري
بريف إدل��ب الغربي ،هو تحرير خ��ان شيخون وف��ك الحصار
عن بعض المناطق والمعسكرات التي تحاصرها المجاميع
الرديكالية بأرياف مدينة إدلب ،واأليام المقبلة ستكون حبلى
ب��ال�ت�ط��ورات وستشهد ت�غ�يّ��را ً ملموسا ً وواض �ح �ا ً ف��ي طبيعة
المعارك بعموم محافظة إدلب ،فاليوم الجيش العربي السوري
استعاد زم��ام ال�م�ب��ادرة وانتقل م��ن مرحلة التموضع وبناء
خطوط الدفاع إلى مرحلة الهجوم واستعادة األرض ،ومن هنا
سننتظر األيام العشرة المقبلة التي ستعطينا إجابات منطقية
وأكثر وضوحا ً وواقعية من مجمل التغيّرات التي سنشهدها
بالساحة العسكرية اإلدل�ب�ي��ة بشكل خ��اص وع�م��وم الساحة
العسكرية السورية.

كوالي�س
خفايا

ال�سديريّين
حُ كم �آل �سعود ...في قب�ضة ُ
 يوسف الصايغ
ع��ل��ى وق� ��ع ال�� �ع� ��دوان ال� �س� �ع ��ودي –
ال�خ�ل�ي�ج��ي ع �ل��ى ال �ي �م��ن وم ��ا ُي �ح �ك��ى عن
ان�ق�س��ام داخ��ل أروق ��ة األس ��رة الحاكمة
تجاه العملية العسكرية ،بات من الممكن
ال �ق��ول إن االن��ق�ل�اب اس�ت�ك�م��ل ن �ظ��ام آل
سعود بعد سلسلة اإلعفاءات والتعيينات
األخ �ي��رة ال�ت��ي أص��دره��ا سلمان ب��ن عبد
ال�ع��زي��ز ،ف��ي خطوة تشبه إل��ى ح � ّد بعيد
ما أقدم عليه شقيقه الراحل فيصل عام
 1965ب�ع��زل شقيقه الملك س�ع��ود مع
بعض االختالفات.
ل��ك��ن ري�� ��اح ال �ت �غ �ي �ي��ر ل���م ت� ��أت وف��ق
السيناريو المرسوم لها بحسب ما أعلنه
األمير المجهول «مجتهد» ،إذ كشف في
تغريدات سبقت صدور القرارات الملكية
أن «األمير مقرن يتع ّرض لضغط من قبل
أحد األقوياء لكي يبادر بنفسه إلى إعالن
�ح��ي بصيغة ي �ج��رى االت �ف��اق عليها
ال�ت�ن� ّ
بدالً من أن يت ّم إبعاده بأمر ملكي ،وبأنّ
متعب ب��ن عبدالله ُي �ح � ّذره م��ن الموافقة
على ه��ذا ال�م�خ��رج ،ألنّ األخ �ي��ر ال يزال
يراهن على أن مقرن يستطيع إعادته بعد

وفاة سلمان وإقصاء محمد بن نايف».
�ج �ب �ي��ر وزي� ��را ً
وع� ��ن ت�ع�ي�ي��ن ع� ��ادل ال� ُ
ل �ل �خ��ارج �ي��ة ،غ� � � ّرد «م �ج �ت �ه��د»« :سفير
السعودية لدى واشنطن الذي وصل إلى
الخارجية بضوء أخضر أميركي ،كان
على وش��ك أن ُي�ق��ال ألن��ه محسوب على
خالد التويجري رئيس ال��دي��وان الملكي
ال �س��اب��ق ال� ��ذي ُع� ��زل م��ن م�ن�ص�ب��ه فور
وف��اة الملك ع�ب��دال�ل��ه» ،وم�م��ا ال ش��ك فيه
أنّ بصمات محمد بن نايف ،الحائز ثقة
األميركيين بدت واضحة في التغييرات
األخ�ي��رة الحاصلة ،إذ عمل على إقصاء
م�ق��رن ال��ذي ك��ان ي�ع� ّد آخ��ر م�ل��وك الجيل
األول.
ال�لاف��ت أي �ض �ا ً أنّ ال�ع��اه��ل السعودي
ال �ج��دي��د ل��م ي�س�ت�ن��د ف��ي م��راس �ي �م��ه إلى
م��رج�ع�ي��ة «ه �ي �ئ��ة ال �ب �ي �ع��ة» ال �ت��ي أسسها

الملك عبدالله الذي عيّن األمير مقرن وليا ً
للعهد ،وشدّد على ضرورة عدم تغييره
أو عزله حتى بعد وفاته ،وتأكيد توليه
منصب ال�م�ل��ك ف��ي ح��ال ش �غ��وره .وفي
هذا السياق ،برز إعالن األمير طالل بن
عبدالعزيز رفضه مبايعة محمد بن نايف
وليا ً للعهد ومحمد بن سلمان وليا ً لولي
العهد .وق��ال إنّ ال �ق��رارات التي اتخذها
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز:
«ارت �ج��ال �ي��ة ول��م ت��أت ت�ح��ت م�ظ�ل��ة نظام
البيعة».
وأوض��ح في بيان نشره على حسابه
في موقع التواصل االجتماعي «تويتر»:
«فوجئت عند نهاية العهد ما قبل الحالي
وهذا العهد بقرارات ارتجالية أعتقد بعد
التوكل على الله أنها ال تتفق مع شريعتنا
اإلسالمية وال أنظمة الدولة ،وسبق لي

برز �إعالن الأمير طالل بن عبدالعزيز
رف�ضه مبايعة محمد بن نايف ولي ًا للعهد
ومحمد بن �سلمان ولي ًا لولي العهد
وقال �إنّ القرارات ارتجالية
ولم ت�أت تحت مظلة نظام البيعة

أن ذكرت في هذا الموقع أنه ال سمع وال
طاعة ،وبالتالي ال بيعة لمن خالف هذا
وذاك».
ف ��ي ال �خ�ل�اص��ة وب��ع��د ت �ن �ح �ي��ة مقرن
ع��ن والي� ��ة ال �ع �ه��د وال �ق �ض��اء ع �ل��ى أمله
بتولي الحكم خلفا ً للملك سلمان ،بات
واضحا ً أنّ الجناح السديري في األسرة
السعودية الحاكمة أح�ك��م قبضته على
م �ف��اص��ل ال �ح �ك��م ،وت � � ّم ت �ك��ري��س نفوذه
حاضرا ً ومستقبالً ،فقد بات الحكم في
عهدة أميرين من الجيل الثاني هما محمد
بن نايف ومحمد بن سلمان .لكن يبقى
السؤال عن ر ّد فعل باقي أم��راء األسرة
الحاكمة الذين جرى تجاوزهم في قلب
م��وازي��ن ال�ح�ك��م ،ال سيما أح �ف��اد الملك
المؤسس ،فهل من مفاجآت مقبلة؟ ومن
يضمن أال ي �ك � ّرر محمد ب��ن ن��اي��ف حين
يصبح ملكا ً ما فعله الملك الحالي سلمان
ال��ذي ل��م يلتزم م��ا ق � ّرره سلفه عبدالله،
وبالتالي من الممكن أن يعفي ولي عهده
محمد بن سلمان ليعيّن أحدا ً آخر مكانه؟
وه��ذا كفيل ب��أن يضع العائلة الحاكمة
ف��ي ال �س �ع��ودي��ة ف��ي م��واج �ه��ة تحديات
غير محسوبة وال متوقعة ،وأن يصبح
مستقبلها مفتوحا ً على ك ّل االحتماالت.

معارك ريف الالذقية الى الواجهة من جديد ...الجي�ش يتقدم في محيط �سلمى

دي مي�ستورا يقدم تقريره
حول ا�ست�شارات جنيف ال�سورية قبل  30حزيران
أعلن مكتب األم��م المتحدة بجنيف أم��س أن
المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا
سيقدم تقريرا ً لألمين العام بان كي مون قبل 30
حزيران عن نتائج استشاراته.
وقال أحمد فوزي المتحدث الرسمي باسم مكتب
األمم المتحدة “سيكتمل في  30حزيران المقبل مرور
 3سنوات على اعتماد اتفاقات جنيف ،ويجب على
دي ميستورا تقديم تقرير قبل هذا الوقت لألمين
العام بان كي مون حول نتائج اللقاءات ،إذ سيطلعه
على الوضع اليوم ،ومواقف جميع المشاركين إزاء
كيفية التقدم في تنفيذ اتفاقات جنيف ،كما سيطرح
وجهة نظره الخاصة حول وجهة السير قدما ً”.
وستبدأ االستشارات الدولية حول سير تنفيذ
اتفاقات جنيف التي تم التوصل لها عام  2012في
 4أيار المقبل وتستمر من  4إلى  6أشهر ،حيث من
المتوقع أن يشارك فيها ممثلو الحكومة والمعارضة
السورية ،والالعبون اإلقليميون والدوليون بمن
فيهم الدول الخمس األعضاء الدائمين في مجلس
األمن.
ويخطط إلج���راء ال��ح��وارات ف��ي إط��ار لقاءات
ثنائية بين المبعوث الخاص دي ميستورا وجميع
المشاركين.
ون��وه ف��وزي بأن األط��راف يجب أن تقرر خالل
االستشارات في جنيف كيفية الدفع بتنفيذ اتفاقات
جنيف قدما ً “كون الجميع موافق على أن هذه هي
الوثيقة الوحيدة على طاولة المفاوضات التي تملك
معنى في مسألة التقدم إلى انتقال سياسي”.
وتابع قائالً إنه “في ما يخص المشاركين ،فإن
المبعوث الخاص دعا أكبر دائرة ممكنة من التمثيل،
وأوس��ع قطاع من المجتمع الدولي والمعارضة
السورية والحكومة السورية ،وبعد ذل��ك لدينا
الكثير من األطراف المهتمة ،اإلقليمية (مثل) إيران
والسعودية وال��ع��راق وتركيا ،والدولية (مثل)
روسيا االتحادية وال��والي��ات المتحدة وفرنسا
وبريطانيا الخ”.
وبيّن المسؤول األممي أن المبعوث دي ميستورا
أرسل الدعوات إلى جميع األطراف مقترحا ً على كل
طرف موعدا ً محددا ً للتباحث معه في أيار المقبل
بهدف تجنب لقاء المشاركين بعضهم ببعض،
مضيفا ً أن المبعوث الدولي ال يخطط إلجراء هذه
الحوارات على مستويات رفيعة إال أن ذلك ال يمنع
المشاركين من دعوة ممثليهم أو نواب الوزراء إلى
جنيف.
هذا وكان وزيرا خارجية روسيا سيرغي الفروف

والواليات المتحدة جون كيري قد بحثا في اتصال
هاتفي الخطوات المحتملة إلطالق العملية السلمية
في سورية.
كما أكد وزي��ر الخارجية االيراني محمد جواد
ظريف أن مطالب دول غربية وعربية اإلطاحة
بالرئيس السوري بشار األسد أذكت سنوات من
إراقة الدماء ال ضرورة لها ألنها حالت دون إجراء
مفاوضات لتسوية سياسية.
وق���ال ظ��ري��ف “من يتهمون حكومة سورية
ويقولون إن حكومة سورية مسؤولة عن دماء كثير
من الناس ،عليهم أن يختلوا بأنفسهم ويفكروا في
األسباب التي منعت وقف إطالق النار في سورية
قبل سنوات قليلة”.
وأضاف متحدثا ً في جامعة نيويورك “الشيء
الوحيد ال��ذي منع وقف إط�لاق النار كان الشرط
المسبق” بأال يكون الرئيس األس��د طرفا ً في أي
حكومة انتقالية في سورية.
ميدانياً ،عادت معارك ريف الالذقية الشمالي
الى الواجهة من جديد ،حيث أطلق الجيش السوري
عملية عسكرية في ريف مدينة سلمى ،تمكن من
خاللها من السيطرة على تلتي كتف الغنمة وكتف
الغدر.

كما استهدفت وح��دات الجيش ال��س��وري بعد
تثبيتها نقاط رص��د واش��ت��ب��اك ف��ي التلتين من
اس��ت��ه��داف تحركات وتجمعات المسلحين في
مناطق مرج شيلي وكفردلبة وعين سامور بضربات
مدفعية وصاروخية مركزة ،أسفرت عن مقتل عدد
من المسلحين وتدمير آلياتهم.
ه��ذا وأف���ادت م��ص��ادر متابعة لـ”البناء” أن
حشود الجيش السوري والدفاع الوطني ستواصل
عملياتها في ريف الالذقية لفرض السيطرة الكاملة
على مدينة سلمى ،معقل المسلحين األساسي في
المنطقة لتخفيف الضغط على جبهة ادلب وريفها
وإلرباك التحركات التركية الداعمة للمسلحين على
طول الحدود.
جاء ذلك في وقت واصل الجيش السوري عملياته
في مناطق ريف جسر الشغور وإدلب ،واستهدف
الطيران الحربي مجموعات المسلحين على محور
بزيت والمشيرفة في ريف جسر الشغور.
كما قتل عدد من المسلحين خالل االشتباكات
العنيفة الدائرة مع مجموعة محاصرة للجيش
ال��س��وري داخ���ل المستشفى الوطني ف��ي جسر
الشغور ،من دون أن يتمكن مسلحو “جيش الفتح”
االرهابي من دخول المستشفى.

روحاني� :أ�صدرنا ورقة الحقائق قبل الآخرين �إال �أن البع�ض �أ�صبح �ضعیف الذاكرة

ن�ص االتفاق النووي النهائي في نيويورك
بدء كتابة ّ
استأنفت أمس في مدينة نيويورك األميركية،
المحادثات النووية بين إي��ران وال��دول الست
على مستوى مساعدي وزراء الخارجية ،حيث
االتفاق النهائي ،ومن ثم
بدأت عملية كتابة نص
ِ
سیواصل الجانبان المفاوضات االثنین المقبل
في أوروبا.
وأعلن وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
لتطبيق أعلى درجات
ظريف ،استعداد إيران
ِ
الشفافية الدولية بشأن برنامجها النووي،
مؤكدا ً أنها ترغب بالتوصل إلى اتفاق نهائي
بأسرع وقت ممكن.
ِ
وقال الوزير ظريف« :إن الجانبین یسعیان
إلی التوصل إلی اتفاق بینهما قبل نهایة المهلة
المحددة في  30تموز المقبل» ،مشيرا ً إلى أن
عملیة كـتابة نص االتفاق ستبدأ الخمیس،
م��وض��ح �ا ً أن ه��ن��اك ات��ف��اق �ا ً ح���ول ال��خ��ط��وط
العامة».
وبيّن الوزير اإليراني« :أن الوكالة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة شاهدت كل ش��يء وإذا كانوا
يبحثون عن دليل إدانة فعليهم االنتظار لوقت
طويل ج��دا ً قبل أن يعثروا عليه» ،م��ؤك��دا ً أن
طهران التزمت كل تعهداتها بالتفصيل منذ
االتفاق الموقت في لوزان لكنه انتقد الواليات
ِ
المتحدة لعدم قيامها بالشيء نفسه.
وأش��ار ظریف إلی الخطوات التي یقوم بها
الكونغرس األمیركـي بهدف وضع عقبات أمام
المفاوضات مع ای��ران وق��ال« :إن المفاوضات
ت��ج��رى م��ع الحكومة األمیركـیة ول��ی��س مع

أفادت معلومات صادرة
من دولة عربية كبرى أنّ
رئيس هذه الدولة عقد
قبل فترة وجيزة لقاء عمل
موسع من
مط ّوالً مع وفد ّ
االستخبارات األميركية.
وقد تركز اللقاء في
جانب أساسي منه على
إجابات ق ّدمها أعضاء
الوفد ردا ً على أسئلة كان
طرحها الرئيس العربي
في وقت سابق ،حول
ضرورة توحيد الجهود
واإلمكانات بين ك ّل الدول
التي تحارب المجموعات
اإلرهابية ،ألنّ استمرار
العمل بأجندات مختلفة
يؤ ّدي إلى تم ّدد هذا
اإلرهاب وتزايد خطره
على الجميع.

كييف ت�سعى �إلى �ضم «القطاع الأيمن» �إلى الجي�ش

مو�سكو :لن نحارب �أوكرانيا �أبد ًا

أعلن أناتولي أنطونوف نائب وزير الدفاع الروسي أن روسيا لن تحارب
أوكرانيا أبداً ،وقال« :لن نحارب أوكرانيا في أي ظرف من الظروف .أوكرانيا
ليست عدوناً! إنني حتى نظريا ً ال أفترض ذلك ،وأعتبر أن العقل سيكفي كييف
أيضا ً لعدم استفزازنا».
كما عول نائب الوزير الروسي على تأثير ألمانيا وفرنسا من أجل عدم
استئناف كييف األعمال القتالية جنوب شرقي البالد ،مؤكدا ً أن «روسيا
ستساعد أوروبا في ذلك».
جاء ذلك في وقت تجري وزارة الدفاع األوكرانية وقيادة «القطاع األيمن»
المتطرف محادثات حول انضمام وح��دات الحركة المشاركة في العملية
الخاصة شرق البالد إلى الجيش األوكراني.
وترغب سلطات كييف في مشاركة الكتائب المتطوعة في الدونباس ضمن
القوات المسلحة الرسمية ،أما حركة «القطاع األيمن» فأعلنت أنها لن تنضم من
حيث المبدأ إلى «الحرس الوطني» التابع لوزارة الداخلية ،أما لصفوف وزارة
الدفاع فمن الممكن انضمامها كـ «وحدة عسكرية مستقلة» فقط.
وكان عناصر «القطاع األيمن» أجروا اعتصاما ً األربعاء أمام المبنى الرئاسي
في كييف احتجاجا ً على محاصرة قطاعات من القوات المسلحة كتيبة تابعة
للحركة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك .وأعلن المتطرفون أن اعتصامهم حمل
صفة تحذيرية إذ سيستمر االحتجاج «حتى احتراق مبنى اإلدارة» الرئاسية.
يذكر أن «القطاع األيمن» هو اتحاد للمتطرفين اليمينيين من المنظمات
األوكرانية الراديكالية ،وشارك عناصره في وفبراير من عام  2014الماضي،
في اشتباكات مع الشرطة وفي االستيالء على المباني اإلدارية ،وشارك في قمع
احتجاجات شرق أوكرانيا منذ نيسان الجاري.
وكانت المحكمة العليا في روسيا أدرجت في تشرين الثاني عام ،2014
«القطاع األيمن» في قائمة المنظمات المتطرفة وحظرت نشاطها على األراضي
الروسية ،كما ُرفعت قضية جنائية على قائد الحركة دميتري ياروش بسبب
دعوته إلى عمليات إرهابية.
وفي سياق متصل ،أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف لنظيره
األميركي ج��ون كيري ض���رورة إط�لاق ح��وار مباشر بين سلطات كييف
وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية أنه في اتصال هاتفي
أجراه الوزيران بمبادرة من الطرف األميركي ،أعربا عن دعمهما لتشكيل أربع
مجموعات عمل فرعية ضمن مجموعة االتصال بشأن التسوية في أوكرانيا.
وتابع البيان أن الوزيرين دعما بدء هذه المجموعات نشاطاتها العملية
لضمان تطبيق صارم من قبل طرفي النزاع في أوكرانيا جميع بنود اتفاقات
مينسك من  12شباط ،بما في ذلك ما يتعلق بالتزامهما وقف إطالق النار
وسحب األسلحة الثقيلة من خط التماس ،وإجراء إصالح دستوري في أوكرانيا
وحل المشكالت اإلنسانية واالقتصادية في البالد.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن «الفروف ركز على ضرورة تنظيم حوار
مباشر مستقر حول كل هذه القضايا بين كييف من جهة ودونيتسك ولوغانسك
من جهة أخرى».
من جهة أخ��رى ،أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية أن شخصا ً قتل
وأصيب اثنان آخران بجروح جراء قصف متواصل لبلدات الجمهورية من قبل
العسكريين األوكرانيين.
وقال المتحدث باسم قوات الجمهورية إدوارد باسورين أن الطرف األوكراني
انتهك الهدنة في منطقة النزاع  44مرة منذ مساء الثالثاء  28نيسان ،بما في
ذلك  19مرة في الوقت الليلي ،مضيفا ً أن ثماني بلدات تعرضت للقصف خالل
هذه الفترة.
وأضاف باسورين أن لدى وزارة دفاع الجمهورية مواد تثبت أن قصف األحياء
السكنية من قبل القوات الوكرانية كان مخططا له ،موضحا ً أن «الحديث يدور
عن بطاقات النيران الخاصة ببعض الوسائل النارية ،ووثائق أخرى تحوي
تذكر فيها في ما تذكر ضربات متعمدة ضد أحياء سكنية في البلدات».
وذكر باسورين أن هناك وثائق أخرى للعسكريين األوكرانيين ،تم االستيالء
عليها من قبل قوات الدفاع الشعبي أثناء المعارك التي شهدتها المنطقة في
كانون الثاني الماضي ،مضيفا ً أن سلطات الجمهورية «تدرسها في الوقت
الحالي بتمعن».
وأفاد باسورين بأنه وفقا ً لبيانات االستطالع فإن قيادة القوات األوكرانية
تخطط الستفزازات ضخمة خالل يومي  8و 9أيار (أي عشية عيد النصر وفي
يوم العيد نفسه) ،وذلك عن طريق قصف مكثف لعدد من البلدات باستخدام
منظومات «غراد» وغيرها من األسلحة الثقيلة ،بهدف تحميل قوات «دونيتسك
الشعبية» المسؤولية عنها في ما بعد.

ال�شرطة الألمانية تحبط
مخطط ًا �إرهابي ًا قرب فرانكفورت

الكونغرس».
وردا ً علی سؤال حول آلیات إزالة الحظر ،قال
الوزير اإليراني« :وفق ما نعلمه لحد اآلن فإنه
لدی التوصل إلی اتفاق لغایة  30تموز ،فإنه
سیتم التصویت علی ق��رار في مجلس األمن
تحت الفصل السابع».
من جهة أخرى ،أكـد الرئیس اإلیراني حسن
روحاني أن بالده أصدرت ورقة الحقائق (Fact
 )Sheetالمتعلقة بالقضیة النوویة اإلیرانیة

قبل اآلخرین وأمیركـا.
وق��ال في تصریح للصحافیین أم��س« :لقد
أصدرنا ورقة الحقائق قبل اآلخرین وأمیركـا،
إال أن البعض أصبح ضعیف الذاكـرة» ،مضيفاً:
«أن الورقة المتعلقة بنا نشرتها وسائل اإلعالم
األجنبیة أیضا ً ولقد أعلنا وأوضحنا األمر ،إال
أن البعض أث��ار الشكوك» ،وأكـد« :لقد أعلنا
وجهات نظرنا بصراحة وتفصیل ولو استلزم
األمر سنصدر ورقة حقائق ثانیة أیضاً».

تمكنت الشرطة األلمانية في جنوب البالد من إحباط مخطط إرهابي لخلية
سلفية متطرفة ،حيث ذكرت صحيفة « »Die Weltاأللمانية أمس أن عملية
جرت الليلة الماضية في مدينة أوبيرورسيل قرب فرانكفورت ،أسفرت عن
اعتقال اثنين مشتبه بهما ومصادرة متفجرات وأسلحة من شقتهما.
وأوضحت الصحيفة أن الشخصين المشتبه بهما ،هما رجل اسمه «خليل د»
وزوجته «سناء د» ،مضيفة أن الشرطة كانت تراقب تحركات االثنين اللذين
أث��ارا شكوكا ً لدى األجهزة األمنية بسبب شرائهما كميات كبيرة من المواد
الكيماوية بما في ذلك مادة فوق أكسيد الهيدروجين المستخدمة في صنع
العبوات الناسفة ،وذلك تحت أسماء مزورة.
من جهة أخرى ،قالت الشرطة إنها ال تستطيع تأكيد التقرير المنشور على
موقع الصحيفة عن العملية التي أجريت في بلدة أوبرورسل قرب فرانكفورت.
وذكرت الصحيفة أن خليل لديه عالقات بسلفيين في فرانكفورت وشبكة
القاعدة لكن الموقع لم يشر إلى مصدر المعلومات ،وأضافت أنه عُ ثر أيضا ً في
منزلهما على بندقية وذخيرة.
وتقول وكالة األمن الداخلي األلمانية «بي أف في» إن أعداد السلفيين بألمانيا
في تزايد وكذلك عدد المتطوعين المحتملين في «داع��ش» ،وتقدر عدد الذين
سافروا من ألمانيا إلى سورية والعراق لالنضمام إلى جماعات إرهابية متطرفة
بنحو  450شخصاً.

