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ّ
الطائرة «المتسللة» فوق الجوالن روسية
اع ـت ــرف ــت روسـ ـي ــا إلس ــرائـ ـي ــل ب ـ ــأن ال ـط ــائ ــرة
م ــن دون ط ـي ــار ال ـت ــي ت ـس ـل ـلــت إلـ ــى األج ـ ــواء
اإلسرائيلية فــي هضبة ال ـجــوالن ،قبل ثالثة
أســابـيــع ،تابعة للقوات الــروسـيــة فــي ســوريــا.
وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع ،لم يفصح عن
اسمه ،أن الــروس أوضحوا ّأن تسلل الطائرة
لم يكن مخططًا وإنما نجم عن خطأ بشري
ّ
ارتـكـبــه مـشــغــل ال ـطــائــرة .وأض ــاف أن قضية
تسلل الطائرة كــان محور املحادثة الهاتفية
التي جرت بني رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو
والرئيس فالديمير بوتني في الــ 23من تموز
املاضي.
يشار إلى ّأن تسلل الطائرة كان الحدث األكثر
خطورة بني الجيشني اإلسرائيلي والروسي،
منذ مجيء الـقــوات الــروسـيــة الــى ســوريــا في

ايـلــول املــاضــي .وكــانــت طــائــرة مــن دون طيار
ق ــد اخ ـت ــرق ــت ف ــي  17تـ ـم ــوز ،مل ـســافــة أرب ـعــة
كيلومترات أج ــواء األراض ــي املحتلة .وحــاول
الجيش االسرائيلي اعتراضها ثالث مرات ،إذ
اطلق في البداية صاروخي «باتريوت» ،ومن
ثــم أطلقت طــائــرة حربية ص ــاروخ جــو ـ ـ جو،
إال ّأن املحاوالت الثالث فشلت ،وعادت الطائرة
إلى سوريا.
وفـ ــي اعـ ـق ــاب الـ ـح ــادث جـ ــرت اتـ ـص ــاالت بــن
م ـســؤولــن ك ـبــار ف ــي الـجـيـشــن االســرائ ـي ـلــي
والروسي كجزء من آلية التنسيق التي اقيمت
ق ـبــل ع ــدة اش ـه ــر .وخـ ــال الـتـحـقـيـقــات ق ـ ّـدر
الجيش اإلسرائيلي ّ
بأن الطائرة تعود للجيش
الروسي.
(األخبار)

«نيويورك تايمز» :االنتصار العسكري
يعطي موسكو اليد العليا في سوريا

برمته وضرب «طوق» معاكس يبدوان هدفًا أكبر بكثير من ّ
تقويض «الطوق» ّ
مجرد معركة (األناضول)

ّ
فاعلية
دورًا أســاسـ ّـيــا فــي الـحــد مــن
ّ
ســاح الطيران الــذي يصبح تدخله
ض ـ ــرب ـ ــا مـ ـ ــن املـ ـ ـغ ـ ــام ـ ــرة مـ ـ ــع ت ـ ـحـ ـ ّـول
املـعــارك إلــى مواجهات مباشرة بني
املـ ـش ــاةّ .
وربـ ـم ــا ك ــان ه ــذا الـتـفـصـيــل
أح ــد أس ـب ــاب ات ـخ ــاذ غ ــرف عـمـلـيــات
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وح ـل ـف ــائ ــه ق ـ ــرارًا
ّ
الكليات» ،وهــو أمـ ٌـر ّ
بررته
بــ«إخــاء
ّ
مـصــادر عسكرية بتعرض «املنطقة
الـجـنــوبـيــة ال ـغــرب ـيــة ل ـه ـجــوم عنيف
من قبل الفصائل املسلحة» أدى إلى
«تــراجــع الجيش عــن بعض النقاط،
والـ ـتـ ـم ــوض ــع فـ ــي خـ ـط ــوط دف ــاع ـي ــة
ّ
ج ـ ــدي ـ ــدة» .وبـ ـ ــدا الفـ ـت ــا أن املـ ـص ــادر
تـحـ ّـدثــت عــن «إع ــان املنطقة منطقة
عـمـلـ ّـيــات مـفـتــوحــة» ف ــي إجـ ــراء غير
مـسـبــوق .وأتـبـعــت م ـصــادر «اإلع ــام
الـحــربــي» هــذه التصريحات بأنباء
عــن «غ ـ ــارات س ـ ّ
ـوري ــة روس ـ ّـي ــة سـ ّـوت
ك ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة الـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــح ّ بـ ـ ـ ـ ـ ــاألرض (بـ ـع ــد
إخالئها)» ،في مؤشر على املسارات
الـتــي قــد تسلكها امل ـعــارك فــي ّ
األي ــام
املـقـبـلــة وت ـحـ ّـول ـهــا إل ــى ال ـع ـمــل وفــق
م ـبــدأ «األرض امل ـح ــروق ــة» .امل ـصــادر

ّ
ّ
ّ
ذات ـه ــا أك ـ ــدت أن «امل ـســل ـحــن ،وبـعــد
س ـق ــوط أك ـث ــر م ــن  500قـتـيــل وآالف
ال ـ ـجـ ــرحـ ــى ،اسـ ـتـ ـط ــاع ــوا فـ ـت ــح م ـمــر
ّ
ع ـ ـس ـ ـكـ ــري ض ـ ـ ـيـ ـ ــق» ،وأن ال ـج ـي ــش
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري «يـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل اس ـ ـت ـ ـهـ ــدافـ ــه
ب ــال ــوس ــائ ــط الـ ـ ـن ـ ـ ّ
ـاري ـ ــة امل ـخ ـت ـل ـف ــة».
ّ
ومـ ـ ــع ت ـح ــف ـظ ــه عـ ـل ــى ال ـ ـخـ ــوض فــي
ّ
ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،أك ـ ـ ــد مـ ـص ــدر م ـي ــدان ــي
ّ
َ
سوري أن «الوضع ما زال في نطاق
ال ـس ـي ـطــرة ،رغ ــم ك ــل ال ـت ـهــويــل ال ــذي
يـمــارســه اإلره ــاب ـ ّـي ــون وداع ـمــوهــم».
ّ
وقال املصدر لـ «األخبار» إن «معارك
ّ
األيـ ــام األخ ـيــرة ليست س ــوى جــولــةٍ
في إطــار معارك الطوق التي بدأها
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش وح ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ــاؤه ،ولـ ـ ـ ــن تـ ـك ــون
ُ
نهايتها إال بتحقيق كامل أهدافها
املعلن منها وغير املعلن» .وحملت
س ــاع ــات األخ ـ ـيـ ــرة م ــن ل ـي ــل أم ــس
الـ ـ ّ
ّ
مؤشرات كثيرة توحي بأن الجيش
وحلفاء ه بصدد العمل على خطط
تـنــاســب املـسـتـجــدات .وب ــدا الفـتــا ما
ن ـق ـل ـتــه وك ــال ــة «سـ ــانـ ــا» ع ــن م ـصــدر
ع ـ ـس ـ ـكـ ــري حـ ـ ـ ــول «تـ ـثـ ـبـ ـي ــت مـ ــواقـ ــع
ّ
ّ
والقوات املسلحة في محيط
الجيش

ّ
ش ــن ــت طـ ــائـ ــرات «الـ ـتـ ـح ــال ــف» نـحــو
 12غـ ـ ـ ـ ــارة تـ ـ ــوزعـ ـ ــت ع ـ ـلـ ــى م ـن ــاط ــق
املـجــاوحــة ،الفرضة ،الشبكة ،وجبل
امل ـن ــارة ،وم ـس ــورة فــي مــديــريــة نـهــم.
وفــي محافظة الـجــوف ،نـفــذت قــوات
الجيش و«اللجان الشعبية» ،أمس،
كـمـيـنــا اس ـت ـهــدف ت ـعــزيــزات لـلـقــوات
املوالية لهادي في منطقة بير منيف
الواقعة ضمن مديرية املـتــون كانت
في طريقها لتعزيز قوات «التحالف»
فـ ــي مـ ــزريـ ــة وم ـع ـم ـي ــرة فـ ــي املـ ـت ــون،
م ــا أدى إل ــى مـقـتــل أك ـثــر م ــن خمسة
مقاتلني وإصابة  10آخرين.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،دم ـ ـ ـ ــرت وح ـ ـ ــدات
الجيش و«اللجان الشعبية» ،أول من

أمس ،أربع آليات عسكرية سعودية
في مواقع متفرقة في قطاع جيزان،
مـنـهــا ث ــاث آل ـي ــات ف ــي مــوقــع جــاح
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري وفـ ـ ــي م ــوق ــع ال ـف ــري ـض ــة
فــي ج ـيــزان .وأش ــار مـصــدر عسكري
إل ــى أن ال ـقــوات اليمنية تـقــدمــت في
مـخـتـلــف ج ـب ـهــات الـ ـح ــدود ،ون ـفــذت
عمليات نوعية فــي عــدد مــن املواقع
الـ ـسـ ـعـ ــوديـ ــة ف ـ ــي جـ ـ ـي ـ ــزان ون ـ ـجـ ــران
وعسير ،واستهدفت خــال اليومني
املـ ــاض ـ ـيـ ــن مـ ــوقـ ــع رق ـ ــاب ـ ــة «حـ ـس ــن»
ومـحـيـطـهــا فــي مــديـنــة الــربــوعــة في
عسير ،وسقط قتلى ومصابون في
صفوف الجيش السعودي إثر قصف
صـ ــاروخـ ــي ل ـل ـج ـيــش ال ـي ـم ـن ــي عـلــى

ال ـك ـل ـ ّـي ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ـ ّ
ـري ــة» ،م ــع م ــا قــد
يعنيه هذا التصريح من البحث عن
تــرسـيــم خ ـطــوط اش ـت ـبــاك وسـيـطــرة
جديدة .على املقلب اآلخر ،لم تخرج
مصادر «جيش الفتح»
تصريحات
ّ
عـ ــن إطـ ـ ــار الـ ـت ــوقـ ـع ــات ب ـع ــد ال ــزخ ــم
امل ـع ـن ــوي ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ح ـظ ـيــت بــه
ف ــي ض ــوء ن ـتــائــج امل ـع ــارك األخ ـي ــرة.
ّ
وتوعدت املصادر بـ «مرحلة جديدة
ّ
لـ ـلـ ـعـ ـمـ ـل ــي ــات» وض ـ ـعـ ــت هـ ــدفـ ــا ل ـهــا
«السيطرة على كامل مدينة حلب».
ل ـك ــن ت ـح ـق ـيــق ه ـ ــذا الـ ـه ــدف ي ـح ـتــاج
أكـثــر بكثير مــن «ال ــزخ ــم املـعـنــوي»،
وقــد سبق للمجموعات أن حاولت
تحقيقه من دون طائل رغم الظروف
الصعبة التي كان الجيش يعيشها
ف ــي حـ ـل ــب .وف ـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار تـ ـط ـ ّـورات
الـ ـس ــاع ــات امل ـق ـب ـل ــة ،ت ـب ـق ــى امل ــدي ـن ــة
ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـعـ ــد «نـ ـ ـص ـ ــف خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة» مــن
اتجاهني متناقضني :فـ ّ
ـإمــا الدخول
فــي «سـتــاتـيـكــو» جــديــد ،أو الــذهــاب
ن ـح ــو ف ـص ــل ج ــدي ــد مـ ــن ال ـت ـص ـع ـيــد
ّ
غير املسبوق ،في ظل سعي كــل من
الطرفني نحو تحصني إنجازه.

وصلت غارات «التحالف»
إلى  100خالل الـ48
ساعة الماضية

م ــوق ــع م ـس ـت ـحــدث ف ــي وادي قصف
ف ــي ال ـخــوبــة ف ــي تـهــامــة ف ــي ج ـيــزان.
وتم إحــراق آلية عسكرية ومدرعتني
م ــن نـ ــوع «هـ ــامـ ــر» ف ــي م ــرك ــز ج ــاح
ال ـع ـس ـكــري .وف ــي ن ـج ــران اسـتـهــدفــت
صواريخ الكاتيوشا رقابة منخفض

رأت صحيفة «ن ـيــويــورك تــايـمــز» األمـيــركـيــة
أن النجاحات التي يحققها الجيش السوري
تعطي روسيا اليد العليا في الحرب بالوكالة
في سوريا.
وأشارت الصحيفة ،في تقرير نشرته أول من
أمس ،إلى «اإلخفاق الذي كان يعانيه الجيش
السوري ،العام املاضي» ،الفتة إلى أن «اآلالف
من مقاتلي مختلف فصائل املعارضة كانوا
ً
يــدخـلــون مناطق تعتبر لفترة طويلة معقال
للحكومة» .وذكرت أن هذا التقدم الذي أحزره
مقاتلو املعارضة في حينها كان «بمساعدة
ج ـه ــات ،م ــن بـيـنـهــا وك ـش ــال ــة االس ـت ـخ ـبــارات
املــركــزيــة األمـيــركـيــة والـسـعــوديــة ،الـتــي أم ـ ّـدت
املـعــارضــة بـصــواريــخ قوية مـضــادة للدبابات
وال ـط ــائ ــرات» .ب ـنـ ًـاء عـلـيــه ،أشـ ــارت «نـيــويــورك
تايمز» إلــى أن تلك التطورات «دفعت وكــاالت
االسـتـخـبــارات فــي واشـنـطــن إل ــى الـتـنـ ّـبــؤ بــأن
الــرئـيــس بـشــار األس ــد يخسر سيطرته على
ال ـس ـل ـط ــة» ،ول ـك ـن ـهــا ل ـف ـتــت إلـ ــى أن «ال ـتــدخــل
العسكري الروسي املباشر الذي بدأ في أيلول،
دفع هذه الفصائل إلى التراجع».
وفـ ــي هـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ،أش ـ ـ ــارت ال ـص ـح ـي ـفــة إل ــى
أن «الـحـمـلــة الـعـسـكــريــة الــروس ـيــة ب ــدأت بعد
ش ـه ــر ع ـل ــى انـ ـتـ ـص ــار ح ـق ـق ـتــه امل ـج ـم ــوع ــات
املسلحة املــدعــومــة أميركيًا فــي إدل ــب وحماه
وض ــواح ــي ال ــاذق ـي ــة» ،لـكـنـهــا لـفـتــت إل ــى أنــه
فــي ذلــك الــوقــت ظـهــرت مشكلة بالنسبة إلى
واشنطن ،وهــي أن «هــذه املجموعات حاربت
فــي بـعــض األح ـي ــان إل ــى جــانــب عـنــاصــر من
جبهة الـنـصــرة» .وأش ــارت «نـيــويــورك تايمز»

الـهـضـبــة ورق ــاب ــة ال ـشــرفــة الـشــرقـيــة،
ومواقع الطلعة ،فيما قصف الجيش
و«اللجان» موقعي الطلعة والشبكة
العسكريني .ووفق املصدر العسكري،
هـ ــاجـ ــم الـ ـجـ ـي ــش الـ ـيـ ـمـ ـن ــي ت ـج ـم ـعــا
لـ ـلـ ـق ــوات الـ ـسـ ـع ــودي ــة خـ ـل ــف م ــوق ــع
الطلعة الـ ّسـعــودي بالكاتيوشا .في
املقابل ،شنت طائرات العدوان أمس
أكثر من عشرين غارة على الحثيرة
ف ــي ق ـطــاع ج ـي ــزان .وأوض ـ ــح مـصــدر
ثالث
عسكري أن ال ـغــارات اسـتـمــرت ّ
ســاعــات ونصف ســاعــة ،كذلك شنت
ط ــائ ــرات «ال ـت ـح ــال ــف» ص ـب ــاح أمــس
خ ـم ــس غـ ـ ــارات ع ـل ــى م ــرك ــز مــديــر ّيــة
الصفراء في محافظة صعدة ،وشنت

إلــى أنــه «فــي حينهاّ ،
تبجحت مجموعات في
املعارضة املسلحة بأنه أصبح لديها صواريخ
ّ
ت ــاو امل ـض ــادة ل ـلــدبــابــات ،وال ـت ــي وفــرت ـهــا لها
االستخبارات األميركية والـسـعــوديــة» .كذلك
أوض ـح ــت أن ــه «ع ـلــى م ــدى س ـن ــوات ،تـعــاونــت
وكــالــة االس ـت ـخ ـبــارات األمـيــركـيــة مــع وك ــاالت
ّ
تجسس من عدد من الدول العربية ،في جهود
تسليح وتدريب املعارضة السورية في قواعد
ً
فــي األردن وق ـطــر ،وذل ــك ف ـضــا عــن تمويل
السعودية ملعظم هذه العمليات».
وفيما رأت الصحيفة أن كفة القوات النظامية
ال ـتــي تــدعـمـهــا روس ـي ــا ه ــي األك ـث ــر ترجيحًا
اليوم ،فقد نقلت عن الباحث في مركز «وودرو
ويلسون» ،مايكل كوفمان ،قوله إن «روسيا
انتصرت فــي الـحــرب بالوكالة (فــي ســوريــا)،
على األقل حتى اآلن».
(األخبار)

أيضًا غــارتــن على منطقة الحقوف
الـ ــواق ـ ـعـ ــة فـ ــي م ــدي ــري ــة م ـس ـت ـب ــأ فــي
محافظة حجة الحدودية.
ّ
وكثفت طائرات «التحالف» غاراتها
ع ـلــى ج ـي ــزان وعـ ــدد م ــن املـحــافـظــات
اليمنية بـ100غارة خالل الـ 48ساعة
املاضية ،واستهدفت بـ 20غارة موقع
ال ـح ـث ـيــرة ال ـس ـع ــودي ب ـعــد سـقــوطــه
ت ـح ــت س ـي ـط ــرة ال ـج ـي ــش و«ال ـل ـج ـّـان
الـشـعـبـيــة» فــي ج ـي ــزان ،كــذلــك شــنــت
طـ ــائـ ــرات ال ـت ـح ــال ــف  17غـ ـ ــارة عـلــى
مناطق متفرقة في مديرية نهم في
محافظة صنعاء ،وسبع غارات على
منطقة املجاوحة وغارة على منطقة
املنارة في املديرية نفسها.

