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وال ـت ـجــري ـبــي ل ـ ــردود ف ـعــل املـسـلـحــن».
ّ
ويـ ــؤكـ ــد أن «م ـع ـظ ــم الـ ـ ـغ ـ ــارات ت ـجــري
باشتراك سالح الجو السوري ،ويجري
ال ـت ـن ـس ـيــق ع ـل ــى م ـس ـت ــوى االس ـت ـث ـمــار
أيضًا» .ويضيف أن «أهــداف الطائرات
الروسية هي أهــداف الجيش السوري،
كـ ـ ــل الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـحـ ـمـ ـل ــون ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح ضــد
الجيش العربي الـســوري هــم أه ــداف»،
ّ
إل أنه ال يخفي أن «القوقازيني أولوية
مل ــا يـشـكـلــونــه م ــن خ ـطــر ع ـلــى األم ـنــن
الروسي واألوروبي».
وحول املدى الزمني ،يشير الضابط إلى
أن «مــن املبكر الحديث عن مــدى زمني
اآلن .الحرب ال تــزال في بدايتها ،لكننا
نلحظ املـتـغـ ّـيــرات وال ـهــدف هــو اقـتــاع
اإلره ـ ــاب ع ــن ك ــامــل األرض ال ـســوريــة،
ك ـ ــذل ـ ــك فـ ـ ـ ــإن املـ ـ ـ ـ ــدى الـ ــزم ـ ـنـ ــي م ــرت ـب ــط
بالعمليات ال ـبــريــة» .ويـلـفــت الضابط
ّ
«التوسع الروسي باتجاه العمل
إلى أن
فــي ال ـعــراق سـيـكــون فــي سـيــاق تفعيل
غــرفــة العمليات الـجــديــدة فــي بـغــداد»،
مــن دون أن يستبعد «ق ـيــام الـطــائــرات
اإليرانية بمشاركة الطائرات السورية
الحرب».
في
ّ
ملاذا تحقق الضربات الجوية الروسية
نتائج أفضل من الطائرات السورية؟
ي ـش ـيــر ال ـض ــاب ــط إلـ ــى أن «الـ ـط ــائ ــرات
ال ـســوريــة تـقــاتــل مـنــذ أرب ـع ــة سـنــوات
ونـ ـص ــف سـ ـن ــة ،وخ ـ ـسـ ــرت ك ـث ـي ـرًا مــن
مميزاتها الفنية ،باإلضافة إلى إنهاك
ال ـط ـي ــاري ــن الـ ـس ــوري ــن ال ــذي ــن يـشـيــد
الطيارون الــروس ببراعتهم العالية».
ّ
ويــذكــر الـضــابــط أن «مــن املـفـتــرض أن
ت ـق ــوم ال ـط ــائ ــرة ال ـحــرب ـيــة ب ـم ـعــدل  2ـ
 3طـلـعــات فــي ال ـي ــوم ،بينما الـطــائــرة
ال ـســوريــة ت ـقــوم بـ ـ  8طـلـعــات يــومـيــا».
وي ـت ــاب ــع أن «ال ـ ـقـ ــوة ال ــروسـ ـي ــة ال ـتــي
وصلت تملك قدرات رصد واستطالع
عالية ومتابعة للنتائج ،والـطــائــرات
عال على قاعدة
لديها مدى عملياتي ٍ
(اضــرب وانـ َـس) ،وقــدرة على االرتفاع،
ب ـي ـن ـم ــا ي ـض ـط ــر ال ـ ـط ـ ـيـ ــران ال ـ ـسـ ــوري
إلـ ــى ال ـت ـح ـل ـيــق أح ـي ــان ــا فـ ــوق منطقة
الـهــدف ،كذلك يملك الطيران الروسي
ً
قـ ــدرات عــالـيــة ل ــإغ ــارة ل ـيــا ،ونوعية
ذخ ــائ ــر م ـت ـطــورة كــالـقــذائــف امل ـضــادة
للتحصينات» .ويـقــول إن «الطائرات
الروسية الجديدة تستطيع التحليق
فــي أي ظــرف مـنــاخــي ،بينما خسرنا
مطار أبو الظهور بسبب عرقلة سالح
ال ـط ـي ــران خـ ــال ال ـعــاص ـفــة الــرم ـل ـيــة».
ويجري الحديث عن استخدام روسيا
ط ــائ ــرت ــي إي ـل ـي ــوش ــن ،»20m-Il« 20
املعنيتني بتنسيق حركة ّ
عدة طائرات
في آن واحد.
ّ
وف ـ ــي وق ـ ــت ي ـ ــؤك ـ ــد فـ ـي ــه الـ ـض ــاب ــط أن

«ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ــروسـ ـي ــة أن ـه ــت نـهــائـيــا
أي ح ـلــم ب ــإق ــام ــة مـنـطـقــة ح ـظــر جــوي
لـلـطـيــران ف ــوق ســوريــا أو منطقة آمنة
أو عازلة قرب الحدود التركية» ،يشير
إل ــى أن الـضــربــات الـحــالـيــة «تستهدف
نقاط ارتكاز املجموعات املسلحة التي
تــربــط املـحــافـظــات ،كتلبيسة والــرســن
التي تربط حمص بحماه ،واللطامنة
وكـفــرزيـتــا وخ ــان شيخون الـتــي تربط
ح ـم ــاه ب ــإدل ــب ،وج ـس ــر ال ـش ـغ ــور الـتــي
تربط الالذقية بإدلب».
ويضع الضابط «ضــرب وتسوية هذه
النقاط» في سياق «التأسيس للمرحلة
األساسية وهي تطهير الرقة من داعش،
لكونها اآلن معقل اإلرهاب الرئيسي».

متى تبدأ العمليات البرية؟
يــذكــر الـضــابــط خ ـيــارات ع ــدة لجبهات
برية محتملة ،من حمص إلى حلب إلى
ّ
الالذقية ـ ـ إدل ــب ،إل أنــه ال يحسم
ريــف
ّ
ّ
شيئًا .لكنه يــؤكــد املعلومات املتداولة
عن مؤشرات معركة كبرى في الشمال.
وتقول في هذا السياق مصادر عسكرية
أخـ ــرى إن ــه «ي ـج ــري ح ـشــد ن ـحــو 8000
مـقــاتــل مــن الـجـيــش ال ـس ــوري وال ـقــوات
الــرديـفــة لفصل املسلحني عــن الـحــدود
ال ـتــرك ـيــة» ،و«تـجـمـيــع قـ ــوات ف ــي حلب
لتنفيذ عملية خاطفة».
اإلن ـ ـجـ ــاز املـ ـي ــدان ــي األب ـ ـ ــرز ف ــي ت ــوزي ــع
األسـلـحــة الــروس ـيــة ال ـجــديــدة ،يتجلى
في تأمني محيط الالذقية بشكل كبير
ضــد أي هـجـمــات محتملة ،وال سيما
بعد أن أعلن «جيش اإلس ــام» املرتبط
بالسعودية ،إطالق صواريخ عدة على
ق ــاع ــدة حـمـيـمـيــم .ويـعـتـقــد أن «جـيــش
اإلســام» هو املسؤول أيضًا عن إطالق
عدة قذائف هاون على السفارة الروسية
في دمشق .وقــد شملت خطوات تأمني
م ـح ـيــط مـنـطـقــة ح ـم ـي ـم ـيــم ،وال ـســاحــل
ع ـمــومــا ،عـبــر نـشــر ب ـطــاريــات مدفعية
ذاتية الحركة من نوع « ،»Mstaومدفعية
مقطورة ،باإلضافة إلى عدد من راجمات
«سـمـيــرتــش» ،وق ــد ج ــرى تـ ــداول صــور
تظهر وجــود هذه الراجمات في ملعب
القرداحة .وجــود الراجمات وبطاريات
املدفعية يعني إمكانية الرد بالنار فورًا
على مصادر النيران ،وبالتالي فرض
طوق آمن وال سيما في منطقة الساحل
وسـهــل ال ـغ ــاب ،خـصــوصــا أن راجـمــات
«سميرتش» تملك مدى يصل حتى 90
كلم ،ويسمح بتغطية ُمعظم محافظتي
إدل ــب وح ـم ــاه .كــذلــك ن ـشــرت بـطــاريــات
دف ــاع جــوي مــن نــوع «بانتسير» التي
يطلق عليها «الناتو» اسم  ،22-SAفي
منطقة حميميم والساحل عمومًا وهذا
يشبه خلق قبة فوالذية لغرب سوريا.

يــواصــل الطيران الــروســي غاراته
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــن ك ـم ــا
ّ
خــطــط« .تـنـتـهــك» طــائــراتــه املـجــال
ال ـ ـجـ ـ ّ
ـوي ال ـت ــرك ــي ف ـت ـك ـت ـفــي أن ـق ــرة
وحلفاؤها فــي «األطـلـســي» بالردّ
ع ـب ــر الـ ـبـ ـي ــان ــات وال ـت ـص ــري ـح ــات.
ُ
إل ــى جــانــب ذل ــك ،ك ـشــف أم ــس عن
«آخ ـ ــر ت ـق ــوي ــم ل ـل ــوج ــود ال ــروس ــي
ّ
فــي س ــوري ــا»ُ ،يـظـهــر أن واشـنـطــن
ٌ
تفسير آخر للوجود
أصبح لديها
البري الــروســي .وكشف مصدران
ف ـ ــي وزارة الـ ـ ــدفـ ـ ــاع األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
ّ
أمس ،أن آخر تقويم ُيظهر إرسال
تعزيزات بأسلحة برية هجومية،
الس ـت ـخ ــدام ـه ــا غ ـ ــرب الـ ـب ــاد ضــد
قـ ـ ـ ـ ـ ــوات املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ـ ـ ــة بـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــدًا ع ــن
عـنــاصــر تنظيم «داع ــش» .وأشــار
أح ــد املـ ـص ــادر ،لـشـبـكــة «س ــي أ ن
ّ
أن» ،إل ــى أن ه ــذه ال ـت ـعــزيــزات في
األسـلـحــة تـشـمــل أسـلـحــة مدفعية
متنوعة منها أربعة أنظمة إطالق
م ـت ـعــددة ل ـل ـصــواريــخ مـثــل أنـظـمــة
 MLRSو ،30-BMالـ ـت ــي تـعـتـبــر
عالية الــدقــة فــي إصــابــة األهــداف،
وأن هـ ـ ـ ـ ــذه األس ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــة رصـ ـ ـ ــدت
فـ ــي م ـن ـط ـق ــة بـ ــن حـ ـم ــص وإدل ـ ــب
ومـ ـن ــاط ــق فـ ــي غ ـ ــرب إدلـ ـ ـ ــب« ،وال
ي ـع ـلــم ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي م ــا إذا
كانت هــذه األسلحة في مواقعها
النهائية لبدء الضربات» .املصدر
اآلخــر قــال إن واشـنـطــن تــرى هذه
ال ـخ ـطــوة ع ـلــى أن ـهــا «ت ـســريــع في
ـدف
ال ـن ـشــاط ال ـب ــري» ال ــذي يـسـتـهـ ّ
املعارضة ال «داعش» ،مضيفًا أنه
خ ــال األســاب ـيــع املــاضـيــة رصــدت
ال ــوالي ــات املـتـحــدة دخ ــول أسلحة
م ــدفـ ـعـ ـي ــة إل ـ ـ ــى مـ ــرفـ ــأ الـ ــاذق ـ ـيـ ــة،
وك ـ ــان ـ ــت االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ت ـع ـت ـقــد
أنـ ـه ــا تـ ـه ــدف إل ـ ــى ح ـم ــاي ــة امل ــرف ــأ
«ول ـك ــن اآلن ال ـت ـحــرك األخ ـي ــر هــذا
ي ـش ـيــر إلـ ــى اح ـت ـم ــال ش ــن ه ـجــوم
بــري خــال األيــام املقبلة» .وأشــار
املصدران في «البنتاغون» إلى أن
مــوسـكــو أدخـلــت أجـهــزة تشويش
إلكترونية إلى سوريا.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،حـ ـض ــرت «امل ـن ـط ـقــة
ال ـعــازلــة» شـمــالــي ســوريــا مـجــددًا
على لسان الرئيس التركي ،رجب
ّ
طيب أردوغان ،إذ أكد أن جزءًا من
ح ــل مـشـكـلــة الــاج ـئــن الـســوريــن
ه ــو «إق ــام ــة مـنـطـقــة آم ـنــة محمية

مــن اإلرهـ ــاب ،إضــافــة إل ــى منطقة
ح ـ ـظـ ــر ج ـ ـ ـ ـ ــوي» .غ ـ ـيـ ــر أن رئـ ـي ــس
البرملان األوروبي ،مارتن شولتز،
ال ــذي الـتـقــى أردوغ ـ ــان ،أش ــار إلــى
«أن إقامة منطقة آمنة يستوجب
قرار صادر عن مجلس األمن».
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــهّ ،
رد ن ـ ــائ ـ ــب وزيـ ـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ــروسـ ــي ،مـيـخــائـيــل
بوغدانوف ،سريعًا على حلم جار
ً
س ــوري ــا امل ـت ـك ــرر ،ق ــائ ــا إن ب ــاده
«ترفض إقامة منطقة حظر جوي
ف ــي س ـ ــوري ـ ــا ...وي ـن ـب ـغ ــي احـ ـت ــرام
سـ ـي ــادة ال ـ ـ ـ ــدول ...ف ـه ــذه ال ـخ ـطــوة
تتعارض مع ميثاق األمم املتحدة
والقانون الدولي».
وبــال ـتــوازي مــع املـطــالـبــة التركية
بـ «منطقة عازلة» اخترقت مقاتلة
روس ـي ــة امل ـج ــال ال ـج ــوي ال ـتــركــي،
بينما أكد املتحدث باسم الرئيس
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،ديـ ـمـ ـت ــري ب ـي ـس ـك ــوف،
أن «االخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق وقـ ـ ــع مـ ــن ط ــري ــق

الفروف :مستعدون
لالتصال ُمع الجيش
الحر ...إن وجد هذا
التنظيم
الـ ـخـ ـط ــأ» ،ف ـي ـمــا اس ـت ــدع ــت أن ـق ــرة
ال ـس ـف ـي ــر الـ ــروسـ ــي ل ــدي ـه ــا «الـ ــذي
قـ ّـدم اإليضاحات املطلوبة» ،فيما
نفى رئيس الــوزراء التركي أحمد
داوود أوغ ـل ــو «ن ـش ــوب تــوتــر في
العالقات التركية ـ الروسية على
خلفية االختراق».
ورغـ ـ ــم «امل ـ ـصـ ــارحـ ــة» بـ ــن ط ــرف ــي
ّ
أن واشنطن ّ
«نبهت»
الخالف ،إال
عـ ـل ــى ل ـ ـسـ ــان وزي ـ ـ ــر خ ــارج ـي ـت ـه ــا،
جون كيري إلى «أن توغل مقاتلة
روس ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ــي األج ـ ـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـج ــوي ــة
الـ ـت ــركـ ـي ــة كـ ـ ــاد ي ـس ـب ــب ت ـص ـع ـي ــدًا
خ ـط ـي ــرًا» ،م ـعــربــا ع ــن ق ـلــق ب ــاده
«حيال ما حصل» ،ألنــه لو أرادت
تــركـيــا ال ــرد «ألسـقـطــت الـطــائــرة».
وبـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوازي م ـ ـ ــع «م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاورات
عــاج ـلــة» أجــرت ـهــا واش ـن ـطــن بـهــذا

ال ـش ــأن م ــع حـلـفــائـهــا ف ــي ال ـنــاتــو،
والـجــانــب الـتــركــي ،ذكــرت مصادر
دبلوماسية في بروكسل أن وزراء
دفـ ــاع دول «ال ـن ــات ــو» سـيـبـحـثــون
فــي الثامن مــن الـجــاري «تـطــورات
األوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ف ـ ـ ــي س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ُبـ ـعـ ـي ــد
انطالق العملية الجوية الروسية
ضد داعش» .وطالب األمني العام
ل ـ «الـنــاتــو» روس ـيــا ب ـ «الـكــف فــورًا
ع ــن هـجـمــاتـهــا ع ـلــى امل ـع ــارض ــة...
وتــرك ـيــز ج ـهــودهــا ع ـلــى مـكــافـحــة
داعش».
وع ـل ــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،أع ـل ــن وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،س ـي ــرغ ــي
الف ـ ـ ـ ـ ــروف ،أن بـ ـ ـ ــاده «م ـس ـت ـع ــدة
إلقامة اتصاالت مع الجيش الحر
في سوريا ،إن وجد هذا التنظيم
عـلــى األرض بــال ـف ـعــل» ،الف ـتــا إلــى
أن «ال ـج ـيــش ال ـحــر ب ــات وهـمـيــا».
وأض ـ ـ ــاف« :لـ ــم ي ـق ــل أحـ ــد ل ـن ــا أي ــن
ي ـع ـم ــل الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـحـ ــر ،أو ك ـيــف
تعمل وح ــدات أخ ــرى مـمــا تسمى
املعارضة املعتدلة».
م ــن ج ـه ـتــه ،أك ــد وزي ــر الـخــارجـيــة
السوري ،وليد املعلم ،أن «روسيا
ستفوز من دون شك في حملتها
على التنظيمات اإلرهابية ألنها
ت ـن ـس ــق مـ ــع الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري».
وأض ــاف ،فــي مقابلة تلفزيونية،
أن «ال ـ ـضـ ــربـ ــات ال ــروسـ ـي ــة ج ــرى
اإلع ـ ــداد ل ـهــا م ـنــذ أش ـهــر وال أحــد
يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع رب ـ ـط ـ ـهـ ــا ب ــالـ ـت ــوقـ ـي ــت
الراهن».
ومع مواصلة سالح الجو الروسي
اس ـ ـت ـ ـهـ ــدافـ ــه ل ـ ـن ـ ـقـ ــاط املـ ـسـ ـلـ ـح ــن،
أع ـل ـن ــت وزارة الـ ــدفـ ــاع ال ــروس ـي ــة
أن «الـطــائــرات الـحــربـيــة الــروسـيــة
س ــو 34 -وس ــو 24 -أم ،وس ــو25 -
نفذت  25طلعة خالل الـ  24ساعة
املاضية ،ووجهت ضرباتها إلى 9
وأوضحت
مواقع تابعة لداعش».
ّ
ال ـ ـ ـ ــوزارة أن املـ ـق ــات ــات ش ــن ــت «6
غارات على قاعدة في ريف إدلب،
ّ
ودمرت  30آلية هناك» .كذلك ،نفذ
سالح الجو  3غارات على «مواقع
لداعش في محافظة حمص ،أدت
تدمير مستودعني للذخائر»،
إلى ً
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ــرك ــز ق ـ ـيـ ــادة تــابــع
للتنظيم فــي إح ــدى مـنــاطــق ريــف
الالذقية.
(األخبار)

ّ
«نيويورك تايمز» :خطة الضغط على الرقة بدأت
ذكـ ــرت صـحـيـفــة «ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» األمـيــركـيــة
ّأن «التحالف» الــذي تقوده الــواليــات املتحدة «بدأ
يستعد لفتح جبهة رئـيـسـيــة فــي جـنــوب شــرق
ســوريــا ،تـهــدف إل ــى الـضـغــط عـلــى الــرقــة ،املعقل
الرئيسي للتنظيم» ،وفقًا ملسؤولني أميركيني.
ونقلت الصحيفة عن رسميني قولهم إن الرئيس
بـ ــاراك أوب ــام ــا أق ــر األس ـب ــوع امل ــاض ــي «خـطــوتــن
مهمتني لتنفيذ الهجوم خالل األسابيع القادمة»
إذ «أمر وزارة الدفاع للمرة األولى بتقديم ذخيرة
وربما بعض األسلحة مباشرة إلى قوات املعارضة
السورية على األرض»  ،كذلك ّ
«أي ــد أيضًا فكرة
زيادة الطلعات الجوية من قاعدة انجرليك الجوية
في تركيا».
وقالت الصحيفة إن هذه التدابير تهدف مجتمعة
إلى دعم « 3آالف إلى  5آالف من املقاتلني العرب

الــذيــن سينضمون إلــى أكثر مــن  20ألــف مقاتل
ك ــردي فــي هـجــوم تدعمه الـعـشــرات مــن طــائــرات
التحالف للضغط على الرقة».
وتابعت «تايمز» ّأن «الخطط تسير قدمًا لحمل
مقاتلي املعارضة السورية على إغالق جزء مهم
ً
من الحدود السورية التركية يمتد بطول  60ميال
لقطع خطوط اإلمداد الحيوية لداعش».
وك ــان ــت «ذي واش ـن ـطــن ب ــوس ــت» ق ــد نـقـلــت منذ
ّ
ّ
أســاب ـيــع أن «خ ــط ــة م ـحــاصــرة ال ــرق ــة» ستسمح
ب ــ«خ ـفــض امل ـعــاي ـيــر ال ـت ــي ك ــان يـعـتـمــدهــا الـبـيــت
ّ
سيتلقى ّ
املعدات والسالح من
األبيض لغربلة َمن
مقاتلي املـعــارضــة» ،األمــر الــذي أثــار ريبة بعض
املسؤولني وخشيتهم من «وقوع السالح في أيدي
املجموعات املتطرفة والقاعدة».
(األخبار)

