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سوريا

مشهد سياسي

أنقرة تغازل واشنطن

نحن جنودكم في معركة الرقة
األول للغزو التركي،
منذ اليوم ّ
كان واضحًا أنه ال بد ألنقرة من استغالل
تدخلها المباشر في الميدان السوري
لحجز مقعد رئيسي ومؤثر في أي
مفاوضات مقبلة .لكن اآلن ،فقد بات
تسعى أيضًا إلى لعب دور
يظهر أنها ّ
«وسطي» يمكنها من تمتين عالقاتها
مع واشنطن وموسكو على حد سواء.
فبعد مصالحتها مع روسيا وإعالنها
بدء التنسيق معها حول العمليات في
سوريا ،تعود لتأكيد «والئها األطلسي»،
مؤكدة أنها مستعدة لقيادة قوات
برية تحت غطاء «التحالف» لخوض
معركة الرقة
ّ
بــدا ،أمــس ،أن أنقرة قد رحبت بعرض
أم ـي ــرك ــي «ل ـل ـت ـع ــاون م ـش ـت ــرك» ح ــول
املدينة ،وفــق مــا ذكــر الرئيس التركي
رج ــب ط ـيــب أردوغـ ـ ـ ــان ،أث ـن ــاء عــودتــه
من قمة مجموعة العشرين في مدينة

واشنطن ال تؤكد لقاء
كيري ــ الفروف

بينما أعـلـنــت الـخــارجـيــة الــروس ـيــة ،أم ــسّ ،أن الــوزيــريــن
سيرغي الفــروف ،وجــون كيري ،سيلتقيان في جنيف
اليوم الستكمال مناقشاتهما بشأن سوريا ،قالت وزارة
الخارجية األميركية ،في وقــت متأخر من مساء أمس،
إنه ال يمكنها تأكيد إعالن موسكو .وقال املتحدث باسم
الخارجية األميركية ،مــارك تونر« :بعدما تحدث الوزير
جون كيري ملدة  45دقيقة مع نظيره الروسي ،لم نصل
ً
إلى ذلك بعد» .وأضاف قائال ّإن «الوزير ال يزال ملتزمًا
ّ
الجهود املستمرة ملحاولة حل القضايا العالقة من أجل
الوصول إلى ترتيب بشأن سوريا ...لكننا لن نوافق على
ترتيب ال يفي بأهدافنا األساسية».
وقــال تــونــر« :لــم نتمكن مــن التوصل إلــى تفاهم واضــح
بشأن مسار للسير قدمًا .ال يمكنني أن أقول إنه يوجد
أمل كبير للنجاح ...نحن فقط نواصل العمل».
(رويترز)

هــانـغـتـشــو الـصـيـنـيــة .وأشـ ــار األخـيــر
إلى استعداد بالده للتعاون العسكري
في معركة الرقة ،مضيفًا أن «ال شيء
ي ـم ـنــع م ـث ــل ه ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ...ول ـن ــدع
عـسـكــريــي الـبـلــديــن يـجـتـمـعــون ،وذلــك
كفيل بحل جميع األمور الضرورية».
وب ـ ـق ـ ــدر م ـ ــا ق ـ ــد يـ ـحـ ـم ــل «االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح»
األميركي رسالة واضحة لـ«الوحدات»
ال ـك ــردي ــة (ال ـت ــي ُي ـق ــال إن ـه ــا ق ــد أب ــدت
سابقًا عدم اهتمامها بخوض معركة
الرقة «غير االستراتيجية» لها) ،فإنه
ّ
ي ــدل عـلــى أن ال ـق ــوات الـتــركـيــة بصدد
ت ــوس ـي ــع ع ـم ـل ـيــات ـهــا ض ـم ــن ال ـش ـم ــال
السوري ،وبغطاء من «التحالف».
وض ـم ــن ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أع ــرب ــت وزارة
الخارجية الروسية عن «قلق عميق»
إزاء «ت ــوغ ــل ال ـق ــوات الـتــركـيــة وق ــوات
املعارضة السورية املدعومة من أنقرة
داخـ ــل األراضـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة» ،مضيفة
ف ــي بـ ـي ــان أن «هـ ـ ــذه ال ـت ـح ــرك ــات ثـيــر
الـقـلــق ب ـشــأن س ـيــادة ســوريــا ووح ــدة
أراض ـي ـه ــا ...وس ــوف تــزيــد مــن تعقيد
ال ـ ــوض ـ ــع الـ ـعـ ـسـ ـك ــري والـ ـسـ ـي ــاس ــي».
وطالب بيان الخارجية أنقرة بـ«الكف
عـ ــن أي خ ـ ـطـ ــوات تـ ــزيـ ــد مـ ــن ت ــزع ــزع
الوضع».
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،جـ ـ ـ ـ ــددت اإلدارة
األميركية رفضها دراسة اقتراح تركيا
إقامة «منطقة حظر طيران» في شمال
ســوريــا .وأع ــرب نائب مستشار األمــن
القومي في البيت األبيض ،بن رودس،
عــن اعـتـقــاد ب ــاده ب ــأن «منطقة حظر
ال ـط ـي ــران ال يـمـكــن أن ت ـحــل الـقـضــايــا
األســاسـيــة على األرض ،لـكــون القتال
سـيـتــواصــل ف ــي امل ـي ــادي ــن» .ورأى في
ّ
ال ــوق ــت ن ـف ـســه أن «ت ـط ـه ـي ــر» مـنـطـقــة
ال ـ ـحـ ــدود ال ـت ــرك ـي ــة «سـ ـي ــرس ــي األمـ ــن
ف ــي مـنـطـقــة أوس ـ ــع ،وس ـيــوقــف تــدفــق
ّ
املقاتلني األجانب» ،مشيرًا إلى أن هذا
ُ
الرأي نقل إلى الرئيس التركي.
أنقرة :لنبدأ بالباب ومنبج
عـ ــن الـ ـنـ ـي ــات ال ـت ــرك ـي ــة ض ـم ــن عـمـلـيــة
«درع ال ـ ـفـ ــرات» ،أش ـ ــار أردوغ ـ ـ ـ ــان ،في
حــديــث إل ــى الـصـحــافـيــن أجـ ــراه على
منت الطائرة التي أقلته من الصني ،أن
«الـهــدف املقبل» للعمليات العسكرية
هو مدينة الباب التي يسيطر عليها
تنظيم «داعـ ــش» ،مضيفًا أن «الـهــدف
الثاني هو مدينة منبج ،التي يسيطر
عليها إرهابيو االتحاد الديموقراطي
والعمال الكردستاني».
ّ
ولـفــت الــرئـيــس الـتــركــي إلــى أن بــاده
اقترحت سابقًا على الواليات املتحدة،

أردوغان :اجتماع عسكريي البلدين كفيل بحل جميع األمور الضرورية (األناضول)

أن تتولى القوات التي تتلقى تدريبًا
تركيًا ،واملكونة من «عناصر عربية،
ت ـح ــري ــر م ــدي ـن ــة م ـن ـب ــج وريـ ـفـ ـه ــا مـ َـن
قبضة داع ــش» ،لكن االقـتــراح لم يلق
موافقة واشنطن التي «فضلت إعطاء
الــدور لحزبي االتحاد الديموقراطي
والـ ـعـ ـم ــال الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» .وأوض ـ ــح
أن الحجة األمـيــركـيــة كــانــت تـقــول إن
تنفيذ املقترح سيؤجل تحرير املدينة
«بني شهرين إلى ثالثة أشهر».
وأعــرب أردوغ ــان عن أمله في توصل
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا إل ــى
«هدنة» قبل عيد األضحى ،موضحًا
أن الرئيس الروسي ،فالديمير بوتني،
أوضح له «أن من املمكن أن يتم تأمني
االت ـف ــاق خ ــال أي ـ ــام» .وأشـ ــار إل ــى أن
تــركـيــا تستعد عـنــد إق ــرار «الـهــدنــة»،

إليصال «املساعدات اإلغاثية واألدوية
وأل ـعــاب األط ـف ــال» خ ــال الـعـيــد .على
صعيد آخر ،بالتزامن مع زيارة األمني
ال ـعــام لـحـلــف شـمــال األط ـل ـســي ،ينس
سـتــولـتـنـبــرغ ،إل ــى أن ـقــرة ،ال ـيــوم ،كــان
مــن املـتــوقــع وص ــول وزي ــر الخارجية

أردوغان :مدينتا الباب
ومنبج هدفنا المقبل
في الشمال السوري

ال ـس ـعــودي ،ع ــادل الـجـبـيــر ،إل ــى أنـقــرة
م ـ ـسـ ــاء أمـ ـ ـ ــس ،وفـ ـ ــق مـ ــا أع ـ ـلـ ــن وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة ال ـتــركــي م ــول ــود جــاويــش
أوغلو .ومن املرتقب أن تتضمن زيارة
ً
س ـتــول ـت ـن ـبــرغ ،ت ـح ـل ـيــا م ـش ـتــركــا بني
«ال ـن ــات ــو» وت ــرك ـي ــا ،لـعـمـلـيــة األخ ـي ــرة
العسكرية في سوريا ،ومناقشة طرق
الدعم التي يمكن أن يقدمها حلفاؤها
في إطار تلك العملية.
وكــان الجبير قد أشــار أمــس ،مجددًا،
إلى احتمال التوصل إلى اتفاق روسي
ـ ـ أميركي فــي ســوريــا ،عقب حضوره
أم ـ ـ ــس ،م ــؤت ـم ــر «أص ـ ــدق ـ ــاء س ــوري ــا»
ف ــي لـ ـن ــدن ،ال ـ ــذي أب ـ ــدى ف ـي ــه املـنـســق
العام لـ«الهيئة العليا للمفاوضات»
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ،ري ـ ـ ــاض ح ـ ـجـ ــاب ،رف ــض
األخـ ـي ــرة ألي اتـ ـف ــاق «ت ـت ــوص ــل إلـيــه

اليمن

«اإلعالم الحربي» يخرق الهيمنة السعودية« :الهزيمة» بالصوت والصورة
لقمان عبدالله
ازدادت وتيرة العمليات العسكرية في
الحرب على اليمن بسرعة ،وبالتزامن
ّ
تصدرت الصور التي ينقلها «اإلعالم
الـ ـح ــرب ــي» الـ ـت ــاب ــع ل ـل ـج ـيــش الـيـمـنــي
و«اللجان الشعبية» ،املشهد ،ما جعل
السعودية عاجزة عن إخفاء الحقيقة
امل ـ ّـرة لهزيمة جيشها املسلح بأحدث
أن ـ ــواع األس ـل ـح ــة ،وه ــرب ــه امل ـهــن أم ــام
املقاتلني اليمنيني بأسلحتهم القديمة
والبسيطة.
على املستوى العسكريّ ،
تصدر املشهد
العاملي صورتان متناقضتان ،األولى
م ـن ـه ـمــا ه ــي امل ـش ــاه ــد ال ـت ــي يــوزع ـهــا
«اإلعـ ـ ـ ـ ــام الـ ـح ــرب ــي» ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار عــن

العمليات العسكرية للجنود اليمنيني
وه ــم يـ ـط ــاردون ال ـج ـنــود الـسـعــوديــن
ّ
داخل أراضي اململكة ،ولعل أشهر هذه
املـشــاهــد كــانــت تـلــك ال ـتــي ُس ـمــع فيها
صـ ــوت م ـقــاتــل ي ـم ـنــي يـ ـن ــادي جـنــديــا
سعوديًا محاصرًا في نجران بالقول:
ّ
«سلم نفسك يا سعودي».
كــذلــك ب ــرزت الـحــافــزيــة وإرادة القتال
ل ــدى ال ـج ـيــش ال ـي ـم ـنــي والـ ـق ــدرة على
تــدم ـيــر امل ــواق ــع وال ـخ ـط ــوط الــدفــاعـيــة
ال ـس ـعــوديــة .وأك ـث ــر م ــا لـفــت املــراقـبــن
هو الحضور الــدائــم لكاميرا «اإلعــام
الحربي» الــذي تطور أداؤهــا وثباتها
ونقاوة صورتها.
ولـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـص ـ ـ ـصـ ـ ــون إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
«اإلع ـ ــام ال ـحــربــي» يـتـمــاثــل م ــع بقية

االخ ـت ـص ــاص ــات ال ـع ـس ـكــريــة والـفـنـيــة
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى لـ ـلـ ـجـ ـي ــش الـ ـيـ ـمـ ـن ــي ل ـج ـهــة
الـتـقــدم واالسـتـفــادة مــن الـتـجــارب ،بل
يمكن الـقــول إن تغطيته َّ
تفوقت على
ن ـظ ــرائ ــه ف ــي س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق .كــذلــك
ل ــم ي ـعــد اح ـت ـك ــار ال ـس ـع ــودي ــة األق ـم ــار
االص ـط ـن ــاع ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة وام ـت ــاك ـه ــا
م ـق ــدرات فـنـيــة هــائ ـلــة ،يـمـكـنــانـهــا من
ح ـجــب ح ـقــائــق املـ ـي ــدان ومـ ــا يـشـهــده
جيشها وآلتها العسكرية الضخمة.
اسـ ـتـ ـط ــاع «اإلع ـ ـ ـ ــام الـ ـح ــرب ــي» بـنـقــل
الوقائع من زوايا مختلفة إنتاج مادة
ت ـع ـكــس الـ ــواقـ ــع امل ــري ــر ألكـ ـب ــر جـيــش
خليجي ،وهو يتراجع أمام مجموعات
يمنية صـغـيــرة ،وأحـيــانــا مجموعات
قبلية تــرتــدي ال ــزي املــدنــي املناطقي

ثمة حضور دائم
للكاميرا مع تطور في
ثباتها ونقاوة صورتها
ً
بدال من البدالت العسكرية الرسمية.
لـ ــم ت ـع ــد ص ـ ــورة «اإلع ـ ـ ـ ــام ال ـح ــرب ــي»
أسيرة القيود السعودية ،بل قفزت عن
كــل امل ـعـ ّـوقــات الـتــي وضعتها أمامها
املنظومة اإلعالمية والفنية الخليجية،

التي كانت حتى األمس القريب تتحكم
باإلعالم العربي .ولم يكن أمام وسائل
اإلع ــام العاملية إال التعاطي مــع هذه
املشاهد ونقلها مثلما هي من منطلق
احـ ـت ــراف ــي وك ـس ـب ــق إعـ ــامـ ــي يـحـظــى
باالهتمام واملتابعة والتحليل.
من ذلك ما نشره موقع «»IHS JANES
ال ـب ــري ـط ــان ــي امل ـت ـخ ـص ــص ب ــال ـش ــؤون
الـعـسـكــريــة ،فــي مـعــرض تعليقه على
م ـشــاهــد «اإلع ـ ــام ال ـح ــرب ــي» ،واص ـفــا
إي ــاه ــا بــأن ـهــا «أس ـ ــوأ الـ ـح ــوادث الـتــي
ي ـت ـع ــرض ل ـه ــا ال ـج ـي ــش الـ ـسـ ـع ــودي»،
و«س ـ ـي ـ ـئـ ــة ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى ال ـج ـي ــش
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي» .وخ ـ ـلـ ــص ف ـ ــي م ـع ــرض
تحليله للصور إلــى أن الـعــدد القليل
مـ ــن ال ـق ـت ـل ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــن يـ ـع ــود إل ــى

