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العالم

العالم

سوريا

ّ
للمرة األولى منذ «نبع السالم» :طريق حلب  -الحسكة سالكة
عاد ملف الطريق الدولي «»M4
إلى الواجهة ،لكن هذه ّ
المرة عبر
المقطع الذي يربط مدينتي الحسكة
إعادة
وحلب ،بعد اإلعالن الروسي عن
ّ
فتح الطريق ،على نقيض مشهد تعثر
تسيير الدوريات على الطريق ذاته في
المقطع الرابط بين حلب والالذقية،
في ريف إدلب الجنوبي
تل تمر  -أيهم مرعي
يـعـكــس مـشـهــد ال ــدوري ــات الــروس ـيــة -
األميركية املشتركة على مقطع طريق
ت ــل ت ـمــر  -ع ــن ع ـي ـســى ،ع ـلــى الـطــريــق
الدولي حلب  -الحسكةّ ،
للمرة األولى
مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة ال ـ ـح ـ ــرب عـ ـل ــى سـ ــوريـ ــا،
ّ
املستمر
التنافس األمـيــركــي الــروســي
ع ـل ــى الـ ـنـ ـف ــوذ شـ ـم ــال ش ـ ــرق س ــوري ــا.
ورغــم االنسجام الظاهر في التواصل
وال ـت ـن ـس ـيــق ب ــن ال ـ ـقـ ــادة ال ـع ـس ـكــريــن
للدولتني في امليدان الشمالي ،واالتفاق
على مشاركة اآلليات األميركية القافلة
ّ
الخاصة بنقل املدنيني على
الروسية
ال ـطــريــق ال ــدول ــي ،ف ــإن ذلـ ــك ،م ــن جهة
أخ ـ ــرى ،يـبـعــث بــرســالــة م ــن واشـنـطــن

انفجار بدورية تركية
على «»M4
ُ
قتل جندي تركي ،وأصيب عدد آخر من الجنود ،من
ً
جـ ّـراء انفجار لغم أرضــي استهدف رتــا عسكريًا
تركيًا فــي منطقة الغسانية على الـطــريــق الــدولــي
حـلــب  -الــاذقـيــة « ،»M4فــي ريــف إدل ــب الجنوبي
الغربي .وإثر ذلك ،دخلت مروحيات تركية األجواء
السورية باتجاه موقع االنفجار إلجــاء الجرحى،
بحسب ما نقلت تنسيقيات املسلحني.

بــاسـتـمــراريــة تــأثـيــرهــا عـلــى الـطــريــق،
رغ ــم ان ـس ـحــاب ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة من
ريـ ـف ــي الـ ــرقـ ــة وح ـ ـلـ ــب ،بـ ـع ــد ال ـه ـج ــوم
التركي األخير على املنطقة في عملية
«نبع السالم» .كما يظهر انتشار رايات
ونـ ـق ــاط وحـ ــواجـ ــز ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
و«األس ـ ــاي ـ ــش» الـ ـك ــردي ــة ،إض ــاف ــة إلــى
الجيش الوطني املدعوم تركيًا،
فصائل
ّ
التركيبة املعقدة للصراع الدولي على
السوريني.
النفوذ في الشمال والشرق ّ
وأث ـ ـ ـمـ ـ ــرت املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات املـ ـك ــثـ ـف ــة بــن
ال ـجــان ـبــن ال ــروس ــي وال ـت ــرك ــي ،نـجــاح
جـ ـه ــود م ــوس ـك ــو فـ ــي إق ـ ـنـ ــاع األت ـ ـ ــراك
ب ــإع ــادة فـتــح طــريــق ع ــن عـيـســى  -تل
تمر على الطريق الــدولــي « ،»M4بعد
أك ـث ــر م ــن س ـب ـعــة أش ـه ــر ع ـل ــى إغ ــاق ــه
نتيجة عملية «نبع الـســام» التركية.
ووفــق املعلومات التي حصلت عليها
«األخـ ـب ــار» مــن م ـصــادر مـيــدانـيــة ،فــإن
الفتح تـ ّـم «بعد قبول الجانب التركي
ب ــإبـ ـع ــاد قـ ـس ــد ع ـ ــن ال ـ ـطـ ــريـ ــق ،ون ـش ــر
وحـ ـ ــدات ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري جـنــوبـيــه،
مع وعــود بعدم عــودة انتشارهم على
الطريق ّ
مرة أخرى» .وأضافت املصادر
أن «الجانب التركي كان يبدي إصرارًا
ع ـلــى إخـ ــاء ح ــاج ــزي األس ــاي ــش على
مدخلي تل تمر وعني عيسى ،لكن هذا
ّ
لم يحدث ،ولم ُيعلم كيف تمكن الروس
ّ
م ــن إق ـن ــاع األت ـ ــراك بــالـتـخــلــي ع ــن هــذا
املطلب».
ّ
بدوره ،أكد املسؤول في مركز التنسيق
ال ـ ــروس ـ ــي ف ـ ــي حـ ـمـ ـيـ ـمـ ـي ــم ،الـ ـجـ ـن ــرال
بـ ــافـ ــل ك ـ ـ ــاري ـ ـ ــوف ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح إل ــى
«األخـ ـب ــار» ،أن «ه ــذه الـخـطــوة جــاءت
بعد مباحثات روسية تركية طويلة،
اتفقنا فيها على إعادة فتح الطريق»،
م ـبـ ّـي ـنــا أن «الـ ـب ــداي ــة ك ــان ــت بـتـسـيـيــر
ق ــواف ــل س ـف ــر ل ـل ـ ُمــدن ـيــن ب ــن ت ــل تـمــر
وعــن عيسى ،وألحقت الحقًا بقوافل
ت ـج ــاري ــة» .ويـلـفــت ال ـج ـنــرال الــروســي
ّ
سيؤمن لكل
إلى أن «الجانب الروسي
السوريني االنتقال بني البلدتني عبر
قــافـلـتــن يــومـيــا م ــن ت ــل تـمــر إل ــى عني
عيسى وبالعكس ،األولــى في الساعة
الـ ـت ــاسـ ـع ــة صـ ـب ــاح ــا ،والـ ـث ــانـ ـي ــة عـنــد
ّ
الــواحــدة ظـهـرًا» .مــن جهة أخ ــرى ،أكــد
ضابط ميداني في الجيش السوري،

جرى االتفاق على مشاركة القوات األميركية في القافلة الروسية ّ
الخاصة بنقل المدنيين على الطريق الدولي (األخبار)

لــ«األخـبــار» ،أن «الجيش انتشر على
ك ــام ــل الـ ـج ــزء ال ـج ـنــوبــي م ــن ال ـطــريــق
الدولي حلب  -الحسكة ،وقام بتأمينه
ب ـش ـكــل كـ ــامـ ــل» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «وج ـ ــود
الـجـيــش عـلــى مـســافــات مـتـقــاربــة على
الكتف الجنوبي مــن الـطــريــق ،يعطي
حالة أمان للسكان والقوافل التجارية
لعبور الطريق بأمان واستقرار».
من جهته ،قال مسؤول الشؤون املدنية
في «قسد» ،ريزان كلو ،في تصريحات
إلى وسائل إعالم كردية ،أن «ضغوط
قـســد عـلــى ال ـجــانــب ال ــروس ــي نجحت
فــي إع ــادة فتح الـطــريــق» ،مــؤكـدًا أنهم
«ي ـس ـعــون لـفـتــح ال ـطــريــق بـشـكــل دائ ــم
ونهائي أمام حركة املدنيني والقوافل
التجارية ،من دون الحاجة إلى املرافقة
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
«هــذا األمــر لــن يتم مــن دون ضمانات
ّ
روسـيــة بإبعاد املسلحني (املدعومني
مــن أن ـقــرة) بشكل نهائي عــن الطريق
لتأمني الحماية الكاملة له».

ّ
يمتد على
ويأتي فتح الطريق ،الــذي
أكثر من  140كلم ،بعد ّ
عدة أشهر على
إع ــان الـجـيــش ال ـســوري تــأمــن كامل
ال ـط ــري ــق ،وإع ـ ــادة فـتـحــه أمـ ــام حــركــة
املسافرين والقوافل التجارية ،نهاية
ّ
الـعــام املــاضــي .إال أن اإلع ــان تعطلت
مفاعيله حـيـنـهــا ،نتيجة الـخــروقــات
ّ
املتكررة على الطريق ،ومنع
التركية

كاريوف لـ«األخبار»:
الخطوة جاءت
بعد مباحثات روسية
تركية طويلة

«قـ ـس ــد» امل ــدن ـي ــن م ــن الـ ــوصـ ــول إل ــى
ال ـط ــري ــق ،وت ـح ــوي ــل مـ ـس ــاره بــات ـجــاه
طريق الحسكة  -الرقة القديم (طريق
أب ـ ـيـ ــض) .وبـ ـ ـ ـ ّـررت «قـ ـس ــد» خـطــوتـهــا
حينها بانعدام الثقة بالوعود التركية،
والخشية من ارتكاب مجازر جماعية
ّ
بحق األهالي العابرين للطريق ،لعدم
وجود ضمانات روسية كافية ،بمنع
ّ
ّ
وستؤدي
املسلحني من قطع الطريق.
إع ـ ـ ــادة ف ـت ــح ال ـط ــري ــق إل ـ ــى تـخـفـيــض
ساعات الوصول إلى مدينة حلب من
 10ساعات ،إلى أقل من  7ساعات ،ما
يـ ّ
ـؤدي إل ــى تخفيف مـعــانــاة املدنيني
فــي الـتـنـقــل ،مــع انـخـفــاض فــي أسـعــار
السلع ،النخفاض تكاليف نقلها .كما
سيسهم في انسيابية نقل املنتجات
الـ ــزراع ـ ـيـ ــة ،ك ــال ـق ـم ــح والـ ـشـ ـعـ ـي ــر ،مــن
ال ـح ـس ـكــة ب ــات ـج ــاه ب ــاق ــي امل ـحــاف ـظــات
ال ـس ــوري ــة ،وه ــو م ــا سـيـعـيــد الـنـشــاط
ل ـل ـت ـبــادل ال ـت ـج ــاري ب ــن امل ـحــاف ـظــات
الشرقية وبقية املحافظات.

تقرير

ّ
ّ
نتنياهو مصمم على الضم ...والجيش يحذر من التصعيد
ُ
ثن الرسائل األوروبية والتحذيرات
لم ت ِ
من إمكانية حدوث تصعيد فلسطيني
فــي أعـقــاب تنفيذ ق ــرار ضــم مساحات
مـ ــن الـ ـضـ ـف ــة امل ـح ـت ـل ــة رئ ـ ـيـ ـ َـس وزراء
العدو اإلسرائيلي ،بنيامنيَ نتنياهو،
ع ــن تـ ـك ــرار ت ـع ـهــده ب ـت ـن ـف ـيــذ م ــا سـبــق
أن أع ـل ـن ــه ،إذ أك ــد خ ــال جـلـســة كتلة
ح ــزب «ال ـل ـُي ـكــود» أن ــه ال ي ـنــوي تغيير
الـتــاريــخ امل ـحـ ّـدد لضم منطقة األغ ــوار
واملستوطنات في الضفة إلى إسرائيل،
وه ــو األول م ــن ت ـمــوز/يــول ـيــو املـقـبــل.
وب ــرر نتنياهو هــذا املــوقــف بــأنــه ّ
ثمة
«فرصة تاريخية لم تكن متوفرة منذ
 ،»1948مشددًا على عدم تفويتها.
تـ ــزامـ ــن هـ ـ ــذا املـ ــوقـ ــف مـ ــع خـ ـ ــاف فــي
معسكر اليمني حــول حجم املساحات
الـتــي ينبغي ضمها فــي هــذه املرحلة.
وفــي امل ــوازاة ،رأى رئيس حــزب «أزرق
أبيض» ،وزير األمن بيني غانتس ،أن
«صفقة القرن فرصة سياسية» ،لكنه
أشار إلى أن وزارتي األمن والخارجية
سـتـبـحـثــان ف ــي م ـخ ـطــط ض ــم مـنــاطــق
فـ ــي الـ ـضـ ـف ــة .ونـ ـقـ ـل ــت وسـ ــائـ ــل إعـ ــام
إســرائ ـي ـل ـيــة ع ــن غــان ـتــس ق ــول ــه ،خــال
اجتماع كتلته« :توجد فرص سياسية
مـطــروحــة وم ــن شــأنـهــا أن تـغـ ّـيــر وجــه

املنطقة ،وفي مقدمتها خطة (الرئيس
األميركي دونالد) ترامب» .وأضاف أنه
في األسابيع القريبة املقبلة «سنبحث
بمهنية وبواسطة الخارجية وجهاز
األم ـ ـ ــن س ـب ــل ال ـع ـم ــل ال ـص ـح ـي ـح ــة مــن
أجــل تحقيق النتائج الـتــي ستحافظ
على مصالحنا األمـنـيــة والسياسية.
س ـن ـع ـمــل ب ـح ـك ـمــة ومـ ـس ــؤولـ ـي ــة ،ألن ــه
هكذا فقط بإمكاننا الحفاظ على أمن
إسرائيل» .كذلك ،توقع غانتس ،خالل
أول جولة له أمس بصفته وزير األمن
في املناطق الجنوبية بالقرب من غزة،
أن «ال ـت ــوت ــرات م ــع ال ـق ـطــاع ستستمر
على رغم الهدوء الحالي».
وبشأن حجم املساحة املفترض ضمها،
لم ُيحسم املوقف في هذا املجال ،على
األق ـ ــل ل ـج ـهــة إع ـ ــان ذلـ ــك ف ــي وس ــائ ــل
اإلعـ ـ ـ ــام اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة .ل ـك ــن ت ـحــديــد
ه ـ ــذه امل ـس ــاح ــة خ ــاض ــع مل ــا سـتـنـتـهــي
إل ـ ـيـ ــه املـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت بـ ــن طـ ــاقـ ــم م ـش ـتــرك
إسرائيلي ـ أميركي ،خاصة أن «صفقة
الـ ـق ــرن» ت ـح ــدد أن ي ـتــم ال ـض ــم بــاتـفــاق
بــن الـطــرفــن .وت ـتــوزع املــواقــف داخــل
معسكر اليمني بني االكتفاء بضم نحو
 %30في الضفة ،ورؤيــة تــرى أن قبول
ه ــذه الـنـسـبــة يـعـنــي مــوافـقــة إســرائـيــل

ُ
ضمنًا على أن تـقــام دول ــة فلسطينية
ع ـل ــى م ــا ت ـب ـقــى م ــن ال ـض ـف ــة ،وهـ ــو مــا
ترفضه تـيــارات يمينية متطرفة ،ولو
كانت هذه الدولة مجرد إطار شكلي.
مقابل هذه املواقف ،أصدر رئيس أركان
جـيــش ال ـع ــدو ،أف ـيــف كــوخــافــي ،خــال
خ ـطــاب أم ــام ض ـبــاط ك ـبــار ،مــا وصفه
ب ـ ــ«إنـ ــذار ل ـل ـقــادة ال ـع ـس ـكــريــن» بـشــأن
تصعيد محتمل في الضفة نتيجة قرار
ضم مناطق منها مطلع تموز/يوليو.
ول ـفــت مـعـلــق ال ـش ــؤون الـعـسـكــريــة في
صحيفة «هــآرتــس» ،عــامــوس هرئيل،
ً
نـقــا عــن مـصــادر فــي الـجـيــش ،إلــى أن
«ه ـ ــذه طــري ـقــة رئ ـي ــس أركـ ـ ــان الـجـيــش
للقول :كــونــوا مستعدين ،فالتصعيد
واقعي جدًا» .مع ذلك ،قال هرئيل إنه لم
يتم حتى اآلن تعزيز قوات الجيش في
الضفة .أيـضــا ،حــذر «منسق األنشطة
الـحـكــومـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي املـنــاطــق
الفلسطينية» ،ال ـلــواء كــامــل أب ــو ركــن،
ً
كال من كوخافي وغانتس من «موجة
عنف محتملة إذا مضت الحكومة في
خـطـطـهــا ل ـضــم أج ـ ــزاء م ــن ال ـض ـفــة من
جانب واحد» .ونقلت «إذاعة الجيش»
عن أبو ركن قوله أمس« :من ّ
املرجح أن
يــؤدي (ذلــك) إلــى موجة من الهجمات

قالت تقارير
إسرائيلية إن بعض
األنظمة العربية
يدعم الضم بهدوء

اإلرهابية وقطع التعاون األمـنــي» مع
السلطة ،فيما رفض الجيش والــوزارة
التعليق عـلــى الـتـقــريــر ،قــائـلــن إنهما
«لــن يناقشا مضمون املحادثات التي
جرت خلف أبواب مغلقة».
وبـشــأن حــالــة التنسيق األم ـنــي ،يفيد
م ـ ـسـ ــؤولـ ــون أم ـ ـن ـ ـيـ ــون إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــون
ب ــأن الـسـلـطــة أنـهـتــه ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ال ـقــرار
األخير لرئيسها محمود عباس ،لكن
الـقـنــاة ال ــ 13العبرية قــالــت إن رام الله
«بعثت برسائل مفادها أنــه على رغم
إن ـه ــاء ال ـت ـع ــاون ،ل ــن تـسـمــح بهجمات
ضــد إسرائيليني أو انتفاضة شعبية

ك ـب ـي ــرة» .وس ـب ــق ذل ــك ح ــدي ــث لــرئـيــس
الحكومة الفلسطينية ،محمد اشتية،
قال فيه إن السلطة «ستمنع الفوضى
واالضطراب العام في الضفة على رغم
قطع العالقات».
على املستوى اإلقليمي ،يحاول بعض
األوس ـ ــاط اإلســرائـيـلـيــة تـقــديــم مــوقــف
األردني ،عبد الله الثاني ،حني قال
امللك ّ
إنه يفضل أن يرى جنودًا إسرائيليني
على حدود مملكته ،على أنه دليل على
عدم معارضته فعليًا لضم الضفة ،في
ح ــن أن أي صـيـغــة ّال تـتـضـمــن إقــامــة
دولــة فلسطينية تمثل عمليًا تهديدًا
لـ ـع ــرش ــه ،ل ـك ــون ــه يـ ـق ــدم ب ـ ــاده كــوطــن
بديل للفلسطينيني .مع ذلــك ،تختلف
مـصــالــح ال ـن ـظــام األردن ـ ــي ع ــن مــواقــف
ب ـعــض األن ـظ ـمــة ال ـعــرب ـيــة ال ـت ــي نقلت
تقارير إسرائيلية أنها «تدعم بهدوء
خ ـط ــة الـ ـض ــم ال ـس ــاع ـي ــة إل ـ ــى تـطـبـيــق
ال ـس ـيــادة اإلســرائـيـلـيــة عـلــى م ــا يـقــرب
من ثلث الضفة» .ويعود هذا النوع من
املــواقــف إل ــى تـعــامــل ه ــذه األنـظـمــة مع
القضية الفلسطينية على أنهاء عبء
تريد التحلل منه بــأي ثمن ،كما ّ
تبي
في املحطات كافة ،وال سيما األخيرة.
(األخبار)
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تركيا في ليبيا :من الدفاع إلى الهجوم
تشهد ليبيا ،منذ شهرين،
أهم تطورات عسكرية منذ
إطالق المشير خليفة حفتر
هجومه للسيطرة على
طرابلس قبل أكثر
العاصمة ّ
من عام .حققت حكومة
«الوفاق الوطني» مكاسب
ثمينة وصار لها اليد العليا
في شمال غرب البالد .يعود
ذلك أساسًا إلى تنامي الدعم
التركي لها ،بينما كانت أغلب
دول العالم مشغولة
بمكافحة جائحة «كورونا»،
ّ
وفي ظل غياب أي أفق
ّ
لحل سياسي منذ استقالة
المبعوث األممي الخاص
غسان سالمة ،مطلع آذار
نجاح محمد
ُب ـع ـي ــد انـ ـط ــاق ه ـج ــوم قـ ـ ــوات املـشـيــر
خليفة حفتر على طرابلس في  4نيسان
ّ ،2019
تجمدت جبهات القتال ألشهر
طويلة بشكل شبه كامل ،ولم تكسرها
سوى استعادة قوات حكومة «الوفاق
الــوطـنــي» ملــديـنــة غــريــان الجبلية ّ (80
ك ـلــم ج ـنــوبــي ال ـعــاص ـمــة) ال ـت ــي مــثـلــت
مــركــز ق ـيــادة الـهـجــوم لـفـتــرة ،وم ــن ثـ ّـم
خ ـس ــارت ـه ــا م ــدي ـن ــة سـ ــرت ال ـســاح ـل ـيــة
وسـ ــط ال ـ ـبـ ــاد .ال ـق ــاس ــم امل ـش ـت ــرك بــن
شدة املعارك ،بل ّ
العمليتني ليس ّ
تبدل
ّ
ّ
ّ
والءات فاعلني محليني سمح بتغير
موازين القوى بال قتال كبير.
على عكس ذلــك ،شهدت أحياء جنوب
ّ
ً
ّ
ط ــرابـ ـل ــس امل ـك ـت ــظ ــة ب ــالـ ـس ــك ــان ق ـت ــاال
ش ــرس ــا ،س ـقــط ف ـيــه م ـئ ــات الـقـتـلــى من
ال ـ ـطـ ــرفـ ــنّ ،
وأدى إلـ ـ ــى م ـق ـت ــل وجـ ــرح
ع ــدد كـبـيــر م ــن املــدن ـيــن ونـ ــزوح أكـثــر
م ــن  200أل ــف آخ ــري ــن .ص ـ ــارت أح ـيــاء
جنوب العاصمة أشبه بمنطقة عازلة

ً
ـواح
بــن مــديـنــة مـلـيــونـيــة ّش ـمــاال وض ـ ٍ
مـكـشــوفــة قـلـيـلــة ال ـس ــك ــان ج ـنــوبــا ،مع
دمار ُكبير في البنى التحتية واملنازل
التي نهب أيضًا عدد كبير منها.
ّ
ّ
يتغير الشهر املاضي
الوضع بدأ
لكن ّ
ّ
ّ
مع تبني قوات «الوفاق» خطة عسكرية
جديدة .بدل محاولة دحر ّ
قوات حفتر
ج ـنــوبــا أو م ـحــاولــة اس ـت ــرج ــاع ســرت
شــرقــا ،فـتـحــت قـ ـ ّـوات «ال ــوف ــاق» جبهة
جديدة في الغرب ،فسيطرت في وقت
وجـ ـي ــز ع ـل ــى س ـل ـس ـلــة م ـ ــدن ســاح ـل ـيــة
ّ
ّ
يمتد من
مهمة وصــار مجال نفوذها
ً
مـصــراتــة شــرقــا ،وص ــوال إل ــى الـحــدود
التونسية غربًا.
لم تقاوم ّ
قوات حفتر تلك الحملة بشكل
ّ
كبير ،وفضلت التراجع جنوبًا وتركيز
جـهــودهــا عـلــى ال ـهــدف ال ـقــادم واأله ــم:
ْ
قــاعــدة «الـ ِـوطـ َـيــة» الـجـ ّـويــة الــواقـعــة في
مـ ـج ــال ص ـ ـحـ ـ ّـراوي ق ـ ــرب ال ـ ـحـ ــدود مــع
ت ــون ــس .ت ـت ـمــثــل أه ـ ّـم ـي ــة ال ـق ــاع ــدة فــي
كــون ـهــا ال ــوح ـي ــدة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وهــي
أطلق
تحت سيطرة قوات حفتر منذ أن ّ
«عـمـلـيــة ال ـكــرامــة» ع ــام  ،2014وتـمــثــل
ن ـق ـط ــة انـ ـتـ ـق ــال ل ــأس ـل ـح ــة والـ ـجـ ـن ــود
ّ
ومحطة انطالق للطائرات.
الهجوم على «الوطية» تم على مراحل
ّ
وتـ ـط ــل ــب وق ـ ـتـ ــا ،وشـ ـه ــد م ـ ـ ّـدًا وج ـ ــزرًا.
ُح ـس ـمــت امل ـع ــرك ــة أخـ ـيـ ـرًا بـخـلـيــط بني
ّ
الهجمات ّ
والجوية عبر طائرات
البرية
ّ
«ب ـيــرقــدار» الـتــركـيــة امل ـســيــرة ،وتــوجــد
أخ ـ ـبـ ــار عـ ــن مـ ـش ــارك ــة بـ ــارجـ ــة تــرك ـيــة
راسـيــة قبالة الـســاحــل الليبي ،لكن ّ ال
ّ
تــوجــد أدل ــة عـلــى ذل ــك حـتــى اآلن .مثل
ّ
سـقــوط ال ـقــاعــدة صــدمــة ل ـقــوات حفتر
الـ ـت ــي ح ــاول ــت ت ـب ــري ــر األمـ ـ ــر بــال ـق ـيــام
ّ
بانسحاب تكتيتي ،لكن األسلحة التي
ّ
ً
ّ
الشك على ذلك،
خلفتها تلقي ظالال من
وال سيما أن من بينها منظومة دفاع
ج ــوي روس ـي ــة م ــن طـ ــراز «بــانـتـسـيــر»
اشترتها اإلم ــارات ونـشــرت منها عدة
قطعات في ليبيا.
ّ
ّ
تــوض ـحــت خــطــة «ال ــوف ــاق» أك ـثــر بعد
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـق ــاع ــدة ،إذ واص ـلــت
ّ
تمددها جنوبًا إلى الجبل الغربي ،ثم
ّ
انحازت شرقًا ،أما الهدف النهائي فهو
قطع خطوط اإلمــداد بني وســط البالد
وتــرهــونــة املرتبطة جغرافيًا بجنوب
طرابلس.

لم تبق ّ
قوات حفتر وداعموها مكتوفي
األيـ ــدي ط ــوال ه ــذه املـ ــدة ،إذ هــاجـمــوا
ّ
م ـط ــار ال ـك ـّـل ـي ــة الـ ـج ـ ّـوي ــة ف ــي م ـصــراتــة
بشكل مكثف فــي عملية أطـلــق عليها
اس ــم «ط ـيــور األبــاب ـيــل» ،وق ــد ّأدت إلــى
ّ
ان ـف ـجــارات قـ ّ
ـويــة شـ ّـبــه ال ـســكــان أثــرهــا
ّ
بالرجة األرضية .تم أيضًا قصف قوات
ّ
ّ
«الوفاق» في عدة أماكن ،أهمها غريان،
واستعملت في هذه العمليات طائرات
ّ
املسيرة الصينية الصنع
«وينغ ّلونغ»
الـ ـت ــي وف ــرتـ ـه ــا اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ،وان ـت ـش ــرت
أخ ـب ــار ع ــن م ـشــاركــة ط ــائ ــرات مـقــاتـلــة
ّ
ّ
متطورة ،وقد أكدت القيادة العسكرية
األميركية فــي أفريقيا (أفــريـكــوم) ،في
بيان الثالثاء ،توظيف روسيا طائرات
قتالية فــي ليبيا ،ونـشــرت ص ــورًا لها
وهـ ــي ع ـلــى أرضـ ـي ــة م ـط ــار «الـ ـخ ــادم»
شرق البالد.

ّ
تطور حضور أنقرة

قبل بــدء الهجوم على طرابلس العام
املــاضــي ،لــم يـكــن الـحـضــور العسكري
ال ـت ــرك ــي ف ــي لـيـبـيــا الفـ ـت ــا ،إذ اقـتـصــر
عـلــى شـحـنــات أسـلـحــة خفيفة أغلبها
تجارتها
يحوي أسلحة صوت صارت ّ
رائجة في ليبيا ،وعربات مصفحة أو
ّ
متفجرات نفت أنـقــرة علمها
شحنات
بها .لكن ّ
تغير األمر تدريجيًا.
ّ
جاء التدخل التركي بشكل تصاعدي،
وان ـت ـق ــل ت ــدري ـج ـي ــا م ــن ت ــأم ــن وض ــع
دفــاعـ ّـي ل ـقــوات حـكــومــة «ال ــوف ــاق» إلــى
ّ
والتوسع
االنتقال للمبادرة بالهجوم
م ـي ــدان ـي ــا .بـ ــدأ األم ـ ــر ب ــإرس ــال عــربــات
ـدرع ــة وأس ـل ـحــة مـتـ ّ
مـ ّ
ـوسـطــة ،لـيـتـطـ ّـور
وي ـش ـمــل خ ـب ــراء عـسـكــريــن وط ــائ ــرات
قـتــالـيــة م ـسـ ّـيــرة ك ــان ل ـهــا األثـ ــر األه ــم
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،وأنـ ـهـ ـتـ ـه ــا بـ ـ ــإرسـ ـ ــال آالف
املـ ـق ــاتـ ـل ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن امل ـن ـت ـم ــن إل ــى
ف ـصــائــل م ــوال ـي ــة ل ـه ــا ،أغ ــرت ـه ــم بــاملــال
ووع ــود التجنيس وبالترهيب كذلك،
مـ ــع أن جـ ـ ــزءًا م ـن ـه ــم شـ ـ ــارك ألهـ ـ ــداف
أيــديــولــوجـيــة أو لــانـتـقــام مــن روسـيــا
في ميدان مختلف.
حصل الـتـطـ ّـور عبر اخـتـبــار الخطوط
الـحـمــر الــدولـ ّـيــة الـتــي تـبـ ّـن مــع الــوقــت
ّ
أن ـهــا غ ـيــر م ــوج ــودة ف ــي ظ ــل الم ـبــاالة
واشـ ـنـ ـط ــن ب ــامل ـل ــف ال ـل ـي ـب ــي وان ـق ـس ــام
الدول األوروبية ،وكذلك ضمن منظور

التنافس مع روسيا واإلمارات ومصر
ّ
ب ــدرج ــة أق ــل عـبــر الـتـصـعـيــد امل ـت ـبــادل،
ُوع ـقــب م ـح ــاوالت ت ـقــارب مــع موسكو
أحبطت نتيجة رفض حفتر االنخراط
في حل سياسي تكون أنقرة جزءًا فيه
(بــدفــع مــن اإلم ـ ــارات وف ــق تصريحات
مسؤولني ليبيني).

ّ
اختبار
عبر
ر
التطو
حصل
ّ
ّ
الخطوط الحمر الدولية التي تبين
مع الوقت أنها غير موجودة
عمليًاّ ،
ّ
تفوقت تركيا على خصومها
ب ــاس ـت ـع ـم ــال أس ــال ـي ـب ـه ــم ن ـف ـس ـه ــا ،إذ
ّ
وظفت طائرات ّ
مسيرة مقابل الطائرات
ّ
ّ
امل ـســيــرة امل ـمــولــة إم ــارات ـي ــا ،ومـقــاتـلــن
سوريني مقابل مقاتلي شركة «فاغنر»
الروسية الذين ُسحب مئات منهم في
ّ
األي ـ ــام املــاض ـيــة مــن تــرهــونــة وجـنــوب
ّ
ُ
طــراب ـلــس ورحـ ـل ــوا عـبــر م ـطــار مدينة
ب ـن ــي ولـ ـي ــد إل ـ ــى م ـن ــاط ــق أخـ ـ ــرى بـعــد
تضييق الخناق عليهم ومقتل عنصر
ّ
منهم على األقل ،قالت تقارير متطابقة
ّ
سم مواقف الواليات المتحدة تجاه ليبيا
تت ّ
بالتقلب وتفتقر إلى منهج واضح (أ ف ب)

إنه صربي الجنسية وسبق أن حارب
في كوسوفو وسوريا.
مــع ذل ــك ،تـلـتــزم أن ـقــرة بـعــض املـحــاذيــر
اآلن ،عـلــى رأس ـه ــا ع ــدم توسيع
حـتــى
ّ
نـطــاق تــدخـلـهــا إل ــى ش ــرق ال ـبــاد ،وقــد
يـعــود ذل ــك إل ــى خشيتها مــن االق ـتــراب
مما تعتبره مصر مجالها الحيوي في
ليبيا .عـ ّـبــرت القاهرة أخـيـرًا عــن قلقها
م ــن م ـج ــر ّي ــات األمـ ـ ـ ــور ،ل ـك ــن ُيـسـتـبـعــد
حاليًا تدخلها مباشرة في الصراع ما
لم تصبح تركيا على حدودها مباشرة.
حـتــى اآلن ،ت ـبــدو بـ ــوادر ال ـحــل غــائـبــة،
وخاصة مع الفراغ الذي ّ
ّ
سببته استقالة
ّ
ّ
غسان سالمة ،لكن جدت تطورات الفتة
لالنتباه في هذا الصدد .عكس املواقف
ّ
ال ـج ــاف ــة ،وال ـت ــي ت ـب ــدو أح ـي ــان ــا داع ـمــة
لجهود املشير حفتر العسكرية ،أصدر
السفير األميركي في ليبيا اإلثنني بيانًا
أكــد فيه دّعــم بـ َـاده لحكومة «الــوفــاق».
وفيما حض طرفي النزاع على الوصول
إلــى حــل سلمي ،استنكر وجــود «قــوى
تسعى إلى فرض نظام سياسي جديد
عبر أدوات عسكرية» ،في إشارة واضحة
ّ
يتحول ذلــك إلــى ضغط
إلــى حفتر .قــد
ّ
وإلــزام بالتفاوض الجدي ،لكن مواقف
ّ
الــواليــات املـتـحــدة تـجــاه ليبيا ّمتقلبة
وتفتقر إلى منهج واضح وتتدخل في
عامة ّ
صياغتها شركات عالقات ّ
تمول
َ
من طرفي النزاع والداعمني الخارجيني،
ّ
ّ
ما يصعب استقراء تطوراتها.
فــي األث ـن ــاء ،ص ــارت تــركـيــا أكـبــر طــرف
خ ــارج ــي فــاعــل ف ــي لـيـبـيــا ف ــي غـضــون
أش ـهــر .وق ــد أظ ـهــرت أن ـقــرة براغماتية
الف ـ ـتـ ــة ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع امل ـ ـل ـ ــف ،إذ
الستعراض نتاجها
استعملت النزاع
ّ
ال ـع ـس ـك ــري (وقـ ـ ــد ت ـل ــق ــت م ــن ح ـكــومــة
ً
«ال ــوف ــاق» ثمنه كــامــا وف ــق مــا تظهر
وث ــائ ــق رس ـم ـي ــة مـ ـس ـ ّـرب ــة) ،وتـحـقـيــق
نـصــر سـيــاســي وع ـس ـكــري ّأول ـ ــي على
خصومها اإلقليميني ،يشمل اتفاقية
وتداعياتها،
ترسيم الحدود البحرية
ّ
كـمــا تعمل عـكــس بقية املـتــدخـلــن في
امل ـل ــف ع ـلــى ن ـســج روابـ ـ ــط اق ـت ـصــاديــة
ً
عبر حيازة مشاريع إعادة إعمار مثال،
وهــي تستثمر فــي ذلــك أيضًا التاريخ
املشترك مع ليبيا ،آخر الواليات ّ
الحرة
التي خسرها العثمانيون فــي املغرب
العربي.

تركيا

غزل بين أنقرة وتل أبيب
محمد نور الدين
يــرى ج ـنــراالت فــي البحرية التركية أن اتـفــاق ترسيم
ال ـح ــدود الـبـحــريــة بــن تــركـيــا ولـيـبـيــا ال يـكـفــي .فلكي
تـصـبــح نـهــائـيــة بــال ـكــامــل ،تـحـتــاج إل ــى تــرسـيــم تركيا
لحدودها البحرية مع دولة ثانية لتأكيد الحدود األولى.
وهذا يعني أن على تركيا ترسيم حدودها مع إسرائيل
أو لبنان أو مصر .وإن على هذه الدول ،وال سيما لبنان
وإسرائيل ،أن ترسم حدودها البحرية مع تركيا وليس
مع قبرص اليونانية ،ألن في ذلك مكاسب لهما.
ّ
ظهر فــي اآلون ــة األخـيــرة أكثر مــن مــؤشــر على تقارب
في العالقات بني أنقرة وتل أبيب ،وبالتالي على إمكانية
الدخول في اتفاق مع إسرائيل حــول الحدود البحرية
وحول التعاون في مجال نقل الغاز الطبيعي عبر تركيا:
ّ
األول ،إسرائيل لم تشارك في االجتماع عبر الفيديو
الـخـمــاســي الـشـهـيــر ف ــي ّ 11أيـ ــار ال ـج ــاري ب ــن مصر
واإلم ــارات وقـبــرص اليونانية والـيــونــان وفرنسا .وقد
أص ــدر املـجـتـمـعــون ،الــذيــن وصفتهم أن ـقــرة بــ«مـحــور
الشر» ،بيانًا ّندد بتركيا بسبب تنقيبها عن الغاز في
املنطقة البحرية الخالصة لقبرص اليونانية ،وبسبب
انـتـهــاكـهــا امل ـج ــال ال ـج ــوي ال ـيــونــانــي ،وبـسـبــب املــوقــف
التركي فــي ليبيا .وبالتالي فــإن إســرائـيــل لــم تشارك،

وبذلك لم تكن طرفًا في البيان الختامي.
ال ـث ــان ــي ،ت ـغــريــدة ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» ف ــي م ــوق ــع إســرائ ـيــل
الــرسـمــي ،بمناسبة تــأسـيــس إســرائـيــل ،وفـيـهــا أن تل
وتمن
أبيب تفتخر بعالقاتها الديبلوماسية مع تركيا،
ٍ
بتعزيز العالقات في املستقبل.
ً
وقـ ــد تـ ـب ــادل الـ ـط ــرف ــان ،ال ـت ــرك ــي واإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،غ ــزال
واضحًا ،حيث إن إسرائيل أبدت استعدادها للتفاوض
مع تركيا لنقل الغاز اإلسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا،
خـصــوصــا أن هـنــاك خــافــات بــن إســرائـيــل وقـبــرص
التركية حول حدود املنطقة الخالصة بينهما في حقل
ّ
املتعدي على املنطقة القبرصية
«أفروديت» اإلسرائيلي
اليونانية.
تصدير الغاز اإلسرائيلي عبر تركيا يبقى األقل تكلفة
عـلــى إســرائ ـيــل ،وذل ــك عـبــر خــط أنــابـيــب مــن الساحل
اإلسرائيلي إلى ميناء جيحان التركي ،ومنه عبر أكثر
من خط غاز يعبر تركيا إلى أوروبا .كذلك يعمل العديد
من أصحاب شركات النفط في تركيا ،وعلى رأسهم
باطوم آقصوي ،على تشجيع الحكومة التركية على
نقل الغاز ّاإلسرائيلي عبر تركيا إلــى أوروب ــا ،والــذي
يمكن أن يقلل أيضًا من ارتهان تركيا لــدول ّ
محددة،
فــي حــاجــاتـهــا مــن ال ـغــاز مــن ال ـخ ــارج ،حـيــث تستورد
 15في املئة من حاجاتها إلى الغاز من إيران و 55في

املئة من روسيا ،خصوصًا أن خط الغاز املقترح ّ
مده
من حقول إسرائيل ومــن شــرق املتوسط إلــى قبرص
فاليونان فإيطاليا ،والبالغ طوله ألفي كلم ،واملعروف
باسم «إيست ميد» ،كلفته عالية جـدًا ،وقــد ال يبصر
النور ،رغم أنه ّتم التوقيع عليه بني دول «منتدى غاز
شرق املتوسط».
في املقابل ،كانت تركيا ترسل إش ــارات إيجابية إلى
صـبــاح األح ــد املــاضــي ،ولـلـمـ ّـرة األول ــى منذ
إســرائـيــلّ .
 13عامًا ،حطت في مطار إسطنبول ّأول طائرة نقل
تابعة لشركة «العال» اإلسرائيلية في مطار إسطنبول،
ّ
ناقلة من تركيا شحنة مستلزمات ّ
مخصصة
طبية
ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ع ـبــر إس ــرائ ـي ــل مل ــواج ـه ــة جــائـحــة
«كــورونــا» .ووفقًا ملا نقلته صحيفة «شالوم» التركية
الـتــابـعــة للطائفة الـيـهــوديــة فــي تــركـيــا ،وال ـتــي تصدر
بــالـلـغــة الـتــركـيــة ،ق ــال مــديــر قـســم الـشـحــن فــي شركة
ّ
مخصصة للشحن
«العال» ،رونني شابيرا ،إن الطائرة
وال تحمل مـســافــريــن ،مــع األم ــل ب ــأن يـحــدث ذل ــك في
أقــرب وقــت .وقد وقف شابيرا أمــام الطائرة والشحنة
ّ
الطبية وخلفهما العلمان التركي واإلسرائيلي .وكان
الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالني ،قد أعلن
قبل ذلك أنه ً
بناء على طلب إسرائيل ،سترسل تركيا
مساعدات إلى إسرائيل ،كما سترسل مساعدات إلى

فلسطني .ويذكر موقع السفارة اإلسرائيلية في أنقرة
ّ
أن الطائرات التركية واإلسرائيلية ستكثف تعاونها في
املرحلة املقبلة على الصعيد التجاري .مع اإلشارة هنا
إلى أن القسم األعظم من املسافرين اإلسرائيليني إلى
أوروبا ،قبل وقوع أزمة «كورونا» ،كانوا يسافرون عبر
مطار إسطنبول.
وحــافـظــت ال ـعــاقــات الـتـجــاريــة بــن الـبـلــديــن فــي الـعــام
 2019على وتيرتها التي كانت في العام  .2018فقد
بلغ حجم التجارة بينهما في العام  2019ستة مليارات
و 64مليونًا و 36ألف دوالر ،بزيادة  40مليون دوالر
عن  .2018لكن الصادرات التركية إلى إسرائيل بلغت
في العام  2019رقمًا قياسيًا ،إذ وصلت إلى  4مليارات
ّ
و 463مليونًا و 831ألف دوالر ،وشكلت إسرائيل املرتبة
التاسعة للصادرات التركية ،وذلك بزيادة  441مليونًا
و 41مليون دوالر عن العام ّ ،2018
متقدمة حتى على
روسيا ،الشريك التجاري الكبير لتركيا ،والتي جاءت
في املرتبة العاشرة .أما واردات تركيا من إسرائيل في
الـعــام  ،2019فقد بلغت مليارًا و  600مليون و205
آالف دوالر ،بتراجع حوالى  400مليون دوالر عن العام
 ،2018في وقت لم يكن فيه حجم العالقات التجارية مع
وصول حزب «العدالة والتنمية» يتجاوز مليارًا ونصف
مليار دوالر.

