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سوريا

على الغالف

علي مملوك في روما
إيلي حنا
ُت ّ
عد البوابة اإليطالية مفتاحًا أساسيًا
في العالقات األوروبية ـ السورية
ّ
«املجمدة» ،واملبنية على قنوات تواصل
ُ
أمنية تفتح حينًا وتقفل حينًا آخر.
روما فتحت باب االتصال على مستوى
رفيع باكرًا مع سوريا منذ أكثر من
سنتني ،يوم زار مدير املخابرات
اإليطالية ألبرتو مانينتي دمشق ،بعد
زيارة ملدير إدارة املخابرات العامة
السورية محمد ديب زيتون العاصمة
اإليطالية ،كان على جدول أعمالها
مسألة مكافحة االرهاب.
يومها بادرت روما إلى التواصل مع
دمشق بوساطة مدير املخابرات.
وحسب املعلومات ،فقد أبلغت

أوروبيًا على جدول األعمال وبحثها
ّ
وأصرت أيضًا
بشكل جدي وواضح،
على أن يكون االتصال سياسيًا .وفي
هذا اإلطار ،اقترحت روما أن ُي ّ
ؤمن
فتح هذا االتصال السوري باالتحاد
األوروبي عبر املفوضة العليا للشؤون
الخارجية واألمن في االتحاد ،فيديريكا
موغيريني.
رفضت دمشق االقتراح ،معلنة أنها
ّ
رشحت مدير مكتب األمن الوطني،
اللواء علي مملوك ،لهذه املهمة .واألخير
كان مرفوضًا أوروبيًا بسبب وجود
اسمه على «القائمة السوداء» .مضت
أسابيع من الرسائل املتبادلة بني
الجانبني ،من دون ّأي نتيجة ،مع إصرار
كل طرف على طرحه.
ومن بيروت ظهر «الخرق» أخيرًا ،بعد

شركاءها األوروبيني بطبيعة االتصال،
وهم ّ
أصروا على أن يكون بمسؤول
سوري «غير موجود على الئحة
االرهاب» ،وأن يكون مركز التواصل
األساسي في العاصمة اللبنانية
بيروت ،بواسطة مدير عام األمن العام
عباس إبراهيم.
بعد زيارة زيتون لروما ،تراجعت
االتصاالت ،قبل أن يقرر األوروبيون
استئنافها على ضوء النتائج
امليدانية األخيرة في سوريا .وعلمت
«األخبار» ،منذ أكثر من شهرين،
بإعادة تنشيط العالقة ،وذلك من بوابة
ّ
ملفي مكافحة االرهاب والالجئني
السوريني في أراضيها .وفي الردّ،
طلبت دمشق وضع مسألة الحصار
االقتصادي والعقوبات املفروضة

َ
«هدنة مجلس األمن» خلف تطورات المعارك :الكلمة
ل ـ ــم ي ـن ـس ـح ــب عـ ـل ــى مـ ـع ــرك ــة أنـ ـق ــرة
ف ــي ع ـفــريــن ح ـيــث واصـ ـل ــت قــوات ـهــا
استهداف مواقع «الوحدات» ُالكردية.
كذلك ،فإن قرار الهدنة الذي أ ّ
قر بعد
م ـفــاوضــات مضنية ح ــول تفاصيل
صياغته ،ال يملك في متنه ضمانات
لتنفيذ التهدئة أو ملراقبتها ،كما أنه
ال يـقـتــرح آل ـيــة لــدفــع األط ـ ــراف الـتــي
ي ـف ـت ــرض أن يـشـمـلـهــا وقـ ــف إط ــاق
ال ـ ـنـ ــار ،إل ـ ــى االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ـ ــه .ورغ ـ ـ ــم أن
الــدعــم ال ــروس ــي مل ـشــروع ال ـق ــرار كــان
م ـشــروطــا ب ــإدخ ــال ت ـعــديــات تشمل
إدانة مجلس األمن الستهداف مدينة
دمـ ـش ــق ب ــالـ ـق ــذائ ــف ،وسـ ـح ــب امل ـهــل
الزمنية إلقرار الهدنة ،إال أن إمكانية

لــم يكن املشهد املـيــدانــي فــي سوريا،
أمس ،على مقاس قرار مجلس األمن
« »2401ال ـ ــذي أق ـ ـ ّـر ه ــدن ــة تستثني
ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـي ـ ـمـ ــات «داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» و«ج ـ ـب ـ ـهـ ــة
النصرة» و«القاعدة» ،إلى جانب من
يرتبط بها من جماعات وأفراد.
ي ـ ـظ ـ ـهـ ــر ،ك ـ ـمـ ــا ج ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادة م ـنــذ
مـعــركــة حـلــب ع ــام  ،2015أن امل ـيــدان
وظــروفــه يحكمان الـحــراك السياسي
والــدبـلــومــاســي .وملــا وضـعــت دمشق
م ـعــركــة ال ـغــوطــة ال ـشــرق ـيــة ب ـن ـدًا أول
ع ـلــى جـ ــدول أع ـمــال ـهــا ،ل ــم ي ـكــن أم ــام
واشـنـطــن وحلفائها س ــوى تسخني
م ـق ــاع ــد م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن دفـ ـع ــا نـحــو
«اتفاق تهدئة» .وهــذا االتفاق بدوره

تطبيق ه ــذا ال ـقــرار تبقى مـحــل شـ ّـك
واسع بالنظر إلى الواقع امليداني.
ويأتي تصعيد الجيش السوري على
جبهات الغوطة الشرقية بالتوازي
مع اإلعالن التركي عن استمرار عملية
«غصن الزيتون» في منطقة عفرين،
على اعتبار أن القوات التركية تقاتل
«إره ــاب ـي ــن» ،ليشير إل ــى أن امل ـيــدان
ل ــن ي ـش ـهــد ان ـع ـك ــاس ــات ذلـ ــك الـ ـق ــرار،
وعلى العكس ،سوف تقود التطورات
امليدانية مسار األحداث خالل الفترة
ّ
التحرك فــي محيط الغوطة،
املقبلة.
واملـعـ ّـد بمعزل عن الهدنة املفترضة،
جـ ــاء ب ـعــد ف ـشــل م ـف ــاوض ــات بـ ــادرت
إليها موسكو ،للتوافق مع الفصائل

البارزة في الغوطة الشرقية ،وتحييد
«ه ـي ـئــة ت ـحــريــر الـ ـش ــام» م ــن املـشـهــد
هـ ـن ــاك ،ع ـلــى أس ـ ــاس م ــا أق ـ ـ ّـر ســابـقــا
ب ــات ـف ــاق ــات ت ـه ــدئ ــة م ـن ـف ـص ـلــة ،أقـ ـ ّـرت
ف ــي ال ـق ــاه ــرة وج ـن ـيــف .وه ــو ي ـكـ ّـرس
إصـ ــرار دم ـشــق ال ــذي أبــدتــه فــي غير
مناسبة على االستمرار في التركيز
على «أولوية محاربة اإلرهاب» ،وهو
إصرار مدعوم بموقف روسيا وإيران
الـلـتــن مــا زال ـتــا حــاضــرتــن فــي دعــم
تلك املعارك.
وش ـ ـهـ ــد يـ ـ ــوم أمـ ـ ــس تـ ـح ــرك ــا واسـ ـع ــا
للجيش السوري على أربعة محاور
رئيسة ،على أطراف الجيب املحاصر
فــي غوطة دمشق الشرقية .وتركزت
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امل ـ ـ ـعـ ـ ــارك عـ ـل ــى جـ ـبـ ـه ــات ال ـن ـش ــاب ـي ــة
والــري ـحــان وح ــوش ال ـض ــواه ــرة ،إلــى
جانب أطراف مدينتي دوما وحرستا،
والجبهة بني عني ترما وحــي جوبر.
وخـ ـ ــال الـ ـس ــاع ــات األول ـ ـ ــى الن ـط ــاق
املعارك في محيط النشابية (جنوب
ش ـ ـ ــرق) ،س ـي ـطــر ال ـج ـي ــش ع ـل ــى ت ــال
ّ
مكنته من رصد مساحات واسعة ،ما
أجبر عناصر الفصائل املسلحة على
االن ـس ـحــاب .وتـقــدمــت ق ــوات الجيش
وس ـ ـ ــط ت ـك ـث ـي ــف ل ـل ـق ـص ــف امل ــدفـ ـع ــي
عـلــى خـطــوط املسلحني الخلفية من
محورين ،األول من تل فرزات والثاني
مــن تــل النشابية ،فــي مـحــاولــة لعزل
منطقة النشابية وحــوش الصالحية
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