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سوريا
قضية اليوم

السيسي يستقبل علي مملوك
اتفاق على أن البلدين يواجهان عدوًا مشتركًا
ّ
يتمثل في «االخوان المسلمين»

في القاهرة ،ويلتقي الرئيس
بعد زيارته الشهيرة للسعودية ،رئيس مكتب األمن القومي السوري اللواء علي مملوك ُ
المصري عبد الفتاح السيسي .الزيارة ترافقت مع انفتاح اعالمي مصري على دمشق ،ووصفت بأنها «ناجحة» ،وأن
الطرفين «راضيان عن نتائجها»

التنسيق األمني
بين البلدين لم
ينقطع حتى
في فترة
حكم الرئيس
«اإلخواني»
محمد مرسي
(أ ف ب)

وفيق قانصوه
شيء ما ّ
يتبدل في املشهد السوري
ف ــي ربـ ــع ال ـس ــاع ــة األخـ ـي ــر م ــا قـبــل
ال ـج ـل ــوس ال ـ ــى ط ــاول ــة ال ـت ـف ــاوض
االي ــران ــي ـ ـ األمـيــركــي ح ــول ملفات
املنطقة بعد اقــرار االتفاق النووي:

توافق على أن تلعب
مصر دورًا أكبر في الشأن السوري
والعالقات الدبلوماسية تعود الى
طبيعتها قريبًا
لهجة أوروبـيــة مــرنــة ،عـ ّـبــرت عنها
م ــدري ــد وفـيـيـنــا وب ــاري ــس ول ـن ــدن،
حـ ـ ـي ـ ــال ال ـ ـق ـ ـبـ ــول بـ ـ ـ ـ ــدور ل ـل ــرئ ـي ــس
ال ـس ــوري ب ـشــار األس ــد ف ــي أي حل
سـيــاســي بـعــد أعـ ــوام م ــن الـتـعـنــت؛
تـحــول فــي املــوقــف ال ــروس ــي حيال
الـجـهــر بتسليح الـجـيــش الـســوري

ً
مل ـ ـحـ ــاربـ ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب وصـ ـ ـ ـ ــوال ال ــى
الــوجــود العسكري املـبــاشــر؛ إقــرار
وزي ــر الـخــارجـيــة ال ـس ـعــودي عــادل
الـجـبـيــر بــإخ ـفــاق امل ـلــك سـلـمــان بن
عبد العزيز في تغيير رأي الرئيس
األميركي باراك أوباما تجاه األزمة
السورية.
ب ــالـ ـت ــزام ــن ،يـ ـت ــواص ــل إقـ ـ ـ ــدام دول
عربية على خطوات انفتاحية تجاه
سوريا .فبعد اعالن تونس مؤخرًا
إع ـ ـ ــادة الـ ـع ــاق ــات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة،
رفعت القاهرة التواصل مع دمشق
الى مستوى رئاسي.
ف ـف ــي ال ـث ـل ــث األخـ ـي ــر م ــن ش ـه ــر آب
امل ـن ـصــرم ،زار رئ ـيــس مـكـتــب األمــن
القومي السوري اللواء علي مملوك
القاهرة بعيدًا من األضواء ،والتقى
ع ـ ـ ـ ــددًا م ـ ــن ك ـ ـبـ ــار املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن فــي
ال ـ ُج ـيــش واالس ـت ـخ ـب ــارات واألمـ ــن.
وت ّوجت الزيارة باستقبال الرئيس
امل ـ ـصـ ــري عـ ـب ــد الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـســي
ّ
للمسؤول السوري .وأكدت مصادر

م ـط ـل ـعــة ل ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ال ــزي ــارة
«كانت ناجحة جـدًا» ،وأن الطرفني
«راضيان عن نتائجها».
ومـعـلــوم أن التنسيق األم ـنــي بني
البلدين لــم ينقطع حتى فــي فترة
حـكــم الــرئـيــس «اإلخ ــوان ــي» محمد
م ــرس ــي ،إن ل ــم ي ـكــن بـعـلــم ال ـق ـيــادة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة «اإلخ ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــة» ،فـعـلــى
األق ـ ــل ب ـع ـلــم امل ــؤس ـس ــة الـعـسـكــريــة
املـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي «تـ ـ ـ ـ ـ ــدرك أه ـم ـي ــة
س ــوري ــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة» .غ ـيــر أن
زي ـ ـ ـ ــارة مـ ـمـ ـل ــوك ت ــأت ــي فـ ــي س ـي ــاق
مختلف يمليه موقع الرجل ودوره
السياسي الــذي يتجاوز التنسيق
األمـ ـن ــي ال ـت ـق ـنــي ال ـب ـح ــت .وعـلـمــت
«األخ ـب ــار» مــن م ـصــادر مطلعة أن
الزائر السوري بحث مع مضيفيه
املصريني فــي التعاون األمـنــي بني
ال ـب ـل ــدي ــن فـ ــي م ــواجـ ـه ــة االرهـ ـ ـ ــاب،
وفـ ـ ــي آف ـ ـ ــاق الـ ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي فــي
س ـ ــوري ـ ــا واملـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرات املـ ـط ــروح ــة
وخ ـطــة امل ـب ـعــوث ال ــدول ــي ستيفان

دي مـ ـيـ ـسـ ـت ــورا وامل ـ ـسـ ــاعـ ــي لـعـقــد
«مــوس ـكــو  .»3وق ــد ج ــرى الـتــوافــق
على «ضــرورة أن تلعب مصر دورًا
أكبر في الشأن السوري ملا تشكله
سوريا من عمق استراتيجي لألمن
القومي املصري».
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ،ف ـ ـقـ ــد س ـمــع
م ـم ـلــوك م ــن امل ـس ــؤول ــن املـصــريــن
ّ
تأكيدات بأن القاهرة ترى أن الحل
ل ــأزم ــة الـ ـس ــوري ــة ال ي ـم ـكــن إال أن
يـكــون سياسيًا ،وأنـهــا «تعتبر أن
الـبـلـ ّـديــن يــواج ـهــان ع ــدوًا مشتركًا
يتمثل في جماعة االخوان املسلمني
ّ
(وض ـ ـم ـ ـنـ ــا تـ ــرك ـ ـيـ ــا) ال ـ ـتـ ــي ت ـش ــك ــل
خطرًا على مصر أكبر مما تشكله
عـلــى س ــوري ــا» .وأب ـل ــغ امل ـســؤولــون
املـ ـص ــري ــون ض ـي ـف ـهــم ال ـ ـسـ ــوري أن
«ال ـق ــاه ــرة مــؤمـنــة ب ــأن ال ـن ـظــام في
البلدين يرتكز على قوة جيشيهما
ّ
ال ـل ــذي ــن ي ـش ــك ــان ق ــاع ــدة أســاسـيــة
للحكم فيهما» ،وه ــي ،بالتالي ،ال
ترغب في أن ترى في سوريا تكرارًا

لتجربتي الـعــراق وليبيا« ،وطاملا
أن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش مـ ـتـ ـم ــاس ــك س ـت ـب ـقــى
الدولة السورية قائمة ،وأي انهيار
ل ـل ـج ـيــش ال ـ ـسـ ــوري س ـي ـع ـنــي أن ـنــا
دخلنا عصر التقسيم في املنطقة.
لــذلــك ،فــإن مــواجـهــة التقسيم تبدأ
من سوريا».
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن ــه تــم االتـفــاق
خ ــال ال ــزي ــارة عـلــى إع ـ ــادة تفعيل
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ــديـ ـبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة بــن
ً
البلدين وص ــوال الــى إع ــادة تبادل
ال ـس ـف ــراء قــري ـبــا .عـلـمــا أن م ـصــادر
أش ـ ـ ـ ــارت أخ ـ ـي ـ ـرًا الـ ـ ــى أن الـ ـق ــاه ــرة
ت ـس ـت ـعــد ل ـت ـس ـم ـيــة ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي
أحـمــد حـلـمــي ،ال ــذي ك ــان فــي عــداد
ً
طاقم سفارتها في بيروت ،قنصال
عامًا مصريًا في سوريا.
وك ــان ــت دم ـش ــق س ـح ـبــت ف ــي شـبــاط
 2012سفيرها فــي الـقــاهــرة يوسف
األح ـ ـم ـ ــد بـ ـع ــدم ــا اس ـ ـتـ ــدعـ ــت م ـصــر
نظيره في سوريا شوقي اسماعيل
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـشـ ــاور ،فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق الـ ـحـ ـص ــار

