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سوريا

سرية
تتكشف مفاجآت كتاب «دروب دمشق» الفرنسي الصادر منذ أيام،
تقرير بدأت
ّ
ّ
ولعل أبرزها وقائع وتفاصيل ّ
عن كيفية إجبار الرئاسة الفرنسية السلك الدبلوماسي واالستخبارات على االنصياع لقرار سياسي بإسقاط األسد:
هكذا ُع ّدلت تقاريرنا حول قوة النظام و«الكيميائي»

«دروب دمشق»« :اإلليزيه» تالعب بتقارير الكيــم
إعداد صباح أيوب
يـكـشــف ال ـك ـت ــاب الـ ـص ــادر ف ــي بــاريــس
م ـن ــذ أي ـ ـ ــام بـ ـعـ ـن ــوان «دروب دم ـش ــق،
امل ـلــف األسـ ــود لـلـعــاقــات الـفــرنـسـيــة –
الـ ـس ــوري ــة» لـلـصـحــافـيــن الـفــرنـسـيــن
ج ــورج مــالـبــرونــو وكريستيان شينو
الـكـثـيــر مــن املـعـلــومــات ح ــول كــوالـيــس
ال ـع ــاق ــات ب ــن ب ــاري ــس ودمـ ـش ــق منذ
نحو أربـعــن عــامــا .الـكـتــاب ـ التحقيق
ي ـت ـض ـ ّـم ــن م ـع ـل ــوم ــات ومـ ـق ــاب ــات مــع
ش ـخ ـص ـيــات م ـع ـنـ ّـيــة بــامل ـلــف ال ـس ــوري
ـواك ـبــة لــه مـنــذ بــدايــة الثمانينيات
ومـ ِ
حتى يومنا هــذا .الـلـقــاءات الرئاسية،
وامل ــواجـ ـه ــات ال ـس ـيــاس ـيــة وال ــدم ــوي ــة،
والتوتر الدبلوماسي كما فترات «شهر
ال ـع ـس ــل» وال ـت ـن ـس ـيــق األمـ ـن ــي ال ـس ـ ّـري
ب ــن ال ـع ــاص ـم ـت ــن ...ي ـت ـن ــاول «دروب
دم ـش ــق» امل ـل ـفــات «الـ ـس ــوداء» وغـيــرهــا
من التي طبعت عالقة وصفت بـ«شبه
االنفصامية» بني الدولتني.
امل ـل ـخ ــص ال ـ ـ ــذي ت ـع ــرض ــه دار ال ـن ـشــر
«روب ـيــر الف ــون» عــن الـكـتــاب ،يـقــول إن
«دروب دمـ ـش ــق» ي ـب ـ ّـن ك ـيــف ت ـصـ ّـرف

رؤسـ ـ ـ ـ ــاء ف ــرنـ ـس ــا املـ ـتـ ـع ــاقـ ـب ــون ت ـج ــاه
ســوريــا «مــدفــوعــن غــالـبــا بمشاعرهم
أو باالستعجال أو االرت ـجــال ،مــا ّأدى
الــى حالة الجمود التي نالحظها (في
العالقات) اليوم» .وعلى تلك املالحظة،
يــروي الكتاب واقعة تعود إلــى الفترة
الـ ـت ــي تـ ـل ــت اغـ ـتـ ـي ــال رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـل ـب ـنــانــي ال ـس ــاب ــق رف ـي ــق ال ـح ــري ــري،
حيث يـقــول إنــه «فــي الــوقــت ال ــذي كان
فيه الرئيس السابق جاك شيراك يريد
ّرد صاع اغتيال صديقه الحريري الى
ّ
بشار األسد ،كانت فرنسا تسلم األسد
ب ـسـ ّ
ـريــة مـطـلـقــة مــروحـ ّـي ـتــن م ــن ط ــراز
ّ
«دوفـ ــان» وتــؤمــن لشخصيات النظام
شبكة اتصاالت آمنة».
أم ـ ــا ال ــرئـ ـيـ ـس ــان نـ ـيـ ـك ــوال س ـ ــارك ـ ــوزي
وف ـ ــرانـ ـ ـس ـ ــوا هـ ـ ــوالنـ ـ ــد ،فـ ـق ــد «ارتـ ـكـ ـب ــا
األخ ـط ــاء نفسها بــالـتـعــامــي عــن قــدرة
نـ ـظ ــام (ال ــرئـ ـي ــس بـ ـش ــار) األسـ ـ ــد عـلــى
الصمود» ،يخلص الكاتبان.
ّ
ول ـعــل أب ــرز مــا نـشــر عــن املــوضــوع في
الصحافة الفرنسية حتى اآلن ،مقاطع
مختارة من الكتاب نشرتها مجلة «لو
بوان»  Le Pointفي عددها الصادر في
 9تشرين األول الجاري .املجلة وصفت
الـ ـكـ ـت ــاب بـ ــ«االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي» ونـ ـش ــرت
مـقــاطــع تـضـ ّـمـنــت تـفــاصـيــل ه ـ ّـام ــة عن
ُ
األزم ــة الـســوريــة كما كــانــت تبحث في
أروقـ ـ ــة ال ـخ ــارج ـي ــة و«اإللـ ـي ــزي ــه» وفــي
أجهزة االستخبارات واألمن.

ِشجار عنيف في الخارجية

ال ـك ـت ــاب ي ـت ـن ــاول ال ـع ــاق ــة ال ـه ـ ّـش ــة بــن
الــدب ـلــومــاس ـيــن ال ـفــرن ـس ـيــن وأج ـه ــزة
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارات وال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــراع ب ــن
جـ ـه ــازي «االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ــداخ ـل ـي ــة»
و«االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» ح ــول
ســوريــا .النفور بــن الجهازين قــام مع
بــدايــة األزمـ ــة ال ـســوريــة واسـتـمــر حتى
عمان .تقارير
بعد انتقال الجهازين إلى ّ
الطرفني بدت متناقضة عام  .2011إذ
ي ـشــرح دبـلــومــاســي ك ــان عـلــى اتـصــال
بالجهازين أن «كليهما كانا مقتنعني
ب ــأن األس ــد لــن يسقط ســريـعــا»« ،لكن
االستخبارات الداخلية الحظت بسرعة
دور السلفيني والجهاديني في ّ
التمرد،
بينما استمر الجهاز الخارجي بإرسال
تقارير تؤبلس نظام األسد».

«شجار في ِكي دورسيه»
مقطع بعنوان ِ
ي ــروي حــادثــة مـشــاجــرة «عنيفة ج ـدًا»
ح ــول س ــوري ــا وق ـعــت ف ــي أح ــد مكاتب
وزارة الخارجية فــي بــاريــس فــي ربيع
عام  .2011وقتها ،كان أالن جوبيه وزير
خارجية فرنسا .املشاجرة «الصاخبة»
ح ـص ـل ــت ف ـ ــي م ـك ـت ــب مـ ــديـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة
هيرفيه الدس ــو ،بــن السفير الفرنسي
في دمشق إيريك شوفالييه ومستشار
رئيس الجمهورية (نيكوال ساركوزي
حـ ـيـ ـنـ ـه ــا) ل ـ ـش ـ ــؤون ال ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
ّ
نـيـكــوال غــال ـيــي .وك ــان ح ــاض ـرًا ك ــل من
مــديــر منطقة ال ـشــرق األوس ــط وشمال
أفــريـقـيــا ســابـقــا ،السفير الـفــرنـســي في
لـبـنــان حــالـيــا بــاتــريــس بــاولــي ،ومــديــر
وض ــع الـ ــرؤى املستقبلية ف ــي الـ ــوزارة
ّ
جوزيف مايال والدبلوماسيني املكلفني
ب ــال ـش ــأن ا ّلـ ـ ـس ـ ــوري« .نـ ـظ ــام األسـ ـ ــد لــن
وباق في منصبه،
يسقط وبشار صلب»
ٍ
هــذا مــا كــان السفير شوفالييه مقتنع
بــه حينها ،وه ــذا مــا كتبه فــي تقاريره
الدبلوماسية َ
املرسلة من دمشق ،وهذا
ُ
بــالـضـبــط م ــا اس ــت ــدع ــي م ــن أج ـل ــه الــى
ب ــاري ــس .شــوفــالـيـيــه ك ــرر عـلــى مسامع
الـحــاضــريــن فــي االج ـت ـمــاع أن ــه «سفير
قــريــب م ــن املـ ـي ــدان» و«ل ـق ــد ج ـلـ ُـت على
مختلف املناطق السورية ولم استشعر

السرية» (أرشيف)
«تسرب الغاز قد يعود الى قصف الجيش أحد مختبرات
المتمردين ّ
ّ
ّ

أن الـ ّنـظــام الـقــائــم هــو نـظــام متهالك».
«ت ــوق ــف ع ــن س ــرد ال ـح ـم ــاق ــات!» قــاطــع
غ ــال ـي ــي م ـب ـع ــوث س ـ ــارك ـ ــوزي الـسـفـيــر
ّ
نتمسك
شوفالييه ،وأضاف «ال يجب أن
بالحقائق ،بل يجب أن ننظر أبعد من
أنوفنا» .كالم غاليي اتصف بـ«عدائية
غير مسبوقة» حسب أحد الحاضرين.
ح ـت ــى الدسـ ـ ــو ،م ــدي ــر م ـك ـتــب جــوب ـيــه،
«فــوجــئ بعنف غاليي» الــذي ّ
تبي أنه
«لـ ــم يـ ــأت الـ ــى االج ـت ـم ــاع ل ـي ـش ــارك في
التحليالت ،بل جــاء في مهمة محددة:
فـ ــرض املـ ـس ــار ال ـ ــذي ي ـق ــول إن سـقــوط
األسد حتمي» ،وإفهام الجميع بأن أي
تعبير مخالف لذلك في الدبلوماسية
الفرنسية لن ُيسمح به .لكن شوفالييه
داف ـ ــع ع ــن ن ـظــري ـتــه امل ـ ـضـ ــادة مل ــا يــريــد
ّ
وحجته كانت أنه «يقابل
اإلليزيه فرضه
املـعــارضــة الـســوريــة باستمرار وهــو ال
ي ــزال يشعر بــأن النظام لــديــه ّ
مقومات
قــويــة لـلـبـقــاء ودع ـم ــا خــارج ـيــا يعتمد

عـلـيــه»« .ال نـكـتــرث ملـعـلــومــاتــك» أجــابــه
غاليي مـ ّـرة أ ّخــرى ،ما دفــع السفير الى
ّ
الرد «تريد مني أن أكتب شيئًا مغايرًا،
لكن مهمتي كسفير هو أن أستمر بسرد
ما أكتبه اآلن أي بقول ّما يجري فعليًا».
«معلوماتك ال ّ
تهمنا .بشار األسد يجب
أن ي ـس ـقــط وس ـي ـس ـقــط» أردف غــالـيــي
ّ
بنبرة عالية .واحــتــدت املشاجرة حتى
اضطر الدسو الى التدخل مرات عديدة
لتهدئة «املعركة الكالمية».

تقرير غريب حول الكيميائي

مـ ـقـ ـط ــع آخ ـ ـ ـ ــر تـ ـ ـح ـ ـ ّـدث ع ـ ـ ّـم ـ ــا ق ـ ـ ـ ــام بــه
الــرئـيــس فــرانـســوا هــوالنــد فــي آب عام
 2013عـنــدمــا أم ــر بكشف ال ـسـ ّ
ـريــة عن
خ ــاص ــة ت ـق ــاري ــر «األم ـ ـ ــن ال ـخ ــارج ــي»
ّ
و«االسـتـخـبــارات العسكرية» املتعلقة
بالهجوم الكيميائي في غوطة دمشق،
في فترة كان يحشد في خاللها الدعم
الـ ــدولـ ــي ل ـض ــرب ــة ع ـس ـكــريــة «مل ـعــاق ـبــة

م ــن س ـ ّـم ــم األب ـ ــري ـ ــاء» .ال ـك ـت ــاب يكشف
أن خــاصــة التقرير املـشـتــرك خضعت
لـ«شدشدة» من قبل املستشار الخاص
لوزير الدفاع جان إيف لو دريان ،وذلك
بطريقة مؤذية للمخبرين الذين أبقوا
ف ــي ت ـق ــاري ــره ــم ع ـل ــى ب ـع ــض ع ــام ــات
ّ
االسـتـفـهــام ح ــول أحـ ــداث لــم يتمكنوا
م ــن ح ـس ــم ن ـتــائ ـج ـهــا م ـث ــل اس ـت ـخ ــدام
غــاز الـســاريــن .إحــدى الفرضيات التي
قـ ّـدمـهــا املـخـبــرون فــي تـقــاريــرهــم تقول
«إن سـبــب ت ـسـ ّـرب ال ـغــاز قــد يـعــود الــى
ق ـص ــف كــاس ـي ـكــي ل ـل ـج ـيــش ال ـس ــوري
املتمردين ّ
ّ
السرية» .لكن
أحد مختبرات
ّ
ه ــذه ال ـخــاصــة «تـ ــم حــذفـهــا بــالـكــامــل
وببساطة» من النص النهائي للتقرير.

أخطأنا مع الروس
يقول وزير الداخلية الفرنسي السابق
وسكرتير الرئاسة في عهد ساركوزي
كـلــود غـيــان إن «الـطــريـقــة الـتــي تعامل

مشهد ميداني

ويتقدم في جوبر
الجيش في وادي عين ترما...
ّ
مرح ماشي ،أحمد حسان
تمكنت قوات الجيش السوري املرابطة
ع ـلــى الـجـبـهــة الـجـنــوبـيــة ل ـ ــوادي عني
ترما (جهة الدخانية) ،أول مــن أمــس،
م ــن إنـ ـج ــاز تـ ـق ــدم ن ــوع ــي ب ـع ـمــق 500
ٍ
ـوال ،ل ـت ـس ـي ـطــر ع ـل ــى ج ـ ــزء مــن
م ـت ــر طـ ـ ـ ً
بساتني ال ــوادي القريبة مــن «املتحلق
الـ ـجـ ـن ــوب ــي» ،ع ـل ــى مـ ـح ــور ال ــدخ ــان ـي ــة
ـ ـ ـ ـ ع ـ ــن ت ـ ــرم ـ ــا .وحـ ـ ـ ـ ــدات م ـ ــن ال ـج ـي ــش
تــاب ـعــت تـقــدمـهــا ف ــي ب ـل ــدة ع ــن تــرمــا،

الــواق ـعــة ضـمــن الـغــوطــة الـشــرقـيــة ،في
ريـ ــف دمـ ـش ــق .ووصـ ـل ــت االش ـت ـبــاكــات
ب ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش ومـ ـسـ ـلـ ـح ــي «ال ـج ـب ـه ــة
اإلسالمية» إلــى أطــراف أســواق الخير
وسط البلدة.
وق ـ ـتـ ــل أم ـ ــس «قـ ــائـ ــد غـ ــرفـ ــة ع ـم ـل ـيــات
ال ــدخ ــان ـي ــة وم ـح ـي ـط ـهــا» ف ــي ال ـغــوطــة
الشرقية ،عبد املجيد السيد علي ،إثر
اشتباكات عني ترما .وعلي من مدينة
ب ـ ّـن ــش ف ــي ري ـ ــف إدل ـ ـ ــب ،وه ـ ــو ضــابــط
منشق عن الجيش السوري.

يـ ــأتـ ــي ذل ـ ـ ــك بـ ـع ــد أي ـ ـ ـ ــام م ـ ــن س ـي ـط ــرة
الجيش على بلدة الدخانية املجاورة،
ومتابعة الـتـقــدم الـبــري ضمن منطقة
وادي تــرمــا الـتــي تمثل بـلــداتـهــا عمق
الـ ـغ ــوط ــة ال ـش ــرق ـي ــة .مـ ـص ــدر م ـيــدانــي
أك ــد ل ــ«األخ ـب ــار» أن «ال ـخ ـطــوة األول ــى
ّ
ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـل ــى وادي ع ــن ت ــرم ــا قــد
اكتملت ،إذ ما زال التقدم مستمرًا ضمن
بلدة عني ترما ،التي تعتبر أولى بلدات
الــوادي املحاط ببلدات ُأخــرى ما زالت
خارج سيطرة الجيش السوري» .ولفت

املـصــدر إلــى أن «الـتـقــدم األكـبــر يحققه
ّ
الجيش السوري في حي جوبر» شمال
شرق العاصمة السورية ،إذ «استطاع
عناصر الجيش السيطرة على املقبرة
ال ـج ــدي ــدة ،ال ـتــي ت ـقــدر مـســاحـتـهــا بما
ي ــزي ــد ع ـل ــى  ٧٠٠م ـ ـتـ ــر» ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
«تمشيط مــا حولها مــن بيوت عربية
وكتل بنائية» ،حسب تعبير املصدر.
وأض ـ ــاف امل ـص ــدر أن «ق ـ ــوات الـجـيــش
ّ
كشفت شبكة ضخمة من األنفاق تحت
امل ـق ـبــرة ،تـصـلـهــا بــاملـبــانــي املـحـيـطــة».

وبحسب املصدر ،فإن «أرضية األنفاق
اسمنتية ،وجــدرانـهــا ُم ـنــارة ،إذ تبدو
مدينة تحت مدينة» .يبلغ طول النفق
األس ــاس ــي ،حـســب امل ـص ــدر« ،ب ــن ١٥٠
إلـ ــى  ٢٠٠م ـت ــر ،ف ــي ح ــن ت ـت ـفــرع عـنــه
أنفاق فرعية يبلغ عمقها بني  ٤إلى ٥
أمتار» .وبلغت خسائر املسلحني ،في
جوبر ،أمــس ،عشرات القتلى .وصباح
أمــس ،أغــار ســاح الجو الـســوري على
ـدد مــن تجمعات املـعــارضــة املسلحة
عـ ٍ
في أحياء شمال غرب جوبر ومسرابا

