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«األخبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات األميركـ

حرب تموز مؤامرات ومفـ

ّ
سعود الفيصل :اطلبوا وقفًا إلطالق النار واتركوا حزب الله يرفـ

مشهدان متناقضان تنقلهما وثائق «ويكيليس»
الصادرة عن السفارة األميركية في الرياض والقنصلية
األميركية في جدة ،عن التعاطي السعودي مع حرب تموز؛
األول رسمي تصدرت فيه اململكة قائمة الذين خرجوا
إلدانة حزب الله وتحميله املسؤولية الكاملة عن األحداث،
ثان احتل فيه الشعب الصورة بعدما وقف
مقابل مشهد ٍ
بمعظمه معارضًا للحرب اإلسرائيلية ومتهكمًا من املوقف
السعودي املتخاذل

جمانة فرحات
ح �س �م��ت ال �س �ع��ودي��ة م �ب �ك �رًا م��وق �ف �ه��ا من
ح ��رب ت �م��وز ،ف�ً�اخ �ت��ارت ح ��زب ال �ل��ه ملوقع
الجالد ،موجهة سهام االنتقادات له ،بعد
عملية أسر الجنديني اإلسرائيليني.
ولم يكد يمضي يومان على اندالع الحرب،
وتحديدًا في الرابع عشر من تموز ،حتى
خ��رج م�ص��در س�ع��ودي م�س��ؤول ف��ي بيان
ّ
ويحمل
لينتقد امل�غ��ام��رة غير امل�س��ؤول��ة،
ال � �ح� ��زب م �س��ؤول �ي��ة ال �ت �س �ب��ب بالحرب،
واض� �ع ��ًا ل �ل �م �ق��اوم��ة ج �م �ل��ة م ��ن الشروط
حتى تحوز صفة الشرعية ،وتنال الدعم
العربي.
ّ
إال أن البيان الذي نشر على نطاق واسع
وتضمن انتقادًا إلسرائيل على تماديها
وب� �غ� �ي� �ه ��ا ،ح� ��رص� ��ت وزارة الخارجية
السعودية على إيصاله على نحو عاجل
إلى السفير األميركي في الرياض ،جيمس
أوبرويتر ،بنسخة معدلة .نسخة ّ
تعمدت
ٍ
إسقاط عبارة «وستظل اململكة ساعية في
سبيل أمن واستقرار املنطقة باذلة كل ما
تستطيع لحماية األمة العربية من البغي
والتمادي اإلسرائيليني» ،وفقًا ملا أظهرته
وثيقة ص��ادرة عن السفارة األميركية في
الرياض تحمل الرقم ()06RIYADH5601
ومؤرخة بتاريخ  ١٤تموز .٢٠٠٦
ّ
تضمن هجومًا عنيفًا على
والبيان الذي
حزب الله ،معتبرًا أن «الوقت قد حان حتى
ّ
تتحمل هذه العناصر املسؤولية الكاملة
وح��ده��ا ع��ن أف�ع��ال�ه��ا غ�ي��ر امل�س��ؤول��ة ،وأن

مسؤولة عن إنهاء
هذه العناصر وحدها
ّ
األزم � ��ة ال �ت��ي خ �ل �ق �ت �ه��ا» ،ع��ل �ق��ت السفارة
األميركية عليه بالقول إنه يشكل «تحذيرًا
واضحًا إلى حزب الله ،حماس ،وداعميهم
اإلي ��ران � �ي �ي�ن ،أن �ه ��م ه ��م م ��ن ب� � ��دأوا األزمة
األخ �ي��رة ،وأن أفعالهم ال ت��ؤث��ر فقط على
اللبنانيني والفلسطينيني ،بل على بقية
ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي أي �ض��ًا ،وأن �ه��م ال يمكنهم
توقع تعاطف ول��و بسيطًا أو دع��م إذا لم
ينهوا ما بدأوه».
ب� �ي ��ان أك� � ��دت ال �ق �ن �ص �ل �ي��ة األم �ي ��رك �ي ��ة في
ج��دة ( )06jeddah478وج��ود ان�ق�س��ام في
ال � ��رأي ال �ع��ام ت �ج��اه��ه ،ف�ي�م��ا ل �خ��ص عالم
ال ��دي ��ن ص � ��ادق م��ال �ك��ي ف ��ي وث �ي �ق��ة ثانية
( )06JEDDAH505ردة فعل ط�لاب��ه على
البيان ،مؤكدًا أن «ظنهم خاب من التعامل
السعودي مع ال��وض��ع» ،وأنهم «ضحكوا
جميعًا من البيان» ،الفتًا إلى أن «الشعور
األع��م ،أن إسرائيل بالغت ف��ي هجماتها،
وأن اململكة يجب أال تزعم فقط أنها على
الحياد عندما يقتل عرب أبرياء».
ّ
وتطورها ،اضطرت
ومع استمرار الحرب
السعودية إلى التراجع عن تحميل حزب
الله مسؤولية إيجاد حل بمفرده لألزمة،
وتستعيض عن ذلك بدعوة مؤتمر روما
إل ��ى ض� ��روة ال �ت��وص��ل إل ��ى «ق � ��رار واضح
لوقف إط�لاق ال�ن��ار ،وإن�ق��اذ حياة الشعب
اللبناني» ،وذل��ك بعدما تسببت الحرب
ب�ت��أج�ي��ج م �ش��اع��ر ً ال �غ �ض��ب ل ��دى الشعب
ال �س �ع ��ودي ،داف� �ع ��ة امل �ل��ك ال �س �ع��ودي إلى
إصدار بيان ملكي حذر فيه من أن «الصبر

ال ي �م �ك��ن أن ي � ��دوم إل� ��ى األب � � ��د ،وأن � ��ه إذا
استمرت الوحشية العسكرية اإلسرائيلية
ف��ي ّال�ق�ت��ل وال �ت��دم �ي��ر ،ف�لا أح ��د يمكنه أن
يتوقع ما قد يحدث ،وإذا وق��ع املحظور،
فإن الندم لن يجدي».
ه��ذا ال�ب�ي��ان رأت ف�ي��ه ال�س�ف��ارة األميركية
ف ��ي وث�ي �ق�ت �ه��ا رق� ��م ()06RIYADH5952
ال � � �ص � � ��ادرة ف � ��ي  ٢٦ت � �م� ��وز خ � �ط� ��وة غير
اعتيادية ،لكنها قللت من أهمية تأثيره
على موقف السعودية الفعلي من الحرب،
ب �ع��د َّم��ا رأت أن ال �ح �ك��وم��ة ال �س �ع��ودي��ة لم
تتخل عن موقفها السابق من إدانة حزب
ال �ل��ه ،وام� �ت ��دادًا إي � ��ران ،ع�ل��ى ب ��دء الحرب،
واض �ع��ة خ �ط��اب امل �ل��ك ف��ي س �ي��اق مداراة
امل� ��زاج ال�ش�ع�ب��ي ال �غ��اض��ب ب�ن�ح��و متزايد
من «عدوانية» إسرائيل في لبنان وغزة،
وم� �ش� �ي ��رة إل � ��ى أن ال �ت �غ �ط �ي��ة اإلعالمية
ّ
«امل �ت �ح �ي��زة» ل �ل �ق �ن��وات امل �ح �ل �ي��ة ال تؤدي
سوى إلى زيادة هذه املشاعر.
السفارة األميركية في الوثيقة عن
ونقلت
ّ
مصادرها أن األوضاع في لبنان انعكست
ّ
«غ�ض�ب��ًا وح �ق �دًا» ض��د ال�غ��رب� ّ�ي�ين عمومًا،
واألم�ي��رك�ي�ين خ�ص��وص��ًا .ك��ذل��ك نقلت عن
مصدر «قريب من ال��دي��وان امللكي» ،قوله
إن اصدار البيان قد يكون مرتبطًا بخشية
امل�ل��ك عبد ال�ل��ه م��ن «أن تشهد السعودية
تظاهرات وتحديدًا في املناطق الشرقية
إذا ل��م ي�ت�خ��ذ ق� � ��رارات ح��ازم��ة بمساعدة
لبنان» .كذلك ّ
رجح املصدر أن يكون امللك
السعودي قد أراد إيصال رسالة واضحة
بأن «السعودية ،ال إيران ،يمكنها أن تقود

شعبية المقاومة؟
لماذا ترفعون ّ

الفيصل :وضع مزارع شبعا تحت وصاية األمم املتحدة سيقود إلى نزع سالح حزب الله (أ ف ب)

رقم البرقية06JEDDAH511 :
التاريخ 30 :تموز 21:46 2006
امل� ��وض� ��وع :س �ع ��ود ال �ف �ي �ص��ل يطلب
م��ن ال��والي��ات املتحدة ال��دع��وة لوقف
إطالقّ النار
م � �ص� ��ن� ��ف م� � � ��ن :ال � �س � �ف � �ي ��ر جايمس
أوبرويتر
 .1اس �ت ��دع ��ى وزي� � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة سعود
ال�ف�ي�ص��ل ال�س�ف�ي��ر م��ن ال��ري��اض ال��ى جدة
الجتماع ثنائي في وقت متأخر من مساء
ّ
 30تموز بهدف ح��ض وزي��رة الخارجية
على املناداة بوقف إلطالق النار في لبنان.
ب�ط��ري�ق��ة ل�ب�ق��ة ،ول�ك�ن�ه��ا م�ل� ّ�ح��ة وصريحة،
عرض األمير سعود النقاط التالية:
 «نحن نفهم املخاوف من املطالبة بوقفإلط�لاق النار قد ال يصمد .ولكني أتمنى
أن تطلبوا وقفًا إلط�لاق النار وأن تتركوا
ح ��زب ال �ل��ه ي��رف �ض��ه .ع �ن��ده� ّ�ا ،سيكتشف
حقيقة حزب الله ،بأنه خارج عن
الجميع ً
بدال من ذلك ،أنتم ّ
تحولون حزب
القانون.
ّ
الله إلى أبطال .حزب الله يقول للبنانيني أن
يصمدوا أسبوعني إضافيني وسيتحقق
لهم النصر الكامل».
 «م��ا يحصل اآلن ي�ق� ّ�وي ح��زب ال�ل��ه واليضعفه .ه�ك��ذا ت�ق��ول ت�ق��دي��رات الخسائر
التي نحصل عليها من مصادر متعددة
استخبارية وغير استخبارية».

 «مجزرة اليوم حصلت في قرية اسمهاقانا – وفي قرية باسم مشابه في الجليل
ق��ام املسيح بشفاء امل�ك�ف��وف�ين .اآلن يرى
الجميع ،ال فقط من هم في ال��دول العربية
واإلسالمية ،نتائج رد الفعل اإلسرائيلي
املبالغ فيه».
 «ن� �ح ��ن ال ن � ��رى أي ف ��ائ ��دة للمصالحاألم�ي��رك�ي��ة م��ن ال�س�ي��اس��ة امل�ت�ب�ع��ة حاليًا.
وه��ي ب��ال�ت��أك�ي��د ال ت��دع��م ه��دف�ن��ا املشترك
في مواجهة التهديد اإلي��ران��ي في العراق.
على
ن�ح��ن نخشى أن ت�ك��ون��وا ت�ع�ت�م��دون ً
مستشارين لهم مصالحهم الخاصة ،بدال
من أصدقائكم األوفياء الذين ال مصلحة
لهم في هذا النزاع ،ما خال قلقنا على البلد
الصغير لبنان».
 «ت ��أت ��ي ال� � ّب�ل�اد ال �ع��رب �ي��ة األخ� � ��رى إلينال�ت��رى إن ك��ن��ا نفهم السياسة األميركية.
ال ّ ي��زال ملك األردن عبد الله هنا .ال أحد
م��ن��ا ي ��درك ال �ه��دف م��ن امل��وق��ف األميركي
الحالي .ال يمكننا أن نشرح لجمهورنا ما
نفهمه».
ال ّ
 «ت �ك��ل �م��ت م ��ع ال ��رئ� �ي ��س م ��رت�ي�ن أخيرًاوطالبت ،باسم امللك ،بإعادة تفعيل الجهود
في املوضوع الفلسطيني ،وهو ّلب مشاكل
املنطقة».
ّ .2
رد السفير ب��أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة قد
ّ
صدمها أيضًا قصف قانا اليوم .وشدد

ع�ل��ى أن وزي ��رة ال�خ��ارج�ي��ة ق��د ع ��ادت الى
امل�ن�ط�ق��ة وه ��ي ف ��ي إس��رائ �ي��ل ال� �ي ��وم ،وأن
الواليات املتحدة تبحث عن وقف مستدام
إلط �ل��اق ال �ن ��ار م� ّ
�دع �م��ًا ب��ات �ف��اق حكومي
إس��رائ �ي �ل��ي – ل �ب �ن��ان��ي .ق ��ال ال�س ً�ف�ي��ر إنه
سينقل آراء وزير الخارجية حاال ،وسأل
إن كانت ثمة خطوات ّ
محددة يوصي بها
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ةّ .
رد األم �ي��ر س�ع��ود بأن

وض��ع م ��زارع شبعا ت�ح��ت وص��اي��ة األمم
املتحدة سيقود إلى نزع سالح حزب الله،
ألنها آخر بقعة لبنانية محتلة».
 .3ل �ح��ظ ال �س �ف �ي��ر أن ق��اف �ل��ة املساعدات
اإلنسانية السعودية قد وصلت لبيروت.
ق ��ال وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة إن ال�ق��اف�ل��ة ّ
املكونة
م ��ن ّ 23ش��اح �ن��ة ت�ن�ق� ّ�ل م�س�ت�ش�ف��ى .قال
ال�س�ف�ي��ر إن ��ه ب�غ��ض ال��ن�ظ��ر ع� ّ�م��ا إذا كانت
هناك يد إيرانية مباشرة في خطف حزب
ال�ل��ه لإلسرائيليني ،م��ا أش�ع��ل ه��ذه األزمة،
ّ
ف��إن االي��ران�ي�ين يحاولون استغالل األزمة
لتحويل االهتمام عن برنامجهم النووي،
ول �ك��ن ه ��ذه ال�ح�ي�ل��ة ل ��ن ت �ن �ف��ع .ستستمر
ال� � ��والي� � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة ف � ��ي ال� �ض� �غ ��ط على
اإليرانيني بشأن برنامجهم ال�ن��ووي .قال
ّ
املشجع سماع ذلك.
األمير سعود ّإن من
أضاف الوزير إنه خالل اجتماع الريجاني
م��ع س��والن��ا ،ك��ان الري�ج��ان��ي واث�ق��ًا م��ن أن
املسائل اللبنانية والفلسطينية ستكون

