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الملف

الجمعة  15تموز  2011العدد 1462

«األخبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات األميركي

ّ

التحقيق والمحكمة :استقاللية
منذ أن بدأ التحقيق الدولي في جريمة
اغتيال الرئيس رفيق ال��ح��ري��ري ،عام
 ،2005لم يكن ممكنًا فصله عن السياق
السياسي ل�لأح��داث الجارية في لبنان
واملنطقة .ق��وى «االع��ت��دال العربي»

وحلفاؤها في الغرب ،كانت تستخدمه
ل��زي��ادة ال��ض��غ��ط ع��ل��ى س��وري��ا .ومنذ
األشهر التالية لالغتيال ،بدأ التحضير
إلقامة محكمة خاصة بالجريمة ،مع
اإلص���رار على أن يكون طابعها دوليًا

ال عربيًا .وب��م��وازاة ذل��ك ،كانت لجنة
التحقيق الدولية قد فتحت أبوابها
للمحققني الغربيني ،وخاصة الفرنسيني
وال��ب��ري��ط��ان��ي�ين واألم��ي��رك��ي�ين .وف��ي
لقاءاتهما مع الدبلوماسيني األميركيني

عرب أميركا في مواجهة سوريا
عمر نشابة
ك � �ش� ��ف ت � �ق� ��ري� ��ر ص � � � ��ادر ع� � ��ن ال � �س � �ف� ��ارة
األميركية في القاهرة (05CAIRO9134
ت ��اري ��خ  7ك ��ان ��ون األول  )2005وق��ائ��ع
اجتماع وزير الخارجية السوري فاروق
الشرع بالرئيس املصري حسني مبارك
في  6كانون األول في القاهرة كما نقلها
م �س �ت �ش��ار ال��رئ��اس��ة امل �ص��ري��ة س�ل�ي�م��ان
ع � ��وض« .ق � ��ال ع� ��وض إن ال� �ش ��رع ط�ل��ب
م��ن م�ب��ارك أن ي�ق��وم ب��دور ال��وس�ي��ط بني
ال��رئ�ي��س ال �س��وري و(ال��رئ�ي��س الفرنسي
ج � ��اك) ش� �ي ��راك وأن ي �ق �ن��ع ال �س �ع��ودي�ين
ب ��رف ��ض ب� �ي ��ان رئ ��اس ��ي ق ��د ي� �ص ��در ع��ن
مجلس األمن الدولي بعد صدور تقرير
ميليس املقبل» .وأضاف عوض أن مبارك
رفض االستجابة لطلب الشرع «وقال إن
ال�ت�ع��اون ال �س��وري (م��ع لجنة التحقيق
ال ��دول� �ي ��ة) ك � ��ان ح �ت��ى ال �ف �ت ��رة األخ� �ي ��رة
ناقصًا ،غير أنه أثنى على إرسال شهود
س ��وري �ي�ن ال � ��ى ف �ي �ي �ن��ا الس �ت �ج��واب �ه��م».
وق ��ال م �ب��ارك إن «س��وري��ا ع� ّ�ول��ت كثيرًا
ع� �ل ��ى روس� � �ي � ��ا ،وق � � ��ال إن م� �ن ��ع ص� ��دور
ق��رار أو بيان رئ��اس��ي ع��ن مجلس االم��ن
ً
سيكون مستحيال» .وبحسب التقرير،
طلب ال�ش��رع م��ن م�ب��ارك «امل�س��اع��دة على
ال �ت��أك��د م ��ن أن امل �ح �ك �م��ة ال �ت��ي ستنشأ
ملقاضاة قتلة الحريري لن تكون دولية
ب��ل تتبع لجامعة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة» .قال
عوض إن مبارك رفض كذلك االستجابة
ً
لهذا الطلب «قائال إن مناقشة املحكمة
ّ
أم��ر س��اب��ق ألوان ��ه وي ��دل على االع�ت��راف
ب��ال��ذن��ب» .وأض � ��اف ع ��وض أن «م �ب��ارك
س��أل ال �ش��رع ب�ع��د ذل��ك ان ك��ان��ت س��وري��ا
ق��د قتلت ال�ح��ري��ري .وط�ل��ب ال�ش��رع بعد
ذل��ك عقد ق� ّ�م��ة عربية لكن م�ب��ارك أج��اب
ب��أن ال �ج��زائ��ر (بصفتها دول ��ة ال��رئ��اس��ة
وعندما طلب
ال��دوري��ة) قد رفضت ذل��ك.
ّ
ال� �ش ��رع ع �ق��د ق �م��ة ع��رب �ي��ة م �ص��غ��رة ق��ال
مبارك :كال ،وأضاف أن مصر والسعوية
وح��ده�م��ا يستطيعان م�س��اع��دة سوريا
ف�ق��ط اذا ت �ع��اون��ت س��وري��ا ب��ال�ك��ام��ل مع
ميليس».

السعودية :الحقيقة أو االستقرار
ك �ش��ف امل� �س ��ؤول ف ��ي وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
ال �ف��رن �س �ي��ة ه �ي��رف �ي��ه ب �ي��زان �س �ن��و خ�ل�ال
اج �ت �م��اع دي �ب �ل��وم��اس �ي�ين م ��ن ال �س �ف��ارة
األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ب ��اري ��س ف ��ي  17ك��ان��ون
األول  2005ع��ن امل��وق��ف ال�س�ع��ودي كما
نقله سفيرها ف��ي ب�ي��روت (ع�ب��د العزيز
خ��وج��ة) ال ��ى ن�ظ�ي��ره ال�ف��رن�س��ي إيمييه
( 05PARIS8544تاريخ  20كانون األول
 .)2005ق��ال بيزانسنو بحسب م��ا نقله
األميركيون عنه« :ان التشاؤم السعودي
م � ��ن ال � �ت � �ط � ��ورات ف � ��ي س � ��وري � ��ا ول �ب �ن ��ان
يتعاظم» .وأضاف أن السفير السعودي
ّ
تحدث عن «تنازالت قد تحتاج الواليات
امل �ت �ح��دة وف��رن �س��ا إل ��ى أن ت�ج��ري�ه��ا مع
دم �ش��ق .واس�ت�خ�ل��ص (ال�س�ف�ي��ر خ��وج��ة)
أن امل� �ج� �ت� �م ��ع ال� � ��دول� � ��ي ق � ��د ي � �ك� ��ون ف��ي

م��وق��ع االخ�ت�ي��ار ب�ين الحقيقة م��ن جهة
واالس� �ت� �ق ��رار م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،بمعنى
أننا جميعًا نعلم أن اغتيال الحريري ال
يمكن أن يحصل م��ن دون معرفة بشار
األسد لكن ال بديل لبشار في سوريا».

زيارة ّ
سرية ملستشار ملك األردن

ي �ش �ي��ر أح� � ��د ال� �ت� �ق ��اري ��ر ال � � �ص� � ��ادرة ع��ن
ال � �س � �ف� ��ارة األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ف � ��ي ال �ع��اص �م��ة
األردن� � �ي � ��ة ع� � ّ�م� ��ان (05AMMAN9329
ت ��اري ��خ  1ك ��ان ��ون األول  )2005ال� ��ى أن
مستشار امل�ل��ك ع�ب��د ال�ل��ه ال�ث��ان��ي لألمن
ال �ق ��وم ��ي ورئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة االردن� �ي ��ة
بالتكليف ،معروف البخيت «قام برحلة
غير معلنة ال��ى دم�ش��ق خ�لال االس�ب��وع
األخير من شهر تشرين الثاني ()2005
بهدف نقل رس��ال��ة ال��ى الرئيس (بشار)
األس� � ��د .وع � ��رض ال �ب �خ �ي��ت أم � ��ام س �ف��راء
م �ج �م��وع��ة ال � ��دول ال �ث �م��ان �ي��ة ( )G8بمن
فيهم السفير االميركي في عمان دايفيد
ه��اي��ل ،وس �ف��راء دول االت �ح��اد االوروب ��ي
نتائج رحلته خ�لال غ��داء م��ع امل�ل��ك .قال
إنه أبلغ األسد بأنه ال خيار أمام النظام
ف ��ي س ��وري ��ا س� ��وى ال� �ت� �ع ��اون ب��ال �ك��ام��ل
م��ع ت�ح�ق�ي�ق��ات (رئ �ي��س ل�ج�ن��ة التحقيق
الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق
ال�ح��ر ّي��ري ديتليف) ميليس ،وأن عليه
أن ينفذ بالكامل جميع ق��رارات مجلس
األم ��ن ذات ال �ص �ل��ة» .وأض ��اف أن��ه ش��رح
لألسد أن «ملك االردن شخصيًا يريد أن
يعرف من قتل صديقه رفيق الحريري».
أج��اب الرئيس األس��د ،بحسب البخيت،
«بأنه يريد التعاون الكامل لكنه يحتاج
ال ��ى م �س��اع��دة االردن ب �ش��أن االج � ��راءات
ّ
القانونية املتعلقة باستجواب ميليس
م �س��ؤول�ين رس�م�ي�ين س ��وري�ي�ن» .وش � ّ�دد
البخيت ،بحسب التقرير األميركي ،على
�وح ل�لأس��د ب ��أن ه �ن��اك ع��رض��ًا
أن ��ه «ل ��م ي � ِ
يتيح له تقديم أي شيء أقل من التعاون
الكامل مع ميليس» .يضيف التقرير أن
«سرية زي��ارة البخيت منعت السوريني
من االعالن عنها كما لو أنها دعم أردني
لسوريا».

املوقف القطري ّ
يتغير

تحت عنوان «القطريون يرون الحقيقة

مبارك سأل الشرع :هل قتلتم الحريري؟ (أرشيف)
ف ��ي ت �ق��ري��ر م �ي �ل �ي��س ل �ك �ن �ه��م ح� � ��ذرون»،
ع� ��رض ت �ق��ري��ر ل �ل �س �ف �ي��ر األم� �ي ��رك ��ي ف��ي
الدوحة شايس أونترماير وقائع «عشاء

السعودية تدعو
إلى المفاضلة
بين الحقيقة واالستقرار
ومبارك يرفض وساطة
بين سوريا وفرنسا

عائلي» جمعه بأمير قطر الشيخ حمد
ب ��ن خ�ل�ي�ف��ة آل ث��ان��ي (05DOHA1779
ت ��اري ��خ  24ت �ش��ري��ن األول .)2005ب��دأ
ال �س �ف �ي��ر ت� �ق ��ري ��ره ب ��ال� �ق ��ول إن ال �ش �ي��خ
حمد «ل��م ي��داف��ع ع��ن (ال��رئ�ي��س السوري
ب �ش��ار) األس � ��د» .أض� ��اف ال �ت �ق��ري��ر« :ف��ي
امل��اض��ي ،ع�ن��دم��ا ك��ان ي�س��أل م�س��ؤول��ون
أم� �ي ��رك� �ي ��ون األم � �ي� ��ر ع� ��ن س� ��وري� ��ا ك ��ان
يدافع بشدة عن األسد ،مضيفًا أن على
الواليات املتحدة دعمه ملواجهة الذين
ك��ان��وا ّ
مقربني م��ن وال ��ده» .واستخلص
أون � �ت� ��رم� ��اي� ��ر أن «إج � ��اب � ��ة األم � �ي� ��ر ه��ي
ب��األس��اس اع �ت��راف ب ��أن ال��وال��د واالب ��ن
ّ
املقربني منهما .وقال
يتشاركان نفس
األم �ي��ر إن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ستلحق
األذى بنفسها اذا تدخلت ف��ي سوريا،
لكنه أضاف الحقًا أنه ال يرجح حصول
ّ
تدخل كهذا» .أض��اف السفير أوترماير
ال �ت �ع �ل �ي��ق اآلت� � ��ي ع �ل ��ى ت� �ق ��ري ��ره« :ك� ��ان
ك�ب��ار امل �س��ؤول�ين ال�ق�ط��ري�ين يجتمعون
ب� �ن� �ظ ��رائ� �ه ��م ال � �س� ��وري�ي��ن خ �ل ��ال ال� �ع ��ام
امل ��اض ��ي ب �ه��دف ل �ع��ب ال � ��دور ال��وس �ط��ي
بالنسبة إلى لبنان والواليات املتحدة.
والالفت أن الرئيس األس��د أمضى ست
ساعات مع األمير خالل شهر تموز من
( .)2005ولتثبيت ال�ج�ه��ود
ه��ذا ال �ع��ام ّ
ال �س �ي��اس �ي��ة ،وق �ع��ت ق �ط��ر م��ذك��رة خ�لال
ال�ش�ه��ر ن�ف�س��ه إلن �ش��اء ش��رك��ة اس�ت�ث�م��ار
ب� � ��رأس م � ��ال ق� � ��دره م �ئ��ة م �ل �ي��ون دوالر
لزيادة االستثمارات في سوريا» وختم
ال �س �ف �ي��ر ت� �ق ��ري ��ره ب��ال �خ�ل�اص��ة اآلت� �ي ��ة:
«إن امل�س��اع��ي ال��دي�ب�ل��وم��اس�ي��ة القطرية
ال �خ� ّ
�اص��ة ق��د ي�ك��ون ق��د ت�غ� ّ�ي��ر م�س��اره��ا،

وم ��وق ��ف ال �ق �ط��ري�ين ف ��ي م �ج �ل��س األم ��ن
سيكون في الواجهة».

شروط عمرو موسى
ك �ش ��ف األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل �ج��ام �ع��ة ال � ��دول
العربية ع�م��رو م��وس��ى خ�لال اجتماعه
ب ��ال� �س� �ف� �ي ��ر األم� � �ي � ��رك � ��ي ف� � ��ي ال � �ق� ��اه� ��رة
ف��ران �س �ي��س رت �ش �ي ��اردون ��ي ع ��ن وق��ائ��ع
نقاش دار بينه وبني الرئيس السوري
بشار األسد في  15تشرين الثاني 2005
( 05CAIRO8617ت ��اري ��خ  15ت�ش��ري��ن
ال �ث��ان��ي« )2005ق ��ال م��وس��ى إن��ه عندما
ق��اب��ل األس ��د ق�ب��ل خ�ط��اب��ه األخ �ي��ر ،وع��د
ب��ال �ت �ع��اون ال �ك��ام��ل م ��ع م �ي �ل �ي��س ،وأن ��ه
سيقول ألي مسؤول رفيع يستدعى إلى
التحقيق أن يتعاون ،لكنه ال يستطيع
أن يرسل أحدًا للتحقيق معه في لبنان.
ورأى األس ��د أن اس �ت �ج��واب م�س��ؤول�ين
س��وري�ين ف��ي ل�ب�ن��ان م�ه�ين وغ�ي��ر آم��ن».
وق � ��ال م��وس��ى ل�ل�س�ف�ي��ر ّرت �ش �ي��اردون��ي
«أب�ل�غ�ن��ي األس��د أن��ه ي�ف��ض��ل أن تحصل
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ف��ي م��راك��ز األم� ��م امل�ت�ح��دة
ف� ��ي س� ��وري� ��ا ال� �ت ��ي ي ��رف ��ع ع �ل �ي �ه��ا ع�ل��م
األم� ��م امل �ت �ح��دة» .وس� ��أل األس ��د م��وس��ى
ع ��ن «إم �ك��ان �ي��ة اس �ت �خ��دام م �ق��ر ج��ام�ع��ة
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ل �ه��ذه ال �غ��اي��ة» .ف��أج��اب
م ��وس ��ى ب �ح �س��ب م ��ا ورد ف ��ي ال �ب��رق �ي��ة
األم �ي��رك �ي��ة ،ب� ��أن ه �ن��اك أرب� �ع ��ة ش ��روط
ً
ل��ذل��ك« :أوال أن ي��واف��ق م�ي�ل�ي��س ،ث��ان�ي��ًا
أن ت��واف��ق الحكومة امل�ص��ري��ة ،ثالثًا أن
يوافق لبنان ،ورابعًا ،أن تطلب سوريا
رسميًا من جامعة الدول العربية اإلذن
باستخدام مقارها».

