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«األخبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات األميركـ

المعارضة السورية تقبل االستعانة بــ
تشير برقيات صادرة عن السفارة األميركية في دمشق ،إلى االهتمام الكبير الذي أولته السفارة ملسألة انشقاق نائب الرئيس السوري السابق عبد
الحليم خدام؛ فهي حاولت في السنة التي تلت ذلك تكوين رأي عن شعبيته عبر استطالع القوى السورية املعارضة في الداخل
ديما شريف
م �ن��ذ ب � ��دأت االح �ت �ج��اج��ات والتظاهرات
الشعبية في سوريا ،ينشط نائب الرئيس
ال�س��وري السابق عبد الحليم خ��دام على
م �خ �ت �ل��ف ال �ج �ب �ه ��ات .ح ��دي ��ث تلفزيوني
هنا ،مقابلة صحافية هناك ،وتنظير عن
الثورة السورية وتوقعات بانهيار النظام
السوري قريبًا.
وف� � ��ي م �ق ��اب �ل ��ة ل � ��ه م � ��ع ج � ��ري � ��دة الشروق
امل �ص��ري��ة ،ف��ي  21ن�ي�س��ان ال �ح��ال��يُ ،يسأل
�وري��ة ف��ي الداخل
خ��دام ع��ن امل�ع��ارض��ة ال�س� ّ
وع�ل�اق� �ت ��ه ب� �ه ��ا ،ف �ي �ق ��ول إن � � ��ه ال ي ��ري ��د ّأن
ي �ت �ح��دث ع ��ن ف �ئ��ات أو م �ج �م��وع��ات؛ «ألن
ذل��ك ق��د ي��ؤذي�ه��ا وال يفيد ُالعمل م��ن أجل
إن �ق��اذ س��وري��ا» .وف�ي�م��ا ل��م ت ��دل املعارضة
ال �س��وري��ة ال��داخ �ل �ي��ة ،م �ن��ذ ان �ش �ق��اق خدام
ّ
في كانون الثاني  2005بأي تعليق علني
يفسر موقفها منه بوضوح ،تشير برقيات
في دمشق،
صادرة عن السفارة األميركية ّ
ّ
سربها موقع «ويكيليكس» إلى أن مواقف
املعارضني السوريني في الداخل تباينت
شخص إل��ى آخ��ر .فبعض املعارضني
م��ن ّ
رأوا أن خطوة خدام موجهة ضد املعارضة
ال��داخ�ل�ي��ة املتقاعسة ،فيما رف��ض آخرون
رف�ض��ًا قاطعًا أي م�ح��اول��ة مستقبلية من
السابق لقيادة املعارضة.
نائب الرئيس
ّ
ويبدو من البرقيات أن السفارة األميركية
تحاول جمع أكبر ق��در من املعلومات عن
ع�لاق��ة امل�ع��ارض�ين ب �خ��دام وم��وق�ف�ه��م منه،
إل ��ى ج��ان��ب م��وق��ف ب �ع��ض رج� ��ال النظام
األوفياء ،ممن هم مصادر دائمة للسفارة.
ففي برقية تعود إلى  9كانون الثاني 2006
( ،)06DAMASCUS141يعلق أحد املقربني
م��ن ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري ع �ل��ى م�ق��اب�ل��ة خدام
على شاشة قناة «العربية» التي أعلن من
خاللها انشقاقه ،راب�ط��ًا ذ ّل��ك بما يحصل
ً
استياء
في لبنان .ويؤكد الرجل أن هناك
بني العلويني من الرئيس ال�س��وري بشار
األسد ،يسبق انشقاق نائب الرئيس.
وت �ش �ي��ر ب��رق �ي��ة أخ� ��رى م��ؤرخ��ة ًف��ي اليوم
( )06DAMASCUS149نقال عن أحد
نفسه
ّ
بعدد
مصادر السفارة إلى أن خدام اتصل ّ
من املعارضني عبر رسائل ،ليخبرهم بأنه
سيتحدث ع��ن النظام ال�س��وري ف��ي نهاية
 .2005ويتحدث في الوثيقة أح��د مصادر
ال � �س � �ف ��ارة ع� ��ن س �ف ��ر ع � ��دد م� ��ن البعثيني
اإلص�ل�اح� �ي�ي�ن إل� ��ى ف��رن �س��ا خ�ل��ال خريف
 ،2005ح�ي��ث ًال�ت�ق��وا خ ��دام ه �ن��اك .وتشير
ال�ب��رق�ي��ة ن �ق�لا ع��ن ب�ع��ض امل �ع��ارض�ين إلى
إلجبهة
ت��رح�ي�ب�ه��م ب��ان �ض �م��ام خ� ��دام ال ��ى
ّ
املقابلة للرئيس السوري ،لكنهم يرون أنه
ال مجال للصفح عنه بسبب ك��ل م��ا فعله
ووصف معارضون آخرون خدام
من قبل.
ّ
ب��ال�ك��اذب ،وب��أن��ه ال ي��زال ج��زءًا م�ّ�ن النظام.
وأك��د ع��دد آخ��ر من املعارضني أنهم تلقوا
عروضًا من النظام للحديث ضد خدام في
مقابل مساعدتهم.
ف � ��ي  19ك � ��ان � ��ون ال � �ث ��ان ��ي  ،2006التقى
ال�ق��ائ��م ب��األع �م��ال ف��ي ال �س �ف��ارة األميركية
أح ��د امل �ع��ارض�ي�ن ل �ن �ظ��ام األس � ��د ،وتناول
�دام .ي �ق��ول املعارض
ال �ح��دي��ث ان �ش �ق��اق خ� � ّ
( )06DAMASCUS207إن خ��دام ك��ان في
الطويلة
موقع يسمح ل��ه بتعميق األزم��ة
ّ
امل��دى التي يجد النظام نفسه فيها ،لكنه
على النظام
ال يستطيع أن يقضي وح��ده ّ
�ارض أن العائق
ال �س ��وري .وي�ض�ي��ف امل �ع� ّ
أم��ام قيام خ��دام بذلك هو أن��ه لم يحظ قط
بتأييد كبير في الجيش والقوى األمنية
الّ �ت��ي ي�س�ي�ط��ر ع�ل�ي�ه��ا ال �ع �ل��وي� ّ�ون .ويقول
إن ان �ت �ق��ادات خ ��دام ل�لأس��د ب��أن��ه ضعيف
ومتردد وال خبرة له ،أضاءت على مشاكل
ي �ع��رف �ه��ا ج� �ي� �دًا ال�ل�اع� �ب ��ون األق � ��وي � ��اء في

تظاهرة ملعارضني سوريني في القاهرة (خليل حمرا ــ أ ب)

ّ

خدام
فرنسا محرجة من تصريحات ّ
بعد انشقاق نائب الرئيس السوري السابق عبد
الحليم خدام وانتقاله الى باريس ،انتقلت التساؤالت
األميركية الى مسؤولي وزارة الخارجية الفرنسية
ّ
لتقصي أخباره .وتشير برقية تعود إلى  4كانون
ال �ث��ان��ي  )06PARIS40( 2006ال ��ى ح� ��وار بني
مسؤول ملف مصر واملشرق في وزارة الخارجية
الفرنسية ايرفيه بوزانسونو وأحد الدبلوماسيني
ّ
في السفارة .ويقول املسؤول الفرنسي إن صدقية
خدام مشكوك في أمرها ،فهو كان جزءًا من النظام
ال��ذي ينتقده ال�ي��وم .وح�ين ُسئل ع��ن السبب الذي
دفع خدام الى االنشقاق ،أجاب املسؤول الفرنسي
أن��ه يعتقد أن خ��دام يصفي ح�س��اب��ات ق��دي�م��ة مع
مجموعة بشار األسد ،وهو يبقى أحد القلة ممن
لديهم طموحات رئاسية.
وتنقل برقية أخ��رى م��ؤرخ��ة ف��ي  9ك��ان��ون الثاني
 )06PARIS128( 2006ل� �ق � ً�اء ب�ي�ن مستشار
ال��رئ�ي��س ال�ف��رن�س��ي ج��اك ش �ي��راك ل �ش��ؤون الشرق

االوس� ��ط واألم�ي��رك�ي�ت�ين دوم�ي�ن�ي��ك ب ��وش م��ع أحد
ّ
ال��دب �ل��وم��اس �ي�ي�ن ف ��ي ال� �س� �ف ��ارة .ي� �ق ��ول ب� ��وش إن
ال�ح�ك��وم��ة ال�ف��رن�س�ي��ة ف��وج�ئ��ت بثقة خ ��دام بنفسه
وب�ك��ون��ه رف��ع م�س�ت��وى خ�ط��اب��ه ليصل ال��ى تهديد
السورية بالثورة ضدها.
الحكومة ّ
وي�ض�ي��ف إن ��ه رغ��م أن ت�ص��ري�ح��ات خ ��دام خدمت
املحكمة الدولية ،فقد وضعت الحكومة الفرنسية
ّ
في موقف صعب ألن الجميع يعتقد أنها ً تتحكم
ّ
بخدام .ويضيف بوش أن خدام ليس بديال لبشار
األس� ��د وه ��و م��رت �ب��ط ك �ث �ي �رًا ب �ن �ظ��ام األس� ��د األب،
وم �س��ؤول م �ب��اش��رة ع��ن ك��ل م��ا ح�ص��ل للواليات
املتحدة وفرنسا في لبنان ومن ضمن ذلك اغتيال
مواطنني فرنسيني.
وت �خ� ّ�وف ب��وش م��ن أن ي�ث�ي��ر خ ��دام ،ل�ك��ون��ه سنيًا،
م��زي �دًا م��ن ال�ت�ض��ام��ن ب�ين ال�ع�ل��وي�ين ،أو ي��ؤدي الى
ت�ب�ن��ي ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ل ��ه ،ل�ك�س��ر ال �ه�ل�ال الشيعي
ف��ي املنطقة م��ن إي ��ران ال��ى ج�ن��وب ل�ب�ن��ان .والدليل

على ذل��ك ،ب��رأي ب��وش ،هو ارتباط سعد الحريري
والسعوديني بخدام .وتضيف البرقية أن مصادر
ص�ح��اف�ي��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة أك ��دت ل�ل�س�ف��ارة أن السعودية
تدعم خدام بتحريض من سعد الحريري.
وف ��ي وث�ي�ق��ة أخ ��رى ت �ع��ود إل ��ى  28ش �ب��اط 2006
ّ
( ،)06PARIS1236ي�ق��ول ب��وش إن وض��ع خدام
ّ
مؤسف ،وإن الحكومة الفرنسية طلبت منه التوقف
ع��ن إط �ل�اق ال �ت �ص��ري �ح��ات ال�ع�ل�ن�ي��ة م��ن األراضي
الفرنسية ،خصوصًا بعدما نادى بإسقاط النظام
في سوريا.
ّ
وقال إن خدام مسؤول أكثر من غيره عن الجرائم
ال �س��وري��ة ف��ي ال �س �ن��وات ال �ث�لاث�ين امل��اض �ي��ة .وقال
ب��وش إن خ��دام ل�ي��س مناسبًا لتوحيد املعارضة
ّ
ال �س��وري��ة ،وخ�ل��ص ال��ى أن م��ن االف �ض��ل أن يبقى
بشار األسد يسيطر على سوريا ،مع إبقائه تحت
ض �غ��وط دول �ي��ة وم�ن�ع��ه م��ن أن ي�ث�ي��ر امل�ش��اك��ل في
الخارج.

