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ّ

ّ

ـخدام لكنها ترفض زعامته عليها
ال�ن�ظ��ام ،أي م��اه��ر األس ��د وآص ��ف شوكت،
وه��ي ك�ي��ف يمكن ن�ظ��ام��ًا ت��وت��ال�ي�ت��اري��ًا أن
يعمل مع وج��ود ف��راغ ّمماثل في وسطه؟
�ات خدام
وي �ض �ي � ّ�ف امل � �ع� ��ارض أن ه �ج �م � ّ
قوة املعارضة في الداخل؛ ألنه تكلم
عززت
عليها بإيجابية وتبنى برنامجها .عزز
ذل��ك ،ب��رأي امل�ع��ارض ،وض��ع املعارضة في
ال��داخ��ل ،وق��د ي��دف��ع ال�ن�ظ��ام إل��ى التواصل
ّمعها في األسابيع املقبلة .ويقول املعارض
إن انشقاق خدام خدم املعارضة السورية
في أميركا ،فهي كانت تخاف من وصفها
بالعميلة ل��واش�ن�ط��ن .وف��ي التعليق على
القائم باألعمال األميركي،
البرقية ،يقول ّ
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املعارضة في ال��داخ��ل ،لكنه يضيف أن��ه ال
ي�ع��رف إن أدى ذ ّل��ك إل��ى ت�ق��وي��ة املعارضة
أو ال .وي� �ق ��ول إن اإلف � � ��راج ع ��ن املعارض
ري ��اض س�ي��ف وأرب �ع��ة م��ن امل�ع��ارض�ين في
 18كانون الثاني ،قد يكون ردًا من النظام
على خ��دام ك��ي ال يستميل امل�ع��ارض��ة إلى
جانبهّ ،وبعض الشعب السوري .ويضيف
سيش ّ أن اإلف ��راج املبكر ع��ن سيف يشير
إل � ��ى أن خ� � ��دام أزع� � ��ج ال� �ن� �ظ ��ام .ويستمر
اهتمام البعثة األميركية بخدام في شهر
ش �ب��اط ،ف�ت�ت�ح��دث ب��رق�ي��ة ف��ي ال �ث��ان��ي منه
( )06DAMASCUS392عن النقاش الدائر
حول نائب الرئيس املنشق داخل سوريا.
ّويقول أحد املسؤولني السابقني في النظام
إن خدام كان في ليلته األخيرة في سوريا
ي�ل�ع��ب ال � ��ورق ً م ��ع أص ��دق��ائ��ه .وي �ن �ق��ل إلى
السفارة سؤاال من رجال النظام السابقني
ف��ي ع�ه��د ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق ح��اف��ظ األسد،
فهم يريدون أن يعرفوا إذا كانت واشنطن
تريد بقاء بشار في منصبه ،أو ال.
في  27آذار )06DAMASCUS1357( 2006
ال �ت �ق��ى م��وظ �ف��ون ف ��ي ال �س �ف � ً�ارة ع � ��ددًا من
السوريني ،معارضني ورج��اال في النظام،
الحليم خدام أيضًا.
وتناول الحديث عبد ّ
ويقول أحد املعارضني إنه رفض االنضمام
إلى جبهة الخالص الوطني التي ّأسسها
خ � ��دام م ��ع اإلخ � � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن .لّ �ك��ن��ه في
رفض
املقابل شجع وج��ود الجبهة ،لكنه
ّ
أن يقود خدام املعارضة .ويرى املعارض أن
مبادرة الجبهة تتضمن خطأين :األول هو
تجاوز مسألة الجنسية لألكراد واملطالبة
بحقوقهم الثقافية كاملة ،ما قد يشجعهم
ع �ل��ى االس� �ت� �ق�ل�ال ،وق ��د ي �ث �ي��ر م �ش��اك��ل مع
ال�ع��رب .ثانيًا ،ال توضح امل�ب��ادرة مساندة
وتنقل
خ ��دام للديموقراطية ف��ي س��وري��ا.
ّ
البرقية ً
لقاء مع نائب سوري سابق قال إن
الذين كانوا
خدام لديه تأييد بني العلويني ّ
عماد نظام ّاألسد األب .ويضيف أن هؤالء
مستقبل ل�ل�ع�ل��وي�ين مع
ي��ؤم �ن��ون ب��أن��ه ال
ّ
بشار .معارض آخر يرى أن تحالف اإلخوان
املسلمني مع خدام سيئ لإلسالميني داخل
س��وري��ا؛ ف�ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق يرفض
حتى اليوم ّ
تحمل مسؤولياته في جرائم
النظام .فسجل انتهاكاته يعود إلى ترؤسه
محافظة حماة في الستينيات ،وتحديدًا
ف��ي  1964ح�ين ح�ص��ل أول ق�م��ع لإلخوان
امل �س �ل �م�ين .وي �ض �ي��ف ه ��ذا امل� �ع ��ارض« :إذا
أراد قيادتنا يجب أن يعترف بمسؤوليته
ً
أوال» .م ��و ّض ��وع ي��واف �ق��ه ع �ل �ي��ه معارض
آخ��ر ق��ال إن خ� ّ�دام يبدو طموحًا من خالل
تصريحاته ،وإنه إن أراد قيادة املعارضة
«فلدينا وسائل إلفشال مسعاه إن حاول».
ويتساءل هذا املعارض عن األسباب التي
دفعت اإلخوان املسلمني إلى التحالف مع
ّ
خ ��دام ،وع�م��ا إذا ك��ان خ��دام ي� ّع��د النقالب.
وينتقد الجبهة (ال�خ�لاص) ألنها قسمت
امل �ع��ارض��ة .وي �خ��اف ه��ذا امل �ع��ارض م��ن أن
ي �ك��ون خ � ��دام ي��ري��د إن �ق ��اذ ال �ن �ظ��ام (حزب

البعث واملؤسسات األمنية) عبر التخلص
من بشار والدائرة املحيطة به .في ّاملقابل،
يقول أحد املقربني جدًا من النظام إن خدام
ي�ق��ام��ر وال يحظى ب�م�س��ان��دة م��ن الجيش
انقالب ما .ويقول أحد رجال النظام
إلعداد ّ
اآلخ��ري��ن إن خ��دام يبالغ بتقدير حجمه؛
ف �ه��و ال ي � ّس �ت �ط �ي��ع ف �ع��ل أي ش � ��يء داخل
سوريا؛ ألنه ال مناصرين له.
وف � � ��ي وث � �ي � �ق� ��ة ت� � �ع � ��ود ل � � � � �ـ 30آذار 2006
( )06DAMASCUS1433ي� � � ��رى أحد
ّ
السورية
املعارضني أنه يجب على الحكومة
ّ
أال تقلق من جبهة الخالص الوطني؛ ألن
خ ��دام وص ��در ال��دي��ن ال�ب�ي��ان��ون��ي (املراقب
ال � �ع ��ام ل�ل��إخ� ��وان امل �س �ل �م�ي�ن ف ��ي سوريا)
س ��م ك �ب �ي��ر م� ��ن الشعب
م � �ك ��روه ��ان م� ��ن ق � ّ
ال �س��وري .وأض ��اف أن��ه إذا رغ��ب خ��دام في
قيادة املعارضة ،فستكون الحركة فاشلة
وفاقدة للصدقية.
وتنقل برقية أخرى تعود لـ 13نيسان 2006
(ً )06DAMASCUS1692
لقاء بني موظفني
ف� ��ي ال� �س� �ف ��ارة وم � ��ن ت �س �م �ي � ّه��م «زعيمني
س �ن �ي�ين» .ال��زع �ي �م��ان ي��ري��ان أن خ ��دام هو
ّأداة ج �ي��دة إلض� �ع ��اف ال �ن �ظ ��ام ،ويقوالن
إنهما نصحا من يعرفونهم من املعارضة
�ت تحفظاتهم
ب �ع��دم ان �ت �ق��اده ،م�ه�م��ا ك��ان� ّ
الزعيمني أن خدام لديه
عليه .ويؤكد أحد
ّ
مناصرون كثر بني السنة السوريني.
وت�ت�ن��اول برقية أخ��رى م��ؤرخ��ة ف��ي اليوم
ن �ف �س��ه ( )06DAMASCUS1698حدوث
اجتماع للمعارضني ّم��ن «إع�ل�ان دمشق»
في  6نيسان  ،2006وأن االجتماع تمحور
ح��ول التوصل إل��ى ق��رار بشأن املوقف من
جبهة ال�خ�لاص ال��وط�ن��ي ،وإذا ك��ان ّيجب
على اإلخوان املسلمني أن يبقوا من موقعي
إعالن دمشق .اتفق معظم املجتمعني ،وفق
ب�ع��ض م��ن ح �ض��روا االج �ت �م��اع ،ع�ل��ى ترك
ّالجبهة لشأنها .وات�ف��ق املجتمعون على
أنه ما دامت الجبهة غير معارضة ملواقف
ض� � ��رورة ل �ل��وق��وف ضدها.
اإلع� �ل ��ان ،ف�ل�ا ّ
وقرروا اإلعالن أنه ال صلة تجمع الجبهة
بهم ،لكن من دون ّالهجوم عليها .لكن كان
هناك قسم من موقعي إعالن دمشق ممن
أصروا على طرد البيانوني بسبب تحالفه

يؤكد بعض المعارضين
السوريين في الداخل
عدم صفحهم عن خدام
وجرائمه
سافر عدد من البعثيين
اإلصالحيين إلى فرنسا في
خريف  ،2005والتقوا
خدام هناك
مع خدام .ووفق أحد املعارضني ،كان هناك
سخط بينهم بسبب عدم إخطار اإلخوان
ّ
موقعي «إعالن دمشق» مسبقًا بالتحالف
مع خ��دام ،وكذلك ع��دم اع�ت��ذار ه��ذا األخير
ع��ن خدمته الطويلة ّلنظام البعث .ورأى
ب �ع��ض امل� �ع ��ارض�ي�ن أن «إع� �ل ��ان دمشق»
سيكون ف��ي وض��ع أف�ض��ل إذا بقي موقفه
ّمبهمًا من خ��دام والجبهة .ويقول أحدهم
إن� ��ه ل��و ك ��ان اإلع �ل��ان أق� ��وى الن �ت �ق��د خدام
انتقادًا أكثر علنية .فخدام يضعف النظام،
وبالتالي فهو «ليس عدونا» .ويقول كاتب
ستيفن سيش،
ّالوثيقة ،القائم باألعمال
ّ
إن خدام يستطيع أن يحتفل بأنه استطاع
ال �ب �ق ��اء ب �ع �ي �دًا ع ��ن ان� �ت� �ق ��ادات املعارضة

الداخلية ،لكن مستوى تأييده في الداخل
يبقى خاضعًا للتخمني ،ف��ي ال��وق��ت الذي
ي �ق��ول ف�ي��ه ال�ب�ع��ض إن ��ه ي�ك�ت�س��ب شعبية،
فيما يقلل آخرون من أهميته.
وي �س �ت �م� ُ�ر ال �ح��دي��ث ع ��ن خ � ��دام ف ��ي برقية
أخ� � � ��رى أرس � � �ل � ��ت ف � ��ي  18ن� �ي� �س ��ان 2006
بعض
( ،)06DAMASCUS1754ف �ي �ق��ول
ّ
امل �ع��ارض�ي�ن ال ��ذي ��ن ال�ت�ق�ت�ه��م ال �س �ف��ارة إن
تحالف خ��دام م��ع اإلخ ��وان املسلمني عبر
جبهة ال �خ�لاص ال��وط�ن��ي ال ي�ف�ي��ده كثيرًا
بسبب ارتباطه القديم بنظام األس��د ،فهو
ك ��ان خ ��ادم ��ه امل �ط �ي��ع ،إل ��ى ج��ان��ب فساده
املعروف على نطاق واس��ع .ويشير هؤالء
ّ
إل��ى أن ��ه ال ينتقد ح�ك��م ح��اف��ظ األس ��د ،بل
فقط بشار ،ولم يعتذر عن خدمته النظام
ل �ف �ت��رة ط��وي �ل��ة .ل �ك��ن امل �ع��ارض��ة ت� � ّ�راه أداة
إلض �ع��اف ال�ن�ظ��ام .وق ��ال آخ ��رون إن خدام
ال ي��ري��د إط��اح��ة ال �ن �ظ��ام ،ب��ل ع��ائ�ل��ة األسد
فقط ،مع االحتفاظ بالجيش وحزب البعث
وال �ق��وى األ ّم �ن �ي��ة .وي�ن�ق��ل أح��د املسؤولني
السابقني أن خ� ّ�دام يحصل ت��دري�ج��ًا على
شعبية بني السنة في مدن خارج دمشق.
وي �ح �ظ��ى ب�ش�ع�ب�ي��ة ب�ي�ن ب �ع��ض البعثيني
والعلويني ،من ضمنهم أشخاص بارزون
املحيطة بحافظ األسد سابقًا.
في الدائرة
ّ
وت�ن�ق��ل ال�ب��رق�ي��ة أن اع �ت��راض��ات الحكومة
السورية لدى السعودية أثرت؛ إذ لم يظهر
خ � ��دام ع �ل��ى ال �ع��رب �ي��ة م �ن��ذ ن �ه��اي��ة كانون
األول  .2005وتتناول البرقية التي تجيب
ع ��ن أس �ئ �ل��ة ط��رح �ت �ه��ا وزارة الخارجية
األميركية على بعثتها في دمشق ،العالقة
خدام والبيانوني واإلخوان املسلمني.
بني
ّ
وتقول إن خدام رغم كونه من رجال النظام
سابقًا ،لكن له عالقات مع بعض الفصائل
تتعاطف مع
اإلسالمية ،ومنها تلك التي ّ
اإلخ ��وان .وتشير البرقية إل��ى أن السفارة
ليست على اتصال بأي شخص مقرب من
الطرفني ،فهي تعتمد على ما ينقله إليها
امل �ع��ارض��ون .و ّت�ن�ق��ل ب��رق�ي��ة ت�ع��ود إل��ى 24
نيسان  2006أن الحكومة السورية بدأت
تسمح ببعض املظاهر اإلس�لام�ي��ة ،خوفًا
من حصول خدام على تأييد في األوساط
السنية .وتعود السفارة إلى مصادرها في

جواز سفر أردني للحفيد
تشير برقية تعود إلى  23أيار  )06PARIS3482( 2006إلى
لقاء بني السكرتير األول في السفارة البريطانية في باريس
ت���وم فليتشر وأح���د ال��دب��ل��وم��اس��ي�ين ال��س��ي��اس��ي�ين ،وتتناول
ّقضية تأشيرة بريطانية ألحد أحفاد خدام .ويقول فليتشر
إنه تشاجر مع مستشار كبير في وزارة الداخلية الفرنسية
ب��ش��أن ت��أش��ي��رة ط��ل��ب��ه��ا ال��ح��ف��ي��د .ف��ه��ذا األخ���ي���ر ل���م يستطع
مغادرة فرنسا بعد أن أض��اع ج��واز سفره السوري ،وكان
يريد ال��ع��ودة إل��ى بريطانيا حيث يتابع دراس��ت��ه الجامعية.
ولم يكن الحفيد ،وهو ابن جمال خدام ،يرغب في الحصول
على بطاقة إقامة فرنسية كتلك التي حصلت عليها العائلة
كلها ب��أوام��ر من الرئيس شيراك إل��ى وزي��ر الداخلية آنذاك
نيكوال ساركوزي .ولم يعد باستطاعة السفارة البريطانية
إع��ط��اؤه تأشيرة م��ن دون ج���واز سفر أو بطاقة إق��ام��ة ،ما
ّ
أث��ار غضب الفرنسيني ،وفق فليشتر .ويضيف أن وزارته
ّ
ّ
أعطته تعليمات ليقول للفرنسيني إن بريطانيا ال نية لديها
ب��م��س��اع��دة خ����دام ،وال ت��ري��د ال��ت��ع��اط��ي م��ع��ه ب ّ
����أي ش��ك��ل من
األشكال ،ولن ّ
تميزه في موضوع التأشيرات لتسهيل عودة

ّ
حفيده إلى بريطانيا .وأضاف فليتشر أن القضية ُحلت حني
ّقدم حفيد خدام جواز سفر أردنيًا مجهول املصدر .وتشير
ّ
حاولت الحصول على جواز سفر
البرقية إلى أن عائلة خدام ّ
ّ
لبناني أو سعودي للحفيد ،لكنها فشلت .وقال فليتشر إن
ّجمال خدام أصبح صديقه الجيد ويريد تعريفه إلى العائلة
كلها .وتتحدث برقية في  1آذار )06PARIS1296( 2006
(تنشرها األخبار الحقًا) عن شكوك تتعلق باحتمال عدم
سماح فرنسا لخدام ّبالعودة إل��ى أراضيها إذا سافر إلى
الخارج ،لكن املشكلة ُحلت الحقًا .وتتناول تلك البرقية أيضًا
موضوع تصريحات خ��دام ،إذ يدافع مسؤول ملف الشرق
األوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية ،جان
فرانسوا تيبو ،عن موقف الحكومة الفرنسية بطلبها من
خدام التوقف عن إطالق التصريحات من فرنسا .ويضيف
أن فرنسا لديها تقليد في استضافة املنفيني السياسيني
ش���رط تحفظهم ع��ل��ى إط�ل�اق ت��ص��ري��ح��ات ت��ح��رج الحكومة
ّ
الفرنسية .وقال تيبو إن خدام ال يعامل بطريقة مختلفة عن
املنفيني الباقني ومن ضمنهم ميشال عون.

املعارضة في وثيقة مؤرخة في  3كانون
(،)06DAMASCUS5349
األول 2006
ّ
ف �ي �ق��ول أح ��د امل �ع��ارض�ي�ن إن ع �ب��د الحليم
خ��دام ه� ّ�و شوكة ف��ي خ��اص��رة نظام بشار
عن
األسد ،ألن لديه القدرة على أن يتحدثً ،
الضيقة ،فضال
معرفة ،عن فساد ال��دائ��رة
ّ
ع��ن أن ح��دي�ث��ه ي �غ� ّ�ري ب�ع��ض ال �س��ن��ة .لكن
يضيف املعارض أن خ��دام ملوث بفساده
بنظام
ال �ش �خ �ص��ي ،وارت� �ب ��ا ّط ��ه ال �ط ��وي ��ل
ً
حافظ األسد .ويرى أن خدام ليس مقبوال
من جماعة «إع�لان دمشق» للتعاون معه،
حتى لو لم يكونوا يوجهون النقد العلني
إليه.
وفي برقية صدرت بعد ذلك بأيام ،في 13
كانون األول )06DAMASCUS5399( 2006
تشرح السفارة وضع نظام األس��د ونقاط
ق��وت��ه ون �ق��اط ض�ع�ف��ه .م��ن ه��ذه ال�ن�ق��اط ما
تسميه البرقية «عامل خدام»؛ فهذا األخير
ي�ع��رف خ�ف��اي��ا ال�ن�ظ��ام وأس � ��راره ،م��ا يثير
شعبية
حنق بشار ،بما ال يتناسب ومقدار
ّ
خ��دام داخ��ل س��وري��ا .وتضيف البرقية أن
بشار األسد يتابع هو شخصيًا ،ونظامه
ع �م��وم��ًا ،ك ��ل م �ع �ل��وم��ة خ �ب��ري��ة ع ��ن خدام
باهتمام بالغ .ويتصرف النظام بغضب
�ؤذ ل� ��ه ،ك �ل �م��ا اس �ت �ض��اف��ت دول � ��ة عربية
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ّ
عبر وسائل إعالمها .وتضيف البرقية أنه
يجب االستمرار في تشجيع السعوديني
وغيرهم على السماح لخدام بأن يستخدم
وس� ��ائ� ��ل إع�ل�ام� �ه ��م ،م� ��ا ي �ع �ط �ي��ه مساحة
ل�ل�ك�ش��ف ع ��ن غ �س �ي��ل اّل �ح �ك��وم��ة السورية
الوسخ .تقول البرقية إنه «يجب أن نستبق
رد فعل مبالغًا فيه من النظام ،سيزيد من
عزلته ب�ين جيرانه ال �ع��رب» .وتضيف أنه
ي�ج��ب ت�ش�ج�ي��ع ال�ح�ل�ف��اء اإلق�ل�ي�م�ي�ين مثل
ال �س �ع��ودي��ة وم� �ص ��ر ،ع �ل��ى ال �ل �ق��اء بخدام
ورف�ع��ت األس��د ،إلرس��ال إش ��ارات تفيد في
اإلع��داد النقالب ما ،مع تسريب بعض ما
االجتماعات الحقًا.
دار في تلك
ّ
بعد ع��ام  ،2006يخف االهتمام األميركي
ب �خ��دام ،ف�لا ت�ع��ود أسئلتهم إل��ى الجميع
ب� � �ش � ��أن � ��ه ،الزم � � � � ��ة م� � �ت� � �ك � ��ررة ف � � ��ي جميع
االجتماعات .لكن ال ينسى موظفو السفارة
س��ؤال أي معارض يلتقونه عنه .وه��ذا ما
حصل في البرقية املؤرخة في  25تشرين
ال�ث��ان��ي )08DAMASCUS842( 2008؛ إذ
ي��رد أح��د املعارضني على س��ؤال عن قدرة
جبهة الخالص الوطني على أن تمثل حلفًا
هامًا في النشاط السياسي ،ويقول« :هم
خارج البالد ،ماذا يستطيعون أن يفعلوا
دون الناس في الداخل؟» .وفي وثيقة تعود
إلى  11آذار )09DAMASCUS5185( 2009
ت�ل�ت�ق��ي ال�ق��ائ�م��ة ب��األع �م��ال م ��ورا كونيلي
لبنان حاليًا) أحد املعارضني
(السفيرة في
ّ
ال��ذي يخبرها ب��أن خ��دام ه��رب من سوريا
�ي  2005ل �خ ��وف ��ه م� ��ن س� �ق ��وط النظام،
ف� � ّ
وألن � ��ه «ش �خ��ص ي� ّ�رغ��ب ف��ي ّأن ي �ك��ون في
الجانب اآلمن» ،وألنه اعتقد أنه سيحظى
النظام ،وهو
بمناصرين في حال سقوط
ّ
على مسافة منه .ويقول املعارض إن عددًا
م��ن ال�ب�ع�ث�ي�ين ك��ان��وا ي �ف �ك��رون بالطريقة
نفسها ،لذلك حثوا على اعتماد إصالحات
الحزب
اقتصادية وسياسية ف��ي مؤتمر
ّ
ف��ي  .2005وي�ن�ق��ل ه��ذا امل �ع��ارض ع��ن أنه،
إثر حرب غ��زة ،ب��دأت املشاكل داخ��ل جبهة
ال �خ�لاص ال��وط�ن��ي ب�س�ب��ب رغ �ب��ة اإلخوان
امل�س�ل�م�ين ف��ي أن ت��دي��ن ال�ج�ب�ه��ة العملية
اإلسرائيلية بنحو أقوى وتساند حماس،
األم ��ر ال ��ذي رف�ض��ه خ ��دام .ت�س��أل السفارة
امل �ع ��ارض ع��ن ق ��درة خ ��دام ع�ل� ّ�ى أداء دور
في معارضة األسد ،فيجيب بأن «الجبهة
مهمة ،وخ��دام ك��ان ف��اس�دًا ،لكن هناك مئة
ألف شخص مثله في سوريا».

