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اليوم قضية 

الخميس  9  كانون األول  2010  العدد  1287

االت���ص���االت األم��ي��رك��ي��ة ال��س��وري��ة كانت 
م��ح��ور م��ج��م��وع��ة ج���دي���دة م���ن الوثائق 
»ويكيليكس«،  م����وق����ع  ع���ب���ر  امل����س����ّرب����ة 
ال��ت��ي تظهر ق��ل��ق واش��ن��ط��ن م��ن تسليح 
الله، ورؤيتها لسيناريو  دمشق لحزب 
ال��ح��رب امل��ق��ب��ل��ة، إض��اف��ة إل���ى سيناريو 
السوري  املسارين  على  السالم  تحقيق 

واللبناني.
السفارة  ع����ن  وث���ي���ق���ة ص�������ادرة  وت���ش���ي���ر 
األميركية في تل أبيب في 2009/6/18 
للشؤون  ال����خ����اص  امل���س���ت���ش���ار  أن  إل�����ى 
األميركي  املبعوث  مكتب  في  اإلقليمية 
ال��خ��اص ل��ل��ش��رق األوس����ط، ف��ري��د هوف، 
الحكومة  ف�����ي  م����س����ؤول����ن  م�����ع  ن����اق����ش 
اإلسرائيلية األوضاع في لبنان وسوريا 
وف��رص إج���راء مفاوضات س��الم م��ع كل 
طرف. وفيما اقترح الجانب اإلسرائيلي 
تجاه  »خ��ط��وات صغيرة  بتنفيذ  ال��ب��دء 
لبنان«، تمهيدًا لبدء محادثات معه، كان 
خيار اإلسرائيلين حاسمًا بخصوص 

سوريا: إما الحرب أو السالم. 
أن  اإلس���رائ���ي���ل���ي���ون  امل����س����ؤول����ون  ورأى 
نتائج االنتخابات النيابية في لبنان لم 
تؤثر سلبًا على حزب الله، وخصوصًا 
ت��زال قوية.  الشيعة ال  أن شعبيته عند 
االنتخابات  ن��ت��ائ��ج  أن  ال��ب��ع��ض  �����د 

ّ
وأك

ج�����اءت ع��ل��ى ه����ذا ال��ن��ح��و ل��ي��س بسبب 
بل  اللبناني،  املجتمع  تغّير ج��ذري في 
السعودية  م��ن  كبير  م��ال��ي  دع��م  بسبب 
املاروني  ال���ب���ط���ري���رك  إع������الن  وب���س���ب���ب 

تأييده لقوى 14 آذار. 
املسؤولون  ت����خ����ّوف  آخ������ر،  س���ي���اق  ف����ي 
الله  اإلسرائيليون من مخططات حزب 
ل��ل��رد ع��ل��ى اغ��ت��ي��ال ال��ق��ي��ادي ف��ي الحزب 
عماد مغنية. وأشاروا إلى أنهم أحبطوا 
اآلن،  ل��غ��اي��ة  إس��رائ��ي��ل  خ����ارج  عمليتن 
الله قد أنجز  أن ح��زب  لكنهم متأكدون 
هجوم  لتنفيذ  اإلج��رائ��ي��ة  التخطيطات 

ثالث خ��ارج إسرائيل، وأن األم��ن العام 
ل��ح��زب ال��ل��ه ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��ر ال��ل��ه لم 
التنفيذ،  أم���ر  م��ت��ى سيعطي  ب��ع��د  ي��ق��رر 
رغ���م ال��ض��غ��وط اإلي��ران��ي��ة ال��داف��ع��ة بهذا 

االتجاه. 
وع���رض األم��ي��رك��ي��ون خ��ط��وات صغيرة 
ملفاوضات السالم تجاه لبنان. خطوات 
تشمل: إع��ادة إحياء لجنة هدنة 1949، 
وف���ق اق���ت���راح أم��ي��رك��ي، ت��وس��ي��ع عملية 
االتصال الثالثي مع قوات »اليونيفيل« 
تدريجًا إلى حن تحقيق تقدم سياسي 
 مسألة قرية الغجر الحدودية، 

ّ
ما، وحل

لحلها  م���زارع شبعا  تترك قضية  فيما 
مع السورين.

ف���ي ال��ح��دي��ث ع���ن إم���ك���ان إع�����ادة إحياء 
م���ف���اوض���ات ال���س���الم م���ع س����وري����ا، ترى 
وزارة الدفاع اإلسرائيلية أن املفاوضات 
وإيران  ب��ن س��وري��ا  العالقة  ممكنة ألن 
هي بمثابة »زواج مصلحة«، وأن دمشق 
واملجتمع  ال���ع���رب���ي���ة  ال��������دول  س��ت��ف��ض��ل 
ال���دول���ي ع��ل��ى إي�����ران إذا م��ن��ح��ت فرصة 
االختيار. ويرى املسؤولون األميركيون 
التخلص  ف��ي  اإلي��ران��ي��ن سيرغبون  أن 
من نظام األسد في الوقت املناسب لهم، 
مع اإلشارة إلى أن سوريا لم تبلغ إيران 
بمفاعلها النووي الذي بنته بمساعدة 

كوريا الشمالية بالكامل. 
سوريا  أن  امل���ج���ت���م���ع���ون  واس���ت���خ���ل���ص 
إيران  ع��ن  نفسها  تحييد  تستطيع  ل��ن 
وحزب الله؛ ألن حزب الله بات جزءًا من 
املنظومة الدفاعية لسوريا، وهو يفوق 

الجيش السوري قوة وقدرات. 
ت����ط����رح مذكرة  ن���ف���س���ه،  ال����س����ي����اق  وف������ي 
ص�������ادرة ع����ن ال����س����ف����ارة األم���ي���رك���ي���ة في 
سيناريو   2009/11/19 ف����ي  دم���ش���ق 
من  انطالقًا  املنطقة،  في  املقبلة  الحرب 
 سوريا حزب الله باألسلحة 

ّ
استمرار مد

والصواريخ البعيدة املدى. 

وتؤكد السفارة األميركية في دمشق أن 
س��وري��ا ه��ي امل��ص��در األس��اس��ي لتهريب 
ال��س��الح وال��ص��واري��خ ل��ح��زب ال��ل��ه، رغم 
نفي املسؤولن السورين لألمر. وفيما 
ال���ح���رب امل��ق��ب��ل��ة ب���ن إسرائيل  س��ت��ك��ون 
الله عنيفة ج��دًا، مقارنة بحرب  وح��زب 
إسرائيل  أن  م���ن  ال���رغ���م  وع���ل���ى  ت���م���وز، 
س��ي��ك��ون ل��دي��ه��ا أس���ب���اب ك��ث��ي��رة إلبقاء 
مستقبلية،  ح�����رب  أي  خ������ارج  س����وري����ا 
فإن القوات اإلسرائيلية قد تضطر إلى 
قصف أهداف ومواقع لحزب الله داخل 
األراض��ي السورية، والبعض منها يقع 

في مناطق سكنية. 
وتشير املذكرة إلى أن الواليات املتحدة 
وسوريا »اتفقتا على أن ال تتفقا« بشأن 
حزب الله. الرئيس السوري بشار األسد 
أكد وجود عالقة سياسية مع حزب الله، 
اعتقاده  بالسالح. وج��دد  إم���داده  نافيًا 
امل��س��ل��ح��ة لالحتالل  امل���ق���اوم���ة  ب��أح��ق��ي��ة 

اللبنانية  ل�������ألراض�������ي  اإلس�����رائ�����ي�����ل�����ي 
وال��س��وري��ة. وق���د ب���دا ال��رئ��ي��س السوري 
مقتنعًا أكثر من أي وقت مضى بضرورة 
إب���ق���اء ت��س��ل��ي��ح ح���زب ال��ل��ه ل��ض��م��ان أمن 
سوريا والستخدام هذه النقطة كعصا 

الحالية  اإلسرائيلية  الحكومة  إلج��ب��ار 
للعودة إلى املفاوضات بشأن استرجاع 

الجوالن. 
بالنسبة إلى التباعد باملواقف في هذا 
ال��ش��أن، تظهر وثيقة ص��ادرة عن وزارة 
 ،2010/2/26 ف��ي  األميركية  الخارجية 
الله.  ل����ح����زب  ت��س��ل��ي��ح س����وري����ا  ك��ي��ف��ي��ة 

وتشير إلى أن االستخبارات العسكرية 
اإلسرائيلية أبلغت الواليات املتحدة أن 
س��وري��ا »ت��ع��ت��زم على نحو وش��ي��ك نقل 
صواريخ بالستية من طراز سكود ����� دي 
لحزب الله«، محذرة من »مستوى جديد 
من القلق على الجبهة الشمالية« إذا ما 

وصلت. 
ُ
أ

وبالفعل حذرت الواليات املتحدة سوريا 
 استراتيجيًا« إذا 

ً
من أنها »ترتكب خطأ

ال��ص��واري��خ. لكن  ما سلمت الحزب تلك 
سوريا نفت انتقال أسلحة جديدة إلى 
ح��زب ال��ل��ه، »ب��ال��رغ��م م��ن ال��دل��ي��ل الدامغ 
الكبير«، كما ورد في البرقية األميركية 
ت��وق��ي��ع وزي����رة الخارجية  ال��ت��ي ت��ح��م��ل 

هيالري كلينتون. 
البرقية أشارت أيضًا إلى أن نائب وزير 
 
ّ
امل��ق��داد، رد ال��س��وري، فيصل  الخارجية 
على رسالة كلينتون باإلشارة إلى أنها 
ال��والي��ات املتحدة  تظهر م��رة أخ���رى أن 
»لم تصل بعد إلى موقف ناضج يميز 

بن مصالحها ومصالح إسرائيل«. 
صحيفة  ن����ق����ل����ت  اإلط����������������ار،  ه���������ذا  ف�������ي 
برقيات  ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة  »ال������غ������اردي������ان« 
أم��ي��رك��ي��ة ي��ع��ود ع��ه��ده��ا إل���ى ع���ام 2006 
ف���ي صدارة  ك����ان  األردن  أن  إل����ى  ت��ش��ي��ر 
ال����ت����ي ع���م���ل���ت بدأب  ال����ع����رب����ي����ة  ال����������دول 
ع��ل��ى ع��رق��ل��ة أي ش��ح��ن��ات أس��ل��ح��ة إلى 
واللبنانية.  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة  امل��ق��اوم��ت��ن 
وتنقل عن مدير االستخبارات األردنية، 
األردن رفض  إن  ق��ول��ه  ال��ذه��ب��ي،  محمد 
السماح لشحنات أسلحة  طلب سوريا 
ب�����امل�����رور ع���ب���ر األج���������واء األردن������ي������ة إلى 
ح��زب ال��ل��ه، األم��ر ال��ذي جعل السورين 

يغضبون ويتذمرون. 
م���ج���ال مكافحة  ف���ي  ال���ت���ع���اون  أن  غ��ي��ر 
اإلره�����اب ب���دا م��خ��ت��ل��ف��ًا، إذ ت��ن��ق��ل إحدى 
االستخبارات  رئ����ي����س  ع�����ن  ال����وث����ائ����ق 
السوري علي مملوك قوله للمدير العام 
لدائرة االستخبارات األميركية لشؤون 
إن  بنجامن،  دانيال  اإلره���اب،  مكافحة 
سوريا أكثر نجاحًا من الواليات املتحدة 
وسواها من الدول في مكافحة اإلرهاب. 
ف���ي 18 شباط  ف���ي اج���ت���م���اع  وأوض�������ح، 
امل��اض��ي ب��ح��ض��ور امل��ق��داد وال��س��ف��ي��ر في 
»نحن   :

ً
قائال عماد مصطفى،  واشنطن 

ن���ظ���ري���ن«. وأضاف:  ول��س��ن��ا  ع��م��ل��ي��ون 
امل��ب��دأ، نحن ال نهاجمهم أو  »م��ن حيث 
نقتلهم فورًا. بل نزرع )عناصر( بينهم. 
وف��ق��ط ع��ن��دم��ا ت��ح��ن ال��ف��رص��ة املناسبة 
ال���ت���ح���رك«. وت���ق���ول البرقية  ن���ق���دم ع��ل��ى 
م��م��ل��وك وامل���ق���داد وع���م���اد مصطفى،  إن 
ك���ان���وا ع��ل��ى درج����ة ع��ال��ي��ة م���ن االنتباه 
بشأن  بنجامن  ع��رض��ه  ال���ذي  للتقديم 
تنظيم »القاعدة« وغيره من التهديدات 
امل���ش���ت���رك���ة. وت���ف���اع���ل���وا ب��إي��ج��اب��ي��ة معه 
الطرفن. وشدد  تهدد  تنظيمات  بأنها 
م��م��ل��وك وامل���ق���داد ع��ل��ى أن س��وري��ا يجب 
الساحة  ف���ي  ري���ادي���ًا  م���رك���زًا  ت��ت��ول��ى  أن 
اإلقليمية، وأن السياسة ال تنفصل عن 
أي تحسن  إن  اإلره���اب بحيث  محاربة 
األميركية  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال���ع���الق���ات  ف����ي 
لكن  اإلره����اب«.  مقارعة  عملية  ل 

ّ
»يسه

السوري بفائدة  الشعب  إقناع  من أجل 
ال��ت��ع��اون م��ع ال���والي���ات امل��ت��ح��دة »ال بد 
من تحقيق تقدم على صعيد العقوبات 
االق���ت���ص���ادي���ة، ب��م��ا ف���ي ذل����ك ق��ط��ع غيار 
الرئيس  وط����ائ����رة  امل���دن���ي���ة  ال����ط����ائ����رات 

السوري«. 
والحظ كاتب البرقية، أن مملوك حضر 
االج��ت��م��اع م��ن دون س��اب��ق إن�����ذار، بناًء 
على توجيهات من الرئيس بشار األسد 
ف���ي 17 شباط  ن���اج���ح  »ع���ق���ب اج���ت���م���اع 
الرئيس  واق��ت��رح  بيرنز«  نيكوالس  م��ع 
»بادرة شخصية«.        مشاركة مملوك ك�

القوات اإلسرائيلية قد تضطر
 إلى قصف أهداف ومواقع 

لحزب اهلل داخل األراضي السورية

ن��ش��ر م��وق��ع ويكيليكس وث��ي��ق��ة ع��ن اج��ت��م��اع عقد 
ي��وم 10 أي��ار 2008 ب��ن مساعد وزي���رة الخارجية 
األم��ي��رك��ي��ة دي��ف��ي��د س��ات��رف��ي��ل��د ووزي�����ر الخارجية 
ال��س��ع��ودي��ة س��ع��ود ال��ف��ي��ص��ل، ش���دد خ��الل��ه األخير 
على ض���رورة ات��خ��اذ »إج����راء ع��س��ك��ري« ل��ل��رد على 
الحكومة  ت���واج���ه���ه  ال������ذي  ال���ع���س���ك���ري  »ال���ت���ح���دي 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة«، ط���ارح���ًا ف���ك���رة إرس������ال »ق�����وة عربية 

لتثبيت النظام وحفظه في بيروت وضواحيها«. 
ه���ذه ال���ق���ّوة، ح��س��ب ال��ب��رق��ي��ة ال���ص���ادرة ع��ن السفارة 
األميركية في الرياض، ستتخذ غطاًء دوليًا وتتمتع 
بدعم جوي وبحري من قوات حلف شمالي األطلسي. 
عملها  ف��ي  »تساعدها  البرقية،  ف��ي  ورد  م��ا  وحسب 
ويمكن أن تندرج تحت »غطاء« نشر قوات اليونيفيل 

من جنوب لبنان«. 
ويقترح الفيصل أن »توفر الواليات املتحدة وحلف 
 عن 

ً
ال��ن��ات��و م��س��ان��دة ف��ي ال��ح��رك��ة واإلم�������داد«، ف��ض��ال

»انتصار  أن  البحري والجوي«، محذرًا من  »الغطاء 
ح������زب ال����ل����ه ف�����ي ب�����ي�����روت س���ي���ع���ن���ي ن���ه���اي���ة حكومة 
لبنان«.  على  التامة  اإليرانية  والسيطرة  السنيورة 
، مضافًا إليه ما 

ً
وبرأي الفيصل، إن »انتصارًا مماثال

تقوم به إيران في العراق وفلسطن، سيكون كارثيًا 
للواليات املتحدة وللمنطقة«. 

��ه ف���ي ن��ج��اح الخطة 
ّ
ل��ك��ن س��ات��رف��ي��ل��د أع����رب ع���ن ش��ك

وتذّرع  منها.  العسكرية  بالجدوى  تتعلق  ألس��ب��اب 
 الفيصل ع��ن مستوى ال��دع��م ال��ذي تحظى به 

ً
س��ائ��ال

العربية األخرى،  ف��ؤاد السنيورة وال��دول  الفكرة من 
ة«، 

ّ
 ع��ل��ي��ه ال��ف��ي��ص��ل: »ال��س��ن��ي��ورة ي��ؤي��ده��ا بشد

ّ
ف����رد

مضيفًا أن األردن ومصر وعمرو موسى، األمن العام 
بالطرح  علم  على  وح��ده��م  العربية،  ال���دول  لجامعة 
إلى  املبكر عنه  الكشف  ي��ؤدي  أن  السعودي »خشية 
ف��ش��ل��ه« ك��م��ا ورد ف��ي ال��ب��رق��ي��ة. وق����ال وزي����ر خارجية 
ال���ري���اض: »ل���م ت��ج��ر أي���ة ات��ص��االت م��ع س��وري��ا حيال 

التطورات في بيروت... ما الجدوى منها؟«. 
ك��ان س��ع��ود الفيصل قلقًا م��ن تحسن أوض���اع إيران 
تعبيره.  حسب  كلها«،  الجبهات  على  »تتقدم  التي 
لبنان ألنه  في  السالم  »ضمان  ب� األميركين  ونصح 
سيكون أسهل املعارك التي يمكن كسبها )من العراق 

أو الجبهة الفلسطينية(«. 
السياسية  ال����ج����دوى  إن  ب���ال���ق���ول  س��ات��رف��ي��ل��د   

ّ
ورد

ستكون  سعود  عرضها  التي  »للمهمة  والعسكرية 
موضع شك، وال سيما محاولته تعديل قواعد عمل 

اليونيفيل التي ستواجهها مشاكل عديدة«. 
ووع���د ساترفيلد ب��أن ت���درس ال��والي��ات املتحدة قرارًا 
ق��دم��ًا. وخ��ت��م »س��ع��ود« بإغراء  عربيًا يقضي بالسير 
األميركين ب��أن »ق��وة عربية أممية لحفظ السالم إلى 
جانب الدعم الجوي والبحري األميركي من شأنهما 
إخ���راج ح��زب ال��ل��ه م��ن لبنان إل��ى األب����د«. ون��ف��ى مكتب 

الرئيس فؤاد السنيورة أمس ما نسبته إليه الوثيقة.

ة واملر 
ّ
سوريا ومغني

في وثيقة صادرة يوم 2008/2/28، نقل العاملون 

ال��س��ف��ارة األميركية ف��ي دم��ش��ق ع��ن مصادرهم  ف��ي 
املختلفة  السورية  االستخبارات  أجهزة  إن  قولهم 
اغتيال  ع��ل��ى خلفية  داخ���ل���ي،  ح��ال��ة ص���راع  تعيش 
ال���ق���ائ���د ال��ع��س��ك��ري ف���ي ح����زب ال���ل���ه، ع���م���اد مغنية. 
وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن كل واحد من األجهزة 
األمنية السورية يلقي بالالئمة على اآلخر، متهمًا 
اغتيال  إل����ى  أدى  ال�����ذي  األم���ن���ي  ب��ال��ت��ق��ص��ي��ر  إي�����اه 

مغنية. 
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية التي نشرت 
الوثيقة أول من أمس أن السفير السعودي السابق 
لدبلوماسين  ق��ال  خوجة،  العزيز  عبد  لبنان،  في 
أم��ي��رك��ي��ن ف��ي ب��ي��روت إن ح���زب ال��ل��ه يتهم سوريا 
بالوقوف خلف اغتيال مغنية. وقال خوجة إن أي 
مسؤول سوري لم يحضر مأتم مغنية في بيروت، 
إل��ى أن »وزي���ر الخارجية اإلي��ران��ي منوشهر  الف��ت��ًا 
متكي حضر لتخفيف غضب حزب الله ومنعه من 

اتخاذ أي خطوات ضد سوريا«. 
لألميركين  ن��ق��ل  خ���وج���ة  أن  ال��ص��ح��ي��ف��ة  أض���اف���ت 
��� إسرائيلي  »شائعة« مفادها وجود اتفاق سوري 

سمح باغتيال مغنية. 
وفي اإلطار ذاته، نشرت الغارديان أن »وزير الدفاع 
إن مغنية  أميركين  لدبلوماسين  ق��ال  امل��ر  الياس 
كان ناشطًا جدًا في بيروت، في إشارة إلى تورطه 
ال���ت���ي ط���اول���ت س��ي��اس��ي��ن لبنانين  ب���االغ���ت���ي���االت 
أردف  املر  أن  معادين لسوريا«. أضافت الصحيفة 
 إن »مغنية يعمل مع الحرس الثوري اإليراني 

ً
قائال

م���ن ج��ه��ة، وم����ع رئ��ي��س االس���ت���خ���ب���ارات العسكرية 
السورية آصف شوكت، من جهة أخرى«.

 أميركا وإسرائيل في طهران )راهب هومافندي ــ رويترز(
ّ

عناصر من »الباسيج« االيراني يهتفون ضد

اقترح سعود الفيصل إجراًء عسكريًا 
ضد حزب اهلل وأيده السنيورة بشدة

سيناريوات الحرب والسالم على جبهتي سوريا ولبنان

لبنانيين  المر: مغنّية اغتال سياسيين 

ويكيليكس بال أسانج  الفضائح مستمرة


