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تجميد أموال رامي مخلوف: مجٍد... غير مجٍد 
��َص��ت ال��س��ف��ارة األم��ي��رك��ي��ة ف��ي س��وري��ا برقّية  خ��صَّ
دبلوماسية كاملة بتاريخ 28 شباط 2008 لرصد 
األميركية  اإلدارة  ق��رار  السورية على  الفعل  ردود 
الصادر بتاريخ 21 شباط 2008 القاضي بتجميد 
أم��������وال رج�����ل األع�����م�����ال ال�����س�����وري رام������ي مخلوف 

وأصوله، ابن خال الرئيس بشار األسد. 
ي ت��ق��ري��ر ال��س��ف��ارة على 

ّ
وك����ان الف��ت��ًا ت��ع��ل��ي��ق م���ع���د

بما  م��خ��ل��وف،  أم���وال  ق���رار تجميد  توقيت  أهمية 
أن���ه أت���ى ب��ع��د أس��ب��وع واح���د م��ن اغ��ت��ي��ال القيادي 
 
ّ
ف��ي ح��زب ال��ل��ه ع��م��اد مغنية ف��ي س��وري��ا، وف��ي عز

تعاظم ال��خ��اف ال��س��وري م��ع ال��س��ع��ودي��ة والغرب 
ع��م��وم��ًا، وخ��ص��وص��ًا »ف���ي ظ��ل ت��ق��اذف املسؤولية 
ب���ن االس���ت���خ���ب���ارات ال��ع��س��ك��ري��ة ال���س���وري���ة وإدارة 
االس����ت����خ����ب����ارات ال����ع����ام����ة ب����ش����أن امل���س���ؤول���ي���ة عن 
اغتيال مغنية من جهة،  ال��ذي نتج منه  التقصير 
العربية  بالقمة  مشاركتها  م��ص��ر  رب��ط��ت  ب��ع��دم��ا 

بالسياسة السورية في لبنان« من جهة أخرى. 
 قرار 

ّ
وفي ظل هذه الظروف، »وجدت مصادرنا أن

تجميد أصول مخلوف نجح في تصعيد الضغط 
على النظام السوري«. 

إيجابيًا عند  ك��ان  ال��ق��رار   ص��دى 
ّ

أن التقرير  ورأى 
الشق األكبر من الشارع السوري، بدليل أن 70 في 
املئة من التعليقات على الخبر الوارد على املوقع 

للقرار  م��ؤي��دة  كانت  »سيريانيوز«  ل� اإللكتروني 
على اعتبار أن��ه ك��ان »ال��ق��ص��اص ال��ع��ادل ملخلوف 
بسبب أفعاله وفساده«. حتى إن »منظمات حقوق 
اإلن����س����ان ال���س���وري���ة وج������دت ض�������رورة ف����ي اتخاذ 
آخر«  ع��دد  بحق  مشابهة  قريبًا  أميركية  ق����رارات 
م��ن امل��س��ؤول��ن ال��س��وري��ن. وخ��ل��ص ال��ت��ق��ري��ر إلى 
ف��ع��ل تندرج  ال��س��ف��ارة رص�����دوا ردود  م��خ��ب��ري  أن 
ارتباطاتهم بالنظام  الخانتن بحسب  في إحدى 
السوري: أجواء سلبية جدًا لدى الشركاء املالين 
مل��خ��ل��وف ف��ي أوروب�����ا وال���والي���ات امل��ت��ح��دة م��ّم��ن ال 
ارتباطات سياسية لديهم، على اعتبار أن القرار، 
 وأض���ي���ف رج�����ال أع���م���ال ج����دد على 

َ
���ك���م���ل

ُ
إذا اس���ت

 شركاء مخلوف سيتخلون 
ّ

الائحة األميركية، فإن
عنه نهائيًا خوفًا على مصالحهم. ورصد التقرير 
ك��ام��ًا ل��رج��ال أع��م��ال س��وري��ن أوض���ح���وا ملصادر 
ال��س��ف��ارة األم��ي��رك��ي��ة أن أي ع��ق��وب��ات ت��ت��خ��ذ بحق 
س����وري����ا ال ت���م���س رام������ي م���خ���ل���وف س���ت���ك���ون »با 
بفساد  دراي��ة  على  السورين  معظم   

ّ
وأن معنى«، 

ذ 
َ

خ
َّ
ت

ُ
قون سرًا ألي عقوبات ت

ّ
الرجل وأنهم سيصف

��دت مصادر السفارة في 
ّ
بحقه. ورغم كل شيء، أك

دمشق أن النظام رّوج لتظهير القرار بحق مخلوف 
على أنه مجّرد تصفية حساب إلدارة جورج بوش 
ر 

ّ
مع عائلة األس��د، وتخلص إلى أن القرار لن يؤث

على السياسات السورية اإلقليمية، وأنه مطلوب 
إلقناع  الخطوات  من  باملزيد  القيام  واشنطن  من 

دمشق بأن واشنطن جدية في الضغط عليها. 
القرار على  التي سيتركها  املالية  التأثيرات  وعن 
عائلة مخلوف، شدد التقرير على الرد الذي أدلى 

به مخلوف نفسه على القرار من خال هيئة اإلذاعة 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة )ب���ي ب��ي س���ي( ع��ن��دم��ا وص���ف القرار 
بأنه »وسام يضعه على صدره«، وأنه لن يتأثر به 
ألنه ال يملك أي أموال أو استثمارات في الواليات 
ي��س��ت��ث��م��ر هناك«.  امل��ج��ن��ون وح����ده  امل��ت��ح��دة »ألن 
واملالين  التجارين  الشركاء  على  التداعيات  أما 
 ه�����ؤالء »س��ي��ك��ون��ون أك���ث���ر حذرًا«. 

ّ
مل���خ���ل���وف، ف�����إن

موظفًا  استجوب  صحافي  أج��وب��ة  التقرير  ونقل 
سابقًا في »اإلمبراطورية املالية ملخلوف«. وشدد 
امل��وظ��ف السابق على أن��ه قبل اإلج��اب��ة ع��ن سؤال 
»كيف ستتأثر أعمال مخلوف بالقرار األميركي«، 
علينا م��ع��رف��ة م��ج��م��وع��ة م��ن األم�����ور: ه��ل ستطال 
القرار  م��خ��ل��وف؟ كيف سيؤثر  ال��ع��ق��وب��ات ش��رك��اء 
في املفاوضات الجارية بشأن بيع حصة مخلوف 
ف��ي ش��رك��ة االت��ص��االت الخلوية »س��ي��ري��ات��ل«؟ في 
 شركاء مخلوف في إمبراطورية »شام 

ّ
املقابل، فإن

هولدينغ« لن »يجرؤوا على االنفصال عنه خوفًا 
ر إليهم على أنهم جبناء«. 

َ
من أن ُينظ

 عن مصادر، 
ً
التقرير، نقا السياق، ج��اء في  وف��ي 

وص����ف ل��ل��ق��رار ب���أن���ه »خ���ط���وة رم���زي���ة ك��ب��ي��رة ذات 
األسد  الرئيس  أن  إل��ى  مشيرة  ضئيلة«،  تأثيرات 
أخ���ذ م��س��اف��ة م��ن ق��ري��ب��ه م��خ��ل��وف ال���ذي ن��ق��ل جزءًا 
 م��ص��درًا آخر 

ّ
كبيرًا م��ن أم��وال��ه إل��ى دب���ي. حتى إن

األس��د قد يكون مؤيدًا سرًا  أن  كشف لألميركين 
ب��أن الفساد  ق��رار أميركي ضد الفساد، لثقته  ألي 
ي���ن���خ���ر امل���ج���ت���م���ع وال����ح����ك����وم����ة ال�����س�����وري�����ن، وألن 
رَبت بسبب هذا 

ُ
صدقية الرئيس بن السورين ض

الفساد. 

األسد أخذ مسافة من قريبه مخلوف 
الذي نقل جزءًا كبيرًا من أمواله إلى دبي

تشير وثيقة طويلة للسفارة األميركية 
لدى سوريا، بتاريخ 22 كانون األول 
رئيسي:  أم����ي����رك����ي  ه������ّم  إل������ى   ،2009
العاقات السورية ����� اإليرانية. سوريا 
في طريقها إلى استعادة استقاليتها 
عن إيران، بعدما اختارت التبعية لها 
ت 

َ
رض

ُ
في فترة العزلة الدولية التي ف

ع��ل��ي��ه��ا غ����داة اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س رفيق 
الحريري. هذا مغزى الكام. وينطلق 
ال��ت��ق��ري��ر م���ن 3 زي�������ارات، ق����ام ب��ه��ا في 
إيرانين  أي���ام 3 مسؤولن   8 غ��ض��ون 
ك���ان���ون األول 2009:  ف���ي  إل����ى دم��ش��ق 
مستشار مجلس األمن القومي سعيد 
الرئيس محمد جواد  جليلي، ونائب 
محمد زاده، ووزير الدفاع محمد علي 
التشديد  ال����زي����ارات  ظ���اه���ر  وح���ي���دي. 
 ����� ال�����س�����وري  ال���ت���ح���ال���ف  م���ت���ان���ة  ع���ل���ى 
اإليراني بشأن عدد من امللفات، كحق 
النووي،  إي��ران في تطوير برنامجها 
اإلسرائيلي.  االح��ت��ال  مقاومة  ودع��م 
رمزية  عند  ال��س��ف��ارة  تقرير  ويتوقف 
م���راف���ق���ة رئ���ي���س »ف��ي��ل��ق ال����ق����دس« في 
سليماني،  ق���اس���م  ال����ث����وري،  ال���ح���رس 
ل��اري��ج��ان��ي، ب��م��ا أن����ه »ع��ن��دم��ا يأتي 
األمر  ي�����ك�����ون  دم�����ش�����ق  إل��������ى  ال������رج������ل 
مهمًا«. وتنقل السفارة األميركية عن 
الخافات   

ّ
إن قولها  س��وري��ة  م��ص��ادر 

ب��ن إي����ران وس���وري���ا ك��ب��ي��رة، ح��ت��ى إن 
هناك »لعبة ت��وازن ق��وى« تجري بن 
طهران ودمشق، لدرجة أن اإليرانين 
خ��ائ��ف��ون م��ن ان��ف��ص��ال س��وري��ا عنهم 
وهم َمن طلبوا من السورين استقبال 
أن  إل��ى  وا 

ّ
ليطمئن الثاثة  امل��س��ؤول��ن 

دم��ش��ق ل��ن ت��ت��رك��ه��م. وق��ال��ت املصادر 
للسفارة »تأكدوا أن اإليرانين هم من 
دًا 

ّ
ا«، مرد

ّ
يحتاج إلى زيارتنا أكثر من

»م��ا ُيسَمع ه��ذه األي��ام في دمشق عن 
أن العاقات السورية ����� اإليرانية بدأت 
بعدما  الطبيعية  ال��ح��ال��ة  إل���ى  ت��ع��ود 
السورية  ب��ال��ت��ب��ع��ي��ة   

ً
ط���وي���ا ��س��م��ت 

ّ
ات

إليران«. 
»وخ��ال زي��ارة وزي��ر الدفاع اإليراني، 
تذّمر بعض املسؤولن السورين من 
بًا جدًا، ولوحظت 

ّ
 وحيدي كان متطل

ّ
أن

املسؤولن  ع���ل���ى  االرت�����ب�����اك  ع����ام����ات 
اإليرانين من جّراء عودة الحرارة إلى 
ال��س��ع��ودي��ة وتعميقها  م��ع  ال��ع��اق��ات 
م��ع ت��رك��ي��ا، وب��س��ب��ب إع����راب الواليات 
املتحدة عن رغبتها في إعادة انخراط 
س���وري���ا ف���ي م���س���ار ال����س����ام، وه����و ما 

جعل اإليرانين يشعرون بالغيرة«. 
وبحسب التقرير، يكمن سبب ارتباك 
الفعلي  االه��ت��م��ام   

ّ
أن ف���ي  اإلي���ران���ي���ن 

خ������ال زي��������ارة وح����ي����دي ل���دم���ش���ق، لم 
ل��ه، بل لعدد كبير من  صًا  يكن مخصَّ
الزيارات األجنبية التي كانت دمشق 
م��س��رح��ًا ل��ه��ا، م��ث��ل ج��ول��ة مستشاري 
نيكوال ساركوزي،  الفرنسي  الرئيس 
ج���ان داف���ي���د ل��وف��ي��ت ون��ي��ك��وال غاليه، 

وقائد عسكري تركي كبير. 
 ����� وم��ن ع��ام��ات »ال��خ��اف« ال��س��وري 
ات 

ّ
ملف ال��ت��ق��ري��ر،  ب��ح��س��ب  اإلي����ران����ي، 

ال���ع���راق وال��ي��م��ن واح��ت��م��االت الحرب 
اإلي��ران��ي��ة ���� اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة. ف��ق��د اقترح 
ضغطًا  ال�����س�����وري�����ن  ع����ل����ى  ج���ل���ي���ل���ي 
م���ش���ت���رك���ًا إي�����ران�����ي�����ًا ����������������� س�����وري�����ًا في 
لدعم  ال���ع���راق  ف���ي  آذار   7 ان��ت��خ��اب��ات 
امل���رش���ح���ن ال���ش���ي���ع���ة، وال���ت���خ���ل���ي عن 
والبعثين  ال��ع��رب  ��ة 

ّ
ال��س��ن امل��رش��ح��ن 

السورين  ج����واب  وج����اء  ال��س��اب��ق��ن. 
سلبيًا،  اإلي��������ران��������ي  ال������ع������رض  ع����ل����ى 
البعثين  إدماج  انطاقًا من ضرورة 
رغم  السياسي،  النظام  في  السابقن 
اعتراف املصادر السورية بأن دمشق 

بحاجة إلى توسيع نفوذها العراقي 
ذلك،  الشيعي. ومع  ع  املربَّ داخ��ل  إلى 
ال��رؤي��ة اإليرانية  ال��س��وري��ون  ع���ارض 
للعراق القائمة على جعله دولة ذات 
مجموعة  من  مؤلفة  شيعية،  هيمنة 
���ل���وا خيار 

ّ
دوي�������ات ص���غ���ي���رة، وف���ض

دمشق رفضت توّسالت طهران لمساعدتها في حرب مع تل أبيب 

دة القوية.  الدولة املوحَّ
والخاف األكبر بن الدولتن عّبر عنه 
»توسات« إيرانية  الرفض السوري ل�
هدفها إق��ن��اع س��وري��ا ب��االن��خ��راط في 
حرب مع إسرائيل إذا اندلعت مواجهة 
وإيران،  العبرية  الدولة  بن  عسكرية 

أو بن حزب الله وإسرائيل. وبحسب 
 الزيارات اإليرانية الثاث 

ّ
التقرير، فإن

الحلفاء« ملواجهة  إل��ى »ج��م��ع  ه��دف��ت 
 ت����ل أب���ي���ب ح���رب���ًا على 

ّ
اح���ت���م���ال ش�����ن

الجمهورية اإلسامية، على قاعدة أن 
اإلي��ران��ي��ن ك��ان��وا واث��ق��ن م��ن حصول 
الضربة اإلسرائيلية، وكانوا يفكرون 
في موعدها. إال أن الجواب السوري لم 
يعجب اإليرانين أبدًا، ألنه كان عبارة 
املساعدة من سوريا  رف��ض طلب  عن 
أو ح��زب ال��ل��ه أو ح��رك��ة »ح��م��اس« إذا 
إي��ران، على قاعدة:  هاجمت إسرائيل 
»أن���ت���م اإلي���ران���ي���ن أق���وي���اء ب��م��ا يكفي 
ل��ت��ح��ارب��وا إس��رائ��ي��ل وح���دك���م، بينما 

نحن ضعفاء للغاية«. 
السورية إلي���ران، قال  النصيحة  وع��ن 
 سوريا، إلى جانب 

ّ
مصدر التقرير إن

تركيا وقطر، تستعد الشتباك عسكري 
ق��ري��ب��ًا. وأضاف  إي��ران��ي   ����� إس��رائ��ي��ل��ي 
أنهم  عسكريون  مسؤولون  »أبلغني 
رص���دوا ط��ائ��رات إسرائيلية م��ن دون 
وهذا  مواقعنا،  ف��وق  تتجّسس  طيار 
إل����ى أن إس���رائ���ي���ل ق���د تسعى  إش������ارة 
ال���رادار املضادة  ات 

ّ
إل��ى تعطيل محط

ل���ل���ط���ائ���رات ك���ج���زء م���ن خ��ط��ة إلرسال 
السورية  األج��واء  طائرات حربية في 

أثناء توجهها إلى إيران«. 
��ع أن 

ّ
وت��اب��ع امل��ص��در ال���س���وري »ن��ت��وق

ف��ي وق��ت قريب  نستيقظ ذات صباح 
ل��ن��ع��ل��م أن ه��ج��وم��ًا إس��رائ��ي��ل��ي��ًا على 
 اإليراني، 

ّ
إيران قد وقع. ثم نتوقع الرد

ع��ن��ده��ا س��ن��ب��دأ ن��ح��ن وت��رك��ي��ا وقطر 
ل��وق��ف إطاق  ��ط  ال��ت��وسُّ ع��ل��ى  بالعمل 
ن��ار، وم��ن ثم التوصل إل��ى حل طويل 
النووين  ال��ب��رن��ام��ج��ن  يشمل  األج���ل 
للبلدين. هذا هو أفضل سيناريو، ألن 
السيناريوات األخرى سّيئة بالنسبة 

إلينا وإلى املنطقة«. 
وخ���ت���م م��اح��ظ��ت��ه ب���إع���راب���ه ع����ن أمل 
ال��والي��ات املتحدة  دمشق أن »تعترف 
ب��ج��ه��ودن��ا ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ل��ح��ل أزمة 
إقليمية وتعطينا بعض الفضل ألداء 

دور إيجابي«. 
ك��ذل��ك ه���ي ال���ح���ال ف���ي امل��ل��ف اليمني، 
وخصوصًا خ��ال ح��رب صعدة. وفي 
الزيارة املذكورة لوحيدي إلى دمشق، 
حاول الرجل بوضوح وضع العقبات 
السعودية   ����� السورية  العاقات  أم��ام 
»لكن ذلك لم يجِد«، وواصلت سوريا 
دعم معركة نظام علي عبد الله صالح 

ضد املقاتلن الحوثين. 
واخ����ت����ت����م ال����ت����ق����ري����ر ب���م���ج���م���وع���ة من 
وزارة  إل�������ى  امل����وج����ه����ة  ال����ت����ح����ل����ي����ات 
ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة، ت��ل��ف��ت إل���ى أن 
سوريا تحاول استعادة استقاليتها 
��ت��ح��ت أمامها 

ُ
ع���ن إي�����ران ف��ق��ط م��ن��ذ ف

عديدة،  دب�����ل�����وم�����اس�����ي�����ة  خ���������ي���������ارات 
املتحدة  وال���والي���ات  وف��رن��س��ا  كتركيا 
وال��س��ع��ودي��ة. ل���ذل���ك، »ك��ل��م��ا تحسنت 
السورية،   ������������� األم���ي���رك���ي���ة  ال����ع����اق����ات 

ابتعدت سوريا عن إيران«. 
معّبرة:  نصيحة  التقرير  نهاية  وف��ي 
انتهاء  �����ع 

ُّ
ت�����وق ال����واق����ع����ي  غ���ي���ر  »م������ن 

انتهاًء  السورية   ����� اإليرانية  العاقات 
. لكن إن ك��ان��ت ع��اق��ات سوريا 

ً
ك��ام��ا

تثير  وتركيا  والسعودية  فرنسا  مع 
ت��ش��ق��ق��ات ب���ن ط���رف���ي م���ح���ور دمشق 
 ت��ع��اون��ًا أم��ي��رك��ي��ًا مع 

ّ
����� وط���ه���ران، ف���إن

سوريا سيعّمق من هذه التشققات«. 

كلما تحّسنت العالقات 
األميركية ــ السورية، ابتعدت 

سوريا عن إيران

نجاد والشرع في طهران )أرشيف ــ رويترز(

ويكيليكس بال أسانج  الفضائح مستمرة
ّ

ٍٍ


