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سياسة
قضية اليوم

رواية «أمن الدولة» للتحقيق مع زياد عيتاني
ضجت البالد أمس بخبر توقيف المديرية
ّ
العامة ألمن الدولة الممثل المسرحي
زياد عيتاني ،بشبهة التعامل مع العدو
اإلسرائيلي .انقسم الرأي العام بين مدين
للموقوف ،وحاكم ببراءته ،رغم أن
التحقيق ال يزال في بدايته .في ما
يأتي ،ملخص رواية «أمن الدولة» لمسار
التحقيق مع عيتاني
رضوان مرتضى
أوق ـ ـ ـفـ ـ ــت وحـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـك ــافـ ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب
ّ
والتجسس املضاد في جهاز أمن الدولة
املمثل املسرحي زيــاد عيتاني بشبهة
اإلسرائيلي .أوقعت
التعامل مع العدو
ّ
ب ــه ف ـت ــاة ثــاث ـي ـن ـيــة ّجـ ــذابـ ــة ،وصـفـهــا
خالل التحقيقات بأنها بيضاء طويلة
ذات شـعــر أس ــود وعـيـنــن خـضــراويــن
ُ
تــدعــى كــولـيــت .كــولـيــت فـيــانـفــي .هكذا
ّ
ّ
عــرف ـتــه ع ــن اس ـم ـهــا الـحـقـيـقــي .ت ـعــرف
ك ــول ـي ــت وزي ـ ـ ــاد ع ـب ــر ف ــاي ـس ـب ــوك مـنّــذ
ع ـ ــام ّ ٢٠١٤وت ـ ـبـ ــادال الـ ــرسـ ــائـ ــل ،ظــنــا
مـ ـن ــه أن ـ ـهـ ــا سـ ــويـ ــديـ ــة .هـ ــي مـ ــن بـ ــادر
إل ــى االت ـص ــال ب ــه .واس ـت ـم ـ ّـرت الـعــاقــة
ل ـغ ــاي ــة عـ ــام  ،2015ع ـب ــر ب ــري ــد مــوقــع
فايسبوك ،قبل أن ّ
يزودها برقم هاتفه
وبريده اإللكتروني .في البداية ،كانت
أحــادي ـث ـه ـمــا تـقـتـصــر ع ـلــى عالقتهما
واألوضاع العامة في لبنان والعالم .لم
َ
تبق العالقة في هذا اإلطــار .في أوائل
جـحــت الـفـتــاة الـســويــديــة
ع ــام
 ،2016نـ ّ
ّ
التي اتـضــح أنـهــا ضابط استخبارات
للعمل
إسرائيلي فــي تجنيد عيتاني ّ
ملصلحتها .هــل ك ــان زي ــاد يـعـلــم أنـهــا
ُ
إســرائـيـلـيــة؟ تـجـيــب امل ـصــادر األمـنـيــة:
«بالتأكيد ،لقد أطلعته على هويتها
الـحـقـيـقـيــة» .وم ــا قـبــل الـتـجـنـيــد ليس
كـمــا ب ـع ــده .اخـتـلـفــت طــريـقــة االت ـصـَـال
لتعتمد عـلــى «مــاسـنـجــر» ،وتطبيقي
«وات ـ ـس ـ ــاب» و«جـ ـيـ ـم ــاي ــل» .ال ــرس ــائ ــل
بــن عـيـتــانــي وال ـضــابــط االســرائـيـ ّلــي،
تضيف الرواية االمنية ،كانت مشفرة،
ومقسمة إلــى ثالثة أقـســامُ ،يـ َ
ّ
ـرســل كل
ُ
منها عـبــر تطبيق مستقل ،أو تبعث
الرسالة املشفرة عبر أحد التطبيقات،
وفــك التشفير على تطبيق آخــر .وكان
الحساب الشخصي لإلسرائيلية ُيلغى
كل ثالثة أسابيع ليفتح بعدها بوقت
قليل حساب آخــر جديد باسم مغاير
يقوم مجددًا باالتصال بحساب زياد.
وبحسب محاضر التحقيق ،كان زياد
ّ
ّ
يعرف أنها املتصلة ،كونهما متفقني
ع ـلــى ج ـم ـلــة ت ـعــريــف خ ــاص ــة بينهما
ُ
ه ــي ،»HI IT’S ME« :ع ـلــى أن تـكـتــب
العبارة باألحرف الكبيرة .كذلك كانت

عيتاني في أحد عروضه المسرحية (أرشيف)

تطمئن عليه يوميًا؛ فقد ذكر عيتاني
لـلـمـحـقـقــن أن ـهــا ات ـف ـقــت م ـعــه ع ـلــى أن
يفتح فايسبوك والواتساب يوميًا ّعند
ا ّلـثــانـيــة بـعــد ال ـظ ـهــر ،لـتـعـلــم مشغلته
أن ــه لــم يـتــم إل ـقــاء الـقـبــض عـلـيــه .كذلك
ّ
ذك ــرت مّـحــاضــر التحقيق أن عيتاني
كــان يتلقى اتـصــاالت هاتفية متعددة
مــن رم ــوز ات ـصــال تــابـعــة لـعــدة بـلــدان،
م ـن ـهــا ال ـس ــوي ــد وب ـل ـج ـي ـكــا وفـلـسـ ّطــن
املـحـتـلــة وتــرك ـيــا وق ـط ــر ،عـلـمــا بــأنـهــا
كانت تستعمل أرقامًا هاتفية جديدة
في كل مرةّ .
وبينت التحقيقات ،ودائمًا
ب ـح ـســب ا ّملـ ـح ــاض ــر وإف ـ ـ ـ ــادة امل ــوق ــوف
عيتاني ،أنــه التقى بكوليت شخصيًا
ألول مرة في آب املاضي في تركيا.
عيتاني ال يــزال في خانة املشتبه فيه،
ال هــو مـ ّـدعــى عليه ،وليس متهمًا ،وال
مـحـكــومــا م ــدان ــا .ل ـكــن م ـج ـ ّـرد تــوقـيـفــه،
وإع ـ ــان املــديــريــة ال ـعــامــة ألم ــن الــدولــة
أنه اعترف بالشبهة ،وأنه كان يخضع
لـلـمــراقـبــة مل ــدة طــوي ـلــة ،وأن التحقيق
يـ ـج ــري بـ ــإشـ ــراف الـ ـقـ ـض ــاء ،ف ـ ــإن ط ــرح
األس ـئ ـل ــة ل ــم ي ـت ــوق ــف .مل ـ ــاذا ق ــد يسقط
مـمـثــل كـعـيـتــانــي ف ــي ف ــخ ال ـت ـعــامــل مع
العدو؟ ما هي دوافعه؟ وبماذا تستفيد
االستخبارات اإلسرائيلية منه؟ تزدحم
األسئلة التي تعثر على بعض األجوبة

نفت المصادر األمنية
ما أشيع عن اعتراف
الموقوف بالتحضير
لمحاوالت اغتيال

عنها في إفادة املشتبه فيه .فقد طلبت
ك ــول ـي ــت مـ ــن ع ـي ـت ــان ــي ال ـع ـم ــل ل ـي ـكــون
شـخـصـيــة عــامــة فــاعـلــة وذات عــاقــات
ّ
متميزة ،وأن يعمل على تطوير عالقاته.
ّ
وأب ـل ـغـتــه أن عـلـيــه االه ـت ـم ــام بمظهره
ال ـخ ــارج ــي ك ــي يـتـمـكــن م ــن االنـ ـخ ــراط
في بيئات معينة .ولهذه الغاية كانت
ُ
ترسل له شهريًا منذ عــام  ٢٠١٦مبلغًا
من املال يتراوح بني  ٥٠٠دوالر و١٠٠٠
دوالر أميركي عبر «ويسترن يونيون»
تحت اسم مستعار هو «عارف مرعي»،
ّ
يحصلها من مكتب الشركة
حيث كــان
امل ــذك ــورة امل ـقــابــل لـبـيـتــه .كــذلــك طلبت
منه االتصال بالشخصيات السياسية
املـ ــؤثـ ــرة ع ـب ــر م ـس ـت ـشــاري ـهــم امل ـق ـ ّـرب ــن

واإلعالميني الذين يــدورون في فلكهم.
ّ
وأبلغته أن عليه اخـتـيــار أهــدافــه على
أساس توجهاتهم الالعنفية وأن يكونوا
متحررين وليبراليني وداعمني للسالم
فــي الـشــرق األوس ــط .أمــا الغاية فكانت
جـمـعـهــم ف ــي ت ـي ــار س ـيــاســي وإع ــام ــي
فاعل ّ
يروج للسالم والحل على أساس
إقامة دولة فلسطينية ،والحقًا التطبيع
مع إسرائيل .كانت مهمته في البداية
باستشفاف آراء األهــداف وتوجهاتهم
إذا مـ ــا ك ــان ــت داع ـ ـمـ ــة ل ـل ـف ـك ــرة أعـ ــاه
قـبــل مفاتحته ب ـ ّ
ـأي م ــوض ــوع .وذك ــرت
ّ
ّ
أن مشغلته كــانــت تــرســل له
املـحــاضــر ّ
رســائــل مشفرة تتضمن لــوائــح اسمية
إلعالميني ،وتسأله ّ
عما إذا كان يعرفهم
أو يـعــرف تــوجـهــاتـهــم ،ومـنـهــم كاتبان
معروفان تقرر أن تستدعيهما املديرية
لالستماع إلــى إفادتيهماّ ،بصفتهما
شاهدين ،اليوم .كذلك تبني أنها أرسلت
له الئحة بأسماء  ٢٩وزي ـرًا ،باستثناء
الرئيس سعد الحريري ،وسألته ّ
عمن
يـ ـع ــرف ب ـي ـن ـه ــم .وق ـ ـ ّـد أج ـ ـ ــاب عـيـتــانــي
ع ــن ه ــذا ال ـس ــؤال ب ــأن ــه م ـق ـ ّـرب جـ ـدًا من
مستشار وزير الداخلية نهاد املشنوق،
مـحـمــد ب ــرك ــات ،فـطـلـبــت م ـنــه إفــادت ـهــا
بعنوان سكن الوزير املشنوق وأبلغته
ّ
التقرب منه وتمتني العالقة
بـضــرورة

ّ
مع بركات .كذلك أبلغها أنه يعرف وزير
الدفاع السابق عبد الرحيم مراد وابنه
وآخرين ،وأفادها بكل ما يعرفه عنهم.
فسألته مـجــددًا عــن عناوين مـنــازل من
ي ــذك ــره ــم وت ـح ــرك ــات ـه ــم .ك ــذل ــك ســألــت
عــن الــوضــع األم ـنــي فــي الـجـنــوب وفــي
مخيمات الالجئني الفلسطينيني ،وعن
الـحــالــة الـعــامــة بـعــد اسـتـقــالــة الرئيس
ال ـحــريــري ،وعـ ّـمــا إذا ك ــان يعتقد أنها
م ـن ــاورة أم حقيقية .واسـتـفـســرت منه
عــن «التغيير الديمغرافي فــي لبنان».
وب ــدا ّ الف ـتــا مــا ورد فــي إ ّفـ ــادة عيتاني
عــن أن ــه ك ــان يطلع «مـشــغـلـتــه» ،فــي كل
م ــرة يـلـتـقــي ب ـهــا أح ــد الـسـيــاسـيــن أو
مستشاريهم أو أحد الصحافيني ،على
كل ما دار بينهما من حديث .وقد أرسل
لها تقارير عن مضمون لقاءاته بكل من
طوني أبي نجم وأسعد بشارة ومحمد
بركات ونادر الحريري وأشرف ريفي.
يـ ــوم األح ـ ــد ال ـف ــائ ــت ،ات ـص ـلــت كــولـيــت
بعيتاني عبر الواتساب ،لتعلمه بأنها
س ـت ــزور لـبـنــان ب ـتــاريــخ ،2017/12/2
حـيــث ستمكث فــي ف ـنــدق فــي بــرمــانــا.
وقررا أن يجتمعا هناك .وأبلغ عيتاني
املحققني أنها اتصلت به قبل يومني،
أي يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ف ـ ّـي  ١٧م ــن الـشـهــر
الـجــاري ،وأخبرته أنها ستزور لبنان
لالجتماع به بشكل طــارئ ،وأنه خاف
ً
م ــن ال ـف ـك ــرة .وذكـ ــر ل ـهــا ح ــرف  Dق ــوال
 ،delayأي تأجيل
أثناء املكاملة ،ومعناه ّ
الـلـقــاء .وأبـلــغ املحققني أنهما متفقان
ل ــدى اسـتـعـمــال ه ــذه ال ـع ـبــارة عـلــى أن
وقف االتصال ملدة  ٣٠يومًا ،مشيرًا
يتم ّ
إلــى أنـهــا خالفت الـبــروتــوكــول حينما
اتصلت به األحــد لتبلغه أنها ستقوم
بحجز إقامة في فندق البستان لتنزل
في الثاني من شهر كانون األول بمعية
شخص سيقوم بمساعدته وتدريبه
وتطوير مهاراته األمنية.
ونـفــت مـصــادر أمنية مــا جــرى تــداولــه
أمـ ـ ـ ــس عـ ـ ــن كـ ـ ـ ــون عـ ـيـ ـت ــان ــي أقـ ـ ـ ـ ـ ّـر ب ــأن
االستخبارات اإلسرائيلية كانت ُت ّ
عد
الغـتـيــال املـشـنــوق وم ــراد ،وأن ــه شــارك
ّ
في اإلعــداد لعمليتي ّاالغتيال .وأكدت
ل ــ«األخ ـب ــار» أن «امل ـشــغ ـلــة» طـلـبــت من
ع ـي ـت ــان ــي جـ ـم ــع مـ ـعـ ـل ــوم ــات ع ـن ـه ـمــا،
ّ
التقرب منهما ،ال أكثر.
ومحاولة
ً
أول مــن أم ــس الـخـمـيــس ،وب ـنــاء على
إشارة ّ
مفوض الحكومة لدى املحكمة
العسكرية القاضي بيتر جرمانوس،
وبــأمــر مــن املــديــر ال ـعــام ُ ألم ــن الــدولــة
ال ـل ــواء طــونــي صـلـيـبــا ،أل ـقــي القبض
على عيتاني واقتيد إلــى أحــد مراكز
الـتـحـقـيــق ف ــي أم ــن ال ــدول ــة .وبحسب
الرواية األمنية ،فإن املوقوف «نفى في
بــدايــة استجوابه كــل مــا ُينسب إليه.
ولكن ،لدى مواجهته باألدلة التقنية،
ك ـب ـي ــان ــات ح ـس ــاب ــه ع ـل ــى فــاي ـس ـبــوك
وبريده اإللكتروني ،اعترف بهدوء».

المشهد السياسي

مصير الحكومة على طاولة المشاورات
لـ ــم ت ـت ـض ــح ب ـع ــد م ـع ــال ــم امل ــرح ـل ــة
ال ـت ــي س ـي ـق ـبــل ع ـل ـي ـهــا ل ـب ـن ــان ،فــي
ظــل إع ــان رئـيــس الـحـكــومــة سعد
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري الـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـري ـ ــث ف ـ ــي ت ـق ــدي ــم
اس ـت ـق ــال ـت ــه ،إذ ت ـس ـي ـطــر حـ ــال مــن
ال ـتــرقــب ع ـلــى ال ـســاحــة الــداخ ـل ـيــة،
ل ـنــاح ـيــة م ـعــرفــة ك ـيــف سـتـتـعــامــل
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة م ــع ال ـت ـطــورات
ال ـجــديــدة .غـيــر أن امل ـســار ال ـهــادئ
ـذي اخـ ـت ــار ال ـح ــري ــري اع ـت ـمــاده
ال ـ ـ ّ
يـ ـب ــش ــر ب ـ ــانـ ـ ـف ـ ــراج مـ ـحـ ـتـ ـم ــل .ه ــذا
التريث منح لبنان املزيد من الوقت
لـلـخــروج مــن األزم ــة الـتــي أقحمته

فيها اململكة العربية السعودية،
مـنــذ ثــاثــة أســابـيــع .فــرئـيــس تيار
امل ـس ـت ـق ـبــل أكـ ــد قـ ـ ــراره االس ـت ـم ــرار
ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،وح ـف ــظ
االسـتـقــرار األمـنــي والسياسي في
ال ـبــاد ،وفـتــح الـطــريــق أم ــام حــوار
ً
جـ ــدي ،وص ـ ــوال ال ــى ب ـحــث مصير
الـ ـحـ ـك ــوم ــة .رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ل ــن يــدعــو ال ــى ط ــاول ــة ال ـح ــوار ،بل
سيبدأ م ـشــاورات مطلع األسـبــوع
مــع مختلف املـكــونــات السياسية،
وسـ ـتـ ـك ــون بـ ــدايـ ــة مـ ــع ح ــرك ــة أم ــل
«ل ـل ـب ـحــث ف ــي مـ ـخ ــارج ل ـتــداع ـيــات

االستقالة ،تبقي لبنان فــي دائــرة
األمان ،خصوصًا في ظل توقعات
مــن غـضـبــة سـعــوديــة جــديــدة غير
متوقعة ،بعد أن فشلت في تحقيق
أهـ ـ ـ ـ ــداف إجـ ـ ـب ـ ــار ال ـ ـحـ ــريـ ــري ع ـلــى
االستقالة».
ولـفـتــت م ـصــادر سـيــاسـيــة واسـعــة
االط ـ ــاع إل ــى أن امل ـ ـشـ ــاورات الـتــي
سـيـجــريـهــا ع ــون ب ــدءًا مــن اإلثـنــن
«ربما ستؤدي إلى إيجاد مخارج
ت ـت ـيــح ل ـل ـح ــري ــري االسـ ـتـ ـم ــرار فــي
رئـ ــاسـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة .وإذا لـ ــم يـتــم
االت ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى ص ـي ـغ ــة ل ـ ـ «الـ ـن ــأي

بــال ـن ـفــس» ،تــرضــي الـجـمـيــع ،فمن
غـيــر املستبعد إس ـقــاط الـحـكــومــة،
وإعــادة تكليف الحريري من دون
أن يؤلف حكومة» .وتلفت املصادر
إلـ ــى أن هـ ــذا ال ـس ـي ـن ــاري ــو ال ي ــزال
ّ
ويتضمن تقريب موعد
مطروحًا،
ّ
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة .وأكـ ــدت أن
كــل امل ـفــاوضــات تـتــم «تـحــت سقف
اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـح ــري ــري ف ــي ال ـح ـيــاة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة مـ ـلـ ـت ــزم ــا الـ ـتـ ـس ــوي ــة
الرئاسية» .وخالفًا لكل املعطيات
ال ـت ــي تـ ــدل ع ـلــى ه ـج ـمــة س ـعــوديــة
جديدة ضد لبنان ،جزمت املصادر

بخفض السقف الخليجي في وجه
ـي
ل ـب ـنــان ،رب ـط ــا بــاملــوقــف األم ـيــركـ ّ
واألوروبــي واملصري الرافض لهز
االستقرار.
ّ
ً
وك ــان ال ـحــريــري قــد تـلــقــى اتـصــاال
أمــس مــن مستشار األم ــن القومي
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــرال ه ـ ــرب ـ ــرت
م ـك ـمــاس ـتــر ،الـ ــذي أك ــد ل ــه «تـمـســك
بـ ــاده بــاس ـت ـقــرار ل ـب ـنــان ودعـمـهــا
للدولة ومؤسساتها الشرعية».
وفــي السياق أعــاد الحريري أمس
رس ــم ال ـس ـقــف ال ــداخ ـل ــي لـلـمــرحـلــة
حني قال إن «الدول العربية لديها

