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سياسة

مدير أمن الدولة:
نتابع الملف
منذ  4اشهر
ل ــم ي ـك ــد ُي ـع ـل ــن ع ــن ت ــوق ـي ــف املـمـثــل
املـ ـس ــرح ــي زيـ ـ ــاد ع ـي ـت ــان ــي بـشـبـهــة
الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
حـتــى ان ـب ــرى ع ــدد م ــن الـسـيــاسـيــن
واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــن والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـط ـ ـ ــن
الفايسبوكيني لـلــدفــاع عــن املــوقــوف
ّ
وشن هجوم على جهاز أمن الدولة.
وم ـ ــن خ ـل ـفــه ص ــوب ــوا ال ـس ـه ــام على
ِ
األج ـهــزة األمـنـيــة والـقـضــائـيــة مـعــا لـ
«تتفيه» عمل هذه األجهزة .لم يفسح
ه ـ ـ ــؤالء امل ـ ـجـ ــال النـ ـتـ ـه ــاء ال ـت ـح ـق ـيــق
وسـ ـ ــارعـ ـ ــوا إلـ ـ ــى إص ـ ـ ـ ــدار األحـ ـك ــام
لتثبيت تـبــرئـتــه ،فــي مـقــابــل آخــريــن
عـمــدوا مباشرة إلــى إدان ــة املــوقــوف،
رغ ـ ــم أن ال ـ ــرواي ـ ــة االمـ ـنـ ـي ــة ال تـ ــزال
تعتريها بعض الثغر التي ال يمكن
ســدهــا إال باستكمال التحقيق مع
عيتاني .وهــذا التحقيق ال يــزال في
بدايته ،ويحتاج إلى مزيد من الوقت
لتنجلي الصورة .من هاجم الجهاز
األمني ودافع عن املوقوف ال يملك أي
دليل ،فيما الطرف اآلخر كان يستند
إلـ ــى ال ـب ـي ــان ال ـ ـصـ ــادر ع ــن امل ــدي ــري ــة
ّ
ّالعامة ألمــن الــدولــة الــذي أكــد الخبر.
إل ّأن األجــدر كان ّ
التريث وتشجيع
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة المـ ــن ال ــدول ــة على
املضي في عملها ،بإشراف القضاء.
وفي اتصال مع «األخبار» ،قال املدير
العام ألمن الدولة اللواء طوني صليبا:
«ب ــدأن ــا ب ـم ـتــاب ـعــة امل ـل ــف م ـنــذ أرب ـعــة
أشـهــر مــع ف ــرع املـعـلــومــات فــي قــوى
األم ــن الــداخ ـلــي ،ك ــان ه ـنــاك تنافس
ّ
إيجابي وتمكنا من اإلمساك بطرف
ال ـخ ـيــط الـ ــذي أوص ـل ـنــا إل ــى املشتبه
فيه ولم نقم بتوقيفه إال بعد موافقة
وإش ـ ــارة ال ـق ـضــاء املـتـمـثــل بمفوض
الـحـكــومــة ل ــدى املـحـكـمــة العسكرية
الـقــاضــي بيتر جــرمــانــوس» .وأبــدى
ص ـل ـي ـبــا اس ـت ـغ ــراب ــه م ــن ّ
«رد فـعــل
بعض اإلعالميني والسياسيني الذين
هاجموا املديرية دفاعًا عن املشتبه
فـيــه ال ــذي ك ــان قــد اع ـتــرف بعالقته
بالعدو اإلسرائيلي» .وسأل صليبا:
«هــل يتوقع أحــد فــي الدنيا أن يأتي
ع ـم ـيــل ل ـي ـقــول أنـ ــا ع ـم ـيــل أو يـخــرج
عــان ـيــة ل ـ ُـي ــداف ــع ع ــن اس ــرائ ـي ــل؟ من
الطبيعي أن يكون مختبئًا ومدعيًا
ّ
ع ـك ــس م ــا ه ــو ع ـل ـي ــه» ،ك ــاش ـف ــا أن ــه
بـصــدد عـقــد مــؤتـمــر صحفي نهار
ال ـثــاثــاء لـلـحــديــث عــن الـقـضـيــة بعد
ختم امللف.

الـ ـح ــق فـ ــي أن ت ـح ــاف ــظ ع ـل ــى أم ـن ـه ــا،
ون ـح ــن لــدي ـنــا ال ـح ــق ف ــي أن نـحــافــظ
على استقرارنا وأمننا أيضًا» .وجاء
كالم الحريري خالل استقباله مفتي
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـش ـي ــخ ع ـب ــد ال ـل ـط ـيــف
دريــان على رأس وفد كبير من مفتي
امل ـنــاطــق وامل ـحــاف ـظــات ،فـلـفــت إل ــى أن
«خـ ـي ــار ال ـت ـ ّ
ـري ــث ي ـت ـيــح ف ــي م ـك ــان مــا
فــرصــة لـجـمـيــع األف ــرق ــاء السياسيني
ّ
ّ
للتأكد مــن أن الـنــأي بالنفس عــن كل
مــا يحصل مــن حــولـنــا هــو السياسة
األس ــاسـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـح ـمــي ل ـب ـن ــان مــن
ّ
أي م ـشــاكــل ف ــي امل ـن ـط ـق ــة» .وف ــي أول
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أن تكون قويًا
كل مفاجأة سلبية للعدو هي مفاجأة إيجابية لنا .هذه قاعدة
تحكم منطق املواجهة مع عواهر الجزيرة ،أولئك الذين ال
يقيمون وزنًا لكرامة ،حتى أقرب األقربني ،من واصلي الرحم
ونسب الدم وحرمة أهل البيت وخالطي الخبز بعرق األيام.
في محنة سعد الحريري األخيرة ،صدم مجنون السعودية
بأمور كثيرة ،ليس أولها صمود الحريري نفسه في سجنه
املتنقل برًا وجوًا ،ورفضه األخذ بكل ما يطلب منه ،من إشعال
فتنة في لبنان الى تنازل قهري ألخيه املهاجر ،وجعل من صمد
معه من أهل بيته في لبنان يقوون على مواجهة الضغوط
ويتحملون غدر أهل الدار ،وينجحون في حفظ توازنهم ،وترك
العقل يسيطر على مشاعر القلق والغضب .وربما سيأتي يوم
تروى فيه حكاية «ليالي الرياض الحزينة» بكل فصولها .لكن
ً
صمود الحريري كان مدخال رئيسيًا لكل من أفشل محاولة
انقالب آل سعود في لبنان.
لكن الصدمة األكبر في أن لبنان قدم نموذجًا جديدًا عن

متى اجتمع عنده الحق والمنطق صار ،كما يسميه
جبال ال تثنيه عواصف
السيد نصراهللً ،
املفاجآت ،أوالها وأقواها وأكثرها وضوحًا وتأثيرًا ،كانت،
بالنسبة إلى مجانني الجزيرة ،ما قام به رجل اسمه ميشال
عون الذي كان في عداد املغضوب عليهم عند حكام الجزيرة،
ثم صار عدوًا مطلوبًا رأسه في كل لحظة .وإذا كان هؤالء لن
يتوقفوا عن مطاردة سعد الحريري حتى إطاحته ،أو العمل
لبناء رجل على هيئة بهاء أو غيره  ،فإنهم سيسعون بكل ما
أوتوا إلطاحة رئيس الجمهورية ،ليس بتهمة أنه لم يقدم الوالء
لهم يومًا ،وليس بتهمة أنه يقف الى جانب املقاومة ،وليس
بتهمة أنه رفض االنجرار خلفهم في خريف ّ
سموه ربيعًا
عربيًا ،بل ألنه سحب من قلب حنجرتهم لقمة الحريري التي
كانوا يلتهمونها.
عون قبل ربع قرن ،وعون قبل عشر سنوات ،وعون قبل أقل
من سنة ،وعون قبل أشهر قليلة ،هو نفسه الرجل الذي تسيطر
عليه قيمه .أخطاء السياسة والتقدير ال عالقة لها بصالبة
الرجل .ومتى اجتمع عنده الحق واملنطق صار ،كما يسميه
ً
جبال ال تثنيه عواصف وال ّ
يهزه تهويل.
السيد حسن نصرالله،
والذي ال يعرف عون منذ ّ
تصديه للمسؤولية العامة ،ال يعرف
حجم تطور الرجل ،علمًا ومعرفة وخبرة وحكمة .وهو الذي
يجيد التمييز بني الخصومة السياسية وما يسميه الشأن
الوطني .لم يكن وقوف عون ضد االتفاق األميركي – السعودي
– السوري في تسعينيات القرن املاضي وقوفًا عاديًا .وملا عاد
الى بيروتّ ،
تعرف الناس على ثبات موقعه عند جمهوره الذي
ّثبته الزعيم األكثر شرعية عند املسيحيني .وعندما شاهد
آخر الجنود السوريني يغادر لبنان ،لم يحتج الى من يدله على
أن بناء الدول ال يمنع املصالحات والتسويات من دون ذل .وملا

ذك ـ ــر ل ـل ـم ـم ـل ـكــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة
مـنــذ ع ــودت ــه ،أك ــد «أن ـن ــا نــريــد أفـضــل
العالقات مع اململكة ،وخصوصًا أنكم
ّ
تعلمون ما ّ
وتقدمه للبنان».
قدمته
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدوء فـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــاق امل ـ ــواق ـ ــف
انـ ـسـ ـح ــب عـ ـل ــى تـ ـص ــريـ ـح ــات دائ ـ ـ ــرة
الرئيس الحريري الضيقة ،حيث أكد
ال ــوزي ــر ال ـســابــق غ ـطــاس خـ ــوري ،في
حديث تلفزيوني أمس ،أن «خطابات
األمــن العام لحزب الله السيد حسن
نـ ـص ــرالـ ـل ــه كـ ــانـ ــت ت ـت ـم ـت ــع ب ــالـ ـه ــدوء
ً
وتفتح مجاال للتفاهم ،وهذا إيجابي،
والعبرة في التنفيذ».

وفيما أشــار إلــى أن «الـحــريــري عاش
تجربة صعبة ،مرة وقاسية» ،أكد أن
«لــه الـحــق فــي أن يـقــوم بـمــراجـعــة من
حــولــه وبتغييرات قــد تشمل قريبني
وب ـ ـع ـ ـيـ ــديـ ــن ع ـ ـ ـنـ ـ ــه» .وأش ـ ـ ـ ـ ــاد خـ ـ ــوري
بمواقف وزير الداخلية نهاد املشنوق
الــذي «كــان من أول املتصدين لغياب
ال ـح ــري ــري ،ووق ــف مـعـنــا بـكــل مـحـبــة،
وأكد دعمه في مساره».
وقد كان الفتًا أمس تعليق ولي العهد
الـسـعــودي محمد بــن سـلـمــان ،للمرة
األول ــى ،على استقالة الـحــريــري منذ
بداية األزمــة .ففي حــوار مع صحيفة

وقف الى جانب املقاومة في عام  ،2006لم تكن إال شهور قليلة
قد مرت على تفاهمه مع حزب الله .لكنه لم يقف على خاطر
قريب أو بعيد ،صديق أو عدو ،وظل يقاتل الى جانب املقاومة
حتى حققت انتصارًا كان من القليلني الذين رأوه محققًا في
االيام االولى للحرب .وعندما قرر الترشح لرئاسة الجمهورية،
لم يكن يتنازل وهو يفتح االبواب واألذرع لتسويات مع ممثلي
بقية اللبنانيني الذين يريد أن يكون رئيسهم .لم تكن مشكلته
مع تيار آل الحريري أكبر من مشكلته مع «القوات اللبنانية»
وشلة  14آذار .ولكنه ،كان مستعدًا دومًا لتحقيق التسوية
املمكنة .وهو ما حصل عند انتخابه رئيسًا للجمهورية .فال
هو تنازل عن نظرته الى الواقع العربي ،ولم يتراجع عن اقتناعه
ً
باملقاومة ودور سالحها ،وال هو صار رقمًا مهمال ،كما
كثيرون ال أثر لهم أثناء مغادرتهم قصر بعبدا وبعدها.
لذلك ،لم يكن ممكنًا مليشال عون أن يقبل بما حصل مع سعد
الحريري .ولوال خشية عائلة الحريري على سالمته من أي
تصعيد ،لكان ميشال عون قال الكالم الحقيقي من اللحظة
االولى ،وهو الذي أتيح له االطالع على كل تفصيل ممكن
حول حقيقة ما يحصل في الرياض .ومع ذلك ،حرص عون
على وضع برنامج زمني لتصعيد موقفه ،ولم يكن يخاف
الذهاب الى األمم املتحدة شاكيًا السعودية التي تخطف رئيس
الحكومة.
خالل أسبوعني متواصلني ،لم يترك عون عنوانًا في لبنان أو
خارجه إال قصده بحثًا عن آلية تجبر السعودية على إطالق
الحريري .وبينما كان بعض حلفاء الحريري أو الغادرين به
ّ
ينظرون إلبقائه قيد االحتجاز ،والسير في مشروع الفتنة
ّ
السعودية ،كان عون ،بنبل قل نظيره ،يضع جانبًا كل تباين أو
خالف مع الرجل أو اآلخرين .وكان يزيح من على مكتبه كل
امللفات على أنواعها .وكان ينام ويستيقظ على عنوان واحد،
وعلى مهمة واحدةّ :
فك أسر الحريري مدخل إلزامي لحماية
لبنان!
هي من املرات النادرة التي يرى فيها اللبنانيون رئيسًا بهذا
الحجم .حتى أعتى خصومه ،والحاقدين عليه ،اضطروا الى
الصمت وكتم غيظهم ،بينما كان أهل الفتنة يعملون على
ّ
محقون في ما ّ
تثبتوا منه ،وهو أن
إطالق حملة ضد عون ،وهم
ً
غطاء لكل لبنان.
عون صار
أن تكون قويًا اليوم ،بما يكفي لحفظ كرامتك وحريتك ،وبما
يكفي لحفظ مكانتك وحقك في الدفاع عن نفسك ،من دون أن
تكون عرضة البتزاز أو إذالل ،فهذا يعني أن تكون منتميًا الى
عهد ميشال عون.
في العهد العباسي ،ضاق الحاكم أبو جعفر املنصور ذرعًا
بعدم مواالته من قبل سادس األئمة عند الشيعة جعفر الصادق
فأرسل له ِ « :ل َم ال تغشانا (تأتينا) كسائر الناس؟» ،فأجابه:
«ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه وال عندك من أمر اآلخرة ما
نرجوك له».

«نيويورك تايمز» األميركية ،قال إنه
ّ
«ي ـفــضــل ع ــدم مـنــاقـشــة» أزم ــة رئـيــس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،م ـض ـي ـف ــا أن
«القضية تتمحور حول أن الحريري
لــن يستمر فــي توفير غطاء سياسي
لـلـحـكــومــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ال ـت ــي تخضع
ب ـش ـكــل رئ ـي ـســي ل ـس ـي ـطــرة حـ ــزب الـلــه
وطهران».
وفـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ــك ،شّـ ـ ـ ـ ّـدد ال ــرئ ـي ــس
ع ــون ع ـلــى «أن ـن ــا ت ـم ـكــنــا م ــن ت ـجــاوز
األزم ــة ،واستطعنا إعــادة األمــور الى
طبيعتها فــي ف ـتــرة ق ـص ـيــرة ،نتيجة
الــوحــدة الــوطـنـيــة» ،داع ـيــا إل ــى «عــدم

ُ
ال ـخــوف ،فـمــا مــن أزم ــات إال وستحل
وفق مصلحة لبنان ،ولن يؤثر علينا
أح ـ ــد فـ ــي كـ ــل مـ ــا ي ـت ـع ـلـ ّـق ب ـس ـيــادت ـنــا
واس ـت ـق ــال ـن ــا ط ــامل ــا ن ـغ ــل ــب مـصـلـحــة
ل ـب ـنــان ع ـلـ ّـى م ــا ع ــداه ــا» .وكـ ــان الفـتــا
أن ع ــون ك ــل ــف وزيـ ــر ال ــدف ــاع يـعـقــوب
الصراف باملشاركة في مؤتمر وزراء
دف ـ ــاع ال ـت ـح ــالــف اإلس ــام ــي مل ـحــاربــة
اإلره ـ ـ ــاب ف ــي الـ ــريـ ــاض ،ش ــاكـ ـرًا املـلــك
سلمان بن عبد العزيز على الدعوة،
ق ـ ـبـ ــل أن يـ ـ ـع ـ ــود عـ ـ ـ ــون وي ـ ـط ـ ـلـ ــب مــن
الـ ـص ــراف إل ـغ ــاء م ـشــارك ـتــه ،م ــن دون
معرفة األسباب.

