
ــ قبل اللقاء، أعطاني عنصر االستخبارات 
اإلسرائيلية املذكور مواصفاته. إنه قصير 
وممتلئ البنية، كي أتمكن من التعرف إليه 
داخل املقهى وذلك عند املحادثة الهاتفية 

بيننا وال أذكر االسم الذي أعطاني إياه.

س: ما هو برأيك السبب وراء طلب االستخبارات 
اإلسرائيلية لقاءك في باريس؟ 

هو  طلبهم  وراء  الحقيقي  الــســبــب  إن  ـــ  ـ
تجنيدي للعمل ملصلحتهم.

س: م��ا ه��و امل��رك��ز األخ��ي��ر ال���ذي كنت تشغله 
كضابط في الجيش اللبناني؟ 

ــ املركز األخير كان رئيس فرع مكافحة 

5 سياسة

»شاهدوني على المنار«...  عـبارة أوقعت كرم
باريس ــ بّسام الطيارة 

اللقاء الخامس بني الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي والرئيس السوري 
دقيقة  و٤٦  ســاعــة  دام  األســــد  بــشــار 
وتــخــّلــلــه غــــداء عــمــل حـــضـــره، حسب 
لإلليزيه  العام  السكرتير  املعلومات، 
كلود غيان والدكتورة بثينة شعبان، 
أن تلتحق  إلــى مترجمة، قبل  إضافة 
بـــهـــم حـــرمـــا الـــرئـــيـــســـني. وقـــــف حــشــد 
كبير من الصحافيني في باحة القصر 
الـــرئـــاســـي الــفــرنــســي يــنــتــظــر خـــروج 
األســد، وخصوصًا أن إعــام اإلليزيه 
كان قد نصب ميكروفونًا لضيفه، ما 
يعني أن »طــرح األسئلة ممكن ال بل 

مرغوب«. 
السؤال األول كان عن لبنان واملبادرة 
ـــــ السعودية. رد األسد بأنه  السورية 
»ليس هناك أي مبادرة كما يطرح منذ 
أشهر«، بل تنسيق فرنسيـ ــــ سعودي 
ـــ ســــــوري. وأكـــد  ـــ ـــ ـــ وتــنــســيــق فــرنــســي ـ
لبناني وليس   هــو 

ّ
»الــحــل أن  األســـد 

 
ّ

وأن سعودّيًا«  أو  فرنسّيًا  أو  سوريًا 
دارت  الفرنسي  الرئيس  مع  املناقشة 
حـــول »كــيــفــّيــة تــســهــيــل األفـــكـــار الــتــي 
الــهــدف كــان وال  تــطــرح لبنانيًا« وأن 
يزال »معرفة أين تلتقي هذه األفكار« 
أّكــــد األســــد »أن ال مــصــلــحــة ألحــد  إذ 

بحصول فتنة في لبنان«. 
الواقع، بحسب مصادر متعددة،  في 
مــنــهــا الـــقـــريـــب مــــن الــــوفــــد الـــســـوري 
يــدور  مــا  »الــعــارف بمجريات  ومنها 
فــــي اإللــــيــــزيــــه«، فـــــإن الـــحـــديـــث حـــول 
لــم يشغل الحيز األوحــد  لــبــنــان، وإن 
فـــــي لــــقــــاء يـــــــوم أمــــــــس، كـــــــان الـــطـــبـــق 
األســـاســـي عــلــى طــاولــة غــــداء الــعــمــل. 
وبــحــســب هــــذه املـــصـــادر املــتــقــاطــعــة، 
بشأن  اتفاق  أي  بغياب  الجزم  يمكن 

امللف اللبناني. 
وتــــعــــزو املــــصــــادر هـــــذا الـــجـــمـــود فــي 
امللف اللبناني، رغم العاقات الدافئة 
بـــــاعـــــتـــــراف الــــجــــمــــيــــع، إلـــــــى ســـبـــبـــني، 
واحـــــــد يــتــعــلــق بـــالـــجـــانـــب الــــســــوري 
واآلخــر بالفرنسي: السوري، بحسب 
مــصــدر مــقــرب، تمسك دمــشــق بمبدأ 
اللبنانية خــّط أحمر ال  »املــقــاومــة  أن 
يمكن اتهامها بأي شكل من األشكال« 
إلــى جانب كــون »حــزب الله جــزءًا من 
أمـــن ســوريــا الــقــومــي«. أمـــا الفرنسي 
فــهــو »رغـــم حــســن الــنــيــة الــفــائــق لــدى 
ســـاركـــوزي« غــيــر قــــادر عــلــى »تــقــديــم 
تــخــرج حلواًل  عملّية«  اقــتــراحــات  أي 
لألزمة، ما عدا »الرغبة في املساعدة، 
وهو ما يعترف بجديته السوريون«. 
وتــؤكــد هـــذه املـــصـــادر أن »الــجــانــبــني 
يــتــبــادالن االعــتــراف بـــدور كــل منهما 
فـــــــي الــــــــدفــــــــاع عـــــــن االســـــــتـــــــقـــــــرار فـــي 
لبنان«، ويتفقان على ضــرورة عودة 
»الـــحـــكـــومـــة الــوطــنــيــة إلــــى مــمــارســة 

عملها«. 
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، كـــشـــفـــت املــــصــــادر 
أن مــعــلــومــات أمــيــركــيــة وصــلــت إلــى 
عاصمة األمويني تقول بأن »ال فائدة 
ـــــ األســــد فــي ما  مــن لــقــاء ســـاركـــوزي 
الـــلـــبـــنـــانـــي«. ورّدت  بـــاملـــلـــف  يــتــعــلــق 
دوائر القرار السورية بأن »العاقات 
بني باريس ودمشق ليست محصورة 
بامللف اللبناني«، وهو ما أكده بيان 
اإللــيــزيــه الــــذي صـــدر عــقــب لــقــاء يــوم 
أمـــــس. كــمــا عـــّبـــر خــبــيــر فــرنــســي عن 
عدم تعجبه من »محاولة األميركيني 
خـــربـــطـــة الـــــــزيـــــــارة«، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن 
»تــــســــريــــبــــات ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس« كــشــفــت 
في  األميركية  الدبلوماسية  تشكيك 
انفتاح ساركوزي على دمشق، الفتًا 

إلـــــى أن »غــــيــــاب الــــاعــــب الـــســـعـــودي 
بــســبــب مــــرض املـــلـــك عــبــد الـــلـــه يــربــك 
قادرين  غير  وهــم  كثيرًا«  األميركيني 
على »قــــراءة تــوّجــه الــريــاح« فــي قمة 
السعودي. ويضيف  األساسي  الهرم 
أن »املــعــمــعــة االنــتــخــابــيــة فــي مصر« 
تزيد من توجه األميركيني إلى إبطاء 

التعامل بامللف اللبناني. 
وفي هذا السياق، نفى مصدر سوري 
مقرب جدًا من امللف »جملة وتفصيًا 
وجود ما يسمى وديعة« بني الرياض 
ودمـــشـــق تــتــعــلــق بـــالـــقـــرار االتــهــامــي 
املنتظر، ووصف األمر بأنه »تخيات 
صحافية«. وعّلق مصدر دبلوماسي 
عـــلـــى »الــــخــــبــــر« بـــقـــولـــه »هـــــــذه أمــــور 
قــضــائــّيــة ولــيــســت ألــعــابــًا ســيــاســّيــة« 
للمحكمة  تأكيد »دعــم فرنسا  وأعــاد 

الدولية وحيادها«. 
املـــلـــف  فــــــي  الـــــجـــــمـــــود  أنــــــــه رغــــــــم  إال 
الــلــبــنــانــي، لـــم تــخــف عــلــى املــراقــبــني 
املــلــفــات األخـــــرى الــتــي يــمــكــن إيــجــاد 
»مـــــربـــــع اتـــــفـــــاق« بـــشـــأنـــهـــا، بــحــســب 
أكــــثــــر مــــن مــــصــــدر. ويــــأتــــي بــالــطــبــع 
مـــلـــف إعــــــــادة مــــســــار الــــتــــفــــاوض بــني 
الزيارة  دمشق وتل أبيب، وقد كانت 
مناسبة كي يكشف األســد عن تطور 
جـــديـــد بـــإعـــانـــه »تــشــجــيــع فــرنــســا« 
على الــخــوض فــي هــذا املــســار بعدما 
كانت دمشق تعارض كل »خروج عن 
الــوســاطــة الــتــركــيــة«. وأّكــــدت مصادر 
سورّية مقربة أن »ال مانع لدى دمشق 
إلــى إحياء هذا  من أن تسعى فرنسا 
املــســار«. ونّوهت هــذه املصادر بدور 
»السفير جان كلود كوسران« املبعوث 
الـــشـــخـــصـــي لـــلـــرئـــيـــس ســــــاركــــــوري، 
كـــاشـــفـــة عـــــن أن األســــــــد ســيــســتــقــبــل 
كـــــوســـــران »املــــســــتــــعــــرب« فــــي فــنــدقــه 
)أمس( »لسماع ما لديه منذ أن التقاه 
آخــر مــرة فــي دمــشــق« فــي إشـــارة إلى 
»اإلجـــابـــات الــتــي يــمــكــن أن يــكــون قد 
حملها معه من الطرف اإلسرائيلي«. 
 

ّ
كذلك أشارت بعض املصادر إلى »شق
ثقافي« ستتكفله »عاقة خاصة بني 
كــارال بروني وأسما األســد« عقيلتي 

الرئيسني. 

ال جلسة للحكومة 
أشارت أوساط وزارّيــة إلى أن رئيس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري بــحــاجــة 
ماّسة إلى عقد جلسة ملجلس الوزراء، 
وذلـــــــك لــيــظــهــر صــــادقــــًا بـــعـــد كــامــه 
فــي فــرنــســا. وأضــافــت هــذه األوســـاط 
أنـــه كـــان يــنــوي الــدعــوة إلـــى الجلسة 
لــم يفعل.  لكّنه  األســبــوع،  نهاية هــذا 
أراد جلسة  الــحــريــري  أن  إلــى  ولفتت 
يكون ملف شهود الــزور على جدول 
أول،  بندًا  يكون  أن  دون  مــن  أعمالها 
وخصوصًا أن تحديد جدول األعمال 
يـــعـــود لــرئــيــس الـــحـــكـــومـــة، وهـــــذا ما 
رفـــضـــتـــه قــــــوى املــــعــــارضــــة الــســابــقــة 
انــــطــــاقــــًا مــــن أن الـــجـــلـــســـة األخــــيــــرة 
توقفت خال بحث هذا امللف، على أن 
ُيستكمل البحث في الجلسة الاحقة. 
وأشـــــــارت أوســــــاط ســيــاســّيــة إلــــى أن 
سليمان  ميشال  الجمهورّية  رئــيــس 
االشتراكي  التقدمي  الحزب  ورئيس 
املزيد  ُيريدان  جنباط،  وليد  النائب 
مــــن الــــتــــواصــــل الـــســـيـــاســـي، حـــتـــى ال 

تتفّجر الجلسة. 
السابقة حّاً  املعارضة  وتطرح قوى 
إّما اللجوء إلى التصويت  من اثنني: 
والــــقــــبــــول بـــالـــنـــتـــيـــجـــة كـــمـــا تـــخـــرج، 
وإمــــا إحـــالـــة املـــوضـــوع إلــــى املــجــلــس 
العدلي، الذي ُيقّرر ما إذا كان هذا من 

صاحّياته أو ال. 

األسد: ال مبادرة بل تنسيق 
لتسهيل الحّل اللبناني 

هذا الشخص باالتصال بي على هاتفي 
اللبناني بمعدل مرة كل ثاثة أشهر ما 

بني عامي 2005 و200٦ حسب ما أذكر.

س: ما هي وطيفة املدعو موسى الذي قابلته في 
عاليه عام 1982؟

ــــــ إن مــــوســــى هــــو ضــــابــــط اســـتـــخـــبـــارات 
إســرائــيــلــي كــان مــوجــودًا فــي لبنان اثناء 

االحتال اإلسرائيلي للبنان عام 1982.

س: ما هو اسم الشخص الذي اتصل بك هاتفيًا 
ل��ق��اءك في  بأنه صديق موسى وطلب  وأخ��ب��رك 

فرنسا؟ 
ــ ال أعرف اسمه 

س: م���ا ه���ي وظ��ي��ف��ة ال��ش��خ��ص امل���ج���ه���ول ال���ذي 
التقيته في فرنسا؟

 لي 
ّ

مــن خــال تعريفه لــي عــن نفسه، تبني
أنه من أعضاء االستخبارات اإلسرائيلية.

س: م��ا ه��و رق���م ه��ات��ف ع��ن��ص��ر االس��ت��خ��ب��ارات 
اإلسرائيلية الذي التقيت به في باريس؟ 

أجهل رقمه.

س: ك��ي��ف ت��واص��ل��ت ه��ات��ف��ي��ًا م��ع��ه ف���ي ب��اري��س 
وتقابلتم في أحد املقاهي وأنت تجهل رقمه؟ 

ـــ لــقــد أخــبــرتــه هاتفيًا عــن مــوعــد زيــارتــي  ـ
لباريس، وقد اتصل بي على رقم هاتفي 
الفرنسي 0٦٦0٦3771٤ أثناء وجودي في 
أحد  في  والتقينا  مــوعــدًا،  باريس محددًا 

املقاهي.

س: برفقة من كنت عندما التقيته في باريس؟ 
ـ كنت بمفردي.

س: عـــنـــدمـــا الــتــقــيــت بــــه كـــيـــف عــــــّرف عــن 
نفسه؟ 

واحدة من الخرائط التي كان العمالء يستخدمونها )أرشيف ــ هيثم املوسوي(
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السياسي المشهد 

اإلرهــــــــــــــاب والــــتــــجــــســــس فــــــي مــــديــــريــــة 
عام  لغاية   1988 عــام  مــن  االستخبارات 

 .1990

س: ه���ل ت��ع��ّد ن��ف��س��ك م���ن ال��ض��ب��اط أص��ح��اب 
الخبرة في مجال االستخبارات؟ 

ــ نعم، بكل تأكيد، فأنا أملك خبرة واسعة 
في هذا املجال.

االستخبارات  قيام  عن  أح��دًا  أخبرت  هل  س: 
اإلسرائيلية بمحاولة لتجنيدك في باريس؟ 

ــ كا، إن هذا لم يحصل.

س: ه��ل ت���رى أن ت��ع��ّرض رئ��ي��س س��اب��ق لفرع 
م��ك��اف��ح��ة اإلره�������اب وال��ت��ج��س��س ف���ي م��دي��ري��ة 
االس����ت����خ����ب����ارات مل����ح����اول����ة ت���ج���ن���ي���د م�����ن ق��ب��ل 
االستخبارات اإلسرائيلية العدوة، من دون أن 
يعمد ال��ى إخ��ب��ار أح��د ع��ن ه��ذا امل��وض��وع، أمر 
في  واس��ع��ة  خ��ب��رة  تملك  ب��أن��ك  علمًا  طبيعي، 

مجال االستخبارات؟
ـــــ أفــيــدكــم بــأنــي تــعــاطــيــت مـــع املــوضــوع 
من خال الشق السياسي فقط، وقطعت 

الطريق على محاولة التجنيد.

س: م����اذا ك���ان م���ن امل��م��ك��ن أن ي��ح��دث ل���و أن��ك 
تكلمت باملوضوع مع مدير فرع االستخبارات 
وأع���ط���ي���ت���ه رق������م ال����ه����ات����ف ال��������ذي ات����ص����ل ب��ك 

اإلسرائيليون من خالله؟ 
قد  الفترة كنت  فــي تلك  أفيدكم بأنني  ــــ 
انتهيت من الخدمة في الجيش اللبناني، 
وكــنــت أعـــرف أن الــعــديــد مــن اللبنانيني 
يــتــلــّقــون اتــــصــــاالت مـــن االســـتـــخـــبـــارات 
اإلســرائــيــلــيــة، لـــذا لــم أعـــر املـــوضـــوع أّي 

اهتمام.

س: ماذا يفعل املواطن اللبناني العادي عندما 
يتعرض ملحاولة تجنيد من قبل االستخبارات 

اإلسرائيلية؟ 
ــــ عــلــى املـــواطـــن الــلــبــنــانــي الـــعـــادي الــذي 
يــــتــــعــــرض ملــــحــــاولــــة تـــجـــنـــيـــد مــــــن قــبــل 
االســتــخــبــارات اإلســرائــيــلــيــة أن يرفض 
املـــوضـــوع وأن يــخــبــر األجـــهـــزة األمــنــيــة 

اللبنانية عن األمر.

س: ه���ل ت��ص��رف��ت وأن����ت رئ��ي��س س��اب��ق ل��ف��رع 
م��ك��اف��ح��ة اإلره�������اب وال��ت��ج��س��س ف���ي م��دي��ري��ة 
اللبناني  املواطن  يتصرف  كما  االستخبارات 

العادي؟
ــــ كــا، لــم أقــم بما يتوجب عــلــّي لناحية 
إخــبــار األجـــهـــزة األمــنــيــة الــلــبــنــانــيــة عن 

املوضوع.

س: م��ا ه��و سبب إخ��ف��ائ��ك ه��ذا امل��وض��وع عن 
األجهزة األمنية اللبنانية؟

ــ لقد كان ذلك من باب التقصير.

ت���ب���رر اس���ت���م���رار ت��واص��ل��ك  ل���ك أن  س: ك��ي��ف 
الهاتفي مع شخص أنت تعلم جيدًا أنه يعمل 
ثالثة  كل  م��رة  اإلسرائيلية  االستخبارات  في 
أشهر ولثالث م��رات؟ وما هو فحوى الحديث 
ومبرر التواصل الهاتفي بينكما خالل وجودك 

في لبنان؟
ــــ أفــيــدكــم بــأنــه بــعــد الــلــقــاء فــي بــاريــس، 
اتــصــل بــي الــشــخــص الـــذي أجــهــل اسمه 
مرتني فقط، بمعدل مرة كل ثاثة أشهر 
تــقــريــبــًا. املـــرة األولــــى كــانــت لاطمئنان 
فــقــط، واســتــمــرت حــوالــى دقــيــقــة. واملـــرة 
الــثــانــيــة أيـــضـــًا لــاطــمــئــنــان، وكـــنـــت في 

املرتني أشكره على سؤاله.

التي طلبها »صديق  املعلومات  ه��ي  م��ا  )غ���دًا: 
موسى« من فايز كرم؟( 

»األخبار« تنشر محضر التحقيق بعد صدور القرار   الظني

كنت أعرف أن
 العديد من اللبنانيين 
يتلّقون اتصاالت من 

االستخبارات اإلسرائيلية، 
لذا لم أعر الموضوع أّي 

اهتمام

على المواطن الذي 
يتعرض لمحاولة تجنيد 
أن يخبر األجهزة األمنّية 

اللبنانّية عن األمر

العالقات السورّية ــ الفرنسّية في تقارب مّطرد. 
على األقل هذا ما تظهره زيارة الرئيس بشار األسد 

لإلليزيه، حيث نفى وجود مبادرة سورية ـ سعودية 
لحّل األزمة اللبنانّية


