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من دون رقابة

  
التالزم   (تهانينا للرقابة اللبنانية     سورية ب ى اذا                   ). وال ع، حت ديم النف ع الكتب ع أّن من ا اقتنعت ب دو انه يب

سلة          "إي-ترآيبة آارين "آانت فاضحة على غرار      ر من سل اع    " إس.آ.إس"، االصدار االخي ذي يب وال
ة ان          . علنًا في المكتبات منذ اسبوعين     اء الرقاب ان مدى ارتق سيرًا          ويكفي لتبي دم تف ة تق ذآر ان الرواي  ن

ل                     روت، مث ة في بي الغتيال الياس حبيقة وتقحم في حبكتها، بل وفي حواراتها، شخصيات تعّد مرموق
ة    " جهاز االمن واالستطالع  "مدير المخابرات اللواء ريمون عازار ومسؤول فرع   وات العربي في الق

  !السورية العقيد الدآتور رستم غزالة
  

يًا                      على جري عادته، ي    سج اطارًا سياس ة لين ائع حقيقي ه من وق رار دو فيليي سي جي نطلق المؤلف الفرن
نج   "لمغامرات بطله    ه      "صاحب السمو الرفيع االمير مالكو لي أ الي ذي تلج ، االرستوقراطي النمسوي ال

رت شؤون                 ا تعّث رة، البيت االبيض مباشرة، آلم سنوات االخي ة، وفي ال وآالة االستخبارات المرآزي
وانى عن استخدام احداث              . طورية االميرآية في احد اصقاع العالم     االمبرا حتى ان دو فيلييه لم يعد يت

ا     (السياسة الدولية التي يمتّص دمها في عناوينه نفسها          ة     "راجع مقالن سياسة الدولي في  " مصاص دم ال
ة،  ذه الزاوي ن عنو ). ٤/٢/٢٠٠٢ه م م ك، اذ يفه ى ذل ل عل ر دلي ر خي ه االخي ه سياوآتاب ه ان شف ن ك

، هذه السفينة التي ضبطتها البحرية االسرائيلية في البحر االحمر            "إي-آارين"الوجه الخفي لقضية ال   
ى                    مطلع هذه السنة وعلى متنها حمولة من االسلحة ادعت حكومة آرييل شارون انها آانت ستذهب ال

سطيني ياسر                 رئيس الفل ات في رام    السلطة الوطنية الفلسطينية والتي آانت احد اسباب حصار ال عرف
  .نحن اذًا في قلب الحدث. اهللا
  

***  
  

ائج  تيعاب نت ي اس ه ف أخر دو فيليي م يت ة١١/٩ل نعته الرابح ى ص ورك.  عل داءات نيوي ب اعت  عق
د               ي العه . وواشنطن مباشرة، اختار ان يهرب الى مملكة النيبال المضطربة بعد مقتل ملكها على يد ول

نج في        . مته في شرح ظروف الهجوم الطائر         لكنه عاد في الرواية الالحقة وقدم مساه       الكو لي نجح م ف
ة   شف هوي ن الدن "آ يف ب ي ال "س سابق ف ل ال ي"، اي العمي ة   ." إي.آي.س ى عملي رف عل ذي اش ال

ان        " القاعدة" اريبي آ على االراضي االميرآية ثم انصرف الى تدبير هجوم جديد في احدى جزر الك
رآيين ل سياح االمي اة اآلالف من ال ذهبيتينوسيودي بحي ين ال ساحر ذو العين ر ال دخل االمي م يت ي   ل ف

سافة                   . اللحظة االخيرة  سرعة ان يأخذ م ودة، استطاع ب لكن االهم ان دو فيلييه، رغم عنصريته المعه
وس  ن ه اب"ع ى االره ن " الحرب عل وش االب سكن ادارة ب ذي ي رة،  . ال ه االخي ي روايت و ف ا ه وه

ر وفي خ       (والثالثة هذه السنة     ة           فهو مؤلف غزي اب المرتزق ساعدين والكت د من الم ه العدي ، يرسم   )دمت
ة خا ة"عة المالءت ضصورة ادارة اميرآي صقرينا "بواسطة" ليكودي شارد " ل وفيتز وريت ول وولف ب

  .متحفظة عن انحياز الرئيس بوش الى سياسة شارون." إي.آي.سي"بيرل، فيما ال
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ه،          ، تريد وآالة االستخبارات المرآزية    "إي-ترآيبة آارين "في    ان تثبت لبوش ان شارون ضحك علي
ل ابيب        الباخرةفالرواية االسرائيلية عن اعتراض      تم استدعاء   .  ال تنطلي على مندوب الوآالة في ت وي

  .العميل الخاص مالكو لينج لهذا الغرض، فيبدأ تحقيقًا سيأخذه من غزة الى بيروت مرورًا بقبرص
  

د         سطينية      في غزة يلتقي مالكو مجددًا اللواء امين الهن ابرات الفل د المخ ي "اسمه   . ي، قائ عاطف  " االدب
شك اًال لل رك مج ة وصفه ال تت ع . الحسيني لكن طريق زة م ة ممي ى عالق د بن ان االميرالنمسوي ق وآ

ات                         ال ياسر عرف ة الغتي اط محاول ا حول احب ام ودارت حبكته ل ع ة صدرت قب ه في رواي اللواء ذات
ذي طرأ              ". ماسح"دبرها االسرائيليون بالتالعب بخلية من       ل ال ى التحول الهائ د عل وفي الحالين تأآي

ة   اط الغربي ي االوس سطيني ف ى صورة الفل سلة  (عل ن سل دم م ات االق ع الرواي ة م خصوصًا بالمقارن
  ").إس.آ.إس"
  

تم    لف نفسه   كاذا آان اللواء الهندي يتجّسد باسم حرآي، فان دو فيلييه لن ي            عناء تمويه هوية العقيد رس
دق                   ةغزال ه في فن ع مكتب ه وموق اج "، بل افرط في الواقعية، واصفًا مالمح وجه ، من دون ان    "بوريف

يئة  . ينسى تحديد عالقته التراتبية مع اللواء غازي آنعان   ا  (هنا ايضًا، الصورة االجمالية ليست س ربم
رع اخ         ). هذا ما يفسر قرار السماح بدخول الكتاب الى لبنان         ه يخت ان دو فيليي ًا بعض    فحتى اذا آ تراع

اج "التفاصيل التي يريدها مفزعة، آأن يصف غرفة تعذيب في قبو ال           رة اسفلت    او"بوريف   يرصد حف
سميها                    ا ي سبق ان سمعنا به م ي ة ل ة او يحكي عن هيئ ضاحية الجنوبي ى في ال امين القتل ترمى فيها جث

ان االنطب      ) مع مفعول رجعي  (ويعهد بها   " مكتب االغتياالت " ه عن      الى اللواء آنعان، ف ذي يعطي اع ال
م     "ممسوك"السوريين انهم يريدون احسن العالقات مع الغرب وان لبنان في عهدتهم بلد              ، واهللا اعلم آ

  .يحب رجال االمن هذا الوصف
   

***  
  

دو اضعف                       ه تب ة، اال ان واقعيت سمية بعض المسؤولين باسمائهم الحقيقي اذا آان دو فيلييه ذهب الى ت
ه               . الى اغتيال الياس حبيقة   من العادة حين يأتي االمر       ًا، مع احتفاظه ل مًا مموه ه اس ليس ألّنه اختار ل

ادة تحريك   "إي-آارين"بقضية ال" الياس آرم"، ولكن ألن طريقة توريط المدعو .H.Kبلقب   ، بعد اع
الترآيبة قابلة  . عالقته به، ال تتالءم مع المكانة التي ظل يحتّلها الشخص المرّمز اليه           " الموساد"جهاز  

ة           (للتصديق   ة المتابع ا ال تتطلب    )لن ندخل في تفاصيلها حتى ال نحرم القراء متع يالً "، لكنه ذا  " عم به
ال              ًا الغتي سيرًا مقنع رم   "المستوى، وال تقدم في اي حال تف اس آ ا   من الواضح     ". الي ه     هن  ان دو فيليي

سرع هو  )الممنوع في لبنان" (آوبرا"اآتفى بقراءة سريعة لكتاب   د     ، ولعل هذا الت سر آيف يعم ا يف  م
ة واحدة            " تعميد"المؤلف الى    ه في جمل اده واعدام وزير        –مروان حم ول ال ا يق سه  " الضحية " آم بنف

سيحية                        –مبتسمًا   ائالت الم اء الع داد ابن ي شمعون في ع ه ودان  اذ يورد اسمه مع اسمي طوني فرنجي
  "!الياس آرم"الكبرى الذين قضوا على يد 

  
ال ايض        سياحية        وما يقال عن حبيقة يق سية            "ًا عن المالحظات ال امرة جن ين مغ ا المؤلف ب التي ينثره

ه االخرى، وخصوصًا التي           . ومحاولة اغتيال  ات دو فيليي فمن الواضح، بالنسبة الى من يعرف رواي
ة                 الحؤول دون مغالطات مريب فيحكي عن    : تتعلق بلبنان منها، انه لم يقم بجهد ميداني وتوثيقي آفيل ب

 مئة الف ليرة من محل مرموق للثياب ال يجيدون فيه علم الحساب دون مستوى                  بضاعة بقيمة  شراء  
، او يلبس بائعات الهوى في"االنيقة والفارغة" ليرة، او يصف مطاعم الوسط التجاري بالمليوني
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م    " آوت دو بوف  "اآبر فنادق العاصمة منديًال، حتى ال نذآر الهجوم المجاني على نوعية ال            في مطع
  . على ما يدعيه الذواقة–عداده لها اشتهر بحسن ا

  
ة              ة اللبناني ى الرقاب التالزم   (لكن ذلك سبب اضافي لتجديد التهاني ال سورية ب د       ). وال م تع اذا ل سمعة  "ف

ذ                    " البلد سهم بتنفي حجة للمنع، فهذا يعني ان احدًا من الرسميين لن ينزعج بعد اآلن اذا قام اهل البلد انف
  .لمرةعيوبه، ومن دون مغالطات هذه ا
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