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جورج شاهني

الحدث

بعد ثالث سنوات و8 اشهر و24 يوما عىل توقيفه يف ايران، عاد رجل االعامل نزار زكا اىل لبنان حرا، وقد اصطحبه املدير 
بناء عىل طلب  استعادته،  مهمة  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  كلفه  بعدما  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام 

شخيص تقدم به اىل نظريه االيراين حسن روحاين

مل يكن الحدث عاديا. نزار زكا الذي اوقف 
وهو يف طريقه من احد فنادق طهران اىل 
املطار يف 18 ايلول 2015 عىل يد مجموعة 
خربا  تحول  االيراين،  الثوري  الحرس  من 
مواطن  بأنه  االعتقاد  اىل  بالنظر  بارزا 
لبنانية.  اصول  من  يكون  ان  قبل  امرييك 
اللحظة  من  كشف  قد   كان  ذلك،  اىل 
يف  ايران  يف  اختفائه  عن  للحديث  االوىل 
مؤمتر  يف  يشارك  كان  انه  غامضة،  ظروف 
السيرباين  الفضاء  يف  للبحث  متخصص 
رئيس  نائبة  املؤمتر  منظمة  اليه  دعته 
الجمهورية االيرانية لشؤون املرأة واالرسة 
فيه  للمشاركة  موالفردي،  شاهيندوخت 
بصفته رئيسا للسياسة العامة يف التحالف 
والخدمات   املعلومات  لتكنولوجيا  العاملي 
للمنظمة  العام  واالمني   )WITSA(
)اجمع(.  واالتصاالت  للمعلوماتية  العربية 
متقدمة  خربة  من  ميتلكه  ما  اىل  وبالنظر 
ما  وهو  واالتصاالت،  التكنولوجيا  عامل  يف 
عد استدراجا له فوضعت القضية يف خانة 
ايران  تقول  ان  قبل  التوقيف،  ال  الخطف 
كلمتها يف االتهامات التي وجهت اليه من 

السلطات االمنية والقضائية االيرانية.
طويل  جدل  دار  الخلفيات،  هذه  عىل 
التي  والظروف  للحدث،  االوىل  االيام  يف 
قبل  النوع،  هذا  من  عملية  اىل  قادت 
الرسمية  االيرانية  السلطات  تعلن  ان 
 3 يف  وتحديدا  شهر،  ونصف  شهر  بعد 
ترشين الثاين من العام عينه،  عن اعتقال  
من  امرييك  وهو  زكا  نزار  يدعى  شخص 
مرتديا  الصور  بعض  اظهرته  لبناين.  اصل 
سايد  ريفر  قاعدة  يف  االمرييك  الجيش  زي 
العسكرية يف امريكا، عىل ما جاء يف وكالة 
مهر االيرانية لالنباء. واعتربت ان السطات 

اإلفراج عن نزار زكا من ألفه إلى يائه
اللواء إبراهيم: أُوِقف كلبناني مشتبه به 

اللواء عباس ابراهيم ملتقيا نزار زكا يف طهران يف املرة االوىل.

رئيس 
الجمهورية 

ميشال عون 
مستقبال 

اللواء ابراهيم 
وزكا وعائلته.

اللواء ابراهيم يتحدث يف قرص بعبدا عن انجاز املهمة.

املغربية.  السلطات  يد  2017 عىل  آذار   2
الرتابية  الوحدة  عىل  بالتآمر  اتهمته  اذ 
السلطات  افادت  كام  املغربية،  للمملكة 
اىل  تسلمه  ان  قبل  الرسمية  املغربية 
واشنطن  يف  املختصة  االمريكية  السلطات 
الصادرة  املذكرة  مضمون  منها  التزاما 

طلبت املساعدة اوال من 
االمني العام لحزب الله

في اول لقاء مع زكا سألني: 
"جايي تاخدني معك؟"

نظرا  الدفني،  بالكنز  اوقعت  قد  املعنية 
باجهزة  والوثيقة جدا  الخاصة  عالقاته  اىل 

االمريكية. االستخبارات 
من  توقيف  عىل  اشهر  تسعة  ميض  بعد 
سمته ايران املواطن اللبناين - االمرييك نزار 
زكا، وعىل وقع الضغوط الدولية املختلفة، 

وزارة  باسم  الرسمي  الناطق  اعلن 
انصاري  جابري  حسني  االيرانية  الخارجية 
الرئيس حسن روحاين تحاول  بأن حكومة 
االرساع يف تسوية ملف نزار زكا. فهو من 
وبدفع  سنوات   10 بالسجن  عليه  حكم 
مليون  ونصف  ماليني   4 قدرها  غرامة 
دوالر، مشرية اىل ان نهايتها وعملية اصدار 
الحكم هو من شأن السلطة القضائية، وان 
الحكومة االيرانية ال تتدخل يف القضاء.     

زكا  قضية  بقيت  املعطيات،  هذه  عند 
عام  ونصف  عامني  مدى  عىل  تتفاعل 
تارة  املعلومات  تتواىل  ان  قبل  تقريبا، 
بني  لها  التحضري  يجري  تبادل  عملية  عن 
بعد  االمريكية،  املتحدة  والواليات  ايران 
الدين يف  تاج  قاسم  االعامل  توقيف رجل 
البيضاء يف  الدار  الخامس يف  مطار محمد 

اموال  تبييض  يف  املشاركة  بتهمة  عنها 
بايران  صلة  عىل  ارهابية  منظامت  ودعم 
انه املسؤول االول عن  الله، وعىل  وحزب 
القارة  يف  امواله  وادارة  الله  حزب  متويل 

االفريقية.
بل  متفرجة.  زكا  عائلة  تقف  مل  تزامنا، 

محاولة  يف  واشنطن  يف  اتصاالتها  بدأت 
لالفراج  االمريكية  السلطات  عىل  للضغط 
عنه، عىل غرار سجناء امريكيني  ومعظمهم 
من  جنسيتها  وحاميل  ايرانية  اصول  من 
انه  عائلته  ادعت  وملا  االيرانية.  السجون 
يدفع تكلفة ارتباطه مع الواليات املتحدة، 
االعرتاف  االمريكية  السلطات  رفضت 
بطاقة  ميلك  انه  علام  امريكيا،  مواطنا  به 
خرضاء امريكية، وادعت انه لبناين ما يعني 
ان الحكومة اللبنانية عليها ان تحرك ساكنا 
الحديث  ان  كرث  تبلغ  املجال. كام  يف هذا 
وجود  ال  تبادل  عملية  عن  االمريكيني  مع 

لها عىل هذه االسس.
ويف الوقت الذي توالت فيها الروايات عن 
يزور  انجاله  احد  كان  زكا،  صحة  تدهور 
يقصد  ان  قبل  االمريكية  الخارجية  وزير 
الكونغرس يف مسعى الصدار قانون خاص 
باستعادته من طهران. ثم برزت الخطوات 
التي قادها املدير العام لالمن العام اللواء 
ابراهيم بني بريوت وطهران، والتي  عباس 
الرئيس  وجهها  التي  بالرسالة  توجت 
روحاين،  االيراين  نظريه  اىل  عون  ميشال 
فكانت الخطوات التي ادت اىل اطالقه يف 

11 حزيران املايض.
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اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  تحدث 
عن  العام"  "االمن  اىل  ابراهيم  عباس 
من  زكا  نزار  الستعادة  مهمته  مراحل 
توقيفه  "بعد  اآلتية:  الوقائع  روى  ايران. 
باسابيع قليلة قصدتني زوجته ومحاميته 
عن  معلومات  من  لديهام  ما  وابلغتاين 
اي  دون  من  علم  عىل  كنت  توقيفه، 
قد  زكا  نزار  يدعى  لبنانيا  بأن  تفصيل 
تستعد  زوجته  كانت  ايران.  يف  اوقف 
سمحت  بعدما  له  االوىل  بزيارتها  للقيام 
تلك  منذ  بذلك.  االيرانية  السلطات  لها 
باملسؤولني  االتصاالت  بدأت  اللحظة، 
ان  العتقادي  الله،  حزب  ومع  االيرانيني، 
باالتصاالت  ايجابا  يدفع  ان  امكانه  يف 
زوجته  لقايئ  بعد  االمام.  اىل  الجارية 
للحزب  العام  طلبت املساعدة من االمني 
كنت  لقاء  نهاية  السيد حسن نرصالله يف 
"سرنى  باختصار:  فاجابني  معه،  فيه 
باالطالع  وعدين  انه  يعني  املوضوع". 
بكامل  علم  عىل  يكن  مل  اذ  امللف،  عىل 
تالحقت  القضية.  وحيثيات  التفاصيل 
التطورات يف تلك املرحلة التي كنا نعيش 
عند  البلد.  يف  الرئايس  الفراغ  مرحلة  فيها 
بعد  االوىل.  املرحلة  عربت  الوقائع  هذه 
قد  وكنت  املستجدات  تالحقت  فرتة 
يف  االيراين.  الجانب  مع  اتصااليت  بدأت 
املوضوع  اطرح  كنت  لطهران  زيارة  كل 
التي  االخرية  قبل  ما  الزيارة  يف  واتابعه. 
دعوة  عىل  بناء  عليهم،  ضيفا  فيها  كنت 
رسمية - وتحديدا يف آب املايض - طلبت 
منهم ان التقي زكا فكان الجواب ايجابيا. 
ال  انا  العسكرية.  املراكز  احد  يف  التقيته 
اعرفه وشعرت بأن معنوياته كانت جيدة 
كان  انه  واعتقدت  نحيال،  كان  ولكنه 
يومها  يل  اكد  لكنه  واسعا،  لباسا  يرتدي 
انها مالبسه الخاصة. هو تعرف عيّل عىل 
تاخدين  "جايي  حرفيا:  يل  وقال  الفور، 
الثانية سآخذك  املرة  "يف  اجبته:  معك؟". 

اليوم الطلع عىل وضعك".  معي وانا آت 
املسؤوالن  يومها  معنا  اللقاء  حرض 
والقضايئ.  االمني  ملفيه  متابعة  املكلفان 
جلسة  اىل  اللقاء  تحول  املناسبة،  يف 
مل  انه  علام  ودميوقراطية،  جدية  مناقشة 
يكن لدي اي معلومة عن ملفه قبل هذه 
الجلسة، وفوجئت بالرصاحة املتبادلة بني 
املتحدثني رغم حدة زكا يف الكالم.     يف 
اذا  عام  سؤاله  نزار  جدد  اللقاء  نهاية 
"الظروف  له:  فقلت  معي،  كنت سآخذه 
بالك". بعدها سألته  مل تنضج بعد، طّول 
تدهور  من  فشكا  السجن  يف  وضعه  عن 
الصحف  بقراءة  له  السامح  وعدم  صحته 
التلفزيون، فهو منقطع عن  وال مشاهدة 
العامل واالخبار كام قال. يف الحديث الذي 
مبغادرة   اهّم  كنت  وملا  الحوار،  هذا  تال 
القاعة، قال يل: "اكيد انت ما راح تاخدين 
معك؟". سألته ملاذا يرص عىل هذا املطلب 
وتأيت  السوريني  تعيد  "انت  فقال:  اليوم؟ 
له  اين  باملخطوفني". قاطعته وسألته من 
هذه االخبار؟ فقال يل: "شفتا يف االعالم"، 
املحظر  من  ان  يل  قال  انه  له  عقبت  ملا 
رمبا  لربهة.  صمت  االعالم،  متابعة  عليه 
عىل  اشهر  عرشة  بعد  لسان.  زلة  كانت 
هذا اللقاء، وملا كانت االتصاالت مستمرة 
والحظت  نضجت  االمور  بأن  وشعرت 
اجواء ايجابية، اكتشفت عندها ان فخامة 
رئيس الجمهورية العامد ميشال عون وجه 
الدكتور  االيراين  نظريه  اىل  خطية  رسالة 
بعد  الديبلوماسية.  بالطرق  روحاين  حسن 
ابعادهام،  بكل  وقضائيا  امنيا  ملفه  درس 
جاءته املوافقة عىل اطالقه. عندها كلفت 
اىل  به  لالتيان  الرئيس  فخامة  من  املهمة 
الفرتة عىل  تلك  بقيت طيلة  لكنني  لبنان. 
كانوا  الذين  اهله  ومع  عائلته  مع  تواصل 
ينقلون ايّل االخبار. تواصلت اللقاءات بينه 
وبني افراد عائلته، وقيل يل ان كل حقوقه 

الرشعية مصانة، وكذلك القانونية منها". 

■ ما هو الدور الذي لعبه  حزب الله؟
النه  ايجايب،  االساس  من  الحزب  دور   □
االنسانية  الزاوية  من  املوضوع  اىل  نظر 
وقد  طلبايت.  مع  متجاوبا  كان  اكرث.  ليس 
تبلغت منه اكرث من مرة ان الحديث مع 
مستمر،  وهو  حصل  االيرانيني  املسؤولني 
مثاره.  ليؤيت  الوقت  بعض  اىل  ويحتاج 
مطلعا  لست  انني  برصاحة  اقولها  لكنني 
عىل الخلفيات والتفاصيل. امنا من املؤكد 
ان تدخل الحزب اعطى قوة دفع للرسالة 
الرئاسية وامللف يف محطة ما من العملية 
حتى حصلنا عىل الوعد االيجايب. ال ميكن 
تجاهل دور الرئيس، فهو مل يرتك مناسبة 
القرص  يف  ايراين  مسؤول  اي  فيها  التقى 
امللف،  هذا  معه  يثري  كان  اال  الجمهوري 
اىل ان تحول املوضوع ضاغطا فكان القرار 

االيجايب.

به  تسبب  الذي  االلتباس  تفرس  كيف   ■
النية  عن  كالما  االيرانية  االنباء  وكالة  نرش 
ساعات  قبل  الله  حزب  اىل  تسليمه  يف 
قليلة من تسلمك اياه وليس اىل السلطات 
ملضمون  مخالفا  ذلك  يكن  امل  الرسمية؟ 
الخارجية  وزارة  اصدرته  الذي  البيان 

اللبنانية؟
□ انا عىل ثقة ومتأكد من ان مثل هذا 
االيراين،  الداخل  اىل  موجها  كان  الكالم 
عام  ذلك  نقلوا  رسميا.  كالما  وليس 
وانتم  اعرف  انا  مطلعا.  مصدرا  سموه 
ماهية  وكاعالميني،  كامنيني  تعرفون 
سياسية  لعبة  فهي  جيدا،  املصادر  لعبة 
لتسلم  طهران  اىل  وصلت  ملا  داخلية. 
الذي  الخرب  مضمون  مع  تعاطيت  نزار 
كانت  قاسيا.  فعيل  رد  وكان  هناك  نرش 
االيرانية  املستويات  اعىل  عىل  اتصااليت 
بسحب  وانتهت  املوضوع  هذا  ملعالجة 
من  ومضمونه  الوكالة  من  الترصيح 

التداول.

رسالة  حملت  هل  زكا  تسلمت  عندما   ■
معينة من الجانب االيراين ويف اي تجاه؟

□ ابدا ليس هناك اي رسالة. تبلغت منهم 
مع  املايض  يف  تجاربهم  ان  رصاحة  بكل 
عالقة  لهم  الذين  السجون  يف  املوقوفني 
غري  كانت  االمريكية  املتحدة  بالواليات 
مع  يتفقون  كانوا  انهم  مبعنى  مشجعة. 
صلة  عىل  موقوفني  اطالق  عند  االمريكيني 
اكرث  بالوعود  ينكثون  كانوا  لكنهم  بهم، 
من مرة. ما متنوه عىل نزار ان يتحدث عام 
جرى معه فور عودته اىل لبنان بحرية، من 
دون ان يتعرض اىل ضغوط متنعه من قول 

الحقيقة وعدم اللجوء اىل تضخيم االمور.

■ هل كان نزار زكا ضالعا يف يشء ما؟ وهل 
التهمة التي وجهت اليه كانت حقيقية؟ 

□ طبعا بالنسبة اىل االيرانيني، وكام عرضوا 
ما  يكن  ومل  متورطا،  كان  معي  املوضوع 
بذلك.  افرتاء، فهم مقتنعون جدا  به  قاموا 
رسمية  دعوة  عىل  بناء  طهران  يف  كان 
وجهت اليه. اعتقد انهم مل يكونوا ليقوموا 
مبا قاموا به لو مل يتثبتوا من ان  نزار كان 

رضوريا  يكن  مل  واال  ما،  مكان  يف  متورطا 
االخالل بالربوتوكول الذي كان يحميه.

■ هل تعتقد ان الدعوة  التي وجهت اليه 
كانت من اجل استدراجه؟ 

غري  اوقفته  التي  الجهة  ذلك.  اعتقد  ال   □
هذا  الدعوة.  اليه  وجهت  التي  الجهة 
رئيس  نائبة  معرفته.  الجميع  عىل  امر 

املشاركة اللواء إبراهيم راويًا اىل  دعته  التي  هي  الجمهورية 
يف املؤمتر الذي كان مخصصا للحديث عن 
ليست  بالتأكيد  وهي  السيرباين.  الفضاء 
الجهة التي كان لديها ملفه. نزار ناشط عىل 
مواقع التواصل االجتامعي، ومل تكن زيارته 
يكون  ان  الطبيعي  ومن  اليران،  االوىل 
الفرتة.  تلك  منذ  املراقبة  تحت  موضوعا 
هذا يف املطلق. انا ال اتحمل مسؤولية مثل 
هذا الكالم، ألنني مل ار امللف ابدا. انا غري 
كلفت  وما  الزاوية،  هذه  من  مبلفه  معني 
يف  الطالقه.  باملفاوضات  فقط  يتصل  به 
املناسبة، يهمني ان يعرف الجميع ان نزار 
لديه  بل  االمريكية،  الجنسية  يحمل  ال  زكا 
توقفه  مل  االيرانية  السلطات  دامئة.  اقامة 

كامرييك، بل كلبناين عليه شبهات.

من  لبنان  من  شيئا  االيرانيون  اراد  ■ هل 
خالل هذه الخطوة أم انها مسعى اىل بناء 

عالقات جيدة بني البلدين؟ 
عمق  تؤكد  مبادرة  انها  قوله  ميكن  ما   □
والعالقة  الجمهورية،  رئيس  بفخامة  الثقة 
مل  ولو  بفخامته،  ممثلة  اللبنانية  بالدولة 
ملا  ايران  الحجم يف  مكانة يف هذا  له  تكن 
تجاوبوا معه ابدا. هذا دليل عىل ان ايران 

ليست رشيرة اىل هذا الحد. 

لبنان  بني  امني  تنسيق  هناك  هل   ■
وايران، وكيف تصف العالقة معها؟

اجهزة  مستوى  عىل  قائم  التنسيق   □
عالقة   له  ما  كل  يف  االيرانية  املخابرات 
بيننا  القامئة  العالقة  يشبه  باالرهاب 
املنطقة  يف  جهاز،  اي  او  سفارة،  اي  وبني 
واوروبا وامريكا ودول العامل كلها. بالتأكيد 
ما  كل  يف  للمعلومات  وتبادل  تعاون  مثة 
االرهاب  مكافحة  عنوان  تحت  يندرج 
وايران  الله  حزب  بني  العالقة  ومواجهته. 
ان  ميكنه  حزب  او  فرد  اي  طبعا.  مفيدة 
يساعد عىل اطالق اي لبناين موقوف اينام 
هذا  كان  اذا  فكيف  بجهوده،  نرحب  كان 
الحزب هو حزب لبناين وميثل رشيحة من 

اللبناين. املجتمع 

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم متحدثا اىل "االمن العام".

قيل لي ان جميع حقوق 
الشرعية والقانونية  زكا 

كانت مصانة

لم يترك الرئيس عون 
مناسبة مع مسؤول ايراني 

اال اثار معه ملف زكا


