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  كل مواطن خفير
  سعيد تقي الدين

  صفحة. 152. 200بيروت" دار فجر النهضة، 
  

الدول احلديثة تنشـــئ، عند قيامها، أجهزة جلمع املعلومات وحماية أمنها الداخلي، 
والســــــيطرة على معابرها. والحقاً، عندما تســــــتقر وتقوى تبدأ بإنشــــــاء أجهزة أمنية ذات 
مهمـــات خـــارجيـــة. إن الـــدولـــة الوحيـــدة يف العـــامل التي أنشــــــــــــــأت، فور والدتهـــا، جهـــاز 

قول موشـــــــــــيــه دايــان إن دور االســـــــــــتخبــارات اســـــــــــتخبــارات خــارجيــاً هي إســـــــــــرائيــل. وي
كان يوازي دوماً دور الطيران واملصــــفحات. ويعترف حممد حســــنين هيكل  اإلســــرائيلية

، كانوا يعرفون حتى أســـــــماء الطيارين املصـــــــريين 1967ين، قبل ســـــــنة اإلســـــــرائيليبأن 
وكذلك الشــــــــيفرة الســــــــرية للطيران احلربي، بينما أحصــــــــى األديب ســــــــعيد تقي الدين، يف 

يف لبنان، مع العلم أن إمكانات "جلنة  إســرائيليةاخلمســينات، عشــرين شــبكة جاســوســية 
. ترى، كم هي  كل مواطن خفير" التي أســســها ســعيد تقي الدين كانت ضــئيلة وهزيلة جداً

اليوم يف لبنان والعامل العربي؟ ال أبالغ إذا قلت إن أعدادها  اإلســـرائيليةأعداد الشـــبكات 
شـــــــــــبكات غير الرابحة يف "اللوتو" اللبناين. فنحن منذ أن توقفت ربما تســــــــــــاوي أعداد ال

احلرب األهلية يف لبنان، واســـــــــــتعادت الدولة اللبنانية ســـــــــــلطتها على إقليمها، ال نكاد 
نفرغ من قراءة أخبار إلقاء القبض على هذه الشـــــــبكة اجلاســـــــوســـــــية حتى تدهمنا أخبار 

ثل أرحام األرانب ما أن تُفرِغ ما شـــبكة أُخرى. كأن البلد فضـــاء رحب للجاســـوســـية، أو م
فيها حتى تمتلئ ثانية. وربما يشـــــــــــير هذا الوضـــــــــــع إىل تهتك حس اخلفارة لدى الطيف 
الواســـــــــــع من املواطنين. لكن احلال مل تكن، منذ نحو نصـــــــــــف قرن، كما هي اليوم. ولعل 

. ففي ســــــنة   ، أســــــس األديب اللبناين الراحل1954األمر كان، يف املاضــــــي، أفضــــــل كثيراً
 إســـــــــرائيلســـــــــعيد تقي الدين "جلنة كل مواطن خفير" لهدف وحيد هو كشـــــــــف جواســـــــــيس 

وعمالئها يف لبنان والعامل العربي، وحتفيز روح اخلفارة بين اللبنانيين والســـــــــــوريين 
  ين يف ذلك الوطن.الفلسطينيو

فضـــــــــــحت "جلنة كل مواطن خفير" الكثير من خفايا الوجود الصـــــــــــهيوين يف لبنان، 
لى للحكومات العربية يف هذا احلقل الشــــــائك، وكشــــــفت أســــــماء بعض وقدّمت خدمات ج

العمالء، أمثــال حــاييم نتنــائيــل وجوزف فــارحي وبنــك زخلــة. وتوىل ســـــــــــعيــد تقي الــدين 
بنفســـــه تعقب املعلومات وجمعها وتمحيصـــــها ونشـــــرها على الناس يف صـــــورة مقاالت 

وأربعين عاماً، يتيح نارية فاضحة. وها هو الباحث احملقق جان دايه، بعد نحو خمسة 
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لنا االطالع، جمدداً، على تاريخ هذه اللجنة، وإعادة قراءة وثائقها ومقاالت مؤســـــســـــها. 
فقد انبرى، بصـــــــبر وأناة، إىل إعداد هذا الكتاب، وتمكن من جمع عشـــــــرين مقالة لســـــــعيد 
تقي الدين فضـــــالً عن عشـــــر وثائق تدور كلها على فضـــــح النشـــــاط الصـــــهيوين يف لبنان 

  يف آن واحد. ومكافحته
امتلك األديب سعيد تقي الدين روحاً وثابة ولهباً بركانياً عاصفاً مل يبترد قط. ولو 
امتلك كل امرئ اليوم قبســـــــــــاً من هذا اللهب، كما جتلى عند ســـــــــــعيد تقي الدين، لكان كل 

من زرع اجلاســـــــــــوس تلو اجلاســـــــــــوس بيننا،  إســـــــــــرائيلمواطن خفيراً حقاً، وملا تمكنت 
  تلو الداسوس إلينا. وتصدير الداسوس

 " كان ســعيد تقي الدين إنســاناً شــفيفاً وأديباً مبدعاً ومناضــالً ملتزماً ورجالً "آدمياً
يســــعى إىل رزقه باســــتقامة، لهذا تعرض حملاولة نســــف بيته وأُفرغت جيوبه من النقود 
 القليلــة، واضـــــــــــطر إىل الهجرة طلبــاً للرزق. واآلن، يعيــد جــان دايــه التــذكير بهــذا األديــب
املتوثــب دومــاً الــذي مل يهــدَ ثَوَرَانــه قط، ومل يســـــــــــتكن قلقــه البتــة، ومل يهجع كمــا يهجع 
الوادعون املطمئنون. ولعل أفضل ما يف هذه الذكرى أن نلحّ يف إعادة تكوين "جلنة كل 

  مواطن خفير" ثانية.
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