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تحقيق
تعود الذكرى السنوية السادسة (اليوم) ّلعملية تبادل األسرى ما قبل األخيرة بني
إسرائيل وحزب الله ،لتعيد معها فتح ّملفني عالقني بني لبنان وإسرائيل :معتقلون بتهم
جنائية ،وامرأة «اختطفت» ولديها وفرت مع أحد العمالء

ملفات عالقة
بين لبنان وإسرائيل
رضوان مرتضى
�ف املعتقلني
ي �ع �ت �ق ��د ك � �ث � �ي� ��رون أن م � �ل � ُ
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين فُ��ي إس��رائ �ي��ل ق��د أق �ف��ل ،فقبل
ستة أع ��وام ،ن�ف��ذت عملية ت�ب��ادل األسرى
بني حزب الله وإسرائيل ملف اللبنانيني
املعتقلني في سجون األخيرة
لكن ما ال يعلمه كثيرون هو أن إسرائيل
اعتقلت قبل ثالثة أع��وام أربعة لبنانيني
ّ
بتهمة تهريب املخدرات إليها.
ال �ش �ق �ي �ق��ان خ ��ال ��د وع �ل ��ي ذي � ��اب املحمد،
وأحمد محمد املصطفى من بلدة الوزاني،
وج� ��ري� ��س م� �خ ��ول م� ��ن ب� �ل ��دة رم� �ي ��ش هم
املعتقلون اللبنانيني األربعة في السجون
ّ
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ب�ت�ه�م� ُ�ة ت �ه��ري��ب املخدرات
بحسب إسرائيل .اعتقل األخ��وان املحمد
ل�ي��ل  9ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي  ،2007وذل ��ك قرب
م �ح �ط��ة ض ��خ امل� �ي ��اه ع �ل��ى ن �ه��ر الوزاني،
وب �ح �س��ب ال �ت �ق��اري��ر األم �ن �ي��ة اللبنانية،
ف �ق��د ّاع�ت�ق�ل�ه�م��ا ال �ج �ن��ود اإلسرائيليون
امل�ت�س��ل�ل��ون إث��ر عملية إط�ل�اق ن��ار بينهم
ّ
وب�ين مجموعة من ّ
تجار امل�خ��درات أثناء

م �ح��اول��ة ت�ه��ري�ب�ه��ا إل ��ى ال ��داخ ��ل املحتل.
اق�ت�ي��د األخ� ��وان وه�م��ا م�ص��اب��ان بجروح.
ّأم � ّ�ا اس�ت�خ�ب��ارات ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي ،فقد
حققت مع عدد من األشخاص الذين كانوا
موجودين في املنطقة.
ألخ��وي��ن ال�س�ج�ي�ن�ين ش�ق�ي��ق ث��ال��ث سقط
ّ
الح�ق��ًا ف��ي عملية ت�ه��ري��ب م �خ��درات ف��ي 3
ش�ب��اط  2008ف��ي امل �ك��ان ذات ��ه وبالطريقة
ذاتهاّ ،بحسب املصادر األمنية اللبنانية،
التي ّسلمت جثته إلى ذويه.
أم��ا م��خ��ول ( 43ع��ام��ًا) ،فقد اعتقله جنود
إس��رائ �ي �ل �ي��ون م �س��اء  6أي� �ل ��ول م ��ن العام
ن�ف�س��ه ،ون�ق�ل��ت ال�ن��اط�ق��ة اإلع�لام �ي��ة باسم
ق� � ��وات ال �ي��ون �ي �ف �ي��ل ،ي��اس �م �ي �ن��ا بوزيان،
حينها ع��ن إس��رائ�ي��ل «أن�ه��ا أوق�ف��ت ثالثة
إسرائيليني ومواطنًا لبنانيًا في محيط
تهريب
منطقة ب�ي��ران�ي��ت خ�ل�ال م �ح��اول��ة
ً
مواد غير مشروعة إلى إسرائيل» ،مشيرة
إل��ى أن تحقيقات اليونيفيل «كشفت أن
امل��واط��ن خ��رق ال�خ��ط األزرق ف��ي محاولة
ل�ت�ه��ري��ب امل � �خ ��درات .ول� ��دى اع �ت �ق��ال��ه كان
موجودًا جنوبي الخط».
أعلن الجيش اإلسرائيلي «إحباط عملية
تهريب مخدرات» ،هي الثانية من نوعها
ُ
ا ُل �ت��ي ك �ش �ف��ت خ �ل�ال ش �ه��ر .ك �م��ا ذك� ��ر أنه
ض �ب ��ط  55ك �ي �ل��وغ��رام��ًا م ��ن الهيرويني،
وعشرة كيلوغرامات من الحشيش و650
ألف دوالر ّآتية من لبنان.
ف��ي م��ا يتعلق ب��ال��راع��ي أح�م��د املصطفى
( 33ع��ام��ًا) ،ف�ق� ّ�ص�ت��ه م�خ�ت�ل�ف��ة ،ف�ق��د جرى
اق �ت �ي��اده م��ن خ� ��راج ب �ل��دت��ه ال ��وزان ��ي بعد
أق��ل م��ن شهر ،ليل  4تشرين األول ،2008
ونقلت وسائل اإلعالم حينها عن «مصادر
أمنية لبنانية» أن املصطفى «كان يشارك
ف��ي مناسبة اجتماعية ف��ي م��زرع��ة حلتا
ول ��م ي �ع��د إل ��ى م �ن��زل��ه» ،ك �م��ا ت �ح��دث��ت عن
«إط�ل�اق ن��ار إسرائيلي حصل ف��ي محيط
ب �ل��دة ال�غ�ج��ر امل�ح�ت�ل��ة امل �ح��اذي��ة ق��د يكون
استهدفه» .امل�ص��ادر أش��ارت إل��ى أن «قوة
إس��رائ�ي�ل�ي��ة ك��ان��ت ق ��رب ال �س �ي��اج الشائك
ق��دم��ت م��ن ب�ل��دة ال�غ�ج��ر امل�ح�ت�ل��ة ،اقتادت
امل�ص�ط�ف��ى ون�ق�ل�ت��ه إل ��ى ج�ه��ة مجهولة».
وتعليقًا على الحادثة ،أعلنت بوزيان «أن
القوات اإلسرائيلية أبلغت اليونيفيل أنها
ألقت القبض على مواطن لبناني بحوزته
كمية كبيرة من املواد غير املشروعة ،كان
يحاول تهريبها عند الجهة اإلسرائيلية

فليخضعوا لعدالة القضاء اللبناني
ي�ع�ت��رف ال�ن��ائ��ب ع�ل��ي ف �ي��اض (الصورة)
ب ��أن ح ��زب ال �ل��ه ل��م ي �ت��واص��ل م��ع عائالت
املعتقلني األربعة ،ويشدد على أن «الرواية
اإلسرائيلية تحتاج إلى التدقيق قبل الجزم
بحقيقة االتهامات املوجهة ضد املتهمني
بتهريب املخدرات» ،الفتًا إلى أن «اختطاف
ه��ؤالء األرب�ع��ة م��ن األرض اللبنانية ُي ّ
عد
خرقًا إسرائيليًا» لسيادة بالدنا.
ف �ي��اض ال �ح ��ذر ف ��ي ال�ت�ع�ب�ي��ر ع ��ن موقف
ح ��زب ال �ل��ه م ��ن ق�ض�ي��ة ه� ��ؤالء «ال ��ذي ��ن ال
يمتون للحزب بصلة» ،يتسلح باملوقف
الذي ورد على لسان األمني العالم حسن
نصر الله بشأن رف��ض ظاهرة املخدرات
ومنع انتشارها وإنكار التهم اإلسرائيلية
لحزب الله بمحاولة ترويجها وتهريبها
إل��ى امل�ج�ت�م��ع اإلس��رائ �ي �ل��ي .ي��رى فياض
أن «ك ��ل ل �ب �ن��ان��ي م ��وج ��ود ف ��ي السجون
اإلسرائيلية يجب أن ُيتعاطى معه كأسير

ب�م�ع��زل ع��ن وض �ع��ه ،وي �ج��ب ال�ع�م��ل على
استعادته ألنه كمواطن يجب أن يخضع
لعدالة القضاء اللبناني» .أم��ا م��ن يتولى
ذلك فهي «الحكومة اللبنانية التي عليها
أن تطالب بالرجال األرب�ع��ة وتستعيدهم
بالطرق املناسبة».
آريس ــ كوبا

من الخط األزرق ،قرب الجزء الجنوبي من
الغجر».
خ �ل��ف ال �س �ت��ار األم �ن��ي امل �س ��دول لبنانيًا
وإس��رائ�ل�ي��ًا على حقيقة اع�ت�ق��ال األربعة،
تعيش ع��ائ�لات ه ��ؤالء م�ع��ان��اة ال تعرف
متى تنتهي .تنكر عائالت ّالرجال األربعة
«التهمة االس��رائ�ي�ل�ي��ة امل�ل��ف�ق��ة» ألبنائها،
ُ
وتجمع على أنها ال تملك أي��ة معلومات
مصير أب�ن��ائ�ه��ا أو أم�ك�ن��ة اعتقالهم،
ع��ن ً
ف� �ض�ل�ا ع� ��ن أن � ��ه ال ت� �ت ��واف ��ر أي � ��ة وسيلة
ل�ل�ات �ص��ال ب �ه��م .ف �ع��ائ �ل��ة ج��ري��س مخول
قلقة على مصيره «ه��و امل�ظ�ل��وم ال��ذي ال
نعرف عنه شيئًا» ،يقول شقيقه طنوس،
ف� �ط� �ن ��وس وه � � ��و ع� �ض ��و ب� �ل ��دي ��ة رميش
اس �ت �ن �ف��د ج �م �ي��ع ع�ل�اق ��ات ��ه ووساطاته
ل �ل �ت��واص��ل م��ع امل �س��ؤول�ي�ن ،ط��ال �ب��ًا منهم
يشكو من
امل��واع�ي��د ل�ط��رح قضيته .لكنه
ّ
«املماطلة في تنفيذ الوعود التي تلقاها
إلث��ارة قضيته مع ضباط من اليونيفيل
وال� �ج� �ي ��ش ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي» ،ال� ��ذي� ��ن وعدوه
بسؤال إسرائيل عن وضعه على هامش
االجتماع الثالثي الدوري الذي ُيعقد في
ّ
الناقورة .يتحدث طنوس عن اغتنام أية
ف��رص��ة ل�ق��اء ب��امل�س��ؤول�ين ل�ط��رح القضية،
ل�ك��ن دون ن�ت�ي�ج��ة ،م�ب��دي��ًا اس �ت �غ��راب��ه من
«إجماع مختلف األط��راف في لبنان على
تجاهل القضية وإنكارها».
كريستيان ( 4أع ��وام) وج��ول�ي��ان��ا (ثالثة
أع � ��وام) وف��رن �س��وا (ع ��ام ��ان) ووالدتهما،
رب أسرتهم
ي �س �م �ع��ون م ��ن ال � ُن ��اس ب ��أن ّ
الصغيرة «ق��د اخ��ت�ط��ف م��ن خ��ل��ة الوحلة
ف��ي خ ��راج رم �ي��ش ف��ي ذل��ك امل �س��اء ،خالل
ع�م�ل�ي��ة ت �ه��ري��ب ،وأن � ��ه م�ح�ت�ج��ز اآلن في
س�ج��ن ف��ي ع �ك��ا» .ل�ك� ّن�ه��م ،ك�ك��ل أق��ارب��ه ،ال
يمكنهم التصديق أن «ال��راع��ي البسيط
الذي يلبس ثيابًا نظيفة مرتني في السنة
ّ
فقط ،يمكن أن يكون تاجر مخدرات».
في حيرة مشابهة ،تعيش كرمى األحمد

( 75عامًا) منذ عام ّ
ونيف ،تاريخ اختطاف
ابنها أحمد .السيدة التي ال قدرة لها على
ت��رك ال��وزان��ي لتتبع املسؤولني «ال��ذي��ن ال
يصلون إل��ى ال�ب�ل��دة» ،تعلق آم��ال�ه��ا على
جمعية الصليب األحمر الدولي «أفراده
ك ��ان ��وا ال��وح �ي��دي��ن ال ��ذي ��ن ط ��رق ��وا ُبابها
ليخبروها شيئًا عن أحمد ،الذي اختطف
إل��ى ج�ه��ة م�ج�ه��ول��ة» .رب�م��ا ألن�ه��ا أسيرة
كرمى
سابقة في معتقل الخيام ،تنتظر
ّ
يوميًا زي��ارة ممثل البعثة الدولية لعله
يحمل لها أخبارًا عن أحمد .لكن الضيف
األولى
املنتظر لم يأت سوى مرتني «املرة
ً
كانت بعد اعتقاله بعشرين يومًا ،حامال
إليها رس��ال��ة قصيرة م�ن��هُ ،يطمئن فيها
ب��أن��ه ب�خ�ي��ر ،م��ن دون ذك ��ر ت�ف��اص�ي��ل عن
اع�ت�ق��ال��ه أو م �ك��ان��ه .وال �ث��ان �ي��ة ك��ان��ت قبل

شهر نقل بعدها منها رس��ال��ة وأغراضًا
إليه».

املوقف القانوني
اس� �ت� �ن ��ادًا إل� ��ى ات �ف��اق �ي��ة ج �ن �ي��ف الثالثة
�رب ،فاملعتقلون
ع��ن م�ع��ام�ل��ة أس ��رى ال �ح� ّ
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون األرب �ع��ة ال ُي�ص��ن�ف��ون أسرى
ألن �ه��م ل��م ُي�ع�ت�ق�ل��وا خ�ل�ال أع �م��ال حربية.
وألن �ه��م غ �ي��ر م�ش�م��ول�ين ب�ع�م��ل الصليب
األحمر الدولي ،تقوم إسرائيل بالتضييق
على البعثة لدى طلب زيارتهم ،أو تبادل
رس��ائ��ل م��ع ذوي�ه��م ،ف�لا تسمح بزيارتهم
دائمًا.
بحسب القانون اللبناني ف��إن «استرداد
امل� �ج ��رم�ي�ن» ال ي �م �ك��ن ت �ط �ب �ي �ق��ه ف ��ي هذه
ال�ح��ال��ة ،ألن إس��رائ�ي��ل دول��ة غير معترف

ب �ه��ا وق��وان �ي �ن �ه��ا وق ��رارات� �ه ��ا غ �ي��ر قابلة
للتنفيذ .أم��ا س�ي��اس�ي��ًا ف��إن استعادتهم
ي�م�ك��ن أن ت �ح��ري ع�ب��ر وس�ي�ل�ت�ين :األولى
أن تقوم الحكومة اللبنانية برفع شكوى
في مجلس األم��ن الس�ت��رداده��م ،والثانية
ب�ت�ب��ادل غير مباشر ل�لأس��رى ب�ين لبنان
وإسرائيل.
فيما ت�ق��ول بعض املعلومات إن الرجال
األربعة حوكموا أمام القضاء اإلسرائيلي،
ال � ��ذي أص � ��در ب�ح�ق�ّه��م أح �ك��ام��ًا بالسجن
لفترات مختلفة ،فإنهم في حال رجوعهم
إل��ى لبنان ق��د ت�ع��اد محاكمتهم بالجرم
ذات ��ه ،ل��و أدي �ن��وا ب��ه لبنانيًا ،م��ع منحهم
األسباب التخفيفية.
تتعلق ب��ام��رأة لبنانية
القضية الثانية
ً
ق� ��ررت ال � ��زواج ث��ان �ي��ة ،رغ ��م أن �ه��ا ال تزال

إضاءة

بتحرك لبناني على
الدولة ّ
مقصرة والحل ّ
أس� �ت ��اذ ال �ق��ان��ون ال ��دول ��ي ف ��ي الجامعة
ـ«األخبار»
اللبنانية حسن ج��ون��ي ق��ال ل
َ
إن��ه يجب على ال��دول��ة اللبنانية املطالبة
ب�م��واط�ن�ي�ه��ا ،وإن ك��ان��وا م��ذن �ب�ينّ .
وميز

متهمون باالنتماء إلى ميليشيا لحد بعد
توقيفهم (أرشيف)

ج ��ون ��ي ب�ي�ن أن ي� � ُك ��ون امل ��وق ��وف ��ون لدى
إس ��رائ� �ي ��ل ق� ��د اخ ��ت� �ط� �ف ��وا م� ��ن األراضي
اللبنانية ،وأن يكون املوقوفون قد دخلوا
األراض � ��ي امل �ح �ت �ل��ة .ف��أك��د أن الحالة
إل ��ى
ُ َ ّ
األول ��ى ت��ع��د ف��ي ال�ق��ان��ون ال��دول��ي عدوانًا
على لبنان ،ألن إسرائيل تكون قد انتهكت
سيادة دولته .وفيما يختص باالعتقال،
رأى أس � ُت��اذ ال �ق��ان��ون ال ��دول ��ي أن عملية
الخطف تعد قرصنة ،وإن كان املوقوفون
ّ
يعدون لعملية تهريب مخدرات.

أش��ار ج��ون��ي إل��ى أن امل�ط�ل��وب م��ن الدولة
حماية املواطنني اللبنانيني األرب�ع��ة من
خ�ل�ال اللجنة ال��دو ّل �ي��ة للصليب األحمر
ال �ت��ي ي �ج��ب أن ت�ك��ل�ف�ه��ا ال ��دول ��ة متابعة
أوض � � ��اع ه � � ��ؤالء ،إذ ال ي� �ج ��وز أن تترك
الدولة اللبنانية مواطنيها لعدالة دولة
ع� ّ
�دوة .وتحدث جوني عن إمكان تكليف
س �ف��ارة دول ��ة أخ� ��رى ،ك��ي ت��دخ��ل وسيطًا
ب�ي�ن ال ��دول �ت�ي�ن ،ب��اع �ت �ب��ار أن ��ه ال عالقات
دبلوماسية ّ بني لبنان وإسرائيل.
يتعلق باملعتقلني األرب�ع��ة أيضًا،
ف��ي م��ا ّ
يشار إلى أن لدى الصليب األحمر الدولي
ملفات لثالثة م��ن املعتقلني ،حيث تفيد
وثيقة صادرة عن اللجنة الدولية ،بتاريخ

