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على الغالف

األستونيين الـ  7الفضل
تحرير
ّ

بعد  113يومًا على اختطافهم ،انتهت مأساة األستونيني السبعة الذين اختطفوا
في البقاع .وكما يوم االختطاف ،كذلك يوم اإلفراج .غموض تام ،وغياب للدولة
اللبنانية ،من دون أن يفهم أحد ما يجري .ولئن كان الشهود العيان قد وصفوا
ما جرى يوم االختطاف ،فإن عملية التحرير صباح أمس جرت بال شهود لبنانيني.
وحدهم األوروبيون :فاوضوا ودفعوا الثمن ،وحرروا مواطنيهم
عفيف دياب
أخيرًا ،نجحت االستخبارات الفرنسية
في الوصول إلى نهاية سعيدة للدراجني
األستونيني السبعة الذين اختطفوا في
 23آذار امل��اض��ي ،ق��رب مدينة زح�ل��ة في
ال �ب �ق��اع ،ب�ع��د اج�ت�ي��ازه��م بنصف ساعة
ف�ق��ط نقطة امل�ص�ن��ع ال �ح��دودي��ة ،ق��ادم�ين
م ��ن س ��وري ��ا ال� ��ى ل �ب �ن��ان ع �ل��ى دراج � ��ات
ه��وائ �ي��ة .ف��امل �ف��اوض��ات ال �س��ري��ة ال�ش��اق��ة
(راج ��ع «األخ �ب ��ار» ،ع��دد  20أي ��ار )2011
ال� �ت ��ي ت �م��ت م ��ع ال �خ��اط �ف�ي�ن م �ن��ذ ش�ه��ر
أي � ��ار امل ��اض ��ي ح �ت��ى أم � ��س ،ن�ج�ح��ت في
تسجيل أكثر من خرق إيجابي ملصلحة
ف��رن �س��ا ع �ل��ى ح �س��اب ل �ب �ن��ان وأج �ه��زت��ه
األم � �ن � �ي� ��ة ،أف � �ض� ��ت إل� � ��ى إط � �ل ��اق س � ��راح
األس �ت��ون �ي�ين ال�س�ب�ع��ة م ��ن دون م�ع��رف��ة
الثمن الذي «نقدته» فرنسا ،ومن خلفها
أس �ت��ون �ي��ا ول �ب �ن��ان ،ف ��ي م �ق��اب��ل اإلف� ��راج
ع��ن األوروب � �ي �ي�ن ال�س�ب�ع��ة ال��ذي��ن ت��رك��وا
ف��ي سهل قرية الطيبة (ج�ن��وب بعلبك)
قبل س��اع��ات م��ن ب��دء الجيش اللبناني
م �ن��اورات عسكرية ف��ي «ح�ق��ل الطيبة».
وق ��ال ��ت م �ع �ل��وم��ات أم �ن �ي��ة ل� �ـ«األخ� �ب ��ار»
إن  4س �ي ��ارات ذات دف ��ع رب��اع��ي تابعة
ل �ل �س �ف��ارة ال �ف��رن �س �ي��ة ت��ول��ت ف �ج��ر أم��س
ع�م�ل�ي��ة ن �ق��ل األس �ت��ون �ي�ي�ن ال �س �ب �ع��ة ال��ى
ب�ي��روت .وس�ل��ك امل��وك��ب «الدبلوماسي ـــ
األمني» الفرنسي طريق الطيبة ـــ بريتال
ـــ ش�ت��ورة ـــ ضهر ال�ب�ي��در ،م��ن دون لفت
انتباه حتى األجهزة األمنية والعسكرية
اللبنانية العاملة في سهل البقاع ،التي
فوجئت بعملية اإلفراج عن األستونيني
ال�س�ب�ع��ة وع �ل �م��ت ب��ه م��ن خ�ل�ال وس��ائ��ل
اإلع�ل�ام .وأح��دث ذل��ك بلبلة ف��ي صفوف
الضباط اللبنانيني ،نتيجة استيقاظهم
ع�ل��ى ح ��دث أم �ن��ي ج ��رى ق ��رب أس� ّ�رت �ه��م،
م��ن دون «ح� ّ�س أو خ�ب��ر» .وس��ري�ع��ًا ،بدأ
تبادل االتهامات بشأن التقصير األمني

ف��ي فشلهم ب��إط�لاق س��راح األستونيني
ً
ال�س�ب�ع��ة أوال ،وب �ش��أن العملية األمنية
ال �ف��رن �س �ي��ة ث��ان �ي��ًا ف ��ي ع �ق��ر م��رب�ع��ات�ه��م
األمنية التي تخرق بني الحني واآلخ��ر،
إن ك��ان م��ن ل�ص��وص ال �س �ي��ارات وت�ج��ار
امل� �خ ��درات وامل �م �ن��وع��ات ،أو م��ن أج�ه��زة
أم�ن�ي��ة أجنبية ح�ت��ى ل��و ك��ان��ت صديقة.
فالتقصير األمني اللبناني على مختلف
امل�س�ت��وي��ات واألج �ه��زة امل�ت�ع��ددة أصبح
بعد نجاح االستخبارات الفرنسية في
إدارة مفاوضات طيلة أشهر وتحرير 7
أجانب أوروبيني ،تحت خانة «املساءلة»
عن أسباب التقصير.
وق � � ��ال � � ��ت م � �ع � �ل� ��وم� ��ات أم � �ن � �ي� ��ة خ ��اص ��ة
بـ«األخبار» إن االستخبارات الفرنسية
أدارت ع�م�ل�ي��ة اإلف � ��راج ع��ن ال�س�ب�ع��ة من
«األلف إلى الياء» .وأوضحت املعلومات
ال� �خ ��اص ��ة ب � �ـ«األخ � �ب� ��ار» أن ال �خ��اط �ف�ين
اش� �ت ��رط ��وا إلي � �ص� ��ال ع �م �ل �ي��ة إف ��راج �ه ��م
ع � ��ن األس � �ت ��ون � �ي �ي�ن ال� �س� �ب� �ع ��ة ،م� �ن ��ع أي
ج �ه��از أم �ن��ي ل�ب�ن��ان��ي م��ن ال��دخ��ول على
خ��ط امل �ف��اوض��ات امل �ب��اش��رة ال �ت��ي ج��رت
ف ��ي م �ن��زل م �ح��اي��د ،ق� ��رب ب �ل��دة ع��رس��ال
البقاعية ،عبر وسيط لم تحدد هويته أو
جنسيته ،كان ينقل الرسائل والشروط
امل�ت�ب��ادل��ة ب�ي�ن ال �ط��رف�ين ،وم�ن�ه��ا ش��ري��ط
ف�ي��دي��و ل��م ي�ب��ث ي�ظ�ه��ر ال�س�ب�ع��ة بصحة
جيدة .وكشفت املعلومات أن الخاطفني
أص� ّ�روا منذ بداية املفاوضات على ترك
ح ��ري ��ة اخ �ت �ي��اره��م ل ��زم ��ان اإلف� � � ��راج ع��ن
ال��دراج�ين السبعة ومكانه ،وأن الجانب
األمني الفرنسي وافق على هذا الشرط،
ب� �ع ��دم ��ا وص� �ل ��ت امل � �ف� ��اوض� ��ات ال �س��ري��ة
ال��ى خ��وات�ي�م�ه��ا ال�س�ع�ي��دة ال �ت��ي ترضي
ال�ط��رف�ين قبل أي ��ام .وت��اب�ع��ت املعلومات
إن الخاطفني ح��ددوا شتورة أو عرسال
ك� �م� �ك ��ان�ي�ن م �ح �ت �م �ل�ي�ن إلط � �ل� ��اق س � ��راح
امل �خ �ط��وف�ي�ن ،م ��ن دون ت �ح��دي��د ال��زم��ان
ب��دق��ة ،إل ��ى أن أب�ل�غ��ت ال�ج�ه��ة امل�ف��اوض��ة

ع �ن��د ال �خ��ام �س��ة ص �ب��اح��ًا (أم � � ��س) ب��أن
األس �ت��ون �ي�ي�ن ف ��ي س �ه��ل ب �ل ��دة ال �ط �ي �ب��ة.
وكشفت املعلومات أن الجانب الفرنسي
ك � ��ان ي� ��راه� ��ن خ �ل��ال ف� �ت ��رة امل� �ف ��اوض ��ات
الشاقة على عامل الوقت و«أط��ال عمدًا
ع �م �ل �ي��ة ال� �ت� �ف ��اوض إلره� � ��اق ال �خ��اط �ف�ين
والتقليل من قيمة شروطهم التي كانت

تعجيزية في البداية ،وب��دأت بالتراجع
الحقًا».
ورف �ض ��ت امل �ع �ل��وم��ات األم �ن �ي��ة ال�ح��دي��ث
ع ��ن «ف� ��دي� ��ة» م��ال �ي��ة دف� �ع ��ت ف ��ي م �ق��اب��ل
اإلفراج عن األستونيني السبعة ،مكتفية
ب��ال�ق��ول« :ال معلومات لدينا ع��ن أم��وال
دفعت .لكن سمعنا أن الخاطفني طلبوا
مبلغًا م��ال�ي��ًا ك�ب�ي�رًا ( 14م�ل�ي��ون دوالر)،
ل �ك��ن ل �ب �ن��ان ل��م ي��دف��ع ق��رش��ًا واح � � �دًا ،وال
نملك معلومات عما إذا كانت أستونيا
أو فرنسا ق��د دفعتا األم ��وال ،ف��ي مقابل
اإلف � � ��راج ع ��ن ال ��ره ��ائ ��ن» .ون �ف��ى امل �ص��در
األم�ن��ي علمه ب��وج��ود «أي دور س��وري»
ف��ي ع�م�ل�ي��ة اإلف � ��راج ع��ن ال�س�ب�ع��ة ،وق ��ال:
«ال م�ع�ل��وم��ات ل��دي�ن��ا أن االس �ت �خ �ب��ارات
السورية قد ساهمت في عملية اإلف��راج
بشكل أو بآخر ،لكن الجهات الفرنسية
واألس�ت��ون�ي��ة ك��ان��ت ق��د أج ��رت ات�ص��االت
سياسية وأم�ن�ي��ة م��ع ال�ج��ان��ب ال�س��وري،

ول � ��م ن �ع �ل��م ص� ��راح� ��ة ب �م ��ا أف� �ض ��ت إل �ي��ه
ه��ذه االت �ص��االت ال�ت��ي ك��ان��ت ب�ع�ي��دة عن
األضواء ،وال نخفي أننا بدورنا أجرينا
ات � �ص� ��االت م ��ع ال� �س ��وري�ي�ن ال ��ذي ��ن ن �ف��وا
علمهم بوجود األشخاص السبعة على
أراضيهم أو حتى في مواقع فلسطينية
على الحدود املشتركة بيننا» .وعن اللغز
في تحديد مكان إط�لاق س��راح الرهائن
ّ
منصبًا على
بعدما ك��ان العمل األم�ن��ي
البقاعني األوس��ط والغربي ،وخصوصًا
ف � ��ي م � �ج� ��دل ع� �ن� �ج ��ر وم� �ن� �ط� �ق� �ت� �ه ��ا ،ق ��ال
امل�ص��در األم�ن��ي إن «م�ك��ان إط�ل�اق س��راح
األستونيني ُحدد فجأة للفرنسيني الذين
كانوا في البقاع بعد اتفاق مسبق على
موعد اإلف��راج .أما كيف نقل السبعة من
مكان احتجازهم الى منطقة الطيبة ،فال
معلومات لدينا».
ويقول املصدر« :يوم عملية االختطاف،
شاهد أحد رجال األمن اللبنانيني موكب

علوش يرى أن عملية تحرير الرهائن جرت «ضمن أسلوب سوري إيراني» (هيثم املوسوي)

تقــرير

«يــا فضيــحة» األمــن اللبنــاني
عليق
حسن ّ
للمرة األول ��ى ،منذ زم��ن ،يتفق األمنيون
اللبنانيون على جملة واحدة« :ال نعرف».
ال تنافس بني استخبارات الجيش وفرع
امل �ع �ل��وم��ات .وال ت�س�ع��ى امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة
ألم ��ن ال��دول��ة إل ��ى ح�ش��ر أن�ف�ه��ا ف��ي ملف
ال ط��اق��ة لها على ال��دخ��ول ف��ي تفاصيله،
وال امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل�لأم��ن ال �ع��ام ت�ك��رر
معلوماتها «البايتة» .كلهم كانوا سواء .ال
أحد يدري بما يجري.
عند السابعة م��ن ص�ب��اح أم��س ،اتصل
أم �ن �ي��ون ف��رن �س �ي��ون ب �ن �ظ��راء ل�ب�ن��ان�ي�ين
لهم ،ليبلغوهم ب��أن قضية األستونيني
«ستنتهي اليوم» (أم��س) .وبعد نصف
س��اع��ة ،ورد االت� �ص ��ال ال �ث��ان��ي :ع�ث��رن��ا
عليهم .بعد ذل��ك بنحو س��اع��ة :ص��اروا

ف��ي ال�س�ف��ارة .االت�ص��االت ج��رت من باب
أخذ العلم ال أكثر .لكن األمنيني اللبنانيني
يزيدون من حجم الفضيحة ،إذ يؤكدون
أن أي موكب للسفارة الفرنسية لم ُي َ
رصد
بعد االتصال األول .واستنتجوا من ذلك
أن األستونيني كانوا قد وصلوا إلى قصر
الصنوبر ،منذ م��ا قبل الساعة السابعة
صباحًا .فالفرنسيون واألس�ت��ون� ّ�ي��ون ال
يثقون باألجهزة األمنية اللبنانية .رأوها
ب� ّ
�أم العني تتصارع ط��وال األشهر األربعة
امل��اض �ي��ة ،ع�ل��ى م�ل��ف األس �ت��ون �ي�ين .كانت
ال � ��دوري � ��ات ت �ت �ص ��ادم ف ��ي ال �ب �ق��اع خ�ل�ال
امل ��داه � �م ��ات .وإذا ن �ص��ب أح� ��د األج �ه ��زة
األم �ن �ي��ة ك�م�ي�ن��ًا ل�ل�م�ش�ت�ب��ه ف �ي �ه��م ،ده�م�ت��ه
دوري� ��ة م��ن ج �ه��از آخ ��ر .وأك �ث��ر م��ن ذل��ك،
ك��ان م�س��ؤول��ون فرنسيون وأستونيون
يسمعون م��ن ض�ب��اط لبنانيني تشهيرًا

ب � ��زم �ل��اء ل� �ه ��م ف � ��ي األج � � �ه� � ��زة األخ� � � ��رى.
ال �خ�لاص��ة أن «ال �ش��رش �ح��ة» وص �ل��ت إل��ى
ذروتها أمام «االجانب» .وهؤالء األجانب
كانوا أسياد الساحة أمس .ال سيادة في
لبنان أمام حياة أوروبي واحد .فكيف إذا
كانوا سبعة؟
وزير الخارجية األستوني أوماس باييت،
ك � ��ان ش ��دي ��د ال� �ص ��راح ��ة ف ��ي ت �ص��ري �ح��ه
للمؤسسة اللبنانية ل�لإرس��ال .صراحته
لم تكن في املعلومات التي كشفها ،بقدر
م��ا ه��ي تكمن ف��ي إغفاله لذكر السلطات
اللبنانية ،عندما ع� ّ�دد من ساعدوا بالده
في اإلف��راج عن مواطنيه .ق��ال إن العملية
ّتمت «بمساعدة فرنسية وأملانية وتركية
مع جهات أخرى».
«ال ن �ع��رف ش �ي �ئ��ًا ،وال غ �ي��رن��ا ي �ع��رف».
ع� �ب ��ارة ردده� � ��ا ض �ب��اط م ��ن ق� ��وى األم ��ن

ال� ��داخ � �ل� ��ي وم � ��ن اس � �ت � �خ � �ب ��ارات ال �ج �ي��ش
ب� �ص ��راح ��ة ت� ��ام� ��ة .م� �ع� �ل ��وم ��ات ال �ض �ب��اط
ك ��ان ��ت م �ت �ق��اط �ع��ة ودق� �ي� �ق ��ة ،م �ف ��اده ��ا أن
ال�ف��رن�س�ي�ين واألس�ت��ون�ي�ين ت �ف��اوض��وا مع
الخاطفني خالل األشهر الثالثة املاضية،
ف��ي غفلة م��ن األج �ه��زة األم�ن�ي��ة اللبنانية.
ك ��ان ال �ض �ب��اط األس �ت��ون �ي��ون ،وزم�ل�اؤه��م
الفرنسيون الذين يفتحون لهم أبواب ثكن
األم��ن وال�ج�ي��ش ،يصولون وي�ج��ول��ون في
لبنان .ومن بيروت ينتقلون إلى دمشق.
لكنهم ،وكعاملني في األجهزة املحترفة ،لم
يكونوا ّ
يزودون األجهزة األمنية اللبنانية
سوى بفتات املعلومات ،بهدف تحصيل
معلومات إضافية من الطرف اللبناني ال
أكثر.
ال�ت�ح�ف��ظ األس �ت��ون��ي ت��واص��ل ي ��وم أم��س.
ب��دأ م�ن��ذ س��اع��ات ال�ص�ب��اح األول ��ى :موعد

ت �س �ل��م امل �خ �ط��وف�ين ك� ��ان س ��ري ��ًا ،وك��ذل��ك
امل� �ك ��ان ووس �ي �ل��ة االت � �ص ��ال ب��ال�خ��اط�ف�ين
وهوياتهم .وعندما سأل الطرف اللبناني
عن املزيد ،لم تكن اإلجابة س��وى باملزيد
م��ن ال�ك�ت�م��ان ،وال �ك��ذب أح�ي��ان��ًا ف��ي سبيل
الحفاظ على سرية العملية .فأحد املراجع
األم �ن �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ت�ل�ق��ى م��ن الفرنسيني
واألستونيني إجابة مفادها بأن املعلومات
ع ��ن م� �ك ��ان وج � ��ود امل �خ �ط��وف�ي�ن وس��اع��ة
ت�س�ل�م�ه��م ك��ان��ت ت �ص��ل ت �ب��اع��ًا م��ن أع�ل��ى
املراجع األمنية في العاصمة األستونية.
وعندما ّ
ألح آخر ملعرفة التفاصيل ،قيل له
إن الخاطفني اشترطوا أن تكون األجهزة
األمنية اللبنانية بعيدة عن امللف .وحني
ح��اول ضابط لبناني أخ��ذ معلومات من
أح��د أص��دق��ائ��ه ال�ف��رن�س�ي�ين ،أت ��اه ال�ج��واب
أن دور السفارة الفرنسية اقتصر على

