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إسرائيل

سيال من الروايات:
قضية «السجين  »Xتثير ً
أراد كشف أسرار فكانت أصفاد الموساد أسبق
علي حيدر
لم تتمكن السلطات الرسمية االسرائيلية
من منع مزيد من التدحرج املعلوماتي في
قضية السجني «إكس» املعروف باسم «بن
زي �غ��ر» ،وه��و م��ا دف��ع امل��ؤس�س��ة الرسمية،
بحكم األم��ر ال��واق��ع ،ال��ى اإلق��رار والسماح
بنشر جزئي مضبوط للمعلومات عن هذه
ال�ق�ض�ي��ة ،وس��ط ت�س��ري�ب��ات ف��ي الصحافة
األس �ت ��رال �ي ��ة ع ��ن خ �ل �ف �ي��ة اع �ت �ق��ال��ه ،م�ن�ه��ا
ات�ص��ال��ه ب�ط�لاب س�ع��ودي�ين أو ع��زم��ه على
تسريب معلومات للسلطات األسترالية
ع��ن ن �ش��اط امل ��وس ��اد .وت �ن��اق �ل��ت ال�ص�ح��ف
اإلسرائيلية تقارير منقولة عن الصحافة
األس �ت��رال �ي��ة ،م�ن�ه��ا أن زي �غ ��ر ،ال ��ى ج��ان��ب
أس �ت��رال �ي�ي�ن آخ ��ري ��ن ،ك ��ان ��وا ق ��د خ�ض�ع��وا
للتحقيق م��ن ق�ب��ل أج �ه��زة االس�ت�خ�ب��ارات
ُ
األس �ت��رال �ي��ة ،ب�ع��دم��ا اش��ت �ب��ه ف�ي�ه��م بأنهم
اس� �ت� �خ ��دم ��وا ج� � � � ��وازات س� �ف ��ر أس �ت ��رال �ي ��ة
م ��ن أج ��ل ال �ت �ج �س��س ل �ص��ال��ح «امل ��وس ��اد».
وأش ��ارت صحيفة «ذي إي ��ج» األس�ت��رال�ي��ة
إلى أنه الثالثة أص��دروا ج��وازات سفر في
ُ
أستراليا بأسماء جديدة لم تظهر أصلهم
ال �ي �ه��ودي .ون�ق�ل��ت «ي��دي�ع��وت أح��رون��وت»
عن صحيفة «بريسبني تايمز» عن مصادر
أمنية أنها تشتبه في أن زيغر كان ينوي
ك �ش��ف م �ع �ل��وم��ات ع ��ن ع �م �ل �ي��ات ت�ج�س��س
إس��رائ �ي �ل �ي��ة ،وم� ��ن ض �م��ن ذل� ��ك اس �ت �خ��دام
ج ��وازات سفر أس�ت��رال�ي��ة .وق��ال��ت امل�ص��ادر
األمنية إنها تشتبه في أن زيغر خطط قبل
اعتقاله لتسليم املعلومات إل��ى الحكومة
األسترالية أو وس��ائ��ل اإلع�ل�ام .واقتبست
ال �ص �ح �ي �ف��ة ع ��ن م �ص��در أم �ن��ي ق��ول��ه «م��ن
امل�م�ك��ن أن��ه ك��ان ع�ل��ى وش��ك ت�ق��دي��م تقرير،
ول �ك��ن ل��م ت �ت��واف��ر ل��ه ال �ف��رص��ة» .وب�ح�س��ب
الصحيفة األسترالية ،ف��إن االستخبارات
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ق��د أب�ل�غ��ت ( )ASIOاع�ت�ق��ال
زي�غ��ر بعد  8أي��ام م��ن كشف سلطات دبي
عن أن املشتبه فيهم باغتيال القيادي في
«ح �م��اس» ،محمود امل�ب�ح��وح ،استخدموا
جوازات سفر أسترالية.
ت �ج��در اإلش� � ��ارة ف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق إل ��ى أن
م �ع �ل��وم��ات ص �ح��اف �ي��ة ن�ق�ل��ت ع ��ن م �ص��ادر
غ��رب�ي��ة ق��ول�ه��ا إن زي�غ��ر ك��ان أح��د عناصر
امل �ج �م��وع��ة ال� �ت ��ي ن� �ف ��ذت ع �م �ل �ي��ة اغ �ت �ي��ال
املبحوح .وأضافت املصادر أن زيغر أجرى
ات �ص��االت م��ع س�ل�ط��ات دب ��ي ،ب�ع��د عملية

قضية السجني بن زيغر تشغل الصحافة األسترالية واالسرائيلية (وليام وست ــ أ ف ب)
االغ �ت �ي��ال ،وأط�ل�ع�ه��ا ع�ل��ى ك��اف��ة تفاصيل
عملية االغتيال ،بما في ذلك أسماء أعضاء
املجموعة وصورهم ،مقابل الحصول على
حماية من دب��ي .وقالت املصادر أيضًا إن
إس��رائ�ي��ل تمكنت م��ن ال��وص��ول إل��ى مخبأ
زي �غ��ر واخ �ت �ط��اف��ه س� � �رًا .وف� ��ي م�ع�ل��وم��ات
أخ��رى ،أش��ارت الصحافة األسترالية إلى
أن «السجني  »xاخ�ت��ار ال��دراس��ة ف��ي 2009
في جامعة «م��ون��اش» في مدينة ملبورن
األسترالية ،حيث ول��د قبل  36سنة ،فقط
ليتعمد االختالط بشكل خاص بمبتعثني
س � �ع� ��ودي �ي�ن ،وب � �ط�ل��اب آخ� ��ري� ��ن م� ��ن دول
ف��ي ال �ش��رق األوس� ��ط م�م��ن ك��ان��وا يتلقون
ع �ل��وم �ه��م ف �ي �ه��ا .وأض � ��اف � ��وا أن � ��ه ب��ذري �ع��ة
م �ت��اب �ع �ت��ه دراس � � ��ة ال� �ح� �ق ��وق ،ش ��وه ��د ف��ي
الجامعة مرارًا مع مجموعات من مبتعثني
سعوديني وط�لاب ش��رق أوسطيني كانوا
يدرسون ويقيمون في ملبورن.
ب ��دوره ��ا ،ذك� ��رت ص�ح�ي�ف��ة «ذا غ ��اردي ��ان»
البريطانية أن «القصة كانت هي أن جهاز
امل ��وس ��اد أق� ��ام ش��رك��ة وه �م �ي��ة ،ع �م��ل فيها

زي�غ��ر وإس��رائ�ي�ل�ي��ان( ،أس�ت��رال�ي��ان آخ��ران)
ب��اع��ت م �ع��دات إل�ك�ت��رون�ي��ة إلي� ��ران ول ��دول
أخ � ��رى» ،وأن زي �غ��ر أث ��ار االش �ت �ب��اه أي�ض��ًا
ألنه ّ
غير اسمه أرب��ع م��رات ،وأن السلطات
األس�ت��رال�ي��ة ك��ان��ت ت�ح��اص��ره وع�ل��ى وش��ك
اعتقاله قريبًا.
ووس � � � ��ط ه � � ��ذه ال � �ت � �س ��ري � �ب ��ات األج �ن �ب �ي ��ة
واإلسرائيلية ،وبعد نقاش طويل أجرته

معلومات ربطت القضية
باغتيال المبحوح
واالتصال بطالب
سعوديين

م�ح��اف��ل ق��ان��ون�ي��ة وس�ي��اس�ي��ة إس��رائ�ي�ل�ي��ة،
خ�ل�ص��ت ال �ج �ه��ات ال��رس�م�ي��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
ال ��ى ات �خ��اذ ق ��رار ب��ال�س�م��اح ج��زئ�ي��ًا بنشر
معلومات عن اعتقال زيغر ،بهدف ضبط
ما يتم نشره وإبقاء التفاصيل التي يجري
ت �ن��اول �ه��ا ض �م��ن ح � ��دود ال ��رق ��اب ��ة ،ت �ف��ادي��ًا
ل�ل��وص��ول ال��ى ح��ال��ة تجد معها املؤسسة
ُ
االسرائيلية نفسها أمام واقع تكشف فيه
معلومات تندرج ضمن األطر السرية جدًا.
ف ��ي ض� ��وء ذل � ��ك ،اح �ت �ل��ت ق �ض �ي��ة ال�س�ج�ين
«إك� � � ��س» ص� � � ��دارة ك ��اف ��ة وس� ��ائ� ��ل اإلع �ل��ام
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة وم�ح��ور تعليقاتها .وب��ات��ت
ّ
م�لام��ح ال�ق�ض�ي��ة أك �ث��ر وض��وح��ًا ل�ج�ه��ة أن
املسألة تتعلق باعتقال ّ
سري ألحد رجال
ّ
«امل��وس��اد» ،وبالتالي ف��إن أص��ل مشاركته
يتعلق بمهمات وعمليات خارج إسرائيل.
وت� �ب� �ع ��ًا ل� ��ذل� ��ك ،ف � ��إن األج � ��وب � ��ة ال��رس �م �ي��ة
والتفصيلية حول خلفيات اعتقال زيغر،
وكيفية وضعه حدًا لحياته ،ال تزال ّ
سرية
اس �ت �ن��ادًا ال ��ى أم ��ر ب�م�ن��ع ال �ن �ش��ر ال �ح ��ازم،
الذي صدر ً
بناء على توصية من األجهزة

السري
تاريخ إسرائيلي حافل باالعتقال ّ

محمد بدير

بن زيغر ليس الحالة األولى التي تخفي
ً
ف �ي �ه��ا س �ل �ط��ات ت ��ل أب �ي ��ب م �ع �ت �ق�لا وراء
ج� ��دران ال �س �ج��ون ،وت��وغ��ل ف��ي ع��زل��ه عن
االت�ص��ال بالعالم ال�خ��ارج��ي ،إل��ى ح��دود
إنكار وج��وده .التقليد اإلسرائيلي بهذا
ال� �ش ��أن ي� �ع ��ود إل� ��ى خ �م �س �ي �ن �ي��ات ال �ق��رن
امل ��اض ��ي ،ح�ي�ن ُس �ج �ل��ت أول � ��ى ال �س��واب��ق
على ه��ذا الصعيد ،م��ع اعتقال مردخاي
ك �ي��دار ،العميل ال�ت��اب��ع ل�ل��وح��دة  131في
االس �ت �خ �ب ��ارات ال �ع �س �ك��ري��ة ب�ت�ه�م��ة قتل
عميل آخر كان يعمل ملصلحة «املوساد»
في األرجنتني.
أثناء مهمة لالثنني ُ
اع�ت�ق��ال ك �ي��دار ،ال��ذي أل�ق��ي القبض عليه
ع ��ام  ،1957ب �ق��ي ط ��ي ال �ك �ت �م��ان .وك��ان��ت
اإلش ��ارة ال��وح�ي��دة لحصوله ،خبر يتيم
س��رب�ت��ه صحيفة «ي��دي�ع��وت أح��رون��وت»
ف� ��ي ح� �ي� �ن ��ه ،ت� �ح ��دث ��ت ف� �ي ��ه ع� ��ن اع �ت �ق��ال
«مبعوث س� ّ�ري» ،قبل أن تفرض الرقابة
العسكرية سطوتها على كل التفاصيل
األخ��رى .ومكث كيدار ،سبعة عشر عامًا
ّ
السرية التابعة لسجن
في أح��د األقسام
الرملة ،حيث أطلق عليه لقب «السجني
ك ��ا» ق �ب��ل أن ي�ط�ل��ق س ��راح ��ه ع ��ام ،1974

وي � �غ� ��ادر إس ��رائ� �ي ��ل ل �ي �ع ��ود ف� ��ي أواخ � ��ر
التسعينيات ويطالب بإعادة محاكمته،
لكن من دون طائل.
ب � �ع� ��د ك � � � �ي � � ��دار ،ب � � � � ��رزت ح � ��ال � ��ة ش� �ب� �ت ��اي
كلمانتوفيتش .وه��و ي �ه��ودي ليتواني
ّ
ج��ن��دت��ه ال �ـ«ك��ي ج��ي ب��ي» مقابل السماح
ل� ��ه ب ��ال �ه �ج ��رة ع � ��ام  1971م� ��ن االت� �ح ��اد
السوفياتي إلى إسرائيل .وفي إسرائيل،
نشط كلمانتوفيتش ف��ي ص�ف��وف حزب
«ال �ع �م��ل» وع �م��ل م�س��اع�دًا ب��رمل��ان�ي��ًا ألح��د
أعضاء الكنيست عن الحزب ،لكنه اعتقل
ُ
بعد س�ن��وات وات�ه��م بنقل معلومات إلى
االستخبارات السوفياتية على مدى 17
عامًا .أمضى كلمانتوفيتش في السجن
خمس سنوات ،قبل أن ُيطلق سراحه على
نحو مسبق بسبب وضعه الصحي ،وعاد
إل��ى روس �ي��ا ليقيم ه�ن��اك .ف��ي ع��ام 2009
ت �ع��رض إلط�ل�اق ن ��ار م��ن ق�ب��ل مجهولني
ف��ي م��وس �ك��و ،م��ا أدى إل ��ى م�ق�ت�ل��ه ُ
ودف ��ن
على اثر ذلك في إسرائيل .حالة إضافية
ه� ��ي ال �ع �م �ي ��ل ال� �س ��وف� �ي ��ات ��ي ،م ��ارك ��وس
كلينغبيرغ ،ال�ي�ه��ودي ال�ب��ول�ن��دي ،ال��ذي
ّ
ت�ج��ن��د ف��ي ال�ج�ي��ش األح �م��ر إب ��ان ال�ح��رب
ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،وه��اج��ر إل��ى إس��رائ�ي��ل

المشترك في معظم
الحاالت هو حصولها
بذريعة حماية أسرار أمنية
تابعة للدولة

ب �ع��د إن� �ش ��ائ� �ه ��ا .خ � ��دم ك �ل �ي �ن �غ �ب �ي��رغ ف��ي
الجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي وح�ص��ل على رتبة
م�ق� ّ�دمُ ،
وع�ين بعد ذل��ك نائبًا ملدير معهد
الدراسات البيولوجية املسؤول ،بحسب
بعض التقارير الصحفية ،عن األبحاث
ال �ب �ي��ول��وج �ي��ة ذات ال �ط��اب��ع ال �ع �س �ك��ري.
ُ
�ام  ،1977واع�ت��رف
اع��ت�ق��ل كلينغبيرغ ع� ّ
أثناء التحقيق معه بأنه عمل في خدمة
االس�ت�خ�ب��ارات السوفياتية مل� ّ�دة عشرين
عامًا ،نقل خاللها معلومات ّ
سرية حول
النشاط البحثي البيولوجي والكيميائي
إلسرائيلُ .حكم على كلينغبيرغ بالسجن
عشرين عامًا ،وج��رى ُ إخفاء أمر اعتقاله
ط �ي �ل��ة  10س � �ن ��وات .وأف � � ��رج ع �ن��ه أواخ� ��ر
التسعينيات ب�ش��روط اإلق��ام��ة الجبرية،
وفي عام  2003غ��ادر إسرائيل ليقيم في
فرنسا .وهناك أيضًا حالة «عميل الذرة»
الشهير مردخاي فعنونو ،الذي اختطفه
«املوساد» من إيطاليا عام  ،1986وحوكم
ُ
وسجن في إسرائيل ملدة  18عامًا بتهمة
ف�ض��ح أس ��رار تتعلق ب��امل�ش��روع ال�ن��ووي
اإلس ��رائ� �ي ��ل ،ال� ��ذي ك ��ان ي�ع�م��ل ف �ي��ه فنيًا
كهربائيًا .وك��ذل��ك ه��ي ح��ال��ة العميد في
ُ
االحتياط ،إسحاق يعقوب ،ال��ذي اعتقل

األم �ن �ي��ة .وت�ح��ت ه��ذا ال�س�ق��ف ،أع�ل��ن بيان
ص��ادر ع��ن وزارة القضاء ف��ي إسرائيل أن
«شخصًا كان يحمل الجنسية االسرائيلية
وج�ن�س�ي��ة أج�ن�ب�ي��ة ت��م س�ج�ن��ه واح�ت�ج��ازه
الع �ت �ب ��ارات أم �ن �ي��ة ب �ه��وي��ة م � ��زورة وب �ن� ً
�اء
على أوامر اعتقال صادرة عن املحكمة تم
خاللها احترام حقوقه الخاصة» ،مضيفًا
أن «عائلته عرفت باعتقاله» ،وأن��ه حظي
ً
بتمثيل قضائي من ثالثة محامني ،فضال
ع��ن أن امل�ح��اف��ل العليا ف��ي وزارة القضاء
رافقت اإلجراءات في قضيته.
وفي السياق نفسه ،قالت الرئيسة السابقة
للقسم األمني في االدعاء العام ،دفورا حن،
إن ما تم نشره في وسائل اإلعالم هو الذي
دفع ّ
االدعاء إلى االعتراف انطالقًا من عدم
وج��ود خيار ب��دي��ل .ورأت أن االنتحار قد
يكون نبع من العزلة وقساوة الحياة داخل
ال�س�ج��ن ،ول�ي��س ب��ال �ض��رورة م��ن ال�ظ��روف
ال �خ �ط �ي��رة الع �ت �ق��ال��ه ،وه � ��ذه ل �ي �س��ت امل ��رة
األولى التي يجد فيها إنسان صعوبة في
مواجهة تغيير كبير في حياته.

وحوكم على نحو ّ
سري عام  ،2001بتهمة
ك �ش��ف أس� � ��رار أم �ن �ي��ة ف ��ي ك �ت��اب س�ي��رت��ه
ال��ذات �ي��ة .وي�ب�ق��ى أن امل �ش �ت��رك ف��ي معظم
التي مارستها السلطات
حاالت اإلخفاء ّ
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ه��و أن �ه��ا ح�ص�ل��ت ب��ذري�ع��ة
حماية أسرار أمنية تابعة للدولة .بيد أن
ثمة ح��االت أخ��رى أخفت فيها إسرائيل
اعتقالها ع�ل��ى م��دى س �ن��وات ألش�خ��اص
وض �ع��ت ي��ده��ا ع�ل�ي�ه��م ب�ط��ري�ق��ة الخطف
امل �ب��اش��ر ،أو غ�ي��ر امل �ب��اش��ر م��ن ق�ب��ل ق��وى
متعاملة معها .والحالة األب��رز على هذا
الصعيد ت�ع��ود إل��ى األس ��رى اللبنانيني
ال �س �ت��ة ،ال ��ذي ��ن ت�س�ل�م�ت�ه��م إس��رائ �ي��ل من
ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ن�ه��اي��ة الثمانينيات،
وأب�ق��ت وج��وده��م ف��ي معتقالتها س� ّ�رًا ملا
ي��زي��د ع�ل��ى س�ب�ع��ة أع � ��وام ،ق�ب��ل أن ت�ع��ود
وت �ط �ل��ع ال �ص �ل �ي��ب األح� �م ��ر ع �ل��ى أم��ره��م
في إط��ار عمليات التفاوض ،التي كانت
قائمة في حينه حول تبادل األس��رى مع
املقاومة .وال تزال إسرائيل متهمة بإخفاء
الدبلوماسيني اإليرانيني األربعة ،الذين
اختطفتهم القوات اللبنانية إبان الحرب
األه �ل �ي��ة ،وت �ص� ّ�ر ط �ه��ران ع�ل��ى وج��وده��م
داخل إسرائيل.

