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ـندر صفا عميلنا!

إسكندر صفا

جــاء ليطمئن اإلســرائـيـلـيــن إلــى أن
بناء السفن الحربية في أيـ ٍـد أمينة،
ولن تتسرب عنه معلومات حساسة
أيد معادية .إذ إن صفا ،بحسب
إلى ٍ
الصحيفة ،صديق قديم إلسرائيل،
وله عالقات واتصاالت ولقاء ات مع
مـســؤولــن إســرائـيـلـيــن ،سياسيني
وأمنيني ،بدأت منذ عام  ،1989على
خلفية املساعي اإلسرائيلية للكشف
ع ـ ــن م ـص ـي ــر الـ ـطـ ـي ــار اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
امل ـف ـق ــود ،رون أراد ،الـ ــذي أسـقـطــت
املـ ـق ــاوم ــة ط ــائ ــرت ــه فـ ــوق ل ـب ـن ــان فــي
ثمانينيات القرن املاضي ،وغيرها
من القضايا.
تقرير الصحيفة اإلسرائيلية أمس،
بــدأ بحبكة درام ـيــة ،جــرت أحــداثـهــا
قـبــل ع ـقــود عـلــى مــن أح ــد الـيـخــوت

السكندر صفا عالقات
في كل المجتمعات في
الشرق األوسطـ ،بما في
ذلك إسرائيل والموساد
ساعد صفا الموساد
في البحث عن الطيار
اإلسرائيلي المفقود
رون أراد

الـفــاخــرة على الـشــواطــئ الفرنسية:
يـ ـقـ ـت ــرب ش ـ ـ ــاب إس ــرائـ ـيـ ـلـ ــي ي ـع ــرف
عـ ــن ن ـف ـس ــه بـ ــاسـ ــم «عـ ـ ــامـ ـ ــوس» مــن
الصحافي الفرنسي «روجيه أوك»،
(الــذي كان ضمن الرهائن الغربيني
في لبنان في الثمانينيات) ،ويقول
ل ــه« :لــديـنــا ط ـيــار ،يــدعــى رون أراد،
م ـح ـت ـج ــز أسـ ـ ـيـ ـ ـرًا مـ ـن ــذ  »1986فــي
لبنان .كالم «عاموس» أتى من دون
م ـق ــدم ــات زائـ ـ ــدة وأض ـ ـ ــاف« :نـعـتـقــد
أن م ــن حـ ــررك م ــن األسـ ــر يـمـكـنــه أن
يساعدنا».
لكن أين صلة إسكندر صفا باللقاء

على الريفييرا الفرنسية؟ أوك نفسه،
يصف هــدف الـكــام اإلسرائيلي في
ك ـت ــاب ــه ال ـ ــذي ن ـش ــر ب ـع ــد وف ــات ــه عــن
سيرته الــذاتـيــة ،أن الحديث يتعلق
ب ــرج ــل األعـ ـم ــال ال ـل ـب ـنــانــي إسـكـنــدر
صفا ،املعروف باسم «ساندي».
وت ـض ـيــف ي ــدي ـع ــوت أحـ ــرونـ ــوت ،أن
الـ ـح ــوض الـ ـ ــذي ت ـب ـنــى ف ـي ــه ال ـس ـفــن
الحربية مــن طــراز ساعر  ،6مملوك
لشركة إمــاراتـيــة ،وأن مدير الشركة
الذي يملك  30في املئة من أسهمها،
هـ ــو ذات ـ ـ ــه إسـ ـكـ ـن ــدر صـ ـف ــا ،الـ ـه ــدف
م ــن لـ ـق ــاء «ع ـ ــام ـ ــوس» اإلس ــرائ ـي ـل ــي
بـ ـ «أوك» الفرنسي على منت اليخت.
وي ـش ـيــر ك ـتــاب أوك إل ــى أن الـعــاقــة
بـ ــن «س ـ ــان ـ ــدي» وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ولـ ــدت
ق ـبــل س ـن ــوات م ــن ل ـقــائــه ب ـعــامــوس.
وبـحـســب أوك ،ف ــإن «اإلســرائـيـلـيــن
ط ـل ـب ــوا م ـن ــه رب ـط ـه ــم ب ـص ـف ــا ،ال ــذي
أنـ ـ ـق ـ ــذه بـ ـع ــد أن كـ ـ ــان رهـ ـيـ ـن ــة ل ــدى
حــزب الله في بـيــروت ،وفــي املقابل،
وعــدونــي (اإلســرائـيـلـيــون) بمقابلة
صحافية مــع الشيخ (عـبــد الكريم)
ع ـب ـي ــد» ،الـ ـ ــذي كـ ــان أسـ ـيـ ـرًا لــدي ـهــم.
يضيف أوك« :تلقيت الـعــرض ،ومن
ثـ ــم وصـ ـل ــت إلـ ـ ــى إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،حـيــث
كـ ــان ف ــي ان ـت ـظ ــاري ع ـم ـيــل امل ــوس ــاد
عــامــوس ،إضــافــة الــى منسق أعمال
ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي حـيـنــه،
أوري ل ــوب ــران ــي .امل ـقــاب ـلــة م ــع عبيد
لــم تـخــرج إل ــى حـ ّـيــز الـتـنـفـيــذ ،ولكن
ً
بـ ـ ـ ــدال م ـن ـه ــا ت ـل ـق ـي ــت قـ ـص ــة أخـ ـ ــرى.
وح ــن ع ــدت إل ــى ب ــاري ــس ،ك ـنــت قد
قمت بنصيبي من الصفقة ،وربطت
لوبراني بصفا».
ات ـص ــال الـصـحـيـفــة ب ـل ــوب ــران ــي كــان
«إيـ ـج ــابـ ـي ــا» ،إذ ق ـ ــال« :ال ـت ـق ـي ــت مــع
ك ـث ـيــر م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات الـلـبـنــانـيــة
بهدف جمع معلومات عن رون أراد،
وأذكــر أن مــن بينهم شخصًا يدعى
صـ َّفــا» .لهجة لــوبــرانــي التخفيفية،
َ َ
تكفل بإيضاحها أوك في كتابه ،إذ
قــال« :اللقاء ات جــرت في شقة صفا
ال ـك ـب ـيــرة ف ــي أح ــد األحـ ـي ــاء الــراق ـيــة
فــي ب ــاري ــس» ،الف ـتــا إل ــى «ل ـق ــاء ات»،
وليس مجرد لقاء واحــد كما حاول
لوبراني اإلشارة إليه.
اسكندر صفا ،كما تسرد الصحيفة
عن سيرة حياته ،ولد قبل  64عامًا
مــن عــائـلــة مــارونـيــة ثــريــة فــي غدير

فـ ــي ش ـ ـمـ ــال لـ ـبـ ـن ــان (جـ ــون ـ ـيـ ــه) ،مــن
والـ ــد ك ــان مــوظ ـفــا حـكــومـيــا رفـيـعــا.
درس االقـ ـتـ ـص ــاد وإدارة األعـ ـم ــال
في الــواليــات املتحدة ،ونــال شهادة
املاجستير في مدرسة «انسيد» في
فرنسا .وحرص على خوض األعمال
التجارية منذ أن كــان فــي ال ـ  22من
عـ ـم ــره ،وع ـم ــل ف ــي ش ــرك ــة م ـق ــاوالت
وأشرف على بناء مطار عسكري في
العاصمة السعودية الــريــاض .ومن
ثــم بــدأ يستثمر فــي الـعـقــارات ،وفي
مرحلة متقدمة أسس وشقيقه أكرم
شركة سفن.
أمـ ـ ــا مـ ــا يـ ـق ــول ــه صـ ـف ــا عـ ـن ــه ن ـف ـســه،
ف ـ ــأورده تـقــريــر الـصـحـيـفــة م ــن دون
إشـ ـ ــارة إلـ ــى م ـص ــدر ال ـت ـصــري ـحــات،
وفيه أن «لبنان هو وطني ولكن بعد
 20عــامــا مــن الـحــرب األهـلـيــة ،أشعر
بأنني في وطني في فرنسا وكذلك
في بريطانيا» ،شارحًا تنقالته بني
لـنــدن وبــاريــس وإمـ ــارات الـنـفــط في
الخليج .وذات مرة ،كشف صفا أمام
ع ــدس ــات ال ـكــام ـيــرات ع ــن ن ــدوب في
جسده نتيجة إصابته برصاصات
خالل الحرب األهلية اللبنانية ،حني
كـ ــان ي ـقــاتــل م ــع امل ـي ـل ـي ـش ـيــات ،ومــن
حينه التصق به لقب «ساندي».
وبحسب املعلومات املنشورة عنه،
ف ـ ــإن ص ـف ــا مـ ــن م ــوالـ ـي ــد ع ـ ــام 1955
ف ــي ب ـي ــروت ،وت ـخ ـ ّـرج م ــن الـجــامـعــة
األميركية فيها .صـفــا ،الــذي يعرف
نفسه بأنه «مواطن العالم الكبير»،
يـ ـفـ ـض ــل إدارة أجـ ـ ـ ـ ــزاء كـ ـبـ ـي ــرة مــن

نشاطاته السرية من إمارة أبو ظبي
في الخليج حيث يسكن اليوم .إذ في
أبــو ظبي يمكنه أن يهبط بطائرته
الخاصة ،يخرج ويدخل إليها دون
أن يحقق معه أحد ،ألن من يفترض
أن يحقق معه هم رجاله الذين يدير
من خاللهم أعماله التجارية.
ت ـض ـيــف ال ـص ـح ـي ـفــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
أنـ ــه رغـ ــم مـ ـح ــاوالت ــه ل ــاب ـت ـع ــاد عــن
األضـ ــواء ،إال أن اســم صـفــا مـعــروف
ل ـل ـج ـم ـهــور ال ـفــرن ـســي ب ـس ـبــب دوره
ف ـ ــي ق ـض ـي ـت ــن ف ـ ــي ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات
وال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات .األولـ ـ ـ ـ ــى ،تــرت ـبــط
ب ــال ـف ــدي ــة الـ ـت ــي دف ـع ـت ـهــا ال ـح ـكــومــة
ال ـفــرن ـس ـيــة ل ـت ـحــريــر م ـج ـمــوعــة مــن
الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــن والـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن
ال ـف ــرن ـس ـي ــن الـ ــذيـ ــن اخ ـت ـط ـف ــوا فــي
لبنان .وفي الثانية املسماة «أنغوال
ـ ـ غـيــت» ،عــام  ،1991عندما تبني أن
س ـيــاس ـيــن م ــن ال ـي ـم ــن ف ــي فــرنـســا
حـ ــاولـ ــوا ن ـق ــل أس ـل ـح ــة ب ـق ـي ـمــة 790
م ـل ـي ــون دوالر إل ـ ــى رئـ ـي ــس أن ـغ ــوال
خــوس ـيــه دوس ــان ـت ــوس ،الـ ــذي قــاتــل
الـ ـث ــوار ف ــي ب ـ ــاده .وف ــي ال ـحــال ـتــن،
اختفى قسم من املبلغ على الطريق،
وطـ ـ ـ ــرح اس ـ ـ ــم صـ ـف ــا ف ـ ــي ال ـت ـح ـق ـيــق
كـمــن تــوســط بــن ال ـطــرفــن واقـتـطــع
س ـم ـســرة سـمـيـنــة .و«ي ـ ــروي مـصــدر
ل ــم ي ـش ــأ أن ي ــذك ــر اس ـم ــه لـصـحـيـفــة
فرنسية في تلك الفترة ،أن السكندر
ص ـف ــا ع ــاق ــات ف ــي ك ــل امل ـج ـت ـم ـعــات
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ـطـ ــ ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
إسرائيل واملوساد».

«برايفنفست» تستغرب
أص ــدرت شركة «برايفنفست» التي يرأسها
رجــل االعمال اسكندر صفا بيانًا امــس جاء
فيه:
نستغرب كل االستغراب ما طالعتنا به بعض
وســائــل االعـ ــام مــوجـهــة أصــابــع االت ـه ــام الــى
الهولدينغ التي يرأسها السيد اسكندر صفا.
هذه الهولدينغ ،برايفنفست ،لديها مساهمات
فــي ع ــدد كبير مــن أح ــواض بـنــاء الـسـفــن في
دول عــدة حــول العالم .هــذه األحــواض تملكها
شركات تعمل وفق قوانني البالد التي تمارس
نشاطاتها فيها ولها إرادتها املحلية.
سنكتفي اليوم بإجابة مقتضبة كاآلتي:
 1ـ ـ ـ برايفنفست ليست اليوم ،ولــم تكن يومًا
في السابق ،مساهمةّ في تيسن ـ ـ كروب.
 2ـ ـ ـ ال يمكننا أن نعلق على األسماء األخرى
املزعوم كونها مساهمة واملذكورة في املقاالت
موضوعنا.
 3ـ ـ ـ ـ ـ بــراي ـف ـن ـف ـســت ل ـي ـســت لــدي ـهــا الـ ـي ــوم ولــم
يـكــن لــديـهــا يــومــا أي عـقــد يربطها بالبحرية
االسرائيلية أو بسلطة الوصاية عليها.
 4ـ نربأ ببعض الصحافة في لبنان أن تنزلق
هـ ـك ــذا فـ ــي مـ ــوضـ ــوع واض ـ ــح أن ـ ــه ن ــاج ــم عــن
اعتبارات تحكمها مصالح مشبوهة.
وإننا نحتفظ بكافة حقوقنا في إتخاذ جميع
االجـ ــراءات املقتضاة واملتعلقة بــأي اف ـتــراءات
بحقنا.

