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لبنان

لبنان

على الغالف

ّ
اليمن يهز عالم البترودوالر

المشهد السياسي

ّ
«سفاح المصارف» في بيروت

الفشل المستمر :مصدر الطائرات التي ضربت «أرامكو» غير محدد

إنذار أخير لإلمارات :االنسحاب أو العــقاب المؤلم
إبراهيم األمين
ً
لـيــس أم ـرًا عــاب ـرًا أو تـفـصـيــا يمكن
تجاوزه .إنه عنصر التحدي املهني
االكـبــر امــام الجيوش العاملية التي
تـقــف مــع الـسـعــوديــة واالم ـ ــارات في
ع ــدوانـ ـهـ ـم ــا املـ ـفـ ـت ــوح ضـ ــد ال ـي ـم ــن.
والـ ـس ــؤال ال يـ ــزال م ــن دون إج ــاب ــة:
ّ
املسيرة
مــن أيــن انطلقت الـطــائــرات
والـصــواريــخ املجنحة الـتــي ضربت
«أرامكو»؟
اإلجـ ــابـ ــة ال ـق ــائ ـم ــة الـ ـي ــوم سـيــاسـيــة
ً
بــامـتـيــاز .أص ــا ،ال حــاجــة ال ــى هــذه
الجمل الطويلة عن السالح االيراني
وال ـ ــدور االي ــران ــي وال ــدع ــم االي ــران ــي
ح ـتــى ت ـب ــرر ال ـس ـعــوديــة فـشـلـهــا في
م ــواج ـه ــة ال ـي ـم ـن ـيــن .ل ـك ــن الـ ـج ــواب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ه ـ ــدف ـ ــه ،م ـ ـ ــرة جـ ــديـ ــدة،
ال ـ ـعـ ــودة ال ـ ــى اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة قــامــت
م ـن ــذ ع ــام ــن ،ض ـم ــن ت ـح ــال ــف جـمــع
ال ـس ـعــوديــة واس ــرائ ـي ــل واالم ـ ـ ــارات،
وجـ ـه ــات ح ــزب ـي ــة ورس ـم ـي ــة عــرب ـيــة
اخرى ،يحاول من دون توقف إقناع
االدارة االميركية بال جدوى الحروب
الـجــانـبـيــة .ص ــار ه ــؤالء يـتـصــرفــون
بأن املعارك في غزة ولبنان وسوريا
وال ـي ـمــن والـ ـع ــراق م ـع ــارك جــانـبـيــة،

وان ال ـع ــاج ي ـكــون بـتــوجـيــه ضــربــة
واحــدة وحاسمة ضــد الــرأس املدبر
واملشغل ،أي إيران.
ّ
االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون ال ي ـ ـقـ ــلـ ــون ح ـم ــاس ــة
ع ــن جـمــاعـتـهــم ل ـض ــرب اي ـ ــران .لـكــن
الحسابات الواقعية تقول عكس ما
يفترضون .والرئيس دونالد ترامب،
ً
الـ ــذي ي ــرف ــع ش ـع ــار «أم ـي ــرك ــا أوال»،
ال ي ـح ـيــد ع ــن امل ـص ــال ــح االس ــاس ـي ــة
لـ ـب ــاده .وه ــو ال ي ــرى أن حـمــايـتـهــا
تتطلب الـيــوم حــربــا ضــد اي ــران كما
ح ـص ــل ف ــي ال ـ ـعـ ــراق وأف ـغ ــان ـس ـت ــان.
وبديله القوي هو برنامج العقوبات
والـ ـحـ ـص ــار والـ ـ ـع ـ ــزل .وبـ ـمـ ـع ــزل عــن
النتائج الفعلية لـهــذه السياسات،
اال ان ـهــا ال ـبــديــل الــوح ـيــد ف ــي غـيــاب
خيار الحرب الشاملة .أمــا افتراض
خ ـ ــوض م ـ ـعـ ــارك بـ ــن حـ ـ ـ ــروب ،عـلــى
شاكلة االع ـتــداء ات االسرائيلية في
لبنان وسوريا والعراق ،فهو خيار
غـيــر م ـتــاح ،لـسـبــب بـسـيــط ،وه ــو أن
ايران ال تقبل به .بل هي تفهم االمر
ع ـلــى ن ـحــو ب ـس ـيــط :االعـ ـت ــداء يعني
الحرب الشاملة ونقطة على السطر!
فــي بـعــض ال ـحــاالت ،تـكــون مضطرًا
إلـ ـ ــى م ـ ـسـ ــاعـ ــدة عـ ـ ـ ــدوك عـ ـل ــى ش ــرح
حقيقة موقفه وموقعه ،ألن التعثر
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الـ ـ ــذي ي ـع ــان ـي ــه ي ـع ـي ــق ب ـش ـك ــل أك ـبــر
عـ ــودتـ ــه ال ـ ــى صـ ــوابـ ــه .ك ـم ــا ي ـلــزمــك
تصنيع املــزيــد مــن الـســالــم لتأمني
نـ ــزولـ ــه عـ ــن ال ـ ـش ـ ـجـ ــرة .أمـ ـ ــا ع ـنــدمــا
تـصـبــح سـيــاســة اإلن ـك ــار قــاعــدة في
تحديد املواقف والسلوكيات ،فانك
ّ
تضطر الــى توجيه تحذيرات تهزه
ً
قليال ،وإن لــم يفهم ،فعليك باملزيد

الهجوم عقابي
يهدف إلى وقف
العدوان وإذا لم
يستجب األعداء يتم
حكمًا االنتقال الى
الهجوم االستراتيجي
لتغيير كل
المعادالت الحالية

ولـ ــو اضـ ـط ــررت الـ ــى ص ـف ـعــة تـفـقــده
وع ـي ــه ،وه ــذه ه ــي ال ـح ــال ال ـي ــوم مع
السعودية واسرائيل واالمارات.
ال ي ــزال الـكـتـمــان يـحـيــط بتفاصيل
كثيرة ومهمة عــن عملية «أرامـكــو»
ال ـب ـط ــول ـي ــة والـ ـن ــوعـ ـي ــة .وف ـ ــي ح ــال
ل ــم تـسـتـجــب ال ـس ـع ــودي ــة ل ـل ـم ـبــادرة
الـيـمـنـيــة ،فـسـتـتـكــرر ه ــذه الـعـمـلـيــة،
وضـ ـ ـ ــد أه ـ ـ ـ ـ ــداف اخ ـ ـ ـ ـ ــرى .وه ـ ـ ـ ــذا مــا
ي ـف ــرض ج ــان ـب ــا م ــن ال ـك ـت ـم ــان ح ــول
الـ ـج ــوان ــب ال ـت ـق ـن ـيــة وال ـع ـم ـل ـيــات ـيــة.
ل ـكــن ال ـع ـق ــدة امل ـه ـن ـيــة ،ه ـن ــا ،لـيـســت
فـ ــي الـ ـفـ ـش ــل االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ــي ل ــدى
محور العدوان لناحية عدم اعتراف
هؤالء بقدرة أنصار الله على تنفيذ
ه ــذا الـعـمــل ،بــل فــي عــدم الـتـقــاط أي
م ــؤش ــرات عـمــانـيــة عـلــى أن عملية
بهذا الحجم يجري االعداد لها .أما
ال ـف ـشــل ال ـت ـق ـنــي ،ف ــا يـنـحـصــر فقط
فــي فشل منظومات الــدفــاع الجوي
امل ـن ـت ـش ــرة ب ـك ـث ــاف ــة ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة
وع ـلــى حـ ــدود ال ـي ـمــن ،ف ــي اع ـتــراض
ه ــذه الـ ـط ــائ ــرات ،ب ــل ي ـت ـع ـلــق ،أك ـثــر،
بــال ـع ـجــز امل ـس ـت ـمــر ح ـتــى الـ ـي ــوم عــن
تحديد نقطة انطالق هذه العملية،
علمًا بأن اليمنيني حاولوا تسهيل
االم ـ ـ ــر بـ ـ ــاالشـ ـ ــارة الـ ـ ــى ثـ ـ ــاث ن ـق ــاط
ولـيــس نقطة واح ــدة انطلقت منها
الصواريخ والطائرات.
فــي لبنان ،وخــال ايــام قليلة – حتى
ولو تأخر االعالن أكثر – تم تحديد كل
التفاصيل الخاصة بـغــارة الطائرات
املسيرة على الضاحية الجنوبية من
قبل العدو االسرائيلي .وعندما يقال
كل التفاصيل ،ال يقصد كل ما قيل ،ألن
ما يجب أن يعرفه الجمهور تم كشفه،
ل ـنــاح ـيــة م ـص ــدر انـ ـط ــاق ال ـط ــائ ــرات،
وكيفية االع ــداد والتجهيز ،وتحديد
دقيق للمسارات الهجومية وملسارات
االنسحاب أيضًا ،إضافة الى تفاصيل
مثيرة عن طبيعة االدوات العسكرية
والتقنية املستخدمة في هذا الهجوم
من قبل العدو.
إذا كان بمقدور حزب الله والجيش
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي ال ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـ ــى ه ـ ــذه
ال ـن ـتــائــج ال ـحــاس ـمــة عـلـمـيــا وأم ـن ـيــا
وعـسـكــريــا ،فكيف ال يمكن لجيوش
أم ـ ـيـ ــركـ ــا وإس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا
وفــرنـســا واملــانـيــا ومـصــر وال ـســودان
والسعودية واالم ــارات أن تصل الى
خــاصــة ح ــول كيفية تنفيذ عملية
أرام ـ ـكـ ــو ...م ــا يـحـصــل ح ـتــى اآلن ،ال
ينفي أننا اقوياء ،لكن هل نحن قبالة
أغبياء أم ماذا؟
ه ــذا يـعـنــي ،بـبـســاطــة ،أن التحديات
املقبلة ال تتصل فقط بطبيعة القرار
الـ ــذي ي ـجــب اتـ ـخ ــاذه ع ـلــى املـسـتــوى
السياسي فــي كيفية تعامل اميركا
وج ـم ــاع ـت ـه ــا مـ ــع مـ ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة،
ب ــل ت ـت ـصــل ،اك ـث ــر ،بـكـيـفـيــة الـتـعــامــل
م ــع الـع ـنــاصــر الـتـقـنـيــة والـعـسـكــريــة
واالم ـن ـيــة والـعـمـلـيــاتـيــة ال ـتــي اظـهــر
مـ ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ان ـ ــه ي ـم ـل ـك ـه ــا ،مــع
االشـ ـ ــارة ال ــى أن م ــا ظ ـهــر ي ـب ــدو أنــه
ال يمثل حتى رأس جبل الجليد ملا
تملكه دول وقوى محور املقاومة من
قدرات.

استراتيجية محور المقاومة
وفي سياق ما يجري ،صار واضحًا
أن لدى محور املقاومة استراتيجية
جــديــدة فــي مواجهة االع ــداء .واالمــر
هـ ـن ــا ال ي ـن ـح ـص ــر فـ ــي سـ ــاحـ ــة دون
اخــرى ،لكن ،بما ّ
خص جبهة اليمن،
يمكن الحديث عن اآلتي:
ً
أوال :ق ــرار مـحــور امل ـقــاومــة االنـتـقــال

وصــل مـســاء أمــس الــى بـيــروت مساعد
وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــزانـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة لـ ـش ــؤون
م ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب وت ـب ـي ـيــض األم ـ ــوال
مارشال بيلنغسلي ،في زيارة تستغرق
 24ساعة ،يلتقي خاللها رئيس مجلس
النواب نبيه بري و حاكم مصرف لبنان
وجـمـعـيــة املـ ـص ــارف .وم ــن امل ـع ــروف أن
بيلنغسيلي يشغل املوقع الــذي يتولى
شــاغـلــه «ق ـطــع رؤوس» امل ـص ــارف وكــل
الذين تقرر اإلدارة األميركية معاقبتهم،
لسبب أو آلخــر ،قــد يكون بينها رفض
ّ
تحولهم إلى مخبرين لدى االستخبارات
ُ
األميركية .زيارة بيلنغسلي وضعت في
سـيــاق الـضـغــط األم ـيــركــي عـلــى لبنان،
وال ــذي تمثل أخـيـرًا فــي فــرض عقوبات
ع ـل ــى «جـ ـم ــال ت ــرس ــت بـ ـن ــك» ّأدت إل ــى
إع ـ ــدام املـ ـص ــرف ،ب ـعــد رضـ ــوخ مـصــرف
لبنان لقرار اإلدارة األميركية منع شراء
ّ
«جمال بنك» من قبل أي مصرف لبنان
آخر .وتحمل الزيارة في طياتها املزيد
م ــن ال ـت ـه ــدي ــدات ل ـل ـب ـن ــان ،ب ـح ـجــة مـنــع
«تـسـهـيــل أن ـش ـطــة مــال ـيــة ل ـح ــزب ال ـل ــه».
وجرى التداول بمعلومات عن أن زيارة
املــوفــد األمـيــركــي تأتي فــي إطــار التأكد
مــن «م ـســار تصفية جـمــال تــرســت بنك
والتثبت من أنه أصبح خارج املنظومة

املـ ـص ــرفـ ـي ــة» ،وخـ ــاصـ ــة ل ـج ّـه ــة ض ـمــان
تجميد الحسابات التي صنفتها بالده
«غير شرعية» فــي البنك املــذكــور .ومن
ّ
سيتصرف مصرف
غير املعروف كيف
لبنان مع الطلبات األميركية اإلضافية،
ب ـعــدمــا ام ـت ـثــل ســاب ـقــا لـجـمـيــع األوامـ ــر
الصادرة عن واشنطن.
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أك ـ ـ ــدت م ـص ــادر
رئــاس ـيــة لـبـنــانـيــة أن «ال مـعـلــومــات أو
مؤشرات بشأن فرض عقوبات إضافية
على مصارف جديدة».
وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أن حــاكــم مصرف
لـ ـبـ ـن ــان ري ـ ـ ـ ــاض س ـ ــام ـ ــة ،ع ـ ـ ـ ّـن ن ــائ ـب ــه

ّ
يتلقى لبنان في
غضون أسبوعين إجابة
بشأن مفاوضات ترسيم
الحدود الجنوبية

الـســابــق ،محمد بـعــاصـيــري ،لــإشــراف
على تصفية ّ
«جمال ترست بنك» ،علمًا
ُّ
بــأن بعاصيري ُيعد «وديـعــة أميركية»
في مصرف لبنان.
ّ
من جهة أخرى ،ينتظر أن يتلقى لبنان
ف ــي غـ ـض ــون أسـ ـب ــوع ــن إج ــاب ــة ب ـشــأن
مـ ـف ــاوض ــات ت ــرس ـي ــم ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ــري ــة
والبحرية مع فلسطني املحتلة .وبحسب
م ـصــادر مطلعة «لـيــس معلومًا مــا إذا
كــان املـبـعــوث األمـيــركــي ديفيد شينكر
س ـي ــزور لـبـنــان عـ ّـمــا قــريــب السـتـئـنــاف
البحث في هذا امللف» ،لكن األكيد أن «ال
جديد سلبًا وال إيجابًا ،واألمور ال تزال
كما هي حيث انتهت مع سلفه ،املساعد
ال ـس ــاب ــق ل ــوزي ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـيــركــي
دي ـف ـيــد ســاتــرف ـي ـلــد» .ومـ ــن امل ـن ـت ـظــر أن
ينقل املوفد األميركي رأي العدو بشأن
ّ
املتمسك بعدم الفصل بني
شروط لبنان
الحدود البرية والبحرية في الترسيم،
وب ــأن ت ـكــون امل ـفــاوضــات بــرعــايــة االمــم
املتحدة .وسبق لساترفيلد أن نقل إلى
ب ـي ــروت مــواف ـقــة ال ـع ــدو ع ـلــى ال ـش ــروط
اللبنانية ،قبل أن ينقلب على ّ
تعهداته
في هذا الصدد ،لتعود املفاوضات إلى
النقطة الصفر.
(األخبار)

تقرير

ّ
مصير الزميل صالح معلق في اليونان

في حال لم تستجب السعودية للمبادرة اليمنية
ستتكرر هذه العملية وضد أهداف اخرى (أ ف ب)

م ــن مــرح ـلــة ال ـص ـبــر االس ـتــرات ـي ـجــي
ً
الـ ــى ال ـه ـج ــوم ال ـع ـقــابــي بـ ــات مـفـعــا
وال يـمـكــن وق ـفــه إال بــوقــف ال ـحــروب
الـعـسـكــريــة واالم ـن ـيــة واالق ـت ـصــاديــة
ال ـت ــي يـشـنـهــا الـ ـع ــدو االم ـي ــرك ــي مع
حلفائه.
ثانيًا :هــذا الـقــرار لصيق بقرار آخر،
وهو الجاهزية الكاملة لالنتقال الى
ّ
مواجهة شاملة ومفتوحة إن تطلب
االم ـ ــر ،أو ق ــرر ال ـع ــدو ال ــذه ــاب نحو
الحرب الشاملة كخيار مقابل.
ثــال ـثــا :ال ـه ـجــوم الـعـقــابــي ل ــه أهــدافــه
الــواضـحــة واملـعـلـنــة بــوقــف ال ـعــدوان
القائم .ومتى تحقق الهدف سيتوقف
ال ـه ـج ــوم .أم ــا ف ــي ح ــال ل ــم يستجب
االعــداء ،فهذا يعني ،حكمًا ،االنتقال
الــى الـهـجــوم االسـتــراتـيـجــي الـهــادف
الــى تغيير كامل للمعادالت القائمة
اآلن ،س ـيــاس ـيــا وع ـس ـك ــري ــا ،وح ـتــى
اقتصاديًا.
راب ـع ــا :الـهـجــوم الـعـقــابــي ال يقتصر
على مدة أو زمن أو هدف ّ
بحد ذاته،
بل هو قابل للتوسع نحو كل من هو
متورط في هذه الحروب القائمة ضد
محور املقاومة ،ومــن دون استثناء.
وه ــذا يعني أن على املنخرطني في
ّ
التحسب لــردود قاسية
هــذه الحرب
متى تطلب األمر.
خــام ـســا :إن ال ـه ـجــوم ال ـع ـقــابــي بــات

يتطلب اليوم توجيه ضربات مؤملة
أكثر لدول العدوان املباشرة .ويمكن
الـقــول إن عملية «أرام ـك ــو» قــد تبدو
«فركة أذن» أمــام ما يمكن القيام به،
بحسب برنامج االهداف املحدد.
ســادســا :تــم توجيه إن ــذار أخـيــر الى
دولـ ـ ــة االم ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة امل ـت ـح ــدة،
صـ ــراحـ ــة وبـ ــواس ـ ـطـ ــة طـ ـ ــرف ث ــال ــث،
وهي أمام مهلة زمنية محددة وغير
طــوي ـلــة :إم ــا أن ت ـخــرج م ــن امل ـن ــاورة
القائمة اآلن ،وتباشر عملية الخروج
م ـ ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـح ــال ــف واالن ـ ـس ـ ـحـ ــاب
ً
م ــن ال ـي ـمــن ح ــرب ــا وت ـخــري ـبــا ،ش ـمــاال
وجـ ـن ــوب ــا ،وإمـ ـ ــا ع ـل ـي ـهــا أن تـنـتـظــر
حصتها من الهجوم العقابي .وهو
هجوم سيكون قاسيًا على دولــة لم
يسبق لها أن اختبرت النيران داخل
بيتها.
أم ــا ال ـب ـنــد املـتـعـلــق بـ ـق ــدرات ال ـقــوات
الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة عـ ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذ مـ ـث ــل ه ــذه
العمليات ،فإن العمل االستخباراتي
الـهــائــل ال ــذي تـقــوم بــه دول الـعــدوان
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــن ،س ـ ـ ـ ـ ـ ــواء مـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
ال ـت ـج ـســس ال ـت ـق ـنــي امل ـت ــواص ــل على
م ـ ـ ــدار ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ،ويـ ـشـ ـم ــل كـ ــل ش ــيء
فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،أم مـ ــن خـ ـ ــال ش ـب ـكــات
العمالء الـجــاري تجنيدهم بصورة
مـ ـت ــواصـ ـل ــة ،أم م ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـت ـق ــاط
االشارات الناجمة عن أخطاء معينة،
كــل ه ــذا الـعـمــل يـقــود الـفــرق العاملة

فــي االس ـت ـخ ـبــارات الـعـسـكــريــة لهذه
الـ ـ ـ ــدول ال ـ ــى ن ـت ـي ـجــة واضـ ـ ـح ـ ــة :ثـمــة
ن ـش ــاط غ ـيــر م ـس ـبــوق ي ـج ــري داخ ــل
اليمن ،من أجــل إنتاج هــذه القدرات،
ولم يعد االمر يتعلق بعملية تهريب
ألسلحة نوعية مــن خ ــارج الـحــدود،
علمًا بأن عمليات املراقبة جارية لكل
املنافذ نحو مناطق سيطرة أنصار
الله ،ويستخدم فيها محور العدوان
كـ ــل ال ــوس ــائ ــل ال ـت ـق ـن ـيــة وال ـب ـش ــري ــة
واألمـ ـنـ ـي ــة ،ويـ ـج ــري ذلـ ــك ج ـ ـوًا وبـ ـرًا
وبحرًا ،وهذا ما يجعل االمور معقدة
أكـ ـث ــر بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى دول الـ ـع ــدوان
بشأن كيفية وصول أنصار الله الى
هذا املستوى من التقدم التقني غير
املـتـنــاســب م ــع تــاريـخـهــم الـعـسـكــري
من جهة ،ومع قــدرات اليمن الحالية
من جهة ثانية...ولذلك ،يكون هؤالء
أك ـثــر راحـ ــة وه ــم ي ـفــركــون رؤوس ـهــم
الحائرة ،ويصرخون :إنها إيران!
م ــا ي ـجــب أن ي ـعــرفــه ه ـ ــؤالء ،أن لــدى
قيادة أنصار الله تصورات وقواعد
وروادع وح ـســابــات ت ـحـ ّـد م ــن ق ــدرة
قــوات ـهــا الـعـسـكــريــة ع ـلــى ال ـع ـمــل في
أم ـ ــاك ـ ــن ش ـ ــدي ـ ــدة ال ـح ـس ــاس ـي ــة عـنــد
األعـ ـ ـ ــداء .ل ـكــن هـ ــذه ال ـق ــواع ــد تسقط
تـ ـب ــاع ــا ،مـ ـت ــى صـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـضـ ـ ــرورات
مـبـيـحــة ل ـل ـم ـح ـظــورات ...وع ـنــدهــا ال
ت ـب ـقــى هـ ـن ــاك خـ ـط ــوط ح ـم ــر وال مــا
يحزنون!

حـ ـت ــى م ـ ـسـ ــاء أمـ ـ ـ ــس ،ل ـ ــم تـ ـك ــن عــائ ـلــة
ال ــزمـ ـي ــل م ـح ـم ــد ص ــال ــح ق ـ ـ ـ ــادرة عـلــى
ت ـحــديــد م ـص ـيــره ف ــي ال ـي ــوم الـخــامــس
العتقاله من قبل السلطات اليونانية
بـتـهـمــة خـطــف طــائــرتــن عــامــي 1985
ً
بناء على طلب اعتقال صادر
و،1987
ع ــن الـسـلـطــات األمل ــان ـي ــة .امل ــدي ــر الـعــام
ل ــأم ــن ال ـع ــام الـ ـل ــواء ع ـب ــاس إبــراه ـيــم
ال ــذي تــولــى متابعة ملف صــالــح منذ
إعــان اليونان اعتقاله أول مــن أمــس،
قــال إن «املـســألــة تشابه أسـمــاء ،وإننا
نعمل على تقديم األدلة الالزمة إلثبات
ذل ــك وإخ ــراج ــه وإع ــادت ــه إل ــى لـبـنــان،
ونـتــواصــل مــع السلطات فــي اليونان
وأمل ــانـ ـي ــا» .م ـص ــادر مــواك ـبــة للقضية
أشارت إلى أن أمر اإلفراج عنه وإعادته
إل ــى لـبـنــان «سـيـتــم ع ــن طــريــق أملــانـيــا
ال ـتــي سـتـتـسـلـمــه م ــن ال ـي ــون ــان للنظر
ّ
ف ــي مـلـفــه قـبــل ب ــت ــه» .وك ــان ــت الـشــرطــة
اليونانية أعلنت أنها «ألـقــت القبض
عـ ـل ــى ل ـب ـن ــان ــي ي ـش ـت ـب ــه ف ـ ــي ض ـلــوعــه
باختطاف طائرة تابعة لشركة ترانس
وورل ــد إيــراليـنــز (تــي.دب ـل ـيــو.إيــه) عــام
 1985مـقــابــل اإلف ـ ــراج عــن أس ــرى لــدى
اسرائيل ،أدى إلى مقتل راكب أميركي.

وف ــي ع ــام  ،1987وق ـعــت جــريـمــة ربما
كــانــت مرتبطة بــإخــاء سبيله مقابل
اإلفـ ــراج عــن أملــانـيــن كــانــا محتجزين
ل ــدى شــركــاء لــه فــي لـبـنــان» .وبحسب
بيان الشرطة ،فإن «املشتبه به محتجز
في سجن شديد الحراسة ،والسلطات
األملانية تؤكد أنه الشخص املطلوب»،
علمًا بأن صالح الذي اعتقلته الشرطة
الـ ـي ــون ــانـ ـي ــة إثـ ـ ــر نـ ــزولـ ــه مـ ــن سـفـيـنــة
سياحية الخميس الفائت إلى جزيرة
ميكونوس ،زار اليونان حوالى خمس
مــرات فــي سـنــوات سابقة ،مــن دون أن

تشابه أسماء أدى
إلى اتهام صالح
بخطف طائرتين قبل
أكثر من  30عامًا!

يتعرض ألي حادث.
صالح كان برفقة زوجته عند اعتقاله.
األخ ـي ــرة ع ــادت أم ــس ال ــى لـبـنــان بعد
يأسها مــن إمكانية مقابلته ،بعد ان
طلبها
رف ـضــت الـسـلـطــات الـيــونــانـيــة ّ
ب ــزي ــارت ــه .وأع ـل ـن ــت أمـ ــس أن ـه ــا تـلــقــت
ً
اتـ ـص ــاال م ــن زوجـ ـه ــا ،أخ ـبــرهــا خــالــه
بأنه «بخير ،والـيــوم (أمــس) أحضرت
له القائمة باألعمال في سفارة لبنان
فـ ــي أث ـي ـن ــا ران ـ ـيـ ــا ال ـع ـب ــدال ـل ــه ط ـعــامــا
وحاجيات» ،مثنيًا على «اهتمام وزير
الخارجية واملغتربني جـبــران باسيل
وط ــاق ــم ال ـس ـف ــارة بـمـتــابـعــة وض ـع ــه».
وعن التهمة املوجهة إليه ،أكد صالح
أنـ ـه ــا «ق ـض ـي ــة ت ـش ــاب ــه أسـ ـ ـم ـ ــاء .وف ــي
الفترة املحددة كنت في لبنان» .إشارة
ً
إل ــى أن صــالــح عـمــل م ــراس ــا لـجــريــدة
«السفير» في صيدا منذ السبعينيات
حـتــى إقـفــالـهــا ،قـبــل ان يفتتح موقعًا
إلـكـتــرونـيــا خــاصــا ب ــه .وع ـلــى صعيد
مـت ـصــل ،اسـتـنـكــر إع ــام ـ ّـي ــو ص ـيــدا ما
تـ ـع ـ ّـرض ل ــه ص ــال ــح ،مـعـلـنــن سلسلة
اع ـت ـصــامــات س ــوف ي ـن ـفــذون ـهــا خــال
األيام املقبلة.
(األخبار)

ابراهيم :نعمل على تقديم األدلة الالزمة إلثبات هوية صالح وإعادته إلى لبنان (مروان بو حيدر)

