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الفرنسية
لالستخبارات
ّ
سيارات جيب مدنية تعبر مسرعة طريق
ال��دل�ه�م�ي��ة ـ�ـ�ـ ح ��وش ح ��اال ـ�ـ�ـ ري� ��اق ،وح�ين
وص ��ل ال ��ى م �ك��ان ع�م�ل�ي��ة ال �خ �ط��ف ق��رب
املدينة الصناعية ،رب��ط ب�ين املشهدين.
ل �ك��ن امل �ع �ل��وم��ات امل �ي��دان �ي��ة ك��ان��ت ت�ق��ول
لنا إن موكب الخاطفني اتجه م��ن مكان
الخطف نحو منطقة مجدل عنجر ،وقد
عثرنا على أدلة وأوقفنا  3أشخاص على
ع�لاق��ة بالعملية» .وت��اب��ع« :ال أخ�ف��ي أن
الخاطفني قد نجحوا في تضليلنا .تركز
بحثنا األمني في مجدل عنجر والبقاع
ال� �غ ��رب ��ي ،ح �ي ��ث ت��وص �ل �ن��ا ال � ��ى خ �ي��وط
ع��دة انقطعت كلها عند رأس مجموعة
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ،وائ ��ل ع .وق ��د اس�ت�ط��اع��وا نقل
السبعة من دون إثارة أمنية وبسالسة».
السياسيون مبتهجون
وك� �م ��ا ف ��ي األم � � ��ن ،ك ��ذل ��ك ف ��ي األوس� � ��اط
السياسية ،أح��دث تحرير األستونيني
ص��دم��ة .وس��رع��ان م��ا ب ��دأ ال�س�ي��اس�ي��ون

اللبنانيون ،على جري عادتهم ،التهليل
ل �ـ«اإلن �ج ��از» ال ��ذي ح �ق��ق ،ف�ي�م��ا استغل
البعض ما ج��رى للتصويب على طرف
سياسي.
وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة م� � ��روان ش ��رب ��ل ،ان�ت�ق��ل
إل� ��ى ال� �س� �ف ��ارة ال �ف��رن �س �ي��ة ح �ي��ث ال�ت�ق��ى
املدير العام لقوى األم��ن الداخلي اللواء
أشرف ريفي .ورأى شربل أن اإلفراج عن
األس�ت��ون�ي�ين ال�س�ب�ع��ة «ان �ت �ص��ار ل�ل��دول��ة
والشعب اللبناني» ،م��ؤك�دًا أن األجهزة
األمنية الرسمية تابعت ه��ذا امللف «في
عهد الحكومة السابقة والحاليةّ ،
فأدت
ال�ق��وى األمنية دورًا مهمًا ج �دًا» .وش��دد
على أن��ه «ل��م نعرف بعد من وراء خطف
ّ
األس �ت��ون �ي�ين» ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن «ال�ن�ي��اب��ة
العامة ستقوم بالتحقيقات ،وبالتالي
ّ
سنعرف كل التفاصيل» .وذكر الوزير أن
ق��وى األم��ن الداخلي «ألقت القبض على
تسعة أش �خ��اص ،م��ن بينهم لبنانيون،
إض��اف��ة إل��ى جنسيات أخ ��رى ،وسنترك
األمر للتحقيق» ،مؤكدًا مشاركة األجهزة
األمنية اللبنانية «من بعيد» ،في عملية
اإلف� ��راج ع��ن ال��ره��ائ��ن «ح �ت��ى ال تتعرقل
األم� � � ��ور ،ون� �ح ��ن ن �م �ل��ك ك ��ل امل �ع �ل��وم��ات،
وس �ت �ظ �ه��ر ال �ن �ت��ائ��ج ف ��ي وق � ��ت الح � ��ق»،
م�ض�ي�ف��ًا إن ��ه «س �ن �ج��ري ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات مع
ال ��ره ��ائ ��ن ل� �ج�ل�اء ك� ��ل األم� � � ��ور امل �ت �ع �ل �ق��ة
بخطفهم» .وع��ن امل��وق��وف�ين ،لفت شربل
إلى أن «قوى األمن الداخلي ألقت القبض
ع �ل��ى س �ب �ع��ة أش � �خ ��اص ب �ع��د م� � ��رور 24
س��اع��ة ع�ل��ى ال�خ�ط��ف ،وأص �ب �ح��وا تسعة
ب �ع��د امل �ت��اب �ع��ة» ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى ال�ت�ن�س�ي��ق
ب�ين امل��ؤس�س��ات األم�ن�ي��ة ،وم�ش�ي�دًا بفرع
املعلومات الذي «كان له الدور األكبر في
اإلف��راج ع��ن األستونيني» .وسئل شربل
ع ��ن دور ال �س �ف��ارة ال �ف��رن �س �ي��ة ،ف��أوض��ح
ش ��رب ��ل أن � ��ه ل �ي ��س ل� �ل ��دول ��ة األس �ت��ون �ي��ة
س �ف��ارة ف��ي ب �ي��روت «ول��ذل��ك ،وب�م��ا أنها
في االت�ح��اد األوروب��ي أصبح من واجب
كل الدول التي هي في االتحاد االهتمام،
وال �س �ف��ارة ال�ف��رن�س�ي��ة ت��اب�ع��ت امل��وض��وع
م��ع ق ��وى األم ��ن ال��داخ �ل��ي ،واس �ت �م��ر ه��ذا
التنسيق م��ع ال�ش��رط��ة األستونية حتى
ت��وص �ل �ن��ا ال � ��ى ه � ��ذه ال �ن �ت �ي �ج ��ة» .وق� ��ال
شربل إن الخاطفني «تقريبًا هم عصابة
م�ن�ظ�م��ة ،وأن� ��ا ل��ن أت �ك �ل��م ق �ب��ل التحقيق
معهم ،فاملدعي العام سيأخذ إفاداتهم»،
ش��اك�رًا ال��دول��ة الفرنسية على «النشاط
والجهود املبذولة التي قامت بها».
ّ
وف ��ي س �ي��اق م��ت �ص��ل ،ت��اب��ع أم ��س رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ،ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ،عملية

تأمني موكب السيارات التي تحمل لوحات
دبلوماسية لألمنيني األستونيني ال أكثر.
أبعد من ذلك ،عندما طلبت املديرية العامة
لقوى األمن الداخلي حضور املخطوفني
إل��ى ّ
مقرها العام في األشرفية ،رفضت
ال � �س � �ف� ��ارة ال �ف ��رن �س �ي ��ة ذل � � ��ك .ح� �ت ��ى إن
ال�س�ف��ارة الفرنسية رف�ض��ت أن يخضع
األس � �ت� ��ون � �ي� ��ون الس � ً�ت � �ج� ��واب ال� �ش ��رط ��ة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،س��ام �ح��ة وح �س ��ب ل�ق��اض��ي
التحقيق ف ��ادي ص ��وان ب��االس�ت�م��اع إل��ى
إف��ادات�ه��م .وص ��وان ك��ان قبل ظهر أمس
يسأل عن صحة املعلومات التي تتداولها
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ع��ن تحرير املخطوفني،
وكذلك فعل القضاة املعنيون بامللف ،من
دون أن يضعهم أحد بصورة ما يحصل.
فاألستونيون والفرنسيون تصرفوا كما
لو أنهم نيابة عامة وضابطتها العدلية في

آن معًا ،ولم يجدوا سببًا مقنعًا يدفعهم
إل ��ى إب �ل�اغ ال �ق �ض��اء ال�ل�ب�ن��ان��ي ب�غ��زوت�ه��م
البقاعية.
وع� �ن ��دم ��ا أراد وزي� � ��ر ال ��داخ �ل �ي ��ة م � ��روان
شربل نسبة إنجاز لطرف لبناني ،جرى
االستناد إلى التوقيفات التي أجراها فرع
املعلومات قبل أكثر من ثالثة أشهر ،والتي
شملت ع��ددًا من املشتبه في مشاركتهم
ف ��ي ع �م �ل �ي��ة االخ� �ت� �ط ��اف .ف�ل�ا ت��وق �ي �ف��ات
جديدة .وال فرع املعلومات كان يعرف ما
ّ
يعد له الفرنسيون واألستونيون .وطوال
يوم أمس ،كانت قيادة قوى األمن الداخلي
م �ع �ن �ي��ة ب� �س ��ؤال وح� �ي ��د :ك �ي��ف س�ي�ن�ظ��ر
امل �س��ؤول��ون ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ف��ي ع �ي��ون أب�ن��اء
ً
املؤهل راشد صبري ،الذي قضى قتال في
بلدته مجدل عنجر ،خالل عمله على جمع
معلومات عن األستونيني املختطفني؟

ّ
اإلف ��راج ع��ن األس�ت��ون�ي�ين واط �ل��ع م��ن ق��ادة
األج �ه��زة األم�ن�ي��ة ع�ل��ى ت�ق��اري��ر تفصيلية
ّ
عن وضعهم ونقلهم الى بيروت .كما اطلع
من السفير الفرنسي دون��ي بييتون على
الجهود الفرنسية في هذا اإلط��ار .وتلقى
ً
الرئيس ميقاتي اتصاال من وزير خارجية
أستونيا ،أورماس بات ،تشاورا في خالله
ف��ي امل ��وض ��وع ،وج ��رى االت �ف��اق ع�ل��ى عقد
اجتماع في السرايا الحكومية فور وصول

جرت عملية التحرير
أمنيي البقاع
أسرة ّ
تحت ّ
النائمين عما يجري في
منطقتهم
لم ترصد األجهزة
اللبنانية موكب السفارة
الفرنسية الذي قصد
المنطقة التي حددها
الخاطفون

الوزير األستوني الى لبنان ليل أمس.
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،ع� ّ�ب��ر وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال� �ف ��رن� �س ��ي ،آالن ج ��وب� �ي ��ه ،ع� ��ن س � ��روره
لإلفراج عن الرهائن األستونيني ،مذكرًا
ّ
ب��أن «ف��رن�س��ا ب��ذل��ت ك��ل ال�ج�ه��ود املمكنة
للمساهمة في ذلك نظرًا إلى أن أستونيا
ليس لديها سفارة في ب�ي��روت» .وأش��ار
ج��وب�ي��ه ف��ي ب�ي��ان ص ��ادر ع��ن ال�خ��ارج�ي��ة
ّ
الفرنسية ال��ى أن «األس�ت��ون�ي�ين وصلوا
ه��ذا الصباح إل��ى مقر السفير الفرنسي
ف ��ي ب� �ي ��روت وأص �ب �ح ��وا اآلن ف ��ي م�ك��ان
آمن ،وسينضم إليهم خالل النهار وزير
ال �خ��ارج �ي��ة األس� �ت ��ون ��ي» ،م��وض �ح��ًا أن��ه
«منذ عملية الخطف ،كنت على اتصال
دائ� ��م م��ع ن �ظ �ي��ري األس �ت��ون��ي ،أورم� ��اس
ب � ��اي � ��ت ،ل �ت ��أك �ي ��د دع� � ��م ف ��رن� �س ��ا ال �ك ��ام ��ل
ّ
ألس�ت��ون�ي��ا ف��ي ه��ذه امل�ح�ن��ة ،ول�ق��د أك��دت
له أننا سنبذل كل ما بوسعنا ملساعدة
أص ��دق ��ائ �ن ��ا األس �ت ��ون �ي�ي�ن ل �ك��ي ي�ت�م�ك��ن
مواطنوهم السبعة من استعادة الحرية
س��ري �ع��ًا» .وأش � ��اد ج��وب �ي��ه ب �ج �ه��ود «ك��ل
الذين ساهموا في هذه النهاية السعيدة،
وخصوصًا السلطات اللبنانية».
كذلك أشار السفير الفرنسي في بيروت،
ّ
دون��ي بييتون ،إل��ى أن «عملية اإلف��راج
ج��اءت نتيجة التحقيقات التي ج��رت»،
الفتًا إلى أنه «منذ وقوع عملية الخطف،
تحركت فرنسا كما ك��ل ال��دول الشريكة
والصديقة األخ��رى ألستونيا ،م��ن أجل
توفير الدعم الدبلوماسي واللوجستي،
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إذ إن �ه ��ا م �س��أل��ة أس �ت��ون �ي��ة ـ �ـ �ـ ل�ب�ن��ان�ي��ة،
ونحن سعداء ألننا استطعنا املساهمة
م��ن جهتنا ف��ي ه��ذه العملية اإليجابية
إلط�ل�اق س��راح ه ��ؤالء ،لكنني أك��رر أنها
مسألة أستونية ـــ لبنانية» .وأكد بييتون
ّ
أن «األستونيني املفرج عنهم يرتاحون
في السفارة الفرنسية ،بانتظار عودتهم
ال��ى بلدهم ب��أس��رع وق��ت ممكن ،وأعتقد
أنهم بصحة جيدة».
من جهة أخرى ،أكد وزير العدل ،شكيب
ّ
قرطباوي ،أن «قضية خطف األستونيني
ل ��م ت�ن�ت��ه ب �ع��د ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ال �ق �ض��اء»،
مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك «عفى الله
عما مضى ،والتحقيق سيكون جديًا في
املوضوع».
ّ
وع ��ل ��ق ع �ض��و امل �ج �ل��س ال �س �ي��اس��ي ف��ي
ح��زب الله ،محمود قماطي ،على إطالق
الرهائن األستونيني باعتباره «خطوة
ّ
إيجابية وجيدة» ،مؤكدًا أن الحزب «ضد
املمارسات واألعمال التي تعرض لبنان
ألزم � ��ات وت� �ش � ّ�وه ص ��ورت ��ه ف ��ي ال �خ ��ارج،
وت��ؤث��ر على اس�ت�ق��رار لبنان ومصلحته
وأمنه».
أم ��ا ع �ض��و امل �ك �ت��ب ال �س �ي��اس��ي ف ��ي ت�ي��ار
امل �س �ت �ق �ب��ل ،ال �ن ��ائ ��ب األس� �ب ��ق م�ص�ط�ف��ى
ّ
ع � �ل� ��وش ،ف� �ق ��د رأى أن ع �م �ل �ي��ة ت�س�ل�ي��م
األستونيني جرت «ضمن أسلوب سوري
إيراني» ،الفتًا الى أن هذا األمر يشير الى
العودة الستخدام ملف اإلرهاب للضغط
في السياسة.

