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“الجهاد االسالمي”
و“التحرير االسالمية”
تهدادن باعدامهم
خطف  4دبلوماسيني
سوفيات لوقف حرب
طرابلس
يف أول حادث من نوعه ،خطف
بعد ظهر أمس ثالثة ديببلوماسيني
سوفيات وطبيب السفارة يف
حادثني منفصلني حصال يف
محلتي مار الياس وجرس الكوال.
وأعلنت كل من “منظمة الجهاد
االسالمي” و “منظمة التحرير
االسالمية—قوات خالد بن الوليد،
قطاع بريوت” مسؤوليتها عن
خطفهم ،وحذرتا من اعدامهم إذا
مل يتوقف التقدم نحو طرابلس.
وأفاد تقرير أمني رسمي أن
الديبلوماسيني الثالثة والطبيب،
وهو سوفيايت أيضاً ،خطفوا قرابة
الثانية بعد الظهر ،بينام كانوا يف
سياريت “داتسون سكايالين” و
“الدا” االوىل تحمل رقم 21/171
ولونها ذهبي ،والثانية رقم
 31/171ولونها أبيض .وواضح أن
املمثل التجاري فالريي مريكوف
وامللحق أوليغ سبرين كانا يف سيارة
“الداتسون” وخطفا يف كورنيش
املزرعة قرب جرس الكوال ،ووجدت
سيارتهام الحقا قرب جرس سليم
سالم يف املصيطبة .يف حني خطف
السكرتري لدى القنصلية أركادي
كاتوكوف والدكتور نيكوالي
سريسيك يف محلة مار الياس وهام
يف سيارة “الالدا” التي وجدت أيضا
يف املنطقة ذاتها .وتبني أن ثالث
رصاصات من مسدس عيار  9ملم
اخرتقت مقعد سيارة “الداتسون”
التي تحطم زجاجها االمامي.
(التتمة يف الصفحة ) 8

موسكو تذيع نبأ الخطف ...
وواشنطن تأسف
تحذير سوري شديد لخاطفي السوفيات
و“التحرير االسالمية” هددت بإعدام
أول رهينة
صدر أمس أول رد فعل سوفيايت رسمي ازاء خطف
اربعة من العاملني يف السفارة السوفياتية يف بريوت.
ادعت «منظمة التحرير االسالمية» مسؤوليتها عن
احتجازهم ،احتجاجا عىل أحداث طرابلس .وجاء رد
الفعل يف بيان وزعته وكالة «تاس» وذلك بعد ميض
 24ساعة عىل عملية الخطف .يف حني ذكر مصدر
سيايس مطلع لـ «السفري» أن القيادة السورية تبدي
اهتامما شديدا بحادث الخطف ،وهي طلبت من
كل القادرين عىل الساحة اللبنانية لوضع حد له يف
ارسع وقت ممكن ،ووجهت تحذيرا عنيف اللهجة
إىل «جهات تشري اليها اصابع االتهام بأنها مسؤولة عن
عملية الخطف ،منبهة إىل املخاطر الجسيمة التي ميكن
أن تنجم عن التعرض للديبلوماسيني السوفيات» .أما
بالنسبة لبيان «تاس» فقد جاء فيه أن عصابات تنتمي
إىل منظمة ميينية شديدة الرجعية احتجزت كرهائن،
اربعة من العاملني يف السفارة السوفياتية يف لبنان».
أضافت الوكالة ان «االرهابيني يضعون الطالق رساحهم
رشوطا مرتبطة بالقتال الدائر يف منطقة طرابلس،
معرضني بذلك حياة الرهائن للخطر» .تابعت القول
إن الهيئات السوفياتية تتخذ كافة االجراءات الالزمة
النقاذ هؤالء املواطنني السوفيات” .ومضت تقول إن
هذا العمل االرهايب يشكل خرقا كبريا للقانون الدويل،
يجب أن يدان بشدة ،مثل كل عمل ارهايب آخر ،من
جانب االتحاد السوفيايت والرأي العام الدويل” وكانت
الصحف السوفياتية قد صدرت أمس من دون االشارة
اىل عملية الخطف .ونقلت “رويرتز” عن ديبلومايس
كبري يف السفارة اللبنانية لدى موسكو ،أنه مل يتلق
حتى االن أي رد فعل من السلطات السوفياتية .كام
رفضت التعليق عىل ما إذا كانت هناك خطط لعقد
اية اجتامعات .وذكرت “فرانس برس” يف تقرير لها
من موسكو ،أن خطف الديبلوماسيني أمس االول يف
بريوت الغربية عىل يد جامعة اسالمية متطرفة“ ،أغرق
الكرملني يف حرية وحرج شديدين” .يف واشنطن قال
الناطق باسم البيت االبيض ،الري سبيكس ،أمس أن
(التتمة ص )9
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إج ْتنا أوامِر إنّو ِن ْن ىَس كِل يش*
ِ
سحبونا من سيارتنا ورمونا بصندوق سيارة ستايشن و َق َّلعوا برسعة جنونية .كان
مستحيل نعرف لوين سايقني فينا .شوي بيقول الرفيق أوليغ “يبدو إنّو وظيفتنا
بلبنان انتهت” .قلتلو “خ ّلينا نتمنا إنو اليل انتهى هوي وظيفتنا وما يش تاين”.
بعد ما قلت هالجملةّ ،
حل الصمت بيناتنا ،ولفرتة طويلة ما حدا م ّنا نطق بحرف.
كان يف شق زغري تحت الباب .مت ّدد أوليغ عاألرض ،حط دينتو عالشق وصار
يج ّرب يتس ّمع عا حديثهم .بعد ما خ َّلص ،وقف مقابيلنا ِمتِل واحد تاين .قصدي
ملّا قام عن األرض كان كأنّو غري شخص ،مش هيدا أوليغ يليل منعرفو .صار شكلو
فجأة هزيل ،بال لون .متل كأنو روحه انخطفت منه .عيونو إزاز بتخ ّوف .ما يف
يش فيه عم يتحرك إلاّ شفافو يليل كانت عم ترجف .شوي ومن دون ما يقول يش،
بريمتي عاألرض متل م ّيت .برصخ فيه“ :أوليغ ،شو القصة؟ شو يف؟” بيقول بصوت
َرخُ و و َر ِت ْيب“ :قتلوا الرفيق أركادي .رموا جثتو مبكب زبالة عاستاد أيب شهال .قال
خالل أربع وعرشين ساعة إزا ما صار تجاوب مع َمطال نُ ِْب ،يف واحد م ّنا رح ميوت،
واحد م ّنا رح ينقتل”.
وه ِّدتْنا ه ّد .لفرتة طويلة بقينا مم ّددين عاألرض،
أكيد هالخربية خبطتنا عراسنا َ
عم منبحلق بالسقف كأنّو كل واحد م ّنا كان عم بيو ّدع حياتو.

كان يف شق تحت الباب ،كان فينا
نتسمع منه

قايل انه قتلو أركادي

نقول وداعاً للحياة

حسب ما عرفت بعدين ،سبب الخطف إلو عالقة باملجزرة اليل كانت عم بتصري
بالشامل .يبدو إنّو يارس عرفات بيعرف ق ّديش السوفيات عندهم نفوذ عالسوريني،
لهيك اتُّخذ قرار بخطفنا ليضغطوا باتجاه إقناع األسد إنو يو ِّقف هاملجزرة .بنهاية
األمر زبطت معو .بعت غورباتشوف رسالة لألسد ووقفت املعركة.

لقو االشخاص ،وخلينا نقول عرفو
مني امر بخطفنا

عرفوه ْن أو خ ّلينا نقول
ما تسألني كيف رجالنا عرفوا هو ّية الخاطفني .بعرف إنّو
ُ
زعيم ْن
عرفوا مني قاد عملية الخطف .بريوح واحد من ع ّنا من السفارة لعند ُ
وبيح ّذرو إنّو إزا ما ِبيت ِّم إخالء سبيلنا خالل  ٤٨ساعة ،حا يشوفوا هو وجامعتو
لزعيم ْن علبة
العجايب .طبعاً مرقوا الـ  ٤٨ساعة وما َف َّل ُتونا .وعا َحد ِع ْلمِيُ ،وصِ ْل ُ
بقلبا راس وبعض األعضاء ّ
املقطعة بتعود لواحد من أتباعو.

بقلبا الراس وبعض األعضاء ّ
املقطعة
لواحد من اتباعه
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بعتقد هالخطوة كانت مبثابة ضغط نفيس عليهم .مبعنى بتاخدولنا رجالنا
بناخدلكم رجالكم .طبعاً بعدين املسألة تطورت أكرث .قصدي هالقضية بالذات
وصلت لَ َح َّدا .أساساً شو فيك تعمل وقت ما يف قدامك ّأي حل ممكن؟ وعا كل
حال ما بعرف ليه بدنا ناخد ونعطي ونتهاون مع هيك جامعة إرهابية! وخاصة
إنّو شفنا كيف الربيطانيي واألمركان والفرنساويي تعاطوا مع اإلرهابيني بشأن
مخطوفيهن وشو كانت النتايج.
متل ما قلتلك ،أنا ما بعرف تفاصيل كثرية ،بس بعرف إنو السلطات السوفياتية
وال مرة اعرتفت مبسؤوليتا عىل عملية الخطف املضاد .بس ُيقال إنو باليوم التايل
لقصة العلبة والراس املقطوع ،راح م ْو َفد سوفيايت عند الشيخ فضل الله ،أحد قادة
حزب الله ،املليشيا اللبنانية اليل كانت الالعب الرئييس والرائد بعمليات خطف
األجانب بلبنان .ف ّكروا جامعتنا إنّو ال بد هالشخص عندو سلطة بحزبو وقادر
بالحل وتس ّلم رسالة
يلعب دور كبري بحل هالقضية .املهم إنو ُطلِب ِم ّنو يساعد َ
شفه ّية بتقول إنو يف حال عدم التعاون الج ّدي والرسيع ،نحناَ ،ك ُسوفيات ،قادرين
إنو نسحق حزب الله بلبنان وخصوصا بالبقاع .كان هالكالم مفاجئ لفضل الله
مسد لحيتو بإيدو وقال“ :إنشاء الله بوقت كتري قريب
ولكن ب َر َواقو املعهود ّ
جامعتكم بكونوا بديارهم ساملني”.
عملياً بعد  ٢٤ساعة من هاللقاء ،رصنا أحرار .كيف؟ ما بعرف .بس يليل بعرفو
إنو لقينا حالنا واقفني معصويب العيون ،وحدنا بالهواء الطلق .ملّا ح َّر ْرنا عيوننا
وتطلعنا ،ما كان يف يش حولنا .ك ّنا مبنطقة فاضية ببريوت معزولة وما مبينّ فيها
أثر لبرشي .رصنا منيش لح ّتى بلشنا نستدل عا بعض اإلشارات اليل بنعرفها .وهيك
وبأي إتجاه السفارة .من هونيك ب ّلشنا ميش رسيع ،بعدين
قدرنا نح ّدد موقعنا ّ
هرولة وشوي شوي صارت رسعتنا تزيد ح ّتى صارت باألخري عبارة عن ركض رسيع
لحد ما وصلنا عالسفارة.
وبالسفارة القونا الرفاق واألحبة بالعناق وال ُق ُبالت .رشبنا فودكا وشامبانيا.
وبعدها و ّدعنا لبنان ورجعنا عبالدنا .وهونيك وصلتنا أوامر إنّو ننىس كل يش.
وهيك صار.
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راح نسحق كل القواعد االرهابية
لحزب الله بلبنان

مسد لحيته وقال

عرفات بيعرف قديش عنا نفوذ عىل
الحكومة السورية

كنّا مبنطقة فاضية ما مبينّ فيها أثر
لبرشي

* مقتطفات (مع قليل من الترصف) من مقا َبلتَني إحداهام مع أحد الرهائن األربعة واألخرى
مع أحد الدبلوماسيني السوفيات يف بريوت ضمن وثائقي بعنوان “داخل روسيا الـ س.أ.س- .
َق ْتل يف سبيل الكرملني ْ -س ِب ْتسنازْ” ،من إنتاج وإخراج تانيا روخامنوفا وبول ميتشل – ١٩٩٩

(ترجمتها عن اإلنكليزية فاطمة ج .بزّي)
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