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جوازات سفر أجنبية ،ملنعهم من زيارة
ب ـلــدهــم ،خ ـصــوصــا م ــع ارتـ ـف ــاع نسبة
زي ـ ــارة هـ ــؤالء ألرضـ ـه ــم ،وف ــي ك ــل مــرة
يــوقــف االســرائـيـلـيــون شخصًا بتهمة
التجسس ملصلحة حزب الله».
وس ـخ ــرت زمـ ــزم م ــن ت ـق ــاري ــر ّإعــامـيــة
إسرائيلية ذكرت أن زوجها تلقى 2300
دوالر مــن حــزب الـلــه عــام  ،2009و800
دوالر في  ،2011وقالت« :يملك زوجي
ش ــرك ــة سـ ـ ـي ـ ــارات أج ـ ـ ــرة فـ ــي ال ـس ــوي ــد
ولسنا في حاجة إلى هذه االموال».
م ــن جـهـتـهــا ،ن ـفــت مـحــامـيــة خ ـي ــزران،
ليا تسيمل ،في حديث مع «هآرتس»،
اتـ ـه ــام ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة االســرائ ـي ـل ـيــة
ملــوكـلـهــا بــالـتـجـســس ،قــائـلــة إن ــه «نقل
معلومات فـقــط ،ولـخـيــزران أق ــارب في
كــل مــن لـبـنــان وإس ــرائ ـي ــل ،وق ــد رفــض
تجنيدهم ملصلحة حــزب ال ـلــه» ،فيما
أص ــدر ج ـهــاز االم ــن الــداخ ـلــي «الـشــن
بيت» بيانًا أمس أعلن فيه أن «اهتمام
حــزب الـلــه بمراقبة املــرافــق العسكرية
اإلسرائيلية دليل على أنهم يستعدون
للحرب املقبلة مــع إســرائـيــل ،وتحديد
مواقع لتكون بنك أهداف».
وك ـشــف االع ـ ــان ع ــن اع ـت ـقــال خ ـيــزران
أن ال ـه ــدوء ال ــذي يـخـ ّـيــم عـلــى ال ـحــدود
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مـ ــع ف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـل ــة ال
ينسحب على الجبهات االخ ــرى التي
يخوض فيها الطرفان حروبًا يحكمها
نــوع آخــر مــن امل ـعــادالت ال تـقــل أهمية
ع ــن ح ــرب ال ـص ــواري ــخ وامل ــداف ــع ،وهــي
الحرب االستخباراتية.

ّ
التجسس المفتوحة
حرب

معلوم أن «حزب الله» يواصل معاركه
االمـنـيــة ضــد ال ـعــدو ،ومنها مــا يحمل
طابعًا هجوميًا وآخر دفاعيًا .ويندرج
ضـمــن ه ــذا االط ــار الـجـهــد املــركــز على
اسـ ـتـ ـئـ ـص ــال شـ ـبـ ـك ــات الـ ـعـ ـم ــاء ال ـت ــي
زرعتها إسرائيل في الساحة اللبنانية.
وسجل حزب الله في هذا املجال أكثر
مــن إنـجــاز نــوعــي كــان لـهــا تداعياتها
الكبيرة على فهم االســرائـيـلــي لحزب
الـ ـل ــه ،وق ـ ــد تـ ـك ــون ه ـ ــذه ال ـش ـب ـك ــات قــد
ساهمت في تجنيب العدو الوقوع في
تقديرات خاطئة كان يمكن أن تستعجل
وت ـس ـت ــدرج ح ــرب ــا تــدم ـيــريــة مـتـبــادلــة
بــن إســرائـيــل ولـبـنــان .الــى ذلــك ،تكمن
أه ـم ـيــة م ــا ت ــم اس ـت ـئ ـصــالــه م ــن خــايــا
تــابـعــة لـلـعــدو فــي الـســاحــة اللبنانية،
فــي أن ـهــا سـلـبــت الـجـيــش االســرائـيـلــي
ج ـ ـ ــزءًا أس ــاسـ ـي ــا مـ ــن ع ـي ــون ــه وأذرع ـ ـ ــه
ال ـتــي ك ــان يـمـكــن االس ـت ـن ــاد ال ـي ـهــا في
الكثير من مفاصل ومحطات املواجهة
املفترضة .وقد ال نحتاج الى املعطيات
واملـعـلــومــات لـلـجــزم ب ــأن ه ــذه املعركة
مستمرة باستمرار الـصــراع .ورغــم ما
تنطوي عليه عمليات كشف العمالء
ف ــي أي ســاحــة أو جـســم تنظيمي من
أبعاد معنوية وعمالنية سلبية ،يكمن
ال ــوج ــه اآلخـ ــر ل ـهــذا الـكـشــف ف ــي كــونــه
يمثل إنجازًا نوعيًا «لكال الطرفني» في
الكباش االمني واالستخباري ،خاصة
أن كشفهم وتـفــريـغـهــم مــن املعلومات
التي تمكنوا من إيصالها الــى العدو،

ــحررين
طرابلس» .وانتهى اللقاء بالدعوة إلى
مقاطعة االنتخابات ،فيما سحب ريفي
ّ
ترشحه بسبب «التدخالت السياسية
السافرة».
وأم ــسّ ،رد عــون فــي بـيــان على اللقاء،
ف ــأب ــدى «ح ــزن ــه ل ـل ــدع ــوات إل ــى تقسيم
النقابة» ،مشيرًا إلى أن ريفي «يعرف ما
ُبذل من جهد لضمه إلى الالئحة» ،والفتًا
إلى أن «ليس في نظام وقانون النقابة
مقاعد مخصصة ملناطق ومــدن» .وأكد
أن الــدعــوة ال ــى االنـتـخــابــات «قانونية
ومنسجمة مع النظام الداخلي للنقابة
وأحكام القانون العام ،وهي املرة األولى
منذ العام  1968التي تراعي فيها ادق
معايير الشفافية لجهة اح ـتــرام املهل
واقـ ـتـ ـص ــار ال ـ ـجـ ــدول اإلن ـت ـخ ــاب ــي على
الذين ســددوا اشتراكاتهم ،إضافة الى

ق ــد ي ـس ـمــح ب ـت ـحــويــل م ــا كـ ــان ت ـهــدي ـدًا
الــى فرصة يمكن استثمارها مــن قبل
االجهزة املختصة في هذا املجال.
وب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـت ــدق ـي ــق ف ــي ص ـح ــة كــل
م ــا ن ـش ــرت ــه إس ــرائـ ـي ــل م ــن م ـع ـلــومــات
ومـعـطـيــات تتصل بـنـشــاط ح ــزب الله
االستخباري في الساحة االسرائيلية،
بما فيها االعــان عن اعتقال خيزران،
ف ــإن أبـ ــرز م ـعــالــم ك ـشــف ال ـع ــدو ط ــوال
الـسـنــوات املــاضـيــة عــن شـبـكــات تعمل
ل ـل ـم ـقــاومــة ف ــي عـمـقــه االس ـتــرات ـي ـجــي،
ي ـن ـطــوي أي ـض ــا ع ـلــى م ــؤش ــرات تـطــال
طــابــع امل ـعــركــة ال ـقــائ ـمــة ،واملـ ــدى ال ــذي
يـمـكــن أن تـبـلـغــه املــواج ـهــة العسكرية
الواسعة بينهما ،في حال نشبت.
ومــن أب ــرز املــؤشــرات أن صمت املــدافــع
وال ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ ال ي ـن ـس ـح ــب عـ ـل ــى كــل
نشاطات حــزب الـلــه ،بــل مــا زال العدو
االسرائيلي يحتل رأس سلم االولويات
لديه ،وأن مواجهته للخطر التكفيري
لـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــن ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـس ـ ــاب االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
ومــواص ـلــة رف ــع الـجــاهــزيــة فــي مقابل
جيش العدو.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع ال ـح ــادث ــة
ك ــواق ـع ــة ،ف ــإن ال ـع ــدو ي ـك ــون ق ــد سجل
إنجازًا استخباريًا في مواجهة نشاط

حسن خيزران،
فلسطيني والدته
لبنانية ،ويحمل
الجنسية السويدية

امل ـ ـقـ ــاومـ ــة .ل ـك ــن تـ ــأخـ ــره ال ـن ـس ـب ــي فــي
ال ـك ـشــف ق ــد ي ـكــون ســاهــم ف ــي إي ـصــال
املـ ـعـ ـل ــوم ــات املـ ـطـ ـل ــوب ــة ل ـ ـحـ ــزب الـ ـل ــه،
خصوصًا أن الحديث يدور عن أهداف
منتشرة على مستوى دولة .وفي هذه
ّ
ال ـحــال ،ع ــادة مــا تــتـســم االهـ ــداف التي
يـهـتــم بـهــا ح ــزب ال ـلــه بـطــابــع الـثـبــات،
أي إنـهــا أه ــداف ال يمكن تحريكها أو
تبديلها.
وبحسب ما تم استخالصه من الكثير
ّ
مما أعلنه العدو عن شبكات املقاومة،
يالحظ أن حزب الله كان يركز جهوده
على العمق االستراتيجي للعدو وعلى
جبهته الــداخـلـيــة الـتــي سـتـكــون جــزءًا
أســاسـيــا مــن جـبـهــات الـقـتــال ،وه ــو ما
أقـ ّـر بــه نتنياهو خــال مـنــاورة «نقطة
تحول» االخيرة عندما قال« :اكتشفنا
أن الجبهة الداخلية باتت جزءًا أساسيًا
من جبهات القتال» .ويــدرك العدو في
ه ــذا ال ـس ـيــاق أن ن ـشــاطــات ح ــزب الـلــه
االستخبارية في عمقه االستراتيجي
ت ـع ـنــي أن هـ ــذا ال ـع ـمــق س ـي ـكــون ج ــزءًا
أساسيًا من أهداف صواريخ حزب الله
الدقيقة االصابة والبعيدة املدى وذات
القدرة التدميرية.

إعالميو طرابلس
والشمال نحو إنشاء
نقابة مستقلة

ان ال ــدع ــوة ال ـي ـهــا ت ـمــت وف ــق األص ــول
ع ـبــر ال ـص ـحــف واملـ ــواقـ ــع اإلل ـك ـتــرون ـيــة
وال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل الـ ـنـ ـصـ ـي ــة عـ ـب ــر الـ ـه ــات ــف
الخليوي» .واستغرب حديث البعض
ع ــن «ت ــدخ ــات سـيــاسـيــة فـيـمــا معظم
معظم هــؤالء زاروا مسؤولني حزبيني
وسياسيني طالبني دعمهم».
من جهته ،النائب محمد كبارة ،استنكر
«السابقة الخطيرة بتغييب طرابلس»،
مـ ـ ــؤك ـ ـ ـدًا دعـ ـ ـم ـ ــه «ل ـ ـخ ـ ـيـ ــار ص ـح ــاف ـي ــي
طرابلس والشمال إنـشــاء كيان نقابي
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بهدوء

حسان الشيخ؛ سوريا
في مواجهة اإلرهاب ...والبلطجية
ناهض حتر
أسوأ اللحظات النفسية التي يمر بها املرء هي اللحظات
ّ
املركبة من الزهو ّ
االنتصار ،واملرارة الستمرار واقع
بدنو
َ
الخيبة .وقــد قاسينا ،منذ نهاية األسبوع املاضي ،تلك
ُ
اللحظات األلـيـمــة .ســوريــا تمسك بــاملـعـٌـادالت اإلقليمية
َّ
لنصر صنعه رجــال أشــاوس ،قال
والدولية ،وتتحضر
ٍ
الرئيس بشار األس ــد ،فــي خطابه األخـيــر ،عــن حــق ،إن
األرض لهم؛ أولئك الذين دافعوا عنها؛ لكن أحدهم ،أحد
أبطال الجيش العربي السوري امليامني ،عاد من امليدان،
فالتقى عائلته يــومــا أو بعض ي ــوم ،ثــم ارتـقــى شهيدا،
ال بــرصــاص اإلرهــاب ـيــن ،بــل بــرصــاص زعـيــم عصابة
بلطجية ،هاله أن العقيد حسان الشيخ ...لم يعط ِه األولوية
ً
على ّدوار في الالذقية ،فأرداه قتيال.
من األمــور الثانوية أن القاتل هو سليمان هالل األسد،
قريب الرئيس .فعصابات البلطجية ،وزعماؤها ،تحت
شـعــارات الــدفــاع الوطني وال ــوالء ،هي واقـ ٌـع ثقيل أســود،
يقبع على صدور السوريني في مناطق الدولة ،تماما كما
تقبع التنظيمات التكفيرية اإلرهابية على صدورهم ،في
املناطق املحتلة.
ّ
منذ وقــت طويل ،كنا نراقب ّ
املتكونة
نمو هــذه الظاهرة
ٍ
من عفن الفساد وفساد العنف ،ومراكز القوىّ ،
وتجار
الحرب .تلك الشبكة التي امتصت دماء الشهداء ،وسرقت
حقوق ذويهم ،وعربدت على املواطنني .غير أننا سكتنا،
لكيال نمنح األع ــداء ما ّ
يتقولون به على الــدولــة الوطنية
السورية التي تقع في صلب عقيدتنا وأملنا في مستقبل
املشرق .اليوم ،ال نستطيع السكوت؛ فنحن نعيش عشية
النصر؛ وإذا كان بلطجي أزعــر يملك كل هذا القدر من
آت
االسـتـهــانــة بحياة الـبـشــر ،بــل بحياة ضــابــط مـقــدام ٍ
مــن ســاحــات الــوغــى ،فـيــرديــه ،بــدم ب ــارد ،بسبب أولــويــة
املرور؛ فهل يمكننا ،إذًا ،أن نأمل بأن تكون الجمهورية،
مل ــن اسـتـشـهــد ف ــي سـبـيـلـهــا ،وغ ــام ــر بـحـيــاتــه م ــن أجــل
وحدتها وكرامتها؛ أم أنها ملراكز النفوذ ،والكمبرادور،
وشبكات الجريمة ،ولتجار الحرب والزعران والبلطجية
والفاسدين.
قلبي مدمى للنهاية املأساوية التي ختمت حياة ضابط
بطل ،في يوم إجازته ،وفي قلب الالذقية ،وأمــام عائلته،
على أيدي مجرم وضيع كان ـ ـ وأمثاله ـ ـ َمن فتح الثغر في
جدران القلعة لتمر الرياح الصفراء ،إلى وعي السوريني،
ّ
وتشكل حواضن املتمردين واإلرهابيني.
ّ
راداري وضابط
العقيد حسان الشيخ ،مهندس وخبير
مـيــدانــي مـقــاتــل ،خ ــاض م ـعــارك شــرســة ،ط ــوال سـنــوات
ـود نـجــا منها؛
ال ـحــرب ،وت ـعــرض مل ـحــاوالت اغـتـيــال ح ـقـ ٍ
أرسلته القوات املسلحة ،لنباهته واتقانه عدة لغات ،في
عــدة دورات تدريبية ،إلــى أن صــار ك ــادرًا عسكريًا من
الـطــراز الرفيع ،فاستحق التكريم من الرئيس ،وسامًا،
واستحق التقدير من رفاقه في السالح ،حبًا ،ومن أهله
وناسه ومواطنيه ،احترامًا.
ول ـع ــل م ـس ـتــوى ش ـخ ـص ـيــة امل ـ ـغـ ــدور ،امل ـط ـل ــوب رأس ــه
باالسم من قبل التنظيمات اإلرهابية ،يجعلنا نفكر،
مرتني ،في ما إذا كان قتله تم بسبب خالف مروري؛
فاألرجح ،عندي ،أن سليمان هالل األســد ،قبض من

خاص بهم» .وأدان عضو كتلة املستقبل
معني املرعبي «إبعاد طرابلس والشمال
وع ـك ــار ع ــن مـجـلــس ال ـن ـق ــاب ــة» ،مــؤك ـدًا
أن «ف ـ ــي ذل ـ ــك ظ ـل ـم ــا س ـن ــواج ـه ــه بـكــل
الوسائل» .ودعا «نواب الشمال وعكار
إلى تقديم مشروع قانون معجل مكرر
إلـ ــى م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ي ـق ـضــي بــإن ـشــاء
نقابة للمحررين فــي الشمال وعـكــار».
ودعا النائب أحمد كرامي إلى «إصالح
هذا الخلل ،وإال فإن خيارنا الطرابلسي
والشمالي سيكون الــذهــاب إلــى إنشاء
كيان نقابي خاص بنا».
مــن جهته ،أعـلــن الــزمـيــل يــوســف ديــاب
تــرشـحــه الن ـت ـخــابــات نـقــابــة املـحــرريــن
عـلــى الئ ـحــة ع ــون «مـمـثــا ك ــل الــزمــاء
اإلعالميني واملحررين في لبنان عموما،
وفي الشمال وعكار خصوصا».

اإلرهــاب ـيــن أو امل ــوس ــاد ،ثـمــن قـتــل ضــابــط م ـبــدع في
سالح الجو.
ً
جريمة سليمان هالل األســد مثلثة األثافي؛ فهي ،أوال،
جــريـمــة جـنــائـيــة بـشـعــة مــافـيــويــة ومـسـتـهـتــرة ودنـيـئــة.
وهي ،ثانيًا ،جريمة في زمن الحرب ضد الجيش العربي
السوري ورمزيته وبطوالته .وهي ،ثالثًا ،جريمة أمن دولة،
ألنها ّ
تفت في عضد الوحدة الوطنية ،وتضر بمعنويات
الجيش ،وتنعكس على أدائــه ،وجماهير الدولة الوطنية،
وتـســيء للرئيس .وه ــذه ،كلها ،ال تجعل مــن سليمان
ه ــال« ،م ـجــرد مــواطــن سـ ــوري» ـ ـ ـ ـ كـمــا ي ـقــول محافظ
الالذقية ـ ـ ارتكب جرما ،فيحال إلى التحقيق والقضاء؛
بــل هــو مـجــرم ح ــرب ،وخــائــن يطعن جـيــش الــوطــن في
ـؤذ لسمعة
ظـهــره ،وم ـخـ ّـرب للمعنويات العسكرية ،وم ـ ٍ
سوريا ،مما يجعل الجهة املعنية بمحاكمته ـ ـ واعدامه ـ ـ
ّ
ّ
ميدانيا ،محكمة يشكلها الجيش ،وتنفذ حكمها ثلة من
رفاق الشهيد ،وفي املكان نفسه.
وردت ـنــي ،حتى كتابة هــذه الـسـطــور ،عـشــرات الرسائل
حول التجاوزات في الساحل السوري ،يندى لها الجبني،
لن ّأذكرها حتى أتيقن منها ،رغم أنها جاءت من مؤيدين
خــلــص لـلــرئـيــس وال ـن ـظــام وال ــدول ــة .ه ـكــذا نـفـهــم انـكـفــاء
املواطنني ،في عدة مناطق ،عن الدفاع عن مناطقهم إلى
جانب الجيش العربي السوري؛ فالجيش العظيم يمضي
من معركة إلى أخرى ،ليخرج املجرمون من جحورهم،
فيمارسون البلطجة واللصوصية واالغتصاب.
آالف ال ــرج ــال وال ـن ـس ــاء ،م ــن م ــؤي ــدي ال ـن ـظــام وال ــدول ــة،
يستحلفون الرئيس التدخل لوضع حد لسليمان هالل
وعـصــابـتــه ،ولـكــل الـعـصــابــات الشبيهة ،غير أنـنــي أرى
أن اض ـطــرار الــرئـيــس للتدخل لضمان اعـتـقــال الجاني
ومحاكمته ،في جريمة موصوفة ،ناجمة عن سياسات
غض الطرف عن العصابات ،هو ،في حد ذاتــه ،مشكلة؛
فأين هي الدولة ،وأجهزتها وقوانينها ،إذًا؟
إذا ك ــان ال ـض ـب ــاط امل ـقــات ـلــون ال ـك ـب ــار ،ال ي ــأم ـن ــون ،في
اإلج ــازات ،على كراماتهم وحيواتهم وأعــراضـهــم ،وفي
امل ـنــاطــق اآلم ـن ــة ب ــال ــذات؛ فـمــا بــالــك بــاملــواط ـنــن املــدنـيــن
املكسوري الجناح؟
بعض عائلة الرئيس األســد ،هو عــبء عليه؛ كيس ملح
على ظهر الرئيس ،آن األوان للخالص منه ،كما آن األوان
للتحرر من الخوف والحسابات ،لدى املواطن السوري؛
فــا مـجــال لنصر حــاســم ،إال بالتحشيد الجماهيري،
القتالي والسياسيي .وهــو تحشيد ال يتم بــاألوامــر أو
بـ ــاالغـ ــراءات ،وإن ـم ــا بـمـنــح ال ـس ــوري ــن ،ال ـش ـعــور بــاألمــن
واملواطنة والكرامة.
املطلوب اآلن ،بال تأخير ،هيئة عسكرية للقيام بحملة
واسـعــة ،وبصالحيات استثنائية العتقال كــل أعضاء
الـعـصــابــات الـنــاشـطــة ،تـحــت يــافـطــة ال ــدف ــاع عــن الــوطــن،
بينما هي تمارس القتل والسطو وفرض ّ
الخوات وسرقة
النساء؛ فإذا لم يجر ذلك سريعا ،فلعلنا نمنح الزعران،
سوريا ،كهدية؛ حافظنا عليها ،بعشرات آالف الشهداء،
وأعدنا فرض حضورها في السياسة االقليمية والدولية،
ولكننا فشلنا فــي وض ــع حــد للمتاجرين بمأساتها،
واملجرمني املحترفني والفاسدين ،ومن يسر معهم من
عصابات «داعش» ـ ـ الداخل.
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