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سياسة

رسائل
إلى المحرر
وداعًا يا فقيد
العلم و المحراب
أثقلها
مــا أقـســى لـحـظـ ِ
ـات ال ــوداع ومــا َ
على القلب!
وم ــا أش ـ ـ َّـده أمل ــا ذاك ال ـف ــراق الـصـعــب،
ُ
ّ
األبدي ! فكيف
األحبة ورحيلهم
ووداع
ِ
ٌ
ٌ
ال؟! ومــن افتقدناه إنسان عزيز جدًا
علينا استوطن َ
قلوب الكثيرين َّمنا ،ملا
عظيمة وشأن رفيع ،وهو
مكانة
له من
ٍ
ٍ
ذو القلب املفعم طهرًا ُ
وح َّبًا وورعًا!
ـاط الـ ـف ــراق
وم ـ ــا أشـ ـ ـ َّـد آالم ـ ـنـ ــا ،وس ـ ـيـ ـ ُ
تجلدنا ،وتـكــوي قلوبنا ،بعد أن كان
فقيدنا الغالي َ
منبع أفراحنا وسرورنا.
ُ
فـكــل أب ـجــديــات األرض أع ـجــز مــن أن
ترثيه ،أو تفيه حقه من الكالم والرثاء.
وزميال رافقني
كيف لي ان ارثي اخًا
ً
َ
َ
َّ
الدراسي
ومشوار عمرنا
درب الطفولة
أال وهو الصديق الغالي وشقيق الروح
الشيخ محمد خاتون؟
ُ
ُ
تنسج
أحالمنا كما
ننسج سويًا
كنا
َ
ال ـش ـمـ ُ
ـوط األمـ ــل والـ ـف ــرح .كنا
ـ
ي
ـ
خ
ـس
العلم َوخبز املــودة ُ
نتقاسم َ
ُ
وم َلحها،
َ
وزي ـتــا نـســرجــه ل ـظــام الـلـيــل ﺍﻟﺤﺎﻟﻚ،
ُ
والـ ـع ــن ل ــم ت ـكــن ل ـت ـمــل ال ـت ـحــديــق في
َ
َّ
ُ
ش ـمـ ِـس اآلم ـ ـ ِـال واألحـ ـ ــام ،ونـفــوسـنــا
لـ ــم ت ـك ــن ل ـت ـب ـغــي غ ـي ــر قـ ـط ـ ِـف ن ـجــوم
محفوفة
طموحاتنا ولو كانت األرض
ً
ب ــاألش ــواك ،وك ــان ــت أن ـه ـ ُـاره ــا تتفجر
ـدال ذاك
ع ـل ـق ـم ــا .كـ ـن ــا ن ــري ــد اس ـ ـت ـ ـبـ ـ َ
ال ـع ـل ـقــم بــال ـع ـســل امل ـص ـ ّـف ــى وال ـش ــوك
بالرياحني ،وكنا نبغي لــذاك الحرمان
أله ـل ـنــا ف ــي ال ــوط ــن ال ـعــزيــز بــاقـتــاعــه
مــن جـ ــذوره لـنـسـتـبـ َـدلــه ِد َّع ـ ـ ًـة وعــدالــة.
ـرتــك الـنــابـغــة تلك،
وم ــن هـنــا كـ ُـانــت فـكـ ُ
ـزب قــويــم يعمل على
وه ــي إن ـشــاء ح ـ ٍ
تغيير كــل تلك املـشــوبــات الـتــي كانت
سبل الحياة الكريمة ألهلنا،
تعترض َ
ـورة تغير وجـ َـه األرض
ـ
ث
ـ
ـزب يقوم ب ٍ
حـ ٍ
ـاملـهــا الشائكة فــي دروب العيش
ومـعـ َ
أنت لهذا الحزب
أردت
يومذاك،
الكريم.
َ َ
«ال ـج ـنــن» إسـمــا فــاقـتــرحـ ُـت عـلـيـ َـك ان
نسميه «ال ـح ــزب اإلرت ـ ـ ــوازي» ّ
ليفجر
ـورة
من بواطن تلك الــربــوع الخصبة ثـ ً
حـسـيـنـيــة ُم ـس ـت ـخـ ِـر َجـ ًـة م ــا فـيـهــا من
وإرادة صلبة!
عزيمة
ٍ
ٍ
فـكـيــف ل ــي أن أن ـســى وق ــد ق ـمـ َـت أن ـ َـت
بــزيــارة وط ـ ِـن اإلغ ـتــراب فــي نيجيريا،
عام  ٢٠١٠وأعدنا سويًا ﺳﺮﺩ شريط
ذكرياتنا الحافلة باآلمال والطموحات
ال ـتــي رس ـم ـنــاهــا وسـجـلـنــاهــا سـ َّ
ـويــا،
واستذكرنا كيف كنا نـقـ ُ
ـوم بــإرسـ ِـال
رس ـ ــائ ـ ــل مـ ـكـ ـت ــوب ـ ٍـة ب ــأن ــامـ ـلـ ـن ــا ن ـحــن
ـات
ومـ ـبـ ـع ــوث ـ ٍـة إل ـي ـن ــا ب ــأسـ ـم ــاء ع ــائ ـ ٍ
صورية جنوبية عريقة لجذب أنظار
ال ـن ــاس واه ـت ـمــام ـهــم واإلن ـ ـجـ ــذاب إلــى
فـكــرتـنــا وحــزبـنــا امل ـش ــروع ذاك! كــان
ُحـ ُـلـمــك حــزبــا همه أن يــدفــع عــن أهلنا
الـظـلــم واإلس ـت ـب ــداد ،وي ـع ـيـ َـد إلـيـهــم ما
تـبـقــى م ــن ك ــرام ـ ٍـة م ـس ـلــوبــة ،ويـحـ ِّـطــم
جلد
أﺻﻔﺎدًا ويكسر أسواطًا اعتادت َ
فكنت واحدًا من
عزيمتنا ومقدساتناَ .
الثلة النابغة التي عمدت إلى ﺗﻐﻴﻴﺮ
تلك ِ
مجرى التاريخ.
تـ ـبـ ـق ــى يـ ـ ــا صـ ــدي ـ ـقـ ــي ال ـ ـغـ ــالـ ــي فـ ــوق
ك ــل الـ ـك ــام لـ ـل ــرث ــاء ،وأعـ ـل ــى م ــن كــل
مـسـتــويــات التعبير عــن عـمــق الـحــزن
واألسى على فراقك .فحبر أقالمنا قد
جــف ،ولــم يـبق لنا ســوى تلك الدموع
َ
الــذارفــة مــن املــآقــي لتطهرها ،ﻟﻘﺪ ﻣﺮ
ّ
ﻟﻴﺒﻠﻞ
املالئكي كالغمام املثقل
طيفك
َ
أخــاديــدنــا املتشققة مــن وجــع الحياة
وآالم األيـ ــام ال ـجــاريــة! فـكــأنــي بــك قد
ُكـ ِـشــف غـطــاؤك فـكــان بـصـ ُـرك يومها
ح ــدي ـدًا! فـكـنـ َـت واح ـ ـدًا مــن مؤسسي
فكفاك ذلــك فخرًا
حــزب الله الغالبني!
وعـ ـ َّـزًا ّٰإذ أن ــك كـنــت م ـس ـت َـ َ
ـودع أس ــرار
األمناء!
فنم قــريـ َ
الصديقني
ـوار
ـ
ج
ـي
ـ
ف
العني
ـر
ِّ َ
وال ـش ـهــداء األب ـ ــرار ،واه ـمــس فــي آذان
ـاك
السابقني إلــى الـ ُـعـلــى أنــه قــد أودع ـنـ َ
إليهم السالم!
علي احمد مسلماني
الغوس ـ نيجيريا

تقرير

تل ابيب:

التأهب
االسرائيلي
متواصل على
طول الحدود
الفلسطينية
الشمالية
(أ ف ب)

عبوة شبعا دفعة أولى؟

لم تنه العملية التي
نفذتها المقاومة في
مزارع شبعا أول من أمس
حال التأهب االسرائيلي على
طول الحدود الشمالية
لفلسطين المحتلة .بقي
ضباط العدو وجنوده في
«جحورهم» ،كما فعلوا
منذ أسبوعين ،وسط حيرة
إسرائيلية مما إذا كانت
العملية األخيرة «دفعة
أولى» من رد متسلسل
لحزب الله
يحيى دبوق
لــم تـنــه ع ـبــوة مـ ــزارع شـبـعــا منسوب
الـ ـقـ ـل ــق ل ـ ـ ــدى اس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل م ـ ــن اآلت ـ ـ ــي.
ُ
الـ ـس ــؤال امل ــرك ــزي الـ ــذي ظ ـ ِّـه ــر ،أم ــس،
ع ـبــر م ـســؤولــي ت ــل اب ـي ــب واعــام ـهــا،
ه ـ ــو نـ ـفـ ـس ــه ال ـ ـ ـ ـ ـ ّـذي ش ـ ـغـ ــل ج ـل ـس ــات
التقدير لدى صناع القرار في الكيان
الصهيوني في اعقاب العملية ،سواء
فــي وزارة االمــن او فــي هيئة االركــان
ال ـع ــام ــة ل ـل ـج ـيــش :ه ــل ع ـب ــوة مـ ــزارع
شبعا هي نهاية املطاف ،أم أنها حلقة
في ّ
رد متسلسل قد يعمد اليه حزب
الله في اآلتي من األيام؟
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا امـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس م ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــات
االســرائـيـلـيــة ،فــي ال ـيــوم الـثــانــي على
عبوة امل ــزارع ،حــذر شديد مــن اطــاق

امل ــواق ــف والـتـحـلـيــات بــرغــم التأكيد
ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـجـ ــاعـ ــة س ـ ـيـ ــاسـ ــة «ت ـص ـف ـي ــر
االه ـ ـ ـ ــداف» الـ ـت ــي اع ـت ـم ــده ــا الـجـيــش
االسرائيلي ،ومنع بموجبها ـ ـ حتى
اآلن ـ ـ سـقــوط اصــابــات بــن الجنود.
وزي ـ ــر االم ـ ــن م ــوش ـي ــه ي ـع ـل ــون ،ال ــذي
ـى ال ــوح ــدات املــراب ـطــة
ج ــال ام ــس ع ـلـ ّ
على الجبهة ،حذر في تصريح يؤكد
الـخـشـيــة االســرائ ـي ـل ـيــة م ــن اس ـت ـمــرار
عمليات الرد ،من أن «الجيش مستعد
جـ ـيـ ـدًا ل ـك ــل ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ،ت ـم ــام ــا كـمــا
ك ــان مـسـتـعـدًا ب ــاالم ــس ،وه ــو جــاهــز
ّ
لـلــرد بما يـتــاءم مــع الـحــاجــة» .وأكــد
يعلون الذي كان يرافقه نائب رئيس
ارك ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش االس ــرائ ـي ـل ــي يــائـيــر
غوالن وقائد املنطقة الشمالية افيف
كــوخــافــي« ،االس ـت ـع ــداد ملــواج ـهــة كل
تطور».
صحيفة «يديعوت احــرونــوت» التي
لفتت الى تأكيد رئيس هيئة االركان
ال ـعــامــة غـ ــادي اي ــزن ـك ــوت ،ف ــي اعـقــاب
جلسات تقدير الوضع ،على التأهب
واالسـتـعــداد على طــول خط الجبهة،
أشـ ـ ــارت الـ ــى ان ح ــال ــة االس ـت ـن ـف ــار ال
تزال محكومة باالجراءات االحترازية
تمامًا كما في االيام املاضية .ورأت أن
مــا قــد يـبــدو فــي هــذه املــرحـلــة كإنهاء
«تصفية حساب» من جهة حزب الله،
قد يتبني الحقًا انــه مجرد فصل اول
في سلسلة عمليات انتقامية يعدها
ال ـحــزب لـلــرد عـلــى اغـتـيــال (الشهيد)
سمير القنطار .وه ــذا يعني بحسب
ً
الـصـحـيـفــة ،ان «ه ـن ــاك اح ـت ـم ــاال بــأن
يـ ـح ــاول حـ ــزب ال ـل ــه ت ـن ـف ـيــذ عـمـلـيــات
اض ــاف ـي ــة ض ــد اس ــرائ ـي ــل ف ــي منطقة
الحدود الشمالية وال سيما في مزارع
شبعا».

عـ ــدم وقـ ـ ــوع اصـ ــابـ ــات ب ــن ال ـج ـن ــود،
كـ ـم ــا اع ـ ـلـ ــن الـ ـجـ ـي ــش االسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي،
ال ي ـن ـهــي دالالت الـ ـعـ ـب ــوة ع ـن ــد ه ــذا
ال ـحــد ،بــل يكشف ـ ـ بحسب املعلقني
االس ــرائ ـي ـل ـي ــن ـ ـ ـ ـ ال ـن ـي ــات الـحـقـيـقـيــة
لحزب الله .معلق الشؤون العسكرية
ف ــي «ي ــديـ ـع ــوت اح ـ ــرون ـ ــوت» الـيـكــس
فيشمان كـتــب« :ك ــان االنـطـبــاع (لــدى
املـ ــؤس ـ ـسـ ــة االم ـ ـن ـ ـيـ ــة ف ـ ــي اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل)
ب ــأن ق ــرارًا اتـخــذ عـلــى الـجــانــب االخــر
م ــن الـ ـح ــدود بــوضــع ح ــد الســرائ ـيــل،
وتنفيذ عملية يكون ثمنها عاليًا بما
يكفي السرائيل ،ومتدنيًا بما يكفي
لعدم االنجرار الى حرب شاملة».
ام ــا ف ــي ت ـقــديــر «ال ـن ـي ــات الـحـقـيـقـيــة»
لـلـمـقــاومــة ،فـتـطــرقــت الـيـهــا صحيفة
«هـ ــآرتـ ــس» ال ـت ــي ب ـح ـثــت ف ــي «مـ ــا لم
ي ــرد ع ـلــى ل ـســان ح ــزب ال ـلــه وال ـب ـيــان
ال ـ ـصـ ــادر عـ ـن ــه» ب ـع ــد ع ـم ـل ـيــة م ـ ــزارع
شـ ـبـ ـع ــا .وت ـ ـ ـسـ ـ ــاءل م ـع ـل ــق ال ـ ـشـ ــؤون
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ال ـص ـح ـي ـفــة عــامــوس
ه ــرئ ـي ــل «ع ـم ــا ال ي ـق ــول ــه حـ ــزب ال ـل ــه،
ومــا إذا كانت العبوة في جبل روس
(مزارع شبعا) مجرد عملية اولى في

من المبكر االعتقاد
بأن عملية شبعا
هي االنتقام الذي
أراده حزب الله

تقرير

ثالث مفاجآت في جلسة محاكمة األسير
ثالث مفاجآت ُس ِّجلت
في جلسة محاكمة
موقوفي عبرا .األولى
كانت تفريع الملف إلى
فئة «أ» وفئة «ب» .الثانية
شهادة ّ الشيخ أحمد األسير،
كاشفًا أنه طرد فضل
عبرا قبيل اندالع
شاكر من ّ
أحداث المسلحة بأشهر .أما
المفاجأة الثالثة فكانت
ورود اسم مدير مكتب
قائد الجيش العميد محمد
الحسيني بوصفه مفاوضًا
ّ
مع الفنان التائب

رضوان مرتضى
خ ـل ــع ال ـش ـي ــخ أحـ ـم ــد األس ـ ـيـ ــر طــاق ـيــة
ال ـ ـصـ ــوف ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء ووضـ ـ ـ ــع مـحـلـهــا
«ق ـل ـن ـســوة» ال ـص ــاة ال ـب ـي ـضــاء .كــانــت
ه ــذه الـحــركــة الــوح ـيــدة ال ـتــي أت ــى بها
األس ـي ــر طـ ــوال جـلــوســه لـنـحــو ســاعــة،
م ـحــاطــا ب ـع ـنــاصــر ال ـش ــرط ــة ف ــي قــاعــة
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة .ب ـع ـبــاءة ّرمــاديــة
ّ
ونظارة سوداء طبية ولحية كثة طالت
ً
قليال عن الجلسة السابقة ،جلس إمام
مـسـجــد ب ــال ب ــن ربـ ــاح ب ــوج ــهٍ عــابــس
م ـس ـت ـم ـعــا ق ـب ــل أن ُي ـس ـت ــدع ــى بـصـفــة
شــاهـ ٍـد ،ال مــدعـ ًـى عليه ،رغــم اعـتــراض
اثـنــن مــن وكــائــه عـبــد الـبــديــع ُعــاكــوم
جلس
وأن ـطــوان نعمة .خلفه بمقعد ،أ ِ
املــوقــوف نعيم عـ ّـبــاس بــوجـهــه الــدائــم
ال ـت ـبـ ّـســم .أم ــا ف ــي ال ـج ـهــة األخ ـ ــرى من
ُالقاعة ،فجلست والدته وزوجته اللتان
لتفتيش دقـيــق على مدخل
أخضعتا
ٍ
املحكمة ،والى جانبهما شرطية.
فـ ــي تـ ـم ــام ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة وال ـن ـصــف
ُ
افت ِتحت الجلسة .بدأت هيئة املحكمة
بــاس ـت ـجــواب امل ــوق ــوف هـيـثــم حـنـقـيــر،
أح ــد مــراف ـقــي ف ـضــل ش ــاك ــر ،بـحـضــور
ّ
وكيلته تهاني شحادة .املوقوف سلم
ن ـف ـســه ق ـب ــل ث ــاث ــة أش ـه ــر إلـ ــى ال ـق ــوى
ّ
األمنية ،زاعمًا أن ال عالقة له بما جرى
ّ
ّ ّ
مــن أ ّح ــداث مـســلـحــة .وأك ــد أن عالقته
بــالـفــنــان الـتــائــب ـ ـ ـ ال ـهــارب تـعــود إلــى

مــا قـبــل تـ ّ
ـديــن األخ ـي ــر ،إذ ك ــان حنقير
يوصل كل يومني طلبية سمك لشاكر
الـ ــذي ُ«ي ـح ــب أك ــل ال ـس ـم ــك» ،نــاف ـيــا أن
يكون قد عمل حارسًا شخصيًا لشاكر
ف ــي فـيـلـتــه ف ــي ص ـي ــدا ،أو بـيـتــه داخ ــل
املــربــع ّاألم ـنــي ملـسـجــد ب ــال بــن رب ــاح.
وأكـ ــد أن ـ ــه ،ي ــوم ان ـ ــدالع م ـعــركــة ع ـبــرا،
ً
حـضــر إل ــى م ـنــزل شــاكــر ح ــام ــا كمية
ّ
مــن األس ـمــاك ســلـمـهــا إل ــى اب ــن شقيقه
عبد الرحمن شمندر .وأثـنــاء انتظاره
ّ
األخـيــر إلعـطــائــه ثمن الطلبية ،سلمه
شـمـنــدور بندقية طالبًا إلـيــه الــوقــوف
األسير :طلبت من فضل شاكر مغادرة
عبرا (مروان طحطح)

ك ـح ــارس ع ـلــى مــدخــل ال ـب ـنــايــة ريـثـمــا
يعود! وقــف حنقير نحو ّ ساعتني من
دون أن يعود شمندر ،وملــا حــان وقت
ّ
ص ــاة ق ـصــد امل ـس ـجــد لـيـصــلــي فـيــه،
ال ـ ّ
ل ـكــنــه س ـمــع صـ ــوت إط ـ ــاق نـ ــار فـتــرك
بندقيته وأسرع إلى امللجأ الذي سبقه
إليه عدد من الشبان قبل أن يلحق بهم
فضل شاكر ُليبلغهم« :كل واحد ّ
يدبر
راسو» .وذكر حنقير أن شاكر استأجر
ً
مـ ـن ــزال ل ـع ــدد م ــن ال ـش ـب ــاب ف ــي مـحـلــة
ُ
التعمير ،وكــان يرسل لكل منهم مبلغ
ّ
وتحدث عن اجتماع شاكر
 ٢٠٠دوالر.
ُ
بممثل عن قائد الجيش يدعى «العميد
ٍ
الـحـسـيـنــي» ،ف ــي مـطـعــم يـمـلـكــه شــاكــر
فــي صـيــدا قـبــل أح ــداث عـبــرا ،لتسوية
أوضاع عدد من مرافقيه الذين ظهروا
مسلحني أثـنــاء تشييع لبنان الـعــزي،
أحد انصار األسير في تشرين الثاني
 .2011وأبلغ حنقير رئيس املحكمة أن
االج ـت ـمــاع أث ــار حـفـيـظــة األس ـيــر الــذي
طلب مــن شــاكــر أن ينسحب مــن عبرا.
لكن رئـيــس املحكمة لــم يقتنع بــأقــوال
ّ
املتهم لجهة قيام العميد بالتفاوض
باسم الجيش فنادى على أحمد هالل
األسير .هنا وقف الشيخ املوقوف رافعًا
لإلجابة على سؤال رئيس املحكمة
يده
العسكريةُ .أخرج من مكانه ليمثل ّ
ألول
ِ
مــرة أمــام هيئة املحكمة مباشرة ،لكن
كشاهد .ووسط اعتراض وكالء الدفاع
عـلــى اإلسـتـمــاع إلــى موكلهم كشاهد،

