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  شبكات الوهن: عمالء إسرائيل
  يف قبضة القضاء

  علي املوسوي
  صفحة. 274، 2001بيروت: دار الهادي، 

  
عة ال تخفى. وهو يروي، مشغول بحرفة الفتة، وببرا هذا الكتاب جهد توثيقي  

استناداً إىل ملفات القضاء اللبناين، قصص العمالء الذين استدرجتهم االستخبارات 
اإلسرائيلية، ثم وقعوا يف قبضة السلطات اللبنانية. ويسرد، بالتفصيل، حكاية كل 

عميل وبداياته، والظروف التي أحاطت به، والتحوالت التي طرأت عليه وأوصلته إىل 
ثم يقصّ علينا كيف وقع هذا العميل يف قبضة السلطات، والتحقيقات التي  العمالة.

جرت معه، ثم تفصيالت احملاكمة ونص احلكم الصادر يف حقه وتنفيذه. وتكمن 
أهمية هذا الكتاب، فضًال عن متونه، يف هوامشه التي استفاض املؤلف يف شرح مدى 

ء وتقاريرهم االستخبارية، وما األضرار التي حلقت باملقاتلين جراء وشايات العمال
هي العمليات التي نفذتها القوات اإلسرائيلية ضد بعض املواقع ومراكز القادة واألفراد 

بناء على معلومات العمالء، أمثال أحمد احلالق الذي كان عضواً يف إحدى املنظمات 
سين لك حوكذ الفلسطينية ثم قادته رجاله إىل اغتيال فؤاد مغنية (شقيق عماد مغنية)،

عليّان الذي كان يف عداد حركة أمل ومن حراس رئيسها نبيه بري وساهم يف إجناح 
، وهو أحد 1999آب/ أغسطس  16عملية اغتيال علي حسن ديب (خضر سالمة) يف 

املقاومين املعروفين جيداً يف حركة فتح ويف حزب الله. وأبعد من هذا، فالكتاب سجل 
ثير من األحداث التي عصفت بلبنان، ويعيد التذكير موثوق به إىل حد كبير، يؤرخ الك

  بالكثير من الوقائع وعمليات املواجهة يف اجلنوب اللبناين.
يشبه بعض روايات هذا الكتاب القصص البوليسية إىل درجة كبيرة. ولكل   

عميل قصة غريبة ومثيرة. بعض هؤالء العمالء كان من املناضلين يف صفوف 
يف احلزب الشيوعي اللبناين، أو كان من األعضاء يف حركة  املقاومة الفلسطينية أو

أمل ونظائرها. وتكشف حكايات هؤالء عن تقلبات األحوال التي أجلأت العميل عمالته، 
وعن أوضاعه النفسية التي جعلته صيداً سهالً لالستخبارات اإلسرائيلية. ويف هذا 

التي طالت العمالء،  احلقل من املعلومات يسرد املؤلف بعض عمليات االقتصاص
  أمثال عبد النبي بزي (اجللبوط) وعقل هاشم وحسن عبد النبي.
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عميالً، أبرزهم أحمد احلالق وجمموعته املؤلفة من  27يتعرض الكتاب لنحو   
زوجته حنان ياسين وتوفيق ناصر ورفيق ناصر؛ وكذلك حسن عليّان وجمموعته 

وأخيه حسن عليّان؛ وأيضاً جنمة  املؤلفة من زوجته روال حسن ووالدته خديجة مروة
العلم وزوجها سمعان جرجورة، وغيرهم. ويف التحقيق القضائي يتكشف أن بعض 
هؤالء عمل أيضاً ملصلحة األجهزة األمنية اللبنانية فبرأته احملكمة العسكرية جراء 
خدماته. ويف سياق هذا الشأن ال يكتفي الكتاب باحلديث عن االختراق اإلسرائيلي 

وعات اللبنانية املقاتلة، بل يكشف، يف املقابل، االختراق املضاد، الذي قام به للمجم
التابع لالستخبارات  504أحمد نبعة، العسكري اللبناين الذي تمكن من اختراق اجلهاز 

اإلسرائيلية. ويسرد كيف جرى تدريب هذا الشاب على اجتياز جميع مراحل التحقيق 
ى اإلسرائيليين، وكيف جنح يف تضليل اإلسرائيليين التي من احملتمل أن يخضع لها لد

فترة طويلة، فقدم إليهم املعلومات غير الصحيحة، وحصل منهم على الكثير من 
  املعلومات املهمة.

  صقر أبو فخر



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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