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مهدي السيد 

أع���رب وزي���ر ال��دف��اع اإلس��رائ��ي��ل��ي إيهود 
ب����اراك ع��ن خشيته م��ن ال��ي��وم ال���ذي يلي 
ص��دور ال��ق��رار االتهامي ضد ح��زب الله، 
وإم��ك��ان ان��ت��ق��ال ال��ت��وت��ر م��ن ب��ي��روت إلى 
الحدود الشمالية إلسرائيل، محذرًا مما 
ب��ات ل��دى ح��زب الله من ق��درات عسكرية 
بالتفّوق   

ّ
ت��خ��ل أن  م��ن شأنها  م��ت��ط��ورة، 

العسكري إلسرائيل وتضّر بأمنها. 
واشتكى باراك، خالل لقاء جمعه بنظيره 
ف��ي واشنطن  األم��ي��رك��ي روب����رت غيتس 
اس���ت���م���رار مساعي  م����ن  أم������س،  م����ن  أول 
سوريا وحزب الله المتالك أسلحة أكثر 
ت��ط��ورًا، مشيرًا إل��ى أن »اس��ت��م��رار تسلح 
سوريا وحزب الله بأسلحة متطورة من 
شأنه أن يضّر بأمن إسرائيل وبتفّوقها 
النوعي في املجال العسكري«. أما لجهة 
ي 

ّ
ص���دور ال��ق��رار االت��ه��ام��ي وإم��ك��ان ترد

األوضاع األمنية على الحدود مع لبنان، 
فقد أع��رب ب��اراك أم��ام مضيفه عن القلق 
ر 

ّ
م��ن أن »ي����ؤدي ص���دور ال��ق��رار إل���ى توت

ب��ي��روت، وأن ينتقل ه��ذا التوتر إلى  ف��ي 
الحدود اللبنانية اإلسرائيلية«. 

إسرائيلية،  إع���الم���ي���ة  م���ص���ادر  ون��ق��ل��ت 
أم�����س، ع���ن م��راف��ق��ن ل���ب���اراك ق��ول��ه��م إنه 
اللبنانية  »األوض����اع  م��ع غيتس  ن��اق��ش 
الدولية  املحكمة  تقرير  ص���دور  وأب��ع��اد 

تقــرير

سياسة

ه... وتخـشاه 
ّ
د حزب الل

ّ
إسرائيل تهد

األربعاء  15  كانون األول  2010  العدد  1292

الغّراء  ص��ح��ي��ف��ت��ك��م  ف�����ي  ورد 
بتاريخ  ال�����ص�����ادر  ع����دده����ا  ف����ي 
في   1290 رق�����م   2010/12/13
ال��ص��ف��ح��ة ال��خ��ام��س��ة ف���ق���رة »ما 
يأتي  « خبر تضّمن ما 

ّ
 ودل

ّ
ق��ل

جهات  فرنسية  جهات  »أبلغت 
 فرع املعلومات 

ّ
لبنانية بارزة أن

ف���ي ق���وى األم����ن ال��داخ��ل��ي طلب 
الفرنسية  األج�����ه�����زة  أح�����د  م����ن 
مساعدته في معلومات تتعلق 
بينها  ك��������رم  ف�����اي�����ز  ب���ال���ع���م���ي���د 
معلومات تظهر على أنها نوع 
من املراقبة للعماد ميشال عون 
إلى أرشيف اتصاالته  والعودة 
ف��ي فترة وج���وده ف��ي العاصمة 
الفرنسية، ما أثار غضب العماد 
��ه��م ال���ف���رع عمليًا 

ّ
ع���ون ال����ذي ي��ت

بأنه يحاول إقحامه بملف كرم 
وإي���ه���ام ال�����رأي ال���ع���ام ب��أن��ه كان 
على علم أو معنيًا بنشاط كرم 

االستخباري«. 
ال����ع����ام����ة لقوى  امل����دي����ري����ة  ي����ه����ّم 
األم�����ن ال���داخ���ل���ي أن ت���وض���ح أن 
م����ن الصحة  ع������ار  ال���خ���ب���ر  ه������ذا 
شعبة  وأن   ،

ً
وت���ف���ص���ي���ال  

ً
ج��م��ل��ة

املساعدة  تطلب  ل��م  امل��ع��ل��وم��ات 
ف�������ي ه���������ذا امل��������وض��������وع م�������ن أي 
األجهزة  أح��د  أو  أجنبي  ج��ه��از 
أي موضوع  ف���ي  أو  ال��ف��رن��س��ي��ة 
أما  التجسس،  ب��ج��رائ��م  يتعلق 
بمكافحة  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ت��ع��ل��ق  إذا 
املديرية  ه������ذه  ف������إن  اإلره�����������اب، 
امل��ع��ل��وم��ات وفقًا  ال��ع��ام��ة تطلب 
لألصول القانونية وعبر شعبة 

االتصال الدولي ����� اإلنتربول. 
رئيس شعبة العالقات العاّمة 
م 

ّ
الرائد جوزف مسل

رسائل إلى المحرر

»املعلومات« وعون

تعقيبًا على مقالة »إعدام شاب 
ع��ل��ى ال��ّرص��ي��ف ب��رص��اص قوى 

األمن« 
الكاتب  ق�����ص�����ِص  إح����������دى  ف������ي 
تجلُس  ل��ي��رم��ن��ت��وف،  ال����روس����ّي 
وبحوزتهم  ����ّب����اٍن 

ُ
ش  

ُ
م��ج��م��وع��ة

ي����ح����وي مخزنه  ن��������ارّي  س�������الٌح 
 باقي 

ُ
 فقط، وتكون

ً
 واحدة

ً
طلقة

. يقوم 
ً
ح���ج���راِت ال���ّس���الِح ف���ارغ���ة

امل��ق��ام��رة ع��ل��ى أن ُيصّوَب  م��ب��دأ 
الّسالِح   

َ
ف����ّوه����ة ���ب���ان 

ّ
ال���ش  

ُ
أح������د

 
َ

نحَو رأِسه بعد أن ُيديَر املخزن
 على 

ُ
ع����ش����وائ����ّي����ًا، ث������ّم ي���ض���غ���ط

 
ُ
 حجرة

َ
ت���ك���ون ف���إّم���ا أن  ن����اِد، 

ّ
ال����ز

ه 
َ
ف��ي��رب��َح حيات  ،

ً
ف���ارغ���ة امل���خ���زِن 

وبعضًا من املال، وإّما أن تخرَج 
فتودي   

ُ
اليتيمة  

ُ
الرصاصة  

َ
تلك
به. 

 
َ
الّروسّية  

َ
��ل��ع��ب��ة

ّ
ال ه���ذه   

ُ
��ش��اب��ه

ُ
ت

 ال��ع��ّم��اِل ال��س��وري��ن الذين 
َ
ح��ي��اة

ي��ق��ص��دون ل��ب��ن��ان ل��ج��ن��ي بعض 
 

ّ
أن ُي����درك����وا  أن  دون  م���ن  امل������ال، 

 بوعيِه و بال وعيِه ما هو 
َ

لبنان
 
ٌ
 تختبُئ فيِه رصاصة

ٌ
 مخزن

ّ
إال

 أو أكثر. 
ٌ
غادرة

إل�������ى ذلك  ت���ح���م���ل���ن���ي األف�������ك�������اُر 
���اص���ر أحمد، 

ّ
ال���ن ع��ب��د  �����اُب، 

ّ
ال�����ش

 
َ
 يومًا ليعول

ُ
الذي غادَر أحالَمه

 الشباِب 
ّ

. شابٌّ ككل
ً
 يتيمة

ً
عائلة

لبنان،   
ُ

ي��ق��ص��د ال�����ذي  ال����ّس����وري 
����� م��ن دون أن  م��ا ه��و إال ُمغامٌر 
درَب   

َ
أن يسلك ارتضى   ����� ي��دري 

الذين  أس����الِف����ه  م����ن  ال���ك���ث���ي���ري���ن 
ْوا في لبنان األخضر. 

َ
ض

َ
ق

ناتالي ميني 

 في لبنان! 
ٌّ

سوري

♦ ♦ ♦

السابق  الحكومة  رئيس  اغتيال  بشأن 
»باراك  أن  إلى  الحريري«، مشيرة  رفيق 
األم��ي��رك��ي األوضاع  أم���ام نظيره  ع��رض 
ال��داخ��ل��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان وت���داع���ي���ات تقرير 
امل��ح��ك��م��ة ال���دول���ي���ة وم�����دى ت���أث���ي���ره على 
إسرائيل، إضافة إلى القلق من إمكانات 
التوتر على الحدود الشمالية وضرورة 

ضمان تفّوق إسرائيل النوعي«. 
وفي الوقت الذي كان فيه باراك يشتكي 
إمكان  من  قلقه  عن  ويعرب  لألميركين 
أمام  أب��ي��ب  لتل  العسكري  ال��ت��ف��ّوق  كسر 
حزب الله، حذر الجيش اإلسرائيلي، على 
ل��س��ان ض��اب��ط رف��ي��ع املستوى ف��ي قيادة 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ش��م��ال��ي��ة، ح���زب ال��ل��ه م���ن نقل 
الحدود  إل��ى  لبنان  ف��ي  عة 

ّ
املتوق األزم���ة 

التحذير  وتضّمن  املحتلة.  فلسطن  مع 
سيناريو حرب مفترضة، في ظل ظروف 
ب����دءًا من  م��ث��ال��ي��ة للجيش اإلس��رائ��ي��ل��ي، 
الحديث عن ظروف صعبة جدًا يمّر بها 
حزب الله وقيادته على املستويات كلها، 
وإنجازاتها  ال���ح���رب  ب��م��ج��ري��ات  م�����رورًا 
املأمولة  النتيجة  إلى   

ً
املتخّيلة، وص��وال

أن�����ه إذا  ال���ض���اب���ط  أك�����د  إس���رائ���ي���ل���ي���ًا، إذ 
وقعت حرب على الجبهة اللبنانية، فإن 
امل���واج���ه���ة ل���ن ت���ك���ون ش��ب��ي��ه��ة ب��م��ا جرى 
اللبنانية  ع��ام 2006، بل إن »الحرب  في 
الثانية ستكون في نظر حزب الله نزهة 

قياسًا إلى الحرب الجديدة«. 
إلى  اإلسرائيلي  الضابط  يشر  لم  وفيما 
األس��ب��اب التي تمنع إس��رائ��ي��ل، إل��ى اآلن، 
 حربها التي تهدد حزب الله بها، 

ّ
من شن

رغ���م إص���راره���ا ع��ل��ى ت��ف��ّوق��ه��ا العسكري 
وظ�����������روف ح�������زب ال�����ل�����ه ال����ص����ع����ب����ة، حذر 
ال���ض���اب���ط ف���ي ح���دي���ث م��س��ه��ب لصحيفة 
يديعوت أحرونوت، أمس، من أنه إذا أقدم 
حزب الله على قصف العمق اإلسرائيلي 
 
ّ
بصواريخ، فإن الجيش اإلسرائيلي سيرد

بقوة أكبر بعشرة أضعاف من القوة التي 
ت��ت��ل��ق��اه��ا، ك���ي ال ي���ج���رؤ م���ن ج���دي���د على 

ي هذا الخيار مرة أخرى. 
ّ
تبن

مباشر  غ����ي����ر   
ّ
رد أن��������ه  ي�����ب�����دو  وف����ي����م����ا 

ع����ل����ى ت�����ح�����ذي�����رات ص���������درت أخ������ي������رًا عن 
اإلسرائيلي  ال���ج���ي���ش  م���س���ؤول���ي  ك���ب���ار 
واستخباراته، وتحذيرهم صانع القرار 

اإلسرائيلي من الحرب املقبلة مع حزب 
أن�����ه »ال يجوز  ال���ض���اب���ط  ال����ل����ه، أض������اف 
وتخويفهم  اإلسرائيلين  على  التهويل 
م��ن أن ح��رب��ًا ستشمل ت��ع��ّرض ت��ل أبيب 
نهاية  ب���م���ث���اب���ة  س����ت����ك����ون  ل�����ص�����واري�����خ 
الجسيم  الخطأ  »م��ن  أن  مؤكدًا  العالم«، 
 بسبب 

ّ
االع��ت��ق��اد ب���أن إس��رائ��ي��ل ل��ن ت����رد

التقرير  ه����ذا  ألن  غ���ول���دس���ت���ون،  ت��ق��ري��ر 
ال��ذي ص��در في أعقاب عملية الرصاص 
امل��ص��ه��ور ف��ي ق��ط��اع غ���زة، ل��ن ي��ؤث��ر على 
ال���ن���ش���اط ال���ه���ج���وم���ي ال������ذي س���ي���ق���وم به 
الجيش اإلسرائيلي في الحرب املقبلة«، 
موضحًا أن »ما سيقوم به الجيش على 

بما  شبيهًا  يكون  لن  اللبنانية  الجبهة 
جرى في قطاع غزة«. 

اإلسرائيلي  ال��ع��س��ك��ري  امل���س���ؤول  وأق�����ّر 
ب���أن »ح���زب ال��ل��ه ط���ّور ق���درة صاروخية 
املدنية،  اللبنانية  ال��ق��رى  داخ��ل  متقدمة 
ب��ه��دف ق��ت��ل م��دن��ي��ن ف���ي إس���رائ���ي���ل«، إال 
ر سكان 

ّ
أنه عاد وأكد أن تل أبيب ستحذ

��خ��ل��ى، وم���ن ثم 
ُ
ت��ل��ك ال��ق��رى مسبقًا ك��ي ت

»تهاَجم ه��ذه األه���داف إلص��اب��ة عناصر 
ح���زب ال��ل��ه ال��ذي��ن س��ي��ك��ون��ون مختبئن 

داخل هذه القرى«. 
ل 

ّ
فض ال��ذي  اإلسرائيلي،  الضابط  وق��ال 

ع���دم ال��ك��ش��ف ع��ن ه��وي��ت��ه، إن���ه »يحتمل 

في توقيت يصعب
فصله عن مسار املحكمة 
الدولية وقرارها االتهامي، 

اختارت إسرائيل توجيه 
رسائل تحذير إلى حزب الله، 

اتخذت الطابع الوقائي 
لردعه مسبقًا عن التفكير 
عة 

ّ
في نقل األزمة املتوق

في لبنان إلى الحدود مع 
فلسطني املحتلة 

ق العسكري لتل أبيب أمام حزب الله )أرشيف(
ّ

اشتكى باراك لألميركيني من إمكان كسر التفو

عفيف دياب

 م��ن مفتي منطقة راش��ي��ا الشيخ 
ٌّ

ل ك��ل
ّ
مث

صور  وم���ف���ت���ي  ال�����ق�����ادري  رؤوف  أح����م����د 
القاضي الشيخ محمد دالي بلطة، اللذان 
رحال في األسابيع املاضية، صوتًا مميزًا 
طوال حياتهما الفقهية والسياسية التي 
ات��س��م��ت ب��دع��م م��ط��ل��ق ل��ح��رك��ات املقاومة 
الكالم  ون����ب����ذا  اإلس����رائ����ي����ل����ي،  ل���الح���ت���الل 
امل��ذه��ب��ي واالص���ط���ف���اف���ات ال��ط��ائ��ف��ي��ة، وال 
ك���ان���ت تشمل  أن ص��الح��ي��ات��ه��م��ا  س��ي��م��ا 

اجتماعيًا  وم��خ��ت��ل��ط��ة  م��ت��ن��وع��ة  م��ن��اط��ق 
وطنية  ثوابت  على  وحافظا  وسياسيًا، 
م��ا أصاب  ل��م يحيدا عنها، رغ��م  وقومية 
ال���ب���الد م���ن »ج����ن����ون« م��ذه��ب��ي ب��ع��د عام 

.2005
ف 

ّ
رح��ي��ل ال���ق���ادري ودال�����ي ب��ل��ط��ة، سيخل

نية«  »السُّ ال��دي��ن��ي��ة  امل��ؤس��س��ة  ف���ي  ف���راغ���ًا 
ال��رس��م��ي��ة. ف��ال��ق��ادري رغ���م ت���ردي وضعه 
ال��ص��ح��ي خ���الل ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة، بقي 
الرافض  السياسي  موقفه  على  محافظًا 
مل��ح��اوالت ش��رذم��ة ص��ف��وف أب��ن��اء راشيا 
»صحيًا«  املستطاع  ق��در   

ً
عامال والبقاع، 

االحتالل  م��ق��اوم��ة  »ش��رع��ي��ة  على حماية 
ف����ي وجدان  وإب���ق���ائ���ه���ا  اإلس����رائ����ي����ل����ي«، 
أب��ن��اء م��ن��ط��ق��ت��ه، م��ن دون أي ال��ت��ب��اس أو 
تغيير أو حتى تشويه، رافضًا محاوالت 
»اس����ت����ص����راح����ه« ل���ي���ك���ون م���ت���ن���اغ���م���ًا مع 
مواقف قوى سياسية أو دينية كان يجد 
السياسي  تاريخه  ما يخالف  أدائها  في 
الشخصي، وتاريخ أبناء راشيا والبقاع 
وان��ت��م��اءه��م ال��ق��وم��ي وال��ع��روب��ي وقضية 
فلسطن. أما املفتي دالي بلطة، فقد سعى 
جاهدًا إلى إبقاء جسور التواصل الفقهي 
فئات  مختلف  م��ع  مفتوحة  وال��س��ي��اس��ي 
دون  م��ن  السياسية،  وتياراتها  منطقته 
 العمل بصمت.

ً
أي إثارة إعالمية، مفضال

ه�������ذا ال����غ����ي����اب ألب���������رز ش���خ���ص���ي���ت���ن في 
الرسمية،  ��ن��ي��ة«  »ال��سُّ ال��دي��ن��ي��ة  امل��ؤس��س��ة 

تجاهلهما اإلعالم املوالي واملعارض على 
حد س��واء، في حياتهما، ما يفتح الباب 
��ق��دم املؤسسة 

ُ
أم���ام س���ؤال م��ش��روع: ه��ل ت

الفراغ، أم أنها  نية على ملء  الدينية السُّ
 ش��ي��ئ��ًا ل���م يكن، 

ّ
س��ت��ت��ج��اه��ل األم�����ر وك�����أن

���ق���دم ع��ل��ى ت��ع��ي��ٍن ب��م��ا ي���رض���ي جهة 
ُ
أم ت

سياسية!
م��ن مرجع ديني بقاعي  وي��ق��ول مقربون 
 من املبكر 

ّ
إن له كلمة في مجلس املفتن 

ن، 
َ
للراحل ��ف��ن 

َ
خ��ل ت��ع��ي��ن  ع���ن  ال���ح���دي���ث 

ال����ش����ي����خ أح�����م�����د رؤوف  ل�����ه  و»امل�����غ�����ف�����ور 
ال���ق���ادري ل���م ي��ك��ن ي��ت��اب��ع ش����ؤون منطقة 
راشيا بسبب وضعه الصحي، وبالتالي 
اإلفتاء  ودار  امل���ي���س  خ��ل��ي��ل  امل��ف��ت��ي  ك����ان 
الدينية  ال����ش����ؤون  ي��ت��اب��ع��ان  ال���ب���ق���اع  ف���ي 
نة،  والوقفية واالجتماعية للمسلمن السُّ
وه����ي ال���ح���ال ال��ت��ي ت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى البقاع 
الغربي، حيث منصب املفتي هناك شاغر 
بفراغ؛  املنطقتن  أبناء  أيضًا، وال يشعر 
إن مرجعيتهم موجودة وتسهر على  إذ 
والوقفية«.  ال��دي��ن��ي��ة  أوض��اع��ه��م  متابعة 
ويتابعون قائلن إن »املفتي خليل امليس 
م���ف���ت���ي زح����ل����ة وال���ب���ق���اع���ن األوسط  ه����و 
وال��غ��رب��ي وراش���ي���ا، وي��م��ك��ن أي��ض��ًا مفتي 
صيدا أن يتابع شؤون أبناء مدينة صور 
 بديل«.

نَّ
ومنطقتها بالوكالة، إلى أن ُيعن

في اإلطار أيضًا، يكشف متابعون أن مفتي 
قباني،  الشيخ محمد رشيد  الجمهورية 

ومن خلفه تيار املستقبل، »يفضالن إبقاء 
ال��وض��ع على م��ا ه��و عليه، وال سيما أن 
القادري ودال��ي بلطة كانا شبه عاجزين 
عن القيام بواجبهما«. يضيف أحد الذين 
أج��روا بعض االتصاالت خالل الساعات 
املاضية »الستمزاج« آراء في أهمية فتح 
ملف تعين مفتن ألقضية صور وراشيا 
امل��س��ت��ق��ب��ل ال يريد  أن  ال���غ���رب���ي  وال���ب���ق���اع 
الدخول في سجاالت سياسية أو انقسام 
ل��ل��ق��ادري ودالي  فن 

َ
ب��ش��أن تعين خل م��ا 

ب��ل��ط��ة، أو ح��ت��ى ال��ب��ح��ث ف��ي ت��ع��ي��ن مفٍت 
ويكشف  تحديدًا.  الغربي  البقاع  ملنطقة 
ت��ي��اره »ل��م يبحث  م��س��ؤول مستقبلي أن 
للمفتين«،  خ���ل���ف  ت��ع��ي��ن  ق��ض��ي��ة  ب���ع���د 
لتياره  امل����ع����ارض����ة«  »األص���������وات  م��ت��ه��م��ًا 
بقضية  الناس  إلهاء  إل��ى  »تسعى  بأنها 
ل��م يحن أوان��ه��ا بعد، وال داع��ي لطرحها 

اآلن«.
��ن��ي��ة« في   امل��ع��ارض��ة »ال��سُّ

ً
ل��ك��ن ه��ل ف��ع��ال

الغربي وراشيا تعمل  الجنوب والبقاع 
أوانها  ي��ح��ن  ل��م  ال��ن��اس بقضية  إلل��ه��اء 
بعد؟ يقول أحد قادة املعارضة املذكورة 
الشرعي  املجلس  مؤسسات  »جميع  إن 
اإلس����الم����ي األع����ل����ى ت���ح���ت ه��ي��م��ن��ة تيار 
ال��ج��م��ه��وري��ة يلتزم  امل��س��ت��ق��ب��ل، وم��ف��ت��ي 
ل��ن يعمل على  ب��ق��رارات املستقبل، وه��و 
ال��ف��راغ ف��ي مجلس املفتن إال حن  م��لء 
سياسية  مصلحة  املستقبل  ت��ي��ار  ي��رى 

غّيب املوت مؤخرا 
 من مفتي منطقة 

ً
كال

راشيا الشيخ أحمد رؤوف 
القادري ومفتي صور القاضي 

الشيخ محمد دالي بلطة. 
 منهما، 

ٌّ
له كل

ّ
إلى ما يمث

وال سيما إصرارهما على 
»التعايش« ونبذ املذهبّية، 
يفتح رحيلهما الباب واسعًا 

للسجال حول خالفتهما

ي صور وراشيا: األمر للمستقبل
َ
خالفة مفتي

تقــرير


