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تهديد »ويكيليكسي« 

 له بأن في حوزته وثائق 
ً
ل التغيير واإلصللالح زميال

ّ
د أحد نواب تكت

ّ
هد

صادرة عن موقع ويكيليكس بشأن اجتماعات يزعم حصولها بني النائب 
د ودبلوماسيني أميركيني. 

َّ
د

َ
ه

ُ
امل

إخالء سبيل موقوف 

أصدر القضاء العسكري قرارًا يمنع محاكمة املوقوف م. ف. )من بلدة تبنني 
الجنوبية(، بعدما ثبت، في كل مراحل التحقيق، عدم وجود أي شبهات 
خلى سبيله قد 

ُ
أمنية في حقه، وأن كل اتصاالته الدولية مبررة. وكان امل

الجيش في  اشتباه مديرية استخبارات  قبل نحو أسبوعني بعد  أوقللف 
الفلسطينية  األراضللللي  داخلللل  بينه وبللني شخص  اتللصللال هاتفي  وجلللود 
 أن االتللصللال كلللان قللد أجلللري مللع شللخللص فلسطيني على 

ّ
املللحللتلللللة، فللتللبللني

خلفية »عراك إلكتروني« بينهما كانت قد نتجت منه سرقة عنوان البريد 
اإللكتروني العائد للشاب اللبناني. 

رعب دولي 

ذكلللر ملللسلللؤول أمللنللي لللبللنللانللي رفلليللع املللسللتللوى أن األسللئلللللة الللتللي يوجهها 
اللبنانيني تظهر »حجم  نظرائهم  إلى  اليونيفيل  في  العاملون  الضباط 
الرعب« الذي يعيشه هؤالء من السيناريوات التي قد تنعكس على قواتهم 
وأكثر  الللحللاللليللة.  السياسية  لللأزمللة  حللل  إللللى  اللبنانيون  يللتللوصللل  لللم  إذا 
األسئلة التي يطرحها الضباط الدوليون تتصل باملخيمات الفلسطينية 
الللقللرار االتللهللامللي عن  الللللله إذا صللدر   فعل حللزب 

ّ
وبمحاولة استكشاف رد

املحكمة الدولية قبل حصول تسوية. 

سيارات جزيني 

لعة على أوضللاع املديرية العامة لأمن العام أن املدير 
ّ

أكللدت مصادر مط
بأكثر من  يلللزال يحتفظ  املتقاعد وفلليللق جزيني ال  اللللللواء  الللسللابللق  الللعللام 
عشرين سيارة تابعة للمديرية تحت تصرفه، إضافة إلى عدد كبير من 
الهواتف الخلوية العائدة لها، علمًا بأن بعض مراكز األمن العام بحاجة 

ماسة إلى سيارات أميرية. 

خّصصت إذاعة الجيش 
اإلسرائيلي حلقة حوارية 

ملناقشة األوضاع في لبنان 
بعد ما كشفته وثائق 

ويكيليكس، وخاصة ما 
نسبته هذه الوثائق إلى 
وزير الدفاع إلياس املر. 

وقالت اإلذاعة إن مواقف هذا 
األخير »تدعو إلى ضرب 

البنية التحتية لحزب الله«. 

أما ضيف اإلذاعة، القائد 
األسبق لفرقة لبنان، العميد 
في االحتياط غيورا عنبار، 

فقال إن مواقف دعم إسرائيل 
»ليست غريبة على دولة 
مثل لبنان، حيث هناك 

أشخاص مستعدون دومًا 
ملساعدتنا«. 

ما قل
ودل

فداء عيتاني 

كان من املمتع االستماع إلى املهرجان الخطابي املتواصل 
في عاصمة الشمال طرابلس بأبطاله، وال سيما النائب 
 عن 

ً
محمد كبارة والشيخ داعي اإلسالم الشهال. ففضال

 هذا املهرجان الخطابي املفتوح غير ذي أذًى، بيد أن 
ّ

أن
الجاري  الشهر  من  الثاني عشر  منذ  يواصلون  أبطاله 
 لتدمير ما بقي من تماسك شكلي 

ً
إطالق أكبر حملة، أوال

نة، وثانيًا إلضافة املزيد من الغيظ الطائفي  بني أهل السُّ
نة والشيعة. ورغم كل الجهد الخطابي،  املتبادل بني السُّ
فلللإن مللفللعللول هلللذه الحملة يللكللاد يللللوازي عللدملله، وللللو أتى 

 واحتفاًء باليوم األول من السنة الهجرية. 
ً
احتفاال

الحكومة  املستقبل ورئيس  تيار  كللان يحتاج زعيم  هل 
سعد الللحللريللري إلللى اإلمللللداد مللن الللشللمللال، وتللحللديللدًا من 
على  التحفظ  )مللع  السلفية  فللزاعللة  تمثالن  شخصيتني 
الوصف( وبلطجية الشارع، ليقول لخصومه في بيروت 
إنه ال يزال يمتلك القدرة على الرد على التحدي السياسي 
والعسكري واألمللنللي بما هللو أصللعللب وأشلللد إيللالمللًا، أي 
ق هو أن الللرد ممكن 

ّ
الفتنة املذهبية؟ قطعا ال، وإن صللد

مللن الللشلليللخ الللشللهللال، والللنللائللب كللبللارة، عللنللدهللا يللكللون قد 
نسي تهميش دور طرابلس في املراحل املاضية، وعدم 
فللي شركات  الشبان وتوظيفهم  آالف  اسللتللدعللاء  جللدوى 
ركوا 

ُ
أمنية وزجهم في حرب شوارع في بيروت، حيث ت

ليواجهوا مصيرهم. كذلك فإنه يكون قد نسي أن الشيخ 
داعي اإلسالم سبق أن تحالف مع تنظيم فتح اإلسالم، 

قبل أن يتركه ملصيره ويغسل يديه منه. 
لكن الحماسة الالفتة التي رافقت إعالن كبارة لطرابلس 
نة في لبنان، أظهرت أن الرهان على ليبرالية  عاصمة للسُّ
أمام  بها  اللبنانية  الللقللوات  تبشر  )الللتللي  املستقبل  تيار 
أنصارها في كل مناسبة( هو رهان خاسر سلفًا، وقبل 

وضع التيار في االختبار. 
وأظهرت حماسة كبارة أن تيار املستقبل غير متناسق 
الللخللطللاب املضمر للتيار،  أظللهللر  كللبللارة  أن  أو  مللع نفسه، 

حيث ال يكسب التيار من إظهار الباطن أمام املأ. 
أما في مجال متابع للهذيان، فهو إعالن النائب كبارة 
الواردات  اللبنانية 60% من  الدولة  الله يحرم  أن حزب 
في  الللجللوي  الشحن  هنغارات  عبر  وخللاصللة  الجمركية، 
املطار، في اليوم الذي نشرت فيه »األخبار« تحقيقًا عن 
فللؤاد السنيورة،  دور مللازن البساط، املقّرب من الرئيس 
في السيطرة على أقسام الشحن الجوي في مطار رفيق 

الحريري الدولي. 

وفللللي نللفللي الللنللائللب أحلللملللد فللتللفللت لللتللمللثلليللل كلللبلللارة لتيار 
ناحية،  فمن  كبارة.  إليه  يذهب  ما  فيه  يؤكد  املستقبل، 
كبارة،  كللالم  تبعات  تحّمل  مللن  املستقبل  تيار  يستقيل 
ومن ناحية أخرى، يشير عبر فتفت إلى حالة »الهيجان« 

التي يعيشها الشارع السني. 
الللهلليللجللان هللي اصطناعها  فللي حللالللة  الفعلية  واملللشللكلللللة 
وتشجيعها كل فترة، وإحباط الجمهور الذي يتحمس 
ويللشللارك ويلللرى أنللله مللعللنللي، عللبللر الللذهللاب إللللى تسويات 
سلليللاسلليللة فللوقلليللة وتللللرك اللللنلللاس يلللتلللدبلللرون أملللورهلللم في 

الشارع مع جيرانهم ومع محيطهم. 
واملؤذي أكثر هو اعتقال العشرات من الشبان الصادقني 
يتبعون منهج  أنهم  الذين يحسبون بحق  واملخلصني 
في  بالجهاد  مباشرة  معنيون  وأنهم  الصالح،  السلف 
الله، ويشاركون في حلقات تعليمية في معاهد  سبيل 
معدة أساسًا لجلب الدعم املالي ألشخاص محددين، ثم 
يجدون أنفسهم في نهاية األمر في قبضة أجهزة الدولة 
األمنية، لشبهات حولهم أو حول آخرين يعرفونهم أو 
ال يعلمون عنهم شيئًا، ويكتب على سجالتهم »التهمة: 
إسلللالملللي«، ثلللم يللتللركللون لللعللامللني أو يللزيللد فلللي السجون 
من  يعمد  بينما  تحصل،  ال  الللتللي  املللحللاكللمللات  بانتظار 
الللشللارع مرة  إلللى تحريض  حللّرضللهللم وغلللذى مشاعرهم 
أخلللرى، والتأكيد أن الللدفللاع عللن أهللل السنة واجلللب، وأن 

الطائفة تخترق بعدة طرق وأساليب. 
املهرجان  خللطللابللات  فللي مجموعة  يلفت  مللا  أكللثللر  أن  إال 
املستمر منذ الثاني عشر من الشهر الحالي هو اإلصرار 
مللحللاولللة الختراق  الللوسللطلليللة، بصفتها  مللهللاجللمللة  علللللى 
الللسللاحللة الللسللنلليللة، الللتللي لللم تللكللن مللوحللدة يللومللًا، وإعالن 
أن أقللصللى الللتللطللرف املللذهللبللي هللو الوسطية الللحللقللة، وأن 
كللل وسطية أخلللرى هللي مللحللاولللة إلقللعللاد أهللل السنة عن 

املطالبة بحقوقهم ومكانتهم في هذا النظام الطائفي. 
ل عاصمة حكم آل الحريري، 

ّ
يبدو من بيروت، التي تمث

للعائلة  الخلفية  الحديقة  هللي  تبقى  الللتللي  ومللن صلليللدا 
 ألهل 

ً
امللللاللللكلللة، أن مللللحللللاوالت رسلللللم طلللرابلللللللس علللاصلللملللة

بحشود  )الللشلليللعللي(  الخصم  تهديد  إلعلللادة  هللي  السنة 
وأن  فتنة،  أيللة  فللي  لالحتراق  املستعدين  الغاضبني  مللن 
ما يمنع ذلللك هو تعدد الللرأي لللدى السياسيني من أهل 
الللسللنللة، وهلللو وجلللود مللن يللنللادي بالوسطية بللني طرفي 
اللللنلللزاع األهلللللي املللتللواصللل مللنللذ أربللعللة أعلللللوام، وأنللله لوال 
بتكسير  تهديده  نفذ  قللد  كللبللارة  لكان  وجللود وسطيني، 
أصللابللع األملللني الللعللام لللحللزب الللللله، وبقطع األلللسللن وفقء 

األعني... وما الساتر إال الله.

تحليل إخباري

األصوات المعارضة 
لـ»المستقبل« تسعى 

إللهاء الناس بقضية لم 
يحن أوانها بعد

الشيخ خليل الميس 
يسعى إلى أن يكون 

مفتيًا عامًا لكل البقاع

سياسة

الوسطية تساوي التطرف  ه... وتخـشاه 
ّ
د حزب الل

ّ
إسرائيل تهد

األربعاء  15  كانون األول  2010  العدد  1292

إسرائيل  علللللى  800 صللللاروخ  يللسللقللط  أن 
خالل اليوم األول من الحرب املقبلة، لكن 
الثاني سينخفض عللدد هذه  اللليللوم  فللي 
الثالث  اليوم  وفللي  إلللى 400،  الصواريخ 
تأكيدات  مللن  نللقلليللض  وعلللللى   .»200 إللللى 
صدرت في أكثر من مناسبة عن مسؤولني 
اسللتللخللبللاريللني إسللرائلليللللليللني، أضلللللاف أن 
»املسألة تتعلق بقذائف صاروخية غير 
اإلسرائيلي  والجيش  التصويب،  دقيقة 
يللعللرف كلليللف يللتللعللامللل مللعللهللا ويصيبها 

بواسطة السالح الدقيق الذي يملكه«. 
للللللتللقللللليللل ملللللن هاجس  وفللللللي مللللحللللاولللللة 
قال  اإلسللرائلليللللليللني،  املقبلة على  الللحللرب 

الللضللابللط إن »حللللزب الللللله حللقللق تعاظمًا 
عللسللكللريللًا، غلليللر أن إسلللرائللليلللل قلللد رفعت 
الجبهة  قلللدراتلللهلللا حللليلللال  ملللسلللتلللوى  مللللن 
القوات  تللدريللب  إلللى  فللإضللافللة  اللبنانية. 
البرية والتزّود بمعدات حربية ووسائل 
واالحتياط،  النظامية  للوحدات  قتالية 
في  االستخبارية  قبضته  الجيش  ز 

ّ
علللز

باملئة  آالف  عللللدة  بللنللسللبللة  وزاد  للللبلللنلللان، 
عدد أهداف حزب الله، قياسًا بما كانت 
الثانية«،  لللبللنللان  فللي حلللرب  الللحللال  عليه 
الفتًا إلى أن »معنى ذلك أنه إذا اندلعت 
الجو  مواجهة جديدة، فسيكون لسالح 
السابقة،  الللحللرب  بللخللالف  اإلسللرائلليلللللي، 
لقى 

ُ
أهللللللداف لللقللصللفللهللا، وبلللاللللتلللاللللي للللن ت

أن  القنابل على مبان خالية«، موضحًا 
املحميات  عللن معظم  ابتعد  الللللله  »حلللزب 
وهي  اللبناني،  الجنوب  فللي  الطبيعية 
شبكة مللخللابللئ سللريللة لللحللزب الللللله تحت 
فللي قرى  للللله 

ّ
تللوغ األرض، وذللللك ملصلحة 

شيعية، حيث يبني فيها قدراته ويركز 
فلليللهللا ملللراكلللز ثللقللللله، وقللللد أصللبللحللت هذه 
أكلللثلللر سلللهلللوللللة للهجوم  أهللللدافللللًا  الللللقللللرى 
اإلسرائيلي(  الللجلليللش  إلللللى  )بللالللنللسللبللة 
 كللابللحللًا لللجللمللوح الحزب 

ً
وأيلللضلللًا علللاملللال

على نحو ملموس، ألنه يدرك أن العديد 
من املدنيني اللبنانيني قد يدفعون الثمن 

في الحرب املقبلة«. 
تحليله  في  اإلسرائيلي،  الضابط  ورأى 
لأوضاع في لبنان وتأثيرها على حزب 
الللللله وعلللللى قلللراراتللله وقلللدراتللله، أنللله »رغم 
الحزب  أن  إال  الللللللله،  قللللوة حللللزب  تللعللاظللم 
الله  نصر  السيد( حسن  الللعللام  و)أمينه 
أزمللة منذ تأسيس هذا  يواجهان أخطر 
للل فللي مللشللاكللل قيادية 

ّ
الللتللنللظلليللم، وتللتللمللث

واقللتللصللاديللة وأزملللة داخللللليللة ونللقللص في 
التدريبات«، مشيرًا إلى أن »وضع حزب 
الللللله إشللكللالللي ملللن علللدة نلللللواح، إذ تركت 
إيران  املفروضة على  الدولية  العقوبات 
ص دعمها بحوالى 

ّ
ل

ُ
بصماتها عليه، وق

للللللدّرب قللللوات الحزب 
ُ
الللنللصللف، فلليللمللا ال ت

بللالللقللدر امللللرغلللوب فلليلله، ومللقللاتلللللو الحزب 
فللللي مهمات  يللشللتللكللون مللللن اشللتللغللالللهللم 
حللراسللة أكللثللر مللن الللللالزم، وفللي تدريبات 

تكتيكية أقل من الالزم«. 

 إن مفتي زحلة 
ً
فللي ذللللك«. ويتابع قللائللال

الللشلليللخ خليل امليس  والللبللقللاع األوسللللط، 
البقاع،  لكل  عامًا  مفتيًا  ليكون  »يسعى 
يللتللولللى أي كان  يلللرفلللض أن   

ً
ملللثلللال وهللللو 

الغربي،  الللبللقللاع  قلللضلللاء  مللنللصللب مللفللتللي 
فللالللشللغللور فلللي ملللركلللز مللفللتللي املللنللطللقللة ال 
يزال قائمًا، وكان قبله قضاء بعلبك بال 
مفٍت إال بعد جهد جهيد ومطالب أهلية 
ملّحة، وها نحن سندخل في فراغ مماثل 
فللي قللضللاءي راشلليللا وصلللور بللعللد رحيل 
إذ ال مصلحة  بلللللطللة،  ودالللللللي  الللللقللللادري 
الفتوى،  دار  فلللللي  الللللنللللافللللذيللللن  للللبلللعلللض 
وبالتالي تيار املستقبل، في ملء الفراغ 
الشرعي  املللجلللللس  ملللؤسلللسلللات  وتللفللعلليللل 
اإلسالمي، وتحديدًا مجلس املفتني الذي 

الذي  املستقبل  وصاية  تحت  اليوم  هو 
يريد إبقاء هذه املؤسسة تحت إشرافه، 
املجلس  أعلللضلللاء  مللعللظللم  أن  سلليللمللا  وال 
الحريري  آل  )املفتني( ينفذون تعليمات 
تلللحلللول بعضهم  بلللعلللدملللا  املللللنللللاطللللق،  فللللي 
املستقبل  بلللاسلللم  سللليلللاسلللي  نلللاطلللق  إللللللى 
وجللللزء مللن مللنللظللومللتلله الللتللعللبللويللة وحتى 
غياب  أن  يضيف  التحريضية«.  أحيانًا 
واسعًا  الللبللاب  »سيفتح  الللقللادري  املفتي 
املشايخ  لبعض  أكثر  حركة  حرية  أمللام 
املستقبل.  وصلللللايلللللة  تللللحللللت  الللللعللللاملللللللللني 
الرغم من مرضه وشبه  فالقادري، على 
وراشيا،  اللللغلللربلللي  اللللبلللقلللاع  عللللن  غللليلللابللله 
للللللحللراك السياسي،  إيلللقلللاع  كلللان ضللابللط 
ويحسب لرأيه ألف حساب؛ إذ كان يلجم 
الدينية  املؤسسة  مللن  املتهورين  بعض 
للللم يللكللن ينطق  الللرسللملليللة. وإن  للنلليللة  الللسُّ
بحرف واحللد، فطيفه كان يطارد بعض 
صللقللور املللؤسللسللة الللديللنلليللة الللذيللن كانوا 
اللللفلللراش«. ويقول  طللريللح  يهابونه وهللو 
أو كما كنا  اللللقلللادري،  املفتي  إن »رحلليللل 
واملقاومة،  الللثللورة  مفتي  بللاسللم  نللنللاديلله 
الللغللربللي وراشللليلللا ولبنان  الللبللقللاع  أفلللقلللد 
وقومية،  ووطللنلليللة  إسللالملليللة  مللرجللعلليللة 
ويبدو أن بعض صقور دار الفتوى في 
قوتهم  بللكللل  ولللبللنللان سيعملون  الللبللقللاع 
إلبلللقلللاء هللللذا امللللركلللز شلللاغلللرًا، إضلللافلللة الى 

مركزي صور والبقاع الغربي«.


