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تقــرير
رسائل إلى المحرر
قيادة الجيش توضح

ً
أوردت «األخبار» في عددها الرقم  )2013/7/22( 2060مقاال بعنوان« :العسكر
ّ
ّ
تضمن
في الخدمة املنزلية ،جيش املرافقني يكلف  17مليون دوالر سنويًا»،
العديد من املغالطات في ما يتعلق بالعسكريني املرافقني للضباط ،لذا يهمّ
قيادة الجيش ـ ـ مديرية التوجيه أن توضح ما يأتي:
ً
أوال :إن القوانني املرعية اإلجراء داخل املؤسسة العسكرية تحصر حق وضع
عسكري بتصرف الضابط من رتبة عميد وما فوق ،أي للضباط املنتمني إلى
الفئة األول���ى ،إال ف��ي ح��االت استثنائية ناجمة ع��ن ت��ع ّ��رض الضابط إلعاقة
جسدية ف��ي معرض الخدمة ،تحول دون قيامه بقيادة السيارة بنفسه ،أو
لدواع أمنية ترتبط بوظيفة الضابط ،وهي حاالت نادرة جدًا ومؤقتة.
ٍ
ث��ان��ي��ًا :إن ال��ق��وان�ين أع�ل�اه تحظر على ال��ض��اب��ط كما على ال��س��ائ��ق امل��وض��وع
ّ
بتصرفه القيام بأعمال خارجة عن نطاق العمل املكلف به ،وخصوصًا تلك
التي ّ
تمس سمعة الجيش وك��رام��ة العسكريني ،وأي مخالفة لهذا األم��ر من
ّ
شأنها أن تعرض صاحبها للعقوبة ،بما في ذلك إع��ادة السائق إلى قطعته
األساسية.
قيادة الجيش ـ ـ مديرية التوجيه

♦♦♦

تهمة نفخر بها
فوجئنا بما ورد في «األخبار» للسيدة رجانا حمية ( )2013/6/25بعنوان
«لم يعد لفلسطينيي سوريا خيمة على باب األونروا» .ومع احترامنا للكاتبة،
ّ
تضمن الكثير من املغالطات ،بل واإلس���اءة إل��ى الجبهة
إال أن ه��ذا التحقيق
الديموقراطية ومسؤولها ف��ي لبنان األس��ت��اذ علي فيصل ،م��ن خ�لال إيحاء
الكاتبة بمحاولة الجبهة ومسؤولها قطف ثمار ه��ذا االعتصام والتعاطي
م��ع��ه كسبق ص��ح��اف��ي ،وت��ش��خ��ي��ص ح��ادث��ة ف��ك ال��خ��ي��م��ة ب��ط��ري��ق��ة مسيئة وال
تعكس حقيقة الواقع ابدًا.
فالقاصي وال��دان��ي ،والنازحون انفسهم ف��ردًا ف��ردًا ،يعرفون من نصب معهم
الخيم منذ ال��ي��وم األول لالعتصام ،وم��ن ك��ان يعمل ج��اه��دًا لتأمني ّ
مقومات
صمودهم باالعتصام ،ومن افترش معهم األرض في فصل الشتاء ،في الوقت
الذي تخلت فيه وتبرأت منهم الكثير من الجهات املعنية.
الديموقراطية ومسؤولها في لبنان ،شخصيًا ،من الداعمني
لقد كانت الجبهة
ّ
األوائل للمعتصمني وسخرنا كل إمكاناتنا من اجل دعمهم ،من موقع قناعتنا
بأحقية قضيتهم وعدالة حقوقهم ومطالبهم باإليواء والصحة والتعليم...
وإذا ك���ان س��ع��ي ال��ج��ب��ه��ة إلب�����راز ق��ض��ي��ة ال��ن��ازح�ين ع��ل��ى امل��س��ت��وى اإلع�لام��ي
وح��رص��ه��ا ع��ل��ى ع���دم ذه���اب ن��ض��االت��ه��م س���دى ت��ه��م��ة ،فلنا ال��ف��خ��ر ب���أن نتهم
بأننا صوت لهؤالء النازحني ونحرص في كل مناسبة على إبراز قضاياهم
ومعاناتهم ونقف معهم بصدق ومسؤولية.
الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطني
مكتب اإلعالم – بيروت

♦♦♦

عني سعادة تنتظر قائمقام املنت

ُ
ي��س ّ��ر أع���ض���اء م��ج��ل��س ب��ل��دي��ة ع�ي�ن س���ع���ادة ت��وض��ي��ح ك���ل م���ا أث���ي���ر ف���ي اآلون����ة
األخيرة ،من أقاويل وشائعات طالتهم بشأن املخطط التوجيهي العام ملنطقة
عني سعادة وبيع عقارات شاسعة بغية تغيير الواقع الديموغرافي للبلدة
ّ
مؤكدين على ما يلي:
ً
م��ن أول���ى اه��ت��م��ام��ات األع��ض��اء ك��اف��ة ال��ح��ف��اظ على ال��ط��اب��ع البيئي وال��ت��راث��ي
وال��دي��م��وغ��راف��ي وال��ح��ض��اري للمنطقة آخ��ذي��ن بعني االع��ت��ب��ار مستقبل هذه
البلدة وإنماءها تجاريًا وصناعيًا ،لهذا ّ
تم درس املخطط التوجيهي العام
بالتنسيق مع التنظيم املدني.
ّ
ّ
البلدي ق���رارًا ب��ه��ذا امل��وض��وع وق��ع��ه األع��ض��اء ك��اف��ة بمن فيهم
ات��خ��ذ املجلس
ُ
رئيسة البلدية ،وق��د أح��ي��ل ه��ذا ال��ق��رار إل��ى املجلس األع��ل��ى للتنظيم املدني
حيث ّ
تمت املوافقة عليه بموجب ال��ق��رارُ رق��م  2012/17وق��د ُع ِّ��م��م على كافة
ّ
املكاتب الفرعية للتنظيم املدني .من ثم أحيل هذا امللف إلى مجلس ال��وزراء
جدول أعماله إلبداء الرأي والتصديق عليه وبالتالي يصبح
ليتم إدراجه على ّ
لكنه ،لألسف ،ونظرًا لألوضاع التي ّ
تمر بها البالد ،لم يتم
مرسومًا نافذًا،
التداول به لغاية تاريخه.
ّ
ّأما عن الزعم القائل بأن هناك عالقة بني األعضاء وأحد املصارف اإلسالمية
ّ
ّ
األجنبية ،فيوضح املجلس البلدي أن امل��ص��رف امل��ذك��ور ق��د تملك ع��ق��ارًا في
البلدة منذ التسعينات حيث لم يكن املجلس البلدي الحالي قد انتخب بعد،
ّ
باإلضافة إلى أن هذا األخير ،وحفاظًا منه على البيئة واملساحات الخضراء،
س��ارع إل��ى تخفيض نسبة االستثمار في املنطقة الحرجية ككل وليس كما
يزعم البعض.
هذا من ناحية،
ومن ناحية أخرىّ ،
تقدم أعضاء املجلس البلدي بطلب نزع الثقة من رئيسة
ّ
ال��ب��ل��دي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ق��د ق��دم��ت استقالتها ب��ت��اري��خ  2013/4/16ووضعتها
ّ
بتصرف سعادة محافظ جبل لبنان ال��ذي ب��دوره أب��دى موافقته عليها وفقًا
للقرار الصادر تحت رقم  388تاريخ  2013/6/22وقد أرسلت نسخة عنه إلى
كل من وزارة الداخلية والبلديات وسعادة قائمقام امل�تن ليصار إل��ى تعيني
ّ
املحددة في قانون
موعد جلسة النتخاب رئيس جديد للبلدية ضمن املهل
البلديات.
ونحن ال��ي��وم ،بعد م��رور شهر على قبول االستقالة ،ما زال املجلس البلدي
قائمقام املنت السيدة مارلني حداد تطبيق القانون ودعوته
ينتظر من سعادة
ّ
لاّ
إلى جلسة انتخاب ،متمنني على سعادتها أ يطول االنتظار...
أعضاء مجلس بلدية عني سعادة

«اليونيفيل» :طمأنينة وسط ب
لم يعكر قرار وزراء
خارجية االتحاد األوروبي،
إدراج ما وصفوه «الجناح
العسكري» لحزب الله على
الئحة اإلرهاب ،الهدوء
الذي يسود منطقة عمل
قوات اليونيفيل في جنوبي
الليطاني ،حيث تجول
دورياتها بطمأنينة في بيئة
الحزب الشعبية
داني األمين

ط��ال��ب��ة ج��ام��ع��ي��ة وم���زارع���ة أي���ض���ًا ،أع��ب��ر
طريق مرجعيون والخيام الحدوديتني
ك����ل ي������وم ،أراق�������ب دوري��������ات ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل،
ال ي��ب��دو ال��ج��ن��ود خ��ائ��ف�ين م���ن األه���ال���ي،
وه��و أم��ر يجب أن يكون طبيعيًا .كيف
ي��خ��اف��ون م��ن��ا ،ون��ح��ن ل��س��ن��ا إره��اب��ي�ين،
فهل القرار األوروبي سيجعلنا كذلك؟».
تثير زينب مسألة ،تبدو أكثر واقعية،
«لقد تلقى الجنود أوام��ر بتقليص عدد
دوري��ات��ه��م ف��ي املنطقة ،وه��ذا م��ا الحظه
األه����ال����ي ه���ن���ا ،ل��ك��ن ال���ج���ن���ود ال��ع��اب��ري��ن
ل��ي��س��وا خ���ائ���ف�ي�ن ،ت��ن��اق��ض واض������ح ،من
يرسم سياسة اليونيفيل ال يبدو واقعيًا
أك��ث��ر م��ن ال��ج��ن��ود ال��ذي��ن ب��ات��وا يعرفون
األهالي واملدنيني والعسكريني من حزب

الله ،من دون أن يشاهدوا السالح والزي
ال��ع��س��ك��ري ،ع��ل��م��ًا ب��أن��ه��م ي�لاح��ظ��ون كل
شيء ،حتى إنهم يتابعون يوميًا تشييع
شهداء ،ورغ��م ذل��ك يسيرون بيننا وهم
متأكدون من أننا لسنا إرهابيني».
م�ل�اح���ظ���ة زي���ن���ب ت���ت���واف���ق م����ع م����ا ب ّ��ي��ن��ه
مصدر أمني لـ«األخبار» وهو أن «تراجع
ع����دد دوري������ات ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل ،وان��خ��ف��اض
وتيرة تحركات الجنود الدوليني ،تمت
مالحظتهما قبل أيام على صدور القرار
األوروب�����ي» ،م��ا يشير ،بحسب امل��ص��در،
ال��ى «اتخاذ قيادة اليونيفيل تدابيرها
االح����ت����رازي����ة ق��ب��ل ص�����دور ال����ق����رار ،ب��ن ً
��اء
على معلوماتها السياسية» .أما حركة
ال���ج���ن���ود ال���دول���ي�ي�ن ب��ع��د ص�����دور ال���ق���رار

ّ
تلقى الجنود أوامر بتقليص عدد ّ
دورياتهم في املنطقة لكن الجنود العابرين ليسوا خائفني (أرشيف)

ال ش����يء ي��ش��ي ب��إم��ك��ان ح���ص���ول أع��م��ال
«إره��اب��ي��ة» ض��د اليونيفيل ف��ي منطقة
ج��ن��وب��ي ن��ه��ر ال��ل��ي��ط��ان��ي .ص����در ال���ق���رار
األوروب��ي ،وكأن «إرهابًا» لم يكن .هدوء
أكثر من ع��ادي ،حركة األهالي طبيعية،
دوري���ات اليونيفيل تسير بطيئة ،ربما
لم ي��درك سائقو آلياتها خطورة القرار،
لكن رغم ذلك لم يحصل ما يعكر صفوء
الهدوء.
ي��رف��ع ج��ن��دي إس��ب��ان��ي ي���دي���ه ،ك��ال��ع��ادة،
ّ
للمارة ال��ذي��ن يتابعون ك��ل ي��وم وسائل
اإلعالم ،وال ّ
سيما تلفزيون «املنار» ،لكن
ّ
ه���ذه األخ���ب���ار ل���م ت��ه��زه��م ،ي��ق��ول محمد
س��وي��دان (ع��دش��ي��ت ال��ق��ص��ي��ر) الف��ت��ًا ال��ى
أن «م��ن ي��ب��ادر ال��ى التحية س��ن ّ
��رد عليه
ّ
بمثلها ،واع��ت��ب��ارن��ا إره��اب��ي�ين ل��ن يغير
م����ن ط��ب��ع��ن��ا امل����س����ال����م ،ن���ح���ن ال ن��ع��ت��دي
وال نريد االع��ت��داء على أح���د» .يستدرك
ً
محمد متسائال« :أال يسمع األوروبيون
لجنودهم امل��وج��ودي��ن ه��ن��ا ،أليسوا هم
أكثر خبرة بواقع الجنوب وأبنائه هنا؟
أال يحسبون لهم أي حساب؟ ربما هؤالء
الجنود مثلنا ال تفكر دولهم بمصيرهم،
ف��امل��ص��ال��ح االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة أك��ث��ر أهمية
م��ن��ه��م» .ت��س��ان��ده زي��ن��ب ،وت��ض��ي��ف« :أن��ا
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متأخرون عن أعدائنا في اإلعــ
إسرائيلّ :
يحيى دبوق
إس���رائ���ي���ل م��ت��أخ��رة ج����دًا ع���ن أع��دائ��ه��ا،
وج��ه��وزي��ت��ه��ا ل��ل��ح��رب امل��ق��ب��ل��ة ـ��ـ��ـ ال��ت��ي
ستستمر ثالثني يومًا ـ ـ مثيرة للقلق.
ه�������ذه ه�����ي االس����ت����ن����ت����اج����ات ال���رئ���ي���س���ة
ل��ل��ب��ح��ث ال����ص����ادر ع����ن م���رك���ز دراس������ات
األمن القومي ،التابع لجامعة تل أبيب،
وال��ذي نشرت صحيفة هآرتس ،أمس،
أهم ما ورد فيه من خالصات.
ال���ب���ح���ث ال��������ذي ي����ص����در ف�����ي األس����ب����وع
امل���ق���ب���ل ع����ن امل�����رك�����ز ،ل���ل���ب���اح���ث ال��ع��م��ي��د
م��ائ��ي��ر ال����رن ،رئ��ي��س ب��رن��ام��ج دراس����ات
الجبهة الداخلية ف��ي إس��رائ��ي��ل ،يشير
الى أنه «إزاء تطور التهديدات من قبل
أع�����داء إس���رائ���ي���ل ،ح����زب ال���ل���ه وح��م��اس
وتنظيمات أخ��رى ،لم تنجح إسرائيل
ح��ت��ى اآلن ،ف���ي س���د ال���ف���ج���وات امل��ث��ي��رة
للقلق» .يضيف البحث إن «التقديرات
امل����ح����دث����ة ح������ول ال�����ح�����رب امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة
التي ستخوضها إسرائيل ،قد تشهد
تساقط عدد كبير من الصواريخ على
الجبهة الداخلية ،اذ ستشهد املنطقة
ال���ش���م���ال���ي���ة وح�����ده�����ا ت���س���اق���ط���ًا ل��ن��ح��و
 1500صاروخ في اليوم ،بني صواريخ
قصيرة حتى متوسطة املدى ،في حني
أن ال����ح����رب ن��ف��س��ه��ا ،س��ت��س��ت��م��ر ح��ت��ى
ثالثني يومًا».

ويؤكد العميد الرن أن على إسرائيل أن
تكون على استعداد لخوض حرب على
جبهتني ،بالتوازي ،وهما جبهة لبنان
وجبهة قطاع غزة .ويلفت أنه «بالرغم
مما قامت به إسرائيل من خطوات في
السنوات األخيرة لتحسني جهوزيتها
للحرب ،بدءًا من جهوزية قيادة الجبهة
���وال ال��ى ال��ت��زود بخمس
الداخلية ،وص ً
بطاريات من منظومة القبة الحديدية.
إال أن امل��ق��ارن��ة بينها وب�ي�ن ت��ه��دي��دات
أعدائها تظهر أن الفجوات كبيرة جدًا،
وربما أكبر بكثير مما كانت عليه في
املاضي».
ويشير البحث الى قصور في الرؤية
والتخطيط واإلمكانات اإلسرائيلية،
ويؤكد أن تل أبيب لم تتخذ حتى اآلن
قرارًا يقضي بتخصيص استثمارات
م�����ؤث�����رة ف�����ي وس�����ائ�����ل ال����ح����م����اي����ة م��ن
ال��ص��واري��خ امل��ع��ادي��ة ،واس��ت��م��رت على
االع���ت���م���اد ف��ق��ط ع��ل��ى امل�����ال األم��ي��رك��ي
وامل���س���اع���دات ال���ق���ادم���ة م���ن واش��ن��ط��ن.
وأضاف إن دراسة التهديدات تفرض
ع��ل��ى إس��رائ��ي��ل أن ت��ت��زود ع��ل��ى األق���ل،
بعشر بطاريات صواريخ اعتراضية،
خ���اص���ة أن����ه ل���م ي��ع��د س����رًا أن ال��ج��ي��ش
سيفضل نشر املنظومات
اإلسرائيلي
ّ
االعتراضية بالقرب من قواعد سالح
ال�����ج�����و ،ل����ض����م����ان ت���م���ك�ي�ن ال����ط����ائ����رات

املقاتلة من اإلقالع وتنفيذ مهماتها،
إض������اف������ة ال��������ى ن�����ش�����ر ج��������زء م������ن ه�����ذه
امل��ن��ظ��وم��ات ف��ي مناطق وج��ود البنى
ال���ت���ح���ت���ي���ة االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة« ،ال����واق����ع
ال���ذي يعني أن ال��ت��ج��م��ع��ات وامل��ن��اط��ق
ال���س���ك���ن���ي���ة س���ت���ك���ون ب��ل��ا ح���م���اي���ة م��ن
الصواريخ املعادية».
وي��ت��ن��اول ال��ب��ح��ث ن��ق��ط��ة ض��ع��ف أخ��رى
ت��ط��ل��ق م���ن خ��ل��ف��ي��ة ال���ح���رب ال���دائ���رة في
س��وري��ا وإم��ك��ان ان���زالق وس��ائ��ل قتالية
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وأس��ل��ح��ة كيميائية ال��ى
ح��زب ال��ل��ه ،وه��ي حماية اإلسرائيليني
من هذه األسلحة غير التقليدية ،والذي
لم يعد تهديدًا نظريًا وحسب ،بل بات
ت��ه��دي��دًا م��ل��م��وس��ًا وت��س��ت��ع��د إس��رائ��ي��ل
ف���ع���ل���ي���ًا مل����واج����ه����ت����ه ع����ب����ر م����ن����اورات����ه����ا
وت��دري��ب��ات��ه��ا امل��ت��ك��ررة .وي��ؤك��د العميد
ال���رن ف��ي بحثه وج���ود نقص كبير في
وس��ائ��ل الحماية م��ن ه��ذا ال��س�لاح غير
التقليدي ،وفي األقنعة الواقية املوزعة
ع���ل���ى اإلس���رائ���ي���ل���ي�ي�ن ،م���ش���ي���رًا ال�����ى أن
املعطيات تفيد بأن نحو  60في املئة من
السكان مزودون بأقنعة واقية ،والبقية
بال حماية ،داعيًا السلطات اإلسرائيلية
ال����ى اإلس������راع ب��ت��أم�ين ال��ح��م��اي��ة لبقية
السكان ،وخاصة أنها تعتقد بأن هذا
التهديد جدي وملموس.
ع���ل���ى ص���ع���ي���د آخ�������ر ،ك���ش���ف���ت ص��ح��ي��ف��ة

