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تقـرير
رسائل إلى المحرر
بيان صادر
عن بلدية الهبارية
لقد طالعتنا جريدة األخبار في
ال�ع��دد  2168الصفحة الخامسة
ب��زاوي��ة علم وخبر تحت عنوان:
«س �ل �ف � ّ�ي ��و ال � �ه � ّ�ب ��اري ��ة» ب �ت��اري��خ
 2013/12/5ب �خ �ب��ر ع ��ن ت�ح��رك
ال �ج �م��اع��ات ال �س �ل �ف �ي��ة ف ��ي ب �ل��دة
ً
الهبارية مستفيدة من النازحني
ف��ي ال�ب�ل��دة ،مشيرة إل��ى أن ع��ددًا
م��ن ال�ن��ازح�ين ق��د س�ب��ق ّأن حمل
ال� �س�ل�اح وب �ع �ض �ه��م ي �ت �ن��ق��ل بني
س� ��وري� ��ا وال� �ه � �ب ��اري ��ة ،وإن ه ��ذا
الخبر يستدعي اإلحاطة بالعلم
كافة الوسائل اإلعالمية .إن بلدة
ال�ه�ب��اري��ة م�ن��ذ دخ��ل ال�س��وري��ون
إليها قامت البلدية بمساعدتهم
ب ��اإلم� �ك ��ان ��ات امل � �ت� ��واف� ��رة ل��دي �ه��ا
ّ
ون ��ظ �م ��ت وج� ��وده� ��م وم �ل �ف��ات�ه��م
العائلية ،وأف ��ادت جميع القوى
األم�ن�ي��ة ف��ي ال�ق�ض��اء ،ول��م يظهر
لهم أي ت�ح��رك غير ع ��ادي ،علمًا
ب� ��أن� ��ه ت� ��وج� ��د م � ��راك � ��ز ل �ل �ج �ي��ش
ال�ل�ب�ن��ان��ي وق ��وات األم ��م املتحدة
واألم� � ��ن ال ��داخ� �ل ��ي ض �م��ن خ ��راج
ُ
ب�ل��دة ال�ه�ب��اري��ة وت�س� ّ�ي��ر دوري��ات
ّ
منظمة ملراقبة الحدود اللبنانية
وت � �ح� ��رك� ��ات ال � �ن � ��ازح �ي��ن .وإن� �ن ��ا
نفيد بأن بلدة الهبارية الواقعة
ضمن ق��رى العرقوب وحاصبيا
ت � �ت � �ع� ��اي� ��ش م� � ��ع ق � � � ��رى ال� � �ج � ��وار
والبلدات من كل الطوائف بحالة
ج� �ي ��دة ال ي �ش��وب �ه��ا أي إش �ك ��ال
وب �خ��اص��ة ال �ق��رى ال ��درزي ��ة ال�ت��ي
طاملا كانوا سندًا لنا وكنا سندًا
لهم في الحروب التي ّ
مرت.
لذلك،
لن نسمح بأن تتعرض أي بلدة
ف��ي ال �ج��وار ب�س�ب��ب ال �ن��زوح ألي
ّ
تشوه نموذج التعايش
مخاطر
امل��وج��ود ب�ي�ن ك��اف��ة ال �ب �ل��دات في
م �ن �ط �ق �ت �ن��ا ،م� ��ع ال �ع �ل ��م ب ��أن ��ه ل��م
ي�ح�ص��ل أي إش �ك��ال أم �ن��ي ُي��ذك��ر
منذ بداية حركة النزوح.
رئيس بلدية ّ
الهبارية
علي ياسني بركات

تهدد :سنضرب الجيش اللبنانــي
تل أبيب ّ
في أي عدوان إسرائيلي
مقبل على لبنان سيكون
الجيش اللبناني هدفًا لجيش
االحتالل .جنراالت العدو
يراقبون املقاومة عن كثب،
مؤكدين أن حزب الله أصبح
حاليًا  10مرات أقوى من حزب
الله 2006

س�ي�ك��ون ل�ه��ا ت��رج�م��ة ع�ل��ى األرض ،في
ح��ال ن �ش��وب امل��واج �ه��ة م �ع��ه» ،مضيفًا
أن «التدريبات الجارية تلحظ وجوب
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ع ��وام ��ل ع ��دة ف ��ي س��اح��ة
القتال املستقبلية في لبنان ،من بينها
وج��ود ق��وات ل�لأم��م امل�ت�ح��دة والجيش

اللبناني ،إضافة إلى قوات حزب الله».
ووفقًا ألحد السيناريوات التي ُي َ
ستع ّد
لها ،يؤكد املصدر أن «الوحدات تتدرب
على االنتقال بسرعة بني الوضعيات
املختلفة ،وإذا ك��ان ال�ج�ي��ش اللبناني
ُي� َ�ع� ّ�د عنصرًا م�ح��اي�دًا ف��ي ب��داي��ة األم��ر،

ف�م��ن امل�ح�ت�م��ل أن ي�ت�ح��ول إل ��ى عنصر
م �ه��اج��م خ �ل�ال ال �ق �ت ��ال .وم� ��ن ال�ل�ح�ظ��ة
ال�ت��ي س�ي�ح��اول��ون ال �ح��اق ال �ض��رر بنا،
سنهاجمهم بكل ما لدينا من قوة».
مصدر رفيع آخ��ر ف��ي «عصبة برعام»
(ال � �ل� ��واء  )300امل ��راب ��ط ع �ل��ى ال �ح ��دود

ازدادت ترسانة حزب الله الصاروخية عشرة أضعاف على ما كانت عليه عشية حرب عام ( 2006أرشيف)

يحيى دبوق
ارتفاع مستوى قلق إسرائيل من حزب
الله ،يترجم في العادة املتبعة ،حديثًا
م �ف��رط��ًا ع ��ن ال �ت ��دري �ب ��ات وامل � �ن � ��اورات،
مصحوبًا بتأكيد النجاح واالنتصار
ف��ي م �ح��اك��اة ال �ح��رب امل �ق �ب �ل��ة ،وه ��و ما
ح ��رص ��ت ع �ل �ي��ه إس ��رائ � �ي ��ل ف� ��ي األي � ��ام
ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��اض �ي��ة ،ف��ي أع �ق��اب اغ�ت�ي��ال
ال�ق�ي��ادي ف��ي امل�ق��اوم��ة ال�ش�ه�ي��د حسان
اللقيس.
نفي إسرائيل مسؤوليتها ع��ن عملية
االغ �ت �ي��ال ،ال ي�ل�غ��ي ال �ج �ه��ود ال �ج��اري��ة
ل�ل�اس� �ت� �ع ��داد وال � �ج ��اه ��زي ��ة ال �ق �ص��وى
ً
ل �ل �ح��رب امل �ق �ب �ل��ة ،ف �ض�ل�ا ع ��ن إع�لان �ه��ا
وال �ح��رص ع�ل��ى إي�ص��ال�ه��ا إل��ى ال �ع��دو،
وتحديدًا إلى األذن اللبنانية .الناطق
ب� ��اس� ��م ال� �ج� �ي ��ش اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي أع �ل ��ن
سلسلة تدريبات نفذتها ألوية النخبة
ف� ��ي ال� �ج� �ي ��ش ،ت� �ح ��اك ��ي م ��واج � �ه ��ات ال
تقتصر فقط على حزب الله ،بل تشمل
ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي أي � �ض ��ًا .وب �ح �س��ب
م � �ص� ��در ع� �س� �ك ��ري إس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي رف �ي ��ع
امل �س �ت��وى ،ي �م �ك��ن أن ي �ت �ح��ول ال�ج�ي��ش
النظامي للبنان م��ن محايد إل��ى عدو
في أي لحظة ،وه��و ما يدفع الوحدات
ال�ع�س�ك��ري��ة ل�ل�ت��درب ع�ل��ى س�ي�ن��اري��وات
وأوضاع متغيرة كهذه.
بحسب امل�ص��در ،إن «وج��ود ح��زب الله
ف��ي س��وري��ا ي��ؤدي إل��ى ت�ط��وي��ر ق��درات��ه
امل �ي��دان �ي��ة واك �ت �س��اب خ �ب��رة م �ي��دان �ي��ة،

تقـرير

التيار لم يربح ...ربح رئاسة مجمعات «اليسوعية»

من المحرر
تستقبل "األخ� �ب ��ار" رس��ائ��ل ال �ق� ّ�راء
ع �ل��ى ال� �ع� �ن ��وان اإلل �ك �ت ��رون ��ي اآلت� ��ي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق ال��رس��ال��ة م��ن أح��د امل��واض�ي��ع
املنشورة في "األخبار" ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

ّ
لم يمل التيار الوطني
الحر والقوات اللبنانية
من الحديث عن الجامعة
اليسوعية بعد .فبعدما
تصدرت الشاشات أليام،
تعود الجامعة الى الواجهة،
واملفارقة أن «الحق ليس
على حزب الله» .السبب هو
انتخابات رؤساء املجمعات
السبت املاضي ،وفوز التيار
باملقاعد االربعة .لم تبلعها
القوات التي تعتبر أن هؤالء ال
ينتخبون على أساس سياسي بل
أكاديمي ،فيما التيار يعيش
نشوة النصر غير آبه ملا يقال

ليا القزي
االت �ف��اق ال �ن��ووي ب�ين ال��والي��ات املتحدة
واي��ران سيطر على ال�ص��ورة السياسية
اللبنانية .األح��داث في سوريا لم تفقد
أه�م�ي�ت�ه��ا أي �ض��ًا .ك��ان ه��ذا ع�ل��ى حساب
السياسة اليومية التي تراجعت درجة
م�ت��اب�ع�ت�ه��ا .ش �غ��ل ال �ن��اس ال �ش��اغ��ل ك��ان
ك�ي�ف�ي��ة ح �ف��ظ رؤوس� �ه ��م م ��ن ال �س �ي��ارات
املفخخة وظ��اه��رة االن�ت�ح��اري�ين .أصبح
«سخيفًا» سؤال أي كان عن أمور محلية.
ً
سيأتيك الجواب حاال بأن األمور اليوم
ف��ي م�ك��ان آخ��ر ،وال أح��د يشغل ب��ال��ه في
تفاصيل مناطقية ف��ي ظ��ل ت�ط��ورات قد
تغير وج��ه امل�ن�ط�ق��ة .االك �ث��ري��ة تتعاطى
ان �ط�ل�اق��ًا م ��ن ه ��ذا امل �ن �ط��ق ،اال االح� ��زاب
املسيحية في جامعة القديس يوسف ــــ
بيروت .تسقط كل التطورات أمام بوابة
الجامعة اليسوعية ،لتحل داخل أسوار
ال�ص��رح التعليمي مناكفات وسجاالت
ل ��م ي �م��ل أص �ح��اب �ه��ا م ��ن اث ��ارت �ه ��ا ،ح��ول
م��ن ف��از باالنتخابات الطالبية :القوات
اللبنانية أو التيار الوطني الحر؟
قيل الكثير في امل��وض��وع .البروباغاندا
اإلع�لام �ي��ة ل�ل�ق��وات أدت دوره� ��ا .جندت
منابر الحزب اإلعالمية لتكذيب التيار
وتسويق أن هيئة اليسوعية الطالبية
ان�ج��از جديد يضاف ال��ى سلة املكاسب
«ال��زي �ت �ي��ة» .ال�ت�ي��ار ل��م ي�ق� ّ�ص��ر أي �ض��ًا .ما

خ �ف��ت ص ��وت م �س��ؤول �ي��ه وه ��م ي��ؤك��دون
ف� ��وزه� ��م ب � � �ـ ١٦ك �ل �ي��ة م �ق ��اب ��ل  ٤ل �ل �ق��وات
واثنتني للمستقلني .فجأة ح��دث م��ا لم
يكن في الحسبان .اسم السوري القومي
حبيب الشرتوني ،املتهم باغتيال رئيس
ّ
الجميل استفز طالب
الجمهورية بشير
«جامعة بشير» في عقر داره��م .إشكال،
فصل للطالب بني «جبهتني» ،اتهامات
م�ت�ب��ادل��ة ،وم��ؤت �م��رات صحافية ملمثلي
األح � � ��زاب «امل� �ت� �ص ��ارع ��ة» ،ك ��ان ��ت ك��اف�ي��ة
ل�ت�ت�ص��در ال�ي�س��وع�ي��ة ع �ن��اوي��ن األخ �ب��ار
والصحف .اعتبر القواتيون أن هذا االمر
ي��ؤك��د اف�ل��اس ال �ت �ي��ار وح �ل �ف��ائ��ه ،وب �ق��اء
ال�ي�س��وع�ي��ة ح�ص�ن��ًا م�ن�ي�ع��ًا ل �ـ«امل �ق��اوم��ة
امل� �س� �ي� �ح� �ي ��ة» .ك ��ال �ن �ع ��ام ��ة دف� � ��ن ال �ت �ي��ار
(مروان بوحيدر)

رأس� ��ه ف ��ي ال ��رم ��ال ،ل ��م ي�ت�ن�ف��س إال ي��وم
السبت ،ل��دى انتخاب رؤس��اء مجمعات
ال �ي �س��وع �ي��ة ،م�ع�ل�ن��ًا ف � ��وزه ب��امل�ج�م�ع��ات
األرب � �ع � ��ة :م �ج �م��ع امل� �ن� �ص ��وري ��ة :ج ��وزف
نادر ،مجمع  : Huvelinجاد جريصاتي،
م �ج �م��ع ال� �ط ��ب :اي� �ل ��ي ك ��رك �ج ��ي ،م�ج�م��ع
ال�ع�ل��وم اإلن�س��ان�ي��ة امل�ت�ح��ف :ل�ي��ال عزيز.
ل��م ت�ت��أخ��ر مصلحة ال �ط�لاب ف��ي ال�ق��وات
ف��ي ن�ف��ي ف��وز «ال�ب��رت�ق��ال��ي» ،داع �ي��ة اي��اه
إلى «التوقف عن لعبته هذه وعن كذبه
ال ��ذي ي�ه��دف إل��ى ت�ش��وي��ش ال ��رأي ال�ع��ام
وتشويه الخيارات الطالبية» .رد القوات
لم يكن واضحًا ،كذلك فإنه لم يسهم في
دح��ض «اف �ت��راءات» التيار إذا ما ثبتت.
ال �س �ب��ب ف ��ي ذل� ��ك أن �ه��م «ف ��وج� �ئ ��وا» ،ما

