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قائد الجيش اللبناني يعتبر التضامن العربي أساسًا لمواجهة التحديات

العماد قهوجي: قوة الدولة ووحدتها من قوة الجيش ووحدته 
واالستقرار األمني أمانة في عنق المؤسسة العسكرية 

بيروت ـ عدنان الراشد وعمر حبنجر
»االستقرار األمني أمانة في عنق املؤسسة 
العسكرية« الكالم للعماد جان قهوجي، وقد 
قاله خالل اجتماعه بقادة األجهزة والوحدات 
الكبرى، في اطار عرض أوضاع املؤسس���ة 
العسكرية ومهماتها املرتقبة، في ظل التطورات 

على املستويني الوطني والعام.
هذا الكالم التطميني، أتى بعد سلس���لة 
تط���ورات مفاجئة: هجوم اس���رائيلي على 
»اس���طول احلرية لغزة« وس���فينة مرمرة 
التي رفعت العلم التركي، وس���قوط قتلى 
وجرحى، وانتفاضة الشوارع العربية والغربية 
استنكارا، وصدور تصريحات محلية، بعضها 
يعلن العزم على جتهيز اسطول إعالمي يبحر 
من ش���واطئ لبنان، وبعضها اآلخر يتحدث 
عن »اس���طول حرية بّري« يتوجه الى غزة 

من بوابة اجلنوب!

تغطية الجريمة بتسريع العقوبات

احلملة العاملية ضد اإلجرام االسرائيلي 
بحق دع���اة احلرية لغ���زة، فاقت االحتمال 
االميركي ف���كان البد من افتعال حدث عاملي 
يبعد الضوء عن اجلرمية االسرائيلية املدانة 
من قبل مجلس األمن، فكان تس���ريع عرض 
العقوبات اجلديدة ضد طهران للتصويت في 
مجلس األمن من 21 يونيو الى الثامن منه، 
وكان االنقس���ام العمودي في مجلس وزراء 
لبنان، بني ُمطالب بالتصويت ضد العقوبات، 
وفاء للعالقة مع إيران، ومتمسك باالمتناع 
عن التصوي���ت، جتنبا لردات فعل املجتمع 
الدول���ي، الذي هو املالذ األخير للبنان، عند 

ارتفاع األنواء، وحلول الشدائد.

األيدي على القلوب

هذه األج���واء امللبدة بالغموض والقلق، 
جعلت اللبنانيني يضعون أيديهم على قلوبهم، 
ف���ي وقت يتهيأون فيه الس���تقبال الصيف 
مبغتربيه وبضيوفه املصطافني من العرب 

واخلليجيني خصوصا.

حراس الجمهورية

في هذا الوضع، يتعني التطلع الى حراس 
اجلمهورية، امُلَررين من االنقسام السياسي، 
واملتفرغني لواجب حماية االستقرار، حماية 
للدول���ة ومؤسس���اتها، من نظرات الش���ر 

االسرائيلية.
قيادة اجليش أخذت على عاتقها تطمني 
الناس، واحتواء القلق، فكانت جوالت العماد 
جان قهوجي على املؤسسات العسكرية شارحا 

النظم املختلفة، فالقانون هو الواقي احلقيقي 
للدولة، كيانا ووحدة وعافية، وهو كالكريات 
البيض في اجلسم، توفر له احلماية من أنواع 
الڤيروسات املغيرة عليه، وتتمثل هيبة الدولة 

في مدى تطبيق القوانني لديها.
في عاملن���ا الراهن، حيث يتواجه مفهوم 
الدولة، مع املفاهيم املستوردة والتجاذبات 
السياسية الطاغية، يبقى اجليش رهان الدولة 
وعضدها، وهو ومعه املؤسس���ات األمنية، 
الضوء األحمر الذي يلزم اجلميع بالتوقف. 
وهما الرادار الكاشف لألخطار قبل حصولها، 
واملجهز لعناصر الوقاي���ة والتصدي، عند 

احلاجة.

مزايدات

اآلن يشهد لبنان، وبعض البلدان حملة 
»أساطيل حرية« باجتاه غزة املاصرة، وكان 

وحدة الوطن.
املوقف العربي أساس���ي في كل هذا، وقد 
توجه اليه قهوجي بالدعوة للوحدة والتضامن 
في مواجه���ة التحديات القائمة، ألن املصير 
مش���ترك والعدو مشترك، وهو الذي يحيك 
اخلطط والدس���ائس، لتحويل األنظار عما 

يرتكب من مجازر مشينة.

سخط عربي ودولي

والحظ في حديثه الى الضباط في كلية 
القي���ادة واألركان، ان اجلرمية النكراء التي 
ارتكبها العدو االسرائيلي بحق ركاب اسطول 
احلرية، ارتدت سخطا عربيا ودوليا، وإرباكا 
واضحا على مختلف املستويات، وفي الوقت 
عينه ألقت الضوء مجددا على معاناة الشعب 
الفلسطيني مع االحتالل، وحق هذا الشعب 

في كسر قيود احلصار.

وموضحا حقيقة املوقف املعادي، ومشددا على 
»أقصى درجات اليقظة واجلهوزية، ليبقى 
اجليش دائما في مس���توى األخطار املدقة 
بالوط���ن، واملتمثلة في العدو االس���رائيلي 

والعمالة له«.

قوة الدولة من قوة الجيش

واعتبر العم���اد قهوجي »ان قوة الدولة 
ووحدتها، من قوة اجليش ووحدته«، وبالتالي 
فإن االستقرار امللموس الذي ينعم به لبنان، 
هو أمانة في عنق املؤسسة العسكرية، وال 

ميكن التفريط به حتت أي ظرف«.
ويرى أحد احلكم���اء ان الدولة مبعناها 
التاريخي، هي أعظم إجناز حققه اإلنس���ان 
ليحمي به���ا كيانه الذاتي م���ن االعتداءات 
اخلارجي���ة، وان يصون مجتمعه بالقوانني 
والدساتير، عبر املؤسسات الدميوقراطية، أو 

هناك توقف أمام إعالن جهات فلس���طينية، 
عزمها اطالق قافل���ة حرية باجتاه غزة من 
اجلنوب، وعبر اجليش اللبناني واليونيفيل 

والقرار 1701 وأخواته!
القلق الذي ساور بعض الناس، من محاولة 
تنفيذ مثل هذه املغامرة، لم يسر على املراجع 
الرسمية املعنية، وقد نقل عن العماد قهوجي 
تشخيصه لهذا اإلعالن، بأنه »مجرد مزايدات« 

على مستوى التنظيمات الفلسطينية.
وفي حديث الى ضباط القيادة دعا قائد 
اجليش الى استخالص العبر مما حصل، وهو 
ان أفضل وس���يلة لردع اسرائيل تكمن في 
التضامن العربي، وفي امتالك املزيد من عناصر 
القوة والتمسك باحلقوق العربية املشروعة، 
وح���ث الضباط على التش���بث مبناقبيتهم 
املعهودة وبتعميق إميانهم باملؤسسة التي 
شكلت والتزال ركيزة نهوض الدولة وضمانة 

واشار في جولة له على الوحدات العسكرية 
في اجلنوب ف���ي ذكرى مج���زرة قانا، الى 
املاوالت االسرائيلية املستمرة لالنتقام من 
لبنان، تعويضا عن هزائمها بطرق وأشكال 
مختلفة، مؤك���دا أن اجليش، وبالتعاون مع 
القوات الدولية رصد حتركات للعدو، واحبط 
نواياه التوسعية، وأجبره على العودة الى 

مواقعه في مناسبات عدة.
هذه االستفزازات املتكررة تترافق دائما 
م���ع اطالق املزاعم والتهديدات من قبل قادة 
الكيان االسرائيلي ضد لبنان، بجيشه وشعبه 
ومقاومته، انها تأتي في سياق هروب العدو 
م���ن أزماته الداخلية لتضلي���ل الرأي العام 
امللي والدولي، اضافة الى استطالع موقف 
اجلانب اللبناني، واستدراجه الى ردات فعل 

غير محسوبة.
بيد ان العماد قهوجي أبلغ العسكريني بأن 
هذه االستفزازات ال ميكن ان تعدل قيد أمنلة 
من القرار الثابت واحلاسم للجيش في الدفاع 

عن كل ذرة من تراب اجلنوب.

الوزير المر والدور اإلنمائي

هذه اجلهوزية العسكرية للجيش، ال تقلل 
من اهتمامه بالدور االمنائي واالنساني املنوط 
به، والذي هو أيضا موضع عناية نائب رئيس 
احلكومة وزير الدف���اع الياس املر، العميق 
الصلة بالقيادة وباملؤسسة والساعي دوما 
لتلبية احتياجات اجليش في جميع املجاالت. 
وفي أحد لقاءاته مع العسكريني كشف العماد 
قهوجي ع���ن دور اجليش في معاجلة غرق 
الباخرة البنمية اململة باملواشي في الشمال، 
وكذلك عن املشاركة الفعالة في انتشال جثامني 
وحطام الطائرة االثيوبية التي هوت في البحر 

قبالة شاطئ خلدة.

معالجة أزمة طياري »الميدل ايست«

في هذا الس���ياق بالذات، كشفت مصادر 
مطلعة ل� »األنباء« عن دور حاسم للجيش في 
التسوية التي متت بني ادارة طيران الشرق 
األوسط وطياريها، حيث ُوضع الطرفان أمام 
مس���ؤولياتهما بكل جدية وحزم، فطائرات 
الش���رق األوسط، س���فيرة لبنان الى عالم 
االغتراب الواس���ع، وال يجوز ألي فريق ان 
يحجب األرزة اخلضراء عن أنظار اللبنانيني 
في أصقاع األرض، وأمام هذه املعادلة الواضحة 
واحلاس���مة خفف الطي���ارون من غلوائهم، 
فتجاوبت ادارة الش���ركة وهكذا أنقذت هذه 
الوساطة موسم الصيف الواعد من التالشي 

واالضمحالل.

)محمود الطويل( قائد اجليش اللبناني العماد جان قهوجي مستقبال الزميلني عدنان الراشد وعمر حبنجر  

..وخالل اطالعه على إحدى مروحيات اجليشالعماد قهوجي متحدثا لعناصر اجليش خالل إحدى جوالته

النائب السابق مصطفى علوش

ل مسؤولية التحول رغم مخاطره على التأييد الشعبي علوش لـ »األنباء«: الحريري تحمَّ
بيروت ـ زينة طّبارة

كشفت نتائج االنتخابات البلدية 
في الشمال وحتديدا في منطقتي سير 
والضنية عن تصدعات في بنية تيار 
»املستقبل« السياسية والشعبية في 
الشمال، وأش���ارت بحسب وقائعها 
الى ظهور خالفات تعصف فيما بني 
كوادره الش���مالية، والى تباين بني 
طموح قواعد تيار املستقبل الشعبية 
والتوجه���ات السياس���ية اجلديدة 
لقياداته، وهو ما أكده النائب أحمد 
فتفت ف���ي مؤمت���ره الصحافي من 
خالل كالمه بأن »أكثر ما آمله هو ان 
تأتي بعض الضربات على املستوى 
االنتخابي من أقرب املقربني سياسيا 
وعائليا إليه« مما اضطره الى وضع 
الفعلي  الرئيس  استقالته بتصرف 
للتيار رئيس احلكومة سعد احلريري، 
وذلك إثر تع���رض فتفت النتقادات 
من قيادات التيار نفسه على خلفية 
خسارته االنتخابات البلدية في سير 
والضنية وعكار، والى كمني سياسي 
بحس���ب قوله من حلفائه والتخلي 
عنه من قبلهم باس���تثناء »القوات 

اللبنانية« املتحالفة معه.

وبناء على ما تق���دم، أكد القيادي 
في تيار املس���تقبل النائب الس���ابق 
مصطفى عل���وش ان ما يحصل على 
مستوى القيادة الشمالية وما يرافقه 
من ضجيج، استغلته بعض الوسائل 
اإلعالمي���ة املغرضة بش���كل مغلوط 
لتصنع من���ه خبرا مبالغا فيه، وذلك 
بحثا منها عن إحداث شرخ بني التيار 

وقواعده الشعبية العريضة.

ممارسات غير مألوفة

 واوض���ح ان ما أقدم عليه النائب 
فتفت ال يتج���اوز بواقع���ه وأبعاده 
عتبة االحتجاج عل���ى ما تعرض له 
من لوم إثر ظهور النتائج الس���لبية 
لالنتخابات البلدية في »سير«، وجراء 
بعض املمارس���ات غي���ر املألوفة من 
قبل بعض املس���ؤولني في التيار قبل 
وأثناء العملية االنتخابية سواء على 
مس���توى االنتخابات البلدية أو على 
مستوى االنتخابات النيابية الفرعية، 
مؤكدا ان وضع النائب فتفت استقالته 
بتصرف الرئيس احلريري ال ينم عن 
وجود تباين أو تعارض سياسي بني 
فتفت والتوجه السياسي العام للتيار، 

خصوصا فيما يتعل���ق بالعالقة مع 
سورية.

وردا على س���ؤال ح���ول ما أكدته 
نتائج االنتخابات في ش���قيها البلدي 
والفرعي من تراجع في شعبية تيار 
املس���تقبل، لفت عل���وش الى انه من 
الطبيعي ان يؤدي كل حراك سياسي 
جدي���د داخل أي ح���زب أو تيار، الى 
بعض املتغيرات داخل صفوفه والى 
ظهور بع���ض املواقف املعبرة إما عن 
االنزعاج وإما عن التأييد، مؤكدا ان ما 
يشهده تيار املستقبل من متغيرات في 
املزاج الشعبي محدود وليس جذريا 
كما يحلو للبعض تفسيره وتسويقه 
إعالميا وشعبيا ووصفه باملهدد لكيان 
التيار ولبنيته السياسية، مشيرا الى 
ان نتائج االنتخابات الفرعية في املنية 
والضنية وبالرغم من انها تركت لدى 
البعض شعورا بتراجع شعبية تيار 
املستقبل، اال ان النجاح كان واضحا 
جلهة حجم القوى الش���عبية املؤيدة 

لتيار املستقبل.
وأوضح علوش ردا على سؤال، ان 
القيادات السياسية في تيار املستقبل 
تعي أس���باب التح���ول والتبدل في 

مسار التيار السياس���ي املبنية على 
معطيات إقليمية ودولية مس���تجدة، 
وهي املتغيرات التي أدت الى التوجه 
السياسي اجلديد والتي ال ميكن للرئيس 
احلريري وال للقيادات في التيار شرحها 
للقواعد الشعبية اال بعد ان تتحقق، 
وذلك العتقاده بان اإلسهاب في عملية 
الشرح والتفصيل قد يؤدي الى نتائج 
معاكسة للنتائج املتوخاة من التوجه 
السياسي العام اجلديد للتيار، معتبرا 
ان الرئيس احلريري أخذ على عاتقه 
مسؤولية التحول بالرغم من مخاطره 

على مستوى التأييد الشعبي.

استحقاقات إقليمية

واش���ار ال���ى ان االس���تحقاقات 
اإلقليمي���ة القادمة س���تؤكد صحة 
التوجه السياسي اجلديد الذي يسلكه 
الرئيس احلريري، خاصة مرحلة ما 
بع���د العقوبات على ايران واحتمال 
التقدم بعملية الس���الم في املنطقة 
الشرق أوسطية، اضافة الى احتمال 
اصدار املكمة الدولية البيان االتهامي 
في أواسط شهر أكتوبر املقبل، مشيرا 
من جهة ثانية ال���ى ان دور القيادة 

السياسية ليس بالضرورة ان يكون 
مرآة تعكس دائم���ا رغبات القواعد 
الشعبية، اذ قد ُتضطر تلك القيادات 
في بعض األحيان الى اتخاذ قرارات 
ومواقف ال ترضي تطلعات اجلماهير 
وال تبلسم جراحها، امنا املراهنة هي 
على ما قد تؤول اليه نتائج التحول 

وما قد تأتي به من مصلحة عامة.
وختم علوش بانه يجب اال ينحصر 
الهدف السياسي بنسبة التأييد الشعبي 
ف���ي صناديق االقت���راع، امنا اختيار 
الق���رارات الصائبة الت���ي تصب في 
مصلحة الشعب وتطلعاته ورغباته 
الوطنية وهي التي يجب ان ُتبنى على 
أساسها املسارات السياسية، معتبرا 
انها قد تكون مخاطرة حيال ما يريده 
الش���عب، امنا نتائج االس���تحقاقات 
اإلقليمية الحقا قد تقول ما لم تستطع 
القيادات وعلى رأسها الرئيس احلريري 
قوله، مطمئنا القواعد الش���عبية بأن 
الرئيس احلريري ال ميكن ان يفّرط ال 
بدم الرئيس الشهيد رفيق احلريري وال 
بالعناوين والشعارات األساسية التي 
انطلق بها على رأس تيار املستقبل مع 

قوى 14 آذار في العام 2005.

القيادي في تيار المستقبل أكد أن استقالة فتفت ال تنم عن خالفات في التوجه السياسي بينه وبين رئيس الحكومة


