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لبنان: بري يبشر بشهر »الحسم«.. و»قبة حديدية« لحماية التسوية

أشكنازي أبلغ واشنطن بالتحضير لحرب كبيرة
 ضد حزب اهلل أو حماس عام 2009

ماريو عون لـ »األنباء«: التطور الطبيعي لألمور قد يصل 
إلى تغيير الحكومة كمخرج لتأزم سياسي كبير

القضاء يطلب اإلعدام للعقيد أبوجودة 
بتهمة التعامل مع إسرائيل

تصاعد التوتر بين »فتح« 
و»عصبة األنصار«  في عين الحلوة

 بيروت ـ يوسف دياب
أصدر قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبوغيدا، قرارا اتهاميا طلب 
فيه عقوبة اإلعدام للعقيد في اجليش اللبناني أنطوان أبوجودة املوقوف 
في جرم التعامل مع العدو اإلس����رائيلي ودس الدسائس لديه وإعطائه 
معلومات ملعاونته على فوز قواته، وأحاله أمام احملكمة العسكرية الدائمة 
حملاكمته، وقد حددت احملكمة 26 اجلاري موعدا لبدء هذه احملاكمة. وعلم 
ان القرار أسند الى أبوجودة انه استغل منصبه العسكري واملسؤوليات 
التي يضطلع بها، وراح يزود اإلس����رائيليني مبعلومات يجب ان تبقى 
سرية، وان هذه املعلومات شكلت خطرا على الدولة اللبنانية ومؤسساتها 
املدنية والعسكرية. يذكر ان ابوجودة هو سادس ضابط يتهم بالتعامل 

مع اسرائيل ويحال الى القضاء العسكري حملاكمته.

صيداـ  عين الحلوة
على الرغم من ان قتل غاندي السحمراني املسؤول السابق ل� »جند 
الشام« في مخيم عني احللوة، ارتبط بخلفية نسائية كما كشفت بعض 
املصادر، فإن تفجير متجر يخص مسؤوال في »الكفاح املسلح« الفلسطيني 
ش����ّكل رسالة معبرة عن واقع احلال املتوتر بني فصيل الكفاح املسلح 
وم����ن خلفه حركة فتح في املخيم وبني »عصبة األنصار« ومن ورائها 
التنظيم����ات األصولية املوجودة في كنفها. ويؤكد مس����ؤولو فصائل 
تعتبر نفسها محايدة ان احلساسية قائمة بني فتح والعصبة منذ سنة 
تقريبا وبالتحديد منذ تعيني العقيد في فتح محمود عيسى املعروف 
ب� »اللينو« مس����ؤوال عن »الكفاح املسلح« وقيامه مبهمات استثنائية 
ضد املجموعات املطلوبة للقضاء اللبناني داخل املخيم، ومعظمها من 

فريق »عصبة األنصار« .

 بيروت ـ أحمد منصور
رأى الناشط في »التيار الوطني احلر« الوزير 
الس���ابق ماريو عون ان هناك متطرفني في معظم 
الدول العربية ولبنان، يعملون ضمن مخطط لتهجير 
املسيحيني من منطقة الشرق األوسط، مشيرا الى ان 
االعتداء على كنيسة القديسني في مدينة االسكندرية 
في مصر هو ترجمة لهذا التطرف، معتبرا انه كان 
يفترض على احلكوم���ة املصرية ان تكون حذرة 
جتاه أعمال واعتداءات كهذه كونها ليست العملية 

األولى التي حتصل على أراضيها.
ودعا عون في تصري���ح ل� »األنباء« حكومات 
دول املنطقة ال���ى ان تعي مخاطر وتداعيات هذه 
االعتداءات وانعكاساتها السلبية، مشددا على ضرورة 
ان تتخذ جميع االجراءات واالحتياطات واألساليب 

ملنع تفاقم هذه العمليات وتكرارها، مؤكدا ان املستفيد منها اسرائيل، 
معتبرا ان الشرق األوسط دون الوجود املسيحي يصبح على شاكلة 
الدولة اليهودية العنصرية اس���رائيل، مش���ددا على ان املسيحيني 
يريدون العيش املش���ترك في لبنان وجميع الدول العربية كافة، ما 
بني املسيحيني واملسلمني والدروز ومختلف األطياف الدينية، الفتا 

الى ان التعصب ال ميكن ان يوصل اال الى الهالك والدمار.
وتطرق عون الى الوضع السياس���ي اللبناني، فرأى ان املساعي 
العربية الس���ورية � السعودية حلل األزمة اللبنانية ال نسمع عنها 
اال في االعالم فقط، موضحا ان ما من ش���يء ميكن ان يحل مشاكلنا 
الداخلية اال تفاهمنا اللبناني � اللبناني، وهذا ما يجب ان نعّول عليه 

اكثر من املسعى السوري � السعودي.
وأضاف: لو كان هناك من تسوية لألزمة، لكنا رأينا نتائجها على 

األرض، ولكن الشلل السياسي مستمر، وأصبح ال 
يطاق منذ ستة أشهر وحتى يومنا هذا، لذا فليس 

هناك من شيء نعّول عليه في هذا املسعى.
وتاب���ع عون: نحن مازلنا ف���ي انتظار صدور 
القرار االتهامي عن احملكمة الدولية، وسيكون لهذا 
القرار نوع من التأزم السياس���ي، وعندها تصبح 
كل األمور السياس���ية واردة وليست األمنية، مبا 
فيها الدخول الى تغيرات على مستوى احلكومة، 
فنحن لس���نا من يدعو ال���ى تغيير احلكومة، وال 
نبحث هذا األمر داخل لقاءات واجتماعات التيار، 
ولكن التطور الطبيعي لألمور التي نشهدها حاليا 
قد يصل بن���ا الى عملية تغيير للحكومة كمخرج 

لتأزم سياسي كبير.
وحول العالقة مع النائب وليد جنبالط والتيار 
الوطني احلر أكد عون انها طبيعية على الرغم من عدم وجود مباحثات 

مكثفة او عميقة حول الوضع السياسي.
وفي موضوع زيارة رئيس تكتل التغيير واالصالح النائب ميشال 
ع���ون ملدينة الدامور ومنطقة دير املخلص في قضاء الش���وف، اكد 
عون ان فكرة الزيارة مازالت واردة، مشيرا الى ان الظروف األمنية 
هي التي أرجأتها، مشددا على انها مازالت في ذهن العماد عون وتتم 

دراستها بغية حتقيقها.
وقال: وبهذه املناس���بة كان باألمس هناك كلمة للعماد عون عبر 
الهاتف ملجموعات شوفية في بلدة الناعمة مبناسبة عيد رأس السنة، 
وتوجه عبرها العماد عون الى أهل الشوف بهذه اللفتة، ومتنى لهم 
اعيادا مباركة وعودة جميع املهجرين الى قراهم وبلداتهم في الشوف 

واجلبل وان يتم حتقيق العيش املشترك واالستقرار في املنطقة.

اعتبر الشرق األوسط من دون الوجود المسيحي كالدولة اليهودية العنصرية

عواصم � د.ب.أ: كشف موقع »ويكيليكس« 
النقاب عن وثيقة ديبلوماسية  االلكتروني 
أميركية جديدة أش���ارت إلى قيام إسرائيل 
بتجهيز جيش���ها حلرب كبيرة ضد حماس 

او حزب اهلل.
وقالت الوثيقة الديبلوماسية ان رئيس 

األركان االسرائيلي اجلنرال غابي أشكنازي أبلغ 
أواخر عام 2009 وفدا من أعضاء الكونغرس 
األميركي زار إس���رائيل بأنه يجهز اجليش 
حلرب كبيرة س���واء ض���د حماس أو حزب 
اهلل بالنظر لتهديداتهما بضرب إس���رائيل 

بالصواريخ.

وذكرت االذاعة االسرائيلية أمس ان الوثيقة 
اشارت الى ان اجلنرال أشكنازي ابلغ أعضاء 
الكونغرس بأن إسرائيل لن توافق على فرض 
أي قيود على قتال الشوارع الذي ستخوضه 
ف���ي قطاع غزة في حال وقوع حرب جديدة 

مع حماس.

 بيروتـ  عمر حبنجر
انتهت عطلة االعياد امليالدية، 
وعادت حليمة اللبنانية الى عادتها 
القدمية.. تس����ريبات واجتهادات 
واحتماالت تطرح بصيغة احلاصل.
طبعا احملكمة الدولية هي احملور، 
واملساعي الس����عودية � السورية 
حجر الرحى، وموطن االمل، ومازالت 
الرمادية هي الل����ون الغالب على 
مواق����ف كثيرة رغم اصرار بعض 
اطراف املعارضة على انه لن تكون 
هناك رمادية في املواقف من احملكمة 
الدولي����ة مع الدخول في الس����نة 

اجلديدة فإما ابيض واما اسود.
وحتى تبيان لون مواقف الفرقاء 
يبرز اليوم وصول رئيس مكتب 
الرئيس االيراني احمدي جناد، رحيم 
مشائي الى بيروت، ناقال رسالة من 
الرئيس جناد الى الرئيس اللبناني 
ميشال سليمان، ويناقش مع بعض 
املسؤولني اللبنانيني العالقات بني 
البلدين، في وقت يباشر فيه الرئيس 
ميشال س����ليمان اتصاالته لعقد 
جلسة ملجلس الوزراء عبر التشاور 
مع رئيس احلكومة سعد احلريري، 
بهدف االفراج عن 500 ملف عالق 
في املجلس املعطل بسبب النزاع 

حول ملف شهود الزور.
وقب����ل الدخول ف����ي املتاهات 
السياسية الداخلية علمت »األنباء« 
ان اتصاالت يجريها مفتي اجلمهورية 
الشيخ محمد رشيد قباني لعقد قمة 
روحية اسالمية � مسيحية في مقر 
البطريركية املارونية في بكركي 
نهاية هذا االسبوع ملعاجلة واحتواء 
العنف الطائفي احلاصل في مصر 
والعراق واخيرا في نيجيريا، حيث 

جرى احراق كنيسة.

بري: هذا شهر الحسم

وفيما يرى الوزير السابق ميشال 
سماحة الوثيق الصلة بدمشق، »اننا 
مازلنا في محلنا«، وصف رئيس 
مجلس النواب نبيه بري الش����هر 

اجلاري »بشهر احلسم«، لكنه امتنع 
عن اعطاء اجابات حاس����مة خالل 
لقاءات اعالمية ح����ول التفاؤل او 
التشاؤم، مكتفيا بالقول: »ال تقول 

فول حتى يصير في املكيول«.
وقال بري ان هذا العام لن يكون 
افضل من العام املاضي، ولن يكون 
اس����وأ منه، مع تسجيل انخفاض 
منسوب الصبر لديه جتاه معادلة 
االخذ والرد التي اس����تغرقت وقتا 

طويال بحسب تعبيره.
ونبه بري الى ان االس����تقرار 
االمني الراهن يبقى عرضة لالهتزاز 

داعيا الى عدم النوم على حرير.
وردا على مشروع النائب بطرس 
حرب لعدم بيع االراضي اال البناء 
الطائفة الواحدة ذكر بري مبطالباته 
املتكررة بالغاء الطائفية السياسية 
عمال باتفاق الطائف، متوقعا جلسة 

تشريعية هذا الشهر.
بينما برر املستشار اإلعالمي 
للرئيس نبيه بري علي حمدان 
التكت���م احلاصل ف���ي الصيغة 
اجل���اري العمل عليها باحلديث 
الشريف »استعينوا على قضاء 
حوائجك���م بالكتم���ان« وذلك 
لضمان جناح املساعي واستمرار 
االس���تقرار بعيدا عن املؤثرات 
اخلارجية التي من املمكن ان تؤثر 
س���لبا، أو احاطة هذه املؤثرات 
بشبكة أمان أو ب� »قبة حديدية« 
منعا ملفاعيلها، واألهم من كل ذلك 

االحتفاظ باالستقرار.

تعطيل المؤسسات خيانة عظمى

في غضون ذلك راعي ابرشية 
جبيل املارونية املطران بش����ارة 
الراعي، سأل امس بأي سلطة واي 
سلطان ميكن اقفال مجلس النواب 
وتعطيل مجلس الوزراء ورئاسة 
اجلمهورية واصفا ذلك باجلرائم 
واخليان����ات العظمى بحق الوطن 

عندما يعطل احلاكم البلد.
وطالب بانتظار صدور القرار 

االتهامي عن احملكمة الدولية، وان 
التصعيد يجب ان يكون قضائيا 
وليس امنيا، وال يحق ألي مسؤول 
من الطرفني ان يعطل شؤون الناس، 
بسبب اخلالف على شهود الزور، 
موضحا ان االنقالب حاصل في البالد 
وهو خيانة عظمى بحق الش����عب 

اللبناني.
واذ استنكر املطران الراعي ما 
حصل في االسكندرية قال ان من حق 
املسيحيني في مصر ان يقوموا بردة 
الفعل العنيفة ليؤكدوا وجودهم.

ورد النائب هاني قبيس���ي 
عضو كتلة التحرير والتنمية 
بالقول: ان فريق املعارضة لم 
يدع في يوم من االيام الى وقف 
عجلة الدولة او مجلس الوزراء، 
واضاف: حتى لو اختلفنا على امر 
ما فلينعقد مجلس الوزراء مرة 
واثنتني وثالثا من اجل الوصول 

الى حلول. 
في غضون ذلك نقلت »الشرق 
األوس����ط« ع����ن قيادي ف����ي تيار 
املس����تقبل قوله إن م����ن يريد من 
التسوية السورية � السعودية إنهاء 
احملكمة الدولية، ال يبحث عن حل وال 
يريد مالقاتنا في منتصف الطريق، 
امنا يطلب االستس����الم ملشيئته 
واخلضوع الى ش����روطه وهذا لن 

يحصل حتت أي ظرف.
ويتعارض هذا القول مع تصريح 
للشيخ نبيل قاووق نائب رئيس 
املجلس التنفيذي حلزب اهلل اعتبر 
فيه ان أي مسعى عربي إلنقاذ لبنان 
يجب ان يرتكز على رفض احملكمة 
الدولية وضمن إطار موقف لبناني 

موحد.
بدورها قالت صحيفة »األخبار« 
املعارضة ان النص املرتبط باملسعى 
السعودي � الس����وري حتول الى 
بنود ف����ي صياغة دقيقة تتضمن 
مشروعا لتطبيق ما لم يطبق من 

اتفاق الطائف.
وعن الش����خصيات التي باتت 

على اطالع وحصل����ت على نص 
البنود قالت هم: الرئيس السوري 
بشار األسد ووزير خارجيته وليد 
املعلم، وخادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وجنله 
عبدالعزي����ز، والرئيس نبيه بري 
ومعاونه علي حسن خليل، والرئيس 
احلريري ومستشاره نادر احلريري، 
واألمني العام حلزب اهلل الس����يد 
حسن نصراهلل ومعاونه السياسي 
احلاج حسني خليل، والعماد ميشال 

عون.
واعتبرت ان تعيني س���فير 
أميركي في دمشق مع نهاية السنة 
الفائتة كان خطوة إيجابية لصالح 
املظلة السعودية � السورية، وان 
جهود س���ورية لضمان تنفيذ 
االتفاق مع الس���عودية من قبل 
حلفائه���ا في لبن���ان لن يكون 
مجانيا، وتوقعت انتقال احلوار 
� األميركي بعد تعيني  السوري 
الى مرحلة نشطة ملا  الس���فير 
يعزز اإليجابيات املرتبطة باألزمة 
اللبنانية، عبر التواصل السعودي 

� السوري.

شطح: ال معطيات حاسمة

من جهته، قال الوزير السابق 
واملستشار الديبلوماسي لرئيس 
احلكومة محمد ش���طح امس ان 
فترة املراوحة التي يعيشها لبنان 

اآلن مكلفة جدا.
ومتنى ش���طح بعد زيارته 
املاروني نصراهلل  البطري���رك 
صفير اخلروج من هذا الوضع 
بسرعة وعودة احلوار والكالم 
اجلدي بني الزعماء السياسيني.

وتعقيب���ا على كالم الرئيس 
نبيه بري أم���س، حول ان هذا 
الشهر سيكون شهر احلسم، قال 
شطح: ليس لدي معطيات خاصة 
امنا أمتنى ان تنصب كل اجلهود 
في مصلحة الناس من أجل إنهاء 

هذه املراوحة بشكل إيجابي.

الرئيس فؤاد السنيورة مستقبال السفير املصري أحمد البدوي   )محمود الطويل(

أخبار وأسرار لبنانية
 حلفاء استراتيجيون: بتأكيد مقربني من دمشق، لم تعد سورية 
مهتمة بحبك شبكة من احللفاء »الصغار« لها في لبنان أو 
تركيب مجموعات بأحجام تناس����ب تأمني حضورها في 
زاروب أو منطقة. العقل السوري تغير كثيرا، بتأكيد هؤالء، 
وأصبح مييل أكثر الى االتكال على حلفائه االستراتيجيني 
ليشكلوا عامل ثقل له في التوازنات السياسية الداخلية.

سورية التي التقطت أنفاسها بني حرب متوز وصوال 
الى 7 ايار اس����تعادت، برأي املقربني منها، جزءا كبيرا من 
نفوذها السياسي الضائع بعد اتفاق الدوحة. ومسار حكومة 
احلريري املتعثر حتى اللحظة يكشف قدرة السوري على 
إدارة اللعبة بشروطه. ويبدو أن ما قبل التسوية املوعودة 
لي����س كما بعدها. وثمة من حلفاء دمش����ق في لبنان من 
يروج ملعادلة نوعية: من أهم ثمار التسوية تعزيز النفوذ 
السوري في لبنان. وما على املشككني سوى انتظار »تركيبة« 

احلكومة اجلديدة.
 زيارة جيدة: أكدت مصادر مقربة من 14 آذار ان الزيارة التي 
قام بها الرئيس احلريري الى نيويورك لالطمئنان على صحة 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز كانت زيارة 
جيدة، وقد حتادث احلريري مع امللك وجنله األمير عبدالعزيز 
ول��م تكن هناك أي ضغوط س��عودية على احلريري من أجل 

القبول بأي أمر.
 تنازالت تبادلية: يؤكد مصدر واسع االطالع في 14 آذار على 
ان التنازالت املطروحة في التسوية اجلاري بحثها تبادلية، 
وان من أبرز الثوابت املتفق عليها حتى اآلن في التسوية 
املش����ار اليها هو ابقاء اللواء اشرف ريفي في موقعه على 
رأس مديرية قوى األمن الداخلي والقاضي سعيد ميرزا في 
موقعه كمدع عام للتمييز، اضافة الى شرعنة شعبة املعلومات 

وابقاء العقيد وسام احلسن رئيسا للشعبة.
 الوضع ممسوك وليس متماسكا: يحرص سفير دولة أوروبية على 
تكرار مقولة ان الوضع في لبنان »ممسوك وليس متماسكا«، 
وان هذا الوضع س��يبقى كذلك حتى لو صدر القرار االتهامي، 

مشيرا الى وجود ضمانات بهذا املعنى.
 رسائل املقدح من عني احللوة: لوحظ ان املسيرة التي نظمتها 
حركة فتح في عني احللوة ملناسبة الذكرى ال� 46 النطالقتها 
متيزت بعرض عس����كري أعده املسؤول عن املقر العام ل� 
»فتح« في لبنان منير املقدح وش����ارك فيه للمرة األولى 
مقاتلون من الوحدات اخلاصة في »كتائب شهداء األقصى« 
حملوا عشرات القاذفات الصاروخية والرشاشات.واعتبرت 
مصادر ان املقدح أراد في هذه املناس����بة توجيه رس����ائل 
متعددة الى الداخل الفلس����طيني بكل فئاته ومن ضمنه 
الس����لطة الفلس����طينية انه اليزال األقوى على الساحة 

اللبنانية.
 بكري يستفز سلفيي طرابلس: لفتت األنظار اللقاءات التنسيقية 
بني رئيس مجلس القيادة في حركة التوحيد اإلسالمي الشيخ 
هاشم منقارة املعروف بنهجه الصوفي والداعية السلفي الشيخ 
عمر بكري )الذي طلب مساعدة حزب اهلل بعد توقيفه من فرع 
املعلومات وكان له ما أراد(، مما أوحى بخيار بكري النهائي الى 
جانب س��نة املعارضة، األمر الذي ش��كل استفزازا للناشطني 
الس��لفيني في مدينة طرابلس الذين يصدرون البيانات حيال 
مواقف بكري ومنقارة واتهامهما مبخالفة الشريعة ونهج أهل 

السنة واجلماعة.
 رأس القضـاء شـاغر: أحيل رئي����س مجلس القضاء األعلى 
القاضي غالب غامن )ماروني( مطل����ع العام اجلديد على 

التقاعد لبلوغه السن القانونية.
ويتنافس على هذا املنصب الذي هو األرفع في السلك 
القضائي عدد من القضاة، ويحتاج التعيني الى مرس����وم 

يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
ومن األسماء املتدولة القضاة: شكري صادر، الياس بو 

ناصيف، أنطوان ضاهر، جان فهد، حبيب حدثي.
ولم يتم االتفاق السياسي بعد حول االسم، وفي حال 
لم يجتمع مجلس الوزراء للبت في املوضوع فإن رئاسة 
املجلس س����تتحول باإلنابة الى نائب الرئيس مدعي عام 

التمييز سعيد ميرزا.

ماريو عون

الليرة والقضاء والجيش ..خطوط حمراء تحول دون تفريغ لبنان من أبنائه
 بيروت ـ داود رمال

على عادة بعض املتعاطني بالشأن العام، من سياسيني وإعالميني، 
أنهم إذا ما اش����تدت وتيرة السجال السياسي حول موضوع معني، 
يشهرون ألسنتهم وأقالمهم خلوض معارك كالمية على املنابر، وصفحات 

اجلرائد والشاشات، كمن كان ينتظر مبارزة طال انتظارها.
وقد بات اللبناني  الذي ينتظر على رصيف استحقاقات من شدة 
كثرتها يجد صعوبة في إحصائها وتوقع تداعياتها، حتى أصبح كتلة 
من توقع وانتظار وقلق، فإن اجلهد الذي يبذله البعض حلجز مكان 
له في هذا املعس����كر او ذاك، يدفع بهذا البعض، عندما يشهر لسانه 
أو قلمه، إلى أن يصيب جهات اخرى غير معنية بشروط االنتساب 
الى هذا املعسكر او ذاك، وذلك على قاعدة انه كلما اتسعت مروحة 
املس����تهدفني في أي حملة حاز مطل����ق احلملة على املعدل املطلوب 

للدخول الى حلبة الرقص املجنون.
والالفت في سياق املعارك الكالمية وجود 3 مستهدفني بغير حق او 
سبب، وهم الليرة اللبنانية، والقضاء اللبناني، واجليش. والذين لم 
يدخلوا بعد حلبة الرقص املجنون، وفي هذا رحمة للبنانيني، وبقية 
من رعاية إلهية لشعب كفر منذ أمد طويل بكل ما أنتجته السياسة، 
وما ستنتجه من ذرية غير صاحلة، فالليرة والقضاء واجليش هم 
احلائل حتى اآلن دون أن تفرغ البالد من أهلها باجتاه املجهول، وهم 
حبل الثقة الذي يرب����ط اللبنانيني ببلدهم، وال يجوز بأي حال من 
األح����وال ان متتد يد أي كان لقطع هذا احلبل، كما ال يحق ألي كان، 

مهما كانت درجة عضويته في نادي الرقص السياس����ي والطائفي 
اجلنوني، ان يتعدى على ذخيرة الثقة التي يخزنها اللبنانيون أليام 
الشدة، فهي ملكهم، وأي اعتداء عليها هو اعتداء على حقوق خاصة 
وعامة، وهو محاولة قتل جماعي تشبه عمليات اإلعدام التي تنفذها 
املجموعات اإلرهابية بدم بارد بحق أبرياء لسبب بسيط وهو الرغبة 

في الدخول الى نادي اإلرهاب الدولي.
اللبنانيون بغالبيتهم جوع����ى ودون خط الفقر، لكنهم مازالوا 
مؤمن����ني بعملته����م الوطنية ومينحونها ثقته����م، إال ان إبقاء البلد 
بشكل دائم على خط الزالزل والبراكني، وربطه دائما باستحقاقات 
داهمة، وجلها خارجي، من شأنه ضرب مقومات اقتصاده، وتهجير 
الرس����اميل واالس����تثمارات التي جتنب أمام أجواء عدم االس����تقرار 
والت����أزم السياس����ي واألمني.والقضاء رغم كل م����ا يدار حوله من 
اتهامات بعدم االستقاللية واالرتهان، فإن لديه من املناعة والقدرة 
على إحقاق احلق ما يجعل اللبنانيني يستعيدون الثقة مبستقبلهم 
ووطنهم، لذلك فإن قطع حبل الثقة الذي يربط املواطنني بالقضاء 
هو دعوة صريحة ألن تسود شريعة الغاب، وألن ينصب كل مواطن 
نفس����ه قاضيا وحكما ومحكمة ورجل أمن، وهو محاولة لتحريض 
اللبنانيني على بعضهم، ودفعهم لتصفية حس����اباتهم فيما بينهم 
وفق قوانني يضعونها بأنفس����هم، أو يضعها احلزب او الطائفة او 
اجلماعة القبلية او العش����يرة او س����واها.أما اجليش فهو كالليرة 
رمز لوحدة اللبنانيني، فهو املؤسس����ة التي ت����كاد تكون الوحيدة 

التي بقيت خارج حلبة الرقص اجلنوني إلميانها بأنه مهما اشتدت 
وتيرة الصراع السياس����ي والطائفي، ومهما بلغت حدود االنقسام 
العمودي واألفقي في اجلسم اللبناني، فالبد من وجود ما يعيد اللحمة 
إليه، ويؤشر لوجود الدولة، ويبقي على ثقة املواطن بوطنه، وثقة 
اخلارج بالداخل. واملؤسف ان احلمالت على اجليش تنطلق ملجرد 
انه ليس في هذا اجلانب أو ذاك، في الوقت الذي يعلن فيه دائما أن 
أعداءه احلقيقيني هما: إسرائيل واإلرهاب، وهما العدوان اللذان يجب 
ان يوحدا اللبناني����ني، اوال حول مواجهتهما، وثانيا حول اجليش.

فاللبنانيون، أفرادا، وجماعات، وأحزابا، وطوائف، هم هدف إسرائيلي 
دائ����م، وكذلك هم جميعهم هدفا لإلره����اب الذي ال يفرق بني طائفة 
وأخرى، وبني مذهب وآخر، وإذا كانت إسرائيل هي العدو التاريخي 
الذي ال جدال حول العداء له، فإن توصيف اجليش لإلرهاب لم يكن 
مرة يقصد به ح����زب أو تيار أو بلدة او منطقة لبنانية، بل يقصد 
به الذين يسعون جاهدين للتشبه بأسلوب القاعدة، ويستهدفون 

املدنيني والعسكريني في كل املناطق.
هذه األقانيم ال� 3، الليرة، القضاء واجليش، ال ميكن تصور 
كيان دولة من دونهم، وال يجوز حتت أي عنوان ان يعتقد البعض 
انه كلما اتسعت مروحة الذين يستهدفهم بكالمه وكتاباته حجز 
له مكانا في احللبة، خصوصا اذا اس���تهدف هذه األقاليم ال� 3، 
فمن املؤكد انه بالنس���بة للمواطنني خاس���ر ولو كان محقا في 

استهدافه جهات أخرى.


