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هكذا تخ�سر ال�سعودية في لبنان ...ولن ت�سمح

من الأبواب الدم�شقية...
تحية

 روزانا رمال

د .فايز الصايغ
عندما شغلت م��وق��ع رئ�ي��س تحرير صحيفة «الثورة»
السورية اجتهدت كثيرا ً ك��ي تكون «ال �ث��ورة» ف��ي أكشاك
ب�ي��ع ال�ص�ح��ف ف��ي ب �ي��روت وال �م��دن ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وحاولنا
االستعانة بشركات التوزيع اللبنانية عبر مؤسسة توزيع
المطبوعات السورية وفشلت ،وللفشل أسباب مفهومة
وأسباب غير مفهومة في وقت كانت الصحف اللبنانية أو
أغلبها تتصدر أكشاك بيع الصحف سواء في دمشق أو في
بقية المدن السورية.
أن أت �ن��اول األس�ب�ـ��اب ال�ت��ي قـد تتش ّعب وتدخلني فـي
متاهــة عناوين ليس زمـان وال مكان تناولها اآلن ومنهـا
طبيعــة العالقات السورية ـ اللبنانية عمومـاً ،وتجاذبــات
الطيـف ال�س�ي��اس��ي هنـا وه�ن�ـ��اك ع�ل��ى وج�ـ��ه الخصوص،
وربما منها أيضا ً طبيعـة الخطاب السياسي واإلعالمي
السوري الموحد ،وطبيعة الخطـاب السياسـي واإلعالمـي
اللبنانـي المتن ّوع والمختلـف ،ومنها أيضا ّ العالقة بين
شركات التوزيـع اللبنانيـة والخاصـة ومؤسسـة توزيــع
ال �م �ط �ب��وع �ـ��ات ال��رس �م �ي �ـ��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �س��وري��ة وتباين
ال�م�ب�ـ��ادرات بين الخـاص وال�ع��ام وبين صحيفـة مملوكة
لصاحبهـا وقراره الذاتــي وبيـن صحيفــة مملوكــة للـدولــة
وقرارهــا الرسمـي.
واستمرت المحاوالت واستثمرنا بعض العارفين بلعبة
التوزيع ،وبذل مراسل «الثورة» في بيروت يوسف الفربج
جهودا ً مشكورة ،ونجحنا في بعض الخطوات وفشلنا في
البعض اآلخر ،ومن المفارقات العجيبة أنّ اسم «الثورة»
كان عائقا ً عند البعض ،ومفهوم الثورة كان المشكلة عند
البعض اآلخر.
ف�ج��أة اغتيل الرئيس رف�ي��ق ال�ح��ري��ري ،ودخ��ل البلدان
في الدوامة التي أراد مريدو الفتنة إدخ��ال المنطقة فيها،
فيما ال تزال تداعيات هذا الحدث وارتداداته مستمرة حتى
اآلن...
المهم إنني كصحافي ...وك�م�س��ؤول آن��ذاك ل��م أتمكن
من أن أظن ال أنا وال الصحيفة على القارئ اللبناني الذي
نحترم ونقدّر ثقافته وإعالمه وأقالم كتابه ومكانته بين
القراء العرب ،وتبدّدت المحاوالت حتى اللحظة بحيث ال
تجد أي صحيفة س��وري��ة ف��ي واج�ه��ات بيع الصحف في
الشارع اللبناني.
ال �ي��وم وق��د فتحت ج��ري��دة «ال �ب �ن��اء» ورئ �ي��س تحريرها
األستاذ «ناصر قنديل» اإلعالمي المقاوم الصامد والمؤمن
بقضية ال��وط��ن واالن��ت��م��اء ...ف�ت�ح��ت ن��اف��ذة ك�ت��اب��ة مقال
أسبوعي مع عدد من الكتاب والصحافيين السوريين علّنا
نسهم في البناء مع «البناء» في تكريس مفهوم الشرف
اإلع�لام��ي كميثاق مهني نسعى م��ن خ�لال��ه إل��ى تكريس
مفهوم الشرف السياسي واألخالقي ال��ذي يتساوى مع
ع��راق��ة وت��اري��خ الشعب ال �س��وري واللبناني م�ع�ا ً اللذين
لو أتيح لهما التوحد أو التنسيق أو التعاون أكثر وأعمق
لتبدلت مفاهيم وخرائط المنطقة كلها.
ش �ك��را ً ل �ـ«ال �ب �ن��اء» ع�ل��ى ب��ادرت�ه��ا الطيبة ف��ي ه��ذا الزمن
الصعب ال��ذي يهز أرك��ان وق��واع��د وم �ب��ادئ قيم وأحالم
ش��ع��وب ال �م �ن �ط �ق��ة ،وي��دخ �ل �ه��ا ف ��ي دوام�� ��ة االس��ت��ه��داف
االستعماري ال��ذي يسعى إل��ى رس��م خرائط جديدة على
ال�ص�ع�ي��دي��ن ال �ج �غ��راف��ي وال �س �ي��اس��ي وس ��ط ت �ج��اذب من
التحالفات وال�م�ح��اور ال�ت��ي تتشكل ف��ي المنطقة ،وعلى
حسابها وحساب حاضر ومستقبل شعوبها بما يخدم
المخطط الصهيوني األميركي الهادف إلى بسط السيطرة
على المنطقة وتحقيق طموحات «إسرائيل» بعد الهزائم
والنكسات التي منيت بها سواء في لبنان أو في سورية ،أم
على صعيد استهداف محدّد وقوي لدول ونشطاء محور
صح
المقاومة ...وكلي أمل أن تكون النافذة اللبنانية إذا ما
ّ
التعبير مقدمة لنوافذ وأبواب مش ّرعة على المستقبل.
تحية لك أيها القارئ اللبناني من أبواب دمشق السبعة
وتحية لك من باب قلبي الثامن.

من حق اللبنانيين القلق من المخاطر المحدقة بمستقبل
وطنهم وكيانهم ومؤسسات دولتهم بعد كل ما حل بالجارة
السورية من تصفية حسابات دولية على أرضها حتى باتت
سورية مسرحا ً لعمليات ومخططات وت�ج��ارب كل من له
ملف أو قضية وحتى تجارب تكنولوجية ولوجستية بين
أسلحة وتدريب جنود وعساكر باإلضافة إلى كونها ممرا ً
رئيسا ً الستكمال مشاريع وصل مناطق مرور الغاز والنفط
بعضها ببعض بحسب تقارير حصلت عليها دول إقليمية
كبرى تتضمن اجتماعات ومراسالت بين واشنطن وأنقرة
على وجه الخصوص في محاولة من تصدر تركيا مشهد
المنطقة بتعزيز نفوذها فيها.
ي �ح��ق ل�ل�ب�ن��ان�ي�ي��ن ال� �ت� �س ��اؤل إن ك� ��ان ع �ن��اص��ر «جبهة
النصرة» الموجودين في ج��رود عرسال لبنانيين مثالً أو
غير لبنانيين ليسوا إرهابيين؟ وعليهم تقبلهم والتفاوض
معهم كما يقول النائب وليد جنبالط عن «جبهة النصرة» في
سورية.
ربما يقصد النائب جنبالط أنه بات على السوريين ومعهم
اللبنانيون تقبل هذه المجموعات من باب اعتبارها أمرا ً واقعا ً
وسط نمو الحركات األصولية في الجوار كقوى استطاعت
فرض نفسها بالمعادلة اإلقليمية بقوة ...لكن...
هل يدعو النائب جنبالط إلى اعتبار أن هذا األمر الواقع
أص�ب��ح ق ��درا ً ال ُي��رد وع�ل��ى اللبنانيين الخضوع ل��ه؟ أم أن
عليهم تقبّل معادلة «إما التفاوض مع جبهة النصرة وتقبّل
شرعنتها واالستماع لمطالبها وإال الويالت المقبلة كاحتمال
وحيد ال حول بعده وال قوة كتحصيل حاصل بعد معادلة

شرعنة النصرة في سورية وإدخالها العملية السياسية فيها
بحسب جنبالط»؟
األكيد أن مخاوف اللبنانيين وبينهم جنبالط «مشروعة»
وكل بحسب رؤيته يسعى لتجنيب لبنان مخاطر تمدّد اإلرهاب
فيه قبل أن يفوت األوان.
إال أنّ األكيد أيضا ً أنّ هناك من سيمنع تمدّد «داع��ش» أو
«النصرة» في لبنان وكيف هذا؟
يخضع لبنان لنفس منظومة الحسابات الدولية واإلقليمية
التي يتم تصفيتها على األرض السورية وف��ي ظل تسجيل
النقاط بين الدول المتصارعة ضمن الحلف الواحد من مصر
إلى اليمن وصوالً إلى البحرين ومرورا ً بلبنان.
ال يمكن تجاهل أو إنكار حقيقة تقدم تركيا وتصدرها واجهة
القوى اإلقليمية في الشرق األوس��ط في ال�ح��روب المتنقلة
الممتدة على جغرافيا المنطقة باعتبارها أوال دول جوار لها أي
حدودية مع تركيا حيث يعتبر أمنها من أمنها الخاص.
إال أن الطرف التركي ليس الالعب األوحد في المنطقة حيث
يتنافس معه ضمن الحلف الواحد المملكة العربية السعودية
حيث مكانتها ونفوذها في المنطقة منذ عقود.
سياسية الصفر مشاكل م��ع ال�ج�ي��ران التي ت�ن��ازل عنها
التركي بظل حكم حزب العدالة والتنمية جعلت منه منافسا ً
شرسا ً للمملكة العربية السعودية على رغم االتفاق معها على
عدة ملفات بينها إسقاط األسد وعزل أو إضعاف حزب الله في
حربه في سورية.
ه ��ذه ال �ش��راس��ة كشفت ل�ل�م��رة األول� ��ى ع��ن ن��واي��ا تركية
وطموحات تتجسد في بسط نفوذ لتركيا في المنطقة على غرار
دول إقليمية كبرى فيها كإيران والسعودية مستغلة األحداث
السورية لتكون مدخالً في إثبات دور الالعب التركي في
ملفات مصيرية ال بل أكثر من ذلك في القدرة على اللعب بأمن

الحمد اهلل يلتقي بّري و�سالم

بري مستقبالً الحمد الله والوفد الفلسطيني
ج�������ال رئ����ي����س ال���ح���ك���وم���ة
الفلسطينية رام���ي الحمد الله
والوفد المرافق على المسؤولين
في لبنان ،والتقى رئيس مجلس
ال��ن��واب نبيه ب���ري ،ف��ي حضور
السفير الفلسطيني في لبنان أشرف
دبور ،وعضوي المكتب السياسي
في حركة أمل بالل شرارة ومحمد
جباوي ،وجرى عرض التطورات
الراهنة على الساحة الفلسطينية
وفي المنطقة ،وتطرق الحديث الى
وضع الفلسطينيين في لبنان.
كما التقى الحمد الله والوفد
ال��م��راف��ق رئ��ي��س الحكومة تمام

للروم االرثوذكس في االشرفية،
بمشاركة كل من ممثل بطريرك
انطاكية وس��ائ��ر المشرق للروم
االرث����وذك����س ي��وح��ن��ا ال��ع��اش��ر
يازجي ،مطران بغداد والكويت
ال��م��ط��ران غ��ط��اس ه��زي��م ،ممثل
بطريرك القدس مطران فيالدلفيا
واالردن المتروبوليت بنديكتوس،
وفي حضور رئيس الحكومة تمام
س�لام ،الرئيس ف��ؤاد السنيورة،
وزير االعالم رمزي جريج ووزير
الطاقة والمياه ارت��ور نظاريان
وع����دد م���ن ال���ن���واب وف��اع��ل��ي��ات
سياسية واجتماعية.

أكد الرئيس نجيب ميقاتي «أن طرابلس لن تكون أبدا ً مدينة اإلرهاب،
كما يحاول بعضهم أن يص ّورها أو يحقق مآرب مشبوهة على حساب
أبنائها واقتصادها وتنميتها ،بل كانت وستبقى مدينة السالم والمحبة
الدائمة».
وقال في حفل لتكريم التلميذ المتفوق محمد نزيه المير في حضور
وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس ،والنائب أحمد كرامي« :طرابلس
ليست أب��دا ً بيئة حاضنة للتطرف ،بل مدينة اإليمان والعيش الواحد
بين جميع أبنائها ،وما عجزت عنه الحقبات القاسية في تاريخها يجب
أن يشكل عبرة للجميع بأن طرابلس واحدة موحدة ال يرهبها تطرف وال
يستقر فيها طامع».
ودعا جميع أبناء طرابلس الى «التشبّث بقيمنا الدينية الصحيحة
والوطنية الصرفة وع��دم االن��ج��رار وراء م��ح��اوالت البعض استخدام
طرابلس ساحة لتوجيه الرسائل وتصفية الحسابات» .وأك��د «أن
طرابلس مدينة تستحق الحياة ،ونحن شعب تليق به الحياة .فلنتعاضد
ولنتعاون لنبعد الشرور واألخطار الداهمة المقبلة إلينا بفعل األحداث
الجارية من حولنا ،ولتكن وقفة طرابلس نموذجا ً لوحدة اللبنانيين في
أوقات المحن».
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دول من بابها العريض ،فشكلت مع قطر ثنائيا ً قويا ً جمعهما
الهدف نفسه وه��و :دخ��ول الحلبة اإلقليمية وصراعاتها من
بابها الواسع متسلحين بما يمكنهما تقديمه من مال وخطط
تحفظ ام�ت��داد خطوط النفط وأنابيب غ��از المنطقة لصالح
استعمالها كأقوى األوراق في المعادالت المقبلة.
لبنان ه��و أح��د ال ��دول ال�ت��ي ل��ن تقبل السعودية تقديمه
على طبق من ذهب إلى كل من تركيا وقطر المعروف أنهما
ت��دع�م��ان «داع ��ش» و«ال �ن �ص��رة» دع�م�ا ً ش��دي��دا ً ووث�ي�ق�اً .وما
المفاوضات على إخ��راج أس��رى ف��ي غير م��رة س��وى دليل
مهم في تأكيد المؤكد من التقارير األمنية والديبلوماسية
التي أشارت إلى ذلك خالل السنوات األربع الماضية حتى
اليوم هذا باإلضافة إلى تردد تركيا الواضح والمريب في
دخول الحلف الدولي لقتال «داعش» وغيرها وخوضها غمار
الوحدة الدولية لمواجهة اإلرهاب بغض النظر عن أهداف هذا
الحلف وتوجهاته.
امتداد «داعش» و«جبهة النصرة» إلى العمق اللبناني وفرض
أي معادلة م��ن معادلتها يعني بطريقة م��ن ال�ط��رق خسارة
السعودية لنفوذها في لبنان بصورة أو بأخرى فهل ضعفت
السعودية بعد أح��داث اليمن وص��ارت عاجزة ومستسلمة
إلمساك تركيا بأوراق كانت في رصيد السعودية؟ وهل صار
كالم جنبالط تماشيا ً مع هذا التحول؟ أم أن الكالم السعودي
بوجه إيران وعالقتها المميزة مع مصر يقوالن إنها ال تزال
الالعب األول في الملعب المحسوب على واشنطن وإن اللعب
التركي في ملعب السعودية لن يفلح؟ فهل تس ّرع جنبالط؟
أم أن السعودية تريد استخدام «النصرة» وتركيا موقتا ً ريثما
يحين وقت الصفقات الكبرى؟
األكيد السعودية لن تسمح بخسارة لبنان بعد خسارتها
األليمة في اليمن.

روحاني :الغرب ودول المنطقة
ارتكبوا خط�أ ج�سيم ًا بدعم الإرهاب

(حسن ابراهيم)
س�لام ،في دارت��ه في المصيطبة،
في حضور دبور وسفير فلسطين
ف��ي ال��ي��ون��ان م���روان الطوباسي
وت���م ع���رض االوض����اع العربية
اضافة ال��ى الوضع الفلسطيني
في لبنان .ونقل الحمد الله تحيات
رئيس فلسطين محمود عباس إلى
الرئيس سالم.
وش��ارك الحمد الله في مراسم
ج��ن��از م��ؤس��س وص��اح��ب شركة
ات��ح��اد المقاولين سعيد توفيق
ال��خ��وري ،ال���ذي ت��رأس��ه مطران
بيروت للروم االرثوذكس الياس
ع����ودة ف���ي ك��ن��ي��س��ة م����ار ن��ق��وال

الحظ نائب بارز
أنّ مسؤوالً سابقا ً
تحدث في خطاب
ألقاه أمس ،في
مناسبة إنمائية في
منطقة جبلية عن
أهمية دعم الجيش،
لم ُيشر إلى الهبة
اإليرانية ال من قريب
وال من بعيد ،علما ً
أنّ المسؤول السابق
نفسه كان قد تع ّرض
النتقادات كثيرة حين
بأي عرض
نفى علمه ّ
إيراني لمساعدة
الجيش اللبناني،
على رغم أ ّنه كان قد
أعلن عكس ذلك في
مناسبات عديدة قبل
أن يصبح سابقاً.

�شمخاني لمقبل :طهران جاهزة لم�ساعدة لبنان على النهو�ض بالأمن

ميقاتي في تكريم المير :طرابل�س
لي�ست حا�ضنة للتطرف واالرهاب

¨

خفايا
خفايا

استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن وليد سلمان في مكتبه في اليرزة
أول من أمس السبت ،عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب العميد الوليد سكرية،
وتناول البحث األوضاع العامة في البالد.

أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني
أنّ بعض دول المنطقة والدول الغربية
ارتكبت خطأ ً جسيما ً بدعم المجموعات
اإلرهابية في ك ّل من سورية والعراق،
م��ش �دّدا ً على أنّ إي��ران تدعم سورية
ولبنان والعراق وكافة الشعوب التي
تحارب اإلره��اب وهي ماضية بذلك،
معربا ً ع��ن أمله ف��ي أن تكون يقظة
الشعب اللبناني وات��ح��اده في وجه
األع���داء المتربّصين بوحدة أراضيه
وعظمته.
كالم الرئيس روحاني جاء خالل
استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني سمير مقبل الذي
يجري لليوم الثاني على التوالي
زي���ارة إل��ى ط��ه��ران على رأس وفد
عسكري رفيع المستوى تستغرق
 3أي��ام ،وذلك تلبية لدعوة من وزير
الدفاع اإليراني العميد حسين دهقان،
لمتابعة التعاون الدفاعي بين البلدين
وم��وض��وع ال��ه��ب��ة ال��ع��س��ك��ري��ة غير
المشروطة التي ق ّررت إيران تقديمها
للجيش اللبناني.
وك��ان مقبل التقى في وق��ت سابق
أمين المجلس األعلى لألمن القومي
اإلي��ران��ي علي شمخاني وأع���رب عن
«ارتياحه لزيارة ايران» ،الفتا ً إلى «أن
لبنان يم ّر اليوم بظروف ،خاصة أنّ
دعم ايران باعتبارها بلدا ًصديقا ً يحظى
بأهمية كبيرة».
وأشار مقبل إلى ضرورة س ّد حاجة
الجيش اللبناني لألسلحة المتطورة،
وأنّ ه��ذه الخطوة ت��ق��ود إل��ى زي��ادة
القدرة العمالنية للجيش في مواجهة
ال��ج��م��اع��ات التكفيرية واإلره��اب��ي��ة
والحفاظ على استقرار وأمن هذا البلد».
أم��ا شمخاني فاعتبر «أنّ انتشار

شمخاني مجتمعا ً إلى مقبل في طهران
اإلره����اب وغ��ي��اب األم���ن ف��ي الشرق
االوس����ط ج���اءا نتيجة السياسات
الخاطئة لبعض دول المنطقة وحماتهم
الغربيين ،وأنّ بالده تنظر بريبة الى
اه���داف التحالف المناهض لداعش
بقيادة اميركا» .وأك��د أنّ الجمهورية
اإلس�لام��ي��ة وال��ى جانب استعدادها
لتقديم ال��دع��م التسليحي للجيش
اللبناني ،فهي جاهزة لنقل تجاربها
للنهوض باألمن في لبنان والمنطقة
ومكافحة التيارات اإلرهابية» ،مشيرا ً
إل��ى «سياساتها ف��ي س��ي��اق الدعم
الشامل للفصائل والتيارات اللبنانية
األصيلة» ،مؤكدا ً «أنّ دعم لبنان شعبا ً
وجيشا ً ومقاومة ال ي��زال ف��ي صلب
سياسة طهران».
مضي
وبعد
«أنه
شمخاني
وأوضح
ّ
أكثر من  3سنوات على التطورات
السورية خرج جميع األفرقاء بنتيجة
مفادها انّ توجه إيران وتيار المقاومة
في مكافحة اإلره��اب المستورد كان

صائبا ً ومبدئياً ،وان استراتيجية
الفريق اآلخر في دعم الزمر اإلرهابية
واالس��ت��ف��ادة م��ن اإلره���اب ك���أداة ض ّد
الحكومات لم ت��ؤ ّد فقط الى اإلض��رار
بأمن سورية واستقرارها ،بل جعلت
س��ائ��ر ب��ل��دان المنطقة ف��ي مواجهة
تحديات أمنية».
واعتبر شمخاني «أنّ الخيارات
السياسية النابعة من إرادة الشعب
السوري هي السبيل الوحيد إلنهاء إراقة
الدماء والدمار في هذا البلد» ،مضيفاً:
«أنّ انتشار اإلره��اب وغياب األمن في
الشرق االوسط هما نتيجة للسياسات
الخاطئة لبعض دول المنطقة وحماتهم
الغربيين التي لم تخدم سوى مصالح
«إسرائيل» وكلفت ال��دول االسالمية
الثمن باهظا ً ماديا ً وبشرياً».
وأشار شمخاني إلى «أنّ العمليات
الجوية والتدخل العسكري للقوات
االجنبية لن تقود سوى إلى تصعيد
األزمة وتكريس التدهور األمني».

«ال خوف على الجي�ش وال خوف من التطرف»

�سليمان من ميفوق :التفاو�ض
يجب �أن يذهب �إلى �أبعد الحدود
ج��دد الرئيس السابق العماد
ميشال سليمان ال��ن��داء ل�لإف��ادة
من فترة التمديد التقني للمجلس
النيابي ال��ح��ال��ي ،إلن��ج��از قانون
انتخابي على قاعدة النسبية يفتح
آفاق التطوير الديمقراطي من ضمن
الطائف والمناصفة ،على أنّ اله ّم
األول والمهمة األولى ،تبقى أولوية
انتخاب رئيس للجمهورية للحفاظ
على الجمهورية.
وأشار خالل رعايته حفل وضع
حجر األس��اس لمستشفى ميفوق
الحكومي ال��ذي حمل اس��م��ه ،إلى
«أن ه��ذا التمديد إن حصل ،ال ب ّد
له من أن يكون مقرونا ً بتشريع
يلزم انتخاب الرئيس قبل أي عمل
آخ��ر .فتعطيل النصاب ليس حقا ً
تعسف
ديمقراطيا ً مطلقاً ،بل هو
ّ
في استعمال الحق عندما يختصر
بنزوة أو مطلب شخصي ويؤدّي إلى
المس بجوهر فلسفة الديمقراطية
ّ
الميثاقية ال��ت��ي ي��ن��ط��وي عليها
اتفاق الطائف .والمقاطعة تعني
رفضا ً مسبقا ً للنتيجة في حين أن
الديمقراطية هي االستعداد المسبق
لقبول النتائج أيا ً كانت .هذا االتفاق
الذي نحتفل خالل أيام بذكرى ربع
قرن على والدته ،يضمن لنا العبور
اآلم��ن لزمن العواصف .فلنتمسك
بالنصوص واألص��ول في انتظار
البحث في تعديلها بهدوء».
ولفت إل��ى «أن ت���داول السلطة
أس��ل��م م��ن التمسك ب��ه��ا ،أو تأييد
ال��ف��راغ للحصول على السلطة.

سليمان خالل حفل وضع حجر األساس لمستشفى ميفوق الحكومي
ال��ف��راغ غ��ي��ر م��ق��ب��ول .والطبيعة
ترفض الفراغ».
وق��ال« :إنّ التفاوض يجب أن
يذهب ال��ى أبعد ال��ح��دود ،والثقة
كبيرة برئيس الحكومة تمام سالم،
وال��ض��رورة ملحة أال نقتل شهداء
الجيش مرتين ،فصدور األحكام
بحق موقوفي سجن رومية وإخالء
سبيل من يستحق ومحاكمة من
يقع عليه الجرم يبقى أفضل من
عدم ص��دور هذه األحكام» ،مك ّررا ً
دع��وة االحتياط لدعم المؤسسة
العسكرية حيث تحتاج.
وق���ال« :ال خ��وف على الجيش
فوضعه متين ولكن يريد الدعم منا.
وال خوف من التطرف فهو في لبنان
محدود وعابر» .وعما يقال في شأن
إيجاد مم ّر بحري ل��ـ«داع��ش» الى

لبنان ،قال سليمان« :سيكون ممرا ً
الى جهنم بالنسبة الى «داعش».
وعن نصب الحواجز في جونيه،
أ ّكد أنّ من يريد نصب هذه الحواجز
عليه نصبها أوال ً في البقاع وبيروت
وميفوق وصوال ً الى جونيه.

ابو فاعور

وألقى وزي��ر الصحة وائ��ل أبو
ف��اع��ور كلمة ت��وج��ه فيها ال��ى كل
السياسيين وكل القوى السياسية
على اختالف تن ّوعها قائالً« :ارفعوا
سيوفكم ع��ن ال��ج��ي��ش اللبناني
وارفعوا حتى محبتكم عن الجيش
اللبناني وارف��ع��وا كرهكم ل��ه ،ال
ت��ت��ع� ّرض��وا للجيش باالتهامات
احموا الجيش النه بسقوطه يسقط
الوطن».

