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سليمان: يجب أن يدخل السجن كل من 
يعطل الدستور ويعتدي على السلم األهلي

إت��ه��م ال��رئ��ي��س م��ي��ش��ال س��ل��ي��م��ان الطبقة 
ال����س����ي����اس����ي����ة ب����أن����ه����ا "اف�������س�������دت ال���ح���ي���اة 
ان  ي��ج��ب  م���ن  "اول  أن  ورأى  ال��س��ي��اس��ي��ة". 
يدخل الى السجن هو من يعطل الدستور 
ومن يحمل سالحا غير شرعي ويعتدي على 
سيادة الدولة والسلم االهلي"، مبديا اسفه 
الشديد ل����"أن ه��ن��اك م��ن يستسهل ال��ف��راغ 
حتى اصبح التعطيل في لبنان مصيبة يجب 

الخروج منها كونها تدمر كل شيء".
ودع�����ا ال���ط���الب ف���ي ل���ق���اء ب��ك��ل��ي��ة االداب 
وال���ع���ل���وم االن��س��ان��ي��ة ف���ي ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س 
يوسف )اليسوعية(، الى "التمرد على رياح 
التشرذم والتفرقة واالحباط، واالنخراط في 
الحياة السياسية والمجتمع المدني، وهدم 

الحصون الطائفية والمذهبية".
وأش����ار ال���ى أن "إع����الن ب��ع��ب��دا" ه��و "أه��م 
وثيقة وفاقية ص��درت منذ عام 1943، وال 
وثيقة  أصبحت  ألن��ه��ا  منها  التحلل  يمكن 
دول���ي���ة وت��ب��ع��ه��ا ت��ش��ك��ي��ل م��ج��م��وع��ة ال��دع��م 

الدولية للبنان".
واعتبر "أن أكبر فاسد دخل السجن في 
عهدي كان )الوزير السابق( ميشال سماحة، 

وكلفني ذلك عداوات مستمرة الى اليوم".
العبسي  ش���اك���ر  االره����اب����ي  "ان  وك���ش���ف 
اس��ت��ط��اع ال���ه���رب ع��ب��ر ن���ق���اط ال���وص���ل بين 
وح������دات ال���ط���وق ع��ل��ى م��خ��ي��م ال����ب����ارد حيث 
انتقل الى مخيم البداوي ومن ثم الى سوريا. 
وعندما التقيت الرئيس السوري بشار االسد 
في باريس، طلبت منه ان تسلم السلطات 
اللبنانية،  السلطات  ال��ى  العبسي  السورية 
ثالثة  منذ  قتل  ان��ه  يخبروك  أل��م  فأجابني: 

أشهر على حاجز للمخابرات السورية؟". 
وع��ن العالقة مع "ح��زب ال��ل��ه"، أوض��ح أنه 
"دافع عن المقاومة في المنتديات الدولية، 
والى  للجيش  قائدا  أن كنت  منذ  ولكنني 
الرئاسة قلت في العلن، ان يصب التحرير 
الله  ويستثمر في بناء الدولة، ولكن حزب 
س��رع��ان م��ا ان��خ��رط ف��ي ح���روب المنطقة من 
ال��ث��الث��ي��ة  ط���رف���ي  رأي  ع��ل��ى  ي��ق��ف  ان  دون 
الجيش والشعب، اي الدولة، وما يرتبه ذلك 

من تبعات على لبنان".
وبسؤاله إن كان تعرض لتهديد مباشر 
ف���ي ال���رئ���اس���ة، أج�����اب: "ه���ن���اك ال��ك��ث��ي��ر من 
ال��ت��ه��دي��دات المحفوظة وه���ي م��ن األس����رار 
ال��ج��ي��ش، انما  ال��ت��ي اط��ل��ع��ت عليها ق���ي���ادة 
ال��ح��دي��ث ع��م��ا ح��ص��ل ع��ق��ب عيد  يمكنني 
الجيش في أول آب 2013 يوم القيت خطابا 
الذين حملت  الضباط  التالمذة  في تخريج 
دورتهم اسم ضابط شهيد عزيز جدا على 
ق��ل��ب��ي ي��وم��ه��ا، اس��ت��ش��ه��د ف���ي م��ع��رك��ة نهر 
ال��ب��ارد، وف��ي الليلة ذاتها استهدف القصر 
الجمهوري بصاروخين سقطا في محيطه، 
واألجهزة االمنية رجحت أنها من االسالميين 

المتطرفين".
االع��ت��داء  أخ����رى، دان سليمان  م��ن جهة 
على الجيش، معتبرًا إياه "دليل استخفاف 
بالدولة وهيبتها، في ظل السالح المتفلت 
ال������ذي ُي����ره����ب ال����ن����اس وي���ح���ص���د ض��ح��اي��اه 
الخاصة لألمين  المنسقة  األب��ري��اء". والتقى 
العام لألمم المتحدة برنيل كاردل، والنائب 
زي�����اد ال����ح����واط، ث���م ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق محمد 

يوسف بيضون.
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