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�صليمان حما�صر ًا يف الي�صوعية :هناك من ي�صت�صهل الفراغ املدمر �الد�صتور يحتاج ل�صد الثغرات
�احلل بتحييد لبنان عن �صراعات املحا�ر � إاقرار اال�صرتاتيجية الوطنية للدفاع

اكد الرئيس العماد ميشال سليمان
ان «ل��ب��ن��ان وط���ن ال��رس��ال��ة ب��ام��ت��ي��از»،
داعيا الشباب «لكي يكون لديهم االمل
بهذا ال��وط��ن الن شعبنا ملتزم بالعقد
االجتماعي واحلياة املشتركة والعيش
معا ،ولكن الطبقة السياسية هي التي
اف��س��دت احل��ي��اة ال��س��ي��اس��ي��ة» ،م��ج��ددا
التأكيد ان «ال��دس��ت��ور يحتاج ال��ى سد
الثغرات التي ظهرت من خالل املمارسة،
ولكن عندما يقول رئيس اجلمهورية
كلمته ال يستطيع احد ان يردها وموقف
ال��رئ��ي��س يسمع ف��ي ك��ل ال��ع��ال��م عندما
يتكلم من منطلق س��ي��ادي» ،معتبرا ان
«اول من يجب ان يدخل الى السجن هو
من يعطل الدستور ومن يحمل سالحا
غير شرعي ويعتدي على سيادة الدولة
والسلم االهلي» ،مبديا االسف الشديد
الن «ه��ن��اك م��ن يستسهل ال��ف��راغ حتى
اصبح التعطيل في لبنان مصيبة يجب
اخلروج منها كونها تدمر كل شيء».
مواقف الرئيس سليمان جاءت مساء
امس خالل اللقاء ال��ذي جمعه في كلية
االداب والعلوم االنسانية في اجلامعة
اليسوعية ،ب��دع��وة م��ن قسم التاريخ
وال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة مفتتحا احللقات
احل����واري����ة حت���ت ع���ن���وان « ٢٤س��اع��ة
بحياة الرئيس» ،وبعد النشيد الوطني
اللبناني ،ثم كلمة ترحيبية من رئيس
قسم ال��ت��اري��خ وال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة في
اجلامعة اليسوعية الدكتور كريستيان
توتل ،حت��دث الرئيس سليمان ،طالبا
الوقوف دقيقة صمت ألجل كل الشهداء،
ث���م ق���دم ب���ص���ورة م��ب��اش��رة ع��رض��ا عن
سيرته الذاتية ومراحل حياته ،وصوال
ال��ى تسلمه ق��ي��ادة اجل��ي��ش وه��و اكثر
ض��اب��ط خ���دم ف��ي اجل��ي��ش اذ استمرت
خدمته ل���� ٤١ع��ام��ا وان��ت��ه��اء بانتخابه
رئيسا للجمهورية وهو اول رئيس بعد
الطائف ينتخب بعد خ��روج الوصاية
السورية».
وفي عرضه ملسار مسؤولياته ،قال:
«لقد جعلت من اجليش اللبناني جيشا

للوطن والشعب ال جيشا للنظام ،وكانت
لي محطات اساسية في قيادة اجليش
اب��رزه��ا مكافحة االره����اب واحمل��اف��ظ��ة
على حرية التعبير في  ١٤آذار والقيم
االن���س���ان���ي���ة وال����ع����ودة ال����ى اجل��ن��وب
وكرست الكفاءة في اجليش».
وع��ن مرحلة الرئاسة ،ق��ال« :أول ما
عمدت الى تكريسه هو ارساء العالقات
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ب���ني ل��ب��ن��ان وس���وري���ا،
وأعدت لبنان إلى اخلارطة الدولية ،ألنه
إبان الوصاية كانت هي من متلي علينا
بطريقة غير مباشرة عالقاتنا الدولية
وما هو مسموح وما هو ممنوع ،وهذه
العالقات التي أقيمت أثمرت أمرا مهما
جدا ،إذ ان امليثاق الوطني الذي عقد في
العام  ١٩٤٣حتول عبر اعالن بعبدا الى
وثيقة دول��ي��ة ،ومتكنت م��ن اق��ن��اع دول
القرار بانشاء مجموعة الدعم الدولية
ل��ل��ب��ن��ان ل��دع��م��ه س��ي��اس��ي��ا واق��ت��ص��ادي��ا
وع��س��ك��ري��ا ،وط��رح��ت االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة
الوطنية ل��ل��دف��اع ،وأس����ارع إل��ى القول
إن أمرين مطلوب من لبنان اعتمادهما
سريعا وهما :حتييد لبنان عن صراعات
احمل���اور واحل���روب اخل��ارج��ي��ة ،وإق��رار
االستراتيجية الوطنية ل��ل��دف��اع ،كما
قبلنا التحدي وانتخبنا عضوا غير دائم
في مجلس االمن لسنتني وخاض لبنان
هذه التجربة التي كانت محل ابهار دول
العالم اذا كان االداء ممتازا».
وأض������اف« :ان وض����ع ل��ب��ن��ان على
اخلارطة الدولية عزز االقتصاد بشكل
كبير جدا ووصلنا في العام  ٢٠١٠الى
نسبة منو بلغت  ٩،٥في املئة اين نحن
منها اليوم؟ وعملت على دع��م اجليش
الن الثقة الدولية دفعت الى وضع زيادة
الدعم للجيش على السكة الصحيحة،
كما استصدرت قانون برنامج لتسليح
اجليش من خ��الل خطة خمسة ال زالت
م��س��ت��م��رة .ك��م��ا ع��ززن��ا ال��ق��وى االمنية
م��ا أدى ال��ى كشف شبكات التجسس
واالره���اب ،وص��درت قوانني مهمة كما
ع��زز دور ال��ق��ض��اء م��ن خ��الل احملاسبة

الرئيس سليمان محاضر ًا في اجلامعة اليسوعية (تصوير :طالل سلمان)
ال���ذات���ي���ة ومت ص����رف أك���ث���ر م���ن ق��اض
وأجنزنا أول تشكيالت قضائية ،من دون
أي تدخل سياسي بحيث وقع املرسوم
كما ورد من مجلس القضاء االعلى ،كما
أجنزنا خطوة تسجيل ال���زواج املدني
ولكن بعد ذلك توقف التسجيل ،وكرسنا
شطب الطائفة عن الهوية».
وتوجه ال��ى الطالب بالقول «عليكم
ال��ت��م��رد على ري���اح ال��ت��ش��رذم والتفرقة
واالح����ب����اط ،واالن����خ����راط ف���ي احل��ي��اة
السياسية ،وه��دم احلصون الطائفية
واملذهبية ،واالنخراط اكثر في صفوف
املجتمع املدني ،وانا من املطالبني بقوة
بالسماح ملن هم في سن الثامنة عشرة
باالقتراع وايضا مشاركة املرأة بفعالية
في احلياة السياسية».
ث���م دار ح�����وار ح��ي��ث رد ال��رئ��ي��س
س��ل��ي��م��ان ع��ل��ى اس��ئ��ل��ة ال���ط���الب ،ف��أك��د
ان «اللقب االح��ب على قلبه ه��و عماد،
ب��االض��اف��ة ال���ى م��ا سمعته ف��ي اآلون���ة
األخ����ي����رة ف���ي أح����د امل���ن���اس���ب���ات حني

خاطبوني ب�«فخامة التواضع» وأن��ه ال
يشتاق الى قصر بعبدا» ،مسجال الدور
احملوري لزوجته السيدة وفاء سليمان
التي ساعدته كثيرا «كونها حتب احلياة
العسكرية»،
وقال ردا على سؤال« :االصعب كانت
رئاسة اجلمهورية ألنه في قيادة اجليش
أعمل مع فريق عمل متجانس في تربيته
وتنشئته العسكرية ،بينما في السياسة
ال دي��ن وال يقني ،ولالسف التعطيل في
ل��ب��ن��ان مصيبة ي��ج��ب اخل����روج منها،
ومت��ن��ي��ت ل��و اس��ت��ط��ع��ت أن أض���ع ح��دا
نهائيا للفساد السياسي االخطر الذي
يعطل انتخاب رئيس جمهورية وميدد
ملجلس النواب ومينع تشكيل احلكومة،
وقوننة الزامية حضور النائب جلسات
م��ج��ل��س ال����ن����واب ف���ي االس��ت��ح��ق��اق��ات
الدستورية».
أضاف« :لقد جنحنا في إعادة لبنان
الى اخلارطة الدولية ومن دون إذن من
أي وصاية ،وكنت اول رئيس جمهورية

يزور مقر (اليونيفيل) في الناقورة بعد
 ٣٠عاما من وجودهم في لبنان».
واع��ت��ب��ر أن «إع����الن ب��ع��ب��دا ه��و أه��م
وثيقة وفاقية صدرت منذ العام ،»١٩٤٣
واذ اش���ار إل���ى ان ال��س��وري خ���رج من
لبنان ولم حتصل ضربة كف واحدة ولم
ينقسم اجليش كما كان يتم التهويل من
قبل البعض ،اك��د ان اجليش منع بدء
الربيع الدموي من لبنان عند استشهاد
ال��رئ��ي��س رف��ي��ق احل��ري��ري وح��ول��ه ال��ى
ربيع دميقراطي ،ونحن أول من استطاع
ض��رب االره��اب في لبنان قبل أن تفرخ
داعش في دول أخرى».
وع��ن م��ح��ارب��ة ال��ف��س��اد ،ق���ال« :أكبر
ف��اس��د دخ����ل ال��س��ج��ن ف���ي ع��ه��دي ك��ان
ميشال سماحة وكلفني ذل��ك ع���داوات
م��س��ت��م��رة ال���ى ال���ي���وم ،وأي���ض���ا ب��دأن��ا
بالقضاء ال���ذي طلبت منه أال يخضع
للتهديد والترهيب».
وأع��ل��ن ان اص��ع��ب ق���رار ات��خ��ذه في
ح��ي��ات��ه ال��ع��س��ك��ري��ة ك���ان «رف����ض طلب

السلطة السياسية قمع مظاهرات ١٤
آذار وهذا القرار أصعب من قرار خوض
معركة نهر البارد الذي كان واجبا وفاء
لشهداء الغدر ،اما في حياتي السياسية
ف���ه���و ق������رار ال�����دخ�����ول ال�����ى ع��ض��وي��ة
مجلس االم��ن الدولي واتخاذ املواقف
الصحيحة».
وكشف ان االرهابي شاكر العبسي
استطاع الهرب عبر نقاط الوصل بني
وحدات الطوق على املخيم حيث انتقل
الى مخيم البداوي ومن ثم الى سوريا،
أما بالنسبة ملا حصل في عرسال فكان
ي��ج��ب أال ي��خ��رج م��ن ذب���ح العسكريني
وقاتل اجليش عبر البوسطات املكيفة،
مذكرا انه «لم يكن رئيسا لدى مهاجمة
ع��رس��ال م��ن قبل داع��ش ب��ل ك��ان الفراغ
سائدا على قاعدة التعطيل املتكرر».
وع��ن العالقة م��ع «ح��زب ال��ل��ه» ،ق��ال:
«ح��زب الله يترأس حتالف  ٨آذار وأنا
داف���ع���ت ع���ن امل���ق���اوم���ة ف���ي امل��ن��ت��دي��ات
ال��دول��ي��ة ،ول��ك��ن ح��زب ال��ل��ه س��رع��ان ما
انخرط في ح��روب املنطقة من دون ان
يقف على رأي طرفي الثالثية اجليش
والشعب اي الدولة وما يرتبه ذلك من
تبعات على لبنان».
وك����ش����ف ان م�����ا ع����ط����ل «وس����ي����ط
اجل��م��ه��وري��ة ه��و اخل����الف ب��ني ال��ق��وى
ال���س���ي���اس���ي���ة ال������وازن������ة ف����ي م��ج��ل��س
ال����وزراء ول��الس��ف على طائفة وسيط
اجلمهورية».
وع��ن تعرضه لتهديد مباشر وهو
ف��ي ال��رئ��اس��ة ق����ال« :ه��ن��اك ال��ك��ث��ي��ر من
التهديدات احملفوظة وهي من األسرار
ال��ت��ي اط��ل��ع��ت عليها ق��ي��ادة اجل��ي��ش،
امن��ا ميكنني احلديث عما حصل عقب
ع��ي��د اجل��ي��ش ف��ي االول م��ن آب ٢٠١٣
يوم القيت خطابا في تخريج التالمذة
ال��ض��ب��اط ال��ت��ي ح��م��ل��ت دورت���ه���م اس��م
ض��اب��ط شهيد ع��زي��ز ج���دا ع��ل��ى قلبي،
يومها حتدثت عن هذا الضابط ومعنى
شهادته احلقيقية وهو ال��ذي استشهد
في معركة نهر البارد ودمه روى التراب

اللبناني ،وف��ي ذات الليلة استهدف
القصر اجلمهوري بصاروخني سقطا
ف��ي محيطه واألج��ه��زة االمنية رجحت
اجلهة أنها من االسالميني املتطرفني».
وك��ش��ف أن��ه «ف��ي أح��د ال��ل��ق��اءات مع
ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي األس���ب���ق ن��ي��ك��وال
س��ارك��وزي ب��ادرن��ي ال��ى القول ما رأيك
ل���و ن��خ��رج س��وي��ا ب��ع��د ال��ل��ق��اء وتعلن
االستعداد للتفاوض مع اسرائيل ،فقلت
ل��ه على ال��ف��ور لبنان آخ��ر بلد يفاوض
واسرائيل وآخر بلد يعقد معها سالم».
وبعد اللقاء ،أخذت الصور التذكارية
ومت االتفاق على استكمال اللقاءات في
االيام املقبلة ،حول أمور لم يسمح الوقت
في تناولها بالتفصيل وااليضاح.
من جهة ثانية ،شدد الرئيس سليمان
على «ض���رورة مالحقة جميع املخلني
باألمن وعدم التهاون مع أي يد متتد إلى
املؤسسات األمنية احلامية للشرعية
وال��س��اه��رة على حفظ األم���ن» ،معتبرا
ان «اعتداء الشراونة على اجليش دليل
على االستخفاف بالدولة وهيبتها ،في
ظل السالح املتفلت الذي يرهب الناس
ويحصد ض��ح��اي��اه األب���ري���اء ،ت���ارة من
املدنيني وت���ار ًة أخ��رى م��ن العسكريني
األب���ط���ال ،ك���ان آخ��ره��م شهيد اجليش
اللبناني رؤوف حسن يزبك».
وأك�����د خ����الل اس��ت��ق��ب��ال��ه امل��ن��س��ق��ة
اخل��اص��ة ل��أم��ني ال��ع��ام ل��أمم املتحدة
في لبنان برنيل ك��اردل ض��رورة التزام
القرار  ١٧٠١وتطبيقه بالكامل ،شاكرا
املجتمع ال��دول��ي على «ح��رص��ه ال��دائ��م
وسعيه لتقوية املؤسسات الشرعية في
لبنان والتزامه الدائم ضرورة حتييده
عن صراعات احمل��اور ،ألن��ه ال استقرار
ماليا وال اقتصاديا وال سياسيا قبل
ثبات لبنان في املوقع احملايد واحمل َّيد
عن محيطه املشتعل».
كذلك استقبل النائب زياد احلواط،
ث���م ال���وزي���ر وال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق محمد
ي��وس��ف ب��ي��ض��ون ،وب��ح��ث م��ع��ه��م��ا في
شؤون سياسية ومناطقية.

