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طيب!!!

»البتشنجان« والقفطان
وقف الزعيم املُهاب يخطب في مجلس الشــعب املوقر إبّان أزمة الوحدة مع 
سوريا فقال: وملا رأيُت ما يحدث أمرُت األسطول املصري أن يتحرك إلى شواطئ 
الشــام، وهنا قاطعه النواب بتصفيق حاد رج أركان املجلس، ولم يكد التصفيق 
يخفت حتى اســتطرد زعيم األمة: ولكنني رأيُت أن احلفاظ على الوحدة العربية 
أهم من إخماد احلركة فتراجعت عن حتريك األســطول، فانطلق تصفيق النواب 

احلاد مرة أخرى بأعلى مما كان!!
نعم.. كان النواب )وقتها( مبهورين.. متعجلــن إلظهار تأييدهم املطلق، وحبهم 

اجلم للزعيم اخلالد والقائد الضرورة! فصفقوا للفعل وعكسه في نفس الدقيقة!!
.. ويحكى أن أميرا ـ يقال انه رمبا األمير بشير الشهابي أحد أمراء الشام في 

العهد العثمانلي ـ قال يوما خلادمه:
نفسي تشتهي أكلة باذجنان.

فقال اخلادم: الباذجنان، بارك اهلل في الباذجنان هو ســيد املأكوالت، حلم بال 
شحم، سمك بال شوك، يؤكل مقليا، ويؤكل مشويا، ويؤكل محشيا، ويؤكل مخلال، 
ويستخدم في السلطات، ويصنع منه املصريون طواجن »املسقعة« الشهية، ويدلعه 

الشوام ويسمونه بباغنوج.. من الغنج والدالل.
فقاطعه األمير: ولكني أكلت منه قبل أيام فنالني منه ألم في معدتي.

فقال اخلادم: تقصد الباذجنان؟
لعنة اهلل على الباذجنان..

فإنه ثقيل، غليظ، نفاخ، أســود الوجه، ما استدخل في طعام إال خربه، وال مت 
حتميره في وعاء إال وأفسده.. لعن اهلل باباه وغنوجه.

فقال له األمير: ويحك.. متدح الشيء وتذمه في وقت واحد؟!
فقال اخلادم:

يا موالي، أنا خادم لألمير ولســت خادما للباذجنان، إذا قال األمير نعم، قلت 
له نعم وألف نعم، وإذا قال ال.. صرخت ال وألف ألف الااا!!!!

وحكى لي صديق أثق برأيه أنه حضر نقاشا بن مسئول كبير أسبق وبرملاني، 
وكان املســئول محتدا بشأن تأخر موافقة املجلس على إقرار أحد القوانن التي 
كانت »الهامن« زوجة املسئول أبدت اهتماما به، ويبدو أن البرملاني »خانه ذكاؤه« 
وفهم خطأ ان املســئول يريد »وأد« القانون فانبــرى مؤكدا أنه قادر بعون اهلل 

ثم بالقانون على أن ال تقوم ملشروع القانون ذاك قائمة، وأال يرى النور أبداً!!
وملا بدت مالمح الدهشــة والغضب على وجه املسئول أسقط في يد البرملاني 
وقال: بص ســيادتك أنا بعون اهلل وبسيادة القانون أحسم لك األمر كيفما شئت 
وبالسرعة التي تريد سواء هكذا ـ وأشار بظهر يده اليمنى جهة اليمن ـ أو هكذا 

وأشار بظهر يده اليسرى جهة اليسار.
ثوان وضج املســئول الكبير األسبق بالضحك، وقال للبرملاني: ده إنت على 

كده ترزي قفاطن مش بتاع قوانن!!
.. تذكرت القصص الثالث، وأنا أتابع أداء بعض إعالميينا الذين تقمصوا دور 
طباخ »البتشــنجان« واملصفقاتي وترزي القفاطن في نفس الوقت دون محاولة 
إلقاء الضوء على السلبيات حتى يسهموا في لفت األنظار لها فتتحول إلى إيجابيات 

ليصفقوا لها الحقاً كيفما أرادوا بعد معاجلتها!!
مطلوب وبشدة تعريف الناس باإلجنازات حتى تزداد ثقتهم في القيادة السياسية، 
وقد طالبت بذلك مرارا، ولكن فجأة »استمرأ« بعض اإلعالمين التصفيق، وأشاحوا 

بعيونهم عن رصد أي سلبيات.. وكأننا أصبحنا نعيش في »املدينة الفاضلة«.
وحتى ال يحتار أحد في إعادة »تصنيفي« أؤكد أنني مؤيد للقيادة السياسية، 
ومقدر ملا يحدث على أرض احملروسة من إجنازات بل ومعجزات، ولكن يا سادة 

يا كرام.. قليل من »االعتدال«.. ميضرش!!
وحفظ اهلل مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي يتفقد فرع جامعة امللك سلمان بشرم الشيخ

شــرم الشيخ ـ أ.ش.أ: تفقد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، امس فرع جامعة 
امللك سلمان الدولية مبدينة شرم الشيخ.
املتحــدث باســم رئاســة  وصــرح 
اجلمهورية، الســفير بسام راضي، بأن 
الرئيس السيسي اطلع على مجمل منشآت 
فرع اجلامعة الواقع على مساحة حوالي 
٣٥ فدانا، وتضم ٤ كليات، هي: األلسن 
واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، 
العمارة، الفنون والتصميم، إلى جانب 
عــدد من املبانــي اإلداريــة والرياضية 

واخلدمية والسكنية.
يذكر أن جامعة امللك سلمان الدولية، 
بدأ إنشــاؤها في يوليو عام ٢٠١٧، ومن 
املقرر أن ينتهي االنتهاء منها في مارس 
العــام القادم »٢٠٢٠« وهي موزعة على 
ثالثة أفرع في محافظة جنوب ســيناء 
مبدن: الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، 
وتضم في مرحلتها األولى عشر كليات، 
ومن املقرر إضافة خمس كليات أخرى 
للجامعة في مرحلة مستقبلية، مبا فيها 
كلية الطب البشري، ومستشفى جامعي 
بفرع اجلامعة الرئيسي مبدينة الطور.

كمــا قــام الرئيــس بجولــة تفقدية 
بالدراجة فجر امس بشرم الشيخ.

هذا، ويجمع شباب ١6٠ دولة املستقبل 
واألحالم واملصلحة املشتركة على مدى 
٤ أيام من النشــاط املكثف والفعاليات 
واملناقشــات واحلــوارات فــي منتــدى 
شباب العالم حول القضايا ذات االهتمام 

املشــترك، والتحديات التي تتشابه في 
مالمحها بكل البالد.. يتبادلون وجهات 
النظــر مع كبار مســؤولي الدولة وفي 
مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
يطرحون مشــكالتهم ويستمعون إلى 
مشــكالت اآلخرين التي تشــغلهم على 
املستوى الدولي، كقضية التغير املناخي 
وصناعة املســتقبل، وريــادة األعمال، 
واألمن الغذائــي والتنمية املســتدامة، 

والثورة الصناعية الرابعة.
وسترســم مقترحــات ومبــادرات 
الشباب املصري واألجنبي املشارك في 
اجللسات احلوارية املدرجة على جدول 
أعمال النسخة الثالثة من منتدى شباب 
العالم، رؤية شــاملة للمســتقبل الذي 
ينشدون العيش فيه، حيث ستتاح لهم 
الفرصــة للتعبير بحركــة وصدق عن 
آرائهم وأفكارهم، وسيكون املسؤولون 
في مصر وشبابها هم الناقل إلجنازات 
مصر ومشــروعاتها القومية العمالقة، 
وتاريخها احلضاري، مؤكدين هويتهم 
املصرية املتميزة بروح التسامح وقبول 
اآلخر الذي يعد السمة السائدة في تاريخ 
مصــر، والــذي متيزت بــه دون غيرها 

من الدول.
الشباب في قلب احلدث.. هم إحدى 
أكبــر القــوى الدافعة التــي تعمل على 
صياغة املســتقبل، إذ يشــكلون خمس 
ســكان العالم، وهي النسبة األكبر في 
التاريخ، وطبقا لتقديرات السكان لعام 

٢٠١٩ فقــد بلــغ عدد الشــباب في الفئة 
العمريــة )مــن ١8 إلى ٢٩ ســنة(، ٢٠.٢ 
مليون نسمة، وهو ما ميثل نسبة ٢١% 

من إجمالي تعداد سكان العالم.
والشباب في مصر العالم مبا ميلكونه 
من طاقة وحماس وفكر جديد هم ثروة 
يجب استثمارها، ولهذا اتخذ الرئيس عبد 
الفتاح السيسي مبادرة تأمني منبر سنوي 
للشباب من شتى أنحاء العالم تستضيفه 
مصر في كل عام، أسفر عن تكوين شبكة 
عاملية تضم شــبابا مــن مختلف الدول 
للعمل معا خلدمة مجتمعاتهم وأممهم في 
جتمع يتميز مبشاركة العديد من الشباب 
املصري واألجنبي، وتواجد قوي ملختلف 
املؤسسات والهيئات احمللية والدولية، 
مما يفتح السبيل أمام مساهماتهم الفعالة 
في نواحي احلياة السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية.
والشباب هم أصحاب النصيب األكبر 
من املستقبل ويسهمون بشكل حاسم في 
تشكيل حاضره، وممثلو شباب العالم 
حتــت راية مصر وبقيادة رئيســها في 
»منتدى شــباب العالــم« الذي انطلقت 
نســخته الثالثة امس من مدينة شــرم 
الشيخ، هم ســفراء بالدهم في املنتدى 
وسفراء مصر في بالدهم، حيث تتاح لهم 
الفرصة ليكونوا مناذج عاملية يحتذى 
بها في كيفية فتح ذراع العالم للمستقبل 
بسواعد وبفكر جديد يبنون به أوطانهم.
كما أن الشــباب هم منــاذج تعكس 

مســاعدة مصر لهم في تقوية قدراتهم 
الذاتية ملعاجلة مواطن اخلالف بشجاعة 
وثقة واخلروج بحلول جذرية تســهم 
فــي حــل قضاياهــم بطريقــة إيجابية 
وسلمية، ابتداء وانتهاء بكلمة الشباب 
ومداخالته التي ميكن اعتبارها تعبيرا 
شــبابيا واضحا عن مختلــف القضايا 
املثارة على الساحة املصرية والعاملية.
أما ضيوف مصر من الشــباب حول 
العالم فسيمثلون بالدهم بكل ما يحملونه 
من تشابه واختالف، وسيثري اختالفهم 
النقــاش ويحقــق التكامــل ال اخلالف، 
فهم حاملو رايــات التواصل واالتصال 
والتحاور مع أقرانهم من مصر والعالم، 
وســتؤكد فعاليات املنتدى مــا أبرزته 
مناقشات نسختيه السابقتني من إمكانات 
الشباب الهائلة ككوادر فاعلة في عملية 

بناء املستقبل.
وستكون النتائج التي سيخرج بها 
املنتدى، مبنزلة خطة عمل ذات معايير 
وخصائص معينة، وجدول زمني لتنفيذ 
تلك املعايير، وستحدد اقتراحاتهم رؤية 
شاملة للمستقبل االقتصادي واالجتماعي 
ملصــر والعالم، مبا يواكــب مقتضيات 
القــرن احلالــي ومتغيراته الســريعة 
والهائلة، وستعكس قدراتهم على مشاركة 
املسؤولني في وضع حلول عصرية حديثة 
ملشكالت التعليم والفقر والبطالة ومتكني 
املرأة واملشــروعات الصغيــرة وريادة 

األعمال والعالم الرقمي.

شباب العالم يرسمون باحلماس والفكر مالمح مستقبلهم على أرض مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خالل جولة تفقدية بالدراجة في شرم الشيخ .. ويطلع على مجمل منشآت فرع جامعة امللك سلمان باملدينة

االستشارات غداً..وعودة التوتر لـ»الرينغ«.. وبري يحذّر من ثورة جياع
بيروت - عمر حبنجر

غدا االثنني لناظره قريب.. 
االستشارات النيابية حاصلة، 
من حيث لم تظهر مؤشــرات 
التأجيل، خصوصا بعدما وضع 
األمني العام حلزب اهلل السيد 
حسن نصراهلل أربعة خيارات 
للحكومــة العتيــدة: حكومة 
أكثرية للحلفــاء، أو حكومة 
أكثرية للخصوم )أي حكومة 
اللــون الواحــد(، أو حكومة 
شراكة برئاسة احلريري، أو 
شــراكة برئاســة من يسميه 
احلريــري. نصــراهلل الــذي 
يفضل احلريري، في كل خيار، 
استبعد اخليارين األولني، أي 
حكومــة اللون الواحد، وركز 
علــى اخليــار الثالــث، خيار 
الشراكة، أي التكنو-سياسية 
التي يرفضها احلريري، وتبقى 
حكومة من يســمي احلريري 
رئيســها، أي العــودة الى ما 
قبل محمد الصفــدي وبهيج 
طبــارة وســمير اخلطيــب. 
علــى أن نصــراهلل اشــترط 
علــى احلريــري أن »يطريها 
شــوي« مبعنى اخلروج عن 
نطــاق وزارة االختصاصيني 
الــذي يصر عليــه، نظرا الى 
حاجة احلكومة العتيدة لثقة 
مجلس النواب املؤلف من قوى 
سياسية وحزبية فاعلة، وتبعا 
لرفض نصراهلل استبعاد أحد، 
واملقصــود التيار احلر. ومن 
املؤكد أنه اذا حصل التكليف 
غــدا االثنني فــإن التأليف لن 
يكون طوع البنان، ما يستدعي، 
وفق نصــراهلل أخذ إجراءات 
تفعيليــة حلكومــة تصريف 
األعمــال. الرئيــس احلريري 
أوفد أمس مستشاره السياسي 
د.غطاس خوري، للقاء د.سمير 
جعجع وان هناك تفاهما عميقا 
بينــه وبني جعجــع، ثم أبلغ 
الصحافيــني بعــد االجتماع، 
بأنــه عرض علــى »احلكيم« 
موضوع الســاعة الــذي هو 
موضــوع تســمية رئيــس 
احلكومــة. د.جعجع توســع 
فــي عرض املوقف بعد اللقاء 
متناوال تصريحات األمني العام 

العقوبات طالت شــخصيات 
وشركات لبنانية، بداعي غسل 

األموال، ودعم حزب اهلل.
وقالــت وزارة اخلزانــة 
األميركية ان العقوبات شملت 
كال من صالح عاصي املولود 
في محلة الباشورة في بيروت 
عام ١٩6٠، وناظم سعيد احمد 
املولــود عــام ١٩6٣ املتهمني 
بغسل األموال لصالح حزب 
اهلل واحملاسب طوني بطرس 
صعب املولود في بلدة تنورين 
التحتا في قضاء البترون عام 
١٩٧٧، وهو مقيم في بيروت.

وأشارت اخلزانة االميركية 
الــى ان ناظــم احمــد، وهــو 

رمي القنابل املسيلة للدموع.
وقد مت تعزيز أعداد عناصر 
مكافحة الشــغب املتواجدين 
عند اجلسر ملنع التقدم باجتاه 
ســاحة الشــهداء، خوفا من 
وقوع اشــتباكات كما حصل 
عدة مرات في السابق. وأفادت 
املواقع بــأن حالة من التوتر 
تســود في الشوارع الفرعية 
املؤدية إلى وسط العاصمة.

من جهتهــا، أعلنت قوى 
األمن الداخلي على حســابها 
على تويتر أن عناصر مكافحة 
الشــغب تتعرض العتداءات 
ورمي حجارة ومفرقعات نارية 
من بعــض األشــخاص. كما 

تاجر أملاس يحمل اجلنسية 
البلجيكية، قدم أمواال للسيد 
نصراهلل شخصيا، وهو يعد 

من أكبر ممولي احلزب.
إلى ذلك، أفادت العديد من 
املواقع االخبارية بأن شبانا 
موالني حلركة أمل وحزب اهلل 
حاولوا مســاء امــس اقتحام 
ساحة الشهداء وجسر الرينغ 
وسط بيروت. كما أوضحت 
أن عددا مــن أنصار احلزبني 
أقدموا على رمي احلجارة على 
بعض السيارات املتوقفة عند 
جسر الرينغ وباجتاه القوى 
األمنية املتواجــدة هناك، ما 
دفع قوات مكافحة الشغب إلى 

طالبت وقف هذه االعتداءات 
وإال فستضطر التخاذ إجراءات 

إضافية وأكثر حزما.
من جانبه، أعلن  الصليب 
األحمــر  عــن »إصابة عنصر 
من  قوى األمن الداخلي  خالل 
املواجهات علــى  الرينغ  ومت 

نقله الى املستشفى«.
ويصل الــى بيروت قريبا 
عد وزيــر اخلارجيــة  ا ـ مسـ
األميركيــة لشــؤون الشــرق 
األوســط، ديفيد هيــل ليبلغ 
املســؤولني اللبنانيني موقفا 
مهما، وقالت املصادر املتابعة 
ان هيل سيلتقي كبار املسؤولني 
باســتثناء وزيــر اخلارجية 
في حكومــة تصريف األعمال 
جبــران باســيل. وكان وزير 
اخلارجيــة االميركية جورج 
بومبيو اعلن وقوف بالده الى 
جانب شعب لبنان في مكافحة 
اإلرهــاب والفســاد، مؤكدا ان 
بالده ستستخدم كل اإلمكانات 
املتاحة في مواجهة حزب اهلل.
وحــذر رئيــس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري، 
من خطورة استمرار الوضع 
الراهن في البالد، مؤكدا ان 
لبنان يحتاج الى حكومة في 
اســرع وقت ممكن، السيما 
ان البالد ال تتحمل اســابيع 
وليــس اشــهرا فــي الفراغ 
احلكومي في ظــل التدهور 
االقتصادي املتسارع، قائال: 
أبــواب ثورة  »البــالد على 
جيــاع«. وأشــار بــري، في 
حديــث لصحيفــة »النهار« 
امــس، الــى انه اذا اســتمر 
الوضــع علــى هــذا املنوال 
وبقيت االستشارات النيابية 
امللزمــة لتســمية رئيــس 
الوزراء اجلديد في موعدها 
)االثنني( ومن دون التوصل 
الى مخــرج مشــترك، فإنه 
ســيخرج على رأس الكتلة 
النيابية التي يترأسها )كتلة 
التنمية والتحرير( ويعلن 
من قصــر بعبدا اجلمهوري 
انه يسمي ســعد احلريري 
لرئاســة احلكومة اجلديدة 
او من يسميه احلريري لهذا 

املنصب.

جعجع: سنشارك في االستشارات وال نشارك باحلكومة.. وهيل قريباً في بيروت للقاء املسؤولني عدا باسيل

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مستقبال في معراب الوزير السابق غطاس خوري موفدا من رئيس حكومة تصريف األعمال سعد احلريري )محمود الطويل(

حلزب اهلل، بصورة ضمنية، 
حيث قال: نحــن بحاجة الى 
ســلطة تنفيذية تنقــذ البلد، 
وسنشارك باالستشارات لكن 
قرار تسمية الرئيس املكلف، 
الى االثنــني في اجتماع كتلة 
اجلمهورية القوية، لكننا لن 
نشــارك باحلكومة حتى ولو 
كانت حكومــة اختصاصيني 
مستقلني، كما لن نقبل بحكومة 
تكنو-سياسية، وليتحمل كل 

طرف نتائج ما جنته يداه.
وتتزامن كل ذلك مع ارتفاع 
العقوبــات االميركية  وتيرة 
على حزب اهلل، حيث صدرت 
باألمــس، دفعــة جديــدة من 

البيروتية سالم ميوت رئيسة حلزب »الكتلة الوطنية«
بيروت - منصور شعبان

سالم ســهيل ميوت، ابنة بيروت املسلمة السنية، رئيسة 
حلزب »الكتلة الوطنية« الذي أسسه رئيس اجلمهورية في عهد 
االنتداب الفرنســي إميل إدة، وطوره وأعطاه البعدين الوطني 
والدميوقراطي عميده الراحل رميون إدة الذي قضى منفيا في 
زمن الوصاية السورية، في باريس. سالم ميوت )57 سنة( ابنة 
الصحافي العتيق ســهيل ميوت، صاحب جريدة »األخبار« في 
العام 1959، التي كانت الناطقة بلسان »احلزب الشيوعي« اللبناني، 
انتخبت رئيسة حلزب لطاملا عرف بحزب البرجوازية املارونية، 
حتمل ماجستير علوم في الهندسة الكهربائية من جامعة آريزونا 

في الواليات املتحدة األميركية وماجستير في إدارة األعمال من 
املعهد العالي إلدارة األعمال في بيروت، تشغل منذ العام 2016، 
موقع املديرة اإلقليمية للشــرق األوسط في منظمة »مجتمع 
اإلنترنت« وتتابع، عبر موقعها هــذا، بروتوكوالت اإلنترنت، 
وهي كانت، قبل تسلمها هذا املوقع، منسقة وطنية الستراتيجية 
تكنولوجيا املعلومات في مكتب رئيس مجلس الوزراء ســعد 
احلريري لـ 6 أعوام متتالية. في السياسة، أيدت ميوت استقالة 
احلكومة احلالية، ودعت إلى تشكيل حكومة مستقلة مصغرة، 
ويوم اخلميس املقبل تتسلم سالم ميوت رئاسة حزب »الكتلة 
الوطنية« رسميا من الرئيس املنتهية واليته رجل األعمال كارلوس 

بيار إدة في احتفال مبقر احلزب محلة اجلميزة.

»قاطنو احلدود اللبنانية«: عندما 
تختزن الصورة حكايات عن التهميش

بيروت - جويل رياشي

أطل املصور حسن بيضون مبعرض لصور فوتوغرافية 
استمر ليومن في »دار النمر« باحلمرا، مقدما مادة تصلح 
لكتاب بحثي يروي حكايات أبناء القرى واملدن احلدودية 
اللبنانية، وقاطنيها من الجئن سورين وقبلهم فلسطينين.

مادة بحثية موثقة، أشرف عليها استاذ العلوم السياسية 
دانيال ماير الذي يركز أبحاثه على مسائل تتعلق بالهويات 
واحلدود. وكانت له جتربة بكتاب صدر في العام 2016 حمل 
عنوان »تشكيل حدود لبنان: املقاومة املسلحة والتدخل 

الدولي في جنوب لبنان«.
وترافق افتتاح املعرض بندوة شارك فيها ماير ومدير 
قسم الدراســات املعاصرة في »املعهد الفرنسي للشرق 
األدنى« كامل درعي والكاتبة زينة باســيل التي لم تخل 
مداخلتها من الرسائل السياسية معرجة على ما يشهده 
لبنان حاليا من أحداث ومؤكدة »أن االقتصاد اســتطاع 
أن يجمعنــا رغم كل اختالفاتنا. االقتصاد هو احلدود«. 
وتساءلت: »أين الدولة؟ السؤال ال ينطبق فقط على احلدود 
املهمشة؟ أين الدولة حتى في الوسط؟«. املعرض والكتيب 
اخلاص احتضنتهما »دار النمر للفن والثقافة« في شارع 
كليمنصــو بالتعاون مع مؤسســة »هينرش بل« مكتب 
بيــروت. والصور التي زينت جدران إحدى القاعات في 
»دار النمر«، التي تشــهد أنشطة عدة على مدار السنة، 
عكست حكايات يصح بها القول »في كل صورة حكاية«، 

تتخطى األوراق والبراويز وتصلح لشريط وثائقي.
صور بقياسات متوسطة مرفقة بشروح وافية حتتها، 
ما يعني أن األمر تخطى عدسة حسن بيضون اليافع في 
املهنة )تقتصر مسيرته في التصوير على 13 سنة(، ذلك 
أن املادة متيزت بالشــمولية وحملت معاني كثيرة، وإن 

طغى عليها اجلانبان السياسي واإلنساني.
في األســاس تعكس احلدود صورة مناطق مهمشة، 
حيــث نطرح مرات عدة ســؤاال تقليديا: أين هي الدولة 
)اللبنانية(؟ والسؤال يأتي نتيجة غياب اخلدمات واملرافق 
احليوية أساسا، الى والدة نقاط )مراكز( حدودية جديدة 
غالبيتها بعد خروج اجليش الســوري من لبنان في 26 
أبريل 2005، ويشير الى ذلك سكان القرى الذين تشملهم 
الصور، باإلشارة مرارا الى أن »اجليش السوري كان هنا، 

ثم جاءت احلدود، وحضر اجليش اللبناني«.
هذا الكالم ينســحب على احلدود اللبنانية السورية 
شماال، حيث النهر الكبير يفصل بن البلدين، وفي البقاع 
الشرقي حيث حتولت املناطق احلدودية اجلردية بن البلدين، 
مأوى إلرهابيي »داعش« و»جبهة النصرة«، الى أن حررها 
اجليش اللبناني في عملية »فجر اجلرود« صيف 2017.
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