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تحدّ ث لـ«البناء» و«توب نيوز» و� ّأكد �أن كل ما يقال عن �أ�سماء لرئا�سة الجمهورية �شراء للوقت

«القومي» وحزب اهلل في جبل لبنان ال�شمالي:
زهير الخطيب :معركة عر�سال لن تقفل قبل معالجة
الإرهاب وجه �آخر للخطر ال�صهيوني
مو�ضوع المجموعات الم�سلحة في �سورية والمنطقة
حاوره محمد حمية

مسؤولو «القومي» وحزب الله خالل االجتماع في الجديدة
عقد في مكتب منفذية الضاحية الشرقية في الحزب
السوري القومي االجتماعي ،في منطقة الجديدة ،اجتماع
تنسيقي مشترك بين مسؤولي «القومي» وحزب الله في
جبل لبنان الشمالي .وحضر من جانب «القومي» المندوب
السياسي لجبل لبنان الشمالي نجيب خنيصر ،منفذ عام
الضاحية الشرقية أنطون يزبك ،منفذ عام المتن الشمالي
سمعان الخراط ،منفذ عام كسروان ربيع واكيم ،منفذ عام
جبيل وعدد من أعضاء المندوبية السياسية .وحضر عن
حزب الله ،مسؤول قطاع المتن الشيخ شوقي زعيتر،
مسؤول قطاع جبيل وكسروان الشيخ علي برو ومسؤولو
ُشعَب حزب الله في المتن وجبيل وكسروان.
وج��رى خ�لال االجتماع تناول المواضيع والقضايا
التي تساهم في تحصين الوحدة والتماسك الوطنيّين
في مواجهة التحديات التي تتهدّد استقرار لبنان وأمن
اللبنانيين .وش�دّد الجانبان على «أهمية عقد اللقاءات
الثنائية والجامعة وتفعيل اجتماع األحزاب في جبل لبنان
الشمالي لتبادل الرأي ووجهات النظر ،بما يعزز التعاون
يصب في الصالح العام ومواجهة األخطار
والتعاضد الذي
ّ
المحدقة».
وتوقف المجتمعون عند الخطر الذي تشكله المجموعات
اإلرهابية المتطرفة («داع��ش» و«النصرة» وأخواتهما)
على لبنان والمنطقة ،ورأوا أنّ هذا الخطر «ال يق ّل وطأة عن
الخطر الصهيوني ،فهما وجهان لخطر واحد يتهدّد مصيرنا
ووجودنا ومستقبلنا ،ولذلك ف��إنّ المسؤولية الوطنية
والقومية تقتضي مواجهة هذا الخطر والقضاء عليه».

وشدّد المجتمعون على ّ
أن القوى السياسية والهيئات
وال��م��ؤس��س��ات المدنية واالجتماعية ك��اف��ة« ،معنية
بالوقوف إلى جانب المؤسسات العسكرية واألمنية
اللبنانية ف��ي معركتها ومعركتنا جميعا ً ض � ّد قوى
اإلره��اب والتطرف» ،الفتين إلى «أنّ استهداف الجيش
اللبناني والقوى األمنية في عرسال بالعمليات اإلرهابية
من قتل واختطاف للعسكريين وترويع للمدنيين ،أمر
خطير ،وهذا الخطر تتل ّمسه القوى والشرائح كافة ،ما
يستدعي تعاون الجميع من أجل مجابهة هذا الخطر،
وعدم السماح بحواضن سياسية وشعبية للمجموعات
اإلرهابية في لبنان» .ورأوا أنّ ما يحصل في جرود
عرسال اليوم« ،يؤكد صوابية قرار الحزبين بمواجهة
المجموعات اإلرهابية المتطرفة في سورية».
كما ح ّذروا «من أدوار مشبوهة يمارسها البعض تنحو
باتجاه تبرير األعمال اإلرهابية بذرائع مرفوضة» .كما
أك��دوا أنّ الدولة بمؤسساتها «هي المسؤولة عن أمن
البلد والمناطق والناس ،وأنّ مسؤولية جميع القوى هي
المساهمة في تحصين الوحدة واالستقرار والسلم األهلي
من خالل خلق بيئة من التعاون والتوافق على ما يحقق
المصلحة الوطنية ومواجهة األخطار».
وحيا المجتمعون «صمود المقاومة وأه��ل غزة في
مواجهة ال��ع��ـ��دوان الصهيوني الوحشي الهمجي»،
واع��ت��ب��روا «أنّ ع��دم تحقيق ال��ع��دو أله��داف��ه المعلنة
شكل هزيمـة ل��ه ،وانتصارا ً لمنطق المقاومة ومحور
المقاومة».

الجي�ش ت�س ّلم �أعتدة وذخائر من ال�سلطات الأميركية

معركة عرسال لن تقفل

وعن األحداث التي شهدتها جرود عرسال في اليومين الماضيين
قال« :هذه المعركة فتحت ولن تقفل قبل معالجة موضوع المجموعات
المسلحة ليس في عرسال فقط بل في سورية والمنطقة».
وأكد الخطيب صعوبة أن يجد تنظيم «داع��ش» في لبنان بيئة
حاضنة له إال في بعض المناطق ،و«رأينا أنّ هناك أفرادا ً من الطائفة
السنية لألسف فجروا أنفسهم وانتحروا ضالال ً وجهاال ً وألحقوا األذى
بلبنانيين وغير لبنانيين ودمروا ممتلكات ،كما نسمع عن أنّ بعضهم
يقومون بأعمال قتل في سورية والعراق وهم لبنانيون ،ورغم ذلك
فإنّ هذه ليست بيئة حاضنة بقدر ما هي بيئة مولدة لهذه العناصر
بسبب الفقر والجهل الذي يع ّم الكثير من المناطق السنية والتي يجب
على الدولة اللبنانية أن توليها اهتماماً ،فهناك حالة من اليأس التي
تعيشها بعض العائالت في عكار وطرابلس وجبل محسن والبقاع
ودفعت أرباب عائالت في عكار إلى الرهان والتضحية بأبنائهم ،كما
حصل في حادثة غرق العبارة في أندونيسيا ،ويجب معالجة هذا
الوضع عبر اإلنماء المتوازن الذي أصبح ضرورة استراتيجية في
لبنان».
وفي ملف العسكريين المخطوفين ،دعا إلى «تشكيل لجنة تحقيق
قضائية مستقلة عن التأثيرات السياسية للبحث في أسر العسكريين

الن�أي بالنف�س نفاق وعدم
التن�سيق مع الجي�ش ال�سوري
خيانة كبرى للبنان وللجي�ش

ِه ْل :دعمه �أولوية ق�صوى
تسلم الجيش اللبناني ظهر أمس ،في القاعدة الجوية
في مطار بيروت ال��دول��ي كمية من األع��ت��دة والذخائر
المقدمة من قبل السلطات األميركية إل��ى المؤسسة
العسكرية ،في حضور السفير األميركي في لبنان دايفيد
هِ ْل والعميد الركن مانويل كرجيان ،ممثالً قائد الجيش
العماد جان قهوجي وعددا ً من كبار ضباط القيادة في
الجيش اللبناني.
وأش��ار كرجيان في كلمة ألقاها إل��ى «أنّ األح��داث
األخيرة في عرسال كانت األش ّد خطورة ،قياسا ً لما يجري
في المنطقة من حروب وأزمات ،وعلى أهداف الجماعات
اإلرهابية التي كانت تخطط إلشعال الفتنة الطائفية في
جميع مناطق الوطن ،لكنّ جهود الجيش والتضحيات
الجسام التي قدمها من شهداء وجرحى ومخطوفين،
ووق��وف اللبنانيين صفا ً واح��دا ً إلى جانبه قد أحبطت
مخطط اإلرهابيين ،أثبت أنّ الجيش جدير بالحفاظ على
الوطن ورسالة العيش المشترك بين جميع مكوناته».
ورأى ك��رج��ي��ان« :ف��ي ال��دع��م األم��ي��رك��ي المتواصل
للجيش بالعتاد وال��س�لاح وال��دع��م ال��ذي تقدمه دول
شقيقة وصديقة ،التزاما ً واضحا ً بتعزيز قدرات الجيش

اعتبر أمين «جبهة البناء اللبنانية» عضو المجلس الشرعي األعلى
الدكتور زهير الخطيب «أنّ ترك الجيش اللبناني وحيدا ًفي المعركة من
دون التنسيق مع الحكومة والجيش السوري هو خيانة كبرى للبنان
وللجيش» ،داعياً« :المؤسسة العسكرية التي هي المؤسسة الوحيدة
الجامعة والضامنة لالستقرار أن تؤمن بأقصى سرعة كل ما يحتاجه
الجيش من سالح وعتاد ومن أي جهة بمعزل عن القرار السياسي».
وف��ي ح��وار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «ت��وب نيوز»
لفت الخطيب إلى «أنّ معركة عرسال لن تقفل قبل معالجة موضوع
المجموعات المسلحة في سورية والمنطقة».
وتطرق الخطيب إلى االستحقاق الرئاسي معتبراً« :أنّ هذا الملف
مرتبط بالوضع اإلقليمي وكل ما يقال عن أسماء هو على سبيل شراء
الوقت» .وأمل« :بأن تعود دار الفتوى إلى لعب دورها كحكم وناصح
في الحياة السياسية والوطنية اإلسالمية في لبنان».
وفي الشأن السوري ،اعتبر الخطيب «أنّ الرئيس بشار األسد
استطاع أن يواجه ويصمد ويحبط هذه المؤامرة الكبرى» ،مشيرا ً
إلى «أنّ ال��دول المتآمرة على سورية أدرك��ت أن ال إمكانية إلسقاط
الدولة السورية التي حافظت على تماسكها اإلداري والسياسي
والديبلوماسي» .ولفت إلى «أنّ المسيحيين من خميرة وتاريخ
وحضارة هذه الشعوب وهناك مسؤولية كبرى للمسلمين في الحفاظ
عليهم».

بما يمكنه من تنفيذ مهماته الوطنية بجدارة عالية ،كما
نرى فيه شعورا ً مشتركا ً بالخطر الداهم الذي بات يشكله
اإلره���اب ،ليس على المنطقة ولبنان فحسب بل على
العالم بأسره».

ِه ْل

واعتبر هِ ْل من جهته« :أنّ تقديم الدعم إلى الجيش
اللبناني واألجهزة األمنية اللبنانية األخرى هو أولوية
قصوى ل��ل��والي��ات المتحدة ،وسيتم خ�لال األسابيع
المقبلة تسليم المزيد من الذخيرة وأسلحة ثقيلة إضافية
للجيش اللبناني من الواليات المتحدة» .وأضاف« :إنّ
الجيش يحتاج تحديدا ً إلى ما نقدمه اليوم وما سنقدمه
خالل األسابيع المقبلة للحفاظ على أمن وأمان جميع
اللبنانيين».
بعد ذلك ،كانت جولة للسفير األميركي والوفد المرافق
وممثل قائد الجيش وض��ب��اط القيادة على األسلحة
والذخائر المقدمة من السلطات األميركية حيث استمعوا
إل��ى ش��روح��ات ع��ن ه��ذه األسلحة م��ن قبل ضباط في
الجيش األميركي.

وعن كيفية نقلهم أثناء المعركة إلى المغاور في الجرود» ،الفتا ً إلى
«أنّ هذه المعركة سيسقط فيها المزيد من الشهداء والجرحى ،وعلى
الدولة أن تستخدم كل الوسائل المباشرة أو غير المباشرة إلخراج
المخطوفين من يد اإلرهابيين» .وأض��اف« :هناك غ��رف عمليات
يديرها ضباط أجانب في الـ»ناتو» وأتراك ولديهم كل وسائل االتصال
والكشف وتحركات هذه المجموعات ال يمكن أن تكون عشوائية بل
تديرها دول كبرى كما يحصل من تنسيق بين هذه المجموعات في
سورية والعراق».

عدم التنسيق مع سورية خيانة

وحول رفض الحكومة اللبنانية التنسيق مع الحكومة السورية،
لفت الخطيب إلى أ ّنه «لوال دعم الجيش السوري للجيش اللبناني
في نهر البارد لم يكن للجيش اللبناني أن يصمد ،واآلن خيانة كبرى
للبنان وللجيش اللبناني أن يترك وحيدا ً في المعركة من دون تنسيق
مع الجيش السوري ودع��م منه ،خصوصا ً أنّ المعركة والحدود
مشتركة والعصابات المسلحة التي يقاتلها الجيش السوري هي
العصابات نفسها التي يقاتلها الجيش اللبناني والحدود مشتركة
مرسمة».
وغير ّ

مؤجلة
الرئاسة ّ

ورأى الخطيب« :أنّ ملف رئاسة الجمهورية مؤجل الرتباطه
بالوضع اإلقليمي وكل ما يقال عن أسماء هو على سبيل شراء الوقت
ليس أكثر» ،مشيرا ً إلى «أنّ حزب المستقبل مربك وضائع اآلن ،وأهم
أهداف زيارة الحريري هي محاولة استنهاض هذا الحزب الذي فقد
الكثير من شعبيته على مستوى لبنان».

النأي بالنفس نفاق

وأشار إلى أنّ «سياسة النأي بالنفس كانت سياسة نفاق وقد

سمحت وأ ّمنت لهذه المجموعت التكفيرية المرتبطة بالمخابرات
القطرية  -التركية زي��ادة وتيرة انتشارها وعملها في سورية،
معتمدة على ق��واع��د خلفية لوجستية ف��ي التدريب والتمويل
واالستشفاء ،وهذه المجموعات أخذت األرض من حزب المستقبل
بعد أن استخدمت عباءته للتخفي بها طيلة هذه الفترة» .وأضاف:
«من الطبيعي أن نتصور لبنان ساحة لهذه المجموعات من عرسال
كبداية مخطط وحتى اآلن ال ن��رى أي جديد س��وى الكالم على
مستوى الحكومة ولم ن َر استعدادات جديدة على مستوى الشعب
والجيش والمقاومة لمواجهة هذا الخطر الحقيقي الذي يهدّد لبنان
والمنطقة».

تقاطع المصالح بين «داعش» وأميركا

وأش��ار إلى تقاطع مصالح «داع��ش» مع المصلحة األميركية
واألوروبية ،وهي تستخدمها «فزاعة البتزاز العملية السياسية في
العراق لفرض ما تريد وتخويف إيران بأنه لو وصل «داعش» السني
إلى إيران سيؤدي إلى فتنة سنية  -شيعية على مستوى المنطقة».
ولفت إلى أنّ «هناك تيارات ضمن النظام السعودي تشعر بأنّ
هناك أجندة أميركية لنقل الفتنة والحرب إلى السعودية وتفتيتها
وأصبحت السعودية اآلن محصورة بين قاعدة في حضرموت
وأخرى في األنبار وعرعر لالبتزاز وتحقيق أكبر قدر من المنافع
والمصالح».

ال فائدة من التمديد

ّ
ملف التمديد للمجلس النيابي الحالي،
وتطرق الخطيب إلى
وس��أل« :م��ا فائدة التمديد للمجلس النيابي والشعب اللبناني
يصرف من رواتبه مصاريف نوابه ،وهم ال يجتمعون وال يش ّرعون
بل يعملون ألهداف وأجندات خارجية»؟
وع��ن اق��ت��راح العماد ميشال ع��ون انتخاب الرئيس مباشرة
من الشعب اعتبر «أنّ هذا األمر مهم جدا ً وديمقراطي ولكن ليس
بالصيغة الطائفية التي اقترحها عون» ،مضيفاً« :إما أن نخرج من
الصيغة الطائفية للنظام السياسي إلى نظام مواطنة فعلية بحيث
يتساوى الجميع من دون حواجز وموانع وضوابط طائفية ،وإما أن
نبقى على هذه الحالة إلى نهاية الكيان» ،موضحاً« :من الطبيعي
أن يكون رأي الشعب هو الحاسم في الشخص المناسب لكن ليس
بالصيغة الطائفية».

دريان متوازن ووطني

وعن خيارات دار اإلفتاء بعد انتحاب المفتي عبداللطيف دريان،
اعتبر الخطيب« :أنّ المفتي دريان هو شخص متوازن ووطني ووعد
أن يكون على مسافة واحدة من اللبنانيين وأن يلعب دوره كمفتٍ
للجمهورية وليس للس ّنة أو لفئة منهم ،وأن يبعد السياسة عن
دار الفتوى لكي تعود إلى لعب دورها كحكم وناصح في الحياة
السياسية والوطنية اإلسالمية وفي لبنان.

األسد أسقط المؤامرة الكبرى

وف��ي الشأن ال��س��وري ،رأى الخطيب أنّ الرئيس بشار األسد
«استطاع أن يواجه ويصمد ويحبط هذه المؤامرة الكبرى ،وأصبح
واضحا ً للدول المتآمرة على سورية أن ال إمكانية إلسقاط الدولة
السورية التي تقوم بواجباتها في كثير من المناطق السورية
تجاه الشعب السوري وحافظت على تماسكها اإلداري والسياسي
والديبلوماسي ،بما يؤكد أنها دولة رصينة وليست كالكثير من الدول
الشكلية وهي دولة متجذرة في أرضها ،ولكنّ قرار إنهاء العصابات
المسلحة هو قرار إقليمي دولي ونحن اآلن في بداية الطريق للقضاء
عليها».

الوجود المسيحي

وعن دور المسلمين في الحفاظ على وجود المسيحيين في
الشرق في ظ ّل الممارسات التي يتعرضون لها من قبل التنظيمات

المتطرفة ،قال الخطيب« :يجب أن ننظر إلى شعوب المنطقة
كشعوب ومواطنة متساوية في الحقوق والواجبات ،فكثير من
المسلمين كانوا مسيحيين واعتنقوا اإلسالم بقناعتهم خصوصا ً
في لبنان وسورية ،فلم يفرض عليهم اإلسالم فرضاً ،كما نرى
اليوم على يد ما يسمى بالدولة اإلسالمية» .وأكد أنّ «المسيحيين
هم من خميرة وتاريخ وحضارة هذه الشعوب ،وهناك مسؤولية
كبرى للمسلمين في الحفاظ على إخوانهم المسيحيين وغير
المسيحيين ،فهناك مصالح واحدة تجمع هذه الشعوب والطوائف
واألعراق ،لكنّ المسلمين اليوم عاجزون حتى عن حماية أنفسهم
أمام هذه الظواهر الظالمية».

سقوط الوظيفة اإلستراتيجية لـ«إسرائيل»

وردا ً على س��ؤال عن انعكاسات الهزيمة «اإلسرائيلية» في
غزة على الوظيفة االستراتيجية «إلسرائيل» في الشرق األوسط،
أج��اب« :إسرائيل كانت في األس��اس مشروع رأس جسر لعبور
اإلمبريالية القديمة إل��ى الشرق األوس��ط وإل��ى آب��ار النفط في
المنطقة ولعبت دورها بنجاح حتى العام  ،2000فكانت تقوم
بوظيفتها في إشعال الساحات العربية وتدمير اإلن��ج��ازات
العربية ،أما اليوم فإنّ هذا المشروع الصهيوني الذي فشل في

الأ�سد �أحبط الم�ؤامرة الكبرى
والدولة ال�سورية حافظت على
تما�سكها الداخلي والخارجي
تحقيق أهدافه االستراتيجية يبحث عن استعادة تموضع ودور
له ،وحتى مع انشغال سورية في أزمتها وانشغال جزء من حزب
الله في مواجهة عصابات التطرف واإلرهاب في المنطقة ،نجد أنها
أعجز من أن تخوض حربا ً مع لبنان أو سورية مباشرة ،فاختارت
برأيها الجبهة األضعف وهي غزة المحاصرة منذ سنوات من
الدول العربية قبل الكيان «اإلسرائيلي» وهي لم تتعظ من فشلها
في حروبها السابقة».

تداعيات الحرب

وف��ي ق��راءت��ه للحرب من حيث المكاسب والخسائر ،اعتبر
الخطيب« :أنّ هناك أعدادا ً هائلة من القتلى والجرحى في صفوف
العسكريين الصهاينة والمستوطنين أكثر بكثير من ما أعلن
عنه في اإلعالم «اإلسرائيلي» ،وأيضا ً خسائر اقتصادية هائلة
ألنّ االقتصاد «اإلسرائيلي» يحقق أرباحا ً تصل إلى  100مليار
دوالر ويعتمد على السياسة والخدمات وكل هذه الحركة توقفت
وأصبحت عبئا ً كبيرا ً ما دفع العدو إلى االعتراف ضمنا ً بفشله،
وطبعا ً أعادت المقاومة التأكيد على خيارها في المقاومة».
واعتبر أنّ النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية في غزة
«أعاد للشعوب العربية معنوياتها ،وهي التي عاشت الفوضى
الناتجة من ما يسمى الربيع العربي والتي وصلت إلى ح ّد اإلحباط
من إمكانية التقدم وإعادة االستقرار ،كما أنّ هذا النصر هو جرعة
كبيرة للشعب للفلسطيني لكي يستمر في نضاله ومواجهته
العدوان «اإلسرائيلي» .وعلى المستوى «اإلسرائيلي» جرعة من
اإلحباط».
واعتبر أنّ المكاسب السياسية التي حققتها المقاومة في هذه
الحرب« ،ضمن توازن القوى وما تحقق من فتح المعابر إلى إدخال
المواد إلى تحويل األم��وال وم ّد مجال الصيد البحري ،إنجازات
ممتازة أدت إلى تأكيد وجودها وحضورها ،كما أثبتت أنّ الطريق
نحو التحرير هو المقاومة».

اتفقا على تغيير المنهجية ومحاربة الجي�ش

خالل تسلم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني

(أكرم عبدالخالق)

اجتماع م�شترك للجامعة اللبنانية الثقافية
واتفاق على العمل لتوحيدها
عقد أمس اجتماع في مكتب األمانة
العامة المركزية للجامعة اللبنانية
الثقافية ف��ي العالم ف��ي مبنى وزارة
الخارجية ،بين األمين العام المركزي
للجامعة بيتر األشقر ونظيره األمين
العام العالمي طوني قديسي ،وذلك
لمتابعةلقاءاتت ّمتبينالفريقينواللقاء
األخير ال��ذي عقد مع وزي��ر الخارجية
والمغتربين جبران باسيل بتاريخ 11
آب  2014في حضور الرئيسين أحمد
ناصر وأليخاندرو خوري.
وأع��ل��ن ال��ط��رف��ان ف��ي بيان االتفاق
على «متابعة العمل لوحدة الجامعة
اللبنانية الثقافية في العالم» .وحسب
البيان ،ت ّم البحث في االقتراحات من
كال الفريقين والتفاهم على تأليف لجنة
موحدة بهدف وضع نظام جديد وحديث
للجامعة ي��خ��دم وح���دة اللبنانيين
المنتشرين في العالم والمتحدرين من
أص��ول لبنانية ،وعقد مؤتمر عالمي

موحد يتم فيه انتخاب رئيس وهيئة
ّ
إدارية جديدة».
كما ت ّم التأكيد على ض��رورة «عمل
ك ّل ما يلزم لضمان وحدة الجامعة ول ّم
الشمل االغترابي لما فيه مصلحة لبنان

المقيم والمنتشر في كل أنحاء العالم».
واتفق الطرفان أيضا ً على أن يتصل
ك ّل منها بالمسؤولين لديه في المجالس
العالمية والقارية والوطنية «لعرض
هذا التفاهم».

حمدان التقى وفد الجبهة ال�شعبية التركية
شكر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون
مصطفى حمدان «ك ّل أحرار العالم والعرب الذين ساندوا القضية الفلسطينية
التي هي أغلى وأع ّز القضايا ،ليس فقط على المستوى العربي بل على مستوى
كل العالم».
وخالل استقباله وفدا ً من الجبهة الشعبية التركية برئاسة إبراهيم أرسالن
هان ،أوضح حمدان أنّ الوفد أتى إلى لبنان «للمشاركة في رحلة الحج إلى غزة
الشامخة التي انتصرت بفضل المقاومين الفلسطينيين الذين خاضوا الصراع
ض ّد اليهود التلموديين وأثبتوا أنّ مآذن وكنائس القدس أصبحت قريبة».
وأوضح هان بدوره« :أنّ قضية فلسطين هي قضيتنا» ،مستنكراً« :الصمت
حيال استشهاد األطفال والشعب الفلسطيني».

تحركات دواع�شية ون�صراوية في �شوارع ومخيمات لبنان
والهبة ال�سعودية للجي�ش لن تجد طريقها �إلى ال�صرف
} جهاد أيوب
ح ّذر ديبلوماسي غربي يعمل في لبنان جهات أمنية محلية
من تحركات مسلحين ينتمون إلى «داعش» وجبهة النصرة
في مناطق بيروتية وطرابلسية وجبل لبنان ،مشيرا ً إلى
أنّ هذه العناصر جاءت من عرسال ومنطقة شبعا لتلتحق
وتندمج مع خالياها النائمة في المناطق المذكورة ،بعد أن
استطاعت القوى األمنية اللبنانية كشف تحركات غالبيتها،
وتحجيم دوره���ا وعملها المختص ف��ي ت��وزي��ع السيارات
المفخخة وزرعها المتفجرات في مناطق معينة من الضاحية
الجنوبية وبيروت.
وأشار الديبلوماسي في معلومات خاصة لـ«البناء» إلى أنّ
هذه العناصر وصلت إلى لبنان بعد أن أخذت قيادتا «داعش»
و«ال��ن��ص��رة» المتفقتان ف��ي م��ا بينهما ،بوحدتها ف��ي والية
لبنان باالنتقال إلى مرحلة جديدة من جهادها ،والعمل على
منهجية مختلفة عن السابق في انتشارها تقضي بتجميد
سياسة المتفجرات مرحليا ً إل��ى مواجهة الجيش اللبناني
مباشرة في أكثر من منطقة ،ونزول مناصريها إلى الشوارع
بدعوة من هيئات دينية معروفة ومحسوبة عليها ،والعمل
على قطع طرقات استراتيجية تصل بيروت بالمناطق من
وقت إلى آخر من دون أسباب معينة مستغلة بذلك احتياجات
الناس من انقطاع الكهرباء والماء للتحرك والتظاهر.
وطلب الديبلوماسي من الجهات األمنية المحلية التنبه
م��ن ت��ج��ول المسلحين م��ن ع��ن��اص��ر «داع����ش» و«النصرة»

والمطلوبين م��ن اإلسالميين اللبنانيين ليالً ف��ي شوارع
بعض المخيمات الفلسطينية وتحديدا ً في عين الحلوة وصيدا
ومنطقة الناعمة وأح��ي��اء ط��راب��ل��س وع��رس��ال وجرودها،
والعمل االستباقي السريع على مراقبة ذلك بعين الصقر،
وإلقاء القبض على بعض المطلوبين في أقرب فرصة ممكنة،
الفتا ً إلى أنّ تحرك هذه الجماعات في القريب العاجل سيكون
موجعا ً للبنان وجيشه.
كما ذك��ر المصدر الديبلوماسي أنّ «داع���ش» ه��ي التي
ب��دأت معركة عرسال وهي التي أوقفتها رغم صدمتها من
الر ّد العنيف الذي طاولها من الجيش والذي لم تكن تتوقعه،
مشيرا ً إلى أنّ «ما قامت به «داعش» هناك لم يكن حرباً ،بل
معركة في سلة تحتوي على أكثر من معركة تنوي شنها
على الجيش ف��ي أكثر م��ن منطقة تجد فيها أرض���ا ً خصبة
وبيئة حاضنة ،تستطيع من خاللها التحرك بسهولة من
دون خوف أو قلق.
ون��ص��ح الديبلوماسي ال��غ��رب��ي ب��ط��رح م��وض��وع البيئة
الحاضنة في شكل أكبر وأوس��ع في مجلس ال���وزراء وفي
اإلع�لام اللبناني واستغالل االنتماء الوطني واللعب على
وتيرته ،وم��ا تقوم به ه��ذه المجموعات من إره��اب وفساد
وجرائم ودمار وسرقات في كل منطقة تعلن السيطرة عليها
أو تدخلها بعد أن تجد الترحيب بها.
وطلب المصدر من الجهات المعنية رفع الصوت عاليا ً في
قضية تسليح الجيس اللبناني لكي يكون جيشا ً قويا ً وقادرا ً

على م��ح��ارب��ة زم��ر «داع����ش» وم��ا ينتظره ف��ي ص��راع��ه مع
اإلرهاب ،وبسرعة تحريك موضوع الهبة السعودية األولى
البالغة  3مليارات دوالر لتسليح الجيش ،وإبالغ الرأي العام
بأن أميركا حتى اآلن غير مقتنعة بتسليح الجيش رغم تبنيها
محاربة اإلرهاب ،وهي التي وضعت الفيتو على تسليحه بعد
رفض «إسرائيل» الفكرة من أساسها حيث حدّدت األخيرة
في ورقة خاصة أرسلتها إلى السعودية وفرنسا ما يحتاجه
الجيش اللبناني كما يناسبها ،ال كما يناسب وضع الجيش
وما تعرفه قيادته عن تفاصيل حاجاته ومتطلباته.
واخ��ت��م الديبلوماسي الغربي كالمه ب��أنّ الهبة الملكية
السعودية الثانية والبالغة مليار دوالر ،بواسطة النائب
سعد الحريري ،لن تصرف ،ولن تجد طريقها إلى الصرف
لمصلحة ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي ب��خ��اص��ة أنّ ال��ج��ه��ات المالية
السعودية المعنية ل��م ت��واف��ق بعد على منحها وصرفها،
علما ً أنّ ق���رارات الملك مهما كانت ال ُت��راج��ع وال ُتناقش،
و ُيرفض انتقادها في اإلعالم السعودي مهما كانت األسباب
والظروف ،ومجرد السماح بتداولها هناك يعني أنّ وصولها
إلى الجيش اللبناني دونه عقبات ومعوقات تجمدها.
وأش���ار المصدر إل��ى أنّ إع�ل�ام المملكة ،وج��ه��ات مالية
وسياسية سعودية ستتوقف ع��ن ت���داول م��وض��وع الهبة
الملكية الثانية وستركز فقط على الهبة األول��ى بحجة أنّ
السلطات اللبنانية المعنية لم تحدّد حتى اآلن حاجة الجيش
من سالح وعتاد.

