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حمليات �سيا�سية

بعد �إعالن «الخالفة»...
فلتنقل الكعبة
سعد الله الخليل
بعد سنوات من الجهاد ورفع رايات اإلسالم خ ّفاقة ،أطل «خليفة
المسلمين» أبو بكر البغدادي كأ ّول خليفة مسلم في نسخة «الخالفة
المعدلة» لأللفية الجديدة .خالفة استبدلت السيوف بالرشاشات
الثقيلة ،والمنجنيق ب��راج�م��ات ال �ص��واري��خ وص��واري��خ السكود
المسروقة من الجيش العراقي ربما أو المقدمة من والية األناضول
كأول هدية لخليفة األمة الجديد ،فوالء الطاعة واجب شرعي .هكذا
تربت األس��رة العثمانية وربما تزامن إع�لان الخالفة مع ترشيح
وريث عثمان بن أرطغرل لمنصب الرئاسة تطلب تقديم الوالء على
أمل الوصول إلى كرسي والية األناضول.
أعلنت الخالفة فهل من مبايع؟ خالفة على ال��ورق و»يوتيوب»
وآالف الزعران على األراضي السورية والعراقية يعيثون قتالً على
األرض وبعض المنظرين المعروفين بتوجاتهم ووالئهم للملكة
السعودية وما ّ
لف لفيفها .هي حالة تشبه حكومة ائتالف المعارضة
السعورية .رئيس حكومة يقيل ويعين ويتراجع عن إقالته وزراء
بال مؤسسات ،في عالم افتراضي على األراض��ي التركية ،وهم ال
يملكون سلطة حتى على المخيمات التركية .فحال البغدادي كحال
طعمة ،كالهما يمارس السلطة في الخيال ،وإن يكن حال البغدادي
على األرض أفضل من حال طعمة كونه يملك شيئا ً من السلطة على
محاربيه ،إال أنّ كليهما في واقع الحال سواء ملكان بال عرش!
لماذا أعلن البغدادي خالفته من الشام والعراق؟ أليست جزيرة
العرب مهد اإلسالم ومنها انطلقت خالفة المسلمين التي يسعى إلى
استعادة أمجادها؟ هل تخلّت مملكة آل سعود عن دورها كحاضنة
المسلمين ولطالما منحها دورا ً سياسيا ً ودينيا ً أكبر بألوف المرات
من حجمها الحقيقي وحجم نفطها وقدراتها البشرية عدا ما توفره
لها عائدات الحج والعمرة التي بلغت  62مليار ريال أي  16.5مليار
دوالر عام  2013دفعها  12مليون حاج ومعتمر.
ه��ل ب��ات حليف األم ��س ع��دو ال �ي��وم عبر خ ��روج «داع���ش» على
السيطرة فباتت المملكة عد ّوا ً مؤجالً للبغدادي ين ّفذ استراتيجيته
الخاصة ويسعى إلى مصلحته ويؤجل مواجهة الدول التي دعمته
ومولته في مغامرته في سورية ،ليأتي إعالن المملكة التنظيم ضمن
قائمة التنظيمات اإلرهابية المحظورة «داخل السعودية».
ه��ل أع� ��ادت ال �ت �ط � ّورات ال�س��ري�ع��ة ف��ي ال �ع��راق م ��أزق «األف �غ��ان
العرب» إلى الواجهة  ،فالمجاهدون أو الثوار أو المعارضة سابقا ً
واإلره��اب�ي��ون ال�ي��وم على ح��دود المملكة يفصلهم أق��ل م��ن ستين
ك�ي�ل��وم�ت��راً ،ول �ي��س مثلما ك��ان��وا ق�ب��ل ث�لاث��ة ع �ق��ود ف��ي ت ��ورا بورا
أفغانستان.
أم تستثمر السعودية «داع��ش» في حربها المعلنة ضد سورية
والعراق ووصلت في التجيش والتسعير إلى الحد األعلى باللعب
ع�ل��ى وت��ر ال �خ�لاف��ة ،ف�م��ا ع ��ادت ص�ي�ح��ات ال�ل��ه أك�ب��ر تثير مشاعر
المناصرين بعد ألوف األرواح المزهوقة على وقعها ومئات المدن
المدمرة ومشاهد القتل والتخريب ومجون الذبح واالغتصاب...
وذلك كله مع صيحات التكبير ،ما استدعى «إعالن الخالفة»!
في خطاب «إعالن الخالفة»! ّ أعلن البغدادي أنها جمعت األعجمي
وال �ع��رب��ي واألب �ي��ض واألس� ��ود وال �ش��رق��ي وال �غ��رب��ي والقوقازي
وال �ه �ن��دي وال�ص�ي�ن��ي وال �ش��ام��ي وال �ع��راق��ي وال�ي�م�ن��ي والمصري
والمغربي واألميركي والفرنسي واأللماني واألسترالي في خندق
واحد .ربما في حديثة الشيء الكثير من الصحة ،فتنظيم قائم على
جلب سائر مرتزقة األرض ال ب��د م��ن أن يجتمعوا على األه��داف
نفسها وشعارات القتل عينها.
دعا البغدادي طلبة العلم والعلماء والفقهاء والقضاة وأصحاب
الكفاءات العسكرية واإلداري ��ة والخدمية واألط�ب��اء والمهندسين
بالنفير كواجب عليهم وج��وب عين بالهجرة إلى بالد المسلمين،
فهل نسي البغداد ومشغل البغدادي أن سورية والعراق مدّتا العالم
بآالف الخبراء في كل اختصاص ،فيما بالد الحجاز ال تزال تعمتمد
على الخبرات األجنبية ولوالها لما قامت لدولة آل سعود قائمة.
دعا البغدادي المسلمين إلى التوافد إلى العراق وسورية واعتبر
الهجرة إلى دار اإلسالم واجبة ،فمن يهاجر في سبيل الله يجد سعة
كبيرة في أرض الله ،ومن يخرج من بيته مهاجرا ً إلى الله ورسوله
ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا ً رحيما ً .هي
إذن دار اإلسالم باتت عراق والشام ،فماذا بقي في الحجاز .نسي
البغدادي أن ال «خالفة إسالمية» ال تضم مكة والمدينة والمسجد
األقصى ،فلماذا استثناهما من حدود «خالفته»؟ هل سيعلن قريبا ً
ع��ن غ��زوة ضمهما إل��ى «خ�لاف�ت��ه» أم ستكون ل��دي��ه ح�ل��ول أخرى
ربما؟!
قبل أشهر أطلق أحد أفراد التنظيم على موقع تويتر واسمه «دولة
اإلسالم باقية» ،قبل أن يغيره إلى «تتمدد» ،ويقصد بها «داعش»،
تغريدة تقول إن دولتهم باقية حتى يأتي عيسى ابن مريم ويصلي
به البغدادي إماما ً بإذن الله ،وهذا األمر أصبح شائعا ً ويزرع لدى
أف��راد التنظيم المقاتلين ال�ج��دد ف��ي س��وري��ة .ال�ي��وم وبعدما أعلن
ال�ب�غ��دادي «خ�لاف�ت��ه» أق��ول ل�ل�ب�غ��دادي« :أن�ق��ل الكعبة إل��ى خالفتك
وسأكون أول حجاج بيت الله الحرام».
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ّ
متطرفة
مخطط «داع�ش» الهادف �إلى الفتنة و�إقامة �إمارات
�سقط
الأمن اال�ستباقي ُي ِ
ّ

خطر العمليات الإرهابية يقلق الجميع وعنوان مواجهته تعزيز الأجهزة الأمنية
 حسن سالمه
تجمع المعطيات المتوافرة على أن الساحة الداخلية
ستبقى في حالة انتظار إلى حين تتبلور معالم التسوية
اإلقليمية ـ ال��دول�ي��ة ال�ت��ي تبقى ره��ن ت �ط��ورات الصراع
الكبير الدائر بين الغرب وحلفائه في الخليج ،وصوالً إلى
«إسرائيل» ،من ناحية ،وق��وى الممانعة لمشروع تفتيت
المنطقة من ناحية مقابلة.
إذا بقيت االستحقاقات الداخلية في «ثالجة» االنتظار،
خاصة ما يتعلق باالستحقاق الرئاسي ونضوج الظروف
الخارجية للدخول ف��ي ح�ل��ول ،يبقى الموضوع األمني
الهاجس األول واألكبر لمعظم اللبنانيين بجميع فئاتهم
وتنوعاتهم السياسية ،رغم بعض التبريرات التي يطلقها
فريق « 14آذار» حول ما تقوم به الخاليا اإلرهابية لضرب
االستقرار واستهداف اآلمنين.
السؤال المركزي الذي يشغل معظم اللبنانيين يتمحور
ح��ول م��ا تنتظره ال�س��اح��ة ال��داخ�ل�ي��ة م��ن إم �ك��ان حصول
اهتزازات أمنية في المرحلة المقبلة ،خاصة مع «فورة»
المجموعات المتطرفة عقب ت�م��دد تنظيم «داع���ش» في
العراق وإعالنه ما يسمى بـ»الخالفة اإلسالمية» وتسمية
«أمراء» لها للبنان ودول أخرى.
وفق المعلومات التي استقتها مصادر دبلوماسية من
جهات متعددة ،فإن لبنان مع ّرض في األسابيع المقبلة
ألعمال إرهابية تستهدف زعزعة الوضع الداخلي انطالقا ً
من اآلتي:

ـ ع��ادت المجموعات اإلرهابية لتنتعش بعد الضربات
التي تعرضت لها في سورية ومن قبل األجهزة األمنية
اللبنانية إثر ما حصل في العراق ،ما ساعد تلك المجموعات
في توسيع رقعة إرهابها ولجوء بعض أنظمة الخليج إلى
تبرير م��ا يحصل ف��ي ال �ع��راق وس��وري��ة تحت شعارات
طائفية ومذهبية.
ـ اضطرار مجموعات متطرفة إلى االنتقال من سورية
إلى لبنان بسبب الضربات التي يوجهها الجيش السوري
ل�ه��ذه المجموعات ف��ي ج��رود القلمون وم�ن��اط��ق عديدة
محاذية أو قريبة من الحدود مع لبنان.
ـ ترافق التمدد اإلرهابي في العراق مع تحريك الخاليا
اإلرهابية في لبنان لتخريب االستقرار الداخلي ،وفي
األساس إرباك القوى األمنية من ناحية ومحاولة التعويض
على الضربات التي وجهت إلى المجموعات المتطرفة في
األش�ه��ر الماضية ،وص ��والً إل��ى محاولة السيطرة على
بعض المناطق إذا أمكن.
إالّ أن ال� �س ��ؤال اآلخ� ��ر ال��م��ط��روح :ه��ل سيناريوات
التنظيمات اإلرهابية قابلة للتح ّقق؟
في اعتقاد المصادر الدبلوماسية أن احتمال حصول
ع �م �ل �ي��ات إره��اب��ي��ة وارد وم �ح �ت �م��ل ،ل �ك��ن ق � ��درات هذه
المجموعات على الحركة محدودة جدا ً العتبارات عديدة:
أوالً :أن معظم القوى السياسية في الداخل اللبناني
مجمعة على رفض اإلره��اب ومحاربته ،وإن تكن بعض
أط��راف « 14آذار» تعطي تبريرات واهية لحراك الخاليا
المتطرفة .لذا تقول المصادر إن القوى السياسية األساسية

بري عر�ض الأو�ضاع العامة مع زواره

كنعان� :إحداث خرق ب�ش�أن ال�سل�سلة
يحتاج �إلى تجاوب نواب «الم�ستقبل»

بري مستقبالً كنعان في عين التينة
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر أمس في عين التينة ،رئيس
لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي أطلعه على أج��واء القوانين
والمشاريع التي درستها وأقرتها لجنة المال والموازنة.
وقال كنعان بعد اللقاء« :كانت هناك جولة أفق حول كل المسائل المطروحة ،من
االستحقاق الرئاسي ،إلى سلسلة الرتب والرواتب ،إلى المبادرة التي أعلنها العماد
ميشال عون ،واتصال هذا الموضوع بكل المسائل السياسية األخرى ،خصوصا ً
على صعيد قانون االنتخاب ،وتتطلب األجواء التي نعيشها اليوم الكثير من الجدية
يخص
يخص المصلحة الوطنية ،وفي ما
واالبتعاد من التجاذبات السياسية في ما
ّ
ّ
أيضا ً التشريعات األساسية المطلوبة في هذه المرحلة».
وأمل كنعان أن يستمر «المسار التشريعي المالي في اللجان النيابية ،بروح
ديمقراطية ،بعيدا ً من التعطيل والتجاذب السياسي ،وأن ينسحب أيضا ً على سائر
األمور ،خصوصا ً على الهيئة العامة ،والمسائل األخرى المطروحة على الصعيد
الوطني» .وقال« :إنّ سلسلة الرتب والرواتب مه ّمة جداً ،والوضع ما زال على حاله،
ولكنّ المحاوالت أيضا ً مستمرة إلحداث خرق ،ولكن هذا الخرق يحتاج بصراحة
إلى تجاوب من كتلة تيار المستقبل ،لكي نحل معضلة يرتاح ك ّل الناس بحلها،
وما علمته اليوم من وزير المال أنّ الثمانمئة وخمسين مليار ليرة التي تدفع اليوم
غالء معيشة قبل إقرار قانون السلسلة ،تدفع من دون واردات ،وبالتالي يمكن أن
ينخفض العجز ،وسينخفض في حال أق ّرت السلسلة مع وارداتها بقيمة ستمئة
ّ
الملف
أو سبعمئة مليار ،وإذا كانت هناك مصلحة حتى للخزينة في معالجة هذا
واالنتهاء منه».
وكان بري استقبل وزير السياحة ميشال فرعون ،كما استقبل اإلعالمي عادل مالك
الذي قدم له كتابيه« :من رودس إلى الربيع العربي -زعماء قابلتهم» ،و»1958-
القصة ،األس��رار ،الوثائق» ،مع مجموعة من مقابالت وأج��واء لقاءات مع اإلمام
السيد موسى الصدر.
كذلك قدم الدكتور علي عواد إلى بري كتابه «الرأي العام بين الدعاية واإلعالم».

م��ن ق��وى  8آذار إل��ى التيار الوطني الحر و»المستقبل»
وآخرين متفقة على مواجهة هذا الخطر الذي يهدّد البالد.
كما أنّ تشكيل حكومة س�لام وت��واف��ق الحد األدن��ى بين
ح��زب ال�ل��ه و»المستقبل» خلق شبكة أم��ان مقبولة على
مستوى الوضع األمني ،و ّفرا الغطاء السياسي لألجهزة
األمنية ،رغ��م مصلحة البعض في التحريض المذهبي،
معطيا ً المبرر لتحريك الجماعات المتطرفة ،فهؤالء وفروا
في المرحلة السابقة بيئة مشجعة للتطرف ،من طرابلس
إلى بعض البقاع إلى بعض المخيمات.
ث��ان �ي �اً :ت��واف��ر ت�ق��اط�ع��ات إقليمية ودول �ي��ة ح ��ول عدم
تخريب الوضع الداخلي في لبنان والحرص على إبقائه
تحت سيطرة القوى األمنية ،وجرى التعبير عن ذلك في
محطات عديدة ،بينها حصول تقاطع معلومات أمنية من
األجهزة المعنية في لبنان.
ثالثاً :إثبات القوى األمنية قدرتها على األمن االستباقي
من خالل ما حصل من توقيف لعشرات الخاليا األمنية
ورؤوس إرهابية كبيرة وكان آخرها في فنادق الروشة
والقلمون وفنيدق ومناطق أخرى ،إذ أدت هذه العمليات
االستباقية إلى إفشال العديد من العمليات اإلرهابية التي
كانت تستهدف مراكز عامة وشخصيات لبنانية سياسية
وأمنية.
لكن المصادر الدبلوماسية ترجح أن تسعى الخاليا
اإلره��اب �ي��ة إل ��ى ت��وس�ي��ع رق �ع��ة إج��رام �ه��ا ك�ل�م��ا تعرضت
لضربات موجعة في لبنان ،أو في سورية ،وص��والً إلى
العراق.

خفايا
خفايا
يرى خبير
سياسي عتيق أنّ
ما تشهده الساحة
السياسية اللبنانية
اليوم يشبه مقولة
«الفن للفن» ،ألنّ ك ّل
ما يجري من حراك
ومواقف ،سواء كانت
حادة أو هادئة ،ال
يعدو كونه تقطيعا ً
للوقت بانتظار
التسويات الكبرى،
إقليميا ً ودولياً ،وهي
تسويات غير جاهزة
حتى اآلن ولن تكون
كذلك أقلّه في المدى
المنظور ،حيث ال
تزال اللعبة في إطار
ّ
عض األصابع ،ولم
تصل بعد إلى مرحلة
الحسم النهائي.

جل�سة ماراتونية لمجل�س الوزراء

�إقرار مجموعة من المرا�سيم
وترحيل ملفي الجامعة �إلى الجل�سة المقبلة
أرجأ مجلس ال��وزراء ّ
ملف التفرغ
في الجامعة اللبنانية إلى الجلسة
المقبلة ،وق��د أخ��ذ ه��ذا الملف حيزا ً
كبيرا ً ف��ي مجريات الجلسة التي
استمرت خمس ساعات ،وال��ذي ت ّم
بحثه من خارج جدول األعمال.
وكان الفتا ً أ ّنه ت ّم خالل الجلسة
ع��دد م��ن ال��م��راس��ي��م وغ��ي��ره��ا التي
أصبحت بعهدة بعض ال��وزراء بعد
الشغور في سدّة الرئاسة.
وبعد الجلسة تحدث وزير اإلعالم
رم��زي جريج ،الفتا ً إلى أنّ الرئيس
س�لام ع��رض خ�لال الجلسة نتائج
زيارته إلى الكويت ،كما عرض نتائج
مؤتمر روما وما أسفر عنه من تأليف
لجان بهدف تقديم الدعم إلى الجيش
اللبناني.
وأوضح أنّ مجلس ال��وزراء بحث
«ال��م��واض��ي��ع ال����واردة على ج��دول
األعمال ،وبعض المواضيع المثارة
من خارجه فناقشها واتخذ بصددها
ال��ق��رارات المناسبة ال سيما منها
ال��ق��رارات المتعلقة بنقل اعتمادات
من احتياطي الموازنة والموافقة
على م��ذك��رات تفاهم وق��ب��ول هبات
مقدمة لبعض ال��وزارات واإلدارات،
كما باشر المجلس بحث الموضوع
ال��م��ت��ع��ل��ق ب��ت��ع��ي��ي��ن ال��ع��م��داء في
الجامعة اللبنانية وبالتفرغ لبعض
أف��راد الهيئة التعليمية فيها ،وتقرر
استكمال البحث في هذا الموضوع
في الجلسة المقبلة».
ولفت إلى أنّ المجلس بحث أيضا ً
في موضوع النازحين السوريين
م���ؤك���دا ً «ض������رورة م��ع��ال��ج��ة ه��ذا
الموضوع بسرعة».
وأضاف« :بعد ذلك أصدر مجلس
ال��وزراء بصفته مناطا ً بصالحيات
رئاسة الجمهورية وكالة حوالى 150
مرسوماً ،ومن المق ّرر أن يعقد مجلس
ال��وزراء جلسة يوم الخميس المقبل
عند العاشرة صباحاً» .وقال« :لدينا
نحو  119بندا ً أق ّر منها اليوم أكثر من
النصف ،وقد عدنا إلى عمل طبيعي
في الجلسات ويبقى همنا األول هو
ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية
في أقرب وقت ممكن».
وبالنسبة لملفي مجلس الجامعة
اللبنانية وت��ف��رغ األس���ات���ذة ،قال
درب�����اس« :ل��ق��د بحثنا ف��ي ملفي
الجامعة وه��م��ا ملفان م��ت��وازي��ان،
وكان هناك بعض اإليضاحات حول
المعايير المعتمدة بالنسبة إلى
تعيين العمداء أو التفرغ ،وقال وزير
التربية أنه سيقدم عرضا ً في الجلسة
المقبلة لمجلس ال���وزراء وال يهمنا
أن نعرف ما هي األسماء بقدر ما أن
نكون مطمئنين للمعايير المعتمدة».

قزي

من جهته ،أكد وزير العمل سجعان
ق��زي بعد انتهاء الجلسة أنّ حزب
الكتائب «مع اإلس��راع في إنهاء هذا
الملف واإلسراع في إصدار القوانين
والمشاريع والمراسيم الضرورية
لحسم موضوع تفرغ أساتذة الجامعة
اللبنانية ،ألنه ال يعقل أن يبقى هؤالء
األساتذة الذين يستحقون التفرغ من
دون تفرغ ،فنحن نؤيد هذا المشروع
ونؤيد إنهاء تعيينات مجلس إدارة
الجامعة اللبنانية».
أما وزير التربية الياس بو صعب،
فقد أش��ار إلى «وج��ود خطر حقيقي
على الجامعة اللبنانية إذا لم يتم بتّ
قضية األساتذة المتعاقدين األسبوع
ال��م��ق��ب��ل» ،وق����ال« :ك��ن��ت آم���ل ب��أن
أزف إليكم اليوم خبرا ً جيدا ً يتعلق
بالجامعة اللبنانية ،ولكن لألسف
الملف لم يكن جاهزا ً بعد إلقراره في
مجلس ال��وزراء ،بالطبع كلكم يعلم
أنّ هذا الملف طرح للمرة األولى في

آخر جلسة عقدت في بعبدا ،أي منذ
أربعين يوما ً ومنذ ذلك التاريخ لم
أترك مرجعية سياسية إال وتواصلت
معها ،ك ّل الفرقاء من دون استثناء
حتى الذين ليس لديهم تمثيل في
الحكومة» .وأض��اف« :إنّ موضوع
التفرغ ليس سهالً وكذلك موضوع
مجلس الجامعة ،ولهذا السبب مضت
عشر سنوات ،والملفان عالقان ولكن
منذ أربعين يوما ً حتى اآلن وأنا أطرح

ه��ذي��ن الملفين ف��ي ث�لاث جلسات
لمجلس الوزراء بعد الفراغ في رئاسة
الجمهورية ،وف��ي ك��ل جلسة كان
الموضوع يأخذ نقاشا ً طويالً ،وكنت
أقول إنّ الملفات جاهزة بين يدي وأنا
حاضر لمناقشتها ،لكن كانت تحصل
بعض الخالفات».

اعتصام أساتذة «اللبنانية»

وعلى مسافة أمتار قليلة ،اعتصم

فنيش وفرعون وزعيتر وحرب خالل جلسة مجلس الوزراء في السراي

األساتذة المتعاقدون في الجامعة
اللبنانية في ساحة رياض الصلح
مطالبين الحكومة بتثبيتهم ،ودعوا
المسؤولين الى تحمل مسؤولياتهم
بإقرار هذا الملف.
وأم��ل األس��ات��ذة من الحكومة أن
تنظر بعين الرحمة إل��ى مطلبهم،
ودع���وا جميع األح���زاب إل��ى وضع
خ�لاف��ات��ه��ا ج���ان���ب���ا ً وإع��ط��ائ��ه��م
حقوقهم.

(ت ّموز)

