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سياسة

رسائل
إلى المحرر
رحل شيخ االوادم
(الشيخ فوزي حمادة)
ترجل الفارس عن حصانه
وغمرت الدموع املقل
والحزن في املفارق
يندب شيخ االوادم
والسما فتحت بوابها
تستقبل من رحل وغاب
ابدا ما خاب
من تولى وناب
كنت للسعد حراب
وما بهاب...
سعد.....
بعدك االمل....
سعدالله حمادة

المشهد السياسي

التيار :تفاهم مع المستقبل ال
أكدت مصادر بارزة في التيار
الوطني ّ
الحر أن التفاهم
مع تيار المستقبل «هدف
استراتيجي لنا ومصلحة
استراتيجية للبلد» .ونفت
وجود أي اتفاقات
تفصيلية مع تيار المستقبل
ملفات أو
حول تعيينات أو
ّ
حصص حكومية ،مؤكدة
أن ما حصل هو «تفاهمات
عامة وضرورية نسعى إلى
مثلها مع الرئيس نبيه بري»

♦♦♦

الشيخ الميقاتي
يوضح
فــوجـئــت ب ــإي ــراد اسـمـنــا ف ــي ما
ن ـش ــرت ــه «األخـ ـ ـب ـ ــار» (ال ـس ـب ــت،
 )2016/10/8من مقال بعنوان
«مشاريع للطراس ّ
مولها بهاء
الدين الحريري؟» ،جاء فيه أني
إمــام مسجد النور الطرطوسي
ف ـ ــي ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس ،وأن ـ ـ ـ ــي أل ـق ـي ــت
خطبة بعنوان «صــرخــة علماء
لـ ـبـ ـن ــان» ،دع ـ ـ ــوت ف ـي ـه ــا شـعـبــة
ّ
املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ـ ــى «أن ت ـت ــذك ــر
أن ال ـل ـب ـنــان ـيــن االس ـت ـقــال ـيــن
راه ـم ــوا عـلـيـهــا لـحـمــايـتـهــم من
أع ـ ــداء ل ـب ـنــان وأحـ ـ ــزاب ال ـســاح
والكيد الباطني ،وأنها صنعت
بطوالتها سابقًا بدعم جمهور
ً
امل ـس ـل ـمــن ف ــي لـ ـبـ ـن ــان» ،ف ـضــا
ع ــن ن ـس ـبــة م ــوق ــف إل ـ ـ ّـي يتعلق
بتوقيف سماحة الشيخ بسام
الطراس ويتناول بعض القوى
األمنية.
ُ
إنـ ـن ــي أنـ ـف ــي تـ ـم ــام ــا مـ ــا ن ـس ــب
ً
إل ـ ـ ـ ـ ّـي جـ ـمـ ـل ــة وت ـ ـف ـ ـص ـ ـيـ ــا ،ك ـمــا
أن ـف ــي ال ـص ـفــة ال ـت ــي وردت فــي
صحيفتكم.
ّ
بكل تحفظ
المحامي الشيخ محمد رشيد
الميقاتي
رد املحرر
كاتبة التقرير استندت الــى الخطبة
امل ـن ـشــورة فــي صـفـحــة هـيـئــة علماء
املسلمني على الفايسبوك ،واملنسوبة
الى الشيخ محمد رشيد امليقاتي.

ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر ب ـ ـ ـ ــارزة فـ ــي ال ـت ـي ــار
الوطني ّ
الحر لـ«األخبار» ،إن الرئيس
ّ
سعد الحريري «لم يتخط بعد املهلة
املتفق عليها» قبل تحديد موقفه من
االستحقاق الرئاسي .لكنها أشارت
إلــى أنــه ال مصلحة ألحــد في تأخير
املــوضــوع حتى نهاية الشهر ،وذلك
لتفادي اشتباك في مجلس النواب،
الذي يفترض أن يبدأ عقده العادي،
ف ــي  18الـشـهــر ال ـج ــاري (جـلـســة 18
الشهر مخصصة النـتـخــاب رؤســاء
وم ـقــرري الـلـجــان النيابية ،وليست
جلسة تشريعية) .وأشــارت املصادر
إلى أن يومي  13و 16تشرين الثاني
وما بينهما« ،تواريخ مهمة لنا».
ّ
وأك ـ ــدت املـ ـص ــادر ،م ــن ج ـهــة أخ ــرى،
«أن ـن ــا سـعـيـنــا دومـ ــا ال ــى اسـتـكـمــال
تفاهماتنا الداخلية بتفاهم مع تيار
املستقبل .وه ــذا هــدف استراتيجي
لنا ،حتى لــو أزعــج البعض .كما أن
املـصـلـحــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـلـبـلــد أن
يـتـفــق أق ــوي ــاؤه ،وخ ـصــوصــا إذا لم
يلغوا باتفاقهم أحدًا» .ولفتت الى أن
مثل هذا التفاهم «ال يستهدف أحدًا».
وشـ ـ ـ ّـددت ع ـلــى أن «م ــا ج ــرى بيننا
وب ــن تـيــار املستقبل هــو تفاهمات
عـ ّ
ـامــة وضــروريــة نسعى الــى مثلها

مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس ن ـب ـي ــه بـ ـ ــري ال ـ ـ ــذي لــم
ن ـقـ ّـصــر ف ــي ال ـحــديــث م ـعــه ،وم ــع كل
األطراف ،ألن األمر ال يتعلق بمطالب
اآلخ ــري ــن وإن ـم ــا بـمـطــالـبـنــا أي ـضــا».
ونفت «تمامًا كل ما ّ
يتردد عن ورقة
نـيــات أو صفقة أو ات ـفــاق تفصيلي
على تعيينات وملفات ،سواء في ما
يتعلق بـقـيــادة الجيش أو املصرف
املركزي أو النفط أو توزيع الوزارات
أو قــانــون االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة أو
تــأجـيـلـهــا» .وأشـ ــارت إل ــى أن الـتـيــار
«وض ـ ـ ــع إطـ ـ ـ ــارًا ع ــام ــا ل ـل ـح ــدي ــث مــن
ضمنه مع الجميع ،وليس مستعدًا
للتنازل من أجل الرئاسة عن أي من
حـقــوقــه ،أو عــن مصلحة الـبـلــد ،كما
أنــه ليس مستعدًا لـ ّتــوزيــع الرئاسة
حصصًا وإال لن يتبقى منها شيء».
وفـ ــي ال ـش ـك ــل ،ي ـع ـنــي ان ـع ـق ــاد هيئة
مكتب مجلس النواب ،اليوم ،إشارة
إلى قرب عقد جلسة تشريعية .غير
أنــه ،في ظل الظروف الحالية ،حيث
يتوقف كل شيء على مسار التسوية
امل ـف ـتــرضــة ال ـت ــي يـمـســك بـخـيــوطـهــا
رئ ـ ـي ـ ــس ت ـ ـي ـ ــار امل ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ،ي ـب ـق ــى
ّ
مصير الجلسة التشريعية معلقًا،
وخصوصًا مع وضع التيار الوطني
الحر وحزب القوات اللبنانية شرط
إدراج قــانــون االنـتـخــاب على جــدول
أعمال الجلسة التشريعية املفترضة،
ّ
وإل ف ـ ــإن قـ ـ ــرار ال ـط ــرف ــن أبـ ـع ــد مــن
م ـق ــاط ـع ــة ال ـج ـل ـس ــة ،أو ك ـم ــا ت ـقــول
مصادر نيابية قواتية لــ«األخـبــار»:
«تـصـعـيــد امل ــوق ــف ل ــن يـقـتـصــر على
املقاطعة ،من املمكن أن نرفض عقد
ً
الجلسة أصال».
وبـحـســب امل ـع ـلــومــات ،ف ــإن الـنــائـبــن
أنطوان زهرا وسيرج طورسركيسيان
سيعمدان اليوم الى اقتراح خيار من
اثننيّ :إما وضع قانون االنتخاب على
جـ ــدول أع ـم ــال الـجـلـســة التشريعية
املفترضةّ ،
وإما اقتراح تأجيل وضع
جـ ــدول أع ـم ــال الـجـلـســة التشريعية
إلــى مــا بعد جلسة  18الشهر ،وتــرك
ترتيب ج ــدول األعـمــال لهيئة مكتب
مجلس ال ـنــواب الـجــديــدة ،وبالتالي

العونيون والقواتيون يشترطون لحضور الجلسة التشريعية وضع قانون
االنتخاب على جدول أعمالها (مروان طحطح)

مصادر التيار :التفاهم
مع المستقبل هدف
استراتيجي لنا ومصلحة
استراتيجية للبلد
العونيون :الحريري
ّ
لم يتخط بعد المهلة
المتفق عليها وال
مصلحة ألحد بالتأخير

كسب الوقت لحني اتضاح مجريات
ّ
ويعول القواتيون
الحدث الرئاسي.
وال ـ ـع ـ ــون ـ ـي ـ ــون ع ـ ـلـ ــى م ـ ــوق ـ ــف تـ ـي ــار
املستقبل بدعم مطالبهم ،عبر موقفي
نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـن ــواب فــريــد
م ـكــاري وال ـنــائــب أحـمــد فتفت خــال
جـلـســة الـ ـي ــوم ،اس ـت ـن ــادًا إل ــى الــوعــد
الذي كان الحريري قد قطعه للقوات
والتيار الوطني ّ
الحر بعد آخر جلسة
تشريعية أقرت فيها بنود مالية ،بأن
ال يحضر أي جلسة ملجلس النواب
ما لم يكن على جدول أعمالها قانون
االنـتـخــاب .وفــي حــن تـقــول املـصــادر
القواتية إن «فتفت سيكون في كلتا
الحالتني متضامنًا مع موقفنا» ،فإن
مـكــاري يتمايز بموقفه الــداعــي ّإلى
عـقــد جلسة تشريعية بـغــض النظر

تقرير

قرار من «النصرة» بإنهاء وجود «داعش»
عـ ـلـ ـم ــت «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» أن «ج ـب ـه ــة
ال ـ ـن ـ ـص ـ ــرة» االرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة ات ـ ـخـ ــذت
ق ــرارًا بــإنـهــاء وج ــود «داعـ ــش» في

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.
أبو بكر الرقاوي

ع ــرس ــال وم ـن ـط ـقــة ال ـق ـل ـم ــون ،وأن
«إع ــدام» مسؤول فرقة االغتياالت
فــي تنظيم «داعـ ــش» فــي القلمون
السوري «أبو بكر الرقاوي» يأتي
في هذا السياق.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت املـ ـعـ ـل ــوم ــات أن ال ـش ـي ــخ
مصطفى الحجيري ،امللقب بـ «أبو
ط ــاق ـي ــة» ،ال ـ ــذي كـ ــان م ــدرج ــا عـلــى
الئـ ـح ــة االغـ ـتـ ـي ــال لـ ــدى «داع ـ ـ ــش»،
ي ـ ـ ــؤدي دورًا ب ـ ـ ـ ــارزا فـ ــي ال ـح ـم ـلــة
التي تسعى إلــى تصفية التنظيم
االرهابي.
وق ـ ــد بـ ـ ــدأت الـ ـح ــرب ال ـف ـع ـل ـيــة بــن
الـتـنـظـيـمــن قـبــل نـحــو أسـبــوعــن،
بإشارة من أمير «جبهة النصرة»
فـ ــي الـ ـقـ ـلـ ـم ــون أبـ ـ ــو م ــال ــك ال ـت ـل ــي،
وال س ـي ـمــا ب ـع ــد ّازدي ـ ـ ــاد عـمـلـيــات
االغ ـت ـي ــال ال ـت ــي نــفــذهــا «داع ـ ــش».
ّ
وب ـح ـســب امل ـ ـصـ ــادر ،ف ـ ــإن الـحـمـلــة
س ـت ـت ــوس ــع الحـ ـق ــا ل ـت ـش ـمــل وادي
مـ ـي ــرا ،ال ـخ ــاض ــع ل ـن ـفــوذ مـسـلـحــي

ورد اسم أبو بكر
الرقاوي للمرة األولى
بعد الهجوم االنتحاري
على القاع

«داعش» في الجرود املقابلة للقاع
ورأس بعلبك.
وقد ُعثر على جثة الرقاوي ،القيادي
األمني في «داعــش» ،منتصف ليل
السبت في عرسال مصابة بطلقات
ّ
نــاريــة .وأك ــدت معلومات أمنية أن
«ال ـن ـصــرة» أج ـه ــزوا عليه
عـنــاصــر ُّ
بعد قرار اتخذ على مستوى قيادة
التنظيم في القلمون.

وتـ ـ ـ ـ ـ ــردد اسـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــاوي لـ ـلـ ـم ــرة
األول ـ ــى ب ـعــد ال ـه ـج ــوم الـ ــذي نـفــذه
خمسة انتحاريني فــي بلدة القاع
ف ـ ــي شـ ـه ــر رمـ ـ ـض ـ ــان املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،إذ
ّ
أفـ ـ ــاد أح ـ ــد امل ــوق ــوف ــن بـ ـ ــأن اث ـنــن
م ــن االنـ ـتـ ـح ــاري ــن ك ــان ــا ي ــأت ـم ــران
بأوامره.
ّ
والــرقــاوي (حسني حمود العلي)،
نسبة الــى مدينة الــرقــة الـســوريــة،
كــان مـســؤول فــرقــة االغـتـيــاالت في
ً
التنظيم املتشدد ،الذي أمعن قتال
فــي أب ـنــاء عــرســال بـتـهــم مـتـعــددة،
م ـن ـهــا «الـ ـ ـ ــردة وال ـع ـم ــال ــة ل ـلــدولــة
اللبنانية وحــزب الله أو التعاون
مــع الـشـيـعــة» .وق ــد ج ــرى الـتـعــرف
الـ ــى هــوي ـتــه ب ـعــد ن ـقــل ج ـث ـتــه الــى
مستشفى الرحمة.
وب ـح ـس ــب املـ ـص ــادر األمـ ـنـ ـي ــة ،ف ــإن
الـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــاوي ،ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـع ـ ــرف ايـ ـض ــا
بـلـقــب «أب ــو ه ــاج ــر» ،وال يـتـجــاوز
عمره الثالثني عامًا ،تولى تنفيذ

