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حمليات �سيا�سية

ال جل�سة عامة وال لجنة توا�صل
بانتظار ت�سوية حزب اهلل « -الم�ستقبل»

�أهالي الع�سكريين �سيجولون على القيادات لك�شف المعرقلين

عون� :أي تفاو�ض مع الإرهابيين له ثمن

هتاف دهام
أعلن رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري أن ال جلسة عامة للتصويت
على ق��ان��ون انتخابي م��ع انتهاء
مهلة الشهر لعمل اللجنة المكلفة
دراسة قانون االنتخاب إفساحا ً في
المجال أمام رئيس الجمهورية في
إب��داء رأي��ه في القانون االنتخابي،
فتيار المستقبل غير مستع ّد للذهاب
إل��ى جلسة عامة قبل االنتخابات
ال��رئ��اس��ي��ة ،وك��ذل��ك رئ��ي��س الحزب
التقدمي االش��ت��راك��ي النائب وليد
جنبالط ،فيما أعلن نواب كتلة الوفاء
للمقاومة أنّ الذي يق ّرره الرئيس بري
يسيرون به.
أب��ل��غ ب��ري ن���واب ل��ق��اء االرب��ع��اء
أنه اتفق مع رئيس لجنة التواصل
روبير غانم ،انّ اجتماعات اللجنة
لن تتوقف ،إنما أُرجئت إلى ما بعد
األعياد .إال أنّ السؤال هل ستجتمع
ه��ذه اللجنة التي دخلت ف��ي أزم��ة
فعلية؟
تؤكد مصادر نيابية لـ«البناء»
«أنه في حال وافق تيار المستقبل على
االستمرار في حضور الجلسات ،مع
امتناع حليفه القواتي عن الحضور،
بعدما أعلن النائب ج��ورج ع��دوان
تعليق المشاركة في االجتماعات،
فإنّ اللجنة ستعاود انعقاد جلساتها
بخاصة أنّ رئيسها أعلن أنّ اللجنة
مستم ّرة في مهماتها» .في المقابل
ش �دّدت مصادر نيابية أخ��رى على
«أنّ طبيعة ال��ح��وار القائم داخ��ل
جدران قاعة لجنة االدارة والعدل ال
يفضي ،ولن يفضي الى نتيجة ،فهو
أشبه بحوار الطرشان» .ما يعني
سيؤجل إلى
أنّ ملف االنتخابات
ّ
وقت الحق ،وسيكون كما قال النائب
عن كتلة لبنان الحر الموحد اميل

بري مستقبال نواب لقاء االربعاء
رحمة ضمن تسوية شاملة .تسوية
تنتظر حوار المستقبل  -حزب الله
واالنتخابات الرئاسية.
وفي السياق ،تحدث الرئيس بري
عن ح��وار ح��زب الله – المستقبل،
وأعلن أنه يسير في شكل جيد ،وأنّ
مستشار الرئيس سعد الحريري
ن��ادر الحريري والوزير علي حسن
خليل التقيا أول م��ن ام��س لوضع
الرتوش األخيرة على جدول األعمال
ال���ذي سيستثني األم���ور المعقدة
التي من الصعب ايجاد حلول لها،
كسالح حزب الله ،وتدخل الحزب
ف��ي س��وري��ة والمحكمة ال��دول��ي��ة.
ونقل ن��واب االربعاء عن بري قوله
ل��ـ«ال��ب��ن��اء»« :إن ارس���ال المملكة
العربية السعودية وراء أقطاب تيار

(حسن ابراهيم)
المستقبل (رئيس كتلة المستقبل
ف���ؤاد ال��س��ن��ي��ورة ،وزي���ر الداخلية
نهاد المشنوق ،النائبان السابقان
غطاس خوري وباسم السبع ،ومدير
مكتب الرئيس سعد الحريري نادر
الحريري) سينعكس ايجابا ً على
الحوار الذي ستعقد الجلسة األولى
منه بين معاون االمين العام لحزب
الله الحاج حسين الخليل ،ون��ادر
الحريري في فترة ما بين العيدين.
وف��ي حين ،أك��دت م��ص��ادر نيابية
ان الحوار المرتقب لن يدخل في اسم
الرئيس المرتقب للجمهورية اال أنه
يساعد على انجاز االستحقاق الرئاسي،
توقع الرئيس بري بحسب زواره ان
يتبلور الحراك الدولي بعد مدة قصيرة
في انجاز االستحقاق الرئاسي.

ف��ي غضون ذل��ك ،أك��دت مصادر
نيابية ف��ي  14آذار لـ«البناء» ان
زي���ارة رئيس ح��زب ال��ق��وات سمير
جعجع مهمة ج��دا ً وت��أت��ي ف��ي ظل
التطورات االقليمية ،وأن الرئاسة
ف��ي ل��ب��ن��ان ب��ات��ت مرتبطة بالحل
ال��س��ي��اس��ي ف��ي س���وري���ة ،فحديث
الموفد الرئاسي الروسي ميخائيل
ب��وغ��دان��وف ع��ن تسهيل اي��ران��ي
لالنتخابات الرئاسية في لبنان،
ودور أقوى اليران في سورية ليس
بالمصادفة .ولم تستبعد المصادر
أن نرى موقفا ً لجعجع باتجاه إطالق
مبادرة ،بالتنسيق مع تيار المستقبل
وبإيعاز سعودي لحل توافقي في
االنتخابات الرئاسية ،يحظى برضى
بكركي وبإجماع مسيحي.

ق�����رر أه����ال����ي ال��ع��س��ك��ري��ي��ن
المحتجزين لدى «جبهة النصرة»
و»داع���ش» تشكيل لجنة ستقوم
بجوالت على رؤساء األحزاب لوضع
النقاط على الحروف ،لوقف تقاذف
التهم بعرقلة المفاوضات .وفيما زار
وفد من أهالي العسكريين رئيس
تكتل التغيير واالص�ل�اح العماد
ميشال ع��ون أم��س ،أعلن الشيخ
عمر حيدر ف��ي ب��ي��ان أننا سنزور
غ��دا ً (ال��ي��وم) األم��ي��ن ال��ع��ام لتيار
المستقبل احمد الحريري ،وسنطلب
موعدا ً من االمين العام لحزب الله
السيد حسن نصر الله» ،معلنا ً «أننا
بدأنا تحركا ً جديا ً لكشف المعرقلين
ونزع االقنعة عن وجوههم».
وتمنى العماد ع��ون على خلية
االزم��ة أن تفيد االهالي بما يجري
ألن المسألة ضرورية .وقال« :يجب
انتداب ضابط من قوى األمن ومن
ال��ج��ي��ش ل��م��واك��ب��ة األه���ال���ي ،وأن
يقدّموا لهم ك ّل المعلومات المتوافرة
ح��ول ه��ذه القضيّة ،كما يجب أن
ي��ش��ارك م��ن��دوب ع��ن األه��ال��ي في
اجتماعات خليّة األزم��ة .يجب أالّ
نخاف من الحقيقة ،فالحقيقة تقوم
بإنصاف الجميع ،ويجب أن يعرف
أصحاب العالقة بصورة خاصة كل
خبر يتعلّق بالموضوع سيئا ً كان أم
جيداً» ،آمالً من خلية األزمة أن تن ّفذ
ه��ذه التوصية نظرا ً ال��ى أهميتها
وضرورتها».
وق�������ال :ب���م���ج��� ّرد أن أص��ب��ح
ال��ع��س��ك��ري��ون م��خ��ط��وف��ي��ن ل��دى
اإلرهابيين ،ص��ار هناك أم��ر واقع
يقضي بالتفاوض ،وكل تفاوض ال
بد أن يكون له ثمن .ولكن السؤال
لماذا تركوهم يرحلون عندما كانوا
مط ّوقين؟! ال يدّعي أح � ٌد أ ّنهم لم
ي��ك��ون��وا م��وج��ودي��ن ف��ي ع��رس��ال.

مقبل تر�أ�س اجتماع ًا للجنة
مبان حكومية
المقترحات لإن�شاء ٍ

م�س�ؤول بريطاني في عين التينة وال�سراي

�إلوود النتخاب رئي�س يقود
لبنان في مواجهته التحديات
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ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل اجتماعا ً
في السراي الحكومية للجنة الوزارية المكلفة إعداد المقترحات والمشاريع
الالزمة إلنشاء مبانٍ حكومية على عقارات تملكها الدولة ،في حضور أعضاء
اللجنة الوزراء :غازي زعيتر ،نبيل دي فريج ورمزي جريج ،مديرعام األبحاث
والتوجيه نتالي يارد حيث تابعت التداول في الموضوع وناقشت اآللية الواجب
اتباعها إلقامة األبنية المقترحة واتفق على عقد جلسات الحقة لمتابعة البحث
ُتخصص إلعداد تقرير يتضمن اآللية من أجل إقرارها في جلسة الحقة تمهيدا ً
لعرض هذا التقرير على مجلس الوزراء.

عون متحدثا بعد استقباله اهالي العسكريين
ّ
تدخل علماء المسلمون في
عندما
إنّ
المخطوفين
ال��م��وض��وع ق��ال��وا
سيتح ّررون ،وق��ال «أب��و طاقية»
آن����ذاك «ه����ؤالء أوالدُن�����ا وه���م في
ضيافتنا» ،وأعتقد أ ّنهم ظهروا على
شاشات التلفزة يشربون وإياهم
القهوة».
وش���دد على «أن الخطأ حصل
ف��ي ال��ب��داي��ة ،ع��ن��دم��ا ُف��ت��ح طريق
االنسحاب للمسلحين قبل أن يطلقوا
العسكريين ،أم��ا ال��ي��وم وبعد أن
وقعت الواقعة وصار العسكريون
بيد اإلرهابيين فال بد من التفاوض،
وك��ل تفاوض يقتضي دف��ع الثمن،
والمقايضة من ه��ذه االث��م��ان ،لكن
ضمن القوانين اللبنانية».
واعتبر علي عقيل خليل ال��ذي

(شربل نخول)

ت��ح��دث ب��اس��م ال��وف��د «أن اللجنة
خرجت مرتاحة من عند العماد عون
ولدينا تطمينات» ،وق��ال« :العماد
عون كان قائد جيش سابقا ً ويعرف
ما يقول .وقد سلمنا الملف ليد امينة».
وبعد عودتهم ال��ى ساحة رياض
الصلح ،تال الشيخ عمر حيدر بيانا ً
باسم االهالي أعلن فيه «اننا بدأنا
ت��ح��رك�ا ً ج��دي �ا ً لكشف المعرقلين
ون����زع االق��ن��ع��ة ع��ن وج��وه��ه��م».
وط��ال��ب االه��ال��ي ب��م��ش��ارك��ة اح��د
أعضاء اللجنة في اجتماعات خلية
االزم��ة .وردا ً على سؤال عن تهديد
«داع���ش» ب��إع��دام عسكريين غ��داً،
قال حيدر «ال تواصل مع الخاطفين
م��ن قبلنا ،وال��م��ف��اوض��ات ووق��ف
القتل م��ن واج��ب��ات ال��دول��ة ونحن

لن نعلمها ما يجب فعله لحماية
العسكريين من االع��دام ،كما نأمل
م��ن «داع����ش» ال��ت��راج��ع ع��ن ق��رار
تصفية العسكريين غدا ً (اليوم)».
وفي السياق ،أكد األمين العام لتيار
المستقبل «أن لنا ملء الثقة بخلية
االزم���ة المعنية ب��ح� ّل ه��ذا الملف
ونتابع عملها» ،وأوضح «أن الملف
صعب ،والخلية تعمل على التوفيق
بين عدم «اهانة» كرامة الدولة من
جهة وإال يُصبح هذا الملف سابقة
لتكرار ح���وادث مماثلة» ،وآس��ف
«ألننا ح ّولنا الخاطفين من مجرمين
الى العب اساسي في الحياة اليومية
في البلد كـ «شرطة بيروت» في فتح
الطرقات وإغالقها».

�سلم المدعي العام المالي ملفات ب�سرقة م�شاعات لقرى جنوبية

خليل :ال غطاء �سيا�سي ًا على �أحد

الراعي ي�ستقبل لجنة �إحياء
مئوية �إبادة ال�شعب الأرمني
استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح
البطريركي في بكركي ،وفد اللجنة المركزية إلحياء المئوية إلبادة الشعب
األرمني برئاسة مطران األرم��ن األورث��وذك��س في لبنان شاهيه بانوسيان،
وجرى عرض لمبادرة وضع نصب تذكاري أرمني في الصرح البطريركي،
كعالمة على الوحدة المسيحية بين الكنائس وكعربون تقدير من الشعب
األرمني الى البلد الذي احتضنه واستضافه منذ عام  1915إثر اإلبادة األرمنية.
كما التقى الراعي النائبين السابقين جبران طوق والياس سكاف الذي اطلعه
على األخطار البيئية واإلقتصادية والصحية التي تهدد منطقة زحلة والجوار،
في حال تم الشروع في بناء معمل اإلسمنت المزمع انشاؤه في السهل .وأكد
سكاف «أن القانون وجد ليكون في خدمة الشعب وليس العكس ،لذلك يرفض
أبناء المنطقة تنفيذ هذا المشروع الذي يهدد سالمة صحتهم وحياتهم».

سالم و الوود خالل لقائهما امس
جال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق االوسط
وشمال افريقيا توبياس إل��وود والسفير البريطاني في
لبنان طوم فليتشر على السياسيين اللبنانيين ،واستهل
زيارته بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور
المستشار االعالمي علي حمدان ،وجرى عرض االوضاع
والتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.
وزار المسؤول البريطاني رئيس الحكومة تمام سالم في
السراي الحكومية ،حض القادة اللبنانيين على التحاور
من أجل انتخاب رئيس جديد يقود لبنان في مواجهته
للتحديات الكثيرة التي تعترضه».
وأكد «دعم بريطانيا المستمر ألمن لبنان واستقراره
وازده�������اره» ،الف��ت��ا ً إل���ى «أن����ه ي��ج��ب ان ال نستخف

ب��ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ل��ب��ن��ان ،ون��ح��ن سنبقى
ال��ى جانب ال��دول��ة اللبنانية ف��ي مكافحة االره���اب».
وعبّر عن تقديره للبنان وحكومته في االستجابة الى االزمة
االنسانية ،وقد بلغ دعم بريطانيا وحدها حتى اليوم 273
مليون دوالر أميركي لمساعدة الجيش اللبناني على بناء
قدراته ،ومساعدة لبنان على استضافة أكثر من مليون
نازح من سورية ،عبر القيام بنشاطات انسانية وتنموية
وعبر دعم الذين يعملون على تعزيز االستقرار السياسي».
وقال« :لقد أصبحت بريطانيا عضوا ً في صندوق االئتمان
المتعدد االطراف بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية
بمساهمة بلغت  30مليون دوالر أميركي لتصبح أكبر جهة
مانحة»

جنبالط :لت�ستقل ال�سلطة
الفل�سطينية بدل تغطية االحتالل
أع��ل��ن رئ��ي��س ال��ح��زب التقدمي االش��ت��راك��ي النائب
ول��ي��د جنبالط «أن السلطة الفلسطينية ه��ي سلطة
«نظرية».
وق��ال عبر «تويتر»« :سلطة نظرية ،ع��ذرا ً للتعبير،
تعشق التسوية من أج��ل التسوية في ظل استيطان
مستمر، ما هي الخسارة لو تمسكت بمشروعها الذي
يحدّد إنهاء اإلحتالل بعد عامين؟ ال شيء سوى الفيتو
األميركي المعروف ،رحمة الله على شهداء فلسطين،
رحمة الله على أبو جهاد خليل الوزير ،سلطة ال يتعدى

نفوذها حدود رام الله لكن تظن أن إنهاء اإلحتالل يأتي
من خالل المفاوضات من أجل المفاوضات».
وتابع« :في هذا الوقت ،المستعمرات تتوسع والقدس
تترنح .إنها مسألة وق��ت قبل أن يبني اﻻسرائيليون
المعبد ،والسلطة الفلسطينية اختارت االقتراح الفرنسي
بدل اقتراحها لتقديمه إلى مجلس األمن ،وهذا االقتراح ال
يحدد مهلة زمنية إلنهاء اإلحتالل .قلتها في الماضي أنه
أفضل على هذه السلطة االستقالة بدل تغطية االحتالل
في شكل غير مباشر».

طعمة :ت�سليح الجي�ش يتيح مواجهة الإرهاب
أعلن عضو اللقاء الديموقراطي
ال��ن��ائ��ب نعمة طعمة «أن تسليح
الجيش اللبناني سيكون له وقعه
ودوره أمام ما يحيط بلبنان والمنطقة
من أخطار وتطورات ومتغيرات هائلة
وف��ي إط���ار م��ا يضطلع ب��ه الجيش
اللبناني من دور متقدم في مواجهة
اإلره������اب وت��ض��ح��ي��ات��ه ال��ج��س��ام
عبر مسيرة م��ن ال��ش��ه��داء األب��ط��ال
األب�����رار» ،الف��ت �ا ً إل��ى «أن الموقف
االي��ج��اب��ي م��ن قبل ال��ري��اض تجاه
المسيحيين يصب في خانة االعتدال

واالن��ف��ت��اح وتقديرها لكل م��ا يعزز
التعايش االسالمي  -المسيحي».
وق��ال في تصريح :إن انجاز عملية
تسليح الجيش اللبناني بعد التوقيع
الذي حصل في اليرزة بين الجيش
اللبناني والجهة الفرنسية المنتجة
للتسليح ،سيتيح للجيش مواجهة
اإلرهاب وتعزيز قدراته بعد المكرمة
ال��س��ع��ودي��ة ال��ت��ي ك���ان ل��ه��ا ال��وق��ع
االيجابي وه��ي هبة غير مسبوقة
وج�����اءت ف���ي م��وق��ع��ه��ا الصحيح
للمؤسسة العسكرية».

ولفت إلى «أن اللقاءات األخيرة
التي تشهدها الرياض مع المسؤولين
اللبنانيين تأتي في سياق التشاور
وال��ت��واص��ل ،م��ؤك��دا ً أن��ه وم��ن خالل
اطالعه على مسار األوض���اع ودور
المملكة فإنها تحرص على انتخاب
رئيس للجمهورية ألن ذل��ك يعزز
االستقرار وله مفاعيل ايجابية على
كافة الصعد ،إال أنها تعتبر ذلك شأنا ً
لبنانيا ً وال تتدخل ال من قريب أو من
بعيد بهذا االستحقاق او تسعى الى
تسويق هذا المرشح وذاك».

�أو�سترغارد :الدنمارك تبذل
ما في و�سعها لم�ساعدة لبنان
بحث وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في مكتبه في ال��وزارة،
التطورات العامة وانعكسات األزمة السورية على لبنان مع وزير الداخلية
والشؤون االقتصادية الدنماركي مارتن اوسترغارد الذي أشار إلى «أن بالده
تشدد على االلتزام بإيجاد حلول سياسية لالزمة السورية المستمرة خصوصا ً
على الصعيد االنساني في السنوات المقبلة» ،الفتا ً إلى «أنها ستبذل ما في
وسعنا لمساعدة لبنان في هذه االزمة».
وك����ان ال���وزي���ر ال��م��ش��ن��وق ع���رض م��ع رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة ش��رك��ات
سيفال الفرنسية رج��ل األعمال الفرنسي غيلز ريمي يرافقه رج��ل االعمال
اللبناني ج��ورج ق��زي ،في األوض��اع االقتصادية واالستثمارية في لبنان.
وتناول المشنوق مع النائب هادي حبيش والنائب السابق مصطفى هاشم
أوضاع منطقة عكار وشؤون إنمائية تتعلق بها.

�سعد يلتقي وفد لقاء الأحزاب
استقبل األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد في مكتبه
في صيدا وف��دا ً ضم لقاء األح��زاب اللبنانية الوطنية واالسالمية ،ولجنة
المتابعة المشتركة اللبنانية والفلسطينية في إقليم الخروب وفاعليات.
وهنأ الوفد سعد بانتهاء أعمال المؤتمر العام الثاني للتنظيم بنجاح ،وجرى
التشاور في المستجدات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية.

مخزومي من بكفيا:
العالم لن ي�ساعدنا �إذا لم ن�ساعد �أنف�سنا
جدد رئيس حزب الحوار فؤاد مخزومي الدعوة «النتخاب رئيس للجمهورية
دونما تأخير أو تلكؤ» .وأمل مخزومي بعد زيارته رئيس حزب الكتائب الرئيس
أمين الجميل في دارت��ه في بكفيا ،في أن ينجح الحراك الفرنسي -الروسي
اإليراني في المساعدة على التوصل إلى حلحلة في هذا الملف ،لكنه لفت
القوى السياسية المعنية بالحكم إلى أن تسويات إقليمية تجري في المنطقة،
ومن الضروري التركيز على التوافق والبدء بالتغيير في التعامل والنظرة إلى
المناطق والمحافظات ،الفتا ً إلى أن «العالم لن يساعدنا إذا لم نساعد أنفسنا».
وأشار إلى «أنه يتفق مع الجميل على ضرورة إنهاء هذه األزمة بالتوافق على
رئيس للجمهورية ووضع حد للفراغ الرئاسي».
وكان استقبل النائب السابق مصباح األحدب في دارته بيت البحر والتقى
الوزير السابق نقوال نحاس إلى مأدبة غداء.
كما شارك مخزومي في حفل نظمته جمعية متخرجي المقاصد اإلسالمية في
بيروت ،برعاية وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر ،لتكريم أعضائها في
القطاع الهندسي ،المتخرجين من ثانوياتها قبل عام .1965

(ت ّموز)

خليل مع حمود وابراهيم
أكد وزير المال علي حسن خليل ضرورة دعم السلطة
القضائية وتغطية كل القوى السياسية والمعنيين لعمل
ال حدود له لسلطتها من أجل إع��ادة ثقة الناس بالدولة
ومؤسساتها» معتبرا ً «أن ال إمكانية لتعزيز هيبة الدولة
ومكانتها من دون قضاء نزيه ،قوي ،قادر وعادل مغطى وال
يتأثر بأي تدخل سياسي».
ك�لام خليل ج��اء في المؤتمر الصحافي ال��ذي عقده
في قصر العدل بعد لقائه رئيس مجلس القضاء األعلى
القاضي جان فهد والمدعي العام المالي علي ابراهيم،
والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ،شرح فيه
أهداف الزيارة واالج��راءات المتخذة من وزارة المال في
ما خص الشؤون العقارية والمساحة وأمانات السجل
العقاري.
وكشف «أنه سلم اليوم المدعي العام المالي سبعة
ملفات لسبع قرى جنوبية تتضمن سرقات لمشاعات
الدولة اللبنانية ،وكنا أرسلنا قبل اليوم ملفات اضافية
عما كنا قد أرسلناه .وهذا يدل على أنه إذا ما فتحت الملفات
تصبح األمور من مسؤولية الدولة ،وفي موازاة مسؤولية
هيئات المجتمع المدني وال��م��ؤس��س��ات والمواطنين
العاديين ،لتزويدنا المعطيات كافة ،ولن تكتمل أي اشارة
أو أي قضية أو ملف أن يفتح أو إخبار ،إال إذا كان مدار
تحقيق جدي».
وقال« :ليس صحيحا ً أن المؤسسات ساقطة ،وال يمكن
أن تؤمن الخدمات إال بالطرق الملتوية ،بل على العكس،
فإن أي خطوة جدية من أي وزارة أو إدارة ،إذا ما استكملت
من القضاء وتمت متابعتها ووضعت األمور في نصابها
نكون قد وضعنا دولتنا على سكة النهوض الحقيقية
وعززنا االستثمار».
وت��اب��ع« :حين نعيد الثقة بالقضاء وال��دول��ة نعزز
االستقرار االجتماعي واالقتصادي والمالي ،ويكون لدينا
تحريك جدي وفعلي لعمل القضاء ،وثواب وعقاب ،فنصل
إلى النتيجة المرجوة».
وشدد على «أن الخطوة التي أطلقتها وزارة المال بفتح
ملف الشؤون العقارية وأمانات الشؤون العقارية في

المناطق في كل ما يتصل بعملها في المساحة وغيرها،
ليس أم��را ً طارئا ً ينتهي مفعوله بعد أي��ام ،بل هو عمل
مستمر وسيتابع جديا ً من أجل إيصال األمور إلى خواتيمها
بمحاسبة كل مخالف وإعادة االنتظام إلى اإلدارة العامة
وإعادة ثقة المواطن بعمل هذه اإلدارة وإلغاء كل المزاريب
البديلة عن واردات الدولة وكل ما تكرس عرفا ً بأنه حق
للموظفين على حساب مالية الدولة وعلى حساب مالية
المواطن ،وأيضا ً كل األع��راف التي س��ادت ،بحيث أنه ال
يمكن تمرير أي معاملة من دون رش��وة واعتماد الدفع
الموازي ،وهذا قد يكون صعبا ً لكنه ليس مستحيالً ،وعدم
استحالته تتطلب جهدا ً ومتابعة من قبل الوزارة والقضاء
المختص».
وأكد «أن مسؤوليتنا وإرادتنا تقتضي أن نبقى نتابع
للحظة االخ��ي��رة ،وأن يعود للدولة كل متر من القرى
والمواطنين مشاع سرق أو مسح بطريقة غير مشروعة
ألنه حق لهم ،ورسالتي أال يعتقد أحد أن هذه القضية
مرتش وال شخص م��ارس عملية
ف��ورة وتمر .ال موظف
ٍ
السطو والسرقة على امالك الدولة ومشاعات المواطنين إال
وسيحاسب ،هذا أمر سنتابعه».
وإذ شدد على «أنه ال يمكننا أن ننفي أن هناك الكثير من
المحسوبيات في هذا البلد ،وعلى كل المستويات .وحين
أخذنا ونأخذ اإلجراء الذي نحن في صدده وتبدأ القوى
السياسية بالتدخل ،يعني األمر أن هناك محسوبيات ،لكن
هل يكبلنا ،أم يجعلنا نتطلع الى فرص أفضل؟ فإذا مارسنا
على االشخاص الذين يتمتعون بتغطية سياسية ،الحق
والعدل ،وتمت مالحقتهم ومحاسبتهم ،عندها سترتدع
الناس وتخاف .وحين بدأت النيابة العامة باستدعاء
المخالفين لمس الناس تحسنا ً كبيراً ،أما الخوف فيكمن
في أن يتم التراجع عما بدأ العمل به أو أن يكون ما حصل
فورة وتمر ،لكن إذا كنا جديين فسنلمس إيجابية نحو
األفضل ،بحيث سيشعر من كان مدعوما ً أن ال سقف وال
تغطية من أحد عند أول مخالفة يرتكبها».

الحريري :لت�ضافر جهود العالم لمواجهة الإرهاب
أب���رق ال��رئ��ي��س سعد الحريري
إل��ى الرئيس الباكستاني مأمون
حسين ورئيس الوزراء نواز شريف،
مستنكرا ً «بشدة االعتداء اإلرهابي
ال��ذي استهدف ط�لاب�ا ً ف��ي مدرسة
في منطقة بيشاور الباكستانية»،
وواص���ف���ا ً «ه���ذا ال��ع��م��ل اإلج��رام��ي
بالبشع والمنحط ويعبر عن العقلية
الدموية لهذه الجماعات اإلرهابية
ونظرتها الحاقدة اإللغائية الى كل
أب��ن��اء المجتمع ال��ذي��ن يعارضون

ممارساتها».
وق��ال« :لقد فجعنا باألمس كما
فجع العالم كله باالعتداء اإلرهابي
على ال��ت�لام��ذة األب��ري��اء ،وال���ذي ال
ي��ب��رره أي سبب ك��ان��ت ت��ت��ذرع به
الجماعات اإلرهابية المرتكبة لمثل
ه��ذه الممارسات ،األم��ر ال��ذي بات
يدق ناقوس الخطر أكثر من أي وقت
مضى لتضافر جهود العالم لمواجهة
هذه الجماعات والقضاء عليها».
وأض��اف« :إن لبنان ال��ذي عانى

وي��ع��ان��ي ح��ت��ى ال��ي��وم خ��ط��ر ه��ذه
الجماعات اإلرهابية وممارساتها،
يعي خطورة مثل ه��ذه االرتكابات
اإلره��اب��ي��ة وتأثيرها السلبي على
كل نواحي الحياة العامة وضررها
الفادح على تطور المجتمع والبشرية
في آن ،وكان أول من حذر من خطورة
التغاضي عن هذه الجماعات والدول
ال��ت��ي ت��رع��ى وت��دع��م ممارساتها
اإلجرامية والتي تتعارض مع أبسط
القيم األخالقية والمفاهيم الدينية».

