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مناطق

لكم الأفواه في لبنان
المحكمة الدولية تتعدّ ى �صالحياتها
لتن�صب نف�سها �سلطان ًا ّ
ّ

«القومي» ينعى المنا�ضل
فادي حنا ابراهيم

الإعالم يت�ضامن مع نف�سه بغياب الوزير!

نعى ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االج��ت��م��اع��ي إل����ى األم�����ة وع��م��وم
السوريين القوميين االجتماعيين
في الوطن وعبر الحدود ،المناضل
فادي حنا ابراهيم (مفوض مفوضية
وندسور في الحزب).
الراحل من مواليد كفر عقا ـ الكورة
 ،1958انتمى إلى الحزب عام .1979
وعرف بمناقبيته وإقدامه ،وكان مثاال ً
للقومي االجتماعي المؤمن بقضية
ّ
تساوي وجوده.
عيّن مفوضا ً لمفوضية وندسور
م��ن��ذ س��ن��وات ع����دّة ،وك����ان رف��ي��ق�ا ً
م��س��ؤوال ً تفانى ف��ي عمله الحزبي
ف��ي ب�ل�اد االغ���ت���راب ،إذ ش���ارك في
التح ّركات االغترابية من أجل نصرة
ب�لاده ،وت��ق�دّم التظاهرات المندّدة
ب��ال��ع��دو الصهيوني ،واع��ت��داءات��ه
على لبنان وفلسطين والشام ،كما
تقدم التح ّركات المندّدة باإلرهاب
وال��ت��ط� ّرف ،وم��ا ترتكبه الجماعات
اإلرهابية من مجازر وحشية بحق
السوريين.
وبرحيل المناضل فادي ابراهيم
الذي توفي على إثر تع ّرضه لجلطة

طي
أحمد ّ
حتّى أمس القريب ،كانت األخبار ع ّما يس ّمى
«ال��م��ح��ك��م��ة ال���دول���ي���ة ال��خ��اص��ة ب��ل��ب��ن��ان» ،شبه
معدومة ،إال في ما ندر من محاوالت التذكير التي
تنتهجها وسائل اإلعالم التابعة لفريق  14آذار،
وك���أنّ ه��ذه المحكمة ،ه��ي «المخلّص المنتظر»
اللبناني تطهيراً ،ويصنع
الذي سيط ّهر الحاضر
ّ
ل��ه مستقبالً ي��ض��ع��ه ،ل��ي��س ف��ي م��ص��اف ال���دول
المتط ّورة فحسب ،بل أعلى وأعلى بدرجات.
حتّى أمس القريب ،كان اللبنانيون يعيشون
���ادي ،ل��و ل��م يقفز إل��ى الواجهة
أيامهم بشكل ع ّ
اإلعالمية خب ٌر أث��ار االستهجان ل��دى القاصي
والداني ،لدى السياسيين وعامة الشعب ،لدى
«ش��وف��ي��ر ال��ت��اك��س��ي» وال��ن��اش��ط ال��س��ي��اس��ي أو
االج��ت��م��اع��ي .خبر م��ف��اده ،أن «ج�لال��ة المحكمة
الدولية» بعظمة قدرها ،تناست الشهود الزور
ال��ذي��ن اعتمد إل��ى زوره���م «ال��ح��رب��وق» ديتليف
ميليس ،وتناست فضيحتها في «حدوتة» أرقام
ونصبت
الخلوي ،وتناست فضائحها المتتالية،
ّ
نفسها أمس «سلطاناً» يك ّم األفواه التي تنشر ما
س�� ّرب من أروقتها ،فيصبح من وجهة نظرها
ُ
«ناقل الكفر كافراً» ،وناشر التسريبات مس ّرباً،
وفاضح أخطائها هي مجرما ً وجبت محاسبته.
«نيشنت» ج�لال��ة المحكمة ج��يّ��داً ،ل��ت��رى في
اللبناني هدفا ً سهالً من وجهة نظرها
اإلع�لام
ّ
لتنقض عليه ،ف��س ّ
ّ
��ط��رت م��ذك��رات الجلب بحق
رئيس تحرير الزميلة «األخبار» ابراهيم األمين،
ون���ائ���ب رئ��ي��س��ة ق��س��م األخ���ب���ار ف���ي تلفزيون
«الجديد» الزميلة كرمى خياط ،وذل��ك بتهمة...
التحقير.
انقضت المحكمة الدولية على الواقع اللبناني
ه��ذه المرة من بوابة اإلع�ل�ام ،بعدما استنفدت
دوره��ا في االبتزاز السياسي ،متسلّح ًة بالبند
السابع ،عازم ًة على «ت��أدي��ب» اإلع�لام اللبناني
الح ّر ...لكن هيهات.
ه��ذا االنقضاض المستهجن والغريب ،حتّى
عن صالحيات المحكمة الدولية نفسها ،يضعنا
أم��ام تساؤالت ع��دّة أهمها :لماذا اآلن وفي هذا
التوقيت بالذات؟ ،وهل في االستهداف محاولة
لتطويع اإلع�لام اللبناني؟ لماذا تالحق جاللة
المحكمة «ال��ج��دي��د» و«األخ���ب���ار» اآلن بذريعة
تسريبهما أس��م��اء ال��ش��ه��ود ،وه���ي ل��م تالحق
سابقا ً من س ّربوا سيناريوات وأسماء متهمين
مفترضين؟ ولماذا لم تالحق شهود الزور ومن
صنعوهم وم��ن اس��ت��ث��م��روا المحكمة واالتهام
ال��س��ي��اس��ي وم���ن ك����ادوا ي���أخ���ذون ل��ب��ن��ان ومعه
المنطقة نحو الفتنة؟
ل���ن ن��غ��وص ف���ي أع���م���ال ال��م��ح��ك��م��ة وال
ف��ي تجاوزاتها ،فلهذين األم��ري��ن أربابهما
المتعمقين في دهاليزهما ،وسيكون المستقبل
القريب شاهدا ً على سلسلة فضائح المحكمة
الدولية ال بل انكساراتها المتتالية حتى
تضمح ّل فعالً وتختفي من دون أي ذكر.
ما ن��ود تسليط الضوء عليه ال��ي��وم ،هو
الوقفة الصادقة الح ّقة التي تنادى إليها
اإلعالميون والناشطون المدنيون ،ليقولوا ـ
ح ّتى في وجه سلطان المحكمة ـ ال ،ال النتهاك
السيادة اللبنانية ،ال لقمع الحريات ،ال لك ّم
األفواه.
أمس ،كان المشهد أمام مبنى وزارة اإلعالم
في الصنائع واضحاً :إعالميون يتضامنون
قاس سجلّه راعو
مع ذواتهم ،في ظل غياب ٍ
اإلعالميين ،وعنينا وزارة اإلع�لام ونقابة
مح ّرري الصحافة اللبنانية.
وإذا كانت األخيرة قد «غسلت ماء وجهها»
بمج ّرد إص��دار بيان ،من دون أن «يش ّمر»
األعضاء المنتخبون حديثا ً مع النقيب الياس
عون عن زنودهم ،ويتصدّرون المعتصمين
اللبناني ،فإن الخطيئة
تضامنا ً مع اإلع�لام
ّ
وقع في شركها وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج،
ال��ذي أدل��ى بتصريح طلب خالله ال��ت��ر ّوي
«لنرى ما في األمر» ،وإذ أشار بخجل إلى أ ّنه

مع حرية اإلعالم ويقدسها ،إال أ ّنه بان مدافعا ً
عن المحكمة الدولية ،ال بل مر ّوجا ً لتدخلها
السافر.
أمس ،تنادى اإلعالميون ،أو لنكن منصفين،
قس ٌم من اإلعالميين (ولهذه المعترضة شرح
في مجرى الموضوع) ،ليتضامنوا مع الزميلة
«األخبار» والزميلة «الجديد» ،ال بل ليتضامنوا
م��ع أنفسهم ،ول� ّب��ى ال��دع��وة ع��دد كبير من
الناشطين المدنيين والنقابيين ،وسياسيون
منهم :عضو كتلة االصالح والتغيير النائب
عباس هاشم ،الوزير السابق عصام نعمان.
ك��م��ا ح��ض��ر م��س��ؤول��و ب��ع��ض الصحف
اللبنانية« ،المتهّم» ابراهيم األمين ،ورئيسة
قسم األخ��ب��ار ف��ي «ال��ج��دي��د» الزميلة مريم
البسام فضل الله ،ونائبتها كرمى خياط .كما
حضر وفد من «البناء» ض ّم رئيس التحرير
ناصر قنديل ،المدير اإلداري زي��اد الحاج،
سكرتير التحرير رمزي عبد الخالق ،وعدد
كبير من المح ّررين والعاملين فيها.
وحضر أيضا ً مسؤول العالقات اإلعالمية
ف��ي ح��زب ال��ل��ه إب��راه��ي��م ال��م��وس��وي ،عضو
المجلس الوطني لإلعالم غالب قنديل ،مدير
موقع «سالب نيوز» اإلعالمي غسان جواد،
الناشطة سمر الحاج ،رئيس الحملة الوطنية
لمقاطعة «إس��رائ��ي��ل» ال��دك��ت��ور عبد الملك
سكرية ،وعدد كبير من اإلعالميين.

دم��اغ��ي��ة ،يخسر ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي مناضالً دؤوب� ً�ا
ورفيقا ً مقداما ً نذر نفسه للقضية.
وسيحدّد الحقا ً موعد إقامة مراسم
التشييع.

وداع ًا رفيق فادي
} األمين لبيب ناصيف

تصوير :أكرم عبد الخالق

يتوسطان األمين والموسوي
ناصر و غالب قنديل
ّ

أما لماذا قلنا «قسم من اإلعالميين» ،ألنه
المس بح ّرية اإلعالم لم يطاول زمالء
ربما هذا
ّ
في محطات تلفزيونية أو صحف تابعة لفريق
 14آذار ،ويبدو أن انتهاك السيادة اللبنانية
ل��م تعد مكافحته م��ن أول��وي��ات المنادين
بـ«السيادة والحرية واالستقالل» ،لم يحضر
منهم أحد ،ولم يحضر أيضا ً خبر االعتصام
وال حتى خبر االعتداء السافر على لبنان في
متون تقاريرهم اإلخبارية ...عجبي!
وبالعودة إلى االعتصام ،لم تلق كلمات ،لم
تو ّزع بيانات« ،يا دوب» استطاع المعنيون،
ونقصد الزمالء في «األخ��ب��ار» و«الجديد»،
ومعهم المتضامنون ،يدلون بتصريحات
يشجبون فيها التدخل ،وك ّم األفواه هذا.
رئيس تحرير الزميلة «األخبار» ابراهيم
األمين أ ّك��د أنّ الدولة هي من سمحت بهذا
االستدعاء ،والمحكمة عليها أن تبحث في
من س ّرب الوثائق ،معتبرا ً أنّ أيّ قرار تصدره
المحكمة لن يمنعنا من النشر .واستغرب
صمت ال��دول��ة اللبنانية ،خصوصا ً وزي��ر
االع�لام ،مطالبا ً إي��اه باالستقالة نظرا ً إلى
صمته ،الفتا ً إلى أنّ كل االتفاقات في المحكمة
كانت عن طريق السرقة ،م��ش �دّدا ً على أنّ
سياسة المحكمة كيدية وسياسية ،والمحكمة
تعسفية ،وال سند أخالقيا ً لها و«ل��ن نلتزم
قراراتها».
وأكدت كرمى خياط أنّ ما تقوم به المحكمة
الدولية الخاصة بلبنان «لن يسكتنا» ،مشدّدة
على االستمرار في الموقف نفسه.
وردا ً على سؤال ،أشارت إلى «أننا سندرس
القرارات الصادرة عن المحكمة الدولية ونأخذ
القرار المناسب بعد استشارة المحامين،
ال سيما أن هناك بدعة ج��دي��دة تصدر عن
المحكمة».

لقاءات

مريم البسام

5

«البناء» سألت مريم البسام عما إذا كانت
الجديد ستذهب إلى المحكمة فأجابت« :يبدو
أننا سنذهب ،فبعد استشارة القانونيين
وفريق المحامين لدى القناة ،وبعد مقارنة
تبعات عدم الذهاب ،مع نتائج المثول أمام
التوجه العام بأن نلتزم لنرى
المحكمة ،كان
ّ
ما ستؤول إليه األمور» .ولم تنس البسام أن
تقول طرفة مفادها« :يبدو أننا سنأخذ معنا
بطانيات ووسائد وما شابه».
مسؤول العالقات اإلعالمية في حزب الله
إبراهيم الموسوي اعتبر أنّ ما ج��رى قرار
قمعي يرمي إلى ترهيب
تعسفي
استنسابي
ّ
ّ
ّ
الصحافة في لبنان وتضييق الخناق عليها
لتنزوي وتنأى بنفسها عن القضايا الوطنية،
أو لتخضع لمشيئة الغرب االستعماري.
وأض��اف« :ك��ان على المحكمة الدولة أن
تلجأ إل��ى السلطات القضائية اللبنانية،
ه��ذا إذ صح ادّع��اؤه��ا بشأن التحقير ،ال أن
تتجاوز صالحياتها ووجود القضاء اللبناني،
وتتص ّرف على هواها .إن ما جرى يع ّد انتهاكا ً
صارخا ً وفاضحا ً لسيادة الدولة اللبنانية،
وهذه الدولة مطالبة اليوم بالردّ».
عضو المجلس الوطني ل�لإع�لام غالب
قنديل ،الذي اعتذر عن غياب رئيس المجلس
عبد ال��ه��ادي محفوظ ب��داع��ي ال��س��ف��ر ،قال
لـ«البناء»« :نحن كمجلس لم نناقش هذا
الموضوع الطارئ ،وسيكون لنا بحث فيه في
القريب العاجل ،لكن المجلس سبق وناقش
في مسائل مشابهة سابقة».
وأض��اف« :وفي شأن القرارات من خارج
ال��ح��دود ،فنحن نعتبر أن ه��ذا األم��ر شأن
س��ي��ادي ،وم��ن واج��ب��ات ال��دول��ة أن تحمي
المس بحريته ،وبنا ًء على هذا
اإلعالم ،وتمنع
ّ

المبدأ المحسوس ،نرفض أيّ ممارسة يراد
منها ترهيب اإلعالم اللبناني بفروعه كافة:
والمرئي ،وإنّ ما جرى هو
المقروء والمسموع
ّ
سعي إلى ممارسة اإلرهاب بحق اإلعالميين،
ومنعهم من ممارسة عملهم ،وهذا مرفوض
جملة وتفصيالً».
وق����ال« :م���ن ه���ذا المنطلق ،نتمنى أن
يظهر الجسم اإلع�لام��ي اللبناني حالة من
التضامن ،واالستعداد للتحرك ،كي تلتزم
السلطة التنفيذية واجباتها ،التخاذ الخطوات
التعسف».
المطلوبة من أجل وضع ح ّد لهذا
ّ
الناشطة سمر الحاج ش ّنت حملة عنيفة
على المحكمة الدولية ،رافعة بيدها الفتة
صغيرة ص ّورت عليها غالفا ً لعدد من الزميلة
«األخبار» كتب عليها« :المحكمة تتر ّنح»،
وذلك كالتفاتة تضامنية.
قالت الحاج« :منذ أي��ام لجان التحقيق
وتقصي الحقائق ،وك��ذب��ة لجنة
ال��دول��ي��ة،
ّ
التحقيق الدولية ،رأينا أن هذه المحكمة مبنية
على باطل .منذ أي��ام فيتزجيرالد ،وميليس
وشهود الزور ،وسقوط بدعة مسرح الجريمة،
والفرضيات التي بدأت ولم تنته ،وبرامرتز
الذي أغروه بمحكمة أخرى ،وبلمار الساكت
عن الحق ،وجدنا أنّ هذه المحكمة وجدت
لدمار لبنان وتفتتيته ال إلظهار الحقيقة.
كل ذلك يحدو بنا إلى التساؤل عن مج ّرد
صوت في وجه هذه المحكمة .فإن توقيت
هذا التدخل غير بريء ،خصوصا ً بتزامنه مع
بدعة ّ
ترشح جعجع إلى رئاسة الجمهورية،
لتجميل صورته في حملته االنتخابية».
وأضافت« :إن األخبار والجديد تعا َقبان
ألنهما ت��ق��والن ال��ح��ق ،وأخ��ب��ث م��ا ف��ي هذه
المحكمة أنها تحرمنا محاسبة شهود الزور
ومن كان يقف وراءهم ويساندهم ويدفع بهم،
وهو ذاته وراء ما حدث اليوم من قرارت في
حق الجديد واالخبار».
أم��ا الناشطة نعمت ب��در ال��دي��ن ،فاعتبر

سمر الحاج
في حديث إلى «البناء» أن ك ّل شيء أصبح
جائزا ً بحق اإلعالميين كوننا نعيش فراغا ً
في الدولة ،وال عجب أال تكون وزارة اإلعالم
حاضرة بيننا اليوم من ج ّراء هذا الفراغ.
وقالت« :إن المحكمة من أساسها مشكوك
في أمرها وعلّة وجودها ،فهي تتصرف كأنها
طرف في نزاع ،وال تمثل أي شرعية ،وتتصرف
بازدواجية ،والتاريخ يشهد أن نتائج كل
محكمة دولية كانت سياسية ال قانونية».
وأضافت« :أين هي المحكمة الدولية من
مذبحة األرم��ن؟ من االغتياالت التي طاولت
شخصيات لم تكن على هوى الفريق الذي
تمثله المحكمة ،أي��ن ه��ي م��ن ال��س��ي��ارات

المفخخة التي حصدت أرواح المواطنين
واألطفال والنساء ،وأين هي من مجرم قتل
رؤس��اء وسياسيين وخ��رج بعفو مشبوه؟
والتساؤل األهم :أين هي من جرائم الصهاينة
المتكررة؟».
وقالت« :شاب أعمال هذه المحكمة لوثات
كثيرة ،وفظائع كبيرة ،من التسريبات إلى
فضيحة أرق��ام الخلوي ،إل��ى شهود ال��زور
والالئحة تطول .أما بالنسبة إلى ما جرى
ال��ي��وم ،فإني أعتبر أن المحكمة وم��ن يقف
وراءه���ا ي��ح��اوالن��ن ك��م األف���واه ف��ي الجديد
واألخبار ،ومعاقبة هاتين المؤسستين اللتين
فضحتا فظائع هذه المحكمة ،وذلك من أجل
تمرير قضايا تبقى مجهولة لدى المواطنين».

مواقف مؤ ّيدة

أص�����درت ن��ق��اب��ة م���ح��� ّرري ال��ص��ح��اف��ة
اللبنانية ،بيانا ً جاء فيه« :تعليقا ً على اتهام
المحكمة الدولية الزميلين ابراهيم االمين
وكرمى خياط ،وجريدة االخبار وتلفزيون
الجديد ،يه ّم النقابة ،وم��ن دون الدخول
في طبيعة عمل المحكمة وال��دع��م الدولي
واللبناني الرسمي لها ،أن تؤكد استغرابها
الشديد لهذا االدع��اء المستند إل��ى ما نشر
من معلومات اعتبرتها سرية ،متجاهلة ما
نشرته مؤسسات إعالمية دولية وعربية
حول هذا الموضوع ،ما يشكل ازدواجية غير
مب ّررة في المعايير .وأنّ مرجعية الصحافة
واالع��ل�ام ف��ي ل��ب��ن��ان م��ح��ص��ورة بمحكمة
المطبوعات دون سواها .وهذا االمر تحقق
نتيجة نضال نقاب َت ْي الصحافة والمح ّررين
ونتمسك به رافضين التنازل عنه بأي ثمن.
وإن مسؤولية الحفاظ على سرية المعلومات
ه��ي مسؤولية الجهة التي تملكها .وأيّ
تسريب لها يرفع عن االعالم تبعات نشرها،
وإذا كان هناك من ادّع��اء وتحقيق عن هذا
التسريب ،فيجب أن يطاول المسؤولين عنه
لدى الجهة المعنية».
أ ّما نقابة العاملين في المرئي والمسموع،
فأكدت أَن ه��ذا ال��ق��رار يمثل ع��ذرا ً أقبح من
اتهام ،والمحكمة التي ت ّمول من عرق جبين
اللبنانيين ال يجوز لها ان تدوس على كرامة
الصحافة وحرية إعالمها ،في الوقت الذي
كان هذا االع�لام السباق في كشف عدد من
الملفات المتعلقة بالتحقيق ،وساهم في فتح
بصر التحقيق أم��ام الذين أعمى بصيرتهم
تلفيق الملفات وشهود الزور واالتهامات.
كما كانت مواقف م ّؤيدة من عضو كتلة
التغيير واالصالح النائب عباس هاشم ،عضو
كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم،
رئيس التج ّمع الشعبي العكاري النائب
السابق وجيه البعريني ،المكتب االعالمي
للتنظيم الشعبي الناصري ،حزب التوحيد،
لجنة اإلعالم في التيار الوطني الحر ،ولقاء
األح���زاب ،أجمعت كلّها على التضامن مع
«األخبار» و«الجديد» ،ورف��ض أيّ محاولة
لقمع الحرية اإلعالمية في لبنان.

«القومي» و«البناء»

وخالل االعتصام ،تحدّث الزميل رمزي عبد
الخالق إلى قنا َت ْي «الجديد» و« »otvوإذاعة
«النور»ِ ،باسم الدائرة اإلعالمية في الحزب
السوري القومي االجتماعي ،وأسرة جريدة
«البناء» ،فأكد التضامن الكامل مع اإلعالم،
ومع الزميلين ابراهيم األمين وكرمى خياط،
معتبرا ً أنّ األمر يتجاوز القضايا السياسية
التي تحتمل اختالف وجهات النظر ،ليطاول
مسألة يُفترض ـ في لبنان ـ أ ّنها من المسلّمات
وخ���ارج أيّ نقاش أو ج���دال ،وه��ي مسألة

الح ّريات عموماً ،والح ّريات اإلعالمية على
وجه الخصوص.
واستغرب عبد الخالق غياب وزير اإلعالم
رمزي جريج عن االعتصام ،ال سيما أنه جرى
بقي لها دور في
أمام مبنى ال��وزارة التي إذا َ
زمن ثورة االتصاالت والتكنولوجيا ،فإنه دور
حراسة الح ّريات والدفاع عنها في وجه أيّ
جهة قد تفكر باستهدافها.
وختاماً ،لفت عبد الخالق إلى ضرورة أن
تضع األح��زاب والقوى الوطنية والقومية
ووس���ائ���ل اإلع��ل�ام ال��ت��ي ت��ع � ّب��ر ع��ن نبض
ال��م��ق��اوم��ة ،مقاربة مختلفة للتعاطي مع
المحكمة الدولية ،التي افتقدت منذ إنشائها
إلى الكثير من المقومات التي يجب أن تتوافر
في أيّ محكمة ،إذ لم يعد جائزا ً التعاطي مع
هذه المحكمة وكأنها غير موجودة ،بل يجب
التعاطي معها على أنها محكمة تر ّنحت كما
عنونت جريدة األخبار يوم أمس.

«المرابطون»

وأص���درت إدارة اإلع�ل�ام والتوجيه في
حركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون
ب��ي��ان�ا ً استنكرت فيه اس��ت��دع��اء المحكمة
األجنبية األداة المحكمة الدولية ،اإلعالميين
كرمى خياط وابراهيم األمين للمثول أمامها

كرمى خياط
بجرم التحقير وعرقلة سير العدالة .وجاء
في البيان« :إن استدعاء اإلعالميين كرمى
�ب ف��ي خانة
خ��ي��اط واب��راه��ي��م األم��ي��ن ي��ص� ّ
استخدام الدوائر االستخباراتية األميركية
ـ «اإلسرائيلية» للمحكمة األجنبية األداة في
ممارسة اإلرهاب الفكري على وسائل اإلعالم
اللبنانية استكماال ً للدور اإلرهابي المخ ّرب
لهذه المحكمة منذ إنشائها عام  ،2005بعد
استشهاد الرئيس رفيق الحريري .وباستدعاء
اإلعالميين تستكمل هذه المحكمة األجنبية
األداة مق ّومات إره��اب اللبنانيين سياسيا ً
واقتصاديا ً وفكرياً ،إضافة إلى أنها اتسمت
منذ بدايتها مع ديتليف ميليس والصهيوني
ليخمن بالفساد.
ال��ي��وم نستنكر ه��ذا اإلج���راء الالقانوني
والالشرعي والالدستوري الذي يتعدّى على
ك��رام��ات اإلعالميين اللبنانيين ول��ن نطلب
شيئا ً من الدولة اللبنانية ألن هذه الدولة
حتى اليوم ترزخ تحت االنتداب االستعماري
لهذه المحكمة األجنبية األداة.
كما ال ب ّد من رصد التوقيت المشبوه إلعالن
هذا االستدعاء وربطه بما يجري من أحداث
على الساحة اللبنانية ،خصوصا ً ف��ي ما
يتعلق بالمحاوالت الوهمية للمدعو المجرم
سمير فريد جعجع لالستيالء على منصب
رئاسة الجمهورية اللبنانية».

بعض الرفقاء ،وإن لم تلتق بهم كثيراً ،يقطنون ذاكرتك
ّ
وتنشد إليهم بالمودّة واالحترام وقد لمست في
وأعماقك،
أعماقهم إيمانهم الوطيد بالحزب ،وعرفت عن نشاطهم
وتفانيهم.
هكذا الرفيق ف��ادي حنا ابراهيم ،وق��د خسرناه أمس،
لنخسر م��ع��ه ال��ك��ث��ي��ر م��ن ح��ض��ورن��ا ال��ح��زب��ي ف��ي مدينة
وندسور ،وكان مجليا ً فيها ،رفيقا ً فمفوضاً.
ال أذك���ر أنّ مناسب ًة أقيمت ف��ي ون��دس��ور على صعيد
الجالية ،لم يكن الرفيق فادي مشاركا ً فيها أو قائدا ً لها.
ف��ه��و ،إل��ى ج��ان��ب دراس��ت��ه الجامعية وح��ي��ازت��ه شهادة
الليسانس في إدارة األعمال ،ما أهّله ألن يرتفع في عمله،
يتمتع بثقافة حزبية وع��ام��ة جيدتين ،وب��ال��ت��زام صادق
ومميز بالحزب.
لم ألتق به س��وى م��رة واح��دة .إنما كنت «ألتقيه» دائما ً
عبر البريد الحزبي واالتصاالت الهاتفية.
مساء يوم األربعاء  23نيسان اتصل بي هاتفياً .عرفت
إنه من بلدة كفرعقا« ،وهو وصلها البارحة ،بعد جولة في
مناطق عدّة في لبنان».
وعد أن يزور المركز ونلتقي .إال أن وعده لن يتحقق،
فأمس صباحا ً اتصل األمين كمال نادر ليفيدني أن انفجارا ً
دماغيا ً أص��اب الرفيق ف��ادي ليالً وقد ُنقل إلى مستشفى
الكورة.
حالته صعبة ج��داً .قالها لي األمين كمال وف��ي صوته
ح��ش��رج��ة« ،التقيت ب��ه منذ أي���ام قليلة ف��ي مدينة القليلة
(صور) بينما كنت أغطي مناسبة تشييع الشبل أدون ابن
األم��ي��ن حسن كمال ال��دي��ن .فوجئت ب��ه .جلسنا لساعات
على أن نلتقي مجدّدا ً إذ يصل إلى الكورة».
نعم لقد وصلها ،وفيها التقى رفقاء ،سهر معهم .فرح
معهم ،ورحل.
أمثالك يا رفيق فادي ابراهيم ،ليسوا َكثَرة .لقد عرفت
ال��ح��زب ن��ض��االً ومثالية ومؤسسات ونهضة ترفض كل
بالٍ  ،وتبني لألجمل.
سنذكرك دائماً .وندسور يتيمة برحيلك.
والبقاء لأل ّمة.

�شخ�ص ّيات ع ّزت
بالزميل محمود حجول
تقبّلت عائلة الزميل محمود حجول والوكالة الوطنية لإلعالم وهيئة
أبناء العرقوب التعازي برحيله ،وذلك في قاعة عصام برغوت في مسجد
الخاشقجي ـ بيروت ـ قصقص.
وحضر معزيا ً الرئيس العماد إميل لحود الذي ن ّوه بمناقبية الزميل
حجول ووفائه الوطني ،من خالل مسيرته العملية والمهنية ،وقال:
«محمود يمثل الوفاء واإلخالص».
كما حضر الزميل نافذ قواص ممثالً رئيس الحكومة تمام سالم ،وزير
االعالم رمزي جريج ،عثمان مجذوب ممثالً الرئيس عمر كرامي والوزير
السابق فيصل كرامي ،الزميل حسين زلغوط ممثالً وزير العمل سجعان
ق��زي ،الوزير السابق غ��ازي العريضي ،عضو كتلة التحرير والتنمية
النائب قاسم هاشم ،ممثل النائب أنور الخليل جوزيف غريب ،النائب
السابق إميل إميل لحود ،النائب السابق عدنان طرابلسي ،مدير عام وزارة
االعالم الدكتور حسان فلحة ،مديرة الوكالة الوطنية لالعالم لور سليمان
صعب على رأس وفد من الوكالة ،نقيب المح ّررين الياس عون وأمين سر
النقابة جوزف قصيفي.
كما حضر جورج سعد ممثالً رئيس أبرشية بيروت للموارنة المطران
بولس مطر ،مساعد مدير المخابرات في الجيش العميد محمد رمال ،رئيس
هيئة التنسيق النقابية حنا غريب ،مدير التوجيه السابق في الجيش
العميد الياس فرحات ،المستشار السابق في رئاسة الجمهورية رفيق
شالال ،االمين العام للحزب الديموقراطي اللبناني وليد بركات ،منسق
تجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور ،رئيس المؤتمر الشعبي
كمال شاتيال ،مدير اذاعة صوت بيروت ولبنان الواحد عبد السالم خلف،
نقيب مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك يحيى حمدان ،والمدير العام
في جريدة «السفير» ياسر نعمة ،مدير مكتب «جريدة الخليج» االماراتية
حسين حمية ممثالً جمعية مراسلي الصحف العربية في لبنان ،رؤساء
االقسام وموظفون في وزارة االعالم ،وشخصيات سياسية واجتماعية
وفكرية واعالمية وثقافية وشعبية وممثلون عن هيئات المجتمع المدني
وحشد من الزمالء االعالميين من مختلف وسائل االعالم.
وقال الوزير جريج ،بعد تقديمه التعازي« :حزنت أشد الحزن للحادث
المؤسف الذي أودى بالصحافي واالعالمي البارز محمود حجول وكان في
عز عطائه ،ان مهنة الصحافة هي مهنة المخاطر وقد ذهب ضحية حادث
تعرض له اثناء ممارسته لمهنته في وقت كان من المفترض ان يخلد فيه
إلى الراحة ،ولكن حرصه على الواجب جعله يبقى في عمله ويتعرض
لهذا الحادث المؤسف و.
ود ّونت في سجل التعازي ،شهادات وكلمات في الزميل الراحل ،ن ّوهت
بمسيرته االعالمية وبدماثة أخالقه وترفعه عن الحساسيات وااللتزام
بالخط الوطني الخالص.
وتلقت عائلة الزميل محمود برقيات تعزية من شخصيات عدة ،من بينها
برقية رئيس االتحاد العام للصحافيين العرب أحمد يوسف بهبهائي ،إلى
نقيب المحررين الياس عون الذي نقلها إلى زوجة الراحل السيدة ريما،
وجاء فيها« :علمنا بمزيد من الحزن واالس��ى بوفاة الزميل الصحافي
محمود حجول على إثر حادث أليم بعد سنوات طويلة من العمل الدؤوب
والمثمر في مجال الصحافة.
واالتحاد العام للصحافيين العرب ،يتقدم اليكم بخالص التعزية في
وفاة الزميل العزيز».

