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تحولت �إلى مهرجان ت�ضامني حا�شد في ظل غياب ممثلين عن قوى «� 14آذار»
الوقفة الت�ضامنية مع «الجديد» و«الأخبار» في نقابة ال�صحافة
ّ

الكلمات انتقدت قرار المحكمة الدولية واعتبرته اعتداء على الد�ستور والحريات وال�سيادة
ودعت �إلى �إحالة الملف على الق�ضاء اللبناني وت�صحيح م�سار المحكمة
حسن حردان
نجحت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في دفع اللبنانيين إلى االحتشاد في قاعة نقابة
الصحافة اللبنانية أمس ،للتنديد بقرارها الجائر الهادف إلى محاولة إسكات اإلعالم اللبناني
الباحث عن الحقيقة ،عبر استدعاء الزميلين إبراهيم األمين في جريدة «األخبار» ،وكرمى
خياط في قناة «الجديد» ،بتهمة التحقير وعرقلة سير العدالة.
وتح ّولت الوقفة التضامنية التي دعا إليها ناشر جريدة «السفير» األستاذ طالل سلمان
إلى مهرجان وطني حاشد ،ضم نوابا ً وسياسيين وقادة أحزاب وإعالميين ،غصت بهم
قاعة نقابة الصحافة في الداخل والخارج ،غير أن الالفت كان غياب ممثلين لقوى « 14آذار»
الذين وبحسب مصادر إعالمية لم يجرؤوا على الحضور للتضامن ضد قرار المحكمة إما
خضوعا ً لوصاية من يقف وراء المحكمة ،أو ألنهم يؤيدون هذا القرار الذي ينتهك سيادة

من اليمين فياض ،حسنية ،عفيف ،عريجي ،الخير وسالمة

وقائع اللقاء التضامني
في نقابة الصحافة

أقيم عند الساعة الثانية عشرة ظهر أمس
في مقر نقابة الصحافة في بيروت لقاء حاشد
تضامنا ً مع الزميلين في قناة «الجديد» كرمى
خياط وجريدة «األخبار» إبراهيم األمين ،تنديدا ً
بقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الصادر
بحقهما.
حضر اللقاء عثمان مجذوب ممثالً الرئيس
عمر كرامي والنواب :علي عمار ،عباس هاشم،
ف��ادي األع���ور ،قاسم هاشم ،حسن فضل الله،
هاني قبيسي ،إبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا،
الوزراء السابقون :فيصل كرامي ،زاهر الخطيب،
عبد الرحيم مراد ،فادي عبود ،يعقوب الص ّراف
والنواب السابقون :جهاد الصمد ،ناصر قنديل،
نجاح واكيم ،أمين شري ،نقيب الصحافة محمد
البعلبكي ،رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن
البزري ،رؤساء تحرير عدد من الصحف وممثلون
عن عدد من وسائل اإلعالم ،باإلضافة الى حشد
من اإلعالميين وممثلين عن أحزاب وقوى  8آذار.
وق��د حضر وف��د من الحزب السوري القومي
االجتماعي ض��م :عميد اإلذاع���ة واإلع�ل�ام وائل
حسنية ،مدير ال��دائ��رة اإلعالمية معن حمية،
وعضو المكتب السياسي وهيب وهبي ،كما حضر
وفد من أسرة جريدة «البناء».
وألقيت كلمات انتقدت «قرار المحكمة الدولية
ورف��ض��ت ال��ت��ع��دي ع��ل��ى ال��ح��ري��ات اإلع�لام��ي��ة
ف��ي ل��ب��ن��ان» ،وش���ددت على «اس��ت��م��رار اإلع�لام
باالضطالع بدوره في كشف الحقيقة».

البعلبكي

ب��داي��ة ،ت��ح��دث البعلبكي ال���ذي اع��ت��ب��ر أن
«استدعاء المحكمة الدولية للزميلين األمين
وخياط مخالف للقانون وعليها تصحيح القرار».

سلمان

ثم تحدث ناشر جريدة «السفير» طالل سلمان
فأكد «وجوب محاسبة من س ّرب وليس من نشر»،
وأضاف إنّ «اإلعالم اللبناني مشهود له بتاريخه
في خدمة الحق والعدالة» ،مشددا ً على أنّ «حق
المواطن أن يعرف ،أما الجهل فقاتل ،وسنظل
حاملين المشعل الكلمة» .وأض��اف« :المشهد
التضامني يقول ما ال نقوله ،تضامنوا حول
الحقيقة وال تخافوا من أي جهة».
وطالب سلمان بإحالة الملف على القضاء
اللبناني ،واعتبر أن «ال مسؤولية على من نشر».

عون

ثم تحدث نقيب المحررين الياس عون الذي
طالب «وزي���ر ال��ع��دل ومجلس القضاء األعلى

لبنان ويشكل تدخالً سافرا ً بشؤونه الداخلية واعتدا ًء على حريات اللبنانيين العامة والخاصة
واإلعالمية.
ومع ذلك فإن نقابة الصحافة شهدت أضخم حشد تضامني مع «الجديد» و«األخبار» ضد
محاولة كم أفواه اإلعالم اللبناني ،ومنعه من القيام بدوره في البحث عن الحقيقة ،ومعرفة
ماذا يجري في المحكمة الدولية التي مضى على إنشائها تسع سنوات من دون أن تحقق
أي نتيجة تذكر ،ومع ذلك يجري تمويلها من جيوب اللبنانيين حيث وصل المبلغ الذي دفعه
لبنان نحو  300مليون دوالر ،فيما مجلس النواب وخصوصا ً مؤيدي المحكمة يقفون ضد
إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي يطالب بها األساتذة والمعلمون وموظفو القطاع العام.
وما يثير التساؤالت ،أن هذه المحكمة تستمر في سياسة التسييس وتوجيه االتهامات
المفبركة إلى كوادر في المقاومة في محاولة لتشويه صورتها ،بعد انكشاف فضيحة تلفيق
االتهام للضباط األربعة استنادا ً إلى شهادات زور ،وقضوا بسببها أربع سنوات في السجن،

من اليمين الخطيب ،حاطوم ،فارس ،قنديل ،شري ،قبيسي ،الص ّراف ،حيدر وبركات
التدخل في موضوع استدعاء اإلعالمي ْين» ،مشيرا ً
إلى أن «المحكمة الدولية بالنسبة للكثيرين باتت
غير نافعة».
ودعا عون باسم نقابة المحررين إلى اعتصام
في  6أيار وذلك في يوم شهداء الصحافة ،مطالبا ً
وسائل اإلعالم في  13أيار بالتوقف عن العمل،
وهو يوم مثول الخياط واألمين أم��ام المحكمة
الدولية.

فضل الله

بدوره ،أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
حسن فضل الله إلى أن «ما حصل لم يعد يتعلق
بكرمى وإبراهيم و«األخبار» و«الجديد» إنما هو
اعتداء على دستورنا الذي يصون الحريات وهذا
االعتداء من المحكمة هو على حريتنا وسيادتنا
ون��ح��ن هنا للدفاع عنهما» .وأوض���ح أن «ما
مارسته المحكمة التي سبق لها وأن تسللت تحت
جنح الظالم هو عدوان على الكلمة والصورة وهما
ستنتصران على الظلم الجائر».
وتابع فضل الله« :لن تستطيع هذه المحكمة
أن تنتصر على اإلعالم الحر ،واليوم يبدو أنها تريد
فتح قضية جديدة لكي تستمر في العمل والتمويل
من جيوب اللبنانيين» .وأضاف« :نحن ،وبمعزل
عن موقفنا المبدئي ،نميّز تماما ً بين البحث عن
الحقيقة ،التي هي مطلب كل اللبنانيين ،وبين
االعتداء على الحريات وال سيما حرية اإلعالم.
وأكد أن «المحكمة تستهدف اإلعالم كما استهدفت
اللبنانيين» ،وأردف« :الدولة اليوم ملزمة بأن
تتخذ موقفا ً ونحن على مستوى المجلس النيابي
سنكون في صدارة المدافعين عن حرية اإلعالم»،
وأعلن أن «لجنة اإلع�لام واالت��ص��االت ستعقد
جلسة األربعاء المقبل للتضامن مع الدستور
والقانون ولتسجيل وقفة مع الحرية واإلعالم».
�وج��ه إل��ى كرمى خياط وإبراهيم األمين
وت� ّ
«ومن ورائهما صحيفة «األخبار» وقناة «الجديد»
بالقول« :هذه ليست قضيتكما وحدكما وإنما هي
قضية كل لبنان ومعركة كل لبناني يريد أن تبقى
الحرية مشعالً في بلده».
وختم فضل الله بالقول« :ليبحثوا في المحكمة
عن أسباب فشلهم بعيدا ً عن فشة خلقهم في
اإلعالم اللبناني».

عوض

ثم تحدث إبراهيم عوض ممثالً اإلعالم المرئي
والمسموع وق���ال« :نصحنا ممثلي المحكمة
االعتماد على لغة عاقلة مع اإلعالم».

زين

وتحدث أمين ع��ام اتحاد المحامين العرب
عمر زي��ن وق��ال« :المحكمة الدولية تجنح عن
صالحياتها وتنتهك الحريات بالولوج إلى قضايا

فرعية مفتعلة».

سالمة

وكانت كلمة للمحامي رشاد سالمة الذي قال:
«لنذهب للحقيقة حيث تكون وليس حيث يراد لها
أن تكون».
ودع��ا سالمة إل��ى «ق���راءة المغالطات على
مستوى قواعد اإلج��راء واإلث��ب��ات في المحكمة
ال��دول��ي��ة ،وال سيّما ال��م��ادة  60ال��ت��ي تختص
بمعاقبة المحامين» ،مشيرا ً إلى أن «الحرية هي
قيمة تعادل قيمة العدالة ،ونحن بحال صراع
بين العدالة والحرية وهذا مستغرب جداً».

الضاهر

ثم تحدث رئيس مجلس إدارة «المؤسسة
اللبنانية لإلرسال» بيار الضاهر
وقال إن «حرية اإلع�لام حق مقدس والجسم
اإلع�لام��ي يدفع شهداء منذ أي��ام العثمانيين،
فواجبات الصحافي تكون بالبحث عن الحقيقة
وكشف الجديد ونقل األخبار الحقيقية».
ولفت الضاهر إلى أن مالحظاته على الزمالء
علي أن جزءا ً
وعلى المحكمة كثيرة «لكن يع ّز
ّ
كبيرا ً من اإلعالم غير موجود اليوم» ،متابعا ً أنه
«يجب أن نسعى إلى أن يكون اإلعالم اللبناني
جسما ً واحداً ،ونجتمع في هذا المكان للتضامن
والمحافظة على حريتنا».

فارس الجميل

ودعا مستشار رئيس الحكومة السابق نجيب
ميقاتي ،اإلعالمي فارس الجميل وسائل اإلعالم
إلى «وقفة تضامنيّة واحدة بوجه كل المحاوالت
ال��ت��ي تسعى إل��ى ترهيب اإلع�ل�ام اللبناني،
ألن المسألة ال تتعلق فقط ب��األش��خ��اص بل
بالمؤسسات أيضاً».

خياط

وتحدث رئيس مجلس إدارة تلفزيون «الجديد»
تحسين خياط ،فاعتبر أن «المحكمة الدولية
خرجت عن مسارها ،وال بد للحكومة اللبنانية أن
تصحح هذا المسار» .وقال« :لن نرضخ لوصاية
المحكمة الدولية وال ألي وصاية أخرى.

جريج

ووج��ه وزير اإلع�لام رمزي جريج رسالة إلى
ّ
المتضامنين في نقابة الصحافة ،مع محطة
«الجديد» وجريدة «األخبار» ،تالها نقيب محرري
الصحافة الياس عون ،وجاء فيها« :من الطبيعي
أن يدعو اإلع�لام إل��ى لقاء تضامني مع محطة
«الجديد» وجريدة «األخبار» ،بسبب استدعاء
مسؤولين فيهما للتحقيق معهما ح��ول نشر
معلومات ومواد سرية ،وكنت أرغب في المشاركة

في هذا اللقاء ،لوال ارتباطي بمواعيد سابقة،
تحول دون إمكانية الحضور .وأض��اف« :لكني
أودّ ،من خالل هذه الرسالة ،أن أؤكد تضامني مع
اإلعالم في ممارسته لحرية التعبير ،انطالقا ً من
أن هذه الحرية هي حق دستوري ،كفلته أحكام
الدستور اللبناني وال سيما المادة  13منه».
وأكد أن «الحرية اإلعالمية هي إحدى خصائص
لبنان ،وال حد لها إال أحكام القانون وأخالقيات
المهنة ،ال��ت��ي يلتزم بها اإلع�لام��ي��ون ط��وع�اً.
وأض��اف« :أم��ا بخصوص استدعاء اإلعالمي ْين
كرمى خياط وإبراهيم األمين إلى التحقيق ،فمن
المفيد أن أوضح ما يلي:
إن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بموجب
القرار  1757الصادر عن مجلس األمن بتاريخ 30
أيار  2007تحت الفصل السابع .وهذا القرار هو
ملزم بحد ذاته للدولة اللبنانية» ،مؤكداً« :غير أن
شرعية المحكمة ليس من شأنها أن تمنع اإلعالم
اللبناني من انتقادها بكل حرية ،كاالعتراض مثالً
على بطء المحاكمة لديها ،أو على ميزانياتها
المرتفعة ،أو على تصرفات بعض أعضائها،
أو على بعض القرارات التي تتخذها .وفي هذا
المجال سأكون متضامنا ً مع اإلعالم ،إذا تعرض
ألي مالحقة بسبب مثل تلك االنتقادات ،باعتبار أن
الحرية اإلعالمية في لبنان هي بحمى الدستور».

األمين

وقال رئيس تحرير «األخبار» إبراهيم األمين:
«إن الدولة اللبنانية هي من سمحت للمحكمة
القيام بعمليات االستدعاء منذ البداية» ،مشيرا ً
إلى أن «وزير اإلعالم رمزي جريج ال يقوم بدوره
ويجب أن يتح ّمل مسؤوليته وهناك طرق عدة».

 ...ولقاء تضامني في الشمال

وف��ي الشمالّ ُ ،
نظم لقاء تضامني أيضا ً مع
األخبار» و«الجديد» بدعوة من رئيس التج ّمع
الشعبي العكاري النائب السابق في مقر وادي
الريحان عكار حضره راعي أبرشية عكار للروم
األرثوذكس ورئيس تيار الوفاق العكاري هيثم
ح��دارة وممثلو األح���زاب الوطنية ،وحشد من
أهالي وفاعاليات منطقة عكار ،إضافة إلى عدد
من ممثلي وسائل اإلعالم.
وأل��ق��ى م��ط��ران ع��ك��ار ل��ل��روم األورث��وذوك��س
المطران باسيليوس منصور كلمة أكد فيها أن
«الجميع يملك حق التعبير من غير أن يتجاوز
ذلك إلى أذيّة الناس» ،وتابع« :إذا كانت جريدة
«األخبار» أو تلفزيون «الجديد» قد قاال كالما ً فهو
حق لهما أن يقوال ما يشاءان ،ألن لبنان بلد الكلمة
الحرة عبر كل العصور».
كما استنكر ممثل عن ح��زب البعث العربي
االشتراكي مصطفى السبسبي «ق��رار المحكمة
التي انحرفت عن المسار المكلفة به».

جريج ا�ستقبل وفد اللقاء الت�ضامني� :سن�سعى للدفاع
عن الحريات الإعالمية من �ضمن �آلية المحكمة
استقبل وزير اإلع�لام رمزي جريج بعد ظهر أمس في مكتبه في
ال���وزارة ،وف��دا ً من اللقاء التضامني مع محطة «الجديد» وجريدة
«األخبار» ،ضم نقيبي الصحافة محمد البعلبكي والمحررين الياس
عون ،نائب رئيس المجلس الوطني لإلعالم إبراهيم عوض ،طالل
سلمان ،بيار الضاهر ،تحسين خياط والزميل إبراهيم األمين.
على األث��ر ،صرح جريج« :التقيتُ وف��دا ً من اللقاء التضامني مع
محطة الجديد وجريدة األخبار ،وخ�لال اللقاء ال��ذي حصل اليوم
(أمس) في نقابة الصحافة أرسلت رسالة إلى األستاذ طالل سلمان،
أعربت فيها عن تضامني مع اإلع�لام ،باعتبار أن الحرية اإلعالمية
مقدّسة ومك ّرسة في الدستور اللبناني وخصوصا ً في المادة  13منه،
وذكرتُ أنه على رغم أن المحكمة الخاصة بلبنان شرعية ومنبثقة من
قرار مجلس األمن  1757تحت الفصل السابع ،من حق اإلعالم أن ينتقد
هذه المحكمة بح ّرية تامة ،ويعترض على بعض تصرفاتها وقراراتها
أو على العبء الذي تشكله على الخزينة».
وأضاف« :تحدثت مع الوفد عن استدعاء إعالميين في إطار التحقيق
حول نشر أخبار تتسم بطابع سري ،فأشرت إلى أن التهمة الموجهة
إلى اإلعالميين كما قرأت في الصحف ،القت اعتراضات كثيرة سواء

لجهة أنه كان األجدر بالمحكمة أن تبحث عن المسؤول عن التسريبات
ال ع ّمن نقلها» ،وق��ال« :أبديت مالحظة قلت فيها إن من مصلحة
اإلعالميين تلبية دعوة المحكمة ،واستشهدت بما قالته صحافية من
أن المحطة لديها اتجاه للمثول وتلبية الدعوة ،باعتبار أن المقارنة
بين سلبيات عدم المثول وإيجابيات المثول ترجح الحضور أمام هذه
المحكمة».
وتابع« :على أي حال ،أيا ً كان موقف اإلعالميين ،فإني أميّز بوضوح
بين الموقف من المحكمة التي أؤيد قيامها ،وبين موقفها من اإلعالم
اللبناني واإلعالميين اللذين استدعتهما ،وسأسعى إلى مساعدتهما
في إظهار براءتهما وكشف الحقيقة .وكما أعلنت في رسالتي ،فأنا
متضامن مع اإلعالم باعتبار أن للحرية في لبنان قدسية لن تنال منها
أي اختالفات في الرأي».
وعن إمكان تدخل الدولة اللبنانية مع المحكمة في هذا الموضوع،
قال جريج« :ال أملك تصورا ً آللية تدخل الحكومة ،وسنسعى إلى
الدفاع عن الحريات اإلعالمية من ضمن آلية المحكمة ،وحتى اآلن لم
يحصل أي تحرك على مستوى السلطة ،ولكن لدينا متسع من الوقت
ولن نوفر جهدا ً في سبيل إعالء شأن اإلعالم».

وأض���اف« :إن اإلع�لام��ي� ْي��ن ليسا م ّتهمين ،وم��ا حصل أن��ه تم
استدعاؤهما للتحقيق ،وأنا أقدّم لهما كل مؤازرة عن طريق النصائح،
لديهما محامون جديون يدافعون عنهما ،وكلي ثقة بأن ال ّتهم المنسوبة
إليهما لن تقوم ،وسيسهل عليهما إثبات براءتهما».

البعلبكي

من جهته ،قال البعلبكي« :أؤكد لمعالي الوزير جريج أن رسالته
التضامنية مع اللقاء التضامني الذي جرى قبل ظهر اليوم (أمس)
في نقابة الصحافة كان لها وقع إيجابي جداً ،ألنها وضعت النقاط
على الحروف ،وأعلنت مدى استعداده للعمل من أجل مصلحة حرية
اإلعالم بشكل عام من دون قيد أو شرط .وأنا أشكر المحكمة ألنها
أتاحت للبنانيين فرصة ن��ادرة لكي يعربوا عن وحدتهم في هذه
الظروف ،خصوصا ً في ما يتعلق بمسألة أساسية مثل حرية اإلعالم
وكرامة العاملين فيه».
ور ّد وزير اإلعالم قائالً« :ال أعرف إذا كانت ردود الفعل في اللقاء
التضامني إيجابية بما فيه الكفاية ،ربما ألن الرسالة لم ُتت َل بكاملها.
أما اآلن فقد ناقشناها بكل مضمونها وتبدّد أيّ التباس».

من دون أن يحاسب شهود الزور على فعلتهم في تضليل التحقيق ،وعرقلة سير العدالة
واإلساءة إلى سمعة الضباط األربعة ،والتسبب في زيادة حدة الصراع الداخلي واالنقسام
الذي استفادت منه أجهزة االستخبارات األجنبية ،وفي مقدمها جهاز الموساد الصهيوني
لتنفيذ العديد من االغتياالت والتفجيرات إلثارة الفتنة بين اللبنانيين.
وتعلق مصادر إعالمية على هذا المسار الذي تسلكه المحكمة بالقول« :إن المحكمة أفلست
ولم يعد لديها ما تفعله سوى البحث عن فتح ملفات جديدة ال عالقة لها بالبحث عن حقيقة
من اغتال الرئيس الحريري ،وإنما بهدف إيجاد عمل لها لتبرير استمرارها وتاليا ً تمويلها
ولدفع رواتب قضاتها وموظفيها من جيوب اللبنانيين الذين يعاني معظمهم من الفقر
والحرمان والبطالة بسبب األزمة االقتصادية والمالية ،التي تعصف بلبنان بفعل السياسات
النيوليبرالية التي أغرقت لبنان بدين وصل عتبة  64مليار دوالر.

القاعة الخارجية ممتلئة بالمتضامنين
ب��دوره ،رأى البعريني أن «المحكمة الدولية
التي تتمول من لبنان ولغرض محدد خرجت عن
مهمتها في قرارها بشأن قناة «الجديد» وجريدة
«األخ��ب��ار» ،وق��ال إن «وزارات العدل واإلع�لام
والخارجية مطالبون بالتصدي لها ووضع حد
لمثل هذا االنتهاك الصارخ للحرية اإلعالمية».
وأض��اف« :إننا نتضامن مع إعالمنا اللبناني
تقديرا ً منا ل��دوره فإننا حريصون كل الحرص
على حريته واستقالله وال نقبل أي قمع يطاوله
من المحكمة الدولية أو من أية جهة في الداخل أو
الخارج».
وش���دد ع��ل��ى «ض�����رورة رف���ض االس��ت��ج��اب��ة
لطلبها» ،وطالب الحكومة بـ»اتخاذ اإلج��راءات
الكفيلة بحماية اإلعالميين جميعا ً ومنهم خياط
واألمين» ،وأردف« :المحكمة الدولية الخاصة
بلبنان باتت عبئا ً ماليا ً وتسلطيا ً على لبنان،
وعملها مسيس في الغالب ،واتهاماتها ليست من
باب الحرفية القضائية ،لذلك نرى أن يعاد النظر
بها بحيث تشكل محكمة لبنانية تستعين بخبراء
وقضاة ع��رب ،وال مانع من االستعانة بخبراء
أجانب لتحقيق شفاف في جريمة اغتيال الرئيس
رفيق الحريري وسواها وثقتنا كبيرة بقضاتنا
وقضائنا».

ردود فعل مستنكرة

هذا وقد استمر صدور المواقف المستنكرة
والمنددة بقرار المحكمة الدولية.

قبالن

ورأى نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي
األعلى الشيخ عبد األمير قبالن «أن المحكمة
الدولية تستهدف اإلعالم اللبناني بكل مكوناته
في قرارها محاكمة تلفزيون الجديد وجريدة
األخبار في محاولة إللصاق إخفاقاتها باإلعالم
اللبناني الذي كان وال يزال صوتا ً من أصوات
الحق» ،مؤكدا ً رفض هذا القرار والتضامن «مع
اإلعالم اللبناني في كشف الحقيقة ،وال نقبل بأي
مس الحرية اإلعالمية التي كانت
وجه من الوجوه ّ
وال تزال سمة حضارية للكيان اللبناني».

الشعبي الناصري

واستنكر «التنظيم الشعبي الناصري» في
بيان أمس« ،إق��دام خفافيش الليل من المرتزقة
على تمزيق الفتات يوم شهيد التنظيم الشعبي
ال��ن��اص��ري ،والف��ت��ات التضامن م��ع تلفزيون
الجديد» .ودان «من يقف وراء أولئك المرتزقة من
قوى تريد النيل من شهداء التنظيم ،ومن حرية
اإلعالم في الوقت ذاته».
واع��ت��ب��ر أن «ت��م��زي��ق الف��ت��ات التضامن مع
تعسف المحكمة
تلفزيون «الجديد» في مواجهة
ّ

(أكرم عبد الخالق)
الدولية ،وتطاولها على حرية اإلعالم اللبناني،
وعلى السيادة اللبنانية قبل أي شيء آخر ،إنما
يعبّر عن ع��داء قيادة تيار المستقبل للحريات
اإلعالمية ،كما يعكس مراهنتها غير المشروطة
على تلك المحكمة مهما مارست من تجاوزات،
ومهما ارتكبت م��ن انتهاكات بحق السيادة
اللبنانية».

رابطة الشغيلة

ودان���ت راب��ط��ة الشغيلة ف��ي ب��ي��ان« :ق��رار
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ،ورأت أن
القرار «يشكل انتهاكا ً لسيادة لبنان ،ويؤكد أن
لبنان بات خاضعا ً لوصاية هذه المحكمة ،التي
تتدخل بشؤونه الداخلية وتنتهك حرياته العامة
والخاصة واإلعالمية» .وقالت« :إن هذه المحكمة
لم تنشأ من أجل البحث عن قتلة الرئيس رفيق
ال��ح��ري��ري ،وإن��م��ا لتكون أداة لتشويه ص��ورة
المقاومة».
وختم بيان الرابطة« :إن المحكمة ،ال تريد
لوسائل اإلعالم اللبنانية أن تقوم بدورها المهني
في البحث عن الحقيقة وكشف ما يجري في
كواليسها ،األم��ر ال��ذي يستدعي من الحكومة
اللبنانية المسارعة إلى وضع حد لتدخالت هذه
المحكمة في شؤون لبنان الداخلية ولوصايتها
على اللبنانيين ،وتاليا ً إع��ادة النظر بالتعامل
معها ،ورد االعتبار للقضاء اللبناني».

جبهة العمل اإلسالمي

وأع��ل��ن ال��م��ك��ت��ب اإلع�ل�ام���ي لجبهة العمل
اإلسالمي في لبنان «تضامنه مع قناة الجديد
وصحيفة األخبار ووقوفه إلى جانب اإلعالم الحر
المسؤول» ،الفتا ً إلى «أن ما يس ّمى بالمحكمة
الدولية المسيّسة ال تهدف بقراراتها السابقة
والالحقة إال إلى التصويب على المقاومة والنيل
منها ومن سمعتها ،بحجة كشف الحقيقة في
قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
واستغرب البيان «بعد تسع سنوات عجاف
من تأسيسها ومن تلفيق األكاذيب واألضاليل
واالف��ت��راءات ،وم��ن شهود ال��زور ،وم��ن تسريب
المعلومات اتهامها اإلعالم اللبناني ،وخصوصا ً
ق��ن��اة ال��ج��دي��د وصحيفة األخ��ب��ار بالتسريب
والتحقير».

سكرية

واستنكر رئيس الهيئة الوطنية الصحية
االجتماعية النائب السابق الدكتور إسماعيل
سكرية «ق��رار المحكمة الدولية الظالم بحق
جريدة «األخبار» وقناة «الجديد» وما يحمله من
بشاعة التدخل بحرية اإلعالم».

لجنة �أ�صدقاء الأ�سير �سكاف ت�ؤكد الت�ضامن
مع «الأخبار» و«الجديد» ّ
وتهنئ «البناء»
أك��دت لجنة أص��دق��اء األسير يحيى سكاف
تضامنها الكامل مع قناة «الجديد» وصحيفة
«األخبار» ،ومع اإلعالم واإلعالميين اللبنانيين
«في وجه االف��ت��راءات على اإلعالميين األح��رار
الذين ك��ان لهم ال��دور البارز والمش ّرف تجاه
الشعب وجيشه ومقاومته ،في مواجهة العدو
الصهيوني» ،مؤكدة أن «اإلعالم اللبناني أثبت
كفاءته ونزاهته ،وكان وال يزال إلى جانب قضية
فلسطين وشعبها المظلوم ،وكذلك إبراز قضية
األسرى والمعتقلين في سجون العدو الصهيوني
الذي يريد طمس القضية الفلسطينية وقضية
األس��رى ،فكان اإلع�لام اللبناني في وجه هذه
الحمالت المسعورة التي تريد إره��اب الشعب

اللبناني وإعالمييه األحرار».
ودع���ت اللجنة ف��ي ب��ي��ان أص��درت��ه أم��س
«الشعب اللبناني وق��واه الحية إلى التضامن
الكامل مع اإلعالم واإلعالميين لكي يبقى صوت
الحق والكلمة الحرة مد ّوياً».
كذلك تقدمت اللجنة بالتهنئة من جريدة
«ال��ب��ن��اء» وأس���رة تحريرها والعاملين فيها
لمناسبة عيدها الخامس« ،وه��ي الصحيفة
المقاومة التي تحمل قضية فلسطين وقضية
جميع األسرى والمعتقلين ،وفي مقدمهم عميد
األس��رى يحيى سكاف ،كما إنها تحمل قضايا
شعبنا ،فألف تحية وتحية لها ولك ّل اإلعالميين
الشرفاء».

