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لقاء ت�ضامني في نقابة ال�صحافة تابع الجل�سة ومواقف �أكدت عدم �شرعية ود�ستورية المحكمة ودعت الحكومة لإنهاء تع�سفها

ردّ ت على مزاعم نائب «القوات» فادي كرم

بدء جل�سة المحكمة الدولية في ق�ضية «الجديد» و«الأخبار» في الهاي
خياط تمثل وتدافع عن موقفها والأمين يقاطع ويطالب ب�ضمانات

منفذية الكورة في «القومي» :ي�صعب عليه فهم
حر�صنا على �أمن ال�سوريين و�سالمتهم وحريتهم

ع��ق��دت أم��س المحكمة ال��دول��ي��ة الخاصة
بلبنان برئاسة القاضي نيكوال ليتيري جلسة
استجواب في قضية قناة «الجديد» وصحيفة
«األخبار» في الهاي ،حيث م ّثل «قناة الجديد»
في الجلسة المدير العام لـ«الجديد» ديمتري
خضر.
ومثلت نائبة رئ��ي��س مجلس إدارة قناة
«الجديد» كرمى خياط أمام المحكمة الدولية،
في حين لم يحضر رئيس تحرير «األخبار»
إبراهيم األمين جلسة االستجواب.
وأش���ار ليتيري خ�لال الجلسة أن «التهم
الموجهة إل��ى قناة الجديد ال تتعلق بانتقاد
المحكمة الدولية ولكن بالعرقلة المزعومة لسير
عدالة المحكمة».
وقد رد عليه المحامي ووكيل قناة «الجديد»
وصحيفة «األخ��ب��ار» كريم خ��ان« ،أن المدير
العام لقناة «الجديد» ،ديمتري خضر ليس
ممثالً لكيان اسمه تلفزيون «الجديد» إنما يمثل
«الجديد» ككيان معنوي ،ولكنه مستعد للرد
على أسئلة المحكمة الدولية» ،وأشار خان إلى
أنه «ممثل قانوني للمتهم األول وعلى المتهم أن
يعرف ما هو موضوع التحقيق وشركة تلفزيون
«الجديد» هي كيان قانوني آخر».
وأعلن المدير العام لقناة «الجديد» ديمتري
خضر ردا ً على أسئلة المحكمة الدولية ،بأن
«الجديد ليست مذنبة ،وبالتالي فانه رفض
االتهامين».

لبنان كله اغتيل عندما اغتيل الحريري ،ولكن
المشكلة في أن لبنان تخلى عن سيادته وهذا
لب الموضوع ،كما أن إج��راءات المحكمة لما
ّ
كانت استكملت من تمويل وغيره لوال تخلينا
عن سيادتنا».
من ناحيته ،أشار الوزير السابق ألبير منصور
إل��ى أن «الحكومة التي أعطت الصالحيات
للمحكمة الدولية كانت حكومة غير دستورية»،
وأض����اف أن «ه��ن��اك خ��ي��ان��ة بتسليم ه��ذه
الصالحيات للمحكمة منذ البداية ،وبالتالي فإن
عمل المحكمة غير دستوري ومن واجب مجلس
الوزراء أن يضع حدا ً لهذا التعسف الذي يطاول
اإلعالم في لبنان خاصة وأن بين الحريات وبين
الحقيقة ،الحريات هي المطلب األساسي وليس
أي أمر آخر».
وشدد على أن االعتداء بهذا الشكل السافر
على الحريات اإلعالمية ،التي قد تكون الميزة
الوحيدة الباقية للبنان ،هو محاولة لتهديد
هذه الميزة وإخضاع اإلعالم اللبناني المعروف
بحريته» ،الفتا ً إلى أن «من األفضل على مجلس
ال���وزراء أن يتخذ موقفا ً جديا ً ونهائيا ً بهذا
األم��ر وبمواجهة هذا التعسف الكبير من قبل
المحكمة».

متضامنون مع الجديد واألخبار في نقابة الصحافة

السيد

خياط

واعتبرت الزميلة خياط أن «من معه حق ال
يخشى شيئا ً وأنا هنا ألواجهكم».
ولفتت إلى أن «البحث عن الحقيقة وتقصي
المعلومات حق مقدس للصحافة وفق المواثيق
ال��دول��ي��ة» .وق��ال��ت« :جئت إل��ى المحكمة لئال
أكون ممرا ً لسلب حرية الصحافة تحت شعار
العدالة .لقد التزمنا أعلى المعايير حين أضأنا
على أخطاء سير عمل المحكمة من أجل حسن
سير العدالة .فمن حق الشعب اللبناني وأهالي
الشهداء محاكمة ال تشوبها أي عيوب».
وأضافت أن «السر خرج من عندكم وشاع
وبدل أن تسائلني دولتي تحت القضاء اللبناني
وأن تحاكمني إذا كنت على خطأ وأن��ا لست
على خطأ ،لكن لألسف دولتي معتادة على أن
تحكم من الخارج واستبدلت الوصاية السورية
بالفصل السابع».
ورفع القاضي نيكوال ليتيري الجلسة األولى
وح��دد  29أي��ار المقبل م��وع��دا ً ج��دي��دا ً لمثول
صحيفة «األخبار» ورئيس تحريرها إبراهيم
األمين أمام المحكمة.

األمين

وأكد الزميل إبراهيم األمين ،في تصريح له ،أن
المهلة التي أعطيت له من قبل المحكمة الدولية
الخاصة بلبنان غير كافية من أجل تكوين فريق
دف��اع عنه .وأعلن أن��ه بصدد تحضير رسالة
تتضمن الضمانات التي يحتاجها من المحكمة،
مؤكدا ً أنه لن «يمثل في الجلسة المقبلة إذا لم
تتوافر الشروط التي يحتاج إليها».
وأشار األمين إلى أنه «لدينا إشكالية مع هذه
المحكمة ألنها قامت خالفا ً للدستور» .ولفت إلى
انه «يجب استعادة سيادة لبنان» ،معتبرا ً أن
«االن��ت��داب الدولي تجاوز تشكيل الحكومات
ووص���ل إل��ى م��ب��دأ منع اللبناني م��ن النطق
والتعبير عن رأيه».

 ...وأثناء متابعتهم جلسة المحكمة في الهاي عبر الشاشة
وأكد األمين في حديث تلفزيوني من نقابة
الصحافة أن «العالج الوحيد هو نزع الشرعية
عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» ،مشيرا ً
إلى أن «اإلعالم اللبناني معني بتعزيز القوانين
التي تحميه» ،موضحا ً أنه «طلب من المحكمة
سلسلة إج��راءات ومطالب وفي حال لم تلتزم
بها لن يمثل أمامها» ،مؤكدا ً انه في حاجة إلى
«ضمانات كاملة للمثول».
وأوضح أن وزير العدل أشرف ريفي «ليست
له صالحية في توقيف الصحافيين» ،معتبرا ً
أن من «األج��در أن يهتم ب��رد أهالي طرابلس
إل��ى مدينتهم وأن يعتذر من أهالي طرابلس
وأن يمثل أمام القضاء اللبناني بسبب التهم
الموجهة إليه» .وأشار إلى أن «واجب السلطات
اللبنانية أن تحمي إعالميها» ،موضحا ً انه «ال
يتوقع منها الكثير».

لقاء تضامني في نقابة الصحافة

وتزامنا ً مع انعقاد جلسة المحكمة شهدت
نقابة الصحافة اللبنانية لقاء تضامنيا ً حاشدا ً
مع صحيفة «األخبار» بشخص إبراهيم األمين
وقناة «الجديد» بشخص كرمى خياط.
وح��ض��ر إل��ى نقابة الصحافة إعالميون

وص��ح��اف��ي��ون وس��ي��اس��ي��ون ون����واب ووزراء
وحزبيون وناشطون وشخصيات وفعاليات
متضامنة.
وتابع المتضامنون جلسة المحاكمة التي
نقلت مباشرة على شاشات التلفزة .وتحدّث
ع��دد من الشخصيات في اللقاء ،فقال رئيس
لجنة اإلع�لام واالتصاالت النائب حسن فضل
الله «نحن ال نعترف بشرعية المحكمة الدولية
وهناك من يريد ترهيب الحرية اإلعالمية»،
وأضاف« :أخشى أن يكون هناك من في الدولة
يسهّل االع��ت��داء على اإلع�لام��ي��ي��ن» ،وأك��د أنّ
«الجديد» و«األخبار» نشرتا حقائق والمحكمة
الدولية تسعى إلى طمس هذه الحقائق» ،الفتا ً
إلى أن «ال أحد يستطيع تحدّي حرية اإلعالم
والوقت سيكشف ما إذا كان باستطاعة أحد
الوقوف في وجه حرية اإلعالم».
وقال الوزير السابق نقوال صحناوي« :إننا
مع اللبناني ضد أي خصم إن كان صديقا ً أو
عدواً» .وأكد «وجوب تضامن الجميع مع هاتين
الوسيلتين اإلعالميتين من أجل سمعة لبنان».
ولفت إلى أن «مشكلتنا مع المحكمة الدولية
ليست في البحث عن الحقيقة في اغتيال رئيس
الحكومة األسبق رفيق الحريري ،إذ نعتبر أن

اعت�صام لتحالف القوى الفل�سطينية �أمام «�أ�سكوا» في ذكرى النكبة

الكلمات دعت الى تحالف ا�ستراتيجي
يدعم المقاومة لتحرير فل�سطين
أقامت قوى التحالف الفلسطيني اعتصاما ً أمام مقر
«أسكوا» في بيروت ،في الذكرى  66الغتصاب الصهاينة
أرض فلسطين ،وذل��ك بحضور رئيس «ح��زب التوحيد
العربي» ال��وزي��ر السابق وئ��ام وه���اب ،ممثل «التيار
الوطني الحر» الدكتور بسام الهاشم ،أمام مسجد القدس
الشيخ ماهر حمود ،ممثل حركة «حماس» علي بركة ،أبو
رامز مصطفى عن «الجبهة الشعبية»  -القيادة العامة،
وحشد من ممثلي القوى واألحزاب والشخصيات اللبنانية
والفلسطينية.

وهاب

بداية ألقى وهاب كلمة األحزاب والقوى اللبنانية فأكد:
«نتذكر اليوم النكبة ،ولكن األهم أن نخرج من نكبتنا العربية
المستمرة كل يوم ،نحن نعيش نكبة عربية كل يوم ألننا
أضعنا البوصلة» ،وقال« :كلما اقتربنا من فلسطين أصبحنا
على الطريق الصحيح ،وكلما ابتعدنا عنها أصبحنا على
الطريق الخاطئ ،فلسطين توحدنا واالبتعاد عنها يمزقنا».
وأضاف« :اليوم نحن نتلهى بأخبار عربية أرادها لنا من
يريدنا أن ننسى فلسطين ليمرروا عملية يهودية الدولة
واستبعاد العودة واالغتصاب النهائي للقدس» ،وتابع
وهاب« :تأكدوا أيها األخوة اللبنانيون والفلسطينيون وكل
العرب ال أحد فينا يملك حق التنازل عن القدس والعودة،
الرئيس ياسر عرفات توصل إلى هذا االقتناع قبل اغتياله،
بأن «إسرائيل» لن تعيد القدس والالجئين».
وتابع« :تحرير فلسطين ال يحتاج إلى موقف وكالم ،بل
إلى استراتيجية عربية ،حبذا لو تصرف األموال التي تصرف
على تخريب المنطقة العربية لتخريب مصر وسورية بدل
أن تصرف في دعم المقاومات ،وخصوصا ً دعم المقاومة
في فلسطين ،حبذا لو تصرف هذه األموال لتحرير القدس»،
مؤكداً« :األخوة الفلسطينيون قادرون على بناء استراتيجية
مقاومة ،كما بنت المقاومة في لبنان استراتيجيتها وحررت
لبنان وأقامت التوازن مع «إسرائيل» ،األخوة الفلسطينيون
قادرون على إقامة هذا التوازن مقدمة لطرد هذا العدو من
أرض فلسطين».
ودعا إلى «إقامة تحالف استراتيجي يدعم المقاومة في
فلسطين قوامه مصر وسورية والعراق وكل الدول العربية
الراغبة في تحرير فلسطين» ،وطالب بـ»وقف الحروب
العبثية في الوطن العربي ألن كل الحروب تخاض على
حساب فلسطين ،ولنعود إلى قبلتنا األولى فلسطين التي
لن تكون لنا قبلة غيرها ،ال اليوم وال غداً ،حتى العودة إلى
الصالة في مساجد القدس وكنائسها».

حمود

ثم ألقى الشيخ حمود كلمة قال فيها« :في أي مناسبة

تتعلق بفلسطين يتطلب منا كقوة إسالمية تأكيد زوال
«إسرائيل» وهي قاعدة يجب أن نتعلمها ونتحدث عنها،
باق و«إسرائيل» إلى زوال» ،مشيرا ً
ألن اإلسالم الحقيقي ٍ
إلى أنه «في هذه الذكرى ال نريد أن نندب ،وإنما نؤكد أن
خيارنا هو المقاومة لهذا العدو الغاصب» .وأضاف« :إن
المؤسسات الدولية التي تتحدث عن حقوق اإلنسان
تتجاهل حقوق الفلسطينيين ،وأنها ستفضح قريبا ً كما
فضحت المحكمة الدولية ،هذه المؤسسات الدولية التي
تز ّور الحقائق وأصبحت حامية للكيان الصهيوني».

بركة

(ت ّموز)

وألقى بركة كلمة قوى التحالف الفلسطيني ،فقال:
«جئنا لنؤكد أن الشعب الفلسطيني في لبنان متمسك
بحق العودة وبرفض كل مشاريع التوطين والتهجير ،ألننا
نعتبر أن حق العودة فردي وجماعي للشعب الفلسطيني،
ال يسقط بالتقادم وال يمكن أي جهة في العالم إسقاط حق
العودة أو المقاومة ألنه حق مقدس للشعب الفلسطيني».
وط��ال��ب« :الحكومة اللبنانية ب��أن يتم التعامل مع
الفلسطينيين في لبنان مثل أشقائهم العرب ،وقال« :نحن
أشقاء ضد العدو وليست لنا أطماع في لبنان ،ولن يكون
الفلسطيني إالّ عامل استقرار في البلد» ،مشيرا ً إلى أننا
«أطلقنا مبادرات عدة من أجل هذا االستقرار لكن نطالب
الدولة بأن تساعدنا في إنجاح هذه المبادرات ،خصوصا ً
في ضبط المخيمات ورفض كل العبث بهذه المخيمات
ألنها عنوان للفلسطينيين».
وفي نهاية االعتصام سلم الوفد مذكرة إلى ممثل األمم
المتحدة نبيل أبو ضرغم ال��ذي وعد بترجمتها ونقلها
بأمانة إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي  -مون.
وأكدت المذكرة« ،إن االحتالل الصهيوني لفلسطين عام
 1948وما تاله من احتالل عام  1967هو احتالل باطل
حصل على حساب حقوق الشعب العربي الفلسطيني
بفعل المجازر الصهيونية التي نفذت في حق الشعب
الفلسطيني».
وشددت المذكرة على «إن قضية الالجئين الفلسطينيين
هي قضية سياسية عادلة وحصلت نتيجة االحتالل
الصهيوني لفلسطين ،وأن الحل العادل لها يكون بعودة
الالجئين الفلسطينيين إل��ى ديارهم وممتلكاتهم التي
أخرجوا منها عام .»1948
وخ��ل��ص��ت إل���ى ال��ق��ول« :إن ح��ق ال��ع��ودة لالجئين
الفلسطينيين هو حق فردي وجماعي ال يسقط بالتقادم
وال تملك أية جهة في العالم إسقاط هذا الحق أو شطبه
أو المساومة عليه ،فهو حق مقدس للشعب الفلسطيني»،
مؤكدة «رفض كل مشاريع التوطين والتهجير والوطن
البديل».

بدوره اعتبر اللواء الركن جميل السيد «أن
المشهد المنقول قد أوح��ى بانقالب السحر
على الساحر بحيث تحولت تلك الجلسة إلى
محاكمة للمحكمة الدولية م��ن قبل اإلع�لام
اللبناني وليس العكس» .وأض��اف« :ليست
المرة األولى التي تخرج فيها المحكمة الدولية
عن صالحياتها بعدما استباحت السيادة
اللبنانية وأسرار الدولة وخصوصيات الشعب
اللبناني ،وبعدما أمنت الحماية لشهود الزور
وشركائهم ومنعت محاكمتهم لديها بحجة عدم
الصالحية ،فإذا بها تبتدع لنفسها صالحيات
خارجة عن أية قوانين أو نصوص ومن دون
حسيب أو رقيب».
وختم السيد بأن «المحكمة الدولية الخاصة
بلبنان تسعى من خالل استعراض عضالتها إلى
ملء الفراغ الذي تعانيه وإلى ترهيب اللبنانيين
وإلهائهم عن مساءلتها بعدما عجزت حتى
اليوم عن التوصل إلى الحقيقة في من أغتال
الرئيس رفيق الحريري ،بعد مرور أكثر من تسع
سنوات على بدء التحقيقات وبعدما أنفقت مئات
ماليين الدوالرات من جيوب اللبنانيين من دون
ج��دوى» ،معتبرا ً أن «ه��ذه المهزلة القضائية
التي تجري تحت سمع الحكومة اللبنانية
وبصرها ال تعفي الحكومة من مسؤوليتها في
مراقبة عمل المحكمة الدولية واالعتراض على
تجاوزاتها وفقا ً لالتفاقية المعقودة بين لبنان
واألمم المتحدة».

حركة الشعب

ورأت حركة الشعب «إن اإلجراء الذي اتخذته
المحكمة بحق مؤسستي «الجديد» و«األخبار»
وبحق األستاذين إبراهيم األمين وكرمى خياط
يشكل انتهاكا ً فاضحا ً للدستور اللبناني الذي
كفل الحريات العامة ومن ضمنها حرية الرأي
ونشر المعلومات ،كما أنه يشكل انتهاكا ً صارخا ً
لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان» .ودانت في
بيان لها «اإلجراء التعسفي» ،مؤكدة تضامنها
الكامل مع محطة «الجديد» وصحيفة «األخبار»
ومع اإلعالميين إبراهيم األمين كرمى خياط.

ا�ستمرار االنتهاكات الإ�سرائيلية ب ّرا وجوّا
واصل العدو اإلسرائيلي انتهاكاته للسيادة اللبنانية برا ً وجواً ،فيما تحرك
الجيش اللبناني ووضع حدا ً ألعمال جرافة إسرائيلية.
وأعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه في بيان أن «جرافة تابعة للعدو
«اإلسرائيلي» أقدمت عند الساعة  16.00من يوم أمس قبالة بلدة الناقورة
الحدودية ،على جرف أتربة من داخل األراضي الفلسطينية المحتلة ورميها إلى
شمال الخط األزرق داخل األراضي اللبنانية ،في خرق جديد للسيادة اللبنانية».
وأض��اف البيان« :على األث��ر توجهت دوري��ة تابعة للجيش إل��ى المكان،
وت���م التنسيق م��ع ق���وات األم���م ال��م��ت��ح��دة ال��م��وق��ت��ة ف��ي ل��ب��ن��ان لمعالجة
ال��م��وض��وع ،حيث أوق��ف��ت اآلل��ي��ة ال��م��ذك��ورة عملها عند الساعة .»16.35
من ناحية ثانية ،أشارت قيادة الجيش إلى أن «طائرتين حربيتين تابعتين للعدو
«اإلسرائيلي» ،خرقتا األجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركال ،عند الساعة 13,20
أول من أمس ،ونفذتا طيرانا ً دائريا ً فوق مختلف المناطق اللبنانية ،ثم غادرتا
األجواء عند الساعة  14,50من فوق بلدة علما الشعب».

الأمن الفرعي دعا لحل الم�شاكل بالحوار

هدوء في عين الحلوة
بعد انت�شار القوة الأمنية
نفذت القوة األمنية المشتركة المنبثقة عن لجنة المتابعة الفلسطينية انتشارا ً
واسعا ً قوامه حوالى  50عنصرا ً في محلة الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة
والتي كانت مسرحا ً لالشتباكات التي وقعت أول من أمس ،وعادت األمور إلى
طبيعتها بعدما فتحت المؤسسات والمحال التجارية أبوابها ،إضافة إلى فتح
مدارس األونروا والتي نتجت من االتصاالت التي تواصلت حتى فجر أمس.
وأشارت مصادر فلسطينية لـ«المركزية» ،إلى أن «أي خرق لم يحصل لوقف
إطالق النار ليالً ،وساهم في ضبط الوضع األمني وتحصينه انتشار قوة فصل من
القوى اإلسالمية ومن «عصبة األنصار» و«أنصار الله» في مسرح االشتباك الذي
امتد من حي الطيرة إلى مسجد الفاروق عمر في الشارع الفوقاني.
وأدت االشتباكات إلى وق��وع خسائر مادية كبيرة لحقت ببعض المنازل
والسيارات والمحال والمؤسسات التجارية بسبب عنفها.

مجلس األمن الفرعي

وعقد مجلس األمن الفرعي في الجنوب اجتماعا ً طارئا ً برئاسة محافظ الجنوب
نقوال بو ضاهر في سراي صيدا الحكومي ،خصص للبحث في االشتباكات التي
شهدها مخيم عين الحلوة واتخذت سلسلة قرارات لتحصين الوضع األمني في
المخيم .ودعا المجتمعون الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة حل المشاكل بالحوار
بعيدا ً من اللجوء إلى العنف واالقتتال.

أبو عرب

بدوره ،قال قائد قوات األمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو
عرب لـوكالة األنباء المركزية« ،هناك أفراد أو مجموعات ال تريد األمن واألمان
لهذا المخيم ،الذي هو عنوان للصمود الفلسطيني ورمز لحق العودة» .وأضاف:
«السبيل األجدى لتحصين األمن ،هو تفعيل دور القوة األمنية ،وهذا ما نقوم به
بالتعاون والتنسيق بين القوى الوطنية واإلسالمية كافة ،وهناك إجماع على
المضي قدما ً في ضبط األمن ،والضرب بيد من حديد كل من تس ّول له نفسه العبث
باألمن واالستقرار في هذه المرحلة الدقيقة ،وتنفيذا ً ألجندة غير فلسطينية ،تهدف
إلى تصفية الحق الفلسطيني والعودة».

ردّت منفذية الكورة في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي على
المزاعم التي أطلقها نائب «القوات»
ف��ادي ك��رم ،وق��ال��ت ن��ظ��ارة اإلذاع��ة
واإلع��ل�ام ف��ي ال��م��ن��ف��ذي��ة ف��ي بيان
أصدرته لهذا الغرض:
أوردت ب��ع��ض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
وال��م��واق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي��ة تصريحا ً
لعضو كتلة «ال��ق��وات اللبنانية»
فادي كرم ،يزعم فيه أنّ القوميين في
الكورة يهدّدون السوريين للحصول
على هوياتهم وضمان مشاركتهم في
االنتخابات السورية.
لذلك يه ّم منفذية الكورة أن تنفي
ف��ي ش��ك��ل ق��اط��ع م��ا س��اق��ه النائب
المذكور ،وتعتبر مزاعمه تعبيرا ً عن

حالة انفصامية كونه منفصالً عن
واقع الكورة وأهلها.
وتؤكد منفذية الكورة أنها «تغاضت
خالل السنتين األخيرتين عن الكثير
من االستفزازات والتصرفات الشائنة
التي مارسها كرم وفريقه بحق العديد
م��ن ال��ك��وران� ّي��ي��ن ،ح��رص �ا ً منا على
فرض ج ّو من الهدوء وضبط النفس
في هذه المرحلة الدقيقة التي يم ّر بها
لبنان والمنطقة .إال أنّ النائب كرم ال
يتوانى في ك ّل مناسبة عن مهاجمة
الحزب ،وإشاعة جو البلبلة والتوتر
المقصودين.
وف���ي ال��م��ق��اب��ل ،ت��ؤك��د منفذية
ال��ك��ورة أنها على علم في ش��أن من
يفرض الخوات على أماكن تواجد

«الالجئين» السوريين ،ولديها الكثير
من اإلثباتات واألدلة الموثقة ،لذلك،
وح��رص �ا ً منها على التهدئة تدعو
ّ
الكف عن االفتراءات
النائب كرم إلى
وت��وت��ي��ر أج����واء ال���ك���ورة ،ف��ي ه��ذه
المرحلة الحرجة ،وتس ّمي تصرفاته
وتصريحاته باألعمال الصبيانية.
وتلفت منفذية ال��ك��ورة إل��ى أنها
ح��ري��ص��ة ع��ل��ى أم����ن ال��س��وري��ي��ن
وسالمتهم وحريتهم ،العتبارات
يصعب على كرم فهمها ،وهي على
ك ّل حال غير معنية بحال الهستيريا
التي تالزمه وجوقته بعد فشله في
إثبات أيّ حضور له بين أهل الكورة،
وبعد فشل مشروعه الذي راهن على
«حكم اإلخوان» وسطوة األشرار.

منفذية ملبورن في «القومي» تقيم �سهرتها ال�شهرية

دياب :ما يجري على �أر�ض �سورية
محاولة للق�ضاء على مق ّومات الأ ّمة

خالل السهرة الشهرية في ملبورن
أقامت منفذية ملبورن في الحزب السوري القومي
االجتماعي سهرتها الشهرية في قاعة مكتب المنفذية،
حضرها ناموس المنفذية قيصر عيسى وأعضاء هيئة
المنفذية ،ناموس المندوبية السياسية في أستراليا سايد
النكت ،وأعضاء المجلس القومي :اسكندر سلوم ،محمد
نهاد ملحم ،جومانا البربر ،ومسؤولو الوحدات الحزبية
في منفذية ملبورن.
كما حضر رئيس ن��ادي شباب لبنان الرياضي في
ملبورن بشارة ابراهيم وعقيلته ،رئيس جمعية عدبل
الخيرية األسترالية فايز النبوت وعقيلته ،الشاعر الفنان
ابراهيم موسى وجمع من القوميين وأبناء الجالية.
رحب
وألقى ناظر اإلذاعة واإلعالم أدونيس دياب كلمة ّ
في مستهلها بالحضور ،وأشار إلى أنّ هذه السهرات تهدف
إلى جمع شمل أبناء أ ّمتنا الشرفاء تحت راية الزوبعة.
وأض���اف« :ك��م هي عظيمة ه��ذه الزوبعة بمبادئها،
بعقيدتها التي استطاعت أن تجمعنا من مختلف الطوائف
والمذاهب ،ومن مختلف الكيانات أ ّمة واحدة حيّة ممثلة
بهذا الحزب العظيم.
مقسما ً مشرذماً،
لقد أراد أعداء أ ّمتنا أن يكون مجتمعنا ّ
فب ّثوا الحقد والنعرات الطائفية والمذهبية في ما بيننا،
ودعموا األح��زاب والحركات الفئوية إلضعاف ق��درات
مجتمعنا على المقاومة واالنتصار .وأرادوا أل ّمتنا أن تبقى
ضعيفة مقسمة إلى كيانات كما هي اآلن .فإذا بسعاده
العظيم يفاجئهم بحزبه العقائدي ال��وح��دوي ،حزب

المجتمع بل هو ح��زب األ ّم��ة كلّها .وه��ذا الحزب بفضل
عقيدته كفيل ببناء الوعي القومي الصحيح وبناء مجتمع
محصن وأكثر قو ًة في مواجهة أعداء األ ّمة وأدواتهم ،إذ ال
ّ
ح ّل لمعضالت األمة إال بعقيدة سعاده وحزبه.
ورأى دياب أنّ ما يجري على ساحة الكيان الشامي
من قتل واغتصاب وتدمير ،هو مشروع ال يخدم إال العد ّو
الصهيوني .ونحن ندرك أنه مشروع استكمال لتثبيت
الدولة الصهيونية ومحاولة أخرى للقضاء على مق ّومات
األمة في المقاومة واالنتصار .إنّ الشام مستهدفة أل ّنها
تدعم المقاومة وتحميها .ونحن نواجه هذه المؤامرة
بالفكر ،ونواجه هذا المشروع بإيماننا ،بدمائنا وبندقيتنا
المعقدنة .وسنستم ّر بهذا اإليمان نسير ،وبخطى ثابتة
نحو النصر األكيد .فمنذ أن انطلقت المقاومة الباسلة،
ونحن نشهد االنتصار تلو اآلخر .إنه زمن االنتصارات،
وسنبقى نقدّم الدماء في الشام ولبنان والعراق وفلسطين
وفي ك ّل كيانات أ ّمتنا السورية .وسنبقى أوفياء لها إلى
أن نبلغ غايتنا ،مهما عظمت التضحيات ومهما اشتدّت
شراسة المواجهة سنبقى ن��ردّد مع سعاده :ال الشدائد
تميتنا وال األه���وال تزعزع إيماننا ،وال ق��وة على وجه
البسيطة قادرة أن تردّنا عن غايتنا.
ثم أنشد الشاعر الفنان ابراهيم موسى ،عددا ً من قصائده
القومية والوطنية.
كما شارك الفنان جورج فريد عيسى في إحياء السهرة،
إذ عُ قدت حلقات الدبكة على أنغام األناشيد القومية.

طالب با�سترداد الأموال الم�سروقة لتغطية الدين وال�سل�سلة

منبر الوحدة :على الدولة
الرد على �أي تجاوز «�إ�سرائيلي»
عقدت األمانة العامة لـ«منبر الوحدة
الوطنية» اجتماعها األسبوعي في
مركز توفيق طبارة .وناشدت في بيان
إث��ر االجتماع ،في الذكرى السادسة
والستين لنكبة فلسطين ،العرب
«استعادة قضيتهم األم بحيث تصبح
قضية األمة ،كل األمة ،وبحيث تصبح
قضية كل فلسطيني وكل عربي».
وإذ دان المنبر «االعتداءات الدائمة
والمتكررة للعدو وال سيما األخيرة
منها على أرض لبنان وبحره» ،طالب
الدولة «بالرد الفوري على أي تجاوز،
مهما صغر ،دبلوماسيا ً وأمنيا ً وأممياً،
وحتى عسكريا ً عند االقتضاء ،وفقا ً لما
تفرضه متطلبات السيادة الوطنية».
وأض��اف« :على الصعيد الداخلي،
م��ا زال لبنان الرسمي يتخبط في
ملفات قضاياه المتفاقمة والمتشابكة،
متجاهالً أهمية معالجتها في أوقات
استحقاقاتها،متعمدا ًإهمالهاوتراكمها،
بينما البالد تسير إلى شفير انفجار
اجتماعي مطلبي شامل نتيجة التأجيل
المتعمد إلقرار سلسلة الرتب والرواتب.
لذلك يطالب المنبر الجميع ،وال سيما
المسؤولين المختصين ،بمعالجة
ال��م��وض��وع بالمباشرة أوال ً وثانيا ً
وأخيرا ً باسترداد األم��وال المسروقة،
وهي كفيلة بتغطية دين لبنان المتفاقم
ومتوجبات السلسلة ،وتأمين عيش
كريم ألجيال قادمة عديدة ،وم��ن ثم
وق��ف الهدر ال��ذي أصبح مع الفساد
ثقافة مالية الدولة ،وبالتالي توظيف
المردود والوفر في سد أكالف السلسلة
وإال فالبلد ،ال محال ،ذاهب الى انهيار

أك��ي��د حيث ل��ن يبقى للسارقين ما
يسرقونه من الشعب والدولة».
وتابع« :أما معالجة شغور الرئاسة
األول����ى ،ف�لا ي��رى المنبر ط��ائ�لاً من
مناشدة ال��ن��واب ،الممددين لذواتهم
«السامية» من دون مس ّوغ شرعي،
العمل على إنهاء الموضوع باألصول
الدستورية ،وهم يمعنون في مخالفة
الدستور «ديمقراطياً» في كل مناسبة،
بعدما تحول القناصل إل��ى سفراء،
والمتصرفون إلى سماسرة موفدين،
وتعددت األبواب العالية المتخصصة
ف��ي تعيين ال���والة وك��ب��ار الموظفين
المشبوهين».
ودان المنبر ،في موضوع «انتهاك
حقوق المواطنين وسيادة القانون»،
الحد «الذي يذهب إليه بعض مسؤولي
ل��ب��ن��ان إلرض����اء اغ��ت��ص��اب ال��خ��ارج
لسيادته باستدعاء إعالمييه للتأديب
أمام محاكم مشبوهة النشأة وملتبسة
الهوية وغير حائزة موافقة الفريق
األوزن من الشعب اللبناني ،والمشكوك
بتعاملها بالقضية المولجة بها،
وبحيادها وبإدارتها لشؤونها».
وذكر «كل من في سدة المسؤولية أن
وزارتنا المختصة اسمها وزارة العدل،
وب��ال��ع��دل يجب أن تتصرف وليس
بالثأر والحقد وال بالتشفي والنكايات،
فالعدل ال يسود إال بالحرص أوال ً على
السيادة ،والسيادة تكون باحترام
دستور لبنان وقوانينه أوال ً وأخيراً».
وف��ي س��ي��اق ال��ح��دي��ث ع��ن العدل
وسيادة القانون ،طالب المنبر «الوزير
المسؤول أن يحيل مهام تطبيق القانون

في ما خص أبطال الحروب العبثية في
أزق��ة المدن إلى المحاكم المختصة،
كما تنص عليه القوانين التي يتوجب
السهر على تطبيقها ،وأن يترك الموقع
الذي يؤ ّمن للمجرمين الغطاء السياسي
المرفوض من جميع اللبنانيين».

الإعدام
لـ«داع�ش َي ْين»
وتوقيف مطلوبين
ط���ل���ب ق���اض���ي ال��ت��ح��ق��ي��ق
العسكري فادي صوان في قرار
اتهامي عقوبة اإلعدام للموقوف ْين
اللبناني ْين قوسي موسى وحسين
بري النتمائهما إلى تنظيم إرهابي
مسلح« ،داع��ش» ،بهدف القيام
بأعمال إرهابية وقتل ومحاولة
قتل عسكريين أث��ن��اء قيامهم
بالوظيفة في وادي خالد وحيازة
أسلحة .وأصدر مذكرة إلقاء قبض
في حقهما وأحالهما أمام المحكمة
العسكرية الدائمة للمحاكمة.
إل����ى ذل����ك أوق���ف���ت ق����وة من
مخابرات الجيش كالً من علي.ع.
( )1958وش��ق��ي��ق��ه ع��ب��اس
( )1997بعد ان داهمت منزلهما
في بلدة نبحا .وتم تسليمهما إلى
مخفر دير األحمر .ويذكر أن علي
مطلوب بـ 16مذكرة توقيف ،أما
عباس فمطلوب بـ 3مذكرات.

