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�أكدوا الدعم الكامل للجي�ش و�أولوية �ضرب الإرهاب

تحول �إلى و�سيلة غزو كال�صواريخ والمدافع
� ّأكدت لـ «البناء» و«توب نيوز» �أنّ بع�ض الإعالم ّ

ر�ؤ�ساء مكاتب المحامين يطالبون
النقابة بالتراجع عن قرار �شطب فتو�ش

ر ّمال :ندعو النواب الذين عار�ضوا التمديد �إلى اال�ستقالة
و�أ ّال يبقى الرف�ض فقط في الت�صريحات

عقد رؤس���اء مكاتب المحامين
ف��ي ك � ّل م��ن :التيار الوطني الحر،
ح���زب ال��ل��ه ،ت��ي��ار ال���م���رده ،حركة
أم����ل ،ح���زب ال��ط��اش��ن��اق ،ال��ل��ج��ان
والروابط الشعبية ،الحزب السوري
القومي االجتماعي ،ح��زب البعث
العربي االشتراكي والحزب العربي
االشتراكي ،اجتماعا ً في مركز الحزب
السوري القومي ،جرى خالله البحث
في شؤون نقابة المحامين والشؤون
الوطنية العامة.
وبعد التداول صدر عن المجتمعين
البيان التالي:
ـ ت��وج��ه المجتمعون بالتحية
إلى الجيش اللبناني الباسل الذي
يواجه اإلرهاب ،وأكدوا دعمهم الكامل
له داعين إي��اه إل��ى الضرب بيد من
حديد واالقتصاص من المجرمين
وال��م��رت��ك��ب��ي��ن أي����ا ً ت��ك��ن مواقعهم
وحصانتهم.
ـ وفي ما يتعلق بقرار مجلس النقابة
شطب النائب المحامي الدكتور نقوال
فتوش من نقابة المحامين على خلفية
اإلشكال الحاصل بينه وبين إحدى
الموظفات ،فت ّم التأكيد الكامل على
وجوب أن يكون االحترام والتعاون
ه��و األس����اس ب��ي��ن ك��� ّل المحامين
والقضاة والموظفين ،مع التأكيد على
الحرص المطلق على كرامة المحامين
يتوجب عليهم أداء
والموظفين الذين
ّ
واجبهم الوظيفي على أكمل وجه.

حاورها محمد حم ّية

المحامون أثناء االجتماع في مركز «القومي»
ـ واستنكروا أس��ل��وب التخاطب
الذي حصل على وسائل اإلعالم بين
النائب المحامي الدكتور نقوال فتوش
ونقيب المحامين وال��ذي يخرج عن
آداب المهنة واالحترام الذي يجب أن
يسود في ما بين المحامين ،وبينهم
وبين نقابتهم ،ال سيما تسريب أخبار
ل�لإع�لام ع��ن ق���رار شطب المحامي
ف��ت��وش ق��ب��ل ص���دور ال��ق��رار بهدف
اإلس�����اءة ،وه���و م��ا ي��خ��ال��ف أبسط
القواعد واألعراف.
ـ من هذا المنطلق أك��دوا رفضهم
ق���رار ال��ش��ط��ب اإلداري الحاصل
م��ن دون االس��ت��م��اع إل��ى المحامي
المعني ،بموجب محضر رسمي

ل��ع��دم ان��ط��ب��اق ال��ق��رار على حالة
التأديب المنصوص عنها في قانون
تنظيم مهنة المحاماة ولمخالفة
القانون والذي يوجب اإلحالة على
المجلس التأديبي الذي هو وحده
الصالح لبت مثل هذه القضايا في
حال ثبوتها وحصولها.
ـ وختاما ً دعا المجتمعون نقيب
المحامين وأعضاء مجلس النقابة
الذين صوتوا على القرار ،ومن منطلق
ال��ح��رص على النقابة والقوانين
ال��م��رع��ي��ة اإلج������راء ،اع��ت��م��اد مبدأ
المساواة في التعامل مع المحامين
والرجوع عن قرار الشطب المتخذ إذ
إنّ الرجوع عن الخطأ فضيلة.

«القومي» ي�ش ّيع المنا�ضل توفيق �شوقي خير اهلل
شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وعائلة خير
الله ،المناضل القومي توفيق شوقي خير الله ،في مأتم
حزبي وشعبي حاشد بكنيسة يوحنا المعمدان  -مار
الياس بطينا .وش��ارك في التشييع إلى جانب عائلة
الراحل وفد من قيادة الحزب وممثل عن قيادة الجيش
وعدد من الضباط والفاعليات والشخصيات وحشد من
القوميين والمواطنين واألصدقاء ،وتقدم موكب التشييع
حملة األكاليل بينها إكليل باسم رئيس الحزب النائب
أسعد حردان وأكليل باسم قيادة الجيش ،وحملت ثلة
ّ
األكف.
من القوميين النعش ملفوفا ً بعلم الزوبعة على
ترأس الصالة لراحة نفس الراحل األبوين عطايا
وح��ب��ي��ب ،وك��ان��ت عظة تحدثت ع��ن م��زاي��ا ال��راح��ل
ومناقبيته وقدوته ،ثم ووري جثمان الراحل الثرى.
وتقبّلت عائلة الراحل التعازي ،وفي مقدّم المعزين

رئيس الحزب النائب أسعد ح��ردان ،رئيس المجلس
األعلى الوزير السابق محمود عبدالخالق ،نائب رئيس
الحزب توفيق مهنا ،رئيس المكتب السياسي الوزير
السابق علي قانصو ،أعضاء مجلس العُ مد أعضاء
المجلس األعلى أعضاء المكتب السياسي ،رئيس لجنة
منح رتبة األمانة كمال الجمل ،رئيس لجنة تاريخ
الحزب لبيب ناصيف ،منفذ عام بيروت بطرس سعاده،
وع��دد من المسؤولين المركزيين وأعضاء المجلس
القومي .واألم��ي��ن العام للمجلس األعلى اللبناني ـ
السوري نصري خوري ،وعدد من الضباط والفاعليات
والشخصيات.
وك��ان الحزب نعى الرفيق الراحل ،وتحدث بيان
النعي عن مسيرته الحزبية والنضالية التي حفلت
بالعطاء والبذل وااللتزام.

جانب من الحضور خالل القدّاس

�سنديانة من قيم ومناقب
} األمين لبيب ناصيف
ما من مرة تذكرت الرفيق توفيق خير الله أو حكيت
عن حضوره الحلو ،في شبعا البلدة التي نما فيها
وترعرع وعشق شجيرات الزيتون في أرضها ،أو
في جديدة مرجعيون وقد انتقل إليها عام  ،1958أو
في راشيا الفخار (بلدة عقيلته) ،إال وتذكرت شبيهه
في الصدق واالستقامة وال��وف��اء واإلي��م��ان المتوقد
بالحزب ،الرفيق خليل طعمة حردان.
ع��رف��ت ال��رف��ي��ق خليل مقيما ً ف��ي س���وق الغرب،
م��س��ؤوالً في مدرستها ،قبل أن استمع إل��ى األمين
نواف حردان يتحدث عنه أو يكتب.
لفتني ما يتحلى به من صفات ابن النهضة ،وما
يزخر به من فطنة وذكاء.
ل��م يكن ارت��ف��ع ف��ي دروس���ه العلمية ،إن��م��ا ارتفع
كثيرا ً في ثقافته القومية االجتماعية .فهو إن تحدث،
َ
استفاض وأق��ن�� َع ،وإن رغ��ب أن يشرح عن الحزب،
رافق ذلك بتجسيده قواعده ونهجه ،مسلكية وقدوة
وتصرفات قومية اجتماعية في محيطه.
طيلة سنوات الحرب في سوق الغرب ،لم يغادرها
ولم يتخ ّل عن واجبه إزاء المدرسة .كان أفراد الجيش
اللبناني ال��ذي��ن أق��ام��وا وح��ده��م ف��ي س���وق الغرب،
يعرفون هويته الحزبية .لم يؤثر موقعه السياسي
على احترامهم له واالرتياح إليه .معهم عاش سنوات
إلى أن انتهت الحرب وكانت تهدّمت مدرسة سوق
الغرب ،فعاد إلى بلدة راشيا الفخار ليعمل في أرضه.
ذات يوم كان يقود جرارا ً زراعيا ً في أرض يملكها
األمين ج��ورج معلوف ،أح��د سنديانات الحزب في
راشيا الفخار ،فانقلب «الجرار» عليه ،وانقلبت معه
حياته ،ففارقها.
وعرفت الرفيق الياس جرادي منذ أواخر ستينات
القرن الماضي مد ّرسا ً في الضاحية الشرقية ،ناشطا ً
حزبيا ً ومتوليا ً مسؤوليات محلية ،منها مسؤولية
ناموس المنفذية.
عندما غ���ادرت إل��ى س��ان ب��اول��و ،التقيت ب��ه ،وقد
أقام على مقربة من منزل األمين نواف حردان .فيها
تع ّرفت الى شقيقه الرفيق وديع الذي كان غادر منذ
زمن واستقر ،وتولى أكثر من مرة مسؤولية حزبية

في هيئة منفذية البرازيل ،وشدّتني إلى الرفيق وديع
أواصر المودّة ،كذلك إلى صديقه وابن بلدته راشيا
الفخار ،الرفيق خطار نعمة.
عندما عدت من البرازيل وكان الرفيق توفيق خير
الله قد اضطر لالنتقال إلى رأس بيروت ،رحت التقيه
وألتقي عقيلته الفاضلة هيالنة ج��رادي ،وك�� ّل أفراد
عائلته .حدثتها عن شقيقها الرفيق ودي��ع جرادي.
وحب كبير .كان سافر وهي
هبطت منها دمعة شوق،
ّ
طفلة ،ال تعرفه.
ت��م��يّ��ز ال��رف��ي��ق ش��ك��ري ،اب��ن��ه ال��ب��ك��ر ،ب��ي��ن رفقائه
وأصدقائه ،بما كان يملك من صفات القيادة ،إلى وعي
عميق للحزب ولمفاهيمه .كان َيعِد بمستقبل جيد،
على الصعيد الشخصي كما الحزبي.
خسرناه ش��اب��اً ،شهيدا ً في معركة كنا نرجو لو
حصلت في مواجهة مع العدو اليهودي.
كان متوقعا ًللرفيق توفيق أن ينهار وقد خسر البكر
من أوالده ،الذي كان يش ّع بالكثير و ُينتظر منه الكثير.
فلم يقع ،بل واجه قدره ،كما فعل قبله رفيقه األمين
ج���ورج معلوف عندما خسر ابنه الرفيق يوسف،
شهيداً ،ورفيقه اآلخر حليم حردان عندما خسر ابنه
الرفيق الشهيد عزيز.
استمر الرفيق توفيق قطعة من سنديان ،صالب ًة
وت��وهّ��ج��ا ً وبانيا ً أس��رة ناجحة وعصامية ،احاطت
به واحتضنته في سنواته األخ��ي��رة ،كما ك��ان أحاط
بها واحتضنها مع شريكة حياته ،وسهرا على نمو
أفرادها ،وعلى حضورهم الجيد في الحياة.
ف��ي كتابه «على دروب النهضة» يتحدث األمين
ن��واف ح��ردان في اكثر من مكان عن الرفيق توفيق
خير الله ،وعن اشتراكه في الثورة القومية االجتماعية
عام  ،1949ويطري على شجاعته.
توفيق خير الله ليس باقيا ً فقط في كتاب «على
دروب النهضة» وال عبر عائلته وأهله ومحبّيه الكثر
باق في تاريخ الحزب الذي
في كل مكان أقام فيه ،هو ٍ
كان فيه صادقاً ،شجاعاً ،عصامياً ،مناقبياً ،متفانيا ً
وفواحا ً بأخالق النهضة.
ّ
الحب
اليك مني ،يا حضرة الرفيق ابو شكري ،كل
ّ
الذي تعرف ،وك ّل التقدير لتاريخك الناصع ،والغني
بك ّل جميل.

أكدت مديرة قناة «توب نيوز» الكاتبة السياسية روزانا رمال،
«أنّ سورية شكلت معجزة ،إذ بعد أربع سنوات من الحرب ال
يزال هناك رئيس قوي وإيمان قوي بموقفه وشعب بقي داخل
سورية ومتمسك بأرضه على رغم سقوط القذائف في شكل يومي
وحصول المجازر ،وجيش يقاتل ويحقق اإلنجازات».
ولفتت إلى «أنّ روسيا تدعم حليفا ً قويا ً هو الدولة السورية
التي تربطها مصالح استراتيجية معها في المنطقة وتنظر إليها
على أنها دولة تمر في أزمة وستنتهي».
ودعت رمال النواب المعارضين للتمديد «إلى االستقالة وأن ال
يبقى الرفض فقط بالتصاريح».
وعن المطالبين بخروج حزب الله من سورية ،قالت« :إذا كانت
جبهة النصرة قد تراجعت عن شرطها بانسحاب حزب الله من
سورية فال أعتقد أنّ أحدا ً في لبنان سيطلب ذلك من حزب الله
وخصوصا ً بعد أن اجتمع العالم اليوم لمحاربة اإلرهاب».
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز»،
اعتبرت أنه «ومنذ إنشاء قناة «توب نيوز» لم تكن قناة منافسة
كبقية القنوات أي كبث مباشر أو تقارير ميدانية مصورة ونقل
حي من العواصم ،بل اعتمدت منطقا ً جديدا ً يعتمد على الكتابة
والقراءة والتقارير واألبحاث ،واللغط الذي يحدث هو أنّ بعض
المشاهدين يعتقدون بأننا في بث تجريبي ،بل نقول إنه البث
الرسمي والقابل للتطور» .وأوضحت «أنّ الفكرة هي القراءة
والموسيقى ومشاهدة الصورة من وحي الخبر ألهداف عدة ،أوال ً
القراءة لها أثر كبير على اإلنسان وفي ظ ّل األحداث التي حصلت
في العالم العربي وسورية كان ال ب ّد أن تنشأ قناة بسرعة،
وإنشاء «توب نيوز» لم يأخذ وقتا ً للتحضير ،بل خرجت من وحي
األزمة في سورية لتوصل رسالة إلى السوريين وهي الخبر ،ألن
السوريين في هذه األزمة ال يحتاجون أكثر من الخبر وحقيقته،
و«ت��وب نيوز» عملت على ه��ذا المفهوم أي بالقراءة والبحث
والتقرير والصحف العالمية ،ويمكننا أن نقول إنّ أكثر المتابعين
للقناة هم من نخبة المتابعين للسياسة».
وعن نسبة المتابعين لقناة «توب نيوز» وما إذا كانت هناك
إحصاءات تؤشر على ذلك ،قالت رم��ال« :على مستوى العالم

«توب نيوز» لي�ست في بث
تجريبي بل هو البث الر�سمي
القابل للتطور وهي من القنوات
الأكثر متابعة في �سورية
والعالم العربي
العربي وحتى العالم ال توجد هناك قناة أول��ى وقناة ثانية
واألرقام غالبا ً ال تعطي مؤشرا ً دقيقاً ،بل يوجد برنامج أول وثانٍ ،
لكن نستطيع أن نقول إنه تبين معنا من خالل أسئلة عدد من
المشاهدين أنّ البرامج السياسية هي األكثر متابعة وخصوصا ً
برنامج «ستون دقيقة مع ناصر قنديل» وإنّ «توب نيوز» هي من
القنوات األكثر متابعة في سورية والعالم العربي».
وعن مدى ارتباط نجاح هذه القناة برئيسها ،قالت« :بالتأكيد
رئيس الشبكة األستاذ ناصر قنديل يشكل أح��د أه��م عناصر
القوة لهذه القناة وللشبكة وهناك الكثير من القنوات على رأسها
سياسيون وإعالميون ورجال أعمال واألستاذ ناصر قنديل هو
إعالمي عريق وسياسي مخضرم وقادر على قيادة هذه القناة
بطريقة سياسية وإعالمية صحيحة وهذا ال ينتقص من قيمة
القناة بل بالعكس يشكل نقطة قوة لها».
وعن التعاون مع صحيفة «البناء» في الكثير من المواضيع،
أوضحت «أنّ صحيفة «البناء» مؤسسة عريقة وموجودة منذ
وقت طويل وتولى ناصر قنديل رئاسة تحريرها ،والتعاون ليس
جديدا ً بين المؤسسات اإلعالمية ،وهو نقطة إيجابية وهناك تبادل
للمواد اإلعالمية والسياسية لتوسيع االنتشار وهما في نفس
الخط والموقف والقلب ،وتؤمنان بتعدّد اآلراء واألفكار» .وأعلنت
«أنّ هناك تحضيرا ً لبث مباشر على «ت��وب نيوز» في أوقات
محدّدة كبرامج الحوارات السياسية ،وان هناك سعيا ً لتغطية
هذا الموضوع على الصعيد المالي واللوجستي والتقني».
وعن العالقة بين اإلع�لام والسياسة وإلى أي مدى يتحكم
اإلع�لام المم ّول بسياسة بعض ال��دول ال سيما في الموضوع
السوري ،أضافت« :الحظنا في السنوات الماضية كيف أنّ
اإلع�لام تحول إلى وسيلة غزو كالمدفع وال��ص��اروخ وأحدى

ر ّمال متحدّثة إلى الزميل حميّة
الوسائل التي أسقطت أنظمة وخربت مسار شعوب وعقول وهذا
من أخطر األسلحة ،والدول الراعية لهذه المؤسسات اإلعالمية
أدركت هذا الموضوع وكانت تخطط الجتياح المنازل والعقول
واستثمرت هذه المؤسسات لتغيير الواقع والوقائع ،وال يظهر
أنّ إح��دى ال��دول ستخفض تمويلها الستعمال ه��ذا السالح
الموجود».
وقد شكلت هذه القنوات رأس حربة للمشروع السياسي لبعض
الدول ،إذ لم يعد هناك من إعالم حيادي إال ما ندر فإما مع المحور
الغربي واألميركي وإما في محور المقاومة .ولم تستطع هذه
القنوات أن تغير الواقع باتجاه األفضل بل ساهمت في التخريب.
وفي مصر مثالً تدخلت قناة «الجزيرة» سلبا ً حيث كانت مؤيدة
للنظام المصري عندما كان الرئيس محمد مرسي رئيساً ،أما اآلن
فهي تشنّ حملة على النظام الحالي».
وع��ن دور بعض وسائل اإلع�لام في نشوء ونمو الحركات
والتنظيمات اإلرهابية في العالم العربي عبر التحريض الطائفي
والمذهبي ،اعتبرت رمال «أنّ هذه التنظيمات لم تستفد من هذه
المؤسسات اإلعالمية وحسب ،بل شكلت لها منبرا ً لتطل عبره وأن
توصل صوتها بسهولة إلى كل الناس وتنشئ لنفسها هالة كبيرة
عبر الظهور على القنوات الكبرى».
وعن الوضع في سورية بعد أربع سنوات من األزم��ة ،لفتت
رمال إلى «أنّ سورية شكلت معجزة وال يمكن أن نتصور بعد هذه
السنوات من الحرب أن تبقى هناك دولة أو جهاز أمني أو فريق
ديبلوماسي أو حتى رئيس لهذه الدولة استطاع أن يصمد وسط
هذه الحمالت التي تعرض لها ،واآلن هناك رئيس قوي جدا ً وإيمانه
قوي بموقفه وشعب سورية بقي داخل سورية ومتمسك بأرضه
على رغم سقوط القذائف في شكل يومي وارتكاب المجازر ،إضافة
إلى أنّ الجيش السوري ال يزال يقاتل ويحقق اإلنجازات ،وال شك
في أنّ سورية في السنتين األوليين من الحرب كانت تدافع عن
بقاء الدولة وتستوعب ما حصل ،والدولة السورية ككل دولة
لديها أخطاء وهذا طبيعي ولكن في السنتين الماضيتين انتقلت
إلى موقع الهجوم».
وعن الدعم الذي تتلقاه سورية من حلفائها قالت« :لم يكن
الرئيس الروسي ليدعم سورية والرئيس األس��د لو لم يكن له
دعم وتأييد واسع من شعبه ،والغرب وحتى روسيا يؤمنان بأنّ
الرئيس قوي فقط بشعبه وإذا لم تكن لديه قاعدة شعبية ال أحد
يدعمه ،وما يؤكد ذلك هو األبحاث التي حصلت من قبل الغرب
عن نسبة تأييد الشعب السوري للرئيس األسد منذ بداية األزمة،
وروسيا تعرف أنها تدعم حليفا ً قويا ً وهي الدولة السورية التي
تربطها بها مصالح استراتيجية في المنطقة وتنظر إليها على أنها
دولة تمر في أزمة وستنتهي وليس على أنها دولة انتهت ودمرت
وعلينا أن نتحملها».
وعن قرار المجلس النيابي التمديد لنفسه اعتبرت رمال أنه «لم
َ
يبق شيء من الديمقراطية في لبنان بعد هذا القرار ،وت ّم التمديد
ً
بصفقة بين الكتل النيابية المتناحرة أصال ،ومر على اللبنانيين
كأمر ع���ادي ،ون��س��أل تيار المستقبل وك��ل الرافضين إج��راء
االنتخابات بسبب الظروف األمنية :كيف أجريت االنتخابات في
العراق الذي م ّر ويمر في ظروف أخطر وأدق من ما مر به لبنان

«القومي» يزور حب اهلل :لدعم
الفل�سطينيين حتى ا�ستعادة حقوقهم
استقبل مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله حسن حب الله وفدا ً
قياديا ً من الحزب السوري القومي االجتماعي ض ّم كالً من عميد شؤون
فلسطين هملقارت عطايا وعضو المجلس األعلى واألمين العام لألحزاب
العربية قاسم صالح ،في حضور معاون الملف الفلسطيني الشيخ عطا
الله حمود.
وأوضح بيان لحزب الله «أنّ المجتمعين بحثوا في آخر المستجدات
على الساحة الفلسطينية والعربية ،ونددوا باالعتداءات الصهيونية على
القدس الشريف ،مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشجاع
في مقاومته الباسلة دفاعا ً عن أرض��ه ومقدساته .كما حيوا العملية
البطولية التي قام بها الشهيد المجاهد إبراهيم عكاري في مدينة القدس
والتي جاءت كنتيجة طبيعية لممارسات االحتالل التعسفية في حق
المقدسيين والمقدسات الدينية للمسلمين والمسيحيين».
وفي ختام اللقاء دعا المجتمعون «كل الشعوب والحكومات العربية
واإلسالمية للوقوف إل��ى جانب الشعب الفلسطيني المنتفض حتى
استعادة أرضه وحقوقه المشروعة».

البعريني  :التطاول على الجي�ش
عدوان على الوطن
طالب رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب السابق وجيه البعريني ،المراجع
الدينية اإلسالمية والمسيحية بـ «رفع الصوت للدفاع وإنقاذ المسجد األقصى من
خطر التهويد» ،معتبرا ً «أنّ التطاول على الجيش عدوان على الوطن».
وخالل مصالحة بين عائلتي العكاري والدريعي من بلدة وادي الجاموس في
مقر التجمع في وادي الريحان ،أشار البعريني إلى «أنّ جراحات األمة العربية
كثيرة وعديدة ،والتحدي األكبر يقع على كل مسلم وكل مسيحي وعلى كل فلسطيني
وعربي ،ألنّ القدس في خطر والمسجد األقصى يناديكم» ،مطالبا ً المراجع الدينية
اإلسالمية والمسيحية برفع الصوت للدفاع وإنقاذ المسجد األقصى من خطر
التهويد عسى أن يخفف ذلك من العصبيات واالقتتال واإلرهاب».
وأض��اف« :إذا كانت أصوات برزت مؤخرا ً تنال من جيشنا اللبناني البطل
ومن قوانا األمنية ،وإذا كانت أشكال من االعتداء حصلت وسقط نتيجتها شهداء
وجرحى ،فإننا من هذا اللقاء العكاري الجامع نؤكد موقفنا الوطني الداعم للجيش
والقوى األمنية ألنّ جيشنا هو حصن الوطن وصمام أمان البلد وحامي الوحدة
واالستقرار ،وكل تطاول عليه أو على القوى األمنية إنما هو عدوان على الوطن
ويخدم المؤامرة واألعداء».
وطالب البعريني «الحكومة باالهتمام باإلنماء وتوفير فرص العمل والحياة
الكريمة لشبابنا ولكل عكار ،ألنّ الفقر والحاجة مع الجهل قد تدفع بعض
األشخاص إلى حاالت التطرف».

ولم تتوقف التفجيرات فيه ليوم واحد؟» ،إضافة إلى أنّ الجميع
يعرف أنّ الوضع في لبنان أفضل من الوضع في كثير من الدول
على رغم األحداث التي حصلت في عرسال وطرابلس ،المجلس
النيابي ارتكب خطيئة كبيرة ،ولكن الشعب اللبناني لم يقم
بأي خطوة باتجاه رفض التمديد قبل حصوله ،ويمكن أن يكون
السبب هو يأس الشعب اللبناني من المسؤولين السياسيين».
ودعت «النواب الذين عارضوا التمديد إلى االستقالة وأن ال يبقى
الرفض فقط بالتصاريح ،وهم كتلة نيابية كبيرة في المجلس
النيابي ويستطيعون أن يقودوا الكثير من اللبنانيين إلى تحرك

بع�ض الم�ؤ�س�سات الإعالمية
ّ
�شكل منبراً للتنظيمات
الإرهابية لتو�صل
�صوتها ب�سهولة
�إلى كل النا�س
باتجاه تغيير هذا الواقع» .ولفتت إلى «أنّ كل المشاركين في
التمديد شاركوا في الخطيئة ،ولماذا لم يقرروا تأجيل االنتخابات
فترة محدّدة بدل التمديد سنتين و 7أشهر إذا كان السبب هو
الوضع األمني؟».
وعن تصويت قوى  8آذار على التمديد لمجلس نيابي فيه
النائب خالد الضاهر الذي تعرض للجيش اللبناني ،قالت رمال:
«ربما لمنع الفتنة الطائفية والحفاظ على االستقرار في البلد ولكن
الشعب له الحق في أن يطالب بالتحقيق مع خالد الضاهر الذي
هاجم الجيش والذي يعتبر خيانة عظمى ،ولكن ما زالت مؤسسة
الجيش اللبناني المؤسسة الجامعة الوحيدة وال يوجد أحد من
المواطنين ينظر الى الجيش كعدو بل هناك بعض األشخاص
وهم مرتبطون بمشروع».
وعن المطالبين بخروج حزب الله من سورية قالت رمال:
«جبهة النصرة تراجعت عن شرطها بانسحاب حزب الله من
سورية فال اعتقد بأنّ أحدا ً في لبنان سيطلب ذلك من حزب الله،
خصوصا ً أنّ المزاج العام تغير في هذا الموضوع باتجاه تفهم
موقفه ،ألنّ حزب الله يقاتل في سورية منذ سنتين وأكثر والعالم
كله اليوم اجتمع ليقاتل «داعش» ،ما يعني أنّ حزب الله سبقهم
للقتال في سورية وبالتالي من يريد إخراج حزب الله من سورية
فعليه إخراج الجميع».

ُيبث هذا الحوار كامالً الساعة الخامسة من مساء اليوم
ويعاد  11ليالً على شاشة «توب نيوز»
على التردد 12036

عائلة و�أ�صدقاء الأ�سير يحيى �سكاف
ينا�شدون «حما�س» �شموله في �صفقة التبادل
وج��ه��ت عائلة ولجنة أص��دق��اء
األس��ي��ر يحيى س��ك��اف ك��ت��اب �ا ً إل��ى
رئ��ي��س المكتب السياسي لحركة
حماس خالد مشعل وقيادة الحركة،
أك��دت فيه ض��رورة أن يكون األسير
اللبناني يحيى سكاف ضمن صفقة
تبادل األسرى مع العدو الصهيوني،
ال��ذي يعتقل األسير يحيى سكاف
منذ  1978/3/11إثر مشاركته في
عملية الشهيد كمال ع��دوان داخل
فلسطين المحتلة ،وال��ت��ي أصيب
فيها يحيى س��ك��اف ف��أس��ره العدو
ووضعه في أقبية سجونه وزنازينه
اإلرهابية ،محروما ً من كل الحقوق
التي تكفلها وتق ّرها القوانين المتعلقة
بحقوق األسرى الذين يعتقلون أثناء
المواجهات مع جيش محتل.

وأك�����دت ال��ل��ج��ن��ة «أنّ األس��ي��ر
�ي ي��رزق وف��ق ك ّل
يحيى سكاف ح� ّ
المعطيات التي تملكها عائلته ،وهو
ش��وه��د م��ن ق��ب��ل ع���دد م��ن األس���رى
الفلسطينيين والعرب إضافة إلى
وثيقة من الصليب األحمر الدولي
تؤكد وج��ود األسير يحيى سكاف
في إح��دى زنازين معتقل عسقالن
التابع لالستخبارات العسكرية
الصهيونية».
وإذ تض ّمن الكتاب مناشدة لقيادة
ح��رك��ة ح��م��اس ب��أن ت��ك��ون قضية
األس��ي��ر يحيى س��ك��اف ف��ي صلب
اهتمامها ومتابعتها ،أكدت اللجنة
«أنّ يحيى سكاف لبّى نداء الوطن
واألم��ة نصرة لفلسطين وقضيتها
العادلة ،فوقع في األسر منذ أكثر

م��ن  36ع��ام �اً ،وت��ع � ّرض وال ي��زال
يتع ّرض ألب��ش��ع أن���واع التعذيب
والعزل».
وأض��اف الكتاب« :وألنّ األسير
يحيى سكاف آمن بخيار المقاومة
ل��ت��ح��ري��ر األرض وال��م��ق��دس��ات
واألس��رى ،فإننا نأمل من المقاومة
التي ح ّررت أعدادا ً كبيرة من األسرى
أال تتخلى عن أس��راه��ا ومعتقليها
الذين ضحوا من أجل كرامة وعزة
األمة».
وختمت اللجنة كتابها بتأكيد قول
األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله «نحن قوم ال نترك أسرانا
في سجون العدو الصهيوني ،ألنّ
األم��ة التي تتخلى عن أسراها هي
أمة بال كرامة وبال عزة».

«الديمقراطية» :المدخل �إلى تح�صين المخيمات
هو تح�سين �أو�ضاعها االقت�صادية واالجتماعية
اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان
أنّ المدخل إلى تحصين المخيمات وإبعادها عن تداعيات
األزمة اإلقليمية ،ليس فقط التعاطي األمني مع المخيمات
بل تحسين أوضاعها االقتصادية واالجتماعية وتعزيز
التعاون اللبناني  -الفلسطيني.
وث ّمنت الجبهة في بيان بعد اجتماع قيادي عقدته
في بيروت أمس« ،النضال اليومي الذي يخوضه أبناء
شعبنا في القدس في مواجهة عمليات االقتحام اليومية
والمتتالية الذي تشنه المجموعات المتطرفة المدعومة
من حكومة االحتالل» ،معتبرة «أنّ إفشال أهداف العدو
يتطلب توفير مقومات صمود المقدسيين على المستويات
السياسية والمادية واالقتصادية ودعوة المجتمع الدولي
لتح ّمل مسؤولياته لجهة حماية الشعب الفلسطيني».
وأكد المجتمعون «أنّ الحكومة اللبنانية معنية في

معالجة اإلش��ك��االت التي تعتري العالقة الفلسطينية
اللبنانية وعلى قاعدة الحقوق والواجبات المتبادلة ودعم
لبنان لحق العودة بما يصون الهوية الوطنية ويضمن
إق��رار الحقوق اإلنسانية بخاصة ح� ّ
�ق العمل والتملك
وإعمار مخيم نهر البارد وغيرها من الحقوق».
واعتبروا «أنّ النجاح في تحصين المخيمات وإبعادها
عن تداعيات األزمة االقليمية يتطلب عمالً رسميا ً وحزبيا ً
مشتركا ً لبنانيا ً وفلسطينيا ً مشتركاً ،وأنّ المدخل لذلك
هو ليس فقط بالتعاطي األمني مع المخيمات بل بتحسين
أوضاعها االقتصادية واالجتماعية وتعزيز التعاون
اللبناني  -الفلسطيني بما يحفظ أمن الشعب الفلسطيني
واستقرار مخيماته» ،مؤكدين «أنّ أولوية الفلسطينيين في
لبنان هي قضيتهم الوطنية والنضال من أجل حق العودة
ومواجهة مشاريع التوطين والتهجير».

