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افتتـح جامعـة «العـزم» فـي طرابل�س

ت�ضامن وا�سع في بيروت والهاي مع المحطة

ميقاتي :لتوقف الحمالت الإعالمية
والجلو�س �إلى طاولة الحوار

«الجديد» �أمام المحكمة الدولية بتهمـة «عرقلة �سير العدالة»
خياط :المحكمة �أن�شئت من مالنا ومراقبة عملها م�س�ؤوليتنا

رأى الرئيس نجيب ميقاتي «ض��رورة المحافظة على
تاريخالعالقاتمعدولالخليجوفيمقدمهاالمملكةالعربية
السعودية وتطويرها لما فيه خير لبنان واللبنانيين جميعا ً
في لبنان والعالم العربي» ،ودعا إلى «توقف الحمالت
اإلعالمية والجلوس إلى طاولة الحوار».
رعى الرئيس ميقاتي أمس حفل افتتاح «جامعة العزم»
في طرابلس ،في حضور ممثل النائب محمد الصفدي أحمد
الصفدي ،مفتي عكار زايد بكار زكريا ،رئيس دائرة األوقاف
في طرابلس عبد الرزاق اسالمبولي ،ممثالً مفتي طرابلس
والشمال الشيخ مالك الشعار ،نقيب المهندسين في الشمال
ماريو بعيني ،رئيس جامعة العزم حنفي هليل ،ورئيس
مجلس أمناء جامعة العزم عبد اإلله ميقاتي ،وفاعليات
سياسية وأكاديمية وثقافية وتربوية واجتماعية.
بداية تحدث عبد اإلل��ه ميقاتي فقال« :إنها لحظات
سعيدة جدا ً نمر بها اليوم معكم في هذا اللقاء الذي يُقرع
فيه جرس انطالق جامعة العزم في طرابلس ،برعاية وه ّمة
رجل العلم والمعرفة ،ورجل المؤسسات الواسعة االنتشار،
قبل أن يكون رجل السياسة الحكيمة ،والوسطية الجامعة،
الرئيس نجيب ميقاتي».
ثم ألقى هليل كلمة أشار فيها إلى «أن افتتاح «جامعة
العزم» اليوم يأتي ثمرة طيبة لجهود حثيثة بُذلت على
مؤسسي مج ّمع العزم
م��دى سنوات ع��دة اقتناعا ً من
َ
التربوي بأهمية الدور الذي يؤديه المج ّمع كدعامة قوية
للنهضة التعليمية في مجتمعنا ،وبأن الجامعة هي التكملة
الطبيعية لدور المج ّمع ورسالته ،وهكذا جاءت جامعة
المؤسسين لطرابلس والشمال وكل
العزم كمنارة نور من
َ
لبنان.
وأضاف« :لقد ان ُتهج في إنشائها سياسة الواقعية في
التخطيط والتطبيق ولم ُنقلَد تجربة بذاتها وإنما أخذنا
بايجابيات النظم األكاديمية الحديثة ،ضمن نظام يالئم
واقعنا ،ويعبّر عن الشخصية الحضارية لمجتمعنا ،كما
ُو ّفر لهذا الصرح العلمي كل ما يمكنه من تقديم مستوى
رفيع للدراسات األكاديمية ،يلبي المتطلبات األساسية
في مجاالت إدارة األعمال بعدة تخصصات ،والهندسة
المعمارية ،واإلع�لام ،فضالً ع ّما هو متاح من إمكانيات
للتوسع وفقا ً الحتياجات كل مرحلة».
وفي الختام ألقى الرئيس ميقاتي كلمة قال فيها« :عندما
حصلنا على ترخيص جامعة العزم ،سألني البعض أين
سيكون مقر الجامعة فأجبت بال تردد طبعا ً في طرابلس،

فقالوا :نصيحتنا إذا أردت للجامعة النجاح أن تكون
انطالقتها من بيروت ،ومن ثم تقوم الحقا ً بفتح فروع لها
في طرابلس وسائر المناطق ،فالعاصمة هي األساس
الذي يساهم بنجاح أي مشروع .وعلى رغم محبتي لمدينة
بيروت ،وتقديري لدورها الوطني ،ال أخفيكم أن هذا الكالم
استفز طرابلسيتي فأنا أرى في مدينتي وأهلها أساسا ً
ومنطلقاً».
وتطرق إلى األوضاع السياسية فقال :إن التأزم في لبنان
آخذ في التصاعد ،والتوتر على أشده ولعل الفترة الحالية
هي من أصعب الفترات التي تأتي بعد اتفاق نووي بين
الغرب وإيران وبعد عاصفة الحزم التي انطلقت في اليمن،
ما جعل االصطفاف في ذروته .هنا ال يسعني إال أن أعبر
عن تقديري لوقوف دول الخليج عموما ً والمملكة العربية
السعودية خصوصا ً مع لبنان الدولة والمؤسسات واألفراد
من دون تمييز بين لبناني وآخر ومنطقة وأخرى ورعايتهم
الدائمة لكل ما يتفق عليه اللبنانيون .كما أن المملكة لم تبخل
يوما ً ولم تتردد في دعم االقتصاد اللبناني ومؤسساته
األمنية .إن تاريخ عالقاتنا مع دول الخليج وفي مقدمها
المملكة العربية السعودية يحتم علينا المحافظة عليها
ال بل وتطويرها لما فيه خير لبنان واللبنانيين جميعا ً في
لبنان والعالم العربي .كما أن لبنان بغنى عن االنخراط
في أي تجاذبات إذ لدينا ما يكفي من األزم��ات .فلتتوقف
الحمالت اإلعالمية ولنتفق أن من مصلحتنا جميعا ً أن
يجلس الكل إلى طاولة الحوار لشد أزر بعضنا البعض
برعاية عربية لما فيه خير أهلنا وامتنا».
وأشار إلى أنه «قبل الحديث عن تعديل اتفاق الطائف،
األولى تطبيقه بكامله وانتظار الظرف المؤاتي للبحث في
األفكار المطروحة لتطويره بما يخدم نهائية الكيان اللبناني
والعيش الواحد فيه».
وتطرق إلى الملف اإلعالمي فقال :اليوم تمث ُل السيدة
كرمى خياط نائبة رئيس مجلس إدارة تلفزيون الجديد
أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان .وفي هذا السياق
فإننا نؤكد أهمية الوصول إلى الحقيقة في جريمة اغتيال
الرئيس الشهيد رفيق الحريري ،وعلى حرصنا الشديد على
عمل المحكمة التي أمنت لها التمويل السنوي المستحق
على لبنان خالل ترؤسي الحكومة اللبنانية مرتين» .وشدد
في الوقت ذاته «على ضرورة االلتزام باحترام الحريات
وصون مبادئها ،وعلى تمسكنا بالحريات اإلعالمية في
لبنان التي كفلها الدستور».

عبداهلل وحمدان من دار الفتوى:
فل�سطين تبقى الق�ضية المركزية
لفت رئيس الهيئة اإلداري��ة في تجمع العلماء المسلمين
الشيخ حسان عبد الله بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان في دار الفتوى أمس إلى أن موقف المفتي «كان
واضحا ً لجهة منافاة وتناقض أفعال الجماعات التكفيرية
مع أحكام الشرع الحنيف وأن أفعالها في الوقت نفسه الذي
تسيء فيه لإلسالم ،تشكل خطرا ً على عالقاتهم مع اآلخرين
مع أن ديننا يدعو إلى الرحمة والمحبة واإللفة وفهم اآلخر ال
إلى اإلقصاء والقتل والذبح كما يفعل هؤالء».
وأوضح عبدالله أن «هذا الصرح الوطني هو مرجعية لكل
اللبنانيين في شكل عام وللمسلمين في شكل خاص ونحن
حريصون على أن تبقى أبوابه مشرعة للجميع ليأخذ دوره
في رعاية الجميع انطالقا ً من األبوة الحاضنة والمرجعية
الرسمية» ،مؤكدا ً «عمق العالقة مع دري��ان لما يمثله أوال ً
ولشخصه وللدور الذي يقوم به في حماية الوحدة اإلسالمية
والوطنية».
وش��دد على «مركزية القضية الفلسطينية ووج��وب أن
تبقى بوصلة العاملين لإلسالم وأن كل الخالفات األخرى
إنما هي لحرفنا عن هذا التوجه والمستفيد الوحيد هو العدو

الصهيوني في إطالة أم��د احتالله ال��ذي سيكون مصيره
الزوال حتماً» ،مشيرا ً إلى «ضرورة أن يكون الحوار وطاوالت
المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل مشاكل المسلمين في ما
بينهم وأن الحلول السياسية تبقى متاحة مع توافر النيات
المخلصة».
كما استقبل دريان وفدا ً من حركة «الناصريين المستقلين
– المرابطون» برئاسة أمين الهيئة القيادية العميد مصطفى
حمدان.
وث ّمن حمدان «الدور القيادي الوطني والقومي العربي الذي
يقوم به المفتي دريان في لم شمل الجميع ،والحرص الكامل
والتام على وحدة األمة وعدم تفتيتها وتشتيتها ،ولمسنا منه
العزم والقدرة على الدعوة الدائمة إلى وحدة أبناء األمة من
أجل القضية المركزية التي تمثل الهم األساسي لألمن القومي
العربي وهو تحرير فلسطين وقدسها الشريف».
ولفت إلى أنه «ك��ان هناك إص��رار على وج��وب انتخاب
رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد ،ألن رئيس الجمهورية
يمثل كرامة وسيادة الوطن اللبناني ورأس الهرم في اإلدارة
السياسية».

وفد نيابي �إلى �أرمينيا للم�شاركة في ذكرى الإبادة

ر�سالة من �صالح �إلى بقرادونيان
تطالب بمحاكمة تركيا
تلقى األمين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب
بقرادونيان رسالة من األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب
العربية قاسم صالح في الذكرى المئوية لمجازر األرمن،
ج��اء فيها« :بمناسبة الذكرى المئوية لجريمة اإلب��ادة
الجماعية التي ارتكبتها تركيا بحق الشعب األرمني ،وذهب
ضحيتها أكثر من مليون مواطن في عملية تطهير عنصري
يندى لها جبين اإلنسانية وتشكل فاتحة إرهاب الدولة في
التاريخ الحديث ،فان أمانة المؤتمر إذ تندد بهذه المجزرة،
تتقدم منكم وم��ن ك��وادر وأعضاء حزبكم الحليف ومن
الشعب األرمني في الوطن وفي الشتات بأصدق مشاعر
التضامن واإلخوة».
وطالب صالح بـ«محاكمة الحكومة والمسؤولين األتراك
أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة إبادة
ومحاسبتهم وإصدار األحكام المناسبة في حقهم».
وبالمناسبة ،نظم قسم الشباب ومصلحة الطالب في
حزب الطاشناق تظاهرة سلمية أمام السفارة األميركية
في بيروت ،رفع خاللها الشباب والطالب الفتات وشعارات
تطالب الواليات المتحدة األميركية بالضغط على المجتمع
الدولي من أجل االعتراف باإلبادة األرمنية.
وسلم المتظاهرون إل��ى السفير األميركي دايفيد هِ ل
رسالة جاء فيها« :يصادف  24نيسان الذكرى المئوية
لإلبادة الجماعية األرمنية .فمع اقترابنا من الذكرى وإحياء
ذكرى الشهداء األبرياء الذين قضوا ضحية إبادة مخطط لها
ومنظمة عن سابق إصرار وتصميم خالل الحرب العالمية

األولى ،ها نحن نتذكر تاريخا ً مشتركا ً لرجال قالئل ساندوا
الشعب األرمني وكافحوا للتخفيف من معاناته».
وأضافت« :وبعد قرن على الجريمة ،ال تزال تركيا مصرة
على ارتكاب المرحلة األخيرة من اإلبادة ،وهي اإلنكار .ومن
المحتم أخالقيا ً ومن دون أي تأخير ،أن تنأى الواليات
المتحدة بنفسها عن سياسات اإلنكار التركية.
وكأحفاد الناجين من اإلبادة الجماعية األرمنية ،وعشية
مئوية ال��ذك��رى ،نطالب اإلدارة األميركية والكونغرس
األميركي باالعتراف الالئق باإلبادة األرمنية .ونطالب أن
تنصح حكومة الواليات المتحدة تركيا باالعتراف باإلبادة
واتخاذ اإلجراءات الكاملة للتعويض عن الخسائر المادية
والبشرية ،وإع��ادة األراض��ي إلى أصحابها الحقيقيين.
ونحث حكومة ال��والي��ات المتحدة على قيادة المجتمع
الدولي من أجل االعتراف باإلبادة  ،كحجر أساس لمنع
تكرار جرائم جديدة.
وكأحفاد الناجين من اإلب��ادة ،نبقى متمسكين بعدالة
ضحايا اإلبادة األرمنية والحقوق األزلية لألمة األرمنية».
إلى ذلك ،يتوجه إلى أرمينيا االثنين المقبل ،وفد نيابي
برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وعضوية
النواب غسان مخيبر ،سيرج طورسركيسيان وهاني
قبيسي ،تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في الذكرى المئوية
للمجازر األرمنية.
كذلك سيلبي الدعوة ممثل عن الحكومة ونواب األرمن
وممثلون عن القيادات واألحزاب األرمنية.

مثلت قناة «الجديد» ونائب رئيس
مجلس اإلدارة في القناة كرمى خياط،
أمس ،أمام المحكمة الدولية الخاصة
بلبنان في الهاي بتهمة «عرقلة سير
العدالة وتحقير المحكمة» ،وذلك في
جلسة عقدت في العاشرة والنصف
صباحا ً استهلها وكيل ال��دف��اع عن
الزميلة خ��ي��اط وق��ن��اة «ال��ج��دي��د»
المحامي كريم خ��ان بالقول« :إ ّن��ه
ال يمكن أن نتيح أيّ محاكمات ال
تكون فيها التهم مفصلة وفقا ً للمادة
السادسة عشرة للنظام األساسي
للمحكمة الدولية».
م��ن جهته ،ق��ال رئيس «الغرفة
الناظرة في قضايا التحقير» القاضي
نيكوال ليتييري إنّ االدّعاء سيعرض
قضيته اليوم (أمس) أو غدا ً (اليوم)
واألس��ب��وع المقبل ومضمون هذه
ال��ج��ل��س��ات ي��ت��ط�لّ��ب ع��ق��د جلسات
مغلقة».
وعلى األث��ر حولت الجلسة إلى
سرية لعشر دقائق بطلب من محامي
الدفاع ع��اودت بعدها جلستها إلى
علنية عرض خاللها صديق المحكمة
المدعي العام كينيث سكوت االتهامات
الموجهة إلى قناة «الجديد» قائالً إن
ّ
«هذه المحكمة معنية بسياق وظروف
أدّت إلى وفاة أشخاص منهم الرئيس
رفيق الحريري» ،الفتا ً إلى أن «حرية
التعبير مطلقة تماما ً والصحافيين
يش ّكلون قانونا ً قائما ً بذاته ويجب
أن يكونوا قادرين على كتابة كل ما
يحلو لهم» .وقال« :كان هناك الكثير
من االدعاءات والمزاعم التي ال أساس
لها في هذه القضية على مدى األشهر
الماضية» ،وق��ال إن «نية الجديد
في تقويض عمل المحكمة وترهيب
الشهود كانت واضحة».
وأض���اف س��ك��وت إن «تلفزيون
«ال��ج��دي��د» اعتبر أن  11شخصا ً
مص ّنفون في برنامج حماية الشهود
وكشف هوياتهم وع ّرضهم للخطر
وك��ان بوسع أيّ شخص أن يحدّد
هوية األشخاص الذين تم الكشف
عنهم».
وب��ع��د ع��رض المحكمة الدولية
س��ل��س��ل��ة م��ق��ت��ط��ف��ات م���ن ت��ق��اري��ر
«الجديد» التي عرضت فيها الشهود
في المحكمة ،قال سكوت« :لم تنته
المسألة مع انتهاء سلسلة تقارير
«الجديد» بل تم نشر الروابط على
صفحة الجديد على «ي��وت��ي��وب».
وأش��ار إل��ى إن «الجديد» استم ّرت
بعرض التقارير حول الشهود على
رغم تبلّغها قرارا ً بوجوب وقف البث
في  12آب  .»2012واعتبر أن «نشر
معلومات تتعلّق بشهود س ّريين
ي��ؤدي إل��ى زعزعة الثقة بالمحكمة
وعرقلة سير العدالة».

خياط

ثم تحدثت خياط فقالت« :أكثر

الحكم الفرن�سي في دعوى ال�سيد
�ضد عبدو في  1تموز
عقدت محكمة االستئناف في قصر العدل في باريس أول من أمس جلسة
للنظر في االستئناف المقدم من السفير السابق جوني عبدو ضد الحكم
الصادر في حقه من المحكمة البدائية الفرنسية وال��ذي قضى بإدانته
بالقدح والذم والتشهير وتغريمه بمبلغ خمسة عشر ألف يورو كتعويضات
لمصلحة اللواء الركن جميل السيد ،حضرها السيد فيما غاب عبدو وحضر
محاموه.
وأعلن المكتب اإلعالمي للسيد أن «الجلسة استغرقت نحو ساعتين
في حضور السيد ووكالئه ووكالء عبدو من دونه ،وتقدم السيد بمطالعة
شفوية حول الظروف المتعلقة باعتقاله التعسفي في لبنان لمدة أربع
سنوات ،مشيرا ً إلى أن تصريحات السفير عبدو جاءت حينذاك في إطار
الحملة التي كان يقوم بها تيار «المستقبل» وحلفاؤه والتي كانت تهدف
إلى تبرير وإطالة االعتقال السياسي للضباط األربعة ودعم مؤامرة شهود
الزور ضدهم .وفي نهاية المداوالت رفعت المحكمة الجلسة على أساس
إصدار الحكم في القضية بتاريخ األول من تموز المقبل».

ف�ضل اهلل :لك�شف م�صير ال�صدر
وكل مفقودي الحرب
دعا رئيس «المنتدى الفكري إلحياء التراث العاملي» وإمام بلدة عيناثا
السيد علي عبد اللطيف فضل الله إلى «إغ�لاق ملفات الحرب األهلية وال
سيما المتعلق منها بالقضايا اإلنسانية وخصوصا ً قضية اإلم��ام المغيب
السيد موسى الصدر ورفيقيه والمفقودين والمخفيين قسرا ً من لبنانيين
وفلسطينيين وسوريين».
كالم السيد فضل الله جاء خالل وقفة رمزية نظمها المنتدى لمناسبة
الذكرى األربعين الندالع الحرب األهلية على تقاطع «صف الهوا» بنت جبيل-
عيناثا ،وشارك فيها حشد من منطقة بنت جبيل وفاعليات اجتماعية وبلدية
ومخاتير ورجال دين وكشافة جمعية المبرات الخيرية وتخلل الوقفة توزيع
حلوى وورود على المارة والمواطنين.

«الأحزاب» :المجازر العثمانية تتكرر في �سورية
دان لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية
في بيان اثر اجتماعه الدوري أمس في مركز حزب الطاشناق
في برج حمود« ،في الذكرى المئوية للمجازر األرمنية ،المجازر
التي ارتكبها الحاكم العثماني بحق الشعب األرمني» ،مؤكدا ً
تضامنه مع «الشعب األرمني المضطهد» ،منوها ً بـ«موقف بابا
الفاتيكان باالعتراف باإلبادة األرمنية».
ورأى اللقاء أن «هذه المجازر العثمانية تتكرر اليوم في
سورية على أيدي الجماعات اإلرهابية التكفيرية المدعومة
من حكم رجب أردوغان الطامح الستعادة الهيمنة العثمانية
الغابرة على جثث النساء والشيوخ واألطفال الذين يجري سفك
دمائهم من قبل إرهابيي النصرة وداعش وغيرهم من الجماعات

المعنوي والمادي للقضية» ،وقال:
«ال نية جرمية في القضية بدليل عدم
ذكر اسم أي شاهد وتحوير صورهم
ووج��وه��ه��م» ،الف��ت�ا ً إل��ى أن «كرمى
خياط مثلت أمام المحكمة طوعا ً وهذا
دليل تعاون».
وس���أل المحامي خ��ان االدع���اء:
«لماذا لم تعطوا «الجديد» أي اسم،
فاالدعاء قال إن «الجديد» كان لديه
أسماء ،لماذا لم تعط األسماء ولم
تعرض الوجوه ،ذلك بسبب انتفاء
النية الجرمية» .وأوضح «أن رئيس
قلم المحكمة ليس لديه أي سلطة
قانونية وليس له أن يعطي أي أمر
بالتوقف أو االمتناع» .وقال« :يبدو
أن الدفاع هو من سرب المعلومات،
هناك تسريبات م��ن المحكمة وقد
تجاهلها االدعاء وابتعد عنها».
وأكد خان ،أن «الخالصة الوحيدة
هي بتبرئة الجديد» ،وق��ال« :كان
من البديهي وج��ود معيار ثابت في
إثبات عناصر الدفاع» ،مشيرا ً إلى أن
«االختصاصات المحلية غير كافية،
ول��ك��ي ت��ك��ون ه��ن��اك إمكانية قبول
يجب أن نثبت أن معظم الدول تعتمد
القانون نفسه».

وفد إعالمي ونقابي
وحقوقي وأكاديمي

وك��ان وصل أمس إلى اله��اي وفد
إعالمي ونقابي وحقوقي وأكاديمي
للتضامن مع قضية حرية التعبير
والحرية اإلعالمية تزامنا ً مع بدء
محاكمة «الجديد» وخ��ي��اط .وضم
ممثلين ع���ن ن��ق��اب��ات ال��ص��ح��اف��ة
وال���م���ح���رري���ن واإلع���ل��ام ال��م��رئ��ي
وال��م��س��م��وع إض��اف��ة إل��ى المجلس
الوطني لإلعالم وشخصيات حقوقية
وإعالمية.

ردود فعل

وق��ال الوزير السابق فيصل عمر
ك��رام��ي ،ف��ي تصريح« :إن��ن��ا نجدد
م��وق��ف��ن��ا ال���داع���م ل��ح��ري��ة اإلع��ل�ام،
وتضامننا م��ع محطة «ال��ج��دي��د»
واآلن��س��ة ك��رم��ى خ��ي��اط ،وال ينفي
هذا موقفنا الثابت والداعم لمعرفة
الحقيقة ،لكن من دون أن تنحرف
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
عن مسارها واختصاصها اللذان تم
إنشاؤها ألجلهما».
وج����دد األم��ي��ن ال��ع��ام للتنظيم
الشعبي الناصري الدكتور أسامة
سعد ،التعبير عن التضامن الكامل
م��ع ت��ل��ف��زي��ون «ال��ج��دي��د» ،ون��ائ��ب
رئيس مجلس إدارته اإلعالمية كرمى
خ��ي��اط» ،م��ج��ددا ً «التضامن الكامل
أيضا ً مع جريدة «األخبار» ورئيس
مجلس إدارتها اإلعالمي إبراهيم األمين
المالحق من قبل المحكمة ذاتها.
بدوره قال نقيب محرري الصحافة
اللبنانية ال��ي��اس ع��ون «إن أفكار
الصحافيين واإلعالميين متجهّة
إلى الهاي حيث تمثل الزميلة كرمى
ال��خ��ي��اط أم���ام المحكمة ال��دول��ي��ة،
وهم متحدون معها ،وم��ؤازرون لها،
وم��ن��اص��رون لقضيتها .إن األس��رة
اإلع�لام��ي��ة ف��ي ل��ب��ن��ان ليست على
خصومة مع الحقيقة وه��ي تسعى
إلبرازها ،وألن ينال كل ذي ّ
حق حقه.
وحبذا لو أن المحكمة الدولية ،التي
نحترم دوره���ا ومهمتها ،تتصرف
بما تمتلك من أجهزة وإمكانات إلى
تحديد قتلة الرئيس الشهيد رفيق
الحريري ومالحقتهم والعمل على
مثولهم أمامها ،ب��دال ً من تخصيص
حيّز من وقتها الستجواب الزميلة
الخياط ممثلة « تلفزيون الجديد»،
في حين كان يجب إناطة هذا األمر

بالقضاء اللبناني ،وتحديدا ً محكمة
المطبوعات .إننا نعلن رفضنا لهذا
اإلجراء وإذا كنا ال نملك وقفه ،فهذا ال
يمنع أن نرفع الصوت عاليا ً للقول
كفى .كما إننا ندين وبالقدر نفسه
مالحقة صحيفة «األخ��ب��ار» غيابّيا ً
لرفضها المثول أمام المحكمة متمسكة
بحق سيادي ال تتنازل عنه».
ّ
واس��ت��غ��رب ال��م��ك��ت��ب اإلع�لام��ي
ال��م��رك��زي ف��ي ال��م��ؤت��م��ر الشعبي
اللبناني ،في بيان« ،أن تلجأ المحكمة
الدولية الخاصة بلبنان إلى محاكمة
إعالميين ووس��ائ��ل إع�لام لبنانية
بما يتناقض وأبسط قواعد حرية
التعبير التي تتغنى بها الدول التي
تتشكل منها هيئة المحكمة».
وطالب البيان «األم��ان��ة العامة
لألمم المتحدة التي رعت قيامة هذه
المحكمة بإصدار قرار بكف التعقبات
بحق أي إعالمي يقوم بواجبه بهدف
إتاحة المعلومات الصحيحة أمام
الرأي العام».
وأك����د األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ـ«ال��ت��ي��ار
األسعدي» معن األسعد ،في تصريح
«وقوفه إلى جانب اإلعالميين وحرية
اإلعالم وضد منع كم األفواه أو إسكات
األصوات ورفض كل وسائل ترهيب
اإلعالم» ،معلنا تأييده «لكل وسيلة
إع�لام��ي��ة تنتقد المحكمة الدولية
ال��م��ش��ب��وه��ة وت��ف��ض��ح ت��ج��اوزات��ه��ا
وانتهاكاتها ألص���ول المحاكمات
المعروفة».
ودع��ا األس��ع��د إل��ى «ال��وق��وف مع
تلفزيون «ال��ج��دي��د» ف��ي مواجهة
الحملة المشبوهة للمحكمة الدولية
التي تستهدفها و«االخبار» ،معتبرا ً
«أن ه��ذا االس��ت��ه��داف ه��و حلقة من
سلسلة المخطط الصهيو أميركي
الهادف إلى ضرب مشروع المقاومة
إعالميا ً واجتماعيا ً وعسكرياً».

وقفة ت�ضامنية في �صور
مع الأ�سرى في ال�سجون «الإ�سرائيلية»
أق��ام��ت اللجنة الوطنية للدفاع
عن األس��رى والمعتقلين في سجون
االحتالل الصهيوني وقفة تضامنية في
مدينة صور أمام مقر الصليب األحمر
الدولي في صور تضامنا ً مع األسرى
واألس��ي��رات والمعتقلين في سجون
االحتالل الصهيوني وذك��رى الشهيد
أبو جهاد الوزير بحضور ممثلين عن
الحزب السوري القومي االجتماعي،
وح���رك���ة ف��ت��ح وال���ق���وى واألح�����زاب
اللبنانية.
وألقت عضو اإلتحاد العام للمرأة
الفلسطينية في منطقة ص��ور سهام
أبو خروب كلمة أكدت فيها «التمسك
ب��ال��دف��اع ع��ن األس����رى والمعتقلين
والتحرك من أج��ل إنهاء الممارسات
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ت��ه��ك جميع
المواثيق الدولية» .ووجهت التحية
«إل��ى روح الشهيد أب��و جهاد الوزير
مهندس االنتفاضة».
ث��م ك��ان��ت كلمة جبهة التحرير
الفلسطينية ألقاها عضو قيادة الجبهة
في لبنان عباس جمعه الذي أكد «أن
كيان االحتالل الصهيوني الغاصب
يستخف بمكانه األمم المتحدة ويعلن
حربا ً شعواء على الشعب الفلسطيني
ويعمد إل��ى ارتكاب القتل واالغتيال
واالضطهاد ضد شعب يطالب بالحرية
واالستقالل وفي ذكرى الشهيد القائد
أب��و جهاد ال��وزي��ر ن��دع��وا إل��ى تعزيز
الوحدة الوطنية الفلسطينية وااللتفاف

حول المشروع الوطني الفلسطيني».
وألقى جالل أبو شهاب كلمة «فتح»
فأكد «أن أس��ران��ا ي��واج��ه��ون الجالد
بصدورهم العارية في وق��ت نعيش
ذك��رى عزيزة ذك��رى استشهاد القائد
أب��و جهاد ال��وزي��ر ال��ذي ق��دم دم��ه من
أج���ل فلسطين وف���ي وق���ت تستباح
مخيماتنا م��ن ال��ع��دو الصهيوني
وداعش وأخواته فكل التحية للشعب
والحكومة والجيش والمقاومة الوطنية
واإلسالمية في لبنان».
وبعدها كانت كلمة حركة أمل ألقاها
صدر الدين داوود الذي «أكد أن أمتنا
العربية واإلسالمية تتعرض إلى حرب
شعواء على تاريخها وأمجادها وليس
فقط ما يتعرض له مخيم اليرموك وما
يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل
وتدمير فإننا نناشد المجتمع الدولي

أن يقف وقفة حق للدفاع عن األسرى
والمعتقلين ف��ي س��ج��ون االح��ت�لال
الصهيوني».
كما ألقى أمين سر اللجنة الوطنية
للدفاع عن األسرى والمعتقلين يحي
المعلم كلمة أكد فيها «الوقوف جنبا ً
إلى جنب مع اإلخوة الفلسطينيين في
تصديهم للعدو الصهيوني والعمل
م��ن أج��ل فضح م��م��ارس��ات االح��ت�لال
الصهيوني من قتل وإجرام ضد أبناء
الشعب الفلسطيني والعمل على إطالق
جميع األسرى والمعتقلين».
ختاما ً سلمت م��ذك��رة م��ن اللجنة
الوطنية للدفاع عن األسرى والمعتقلين
إل��ى رئيس البعثة الدولية للصليب
األحمر في لبنان ترايزا بالنا التي أكدت
متابعة موضوع األس��رى واألسيرات
في سجون االحتالل «اإلسرائيلي».

 ...وت�ضامني مع الأ�سير �سكاف في منزله

ا�ستنكر «المواقف الموتورة» لـ«الم�ستقبل»

الممولة والمسلحة من قبل أجهزة االستخبارات التركية».
واستنكر «بشدة المواقف الموتورة التي يواصل إطالقها
وزراء ونواب تيار المستقبل التي كان آخرها الهجوم الذي شنه
وزير الداخلية نهاد المشنوق على سماحة السيد حسن نصر
الله والجمهورية اإلسالمية اإليرانية والقوى الوطنية لرفضها
الحرب على اليمن».
وتوقف عند «ما جرى في المحكمة العسكرية من اعترافات
بدور عميد حمود في إدخال السالح إلى شمال لبنان وتوزيعه
على ق��ادة المحاور الذين ارتكبوا المجازر بحق أهلنا في
طرابلس» ،مطالبا ً «الحكومة اللبنانية بعدم السماح بأي تدخل
في المحاكمات ودعم القضاء».

م��ن ن��ص��ف م��ل��ي��ار دوالر دفعناها
في ه��ذه المحكمة التي أنشئت من
أجلنا وم��ن مالنا ،ومراقبة عملها
مسؤوليتنا ،لذلك من حقنا التحقق
من أن أموالنا تصرف في مكانها ،فلو
أعطي قضاؤنا من أموال وتسهيالت
ما أعطي للمحكمة الدولية لكان فعل
أفضل بكثير مما تفعله المحكمة في
قضية رئيس الحكومة الراحل رفيق
الحريري.
إن مبنى المحكمة الدولية يشبه
القصور ،وقصر عدلنا مهدد باالنهيار
وقاعاتنا متهالكة ،كما أن راتب أرفع
قاض في لبنان ال يتعدى الستة آالف
دوالر أميركي.
إن كشف الحقيقة يمون على كل هذه
التحفظات ،وواجبنا كصحافيين أن
نحاول تحسين سير العدالة حين نرى
أن هذه المحكمة الدولية تقع في أفخاخ
األخطاء المتكررة التي أدت في أكثر من
مرة إلى تضليل مسار الحقيقة».
وأض��اف��ت« :إن «ق��ن��اة «الجديد»
ل��م تتصور ي��وم�ا ً أنها ستتهم ألنها
ستحافظ على مسار العدالة وجئنا
إلى هنا كي ال نترك فريق اإلدعاء يغرد
على لياله مشهرا ً بنا ،فهل حاسبت
المحكمة القاضي ديتليف ميليس الذي
سجن أربعة ضباط ألرب��ع سنوات
ب��ن��اء على ش��ه��ادات ش��ه��ود ال���زور؟
وه��ل يسمح للمدعي العام الحالي
أن يعرض حياة لبنانيين أبرياء
للخطر عبر عرض أرقام هواتفهم علنا ً
ويتهمهم بقتل الرئيس الشهيد رفيق
الحريري ،فأي عدل هذا الذي يعطي
سلطة واح���دة صالحيات م��ن دون
مجلس أعلى يراقب ويحاسب؟ لذلك
إن محاكمتنا تشريع للفساد وضربة
موجعة للصحافة االستقصائية التي
تكافح للتغيير» .وقالت« :ال عيب أن
يدرك المدعي أن في بالدنا صحافيين
أح��رارا ً وال عيب باالعتذار من العدل
واإلعالم».
من جهته أعلن وكيل الدفاع عن
«الجديد» والزميلة خياط المحامي
خ��ان في تصريحه التمهيدي أمام
المحكمة الدولية« ،أن خياط وأعضاء
آخرين في تلفزيون «الجديد» تلقوا
تهديدات بالموت لكنهم لم يستسلموا
ولم يكموا أفواههم».
وقال« :الجديد محطة موضوعية،
وحرية التعبير قيمة يجب أن تصان،
الجديد واح��ة م��ن االستقاللية في
ص��ح��راء حرية التعبير لتلفزيون
الجديد الشرف بأن يكون غير طائفي
وغير سياسي ،إضافة إلى أن المحطة
غير محبوبة لدى من هم في السلطة،
ف��ال��ج��دي��د اش��ت��ه��ر بسعيه إلع��ط��اء
األولوية للمصلحة العامة وهو من
أكثر التلفزيونات متابعة في العالم
العربي».
واعتبر «أن المحاكمة جنائية،
واإلدع��اء ال يمكن أن يثبت الركنين

فضل الله متحدثا في صف الهوى

أقيم لقاء تضامني حاشد مع األسرى والمعتقلين في
السجون «اإلسرائيلية» ،في منزل األسير يحيى سكاف،
لمناسبة «يوم األسير الفلسطيني والعربي» ،بدعوة من
«الجبهة الديموقراطية» في الشمال وفي حضور ممثلي
الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية و«لجنة أصدقاء
األسير يحيى سكاف».
وأل��ق��ى جمال سكاف كلمة «لجنة أص��دق��اء األسير
يحيى سكاف» ،حيا فيها «األسرى القابعين في السجون
اإلسرائيلية» ،منتقدا ً الصمت تجاه قضيتهم ،وداعيا ً إلى
«رفع الصوت والبندقية معا ً حتى تحريرهم ودعم خيار
المقاومة المسلحة ،ألنه الطريق الصحيح لتحرير أسرانا
وكل فلسطين» .وأكد «ضرورة دعم قضية األسرى إلبقائها
حية في وجدان الرأي العام».

ووجه سكاف التحية إلى «المقاومة في فلسطين ولبنان
وإلى شهدائها والجرحى واألسرى ،الذين بفضلهم تحرر
الجزء األكبر من األرض اللبنانية ومعظم أسرانا اللبنانيين
من السجون الصهيونية».
وألقى أركان بدر كلمة «الجبهة الديمقراطية» والفصائل
الفلسطينية ،وق���ال« :أتينا إل��ى م��ن��زل عميد األس��رى
والمعتقلين في السجون الصهيونية يحيى سكاف لنؤكد
تضامننا مع قضيته وقضية جميع األسرى التي تعني كل
أحرار العالم ،ونحن اليوم نحيي يوم األسير الفلسطيني
والعربي في المنية ،بلدة أول أسير لبناني في السجون
اإلسرائيلية ،لنؤكد عمق العالقة اللبنانية-الفلسطينية
التي تعمدت بدماء المقاومين ،وإن حرية أسرانا آتية مهما
طال زمن األسر».

