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ولحام في الفاتيكان
البابا عر�ض ّ
الأزمة اللبنانية واال�ستحقاق الرئا�سي

الم� ّؤ�س�سات المرئ ّية تت�ضامن وتعتب على الدولة

«الوطني للإعالم» :حجب «المنار» ا�ستهداف للإعالم اللبناني
صص للبحث في
عُ قد في المجلس الوطني لإلعالم اجتماع ُخ ّ
موضوع حجب قناة «المنار» عن القمر الصناعي «نايل ست»،
حضره رئيس المجلس الوطني عبد الهادي محفوظ واألعضاء
ومم ّثلون عن المحطات التلفزيونية ،وهم :غيّاث يزبك عن الـ»ام
تي في» ،جان عزيز عن «أو تي في» ،قاسم سويد عن «أن بي
أن» ،كرمى خياط وإبراهيم الحلبي عن «نيو تي في» ،وإبراهيم
فرحات رئيس مجلس إدارة «المنار» ،وتغيّبت محطات «ال بي
سي» و«المستقبل» و«تلفزيون لبنان» .واستنكر المجتمعون
«اإلجراء بمنع ّ
بث القناة» وطالبوا الدولة اللبنانية بـ«التح ّرك».
بعد االجتماع ،قال «هذا االجتماع بحث قضية وقف المنار» عن
قمر نايل سات ،وما تع ّرض له اإلعالم المرئي اللبناني والقنوات
اللبنانية مجتمعة وبشكل خاص قناة «المنار» ،وما يمكن ا ّتخاذه
من خطوات مستقبليّة رفضا ً لهذا القرار».
أضاف« :هذا القرار ال يستهدف «المنار» وحدها ،إذ ُو ّجهت
الرسائل إلى «المنار» و«أن .بي .أن» و«الجديد» و«تلفزيون
لبنان» الرسمي ،وتحت حجج مختلفة ،منها أنّ الدولة اللبنانية
لم تق ْم بتجديد الترخيص لنايل سات ،في جورة البلوط ،علما ً
أنّ هذا األمر ليس هو الحقيقة باعتبار ما نقله الحاج إبراهيم
فرحات من أنّ وزارة اإلع�لام ،وتحديدا ً وزي��ر اإلع�لام الدكتور
رمزي جريج ،كان قد م ّرر فترة سماح لنايل سات للقيام بمها ّمها
في جورة البلوط رغم أ ّنه كان هناك نوع من التقصير من جانب
الحكومة في عدم تجديد الترخيص ،والمشكلة ليست في تجديد
الترخيص بل في كون اإلعالم اللبناني يتم ّتع بالحرية والتن ّوع،
وكون النظام العربي يريد من اإلعالم اللبناني أن يخسر ميزته
وأن يتح ّول إلى إعالم مشابه إلعالم الحاكم العربي .ولذلك هذا
اإلعالم مستهدف ،ألنّ ميزة لبنان في كونه مركزا ً إعالميا ً للعالم
العربي ،وماليا ً وخدماتيا ً يبدو أنّ هذه الوظيفة مستهدفة،
وبالتالي يُفترض من الدولة أن تحمي هذه الوظيفة للبنان ،وال
يبدو أنّ هناك اهتماما ً من جانب الدولة بهذه الحماية».
وأ ّكد أنّ «المؤسسات اإلعالمية متضامنة في ما بينها ،وتعتبر
أنّ الس ّكين التي ُوضعت على عنق «المنار» من جانب نايل سات
«وعربسات» هي س ّكين موضوعة على أعناق كل المؤسسات
المرئية والمسموعة اللبنانية».
وأشار محفوظ نقالً عن فرحات ،أنّ «العمل على البدائل قد
حصل ،وقد و ّفرت قناة «المنار» البديل عبر  3أقمار روسية ،كما
أنّ من الممكن أن تلجأ «المنار» إلى ما هو شرعي وغير شرعي
في تأمين البدائل ،ولذلك وضعت هذه المعلومات في تصرف
المؤسسات اإلعالمية».
وبعدها عرض محفوظ موقف يزبك عن «أم.تي .في» ،و ُنقل
عنه بأ ّنه «تحدّث بشكل صريح عن ض��رورة أن يكون هناك
دعوى دولية يقوم بها لبنان والمؤسسات اإلعالمية والمجلس
الوطني لإلعالم لحماية حرية التعبير من القرارات الجائرة
التي تستهدف اإلعالم اللبناني» ،ودعا إلى أن «يكون هناك قمر
صناعي لبناني ،إذ إنّ كلفته ال تتجاوز الـ  150مليون دوالر بينما
ك ّنا نجد في موضوع النفايات والعموالت وما شابه ما يفوق الـ
 150مليون دوالر».

ّ
القطاع اإلعالمي للقيام بانتفاضة لتحريك هذا القطاع
ودعا
وإحيائه ،وأن ُتش َّكل وحدة في مواجهة الخطر.
وبعدها نقل محفوظ موقف خياط عن الـ»نيو.تي.في» ،والتي
اعتبرت أنّ «الدولة متواطئة ،وأنّ هناك سياسات متراكمة
أوصلت إلى ما نحن فيه ،وفي فترة األزمة وعندما أُبلغت قناة
الجديد بموقف نايل سات ،حاولنا االتصال بأكثر من مسؤول في
الدولة ،وكان هناك انشغال من جانبها ،ولذلك طلبنا من وزارة
االتصاالت أن ال توقف جورة البلوط حتى تستطيع المؤسسة
ّ
البث ،علما ً أ ّنه كان المطلوب بأن تكون الدولة
االستمرار في
السبّاقة للتح ّرك لحماية هذه المؤسسات المرئية والمسموعة».
وطرحت «استئجار قمر صناعي لبناني عن طريق الدولة ،وأن
تضع شروط التعاقد من جانبها وبالتالي عندما تريد أي دولة
أو أي جهة أن تعترض على مؤسسة مرئية ومسموعة ،عليها
أن تراجع الدولة اللبنانية ،وليس كما هو الحال اآلن التعامل
مباشرة من القمر الصناعي مع المؤسسة المرئيّة والمسموعة».
المؤسسات
وتعتبر خياط أيضاً ،أنّ هناك نوعا ً من التقصير من
ّ
اإلعالمية ،والسبب هو االختالف ولذلك ال ب ّد من أخذ مبادرة
إعالمية من جانب المؤسسات اإلعالمية والمجتمع المدني
لتعويض غياب الدولة».
أ ّم��ا الحلبي ،فشدّد على فكرة «م��ا ح ّ
��ك جلدك إلاّ ضفرك»،
واستعرض التجربة التي م ّرت بها المؤسسات في العالقة مع
المسؤولين والجهات الحكومية في تجربة عربسات ،وح ّذر من
الوقوع في التجربة نفسها».
ونقل محفوظ عن سويد من الـ»أن بي أن» تشديده على أن
موحدة ،وأن تعاود ّ
البث بشكل
تعمل المؤسسات اإلعالمية كباقة ّ
مشترك ومجتمعة من جورة البلوط بعد أن تقوم الدولة بإجراء
التعديالت التقن ّية الالزمة التي من المفترض أن ُتماشي التط ّور
في جانب القطاع المرئي والمسموع ،وأن تقوم الدولة بتخفيض
األعباء والرسوم المالية عن المؤسسات اإلعالمية».
ونقل محفوظ عن عزيز من الـ»او تي في» ،تأييده لما طرحه
الزمالء في المحطات اإلعالمية» ،وش ّ��دد على مسألة التعبئة
اإلعالمية ،وطالب «بتوحيد النشرات اإلخبارية بمقدّمة إخبارية
موحدة إلى
تشدّد على التضامن مع «المنار» ،إليصال رسالة
ّ
الداخل اللبناني والمحيط العربي».
وق��ال محفوظ «هناك إجماع من كل المؤسسات اإلعالمية
المرئية والمسموعة بالتم ّني على مصر ،وتحديدا ً على الرئيس
عبد الفتاح السيسي بالعودة عن قرار مقاطعة «المنار» ،أل ّنه لم
يكن هناك من اإلعالم المرئي المسموع أيّة إساءة لمصر ،كما أنّ
الرأي العام اللبناني يساند مصر في مواجهة اإلرهاب التكفيري
الذي تتع ّرض له ،باإلضافة إلى أنّ مصر مع الرئيس السيسي
تشتغل على قانون للمرئي والمسموع يشدّد على حرية التعبير»،
آمالً أن «يكون لمصر موقف متمايز لمسألة حرية التعبير عن
باقي العالم العربي ،لذلك هذا الموقف المصري مستغرب».
واعتبر أنّ خطوة «نايل سات» في حق «المنار» «غير مب َّررة
وغير مفهومة».
وختم محفوظ قائالً ،إنّ «المؤسسات اإلعالمية اللبنانية

تطالب الدولة بحمايتها وتأمين هامش واسع للحريات اإلعالمية
اللبنانية التي هي ميزة لبنان» ،كاشفا ً عن «اجتماع سيُعقد
الثالثاء في المجلس النيابي ،دعت إليه لجنة االتصاالت النيابيّة
وسيحضره المجلس الوطني لإلعالم والمؤسسات اإلعالمية»،
موحد ،ويبقى العتب الكبير
مجدِّدا ً التأكيد أنّ «الموقف اإلعالمي ّ
على الدولة والخوف من خسارة كل شيء».

جريج :ال دخ َل لي

من جهته ،أوضح وزير اإلعالم رمزي جريج ،أنّ «هناك حلحلة
جارية بين المنار ونايل سات» ،وقال عبر تلفزيون «أو.تي.في»:
«أعطيتُ وجهة نظري في هذا األمر ،ولديهم رغبة بالتفاوض
وإعادة النظر بموقف نايل سات .واآلنّ ،
تبث «المنار» عبر القمر
االصطناعي الروسي».
وأضاف« :العالقة تعاقدية بين «المنار» ونايل سات ،وإذا
أخطأت نايل سات بفسخ العقد ،واألسباب التي تتذ ّرع بها ليست
صحيحة ،فهي تتح ّمل المسؤولية اتجاه المنار ،ولكن أنا كوزارة
إعالم ال دخ َل لي في هذه العالقة التعاقدية».

إعالم ّيو البقاع

إلى ذلك ،أعرب إعالميّو ومراسلو وسائل اإلعالم في بعلبك عن
تضامنهم ووقوفهم مع قناة «المنار» ،واستنكارهم لتوقيف ب ّثها
عبر قمر «نايل سات» .ورأوا في بيان أصدروه ،أنّ ما تتع ّرض
له القناة «هو انتهاك واضح وص��ارخ لحرية ال��رأي والتعبير
المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والمكفولة
المختصة».
في مختلف التشريعات والقوانين الدوليّة
ّ
وتابع البيان« :أ ّننا نرى وبشكل واضح البُعد السياسي لما
َ
داعين «إل��ى أوس��ع مشاركة تضامنيّة
تتع ّرض له «المنار»،
مع قناة «المنار» ،ألنّ ما تتع ّرض له هو عمل ممنهج ومخطط
ومدروس يهدف إلى االنتقام منها أل ّنها هزمت العدو الصهيوني،
ّ
مخططات أشباه الرجال ،ووقفت في وجه السلطان
وفضحت
الجائر».
واعتبر اإلعالميون أنّ موقفهم هذا يأتي «ألنّ فلسطين عنواننا
وبوصلتنا األساسية ،أل ّننا نتضامن مع أنفسنا ،أل ّننا نتضامن
مع اإلع�لام المقاوم ،نتضامن مع المنار»ُ ،مشيرين إل��ى أنّ
«المنار شمعة لم ولن تنطفئ ،هذه المنار ،هذه فلسطين ،هذه
المقاومة».
واستنكرتْ لجنة حقوق اإلن��س��ان  -قطاع المحامين في
«التج ّمع الوطني الديمقراطي» في بيان« ،ال��ق��رار الجائر»
واعتبرته بـ«مثابة مخالفة ألبسط األصول والقواعد القانونية».
ودعتْ «نقابة المحامين إلى تشكيل لجنة من محامي النقابة
للدفاع عن الحريات اإلعالمية وعن قناة المنار ،وإجراء اال ّتصاالت
باتحاد المحامين العرب لرفع الصوت رفضا ً لهذا القرار الظالم،
وتنظيم حملة تضامن حقوقيّة مع القناة من أجل إلغاء القرار».
كما استنكر تيّار «المجتمع المدني المقاوم» ق��رار «نايل
سات».

«التمييز الع�سكرية» تحكم على ن ّية �سماحة بال�سجن  13عام ًا
«� 14آذار» ه ّللت ّ
ووهاب ي�س�أل :كم �ستكون عقوبة الأ�سير وعبّا�س 100 ...عام؟
في حكم نهائي ُمب َرم ال مراجعة فيه ،قضت محكمة التمييز
العسكرية بحبس الوزير السابق ميشال  13عاما ً مع األشغال
الشا ّقة وتجريده من حقوقه المدنية ،معلّلة قرارها بتو ّفر «النيّة
الجرمية لديه للقيام بأعمال إرهابية «إلاّ أنّ علم السلطات
بالموضوع من ِقبَل المخبر ميالد كفوري ،هو الذي حال دون تنفيذ
الجناية».
وك��ان وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم خرج من قاعة
المحكمة ُقبيل بدء رئيسها القاضي طاني لطوف بتالوة الحكم،
فيما بقي سماحة تحت قوس المحكمة ومعه محامياه شهيد
صخر الهاشم ورنا عازوري ،حتى أنّ أحدا ً من أفراد عائلته لم يكن
موجودا ً في القاعة.
مطالعة طويلة تالها لطوف استمرت من الساعة الحادية
عشرة والنصف حتى الثانية عشرة والربعّ ،
لخص فيها ملف
سماحة ،فيما لم يب ُد األخير متماسكاً ،فجلس في قفص المحكمة
وطلب شرب المياه أكثر من مرة ،واستمع بصمت إلى لطوف.
وم ّما جاء في المطالعة ،أنّ «سماحة أ ّلف عصابة وحاول قتل
سياسيين ورجال دين ون ّواباً ،ونقل متفجرات بغرض القتل والقيام
بأعمال إرهابية» .ور ّد على القول بأنّ المخبر كفوري استدرج
سماحة« :باسم المحكمة ،إنّ مزاعم االستدراج غير صحيحة
وواقعة االستدراج مدحوضة» ،مشيرا ً إلى أنّ كفوري «استحصل
على صفة مخبر من النيابة العامة التمييزية» .وتابع «كان
بإمكان سماحة ألاّ يستيجب إليحاءات كفوري» ،مضيفا ً «موضوع
تسليم المخبر المتفجرات ال يعني أنّ سماحة اس ُتدرج ،إ ّنما يعني
أنّ األخير كان يريد حصول هذه األمور وهو أتى بالمتفجرات من
سورية إلى لبنان ،وحصل اتفاق شفهي بين الرجلين ،كما أ ّنه
تبيّن موافقة سماحة على ما يقوله كفوري على القيام بأعمال
إرهابية في إفطارات عندما أومأ بيده ،ما يعني أ ّنه موافق» .وسأل
لطوف «كيف يستدرج كفوري سماحة بسهولة ألشهر من دون أن
تراود األخير شكوك حول نيّاته ،ومن دون أن يرفض مجاراته؟

وقال إنّ «جريمة سماحة لم تحصل ألسباب خارجة عن إرادته
منعت حصولها ،وألنّ المخبر أخبر السلطات اللبنانية ،وبالتالي
فإنّ محاولة ارتكاب الجناية هنا ُتعتبر كالجناية نفسها».
ولم يشأ أيّ من محامي سماحة التعليق على الحكم ،إلاّ أنّ
الهاشم اكتفى بالقول «قرار المحكمة معلّب بين صفقة وظالم»،
في إش��ارة إلى القاضي لطوف .من جهته ،قال القاضي لطوف
في حديث صحافي «أنا عملت ضميري وهيئة محكمة التمييز
العسكرية عملت ضميرها وقناعتها» ،الفتا ً إلى أنّ «الحكم صدر
باإلجماع».
وسيقضي سماحة في السجن  117شهرا ً (السنة السجنية 9
أشهر) بقي منها  78شهرا ً بعد أن قضى  39شهرا ً خالل توقيفه في
الفترة السابقة.
وسيُنقل سماحة إلى سجن وزارة الدفاع في الريحانية لتمضية
عقوبته ،حيث قال أحد القضاة إ ّنه «سيكون جار أحمد األسير».
ردود فعل
وأثار الحكم ردود فعل واسعة أبرزها لـ«قوى  14آذار» التي
أبدت رضاها هذه المرة على المحكمة العسكرية واصفة الحكم
بـ«العادل».
وفي السياق ،اعتبر الرئيس سعد الحريري ،أنّ صدور حكم
«يصحح الحكم السابق المخ ّفف الذي
التمييز بحق سماحة
ّ
رفضناه وأعل ّنا أ ّننا لن نسكت عنه».
وق��ال في سلسلة تغريدات له عبر «تويتر» ،إنّ «اإلرهابي
سماحة يعود اليوم إلى السجن ،وهو المكان الطبيعي لكل من
يخطط لقتل األبرياء وج ّر لبنان إلى الفتنة واالقتتال األهلي» ،الفتا ً
إلى أنّ «الحكم على سماحة يُثبت أنّ المتابعة القضائية والشفافية
مع الرأي العام هي الطريق الصحيح للعدالة ،بعيدا ً من المزايدات
والتص ّرفات السياسية الهوجاء».
ولفتَ وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى أنّ حكم محكمة التمييز
ّ
بحق سماحة «يؤ ّكد صحة ثقتنا برئيس المحكمة
العسكرية

اعت�صام في �صيدا طالب بالإفراج عن الأ�سير

جانب من االعتصام في مسجد الزعتري
ن ّفذ أهالي الموقوفين اإلسالميين اعتصاما ً في باحة
مسجد الزعتري بعد صالة الجمعة ،بدعوة من «لجنة
المعتقلين اإلسالميّين في السجون اللبنانية» و«المنظمة
اللبنانية للعدالة» ،احتجاجا ً على ما وصفوه بـ«االعتقاالت
التعسفيّة في حق أبنائهم والشباب المسلمين ،وتلفيق
ّ
اتهامات باطلة في حقهم واهانة النازحين السوريين،
واستنكارا إلذالل سجناء الريحانية ومنهم الشيخ أحمد
األسير» ،مطالبين بنقله .ورفع المعتصمون الفتات طالبت
بإطالقهم ،وخصوصا ً األسير.
وتحدّث رئيس «المنظمة اللبنانية للعدالة» الدكتور
علي الشيخ عمار ،مطالبا ً بـ« اإلفراج عن جميع المعتقلين
من دون استثناء ،وعن الشيخ أحمد األسير فوراً .وإنْ لم

يحص ْل هذا فإ ّننا ُنح ّمل المسؤولية مباشرة للحكومة
والمجلس النيابي واألجهزة التي ما زالت تالحق أبناءنا».
ث ّم كانت كلمة لرئيس لجنة المعتقلين اإلسالميين في
السجون الشيخ محمد إبراهيم ،الذي لفتَ إلى أ ّنه «إذا لم
ُتستجَ ْب مطالبهم باإلفراج عن المعتقلين ونقل الشيخ
أحمد األسير من سجن الريحانية ،فستكون هناك تح ّركات
تصعيديّة» ،وقال« :عندنا ثالثة مطالب:
إيقاف هذه االعتقاالت التعسفية ،واألمر الثاني وقف
اإلذالل الذي يتمثل بشرط تعجيزي شرط الكفالة ،والشرط
الثالث وضعهم في سجون ال تشبه القبور».
وقال« :إذا لم تستجيبوا لمطالبنا فإنّ الشارع أمامنا
واألعمال اآلتية ستكون أكبر».

وأعضائها» .فيما أشار النائب وليد جنبالط في تعليقه على القرار
إلى «أنّ القضاء اللبناني بدأ يتح ّرك في قضية سماحة ،فهل يُكمل
في ملفات الفساد؟».
من جهته ،أ ّكد رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهّ اب أنّ
عمل سماحة «دنيء ومرفوض ،ولكن الحكم عليه سياسي وصدر
تحت الضغط» ،مؤ ّكدا ً أ ّنه «لو أكمل القضاء با ّتجاه ملفات الفساد
ال يبقى أحد خارج السجن».
وفي تصريح له على مواقع التواصل االجتماعي ،سأل وهّ اب
«بماذا سيحكم القضاء النزيه على الذين ن ّفذوا التفجيرات ،هل
مثالً بمائة عام إذا كان الحكم على النيّة الجرمية  13سنة»،
مشيرا ً إلى «أ ّننا نفهم من حكم سماحة أنّ اإلرهابي أحمد األسير
واإلرهابي نعيم عبّاس وغيرهما من قتلة الجيش والناس سيُحكم
عليهم بمائة عام على األقل».
ووج��ه الوزير السابق فيصل كرامي «التحية إل��ى القضاء
ّ
اللبناني ،ال��ذي أثبت اليوم ،عبر الحكم الصادر على ميشال
سماحة جدارة لم نش ِّكك بها يوما ً في قدرة هذا القضاء على تحقيق
العدالة».
وقال في تصريح له« :يثبت هذا الحكم أيضا ً أن كل التصاريح
والمواقف المتش ّنجة والتحريضية ض ّد القضاء وض ّد المحمكة
العسكرية ،لم تكن تهدف سوى إلى مصالح سياسية ضيّقة على
حساب سمعة وهيبة القضاء».
وتم ّنى «أن تسود قاعدة العدالة في كل الملفات العالقة والتي ال
تق ّل خطورة عن ملف سماحة ،لك ّنها تحظى بغطاء سياسي ُيعرقل
عمل القضاء وإحقاق العدل».
وأعل َن المدير العام السابق لألمن العام اللواء جميل السيد ،أنّ
موقفه من سماحة هو نفسه ،لك ّنه رأى
أنّ الحكم عليه  13سنة ،و«أن ُي ْف َرج عن جمانا حميّد وهي تقود
سيارة مفخخة من عرسال إلى بيروت ،فتلك سياسة وليست
عدالة».

أعلنت بطريركية الروم الكاثوليك في بيان ،أنّ البابا
فرنسيس استقبل أم��س في الفاتيكان ،بطريرك ال��روم
لحام« ،وتناول اللقاء
الكاثوليك غريغوريوس الثالث ّ
األوضاع الراهنة في الشرق األوسط عموماً ،وفي سورية
ولبنان خصوصاً ،وتداعيات هذه األوض��اع على جميع
مكوِّنات هذا الشرق وال سيّما المسيحيين».
وتو ّقف الجانبان عند «نزيف الهجرة الذي يهدّد الهويّة
األصلية لهذه المنطقة» ،وشدّدا على «ضرورة وقف الحرب
في سورية ،وعودة النازحين في أسرع وقت».
لحام للبابا فرنسيس «تضامنه مع المسيحيين
وشكر ّ
في الشرق األوس��ط ومع كل المتأ ّلمين والنازحين وكل
ضحايا ال��ح��رب ،باإلضافة إل��ى دعمه وإص���راره على
ضرورة إيجاد حل توافقي كامل لألزمة السورية وتحقيق
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الحل العادل للقضية الفلسطينية».
وأ ّكد «حضور الدور المسيحي الفاعل في المنطقة من
أجل مواصلة الشهادة إلنجيل المسيح ،وأعرب عن محبّته
لكل أبناء الشرق» ،كما ش��دّد على «عزيمة المسيحيين
على البقاء فيه من أجل متابعة رسالتهم مع إخوتهم
المسلمين».
لحام «األزمة السياسية في لبنان في ظل عدم
وعرض ّ
انتخاب رئيس جديد للجمهورية وانعكاساته السلبية
الصعد كافة».
على ُّ
كما بحث مع البابا وم��ع أمين سر دول��ة الفاتيكان
الكاردينال بارولين ورئيس مج ّمع الكنائس الشرقية
الكاردينال ساندري األوضاع في كنيسة الروم الملكيين
الكاثوليك ،وتهيئة السينودس ال ُمقبل.

كرامي :يدي ممدودة للتوافق
في االنتخابات البلديّة

كرامي في معرض طرابلس
أعلن الوزير السابق فيصل كرامي أنّ ي��ده ممدودة
للجميع من أج��ل التوافق في طرابلس في االنتخابات
البلديّة واالختياريّة.
ولفتَ خالل زيارته معرض رشيد كرامي الدولي في
طرابلس إلى «أنّ هناك إجماعا ً على التوافق بعيدا ً من
المحاصصة لحماية البلدية من التجاذب والسياسة»،
مشيرا ً إلى أ ّنه وبالرغم من أنّ «األمور التقنيّة والمالية قد
ُحلّت واألمور األمنيّة مستتبّة ،إلاّ أنّ لدي عالمات استفهام
حول االنتخابات كون الناس غير مقتنعين وال حماسة
ّ
للمرشحين في الشارع»،
وتم ّنى «حصول االنتخابات أل ّنها مه ّمة على الصعيد
اإلنمائي ،والبلدية بالذات هي بوابة اإلنماء في المناطق،
يخص طرابلس ،فالكالم كل الكالم والرأي العام هو
أ ّما ما
ّ

مع التوافق ،لكن على ألاّ يكون ضمن المحاصصة ،وعلى
أن يكون هذا التوافق على مجلس بلدي من الناس الذين
يعملون بالشأن العام ويهت ّمون بالقضايا التقنيّة إلخراج
طرابلس من المأزق االقتصادي واالجتماعي».
وأب��دى كرامي سعادته لـ«فتح بعض مل ّفات الفساد
كون المفسدين بدؤوا يفضحون بعضهم بعضاً ،وليأخذ
الله بيدهم  ،وإن شاء الله يستم ّرون بفضح بعضهم بعضا ً
لما فيه خير ومصلحة البلد».
وأم��ل كرامي من القضاء اللبناني ،أن «يحزم أمره
ويحاسب ال ُمفسدين وال ُمخلّين بالمال العام ،أل ّنه مال
الناس الفقراء ،وينبغي على الناس أن يحاسبوا في
االنتخابات المقبلة كل المفسدين الذين سرقوا ونهبوا
المال العام».

«الفكر العاملي» ن ّبه من خطورة
انهيار منطق الدولة و�سقوط الم�ؤ�س�سات
أس��ف رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد
اللطيف فضل الله لـ«تح ّول مجلس ال��وزراء الى مجلس
الحس الوطني
عشائري وطائفي ومذهبي ،حيث يغيب
ّ
على حساب الطائفة والمذهب وتقوم الدنيا وال تقعد على
اعتبارات ومصالح فئوية».
ونبّه السيد فضل الله من «خطورة انهيار منطق الدولة
وسقوط المؤسسات من اعتبارات أهل السياسة ،ما يدفع
الناس الى فقدان الثقة بالدولة والمؤسسات وأهل السلطة
في آن معاً».
ورأى أنّ «مشكلتنا االساسية امام الفضائح المتالحقة
ه��ي ف��ي سقوط المعايير االخ�لاق��ي��ة وتغليب معايير
المصلحة واالن��ت��ف��اع م��ن السلطة والنفوذ والمقدرات
الوطنية».
وفي حين أش��اد بجهود األجهزة األمنية والمؤسسة
العسكرية في مالحقة اإلره���اب والتكفير والفاسدين
والمفسِ دين وإحالتهم الى القضاء ،دعا فضل الله الى

ِ
الفاسدين وصغارهم كي
إصدار األحكام المبرمة بحق كبار
يثبت هذا القضاء حصانته ومناعته امام ضغط الحكام
وأُولي االمر».
وعن االنتخابات البلدية واالختيارية ،دعا الى «االبتعاد
عن الحساسيات العائلية والتعامل بلغة الحوار واالنفتاح
بين المكونات السياسية والفاعليات بما يحقق التوافق
بين الجميع ،على قاعدة حفظ الصف والوحدة ومصالح
ال��ن��اس ،وان تبقى المعركة محصورة ض��د العد َّوين
الصهيوني والتكفيري».
وتطرق فضل الله الى «الضغوط التي تتع ّرض لها
المقاومة في كل مِ��ن فلسطين ولبنان» ،مشيرا ً ال��ى ان
«سياسة الحصار اإلعالمي والمالي والسياسي تهدف الى
خنقهما وتخدم أهداف العدو الصهيوني الذي يسعى إلى
أن يأخذ بالسلم ما عجز عن أخذه بالحرب ،لكنه اشار الى
ان التجارب اثبتت أنه بالعزم واالرادة تفشل الضغوط
وتتكسر المشاريع».
ّ

الف�صائل زارت جناح الأ�سير �سكاف في طرابل�س

د ّبور :ملتزمون احترام �سيادة لبنان
والحفاظ على �أمن المخيّمات وجوارها
و ّزع المكتب اإلعالمي في سفارة دولة فلسطين في لبنان تصريحا ً للسفير
أشرف دبّور عبّر فيه عن «الموقف الرسمي الفلسطيني عن األوضاع والتط ّورات
في لبنان والمنطقة» ،وجاء فيه« :الواقع الفلسطيني في لبنان وما يجري في
المنطقة حفاظا ً م ّنا على األمانة اتجاه شعبنا ومخيماتنا والتي نتحملّها منذ
البداية ،ونتيجة لما يجري في المنطقة ،واستشعارا ً بالخطر الذي يواجهنا
ّ
ومحط أنظار
كشعب فلسطيني يعيش في مخيّمات تعاني من البؤس والحرمان
المتربّصين وأصحاب األجندات المشبوهة ،التقينا جميعا ً كفصائل وقوى وطنية
تصب في النهاية باتجاه
وإسالمية وأ ُ ُطر وهيئات على اختالف وتن ّوع آرائنا التي
ّ
بوصلة واحدة وهي فلسطين ،ومن أجل المصلحة الفلسطينية التي أجمعنا على
موحدين
صيانتها وتغليبها فوق أيّ اعتبا ٍر آخر ،اجتمعنا وا ّتفقنا على أن نكون ّ
للقيام بواجبنا اتجاه قض ّيتنا وحماية مخ ّيماتنا وشعبنا».
والموحد في لبنان ،والملتزم البرنامج
أضاف« :إنّ العمل الفلسطيني المشترك
ّ
الرسمي الذي أطلقه فخامة الرئيس محمود عباس أثناء زيارته إلى لبنان
باحترام سيادة لبنان ،والحفاظ على األمن واالستقرار في المخيّمات الفلسطينية
ّ
التدخل في الشأن الداخلي اللبناني ،وتعزيز العالقات مع لبنان
والجوار ،وعدم
الشقيق بكل أطيافه ومك ّوناته السياسية والحزبية والشعبية ،وت ّمت ترجمته
خالل الفترة الماضية واستحق اإلشادة والتقدير من الجميع».
وختم« :وم ّنا جميعا ً لشعبينا اللبناني والفلسطيني ،العهد بأن نستمر
موحدين محافظين على ثوابتنا الوطنية الفلسطينية بالحرية واالستقالل
ّ
والعودة».
من جهة أخرى ،استقبل دبور السفير السويدي في لبنان بيتر سمنبي ،في مقر
السفارة وبحث معه بحسب بيان السفارة« ،في الوضع اإلنساني والمعيشي
الصعب ال��ذي يعاني منه الالجئون الفلسطينيون في لبنان والنازحون
الفلسطينيون من سورية .وتم التطرق إلى موضوع التقليصات التي اعتمدتها
وكالة أون��روا مطلع هذا العام وض��رورة إع��ادة النظر في سياساتها العامة
خصوصا ً االستشفائية».
وقدّم دبور لنظيره السويدي قالدة الرئيس محمود عباس «تقديرا ً ووفا ًء
لمملكة السويد على مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته
العادلة».

وفد حركة «فتح» في جناح األسير سكاف
زارت وفود فلسطينية جناح عميد األسرى في سجون
ال��ع��دو الصهيوني يحيى سكاف ف��ي معرض الرئيس
الشهيد رشيد كرامي للتضامن مع قضيته ،حيث كان في
استقبالهم جمال سكاف شقيق األسير وأعضاء اللجنة،
حيث و ّقعت الوفود على ص��ورة األسير سكاف كتعبير
رمزي عن التضامن معه.
ومن ال��ز ّوار وفد فلسطيني برئاسة أمين سر منظمة
التحرير الفلسطينية وحركة «فتح» في لبنان اللواء فتحي
أبو العردات ومسؤول الحركة في الشمال أبو جهاد فياض،
ومسؤول «حركة الجهاد اإلسالمي» في الشمال بسام
موعد على رأس وفد من الحركة ،عضو اللجنة المركزية
لـ«الجبهة الشعبية -القيادة العامة» أبو عدنان عودة،
العميد يوسف حمدان مم ّثالً «حركة فتح – االنتفاضة»،
أبو وسيم مرزوق مسؤول حزب الشعب الفلسطيني في

الشمال ،و حشود من مخيّمات الشمال وطرابلس.
وحيّا أبو العردات عائلة األسير يحيى سكاف ،مؤ ّكدا ً
«سعي حركة فتح الدائم من أجل تحرير األسير سكاف
ورفاقه األس��رى» ،ومن ّوها ً بـ«الدور الوطني الكبير لألخ
جمال سكاف شقيق األسير الذي يتابع القضية منذ 38
عاماً».
وتوجه جمال سكاف بالشكر إلى كافة الزائرين لجناح
ّ
األسير يحيى سكاف ،وأ ّكد البقاء مع الشعب الفلسطيني
ومع مقاومته األبيّة حتى تحرير كامل فلسطين ،و قال
«إنّ االحتفال الذي يُقام نهار األحد بذكرى اعتقال األسير
يحيى الـ 38في مارون الراس على الحدود اللبنانية مع
فلسطين المحتلة له رمزيّته الخاصة ،وللتأكيد أ ّنه مهما
كانت الظروف ستبقى عيوننا وقلوبنا ترنو إلى األرض
الحبيبة فلسطين».

