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حمليات �سيا�سية

�شهداء المنار كما قناتهم
منارة ت�ش ّع بالحقيقة والمقاومة
} حسن حردان
كما كانت في حرب تموز رائدة ومتقدمة في مواجهة العدوان
الصهيوني ـ األميركي ،ولعبت الدور الريادي في بث ثقافة الصمود
والمقاومة وفضح المتخاذلين المستسلمين الذين حاولوا إضعاف
معنويات الشعب للنيل من صمود المقاومين في الميدان .كذلك
كانت المنار في سورية تحمل راية المشاركة عبر الكاميرا في نقل
حقيقة صمود الجيش السوري والشعب السوري ولجان الدفاع
الوطني في تصديهم للعصابات اإلرهابية المسلحة ،وللحرب
الموجهة من
اإلعالمية المضللة التي تبثها القنوات المأجورة
ّ
قِبل الدول المتآمرة على سورية والمقاومة ،والتي تقود الحرب
وتم ّول الجماعات اإلرهابية وتسلّحهم وتد ّربهم لتدمير سورية
واستنزافها ومحاولة كسر ظهر المقاومة.
المنار وفريقها التلفزيوني كانوا ر ّواد الكلمة الحيّة التي تنبض
ب��ال��ص��ورة المشعة بالحقيقة وتباشير انتصار س��وري��ة جيشا ً
وش��ع��ب��ا ً وق��ي��ادة على ق��وى التكفير المجنّدة م��ن االستخبارات
األميركية والخليجية والتركية ،وتماما ً كما كانت في حرب تموز
ّ
مبشرة باالنتصار على الحرب الكونية التي استهدفت سحق
المقاومة ،فإذا بالمقاومة وإعالمها يدحرون ويهزمون الجيش
الصهيوني الذي قيل عنه يوما ً بأنه ال يقهرُ ،
وشبّه باألسطورة
التي تحطمت عند أق��دام المقاومين الراسخة والثابتة جذورها
عميقا ً في أرض الجنوب ،الذي أنبت المقاومين البواسل كما أنبت
الشهداء القادة الذين بذلوا دماءهم في سبيل تحقيق حرية الوطن
والشعب.
إن شهادة فريق قناة المنار التلفزيوني هي تأكيد جديد على
أن إعالمييها ه��م مقاومون ب��واس��ل ال يقلون تضحية بدمائهم
ّ
يسطرون في
واستعدادا ً للشهادة عن المقاومين األبطال الذين
الميدان مالحم البطولة ،دفاعا ً عن عزة هذه األ ّمة وكرامتها عبر
تصديهم لقوى االستعمار وأدوات��ه��م اإلره��اب��ي��ة والساعية إلى
محاولة تفتيت س��وري��ة ،وم��ن خاللها تمزيق وتفكيك األقطار
العربية لتصبح لقمة سائغة وفريسة سهلة لهيمنة المستعمر
ال��ذي يجهد إلع��ادة إن��ت��اج ن��ف��وذه وإن��ع��اش م��ش��روع هيمنته على
المنطقة والعالم ،وتمكين الكيان الصهيوني من تشريع وجوده
كدولة يهودية عنصرية ،تستمد مبررها من الكيانات الطائفية
والمذهبية والعرقية التي خطط إلقامتها ف��ي سياق المشروع
الشرق أوسطي الجديد ،فيما لو قدر له أن يتحقق ويسود على
أرض الواقع.
ولهذا كما كان للمقاومين األبطال الذين خاضوا ويخوضون
ال��ق��ت��ال ال��م��ش�� ّرف إل���ى ج��ان��ب ض��ب��اط وج��ن��ود ال��ج��ي��ش العربي
السوري في مواجهة العصابات اإلرهابية التكفيرية وتمكنوا من
إلحاق الهزائم القاسية بهم وإحباط مخططهم ،أيضا ً كان للمنار
دوره��ا المتقدم في فضح حقيقة ه��ؤالء اإلرهابيين المستترين
خلف الدين اإلسالمي يحاولون تشويه صورته واإلس��اءة إلى
قيمه السامية ،عبر ممارساتهم السادية الشنيعة المتمثلة في قتل
الناس بال رحمة ذبحا ً وانتزاع أكبادهم لمجرد أنهم يخالفونهم
الرأي والتفكير.
لقد كان للمنار وفريقها المقدام الدور السبق في كشف هؤالء،
وفضحهم للرأي العام بالصورة والصوت الناضحتين بحقيقتهم
ال��ت��ي ال تحمل أي سمة م��ن س��م��ات اإلن��س��ان��ي��ة واألخ��ل�اق وقيم
الحرية والديمقراطية التي زعموا في بداية األزمة السورية أنهم
يريدون بلوغها .فإذا بهم يقدمون نموذجا ً ال يضاهى في اإلجرام
والتخلف الذي يفوق بجاهليته جاهلية القرون الوسطى من أكلة
لحوم البشر وتتجاوزهم في بشاعتها وإجرامها.
فهنيئا ً للمنار شهادة كوادرها اإلعالميين الذين كانوا منارة
تشع بالحقيقة كما قناتهم النابضة دوما ً مقاومة والثابتة على قيم
ومبادئ الكفاح والنضال الوطني والقومي المشرف في سبيل
التحرر من براثن االستعمار وأدواته الرخيصة.
hassan.hardan56@yahoo.com

حمية :انت�صارات الجي�ش ال�سوري
تر�سم المعادالت الجديدة في المنطقة
حيّا مدير الدائرة اإلعالمية في الحزب السوري القومي االجتماعي العميد معن
حمية تضحيات الجيش السوري في حربه ض ّد اإلرهاب ،من ّوها ً باإلنجازات التي
حققها في الميدان والتي ترقى إلى مستوى «االنتصارات الكبرى» ،وخصوصا ً
ما جرى في منطقة القلمون وتنظيفها من اإلرهابيين وإعادة األمن واالستقرار
إلى بلدة معلوال والبلدات والقرى المجاورة.
وفي تصريح لمراسل وكالة «سانا» في بيروت قال حمية« :إنّ الجيش
السوري يواجه مجموعات إرهابية متطرفة لها امتداداتها ،ما يعني أنه يواجه
إرهابا ً مدعوما ً من العدو الصهيوني وأميركا وتركيا ومشيخات الخليج ،ولذلك
فإنّ انتصارات الجيش السوري تكتسب أهمية كبرى كونها ال تقتصر على
اجتثاث اإلره��اب من سورية ،بل ألنها ترسم معادالت جديدة على مستوى
المنطقة بأكملها».
وشدّد على أنّ سورية بقيادتها الحكيمة ك ّرست أنها دولة لها وزنها السياسي
والعسكري ولها دورها المحوري ،وهي ستعود أقوى مما كانت ،مؤثرة وحاسمة
في المعادلة اإلقليمية والدولية.
وشدّد حمية على أنّ ك ّل من راهن على إسقاط الدولة السورية وإنهاء دورها
وشطبها من المعادلة القومية واإلقليمية ،سقط في فخ أوهامه وتوقعاته ألنّ
سورية ستنهض كـ«مارد» قادر على التأثير في مجريات العالم.

اعتقال مطلوبين في ال�شمال والبقاع
وفرار ح�سين جعفر �أثناء مطاردته
واصلت وح��دات الجيش اللبناني والقوى األمنية مالحقة المطلوبين
للعدالة في سياق تنفيذ الخطة األمنية في الشمال والبقاع ،وتمكنت أمس من
توقيف عدد منهم ،في حين سلم أحد المطلوبين نفسه وقتل آخر.
وأعلن بيان لقيادة الجيش أنه «في إطار الخطة األمنية التي تنفذها وحدات
الجيش في مدينة طرابلس لترسيخ األمن وتعقب المطلوبين للعدالة ،أقدم
المدعو عامر أريش ،والمطلوب بعدة مذكرات توقيف ،على تسليم نفسه الى
مديرية المخابرات .وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص».
وفي زحلة ،أوقفت دورية من مفرزة استقصاء البقاع المطلوب إدريس
خضر األحمد خالل مداهمته في بلدة الروضة  -البقاع .وبعد مقاومته للقوى
األمنية تمكنت هذه القوى من إقاء القبض عليه ،وهو مطلوب بموجب 30
مذكرة القاء قبض بجرم سرقة.
وفي بعلبك قتل المطلوب بالل محمد المصري في حورتعال ،بعد تبادل
إلطالق النار بينه وبين دورية من شعبة المعلومات في قوى األمن الداخلي
كانت تطارده .كما أصيب أحد جنود الجيش اللبناني الذي صودف مروره
لحظة حصول الحادث.
واف��ادت الوكالة الوطنية لالعالم عن إصابة عنصرين من ق��وى األمن
الداخلي بجروح ،أثناء تبادل الطالق النار خالل دهم وتوقيف مطلوبين في
بلدة الطيبة البقاعية.
وأدت المداهمة إلى توقيف مطلوب ْين أصيب أحدهما ويدعى حسين دياب
اسماعيل برجله ،وهو مطلوب بسرقة سيارات وعمليات سلب ،ونقل إلى
مستشفى «األمل» للمعالجة وسط حراسة أمنية مشددة .أما المطلوب ياسين
محمد ياسين مظلوم فنقل الى أحد المراكز األمنية.
إلى ذلك ،فر المطلوب حسين عبد علي جعغر من االعتقال ،وخالل مطاردته
من قبل الجيش اللبناني بين دار الواسعة واليمونة،حصل تبادل الطالق
النار ما ادى الى فرار جعفر من سيارته وتركها ،وتمت مصادرتها بعدما فر في
احراج السنديان ،ويعمل الجيش على مالحقته والبحث عنه.
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وطني على �إدانة جريمة اغتيال �إعالم ّيي المنار
و�سط �إجماع
ّ

ت�شييع حا�شد ومَهيب لل�شهيدين الحاج ح�سن ومنت�ش
�سليمان ولحود و�شخ�صيات �سيا�سية وحزبية و�إعالمية عزوا قناة المنار و�أكدوا ت�ضامنهم معها

جثمان الشهيد محمد منتش محموالً على االكف وسط حشود المشيعيين

السيد ابراهيم أمين السيد في مقدّم مشيّعي الشهيد حمزة الحاج حسن
شيّعت حشود كبيرة الشهيد الزميل حمزة
الحاج حسن في بلدته شعث البقاعية ،قبل ان
تقام مراسم وداعية ،ثم صلى السيد ابراهيم
أمين السيد على جثمانه الطاهر وووري في ثرى
بلدته.
ووصل الموكب بمشاركة ضخمة من المحبين
الى منزل ذويه قبل ان ُيشيّع بموكب سيّار من
المنزل الى مثواه األخير.
وفي منزل العائلة ببلدة شعث ألقى األقرباء
والمحبون واالصدقاء نظرة الوداع على الجثمان
الطاهر ليُرفع بعدها على ّ
أكف ثلة من المجاهدين
وزمالئه في قناة المنار في موكب َمهيب تقدمه
رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد
ابراهيم أمين السيد وقيادة منطقة البقاع ونواب
تكتل بعلبك الهرمل ووزراء حاليون وسابقون
ورئيس إدارة تلفزيون المنار وممثلون عن قنوات
تلفزيونية وإع�لام��ي��ون وفاعاليات سياسية
وحزبية واجتماعية.
ش��ارك في موكب التشييع ف��رق من كشافة
اإلمام المهدي وحملة األكاليل والرايات عابرين
الطريق الرئيسية ،وصوال الى جبانة البلدة حيث
أ ّم السيد ابراهيم امين السيد الصالة على الجثمان
الطاهر ليوارى بعدها في الثرى .
كما أقيمت مراسم وداعية للشهيد حمزة في
القرى والبلدات البقاعية التي مر فيها موكب
التشييع ،وس��ارت مئات السيارات في موكب
التشييع من مستشفى دار الحكمة في بعلبك
باتجاه بلدة شعث ،حيث سار الموكب ببطء
لكثافة الحشود المشاركة ،وانتظرت وف��ود
علمائية وشعبية وص��ول جثمان الشهيد إلى
بلدته.
هذا وشيّع حزب الله وأهالي بلدة كفرصير
في جنوب لبنان وجمهورالمقاومة مصور قناة
«المنار» الشهيد محمد منتش .وق��د حمل ثلة
من المقاومين جثمان الشهيد الطاهر ،وانطلق
الموكب يتقدمه فرقة موسيقية من كشافة اإلمام
المهدي وحمَلة صور الشهداء والقادة ،وصلى
على الجثمان معاون رئيس المجلس التنفيذي
في حزب الله الشيخ عبد الكريم عبيد ،ثم ووري
في الثرى في جبانة البلدة.

اجماع وطني على إدانة الجريمة

في هذا الوقت ،توالت برقيات التعزية من
الشخصيات واألحزاب والتنظيمات والمؤسسات
الموجهة الى قناة المنار
والنقابات اإلعالمية
ّ
باستشهاد اعالمييها الثالثة اول من امس في
معلوال بسورية برصاص اإلرهابيين التكفيريين
أثناء أداء واجبهم والتزامهم االع�لام��ي ،حيث
تحولت الجريمة النكراء الى ما يشبه االجماع
الوطني على ادانتها وإعالن التضامن مع قناة
المنار.

الرئيس سليمان

فقد دان رئيس الجمهورية العماد ميشال
سليمان جريمة قتل االعالميين الذين يقومون
بواجبهم المهني في ايصال الوقائع بالصوت
والصورة إلى الرأي العام ،وكذلك جريمة خطف
الصحافيين ،معتبرا ًأن مثل هذه األعمال اإلجرامية
تحمل إدان��ة للقائمين بها الذين ستطالهم يد
العدالة وإنزال العقاب المناسب بحقهم.

لحود
الرئيس ّ

وتقدم الرئيس العماد أميل لحود في بيان
صادر من مكتبه االعالمي «من أسرة قناة المنار،
وهي منارة اإلع�لام الملتزم والمقاوم ،بأسمى
مشاعر المواساة باستشهاد االعالميين ،المراسل
حمزة ال��ح��اج حسن وال��م��ص��ور محمد منتش

والتقني حليم علوه ،الذين انضموا الى قافلة
الشهداء اللبنانيين األبطال في معرض ادائهم
والقومي».
والوطني
المهني
لواجبهم
ّ
ّ
ّ
وتابع«:عرفنا أن الشهيد حمزة كان مبتسما ً
صبيحة هذا اليوم ال��ذي دخل فيه الى معلوال
المحررة على عتبة حلول عيد الفصح المجيد ،كأن
الله اراد ان تكون قيامة هذه المدينة المسيحية
العريقة من قيامة يسوع المفدى ،قلبنا مع األهل
ورجاؤنا شفاء الجرحى من الفريق ذاته ،وعزاؤنا
اننا قوم نؤمن بالقيامة والحياة األبدية ،ومعا ً الى
النصر على الظلم واالستبداد واالرهاب».

الخارجية اإليرانية

ودانت وزارة الخارجية اإليرانية الهجوم الذي
تعرض له فريق تلفزيون المنار «أثناء تغطيته
الحوادث في بلدة معلوال السورية أدى إلى مقتل
 3من أفراده».
واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية مرضية
أفخم في تصريح أم��س أن «الجريمة النكراء
التي ارتكبتها العصابات اإلرهابية التكفيرية في
سورية ،والتي استهدفت فريق عمل قناة المنار
في مدينة معلوال تكشف مرة أخرى عن األخطار
الحقيقية الناجمة من انتشار ظاهرة العنف
والتطرفالمقيتتين».
وأوضحت أفخم أن «هذه الحادثة المريرة تؤكد
ض��رورة التعاون بين جميع ال��دول والمنظمات
الدولية المعنية لوقف التطرف واإلرهاب».

الراعي

ووج��ه البطريرك الماروني الكاردينال مار
ّ
بشاره بطرس الراعي تعازيه الحارة الى «أهل
الضحايا والجسم اإلعالمي عموما ً وقناة «المنار»
خصوصا ً باستشهاد ثالثة من فريق عمل محطة
«المنار» في معلوال ،في أثناء تأديتهم لواجبهم
المهني».
وإذ شدد على «أهمية ودور الكلمة الصادقة
والصورة الواقعية التي ينقلها كل إعالمي بأمانة،
وعلى دق��ة رسالة وسائل اإلع�لام تجاه ال��رأي
العام» ،اعتبر أنه «من المهين االعتداء على جنود
سالحهم الكلمة والصوت والصورة» ،سائالً الله
«ان يمدّهم برحمته ،وأن يمنح الجرحى الشفاء
العاجل».

فرعون

واستنكر وزي���ر السياحة ميشال فرعون
«جريمة استهداف فريق عمل تلفزيون «المنار»
في معلوال» ،معتبرا «ان هذه الجريمة تضاف الى
سابقاتها التي وقع ضحيتها أبرياء ،من رجال
دين وإعالميين وأطفال ونساء وشيوخ».

الصفدي

وع��زى النائب محمد الصفدي محطة المنار
وعائالت اإلعالميين معتبرا ً «أن اغتيالهم جريمة
ُمدانة وأنهم شهداء الواجب» ،متمنيا ً للجرحى
الشفاء العاجل.

زاهر الخطيب

ووجه أمين عام رابطة الشغيلة الوزير والنائب
ّ
السابق زاه��ر الخطيب ،برقية تعزية إلى قناة
«المنار» ،وجاء فيها «باسمي ،وباسم قيادة رابطة
الشغيلة ،أتوجه منكم بأحر التعازي والتبريك،
باستشهاد كوكب ٍة من إعالميي المنار في منطقة
معلوال في القلمون ،برصاص غدر المسلحين
اإلرهابيين الذين كشفوا مجددا ً عن طبيعتهم
اإلجرامية باستهداف صحافيين ،سالحهم نقل
الحقيقة إلى العالم من أرض المعركة بالكلمة

والصورة».
وأش��ار الى ان «شهادة حمزة الحاج حسن،
تجسد بحق
وحليم علوه ،ومحمد منتش إنما
ّ
رسالة قناة المنار التي تشع في سماء األمة
بالحقيقةوالمقاومة».

السيد فضل الله

وأبرق األمين القطري لحزب البعث العربي
االشتراكي في لبنان الوزير السابق الدكتور
فايز شكر معزياً ،الى قناة «المنار» باستشهاد
االعالميين على يد العصابات االرهابية التكفيرية
في مدينة معلوال».
واعتبر»ان هذه الشهادة هي انتصار للحق على
الظلم والعدوان واالرهاب ،وتأكيد على ان االعالم
الملتزم بمصالح الشعب والوطن والمقاومة هو
السباق دائما ً للتضحية والفداء».

الشيخ الغريب

شكر

الداود

ورأى األمين العام لـ«حركة النضال اللبناني
العربي» النائب السابق فيصل الداود ،ان حمزة
الحاج حسن وحليم علوه ومحمد منتش ،ارتقوا
الى الشهادة التي لطالما طلبوها ،وهم يؤدون
واجبهم المهني ورسالتهم اإلعالمية بنقل الحقيقة
والنطق بالحق».

هاشم

ودان عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب
قاسم هاشم في تصريح« ،جريمة عصابات
اإلجرام والقتل التي استهدفت كوكبة من اعالميي
قناة «المنار» ،واعتبر انها «ضريبة الدم التي
يدفعها اإلعالم من دماء شبابه في سبيل اعالء
كلمة الحق ونقل الحقيقة في زم��ن التضليل
واالكاذيب».

لحود
ّ

واعتبر النائب السابق اميل لحود ،أن «الفرحة
بتحرير معلوال شابها حزن باستشهاد ثالثة من
فريق عمل تلفزيون المنار أثناء تأديتهم لواجبهم
المهني».
ووج��ه «التعزية الى قناة المنار خصوصا ً
ّ
والى الجسم اإلعالمي عموما ً على المصاب األليم
الذي تعرض له من جراء استهداف إعالميين عزل
يؤدون رسالتهم المهنية»،

شاتيال

وندد رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال
شاتيال بـ«استباحة المسلحين المواثيق الدولية
التي تحظر التعرض لإلعالميين خالل قيامهم
بواجبهم المهني» ،معزيا ً قناة «المنار» وعائالت
اإلعالميين الذين اس ُتهدفوا في معلوال السورية
خالل القيام بواجبهم اإلعالمي.

الخازن

وأبرق رئيس المجلس العام الماروني الوزير
السابق وديع الخازن ،إلى أسرة قناة «المنار»
معزيا ًوقال«:لقد آلمنا وأحزننا كثي ًرا نبأ استشهاد
مراسلي قناة «المنار» وهم في طريقهم إلى تأدية
واجبهم اإلعالمي في معلوال بعد تحريرها من
اإلرهابيين».

المفتي قبالن

ودان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد
قبالن «االعتداء اآلثم الذي تعرض له فريق «قناة
المنار» ،واعتبره «جريمة موصوفة وشنعاء،
استهدفت الكلمة الصادحة والصورة الصادقة
للحقيقة وتجلياتها التي وكعادتها أعادت قناة

وفاة ال�شيخ عر�سان مت�أثراً بجروحه جراء عملية االغتيال

«الم�شاريع» حذرت من عدم محا�سبة مُريدي الفتنة
توفي أمس المسؤول في جمعية المشاريع الخيرية
االسالمية الشيخ عرسان سليمان ،في مستشفى حمود
متأثرا ً بجروح أصيب بها إثر تع ّرضه لعملية اغتيال غادرة
منذ أسبوع في عين الحلوة.
ونعت جمعيّة المشاريع الشهيد إل��ى«األ ّم��ة جمعاء
والشعبين اللبناني والفلسطيني وأنصارها .
وأك���دت«:أن هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها أناس
مجرمون ال أخالق لهم أريد منها زرع مزيد من الفتن وزعزعة
األمن واالستقرار ،وهي لم تكن اعتدا ًء على الجمعية فحسب،
بل اعتداء على جميع المخيمات وجميع المشايخ والجمعيات
والقوى اإلسالمية والوطنية والمخلصين في لبنان.
أضافت« :إن هذا اإلرهاب لن يزحزحها قيد أنملة عن نهجها
وخياراتها ومواقفها ،وأن تعاطيها مع هذا اإلجرام نابع من
حكمتها وقوتها والتزامها بما يخدم المصالح العامة.
وطالبت جمعية المشاريع «ب��س��وق المجرمين إلى
العدالة» ،محذرة «من مغبة التغاضي عن محاسبة من
أراد إشعال الفتنة باعتدائه على هذا الشيخ الجليل الذي له
األيادي البيضاء في جمع الكلمة ورأب الصدع ونشر المحبة
والخير حتى أحبّه من عرفه ،ولن نسكت ولن يهدأ لنا بال
حتى نرى المجرمين وقد نالوا العقاب الذي يستحقون».
هذا وأعلنت جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية أنها
ستعلن في وقت الحق اإلج��راءات المتعلقة بمراسم دفن
الشيخ الشهيد ومكان وزمان تقبل التعازي».

المنار عدسة الحقيقة إل��ى جثامين شهدائها
األبرار لتؤكد مرة أخرى أن صناعة التاريخ رهن
بالتضحيات الجسام».

منظمة التحرير نعت الشيخ سليمان

ونعت منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ،في بيان
الشهيد «أح��د رم��وز العمل اإلسالمي المعتدل والدعاة
العاملين بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة».
أضاف البيان«:إن منظمة التحرير الفلسطينية في
لبنان ،تعرب عن بالغ استنكارها وإدانتها لعملية
االغتيال اإلجرامية التي تعرض لها فضيلة الشيخ
الداعية عرسان سليمان ،وتعتبر المنظمة هذه العملية
الجبانه ومثيالتها تصب في خدمة العدو اإلسرائيلي
الذي يستهدف القضية الوطنية الفلسطينية وفي مقدمها
حق العودة لالجئين».
الى ذلك ،نظمت لجنة المتابعة اللبنانية  -الفلسطينية
المشتركة في منطقة وادي الزينة ،اعتصاما استنكارا
لحادث االغتيال الذي تعرض له الشيخ عرسان سليمان،
وش��ارك في االعتصام لقاء األح��زاب والقوى الوطنية
واالسالمية في إقليم الخروب وحشد من الممثلين عن
الفصائل الفلسطينية واألهالي.
تحدث في االعتصام أمين سر لجنة المتابعة خالد
الرواس فأكد ان ما يتعرض له لبنان من احداث امنية
وتفجيرات إرهابية واعتداءات على الجيش وما تتعرض
له المخيمات الفلسطينية هدفه ح��رف البوصلة عن
اتجاهها الصحيح بتآمر دولي وعربي فاضح».

ورأى العالمة السيد علي فضل ال��ل��ه ،ان
«االعتداء اآلثم الذي أدى إلى استشهاد اإلعالميين
في قناة المنار يمثل أعلى درج��ات الوحشية
والسقوط اإلنساني في استهداف إعالميين كل
ذنبهم أنهم أرادوا إظهار الحقيقة كما هي».
وقال« :إننا إذ ندين هذا العمل الوحشي ،وهذا
العدوان على األرواح البريئة الطاهرة ،نتقدم من
أس��رة المنار وعائالت وأس��ر الشهداء والعائلة
اإلعالمية الكبيرة ،بأحر التعازي».
كما دان الشيخ نصرالدين الغريب «اغتيال
طاقم المنار» ،مشيرا ً إلى ان «المجاهدين الحقوا
أول��ئ��ك االره��اب��ي��ي��ن لنقل حقيقة م��ا يفعلونه
باألبرياء وأهل الدين من خطف وتنكيل وقتل»،
قائال« :دماؤهم لن تذهب هدراً ،يدافعون عن هذه
األ ّمة الى جانب الجيش السوري البطل».

الحزب الديمقراطي

وأسفت مديرية اإلعالم في الحزب الديمقراطي
اللبناني الستشهاد الزمالء في قناة «المنار»
وتقدمت بأحر التعازي ألسرة قناة المنار ولذوي
ضحوا بحياتهم فدا ًء للكلمة الح ّرة
الشهداء الذين ّ
ومصداقيّة الخبر ووفا ًء لحريّة ونزاهة الصحافة
في لبنان.

االتحاد

وتقدم حزب االتحاد «من أسرة المنار ومن أسر
الشهداء بأحر التعازي بهذا المصاب الجلل الذي
أل ّم بهم وبكل الجسم االعالمي».
أض���اف «إن��ن��ا على يقين ب��أن تلك األفعال
اإلجرامية لن توقف مسيرة الشرفاء ،فالشهداء هم
شهداء اإلعالم الوطني المقاوم ،شهداء كل الوطن
ليس فقط شهداء عائالتهم الكبيرة والصغيرة».

رابطة الشغيلة

وتقدم المكتب اإلع�لام��ي لرابطة الشغيلة
في بيان من أسرة قناة المنار «بأحر التعازي
وقال»:لقد كان الشهداء مناره في نقل صورة ما
يجري من عدوان تتعرض له سورية وشعبها
على أيدي قوى إرهابية مأجورة ،وكان الشهداء
بحق رواد الكلمة الحية التي تنبض بالحقيقة
مؤذنة بانتصار سورية على الحرب االستعمارية
اإلرهابية الكونية».

المرابطون

وتقدمت إدارة اإلع�لام والتوجيه في حركة
الناصريين المستقلين –المرابطون من قناة المنار
«بأسمى آيات التبريك باستشهاد الزمالء حمزة
الحاج حسن  ،محمد منتش وحليم عالو».وأكدت
«أن الشهداء انضموا إلى قافلة شهداء اإلعالم وأن
النصر آتٍ وقد بدأت معالمه» ،أضافت «:نجدد
لزمالئنا الشهداء التزامنا باألمانة االعالمية وقد
كانوا بحق مثال االعالم الملتزم بالمقاومة».

الشعبي الناصري

وعزى التنظيم الشعبي الناصري أسرة قناة
المنار .ورأى أن «الشهداء الثالثة لم يتوانوا
يوما ً عن مواجهة المخاطر وتقديم التضحيات
لنقل انتصارات المقاومة ،كما حملوا دمهم على
أكفهم لنقل كلمة الحق .واستشهدوا والتحقوا

بقافلة شهداء الوطن واألمة ،ودفعوا دماءهم ثمنا
للحرية على طريق معرفة الحقيقة».

البزري

�وج��ه رئيس بلدية صيدا السابق عبد
وت� ّ
الرحمن البزري بالتعزية الى تلفزيون «المنار»
وإلى عوائل وأصدقاء شهداء الصحافة الحرة
واإلع�ل�ام ال��م��ق��اوم ،معتبرا ً أن اإلع�ل�ام عموما ً
وتلفزيون المنار تحديدا ً يدفعان ضريبة حرية
اإلعالم وحق المعرفة ونقل الخبر الصادق.
كما اعتبر المكتب اإلع�لام��ي لجبهة العمل
اإلسالمي أن «استهداف مراسلي قناة المنار
واس��ت��ش��ه��اده��م ب��رص��اص ال��غ��در ال��ح��اق��د في
معلوال ،هو انتهاك ص��ارخ لحقوق الصحافة
واإلعالم،ولحقوق اإلنسان والمواثيق الدولية».
وق�دّم تج ّمع العلماء المسلمين التعزية الى
قناة «المنار» ولعوائل الشهداء .
واعتبر التج ّمع ان «االغتيال اآلث��م لشهداء
الصحافة والكلمة الحرة هو تعبير عن المستقبل
الذي يعدنا به هؤالء اإلرهابيون التكفيريون ،وأن
دماء الشهداء الطاهرة كشفت زيف ادعاءاتهم أنهم
ثوارمن اجل حرية التعبير والرأي».
واس��ت��ن��ك��ر ال��ح��زب ال��ع��رب��ي ال��دي��م��ق��راط��ي،
«الجريمة الغادرة».
كما دان المكتب اإلعالمي في «حركة األمة»
«عملية االستهداف التي تعرض لها الفريق
اإلعالمي التابع لقناة المنار في مدينة معلوال،
على يد المجموعات اإلجرامية المسلحة.
ودان رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد
اإلسالمي الشيخ هاشم منقارة الجريمة ،ووصفها
بـ«العمل اإلرهابي والوحشي بامتياز» ،مستنكرا ً
«إستهداف الرسالة اإلعالمية».
م��ن جهته ات��ص��ل نقيب الصحافة محمد
البعلبكي ،بالمدير العام لقناة المنار ابراهيم
فرحات ،معلنا ً «مشاركة القناة باألسى والحزن
لفقد اعالمييها الثالثة».
وتقدم رئيس المجلس الوطني لالعالم المرئي
والمسموع عبد الهادي محفوظ ،بالتعازي من
قناة «المنار» وق��ال «فجع االع�لام ،باستشهاد
فرسان قناة «المنار» الثالثة ».
وق��د وق��ف اإلعالميون المعتمدون لوسائل
االع�لام المختلفة في المجلس النيابي دقيقة
صمت ح��دادا ً على ارواح الشهداء الزمالء في
تلفزيون المنار الذين استشهدوا في معلوال.

فلسطينالمحتلة

ودان��ت اللجنة الشعبية للدفاع عن سورية
في فلسطين المحتلة جريمة اغتيال اعالميي
النقي
المنار وقالت« :عندما يعلن الدم العربي
ّ
حضوره ،تتض ّرج األرض بالعطر ،وتفتح السماء
أبوابها تستقبل الشهداء ،نفرش لهم من دموعنا،
وألمنا بيارق نصر ستبقى خ ّفاقة».أضافت«:إذ
نبارك لهم نيل الشهادة ،نتقدّم بكل الحب من
ذويهم وأحبائهم ،وأسرة فضائية المنار المقاومة
بأخلص مشاعر العزاء ،وألم الفقد».
واستنكر جريمة اغتيال اعالميي المنار كل
من تج ّمع اللجان وال��رواب��ط الشعبية ،حزب
النجادة ،الحزب العربي االشتراكي ،التجمع
الوطني الديمقراطي،رئيس حزب شبيبة لبنان
العربي نديم الشمالي،عميد كلية االع�لام في
الجامعة اللبنانية الدكتور جورج كالس،االمين
ال��ع��ام للتيار االس��ع��دي معن االس��ع��د ،رئيس
جمعية «قولنا والعمل» في لبنان الشيخ أحمد
القطان ،رئيس حركة «االصالح والوحدة» الشيخ
ماهر عبدالرزاق ،االتحاد الكاثوليكي العالمي
للصحافة – لبنان ،نقابة المرئي والمسموع,
نقابة المحررين ,مؤسسة «مهارات»

اختتام جناح الأ�سير �سكاف في معر�ض كرامي
حيّت «لجنة األسير يحيى سكاف»،
ف��ي بيان ولمناسبة «ي��وم األسير
الفلسطيني وال��ع��رب��ي»« ،األس��رى
الفلسطينيين والعرب المعتقلين في
سجون الكيان الغاصب وأولهم عميد
األس��رى اللبنانيين يحيى سكاف»،
داع��ي��ة ال��ى «أوس���ع حملة تضامن
معهم نصرة لقضيتهم العادلة».
وفي سياق متابعة ودع��م قضية
األسير سكاف ،اختتم «جناح األسير
يحيى سكاف» نشاطه في معرض
الكتاب في «معرض رشيد كرامي
ال��دول��ي» ،ب��زي��ارة ل��وف��ود سياسية
وحزبية وثقافية واجتماعية أبرزها
وزي���ر ال��ش��ؤون األجتماعية رشيد
درباس ،متضامنة مع قضية األسير
يحيى سكاف ،ممثل «حركة الجهاد
األس�ل�ام���ي ف��ي ل��ب��ن��ان» أب���و عماد
الرفاعي ،الذي أكد أن «األسير سكاف
أصبح رم��زا ً للنضال والمقاومة في
مواجهة العدو الصهيوني» ،داعيا ً
كل القوى الى «العمل على تحريره
وإعادته الى وطنه وأهله» ،المندوب
السياسي للحزب السوري القومي
االجتماعي في الشمال زهير الحكم،
رئيس حركة لبنان التجدد أحمد

وفود متضامنة مع األسير سكاف
محمود الخير على رأس وف��د من
المنية ،رئيس حزب الشباب الوطني
سالم فتحي يكن ،مسؤول الجبهة
الشعبية في الشمال عماد عودة ،وفد
من رابطة مخاتير طرابلس برئاسة
المختار باسم عساف ،رئيس منتدى
الحوار الوطني الديمقراطي عبد الله
خالد ،وفد من منظمة الشباب القومي
العربي في لبنان،عائلة الشهيدة دالل

المغربي ،مدير ع��ام مرفأ طرابلس
أحمد تامر واألب ابراهيم سروج ووفد
من أساتذة
وطالب ثانوية المنية الرسمية.
ووقعت الوفود على مجسم لألسير
يحيى سكاف دعما ً لحريته ،وتح ّول
الجناح الى لقاء وطني جامع لقضية
سكاف وك��ل األس���رى ف��ي السجون
اإلسرائيلية.

