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حمليات

جرو�س
«القومي» و�أهالي الق�ص ْير ي�ش ّيعون ال�شهيد البطل الرفيق خليل �أدهم ّ

الأحمد :ال�صمود والت�ضحيات ودماء ال�شهداء حققت معادلة
الثبات الجيو ا�ستراتيجي التي يدعمها الحلفاء الأقوياء

ش � ّي��ع ال��ح��زب ال���س���وري القومي
االجتماعي في مأتم حزبي وشعبي
مهيب ،الشهيد البطل الرفيق خليل
أدهم ج ّروس الذي استشهد أثناء قيامه
بواجبه القومي.
ان��ط��ل��ق م���وك���ب ال��ت��ش��ي��ي��ع من
المستشفى ال��ع��س��ك��ري ف��ي حمص
باتجاه مدينة القص ْير ،مسقط رأس
الشهيد ،م��رورا ً بمكتب منفذية حمص
حيث احتشد القوميون وأدّوا التحية
للجثمان وواكبوه إلى مدينة القص ْير
في نطاق منفذية العاصي.
وعلى امتداد الطريق كانت تنض ّم
إلى الموكب مجموعات من القوميين،
وعند مدخل القص ْير احتشد القوميون
والمواطنون وحملوا نعش الشهيد على
ّ
األكف إلى منزله في القص ْير ،من ثم إلى
الكنيسة ،وس��ار في مقدّمة التشييع
حَ مَلة األعالم واألكاليل والفرقة الكشفية
الموسيقية.
شارك في التشييع إلى جانب عائلة
الشهيد ،نائب رئيس المكتب السياسي
في الشام العميد بشار يازجي ،منفذ
عام منفذية حمص العميد نهاد سمعان،
عضو المكتب السياسي طارق األحمد،
منفذ عام الهرمل ،منفذ عام العاصي
وهيئة المنفذية ،هيئة منفذية حمص
وع���دد كبير م��ن م��س��ؤول��ي ال��وح��دات

الحزبية وفصائل من نسور الزوبعة.
كما حضر التشييع العقيد سليمان
قنا والعديد من الفاعليات.
وألقى كاهن الرعية في القص ْير األب
عصام كاسوحة كلمة الكنيسة وأهل
الشهيد أش��اد فيها بفضائل الرفيق
خليل واندفاعه ومحبته لوطنه ،كما
أش��اد ب��دور الحزب ال��س��وري القومي
االج��ت��م��اع��ي وال��ج��ي��ش ال��س��وري في
ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن وشكر ف��ي نهاية
كلمته ك ّل من شارك في التشييع.

كلمة مركز الحزب

وألقى عضو المكتب السياسي طارق
األحمد كلمة مركز ال��ح��زب ،استهلها
بنقل تعزية رئيس الحزب النائب أسعد
حردان إلى أهل الشهيد وعائلته ،وقال:
اليوم عرس الشهيد ،الذي ولد في هذه
البلدة المقاومة منذ عشرة آالف عام...
وهو سيبقى فيها سور ّيا ً خالدا ً ألكثر
من عشرة آالف عام مقبلة ،ألنه وباقي
الشهداء هم الخالدون في حين يفنى
اآلخرون...
أض����اف :ش��ه��داؤن��ا ي��داف��ع��ون عن
سورية األرض والمعنى والصيغة،
هو الشهيد خليل جروس الذي ولد في
بلدة القص ْير المقاومة والتي اقتلعت
أحد أه ّم مراكز االستخبارات التآمرية

لـ«الموساد» ،وال��ذي أنشئ فيها في
بداية األحداث السورية ،إلى أنّ تح ّررت
بفضل الجيش السوري والمقاومة.
وتابع األحمد :الشهيد الرفيق خليل
هو الذي ناضل وقاتل أيضا ً في ثغور
بلدة صدد الصامدة في قلب البادية
السورية حيث أعتى أن��واع الصلف
اإلره��اب��ي ،لتكون عاصمة الصمود
للسوريين القوميين االجتماعيين،
وي��ك��ون ه��و الشهيد خليل م��ن أولئك
الذين عشقوا الموت متى كان طريقا ً
الى الحياة ،ولذلك كله تحيا سورية.
وأردف األحمد :إن الحزب السوري
القومي االجتماعي ،هذا الحزب المقاوم
�ب للدفاع ع��ن ت��راب سورية
ال��ذي ه� ّ
وهويتها وسيادتها الى جانب الجيش
ال��س��وري وح���زب ال��ل��ه وك��اف��ة ق��وى
المقاومةّ ،
يزف لكم هذا العرس الذي
يأتي فيه الشهيد الى بلدته ليثبت أنه
ابن هذه األرض وابن هذا الحزب وابن
أسسه أنطون سعاده،
هذا الفكر الذي ّ
ويثبت فيه اليوم شهداؤنا ما خطه لنا
بأنّ الدماء التي في عروقنا هي وديعة
األمة وهي حقا ً تجدها اآلن طالما أنها قد
طلبتها ،وألننا حزب قتال ولسنا حزب
أقوال ،نقول بأنّ هذا هو نداء الواجب
الذي شكل معنى الصمود الذي لواله،
وهذا ما يجب ان يعرفه الصديق والعدو

وك ّل الناس ،بأنه لوال صمودكم ودماء
الشهداء التي قدّمت على هذي األرض
وتقديمكم الصيغة والمعنى المع ّزز
بصحة العقيدة ،لما كان من الممكن أليّ
كان أن يساعد سورية من الحلفاء ،وانّ
سورية اليوم تعود لتقلب المعادالت
الجيواستراتيجية في المنطقة ،وتعيد
الثقل النوعي في مقابل أعتى األعداء
وأقواهم ،بمساعدة الحلفاء نعم ،ولكن
ألنها صمدت وألنها بصمودكم حققت
معادلة الثبات االستراتيجي التي تتيح
لألقوياء أن يدخلوا معها في حلف له
طبيعة الثبات ،وتستطيع فيه أن تكون
ندا ً لألقوياء في العالم...
وتابع األحمد قائالً :من هذه البلدة
الصامدة المقاومة التي يسكنها أهلها
وهي أكثر من نصف مد ّمرة لكي ال يتركوا
أرضهم ،نقول ونؤكد أننا سوف ننتصر،
وسوف نعيد البناء واإلعمار ،وسوف
نعيد الدورة االقتصادية الى شرايينها
لنحقق اللبنات األولى في بناء نهضتنا
السورية القومية االجتماعية لتكون
هي وصية الشهداء األساسية ،البقاء
لألمة والخلود لسعادة.
بعد ذللك واكب المشيّعون الجثمان
إل���ى م��داف��ن ال��م��دي��ن��ة ح��ي��ث أدّى له
القوميون تحية ال��وداع ووري الثرى.
والبقاء لألمة

ال�سعودية تحجب موقع «الميادين» على االنترنت
ّ
والمنددة بالتع ّر�ض للحريات
ومزيد من المواقف المت�ضامنة

في سياق سياسة كبت الحريات التي تنتهجها،
حجبت السلطات السعودية موقع قناة «الميادين»
على اإلنترنت ،وكذلك ك ّل العناوين التي توصل إلى
«الميادين» ،ما يعني أنّ على المستخدمين داخل
المملكة استخدام طرقهم الخاصة لتص ُّفح الموقع
اإللكتروني.
وكانت المملكة عمدت إلى إيقاف الموقع قبل نحو
شهرين ،قبل أن يعاود العمل ،وقد أعيد إيقافه ،هذه
المرة ،بالتزامن مع حملة التضييق التي تتعرض لها
الميادين ،والتي ُتوجت بمحاولة إيقاف بثها على قمر
«عربسات» ،باإلضافة إلى محاولة الضغط عليها عبر
السلطاتاللبنانية.
وكشف مدير «الميادين أونالين» علي هاشم لموقع
«الميادين.نت» أنّ «الميادين» لم ترغب في إثارة ضجة
حول هذا األمر سابقاً« ،على اعتبار أنّ باإلمكان ح ّل األمر
بهدوء ،وال سيما أننا كمؤسسة نفضل عدم االنفعال في
مثل هذه الظروف ،ولكن عاد األمر ليتك ّرر اليوم وك ّل
مواقعنا توقفت بشكل متزامن» .وأضاف هاشم« :في
ك ّل األح��وال سنكشف ،خالل األي��ام المقبلة ،عن ّ
ملف
متكامل حول هذا األمر».

عون :لبنان موطن احترام المعتقد

وبالتزامن ،ال تزال المواقف المتضامنة مع القناة
تتوالى ،مستنكرة محاوالت إسكات صوتها وحرفها
عن نهجها المقاوم ومناصرتها قضايا الشعوب ،وفي
طليعتها القضية الفلسطينية.
وفي السياق ،أعرب رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون عن أسفه لقرار «عربسات» .وأشار
في حديث لـ«الميادين» إلى «أنّ لبنان موطن الحرية
واحترام المعتقد» ،مستغربا ً القرار في ّ
حق القناة «من
دون اللجوء إلى المحكمة».

الحسيني :الحرية
ليست منحة من الحاكم

وأك��د الرئيس السابق لمجلس ال��ن��واب حسين
الحسيني لـ«الميادين» أنّ الحرية في لبنان «ليست
منحة من الحاكم ،وإنّ اللبنانيين حساسون تجاه
الحرية» ،آمالً «من اإلخ��وان العرب إدراك هذا األمر».
وأوضح «أنّ أي ح ّد من الحريات ،سواء الميادين أو
مس بحقيقة وجود لبنان وال ب ّد من إعادة
غيرها ،هو ٌّ
النظر بالقرار».

المؤتمر القومي العربي

ّ
ويزف الرفيق البطل
...
عزالدين مندو �شهيد ًا
ّ
زف الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة وعموم السوريين القوميين
االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود خبر ارتقاء الرفيق البطل عزالدين مروان
مندو شهيدا ً أثناء تأديته واجبه القومي.
الرفيق البطل عزالدين مندو من مواليد باب السباع ـ حمص .1998/1/1
قاتل ضمن تشكيالت نسور الزوبعة في العديد من المواقع في مواجهة اإلرهاب
والتطرف ،وكان مقداما ً وشجاعاً .واستشهد في معركة التصدّي للمجموعات
اإلرهابية المتطرفة في منطقة مهين ـ حمص.
شيّع الشهيد البطل في مأتم حزبي وشعبي في حي باب السباع ـ حمص القديمة
يوم أمس األحد في جامع عوف ،ووري الثرى في جبانة ط ّل النصر .وجرى تقبّل
حي الورشة بحمص القديمة.
التعازي أمام منزل الشهيد في ّ
إنّ ارتقاء الرفيق عزالدين مندو شهيدا ً في معركة التصدّي لإلرهاب والتطرف،
مفخرة لعائلته وحزبه وأمته ،فالذين يبذلون الدماء ويستشهدون دفاعا ً عن
ارضهم وشعبهم ،خالدون في ذاك��رة األم��ة ،وأحياء في نفوسنا ألنهم فرضوا
حقيقتهم على هذا الوجود.
التحيـة للشهيـد البطــل عـزالديــن منـدو ،ولكـ ّل شهـداء الحـزب واألمـة،
وعهـدنـا ووعدنـا أن نـواصـل مسيـرة النضـال والمقـاومـة وأن نحقـق االنتصـار
الكبيـر.

ولفت أمين ع��ام المؤتمر القومي العربي زي��اد
حافظ إلى أنّ «اإلره��اب اإلعالمي ال��ذي يُمارس على
قناة الميادين ال يق ّل خطورة عن األن��واع األخ��رى من
اإلرهاب».

صباغ

ورأى رئيس رابطة العروبة والتقدم الدكتور سمير
صباغ ،من ناحيته ،أنّ «م��ن يسمع ويشاهد قناة
الميادين ،يعرف أسباب المحاوالت إلسكاتها فهي قناة
المقاومة وهي قناة الواقع كما هو».

تج ّمع دعم خيار المقاومة

ورأى األمين لعام للتجمع العربي واإلسالمي

لدعم خيار المقاومة الدكتور يحيى غدار ،في بيان،
أنّ «استهداف الميادين ،صوت القضية المركزية في
األمة والقضايا المحقة في ك ّل ميدان ،هدفه وأد الكلمة
الحق والحقيقة ،في زمن تسوده شرعة الغاب والدعم
والتسويق للقنوات المأجورة وألسنة التلفيق وأبواق
النفاق والشقاق خدمة لالستكبار وشذاذ اآلفاق».
وح��ي��ت األح����زاب الوطنية واإلس�لام��ي��ة «قناة
الميادين ،هذه القناة المقاومة والمدافعة عن حق
الشعوب في الحرية والكرامة والعدالة».
وأعربت في بيان ،خالل لقاءها ال��دوري في مقر
التجمع الشعبي ال��ع��ك��اري ،وف��ي حضور رئيس
التجمع النائب السابق وجيه البعريني ،عن إدانتها
واستنكارها «بأش ّد العبارات ق��رار وقف بث هذه
القناة من قبل محطة عربسات» ،معتبرة أنّ «هذا
ال��ق��رار يحمل خلفية سياسية واضحة تستهدف
حرية الرأي والتعبير وك ّم األفواه ،وباألخص الصوت
المقاوم».

تيار الفجر

وأعرب تيار الفجر عن تضامنه الكامل مع القناة
«في مواجهتها قوى الرجعية والمال األسود» .ورأى
التيار ،في بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي ،أنّ «لجوء
ه��ذه اإلدارة إل��ى ممارسة الضغط واالب��ت��زاز على
الحكومة اللبنانية من خالل تهديدها بنقل محطة ّ
البث
الفضائي من لبنان ،إذا لم تبادر الحكومة إلى منع قناة
الميادين من البث ،انطالقا ً من األراضي اللبنانية ،لن
تمسكا ً بالحريات اإلعالمية ودعما ً
يزيد اللبنانيين إال ُّ
لإلعالم الوطني الملتزم بقضايا الشعوب المتح ِّرر
من طاغوت المال السياسي وسلطان توابع المشروع
الصهيو ـ أميركي في المنطقة».

الجبهة الشعبية

وأكد نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين أبو أحمد فؤاد وقوفه إلى جانب الميادين في
مواجهة ما اعتبره «غطرسة متخلفة عدوانية» .وقال:
«محطات الغدر والقهر والفتن والمطبعة مع العدو
الصهيوني تصول وتجول وتقدم لها ك ّل التسهيالت
وك ّل الدعم ممن يديرون عربسات» .وأضاف« :القرار
سياسي لخدمة الترجمة والمخططات المعادية
يريدون قتل وتدمير األوطان لمصلحة العدو ،وهم ال
يريدون أليٍّ كان أن يقول ويكشف جرائمهم».
ودعا إلى «تحركات شعبية وإعالمية واسعة دعما ً
لمحطة الميادين ولحرية اإلعالم».

جبهة التحرير

وأك��دت جبهة التحرير الفلسطينية تضامنها
الكامل مع «الميادين» وإدانتها الشديدة لقرار شركة
بث القناة» ،ورأت فيه «قرارا ً
«عربسات» في وقف ّ
سياسيا ً هدفه تغييب قضية فلسطين وانحيازها
لقضايا ومصالح ال��ش��ع��وب ،وم��ن بينها شعبنا
الفلسطيني الذي يدرك مكانة وقيمة قناة الميادين
في إسناد نضاله ،وفضح جرائم االحتالل».
وأك��د عضو المكتب السياسي للجبهة عباس
الجمعة ،ف��ي تصريح صحافي تضامن الجبهة
الكامل مع القناة «ض ّد قرار شركة عربسات ومن يقف
وراءها».

الجاليات والفاعليات الفلسطينية

وأصدر اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات
الفلسطينية في أوروب��ا والذي يض ُّم قرابة المئة ألف
مغترب فلسطيني بيانا ً تضامنياً.
بسام الشكعة في رسالة
وقال المناضل الفلسطيني ّ
للميادين« :إلى هذا الصوت المقاوم ،يكفيكم شرفا ً أنكم
محطة مقاومة .يكفيكم أنكم في خندق الشعب العربي
في سورية واليمن ،يكفيكم فخرا ً أنكم تصمدون أمام
هجمة الفتنة والطائفية .ال أعتقد أنّ فلسطينيا ً شريفا ً ال
يقف معكم».
ورفضت رابطة أبناء القدس في الشتات القرار ودانت
«استخدام المال السياسي المنهوب من ثروات الشعوب
لشراء الضمائر وإليقاظ ووقد الفتن المذهبية والعرقية
والهوية والضغط على المؤسسات والحكومات
الكرتونية الهشة».
وأعربت الرابطة عن «تضامنها ،روحا ً وفكرا ًوشعورا ً
وإحساساً ،مع قناة الميادين ،الصوت الوطني القومي
العروبي الحر ،الصوت الجهوري الجريء األصيل
الناطق بلغة المفاهيم ،صوت االنتفاضة ض ّد االحتالل
الصهيوني لفلسطيننا العربية التاريخية وأراض
عربية أخ��رى ،ص��وت الثورة على األنظمة التابعة
العميلة المعوجة ،وعلى ك ّل قديم بالٍ ،على األخالق
الفاسدة والفساد المستشري واإلفساد ،ثورة على الظلم
والظالمي».

نقابيون وحزبيون في مدينة الكرك

وأعلنت شخصيات نقابية وحزبية شعبية في
مدينة الكرك ،في بيان ،تضامنها ،معلنة انحيازها للقناة
«التي بدأت من أرض المعركة وانطلقت بإمكانياتها
القليلة وطاقاتها التوعوية العظيمة ،متجاوزة إعالم
البترودوالر ألنها تخاطب الوجدان والعقل العربي
المدرك لحجم المؤامرة».

مواقف عربية ودولية

ودانت اللجنة المصرية لمقاومة التطبيع ومواجهة
الصهيونية حمالت الضغط من أجل إغالق «الميادين».
واعتبرت «أنّ ه��ذه الحملة لتكميم األف��واه ال تخرج
عن كونها حملة مأجورة تخدم المخططات الصهيوـ
أميركية لمنع وص��ول ص��وت المقاومة والحق إلى
الشعب العربي ،بصفتة الظهير الشعبي للمقاومة».
وأعلن حزب الكرامة الشعبي الناصري في شمال
سيناء ،عن كامل تضامنه مع قناه الميادين معتبرا ً
أنها «كانت وستظ ّل منبرا ً معبِّرا ً عن القومية العربية
ض ّد ك ّل ما تتعرض القناة ،وستظ ّل رغم أنف ك ّل حاقد
معبرة عن رؤية جمال عبد الناصر وض ّد تشكيل الشرق
األوسط الجديد».
وأعربت شخصيات سياسية وأكاديمية موريتانية
عن تضامنها مع «الميادين» ،ودان��ت أي محاوالت
إلسكات صوتها.
وأعلن المركز الثقافي العربي ـ الروسي في سان
بطرسبورغ تضامنه ،كذلك لجنة التضامن الروسية مع
سورية وليبيا.
ومن مولدافيا ،أعلنت مجموعة من أعضاء أكاديمية
العلوم المولدافية وقوفها مع «الميادين» ،إضافة إلى
أوساط اجتماعية وشعبية وسياسية في جمهورية
غاغاوزيا ذاتية الحكم.

«الميادين» ..ال�صوت وال�سوط
} هاني سليمان الحلبي *
في حرب الحرية ال خيار للمؤمن إال َع ْ
ض ُد الحرية ،أما العبد فيخضع
للسلطان ويجد في خضوعه الحرية كلها وص ّمامها حاجة السلطان له.
أم��ا في ح��رب «عربسات» للبث الفضائي المس ّمى عربياً ،والمملوكة
لدول عربية ذات عضوية في ما ُيس ّمى جامعة الدول العربية ،السيئة الذكر
والمل ّوثة الصيت ،وبين قناة «الميادين» ال يكفي المؤمن أن يعضد ويقول
كالما ً ع��اب��را ً «م��ع – الميادين» أو «أتضامن مع الميادين» وغيرهما من
«هاشتاغات» جوفاء تداولها عشرات آالف الناشطين والمغ ّردين أخيراً.
«مع» هذه ،هي الكفر كله؛ عندها ُيق ّر المؤمن المقاوم أنه منفصم شخصية
ليكون هو مع ذاته .كيف يكون مع ذاته؟ بل كيف يكون مع صوته؟ كيف
ٌ
محال أن يكون مقاوم على هذا المقدار
يكون هو نفسه آخر يتضامن معه؟
من السطحية ليرى في «الميادين» ما يمكن التضامن معه فقط!!
لماذا؟
ألنّ الميادين هي غسان بن جدّو ،وغسان بن جدّو أكبر من أن ُيع َّرف!
يوم حجب العالم سيد المقاومة في بالدنا في هذه العقود الدامية ،وحدَه
بن جدّو حمل دمه على ك ّفه وذهب إلى عرين السيد يستطلع صوته وعدا ً
صادقا ً لتيار المقاومين األحرار في هذا العالم ،وعبر بن جدّو قال أيقونته:
لو أتى العالم كله فلن يستطيع انتزاع سالحنا!! فكيف إن كان مع بن جدٌو
أعالم كبار مقاومون في «الميادين».
الحي
بالبرهان
عرفنا
مفاصلنا،
تصدأ
حينها ،نحن كمقاومين ،وكادت
ّ
والدليل اليقيني أنّ عهدا ً جديدا ً بدأ في بالدنا ،وأنّ المقاوم لن يعود مضطرا ً
للزواج من أجنبية تؤ ّمن سفارتها تغطية انسحاب البنه وزوجته عندما
ُتغلق «إسرائيل» الفضاء والب ّر!!
وألنّ «الميادين» صوت الميادين .دائماً ،رغم كثافة التشكيك ،بسبب ما
يعقد كثيرون المقارنة بين شعارها وشعار «الجزيرة» أنه هو نفسه مقلوبا ً
تسعين درجة ،وأنها ربيبتها منطقا ً وإبهارا ً وطغيانا ً صوتيا ً في ميادين
ربيع عربي دم��وي .ما يلزم ،وحسب اجتهادهم ،أنها مثلها ،لكنها تكمل
تغطية مساحة الرسالة الدعائية التي خسرتها «الجزيرة» و«العربية» لما
انكشفتا فتنتين في الفضاء العربي.
لكن المشككين ،أخطأوا في حسابات ظنونهم كثيرا ً لما جعلوها أحكام
محاكمة جائرة ،وع ّمموا مالحظاتهم المسبَقة والجزئية على مساحة النظر
بكاملها ،فظلموا .والعياذ بالله من أن نكون ظالمين!
تف ّردت «الميادين» في برامجها .يكاد ك ّل برنامج أن يكون خطا ً معاكسا ً
حقيقيا ً لنهج الهدم المد ّمر ال��ذي نهجته بغباء وحماسة منقطعة النظير
القنوات العربية كلها تقريباً .وحدَها «الميادين» قرعت أجراس المشرق،
لتقول إنّ أجراسنا ستظ ّل ت��دق .وأن��ن��ا ل��ن نتنازل ع��ن مسيحنا القيّوم
ّ
أي وقت مقبل من تاريخنا،
والشهيد
والمبشر والمنت َظر ،ال اآلن وال في ّ
ألنه مق ّوم حضارتنا ومطلق دورة تجدِّد دمها وهو أبعد من أن يكون دعوة

دينية أو مذهبية ما .هو القشعريرة التي بثها في عروق العقول الكهنوتية
المتيبّسة بالسبت لتتح ّرر بالحق ولتواكب قوة الحياة.
وتف ّردت «الميادين» بفرادات كثيرة ليس مكانُ عرضها وتحليلها هنا من
استضافات فكرية وقومية وروحية .وتر ّبعت على إبرة الميزان بمهنية
مشهودة .وحيث اتجه القطيع ليتداول مصطلحات «كتائب األسد» و«جيش
النظام» وغيرهما فتفرد أب��رز صحف لبنان صفحاتها األول���ى صورا ً
ومصطلحات تر ّوج الهزيمة أمام اإلره��اب ،وتبثها أبرز شاشاته األولى
أيضاً ،تف ّردت شاشة «الميادين» بالمشهد المهني لـ«للواقع كما هو» حينها،
ولتفرد «البناء» صفحتها األولى للصورة المهنية المعبّرة عن المانشيت،
جيش سوري ُيقاوم ،وانتفاضة حق وسواعد فتية تنهض بفلسطين من
قبر «السلطة» وسجن االحتالل ،هما حقيقتان ال نخجل بهما قط .ولو طغت
في فضائنا وصحفنا شاشات االرت��زاق وأق�لام العبيد فليس أخطر من
أقالم العبودية في معارك الحرية إال شاشات االحتالل الضوئي المشهدي
كشاشات لبنان والعرب ،ما عدا «الميادين».
وحسناً ،فعلت الحكومة اللبنانية وقوى المجتمع المدني في لبنان ،وفي
باقي الدول العربية والعالم ،بخاصة في فلسطين ،أنها ردّت بحكمة ومهنية
متوازنة وكافية في الخطاب الديبلوماسي بأنها تطلب من «عربسات» تقديم
الدليل الذي أساءت به «الميادين لمهنية العمل اإلعالمي وللجهة المح ّرضة
عليها ،بعيدا ً عن احترام عرض الرأي اآلخر وحماية حقه بالنشر واإلعالم.
حريري منصرم ،كانت لبننة القرار اللبناني مفاجئة
ولألمانة ،وقياسا ًلعهد
ّ
تنبئ بأنّ عهدا ً من استقاللية القرار استُعيدت ،ولنا أن نفرح بتم ّرس هذه
االستقاللية.
«الميادين» متألقة وستبقى .واحتضانها يتعاظم يوما ً بعد يوم لتكون
قناتنا .صوتنا .شاشتنا الذهبية .ومشهدنا األجمل من تونس إلى طهران
وتقدّم اإلع�لام البديل الموثوق النبيل لدرجة أن يعترف أنه أخطأ حيث
عيب حينا ً لسبب ما.
تعوزه الوثائق أو يشوب النظر ٌ
«الميادين» انتصار الصوت على طغيان المم ّول والمتواطئ على شعبه
والمعتدي على أطفال اليمن وأطفال بغداد وأطفال دمشق وأطفال ليبيا
وأبريائها ...والحبل على الجرار.
وإن كانت «عربسات» ستتراجع عن قرارها ،وهي لن تتراجع ،فإنه
لَممنوع على «الميادين» أن تساوم أو أن تقبل بقاءها على قمر عربي
تم ّوله دماء أطفالنا وأرواح شعبنا .لنتط ّهر من هؤالء اليوم ،بعد هذا التأخر
المديد.
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عن المتهدم المتهالك إنْ ُ
«الميادين» الصوت المقاوم ،السوط الالهب تجار الهياكل والدماء
العربية ..سالماً.
* ناشر موقع حرمون

