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حمليات

مواقف تندِّ د بقرار حجب «المنار» م�ؤكدة �أنّ الأنظمة الرجعية لن ُترهبها

«القومي»� :إجراء «عرب�سات» يوازي تدمير «�إ�سرائيل»
لمبنى القناة والهدف �إ�سكات �صوت الحق والمقاومة

ال تزال تداعيات قرار شركة «عربسات» إنزال
قناة «المنار» عن أقمارها االصطناعية بعد نقل
مركز الشركة من لبنان إلى األردن تتفاعل .وفي هذا
السياق ،أكد وزير اإلعالم رمزي جريج أنه «لم يتبلغ
أي شيء رسمي حتى اآلن من عربسات» ،مجدّدا ً
«تضامنه مع ك ّل اإلعالم اللبناني».
وقد صدر المزيد من المواقف المندّدة بهذا القرار
الجائر ال��ذي يأتي استكماال ً لسياسة ك ّم األف��واه
والتضييق على وسائل اإلعالم التي تقف إلى جانب
قضايا الشعوب في محور المقاومة.
وف��ي السياق ،دان��ت وزارة اإلع�ل�ام السورية
«بشدة» ق��رار عربسات ووجهت «تحية إلى قناة
المنار قناة المقاومة ،وإلى ك ّل اإلعالميين والعاملين
فيها» ،مؤكدة «أنّ النصر معقود لألحرار واألمناء».
واعتبر المجلس الوطني لإلعالم في سورية،
ب��دوره ،أنّ حجب قناة المنار «ما هو إال استكمال
للحرب اإلرهابية التي تشنها السعودية واتباعها
ض ّد المقاومة وإعالمها».

القومي

واعتبر مدير الدائرة اإلعالمية في الحزب السوري
القومي االجتماعي العميد معن حمية «أنّ قيام
شركة عربسات بحجب بث قناة المنار عبر أقمارها
الصناعية ،يوازي قيام طائرات العدو الصهيوني
بتدمير مبنى قناة المنار في العام  ،2006ألنّ الهدف
واح��د ،وهو اسكات صوت هذه القناة التي تحمل
نبض المقاومة ،وتنطق باسم المقاومين واألحرار
وتدافع عن القضايا المحقة والعادلة».
وقال حمية في بيان« :ندين بشدة هذا اإلجراء
التعسفي من قبل شركة عربسات ونعتبره اعتداء
صارخا ً على اإلعالم ،وعلى وحرية الرأي والتعبير،
وغطرسة غير أخالقية ،تضرب ع��رض الحائط
بأبسط القواعد القانونية التي تنص عليها العقود
الموقعة».
وأضاف« :إنّ وقف ّ
بث المنار على قمر عربسات،
وما سبقه من وقف ّ
لبث الميادين والقنوات السورية
وبعض القنوات العربية ،يؤكد أنّ شركة عربسات
تنفذ أجندة مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بسياسات الدول
التي تدعم االحتالل واإلرهاب والفوضى ض ّد بالدنا.
ونتساءل :هل أنّ نقل الشركة لمحطة البث من
لبنان إلى األردن ،هو لوضعها تحت إمرة وتح ُّكم
غرفة «موك» التي تشرف على األعمال اإلرهابية في
سورية»؟
وختم« :إننا إذ نعلن تضامننا مع قناة المنار
ومع ك ّل القنوات اإلعالمية التي تعرضت لمثل هذا
اإلج���راء ،وندعو إل��ى أوس��ع حملة تضامن ،فإننا
نشدِّد على ضرورة اتخاذ خيارات بديلة متاحة،
تؤمن البث للقنوات الحرة والمقاومة ،ألنه لم يعد
جائزا ً اعتبار اإلج��راءات التعسفية التي تقوم بها
شركة عربسات ظرفية ،ألنها صارت نهجا ً مرتبطا ً
بالسياسات المعادية لبالدنا وقضايانا وإعالمنا
الح ّر المقاوم .كما أننا ندعو الحكومة اللبنانية
إلى تح ُّمل مسؤولياتها في هذا الصدد ،وأن تتخذ
الموقف المناسب بهذا الخصوص».

مؤتمر األحزاب العربية

وشجبت األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب
العربية قرار وقف بث قناة المنار «الذي يهدف إلى
إسكات قنوات المقاومة وجميع الوسائل اإلعالمية
الداعمة للشعب الفلسطيني وانتفاضته المباركة
بمواجهة إرهاب الصهاينة واستباحتهم للمسجد
األقصى وسائر المقدسات اإلسالمية والمسيحية
في فلسطين ،وبمواجهة اإلره��اب التكفيري وقواه
الظالمية وال��دول الغربية واإلقليمية والرجعية
العربية الداعمة له الذي يهدف إلى تفتيت أمتنا
وطمس هويتها وإلغاء ثقافتها وحضارتها خدمة
للمشروع األميركي الصهيوني ،وال���ذي يسعى
إلى ضرب عناصر القوة في األمة من أجل تحقيق
الهيمنة الكاملة على األمة وثرواتها».
ورأت األمانة العامة ،في بيان أنّ القرار اتخذ
«ألنّ قناة المنار تأتي في مقدمة القنوات التي حملت
لواء المقاومة والدفاع عن الشعوب المستضعفة
في مواجهة االستكبار العالمي وفضح مشاريعه
التآمرية على أمتنا».
وأضاف البيان« :إنّ األمانة العامة للمؤتمر العام
لألحزاب العربية إذ تستنكر هذا اإلج��راء الظالم،
فإنها تؤكد على وقوفها إلى جانب قناة المنار التي
تضيء سماء األمة بأضواء العزة والكرامة وااللتزام،
كما تدعو جميع األحزاب العربية إلى إطالق حملة
تضامنية معها .وستبقى المنار شعلة ال تنطفئ».

صفي الدين

ورأى رئ��ي��س المجلس التنفيذي ف��ي حزب
الله السيد هاشم صفي الدين ،في تصريح« ،أنّ

وزارة الإعالم ال�سورية :الن�صر معقود للأحرار
و�أمناء الم�ؤتمر العام للأحزاب العربية� :ستبقى
المنار �شعلة ال تنطفئ
توقيف بث قناتي المنار والميادين على عربسات
ه��و اع��ت��داء وع���دوان على المقاومة وجمهورها
وك ّل اللبنانيين ،ومن حقنا أن نسأل :لماذا تقوم
السعودية بهذا الدور بالعدوان على المقاومة وعلى
فلسطين وكانت وما زالت .وماذا تريد السعودية
ولماذا القيام بهذا الدور؟».

أحزاب البقاع

وأص��درت األح��زاب والقوى الوطنية والقومية
في البقاع بيانا ً شجبت فيه بشدة «القرار الجاهلي
الظالمي لقبائل الغاز وال��ك��از» ،مؤكدة «أنّ منار
المقاومة كانت وستبقى قمر العرب المتوهج ع ّزة
وكرامة في وجدان أبناء األمة ،أما األقمار المصطنعة
فوحدها الغائبة في غياهب الجهل والحقد والزيف
والتآمر».
ورأت رابطة الشغيلة ،في بيان« ،أنّ هذا القرار
إنما هو محاولة يائسة إلسكات صوت المقاومة ض ّد
االحتالل الصهيوني واإلره��اب التكفيري المدعوم
من الواليات المتحدة األميركية والعدو الصهيوني
واألنظمة الرجعية العربية».
ورأى قطاع اإلعالم في الحزب الشيوعي اللبناني
أنّ قرار «عربسات» امتداد «لمنهج سياسي يهدف
إلى إسكات ك ّل األصوات التي تتبنى قضايا المقاومة
ض ّد العدو الصهيوني والقوى اإلرهابية».
وشجب التنظيم الشعبي الناصري الخطوة
التي أقدمت عليها «عربسات» ،معتبرا ً «أنّ قناة
المنار التي لم ترهبها إسرائيل لن ترهبها األنظمة
الرجعية».

أصدقاء األسير يحيى سكاف

واستنكرت لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف
القرار ،ورأت ،في بيان ،أنّ قناة المنار «تشكل لنا
ولكل أح��رار العالم منبرا ً للمقاومة وال��دف��اع عن
القضية الفلسطينية وك ّل قضايا المظلومين» ،مؤكدة
«التضامن الكامل مع قناة المنار التي لم يستطع
العدو الصهيوني إسكاتها في تموز  .»2006ورأت
«أنّ هذه القرارات لن تغير شيئا ً في مسار المنار ،بل
ستزيدها قوة وصالبة».

بشور

ودع��ا المنسق العام لتجمع اللجان والروابط
الشعبية معن بشور إلى «أوسع حملة تضامن عربي
وإسالمي وعالمي مع المنار باعتبار أنّ معركتها
معركة ك ّل المقاومين والمناضلين والشرفاء».
واع��ت��ب��رت ح��رك��ة ال��ن��اص��ري��ي��ن المستقلين
«المرابطون» أنّ المنار «شريكة في النصر لم
يستطع اإلرهاب الصهيوني إسكاتها ،ولن يستطع
إرهاب عربسات ك ّم صوتها».
وأك��د نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي
األعلى الشيخ عبد األمير قبالن «أنّ قناة المنار كانت
وال تزال منارا ً لك ّل العرب والمسلمين».
وناشد رئيس «لقاء علماء ص��ور» الشيخ علي
ياسين «شعوب الدول العربية واإلسالمية وجميع
الوطنيين واألح��رار في العالم الوقوف بحزم ض ّد
ّ
بحق المنار،
اإلجراءات غير القانونية التي اتخذت
ّ
بحق الميادين».
وقبل ذلك
ودان تجمع العلماء المسلمين قرار «عربسات»،
معتبرا ً أنه «يأتي في سياق الحرب التي تخوضها
القوى التكفيرية الظالمية على المقاومة بشكل عام
وعلى إعالمها بشكل خاص».
واستهجنت «جبهة العمل اإلس�لام��ي» القرار
واعتبرته «ق���رارا ً سياسيا ً ظالما ً بامتياز بسبب
انحياز قناة المنار إلى جانب القضية الفلسطينية
والمقاومة وفضحها أيضا ً للجماعات اإلرهابية
والتكفيرية المسلحة».
واستنكر رئيس «المركز الوطني في الشمال»
كمال الخير «اإلرهاب اإلعالمي بحق قناة المقاومة،
خدمة ألهداف ومآرب العدو الصهيوني» .وطالب
«الدولة اللبنانية ووزارة اإلعالم ،باتخاذ المواقف
المناسبة للدفاع عن اإلعالم اللبناني بشكل عام،
أخص ،ال سيما أنّ لبنان
وعن قناة «المنار» بشكل
ّ
مساهم في شركة عربسات ،وإذا استم ّروا بهذه
الممارسة فعليهم تغيير اسم القمر من عربسات إلى
صهيونسات».
وإذ أعلن التضامن «مع قناة «المنار» اللبنانية
المقاومة» ،اعتبر أن «ق���رار «ع��رب��س��ات» تدخل

سافر في شؤون اإلعالم اللبناني الحر» ،داعيا الى
«أوس��ع مشاركة تضامنية مع قناة المنار ،القناة
التي لم و لن تغيب عن عيون وقلوب الشرفاء في
األمة اإلسالمية والعربية وعن أحرار العالم ،وستظل
تفضح الممارسات االجرامية واالرهابية للمشروع
الصهيوني التكفيري بالصوت والصورة».
ودان رئيس «جمعية قولنا والعمل» الشيخ
القطان ورئيس «حركة اإلصالح والوحدة» الشيخ
ماهر عبد الرزاق خطوة «عربسات» ،واعتبرا أنها
«تأتي في سياق خدمة المشروعين الصهيوني
والتكفيري».
وأعلن رئيس «اللقاء التضامني الوطني» الشيخ
مصطفى ملص تضامنه الكامل «مع قناة المقاومة
والمستضعفين في العالم ،التي تدفع ثمن تبنيها
للقضايا المحقة ولحركات المقاومة ،وال سيما
في فلسطين ولبنان واليمن وعدائها للمشروع
الصهيوني والتكفيري».

اإلعالم المحلي والعربي يتضامن

وسائل اإلع�لام المحلية والعربية ،تضامنت،
ب��دوره��ا ،مع زميلتها «المنار» ،وق��د أعلنت قناة
«الميادين» تضامنها مع القناة ،ودع��ت «اإلع�لام
العربي والعالمي الحر إل��ى التفكير ج��دي�ا ً في
استراتيجية جديدة بديلة».
ودان اتحاد اإلذاع��ات والتلفزيونات اإلسالمية
«المحاوالت الظالمة التي تتعرض لها قناة المنار
إلسكات صوتها وصورتها الناصعة».
ورأت قناة «أن بي أن» في الخطوة «تصرفا ً غير
مسؤول ومحاولة فاشلة إلسكات اإلعالم المقاوم»،
داعية الحكومة اللبنانية وال��وزراء المعنيين «إلى
التحرك لحماية اإلعالم اللبناني من قرارات تعسفية
مماثلة».
واستنكرت نقابة العاملين في اإلع�لام المرئي
والمسموع ،في بيان« ،هذه الخطوة المدانة غير
المب َّررة في حق حرية التعبير عن ال��رأي والتي
تكشف أحقية القضايا التي تغطيها قناة المنار
وحجم وتاثير ما تكشفه من الحقائق والوقائع
المرتبطة باإلرهابين الصهيوني والتكفيري».
ودعا اتحاد اإلعالميين اليمنيين إدارة «عربسات»
إل��ى التراجع عن قرارها «الغير القانوني وغير
المهني».
كما أعرب ك ّل من «اتحاد اإلذاعات والتلفزيونات
الفلسطينية» ،قناة «المسيرة» مؤسسة «ميعاد
طلوع النور»« ،التجمع اإلعالمي الديمقراطي» ،قناة
«ال��م��س��ار» الفضائية ،إذاع���ة «البشائر» وقناة
«اإلي���م���ان» ،وق��ن��اة «النعيم» الفضائية ،إذاع��ة
«اإليمان» في فلسطين ،تضامنها ووقوفها إلى جانب
قناة «المنار» ض ّد محاوالت إسكات صوتها المقاوم.

جبهة التحرير

وأعلنت «جبهة التحرير الفلسطينية» ،تضامنها
الكامل مع قناة «المنار» الفضائية ،ورأت أنّ قرار
«عربسات» «سياسي هدفه تغييب قضية فلسطين
والمقاومة وانحيازها لقضايا ومصالح الشعوب،
ومن بينها شعبنا الفلسطيني ال��ذي ي��درك مكانة
وقيمة قناة المنار في إسناد نضاله ،وفضح جرائم
االحتالل».

الجبهة الشعبية

ورأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة
العامة «أنّ العقول المتكهفة المستبدة للصهاينة لن
تطفئ بأحقادها نور المنار المقاومة» ،واعتبرت «أنّ
قرار حجب المنار يؤكد هزيمة الرؤوس الخاوية من
الفكر والمبدأ واألخالق».

الجهاد اإلسالمي

واعتبرت حركة «الجهاد اإلسالمي» ،من جهتها،
أنّ قرار حظر «المنار» يأتي في سياق «العمل على
تغييب الكلمة الحرة والمسؤولة ومحاربة اإلعالم
المقاوم».

حركة أنصار الله

وعبّرت حركة أنصار الله اليمنية عن تضامنها
مع قناة المنار ،ورأت «أنّ ق��رار عربسات يعتبر
استهدافا ً ممنهجا ً للقنوات المناهضة للمشروع
االستعماري».

«المنار» �ستبقى �شعلة الن�ضال
} عباس الجمعة*
إنّ قرار إدارة «عربسات» بحجب قناة «المنار» وقبلها «الميادين» ،في
ظ ّل االنتفاضلة الباسلة على أرض فلسطين بمواجهة االحتالل الصهيوني
وقطعان مستوطنيه ،وأم��ام صمود قوى المقاومة في مواجهة اإلرهاب
التكفيري المدعوم من قبل القوى اإلمبريالية والصهيونية والرجعية،
هو خطوة غير مب ّررة أخالقيا ً ومهنيا ً وسياسيا ً وتندرج هذه الجريمة
اإلعالمية النكراء في إطار سياسات ممنهجة تسلكها هذه اإلدارة خدمة
لمشاريع أصبحت معروفة.
من هنا نرى أنّ ما أقدمت عليه «عربسات» يعتبر قمعا ً لحرية الكلمة
والتعبير ،بحجب القنوات الفضائية الداعمة لفلسطين ولخيار المقاومة،
باعتبار أنّ ق��ن��اة المنار تشكل أح��د رم���وز اإلع�ل�ام ال��م��ق��اوم والشفاف
والصادق في خطوة غير مب ّررة أخالقيا ً ومهنيا ً وسياسياً ،والهدف هو
قمع حرية الفكر والكلمة الصادقة.
وأمام هذه الظروف نقول إنّ ما تتع ّرض له القنوات الفضائية هو هدفه
حرف بوصلة الشعوب عن القضية المركزية فلسطين من خالل استدراج
المواطن العربي والعقل اإلنساني إلى غياهب الماضي والتخلف واالفتراء
والكذب والدجل.
لذلك نرى أهمية العمل على استنهاض كافة المنابر اإلعالمية لمواجهة
ه��ذه الحملة والتضامن مع القنوات الفضائية المقاومة التي تتخذ من
فلسطين بوصلة لها وتفضح مخططات القوى اإلمبريالية والصهيونية
الداعمة لإلرهاب ،ألنّ قرار عربسات مخالف أصالً لك ّل األعراف اإلعالمية
ومواثيق الشرف المعتمدة في هذا اإلطار.
إنّ قناة المنار ستبقى قناة المقاومة ،رغم التحديات ،وهذا ما نؤمن به
وبقدرتها على مواجهة هذا الضغط بالمزيد من الشفافية وكشف الخزي
والتآمر على األمة ،ولن يثنيها قرار عربسات عن متابعة المسيرة اإلعالمية
التي أنشئت من أجلها وعن المضي قدما ً في التعبير عن صوت المقاومة
واإلنسان والضمير والعقل العربي النير الذي بنى المنطقة والحضارات
وليس عن المتخلفين الذين ما زالوا يعيشون في عصور الجاهلية والظالم،
وإنّ الكلمة والصورة تؤرقان االحتالل ،وتفضحان جرائمه ،وتكشفان
حقيقته أمام ال ّرأي العام العالمي ،وهذه القناة التي نهضت من تحت ركام
العدوان الصهيوني عام  2006لتصنع مجد وانتصار المقاومة ،قدمت
قوافل من الشهداء اإلعالميين ،وهي تحمل رسالتها بك ّل شجاعة وأمانة.
وأمام ك ّل ذلك نقول إنّ المهمة التي قامت من أجلها قناة المنار هدفها
إقامة ت��وازن بين واجبها اإلعالمي ومواكبة نضال الشعب الفلسطيني،
وفضح وتعرية اإلره��اب الصهيوني ،إضافة إلى فضح مختلف أشكال
اإلرهاب الذي تتع ّرض له أمتنا العربية.

قناة المنار لها اتجاهها المعروف ،وتتوخى المصداقية في مادتها
الخبرية قدر اإلمكان ،وبشكل يحرج ك ّل فضائيات الكذب المزمن.
لم ُيسجل للقناة طوال مسيرتها ،اعتمادها لغة تحريضية في أخبارها
طيلة حضورها القوي في تغطية األحداث التي تجري ،فمادتها اإلعالمية
تعتبر من أفضل وأق��وى األسلحة واألدوات للشعوب الرازحة تحت نير
االح��ت�لال ،بما لها من ميزات وق���درات على نفوس الشعوب وتصوير
الحقائق كما هي ،وبمعنى آخر فهي ملتزمة إيصال المعلومة الصادقة
للمتلقي والجمهور الواسع والعريض في ك ّل أنحاء العالم الذي تنهال عليه
المعلومات المغلوطة والمزورة بكثافة وعلى مدار الساعة بغية التأثير عليه
وجعله مصدقا ً أو مكذبا ً لهذه المعلومة وذلك الخبر وبالتالي مناصرا ً أو
طرفا ً في الصراع القائم.
إنّ قناة المنار ،وبتقنياتها الحديثة والتي تتطور بسرعة مذهلة ،تشكل
قوة ضاغطة على األطراف المختلفة وتجعل من القضية المنسية ،قضية
حاضرة وفاعلة بقوة على المسرح السياسي والشعبي ،ولع ّل كل صورة
يتم التقاطها من ميدان الحدث سواء بأيدي مصورين مهنيين محترفين أو
بأيدي متطوعين هي سند إثبات لحقيقة مه ّمة وورقة رابحة في مسيرة
التقدم واالنتصار على أكاذيب العدو وإعالمه.
إنّ مجرد إيصال الحقيقة للجمهور فهذا يعني أنّ اإلع�لام مقاوم ،بل
وتكون كلمته أو صورته أجدى في بعض األحيان من طلقات الرصاص،
وال ينبغي أن تحمل قناة المنار بندقية من أجل أن نقول عنها أنها مقاومة،
القصة ليست في التعبير الرمزي وإنما في المعاني التي تحملها الكلمات.
نعم المنار صمدت وناضلت واجتازت الصعاب طويالً في كل محفل
من أج��ل أن تحصل على حقها في التعبير ،وحقها في إيصال الحقيقة
للشعوب ،وأنّ سالحها الصورة والكلمة في وجه االحتالل الصهيوني
والقوى االستعمارية واإلرهابية ،وهذا ما تحتاجه الشعوب في الميدان،
حيث ينقل مراسلو المنار بعدساتهم وأقالمهم الخبر تلو اآلخر ويوثقون
ح��ق الشعب الفلسطيني وجرائم اإلره��اب في حقّ
جرائم االحتالل في ّ
الشعوب العربية.
ختاماً ،ال ب ّد من القول إنّ قناة المنار هي صانعة اإلعالم المقاوم إلى
جانب قناة الميادين وقنوات األخبار الفضائية األخرى ،حيث تشكل تحديا ً
حقيقيا ً في مواجهة العدو الصهيوني والقوى االستعمارية واإلرهابية
التكفيرية ،باعتبارها تعبر عن رغبة الشريحة الكبرى من أبناء شعبنا
األبي والشعوب العربية التي ترى فيها إعالما ً حرا ً نزيها ً عنوانه «مقاومة
االح��ت�لال» ،ويأخذ بناصيته خبراء وإعالميون أك��ف��اء ،تتملكهم الجرأة
وتعشق نفوسهم التضحية من حرية فلسطين وشعوب المنطقة ،فالمنار
ستبقى شعلة وجذوة االهتمام بقضيتنا وبقضايا الشعوب العربية.
*كاتب سياسي

اعترفوا � ّأن «المنار» قد هزمتكم...
وبقيت و�ستبقى منارة �صامدة
} هشام الهبيشان*
تزامنا ً مع قرار شركة «عربسات» وقف بث قناة «المنار» الفضائية
على إقمارها الصناعية ،ال أعرف بالتحديد ما هو سقف الغباء والعقلية
الهمجية والعنجهية الجاهلية في مثل هذه التصرفات ،وما هو المبرر
المقنع لبعض القوى وبعض األنظمة الصهيو – عربية ،عندما تقوم بمثل
هذه التصرفات والسلوكيات الرعناء ،وال أعرف إن كان هذا الموضوع
بالتحديد وتغييب صوت «المنار» سوف يشكل إنجازا ً لقوى هذا المحور
المرتبطة بالمشروع الصهيو ـ أميركي.
اليوم ،ال يمكن إنكار أنّ هناك حربا ً إعالمية كبرى تنتهجها بعض
الدول واألنظمة الصهيو ـ عربية ،كعقيدة حربية إعالمية ،بحربها على
قوى ودول محور المقاومة ،واتضح للجميع أخيرا ً أنّ هذه الحرب بدأت
تأخذ أنماطا ً وصورا ً مختلفة بطريقة عملها ومفاعيلها ونتائجها ،فاليوم
تحاول هذه القوى اإلقليمية تغييب دور اإلعالم العربي المقاوم بشكل
شبه كامل ،لطمس الحقائق وإضعاف المعنويات ،وما عملية الحجب
األخيرة لقناة «المنار» من قمر عربسات ،إال دليل على إفالس هذه القوى
المرتبطة بالمحور والمشروع الصهيو ـ أميركي والمنخرطة في الحرب
على القوى المقاومة لهذا المشروع بشكل علني.
ف��ي الفترة الماضية ،كنا نتحدّث ع��ن مجموعة كبيرة م��ن المعارك
اإلعالمية التي تستهدف ق��وى المقاومة ،والتي قادتها بعض وسائل
اإلع�لام التابعة لقوى إقليمية تابعة ومتحالفة مع المشروع الصهيو ـ
أميركي ،أما اليوم فقد أصبحنا نتحدث عن تدخل علني وبشكل ممنهج
من قبل ه��ذه القوى في مسار الحرب اإلعالمية ،فاليوم ال يمكن أبدا ً
وضع ما جرى أخيرا ً من تع ٍّد على حرية اإلع�لام المقاوم ،إال في خانة
العمالة للمشروع الصهيوـ أميركي ،فعندما تنتهج هذه القوى واألنظمة
نهجا ً علنيا ً وعدائيا ً مباشرا ً على اإلعالم العربي المقاوم ،فهي تؤكد ،بما
ال يقطع الشك ،أنها جزء من المشروع الصهيوـ أميركي ،الذي يستهدف
ويضرب المنطقة وبقوة في هذه المرحلة.
بالنسبة إلينا ،نحن نعلم جيدا ً أنّ الحرب على «المنار» بدأت بالتحديد
وبشكل ممنهج منذ عام  2006وبالتحديد بعد هزيمة الكيان الصهيوني
وحلفائه في عدوان تموز ،وإعالن انتصار حزب الله على هذا العدوان
الهمجي الذي حمل مجموعة من األهداف واألجندات الصهيو ـ أميركية
التي تستهدف المنطقة ،وأسقط بعضها حزب الله بانتصار عام ،2006
وق��د ك��ان لـ«المنار» دور ب��ارز في ه��ذا اإلن��ج��از عبر تغطيتها الواسعة
لتفاصيل الهزيمة الصهيونية ،وبعد ذلك استم ّر هذا التصعيد ض ّد القناة
ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم ،نعيش مع تصعيد ممنهج ضدّها من قبل
هذه القوى المتحالفة مع المشروع الصهيو ـ أميركي ،فالقناة تعاقب
اليوم ،ألنها وقفت مع سورية وألنها تصدّت منذ البداية للحرب اإلعالمية

التي تش ّن ض�� ّد سورية من قبل ه��ذه القوى منذ أربعة أع��وام مضت،
وألنها وقفت مع اليمن ومع فلسطين ومع بقية الشعوب المستضعفة،
وفضحت حقيقة المشاريع الصهيو ـ أميركية التي تستهدف المنطقة.
ال��ي��وم ت��ح��اول بعض ه��ذه ال��ق��وى بعد تعثر أه���داف وأج��ن��دة حربها
ومجموع معاركها ض�� ّد ق��وى المقاومة في المنطقة ،إسكات وتغييب
صوت هذه القوى المقاومة ،كجزء من منهجية الحرب متعدِّدة الوجوه
والفصول واألنماط التي ُتشنُّ على قوى المقاومة في هذه المرحلة،
وهذه المعادلة أصبحت واضحة لجميع المتابعين ،فالحرب التي تش ّن
اليوم وبشكل مباشر على المنار لتغييب صوتها ،هي تأكيد صريح على
طبيعة ومنهجية الحرب الشرسة التي تش ّن اليوم على قوى المقاومة في
المنطقة العربية.
اليوم على جميع هذه القوى واألنظمة التي عملت أخيرا ً على محاولة
تغييب صوت «المنار» ،أن تعترف أنّ صوت هذه القناة قد هزمها وأسقط
عنها ورقة التوت األخيرة ،ونعلم جميعا ً أنه بعد افتضاح الوجه التآمري
الحقيقي لوسائل إعالم هذه القوى المرتبطة بالمشروع الصهيو ـ أميركي
التي مولت من قبل هذه القوى ولديها موازنات سنوية تعادل موازنات
دول ،وتحول متابعة الكثيرين من المهتمين باإلعالم العربي سواء كانوا
مشاهدين أم متابعين لمسار ومهنية هذه الوسائل اإلعالمية إلى قنوات
المقاومة العربية ،التي شكلت ،رغم محدودية مواردها ،نقلة نوعية في
مسار اإلعالم العربي المهني إلى ح ّد ما ،وهذا ما يزعج هذه القوى التي
أنفقت حتى اليوم مليارات من الدوالرات على إعالمها الذي ظهر وجهه
الحقيقي أخيراً ،وأصبح إعالما ً ناطقا ً باسم المشروع الصهيو ـ أميركي،
وهو بعيد ك ّل البعد عن طموحات وتطلعات الشعب العربي ،بعكس قنوات
ووسائل إع�لام المقاومة التي تجسد في نظر الكثيرين اليوم مفهوما ً
حقيقيا ً لتطلعات وط��م��وح��ات الشعوب العربية الساعية إل��ى التحرر
وهزيمة المشروع الصهيوـ أميركي وأدوات��ه وال��ذي يستهدف الشعب
العربي من المحيط إلى الخليج وال يستثني أحدا ً بالمطلق.
ختاماً ،على القائمين ال��ي��وم على م��ش��روع تغييب وإس��ك��ات صوت
يصححوا مسار إعالمهم المفلس وال��ذي يعكس حقيقة
«ال��م��ن��ار» ،أن
ّ
إفالس مشروع مموليه المرتبطين بالمشروع الصهيو ـ أميركي ،فكلما
حاول هؤالء ضرب اإلعالم العربي المقاوم ستزيد شعبية هذا اإلعالم
في الشارع العربي ،ما سينعكس بشكل مباشر على زيادة حجم القاعدة
والجماهير العربية المنخرطة ،فكرا ً وسلوكا ً في المشروع المقاوم
للمشروع الصهيو ـ أميركي الذي يستهدف ك ّل المنطقة اليوم ،وبالنسبة
إلى قناة «المنار «فهي ستبقى منارة صامدة رغم المحاوالت الظالمية
إلخماد صورتها وصوتها.
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