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حمليات

ً
اجتماعا لبحث قرار «عرب�سات» حجب «المنار»:
�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ دور تركيا الم�شبوه �سيف�شل في العراق كما ف�شل في �سورية جريج ير�أ�س
�سلمان :العملية ال�سيا�سية تبد�أ بوقف الحرب والق�ضاء على الإرهاب �سنبحث خطوات تجعل المحطات خا�ضعة للقانون اللبناني فقط
ومنع المت�آمرين من تحقيق ما عجزوا عنه في الميدان
حاوره سعدالله الخليل
رأى عضو المجلس األعلى في الحزب
السوري القومي االجتماعي الدكتور صفوان
سلمان أنّ لقاءات فيينا األخيرة أرست مشهدا ً
واضح المعالم تجاه الملف السوري وعالقته
بالتداخالت الدولية واإلقليمية والعربية،
وأنّ األطراف المجتمعة بما فيها األطراف
المتناقضة جلست على طاولة حوار دولي
بريادة روسية وموافقة ورعاية أميركية
لتسهيل هذه اللقاءات وهذا المشهد.
ولفت سلمان في حوار مشترك بين
صحيفة «البناء» وشبكة «توب نيوز» إلى
اإلقرار الدولي «بأنّ المسألة السورية بر َّمتها
منذ بدأت وحتى اليوم هي مسألة تحمل في
جوهرها نتائج اشتباك دولي وإقليمي حا ّد
حول ملفاتها المتعدِّدة» .وقال« :تأتي فلسفة
هذا االجتماع من وجهة نظر الروس بخفض
حدّة االشتباك الدولي حول المسألة السورية
بما يسمح بإطالق جهود الح ّل لألزمة».
وأضاف« :بهذه الفلسفة تق ّر األطراف كافة
التي تجلس إلى طاولة فيينا بأنّ المسألة
السورية دخلت طورا ً جديدا ً يتمثل بالكشف
الواضح والعلني عن األدوار الخارجية
المتداخلة وحجم تأثيرها».
وشدّد على «أنّ المعيار الرئيسي لمحاربة

فضاء روسي جديد

ورأى سلمان «أنّ الحضور الروسي القوي ،عبر
التحالف الرسمي ،أوجد فضاء جديدا ً في الصراع
على األرض السورية منذ سنوات ،وجرى االنتقال
من فضاء الفوضى التي أشاعها الغرب وسعى
إليها مع انعدام رؤية الح ّل ليخلق الدور الروسي
تجاذبات وتناقضات كثيرة في صراع المصالح
دفع المربَكين إلى خلخلة هذا الدور عبر استهداف
الطائرة الروسية ،بهدف فتح ثغرة في هذا الثقل
الروسي ،ومن ثم استدراجه إلى تفاهمات للتقليل
من أهمية حضوره بما يتماشى ومصالح الغرب».
ولفت إل��ى أنّ «االس��ت��ه��داف التركي للطائرة

المجتمعون في
ال�سعودية يريدون
دولة محا�ص�صة ال مكان
فيها للديمقراطية...
وواهم من يعتقد �أنّ
�سورية �س ُتبنى على
طريقة المحا�ص�صة
اللبنانية
الروسية هو نتيجة وقائع متدحرجة يمكن أن
نقيس هدفها المباشر ،كما الغارة التي استهدفت
مواقع الجيش السوري في دير ال��زور كاستكمال
للرسائل .فهم ال يستطيعون أن يعارضوا الحضور
الروسي في العلن أو أن يقولوا إنّ ه��ذا المسار
خاطئ ،لذلك يتم توجيه رسائل ميدانية الستدراج
هذا الثقل الروسي إلى ساحة التفاهمات والتقليل
من أهمية إنجازاته».

عملية سياسية

وأوض��ح سلمان «أنّ العملية السياسية في
س��وري��ة يجب أن تتوفر فيها مق ّومات واضحة
المعالم لتكون عملية سياسية سورية بامتياز،
وأن تستهدف في شكل فعّ ال إيقاف الحرب الدائرة
ون��ه��وض المؤسسات السياسية والدستورية
يحصن سورية من دورات عنفية
واالجتماعية بما
ِّ
الحقة في المستقبل» ،محذرا ً من «محاوالت إظهار
نتائج الحرب على سورية وتحقيق مرا ٍم في العملية
السياسية عجز الغرب عن تحقيقها في الميدان
عبر نقل الصراع إلى السياسة في مشهد تضطرب
فيه النار والحرب في محاولة لتظهير النتائج في
ساحة الصراع السياسي وإظهارها كتفاهمات».
وأشار إلى «أنّ اله ّم الرئيسي السوري هو محاربة
اإلره��اب ومنعه من تحقيق أهدافه وتسهيل بناء
واع ،وحفظ ما تبقى من المجتمع
مستقبل سوري ٍ
السوري الذي صمد».

تد ُّرج التراجعات

وع ّما يشاع عن تراجع واس��ت��دارة غربية في
القضية السورية ،أكد سلمان «أنّ العلم السياسي
وما شهدته سنوات الصراع و ّلد حقيقة التد ّرج في
التراجعات ،فال يمكن أن تستدير أية قوة دولية أو
إقليمية استدارة كاملة ،وفي السياسة التسوية هي
األساس وليست هزيمة ،وعلى أيّ قوة أن تعترف
بالمق ّومات األساسية للعملية التفاوضية ،وبناء
على ذلك يجب أن تضع في الحسبان انتصار الدولة
السورية وتحقيقها إن��ج��ازات عجز أع��داؤه��ا عن
تحقيقها رغم الدعم الالمحدود لإلرهابيين».
واعتبر «أنّ مسار فيينا نسف جنيف ،رغم أنّ
أدبيات فيينا تحترم وثيقة جنيف وك � ّل الحراك
السياسي يتمحور باتجاه صفقة غير موجودة
حتى اآلن ،فك ّل ط��رف يقرأ خالصة فيينا بلغته
السياسية الخاصة وكأنها خالصة واحدة بلغات
مختلفة .فرؤية فيينا تجمع الحماس الروسي
والقبول األميركي ورؤى أخ��رى .اإليرانيون مثالً،
لديهم رؤيتهم الخاصة وال تزال مبادرتهم مطروحة،
وللتركي مشروعه وأح�لام��ه ،أم��ا الموفد الدولي
إلى سورية فرؤيته ال تزال مطروحة عبر اللجان
األربعة».
ووص���ف العملية السياسية ال��ت��ي ب���دأت في
فيينا بأنها «مشهد ص��راع بين الوقائع والذرائع،
فالمعارضة التي أوكلت للسعودية عملية تجميعها
وتوحيدها ول�لأردن تصنيفها بين من هو إرهابي
وغير إرهابي تكشف أنّ المسألة نقل الصراع وأنّ
من مصلحة العقل الروسي أن توكل لتلك الدول هذه
األدوار في العملية السياسية من دون التساهل فيها
حتى ال يقع المحظور بتحقيق مرا ٍم عجز الميدان عن
تحقيقها».

سلمان متحدثا ً إلى الزميل الخليل

اإلرهاب من قوى بات دورها واضحا ً في خلق
واستحضار اإلرهاب واستثمار أفعاله على
األرض في سورية والعراق ،ومن ثم العمل
منصة انطالق لهذا الفعل اإلرهابي من
إليجاد ّ
سورية نحو حدود أبعد في حرب استنزاف
مستم ّرة ،وهي تمثل المرحلة األولى ،أما
المرحلة الثانية فهي تتمثل باالستثمار في
محاربة اإلرهاب في المنطقة بعد أن ُيجهز

ديمقراطية السعودية

ولفت سلمان إلى «أنّ سورية العريقة والموغلة
في الحضارة آالف السنين كمزيج للعقل المنفتح
والحضارة واللذين صهرتهما في بوتقة سورية
واحدة عبر مجتمع مدني ،ليست في حاجة إلى من
يبرهن هويتها» .وسأل« :كيف ننظر إلى معارضة
يُرتجى منها أن تساهم في علمانية سورية أن تسلّم
أمرها للسعودية التي تكاد تكون كلمة العلمانية
مح ّرمة لديها؟ هذا ما يكشف أ ّنهم يتعاطون مع
المسألة على انها مسألة ُمحاصصة ،حيث هناك
من يدّعون (ومنهم سوريون) أنهم يريدون سورية
موحدة ومستقلة وناهضة وعلمانية ،فكيف يتحقق
ذل��ك؟ ه��ل بعملية المحاصصة والقسمة؟ هذه
ِّ
بغض
العقلية التي ُتدار بها اجتماعات السعودية،
النظر عن أنّ ما يعبِّر عنه بعض السوريين هو
نموذج محاصصة كالدولة اللبنانية ومن يعتقد أنّ
هذا النموذج نهض بلبنان فهو واهم .ما هكذا يُبنى
مستقبل سورية والعقد االجتماعي بين السوريين».
وأضاف« :ك ّل من يحتفل بهذه الحصص من الذين
في الخارج ّ
يبشر بأنّ ك ّل فئة سورية ستكون برعاية
خارجية» .وتساءل« :هل هذا ما نريده لسورية؟ ال
أبدا ً لن ُتبنى سورية بهذه الطريقة».
وطالب سلمان «ك ّل من يص ِّنف نفسه معارضا ً
فعّ اال ً عليه أن يكتسب المق ّومات األصيلة وأن يعبِّر
عما يريده السوريون وليس في مقدور أط��راف
خارجية تعطيل العملية السياسية» .وقال« :عليهم
أن يعبِّروا عن إرادة السوريين وليس عن إرادة
السعوديين ،وأنا أستغرب وجود من ينادي بهوية
مدنية وعلمانية ويجلس على طاولة في السعودية
مع تيار يناقضه جذريا ً ويتنكر للوجود التكفيري
في سورية .كيف سيشكل هؤالء وفدا ً واحدا ً برؤية
موحدة»؟
ّ

دور القوى التاريخية

وتط ّرق سلمان إلى مشاركة وحضور بعض القوى
واألحزاب الوليدة وتيارات غير مرخصة في المحافل
الدولية فيما تغيب أح��زاب وازن��ة لها حضورها
الشعبي ،مؤكدا ً أننا «أمام مدارس ذات عقل فكري
شكلت حيّزا ً في بناء تاريخ سورية المعاصر ،فكيف
يمكن تغيببها؟ كيف يمكن استحضار أشخاص
وت��ي��ارات قوامها بعض األش��خ��اص»؟ وأض��اف:
«األحزاب التاريخية ُتع ّد مدارس فكرية وقد ساهمت
في إرساء العقل السياسي السوري المعاصر ،وإنّ
تغييبها هو ضرب لمصداقية الح ّل السياسي .إنّ
يتقصد الفرز
البعد المتد ّرج نحو الصراع اإلقليمي
َّ
وتصوير المشهد السياسي بأنه يقتصر على من
هو مع الحكومة ومن هو ضدّها وهذا متناقض مع
المسألة السورية ،وهذه التناقضات يعززها تغييب
السياسي ،فالفرق كبير بين
القوى وهذا يض ّر بالح ّل
ّ
استحضار من يعبّر عن القوى السورية أيّ األحزاب
التي لها امتدادات في البلد ،وبين استحضار قوى ال
عمق وال تاريخ لها».

�إ�سقاط تركيا للطائرة
الرو�سية والغارة
الأميركية على دير
الزور ر�سالتا ميدان
ال�ستدراج الثقل
الرو�سي �إلى التفاهمات
والتقليل من �أهمية
�إنجازاته
ال مشروعية لل ُمحاصصة

ورأى سلمان أن «ال مشروعية لعملية المحاصصة
السياسية التي تسعى إليها بعض القوى لفرضها
على السوريين ،فهذه العملية تحفظ شكل الدولة
بالمعنى الرمزي ،لكنها على أرض الواقع تق ّوض
ك ّل مق ّومات الدولة وت��ؤدّي إلى تفتيت المجتمع.
إنها بمثابة فرض حرب سياسية وهي ليست عملية
سياسية» .وأض���اف« :على السوريين وال��روس
التيقظ لما قد يُفرض عليهم جراء الصراع من قبل
بعض األطراف .عليهم أن ينخرطوا في المواجهة بك ّل
الجوانب بحيث ال ُتمنح أيّ شرعية للمحاصصة في
العملية السياسية وعلى من يساعد السوريين من
األصدقاء أن يتطلعوا إلى القوى الحقيقية المعبّرة
والتي تساهم في تحقيق الخالص لسورية» .وأكد
موحدة تض ّم
«أنّ ال��ر ّد يجب أن يكون عبر جبهة
َّ
السوريين وعلى القوى كافة أن تبادر وتستنهض
ك ّل السوريين لالنخراط في مواجهة اإلرهابيين،
اجتماعيا ً وسياسيا ً وثقافياً ،واإلدراك أنّ هناك
مشروعا ً لتفتيت لك ّل المنطقة».

على مق ّومات الدولة».
وتابع« :رغم أنّ المرحلة األولى لم تحقق
مكاسبها بعد ،بدأ الغرب بقيادة الواليات
المتحدة وبإشراك أطراف عربية وإقليمية
بضبط إيقاع السلوك اإلرهابي في مسرحه
األوضح ،فأظهر التناقض في السلوك
على األرض السورية باالتجاه نحو عملية
سياسية».

فصام أوروبي

ولفت سلمان إلى حاالت االنفصام الموجودة في
اإلدارات الحاكمة في دول أوروب��ا بين ما هو رعاية
لمصالح شعوبها ومستقبلها ،كقوى سياسية ،وهم
مشتتون بين األمرين .وق��ال« :اإلدارة البريطانية
تحاول أو تقنع رأيها العام بأ ّنها أتخذت تدابير
مشدّدة ض ّد اإلره��اب ،فهل تستطيع أن ُتخرج هذا
اإلرث وتعالج خطر اإلرهاب عليها؟ هناك فصام تجاه
رأيهم العام والنخب المنافسة لهم وكثير من المدارس
في أوروبا ضدّهم وتحاربهم».
وأشار إلى «أنّ اإلرهاب الذي يضرب ويفجر العنف
في سورية والعراق ولبنان ،يرت ّد إلى كامل المنطقة

على � ّأي قوة �أن تعترف
بالمقومات الأ�سا�سية
ّ
للعملية التفاو�ضية
وت�ضع في الح�سبان
انت�صار الدولة ال�سورية
وتحقيقها �إنجازات
كبيرة رغم الدعم
الالمحدود للإرهابيين
حتى أفريقيا ومصر» .وسأل« :هل هذه بنية تنظيمية
لحزب تقليدي لتحاربه؟ بريطانيا تقول إن ليس
لديها امتداد لتنظيم داعش وتريد أن تحارب اإلرهاب
في سورية .إنه امتداد فكري يتناسخ تنظيمياًُ ،وجد
في بريطانيا من يحمل هذا الفكر العنفي الجهادي
الذي يُبيح قتل أيّ مواطن ومعروف منبعه ،لذلك فإنّ
استسهال وجوده مشكلة».
وأض��اف« :من يقومون باألعمال اإلرهابية في
أوروبا يعيشون في هذه الدول وعدد كبير منهم ولدوا
فيها وهم كالوقود الذي يشتعل في أية لحظة في
بالد الحريات العامة والتعدُّدية .الغرب ال يتساهل
معهم والمسألة ليست ببناء مسجد ،وهناك مراكز
استخبارية معروفة ترعى الفكر اإلرهابي وخروج
هؤالء من البالد تحت أنظارهم دليل إدانة لبريطانيا
وهي اليوم تريد أن تجمع البرلمان لضرب اإلرهاب.
هذا يعكس انفصامية دول غربية كبرى كفرنسا
وبلجيكا».

دور تركي مشبوه؟

ولفت سلمان إلى «المطامع التركية تجاه المشرق
بشكل عام وسورية والعراق بشكل خاص والتي لم
تبدأ بالتنفيذ بعد» ،مشيرا ً إلى أنّ تلك المطامع تعود
إلى عقود خلت فالتطلع التركي التوسعي إلى النفوذ
من خالل سورية الطبيعية ازداد خطورة عندما أضاف
إليه أردوغ��ان بعدا ً إسالميا ً وتطلعات بمشروعه
الخاص كمزيج من العثمانية واإلخوانية والقومية
التركية المتشدِّدة ،وهو خليط ُب ّثت فيه ك ّل العناصر
السلبية التي تؤجِّ ج الشارع التركي حيال جيرانه
وتحاول التوسع من خالله في سورية والعراق .هي
مطامع تكتسب أهمية كبرى ،وخصوصا ً أنّ تركيا
في حيرة حيال فشلها وتحاول أن تستغل التدخل
لتفعيل دوره���ا ف��ي س��وري��ة» .وأض���اف« :التركي
تأرجح في تصريحاته حول المنطقة العازلة وما
زال يحاول التلميح إليها وهو في النهاية لم يحقق
ذلك .التركي يحاول أن يع ّوض عجزه عن التدخل في
المسألة السورية بالتوجه نحو العراق حيث التدخل
يبدو ملموساً ،وال يمكن فصله عن أطماعه تجاه
سورية حيث خ ّرب بما فيه الكفاية من دون الوصول
إلى نتائج ،وبعد االنتخابات استيقظ على الحضور
الروسي الجديد على الساحة السورية فأصبح دوره
مقيداً».
وختم سلمان« :ال��دور التركي أصبح مشبوها ً
من خالل انكشاف أهدافه واإلرهاب الذي يستهدف
المنطقة وارتداداته األوروبية وعرقلته ك ّل التجارب
التي تحمل عنوان محاربة اإلرهاب وتردّد االتراك من
دون تقديم المساعدة للتحالف األميركي ومواجهته
التحالف السوري ـ الروسي عبر حادثة الطائرة يفقد
التركي أي مصداقية ويكشف حقيقة دوره المشبوه
تعجب حول خطر اإلرهاب وارتداده
ويضع إشارات ّ
على الغرب ،وهو ما تدركه دول أوروبية عدة ،لذلك
تتعامل مع األتراك بحذر ،ومنها ألمانيا التي بدأت
التنسيق مع روسيا في مواجهة اإلرهاب بعيدا ً عن
أنقرة».

ُيبثّ هذا الحوار كامالً الساعة الخامسة
من مساء اليوم و ُيعاد بثه عند الحادية
عشرة ليالً على قناة «ت��وب نيوز» على
التردُّد  12034قمر نايل سات.

رأس وزير اإلعالم رمزي جريج
في مكتبه في ال���وزارة ،اجتماعا ً
بحث قضية حجب «عربسات»
لقناة «المنار» ،في حضور رئيس
المجلس ال��وط��ن��ي ل�لإع�لام عبد
ال��ه��ادي م��ح��ف��وظ ،ال��م��دي��ر العام
ل���وزارة اإلع�ل�ام ال��دك��ت��ور حسان
فلحة وعدد من أعضاء المجلس،
إض���اف���ة إل����ى م��م��ث��ل��ي م��ح��ط��ات
تلفزيونية.
�س��ك لبنان
وأك���د ج��ري��ج «ت��م� ُّ
بالحريات اإلع�لام��ي��ة وال��ح��رص
والمحافظة عليها وصونها من
أي اعتداء» .وقال« :أعلنت سابقا ً
تضامني مع ه��ذه المحطة ألن ال
مأخذ لوزير اإلعالم عليها ،وأعتقد
أن ال م��أخ��ذ للمجلس ال��وط��ن��ي
لإلعالم عليها وعلى أدائها أيضاً،
فلها وج��ه��ة نظر ول��ب��ن��ان يتميز
بالتعددية وب��اخ��ت�لاف وجهات
النظر ،وهذه المحطة تبدي وجهة
ن��ظ��ره��ا ب��ح��ري��ة وت��ح��ت سقف
القانون».
وأضاف« :سنبحث غدا ً (اليوم)
م��ع رئيس الحكومة تمام سالم
م��ا ي��ج��ب ات���خ���اذه م��ن خ��ط��وات
على الصعيد الحكومي من أجل
إبقاء عربسات في لبنان .وهذا
�ص ع�لاق��ة ال��دول��ة مع
األم���ر ي��خ� ّ
عربسات ،ومن ثم كي ال تتصرف
محطات البث ،وهي وسائل للنقل،
بصورة تعسفية في حق المحطات
اللبنانية .سنتخذ خطوات كثيرة،
فلبنان مساهم في شركة عربسات
وله صوت يُمكن أن يسمع في ما
سيتخذ م��ن ق���رارات ال تتفق مع
األهداف التي يجب أن تسعى إليها
عربسات».
وتابع« :الموضوع ينقسم إلى
شقين ،األول عالقة عربسات مع
الدولة اللبنانية حيث أننا نحرص
على أن تبقى عربسات في لبنان
ألنّ في األم��ر فائدة للبنان ولها،
وسنحاول عبر وزارة االتصاالت
وال��وزي��ر ال��ذي سيحضر اجتماع
السراي مخاطبة عربسات لحملها
أو التمني عليها البقاء في لبنان.
أم��ا في الشق الثاني وه��و عالقة
عربسات مع المحطات التلفزيونية
اللبنانية ،فسنبحث في الخطوات
ال��ت��ي يمكن أن تجعل المحطات
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة خ��اض��ع��ة ل��ل��ق��ان��ون
اللبناني ف��ق��ط ول��ي��س ل��ق��رارات
ت��ت��خ��ذه��ا وس��ي��ل��ة ن��ق��ل ي��ج��ب أال
تتعاطى بمضمون الخبر والتعليق
عليه ،أم��ا المحتوى فهو خاضع
لرقابة الحقة للدولة اللبنانية وإذا
خالفت إح��دى المحطات القانون
اللبناني عندها تتخذ ف��ي حقها
إجراءات إدارية أو قضائية».

المجموعة اللبنانية
لإلعالم تنسحب من
اتحاد اإلذاعات العربية

م����ن ج���ه���ة أخ�������رى ،أع��ل��ن��ت
«المجموعة اللبنانية لإلعالم»
(ق���ن���اة ال��م��ن��ار وإذاع�����ة ال��ن��ور)
ان��س��ح��اب��ه��ا م��ن ع��ض��وي��ة ات��ح��اد
إذاعات الدول العربية.
وأش����ار ال��م��دي��ر ال��ع��ام لقناة
«المنار» ابراهيم فرحات ،في بيان
وجهه إل��ى المدير العام لالتحاد
عبد الرحيم سليمان ،إلى أنّ «هذا
القرار اتخذ نظرا ً للظروف الراهنة
اليوم ،والتي نلحظ من خالل قيام
بعض الدول بالضغط على االتحاد
لحرفه عن مسيرته المهنية القائمة
على التنوع والتعدد ،مما يشكل
عائقا ً كبيرا ً له في الحفاظ على
دوره وريادته».

جريج مترئسا ً االجتماع في مكتبه في الوزارة
اإلع�لام اللبناني والتضييق عليه
ألن��ه ينقل ال��رأي اآلخ��ر المخالف
لهذا الطرف أو ذاك كونه يتنافى
م��ع أب��س��ط ق��واع��د الديمقراطية
ويقود ركائز الحرية التي يقوم
عليها لبنان».

تج ُّمع العلماء

وعقد تجمع العلماء المسلمين
خصصه
اجتماعا ً لهيئته العامة
ّ
للتضامن مع قناة «المنار».
وأل��ق��ى رئ��ي��س مجلس األم��ن��اء
الشيخ أحمد الزين كلمة اعتبر فيها
«أنّ القرار الذي اتخذته عربسات
وجامعة ال��دول العربية ،إنما هو
مساندة للقرار المنحرف للصلح
مع العدو الصهيوني ،وللوصول
إلى ذلك ال بد من إسكات الصوت
الشرعي والتأكيد على التفرقة
بين المسلمين والعرب وإبقائهم
ف��ي ح��ال م��ن الضياع والفوضى
والتفتيت وم��س��ان��دة السياسة
األميركية ال��ت��ي ت��دع��و إل��ى نهب
ثروات المسلمين في كل مكان».
ثم ألقى الشاعر الشيخ إبراهيم
مصطفى بريدي قصيدة من وحي
المناسبة.
واختتم اللقاء ببيان ختامي
تاله رئيس الهيئة اإلدارية الشيخ
الدكتور حسان عبد الله ،ورأى
«أنّ ه���ذا ال��ق��رار ه��و تعبير عن
نجاح هذه القنوات في الوصول
إلى قلوب وعقول المشاهدين ،ألنّ
نبض الناس اليوم مقاومة وعقلها
مقاومة ولم تعد تجد ما يتناغم مع
هذا النبض سوى هذه القنوات».
ولفت إلى «أنّ التقصير الفاضح
لقنوات األنظمة في نقل معاناة
الشعب الفلسطيني المستمرة
منذ مدة طويلة بعنوان انتفاضة
الخناجر والدهس ،إنما هو ناتج
ع��ن استراتيجية واض��ح��ة لدى
الدول الممولة لهذه القنوات التي
تريد تغييب القضية الفلسطينية
لصالح الفتنة في العالم العربي».
وقدم عبد الله لممثل «المنار»
م��ح��م��د ش���ري درع ال��ت��ج � ُّم��ع من
الدرجة األولى.

وكانت كلمة لشري ،أكد فيها أنّ
«المنار ستستمر في رسالتها».

لقاء تضامني
في البداوي

وف��ي مخيم ال���ب���داوي ،نظمت
الجبهة الديموقراطية لتحرير
فلسطين لقاء تضامنيا ً مع «المنار»
ف��ي ق��اع��ة اللجنة الشعبية في
المخيم ،شارك فيه ممثلو الفصائل
واللجان الشعبية وشخصيات
وطنية واجتماعية.
ب���داي���ة ،ت��ح��دث ع��ض��و ق��ي��ادة
الحركة في لبنان عاطف خليل،
م��وج��ه �ا ً التحية «ل��ق��ن��اة المنار
وم��ج��ل��س إدارت���ه���ا واإلع�لام��ي��ي��ن
فيها» ،وم��ؤك��دا ً أنّ «المنار كانت
وستبقى قناة المقاومة والحرية
وص���وت فلسطين وم��ق��اوم��ت��ه».
واستنكر خليل «ال��ق��رار الجائر
ال��ذي اتخذته إدارة ع��رب سات
بحجب قناة المنار ع��ن أقمارها
الصناعية» ،داع��ي �ا ً إل��ى «أوس��ع
تضامن مع القناة».
ودان عضو قيادة حركة «فتح»
في الشمال أبو خالد غنيم ،بدوره،
«القرار الظالم بحجب قناة المنار»،
مؤكدا ً «وقوف الشعب الفلسطيني
مع إدارة القناة» .واعتبر أنّ «القرار
ال��ذي اتخذ ق��رار سياسي يخالف
األعراف الدولية وحرية الرأي».
وأل���ق���ى ج��م��ال س��ك��اف كلمة
لجنة عائلة وأصدقاء األسير في
السجون «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» يحيى
س��ك��اف ،ف��أع��ل��ن «ال��ت��ض��ام��ن مع
المنار باعتبارها قناة المقاومة،
وتعكس وجهة نظر المقاومين من
أجل الحرية».
وأكد مسؤول الجبهة الشعبية
ـ القيادة في الشمال أب��و عدنان
عودة ،من جهته ،أنّ «قناة المنار
ستبقى ترفع راي��ة المقاومة ولن
يستطيع أح��د إط��ف��اءه��ا» ،مؤكدا ً
«ال��دع��م لقناة المنار والعاملين
فيها».
وف��ي ال��خ��ت��ام ،ت�� ّم تقديم درع
تكريمية ل��ق��ن��اة ال��م��ن��ار تسلمه

الموسوي

وفي السياق عينه ،صدر المزيد
من المواقف المتضامنة مع القناة
ض� ّد ق��رار «عربسات» ال��ذي تقف
وراءه جهات باتت معروفة تريد
إسكات صوت اإلعالم المقاوم.
ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب حسين الموسوي أنّ قرار
«ع��رب��س��ات» «س��ي��اس��ي بامتياز
يأتي في سياق الحرب اإلعالمية
الكبرى التي تنتهجها بعض الدول
واألنظمة الصهيو ـ عربية ،بهدف
تغييب دور اإلعالم العربي المقاوم
بشكل شبه كامل ،من أجل حجب
الحقائق عما يرتكبه الصهاينة
ّ
ب��ح��ق فلسطين
وال��ت��ك��ف��ي��ري��ون
وعالمنا العربي واإلسالمي».

شري يتسلم درع تجمع العلماء

نقيب المح ّررين:
لن نقبل باستفراد
اإلعالم اللبناني

ورأى نقيب المحررين الياس
ع��ون «أنّ م��ا ج��رى يحمل الكثير
من الظلم ويتعارض مع القواعد
واألعراف السيادية والديمقراطية،
فضالً عن عدم قانونيته».
ول��ف��ت ع����ون ،ف��ي ب��ي��ان ،إل��ى
«أنّ مجلس وزراء اإلع�لام العرب
التابع لجامعة الدول العربية هو
المخول باتخاذ مثل ه��ذا القرار
الخطير الذي أقدمت عليه إدارة هذا
القمر من دون الوقوف على رأي
الحكومة اللبنانية كونها مساهمة
فيه وتؤدي موجباتها المالية وفقا ً
لألصول».
ودع��ا «الحكومة اللبنانية إلى
التحرك الفوري واتخاذ التدابير
ّ
حق القنوات
الالزمة التي تصون
اللبنانية».
وختم عون« :لن نقبل باستفراد

...ودرع من الجبهة الشعبية لمندوب «المنار» في الشمال

مندوبها في الشمال الزميل فادي
منصور.
ل��ج��ن��ة دع����م ال���م���ق���اوم���ة في
فلسطين
واستنكرت لجنة دعم المقاومة
ف��ي فلسطين ،خ�ل�ال اجتماعها
الدوري برئاسة أمين سرها النائب
ال��س��اب��ق ح��س��ن ح��ب ال��ل��ه ،ق��رار
«عربسات» ،معتبرة «أنّ مثل هذا
القرار ال يخدم إال أع��داء المقاومة
وفلسطين».
ودعا المجتمعون «عربسات إلى
التراجع عن هذا القرار الظالم الذي
يتعارض مع الحريات اإلعالمية
وم��ع ك � ّل االتفاقيات والمواثيق
المعمول بها في المجال اإلعالمي»،
مؤكدين أنّ «هذا اإلجراء يندرج في
إط��ار سياسة كم األف���واه لحجب
ص��وت المقاومة ال��ذي ل��ن يخبو
بقرار من هنا أو هناك».
تج ُّمع المحامين في حزب الله
ودان ت��ج � ّم��ع ال��م��ح��ام��ي��ن في
ح���زب ال��ل��ه «ال���ق���رار ال��س��ع��ودي
الجائر والمهيمن على إدارة شركة
عربسات» ،واعتبره «عمالً عدوانيا ً
مخالفا ً ألبسط القواعد القانونية».
وطالب باتخاذ «مواقف مقاطعة
ألب����واق ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي من
محطات فضائية ووسائل إعالم
أخرى».

التجمع الوطني
الديمقراطي

وعقدت اللجنة اإلعالمية ولجنة
حقوق اإلنسان في تجمع األطباء
في لبنان ـ القطاع النقابي الطبي
للتجمع ال��وط��ن��ي الديمقراطي،
اجتماعا ً مشتركا في المقر الرئيسي
خصص
للتجمع ف��ي ب���ي���روت،
ّ
للتضامن مع قناة «المنار».
وأص����در ال��م��ج��ت��م��ع��ون ب��ي��ان�ا ً
استنكروا فيه ق��رار «عربسات»،
وأكدوا «تضامنهم التام مع القناة
التي تنطق بصوت الحق وترفع
ل���واء ال��م��ق��اوم��ة ب��وج��ه المحتل
الصهيوني المغتصب ألرضنا
وراية تحرير فلسطين».

