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حمليات

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» � ّأن مبادرة الحريري مناورة هدفها الأول �ضرب العالقة بين عون وحزب اهلل

الفرزلي :تر�شيح فرنجية لم ّ
يتعثر
لكن معركة تر�شيح عون ال تزال م�ستمرة

جريج :نرف�ض االلتفاف على قانون الإعالم اللبناني

حاورته روزانا رمال
تحرير محمد حمية
أكد النائب األسبق لرئيس
مجلس النواب إيلي الفرزلي «أنّ
مبادرة ترشيح الوزير سليمان
فرنجية تحمل في طياتها أهدافا ً
مبيتة وفي مقدمتها ضرب
المكون المسيحي بالمكون
الشيعي ،لك ّن المفاجأة كانت
ردّة فعل رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون
الهادئة والمقتدرة والواثقة بوفاء
األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله».
وفي حوار مشترك بين
صحيفة «البناء» وقناة «توب
نيوز» ،شكك الفرزلي في نيات
الرئيس سعد الحريري والنائب
وليد جنبالط تجاه النائب
فرنجية ،الفتا ً إلى أنّ «ترشيحهما
له أمر مفروض عليهما ،نتيجة
الفرزلي متحدثا ً إلى الزميلة رمال
لتغير موازين القوى المحلية
واإلقليمية ،لكنهما تمنيا أن ُيحدث
فرنجية حينها»؟
هذا الترشيح زلزاالً وتداعيات
ورفض الفرزلي مقولة أنّ
ضمن مكون  8آذار وعلى
مستوى عالقة عون وحزب الله» .ترشيح فرنجية تعثر ،موضحا ً
أنه «ارتقى إلى مستوى الرئيس
وإذ اعتبر أنّ ترشيح فرنجية
البديل الحقيقي لعون» ،مطمئنا ً
«فرصة» ،أوضح الفرزلي «أنّ
إلى «أنّ مسألة الخروج من واقع
مسألة استغاللها تحتاج إلى
عون والبديل فرنجية إلى مرشح
درس ونقاش» .وتساءل« :أين
وسطي أمر أصبح من الماضي».
قانون االنتخاب العادل والف ّعال
ورأى الفرزلي أنّ إخفاء
الذي يمثل شرائح المجتمع
الحريري أمر ترشيح فرنجية
كافة ويشكل الضمانة الحقيقية
عن حلفائه «حمل في طياته إهانة
للمكون المسيحي؟ ماذا لو أعيد
حقيقية لهم ،وهو بمثابة إعالن
إنتاج مجلس نيابي على قانون
إلغاء االعتراف بزعامة رئيس
الستين ،ماذا سيفعل الوزير
{ م��ا ه��ي األس���ب���اب وال��خ��ل��ف��ي��ات ال��ت��ي دفعت
الرئيس سعد الحريري إل��ى ط��رح وتسويق اسم
النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية؟

ال يوجد شيء في حراك الحريري اسمه تسوية،
بل مبادرة ،وبالتالي هذا حراك من طرف واحد وله
أسبابه الموجبة وخلفياته وأهدافه االستراتيجية
والتكتيكية .لم يتعثر ترشيح فرنجية ،بل الذي
تعثر هو الخلفيات الكامنة وراء المبادرة التي أط ّل
بها الحريري .أوالً ،إنّ التطورات التي طرأت على
الساحة اللبنانية في غاية األهمية منذ اقتراح
القانون «األرثوذكسي» ،وتبيّن للبنانيين أنّ مصادرة
الحقوق الدستورية للمسيحيين وتطبيق الدستور
ٍ
مناف لمضمونه يتح ّمل مسؤوليتهما طرف
بشك ٍل

�إخفاء الحريري �أمر
التر�شيح عن حلفائه
�إهانة حقيقية لهم
و�إ�سقاط لموقع جعجع
في � 14آذار
محدَّد استلذ بعملية استيالد النواب المسيحيين في
كنفه بنية االستمرار في مصادرة النظام السياسي،
كما تبين لهم أنّ فكرة النسبية مرفوضة لدى الطرف
اآلخر وهو ال يريد صوتا ً آخر حتى ضمن طائفته،
وعندما أت��ت انتخابات الرئاسة ُح� ّي��ك التمديد
للمجلس الينابي ولم يق ّروا قانون االنتخاب ،وأراد
ال��ط��رف اآلخ��ر إن��ت��اج رئيس على ص��ورة النواب
المستولدين ف��ي كنف الكيانات المذهبية وت� ّم
التصدي لهذا الموضوع .صمد العماد عون وحليفه
حزب الله الذي وقف إلى جانبه ورفض أي نقاش
حول رئاسة الجمهورية ،رغم رهانات البعض على
أن تأتي التطورات الخارجية بصفقة ويت ّم سحب
ترشيح عون كنوع من الضغط على حزب الله،
لكنّ السيد نصرالله قال :ال تراهنوا على التدخالت
الخارجية .جاءت مسألة الرئاسة والحظ الطرف
اآلخر أنّ حزب الله لم يتراجع عن مواقفه ووقعت
ط��ه��ران االت��ف��اق ال��ن��ووي م��ع السداسية الدولية
وتعرض عون ألكبر حملة في تاريخه وخرج منها
بقوة أعظم ،عندما دعا إلى التظاهرة الشهيرة في
ساحة الشهداء وأثبت حضوره الشعبي وخرج
السيد نصرالله الحقا ً ليقول إننا نقف مع عون.
وبالتالي سقطت ك ّل محاوالت انتخاب رئيس
من خارج التمثيل المسيحي على شاكلة الرئيس

�سقطت ّ
كل محاوالت
انتخاب رئي�س
من خارج التمثيل
الم�سيحي على �شاكلة
الرئي�س ال�سابق الدمية
السابق الدمية ،ثم بدأ هذا الطرف اآلخر بالتفكير
بمخارج ،وخصوصا ً مع استمرار الصراع في ظ ّل
التطورات اإلقليمية وظهور تباشير انتصار واضح
لسورية .بعد مجيء روسيا إل��ى المنطقة وبدء
المعركة ،أدرك��وا أنّ نتائجها على لبنان تتعلق
بالرئيس بالح ّد األدنى ومخاطر على اتفاق الطائف
في الح ّد األقصى فدرسوا الموضوع وأدرك��وا أن ال
إمكانية للحديث إال عن الرئيس القوي الذي فرضته
موازين القوى الجديدة في المنطقة أو الرئيس
الذي ال يشكل تحدِّيا ً الستباحتنا النظام السياسي
وشخصية تتوافر فيها مواصفات الصداقة مع
سورية وإيران وحزب الله وحليف المقاومة ،فكان
الوزير فرنجية.

{ إذاً ،هل حالت حسابات انتخابية وسياسية
دون وصول عون إلى الرئاسة؟

ال يريد الطرف اآلخر إعادة إنتاج الدور المسيحي
على قاعدة الشراكة الوطنية ،والدليل أنه ال يريد

القوات سمير جعجع المسيحية
في مكون  14آذار» ،جازما ً بأنّ
العماد عون «سيبقى مرشح حزب
الله حتى قيام الساعة» ،ورافضا ً
التهويل بنتائج عدم انتخاب
رئيس».
وذ ّكر الفرزلي بأنّ األحداث في
البلد بدأت قبل الشغور ،وقال:
«كان هناك رئيس عندما أتى
تنظيم داعش ووقف هذا الرئيس
ليقول ال يوجد قاعدة في عرسال
وغطى عملية تورط عرسال
في الصراع وتورط لبنان في

قانون النسبية .اختاروا فرنجية بمبادرة تحمل في
طياتها إمكانية مناورة تحقق أهدافا ً عدة في مقدمتها
ضرب المكون المسيحي بالمكون الشيعي ،لكنهم
فوجئوا بردّة فعل العماد عون وسقطت المبادرة
ول��م تعد هناك م��ب��ادرة ،بمعنى أن تحقق أهدافا ً
استراتيجية ،وبالتالي سقطت .مبادرة الحريري
لم تكن صدمة بل فرحة كبيرة ،ترشيح فرنجية
نص ٌر كبير لفريق  8آذار لكنّ الصمود هو الذي أنتج
فرنجية ،والمزيد من الصمود سينتج أكثر.

{ ل��ك�� ّن فرنجية ق���ال ب��ع��د ل��ق��ائ��ه ال��ن��ائ��ب وليد
جنبالط إنها فرصة يجب استغاللها؟

اعتبرها فرصة ،لكنّ مسألة استغاللها تحتاج
إلى درس ونقاش .وهنا نسأل :أين قانون االنتخاب
العادل والفعال الذي يمثل كافة شرائح المجتمع
والذي يشكل الضمانة الحقيقية للمكون المسيحي؟
ماذ لو أُعيد إنتاج مجلس نيابي على قانون الستين؟
ماذا سيفعل الوزير فرنجية؟ لحود كان رئيسا ً قويا ً
ومعه النظام في سورية وح��زب الله ال��ذي خرج
منتصرا ً في حرب تموز  ،2006لكنه لم يستطع أن
يفعل شيئا ً بل ُرمي خارج المفاوضات الدولية.

{ كيف ُتفسر ع��دم إط�لاع الحريري حلفاءه
على ال��م��ب��ادرة ،وع��دم إط�لاع فرنجية ع��ون على
التفاصيل؟

تختلف خلفية عدم إطالع فرنجية عون عن خلفية
ع��دم الحريري تجاه حلفائه .في الحالة األول��ى
تخ َّوف فرنجية من رفض عون أن يستمر فرنجية
في هذا المسار ،فإذا استمر فرنجية هناك مشكلة
وإذا تم َّنع يعتبره مشروعا ً تعطيليا ً لموقع مغ ٍر.
أما في الحالة الثانية ،يشعر الحريري أنّ حلفاءه
مستولدون في كنفه وال يرفضون ،وعدم إطالعهم
حمل في طياته إهانة حقيقية لهم ،وهو بمثابة
إعالن إلغاء االعتراف بزعامة رئيس «القوات» سمير
جعجع المسيحية في مكون  14آذار.

{ لكن يمكن للحريري أن يقول إنه لم يخن أحدا ً
ولم ُيرشح فرنجية رسمياً؟

 ال يستطيع قول ذلك ،فهناك مبادرة تداولهااإلعالم على مدى أسابيع وجنبالط ذهب إلى باريس
بعد مجيء فرنجية لمعرفة نتائج االجتماع وعاد
وتصرف على أساس أنّ هناك مبادرة وأنّ فرنجية
مرشح .أش� ّ
�ك في نوايا الحريري وجنبالط تجاه
فرنجية ،صحيح أ ّنهما تب ّنيا ترشيحه كأمر مفروض
عليهما نتيجة موازين القوى المحلية واإلقليمية،
لك ّنهما تمنيا أن تحدث المبادرة زل��زاال ً وتداعيات
ضمن مكون  8آذار ،وخصوصا ً على مستوى عالقة
عون وحزب الله والمكون الشيعي والمسيحي ،وهذا
ما ُوعدت به السعودية وفرنسا واتصال الرئيس
الفرنسي فرنسوا هوالند بفرنجية جاء بعد زيارة
الحريري ومن ضمن المناورة ،وهذا فشل ألنّ عون
تلقف األمر بسعة صدر وصمت مدروس.

{ هل ي��د ّل ذلك على أنّ عون كان يعلم بطرح
فرنجية الذي التقى السيد نصرالله قبل زيارته إلى
باريس؟ هل ُيعقل أن ال ُيخبر حزب الله عون؟

عون لديه علم من حزب الله وغيره وليس من
فرنجية ،لكنّ ذل��ك ال يعني أن��ه واف��ق .ه��ذا هدوء
المقتدر والمتمكن من شعبيته ومن حلفائه ومن
يملك ثقة مطلقة بالسيد نصرالله .لم يتعثر ترشيح
فرنجية بل ارتقى إل��ى مستوى البديل الحقيقي
لعون ،ومسألة الخروج من واق��ع ع��ون والبديل
فرنجية إلى مرشح وسطي أمر أصبح من الماضي.

{ هل ك��ان جنبالط يسعى إل��ى استغالل هذه
المبادرة لنسج تحالف رباعي جديد قبل الوصول
إلى االتفاق على قانون االنتخاب؟

طبعاً ،يأتي فرنجية رئيسا ً يقهر عون ويُصاب
ب��اإلح��ب��اط وت��ت��ض��اءل شعبيته وت��ب��ق��ى عملية
استباحة المسيحيين .الطرف اآلخ��ر يرفض أن
يلعب المسيحي دور الشريك الحقيقي ،حتى وإن
كان ذلك وفقا ً للدستور في النظام السياسي.

{ إل��ى أي م��دى يستطيع ح��زب ال��ل��ه أن يبقى
متمسكا ً بترشيح ع��ون للرئاسة؟ وه��ل سيصمد
لبنان بال رئيس؟
سيبقى عون مرشح حزب الله حتى قيام الساعة،
األحداث في البلد بدأت قبل الشغور ،وعلى القوى
السياسية الذهاب إلى قانون انتخاب نسبي أو
انتخاب الرئيس األقوى مسيحياً .كان هناك رئيس

اجتماع في ال�سراي الحكومية لبحث قرار «عرب�سات» حجب «المنار»

الصراع في سورية على رهان أن
يسقط الرئيس بشار األسد خالل
أشهر».
ودعا الفرزلي القوى السياسية
إلى «إقرار قانون االنتخاب
النسبي أو انتخاب الرئيس األقوى
مسيحيا ً لتحقيق االستقرار،
واالقتناع بأنّ للمسيحيين حقوقا ً
دستورية مسروقة يجب أن ُتر ّد
بقوة القانون والدستور وإعادة
إنتاج الشراكة الوطنية على قاعدة
إلغاء السرقة والنهب».
نص الحوار كامالً
وفي ما يلي ّ

عندما أت��ى تنظيم «داع���ش» ووق��ف ه��ذا الرئيس
ليقول ال يوجد «قاعدة» في عرسال وغطى عملية
تورط عرسال في الصراع وتورط لبنان في الصراع
في سورية ،مراهنا ً على سقوط الرئيس بشار األسد
خالل أشهر ،ما يعني أنّ الرئيس ليس المشكلة .من
يريد استقرارا ً سياسيا ً في لبنان ،يجب أن يقتنع
بأنّ للمسيحيين حقوقا ً دستورية مسروقة يجب أن
ُتر ّد بقوة القانون والدستور وإعادة إنتاج الشراكة
الوطنية على قاعدة إلغاء السرقة والنهب.

{ لماذ ُطرحت الرئاسة قبل قانون االنتخاب؟

يريدون إفشال إق��رار قانون االنتخاب ،ويكون
انتخاب فرنجية ثمن مطالب المسيحيين وهذا أمر
ال يرضاه فرنجية.

اال�ستقرار يتحقق
ب�إقرار القانون الن�سبي
�أو انتخاب الرئي�س
الأقوى م�سيحي ًا
إالم كان يهدف حزب الله من خالل موافقته على
لقاء فرنجية ـ الحريري لبحث مسألة الرئاسة؟

مصلحة ح��زب ال��ل��ه أن يبقى فرنجية أحد
المرشحين األساسيين في لعبة الساحة اللبنانية،
وقد أكد لفرنجية أنّ مرشحه األول ال يزال العماد
ميشال عون حتى ينسحب ع��ون ،وأرف��ق السيد
نصرالله قبل وصول فرنجية مبادرة تقوم على سلة
متكاملة وأراد التفاوض لمعرفة ما يريده الطرف
اآلخر ،وعرف ذلك من ترشيح فرنجية .يريد معرفة
من سيكون وزير الطاقة ورفع الضريبة على القيمة
المضافة إلى  15في المئة وإبقاء قانون الستين،
واألهم أنّ المرشح البديل لعون هو فرنجية ،لكنّ
عون هو المرشح االستراتيجي .ال خروج لعون من
المعركة بل سيسقط في أرض المعركة ،التموضع
الجديد الذي حدث على مستوى المنطقة ،وال سيما
في سورية بقيادة الرئيس األسد ،ولبنان في كنف
سورية سيغير المعادالت في الداخل.

نشهد تسويات متالزمة لملفات الرئاسة في
لبنان واليمن وسورية ،ماذا يعني ذلك؟

تجري ه��ذه التسويات على ق��اع��دة موازين
قوى جديدة .في اليمن تسير لغير صالح الحرب
واستمرارها ومعطيات جديدة على األرض بعد
سيطرة «القاعدة» على ثالث محافظات .األهم

عون تلقف المبادرة
ب�سعة �صدر و�صمت
مدرو�س وحزب اهلل
متم�سك بتر�شيحه
ّ
حتى قيام ال�ساعة
أننا سنشهد حربا ً جديدة على «القاعدة» حتى لو
وقع اتفاق في اليمن ،وسيكون الملعب الخليجي
برمته ساحة لها ،وسنشهد تطورات على الساحة
السورية ت��ؤدي إل��ى إقفال ال��ح��دود العراقية -
السورية ما سيؤدي إل��ى ف��رار المسلحين إلى
األنبار ،وسنشهد انتصار القوات العراقية على
اإلرهابيين وف��رار المسلحين إلى السعودية .ال
ب ّد من المبادرات قبل هذه المعركة ضمن عنوان
الحرب على اإلره��اب وستشهد سورية تطورات
حاسمة في المعركة ض� ّد اإلره���اب تحت غطاء
روسي ،وسيحدَّد دور تركيا في منظومة االستقرار
اإلقليمي الجديد.

ُي��ب��ثّ ه���ذا ال��ح��وار ك��ام�لاً ال��ي��وم الساعة
الخامسة مسا ًء و ُيعاد بثه عند الحادية
عشرة ليالً على قناة «ت��وب ن��ي��وز» على
التردّد 12034

في إطار االجتماعات المتواصلة
لبحث ق��رار «عربسات» وق��ف ّ
بث
قناة «المنار» عبر قمرها الصناعي،
زار وزي����را اإلع��ل�ام رم���زي جريج
واالت��ص��االت بطرس ح��رب ،رئيس
الحكومة تمام س�لام ف��ي السراي
الحكومية ،يرافقهما رئيس المجلس
الوطني لإلعالم المرئي والمسموع
عبد الهادي محفوظ ،وممثلون عن
بعض محطات التلفزة اللبنانية.
وقال جريج بعد اللقاء« :عرضنا
مع رئيس الحكومة المشكلة المتأتية
عن حجب عربسات للمنار ،تجاوزنا
هذا الموضوع لبحث سبل حماية
المحطات التلفزيونية عن أي تصرف
خارج عن إطار القوانين اللبنانية.
المحطات التلفزيونية ف��ي لبنان
تخضع لقانون المرئي والمسموع
الذي يحدد واجباتها وحقوقها ،وال
يجوز االلتفاف على ه��ذا القانون
لمساءلة المحطات التلفزيونية
عن أخطاء منسوبة إليها من قبل
محطات إرسال تقوم بخدمات تقنية
وليس بمراقبة مضمون ومحتوى
ُّ
تبث من
التعليقات واألخبار التي
هذه المحطات».
وأضاف« :المهم في الموضوع أنه
يتجاوز أي بعد سياسي ،فالموضوع
غير سياسي وإنما يتعلق بالسيادة
اللبنانية على المحطات التي رخص
لها ف��ي لبنان وتخضع للقوانين
اللبنانية».
ولفت وزير اإلعالم إلى أنّ الرئيس
سالم أبدى «تفهُّما ً للقلق الذي ينتاب
هذه المحطات وسنتخذ الخطوات
الالزمة من أجل النأي بالمحطات عن
أي تصرف يمكن أن ينال من حقوقها
ومن موضوع السيادة اللبنانية التي
وحدها ترعى أداء هذه المحطات،
وستتم االتصاالت الالزمة سواء من
قبل وزارة االتصاالت مع عربسات
للتمني عليها ال��ب��ق��اء ف��ي لبنان
ولمعالجة المواضيع المتصلة بذلك،
كما ستتم اتصاالت أخرى من أجل
تأمين الحماية الالزمة للمحطات
اللبنانية».
وأش��ار إلى «أنّ جميع المحطات
أب��دت تضامنا ً كبيرا ً مع بعضها»،
مؤكدا ً «أنّ الدولة اللبنانية ووزير

سالم مترئسا ً االجتماع في حضور وزير االعالم ومحفوظ
اإلعالم بالذات يعلن تضامنه الكامل
مع اإلع�لام اللبناني وحرصه على
الحرية اإلعالمية التي هي ميزة في
لبنان لن نتخلى عنها».
وت��اب��ع ج��ري��ج« :تمنينا على
عربسات البقاء في لبنان ألننا ال يمكن
أن نلزمها بالبقاء في لبنان .التمني
يتعلق فقط بالبقاء في لبنان .أما
في ما يتعلق بالتصرف الذي قامت
به فللموضوع شقان :شق يتعلق
بالعالقة بين عربسات والمنار وهذا
الشق يخضع للعقد ،ف��إذا خالفت
عربسات العقد يمكن مقاضاتها
وتتحمل مسؤولية مخالفتها للعقد.
أما بالنسبة إلى الحكومة اللبنانية،
ف��إنّ العالقة مع عربسات مرعية
بعقد مبرم بين وزارة االتصاالت
وعربسات ،وقد يكون هناك مبالغ
مترتبة للدولة اللبنانية في ذمة
عربسات يجب تحصيلها .نحن لم
نتأخر في الموضوع أبداً».

فرحات :قرار «عربسات»
خرق للسيادة

وقال المدير العام لقناة «المنار»
ابراهيم فرحات ،من جهته« :هناك

شقان للموضوع األول ل��ه عالقة
بالتعاقد بين عربسات والحكومة
اللبنانية ،توافقنا مع دولة الرئيس
واالجتماع كان جيدا ً جدا ً والملف بين
يدي وزير األع�لام الذي سيتواصل
مع إدارة عربسات ورئيسها ،فهذا
الشق تتابعه الحكومة اللبنانية
لناحية حقوق ال��دول��ة اللبنانية
وصيانة السيادة اللبنانية ونحن
نعتبر أنّ عربسات خرقت السيادة
اللبنانية في اإلج��راء الذي اتخذته
كذلك في اإلج��راء ال��ذي اتخذته في
حق المنار ال��ذي ب��دوره سيحتفظ
في حقه وسيتابع اإلج��راءات على
المستويات القانونية كافة .وبحثنا
في اللقاء في كيفية تحصين اإلعالم
اللبناني من إجراءات أحادية الجانب
ممن كان يتخذ قرار المنع والحجب
على محتوى ومضمون دون مراجعة
السلطات اللبنانية».
وأض��اف« :لبنان بلد فيه تنوع
حضاري وثقافي وتعدد وال يمكن
اس��ت��ب��اح��ت��ه ب��ه��ذا ال��ش��ك��ل ،يجب
المراجعة في أي خطأ ترتكبه أي
محطة إذا كان هناك من خطأ فعلى
ناقل اإلش���ارة أي القمر الصناعي

أن ي��راج��ع ال��ح��ك��وم��ة اللبنانية
ممثلة ب���وزارة اإلع�ل�ام والمجلس
الوطني لإلعالم ،هاتين السلطتين
مسؤولتين عن مضمون ومحتوى
البث وليس ألح��د آخ��ر مسؤولية
مباشرة عليه».

ندوة العمل:
طعن لحرية التعبير

وفي سياق متصل ،أعلن رئيس
«ندوة العمل الوطني» الدكتور وجيه
فانوس ،في بيان أمس« ،أنّ الندوة
انطالقا ً من التزامها بالديمقراطية
وإيمانا ً بحرية اإلع�لام ،تؤكد ّ
حق
«ت��ل��ف��زي��ون ال��م��ن��ار» ف��ي االنتشار
اإلعالمي الفضائي الحر .ولذا ،فإنّ
«الندوة» تطالب إدارة القمر الصناعي
«ع��رب س��ات» وسائر القيمين على
الشأن اإلع�لام��ي في لبنان ،وعلى
رأسهم معالي وزير اإلعالم ،ممارسة
واجبهم اإلع�لام��ي الوطني بعدم
حجب «القناة» عن الفضاء اإلعالمي،
كي ال يشكل هذا الحجب طعنة في
صميم حرية التعبير وأسس الوجود
الديموقراطي».

�أَ َت ْك ِ�س ُف َ
ون «المنار»؟!
} هاني الحلبي

*

تواصل «عربسات» تصعيدها المشبوه ،قرارا ً قراراً ،فتكشف عن حقيقتها
وحقيقة أقطابها المستثمرين قناعا ً قناعاً.
كان قرار «عربسات» بحجب قناة «الميادين» ،بإيقاف بثها عن قمرها،
نص قد يحكم
خالفا ً أليّ تعاقد قانوني بين الفريقين،
وتعسفا ً بتفسير أيّ ّ
ّ
الرابطة التعاقدية ،لتؤكد أنها حالة تخلّف ب��دوي ال تقيم للعهود وال
للمواثيق وزناً .و«الميادين» القناة العربية المستقلة الرائدة ت ّوجت لبنان
بلد استضافة للرأي والموقف الح ّر والمقاوم عربياً.
ّ
تتأخر «عربسات» حتى اتخذت قرارها األخرق الثاني ،بإيقاف بث
لم
قناة «المنار» عن قمرها ،قمعا ً للموقف اآلخ��ر ،وهو عذر أقبح من ذنب،
وليس سوى ورقة توت ال تنطلي على بسطاء عرب.
وفي إيقاف «الميادين» و«المنار» لم يكن ممكنا ً حجب ضوئهما قط عن
جمهورهما ،بل ال ب ّد لمن كانت قناته «المنار» أو «الميادين» أن يتع ّقبها من
مدار إلى مدار ،حتى يضمن تحصينه من الظالل وتج ّنبه اغتيال الحق في
روحه ومبدئه.
وقرار إيقاف البث خالصة اإلفالس السياسي والدبلوماسي المتسارع
الحتمي الذي تحاول مملكة الكبتاغون والرمال
وتأ ّزم الخوف من االنهيار
ّ
والعار تالفيه برشى فلكية.
هو الخوف من حقيقة «الميادين» ومن «منار» الجبهات المقاومة،
ومنها جبهة الدبلوماسية التي بدت فيها الدبلوماسية السعودية طفلة لم
ّ
تتخط سن رضاعتها في السياسة وال في الدبلوماسية ،حتى انقلبت عليها
يتوسلون مرشحا ً رئاسيا ً من
رشاها ،لعيونها وأبواقها في لبنان وها هم
ّ
فريق خصومهم رأس جسر لعودة مستورة إلى حلبة السياسة فيه؛ وكذلك
رشاها لفلول الكتائب واأللوية والجبهات والدول اإلسالمية في سورية التي
ك ّل منها تتشرنق بمشروع «خليفة» وإنْ عجزت فبمشروع «أمير» ،وتحاول
من فسيفسائها حياكة بساط ريحها بعد اضمحالل المعجزات .وليست آخر
رشاها  8مليارات دوالر لرئيس كيان كردستان الهجين مسعود البرزاني
لتقسيم العراق بدعم تركي مباشر إلقامة «كيان سني» يفصل بين بغداد
ودمشق .وهو االستحالة كلها...
وما كان طغيان سعودي ،واستطرادا ً خليجي ،على المؤسسات المتف ّرعة
عن جامعة الدول العربية الكسيحة ليستشري لوال وهم الحكومات العربية
وعقلياتها الرسمية أنّ تلك المؤسسات هي حالة اتحادية وليست طغيانا ً
من قوة المال والبترودوالر على باقي المجموعة العربية .وهذا الطغيان
استشعر فائض ق ّوته فأخذ يعيد تركيب العالم بين آل سعود وبني طوران
وبني صهيون ،مثلث التطرف الوهابي اإلخواني الصهيوني وفقا ً لتص ّوره

الناري للدين والجحيمي للسياسة.
أتكفيك سعوديتكِ وقطركِ يا «عربسات»؟ هما تكفيانك ،ماال ً وأرصدة
آخذة بالتناقص السريع ،فمهما كانت أنابيب وأساطيل النفط تفيض
من أرض العرب ،مع أنّ هذه الثروات ليست هي معيار القوة واالنتصار
الوحيد ،فيمكنهما استئجار ك ّل مسوخ الجحيم واستقدامهم إلى بالدنا،
ويمكنهم توظيف فقراء السنغال والسودان وباكستان وغيرها من بلدان
الكثرة والعوز ،لكن ك ّل جيوش المرتزقة ال تنصر باطلكم الوهابي وال
تفرض قضيتكم الوهمية؛ فالمأجورون ولو كانوا كثرة متراكمة في شعوبنا
ال يقيمون حقا ً وال يزهقون باطالً!
تعسف قانوني ومغامرة سياسية
ق��رار «عربسات» بإيقاف البث
ّ
خاسرة .ونقل محطة البث من لبنان إلى األردن ،من دون أيّ إبالغ لسلطة
الوصاية اللبنانية ،وزارة اإلعالم مثالً أو غيرها كرئاسة الحكومة او وزارة
الخارجية ،احتقار فاضح للدور والشراكة اللبنانيين في شركة «عربسات»
التي استولت عليها السياسة السعودية بهدف احتكار الفضاء.
لكن «عربسات» ومَن خلفها ،ينبغي أن يدركوا أن الفضاء ليس «غيتو»
بدويا ً لقبيلة في الربع الخالي وليس ماخورة ،بل هو متعدّد ومداراته
كثيرة ،ويمكن استبدال البث من قمر أو شركة إلى غيرهما.
وقبل «الميادين» و«المنار» حوصر اإلع�لام السوري من التلفزيون
العربي السوري إلى قناة «الدنيا» إلى قصف اإلخبارية الفضائية وخطف
عامليها من عصابات مسلحة ،وال شك في أنّ االستهداف المعادي سيطال
ك ّل وسائل اإلعالم المقاوم في حرب الوجود.
ق��راران كافيان ليشهر اإلع�لام المقاوم عزمه على وضع استراتيجية
إعالمية مقاومة ذات بعد إقليمي دولي متكامل يحتضن أقنية المقاومة
ويحميها ويؤ ّمن حقها في الصراع اإلعالمي بالصورة والصوت والموقف.
عندما ت ّم احتالل العراق أوجدت مب ّررات الحتالله ليلغو بها المغفلون،
من صدام على السالح الكيماوي إلى حماية الكويت ...قلة كانوا يدركون أنّ
األبيض يؤكل يوم يؤكل األحمر أو األزرق ال فرق ...والتهديف على العراق
استهداف على ظهير استراتيجي أليّ مقاومة قومية تصنع االنتصار؛ فبال
سورية ال مقاومة وبال بغداد وطهران ال انتصار...
هي الحرب ،ما علمتم وما ذقتم ،فـ»أعدُّوا لها ما استطعتم من قوة» ومن
خطط ،كي ال تؤخذوا فرادى وتذهب ريحكم!
أما زلتم يا ممالك الغبار تظ ّنون أنكم ستكسفون «المنار»؟!
*ناشر موقع حرمون
www.haramoon.org@gmail.com

«�إ�سرائيل» و«�أعراب�سات»
{ محمد شادي توتونجي
نعم إنهم هم األعراب األش ّد كفرا ً ونفاقاً ،فكيف إذا كانوا من أصول صهيونية
وأتباعا ً وعبيدا ً وأذياال ً لسيدهم الصهيوـ أميركي؟
ليس األمس ببعيد عن أيام حرب تموز المباركة ،وبعد يومين من بدء
الحرب فقط ت ّم قصف مبنى منارة المقاومة اإلعالمية «قناة المنار» من قبل
ّ
الحق وإطفاء نوره وحجب شمس
العدو الصهيوني بهدف إسكات صوت
الحقيقة بغربال ،بغبار التدمير اإلجرامي السافر للكيان الصهيوني ،إلفساح
المجال ألبواق الحلف الصهيوـ أعرابي وممارسة أش ّد أنواع التضليل اإلعالمي
عبر شاشات األع��راب ليط ّل سعود الفيصل ويصف ما قام به حزب الله
بالمغامرة الغير محسوبة ،في حين تسعى القنوات الصهيو ـ وهابية وقنوات
البترو دوالر ،حتى من داخل لبنان ،إلى تقويض انتصار حزب الله ،وتطلب
حكومة الحريرية السياسية من حزب الله وقف المقاومة والتسليم للعدوان
الصهيوني وتكيل له االتهامات بأنه ورط لبنان في حرب تدمره.
لكنهم في النهاية لم يستطيعوا كتم صوت الحق ،وتابعت «المنار» بثها
المنير خالل ساعات ،وكانت كالشوكة في عيونهم ،ورافقت االنتصارات وبثتها
لحظة بلحظة على مدار  24ساعة بشكل متواصل ،وكانت عيون ك ّل شرفاء
العالم من األحرار والمقاومين ترنو إليها وتترقبها وتتابعها وتنتظر في ك ّل
لحظة إطاللة سيد أحرار ومقاومي العالم األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ليطلق أمر عمليات على الهواء مباشرة عبر أثير قناة المنار ،ويعلن
النصر ويقول الحقيقة وينقل الصورة كما هي لتطمئن قلوب المؤمنين بالنصر
المبين.
ّ
للحق وأخرست أبواق الفتنة ،ومن على شاشتها
استمرت «المنار» منارة
أط ّل السيد نصر الله في خطاب النصر وإعالن هزيمة األع��راب والصهاينة

جميعا ً تحت نعال المقاومين في الميدان بنصرالله المبين ،وسقوط ورقة
التوت وانكشاف عورة المستعربين وسقوط أقنعتهم على أثير «المنار»
شريكة المقاومين في نصر تموز العظيم ،فأثبتت القناة بصمودها ويقينها أنها
أقوى من الصهاينة وأعراب التلمود.
ربما كان الصهاينة يومها على ّ
حق بمحاولتهم تدمير قناة «المنار»،
إلدراكهم أهمية وقوة دورها في صناعة النصر ّ
وبث اليقين في نفوس المؤمنين
بالمقاومة ،وبدورها األساسي والرئيسي في مواجهة الهجمة اإلعالمية التي
سخرت لها ك ّل وسائل األعراب لتجييش الرأي العام للضغط على المقاومة
وقيادتها للتوقف عن إلحاق الهزيمة بالكيان الصهيوني وإذالله.
ما أشبه اليوم بالبارحة ،فالقصف الصهيوني الذي طال قناة المنار في
عدوان تموز ،هو نفسه الذي يطالها اليوم ويتمثل بالقرار الذي اتخذته إدارة
قمر «األع��راب سات» بإنزال ومنع ّ
بث قناة المنار ،وهذا ما يؤكد تماهي بل
تطابق أهداف إدارة هذا القمر مع أهداف الصهيونية العالمية ،ويثبت أنّ المنار
ّ
الحق أقوى منهم مجتمعين ،ليتحالفوا ضدّها بك ّل نفوذهم وسطوتهم
بصوت
وبترودوالراتهم للضغط عليها ومنعها عن البث ،وهم يعلمون قطعيا ً أنهم لن
يستطيعوا فعل ذلك فك ّل أقالمنا منار ،وك ّل قنواتنا منار ،وك ّل وسطر في دفاتر
أبنائنا منار .المقاومة ليست فقط صوتا ً وصورة ،بل هي تلك التي رضعناها
وأبناؤنا من أثداء أمهاتنا .المقاومة بشاشتها المنار راسخة فينا كما أشجار
السنديان.
تثبت «المنار» في ك ّل يوم أنّ الدم منتصر على السيف ،وأنّ القلم أقوى من
الرصاص ،وأنّ كثرة أهل الباطل ال تجعل الباطل حقاً ،فليكيدوا كيدهم وليسعوا
سعيهم وليناصبوا جهدهم .فوالله لن يمحوا ذكرنا ،ولن يقمعوا أقالمنا ،ولن
يجففوا مدادنا ،ولن يرحض عنهم عار خيانتهم وعمالتهم وعهرهم ،وما قرارهم
ورأيهم إال فند وما أيام الظلم إال عدد ،وما جمعهم على الباطل إال بدد.

