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حمليات

بري يبحث قرار «عرب�سات» مع ممثلي المحطات التلفزيونية:
مع ال�صحافة ظالمة كانت �أم مظلومة ...والمعركة مع الإعالم خا�سرة
متابعة لموضوع القرار الذي اتخذته إدارة
قمر «عربسات» بحجب قناة «المنار» ،زار وفد
من ممثلي المحطات التلفزيونية ،وعلى رأسه
رئيس المجلس الوطني لإلعالم عبد الهادي
محفوظ رئيس مجلس النواب نبيه بري في
عين التينة.

محفوظ

وقال محفوظ بعد اللقاء« :باختصار شديد،
يمكن تلخيص م��وق��ف دول���ة الرئيس بري
من حجب قناة المنار عن عربسات بأنه مع
اإلعالم ظالما ً كان أم مظلوماً .وقد قام دولته
باالتصاالت الضرورية لالعتراض واالحتجاج
ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذا ال���ق���رار ح��ت��ى م��ع ال��ج��ه��ات
السعودية ،كما بحث هذا األمر في لقاء األربعاء
النيابي ،وبالتالي ت ّم إب�لاغ سعادة السفير
السعودي بالموقف اللبناني الرسمي الذي
يعترض على مثل هذه اإلجراءات وفي الوقت
نفسه ،وهنا أهمية المسألة».
وأض��اف« :إنّ الدولة اللبنانية تنطلق من
فكرة اإلجماع بدعم قضية المنار وبدعم اإلعالم
اللبناني لذلك س��وف يكون هناك ن��وع من
التنسيق بين الرئيسين بري وسالم ،وبالتالي
سوف يتم العمل على تحصين اإلعالم اللبناني
وذلك بأن يكون من الخارج نايلسات هو القمر
الصناعي المعتمد على أن تراعى في ذلك
شروط حماية اإلعالم اللبناني عند وقوع أي
مخالفة من أي مؤسسة بحيث يتم إبالغ لبنان.
شكرا ً لدولة الرئيس بري».
ورأى محفوظ أنّ تحصين اإلعالم اللبناني
يعني «تحصينه ب��ال��ت��ف��اوض السياسي
وباعتبار لبنان هو مرجعية دولة ّ
البث ،وعند
وقوع أي مخالفة يتم إبالغه .وإذا كانت هناك
فعالً مخالفة استنادا ً إلى القوانين اللبنانية،
وتحديدا ً القانون المرئي والمسموع يؤخذ
بهذه المخالفة ،وفي الحالة المعاكسة يتم
ال��وق��وف إل��ى ج��ان��ب المؤسسة ال��ت��ي يتم
االعتراض عليها».

فرحات

وقال المدير العام لتلفزيون «المنار» ابراهيم
فرحات ،بدوره« :تتويجا ً للحركة التي بدأت من
لجنة االتصاالت واإلعالم النيابية كان اللقاء
اليوم مع دولة الرئيس بري .وسوف تتابع
ه��ذه الخطوات ،والحكومة اللبنانية ممثلة
بوزير االتصاالت دعت عربسات إلى لبنان
وهناك اجتماع قريب معها .وهذه خطوة من
الخطوات التي اتفقنا عليها في لجنة اإلعالم.
وهناك خطوات ستتخذها الحكومة وأخرى
سنتخذها نحن ،وسوف يبقى الحراك مستمراً.
وكما تفضل األستاذ عبد الهادي نقالً عن دولته
إنّ المعركة مع اإلعالم معركة خاسرة وال أعتقد
أنّ أحدا ً يستطيع أن يربحها».
وع ّما إذا كان االنتقال إلى «نايلسات» يعني
قطع العالقة مع «عربسات» ،أجاب:
«هو ليس انتقاال ً إلى نايلسات ،فاإلعالم
المرئي اللبناني كله موجود على نايلسات
منذ وقت طويل وهناك تعاقدات تجارية في
هذا الشأن .وما نقوم به هو محاولة القول
إن ال استباحة للسيادة اللبنانية من أي ناقل
إشارة ألنّ وظيفته ليست لها عالقة بالمضمون
بل هي وظيفة هندسية .أما المرجعية الناظمة
والمرجعية المسؤولة في لبنان فهي المجلس
الوطني لإلعالم ،وهناك حكومة لبنانية يمكن
مراجعتها بأي خلل .وسبق للمجلس الوطني
ّ
ح��ق قنوات
أن ات��خ��ذ مجموعة تدابير ف��ي
لبنانية مختلفة ،وهذا ُيثبت أنّ هناك سلطة
مختصة تقوم بالتدابير لكنّ هذه التدابير تكون
متوازنة وليست مجحفة والذهاب إلى قطع بث
اإلشارة من طرف واحد عندما يحصل أي خطأ
ليس هو العقوبة المتناسبة مع حجم الخطأ
الذي ترتكبه أي قناة في حال سلمنا بحصول
هذا الخطأ».

لقاء تضامني في صور

ونظمت «الجمعيات األهلية في مدينة صور»
لقاء تضامنيا ً مع قناة «المنار» في مواجهة
الهجمة الشرسة التي تستهدف اإلعالم الحر
والمقاوم ،بعنوان « 2006بربرية صهيونية
ـ  2015تكفيرية ع��رب��س��ات��ي��ة» ،وذل���ك في
قاعة مسرح الثانوية الجعفرية في المدينة،
في حضور عضو كتلة «ال��وف��اء للمقاومة»
النائب نواف الموسوي ،عضو كتلة «التنمية
والتحرير» النائب عبد المجيد صالح ،وفد من
«الحزب السوري القومي االجتماعي» ،ووفود
م��ن «ح��زب ال��ل��ه» ،حركة «أم���ل» ،واألح���زاب
اللبنانية والفصائل الفلسطينية ،رئيس أساقفة
صور للطائفة المارونية المطران شكر الله نبيل
الحاج ،ممثل المطران الياس كفوري األب نقوال
باسيل ،رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي
ياسين ،رئيس بلدية صور المهندس حسن
دب��وق ،رئيس منتدى الفكر واألدب الدكتور
غسان فران ،ممثلين عن قناة «المنار» ،وعدد
من العلماء والشخصيات والفعاليات البلدية
واالختيارية والثقافية واالجتماعية واإلعالمية

بري مستقبالً محفوظ وممثلي المؤسسات اإلعالمية
واألدبية ،وحشد من المواطنين.
قدم اللقاء الزميل علي عبد الرسول ،وبعدها
كانت وقفة م��ع النشيد اللبناني والنشيد
الرسمي الخاص لقناة «المنار».

خضرا

ثم تحدث نائب رئيس «جمعية التضامن
الثقافية االجتماعية» يوسف خضرا باسم
«الجمعيات األهلية في مدينة صور» ،لفت فيها
إلى أنّ «المنار نهضت من بين ركام القصف
والدمار عام  2006ونقلت إلينا أخبار الصمود
واالن��ت��ص��ار ،وك��ان��ت كلما تعرضت لعدوان
تنهض أق��وى م��ن ذي قبل ،وك��ان��ت تعكس
لنا تباشير النصر ،فقد واكبت المقاومين
األب��ط��ال في مواجهة اإلره���اب التكفيري في
لبنان وسورية ،ونقلت إلينا أخبار إنجازاتهم
وتضحياتهم ،وزفت منهم الشهداء األبطال،
وإننا إذ نعلن تضامننا مع قناة المنار ،فإننا
نبارك لها صمودها ونستنكر هذه األساليب
البغيضة من أعداء الحرية والكرامة».

مع ّنى

وألقى اإلعالمي حسين معنى ،بدوره ،كلمة
باسم اإلعالميين في الجنوب رأى فيها «أنّ
استهداف المنار ومحاولة حصارها وإسكات
صوتها هو نتاج الخوف من الحقيقة التي
تعري أنظمة الجهل واالستسالم ،وتفضح
عجزهم وتقاعسهم ،فهي اليوم تعاقب ألنها
منبر المقاومة وص��وت االنتفاضة والقضية
الفلسطينية ،وصوت صناعة الجيل المقاوم
الواعي والمؤمن بقضيته ،فال سبب لمعاقبة
المنار إال لهذه األسباب ،وبالتالي فإنّ القرار
الظالم بحقها هو قرار صيغ بأحرف أو بلغة
أقرب إلى العبرية منها إلى العربية» ،داعيا ً
باسم اإلعالميين في منطقة صور إلى «العودة
عن هذا القرار السياسي المدان والجائر بحق
السيادة اللبنانية والمنار التي ستبقى متألقة،
تغني األثير بعبق الكلمات المضمخة بطيب
الشهداء».

قصير

وألقى الزميل اإلعالمي علي قصير كلمة
قناة «المنار» شكر فيها الجمعيات األهلية في
مدينة صور على هذه الوقفة التضامنية مع
قناة المنار ،وك ّل الذين شاركوا في اللقاء من
النواب وبلدية صور وممثلي األحزاب والقوى
اللبنانية والفلسطينية ،وك � ّل الشخصيات
العلمائية واالجتماعية والثقافية والتربوية
واإلعالمية ،معتبرا ً أنّ «هذا االعتداء العدواني
ال��ذي قامت به شركة عربسات بمنعها بث
قناة المنار هو اعتداء على المقاومة وقناتها
بما يمثالنه من رصيد قيمي وأخالقي ووطني
ل��دى أب��ن��اء األم���ة ج��م��ع��اء» .وش���دّد على أنّ

الموسوي متحدثا ً في اللقاء

«المنار ثابتة في مدارها وأثيرها ال��ذي هو
أثير المقاومة كصوتها النابض بالحق من
أج��ل القضايا المحقة ،ول��ذل��ك ق��د اجتمعت
ال��ي��وم حولها ك � ّل ه��ذه األص���وات ال��ح��رة في
هذه اللقاءات التضامنية التي تمثل الرفض
لسياسات ك ّم األفواه المنتهجة في هذه األيام
في الفضاء العربي واإلسالمي» ،مشيرا ً إلى أنه
«من الواضح أنّ القيمين على شركة عربسات
وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية أرادوا
باستهدافهم قناة المنار استهداف الكلمة
الحرة ،ألنهم ضاقوا ذرعا ً بما تمثله هذه القناة
التي وقفت إل��ى جانب الشعوب المظلومة،
فعملوا على إيقاف بثها عن قمر عربسات ،في
وقت نراهم فيه يطلقون العنان لقنوات التكفير
والحقد والتحريض على المذهبية في الصبح
والمساء وفي ك ّل يوم وساعة».
ول��ف��ت إل��ى «أنّ ق���رار ع��رب��س��ات ه��و ق��رار
سياسي بامتياز ،وأنّ تهديده إنما هو للسيادة
اللبنانية ،والمطلوب في هذه الحالة من ك ّل
المعنيين باإلعالم والسيادة اللبنانية أن يقفوا
وقفة واح��دة متضامنين ليس فقط مع قناة
المنار ،وإنما مع ك ّل اإلعالم الحر».

دبوق

وأش���ار دب���وق إل��ى «أن��ن��ا ف��ي ه��ذا الزمن
الصعب حيث تمر فيه المنطقة والعالم
بمرحلة حرجة ،ويجول اإلرهاب فيه ويصول
مشوها القيم اإلنسانية والعقائدية ،ومهددا ً
االستقرار ال وبل الوجود ،تأتي أهمية اإلعالم
الحر والمقاوم كمنبر للحق والحقيقة ،لينقل
الصورة الحقيقية والرأي الحر ،ومساهما ً بذلك
في محاربة التطرف واإلرهاب في عقر فكره».

صالح

بعدها ألقى صالح كلمة أكد فيها أنّ «المنار
هي إع�لام ملتزم تأخذ دور الرجل اإلطفائي
الذي يساهم في قمع أي فتنة على المستوى
اإلسالمي والمسيحي وعلى كل المستويات،
فهي ليست مجموعة من األبنية والتقنيات
التكنولوجية ،ألنها لو كانت كذلك لكانت قد
عصفت بها ريح التدمير والحرب».
ولفت إلى أنّ «الذين حجبوا قناة المنار عن
قمر عربسات قد خدموها خدمة كبيرة ،ألنها
حظيت بمشاركة واسعة من قبل اللبنانيين
الذين ن��ادرا ً ما يجتمعون على قضية أو أمر
م��ا ،فهذا االلتفاف الكبير ح��ول ه��ذه القناة
عطل الموقف األساسي إلح��دى الفضائيات
المشبوهة التي أرادت التطبيع مع جبهة
النصرة».

الموسوي

ورأى الموسوي ،أنّ «الذهنية السياسية
التي كانت وراء قرار إسكات قناة المنار هي

غير مؤهلة لرعاية الصيغة اللبنانية القائمة
على العيش بين أتباع أديان ومذاهب وأفكار
مختلفة ،والتي تكمن في التعددية وحرية
ال���رأي ،فمن ال يستطيع احتمال التعددية
وحرية الرأي ،ال يمكن أن يعهد إليه باإلمساك
في الملف اللبناني ،ألنّ هذه العقلية تعني
القضاء على الصيغة التعددية اللبنانية
إلحالل صيغ مستبدة ذات صوت واحد محل
الصيغة اللبنانية التي نعتز بها ،والتي
نحن من العاملين للحفاظ عليها وتنميتها
وتطويرها».
وق����ال« :إنّ ال���ذي يقفل ال��م��ن��ار وي��ت��رك
أصوات الفتنة التي تحرض المسيحيين على
المسلمين ،والشيعة على السنة ،والسنة على
الشيعة ،ال يمكن أن يعهد إليه بأن يكون مشرفا
على الشؤون اللبنانية ،ولذلك نسأل أين هو
الذكاء السياسي في أن تقوم جهة معنية في
إدارة الملف اللبناني بإرسال رسالة من هذا
النوع أنها في ص��دد إسكات ص��وت وإلغاء
مكون ،وه��ل يستقيم ق��رار إقفال المنار مع
سياسة إخ��راج لبنان من أزمته الحالية عن
طريق انتخابات لرئاسة الجمهورية ،وهل
يمكن لمن أسكت المنار أن نطمئن إليه بأنه
ق��ادر على إق��رار قانون لالنتخابات يسمح
بتمثيل حقيقي للبنانيين ،ويعبر فيه المكون
اللبناني المتنوع عن صوته المتعدد ،وما
دام��ت المنار مقفلة ،فهي عالمة ساقطة لمن
يدعي إمكانية رعاية الملف اللبناني ،ونحن
أساسا ال نعتقد أن تلك الذهنية ق��ادرة على
رعاية المسألة اللبنانية ،فهم اليوم يزيدوننا
قناعة وشكوكا وهواجس».
أض���اف« :إن��ن��ا ال نطمئن إل��ى العقليات
السياسية التي ستعبث بالملف اللبناني،
ونحن ال نثق بتلك العقلية ،ونعتبر أنّ تدخلها
في الشأن اللبناني بات يهدِّد الصيغة اللبنانية،
ولذلك على المعنيين بالشأن اللبناني أن
يبادروا إلى إنقاذ لبنان وصيغته المتعددة من
الذهنية التي أوصلت إلى إقفال المنار ،ونحن
قادرون على إيصال صوتنا عبر قنوات شتى،
ولكن ليس لنا إال لبنان واحد ،وعلينا أن ندافع
جميعا عنه ،وليست المنار وصوتها في خطر،
فمن يواجه الخطر فعالً هو لبنان الذي يريد
البعض أن يسلمه إلى الذهنية التي أسكتت
المنار ،وإنّ الشعب اللبناني اآلن لن يتأخر
في الدفاع عن تعدُّديته وحريته وساميته
ف��ي مواجهة الذهنية الفتنوية التكفيرية
االستئصالية».
وفي ختام اللقاء ،تال رئيس منتدى الفكر
واألدب الدكتور غسان فران البيان الختامي
للقاء باسم الجمعيات األهلية في مدينة صور،
أكد فيه «أنّ محاوالت إسكات صوت المقاومة
عبر منع بث قناة المنار على القمر الصناعي
عربسات ي� ّ
�دل على ضعف الحجة والمنطق

الحاج ح�سن :ال�ستثمار الودائع
في دعم القطاعات المختلفة
عند الجهة التي ضغطت لذلك» ،الفتا ً إلى «أنّ
هذا القرار هو دليل عن نجاح هذه القناة في
الوصول إلى قلوب وعقول المشاهدين ،ألنّ
نبض الناس اليوم مقاومة وعقلها مقاومة ،ولم
تعد تجد ما يتناغم مع هذا النبض سوى هذه
القناة وأمثالها».
ورأى «أنّ هذه الهجمة الظالمة على قناة
ال��م��ن��ار ن��ات��ج��ة ع��ن استراتيجية واض��ح��ة
ل��دى ال���دول المحرضة ف��ي تغييب القضية
الفلسطينية لصالح الفتنة في العالم العربي،
وحيث أنّ قناة المقاومة كما شعب المقاومة
يحمالن هم فلسطين كان القرار بإسكات هذا
الصوت».
ولفت إل��ى «أنّ قناة المنار التي لم يفلح
العدو الصهيوني خالل حرب تموز  2006في
إسكاتها ستستمر في نقل رسالتها عبر البث
الفضائي بأساليب وطرق مختلفة ،ونحن على
قناعة تامة بأنّ العقول التي حيرت إسرائيل
في الحرب ضدها ،ستوجد كافة البدائل التقنية
التي تضمن وصول المنار إلى ك ّل مشاهديها».
ودعا البيان الحكومة اللبنانية «إلى القيام
بدورها لمالحقة عربسات قضائياً ،كونها قد
أخلت بواجباتها القانونية تجاه لبنان ،أوالً:
عبر نقل البث من ج��ورة البلوط دون إعالم
الدولة اللبنانية ،وثانيا ً عبر منع بث قناة
المنار دون مناقشتها في األسباب التي دعت
لذلك ،بل عبر تزييف السبب باقتطاع مشاهد
مجتزأة من المقابلة».
وختم البيان بتأكيد «أنّ قناة المنار ستبقى
منارة المقاومة وفلسطين والوحدة اإلسالمية،
ولن ينفع معها أسلوب اإلسكات ،بل سيزيدها
ذلك عزيمة وثباتاً».
من جهة أخرى ،ال تزال المواقف المستنكرة
ل��ق��رار «ع��رب��س��ات» ت��ت��وال��ى ،وف��ي السياق،
رأى النائب أنور الخليل «أنّ قرار إدارة القمر
االصطناعي عربسات السياسي ،مخالف
لوظيفته التقنية ،ألنّ مسائل الرقابة تخضع
للقوانين الوطنية وليس للمزاج السياسي
�ص ال��ق��ان��ون رق��م 531
إلدارة القمر ،وق��د ن� ّ
المتعلق بالبث الفضائي في مادته الثالثة
على شروط عمل المحطات ،ونحن من موقعنا
كوزير سابق لإلعالم ،لم نر أنّ محطة المنار
قد خالفت مندرجات هذا القانون أو القوانين
األخرى ذات الصلة».
وطالب الخليل ،في تصريح ،وزيري اإلعالم
واالتصاالت بالقيام باإلجراءات الالزمة «لوقف
هذا اإلعتداء الصارخ على سيادتنا ،ووقف
مفاعيل قرار من شأنه تقويض سلطة الدولة
والمس بصدقيتها».
اللبنانية
ّ

جبهة العمل

واعتبرت «جبهة العمل اإلسالمي في لبنان»،
في بيان ،أنّ «اإلع�ل�ام المقاوم ،وخصوصا ً
قناة المنار الفضائية والميادين وإذاعة النور
وغيرها من الفضائيات واإلذاع��ات الوحدوية
المقاومة ،تدفع ثمن وشرف انحيازها ودعمها
وتبنيها للنهج الجهادي الوحدوي المقاوم،
وللقضية الفلسطينية المحقة ،وه��ذا ليس
يعيبها ،بل يشرفها ويعلي قامتها».

«الديمقراطية لتحرير فلسطين»

وأك��د عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين» علي فيصل
في تصريح خالل زيارته في عداد وفد فصائل
المقاومة مق ّر قناة المنار تضامنا ً معها،
«أنّ استهداف المنار هو استهداف للقضية
الفلسطينية ولالنتفاضة الفلسطينية ومحاولة
ّ
الحق والحقيقة ألنّ المنار شكلت
الغتيال صوت
على امتداد مسيرتها صوت الذين ال صوت لهم،
وصوت فلسطين وك ّل أحرار العالم».
ودعا إدارة القمر االصطناعي «عربسات»
إلى «التراجع عن قرارها حظر قناة «المنار»
ألنّ ذلك «يخالف أبسط الحقوق اإلنسانية في
ما يتعلق بحرية الرأي واالختالف».

�ستبقى �شعلة لن تنطفئ على الدوام
*

عبد الحكيم مرزوق

كيف يمكن أن نقرأ إيقاف بث قناة «المنار» على قمر «عربسات»،
هل يمكن أن نضعه في خانة يأس المحور ال ُمناهض لمحور المقاومة،
وعجزه عن القيام بأي دور تجاه هذا المحور الذي يقدم يوميا ً االنتصار
تلو االنتصار ،و ُتظهره على كافة الشاشات عبر األسلوب الجديد الذي
اتبعه «اإلعالم الحربي» وهو خطوة متطورة ومتقدمة ع ّما قدمه سابقا ً
في حرب تموز إبّان العدوان الصهيوني على جنوب لبنان وفي الوقت
عينه ،فإنه يُظهر خسارة أعداء المقاومة في معظم جبهات القتال التي
فتحتها في الحرب على سورية وألنّ قناة «المنار» هي قناة المقاومة
بالدرجة األولى ،فقد أصدر آل سعود الذين يقبعون في عصور الجهل
قرار إيقاف «المنار» ليسكت صوت الحق ،الذي لن يسكت أبدا ً بقرارهم
الجاهل والالمسؤول.
إنّ قرار آل سعود لن يكون مجدياً ،على الرغم من دعم األميركيين
والصهاينة الذين يحيكون ال��م��ؤام��رات تلو ال��م��ؤام��رات ض � ّد محور
المقاومة الذي تقف سورية في طليعته ،وهي التي دعمت حزب الله في
حرب تموز وال تزال حتى اآلن ،وذلك لعدة اعتبارات أولها أنّ هناك بدائل
كثيرة يمكن أن تتبعها إدارة القناة في التعامل مع هذه القرارات كما
فعلت قبل ذلك قناة «الميادين» التي ت ّم حجب بثها على القمر نفسه،

الأ�شقر في ر�سالة �إلى المغتربين:
لتوحيد االغتراب في بوتقة واحدة

الخليل

من اللقاء التضامني في صور

إضافة إلى أنّ الجمهور لم يعد غبيا ً فهو يدرك حجم اللعبة الدولية
وحجم التآمر على محور المقاومة وعلى فلسطين وعلى سورية أيضاً،
لذلك فإنه لم يغير بوصلته في مشاهدة تلك المحطة وال غيرها ألنّ
هناك تردُّدات أخرى يمكن أن تبث من خاللها رسائلها اإلعالمية وعبر
أكثر من قمر اصطناعي يقوم بهذه المهمة ،إضافة إلى أنّ «المنار» قد
استفادت من تجربتها في حرب تموز حين ت ّم قصف مقرها ولم يتوقف
ّ
بالبث وواصلت تقديم
بثها إال لدقائق ،إذ نهضت من تحت الركام وقامت
برامجها وهذا ما ال تستطيعه كبرى المحطات التلفزيونية المدعومة
من قبل دول البترودوالر ،وذلك لسبب بسيط هو أنّ تلك المحطات لم
تتعلم بعد ثقافة المقاومة ولم تتعلم إال ثقافة التآمر والخنوع ألسيادها
األميركيين والصهاينة الذين يوجهون دولها ومحطاتها اإلعالمية التي
تبدو أنها ناطقة بالعربية وهي ال ُّ
تبث إال السموم لشباب واقعين تحت
تأثير المخدرات التي يتاجر بها أمراء السعودية ودول الخليج.
إنّ ال��دور ال ُمناط بتلك المحطات يقتصر على تخدير الشعوب
العربية ،وقبل ذلك تخدير ملوك وأمراء تلك الدول ومن ثم تعميم ذلك
التخدير ،فهل يمكن أن نفسر تلك المحطات اإلعالمية الخليجية الكثيرة
التي تهتم بالرقص واألغاني واألفالم والمسلسالت على مدار الساعة إال
بأنه تخدير للشعب العربي؟ هل يمكن المقارنة بين التطور العلمي في
إيران مثالً والتطور العلمي في السعودية ودول الخليج؟

لفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى أنّ «حجم االقتصاد اللبناني
صغير قياسا ً على عدد السكان والمساحة واإلمكانات ألنّ السياسة جعلته
صغيراً .ومن مؤشرات هذه السياسة أنّ لدينا  180مليار دوالر ودائ��ع في
المصارف فيما الناتج المحلي اإلجمالي  50مليار دوالر والعجز التجاري 17
مليار دوالر ،وهذه أرقام غير منطقية».
كالم الحاج حسن جاء خالل رعايته احتفاال ً نظمته جامعة «اآلداب والعلوم
والتكنولوجيا» في لبنان  AULفرع الدكوانة ،لتكريم مجموعتين من تالمذة
مدرسة سيدة الجمهور «  »EXAو« ،»MARJTECHحازتا جائزتين
عالميتين على اختراعين في معرضين دوليين في ألمانيا وبولونيا.
وأضاف« :إذا ً عندنا  180مليار دوالر مودعة في المصارف بدل أن تدخل في
االقتصاد عبر التكنولوجيا والصناعة والزراعة والسياحة وغيرها .وهذا األمر
هو من إنجازات الدولة السلبية .فالدولة لم تسأل يوما ً عن الصناعة وال الزراعة
وال السياحة ولم تضع لها سياسات وإن وضعت فعلى قياس رئيس .نعم
نحن مختلفون في السياسة ولكن أال مجال للتفاهم على االقتصاد والصناعة
والزراعة والسياحة؟ أنا أقول نعم وأنا متفائل».
وأش��ار الحاج حسن إلى أنّ «في لبنان من تجرأ وقال إنّ الدولة ال تضع
سياسات وهنا تبدأ العلة» ،موضحا ً «أنّ الدولة اللبنانية ال سياسة صناعية
وال زراعية وال سياحية وال اقتصادية لها .وليست الطائفية هي العلة أبداً،
وإنما المانع لوضع سياسات هي مصالح نافذة عابرة للطوائف حيث تسقط
الخالفات الطائفية ما ينعكس على حجم االقتصاد» .وشدّد على «أنّ ضعف
االقتصاد ينعكس على فرص العمل التي هي أول ه ّم عند الشباب األمر الذي
يدفعهم إلى الهجرة».

أعتقد أننا سنجد الهوة كبيرة بهذه المقارنة ألنّ إي��ران أصبحت
دولة نووية بسبب استثمار نفطها وعائداته في البحث العلمي ،أما
السعودية فقد استثمرت نفطها في الدعارة وتجارة المخدرات وتخدير
الشعوب عبر محطاتها اإلعالمية وهذا بالطبع مرسوم من قبل اإلدارة
األميركية التي ال تريد للعرب أن يكونوا باحثين وعلماء ولهم حضورهم
في العالم وه��ذا أيضا ً يُفسر قتل العلماء والباحثين العرب ألنهم
يشكلون خطرا ً على اإلدارة األميركية وبوجودهم سينحسر الوجود
األميركي ولن يكون لهم ذلك الدور الفاعل ،فمصلحة أميركا وأوروبا أن
يبقى العرب غارقين في تخلفهم كما هي السعودية القابعة في عصور
الجهل واالنحطاط وملكها ال يعرف أن ّ
يفك الحرف وهو الذي وصف
الشعب السعودي بالشقيق ،فهل كان قد تناول حبة أم إبرة جعلته ال
يميز شعبه عن الشعوب األخرى؟
من يريد أن يبقى في عصور االنحطاط سيبقى ،ومن يريد أن ينهض
ّ
منحط من عصور االنحطاط
سينهض ،و«المنار» لن تتأثر بقرار
وستبقى دائما ً «شعلة لن تنطفئ» مهما أراد لها أعداؤها أن يطفئوا
نورها المتقد على الدوام.

*كاتب وصحافي سوري
marzok.ab@gmail.com

في إطار سعيه الدائم إلى االرتقاء بالجامعة ودورها إلى مستوى التحديات
التي يواجهها المجتمع اللبناني عموما ً والمغتربين خصوصاً ،وترسيخا ً لفكرها
الوحدوي الجامع للبنانيين المنتشرين حول العالم على اختالف ميولهم
وانتماءاتهم ،وجه الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
بيتر األشقر رسالة إلى المغتربين دعا فيها إلى «االرتفاع بالمستوى الثقافي
للجامعة لكي تصبح فعليا ً قبلة اللبنانيين المنتشرين في العالم» ،معتبرا ً
«أنّ هذا االرتفاع الثقافي يكون بالتشجيع والمساهمة المباشرة منا في تكثيف
المحاضرات الفكرية بالشأن الثقافي واالغترابي ،والمساعدة في تأسيس
المكتبات التي تبرز األدب المهجري ،والعمل على تفعيل إتقان لغتنا األم».
وقال« :لتحقيق هذه النهضة يجب توحيد الجامعة بفرعيها الرئيسيين أوالً،
نحن وجامعة االنتشار ،ونتيجتها تفتح األبواب لك ّل الفئات األخرى والجمعيات
والنوادي من ضمن عملية اقتراعية ديمقراطية مثالية ،ما يؤدي إلى تجديد
الفروع وتفعيلها بروحية جديدة أساسها األخوة والمحبة ،من منطلق أننا
شعب واحد ننتمي إلى وطن واحد».
وأضاف« :من هنا من موقعي هذا ،التزم أمامكم بأنّ هدفي األساسي وجوهر
نشاطاتي سيكون في إطار ل ّم الشمل وتوحيد االغتراب في بوتقة واحدة .ال
أريد أن يتقدم أحد نحونا بل أنا سأتقدم باتجاه ك ّل فرد وفئة مهما كانت ميولها
وانتماءاتها .طلبنا الوحيد هو إبعاد الجامعة الثقافية عن السياسات الفئوية
والطائفية ألنّ ثقافتنا تعني أيضا ً اهتمامنا بالشأن الوطني الشامل للجميع.
لك ّل معتقداته وإيمانه ،وهذا ٌّ
حق طبيعي لإلنسان تكفله الدساتير والتشريعات
العالمية .إنما هذا المعتقد واإليمان يمارسه ك ّل إنسان في بيته ومعبده ومركز
حزبه وليس في الجامعة».

حفل الع�شاء ال�سنوي لم�ؤ�س�سة «ابراهيم عبد العال»

نا�صر ن�صراهلل� :أخطر ما ّ
يهدد مياهنا
التلوّث وعدم التخطيط وانعدام التن�سيق
أقامت «مؤسسة إبراهيم عبد العال للتنمية المستدامة» عشاءها السنوي
في فندق «فور سيزنز» ـ بيروت ،في حضور الرئيس حسين الحسيني ،النائب
محمد قباني ممثالً الرئيس سعد الحريري ،النائب السابق لرئيس مجلس
النواب ميشال معلولي ،وال��وزراء السابقين :زياد ب��ارود ،جورج قرم ،طالل
المرعبي ،إبراهيم شمس الدين ،النائب السابق جورج نجم ،المديرين العامين:
كمال حايك ،بيرج هاتجيان ،ناجي أندراوس ،النقيب السابق للصحافة محمد
البعلبكي ،نقيب المهندسين خالد شهاب ،رئيس جمعية المقاصد اإلسالمية
المهندس أمين ال��داع��وق ،أعضاء من مجلس نقابة المهندسين ،مهندسي
مؤسسات عامة وخاصة ،ورؤساء وعمداء كليات الهندسة في الجامعات.
بعد النشيد الوطني ،ألقى أمين سر المؤسسة رم��زي عرب كلمة عرض
فيها «اإلنجازات التي حققتها المؤسسة في لمحة سريعة تظهر جدية العمل
وضرورته والحاجة المتنامية إلى بناء وعي مائي وإطالق القدرات لإلفادة من
هذا الكنز الوطني» .وأكد أنّ «المؤسسة تدعو إلى إعداد قانون تقويم أخطار
الفساد يكون مرجعا ً في تقويم أي مشروع في لبنان ،على غرار قانون تقويم
األثر البيئي المعتمد حالياً».
وأضاف« :ال ب ّد أن نؤكد ضرورة اعتماد المحاسبة الجدية من مؤسسات
الرقابة على قاعدة الثواب والعقاب ،من أجل وضع ح ّد نهائي للفساد».
ثم ألقى رئيس المؤسسة النائب السابق ناصر نصرالله كلمة تضمنت لفتة
تقدير للمرحوم المهندس محمد غزيري ،ثم رحب بالحضور وشكرهم على
«تلبية الدعوة والمشاركة السنوية في عشاء المؤسسة» ،ونوه بـ«تنوعهم
حيث هم على مثال األسرة اللبنانية التي تضم ك ّل أطياف المجتمع اللبناني».
وأك��د «أهمية توفير المياه المستدامة للبشرية جمعاء بحيث أنّ األدي��ان
السماوية أكدت هذا الحق ،وأنّ العاشر من كانون األول صادف أن يكون يوم
حقوق اإلنسان ،وأنّ أخطر ما يهدد مياهنا هو التلوث وعدم التخطيط وانعدام
التنسيق بين الوزارات واإلدارات المعنية في هذا المجال».
وتمنى «سنة جديدة أفضل من سابقاتها وأن يكون للبنان رئيس للجمهورية،
وعودة المؤسسات الدستورية إلى العمل بصورة طبيعية من أجل معالجة
المشاكل المتراكمة خدمة لشعبنا».

الحسيني ونصرالله ومشاركون في حفل العشاء

