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ال�سلطات الم�صرية لردع «نايل �سات» عن اال�ستمرار في اعتدائها على «المنار»
دعت ّ

«تجمع العلماء»
وفد من «القومي» زار
ّ

ّ
م�ستعدة للتعاون مع لبنان في كل المجاالت
«الأحزاب» :ال�صين
و�إيران لت�سليح الجي�ش بال �شروط لمواجهة الإرهاب

قان�صو :ال خيار �أمام �شعبنا لردع عدوان «�إ�سرائيل»
وا�ستعادة ّ
حقنا ال�سليب في فل�سطين �إلاّ المقاومة

ع��ق��د ل���ق���اء األح�������زاب وال���ق���وى
والشخصيّات الوطنيّة اللبنانيّة
اجتماعه ال��دوري في مركزيّة التيار
الوطني الحر ،تخلّله مؤتمر صحافي
عرض نتائج الزيارة التي قام بها وفد
من هيئة تنسيق اللقاء إلى الصين.
منسق
وقبل تالوة البيان ،تط ّرق
ّ
اللقاء ال��دك��ت��ور بسام الهاشم إلى
موضوعي إي��ق��اف ّ
ب��ث قناة المنار
ع��ب��ر ق��م��ر»ن��اي��ل س���ات» واالع��ت��داء
األذربيجاني على كراباخ .فعبّر باسم
اللقاء ع��ن «إدان��ت��ه لهما ،ودع��وت��ه
السلطات المصرية إل��ى ردع «نايل
سات» عن االستمرار في اعتدائها على
«المنار» الذي ال شرعيّة قانونية له
السلطات
من جهة ،ومن جه ٍة أخرى ّ
األذربيجانية إلى وقف االعتداء على
كاراباخ ودعوتها والسلطات األرمينية
إلى تغليب منطق الحوار لحل ال ّنزاع
بين الطرفين».

بيان

ث ّم تال الهاشم بياناً ،أشار فيه إلى
أ ّن��ه« ،بدعوة من الجمعية الصينية
لدعم التفاهم الدولي ،قام وفد قوامه
خمسة عشر عضوا ً من هيئة تنسيق
لقاء األح��زاب والقوى والشخصيات
الوطنية اللبنانية ب��زي��ارة رسمية
لجمهورية الصين الشعبية .وقد
استمرت الزيارة من  22آذار الماضي
إل��ى  2نيسان ال��ج��اري ،وج���ا َل في
أثنائها الوفد تباعا ً على مناطق ثالث،
هي :في شرق البالد ،مدينة شنغهاي
التي هي في آنٍ واحد عاصمة الصين
االقتصادية والمالية ،وف��ي الغرب
مقاطعة سيتشوان وعاصمتها مدينة
ت��ش��ن��غ��دو ،وف���ي ال� ّ
�ش��م��ال الشرقي
العاصمة بكين .وق��د التقى الوفد
خ�لال تجواله بمسؤولين حزبيّين
وحكوميّين ،سياسيّين واقتصاديين،
رفيعي المستوى س��واء في الدوائر
المناطقية ال��ث�لاث أم ف��ي ال��دائ��رة
المركزية الجامعة .وزار إل��ى ذلك
أب��رز المواقع والمعالم االقتصادية
وال��ح��ض��اري��ة والتاريخية القائمة
في الميدان ،باإلضافة إل��ى مسجد
للمسلمين ذي إشعاع معروف في
مدينة تشنغدو ،وإلى قرى نموذجيّة
واقعة في ريف هذه المدينة .وكان
ختام ال��زي��ارة أخيرا ً بلقاءات مه ّمة
جمعت ال��وف��د بمسؤولين كبار في
الحزب الشيوعي الحاكم للبالد».
وأورد الهاشم نتائج الزيارة ،فقال:
ّ
مفصلة على
«اط��ل��ع الوفد بصورة
ّ
تجربة الحزب الشيوعي في مضمار
البناء التنظيمي لذاته في مرحلة ما
بعد مؤتمره الوطني الثامن عشر ،الذي
انعقد سنة  ،2012فا ّتضح له قيامها
على قاعدة فكرية أساسها ما يس ّميه
أصحاب الشأن «النظرية االشتراكية
الماركسية ،مط َّور ًة و ُمعادا ًتكييفها بما
يتالءم مع الخصوصيّات الصينيّة».
وقد الحظ ،في هذه التجربة ،تركيزها
على أمرين أساسيين:
��ص���ارم باستيفاء
�س��ك ال� ّ
 ال��ت��م� ّاألشخاص شروط االلتزام والنشاط
وال���ك���ف���اءة ،س����واء ل��ل��م��واف��ق��ة على
انتسابهم إلى الحزب كأعضاء أم في
اختيارهم لتسلّم المسؤوليات على
المستويات الحزبية والحكومية
كا ّفة.
ـ التشدّد في مكافحة الفساد على
نحو يشمل جميع المواقع من أسفل

خالل االجتماع في راشيا
القاعدة إلى أعلى المراتب في الحزب
�س��ع��ي
ك��م��ا ف��ي أج��ه��زة ال��ح��ك��م ،وال� ّ
الدائم إلى تطوير أساليب المكافحة
هذه ،لما لذلك من عالقة جدليّة بين
الحزب الشيوعي والجماهير المنشود
التفافها حوله من جهة ،وبين عملية
البناء االشتراكي القائمة على التوزيع
العادل حسب الجهد والعمل من جه ٍة
أخرى».
أض���اف« :ك��ان الف��ت�ا ً للنظر مدى
التقدّم الحاصل في جميع المناطق
التي شملتها الجولة وفي المجاالت
ك��اف��ة ،بنتيجة ع��م��ل� ّي��ة اإلص�ل�اح
واالن��ف��ت��اح الجارية منذ ثمانينات
والساعية أبدا ً إلى ردم
القرن الماضيّ ،
اله ّوة أينما برز قيامها ما بين مختلف
مقاطعات ال��ب�لاد ،كما بين األري��اف
توخيا ً
والمدن في داخل كل مقاطعةّ ،
لالرتقاء بمستوى معيشة الشعب
بجميع فئاته .ويُذ َكر هنا أنّ هذا كلّه
يحصل وسط حرص ثابت ومترجم
بتدابير وإجراءات ذات صلة في إطار
المؤسسات الحزبية والحكومية
على احترام حريات القوميات الـ56
والجماعات الدينيّة الخمس (الطاوية
والبوذية واإلسالمية والمسيحية
بش ّقيها الكاثوليكي والبروتستانتي)
الدّاخلة في تكوين الشعب الصيني،
وضمان حقوقها ،فضالً عن إشراكها
جميعا ً مشاركة فاعلة ومتوازنة
(بمعزل عن التفاوت العددي ما بينها)
في تحقيق النهضة الشاملة هذه».
وت��اب��ع« :لمسنا ،إل��ى ذل���ك ،من
المسؤولين الذين التقيناهم اعتبارهم
أنّ اإلنجازات التي تح ّققت حتى اآلن ما
زالت غير كافية على رغم أهميّتها ،وأنّ
تحقيق الحياة ال ّرغيدة فعالً لجميع
الصينيّين ما زال يستدعي الكثير من
البذل والجهد».
وقال« :على عكس االنطباع السائد
في الخارج ،ال تعني عملية اإلصالح
واالنفتاح ،التي أسهمت في تطوير
الصين على النحو العظيم والمشهود
له ،أنّ الحزب الشيوعي الحاكم تخلّى
عن االشتراكية ،بل تعني بالعكس،
السعي إلى تعزيز النظام
ثباتا ً في ّ
االشتراكي باإلفادة من االستثمارات
الخارجية على قاعدة ضمان بقاء
غالبية الملكيّة ف��ي ال��ب�لاد ملكيّة
عامة».
لمس عند
وأش��ار إل��ى أنّ «ال��وف��د
َ
ال��م��س��ؤول��ي��ن الصينيين اهتماما ً
استثنائيا ً بتطوير عالقات بالدهم

(أحمد موسى)
مع لبنان وتعزيزها في المجاالت
كافة ،مع إشارتهم إلى رغبة عندهم
في االستفادة خصوصا ً من خبرات
اللبنانيين وقدراتهم في مجاالت المال
واألع��م��ال وال��خ��دم��ات وال��م��ص��ارف.
وك��ان إل��ى ذل��ك الفتا ً تشديدهم على
ّ
توخي دخول لبنان على خط العالقة
بين الصين والشرق األوسط بتزخيم
ه���ادف ل���دوره التقليدي المشهود
به كهمزة وص��ل بين ه��ذه المنطقة
من العالم والعالم األوس���ع ،فضالً
عن استعادة لموقع ك��ان له قديماً،
ّ
كمحطة هامة
منذ أي��ام الفينيقيين،
على «طريق الحرير» ال��ذي تسعى
الصين إلى إحيائه ،بحلّة متكيّفة مع
التح ّوالت االقتصادية المستجدّة،
طريقا ً لالزدهار والتنمية العائدين
بفوائدهما على جميع البلدان التي يمر
بها الطريق إيّاه .وقد خطا التعبير عن
هذا االهتمام الصيني بلبنان وبتطوير
ال��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي معه ،خطوة
عملية متقدّمة بمسارعة نائبة رئيس
لجنة الشؤون الخارجية في مقاطعة
سيتشوان السيدة ك��ان زي�لان ،في
اليوم التالي الجتماعها بالوفد ،إلى
منسق
البعث برسالة إلى رئيس الوفد ّ
لقاء األحزاب ُتعيد فيه تأكيد جهوزيّة
حكومة المقاطعة لالستثمار في لبنان
بوساطة الشركات الصينية ،وال سيّما
تلك المملوكة من الدولة ،في مجاالت
بناء ا ّلسدود والتنقيب عن مخزونات
ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي واس��ت��خ��راج��ه��ا
وتسويقها ،وتطوير األن��واع البديلة
من الطاقة وسواها من المشاريع ذات
الصلة بالبنيات التحتيّة».
ولفتَ الهاشم إلى أنّ زيالن «شدّدت
ت��ك��راراً ،خ�لال اجتماعها مع الوفد،
على تم ّني حكومتها مبادرة الحكومة
اللبنانية إلى إنشاء قنصليّة في مدينة
تشنغدو تكون هي الحاضنة الشرعية
من طرف الدولة اللبنانية للمبادالت
المرتقبة ،وبالتوازي مع ذلك إنشاء
خ���ط ن��ق��ل ج���� ّوي م��ب��اش��ر ل��ل��رك��اب
والبضائع بين تشنغدو وبيروت،
وعقد اتفاقيات ثنائية بين الجهتين
إلطالق حركة سياحية غير مسبوقة
حتى اآلن وتطويرها ما بينهما».
وقال« :أ ّكد المسؤولون الصينيّون
على اختالف مواقعهم دعم دولتهم
للبنان في مواقفه العادلة ال ّرامية
إلى إعادة بسط سيادته على جميع
أراضيه المحتلة ،وشجبها لالعتداءات
«اإلسرائيلية» عليه ،كما أعربوا عن

تأييد الصين لمقاومته الهادفة إلى
ردع المعتدين ،مع تثمينها لوقوف
لبنان المتواصل حتى اآلن إلى جانبها
في المحافل الدولية إزاء القضايا التي
التمسك بعدم انفصال
تعنيها ،كقضية
ّ
التيبت وتايوان عنها ،وتشديدها على
ّ
توخي مواصلة هذا التعاون المتميّز
بين البلدين».
أض�����اف« :أع�����رب ال��م��س��ؤول��ون
الصينيون أيضا ً عن استعداد بالدهم
للتعاون مع لبنان وال��دول العربية
على مكافحة التط ّرف الديني ،وال سيّما
بعدما تبيّن قدوم المئات من المسلمين
الصينيين إلى سورية ومشاركتهم
في القتال إلى جانب تنظيم «داعش»
اإلرهابي ض ّد الدولة السورية؛ كما كان
هناك تشديد من ِقبَلهم على ضرورة
أن يشمل التعاون الجوانب الثقافيّة
والدينيّة وتحقيق التنمية ،بما في ذلك
تقديم صورة صحيحة عن الدين لمنع
تغلغل األفكار المتط ّرفة».
وأش��ار إلى أنّ الصينيين «أع��ادوا
أي��ض �ا ً وأي��ض��ا ً تأكيد دع���م الصين
ل��س��وري��ة ف��ي محاربتها ل�لإره��اب،
وكذلك دعمها القضية الفلسطينية،
تمسكها بالمبدأ المعتمد
مع تأكيدهم ّ
من قبلها في مجال العالقات الدولية،
وهو يقضي بأن تكون عالقات الدول
ما بينها مبن ّية على االحترام المتبادل
ّ
التدخل
وحفظ السيادة ،فضالً عن عدم
في الشؤون الداخلية».
وختم« :لمسنا استعدادا ً كبيرا ً لدى
األصدقاء الصينيّين لتعزيز العالقات
مع لبنان وتوطيدها في المجاالت
كافة ،أ ّم��ا الحكومة اللبنانية فيبقى
عليها ألاّ ت��ف�وِّت على ال��ب�لاد انتهاز
الفرصة ال ُمتاحة من هنا ،وهي على
جانب كبير من األهمية بالنظر إلى ما
تمتلكه الصين من خبرات في مجاالت
الطاقة والكهرباء وبناء السدود وما
إليها جميعاً ،وإلى ما يمكن أن تح ّفزه
من سيّاحها الذين يُعدّون بالماليين
سنويا ً للسياحة في لبنان ،مع العلم
ب��أنّ الصين ،كما يفترض ،ال تش ِّكل
حساسية أليّ طرف من األط��راف في
لبنان تحول دون قبول التعاون معها
واالس��ت��ف��ادة م��ن خبراتها لمعالجة
البعض المزمن من أزماتنا الخدماتية
واالقتصادية».

أحزاب البقاع

بدورها ،عقدت األح��زاب الوطنية
والقومية في البقاع اجتماعها الدوري

في مق ّر الحزب الديمقراطي اللبناني
في راشيّا ،وجرى تداول المستجدّات
الصعيدين المحلّي واإلقليمي.
على ّ
ورأى المجتمعون في بيان ،أنّ
«اه��ت��راء ال��دول��ة ومؤسساتها خالل
م��وج��ة الفضائح المتناسلة التي
تجتاحها ،يطرح م��ج �دّدا ً إشكاليّة
ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��اس��ي األب الشرعي
للتحاصص والفساد ،وال���ذي باتَ
إصالحه مطلبا ً جامعاً ،والمدخل
الحقيقي لذلك قانون انتخاب يقوم
على النسبيّة ولبنان دائرة واحدة».
ودع���وا إل��ى «معاقبة المرتكبين
والمتو ّرطين في مل ّفات الفساد ورفع
الغطاء عنهم وإن��زال أش ّد العقوبات
بهم ،م��ن خ�لال تحرير القضاء من
الضغوط والمؤ ّثرات السياسية».
وأ ّك����دوا «ض���رورة تعزيز ق��درات
الجيش اللبناني لمواجهة اإلره��اب،
وإخ���راج مسألة تسليح المؤسسة
العسكريةمندائرةالتجاذبالسياسي
وعدم تركه في العراء هدفا ً العتداءات
اإلره��اب��ي��ي��ن وال��ب��ح��ث ع��ن م��ص��ادر
تسليح غير مشروط ،خصوصا ً أنّ هذا
الشرط تو ّفر بالجمهورية اإلسالمية
اإليرانية».
ودع���ا المجتمعون «ألن تكون
االنتخابات البلديّة فرصة إليصال
أصحاب الكفاءات خدمة للتنمية ،ال
ساحة تجاذب سياسي وحزبي».
ولفتوا «إلى ضرورة قيام ا ّتصاالت
مباشرة بين الحكومتين اللبنانية
وال��س��وري��ة ل��ح��ل أزم���ة النازحين
ّ
م��ؤش��رات عن
ال��س��وري��ي��ن ،ف��ي ظ��ل
التوطين بدتْ من خالل مؤتمر لندن
وزي��ارة ب��ان كي م��ون الغامضة إلى
لبنان».
ودانوا «قرار حجب قنوات لبنانيّة
عن قمر نايل سات» واعتبروه «اعتدا ًء
على اإلعالم اللبناني المقاوم يتكامل
مع وصم المقاومة باإلرهاب ،خدم ًة
للمشروع الصهيوني في المنطقة».
ووج��ه��وا «التحية إل��ى الجيش
ّ
العربي ال��س��وري وق���وى المقاومة
بتحرير تدمر من العصابات اإلرهابية،
كنقطة ت��ح � ّول على ط��ري��ق تحرير
واستعادة كامل التراب السوري ودحر
مؤامرة تقسيم سورية».
ورفضوا « َم ْذهَ َب َة األمة» ،مؤ ّكدين
«ضرورة العودة إلى العروبة الجامعة
وفي قلبها قضيّة فلسطين كعنوان
أوح���د ألي إج��م��اع ع��رب��ي عبر دعم
انتفاضة شعبها ونضاله المستمر».
واعتبر المجتمعون أنّ «كالم األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
عن ضرب المنشآت النووية في الكيان
الصهيوني بمثابة امتالك سالح قوة
ال ّردع ،ما يعني توازنا ً استراتيجيا ً مع
العدو وتجريده من آخر عناصر قوته،
وهذا ما عجز العرب عن تحقيقه على
نوعي
مدى سنوات الصراع ،وانتصار
ّ
لخيار المقاومة على منطق الخضوع
والتسويات االستسالمية».
وأدانوا «خرق أذربيجان الهدنة مع
أرمينيا ،كاستكمال للدور التركي في
تأجيج النزاعات في محاولة للضغط
على ال���دور ال��روس��ي ف��ي ال��ق��وق��از،
وال���ذي ك��ان ل��ه ال���دور ال��م��رك��زي في
الح ّد من طموحات األتراك في سورية
والمنطقة».

مزيد من ردود الفعل الم�ستنكرة قرار «نايل �سات»:
يندرج �ضمن الحرب المتوا�صلة على المقاومة لم�صلحة «�إ�سرائيل» والتكفير
أث��ار ق��رار شركة «ن��اي��ل س��ات» حجب قناة
«المنار» مزيدا ً من ردود الفعل المستنكرة القرار،
مشير ًة إلى أ ّنه يندرج في إطار الحرب المتواصلة
على المقاومة وهو يخدم العد ّوين الصهيوني
والتكفيري ،وأ ّك��دت أنّ «المنار» ستبقى صوت
المقاومة وفلسطين مطالب ًة الحكومة باتخاذ ما
يكون مناسبا ً إلعادة ّ
بث القناة.
ووص���ف ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس اإلس�لام��ي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن إجراء
«تعسفي وجائر ال يستند
«نايل س��ات» بأ ّنه
ّ
إلى أيّ معايير مهنيّة ،وينافي الحق والحقيقة،
ويش ِّكل انتهاكا ً للحرية اإلعالمية التي كانت
جمهورية مصر العربية أحد قواعدها في العالم
العربي واإلسالمي» .وأ ّكد أنّ «هذا القرار ليس له
ما يب ّرره على اإلطالق ،وعلى إدارة النايل سات
التراجع عنه إذ يفاقم من أج��واء التو ّتر الذي
تشهده منطقتنا العربية ،فيما المطلوب أن يفتح
العرب والمسلمون كل قنوات التواصل واالتصال
فيما بينهم».
وأ ّك��د قبالن «أنّ قناة المنار تعبّر عن صوت
المقاومة في عالمنا ،وهي تخدم قضايا الوحدة
وال��م��م��ان��ع��ة ،وت��ت��ص �دّى ل�لإع�لام الصهيوني
والتكفيري ،وتحتضن القضايا المح ّقة للشعوب
مجانية
العربية واإلسالمية ،وحجبها خدمة ّ
للكيان الصهيوني وحلفائه».
واعتبر األمين العام لحركة النضال اللبناني
العربي النائب السابق فيصل ال��داود في بيان،
أنّ هذا القرار «يك ّمل القرار ال��ذي ا ّتخذته إدارة
«عربسات» قبل أشهر بضغط من دول خليجية،
بما يضر في المحطات التلفزيونية اللبنانية،
والمستهدَف منه مباشرة محطة «المنار» ،أل ّنها
ص��وت وص���ورة المقاومة التي هزمت العدو
«اإلسرائيلي» في إعالمها الحربي ال��ذي أفضى
صدقيّة على اإلع�لام العربي ال��ذي ك��ان يكذب
على الشعب العربي ،وكان من نتائجه هزائم في
الصراع العربي -الصهيوني ،الذي جاء اإلعالم

المقاوم ليغيِّر في وعي ليس الرأي العام العربي
فقط ،ب��ل ف��ي الكيان الصهيوني ال��ذي يستمد
أسس لثقافة المقاومة
معلوماته من «المنار ،الذي ّ
ورفض التطبيع ،وح ّرك شعوبا ً ض ّد حكامها».
وأ ّكد الشيخ عفيف النابلسي ،بعد لقائه رئيس
المركز الوطني في الشمال كمال الخير« ،أنّ كل
المحاوالت القائمة حاليا ً إلطفاء صورة «المنار»
أو إلسكات صوتها لن ُتجدي نفعا ً ألصحابها ،بل
سترت ّد عليهم خزيا ً وعاراً».
وشدّد «على أ ّننا لن نقبل بمنطق إلغاء اآلخر،
وستبقى المنطقة العربية قائمة على التن ّوع
والتعدّد الثقافي والسياسي والديني ،وسيبقى
الصوت الرافض لإلرهاب «اإلسرائيلي» والتكفيري
يصدح عالياً ،وستبقى الصورة الحقيقية للمقاومة
ناصعة» ،مؤ ّكدا ً أنّ «وق��ف ّ
بث «المنار» غاية
سعودية ،ومطلب «إسرائيلي» ،وهو ترجمة فعل ّية
السلطاتالسعوديةو«اإلسرائيلية»
لالتفاقاتبين ّ
لالستفراد بالفضاء ثقافيا ً وسياسياً».
ّ
الشغيلة» في
ورأى المكتب اإلعالمي لـ«رابطة
بيان« ،أنّ قرار إدارة «نايل سات» مخالف للقواعد
والقوانين التي تحكم العالقة بين المحطات
الفضائية و«ن��اي��ل س���ات» ،ويش ّكل خضوعا ً
إلمالءات وضغوط الحكومة السعودية».
أض��اف البيان ،أنّ «المنار ،التي عجز العدو
الصهيوني في حرب تموز عن إسكاتها ،ستبقى
صوت المقاومة العربية التي ُتضيء عتمة العرب،
وتفتح األ ُ ُف��ق أمام تح ّررهم وانعتاقهم من واقع
االحتالل واالستعمار والتبعية ومن الفكر اإلرهابي
التكفيري ،ولهذا فإنّ قرار وقف ّ
بث «المنار» إ ّنما
هو اعتداء على األمة وقواها التحررية ،ومحاولة
إسكاتها وحجبها عن الرأي العام العربي والعالمي
ستبوء بالفشل».
ودع��ا «أح��رار العالم وشرفائه إلى التصدّي
لهذا ال��ق��رار الجائر ،وال��وق��وف تضامنا ً ودعما ً
لصوت المقاومة والعروبة والوحدة والعدالة
االجتماعية».

وأشا َر لقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية
في بيان اليوم،
إلى أنّ حجب «المنار» «يأتي في سياق الحرب
ال ُمعلَنة على المقاومة بعد سلسلة االنتصارات
التي ح ّققتها ض ّد العدو التكفيري ومن وراءه».
وأ ّك���د أنّ «ال��م��ن��ار» «ستبقى قناة الشعوب
العربية واإلسالمية وأحرار العالم الذين يرفضون
الخضوع لهيمنة العدو الصهيوني وإدارة الش ّر
األميركية» ،ودعا «الحكومة اللبنانية وال��وزراء
المعنيّين إلى التح ّرك لحماية اإلعالم اللبناني من
تعسفية».
هكذا إجراءات وقرارات ّ
وأعلنت إدارة اإلع�لام والتوجيه في حركة
الناصريّين المستقلين  -المرابطون في بيان ،أنّ
«كل الذرائع والمبررات التي وردت في ما يتعلّق
بوقف ّ
بث قناة «المنار» عن قمر «نايل سات»،
تصب في خانة واحدة تؤ ّكد أنّ
هي مب ّررات واهية
ّ
«المنار» كانت وستبقى منبر المقاومين اإلعالمي
األس��اس��ي ،والركيزة األول��ى للدعوة إل��ى حرية
أبناء األمة وإعالء شأن المقاومة والنضال من أجل
تحرير كل فلسطين».
أض��اف البيان« :سيبقى «المرابطون» مع
«المنار» حتى تحقيق األهداف في الحرية والتقدم
واالزده��ار ،والع ّزة والقوة التي تقضي على كل
المحاوالت الهادفة إل��ى إضعاف األم��ة ،وزرع
ّ
الشقاق والفتنة بين جميع أطيافها».
أنّ
ولفتتْ «جبهة العمل اإلسالمي» إلى قرار
نايل سات أتى «بعد قرار وزراء الخارجية العرب
في القاهرة الذي نعتَ حزب الله المقاوم بتنظيم
إرهابي ،ما ّ
يدل على وجود نيّات ُمبيّته و ُمسبقة
لمنع وحجب أي نشاط له عالقة بالمقاومة ض ّد
العدو الصهيوني وض ّد اإلرهاب التكفيري».
وأ ّك��د رئيس «لقاء علماء ص��ور» الشيخ علي
ياسين ،أنّ «المنار» «لم تكنْ يوما ً إلاّ داعية للوحدة
العربية واإلسالمية ووحدة الشعوب ،ولم تدخل
الصراعات الطائفية أو المذهبية ،لهذا نشجب
في ّ
و ُندين بشدّة إسكات هذا الصوت الدّاعي للممانعة

والوحدة».
ودعا المكتب اإلعالمي في «حركة األمة» إدارة
قمر «نايل س��ات» إل��ى «إع���ادة النظر بقرارها،
فقناة «المنار» كانت وستبقى صوت فلسطين
وصوت الشعوب الرافضة للهيمنة ،وعنوان للع ّزة
والكرامة والحرية».
واستغرب رئيس جمعية «قولنا والعمل»
الشيخ أحمد ّ
القطان« ،التضامن الخجول وردّة
الفعل المتواضعة تجاه هكذا قرار» ،وطالب «وزير
اإلعالم خصوصاً ،والحكومة مجتمعة باتخاذ ما
يكون مناسبا ً إلعادة ّ
بث قناة «المنار» أو ا ّتخاذ
موحد لمواجهة المسؤولين عن هذا القرار
موقف ّ
في مؤسسة نايل سات».
وح � ّي��ا «ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي ق��ن��اة ال��م��ن��ار إدار ًة
وموظفين» ،مؤ ّكدا ً أ ّنها «ستبقى صوت المقاومين
على امتداد العالم ،وص��وت الوحدة اإلسالمية
والوطنية والدّاعمة للقضية الفلسطينية التي
كانت وستبقى في أولويات القناة».
وأ ّك��د األمين العام لـ«التيار األسعدي» معن
األسعد ،أنّ قرار وقف ّ
بث المنار «هو حلقة من
مسلسل الحرب المفتوحة على المقاومة وقوى
الممانعة والعروبة» ،معتبرا ً أنّ «ما يحصل يأتي
على خلفيّة النزاع اإليراني  -السعودي ،وإذا ما
استمر التصعيد بينهما فسيؤدّي إلى أكثر من
ذلك ،وقد يكون تفجير األوضاع األمنية في لبنان»،
مطالبا ً بـ«تحييد لبنان عن هذا النزاع المتفاقم».
ودعا رئيس «اللقاء التضامني الوطني» الشيخ
مصطفى ملص ،إلى «التح ّرك فورا ً لدى الجهات
المختصة على الصعيد العالمي والعربي ،لمنع
ّ
كل التعدّيات التي تما َرس بحق حرية اإلعالم
المصونة في الدستور» .كما دعا «إدارة قمر نايل
سات إلى إعادة النظر بقرارها الالمهني ض ّد قناة
«المنار» ،التي كانت وستبقى صوت فلسطين
وصوت المستضعفين وعنوان العزذة والكرامة
والحرية».

زار وفد من الحزب السوري القومي
االجتماعي برئاسة رئيس المكتب
السياسي المركزي في الحزب الوزير
السابق علي قانصو «تج ّمع العلماء
المسلمين» في مركزه في حارة حريك،
وكان في استقبال الوفد أعضاء الهيئة
اإلداري����ة ،وت�� ّم البحث ف��ي األوض��اع
السياسية.
وعقب اللقاء ص ّرح قانصو« :زيارتنا
تأتي في سياق التشاور الدائم حول
كل المستجدّات السياسيّة ،سواء في
يتصل منها بالصراع في سورية أو
ما ّ
االعتداءات «اإلسرائيلية» المستمرة
على لبنان ،أو في ما يعني الوضع
ال��داخ��ل��ي اللبناني .كانت وجهات
النظر متقاربة إل��ى ح�� ّد التطابق،
ونحن نرى معا ً أنّ العدو األوحد لهذه
األم��ة وال���ذي يتهدّدها ف��ي الصميم
هو العدو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،وال خيار
أم��ام شعبنا ل��ردع ع��دوان هذا العدو
واستعادة ح ّقنا السليب في فلسطين
إلاّ خيار المقاومة ،كما أنّ الجماعات
اإلره��اب��ي��ة التكفيرية ال تق ّل خطرا ً
عن ه��ذا العدو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،فهي
تتهدّد وحدتنا وثقافتنا وجيوشنا،
وبالتالي تتهدّد وجودنا .إنّ مواجهة
هذا الخطر اإلرهابي تندرج في سياق
ح��م��اي��ة مجتمعنا م��ن ش���رور ه��ذه
العصابات التكفيرية .ونحن نثمِّن
معا ً التضحيات الجِّ سام التي يبذلها
الشعب ال��س��وري والجيش العربي
السوري بقيادة سيادة الرئيس بشار
األس��د ،وما اإلن��ج��ازات األخيرة التي
تح ّققت في الميدان السوري إلاّ ثمرة
لهذا الصمود».
واستنكر حجب ق��ن��اة «ال��م��ن��ار»
عن «نايل س��ات» ،واضعا ً هذا القرار
المصري «في سياق الحملة الممنهجة
على المقاومة والتي كان من حلقاتها

قانصو وعبدالله
حجب «المنار» عن «عرب سات» ،ومن
تجليّاتها أيضا ً تصنيف حزب الله من
دول الخليج وغيرها على أ ّن��ه حزب
إرهابي ،وهذا ظلم وافتراء».
بدوره قال رئيس الهيئة اإلدارية في
التج ّمع الشيخ حسان عبد الله« :أ ّكدنا
أنّ المقاومة اإلسالمية والوطنية هي
أش��رف ظاهرة م � ّرت في أمتنا ،وهي
تعبير عن األصالة والع ّزة التي ت ّتسم
بهما ه��ذه األم���ة ،ل��ذا تكالبت عليها
كل قوى الشر .وبعد فشل المشروع
الصهيوني المباشر أُنتج لنا مشروع
صهيوني بديل هو الحركة التكفيريّة
ال��ت��ي تعمل ه��دم �ا ً ف��ي ج��س��م األم��ة
لمصلحة هذا الكيان .واتفقنا على أنّ
محاربة المشروع التكفيري تأتي في
سياق محاربة المشروع الصهيوني».
واستنكر «قرار «نايل سات» حجب
قناة المقاومة «المنار» ،والذي يأتي في
سياق الحرب التي تحدّثنا عنها ،وإذا
د ّققنا في ما تواجهه هذه القناة ،وهو

العدو الصهيوني والتكفيري ،ي ّتضح
لنا أنّ القرار جاء من هذا المحور ،وإنْ
ن ّفذته لألسف نايل سات ،ونحن نعوِّل
على وطنية الشعب ال��م��ص��ري في
مواجهة هذا القرار».
واستغرب «اعتقال الشباب الذين
ح ّركتهم حميّتهم وعنفوانهم ليقوموا
بعمل ر ّدا ً على م��ا نشرته صحيفة
«الشرق األوسط» ،في حين أنّ الدولة
لم تح ّرك ساكنا ً ا ّتجاه الصحيفة التي
أساءت إلى الوطن».
وس�����أل« :ل���م���اذا ت��م��ي��ي��ع مسألة
اإلنترنت غير الشرعي؟ ول��م��اذا لم
تتح ّرك الجهات القضائية لتقديم
المتو ّرطين إل��ى القضاء؟ وم��ن هي
الجهات التي تضغط على الجسم
القضائي لمنعه م��ن القبض على
المتو ّرطين؟ ول��م��اذا أخ��ذ األم��ور في
ا ّت��ج��اه حصر الجريمة بالموضوع
ّ
التجسس
وغض النظر عن
االقتصادي
ّ
لمصلحة الكيان الصهيوني؟».

«اللقاء الوطني» :لإ�صالح يق�ضي على الف�ساد
وقانون انتخابي على الن�سبيّة والدائرة الواحدة

مراد مترئسا ً اللقاء الوطني
رأى «اللقاء الوطني» في بيان بعد اجتماعه الدوري
في مكتب الوزير السابق عبد الرحيم م��راد وبرئاسته،
أنّ «الفساد المستشري الذي يظهر بصورة متالحقة في
مؤسسات الدولة ،والذي يُنذر بوصول اإلدارة إلى حال
الحس الوطني وطبيعة
االهتراء الكلّي ،ينتج من انتفاء
ّ
تركيب مؤسسات ال��دول��ة وف��ق محاصصة سياسيّة
وطائفيّة غير كفوءة وغياب المؤسسات الرقابية ،فمن
ّ
ملف النفايات وم��ا رافقه من نهب للمال العام وملف
َ
بصحة المواطن وحياته
المسرطن ال��ذي يفتك
القمح
ّ
واإلتجار بالبشر وصوال ً إلى فضيحة اإلنترنت وما تعنيه
من اختراق أمني ألس��رار الدولة ومؤسساتها األمنيّة،
ِّ
يؤشر إلى أنّ لبنان أصبح ُمستباحا ً على كل المستويات
البيئيّة واألمنيّة واالقتصادية ،وهذا يتطلّب من كل القوى
السياسية أن تدرك معاني هذه المخاطر والعمل بصدق
لتحقيق إصالح سياسي وإداري يُحاصر الفساد ويقضي
عليه رأفة بلبنان وإنسانه».
وجدّد «اللقاء» تأكيده أنّ «المدخل الحقيقي لإلصالح
السياسي واإلداري يكون عبر إقرار قانون انتخابي عادل
ومنصف على قاعدة النسبيّة ولبنان دائ��رة انتخابية
مؤسسات الرقابة واستقاللها عن أي
واحدة ،وتعزيز دور
ّ
مرجع سياسي بما فيها احترام استقالليّة القضاء ،وبغير
ذلك سيتح ّول الحوار إلى مضيعة للوقت وملهاة لن تقدّم
حلوال ً ناجعة في بلد سقطت فيه المح ّرمات».
وفي موضوع االنتخابات البلدية ،رأى في «إجرائها
بموعدها القانوني أمرا ً يح ّقق ديمقراطية المشاركة في
وضخا ً
ّ
إدارة العمل البلدي ،وتجديدا ً لمسيرة اإلنماء

لدماء جديدة في شرايين الحياة األهلية ،خصوصا ً في
ظل عجز الدولة عن القيام بواجباتها» ،داعيا ً «كل القوى
السياسية إلى المساهمة في تطوير الحياة البلدية بروح
السلم األهلي ،وفي حال تع ّذر
التوافق والحرص على ِّ
التوافق اعتماد التنافس الحر والديمقراطي بعيدا ً عن
االنقسام الذي يأخذ الطابع السياسي والعائلي» ،واعتبر
أنّ «نجاح االنتخابات البلدية سيكون عامالً مح ّفزا ً لنجاح
االنتخابات النيابية».
وت��و ّق��ف «ال��ل��ق��اء» عند «غ��ي��اب قناة «ال��م��ن��ار» قناة
المقاومة ،والقنوات األخرى عن الفضاء العربي» ،فأ ّكد
«حرية الكلمة واإلعالم الحر» ،مطالبا ً بأن يكون «الفضاء
م ّتسعا ً للتيارات السياسية كافة ،التي تراعي حدود الكلمة
الح ّرة والملتزمة».
من ناحي ٍة ثانية ،استهجن «الدعوى األمميّة لتحريك
مسألة الصحراء الغربية التي تم ّثل محاولة مفضوحة
لنقل ال��ص��راع إل��ى المغرب العربي كي يُصيب كل من
الجزائر والمغرب ،ويُدخلهما في اقتتال يك ّمل الصورة
التي تشهدها األمة العربية من تم ّزق وانقسام» ،داعيا ً إلى
ّ
المفخخة التي تريد
«يقظة عربية من هذه التصريحات
إدخالنا في صراعات جديدة ال تخدم إلاّ أعداء األمة».
من جه ٍة أخرى ،رأى مراد في تصريح ،أنّ الحل والفضائح
التي تطالعنا يوميا ً «واحد ال غير ،وعبثا ً محاولة الته ّرب
أو التفتيش عن غيره :قانون انتخابي على قاعدة النسبيّة
الكاملة ولبنان دائرة واحدة ،وحق االقتراع لسن  18سنة،
وانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة».

لقاء بيروتي عر�ض لالنتخابات البلدية:
لك�سر احتكار قرار العا�صمة
ّ
نظم «مؤتمر بيروت والساحل للعروبيّين اللبنانيين»
لقا ًء بيروت ّيا ً في مركز توفيق طبارة ،عرض أوضاع بلدية
بيروت واستحقاق االنتخابات البلدية ،بمشاركة رئيس
«منبر الوحدة الوطنية» خالد الداعوق ،مجلس بيروت في
الموحدة
«المؤتمر الشعبي اللبناني» ،ومم ّثلين عن «الجبهة
ّ
لرأس بيروت»« ،حركة الناصريين المستقلين  -المرابطون»،
«جمعيّة األرز»« ،تج ّمع اللجان وال��رواب��ط الشعبية»،
«اللجنة االجتماعية الشعبية في الطريق الجديدة»« ،تج ّمع
شباب البسطة»« ،االت��ح��اد النسائي الوطني»« ،شباب
الحراك الشعبي»« ،لقاء الحقوقيين المستقلين»« ،رابطة
أبناء بيروت»« ،جمعية حقك تفرح»« ،جمعية شباب عائشة
بكار»« ،نادي جمال عبد الناصر» ،إضاف ًة إلى عدد من مخاتير
بيروت وأطباء ومهندسين ومحامين.
وأف��اد بيان للمؤتمر ،أنّ «المجتمعين بحثوا في أسماء
ّ
مرشحين لعضوية البلدية والمختارين ،وق � ّرروا مواصلة

االجتماعات واالنفتاح على كل المؤسسات األهلية الستكمال
البحث والتواصل مع المرشحين المؤهّ لين لهذه المه ّمة
اإلنمائية .وا ّتفقوا على كسر احتكار قرار بيروت المعروفة
بالتعدّدية السياسية ،واس��ت��ع��ادة دوره���ا ودور أهلها
وسكانها ،وتأكيد خصائص بيروت وطبيعتها في االنفتاح
والتمسك بالوحدة الوطنية».
ّ
منسق عام المؤتمر كمال شاتيال كلمة ،قال فيها:
وألقى ّ
«هذا اللقاء التشاوري بين العائالت والوجهاء والنقابات
موحد من
والمؤسسات األهلية يهدف إل��ى بلورة موقف
ّ
االنتخابات البلدية ،والبحث ف��ي إم��ك��ان تشكيل الئحة
من الناشطين ذوي الكفاءة للنهوض بالبلدية على كل
المستويات».
ومن جهته ،تحدّث خالد الداعوق عن االنتخابات السابقة،
وقال« :لم يرضخ أحرار بيروت للّوائح المعلّبة ،بل نالوا آالف
األصوات».

