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وفد فرن�سي جال على �سالم وعون وبا�سيل ودروي�ش

لقاء ت�ضامني ر�سمي ونيابي و�سيا�سي و�إعالمي حا�شد مع «المنار»

شدّد وفد «تنسيقيّة المسيحيين
المشرقيين في خطر» ،على ضرورة
أن ي��ك��ون للبنان رئ��ي��س مسيحي
قوي على قدر حجمه التمثيلي كون
هذا البلد يضطلع بدور مصيري في
المنطقة ،ف��ي إط��ار تثبيت السالم
بالتعاون مع الغرب.
ب����ه����دف اس���ت���ط�ل�اع أوض������اع
المسيحيين ف��ي ال��م��ش��رق ،وتف ّقد
المهجرين منهم واألقليّات األخرى
المع ّرضين للتهميش في المنطقة
جال الوفد الذي يزور بيروت راهنا ً
ب��رئ��اس��ة ب��ات��ري��ك ك���رم وع��ض��وي��ة
برلمانيّين فرنسيين وأوروبيين على
كبار المسؤولين ،فزار السراي حيث
التقى رئيس الحكومة تمام سالم وت ّم
البحث في العالقات الثنائية.
كما زار الوفد رئيس تك ّتل التغيير
واإلص�لاح النائب ميشال ع��ون في
ال��راب��ي��ة بعد أن ك��ان التقى وزي��ر
ال��خ��ارج��ي��ة وال��م��غ��ت��رب��ي��ن ج��ب��ران
باسيل.
بعد اللقاء قال ك��رم« :ك��ان اللقاء
مع ال��وزي��ر باسيل واض��ح�ا ً ودقيقا ً
جداً ،وخرج عن اإلطار الدبلوماسي
التقليدي المصطنع ،وكان بعيدا ً عن
اللغة الخشبية وتناول الحقائق كما
هي .وقدّرنا جميعا ً ما قاله الوزير
باسيل وما ح ّذرنا منه ،وفهمنا أنّ
ث ّمة خطرا ً على لبنان وعلى الغرب،
وأنّ السياسة المنتهجة راهنا ً يمكن
أن توصلنا إلى الفوضى التي قد تع ّم
الشرق األوسط ولكن أيضا ً الغرب».
أض���اف« :ك��م��ا يجب أن نحارب
مساعي تغييب المسيحيين الممنهج
ع��ن ال��ش��رق ،بينما يجب أن يجد
المسيحيّون في لبنان مكانهم في
السياسة ،كما ق��ال الوزير باسيل،
إذ ليس من المقبول أن يت ّم تهميش
المجتمع المسيحي في لبنان سياسياً،
اّ
وأل يكون هناك رئيس قوي في لبنان
ونحن نتشارك وجهة النظر هذه مع
الوزير باسيل ،ونعتقد أنّ على لبنان
أن يكون له رئيس مسيحي على قدر
حجمه التمثيلي ،ألنّ لبنان يضطلع
بدور مصيريّ في إطار تثبيت السالم
بالتعاون مع ال��غ��رب ،وه��ذا ال��دور
المطلوب من لبنان ال يمكن القيام به
من دون رئيس قوي».
ور ّدا ً على سؤال ،قال كرم« :علينا
أن ُنعيد مراجعة السياسة التي
نعتمدها مع دول المنطقة التي ت ّتسم
بالغموض» ،الفتا ً إل��ى أ ّن��ه «يجب
الخروج من هذا الغموض ،وأن ُنعيد

ع��ق��دت وس��ائ��ل اإلع��ل�ام وال��ق��وى
السياسية واالجتماعية لقا ًء تضامن ّيا ً
ح��اش��دا ً مع قناة «المنار» في فندق
الكورال بيتش أمس ،احتجاجا ً على
وقف ب ّثها عبر «نايل سات» ودفاعا ً عن
حرية اإلعالم.
حضر اللقاء مم ّثل الرئيس الدكتور
سليم ال��ح��ص رف��ع��ت ب���دوي ،وزي��ر
اإلع�لام رم��زي جريج مم َّثالً بالمدير
العام ل��وزارة اإلعالم الدكتور حسان
فلحة ،وزير الصناعة الدكتور حسين
الحاج حسن ،وفد من الحزب السوري
القومي االجتماعي ض ّم عضو الكتلة
القومية النائب د .مروان فارس ،عميد
الخارجية حسان صقر ،عميد اإلذاعة
واإلعالم وائل الحسنية ومدير الدائرة
اإلعالمية العميد معن حمية ،سفراء:
إي��ران محمد فتحعلي ،سورية علي
عبد الكريم علي وكوبا رينيه بارتس
سيبالو ،ال��ن� ّواب :حسن فضل الله،
علي المقداد ،الوليد سكرية ،نبيل
نقوال ،عباس هاشم ،ف��ادي األع��ور،
عبد المجيد صالح ،إميل رحمة ،عضو
المكتب السياسي في تيار «المرده»
س��ل��ي��م��ان ف��رن��ج��ي��ة م��م � ِّث�لاً النائب
سليمان فرنجية ،أمين عام الحزب
الديمقراطي اللبناني وليد بركات
مم ّثالً النائب طالل أرس�لان ،ال��وزراء
السابقون :رئيس الجامعة اللبنانية
الدكتور عدنان السيد حسين ،مروان
شربل ،بشاره مرهج ،عدنان منصور،
عصام نعمان ،ال��ن � ّواب السابقون:
إيلي الفرزلي ،نزيه منصور ،فيصل
الداود ،إميل إميل لحود ،رئيس تحرير
«البناء» ناصر قنديل ،زاهر الخطيب،
رئيس «المجلس الوطني لإلعالم»
عبد الهادي محفوظ ،مدير عام قناة
«المنار» الدكتور إبراهيم فرحات،
عضو المكتب السياسي في حزب الله
غالب أبو زينب ،مم ّثل حركة «أمل»
طالل حاطوم ،ناشر جريدة «السفير»
طالل سلمان ،اإلعالمية كرمى خياط،
رئيس المركز الوطني اللبناني كمال
خ��ي��ر ،الشيخ م��اه��ر ح��م��ود ،مم ّثل
حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان أبو
عماد الرفاعي ،وفد من إدارة اإلعالم
والتوجيه ف��ي «ح��رك��ة الناصريين
المستقلين – المرابطون» وشخصيات
إعالمية واجتماعية.
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كرم :النتخاب رئي�س قوي على قدر حجمه التمثيلي مداخالت �أ ّكدت التم�سك بالحرية وا�ستمرار �صوت المقاومة وال�شهداء

درويش مجتمعا ً إلى الوفد الفرنسي
مراجعة دور بعض ال��دول التي لم
يشأ الوزير باسيل تسميتها ،اّإل أ ّنني
سأس ّميها ،وهي السعودية وقطر،
وأيضا ً هناك دور لتركيا وه��و دور
معا ٍد ألوروبا» .
�س��ق مقاطعة
�
�ن
�
م
��ال
ب�����دوره ،ق�
ّ
أوروبا في التيار الوطني الحر إيلي
حداد« :يجب أن يتكامل عملنا بهدف
حفظ المجموعات المسيحية في
أرضها وتج ّذرها فيها» ،موضحا ً أنّ
«التنسيقيّة التي أُنشئت في فرنسا
في أيلول ُ 2013وج��دت في الوقت
ال��ذي ل��م يكن هناك أيّ حديث عن
المسيحية المشرقيّة سواء في فرنسا
أم في أوروبا».
وزار الوفد رئيس أساقفة الفرزل
وزح��ل��ة وال��ب��ق��اع ل��ل��روم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام يوحنا
دروي��ش في مطرانية سيدة النجاة
في زحلة بحضور ال��وزي��ر السابق
سليم جريصاتي ،النائب الفرنسي
من أصل لبناني إيلي عبود ،ميشال
سكاف ،قاضي التحقيق األول في
البقاع نقوال منصور ورئيس مجلس
إدارة مستشفى المشرق الدكتور
أنطوان معلوف.
ورح���ب دروي���ش بالوفد ،وألقى
ّ
كلمة ترحيبية ق���ال ف��ي��ه��ا« :تقع
مطرانيّة ال��روم الملكيين الكاثوليك
ج��غ��راف � ّي �ا ً ف��ي قلب مدينة زحلة،
وتش ّكل مثاال ً للتعايش بين الطوائف
اللبنانية المختلفة .صحيح أنّ زحلة
هي مدينة مسيحيّة ،ولك ّنها منفتحة
أيضا ً على جميع الصلوات ،ولذلك
اعتبرت عاصمة البقاع ،هذه المنطقة

(أحمد موسى)
المتعدّدة األدي���ان .نحن هنا نريد
أن نقول إ ّننا سعداء جدا ً الستقبال
ال�لاج��ئ��ي��ن ال��س��وري��ي��ن خ�ل�ال ه��ذه
الفترة ،وإ ّننا نأمل بكل إخ�لاص أن
يتم ّكنوا من العودة إلى ديارهم عندما
يعود الهدوء إليها».
ولفتَ دروي��ش إل��ى أنّ «الشعب
اللبناني الملتزم ج��دا ً بقِيم السالم
واألخ��وة والحرية ،يمكنه أن يقدّم
للعالم ك �لّ��ه م��ث��اال ً ج��ي��دا ً للتوازن
واالعتدال» .ودعا الوفد إلى «القيام
شخصيا ً بدور توفيقي بين مختلف
األطراف اللبنانية ،فانتخاب رئيس
جديد للجمهورية اللبنانية يؤدّي
بالتأكيد إلى وضع قانون انتخابي
ج��دي��د م��ن ش��أن��ه أن ي��و ّف��ر لجميع
الطوائف الدينيّة ،بما فيها الطائفة
المسيحية ،ف��رص��ة لتكون مم ّثلة
بطريقة عادلة ومنصفة».
وأ ّكد ر ّدا ً على سؤال ،أنّ «المطرانية
لم ولن تعمل من أجل التوطين».
وفي موضوع االنتخابات البلدية
في زحلة ،تم ّنى دروي��ش أن «نضع
يدنا بيد الجميع للوصول إلى توافق
في زحلة بين كل القوى ،لنتساعد كل
حسب طريقته لتكون زحلة مدينة
مميّزة في لبنان وفي الشرق ،نحن
على مسافة واح���دة م��ن الجميع،
ون��ت��م� ّن��ى أن يجتمع ك��ل ال��ف��رق��اء
ويؤسسوا معا ً بلدية ناجحة تليق
ّ
بزحلة وأهلها».
وفي الختام ،أقام درويش مأدبة
غداء في المطرانية على شرف الوفد
الفرنسي.

رحمة في غداء جمع ن ّواب ًا:
�أفراح لبنان تكتمل بانتخاب رئي�س
أقام النائب إميل رحمة غدا ًء جمع
ن ّوابا ً في فندق «كورال بيتش» ،وألقى
كلمة ق��ال فيها« :ف��ي زم��ان الخواء
السياسي ،يمأل لقاءاتنا الفراغ ،وتترك
مساحة للتواصل وال��ح��وار ،تباعد
بيننا القراءات والخيارات ،وتف ّرقنا
والسعي
المصالح ،لكن حب لبنان
ّ
إلى خدمته هما ما يجمعاننا».
أضاف« :ال يحق لنا في أيّ موقع
ك ّنا أن نرفع أسوار الفرقة ،والذهاب
بعيدا ً في مغامرات غير محسوبة،
تماما ً كالذين يذهبون إل��ى حتفهم
ط��وع إرادت��ه��م .وأن���ا شخصيا ً مع
�س��ك
ح��رص��ي ال��ش��دي��د ع��ل��ى ال��ت��م� ّ
باقتناعاتي الوطنية والسياسية
وثوابتي الواضحة والمعروفة ،أص ّر
على نهج األب���واب المفتوحة على
التالقي والتالقي والتالقي».
أض����اف« :إذا ك���ان ل��ك��ل خاتمة
مسك ،فإ ّنها موجهة إلى دولة رئيس
المجلس ال��ن��ي��اب��ي األس��ت��اذ نبيه
ب � ّري ال��ذي انتخب رئيسا ً لالتحاد
البرلماني العربي ،وه��و مستحق
لهذا المنصب الرفيع الذي سيوظفه،
من دون شك ،في خدمة لبنان ،وهو
مقتدر ومتم ّكن لما ي ّتسم به من صبر
وأن���اة وذك���اء ح���اد ،وإرادة صلبة

بدأ الحفل بالنشيد الوطني ،تاله
نشيد «المنار» ث ّم كلمة لإلعالمي في
المنار علي المسمار ،بعدها تحدّث
سلمان فقال« :من ال منطق له يحاول
إس��ك��ات أص��ح��اب المنطق ،وم��ن ال
قضيّة له يحاول إسكات كل أصحاب
القضايا« ،المنار» ُوجدت لتبقى أل ّنها
تعبّر عن ضمير هذه األمة ،أل ّنها تعبّر
بدماء الشهداء عن حق الناس بأن
يرفضوا الظلم والطغيان واالحتالل
اإلسرائيلي».
أضاف« :المنار هي صوت الشهداء
ال��ذي��ن ق �دّم��وا دم��اءه��م رخيصة من
أجل تحرير الوطن« ،المنار» صوت
هذه األمة وهي تكافح من أجل تحرير
أرضها وتحقيق سيادتها« ،المنار»
لن تسكت أبدا ً وكل هؤالء ،الحاضرين
والغائبين ،يؤ ّكدون أ ّنها صوتهم وأ ّنها
باقية».

فضل الله

جانب من الغداء
ُتعينه على تذليل الصعاب ،وحنكة
مميّزة ُتتيح له السير مستقيما ً بين
خطوط متع ّرجة ،من دون أن يتخلّى
ع��ن ثوابته الوطنية وف��ي مقدّمها
وحدة لبنان وشعبه ،وصون عيشه
الواحد ،وحق الشعب في مقاومة أيّ
غاصب محتل أو طامع كافر ،والحفاظ
على الدولة ومؤسساتها.
فهنيئا ً للبنان هذا اإلجماع العربي
ح��ول رئ��ي��س سلطته التشريعية،

وهنيئا ً للعرب بهذه القامة اللبنانية
التي تمتلك مك ّونات أبجدية الدفاع
عن الحق العربي أينما حلّت».
�رح��ب بكم ،وعسى أن
وختم« :ن� ّ
يتك ّرر اللقاء عندما تكتمل أف��راح
لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية
يُنهي حال الشغور ،وما يلي ذلك من
استحقاقات تؤدّي إلى إعادة تشكيل
السلطة ،سلطة منبثقة م��ن إرادة
الشعب».

خرازي اجتمع �إلى قادة الف�صائل

الرفاعي :ت�أكيد لدعم �إيران الق�ضية الفل�سطينية
عقد مستشار النائب األول للرئيس
اإلي��ران��ي محمد ص��ادق خ��رازي لقا ًء
موسعا ً مع قادة الفصائل الفلسطينية
ّ
في لبنان وأمين سر منظمة التحرير
الفلسطينية فتحي أبو عردات وبعض
المشايخ الفلسطينيين في مق ّر السفارة
اإلي��ران��ي��ة ف��ي بئر ح��س��ن ،بحضور
السفير اإليراني محمد فتحعلي.
وبعد اللقاء ،ق��ال مسؤول حركة
«الجهاد االس�لام��ي» ف��ي لبنان أبو
عماد الرفاعي« :اللقاء مع المستشار
األول للرئيس اإلي��ران��ي ،ه��و تأكيد
م���ن قِ��ب��ل ال��ج��ه��وري��ة اإلس�لام��ي��ة
اإلي��ران��ي��ة االس��ت��ق��رار بدعم القضية
الفلسطينية».
واعتبر أنّ «القضية الفلسطينية
ه��ي القضية األس����اس وال��م��رك��زي��ة
بالنسبة للجمهورية اإليرانية ،وأيّة
م���ح���اوالت م��ن ال��ب��ع��ض بالضغط
عليها ،وخصوصا ً من ِقبَل االستكبار،
تبقى الجمهورية اإلسالمية داعما ً
أساس ّيا ً ورئيس ّيا ً للشعب والقضيّة
الفلسطينيّة».

سلمان

خرازي وفتحعلي مع الفصائل
وق����ال« :إنّ ه���ذه ال��ق��ض��ي��ة هي
قضيّتها األول��ى ،وال يمكن بأيّ شكل
م��ن األش��ك��ال ال��ت��ف��اوض عليها أو
حولها ،وخصوصا ً أنّ هناك ق��رارا ً
واضحا ً أبلغنا فيه سعادة المستشار
بأنّ الجمهورية اإلسالمية لم تضع

القضية الفلسطينية على طاولة
المفاوضات مع الـ ،1+5وستبقى
القضيّة الفلسطينيّة قضيّة هذا
الشعب الصابر والمثابر والصامد
حتى استعادة الحقوق ،وتحرير
األرض الفلسطينية».

ث � ّم ألقى النائب فضل الله كلمة
لجنة اإلعالم واالتصاالت في المجلس
النيابي ،فقال« :نلتقي في هذا الصباح
لنتضامن جميعا ً م��ع حريّتنا ،مع
الكلمة المقاومة والصوت المقاوم،
ومع الصورة التي ال يمكن أن يحجبها
أي قرار».
الكوني ي ّتسع
أضاف« :هذا الفضاء
ّ
آلالف الفضائيات ،آلالف القنوات
التلفزيونية التي ّ
يبث بعضها السموم
والفتنة والفساد األخالقي ،ولكن هذا
الفضاء ُي��راد له أن يحجب عن قناة
للوحدة والمقاومة والقيم ،للمصداقية
هي قناة المنار».
وتابع« :نتضامن اليوم هنا في هذا
الجمع الذي يعبِّر عن هويّتنا اللبنانية
بتن ّوعها وبكل أطيافها واتجاهاتها ،في
السياسة والثقافة والدين ،تعبِّر عن
يتمسك بحريته،
لبنان الحقيقي الذي
ّ
فالدولة حين ُتستضعف ُتستهدف
في مالها العام أم في سيادتها أم في
أمنها ،لكن حريتنا اليوم هي واحدة من
مرتكزات بقائنا ،ومعنيّون اليوم من
خالل تضامننا مع «المنار» أن نتضامن
نتمسك بها ،وأن
مع هذه الحرية وأن
ّ
ُنبقي على بلدنا منبرا ً للصوت الحر
والموقف الشجاع ،وللمقاومة التي
تدافع عن القيم والوجود والسيادة».
وقال فضل الله« :في قضية المنار،
نحن ال نواجه قرارا ً سعوديا ً فحسب،
منسقا ً بين محاور
إ ّنما نواجه جهدا ً ّ
عدّة .نواجه مجموعة تحاول دائما أن
تستهدف هذه المقاومة ،نواجه جهدا ً
منسقا ً «إسرائيلياً» سعوديا ً برعاية
ّ
أميركية .ومن خالل ذلك نرى نسخ
العقوبات التي تصدر عن الواليات
المتحدة االميركية هي نفسها التي
تصدر في «إسرائيل» ،ولألسف الشديد
تصدر ف��ي السعودية وواح���دة من
اللوائح األساسية هي قناة «المنار»،
أل ّنها تم ّثلنا وتم ّثل صورتنا وتم ّثل
لبناننا الذي يُراد له أن يغيب ليكون
على ص��ورة ما نشاهده في عالمنا
العربي واإلسالمي».
وت��اب��ع« :ف��ي قضية «المنار» ،لم
تستطع آل��ة ال��ح��رب «اإلسرائيلية»
في تموز  2006أن تحجب صورتها
وصوتها ،وفي قضية «المنار» اليوم،
المنسق
ما كان مخبّأ من ذلك الجهد
ّ
المشترك في تموز  2006والذي ظهر
ال��ي��وم علناً ،ل��ن يستطيع أي��ض�ا ً أن

القناة .وقد دعونا وفدا ً من «المنار» إلى
روم��ا ليشارك ،في مناسبة ،إليصال
صوتها إلى أوروبا».
أض���اف« :ن��ح��ن نعيش ف��ي عالم
يختلف تماما ً ع��ن ال��م��اض��ي ،حيث
أصبح اإلعالم أقوى بكثير من الدبابات،
ألنّ اإلعالم هو الحقيقة اليوم .لذلك في
مناطق عديدة في العالم هجمة شرسة
على اإلع�ل�ام وك��ل م��ن ي��غ � ّرد خ��ارج
السرب».
ورأى أنّ «المشكلة ليست فقط
مع «المنار» ،فقد عُ ّتمت قناة «برس.
تي.في ».في أوروبا ،وهناك سياسيّون
ف��ي أوروب�����ا وال���والي���ات المتحدة
يحاولون حجب قناة «روسيا اليوم»،
وه��ي تضاهي ه��ؤالء السياسيّين».
وقال« :علينا أن نقف ض ّد هذه الحملة
وإل سيكون المستقبل سيّئا ً
الشرسة اّ
للغاية ،وستتكلم قوة واحدة ونعود
إلى القرون الوسطى».

فرحات

وألقى فرحات كلمة قناة «المنار»
التي توجه فيها إلى إدارة «نايل سات
بالقول« ،إ ّنكم أنتم أكثر من غيركم
مبني على
تعرفون أنّ ق��رارك��م غير
ّ
أي وق��ائ��ع حقيقية ،وأن��ت��م تعلمون
خلفيّته ونحن نعلمها كذلك ،لكن هذا
ال يعفيكم من مسؤوليتكم ،فأنتم الجهة
التعاقدية المسؤولة واأليام ستكشف
حجم الخطأ الذي ارتكبتموه ،ومع ذلك
ندعوكم مرة أخرى إلى إعادة النظر في
هذا القرار والعودة عنه «فالعودة عن
الخطأ فضيلة».

المرابطون

يحجب صوت وصورة «المنار» ،فهذا
الفضاء الواسع ي ّتسع لـ«المنار» كما
ت ّتسع كل هذه القلوب المجتمعة اليوم
وكل مح ّبي «المنار» ،وألف تحية على
وتمسكم
مشاركتكم وعلى حضوركم
ّ
بالحرية ال ُمصانة بدستورنا الوطني
اللبناني ،وبقوانينا وبقوانين السماء
وقوانين أه��ل األرض ،وستظل هذه
الحريةعنوانا ًللبنان،وستظل«المنار»
صوتا ً للمقاومة ولفلسطين والقدس،
ولكل مظلوم ومستضعف على امتداد
عالمنا العربي واإلسالمي».

فلحة

وألقى فلحة كلمة الوزير جريج،
ال��ذي ق��ال فيها« :ألس��ب��اب ق��اه��رة ال
أستطيع المشاركة شخصيا ً في اللقاء
التضامني ال��ذي دع��ت إليه وسائل
اإلع�لام اللبنانية ،دفاعا ً عن الحرية
اإلعالمية ،التي تش ّكل إح��دى ركائز
نظامنا الديمقراطي ،الذي يبقى ،رغم
نتمسك
تش ّوهاته ،أسلوب الحكم الذي
ّ
به جميعا ً في لبنان».
أض��اف« :لذلك أو ّد بمناسبة هذا
اللقاء أن أع��رب ،كوزير لإلعالم ،عن
تضامني مع وسائل االعالم اللبنانية
ك��اف��ة ف��ي دف��اع��ه��ا ع��ن ح��ري��ة ال��رأي
والتعبير ،المك ّرسة ف��ي الدستور
اللبناني ،مؤ ّكدا ً حرصي على حماية
هذه الحرية في ش ّتى المجاالت ،وال
سيّما في مجال اإلعالم المرئي ،الذي
تجسده المحطات التلفزيونية العاملة
ّ
في لبنان ومنها قناة المنار».
وتابع« :من هذا المنطلق قمت ،فور
علمي ،بقرار شركة «نايل سات» وقف
ّ
البث من محطة «جورة البلوط» ،إلى
إجراء االتصاالت الالزمة مع المعنيّين
ألج��ل حمل الشركة ال��م��ذك��ورة على
إعادة ّ
البث عبر تلك المحطة ،كما قام
مجلس الوزراء ،بموازاة ذلك ،بتجديد
الترخيص الممنوح لها .ولقد تل ّقيت
رسالة من رئيس مجلس إدارة «نايل
سات» يُبدي فيها االستعداد لمعالجة
ه��ذا الموضوع مقترحا ً تشكيل وفد
إلج����راء ال��م��ح��ادث��ات م��ن أج���ل ه��ذا
الغرض .فآمل أن تؤدّي المفاوضات
المرتقبة إلى وضع ح ّد لهذه المسألة.
غير أنّ المشكلة التي نحاول حلها
عن طريق التفاوض تسلّط الضوء
على الوضع غير المستقر ،الذي تجد
المحطات التلفزيونية نفسها موجودة
فيه ،أ ّيا ً كانت نتيجة التفاوض الذي
س��وف تقوم ب��ه وزارت���ا االت��ص��االت
واإلعالم مع شركة «نايل سات».
وأ ّكد «أنّ حماية الحرية اإلعالمية،
حماية حقيقية ودائمة ،تقضي بأن
ت��ك��ون وس��ائ��ل اإلع��ل�ام ،وال سيّما
ّ
ّ
المرخص لها
المحطات التلفزيونية
قانونا ً ومنها قناة «المنار» ،خاضعة
للقوانين اللبنانية دون سواها؛ في
ّ
تبث
حين أنّ ه��ذه المحطات التي
فضائيا ً عبر األق��م��ار االصطناعية،
تخضع واقعيا ً في الوقت الحاضر
وف��ق �ا ً ل��ش��روط االتفاقيات المبرمة
بينها وبين تلك األق��م��ار ،اللتزامات
تعاقدية تفرضها عليها شركة األقمار
االصطناعية لجهة مضمون ما تب ّثه
وغني عن البيان أنّ
على شاشاتها.
ّ
هذا األم��ر يقيّد حرية تلك المحطات
التلفزيونية وي���ؤدّي إل��ى إخضاع
مضمون ب ّثها لمعايير تضعها شركة
األقمار االصطناعية ،بدال ً من أن تكون
خاضعة بصورة حصرية للقوانين
اللبنانية ،التي يجب وحدها أن ترعى
نشاطها وتراقب أداءها».
وق���ال« :ل��ذل��ك ،إذا أردن���ا حقيقة
حماية الحرية التي يجب أن تتم ّتع
بها المحطات التلفزيونية اللبنانية،
من المناسب أن تستحصل الدولة عبر
تعاقدها المباشر مع شركات األقمار
االصطناعية على حيّز من ّ
البث ،يمكنها
من توزيعه على المحطات اللبنانية

المرخصة قانونا ً بموجب عقود اجارة
ثانوية ،فتخرج المحطات اللبنانية
ب��ه��ذه الطريقة ع��ن وص��اي��ة األق��م��ار
االصطناعية .غير أن تحرير المحطات
اللبنانية من وصاية شركات األقمار
االصطناعية ،يجب أن يرافقه تشدّد في
تطبيق القوانين اللبنانية ،ألنّ الحرية
اإلعالمية ال تعني وال يمكن أن تعني
التفلّت من كل قيد ،بل إ ّنها تفرض
على المحطات التلفزيونية االلتزام
بالموجبات الملحوظة في القوانين
المرعية وعدم تجاوز أحكامها والعبث
بها».

محفوظ

وأل��ق��ى رئ��ي��س المجلس الوطني
لإلعالم عبد ال��ه��ادي محفوظ كلمة،
ق��ال فيها« :عندما يُستهدف اإلع�لام
المقاوم في لبنان مم َّثالً بـ«المنار»
فإ ّنه يصبح من السهل استهداف لبنان
كبلد في وظائفه المختلفة االقتصادية
والمصرفية والخدماتية واألمنية ،أيّ
يصح هنا في لبنان المثل الذي يقول:
استضعفوك فوصفوك».
وأض��اف «حالياً ،نسمع أنّ هناك
نيّة بالعودة إلى جورة البلوط ولكن
من دون «المنار» ،نحن في «المجلس
الوطني لإلعالم» نقول بأ ّننا ال نريد
جورة البلوط إذا لم تكن «المنار» من
ضمن الباقة الشاملة لكل المؤسسات
المرئية».

خياط

وألقت خياط كلمة رئيس مجلس
إدارة قناة «الجديد» تحسين خياط،
وقالت« :لو كان لنا دول��ة تشعر مع
الفقير ،لما تركت إعالميّينا يعملون
لسنة من دون روات���ب ،ولما أغلقت
وسائل إعالمية وسجنت صحافيّين
من قِبل أوام��ر خارجية ،وال احترمت
م��ا تكشفه وس��ائ��ل إع�ل�ام ع��ن فساد
وتجاوزات والحقت سارقيها».
أضافت« :يُعتدى علينا ونتضامن
مع بعضنا بعضا ً ودولتنا تتف ّرج،
لذلك لم آتِ اليوم إلى هنا للتضامن
مع قناة «المنار» أو مع نفسي أو مع
الجسم اإلعالمي في لبنان ككل ،بل
ألتأسف على بلد كان يا ما كان يتف ّوق
ّ
على إخوانه العرب في المؤسسات
والعلم والكفاءة وحرية اإلعالم حتى
أصبح منارة الشرق وعاصمة القلم،
لكن الزمن تو ّقف في لبنان فال داعي
للتط ّور والتقدّم بعد اليوم في ظل
وج���ود سياس ّيين متفوقين بكثرة
الكالم».

أبو طه

وق���ال م��دي��ر ع��ام ق��ن��اة «فلسطين
اليوم» أن��ور أب��و ط��ه ،إنّ «م��ا يجري
اتجاه اإلع�لام المقاوم يم ّثل محاولة
بائسة لمنع نقل الحقيقة» ،مؤ ّكدا ً
أنّ «صوتنا أعلى ،صورتنا أوضح،
وكلمتنا أوض��ح ،وخ��اب كل حصار.
اإلعالم المقاوم ال يخجل من رسالته،
وستبقى ال��م��ن��ار ص��رح �ا ً للحقيقة
وللجماهيرالعربية».

قسيس

ب�����دوره ،ش����دّد ن��ق��ي��ب الفنانين
المحترفين ج��ان قسيس على أنّ
«المنار» «جزء أساسي من منظومة
الحرية اإلعالمية ف��ي لبنان ،لذلك
سيبقى صوتها صوت المقاومة لكل
أشكال الظلم».

حاطوم

وألقى حاطوم كلمة اتحاد اإلذاعات
والفضائياتاإلسالمية،قالفيها«:نقف
اليوم بينكم لنعلن تضامن االتحاد بكل
مؤسساته مع قناة «المنار» ،ومع كل
القنوات التي تتع ّرض للقمع الفكري

في حرياتها للتعبير عن الرأي».
وأ ّكد «أ ّننا اليوم نقف لنتضامن مع
أنفسنا ،ولنقول لإلعالم اللبناني بكل
وسائله ،إنّ ما بدأ به البعض اتجاه
«المنار» ،والـ»ان.بي.ان» ،و«الجديد»
و«الميادين» ،ستك ّر السبحة علينا
جميعاً .بتضامننا هنا في لبنان نعطي
صورة ناصعة عن التضامن مع اإلعالم
الحقيقي الحر المقاوم الذي ال يُخفي
الحقيقة لمكاسب وغايات معيّنة».

كاواليو

وك��ان��ت م��داخ��ل��ة لرئيس ا ّت��ح��اد
التلفزيونات األوروب��ي��ة «ب��ان��دورا»،
اإلعالمي اإليطالي روبرتو كواليو ،قال
فيها« :أو ّد قبل كل شي أن أنقل تحيّات
مجموعة «ب���ان���دورا» التلفزيونية
والتلفزيون اإليطالي الذي أم ّثله اليوم،
كما أري��د أن أع� ِّب��ر ع��ن تضامننا مع
«المنار» من ِقبَل جميع الصحافيين
اإليطاليين الذين يرفضون تعتيم هذه

واعتبر عضو الهيئة القيادية في
«ح��رك��ة الناصريين المستقلين –
المرابطون» محمد خالد ،أنّ «قناة
«المنار» هي امتداد وتوأم «تلفزيون
لبنان ال��ع��رب��ي» ال���ذي انطلق عام
 ،»1982مؤ ّكدا ً «أ ّننا كـ»مرابطون»
نعتبر ه��ذه القناة منبرنا وقناتنا
وصوتنا ،وجئنا لنتضامن معها أل ّنها
تذ ّكرنا دائما ً بأنّ فلسطين هي القضية
األس��اس ،وعلينا واجب تحريرها من
نهرها إلى بحرها ،وهي صوت القدس
ومنبر المقاومين في الضفة وغزة».
من جهته أ ّكد النائب السابق ناصر
قنديل لـ«العهد» ،أنّ «المنار جز ٌء
من المقاومة في لبنان وحجبها عن
قمر نايل سات يتماهى مع العدوان
اإلسرائيلي الغاشم على لبنان في تموز
من العام  ،»2006وجدّد التأكيد أ ّنه
كما «فشل االحتالل في كسر المقاومة
في لبنان فإنّ الهجمة على قناة المنار
هي حرب تموز اإلعالمية ،وستنتصر
عبرها المقاومة إعالم ّيا ً كما انتصرت
عسكرياً ،وستكون المنار حيث يجب
أن تكون».

«المنار» من االنت�شار �إلى االنت�صار
} فاديا مطر
لم تنجح محاوالت إخضاع قناة «المنار» المقاومة من قبل الواليات
المتحدة األميركية وال��دول والحكومات التي تأتمر بإمرتها .فالقناة
المقاومة التي كانت ومازالت المورد األساسي للمعلومات الفاضحة
لما يتّصل بسعي الواليات المتحدة وحلفائها إلى إخفاء ُس ّم إعالمها
المتعلّق بقضايا اإلقليم عموما ً والقضية الفلسطينية خصوصاً،
وإسكات صوتها من ِقبَل شركة «نايل س��ات» في  5نيسان الحالي
يقع ف��ي إط��ار الضغوط األميركيّة والسعودية على القاهرة تحت
وطأة الحاجة واالبتزاز السياسي ،مع غياب الدور الحكومي اللبناني
واقتصاره على المواقف المندّدة.
لكن «المنار» انتشرت وانتصرت وباتت شعل ًة رغم إجراءات المنع
التي تدحض زيف ادّعاء الحريات اإلعالمية ،وإلاّ لماذا هذه الحملة من
واشنطن إلى الرياض إلى القاهرة؟ هي لتوسيع دائ��رة االستهداف
إلعالم المقاومة الذي تحاول واشنطن وحلفاؤها إسكاته ،وما قرار
وزارة الخارجية األميركية وضع قناة «المنار» على الئحة اإلرهاب
منذ  17كانون األول  2004ومنع بثّها على الشاشات األميركية إلاّ
تحضيرا ً واستكماالً لالستهدافات التي صاغها القرار  ،1559بحسب
تصريح وزي��ر اإلع�لام اللبناني آن��ذاك إيلي فرزلي ،لتتوالى قرارات
المالحقة بحقها وحظرها م��ع إع�ل�ان القناة األول���ى العبرية ف��ي 7
نيسان الحالي ،أنّ القرار المصري بوقف «المنار» هو «ارتقاء لدرجة
المواجهة بين محور السعودية «المعتدل» والمحور اإليراني» ،وتأكيد
القناة العبرية أنّ زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز األخيرة
إلى مصر لها ارتباط بوقف بثّ قناة «المنار» عبر إدارة «نايل لسات».
فقناة المقاومة التي بدأت بثّها عام  ،1991والتي تط ّورت بعد العام
 2000إلى البثّ على القمرين «عربسات» و«نايل سات» ،كانت مصدر
ثقة وصدقيّة أرعبت أوصال من يريد الحصرية ببثّ سمومه إعالميّا ً
وفكر ّياً ،ومحاولة العبث في مسار األحداث اإلقليميّة والدوليّة ،وكانت
إدارة «عربسات» قد أعلنت في كانون األول الماضي وقف بثّ قناة
«المنار» على قمرها ليتبعها قرار وزارة الثقافة واإلع�لام السعودية
منع ب��ثّ ال��ق��ن��اة ف��ي المملكة ف��ي  5ك��ان��ون ال��ث��ان��ي المنصرم بشكل
أخ��ذ طابعا ً واض��ح��ا ً م��ن النيل الكيدي والسلوك ال��ث��أري م��ن قنوات
فضح التطهير األميركي لإلعالم الحليف ،األمر الذي يكشف زيف
اال ّدع��اءات ،كما يكشف تقديم الدعم الفكري واإلعالمي والسياسي
للمنظمات اإلرهابية العاملة في فلك إعالم بعض الحكومات العربية
ودوائ��ر االستخبارات وغ��رف العمليات .وهو ماجعل قناة «المنار»
في سيل االستهدافات التي سبقها اعتبار حزب الله «منظمة إرهابية»
في قرارات اجتماعات ما ُيس ّمى مجلس وزراء الخارجية العرب في
 11آذار الفائت في محاولة لك ّم األفواه المقاومة ،وإسكات صوت
الحقيقة.
هذا المنحى يحمل العجز واإلفالس في المه ّمة ،ويعني قدرة تأثير
خطاب «المنار» وصوتها المسموع الذي وصل إلى ح ّد جعلها سالحا ً
إعالميا ً كاسرا ً للتوازن ،يتوازى مع سالح المقاومة االستراتيجي،
وه��و ما استدعى حربا ً تشبه ح��رب تموز العام  ، 2006والتي ت ّم
فيها استهداف قناة «المنار» في العاصمة بيروت من ِقبَل الطيران
«اإلسرائيلي» في محاولة إلسكات صوتها وتعتيم صورتها ،لكن
المقاومة أبت إلاّ البقاء صوتا ً وصور ًة وحضوراً ،وهو ما يجعل من
اإلعالم المقاوم سالحا ً ف ّعاالً ُيبرز قدرة المقاومة على الفعل والتأثير،
فهل التغطية بالقرار التجاري يستر خفايا القرار السياسي؟!

