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السعودية توقف بث «المنار» على «عربسات»

عصارة
مواقف
الرياض
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عن وجهة
نظرها من
االستحقاق
بالتقسيط
(مروان
بوحيدر)

في انتخاب الرئيس ميشال سليمان
عــام  .2008فــي كــل مــن امل ــرات الثالث
اظ ـ ـهـ ــرت اه ـت ـم ــام ــا ب ـت ـس ــوي ــة اوسـ ــع
نطاقا تتخطى االستحقاق ،بيد انها
تنطوي على اخـتـيــار مــرشــح دعمت
انـتـخــابــه .لــم ت ـسـ ّـم فــي اي مـنـهــا كما
شــاع انها وراء املحاولة الرابعة مع
فرنجيه .عام  1982اهتمت بالحصول
م ــن ال ـج ـم ـيــل ع ـل ــى ض ـم ــان ــات ح ـيــال
مصير املخيمات الفلسطينية ،وعام
 1989رك ــزت عـلــى تـســويــة سياسية
ه ــي اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف ي ــأت ــي الــرئ ـيــس

لوضعها مــوضــع التطبيق ،وصــوال
ال ـ ــى ع ـ ــام  2008بـ ــاقـ ــران االن ـت ـخ ــاب
ب ـبــرنــامــج ت ـســويــة س ـيــاس ـيــة يــوقــف
ان ــدالع حــرب سنية ـ ـ شيعية .كــل من
االس ـت ـح ـقــاقــات ال ـثــاثــة تـلــك انـجــزت
على صفيح ساخن.
االصـ ـ ـ ـ ـ ــح ،م ـ ـنـ ــذ انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ال ــرئـ ـي ــس
ال ـيــاس ســركـيــس ع ــام  ،1976لــم ُيـجـ َـر
استحقاق اال على صفيح ساخن في
ح ـمــأة فــوضــى سـيــاسـيــة وام ـن ـيــة ،ما
خال انتخاب الرئيس اميل لحود في
ظل القبضة السورية.

بعد «الميادين» ،قرر النظام
»،السعودي معاقبة قناة «المنار
بإيقاف بثها على قمر «عربسات».
خطوة يراد منها إقفال الفضاء في
وجه القناة التي عجزت طائرات العدو
اإلسرئيلي عن إسكاتها ،أكثر من
دقيقتين ،برغم تدمير مبناها
عام 2006
زينب حاوي
فــي  19تـشــريــن الـثــانــي  /نوفمبر املــاضــي ،خــرج
قـمــر»عــربـســات» نهائيًا مــن لـبـنــان ،وت ـحــدي ـدًا من
موقع البث في «جورة البلوط» .خرج بقرار ّ
مبيت،
في العزم على اإلنتقال الى األردن املـجــاورة .قرار
بطبيعة الحال لم يكن له عالقة بقناة «امليادين»،التي
أبـتـ ّـز مــن خاللها القمر الصناعي الــدولــة اللبنانية
مهددًا إياها ،إما بقطع بث «امليادين» ،وإما بخروجه
م ــن ل ـب ـنــان .وب ـعــدمــا تـكـشـفــت حـقـيـقــة ه ــذا األم ــر،
وحجبت «امليادين» دون سابق إنــذار أو مقدمات
تمهيدية أو تفاوضية ،أتى اليوم دور قناة «املنار»
الـتــي حجب بثها أمــس عــن قمر «عــرب ـســات» ،في
تكرار للسيناريو عينه الذي حصل مع «امليادين».
ف ــي آخ ــر حــديــث لـلـمــديــر ال ـع ــام لـقـنــاة «امل ـن ــار» مع
«األخبار» ،إبراهيم فرحات ،كان مطمئنًا الى سير
ً
العقد املوقع بني محطته وقمر «عربسات» ،قائال
«إنــه ال مشاكل حالية مع إدارة الشركة» ،لكن مع
إب ــداء بعض امل ـخــاوف املتعلقة بإنتقال بــث القمر
الصناعي العربي الى األردن ،وتحديدًا في ما يتعلق
السلطات اإلعالمية» هناك،
بـ«الرقابة الني تفرضها ُ
صدقت مخاوف فرحات ،وأنزلت «املنار» أمس عن
األقمار الصناعية لـ»عربسات» في خطوة مفاجئة،
اعتبرتها «قناة املقاومة» «أج ـ َـدد ما توصلت إليه
سـيــاســة ك ـ ّـم األفـ ــواه ومـحــاربــة كــل ص ــوت يصدح
بالحق وبالحقيقة ،ويبحث عن مساحة حــرة في
عاملنا العربي واالســامــي» .وملـ ّـحــت الــى مــن يقف
خلف هذا القرار ،من دون أن تسميه ،اال وهو النظام
السعودي الذي يملك الحصة األكبر في هذا القمر
( .)%36.7وقالت «املـنــار» في بيان لها إنها تعبر
عن «صوت الحق ولن يسكتها من اختنق بصوت
الحق وإن كان سلطانًا جائرًا».

ّ
هذه قصتي مع «داعش»
ّ
ّ
هدده مسلح من
«داعش» بالقتل ألنه
ََ
«حلف بأهله» فهرب
من الجرود

أجـ ــابـ ــوه ب ـ ــأن هّـ ـن ــاك اش ـت ـب ــاك ــا مــع
الجيش .يذكر أنــه حاملا وصــل إلى
م ـ ـفـ ــرق املـ ـسـ ـت ــوص ــف ب ــالـ ـق ــرب مــن
مخفر قــوى األمــن الداخلي ،علم أن

ُ
ابــن عـ ّـمــه كـمــال عــزالـ ّـديــن قـتــل أثناء
مـحــاولـتــه مـنــع املـســلـحــن مــن أخــذ
العسكريني من املخفر .وأبلغ رئيس
ّ
علم أن ابن ّ
عمه قد
ُاملحكمة أنه حني ِ ً
قتل ،غادر املكان خشية على حياته.
ُ
حصل،
يبدي عزالدين ندمه على ما ّ
ف ـي ـق ــول« :أن ـ ــا غ ـل ـطــت ب ـم ـجــرد إن ــي
طلعت عــال ـجــرود» .وكـيــف أوقـفــت؟
ّ
رد« :قـ ّـوصــت عـ ّـمــي وعــديـلــي .فجاء
ال ــدرك وأوقـفــونــي .عندها أخبرهم
عـ ّـمــي أنـنــي مــع داع ــش وأن ـنــي أخــو
ع ـم ــر األط ـ ـ ـ ـ ــرش» .أم ـ ــا عـ ــن عــاق ـتــه
ً
ب ــأخ ـي ــه األطـ ـ ـ ــرش ،ف ـي ـج ـيــب ق ــائ ــا:
«ك ـ ـنـ ــت أل ـت ـق ـي ــه ك ـ ــل أربـ ـ ـع ـ ــة أش ـه ــر
ونتحادث هاتفيًا كل ثالثة ّأسابيع
تقريبًا ،وكل ما أعرفه عنه أنه يعمل

ّ
وب ـخ ــاف ق ـن ــاة «املـ ـي ــادي ــن» ال ـت ــي فــض ـلــت كـتـمــان
حجب بثها عــن قمر «عــربـســات» ،قبل أن تفضح
كـ ّـم التهديدات واملمارسات القمعية بحقها سعيًا
إلقفالها حتى منذ ما قبل والدتهاّ ،
حولت «املنار»
هذا الحجب القمعي الى قضية رأي عام .واستهلت
نشرتها املسائية أمس بإتصال مع وزيــر اإلعالم
رم ــزي جــريــج ،ال ــذي ب ــدا ضــائـعــا ،نــافـيــا أن تكون
ّ
وزارتــه قد «تبلغت أي شيء رسمي حتى اآلن من
شركة عربسات» ،معلنًا التضامن مع املحطة.
«املـ ـ ـن ـ ــار» خ ـص ـصــت أول ت ـق ــاري ــره ــا اإلخ ـب ــاري ــة
الس ـت ـع ــادة تــاري ـخ ـهــا وم ـس ـيــرت ـهــا امل ـق ــاوم ــة منذ
ن ـشــأت ـهــا ( ،)1992بــوص ـف ـهــا قـ ـن ــاة «ل ـل ـم ـقــاومــة
وللمستضعفني» .طيلة  23عامًاّ ،
كرست شاشتها
لــدعــم القضيتني اللبنانية والفلسطينية ،وفضح
املحتل اإلســرائـيـلــي بــالـصــورة وال ـصــوت ،وقدمت
شـ ـه ــداء ف ــي هـ ــذا امل ـ ـجـ ــال .ال ـت ـق ــري ــر أع ـ ــاد تــذكـيــر
اللبنانيني والعرب باإلجراءات الحثيثة التي اتخذها
الصهاينة لوقف بث «قناة العرب واملسلمني» ،من
اسـتـهــداف لطواقمها املـيــدانـيــة ،أو قصف ألعمدة
ً
إرسالها ،وصــوال الى تدمير مبناها بشكل كامل
ف ــي حـ ــرب ت ـم ــوز  ،2006ف ـمــا كـ ــان م ـن ـهــا إال أن
نهضت خ ــال دقـيـقـتــن فـقــط ،فــي ســابـقــة عاملية
لقناة يقصف مبناها ،وتضع على شاشتها هذا
الخبر العاجل تكمل بثها بشكل إعتيادي .وال أحد
ينسى وضع «املنار» على قائمة اإلرهاب األميركية،
ومنع بثها على األقمار األوروبية .واليوم تهددها
القوى التكفيرية التي ربطتها املحطة بـ»دول عربية
إقليمية».
هـكــذا ،يــرســو املشهد الفضائي ال ـيــوم ،بممارسة
امل ــزي ــد م ــن ال ـق ـمــع وكـ ـ ّـم االف ـ ـ ــواه ،وك ـت ــم ال ـحــريــات.
ٌ
فباتت الـقـنــوات تـتــدحــرج كــأحـجــار الــدومـيـنــو ،كل
ينتظر دوره للحجب .ضاق صدر اململكة العربية
السعودية بـ»امليادين» وبـ «املنار» اللتني جمعتهما
ُ
قضيتا فلسطني واملقاومة ،وتحجبان اليوم ،قمعًا
ّ
وجورًا .لعلها من سخرية القدر أن تتضامن قناة
«امل ـس ـي ــرة» الـيـمـنـيــة ال ـي ــوم م ــع «املـ ـن ــار» وه ــي الـتــي
اعتادت الحجب والتشويش وقطع البث .إذًا هو قرار
واضــح الـيــوم ،بحجب أي صــوت مساند للقضايا
ّ
ال ـعــرب ـيــة امل ـح ـق ــة ،وم ـق ــارع ــة امل ـح ـت ــل الـصـهـيــونــي
والجماعات التكفيرية ،تقوده السعودية ،.لكن ،كما
ُ
قالت «املنار» إنها «لن تعدم وسيلة كي تظل الشعلة
التي لن تنظفئ».

(هيثم
الموسوي)

ً
مـ ــع ال ـج ـم ـع ـي ــات» .وأردف ق ـ ُـائ ــا:
«لحد اآلن لست مقتنعًا بما نسب
إل ــى ال ـش ـيــخ ع ـم ــر» .أل ــم ت ـســألــه في
ّ
السجن؟ سأل رئيس املحكمة املتهم،
بأوضة
فأجابه« :هوي بأوضة وأنا
ّ
ول ــم أســألــه عــن ه ــذا املــوضــوع ألنــه
كتوم» .ثم أضــاف« :كــل ذنبي أنني
أخ ــو ال ـش ـيــخ ع ـمــر األط ـ ــرش ّ (نــاقــل
االنتحاريني والسيارات املفخخة)»،
إال أن العميد خليل ابراهيم استنكر
قــولــه ل ـيـ ّ
ـرد «ال ،الـلــه يــرضــى عليك.
نحن نفصل .أنــت تحاكم هنا ألنك
انتميت إلى داعش وقاتلت الجيش
وال عالقة ألخيك بك» .وقد أصدرت
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة حكمها بحقه
بالسجن ملدة سنة ونصف سنة.

