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، 'يوتلسات'الفضائية عبر القمر الصناعي ' االقصى'قرار الحكومة الفرنسية منع بث قناة 
يعكس مدى هيمنة اسرائيل وانصارها على الحكومات الغربية، وفرنسا على وجه 
الخصوص، مثل يعكس احد اسباب هذه الكراهية المتنامية في العالمين العربي 

واالسالمي تجاه هذه الحكومات، وكذب كل ادعاءاتها حول حريات التعبير واالنسان 
فالقرار غير قانوني، وغير اخالقي، وينتصر . وسيادة القانون التي تتباهى بها ليل نهار

 .لظلم القوي في مواجهة الضعيف المضطهد
هذه ليست المرة االولى التي ترضخ فيها الحكومة الفرنسية لالمالءات والضغوط 
االسرائيلية، فقد مارست القمع الفكري نفسه قبل عدة اعوام عندما حجبت بث قناة 

مثلما خانت قيم الحرية والعدالة عندما منعت نشر . التابعة لحزب اهللا اللبناني ' المنار'
وتوزيع صحف عراقية، او اخرى عربية عارضت تدمير العراق عقابا لغزوة الكويت عام 

، وهو ما لم تفعله جميع الحكومات االوروبية االخرى بما فيها بريطانيا التي كانت 1990
 .اكثر حماسة لتحرير الكويت، واالكثر مساهمة في قوات درع الصحراء بعد امريكا

الذرائع التي استخدمتها الحكومة الفرنسية لتبرير قرارها هذا غير مقنعة، النها تتناقض 
كليا مع قيم الديمقراطية وما يتفرع عنها من سلسلة طويلة من الحريات، وكان االحرى 
بالحكومة الفرنسية ان تتحلى بالصبر، وان تلجأ للحوار المعمق، وان تتفهم وجهة نظر 

 .الطرف اآلخر وظروفه، ولكنها لم تفعل لالسف الشديد
قطعا، ولكنها ليست ' ان.ان.السي'او الـ' سي.بي.بي'الفضائية ليست الـ' االقصى'قناة 

، وهي قبل كل هذا وذاك تنطق باسم حكومة منتخبة في انتخابات 'فوكس نيوز'اسوأ من 
يعترف الجميع بنزاهتها وحريتها وتمثل حركة مقاومة تقاتل بالطرق والوسائل كلها من 

وفرنسا تستضيف على ارضها مكاتب لحركات تقاتل . اجل استعادة حقوقها المشروعة
ضد الشرعية في دارفور مثلما استضافت قبل ذلك حركات المقاومة االيرانية، بل واالمام 

 .آية اهللا الخميني نفسه
نسأل وبكل براءة، الم تكن لحركة المقاومة الفرنسية في زمن االحتالل النازي محطات 

 العميلة؟' فيشي'اذاعة تحرض ضد االحتالل وتدعو الى المقاومة واسقاط حكومة 
الذين اتخذوا قرار المنع المجحف هذا قالوا ان القناة بثت مسلسال كارتونيا يقدم شخصية 

يطالب بالمقاومة ويحرض عليها ضد االحتالل، فما العيب في ذلك، ' ميكي ماوس'لطفل 
هل تريد فرنسا من محطة تلفزيونية تصدر من قطاع غزة المحاصر المجوع على مدى 
السنوات االربع الماضية ومحروم من دخول او استيراد اربعة آالف سلعة من بينها 

وابسط انواع االدوية، تريدها ان تقدم مسلسالت تطالب بمقاومة محاصري ' الكزبرة'
القطاع، ومحتلي ارضه، ومصادري حقوقه االنسانية في العيش الكريم، بالزهور 

 والرياحين؟
كنا نتوقع من الحكومة الفرنسية ان تصدر قرارا بمنع المحطات االسرائيلية التي تمثل 
حكومة ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة اثناء عدوانها االخير، وخرقت كل القوانين 

والشرائع الدولية عندما اعترضت سفينة اغاثة تقل على ظهرها نشطاء مسالمين عزل، 
وكراسي متحركة لعجزة قطاع غزة الذين بترت صواريخ اسرائيل، وقنابلها الفوسفورية 
اطرافهم، وبعض مواد البناء لترميم واعادة بناء خمسة وستين الف منزل دمرها العدوان 

 .االخير
' ' ' 

الحكومة الفرنسية التي اتخذت قرار المنع هذا نسيت، او تناست استخدام وحدة 
االسرائيلي التي اغتالت الشهيد محمود المبحوح أحد قادة حماس في امارة ' الموساد'

دبي المسالمة جوازات سفر فرنسية، منتهكة بذلك اهم اسس السيادة الفرنسية، 
 .ومعرضة المواطنين الفرنسيين وأرواحهم للخطر

فمن احق بالعقاب والمنع، والطرد، دولة انتهكت القانون الفرنسي جنباً الى جنب مع 
انتهاكها للقوانين والمعاهدات الدولية، وطعنت دولة صديقة، مثل فرنسا في الظهر عندما 
خانت االمانة وتنكرت للصداقة، ام محطة تلفزيونية تعبر عن طموحات شعب يتطلع الى 

الحرية واالستقالل ويعيش تحت الحصار؟ هذا السؤال نوجهه الى الرئيس الفرنسي 
 .نيكوالي ساركوزي الذي عانت اسرته من النازية ومجازرها

المطلوب من ضحايا الحصار االسرائيلي في غزة، وفق المفهوم الغربي والفرنسي ان 
يتلقوا الصواريخ التي تمزق اجساد اطفالهم الجوعى وتحولهم الى اشالء بالزغاريد 

 .والرقص فوق ركام منازلهم المهدمة
فهل هذه قيم العدالة والديمقراطية التي يتبناها . وممنوع عليهم الصراخ من الظلم واأللم

 الغرب بها؟
هي من القنوات القليلة التي بقيت لهؤالء للصراخ من ' المنار'و' االقصى'قنوات مثل 

بل واهللا في قمة التهذيب بالمقارنة مع محطات اذاعة ' معتدلة جداً'األلم، وهي تعتبر 
المقاومة الفرنسية ضد االحتالل النازي، وبرامج هذه االذاعات موجودة في ارشيف 

وهناك العديد من الدراسات الموثقة التي تثبت ما . الحكومتين الفرنسية والبريطانية
 .نقول
' ' ' 
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 المواضيع األكثر قراءة
نع     عبد الباري عطوان        : 'االقصـى 'م

  ارهاب اعالمي فرنسي

 ولكننا نخالفه الرأي.. شكراً لجنبالط    

الرياضـية   ' الجزيـرة 'التشويش على       
مباراة البرازيل ضـد كوريـة          يعود مجددا 

  الشمالية كانت االكثر تضررا

تركيا تعتزم تجميد عالقاتها باسرائيل                
ــاد         ــا العســكرية واالتح ــق اتفاقاته وتعل
االوروبي ينوي نشر بعثة بحرية عسكرية           

  قبالة القطاع

 2010كأس العالم 
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ترغب في سن قانون يمنع البرقع والنقاب 
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عالم دين سعودي يستنكر على علماء    
األزهر االعتراف بالمذهب االثني عشري 

 الشيعي

 

مصر تأمر باعادة تشريح جثة قتيل    

 االسكندرية

مسلح يمني يقتل جنديا في شمال البالد رغم الهدنة   
في ' القاعدة'مسؤول يمني يعلن تورط المسؤول الثاني في 

 تفجير أنبوب نفط مأرب اليمني

القاهرة ترفض تقريرا للخارجية االمريكية حول    

 االتجار بالبشر في مصر

 

فوزية البكر  :القدس العربي'لندن ـ    
اول سعودية في مجلس ادراة مؤسسة 

 صحافية

 

احداث صدمة 'اقترح على الحكومة   
 عبر تعيين وزراء وسفراء شيعة' ثقافية

انهاء الطائفية في السعودية : توفيق السيف
 بحاجة لقرار حكومي شجاع

 

من حسنين ' القدس العربي' -القاهرة   
مطالبة وزارة الداخلية بعدم التستر  كروم

غضب من تصريحات .. على قتلة خالد سعيد
 مسؤول اسرائيلي

 

القادة العرب ينتظرون ردود الفعل    

 !الدولية قبل ابداء شجبهم

الذين يقاومون نظام الفصل العنصري  خليل قانصو  
والذين يحاورونه 

 تهمة.. االحتشام ميساء آق بيق  

هل تعيد الحكومة العراقية  عدنان شمخي جابر الجعفري  

 النظر في اتفاقية االنسحاب االمريكي من العراق؟

ـَشْر  عبد القادرحسـين ياسين. د   لماذا ال نلجأ إلى ن

   

' ' ' 
اوروبا عاشت حالة من الشلل الكامل لمدة اسبوع بسبب رماد بركان ايسلندا الذي اغلق 

عن ' تقّطع القلب'معظم المطارات، وشاهدنا التلفزيونات االوروبية تعرض مآسي 
المسافرين الذين تقطعت بهم السبل، ويعيشون في فنادق خمسة نجوم بعيداً عن أهلهم 

ومع ذلك لم نشاهد هذه التلفزيونات وحكوماتها تذرف دمعة واحدة تضامنا . وأوطانهم
مع مليوني انسان في قطاع غزة ال يجدون الدواء لمرضاهم، والحليب ألطفالهم، ناهيك 

 .عن السفر الى الخارج الممنوع اساساً بسبب االسوار الفوالذية على المعابر
تنطق ' االقصى'نفهم، ولكن ال يمكن ان نتفهم، مثل هذه الخطوة الفرنسية لو ان محطة 

مداركه بحيث تقل ' تسميم'بالفرنسية، وهدفها التأثير على الرأي العام الفرنسي و
مساندته السرائيل او تتراجع، ولكن هذه المحطة تبث باللغة العربية، وتخاطب اناسا 

مقتنعين تماماً، وال يحتاجون ألي تحريض في مواجهة المجازر االسرائيلية، فاي غباء 
 هذا الذي تقدم عليه الحكومة الفرنسية بمنعها من البث؟

سبحان اهللا المقاومة باتت (ومن المفارقة ان قرار المنع تحت ذريعة نشر افكار التطرف 
جاء في وقت تعيش فيه عملية السالم سكرات الموت االخيرة بسبب رفض ) تطرفاً

اسرائيل تطبيق قرارات اللجنة الرباعية الدولية وتحدي حلفائها في الغرب ببناء 
المستوطنات، وتهويد المقدسات وهدم بيوت اهل القدس المحتلة، وبناء االسوار 

 .العنصرية
فرنسا تخسر الكثير من مصداقيتها في الوطن العربي والعالم االسالمي، وتسحب الكثير 
من رصيدها الذي راكمه رجال مثل شارل ديغول وميتران، وجاك شيراك، النها بمثل هذا 
االنحياز الفاضح للبلطجة االسرائيلية ال تشوه صورتها فقط وانما ايضا تشجع جماعات 
التطرف وتوفر لها الذخيرة المالئمة لتجنيد الكثير من الشباب الرافض لهذه االزدواجية 

 .الفاضحة في تطبيق المعايير القانونية والسياسية
نأمل ان تتمعن الحكومة الفرنسية جيداً بما قاله مائير داغان رئيس جهاز الموساد 

االسرائيلي مؤخراً بان اسرائيل باتت عبئاً اخالقياً وامنياً على كاهل الغرب، او ما ذكره 
الجنرال ماكريستال قائد القوات االمريكية في افغانستان من ان سياسة اسرائيل تهدد 
ارواح الجنود االمريكيين في افغانستان والعراق، ولكنها فيما يبدو ال تريد التمعن، 

 .واالستمرار في هذه السياسات الخاطئة التي تتعامى عن هذه الحقائق وغيرها
انه قرار جائر قصير النظر ومؤسف في الوقت نفسه، ويصب في خانة االرهاب الفكري 
وقمع الحريات، والرضوخ بشكل مهين للبلطجة االسرائيلية وبما يؤدي الى تغولها اكثر 

 .فأكثر
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ـَشْر  عبد القادرحسـين ياسين. د   لماذا ال نلجأ إلى ن

ـَسيل   !؟' النـظـيف'الغ

مساهمة طالبية في حل الصراع  عبد الحميد صيام  

 درس مجاني للمعنيين باألمر -العربي اإلسرائيلي
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