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حمليات

ً
ً
و�شاجبا قرار «عرب�سات»
مت�ضامنا
وفد من قيادة «القومي» زار «المنار»

طلبة عكار في «القومي» يحتفلون بالعيد الـ 83لت�أ�سي�س الحزب

مهنا� :سننت�صر في معركة الإعالم
كما انت�صرنا في معركة المقاومة ّ
�ضد العدو

عبا�س :لبناء مجتمع المواجهة ...وجبهة �شعبية تكافح االحتالل والإرهاب

فرحات ومهنا يتوسطان أعضاء من الوفد

فرحات :الموقف اللبناني المت�ضامن يُبنى عليه
ولن ينال �أحد من �صوت «المنار» و�صورتها المقاومة
قام وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي برئاسة
نائب رئيس الحزب توفيق مهنا وعضوية عميد اإلذاعة
واإلع�لام وائل الحسنية ،مدير الدائرة اإلعالمية العميد
معن حمية ،عضو المجلس األعلى عاطف ب��زي ،عضو
المكتب السياسي وهيب وهبي ومدير التحرير المسؤول
في جريدة «البناء» رمزي عبد الخالق ،بزيارة تضامنية
إلى قناة «المنار» حيث عقد لقاء مع المدير العام للقناة
الحاج إبراهيم فرحات.
وجدّد الوفد تضامن الحزب السوري القومي االجتماعي
مع قناة «المنار» ،مؤ ّكدا ً الوقوف معها في وجه القرار
الجائر الذي ا ّتخذته إدارة «عربسات» بحجب ّ
بث القناة
عن قمرها ،معتبرا ً أنّ القرار سياسي بامتياز ويأتي في
سياق استهداف المقاومة ونهجها الثابت في الدفاع عن
فلسطين واإلضاءة على نضاالت شعبنا وتضحياته في
مواجهة العدو الصهيوني.
ورأى الوفد أنّ للقرار وجهين ،األول ّ
يدل على ضعف
ال��دول التي تقف وراءه ،والتي أخافتها الصورة الحية
والحقيقية التي تنقلها المنار من فلسطين والشام ..وفي
المقابل وجه القوة ال��ذي يؤ ّكد أنّ للمنار تأثيرا ً وفعالً
في صناعة الرأي العام في األمة وفي العالمين العربي
والغربي .ولوال هذا التأثير والفعل لما كانت هناك حاجة
إلى مثل هذا القرار.
ورح��ب فرحات ،ب��دوره ،بالوفد القومي مؤ ّكدا ً وحدة
ّ
الموقف والخيار المقاوم مع الحزب القومي ،ثم عرض أمام
الوفد المعطيات والتطورات في هذه القضية ،ولفتَ إلى
أهمية الموقف الجيّد الذي يُبنى عليه ،والذي ت ّم التعبير
عنه على مختلف المستويات في لبنان ،اإلعالمية والحزبية
والسياسية ،مشيرا ً إلى التح ّرك الذي يقوم به المسؤولون
على هذا الصعيد في وزارت��ي االتصاالت واإلع�لام وفي
المجلس الوطني لإلعالم ،وال سيّما أنّ لبنان عضو في
مجلس إدارة «عربسات» ،وقد ا ّتخذ القرار من دون العودة

ال إلى مجلس اإلدارة وال إلى الجمعية العمومية التي تتمثل
فيها ك ّل الدول العربية.
ُ
وش�دّد على أنّ «المنار» لن تحجب عن متابعيها في
ك ّل أنحاء العالم ،ولن يتمكن أحد من التأثير على صوتها
وصورتها ،والمسألة ليست في الجانب التقني الذي
صار حله سهالً في هذا الزمن ،بل هي في مبدأ الدفاع عن
المس بهذه
الحريات اإلعالمية والحريات العامة ورفض
ّ
ال َقيَم اإلنسانية.
وبعد الزيارة أدلى مهنا بتصريح جاء فيه :زيارتنا إلى
قناة «المنار» ،القناة المقاومة ،للتضامن معها في مواجهة
الترهيب ال��ذي تتع ّرض له ،س��واء عبر محاوالت إغالق
الفضاء في وجهها أو عبر قرارات ت ّتخذها مؤسسات تتبع
لجهات معادية لقضيتنا القومية ولحركة المقاومة.
وأض��اف :نحن ن��درك تماما ً أنّ أمر عمليات صدر من
غرفة عمليات صهيونية في سياق استكمال الحرب على
المقاومة وعلى خياراتها وعلى إعالمها ،لذلك ،سنتصدّى
لهذا األمر بك ّل ما أوتينا من قوة ،وكما انتصرنا في معركة
المقاومة ض ّد العدو ،سننتصر في معركة اإلعالم والحريات
ض ّد ك ّل محاوالت القمع والترهيب.
وأك��د مهنا أن ال أحد يستطيع أن يغلق فضاء رسالة
تحمل قضية شعبنا وقضايا التح ّرر والمقاومة من أجل
استرداد حقنا والدفاع عن هويتنا وعن كياننا ومصيرنا.
وج �دّد التأكيد أنّ الحزب القومي بجميع مؤسساته
وفروعه في الوطن وعبر الحدود يُدين قرار «عربسات»
الذي هو اعتداء على الحرية اإلعالمية والحريات العامة،
وعلى ح��ق شعبنا ف��ي التعبير ع��ن مواقفه وخياراته
وقناعته.
وختم مهنا ق��ائ�لاً :نحن بالتأكيد ملتزمون مع هذه
القناة المقاومة ،بك ّل ما تعبّر عنه وبالتزاماتها الصريحة
والواضحة تجاه المقاومة وخياراتها.

أحيت مديرية الطلبة التابعة لمنفذية
عكار في الحزب السوري القومي االجتماعي
العيد الـ 83لتأسيس الحزب بحفل في مطعم
 Valley Belowبحضور عميد التربية
والشباب عبد الباسط عباس ،منفذ عام
عكار ممتاز الجعم وأعضاء هيئة المنفذية،
إلى جانب عدد من أعضاء المجلس القومي
ومسؤولي ال��وح��دات الحزبية وجمع من
القوميين والمواطنين والطلبة .وأحيا الحفل
ال��ف��ن��ان ب��ش��ار خ���وري والمايسترو خضر
سلوم.

كلمة الطلبة

بداية ،ألقى مدير مديرية الطلبة في عكار
رؤوف نافع كلمة المديرية ،فأكد أنّ التأسيس
أطلق أن��وار النهضة وأنّ أبناء النهضة هم
الرجال الرجال ،ال يهابون الصعاب ،هدفهم
نهضة المجتمع ورفع وراي��ات العز وبلوغ
النصر األكيد.
وأش���ار إل��ى أنّ ب��اع��ث النهضة أنطون
سعاده اعتبر “الطالب نقطة االرت��ك��از في
العمل القومي” ،وم��ن الصروح الجامعية
انطلقت المسيرة ،ض � ّد الظلم والطغيان
ّ
تشق
والطائفية والمذهبية ،وأخذت النهضة
طريقها لبناء اإلنسان المجتمع ...ولمقاومة
االس��ت��ع��م��ار وأدوات������ه ،وت��رس��ي��خ وح��دة
المجتمع.
أضاف :نحن طالب حرية ،ال نهاب الصعاب
ولن تلين لنا عزيمة ،ألننا أمة مؤمنة بصحة
العقيدة ،وبهذا اإليمان سننتصر.
وتوجه بالتحية إلى األبطال الصامدين
في مواقع العز والبطولة ،يواجهون التآمر
الكوني على ه��ذه األم��ة ،ونحن على يقين
مطلق بأنّ تنين اإلره��اب القادم من أصقاع
العالم س��وف ُي��ه��زم ول��ن يكون ل��ه موطئ
قدم على أيّ شبر من أرضنا ،وسوف نهزمه
بالبطولة الصابرة المجاهدة.

كلمة عميد التربية

وألقى عميد التربية والشباب عبد الباسط
عباس كلمة استهلها بالحديث عن معاني
عيد التأسيس ،وق��ال :عيد التأسيس هو

انبثاق لفجر جديد ،فجر النصر والحرية
ألمتنا .ورغم الظروف الصعبة التي تم ّر بها
أمتنا اليوم ،فإننا نؤمن بحتمية انتصار قيَم
الحق والخير والجمال ،وانتصار حقيقتنا
القومية على باطل االحتالل واإلرهاب.
ون ّوه عباس بنشاطات الطلبة في منفذية
ع��ك��ار ،م��ؤك��دا ً أنّ ه��ذه ال��ن��ش��اط��ات ،وه��ذا
االلتفاف الشعبي ال��ذي ن��راه حول الحزب
السوري القومي االجتماعي في عكار ،يؤكد
أنّ عكار لن تتخلى عن تاريخها النضالي
ومسيرتها الوطنية والقومية ،فهذه المدينة
بأهلها وناسها ،شكلت قلعة من قالع الحزب،
وقدّمت شهداء واستشهاديين في مواجهة
يهود الخارج والداخل ،ونحن نعتبر عكار
خ��زان�ا ً يرفد حزبنا بالمناضلين والطلبة
الذين يعملون من أجل عزة األمة وحريتها
وتقدمها.
وأكد عباس ضرورة بذل المزيد من الجهود
في سياق العمل من أجل تحصين الوحدة
التفسخ والشرذمة
لمواجهة ك � ّل أش��ك��ال
ّ
المتأتية من خطابات وسياسات التحريض
المذهبي والشحن والطائفي .فالمسؤولية
األس���اس الملقاة على عاتقنا ،أن نعمل
بهدي عقيدتنا ومبادئنا ،فنحارب الطائفية
التفسخ وك� ّل اآلفات
والمذهبية ،ونحارب
ّ
المرضية الهدامة.
ولفت إل��ى أنّ تحصين المجتمع يتطلب
جهوزية عالية على ك ّل المستويات ،خصوصا ً
لجهة الدفاع عن أرضنا وشعبنا بمواجهة
االحتالل واإلره��اب والتطرف .ونحن نحيّي
من عكار األب��ي��ة ،الجيش ال��س��وري البطل،
وأبطال نسور الزوبعة في الحزب السوري
القومي االجتماعي والحلفاء كافة الذين
يقاتلون اإلرهاب على األرض السورية.
وخ��ت��م ع��ب��اس كلمته ب��ال��ت��ش��دي��د على
ضرورة استنهاض المجتمع ،مجدّدا ً دعوة
الحزب إلى بناء مجتمع المواجهة ،وإلى قيام
جبهة شعبية تكافح االح��ت�لال واإلره��اب،
وإلى عالقات تكاملية وتعاضدية وتعاونية
بين دول ال��ه�لال ال��س��وري الخصيب ،من
أجل توحيد وتحشيد الطاقات في مواجهة
المشروع االستعماري الصهيوني اإلرهابي.

نافع

عباس

بعلبك
أحيت منفذية بعلبك في الحزب السوري القومي االجتماعي العيد الـ 83لتأسيس الحزب
بعدد من االحتفاالت ،فإلى الندوة الحاشدة التي أقامتها مديرية شمسطار ،أقامت مديرية
بعلبك احتفاال ً بالمناسبة ،وألقى مدير المديرية عضو المجلس القومي عباس الدبس كلمة
من وحي المناسبة.
كما أقامت مفوضية حي الريش احتفاال ً بحضور مدير المديرية مناف ياغي وأعضاء هيئة
المديرية.

بوركينا فا�سو
أقامت مفوضية بوركينا فاسو في الحزب السوري القومي االجتماعي احتفاال ً بمناسبة
عيد التأسيس بحضور جمع من القوميين وأبناء الجالية ،وتخللت االحتفال كلمة لمفوض
المفوضية نعمان عازار من وحي المناسبة.

ّ
حق المر�أة في �ضمان عائلتها ...رهن تعديل القوانين
يوسف الصايغ
في مفارقة غريبة عجيبة ،وبينما يعترف الدستور اللبناني
بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ،وبينما
ّ
يحق للزوج العامل المضمون أن يفيد زوجته من تقديمات
الضمان االجتماعي في المرض واألمومة من دون شروط ،إال أنه
ّ
يحق للزوجة العاملة أن تفيد زوجها من تقديمات الضمان إال
ال
في حال تجاوز الستين عاما ً أو في حال إصابته بعاهة تمنعه
من مزاولة العمل .وفي مفارقة أخرى ،فإنّ المرأة العاملة ينبغي
أن تكون منتسبة للضمان منذ  10أشهر على األق ّل قبل الموعد
المفترض للوالدة ،من أجل اإلفادة من تعويض األمومة.
نظرا ً لما سبق ذك��ره ،وبهدف توعية اللبنانيين على مواد
قانون الضمان االجتماعي ال ُمجحفة في ّ
حق المرأة ،نظمت حملة
“ح ِّقك ضمان عيلتك” سلسلة نشاطات في مختلف المناطق
اللبنانية ،بعد أن ت ّم إطالق الحملة في تشرين الثاني الفائت
برعاية وزير الصحة وائل أبو فاعور ،وعقدت ندوات عدة في
المناطق اللبنانية ،باإلضافة إلى نشاطات ميدانية للتعريف
بأهداف الحملة التي تسعى إلى إعطاء الزوجة ّ
حق ضمان
عائلتها ،و ُتوِّجت مؤخرا ً باجتماع مع اللجان النسائية في
األحزاب ،بهدف الحصول على الدعم السياسي من هذه القوى
لتشريع القانون في مجلس النواب.

المصري

منسقة المشروع ياسمين المصري في
وفي هذا اإلطار ،أشارت ّ
تصريح لـ»البناء» إلى أنّ المشروع الذي تنفذه جمعية «البحث
عن أرضيّة مشتركة – لبنان (Search for Common
 )Ground– Lebanonو»أل��ف – تحرك من أج��ل حقوق
اإلنسان» ( )ALEF-act for human rightsوالمم ّول من
قبل مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطيّة وبالتعاون مع 9
جمعيات مجتمع مدني في لبنان ،يهدف إلى تعريف المجتمع
بالقوانين ال ُمجحفة في ّ
حق المرأة اللبنانية ،وللعمل على تعديل
المواد في قانون الضمان االجتماعي التي تميز بين الرجل
والمرأة.
إلى جانب النشاطات التي ت ّم تنظيمها في عدد من المناطق
اللبنانية ،أعلنت المصري «أننا بصدد عقد لقاء مع اللجان
ّ
لحث العنصر النسائي للضغط في
النسائية في األحزاب ،وذلك
هذا السياق على األحزاب التي تمثله من أجل السير بمشروع
تعديل القوانين التي ال ُتنصف المرأة وال تعطيها حقوقها إسوة
بالرجل.
وأضافت «أخذنا بعين اإلعتبار األوضاع الصعبة التي تم ّر
بها البالد في ظ ّل األزمات التي يعيشها لبنان ،من أزمة النفايات
إلى أزمة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية ،باإلضافة إلى
عدم انعقاد المجلس النيابي واقتصار التشريعات على القوانين
التي تحمل صفة الضرورية ،ولكننا نقوم بطرح مطالبنا بانتظار
الفرصة المؤاتية إلقرار القوانين التي تطالب الحملة بتعديلها».
وعلى صعيد التواصل مع الهيئات الرسمية ،قالت المصري:
«حاولنا التواصل مع عدد من الوزارات ،وال سيما وزاراة الصحة
كونها ترتبط بشكل مباشر بالضمان االجتماعي ،وقامت الوزارة
مشكورة برعاية حفل إطالق الحملة في تشرين الثاني الماضي،
وذلك بعد أن ت ّم تأجيل إطالق الحملة بسبب الظروف التي عاشها
لبنان ،على خلفية الحراك الشعبي».

الحملة خالل اجتماعها مع ممثالت االحزاب
وأضافت« :نحن بصدد عقد اجتماع مع الجهات المعنية في
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي للبحث في المطالب التي
تعمل الحملة على تحقيقها ،وعلى أمل أن تنجح الحملة في
تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة لجهة القوانين المتعلقة
بالضمان».

اللجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأة

وأك��دت ن��دى مكي التي تشارك في الحملة ،ممثلة اللجنة
األهلية لمتابعة قضايا المرأة لـ»البناء» أنّ اللجنة تعمل منذ
تأسيسها «على تعديل المواد المجحفة في حق ال��م��رأة ،وال
سيما تلك المتعلقة بالضمان االجتماعي ،وقد ت ّم تعديل بعض
القوانين لكن ال يزال هناك عدد من المواد في قانون الضمان التي
ما زالت في حاجة إلى تعديل ،وال سيما المواد،25 ،16 ،14( :
 )47 ،46التي نطمح إلى تعديلها وحملة (حقك ضمان عيلتك)
خطوة على هذا الدرب».

دور اللجان الن�سائية في
الأحزاب يجب �أن ي�شمل
المطالبة بتعديل
المجحفة
القوانين كافة ُ
في ّ
حق المر�أة
وعلى الم�ستويات كلها

من احدى الندوات التي نظمتها الحملة
وأش���ارت مكي إل��ى «أنّ الحملة قامت بنشاطات ع��دة في
المناطق اللبنانية وبالتعاون مع الجمعيات التي ُتعنى بشؤون
ال��م��رأة ،وذل��ك بهدف تعريفهم بالتمييز الحاصل بين المرأة
والرجل في المواد المتعلقة بالضمان االجتماعي ،وإعطائهم
الفرصة للمطالبة بحقوقهن ،وت ّم شرح المواد القانونية بشكل
سهل وبسيط بهدف تعريف أوسع شريحة ُممكنة من النساء
بحقوقهن بلغة سهلة وغير معقدة».
ولفتت إلى «أنّ الحملة بصدد عقد طاولة مستديرة مع اللجان
النسائية في األحزاب وذلك للتأكيد على دورها في ّ
حث أحزابها
على السير في مشروع تعديل قوانين الضمان المجحفة في ّ
حق
المرأة» ،مشيرة إلى «أنّ بعض النساء في األحزاب ال يعرفون
مدى اإلجحاف الالحق بهن في القوانين ،وال سيما في الضمان
االجتماعي» .وقالت« :هذا التمييز الذي يمنع النساء من الوصول
صنع ال��ق��رار حتى داخ��ل أحزابهن ،ف��دور اللجان
إل��ى مراكز ُ
النسائية في األح��زاب ال يجب أن يقتصر فقط على المطالبة
بتعديل القوانين التي تميز بين المرأة والرجل في ما يتعلق فقط
بمسألة الضمان االجتماعي بل يجب أن يشمل كافة القوانين
المجحفة في ّ
حق المرأة بشكل عام وعلى كافة المستويات».
وختمت مكي مؤكدة «أنّ الجميع مسؤول عن المطالبة بتعديل
المواد التي تميز بين الرجل وال��م��رأة وه��ي ليست مسؤولية
المجتمع المدني فقط ،بل هو يقوم بدوره في تعريف المواطنين
على حقوقهم».

المواد ال ُمجحفة

إنّ المواد التي تدعو الحملة إلى تعديلها وأشرف على إعدادها

رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي بول مرقص هي:
المادة ( 14تحديد األشخاص المضمونين) :الزوجة المضمونة
ال تفيد زوجها إال في حال تجاوز عمره الستين عاما ً أو في حال
عدم قدرته على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية،
على الرغم من مساهمة المرأة بالنسبة نفسها التي يساهم بها
الموظف أو العامل العامل في صندوق الضمان االجتماعي،
والتعديل المطلوب هو إقرار المساواة بغية إفادة المرأة العاملة
والمنتسبة إلى الضمان االجتماعي عن زوجها الذي ال يعمل
وغير المضمون ،من دون شروط ،وذلك أسوة بالرجل الذي يفيد
زوجته من دون شروط.
المادة ( 16استحقاق تقديمات المرض) :من أجل استفادة
المضمونة م��ن تعويض األم��وم��ة يجب أن ت��ك��ون منتسبة
إلى الضمان االجتماعي منذ  10أشهر على األق ّ��ل قبل الموعد
ال ُمفترض .والتعديل المطلوب هو :إلغاء شرط ربط االستفادة
من تعويضات األمومة بانتساب المضمونة إلى الضمان قبل
 10أشهر عبر توحيد مدة االنتساب بين المضمون أو المضمونة
لالستفادة من تعويضات األمومة( .وهي المادة التي عبرت عنها
الحملة برسم كاريكاتوري لحامل تخاطب جنينها :ماما بدك
تنطر عالقليلة آلخر العاشر).
ّ
(حق المضمونة بتعويض األمومة) :للمضمونة
المادة 26
ّ
الحق بتعويض األمومة (طوال فترة الـ  10أسابيع التي تقع
خاللها الوالدة) ،شرط أن تمتنع عن العمل وأال تتقاضى أي أجر
خالل تلك الفترة .والتعديل المطلوب :زيادة تعويض األمومة
من خالل إعطاء المضمونة كامل األجر خالل األسابيع العشرة
ال ثلثي األجر.
المادة ( 46إنشاء صندوق التقديمات العائلية والتعليمية):

ال تستفيد الزوجة المضمونة من أي تقديمات عائلية وتعليمية
عن زوجها الذي يقيم في البيت إذا لم يكن يزاول عمالً مأجوراً.
والتعديل المطلوب :مساواة الزوجة بالزوج ،لجهة استفادتها
من التعويض العائلي عن زوجها.
المادة ( 47كيفية إعطاء التقديمات العائلية والتعليمية):
تدفع التقديمات العائلية عن األوالد للوالدة فقط في حال
ّ
يحق له االستفادة من تقديمات الضمان
كان ال��زوج الوالد ال
االجتماعي ،أو إذا كان األوالد في عهدتها وحدها أو تحت وصايتها
أو إذا كانت أرملة أو مطلقة أو هاجرة قضائيا ً أو كان زوجها
مسجونا ً أو مفقودا ً أو عاجزاً .والتعديل المطلوب :المساواة بين
الوالد والوالدة المضمونين لالستفادة من التعويض العائلي
ّ
الحق بأكثر من تعويض
عن األوالد .وبالتالي ال يُعطى الوالد
عائلي فتدفع التعويضات العائلية للوالد أو الوالدة ،بحسب من
يصرح منهما بأخذ األوالد على عاتقه ،شرط أن يتنازل اآلخر عن
االستفادة من التعويضات العائلية من مصدر آخر.

لإلغاء �شرط ربط
اال�ستفادة من تعوي�ضات
الأمومة بانت�ساب
الم�ضمونة �إلى ال�ضمان
قبل � 10أ�شهر عبر توحيد
مدة االنت�ساب

