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حمليات

«�أمل» ُتحيي ذكرى انتفا�ضة � 6شباط باحتفال حا�شد في بيروت

يتوحد الجميع تحت مظلتها
لن ن�سمح بتق�سيم النقابة وهدفنا �أن
ّ

جمعة :للدخول �إلى الوطن من باب الحرية ولي�س الطائفية
مه ّنا :لتطبيق �إ�صالحات الطائف وحماية المقاومة وخيارها

عون لـ«البناء» :ن�سعى �إلى �إلزام الم� ّؤ�س�سات ال�صحافية
المحررين وتعزيز ح�صانتهم
بعقد جماعي لحماية
ِّ

أحيت حركة «أمل» ـ إقليم بيروت ،ذكرى انتفاضة
 6شباط باحتفال أقيم على مسرح «األمل» في ثانوية
الشهيد حسن قصير طريق المطار ،حضره وزير المال
علي حسن خليل ،نائب رئيس حركة أمل مدير عام
المغتربين هيثم جمعة ،رئيس المكتب السياسي
للحركة جميل حايك ،وفد من الحزب السوري القومي
االجتماعي برئاسة نائب الرئيس توفيق مهنا ،القائم
بأعمال السفارة اإليرانية محمد صادق فضلي ممثالً
السفير اإليراني محمد فتحعلي ،ممثلو األحزاب والقوى
الوطنية ،ممثلو قادة األجهزة األمنية ،وفاعليات بلدية
واختيارية ونقابية وتربوية ،وأعضاء من المكتب
السياسي لـ«أمل» والهيئة التنفيذية وإقليم بيروت
والمناطق.
بعد النشيد الوطني ونشيد «أم��ل» ،كان عرض
فيلم وثائقي ّ
يلخص أحداث  6شباط ،ثم قدّم عضو
قيادة إقليم بيروت زياد الزين االحتفال ،الفتا ً إلى «أنّ
 6شباط ثورة ميّزت نفسها عن التصنيف التقليدي
للثورات ،ألنها لم تكن ر ّد فعل بل الفعل نفسه».

إنعام خ ّروبي

مهنا

وأل��ق��ى ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي كلمة باسم الحزب استهلها قائالً :كنت
واح���دا ً من قيادة الحزب في بيروت خ�لال مرحلة
االجتياح «اإلسرائيلي» ،وحصار العاصمة واجتياحها
وتحريرها في  29أيلول  ،1982وانسحاب جيش
العدو وعمالئه تحت ضربات المقاومة ذليالً ومقهوراً،
معلنا ًبمكبّرات الصوت بعد عملية «الويمبي» البطولية
التي ن ّفذها الرفيق البطل خالد علوان« :ال تطلقوا النار
إننا راحلون».
وكنتُ واح��دا ً من قيادة ورفقاء صمدوا وقاوموا
السلطة السياسية التي فرضها االحتالل «اإلسرائيلي»
فرضاً ،السلطة الكتائبية ،حيث تع ّرض المناضلون
من ك ّل القوى والتيارات للخطف والتصفية واالعتقال
والمالحقة على م��دى س��ن��وات ،حيث ك��ان واحدنا
يضطر إلى أن يغيّر أماكن سكنه أكثر من مرة ،تج ّنبا ً
للخطف الذي طاول العشرات م ّنا ...من مفقودين ما
زال مصيرهم مجهوالً ،ونستفقد بعضنا بعضا ً مع ك ّل
صباح لنعرف من ُخطف م ّنا ومن نجا.
أصدقكم القول ،إ ّننا رغم تحرير العاصمة بيروت
وانتصار المقاومة على االحتالل ،لم نشعر بأمان ،ولم
نشعر بأننا أصبحنا قادرين على الحركة والنشاط
والتن ّفس من ش��دّة الظلم والضغط إلاّ عندما انزاح
كابوس السلطة الفئوية عن صدر الضاحية النوارة،
ووض��ع الح ّد بالموقف الصامد لمحاوالت تركيع
الضاحية وإسقاط موقعها وما تم ّثل من قاعدة ارتكاز
في المقاومة بكافة أشكالها وتعبيراتها.
أضاف مهنا :السادس من شباط ،محطة مضيئة
ف��ي تغيير ال��م��ع��ادالت على األرض وإس��ق��اط نهج
اإلغراق والهيمنة للسلطة السياسية الفئوية الجاهلة
والمتواطئة ،وإصرارها على استخدام الجيش في
وزجه في أتون
مه ّمات فتنوية وجهوية ض ّد الشعبّ ،
الصراعات السياسية الداخلية .إنها محطة مضيئة
لتصحيح بوصلة النظام السياسي وإع���ادة رسم
مه ّمات للجيش خارج التوظيف والحسابات الطائفية
والسلطوية الفاشية.
وقال مهنا :العبرة في  6شباط ،أنها ش ّكلت اختراقا ً
سياسيا ً ووطنيا ً إلع��ادة صياغة النظام السياسي
وعقيدة الجيش في آنٍ معاً .وم��ن دون المقاومة
وانطالقاتها وانتصاراتها وتضحيات شعبنا ،ومن
دون محطة  6شباط ،هل ك ّنا وصلنا إلى وقف الحرب
األهلية وتكريس الخيارات والثوابت الوطنية والقومية
نصت عليها الوفاق الوطني في الطائف وباتت
التي ّ
ج��زءا ً من الدستور؟ وتأ ّكد في ضوء ذلك أنّ عقيدة
الجيش الوحيدة هي العقيدة الوطنية المواجهة للعدو
الصهيوني وحماية الوطن والدولة ووحدة الشعب
واألرض ،كمه ّمات محدّدة ال حياد عنها.
نعم ،لم يكن اتفاق الطائف ،وليس هو بطبيعة
الحال بحجم طموحاتنا ،لم يكن إلاّ ضرورة سياسية
ووطنية لوقف الحرب ليس أكثر .لم ُتبن الدولة التي
نرغب ،تو ّزعت السلطة بطريقة جديدة راعت توازنات
فرضتها الحرب ونتائجها ،وميزان القوى الذي فرض
نفسه...
لكنّ الطائف لم تش ّذ إبرته عن الطينة الطائفية،
وعجينته كانت من معجن نظام  1943الطائفي.
انتقلنا مع الطائف من نظام الطائفة الحاكمة إلى نظام
الطوائف الحاكمة .واليوم ،ها نحن وبك ّل أسف ،بدل
أن نرتقي باتجاه نظام الدولة المدنية الالطائفية،
ننحدر إلى حضيض االنقسامات المذهبية التي يزداد
اشتعالها وعنف جمرها الملتهب الذي تغ ّذيه القوى
االستعمارية والحلف المعادي ،للنيل من انتصاراتنا
وخنق مقاومتنا التي تتع ّرض للفتنة والحصار
والعقوبات بك ّل مستوياتها السياسية واإلرهابية،
فضالً عن افتعال الضغوط المالية بذرائع ش ّتى.
وشدّد مهنا على أنّ المناسبة هي إلعادة التأكيد
أنّ
التمسك بالطائف ،يجب أن يُترجم بإصدار قانون
ّ
انتخاب وطني ال طائفي ،ونحن في الحزب السوري
القومي االجتماعي ندعو إلى أن يعتمد النسبية ولبنان
دائرة واح��دة ،معبَرا ً وحيدا ً إلى دولة جديدة ونظام
سياسي حديث.
ويجب أن يُترجم بوضع نص الهيئة الوطنية
إللغاء الطائفية مادة أولى في جدول أعمال الحكومة
ومجلس الن ّواب ،ألنّ الغرق في مهاوي الفرز الطائفي
والخندقة المذهبية سيودي بنا ،وبك ّل آمالنا في
تحقيق المستقبل اآلمن.
واعتبر مهنا أنّ
يتجسد
التمسك بالطائف يجب أن
ّ
ّ
في حماية المقاومة وق ّوتها وخيارها ،وفي العالقات
الطبيعية والمتينة والمميّزة مع سورية ،والعداء
للعدو «اإلسرائيلي» ،وتعزيز عقيدة الجيش وسالحه،
وبناء قدراته لمقاتلة العدو الصهيوني وقوى اإلرهاب
والتط ّرف التي يحدق خطرها بنا ،وتتربّص وتنتهز
الفرص لم ّد مشروعها اإلرهابي ونوازعها لقيام دولة
خالفة مزعومة أو إم��ارات مذهبية ظالمية تق ّوض
ال��دول��ة والمجتمع ،وتخرق نسيج الحياة خدم ًة
للمشاريع المعادية ألمتنا.
وأردف مهنا :ال��دول��ة ب�لا رأس ،والمؤسسات

 ...ومقدم الحضور في احتفال النبطية

الحضور في احتفال بيروت

لوال � 6شباط لما و�صلنا �إلى وقف الحرب الأهلية
وتكري�س الخيارات والثوابت الوطنية والقومية
األساسية معطلة ،ولذلك ،ندعو إلى إنجاز استحقاق
انتخاب رئيس جديد للبالد ،ألنّ الفراغ قاتل إنْ لم
ُنسرع إلى ملئه تدخل البالد في نفق أش ّد ظلمة ،وإذا
كانت األوض��اع قد خطت مؤخرا ً خطوة إل��ى األم��ام
بإعادة تفعيل عمل الحكومة والمجلس النيابي بالح ّد
األدنى ،فإنّ المطلوب يبقى أكثر ...رغم قناعتنا بأنّ
أزمة البالد هي أزمة نظام سياسي ،ال أزمة رئاسات
فقط ،وترميم أعمال المؤسسات القائمة ،ما يستدعي
إعادة االعتبار إلى النقاش الصريح حول بناء الدولة
على أنماط جديدة في الفكر والنهج واألداء.
السادس من شباط محطة أع��ادت وصل بيروت
ودمشق عبر الجبل والبقاع ،وهي حلقة من حلقات
كسر اتفاق ّ
الذل والعار في السابع عشر من أيار.
صحيح أ ّنها محطة من ذاكرة الحرب األهلية ،ولكنّ
الصحيح أن نأخذ ال ِعبَر منها لنؤ ّكد وح��دة الدولة
والمؤسسات والشعب ،وأن نس ّد ك ّل األب��واب أمام
تس ّربات الفتن التي تكاد تجعل من الدولة والمجتمع
أش�لاء محطمة ،وم��ن ال��دول��ة هيكالً ف��ارغ��اً ،تنخره
النعرات والصفقات والمحسوبيات.
وإذ حيا مهنا الرئيس نبيه ب ّري ،واإلخوة في حركة
أمل وك ّل مقاوم ومساهم في التحرير ،قال :تح ّملنا معا ً
ضريبة ال��دم ،وسيبقى عنوان نضالنا مقاومة عدو
واحد بوجهين :العدو الصهيوني واإلرهاب .وسنبقى
نقاتل على مدى أرضنا القومية بك ّل ما أوتينا من ق ّوة.
ألم يقل اإلمام الصدر« :إسرائيل ش ّر مطلق».
ألم يقل سعاده ...« :وليس لنا من عدو يقاتلنا في
ديننا وحقنا وأرضنا إلاّ اليهود».
كما حيا مهنا أبناء شعبنا في فلسطين والشام
والعراق ،الذين يقفون متصدّين لقوى اإلرهاب والعدو،
إلى أن تنتصر إرادتهم وهي إرادة األمة ..ك ّل األمة.

جمعة

ثم ألقى جمعة كلمة حركة «أم��ل» ،فتناول أهمية
ثورة السادس من شباط التي كانت ثورة ك ّل اللبنايين
وكانت بمثابة عاصفة من الحرية على يد ثوار ميامين،
وانشق ذلك الصبح عن رسالة حق وقرار جريء لقيادة
االنتفاضة ممثلة بالرئيس نبيه بري ،وهو إسقاط
العصر اإلسرائيلي واتفاق  17أيار ،وك ّل أنواع الهيمنة،
فكان االنتصار وع��اد لبنان عربي المالمح مرفوع
ال��رأس ،وع��اد وجه العروبة مزه ّواً ،وع��اد الجنوب
شعلة للحق والمقاومة ،فانتفاضة  6شباط محطة
مضيئة في تاريخ لبنان.
وت��اب��ع :انتفاضة  6شباط ل��م تعط حقها في
التحليل وال في التاريخ ،وكأنها نقطة عابرة أو لفريق
من اللبنانيين ،بل على العكس إنها لبنانية بامتياز،
فلوال هذه االنتفاضة كان  17أيار ،فهي مثلت فعالً
وطنيا ً وصناعة لبنانية التقت فيها اإلرادات الوطنية
بحيث تمكنا جميعا ً من بناء قواعد ارتكاز المقاومة،
وممارسة فعل التحرير حيث وجد العدو ،ومن جهة
ثانية أ ّمنت االنتفاضة أسباب النجاح للخروج من
الحرب األهلية ،وأ ّمنت رفضا ً للهيمنة واالستئثار
والتطلع نحو مشروع وطني قائم على فكرة المساواة
والعدالة االجتماعية واحترام المواطن وحقوقه،
وأس��س��ت لتوقيع اتفاق الطائف وم��هّ��دت الطريق
ّ
لعودة الدولة ومؤسساتها وأدوارها الطبيعية ،وهذه
االنتفاضة كانت الصدى ألولئك الشهداء الذين قدّموا
دماءهم فداء للبنان ،فهؤالء ما زالت بطوالتهم تنير
لنا الدرب ومتابعة الطريق.
واعتبر جمعة أنّ ضغوطات ال��ي��وم ال تق ّل عن
الضغوطات في الماضي ،فالمنطقة العربية والتحدّي
التكفيري الذي ليس له مثيل ،والسياسات المشبوهة
لتفكيك المنطقة العربية ،باإلضافة إلى السياسات
«اإلسرائيلية» والعدوان المستم ّر من أجل شق القضية
الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين مرة أخ��رى إلى
شتات آخر ،ومن أجل القول أيها العرب ليس لديكم
قضية ،قضيتكم في ما بينكم سنة وشيعة وغيره ،إزاء
هذا الواقع من حاالت اإلضطراب والفوضى المهيمنة
على منطقتنا اليوم ،نخاف أن تنعكس هذه النار على
لبنان ،والمطلوب منا جميعا أن نؤكد وحدتنا الوطنية،
التي هي درعنا الواقي ونعود لالحتماء بالمؤسسات
وبالقانون ،وننتج حياتنا السياسية م��ن خالل
انتخابات رئاسية وتفعيل عمل المؤسسات التنفيذية
والتشريعية واإلدارية.
وأكد مسؤولية الدولة في قيادة المجتمع ،واالبتعاد
عن لغة التصادم والعصبيات القاتلة والسجاالت
البشعة والدعوات المشبوهة التي توحي للمواطنين
ب��أنّ ال��دول��ة أصبحت لفئة دون أخ��رى ،وأن هناك
غبنا ً يلحق بفئة دون غيرها ،وهذا غير صحيح وهذا
أسلوب رفضه اللبنانيون جميعا ً ألن��ه يسيء إلى

لبنان والعيش المشترك ،ويحمل في طياته بعض
العنصرية البغضاء.
ودع��ا إل��ى ال��ع��ودة إل��ى ال��ح��وار المخلص البناء
والديمقراطي التي تديره الدولة ومؤسساتها ،فال
يجوز في هذه الظروف الصعبة تحويل البلد إلى مكان
للخوف والقلق على المصير والمستقبل.
ول��ف��ت جمعة إل��ى أن��ه رغ��م م��ا نعانيه ال��ي��وم،
وبالمقارنة مع تلك األيام في  6شباط ،فإننا نملك من
نقاط القوة الشيء الكثير الذي يصنع حياة الدولة
والمجتمع ،وندعو الجميع خصوصا ً الذين يحاولون
ينصبوا اليوم أنفسهم مدافعين عن هذا وذاك ،أو عن
أن ّ
تلك الطائفة ،فيجب أن يعودوا الى ضمائرهم فالوقت
ليس للمناورات أو لتسجيل النقاط علما ً أنّ أغلبهم في
موقع المسؤولية ،وفي موقع االتهام أيضاً.
كما دع��ا للدخول إل��ى ال��وط��ن م��ن ب��اب الحرية
والديمقراطية وليس من الطائفية ،إذ إنّ الطوائف نعمة
وليست نقمة ،لكن الطائفية السياسية شكلت منذ
االستقالل عنصر ضعف للدولة وعنصر تحكم بالدولة
ومواردها وعالقاتها ،وجعلت من الطوائف متاريس
لحماية المصالح ،فالطائفية لن تحفظ الطائفة بل
الديمقراطية هي التي تحفظ الجميع ،فيجب العمل
على السير باتجاه إلغاء الطائفية السياسية ،وجعل
الدولة فوق الطوائف وترسيخ الديمقراطية الحقيقية
ألنها البديل للطائفية ،وه��ي الحصانة للطوائف
وللمواطنين ،وطريق لبنان نحو االستقرار واالزدهار
والتقدّم ،مشدّدا ً على أهمية االلتقاء والتحاور من أجل
فتح اآلفاق وتوسيع الخيارات أمام ك ّل المواطنين،
ليأمنوا في مستقبلهم وعيشهم ،إذ إنّ مشاكل الفقر
والديون أش ّد إيالما ً من الطائفية ،ويجب االعتراف
بأننا أمام أزمة اقتصادية واجتماعية تهدّد المجتمع،
كما أننا نتع ّرض لسياسات ظالمة ولضغوطات مالية
ضاغطة على لبنان المقيم وعلى لبنان المغترب من
أجل إفقار هذا الوطن وإفقار أبنائه الطيبين.
ودعا جمعة إلى الوقوف وراء الجيش في الدفاع
عن الوطن ض ّد العدو «اإلسرائيلي» وق��وى التكفير
واإلرهاب ،هذا الجيش الذي يمثل وحدة لبنان ومناعته
وقوته إلى جانب المقاومة ،ويشكل الحصن الحصين
للبنان وشعبه ولوحدته الوطنية.
ووجه جمعة التحية إلى فلسطين وشعبها وأبطال
االنتفاضة الشعبية الذين يقاومون العدو بأجسادهم
وأرواحهم ،فال يستكينون وال يتراجعون ويؤمنون بأنّ
النصر لهم.

احتفاالت في المناطق

إلى ذلك ،احتفلت حركة أمل في مختلف المناطق
اللبنانية بذكرى انتفاضة السادس من شباط وألقيت
كلمات أك��دت أنّ االنتفاضة كانت «محطة مفصلية
م��ن ت��اري��خ لبنان ال��ح��دي��ث ،أسهمت مباشرة في
إسقاط العصر اإلسرائيلي ،وأعادت لبنان إلى دوره
المحوري الطبيعي العروبي في إطار الصراع العربي
ـ اإلسرائيلي».
فقد أقامت حركة «أمل» إقليم بيروت ،ندوة تحت
عنوان «السادس من شباط كرامة وطن» وذلك في
مكتب الشهيد بالل فحص في بيروت ،في حضور
شخصيات وفاعليات ولجنة وأعضاء الشعب في
المنطقة الرابعة في إقليم بيروت.
وأقامت مؤسسات أمل التربوية ـ ثانوية الشهيد
مصطفى ش��م��ران ف��ي ب��ل��دة البيسارية ف��ي قضاء
الزهراني ،ندوة سياسية ،بمناسبة انتفاضة  6شباط،
تحدث فيها رئيس الهيئة التنفيذية في حركة «أمل»
محمد نصرالله.
وف��ي البقاع ،أحيت الحركة ذك��رى االنتفاضة
باحتفال أقامته في حسينية بلدة بيت شاما ،في
حضور مسؤول الحركة في البقاع مصطفى الفوعاني
وأعضاء من قيادة اإلقليم وفاعليات.
ونظم ن��ادي الشقيف في النبطية لقاء سياسيا ً
مع عضو المكتب السياسي لحركة أمل النائب هاني
قبيسي في مقر النادي بعنوان « لبنان ما قبل انتفاضة
 6شباط  1984وما بعدها» ،في مقر النادي ،في
حضور النائبين ياسين جابر وعبداللطيف الزين،
ممثل النائب علي عسيران الدكتور علي العزي ،قائد
سرية درك النبطية العقيد توفيق نصرالله ،المسؤول
التنظيمي المركزي للحركة حسين طنانا وفاعليات.
كما نظمت شعبة ثانوية حسن كامل الصباح
الرسمية في مكتب الشباب والرياضة في حركة
«أمل» في إقليم الجنوب ندوة سياسية مع عضو هيئة
الرئاسة في الحركة رئيس مجلس الجنوب الدكتور
قبالن قبالن في قاعة الثانوية بعنوان «انتفاضة 6
شباط  1984ـ لغة الرصاص».

 ...وقبيسي متحدثا ً في الندوة في نادي الشقيف

(مصطفى الحمود)

منذ إع���ادة انتخابه ف��ي شهر آب م��ن العام
الماضي ،يسعى نقيب المحررين الياس عون
إلى تطوير عمل النقابة وفتح أبوابها أمام جميع
الزمالء لتلقي اقتراحاتهم والوقوف على هواجسهم
واالستماع إلى معاناتهم ،فاتحا ً بذلك ،كما قال بعد
انتخابه« ،صفحة جديدة ومرحلة مختلفة تحتم
علينا جميعا ً التكاتف وتكثيف الجهد من أجل تنقية
الجدول النقابي وتوفير نظام حماية اجتماعية
للعاملين في المهنة وتعزيز حصانة الصحافيين
ض ّد ك ّل ظلم يطاولهم».
وأك��د ع��ون في حديث لـ«البناء» أنّ مجلس
النقابة الجديد «يسعى إل��ى تفعيل عمله في
اتجاهات مختلفة وتحقيق مطالب المنتسبين إلى
الجدول» ،الفتا ً إلى «أنّ أب��واب النقابة مفتوحة
أمام الزمالء غير المنتسبين ومستوفي الشروط
لتقديم طلبات االنتساب ،وه��ي حاضرة لتلقي
اقتراحاتهم» ،داعيا ً إلى «التكاتف والتعاون من
أجل تنقية الجدول النقابي وتوفير نظام حماية
اجتماعية للعاملين في المهنة وتعزيز حصانة
الصحافيين».
التعسفي
ور ّدا ً على س��ؤال حول إج��راء الطرد
ّ
ال��ذي تتخذه بعض الصحف ،أج��اب« :لألسف
هناك مؤسسات تقوم بطرد الصحافيين من دون
إن��ذار مسبق ،وحتى من دون دف��ع التعويضات
لهم ،وف��ي ه��ذا اإلط��ار نحن نسعى ،كنقابة ،إلى
إلزام المؤسسات الصحافية بعقد جماعي لحماية
ّ
بغض النظر عن األوض���اع المادية
المحررين.
السيئة لبعض الصحف ،في ظ ّل تراجع اإلقبال
على الصحافة المكتوبة لحساب اإلعالم اإللكتروني
ال��ذي أخذ ج��زءا ً من أرب��اح اإلعالنات التي كانت
محصورة بالصحف والمجالت ،لكنّ ذلك يجب أن
ال يخلق معاناة لدى المح ّررين وينعكس سلبا ً على
معيشتهم».
وأس��ف نقيب المحررين ألنّ الدولة اللبنانية
«تقف مكتوفة األيدي حيال األزمة الغير مسبوقة
التي تم ّر بها الصحف وال تقدّم أي��ة مساعدة»،
مذ ّكرا ً بما قام به الرئيس الفرنسي السابق نيكوال
س��ارك��وزي ع��ام  2009عندما واجهت الصحف
الفرنسية أزم��ة مماثلة ،حين أص��در أم��را ً يقضي
بتب ّرع الدولة الفرنسية بقيمة  6مليارات يورو
لدعم الصحافة» .أضاف« :هذا األمر يسري على
الصحف الخليجية أيضاً ،فرغم أنّ معظم أصحاب
الصحف والمجالت من كبار المتم ّولين ،إال أنّ
حكومات الخليج تدعم الصحافة الوطنية وإنْ
انخفضت نسبة هذا الدعم مؤخرا ً بسبب هبوط
أسعار النفط».
وفي ما يتعلق بانتساب العاملين في مؤسسات
إعالمية مرئية ومسموعة إلى النقابة ،لفت عون
إلى أنه «ت ّم االتفاق مع وزير اإلعالم رمزي جريج
على فتح باب االنتساب للمحررين والصحافيين
العاملين في وسائل اإلعالم المرئي والمسموع الى
نقابة المحررين ،فهؤالء خريجو كلية اإلعالم».
وتحدّث عن أحد أبرز الشروط التي كانت تحول
دون انتساب عدد كبير من المحررين ،أال وهي أن
مسجالً في الضمان االجتماعي،
يكون المح ّرر
َّ

خصوصا ً أنّ معظم العاملين ف��ي المؤسسات
اإلعالمية المختلفة غير مسجلين ،شدّد عون على
«أنّ هذا الشرط يجب أن ال يحول دون االنتساب،
ومن جهة أخرى هناك محررون ومحررات لديهم
ضمان شخصي وهو ك ٍ
��اف ليح ّل مكان الضمان
االجتماعي».
وأشار نقيب المحررين إلى أنّ من ضمن برنامج
عمل المجلس الجديد للنقابة هو السعي إلى إعادة
بعض االمتيازات التي كان يتمتع بها الصحافيون،
كالحسم على فاتورة الهاتف بنسبة  50في المئة،
والحسم على تذاكر السفر ،وتأمين بدالت اإليجار
وغيرها من االمتيازات.
وحول القرار الذي أصدره مؤخرا ً وزير الشباب
والرياضة عبد المطلب الحناوي بتشكيل لجنة
«االتحاد اللبناني لإلعالم الرياضي» ،قال عون:
«لقد اتخذ ال��وزي��ر ح��ن��اوي ه��ذا ال��ق��رار م��ن دون
التشاور مع الجهات المعنية األساسية الممثلة
ب��وزارة اإلع�لام ونقابتي الصحافة والمحررين،
وه��ذا م��ا يتعارض م��ع ال��م��ادة ( )77م��ن قانون
المطبوعات ،التي تحصر تنظيم الصحافيين
ضمنها .ونحن ندعو جميع المحررين الرياضيين
العاملين غير المنتسبين إلى االنتساب إلى نقابة
المحررين والعمل تحت مظلتها».
أضاف« :زارني مؤخرا ً وفد من رؤساء القطاعات
الرياضية والشبابية والمسؤولين عنها في عدد
من األحزاب والتيارات السياسية لتوضيح األمر،
لكنني أكدت لهم أنّ موقف النقابي من هذا القرار
مبدئي ،ولن نسمح بتقسيم النقابة وشرذمتها ،بل
نعمل المستحيل من أجل تطوير عملها واستيعاب
الجميع ضمنها ،وأعود وأك ّرر أنّ أبوابها مفتوحة
للجميع».
وق��ال« :يجب أن يكون هناك ما يس ّمى اتحاد
الصحافة اللبنانية الذي يجمع ك ّل العاملين في
مجال الصحافة واإلعالم ،ال أن يتف ّرق الصحافيون
ويتوزعون بين الجمعيات والنوادي واالتحادات».
وتحدّث النقيب عون عن اإلجراءات التي تهدف
إلى التضييق على بعض وسائل اإلعالم والسعي
إلى حجبها والتذ ّرع بحجج لها خلفيات سياسية،

الفتا ً إلى أنّ ما أقدمت عليه إدارة قمر «عرب سات»
بحجب ك ّل من قناة المنار والميادين« ،إجراء غير
مهني وغير قانوني ويتعارض مع أبسط الحريات
المدنية واإلعالمية ،ويخالف اتفاقات موقعة بين
القناة وع��رب س��ات ،وق��د طالبنا االت��ح��اد العام
للصحافيين العرب بموقف من هذا الموضوع ،كما
أنّ الحكومة اللبنانية أعلنت رفضها الواضح لهذا
اإلج��راء الظالم ،وكذلك المجلس الوطني لإلعالم
واألسرة الصحافية واإلعالمية اللبنانية» .وقال:
«هذا اإلج��راء يتنافى مع سيادة الدولة اللبنانية
ويمس بالحقوق البديهية لإلعالم واإلعالميين،
ّ
خصوصا ً أنّ القناتين التزمتا بالقانون ،هذا
باإلضافة إلى أنّ مبدأ الحريات في لبنان ُمصان
ولطالما ك��ان لبنان منبرا ً للكلمة ال��ح��رة ،وقد
رأينا كيف تضامن اللبنانيون بك ّل أطيافهم مع
القناتين».
أما عن طريقة استدعاء الصحافيين من قبل
القضاء واألجهزة األمنية والمعاملة غير الالئقة التي
يتلقاها بعضهم ،ذ ّكر نقيب المحررين بـ«أنّ محكمة
المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في
جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات» ،الفتا ً
إلى «أنّ المادة  29من هذا القانون ذكرت حرفيا ً
أن��ه ،إذا اقتضت الدعوى تحقيقا ً قضائياً ،فعلى
قاضي التحقيق أن يقوم به وأن يحيل القضيّة على
المحكمة في مهلة ال تتجاوز خمسة أيام».
وأض��اف« :نتم ّنى على األجهزة القضائيّة أن
تتعاطى مع الزمالء الصحافيين بشأن الدعاوى
المقامة ضدّهم بدعوتهم أمام محكمة المطبوعات
مباشرة أو أمام قاضي التحقيق ،وندعو الزمالء
الصحافيين واإلعالميين إلى مراجعة النقابة في
حاالت استدعائهم ،فنحن نحترم العدالة والقضاء
ونلتزم بالقوانين وإنْ كان بعضها ُمجحفا ً في ّ
حق
زمالئنا».
وختم نقيب المحررين معربا ً عن خشيته من
استمرار الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية ،وأن
ينسحب واق��ع التمديد على ك�� ّل ش��يء ،ما يؤثر
سلبا ً على شؤون المواطن الحياتية اليومية وعلى
االقتصاد الوطني.

بلدية الدكوانة تنظم ندوة بعنوان «انتخب بلدية بتبقى البلد»

ممثل الم�شنوق :نعمل لإجراء االنتخابات في موعدها
�شختورة :لتعزيز الديمقراطية واحترام الد�ستور
ن��ظ��م رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ال��دك��وان��ة
أنطوان شختورة ،ن��دوة بعنوان
«انتخب بلدية بتبقى البلد» في
ف��ن��دق «ال��ح��ب��ت��ور» ـ س��ن الفيل،
ب��رع��اي��ة وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة نهاد
المشنوق ممثالً بالدكتور خليل
جبارة ،وحضور نقيب المحامين
أنطونيو الهاشم ،رئيس الهيئة
العليا للتأديب والهيئة الخاصة
القاضي م��روان عبود ،وقائمقام
المتن م��ارل��ي��ن ح���داد ،وع���دد من
المحافظين ،والقضاة ،ورؤس��اء
ه��ي��ئ��ات ت��أدي��ب��ي��ة ،وقائمقامين
ورؤساء اتحادات بلدية وبلديات،
ورجال األعمال ،والمعنيين.
ب��داي��ة ،أل��ق��ى ع��ري��ف االحتفال
الزميل مروان القدوم كلمة ترحيب
بالمناسبة ،ثم تحدث ممثل وزير
الداخلية معتبرا ً أنّ «هذا اللقاء بداية
نقاش لتأكيد أهمية االنتخابات
البلدية ،وإعادة إحياء عدد كبير من
البلديات ،وألنّ البلديات اليوم هي
المؤسسات األخيرة في لبنان التي
م��ا زال��ت تحافظ على شرعيتها،
إذا أخذنا التحديات االقتصادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة واألم��ن��ي��ة وحتى
تحدي أزمة النزوح السوري ،حيث
لعبت البلديات دورا ً كبيرا ً في
هذا المجال ،ونثني عليها لكونها
جزء أساسي في الخدمة العامة،
حيث ل��م تعد خ��اص��ة وموسمية
ل��ل��زع��م��اء ،ف��ق��د أص��ب��ح��ت مصدر
السلطة لتأمين الخدمات للمجتمع
اللبناني ،والوزير المشنوق يعمل
إلتمام اإلج���راءات الالزمة إلج��راء
هذه االنتخابات ،حيث بدأت وزارة
الداخلية التحضير لهذا األمر حتى
يكون في موعده».
ث��م ت��ح��دث ع��ب��ود ،فلفت إل��ى
أنّ «ال��ت��ج��رب��ة الماضية كشفت
مساوىء العمل البلدي ،ما يستلزم
العمل على تطويره للخروج من
المأزق» ،مشيرا ً إلى أنّ «التطوير
يبدأ أوال ً من االختيار ،بحيث يجري
تطوير القانون الذي على أساسه
يجري االختيار ،فالمعضلة ليست
إج��راء االنتخابات بل في ظ ّل أي
قانون تجري».
وش��دّد على أنه «يجب تطوير
القانون االنتخابي بحيث تفصل
االنتخابات البلديات عن قانون
ان��ت��خ��اب ال��م��ج��ال��س ال��ن��ي��اب��ي��ة،

جانب من المشاركين في الندوة في فندق «الحبتور»
فتعتمد النسبية في االنتخابات
البلدية ومراعاة الشروط العلمية
للمرشحين ،ويتم اختيار الرئيس
باالقتراع المباشر بدال ً من اختياره
من األع��ض��اء ،مع وج��وب انتقال
اللعبة االنتخابية م��ن ال��رواب��ط
العائلية والسياسية والمصالح
المحلية الضيقة إل��ى البرامج
اإلن��م��ائ��ي��ة ،ل��ك��ون العمل البلدي
كله عمل تنموي .ويجب تحديد
ال��م��وازن��ات االنتخابية وف��رض
رق��اب��ة ع��ل��ى ال��م��ال االن��ت��خ��اب��ي،
وت��ح��دي��د ال���والي���ات ال��ت��ي يجوز
ل��رؤس��اء البلديات مراكمتها فال
ي��ج��وز أن ي��ج��دِّد ال��رئ��ي��س ألكثر
من واليتين م��دة  12سنة كافية
لتحقيق برامجه ،بعدها يصبح
العمل تكرارا ً وروتينا ً مميتاً».
وق���ال ش��خ��ت��ورة ،م��ن جهته:
«ي����ت����ح����دث����ون ع�����ن ف����ت����اوى
وسيناريوهات للتمديد والتأجيل
نقول« :انتخب بلدية تيبقى البلد».
نلتقي اليوم لنخطو الخطوة األولى
باتجاه ال��وق��وف بوجه التمديد
للمجالس البلدية واالختيارية
إيمانا منا بالديمقراطية وت��داول
السلطة وإيفاء بالثقة التي أوالنا
إياها المواطن».
وأض����اف« :ي��ج��س��د اجتماعنا
اليوم دالل��ة واضحة على تقاطع
أف��ك��ارن��ا وتالقيها ،وق���وى ثقتنا

بأنفسنا ،وما أنجزناه على كافة
األص��ع��دة رغ���م ت��ق��اع��س ال��دول��ة
على كافة مستوياتها .ل��ذا نريد
االنتخابات البلدية واالختيارية
ك���م���ك���اف���أة ل��ل��م��واط��ن��ي��ن ع��ل��ى
صمودهم في هذا الزمن السياسي
واالجتماعي والمعيشي والصحي
الصعب ،وكلنا شهدنا معضلة
النفايات وسمومها».
وت���اب���ع« :ن��ري��د االن��ت��خ��اب��ات
للديمقراطية ،واحترام الدستور،
واأله��م للمحاسبة والمساءلة أم
المكافأة على م��ا قمنا ب��ه طيلة
السنوات الست الماضية».
وط��ال��ب ال��ح��ك��وم��ة «ب��ات��خ��اذ
القرار الجريء بإجراء االنتخابات
ف��ي م��وع��ده��ا ،ول��ت��ك��ن جمعيات
المجتمع المدني وك��ل البلديات
وكل مواطن ،قوة ضغط واحدة في
هذا االتجاه».
كما طلب من نقابة المحامين «أن
تكون رأس حربة في الدفاع عن
االستحقاقات الدستورية على غرار
تداول السلطة الدائم وبالمواعيد
المحددة في النقابة» ،متمنيا ً على
رؤساء االتحادات والبلديات وكل
من يرغب من الحضور« ،بالتوقيع
على كتابنا المفتوح الموجه إلى
الحكومة بواسطة وزير الداخلية
ن��ه��اد ال��م��ش��ن��وق ،لنحث ال��دول��ة
من خالله على إج��راء المقتضى

القانوني والدستوري لالستحقاق
االنتخابي المنتظر».
ثم ألقى الهاشم كلمة رأى فيها
«أنّ من حق اللبنانيين انتخاب
سلطاتهم المحلية» ،الفتا ً إلى «أنّ
نجاح البلديات في إدارة شؤون
الناس ،هو االستقرار االجتماعي
وال���ذي يؤمن ف��رص عمل عديدة
ألبناء القرى الذين يهربون إلى
ال��م��دي��ن��ة م��ن أج���ل ت��أم��ي��ن لقمة
عيشهم».
وق����ال« :ن��ح��ن أم���ام وضعية
ت��ت��خ��ط��ى االن��ت��خ��اب��ات ك��واج��ب
دس���ت���وري ،إن���ه واج����ب وط��ن��ي،
ول��ت��ع��زي��ز دوره ف���ي ال��ت��ن��م��ي��ة
المحلية وتثبت االنسان في أرضه
ب��ه��ذا ال��ح��ج��م ن��ص��ر ع��ل��ى إج���راء
االن��ت��خ��اب��ات ،ون��ح��ن ف��ي نقابة
المحامين سنبقى العين الساهرة
لتحقيق اي مطلب محق ،وندافع
عن قضايا الناس ،وأبواب النقابة
مفتوحة ومشروعة لكم».
وكانت كلمات لك ّل من رئيس
اتحاد بلديات القلعة نبيل فواز،
رئيس بلدية جبيل زياد الحواط،
رئ��ي��س بلدية الغبيري محمد
سعيد الخنسا ،رئيس بلدية الشياح
إدم��ون غ��اري��وس ،ورئيس اتحاد
ب��ل��دي��ات ج��زي��ن خليل ح��رف��وش،
ش������دّدت ع��ل��ى ض������رورة إج����راء
االنتخابات البلدية في موعدها.

