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حمليات

لجنة الإعالم ت�ستعجل �إنقاذ ال�صحافة الورق ّية
و تعيين مجل�س �إدارة جديد لـ«تلفزيون لبنان»
أ ّكد رئيس لجنة اإلعالم واالتصاالت النائب حسن فضل
الله بعد اجتماع اللجنة ،أ ّنه ت ّم االتفاق «على فتح مجموعة
من الملفات المرتبطة باإلعالم ،سواء في وزارة اإلعالم أو في
الصحافة الورقيّة أو حماية القنوات الفضائيّة اللبنانيّة» ،الفتا ً
إلى أنّ «هناك مقترحا ً باستئجار حيّز على القمر الصناعي
نايل سات من قِبل الحكومةّ ،
تبث عليه القنوات الفضائيّة
اللبنانيّة ،وهذا المقترح ت ّم تحويله من وزارة اإلعالم إلى
وزارة االتصاالت لتب ّته الحكومة الحقاً» .ودع��ا الحكومة
«إلى أن تستعجل وتعتبر هذا الموضوع وطن ّيا ً بامتياز ،أل ّنه
يؤ ّمن أمرين ضرورين؛ حماية القنوات الفضائيّة اللبنانيّة،
وتأمين دعم مالي بصيغة أو بأخرى للقنوات اللبنانيّة من
خالل استئجار هذا الحيّز لتتم ّكن من ّ
البث من خالله بأسعار
تحدّدها الحكومة اللبنانيّة ،ألنّ الحكومة تستأجر مساحة
في الفضاء بقيمة معقولة ،وهذا يحتاج إلى تفاوض مع إدارة
القمر الصناعي ،ويصبح هذا الحيّز بتص ّرف الحكومة ولن
يستطيع أحد التع ّرض له».
وشدّد فضل الله بعد اجتماع اللجنة أمس ،بحضور وزير
اإلعالم رمزي جريج ،على أ ّننا «سنتابع هذا الموضوع مع
وزير االتصاالت بطرس حرب ،ليت ّم من خالل هذا القرار الوطني
توفير مظلّة لبنانية لكل القنوات الفضائيّة اللبنانيّة».
وقال« :بحثنا في ملف تلفزيون لبنان ،ألنّ وضعه غير
سليم من جهات ع��دي��دة .على المستوى اإلداري ،فنحن
بحاجة الى تعيين مجلس إدارة للتلفزيون ،ألنّ وضعه غير
مستقيم» ،مشيرا ً إلى «أنّ الخالفات السياسيّة هي التي
تحول دون تعيين مجلس إدارة».
وأض��اف« :كما أنّ هناك مجموعة من النقاط المتعلّقة
بتلفزيون لبنان ،الوضع المالي واإلداري واال ّتجاه السياسي
المؤسسة المملوكة من الدولة ،فنحن نريد لهذا
العام لهذه
ّ
التفزيون أن يعبِّر عن الدولة اللبنانيّة ،وأن تكون كل األوضاع
«سنخصص جلسة
المرتبطة به سليمة» .ولفتَ إلى أ ّننا
ّ
لوضع تلفزيون لبنان بك ّل نواحيه في  29آب ،على أن نز َّود
بكل المستندات المطلوبة حول كل ما يرتبط بالتلفزيون،
أساسي بالنسبة لنا وسنفتح هذا الملف،
فهذا الموضوع
ّ
كما أ ّننا بحثنا في وضع الصحافة الورقيّة ،وهناك مشروع
يعدّه وزير اإلعالم رمزي جريج لدعم هذه الصحافة من ِقبَل
الدولة ،أل ّنه ال يمكن لنا أن نقبل لبنان بدون صحافة ورقيّة،
فميزة لبنان وجود هذا اإلعالم ،وواجبنا التعاون من أجل هذه
المعالجة».
وتابع« :استعرضنا أيضا ً مطالب نقابة الفنانين حول
نسب اإلنتاج في التلفزيونات اللبنانيّة ،وكنت وعدت النقابة
بعرض هذا الموضوع على لجنة اإلعالم وفعلت اليوم ،وأيضا ً
هناك مطالب ماليّة ومستح ّقات على الدولة اللبنانية لنقابة
المص ّورين ،وقد وعدتها بطرح هذا الموضوع في اجتماعات
اللجنة».
بدوره ،أشار جريج إلى أنّ «نايل سات أبدت استعدادها
إلع���ادة فتح محطة ج��ورة البلوط ،وأن��ا ب���دوري أرسلت
ِ
المراسلة إلى وزارة االتصاالت إلبداء ال��رأي ،أل ّنها الوزارة

فضل الله
المعنيّة بالموضوع».
وأعلن أ ّنه يسعى إلى استراتيج ّية في تلفزيون لبنان عبر
تعيين مجلس إدارة جديد يحدّد بدوره االستراتيجيّة ،ألنّ
وضع التلفزيون صعب.
وحول أزمة الصحافة الورقيّة ،اعتبر جريج أ ّنه «من غير
المقبول انتهاء الصحافة الورقيّة في لبنان ،وهذه الصحافة
تم ّر بأزمة خانقة بسبب األزمة االقتصاديّة ،ونحن اقترحنا
تص ّورا ً لمساعدة الصحافة الورقيّة عبر بعض الحوافز
واإلعفاءات ،والمشروع أُحيل إلى وزارة الماليّة».
وأ ّكد أنّ «هناك تعاونا ً دائما ً بين لجنة االتصاالت والوزارة
من أجل مصلحة اإلع�لام في لبنان ،ونحن نضع اللمسات
األخيرة على قانون اإلعالم ،وهو يم ِّثل نقلة نوعيّة ويك ّرس
الحريّات مع ضوابط من أج��ل الموازنة بين ض��رورات
المصلحة العامة والحريّة».
من جهته ،لفتَ رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان طالل
المقدسي ،إلى أنّ «تلفزيون لبنان ُحرم من الدعم واالهتمام
والتأهيل والمعدّات التقنيّة ،وكل ما يؤول إلى تط ّوره ،حتى
أ ّنه كان آخر تلفزيون في العالم يعمل بالنظام التماثلي».
وفي تصريح له ،ث ّمن اهتمام جريج وفضل الله وزير
اإلعالم بتلفزيون لبنان ،الذي «بات الوحيد الذي ّ
يغطي أكثر
من  95في المائة من األراضي اللبنانية ،بينما ال ّ
تغطي أيّة
محطة أخرى أكثر من  .% 64وقد أثبتت الدراسات الصادقة
والصحيحة ،أ ّنه أصبح في المرتبة الثالثة بالنسبة لعدد
مشاهديه .كل هذا جعل الحاسدين والحاقدين والطامعين
والموعودين أكثر وأكثر».
وانتقد المقدسي «ما تواتر وظهر في بعض الصحف من
اقتراحاتلمجلسإدارة،قوامهأشخاص«تنفيعاتسياسيّة»
أو محامون متقاعدون أو أساتذة جامعات ال عمل لهم» ،مؤ ّكدا ً
أنّ تلفزيون لبنان بحاجة إلى فريق عمل متكامل» .وشدّد على
المؤسسة التي يريدها كل فرد أو كل
أنّ «تلفزيون لبنان ،هذه
ّ
سياسي أو كل فريق سياسي أن تكون له ،نحن ال نريده أليّ
منهم ،لكن نريده لهم جميعهم».

اجتماع دولي في وزارة العمل لبحث ملف النازحين

قزي :ال نريد م�شاريع لإبقائهم في لبنان

با�سيل يتابع ق�ض ّية اللبنان ّيين
المب َعدين من ال�سويد
يتابع وزير الخارجيّة والمغتربين جبران باسيل موضوع العائالت اللبنانيّة
التي جرى إبعادها من السويد منذ فترة ،ويبلغ عددها  70عائلة .وقد أثار
قضيّتهم خالل لقاءاته مع المسؤولين السويديّين أثناء زيارته الرسمية األخيرة
إلى السويد ،كما لم تتو ّقف دوائر الخارجية عن العمل بإرشاداته لمتابعة هذه
المسألة ،وذلك بحسب بيان للخارجية.
ووجه الوزير باسيل في هذا السياق رسالة إلى نظيرته السويديّة مارغوت
ّ
والستروم ،أ ّكد فيها موقف الخارجية الذي «يستند إلى مبدأ عام من القانون
اإلنساني الدولي أال وهو إلزاميّة التضامن الدولي مع تلك ال��دول المعنيّة
باألزمات اإلنسانيّة».
وذ ّكر باسيل نظيرته السويدية بأنّ «التضامن اإلنساني ال يجب ألاّ يكون
محصورا ً بالنازحين والالجئين الذين يستقبلهم لبنان على أرضه ،بل عليه
أن يكون أكثر شموليّة ليأخذ في االعتبار األسباب التي أدّت إلى هجرة العديد
من اللبنانيّين من لبنان بسبب األزمات التي تعصف به وبالمنطقة» ،مؤ ّكدا ً أنّ
«إبعاد  70عائلة لبنانيّة من السويد كانت قد ثابرت ونجحت في اندماجها في
المجتمع السويدي ،في وقت يستقبل فيه لبنان هذا الك ّم الهائل من النازحين،
سيكون له صدى غير إيجابي في األوساط اللبنانيّة».
وختم مع ِّوال ً على «عمق العالقات الثنائيّة التي تربط لبنان بالسويد ،وعلى
تفهّم السلطات السويديّة لخصوصيّة لبنان لكي تت ّم معالجة أوضاع هذه
بالسبل الالزمة».
العائالت
ُّ

ريت�شارد عر�ضت الأو�ضاع
مع مقبل و�إبراهيم

اجتمع وزي��ر العمل سجعان قزي
منسق ال��ش��ؤون اإلنسانية
أم��س مع ّ
لألمم المتحدة في لبنان فيليب الزاريني،
ّ
المنظمات غير
في حضور مم ّثلين عن
الحكوميّة الدوليّة العاملة في لبنان
المؤسسة الوطنيّة
 ،ONGIومدير عام
ّ
ل�لاس��ت��خ��دام ج��ان أب��ي ف��اض��ل ،وت � ّم
البحث في تعزيز الشراكة بين الحكومة
اللبنانيّة وهذه المنظمات.
وأ ّك����د ق���زي ،أ ّن���ه « ُي��ف��ت��رض بهذا
االجتماع أن يش ّكل نقطة تح ّول في
ال��ق��ض��اي��ا اإلن��س��ان � ّي��ة واالج��ت��م��اع� ّي��ة
المتعلّقة بالنازحين السوريّين لالنتقال
إل��ى مرحلة توفير ال��ح��ي��اة الكريمة
واإلنسانيّة لهم على أرض وطنهم،
وتسهيل عمل الجمعيّات يكون في إطار
مصلحة اإلنسان أ ّوالً ،ومصلحة لبنان
العليا».
وق����ال« :ي��ج��ب أن ن��ع��ي م��ع �ا ً أنّ
الفارق بيننا هو أ ّنكم معنيّون بالعمل
اإلنساني ،بينما انا كوزير في حكومة
معني بالعمل الوطني ،علما ً أ ّنه ال
لبنان
ّ
يجوز أن يكون هناك تناقض بين الوطن
واإلنسان .إ ّننا في لبنان لدينا هاجس
كبير هو أن نخسر بلدنا ،وم��ا أقوله
ليس اختراعا ً من الخيال وال لتضخيم
فبحجة العمل اإلنساني نكاد
المشكلة،
ّ
نستضيف ك � ّل اللاّ جئين في الشرق

األوس��ط على حساب لبنان .والخوف
ن��ات��ج م��ن أنّ ه��ن��اك دول���ة مساحتها
 10452كلم ،2وعدد سكانها حوالى
 4ماليين شخص ،واقتصادها ينوء
تحت مديونيّة  75مليار دوالر ونسبة
بطالة تفوق الـ ،25%وعدد المواطنين
الذين يعيشون على خط الفقر أو تحته
يفوق مليون و 270ألف إنسان ،هذه
الدولة غير قادرة على أن تتح ّمل لوقت
طويل وجود مليون ونصف مليون نازح
سوري ونصف مليون الجئ فلسطيني،
وال نستطيع أن نجعل من المؤ ّقت حالة
دائمة ،ألنّ في ذلك قضاء على لبنان
أرضا ً وشعبا ً ودولة».
أض��اف« :الحكومة غير ق��ادرة على
تح ّمل ه��ذا ال��ع��بء ،وبالتالي يجب
ال��ت��ع��اون معكم وم��ع ال���دول الكبرى
المعنيّة بالحرب على سورية والتي
هي مسؤولة عن عدم إيجاد حل لهذه
الحرب ،ال بل إ ّنها تغ ّذي المتقاتلين
بالمال والسالح ،أكانوا متط ّرفين وغير
ذلك وحتى اإلرهابيّين».
وت��اب��ع« :ن��ح��ن نبحث ع��ن دول��ة
وم��ش��روع وط��ن��ي وال ن��ري��د مشاريع
إلبقاء النازحين السوريّين ،نحن نريد
أن تذهب كل أموال العالم إلى مشروع
واحد هو إعادة النازحين إلى بلدهم».
وق��ال« :إنّ التنظيمات اإلرهابيّة ما

كانت لتصبح ق��وة كبيرة لو لم يكن
هناك دعم من قوى إقليميّة ودوليّة تقوم
بتغذيتها ،وهذه التنظيمات اإلرهابيّة
تقوم بدورها باستغالل الوضع الصعب
للنازحينبهدفتجنيدهمللقيامبأعمال
إرهابيّة».
وس��أل« :لماذا ال تستضيف ال��دول
الكبرى ودول أميركا الالتينيّة والدول
العربية النازحين السوريّين ،وعلينا
نحن أن نتح ّمل هذا العبء فيما عليهم
فقط خلق الحروب؟».
م��ن جهته ،أ ّك��د الزاري��ن��ي «أهم ّية
ال��ش��راك��ة المتينة بين وزارة العمل
والمجتمع الدولي» ،وقال« :إ ّنها المرة
األولى التي نعقد فيها مثل هذا االجتماع
لمناقشة أزمة النازحين السوريّين في
لبنان وتسليط الضوء على التحدّيات
وال��ه��واج��س ل���دى ل��ب��ن��ان ،وسنعمل
بالتأكيد على مراجعة هذه الهواجس
ومعالجتها».
وش�����دّد الزاري���ن���ي ع��ل��ى «ت��ع��زي��ز
ال��ش��راك��ة» ،وق���ال« :جميعنا نسعى
لمساعدة لبنان للتخفيف م��ن هذه
األزمة».
وك��ان وزي��ر العمل استقبل سفير
بنغالدش في لبنان عبد المطلب ساركر،
وعرض معه ُسبُل تنظيم اليد العاملة
البنغال ّية في لبنان.

�أحزاب الإقليم ته ّنئ الجي�ش بعيده
وتطالب م� ّؤ�س�سات الدولة بتلبية مطالب النا�س
ه ّنأت األح���زاب وال��ق��وى الوطنيّة واإلس�لام� ّي��ة في
إقليم الخروب في بيان إثر اجتماعها في مكتب الحزب
السوري القومي االجتماعي في مزبود ،الجيش بعيده
«قائدا ً وقياد ًة وضباطا ً وأف��راداً» ،مثمِّنة «التضحيات
التي يبذلها جيشنا الوطني في مواجهة اإلره��اب،
ودفاعا ً عن لبنان ووحدته واستقراره».
وش���دّد المجتمعون على ض���رورة االل��ت��ف��اف حول
الجيش ،وض��رورة تسليحه وتوفير ك ّل اإلمكانات من
أجل القيام بمها ّمه دفاعا ً عن لبنان.
وتو ّقف المجتمعون عند أزمة النفايات في اإلقليم،
وطالبوا «باإلسراع في وضع الحلول الالزمة ،من أجل

صحة المواطنين» ،معتبرين أنّ «استمرار هذه
حماية
ّ
األزمة يستف ّز الناس ويُجبرهم على خيار التصعيد».
وعلى صعيد الكهرباء ،استهجن المجتمعون «عقاب
منطقة إقليم الخروب بالعتمة» ،واعتبروا أنّ «التقنين
القاسي ال��ذي وصل ح ّد االنقطاع الكامل للكهرباء لم
يع ْد مقبوالً ،وعلى الجهات المعنيّة أن تعالج هذا األمر
بأسرع ما يمكن ،ألنّ صبر الناس قد ينفد وتلجأ إلى
الشارع».
وأ ّك��دوا «أنّ مطالب الناس ومصالحهم ومشاكلهم
مؤسسات الدولة
ومعاناتهم تش ِّكل أولويات ،وعلى
ّ
المعنيّة أن تقوم بواجباتها في هذا الخصوص».

اعتبر تك ّتل «التغيير واإلصالح» في بيان بعد اجتماعه
ااألسبوعي في الرابية برئاسة النائب العماد ميشال عون،
وتاله أمين سر التك ّتل النائب إبراهيم كنعان ،أنّ «انتخابات
التيار الوطني الحر ،تجربة ديمقراطية رائدة وجريئة يقوم
بها حزب في لبنان والمنطقة .وللمرة األولى ،تنتخب القاعدة
ّ
مرشحيها ،و ُتعطي القيادة السياسيّة للناخب
الحزبية
الحزبي الخيار والقرار».
وأمل «في أن يكون التنافس بيننا وبين سائر األحزاب من
اآلن وصاعدا ً على مدى تأمين شفافية العمليّة االنتخابيّة.
وكل النقاشات الحاصلة راهناً ،على صعيد التيارُ ،تسهم
في س ّد الثغرات وتطوير هذه التجربة بعد هذه البداية
الجيدة».
وتابع« :في عيد الجيش ،نقول للعسكريّين ما قاله العماد
ع��ون ،وه��و :أنتم كنتم وستبقون عيون الوطن الساهرة
ودرع��ه الواقي واالعتماد عليكم ،ونت ّذكر اليوم وكل يوم
الشهداء في مدرسة التضحية والشرق والوفاء».
وعلى صعيد الحوار الوطني ،اعتبر أنّ الجامع المشترك
بين الرئاسة وقانون االنتخاب هو الميثاق والدستور
والعودة إلى الشعب« ،وموقفنا في هذا السياق واضح جداً،
إذ نطالب باحترام الدستور في انتخاب الرئيس والشراكة،
وااللتفاف المسيحي بأكثريّة ساحقة حول ّ
مرشح له بعد
وطني ،والعمل إليصال هذا الخيار المسيحي والوطني هو

عمل دستوري وميثاقي».
وشدّد على أنّ «من أهم شروط قانون االنتخاب أن يؤ ّمن
المناصفةوالتمثيلالعادل»،آمالً«منخاللالمبادرةاللبنانيّة
 اللبنانيّة بمعزل عن كل التأثيرات ،أن يأتي الحوار بثماره.وقد أثبتنا أ ّننا مؤمنون بالمبادرة اللبنانيّة في كل تفاهماتنا
من حزب الله والقوات اللبنانية ،والتي يبقى غرضها حماية
لبنان ووحدته والعيش المشترك فيه».
وختم« :نحن نطالب ب��إرادة سياسيّة لبنانيّة ووطنيّة
مستقلّة تتح ّمل مسؤوليتها ،وأملنا في أن تتجلّى هذه اإلرادة
في جلسات الحوار ،وفقا ً للعناوين الدستوريّة والميثاقيّة.
وسنتابع جلسات الحوار بالروحيّة واإليجابيّة نفسيهما».
من جهته ،تط ّرق عضو التك ّتل وزير التربية والتعليم
العالي ،الياس بو صعب ،إلى حادثة غرق الطفل ،وقال:
«هذه المسألة فتحت الباب على الخلل الموجود على صعيد
التراخيص التي ُتعطى للكولونيات المعنيّة بالنشاطات
الصيفيّة لألوالد ،فهذه المسألة يجب النظر فيها سريعا ً في
مجلس الوزراء لفرض إجراءات صارمة».
أ ّما على صعيد اإلفادات المدرسيّة وامتحانات المدرسة
الحربيّة ،أ ّكد بو صعب تواصله مع قائد الجيش العماد
جان قهوجي والمعنيّين ،مؤ ّكدا ً أ ّنه «يمكن للتالمذة الذين
استحصلوا على اإلف���ادات الرسميّة أن يتقدّموا بطلب
االنضمام إلى المدرسة الحربيّة».

اعت�صام لـ«الهيئة الوطن ّية من �أجل الن�سب ّية»

نعمان :لمواجهة خطر االنهيار
بمبادرة خيارها االنتقال �إلى الدولة المدن ّية
ّ
نظمت «الهيئة الوطنيّة من أجل
النسبيّة» اعتصاما ً في ساحة رياض
الصلح ،للمطالبة بقانون انتخابات
يعتمد نظام التمثيل النسبي والدائرة
الواحدة خارج القيد الطائفي.
إبراهيم مستقبالً ريتشارد
استقبل نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل في
مكتبه في ال��وزارة ،سفيرة الواليات المتحدة األميركيّة في لبنان إليزابيت
ريتشارد يرافقها الملحق العسكري في السفارة الكولونيل أوليس كالفو في
زيارة بروتوكوليّة ،حيث ه ّنأته بعيد الجيش ،كما جرى خالل الزيارة «عرض
للمساعدات التي قدّمتها وستقدّمها بالدها للجيش اللبناني لتأمين صموده في
مواجهة اإلرهاب».
وشكر مقبل ،السفيرة «على التعاون القائم بين الجانبين األميركي والجيش
اللبناني على صعيد تسليحه» ،مؤ ّكدا ً «مواصلة اللقاءات واالجتماعات لتدعيم
هذا التعاون وتلبية الحاجات العسكريّة المطلوبة» ،آمالً «خيرا ً من تو ّليها مهام
السفارة في لبنان بما يؤدّي إلى نتائج إيجابية على الصعيدين السياسي
والعسكري لما فيه مصلحة البالد».
«سررت وتش ّرفت جدا ً بلقاء معالي وزير الدفاع
وبعد اللقاء ،قالت ريتشاردُ :
اليوم في بداية تو ّلي منصبي في لبنان ،لكن ما زادني شرفا ً هو لقائي به اليوم
بمناسبة عيد الجيش ألعبِّر له مرة أخرى عن مدى إعجاب الواليات المتحدة
بأداء الجيش اللبناني وتقديرها للتضحيات التي يقوم بها ك َّل يوم لضمان أمن
البالد وحفظ االستقرار وحماية الحدود».
وأضافت« :تربطنا عالقة وثيقة بالجيش اللبناني ،ونحن نقدّم له كل الدعم
ونؤيّد عمل معالي الوزير وفريق العمل لديه ،وسنستمر في تقديم الدعم لهم».
وختمت« :أو ّد القول إنّ شراكتنا معه هي من أقوى الشراكات لدينا .وقد
ُسررت بالتم ّكن من لقائه اليوم (أمس) ،ألنقل إليه هذه الرسالة شخص ّياً».
وزارت ريتشارد المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ،وعرضا
وسبُل التعاون بين السفارة األميركية واألمن العام.
األوضاع العا ّمة ُ

ال�سفير ال�سوري التقى
ّ
القطان وعبد الر ّزاق
جانب من االجتماع

التغيير والإ�صالح» :الحترام الد�ستور
في انتخاب رئي�س الجمهورية

زار رئيس جمعيّة «قولنا والعمل» الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة
«اإلصالح والوحدة» الشيخ ماهر عبد الرزاق ،السفير السوري في لبنان علي
عبد الكريم علي في السفارة ،وأ ّكدا ،خالل لقاء ،بحسب بيان «وجوب تمتين
والسعي إليجاد الحلول السياسيّة التي ُتعيد
العالقة ما بين لبنان وسورية،
ّ
لسورية أمنها واستقرارها ،وتو ّقف شلاّ ل الدم الذي تخسر من خالله األ ّمة
شبابها وشيوخها وأطفالها ونساءها».
كما أ ّكدا أنّ «اإلرهاب التكفيري الذي يفتك بسورية ويد ّمرها لن يؤ ِّثر عليها
وعلى شقيقتها لبنان ،إ ّنما وجدنا تأثيره على المنطقة بر ّمتها».
واعتبرا أنّ «المؤامرة على سورية هي من أجل إنهاء القضيّة الفلسطينيّة
وحرف البوصلة عن مسارها الطبيعي ،وهو قتال العدو الصهيو  -أميركي»،
وطالبا بـ«وجوب التنسيق األمني والعسكري بين لبنان وسورية لتفادي
الخطر التكفيري اإلرهابي».
وختما« :بالنسبة لجلسة الحوار التي ُتعقد برعاية كريمة من الرئيس نبيه
ب ّري الذي نعتبره الضمانة لما فيه خير لبنان ووحدته الوطنيّة واإلسالميّة،
نعوِّل على الحوار الوطني ،ونطالب كا ّفة األفرقاء السياسيّين بالتحاور في
ما بينهم إلنهاء الشغور الرئاسي وح ّل ما أمكن حلّه من الملفات الوطنيّة
العالقة».

حشيشو

وأل��ق��ى أم��ي��ن س��ر الهيئة محمد
حشيشو كلمة ،تحدّث فيها عن «عقد
ل��ق��اءات ت��ش��اور ّي��ة شملت األح��زاب
والقوى السياسيّة والهيئات األهليّة
وال��ح��رك��ات ال��ش��ع��ب� ّي��ة الشبابيّة
وال��ن��ق��اب � ّي��ة وال��ن��س��ائ � ّي��ة واأله��ل � ّي��ة
والشخصيّات المؤمنة بضرورة إقرار
ق��ان��ون لالنتخابات يش ِّكل المعبر
الوحيد للتغيير السياسي وتأمين
صحة التمثيل الشعبي وعدالته،
فأُطلقت الهيئة» ،وقال« :هذه الخطوة
ستليها خطوات أخرى».
ودعا القوى الوطنيّة والديمقراطية
إل��ى «ال��م��ش��ارك��ة ف��ي معركة فرض
القانون االنتخابي المطلوب».

نعمان

ومن جهته ،ألقى الوزير والنائب
السابق الدكتور عصام نعمان كلمة
باسم الهيئة ،قال فيها« :يتجلّى عمق
األزمة واستفحالها بعجز أهل النظام
عن الوفاء باستحقاقات عدّة ،أبرزها
انتخاب رئيس الجمهوريّة بعد شغور
سدّة الرئاسة أواخر شهر أيار ،2014
وإج���راء االنتخابات النيابيّة بعد
انتهاء والية مجلس الن ّواب منتصف
حزيران  2013وابتداء مهزلة التمديد
ألعضائه ،وان��ع��دام التشريع تالياً،
وشلل مجلس ال��وزراء وغياب سلطة
التقرير والتنفيذ ،واستشراء التسيّب
واإلره����اب واخ��ت��ط��اف العسكريّين
واإله�����دار وال��ف��س��اد والمحاصصة
وفضائح النفايات واإلنترنت والنفط
والغاز وتلويث نهر الليطاني ،وتجاوز
ال��دي��ن ال��ع��ام عتبة الثمانين مليار
دوالر».
ورأى أنّ «الخروج من األزمة يبدأ
بإجراء انتخابات نيابيّة على أساس
قانون ديمقراطي ع��ادل لالنتخاب

يتفادى أخطاء الماضي وخطاياه،
�ح��ة التمثيل الشعبي
وي��ك��ف��ل ص� ّ
وع��دال��ت��ه ،وتوليد ق��ي��ادات جديدة
ملتزمة سلوكيّة المواطنة وتحقيق
اإلصالحات السياس ّية واالقتصادية
واالجتماعية المرتجاة» ،وق��ال« :إنّ
نظام التمثيل النسبي على أساس
لبنان دائ��رة انتخابيّة واح��دة خارج
القيد الطائفي يكفل بالتأكيد الوفاء
باالستحقاقات وتحقيق اإلصالحات
والتزام أحكام الدستور ،من حيث:
معالجة شرذمة اللبنانيّين المفتعلة،
تطبيق أحكام المادة  27من الدستور
تنص على أنّ النائب يم ّثل األمة
التي
ّ
جمعاء ،أي اللبنانيّين جميعاً ،تسهيل
تطبيق أحكام المادة  22من الدستور،
وال س� ّي��م��ا لجهة ان��ت��خ��اب مجلس
نيابي على أس��اس وطني ال طائفي،
وتطبيق أحكام المادة  ،95وال سيّما
لجهة إلغاء الطائفيّة السياسيّة وفق
خطة مرحليّة ،تحقيق عدالة التمثيل
الشعبي بتنظيم االن��ت��خ��اب��ات في
الدائرة الوطنيّة الواحدة على أساس
تنافس ل��وائ��ح تك ّتالت وائتالفات
لكل منها برنامج سياسي ،وتمكين
مجلس الن ّواب الجديد من انتخاب
رئيس الجمهوريّة الجديد ،وبالتالي
انبثاق حكومة وطنيّة جامعة تكون
أول��ى أولويّاتها وض��ع التشريعات
وال���م���راس���ي���م ال��ل�ازم����ة لتحقيق
اإلصالحات السياسيّة واالقتصاديّة
واالجتماعيّةالمستح ّقة».
أض��اف« :لمواجهة خطر االنهيار،
يقتضي إطالق مبادرة وطنيّة نهضويّة
خيارها االنتقال إلى الدولة المدنيّة
الديمقراطيّة ،وذل���ك بقيام القوى
والقيادات الوطنيّة والديمقراطيّة
والتقدميّة في المجتمع السياسي،
كما الهيئات والنقابات الناشطة
ف��ي المجتمع ال��م��دن��ي ،بإرسائها
على األس��س اآلت��ي��ة :اعتبار الدولة
المدنيّة الديمقراطيّة جوهر طموحات
اللبنانيّين ورس��ال��ت��ه��م إل���ى عالم
العرب ،اإلقرار بالتن ّوع كخصوصيّة
لبنانيّة ومصدر ثراء حضاري واعتماد
الديمقراطية ق��اع��دة إلدارة التن ّوع
وضمانة للنظام السياسي األفضل

للبالد ،بناء مفهوم المواطنة بتجاوز
الطائفيّة في الدولة والمجتمع من
خالل خطط مرحليّة تتناول ميادين
السياسة ،التربية والتعليم ،الثقافة،
ومكافحة التمييز بكل أشكاله ،تكريس
المؤسسات الدينيّة،
حياد الدولة بين
ّ
سنّ قانون مدني اختياري لألحوال
َ
الشخصيّة ،دع��م استقالل السلطة
القضائيّة ،واعتماد نظام التمثيل
النسبي».
وتابع« :ظ��نَّ بعض ذوي النيّات
الطيّبة ،أنّ الطريق اآلم��ن لتحقيق
اإلص�لاح��ات السابقة الذكر هي في
اضطالع «طاولة الحوار الوطني»،
وبالتالي مجلس الن ّواب ،بالمسؤوليّة
الوطنيّة والدستوريّة الملقاة على
عاتقأهلالقرارلجهةإقرارالتشريعات
وا ّت��خ��اذ ال��ق��رارات ال�لازم��ة ،غير أنّ
التقصير الفادح الناجم عن إص��رار
معظم زعماء التك ّتالت البرلمانيّة
على تفصيل قانون االنتخاب على
مقاسات مصالحهم الشخصية زاد
األزمة الراهنة تعقيدا ً واستفحاالً ،وقد
يؤدّي إلى انهيار الكيان الوطني .وفي
هذه الحال ،تنتقل مسؤوليّة اإلنقاذ
واإلص�ل�اح بالضرورة من المجتمع
السياسي ال��رس��م��ي إل��ى المجتمع
المدني وق���واه الشعبيّة ونقاباته
وقياداته الفاعلة .واس��ت��ع��دادا ً لهذا
االحتمال الماثل ،اجتمع مم ّثلو أكثر
من  30حزبا ً وتنظيما ً سياس ّيا ً وهيئة
في المجتمع المدني ،وتوافقوا على
إقامة هيئة التنسيق الوطنيّة من
أجل النسبيّة لتحقيق مطلب مركزي
واح��د هو التمثيل النسبي في دائرة
وطنيّة واح��دة خارج القيد الطائفي.
ولتحقيق هذا الهدفّ ،
نظمت الهيئة هذا
االعتصام الشعبي في أول أيام انعقاد
طاولة الحوار الوطني الرسم ّية التي
ما زال بعض أركانها يأملون في أن
تنجح بعد مخاضها الطويل والمتع ّثر
في التوافق على مشروع قانون جديد
لالنتخابات».
ودع��ا القوى الوطنيّة والتقدميّة
للنزول إلى «الشارع لفرض قانون
للتمثيل النسبي في دائ���رة وطنيّة
واحدة خارج القيد الطائفي».

 ..و«لجنة حقوق الم�ست�أجرين»
نزلت �إلى ال�ساحة للمطالبة بقانون من�صف

�شاتيال :لل�ضغط لأجل �إقرار الن�سبية
دعا رئيس «المؤتمر الشعبي اللبناني» كمال شاتيال ،في بيان« ،كل
القوى الشعبية للتوحد للضغط على القوى النيابية إلق��رار قانون
إنتخابات نسبي دون سواه ومحاسبة كل النواب الذين يعترضون على
النسبية».
وق��ال« :إذا ك��ان اتفاق الطائف استفاد من تجارب اللبنانيين ومن
الكوارث وممارسات نظام طبقي طائفي أرسى دعائمه االنتداب الفرنسي،
فحقق المساواة بين الطوائف وبين اللبنانيين ونص على حماية الطوائف
بمجلس شيوخ وفتح أبواب التغيير عبر انتخابات نيابية غير طائفية
وحسم وحدة لبنان وعروبته واستقالله وحقق العيش المشترك وحافظ
على أسس النظام الديمقراطي وفصل السلطات والحريات العامة ،فإن كل
هذه االنجازات الوطنية ّ
عطلتها الطبقة السياسية التي حكمت لبنان منذ
العام  1992بأمر وصاية دولية  -إقليمية».
وأوضح أن «هذه الطبقة جعلت السلطة التنفيذية تسيطر على السلطة
القضائية وتحرمها من إستقالليتها ،ولم تنفذ ما يزيد عن  12بندا ً من
دستور الطائف بما فيها إنشاء مجلس شيوخ وإلغاء الطائفية بالتدريج
وتطبيق الالمركزية االداري���ة .ولكي تحافظ الطبقة السياسية على
احتكارها السياسي أوجدت قوانين انتخابية قائمة معظمها على القضاء
بما يخالف الدستور ما أدى لتعطيل اإلرادة الشعبية وحافظت على
عصبيات طائفية ومذهبية من خالل عدم إقرار أي قانون انتخابي نيابي
نسبي ،حتى أوصلت هذه الطبقة لبنان إلى اإلفالس االقتصادي ود ّمرت
أحوال الناس المعيشية وامتألت البالد بفضائح الخدمات ووصل الفساد
إلى مرحلة غير مسبوقة».
وإذ رأى أن «الحراك الشعبي الوطني كان بداية للتحرك الجماهيري
إلصالح النظام والعودة لتطبيق الدستور ومحاسبة الظالمين والمعتدين
على حقوق الشعب .وقد تم اختراقه بمجموعات تحرشت بقوى األمن
وحاولت احتالل وزارات ورفعت شعارات حزبية ،بعيدا ً عن جماهير
الحراك الواسعة» ،دعا حراك اليوم إلى «أن يسد الطريق أمام مجموعات
مراهقة أو تابعة ليكون صوت الشعب واحدا ً ضاغطا ً على الكتل النيابية
الق��رار النسبية لبنان دائ��رة واح��دة» ،داعيا ً «كل أح��رار لبنان إلى رفع
صوتهم مع النسبية ورفض أي شخص أو حزب يرفضها».

جانب من اعتصام المستأجرين
اعتصمت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ،في
ساحة رياض الصلح ،بالتزامن مع اليوم األول الجتماعات
هيئة الحوار الوطني ،في ساحة النجمة.
وح ّمل رئيس لجنة ال��دف��اع عن حقوق المستأجرين
كاسترو عبدالله في بيان« ،هيئة الحوار مسؤوليّة تهجير
المستأجرين والفقراء ،إذا لم يسارع المجتمعون إلى فتح
أبواب مجلس الن ّواب من أجل إعادة إصدار قانون جديد
يُنصف المالك والمستأجر ،ويحمي حقوق المستأجرين،
خصوصا ً حق السكن وتعويض اإلخالء» ،داعيا ً إلى «دفن
قانون اإليجارات الجديد» الذي وصفه بـ«القانون األسود».
وت��ط� ّرق إل��ى ما أعلنته «وزارة الماليّة عن أنّ كلفة
الصندوق إذا وجد تبلغ مليار و 850ماليين دوالر» ،وقال:
«بواسطة نصف هذا المبلغ ،سيت ّم بناء اآلالف من الشقق

إلى الفقراء أم ستكون هناك سابقة جديدة وباب من أبواب
الفساد المستشري في لبنان».
�وج��ه إل��ى قاضي األم��ور المستعجلة في محكمة
وت� ّ
التمييز ،مطالبا ً إيّاه بـ«إصدار قرار بوقف تنفيذ أيّ حكم
وحفظ حق المستأجرين ،خصوصا ً حق السكن ،وليس
حق الشركات العقاريّة والمصارف والسماسرة».
ّ
«الكف عن الخمول واالستمرار
ودعا المستأجرين إلى
في التح ّرك» ،مطالبا ً بـ«قانون ع��ادل ومتوازن ينصف
المالك ويصون حقوق المستأجرين».
كما ق�دّم عدد من المستأجرين شهادات عن وضعهم
السيّئ ،ومنهم إمرأة ستينيّة انهارت بعد عرض شهادتها،
التي عبرت فيها عن قلقها من التش ّرد ،وت ّم إسعافها من قِبل
الصليب األحمر.

