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ّ
ّ
أيها المحررون ...أوقفوا انتخابات األونطة!
زينب حاوي
قـ ـبـ ـي ــل م ـ ــوع ـ ــد ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات «نـ ـق ــاب ــة
ّ
املحررين» املزمع إجراؤها في  12آب
(أغ ـس ـطــس) ال ـحــالــي ،تـنـشــط الـحــركــة
من داخلها في كل اتجاه .هذا املوعد
يعتبر مخالفًا للمادة  80مــن قانون
املـطـبــوعــات الـتــي تـحـ ّـدد شهر كانون
ّ
األول (دي ـس ـم ـب ــر) م ــوعـ ـدًا الن ـت ـخــاب
ّ
مجلس النقابة كل ثالث سنوات .وفي
انتظار تاريخ االقـتــراع ،تشهد أروقــة
النقابة صراعات داخلية بني املجلس
ال ـح ــال ــي امل ـن ـت ـه ـيــة واليـ ـت ــه وامل ـت ـمـثــل
ف ــي الــرئ ـيــس ال ـي ــاس ع ــون م ــن جـهــة،
وب ــاق ــي أع ـض ــاء الـجـمـعـيــة العمومية
ّ
من جهة أخرى ،علمًا بأن عون يسعى
إل ـ ــى «تـ ـع ــوي ــم» واليـ ـت ــه مـ ـج ــددًا عـبــر
االتـ ـك ــاء ع ـلــى ث ـغــر ع ـ ـ ّـدة ت ـش ــوب هــذه
االنـتـخــابــاتّ ،
أهمها النظام الداخلي
للنقابة الــذي وضعه النقيب الراحل
م ـل ـح ــم ك ـ ــرم ،وك ـ ــان ي ـض ـم ــن لــأخ ـيــر
ب ـ ـقـ ــاءه فـ ــي م ـن ـص ــب ال ــرئـ ـي ــس طـ ــوال
األعـ ــوام الـخـمـســن ،أي ف ـتــرة والي ـتــه.
وهـنــاك أيـضــا ال ـجــدول النقابي الــذي
ي ـش ـكــل األسـ ـ ــاس ف ــي أي ان ـت ـخــابــات،
ويضم أسـمــاء املنتسبني إلــى «نقابة
املحررين» .تشوب هذا الجدول عيوب
كثيرة ،أبرزها احتواؤه على أسماء ال
تـمــارس مهنة الصحافة ،إضــافــة إلى
أخرى ألشخاص في حكم املتوفني.
سـعــي ال ـيــاس ع ــون إل ــى والي ــة ثانية
سـ ُـيـقــابـلــه كـمــا علمنا جبهة مـضــادة
ّ
ستشكل الئحة منافسة ،وهي مؤلفة
ُ
مـ ــن ص ـح ــاف ـي ــن مـ ـع ــروف ــن ســت ـع ـلــن
أس ـم ــاؤه ــم خـ ــال ال ـي ــوم ــن املـقـبـلــن،
إضــافــة إل ــى الـبــرنــامــج «اإلص ــاح ــي»
الذي تسعى إلى تنفيذه.
ـواز ،اجـتـمـعــت مجموعة
عـلــى خــط م ـ ـ ٍ
صـحــافـيــن لـهــا تــاريـخـهــا فــي «مهنة
املـتــاعــب» أمــس بــوزيــر اإلع ــام رمــزي
جــريــج فــي مـقـ ّـر ال ـ ــوزارة ،ســاعـيــة إلــى
ت ــأج ـي ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات إل ـ ــى مــوعــدهــا
القانوني (في كانون ّ
األول) ،بموجب
ّ
كتاب سلمته إلــى ال ــوزارة تطلب فيه
االستناد إلى نص قانون املطبوعات
وتكليف الــدوائــر املختصة في وزارة

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

(سيرغي تونين ــ
روسيا)

شظايا
«إلى ل.ص»

اإلعـ ـ ـ ــام بـ ــإعـ ــداد ال ـ ـجـ ــدول ال ـن ـهــائــي
للناخبني وإعالنه قبل ثالثة أسابيع
م ـ ــن مـ ــوعـ ــد ال ـع ـم ـل ـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة.
ّ
وبحسب الكتاب ،فإن املجلس الحالي
«ان ـت ـه ــت واليـ ـت ــه ولـ ــم ي ـعــد ي ـم ـلــك أي
س ـل ـطــة حـ ـض ــور اج ـت ـم ــاع ــات لـلـجـنــة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــدول» .ك ـم ــا ط ــال ــب امل ـج ـت ـم ـعــون
جريج بتولي وزارت ــه إج ــراء العملية
االنتخابية واإلشراف عليها.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أك ـ ـ ــدت م ـص ــادر
ّ
مطلعة لــ«األخـبــار» أن الــوزيــر سيرد
عـ ـل ــى هـ ـ ــذا الـ ـكـ ـت ــاب خـ ـ ــال ال ـي ــوم ــن
املـقـبـلــن ك ـحــد أق ـص ــى .ل ـكــن م ــع ذل ــك،
ّ
يصر املجتمعون على إحالة القضية
إلى القضاء املستعجل في حال رفض
ال ــوزي ــر تــأج ـيــل االن ـت ـخ ــاب ــات .وحــن
تــواصـلـنــا مــع جــريــج ســابـقــا ،ك ــان قد
أكــد بقاء ال ــوزارة على الحياد« :على
الـصـحــافـيــن وامل ـح ـ ّـرري ــن أن يـتــولــوا
ش ــؤون ـه ــم» .ب ـّـن «ح ـي ــادي ــة» ال ـ ــوزارة
وطـ ـل ــب الـ ـت ــدخ ــل م ــن ب ـع ــض أع ـض ــاء
ّ
املحررين ،تنشط مجموعة من
نقابة
الصحافيني املستقلني؛ على رأسهم
الــزمـيــل ب ـســام الـقـنـطــار ،تـحــت شعار
«صحافيون مــن أجــل نقابة مستقلة
شـ ـف ــاف ــة وديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراطـ ـ ـي ـ ــة» .ي ـط ــال ــب
هـ ــؤالء أي ـض ــا بـتــأجـيــل االن ـت ـخــابــات،

َ
ُ
ال تأملوا! وال ت َص ِّدقوا دعاة األمل!
ٌ
ُ :
آتية ال َ
ريب فيها.
البكاء
أيام
ِ
َ
ت ِع ْبنا .تعبنا ...وتعبنا.
فإذن (ما دمتم ُم َولعني بالطهارة إلى هذا ّ
ْ
الحد)
َ
ً
َ
إجعلوا كاهنة املبغى زعيمة للمالئك ِة ...وأ ِريحونا!
يا ألله ،يا ألله!
ُ
ُ َ ٌ
ّ
كم اللغة ط ِّيعة و ...واسعة ِالذمة!
أبدًا ،في هذه اللغ ِة تحديدًا،
َ
َ ّ َ
ُ
ّ
ـحبة» تـخــرج أجـمــل مما تـخــرج مــن فـ ِـم قــاتـ ٍـل ،أو
مــا ِمــن كلم ِة «م
ِّ
سارق ،أوُ ...م َرت ِل ماخور.
َ ٍُ
ف ِهمتم؟...
ّ
َ
لعلكم ال ترون!
ّ
َ
لعلكم ال تريدون ْأن تروا!
 :هم يفوزون بالدروع التقديرية
ُ
ُ
ُ
ّ
ـال الـتــي يـتـبــرعــون بها
ون ـحــن ،نـحــن ضـحــايــاهــم ,نـفــوز بــاألسـمـ ِ
أرواح املوتى.
لنصر ِة الفقراء ،وإغاث ِة
ِ
َ ُ
ف ِهمتم؟...
إذن ،اللعنة عليكم وعليهم أجمعني!
ّ
َ
قات السفاحني!
اللعنة على َصد ِ
¶¶¶
ََّ
وتذكروا أيضًا:
ّ
َمن َي ُ
ذبح ليس الجلد
إنه أنتم
ُ
أنتم الذين اكتفيتم بقول« :يا للفظاعة!».
ّ َ
لعلكم ف ِهمتم.
2015/2/1

ّ
غير أنهم يذهبون أبعد من اآلخرين
ّ
عـبــر املـطــالـبــة ب ـســن «ق ــان ــون عـصــري
وب ـ ــإج ـ ــراء مـ ـس ــاء ل ــة م ــال ـي ــة وإداريـ ـ ـ ــة
وإعادة النظر في جدول املنتسبني».
انبثقت عن هذه الحركة أمس عريضة
س ـت ـج ـمــع ت ــواقـ ـي ــع ال ـص ـح ــاف ـي ــن فــي
مختلف ميادين اإلعــام ،فيما يعتبر
ّ
ن ـ ّـصـ ـه ــا أن االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـح ــال ـي ــة
«ب ــاطـ ـل ــة» ب ـح ـك ــم ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،وي ــدع ــو
إل ــى تـعــديــل ال ـقــوانــن ليتمكن مئات
الـصـحــافـيــن الـعــام ـلــن ف ــي قـطــاعــات
م ـخ ـت ـل ـف ــة م ـ ــن االن ـ ـض ـ ـمـ ــام إلـ ـ ــى ه ــذه
النقابة ،ويكون لهم الحق في اختيار
النقيب واألعضاء.
وفيما تتصاعد الحركة داخل النقابة
وخ ــارج ـه ــا ،ت ـلــوح م ــن جــديــد مـلـفــات
ُ
تدين النقيب الياس عون ومن حوله.
وثــائــق بمثابة ج ــردة لــواليــة النقيب
ّ
التورط في قضايا فساد
تظهر حجم
ُ
مالي ،وهي قد تستخدم اليوم كورقة
ضــد النقيب .وقــد ي ــراد لها أن تكون
ّ
ف ـق ــاع ــة ص ــاب ــون ب ـم ــا أن «األخ ـ ـبـ ــار»
ّ
نشرت في  30تشرين األول (أكتوبر)
 2013أدلـ ــة ووث ــائ ــق ّت ــدي ــن ع ــون في
قـضــايــا مـشــابـهــة ،لـكــنـهــا ظـلــت حـبـرًا
على ورق .فهل يكون مصير امللفات
ً
الحالية مماثال؟

ّحب التبانة وجبل محسن
إنه العناق األخير
إذا كنتم لم تشاهدوا «حب وحرب
َع السطح ـ حكاية طرابلسية»
ّ
تضيعوا الفرصة األخيرة
بعد ،فال
غد الجمعة في «مسرح
بعد ٍ
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .بعد
إعداد استمر أشهرًا ،أخرج
اللبناني لوسيان بو رجيلي
( 1980ـ الصورة) هذه املسرحية
تحت لواء جمعية «مارش»
وبمشاركتها ،وبالتعاون مع ثالث
جمعيات طرابلسية 16 .شابًا
وشابة من هواة التمثيل ،شارك
بعضهم في القتال على جبهتي
جبل محسن وباب التبانة،
سيجتمعون على خشبة واحدة.
ُ
يغوص املشاهد في لعبة «املسرح
داخل املسرح» ،ليرى مخرجًا ّ
يمرن
شبابًا من املنطقتني املذكورتني
على تمثيل قصة حب تجمع
عائشة السنية بعلي العلوي.
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