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سياسة

رسائل
إلى المحرر
نقوال تويني يوضح
ً
نشرت «األخـبــار» ( )2015/8/5مقاال حــول انتخابات التيار الوطني
الحر ،وذكــرت اسم نقوال تويني «كمرشح على مقعد عبس» .لذ اؤكد
اآلتي:
انني تقدمت بترشيحي عن املقعد االرثوذكسي لدائرة بيروت االولى
(االشرفية ،الرميل ،الصيفي) للمقعد النيابي ،ولم اعلم ان هذا املقعد
محجوز اسميا كما ورد .اما عن موضوع انتخابات التيار فنحن مع
كل ممارسة ديمقراطية ليت جميع االحزاب تتبعها وال عالقة لتجمع
عائالت بيروت (امانة ومسؤولني) فيها.
كذلك ما ورد عن مدير مكتبي عار عن الصحة تماما (علما ان ال مدراء
وال موظفني لدينا ،بل متطوعون من اهالي وعائالت بيروت) .ونرى ان
اهل بيروت مشغولون االن بمواضيع حيوية كاالمن والنفايات ولقمة
العيش ،كذلك االخطار االقليمية.
انصح جريدتكم الغراء ان تهتم بهموم الناس اليومية واملعيشية ،وان
تبتعد عن هذه االخبار املركبةّ ...
فهمنا اليوم استعادة حقوقنا املدنية
املسلوبة مــن اي ــام الـحــرب االهـلـيــة املـشــؤومــة ومــا تبعها .واكـبــر مثل
على هذه املمارسات ما نعيشه اليوم من غزو عقاري وتدمير املعاني
الجمالية ملدينتنا ،وتقسيم االحياء طائفيا وطبقيا ،وجني االربــاح
على حساب املالكني الصغار وفقراء مدينتنا الحبيبة وانعدام الخدمات
االســاسـيــة وس ــوء ادارة شاملة لجميع السبل الحياتية االســاسـيــة،
ناهيك عن القمامة والصحة العامة ،وانـســداد الـشــوارع والضوضاء
والقتل والحراسات الخاصة وميليشيات الحماية الشخصية ناهيك
عن هدر املال العام...
ال بــد مــن الــرجــوع الــى االص ــول .ال يمكن ابـتــذال قــرار اهــالــي وعائالت
بيروت واسـتــاب ومـصــادرة حقوقهم التمثيلية ،وطغيان املــال على
العقول والنفوس.
الرميل والصيفي واالشرفية تشهد على أبنائها بشوارعها املسماة
بأسماء كبارها وأحيائها املعروفة بكبار عائالتها العريقة وأحبائها
والعالقات الطيبة ،كما تشهد مدارسها ومستشفياتها وجمعياتها
االهـلـيــة العريقة املـعــروفــة بخدمة أبنائها لـهــذه املــديـنــة منذ مئات
السنني.
نحن هنا أبناء تاريخها وصانعو حاضرها ومستقبلها .اما تمثيلها
في مقعدها النيابي  ،فهو لكل حر قادر على خدمة املدينة ورفع راية
مجدها وعزها.
نقوال تويني
رئيس ّ
تجمع عائالت بيروت

♦♦♦

انتخابات نقابة المحررين
غير قانونية!
تعليقًا على رد النقيب السابق للمحررين الياس عــون أمــس على
ما نشرته «األخـبــار» ( 5آب  )2015تحت عنوان« :أيها املحررون ...
أوقفوا انتخابات األونطه!» ،نلفت الى ما يلي:
ً
اوال ،انها انتخابات غير قانونية من ألفها الى يائها.
ثانيًا ،االنتخابات القانونية ملجلسي نقابتي الصحافة واملحررين
ت ـجــري ف ــي ك ــان ــون االول ك ــل ث ــاث س ـن ــوات (امل ـ ــادة  80م ــن قــانــون
املطبوعات) ،وبالتالي فإن االنتخابات اآلن تمثل مخالفة.
ثالثًا ،وضع جــدول الناخبني من مسؤولية لجنة الجدول النقابي
املنصوص عليها في (املواد  12و 13و 14من النظام الداخلي التحاد
الصحافة اللبنانية) ،ويجب ان يقترن بموافقة وزارة االعالم (املادة
 95من القانون) .فأين دور اللجنة وتوقيع الوزارة على الجدول الذي
ّ
تفرد النقيب عون بوضعه؟ واذا كان النظام الداخلي الذي وضعه
النقيب الراحل ملحم كرم يعطي النقيب صالحية وضع الجدول فإن
املادة  40من النظام الداخلي التحاد الصحافة اللبنانية تنص على
أن« :كل ما يتعارض او يتناقض مع احكام هذا النظام في النظام
ّ
يعتد
الداخلي لكل من نقابتي الصحافة واملحررين يعتبر ملغى وال
ب ــه» .وفــي حــال اعـتـمــاد الـنـظــام الــداخـلــي ال ــذي وضـعــه ك ــرم ،فلماذا
وكـيــف جــرت تسمية املــديــريــن املـســؤولــن للمطبوعات اعـضــاء في
الجدول ،مع ان النظام الداخلي للنقابة ينص على انه« :ال يحق ألي
محرر يحجب مطبوعة (اي يتحمل مسؤولية صحيفة ال يملكها
صحافي او تملكها مؤسسة او صحافي يجمع ملكية مطبوعتني
او اكثر) ان يشترك في انتخابات نقابة املحررين ،ما لم يتخل عن
هذه املسؤولية قبل اربعة ايام من موعد االنتخاب بطلب يقدمه الى
وزارة االع ــام ،ويسلم نسخة عنه الــى امــن ســر النقابة» .ومعلوم
ان املديرين املسؤولني يمثلون اكثر من ثلثي الجدول االنتخابي،
ً
وبناء على اي قانون او نظام؟ كما ينص
فكيف سيصوت هــؤالء،
النظام الداخلي للنقابة (املــادة  )19على أنه« :يجري اقتراع املحرر
بناء لبطاقة صحافية قانونية يحملها الناخب الــذي يقترع بعد
م ـنــاداتــه بــاس ـمــه» .فـهــل ستعتمد ه ــذه امل ـ ــادة ،وه ــل ك ــل الـنــاخـبــن
امل ــزع ــوم ان ـهــم سـ ــددوا اش ـتــراكــات ـهــم يـحـمـلــون الـبـطــاقــة الـقــانــونـيــة
ليقترعوا بموجبها؟
ثــالـثــا ،طالبنا وزي ــر االع ــام بتطبيق الـقــانــون ،ال الـتــدخــل مــع هذا
الفريق او ذاك ،اي ان يصدر قرارًا بتأجيل االنتخابات الى موعدها
القانوني ،ليتاح وضــع جــدول قانوني سليم بالتعاون مــع لجنة
الجدول النقابي.
رابعًا ،جــدول الناخبني الــذي اعلنه نقيب املحررين السابق الياس
ً
ع ــون غـيــر قــانــونــي ومـطـعــون بــه جـمـلــة وتـفـصـيــا ،وبــالـتــالــي فــان
االنتخابات التي ستجري بناء عليه مطعون بصحتها ايضًا.
حسين قطيش
عضو سابق في مجلس نقابة الصحافة

تقرير

إسرائيل توقف
ً
«عميال» لحزب الله يرصد
«العمق االستراتيجي»
أعلن العدو اإلسرائيلي
إلقاءه القبض في مطار
بن غوريون على «عميل»
ّ
جنده حزب الله .كالم
العدو يؤكد لمن يعتمل
الشك في قلبه أن إسرائيل
ال تزال على رأس أولويات
الحزب حتى لو انشغل حاليًا
بمقارعة العدو التكفيري

ّ
صورة وزعتها «هآرتس» للمعتقل خيزران في محكمة الصلح في اللد

قاسم س .قاسم
«أوقـ ــف زوج ــي بـمـجــرد وصــول ـنــا الــى
امل ـطــار .أخــذونــا وحـقـقــوا معنا مل ــدة 6
ســاعــات ،بعدها سمحوا لــي ولبناتي
بــالــرح ـيــل .ع ـنــدمــا ســألــت ع ــن زوج ــي،
وه ـ ــو ي ـح ـم ــل ال ـج ـن ـس ـيــة ال ـس ــوي ــدي ــة،
أخبروني أنه اعتقل ورفضوا اإلفصاح
عن التهم املوجهة اليه» ،هذا ما قالته
لــ«األخـبــار» فاطمة زمــزم زوجــة حسن
خ ـيــزران ( 55عــامــا) ال ــذي أعـلــن الـعــدو
االسرائيلي اعتقاله الشهر املاضي في
مـطــار بــن غ ــوري ــون ،بتهمة التجسس
ملصلحة حزب الله.
وقد بقيتً زمزم في فلسطني أسبوعني
مـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة مـ ـع ــرف ــة مـ ـصـ ـي ــر زوج ـ ـهـ ــا.
وت ــواصـ ـل ــت م ــع الـ ـسـ ـف ــارة ال ـســويــديــة
الـ ـت ــي أب ـل ـغ ـت ـه ــا أنـ ـ ــه يـ ـح ــق ل ـس ـل ـطــات
االحـتــال «اإلبـقــاء عليه قيد التحقيق
ما دام موضع شــك ،لكن عندما توجه
التهم اليه ويحاكم ،حينها سنتدخل
كـسـفــارة» .وبعد عودتها الــى السويد
ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ،ع ـل ـمــت أم ـ ــس ،عبر
وســائــل االع ــام ،بتوجيه االت ـهــام الــى
زوجها.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن خيزران

اعـتــرف خــال التحقيق معه «بالعمل
ملصلحة حزب الله منذ عام  2009وأنه
ّ
جــنــد خ ــال زيـ ــارة عــائـلـتــه فــي لـبـنــان،
وكانت مهمته تحديد أهداف عسكرية
ومــدن ـيــة ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،وال ـس ـعــي الــى
ت ـج ـن ـيــد فـلـسـطـيـنـيــن داخـ ـ ــل أراض ـ ــي
 .»1948وأض ــاف ــت أن خ ـي ــزران «سعى
ال ـ ــى ت ـج ـن ـيــد ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ي ـح ـم ـلــون
جـ ـ ـ ـ ــوازات سـ ـف ــر أجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،مـ ــا ي ـسـ ّـهــل
عـلـيـهــم زي ـ ــارة إس ــرائ ـي ــل ،إض ــاف ــة الــى
تجنيد مواطنني إسرائيليني عرب لهم
عالقة باملؤسسة األمنية أو الوكاالت
الحكومية اإلسرائيلية».
وذك ــرت وســائــل إع ــام الـعــدو أن حزب
الله طلب من خيزران «جمع معلومات
عــن أمــاكــن انـتـشــار الـجـنــود والـقــواعــد
الـعـسـكــريــة االســرائ ـي ـل ـيــة ،إض ــاف ــة الــى
فـحــص االج ـ ـ ــراءات االم ـن ـيــة ف ــي مـطــار
بن غوريون» .وقد ّ
وجهت وزارة العدل
االس ــرائ ـي ـل ـي ــة وجـ ـه ــاز الـ ـش ــاب ــاك ال ــى
خيزران أمس تهمة «االتصال مع عميل
أج ـن ـبــي ون ـق ــل املـ ـعـ ـل ــوم ــات» .وأف ـ ــادت
«هآرتس» بأن خيزران كان «مترددًا في
ً
تجنيد أقاربه في إسرائيل ،قائال إنه ال
يريد وضعهم في خطر» .وأضافت أنه
أخـبــر مشغليه أن ــه يــريــد «اإلقـ ــاع عن

الـعـمــل ،ولـكــن بعد إعــانــه نيته زيــارة
إســرائـيــل مــرة أخ ــرى فــي  2015أعطاه
حـ ــزب ال ـل ــه أه ــداف ــا ج ــدي ــدة وم ـح ــددة
ل ــرص ــده ــا» .أم ــا صـحـيـفــة «م ـعــاريــف»
فــأشــارت فــي تقرير لها الــى أن «حــزب
الله كان مهتمًا بالحصول على توثيق
بصري لألماكن العسكرية التي طلب
من خيزران تصويرها».

زمزم :التهم غير صحيحة
م ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ن ـف ــت زمـ ـ ــزم االتـ ـه ــام ــات
امل ــوج ـه ــة الـ ــى زوجـ ـه ــا قــائ ـلــة «تــرك ـنــا
لـ ـبـ ـن ــان خ ـ ــال الـ ـ ـح ـ ــرب االهـ ـلـ ـي ــة ع ــام
 ،1985وجـئـنــا ال ــى ال ـســويــد ّ
وأسـسـنــا
عــائ ـلــة ،ول ــم نـعــد ال ــى ب ـي ــروت ألن ـنــا ال
نــريــد الـتــدخــل فــي الـسـيــاســة .ال عالقة
ل ــزوج ــي ب ــأي حـ ــزب ،وه ــو غ ـيــر مهتم
بالسياسة» .وأوضـحــت أن «الــزيــارات
الـتــي قمنا بها فــي الـسـنــوات املاضية
للبنان كانت عائلية بامتياز؛ ففي املرة
االولى كانت لزيارة شقيقتي والثانية
لتزويج ابنتنا وفــي الثالثة ذهــب مع
والــدتــه (لبنانية مــن الـجـنــوب) بهدف
ّ
ت ـســلــم أم ـ ــوال مـخـصـصــة ل ـه ــا» .ورأت
أن «ه ــدف توقيف زوج ــي هــو ترهيب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن مـ ــن الـ ــذيـ ــن ي ـح ـم ـلــون

تقرير

المستقبل «يخربط» انتخابات نقابة الم ـ
عبد الكافي الصمد
دع ــا إعــامـيــو طــراب ـلــس ،فــي لـقــاء ُعقد
فــي مقر الــرابـطــة الثقافية فــي املدينة،
إلى مقاطعة انتخابات نقابات محرري
الصحف فــي لـبـنــان ،ونقيب املحررين
إل ـي ــاس ع ــون إل ــى إرج ـ ــاء االن ـت ـخــابــات
«ملعالجة الشوائب التي ارتكبت في حق
طــرابـلــس» ،ودرس إنـشــاء كـيــان نقابي
مستقل للمحررين في طرابلس كما هو
شأن بقية نقابات املهن الحرة األخرى.
جاءت الدعوة بعدما تـ ّ
ـردد عن ّ
تعرض
ع ــون ل ـض ـغــوط م ــن أج ــل إب ـع ــاد عضو
مجلس النقابة الحالي الزميل غسان
ري ـ ـفـ ــي (الـ ـسـ ـفـ ـي ــر) عـ ــن الئـ ـحـ ـت ــه ال ـت ــي
ستخوض االنتخابات املقررة األربعاء
املقبل.

وكان ريفي قد ّقدم أوراق ترشحه بعدما
أبلغه عون تمسكه به .وأبلغ «األخبار»
أنـ ــه أوضـ ـ ــح لـلـنـقـيـ ّـب أنـ ــه «إذا كـ ــان ال
يستطيع ّ
تحمل ترشحي ،يمكنني أن
أنـسـحــب مــن دون إح ــراج ــه ،عـلــى أن ال
تغيب املدينة عن التمثيل ،لكن النقيب
أكد أن الالئحة جاهزة وأنني ضمنها».
ولـ ـك ــن ب ـع ــد سـ ــاعـ ــات مـ ــن إق ـ ـفـ ــال ب ــاب
الترشيح ،اعـتــذر عــون لريفي عــن عدم
ض ـ ّـم ــه إلـ ــى ال ــائ ـح ــة «ب ـس ـبــب ضـغــوط
كبيرة تـمــارس عـلـيــه» .وقــالــت مصادر
ّ
لـ «األخـبــار» إن عــون «تبلغ رفــض تيار
امل ـس ـت ـق ـبــل ت ــرش ـي ــح ريـ ـف ــي ب ــاع ـت ـب ــاره
َ
استفزازيًا» .وأضافت إن ممثلي حركة
أمــل والتيار الوطني الحر تدخال لدى
املستشار اإلعــامــي للرئيس الحريري
ه ــان ــي حـ ـم ــود لـ ـع ــدم ت ـغ ـي ـيــب تـمـثـيــل

ط ــرابـ ـل ــس ع ــن م ـج ـلــس ال ـن ـق ــاب ــة ،ف ـ ّ
ـرد
بـ»كالم مهني في حق املدينة» ،وهذا ما
دفــع الــزمـيــل أحـمــد دروي ــش إلــى القول
ف ــي ل ـق ــاء أم ـ ــس« :لـ ــم يـسـتـبـعــدونــا عن
مجلس الـنـقــابــة ،بــل لــأســف شتمونا
أيـضــا» ،معتبرًا أن «مــا حصل مــؤامــرة
على طرابلس التي يريدونها أن تبقى
خــزانــا شعبيًا لـهــم ومـكـ ّـبــا للنفايات».
ف ـي ـم ــا اقـ ـ ـت ـ ــرح ال ــزمـ ـي ــل خـ ـض ــر ط ــال ــب
مـقــاطـعــة االن ـت ـخ ــاب ــات .واع ـت ـبــر عضو
امل ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي لـ ــإعـ ــام إب ــراه ـي ــم
عــوض ،أن تبريرات عون بأنه «ال يريد
أن يكون طرفًا فــي صــراع سياسي في
طرابلس ،غير مقبولة» ،مقترحًا «إنشاء
نقابة مستقلة للمحررين في طرابلس
وال ـ ـش ـ ـمـ ــال» .ورفـ ـ ــض ال ــزم ـي ــل ص ـفــوح
منجد «اسـتـجــداء السياسيني لتمثيل

