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شهدت نقابة محرري الصحافة اللبنانية نهاية العام املايض انتخابات مجلس جديد، جرت هذه املرة بني الئحتني قويتني لكل 
منهام برنامج عمل وعدت به املحررين، ويف اجواء منافسة راقية انتهت بفوز 12 عضوا من كلتا الالئحتني، وجرى تشكيل مجلس 

جديد بارش اعامله فورا 

 شارك يف االنتخابات 577 محررا من اصل 
النقايب  الجدول  يف  مسجلني   700 نحو 
االنتخابات  واسفرت  اشرتاكاتهم،  سددوا 
الوحدة  اعضاء من "الئحة  عن فوز تسعة 
نافذ  قصيفي،  جوزف  هم:  النقابية" 
شاهني،  جورج  عواضة،  واصف  قواص، 
جورج  غريب،  شكر  مينى  فليحان،  خليل 
يوسف.  عيل  حداد،  سكارليت  بكاسيني، 
القرار  "الئحة  املنافسة  الالئحة  من  وفاز 
وحبيب  قصاص  واندره  عون  الياس  الحر" 

شلوق.
املجلس  التأم  الداخيل  النظام  مبوجب 
النقابة  مجلس  هيئة  وانتخب  الجديد، 
النقيب،  مبنصب  قصيفي  جوزف  وفاز 
ونافذ قواص نائبا للنقيب، وجورج شاهني 
للصندوق،  امينا  يوسف  وعيل  للرس،  امينا 

وخليل فليحان مسؤوال للعالقات العامة.
الفائز من  باستقالة  كانت  املفاجأة  لكن    
بسبب  قصاص  اندره  املنافسة  الالئحة 
لعدم  امليثاقية"  تحقيق  "عدم  وصفه  ما 
انتخاب اي عضو درزي من بني املرشحني. 
النقابة مهمة  امام مجلس  استقالته  تركت 
انتخاب البديل خالل مهلة شهرين بحسب 

النظام الداخيل.
اعضائها  معظم  فاز  التي  الالئحة  حملت 
بتغيريات  تعهدات  تضمن  عمل  برنامج 
املهنة  شأن  من  ترفع  ومشاريع  وخطوات 
والعاملني فيها. وقد حاورت "االمن العام" 
قصيفي  جوزف  املحررين  نقيب  رئيسها 
املقبلة  والخطوات  العمل  برنامج  حول 

للنقابة.

مجلس  اعضاء  انتخاب  بعد  ماذا   ■
النقابة؟

مؤتمر وطني التخاذ تدابير إنقاذية 
نقابة محّرري الصحافة أمام وعود بمتغيرات جّدية

حلول  النقابة  انتخابات  موعد  صادف   □
من  والكثري  السنة  ورأس  امليالد  اعياد 
مرور  ننتظر  جعلنا  ما  الرسمية،  العطل 
االعياد التي نتمنى ان تكون فأل خري عىل 
الصحافة واالعالم بشكل عام، لنضع خطة 
واالعالميني  االعالم  اوضاع  ملعالجة  شاملة 
بشكل  املكتوبة  والصحافة  عام،  بشكل 
التي  الكبرية  املصاعب  ضوء  يف  خاص 
ما  ألن  مصريية،  مصاعب  وهي  تواجهها، 
حصل العام الفائت يف عدد من القطاعات 
يبني  عريقة،  وبخاصة يف صحف  االعالمية 
حجم املأساة. ليس قليال ان تقفل صحيفة 
كـ"دار  صحافية  ودار  "السفري"،  كصحيفة 
الصياد"، وما حصل لجريدة "صدى البلد"، 
للصحافيني  الكبري  "التشحيل"  اىل  اضافة 
مقدمها  ويف  الصحف  سائر  طاول  الذي 
عىل  نبيك  لن  لكننا  "النهار".  جريدة 
مهمتنا  االنتظار،  مهمتنا  وليست  االطالل، 

ان نتصدى لكل الرتاجع الخطري. 

■ كيف ستتصدون لهذا الواقع الخطري؟
خلوة  اىل  ندعو  ان  النقابة  يف  ارتأينا    □
خطة  ووضع  االولويات،  لتحديد  عاجلة 
بهدف  االتجاهات  جميع  يف  كاملة  تحرك 

الوصول اىل االمور االتية:
اوال، عقد مؤمتر وطني عام برعاية فخامة 
املجلس  رئييس  الجمهورية وحضور  رئيس 
والنواب  والوزراء  والحكومة  النيايب 
املعنية  النقابات  فيه  تشارك  املختصني، 
والقطاعان العام والخاص، التخاذ توصيات 
عىل  االعالمي،  القطاع  النقاذ  وتدابري 
ومشاريع  باقرتاحات  التدابري  تقونن  ان 
قوانني حسب طبيعة كل مرشوع ومقرتح، 
والضامنات  الحصانات  توفري  اجل  من 

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com

الفاقة  رش  تقيهم  للصحافيني،  واالمتيازات 
حاميات  لهم  توفر  االقل  عىل  او  والعوز 

واجتامعية. صحية 
ان  بعد  النقابية  بصفتي  سأقرتح  ثانيا، 
النيابية  الكتل  زيارة  لدينا،  الصورة  تتبلور 
لتشكيل  عهدتها  يف  املوضوع  هذا  ووضع 
تحقيق  عىل  يساعدنا  ترشيعي  "لويب" 

اهدافنا. 
الجسم  يعد  مل  وواقعيني،  رصيحني  لنكن 
وحده  قادرا  ساعده  اشتد  مهام  الصحايف 
اىل  اللجوء  دون  من  مشيئته  فرض  عىل 
حقوق  تكفل  وترشيعية  قانونية  وسائل 
اليه  سنسعى  هدف  وهذا  الصحافيني. 
مقومات  لتوفري  لكن  امكاناتنا.  بكل 
نجاحه يجب توافر مجموعة من الرشوط 
اهمية  الصحافيون  يعي  ان  واهمها  اولها 
ال  واحدة  وحزمة  واحدة  يدا  يكونوا  ان 
ألن  واحدا،  وقلبا  واحدا  وعقال  تنكرس 
ومستقبلهم  حارضهم  يطاول  املوضوع 
ان  ترف  منلك  نعد  مل  اوالدهم.  ومستقبل 
نغني  ان  بل  لياله،  كل صحايف عىل  يغني 
النقابة هي  واحد.  بلسان  املهنة  ليل  عىل 
ضابط ايقاع توجه وتقرتح وال تستطيع ان 
اذا كان الجسم الصحايف  تحقق املعجزات 

مشتتا.

صعيد  عىل  املقبلة  الخطوات  هي  ما   ■
عمل مجلس النقابة داخليا؟

نعتمد صيغة مبتكرة  املرة سوف  □ هذه 
يف  ننظر  سوف  اعني  القانون،  تخالف  ال 
انجازها  يشكل  ان  ميكن  التي  امللفات 
بكل  نعهد  وان  النقايب،  للعمل  رافعة 
ملف اىل لجنة من الزمالء، عىل ان تعطى 
هذا  إلنجاز  معينة  زمنية  مهلة  اللجنة 

تحقيق

ملف  وكل  صغر،  او  كرب  مهام  امللف، 
ُينجز ننتقل منه اىل ملف اخر، ولن يكون 
ألن  والتباهي  للوجاهة  مستشارون  هناك 
يجد  للتباهي"، ومن  "الوضع مش حرزان 

تصور  او  فكرة  لديه  او  الكفاية  نفسه  يف 
االبواب،  قبل  مفتوحة  بقلوب  نستقبله 
هذا  عىل  اعمل  فرصتك  هذه  له  ونقول 
نتائج  وحققت  نجحت  واذا  التصور، 

اجازك الله، واذا حاولت ومل تتمكن تكون 
قد اديت قسطك عىل طريقة حاولت.

استقالة  موضوع  ستعالجون  كيف   ■
وتحقيق  قصاص  اندره  الفائز  العضو 

امليثاقية؟  
آلية  ينص عىل  للنقابة  الداخيل  النظام   □
او  باالستقالة  الفراغ يف حال حصوله  ملء 
الشغور بالوفاة ال سمح الله. ميكن مجلس 
فرعية،  انتخابات  اىل  يدعو  ان  النقابة 
ال  ان  ميكن  انه  تعني  "ميكن"  وكلمة 
يدعو، لكننا نجري اتصاالت ونستمزج اراء 
االمور  ان  نجد  وعندما  امليثاقية،  لنعّوض 
ندعو  سوف  التعويض  هذا  ملثل  تسمح 
امليثاقية  تحفظ  بطريقة  االنتخابات  اىل 

املنشودة.

لتحقيق  عاجلة  خطوات  من  هل   ■
بالنقابة  النهوض  اجل  من  برنامجكم 

الصحايف؟ والجسم 
□ طبعا هناك خطوات عاجلة سنقوم بها، 
الوطني  الصندوق  سامح  موضوع  منها 
الصحافيني  بتنسيب  االجتامعي  للضامن 
غري  والصحافيني  الجدول  يف  املسجلني 
التقاعد  اىل  احيلوا  الذين  له  الخاضعني 
الضامن  خدمات  من  يفيدوا  ان  دون  من 
التي  الخدمات  تقديم  اجل  من  سابقا، 
يوفرها الضامن، وذلك عىل غرار ما حصل 
بدأنا  وقد  اخرى.  وقطاعات  للمعلمني 
املعنيني  املحامني  من  عدد  مع  الكالم 
قانون  اقرتاح  مسودة  لتحضري  باالمر 
تشكيل  ننتظر  كذلك  الشأن.  هذا  يف 
وزارة  مع  لنتفاوض  الجديدة  الحكومة 
يف  الصحافيون  يفيد  ان  اجل  من  الصحة 
سن الثامنني وما فوق من خدماتها كاملة. 
وهذا االمر ال يحتاج اىل اقرتاح قانون وال 
قبل  علينا  يبقى  لكن  قانون.  مرشوع  اىل 
قانون  مرشوع  موضوع  متابعة  يشء  اي 
املطبوعات  قانون  احكام  بعض  تعديل 
سبق  والذي  املحررين،  نقابة  انشاء  حول 
االعالم،  ان عملت عليه مع وزارة  للنقابة 
ويقيض بتوسيع اطار النقابة بحيث تشمل 

واملسموع  املريئ  االعالم  يف  العاملني 

نقيب املحررين جوزف قصيفي.

مشاريع وزير اإلعالم عالقة
اصدر وزير االعالم يف حكومة ترصيف االعامل ملحم الريايش كتيبا  بعنوان "وزارة االعالم - 16 
شهرا"، تبنّي من خالله ان كل املشاريع التي اعدها للنهوض بالقطاع االعالمي مل تتحّول انجازات 
فعلية، اما لعدم اقرارها يف مجلس الوزراء، واما لتحول الحكومة اىل ترصيف االعامل قبل درسها. 

وارفق هذه املشاريع بعبارة "عالق يف مجلس الوزراء". منها اآليت:
1- مرشوع قانون العادة تنظيم هيكلية وزارة اإلعالم لتصبح "وزارة االعالم والتواصل والحوار"، 

واستحداث دوائر جديدة فيها )عالق يف مجلس الوزراء(.
2- مرشوع قانون لتعديل الفصول 3 و4 و5 و6 من قانون املطبوعات ملصلحة تطوير نقابة 

املحررين )عالق يف مجلس الوزراء(.
جديد  ادارة  مجلس  رئيس  لتعيني  املدنية  الخدمة  مجلس  عرب  الكفاية  امتحانات  انجاز   -3

لـ"تلفزيون لبنان" )عالق يف مجلس الوزراء(.
4- مرشوع لتعديل مهامت املجلس الوطني لالعالم املريئ واملسموع )عالق يف مجلس الوزراء(.

5- مرشوع قانون ملنح الصحافة الورقية مساهمة مالية عن كل عدد يباع من هذه الصحف يوميا 
)عالق يف مجلس الوزراء(.

6- مرشوع قانون لتعديل احكام الفقرة 1 من املادة 73 من قانون الضامن االجتامعي ملصلحة 
وسائل االعالم املكتوبة )عالق يف مجلس الوزراء(.

7- مرشوع قانون الجراء تسوية مع املؤسسات االعالمية املرئية واملسموعة لجهة اعفائها من 
مستحقات )عالق يف مجلس الوزراء(.

8- توجيه كتاب اىل مجلس الوزراء النتخاب وتعيني اعضاء املجلس الوطني لإلعالم.
9- مرشوع قانون العفاء مؤسسات اعالمية من عدد من الرسوم )عالق يف مجلس الوزراء(.

10- اعداد مرشوع لخصخصة "تلفزيون لبنان" و"االذاعة اللبنانية".
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ينص  املرشوع  وهذا  وااللكرتوين، 
وتعاضد  تقاعد  صندوق  انشاء  عىل  ايضا 
ان  اوضح  ان  اريد  للمناسبة  للصحافيني. 
ان  ال ميكن  تعاضد  او  تقاعد  اي صندوق 

عدد  كان  اذا  النجاح  اسباب  له  تتوافر 
ان  يجب  بل  قليال،  النقابة  اىل  املنتسبني 
شباب  نجدد  وان  االنتساب  قاعدة  نوسع 
مثل  يف  التفكري  لنستطيع  النقايب  الجدول 

له  نوفر  ان  ينبغي  الذي  الصندوق،  هذا 
االفالس.  مآله  واال  كثرية،  متويل  مصادر 
عرشات  تضم  الناجحة  التقاعد  صناديق 
ان  حني  يف  اليها،  املنتسبني  من  االالف 
املنتسبني  عدد  يتجاوز  ال  املحررين  نقابة 

اليها االلف و300 محرر حاليا.  

الصحافيني  من  املطلوب  هو  وما   ■
انفسهم النجاح النقابة والنهوض بها؟

ان  ان يعتربوا  الصحافيني  املطلوب من   □
واالسايس،  االول  مرجعهم  هي  نقابتهم 
وال  لها،  ويتنكروا  عنها  ينرصفوا  ال  وان 
عىل  او  معينة  حاالت  يف  اال  يقصدوها 
يلتزموا  وان  االنتخايب.  االستحقاق  ابواب 
قوة  االلتزام  هذا  ألن  وقراراتها  ادبياتها 
لهم، فقد يأيت يوم يحتاجون فيه اىل دعم 
بهم  قوية  النقابة  تكون  عندما  نقابتهم. 
ان  الصحافيني  عىل  االقوياء.  هم  يكونون 
كلمة  يكونوا  وان  بوحدتهم،  يتحصنوا 
يجعلهم  ما  القوة  من  لديهم  ألن  واحدة 
ان  يحاول  من  كل  مواجهة  عىل  قادرين 
فيهم  ُيعمل  وان  حيطهم"  "يستوطي 

. تهميشا

■ ما هو املطلوب من الحكومة؟
□ مطلوب منها عمل متواز مع سعيها اىل 
املكتوبة  الصحافة  دعم  كيفية  يف  البحث 
تهدد  التي  املخاطر  وجه  يف  للوقوف 
ان  ذاته  الوقت  يف  عليها  عملها.  استمرار 
تلجأ اىل تدابري من اجل حامية الصحافيني 
من  مخاوفهم  وتبديد  حقوقهم،  وضامن 
الصحية  املجاالت  يف  خصوصا  املستقبل 
الصحايف  يعاملوا  وان  واالجتامعية، 
من  االفادة  يف  الحق  له  عادي  كمواطن 
كثريا  ليس  وتقدمياتها.  الدولة  خدمات 
الحكومة يف  اذا دعمته  عىل الصحايف مثال 
برنامج  عرب  الهاتفية  االتصاالت  موضوع 
ورشكات  االتصاالت  وزارة  من  دعم 
الكثري  الخزينة  يكبد  ال  امر  الخلوي، وهو 
من املال، بل يسند خابية الصحايف. هناك 
يف  احيانا  املجدي  غري  االنفاق  من  الكثري 
هذا  من  يسريا  جزءا  فليحولوا  الدولة، 

االنفاق لدعم الصحايف يف عمله.   

النقباء السابقون
تأسست نقابة محرري الصحافة اللبنانية سنة 1941 عرب لجنة متهيدية برئاسة املونسنيور لويس 

خليل، مهدت لتشكيل اول مجلس للنقابة يف ترشين االول عام 1941 برئاسة روبري ابيال.
- املجلس الثاين للنقابة انتخب يف ايلول 1942 برئاسة روبري ابيال ايضا.

- املجلس الثالث انتخب يف ترشين الثاين 1943 برئاسة روبريابيال.
- املجلس الرابع انتخب برئاسة نسيب املتني.

- املجلس الخامس انتخب يف ترشين الثاين 1945 برئاسة سليامن بوجمرة.
- املجلس السادس انتخب يف ترشين الثاين عام 1946 برئاسة ممتاز الخطيب.

- املجلس السابع انتخب يف ترشين الثاين 1947 برئاسة ممتاز الخطيب.
- املجلس الثامن انتخب يف ترشين الثاين 1948 برئاسة فريد الطيارة.

- املجلس التاسع انتخب يف ترشين الثاين برئاسة فريد الطيارة.
- تم الغاء نقابة املحررين عام 1950 وضمت اىل نقابة الصحافة، ثم عادت واستقلت عام 1953 

وتم انتخاب مجلسها العارش يف نيسان برئاسة جودت الهاشم.
- املجلس الحادي عرش انتخب يف ترشين الثاين 1954 برئاسة وفيق الطيبي.

- املجلس الثاين عرش انتخب يف كانون االول 1956 برئاسة وفيق الطيبي.
- املجلس الثالث عرش انتخب يف كانون اول 1958 برئاسة اسحق منصور.

- املجلس الرابع عرش انتخب يف كانون االول 1960 برئاسة ملحم كرم.
- منذ عام 1962 استمر النقيب ملحم كرم عىل رأس النقابة حتى وفاته عام 2010، وخلفه نائب 

النقيب سعيد نارص الدين حتى انتخاب مجلس النقابة الجديد برئاسة الياس عون عام 2012.
- انتخب مجلس جديد للنقابة عام 2015 برئاسة الياس عون.

- انتخب املجلس االخري يف كانون اول 2018 برئاسة جوزف قصيفي.

الجسم الصحايف يف حاجة اىل وسائل قانونية وترشيعية تحميه.


