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سياسة

رسائل
إلى المحرر
أبي رميا:
أقحم نفسي
لن ِ
تعليقًا على ما نشرته «االخبار»
أمــس ضمن خــانــة «عـلــم وخبر»
تحت عـنــوان «طعن فــي ترشيح
اب ـ ـ ـ ــي رم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا» ،يـ ـ ــؤكـ ـ ــد الـ ـن ــائ ــب
سـيـمــون اب ــي رم ـيــا أن «مــوقـعــي
ال ـن ـيــابــي وم ـس ـيــرتــي الـنـضــالـيــة
ال ـعــون ـيــة ي ـم ـن ـعــانــي م ــن اق ـحــام
ن ـف ـس ــي فـ ــي س ـ ـجـ ــاالت إع ــام ـي ــة
ل ـلــرد عـلــى افـ ـت ــراءات ومـهــاتــرات
خلفيتها الحقد والحسد ونحن
ع ـلــى أب ـ ــواب ان ـت ـخــابــات نـيــابـيــة
مصيرية ضد أشخاص مطعون
ً
أصال في قيمهم االخالقية».
المكتب االعالمي
للنائب سيمون أبي رميا

♦♦♦

االمام الصدر
ُ
األسياد رأسا قد َح ْ
نت
يا َمن له
َ
ناء عن ذنوبها كفرتْ
انح ٍ
وبذي ِ
ْ ِ
األنام ِبعم ٍة
فوق
فإذن غدا
ِ
ِّ
َ
في ظلها الت ُ
يجان شأنًا قد َجن ْت
ُ
ُ
السبع العال
في ُمقلتي ِه ُزرقة
ِ
ُُ
الخطأ ْار َت ْ
قت
عن
ِ
وبها بصيرته ِ
ٌ
بار ملوكهمْ
هيبة منها ِك ُ
لك
باللقاء تنازلتْ
ُعن تاجها لك
ِ
املوعود ِمن ِّ
رب السما
هي هيبة
ِ
َ
َ
ٌ
هامات إليه ما َعن ْت
هل تبقى
َ
بعصا ِّ ُ
ود أنت قهرت ُه ْم
نبي اله ِ
ُ َْ
َّ
وكلت
ً إن العصا لك ُ بعد ٍآل أ ِ
نسجُ
يا ِع ّمة منها العما ِئ ُم ت َ
ُ َ ًّ َ
الحوزات فذا خ َّر َج ْت
دامت
ما ِ
ً
هو ٌ
علم راجل
بحر
مارد في
ِ
ٍ
ُ
ُ
َ
ْ
جان َبتْ
َ
وب ِه السباحة أهل ع ْو ٍم
وطني ُهمُ
ِمن بعد ما صلبوك يا
ُ
الطوائف قد ْ
فيك ُم َ
رأت
خلص ُه
ُ
َ
َّ
قد خ َّصك اآلل بعمتك التي
َ ِ ُ ُ ُ ِّ َْ
ََ
اص من واالهم قد فصلت
ِلخو ِ
مليك غاب َّ
طي صحيف ٍة
كم من
ٍ ُ
الصحائف للقيام ِة ُس ِّخ ْ
رت
ولك
ٌ
ْإن ُّ
ْ
مشرقي
عم سام خاطف أو
فوقه ُم ْاعتلتْ
نعالك ٍبعد الخطف ُ
ما َ
دمت تلميذ الخميني فانت َم ْن
ُّكل املدارس ِمن علومه َش َّرعتْ
َّ
عنا غيابك غيبة الصحب األلى
دامت بكربال ُص ِّد ْ
ما غابوا ما ْ
قت
ما دام نصرالله فينا لم َت ِغبْ
َ َ
وق ْ
فت
لو غبتما يعني الحياة ت
َ
الفؤاد ُ
غيابك
ولقد برى فينا
َّ
رق ْت ْ
وص ِّدعتْ
إذن ُج ُد ُر الفؤاد ُ
ْ
بالدماء بدمع ِه
عامت صدورنا
ِ
ْ
قلوبا ُج ِّرحتْ
واشف ً
ُعد سيدي
ِ
َّ
ُْ
َ
والبي لو دق العظام بنا فما
ُ
للبي منه قد ْان َحنتْ
قاماتنا ْ
َأوينحني ٌ
ُ
صدر الورى
قوم بهم
َ
عنهم ُأذهـبتْ
ُ
ْ
ْ
إال ِلن أرجاس ُ ً ِ
ضوء أمة
هو سابق ِبسنني
ٍ
دور إخوة يوسف قد َم َّثلتْ
َمن َ
ٍ
ِ
ْإن َغ َّي َ
ُ
بوك الشمس بعد مغيبها
ْ
ِمن دون ً
أشرقت
فتوى منك ما قد
َ ُْ ْ َ ُ
يبتمُ
يا ُع ْر ُب صدر العرب إن غ
ُ
صدارة ُأم ٍة قد ُغ ِّيبتْ
ْ
عنكم
ُ
أنا َي ٌّ
عربي والعروبة كنيتي
َ َ َّ
نكرتْ
ومن األلى باعوا االصول ت
ًِ
يا أمة ِمن جهلها ضحك الورى
َ َّ
ُ
وف ِّت ْ
تت
بعد ِغياب ِه فتتوها
وإذا ُس ِّئلت بيوم حشـر ْأي َنهُ
ِ
كمن بوجود َ ٍحشر ُفوج ْ
كنت َ
ئت
ِ
َّ ٍ ْ ِ
َ
طت
ل
ب
لبحر
فرعون
مثل
هي
أي كالتي في ٍبحر ٍموسى ُأ ْغر ْ
قت
ُ ِ
لو دون نـصرالله َ
بعدك نسأل
ِ ُ
الطبيعة في سلوك َخ َّرفتْ
َأه ِل
ٍ
الطبيب علي فواز ـ تبنين

تقرير

«تهجير» المقاعد:
النسبية هي الحل
قبل كل انتخابات ،ترتفع
األصوات المطالبة بنقل
مقاعد من دائرة إلى أخرى.
هذا الطرح يحمل أبعادًا
خطيرة ،لناحية التعامل
مع المناطق البعيدة عن
جبل لبنان كـ«أحرف ناقصة»،
يحتاج نواب «األقليات»
فيها إلى شهادة حسن
طائفيُ .مبررات
سلوك
ُ
نقل المقاعد تسقطها
أرقام الناخبين في الدوائر،
ُ
التي ت ِلحق ظلمًا بالناخبين،
مسلمين ومسيحيين.
أما الحل لهذه المعضلة،
فبسيط :النسبية في لبنان
دائرة واحدة
ليا القزي
عنوان «تصحيح تمثيل املسيحيني»
ك ــان أسـ ــاس م ـشــاريــع ال ـقــوانــن الـتــي
طـ ــالـ ــب بـ ـه ــا الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـح ــر
وال ـقــوات اللبنانية .مــن أجــل تحقيق
هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ،جـ ـ ـ ــرى ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل مــع
ّ
الناخبني املسيحيني مــن كــل املذاهب
عـلــى أس ــاس أن ـهــم طــائـفــة واح ـ ــدة .لم
يفهم أحد املعيار الذي ّأدى إلى اعتبار
هذه الجماعة من املواطنني «ضعيفة»
إل ـ ــى درج ـ ـ ــة ت ـس ـت ــدع ــي ال ـت ـع ــام ــل مــع
أبنائها باعتبارهم «كتلة واحدة».
ُ
ٌ
بند آخــر اعتبر «مصيريًا» لـ«طمأنة
الناخب املسيحي» ،وهــو نقل خمسة
مقاعد (املقعد املــارونــي مــن طرابلس
إلـ ــى الـ ـبـ ـت ــرون ،امل ـق ـع ــد املـ ــارونـ ــي مــن
ال ـب ـقــاع ال ـش ـمــالــي إل ــى ج ـب ـيــل ،املـقـعــد
امل ـ ــارون ـ ــي مـ ــن الـ ـبـ ـق ــاع الـ ـغ ــرب ــي إل ــى
املــن الشمالي ،ومـقـعــدي اإلنجيليني
واألقـ ـلـ ـي ــات م ــن بـ ـي ــروت ال ـثــال ـثــة إلــى
بيروت األول ــى) ،ليكون أحــد الشروط
غ ـي ــر ال ـق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ــراج ــع ع ـن ـه ــا ،قـبــل

ّ
املوافقة على أي قــانــون جــديــد .تبنت
ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ه ــذا ال ـط ــرح ،فيما
ل ــم ي ـصــدر مــوقــف رس ـمــي ع ــن الـتـيــار
الوطني الحر في خصوصه.
ل ـل ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ُم ـ ـبـ ــررات كـثـيــرة
ُ
تـقـ ّـدمـهــا للمطالبة بـنـقــل املـقــاعــد من
دائرة إلى أخرى .لدى الحديث عن نقل
املـقـعــد امل ــارون ــي فــي طــراب ـلــس ،تقول
ّ
م ـص ــادر ال ـق ــوات إن «عـ ــدد املـقـتــرعــن
ّ
يتعدى الـ ــ( 200املسجلون
املــوارنــة ال
على لوائح الشطب هم  5247ناخبًا)،
ّ
وأنه منذ عام  1992حتى عام  2009كان
ُيستورد مرشحون موارنة من خارج
ط ــراب ـل ــس» .ق ــد ي ـبــدو األمـ ــر منطقيًا،
إذا مــا ق ــورن امل ـعــدل ال ـعــام للناخبني
املسيحيني فــي لبنان ( 20693ناخبًا
لكل نائب) بعدد الناخبني املسيحيني
ّ ّ
في طرابلس ( ،)22453فيتبني أن لكل
 11226ناخبًا مسيحيًا فــي طرابلس
ّ
ُمــرشـحــا واحـ ـدًا ،فــي حــن أن أكـثــر من
 16ألف ناخب مسيحي في بنت جبيل
وأكثر من  15ألف ناخب مسيحي في
املنية ـ الضنية غير ممثلني ،و 29ألف
نــاخــب مسيحي فــي دائ ــرة الــزهــرانــي
ممثلون بنائب واحد .ولكن ،ال يعني
ذلك نقل املقعد املاروني إلى البترون
ُ
(كـمــا تـطــالــب ال ـقــوات لـضـمــان فــوزهــا
بـمـقـعــد ن ـي ــاب ــي) ح ـيــث ه ـن ــاك ت ـقــارب
ب ــن امل ـع ــدل املـسـيـحــي ال ـع ــام ُ
وم ـعــدل
الناخبني املسيحيني ( 27492ناخبًا
مـسـيـحـيــا ف ــي ال ـب ـت ــرون ل ـكــل م ـق ـعــد).
وإض ــاف ــة مـقـعــد إل ــى دائ ـ ــرة ال ـب ـتــرون
ّ
يعني أن «حصة» كل نائب في القضاء
سـتـصـبــح  18328نــاخ ـبــا مـسـيـحـيــا،
وهي أقل من أصغر نسبة تمثيل ألي
نائب في لبنان.

ّ
ترى ّالقوات أن
لدى بري «عقدة
المارونية السياسية»
لرفضه نقل المقاعد

القوات :في
بعض الدوائر
لدينا مصلحة
في بقاء
المقاعد
(هيثم
الموسوي)

الحجة الثانية التي ُت ّ
ّ
قدمها القوات
الـلـبـنــانـيــة ه ــي «اس ـت ـع ــادة الـفـعــالـيــة
املسيحية مــن خ ــال تـعــزيــز التمثيل
وت ـحــريــر امل ـقــاعــد ،بـعــد أن ك ــان هــدف
القوانني االنتخابية في زمن الوصاية
السورية إضـعــاف التمثيل املسيحي
من ضمن استهداف مبرمج لألحزاب
ال ـ ـقـ ــويـ ــة» .مـ ــن هـ ـن ــا ،ت ــأت ــي م ـطــال ـبــة
الـ ـق ــوات بـنـقــل مـقـعــد ال ـب ـقــاع الـغــربــي
إلى املنت الشمالي (مجموع الناخبني
املسيحيني في املنت  ،165880أي هناك
نائب لكل  20735ناخبًا) ،على أساس
ّ
أن  109270ناخبًا مسلمًا يتحكمون
في مصير  31321ناخبًا مسيحيًا في
الـبـقــاع الـغــربــي وراش ـيــا (ف ــي الــدائــرة
مسيحيان) ،فيما يغيب عن
مقعدان
ّ
بال القوات أنه في عكار  203557ناخبًا
مسلمًا ،مقابل  73089ناخبًا مسيحيًا.
ُ
ط ـب ـعــا ،ل ـيــس امل ـط ـل ــوب أن ت ـك ـمــل في
سياسة الـحــرب األهـلـيــة عبر تهجير
املسيحيني مــن األط ــراف وتجميعهم
في جبل لبنان ،ولكن إذا كانت القوات
ً
ف ـع ــا ص ــادق ــة ف ــي ش ـع ــاره ــا ،ف ـل ـمــاذا
لــم تشمل عـكــار فــي ُمخططها؟ مقعد
ّ
آخر تخلت القوات عن طلب نقله ،هو
املقعد املــارونــي فــي البقاع الشمالي،
بعد أن بنت ج ــزءًا مــن معركتها ّ
ضد
النائب إميل رحمة عبر معايرته بأنه
حزب الله وحركة أمل،
نائب بأصوات ّ
رغ ــم أن ــه ك ــان مــرشــح الـعـمــاد ميشال
عـ ــون ف ــي ت ـلــك امل ـن ـط ـقــة .ف ــي ال ـب ــداي ُــة،
طــالـبــت بـنـقــل املـقـعــد إل ــى ب ـش ـ ّـري ،ثـ ّـم
إل ــى جـبـيــل ،حـيــث تطمح إل ــى التمثل
سياسيًا وإنـهــاء «لـجــوء» مناصريها
إلى عند النائب السابق فارس سعيد.
تراجعت ،حاليًا ،عن مطلبها ،وأعلنت
أمس ترشيح أنطوان حبشي للمقعد
ا ّمل ــارون ــي فــي الـبـقــاع الـشـمــالــي .ال بل
إنها بــدأت عملية مسح للذاكرة ،عبر
ّ
االدعـ ــاء أنـهــا «وال م ـ ّـرة طالبنا بنقل
مقعد بعلبك ـ ـ الهرمل ،ألنــه َتاريخيًا
هـنــاك ونـحــن لدينا خ ــزان َبــشـ ّ
ـري في
ّ
تـلــك امل ـن ـط ـقــة» .وتــوضــح امل ـص ــادر أن
ُ
املـقــاعــد األرب ـعــة الـتــي تـطــالــب بنقلها
هي «املقعدان املارونيان في طرابلس
وال ـب ـقــاع ال ـغــربــي ،واملـقـعــد االنجيلي
بيروت الثالثة».
ومقعد األقليات في ّ
تقول مصادر القوات إنــه «بعد اتفاق
الـ ـط ــائ ــف ،أضـ ـي ــف ع ـ ــدد مـ ــن امل ـق ــاع ــد
للمسلمني واملسيحيني» .هي أكثر من

ُ
األربـعــة التي تطالب الـقــوات بنقلها،
ألنه «في بعض الدوائر لدينا مصلحة
في بقائها .النقل يطال الدوائر حيث
ال تمثيل فعليًا لـلـمـسـيـحـيــن» .وإذا
كــانــت ال ـقــوى الـطــائـفـيــة األخ ــرى تــرى
ّ
أن «لــدي ـهــا مـقــاعــد بـحــاجــة إل ــى نـقــل،
ف ــا مـشـكـلــة لــدي ـنــا ف ــي ذل ـ ــك» .ليست
الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة «دخـ ـيـ ـل ــة» عـلــى
ال ـل ـغ ــة ال ـت ـق ـس ـي ـم ـيــة وال ـط ــائ ـف ـي ــة فــي
ّ
مــا خ ـ ّـص قــانــون االن ـت ـخــابــات ،إال أن
ُ
مصادرها تـصـ ّـر على أنها «ال تتكلم
طائفيًا ،فبالنتيجة هذا هو النظام».
ت ـش ـت ــرط ال ـ ـقـ ــوات امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى نـقــل
املقاعد األربعة حتى تسير بالقانون
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،ولـ ـك ــن هـ ـ ــذا ال ـ ـطـ ــرح يـلـقــى

تقرير

ثالث مخالفات فاضحة في الـ«بيال»
رضوان مرتضى

أكد محافظ بيروت أنه سيكشف على
أعمال البناء في البيال (مروان طحطح)

لــو ق ـ ّـرر أي مــواطـ ٍـن أن ُيـشـ ِّـيــد خيمة
قرميد على شرفة منزله في منطقة
ٍ
ّ
الشياح أو بــرج البراجنة أو طريق
الـ ـج ــدي ـ ُـدة أو عـ ــن ال ــرم ــان ــة أو أي
مـنـطـقــة أخ ـ ــرى ،النـتـفـضــت الـبـلــديــة
أو املحافظة أو القوى األمنية لقمع
مـخــالـفــة الـبـنــاء وتـغــريــم صاحبها.
ّ
لـ ـك ــن لـ ــو صـ ـ ــدف أن هـ ـ ــذا امل ـخ ــال ــف
ّ
مــن أص ـحــاب امل ــاي ــن ،ف ــإن الجميع
ّ
س ـي ـن ـت ـفــض دفـ ــاعـ ــا ع ـن ــه وال ـت ـس ــت ــر
عـ ـلـ ـي ــه .هـ ـ ــذا مـ ــا يـ ـج ــري ح ــالـ ـي ــا فــي
م ـن ـط ـقــة «الـ ـبـ ـي ــال» ،ح ـيــث الــواج ـهــة
البحرية املستحدثة ردمــا لبيروت،
إذ علمت «األخـبــار» بتسجيل ثالث
مخالفات بـنــاء فاضحة فــي منطقة

ال ـ ـب ـ ـيـ ــال م ـ ــن دون ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
تــراخـيــص بـنــاء .وذك ــرت املعلومات
ّ
أن إحدى املخالفات تضمنت إنشاء
ناد ليلي ،كاشفة
ّطابق بأكمله فوق ٍ
أن امل ـل ـهــى ال ـل ـي ـلــي ه ــو «»The one
ال ــذي ي ـعــود ملــالـكــه شـفـيــق ال ـخ ــازن.
ّ
ونـقـلــت املـعـلــومـ ّـات أن ال ـخــازن أبــرز
مستندًا ُيـظـهــر أن ــه حــائــز ترخيصًا
م ــن م ـحــافــظ بـ ـي ــروت زي ـ ــاد شـبـيــب،
ّ
إال أن «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ت ـث ـ ّـب ـت ــت مـ ــن أن
ُ
ال ـتــرخ ـيــص ال ـ ــذي يـمـلـكــه ي ـج ـيــز لــه
الـقـيــام بــأعـمــال الـبـنــاء التحضيرية
فحسب ،لكنه َ
عمد إلى إنجاز معظم
األعمال األساسية في املنشأة ،كما
شـ ّـيــد إن ـش ــاء ات حــديــديــة ضـخـمــة ال
يجيزها الترخيص.
أم ــا املـخــالـفــة الـثــانـيــة فـتـعــود لعلي

صــالــح ال ــذي ال يـمـلــك أي تــرخـيــص
ُيجيز له القيام ّ
بأي أعمال .وعلمت
ّ
ّ
ُ
«األخـ ـب ــار» أن صــالــح ي ـشــيــد ملهى
ليليًا سـ ُـيـطـلــق عليه اس ـ ّـم «Garden
 ،»Viewمـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه ش ـب ـيــه
بــال ـهــرم ومـخـصــص لـلـسـهــر صـيـفــا.
ّ
ّ
وأكــدت املعلومات أن العمل ال يزال
ج ــاري ــا ع ـل ــى ق ـ ــدم وسـ ـ ــاق م ــن دون
أن يـعـبــأ ب ــأح ــد م ــن املـع ـنـيــن بقمع
املخالفة .الخرق الثالث الذي ُس ِّجل
ّ
صحي ورياضي
ـاد
هو عبارة عن نـ ٍ
ُ
سيطلق عليه اسم «»Mercury Club
يـمـلـكــه ك ــري ــم الـ ـع ــرب ،ابـ ــن م ـســؤول
أم ــن الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري .هــذه
املخالفة التي ال يملك مرتكبها أي
ترخيص هي عبارة عن «أساسات»
فــي األرض وإن ـش ــاء ات أول ـيــة جــرى

