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بلديات
تحقيق

جزين :معركة االنتخابات مستمرة
ال ترى بلدية جزين السابقة في املشاريع التي تعمل عليها البلدية الحالية إال نسفًا
إلنجازاتها من خالل ممارسة كيدية سياسية .في املقابل ،تؤكد البلدية الحالية بعد
سنة من املمارسة سعيها الى تجاوز العراقيل اإلدارية وتنفيذ عدد من املشاريع،
وخصوصًا أن املدينة تستعد الستقبال مغتربيها واملصطافني
خالد الغربي
يشهد س��وق جزين القديم ،وعمره
م � �ئ ��ة وخ � �م � �س� ��ون ع � ��ام � ��ًا« ،ن �ف �ض��ة
تراثية» واسعة منذ شهرين ،بعدما
أع�ي��د تأهيله بتمويل م��ن االت�ح��اد
األوروب� ��ي وب��إش��راف بلدية جزين.
يتفاءل جزينيون ،بتأهيل السوق
ال�ق��دي�م��ة ،ل�ك��ن ه��ذا ال ي�ك�ف��ي .يسأل
أبو جورج ،صاحب محال لصناعة
السكاكني الجزينية« :أي��ن التنمية
امل� �ت ��وازن ��ة ،ن��ري��د م �ش��اري��ع ح�ي��وي��ة
وت �ن �م �ي��ة ب �ش��ري��ة م �س �ت��دام��ة» .على
خالف معارضني للمجلس البلدي
ال��ذي��ن يتهمونها ب��ال�ت�ق�ص�ي��ر ،ف��إن
جزينيني آخرين يبدون راضني عن
عمل البلدية ،تقول ريتا رزق «سنة
واح� ��دة ال ت�ك�ف��ي ل�ت�ق��وي��م ال�ت�ج��رب��ة،
نلمس نهجًا إصالحيًا تغييريًا».
ه��ذا ال�ت�ف��اوت ف��ي ال ��رأي ب�ين أهالي
امل � ��دي� � �ن � ��ة ال� � �ت � ��ي خ � ��اض � ��ت م� �ع ��رك ��ة
انتخابية قاسية قبل عام ،يدل على
ّ
أن األم ��ور ال ت ��زال ع�ل��ى ح��ال�ه��ا .ك��ل
إن �ج��ازات ال�ب�ل��دي��ة ال�ح��ال�ي��ة ه��ي في
مرمى نيران البلدية السابقة ،حيث
ي��روي ّ
مقربون م��ن النائب السابق

س�م�ي��ر ع� ��ازار أن ال�ب�ل��دي��ة «اقتلعت
س��اع��ة ال �ت��وق �ي��ت ،أوق� �ف ��ت م �ش��روع
ال� � �ش �ل��ال االص � �ط � �ن� ��اع� ��ي م �ت �ع � ّ�م ��دة
ع��دم إص�ل�اح ت�ف� ّ�س�خ��ات ال �خ��زان��ات،
ووه �ب��ت أم�ل�اك ال�ب�ل��دي��ة ف��ي منطقة
ت� � ��وم� � ��ات ج � ��زي � ��ن إلق� � ��ام� � ��ة زرائ� � � ��ب
عليها ،إل��خ ،».ويشيرون إلى غياب
املشاريع السياحية واإلنمائية.
ي� �ن� �ف ��ي رئ � �ي � ��س ب � �ل� ��دي� ��ة ج � ��زي � ��ن ـ �ـ �ـ �ـ �ـ
ع�ي��ن م� �ج ��دل�ي�ن ول � �ي ��د ال� �ح� �ل ��و ه ��ذه
االت �ه��ام��ات ،م�ت�ح� ّ�دث��ًا ع��ن «امل��واف�ق��ة
ع� �ل ��ى اس � �ت � �خ� ��دام أرض ل �ل �م��اش �ي��ة
ف ��ي ع�ي�ن م �ج��دل�ين ل �ك��ن ل ��م ُت �ق��م ّ
أي
إن� �ش ��اءات ع �ل �ي �ه��ا» ،م�ت�ه�م��ًا ب ��دوره
ال �ب �ل��دي��ة ال �س��اب �ق��ة ب �ت �ب��دي��د أم�ل�اك
ال�ب�ل��دي��ة «م��ع اح�ت��رام�ن��ا وانتمائنا
إلى الجيش اللبناني ،إال أن البلدية
ال�س��اب�ق��ة أع�ط�ت��ه م��ن أم�لاك�ن��ا أحلى
ب�ق�ع��ة ف��ي ت �ل��ة ج��زي��ن إلق��ام��ة ثكنة
عسكرية عليها».
ُ
أم��ا ع��ن ال�س��اع��ة ال�ت��ي «اق��ت�ل�ع��ت من
م� �ك ��ان� �ه ��ا» ،ف �ي ��وض ��ح ال �ح �ل ��و أن �ه��ا
أزي � �ل� ��ت ف� ��ي إط � � ��ار م � �ش� ��روع إق ��ام ��ة
م �س �ت��دي��رة «ال �ب �ط��ري��رك امل �ع��وش��ي»
ال � ��ذي ي �ت �ض �م��ن م �س �ت��دي��رة و ًب��رك��ة
م �ي��اه وح��دي �ق��ة زه� ��ور ،إض��اف��ة إل��ى

تمثال نصفي للبطريرك .وقد ّ
بررت
ال�ب�ل��دي��ة إزال�ت� ّه��ا للساعة العمالقة
بالقول «إنها ُدقت في مكان خاطئ،
وت�ع��ان��ي ث�ل�اث م�ش��اك��ل :مساحتها
ال ��واس� �ع ��ة أك� �ل ��ت ال� �ط ��ري ��ق ،ط��ول �ه��ا
مرتفع ،وشكلها غير ًمتجانس مع
املحيط والبناء ،إضافة إلى وجود
اسم ّ
مقدمها».
ي �ن �ف��ي ال� �ح� �ل ��و أن ي � �ك ��ون م�ج�ل�س��ه
ال �ب �ل��دي ق ��د أط � ��اح ح �ل �م��ًا ج��زي �ن �ي��ًا،
م��ن خ�ل�ال وق ��ف ال�ع�م��ل ف��ي ال�ش�لال
االص � �ط � �ن� ��اع� ��ي ال � � � ��ذي ك � � ��ان ي �ع �م��ل
ع�ل��ى إع ��ادة ت��دوي��ر امل �ي��اه« :ال�ش�لال
االص �ط �ن��اع��ي ل ��م «ي �م ��ش» أس��اس��ًا،
امل� � � �ش � � ��روع ف � �ش� ��ل ألن� � � ��ه ع � �م� ��ل غ �ي��ر
م��دروس .خصصوا مئة أل��ف دوالر
ل �ل �م �ش��روع ع �ل��ى ش�ل��ال ال ي �م �ش��ي،
وض� �ع� �ن ��ا دراس � � � ��ة مل � �ش� ��روع ن��اج��ح
كلفته الناجحة  200ألف دوالر».
وي� �خ� �ت ��م ال� �ح� �ل ��و ف � ��ي ه� � ��ذا اإلط� � ��ار
ب��ال �ت��أك �ي��د أن� ��ه ال «ي �س � ّ�ي ��س» ع�م�ل��ه
ّ
البلدي «بلديتنا بلدية ك��ل الناس،
وه��ي تنموية ال سياسية ،نحن ال
ن �م��ارس م�م��ارس��ة ك�ي��دي��ة ب��ل نعمل
ل �ك��ل ج ��زي �ن ��ي ،ل �س �ن��ا ف �ئ��وي�ي�ن ك�م��ا
املجلس البلدي السابق».

مشاريع كثيرة تبحث عن تمويل (األخبار)
بعيدًا عن املشاكل املحلية ،يعترف
ال �ح �ل��و ،اآلت � ��ي ال� ��ى ال �ع �م��ل ال �ب �ل��دي
م� ��ن م ��وق ��ع م ��دي ��ر إح � � ��دى ش ��رك ��ات
ش� �ق� �ي� �ق ��ه ف� � ��ي ال � �خ � �ل � �ي� ��ج ،وق �ب �ل �ه ��ا
ك��أس �ت��اذ ل �ل �ت��اري��خ ،ب �ع��د س �ن��ة م��ن
ف��وزه ف��ي االنتخابات البلدية ،بأن

«ال �ع �م��ل ال �ب �ل��دي ف��ي ل �ب �ن��ان متعب
ج� � �دًا :ب �ع �ي �دًا ع ��ن ال ��وج ��اه ��ة ،ه �ن��اك
ق��وان�ين م�ق� ّ�ي��دة للبلديات بوصفها
إلى موقف
مجالس محلية» ،مشيرًا ّ
محافظ الجنوب الذي «يمثل طرفًا
ف��ي ال �ع�لاق��ة م�ع�ن��ا ال ح �ك �م��ًا» .ه��ذه

تقرير

نمرين بني هاجسي الطرقات وإيقاف النزوح
عبد الكافي الصمد
ت �ف �ي��د ل� ��وائ� ��ح ك� �ش ��ف ال� �ت�ل�ام� �ي ��ذ ف��ي
م ��درس ��ة ن �م��ري��ن ال��رس �م �ي��ة أن ع��دد
ط�ل�اب �ه��ا أوائ � � ��ل س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ال �ق��رن
امل��اض��ي ل��م ي�ت�ج��اوز ال �ـ  130تلميذًا،
لكن املفارقة هي أنه بعد م��رور نحو
أربعة عقود فإن عدد تالميذ املدرسة
لم يتغير تقريبًا!
ب� �ق ��اء م� �ع � ّ�دل ع� ��دد ت�ل�ام �ي��ذ امل ��درس ��ة
الرسمية الوحيدة في البلدة الواقعة
ف��ي أع��ال��ي ج��رد الضنية على حاله،
ي� �ع ��ود إل � ��ى ن� � ��زوح م �ع �ظ��م أه��ال �ي �ه��ا
باتجاه الساحل ،ما يجعلها واحدة
من البلدات القليلة في الضنية التي
ي �ع �ي��ش م �ع �ظ��م س �ك��ان �ه��ا خ��ارج �ه��ا
ً
وشتاء معًا.
صيفًا
ي� ّ
�رد رئ �ي��س ب�ل��دي��ة ن�م��ري��ن مصطفى
ع��رب��س س�ب��ب إق��ام��ة ن�ح��و  % 65من
أه ��ال ��ي ال �ب �ل��دة خ��ارج �ه��ا إل� ��ى «ع ��دة
ع � ��وام � ��ل ،م �ن �ه��ا ع � ��دم وج � � ��ود ف ��رص
عمل ،تراجع القطاع الزراعي ،قساوة
ال �ط �ق��س وب � ��رودت � ��ه ش � �ت� � ً
�اء ،ال��وض��ع
ال��رديء للطرقات ،إل��ى جانب حرص
األه��ال��ي على تلقي أبنائهم تعليمًا
أفضل ،وهو ما ال يتوافر في البلدة».
ي� �ق� �ي ��م م� �ع� �ظ ��م أه � ��ال � ��ي ن � �م ��ري ��ن ف��ي
أح�ي��اء ،قسم ال يستهان منها عبارة
ع ��ن ع �ش ��وائ �ي ��ات ،ت �ق��ع ع �ن��د ال �ط��رف
الشرقي من مدينة طرابلس ،املمتدة
م � ��ن ض ��واح� �ي� �ه ��ا ف � ��ي م� �ح� �ل ��ة ال �ق �ب��ة
ً
م � ��رورًا ب�م�ح�ل��ة ال �ع �ي��رون �ي��ة وص� ��وال
إل��ى أط ��راف بلدتي ال �ف��وار ومجدليا
ف��ي ق�ض��اء زغ��رت��ا ،ح�ي��ث ع �م��دوا إل��ى

ت��رت �ي��ب أس��ال �ي��ب ح�ي��ات�ه��م ال �ج��دي��دة
بما يتناسب مع مصالحهم وأنماط
عيشهم التي ابتكروها.
ض �م��ن ه � ��ذه األح � �ي� ��اء أوج� � ��د أه��ال��ي
ن �م ��ري ��ن ق ��اع ��ة ك �ب �ي ��رة ل �ل �م �ن��اس �ب��ات
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ،ت � �ت ��وس ��ط ب �ي��وت �ه��م
ال�ج��دي��دة وم�ح��ال�ه��م ال�ت�ج��اري��ة ،على
ن �ح ��و ي ��ؤش ��ر إل � ��ى أن ق �س �م��ًا ك �ب �ي �رًا
منهم «ب��دأ يستغني ع��ن البلدة ولم
يعد يرتبط بها إال باالسم» .ويشير
ع ��رب ��س ال� ��ى أن «م� ��ن ي � �ع� ��ودون إل��ى
ال�ب�ل��دة ص�ي�ف��ًا ل�لاه�ت�م��ام ب��أراض�ي�ه��م
الزراعية ،ال تتجاوز نسبتهم الـ% 25
من عدد سكان البلدة».
ه� ��ذا «ال �ت �ق �س �ي��م» ال �س �ك��ان��ي أله��ال��ي
ال �ب �ل��دة ب�ي�ن ال �ج ��رد وال �س ��اح ��ل ،دف��ع
فعالياتها ووج �ه��اء ال�ع��ائ�لات فيها
قبل االنتخابات البلدية واالختيارية
إل��ى اع�ت�م��اد م�ب��دأ وج��ود مختار في
ال �ج��رد وآخ ��ر ف��ي ال�س��اح��ل ،لتسهيل
ش ��ؤون امل��واط �ن�ين ف��ي امل �ك��ان�ين ،كما
دف ��ع ب �ع��ض أه��ال��ي ال �ب �ل��دة إل ��ى بيع
بعض أراض�ي�ه��م إل��ى أف ��راد م��ن عرب
ال �ع �ش��ائ��ر ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،ت �ح��دي �دًا في
منطقة املنشرة ال��واق�ع��ة ف��ي أقاصي
ال� �ب� �ل ��دة ل �ج �ه��ة ن� �ب ��ع ال� �س� �ك ��ر وج� ��رد
م ��رب�ي�ن ،ح �ي��ث ب��ات��ت ل� �ه ��ؤالء م �ن��ازل
وأراض زراعية استصلحوها بعدما
كانت مراعي لقطعان ماشيتهم.
وب � � �ه � ��دف ال� � �ح � ��د م � ��ن ه � � ��ذا ال� � �ن � ��زوح
السكاني ،جهدت البلدية في السنوات
األخيرة ،حسب عربس ،إلى «االهتمام
ب��ال�ط��رق��ات وتأهيلها ،وش��ق طرقات
جديدة ،والضغط على مصلحة مياه

ال �ض �ن �ي��ة م ��ن أج� ��ل إص �ل��اح وت��أه �ي��ل
قنوات ال� ّ
�ري الرئيسية والفرعية في
البلدة» .يشكو عربس من أن «قنوات
ّ
الري عندنا سيئة جدًا ،ما جعل قسمًا
كبيرًا من أهالي البلدة يمتنعون عن
االه �ت �م��ام ب��أراض�ي�ه��م ال��زراع �ي��ة لهذا
السبب».
أما الطرقات ،فهي املشكلة الرئيسية
ّ
التي تعوق أي تطور في البلدة ،إذ إن
الطريق الرئيسي امل��ؤدي إل��ى مدخل
ال �ب �ل��دة ووس �ط �ه��ا ض �ي��ق وم �ت �ع��رج،
واإلمكانات املادية الضعيفة للبلدية
ال تسمح لها بتوسعتها ،فكان الحل
وف��ق عربس «بتقديم أكثر م��ن طلب
م �ش��روع إل ��ى ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ل�ه��ذا
ال �غ ��رض ،وم ��ا زل �ن��ا ن�ن�ت�ظ��ر التنفيذ
وتلبية الوعود».
إال أن ن �م��ري��ن ت �ع � ّ�ول ،ح�س��ب تعبير
ع� ��رب� ��س ،ع� �ل ��ى «ت �ن �ف �ي ��ذ م �ش��روع�ي�ن
ح� �ي ��وي�ي�ن ل� �ل� �ط ��رق ��ات ،م� ��ن ش��أن �ه �م��ا
إح� ��داث ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة ف�ي�ه��ا ،وإح �ي��اء
أراض زراع � � � �ي� � � ��ة واس � � � �ع� � � ��ة ،األول
تعبيد ط��ري��ق ش�ق�ت��ه ال�ب�ل��دي��ة أخ�ي�رًا
بالتعاون مع اتحاد بلديات الضنية
وم �س��اه �م��ة امل �ت �ع �ه��د أح �م��د ش �ح��ادة
ف �ت �ف��ت ،وي ��رب ��ط ب�ي�ن ب �ل��دت �ن��ا وب �ل��دة
عني التينة املجاورة ،والثاني تنفيذ
م � �ش� ��روع ج �س ��ر ي ��رب ��ط ب�ي��ن ن �م��ري��ن
وب�ل��دة بقرصونا ف��ي ال�ج��ان��ب اآلخ��ر
من الضنية (يبلغ ارتفاعه  270مترًا
م��ا ي�ج�ع�ل��ه األع �ل��ى ف��ي ل �ب �ن��ان) ،ك��ان
منتظرًا تنفيذه ضمن مشروع طريق
س �ي��ر ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ال �ه��رم��ل ال ّ� ��ذي ان �ت �ه��ى م�ن��ذ
سنوات ،لكنه لم ُينفذ».

