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تحقيق
ً
العمران مغشوش .املباني طارئة .عرمون ليست مدينة .عرمون كانت ــ في األساس ــ معقال
للحيوانات الضاريةّ .
هب عمرانها فجأة ،وقضم اإلسمنت غاباتها «بلمح البصر» .األهالي خائفون
من أمرين :هشاشة العمران الطارئ ،والفرز الديموغرافي الحاد

دوحة عرمون

أدغال اسمنتية فوق بقايا النهر
أحمد محسن
هناك في أحشاء «منطقة الواوية» كانوا
يرمون جثث املغدورين في بدايات القتال
األهلي .كانت عرمون مكانًا على صورة
م��ا ي �ك��ون��ه امل �ك��ان ب�ي�ن ال �ج �ب��ل وامل��دي �ن��ة
ً
ع� ��ادة :منطقة «واوي � ��ة» .ان�ت�ه��ت ال�ح��رب
وفقدت األحراج خصوصيتها .تراجعت
األشجار لصالح اإلسمنت ،ونام املوتى
بسالم في األدغ��ال الباطونية الجديدة.
ث� �م ��ة ح� �ق ��ائ ��ق أس � ��اس � � ّ�ي � ��ة ف � ��ي «دوح � � ��ة
عرمون» .أوالها أن ال «دوحة» فيها كما
ي��وح��ي اس�م�ه��ا .ف��ي ال�ل�غ��ة ،ال��دوح��ة هي
الشجرة العظيمة ذات ال�ف��روع َّ
املفرعة.
ت �ك �ف��ي ج ��ول ��ة ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،الك �ت �ش��اف
انقراض مثل هذه األشجار ،التي كانت،
ع �ل��ى األرج � � ��ح ،س �ب �ب��ًا ل�ل�ت�س�م�ي��ة .ي�ع��زز
ّ
الفرضية االس��م العقاري للمنطقة:
تلك
«دوحة الشويفات» .املهم أن ثمة إجماعًا
على وج��ود دوح��ةٍ فيها ،لكنها ضائعة
بني بلديتني.
في ثمانينيات القرن الفائت كان هناك
ثمانية ق�ص��ور ف�ق��ط .ق�ص��ور غالبيتها
ألث��ري��اء بيروتيني ،ه��رب��وا ،خ�لال فترات
م �ت �ع��اق �ب��ة ب �ع��د االس� �ت� �ق�ل�ال ،م ��ن ح� ��رارة
املدينة إل��ى املنطقة ال�غ��اب��ة ،كما يتذكر
نجل ساكني أحد القصور .لكن الحرارة
اس �ت �ع��رت ،ت��زام �ن��ًا م��ع اش �ت ��داد ال �ح��رب.
ه�ك��ذا تفتحت ال�ع�ين على ع��رم��ون وب��دأ
الغزو .قبل الغزو ،كان هناك قاطن مميز
وح �ي��د ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،ه ��و امل �ف �ت��ي حسن
خ ��ال ��د .وق� ��د اس �ت �ق �ب��ل م �ن��زل��ه اج �ت �م��اع��ًا
شهيرًا ،في  25كانون الثاني  .1976حدث
ذل��ك بعد اقتحام امليليشيات املسيحية
ّ
املتطرفة مخيم الضبية ،وتهجير أهالي
م�ن�ط�ق��ة ال�ك��رن�ت�ي�ن��ا وامل �س �ل��خ وال ��دام ��ور
وال�ج� ّ�ي��ة .آن ��ذاك اس�ت�ق��ال ال��رئ�ي��س رشيد

أربع طبقات ومرأب
ن��ظ��رًا ل��ل��ت��داخ��ل ال���واض���ح ب�ين «ال��دوح��ت�ين»
ف��ي ع��رم��ون وال��ش��وي��ف��ات ،ف���إن م��ا يسمى
ُع��رف��ًا بعرمون ق��د يخضع رسميًا لبلدية
ال���ش���وي���ف���ات ،ع��ل��م��ًا ّأن ه����ذه امل���س���اح���ات ال
ّ
سكانية
يستهان بها ،وقد تضم مجمعات
ضخمة تضم آالف السكان .وعلى عكس
الشائع ،لفت مواطنون كثر إل��ى أن ّ
بلدية
ال���ش���وي���ف���ات ت���ه���ت���م ب��������أراض «ال أص�����وات
انتخابية فيها»ّ ،
ّ
مقدرين األمر ،لكنهم ،في
الوقت عينه سألوا عن املشكلة األم :الردم.
ي���ؤك���د رئ���ي���س ب���ل ّ
���دي���ة ال���ش���وي���ف���ات ،ملحم
ال���س���وق���ي ،ف���ي ح���دي���ث م���ع «األخ�����ب�����ار» ،أنّ
«ق��������رارًا ب���ل���دي���ًا ات���خ���ذ م���ن���ذ األي�������ام األول�����ى
الن���ت���خ���اب امل��ج��ل��س ال���ج���دي���د ب���إي���ق���اف كل
ّ
عمليات الردم في الدوحة» .وفي موضوع
املباني ،يلفت إل��ى أن البلدية شكلت لجنة
خ��ب��راء ،تفحص امل��ب��ان��ي ،وق��د ت��أك��دت من

م��ب��ن��ي�ين ف����ي خ���ل���دة ح���ت���ى اآلن ،أح��ده��م��ا
«قادر على العيش  50عامًا» وآخر ينتظر
تقرير املهندسني ،مشجعًا األهالي التابعة
م��ب��ان��ي��ه��م ل��ل��ش��وي��ف��ات ع���ق���اري���ًا ،ب��ت��ق��دي��م
ش����ك����وى إل������ى ال���ب���ل���دي���ة «ف�������ور ش���ع���وره���م
بالحاجة إل��ى ذل��ك» .وف��ي سياق منفصل،
البلدية ّ
ّ
تتقيد بشروط
يؤكد السوقي أن
«التنظيم املدني» لجهة تحديد عدد طوابق
املباني في املنطقة بأربعة ومرأب.

ك � ��رام � ��ي ،ل �ك ��ن رف � ��ض اس �ت �ق��ال �ت��ه أب �ق��ى
ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى ح��ال �ه��ا ،ري �ث �م��ا تتغير
ال�ظ��روف .ق��رار الرفض ج��اء في اجتماع
ع��رم��ون م��ن م�ن��زل خ��ال��د ت �ح��دي �دًا ،ال��ذي
ك��ان م��رت�ب�ط��ًا امل�ن�ط�ق��ة وق �ت��ذاك .ف��ي ذل��ك
امل�ن��زل ـ�ـ املنطقة ،اجتمع رش�ي��د ك��رام��ي،
ص��ائ��ب س�ل�ام ،عبد ال�ل��ه ال�ي��اف��ي ،السيد

موسى الصدر ،والوفد السوري املؤلف
م ��ن ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري األس �ب��ق،
عبد الحليم خ� ّ�دام واللواء ناجي جميل
وال� � �ل � ��واء ح �ك �م��ت ال� �ش� �ه ��اب ��ي ،وأع �ل �ن��وا
رف��ض اس�ت�ق��ال��ة ك��رام��ي .ال ش��يء يوحي
أن امل�ن�ط�ق��ة ك ��ان م�ت�ن��ازع��ًا ع�ل�ي�ه��ا أث�ن��اء
الحرب ،فكل شيء حدث بعد الحرب.

يخاف األهالي من احتمال انهيار مبانيهم على الرغم من التطمينات (مروان طحطح)
وف � �ق � ��ًا ل � ��زه � ��رة ح� � �م � ��ود ،ال � �ت � ��ي س �ك �ن��ت
املنطقة في  ،1993ف��إن تلك كانت حقبة
االستيطان في الدوحة .جذبها عامالن
رئ � �ي � �س� ��ان .ب� ��ال� ��درج� ��ة األول � � � ��ى ل� ��م ت�ك��ن
ال �غ��اب��ة ق��د ت �ح��ول��ت إل ��ى «غ �ي �ت��و» ب�ع��د.
كانت منطقة متاحة للجميع ،إذ نجت
ب �ف �ع��ل ال �ت �ق �س �ي��م ال �ج �غ��راف��ي م ��ن ال �ف��رز

ال�ط��ائ�ف��ي ،ال ��ذي ل��م ت�ض��ع «ال�ج�م�ه��وري��ة
الثانية» حدًا له .وبالدرجة الثانية «كان
امل �ش �ه��د س ��اح � �رًا» .ك ��ان ث �م��ة ن �ه��ر يمتد
ب�ين ال��دوح�ت�ين ،ف��ي ب�ش��ام��ون وع��رم��ون،
وي �ف �ي��ض ش� �ت � ً
�اء ،خ��ارق��ًا ال ��ودي ��ان ال�ت��ي
ن �م��ت ف��وق �ه��ا امل �ب��ان��ي ال �ه �ش��ة .ال يمكن
إص�ل�اح ه��ذه املباني ال�ي��وم ،ال�ت��ي بنيت

بلدية طرابلس :هدنة مؤقتة على واقع أزمة مفتوحة
عبد الكافي الصمد
على عكس ال��واق��ع امل ��أزوم ال��ذي انتهى
إليه األسبوع املاضي في بلدية طرابلس،
لجهة تطيير جلستني متتاليتني بسبب
الخالفات بني رئيس البلدية نادر غزال
وم�ج�م��وع��ة ال� �ـ 14ع�ض�وًا امل�ع��ارض�ين ل��ه،
افتتح األسبوع الجاري على وقع هدنة
بني الطرفني أسهمت في انعقاد جلسة
ل�ل�م�ج�ل��س ال �ب �ل��دي ه ��ي األول � ��ى ل ��ه منذ
شهرين.
اس�ت�غ��رق��ت ال�ج�ل�س��ة ن�ح��و س��ت س��اع��ات
متواصلةّ ،
امتدت من الخامسة والنصف
مساء حتى الحادية عشرة والنصف قبل
ّ
منتصف ليل اإلثنني الفائت ،ما دل إلى
أن�ه��ا ك��ان��ت ح��اف�ل��ة ،ب�ع��د سلسلة أزم��ات
عطلت املجلس البلدي ووصلت به إلى
ح � ّ�د ال �ش �ل��ل ،م��ع م��ا راف �ق �ه��ا م��ن ت��راش��ق
إعالمي وتبادل اتهامات بني الطرفني.
أج � � ��واء ال �ش �ح��ن وال� �ت ��وت ��ر ف ��ي امل �ج �ل��س
البلدي كانت حاضرة ،خصوصًا بعدما
ّ
تسبب غياب مجموعة ال �ـ 14ف��ي تطيير
ال�ج�ل�س��ة االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ي دع ��ا إليها
غزال السبت املاضي ،من أجل ّ
طي صفحة
إش �ك��ال ع�ض��و ال�ب�ل��دي��ة م�ح�م��د شمسني
م��ع ب�ع��ض األع �ض ��اء ،م��ا دف �ع��ه إل ��ى رف��ع
الجلسة الثانية التي كانت ّ
مقررة بعدها

تمت الموافقة على
ّ
 34بندًا من البنود الـ41
المدرجة
ُ

بساعات ،احتجاجًا ،األمر الذي استتبع
ّ
ت �ب��ادل ات �ه��ام��ات ب�ين ال�ط��رف�ين ح� ّ�م��ل ك��ل
منهما اآلخر مسؤولية ما حصل.
فمجموعة ال� �ـ 14استنكرت النهج ال��ذي
يتبعه غ��زال في «تعطيل املرفق البلدي
ال �ع ��ام» ،م��ا دف ��ع األخ �ي��ر إل ��ى إن �ك��ار ذل��ك
واع �ت �ب ��ار االت� �ه ��ام «ع ��اري ��ًا ع ��ن ال�ص�ح��ة
وي �ل��زم��ه ال�ك�ث�ي��ر م ��ن ال ��دق ��ة» ،وأن� ��ه «م��ع
مجموعة من األعضاء ال يوفرون جهدًا
على مدار أيام األسبوع في متابعة أمور
املواطنني وتطوير العمل البلدي» ،متهمًا
«من ّ
يدعي األكثرية بتعطيل العمل عبر
عدم تأمني النصاب في الجلسات».
وص� � ��ول األم � � ��ور إل � ��ى ه � ��ذا ال � �ح� � ّ�د ،دف ��ع
ب � �غ� ��زال إل � ��ى ال� ��دع� ��وة إل � ��ى ع �ق��د ج�ل�س��ة

اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ب�م��ن ح�ض��ر ب�ع��د م ��رور 24
س� ��اع� ��ة ،وه � ��ي ت� �ع � ّ�د ق ��ان ��ون� �ي ��ة وي �ك �ف��ي
ح�ض��ور ثلث األع �ض��اء  1 +فيها ،حتى
يكون النصاب ّ
مؤمنًا ،ما دفع مجموعة
ّ
ال �ـ 14إل��ى الحضور حتى ال ت�م��رر بنود
يعارضونها في غيابهم.
وس��ط ه��ذه األج� ��واء م��ن ال �ت� ّ�رق��ب عقدت
الجلسة ،التي لفت أعضاء ّ
مقربون من
غ� ��زال إل ��ى أن �ه��ا «ك ��ان ��ت ه ��ادئ ��ة ع�م��وم��ًا
وت�ع� ّ�د أفضل م��ن سابقاتها .فهي ب��دأت
ب��اع �ت��ذار ق � ّ�دم ��ه ع �ض��و ال �ب �ل��دي��ة محمد
شمسني إلى زمالئه ،في خطوة اعتبرت
ً
إق �ف��اال مللفه ،ف��ي م ��وازاة دع��وة غ��زال كل
األعضاء إلى فتح صفحة جديدة بينهم
إلنجاح البلدية».
وأوضح األعضاء لـ«األخبار» أنه ّ
«تمت
ا ُمل��واف�ق��ة ع�ل��ى  34ب�ن�دًا م��ن ال�ب�ن��ود ال �ـ41
امل��درج��ة ع�ل��ى ج��دول األع �م��ال ،وأغلبها
ت �ت �ع �ل��ق ب� �ت ��أم�ي�ن م �خ �ص �ص ��ات ل� ��ورش
الصيانة والتصليحات في البلدية ،من
أج��ل س� ّ�د ال�ح�ف��ر ف��ي ش� ��وارع ط��راب�ل��س،
ً
خصوصًا الفرعية منها ،فضال عن بنود
إدارية أخرى» .لكن ما إن وصل النقاش
إل��ى البند ال �ـ 35املتعلق بتجديد عقود
امل�ت�ع��اق��دي��ن وامل�س�ت�ش��اري��ن ف��ي البلدية،
حتى ّ
دب ال�خ�لاف ب�ين غ��زال ومجموعة
ّ
ال � �ـ ،14ال�ت��ي وض�ع��ت ح�س��ب م�ق��رب�ين من

غزال «شروطًا مسبقة على تجديد هذه
ال�ع�ق��ود ق�ب��ل إق��راره��ا وامل��واف �ق��ة عليها،
األم ��ر ال ��ذي رف�ض��ه غ ��زال واع �ت �ب��ره ّ
مسًا
بصالحياته ،ما دفعه إلى رفع الجلسة
بعدما أخذ النقاش منحى حادًا».
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ت� ��روي م�ج�م��وع��ة ال� � �ـ 14ما
حصل ف��ي الجلسة م��ن زاوي��ة أخ��رى ،إذ
ك �ش��ف أع �ض��اء ف�ي�ه��ا ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن�ه��ا
ب � ��دأت ب �ط ��رح «م� ��وض� ��وع امل �خ �ص �ص��ات
املالية التي يقبضها غزال ،وأنه ال يحق
ل��ه ق��ان��ون��ًا قبضها ألن��ه ال ي ��زال موظفًا
ف��ي م�لاك الجامعة اللبنانية ،م��ا أح��دث
صدمة في الجلسة وأثار استياء غزال».
وبعد ساعة من النقاش حول املوضوع
ج��رى التوافق حسب أعضاء املجموعة
على «إحالة األمر إلى السلطات الرقابية
امل �ع �ن �ي��ة (وزي � � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة وامل �ح ��اف ��ظ)
م��ن أج ��ل ال �ب� ّ�ت ب ��ه ،وات �خ ��اذ اإلج � ��راءات
الالزمة».
وأك��د األع�ض��اء أنهم ح�ض��روا «لتسهيل
شؤون املواطنني ،فنحن لسنا معارضة
س�ل�ب�ي��ة ،ب��ل ن �م��ارس ح�ق�ن��ا ف��ي إص�ل�اح
الخلل وضبط األداء اإلداري واملالي بال
كيدية ،ومتمسكون بصالحياتنا التي
ّ
حملنا إي��اه��ا أه�ل�ن��ا ف��ي امل��دي�ن��ة ،ال��ذي��ن
نعتبر أنفسنا مسؤولني تجاهههم قبل
أي طرف آخر».

على
فكرة
تستند مجموعة الـ 14في
رفضها إعطاء مخصصات
مالية إلى رئيس بلدية طرابلس
ً
نادر غزال ،لكونه ال يزال مسجال
موظفًا في مالك الجامعة اللبنانية،
إلى القانون رقم  130الصادر في 24
آب  ،2010تعديل املادة  22من
القانون  665تاريخ ،1997 / 12/ 29
املتعلق بتعديالت على بعض
النصوص في قانون انتخاب أعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون املخاتير ،الذي يمنع على
موظف في املالك العام قبض
مخصصات مالية من جهة
رسمية إلى جانب راتبه.

