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بلديات
تحقيق

الدالفة :ثروات تنتظر استثمارها
مطلع الشهر الجاري ،احتفلت الدالفة بعيدها السادس عشر ،إذ إن وزارة الداخلية
والبلديات أعلنتها بلدة عام  ،1996لكن حضورها وحده ال يورث ً
إنماء وتطورًا .العضو
البارز في تجمع القرى املنسية ،لم تنتظر تصحيح نهج «اإلنماء الالمتوازن» ،بل ّ
شمرت
عن سواعدها وأخرجت مكنوناتها .والبداية سبقت استحداث بلدية مستقلة فيها
آمال خليل
ف� ��ي ال� �ط ��ري ��ق إل � ��ى ال � ��دالف � ��ة (ق� �ض ��اء
ح ��اص� �ب� �ي ��ا) ،ال ت �س �ت �ق �ب �ل �ن��ا ال�ل�اف �ت��ة
الزرقاء التي ّ
ترحب بنا على أرضها،
ب ��ل الف �ت ��ة ص �غ �ي��رة ب �ي �ض��اء ت�ف�ي��دن��ا
ب ��أن� �ن ��ا ن � �غ� ��ادر م �ن �ط �ق��ة ع� �م ��ل ق� ��وات
للوصول،
اليونيفيل .نستغرق وقتًا
ّ
س ��ال �ك�ي�ن ط ��ري �ق ��ًا ض �ي �ق��ة وم� �ح ��ف ��رة،
نكتشف الح �ق��ًا أن �ه��ا ال��وح �ي��دة التي

تشجير من القجة
من املقرر أن تحصل الدالفة على حوالى  33مليون
ليرة سنويًا بعد ترتيب وضع بلديتها اإلداري ،وهي
حصتها من عائدات البلديات .وألن املبلغ أقل من
أحالم البلدة الناشئة على غرار األموال التي كانت
تصلها في السنوات املاضية ،كان رئيس البلدية قد
اقترح استحداث «صندوق املصلحة العامة» ،الذي
تودع فيه كل عائلة مبلغًا رمزيًا كل شهر ،ويعود
ريعه لتنفيذ مشاريع تنموية وحيوية للبلدة .القجة
البسيطة ّ
شجرت  15دونمًا من املشاعات وسقتها
عبر ال��ري بالتنقيط .الصندوق ال��رم��زي سيسهم
الحقًا في تحقيق أحالم الدالفيني الكبيرة ،ومنها
ف��رز نفاياتهم وت��دوي��ره��ا وإن�ش��اء ملعب رياضي
ومحميات طبيعية واإلن��ارة على الطاقة الشمسية
وتطوير قطاع الزيتون.

ت � ��وص � ��ل ،ل� �ي ��س إل� � ��ى وس� � ��ط ال �ب �ل ��دة
فحسب ،بل أيضًا إلى البقاع الغربي
م��ن ج �ه��ة ،وج��زي��ن م��ن ج �ه��ة أخ ��رى.
وق ��ت إض ��اف ��ي ي �ل��زم �ن��ا ل �ك��ي ن�ه�ت��دي
إلى رئيس البلدية ،الذي واعدنا في
م �ن��زل��ه ل �ع��دم ت ��واف ��ر م��رك��ز ل�ل�ب�ل��دي��ة.
ه �ن��ا ال س � �ي ��ارات ت �خ �ت��رق ال� �ش ��وارع
ال�ض�ي�ق��ة ،أو ح��رك��ة ألش �خ��اص تعكر
صفو البيوت القليلة الهادئة .بالكاد
نلمح «ختيارة» تسقي حوض زهور
أمام بيتها« .وين الناس؟» ،نسألها،
فتلفت ن�ظ��رن��ا إل��ى أن�ن��ا أخ�ط��أن��ا في
توقيت جولتنا التفقدية على البلدة
خ��ارج عطلة نهاية األسبوع .ذلك أن
س �جل��ات ال ��دالف ��ة ت �ض��م  700ن�س�م��ة،
م��ن بينهم  370ن��اخ�ب��ًا .أم��ا بيوتها،
ف � �ت � �ع� � ّ�د ،60ي �ق �ي��م ف �ي �ه��ا ش � �ت� � ً
�اء 150
شخصًا ،قد يزيدون إلى  250صيفًا.
وإذا ك��ان معظم أه��ل الدالفة مقيمني
خ��ارج�ه��ا ،ف��إن ج�ه��اد ي��اس�ين ،رئيس
بلديتها الحالي الفائز بالتزكية في
االن �ت �خ��اب��ات ال �ف��رع �ي��ة األخ� �ي ��رة قبل
أق��ل من شهرين ومختارها السابق،
لم يتزحزح منها منذ تحريرها عام
 ،2000إال من أجل إنجاز خدمات لها.
ف��ال �ش��اب ك ��ان م��ن أب ��رز أب �ن��اء ال�ب�ل��دة
ال ��ذي ��ن ن �ش �ط��وا ف ��ي ال �خ��دم��ة ال�ع��ام��ة
منذ احتاللها وتهجير عائالتها ،ثم
تحولها إلى خط تماس بني الشريط
الحدودي واملنطقة املحررة ،انطالقًا
من إقامته في البقاع الغربي املجاور،
لكن حاجات الدالفة لم تكن مقتصرة

على تأمني املياه والكهرباء والزفت
واملواد التموينية ألهلها الصامدين
فقط ،بل أيضًا على إثبات وجودها
اإلداري ع �ل��ى ال �خ��ري �ط��ة إل ��ى ج��ان��ب
الوجود الجغرافي.
ي �ش �ي��ر امل� ��رس� ��وم االش� �ت ��راع ��ي ال��رق��م
 116ال� �ص ��ادر ع ��ام  ،1959ف��ي فصل
املحافظات واألقضية ،إلى أن قضاء
حاصبيا يضم  24بلدة ،فيما تتألف
مدينة حاصبيا ،م��رك��ز ال�ق�ض��اء ،من
أح �ي ��اء ال �ف��وق��ان��ي وص �ف �ي �ف��ا وال �ع�ين
والدالفة .األخيرة كانت ّ
تعد حيًا من
أحياء حاصبيا ،وكانت قيود أهلها
مسجلة في قيود حي ال�س��راي .ومن
هنا ،بدأت معركة الوجود.
ي��اس�ين ،وك�ث�ي��رون م��ن أب �ن��اء ال�ب�ل��دة،
خ � ��اض � ��وا ه � � ��ذه امل � �ع� ��رك� ��ة م � ��ن خ �ل��ف
أس� ��وار االح� �ت�ل�ال .ف��ي التسعينيات
وب � � �ـ«دف � � �ش� � ��ة» م � ��ن ن � � � ��واب امل �ن �ط �ق ��ة،
ق��دم��وا م �ش��روع ق��ان��ون إل ��ى مجلس
النواب إلنشاء بلدة الدالفة .القانون
ص ��در ف��ي  6ح ��زي ��ران م��ن ع ��ام 1996
ً
ح��ام�لا ال��رق��م  ،491األم��ر ال��ذي سمح
بإدراجها ضمن االنتخابات البلدية
واالخ � �ت � �ي� ��اري� ��ة ل� �ل� �ب� �ل ��دات امل � �ح � ��ررة.
ف� ��أص � �ب� ��ح ي � ��اس �ي��ن ن� �ف� �س ��ه م� �خ� �ت ��ارًا
ب��ال �ت��زك �ي��ة ع � ��ام  ،2001ف �ي �م��ا ظ�ل��ت
البلدة تابعة إداري��ًا لبلدية حاصبيا
وم�ح��اف�ظ��ة النبطية .وت�ت�م��ة لقانون
إن�ش��اء ال�ب�ل��دة ،استكمل امل�خ�ت��ار فرز
عقارات البلدة املمتدة كنطاق إداري
على مساحة  4كيلومترات بني برغز

قبل عامني افتتحت وزارة األشغال العامة جسر الدالفة (حسن بحسون)
وق �ل �ي��ا وح��اص �ب �ي��ا ون �ه��ر ال�ل�ي�ط��ان��ي
م��ن ج �ه��ة ،ون �ق��ل ق �ي��ود أه��ال �ي �ه��ا من
حاصبيا إلى سجالتها املستحدثة،
وت�ع��دي��ل ب�ي��ان��ات هوياتهم استنادًا
إل ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م  637ال �ص��ادر ع��ام
« .2003ط � �م� ��وح» أب� �ن ��اء ال� ��دالف� ��ة ل��م
يتوقف عند تحويلها إل��ى ب�ل��دة ،بل
استكملوا معركة «استقاللهم» ،إلى
أن أص��در وزي��ر الداخلية والبلديات

ال � �س� ��اب� ��ق زي � � � ��اد ب � � � � ��ارود م ��رس ��وم ��ًا
بإنشاء بلدية فيها أواخر عام ،2010
واض � �ع� ��ًا إي� ��اه� ��ا ب �ت �ص ��رف ق��ائ �م �ق��ام
حاصبيا إلدراة شؤونها حتى إجراء
االنتخابات التي جرت أخيرًاّ .
م��ن ح��ي ال�س��راي إل��ى البلدية ،مثلت
الدالفة نموذجًا لإلنماء الالمتوازن
بحق األط ��راف النائية ،إذ إن ك��ل ما
أن �ج��ز ف�ي�ه��ا ف��ي ال �س �ن��وات امل��اض�ي��ة،

تقرير

نفايات بنت جبيل ومرجعيون في الحقول
أكثر من  14عامًا على أول
انتخابات بلدية في بنت
جبيل ومرجعيون بعد
الحرب األهلية ،لم تفلح
في القضاء على مشكلة
النفايات في املنطقة،
باستثناء  3بلديات (بنت
جبيل ،عيترون ،الطيبة)
استطاعت معالجة
املشكلة قدر املستطاع،
رغم الكلفة املالية
الباهظة

داني األمين
فشلت العديد من بلديات بنت جبيل
ومرجعيون ف��ي تشغيل معامل فرز
النفايات لديها ،بسبب الكلفة املالية
ال�ب��اه�ظ��ة وت��راج��ع ال��دول��ة ع��ن تقديم
ال��دع��م امل��ال��ي لتشغيلها .ففي بلدات
ميس الجبل وشقرا وقبريخا توقفت
م�ع��ام��ل ال �ف��رز ب�ع��د ف�ت��رة ق�ص�ي��رة من
ت�ش�غ�ي�ل�ه��ا ل�ي�ت�ح��ول م�ح�ي��ط معملي
ال �ف��رز ف��ي ش �ق��را وم �ي��س ال �ج �ب��ل إل��ى
ّ
مكب للنفايات يعمد إل��ى حرقه بني
يوم وآخ��ر .فيما ال ت��زال سائر بلدات
املنطقة ف��ي املرجعيون وبنت جبيل
(أك �ث��ر م��ن  60ب �ل��دة) ت��رم��ي نفاياتها
ف��ي أم��اك��ن مختلفة قبل أن تحرقها،
م��ا ي� ��ؤدي إل ��ى ت �ل��وث ب�ي�ئ��ي تصعب
معالجة نتائجه ف��ي امل ��دى امل�ن�ظ��ور.
وب�ي�ن ف �ت��رة وأخ � ��رى ،ت��رت�ف��ع أص ��وات
األه � ��ال � ��ي اح� �ت� �ج ��اج ��ًا ع� �ل ��ى ال �ت �ل��وث
ال�ن��اج��م ع��ن رم��ي ال�ن�ف��اي��ات وحرقها،
ك� �م ��ا ي �ح �ص��ل ف� ��ي ب � �ل� ��دات ح ��اري ��ص
وصفد البطيخ وشقرا وميس الجبل
والعديسة .في ظل هذا الواقع ،يفاخر
رئيس بلدية بنت جبيل ،عفيف بزي،
ب��اإلن�ج��از ال ��ذي حققته ال�ب�ل��دي��ة بعد
افتتاح معمل ف��رز النفايات الجديد

ال� ��ذي أع �ي��د ب �ن ��اؤه وت �ج �ه �ي��زه ب��دع��م
م��ن ال�س�ف��ارة اإلي�ط��ال�ي��ة ،وي�ش�ي��ر إل��ى
أن «امل �ع �م��ل أن �ق��ذ ال �ب �ل��دة م ��ن معظم
ّ
النفايات التي كان يصعب التخلص
م �ن �ه��ا ،وخ �ص��وص��ًا م ��ع ع� ��دم وج ��ود
م �ش��اع��ات ف��ي ال �ب �ل��دة ل �ط �م��ره��ا ،رغ��م
ّ
أن امل�ع�م��ل ي�ك��ل��ف ال�ب�ل��دي��ة  13مليون
ليرة شهريًا» .النتيجة عينها حققها
معمال فرز النفايات في بلدتي عيترون
والطيبة ،لكن املشكلة تكمن في عدم
اهتمام األهالي بفرز النفايات املنزلي،
ليصبح الفرز في ما بعد أكثر تعقيدًا
وكلفة على العاملني في املعامل ،رغم
حمالت التوعية املستمرة التي لجأت
إليها البلديات الثالث .ويرى بزي أن
«ال��دول��ة اللبنانية ك��ان��ت ق��د أص��درت
ق� � ��رارًا ف ��ي ع� ��ام  2003ي �ق �ض��ي بمنح
ال �ب �ل��دي��ات ال �ت��ي ت �ن �ش��ئ م �ع��ام��ل ف��رز
للنفايات دعمًا ماليًا إضافيًا يعادل
 5أضعاف امليزانية التي تستحقها،
ل�ك�ن�ه��ا ت��راج �ع��ت ع ��ن ذل � ��ك ،م ��ا ح� ّ�م��ل
البلدية كلفة مالية ضخمة ملعالجة
ّ
اضطرت بلديتا عني
نفاياتها» .وق��د
إبل ورميش إلى تلزيم نقل النفايات
وف � ��رزه � ��ا إل � � ��ى ش� ��رك� ��ة خ� ��اص� ��ة ب �ع��د
ش �ك��اوى األه ��ال ��ي امل �ت �ك��ررة م��ن مكب
ال �ن �ف��اي��ات ال � ��ذي ي �ق��ع ب�ي�ن ال �ب �ل��دت�ين.

وبحسب رئيس بلدية رميش ،يوسف
طانيوس ،فإن «البلدية تدفع سنويًا
 11أل � ��ف دوالر ل �ل �ش��رك��ة امل �ل �ت��زم��ة».
وب�ع��د ش �ك��اوى األه��ال��ي امل�ت�ع��ددة من
روائ��ح ّ
مكبات النفايات في منطقتي
ب �ن��ت ج�ب�ي��ل وص � ��ور ،ل �ج��أ ال�ع��ام�ل��ون
ف��ي الكتيبة اإليطالية (ق�س��م البيئة)
التابعة لقوات اليونيفيل العاملة في
قضاءي بنت جبيل وصور إلى إجراء
ّ
املشعة التي تنبعث
دراس��ة عن امل��واد
م��ن ب��اط��ن األرض ف��ي  17647كلم من
األراض� ��ي ،وف�ح��ص ّ 134
عينة أخ��ذت
م ��ن ع � � ّ�دة أم �ك �ن��ة أج � ��ري ع �ل �ي �ه��ا 168
ً
ت�ح�ل�ي�لا م�خ�ب��ري��ًا .وب�ح�س��ب م�س��ؤول
القسم البيئي ف��ي الكتيبة اإليطالية
النقيب دايفيد تريماني فإنه «نتيجة
فحص ّ
العينات وتحليلها باستعمال
اآلالت املتطورة ،تبينّ عدم وجود مواد
ّ
ملوثة داخ��ل التربة ومؤذية ّ
للصحة
ّ
ّ
ّ
العامة ،لكن مكبات النفايات أدت إلى
ّ
تلوث الهواء ،وخاصة عندما ُيحرقها
األهالي بالقرب من األحياء السكنية».
يذكر أن اتحادي بلديات بنت جبيل
وبلديات جبل عامل يحاوالن إيجاد
ّ
ح� � ��ل الس� �ت� �ي� �ع ��اب ن � �ف ��اي ��ات امل �ن �ط �ق��ة
ع�ب��ر وض ��ع دراس � ��ة ل�ت�ط��وي��ر امل�ع��ام��ل
املوجودة.

