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تحقيق
االنتخابات في «المنطقة الخضراء»

إجراء االنتخابات في البلدة في الظروف الحالية «صعب وشبه مستحيل» (هيثم الموسوي)

انتخابات عرسال
في «المنطقة الخضراء»
خالفًا لباقي القرى البقاعية ،تستعد بلدة عرسال لخوض غمار االنتخابات
البلدية واإلختيارية ،وسط تساؤالت عن إمكانية إجرائها داخل البلدة ،وماهية المكان
الذي سيحدد كمراكز اقتراع ،في ظل الوضع األمني الذي يفرضه مسلحو تنظيمي
«داعش» و»جبهة النصرة ـ فرع القاعدة في بالد الشام» .إزاء ذلك ،هل ستكون
«المنطقة الخضراء» هي الحل؟
رامح حمية
ب ـع ـي ـدًا ع ـمــا إذا ك ــان ــت اإلن ـت ـخــابــات
ال ـب ـلــديــة سـتـحـصــل ف ــي م ــوع ــده ــا أم
ال ،بــدأت بلدة عرسال املترامية عند
س ـفــوح الـسـلـسـلــة ال ـشــرق ـيــة حــراكـهــا
اس ـت ـعــدادا لـخــوض مـعــركـتـهــا .باتت
اإلن ـت ـخــابــات حــديــث ك ــل ل ـقــاء يجمع
بــن أبنائها ،ليس لـلـتــداول فقط في
التحالفات وطريقة «التخلص» من
الـبـلــديــة الـحــالـيــة وإدارت ـه ــا الفاشلة
أم ـن ـيــا وإن ـم ــائ ـي ــا ،ب ــل أي ـض ــا ملـعــرفــة
كيفية سير العملية اإلنتخابية في
بلدة يصول ويجول فيها املسلحون
م ـ ــن ت ـن ـظ ـي ـم ــي «داع ـ ـ ـ ـ ــش» و»ج ـب ـه ــة
النصرة ـ ـ فرع القاعدة في بالد الشام»
وبعض «الزعران» من أبنائها ،خطفا
وقـ ـت ــا وت ـن ـك ـي ــا ب ــأب ـن ــائ ـه ــا وأبـ ـن ــاء
املؤسسة العسكرية.
من وجهة نظر غالبية أبناء عرسال،
ال ـ ـخـ ــوف الـ ـ ـ ــذي يـ ـق ــض م ـضــاج ـع ـهــم
مــع عتمة كــل ليل يـعــود إلــى «تخلي
ال ــدول ــة» عـنـهــم وتــرك ـهــم «ع ـلــى نحو
مريب» ملصيرهم ،في ظل نــزوح فاق
عــدد سـكــان الـبـلــدة بــأربـعــة أضـعــاف،
واحتالل املسلحني للبلدة وجرودها،
«وإدارة سيئة» مــن السلطة املحلية
وضـ ـ ـ ــرب م ـج ـت ـم ـع ـه ــا واقـ ـتـ ـص ــاده ــا
وبـ ـيـ ـئـ ـتـ ـه ــا ،ف ـي ـم ــا ال ي ـم ـك ـن ـه ــم رف ــع
ال ـ ـ ـصـ ـ ــوت واإلعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراض ،ف ــامل ـص ـي ــر
املحتوم معروف لدى الجميع بحسب

ما يشرح ابن البلدة محمد الفليطي
ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار»« ،إم ـ ــا ب ـ ـ ــإدراج اسـ ــم كل
م ـع ـت ــرض ع ـل ــى الئـ ـح ــة ال ـت ـص ـف ـيــات
واإلعـ ــدام ،بمساندة مــن بعض ابناء
البلدة الزعران الذين ثبت ضلوعهم
فـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن ج ــري ـم ــة ارتـ ـكـ ـب ــت فــي
البلدة ،وإما أن يفرض عليه مغادرة
البلدة إلى غير رجعة ،كما حصل مع
عائالت كثيرة».
ال يخفي الفليطي أن صندوق اإلقتراع
في اإلنتخابات البلدية واإلختيارية
بمثابة الطريقة «الصامتة» للتعبير
عــن «الـنـقـمــة» الـحــاصـلــة فــي عــرســال
وال ـط ــري ـق ــة األنـ ـس ــب «ل ـل ـت ـخ ـلــص من
ال ـب ـل ــدي ــة ال ـح ــال ـي ــة وإدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـتــي
ت ـن ــاس ــب امل ـس ـل ـح ــن وال تـ ـخ ــرج عــن
رأي ـ ـ ـهـ ـ ــم ،والـ ـ ـت ـ ــي ألـ ـحـ ـق ــت بـ ـع ــرس ــال
وأهلها الضرر بأمنهم واقتصادهم
وح ـيــات ـهــم ال ـي ــوم ـي ــة ،ف ــي ظ ــل غـيــاب
كامل لهدفها األساسي لجهة اإلنماء
والخدمات».
املجلس البلدي في عرسال يتألف من
 21عـضــوا ،فيما يبلغ عــدد مخاتير
البلدة  .12ويبلغ عــدد الناخبني في
عرسال  15480ناخبًا ،بحسب القوائم
اإلنـتـخــابـيــة الـتــي ص ــدرت أخ ـي ـرًا عن
وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة .امل ـج ـل ــس ال ـب ـلــدي
ال ـح ــال ــي اس ـت ـق ــال م ـنــه س ـتــة أع ـضــاء
نـهــايــة ع ــام  ،2013بـسـبــب «هـيـمـنــة»
رئـيــس البلدية علي الحجيري (أبــو
ع ـج ـي ـنــة) ع ـلــى ال ـب ـلــديــة وق ــراراتـ ـه ــا،

وم ـ ــا آل ـ ــت إلـ ـي ــه األم ـ ـ ــور األمـ ـنـ ـي ــة فــي
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة ،كـ ـم ــا ي ـ ـشـ ــرح لـ ـ ــ»األخـ ـ ـب ـ ــار»
م ـح ـمــد ال ـص ـم ـي ـلــي ،أحـ ــد الـنــاشـطــن
في املجتمع املدني في بلدة عرسال.
أطراف الحياة السياسية في عرسال
ت ـبــدأ م ــع ت ـيــار املـسـتـقـبــل والـجـمــاعــة
اإلسالمية وأحزاب الشيوعي والبعث
وال ـ ـنـ ــاصـ ــري وع ـ ـ ــدد مـ ــن ال ـح ــزب ـي ــن
املستقلني ،فضال عن العائالت.
العراسلة ،بحسب الصميلي ،يدركون
جيدًا أن املجلس البلدي «املدعوم من
تـيــار املستقبل» ،اقـتــرف خطأ كبيرًا
في عدم إدارة وتنظيم ملف النازحني
السوريني ،أسوة بالبلديات البقاعية.
يـسـتـغــرب ال ــرج ــل ف ـتــح ب ــاب ال ـنــزوح
ع ـلــى م ـصــراع ـيــه «ع ـل ــى ن ـحــو مــريــب
برز فيه اإلستثمار السياسي» ،حتى
تـحــولــت عــرســال مــن «بـيـئــة حاضنة
إلى بيئة ناقمة ،في ظل فلتان أمني
غ ـيــر م ـس ـبــوق وعـ ــدد ن ــازح ــن يـفــوق
عـ ــدد ال ـع ــراس ـل ــة ب ــأرب ـع ــة أضـ ـع ــاف»،
ً
م ـت ـس ــائ ــا« :ك ـي ــف البـ ــن ط ـف ـيــل وهــو
القريب على بــرالـيــاس ،أن ينزح إلى
عــرســال الـبـعـيــدة؟ وكـيــف الب ــن الــرقــة
والقصير أن ينزح إلى عرسال؟».
ُ
لـكــن ه ــذه «الـنـقـمــة» ال تـخـفــي وجــود
ت ــأي ـي ــد ي ـح ـظ ــى بـ ــه رئـ ـي ــس ال ـب ـلــديــة
الـحــالــي ،علي الحجيري ،لحسابات
ع ـ ــدي ـ ــدة ،م ـن ـه ــا ط ــري ـق ـت ــه فـ ــي إدارة
األمـ ـ ـ ــور ،واالن ـ ـت ـ ـمـ ــاءات ال ـس ـيــاس ـيــة،
ً
فضال عن الحسابات العائلية.

ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراك اإلن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة
واإلختيارية في عرسال بدأته سائر
األطياف السياسية والعائلية ،إال أن
السؤال املطروح :كيف ألهالي البلدة
ممارسة حق االقتراع للبلدة وسيف
امل ـس ـل ـحــن م ـص ـلــت ع ـل ــى ال ـعــراس ـلــة
واألج ـ ـه ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة ،ف ـي ـم ــا ال يـ ــزال
تنظيم «داعــش» يختطف جنودًا من
الجيش اللبناني ويواصل هجماته
لخطف آخــريــن ،وفــي وقــت لم تتمكن
فـيــه ق ــوى األمـ ــن الــداخ ـلــي م ــن إقــامــة
مأتم رسمي للمؤهل زاهــر عزالدين
اال في بلدة اللبوة املجاورة؟
وألن إجراء اإلنتخابات البلدية داخل
البلدة في مثل هذه الظروف «صعب
وشـبــه مستحيل» ،بحسب أكـثــر من
م ـصــدر ،ي ـجــري تـ ــداول ف ـكــرة تقضي
بــإجــراء اإلنتخابات في محلة «رأس
الـ ـس ــرج» ،ف ــي «امل ـن ـط ـقــة ال ـخ ـض ــراء»،
ح ـي ــث ل ـل ـج ـيــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ان ـت ـش ــار
ّ
كثيف .وقد أكــد وزيــر الداخلية نهاد
ُ
املشنوق أن هــذه الفكرة ست ّ
طبق ،إذ
س ـت ـجــرى االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة في
عرسال بحماية الجيش في املنطقة
التي له فيها مواقع.
بـ ـ ـك ـ ــر ال ـ ـ ـح ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــري ،م ـ ـن ـ ـسـ ــق ت ـ ـيـ ــار
املستقبل ،أكد لـ»األخبار» أن «الوضع
اإلسـتـثـنــائــي» ال ــذي تعيشه عــرســال
حاليًا ال يسمح بــإجــراء اإلنتخابات
داخ ـل ـهــا ،لـكــن ذل ــك «ل ــن يمنع البلدة
مـ ــن خـ ـ ــوض اإلن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـب ـل ــدي ــة
واإلخـتـيــاريــة ،مــع حرصنا على عدم
ت ـعــرض أي ع ـس ـكــري ألي م ـخــاطــر»،
الف ـت ــا ال ــى الـتـنـسـيــق م ــع امل ـســؤولــن
األم ـ ـن ـ ـيـ ــن إلع ـ ـت ـ ـمـ ــاد مـ ـحـ ـل ــة «رأس
السرج» مكانًا ألقالم اإلقتراع.
م ـ ـسـ ــؤول ال ـج ـم ــاع ــة اإلس ــامـ ـي ــة فــي
ال ـب ـل ــدة ع ـل ــي ح ـس ــن ال ـح ـج ـي ــري أك ــد
أن املـجـمــوعــات املسلحة فــي عرسال
«ص ـغ ـيــرة وضـعـيـفــة وم ـت ـمــركــزة في
أمــاكــن مـعـيـنــة ،ول ــم يـعــد بـمـقــدورهــا
تـنـفـيــذ ع ـم ـل ـيــات ام ـن ـيــة ك ـب ـيــرة على
نسق أحداث آب  ،2014إنما من املمكن
تنفيذ إغتيال أو التعرض للبعض»،
مشددًا على أن كل ذلك «ال يمنع إجراء
اإلنتخابات داخل البلدة إذا ما توافر
القرار السياسي بذلك ،وخصوصًا أن
األجهزة األمنية يمكنها القضاء على
املـجـمــوعــات اإلرهــاب ـيــة مـتــى ش ــاءت،
وثبت ذلــك في العمليات التي نفذت
داخل بلدة عرسال».
ولـ ـ ـك ـ ــن ،حـ ـت ــى ل ـ ــو اع ـ ـت ـ ـمـ ــدت م ــراك ــز
اإلقـ ـت ــراع ف ــي مـحـلــة «رأس ال ـس ــرج»،
ال ي ـخ ـف ــي الـ ـع ــراسـ ـل ــة واملـ ـس ــؤول ــون
األمـنـيــون قلقهم مــن حـصــول بعض
الـعــرقــات مــن املـجـمــوعــات املسلحة،
األمر الذي يستوجب استنفارًا أمنيًا
واس ـعــا وات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراءات الكفيلة
ب ـح ـم ــاي ــة املـ ـقـ ـت ــرع ــن وعـ ـ ـ ــدم عــرق ـلــة

حفظ أمن أقالم
االقتراع في البلدة
يحتاج الى عملية
أمنية ضخمة
ع ـم ـل ـيــة االق ـ ـتـ ــراع وح ـم ــاي ــة عـنــاصــر
األجـهــزة األمـنـيــة .وبمعنى أدق ،فإن
ع ــرس ــال ت ـح ـتــاج إلـ ــى عـمـلـيــة أمـنـيــة
كبيرة لتنفيذ اإلنتخابات فيها.

النقمة على التيار االزرق
وب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ــوض ــع األمـ ـن ــي ،يــؤكــد
ال ـعــراس ـلــة تـقـصـيــر املـجـلــس الـبـلــدي
الحالي «املدعوم» من تيار املستقبل
في تقديم الخدمات اإلنمائية للبلدة،
وس ــط «هيمنة فــاضـحــة» مــن رئيس
الـبـلــديــة وت ـيــار املستقبل ال ــداع ــم لــه.
ويـ ــؤكـ ــد م ـح ـم ــد ال ـص ـم ـي ـل ــي وجـ ــود
«نـقـمــة» كـبـيــرة عـلــى تـيــار املستقبل،
ويـ ـظـ ـه ــر ذلـ ـ ــك ج ـل ـي ــا ف ـ ــي «ت ـ ــراج ـ ــع»

أين هبة
الشيخ سعد؟
يؤكد علي حسن الحجيري مسؤول الجماعة
اإلسالمية في عرسال أن معظم األهالي «غير
راضني» عن العمل اإلنمائي للمجلس البلدي،
وم ـشــددًا عـلــى أن هـبــة سـعــد الـحــريــري لبلدة
عرسال ،التي حددت بقيمة  15مليون دوالر،
«ل ــم ي ــر ال ـعــراس ـلــة مـنـهــا شـيـئــا عـلــى األرض،
وإنما سمعنا عنها في اإلعالم فقط» .محمد
الفليطي يـشــرح مــن جهته أن املبلغ لــم تنفذ
منه أي مشاريع رغم اإلعالن عن بعضها من
قبل تيار املستقبل في البلدة ،ومنها إنشاء
مستشفى ،وش ــق طــريــق وتـعـبـيــده مــن بلدة
عرسال باتجاه بلدة الفاكهة .إال ان اإلقتراحني
وبحسب الفليطي سقطا بعد «خ ــاف على
امل ـحــاص ـصــة وال ـت ــوظ ـي ــف ف ــي امل ـس ـت ـش ـفــى»،
واع ـتــراض األهــالــي على شــق الـطــريــق كبديل
عن بلدة اللبوة« ،ألنــه يعزز عزلة عرسال مع
جوارها ،ويسلخها عن بيئة املنطقة وهو ما ال
يقبله العراسلة» يقول.
بـكــر الـحـجـيــري م ـســؤول تـيــار املستقبل في
عرسال أكد لـ»األخبار» أن الوضع األمني في
البلدة أدى دورًا سلبيًا في تظهير أموال الهبة
كمشاريع إنمائية فــي الـبـلــدة» ،نافيًا مسألة
الخالفات على املحاصصة والتوظيفات في
املستشفى ،عــازيــا السبب فــي عــدم الـشــروع
بتشييد مبنى املستشفى فــي محلة طريق
ال ـج ـمــالــة ع ـلــى ع ـقــار ج ـم ـه ــوري ،إل ــى الـعـبــوة
ال ـن ــاس ـف ــة الـ ـت ــي اس ـت ـه ــدف ــت دوري ـ ـ ــة لـلـجـيــش
وس ـقــط بنتيجتها ش ـه ـيــدان لـلـجـيــش ،وإل ــى
عــدم اإلسـتـقــرار األمـنــي فــي تلك املـحـلــة» .أما
في ما خص شق الطريق ،فأكد انه كان أحد
املشاريع املطروحة ،لكنه عارضها ورى إلغاء
املشروع ،ولكن اين هبة الشيخ سعد؟ يجيب
ال ـح ـج ـيــري أن م ـبــالــغ دف ـع ــت م ــن ال ـه ـبــة على
ترميم وتصليح مهنية عرسال بعد تعرضها
ألضــرار كبيرة نتيجة أحــداث آب  ،2014كما
ودفعت تعويضات على عائلة فقدت خمسة
من أفرادها نتيجة القصف ،وعائالت تعرض
أفرادها إلصابات أثناء العمليات األمنية ودفع
لكل منهم مبلغ  15الف دوالر»!

ش ـع ـب ـي ـتــه ،ب ـس ـب ــب ت ـغ ـي ـيــب اإلنـ ـم ــاء
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات عـ ــن الـ ـبـ ـل ــدة ،وح ـص ــره
«ب ـ ـم ـ ـصـ ــالـ ــح ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة» ل ــرئـ ـي ــس
ال ـب ـلــديــة وم ـس ــؤول ــي ال ـت ـيــار األزرق،
وم ـن ـه ــا «ت ـط ـي ـيــر قـ ـ ــرار بــاس ـت ـحــداث
مــركــز خــدمــات إجتماعية فــي البلدة
ب ـع ــد إص ـ ـ ــرار «أبـ ـ ــو ع ـج ـي ـنــة» وت ـي ــار
املستقبل على توظيف ثالثة مقربني
مـنـهــم ،واع ـت ــراض أب ـنــاء الـبـلــدة على
ذلك عند وزيــر الشؤون اإلجتماعية،
ً
فضال عن إلغاء وزارة الطاقة واملوارد
املائية والكهربائية مشروعني للبلدة
بقيمة  200ال ــف دوالر نتيجة ســوء
تــدب ـيــر رئ ـيــس ال ـب ـلــديــة ،إض ــاف ــة إلــى
وضــع اليد من قبل اشخاص بغطاء
بلدي على عقار جمهوري في محلة
رأس ال ـس ــرج مـســاحـتــه ت ـق ــارب 150
الــف مـتــر» .إال أن أكثر مــا يثير نقمة
ال ـع ــراس ـل ــة ب ـح ـســب ال ـن ــاش ــط املــدنــي
«زي ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـن ــائ ــب جـ ـم ــال ال ـ ـجـ ــراح،
وتصريحاته غير الدقيقة ،فتارة عن
جــرود عــرســال وأنـهــا ســوريــة ،وتــارة
أخرى عن إيالء عرسال إهتمام سعد
الحريري في اإلنماء والتطوير الذي
ل ــم نـ ــره ب ـع ــد ،وأط ـ ـ ـ ــوارا ع ــن اح ـت ــال
عرسال من قبل حزب الله فقط ،فيما
املسلحون يحتلون البلدة» ،لكن هذه
ال ـن ـق ـمــة ال تـعـنــي أبـ ـ ـدًا أن ال ـعــراس ـلــة
يبدون استعدادًا لالنقالب على تيار
املستقبل ،إال إال حصلت مـفــاجــأة ال
يمكن احدًا أن يتوقعها منذ اآلن.

