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تقرير

مشروع تقسيم العاقورة:
«المشايخ» يشكون غبن «األهالي»
ُيطالب عدد من أهالي بلدة العاقورة في قضاء
جبيل بـ«فصلهم» إداريًا عن البلدة واستحداث بلدة «خاصة»
حقق لهم عدالة التمثيل
سي ّ
بهم .برأيهم ،إن «االنفصال» ُ
وسيج ّنبهم خالفات «دموية» خاضوها مع أبناء بلدتهم
ُ
سنوات طويلة مضت ،فيما يرى البعض اآلخر أن
خالل
ٍ
«حصتهم» من االمتيازات
مطلبهم ليس إال «مناورة» النتزاع ّ
البلديةّ .لبت وزارة الداخلية والبلديات هذا المطلب عبر إحالة
مشروع قانون ُيجيز تقسيم البلدة الى رئاسة مجلس الوزراء،
إال أن األخيرة لم تدرج المشروع على جدول األعمال ،بضغط
من القصر الجمهوري ،وفق ما تنقل مصادر ُمط ّلعة
هديل فرفور

أم ـ ــل ،بـ ــأن ال تـقـتـصــر مـهـمـتـهــا على
ال ـهــدم واإلزالـ ــة وأن تـطــال «ال ــرؤوس
الكبيرة» .وحتى ذلك الوقت ،ال بد من
االنتظار واملتابعة .حتى «تنظيف»
ال ـح ـ ّـي ت ـمــامــا ،تـجـلـجــل ضـحـكــة أحــد
ّ
املراهقني ،الــذي يعلق ممازحًا« ،خي
اليوم صرت من الجاموس بقشع عني
املريسة».

نقيب المعلمين:
لم نتوافق مع أصحاب
المدارس على آخر
كانون األول
موعدًا للدفع

لــات ـفــاق داخـ ــل لـجـنــة الـ ـط ــوارئ على
روزنامة للدفع».
وتـ ــوقـ ــع أن «ي ـ ـكـ ــون االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ك ـب ـي ـرًا
ب ـ ــاإلض ـ ــراب ال ـ ـيـ ــوم ،وإن ك ـ ــان بـعــض
امل ـع ـل ـمــن ال ــذي ــن ن ــال ــوا ح ـقــوق ـهــم أو
وع ـ ـ ـ ــدوا ب ــإع ـط ــائ ـه ــا وفـ ـ ــق روزنـ ــامـ ــة
محددة أبلغونا بأنهم لن يشاركوا».
وق ـ ـ ـ ــال« :ن ـ ـحـ ــن مـ ــاضـ ــون فـ ــي تـنـفـيــذ
الخطوات تصعيدية إذا بقي االلتباس
فــي إع ـطــاء الـحـقــوق قــائـمــا ،وسنعقد
مؤتمرًا صحافيًا غـدًا (الـيــوم) إلعالن
هذه الخطوات».

ُ
تـقــول ال ــرواي ــة املـشـتــركــة ألهــالــي بلدة
الـ ـع ــاق ــورة أن ه ـن ــاك خ ــاف ــا تــاريـخـيــا
ب ــن آل ه ــاش ــم وب ـق ـي ــة الـ ـع ــائ ــات فــي
ّ
ال ـب ـل ــدة .ه ــذا ال ـخ ــاف الـعـمـيــق تـجــلــى
ب ــ«م ـعــرك ـتــن» شـهــدتـهـمــا ال ـب ـلــدة بني
الطرفني؛ واحدة جرت عام  1956حيث
أ ُس ـ ـفـ ــرت عـ ــن وق ـ ـ ــوع ع ـ ـشـ ــرات ال ـق ـت ـلــى
وأخ ــرى كانت عــام ّ .1979أمــا «جــذور»
هـ ـ ــذا ال ـ ـخـ ــاف فـ ـتـ ـع ــود الـ ـ ــى نـ ـ ــوع مــن
«ال ـصــراع الطبقي» على اعتبار أن آل
هاشم كانوا من اإلقطاع ،وفق ما يقول
البلدة ل ّـ«األخبار».
أحد أبناء
ُ
هــذا الخالف املتجذر ّأدى الــى انقسام
الـبـلــدة ال ــى مــا ُيـشـبــه قــريـتــن؛ واح ــدة
فــي الـقـســم الـشـمــالــي وه ــي ت ـضـ ّـم حي
«امل ـ ـشـ ــايـ ـ ُـخ» ح ـي ــث ي ـق ـطــن غ ــال ـب ـي ــة آل
ه ــاش ــم ،وأخ ـ ــرى ف ــي الـقـســم الـجـنــوبــي
وت ـض ـ ّـم ح ــي «األهـ ــالـ ــي» ،ح ـيــث تقطن
بقية العائالت.
يقول جــورج هاشم ،أحــد أبناء البلدة
املطالبني بالفصل ،إن معظم آل هاشم
يدفعون ثمن هذا الخالف نتيجة «حقد
الـعــائــات الــدفــن عـلــى تــاريــخ العائلة
اإلقطاعي» ،وذلك عبر حرمان العائلة
مـ ــن ال ـت ـم ـث ـي ــل ال ـص ـح ـي ــح فـ ــي جـمـيــع
االستحقاقات البلدية الـتــي شهدتها
البلدةُ ،مضيفًا أن «هناك أشبه بفيتو
ض ـ ّـد وص ــول أي رئ ـيــس مــن آل هاشم
علمًا أن عــددنــا يـفــوق ال ـ ــ 1200نسمة،
ً
ف ـض ــا ع ــن ان ـح ـي ــاز ج ـم ـيــع امل ـجــالــس
البلدية املتعاقبة لحي األهــالــي وعدم
ً
االلـتـفــات ال ــى إن ـمــاء حـ ّـيـنــا ،فـضــا عن
التمييز ضــدنــا مــن نــاحـيــة التوظيف
والخدمات وغيرها».
يلفت هــاشــم إل ــى أن «م ــن ي ــزر بلدتنا
يـ ـع ــرف أن ال ـط ــرف ــن م ـن ـف ـصــان كـلـيــا
ع ـل ــى أرض الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،ن ـح ــن ال ن ـعــرف
بعضنا ّ
جيدًا .لديهم مشاريعهم ولنا
مشاريعنا ،فلماذا ال ننفصل إداريا؟».
ّ
ل ـ ـكـ ــن مـ ـق ــارب ــة «الـ ـحـ ـق ــد الـ ــدفـ ــن عـلــى
اإلقطاعيني» ،مرفوضة من قبل البعض
اآلخر من أهالي البلدة الذين يعتبرون
أن الحديث عن «اإلقطاع» غير منطقي
ّ
ُ
ومستغربًا .هؤالء ُيوظفون مطالب آل
هــاشــم فــي سعي اآلخــريــن إلــى انـتــزاع
ح ـ ّـصـ ـتـ ـه ــم ال ـت ـم ـث ـي ـل ـي ــة ف ـ ــي امل ـج ـل ــس
البلدي.
تنقل مصادر ُ
البلدة
واقع
على
طلعة
م
ّ
أن األخيرة هي بمثابة «نموذج ُمصغر
ع ــن آل ـي ــة ت ــوزي ــع ال ـح ـصــص وامل ــراك ــز
ـف
ف ــي ال ــدول ــة ،ح ـيــث تـخـتـلــف ال ـطــوائـ ً
والزعماء على املقاعد واملراكز» ،الفتة
إل ــى أن مـطـلــب االن ـق ـس ــام ه ــو «ص ــراع
على الحصص».
يقول الباحث في علم اجتماع التنمية
املحلية الــدكـتــور أحـمــد البعلبكي في
اتصال مع «األخـبــار» ،إن الحديث عن
ردود فعل على ما ُي ّ
سمى «إقطاعًا» ال
ينسجم والــواقــع الفعلي ،الفتًا إلــى أن
الـبـعــض قــد يـلـجــأ ال ــى إع ـطــاء أسـبــاب
تــاريـخـيــة لـنــزاعــات وان ـف ـعــاالت ّ
ضيقة

إلعطائها بعدًا يخدم مطالبهمُ .
ويشير
بعلبكي ال ــى أن «اإلق ـط ــاع الـجــديــد قد
ي ـك ــون أص ـع ــب م ــن اإلقـ ـط ــاع ال ـق ــدي ــم»،
الفتًا الى أن الحديث عن صراع طبقي
ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـنــان ـيــة ي ـح ـت ــاج ال ــى
ّ
وتقصي وفهم كل حالة.
دراسات
ُيجاهر املنادون بالفصل ،وغالبيتهم
مــن آل هــاشــم ،أن مطلبهم باالنفصال
عن البلدة هدفه تأمني حصولهم على
ثلث أعضاء املجلس البلدي« ،وقد قال
لنا املكتب القانوني لــوزيــر الداخلية
والبلديات نهاد املشنوق أن الوسيلة
الوحيدة لضمان تأمني ثلث األعضاء
وبالتالي تأمني فرصة أن نأتي برئيس
بلدية هو املطالبة بانقسام البلدة».
م ـط ـلــب االنـ ـفـ ـص ــال الق ـ ــى صـ ـ ـ ً
ـدى ل ــدى
وزارة الداخلية والبلديات التي أحالت
بتاريخ  24تموز املاضي ،الى مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء مـ ـش ــروع ق ــان ــون ي ــرم ــي إل ــى
إل ـغــاء اس ــم قــريــة ال ـعــاقــورة فــي قضاء
جـبـيــل وإض ــاف ــة قــريـتــن بــاســم «قــريــة
العاقورة الشمالية» و«قرية العاقورة
الجنوبية».
يستند املشروع الذي يقضي بتقسيم
ال ـ ـقـ ــريـ ــة ف ـ ــي أس ـ ـبـ ــابـ ــه املـ ــوج ـ ـبـ ــة إل ــى
«الـ ـ ـح ـ ــوادث ال ــدم ــوي ــة الـ ـت ــي ّأدت ال ــى
س ـقــوط ع ــدد م ــن ال ـق ـتـلــى» .وبــالـتــالــي،
ي ـ ــأت ـ ــي م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ،ب ـح ـســب
األسباب املوجبة« ،حرصًا على عدالة
وصـ ـح ــة ال ـت ـم ـث ـيــل ل ـك ــل م ــن الـقـسـمــن
ومنع الخالفات العائلية في املنطقة».
وك ــان ع ــدد م ــن أب ـن ــاء ال ـب ـلــدة (أق ــل من
 100شخص ،غالبيتهم من آل هاشم)
ق ــد ت ـقـ ّـدمــوا ل ــدى الـ ـ ــوزارة ب ـتــاريــخ 20
تموز  2017بطلب استحداث بلدتني،

ويشكون فــي هــذا الطلب مــن «حرمان
الـبـلــدة وت ـحــدي ـدًا ال ـعــاقــورة الشمالية
وأهـلـهــا مــن اإلن ـمــاء املـتـســاوي بسبب
الخالفات العائلية التي كانت تنعكس
على االستحقاقات البلدية».
يــذكــر نـ ّـص الطلب أن وزارة الداخلية
سبق لها أن اتخذت قــرارًا باستحداث
مــركــز مـخـتــار «ل ـحــي امل ـشــايــخ» وآخ ــر
لـ ــ«ح ــي األهـ ــالـ ــي» ،م ـطــال ـبــا ب ــ«ات ـخ ــاذ
التدابير التي تسمح باستبدال بلدة
ال ـعــاقــورة بـحـيــث يـتــم إن ـشــاء بـلــدتــن،
ُ
األول ـ ـ ــى ت ـس ـم ــى الـ ـع ــاق ــورة الـشـمــالـيــة
وت ـت ــأل ــف م ــن ح ــي امل ـش ــاي ــخ وال ـثــان ـيــة
ُ
تسمى العاقورة الجنوبية وتتألف من
حي األهــالــي ،على أن تبقى حــدود كل
بلدة جديدة هي حدود الحي املعترف
قانونًا».
به ُ
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ــرف ــض عـ ــدد م ــن أهــالــي
البلدة ما أسموه «مشروع التقسيم»،
م ـع ـت ـبــريــن أن ال ـع ــري ـض ــة الـ ـت ــي ت ـقـ ّـدم
ُ
بها عــدد مــن أف ــراد آل هاشم «ال تمثل
ال ـع ــائ ـل ــة ك ـل ـه ــا ،خ ـص ــوص ــا أن نــائــب
رئيس البلدية أسد هاشم كان أول من

يتخوف القصر
ّ
الجمهوري من إرساء
مشروع تقسيم البلدة
كنموذج ُيعمم على
بقية البلدات

ّ
تصدى للمشروع».
ي ـقــول نــائــب الــرئ ـيــس أس ــد هــاشــم في
اتـ ـص ــال م ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» إن «م ـش ــروع
التقسيم انتهى وقد تواصلنا مع وزارة
الــداخـلـيــة واملـعـنـيــن إلل ـغــاء العريضة
الـ ـت ــي تـ ــم ت ــوقـ ـيـ ـعـ ـه ــا» ،الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى أن
«مطلب ضمان ثلث األعضاء ال ُيترجم
عـ ـب ــر ع ــريـ ـض ــة تـ ـط ــال ــب ب ــال ـت ـق ـس ـي ــم».
ُ
وي ـض ـيــف ف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد« :سنعمد
خ ـ ــال امل ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي إل ـ ــى دراس ـ ــة
اقتراح تعديل النظام الداخلي لضمان
حـصــول آل هــاشــم على ثلث األعـضــاء
وسنرى مدى قابلية وقانونية تحقيق

ُيطالب عدد من آل هاشم باالنفصال من أجل حصولهم على ثلث أعضاء المجلس البلدي (األخبار)

هذا األمر».
ُ
ُ
ف ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ،ت ـف ـيــد امل ـع ـط ـي ــات أن
مشروع القانون لم ُيــدرج على جدول
أعمال جلسة مجلس الــوزراء املاضية
ب ـض ـغ ــط مـ ــن «الـ ـقـ ـص ــر الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري»
الــرافــض بشكل قــاطــع تمرير مشاريع
ك ـهــذه ،تـخـ ّـوفــا مــن إرســائ ـهــا كنموذج
يـ ـت ــم ت ـع ـم ـي ـم ــه عـ ـل ــى ب ـق ـي ــة الـ ـبـ ـل ــدات.
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــم ،ي ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد امل ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــون ع ـلــى
هـ ــذه ال ـعــري ـضــة بــال ـت ـهــديــد بتصعيد
تـحــركــاتـهــم لـتـمــريــر م ـشــروع الـقــانــون
«من أجل استرداد حقوقهم».
ُ
إال أن ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــة تـ ـعـ ـي ــد ط ــرح
ّ
ال ـن ـقــاش املـتـعــلــق ب ــدور ال ـب ـلــديــات في
ّ
ُ
املـنــاطــق ال ــذي يـتـعــدى حـكـمــا ،بحسب
القوانني التي ترعى البلديات ،مسألة
ال ـت ـم ـث ـي ــل ال ـع ــائ ـل ــي وت ـ ـت ـ ـجـ ــاوزه ال ــى
ّ
مسؤوليات تتعلق بالتنمية املحلية
وبالنهوض باملناطق .من هنا ،يغدو
مـطـلــب «تـصـغـيــر ال ـب ـل ــدي ــات» يـضــرب
أهــداف التنمية التي «تفرض توسيع
إمـ ـك ــانـ ـي ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــات ونـ ـط ــاقـ ـه ــا ال
العكس» ،وفق ما يقول وزير الداخلية
والبلديات السابق زياد بارود .يضيف
ّ
للحد من عدد
األخير أن هناك ضرورة
ال ـب ـلــديــات الـ ــذي قـ ــارب ال ـ ـ ــ 1100بلدية
فـيـمــا تـسـعــى بـقـيــة الـ ــدول ال ــى خفض
ً
عــدد البلديات ،مثال فــي األردن هناك
 200ب ـلــديــة وفـ ــي ت ــون ــس ه ـن ــاك نحو
 100بلدية «وهي دول تفوق لبنان من
حيث الحجم الجغرافي والسكان».
ُيشير بارود الى أن القانون  665الذي
ص ــدر ع ــام  1997أل ـغــى ال ـش ــروط التي
ك ــان ــت م ـف ــروض ــة م ــن أج ــل اس ـت ـحــداث
ّ
البلديات؛ هذه الشروط تتعلق بالعدد
األدن ــى ُ
للمسجلني فــي لــوائــح الشطب
ً
فـضــا عــن الـحــد األدن ــى مــن ال ــواردات،
ّ
الفـتــا الــى أن إلـغــاء هــذه ال ـشــروط أدى
ف ــي م ــا ب ـعــد الـ ــى اس ـت ـح ــداث ب ـلــديــات
«بــاالسـتـنـســاب» ب ـقــرار ُي ـص ــدره وزيــر
الداخلية والبلديات.
ينطلق بــارود من هــذه النقطة ُليشير
إلـ ـ ــى أن االس ـ ـت ـ ـحـ ــداث «الـ ـعـ ـش ــوائ ــي»
لـلـبـلــديــات ّأدى ال ــى ف ـقــدان الـكـثـيــر من
الـ ـبـ ـل ــدي ــات لـ ـق ــدراتـ ـه ــا اإلنـ ـم ــائـ ـي ــة فــي
ال ـ ـن ـ ـطـ ــاق الـ ـجـ ـغ ــراف ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـخ ـضــع
لسلطتها ،الفـتــا إل ــى أن ح ــاالت فصل
ال ـب ـل ــدي ــات تـ ـك ــون إي ـج ــاب ـي ــة ف ــي ح ــال
ت ــوف ــرت اإلم ـكــان ـيــات املــال ـيــة وغـيــرهــا،
وداع ـيــا الــى دمــج الـبـلــديــات الصغيرة
وت ــوح ــدي ـه ــا خ ــدم ــة لـ ـ ــدور ال ـب ـل ــدي ــات
اإلنمائي.

