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قضية

«العمران» في عهدة بلديات عاجزة ...إلى
معزوفة نقص عديد قوى األمن الداخلي (األزلية) دفعت بوزارة
الداخلية إلى رمي مسؤولية قمع مخالفات البناء على البلديات.
ّ
حجة الوزارة أحكام قانون البلديات .قد يكون األمر صحيحًا ،ولكن
تستفحل في
بأي كلفة؟ وأي نتائج؟ الواقع يشي بكارثة حقيقية ً
ظل سطوة قوى األمر الواقع .البلديات ال قدرة لها أصال ،ونظام
«الزبائنية» هو السائد .انفجرت فوضى البناء في عهدة البلديات،
وربما ستصبح البالد برمتها «عشوائيات»
محمد نزال
ق �ب��ل ن �ح��و أس� �ب ��وع�ي�ن ،وق � ��ف ض��اب��ط
ف � ��ي ق � � ��وى األم� � � ��ن ال� ��داخ � �ل� ��ي خ �ط �ي �ب��ًا
�دى البلديات ،قال
بعناصر شرطة إح�
ل �ه��م« :ع�ل�ي�ك��م أن ت �ك� ّ�ف��وا ع ��ن ال �ت� ّ
�ذم��ر،
قمع مخالفات ال�ب�ن��اء مسؤوليتكم ال
م�س��ؤول�ي�ت�ن��ا ،ف��إم��ا أن ت �م��ارس��وا ه��ذه
امل �س ��ؤول �ي ��ة ،وإم � ��ا أن ت ��أت ��وا م�ك��ان�ن��ا
مل �ه �م��ات ح �ف��ظ األم � � ��ن ...وع �ن��ده��ا لكل
ح��ادث ح��دي��ث» .ك��ان الضابط يخطب
ب� �ن� �ب ��رة واث� � �ق � ��ة .ه� ��و ي �ع �ل��م أن وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ت �ق��ف خ �ل �ف��ه ف ��ي م ��ا ي �ق��ول،
وأن �ه��ا م�س�ت�ع��دة مل�س��ان��دت��ه ب �ق��وة ،إل��ى
ح��د «معاقبة املقصرين» م��ن عناصر
شرطة البلدية .يعلم أن وزير الداخلية
م� � ��روان ش ��رب ��ل ،وق � ��ف ،ق �ب �ل��ه ،خ�ط�ي�ب��ًا
ب�ن�ح��و  800رئ �ي��س ب �ل��دي��ة ،ليعطيهم
أم � ��ر امل ��رح� �ل ��ة« :ع �ل �ي �ك��م أن ت�ت�ح�م�ل��وا
امل � �س� ��ؤول � �ي� ��ة امل � �ن� ��وط� ��ة ب� �ك ��م ب �ح �س��ب
ق��ان��ون ال �ب �ل��دي��ات .وإال اع�ت�ب��ر رئ�ي��س
البلدية متقاعسًا ع��ن ال�ق�ي��ام بواجبه
أو م� �ت ��واط� �ئ ��ًا م� ��ع امل� �خ ��ال� �ف�ي�ن ،وه� ��ذا
األم ��ر ي�ع� ّ�رض��ه ل�ل�م�س��اء ل��ة واملحاسبة
القانونية ،كما أنه ال يمكنه إعطاء أي
رخ�ص��ة خ�لاف��ًا ل�ل�ق��وان�ين» .حصل هذا
في الخامس من أيلول الفائت في قاعة
«ال�ب�ي��ال» (ال�ت��ي ه��ي للمناسبة مبنية
ّ
العامة ومخالفة لقانون
على األم�لاك
البناء وال تستحوذ على أي رخصة).

بني الرشى والنفوذ
آن ��ذاك ،وق��ف رئ�ي��س بلدية ق��ري��ة بليدا
الجنوبية ،معترضًا على حجم املهمات
ال�ت��ي ألقيت على ع��ات��ق ال�ب�ل��دي��ات ،في
ظ��ل «ع��دم ام�ت�لاك أك�ث��ر ال�ب�ل��دي��ات امل��ال
ال�لازم ،ما يعني عدم توفر االستعداد
اللوجستي والتقني» .شربل على علم
بالقدرات املحدودة ألكثرية البلديات،
ال�ت��ي ،وإن ك��ان��ت تتمتع بـ«االستقالل
امل ��ال ��ي واإلداري» ب �ح �س��ب ال �ق ��ان ��ون،
إال أن�ه��ا ف��ي ال��واق��ع ع��اج��زة ع��ن القيام
بمهماتها ،وتستنزف عقود النفايات
معظم أموالها.
أبعد من املال واالستعداد اللوجستي،
ُ
ت ��رى ه��ل ي�ظ��ن أح��د أن ل��دى ال�ب�ل��دي��ات
ال � �ق � ��درة ع �ل ��ى م ��واج� �ه ��ة «ق � � ��وى األم� ��ر
ال��واق��ع»؟ ق��وى األم��ن ال��داخ�ل��ي ،بكامل
ع �ت��اده��ا ال �ع �س �ك��ري ،وب �م��ا ت �ب �ق��ى من
هيبتها ،لم تنجح في وقف التعديات
واملخالفات على مدى سنوات .وغالبًا
ما بدت عاجزة أمام سطوة «األقوياء»
و«النافذين» و«املحسوبني» على هذا
ً
ال�ف��ري��ق أو ذاك .ه��ذا ف�ض�لا ع��ن العرف
ال � ��ذي ك��رس��ه رج � ��ال ال� � ��درك ف ��ي ث�ق��اف��ة
«الرشوة مقابل غض النظر» .في بعض
امل� �ن ��اط ��ق ،خ �ل��ال ال� �س� �ن ��وات امل��اض �ي��ة،
أص�ب��ح ل�ك��ل مخالفة ت�س�ع�ي��رة .الغرفة
ً
تكلف رشوة قيمتها  1000دوالر مثال.
وقس على ذلك .رئيس إحدى البلديات
س ��أل أم ��س« :إن ك ��ان ه ��ذا ي�ح�ص��ل مع
ال � �ق� ��وى األم� �ن� �ي ��ة ،ف �ه��ل ي �ت��وق �ع��ون أن
ُ
تحل املسألة على يد الشرطة البلدية؟
مستحيل ،فاملخالفون هم أهل عناصر
الشرطة البلدية وأقاربهم وجيرانهم،
إن ل��م تكن العناصر نفسها مخالفة،
وبالتالي من الواضح أن الدولة عاجزة
عن إيجاد حل حقيقي» .اليوم انفجرت
ق�ض�ي��ة م�خ��ال�ف��ات ال �ب �ن��اء ف��ي مختلف
امل�ن��اط��ق ،م��ن منطقة ال �ق��اع ب�ق��اع��ًا إل��ى

ً
ال�ج�ن��وب وس��ائ��ر امل�ح��اف�ظ��ات ،وص��وال
إلى وطى املصيطبة _ بيروت.

بلدية بيروت استثناء!
رئ�ي��س ب�ل��دي��ة ب �ي��روت ،ب�ل�ال ح�م��د ،من
ال �ق��ائ �ل�ين ب �ه��ذا ال� � ��رأي .امل �س��أل��ة ب��رأي��ه
«أكبر من ق��درة البلديات» .ه��ذا بشكل
ع ��ام .إال أن ��ه ي�ت�ح��دث ل �ـ«األخ �ب��ار» عن
نجاحه ف��ي استثناء ب�ي��روت م��ن ق��رار
وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ،ب �ع��د ّم��ا ش�م�ل�ه��ا ف��ي
ال�ب��داي��ة« ،خرجنا وأع�ل��ن��ا أن م��ا لدينا
هو ح��رس بلدي ال شرطة بلدية .هذه
الشرطة ك��ان��ت سابقًا ف��ي ب�ي��روت قبل
الحرب األهلية ولكن لم ُيعد إنشاؤها
م �ج��ددًا .ال يمكننا م��ن خ�ل�ال ال�ح��رس
ت �ح��ري��ر م �ح��اض��ر ض �ب��ط ل�ل�م�خ��ال�ف�ين.
ه ��ذه ال�ع��اص�م��ة وال ب��د م��ن ل�ح��ظ ه��ذه
الخاصية» .بالنسبة إلى حمد ،استثناء
ب� �ي ��روت ال ي� �ع ��ود ألس� �ب ��اب «ط �ب �ق �ي��ة»
ح�ت�م��ًا .ال ي�ع��ود لكونها املنطقة التي
ُيراد حمايتها من املخالفات كي تبقى
املضاربات فيها مربحة .يوضح حمد
أن االستثناء م� ّ
�رده فقط «ع��دم وج��ود
ش��رط��ة ب �ل��دي��ة ،وب��ال�ت��ال��ي ال نستطيع
تطبيق قانون البلديات» .ويلفت إلى
أنه منذ قرار وزارة الداخلية ،وإلى حني
استثناء بيروت ،شعر الناس بوجود
فراغ «وعمت مخالفات البناء» .يكشف
رئ�ي��س بلدية العاصمة ع��ن مخالفات
س�ج�ل��ت خ�ل�ال األس��اب �ي��ع امل��اض �ي��ة في
أك �ث��ر م��ن م�ن�ط�ق��ة ،م�ن�ه��ا رأس ب�ي��روت
وامل ��دي � �ن ��ة ال ��ري ��اض� �ي ��ة وس �ل �ي ��م س�ل�ام

سجلت مخالفات بناء في رأس بيروت واملدينة الرياضية وسليم سالم والجناح وغيرها (مروان طحطح)
وال �ج �ن ��اح وغ �ي ��ره ��ا .أك �ث��ر امل �خ��ال �ف��ات
كانت عبارة «ع��ن زي��اد طوابق (روف)
أو توسيع مبان».

ماض في قراره
شربل ٍ

وج� �ه ��ت إل � ��ى ال� ��وزي� ��ر م � � ��روان ش��رب��ل

ال �ك �ث �ي��ر م ��ن االن � �ت � �ق ��ادات ب �ع��د ق� ��راره
األخ � �ي� ��ر .ب �ع��ض ال �ب �ل��دي��ات اش �ت �ك��ت،
وب �ع �ض �ه��ا اآلخ� ��ر ص �م �ت��ت ،رب �م��ا ألن
هذا سيعطيها فرصة ذهبية لتمرير
امل�ص��ال��ح ال�خ��اص��ة و«امل�ح�س��وب�ي��ات».
ي��وم أم��س ،ت��رأس ش��رب��ل ،ف��ي وزارت��ه،

اج �ت �م��اع��ًا أم �ن �ي��ًا وإداري � � � ��ًا ،ب�ح�ض��ور
أع �ض��اء ب�ل��دي��ة ال �ق��اع ،وذل ��ك «ل�ع��رض
قضية مخالفات األبنية على أراضي
القاع غير املفرزة ومشاعاتها ،حيث
يمنع إع�ط��اء التراخيص والبناء في
ت�ل��ك امل�ن�ط�ق��ة ال��ى ح�ين إت �م��ام ال �ف��رز».

وطى المصيطبة ال تواجه «الدولة»
راجانا حمية
ب ��ال� �ط ��ول وال� � �ع � ��رض ،ق � � ��ررت ال ��دول ��ة
أن ت �ف��رض ه�ي�ب�ت�ه��ا أم� ��س ف ��ي وط��ى
امل�ص�ي�ط�ب��ة ف�ح�س��ب .ك ��ان ي�ن�ق��ص في
حفلة «ع��رض ال �ق� ّ�وة» ه��ذا أن يشرف
وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة وال �ب �ل��دي��ات م� ��روان
ش��رب��ل شخصيًا على قمع مخالفات
الفقراء هناك ،حيث استحالت املنطقة
امل �ح �ي �ط��ة ب ��ال ��وط ��ى ث �ك �ن��ة ع �س �ك��ري��ة
مكتملة العتاد والعديد.
أمس ،ضاع سكان الوطى القليلون في
زحمة العسكر .وقفوا يتفرجون على
ب�ي��وت�ه��م «امل �خ��ال �ف��ة» ت �ت �ح��ول رك��ام��ًا.
ّ
جدار
يعدونها جدارًا ج��دارًا .ومع كل
ٍ
يتهاوى من البيت الذي يشبه فقرهم،
ي�ح�ت�س�ب��ون «ال �ك �ل �ف��ة ال �ت��ي س�ت�ض��اف
إل��ى ال��دي��ون ال�ت��ي اس�ت��دان��وه��ا لبناء
هذه الغرف» ،يقول حاتم الفراج .هذا
ال��رج��ل ،ال ��ذي ب��اع س�ي��ارت��ه ك��ي يبني
«س�ق�ف��ًا م��ن اإلت��رن �ي��ت» ،اس�ت�ف��اق عند
�دام
ال �س��ادس��ة ص �ب��اح��ًا ع �ل��ى وق ��ع أق� � ٍ
كثيرة .انتعل حذاءه على عجل وخرج
ل�ي��رى م��ا ال ��ذي ي �ج��ري .رأى «ح��رب��ًا».
جنود مدججون بالسالح ومدرعات
و«ري ��وه ��ات» تقفل ال�ح��ي ع�ل��ى أه�ل��ه.
خ�م�س��ون ع�س�ك��ري��ًا .100 .ل��م يستطع
ال��رج��ل تقدير ال�ع��دد ،ولكنهم «كانوا
ك �ت��ار» .أخ��اف��ه امل �ش �ه��د ،ك�م��ا ك�ث�ي��رون

غيره فضلوا البقاء في منازلهم على
ال �خ��روج وم��واج�ه��ة امل��وق��ف الصعب:
ف��وه��ة ال �ب �ن��دق �ي��ة .ت �ل��ك ال �ت��ي ج� ّ�رب �ه��ا
ف��ادي عندما ح��اول الخروج من ّ
حيه
«استلقاني الدركي بالكالشينكوف،
وق� ��ال ل��ي روح ف ��وت ل �ج� ّ�وا أح �ل��ى ما
ف��رغ��و ب��راس��ك» .ل��م ي��واج��ه «ال��دول��ة».
ب�ب�س��اط��ة ،ل��م «ن �م��ارس عنترياتهم».
انصاع فقط .فادي فعل ما فعل ّ غيره.
بالنهاية «هذا ابن دولتنا ،ونفضل أن
نبقى مظلومني على أن نواجه الدولة
ونصبح ّ
فارين من العدالة» .ليل أول
م��ن أم��س ،ل��م يكن ال�ك�لام ه�ك��ذا .كانت
النية هي املواجهة ،ولكن رفع الغطاء
«كسر ظهرنا» ،وإن فعل هؤالء شيئًا
ف�ل��ن ي�ح�م�ي�ه��م ع�ل��م ال �ح��زب ال�ت�ق��دم��ي
االش � �ت� ��راك� ��ي امل� ��وش� ��وم ع �ل��ى ج � ��دران
البيوت املتالصقة ،كبيوت مخيمات
اللجوء .في أمكنة أخ��رى محمية ،قد
ي�ن�ظ��رون إل��ى ال��درك��ي «ك��ال�ج�ل�ب��وط».
أما في الوطى ،فيعرف األهالي الذين
بنوا بيوتهم في الطفرة األخيرة أنه
«لن يبقى حجر على حجر» .أما أكثر
ما يؤملهم ـــ كلهم ـــ موقف الزعيم الذي
يحبونه «ول �ي��د ج�ن�ب�لاط وم��ن خلفه
طالل إرسالن وغازي العريضي الذين
تركونا بال حماية» .هناك ،في املكان
الذي قدم فيه «خيرة الدروز شبابهم
ش� � �ه � ��داء ع� �ل ��ى أي � � � ��ام ال� ��زع � �ي� ��م ك �م ��ال

ُ
ج �ن �ب�لاط» ،ت ��رك ب�ي�ن ل�ي�ل��ة وض�ح��اه��ا
«ف � � ��ي زم � � ��ن االب � � � � � ��ن» .ي� � �س � ��أل � ��ون :ه��ل
استكثروا علينا السقف الذي يؤوينا
م �ن��ذ  60ع ��ام ��ًا؟ ي� �ص � ّ�رون ع �ل��ى أن�ه��م
«م��ن ال�ج�ب��ل» ،وي �ع� ّ�ددون «ن�ح��ن بيت
الجردي والفراج وطربيه والعسراوي
وب��و مجاهد وع��رب�ي��د» .ل�ك��ن ،ك��ل هذا
لم يحمهم من سطوة العسكر .تركوا،
ب�ل�ا ظ �ه��ر ،ف��ي م��واج �ه��ة ال ��دول ��ة ال�ت��ي
نزلت إلى األرضّ .
يحدد ما يبقى من
حياتهم إصبع ي��د آم��ر الكتيبة ال��ذي
يؤمئ بجرفها أو إبقائها أو تأجيلها
رب�م��ا .ك��ل حياتهم ف��ي ي��د ه��ذا القائد
ال �ش��اب مسجلة ع�ل��ى ورق ��ة .بعضهم
ي� �ق ��ول إن ف �ي �ه��ا  17اس� �م ��ًا خ ��ال �ف ��وا،

نفضل أن نكون
ّ
مظلومين على أن
يقال إن الوطى واجهت
الدولة

وبعضهم اآلخ��ر يقول  25اسمًا .لكن،
في املحصلة ،الكل «سيهوي أرضًا».
ه ��ذا ال �ق��ائ��د ،ال� ��ذي وق ��ف ع �ل��ى أي��دي
ال�ع��ام�ل�ين «س�ط�ح��ًا س�ط�ح��ًا» .راقبهم
ب ��دق ��ة وح � ��دد أه ��داف ��ه ب ��دق ��ة .ف �ه��و ال
ي �ه��دم امل�ب�ن��ى ك�ل��ه وإن �م��ا «ي �خ��ردق��ه»،
بحيث يحار صاحب البيت من بعد
ذلك ماذا يبني فيه .كأنه «يزرزكنا»،
يقول أح��د السكان .يصعب أن تقول
ألح� ٍ�د ه�ن��اك «ال�ل��ه ي�ع� ّ�وض��ك» .ص��ارت
ه � ��ذه ال �ك �ل �م��ة «زرزك� � � � ��ة» أي � �ض� ��ًا .ف�م��ا
ال ��ذي تعنيه ال�ل��ه ي�ع� ّ�وض��ك بالنسبة
ّ
ً
للفقراء؟ «إنو تشتي مصاري مثال؟»،
تقول الشيخة .محال أن يحدث هذا
األم � ��ر .ي �ع��رف��ون أن �ه��م س�ي�س�ت��دي�ن��ون
م ��رة أخ� ��رى ك ��ي ي� �س ��ددوا م ��ا دف �ع��وه
ف��ي ال�ب�ي��وت ال�ت��ي نبشت أح�ش��اؤه��ا.
كل ما عليهم فعله في تلك اللحظات
هو «االنصياع للدولة» .وه��و القرار
ال� � ��ذي ات � �خ� ��ذوه ل �ي��ل أول م ��ن أم ��س،
ب �ع��دم��ا ف�ش�ل��ت آخ ��ر امل �ف ��اوض ��ات مع
«األم �ي��ر ط�ل�ال إرس�ل�ان ال ��ذي ق��ال لنا
ً
ب��ال�ح��رف ال��واح��د أن��ا ل�س��ت م�س��ؤوال
عما يجري» .كان األمير «الخرطوشة
األخ�ي��رة» التي فشلت .ول�ه��ذا ،وقفوا
مكتوفي األي��دي أم��س .ت��رك��وا الدولة
تبسط هيبتها ف��ي ال��وط��ى ،وتنسى
هيبتها «املمسوحة في أمكنة كثيرة
أخ��رى» .استقوت الدولة في الوطى؟

