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تقرير

«الئحة اإلنماء» ّـ ـ زغرتا:
لسنا بلدية ظل!
تميزت االنتخابات البلدية
في قضاء زغرتا بـ«دينامية»
سياسية خلقتها «الئحة
اإلنماء» المؤلفة من
أشخاص ناشطين في
المجتمع المدني ،حرموا
ّالئحة التوافق السياسي
لذة الفوز بالتزكيةُ .الرحلة
بالنسبة إلى هؤالء لم تختتم
مع انتهاء «البلدية» .هم
سيواكبون عمل البلدية
إنمائيًا ،مع بحث إمكانية
خوض االنتخابات النيابية
ليا القزي
ّ
الجميل اليوم ناشط في «طلعة ريحتكم» ال رئيس حزب الكتائب (هيثم الموسوي)
سامي

القوات في تعداد ما أنجز واإلشــارة
إل ـ ـ ــى م ـ ـشـ ــروعـ ــن كـ ـبـ ـي ــري ــن م ـق ـب ـلــن
هـمــا املـسـلــخ الـعـمــومــي ومـعـمــل فــرز
الـنـفــايــات ومعالجتها .ن ــزل جعجع
إلى معراب بضعة أيام وعاد مجددًا
ل ـي ـجــول م ــع زوج ـت ــه وف ـعــال ـيــات من
ب ـ ـشـ ــري ف ـ ــي وادي قـ ــادي ـ ـشـ ــا س ـبــع
ساعات ،ملاذا؟ للقول ألهالي القضاء
إنهم يضعون اللمسات األخيرة على
خارطة طريق إلعادة تأهيل الكنائس
وال ـ ـجـ ــداريـ ــات والـ ـط ــري ــق الــرئ ـي ـســي
للوادي .وكانت "الصدفة" قد أوصلت
جعجع وزوجته إلــى تجمع لكشافة
مار يوحنا مارون ـ فرع بشري كانوا
يخيمون في الــوادي فأمضيا معهم
بـعــض ال ــوق ــت .وتـظـنــه تـعــب لكنه ال
يتعب .فعائلة الطفل م ــارون طوني
طوق كانت تحيط به داخل الكنيسة
لتحتفل بـمـعـمــوديـتــه حــن فــاجــأهــا
ً
جعجع بــوصــولــه ،قــائــا" :ب ـ ّـدي كون
الـ ـع ـ ّـراب .م ــا أن ــا صـهــر ال ـع ـي ـلــة" .ومــا
ّ
الكنسي ينتهي حتى
كــاد االحتفال
ً
انـطـلــق جـعـجــع حــامــا الـطـفــل سيرًا
إلــى منزل العائلة الــذي يبعد بضع
دقائق كان جعجع يلوح ملن يحيونه
ويقترب ليسلم عليهم .وفي خطابه
األخـ ـي ــر ف ــي ذكـ ـ ــرى "ش ـ ـهـ ــداء ق ـ ــوات"
بدت واضحة معالم جعجع الجديد
ال ـ ـ ــذي يـ ـظ ــن مـ ــن ي ـس ـم ـع ــه أنـ ـ ــه أمـ ــام
أسعد ذبيان أو لوسيان بو رجيلي،
ف ـي ـق ــول ب ــأس ــى ول ــوع ــة إن "ال ـح ـي ــاة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة املـ ـ ـع ـ ــدوم ـ ــة وس ـل ـس ـل ــة
األزمـ ــات الــامـتـنــاهـيــة مــن الـنـفــايــات
الى االتصاالت وما بينهما من وضع
اقتصادي ومعيشي صعب" جعلوه
ً
يـتــوقــف أوال عـنــد امل ــواط ــن الـصــابــر:
"امل ـح ــروم مــن أب ـســط حـقــوقــه بحياة
ك ــريـ ـم ــة وم ـ ــأك ـ ــل ومـ ـلـ ـب ــس وم ـس ـكــن
وس ــري ــر ف ــي املـسـتـشـفــى إذا م ــرض".
حتى الــوزيــر السابق شربل نحاس
ّ
يـكــاد يـفــكــر بــاالنـتـســاب إل ــى الـقــوات
ح ــن يـسـمــع ه ــذه ال ـلــوعــة العاطفية
ك ـل ـهــا .وع ـل ــى ن ـســق ري ـف ــي وس ــام ــي،
ي ـ ـسـ ــأل جـ ـعـ ـج ــع عـ ـ ــن الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدوى مــن
الرئيس وال ــوزراء والنواب إذا كانت
أصــوات ـهــم مـخـنــوقــة ،تجنبًا ملشكلة
في البلد .ويؤكد أن بعض امللفات ال
تتحمل أنـصــاف حـلــول ،مـشـيـرًا إلــى
اب ـت ــاء ال ــدول ــة بـعـطــب اسـتــراتـيـجــي
يتمثل بـ"فساد ما بعده فساد ينخر
ٍّ
كــل مفاصل الــدولــة" .وفــي تــن كامل

لـخـطــاب "ب ــدن ــا ن ـحــاســب" ه ــذه امل ــرة
يــأســف رئ ـيــس الـ ـق ــوات ألن "أك ـثـ ّ
ـريــة
ّ
ّ
األج ـهــزة الــرقــابـيــة معطلة ،وأكـثــريــة
ّ
ال ـق ـض ــاء مـ ـع ــط ــل" ،واعـ ـ ـ ـدًا ج ـم ـهــوره
بـ ــ"ح ــرب ب ــا هـ ـ ــوادة ع ـلــى ك ــل شــيء
اسمه فساد في لبنان".
ثـ ــاثـ ــي ري ـ ـفـ ــي ـ ـ ـ ـ سـ ــامـ ــي ـ ـ ـ ـ ج ـع ـجــع
يـتـقــاطـعــون ف ــي الـشـكــل م ــع "ب ـيــروت
مدينتي" طبعًا لكنهم فــي مضمون
حركتهم وخطابهم السياسي أقوى
ً
مــن ذل ــك بكثير .فـهــم أوال يسحبون
ب ـس ــاط م ـح ــارب ــة ال ـف ـس ــاد م ــن تـحــت
املـجـتـمــع امل ــدن ــي وب ـعــض املـنـظـمــات
الشبابية وبقايا الحراك .إال أن األهم
يكمن فــي محاصرتهم ثــانـيــا لتيار
املستقبل وتوجيه ضــربــات موجعة
له .فريفي يحصر لعبه حتى اآلن في
ملعب املستقبل؛ ال يعنيه املستائون
من النائب نجيب ميقاتي أو زميله
محمد الصفدي ،كل تركيزه ينصب
على اصطياد من يمكن اصطيادهم
من املؤيدين لتيار املستقبل حصرًا.
ول ـع ــل امل ـش ـهــد ال ـطــراب ـل ـســي مــزدحــم
فيما هــو ه ــادئ فــي الـبـقــاع الغربي
ويـمـكــن ال ـي ــوم رص ــد ري ـفــي يــؤســس
مجموعة تؤيده في كل بلدة تتألف
َ
م ــن نــاشــطــن أو ثــاثــة ســاب ـقــن في
ت ـ ـيـ ــار املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ،ف ـ ــي ظ ـ ــل خ ـش ـيــة
ال ـحــريــري الـكـبـيــرة مــن تــدخــل ريفي
ف ــي ان ـت ـخــابــات املـسـتـقـبــل الــداخـلـيــة
وخـ ــروج املـجـمــوعــات املــدعــومــة منه
ّ
االنتخابي
منتصرة فــي آخــر الـيــوم
بحكم امـتــاكــه امل ــال واملــاكـيـنــة فيما
ال ي ـم ـت ـل ــك م ـن ـس ــق تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل
أحمد الحريري ال هــذه وال تلك .أما
سامي الجميل فيهاجم دون هــوادة
سوكلني ومجلس اإلنـمــاء واإلعـمــار
وهما مؤسستان حريريتان في نظر
الــرأي العام الــذي ال يعلم أن غالبية
ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة تستفيد منهما.
بدوره "يلطش" جعجع حلفاء التيار
الوطني الحر لكنه يحرج الحريري
ً
أوال وأخـ ـيـ ـرًا ف ــي ب ـنــديــن وج ــودي ــن
بالنسبة إل ــى تـيــار املستقبل :األول
ه ــو ان ـت ـخ ــاب ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال عــون
رئ ـي ـســا ،وال ـثــانــي هــو اإلص ـ ــرار على
إقــرار قانون انتخابات جديد ،علمًا
أن قــانــون الستني هــو افـضــل قانون
بــالـنـسـبــة إل ــى ت ـي ــار املـسـتـقـبــل وأي
قانون آخر سينتقص حتمًا من كتلة
املستقبل النيابية.

مفاعيل االنـتـخــابــات الـبـلــديــة لــم تنتهِ
مـ ــع إع ـ ـ ــان ال ـن ـت ــائ ــج فـ ــي امل ـح ــاف ـظ ــات
اللبنانية .هو لم يكن مجرد استحقاق،
بالنسبة إلــى األشـخــاص الــذيــن قــرروا
مواجهة أحــزاب السلطة أو قــوى األمر
الواقع في مناطقهم .في بعض األحيان
ُ
كانت الئحة ،ما اصطلح على تسميته
«م ـج ـت ـم ـع ــا مـ ــدن ـ ـيـ ــا» ،ت ـ ـطـ ــرح نـفـسـهــا
كتجمع إنمائيُ ،
«مترفع» عن السياسة،
ُ
َّ
وكأن الجمع بني الجانبني أمر محرم.
ل ـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن تـ ـشـ ـكـ ـي ــل الئ ـ ـح ـ ــة «ب ـ ـي ـ ــروت
ّ
مدينتي» ،التي تحولت إلى بلدية ظل
للمجلس الـبـلــديــة ال ـحــالــيُ ،مستغربًا
في بيروت ،املدينة والعاصمة .اتساع
كــرة الثلج لتشمل مــدنــا أخ ــرى ،أوحــى
ّ
بـ ــأن ح ــراك ــا م ــن ن ــوع آخ ــر ب ــدأ يتبلور
فــي املجتمع« .الئـحــة اإلن ـمــاء .الالئحة
امل ـس ـت ـق ـل ــة لـ ـخ ــدم ــة زغـ ــرتـ ــا ـ ـ ـ إهـ ـ ـ ــدن»،
ن ـم ــوذج ــا .الئ ـح ــة غ ـيــر مـكـتـمـلــة ،تضم
 17عضوًا ق ــرروا فــي شهر آذار تنظيم
ال ـص ـف ــوف «مـ ــن أجـ ــل ت ـق ــدي ــم م ـش ــروع
إنمائي لزغرتا» ،كما صرحوا سابقًا.
لــم تكن معركتهم سهلة ،وهــم ُيـ َـعـ ّـدون
«خ ـ ــوارج» فــي مجتمع تـقـلـيــدي اعـتــاد
«تــألـيــه» زع ـمــاء الـبـيــوتــات السياسية.
النتيجة كانت أن حصل رئيس «الئحة
اإلن ـم ــاء» مـخــايــل الــدوي ـهــي عـلــى %٢٥
مــن األص ـ ــوات ( ٢٢٢٦صــوتــا مــن أصــل
 ٨٨٣٦مـقـتــرعــا)ُ ،
وم ـع ــدل الــائ ـحــة بلغ
قرابة ال ــ .%20هذا «الخرق» في زغرتا،
دفع أعضاء الالئحة واألشخاص الذين
ي ــدورون فــي فلكها إلــى االسـتـمــرار في
العمل.
تــوضــح عـضـ ًـو الئ ـحــة اإلن ـم ــاء مــاريـنــا
ّ
عريجي ،بداية ،أن «الئحة إنماء زغرتا
لــم تـكــن خ ـيــارًا بـلــديــا فـقــط .هــي هدفت
إلى التغيير على املستويات كافة .هذا
ه ــو خ ـيــار املـجـتـمــع امل ــدن ــي ف ــي زغــرتــا
ولـيــس ُمـجــرد انـقــاب نـفــذنــاه» .وحتى
لو كان األشخاص الحاكمون «جيدين،
ف ــإن الـنـظــام أصـبــح قــديـمــا» .لـيــس هــذا
ب ــال ـض ـب ــط مـ ــا ي ـق ــول ــه ع ـض ــو الــائ ـحــة
أنـطــوان يمني« .نحن كنا ناشطني في
امل ـج ـت ـمــع املـ ــدنـ ــي ،ق ــررن ــا أن ن ـخــوض
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة تـ ـح ــت ش ـع ــار
اإلن ـمــاء» .كــان على أس ــاس أن «تنتهي
مع انتهاء البلدية .ولكن ُبعد أن ُتكونت
املـجـمــوعــة ،أحـبـبـنــا أن نـكـمــل ون ـحــول
الالئحة إلــى جمعية ونـقــوم بمشاريع
إن ـم ــائ ـي ــة» .الـجـمـعـيــة غ ـيــر الـحـكــومـيــة
ستحمل اســم «زغــرتــا  ،»Forwardكما
ُ
تخبر عــريـجــي .أول املـشــاريــع سيكون
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ح ــرك ــة شـ ـب ــاب زغ ــرت ــا
ُ
الزاوية «التي تنظم سوقًا للتفاح ملدة
ثــاثــة أي ــام نـهــايــة األس ـب ــوع ال ـج ــاري».

وي ـ ـك ـ ـشـ ــف رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ــائ ـ ـحـ ــة م ـخ ــاي ــل
ـان سـتـقــوم به
الــدويـهــي عــن م ـشــروع ث ـ ٍ
جمعيته «مــؤس ـســة الـخـيــر واإلن ـم ــاء»
وهو افتتاح بيت ثقافي في زغرتا.
بـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ـل ــدي ــة،
استأنفت «الئحة اإلنماء» اجتماعاتها،
ّ
تتهيأ إلعالن «الهيكلية الجديدة
وهي
التي ستواكب املرحلة املقبلة وستنقسم
إلى ثالثة محاور» ،يقول دويهي .األول
«يـتـعـلـُـق بـمـتــابـعــة ن ـشــاطــات الـبـلــديــة،
ال ـت ــي نـ ـق ــدر أن ـه ــا ت ـضــم أف ـ ـ ــرادًا أفـضــل
مــن الــذيــن كــانــوا فــي الـعـهــود السابقة.
حاليًا سنعطيهم فترة ستة أشهر من
أج ــل أن ُي ـقــد ُمــوا بــرنــامـجــا بـمــا قــامــوا
بــه ،وإال فسنسائلهم» .املحور الثاني،
هــو «تكثيف الـنـشــاط اإلنـمــائــي وعمل
املـجـتـمــع امل ــدن ــي» .أم ــا امل ـح ــور الـثــالــث
فسياسي ،بعد أن «أبدى قرابة  %25من
الزغرتاويني رفضهم لــأداء السياسي
فــي ال ـق ـضــاء .ن ــدرس إمـكــانـيــة الـتـحــرك
على هــذا الصعيد ولــديـنــا اجتماعات
دائمة لهذه الغاية».
ه ــذا «ال ــرق ــم» ال ــذي يــدعــي دوي ـه ــي أنــه
ـاء» ،ينفيه
يتعاطف مــع «الئ ـحــة اإلن ـم ـ ُ
الـ ـف ــري ــق اآلخ ـ ـ ــر فـ ــي زغـ ــرتـ ــا امل ـ ـعـ ــارض
ّ
ل ـ ـهـ ــؤالء .تـ ـق ــول م ـ ـصـ ــادره إن «ه ـ ــؤالء
األشخاص يقومون بنشاطات عادية،
ول ـكــن ال نـشـعــر ب ــوج ــود كـتـلــة شعبية
تتعاطف مـعـهــم» .يـبــدو كــام املـصــادر
مـتــوقـعــا وه ــم يـتـحــدثــون عــن «خـصـ ٍـم»
تجرأ على منافستهم في مجتمع يضع
الزعيم بمرتبة عالية .توضح املصادر
ّ
أن «األسماء التي تشكلت منها الالئحة
ليست المـعــة فــي زغــرتــا ،على العكس
ً
مـثــا مــن حــركــة الــوعــي الـتــي تأسست
ف ـ ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات وض ـ ـمـ ــت أس ـ ـمـ ــاءً
م ـم ـيــزة م ـثــل ج ـبــور دوي ـه ــي وأن ـط ــوان

ستطلب «الئحة اإلنماء»
موعدًا من البلدية في
تشرين الثاني لعرض
ملف المخالفات عليها

ّ
تتهيأ «الئحة اإلنماء» إلعالن الهيكلية
الجديدة التي ستنقسم إلى  3محاور
(مروان طحطح)

ُ
دويـ ـه ــي» .ه ـنــاك نـقـطــة أي ـض ــا ،تسجل
َ
«ض ـ ّـد الـشـبــاب وهــي أنـهــم ال يــوجــدون
دائمًا في املنطقة ،والبعض منهم يدور
فــي فلك  14آذار» .أمــا نسبة األص ــوات
التي حصلوا عليها ،فسببها «وجــود
حـ ُـالــة رفــض للوضع الـقــائــم فــي زغرتا
ال ننكرها وأصوات اليسار التي ّ
صبت
في مصلحة الئحة اإلنماء .ولكن ليس
بسبب حالة خاصة ّ
كونوها».
ّ
يرد أحد الفاعلني في «الئحة اإلنماء»،
ال ــذي رف ــض اإلف ـصــاح عــن اس ـمــه ،على
ُ
«تـ ـهـ ـم ــة» أن ـه ــم م ـج ـمــوعــة م ــن األفـ ـ ــراد
الــذيــن يـ ــدورون فــي فـلــك فــريــق  14آذار
وليسوا ممثلني للمجتمع املدني ،كما
يقولون ،بالنفي« :أب ـدًا! نحن لسنا 14
وفي الوقت عينه لسنا  8آذار» .ولتأكيد
ذلك ،يقولون إنه «في الحقيقة ممثل 14
آذار رئ ـيــس حــركــة االس ـت ـقــال ميشال
مـ ـع ــوض زوجـ ـت ــه ع ـض ــو ف ــي الــائ ـحــة
الرابحة .نحن مجتمع مدني مستقل».
ا ُل ـت ــرش ــح إل ـ ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة
املقبلة لم ُيحسم بعد .ال يبدو املوقف
من هذا االستحقاق موحدًا بني أعضاء
«الئحة اإلنـمــاء» ،فلكل منهم مقاربته.
فيما يوحي كالم دويهي أن ّاألمــر غير
ُمستبعد ،يرى أنطوان يمني أنه «ليس
واضحًا إذا كانت ستجري االنتخابات
أو ال»ُ .يـ ـ ـح ـ ــاول ي ـم ــن ح ـص ــر ت ـحــرك
ه ــذه ال ـج ـمــاعــة بــال ـشــق اإلن ـم ــائ ــي .هل
ه ــذه وسـيـلــة لـعــدم اس ـت ـفــزاز الـعــائــات
التقليدية في زغرتا؟ ّ
يرد بأنه «واجهنا
فـ ــي ال ـب ـل ــدي ــة وال ُم ـش ـك ـل ــة ل ــدي ـن ــا فــي
ً
املواجهة مستقبال .إذا وجدنا أن العمل
الـسـيــاســي ُيـفـيــدنــا فـسـنـقــوم ب ــه .ولكن
ً
فعال األمور غير واضحة».
م ـن ـســق ال ـل ـج ـنــة واألس ـ ـتـ ــاذ ال ـجــام ـعــي
مـ ـيـ ـش ــال دوي ـ ـهـ ــي ُي ـ ـشـ ــدد أيـ ـض ــا عـلــى
الهوية اإلنمائية لالئحة ،دون أن ينفي
«درس الخيارات لالنتخابات النيابية،
إما ترشيح أحد الشبان أو الشابات أو
دعــم ترشيح أحــدهــم» ،قبل أن يوضح
أنهم ليسوا ضد «العائالت ولكن ّ
ضد
ن ـه ــج ع ـم ــل مـ ـع ــن» .هـ ــذا ال ـن ـه ــج ال ــذي
أنتج تركيبة بلدية قائمة على «فريق
غـ ـ ّي ــر م ـت ـج ــان ــس م ـح ـك ــوم ــن ب ـت ــواف ــق
هش ،والدليل على ذلك الخالفات التي
تـحـكــم ت ــوزي ــع ال ـل ـجــان داخـ ــل املـجـلــس
البلدي .هي بلدية تحاصص سياسي
وسيظهر ذلك في النيابة».
فـ ــي ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي ،أي ب ـع ــد مـ ــرور
ستة أشـهــر على االنـتـخــابــات البلدية،
«سنطلب مــوعـدًا مــن البلدية لنعرض
عليها امللفات التي قمنا بجمعها عن
عـمـلـهــا ،وه ــي ك ـث ـي ــرة» ،ي ـق ــول مـيـشــال
دويهي .السبب أنــه «ال نريد أن ننتقد
ملـجــرد االنـتـقــاد» ،اسـتـنــادًا إلــى مارينا
عــريـجــي .كــذلــك «م ــن غـيــر األخــاقــي أن
نرفع صوت االعتراض ولم ّ
تمر  3أشهر
ع ـلــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات» ،ي ــوض ــح أن ـط ــوان
يـ ـم ــن ،م ــؤكـ ـدًا أن «ال ـب ـل ــدي ــة بـلــديـتـنــا
ّ
ون ـح ــن ن ـك ــن ألع ـضــائ ـهــا ك ــل االح ـت ــرام
ونتمنى لهم النجاح ،ولكن لن نسمح
ُ
بأن ترتكب األخطاء مثلما كان يحصل
ســابـقــا» .ولـكــن ،ذلــك ال يمنع أن تكون
«الئـحــة اإلن ـمــاء» قــد تحركت فــي أمــور
بـسـيـطــة ،ك ــأن «ن ــوق ــف م ـش ــروع وضــع
ّ
محمية
م ــول ــدات كـهــربــاء عـلــى أطـ ــراف
حرش إهدن» ،أو االعتراض على تعرفة
ّ
والشح الــذي تعانيه
املولدات املرتفعة
إهدن على صعيد املياه.
ك ــل ذل ــك ال يـعـنــي أن هـ ــؤالء ُيـشـكـلــون
ّ
بـلــديــة ظ ــل ،بــالـنـسـبــة إل ــى ي ـمــن ،الـتــي
ّ
تــرى أن «الشعب هو الــذي اختار وهو
يتحمل ُمسؤولية قراره .نحن بإمكاننا
فقط أن نـقــدم مــاحـظــات ب ـنــاءة» .وفي
ّ
وقــت تقول فيه إن «قــرارنــا أن ال نكون
ّ
ب ـل ــدي ــة ظـ ـ ـ ــل» ،ي ــؤك ــد م ـي ـش ــال دوي ـه ــي
العكس .يبدو أن االنقسامات ال تطاول
الئحة «املحاصصة السياسية» فقط.

