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جورج شاهني

تحقيق

"األمن العام" تعاين التعديالت على قانون انتخاب البلديات
تعزيز اإلنماء املتوازن سعيًا إلى الالمركزية املوّسعة

 تزامنا مع التحضريات الجارية الجراء االنتخابات النيابية املقررة يف 15 ايار املقبل، 
تشهد لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية ورشة عمل  لبت مجموعة 
اقرتاحات القوانني الهادفة اىل تعديل قانون البلديات وتطويره بغية تسهيل اعامل 
البلديات واالتحادات البلدية وتعزيز قدراتها التنفيذية، توصال اىل االمناء املتوازن 

يف محاولة لتطبيقه يف االنتخابات البلدية املقبلة 

اللجنة  بها  تقوم  التي  الورشة  ملواكبة 
الوطني  الدفاع  لجنة  من  املكلفة  الفرعية 

والداخلية والبلديات، التقت "االمن العام" 
عبدالله  بالل  الدكتور  النائب  اللجنة  عضو 

عن  للتقرير  الدولية  املنظمة  وعضو 
الذي  سليامن  انور  الدكتور  الدميوقراطية 
املقرتحة.  التعديالت  مناقشة  يف  يشارك  
هو  ملا  املوجبة  االسباب  عن  االول  تحدث 
الثاين  افكار واهداف، فيام ركز  مقرتح من 
عىل اهمية وضع خربات املنظمة يف العمل 
البلدي واالمنايئ يف ترصف اللجنة توصال اىل 

مزيد من استقالليتها وشفافيتها.

نامل في تطبيق القانون 
الجديد في االنتخابات البلدية 

واالختيارية املقبلة

عبدالله: تحرير العمل االنمائي
من الهيمنة السياسية

سليمان: تطوير العمل البلدي رافعة
ونقطة انطالق لالمركزية املوسعة

عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب الدكتور بالل عبدالله.

دفعت  التي  املوجبة  االسباب  هي  ما   ■
املرجوة  التعديالت املقرتحة واالهداف  اىل 

منها؟
مسألة  يرعى  الذي  القانون  ان  واضح   □
يف  اصبح  واالختيارية  البلدية  املجالس 
يواكب  مبا  وتطوير  تحديث  اىل  حاجة 
السيايس  الشق  يف  اكان  الحالية،  املرحلة 
الالمركزية.  مبوضوع  املرتبط  ام  االمنايئ  ام 
لذلك، كان ال بد من اعادة النظر يف العديد 
من النقاط االساسية يف القانون املعمول به 
حاليا وهي تتمحور عىل نقاط عدة، اهمها 
تكون  ان  ميكن  التي  بالصالحيات  مرتبط 
دورها  وتعزيز  البلدية  للمجالس  معطاة 
االمنايئ واعتبارها الوحدة االساسية ملوضوع 
عىل  املبارشة  بسلطتها  االدارية  الالمركزية 
كل االدارات الرسمية املوجودة يف محيطها 
وغريها،  واالجتامعية  والرتبوية  والصحية 
وامناء  املتوازن  االمناء  تعزيز  اطر  ويف 
ملواكبة  معناه  مبا  املدين،  والتنظيم  الريف 
العمراين  والتوسع  االمنائية  الحاجات 
كل  واملحميات.  االحراج  عىل  واملحافظة 
املائية ومواجهة  الرثوة  هذه االمور، ومنها 
الفوىض املنترشة يف هذه املجاالت، عدا عن 

ال  خالفية  نقاط  عن  حديث  مثة   ■
واملخارج  اهميتها  هي  ما  قامئة،  تزال 

املحتملة؟ 
بل  نقاطا خالفية،  ان هناك  اعتقد  ال   □
شأنها  يف  التفاهم  يتم  مل  نقاط  هناك 
الكتل  بني  مداوالت  تتطلب  وهي  بعد، 
يتصل  ما  ابرزها  املختلفة،  النيابية 
هناك  البلديات.  يف  االنتخايب  بالنظام 
بني  االنتخاب  اللية  مطروحان  اقرتاحان 

النفايات الصلبة والعديد من امللفات التي 
االتحادات  ورمبا  الكربى  البلديات  ان  نرى 
تقوم  ان  عىل  قادرة  االرياف،  يف  البلدية 
والمركزية  اسلم  بطريقة  املهامت  بهذه 
هذا  الخاص.  القطاع  مع  وبالرشاكة 
املوضوع يعترب نقطة جوهرية واساسية يف 

مسألة القانون الذي نعد له.

يف  السلطة  انبثاق  كيفية  تطاول  هل   ■
البلديات وعىل اي اسس؟

حول  يدور  عميق  نقاش  هناك  طبعا   □
مبا  البلدي،  املجلس  انتخاب  كيفية 
معايري،  اي  ووفق  االعضاء  عدد  معناه 
اساس  عىل  اعضائه  وعدد  يحتسب  فهل 
الجغرافية،  املساحة  ام  السكانية  املساحة 
ويف  الوقت نفسه ان يكون هؤالء االعضاء 
عدد  كرب  كلام  انه  نعلم  نحن  فاعلون؟ 
الفعالية.  قلت  البلدي  املجلس  اعضاء 
تطرقنا  التي  النقاط  هذه  اىل  باالضافة 
اليها، هل املطلوب ان نضع معايري معينة 
يف  متوافرة  تكون  ان  يجب  مؤهالت  عن 
هناك  املجالس.  هذه  اعضاء  اىل  املرشحني 
من  فهل  للنقاش،  مطروحة  عدة  افكار 

بت  وعلينا  نسبيا،  او  اكرثيا  يكون  ان 
يستطيع  ان  االساس  الهدف  منهام.  اي 
ويعمل  يجتمع  ان  من  البلدي  املجلس 
من دون تعطيل، فال تؤثر االستقاالت يف 
اساسية  نقطة  البلدي وهذه هي  العمل 
ان  يف  البحث  اىل  اضافة  بها.  يبت  مل 
حال  ففي  اكرثيا.  االنتخايب  النظام  يبقى 
اعتامد النسبية يفضل ان ال تبقى الدائرة 
الصيغة  لتعكس  صغرى  دائرة  البلدية 

الرضوري ان يكون موجودا يف البلدة، وما 
سيكون عليه املستوى العلمي لهذا املرشح 
واختصاصه وغريهام، وهي امور ال تزال قيد 
البحث مستمر يف ان يكون نظام  النقاش. 
النسبي،  ام  االكرثي  النظام  وفق  االنتخاب 
البلدية ونائبه مبارشة  وهل ينتخب رئيس 
او املدينة مبارشة، ام من  البلدة  ابناء  من 
اعضاء املجلس البلدي الجديد؟ نحن نعلم 
لرئيس  املواطنني  من  املبارش  االنتخاب  ان 
االمنايئ  العمل  يحرر  رمبا  ونائبه  البلدية 
من  اكرث  واملدن  القرى  هذه  يف  والبلدي 
الوقوع تحت هيمنة سياسية معينة، وهي 

متنوعة يف لبنان حسب مناطق النفوذ.

■ هل تشمل العالقة بني البلديات واجهزة 
الدولة املركزية؟

يشمل  الجديد  االقرتاح  يف  النقاش   □
العديد من االمور املرتبطة بعالقة البلديات 
ان  ميكن   وكيف  واملحافظني،  بالقامئقامني 
الروتني  من  متحررة  االمور  هذه  تكون 
االماكن،  بعض  يف  والبريوقراطية  االداري 
وهو موضوع جوهري علينا مقاربته بدقة 
اللجنة  ضمن  للمناقشة  تاليا  ويخضع 

الحالتني،  يف  االكرثية.  لتمثيل  الفضىل 
البلدي  العمل  استمرار  نضمن  ان  املهم 
انفرادية  خطوات  اي  انعكاس  وتجنب 

عىل  العمل البلدي.

يف  والضعف  القوة  نقاط  هي  اين   ■
التعديالت املقرتحة؟  مجمل 

الهدف  يف  تكمن  القوة  نقاط   □
وهي  املطروحة،  التعديالت  من 

الفرعية من لجنة الدفاع الوطني والداخلية 
والبلديات التي شكلت لهذه الغاية.

■ ما الجديد بالنسبة اىل البلديات الصغرية 
مشاريع  لتنفيذ  املوارد  قلة  تشكو  التي 

كربى؟
للنقاش.  تخضع  مهمة  قضية  هذه   □
توفري   من  الصغرى  البلديات  متكني  هدفنا 
وحاجات  مداخيلها  بني  املطلوب  التوازن 
كيف  مطروحا  الحديث  كان  بلداتها. 
نجمع قرى ودساكر عدة يف بلدية واحدة 
تعزيزا لوارداتها، وليك تؤمن كلفة جهازها 
عىل  بواجباتها  للقيام  املناسب  االداري 
مشاريع  بتنفيذ  تقوم  ان  وتستطيع  االقل، 
مجموعة  عىل  بالنفع  تعود  مشرتكة 
معايري  نضع  ان  حاولنا  الصغرية.  القرى 
خضوعها  استمرار  خارج  بلديات  النشاء 
الطائفية  ورمبا  السياسية  لالعتبارات 
باملعايري  املرتبطة  االمنائية  كام  واملناطقية، 

والسكانية. الجغرافية 

■  كيف ميكن تقييم عمل اللجنة الفرعية؟
□  امامنا عمل كثري للتفاهم عىل حل نقاط 
خالفية ما زالت قامئة ولتذليلها واحدة بعد 
التي  اللجنة  يف  كاعضاء  اننا  اعتقد  اخرى. 
يراسها النائب الزميل سمري الجرس  ومعنا 

الداخلية واملنظمة  اختصاصيون من وزارة 
نسعى  الدميوقراطية،  عن  للتقرير  الدولية 
تعديالت يف  ما هو مطلوب من  انجاز  اىل 
تطبيق  من  لنتمكن  ممكن،  وقت  ارسع 
البلدية  االنتخابات  يف  الجديد  القانون 
وضعناه  هدف  وهو  املقبلة،  واالختيارية 
االسبوعية  واجتامعاتنا  اعيننا  نصب 

مستمرة لهذه الغاية.
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للبلديات  اوسع  صالحيات  اعطاء 
بقيت،  حال  ويف  الرقابة،  من  والتخفيف 
عىل  البلديات  لتحافظ  مؤخرة  فلتكن 
التعطيل  من  بعيدة  ولتبقى  استقالليتها 
نقاط  اما  االستقاالت،  او  التغيب  بسبب 
الضعف فام زالت غامضة. نحن نفكر يف 
كيفية تعزيز مالية البلديات، فاذا وسعنا 
املالية  مواردها  وبقيت  الصالحيات 
ضعيفة لن تتمكن من ترجمة صالحياتها 
التنفيذية. ميكن ان نصل اىل عملية دمج 
مل  لكن  فيه،  ننظر  كحل  البلديات  بني 
تتضح  ومل  كافية  بصورة  الفكرة  تتبلور 
نصل  ان  املهم  لها.  القانونية  الجوانب 
الرقابة،  الصالحيات وتخفيف  اىل توسيع 
املعلومات  الشفافية ونرش  والتأكيد عىل 
عمال بقانون حق الوصول اىل املعلومات 
وضامن  البلدية  اللجان  عمل  وتعزيز 

املواطنني. مشاركة 

من  الجديد  القانون  يبعد  الذي  ما   ■
املطروح  االدارية  الالمركزية  قانون 
واين  سنوات؟  منذ  النيابية  اللجان  عىل 

يلتقيان؟
□ نحن كمنظمة، ندعم قانون الالمركزية 
االدارية منذ العام 2017. بدأنا العمل مع 
النائب  ثم مع  املرحوم روبري غانم ومن 
بعد  توقف  الجهد  لكن  عدوان،  جورج 
ان  املؤكد  من    .2019 ترشين  انتفاضة 
هناك ترابطا كبريا بني القانونني، فالعمل 
االدارية.  الالمركزية  ركيزة  هو  البلدي 
االمناء  بتحقيق  يسمح  البلدي  االطار 
رافعة  وهو  العامة  الخدمات  وتأمني 
لكن  املوسعة،  لالمركزية  انطالق  ونقطة 
املهم السعي اىل  تقوية البلديات متهيدا 
اختصار،  يف  املوسعة.  الالمركزية  القرار 
فاذا  متالزمان،  اصالحيان  قانونان  هام 
الالمركزية  تكون  قوية  البلديات  كانت 
االدارية املوسعة قوية والعكس صحيح.

■  ما هي القيمة املضافة ملشاركتكم يف 
ورشة ترشيعية من هذا النوع؟ 

امنا عىل الكثري من املشاريع االمنائية التي 
عملنا من اجلها مع البلديات. نحن ننفذ 
بلديات  بني  الالمركزي  التعاون  مرشوع 
اخرى  ومشاريع  املانية  وبلديات  لبنانية 
واملياه  النفايات  الدارة  لبنان  يف  نفذت 
وغريها. لدينا شبكة واسعة تضم اكرث من 
200 بلدية ونستفيد من هذه التجارب يف 
اللجنة. لقد اصبحنا بذلك صوت املجتمع 
الضوء  القاء  ومهمتنا  اللجنة،  يف  املدين 
تواجهها  التي  والتحديات  الثغر  كل  عىل 
اجل  من  املشاريع  هذه  يف  البلديات 
والتنظيمي،  الترشيعي  االطار  تحسني 
لتقوم  املحلية  االدارات  تتحرر  وليك 

باستقاللية وشفافية وتشاركية.  بعملها 

قبل  التعديالت  انجاز  ميكن  هل   ■
املقبلة  البلدية  االنتخابات  تحديد موعد 

تأجيلها؟  بعد 
الجديد  القانون  النجاز  نجهد  نحن   □
الذي  واملجهود  العام  هذا  من  ايار  قبل 
يف  يصب  ايضا  النيابية  الكتل  تبذله 
ذلك  حصل  واذا  للتوافق،  عينها  النتيجة 

يكون القانون جاهزا خالل عام.

وفرنا الدعم القانوني 
لقوانني البلديات والشراء 
العام واستقاللية القضاء

وجودنا  يف  تكمن  املضافة  القيمة   □
منذ  القانوين  الدعم  تقدم  كمنظمة 
انجاز  يف  ساهمنا  نحن   .2017 العام 
االدارية  الالمركزية  قانون  مسودة  
استقاللية  قانون  عىل  وعملنا  املوسعة، 
املناقشات  صارت  حني  وتوقفنا  القضاء 
الصياغة  وضع  يف  شاركنا  كذلك  مغلقة. 
الذي  العام  الرشاء  لقانون  القانونية 
لتنفيذه  التطبيقية  املراسيم  وكتبنا  اقر 
حزيران  منذ  له.  الداخلية  واالنظمة 
2019 نشارك يف اللجنة الفرعية لتحديث 
قانون البلديات. هذه التجربة تستند اىل 
ليس  البلدي  العمل  يف  الواسعة  تجربتنا 
عىل مستوى القوانني فحسب والنصوص، 

عضو املنظمة الدولية للتقرير عن الدميوقراطية الدكتور انور سليامن.


