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بلديات
تحقيق

أي نسبية في البقاع؟
واألعراف...
العائلة
بين
ّ
ّ
تحول مشروع قانون االنتخابات البلدية القائم على أساس النسبية إلى برميل بارود
ّ
بني من يرفضه لكونه
البقاع،
في
حوله
الجارية
الشعبية
والنقاشات
الحوارت
ر
يفج
ّ
يجد فيه مشروع إحداث موجات من القالقل في القرى ،ومن يشجع عليه لكونه
يجد فيه جرعة مهمة إلصالح نظامنا السياسي
عفيف دياب
ي�ن��اق��ش رئ�ي��س ب�ل��دي��ة راش �ي��ا ،زياد
العريان ،مشروع قانون االنتخابات
ّ
البلدية املقترح بهدوء .فيقدم خالل
ح� � ��واره م ��ع «األخ � �ب� ��ار» ن� �م ��اذج عن
ان�ت�خ��اب��ات ب�ل��دي��ة س��اب�ق��ة ج ��رت في
مدينته ،ت��ؤك��د أن «النسبية فاشلة
وامل � �ش� ��روع خ �ط �ي��ر ج� � �دًا ،وه� ��و غير
إصالحي اآلن».

عنجر حالة خاصة
ال تواجه كل القرى والبلدات البقاعية التحديات التي
النسبية ،لجهة صعوبة تأليف اللوائح بما
تفرضها ّ
سواء
املقاعد،
من
األكبر
العدد
طرف
كل
يحوز فيه
ً
كان هذا الطرف سياسيًا أو عائليًا .ففي عنجر مثال،
يطغى اللون الواحد سياسيًا واجتماعيًا ،باختالف
ّ
التنوع الحزبي والعائلي والطائفي املوجود في راشيا
وزح� ًل��ة .لذلك ال يقلق مشروع قانون االنتخابات ،ال
شكال وال مضمونًا ،أهالي املدينة.
يقول رئيس البلدية سيبوه سقيان إن مجلس بلدية
عنجر «ي�ف��وز بالتزكية ع ��ادة» ن�ظ�رًا ألح��ادي��ة القرار
السياسي ّالذي يتولى إصداره حزب الطاشناق ،الفائز
أبدًا في كل استحقاقات عنجر« :األمر عندنا سيان،
س��واء ك��ان القانون االنتخابي على أس��س نسبية أو
أك �ث��ري��ة .ال�ج�م�ي��ع ه�ن��ا م�ل�ت��زم��ون ب��ال �ق��رار السياسي
للحزب وما ّ
يقرره».

إضاءة

ل�ي��س رئ�ي��س ب�ل��دي��ة راش �ي��ا الوحيد
ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال� �ب� �ق ��اع ال� � ��ذي يرفض
املشروع املقترح ،فالعديد من رؤساء
البلديات هنا أبلغوا نواب مناطقهم
رفضهم املسبق لالنتخابات البلدية
على أساس النسبية .يقول العريان
إن التجربة املتنوعة داخل املجالس
البلدية «سقطت ،ونحن ف��ي راشيا
ك �ن��ا ن �م��وذج��ًا ف��اق �ع��ًا ل �ف �ش��ل العمل
ال �ب �ل��دي إث� ��ر االن �ت �خ ��اب ��ات البلدية
ع ��ام  ّ.1998ل�ق��د أدى ت�م�ث�ي��ل القوى
الحزبية كلها ف��ي راش�ي��ا باملجلس
ال �ب �ل��دي ( 13ع �ض �وًا) إل ��ى ّإصابته
ب��ال �ش �ل��ل ال� �ت ��ام الرت� �ب ��اط ك� ��ل عضو
ب�م��رج�ع�ي�ت��ه ال�ح��زب�ي��ة وع� ��دم قدرته
امل �س �ب �ق��ة ع �ل��ى امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى قرار
م ��ا إال ب �ع��د ال� �ع ��ودة إل ��ى مرجعه».
ي�ض�ي��ف« :ه ��ذا ال��واق��ع ال ��ذي عاشته
راش �ي��ا س��اب�ق��ًا س�ب��ب اس�ت�ق��ال��ة عدد
كبير م��ن أع �ض��اء ال�ب�ل��دي��ة ،ودخلنا
في متاهات سياسية محلية ّ
حولت
املجلس البلدي إلى مسرح للصراع،
وكان أهالي البلدة يقفون قرب ّ
مقر
البلدية ويستمعون إلى صراخنا».
ب�ل��دي��ة راش �ي��ا ال�ت��ي ت�ع�ث��رت ف��ي عام
 1998بسبب نتائجها «النسبية»،
ت�ج��اوزت ه��ذا امل�ط��ب ،ف��ي انتخابات
« :2004رف�ض�ن��ا ت�كّ��رار التجربة في
انتخابات  ،2004وألفنا الئحة بلدية
م �ك �ت �م �ل��ة م ��ن ف ��ري ��ق ع �م��ل منسجم
ج��اح��ات ال بأس
وم �ت �ن��اغ��م ح �ق��ق ن � ً
بها ،ما أعطانا إشارة إلى أن التنوع

معركة زحلة السياسية ال تناسبها النسبية (أرشيف ــ األخبار)
س�ي��اس��ي واح ��د ال يمكنه أن ينجح
قانون النسبية .معركتنا
إذا اعتمد ً
سياسية أوال وأخيرًا ،ومن ثم يأتي
اإلن � �م� ��اء» .ي �ت��اب��ع« :ال م�ص�ل�ح��ة لنا
ك�ط��رف س�ي��اس��ي (ال�ك�ت�ل��ة الشعبية)
ف� ��ي أن ت� �ج ��ري االن� �ت� �خ ��اب ��ات على
أس ��اس ال�ن�س�ب�ي��ة ،إذ ك�ي��ف سيكون
ح��ال املجلس البلدي إذا تقاسمناه
م��ع ال�ك�ت��ائ��ب وال �ق��وات اللبنانية؟»،
م��وض�ح��ًا أن ال� ��رأي ال �ع��ام اللبناني
«ل��م يصل بعد إل��ى مستوى يؤهله
االخ �ت �ي��ار ع�ل��ى أس ��اس ال�ن�س�ب�ي��ة أو

وف� ��ق ب ��رام ��ج م� �ع ��دة س �ل �ف��ًا تخضع
للمحاسبة ،وبالتالي ف��إن القانون
امل �ق �ت��رح ال ي �ن��اس �ب �ن��ا ألن األعراف
امل�ت�ب�ع��ة ف ��ي زح �ل��ة ت�ب�ق��ى أق� ��وى من
ال �ق��وان�ي�ن م�ه�م��ا ك��ان��ت م �ت �ط� ّ�ورة أو
حضارية».
م��ن جهته ،ي��رى رئيس بلدية زحلة
أسعد زغيب أن «النسبية ستلحق
إج�ح��اف��ًا بتمثيل ف �ئ��ات ع��ائ�ل�ي��ة في
امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي .ف�ف��ي م��دي�ن��ة زحلة
أع ��راف ال يمكن ت�ج��اوزه��ا بسهولة
أو ت�م�ي�ي��ز أح ��د ع��ن اآلخ� ��ر ف��ي هذه

مؤتمر

قانون االنتخابات يخترق «التنمية املحلية»
مهى زراقط

لم تلحظ محاور مؤتمر «البلديات والتنمية املحلية»،
ُ
حريصا،
الذي عقد السبت الفائت في بيت عنيا ـــ ّ
التحديات التي تواجهها البلديات اليوم .إذ ركزت
على مواضيع عامةّ ،وغابت عن قضايا الساعة.
على الرغم من ذلك تسللت بعض اإلشارات من خالل
كلمات املحاضرين ،وكانت أبرزها على لسان رئيس
اتحاد بلديات كسروان الفتوح نهاد نوفل (الصورة)،
يطرح اليوم عن إلغاء شخصية
الذي سأل إن كان ما
ّ
البلديات ليحل محلها مجلس القضاء
ات��ح��ادات ّ
صحيحًا؟ مشككًا في قدرة مجلس القضاء ،الذي يتردد
أن مشروع الالمركزية يتبناه ،على أداء الدور الذي
ّ
تؤديه اتحادات البلديات اليوم ّ .فقال« :إذا توافرت
املوارد ،فقد ينفذ ببعض املشاريع،
ملجلس القضاء
ّ
لكن هل يمكنه أن يوفر التفاهم بني البلديات؟ كيف
سيساعد على تنفيذ املشاريع في البلدات الصغيرة
وهيكليته ال تسمح بذلك؟».

ف��ي امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي ،وإن ك��ان على
أساس النسبية ،فاشل وغير صحي
في العمل اإلنمائي» .ويرى العريان
استحالة تطبيق قانون النسبية في
االنتخابات البلدية« :األكثري يبقى
األف �ض��ل ف��ي مجتمعنا ومفهومنا
ل�ل�ع�م��ل اإلن �م��ائ��ي امل �ح �ل��ي» .ويلفت
ال�ع��ري��ان إل��ى أن��ه ال يستطيع ،وفق
ال� �ق ��ان ��ون امل� �ق� �ت ��رح «ت � � ��رؤس الئحة
مكتملة ،وسيقضي هذا املشروع على
األع��راف املتبعة في بلداتنا ومدننا
نتيجة ّ
تنوعها الديموغرافي .ففي
راشيا يقول العرف إن رئاسة البلدية
لدرزي ونائبه من املسيحيني مع ثلث
األع�ض��اء .كيف سيمكننا املحافظة
على هذا العرف في االنتخابات على
أساس النسبية؟».
ف��ي مدينة زح�ل��ة ،يبدو واض�ح��ًا من
ّ
الجو العام أن مختلف القوى
خالل
ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ح��زب �ي��ة والعائلية
ّ
يسمى «ق��ان��ون بارود».
رف�ض��ت م��ا
ذل � ��ك أن امل� �ع ��رك ��ة االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة في
ع��اص�م��ة ال �ب �ق��اع س�ت�ك��ون سياسية
بامتياز ،وبالتالي ال تجد مختلف
ال�ق��وى الحزبية «مصلحة ل�ه��ا» في
خوض انتخابات بلدية على أساس
ال �ن �س �ب �ي��ة رغ � ��م ض �م��ان �ه��ا املسبق
ل�ح�ص�ت�ه��ا ف��ي امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي من
خ �ل ��ال ال � �ق� ��ان� ��ون امل � �ق � �ت� ��رح .فيقول
أح��د أع�ض��اء املجلس ال�ب�ل��دي ،الذي
فضل ع��دم ذك��ر اس�م��ه ،إن «املجلس
البلدي الحالي الذي يعتبر من لون

ف ��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي ك� ��ان ف �ي��ه مجلس
ال� � ��وزراء م�ن�ع�ق�دًا ف��ي ج�ل�س��ة خاصة
مل � �ن ��اق � �ش ��ة امل� � � �س � � ��ودة ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة من
م�ش��روع ق��ان��ون االنتخابات البلدية
واالخ �ت �ي��اري��ة ال �س �ب��ت ال �ف��ائ��ت ،كان
ع ��دد م��ن رؤس � ��اء امل �ج��ال��س البلدية
ف��ي ك�س��روان وأعضائها ،مجتمعني
ف��ي بيت عنيا ـــــ حريصا يناقشون
ش ��ؤون ��ًا ب �ل��دي��ة .ال �ع �ن��وان العريض
ّ
ّ
ل��ل �ق��اء ،ال� ��ذي ج �م��ع ت �ل��ك الفعاليات
ال� � ّك� �س ��روان� �ي ��ة ،ك � ��ان امل ��ؤت� �م ��ر الذي
ن��ظ �م �ت��ه ج�م�ع�ي��ة «م � �ب � ��ادرات» تحت
املحلية:
عنوان «البلديات والتنمية
ّ
الواقع واآلف��اق» .وعلى الرغم من أن
امل�ح��اض��ري��ن ل��م ي�خ��رج��وا ف��ي أوراق
ع �م �ل �ه��م ع ��ن ّال� �ع� �ن ��وان امل �ت �ف��ق عليه
للمؤتمر ،ف��إن الحضور ل��م يستطع
ت � �ج � ��اوز األس � �ئ � �ل ��ة ال � �ت� ��ي يفرضها
م � �ش� ��روع ال� �ق ��ان ��ون امل� �ق� �ت ��رح ،كذلك
املشروع املنتظر لقانون الالمركزية.
فكانت استراحات املؤتمر ،والدقائق
ال �ق �ل �ي �ل��ة ال �ت ��ي ي �ف �س��ح ف �ي �ه��ا املجال
للحضور للكالم في نهاية الجلسات،
عبارة عن نقاش للقانون ،وال ّ
سيما
اآللية املقترحة للنسبية فيه.

االس �ت �ن �ت��اج ال� �ع ��ام ال � ��ذي ي �خ��رج به
املستمع إلى أسئلة الحضور ،هو أن
النسبية ،في آليتها املقترحة ،ال تزال
غ�ي��ر واض �ح��ة ،وأن ال�لام��رك��زي��ة حلم
ب�ع�ي��د امل �ن��ال «ل �ي��س ق�ب��ل أن يصبح
َ
دي ��ن ل�ب�ن��ان  100م�ل�ي��ار دوالر» ،كما
ّ
ع��ب��ر أح ��د امل �ش ��ارك�ي�ن .األخ �ي ��ر سأل
عن  100س��ؤال ّ
يكرر وزي��ر الداخلية
والبلديات أنه طرحها ّ على املعنيني
في الشأن البلدي ،ومثلت اإلجابات
ع �ن �ه��ا وث �ي �ق��ة ال �ع �م��ل األول � � ��ى نحو
قانون الالمركزية« .لم يطرح علينا
ّ
أح � ��د أي س � � � ��ؤال ،وال ن � �ع ��رف ماذا
ّ
يفعلون .أي ديموقراطية ه� ّ�ذه؟» .ما
اس�ت��دع��ى توضيحًا م��ن ممثل وزير
الداخلية ،املدير العام للوزارة العميد
ن� �ق ��وال ال� �ه� �ب ��ر ،إذ ق � ��ال إن القانون
امل�ت�ع�ل��ق ب��ال�لام��رك��زي��ة م�ن�ف�ص��ل عن
قانون االنتخابات .وقد بدا واضحًا
أن امل �ش��روع ال�ج��دي��د ب��ات يثير قلقًا
حقيقيًا ل��دى املعنيني باالنتخابات
امل �ق �ب �ل��ة ،م ��ع «اك �ت �ش��اف �ه��م» مساوئ
ال�ن�س�ب�ي��ة «ال � ّت ��ي ق ��د ت��أت��ي برؤساء
بلديات ال يمثلون أكثر من  %20من
أص ��وات ال�ن��اخ�ب�ين» ،ب�ع��دم��ا طاولت
األسئلة التفاصيل ،ب��دءًا ًمن طريقة
ت��رك �ي��ب ال �ل ��وائ ��ح وص � ��وال إل� ��ى آلية

احتساب النتائج.
وك ��ان يمكن خ�ل�ال ج�ل�س��ات املؤتمر
م�لاح �ظ��ة ان �ه �م��اك أح ��د الحاضرين
ب� � ��إج� � ��راء ح � �س� ��اب� ��ات ع � �ل ��ى الورقة
أم��ام��ه .ي�ل�ف��ت ض��اح �ك��ًا ،ل ��دى سؤاله
عما يفعله ،إل��ى «خ�ط��أ أس��اس��ي في
مشروع القانون» ،وذلك تعليقًا على
م��داخ�ل��ة رئ�ي��س الجمعية اللبنانية
لديموقراطية االنتخابات ،زياد عبد
الصمد ،التي ح��اول أن يشرح فيها
ال �ص �ي �غ��ة امل �ق �ت��رح��ة ل �ل �نّ�س�ب �ي��ة .فقد
ق��ال عبد الصمد« :تضخم النتيجة
مل �ص �ل �ح��ة ال �ل�ائ � �ح ��ة ال � �ت� ��ي حصلت
على أكبر ع��دد من األص��وات لتحوز
ن�ص��ف امل �ق��اع��د زائ � �دًا واح� � �دًا» .فيما
النص الوارد في القانون ،الذي أخذ
بالصيغة ال�ت��ي وضعتها الجمعية
بحسب عبد الصمد ،يقول« :في حال
ع ��دم ح �ص��ول إح � ��دى ال �ل��وائ��ح على
أكثرية مطلقة من األص��وات ،تعطى
ال�لائ�ح��ة ال�ت��ي حصلت على النسبة
األكبر من األص��وات ّ %51من مقاعد
امل �ج �ل��س ال� �ب� �ل ��دي ،وت� � � ��وزع املقاعد
ال�ب��اق�ي��ة ع�ل��ى ال�ل��وائ��ح األخ ��رى تبعًا
نالتها هذه اللوائح».
للنسب التي
ّ
والنصان خطأ يعلق امل�ش��ارك« :ألن
ال� �ـ %51ال تنصف امل�ج��ال��س البلدية

التي يكون عدد املقاعد فيها مزدوجًا
( 12أو  18أو  )24لكونها ستحصل
ع � �ل ��ى ن � �ص ��ف ع � � ��دد امل � �ق� ��اع� ��د فقط،
وستضطر إلى التحالف مع اآلخرين
لتحصل ع�ل��ى ال �ق��رار ،فيما تحصل
املجالس ال�ت��ي ي�ك��ون ع��دد مقاعدها
مفردًا ( 9أو  15أو  )21على األكثرية
املطلقة» .أما محاولة التصحيح من
خ�ل�ال امل�ط��ال�ب��ة بتضخيم النتائج،
بحيث تحوز الالئحة نصف املقاعد
زائدًا واحدًا ،فهو أمر يعطي البلديات
أعضائها مفردًا أكثر
التي يكون عدد ً
م��ن امل �ط �ل��وب .م �ث�ل�ا« ،ال�لائ �ح��ة التي
ي �ك��ون ع ��دد أع�ض��ائ�ه��ا  ،9ستحصل
ع�ل��ى  1 + 4.5م��ا ي �س��اوي  5.5أي 6
مقاعد ،فيما يفترض أن تحصل هذه
الالئحة على  5مقاعد فقط».
وأض� � ��اف« :ت� � ��راءى ل �ن��ا أن النسبية
صعبة ال�ف�ه��م بالنسبة ل�ل�ن��اسّ ،أما
اليوم فقد اكتشفنا أنه حتى الوزارة
والجمعية ل��م يفهماها وأخرجاها
بشكل خاطىء»
ّ
التخوف األب��رز ،ال��ذي ّ
تكرر على
أما
ل� �س ��ان أك� �ث ��ر م� ��ن ش� �خ ��ص ،ف �ه ��و أن
يسبب البحث في موضوع النسبية،
ب� � ��ل وك � � �ث� � ��رة ال � �ب � �ح� ��ث ف� � �ي � ��ه ،نسفًا
لالنتخابات.

