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أخبار
◄ التحقيق في ّ
الهبارية
ّ

التنوع في المجلس
ّ
البلدي غير صحي
إلنجاح العمل اإلنمائي
حاجة إلى
شرح آليات االقتراع
للمرشحين والناخبين
على حد سواء

الالئحة أو تلك .املدينة مقسمة إلى
ّ 16
حيًا والنسبية ال يمكنها تأمني
التمثيل الصحيح لها ،ع��دا مراعاة
ال �ح �ص��ص امل ��ذه �ب �ي ��ة» ،م �ع �ت �ب �رًا أن
االق� �ت ��راح «ت��رك�ي�ب��ة مستعصية وال
ي�م�ك��ن إج � ��راء االن �ت �خ��اب��ات البلدية
ع �ل��ى أس ��اس ��ه» ،داع� �ي ��ًا إل ��ى تقسيم
امل��دن ال�ك�ب��رى إل��ى أح�ي��اء و«ك��ل ّ
حي
ينتخب ممثليه».
ب � ��دوره ،ي ��رى رئ �ي��س ب�ل��دي��ة بعلبك،
ب �س��ام رع ��د ،ف��ي إج� ��راء االنتخابات
ال � �ب � �ل ��دي ��ة ع � �ل ��ى أس � � � ��اس النسبية

ً
«م� �ش ��روع ��ًا م �س �ت �ح �ي�ل�ا م� ��ا بيزبط
معنا هون ببعلبك وفي كل لبنان».
يضيف أن القانون املقترح سيؤدي
�داث ق �ل��اق � ��ل ومشاكل،
إل � � ��ى «إح � � � � � � ُ
فالقانون ،إذا ط ّبق ،سيحدث مشاكل
ّ
الجب العائلي الواحد.
عائلية ،داخل

ن �ح��ن ن �ع��ان��ي اآلن م �ش��اك��ل طائفية
ومذهبية ف��ي االن�ت�خ��اب��ات البلدية،
ف�ك�ي��ف س�ي�ك��ون وض�ع�ن��ا إذا اعتمد
ق ��ان ��ون ال �ن �س �ب �ي��ة؟» .وي �ط��ال��ب رعد
بتقديم ش��رح مسهب لـ«اآللية التي
ستعتمد .كيف سنوفق بني النسبية

ً
وال �ك��وت��ا ال�ن�س��ائ�ي��ة م �ث�ل�ا ،وم ��ن من
العائالت ستقبل بأن يكون ممثلها
ف��ي آخ��ر ال�لائ �ح��ة؟» .وي�ُش�ي��ر إل��ى أن
«النسبية في بعلبك ال تصرف ،وإذا
ّ
متنوع
ُصرفت ووصل مجلس بلدي
ف��إن الفضيحة ستكون ف��ي املجلس
ال �ب �ل��دي» .ل��ذل��ك يعتبر أن النسبية
«ت �ن �ج��ح ف��ي االن �ت �خ��اب��ات النيابية
ال ال�ب�ل��دي��ة .أع�ت�ق��د أن األم ��ر بحاجة
إل� ��ى امل ��زي ��د م ��ن ال� � ��درس والنقاش،
فاألحزاب في االنتخابات البلدية ال
يمكنها ف��رض رأيها على العائالت
وح�ص�ص�ه��ا ف��ي امل �ج��ال��س البلدية،
وإذا ن �ج �ح��ت ف�س�ت�س�ه��م ب �ش �ك��ل أو
ب��آخ��ر ف��ي تقسيم ال�ع��ائ�لات وإنتاج
حاالت عدائية في البيت الواحد».
ه � ��ذه األع� � � ��راف امل �ت �ب �ع��ة ف ��ي معظم
م��دن لبنان وب�ل��دات��ه وق ��راه ،تتوسع
م��روح �ت �ه��ا ف ��ي ال� �ح ��وارت الشعبية
حول القانون االنتخابي على أساس
النسبية .ويقول رئيس نادي الحدود
في مجدل عنجر نضال خالد الذي
ن�ظ��م ن��ادي��ه م�ج�م��وع��ة ح � ��وارات بني
الشباب حول نظم انتخابية متنوعة
إن االقتراح« ،رغم أهميته في تطوير
إال
ا ّل� �ن� �ظ ��ام ال �س �ي��اس��ي ال �ل �ب �ن��ان��يّ ،
أن تطبيقه ع�ل��ى ال�ب�ل��دي� ّ�ات ف��ي ظل
غ �ي��اب األح � � ��زاب وت� �ج ��ذر العائلية

وال� �خ� �ي ��ارات االن �ت �خ��اب �ي��ة املرتبطة
ب��ال�ق��رب��ى وال �ح��اج��ة امل ��ادي ��ة وشراء
األصوات ،يجعله عائقًا أمام تطوير
ّ
الخيارات البلدية املقدمة من وزير
ال��داخ �ل �ي��ة .ف��االق �ت��راح دون ��ه عقبات
أب� ��رزه� ��ا م ��زاج� �ي ��ة رئ� �ي ��س الالئحة
وترتيب أسماء املرشحني في الئحته
واألع� � � � ��راف ف ��ي ق ��ران� ��ا ومجتمعنا
املحلي» .ويؤكد أن اعتماد النسبية
ف��ي ال �ب �ل��دي��ات «ي �ح �ت��اج إل ��ى نقاش
واف للمرشحني
مستفيض وش��رح ٍ
والناخبني على حد سواء».
وي��رى الناشط ف��ي املجتمع املدني،
ول �ي ��د م ��رس ��ل ،أن اق � �ت ��راح القانون
«حركة تقدمية ثورية يجب أن ّ
تعمم
ّ
على ك��ل االستحقاقات االنتخابية،
ن� �ي ��اب� �ي ��ة ،ب � �ل ��دي ��ة ،ن� �ق ��اب� �ي ��ة وحتى
حزبية» .وفيما يعترف بأن النسبية
«ت�ث�ي��ر ال�ق�ل��ق ال �ي��وم ألن ال�ش�ع��ب لم
يطلع على القانون بعد» ،إال أنه يرى
أنها «تساهم في لجم العمل العائلي
وال�ع�ش��ائ��ري وال�ق�ب�ل��ي امل�ت�ح�ج��ر في
نفوس الناس ملصلحة تجمعات لها
الرؤية عينها وقد تنتج منها أحزاب
وطنية لها ب��رام��ج جيدة ف��ي العمل
العام واإلنمائي البعيد عن املصالح
الشخصية والفئوية».
بدورها ،ترى الناشطة في املجتمع
امل ��دن ��ي ال �ب �ق��اع��ي ك �ل��ودي��ت الحايك
أن ال� �ق ��ان ��ون امل� �ق� �ت ��رح ي �ح �ت��اج إلى
ت ��وض� �ي� �ح ��ات أك � �ث� ��ر وآل� � �ي � ��ات أكثر
سالسة .لكنها تؤكد أنها «باملطلق»
مع االقتراح ألنه «خطوة نوعية نحو
اإلص�لاح الحقيقي ،وبالتالي علينا
تطبيقه لنرى مفاعيله على نظامنا
ّ
بأمس الحاجة
االنتخابي الذي هو
إل ��ى إص�ل�اح ك�ب�ي��ر ،وخ �ص��وص��ًا أنه
يضمن حق األقلية في التمثيل ألن
وج��وده��ا ف��ي ال�ب�ل��دي��ة ي�ك��ون صمام
أم� ��ان ي�ع�ط��ي ن�ك�ه��ة ص�ح�ي��ة للعمل
اإلنمائي ويمنع التفرد بالرأي».

تقرير

ّ َ
هل من صيغة للبلديات املركبة؟ أردة نموذجًا
أردة ـــ فريد بو فرنسيس
ّ
قضاء زغرتا ،واحدة
تعد بلدة أردة ـــــ ّ
م��ن  53ب �ل��دي��ة م��رك �ب��ة ت��واج��ه اليوم
االس� �ت �ح �ق ��اق االن� �ت �خ ��اب ��ي بارتباك
واض� � � ��ح .ص �ح �ي��ح أن آل� �ي ��ة اعتماد
النسبية ال ت � لاّ�زال ّ ض�ب��اب�ي��ة بالنسبة
املشكلة تتضاعف
إلى الجميع ،إ أن
ّ
في هذه البلدات ،في ظل عدم وجود
كيف
ص �ي �غ��ة واض � �ح ��ة ت� �ش ��رح ل �ه��م ّ
س�ت�ج��ري االن �ت �خ��اب��ات .وي�لاح��ظ كل
م ��ن ي� �ط ��رح األس� �ئ� �ل ��ة ع �ل��ى ّ
القيمني
على اللوائح االنتخابية في البلدات
األربع ارتباكًا واضحًا.
ف��ي السابق ك��ان ّالنقاش االنتخابي
ع �ن��ده��م ال ي �ت �خ��ط��ى ال � �س� ��ؤال ّ
عمن
س �ي �ك��ون رئ �ي �س��ًا ل �ل �ب �ل��دي��ة ،وإمكان
امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى اخ� �ت� �ي ��اره م ��ن خارج
أردة ،وه��ذا م��ا ت� ّ
�وص��ل إليه األهالي،
ّ
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��أم �ل��ون ال �ت��وص��ل إلى
انتخاب مجلس بلدية ّ بالتزكية .أما
ال �ي��وم ،ف��ال�ن�ق��اش ي�ت��رك��ز ع�ل��ى اآللية
البلدات
ال��واج��ب
اعتمادها لتحافظ َ
ّ
تتكون منها بلدية أردة
األرب��ع التي
ع �ل� ّ�ى ت�م�ث�ي�ل�ه��ا امل �ت �ع ��ارف ع �ل �ي��ه في
ظ� ��ل ال �ق ��ان ��ون امل �ق �ت ��رح ،ب �ح �ي��ث بات
ي�م�ك��ن ال �ي��وم ال�ح��دي��ث ع��ن مرحلتني

ت�ع�ي�ش�ه�م��ا ال �ب �ل��دة :م��ا ق �ب��ل مشروع
قانون االنتخابات ،وما بعده.
وي �ب ��دو ل ��دى ال �ح��دي��ث م ��ع املهتمني
بالشأن االنتخابي أن النسبية باتت
ت �ف��رض ن�ف�س�ه��ا ك�م�ع�ض�ل��ة حقيقية،
بسبب صعوبة تركيب ال�ل��وائ��ح في
ّ
ظ��ل النسبية ضمن الالئحة املقفلة،
املترافقة مع الكوتا الجندرية .لذلك،
ي�ب� ّ�رر القيمون على تركيب اللوائح
تتألف منها
البلدات األرب��ع التي َ
في َ
ب�ل��دي��ة أردة (أردة ،ح��رف أردة ،بيت
ع ��وك ��ر ،وب �ي��ت ع �ب �ي��د) ع ��دم قدرتهم
على إعطاء إجابة عن كيفية تركيب
ال �ل��وائ��ح «ب��أن��ه ل��م ُي�ع�ت�م��د إل ��ى اآلن
القانون ال��ذي ستجري على أساسه
االنتخابات البلدية».
ّ
املحامي طونيّ املارديني ،ابن
إال أن
َ
بلدة حرف أردة ،واملطلع على آليات
ت �ك��وي��ن ال �ل��وائ��ح ي�لّ�ف��ت إل ��ى ً «أهمية
النسبية التي ستوفر تمثيال أفضل
ملختلف العائالت أو األح��زاب ضمن
ال �ب �ل��دة ال� ��واح� ��دة ،وب��ال �ت��ال��ي تخلق
م �ج �ل �س��ًا ب �ل� ّ
�دي��ًا ب �ت�ل�اوي��ن مختلفة،
ّ
وت � ��ؤدي إل ��ى وض ��ع ض��واب��ط للعمل
البلدي لجهة عدم الجنوح واالستئثار
بالقرارات وتوزيع الخدمات بصورة
استنسابية ،كما يحصل حاليًا في

ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ب �ل��دي��ات ،ن�ت�ي�ج��ة فوز
الئ �ح��ة ب�ك��ام�ل�ه��ا ت�ن�ت�م��ي إل ��ى فريق
واح��د ضمن ال�ق��ري��ة» .ل �ك��ن ...يضيف
النسبية مشكلة
امل��اردي �ن��ي« ،تخلق
ّ
كبيرة ف��ي البلديات امل��رك�ب��ة ،أي تلك
ال �ت��ي ت �ض��م ق ��رى ع ��دة ل�ج�ه��ة توفير
ت �م �ث �ي��ل ك� ��ل ق ��ري ��ة ب �ح �س��ب الحصة
العائدة إليها ،ولجهة تمثيل الكوتا
النسائية (الجندرية) في املجلس».
امل�ث��ال َاألوض��ح ع��ن ه��ذه املشكلة هو
بلدية أردة ،التي تضم أربع قرى هي
أردة ،ح��رف أردةّ ،بيت ع��وك��ر ،وبيت
عبيد ،حيث «يتوزع املجلس البلدي
ع�ل��ى ال�ش�ك��ل اآلت� ��ي 9 :أع �ض��اء ّلبلدة
أردة 4 ،لبلدة ح��رف أردة 1 ،لكل من
بيت عوكر وبيت عبيد .والحال هذه،
ت�ط��رح األس�ئ�ل��ة ال�ت��ال�ي��ة :ك� ُي��ف يمكن
توفير التوزيع بحسب ما ذكر أعاله،
ط��امل��ا أن ��ه س�ي�خ�ض��ع ُآلل �ي��ة االقتراع
ال �ن �س �ب��ي؟ وك �ي��ف س ��ت ��درج األسماء
لجهة تمثيل
ضمن الالئحة نفسها
ّ
ال �ق��ري �ت�ي�ن ال �ص �غ �ي��رت�ي�ن ك� ��ل واحدة
بعضو ،وحرف أردة بأربعة أعضاء».
ويبدي املارديني تخوفه من أن يؤدي
إدراج أسماء املرشحني املنتسبني إلى
إح��دى ه��ات�ين ال�ق��ري�ت�ين ،إل��ى وصول
أكثر من عضو إل��ى املجلس البلدي،

لاّ
ّ
فيما «ال يحق لهما إ بعضو واحد،
كما أنه قد يؤدي إلى وصول أكثر من
أرب �ع��ة ُأع �ض��اء م��ن ب�ل��دة ح��رف أردة.
أما إذا أدرج االس��م في آخر الالئحة،
ف �س �ي �ن �ت��ج م �ن��ه ح ��رم ��ان ب �ي��ت ُعوكر
وب �ي��ت ع �ب �ي��د ال �ت �م �ث �ي��ل ،وق� ��د تحرم
بلدة حرف أردة التمثيل الصحيح»،
األم ��ر ن�ف�س��ه ي�ن�ع�ك��س ع�ل��ى التمثيل
النسائي« ،كيف يمكن توفير وصول
 %20من النساء ،وما هو الخلل الذي
ق ��د ي �ن �ج��م ع �ّ�ن ه� ��ذا ال� �ت ��وزي ��ع ضمن
البلديات املركبة؟» .كما يطرح السؤال
ال��ذي ّ
يكرره الجميع« :إذا كان إعالن
الناجحني سيجري بموجب ترتيب
األس� �م ��اء ض �م��ن ال �ل ��وائ ��ح ،م ��ا يعني
ب��ال �ت��أك �ي��د أن األس� �م ��اء امل ��درج ��ة في
آخ��ر ك��ل الئحة ل��ن يتمكن أصحابها
م��ن ال �ف��وز م�ه�م��ا ك��ان ش�ك��ل البلدية،
ف�ه��ل سيقبل ه ��ؤالء ،أو م��ن يمثلون
م��ن ع��ائ�لات أو ت�ج� ّ�م�ع��ات أو أحزاب
أن ت�ك��ون أس�م��اؤه��م م��درج��ة ف��ي آخر
الالئحة؟».
ّ
لكل هذه األسباب ،يرى املارديني أن
صعبة التطبيق «وق��د يكون
املسالة
ُ
من املفيد أن تؤخذ هذه األمور بعني
االع� �ت� �ب ��ار ق �ب��ل إق� � ��رار ه� ��ذا املشروع
بصيغته النهائية».

ع�ل�م��ت «األخ � �ب ��ار» أن وزارة الداخلية
استمعت إلى رئيس بلدية ّ
الهبارية علي
ّ
عيسى ،في شأن الشكوى املقدمة ضده
م ��ن ج��ان��ب ع ��دد م ��ن أع �ض ��اء املجلس
ال�ب�ل��دي (راج ��ع «األخ �ب��ار» ت��اري��خ) .وقد
أح ��ال ��ت ال � � � ��وزارة ط �ل �ب��ًا ع �ل��ى املحكمة
ال�ع�س�ك��ري��ة تطلب ف�ي��ه إي��داع �ه��ا نسخة
طبق األص��ل ع��ن ال �ق��رار ال �ص��ادر بحق
ك��ات��ب ب �ل��دي��ة ال �ه� ّ�ب��اري��ة ال �س��اب��ق ،ذيب
محمد عيسى ،بتهمة التعاون مع العدو
اإلسرائيلي والتعامل معه .كما طلبت
م ��ن م �ح��اف��ظ ال �ن �ب �ط �ي��ة إج� � ��راء تحقيق
ّ
مفصل مع أعضاء املجلس البلدي في
موضوع إخفاء امللف الشخصي لذيب
عيسىً .وذكر متابعون للقضية ،التي
تثير جدال واسعًا في الهبارية ،أن رئيس
البلدية كان قد أرسل قبل فترة إلى سلفه
يسأل عن امللف الوظيفي الخاص بذيب
عيسى ،لتحديد قيمة تعويضه «علمًا
ب��أن��ه ّه��و رئ�ي��س البلدية ،وه��و املسؤول
عن كل امللفات املوجودة فيها».
علي أبو قيس ،أحد أعضاء البلدية الذين
ت �ق� ّ�دم��وا ب��ال �ش �ك��وى ،ي��ؤك��د االستمرار
ف �ي �ه��ا ،رف� �ض ��ًا مل �ن��ح ال� �ك ��ات ��ب السابق
ت �ع��وي �ض��ًا ،وخ �ص ��وص ��ًا أن � ��ه تقاضى
ت�ع��وي�ض��ًا م��ال�ي��ًا م��ن اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين عن
سنوات تعامله معهم.

◄ بارود يلتقي الحملة
املدنية

ن �ق ��ل امل� �ن � ّ�س ��ق ال � �ع� ��ام ل �ل �ح �م �ل��ة املدنية
لإلصالح االنتخابي ،زياد عبد الصمد،
عن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
ق��ول��ه إن م �ش��روع ق��ان��ون االنتخابات
البلدية واالختيارية بحكم املنتهي "وهذا
امل �س ��اء (أم � ��س) س�ي�ج�ت�م��ع ال ��وزي ��ر مع
اللجنة املكلفة ّ
بت اقتراح هيئة اإلشراف»،
ّ
متمنيًا «على مجلس ال��وزراء أن ينتهي
غدًا من هذا النقاش املاراتوني ،ويحيل
مشروع القانون على مجلس النواب".
وأك ��د ع�ب��د ال�ص�م��د إث��ر ل�ق��اء ج�م��ع وفد
ال �ح �م �ل��ة امل��دن �ي��ة ل�ل�إص�ل�اح االنتخابي

للكوتا النسائية،
والهيئة الوطنية الداعمة ّ
ببارود« ،ضرورة إقرار كل اإلصالحات
ال� � � ��واردة ف ��ي م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون» ،كما
طالب «مجلس النواب بعقد ورشة عمل
ّ
املعنية
سريعة في إطار اللجان النيابية
كي ينتهي إقرار القانون باإلصالحات
التي انتهى منها مجلس ال��وزراء ،وكي
تحصل االنتخابات في موعدها» .وأكد
أن الحملة املدنية والهيئة الداعمة للكوتا
ال�ن�س��ائ�ي��ة ض��د ّأي ت��أج �ي��ل «وسندفع
بعشرة نواب على األقل إلى تقديم طعن
أم ��ام امل�ج�ل��س ال��دس �ت��وري ف��ي قانونية
تأجيل االنتخابات».
ت�ف�ت��ح «ب �ل��دي��ات» ال �ب��اب أم ��ام املواطنني
وامل� �ه� �ت� �م�ي�ن ب ��ال � �ش ��أن ال � �ب � �ل ��دي لنشر
م�لاح�ظ��ات�ه��م وآرائ �ه��م وذل ��ك م��ن خالل
م��راس �ل��ة «األخ � �ب� ��ار» م �ب��اش��رة أو عبر
البريد االلكتروني:
baladiyat@al-akhbar.com

