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بلديات
تحقيق

نبحا :البلدة التي
مجلس
أكثر من طبيعيةّ .
ملن ال يعلم ،قد تبدو األمور ُ ّ
شورى الدولة يوافق على طعن قدم إليه فيقضي بحل
بلدية ،ثم يبادر الوزير املعني إلى تكليف القائمقام إدارة
شؤون البلدة إلى حني انتخاب مجلس جديد ّ .لكن القصة
في نبحا ليست بهذه البساطة ،هي التي توزعت على
أربع بلديات ألسباب محض طائفية
البقاع ــ رامح حمية
أص ��در وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة والبلديات
زياد بارود في  4أيلول الجاري قرارًا
ّ
كلف بموجبه قائمقام بعلبك ،عمر
ياسني ،القيام بمهمات بلدية نبحا
ـــــ امل �ح �ف��ارة ،ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ق ��رار صادر
ع��ن مجلس ش��ورى ال��دول��ة ببطالن
االن�ت�خ��اب��ات فيها .ق��د ال ي�ك��ون ّهذا
آخ��ر ق��رار يصدر عن ب��ارود ،يتعلق
ب �ب �ل��دة ن �ب �ح��ا ،إال أن ��ه آخ ��ر م ��ا كان
يمكن توقعه بالنسبة إلى متابعي
ّ
ملف ه��ذه البلدة ،بمن ّ فيهم بارود
ن �ف �س��ه ،ال � ��ذي ف �ع��ل ك� ��ل م ��ا بوسعه
ل�ع��دم ال��وص��ول إل��ى ه��ذه الخاتمة،
ّ
حتى إنه لم يتردد في إلغاء وتعديل
قرارات سبق له أن أصدرها.
القصة تعود إلى عام  .1997تاريخ
امل � �ح � ��اوالت األول � � ��ى أله ��ال ��ي نبحا
إلنشاء بلدية .هذا املطلب لم يتحقق،
وح ��ال ��ت ال �س �ي��اس��ة دون� ��ه ّأك �ث��ر من
عشر سنوات .وعندما تحقق كانت
ال�ن�ت�ي�ج��ة ان �ق �س��ام ن�ب�ح��ا إل ��ى أربع
ّ
بلديات (املحفارة ،ال��دم��دوم ،القدام
والقليلة ـــــ ال�ح��رف��وش) على الرغم
من وحدتها العقارية.
ي ��روي م�ت��اب�ع��ون ل�ل�م�ل��ف أن � ُ�ه «بعد
ّ
أخذ ورد مع وزير الداخلية ،أبلغنا
اس �ت �ح��ال��ة إن � �ش ��اء ب �ل��دي��ة موحدة
ف��ي نبحا ألن ه�ن��اك ق��وى سياسية

الجامع في حي املحفارة والكنيسة في ّ
حي الدمدوم (األخبار)

س .ج

ّ
ّ
بارود :لم أتعرض لضغوط وهاجسي املصلحة العامة
ّ
وجهت «األخبار» هذه األسئلة إلى الوزير
ّ
حيثيات
زي��اد ب ��ارود لالستيضاح ع��ن
ال �خ�ل�اف ال �ق��ائ��م ف��ي ن�ب�ح��ا ـ�ـ�ـ�ـ�ـ املحفارة.
ننشرها كما وردت إلينا مطبوعة من
وزارة الداخلية:
ً
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ه ��ل ف �ع�ل�ا ت� �ع � ّ�رض ال ��وزي ��ر زياد
ب��ارود ،كما ينقل عنه أهالي نبحا
امل �ح �ف��ارة ،ل�ـ«ض�غ��ط ك�ب�ي��ر مارسته
جهات دينية لفصل نبحا الدمدوم
ونبحا املحفارة إلى بلديتني؟».
إن ال��وزي��ر زي��اد ب ��ارود ل��م ي�ت�ع� ّ�رض ّ
ألي
ضغط م��ن ّأي ك��ان بالنسبة إل��ى إنشاء
ب �ل��دي��ة ف��ي ن�ب�ح��ا ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال ��دم ��دوم ون �ب �ح��ا ـــــ
امل� �ح� �ف ��ارة ،ب ��ل ات �خ ��ذ ق� � ��راره ب� �ن � ً�اء على
وإنماء
م �ق �ت �ض �ي��ات امل �ص �ل �ح��ة ال �ع ��ام ��ةّ ،
امل� �ن ��اط ��ق ال� �ل �ب �ن ��ان �ي ��ة ،ال� �ل ��ذي ��ن يمثالن
هاجسه.
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ أق� ��دم ال ��وزي ��ر ب � ��ارود ع �ل��ى دعوة
الهيئات الناخبة في كل من بيروت
وال� �ب� �ق ��اع ب �ت ��اري ��خ  29آذار ،2010
فلماذا عاد ودع��ا الهيئات الناخبة
ف��ي نبحا ـــــ امل�ح�ف��ارة دع��وة خاصة
في  27نيسان؟ علمًا أنه في التاريخ
األول ت�ت��واف��ر م�ه�ل��ة ال�ش�ه��ر ،بينما
هي غير موجودة في الثانية ،وهذا
هو األم��ر ال��ذي استند إليه مجلس

شورى الدولة إلبطال االنتخابات.
وهل وقع في الخطأ بدعوة الهيئات
ّ
مشرعًا
الناخبة ،أم أن��ه ت��رك ال�ب��اب
أم � � ��ام ال � �ط� ��رف ال� �ض ��اغ ��ط لتقسيم
البلدة؟
ّ
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ إن دع � ��وة ال �ه �ي �ئ��ات ال �ن��اخ �ب��ة جرت
بتاريخ  ،2010/3/29وذل��ك بالنسبة الى
محافظتي بيروت والبقاع .إال أنه بعدما
ينّ
تب أن فصل القرية الى بلديتني ممكن
م��ن ك��ل ال �ن��واح��ي ال�س�ك��ان�ي��ة واملناطقية
وال�ع�م��ران�ي��ة ،ص��در ب�ت��اري��خ 2010/4/27
ق ��رار ب�ف�ص��ل ال�ب�ل��دي��ة إل ��ى اث�ن�ت�ين :نبحا
الدمدوم ونبحا املحفارة ،وذلك باالستناد
الى قانون البلديات ،وإلى الفقرة األخيرة
من املادة  78من قانون االنتخابات ،التي
تنص على ما حرفيته:
« ...ال ي�ج��وز تعديل ه��ذا ال�ت��وزي��ع خالل
األس � �ب� ��وع ال� � � لاّ�ذي ي �س �ب��ق ت ��اري ��خ إجراء
االن�ت�خ��اب��ات ،إ ألس �ب��اب ج��دي��ة وبقرار
معلل».
إن ما ج��رى هو خ��ارج إط��ار ه��ذه الفترة
املحددة أعاله (أي قبل  11يومًا من تاريخ
إجراء االنتخابات ال أسبوع).
ّ
إن األحكام الصادرة عن مجلس شورى
�دول��ة نحترمها بحرفيتها ،ل��ذل��ك فور
ال� ّ
ت �ب��ل �غ �ن��ا ال �ن �س �خ��ة ال �ص ��ال �ح ��ة للتنفيذ
أح�ل�ن��اه��ا ف ��ورًا ع�ل��ى م�ح��اف��ظ ال�ب�ق��اع من

دون مناقشة ّأي حيثية فيها ،وه��و ما
درجنا عليه بالنسبة إلى جميع األحكام
الصادرة عن القضاء.
وب��ال �ت��ال��ي ل ��م ي �ق��ع ّأي خ �ط��أ ف ��ي دعوة
الهيئات الناخبة ،ولم يترك الباب ّ
مشرعًا
أم��ام ّأي ط��رف يرغب في تقسيم البلدة،
وي �ق� ّ�رر إدخ ��ال البلدية ف��ي املحاكمة إذا
رأى موجبًا َّلذلك.
مل��اذا ل��م تبلغ البلدية ق��رار مجلس
ش � ��ورى ال� ��دول� ��ة؟ ومل� � ��اذا ل ��م يشرك
وزي��ر الداخلية املجلس البلدي في
ال ��رد ،علمًا أن��ه ال�ج�ه��ة املعنية وإن
بطريقة غير مباشرة.
ُ
ّ
ـــــ إن قرار مجلس شورى الدولة أبلغ كما
أسلفنا أع�ل�اه .وف��ي م��ا يتعلق بإشراك
املجلس البلدي ّ
بالرد ،فإن وزارة الداخلية
والبلديات ليست املرجع الصالح لذلك بل
مجلس شورى الدولة.
ّ
مل � ��اذا ل ��م ي �ب��ت م �ح��اف��ظ ال �بَ �ق ��اع ،أو
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،اس �ت �ق��ال��ت� ْ�ي حنا
ك�ي��روز ورون ��زا ك�ي��روز ،علمًا أنهما
كان قد استقاال بعد أربعة أيام من
االنتخابات؟
ـــــ إن املادة  30من قانون البلديات ّ
حددت
آلية محددة لكيفية بت استقالة الرئيس
أو نائب الرئيس أو العضو البلدي .وجاء
ف�ي�ه��ا «ت �ق��دم اس�ت�ق��ال��ة ال��رئ�ي��س أو نائب

ال��رئ�ي��س أو العضو ال�ب�ل��دي إل��ى املحافظ
ب ��واس� �ط ��ة ال �ق��ائ �م �ق��ام وت �ع �ت �ب��ر نهائية
م��ن ت��اري��خ ق�ب��ول�ه��ا ب �ق��رار م��ن املحافظ.
وإذا ل��م ي�ب��ت ب��ال�ق�ب��ول تعتبر االستقالة
ن �ه��ائ �ي��ة ب �ع��د م �ض��ي ش �ه��ر م ��ن تاريخ
ت �ق��دي��م اس �ت �ق��ال��ة ث��ان �ي��ة ت��رس��ل بكتاب
مضمون».
بلدية نبحا املحفارة معترضة على
ق��رار مجلس ش��ورى الدولة ،فلماذا
لم تساندها وزارة الداخلية في هذا
االع �ت��راض ،وه��ي منتخبة بطريقة
قانونية؟
ـــــ يمكن ّأي م�ت�ض� ّ�رر م��ن ق ��رار مجلس
شورى الدولة أن يراجع هذا املجلس وفقًا
للنصوص القانونية املرعية اإلج��راء ًإذا
ك��ان��ت ثمة أس�ب��اب قانونية ت��دع��و ،مثال،
إلى إعادة املحاكمة.
أم ��ا أن ت�س��ان��د وزارة ال��داخ�ل�ي��ة أي ��ًا كان
ف��ي االع�ت��راض على ق��رار قضائي ،فهو
موضوع ح��دوده القانون واألص��ول التي
ّ
نص عليها ،وقد التزمتها الوزارة.
ه��ل ص�ح�ي��ح أن ه �ن��اك ن �ق��ل نفوس
من ّ
بشري إلى عيون أرغش إلنشاء
بلدة مستقلة؟
ليس صحيحًا على اإلطالق جملة
ـــــ هذا ً
وتفصيال ،ال في املنطقة املذكورة وال في
سواها.

ت�ع�ت��رض عليها ،وال ب��د م��ن إنشاء
ّ
عدة بلديات ،مع تعهد منه باملوافقة
ع�ل��ى إن �ش��اء ات �ح��اد ب �ل��دي��ات نبحا.
ولكن كان هناك صعوبة في إنشاء
خ�م��س ب �ل��دي��اتّ ،إم ��ا ل�ص�غ��ر بعض
البلديات كالقليلة وال�ح��رف��وش ،أو
ل�ل�ت��داخ��ل ال �ع �ق��اري ك�م��ا ه��ي الحال
ً
بناء عليه
بني املحفارة وال��دم��دوم.
ق� َّ�رر ب��ارود تقسيم نبحا إل��ى ثالث
ب�ل��دي��ات ،ه��ي :امل�ح�ف��ارة ـــــ الدمدوم،
القليلة ـــــ الحرفوش ،والقدام» .هكذا
ّ
كرت القرارات بدءًا من  29آذار ،2010
الرقم
ت��اري��خ إص� ��دار ب� ��ارود ال �ق��رار ّ
 426القاضي بإنشاء بلدية مركبة
تحمل اسم «نبحا الدمدوم ونبحا
املحفارة» في محافظة البقاع .وفي
ُ
 8نيسان دع�ي��ت الهيئات الناخبة
ف ��ي ال �ب �ق��اع ب �م��وج��ب ال� �ق ��رار الرقم
.503
ً
«بناء على االعترضات الواردة
لكن،
إل��ى ال ��وزارة واملتعلقة بطلب فصل
ن�ب�ح��ا ال ��دم ��دوم ع ��ن «ب �ل��دي��ة نبحا
ال ��دم ��دوم ون�ب�ح��ا امل �ح �ف��ارة» أصدر
ب��ارود ق��رارًا ج��دي�دًا ف��ي  20نيسان،
يحمل ال��رق��م  ،604ويلغي بموجبه
ال � �ق� ��رار  ،426وي �ق �س��م ب� �ل ��دة نبحا
امل � �ح � �ف� ��ارة ون� �ب� �ح ��ا ال� � ��دم� � ��دوم إلى
ّ
بلديتني .في  26نيسان  2010صدر
ال�ق��رار ال��رق��م  642القاضي بتعديل
القرار  503املتعلق بدعوة الهيئات

إضاءة

تقسيمها إلى أربع بلديات،
ال تقتصر مشكلة نبحا على
ّ
وال على طعن انتخابي هو محل اعتراض الطرف
ّ
املتضرر .املشكلة األبرز تكمن ّفي مشاعات منطقة
ّ
نبحا العقارية ،التي هي اليوم محل أخذ ورد بني أهالي
املنطقة .وهناك شائعات كثيرة يتناقلها األهالي
عن نيات ّ
ضم هذه املشاعات إلى أقضية أخرى.
ّ
يذكر أن وزير الداخلية زياد بارود كان قد أشار إلى
املشاعات في القرار الرقم  ،604الذي ألغى فيه القرار
 ،426وفصل بموجبه بلدة نبحا الدمدوم عن «بلدية
نبحا الدمدوم ونبحا املحفارة» .فقد جاء في املادة
 4من هذا القرار« :تبقى املشاعات العائدة لهذه
البلديات ( )...خارج النطاق اإلداري للبلديات األربع،
على أن تقوم بإدارتها الحقًا لجنة مشاعية أو اتحاد
بلدي ّ
يضم هذه البلديات في حال إنشائه وفقًا ألحكام
قانون البلديات».

