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بلديات
أربع
إلى
انقسمت
ّ
الناخبة ف��ي ال� ّب�ق��اع ،وت�ح��دي��د عدد
األعضاء في كل منها.
ب� �ن � ً
�اء ع ��ل ذل� ��ك ج� ��رت االنتخابات
البلدية في البقاع في  9أيار .وبعد
أرب �ع ��ة أش �ه��ر ف �ق��ط ،ت �ح��دي �دًا ف ��ي 4
أي�ل��ول ال �ج��اري ،أص��در ب ��ارود قرارًا
قضى بتكليف قائمقام بعلبك عمر
ّ
بمهمات بلدية نبحا
ياسني القيام
ـــــ امل �ح �ف��ارة ،ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ق ��رار صادر
م��ن مجلس ش��ورى ال��دول��ة ببطالن
االنتخابات فيها.
هذا القرار فاجأ أهالي املحفارة ،التي
ل��م ي�ك�ت��ب لبلديتها االس �ت �م��رار في
عملها ال��ذي شرعت به بعد انتهاء
واالختيارية
االن�ت�خ��اب��ات ال�ب�ل��دي��ة ّ
ف ��ي أي � ��ار امل� ��اض� ��ي .وي� ��ؤك� ��د رئيس
بلدية نبحا ـــــ ّ املحفارة ناهد كيروز
ل�ـ«األخ�ب��ار» أن ق��رار وزي��ر الداخلية
وال � �ب � �ل � ��دي � ��ات ج � � ��اء ن� �ت� �ي� �ج ��ة طعن
ّ
ت �ق��دم ب��ه أش �خ��اص م��ن ال�ب�ل��دة بعد
خسارتهم ف��ي االنتخابات البلدية
ّ
األخ �ي��رة ،م �ش��ددًا على أن ّ «القانون
إل ��ى ج��ان��ب ال �ب �ل��دي��ة ،ل �ك��ن الضغط
ال �س �ي��اس��ي وال ��دي� �ن ��ي ك �ب �ي��ر جدًا»،
مشيرًا إل��ى ورود مغالطات كثيرة
ّ
في سياق الطعن املقد ًم إلى مجلس
ش��ورى ال��دول��ة ،إض��اف��ة إل��ى العديد
من التساؤالت التي هي برسم وزير
الداخلية.
كيروز يعود إلى أصل الحكاية ،وهو
ت��اري��خ ص��دور ق� ّ�رار وزي��ر الداخلية
بإنشاء بلدية مركبة اسمها «نبحا
املحفارة» ،وبلدية
ال��دم��دوم ونبحا
ً
في ّ«نبحا القدام» ،إضافة إلى بلدية
م��رك�ب��ة ف��ي «ال�ق�ل�ي�ل��ة والحرفوش»،
ث��م ال �ع ��ودة ع��ن ه ��ذا ال �ق ��رار وفصل
بلدية نبحا املحفارة ( 9أعضاء) عن
ب�ل��دي��ة ن�ب�ح��ا ال��دم��دوم (15عضوًا).
يشتك أحد من
ويقول كيروز إنه لم
ِ
ق��رار الدمج «ف��ي الوقت ال��ذي ّ
تذرع
ف�ي��ه ال��وزي��ر ح�ي�ن�ه��ا ،أم ��ام وف ��د من

ّ
آل أم �ه��ز وح��دش �ي �ت��ي ،ب� ��أن ضغطًا
كبيرًا مورس عليه من جانب جهات
دي� �ن� �ي ��ة ال س� �ي ��اس� �ي ��ة ح� �ت ��ى اتخذ
سمح
ال �ق��رار ب��ال�ف�ص��ل» .ه��ذا األم ��ر ّ
ب�ت�ق� ًس�ي��م ال �ب �ل��دة ال �ت��ي ك��ان��ت تمثل
مثاال للعيش املشترك إل��ى قسمني:
ن �ب �ح��ا ال� ��دم� ��دوم (ع ��ائ�ل�ات أم �ه��ز ـــــ
وه �ب��ي) ون�ب�ح��ا امل �ح �ف��ارة (عائالت
ك �ي��روز ـــــ ح��دش�ي�ت��ي ـــــ الضناوي).
وي�ل�ف��ت ك �ي� ّ�روز إل��ى أن ال�ب�ل��دة التي
ك ��ان ��ت «ك� � ��ل ع �م ��ره ��ا ال ت �م � ّ�ي ��ز بني
امل�س�ل��م وامل �س �ي �ح��ي ،وال �ت��ي ال يزال
جامع املسلمني فيها كائنًا في حي
امل�ح�ف��ارة ،وكنيسة م��ار مطانيوس
للمسيحيني كائنة في ّ
حي الدمدوم،
جرى تقسيمها بطريقة يستغربها
األهالي».
وإلغاؤه بالقرار
،462
القرار
إصدار
ّ
 ،604هما ما ّ
سبب حل البلدية كما
ّ
الدعوة
ي�ق��ول ك�ي��روز« .وج��ه ب��ارود ّ
إل ��ى ال�ه�ي�ئ��ات ال�ن��اخ�ب��ة ف��ي ك ��ل من
محافظتي ب�ي��روت وال�ب�ق��اع ف��ي 29
آذار  ،2010إال أن��ه عمد بعدها إلى
إص � � ��دار ق � ��رار ب �ت ��اري ً��خ  27نيسان
ّ
وجه فيه دعوة خاصة إلى الهيئات
ال� �ن ��اخ� �ب ��ة ف� ��ي ن �ب �ح��ا ـ �ـ �ـ �ـ �ـ املحفارة
لالنتخاب» ،مشيرًا إلى أن التاريخ
ّ
األخير مثل «الثغرة» التي استغلها
أش � �خ� ��اص م� ��ن ال�ل�ائ� �ح ��ة املنافسة
وامل��دع��وم��ة م��ن ال �ق ��وات اللبنانية،
ّ
وت�ق��دم��وا على أساسها بطعن إلى
�ورى ال � ��دول � ��ة ،إلبطال
م �ج �ل��س ش � � � ّ
االنتخابات وحل البلدية».
ي ��وض ��ح ك� �ي ��روز أن «ال� �ث� �غ ��رة التي
ّ
اس �ت �غ �ل �ت �ه��ا ال �ج �ه��ة ال� �ت ��ي تقدمت
بالطعن إل��ى مجلس ش��ورى الدولة
ف��ي ال �ق ��رار رق ��م  ،642أن ال ��وزي ��ر لم
يحترم فيه املهلة القانونية لدعوة
ال�ه�ي�ئ��ات ال �ن��اخ �ب��ة» ،وي �ض �ي��ف« :ال
أري��د أن أح� ّ�م��ل ض�م�ي��ري ،لكن وزير
ال��داخ �ل �ي��ة (راج � ��ع ت��وض �ي��ح الوزير

أدن� ��اه) رج��ل ق��ان��ون وم �ح��ام ل��ه باع
ط��وي��ل ف��ي األم� ��ور ال �ق��ان��و ُن �ي��ة ،فهل
من املمكن أن يخطئ خطأ كهذا؟!».
ف��ي رأي ��ه ،وف��ق م��راج�ع��ات قانونية:
«ال� �ق ��ان ��ون ال ُي� �ل ��زم ال ��وزي � ً�ر بدعوة
ال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال� �ن ��اخ� �ب ��ة م � � ��رة جديدة
ل�ك��ون��ه دع��اه��ا دع ��وة ع� ّ
�ام��ة بتاريخ
 ،2010/3/29وبالتالي ف��إن ذريعة
ال� � ��دائ� � ��رة ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ف � ��ي القوات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال� �ت ��ي ص ��اغ ��ت الطعن
ّ
وقدمته إلى مجلس شورى الدولة،

مقدمو الطعن هم
ّ
أصر على
من
أنفسهم
ّ
تقسيم البلدية إلى
اثنين
هل أخطأ بارود وأصدر
قرارًا من خارج المهلة
القانونية؟

ب ��اس ��م األش� � �خ � ��اص ال� ��ذي� ��ن طلبوا
تقسيم ال�ب�ل��دة إل��ى ق�س�م�ين ،ليست
في محلها القانوني ،وخصوصًا أن
ذريعتهم كانت أن املهلة قصيرة ولم
جهة
يتمكنوا من تأليف الئحة» .من َّ
ثانية ،يلفت كيروز إلى أنه «لم تبلغ
البلدية الطعن نهائيًا بغية إعداد
ّ
رد ع�ل�ي��ه ،ك�م��ا ًأن �ن��ا ان�ت�ظ��رن��ا وزير
ّ
الداخلية طويال إلشراكنا في الرد،
وخصوصًا أننا الجهة املعنية».
ّ
ً
بناء على ذلك ،تقدم املجلس البلدي

ب� ��اع � �ت� ��راض أم � � ��ام م �ج �ل��س شورى
ال��دول��ة ،وبطلب إل��ى وزي��ر الداخلية
ي�ط�ل��ب م�ن��ه ف�ي��ه وق��ف تنفيذ قراره
ت�ك�ل�ي��ف ال �ق��ائ �م��ام ال �ق �ي��ام بمهمات
ّ
ال �ب �ل��دي��ة إل ��ى ح�ي�ن ب ��ت االعتراض.
وي � �ب� ��دو امل� �ع� �ت ��رض ��ون واث � �ق�ي��ن من
حججهم القانونية التي ّ
ضمنوها
ّ
اع� �ت ��راض� �ه ��م ،وف �ي �ه ��ا «وج � � ��وب رد
مراجعة إبطال ال�ق��رار املطعون فيه
الرقم  642لعدم وروده كدفع ضمن
ٍ
م��راج�ع��ة تتعلق بصحة االنتخاب
ّ
( )...ألن ال�ج�ه��ة املستدعية تقدمت
بمراجعة إبطال صريحة وواضحة
ومباشرة للقرار املطعون فيه الرقم
 642أم ��ام ق��اض��ي االن �ت �خ��اب ،وهذا
ي �خ��ال��ف ق ��واع ��د األص� � ��ول املتصلة
ب ��ال� �ن� �ظ ��ام ال� � �ع � ��ام ،ألن� � ��ه ك� � ��ان على
الجهة الطاعنة أن تجعل موضوع
امل��راج�ع��ة األس��اس��ي الطعن بصحة
االن�ت�خ��اب أو العملية االنتخابية،
وأن ت��دف��ع أم� ��ام ق��اض��ي االنتخاب
ب�ع��دم م�ش��روع�ي��ة ق ��رار ت�ع��دي��ل قرار
دعوة الهيئات الناخبة».
كذلك ي��رى املعترضون «وج��وب رد
مراجعة إبطال القرار املطعون فيه
ال��رق��م  642الن�ع��دام أي تأثير ل��ه في
ال�ع�م�ل�ي��ة االن� لاّت�خ��اب�ي��ة ،ف��ال�ق��ان��ون ال
ُيلزم الوزارة إ بذكر تاريخ العملية
االنتخابية وتعيني مراكز االقتراع
فقط ،ف��إذا ما حصلت تغييرات في
تركيبة البلديات لناحية التجزئة
قرار
أو الجمع ،واستوجبت إصدار ِّ
ت�ع��دي�ل��ي ج��دي��د ،ف ��إن ه ��ذا ال يؤثر
ف��ي ت��اري��خ االن�ت�خ��اب وال��دع��وة إلى
ّ
إج��رائ �ه��ا ال �ت��ي ت �ح ��ددت ف��ي القرار
السابق .ولهذا ف��إن ال�ق��رار املطعون
ف �ي��ه ال ��رق ��م  642ه ��و ب �م �ث��اب��ة قرار
ت �ع��دي �ل��ي ل � ِّل �ق ��رار  ،503ول� �ي ��س من
شأنه أن يؤثر في املهل امل�ق��ررة في
ق��ان��ون ال �ب �ل��دي��ات ال �ت��ي ت �س��ري من
تاريخ القرار األول».

نحو الالمركزية؟
مهى زراقط
عندما ّقدم وزير الداخلية والبلديات ،زياد
بارود ،مشروع إصالح قانون االنتخابات
البلدية مطلع العام ّالجاري ،كان حريصًا
على التذكير ف��ي ك��ل إط�لال��ة إع�لام�ي��ة له
ب ��أن ه ��ذا امل �ش��روع يتعلق ف�ق��ط باألمور
االنتخابية ،وأنه لم يقترب بعد من األمور
اإلص�ل�اح �ي� ّ�ة ال �ت��ي ي �ح �ت��اج إل �ي �ه��ا قانون
البلديات ككل.
وهو في معرض هذا التذكير ،كان ينتقد
وجود هذا العدد الكبير من البلديات في
لبنان ،ال�ت��ي ه��ي ف��ي معظمها غير قابلة
ّ
وصرح أكثر من مرة بأنه مع دمج
للحياة.
البلديات أو توحيدها ،واعدًا بأن يتضمن
م�ش��روع ق��ان��ون البلديات الجديد حوافز
تشجع البلديات على االندماج طوعًا مع
ج��ارات �ه��ا ت�ح�ق�ي�ق��ًا للتنمية وللمصلحة
ال �ع��ام��ة ،م ��ؤك �دًا أن أك �ث��ر م ��ن  %20من
ب �ل��دي��ات ل�ب�ن��ان ل�ه��ا م�ص�ل�ح��ة ف��ي الدمج.
إطار
ورأى في األمر خطوة أساسية في ّ
م�ش��روع الالمركزية اإلداري ��ة ال��ذي يمثل
عماد خطاب القسم لرئيس الجمهورية
ميشال سليمان.
م�ش�ك�ل��ة ن�ب�ح��ا ال �ي��وم ،ب�ب�ل��دي��ات�ه��ا األربع،
فبارود
تستدعي التذكير ب�ه��ذه األم ��ور.
ّ
املقتنع ب�م�س��اوئ التقسيم ،ه��و م��ن وقع
قرار تقسيم بلدة واحدة إلى أربع بلديات
«ألن� � ��ي ل ��ن أق� � ��ول ال ل �ط �ل �ب��ات تستوفي
ال �ش��روط ال�ق��ان��ون�ي��ة» ك�م��ا ك��ان ق��د أجاب
«األخ �ب��ار» ف��ي مقابلة أج��رت�ه��ا معه قبل
االنتخابات البلدية األخيرة.
مشكلة نبحا اليوم تستدعي التذكير بأن
بديهيات العمل التنموي تختلف كثيرًا
ع��ن ب��دي�ه�ي��ات ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي .تذكير
ق��د ي�ك��ون م�ف�ي�دًا ،وخ�ص��وص��ًا أن وزارة
الداخلية تبدأ اليوم ورش��ة عمل ملناقشة
مشروع قانون االنتخابات النيابية.

