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بلديات
تقرير

انتخابات وفق النسبية في تشرين األول
ّ
ّ
تشهد  15بلدة لبنانية ورش عمل مكثفة النتخاب مجالس بلديات ِظل بهدف
تحفيز الشباب على تطوير مجتمعاتهم وبيئاتهم املدنية .االنتخابات التي ستجري
ّ
وفق التمثيل النسبي والالئحة املقفلةّ ،
املمتد على
أعدت مشروعها وبرنامجها
سنتني «الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية» بغية تطوير العمل البلدي
عفيف دياب
في خطوة هي األول��ى من نوعها في
ل �ب �ن��ان ،ان �ط �ل �ق��ت خ �ل�ال األس �ب��وع�ين
امل��اض �ي�ي�ن ورش ع �م��ل ت��دري �ب �ي��ة في
 15ب �ل��دة وق��ري��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة ،اس�ت�ع��دادًا
ّ
الن � �ت � �خ� ��اب ب � �ل� ��دي� ��ات ظ � � ��ل ش �ب��اب �ي��ة
وف � � � ��ق ق � � ��ان � � ��ون ان � �ت � �خ � ��اب � ��ي خ � � � ّ
�اص
أع��دت��ه «الجمعية اللبنانية لتعزيز
ال �ش �ف ��اف �ي ��ة» .ي �ع �ت �م��د ه � ��ذا ال �ق��ان��ون

لكل بلدية
 10آالف دوالر ّ
ت��أس��س��ت «ال��ج��م��ع��ي��ة اللبنانية لتعزيز ال��ش��ف��اف��ي��ة ـ
ال ف��س��اد» ع��ام  ،1999وه��ي ال��ف��رع اللبناني ملنظمة
ال��ش��ف��اف��ي��ة ال���دول���ي���ة .وت���ه���دف إل����ى ض��ب��ط ال��ف��س��اد
بأشكاله املتعددة ،وتعزيز مبادئ الحكم الصالح.
وستقدم الجمعية إل��ى كل بلدية ظل شبابية مبلغ
عشرة آالف دوالر أميركي بهدف تنفيذ البرنامج،
ال���ذي ع��ل��ى أس��اس��ه ف���ازت ف��ي االن��ت��خ��اب��ات .وي��ق��ول
سعيد عيسى إن امل��ش��روع «ح��ق��ق نجاحًا قبل أن
ي��ب��دأ» ،وي��ت��اب��ع «ل��م نكن نتوقع الحماسة املنقطعة
النظيرّ .
قررنا تدريب  60شابًا وشابة في كل بلدة،
وقد اضطررنا إلى رفع العدد إلى مئة تلبيه للرغبة
الجامحة من الشباب الذين يحتاجون إلى من يبلور
أف��ك��اره��م وط��روح��ات��ه��م» .وي��خ��ت��م «م��ش��روع��ن��ا ك��ان
ّ
اضطرنا الى
يستهدف عدة بلدات ،لكن تزايد الطلب
رفع العدد إلى  15بلدة».

تضامن

ع� �ل ��ى ال �ت �م �ث �ي��ل ال� �ن� �س� �ب ��ي ،ال� �ص ��وت
الواحد لالئحة واحدة مقفلة ،إضافة
إل ��ى ال �ت��رش��ح ع �ل��ى أس � ��اس ب��رن��ام��ج
انتخابي ،مبني على استطالع رأي
أه��ال��ي البلدة املستهدفة باملشروع،
م � ��ن خ � �ل ��ال اس� � �ت� � �م � ��ارة ب � � ��دأ ال �ع �م��ل
امليداني عليها إلنجازها قبل شهر
تشرين األول املقبل ،املوعد املقرر أن
ت�ج��رى فيه انتخابات بلديات الظل
الشبابية.
ي �ق ��ول رئ �ي ��س ال �ج �م �ع �ي��ة ،د .س�ع�ي��د
عيسى إن��ه بعد إن�ج��از استطالعات
ال��رأي بشأن أب��رز احتياجات البلدة
امل� �س� �ت� �ه ��دف ��ة ب � ��امل� � �ش � ��روع ،س �ي��دع��و
ّ
أع� �ض ��اء ك� ��ل الئ �ح ��ة أه ��ال ��ي ب�ل��دت�ه��م
إل��ى االجتماع واالط�ل�اع على نتائج
االس� � �ت� � �ط �ل��اع ،ال� � � ��ذي ع� �ل ��ى أس ��اس ��ه
ستخوض الئحتهم ان�ت�خ��اب بلدية
ّ
ال �ظ��ل ل�ت�ن�ف�ي��ذ م �ش��روع �ه��ا .ويضيف
ع�ي�س��ى إن «ال �ق��ان��ون ال ��ذي أع��ددن��اه
ي�ل��زم امل��رش�ح�ين ف��ي ال�لائ�ح��ة املقفلة
بأن ّ
يحددوا مسبقًا ترتيب األسماء،
وأن ي �خ �ت��اروا ال��رئ �ي��س ون��ائ�ب��ه قبل
ب� � ��دء ع �م �ل �ي��ة االق � � � �ت � � ��راع» ،م��وض �ح��ًا
أن م ��ن ي �ح��ق ل �ه��م االق � �ت� ��راع ه ��م م��ن
ع�م��ر  17ع��ام��ًا وم ��ا ف ��وق .وسيشمل
امل� �ش ��روع م �ن��اط��ق ب� �ي ��روت ،ال�ب�ط�ح��ا
(ك �س��روان) ،علمات (ج�ب�ي��ل) ،برقايل
(عكار) ،مراح الصفيرة (املنية) ،بيت
الفقس(الضنية) ،القاع ورأس بعلبك
(ال �ه��رم��ل) ،ب��ري�ت��ال (ب�ع�ل�ب��ك) ،مجدل
عنجر وق��ب الياس (زح�ل��ة) ،الروضة

بلديات املناطق ّ
رحبت بتجربة انتخاب بلديات ظل (أرشيف ــ بالل جاويش)
وت �ب �ي��ان أه �م �ي��ة ال�ش�ف��اف�ي��ة وم �ب��ادئ
ال�ح�ك��م ال��رش �ي��د ،ودف ��ع ال �ش �ب��اب إل��ى
أخ��ذ دوره��م ال��ري��ادي ك�ق��ادة مجتمع
ميدانيني ،يبنون آراءهم وتطلعاتهم
في سبيل خدمة مجتمعهم املحلي،
ول �ك ��ي ي �ث �ب �ت��وا أن �ف �س �ه��م ف ��ي س�ب�ي��ل
ال�خ��دم��ة ال�ع��ام��ة وال�ب�ن��اء ع�ل��ى ت��راك��م

ال � � �ت � � �ج � ��ارب ل � �ن � �ش ��ره ��ا ع � �ل� ��ى امل� � ��دى
اللبناني العام» .ويوضح عيسى أن
ال �ه��دف اآلخ ��ر واألك �ث��ر أه �م �ي��ة «ه��و
ت�م�ك�ين امل �ج��ال��س ال�ب�ل��دي��ة الشبابية
املنتخبة من إش��راك املجتمع املحلي
في عملية صنع القرار ،والعمل على
تفعيل الشفافية في عمل البلديات.

تقرير

جان جبارة ّ
وهوية قرنة شهوان
جوانّا عازار

يؤكد رئيس بلدية قرنة شهوان جان بيار جبارة
ّ
البلدية على
وأع��ض��اء املجلس تحقيق انفتاح
ّ
ّ
والعاملي بانتظار أن تكتمل
املستويني املحلي
ّ
ّ
البلدية و«سيرتها الذاتية» .ويلفت جبارة في
صورة
هذا اإلطار إلى مساهمة املجلس الحالي في تحديد
تخصيص شعار لها هو
هوية البلدية من خ�لال ّ
عبارة عن أربعة أشخاص يمثلون البلدات األربع التي
ّ
البلدية إلى جانب أربعة منازل ويظهر
تتألف منها
ّ
خالله الجميع متضامنني ،كذلك فإن ألوان الشعار
هي نفسها ألوان العلم اللبناني« .التضامن أساس،
ّ
والتواصل جزء ّ
البلدية» يقول جبارة ،خاتمًا
مهم من
ّ
ّ
بالقول« :من يقل إن البلدية هي رئاسة ،فهو مخطئ،
إذا بقيت رئاسة فقط تبقى كما هي من دون ّ
تقدم،
ّ
األهم يبقى املشاركة بني األعضاء وتحديد املهمات
ّ
واملسؤوليات».

(البقاع الغربي) ،كفررمان وحاروف
والشرقية (النبطية).
ب� ��دوره ي��وض��ح م�ن� ّ�س��ق امل �ش��روع في
البقاع ن�ض��ال خ��ال��د أن ال�ل�ق��اءات مع
ال�ب�ل��دي��ات القائمة أع�ط��ت دف�ع��ًا لبدء
امل �ش��روع ،إذ أب ��دت مختلف بلديات
ّ
ال� �ق ��رى امل �س �ت �ه��دف��ة ب ��امل� �ش ��روع «ك ��ل
ت� � �ج � ��اوب ،وب � ��دأن � ��ا ت �ن �ظ �ي��م ل� �ق ��اءات
م��ع ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ش�ب��اب�ي��ة واألن��دي��ة
امل �ت �ن��وع��ة ال �ت��ي ت�س�ت�ع��د ل�ل�م�ش��ارك��ة
ال � � �ف � � �ع� � ��ال� � ��ة» .وي � � ��وض � � ��ح خ� � ��ال� � ��د أن
العملية االنتخابية وتأليف لوائح
ب�ل��دي��ات ال�ظ��ل ال�ش�ب��اب�ي��ة «ل��ن ي��أخ��ذا
ب��ال �ح �س �ب��ان االن � �ت � �م� ��اءات امل��ذه �ب �ي��ة
وال�ط��ائ�ف�ي��ة وال�ع��ائ�ل�ي��ة ال �ت��ي ت�ج��رى
على أساسها تقليديًا عملية تأليف
اللوائح واملجالس البلدية» .مشيرًا
إل��ى أن «ال�ع��ادات التي تربينا عليها
ُ
ف ��ي ت��أل �ي��ف ال� �ب� �ل ��دي ��ات ،ل ��ن ت�ع �ت �م��د
ّ
ف ��ي م �ش��روع �ن��ا .ف��ال�لائ �ح��ة س �ت��ؤل��ف
ع �ل��ى أس � ��اس ب ��رن ��ام ��ج ع �م��ل م �ح� ّ�دد
م �س �ب �ق��ًا ،وف� ��ق اس �ت �ط�ل�اع ل� �ل ��رأي عن
االحتياجات».
ي�ه��دف امل �ش��روع األول م��ن ن��وع��ه في
ل�ب�ن��ان إل��ى ت��أس�ي��س «م�ف�ه��وم جديد
ل �ل �ع �م��ل ال� �ب� �ل ��دي م� ��ن خ �ل��ال إش � ��راك
عنصر الشباب فيه م�ب��اش��رة» يقول
ع �ي �س��ى ،م��وض �ح��ًا أن «ال � �ه� ��دف م��ن
تنظيم انتخاب بلديات ظل شبابية
في  15بلدة لبنانية «محاولة تغيير
ال �ش �ك��ل ال� � ��ذي ت� �ج ��ري ع �ل��ى أس��اس��ه
االنتخابات البلدية ومثلها النيابية،

ّ
فور تولي رئيس بلدية قرنة شهوان
امل�ه�ن��دس ج��ان ب�ي��ار ج�ب��ارة مهماته،
خ ��اض ال �ت �ح� ّ�دي األص �ع ��ب ف ��ي ط��رح
م � �ش � ��روع ت �غ �ي �ي��ر ت �ق �س �ي��م امل �ن ��اط ��ق
( )Zonageف��ي ال �ب �ل��دات األرب� ��ع ال�ت��ي
ت�ن�ض��وي ف��ي ن �ط��اق ال �ب �ل��دي��ة ،م��ع ما
يعني ذلك من خفض نسبة االستثمار
ف ��ي أراض� �ي� �ه ��ا ،وي� �ح � ّ�د ب��ال �ت��ال��ي م��ن
«ال �ث��ورة العمرانية» فيها .ت�ح� ّ�د ّأول
خ��اض��ه «ال� � ّ
�ري� ��س» م ��ن خ �ل�ال جلسة
للمجلس ال�ب�ل��دي اس�ت�غ��رق��ت خمس
س��اع��ات ،يحفظ تاريخها إل��ى اليوم،
وهو  21تموز « .2010قامت القيامة»
في البداية ،وعندما «قعدت» ،انتهت
ال�ج�ل�س��ة ب �ق��رار ت�غ�ي�ي��ر ال�ت�ق�س�ي��م في
ال �ب �ل ��دات األرب� � ��ع ال �ت��ي ت �ت��أل��ف منها
ب�ل��دي��ة ق��رن��ة ش �ه��وان :ع�ين ع ��ار ،بيت
الككو وحبوس .ومنذ ذل��ك الحني ،ال
ّ
يوقع جبارة ّ
أي ترخيص في املنطقة
مغايرًا لقرار املجلس البلدي في هذا
اإلطار.
ي� �ح ��اول ج� �ب ��ارة أن ي�ظ �ه��ر م ��ن خ�لال
ّ
البلديات،
عمله «منحى آخر من عمل
بعيدًا من الزفت والتراب والقنايات»،
ف ��أط� �ل ��ق امل� �ج� �ل ��س ال � �ب � �ل� ��دي م��وق �ع��ه

اإلل� �ك� �ت ��رون � ّ�ي ال � �خ� � ّ
�اص www.chab.
ّ
 gov.lbب �م��ا أن أك �ث��ر م ��ن  %60من
املواطنني في البلدات األرب��ع ق��ادرون
ع �ل��ى اس� �ت� �خ ��دام اإلن� �ت ��رن ��ت ،ب�ح�س��ب
جبارة .هكذا يمكن املواطنني تحميل
االس �ت �م��ارات ال �ت��ي ي�ح�ت��اج��ون إليها
لتعبئتها في املنزل وتقديمها في ما
بعد ف��ي مبنى املجلس ال�ب�ل� ّ
�دي ،إلى
جانب قدرتهم على تحميل الخرائط
ّ
العقارية وغيرها .وك��ان املجلس قد
ّ
ف��رض ع�ل��ى ك��ل م��ن ي��ري��د ب �ن��اء منزل
ج��دي��د تقديم ن�م��وذج م�ص� ّ�ور للبناء
املنوي إنجازه ،على أن يكون مراعيًا
ُ
ل �ش��روط ن �ق��اب��ة امل �ه �ن��دس�ين ،وت�ن�ش��ر
على املوقع اإللكتروني ص��ور البناء
إل��ى جانب مساحته ،رق��م الترخيص
وت� ��اري � �خ� ��ه ت �م �ه �ي �دًا إلح � �ص� ��اء ع ��دد
ال�ت��راخ�ي��ص امل�ع�ط��اة س�ن� ّ
�وي��ًا .ويمكن
ّ
املهتمني تحميل ق��ان��ون ال�ب�ن��اء بكل
ت �ف��اص �ي �ل��ه م ��ن امل ��وق ��ع اإلل �ك �ت ��رون � ّ�ي.
ّ
وال �ل��اف � ��ت أي� �ض ��ًا أن امل� ��وق� ��ع ي�س�م��ح
ب��ال�ت�ع� ّ�رف إل��ى امل��ؤس �س��ات ال�ت��ي تقع
ض �م��ن ال �ن �ط��اق ال �ب �ل � ّ
�دي م ��ع ت�ح��دي��د
ّ
موقعها ال�ج�غ��راف� ّ�ي على خريطة كل
بلدة من البلدات األربع ،عنوانها ورقم
هاتفها وه��ي امل��ؤس� ّ�س��ات ال�ت��رب� ّ
�وي��ة،
اإلن �س��ان� ّ�ي��ة ،ال�ث�ق��اف� ّ�ي��ة ،ال��دي �ن� ّ�ي��ة ،إل��ى

ّ
السياحية،
ج��ان��ب الكنائس ،امل�ع��ال��م
امل �ط��اع��م ،امل� �ص ��ارف ،امل ��راك ��ز ال�ط�ب� ّ�ي��ة
وغ� �ي ��ره ��ا .ال� �ش� �ك ��اوى واالق� �ت ��راح ��ات
تصل أي�ض��ًا عبر امل��وق��ع اإلل�ك�ت��رون� ّ�ي
إل��ى ج��ان��ب إم �ك��ان االت� ّ�ص��ال برئيس
امل�ج�ل��س وب � ّ
�أي ع�ض��و م�ن��ه م��ن خ�لال
ّ
ت ��وج �ي ��ه رس� ��ال� ��ة إل� �ك� �ت ��رون ��ي ��ة ت�ص��ل
�اص« .ك� ّ�ل ذل��ك ّ
إل��ى ب��ري��ده ال �خ� ّ
يسهل
ال � �ت� ��واص� ��ل م� ��ع امل� ��واط � �ن�ي��ن وي �خ �ل��ق
ً
ّ
ويسرع العمل البلدي»
تفاعال معهم
يقول جبارة.
إلن �ج��از ّ
أي م �ش��روع م��ن مشاريعها،
ً
ّ
ّ
تؤلف البلدية لجنة تضم أعضاء من
ّ
البلدي إل��ى جانب مواطنني
املجلس
ّ
مهتمني من خ��ارج املجلس ،يعملون
ّ
معًا على إنجاز املشروع قبل أن تحل
ال �ل �ج �ن��ة ب �ع��د أن ي�ن�ت�ه��ي ال �ع �م��ل ف��ي
امل �ش��روع .وم��ن خ�ل�ال ال�ل�ج��ان يجري
ال �ت �ع� ّ�رف إل ��ى امل �ن��دف �ع�ين إل ��ى ال�ع�م��ل
ّ
وال� ��ذي� ��ن ي� �ف ��ك ��رون إي �ج ��اب � ّ�ي ��ًا ب�ح�ي��ث
ّ
�زرع��ون اإلي �ج��اب��ي��ة م��ن ح��ول �ه��م ،ما
ي� ّ
يحقق الكثير من اإلن�ج��ازات .وكانت
لجان كثيرة قد أبصرت النور وعملت
ع�ل��ى إن �ج��از م�ش��اري��ع ،منها م�ش��روع
إع ��ادة ال�ت��دوي��ر ،امل �ش��روع البيئي في
منطقة البياضة ،م�ش��روع اجتماعي
ّ
ل �ت ��وع �ي ��ة ال � �ش � �ب� ��اب ،إص � � � ��دار م �ج��ل��ة

م �ت �خ� ّ�ص �ص��ة ع� ��ن امل� �ج� �ل ��س ال� �ب� �ل � ّ
�دي
تحت اسم «خطوات» وغيرها الكثير.
وم��ن امل �ش��اري��ع ال�لاف�ت��ة إق��ام��ة مطعم
للكشافة يديره شباب منها يعملون
ف �ي��ه وي �س �ت �ف �ي��دون م��ن األم � ��وال ال�ت��ي
ي �ج �ن��ون �ه��ا ل ��دع ��م ال� �ك� �ش ��اف ��ة .وع �م��ل
ّ
ّ
الدوريات
البلدي على تسيير
املجلس
ّ
في ساعات الليل إل��ى جانب تحديد
ّ
ل �ب��اس م � ّ
�وظ �ف��ي ال �ب �ل� ّ
�دي��ة من
�وح ��د مل�
ّ
دون أن يغفل دعم املؤسسات الطبية
ّ
ّ
والتربوية.
واإلنسانية
ي ��ؤم ��ن ج� �ب ��ارة ب �م �ب��دأ ال� �ش ��راك ��ة ب�ين
أع� �ض ��اء امل �ج �ل��س ال� �ب� �ل � ّ
�دي ل�ت�س�ه�ي��ل
العمل واإلسراع في إنجازه .النقاشات
ّ
املهمة بني الرئيس واألعضاء تحصل
ّ
بعد ال��دوام البلدي ،وكثيرًا ما تطول
االج �ت �م��اع��ات ل �س��اع��ات م �ت��أخ� ّ�رة من
ّ
ّ
الليل ،وخصوصًا املتعلقة بمناقشة
ّ
ج � ��دول أع� �م ��ال ال �ج �ل �س��ات ال �ب �ل��دي��ة.
ّ
«ن �ت �ع��ل��م ون �ت �ق � ّ�دم ف �ش �خ��ة ف �ش �خ��ة ،ال
ّ
ي�ه� ّ�م�ن��ا أن ن�ن�ج��ز أي ش ��يء مل �ج��رد أن
ننجز» ،يقول جبارة مستشهدًا باملثل
ّ
«نصف الناس أعداء ملن ولي األحكام،
ن�ح��ن نسعى ف��ي م��ا ن�ق��وم ب��ه لكسب
ّ
ّ
ّ
ولنؤدي
محبة الجميع ولنجمع الكل
خدمة ّ
ّ
مثالية أساسها االندفاع
عامة
ّ
العام».
ومبتغاها تحقيق الخير

