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سياسة

رسائل
إلى المحرر
ورقة
«أولويات اإلصالحات
لحكومة لبنان»

تحقيق

الموس ـ
الالمركزية اإلدارية
ّ
تصميم
سنان عيسى

يــود البنك الــدولــي شكركم على
اه ـت ـم ــام ـك ــم بـ ــورقـ ــة «أول ـ ــوي ـ ــات
اإلصـ ــاحـ ــات ل ـح ـكــومــة ل ـب ـنــان».
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق يـ ـ ـ ّ
ـود الـبـنــك
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي أن ي ـ ــوض ـ ــح أن هـ ــذه
ال ـ ــورق ـ ــة ك ــان ــت قـ ــد أع ـ ـ ـ ـ ّـدت مـنــذ
ش ـهــور ع ـ ّـدة ون ـشــرت عـلـنــاعلى
امل ــوق ــع اإلل ـك ـتــرونــي لـلـبـنــك منذ
 27م ــاي ــو  .2017وقـ ــد تضمنت
بالفعل السيناريو املحتمل في
غياب اإلصــاحــات االقتصادية.
واقترحت الورقة أيضًا مجموعة
م ــن  10إص ــاح ــات ذات أولــويــة
قـ ــاب ـ ـلـ ــة ل ـل ـت ـن ـف ـي ــذ ع ـ ـلـ ــى امل ـ ــدى
القصير ،وقد تم بالفعل معالجة
اثـنـتــن مـنـهــا :تـصــديــق ميزانية
 ،2017واملـ ــواف ـ ـقـ ــة ع ـل ــى ق ــان ــون
الـ ـش ــراك ــة ب ــن ال ـق ـط ــاع ــن ال ـع ــام
والخاص .وقد ّ
أقر البرملان أيضًا
سلسلة الرتب والرواتب ملوظفي
الدولة إلى جانب تدابير لتحفيز
اإليــرادات ،وهذه خطوات ملفتة.
وسـيـصــدر الـبـنــك الــدولــي قريبًا
«مـ ــرصـ ــد ل ـب ـن ــان االقـ ـتـ ـص ــادي»
ال ـج ــدي ــد ،الـ ــذي سـيـحـتــوي على
أحدث التطورات االقتصادية في
ظــل ه ــذه اإلص ــاح ــات .ونتطلع
بأمل إلى املزيد من اإلجــراءات /
اإلصالحات ملعالجة الصعوبات
االقـتـصــاديــة وتخفيف املخاطر
ووضـ ـ ـ ـ ـ ــع لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـس ــار
االنتعاش االقتصادي.
ي ـم ـك ــن االط ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ال ــوث ـي ـق ــة
كاملة على هذا العنوان:
http://documents.
worldbank.org/curated/
/438461495869364907 /en
Priority-reforms-for-thegovernment-of-Lebanon
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مرت على اتفاق الطائف الذي أوقف
 28عامًا ّ
االحتراب األهلي ،بشكله التقليدي ،وال يكاد لبنان يخرج
من أزمة حكم حتى يقع في أخرى .الظروف الدولية
تتخبط
تبدلت ّ
واإلقليمية التي رعت الطائف ّ
جذريًا .إذ ّ
تبد ًال ّ
تفكك الدول الوطنية التقليدية ،وبين
المنطقة بين ّ
والمذهبية
«األقلمة» ،القائمة على العصبيات الطائفية
ّ
واإلثنية .في ظل ذلك ،يجاهد اللبنانيون إلعادة ترميم
الطائف باعتباره ح ّلًا «مقبو ًال» حال دون امتداد الحريقين
حلول
السوري والعراقي إلى الكيان الصغير ،ربما في انتظار
ٍ
«أفضل» ،حين تنضج تسويات اإلقليم
فراس الشوفي

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

«إع ــادة ّ تــدويــر» اتفاق الطائف الذي
لـ ــم ُيـ ـن ــف ــذ أه ـ ــم ب ـ ـنـ ــوده فـ ــي ال ـع ـق ــود
الـثــاثــة املــاضـيــة ت ـبــدو «انـتـقــائـ ّـيــة».
ّ
إهمال تام ألهم إصالحاته
ففي ظل
ٍ
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،أي إل ـ ـغـ ــاء ال ـط ــائ ـف ـي ــة
السياسية ،تندفع القوى السياسية
ن ـحــو تـطـبـيــق ال ــام ــرك ـ ّ
ـزي ــة اإلداري ـ ــة
املـ ـ ّ
ـوس ـ ـعـ ــة تـ ـح ــت عـ ـ ـن ـ ــوان «اإلنـ ـ ـم ـ ــاء
امل ـ ـ ـتـ ـ ــوازن» ،مـ ــع ت ـق ــاس ــم الـ ـط ــوائ ــف،
بـشـكــل ك ــام ــل وع ـل ـنــي ،مل ــا تـبـقــى من
ه ـي ـك ــل ال ـ ــدول ـ ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة ،ال ـهــزي ـلــة
ً
أصــا .يأتي ذلــك بالتزامن مع طفرة
ّ
املحلية» في
الـحــديــث عــن «اإلدارات
سوريا والـعــراق وفلسطني واألردن،
ّ
وانــدفــاعــة ع ـشــرات مــن مـنــظـمــات ما
ّ
يسمى بـ«املجتمع املدني» في لبنان
لـتـســويــق ه ــذه ال ـع ـنــاويــن وغ ـيــرهــا.
وهـ ـ ــذا الـ ـعـ ـن ــوان ب ـ ــال ـ ــذات ،ف ــي حــالــة

ل ـب ـن ــان ،يـعـيــد ت ــدوي ــر تــأث ـيــر ال ـقــوى
ّ
ال ـطــائ ـف ـيــة ،ب ـحــلــة وأدوات ج ــدي ــدة،
مــع اسـتـمــرار املـحــاصـصــة فــي جسد
املؤسسات املركزية.
الالمركزية اإلداري ــة املـ ّ
ـوسـعــة وردت
فـ ــي ات ـ ـفـ ــاق الـ ـط ــائ ــف تـ ـح ــت عـ ـن ــوان
«اإلص ـ ــاح ـ ــات األخـ ـ ـ ــرى» ف ــي الـبـنــد
الثالث من الباب الثاني (اإلصالحات
ّ
السياسية) ،كحل وسط بني املطالبني
بــال ـف ـيــديــرال ـيــة (ال ـ ـقـ ــوات الـلـبـنــانـيــة
والـ ـيـ ـم ــن ال ـل ـب ـن ــان ــي وقـ ـتـ ـه ــا) وب ــن
رافضي التقسيم (الـقــوى الوطنية)،
بعد سنوات من الحرب الطويلة بني
املشروعني .علمًا أن النظام اللبناني،
ُ
ً
أصال ،ليس مركزيًا تمامًا ،بل تعتبر
البلديات اإلدارة الالمركزية األولــى،
تليها اتحادات البلديات التي ّ
تفرخ
منذ سنوات من دون اعتماد معيار
واضح للحاجات التنموية.
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ت ـن ــاق ــش الـلـجـنــة
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النيابية املنبثقة عن اللجان املشتركة،
هذه األيــام ،مشروع قانون الالمركزية
الـ ــذي أن ـجــزتــه الـلـجـنــة ال ـت ــي تــرأسـهــا
ال ــوزي ــر الـســابــق زي ــاد ب ــارود فــي عهد
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق م ـي ـش ــال س ـل ـي ـمــان،
كـ ـج ــزء مـ ــن ن ـت ــائ ــج ج ـل ـس ــات الـ ـح ــوار
الوطني.

مالمح القانون

ّ
ي ـ ــرك ـ ــز أص ـ ـح ـ ــاب املـ ـ ـش ـ ــروع عـ ـل ــى أن
الالمركزية اإلداريــة هي نظام منفصل
ع ــن ال ـف ـيــديــرال ـيــة أو أي ش ـك ـ ٍـل جــديــد
م ــن أنـ ـظ ــم ال ـح ـك ــم «ال ـت ـق ـس ـي ـم ـيــة» فــي
حـ ــالـ ــة ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ويـ ـخـ ـتـ ـص ــر الـ ـح ــاج ــة
إل ــى الــامــركــزيــة اإلداريـ ـ ــة ،أو عناصر
الــامــركــزيــة اإلداريـ ــة املـ ّ
ـوسـعــة ،بثالثة
عـ ـن ــاوي ــن :املـ ـش ــارك ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة
(إشراك املواطنني في إنماء مناطقهم)،
ّ
الفعالية (اإلنمائية) ،والنزاهة .إل أن
القانون ،بدا حاسمًا لجهة أن «الدولة

املركزية الضعيفة ال تقوم بال مركزية
صحيحة».
يـ ـت ــأل ــف مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـقـ ــانـ ــون م ـ ــن 147
م ـ ّـادة ،ويـقــارب «الالمركزية بأبعادها
اإلصالحية عبر آليات تطبيقية وبنى
ً
ه ـي ـك ـل ـيــة ت ـع ـت ـمــد االنـ ـتـ ـخ ــاب قـ ــاعـ ـ ًـدة،
واالستقاللني املالي واإلداري وسيلة...
وي ـح ــاف ــظ امل ـ ـشـ ــروع ع ـل ــى صــاح ـيــات
الـ ـبـ ـل ــدي ــات» (ك ـت ـي ــب م ـ ـشـ ــروع ق ــان ــون
ّ
ال ــام ــرك ــزي ــة اإلداريـ ـ ـ ــة  ،)2014إل في
ّ
حالة مدينة بيروت ،التي ّ
يتم فيها حل
املجلس البلدي فور انتخاب «مجلس
مدينة بيروت».
منذ أشهرّ ،
أكب أعضاء اللجنة النيابية
ّ
(ممثلو القوى السياسية) على العمل
ـون بـنـدًا بـنـدًا ،بعد
على مـشــروع الـقــانـ ّ
االتفاق على تأجيل النقاش في النقاط
الخالفية .وهــم نجحوا حتى اآلن في
االتفاق على ما يزيد على  45بندًا (من
الـبـنــد  1حـتــى  ،35وم ــن  54حـتــى )64

