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ـعة :إنماء لبنان أم تفكيكه؟
«الجمهورية
اللبنانية دولة
واحدة»
ّ
تـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع غـ ــال ـ ـب ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ّـواب
امل ـشــاركــن فــي عـمــل اللجنة
الـنـيــابـيــة إقـ ــرار ال ـقــانــون في
واليــة مجلس النواب الحالي،
ّ
أو هكذا تتمنى .وحده الوزير
الـســابــق زي ــاد بـ ــارود يعتقد
ب ــأن إق ـ ــرار ال ـق ــان ــون يـحـتــاج
إل ــى تـســويــة سـيــاسـيــة ّ
ليمر
جـ ّنـبــا إل ــى جـنــب مــع مجلس
الــش ـيــوخ .يــأســف ب ــارود ألن
اللجنة الـنـيــابـيــة اتـفـقــت على
إعـ ـ ـ ــادة م ـن ـص ــب ال ـقــائ ـمّ ـقــام
ال ــذي أل ـغــاه مـشــروعــه ،إل أن
الــوزيــر الـســابــق خــالــد قباني
والـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب غ ـ ـسـ ــان م ـخ ـي ـبــر
يـ ـ ـص ـ ـ ّـران عـ ـل ــى أن مـنـصــب
القائمقام يحفظ دور الدولة
امل ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة ف ـ ــي األق ـ ـض ـ ـيـ ــة.
وفيما يؤكد مخيبر وقباني
والنائب آالن عون وبــارود أن
مشروع الالمركزية اإلداريــة
لـ ـي ــس م ــرحـ ـل ــة مـ ــن م ــراح ــل
الفيديرالية ،بل نظام منفصل،
وأنـ ــه ي ــراع ــي ات ـف ــاق الـطــائــف
وال ــدسـ ـت ــور بــال ـتــأك ـيــد عـلــى
وح ــدة ال ــدول ــة ،يشير النائب
ن ــواف امل ــوس ــوي إل ــى إدخ ــال
ت ـ ـعـ ــديـ ــات جـ ــوهـ ــريـ ــة ع ـلــى
امل ـش ــروع ملـنـعــه م ــن ال ـت ـحـ ّـول
إلـ ــى مـ ـش ــروع ت ـق ـس ـي ـمــي ،ال
س ـي ـم ــا ف ـ ــي املـ ـ ـ ـ ــادة األولـ ـ ـ ــى،
ال ـ ـتـ ــي أصـ ـبـ ـح ــت ص ـي ـغ ـت ـهــا
كـ ـ ـ ـ ــاآلتـ ـ ـ ـ ــي« :الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــة
اللبنانية دولة واحــدة ّ
موحدة
ذات ّس ـل ـطــة م ــرك ــزي ــة قــويــة
ت ـت ـم ــث ــل فـ ــي املـ ـن ــاط ــق وف ــق
ن ـظ ــام الــاح ـصــريــة اإلداري ـ ــة
(مـ ـح ــاف ــظ ،ق ــائ ـم ـق ــام ،ف ــروع
اإلدارات الـ ـع ــام ــة .)...تعتمد
ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ن ـظ ــام ــا
الم ـ ــرك ـ ــزي ـ ــا مـ ـ ّ
ـوس ـ ـعـ ــا ع ـلــى
مستوى البلديات واألقضية
تتمتع بالشخصية املعنوية
واالستقاللني اإلداري واملالي
وتـ ـ ـ ــدار مـ ــن خ ـ ــال م ـجــالــس
م ـح ـل ـ ّـي ــة م ـن ـت ـخ ـب ــة تـ ـم ــارس
صــاحـيــاتـهــا وف ـقــا ألح ـكــام
هــذا القانون وسائر القوانني
املرعية التي ال تتعارض مع
أحكامه».

وإدخال التعديالت املطلوبة عليها.
في عناوينه العريضة ،يعتمد مشروع
الـقــانــون الـقـضــاء ك ــ«وحــدة المــركــزيــة»
ّ
ت ـ ـت ـ ـمـ ــتـ ــع «ب ــالـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة املـ ـعـ ـن ــوي ــة
واالسـتـقــالــن املــالــي واإلداري» ،على
ّ
أن ُي ـن ـت ـخ ــب فـ ــي كـ ـ ــل قـ ـض ــاء مـجـلــس
للقضاء بــ«صــاحـيــات واس ـع ــة» .وقــد
أخذ ذلك كثيرًا من الجدل .إذ أن «إعادة
النظر في التقسيم اإلداري» وردت في
اتـفــاق الـطــائــف «بـمــا يــؤمــن االنصهار
الوطني وضمن الحفاظ على العيش
املـ ـشـ ـت ــرك ووح ـ ـ ــدة األرض وال ـش ـع ــب
ّ
وامل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات» .إل أن ل ـج ـن ــة ب ـ ــارود

اع ـت ـمــدت تـقـسـيـمــات ألق ـض ـيــة جــديــدة
في املحافظات الجديدة ،ال ّ
سيما عكار
والـبـقــاع الشمالي« ،تـتـكـ ّـون غالبيتها
من لون طائفي أو مذهبي ّ
معي» ،كما
يقول أكثر من نائب من أعضاء اللجنة.
وعـلــى هــذا األس ــاس« ،هــربــت» اللجنة
مـ ــن إعـ ـ ـ ــادة ال ـب ـح ــث فـ ــي ال ـت ـق ـس ـي ـمــات
ّ
الحالية
اإلدارية ،واعتمدت التقسيمات
كوحدات المركزية تنشأ فيها مجالس
األقضية.

مجالس األقضية :دورها
وصالحياتها
تبدأ عملية تشكيل مجالس األقضية
مــن انتخاب «الهيئة العامة للقضاء»
ّ
ب ــاالقـ ـت ــراع امل ـب ــاش ــر ف ــي كـ ــل بـ ـل ــدة أو
مدينة ضمن القضاء .وينبثق مجلس
ال ـق ـضــاء عــن الـهـيـئــة ال ـعــامــة انـتـخــابــا.
وب ـح ـس ــب ج ـ ـ ــداول ي ـظ ـهــرهــا م ـش ــروع
ال ـق ــان ــون ،ف ــإن ك ــل  5000شـخــص ّومــا
دون مسجلني في بلدة واحدة ،يمثلهم
ّ
ممثل واحد في الهيئة ،ولكل  5001إلى
ّ
 10000ش ـخــص م ـم ـثــان ،ث ــم يـضــاف
ّ
ّ
م ـم ــث ــل عـ ــن ك ـ ــل عـ ـش ــرة آالف شـخــص
آخــريــن .وألن عــدد ّ
املسجلني فــي %84
من القرى والوحدات في لبنان أقل من
خمسة آالف شخص ،وحتى ال تسيطر
امل ــدن عـلــى ق ــرار ال ـق ــرى ،ج ــرى اعـتـمــاد
عـ ــدد م ـ ّ
ـوح ــد مل ـجــالــس األق ـض ـيــة بـ ـ 12
ٍ
عضوًا ينتخبون على أســاس نسبي.
وب ـعــد ن ـق ــاش ،حـسـمــت الـلـجـنــة إج ــراء
عملية االنتخاب على أساس «النسبية
ّ
املثقلة» ،أي في حال تواجهت الئحتان
فـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات مـ ـج ــال ــس األقـ ـضـ ـي ــة،
يـكــون رئـيــس مجلس الـقـضــاء ونائبه
ح ـك ـمــا م ــن ع ـ ــداد ال ــائ ـح ــة الـ ـف ــائ ــزة ب ـ
 %51مــن األص ــوات ،ويتم إكـمــال باقي
األعضاء على أســاس النظام النسبي.
أمــا انتخاب القاطنني فــي القضاء من
غير ّ
املسجلني فلم ُيحسم ّبـعــد ،علمًا
أن غــال ـب ـيــة امل ـش ــارك ــن ي ـتــف ـقــون على
أن ال ـخ ــدم ــات ف ــي ال ـق ـض ــاء ت ـع ـنــي كل
ّ
ّ
املسجلني فحسب .وفي
السكان وليس
ّ
هذا السياق ،يؤكد أكثر من عضو في
اللجنة بــأن االتـجــاه هو للتوافق ّعلى
اقـ ـت ــراع ال ـقــاط ـنــن وان ـت ـخ ــاب مـمــثـلــن
عنهم في الهيئات العامة لألقضية ،مع
اعـتـمــاد اآللـيــة الـتــي اقترحها مشروع
قــانــون لـجـنــة بـ ــارود ب ــأن ي ـكــون هناك
ممثل واحد لكل عشرين ألف مقيم في
ّ
ّ
القضاء .إل أن النائب آالنّ عــون يؤكد
ّ
أن ــه ل ــم ي ـتــم ح ـســم ه ــذا ال ــن ـق ــاش بـعــد.
ف ــال ـح ــذرون م ــن ه ــذا ال ـط ــرح يـخـشــون
م ــن أن ه ــذه اآلل ـي ــة ق ــد تــربــط املقيمني
أكثر بمكان سكنهم (كما هــو حاصل
اآلن فــي ضــواحــي بـيــروت بحكم األمــر
الـ ــواقـ ــع) وت ـب ـع ــده ــم ع ــن قـ ــراهـ ــم ،كـمــا
ي ـخ ـشــون م ــن ط ـغ ـيــان تــأث ـيــر املـقـيـمــن
ع ـل ــى ق ـ ــرار امل ـس ـ ّـج ـل ــن ،وتـ ـح ــديـ ـدًا فــي
أق ـض ـيــة م ـثــل ب ـع ـبــدا وامل ـ ــن الـشـمــالــي
وبيروت وطرابلس.
ت ـم ـلــك ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـق ـضــاء ثــاث
صالحيات أساسية :التمثيل (انتخاب
ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ون ـ ــائ ـ ـب ـ ــه ب ـ ـت ـ ـفـ ــويـ ــض م ــن
الناخبني) ،املشاركة (مصادقة الهيئة
إلزامية على الـقــرارات األساسية التي
ي ـت ـخ ــذه ــا م ـج ـل ــس الـ ـقـ ـض ــاء ،تـشـكـيــل
لجان ،التفكير والتخطيط) ،واملراقبة
(حق نزع الثقة عن املجلس ككل أو عن
أحد أعضائه أو عن رئيسه أو نائبه).
ّأم ـ ــا م ـج ـلــس ال ـق ـض ــاء ف ـهــو «ال ـس ـل ـطــة
التنفيذية» و«يــدخــل فــي اختصاصه
كل عمل ذي طابع أو منفعة ّ
عامة في
نطاق القضاء ،مع مراعاة اختصاص
املـجــالــس الـبـلــديــة» ،بحسب امل ــادة .54
وأض ــاف ــت الـلـجـنــة الـنـيــابـيــة عـلــى هــذه
امل ـ ــادة أن «ملـجـلــس ال ـق ـضــاء صــاحـيــة
أن يقدم توصياته فــي املــواضـيــع ذات
املصلحة العامة للقضاء والتي تخرج
عن اختصاصه.»...
وب ـح ـســب املـ ـ ــادة  ،55فـ ــإن صــاح ـيــات

املـجـلــس تـتـحـ ّـدد بــاآلتــي (ع ـلــى سبيل
امل ـ ـثـ ــال ال الـ ـحـ ـص ــر) :إع ـ ـ ــداد م ـش ــروع
موازنة القضاء ،إعداد مشاريع أنظمة
مجلس الـقـضــاء املــوضــوعــة نماذجها
مــن قـبــل وزارة اإلدارة املـحـلـ ّـيــة (الـتــي
ي ـق ـتــرح املـ ـش ــروع إنـ ـش ــاء ه ــا) ،الـطـلــب
م ــن م ـج ـلــس الـ ـخ ــدم ــة امل ــدنـ ـي ــة إج ـ ــراء
املـ ـ ـب ـ ــاراة أو االمـ ـتـ ـح ــان ــات ل ـلــوظــائــف
املـلـحــوظــة فــي م ــاك مـجـلــس الـقـضــاء،
وض ـ ــع اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ع ــام ــة لـتـنـمـيــة
القضاء ،تخطيط وتنفيذ أشغال البنى
التحتية ،بما فيها السدود والبحيرات
ومجاري األنهر وإنتاج الطاقة ،إقامة
م ـش ــاري ــع إن ـت ــاج ـي ــة ،إدارة امل ـشــاعــات
وال ـ ـغـ ــابـ ــات ،قـ ـب ــول الـ ـهـ ـب ــات ال ـن ـقــديــة
والـعـيـنـيــة غـيــر امل ـشــروطــة املـقــدمــة من
الـجـهــات الــرسـمـيــة أو الـخــاصــة أو من
أي جهة أجنبية حكومية أو منظمات
ح ـكــوم ـيــة أج ـن ـب ـيــة (ل ـج ـن ــة ب ـ ـ ــارود لــم
تلحظ عبارة «غير املشروطة») ،تنظيم
ال ـن ـق ــل ال ـ ـعـ ــام ،وض ـ ــع خ ـط ــة الـتـنـمـيــة
السياحية والثقافية ،تخطيط الطرق
املحلية ،إنشاء الحدائق...
وي ــرد فــي امل ــادة  57أنــه تعتبر ق ــرارات
املـ ـجـ ـل ــس نـ ــافـ ــذة دون ـ ـمـ ــا ح ــاج ــة ألي
تـ ـص ــدي ــق أو م ــراجـ ـع ــة مـ ــن أي كـ ــان،
باستثناء ال ـق ــرارات املتعلقة بــاألمــور
ال ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة ح ـ ـ ـص ـ ـ ـرًا :ح ـ ـمـ ــايـ ــة امل ـ ــواق ـ ــع
األث ــري ــة وال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،ح ـمــايــة مـنــابــع
امل ـيــاه ،املخططات التوجيهية العامة
والتصاميم التفصيلية ونظام البناء
واإلف ــراز التابعني لها ،لكامل القضاء
أو لجزء منه ،تخطيط وتنفيذ أشغال
ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة ب ـم ــا ف ـي ـهــا الـ ـس ــدود
وال ـب ـح ـي ــرات ال ـت ــي ت ـقــع ع ـلــى م ـجــاري
األنـهــر التي تتجاوز القضاء الــواحــد،
إنشاء املرافئ البحرية واملطارات.

«األمن» والواردات
ينشأ في القضاء ،بحسب املــادة 62
مــن م ـشــروع ال ـقــانــون ،جـهــاز شرطة

على مستوى القضاء يرتبط برئيس
املجلس ،و«تعتبر شرطة القضاء ّ
قوة
ّ
مسلحة من عداد الضابطة العدلية»،
ّ
تـتــولــى «حـفــظ األم ــن والتنسيق مع
األجهزة األمنية والعسكرية ،تنظيم
الـسـيــر بالتنسيق مــع م ـفــارز السير
ف ــي ق ــوى األمـ ــن الــداخ ـلــي والـشــرطــة
ال ـب ـل ــدي ــة امل ـخ ـت ـص ــة ،وض ـ ــع ت ـقــاريــر
بـ ــامل ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات ،وتـ ـنـ ـظـ ـي ــم م ـح ــاض ــر
الـضـبــط ،إج ــراء التحقيقات األولـ ّـيــة

لم يحسم بعد انتخاب
القاطنين في القضاء
وتوجه إلى تخصيص
ّ
ممثل واحد لكل
عشرين ألف مقيم

في الجرائم املشهودة والجرائم التي
ّ
تمس السالمة العامة ،ممارسة مهام
الشرطة املجتمعية .ولشرطة القضاء
أن ت ـط ـلــب مـ ـ ـ ــؤازرة الـ ـق ــوى األم ـن ـيــة
ّ
حيث تدعو الحاجة» .إل أن اللجنة
ال ـن ـيــاب ـيــة أدخـ ـل ــت ع ـل ــى هـ ــذه املـ ــادة
تعديالت جوهرية ،فبدأت املادة بعد
التعديل بأنه «مع مراعاة صالحيات
البلديات وأجـهــزة الشرطة البلدية،
ي ـن ـش ــأ جـ ـه ــاز ش ــرط ــة وت ـع ـت ـب ــر مــن
عـ ــداد م ـعــاونــي ال ـضــاب ـطــة الـعــدلـيــة،
وت ــول ــي ال ـج ـه ــاز ح ـف ــظ ال ـن ـظ ــام فــي
ن ـطــاق ال ـق ـضــاء» ،وت ـ ّـم إس ـقــاط مهام
القيام بالتحقيقات ومـهــام الشرطة
املجتمعية .وهذا البند أخذ ّ
حيزًا من

النقاش ،إذ أن الصالحيات الواسعة
التي وضعتها لجنة بــارود لشرطة
الـقـضــاء تـحـ ّـولـهــا إل ــى أج ـهــزة أمنية
جديدة في األقضية .وبعد النقاش،
توصلت اللجنة إلــى ضــرورة حصر
الـصــاحـيــات ،وتــم تعديل امل ــادة ،64
وأوك ــل إل ــى املـعـهــد الــوطـنــي ل ــإدارة
إعـ ــداد وت ــدري ــب الـعــامـلــن اإلداريـ ــن
في البلديات ومجالس األقضية ،كما
يعهد إلى قوى األمن الداخلي إعداد
وت ــدري ــب ال ـشــرطــة الـبـلــديــة وشــرطــة
األقضية.
ومـ ــع أن ال ـل ـج ـنــة ال ـن ـيــاب ـيــة ل ــم تـبــدأ
ب ـعــد ب ـن ـقــاش مــال ـيــة ال ـق ـض ــاء ،ال ــذي
ّ
ي ـبــدأ فــي املـ ــادة  ،78إل أن ــه للقضاء
واردات واسـ ـع ــة ،ع ـم ــاده ــا ع ــدد من
ال ـ ـضـ ــرائـ ــب والـ ـ ــرسـ ـ ــوم ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
تقتطعها السلطة املركزية ،من دون
زيادة ضرائب جديدة ،باإلضافة إلى
إن ـش ــاء ال ـص ـنــدوق ال ــام ــرك ــزي ال ــذي
ّ
ي ـف ـتــرض أن ي ـح ــل م ـك ــان ال ـص ـنــدوق
البلدي املستقل .ويلفت بارود الى أن
االستقالل املالي يضمن حق املجالس
في التصرف بمواردها املالية (ضمن
ضوابط القانون )...وسعيها لتأمني
مـ ـ ــوارد ك ــاف ـي ــة ،م ــع ت ــأك ـي ــده ع ـلــى أن
املسألة ّ
املهمة هي رفع نسبة اإلنفاق
املحلي من إجمالي اإلنفاق العام ،من
 5ـ ـ  %7حتى  .%20ويربط الــواردات
ب ـمــا نـسـبـتــه  %40تـ ّ
ـؤم ـن ـهــا واردات
ّ
الصندوق الالمركزي ،و %60تؤمنها
واردات القضاء ،مع التأكيد على أن
الالمركزية ،في حال تركت األقضية
تعتمد على قدراتها الذاتية فحسب،
تـ ـك ــون قـ ــد ض ــرب ــت م ـف ـه ــوم اإلنـ ـم ــاء
امل ـ ـتـ ــوازن .وب ــال ـت ــال ــي ،فـ ــإن امل ـطـلــوب
مــن السلطة املــركــزيــة أن ت ـعــادل بني
ح ــاج ــات ال ـق ـض ــاء ون ـس ــب اس ـت ـفــادة
األقضية مــن الـصـنــدوق الــامــركــزي،
بـحـيــث ت ـ ّ
ـؤم ــن اإلنـ ـم ــاء املـ ـت ــوازن في
األقضية.

األخطار والهواجس
يقول الرئيس نبيه ّبري إن «الالمركزية
اإلداري ــة وردت في اتفاق الطائف من
ضمن اإلصالحات األساسية لتطوير
ّ ّ
النظام السياسي اللبناني» ،لكنه يؤكد
لـ«األخبار» «أنني لن أقبل أي استقالل
مادي أو أمني لهذه املجالس .لقد دفع
اللبنانيون ثمنًا غاليًا لضرب مشروع
تقسيم لبنان ،ولن يحصل على األمر
فــي قــانــون الــامــركــزيــة اإلداريـ ــة الــذي
ً
يهدف ّأوال إلحقاق اإلنماء املتوازن».
وفيما تعتبر الالمركزية اإلداري ــة في
ً
دول الـعــالــم دل ـيــا عـلــى ت ـطـ ّـور النظام
دول حسمت
السياسي واإلداري في ّ ٍ
بغالبيتها أزمـ ــات ال ـهــويــة والــوطـنـيــة،
ـان آخـ ـ ــر .إذ ال
ي ـب ــدو ل ـ ّب ـن ــان ف ــي مـ ـك ـ ٍ
ي ــزال ّ الــنـقــاش ال ـجـ ّـدي بــن اللبنانيني،
متخلفًا عــن عـنــاويــن «بــديـهـيــة» مثل
تحديد العدو والصديق واملــوقــف من
س ــاح امل ـق ــاوم ــة والـ ـص ــراع ال ـعــربــي ـ
اإلسرائيلي ،كما املوقف من النازحني
ال ـسّــوريــن وامل ـخـ ّـي ـمــات الفلسطينية
وحــل مسألة الالجئني الفلسطينيني.
ً
فضال عن أن االنقسام السياسي في
البالد ،تجري مذهبته ضمن جو عام
تفكيكي يضرب املنطقة ،ليفرز إدارات
ّ
محلية في سوريا والعراق على أساس

ه ــوي ــات ــي ض ـ ّـي ــق .ومـ ــا ي ـج ــري ال ـي ــوم
ف ــي م ــا تـبـقــى م ــن مــؤس ـســات الــدولــة
اللبنانية ،هــو تــوزيــع كــامــل لحصص
ال ـط ــوائ ــف ،وح ـصــرهــا ف ــي ي ــد جـهــات
واحـ ـ ــدة داخ ـ ــل ك ــل ط ــائ ـف ــة .وال ّـس ــؤال
األسـ ــاس :مــا ال ـضــامــن ،فــي ظ ــل واقــع
بـعــض األقـضـيــة الـحــالـيــة الـتــي تحمل
أكـثــريــات مذهبية أو طائفية ّ
معينة،
ّ
أن ت ـحــل ه ــذه امل ـت ـح ــدات ،ف ــي نـفــوس
املواطنني ،مكان االنتماء الوطني العام،
ً
ً
الــذي يعاني خلال أصــا؟ طاملا أنــه لم
يعد مــن حــاجــة للمراكز الجامعة في
حالة املدن ،ال ّ
سيما مدينة بيروت ،في
ّ
ظــل غـيــاب تــام لــوســائــل الـنـقــل الـعــامــة

ّ
وشبكات الطرق الحديثة ،التي تؤمن
عادة في الدول ،استمرار دورة الحياة
بــن األط ــراف وبــن الـعــواصــم ،وتربط
الشعور الوطني باملصلحة العامة لدى
األفراد والجماعات.
وال بـ ـ ّـد م ــن م ــاح ـظ ـ ٍة حـ ــول اع ـت ـمــاد
الـتـقـسـيـمــات اإلداري ـ ــة الـقــديـمــة .إذ أن
حـ ـ ــدود غــال ـب ـيــة األق ـض ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
اع ـت ـمــدت ح ــدود ال ـق ـضــاء وقــوعــه بني
نـ ـه ــري ــن ،مـ ــا ي ـم ـن ــع أي م ـج ـل ــس مــن
نهر
مجالس األقضية التصرف بــأي ٍ
وح ـي ـدًا .وعـلـ ّـى الــرغــم مــن أن األح ــزاب
حد كبير بمجالس
والطوائف ّتؤثر إلى ٍ
البلديات ،إل أن حيز التأثير يكون أكبر
للقوى املحلية ،من الروابط والعائالت
والبيوتات الصغيرة في القرى ،وهذا
ّ
األمـ ـ ــر ،ع ـلــى ع ــات ــه ،ي ـم ـنــع ال ـطــوائــف
ّ
الكامل بالقرار
واأل ّحــزاب من التحكم ّ ّ
املحلي ّة ،إل أن وجود
املحلي للمجالس
مجالس األقضية ،سيؤثر سلبًا على
ّ
املحلية ،ويسمح للطوائف
تأثير القوى
والقوى السياسية التي تسيطر على
ّ
األقـضـيــة ،بالتحكم الـكــامــل ب ـقــرارات
مجالس األقـضـيــة ،مــع ضيق هامش
ً
ّ
املحلية شيئًا فشيئًا ،وصــوال
الـقــوى
إلى احتكار القرار من قبل الطوائف.

