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*   اأَعّد هذا التقرير الدكتور فوؤاد جهاد مرعي، الأ�ستاذ المحا�سر في جامعة برلين الحّرة، ا�ستنادًا اإلى نتائج الم�ْسح الذي اأجرته »المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية« حول 
تقديم الخدمات البلدية في لبنان عام 2018. وقد توّلى مراجعته وتنقيحه الدكتور اأندره �سليمان، ممّثل المنظمة في لبنان.

�ص تنفيذي ملخَّ
من��ذ اإع��ادة اإط��اق النتخاب��ات البلدي��ة وا�س��تعادة ال�س��لطات املحّلّي��ة 
دوَره��ا ع��ام 1998، اكت�س��بت العاق��ة ب��ن ال�س��لطات املحّلّي��ة وعملي��ة 
تق��دمي اخلدم��ات اأهمي��ًة متزاي��دة. كذل��ك �س��رعت اأّولّي��ات ال�سيا�س��ة 
العامة وتدّخات ال�س��تجابة لاحتياجات الإن�سانية والأزمات، على اأثِر 
��ق النازح��ن ال�س��ورين اإىل لبنان، ترتّكُز اأكَر فاأك��ر على البلديات  تدفُّ
واحتاداتها. بيَد اأن اإن�س��اء اأكر من 350 بلديًة جديدًة منذ العام 1998 
اأّدى اإىل تقّل���ص حج��م البلدي��ات على نح��ٍو جعلها اأكر �سعف��ًا واعتمادًا 
عل��ى احلكوم��ة املركزي��ة والتموي��ل الأجنب��ي لأداء مهاّمه��ا، كم��ا جع��ل 
املجال�ص البلدية املُنتَخبة اأكَر عر�سًة لتدّخل الأحزاب ال�سيا�سية، ونفوذ 
زعماء الطوائف لدى احتياجها اإىل الإر�ساد التقني وفر�ص الو�سول اإىل 
التموي��ل، ما ي�سع البلديات واحتاداتها اأمام حتّدياٍت هيكليٍة وموؤ�ّس�س��يٍة 
طويل��ة الأم��د، تنتق���ص من قدرتها عل��ى تقدمي اخلدم��ات العامة. ذلك 
م��ا حدا »املنظم��ة الدولية للتقرير عن الدميقراطي��ة«، عام 2018، على 
اإجراء م�ْس��ح �س��مل 11 اإدارًة حكوميًة مركزيًة، و209 بلدياٍت يف اأق�سية 
ف اإىل  لبن��ان الأربعة والع�س��رين )24( وحمافظاته الثم��اين، بغية التعرُّ
طبيع��ة التحّدي��ات الت��ي تواجهها عملية تق��دمي اخلدمات على امل�س��توى 
املحّل��ّي، وتقيي��م ه��ذه الأخ��رة يف ثاث��ٍة من جم��الت ال�سيا�س��ة العامة 
وقطاعات اخلدمات، هي: اإدارة النفايات ال�سلبة؛ دور ال�سرطة البلدية 
وال�س��امة العام��ة؛ ال�س��فافية وم�س��اركة املواطن��ن واملواطن��ات. وذلك 
انطاق��ًا م��ن امل�س��وؤولية املتزاي��دة التي تقع عل��ى عاتق البلدي��ات لإدارة 
نفاياته��ا، ومعاجلة ال�س��وؤون الأمنية، والتده��ور البيئي يف اأعقاب كلٍّ من 

اأزم��ة النفاي��ات الت��ي �س��هدها الع��ام 2015، واأزمة النازح��ن التي طال 
اأَمده��ا، ل�س��يّما واأن احلكوم��ة قامت عام 2017 باإق��رار قانون احلّق يف 
الو�سول اإىل املعلومات، ما يهيب بنا اإىل طرح ال�سوؤال حول مدى اجلّدية 

يف التزام تطبيق هذا القانون وُح�سن التقيُّد باأحكامه.

البلديات واإدارة النفايات ال�سلبة
تق��ع م�س��وؤولية اإدارة النفاي��ات ال�سلبة، مبوجب الت�س��ريع اللبناين، على 
عاتق ال�س��لطات املحّلّية، يف الدرجة الأوىل. لكن الأمر تبّدل يف اأوا�س��ط 
الت�س��عينيات، حي��ث تكّفل��ت احلكوم��ة املركزي��ة بت��وّل ه��ذه املهّم��ة يف 
حمافظَت��ي ب��روت وجبل لبنان، باعتبار اأنهما ت�س��ّكان منطقة خدماٍت 
تنت��ج اأك��ر م��ن ن�س��ف نفاي��ات البل��د، يف ح��ن ُجعل��ت اإدارة النفاي��ات 
يف املناط��ق الأخ��رى م�س��وؤوليًة م�س��رتكًة ب��ن كلٍّ م��ن ال�س��لطات املحّلّية 
واحلكومة املركزية، واأحيانًا، اأي�سًا، مع املنّظمات الدولية املانحة. حّتى 
اإذا ب��رزت »اأزم��ة النفاي��ات« امل�س��هودة، �سيَف 2015، وبلغت اأ�س��ّدها يف 
حمافظَتي بروت وجبل لبنان، تاأّكد انعدام فاعلية ال�سيا�س��ات املركزية 
الت��ي لطامل��ا انتهجتها احلكوم��ة لإدارة النفاي��ات ال�سلبة، ما ا�س��تدعى 
اإ�س��راك ال�س��لطات املحّلّي��ة يف اإدارة ه��ذا املل��ّف. ولئن بداأت ال�س��لطات 
املذك��ورة، منذ ذلك احلن، ت�ساعف عنايتها باإعداد امل�س��اريع اخلا�سة 
لإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة، فاإنه��ا مازالت تفتقر اأمّي��ا افتقار اإىل الدراية 
الازم��ة يف و�س��ِع نظ��اٍم اإدارٍة متكامٍل لهذا امللّف وتطبيِقه مبا يتما�س��ى 

ومبادَئ احَلْوكمة ال�سليمة.

هل َتقوم البلديات يف لبنان بواجباتها؟ 
نتائج امل�ْسح املتعّلق باإدارة النفايات ال�سلبة، وال�سالمة العامة، 

والتوا�سل مع املواطنني على امل�ستوى املحّلّي*
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اأما اليوم، فقد باتت البلديات خارَج منطقة اخلدمة التي ت�س��مل بروت 
وجبل لبنان تنخرط كلُّها، ب�س��كل اأو باآخر، يف عملّية اإدارة النفايات، يف 
مقاب��ل �س��بٍع و�س��تن يف املئة )67%( منه��ا، فقط، يف جب��ل لبنان، الذي 
لت��زال بلدّيات��ه تنوء بع��بء الإرث الثقيل ال��ذي فر�سته عليه��ا املركزية 
املُّتَبع��ة يف خ��ال العاَمن 1994 و2015. اأما يف م��ا يخت�ّص مبهاّم اإدارة 
النفاي��ات ال�سلب��ة املنوطة بالبلدية، حتديدًا، فقد بلغت ن�س��بة البلديات 
الت��ي تت��وىّل عملية جمع النفايات ثاثًا وت�س��عن يف املئ��ة )93%(، لتعود 
ه��ذه الن�س��بة فتتدّن��ى ب�س��كٍل ملحوظ، ل��دى بل��وغ املراحل الأك��ر تقّدمًا 
لإدارة النفاي��ات ومعاجلتها، من ت�س��بيخ، وطْمر �سّح��ي، واإعادِة تْدوير، 

ومعاجلٍة ميكانيكّيٍة وبيولوجّيٍة وحرارّية. 

ل ُننك��ر، بالطب��ع، اإجن��ازات بع�ص البلدي��ات ال�سغرى الت��ي متّكنت من 
تقدمي مناذَج ناجحًة يف جمال احلّد من النفايات وفرزها واإعادة بْيعها، 
لك��ّن ال�س��لطاِت املحّلّي��ة املنخرط��َة يف اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة مازالت 
تعتم��د اإىل ح��دٍّ بعي��د على تدّخ��ل روؤ�س��اء البلديات �س��خ�سيًا، ب��دًل من 
�سة. كذلك  اعتماده��ا على موّظف��ي البلدية اأو الوحدات التقنية املتخ�سّ
جتدر الإ�س��ارة اإىل اأن البلديات تن�ّس��ق مع احتاداتها، بالإجمال، ومع كلٍّ 
من اجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين، واملنّظمات الدولية املانحة، لكّن 
تن�س��يقها يبق��ى �سعيفًا مع احلكوم��ة املركزية وال��وزارات املعنّية. اإن دّل 
�س��ية والتوجيه التقني من ِقَبل  ذلك على �س��يء فعلى غياب املوؤازرة املوؤ�سَّ
هيئات احلكومة املركزية، علمًا باأن يف مقدور بع�ص ال�سلطات تاأمينهما، 
كوزارة الداخلية والبلديات، ومكتب وزير الدولة ل�سوؤون التنمية الإدارية، 
ووزارة البيئ��ة، وجمل���ص الإمن��اء والإعمار، ريثما ُي�سار اإىل اإن�س��اء هيئٍة 

ناظمٍة ُت�سرف على امل�ساريع التي تقوم بها ال�سلطات املحّلّية.

��ذة يف اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة، فق��د  اأم��ا يف م��ا يتعّل��ق باحلل��ول املُحبَّ
اعترب اثنان وثمانون  يف املئة )82%( من البلديات التي �س��ملها امل�ْس��ح 
اأن احلل��ول املتكامل��ة والامركزي��ة هي اجل��واب الأك��ر معقوليًة لأزمة 
النفاي��ات، لفت��ًا اإىل �س��رورة تطبيق احلل��ول واإ�ساح��ات القطاع على 
م�ستوى البلدية كما على م�ستويات احلكم الإقليمية. بيَد اأن ثاثة اأرباع 
البلديات ت�سكو من ق�سور يف مواردها املالية والتقنية والإن�سانية، وهي 
ل متل��ك خطًة وا�سحًة ل��اإدارة املتكاملة للنفايات ال�سلبة وح�س��ب، بل 
اإنه��ا قّلما تبدو على ا�س��تعداٍد لذلك، ل�س��ّيما البلدي��ات ال�سغرى منها. 
ر، لأن حت��ّرك البلدي��ات على ه��ذا ال�سعي��د يفرت�ص اأن  وه��و اأم��ٌر م��رَبّ
تكون احلكومة املركزية قد �س��بقت اإىل  اإقرار خطة وطنيٍة ا�سرتاتيجية 
دًا للخط��ط والربامج املحّلّي��ة. كذلك يبدو  تر�س��م اإط��ارًا معياريًا حم��دَّ
رًا اأن تقت�سَر و�سائل التمويل البديلة على م�سادر اأجنبية يف غياِب  مربَّ
كّل حتفي��ٍز م��الٍّ م��ن ِقَب��ل احلكومة املركزي��ة، ويف وجود قان��ون يحّظر 
على البلدّيات فر�ص �سرائَب ور�سوٍم اإ�سافّية تتيح لها تغطية ما تفر�سه 

اإدارة النفايات ال�سلبة من تكاليف.

ل�س��ّك يف اأن اإق��رار قان��ون الإدارة املتكامل��ة للنفاي��ات ال�سلب��ة الرق��م 
2018/80، ي�س��ّكل خط��وًة مهّم��ًة نح��و اإ�س��اح قط��اع النفاي��ات ال��ذي 
يبق��ى مبن��اأًى ع��ن كل م��وؤازرة موؤ�ّس�س��ية يف ال�س��وؤون التقني��ة، اإّل اأن��ه 
م��ازال يفتق��د العدي��د م��ن العنا�س��ر القانوني��ة الكفيلة ب�سم��ان متويٍل 
اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة عل��ى نحٍو م�س��تدام. ولئن �س��ّح اأن املادة 9 من 
القان��ون اجلديد تكّر���ص مبداأ الامركزية الإداري��ة يف اإدارة النفايات، 
فاإن��ه مينح احلكوم��ة املركزية، يف املقابل، �س��لطًة ا�ستن�س��ابيًة وا�س��عة، 
له��ا اإدارة م�س��اريعها اخلا�سة يف هذا املج��ال، متخّطيًة  �ساحياِت  تخوِّ
ال�س��لطات املحلية الامركزية، كما اإن القانون ل يلحظ اإطارًا موؤ�ّس�سيًا 
وا�سحًا لنظام اإدارٍة متكاملٍة للنفايات ال�سلبة، ول يتطّرق اإىل �سرورة 
و�س��ع اأنظمٍة اإقليميٍة من �س��اأنها اأن توّلد ُوف��ورات حْجٍم من طريق دمج 

ال�س��لطات املحّلّية على نطاق اأو�سع.

وعلي��ه، ف��اإن تعزي��ز دور ال�س��لطات املحّلّي��ة يف اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة 
يتطّلب اأن:

تاّمًا 	  للنفايات ال�سلبة يف لبنان تقّيدًا  يتقّيَد نظام الإدارة املتكاملة 
البلديات  ترّكز  اأن  على  ال�سلطة،1  وتفوي�ص  الامركزيِة،  مببداأَي 
والت�سبيخ  امل�سدر،  عند  والفرِز  النفايات،  من  احلّد  على  ال�سغرى 
جمتمعًة  احتادات  عّدُة  اأو  واحد  بلدياٍت  احتاُد  يتوىّل  فيما  الأول، 
ومعاجلِتها،  النفايات،  من  للتخّل�ص  املتكاملة  الربامج  تطبيَق 

وا�سرتداِدها، واإعادِة ا�ستخدامها، على نطاق اإقليميٍّ اأو�سع.
جامٍع 	  اإطاٍر  مبثابة  تكون  �ساملًة،  وطنيًة  خطًة  البيئة  وزارة  تعتمَد 

خلطط اإدارة النفايات ال�سلبة، على امل�ستوَين الإقليمي واملحّلّي، من 
اأجل ال�سماح لل�سلطات املحّلّية، قدَر املُ�ستطاع، بالإفادة من ُوفورات 
احلْجم. كما ُيفرت�ص بهذه ال�سلطات اأن تديَر نفاياِتها وفقًا للمعاير 
ال�سيا�سة  واأّولّياِت  الدائري  القت�ساد  مبداأ  على  القائمة  الدولّية 

دة يف َهَرمّية اإدارة النفايات. العامة املُحدَّ
ميتلَك امل�سوؤولون واملوّظفون يف البلديات الدرايَة الازمة يف جماَل 	 

النفايات  اإدارة  ل�سرتاتيجيات  ال�ّسواء،  على  والتطبيق،  التخطيط 
الأهلية  والهيئات  املدين،  املجتمع  منّظمات  مع  بالتعاون  ال�سلبة، 
املحّلّية. كما يقت�سي ال�سماح لل�سلطات املحّلّية بفر�ص ر�سوم ا�سرتداد 
التكاليف على جمتمعاتها املحّلّية، من اأجل �سمان ال�ستدامة املالية 
لدورة اإدارة النفايات ال�سلبة، ما يوجب ا�ستحداث ت�سريٍع اأو تنظيٍم 

بهذا اخل�سو�ص.

د بمبداأ تفوي�ص ال�سلطة اأن كل وظيفة يمكن اأن يوؤّديها م�ستوى حكٍم اأدنى يجب  1  ُيق�سَ
اأن ُتنَقل اإلى ذلك الم�ستوى. اأنظر: »المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية«. 
 .87 رقم  موجزة  ورقة  تعرفه.  اأن  يجب  ما  الحكم:  لمركزية  تحقيق   .)2017(

برلين: المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية. اآب/اأغ�سط�ص 2017.
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البلديات وال�سالمة العامة
عم��دت احلكوم��ة، بداف��ٍع من احلاج��ة املتزاي��دة اإىل ال�س��رطة املحّلّية، 
واقتناع��ًا منه��ا ب�سرورة توّل ال�س��لطات املحّلّية مزي��دًا من مهاّم �سبط 
الأمن واإنفاذ القانون، اإىل ت�س��جيع هذه ال�س��لطات لإن�س��اء �سرطٍة بلديٍة 
وتعزيز قدراتها، فاأدخلت عرَب وزراة الداخلية والبلديات، خال العاَمن 
2017 و2018، ومب�ساعدة برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، نظامًا داخليًا 
منوذجي��ًا وقاعدة �س��لوك م��ن اأجل اإ�سف��اء الطابع املوؤ�ّس�س��ي على قوات 
ال�سرطة املحّلّية التابعة للبلديات واحتاداتها، وذلك يف ما يتعّلق بتحديد 
�ساحياته��ا، وهرمّيِتها الداخلية، و�س��روِط تعي��ن عنا�سرها وترقيِتهم 
وتدريِبه��م، والتقدمي��ات الجتماعية. لكن عديد قوات ال�س��رطة املحّلّية 

ليزال، برغم ذلك، متوا�سعًا على الأر�ص.

تتوىّل ال�س��لطات املحّلّية ب�س��كٍل متزايٍد م�س��وؤوليَة اإنفاِذ القانون، و�سبِط 
الأم��ن، وال�س��تجابِة لاأزم��ات البيئي��ة، وكبِح خمالف��ات البن��اء، واإزالِة 
التعّديات على الأماك العامة، ما ا�س��تدعى اإن�ساء وحداٍت بلديًة لإنفاذ 
القانون، ووحداِت دفاٍع مديّن يتعّدى دورها عملية تنظيِم ال�سر وت�سيِر 
الدوري��ات وامله��امَّ الوقائّيَة الأ�سا�س��ية. كذل��ك وجدت البلديات نف�س��ها 
يف �س��دارة خط��ط ال�س��تجابة لاأزم��ات بعدما ب��ات عليها تلبي��ُة حاجة 

النازحن ال�سورين اإىل ال�سَكن واخلدمات. 

الواق��ع اأن اأك��ر من ثاث��ة اأرباع البلديات التي �س��ملها امل�ْس��ح متلك قوة 
�س��رطٍة حمّلّي��ة، يف ح��ن اأن عددًا اأقّل من ال�س��لطات املحّلّي��ة ميلك مثل 
وح��دات الإطفاء والإ�س��عاف واحلر���ص. لك��ن الفتقار اإىل قانون �س��امل 
بًا قّل���ص  اأدوار قواته��ا ت�س��عُّ اإىل ت�س��عُّب  اأّدى  ينّظ��م ال�س��رطة البلدي��ة 
قدرته��ا عل��ى اإنفاذ القوان��ن والأنظمة وتاأديِة امله��اّم امللقاة على عاتقها 
بو�سفه��ا �سابطة عدلّي��ة، وجهازًا موجَلًا بال�س��ْبق اإىل مواجهة الطوارئ 

وامل�ستجّدات الأمنّية.

من ال�س��لبّيات الناجمة عن افتقاد القانون ال�س��امل، اأي�س��ًا، ترُك وحدات 
ال�سرطة البلدية، اأحيانًا، حتت رحمة ال�سلطة ال�ستن�سابية لرئي�ص البلدية، 
حّت��ى لُينَظ��َر اإليه��ا يف بع�ص املناطق كما ل��و كانت رمز وجاه��ٍة اأو وحداِت 
م�ساعدٍة �سخ�سية تعمل يف خدمة اأع�ساء املجل�ص البلدي والنَُّخب املحّلّية. 
لي���ص هذا فح�س��ب، بل اإن البلديات ت�س��تكي، بن�س��بة 82 يف املئة منها، من 
النق�ص الفادح يف املوارد، �سواٌء على ال�سعيد التقني اأو املال اأو الب�سري. 
م��ع الإ�س��ارة اإىل اأن الع��دد الإجمال لعنا�سر ال�س��رطة يف 75 يف املئة من 
البلدي��ات ل يتع��ّدى الثاث��ة )عن�س��ر دائ��م وعن�س��ران غ��ر دائمن، يف 
املتو�ّس��ط(. وما يزي��د الأمور تعقيدًا غي��اُب الإج��راءات املوّحدة والقائمة 
عل��ى اجل��دارة لتوظيف عنا�سر ال�س��رطة البلدية، ما وّلد التبا�س��ًا قانونيًا 
وموؤ�ّس�س��يًا ح��ول امتي��ازات ال�س��رطة البلدية وح��دود �س��لطتها، وعاقتها 
بالقوات التابعة لحتادات البلديات و�س��واها من الأجهزة الأمنية. ناهيك 
ب��اأن ه��ذه العنا�سر تفتقر، يف معظمها، اإىل التدري��ب املائم واملنتظم يف 

�سة، وتكتفي بتلّقي تدريب ع�سوائيٍّ وغر موّحد. معاهد متخ�سِّ

عل��ى الرغ��م م��ن هذه الثغ��رات، تبق��ى ال�س��رطة البلدي��ة ه��ي املرجعّيَة 
الأمني��ة املبا�س��رة عل��ى امل�س��توى املحّل��ّي، واجله��َة الأمني��َة الأق��رَب اإىل 
العاّم��ة، بعدم��ا اأ�سبحت طرفًا فاعًا يف تنظي��م حياة املواطنن اليومية 
وتاأم��ِن �س��امتهم العام��ة، ما ي�ساعُف م�س��وؤوليتها يف اح��رتام احلقوق 
واحلرّي��ات الأ�سا�س��ية. لك��ن ذلك مل يُح��ل دون تكوُّن بع���ص النطباعات 
والآراء ال�س��لبّية نتيج��ة تعّر���ص الفئ��ات ال�سعيفة يف املجتم��ع لتجاوزات 
وحدات ال�سرطة املحّلّية وانتهاكاتها، نظَر ما ح�سل يف الأ�سهر الأخرة 
م��ع العّم��ال الأجان��ب وعامات املن��ازل، والنازح��ن ال�س��ورين، واأفراد 

»جمتمع امليم« يف لبنان.

من هنا كان تعزيز دور ال�سلطات املحّلّية يف تاأدية مهاّم ال�سرطة وتاأمن 
ال�سامة العامة يوجب الآتي:

اأُ�سوًة بقوى الأمن 	  اإقراَر قانوٍن �سامٍل ينّظم قطاع ال�سرطة البلدية، 
الداخلي، قانون )اأ( يوؤّكد �سفة ال�سابطة العدلية لل�سرطة املحّلّية؛2 
)ب( يحّدد امل�سوؤوليات وال�ساحيات لكّل من قوات ال�سرطة البلدية 
والأجهزة  املحّلّية  ال�سرطة  بن  العاقة  ينّظم  )ج(  واأجهزتها؛ 
الدفاع  ووحدات  البلديات،  احتادات  �سرطة  مثل  الأخرى،  الأمنية 
والأمن  الداخلي،  الأمن  وقوى  اللبنانية،  امل�سلحة  والقوات  املدين، 
العام، واأمن الدولة، وال�سرطة ال�سياحية، وال�سرطة البيئية )اإذا ما 

اأُن�ِسَئت(، اإ�سافًة اإىل وحدات ال�سليب الأحمر اأو الهال الأحمر.
منهج 	  وو�سَع  املحّلّية،  ال�سرطة  عنا�سر  لتدريب  وطني  معهد  اإن�ساَء 

تدريٍب �سامٍل ومّوحد، يتّم اعتماُده قبل التوظيف، وبوترٍة منتظمٍة، 
بعَده.

تعزيز 	  )اأ(  اأجل  من  موّحدٍة  وبّزاٍت  وَمْركباٍت  �سعاراٍت  ا�ستخداَم 
تعّرف  و�سمان  )ب(  املحّلّية،  ال�سرطة  لوحدات  الحرتايف  املظهر 

املواطنن اإىل عنا�سر هذه ال�سرطة وممتلكاتها.
اإنفاَذ القانون عرَب مرا�سيم تطبيقية، واإخ�ساَعه لنوعن من التدقيق: 	 

باملعاير  املحّلّية  ال�سرطة  تقّيَد  ي�سمن  نحٍو   على  وق�سائّي،  مدينٍّ 
املعاير  بهذه  التقّيد  يكون  اأن  من  ولبدَّ  الإن�سان.  حلقوق  الدولية 

جزءًا ل يتجّزاأ من منهج التدريب.
يف 	  دائمن  عنا�سر  بتوظيف  لل�سماح  واملالّية  التقنّية  املوارد  زيادَة 

ال�سرطة املحّلّية و�سمان توفر التقدميات الجتماعية.

م�سوؤولًة  يجعلها  اأن  �ساأنه  من  العدلية  ال�سابطة  �سفة  المحّلّية  ال�سرطة  منح  اإن    2
َعها لأحكام ال�سلطة الق�سائية. جزئيًا عن اإنفاذ القانون الجنائي، وُيخ�سِ
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�سفافية احلكم، والتوا�سل مع العاّمة، وم�ساركة املواطنني
ح باإجراء الإ�ساحات الآتية: ل��ذا ُين�سَ

1- جلهة حت�س��ُن نزاهة احلكم، وال�س��فافية، والتوا�سل مع العاّمة:

ملكافحة 	  الوطنية  الهيئة  اإن�ساء  قانون  اإقرار  يف  الإ�سراُع  يقت�سي 
الف�ساد، امللحوظة اأ�سًا يف قانون احلّق يف الو�سول اإىل املعلومات. 
عملّيَة  املكلَّفة  الهيئة  لهذه  تاّمة  ا�ستقالّيٌة  مُتَنح  اأن  ُيفرَت�ص  كما 
الإ�سراف على تطبيق القانون، ومراقبِة الإدارات العامة وال�سلطات 

ن لها ما يكفي من املوارد لتاأدية مهاّمها. املحّلّية، واأن يوؤمَّ
وزير 	  مكتب  غرار  على  املعنّية،  الفاعلة  اجلهات  تتوىّل  اأن  ينبغي 

والبلديات،  الداخلية  ووزارة  الإدارية،  التنمية  ل�سوؤون  الدولة 
حماِت  تنظيَم  الدولية،  مات  واملنظَّ املدين،  املجتمع  وهيئات 
املواطنن،  اإْطاع  بغية  الكفاءات،  لتطوير  برامَج  وو�سَع  توعية، 
القانوين  الإطار  على  العاّمن،  واملوظفن  املُنتَخبن،  وامل�سوؤولن 
املفتوحة،  والبيانات  ال�سفافية،  من  كّاً  يحُكم  الذي  والتنظيمي 
التوجيه  املحّلّية  ال�سلطات  مُتَنح  اأن  ينبغي  كما  احلكم.  ونزاهة 

ة بعملها. والدعم الازَمن لاإف�ساح عن املعلومات املُخت�سّ
املجتمع 	  وهيئات  الدولية  املنّظمات  دعُم  يكون  اأن  ال�سرورّي  من 

املدين، يف براجمها كما يف تدّخلها على الأر�ص، م�سروطًا مببادرة 
ومنهجيٍة  �ساملة  ا�سرتاتيجية  تطبيق  اإىل  منه  امل�ستفيدة  اجلهة 
ين�ّص  ما  ِوفَق  املعلومات،  والك�سف عن  العاّمة  للتوا�سل مع  وا�سحة 
عليه القانون، واأن يتحّقق ذلك بالتزامن مع اعتماد املكننة يف عمل 
ال�سلطات املحّلّية وال�ستخداِم التدريجي لأدوات تكنولوجيا املعلومات 
والت�سالت، حتقيقًا لغر�ص الإف�ساح عن املعلومات ب�سكٍل موؤ�ّس�سي.

2- جله��ة تعزيز م�س��اركة املواطنن يف احلوكمة البلدية:

وطنّي، 	  ت�سريٍع  �سكل  يف  وتنظيمي  قانوين  اإطار  و�سع  ينبغي 
نظامًا  ت�سمل  منوذجيٍة،  داخلية  واأنظمة  موّحدٍة  اإداريٍة  واإجراءاٍت 
على  موؤ�ّس�سيٍّ  طابٍع  اإ�سفاء  اأجل  من  والعقوبات،  زات  املحفِّ من 
اآليات �سنع القرار ال�ساملة والت�ساركية، اإذ اإن من �ساأن هذا الإطار 
اأن يعّزز الجتماعات الت�ساورية العامة، ومنتدياِت النقا�ص، وجلاَن 

�سة. املتخ�سّ الت�ساوريَة  املواطنن 
اأكر 	  تكون  القرار  ل�سنع  وت�ساركيٍة  انتخابيٍة  خطٍط  و�سع  يقت�سي 

متثيًا لل�سكان، مَبن فيهم النازحون والاجئون ال�سوريون والعّمال 
اأن  النتخابي،  و�سعهم  يكن  اأّيًا  لهم،  ُيتاح  بحيث  املهاجرون، 
�ُسُبل  يف  مبا�سرًة  توؤّثر  التي  القرارات  حول  النقا�سات  يف  ي�ساركوا 
الثغرة  �سّد  يتطّلب  النحو  هذا  على  ال�سكان  متكن  لكن  َعي�سهم. 
واخل�سائ�ص  جهة،  من  النتخابية  اخل�سائ�ص  بن  القائمة 

الدميغرافية الفعلية من جهة اأخرى.

ت�س��ّكل البلديات، بو�سفها م�س��توى احلكم الأقرب اإىل املواطنن، جهَة 
تن�س��يٍق يلج��اأ اإليه��ا هوؤلء لقرتاح امل�س��اريع اأو معار�سته��ا، وللتاأثر يف 
خي��ارات التنمي��ة الت��ي تتعّل��ق باملجتمع املحّل��ّي. وقد جاء اإق��رار قانون 
لَيِع��د   ،2017 �س��باط/فرباير  يف  املعلوم��ات،  اإىل  الو�س��ول  يف  احل��ّق 
بامل�س��ّي قُدم��ًا يف تنظي��م العاق��ة ب��ن املواطن��ن والإدارات العاّم��ة، 
مب��ا يف ذل��ك املحّلّي��ة منه��ا، م��ن خ��ال اإلزام��ه الإدارات العام��ة اأن 
تن�س��ر اإلكرتوني��ًا جمي��ع قراراته��ا، وموازناته��ا، وتقاريره��ا ال�س��نوية، 
ومناق�ساته��ا، اإ�ساف��ًة اإىل املرا�س��يم التطبيقي��ة، والتعميمات. ومع اأن 
القان��ون املذك��ور مل ُيحرز �س��وى تقّدم بطيء على �سعي��د التنفيذ، فاإن 
اأهمّيت��ه تكم��ن يف فر�س��ه عل��ى ال�س��لطات املحّلّي��ة واج��ب التوا�سل مع 
العاّم��ة، ما ي�س��ّكل ق��وة دفٍع باجتاه مزي��ٍد من نزاهة احلكم وامل�س��اءلة 

ال�سيا�سية.

لق��د تبّن لن��ا، نتيجة امل�س��ح والتحليل، اأن البلديات تن�س��ر م�س��تنداتها 
الإداري��ة بطريق��ٍة انتقائيٍة وغر منهجي��ة، ل التزامًا منها، يف الغالب، 
مبب��ادئ ال�س��فافية، واإمن��ا م��ن ب��اب التدلي��ل بح�س��ن اأدائه��ا والرتويج 
لإجنازاته��ا، عّلها حتظ��ى بالتاأييد الّداعم ل�سيا�س��اتها، مم��ا ينّم على 
ت�س��ّور اإ�س��كال يح�سر م�س��اركة املواطنن و�ساحياتهم يف امل�س��اءلة 

مبردودها النتخابّي وح�سب.

اأم��ا يف م��ا يتعّل��ق باآلي��ات التوا�س��ل، ف��اإن البلدي��ات ع��ادًة م��ا تنّظ��م 
اجتماعاٍت ت�ساورّيًة عامة لاإ�ساءة على اإجنازاتها، ومتتلك يف معظمها 
موقعًا اإلكرتونيًا ر�س��ميًا و/اأو �سفحًة ر�س��ميًة على الفاي�سبوك. غر اأن 
ن�س��بة البلدي��ات التي تنّظم هذا النوع م��ن الجتماعات ل تتعّدى ال�29 
يف املئ��ة. وق��د تبّن اأن الو�س��يلة الأكر �س��يوعًا ل��دى البلدي��ات لتحقيق 
التوا�س��ل و�سن��ع القرار الت�س��اركي، هي اجتماعات اخل��رباء واملعنّين 
املغلق��ة، الت��ي اأعلن 49 يف املئة من البلديات اأنه يعقدها ب�س��كل منَتِظم 
اأو �س��بِه منتِظ��م، م��ا يوؤّك��د اأن البلدي��ات مازال��ت تعتمد على الو�س��ائل 

ال�س��خ�سية وغر الر�س��مية للتوا�سل مع قواعدها.

ثّم��ة جان��ٌب اآخ��ر من احلْوكم��ة املحّلّي��ة يكمن يف ق��درة البلدّي��ات على 
الذات��ي  التقيي��م  لك��ّن  الق��رار.  �سن��ع  عملي��ة  يف  املواطن��ن  اإ�س��راك 
للبلديات حول اإ�س��راك املواطنن جاء يف غاية النخفا�ص، حيث اأعلن 
7 يف املئ��ة فق��ط م��ن روؤ�س��اء البلديات اأن ال�س��كان ينخرط��ون يف �سنع 
القرار، يف مقابل اعرتاف 47 يف املئة اآخرين منهم اأن انخراط هوؤلء 
يك��ون »عن��د ال�س��رورة«، م��ا َي�س��ي ب��اأن لبنان م��ازال يفتق��ر اإىل ثقافة 
امل�س��اركة ال�سيا�س��ية عل��ى امل�س��توى املحّل��ّي، بالرغم م��ن بع�ص الزخم 

القانوين يف هذا املجال.
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لب 	  �سُ يف  ت�سع  اأن  املدين  املجتمع  وهيئات  الدولية  مات  املنظَّ على 
الت�ساركية  القنوات  منّو  وت�سجيع  املحّلّي،  املجتمع  اإ�سراك  اأّولّياتها 

بو�سفها جزءًا ل يتجّزاأ من براجمها وم�ساعداتها.

اإ�سالح الالمركزية وتقدمي اخلدمات العامة
ت�س��ر بيان��ات امل�ْس��ح اإىل ثاث��ة عوام��َل رئي�س��ٍة تع��وق تق��دمي اخلدمات 
العام��ة ب�س��كل فّع��ال، األ وه��ي: اأوًل؛ اإن 75 يف املئ��ة م��ن بلدي��ات لبن��ان 
�سغ��رة احلجم، تع��اين نق�سًا يف عدد املوّظفن، ول ميكنها ال�س��تمرار 
على هذا املنوال، �س��ّيما واأنها ت�س��تخدم اأنظمة اإدارٍة عّفى عليها الزمن 
وتفتق��ر اإىل التكنولوجيا ال�سروري��ة افتقارها اإىل املوارد املالية والتقنية 
والب�س��رية التي ت�س��تلزمها اخلدم��ات العامة تخطيطًا وتنفي��ذًا. ثانيًا؛ ل 
ي��زال التن�س��يق بن ال�س��لطات املحّلّي��ة وهيئ��ات احلكوم��ة املركزية بالغ 
ال�سع��ف. ثالث��ًا؛ ن��ادرًا م��ا تخ�سع املجال���ص البلدي��ة املُنتَخبة للم�س��اءلة 
ب�س��بب قّلة الوع��ي لاأحكام القانونية املتعلقة بال�س��فافية، ولأن القوانن 
النتخابي��ة جُت��رب املواطن��ن عل��ى الق��رتاع يف البل��دات الت��ي يتحّدرون 

منها، والتي غالبًا ما تكون غر املناطق التي يقطنون فيها.

لذا كان من الأهمية مبكاٍن اأن يحر�ص اإ�ساح الامركزية، �س��واٌء اأكان 
مراجع��ًة لاإط��ار البلدي احل��ال، الذي تناق�س��ه حاليًا اللجن��ة النيابية 
��ة بتحدي��ث قانون البلدي��ات، اأم اإقرارًا مل�س��روع قانون  الفرعي��ة املخت�سّ
الامركزي��ة الإداري��ة املو�س��عة، ال��ذي تناق�س��ه حالي��ًا اللجن��ة النيابي��ة 
��ة بالامركزية الإداري��ة، اأم كليهما مع��ًا، على حتقيق  الفرعي��ة املخت�سّ

جملة اأموٍر هي:

الناحية 	  ال�سلطات املحّلّية م�ستدامة وقابلًة لا�ستمرار من  اأن تكوَن 
املالّية، وقادرًة على تعزيز ُوفورات احلجم، وهو اأمٌر يتطّلب حتفيَز 
مع  متا�سيًا  املال  التعادل  نظام  واإ�ساَح  البلديات،  دمج  عمليات 
»ال�سندوق الامركزي« املن�سو�ِص عليه يف م�سروع قانون الامركزية 
نظام  واإ�ساَح   ،)109-89 )املواد   2014 للعام  املو�سعة  الإدارية 
يعود  ما  الإيرادات،  من  مزيٍد  تدّفق  ي�سمن  مبا  املحّلّية  ال�سرائب 

بالإن�ساف على ال�سطات املحّلّية.
روابط 	  اإر�ساء  اإىل  ال�سلطة،  تفوي�ص  مبداأ  اإىل  ا�ستنادًا  ُي�ساَر،  اأن 

متكاملٍة،  ُحكٍم  ا�سرتاتيجية  �سمن  �ِسيَّن،  املوؤ�سَّ والتعاون  التن�سيق 
الغاية،  لهذه  بّد،  ول  املخت�سة.  والوزارات  املحّلّية  ال�سلطات  بن 
�سياغة  بعملية  املتعّلقة  املراحل  جميع  يف  البلديات  ا�ست�سارة  من 

ال�سيا�سات. 
اأن يتمَّ اإ�سفاُء الطابع املوؤ�ّس�سي على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات 	 

عن  الإف�ساح  بهدف  ل  كلِّها،  املحّلّية  ال�سلطات  يف  والت�سالت 
للخدمات  التخطيط  اأجل  من  اأي�سًا،  واإمنا،  وح�سب،  املعلومات 

وتنفيذها.

اأن توؤوَل الإ�ساحات النتخابية اإىل متثيٍل مائٍم لل�سكان، باعتبارهم 	 
امل�ستفيدين النهائين من اخلدمات العامة يف كلٍّ من املجال�ص البلدية 
واملجال�ص الإقليمية الامركزية، اأمر�ّسحن كانوا اأم ناخبن )مبوجب 
املواد 10-13 من م�سروع قانون الامركزية الإدارية للعام 2014(. 
وما جتدر الإ�سارة اإليه، يف هذا املعِر�ص، هو وفرة اأعداد اللبنانين 
لن يف اأماكن اإقامتهم حاليًا، ما ُي�سِعف امل�ساءلة، اإىل حّد  غر املُ�سجَّ

بعيد، بينهم وبن الهيئات املحّلّية.
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1. مقّدمة
رًا  من املُعرَتف به على نطاٍق وا�سٍع اأن جودة تقدمي اخلدمات ت�سّكل موؤ�سِّ
اأ�سا�س��ّيًا اإىل الفاعلية املوؤ�ّس�سية، لأن اخلدمات العامة تكون عادًة اأف�سل 
حي��ث تخ�س��ع ال�س��لطات املحّلّي��ة للم�س��اءلة، ل اأمام احلكوم��ة املركزية 
فح�س��ب، ب��ل اأم��ام قواعدها ال�س��عبية اأي�سًا. تلك هي ح��ال البلدان التي 
تعتنق ثقافة امل�ساءلة وال�سفافية، وحتر�ص على اإ�سفاء الطابع املوؤ�ّس�سي 
ل املواطنن م��ن م�س��تفيدين من  عل��ى الآلي��ات الت�س��اركية، بحي��ث حت��وِّ

اخلدمات العامة اإىل م�ساركن فعلّين يف عملية �سنع القرار.

الواق��ع اأن الأزمة ال�سيا�س��ية عام 2015، �س��ّلطت ال�سوء على ال�س��لطات 
املحّلّي��ة ولمركزي��ة تقدمي اخلدمات العامة، بعد اأن ت�س��ّبب ف�س��ل نظام 
اإدارة النفاي��ات يف لبن��ان ب�»اأزم��ة النفاي��ات«، وم��ا نتج عنه��ا من تراكٍم 
للنفاي��ات يف امل��دن اللبناني��ة، دومن��ا ا�س��تثناء. بي��َد اأن الأزم��ة ك�س��فت 
م�س��اكل موؤ�س�س��يًة و�سيا�س��يًة اأعمق متجّذرًة يف نظام الرعاية امل�س��كوك 
في��ه، والقت�ساد ال�سيا�س��ي اخلا�ص بعملية تق��دمي اخلدمات، كما بّينت 
م��دى اإعاقة الأُُطر القانونية واملوؤ�ّس�س��ية املعّق��دة عملّية تقدمي اخلدمات 

على م�ستوًى عال اجلودة.

يف ظّل تنامي الزخم حول الامركزية الإدارية يف لبنان، واإعادة توجيه 
امل�س��اعدات الدولية ب�س��كٍل متزاي��د عرب البلديات، تنظ��ر حملة »الإدارة 
مبحلها«3 باإمعان اإىل موقف ال�سلطات املحّلّية الامركزية يف لبنان، من 
اأج��ل حتدي��د مكامن القوة وال�سعف يف جماَل تق��دمي اخلدمات العامة 

والتنمية املحّلّية.

وق��د تناول��ت هذه الدرا�س��ة بالبحث جتارَب البلدي��ات يف ثاثة جمالٍت 
رئي�س��ٍة لل�س��لطات املحّلّي��ة الامركزي��ة فيه��ا دوٌر مه��ّم؛ األ وه��ي: اإدارة 
النفاي��ات ال�سلبة؛ ال�س��رطة املحّلّية وال�س��امة العامة؛ �س��فافية احلكم 

وم�ساركة املواطنن. وذلك انطاقًا من الأ�سئلة الآتية:

ما الفوائد التي جننيها من جتربة البلديات لتح�سن الإطار املوؤ�ّس�سي 	 
والقانوين لل�سلطات املحّلّية، وعاقتها بالوزارات املعنية؟

اخلدمات 	  تقدمي  فعالية  لتح�سن  املطلوبة  الإ�ساحات  هي  ما 
والتنمية  الدميقراطية،  يعّزز  مبا  املحّلّي،  امل�ستوى  على  والتنمية 

املحّلّية، وم�ساركة املواطنن؟
قانون 	  م�سروع  لتح�سن  ا�ستخا�سها  ميكن  التي  الدرو�ص  ما 

يف  حالّيًا  مناق�سته  جتري  الذي   ،2014 للعام  الإدارية  الامركزية 
اللجنة النيابية الفرعية املعنّية بالامركزية الإدارية؟

تتوّلى »المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية« رفع م�ستوى الوعي والمناداة   3
بحْوكمٍة محّلّية اأف�سل، �سمن ائتاٍف من منّظمات المجتمع المدني المحّلّية ُيعَرف 

.https://facebook.com/EdaraBiMahalla/ ب�»الإدارة بمحلها«. اأنظر

ق للم�سهد البلدّي، يجري على اأ�سا�سه  تنطلق هذه الدرا�سة من م�ْسح معمَّ
تقيي��م عملّي��ة تق��دمي اخلدمات العام��ة وحتديد مكامن الق��وة وال�سعف 
القائم��ة يف النظ��ام البل��دّي احل��اّل، متهيدًا للخ��روج بتو�سياٍت تر�س��د 
اإىل �ُس��ُبل الإ�ساح الكفيلة بتحقيق لمركزيٍة اإداريٍة فّعالٍة ومو�ّسعة. لذا 

كانت:

تتفّح�ص و�سع النظام البلدّي ودور البلديات يف ثاثة قطاعاٍت تندرج 	 
يف خانة اخلدمات العامة، م�سرًة اإىل اأبرز ما تواجهه البلديات من 

حتّديات يف جمال تقدمي اخلدمات املذكورة؛
حتّلل عاقة ال�سلطات املحّلّية بع�سها ببع�ص، وتلك القائمة بن هذه 	 

املركزية،  احلكومة  منها  ل�سّيما  اأخرى،  معنّيٍة  واأطراٍف  ال�سلطات 
والقطاع اخلا�ص، واملنّظمات الدولية املانحة؛

امل�ستوى 	  على  احلكم  �سفافية  لتحقيق  املُتَّخذة  الإجراءات  م  تقيِّ
البلدي، وت�سهيل التوا�سل، وت�سجيع م�ساركة املواطنن يف ال�سيا�سات 

املحّلّية.

منهجية البحث
ت�س��تند الدرا�س��ة اإىل بيان��اٍت نوعّي��ٍة مّت جمعها خال �س��هري ني�س��ان/
اأبريل وحزيران/يونيو 2018، بوا�س��طة م�ْس��ح طال 18 م�س��وؤوًل يف 11 
اإدارًة حكومي��ًة مركزي��ة، واإىل بيان��اٍت كّمّي��ٍة تكّون��ت بف�سل م�ْس��ح اآخر 
اأُجن��ز خ��ال �س��هري حزيران/يوني��و وت�س��رين الأول/اأكتوب��ر 2018، 
ي�س��مل 209 بلدي��اٍت م��ن اأ�س��ل 1058، اأي نح��َو ُخم���ص بلدي��ات لبنان. 
وق��د و�سَعت ال�س��تبياَن اخلا�ص بامل�ْس��ح »املنظمة الدولي��ة للتقرير عن 
الدميقراطي��ة«، مب�س��اعدة �س��ركة »اآراء للبح��وث وال�ست�س��ارات« التي 
اأج��رت امل�ْس��ح. ويبل��غ عدد الأ�س��خا�ص الذين وق��ع عليهم امل�ْس��ح مئتن 
وت�س��عة اأ�سخا�ص )209(، ما بن روؤ�ساء بلدياٍت واأ�سخا�ٍص ُمعيَّنن من 
ِقَبله��م، بوجود ممّثٍل عن »املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية«.

ين اثَنن هما: عدُد البلديات لكّل  اأما اأخذ العّينات فقد ارتكز اإىل متغّرَ
حمافظة، وحجُمها الدميغرايف ا�ستنادًا اإىل عدد ال�سكان )اجلدول 1(، 
ف��ت البلدي��ات الت��ي ت�سّم ما يقّل ع��ن 10 اآلف ن�س��مة بلدياٍت  نِّ حي��ث �سُ
�سغ��رى، وتل��ك الت��ي ت�سّم م��ا يزيد عل��ى 30 األف ن�س��مة بلدي��اٍت كربى 

)الر�سم 1.1(، وما بن الثنتن بلدياٍت متو�ّسطة.
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اجلدول 1. توّزع البلديات امل�سمولة بامل�ْسح، بح�سب احلجم واملحافظة.

 بلديات كربىاملحافظة
<30 األف ن�سمة

 بلديات متو�ّسطة
10 اآلف - 30 األف 

ن�سمة

 بلديات �سغرى
>10 اآلف ن�سمة

الن�سبةاملجموع العام

10%151521البقاع
10%161421بعلبك-الهرمل

11%251623�سمال لبنان
5%2911عّكار

9%31518النبطية
14%142429جنوب لبنان

41%4186486جبل لبنان
100%943157209املجموع العام

100%75%21%4%الن�سبة

 

  الرسم

5%
9%

5%

3%
5%

4%

24%
22%
29%

17%
14%

21%
18%

21%

71%
70%
67%

83%
83%

74%
82%

75%

البقاع

لبنان الشمالي

الهرمل-بعلبك

النبطية

لبنان الجنوبي

جبل لبنان

عكار
المتوّسط الوطني

البلديات الكبرى البلديات المتوّسطة البلديات الصغرى

الر�سم 1.1. توّزع البلديات امل�سمولة بامل�ْسح )الن�سبة(، بح�سب احلجم املوؤ�ّس�سي واملحافظة.

املقيمن. كذلك  ال�سكان  امللحوظة يف حجم  املو�سمية  التغّرات  اإىل 
يت�سّمن هذا الق�سم تقديرات غر ر�سمية لأعداد النازحن ال�سورين 
والاجئن الفل�سطينين القاطنن �سمن نطاق البلدية، ُي�ساف اإىل 
البلدي  املجل�ص  اأع�ساء  بعدد  تتعّلق  التي  الأ�سئلة  من  طائفة  ذلك 

وعدد الن�ساء املمّثات فيه والعامات يف البلدية.
البلدية وتركبيتها: �ُسِئل امل�ساركون عن حجم جمال�سهم البلدية وعدد 	 

الدائمن(  وغر  )الدائمن  العاملن  عدا  فيها،  الن�ساء  الأع�ساء 
يف  التوظيف  م�ستوى  تقييم  اإليهم  ُطِلب  كما  البلدية.  يف  املوّظفن 
ونفقاتها  الأخرة  هذه  موازنة  حجم  عن  موؤ�ّسٍر  وتقدمي  بلديتهم، 

وعائداتها.

وقد ت�سّمن ال�ستبيان مبعظمه اأ�سئلًة مفتوحًة تندرج يف ثاثة اأق�ساٍم:

معلومات عامة: ي�ستمل هذا الق�سم على اأ�سئلٍة تتعّلق بحجم البلديات 	 
وخ�سائ�سها الدميغرافية، بعد اأن كنا طلبنا من امل�ساركن يف امل�ْسح 
ال�سيف  مو�سَمي  يف  املقيمن  ال�سكان  بعدد  تقديرّي  بيان  تقدمي 
ر�سمية  غر  اأرقام  اأنها  يعني  ما  البلدّية،  نطاق  �سمن  وال�ستاء 
اأن  بيَد  ونق�سانًا.  زيادًة  واعتباراتهم  امل�ساركن  بت�سّورات  تتاأّثر 
ذلك ل ُيبطل �ساحيتها الن�سبّية نظرًا اإىل ما تقّدمه من موؤ�ّسرات 
الناخبن  وعدد  الفعلّية  الدميغرافية  اخل�سائ�ص  بن  املقارنة  لدى 
امل�سّجلن يف لوائح ال�سطب، وما تتيحه من ا�ستنتاجاٍت اأّوليٍة ا�ستنادًا 
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البلديات وتقدمي اخلدمات: يقع هذا الق�سم يف ثاثة اأق�ساٍم فرعية، 	 
النفايات  اإدارة  الثاثة:  القطاعات  من  لقطاع  منها  كلٌّ  �ص  ُخ�سِّ
ال�سلبة، ال�سرطة املحّلّية، ال�سفافية وامل�ساركة. وقد قّدم امل�ساركون 
تقييمهم جلملة اأمور هي: اأ( مدى فاعلية عملية تقدمي اخلدمات يف 
بلديتهم، ب( عاقتهم باجلهات الفاعلة الرئي�سة الأخرى )ال�سلطات 
احلكومية املركزية، واملجتمع املحّلّي، واملنظمات الدولية، واملنظمات 
تواجهها  التي  التحّديات  البلديات(، ج(  غر احلكومية، واحتادات 
يرتوؤونه  وما  الإ�ساحات  د(  اخلدمات،  تقدمي  جمال  يف  البلديات 

من حلول ناجعة.
م��ن  اأن��ه  الدميقراطي��ة«  ع��ن  للتقري��ر  الدولي��ة  »املنظم��ة  واإذ وج��دت 
ل اإليها امل�ْسح، عمدت، بن  ال�سرورّي ا�ستكمال النتائج الكّمية التي تو�سّ
ني�س��ان وحزيران 2018، اإىل اإجراء مقاباٍت نوعية مع 17 م�س��وؤوًل من 
11 هيئًة حكوميًة مركزية، مَبن فيهم م�س��وؤولون يف خم���ص وزارات، ويف 
جمل���ص الإمناء والإعمار واأربٍع من حمافظ��ات لبنان الثماين. وقد توىّل 
اإجراء املقابات م�ست�س��ارون مبتدئون تدّربهم املنظمة منذ العام 2017 
بعدما �س��بق لها اأن كّلفتهم اإجراء م�ْسح حول تقدمي اخلدمات العامة يف 

احتادات البلديات.4

د املحاولت، مل نتلقَّ اأّي جواب من وزارة الداخلية  �س��وى اأننا، رغم  تعدُّ
والبلدي��ات، وه��ي الوزارة امل�س��وؤولة عن ال�س��لطات املحّلّي��ة وكلِّ ما يتعّلق 
بتاأم��ِن ال�س��امة العام��ة عل��ى امل�س��توَين املحّل��ّي والوطني، ل��دى طلبنا 
اإج��راء مقاب��اٍت مع بع�ص امل�س��وؤولن فيه��ا، ول من بلدية ب��روت، اأكرب 
لب اجلدل القائم، كما يف  البلدّي��ات اللبنانّية، التي يتحّدد موقعها يف �سُ
ل��ب الإ�ساحات والتحّولت التي تتعّل��ق بالامركزية الإدارّية وعملية  �سُ

تقدمي اخلدمات العامة.

وق��د اعرت���ص �س��ْرَ درا�س��تنا ع��دد م��ن العقب��ات، اأبرزها ع��دم القدرة 
مة ومقارنِتها مب�س��تندات اأخرى، ما  عل��ى التحّقق م��ن دّقة الأجوبة املُقدَّ
ا�سطّرنا اإىل اإيراد البيانات ا�ستنادًا اإىل نتائج امل�ْسح ح�سرًا، كما حالت 
فنا عن كثب اإىل مدى تاأثر الرتكيبة ال�سيا�سية  منهجية البحث دون تعرُّ
للمجال���ص البلدي��ة يف ق��درة البلدي��ات عل��ى تاأم��ن اخلدم��ات العام��ة. 
اأخ��رًا، مل يُخ���ص ال�س��تبيان يف اأ�س��كال التع��اون والتن�س��يق م��ع بلديات 
اأخرى تقع خارج اإطار الحتادات )مثًا، اإدراة م�س��روع م�س��رتك �سمن 
جتّم��ع بلدي��ات(. لذا طلبنا اإىل روؤ�س��اء البلديات تقيي��م تعاون بلدياتهم 
م��ع كّل م��ن احلكومة املركزي��ة واملنّظمات غر احلكومّي��ة، دومنا متييٍز 

بن منّظمات املجتمع املدين املحّلّية وبن املنّظمات الدولية املانحة.

في  العامة  الخدمات   .)2017( الديمقراطية«  عن  للتقرير  الدولية  »المنظمة   4
اتحادات البلديات في لبنان. التقرير النهائي. بيروت: »المنظمة الدولية للتقرير 

عن الديمقراطية«. كانون الأول/دي�سمبر 2017.

ال�سيا�سات البلدية يف لبنان
يف ظّل العجز املزمن عن ممار�س��ة احلكم على امل�ستوى الوطني بفاعلّية، 
والعتماد �س��به التاّم على النظام ال�سوري طوال الفرتة املمتّدة بن عاَمي 
1990 و2005، ب��داأت الأح��زاب ال�سيا�س��ية اللبناني��ة، من��ذ الع��ام 1998، 
ومعها اجلهات الدولّية املانحة، تعتمد ب�سكٍل متزايد على ال�سلطات البلدية 
لتقدمي اخلدمات، وما حّتم على الأحزاب املذكورة اللجوء اإىل ال�سيا�سات 
البلدية هو ال�سعي اإىل تو�سيع قدراتها وتوطيد مكانتها يف �سفوف قواعدها 
النتخابي��ة. وم��ع حل��ول العام 1998 عم��دت احلكومة اللبناني��ة، على وقع 
التعبئة ال�س��عبية املُطاِلبة باإعادة النظام البلدي اإىل العمل )حملة »بلدي، 
بلدتي، بلديتي«(، اإىل اإجراء اأوىل النتخابات البلدية بعد احلرب، حيث مّت 
ا�ستحداث ما يزيد على 350 بلديًة )الر�سم 1.2(. هذا الت�سّخم احلا�سل 
يف ع��دد البلدي��ات اأنتج جملة حتّدي��ات، يف ظل النظام امل��ال وال�سريبي 
القائ��م، م��ا اأّدى اإىل اإ�ساب��ة معظ��م البلدي��ات بال�سع��ف عل��ى ال�سعي��د 
املوؤ�ّس�س��ي.5 لق��د ب��دا التعار���ص اآن��ذاك وا�سح��ًا ب��ن اللت��زام بالتجديد 
الدميقراط��ي عل��ى امل�س��توى البلدي وبن الو�سع على م�س��توى املوؤ�س�س��ات 
الوطني��ة، لي�سب��ح �سارخًا ب��ن عام��ي 2005 و2015، حيث حال��ت املاآزق 
ال�سيا�سية املتكّررة دون اإجراء احلكومة انتخاباٍت نيابية، فار�سًة متديداٍت 
ُمريبٍة للُمهل الد�س��تورية اخلا�سة بكلٍّ من الوليَتن الرئا�سية والربملانية، 
وتارك��ًة لبن��ان ف��رتات طويلة ت��ارًة م��ن دون حكومٍة وطورًا من دون رئي���ص 
يف  ظّل��ت،  البلدي��ة  النتخاب��ات  لك��ن  و2016-2014(.6   2008-2007(

غ�سون ذلك، جتري يف مواعيدها املقّررة )2004 و2010 و2016(.  
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الر�سم 1.2. نظرة تاريخية على اإن�ساء البلديات يف لبنان )فرتة 
الركود الطويلة بني العاَمني 1966 و1998 كان �سببها عدم اإجراء 

االنتخابات البلدية(.

في  الامركزية  اإ�ساح   .)2017( الديمقراطية«  عن  للتقرير  الدولية  »المنظمة   5
لبنان: الو�سع الراهن. ورقة موجزة رقم 80. بيروت: »المنظمة الدولية للتقرير 

عن الديمقراطية«. ني�سان/اأبريل 2017. �ص. 5-4.
لت�سع �سنوات  اأيار/مايو 2018 قد و�سعت حّدًا  النيابية في  اإذا كانت النتخابات   6
من الجمود البرلماني، فاإن لبنان عاد ف�سهد على الأثر ماأزقًا �سيا�سيًا حكومّيًا دام 
كانون   31 في  الحريري  الدين  �سعد  برئا�سة  بت�سكيل حكومة  وانتهى  اأ�سهر  ت�سعة 

الثاني/يناير2019.
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اأم��ا الي��وم، فاإن الأحزاب ال�سيا�س��ية اللبنانية واجله��ات الدولية املانحة 
تنظ��ر اإىل ال�س��لطات املحّلّية على اأنها اأطراٌف فاعلٌة اأ�سا�س��يٌة يف جمال 
التنمي��ة، وت��رى اأن التدّخ��ات املحّلّي��ة ه��ي الطريق��ة الأمث��ل لاإجاب��ة 
ع��ن اأك��ر الت�س��اوؤلت تعقيدًا يف لبن��ان، مبا فيها تلك املتعّلقة مب�س��اعدة 

النازحن، واإدارة النفايات، وال�سامة العامة.

هذا التفاوؤل لي�ص �ِسَمة اجلميع؛ ففي حن جنح املتظاهرون عام 2015 
يف ال�سغ��ط عل��ى احلكوم��ة املركزية من اأجل ا�س��تعادة دور ال�س��لطات 
املحّلّي��ة يف اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة، اأظهرت نتا�س��ئج التحليل لن�س��بة 
املقرتعن يف النتخابات البلدّية اإقباًل �سعيفًا اآخذًا يف النخفا�ص منذ 
العام 1998، ما ُيحتَمل اأن يكون موؤ�ّسرًا اإىل �سعف الثقة يف ال�سلطات 
العامة، اأمركزية كانت اأم حملية. الواقع اأن التقديرات الوطنية لن�سبة 
 الق��رتاع كان��ت 48 يف املئ��ة فق��ط يف النتخابات البلدي��ة للعام 2016 
)20 يف املئ��ة يف ب��روت(، وه��ي اأرق��ام تكاد تك��ون مماثلة ملا �س��ّجلته 
النتخاب��ات النيابي��ة للع��ام 2018 )49 يف املئ��ة(، بحي��ث ميك��ن اأن 
ُتع��زى اإىل الإحب��اط املتنامي اإزاء �سيا�س��ات الأح��زاب الطائفية التي 
تتحّك��م بالأَجن��دة البلدي��ة، واإىل كون اللبنانين ن��ادرًا ما يقرتعون يف 

اإقامتهم.7 اأماكن 

7  اإن اأحد اأبرز اأوجه الق�سور في نظاَمي النتخاب البلدي والنيابي في لبنان هو اأن 
لون ر�سميًا، اأي في م�سقط  الأفراد محكومون بالقتراع في الدوائر حيث هم ُم�سجَّ
راأ�ص »اأجدادهم« الذين يجري عادًة تعّقبهم عبر الأب، بحيث ُيعاد ت�سجيل الن�ساء 
بعد الزواج في م�سقط راأ�ص الزوج )اللبناني(. اإن نظام القتراع هذا هو دعامٌة 

اأ�سا�سيٌة للنظام ال�سيا�سي الطائفي في الباد.
ولئن اأمكن مبدئيًا تغيير مكان القيد لي�سبح مكاَن الإقامة الفعلية لل�سخ�ص، فاإن   
و�سيا�سية  بيروقراطية  عراقيل  من  يعتر�سه  ما  لكثرة  المي�سور  بالأمر  لي�ص  ذلك 
تهدف اإلى الإبقاء على الطابع الطائفي للدوائر النتخابية الحالية. هذا التفاوت 
من  النتخابية  الخ�سائ�ص  وبين  الفعلية  الديمغرافية  الخ�سائ�ص  بين  الحا�سل 
لهم  يحّق  اأن  دون  الخدمات من  يتلّقون  الذين  المقيمين،  قدرة  ُي�سِعف  اأن  �ساأنه 
وبين  بينهم  الرابط  انقطاع  بحكم  النتخابات،  عبَر  الم�ساءلة  على  القتراع، 
اأنظر »المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية«.  اأع�ساء المجال�ص الُمنتَخبة. 
)2017(. تقييم الإطار النتخابي اللبناني. بيروت: »المنظمة الدولية للتقرير عن 

الديمقراطية«. كانون الأول/دي�سمبر 2017. �ص. 34.

بنية البلديات ودورها
و�س��ل ع��دد البلدي��ات يف لبن��ان عند منت�س��ف الع��ام 2019، اإىل 1058 
بلدي��ًة، يتع��اون ثاث��ة اأرباعه��ا �سم��ن 58 احت��اد بلديات، وهو، بح�س��ب 
املعاي��ر العاملّي��ة، رق��م مرتف��ع ج��دًا قيا�س��ًا اإىل م�س��احة الب��اد وع��دد 

�سّكانها.8 

عل��ى عاتق ه��ذه ال�س��لطات املحّلّية، التي ت�س��رف عليه��ا وزارة الداخلية 
والبلدي��ات، اأي�س��ًا م��ن خ��ال املحافظ��ن والقائمقامن، تقع م�س��وؤولية 
تاأم��ن اخلدم��ات العام��ة �سم��ن نط��اق كلٍّ منه��ا، كاإن�س��اء الطرق��ات 
و�سيانته��ا، واإدارة النفاي��ات، وت��وىل مروح��ة وا�س��عة من امله��اّم البيئية 
والثقافي��ة، وتاأم��ن ال�س��امة العام��ة، اإ�ساف��ًة اإىل التخطيط ل�س��تعمال 
ه��ذه  وتنظي��م  ال�سحي��ة،  والرعاي��ة  املدين��ي،  والتخطي��ط  الأرا�س��ي 
املج��الت. وذل��ك مبوجب قان��ون البلدي��ات ال�سادر ع��ام 1977، والذي 
ين�ّص على اأن »كل عمٍل ذي طابٍع اأو منفعٍة عامة، يف النطاق البلدي، هو 
من اخت�سا�ص املجل�ص البلدي« )املادة 47(، مبا يف ذلك و�سع املوازنة، 
وحت�سي��ل الر�س��وم البلدي��ة واإدارة الأماك العامة. وملّ��ا كان يتعنَّ على 
احت��ادات البلديات تقدمي اخلدمات على نطاٍق وا�س��ع فقد لزم اأن َتبذل 
ة بح�س��د املوارد وتن�س��يق جه��ود البلديات املتع��ّددة واإطاق  عناية خا�سّ

امل�ساريع امل�سرتكة.

وما ُي�س��ار اإليه، يف هذا ال�س��ياق، هو اأن ال�س��لطات املحلّية تعتمد على دعم 
احلكوم��ة املركزي��ة لها من خال  ما ُي�س��ّمى بنظام التع��ادل املال، الذي 
يتك��وَّن م��ن عائ��دات ال�سرائب والر�س��وم الت��ي جتبيها ال�س��لطة املركزية 

ل�سالح ال�سلطات املحلّية، ويجري توزيعه عرب ال�سندوق البلدي امل�ستقّل.

ت�س��ّم كل بلدي��ة جمل�س��ًا ي��راوح ب��ن 9 اأع�س��اء و21 ع�س��وًا، تبع��ًا لع��دد 
لن، با�س��تثناء جمل�َس��ي بلديَتّي بروت وطرابل�ص اللذين  ال�س��كان املُ�س��جَّ
يتاأّلف كلٌّ منهما من 24 ع�سوًا. وينتخب اأع�ساُء املجل���ص البلدي رئي���َص 
البلدية الذي ُيعترَب رئي�ص ال�سلطة التنفيذية. اأما يف بروت، فيتوىّل هذا 

املن�سَب املحافُظ الذي يعّينه جمل�ص الوزراء.

ويت��ّم تنظيم دور البلديات، يف ما يتعّلق بقطاع اخلدمات الثاث، �سمن 
اأُُطٍر قانونيٍة وموؤ�ّس�سيٍة حتّدد العاقة بن خمتلف اجلهات املعنّية يف كّل 

من هذه القطاعات، كما يلّخ�سه اجلدول 2.

عن  للتقرير  الدولية  »المنظمة  عن  ال�سادرة   80 الرقم  الموجزة  الورقة  اأنظر   8
الديمقراطية«.
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اجلدول 2. االأُُطر القانونية واملوؤ�ّس�سية.

ال�سفافية وم�ساركة املواطننال�سرطة املحّلّية وال�سامة العامةاإدارة النفايات ال�سلبة

قانون الإدارة املتكاملة للنفايات الإطار القانوين
 ال�سلبة الرقم 80، ال�سادر يف 
10 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2018

ل وجود حاليًا لأّي قانوٍن �سامٍل 
ينّظم ال�سرطة املحّلّية ب�سكٍل حمّدٍد

قانون احلّق يف الو�سول اإىل 
املعلومات الرقم 28، ال�سادر يف 

10 �سباط/فرباير 2017

الأدوات القانونية والتنظيمية 
الأخرى

قانون البلديات )1977(	 
قانون حماية البيئة الرقم 444، 	 

ال�سادر يف 29 متوز/يوليو 
2002

مر�سوم املحافظة على النظافة 	 
العامة الرقم 8735، ال�سادر يف 

23 اآب/اأغ�سط�ص 1974
لمركزية مهاّم اإدارة النفايات، 	 

قرار جمل�ص الوزراء الرقم 1، 
ال�سادر يف 9 اأيلول/�سبتمرب 

2015
تعميم وزارة البيئة الرقم 	 

1/7، ال�سادر يف 16 ت�سرين 
الثاين/نوفمرب 2017 حول فرز 

النفايات، واإعادة تدويرها، 
ودور ال�سلطات املحّلّية والقطاع 

اخلا�ص يف اإدارة النفايات 
ال�سلبة

املر�سوم الرقم 9093، ال�سادر 	 
يف 15 ت�سرين الثاين/نوفمرب 
2002، والقانون الرقم 280، 
ال�سادر يف 30 ني�سان/اأبريل 

2014 حول احلوافز املالية 
للبلديات التي ت�سّم من�ساآت 

لإدارة النفايات ال�سلبة

قانون البلديات )املواد 74، 	 
و83-85، و121، و125-124(

املر�سوم ال�سرتاعي الرقم 	 
137 حول الأ�سلحة والذخائر، 
ال�سادر يف 12 حزيران/يونيو 

1959 )املادة 26(
املر�سوم ال�سرتاعي الرقم 102 	 

حول الدفاع الوطني، ال�سادر 
يف 16 اأيلول/�سبتمرب 1983 

)املادة 1(
قانون اأ�سول املحاكمات 	 

اجلزائية الرقم 328، ال�سادر 
يف 2 اآب/ اأغ�سط�ص 2001 

)املادتان 39-38(
تعميم وزارة الداخلية 	 

والبلديات، الرقم 18971، 
ال�سادر يف 19 �سباط/فرباير 
2018، على اإجراءاٍت معياريٍة 

غر ملزمٍة تخت�ّص مبهاّم 
ال�سرطة البلدية

 قانون البلديات 	 
)املواد 44 و55 و76(

التعميم الرقم 13236، ال�سادر 	 
عن وزارة الداخلية والبلديات 

يف 6 اأيلول/�سبتمرب 2017

وزارة البيئة	 اجلهات املعنّية الرئي�سة
وزارة الداخلية والبلديات	 
جمل�ص الإمناء والإعمار	 
مكتب وزير الدولة ل�سوؤون 	 

التنمية الإدارية
البلديات واحتاداتها	 

وزارة الداخلية والبلديات	 
الأمن العام	 
قوى الأمن الداخلي	 
ال�سرطة البلدية ووحدات الدفاع 	 

املدين
اجلهات املعنّية الأخرى يف 	 

القطاع الأمني

مكتب وزير الدولة ل�سوؤون 	 
التنمية الإدارية

وزارة الداخلية والبلديات	 
البلديات واحتاداتها	 
 موّظفو املعلومات 	 

)املُزَمع تعييُنهم(
جمل�ص �سورى الدولة	 
الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد 	 

)املزَمع اإن�ساوؤها(
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موّظفو البلديات
اأفاد ثلثا البلديات الكربى واملتو�ّسطة، و60 يف املئة من البلديات ال�سغرى 
اأنها تعاين نق�سًا يف املوّظفن، حيث ت�سّم البلديات يف املتو�ّسط ما يزيد 
عل��ى ال���50 يف املئة من املوّظفن غر الدائم��ن، الذين يجري توظيفهم 
على اأ�سا���صٍ موؤّقٍت مقابل اأجٍر �س��هرّي اأو يومّي ولي�ص على اأ�سا�ص عقود، 

ما يوؤّثر �سْلبًا يف قدرة البلديات املوؤ�ّس�سية على توفر اخلدمات.

عموم��ًا، كّلم��ا كانت البلدي��ة متمّدنًة كان ع��دد املوّظف��ن الدائمن فيها 
تها من ال�سندوق البلدي امل�س��تقّل  اأعل��ى، لأن عائداته��ا املبا�س��رة وح�سّ
تكون��ان اأوفر. اأم��ا العدد الإجم��ال للموّظفن الدائم��ن وغر الدائمن 
يف بلدي��ات لبن��ان، مَب��ن فيهم الأج��راء والعّم��اُل املياومن، ف��راوح بن 
10 موّظفن يف البلديات ال�سغرى، و68 موّظفًا يف البلديات املتو�ّس��طة، 
و�سوًل اإىل 132 موّظفًا يف البلديات الكربى، حيث يتعادل عدد املوّظفن 
الدائم��ن وغ��ر الدائمن، اأو يكاد، بن�س��بة واح��د اإىل واحد، يف حن اأن 
البلدي��ات املتو�ّس��طة وال�سغرى تعتمد اأكر عل��ى املوّظفن غر الدائمن 
مبعّدَل 3:4 و1:4، على التوال )الر�سم 1.3(، مع الإ�سارة اإىل اأن عدد 
املوظّفن البلدين الدائمن ُيَعّد موؤ�ّس��رًا مهّم��ًا اإىل الرخاء الجتماعي- 

القت�سادي، واإىل احليوية القت�سادية للبلديات.

 
 3.1 الرسم

البلديات الكبرى البلديات المتوسطة البلديات الصغرى

117

29 2

115

39 8

متوسّط عدد الموظّفين الدائمين متوسّط عدد الموظّفين غير الدائمين

الر�سم 1.3. متو�ّسط عدد املوّظفني الدائمني، بح�سب حجم البلدية، 
يف مقابل املوّظفني غري الدائمني.
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2. اإدارة النفايات ال�سلبة
ُتَع��ّد اإدارة النفاي��ات م��ن اأك��ر اخلدم��ات عينّي��ًة وو�سوح��ًا، نظ��رًا اإىل 
توظي��ف ج��زٍء كبٍر م��ن العائ��دات وامل��وارد اخلا�سة باملدن وال�س��لطات 
البلدي��ة فيه��ا، ناهي��ك بتاأثره��ا املبا�س��ر والبال��غ الأهمي��ة يف جم��الت 
ال�سح��ة العام��ة، ونوعي��ة احلي��اة، والأداء القت�س��ادي. م��ن هن��ا كان 
تقيي��م قط��اع اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة يف اإحدى املدن اأو البلدان ي�س��ّكل 
الر�س��يدة. البلدي��ة  والإدارة  امل�س��تدامة  التنمي��ة  اإىل  عام��ًا   موؤ�ّس��رًا 
لك��ّن ما يرفع م�س��توى التحّدي مل�س��كلة اإدارة النفاي��ات ال�سلبة يف لبنان 
ن ال�سريع، وتقلُّ�ص الأرا�سي  هو منّو ال�س��كان، وتدّفق النازحن، والت�ّ��مدُّ
ل اأمن��اط ال�س��تهاك. وق��د اأ�س��ارت البيان��ات اإىل اأن  املتواف��رة، وتب��دُّ
لبن��ان اأنت��ج يف الع��ام 2013 ما مق��داره 2.04 مليون طّن م��ن النفايات، 
يف زي��ادة بلغ��ت 1.65 يف املئ��ة للف��رد الواح��د )وفق��ًا لتقدي��رات الع��ام 
2010(. واإذا كان��ت التقدي��رات قد اأ�س��ارت يف العام 2010 اإىل اأن كمية 
 النفاي��ات �س��ت�سل اإىل ح��دود 4،45 ملي��ون ط��ّن مع حلول الع��ام 2024،

فاإن لبنان تخّطى هذه الأرقام باأ�سواٍط منذ العام 2015.

ت�س��ّكل النفاي��ات ال�سلب��ة البلدي��ة، الت��ي تخّلفه��ا املن��ازل واملوؤ�س�س��ات 
التجاري��ة واأعم��ال تنظي��ف الط��رق، 89 يف املئ��ة من النفاي��ات ال�سلبة، 
يف ح��ن تبل��غ ن�س��بة النفاي��ات ال�سناعي��ة، والطبي��ة، والزراعي��ة، عل��ى 
املئ��ة )الر�س��م 2.1(، املئ��ة، و1.7 يف  املئ��ة، و1.1 يف   الت��وال، 8.2 يف 
 مع الإ�سارة اإىل اأن حمافظَتي بروت وجبل لبنان ُتنتجان ن�سف نفايات 

لبنان )الر�سم 2.2(.
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النفايات الطبية النفايات الزراعية

 الر�سم 2.1. فئات النفايات يف لبنان. امل�سدر: 
اإ�سماعيل عبا�ص واآخرون )2017(.
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 الر�سم 2.2. اإنتاج النفايات بح�سب املناطق: 
اإ�سماعيل عبا�ص واآخرون )2017(.

اأزمة النفايات يف العام 2015
اإن غياب ا�سرتاتيجيٍة متكاملٍة لإدارة النفايات ال�سلبة جعل هذه الإدارة 
دائم��ة اخل�س��وع للحلول املوؤّقتة وخطط الطوارئ الت��ي طّبقتها احلكومة 
بتموي��ٍل م��ن اخلزين��ة الوطني��ة واملنّظم��ات الدولي��ة املانح��ة. ومع حلول 
الع��ام 2015 وج��د لبنان نف�س��ه غارق��ًا يف اأزمٍة �سيا�س��يٍة اأ�س��علت فتيلها 
دة باأكوام النفايات التي تكّد�س��ت يف اأرجاء  الحتجاج��ات ال�س��عبية املندِّ
ب��روت وحميطه��ا بعد انتهاِء عق��د احلكومة مع ال�س��ركة املقاولة لإدارة 
النفاي��ات يف منطق��ة اخلدم��ة التي ت�س��مل ب��روت وجبل لبن��ان، واإقفاِل 
مطم��ر الناعم��ة م��ن دون خّط��ة ط��وارئ. وقد اأزاح��ت »اأزم��ة النفايات« 
النق��اب ع��ن الف�س��اد امل�ست�س��ري يف نظام تقا�س��م ال�س��لطة الطائفي يف 
الباد، و�سيا�س��اِته العدمية الفاعلّية يف جم��ال اإدارة النفايات ال�سلبة، 
كما ك�س��فت عجَز الأُُطر القانونية واملوؤ�ّس�س��ية املعّقدة عن �سمان تقدمي 

خدمٍة عالية اجلودة ُتعترَب موؤ�ّسرًا رئي�سًا اإىل فاعلية احلكم.

وبينم��ا كان املحتّج��ون يطالب��ون باإع��ادة و�س��ع اإدارة النفاي��ات ال�سلبة 
�سمن م�سوؤوليات ال�سلطات املحّلّية، وفقًا لأحكام مر�سوم املحافظة على 
النظاف��ة العام��ة )1974( وقان��ون البلديات )1977(، �س��ارعت هيئات 
احلكوم��ة املركزي��ة اإىل اّتهام البلديات بانعدام الكفاءة. ولئن مل ت�ْس��َلم 
هذه الأخرة من التواطوؤ مع احلكومة املركزية يف العمل لتو�سيع املطامر 
املوؤّق���تة اأو اإن�س��ائها، فا ي�سّح حتميل ال�س��لطات املحّلّية م�س��وؤولّية هذا 
امللّف واعتباره من �ساحياتها ما مل ُيح�َسم اجلدل حول لمركزية اإدارة 

النفايات ال�سلبة، واآليات التمويل وا�سرتداد التكاليف.
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ال�سياق القانوين واملوؤ�ّس�سي
يخ�س��ع قطاع اإدارة النفايات ال�سلبة لقان��ون الإدارة املتكاملة للنفايات 
ال�سلبة، الرقم 80، ال�سادر يف 10 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2018، والذي 
�ساغته وزارة البيئة عام 2005 و�سادقت عليه احلكومة عام 2012. وهو 
ي�س��ّكل خط��وًة مهّم��ًة يف اجّتاه اإ�ساح القطاع ا�س��تنادًا اإىل ثاثة مبادئ 

اأ�سا�سية:

مبعاجلة 	  ال�سلبة  النفايات  لإدارة  احلال  النظام  يف  املعادلة  قْلب 
واإعادُة  ا�ستخدامها  واإعادُة  ها  )تقلي�سُ امل�سدر  عند  النفايات 
وحرُقها،  )معاجلُتها،  امل�سّب  عند  معاجلتها  من  بدًل  تدويرها( 

والتخّل�ُص منها(؛
ث َيدفع« عرَب فر�ص �سرائب بيئية على امل�سدر؛	  اعتماد مبداأ »امللوِّ
اعتماد مبداأ الامركزية الإدارية عرَب تفوي�ص املراحل الأوىل لإدارة 	 

النفايات ال�سلبة للبلديات، واعتبار املراحل املتقّدمة من �ساحيات 
احلكومة املركزية والبلديات الكربى واحتادات البلديات.

البلديات واإدارة النفايات ال�سلبة يف املمار�سة
اأظه��رت نتائج امل�ْس��ح اأن هناك 87 يف املئة م��ن البلديات اللبنانية يتوىّل 
اإدارة نفاياته ال�سلبة )الر�سم 2.3(؛ فالبلديات الواقعة خارج حمافظة 
جبل لبنان، با�ستثناء بلدية امليناء يف �سمال لبنان، تنخرط كلُّها يف اإدارة 
نفاياته��ا ال�سلب��ة، يف مقاب��ل 70 يف املئة منها، فق��ط، يف حمافظة جبل 
لبنان، با�س��تثناء تلك الواقعة يف ق�ساء جبيل. وقد اّت�سح، لدى اإجرائنا 
حتلي��ًا اأك��َر دّقًة لبيانات جبل لبنان، اأن البلدي��اِت الأكرَب حجمًا، وتلك 
الأقرَب جغرافيًا اإىل بروت، هي الأقلُّ ا�سطاعًا مبهّمة اإدارة النفايات 
ال�سلب��ة. اأك��َر ما ي�سحُّ ه��ذا التوّجه على البلدي��ات الواقعة يف �سواحي 
ب��روت، كاحلازمية، واحل��دث، وبرمانا، وب�ساليم، وبرج حّمود، �س��ّيما 
واأن البلديت��ن الأخرت��ن حتويان مكبَّن �س��هَرين للنفايات هما مْطمر 
قِفل  ب�سالي��م للنفاي��ات اخلامل��ة وال�سخم��ة، ومْطمر برج حّمود ال��ذي اأُ

عام 1997.
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لبنان الجنوبي

جبل لبنان

عكار

المتوسّط الوطني

منخرطة في إدارة النفايات الصلبة غير منخرطة في إدارة النفايات الصلبة

الر�سم 2.3. البلديات املنخرطة يف اإدارة النفايات ال�سلبة يف كل حمافظة.
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ن�سر، يف هذا املجال، اإىل اأن 46 يف املئة من البلديات التي ت�سطلع بدور 
م��ا يف جم��ال اإدارة النفاي��ات البلدي��ة ال�سلبة اأفادت ب��اأن البلدية تتوىّل 
مهاّم اإدارة النفايات ال�سلبة ب�س��كٍل مبا�س��ر، يف مقابل 36 يف املئة منها 
توِكل ق�سمًا من هذه املهاّم اإىل �سركات مقاِولة )الر�سم 2.4(، مع وجود 
بع�ص الختافات يف هذا ال�سدد، حيث تبّن اأن 57 يف املئة من البلديات 
الكربى، يف مقابل 35 يف املئة، فقط، من نظراتها ال�سغرى واملتو�ّسطة 
��ٍة به��ذا العمل، م��ن بينها البلدّي��ات الواقعة يف  تْعه��د اإىل �س��ركاٍت خا�سّ
�ساحي��ة ب��روت اجلنوبي��ة. اأم��ا يف جب��ل لبن��ان فا يت��وىّل مهّم��ة اإدارة 
النفاي��ات ال�سلب��ة مبا�س��رًة �س��وى 18 يف املئة من البلدي��ات فقط، حيث 
اأظهرت نتائج جبل لبنان، بعد م�سّي اأربع �سنواٍت على اأزمة النفايات يف 
العام 2015، اأن ن�سف بلدياته ت�س��تخدم �س��ركًة خا�سة لإدارة النفايات 
ال�سلبة يف حن اأن جمل�ص الإمناء والإعمار ليزال فيه هو الهيئة الرئي�سة 
التي تتوىّل هذه املهمة يف 5 يف املئة من بلديات جبل لبنان. اإن دّلت هذه 
الختاف��ات على �س��يء فعلى كون ال�س��لطات املحّلّية ه��ي الطرف الأهّم 
يف عملّي��ة اإدارة النفاي��ات ال�سلبة يف كلٍّ من البقاع واجلنوب وال�س��مال. 
وق��د كان ميك��ن اأن تك��ون تلك اأي�سًا هي احل��ال يف حمافظة جبل لبنان، 
الت��ي عرف��ت تدّني��ًا ملحوظ��ًا يف ن�س��بة البلدي��ات املنخرطة مبا�س��رًة يف 
اإدارة النفايات ال�سلبة، لو مل تكن املحافظة املذكورة - با�ستثناء ق�ساء 
جبيل - قد �سّكلت مع بروت، يف وقٍت من الأوقات، منطقة خدمٍة واحدٍة 
تتوىّل فيها احلكومة املركزية مهّمة اإدارة النفايات ال�سلبة عرَب جمل���ص 
الإمناء والإعمار الذي تعاقد مع �سركة �سوكلن طوال الفرتة املمتّدة بن 
عاَم��ي 1994 و2015، متج��اوزًا بذل��ك �ساحي��ة بلديات جب��ل لبنان يف 
اإدارة نفاياته��ا وف��َق القان��ون، وُحكم��ًا بلدية بروت الت��ي ظّلت احلكومة 

املركزية مُم�سكًة باإدارة نفاياتها ال�سلبة حتى اأواخر العام 2017.

يف م��ا يتعّل��ق مبهاّم اإدارة النفايات ال�سلبة الواقعة على عاتق البلديات، 
اأف��اد 93 يف املئ��ة م��ن البلديات امل�س��مولة بامل�ْس��ح، اأنه منخ��رٌط يف جمع 
النفايات مبا�سرًة اأو عرب �سركات مقاِولة، يف حن اأ�سار 40-45 يف املئة 
منه��ا اإىل اأن��ه ين�س��ط يف جم��اَل املعاجلة والف��رز )الر�س��م 2.5(. واإذا 
كان��ت البلدي��ات ال�سغرى واملتو�س��طة تنخرط يف جمع النفايات بن�س��بة 
83 و77 يف املئة، تواليًا، فاإن ن�سبة انخراط الكربى منها تقت�سر على 44 
يف املئة، ما ميكن اأن يعني اأن احلكومة املركزية هي الطرف الذي يتوىّل 

احلالت، جمع النفايات دومنا رقابٍة ُتذَكر من ِقَبل البلديات.

م��ن جه��ة اأخ��رى، اأف��اد 15 يف املئ��ة من البلدي��ات فقط اأن��ه منخرٌط يف 
املطام��ر ال�سّحية، يف ح��ن اأقّر 21 يف املئة منها باأنه يلجاأ اإىل التخلُّ�ص 
م��ن النفاي��ات بط��رٍق �س��ّتى غ��ِر م�س��روعة. جتدر الإ�س��ارة هن��ا اإىل اأن  
اأّي��ًا م��ن ه��ذه البلدي��ات مل تقّر بح��ْرق النفاي��ات يف اله��واء الطْلق، وهي 
ح اأن تك��ون الأرقام الفعلية  ممار�س��ٌة وا�س��عة النت�س��ار يف لبنان، ما ُيرجِّ

حول رْمي النفايات وحرقها اأعلى بكثٍر على اأر�ص الواقع.

ولي�س��ت البيانات املتعّلق��ة باحتادات البلديات لتختل��ف عن تلك الواردة 
اأع��اه؛ فق��د اأعلن معظم الحتادات انخراط��ه يف جمع النفايات وزيادة 
التوعي��ة ل�سرورة احلّد منها وفرزها عند امل�سدر متهيدًا لإعادة فرزها 
ومعاجلته��ا يف مرحل��ٍة لحق��ة. لكن اخل��رباء يف وزارة البيئ��ة ويف مكتب 
وزي��ر الدولة ل�س��وؤون التنمي��ة الإدارية يرّجحون اأن تكون الن�س��بة الفعلية 
لف��رز النفاي��ات واملعاجل��ة الفّعال��ة له��ا اأن تك��ون اأقلَّ من ه��ذه بكثر يف 

البلديات والحتادات، على ال�سواء.

يّت�س��ح مم��ا تق��ّدم اأن البلدي��ات ال�سغرى واملتو�س��طة، كم��ا الحتادات، 
ه��ي اأك��ر انخراط��ًا يف اأوىل مراح��ل دورة اإدارة النفاي��ات - اأي مرحل��ة 
اجلْم��ع - منه��ا يف مراح��ل الف��رز واملعاجلة وت�س��غيِل من�س��اآت التخّل�ص 
م��ن النفاي��ات، حي��ث تتدّنى م�س��اركتها اإىل ح��دٍّ بعيد، يف ح��ن يتقّل�ص 
ه��ذا التف��اوت يف البلديات الأكرب حجمًا، مع الإ�س��ارة اإىل اأن ال�س��لطات 
املحّلّية، التي تتوىّل اإدارة النفايات ال�سلبة، تعتمد اعتمادًا �س��ديدًا على 
التدّخل ال�سخ�سي لروؤ�ساء البلديات والحتادات بدًل من اعتمادها على 
�س��ة )مثل وحدة الهند�س��ة اأو وحدة البيئة(.  الوح��دات التقنية املتخ�سّ
كذل��ك ُتظِه��ر البيان��ات اأن ع��ددًا كبرًا م��ن ال�س��لطات املحّلّية ي�س��ارك 
يف ت�س��غيل من�س��اآت التخّل���ص م��ن النفاي��ات، واأن البلدي��ات ال�سغ��رى 
واملتو�س��طة توا�سل ت�س��غيل املكّباِت الع�س��وائية واملطامِر غ��ِر ال�سّحية. 
واإذا كان رب��ع البلديات يزع��م اأنه يفر�ص الفرز عند امل�سدر، فاإن اأربعًا 

منها، فقط، تقّر بلجوئها اإىل حْرق النفايات يف الهواء الطلق.
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الر�سمان 2.5 اأ/ب. مهام اإدارة النفايات ال�سلبة التي تتوالها البلديات، بح�سب النوع واحلجم.
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�سركاء التن�سيق يف اإدارة النفايات ال�سلبة
يبقى التعاون �سعيفًا بن هيئات احلكومة املركزية وال�سلطات املحّلّية يف 
جم��ال اإدارة النفايات ال�سلبة، حيث تراوح ن�س��بة البلديات التي تن�ّس��ق 
م��ع كلٍّ م��ن جمل���ص الإمن��اء والإعم��ار، ووزارة البيئ��ة، ووزارة الداخلية 
والبلدي��ات ب��ن 20-22 يف املئ��ة، يف م��وازاة 13 يف املئ��ة منه��ا مع مكتب 
وزير الدولة ل�س��وؤون التنمية الإدارية، وما بن 5-9 يف املئة مع الوزارات 

الأخرى )الر�سم 2.6(.

يوؤّك��د ما تقّدم ت�س��ّكي بع�ص امل�س��وؤولن يف وزارَتي ال�سناع��ة والبيئة من 
ع��دم  جت��اوب البلدي��ات حي��ال املب��ادرات واملقرتح��ات ال�سيا�س��ية التي 
اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة،  تطرحه��ا الوزارت��ان به��دف اإ�س��اح قط��اع 
ب�س��اأن  ال�سناع��ة  وزارة  م��ع  البلدي��ات  م��ن   70 اإل  يتع��اون  مل  حي��ث 
 اقرتاحه��ا ال�س��ادر عام 2016 لإ�س��اح قطاع اإدارة النفاي��ات ال�سلبة.
 ويف الجّت��اه نف�س��ه، عم��دت وزارة البيئة، عام 2017، اإىل اإجراء م�ْس��ٍح 
وا�س��ع النط��اق ُيعن��ى بتقيي��م ق��درات البلدي��ات التقني��ة واحتياجاته��ا 
يف جم��ال ت��وّل مراح��ل اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة، وجم��ِع املقرتح��ات 
ال�سيا�س��ية، م��ن اأج��ل دع��م ا�س��رتاتيجيتها الوطني��ة يف اإدارة النفاي��ات 
 ال�سلب��ة، الت��ي لت��زال  قي��د الإع��داد، ومّده��ا مبا يل��زم م��ن معلومات.
غ��ر اأن اإح��دى امل�س��وؤولت يف وزارة البيئ��ة اأف��ادت ب��اأن بلدي��ًة واح��دًة 
اأ�س��ل خم���ص بلدي��ات، معلِّل��ًة انع��دام  فق��ط جتاوب��ت م��ع امل�ْس��ح م��ن 
اأن  »اإم��ا  احتم��الت:  بجمل��ة  ال��وزارات  مب��ادرات  اإزاء  التج��اوب 
تك��ون  اأن  واإم��ا  املركزي��ة،  باحلكوم��ة  الثق��ة  فاق��دة  البلدي��ات  تك��ون 
 ،]...[ املرك��زي  امل�س��توى  عل��ى  ُت�س��اغ  الت��ي  لل�سيا�س��ات  اآبه��ة  غ��ر 
الوزي��ر«. م��ع  خ��اٍف  اإىل  ذل��ك  يع��ود  اأن  بب�س��اطة،  ميك��ن،   كم��ا 
 كذل��ك ت�س��تكي البلدي��ات م��ن التقنّي��ة العالية لا�س��تبيان ال��ذي وّزعته 
وزارة البيئ��ة، والت��ي جتعل��ه ع�سّي��ًا عل��ى الفه��م، ف�سًا عن ك��ْون املهلِة 

ر. املحدّدة لاإجابة عنه بالغَة الِق�سَ

اأما �سريك التن�سيق الأقوى ل�57 يف املئة من البلديات التي �سملها امل�ْسح 
فه��و احتاد البلديات، يليه املواطنون واملتطّوعون )48 و40 يف املئة، على 
الت��وال(، عل��ى الرغم من اأن ثاث��ة اأرباع املُجيبن عن امل�ْس��ح يَرْون اأن 
التعاون مع املواطنن غر �س��هل. واإذ اأ�س��ار 38 يف املئة من البلديات اإىل 
تعاون��ه م��ع منّظم��ات غر حكومي��ة، فقد جاز ال�س��تدلل عل��ى اأن عددًا 
كب��رًا من البلديات يتلّقى امل�س��اعدة التقنية واملالي��ة من منّظماٍت ُتعنى 
بالتنمية. ن�سر، يف هذا ال�سياق، اإىل اأن م�ساريع اإدارة النفايات ال�سلبة 
لة من جهاٍت مانحة، ت�س��مل تنظيف املطامر واإعادة تاأهيلها، وبناء  املُموَّ
من�س��اآت �سغرة اأو متو�ّس��طة احلجم لفرز النفايات ومعاجلتها، اإ�سافًة 
اإىل تدري��ب كّل م��ن موّظف��ي البلدي��ات، واملتطّوعن، واأع�ساء املجال���ص 
البلدي��ة املُنتَخب��ن، واملوّظف��ن احلكومي��ن عل��ى ت�س��غيل ه��ذه املن�س��اآت 
مات التي تن�سط يف لبنان الحتاد الأوروبي،  واإدارتها. من بن تلك املنظَّ
م��ة فيلق الرحمة »مر�س��ي  والوكال��ة الأمركي��ة للتنمي��ة الدولي��ة، ومنظَّ
الإمنائ��ي  التع��اون  ووكال��ة  الإمنائ��ي،  املتح��دة  الأمم  وبرنام��ج  ك��ور«، 
ذ  لة من جهاٍت مانحٍة ُينفَّ الإيطالي��ة. ُيذَكر اأن العديد من امل�س��اريع املُموَّ

بالتعاون مع �سركاء التنفيذ احلكومين والبلديات. 

ُي�س��تفاد مم��ا تق��ّدم اأن ال�س��لطات املحّلّي��ة، يف م��ا يتعل��ّق بو�سع اخلطط 
اخلا�س��ة ب��اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة وتنفيذه��ا، تتع��اون م��ع ال�س��ركات 
احلكومي��ة  غ��ر  واملنّظم��ات  والإحت��ادات  املئ��ة(،  يف   29( اخلا�س��ة 
واملواطن��ن اأك��َر م��ن تعاونها مع ال��وزارات والهيئ��ات التابع��ة للحكومة 

املركزية.
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اإ�سالح قطاع اإدارة النفايات ال�سلبة
عِق��ب اأزم��ة النفايات عام 2015، عرّب لبنان م��رارًا وتكرارًا عن التزامه 
�سياغة ا�سرتاتيجيٍة لإدارٍة متكاملٍة للنفايات ال�سلبة متا�سيًا مع املعاير 
الدولية واملمار�سات ال�سليمة. وقد ن�ّص قانون الإدارة املتكاملة للنفايات 
ال�سلبة للعام 2018، يف �س��ياق �سل�سلة حماولٍت حلّل الأزمة، على جملة 
مب��ادئ واأح��كام عامة لإ�س��اح قط��اع اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة اأهّمها: 
»ت��وّل الإدارات املحّلّية مراح��ل الإدارة املتكاملة للنفايات ال�سلبة، كّليًا 
اأو جزئي��ًا، وف��َق اجلدوى البيئية والقت�سادية« )امل��ادة 9(؛ اإناطة مهّمة 
اإدارة املراح��ل املتقّدمة م��ن دورة النفايات )فرز النفايات، ومعاجلتها، 
والتخّل���ص منها(، باحلكوم��ة املركزية، واحتادات البلدي��ات والبلديات 

الأكرب حجمًا. 

ذلك ينّم على اإدراك وا�سح حلقيقٍة موؤّداها اأن اأّي ا�سرتاتيجيٍة م�ستدامٍة 
لإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة عل��ى نح��ٍو متكام��ل توج��ب تعزيز ُوف��وراٍت يف 
احلجم، بحيث ينح�سر دور البلديات الأ�سغر حجمًا يف كْن���ص ال�سوارع، 
وجْم��ع النفاي��ات، والفرز عند امل�سدر، والت�س��بيخ الأول، متهيًدا حلمل 
البلدي��ات العاج��زة ع��ن ت��وّل املراح��ل املتقّدم��ة لإدارة النفاي��ات اإىل 

النخراط يف برامَج يعود اأمر تنفيذها اإىل احلكومة.

كذلك اأظهرت نتائج امل�ْس��ح اأن 60 يف املئة من البلديات يرى اأن احللول 
املتكامل��ة والامركزي��ة لإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة ه��ي اجل��واب الأك��ر 
ل الامركزية يف اإدارة النفايات،  معقولّية عن اأزمة النفايات، واأنه يف�سّ
وه��ي الإ�ساح املح��وري املن�سو�ص عليه يف القانون ال��ذي مّت الت�سديق 
علي��ه موؤّخ��رًا )الر�س��م 2.7(. ه��ذا الراأي ي�س��ود يف اأو�س��اط 70 يف املئة 
من البلديات ال�سغرى واملتو�ّس��طة، لكنه ل يتعّدى ال�46 يف املئة يف جبل 
لبنان، يف حن يغيب عن بلديات ال�سواحي اجلنوبية لبروت حيث تتوىّل 
احلكوم��ة املركزي��ة عملّي��ة جم��ع النفاي��ات منذ عق��ود، متج��اوزًة بذلك 

م�سوؤوليات البلديات.

وق��د اأع��رب 75 يف املئ��ة م��ن املُجيب��ن ع��ن امل�ْس��ح املوؤّيدي��ن لامركزية 
اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة، ع��ن اقتناعه��م ب�س��رورة املبا�س��رة يف تطبيق 
الإ�ساحات على م�س��توى البلديات و/اأو احتاداتها، اأوًل، يف حن اعترب 
15 يف املئة منهم اأن التطبيق يجب اأن يتّم بالتوازي على م�ستوى كلٍّ من 
ال�س��لطات املحّلّية، والأق�سية، واملحافظات. بذلك يتاأّكد دعم ال�سلطات 
املحّلّي��ة، يف غالبيته��ا ال�س��احقة، حل��ّل لمركزّي ينطلق م��ن القاعدة يف 

عملّية اإدارة النفايات ال�سلبة. 
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الر�سمان 2.7 اأ/ب. نظرة البلديات اإىل احللول املتكاملة والالمركزية الإدارة النفايات ال�سلبة، بح�سب املحافظة واحلجم.



I  18 هل َتقوم البلديات يف لبنان بواجباتها؟

جتدر الإ�سارة، يف هذا ال�سياق، اإىل اأن »احللول املركزية« ميكن اأن تكون 
اإ�س��رافًا واإر�س��ادًا من جانب احلكومة املركزية كما ميكن اأن تكون اإدارًة 
مبا�س��رة من ِقَبل هيئات احلكومة املركزية عرَب �س��ركاٍت يجري التعاقد 
معها بهدف التخطيط للمن�س��اآت املركزية لإدارة النفايات، وت�سميمها، 
ومتويلها، وبنائها، وت�س��غيلها. لكنها، يف احلالتن، تعتمد على اخليارات 
ال�سيا�س��ية الامركزي��ة وا�س��رتاتيجيات التطبي��ق املو�سوع��ة م��ن ِقَب��ل 
ال�س��لطات املحّلّي��ة وت�س��عى اإىل تطبيقه��ا بالتن�س��يق م��ع املجتم��ع املحّلّي 
و�س��ركاء م��ن القط��اع اخلا���ص، وم��ع ال��وزارات املعنّي��ة. ه��ذه احلل��ول 
املتكامل��ة يف اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة واخلا�سع��ة، ه��ي اأي�س��ًا، للقوانن 
الوطني��ة الت��ي ت�سمن مبداأَ تفوي�ص ال�س��لطة يف اإدارة النفايات ال�سلبة، 
تت��وىّل متويلها احلكومة من طريق خطط ال�س��راكة بن القطاَعن العام 

واخلا�ص، وال�سرتاتيجيات الامركزية الآيلة اإىل ا�سرتداد التكاليف.

اأما بالن�سبة اإىل متويل احللول الامركزية لإدارة النفايات ال�سلبة، فقد 
لفت 17 يف املئة من املُجيبن عن امل�ْس��ح اإىل �سرورة متويل الإ�ساحات 
م��ن الهب��ات والتموي��ل الأجنبي، فيم��ا راأى 29 يف املئة منه��م اأن التمويل 
يج��ب اأن يت��ّم عرب ال�سندوق البلدي امل�س��تقّل اأو اأّي اآلي��ٍة مماثلة ت�سعها 
احلكومة املركزية )الر�سم 2.8(، واأعرب ما ل يزيد على 14 يف املئة، عن 
تف�سيله �ُس��ُبل ال�س��راكة بن القطاَعن العام واخلا�ص، ما يعك�ص معرفة 
البلدي��ات املتوا�سعة له��ذا املفهوم. واأكر ما ميي��ل اإىل التمويل الأجنبي 
للحلول الامركزية هي بلديات لبنان ال�س��مال )43 يف املئة(، بخاف 
ل على حتويات ال�سندوق البلدي امل�س��تقّل. لكن  بلدي��ات ع��ّكار التي تعوِّ
امل�س��تغرب هو اأّل تاأتي البلديات اأبدًا اإىل ذكر اأنظمة ا�س��رتداد التكاليف 

بو�سفها حّاً ممكنًا للتمويل.
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الصندوق البلدي المستقّل والحكومة المركزية 

الر�سم 2.8. اآراء البلديات اللبنانية حول �ُسُبل متويل االإدارة 
الالمركزية للنفايات ال�سلبة.

لإدارة  الامركزي��ة  احلل��ول  ��ل  تف�سّ املحّلّي��ة  ال�س��لطات  كان��ت  ولئ��ن 
توجي��ه احلكوم��ة  اإىل  ع��ن حاجته��ا  ع��رّبت  فق��د  ال�سلب��ة،  النفاي��ات 
املركزي��ة بغي��ة تنظي��م قط��اع اإدارة النفاي��ات واإ�ساح��ه، اإذ لف��ت 46 
يف املئ��ة منه��ا اإىل اأن اأف�س��ل طريق��ٍة لتحقي��ق ه��ذا اله��دف ه��ي ع��رب 
خمّط��ط حكوم��ي �س��امل ت�سع��ه وزارة البيئ��ة، فيم��ا اأ�س��ار 43 يف املئ��ة 
��قٍة بن ال��وزارات، واعترب 27 يف  اإىل �س��رورة انتهاج �سيا�س��ٍة عامٍة ُمن�سَّ
 املئ��ة اأْن ل ب��ّد من اعتم��اد قانوٍن جدي��ٍد ينّظم اإدارة النفاي��ات ال�سلبة.
 وح��ده احت��اد بلديات جبيل، الذي يدير نفاياته ب�س��كل م�س��تقّل، قال اإن 

التدّخل املركزي لي�ص مطلوبًا.

وقد جاءت تف�سيات البلديات بح�س��ب البيانات، متطابقًة، يف ما يتعّلق 
بال�سيا�س��ات اخلا�سة باإدارة النفايات ال�سلبة، مع �سيا�سة وزارة البيئة، 
والأح��كام والتوجيهات التي ن�ّص عليها قانون الإدارة املتكاملة للنفايات 
ال�سلب��ة اجلديد )الر�س��م 2.9(، حي��ث اإن 91 يف املئة من البلديات عرّب 
ع��ن تف�سيل��ه اللجوء اإىل احلّد من النفايات وت�س��جيع ثقاف��ة الفرز عند 
امل�س��در، فيم��ا اأع��رب 24 يف املئ��ة عن �س��كوكه حي��ال تقنّيات ا�س��رتداد 
التكالي��ف. يف املقاب��ل، اأ�س��ار 56 و52 يف املئة من البلدي��ات اإىل تف�سيله 
ال�سيا�س��ات الت��ي ت�س��ّجع ا�س��تخدام الآلي��ات ال�سديق��ة للبيئ��ة واملوّف��رة 
للطاقة يف جمال اإدارة النفايات والتخّل�ص منها. واإذا كان هناك بلديات 
لتزال حتّبذ الطمر ال�سّحي واحلرق )»التفكك احلراري«(، فاإن 44 يف 
املئة منها، على ما ُيزَعم، ي�سعى اإىل فر�ص عقوباٍت على من يقوم بحْرق 
النفايات يف الهواء الطْلق اأو رْمِيها ع�س��وائيًا، وهما ممار�ستان �سائعتان 

يف لبنان.

لة  لئ��ن �س��ّح اأن التناق�ص الظاهر يف الأجوبة املتعّلقة بال�سيا�س��ات املُف�سَّ
لدى البلديات يعود يف جزء غِر ي�س��ٍر منه اإىل افتقار معظم امل�س��وؤولن 
البلدي��ن اإىل الفه��م التقن��ي لإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة وم��ا ُتبن��ى علي��ه 
اخلي��ارات املختلف��ة، م��ن ح��ْرق، وطْم��ر �سّحي، وحتوي��ٍل للنفاي��ات اإىل 
طاقة، وا�سرتداد التكاليف، فا يبُعد اأن يكون اأي�سًا وليد تباينات اأدهى 
واأ�س��ّد خف��اًء ل��دى الق��ادة املحّلّي��ن ب��ن اللت��زام ال�سري��ح باخليارات 
ال�سيا�س��ية ال�سديق��ة للبيئة، وبن التطلُّ��ع اإىل التقنيات املُرِبحة، كتقنية 
حتوي��ل النفاي��ات اإىل طاق��ة )التي حتظ��ى باهتمام كب��ر(، اأو رمّبا اإىل 
�ص ل��ه بيئيًا«، وال��ذي ليزال  احلل��ول ال�س��هلة عل��ى غرار »احل��ْرق املُرخَّ

ملتب�سًا على الفهم.
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الر�سم 2.10. فاعلية القوانني واالأنظمة احلالية لتمكني البلديات 
من حتقيق اإدارٍة م�ستدامٍة للنفايات ال�سلبة.

التحّديات التي تواجهها البلديات  يف اإدارة النفايات ال�سلبة
تتع��ّدد العوام��ل الت��ي تعوق اإ�س��اح قط��اع اإدارة النفاي��ات ال�سلبة وحتقيق 

لمركزيته. واأبرزها: 

الأُُطر القانونية والتنظيمية غر املكتملة	 
ي��رى نح��و 67 يف املئ��ة من البلديات امل�س��مولة بامل�ْس��ح، اأن الإط��ار القانوين 
احل��ال ال��ذي ينّظم اإدارة النفايات ال�سلبة ه��و غر فّعال وغر مائم، يف 
ح��ن يع��رّب 21 يف املئة منها) يف مقابل 27 يف املئة من احتادات البلديات(، 
عن احلاجة اإىل اإ�ساٍح قانوين )الر�س��م 2.10(. وملا كان امل�ْس��ح قد اأُجري 
قبل اإقرار قانون الإدارة املتكاملة للنفايات ال�سلبة يف ت�سرين الأول/اأكتوبر 
2018، فقد بات لزامًا على اأّي بحث اأن يتطّرق اإىل مدى فهم البلديات لهذا 
القان��ون وت�س��وُِّر هذه الأخرة لكيفي��َة الإفادة من اأحكام��ه من اأجل حتقيق 

اإدارٍة �سليمٍة وم�ستدامٍة للنفايات ال�سلبة �سمَن نطاق �ساحياتها.
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اإن قان��ون الإدارة املتكامل��ة للنفاي��ات ال�سلب��ة اجلدي��د يلح��ظ و�س��ع 
وزارة البيئ��ة خط��ًة وطني��ًة �س��املًة لإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة تق��وم على 
لمركزي��ة اإدارة النفايات وت�س��اُرك امل�س��وؤوليات بن احلكوم��ة املركزية 
والقط��اع اخلا���ص وال�س��لطات املحّلّي��ة. من �س��اأن هذه اخلط��ة الوطنية، 
وفقًا للقانون، اأن ت�س��ّكل اإطارًا للخطط الإقليمية واملحّلّية املتعّلقة باإدارة 
النفايات ال�سلبة، وذلك من اأجل ال�س��ماح لل�س��لطات املحّلّية، يف اأف�سل 

احلالت، بال�ستفادة من ُوفورات احلجم على هذا ال�سعيد.

لكن القانون اجلديد، واإن كان ي�سّد ثغرًة ت�سريعيًة باإ�سفائه �سفة قانونية 
وا�س��عة عل��ى الأه��داف ال�س��رتاتيجية، وحتدي��ِده املبادئ وامل�س��وؤوليات، 

ي�ستمل على عدٍد من اأوجه الق�سور املتعّلقة باحلْوكمة، وهي:

اأّوًل، ين�ّص القانون املذكور على عدد من تفا�سيل التطبيق التي ت�ستدعي 
و�سع ن�سو�ص اإ�سافية لتف�سيل كلٍّ من املوا�سفات القانونية، والإر�سادات 
املعيارية، والأنظمة اخلا�سة، والأحكام التنظيمية للمرا�سيم التطبيقية.

ثاني��ًا، ل يلح��ظ القان��ون اإطارًا موؤ�ّس�س��يًا وا�سح��ًا لنظ��ام اإدارٍة متكامل 
للنفايات ال�سلبة؛ فمع اأن اإن�ساء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات ال�سلبة 
ق��د يكون خط��وًة اإيجابي��ًة �سمن م�س��اريع احلكومة املركزي��ة، ل يتطّرق 
القان��ون اإىل م�س��األة و�س��ع اأنظم��ٍة واأطر اإقليمي��ٍة متّك��ن اإدارة النفايات 
ال�سلب��ة م��ن حتقي��ق وفورات احلج��م عرَب دْم��ج ال�س��لطات املحّلّية على 
نط��اق اأو�س��ع. مبعن��ى اآخ��ر، ل ميك��ن تطبي��ق قان��ون الإدارة املتكامل��ة 
ر، اأّوًل، اإىل  للنفاي��ات ال�سلبة ع��رب اجلهود الوطنية والبلدية م��ا مل ُي�سَ
ع، يف غياب عن�سر �سيا�س��ي يكّر���ص مبداأ  و�س��ع بنًى اإقليمية. ومن املتوقَّ

تفوي���ص ال�س��لطة، اأن يبقى مب��داأ الامركزية املن�سو���ص عليه يف املادة 
9 م��ن القان��ون مب��داأً فارغًا. وعليه، ل مندوحة من اإقرار م�س��روع قانون 
الامركزي��ة الإداري��ة املو�س��عة للع��ام 2014، املط��روح للبح��ث حاليًا يف 
اللجنة النيابية الفرعية املعنّية، اإن كان ُيراد فعًا حتقيق اإدارٍة متكاملٍة 

وم�ستدامٍة للنفايات ال�سلبة.

ثالث��ًا، يبق��ى الق�س��م املتعّل��ق بالتموي��ل يف ه��ذا القان��ون �سعيف��ًا ب�س��بب 
افتق��اده ال�س��رتاتيجية الوطنية التي متّكن من ا�س��رتداد التكاليف؛ فهو 
ين���صّ عل��ى وج��وب متوي��ل اإدارة النفايات ال�سلب��ة من موزان��ة العامة، 
واملوازنات البلدية، والقرو�ص، والهبات، وكّلها و�سائل متويٍل غُر واقعيٍة 
مة من  نظ��رًا اإىل حال��ة املالية العامة يف لبنان. وملّ��ا كانت الإعانات املُقدَّ
احلكوم��ة املركزي��ة غ��ر كافية لتغطية الكلف��ة الفعلي��ة لإدارة النفايات، 
فق��د ل��زم تغطيته��ا اأي�س��ًا من ِقَب��ل ُمنتج��ي النفاي��ات اأنف�س��هم، اأي من 
ال�ّس��ّكان املقيمن يف املحّلة وزائريها املو�س��مّين، من خال فر�ص ر�سوم 
على اخلدمات والأن�س��طة ال�س��ياحية. على القانون اأن يج�ّس��د هذا املبداأ 
ب�سورة اأف�سل، في�سّجع البلديات على فر�ص ر�سومها وجبايتها، بو�سفها 
الركيزة الأ�سا�س��ية للجدوى وال�س��تدامة املالّيَتن لنظام اإدارة النفايات 
ال�سلب��ة، ما ي�س��ّلط ال�سوء عل��ى �سرورة اإ�ساح مالي��ة البلديات ونظام 
ر اإىل اّتخاذ هذه اخلطوات، فاإن النقا���ص  الر�س��وم املحلية. واإذا مل ُي�سَ
ح��ول لمركزية اإدارة النفايات �س��رفع هذا العبء عن كاهل ال�س��لطات 
املركزي��ة ليلقَي��ه عل��ى عات��ق ال�س��لطات املحّلّي��ة، م��ن دون اأن يتيح لهذه 

الأخرة ما يلزم من و�سائل العاج.

Page 24 of 07 

  

 .والتخطيط االستراتيجي إلدارة النفايات الصلبة محّليّةلسلطات الأ/ب. ا 1122 الرسمان

 

 أنها ي حينفبحلوٍل المركزيٍة إلدارة النفايات الصلبة تنادي اللبنانية  محّلّيةالسلطات الإن بعبارٍة أخرى، 
في المئة  05ر يفتقعلى البلديات، التي ذلك  قينطبما  أكثر  و ، تفتقر إلى رؤيٍة ملموسٍة على هذا الصعيد

بة بالنس يصّح أيضاً  ذلك .البلدياتفي المئة من اتحادات  21مقارنًة بـنفايات الصلبة، للإدارة  خّطة إلى منها
 هاثالثة أرباع إن النفايات الصلبة، حيثمشكلة مصادر تمويل الحلول الالمركزية ل افتقار البلديات إلى إلى

 .المانحة مساعدة الجهات الدوليةعلى يأمل بالحصول  تمويل الحكومة المركزية أويتطّلع إلى 

كثرة أعداد سبب بمن المساعدات  اً ر وفي اً كمّ  تلّقىالتي ت محّلّيةاللدى السلطات  هذا الواقع، بنوع خاص، يظهر
إلى  ينظر في المئة من اتحادات البلديات 05 وإذا كان .اضمن نطاقهالمتواجدين السوريين  النازحين
ملك ي ،فقط ،في المئة منها 21فإن إنتاج النفايات وإدارتها، في ما خّص على أنهم "عبء إضافي"  النازحين

 وفرةمن  ين السوريين، على الرغمنازحأو مناطق ترّكز ال النازحيناستراتيجيًة محّددًة إلدارة نفايات مخّيمات 
 ت.امساعدما يتلّقاه من 

مركزيًا،  ليهاع ُمحّددًة ومتّفقٍ استراتيجيٍة وطنيٍة إطالق يفترض إدارة النفايات الصلبة إن  :خالصة القول
اٍف وخطٍط تحويل هذه االستراتيجية إلى أهدمسؤولية الالمركزية  محّلّيةالسلطات اإلقليمية وال تمهيدًا لتحميل

 ملموسة.

 إلى الموارد والمعرفة محّلّيةافتقار السلطات ال 
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غياب الروؤية ال�سرتاتيجية، والعتماد املفرط على التمويل الوطني 	 
والدول

اإن ثاث��ة اأرب��اع البلدي��ات امل�س��مولة بامل�ْس��ح تفتق��ر اإىل خّط��ٍة وا�سحٍة 
لإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة، بخ��اف 23 يف املئ��ة منه��ا َيزع��م اأنه و�سع 
ل��ًة له��ذا القط��اع )الر�س��م 2.11(.  خّط��ًة ا�س��رتاتيجيًة موّثق��ًة ومف�سّ
ال�سغ��رى  البلدي��ات  اأن متتل��ك  �س��وى لحتم��ال �سئي��ل يف  ول وج��ود 
ل��ة يف ه��ذا املجال، حيث ت�سل ِن�س��ب البلدّي��ات التي حتّبذ  خّط��ًة مف�سّ
لمركزي��ة اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة اإىل 14 يف املئ��ة يف البقاع، و23 يف 
املئ��ة يف جب��ل لبنان. اأما بلديات ال�ساحي��ة اجلنوبية، التي حتّبذ احلّل 
املركزي، فهي ل متلك اأي خّطٍة لإدارة هذا القطاع، بخاف احتادات 

البلدي��ات التي تب��دو اأكر ميًا لمتاك مثل هذه اخلطة. 

بعب��ارٍة اأخ��رى، اإن ال�س��لطات املحّلّية اللبناني��ة تنادي بحل��وٍل لمركزيٍة 
لإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة يف ح��ن اأنه��ا تفتق��ر اإىل روؤي��ٍة ملمو�س��ٍة عل��ى 
ه��ذا ال�سعي��د، واأكَر م��ا ينطبق ذلك على البلدي��ات، التي يفتقر 50 يف 
املئ��ة منه��ا اإىل خّط��ة اإدارة للنفاي��ات ال�سلبة، مقارنًة ب���12 يف املئة من 
احت��ادات البلديات. ذلك ي�سّح اأي�سًا بالن�س��بة اإىل افتقار البلديات اإىل 
م�س��ادر متويل احللول الامركزية مل�س��كلة النفاي��ات ال�سلبة، حيث اإن 
ثاث��ة اأرباعه��ا يتطّل��ع اإىل متويل احلكوم��ة املركزي��ة اأو ياأمل باحل�سول 

على م�ساعدة اجلهات الدولية املانحة.

يظه��ر ه��ذا الواقع، بنوع خا�ص، لدى ال�س��لطات املحّلّية الت��ي تتلّقى كّمًا 
وفرًا من امل�ساعدات ب�سبب كرة اأعداد النازحن ال�سورين املتواجدين 
�سم��ن نطاقه��ا. واإذا كان 60 يف املئ��ة من احتادات البلدي��ات ينظر اإىل 
النازحن على اأنهم »عبء اإ�سايف« يف ما خ�ّص اإنتاج النفايات واإدارتها، 
ف��اإن 13 يف املئ��ة منها، فقط، ميلك ا�س��رتاتيجيًة حم��ّددًة لإدارة نفايات 
خمّيمات النازحن اأو مناطق ترّكز النازحن ال�سورين، على الرغم من 

وفرة ما يتلّقاه من م�ساعدات.

خا�سة القول: اإن اإدارة النفايات ال�سلبة يفرت�ص اإطاق ا�س��رتاتيجيٍة 
وطنيٍة حُمّددًة ومّتفٍق عليها مركزيًا، متهيدًا لتحميل ال�سلطات الإقليمية 
واملحّلّي��ة الامركزي��ة م�س��وؤولية حتويل ه��ذه ال�س��رتاتيجية اإىل اأهداٍف 

وخطٍط ملمو�سة.

افتقار ال�سلطات املحّلّية اإىل املوارد واملعرفة	 
ت�س��كو ال�س��لطات املحّلّي��ة م��ن النق���ص يف موارده��ا املالية والب�س��رية، 
حي��ث اإن م��ا يزيد عل��ى ن�سف احتادات البلديات التي �س��ملها امل�ْس��ح، 
ع��ام 2017 ، يفتق��ر اإىل العدد الكايف م��ن املوّظفن، ل�س��ّيما العاملن 
ل عقبًة اأ�سا�س��ّية يف  منه��م يف جم��ال اإدارة النفاي��ات ال�سلبة، ما ي�س��كِّ
وجه ت�سميم �سيا�س��ات اإدارة النفايات املحّلّية وتطبيقها. وقد لفت 38 
يف املئ��ة من الحت��ادات اإىل اأنه من ال�سروري م�ساعف��ة عدد موّظفيه 
العامل��ن يف جم��ال اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة، غ��ر اأن ه��ذه اخلط��وة 
تطرح عبئًا موؤ�ّس�س��يًا وماليًا ل تقوى الحتادات على حتّمله. اإن اللجوء 
اإىل ا�س��تخدام الأج��راء والعّم��ال املياوم��ن لكْن���ص ال�س��وارع ق��د يكون 
غ��ر ناج��ٍع من الناحي��ة الإدارية يف ظّل افتق��ار ال�س��لطات املحّلّية اإىل 
م��ا يكفي م��ن التقنين واملهند�س��ن واخل��رباء الذين يتحّل��ون باملعرفة 
الازم��ة لإدارة النفاي��ات. وم��ن املُفرت���ص، يف ه��ذه احلال��ة، اأن تعمَد 
ال�س��تعانة  اأو  واملياوم��ن  الأج��راء  ا�س��تخدام  اإىل  املحّلّي��ة  ال�س��لطات 
ال��وزارات  م��ن  معنّي��ن  م�س��وؤولن  اأو  خارجي��ن  م�ست�س��ارين  بخ��ربة 
املعني��ة اأو متطّوع��ن ذوي اّط��اع يف ه��ذا املج��ال، ل ب��ل وم�ست�س��ارين 

�س��ن من طرٍف ثالث، عند القت�ساء. متخ�سّ
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اإذا ما ا�س��تندنا اإىل املمار�س��ات ال�س��ليمة املُتعاَرف عليها دوليًا، وجدنا 
اأن الإدارة املثل��ى للنفاي��ات ال�سلب��ة تك��ون بال�س��راكة م��ع مقاولن من 
عليه��م  الإ�س��راف  مهّم��ة  املحّلّي��ة  ال�س��لطة  تت��وىّل  اخلا���ص،  القط��اع 
لل�س��لطات  يت�س��ّنى  فق��ط،  احلال��ة،  ه��ذه  يف  كث��ب.  ع��ن  ومراقبته��م 
املحّلّي��ة اللبناني��ة اإي��كال بع�ص مراح��ل اإدارة النفاي��ات ال�سلبة )جمع 
النفاي��ات، ونقله��ا، ومعاجلتها( اإىل طرٍف ثالث، وا�س��تخدام موّظفن 
تقنين يلتزمون مراقبة هذه الأن�س��طة، وم�ساءلة املقاولن ا�ستنادًا اإىل 
الأهداف ال�سيا�س��ية ال�سرتاتيجية، وموؤ�ّسرات الأداء الرئي�سة، ب�سرط 
األ يح��ول ذل��ك، ب�س��كٍل مبا�س��ٍر اأو غ��ر مبا�س��ر، دون اإدارة ال�س��لطات 
املحّلّي��ة من�س��اآِت اإدارة النفايات ال�سلب��ة )املطامر وم�سانع املعاجلة( 
م له��ا من القط��اع اخلا���ص. اإن اإدارة  م�س��تعينًة بالدع��م التقن��ي املُق��دَّ
النفايات ال�سلبة ُتَعّد خدمًة اأ�سا�س��يًة يف �سبيل املنفعة العامة امل�سرتكة 
نظ��رًا اإىل ارتباطها بال�سح��ة العامة وحماية البيئة، ومن غر املمكن، 

بالت��ال، خ�سخ�سة ما يرتّتب عنها من م�س��وؤولية.

يف م��وازاة ذل��ك، ينبغ��ي ال�س��ماح لل�س��لطات املحّلّي��ة باعتم��اد خط��ط 
ا�س��رتداد التكالي��ف الت��ي ت�سم��ن كّاً م��ن ال�س��تدامة القت�سادي��ة، 
وامل�س��اءلة ع��ن اإنت��اج النفاي��ات، وجمعه��ا، ومعاجلته��ا عل��ى م�س��توى 

املحّلّي. املجتمع 

�سعف التعاون بن ال�سلطات املحّلّية واملواطنن	 
ت��رى معظم البلديات اأن التعاون مع املواطنن يف جمال اإدارة النفايات 
ال�سلبة »لي���ص بالأمر ال�سهل«، وتقّيم فر�ص التعاون معهم تقييمًا �سلبيًا 
)الر�س��م 2.12(. وق��د ع��رّب عن ه��ذه النظرة 39 يف املئة م��ن البلديات 
التي �س��ملها امل�ْس��ح، يف حن كان هذا الراأي اأكر �س��يوعًا لدى البلديات 
الأك��رب حجم��ًا )71 يف املئ��ة(، م��ا ي��دّل عل��ى اأن البلدي��ات ال�سغ��رى 
واملتو�س��طة تتق��ّدم عليه��ا، من ناحي��ة التجهيز، باأ�س��واط، واأنها تفوقها 

ا�س��تعدادًا للتعاون مع املواطنن يف جمال اإدارة النفايات ال�سلبة.

هذه النظرة ال�سلبية حيال فر�ص التعاون مع املواطنن يف جمال اإدارة 
النفاي��ات ال�سلب��ة ع��رّب عنه��ا اأي�سًا م�س��وؤولون يف احلكوم��ة املركزية، 
حي��ث ق��ال اأحُده��م اإن اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة ع��رب �سيا�س��ة »قب�سٍة 
حديدي��ٍة« تفر�سه��ا احلكوم��ة املركزي��ة لأف�سل من اعتماد ال�سيا�س��ات 

الإدارية. والامركزية  الت�ساركية 

واحل��ال اأن اأّي ا�س��رتاتيجيٍة م�س��تدامٍة لإدارة النفايات ال�سلبة ب�س��كٍل 
متكام��ل، يج��ب اأن تاأخ��ذ يف العتب��ار دور ال�س��لطات املحلي��ة يف ه��ذا 
النفاي��ات  اإدارة  اأنظم��ة  �سياغ��ة  يف  �س��ركاُء  املواطن��ن  واأن  املج��ال، 
ال�سلبة وتطبيِقها كونهم اجلهة املعنّية الرئي�س��ة يف احلّد من النفايات 
وفرزه��ا، ف��ا يكف��ي اأن تبق��َي ال�س��لطات املركزي��ة واملحّلّي��ة املواطنن 
عل��ى عل��ٍم مب��ا يج��ري، ول حت��ى اأن ت�س��رَكهم يف النقا�س��ات املرتبط��ة 
بال�سيا�س��ات العام��ة )ع��رب امل�س��اورات اأو الجتماع��ات العامة(، واإمنا 
ُيفرت���ص به��ا، اأي�س��ًا، اأن تقوم بحم��ات توعيٍة حتثُّهم فيه��ا على احلّد 
م��ن النفاي��ات، واإع��ادة ا�س��تخدامها، واإع��ادة تدويره��ا، وفرزها عند 
امل�س��در، مم��ا ي�س��اهم يف تنمية ح���ّص امل�س��وؤولية املدنية ل��دى الأفراد 
ل �س��لوكهم على امل��دى الطويل، حّتى اإذا حّققت الر�س��وم  والأُ�َس��ر ويبدِّ
املفرو�س��ة ا�س��تدامتها املن�س��ودة عل��ى م�س��توى املجتم��ع املحّل��ّي اأمك��ن 

ا�س��رتداد التكاليف واإعادة توظيفها جمّددًا. 
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3. ال�سرطة املحّلّية وال�سالمة العامة
بيد اأن امل�سّرع اللبناين مل يحّدد الو�سع القانوين لل�سرطة البلدية، ومل ي�سع 
ل �ساحياتها ومهاّمها. ول يوجد حتى اليوم اأّي قانوٍن يحّدد  اإطارًا يف�سّ
توزيع امل�س��وؤوليات بن قوات ال�سرطة البلدية واأجهزة الأمن الأخرى. يف 
غياب هذا القانون ال�سامل، جتد قوات ال�سرطة البلدية نف�سها اأمام انعدام 
الو�س��وح والّت�س��اق يف ما يتعّلق باإجراءات توظي��ف العنا�سر وتدريبهم، 
 وتاأدية مهام ال�سابطة العدلية وال�سامة العامة، واحلّق يف حمل ال�ساح،
 علم��ًا ب��اأن منح ال�س��رطة املحّلّي��ة �سفة ال�سابط��ة العدلية من �س��اأنه اأن 
يع��ّزز دوره��ا يف اإنف��اذ القان��ون، اإذ ت�سب��ح م�س��وؤولًة جزئي��ًا ع��ن اإنفاذ 

عها يف ذلك لأحكام ال�سلطة الق�سائية. القانون اجلنائي، مّما ُيخ�سِ

وقد اأظهر امل�ْسح، يف هذا الإطار، اأن 78 يف املئة من البلديات و59 يف املئة 
من الحتادات امل�س��مولة به، ميلك قوة �س��رطٍة حمّلّية )الر�سم 3.1(، يف 
حن اأن ن�سبًة اأقّل من ال�سلطات املحّلّية متلك اأجهزة اأخرى: 39 يف املئة 
من البلديات و19 يف املئة من الحتادات، فقط، متلك وحدة حر�ص، و8 
يف املئة من البلديات ون�س��بة مماثلة من الحتادات متلك وحدة اإطفاء، 
يف مقابل 3 يف املئة من هذه و18 يف املئة من تلك حتظى بوحدة اإ�سعاف.
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على اأثر تدّفق النازحن من �س��وريا، ومع ت�ساعد وترة التهديد الأمني 
حمّلّي��ًا وع��رب احل��دود، اتخ��ذت الإدارات الر�س��مية اللبناني��ة ع��ددًا من 
التدابر ومن خطِط ال�ستجابة القائمة على التن�سيق يف ما بن الأجهزة 
الأمنية، كالقوات امل�سلحة اللبنانية، والأمن العام، وقوى الأمن الداخلي، 
واأم��ن الدولة، وغرها. يف م��وازاة ذلك، ا�سطلعت البلديات واحتاداتها 
ب��دوٍر اأك��رب يف ت��وّل مه��اّم اإنف��اذ القان��ون على غ��رار حماي��ة املمتلكات 

العامة، واحلّد من انتهاكات البناء، وحفظ الأمن وال�سامة العامة.

املحّلّي��ة، ال�س��رطة  اإىل  املتنامي��ة  احلاج��ة  اإىل   ونظ��رًا 
 والقتن��اع بوج��وب اإناط��ة مزي��ٍد م��ن امله��اّم املتعّلق��ة بالأم��ن واإنف��اذ 
القان��ون عل��ى امل�س��توى املحّل��ّي، عم��دت احلكوم��ة اللبنانية اإىل ت�س��جيع 
ال�س��لطات املحّلّي��ة لإن�س��اء �س��رطٍة بلدي��ٍة وتعزي��ز قدراته��ا، كم��ا قامت 
املتح��دة  الأمم  برنام��ج  مب�س��اعدة  والبلدي��ات،  الداخلي��ة  وزارة 
خ��ال  �س��لوك،  وقاع��دة  منوذج��ي  داخل��ي  نظ��ام  بو�س��ع  الإمنائ��ي، 
عاَم��ي 2017 و2018، وذل��ك به��دف توجي��ه البلدي��ات واحتاداته��ا يف 
عملي��ة اإ�سف��اء الطاب��ع املوؤ�ّس�س��ي عل��ى ق��وات ال�س��رطة املحّلّي��ة التابع��ة 
الداخلي��ة،  وهيكليته��ا  بتحدي��د �ساحياته��ا،  يخت���صّ  م��ا  كّل  له��ا يف 
الجتماعي��ة. والتقدمي��ات  والتدري��ب،  والرتقي��ة،  التعي��ن،   و�س��روط 

غ��ر اأن حج��م قوات ال�س��رطة املحّلّية على الأر�ص لي��زال متوا�سعًا وذا 
فعالي��ٍة حمدودة، كم��ا اأن مهاّمها تختلف بن بلدي��ة واأخرى. ومرّد ذلك 
جزئي��ًا اإىل ح��ال الغمو���ص التي تكتن��ف الإطار القان��وين الناظم لقطاع 
ال�س��رطة البلدية واإىل غياِب قانون ينّظم و�سع هذا القطاع و�ساحياته 

ت على روؤ�ساء البلديات فر�سة ال�ستن�ساب. مبا يفوِّ

االإطار القانوين واملوؤ�ّس�سي
متَّ اإن�ساء ال�سرطة البلدية مبوجب قانون البلديات للعام 1977 وتعدياته، 
ما اأغدق على روؤ�ساء البلديات �ساحياٍت تنفيذيًة وا�سعة النطاق من باب 
امل�ساعدة واحلر�ص على تطبيق الأنظمة البلدية، حيث ُمنحت البلديات، 
مبوجب املادة 83 من القانون، ومثلها احتادات البلديات، مبوجب املادتن 
121 و124، حّق ت�س��كيل قوة �س��رطة، وحر���ص، ووحدَتي اإطفاء واإ�سعاف، 

منفردة اأو بال�سراكة مع جمل�َسن بلديَّن اأو اأكر. 
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تتف��اوت هذه الأرق��ام بتفاوت اأحجام البلديات: فالبلديات الكربى كّلها، 
اإ�ساف��ًة اإىل 93 يف املئ��ة م��ن البلدي��ات املتو�ّس��طة متلك قوة �س��رطة، يف 
مقاب��ل 73 يف املئ��ة م��ن البلدي��ات ال�سغ��رى )الر�س��م 3.2(. يظهر هذا 
الخت��اف بج��اء بن املحافظات، حيث تراوح الن�س��ب ب��ن 28 يف املئة 
يف النبطي��ة، و9 يف املئ��ة يف عكار )الر�س��م 3.3(. اأما اأق�سية �سور وبنت 
جبي��ل ومرجعيون، وه��ي منطقة حدودي��ة تتمركز فيها ق��وة »اليونيفيل« 
حلفظ ال�سام التابعة لاأمم املتحدة، فت�سّكل ا�ستثناًء ملحوظًا، حيث ل 

ميلك اإل ثلث بلدياتها قوة �سرطة.

ف اإىل ذلك اأن التباين يبدو �سديدًا يف حجم قوات ال�سرطة البلدية،  اأ�سِ
التي ت�سّم يف املتو�ّسط حواىل 6 عنا�سر دائمن و6 غر دائمن )الر�سم 
3.4(. لكن هذا املتو�ّس��ط يحجب تفاوتًا ملحوظًا بن البلديات ال�سغرى 
والك��ربى واملتو�ّس��طة، حيث يبلغ متو�ّس��ط عدد العنا�س��ر الدائمن 1 و4 
و35 عن�س��رًا، عل��ى الت��وال، والعنا�س��ر غ��ر الدائم��ن 2 و9 و33، على 
الت��وال. ه��ذه الأرق��ام تتباي��ن م��ع احت��ادات البلديات، حي��ث ل تتازم 
الختاف��ات يف حج��م ق��وة ال�س��رطة مع حج��م الحتاد اأو عدد ال�س��كان 

املقيمن يف نطاقه.9

في  العامة  الخدمات   .)2017( الديمقراطية«.  عن  للتقرير  الدولية  »المنظمة   9
اتحادات البلديات في لبنان. �ص 20.
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الر�سم 3.3. ن�سبة البلديات اللبنانية التي متتلك قوة �سرطة بح�سب املحافظة.
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 الر�سمان 3.4 اأ/ب. متو�ّسط حجم قوة ال�سرطة البلدية )عدد العنا�سر الدائمني مقابل عدد العنا�سر غري الدائمني(، 
بح�سب حجم البلدية واملحافظة.

ُتظهر البيانات، اأي�سًا، اأن متو�ّس��ط حجم قوات ال�س��رطة البلدية يختلف 
اختاف��ًا كب��رًا ب��ن املحافظ��ات، لك��ن وحدات ال�س��رطة البلدي��ة تعاين 
نق�س��ًا يف امل��وارد التقني��ة واملالي��ة والب�س��رية، ب�س��كٍل ع��اّم، اإذ ي��رى 77 
يف املئ��ة م��ن البلديات اأن وحدات ال�س��رطة اخلا�سة به��ا تفتقر اإىل عدد 
العنا�س��ر ال��كايف، يف ح��ن ي�سل ه��ذا ال��راأي اإىل ن�س��بة 89 يف املئة من 
البلدي��ات الأك��رب حجمًا التي اأكَر ما ت�س��كو من الثغ��رات القانونية التي 
تقّو�ص جهود اإنفاذ القانون ومن �سيا�سة التدّخل التي تنتهجها احلكومة 
املركزي��ة م��ا يع��وق عملي��ة توظي��ف عنا�س��ر ال�س��رطة. ه��ذا النق�ص يف 
العنا�سر ي�سّكل حتّديًا كبرًا يف راأي 73 يف املئة من البلديات املتو�ّسطة، 

و78 يف املئة من البلديات ال�سغرى.

اأم��ا ال�س��تثناء يف هذا املج��ال فيكم��ن يف بلدّيَتي الليلك��ي وحارة حريك 
يف ال�ساحي��ة اجلنوبي��ة لب��روت، حي��ث يبلغ ع��دد قوات ال�س��رطة يف كلٍّ 
منهم��ا 24 عن�س��رًا دائم��ًا و25 عن�س��رًا غ��ر دائ��م، يف املتو�ّس��ط، رمبا 
لأن اكتظاظهم��ا بال�س��كان، وكونهم��ا معق��ًا حل��زب اهلل، يجعلهما اأكر 
ُعر�سة للمخاطر الأمنية، �سّيما واأنهما كانتا هدفًا للعديد من الهجمات 
املن�س��وبة اإىل الأط��راف املتحارب��ة يف احل��رب ال�س��ورية. ناهي��ك ب��اأن 
ال�ساحي��ة اجلنوبية �س��هدت جه��ودًا طموحًة لإع��ادة اإعمارها يف اأعقاب 
ح��رب مت��وز 2006 ب��ن اإ�س��رائيل وح��زب اهلل، وعملي��َة اإع��ادة تنظي��ٍم 
كربى لهياكلها البلدية، مبا فيها ال�س��رطة البلدية، وقوات الدفاع املدين 
البلدية، واإن�س��اء »مركز الطوارئ« يف احتاد بلديات ال�ساحية اجلنوبية. 
وقد �س��اعدت الأطراف ال�سيا�س��ية املهيمنة يف ال�ساحية يف تنظيم مهام 

ال�س��رطة املحّلّي��ة وال�س��امة العام��ة، وتدري��ب عنا�سر ال�س��رطة املحّلّية 
وق��وات الدف��اع املدين البلدية، قبل اأن ُي�سار اإىل اإن�س��ائها وتو�س��يعها يف 

�سائر البلديات والحتادات. 

املهاّم امللقاة على عاتق قوات ال�سرطة البلدية
حت��ّدد امل��ادة 74 م��ن قانون البلديات بع�ص امل�س��وؤوليات الت��ي تقع �سمن 
�ساحي��ات الق��وات املحّلّي��ة املكّلَف��ِة اإنف��اَذ القانون، مبا يف ذل��ك اّتخاذ 
التداب��ر الوقائي��ة �س��ّد احلرائ��ق والنفج��ارات والفي�سان��ات، وحت��ى 
احلر���ص عل��ى »الآداب واحل�س��مة العمومي��ة«. والواق��ع اأن العدي��د م��ن 
�ساحي��ات ال�س��رطة املحّلّي��ة تت��وّزع يف ع��دٍد م��ن الن�سو���ص القانوني��ة 
والتنظيمي��ة، م��ا يزي��د دور ال�س��رطة املحّلّية غمو�سًا عل��ى غمو�ص. وقد 
�سعى التعميم الرقم 18971، الذي اأ�سدرته وزارة الداخلية والبلديات يف 
19 �سباط/فرباير 2018، معاجلة هذه امل�سكلة بجمع هذه ال�ساحيات 

يف م�سدٍر واحد، واإن ب�سكٍل انتقائي.

اأم��ا الغمو���ص الأب��رز ال��ذي ُيفرت�ص تبدي��ده يف كل ما تخت��اره احلكومة 
اللبناني��ة م��ن اإ�ساحات يف ال�س��اأن البل��دي، فيكتِنف بالو�س��ع القانوين 
لل�سرطة املحّلّية، حيث اإن قانون البلديات ين�ّص على توّل رئي�ص البلدية 
»�س��وؤون الأمن بوا�س��طة ال�س��رطة  البلدي��ة، التي تتمتع ب�سف��ة ال�سابطة 
العدلي��ة، ول��ه اأن يطلب موؤازرة ق��وى الأمن الداخلي عن��د وقوع اأي جرم 
اأو احتم��ال ح��دوث ما قد يهدد ال�س��امة العامة واأن يبا�س��ر التحقيقات 

الازمة« )املادة 74(.
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الر�سم 3.5. املهاّم الواقعة على عاتق قوة ال�سرطة البلدية.

��ف اإىل ذل��ك، اأن ق��وات ال�س��رطة البلدي��ة تنخ��رط مث��ل نظراته��ا  اأ�سِ
اخلا�سة بالحتادات يف مهاّم تتخّطى �ساحياتها واخت�سا�سها، كقيادة 
الآلي��ات التابع��ة للبلدي��ة )90 يف املئة( وجباية الر�س��وم البلدية )45 يف 
ل عدم التدّخل يف  املئة(، لكن الحتادات والبلديات، على ال�س��واء، تف�سّ
النزاع��ات الأُ�َس��رية: 10 يف املئ��ة فقط من املُجيبن على امل�ْس��ح قالوا اإن 
ق��وات ال�س��رطة البلدي��ة تعال��ج العنف الأُ�َس��ري، مقارنًة ب���5 يف املئة من 
وحدات �س��رطة الحتادات. وعلى الرغم من اأن قانون العنف الأُ�َس��ري، 
الذي اأُقّر يف ني�سان/اأبريل 2014، ين�ّص على تدابر حماية مهّمة، وعلى 
اإ�ساح��اٍت يف قطاع ال�س��رطة تتيح له التدّخ��ل من اأجل و�سع حّد للعنف 
ر التدّخل فيه  الأُ�َسري، فاإن هذا الأخر ليزال ُيعترَب »�ساأنًا خا�سًا« ُيحظَّ

«، حّتى ولو كان قوات اإنفاذ القانون نف�سها. على اأيِّ طرٍف »خارجيٍّ

لتطبي��ق  �سروري��ًة  مه��امَّ  البلدي��ة  ال�س��رطة  ق��وات  تت��وىّل  كذل��ك 
ال�ساحي��ات البلدية الأ�سا�س��ية والخت�سا�س��ات الإدارية، مثل جباية 
الر�س��وم البلدي��ة، واإزال��ة الإعان��ات املُخاِلف��ة )74 يف املئ��ة(، واإزالة 
خمالفات البناء )76 يف املئة(، واحلّد من الرمي الع�س��وائي للنفايات 
)85 يف املئة(، ومراقبة التعّديات على الأماك العامة )70 يف املئة(، 
علم��ًا ب��اأن مكافحة التل��ّوث ال�سو�سائّي وتلّوث الهواء تبقى اأقّل �س��يوعًا 
)56 و37 يف املئ��ة عل��ى الت��وال(. ولئ��ن كان��ت ه��ذه الأرق��ام تعك���ص 
افتق��ار قوات ال�س��رطة البلدي��ة اإىل القدرة على م�س��اعدة البلديات يف 
ال�سط��اع مب�س��وؤولياتها البيئي��ة، فاإنها تبقى اأعل��ى بكثر من الأرقام 
اخلا�سة بوحدات �سرطة الحتادات )11 و16 يف املئة، على التوال(.

على اأن نتائج امل�ْس��ح تظهر ميل قوات ال�س��رطة املحّلّية اإىل تفادي املهاّم 
الت��ي ُتَع��ّد من م�س��وؤوليات ال�سابط��ة العدلي��ة املكّلفة، مبوج��ب القانون، 
اإجراء التحقيقات الأّولية واإلقاء القب�ص على اجُلناة يف اجُلرم امل�س��هود 
ومرتكب��ي اجلرائ��م الت��ي ته��ّدد ال�س��امة العام��ة. لكن ن�س��بة ا�سطاع 
وحدات ال�س��رطة البلدي��ة بهذه املهاّم تبدو اأعلى من ن�س��بة نظراتها يف 
احت��ادات البلديات )الر�س��م 3.5(؛ فقد اأعل��ن 42 يف املئة من البلديات 
امل�س��مولة بامل�ْس��ح اأنه يلقي القب�ص على مرتكبي اجلرائم وامل�س��تبه بهم، 
مقارن��ًة ب���22 يف املئة، فقط، من وحدات �س��رطة الحت��ادات. وعلى نحٍو 
مماث��ل، يب��دو 74 يف املئ��ة م��ن الوح��دات البلدي��ة م�س��تعّدًا للتدّخ��ل يف 
النزاع��ات واخلافات الأهلية بن اأع�ساء املجتمع املحّلّي، يف مقابل 19 
يف املئ��ة، فق��ط، من وحدات �س��رطة الحتادات. لكّن �س��رطة الحتادات 
تت�ساوى مع ال�سرطة البلدية يف الرتّدد اإزاء اإقامة احلواجز )15 و20 يف 

املئة، على التوال(.

اإن دّل��ت ه��ذه الأرق��ام على �س��يء فعلى كْون ق��وات ال�س��رطة البلدية هي 
الأكَر تدّخًا يف ال�س��وؤون املحّلّية، وبالت��ال، اأقرب اإىل جمتمعها املحّلّي 
من تلك التابعة لاحتادات، كما اإنها اأكر ا�س��تعدادًا لا�سطاع مبهاّم 
ال�سابط��ة العدلي��ة م��ن نظراتها يف احت��ادات البلدي��ات، واإن يكن عدٌد 
ن من اخت�سا�س��ه، ويتجّنب املهام التي  ملح��وٌظ منها ليزال غ��ر متمكِّ

تتطّلب ا�ستخدام القوة واعتقال املرتِكبن وامل�ستَبه بهم.
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 �س��ركاء التن�س��يق يف مه��ام ال�س��رطة املحّلّية  
وال�س��المة العامة

توؤّدي وحدات ال�سرطة املحّلّية مهاّمها بالتن�سيق مع جهاٍت اأمنيٍة اأخرى، 
مثل قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، ووزارة الداخلية والبلديات. وقد 
�سّرح نحَو 87 يف املئة من البلديات اأن وحدة ال�س��رطة التابعة له تن�ّس��ق 
م��ع قوى الأم��ن الداخلي، يف مقابل 80 يف املئة منه��ا مع وزارة الداخلية 
والبلديات، و73 يف املئة مع الأمن العام )الر�س��م 3.6(. وهي اأرقام من 
الرتف��اع بحي��ث ُيفرَت���ص اأن تدعو اإىل الأمل لول اأن ن�س��بًة تراوح بن 13 
و27 يف املئ��ة من وحدات ال�س��رطة البلدية التي ت�سطلع مبهاّم ال�سابطة 
العدلية ُتغفل التن�س��يق مع الهيئات الرئي�س��ة التي ت�س��ّكل العمود الفقري 
لقطاع الأمن، وهو اأمٌر ي�ستوجب ل النظر وح�سب، واإمنا الت�سحيح عند 

احلاجة اأي�سًا.

تب��ّن اأي�سًا نتيجة امل�ْس��ح اأن وحدات ال�س��رطة البلدي��ة يف ثلَثي البلديات 
تن�ّسق مع وحدة ال�سرطة اخلا�سة بالحتاد، وهو تن�سيٌق مطلوب يقت�سي 
ت�س��جيعه واإ�سف��اء الطاب��ع املوؤ�ّس�س��ي علي��ه منع��ًا حل�س��ول اأّي ن��زاع اأو 
ازدواجي��ة، وتعزي��زًا لإنف��اذ القانون �سم��ن البلديات ويف م��ا بينها. من 
املوؤ�ّس��رات الإيجابية ن�س��بيًا، يف ه��ذا املجال، اأن الأح��زاب اللبنانية هي 
�سريك تن�سيٍق ل�29 يف املئة، فقط، من وحدات ال�سرطة التابعة للبلديات 

التي طالها امل�ْسح.

ق��ة  ويف ح��ن �ُس��ّجَلت زي��ادٌة كب��رٌة يف برام��ج امل�س��اعدة الدولي��ة املُطبَّ
بالتع��اون م��ع منّظمات املجتمع امل��دين املحّلّية واملنّظم��ات الدولية، اأفاد 
اأق��ّل م��ن ن�س��ف البلديات اأن وحدات ال�س��رطة التابعة له تن�ّس��ق مع مثل 
ه��ذه املنظم��ات. وت�س��مل ه��ذه الربام��ج م�س��اريع »اليونيفي��ل« مل�س��اعدة 
ال�س��رطة البلدي��ة يف جن��وب لبن��ان يف تاأدي��ة مه��اّم ال�س��رطة املجتمعي��ة 

والوقائية وتوّل مهاّم »املُ�ستجيِب الأول« يف املناطق النائية.

ّمَمت م�س��اريع برنام��ج الأمم  مث��ال ذل��ك ما ج��رى يف البق��اع، حي��ث �سُ
املتحدة الإمنائي لتح�س��ن ق��درات وحدات ال�س��رطة البلدية مبا ميّكنها 
م��ن تاأدية مهاّم ال�س��تجابة لاأزمات يف ظّل تدّفق النازحن ال�س��ورين، 
مب��ا يف ذلك نزُع فتيل التوّتر بن املجتمعات املحّلّية املُ�سيفة والنازحن، 
واحلْر�ُص على احرتام حقوق النازحن الأ�سا�س��ية و�س��امِتهم، وحتقيُق 
العدال��ة ل��كلٍّ م��ن املواطن��ن والنازح��ن، على ال�س��واء. يف ه��ذا الإطار، 
يدعم م�سروع الأمم املتحدة الإمنائي »اأمُن املجتمعات املحّلّية والو�سول 
اإىل العدالة«، الإعداَد املهني لل�سرطة املحّلّية، من خال م�ساعدة وزارة 
الداخلي��ة والبلدي��ات وال�س��لطات املحّلّي��ة النموذجي��ة يف توفر م�س��توًى 
اأف�س��ل م��ن الأم��ن للفئات الأك��ر �سعف��ًا يف املجتمعات املحّلّي��ة املُ�سيفة 
)م��ن اللبناني��ن والنازح��ن ال�س��ورين، عل��ى ال�س��واء، ل�س��ّيما الن�س��اء 
لة من جه��اٍت مانحة ُتخِفق، اإىل حدٍّ  منه��م(. بيد اأن هذه امل�س��اريع املموَّ
ما، يف عدم معاجلة الثغرات القانونية واملوؤ�ّس�س��ية اجلوهرية التي تعوق 
الإع��داد املهن��ي لل�س��رطة املحّلّي��ة، م��ا يدعو اإىل و�س��ع �سيا�س��اٍت تعتمد 

الأدّلة، وت�ستند اإىل درا�ساٍت ا�ستق�سائيٍة على غرار هذا امل�ْسح.
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الر�سم 3.6. �سركاء التن�سيق لل�سرطة البلدية.
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غياب اإطار قانويٍن موّحٍد و�سامٍل ينّظم قطاع ال�سرطة البلدية	 
ي��رى ثاث��ة اأرباع البلديات التي متلك وحدة �س��رطة اأن الإطار القانوين 
احلاّل م�س��وٌب بالثغرات )الر�س��م 3.7(، ما يقّل�ص قدرة هذه البلديات 
على اإنفاذ القوانن والأنظمة، ومَيني �س��رطتها بالعجز عن �سبط الأمن 

املحّلّي وتاأمن ال�سامة العامة.

ي�س��ّمي قان��ون البلدي��ات ال�س��رطة البلدي��ة »�سابط��ًة عدلي��ة« يف ح��الت 
اجُلرم امل�س��هود )املادتان 74 و124(، مبعنى اأنها �س��رطٌة عامة يحّق لها 
حم��ل ال�س��اح من اأجل تاأمن ال�س��امة العامة، يف الوق��ت الذي نقع فيه 
على ت�س��ريعات اأخرى تنق�ص هذا التو�سيف. حّتى جمل���ص �سورى الدولة 
ووزارة الع��دل مل ي�س��لما م��ن ه��ذا التناق�ص اإذ اأ�س��درا اآراًء ا�ست�س��اريًة 
مت�سارب��ة،11 بحي��ث ل نع��ر عل��ى حتديد قان��وين وا�سح لو�س��ع وحدات 
ال�س��رطة التابعة للبلديات والحتادات. هذا اللتبا���ص ي�سّكل، وفقًا ل�59 
يف املئ��ة م��ن البلديات، اإحراجًا �س��ديدًا لهذه الأخرة ب�س��اأن املهاّم التي 
يتع��ّن اإناطتها بال�س��رطة املحّلّية. ومن البديه��ي، يف غياب حكم قانوين 
�ص ال�س��رطة املحّلّية �سابطة عدليًة، اأن يتقّل�ص دور ال�سرطة  حا�س��م يكرِّ
املذكورة حّتى ت�سبَح �سرطَة جمتمٍع حمّلّي، مكّونًة من متطّوعن حمّلّين 

من املواطنن، ول تتمّتع باأّي �سلطٍة ُملِزمة قانونًا. 

التو�سيات  وحول  المحّلّية  لل�سرطة  القانوني  الو�سع  حول  باللتبا�ص  يتعّلق  ما  في   11
عن  ال�سادرة   93 الرقم  الموجزة  الورقة  اأنظر  الخ�سو�ص،  هذا  في  ال�سادرة 

»المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية«، �ص 10، و13، و15.

التحّديات اأمام دور البلديات يف مهاّم ال�سرطة البلدية 
وال�سالمة العامة

حظي اأداء ال�سرطة البلدية يف جمال ال�سامة العامة بتقييم اإيجابّي من 
ِقَبل الأكرية ال�ساحقة للبلدّيات، مع بع�ص التباينات التي اأمكن ر�سدها 

تبعًا للمناطق واملرتبطة بحجم البلدية، ب�سكل عام.

�س��وى اأّن لبع���ص اخل��رباء وامل�س��وؤولن يف احلكوم��ة املركزي��ة راأي��ًا اآخ��ر 
يتمّثل يف اأن عنا�سر ال�سرطة البلدية يجدون �سعوبة يف فر�ص الحرتام 
ال�س��رورّي لتي�س��ر مه��اّم اإنف��اذ القان��ون، حت��ى ليج��ري اعتب��ار هوؤلء، 
اأحيان��ًا، »مياوم��ن«، اأو »موّظف��ن ب��دواٍم جزئي«، ويف اأف�س��ل احلالت، 
مدنين مّتت ترقيتهم اإىل مرتبة موّظفن بلدّين خدمًة ل�س��خ�ص رئي���ص 
البلدي��ة. ول غ��رَو، لأن اخلل��ل القائم يف تعين عنا�سر ال�س��رطة البلدية 
واإغفال ما يحيط بها من مظاهر، كالآليات والبّزات و�سوى ذلك، غالبًا 
م��ا يوؤّدي��ان اإىل تقوي�ص �سورة هذه ال�س��رطة الت��ي ُيفرت�ص اأن متلك من 
لها �سب��ط الأمن واإنف��اذ القان��ون واحلفاظ على  املهاب��ة والق��وة م��ا يخوِّ

ال�سامة العامة.10

ب�سير خ�سر،  مع  الديمقراطية«  للتقرير عن  الدولية  »المنظمة  اأجرتها  مقابات   10
محافظ بعلبك-الهرمل، بعلبك، 6 حزيران/يونيو 2018؛ والعميد المتقاعد اإيليا 

العبيد، الخبير في ال�سرطة المجتمعية والمحّلّية، بيروت، 10 اأيار/مايو 2018.
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34%
59%

63%
70%
71%

76%
82%

التدّخالت السياسية
غياب الوضوح القانوني حول وضع الضابطة العدلية

غياب التدريب أو التدريب غير المنتظم
عملية التوظيف الطويلة والمعقّدة

تدّخل الحكومة المركزية في التعيينات
الثغرات القانونية وغياب الدعم القانوني إلنفاذ القوانين

غياب الموارد المالية والبشرية 

الر�سم 3.7. الّتحديات التي تعيق فعالية ال�سرطة البلدية.
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56%
28%
27%

29%

البلديات الكبرى
البلديات المتوسّطة
البلديات الصغرى
المتوسّط الوطني

الر�سم 3.8. ن�سبة البلديات التي حتمل قوة ال�سرطة التابعة لها ال�سالح، بح�سب حجم البلدية.
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لذا كان من الأهمية مبكان تثبيت الو�سع القانوين لل�سرطة املحّلّية، كما 
��ت علي��ه املادة 62 من م�س��روع قان��ون الامركزية الإدارية املو�س��عة  ن�سّ
للعام 2014، مع ما يت�سّمنه ذلك من اإن�ساء غرف عملياٍت م�سرتكٍة على 
امل�س��توى الإقليم��ي، حر�سًا على التن�س��يق امليداين ب��ن الأجهزة الأمنية 

وقوات ال�سرطة املحّلّية )املادة 63(.

التوظيف والتدريب	 
ي�سر 70 يف املئة من البلديات اإىل ما تطرحه »عمليات التوظيف الطويلة 
واملعّقدة« اأمام اأداء وحدات ال�سرطة، من عقباٍت وم�سكات، كما تنتقد 
موقف ال�س��لطات املركزي��ة من هذا الأمر. وم��ع اأن البلديات املذكورة ل 
ت�س��تكي من »التدّخل ال�سيا�س��ي املبا�س��ر والوا�س��ح« يف عملية التوظيف، 
ف��اإن ثم��ة انطباعًا، لدى جميع من قابلناهم من م�س��وؤولن ر�س��مين باأن 
عملي��ة توظي��ف عنا�سر ال�س��رطة املحّلّي��ة وموّظفي البلديات الر�س��مين 
ترتك��ز، بوجه��ٍه ع��اّم، عل��ى املح�س��وبية واملحاباة، �س��واء من ِقَبل رئي���ص 

البلدية اأو من جهة اأع�ساء املجل�ص البلدي.

اإن عاج هذا الأمر يكون باعتماد اإجراءات توظيٍف مبنّيٍة على اجلدارة. 
واإىل اأن تن���صّ الت�س��ريعات الوطني��ة عل��ى ذلك، ميك��ن اأن يت��ّم، موّقتًا، 
تنظيم التوظيف يف قطاع ال�سرطة البلدية، بال�ستناد اإىل اأنظمة داخلية 
دٍة يقّرها كلٌّ من جمل���ص �سورى الدولة ووزارة الداخلية والبلديات،  ُموحَّ
بحيث يتّم و�سع حّد لدورة املوافقة البروقراطية بن ال�س��لطات املحّلّية 

وهيئات احلكومة املركزية على التوظيف. 

كذل��ك ي�س��ر 63 يف املئ��ة من املُجيبن عن امل�ْس��ح اإىل ما ي�س��ّكله »غياب 
التدري��ب« اأو »التدري��ب غر املنتِظم« من حتدٍّ لوحدات ال�س��رطة التابعة 
للبلدي��ات التي مل يتمَّ اإن�س��اء اأكادمييٍة خا�سة بها، مع اأن م�س��روع قانون 
الامركزي��ة الإداري��ة املو�س��عة، ال�س��ادر ع��ام 2014، وال��ذي جت��ري 
��ة، كان ق��د طرح  مناق�س��ته حالّي��ًا يف اللجن��ة النيابي��ة الفرعّي��ة املخت�سّ

م�سروع اإن�ساء معهد وطني ُيعنى بتدريب عنا�سر ال�سرطة املحلية.

حالّيًا يتلّقى عدد قليل من وحدات ال�سرطة املحّلّية، يف معهد قوى الأمن 
الداخل��ي، تدريب��ًا يت�سّم��ن تعريف��ًا بالقوانن التي تخ�سع لها ال�س��لطات 
املحّلّية، وبكيفية التعامل مع املدنين والتدريب على ا�س��تخدام الأ�س��لحة 
اخلفيف��ة م�سحوب��ًا ببع�ص التدري��ب البدين. لكن توحي��د عملية تدريب 
العنا�س��ر واإجراءات التوظيف اخلا�سة بالدخ��ول والقبول والرتقية اأمٌر 
�سروري، ي�ستدعي اإن�ساء اأكادمييٍة لل�سرطة البلدية تتلّقى فيها العنا�سر 

�سة وتخ�سع لكل ما يلزم من تدريبات. درا�سًة متخ�سّ

لك��ّن ثّم��ة بلدي��اٍت ُتفيد م��ن اأْوجه الق�سور هذه، ل�س��يما الك��ربى منها، 
والت��ي متي��ل اأك��ر م��ن �س��واها اإىل اإن�س��اء عاق��اٍت جيدة م��ع الأحزاب 
ال�سيا�س��ية، حي��ث اأعل��ن 56 يف املئة من ه��ذه البلديات اأن قوة ال�س��رطة 
التابع��ة له��ا حتم��ل ال�س��اح - وهو ح��قٌّ مُيَنح لأف��راد ال�سابط��ة العدلية 
ح�سرًا )الر�سم 3.8( - يف حن جاءت ن�سبة تلك احلاملة ال�ساح اأقرَب 

اإىل املتو�ّسط الوطني )29 يف املئة( يف البلديات املتو�ّسطة وال�سغرى.

الواقع، وكما قال حمافظ بعلبك-الهرمل، اأن غياب اإطار قانوين �سامل 
��د ينّظ��م قط��اع ال�س��رطة املحّلّي��ة ي��رتك ه��ذا الأخ��ر يف منطق��ٍة  وُموحَّ
قانوني��ٍة رمادي��ة تتي��ح لروؤ�س��اء البلديات، الذي��ن تختل��ف نظرتهم، كما 
مقاربتهم، اإىل دور ال�سرطة املحّلّية وال�سامة العامة، اأن يجعلوها رهينة 
�ساحياته��م ال�ستن�س��ابية. وه��و ما ن��راه يف العديد م��ن املناطق، حيث 
جرى تقلي�ص دور عنا�سر ال�س��رطة البلدّية اإىل جمّرد من�سٍب للوجاهة 
اأو من�سِب م�س��اعدين �س��خ�سين يخدمون امل�سالح ال�سخ�سية لأع�ساء 
��ر التباين��ات القائمة يف  املجل���ص البل��دي والنَُّخ��ب املحّلّية. وهذا ما يف�سِّ
حجم قوة ال�سرطة، ون�سبة العنا�سر الدائمن يف مقابل املوؤّقتن منهم.

 تداخل ال�ساحيات وغمو�ص التوجيهات يف جمال التن�سيق 	 
بن الأجهزة

ل فرق، من الناحية القانونية، بن مهاّم ال�سرطة البلدية ومهاّم �سرطة 
احت��اد البلديات؛ ففي حن تعمل ال�س��رطة البلدي��ة �سمن نطاق احلدود 
الإدارية لبلدياتها، يتّم ن�سر �سرطة الحتادات يف اأرجاء املنطقة الواقعة 
�سم��ن نط��اق الحت��اد، ولك��ن، مبن��اأًى ع��ن اأيِّ اإط��ار تنظيم��ي، وتفادي��ًا 
لتداخ��ل امله��اّم يف املنطق��ة نف�س��ها، يتع��ّن عل��ى كا ال�س��رطَتن حتديد 
نط��اق تدّخلهم��ا، وتن�س��يق مهاّمهما. كم��ا اأن القانون يفر���ص على قوات 
ال�س��رطة املحّلّي��ة التن�س��يق م��ع قوى الأم��ن الداخلي وقوى الأم��ن العام، 
بحي��ث تب��ادر، باعتباره��ا املُ�س��تجيَب الأول، اإىل الت�س��ّرف يف احل��الت 
الطارئ��ة والإم�س��اك بالو�س��ع ريثم��ا حت�س��ر الق��وى املذك��ورة. يف ه��ذا 
غم م��ن وجود  الإط��ار، ي��رى حماف��ظ النبطي��ة حممود امل��ْوىل اأن��ه، بالرُّ
توزيع وا�سٍح لل�ساحيات، غالبًا ما مُتَنع قوات ال�س��رطة البلدية، نتيجة 
ل اإح��دى الق��وى الأمنية  انتف��اء التن�س��يق، م��ن تاأدي��ة مهاّمها ل��دى تدخُّ
اأو ال�س��لطات العاّمة،12 ما قد يت�س��ّبب ب�سداٍم بن �س��لطات ال�س��رطَتن 
املحّلّية واملركزية. وقد ح�سل اأكر من مّرة اأن تعّر�ست عنا�سر ال�سرطة 
عت لا�س��تجواب و�سوًل اإىل اتخاذ تدابر عقابية  البلدية للتوبيخ واأُخ�سِ
بحّقه��ا بناًء على ما اعتربته قوات الأمن املركزية انتهاكًا ل�ساحياتها. 
باخت�سار، من الوارد اأن جتد وحدات ال�سرطة املحّلّية نف�سها يف مواقف 
مزعجٍة مع قوات الأمن املركزية ما دامت خطوط ال�ساحيات الوا�سحة 
والتفا�سيل الأخرى حول اخت�سا�سها غائبة، وهو اأمٌر ل ي�سّجع الوحدات 
البلدي��ة على ال�سط��اع بدورها ك�سابطٍة عدلية مكلَّف��ٍة اإنفاذ القانون. 

المولى،  الديمقراطية« مع محمود  للتقرير عن  الدولية  »المنظمة  اأجرتها  مقابلة   12
محافظ النبطية، النبطية، 12 ني�سان/اأبريل 2018.
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ال�سرطة البلدية تبقى قطاعًا يهيمن عليه الذكور	 
اأث��ارت �س��ور �سابط��ات ال�س��رطة البلدية وه��ّن ينّظمن ال�س��ر يف بلدية 
برمان��ا، يف متوز/يولي��و 2018، ج��دًل و�س��خريًة، م��ا اأع��اد اإىل الواجهة 
احلاجة اإىل مزيٍد من العنا�سر الإناث يف ال�سرطة البلدية، واإىل اعتماد 
مب��داأ امل�س��اواة اجلندري��ة يف تعي��ن ال�س��رطة البلدية. وقد عم��دت عّدة 
بلدياٍت، يف الأ�س��هر املا�سية اإىل زيادة متثيل الن�س��اء، بالفعل، يف عديد 
�سرطتها التي كانت لتزال حتى ذلك احلن جماًل يهيمن عليه الذكور، 
عل��ى غ��رار م��ا ه��ي عليه ح��ال احلك��م املركزي؛ وذل��ك يف بلدي��ات مثل 
امليناء، حيث ان�سّمت 6 ن�س��اء اإىل عنا�سر �سرطة البلدية اجلُدد والبالغ 
عدده��م 21 عن�س��رًا، وزحلة حيث ت�سّم ال�س��رطة البلدية 14 امراأًة من 
اأ�سل 82 عن�سرًا. عمومًا، ت�س��تمل بلديات جبل لبنان التي طالها امل�ْس��ح 
عل��ى الع��دد الأكرب من عنا�سر ال�س��رطة الإناث )10 �س��رطيات دائمات 
و64 �س��رطية غ��ر دائم��ة(، تليها بلدي��ات البقاع )17 �س��رطية دائمة(، 
وبلدي��ات لبن��ان ال�س��مال )9 �س��رطيات دائمات و3 غر دائم��ات(. اأما 
�س��ائر البلدي��ات امل�س��مولة بامل�س��ح، والواقع��ة يف املحافظ��ات الأخ��رى، 

فتفتقد �سرطتها كّل عن�سر اأنثوي.

ه��ذا النق���ص يف متثيل املراأة داخل ال�س��رطة البلدية يعك���ص النق�ص يف 
متثيلها يف ال�سيا�سة البلدية؛ فقد اأظهر م�ْسحنا اأن متو�ّسط عدد الن�ساء 
يف املجال���ص البلدي��ة ه��و 0.7، واأن��ه بل��غ اأعل��ى معّدلته يف كل م��ن لبنان 
ال�سمال )1.5 ن�ساء يف جمل�ص كل بلدية(، وجبل لبنان )0.8(، واأدناها 

يف بعلبك-الهرمل )0.1( والنبطية )0.3( وعكار والبقاع )0.5(.

 ال�سرطة البلدية وانتهاكات حقوق االإن�سان 
واحلّريات االأ�سا�سية

ُتَع��ّد عنا�س��ر ال�س��رطة البلدية هي امل�س��تجيَب الأول واملرجَع املبا�س��ر يف 
امل�سائل املتعّلقة بالأمن وال�سامة العامة، وذلك بحكم احتكاكها اليومّي 
مع املجتمع املحّلّي. هذا الأمر يكت�سب اأهميًة خا�سة نظرًا اإىل ما ي�سنده 
قان��ون البلديات اإىل رئي���ص البلدية من مه��اّم، كاّتخاذ التدابر الازمة 
حلف��ظ الأم��ن والآداب واحل�س��مة العام��ة �سم��ن نط��اق البلدي��ة )املادة 
74(، وم��ا ميك��ن اأن توؤّدي اإليه هذه العناوين املُبهمة من انتهاك للحقوق 

واحلّريات، يف بع�ص الأحيان.

اأم��ا الأك��ر عر�س��ًة لنته��اكات عنا�س��ر ال�س��رطة البلدي��ة فه��ي الفئات 
ال�سعيف��ة م��ن ال�س��كان، كم��ا ح�س��ل عندما تعّر�س��ت وحدات ال�س��رطة 
املحّلّية مرارًا وتكرارًا للنازحن ال�س��ورين واأفراد من »جمتمع امليم«.13 
الداخلي��ة  الت��ي تبذله��ا وزارة  التنظيمي��ة  الرغ��م م��ن اجله��ود  وعل��ى 
والبلدي��ات لإقام��ة امل�س��اكن املوؤّقت��ة، وت�س��جيل الأ�س��خا�ص النازحن يف 
البلدي��ات، ف��اإن م��ا يزي��د على 45 بلدي��ة كان، مع حلول الع��ام 2014 قد 
فر�ص حظر جتّول على النازحن ال�سورين، م�ساهمًا يف اإعاقة حركتهم 
واإر�س��اء من��اٍخ ي�س��وده التمييز واملمار�س��ات النتقامية �س��ّد هوؤلء، حتى 
لق��د مّت ب��ن العام 2016 واأوائل العام 2018 اإخ��اء ما ل يقّل عن 3664 

فردًا �سوريًا من 13 بلديًة على الأقل.14

لك��ّن وزارة الداخلي��ة والبلدي��ات اأعلن��ت، ا�س��تجابًة لتندي��د النا�س��طن 
واملدافع��ن الدولي��ن ع��ن حق��وق الإن�س��ان، اأن حظ��ر التج��ّول التميي��زي 
والعنف ال�ستن�س��ابي اللذين ت�ستخدمهما ال�سرطة البلدية �سّد النازحن 
ال�س��ورين، هما خمالفان للقانون، واّتخذت تدابر تاأديبيًة بحّق عنا�سر 
ال�سرطة البلدية املتوّرطن يف بع�ص حالت الحتجاز غر القانوين واإهانة 
�سورين، التي حظيت باهتمام بالغ يف الإعام.15 كذلك اأ�سدرت الوزارة 
تعميم��ًا طلبت فيه من املحافظ��ن والبلديات اّتخ��اذ »التدابر ال�سارمة 
ل�سمان تقّيد عنا�سر ال�س��رطة املحّلّية بالقانون، وعدم اإ�س��اءة ا�ستخدام 
�ساحياتهم اأو اإ�س��اءة معاملة املواطنن والنازحن ال�س��ورين«. مع ذلك 

كّله، ل يزال هناك حالت اإ�ساءة معاملة يتّم التبليغ عنها.

اأنظر كريم نّمور. )2013(. »فحو�سات العار في الف�ساء العام: بلدية الدكوانة تعلن   13
no gay land«. المفكرة القانونية. 26 ني�سان/اأبريل 2013. متوافر على الرابط: 

 http://www.legal-agenda.com/article.php?id=356&lang=ar.

جرى دخول الرابط في 8 اأيار/مايو 2019.
الإخاءات  للغرباء:  لي�ست  »بيوتنا   .)2018( ووت�ص«.  رايت�ص  »هيومن  منظمة   14
الجماعية لاجئين ال�سوريين من جانب البلديات اللبنانية«. متوافر على الرابط: 
https://www.hrw.org/report/2018/04/20/our-homes-are-

  not-strangers/mass-evictions-syrian-refugees-lebanese-

 .municipalities جرى دخول الرابط في 8 اأيار/مايو 2019.

لمى مراد. )2017(. »�سنع ال�سيا�سات العدائية«: التقاع�ص والتغيير في ال�ستجابة   15
اللبنانية لأزمة النزوح ال�سوري«. مجلة القانون والحوكمة في ال�سرق الأو�سط. 9 )3(.
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4. �سفافية احلكم، والتوا�سل مع العاّمة، 
وم�ساركة املواطنني

يف اإطار ال�س��عي اإىل تعزيز اإجراءات مكافحة الف�س��اد وحت�سن امل�ساءلة 
والرقابة املدنية، عمد امل�س��ّرع اللبناين موؤّخرًا اإىل و�سع قانون احلّق يف 
الو�سول اإىل املعلومات، الرقم 28، ال�سادر يف 10 �سباط/فرباير 2017، 
وال��ذي يجعل البلديات واحتاداته��ا �سمن الإدارات العامة اخلا�سعة له. 
وقد ا�سُتتِبع هذا القانون بواجب ال�سفافية يف احلكم املركزي من خال 
التعمي��م ال�سادر عن وزي��ر الداخلية والبلديات حتت الرقم 13236، يف 
6 اأيلول/�سبتمرب 2017، والذي يفر�ص على ال�سلطات املحّلّية اّتخاذ كّل 
م��ا يل��زم من تدابر واإج��راءات لتطبيق اأحكام قانون احل��ّق يف الو�سول 

اإىل املعلومات.16

يلزم القانون الإدارات العامة باأن تن�سر اإلكرتونيًا موزاناتها، وقراراتها، 
وبياناتها املالية، وتقاريرها ال�سنوية، واملناق�سات املُ�ستكَملة اإ�سافًة اإىل 
املرا�س��يم التطبيقية والتعميمات و�س��ائر الأحكام التنفيذية. ولأنه ُيجيز 
لاأط��راف اللبناني��ة والأجنبي��ة احل�س��ول على مزيٍد م��ن املعلومات من 
الإدارات العامة بعد التقّدم بطلٍب لهذه الغاية، وفَق ما تن�ّص عليه املادة 
14 من القانون، فهو ُيلِزم الإدارات بتعين موّظفن م�س��وؤولن عن ن�س��ر 
املعلومات ومعاجلة طلبات احل�سول على املعلومات �سمن مهلة 15 يومًا 
ُي�س��مح، يف �س��روٍط حم��ّددة، بتمديده��ا اإىل 15 يومًا اإ�سافي��ًا من تاريخ 

تقدمي الطلب.

لك��ن، وبع��د م��رور عاَم��ن عل��ى اعتم��اد قان��ون احل��ّق يف الو�س��ول اإىل 
املعلومات، ل تزال ال�س��كوك ت�س��اورنا حول ما اإذا كان �س��يجري تعميمه 
وتطبيق��ه ب�س��كٍل ناج��ع يف الإدارات العام��ة اللبناني��ة. وقد اأظه��ر تقريٌر 
ن�س��رته مبادرة »غربال« يف اآب/اأغ�سط���ص 2018، اأنه، من بن الإدارات 
العام��ة ال���147 الت��ي �س��ملها امل�ْس��ح، مل ي�س��تِجب �س��وى الرب��ع لطلب��ات 
احل�س��ول عل��ى املعلوم��ات ول يتقّي��د منه��ا �س��وى 14 يف املئ��ة باملهل��ة 
القانوني��ة. ولي���ص هناك، يف الواقع، �س��وى اإدارَت��ن عاّمَتن تطّبقان - ل 
نعلم اإىل اأّي مدًى - اأحكام قانون احلّق يف الو�سول اإىل املعلومات مبعنى 
�ستا ق�س��مًا لهذا الغر���ص على موقعيهما الإلكرتونّين وعّينتا  اأنهما خ�سّ

موّظفًا م�سوؤوًل عن توفر املعلومات والرّد على الطلبات.17

قراراتها  ن�سر  المحّلّية  ال�سلطات  على  البلديات  قانون  فر�ص   ،1977 العام  في   16
وكل ما يتعّلق بن�ساطها من معلومات. ولئن كان القانون ي�سون �سّرية اجتماعات 
النافذة  القرارات  ن�سر  �سرورة  على  ين�ّص  فهو   ،)35 )المادة  البلدي  المجل�ص 
ذات الطابع العام )المادة 55( وعلى حّق الناخبين واأ�سحاب الم�سلحة في طلب 

الح�سول على ن�سخٍة من قرارات البلدية )المادة 45(.
حول  درا�سة  المعلومات:  اإلى  الو�سول  في  »الحّق   .)2018( »غربال«.  مبادرة   17
بيروت:  المعلومات«.  اإلى  الو�سول  في  الحّق  قانون  اللبناني  الحكومة  التزام 
http://elgherbal.org/en/ التالي:  الرابط  على  متوافر  »غربال«.  مبادرة 
دخول  جرى   ./category/right-to-access-information-project

الرابط في 4 اآذار/مار�ص 2019.

اأما ال�سبب يف ذلك فيعود، ب�سكل اأ�سا�سي، اإىل غياب اآليٍة ت�سَمن التطبيق 
ال�س��ليم للقان��ون وح��ّل النزاعات. ومع اأن القانون ن�ّص على اإن�س��اء هيئٍة 
وطنيٍة ملكافحة الف�ساد تتوىّل النظر يف عدم المتثال لأحكامه، اأو اإعاقة 
الو�س��ول اإىل املعلوم��ات، اأو ع��دم الإف�س��اح عنها خال املهل��ة القانونية 
��ر بع��د اإىل اإن�س��اء الهيئة املذك��ورة. يف انتظار ما  املح��ّددة، فاإن��ه مل ُي�سَ
�س��توؤول اإليه الأمور، فاإن جمل���ص �س��ورى الدولة هو الذي ي�سطلع مبهاّم 
الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد، فيما تتوىّل املحاكم املخت�سة عملّية بّت 
احلالت التي تقوم فيها هيئاٌت خا�سٌة بت�سغيل خدماٍت اأو من�ساآٍت عامٍة 

مل�سلحة القطاع العام. 

ال�سفافية والو�سول اإىل املعلومات على امل�ستوى البلدي
اأفاد 46 يف املئة من البلديات امل�سمولة بامل�ْسح اأنه مّطلع على قانون احلّق 
يف الو�سول اإىل املعلومات، بحيث بدت العاقة وثيقة بن الأرقام واأحجام 
البلديات، اإذ بلغت ن�س��بة الّطاع 66 يف املئة يف البلديات الكربى، و56 
يف املئ��ة للبلدي��ات املتو�ّس��طة، و79 يف املئ��ة للبلديات ال�سغرى )الر�س��م 
4.1(. لكن التفاوت بدا اأظهَر على امل�س��توى الإقليمي، حيث بلغت ن�س��بة 
البلدي��ات الت��ي قال��ت اإنه��ا عل��ى دراي��ٍة بالقان��ون 79 يف املئ��ة يف لبن��ان 
اجلنوب��ي، و29 يف املئ��ة فقط يف البق��اع وبعلبك-الهرمل، يف حن اأن 60 
يف املئ��ة م��ن بلديات جبل لبنان - التي ي�س��ّكل معظمها املحيط املبا�س��ر 
لب��روت، م��ا يجعله��ا الأكر متّدن��ًا واكتظاظًا بال�س��ّكان - نف��ى اّطاعه 

عليه، �ساأنه يف ذلك �ساأن البلديات الواقعة يف املناطق الريفية.

توازي��ًا، �س��ّرح 78 يف املئ��ة م��ن احت��ادات البلدي��ات اإن قان��ون احل��ّق يف 
الو�س��ول اإىل املعلوم��ات ل يوؤّث��ر يف عمل��ه. واإذا كان البق��اع، اأي�س��ًا، ق��د 
احتّل املرتبة الأدنى يف هذا املجال، فقد بلغ الأمر ببع�ص الحتادات )8 

يف املئة( حّد التاأكيد اأن القانون يوؤّثر �سلبًا يف عملها.

ها اإىل جمموعة عوامل، اأبرزها: اأّوًل، اأن ال�سفافية  هذه التباينات مردُّ
والو�س��ول اإىل املعلوم��ات ل يهّم��ان البلدي��ات ذات امل��وارد املح��دودة 
اأو الأحج��ام ال�س��ّكانية الدني��ا، ول تل��ك الت��ي ُيثق��ل عليها ع��بء زيادة 
ال�س��كان اأو تتاأّثر �س��لبًا بتدّفق النازحن ال�سورين، مثلما هي احلال يف 
بلدي��ات البق��اع وحميط بروت املبا�س��ر. ثاني��ًا، اأن البلديات ال�سغرى 
��ل العتم��اد عل��ى قنوات التوا�سل ال�س��خ�سية وغر الر�س��مية، يف  تف�سّ
ح��ن اأن البلدي��ات الت��ي تواج��ه حتّدي��ات اأكر اإحلاح��ًا اأو ت�س��ّم عددًا 
كب��رًا من ال�س��كان الذي��ن ل يحّق لهم الق��رتاع حمّلّيًا، ُتعط��ي الأّولّية 

ل�سوؤوٍن اأخرى.
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 الر�س��م 4.2. ن�س��بة البلدي��ات املّطلع��ة عل��ى قانون احل��ّق يف الو�سول اإىل املعلومات وتعمي��م وزارة الداخلية والبلديات الرقم 13236 
ح��ول تطبيق القانون.

يحّق��ق غايته. وعلى نحٍو اأ�س��مل، اأفاد ن�س��ف البلديات تقريبًا باأنه اّتخذ 
تدابر ملمو�سًة لتح�سن الو�سول اإىل املعلومات، يف حن اأعلن ربعها اأنه 

مل يّتخذ اأّي تدبر بعد.

اأم��ا يف م��ا يتعّل��ق بالتوا�سل على �س��بكة الإنرتنت، فقد زعم��ت البلديات 
والحت��ادات، بن�س��بَتي 61 و48 يف املئ��ة، على التوال، اأنه��ا متلك موقعًا 
اإلكرتونيًا ر�سميًا، يف مقابل امتاك 81 و43 يف املئة منها، على التوال، 
�سفحًة ر�سميًة على الفاي�سبوك، و36 يف املئة ت�ستخدم تطبيقات الهواتف 
الذكية لأغرا�ص التوا�سل مع العاّمة )الر�سم 4.3(. هذه الأرقام تتفاوت 
تبع��ًا حلج��م البلدية، حيث اأعلن��ت البلديات الكربى كّله��ا عن امتاكها 
موقع��ًا اإلكرتونيًا ر�س��ميًا و�سفحًة على الفاي�س��بوك يف مقابل 77 يف املئة 
من البلديات املتو�ّس��طة ون�سف البلدي��ات ال�سغرى متلك املوقع املذكور 
دون ال�سفح��ة الفي�س��بوكّية، و82 يف املئة من هذه الأخرة متلك �سفحًة 
ر�س��ميًة على الفاي�س��بوك دون املوقع الإلكرتوين. اأما التباينات الإقليمية 

فلم تكن جلّية.

وقد تبّن اأن ثاثة اأرباع البلديات التي �سملها امل�ْسح هي على درايٍة تاّمة 
بالتعمي��م رق��م 13236، ال�سادر عن وزارة الداخلي��ة والبلديات، والذي 
يفر�ص على البلديات واحتاداتها اّتخاذ التدابر الازمة لتطبيق قانون 
احل��ّق يف الو�س��ول اإىل املعلوم��ات، م��ع وجود تف��اوٍت �سئيٍل ب��ن املناطق 
يّت�سل باأحجام البلديات )الر�سم 4.2(. قد ي�سّح ال�ستدلل بذلك على 
اأمرين، اأّولهما: عدم اكرتاث البلديات للت�سريعات التي تن�ّص على مهاّم 
اإ�سافي��ة يف جم��الٍت تراه��ا ثانويًة )كال�س��فافية وم�س��اركة املعلومات(؛ 
والثاين: حر�سها على الظهور مبظهر املّطلع على ال�توجيهات والتعميمات 
الوزاري��ة ال�س��ادرة ع��ن وزارة الداخلي��ة والبلدي��ات، بحك��م خ�سوعه��ا 
املبا�س��ر لرقابته��ا الإداري��ة. لك��ّن التعميم��ات التنظيمية ال�س��ادرة عن 

الوزارة تبقى توجيهاٍت غر ُملِزمٍة.

م��ا يقت�س��ي اللف��ت اإليه هو اأن 73 يف املئة من املُجيبن عن امل�ْس��ح الذين 
اأّكدوا اّطاعهم على قانون احلّق يف الو�سول اإىل املعلومات )46 يف املئة 
م��ن البلدي��ات(، اعت��ربوا ه��ذا الأخ��ر فّعاًل )ج��دًا، اأو اإىل ح��ّد ما( يف 
حت�س��ن ال�س��فافية واإع��ام املواطنن، فيما قال 27 يف املئ��ة منهم اإنه ل 
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ول��دى طرحن��ا ال�س��وؤال عل��ى البلدي��ات ب�س��اأن م��ا ن�س��رته م��ن معلومات 
يف الأ�س��هر الإثن��ي ع�س��رة الأخ��رة، زع��م ن�سفه��ا اأنه ن�س��ر الق��رارات 
واملوازنات والبيانات املالية ال�س��نوية على الورق واإلكرتونيًا، يف حن قال 
41 يف املئ��ة منها اإنه ن�س��ر الوثائ��ق كافة املتعّلقة باملناق�سات املُ�س��تكَملة 
)الر�س��م 4.4(. ه��ذه الأرق��ام ت��كاد تك��ون ه��ي نف�س��ها يف كّل املناط��ق 
اللبناني��ة، با�س��تثناء منطق��ة البق��اع حي��ث جند ال�س��لطات املحّلّي��ة اأقّل 

ا�ستعدادًا لاإف�ساح عن املعلومات.

تّتحّدد الختافات، بهذا اخل�سو�ص، تبعًا لأحجام البلديات، حيث تبّن 
اأن البلديات الأكرب حجمًا اأكر ا�ستعدادًا لإتاحة وثائقها للعاّمة )71 يف 
املئة منها مقارنًة ب�54 يف املئة من البلديات املتو�ّس��طة، و44 يف املئة من 
البلدي��ات ال�سغرى(، مع اأن البلدي��ات ال�سغرى تبدو اأكر اّطاعًا على 

قانون احلّق يف الو�سول اإىل املعلومات.

�س��وى اأن املّطلع��ن عل��ى واق��ع العمل البل��دي يف لبنان يدرك��ون جّيدًا اأن 
هن��اك حماولة مق�س��ودة لت�سخيم اأع��داد املواقع الإلكرتونية الر�س��مية 
وا�ستخدام تطبيقات الهواتف الذكية، وهو اأمٌر ي�سهل التاأّكد منه باإجراء 
حتقيق �س��ريع حول ال�سفح��ات الإلكرتونية اخلا�سة بال�س��لطات املحّلّية 
ومدى ا�س��تخدام هذه الأخرة لتكنولوجي��ا املعلومات والت�سالت. ذلك 
ي�سعن��ا اأم��ام احتمالن اثن��ن: اإما اأن ال�س��لطات املحّلّية تتعّم��د التدليل 
باأدائه��ا والرتوي��ج لإجنازاته��ا طمع��ًا بنيل تاأيي��د املراقبن ل�سيا�س��اتها، 
واإم��ا اأن املمثل��ن البلدي��ن املُنتَخبن يريدون اإيهام الآخرين بال�س��فافّية 
م��ن خ��ال اإب��داء الرغب��ة يف الإف��راج ع��ن املعلوم��ات م��ن دون اأن يكون 

لديهم النّية الفعلّية يف القيام بخطواٍت جّدية يف هذا املجال.

��ق م��ن دق��ة ه��ذه  واإذا كان ُيفرَت���ص اإج��راء مزي��ٍد م��ن الأبح��اث للتحقُّ
الأرقام والتاأّكد من �سّحة مزاعم البلديات ب�ساأن اعتزامها الك�سف عن 
معلوماته��ا املالّي��ة، ف��اإن الثابت حتى الآن ه��و اأن البلدي��ات واحتاداتها، 
ب�س��كٍل عاّم، تطّبق �سيا�سًة انتقائيًة لاإف�ساح عن املعلومات، واأنها متيل 
اإىل الرتوي��ج الذات��ي من اأجل حتقيق مكا�س��ب انتخابية اأو ح�س��د الدعم 
ملوؤّيديه��ا ال�سيا�س��ين بدًل من تطبيق مفهوم الو�س��ول اإىل املعلومات. اإن 
اأداء ال�سلطات املحّلّية يف هذا ال�سدد مماثٌل لأداء املوؤ�س�سات احلكومية 
املركزية،18 ما يدعو اإىل الت�س��اوؤل حول مدى فاعلية ال�س��لطات املحّلّية، 
وما اإذا كان ينبغي م�س��اءلتها دميقراطيًا باعتبارها جهاٍت م�س��وؤولًة عن 

تقدمي اخلدمات.

18  وفقًا لنتائج تقرير مبادرة »غربال« )2018(.

�سركاء التعاون مع البلديات
يزع��م 59 يف املئ��ة من البلديات اأنه يتعاون مع احت��ادات البلديات، و52 
يف املئة اأنه يعمل مع وزارة الداخلية والبلديات بهدف حتقيق ال�س��فافية 
وحت�س��ن م�س��اركة املواطنن، يف حن ي�س��ر 41 يف املئة منها اإىل تعاونه 
مع منظمات دولية واأخرى غر حكومية )الر�سم 4.5(. يف املقابل، تعلن 
البلديات بن�سبَتي 6 و4 يف املئة فقط اإنها تعمل مع الوزارَتن اللتن ُتعنيان 
مبا�س��رًة مب�س��األة الو�سول اإىل املعلومات، اأي مكتب وزير الدولة ل�س��وؤون 
التنمي��ة الإداري��ة، ومكتب وزير الدولة ل�س��وؤون مكافحة الف�س��اد.19 وقد 
�سّنفت البلديات تعاونها مع �س��ركاء التعاون اخلم�س��ة ت�سنيفًا اإيجابيًا، 
، يف حن ج��اء ت�سنيفها للعمل م��ع املكتَب��ن املذكوَرين دونه  ب�س��كٍل ع��امٍّ

اإيجابّية بكثر.
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 الر�سم 4.5. �سركاء التعاون يف جمال �سفافية احلكم 
وم�ساركة املواطنني.

يّت�سح مما تقّدم اأن �سريَكي التعاون الأقوى للبلديات يف هذا املجال هما 
احت��ادات البلديات ووزارة الداخلية والبلديات، ُت�ساف اإليهما منّظمات 
املجتم��ع امل��دين واجله��ات املانح��ة، م��ا ي��دّل عل��ى اأن املنّظم��ات غ��ر 
ل  احلكومي��ة واملنظمات الدولية ت�س��ّكل مدخًا منا�س��بًا اإىل الدعم املموَّ
من جهاٍت اأجنبيٍة لتح�س��ن �سفافية احلكم، وتعزيز م�ساركة املواطنن. 
لك��ن م��ن �س��اأن ذل��ك اأي�س��ًا اأن يك�س��ف ع��ن �سع��ف الراب��ط القائم بن 
ال�سلطات املحّلّية والوزارات الأخرى املعنّية بالإ�ساح الإداري و�سفافية 
ل��ة من جهاٍت اأجنبيٍة على  احلك��م. وعلي��ه يقت�سي ت�سميم الربامج املُموَّ
نح��ٍو ميّك��ن من توثيق الروابط بن ال�س��لطات املحّلّية، ثم بن ال�س��لطات 

املحّلّية وال�سلطات احلكومية املركزية.

اأُلغي مكتب وزير الدولة ل�سوؤون مكافحة الف�ساد بعد ت�سكيل الحكومة اللبنانية في   19
كانون الثاني/يناير 2019.
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م�ساركة املواطنني يف احلكم املحّلّي
ثم��ة جان��ٌب اأ�سا�س��يٌّ اآخر للحوكم��ة املحّلّية يكمن يف ق��درة هذه الأخرة 
على اإ�س��راك املواطنن يف عملية �سنع القرار؛ ذلك اأن البلديات لي�س��ت 
جمّرَد هيئات حكم حمّلّي ُتنتَخب لتمثيل جمتمعها املحّلّي، واإمنا، اأي�سًا، 
هيئ��اٌت ملزمة باحلف��اظ على التوا�سل املبا�س��ر م��ع املواطنن ومعاجلة 
م�س��اكلهم اليومي��ة. وما مل�س��ناه هو اأن قدرة البلدي��ات الأ�سغر حجمًا يف 
لبن��ان عل��ى اإ�س��راك املواطن��ن يف �سنع الق��رار ل ت��زال متوا�سعة، على 

الرغم من تكاثرها منذ العام 1998.

اأما تقييم البلديات الذاتي لإ�س��راك املواطنن فقد جاء منخف�سًا جدًا، 
بالإجم��ال، اإذ ق��ال 7 يف املئ��ة فقط م��ن البلديات املُجيبة على امل�ْس��ح اإن 
اأهاليه��ا منخرط��ون يف �سن��ع القرار، مقارنًة ب�47 يف املئ��ة من البلديات 
الت��ي قالت اإنهم »منخرطون عند ال�سرورة« )الر�س��م 4.6(. يف املقابل، 
ق��ال 46 يف املئ��ة من البلديات اإن الأهال منخرطون اإىل حّد ما، اأو غر 
منخرط��ن عل��ى الإط��اق. وت�س��ر الأرقام عل��ى ال�سعي��د الإقليمي اإىل 
اأن ع��دم انخ��راط املواطنن يف �سنع القرار ي�سل اإىل ذروٍة ن�س��بتها 62 
يف املئ��ة يف بعلبك-الهرم��ل، يليه��ا 52 يف املئ��ة يف البقاع، فيم��ا يبدو اأن 
النخ��راط يبلغ ن�س��بته الأعلى يف ع��كار. هذه التباينات الإقليمية ت�س��ر 
بالتوازي مع ن�س��بة اّطاع املناطق املذكورة على قانون احلّق يف الو�سول 
اإىل املعلومات )الر�سم 4.1(. وعليه ل ميكن الف�سل بن �سفافية احلكم 

وم�ساركة املواطنن.

كذلك، ل ميكن اجلزم ب�سحة العتقاد ال�سائد باأن البلديات التي يفوق 
فيها عدد ال�سكان املقيمن غر املقرتعن عدد املقرتعن غر املقيمن، 
ه��ي عر�س��ٌة لعدم انخراط املواطن��ن يف العمل البلدي وغياب امل�س��اءلة 
لأن امل�س��وؤولن البلدين يهّم�سون ال�سكان الذين ل يحّق لهم القرتاع. اإن 
وجود ناخبن موؤّهلن غر مقيمن يف كلٍّ من بعلبك-الهرمل، والنبطية، 
ولبنان ال�س��مال، وعكار، والبقاع، ل يوجب عدم انخراط هوؤلء يف تلك 

املناط��ق، كم��ا اإن املناطق التي يقطنها، يف الغال��ب، ناخبون ل يحّق لهم 
القرتاع فيها، على غرار جبل لبنان التي ُتَعّد منطقًة متنّوعًة ذات بلدياٍت 
متمّدنٍة مكتّظٍة بال�سّكان ت�سّكل �سواحي بروت )مثل ال�سويفات، وعاليه، 
واحلدث، وبرج حمود، وب�س��امون، واجلديدة-البو�سرية-ال�سّد(، لي�ست 
اأ�س��واأ م��ن غره��ا على �سعيد انخ��راط املواطن��ن، بل اإنها تبق��ى قريبًة 
م��ن املتو�ّس��ط الوطني. واإذا ما اأردن��ا اإثبات ال�سلة ب��ن اأهلّية الناخبن 
وانخ��راط املواطنن، فا بّد من اإجراء مزيٍد من الأبحاث ا�س��تنادًا اإىل 

درا�ساٍت ا�ستق�سائيٍة حول ت�سّورات املواطنن يف هذا املجال.

اإن م�س��اركة املواطن��ن يف احلْوكم��ة البلدية تتحّق��ق يف الواقع من خال 
اللج��ان واملب��ادرات املحّلّي��ة الت��ي ُت�س��ِرك اأع�س��اء املجتم��ع املحّل��ّي يف 
امل�س��اورات والنقا�س��ات ح��ول امل�س��اريع واخلط��ط وخي��ارات ال�سيا�س��ة 
العامة. لكن لبنان مازال يفتقر اإىل الثقافة ال�سيا�سية التي ت�سّجع اآليات 
احلوكمة الت�ساركية، على الرغم من اأن قانون البلديات يجيز لل�سلطات 
املحّلّي��ة دع��وة كلٍّ م��ن ممّثل��ي املجتم��ع امل��دين، واأ�سح��اب امل�سلح��ة، 
واأع�ساء املجتمع املحّلّي للت�س��اور، ل بل اإنه ي�سفي الطابع املوؤ�ّس�س��ي على 

م�ساركة املواطنن:

»للمجل�ص البلدي اأن ينتخب جلانًا من اأع�سائه لدرا�سة الق�سايا املناطة 
به وميكن اأن ي�ستعن بلجان يعّينها من غر اأع�سائه.« )املادة 52(

بي��د اأن ه��ذا احلك��م ل يوّل��د التزام��ًا ول يحّف��ز ال�س��لطات املحّلّي��ة على 
�سم��ان م�س��اركة املواطن��ن، واإذا ما ا�س��تثنينا بع�ص املب��ادرات الفردّية 
اليتيمة، فاإن ما نلحظه من منوٍّ متوا�سٍع يف املبادرات الت�ساركية ل يعدو 
اأن يكون، يف الغالب، ا�س��تجابًة ل�س��روط التمويل التي تفر�سها املنظمات 
الدولية املانحة على روؤ�س��اء البلدّيات، مع الإ�س��ارة اإىل اأن اأداء البلديات 
يبقى اأف�سل بقليٍل من اأداء الحتادات يف ما يتعّلق باإ�سراك املواطنن يف 

اللجان ال�ست�سارية املحّلّية )الر�سمان 4.7 و4.8(.

 

 القرار البلدي، بحسب المحافظة صنعتقييم البلديات النخراط المواطنين في . 6.4 الرسم
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الر�سم 4.6. تقييم البلديات النخراط املواطنني يف �سنع القرار البلدي، بح�سب املحافظة.
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ول��دى توجي��ه ال�س��وؤال اإىل البلدي��ات عّم��ا اإذا كان��ت ت�س��تخدم الط��رق 
الت�س��اركية ل�ست�س��ارة ال�س��ّكان املحّلّي��ن واإ�س��راك املواطن��ن يف �سن��ع 
الق��رار، مل ي��اأِت اجل��واب بالإيجاب �س��وى م��ن ن�سفها فق��ط، حيث قال 
40 يف املئ��ة منه��ا اإن املواطن��ن ي�س��اركون، غالب��ًا اأو اأحيان��ًا، يف عم��ل 
اللجان البلدية، واأ�سار 50 يف املئة اإىل اأنه عقد مع خرباء وجهاٍت معنّية 
ت مل�س��روٍع اأو ن�س��اٍط حم��ّدد، يف حن اأفاد 29  �سَ اجتماع��اٍت مغلقٍة ُخ�سّ
يف املئ��ة اأن��ه يعق��د اجتماعاٍت ت�س��اوريًة عام��ة )الر�س��م 4.8(، مما يدّل 
على اأن ال�س��لطات املحّلّية هي اأكر ا�س��تعدادًا لإ�سراك خرباء خارجين 
اأو اأ�سح��اب م�سلحٍة معنّين مب�س��روٍع حمّدد ي�سمن لهم بع�ص امل�سالح 
ال�سيا�س��ية اأو التجاري��ة. م��ن هن��ا، يقت�س��ي التميي��ز ب��ن �سن��ع الق��رار 
الت�ساوري لغر�ص ت�سميم امل�ساريع وتطبيقها، وبن املبادرات اأو الآليات 

الت�ساركية املو�سوعة لأغرا�ٍص دميقراطيٍة ودجْمية.
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الر�سمان 4.7 اأ/ب. ن�سبة م�ساركة املواطنني يف اللجان البلدية مقارنًة مب�ساركتهم قي جلان احتادات البلديات.
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الر�سم 4.8. الطرق التي ت�ستخدمها البلديات ال�ست�سارة املجتمع املحّلّي.

ف�س��ًا ع��ن ذل��ك، يتف��اوت متو�ّس��ط ع��دد امل�س��اركن يف الجتماع��ات 
الت�ساورية املفتوحة، اإذ يزعم 50 يف املئة من البلديات الكربى واملتو�ّسطة 
امل�س��مولة بامل�ْس��ح، و37 يف املئة من البلديات ال�سغرى، اأن ما يزيد على 
50 �س��خ�سًا يف املتو�ّس��ط ي�س��اركون يف الجتماعات الت�ساورية املفتوحة. 
كذل��ك نلح��ظ تفاوتًا على امل�س��توى الإقليمي، حيث يزعم ع��دٌد قليٌل من 
ال�س��لطات املحّلّي��ة يف منطقَت��ي ال�س��مال والبق��اع اأن م��ا يزي��د عل��ى 50 
�س��خ�سًا ي�س��اركون يف اجتماعاته. هذه التوّجهات تن�س��حب، هي اأي�سا، 

على الجتماعات العامة التي تعقدها احتادات البلديات.
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اإ�سراك املقيمني من غري اللبنانيني
ملّا كان حّق القرتاع يف النتخابات النيابية والبلدية ينح�سر باملواطنن 
اللبنانين، من اأ�سلين وجمّن�س��ن، فقد وجب طْرح ال�س��وؤال، اأي�سًا، عن 
م��دى اإ�س��راك ال�س��لطات املحّلّية ال�س��ّكان غ��ر اللبناني��ن يف املبادرات 
الت�ساركية وامل�ساورات العامة والنقا�سات املتعّلقة بالقرارات وال�سيا�سات 

التي تطولهم مبا�سرة.

ب��داأت ال�س��لطات املحّلّي��ة اللبناني��ة تطّب��ق اأكر فاأك��ر م�س��اريع التنمية 
وخطط ال�ستجابة لاأزمات، بهدف التخفيف من وطاأة النزوح واللجوء 
على ال�سورين واملجتمعات املحّلّية املُ�سيفة. لكنها نادرًا ما تلجاأ يف ذلك 
اإىل ا�ست�س��ارة جمموع��ات ال�س��كان الأ�س��ّد تاأّث��رًا مبثل ه��ذه التدّخات. 
يف املقاب��ل، ي�س��ّكل النازح��ون ال�س��وريون والاجئون الفل�س��طنيون هدفًا 
حم��ّددًا للتداب��ر املفرو�س��ة من ال�س��لطات الر�س��مية اللبناني��ة، كاحلّد 
م��ن حري��ة التنّق��ل، ومزاول��ة بع�ص امله��ن، اإن مل يك��ن من العمل ب�س��كٍل 
ع��ام، ع��دا الأنظم��ة الت��ي تطول اأج��ور ال�س��ورين.20 واجلدي��ر ذكره اأن 
العدي��د م��ن اللبنانين يَرون هذه التدابر �سروري��ة، نظرًا اإىل املخاوف 
رة«، براأيه��م، جتاه اقت�ساد البلد واأمنه، ما يثر ا�س��تياء عدد من  »املُ��ربَّ

املراقبن اخلارجين واملحّلّين.

وق��د عك�س��ت اأرق��ام امل�ْس��ح ه��ذا التهمي���ص، حي��ث اأف��اد 8 يف املئ��ة م��ن 
البلدي��ات، فق��ط، اأنه دعا ممّثلن للنازحن ال�س��ورين اإىل امل�س��اركة يف 
اللجان البلدية اأو الجتماعات الت�س��اورية املفتوحة خال الأ�سهر الإثني 
ع�سرة الأخرة )الر�سم 4.9(.21 واإذا ما ا�ستثنينا بلدّية �سيدا التي ُتَعّد 
الأكرب يف جنوب لبنان، فاإن هذه الن�سبة اأكر ما تظهر �سمن حمافظَتي 
البق��اع وال�س��مال يف مناط��ق هام�س��ية تتلّقى كّم��ًا كبرًا من امل�س��اعدات 
الدولي��ة بحك��م متاخمتها ل�س��وريا. جتدر الإ�س��ارة، اأي�س��ًا، اإىل التفاوت 
ال�س��ديد يف اأع��داد النازح��ن ال�س��ورين يف تل��ك املناط��ق، والت��ي ت�سل 
اإىل 50 و60 األ��ف ن��ازح يف بلدَت��ْي املحّم��رة )عكار( وعر�س��ال )بعلبك-
الهرمل( القريبتن من احلدود ال�سورية، على التوال، واإىل 100 و400 

نازح يف حرف ال�سّياد )املنية-ال�سنية( وكفرّيا )البقاع الغربي(.

بول طبر. )2016(. »الأنظمة وال�سيا�سات المتعّلقة بالاجئين ال�سوريين في لبنان«   20
 .Regulations and Policies on Syrian Refugees in Lebanon

http:// الرابط:  على  متوافر  ال�سيا�سي.  للتثقيف  الحكومية  الهيئة  برلين: 
www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/233351/

.regulations-and-policies جرى دخول الرابط في 4 اآذار/مار�ص 2019.
ال�سوريين  النازحين  ت�ست�سير  اإنها  اإ�سافيًة  بلديًة   )51( وخم�سون  اإحدى  قالت   21
اللجان  واأن  المفتوحة  الت�ساورية  الجتماعات  غيِر  تحّددها،  لم  اأخرى،  بطرٍق 

البلدية مختلطة الأع�ساء.
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الر�سم 4.9. مدى اإ�سراك البلديات للنازحني ال�سوريني.

تدّل هذه الأرقام على اأن ال�سلطات املحّلّية يف لبنان ل متيل اإىل اإ�سراك 
ممّثلي النازحن ال�س��ورين. واأغلب الظّن اأن تلك اأي�سًا هي حال الفئات 
ال�س��ّكانية الأخ��رى املهّم�س��ة واملحروم��ة يف الب��اد، مب��ا فيه��ا الاجئون 
الفل�س��طينيون والعّمال املهاجرون )وهم، عمومًا، من �س��ريلنكا واأثيوبيا 
والنيبال وبنغاد�ص والفليبن(. اأما ال�ستثناء يف هذا التوّجه فيكمن يف 
بع���ص البل��دات القليل��ة القريبة جغرافيًا من �س��وريا، والت��ي تربطها بها 
�س��اٌت اجتماعي��ٌة واقت�سادي��ة. ول يق��ف الأم��ر عند هذا احل��ّد، بل اإن 
دينامي��ات ال�س��راع القائ��م يف �س��وريا واملمتّدة اآثاره على ط��ول البلدات 
ز كلُّها على  احلدودي��ة، اإ�سافًة اإىل امل�س��اعدات الدولية امل�س��روطة، حتفِّ
جع��ل النازح��ن ال�س��ورين ينخرط��ون يف �سن��ع الق��رار ع��رب املب��ادرات 
الت�س��اركية املحّلّي��ة. وق��د زعمت كلٌّ من بلدّيَتي عر�س��ال وببن��ن اإ�سافًة 
اإىل بلدّياٍت اأخرى يف ق�ساء املنية ومنطقة عّكار احلدودية، اأنها ُت�س��ِرك 

ممّثلي ال�سورين يف اللجان البلدية ومن خال اآليات الت�ساور الأخرى.

 اآفاق �سفافية احلكم وم�ساركة املواطنني 
يف اإطار المركزي

ل يزال معظم ال�سلطات املحّلّية اللبنانية غر مّطلع على قانون احلّق يف 
الو�سول اإىل املعلومات، ول مهتّم، حّتى، بتطبيقه. وقد اّت�سح اأن معظمها 
يختار انتقائّيًا بن الإف�ساح عن املعلومات وحجبها، فاإن اأف�سح مل يكن 
ذل��ك التزام��ًا منه مبب��ادئ نزاهة احلك��م، واإمنا بداع��ي الرغبة يف نْيل 

امل�سادقة على م�ساريَع ت�سّب يف خانة اعتباراٍت انتخابيٍة و�سيا�سية.

بدوره��م امل�س��وؤولون البلدي��ون ل يبدون اهتمام��ًا جّديًا بتعزيز م�س��اركة 
املواطن��ن يف �سن��ع الق��رار املحّل��ّي، بدلي��ل اأنه��م، بالرغم م��ن التمويل 
ال�س��خّي، ُيق�س��ون ال�س��كان املهّم�س��ن، من لبنانين وغ��ر لبنانين، عن 
الجتماع��ات الت�س��اورية العام��ة وع��ن اللج��ان البلدي��ة، بل اإنه ن��ادرًا ما 
ُيطَل��ب اإىل الناخب��ن، وم��ن قب��ل ع��دٍد قلي��ٍل من ال�س��لطات املحّلّي��ة، اأن 
ي�س��اركوا يف هذه املبادرات وينخرطوا يف امل�س��اءلة العامة، كما لو كانت 

م�ساركة املواطنن �ساأنًا حم�سورًا بالنتخابات وحدها.
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الواقع اأن زيادة امل�ساءلة على امل�ستوى املحّلّي تتطّلب اأكر من موارَد مالية 
وب�س��رية، كم��ا ل يكفي توعية املواطن��ن وممّثليه��م املُنتَخبن واملوّظفن 
البلدين. ولئن �سّح اأن اإ�سفاء الطابع املوؤ�ّس�س��ي على الآليات الت�س��اركية 
واحلكومة الإلكرتونية من �س��اأنه اأن ي�ساهم يف حت�سن احلوكمة املحّلّية، 
ف��اإن جزءًا من احل��ّل يكمن، اأي�سًا، يف و�سول نخبٍة جديدٍة اإىل املنا�سب 
البلدية، وهو هدٌف ميكن حتقيقه من خال اإدخال معاير جديدٍة حتّدد 

اأهلية الرت�ّسح اإىل املنا�سب وانتخاب املمثِّلن من الن�ساء والرجال.

لقد تطّرق م�س��روع قانون الامركزية الإدارية املو�ّس��عة للعام 2014 اإىل 
بع���ص ه��ذه القي��ود، وحلظ اإن�س��اء جمال���ص اإقليمي��ٍة ُمنتَخبٍة )جمال���ص 
ق�س��اء( ت�سم��ن ح��ّق املر�ّس��حن والناخب��ن، على ال�س��واء، يف م�س��اركة 
املجال���ص الإقليمي��ة الامركزي��ة ما تق��وم به من اأن�س��طة )املواد من 10 
اإىل 12(، كم��ا حل��ظ �سرورة متثيل ال�س��كان املقيمن يف جمعيٍة عموميٍة 
)ت�س��مى »الهيئ��ة العام��ة ملجل���ص الق�س��اء«( ت�س��تخدم اآلي��ات امل�س��اءلة 
التنفيذي��ة )»جمل���ص  ال�س��لطة  اأداء  م��ن  ��ق  للتحقُّ الداخلي��ة  واملراقب��ة 

الإدارة«( )املواد 23-24، و37، و143(.

�سٍة ُتعنى بتح�سن  يلحظ م�س��روع القانون، اأي�سًا، اإن�س��اَء اأجهزٍة متخ�سّ
لتكنولوجي��ا  وق�س��ٍم  الإقليمي��ة،  ال�س��لطات  له��ذه  الداخلي��ة  احلْوكم��ة 
املعلومات يعمل لتطوير ا�س��تخدام هذه التكنولوجيا ومْكَننِة عمل جمل�ص 
الق�س��اء لأغرا�ص اإداري��ة ومالية، وبهدف م�س��اركة املعلومات )املادتان  

137و 138(.

اأخ��رًا، م��ن �س��اأن جمال���ص الق�س��اء، اإذا ما اأُن�ِس��ئت، اأن ت�سف��َي الطابع 
�س��ة، الت��ي  املوؤ�ّس�س��ي عل��ى عملي��ة تعي��ن اللج��ان ال�ست�س��ارية املتخ�سّ
ي�س��ّكلها متطّوعون وخ��رباء يتفّرغون لتاأمن الرف��اه ملنطقتهم )املادتان 

23 و 139(.

وا�ستنادًا اإىل مبداأ العمل الإيجابي املن�سو�ص عليه يف املادة الرابعة من 
اتفاقي��ة الق�س��اء على جميع اأ�س��كال التمييز �سّد املراأة )�س��يداو(، التي 
ان�سّم اإليها لبنان يف عام 1996، يدعو م�سروع القانون اإىل اعتماد كوتا 
ن�س��ائية يف توزيع املقاعد �سمن الهيئة العامة ملجل���ص الق�ساء )املادتان 
18 و 29(. ويّتخ��ذ له��ذه الغاي��ة اإج��راءات تتيح متثي��ل امل��راأة اللبنانّية، 

ب�سكل اأف�سل، يف ال�سيا�سَتن املحّلّية والإقليمية.22

يبلغ متو�ّسط تمثيل المراأة في المنا�سب ال�سيا�سية )البرلمانية والبلدية( في لبنان   22
5.5 في المئة.

 نبذة عن املنّظمة الدولّية للتقرير 
عن الدميقراطّية

للتقري��ر ع��ن الدميقراطّي��ة« ه��ي منّظم��ة  الدولّي��ة  »املنّظم��ة  اإّن 
حيادّي��ة م�س��تقّلة ل تبغ��ي الرب��ح، م�س��ّجلة يف برلن، اأملاني��ا. ُتعنى 
ه��ذه املنّظم��ة بتعزي��ز امل�س��اركة ال�سيا�س��ّية للمواطنن، وم�س��اءلة 
الهيئ��ات احلكومّي��ة، وتطوي��ر املوؤ�س�س��ات الدميقراطّي��ة يف اأرجاء 
العامل كّله، كما ت�س��اهم يف اإيجاد الو�س��ائل املحلّية الكفيلة بتعزيز 
حّق املواطنن العاملي يف امل�س��اركة يف احلياة ال�سيا�س��ّية لبلدانهم، 
وف��ق ما ن�صَّ عليه الإعان العاملي حلقوق الإن�س��ان والعهد الدول 

اخلا�ص باحلقوق املدنّية وال�سيا�س��ّية.
 http://www.democracy-reporting.org

مالحظ��ة: اأُع��ّدت ه��ذه الدرا�س��ة يف اإط��ار م�س��روع »و�س��ع الامركزية 
الإداري��ة عل��ى ج��دول الأعم��ال« ال��ذي تنف��ذه املنظم��ة الدولي��ة للتقرير 
الآراء  اإن  الأملاني��ة.  اخلارجي��ة  وزارة  م��ن  بدع��م  الدميقراطي��ة  ع��ن 
واخلا�سات الواردة يف هذه الدرا�س��ة ل تعرّب بال�سرورة عن وجهة نظر 

وزارة اخلارجية الأملانية.
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