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ملّخ�س تنفيذي
منه��ا بتاأم��ن البنية التحتّية واخلدمات االجتماعّية. هذا النمّو ال�س��ريع 
التي ت�س��هده احتادات البلدّيات والذي ميكن مالحظته ب�س��كٍل خا�ص يف 
املج��االت الثالث��ة الت��ي تناولها اال�س��تبيان، هو، يف حّد ذات��ه، دليٌل على 

وجود حاجة ملّحة اإىل خدماٍت متقّدمٍة ومتطّورٍة على ال�سعيد املحّلي.

االحتادات واإدارة النفايات ال�سلبة
قبل ح�سول »اأزمة النفايات« عام 2015، كانت م�سوؤولية اإدارة النفايات 
ال�سلبة تقع، ب�س��كٍل اأ�سا�س��ّي، على عاتق احلكومة املركزّية، وال�سيما يف 
حمافظَت��ي ب��روت وجب��ل لبنان. اأم��ا بعد االأزم��ة، فقد اأْلَفت ال�س��لطات 
املحلّي��ة نف�س��ها وحي��دًة يف مواجه��ة ه��ذه امل�س��كلة التي اأخ��ذت متعن يف 
التفاق��م بفع��ل تزاي��د اأع��داد الالجئ��ن م��ن �س��وريا، اإىل اأن باتت جميع 
االحتادات التي �س��ملها اال�س��تبيان تعت��ر اليوم التحّدي��ات الناجمة عن 
النفايات ال�سلبة اأولوّيًة لها، وجتهد اأكرث فاأكرث يف البحث عن حلوٍل على 
ال�سعيد املحّلي، واإن تكن ن�سبة االحتادات القادرة منها على اال�سّطالع 
بدوٍر نا�س��ٍط يف هذا املجال ال تتعّدى ال�54 يف املئة. اأما ال�س��بب يف ذلك 
فُيعزى اإىل اأن حتّديات النفايات ال�سلبة ت�ستنزف االحتادات مالّيًا )يف 
�س��ة الإدارة النفايات ال�سلبة 60  اإح��دى احلاالت، بلغ��ت املوازنة املخ�سّ
يف املئ��ة م��ن املوازنة االحتاد العاّم��ة(. ِزد على ذلك اأن ه��ذه التحّديات 
ت�س��ّكل عبئًا هائاًل على كاهل اإدارات االحتادات، حيث عّر اأكرث من 80 
يف املئ��ة منه��ا ع��ن حاجته اإىل موّظف��ن اإ�سافّين يف ه��ذا القطاع، علمًا 
ب��اأن 33 يف املئ��ة م��ن االحتادات ق��ّدر هذا العدد االإ�س��ايف مبا يزيد على 
�سع��ف موّظفي��ه احلالّي��ن. واإذا كانت بع�ص االحتادات ت�س��عى جاهدة، 
مب��ا تي�ّس��ر لديه��ا من م��وارد وطاقات، اإىل تخّط��ي هذه العقب��ة بو�سعها 
ا�سرتاتيجّيًة موّحدة وتاأمينها خدمات م�سرتكة، فاإن تفوي�ص هذه املهّمة 

اإىل القطاع اخلا�ص ميكن اأن ي�سّكل، اأي�سًا، خيارًا فّعااًل. 

اإن روؤ�س��اء االحت��ادات الت��ي تن�س��ط يف اإدارة النفاي��ات ال�سلبة، مييلون 
اإىل االنخراط يف هذه امل�س���األة ب�س��كٍل مبا�س��ر، يف ح��ن اأن درجة تدّخل 
االحتادات تراوح بن اال�سّطالع مبا�سرًة بجمع النفايات واإدارة من�ساآت 
املعاجلة، وبن تنظيم حمالت التوعية لتقلي�ص النفايات و�سبط عملّيات 
اإدارتها )التي يتواّلها القطاع اخلا�ص، اأو البلدّيات، اأو منّظمات املجتمع 
امل��دين(. وقد توّقع روؤ�س��اء االحت��ادات الذين قابلناه��م اأن يتنامى هذا 
ال��دور تدريجّي��ًا وي�سبح اأكرث تنظيم��ًا. والواقع اأن ثلَث��ي االحتادات التي 
تن�س��ط يف جم��ال اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة تزع��م اأنه��ا اأ�سبح��ت متل��ك 
ا�س��رتاتيجّياٍت وخطط��ًا متقّدم��ًة يف ه��ذا القطاع، فيما ت�س��ر احتادات 
اأخ��رى اإىل اأنه��ا يف �س��دد اإع��داد مث��ل ه��ذه االإ�س��رتاتيجّيات بَح��ّث من 
املنظم��ات الدولّي��ة، اأك��رث االأحي��ان، وذلك بالتن�س��يق مع خ��راء واأفراد 
�س��ن من املجتم��ع املدين. واملالحظ اأن االحت��ادات يف غالبّيتها  متخ�سّ
ل��ًة عليها احلل��ول االأقّل اإ�س��رارًا بالبيئة  ترف���ص املطام��ر واحل��رق مف�سّ
)مث��ل تقلي���ص حج��م النفاي��ات وفرزه��ا م��ن امل�س��در(، و/اأو من�س��اآت 

املعاجلة الكبرة ذات التقنّيات العالية.

ي�س��ّم لبن��ان  1038 بلدّي��ة، يتع��اون ما يق��ارب ال�75 يف املئ��ة منها يف ما 
بينه��ا �سم��ن احتادات بلدّياٍت جتمع املوارد وتن�ّس��ق عمله��ا مبا يتيح لها 
تق��دمي اخلدمات العاّمة، على �سعيد كلٍّ من البنية التحتّية، والتخطيط 
االإ�سرتاتيجي، والتنمية االقت�سادّية، واحلماية البيئّية، واإدارة النفايات 

ال�سلبة، وال�سالمة العاّمة... اإلخ.

وق��د تنام��ى ع��دد االحتادات ب�س��كٍل ملحوٍظ م��ن 13 احت��ادًا عام 1998 
اإىل 57 احت��ادًا ع��ام 2017، كم��ا اّت�سح لنا، بناًء على ا�س��تبياٍن اأجريناه 
ل���37 احت��اد بلدّيات ح��ول ثالثة جماالٍت ه��ي: اإدارة النفاي��ات ال�سلبة، 
وال�س��المة العامة وال�س��رطة البلدّية، وال�س��فافية والت�س��اركة، اأن احلالة 

الراهنة لهذه االحتادات هي على ال�سكل االآتي:

دور احتادات البلدّيات
اإن قان��ون البلدّي��ات ال�س��ادر ع��ام 1977 ال يح��ّدد حج��م االحت��ادات 
)ال�س��ّكان، وامل�س��احة، وع��دد البلدّي��ات االأع�س��اء( وال جم��االت عملها، 
كم��ا يفع��ل يف ما يتعّل��ق بالبلدّيات. لذا كان هناك تف��اوت كبر يف حجم 
االحت��ادات وم�س��احتها، وع��دد �س��ّكانها، وبيئته��ا )ريفي��ة اأو ح�سرية(، 
وقدرتها املوؤ�ّس�س��ّية... اإلخ. والواقع اأن لهذا التفاوت اآثاره املبا�س��رة على 
موارد االحتادات وقدرتها على تقدمي اخلدمات، وهو ما يرز من خالل 
االختالف��ات الكب��رة يف املوازن��ات )الت��ي ترواح بن 0.3 ملي��ون دوالرًا 
و26 ملي��ون دوالرًا(، وع��دد املوّظف��ن )ب��ن 1 و161(، وع��دد الوحدات 
�س��ة التابعة ملجل���ص  االإداري��ة )ب��ن �سف��ر و7(، وع��دد اللج��ان املتخ�سّ

االحتاد )بن 2 و19(.

وق��د نتج من ذل��ك تبايُن فهِم االحتادات البلدّي��ة لدورها من احتاٍد اإىل 
اآخ��ر، وق��د دّل��ت اأجوبة روؤ�س��اء االحت��ادات ال���37 الذي��ن قابلناهم على 
اإمكان ت�سنيفهم فئتن: االأوىل، تعتر عمل االحتاد تقنّيًا، يف االأ�سا���ص، 
�ص وبناء اخلرات وحتقيق احلكم الر�س��يد،  قواُم��ه احلّث عل��ى التخ�سّ
واأن االحت��اد موؤ�ّس�س��ٌة رائدٌة يف جم��ال التنمية والتخطي��ط يجب منحها 

مهامَّ اأو�سع يف اإدارة ال�سوؤون املحلّية يف خمتلف القطاعات.

اأما الفئة الثانية فرتى يف عمل االحتادات امتدادًا لعمل البلدّيات، يقوم 
على العالقة ال�س��خ�سّية واملبا�س��رة بن امل�سوؤولين البلدّين واملواطنن. 
وت�س��ّر ه��ذه الفئ��ة على �س��رورة اإبق��اء معظ��م اخلدمات على امل�س��توى 

البلدي، ومنح االحتادات دورًا تن�سيقّيًا حمدودًا يف ال�سوؤون امل�سرتكة.

يف كلت��ا احلالَت��ن، يعم��ل معظ��م االحت��ادات على �س��ّد ثغرات ال�سيا�س��ة 
العاّم��ة املتاأّتية من فراٍغ على امل�س��توى الوطن��ي؛ ففي الوقت الذي تواجه 
في��ه موؤ�ّس�س��ات احلكوم��ة املركزّي��ة حتّدياٍت �سيا�س��ّيًة ومالّي��ًة وتنظيمّيًة 
��ّد من قدرته��ا على التدخّل، مت�س��ك ال�س��لطات املحلّية بزمام  هائل��ًة حَتُ
املب��ادرة يف اال�س��تجابة ملطال��ب ال�س��ّكان املحلّين، ال�س��يما يف م��ا يتعّلق 
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اأما �س��لطات احلكومة املركزّية )الوزارات، الهيئات احلكومّية(، فاإنها، 
واإن كانت تنخرط بقّوٍة يف تاأمن الرقابة، وتقدمي الدعم التقني نظرّيًا، 
رة عن م�س��اعدة  الت��زال، ب�س��بب �سع��ف التن�س��يق القائ��م بينه��ا، مق�سّ
ال�س��لطات املحلّي��ة يف مواجه��ة التحّدي��ات املتعّلقة بالنفاي��ات، تق�سرًا 
يظه��ر يف عدم مّد االحتادات بالتوجيهات الالزمة واإر�س��ادها اإىل طرق 

بناء قدراتها يف هذا املجال.

عموم��ًا، يطالب روؤ�س��اء االحتادات احلكومة املركزّي��ة مبزيٍد من املوارد 
مطالبَته��م اإياه��ا بالتخفي��ف من الروت��ٍن االإدارّي يف جم��ال التعاون مع 
القط��اع اخلا���ص وهيئ��ات املجتمع املدين، وباأُُط��ٍر تنظيمّي��ٍة اأو�سَح تتيح 

لهم االإم�ساك بزمام االأمور يف ما يخت�ّص باإدارة النفايات ال�سلبة.

احتادات البلدّيات وال�سالمة العامة
اإن العقب��ة الرئي�س��ة الت��ي تعرت���ص عم��ل قّوات ال�س��رطة املحلّي��ة - وهي 
الثغ��رة  البلدّي��ات واحت��ادات البلدي��ات - ه��ي  �س��رطة عل��ى م�س��توَيي 
القانونّية القائمة حول �سفة هذه القّوات باعتبارها �سابطة عدلية تتمّتع 
ب�سالحّية اعتقال امل�س��تبه بهم وا�س��تجوابهم، ناهيك باللب���ص القانويّن 
الذي يحيط ب�سالحّياتها املتداخلة اأكرَث االأحيان مع �سالحيات ال�سرطة 

البلدّية وبع�ص االأجهزة االأمنّية التابعة للحكومة املركزّية.

لذا نرى بع�ص روؤ�ساء االحتادات ينظرون اإىل دور ال�سرطة املحلية نظرًة 
يخامرها ال�س��ّك. ولئن كان اإن�س��اء قّوات �س��رطٍة على م�س��توى احتادات 
البلدّي��ات اأم��رًا قانونّي��ًا ُملِزم��ًا، ف��اإن ع��دد االحت��ادات الت��ي متلك هذه 

الوحدات ال يتجاوز الن�سف.

جت��در االإ�س��ارة، اأي�س��َا، اإىل اأن �س��رطة االحت��ادات ه��ذه تبق��ى، حيثم��ا 
ُوِج��َدت، �سغ��رة احلجم، يبل��غ عديد اأكرها 25 عن�س��رًا، اأي ما يوازي 
ق��ّوات ال�س��رطة البلدّي��ة يف البلدّي��ات املتو�ّس��طة احلج��م، ناهي��ك باأنها 
تفتق��ر اإىل التدري��ب، ال��ذي ال تقّدم��ه له��ا قوى االأم��ن الداخل��ي التابعة 
للحكوم��ة املركزية اإال ب�س��كل متقّط��ع وغر منتظم. كم��ا اإن النهج املّتبع 
م��ن ِقَبلها يّت�سف بالعمومّي��ة، وال يتالءم مع ال�سرورات املحّددة للمهاّم 

التي توؤّديها �سرطة االحتادات.

مع ذلك، ت�سّطلع �س��رطة بع�ص االحتادات بدوٍر خا�ص يتمّثل يف ت�س��ير 
دورّي��اٍت عل��ى الط��رق الرئي�س��ية �سم��ن نطاقه��ا، فيم��ا ترّك��ز ال�س��رطة 
البلدّي��ة على الطرق الداخلّية ومت�س��ك �س��رطة االحت��اد بدّفة القيادة يف 

جمال اإدارة ال�سر ومواجهة الكوارث وحّل النزاعات.

اأم��ا يف م��ا يتعّل��ق بق��رارات حظ��ر التج��ّول املفرو�س��ة عل��ى الالجئ��ن 
ال�س��ورّين، والتي اأثارت جداًل اإعالمّيًا وا�س��عًا، فاإن ن�سف من قابلناهم 
م��ن روؤ�س��اء االحت��ادات يعتره��ا �سرورّية، ُمعّل��الً ذلك مبخ��اوف اأمنّيٍة 
»م�س��روعة«. وع��ادًة م��ا ُيرَتك تقييد حركة ال�س��ورين هذه بعد �س��اعاٍت 
معّينة من اليوم ال�ستن�س��اب البلدّيات، لكن تطبيقها رمبا ح�سل، اأي�سًا، 

على م�ستوى االحتاد.

ال�سفافية والتوا�سل مع املواطنني
ثّم��ة تف��اوٌت ب��ارز ب��ن االحتادات يف جم��ال ا�س��تخدام اآلّي��ات التوا�سل، 
والدلي��ل ه��و اأن ن�س��ف االحت��ادات الت��ي قابلناه��ا فق��ط ميل��ك موقع��ًا 
��ًا ب��ه و�سفح��ًة ر�س��مّيًة عل��ى الفاي�س��بوك، و10 يف املئ��ة  اإلكرتونّي��ًا خا�سّ
�ست وحداٍت للتوا�س��ل مع العاّمة وتعزيز ح�سورها من  منه��ا فقط خ�سّ
خالل اأدوات التوا�سل االإلكرتونّية، مبا فيها و�سائل التوا�سل االجتماعي 
وتطبيق��ات الهات��ف الذكّي. كما جتدر االإ�س��ارة اإىل اأن االحت��ادات، واإن 
كانت تك�سف عن اأن�سطتها وم�ساريعها وخططها، نادرًا ما توّفر معلوماٍت 
تتعّلق مبوازناتها وقراراتها )يف 10 يف املئة فقط من احلاالت(، ما يعني 
اأن الغالبّي��ة الك��رى من االحتادات ال تطّبق قانون احلّق يف الو�سول اإىل 
املعلوم��ات )رق��م 28 تاري��خ 10 �س��باط 2017( وال��ذي ُيل��ِزم االإدارات 
احلكومّية وال�سلطات املحلّية بن�سر قراراتها وموازناتها على االإنرتنت، ال 
بل اإن 12 يف املئة فقط من االحتادات ينظر اإىل القانون نظرًة اإيجابّية.

ف�ساًل عن ذلك، ي�سّطلع روؤ�ساء احتادات البلدّيات بدوٍر رائٍد يف تنظيم 
االجتماعات العاّمة الكرى لعر�ص اإجنازات احتاداتهم، علمًا باأن 56 يف 
املئة من االحتادات ينخرط يف �سكٍل من اأ�سكال االجتماعات اال�ست�سارّية 
العاّمة )مثل االجتماعات يف دار البلدّية(، وُيعِرب عن فهٍم خمتلٍف ملثل 
هذه االآلّيات وغر�سها. وتتفاوت �سيغة هذه االجتماعات حجمًا )اإذ ت�سّم 
ما بن 20 و75 م�س��اركًا( ونطاقًا، بالرغم من تف�سيل معظم االحتادات 
�سيغ امل�ساركة امل�سبوطة، التي تتمّثل يف عقد اجتماعاٍت مغلقة تنح�سر 
ا�سّين وبع�ص اجلهاٍت املعنّية مبا�سرًة،  امل�ساركة فيها بعدد من االخت�سّ

للبحث يف م�ساريع حمّددة.
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اآفاق اإ�سالح الالمركزّية يف لبنان
ت�سعن��ا جترب��ة احت��ادات البلدّي��ات اأمام اأح��د خيارين الإ�س��الح احلكم 
املحل��ي: االأّول، يق��رتح اإ�س��الح االإط��ار البل��دّي القائ��م عل��ى نح��ٍو يقّوي 
احت��ادات البلدّي��ات، ويعال��ج م��ا يه��ّدد باإ�سعافها م��ن اأ�س��باب الق�سور 
القان��ويّن وامل��ايّل واالإدارّي. اإن احت��ادات البلدّي��ات حتت��اج اإىل التوجيه 
وبن��اء القدرات كيما يت�س��ّنى له��ا حتقيق مهاّمها. ه��ذا االقرتاح يعرتف 
لالحتادات بدور العبن اأو وكالء ممتازين للتنمية املحلّية، ال بل يعترها 
قيم��ًة ُم�ساف��ة نظ��رًا اإىل كونها موؤ�ّس�س��اٍت مرن��ًة قادرًة عل��ى اال�سّطالع 
عة. ومن املمكن اإن�س��اء  مبروح��ٍة من االأن�س��طة تتنا�س��ب مع امل��وارد املجمَّ
فئاٍت )اأو م�س��توياٍت( خمتلفٍة من االحتادات، تاأخذ يف االعتبار احلجم 
وطبيعة البيئة )ريفّية، ح�سرّية، �سبه ح�سرّية(، من اأجل ترجمة تنّوعها 
وخ�سو�سّي��ة اأدائها على االأر�ص ب�س��كل اأف�سل، وذل��ك على قاعدة مهاّم 

دٍة ين�ّص عليها القانون. وامتيازاٍت موحَّ

اأم��ا اخلي��ار الث��اين فيتمّث��ل يف ا�س��تبدال احت��ادات البلدّي��ات ب��اإداراٍت 
حملّي��ٍة المركزّي��ٍة ت�س��ّم جمال���ص ُمنَتَخب��ًة عل��ى م�س��توى االأق�سي��ة، م��ا 
ي�س��تلزم اعتم��اد م�س��روع قان��ون الالمركزّي��ة االإدارّي��ة املو�ّس��عة ال��ذي 
تناق�س��ه حالّي��ًا اللجن��ة النيابية املنبثق��ة من جلن��ة االإدارة والعدل. ومن 
املفرت�ص اأن يرتافق اإن�س��اء �س��لطاٍت حملّيٍة المركزّي��ٍة جديدة مع اإعادة 
النظ��ر يف التق�س��يم االإداري يف لبن��ان، عل��ى اأن تك��ون مهّم��ة جمال���ص 
َدي��ن قانوني��ًا ومتمّيَزي��ن ب�س��كل  االأق�سي��ة املُنَتَخب��ة واخت�سا�سه��ا حُمدَّ
ح مبنح املجال�ص دورًا  وا�سح من مهّمة البلدّيات واخت�سا�سها. كما ُين�سَ
اإ�س��رتاتيجّيًا يف كلٍّ م��ن التخطي��ط االإقليم��ي، واإدارة اخلدمات، ومتكن 
البلدّي��ات عر امل��وارد املجّمعة، على اأن ُيرَتك ال�ستن�س��اب البلدّيات اأمُر 
التوا�سل املبا�س��ر مع ال�س��ّكان واال�س��تجابة لالحتياجات االأ�سيق نطاقًا. 
على اأن جناح هذا املنحى االإ�سالحي يبقى م�س��روطًا با�س��تمال م�س��روع 
قانون الالمركزّية االإدارية على �سماناٍت قانونّية ومالّية، وتوجيهاٍت من 
احلكوم��ة املركزّي��ة، ك��ي ال تتكّرر اأوج��ه الق�سور املوؤ�ّس�س��ّية الظاهرة يف 

االحتادات حالّيًا.

ُي�ستفاد مما تقّدم اأنه كائنًا ما كان الطريق اإىل االإ�سالح، يبقى التحّدي 
كلُّ التح��ّدي ه��و يف و�سع اإطاٍر قانويّن له وا�س��ٍح، وبناء قدرات االإدارات 

الالمركزية االإقليمّية وتزويدها باملوارد املالئمة.
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مقدمة
ما الذي ميكن تعّلمه من جتربة احتادات البلدّيات لتح�سن كلٍّ من:

االإطار القانوين واملوؤ�س�ساتي لالإدارات املحلّية.. 1
م�سروع قانون الالمركزّية االإدارية املُدرج على جدول االأعمال اللجنة . 2

هي  ما  بل  والعدل؟  االإدارة  جلنة  من  واملنبثقة  اخلا�سة،  النيابية 
االإ�سالحات املطلوبة لتفعيل اخلدمات والتنمية على امل�ستوى املحلي 

مبا يعّزز الدميقراطّية والعدالة االجتماعّية؟

منطلقات البحث
اإن جودة اخلدمة تبقى هي املوؤ�ّس��ر االأ�سا�س��ّي اإىل قيا�ص فعالّية اأي نظام 
موؤ�س�س��اتّي. ل��ذا كان يقت�س��ي، من اأجل تطبيق احلك��م الالمركزّي على 
نح��ٍو �سحي��ح، اأن ننطل��ق من فهم دقي��ق ومعّمق للتج��ارب القائمة، بداًل 
من اعتماد موقف مبدئي م�س��َبق يدع��و اإىل تطبيق الالمركزّية االإدارية 
كما لو كانت عالجًا �س��حرّيًا مل�س��اكل الدولة اللبنانّية. اإن اخلدمة العامة 
هي التعبر املبا�س��ر عن اخليارات التنموّية املعتمدة من قبل ال�س��لطات 
العامة كما اإنها ال�س��يء االأ�سا�س��ّي امللمو���ص من عمل ال�س��لطات واأدائها. 
م��ن هن��ا �سرورة فهم التحدّيات واملعّوقات الت��ي ت�سعف جودة اخلدمة، 

والبحث يف اإمكانات حت�سينها.

ُي��راد بج��ودة اخلدم��ة هنا فعالّية ال�س��لطات املذك��ورة يف تاأدية وظيفتها 
وم��دى م��ا تتحّل��ى ب��ه اإداراته��ا م��ن روح امل�س��وؤولية الت��ي تخّولها اإر�س��اء 
العدال��ة االجتماعّي��ة والدميقراطّية �سمن نطاقها، وذلك بتو�س��يع رقعة 
امل�س��تفيدين م��ن خدماته��ا، واإطالعه��م عل��ى املعلومات، واإ�س��راكهم يف 

احلكم تعزيزًا لثقافة امل�ساءلة واملحا�سبة.

اإن مقارب��ة نوعي��ة اخلدم��ات العام��ة يّف احت��ادات البلدي��ات يف لبن��ان 
تقت�سي النظر يف م�سائَل اأ�سا�سّية ثالٍث هي:

املعّوقات التي تواجه احتادات البلدية يف تاأمن خدماتها.	 
العالقات التي تربط االحتادات بغرها من اجلهات واملوؤ�س�سات على 	 

امل�ستوى املحلّي، واملركزي، والدويّل.
�سبل تطوير اخلدمة مبا يزيدها عدالًة ودميقراطّيًة.	 

يعر���ص ه��ذا التقري��ر واق��ع اخلدم��ات العام��ة يف احت��ادات البلدي��ات 
يف لبن��ان بن��اًء عل��ى ا�س��تطالع �س��مل 37 احت��ادًا عل��ى �س��ائر االأرا�س��ي 
اللبناني��ة. وق��د اأُعّدت الدرا�س��ة بطلٍب من املنظمة الدولي��ة للتقرير عن 
الدميقراطي��ة )Democracy Reporting International(، تلك التي 
تق��ود حتالف جمعيات من�سويًة اإىل راية حملٍة عنوانها »االإدارة مبحلها« 
به��دف و�سع الالمركزّية االإدارّية على جدول االأعمال ودفع النقا���ص يف 
اجتاه حت�س��ن اأداء االإدارات املحلّية يف لبنان. ت�س��عى الدرا�س��ة اإىل فهم 
حاج��ات االحت��ادات البلدّية يف لبن��ان وما يواجهها من حتّديات �س��عَيها 
��ُبل الكفيل��ة باإق��رار م��ا يلزم م��ن اإ�سالح��ات قانونّية  ��ر بال�سُّ اإىل التب�سّ
وموؤ�س�س��اتّية جلع��ل اخلدمات العامة على امل�س��توى املحّل��ي اأف�سَل نوعّية 

واأكرَث دميقراطّية.

ينطل��ق التقري��ر من واق��ع تنام��ي االإدارات املحلّي��ة - بلدي��اٍت واحتاداِت 
بلدّي��ات - ع��ددًا وفاعلي��ًة، عل��ى نح��ٍو مّط��رد، من��ذ ع��ام 1998، تاري��ِخ 
ع��ودة االنتخاب��ات البلدّي��ة يف لبنان بع��د 35 عامًا من االنقط��اع )1963 
- 1998( بحي��ث ب��ات عملها ي�س��مل قطاعات متعّددة م��ن تخطيٍط وبنًى 
حتتّي��ة وتنظيِم اأرا�ٍص وتنمّيٍة اقت�سادّية، ف�ساًل عن حمايِة البيئة وتاأمن 
اخلدمات ال�سحّية والرتبوّية واالجتماعّية والثقافّية والريا�سّية... اإلخ.، 
م��ا يجع��ل هذه الهيئ��ات املحلّي��ة املنتخبة، والت��ي عملت على �س��ّد الفراغ 
املتزايد من جّراء تراجع ال�س��لطات املركزّية وقدرِتها على تلبية حاجات 
املواطنن وال�سكان، العبًا اأ�سا�سّيًا على م�ستوى التنمية وتقدمي اخلدمات.

لق��د اأث��ار من��و العمل البل��دّي اهتمامًا كب��رًا لدى اجله��ات الدولية وغر 
احلكومي��ة كم��ا ل��دى املوؤ�س�س��ات البحثّي��ة التي تعن��ى بالتنمي��ة، بخالف 
االحتادات البلدّية التي مل حتَظ مبثل هذا االهتمام على الرغم من منّوها 
املت�س��ارع منذ عام 2004 ومتثيِلها م�س��توًى اأعلى من االإدارة واخلدمات، 

ِدها بخ�سائ�َص جتعلها اأو�سَع نطاقًا من امل�ستوى البلدّي. وتفرُّ

يف زمن يكرث فيه احلديث عن م�س��اريع الالمركزّية االإدارية التي َيطرح 
بع�سه��ا فك��رة اإلغاء احتادات البلديات،1 ت�س��عى حمل��ة »االإدارة مبحلها« 
اإىل فه��م واق��ع االإدارات املحلي��ة الالمركزي��ة املوج��ودة حالي��ًا يف لبنان 
وحتديِد نقاط قّوتها و�سعفها يف جمال تاأمن اخلدمات وحتقيق التنمية 

على امل�ستوى املحّلي. 

تنطلق هذه الدرا�س��ة حتديدًا م��ن جتربة احتادات البلديات، وترتّكز يف 
ثالثة جماالت عمٍل توؤدي فيها االإدارات املحلية الالمركزية دورًا بارزًا؛ 
اأال وهي: اإدارة النفايات ال�سلبة، ال�س��المة العامة )ال�س��رطة البلدية(، 

التوا�سل مع النا�ص )�سفافية املعلومات والت�ساركية يف احلكم(.

1 اأنظر مثاًل م�سروع قانون الالمركزية االإدارية المو�ّسعة الذي اأطلقه رئي�ص الجمهورية 
العماد مي�سال �سليمان في ني�سان 2014.
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اأّدى يف بع���ص املناط��ق اإىل زي��ادة عدد احلر���ص وال�س��رطة يف البلديات 
واحت��ادات البلدي��ات، والعم��ل لتو�س��يع ق��درات العنا�س��ر االأمني��ة واأُُطر 
تدّخله��ا، ف��اإن الت�س��ّور ال�س��ائد لالأم��ن وال�س��المة العام��ة يق��رتن عادًة 
بالتمييز بن دور ال�س��رطة املحلية يف التوا�سل مع النا�ص، ودور االأجهزة 
االأمنّي��ة التابع��ة للحكوم��ة املركزية يف تويّل امل�س��ائل االأمنّي��ة »العظمى« 
)كمكافح��ة اجلرمية املنظمة، واالإره��اب، واملخدرات... اإلخ.( من دون 
اإغف��ال اأعمال ال�سابط��ة العدلّية. هذا الواقع الناجت من �س��عي االإدارات 
املحلّي��ة اإىل تثبي��ت ح�سوره��ا عق��ب اأزمة الن��زوح، يطرح ال�س��وؤال حول 

ماهية ال�سرطة املحلية ودورها يف القانون واملمار�سة اليومية.

ال�س��فافية والت�س��اركية: لق��د بات��ت م�س��األة التوا�س��ل م��ن اأج��ل ن�س��ر 
الق��رار م��ن االإ�س��كاليات  النا���ص يف  واإ�س��راك  النا���ص  ب��ن  املعلوم��ات 
االأ�سا�سية يف عمل االإدارات املحلّية ال يف لبنان وح�سب، بل يف العامل كّله. 
ال ننك��ر اأن البلدّي��ة هي املوؤ�س�س��َة االأقرب اإىل النا���ص الذي��ن يق�سدونها 
لتقدمي املراجعات واقرتاح امل�س��اريع والن�ساطات، واأن الرئي�ص وجمل�سه 
كان��ا والي��زاالن جزءًا من تركيبة املجتمع املحل��ّي ويف توا�سل يومّي معه. 
لكن االحتادات تعمل هي اأي�سًا باّطراد يف هذا املجال، وقد �س��ّكل اإقرار 
قانون احلق يف الو�سول اإىل املعلومات )رقم 28 تاريخ 10 �سباط 2017( 
حدث��ًا نوعّيًا يف طبيع��ة العالقة القائمة بن املواطن وموؤ�س�س��ات الدولة، 
وال�س��ّيما االإدارات املحلّي��ة باعتباره��ا هي الهيئ��ات املنتخبة االأقرب اإىل 
النا���ص. ذل��ك ما كّر�س��ه التعمي��م رق��م 13236 ال�سادر بتاري��خ 6 اأيلول 
2017 ع��ن وزي��ر الداخلي��ة والبلديات ال��ذي طل��ب اإىل االإدارات املحلية 
اتخ��اذ الق��رارات والتدابر واالإجراءات الالزم��ة لتنفيذ قانون احلق يف 
الو�س��ول اإىل املعلوم��ات. من هنا كان يقت�س��ي اأن نعرف اإىل اأّي مدًى مّت 
ر مبا يح��ول دون تاأمن ال�س��فافّية من  تطبي��ق القان��ون املذك��ور، والتب�سّ
عراقيل. ب�س��كل اأعّم، يتناول اال�ستطالع اأداء االحتادات يف التوا�سل مع 

النا�ص واالآليات املّتبعة لهذه الغاية.

العالقات

 مع البلديات االأع�ساء	 
مع الدولة املركزية 	 
 مع ال�سركاء )جمعيات، 	 

قطاع خا�ص،  موؤ�س�سات دولية، اإلخ.( 

على م�ستوى الت�سوّرات 	 
 على امل�ستوى املوؤ�س�ساتي 	 

 )املوارد املادية والب�سرية، 
التخطيط، اإلخ.( 

على م�ستوى رّدة الفعل املجتمعية	 

الدميقراطية والعدالةالعوائق

�سفافّية، م�ساركة، حما�سبة، اإلخ.	 

ر�سم تو�سيحي رقم 1: االإطار التحليلي العام

يقت�س��ي الرتكيز، يف هذا ال�س��ياق، على جماالت عم��ٍل ثالثة اأواًل، بحكم 
امل�س��وؤولية التي تق��ع على كاه��ل االإدارات املحلّية ب�س��اأنها، وثانيًا، بحكم 
خ�سوعه��ا للتط��ورات ال�سيا�س��ية واملجتمعي��ة التي ميّر فيه��ا لبنان. هذه 

املجاالت هي االآتية:

اإدارة النفاي��ات ال�سلبة: اأو�سى جمل���ص ال��وزراء، عقب ما ُعرف »باأزمة 
النفاي��ات« يف ب��روت وجبل لبنان من��ذ �سيف 2015، باإعط��اء االإدارات 
املحلّي��ة - وال�س��يما احت��ادات البلدي��ات - �سالحي��اٍت اأو�س��َع يف اإدارة 
النفاي��ات ال�سلب��ة ومعاجلته��ا. وق��د تزاي��د تدريجي��ًا ع��دد احت��ادات 
البلدّي��ات الت��ي عمل��ت عل��ى اكت�س��اب املعرف��ة التقنّي��ة الالزم��ة للقي��ام 
به��ذا ال��دور، وط��ّورت اأداءه��ا لالإف��ادة من اقت�س��ادات احلج��م بزيادة 
اأحجام النفايات املعاجَلة وجتميعها. يف �س��ياق اال�س��تطالع الذي نفذته 
حمل��ة »االإدارة مبحّله��ا«، مّت الرتكي��ز، من جهة، على االآلي��ات املتبعة يف 
االحتادات، من جْمع وكْن�ص )اآخذين يف االعتبار اآليات الفرز االأّويل، اإن 
ُوج��دت( وعلى اآليات التخّل�ص من النفاي��ات، من جهة اأخرى )احلْرق، 
الطْم��ر الع�س��وائي اأو ال�سح��ّي، الت�س��بيخ البدائ��ّي اأو املتط��ّور، اإع��ادة 

التدوير، والتقنيات املتقّدمة الإنتاج الطاقة من النفايات(. 

دور ال�سرطة املحلية يف تاأمني ال�سالمة العامة: �سّكل حجم النازحن2 
م��ن �س��وريا حتّدي��ًا هائ��اًل  للحكوم��ة اللبنانّي��ة، بن��وٍع ع��ام، ول��الإدارات 
املحلّية، بنوٍع خا�ص، يف ظّل ترّهل البنى التحتية التي و�سع هذه االإدارات 
يف واجه��ة التعاط��ي م��ع مرتتب��ات االأزم��ة من تاأم��ن م�س��اكن وخدمات 
للنازح��ن. لك��ن حتّديًا اآخَر مالبث اأن برز على م�س��توى االأمن واحلفاظ 
عل��ى اال�س��تقرار وال�س��المة العام��ة و�س��ط ه��ذه التغ��ّرات الدميغرافّية 
والعمرانّية، فاأثار م�ساألة الدور الذي ميكن اأن متار�سه ال�سرطة املحلية، 
م��ن بلدي��ات واحت��ادات بلدي��ات،3 واإذا كان تده��ور الو�س��ع االأمن��ي ق��د 
اإنكار مبداأ حق اللجوء  2 نعتمد هنا م�سطلح »نازحين« ولي�ص »الجئين« ال من منطلق 
لل�سوريين الذين نزحوا من بالدهم هربًا من الحرب وتداعياتها، بل الأن الالجئين 
في لبنان هم الم�سجلون في قوائم االأمم المتحدة ويتمّيزون نتيجة ذلك بو�سع معّين 
يفر�ص خدمات محددة توؤمنها لهم الموؤ�س�سات الدولية المعنية، والأن التقرير ي�سير 

اإلى جميع النازحين من �سوريا �سواء ت�سّجلوا كالجئين اأو لم يفعلوا.
3  ُيق�سد بتعبير »ال�سرطة المحلية« �سرطة البلدية و�سرطة اتحاد البلديات.
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وقد ُطلب اإىل الباحثن الذي اأجَروا املقابالت اإعداُد م�س��تند ي�سار اإىل 
اإرفاق��ه الحق��ًا مبجموع اال�س��تمارات ويت�سّم��ن تو�سيحًا لبع���ص االأجوبة 
املدّونة كما يلحظ احلوارات اجلانبّية التي ال تّت�س��ع لها االإ�ستمارة، حتى 
اإذا مّت جمع االإ�ستمارات، قمنا باإدخالها اإىل قاعدة البيانات االإح�سائية 

بغية حتليلها.

ال�س��مال )طرابل���ص،  ا�ست�س��ارّية يف  اأرب��ع جل�س��ات  تنظي��م  ذل��ك  ت��ال 
)�س��تورا،  والبق��اع   ،)2017/8/5 )�س��ور،  واجلن��وب   ،)2017/7/29
2017/8/12(، وجب��ل لبنان )ب��روت، 2017/8/19(، ح�سرها بع�ص 
روؤ�س��اء االحتادات الذين متت مقابلتهم، اأو ممثلون لهم. وقد �س��اهمت 
ه��ذه النقا�س��ات يف تو�سي��ح بع���ص االأجوب��ة والتناق�س��ات ال��واردة يف 
االإ�س��تمارات وتو�سيِع بع�ص امل�سائل التي ت�ستدعي اأجوبة نوعية مفتوحة. 
كما رّكزت النقا�س��ات على اإمكان توظيف هذه النتائج يف جمال حت�س��ن 

نوعية اخلدمات املقّدمة من ِقَبل االحتادات.

جت��در االإ�س��ارة، يف ه��ذا املج��ال، اإىل بقاء ه��ذه املنهجّية اأ�س��رة حدود 
معّين��ة اأهمها: االعتماد عل��ى ت�سريحات ممثلي االحتادات، وا�س��تحالة 
التحّقق من �سحة املعلومات امل�سّرح ملا يقت�سيه ذلك من م�س��ح ميدايّن 

طويِل االأمد، يت�سّمن مقابالت ثانوّية وفح�سًا مدّققًا للم�ستندات.

املنهجّية
يف ظ��ّل حمدودّي��ة املعرف��ة النظرّي��ة والتجريبي��ة الحت��ادات البلدي��ات 
وخدماتها يف لبنان، كان ال بّد من اإجراء مقاربة ا�س��تطالعية متّكن من 
حت�سيل بيانات منّظمة ور�سم اإطار حتليلي لدور االحتادات وعملها. وملّا 
كنا نرمي اإىل تاأمن اأو�سع مروحة ممكنة من القدرة اال�ستطالعّية، فقد 
اعتمدن��ا يف بحثن��ا هذا على منهجّية مزدوج��ة جتمع بن اأدوات التحليل 

الكمّي واأدوات التحليل النوعّي.

لق��د قمن��ا با�س��تطالع 37 احتاد بلديات من اأ�سل 57، بن ني�س��ان ومتوز 
2017، اأي م��ا يع��ادل ثلثي عدد احتادات البلدي��ات يف لبنان اليوم، وكنا 
حري�س��ن يف اختيارن��ا العّين��ة املذكورة على مراعاة التن��ّوع الناجم عن 
واحلج��م  )ريفّي/مدين��ّي(،  واحل�س��ري  والطائف��ي  املناطق��ّي  الت��وّزع 
املوؤ�س�س��اتي، وعدد ال�س��ّكان، والوالء ال�سيا�س��ي، ما يجعلها تعّر ب�سدق 
ع��ن واق��ع ح��ال االحت��ادات. كان��ت بداي��ُة التوا�س��ل م��ع 49 احت��ادًا من 
خالل كتاب ر�س��مي يذكر التن�س��يق القائم مع وزارة الداخلّية والبلديات 
واهتم��ام ال��وزارة بنتائ��ج اال�س��تطالع. وق��د ت��اله ات�س��ال باالحت��ادات 
املذك��ورة للتحّقق من اهتمامها بامل�س��اركة يف الدرا�س��ة التي اأعّدت على 
مرحلتن، انح�سرت اأوالهما يف االإجابة على ا�س��تمارات ميلوؤها باحثون 
م�س��اعدون زاروا االحتادات املتجاوبة، فيما تعّدتها الثانية اإىل امل�ساركة 
يف اأربع جل�س��ات ا�ست�س��ارّية مّت فيها جمع روؤ�س��اء االحتادات يف املناطق 
خ��الل �س��هري مت��وز واآب 2017، م��ن اأج��ل مناق�س��ة نتائ��ج اال�س��تطالع 
االأولّي��ة والتو�ّس��ع يف بح��ث امل�س��ائل التي تع��ّذرت تغطيتها يف اال�س��تمارة 

ب�سكل دقيق.

كانت اال�س��تمارة تت�سمن اأ�س��ئلة حول 1( االحت��اد وهيكليته، 2( منطقة 
االحت��اد ب�س��كل ع��ام، 3( اخلدم��ات التي يقدمه��ا االحت��اد يف املجاالت 
الثالثة امل�ستطلعة. وقد جعلنا اال�ستمارة ثالثة اأق�سام توفرًا للوقت الذي 
م��ا كان ُيفرت���ص اأن يتعّدى ثالث �س��اعات يف كل احت��اد، وهو وقٌت ميكن 
تاأمين��ه يف مقابل��ة واح��دة يف حالة الكثر من روؤ�س��اء االحتادات البلدّية 
ومديريه��ا يف لبن��ان. تتوجه االإ�س��تمارة االأوىل اإىل رئي���ص االحتاد الذي 
ميّثله جتاه اخلارج والقادر على االإجابة عن االأ�س��ئلة املتعلقة بال�سيا�س��ة 
العامة والروؤيا اال�سرتاتيجية التي يحملها االحتاد. اأما االإ�ستمارة الثانية 
فيجيب عن االأ�س��ئلة الواردة فيها �س��خ�ص يعّينه رئي���ص االحتاد من بن 
م�س��اعديه )مدير االحتاد، مهند���ص يف االحتاد... اإلخ.(، وهي تت�سّمن 
معلوم��ات وتفا�سي��ل ووقائ��ع ال تخ�ّص الت�س��ّور والتوّج��ه العاّمن اللذين 
يقّرر ب�س��اأنهما جمل���ص االحتاد ورئي�سه. اأما االإ�س��تمارة الثالثة فتت�سّمن 
املعلومات التي ي�ستطيع الباحث امل�ساعد جمعها ومراجعة االحتاد ب�ساأن 
ن باالحتاد(.  دّقتها )كعنوان �سفحة الفاي�سبوك واملوقع الر�سمي اخلا�سَ
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االإطار القانويّن واالإدارّي لعمل احتادات 
البلديات يف لبنان

احتاد البلديات بني واقعه القانويّن وبروزه كموؤ�س�سٍة 
ذاِت دوٍر �ساعد

يتاأل��ف احت��اد البلديات، وفقًا ملا ين�ّص عليه قان��ون البلديات )رقم 118 
تاريخ 30 حزيران 1977(، من عدة بلديات متجاورة، وين�س��اأ - اأو ُيَحّل 
- مبوجب مر�سوم يتخذه جمل�ص الوزراء بناًء على اقرتاح وزير الداخلّية 
والبلدي��ات، اإم��ا مبب��ادرة م��ن هذا االأخ��ر اأو بن��اًء على طل��ب البلديات 
االأع�س��اء. يتمت��ع االحت��اد ب�س��خ�سّية معنوّي��ة وا�س��تقالل م��ايّل، مبعنى 
��ة وميلك حرية الت�س��ّرف مبوازنته، لكن��ه ال يتمتع  اأن ل��ه ماليت��ه اخلا�سّ
با�س��تقالل اإداري الأن جمل���ص االحتاد لي�ص منتخبًا من ال�سعب مبا�سرة، 
ب��ل موؤّل��ٌف من ممّثلي البلديات االأع�ساء. اأما مدة والية جمل���ص االحتاد 
فهي 6 �س��نوات، تنتهي بانتهاء والية املجال���ص البلدّية التي يتاألف منها. 
يعاون رئي���َص ال�س��لطة التنفيذّية يف اإدارة �س��وؤون االحتاد جهاُز موظفن 
يراأ�س��ه مدي��ر اإداري ويتاأل��ف م��ن اجله��از الهند�س��ّي وال�سح��ّي، وم��ن 

اجلهاز االإدارّي واملايّل، ومن جهاز ال�سرطة.

هيكلية احتاد البلديات
م��ن الوا�س��ح اأن االحت��اد يتمّت��ع قانون��ًا ب�س��لطة تقريرية لقي��ادة برامج 
وم�س��اريع م�س��رتكة ي�س��تفيد منها جميع البلديات االأع�س��اء، اأو بع�سها، 
مبوج��ب ق��رار م�س��رتك ُيّتخ��ذ يف جمل���ص االحت��اد، ول��ه �سف��ة االإل��زام 
للبلديات االأع�ساء )املادة 128 من قانون البلديات(. كما اإنه يقوم بدور 
تن�س��يقّي بن البلديات االأع�ساء، ويوؤدي دورًا م�ساندًا لتلك التي ال متلك 

التجهيزات الالزمة واالأجهزة املتخ�س�سة.

 ال�سلطة التقريرية: جمل�س االحتاد 
 )ممث��ٌل واحد عن كلٍّ م��ن البلديات االأع�ساء - 

ينتخبون رئي�س��اً لالحتاد(
اإق��رار خطة م�س��رتكة وم�س��اريع عامة ذات منافع امل�س��رتكة ي�س��تفيد 
ها، كما ميكن اأن ت�س��مل نطاق  منها جميع البلديات االأع�ساء، اأو بع�سُ
اأك��رَث م��ن احت��اد واح��د، كالطرق��ات واملجاري��ر والنفاي��ات وامل�س��الخ 

واالإطفاء و�سائر اأعمال البنى التحتية.

تنظيم املوا�سالت والتعاونيات واالأ�سواق ال�سعبية وغرها.	 
اإعداد التخطيطات واال�ستمالكات ودفاتر ال�سروط.	 
التن�سيق بن البلديات االأع�ساء وبّت اخلالفات النا�سئة بينها.	 

ال�سلطة التنفيذية: تتاألف من االأجهزة االإدارية االأ�سا�سية 
لالحتاد ويراأ�سها رئي�س االحتاد

اجلهاز االإداري واملايل	 
اجلهاز الهند�سي وال�سحي:	 
در�ص طلبات رخ�ص البناء ورخ�ص االإ�سكان، وتنظيم الك�سوفات 	 

الفنية.
اإعداد دفاتر �سروط اللوازم واالأ�سغال واخلدمات.	 
و�سع التخطيطات واإعداد الدرا�سات الفنية املطلوبة واال�ست�سارات.	 
املراقبة ال�سحية.	 
واإطفاء، 	  وحر�ص،  �سرطة،  وحدات  اإن�ساء  )يجوز  ال�سرطة  جهاز 

واإ�سعاف، م�سرتكة بن بلديتن اأو اأكرث، وتعين موظفن م�سرتكن(.
�سة، بقرار من االحتاد 	  من اجلائز اإن�ساء وحدات اإ�سافية متخ�سّ

على اأن يوافق عليها وزير الداخلية والبلديات.

اأم��ا بالن�س��بة اإىل العالق��ة ب��ن االحت��ادات املختلف��ة، فاإن يف ا�س��تطاعة 
االحتاد اأن يقيم امل�س��اريع امل�س��رتكة واأن ينّظم م�س��اركته فيها. ويف حال 
ح�س��ول اخت��الف ب��ن جمال���ص االحت��ادات ح��ول اأح��د امل�س��اريع، ُيرفع 

املو�سوع اإىل وزير الداخلّية والبلديات ِلَبتِّه.

وقد جعل القانون من احتاد البلديات اإطارًا مِرنًا للتعاون والتن�س��يق بن 
البلديات، فلم ي�سع �س��روطًا لناحية عدد البلديات االأع�ساء الداخلة يف 
االحت��اد اأو م�س��احة نطاق��ه اجلغرايّف اأو عدد �س��كانه، ما ي�س��مح بن�س��وء 
���ص القانون  احت��ادات ذات اأحج��ام واأو�س��اع متباين��ة. كما اإنه مل يخ�سّ
قطاع��ات حم��ّددة لعم��ل االحت��ادات وتدّخله��ا، وال يتط��ّرق اإىل ال�س��وؤون 
املعن��ّي به��ا )امل��واد 49 و50 و74 من قانون البلدي��ات(، ما يرتك املجال 
عري�س��ًا اأم��ام هذه االحتادات لتطوير اأعمالها يف جماالت �س��ّتى، ولو اأن 
ح��دود عمل االحتاد تبق��ى حم�سورة يف مدى قابلّي��ة البلديات االأع�ساء 

لتو�سيع دوره.
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يوؤ�ّس��ر ذل��ك اإىل اهتم��ام البلدي��ات املتزاي��د مبوؤ�س�س��ة احت��اد البلديات 
بو�سفه��ا م�س��توًى موؤ�س�س��اتّيًا اأعل��ى يتي��ح القي��ام مب�س��اريع اأك��ر نطاقًا 
وتطوي��ر خدم��اٍت اإ�سافي��ة.4 لك��ن االأرق��ام ت��دّل اأي�س��ًا عل��ى اخل��رة 
املح��دودة لكث��ر من جمال���ص االحتادات الت��ي مل مي�ِص عليه��ا اأكرث من 
دورة انتخابي��ة واح��دة اأو دورت��ن، وبالت��ايل، مل يت�س��نَّ له��ا بع��د تطوير 
اأجهزته��ا وهيكلها املوؤ�ّس�س��اتّي. ِزد على ذلك اأن عددًا ال ُي�س��تهان به من 
االحت��ادات يقت�س��ر على جتّم��ع عدد �سغر من البلدي��ات ذات القدرات 
وامل��وارد املح��دودة،5 واأن اأكرث م��ن 20٪ من االحت��ادات ال ميلك مراكز 
م�س��تقّلة، بل يفتح مكاتب يف مراكز البلديات االأع�ساء، ال�س��يما الكرى 
منه��ا، ما يوّلد التبا�س��ًا يف التمثيل، ويعيق عملي��ة احل�سول على التمويل 
ال��الزم لتنفيذ امل�س��اريع يف غي��اب الن�سو�ص القانونية الت��ي تبّن كيفية 

تنظيم هذه العالقة.

لك��ن املالح��ظ، برغم الزيادة املت�س��ارعة يف اإن�س��اء االحت��ادات هو اأن 
ه��ذه االأخ��رة ت�س��ّكل موؤ�س�س��ات ذات قابلّي��ة لال�س��تدامة والنم��ّو: اإن 
65٪ منه��ا ت�س��مل 10 بلدي��ات اأو اأكرث، وميّث��ل هذا العدد ثقاًل �س��كانّيًا 
وم�س��احة جغرافّي��ة يخوالنه��ا التمّت��ع بديناميكّي��ة اقت�سادّي��ة خا�س��ة، 
وبالت��ايل، ت�س��كيل نط��اق تتوافر فيه امل��وارد وُتطرح اإ�س��كالّيات تختلف 
جذرّي��ًا ع��ن اإ�س��كاليات النط��اق البل��دّي املح��دود. يوؤّك��د ه��ذا التوّجه 
ا�سط��رار 18٪ م��ن جمال���ص االحت��ادات اإىل عق��د االجتماعات مرتن 

اأو اأكرث يف ال�س��هر الواحد.

يف هيكلّية االحتادات وعملها
اأجهزة االحتادات

ُتعت��ر االأجهزة االإدارية العموَد الفقرّي لعمل اأّي موؤ�س�س��ة. يتوىل رئي���ص 
جمل�ص االحتاد )»رئي�ص االحتاد«( رئا�سة ال�سلطة التنفيذّية فيما يراأ�ص 
ه��ذه االأجه��زة، يف االحت��اد، مدي��ر اإداري. لك��ن اال�س��تطالع ي�س��ر اإىل 
�ساآل��ة عدد االأجهزة الذي يفر�س��ه القانون، والذي يراوح بن 3 و5 على 
�سعيد املمار�سة. وقد يكون ذلك عائدًا اإىل �سعوبة اإن�ساء هذه االأجهزة، 
فاإذا ما اقت�سى، مثاًل، تاأ�سي���ص وحدة جديدة، وتنظيم مالكها وحتديد 
�سل�س��لة رتبه��ا ورواتبه��ا، تع��ّن على االحتاد اأن ي�س��تح�سل عل��ى موافقة 
وزي��ر الداخلّي��ة والبلديات، علمًا باأن هذا االأم��ر يوجب التوظيف، مع ما 

يرّتبه ذلك من عبء مادي وتعقيدات اإدارية وبروقراطية. 

4 من المجدي لحظ دور القوى ال�سيا�سّية التي تبدي اهتمامًا متزايدًا بالعمل البلدّي ب�سكل 
عام )فتن�سئ له المكاتب الحزبّية المتخ�س�سة( وباتحادات البلديات ب�سكل خا�ص 

لما لها من دور في تطوير خدمات تلبي حاجات النا�ص �سمن نطاق جغرافي اأو�سع.
اتحاد  اإن   .)6( الغربي  والدريب   ،)5( الهرمل   ،)5( ال�سالل  بلديات  اتحاد  مثاًل   5
بلديات الفيحاء-طرابل�ص ي�سم اأقّل عدد من البلديات )3( كما ُتظهر العّينة، لكنه 

ي�سّكل ا�ستثناًء نظرًا اإلى كونه اأكبر االتحادات ديمغرافيًا ومن اأغناها بالموارد.

وعليه ميكن حتديد الدور املنوط باحتاد البلديات يف القانون مبا يلي:

تن�سيق ال�سوؤون العامة امل�سرتكة، اأي تلك التي ال تعود اإىل بلدّية واحدة 	 
بعينها �سمن نطاق االحتاد، كاإدارة امل�ساعات امل�سرتكة، واملطامر، 
واخلدمات واملرافق الرتبوّية اأو ال�سحّية التابعة له، وو�سع اخلطط 

التنموّية، و�سوى ذلك.
واملطلوب 	  الالزم  الدعم  تقّدم  متخ�س�سة  باأجهزة  تتمّتع  موؤ�س�سة 

للبلديات االأع�ساء، ال�سّيما االأ�سعف منها.
موؤ�س�سة تّت�سف مبرونة عالّية توؤّهلها لتطوير خدمات جديدة، نظرًا 	 

بريادة  ة  خمت�سّ حملّية   )leadership( قيادة  ت�سكيلها  اإمكان  اإىل 
العمل التنموّي عر التخطيط والتن�سيق اال�سرتاتيجّي.

م��ا يوؤخ��ذ ع��ادًة عل��ى احت��اد البلدي��ات، مقارن��ًة باالأنظم��ة الالمركزية 
القائم��ة يف كث��ر م��ن الدول، ه��و ارتب��اط �س��رعّيته ال�س��عبّية بالبلديات 
املن�سوي��ة اإىل لوائ��ه، م��ا يجع��ل االحتادات عاج��زة، اإال يف م��ا ندر، عن 
تخّط��ي الق��رار الفردي ال��ذي تتخذه البلدي��ات االأع�س��اء، اإىل درجة اأن 
بع�سه��ا يخ�س��ع بدرجات متفاوت��ة لرقابة هذه البلدي��ات وموافقتها على 

تفا�سيل عمله قبل التنفيذ.

لك��ن ذلك ال مينع قيام بع�ص االحتادات باإن�س��اء موؤ�س�س��ات كبرة تقّدم 
ملناطقه��ا خدم��ات متنّوع��ة وتنّظ��م له��ا خطط��ًا ا�س��رتاتيجّية، ال ب��ل اإن 
احت��ادات البلدي��ات ُتعت��ر الي��وم اأك��رث املوؤ�س�س��ات ديناميكّي��ة من حيث 
منوُّها ال�س��ريع وتو�ّس��ُع خدماتها، واإن تكن يف معظمها التزال تبحث عن 

دوٍر لها يتمايز عن كلٍّ من العمل البلدّي وعمل االإدارات املركزّية.

ُتظه��ر العّين��ة بو�سوح اأزمة ال��دور وما يواجهه اليوم م��ن حتديات، فاإذا 
نظرن��ا اإىل تاري��خ ن�س��وء احتادات البلدي��ات وجدنا اأن ربعها اأُن�س��ئ بعد 
ع��ام 2010، وم��ا يزيد على الن�سف بع��د 2004، فيما 29,7٪ منها فقط 

يعود اإىل ما قبل عام 1998.
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يف �سوء تاريخ تاأ�سي�س االحتادات امل�ستطلعة
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ر�سم تو�سيحي رقم 3: االأجهزة االأكرث �سيوعاً يف االحتادات امل�ستطلعة

تبق��ى االأجه��زة االإدارّي��ة واملالي��ة، الت��ي يفر�سه��ا قان��ون البلديات، هي 
االأك��رث �س��يوعًا )موج��ودة يف 78٪ و 76٪ تتابع��ًا من االحت��ادات(، تليها 
الهند�سة )يف 70٪ منها(، فال�سرطة )يف 59٪ منها(. اإما االأجهزة - اأو 
الوح��دات - االأخرى فتتناول جم��االت اأخرى كال�سحة والبيئة والزراعة 
واأخ��رى ن��ادرة متخ�س�سة ب��اإدارة الكوارث وامل�س��الخ ومراقب��ة النوعية 

ومتكتب تنمية )يف 27٪ من االحتادات(. 

اإن غي��اب االأجه��زة الت��ي األزم بها القان��ون �سراحًة اأمر الف��ٌت لالنتباه، 
ال�س��ّيما يف حمافظة عكار )الدريب الغربي واالأو�س��ط، نهر االأ�س��طوان، 
ال�س��فت، عكار ال�سمايل(، واأطراف البقاع )دير االأحمر، �سمال بعلبك، 
�س��رق زحلة، جبل ال�سيخ(، واأعايل ق�ساء عاليه )الغرب االأعلى-عاليه، 
واجلرد االأعلى-بحمدون(، وذلك نظرًا اإىل طابع االحتادات الريفّي، اأو 
�سغر حجمها الدميغرايف، اأو حداثة اإن�س��ائها6 )با�س��تثناء احتاد بلديات 
اجل��رد االأعلى-بحم��دون(. ه��ذه العوام��ل هي، يف الوقت نف�س��ه، �س��بب 

ونتيجة لندرة عدد املوظفن يف االحتاد. 

6  ال�سفت )2006(، �سرق زحلة )2009(، �سمال بعلبك )2011(، دير االأحمر )2011(، 
 ،)2012( االأو�سط  الدريب   ،)2012( اال�سطوان  نهر   ،)2011( االأعلى  الغرب 

الدريب الغربي )2013(، جبل ال�سيخ )2013(، عكار ال�سمالي )2016(.

واملالحظ، ب�سكل عام، هو التباين الوا�سع على م�ستوى التوظيف؛ فمن 
حيث العدد، ُي�سّجل وجود 161 موظفًا وموظفة يف احتاد بلديات الفيحاء 
)طرابل���ص(، فيم��ا يقت�س��ر ج�س��م املوظف��ن يف احت��اد بلدي��ات ع��كار 
ال�س��مايل عل��ى موظفة واحدة فق��ط. كذلك االأمر بالن�س��بة اإىل الو�سع 
الوظيف��ّي )ثاب��ت، متعاق��د، مي��اوم(، الذي ُيظه��ر اأن جمي��ع املوظفن 
يف احت��اد بلدي��ات الب��رتون هم ثابت��ون، يف مقابل 14 احت��ادًا تخلو من 
موّظ��ف ثاب��ت واحد، ال بل اإن هناك احتادات تعم��ل مبوظفن مياومن 
فق��ط، �س��اأن احتاد �س��مال بعلبك واحت��اد قلعة اال�س��تقالل )را�س��يا(. 
ب��ن املوظف��ن فيبق��ى متوا�سع��ًا، باالإجم��ال  الن�س��ائي   اأم��ا احل�س��ور 
)20٪ م��ن املوظف��ن(، وق��د يغي��ب كلي��ًا كم��ا يف احت��ادات الدري��ب 
االأو�س��ط، والدري��ب الغرب��ي )ع��كار(، وجب��ل عام��ل، نه��ر االأ�س��طوان 

و�سيدا-الزهراين.
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ر�سم تو�سيحي رقم 4: عدد املوظفني يف االحتادات

يبق��ى حت��ّدي التوظي��ف م�س��در �س��كوى اأ�سا�س��ّيًا ل��دى معظ��م روؤ�س��اء 
االحت��ادات. وم��رّد ذل��ك، يف الدرج��ة االأوىل، اإىل العقب��ات وال�سوب��ات 
االإداري��ة والبروقراطية التي يفر�سه��ا ارتباط عملية التوظيف مبوافقة 
ال�سلطات املركزّية )وزارة الداخلية والبلديات، وجمل�ص اخلدمة املدنية 
والقائمق��ام(  ال�س��لطتن الالح�سريت��ن )املحاف��ظ  وبق��درِة  اأحيان��ًا( 
عل��ى اال�س��تجابة لطلب��ات التوظي��ف )اأنظ��ر املادتن 60 و62 م��ن قانون 
البلديات(. وملّا كان القانون ال ي�سع للموافقة على قرار التوظيف �س��قفًا 
زمنّي��ًا حم��ّددًا، بخ��الف املوافق��ات االأخ��رى اخلا�سعة ل�س��لطة الرقابة 
��ة، فق��د كان م��ن الطبيع��ي اأن تبق��ى االإدارات املحلّي��ة  االإدارّي��ة املخت�سّ
اأ�س��رة الروت��ن االإداري واأن يت�س��اءل ع��دد املوظف��ن الثابت��ن وتت��ّم 

اال�ستعا�سة عنهم باملياومن.
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وق��د اأظهر اال�س��تطالع اأن 68٪ من روؤ�س��اء االحتادات ي�س��كون من �س��ّح 
امل��وارد الب�س��رية،7 ويرون احلاج��ة ملّحة اإىل التوظيف، وفق��ًا ملا ت�سّمنه 

الر�سم االآتي: 
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 ر�س��م تو�سيحي رقم 5:  املج��االت التي يحتاج االحتادات 
اإىل التوظي��ف فيها

اإن اهتم��ام 51٪ م��ن االحت��ادات ب��اإدارة امل�س��اريع و 30٪ التوا�س��ل مع 
النا�ص هو موؤ�ّسر اإيجابي اإىل تغّر فهم هذه االحتادات لطبيعة عملها، 
تغ��ّرًا يدفعه��ا يف اجت��اه اإجن��از امل�س��اريع كاأداء اأ�سا�س��ي، والتوا�س��ل 
م��ع النا���ص م��ن اأجل تطوي��ر ه��ذا االأداء، مما ي�س��تدعي طبع��ًا تدريب 

وتنمية كفاءاتهم. املوظفن 

األق��ى قانون البلديات م�س��وؤولّية تدريب البلدي��ات واالحتادات على عاتق  
وزارة الداخلّي��ة والبلدي��ات )امل��واد 92-94(، حي��ث يخت��ار الوزي��ر من 
االإدارات املركزّي��ة واملحلّي��ة ع��ددًا م��ن املوظف��ن الذي��ن تتواف��ر لديهم 
البل��دّي، وي��وِكل اإىل فري��ق منه��م مهم��ة تدريبه��ا  اخل��رة يف ال�س��اأن 
واإر�سادها من خالل دورات تدريبّية دورّية يحّدد برناجمها الوزير. غر 
اأن تخّل��ف ال��وزارة ع��ن القيام بهذا ال��دور الذي ين�ّص علي��ه يف القانون 
جع��ل االإدارات املحلّي��ة تتوّج��ه اإىل املوؤ�س�س��ات غ��ر الربحية وامل�س��اريع 
املمول��ة م��ن املنظم��ات الدولي��ة، ف�س��اًل ع��ن جه��اٍت اأخ��رى نا�س��طٍة يف 
جم��ال االإر�س��اد والتدري��ب، كمكاتب ال�س��وؤون البلدّية التابع��ة لالأحزاب 

ال�سيا�سية، واملكاتب اال�ست�سارّية.

والفروقات  ومياومون.  ومتعاقدون،  ثابتون،  الموظفين:  من  اأق�سام  ثالثة  ثمة   7
في  االتحادات  من   ٪58 اإن  حيث  ال�سعيد،  هذا  على  المناطق  بين  وا�سحة 
ال�سمال )محافظتي عّكار وال�سمال(، تفتقر اإلى موظفين ثابتين. اأما في الجنوب 
)محافظتي الجنوب والنبطّية( فيراوح عدد الموّظفين الثابتين في االتحادات بين 
الزهراني )35  �ساحل  كاتحاد  المنفردة  الحاالت  بع�ص  با�ستثناء  موّظفًا  و16   11
موّظفًا( واتحاد اإقليم التّفاح )6 موّظفين(. وثمة حالتان ال وجود فيها الأي موّظف 
البقاع  في  الموظفين.  مجموع  من   ٪90 ي�سكلون  ومياومين  لمتعاقدين،  بل  ثابت 
)محافظتي البقاع وبعلبك-الهرمل(، ب�سكل عام، با�ستثناء اتحاد �سمال بعلبك )3 
موظفين(، يراوح عدد الموظفين بين 18 و26 موظفًا، هم في غالبيتهم العظمى 
اأما في جبل لبنان )محافظة جبل لبنان( فيفوق عدد الموظفين  من المياومين. 
متو�ّسط العّينة االإجمالّية، علمًا باأن جميع موظفي اتحاد بلديات ال�سوف االأعلى هم 
من  الثابتين، في حين اأن 95٪ من موظفي اتحاد بلديات اإقليم الخروب ال�سمالي 

هم من المياومين.

اإ�ساف��ة اإىل واق��ع التوظي��ف، ُتعت��ر االأر�س��فة موؤ�ّس��رًا وفّي��ًا اإىل حال��ة 
التنظي��م واملاأ�س�س��ة يف االحت��ادات، حي��ث تب��ّن اأن اأك��رث م��ن 75٪ منها 
ميل��ك نظام االأر�س��فة يف حن اأن نحو 16٪ يعتمد نظ��ام حفظ امللفات،8 
وكال النظام��ن غائب ع��ن اثنن من االحتادات. واجلدير باالإ�س��ارة هو 
اأن 43٪ م��ن االحت��ادات ميلك نظام اأر�س��فة مَمك��ن يرتبط يف 30٪ من 
االحت��ادات امل�س��تطلعة بنظ��ام اإلك��رتويّن خا���ص باالحتاد. ه��ذا التحّول 
التكنولوج��ّي احلا�سل يف عدٍد متزايد من االحتادات يثر اأهمية االإفادة 
من تكنولوجيا املعلومات يف عمل االحتادات، �س��واء على �سعيد م�س��اءلة 
البيان��ات يف اأنظم��ة االأر�س��فة االإلكرتونّي��ة اأو تطوي��ر خدم��ات اإدارّي��ة 
ال��درب  لك��ن   ،)e-government( املواطن��ن اإىل  اإلكرتونّي��ة موّجه��ة 

اليزال طوياًل نحو حتقيق االإدارة االإلكرتونّية على ال�سعيد املحّلي.
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ر�سم تو�سيحي رقم 6: االأر�سفة يف االحتادات

يبق��ى �س��ّح االإمكان��ات املادّي��ة م��ن احلواجز االأ�سا�س��ّية الت��ي تعيق عمل 
الكث��ر من االحتادات. وكما على �سعي��د التوظيف، كذلك على ال�سعيد 
املايل، تختلف االحتادات، اإن جلهة مواردها اخلا�سة اأو جلهة عائداتها 
م��ن ال�سن��دوق البلدّي امل�س��تقل، تبعًا لعدد �س��كانها وعدد امل�س��ّجلن يف 
بلدياته��ا، وطبيع��ة الن�س��اط االقت�س��ادّي فيه��ا وحجم��ه... اإل��خ. ث��م اإن 
كثري��ن ي�س��ّجلون مالحظ��ات ب�س��اأن عدالة احت�س��اب اأم��وال ال�سندوق 
البل��دّي امل�س��تقل واالأ�س��ول املعتم��دة يف توزيعه��ا. م��ن ذل��ك اأن توزي��ع 
العائ��دات عل��ى قاعدة االأ�س��خا�ص املقّيدين يف �س��جالت نفو���ص االإدارة 
املحلّي��ة مين��ح عائ��دات اإ�سافّي��ة ملناط��ق ريفّي��ة فق��دت �س��كانها مقارنًة 
مبناط��ق مكتظ��ة يقطنه��ا ع��دد كبر من ال�س��كان غ��ر امل�س��جلن فيها، 
والت��ي حتت��اج اإىل مزي��د م��ن املوارد ك��ي تلّب��ي حاجات قاطنيه��ا وتنّظم 

منّوها العمرايّن. 

على  الحفاظ  حد  عند  يقف  االأول  اأن  هو  واالأر�سفة  الملفات  حفظ  بين  الفرق   8
من  بغيرها  مرتبطة  االأر�سفة  نظام  في  تكون  المعلومة  اأن  حين  في  المعلومات، 
يكون ممكنًا  المعلومة  اإلى هذه  تتطّرق  التي  الم�ستندات  اإلى  والرجوع  المعلومات، 

باالعتماد على نظام ت�سفير معّين. 
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م�سادر مالّية االحتاد
10٪ من الواردات الفعلّية للبلديات.	 
ن�سبة مئوية اإ�سافية من موازنة البلديات االأع�ساء التي ت�ستفيد 	 

من م�سروع ذي نفع م�سرتك.
امل�ساعادات والقرو�ص والهبات والو�سايا.	 
عائدات امل�ساعات.	 
ح�سة االحتاد من �سندوق البلدّي امل�ستقل.	 
م�ساهمة احلكومة املركزية يف موازنة بع�ص االحتادات لتمويل 	 

درا�سات وم�ساريع اإمنائّية تهدف اإىل اإنعا�ص املناطق املحتاجة.
امل�سدر: املادة 133 من قانون البلديات.

من حيث حجم موازنات االحتادات، ت�سّجل العينة معّداًل و�سطّيًا اإجمالّيًا 
بح��دود 2.5 مليار لرة لبنانّية. ولئن يكن هذا الرقم مقبواًل باالإجمال، 
فه��و ال ي�س��مح بتفعي��ل عمل االحت��ادات اإال يف ح��ّده االأدنى. مع االإ�س��ارة 
اإىل اأن 36٪ م��ن اأ�س��ل 33 احتادًا ميلك موازن��ات اأقل من ن�سف املعّدل 
الو�س��طّي الإجم��ايّل العين��ة )اأي اأقل م��ن 1.49 مليار ل��رة لبنانّية(، يف 
ح��ن ميلك ثلث االحت��ادات موازنة تتجاوز �سعفي املعدل الو�س��طّي )اأي 
اأك��رث من 4 ملي��ارات لرة لبنانّي��ة(. تبقى االأعلى عل��ى االإطالق موازنُة 
احت��اد بلدي��ات الفيح��اء )طرابل���ص(، الت��ي �س��ّجلت اأكرث م��ن 40 مليار 
لرة لبنانّية، فيما �س��ّجلت موازنة احتاد بلديات بعبك ال�س��مايّل، زحلة، 
ال�سوف- ال�سويجاين وعكار ال�سمايل ما يقل عن 0.5 مليار لرة لبنانّية. 

حجم موازنة االحتادات
ال جواب )4 احتادات(

ثلث موازنة االحتادات اأكرث من 5 مليار ل.ل.

املعّدل الو�سطي: 2.5 مليار ل.ل.
موازنة 36٪ من االحتادات اأقل من  1.49 مليار ل.ل.

يتب��ّن مم��ا تقّدم اأن الفروق��ات كبرة بن احتادات ال�س��مال، حيث اإن 
55٪ منه��ا متل��ك موازن��ات اأقل من ن�س��ف املعّدل الو�س��طي، واأقل من 
20٪ تف��وق ه��ذا املع��دل. يف اجلن��وب، ن�س��ف املوازن��ات ه��ي اأق��ل من 
املع��دل الو�س��طي ون�سفه��ا االآخر يتع��داه. اأما يف البقاع ف��اإن موازنات 
معظ��م االحت��ادات تبق��ى دون املع��دل. وق��د ج��اءت نتائ��ج احت��ادات 
بلدي��ات جب��ل لبن��ان م�س��ابهة للعّين��ة االإجمالي��ة حي��ث تناه��ز املوازنة 
�سعَف��ي املعدل الو�س��طي يف ما يزيد عل��ى 10٪ من االحتادات، وتتدّنى 

ع��ن ن�سف��ه  يف ما يقارب 20 ٪ من االحتادات.

لك��ن جميع االحتادات بدون ا�س��تثناء ت�س��كو، برغم التف��اوت احلا�سل يف 
�سّحته��ا املالّي��ة، م��ن �سعوب��ة التعاطي مع ال�س��لطات املركزّي��ة على هذا 
ال�سعي��د، ال ب�س��بب ب��طء الروت��ن االإدارّي ال��ذي يوؤّخ��ر اإنف��اذ املوازنات 
و�سائر املعامالت االإدارية واملالّية وح�سب، بل ب�سبب ا�ستن�سابّية احلكومة 
املركزية اأي�سًا يف حتويل عائدات ال�سندوق البلدّي امل�ستقل اإىل االإدارات 
املحلّي��ة، ما يح��ول دون التخطيط املايل ال�س��ليم واالإنفاق على اخلدمات 
وامل�س��اريع املحلية، ويجعل االإدارات املذك��ورة تلجاأ اإىل التمويل اخلارجي 

والقرو�ص والهبات العينية بغية التمّكن من تاأدية عملها.

جلان االحتادات
ين���صّ القان��ون، يف كل اإدارة حملي��ة منتخب��ة، عل��ى جلنت��ن اأ�سا�س��يتن 
هم��ا: جلن��ة املناق�سات، الت��ي تتوىل تل��زمي ال�سفقات، وجلنة ا�س��تالم 
االأ�سغال واللوازم واخلدمات )املعروفة بلجنة »اال�ستالم«(، التي تتحّقق 
من تنفيذ ال�سفقة وفقًا لدفرت ال�س��روط، وم��ن املمكن اأن تكون موؤقتة.9 
لك��ن م��ن حق جمل���ص االحتاد، اأي�س��ًا، اأن ينتخ��ب، من اأع�سائ��ه وخارِج 
اأع�سائه، جلانًا اأخرى ُتعنى بدرا�س��ة الق�سايا املنوطة به.10 هذه اللجان 
توؤدي دورًا تخ�س�سيًا م�س��اعدًا يحمل طاب��ع االقرتاح ويعّر، بطريقة اأو 
باأخ��رى، ع��ن روؤيا االحتاد وجماالت عمله. اأما القرار ب�س��اأن املقرتحات 
الت��ي ترفعه��ا هذه اللج��ان فيعود اإىل جمل���ص االحتاد وحده. اإن �س��هولة 
اإن�س��اء اللجان وحّلها تعطي االحتادات هام�س��ًا مهمًا ومِرنًا لتحديد �سّلم 

اأّولياتها والعمل لو�سعها مو�سع التنفيذ. 

تختلف العّينة من حيث عدد اللجان؛ فقد جند احتادًا من جلنتن فقط، 
واآخَر ي�سّم 19 جلنة. لكن عدد اللجان يف 75٪ من االحتادات يبقى اأقل 

من 6 جلان.

اللجان االأكرث �سيوعًا
90٪املناق�سات

جلان اأ�سا�سية
81٪اال�ستالم

90٪امل�سرتيات
65٪االأ�سغال العامة

تاأمينًا  �سفقة  بكل  خا�سة  ا�ستالم  لجنة  ت�سكيل  ال�سليمة  العام  ال�سراء  اآلية  تقت�سي   9
في  م�ستع�سيًا  بات  االأمر  هذا  لكن  عليها.  لالإ�سراف  الالزمتين  والدقة  للكفاءة 

معظم االإدارات المحلية في لبنان. 
على  واالتحاد  البلدية  مجل�سي  على  ينطبق  الذي  البلديات  قانون  من   53 المادة   10
والقواعد  االأ�سول  االتحاد  مجل�ص  اعتماد  على  تن�ص   129 المادة  كون  ال�سواء، 

المعتمدة ل�سير العمل في المجال�ص البلدّية.
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تق��ّدم ه��ذه البيان��ات �س��ورة ع��ن الفروق��ات ال�سا�س��عة ب��ن احت��ادات 
البلدي��ات يف لبنان، والتي لي�س��ت فروقات �س��كلّية تتعّل��ق بحجم االحتاد 
وخ�سائ�س��ه وح�س��ب، بل توؤ�ّس��ر اإىل اأّولياته وم��دى ماأ�س�س��ته واإمكانات 
تطوي��ره، اأي�س��ًا. وعلى تعّدد العوامل الت��ي توؤّثر يف فاعلية االحتاد، يبقى 
لعمر االحتاد، اأي تاريخ تاأ�سي�سه، االأثر االأكر، فرنى، على وجه االإجمال، 
اأن االحت��ادات االأق��دم هي االأك��رث تطورًا من الناحية املوؤ�س�س��اتّية )عدد 
املوظف��ن وو�سعه��م الوظيف��ّي، ع��دد االإدارات واللج��ان(، واالأكرث قدرة 
على فعالية اخلدمات املقّدمة. كذلك، فاإن االحتادات التي اأُن�س��ئت قبل 
2005، اأي القائم��ة منذ دورتن انتخابيت��ن اأو اأكرث، ت�سّم املدن الكرى 
ومراك��ز االأق�سية االأ�سا�س��ّية، م��ا يجعلها، مقارنًة باالحت��ادات االأحدث، 
التي يرتكز معظمها يف مناطق ريفّية بعيدة من العا�سمة، متفّوقًة عليها 
باالإمكانات، من دون اأن نغفل تاأثر عوامل اأخرى مل ي�سملها اال�ستطالع، 
مثل �س��خ�سّية رئي���ص االحتاد ونوّية عالقاته والدعم ال�سيا�س��ّي والتقنّي 
التي يتلّقاها من بع�ص القوى ال�سيا�س��ّية الفاعلة يف موؤ�س�س��ات الدولة اأو 
م��ن خ�سو�سيات حملّي��ة اأخرى. وعليه، ي�سّح اعتبار احتادات البلدّيات 
موؤ�س�س��ات ذات دور تنم��وي مهّي��اأ للت�ساعد يف امل�س��تقبل، عل��ى تعّدد ما 

يواجه عملها من معّوقات. 

يوؤ�س��ر ه��ذا الواقع اإىل غياب االإدارة ال�س��ليمة للمناق�س��ات يف ما يراوح 
بن 10٪ و 19٪ من االحتادات. وقد يكون ال�س��بب يف ذلك حداثة اإن�س��اء 
االحت��ادات، و/اأو �سع��ف قدرتها االإدارية، و/اأو �سعف الرقابة والتوجيه 

من قبل ال�سلطات الالح�سرية واملركزية.

كذل��ك جن��د جلان��ًا ذات طاب��ع اإدارّي متخ�س�ص يف ال�س��وؤون املالّية )3 
و�س��وؤون   ،)٪3 واح��دة،  )حال��ة  القانونّي��ة  وال�س��وؤون   ،)٪8 احت��ادات، 
ال�س��رطة )حال��ة واح��دة(... اإل��خ. كما جن��د، يف ح��االت نادرة ن�س��بيًا، 
وباأ�س��ماء خمتلفة، جلانًا تعنى ب�س��وؤون ال�سحة والبيئة )خم���ص حاالت، 
13٪(، وبدرجة اأقل، جلانًا تعنى ب���الثقافة والرتبّية والريا�سة وال�سوؤون 
االجتماعّي��ة، ب��ل ويف ح��االت معّين��ة، جلان��ًا تعن��ى بقط��اٍع - اأو نطاق اأو 
م�سروع - م�سرتك )مثاًل، جلنة نهر العا�سي، جلنة النفايات... اإلخ.(.

هن��ا، اأي�سًا، ترز الفروقات املناطقّية؛ فاملالحظ اأن احتادات ال�س��مال، 
�سة  حي��ث االأمر م�س��ابه للعّينة، هي الوحيدة التي �س��ّكلت جلان��ًا متخ�سّ
بالرتبي��ة والريا�سة. اأما يف اجلنوب فالفروقات �سا�س��عة بن االحتادات 
عل��ى م�س��توى ع��دد اللج��ان )يف بع�سه��ا 3 جل��ان ويف بع�سه��ا االآخر 11 
جلن��ة(. واأم��ا يف البق��اع وجب��ل لبن��ان فيبق��ى ع��دد اللج��ان دون العّينة 
االإجمالي��ة. واالأم��ر مفاجئ، بالن�س��بة اإىل جبل لبنان حيث اأُن�س��ئت اأوىل 

االحتادات.

لكن الالفت هو اأننا ال نرى جلنة للتخطيط اإال يف حالتن فقط، علمًا باأن 
دور االحت��اد يت�سّم��ن، ب�سورة اأ�سا�س��ية، اإعداد خطط تنموّية م�س��رتكة 
واإقراره��ا، مم��ا يتطّلب جمه��ودًا خا�سًا ووقتًا طوياًل. يوؤ�ّس��ر هذا الواقع 
اإىل عدم متّكن قيام االحتادات بدورها الريادي يف التخطيط، وماأ�س�سة 
ه��ذا الدور، بالرغم من م�س��وؤوليتها الق�سوى يف ه��ذا املجال، يف الوقت 
الذي ياأتي معه تطوير اخلطط من جهة العبن اآخرين، كمجل�ص االإمناء 
واالإعم��ار اأو ال�س��لطات املركزي��ة اأو اجله��ات الدولّية اأو مكاتب ال�س��وؤون 

البلدية التابعة لالأحزاب.



I  16 اخلدمات العامة يف احتادات البلديات يف لبنان

 دور االحتادات يف اإدارة النفايات 
وال�سالمة العامة والتوا�سل

االحتادات واإدارة النفايات ال�سلبة
مازال لبنان يرزح حتت وطاأة اأزمة النفايات التي انفجرت اأواخر العام 
2015، فيم��ا يج��ري تقاذف كرة النار بن خمتل��ف الفاعلن واأ�سحاب 
الق��رار يف ه��ذا املج��ال. وقد حاول��ت احلكوم��ة اللبناني��ة درء خماطر 
االأزم��ة ومفاعيلها بت�س��كيلها، يف اأيلول ع��ام  2015، جلنة وزارية ُتعنى 
باإيج��اد حل��ول لالأزم��ة، ف��كان اأن اأو�س��ت اللجن��ة بتفعي��ل الالمركزية 

اجلهات املركزّية والالمركزية املعنية باإدارة النفايات ال�سلبة

وزارة البيئة

تندرج م�ساألة النفايات ال�سلبة �سمن �سالحية م�سلحة البيئة ال�سكنية يف وزارة البيئة.11 وقد قامت وزارة البيئة مبا يلي:
حت�سر م�سروع قانون حول معاجلة النفايات ال�سلبة )2005( مل يقّر يف جمل�ص النواب بعد.12 	 
و�سع خطة وطنية ملعاجلة النفايات ال�سلبة )2006(.	 
حت�سر جمموعة من املعاير لبناء وت�سغيل حمّطات فرز النفايات وحتويلها اأ�سمدًة واإن�ساء مطامر �سحّية.	 
ن�سر اإر�سادات ب�ساأن االإدارة املتكاملة للنفايات املنزلية ال�سلبة للبلديات واحتادات البلديات.13	 

اإن الوزارة م�سوؤولة عن املجال�ص االإقليمية لل�سحة، وعن اإعطاء الرتاخي�ص ملرافق معاجلة النفايات،14 ت�ساعدها يف وزارة ال�سحة العامة
ذلك املجال�ص املذكورة.

وزارة الداخلية 
هي الوزارة الو�سّية حاليًا على ملف النفايات بعد اأزمة عام 2015، مبا اأن امللف اأوكل اإىل البلديات واحتادات البلديات.والبلديات

مكتب وزير الدولة 
ل�سوؤون التنمية االإدارية 

OMSAR

اأطلق برناجمًا الإدارة النفايات ال�سلبة من �ساأنه اأن ُيح�ّسن اخلدمات املتعّلقة بالنفايات ال�سلبة يف املناطق الريفية.15
يعمل لتنفيذ م�ساريع بناء مرافق معاجلة النفايات وجتهيِزها، متهيدًا لت�سغيل هذه املرافق و�سيانتها يف مرحلة الحقة.

جمل�ص االإمناء واالإعمار
اإن جمل�ص االإمناء واالإعمار عدا كونه مكّلفًا بتنفيذ خّطة الطوارئ ملعاجلة النفايات ال�سلبة يف منطقة بروت الكرى، 

ي�ساهم يف و�سع م�ساريع معاجلة النفايات وتنفيذها يف مدن اأخرى مثل طرابل�ص وزحلة.16 
اإن جمل�ص االإمناء واالإعمار هو اأحد الفرقاء املعنين يف الفريق الفّني املركزي املولج مبراجعة اأي م�سروع جاهز من 

قبل البلديات اأو االحتادات ملعاجلة نفاياتها وتنفيذ هذا امل�سروع.17

11 ت�سمل م�سوؤوليات وزارة البيئة النواحي االآتية )على �سبيل التعداد ال الح�سر(:

- تحديد ال�سروط البيئية الملزمة والمعايير والقيم الحّدية الم�سموح بها عند اإن�ساء 
مراكز معالجة النفايات ال�سلبة غير الخطرة وتجهيزا وت�سغيلها.

النفايات  معالجة  مراكز  اإن�ساء  اإلى  العائدة  ال�سروط  ودفاتر  الدرا�سات  مراجعة   -
ال�سلبة غير الخطرة وتجهيزها وت�سغيلها، اأيًا تكن الجهة التي تتولى اإعداد هذه 

الدرا�سات؛ ف�ساًل عن و�سع دفاتر ال�سروط وتلزيم االأ�سغال واإبداء الراأي فيها.
ة بمراكز معالجة النفايات ال�سلبة والمطامر  - اال�ستراك في لجان اال�ستالم المخت�سّ

ال�سحية اإن�ساًء وت�سغياًل.
- و�سع القيم الحّدية المتعلقة بالنفايات ال�سلبة وال�سائلة غير الخطرة، والم�سرفة 
في المياه و/اأو التربة، بموجب قرار ي�سدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير 

عام البيئة وبعد ا�ست�سارة مجل�ص �سورى الدولة.

االإدارية واإعط��اء االإدارات املحلّية مزيدًا من ال�سالحيات واالإمكانات 
الإدارة نفاياته��ا �سم��ن نطاقه��ا. لك��ن ذل��ك ال يعني بال�س��رورة تراجع 
احلكوم��ة املركزّي��ة ع��ن ممار�س��ة دور وازٍن يف ه��ذا املج��ال، ال ب��ل اإن 
عددًا من الوزارات قام خالل العامن املا�سين مبمار�س��ة ن�س��اط بارٍز 

على هذا ال�سعيد. 

12  تم ن�سره من خالل المر�سوم رقم 2012/8003.
13  عبر تعميم وزارة البيئة رقم 8 تاريخ 16 ت�سرين الثاني 2015.

14 بناًء على المر�سوم رقم 8377 تاريخ 13 كانون االأول 1961 والقانون رقم 546 تاريخ 
20 ت�سرين االأول 2003.

بتمويل من   )ARLA( اللبنانّية االإدارة  تاأهيل  الإعادة  الم�ساعدة  برنامج  اإطار  15 في 
االتحاد االأوروبي )2004(.

عاّمة     موؤ�ّس�سة  وهو  الوزراء،  مجل�ص  اإلى  واالإعمار  االإنماء  مجل�ص  م�سوؤولّية  تعود   16 
اأُن�ِسئت عام 1977.

17  بح�سب قرار مجل�ص الوزراء رقم 1 تاريخ 9 اأيلول 2015.
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حجم موازنة االحتادات
ال جواب )7 احتادات(

موازنة 12٪ من االحتادات < 5 مليار ل.ل.
املعّدل الو�سطي: 2.5 مليار ل.ل.

موازنة 25٪ من االحتادات > 1.25 مليار ل.ل.

جتدر االإ�سارة اإىل اأن قطاع النفايات ي�سمل، اإىل جانب النفايات املنزلية 
ال�سلب��ة، نفاي��ات امل�س��الخ، وتل��ك الناجتة م��ن اأعمال البن��اء وال�سرف 
ال�سح��ي )املي��اه املبتذل��ة(، والنفايات الكيميائية، مم��ا يحتم بروز دور 

الوزارات امل�سرفة عليها كوزارة ال�سناعة، وال�سحة، والطاقة واملياه.

اإىل جان��ب الفاعل��ن الُك��رُث عل��ى �سعي��د احلكوم��ة املركزّي��ة، ي��رز دور 
البلديات واحتادات البلديات18 التي حتاول التعامل مع االأزمة مبا يتوافر 
لديها من موارد مالّية وب�سرّية. لكن اال�ستطالع اأظهر اأن ال�سعوبة التي 
يواجهه��ا روؤ�س��اء االحت��ادات يف تاأدي��ة دورهم �س��ببها تخّبط موؤ�س�س��ات 
الدول��ة وعجزها عن اإيجاد احلل املنا�س��ب وغياُب اإطار مركزّي وا�سح، 
اأكان خط��ًة اأم قانون��ًا اأم �سيا�س��ًة حكومّية طويلة االأَمد. وقد عّر روؤ�س��اء 

االحتادات يف العّينة عّما يرونه منا�سبًا يف هذا املجال، وفقًا لالآتي:

هي  المحلية  االإدارات  اأن  على  البلديات  قانون  من  و126  و74   49 المواد  تن�ص    18
والتنظيف،  النفايات،  م�سارف  باإن�ساء  متعلقة  والم�ساريع  االأ�سغال  عن  الم�سوؤولة 

ورفع االأنقا�ص واالأقذار، وغير ذلك.

رمب��ا كان تق��ارب االأرق��ام يف الر�س��م ي�س��ر اإىل تع��دد التوّجه��ات ل��دى 
االحت��ادات، لكن االجتاه ال�س��ائد هو قبول معظم االحتادات بامل�س��وؤولية 
اخلا�س��ة الت��ي عهدت بها احلكوم��ة املركزّي��ة اإىل االإدارات املحلّية. من 
هنا �سعي االحتادات اإىل تاأمن املوارد والغطاء القانويّن، ودعوتها امللّحة 
اإىل و�س��ع املعاير واالأطر االإجرائّية التي تنّظم القطاع على نحٍو �سديق 

للبيئة يردع املمار�سات امل�سّرة كاحلْرق الع�سوائّي.

اأم��ا عل��ى م�س��توى املمار�س��ة، فتتعّدد جت��ارب االإدارات املحلّي��ة يف اإدارة 
النفاي��ات، فمنه��ا م��ا اأ�س��اب جناح��ًا ومنه��ا م��ا ُمن��ي بالف�س��ل الذريع. 
واإذا كان الن��زوح ال�س��وري اإىل لبن��ان ق��د اأّث��ر يف تفاقم ه��ذه االأزمة اإىل 
ح��دٍّ بعي��د، فاإن��ه، يف املقابل، ج��ذب العديد م��ن املمّول��ن الدولّين ومن 
املنظم��ات الدولّي��ة التي عملت الإغاث��ة النازحن ودعم الدول��ة اللبنانّية 
واإداراته��ا املحلّية يف مواجهة هذه االأزمة عر اجرتاح احللول وم�س��اندة 

الدولة واالإدارات املحلّية يف تطبيق خططها. 

ُيظهر اال�س��تطالع تفاوتًا وا�سح��ًا يف دور احتادات البلديات يف التعاطي 
مع هذا القطاع، حيث اإن 20 احتادًا )54٪ من العّينة( فقط ُتعتر فاعلة 
يف اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة فيما يغيب 17 احتادًا )46٪( عن ممار�س��ة 
اأي دور يف ه��ذا املج��ال، علم��ًا باأن الدور الذي توؤدي��ه االحتادات الفاعلة 

 متنّوع جدًا، ال�سّيما على م�ستوى االآليات واخليارات التقنّية املعتمدة.

Rasem Tawdihi 7:  
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 واقع جهاز ال�سرطة وال�سالمة العامة 
يف احتادات البلديات

اإن تزاي��د االأزم��ات واملخاط��ر االأمنّي��ة يف لبن��ان يف العق��د االأخ��ر دف��ع 
يف اجت��اه النم��و املّطرد لالأجه��زة االأمنّية على جميع امل�س��تويات، �س��واء 
جله��ة العدي��د اأو التدري��ب اأو التجهي��ز. وق��د طاول��ت ه��ذه التط��ّورات 
اأجه��زة ال�س��رطة التابع��ة ل��الإدارات املحلّي��ة، اإن عل��ى امل�س��توى البل��دّي 
اأو عل��ى م�س��توى احت��ادات البلدي��ات، بحي��ث �س��ّكل من��و عديد ال�س��رطة 
واحلر���ص، يف ال�س��نوات االأخ��رة، اأحد اأب��واب التوظيف االأ�سا�س��ّية لدى 
البلدّي��ات. وقد قّدم��ت ال�س��لطات املركزّية للبلديات الت�س��هيالت لقبول 
التوظي��ف يف هذا املجال عر عقود املياومن، بنوع خا�ص، كما �س��محت 
لل�س��رطة بحم��ل ال�س��الح،19 واإن يكن الي��زال هناك حتدي��ات مهّمة حتّد 
م��ن فاعلّي��ة ال�س��رطة يف االإدارات املحلّي��ة. على راأ���ص ه��ذه التحّديات، 
بح�س��ب الدرا�س��ة املُع��ّدة  م��ن قب��ل »الرنامج الوطن��ّي لدع��م البلديات 
اللبنانّية«،20 م�س��األة جتاهل الن�سو�ص االإجرائّية، وال�س��ّيما قانون اأ�سول 
املحاكم��ات اجلزائّي��ة،21 ودور ال�سابط��ة العدلّي��ة الذي اأنيط بال�س��رطة 
البلدّي��ة وفق��ًا لقان��ون البلديات )امل��ادة 74(، ما يجع��ل دورها على هذا 
ال�سعيد ملتب�س��ًا ويدفعها اإىل جتّن��ب باالأعمال التي تقع يف هذه اخلانة، 
من مالحقة املخّلن باالأمن وال�سالمة العامة واعتقالهم. ُتظهر الدرا�سة 
اأي�س��ًا تع��ّدد االأنظم��ة الداخلّية ل�س��رطة االإدارات املحلّي��ة وتنّوعها، فما 
م��ن اإطار قان��ويّن موّحد ينّظ��م عمله��ا، با�س��تثناء االإدارات العامة التي 
متلك جهاز �س��رطة واٍف، مع االإ�س��ارة اإىل اأن اإعداد نظام داخلّي خا�ص 
باالإدارة املحلية يحتاج م�سادقة جمل���ص �س��ورى الدولة ووزارة الداخلّية 
والبلديات، كي ي�س��ّكل االإطار الناظم لعمل جهاز ال�س��رطة يف البلدية اأو 
االحتاد، مما يوّلد تفاوتات كبرة يف الو�سع االإدارّي والتنظيمّي لل�سرطة 
بن االحتادات، يف ما يتعّلق بتحديد درجة االخت�سا�ص و�سل�س��لة الرتب 
والرواتب والتقدميات االجتماعية، وذلك بحكم خ�سو�سيات كّل احتاد. 

ت�سليح  ب�ساأن  والبلديات عام 2012  الداخلية  وزارة  ال�سادرة عن  التعاميم  19 بح�سب 
عنا�سر ال�سرطة البلدّية في البلدات ال�سغرى والو�سطى.

20  البرنامج الوطنّي لدعم البلديات اللبنانّية، درا�سة ت�سخي�سّية اأولّية حول ال�سرطة 
ال�سرطة  دور  تعزيز  اأجل  من  اللبنانّية  البلديات  دعم  م�سروع  لبنان،  في  البلدّية 

البلدّية وقدراتها في لبنان، 2015.
21  اأنظر المادتين 38 و39 منه اللتين تحددان اأ�سخا�ص ال�سابطة العدلّية.
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تقليص حجم النفايات الكنس والجمع مراقبة التسبيخ وإعادة التدوير الطمر والحرق

 

اأم��ا يف م��ا يتعّل��ق بتقلي���ص اأحج��ام النفاي��ات ع��ر التوعي��ة والفرز من 
امل�س��در، ف��اإن 60٪ م��ن االحت��ادات الفاعل��ة يف العّين��ة يبدو نا�س��طًا يف 
هذا املجال، لكن دورها يقت�سر على م�س��اندة جهات اأخرى، كالبلديات 
)50٪(، واملوؤ�س�س��ات الدولي��ة )60٪(، واملجتم��ع املحل��ي )55٪( عل��ى 
�سعي��د الكْن���ص واجلمع، مث��اًل، هناك 8 احتادات )اأي م��ا ميّثل40٪ من 
االحت��ادات الفاعل��ة يف العّين��ة( تت��وىّل هذه املهّم��ة، لك��ن دور البلديات 
يطغ��ى يف هذا املجال )يف حالة 85٪ من جمموع االحتادات يف العّينة(. 
كذل��ك بالن�س��بة اإىل مراقبة الطم��ر اأو احلْرق الع�س��وائَين، حيث تعتمد 
االحتادات على البلديات )25٪ من احتادات العّينة االإجمالّية(، ب�س��كل 
ع��ام، وتقت�س��ر املراقب��ة عل��ى 5 احت��ادات فق��ط، ما يعن��ي عملي��ًا اأن ال 
مراقب��ة يف الغالبّي��ة الق�سوى من احلاالت. اأما الطمر ال�سّحي واحلرق 
�س��ة، فلي���ص لالحت��ادات اأّي دور فعل��ي فيهم��ا، واإمنا  يف حم��ارق متخ�سّ
ه��ي تكتف��ي باملراقبة يف عدٍد قليٍل من احلاالت )4 احتادات يف ما خ�ّص 
�س��ة(. ومثل  الطْم��ر ال�سح��ي، واحت��ادان يف ما خ���صّ املحارق املتخ�سّ
ذلك اأي�سًا على �سعيد التقنيات البدائية كالت�سبيخ الهوائي واإعادة تدوير 
امل��واد القابل��ة  للتدوير، حيث متار���ص االحتادات دورًا مهّم��ًا يف مراقبة 
هات��ن التقنيتن )45٪ و55٪ من االحت��ادات الفاعلة( بالتوازي مع دور 

البلديات يف مراقبة اإعادة التدوير )20٪ من االحتادات الفاعلة(.

يرّك��ز بع���ص االحت��ادات )27٪ م��ن جمم��ل العّينة( على قم��ع حماوالت 
الرْم��ي الع�س��وائّي للنفاي��ات وحْرقه��ا، بتنظيمه��ا حما�س��ر �سب��ط بحق 
املخالف��ن يف 90٪ م��ن احلاالت. ومعظم هذه االحت��ادات هي اإما ريفية 
كاحت��اد كل م��ن الدري��ب الغرب��ي والدري��ب االأو�س��ط، ونهر االأ�س��طوان، 
يف ع��كار، وقلعة اال�س��تقالل - را�س��يا، ومنطقة دير االأحم��ر، يف البقاع، 
وجب��ل عامل - ق�ساء مرجعيون، وجزين واإما احتادات �س��احلية ال يزال 
احلّيز الزراعي وغر املبني فيها بارزًا كالبرتون واملنية �س��مااًل، و�ساحل 

الزهراين جنوبًا. 
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وعلى الرغم من التحّدي الهائل الذي ي�س��ّكله النزوح ال�س��ورّي لالإدارات 
املحلّية، ب�سكل عام، وعمل ال�سرطة، ب�سكل خا�ص، ن�سهد تطّورًا م�ستمّرًا 
ل��دور ال�س��رطة البلدّية التي ه��ي اأكرث االأجهزة االأمنّية احتكاكًا بالنا���ص 
يف حياته��م اليومّي��ة. ولئ��ن كان��ت ال�س��رطة البلدي��ة و�س��رطة االحت��اد 
ت�س��رتكان يف الكث��ر م��ن اخل�سائ�ص والتحدّيات، فذل��ك ال ينفي وجود 
فروقات مهّمة بينهما، ال�سّيما جلهة الدور الذي متار�سانه و�سط خارطة 

املوؤ�س�سات االأمنّية املختلفة.

الالف��ت اأن جه��از ال�س��رطة الذي ين���صّ القانون عل��ى اإلزامياته ويحّدد 
�سالحيات��ه ال يتواف��ر �س��وى يف 59٪ فقط من االحت��ادات. يبقى توظيف 
عنا�س��ر ال�س��رطة �س��بيهًا مبو�س��وع توظي��ف االإداري��ن، وعل��ى كونه من 
اأب��واب التوظي��ف االأ�سا�س��ّية التي ي�س��ّدد معظم روؤ�س��اء االحت��ادات على 
اأهميته، فاإن اإمكانات االحتادات املتوا�سعة وحداثة عهد معظمها مازاال 

يحوالن دون تطوير هذا اجلهاز حتى االآن.

اأما عديد �سرطة االحتادات فيبقى متوا�سعًا اإذا ما قوِرن بعديد ال�سرطة 
البلدّي��ة يف كث��ر من املدن املتو�ّس��طة والك��رى يف لبن��ان. اإن اأعلى عدد 
م��ن ال�س��رطين، ثابتن ومياومن، ه��و ذاك الذي ي�سّم��ه احتاد بلديات 
ك�س��روان-الفتوح )24(، يلي��ه احت��اد بلديات قلعة اال�س��تقالل - را�س��يا 
)20(، واحت��ادا بلدي��ات اجلومة و�س��احل الزه��رايّن )18(، فيما ميلك 
احت��اد بلديات البرتون �س��رطّيًا واحدًا، ال غر. اأما بالن�س��بة اإىل الو�سع 
الوظيف��ّي، فال وجود �س��وى ل�س��رطين ثابتن22 فق��ط يف 8 احتادًا )٪22 
م��ن جمم��ل العّين��ة(، مع اللف��ت اإىل اأن عديد ال�س��رطة ال يرتبط بحجم 
نط��اق االحتاد اأو عدد �س��كانه؛ ففي احتاد بلدي��ات الفيحاء، وهو االأعلى 
كثافة �سكانّية يف لبنان، ال وجود جلهاز �سرطة اأ�ساًل واإمنا االعتماد كلُّه 
عل��ى اأجهزة �س��رطة البلدّي��ات االأع�ساء، فيما نرى احت��ادات يف مناطق 
ذات طابع ريفّي وكثافة �سكانّية متوا�سعة، ك�را�سيا، مثاًل، تقوم بتوظيف 
20 �س��رطّيًا، مم��ا يوؤ�ّس��ر اإىل اخت��الف نظ��رة االحت��ادات اإىل دور جهاز 

ال�سرطة فيها.

22  على م�ستوى الفروقات المناطقّية: في ال�سمال، يبلغ عدد المتعاقدين غير الثابتين 
العنا�سر  عدد  حيث  من  كبير  االتحادات  بين  والتفاوت  الثابتين.  عدد  �سعف   18
في  �سفر  اإلى  الجومة-عّكار  بلدّيات  اتحاد  في  �سرطة  عن�سر   18 من  االأمنية: 
عدد  �سعف   4.5 الثابتين  غير  المتعاقدين  عدد  ي�سّكل  الجنوب،  في  البترون. 
الثابتين. والتفاوت العددي كبير: من 18 عن�سر �سرطة غير ثابت في اتحاد بلدّيات 
اإثنين في كلٍّ من اتحادات �سور ومنطقة جّزين. في  اإلى ثابَتين  �ساحل الزهراني 
تفاوت  مع  الثابتين،  عدد  �سعف   14 الثابتين  غير  المتعاقدين  عدد  ي�سّكل  البقاع 
كبير اأي�سًا بين االتحادات من حيث العديد: من 20 عن�سر �سرطة غير ثابت في 
اإلى ثابت واحد في اتحاد بلديات بعلبك.  اتحاد بلديات قلعة اال�ستقالل - را�سيا 
اأما في جبل لبنان في�سّكل عدد المتعاقدين غير الثابتين 4 اأ�سعاف عدد الثابتين، 
لكن التفاوت اأي�سًا كبير: من 13 عن�سر �سرطة غير ثابت في اتحاد بلديات اإقليم 

الخروب ال�سمالي اإلى ثابت واحد في اتحاد ال�سوف االأعلى.

يف ما يتعّلق مبهاّم �سرطة االحتاد، تن�ّص املادة 124 من قانون البلديات 
على االآتي:

توعية املواطنن للتقّيد باأحكام االأنظمة والقوانن املرعّي اإجراوؤها.	 
التابعة 	  البلديات  نطاق  �سمن  احلا�سلة  باملخالفات  تقارير  و�سع 

لالحتاد ورفعها اإىل رئي�ص البلدّية املعنّية بوا�سطة رئي�ص االحتاد.
اإجراء التحقيقات االأولّية يف اجلرائم امل�سهودة واجلرائم التي مت�ّص 	 

ال�سالمة العامة اإىل حن و�سول ال�سابطة العدلّية. 
موازنتها 	  ت�سمح  ال  التي  البلديات  يف  البلدّية  ال�سرطة  مهاّم  تاأمن 

بتعين عنا�سر �سرطة خا�سة بها.
اأم��ا عل��ى اأر�ص الواقع، ح�س��بما ما ورد يف العّينة، فرنى �س��رطة االحتاد 
فاعل��ة عل��ى حماوَر تتع��ّدى �سالحياِته��ا القانونية وت�س��به اإىل ح��ّد بعيد 
�سالحي��ات ال�س��رطة البلدي��ة. لق��د بداأن��ا، يف جمي��ع االحت��ادات الت��ي 
متلك جهاز �س��رطة، ن�س��هد ا�س��تعمال ال�س��رطة يف مهّمة داخلّية )خارج 
�سالحي��ات ال�س��رطة، باملب��داأ(، ه��ي قيادة املركب��ات، وم�س��اندة القوى 
االأمنّي��ة )49٪(، والعم��ل االإغاثّي عند ح�سول الك��وارث )51٪(. مهّمة 
اإدارة ال�س��ر �س��ائعة ج��دًا ل��دى �س��رطة االحت��ادات )49٪(، خ�سو�س��ًا 
يف املنا�س��بات الك��رى حي��ث يدف��ع ع��دد احل�س��ود البلدي��ات اإىل طل��ب 
م��وؤازرة �س��رطة االحت��اد. يلي ذلك قم��ع خمالفات البن��اء )41٪( ومنع 
رم��ي النفاي��ات الع�س��وائي23 )38٪(، ومراقبة االأمن الغذائ��ّي )٪32(، 
واإزال��ة االإعالن��ات غر ال�س��رعية )38٪(، وقمع التعدي��ات على االأفراد 
)5٪( والبيئ��ة )27٪(، وه��ذه ح��االت تعن��ي، يف اأق�سى احل��االت، ثلثي 
االحت��ادات الت��ي متل��ك جه��از �س��رطة. اأما االأعم��ال التي ه��ي عادة من 
مه��ام الق��وى االأمنّية، كاعتقال اأف��راد )22٪(، واإقامة حواجز )٪22(، 
وح��ّل النزاع��ات بن اأف��راد )19٪( ، فال يدخل فيه��ا اإاّل ثلث االحتادات 
الت��ي متل��ك جهاز �س��رطة. اأخ��رًا، ن��رى اهتمام��ًا �سعيفًا بقم��ع التلّوث 
ال�س��معي )16٪( والهوائ��ّي )11٪(، اأو رمب��ا قدرة حم��دودة على ذلك. 
ون��ادرًا م��ا تتدّخل االحتادات حلّل م�س��ائل مازال املجتمع يعترها �س��اأنًا 

خا�سًا كالعنف االأ�سرّي )٪5(.

بحق  �سبط  محا�سر  ي�سطر  )ع�سوائيًا(،  عليها  متفق  غير  اأماكن  في  الرمي  منع    23
المخالفين وفي حاالت اأخرى تحجز االآلية الم�ستعملة في الرمي.
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ر�سم تو�سيحي رقم 9: مهام �سرطة االحتادات يف املمار�سة

ُتظهر هذه االأرقام الغمو�ص القانوين املحيط مبفهوم ال�سابطة العدلّية، 
حي��ث يتالف��ى العدد االأكر من �س��رطة االحتادات امله��ام التي ميكن اأن 
يرتت��ب عنه��ا اعتقال االأف��راد، من مداهم��ات وحواجز وف���صّ نزاعات. 
حت��ى االحتادات التي متلك جهاز �س��رطة )59٪ م��ن اإجمايل العّينة( ال 
تتدّخل حلماية االأفراد من االعتداءات على �سخ�سهم اإال يف حالة واحدة 
فقط، كما اإن م�س��وؤولية �س��رطة االحتاد البيئّية املخّولة قمع االعتداءات 
على البيئة،  التزال بعيدة عن الواقع، بدليل اأن االحتادات24 التي ت�سعى 
اإىل قم��ع التلّوث الهوائّي ت�س��ّكل 11٪ فقط من جمم��وع االحتادات وتلك 

التي ت�سعى اإىل قمع التلوث ال�سمعي ال تتعّدى ن�سبتها ال�٪16.

جت��در االإ�س��ارة، اأي�س��ًا، اإىل كيفي��ة تعاطي �س��رطة االحتاد م��ع حتّديات 
النزوح ال�س��وري، ال�س��يما جله��ة القرار املُّتخ��ذ من ِقَبل بع���ص االإدارات 
املحلي��ة مبن��ع التج��ّول بح��ق النازح��ن م��ن �س��وريا، وال��ذي اأث��ار ج��داًل 
اإعالمي��ًا وحتّفظ��ًا �س��ديدًا من قبل املظنم��ات املحلي��ة والدولية ملخالفته 
القوانن و�س��رعة حقوق االإن�س��ان. وما نراه، على م�ستوى العّينة، يف هذا 
املج��ال، اأن ثالثة من االحتادات فقط اّتخ��ذت هذا القرار، اإثنان بقرار 
م��ن جمل���ص االحتاد وواح��د بقرار من الرئي���ص وحده. لكن اال�س��تطالع 
اأظه��ر بلدي��ات داخل��ة يف نطاق ثلث��ي االحت��ادات انفردت به��ذا القرار، 
وثالث��ة احت��ادات فقط ال وجود �سمن نطاقها لهذا االإجراء. وقد اختلف 
روؤ�ساء االحتادات يف نظرتهم اإىل هذا االإجراء فمنهم من يراه �سروريًا 
)49٪(، ومنهم من يعتره غر اإن�س��اين )19٪(، كما اإن ثمة من يحكم 
بعدم جدواه )16٪(، مع االإ�سارة اإىل اأن 19٪ من االحتادات امل�ستطلعة 

رف�ست االإجابة عن هذا ال�سوؤال.

24  غير اأن هذا ال يعني بال�سرورة غياب االتحادات االأخرى عن هذه الم�ساألة، فاتحاد 
وُيعنى بمو�سوع  والتنمية  للبيئة  الفيحاء )طرابل�ص(، مثاًل، يملك مر�سدًا  بلديات 

التلّوث الهوائي، ب�سكٍل خا�ص.
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التج��ّول  ر�سم تو�سيحي رقم 10:  راأي روؤ�س��اء االحت��ادات بق��رار من��ع 
بحق النازحني من �سوريا

جتدر االإ�سارة، اأخرًا، اإىل اأن �ستة احتادات )16٪ من العّينة االإجمالّية( 
عمدت اإىل ت�سكيل جلاٍن حملّية على م�ستوى االأحياء كي تتوىّل، يف ظّل �سّح 
املوارد الب�سرية، مهامَّ ال�سرطة يف جمال ال�سالمة العامة. وال َينظر االحتاد 
لة لعملها.  اإىل هذه اللجان كما لو كانت مناِف�سة لل�سرطة بل على اأنها مكمِّ
كذل��ك يق��وم 19٪ م��ن االحتادات التي متلك جهاز �س��رطة بالتن�س��يق مع 
جلان وجمعيات حملّية يف ال�سوؤون االأمنّية؛ و19٪ مع االأحزاب ال�سيا�سية، 
و8٪ مع اجلهات دولّية، و3٪ مع �س��ركات احلماية اخلا�سة، يف حن يبقى 

التن�سيق االأقوى مع القوى االأمنّية اللبنانية )٪65(.
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غري ُمجٍد
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التوا�سل مع النا�س
تنق�س��م هذه اخلدمة، التي يحق للنا���ص احل�سول عليها، ق�س��من: اأواًل، 
ال�س��فافية ون�س��ر املعلومات؛ وثانيًا، الت�ساركية اأو اإ�سراك النا�ص يف �سنع 

القرار.

وم��ا ي�س��جعنا على النظر اإىل التوا�س��ل كخدمة هو اإقرار قانون احلق يف 
الو�سول اإىل املعلومات )رقم 28 تاريخ 10 �سباط 2017(، وهو يكّر�ص حق 
اأّي �س��خ�ص طبيعي اأو معنوي يف االّطالع على املعلومات، ويقّر م�س��وؤولّية 
االإدارات العام��ة - املركزي��ة والالمركزي��ة - يف تقدميه��ا. قب��ل �س��دور 
ه��ذا القانون، كان الو�سول اإىل املعلومات املتعّلقة بعمل االإدارات املحلّية 
ت على وجوب ن�سر  م�سمونًا يف املادة 55 من قانون البلديات، والتي ن�سّ
الق��رارات ذات ال�سف��ة العامة على باب مرك��ز البلدّية، واملاّدة 45 منه، 
والت��ي منح��ت كّل ناخ��ب يف الدائ��رة البلدي��ة وكّل �ساح��ب م�سلحة حّق 
ٍق عليها من  اال�س��تح�سال على ن�س��خة من قرارات املجل�ص البلدي م�سدَّ

املوّظف املخت�ص، من دون حتديد مهلة قانونية لتاأمينها.25

واإذا كان قانون البلديات يحتفظ ب�سرّية جمَريات جل�سات املجل�ص )املادة 
35(، ف��اإن قان��ون احل��ق يف الو�سول اإىل املعلومات ي�سمن اال�س��تح�سال 
على حما�سر اجلل�سات بعد تنظيمها واعتمادها ر�سميًا. على اأن كثرين 
م��ن روؤ�س��اء االحت��ادات اأّك��دوا، يف �س��ياق اجلل�س��ات اال�ست�س��ارّية الت��ي 
ُنّظم��ت خالل �س��هري متوز واآب عام 2017، �س��رّية امل�س��تندات االإدارية 

واملالية وال�سّيما املوازنات.

 ملّخ�س مب�ّسط عن قانون احلق يف الو�سول اإىل املعلومات
رقم 28 تاريخ 10 �سباط 2017

كّل �سخ�ص طبيعي اأو معنوي.من؟

امل�ستندات اخلّطية واالإلكرتونية ال�سادرة عن االإدارة، على �سبيل املثال ال احل�سر: التقارير والدرا�سات وامللفات ماذا؟
واملحا�سر واالإح�ساءات والتعليمات واملرا�سالت والقرارات )مبا فيها املوازنة وقطع ح�ساب املوازنة( والعقود. 28

مدة اأق�ساها 15 يومًا قابلة للتجديد مدة 15 يومًا اإ�سافّيًا ب�سروط.املهلة

امل�ستندات الواجب ن�سرها 
حكمًا على ال�سفحة 

االإلكرتونّية لالإدارة

جميع القرارات والتعليمات والتعاميم واملذكرات وامل�ستندات املتعلقة بكل اإنفاق من املال العام يتجاوز 5 مالين 
لرة، على اأن يت�سمن الن�سر ما يلي: قيمة عملية ال�سرف، وكيفية الدفع، والغاية منه، واجلهة امل�ستفيدة، وال�سند 

القانوين الذي مبوجبه جرى ال�سرف )مناق�سة، دفرت �سروط، عقد بالرتا�سي(.

25  ين�سحب االأمر اأي�سًا على قرارات مجل�ص االتحاد وتلك ال�سادرة عن كلٍّ من رئي�ص 
البلدية ورئي�ص االتحاد، وذلك بناًء على الفقرة الثانية من المادة 76 والمادة 129 

من قانون البلديات.

اإاّل اأنن��ا، بالرغ��م م��ن اإ�س��دار وزي��ر الداخلي��ة والبلدي��ات التعمي��م رقم 
13236 تاريخ 6 اأيلول 2017 يطلب مبوجبه البلديات واحتادات البلديات 
كافًة اتخاد القرارات والتدابر واالإجراءات الالزمة لتنفيذ قانون احلق 
يف الو�سول اإىل املعلومات، النزال نفتقر اإىل اآلية ُتلِزم االإدارات بتنفيذه، 
علمًا باأن القانون ين�ّص على اإن�ساء الهيئة الوطنّية ملكافحة الف�ساد، التي 
ُيفرت�ص اأن ُتعنى بتطبيق القانون وبّت اخلالفات النا�سئة بن االأ�سخا�ص 
واالإدارات التي ال ت�س��تجيب لطلباتهم. هذه الهيئة مل يتّم اإن�س��اوؤها بعد، 
ما يطرح ال�سوؤال حول اجلهة البديلة والدور الذي ميكن اأن يوؤّديه جمل�ص 

�سورى الدولة يف هذا املجال.

تبدو االحتادات نا�س��طة يف مو�سوع ن�س��ر املعلومات، بيد اأن �س��عيها اإىل 
ن�س��ر املعلوم��ات ال ينبث��ق من هّم تطبي��ق قانون الو�س��ول اإىل املعلومات، 
ال��ذي يتجاهله معظمها متامًا، اإن مل يكن يعار�سه علنًا، بل من احلاجة 
اإىل اإثب��ات ح�سوره��ا وني��ل تاأييد النا���ص، مما يزيد من م�س��توى الدعم 

ل�سيا�ساتها وم�ساريعها.



I  22 اخلدمات العامة يف احتادات البلديات يف لبنان

ت�س��تعمل االحتادات له��ذه الغاية عادًة اأربع قنوات ه��ي: اأدوات التوا�سل 
االإلك��رتوين، واملطبوع��ات، واالإع��الم التقليدي، وتوفر امل�س��تندات عند 

الطلب:

االحتادات . 1 لدى  متزايد  اهتمام  ثمة  االإلكرتويّن:  التوا�سل  و�سائل 
اإلكرتونّيًا  ل� 73٪ منها بريدًا  اإن  التوا�سل االإلكرتويّن، حيث  بو�سائل 
على  و٪40   ،Gmail مثل  عام،  اإلكرتوين  بريد  على  يعتمد   ٪30(
بريد مرتبط بنظام اإلكرتوين خا�ص بالبلدية(، يف حن يبقى املوقع 
االأداتان  هما  الر�سمّية   Facebook ال�  و�سفحة  الر�سمّي  االإلكرتوين 
االإلكرتونيتان االأكرث ا�ستعمااًل )يف نحو 43٪ من االحتادات(، وال نرى 
   Twitter ،YouTube ك�  الأدوات  ا�ستعمااًل  فقط )٪5(   اإال يف حالتن 
 )٪13,5( احتادات  اأربعة  ا�ستعمال  اأي�سًا  ُيلحظ   .Instagramو
للتطبيقات االإلكرتونية على الهاتف الذكي. واجلدير بالذكر اأن هذه 
بلوائح  يخت�ّص  ما  يف  اأما  وحمّدثة.  فاعلة  هي  واالأدوات  ال�سفحات 
والهاتف   Mailing list االإلكرتوين  الريد  من  كلٍّ  عر  التوا�سل 
مع  االحتادات،  ِقبل 32٪ من  م�ستعملة من  فهي   SMS list اخللوّي 

اأف�سلية للوائح الهاتف.
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ر�سم تو�سيحي رقم 12: االحتادات واأدوات التوا�سل االإلكرتوين

مرة . 2 من  اأكرث  ن�سرات  ت�سدر  االحتادات  من  اإن٪30  املطبوعات: 
اعتمادًا  االأكرث  هي  ال�سكل  هي  الورقية  الطباعة  وتبقى  ال�سنة.  يف 
للن�سرات مرتافقة مع الن�سر االإلكرتوين )عادًة على موقع االحتاد( 
االإلكرتوين  بالن�سر  اكتفاًء  نرى  ال  بحيث  االحتادات،  من  عدد  يف 
االحتادات  من   ٪63 اأن  اإىل  االإ�سارة  مع  فقط.  واحدة  حالة  يف  اإال 
اأو  باالحتاد  للتعريف  اإما  كتّيبات  ب�سكل  اأخرى  مطبوعات  ت�سدر 
نادرة،  حاالت  ويف  تنموّية،  درا�سات  اأو  للمنطقة  دعائي  طابع  ذات 
املنطقة.  يف  االقت�سادية  للن�ساطات  ترويجية  ومن�سورات  خرائط 
اأما املن�سورات التي ترّكز على املعامالت االإدارية والقوانن وحقوق 

املواطنن فقليلة جّدًا.

االإعالم التقليدي: ت�ستعمل االحتادات البيانات ال�سحافية )٪78(، . 3
واللوحات   ،)٪84( والتلفزيون  الراديو  عر  االإعالمية  والطاّلت 
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ر�سم تو�سيحي رقم 13: االحتادات وو�سائل االإعالم  التقليدية

اإن املحتوي��ات االأك��رث �س��يوعًا هي: التعري��ف باالحتاد )تاريخ تاأ�سي�س��ه، 
مي��زات املنطقة... اإلخ.(، التعريف بالرئي���ص واأع�ساء املجل���ص، عر�ص 
اإىل املنا�س��بات. كم��ا  العام��ة  م�س��اريع االحت��اد ون�س��اطاته، الدع��وات 
ُي�س��ّجل، يف حال��ة التطبيق��ات االإلكرتوني��ة عل��ى الهاتف، وج��وُد اهتمام 
خا�ص بالتعريف باملوؤ�س�س��ات والن�س��اطات االقت�سادي��ة يف املنطقة. اأما 
يف م��ا يتعّل��ق بالط��اّلت االإعالمية، ف��اإن ا�س��تعمال ه��ذه االأداة يكون اإما 
لعر���ص امل�س��اريع واإظهار تقّدم عمل فيها، واإم��ا للرّد على حدث اأو جَدل 
طاول االحتاد. ونادرًا ما تلجاأ االحتادات اإىل اللوحات االإعالنية، ب�سبب 
كلفتها الباهظة، فتكتفي بو�سائل االإعالم املحّلية كاأن تعّلق الدعايات يف 

اأماكن �سّتى ترويجًا ملهرجان اأو ما �سابه.

لكن املالحظ، باالإجمال، هو اأن االأدوات االإلكرتونّية فتحت املجال اأمام 
اأنواع جديدة واأكرث ديناميكّية يف التوا�سل مع النا�ص باإيجادها م�ساحات 
للتعلي��ق وتق��دمي ال�س��كاوى والطلب��ات، م��ا اأّدى اإىل تنام��ي  اخلدم��ات 

االإدارّية االإلكرتونّية.

توؤّمن  	 اأنها  االحتادات  جميع  توؤّكد  الطلب:  عند  امل�ستندات  توفري 
امل�ستندات لكّل من يطلبها، لكنها، يف الغالب، ال تقّدم للعموم منها 
اإال القليل، فال تن�سر �سوى 10٪ من املعلومات التي تتعّلق مبوازانتها 
وقراراتها، ال بل اإّن عدد االحتادات التي تنظر اإىل القانون اجلديد 

نظرًة ايجابية ال يتعّدى ال� ٪12.
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امل�ستندات التي ميكن احل�سول عليها مبا�سرة عند الطلب 
)بالت�سل�سل(:

1. القرارات الوزارية والتعاميم واملرا�سيم.
2. دفاتر املناق�سات.

3. قرارات جمل�ص االحتاد.
4. قرارات رئي�ص االحتاد.

5. قطع ح�ساب املوازنة ال�سنوية.
6. املوازنة ال�سنوية.

ل��دى  التف�سيلّي��ة  املوازن��ات  وقطوع��ات احل�س��اب  تق��دمي  اأن  ن�سي��ف 
االحت��ادات يتّم عند الطلب وقد ُي�سار اإىل ن�س��رها عر قنوات التوا�سل 
االإلك��رتويّن. لك��ن ذلك نادرًا ما يح�سل ما يطرح عالمة ا�س��تفهام حول 

�سفافّية اأداء االحتادات، ب�سكل عاّم. 

امل�س��اركة هي ال�س��ّق االآخر للتوا�سل مع النا���ص. واملق�سود بامل�ساركة اأو، 
باالأحرى، الت�س��اركية كلُّ عمل ُي�س��رك النا���ص يف قرارات االحتاد بحيث 
يت�س��ّنى له��م اإب��داء ال��راأي يف تطوي��ر اأي  م�س��روع اأو خط��ة اأو �سيا�س��ة، 
واإن مل يكون��وا ج��زًءا مبا�س��رًا من اأخ��ذ القرار. اإننا نرّك��ز، بنوع خا�ص، 
 town hall( عل��ى �س��رورة م�س��اركة النا���ص يف لق��اءات عام��ة مفتوح��ة
meetings( يك��ون اله��دف منه��ا مناق�س��ة عم��ل االحت��اد، ف�س��اًل ع��ن 

اإ�س��راك اأ�س��خا�ص يف جل��ان االحت��اد ب�سفة اأع�س��اء يتداول��ون يف عمل 
اللجان املتخ�س�سة اإىل جانب اأع�ساء جمل�ص االحتاد. 

يختل��ف واق��ع امل�س��اركة من الناحّي��ة القانونّي��ة اختالفًا جذري��ًا عن واقع 
ن�سر املعلومات، وهي تغيب عمليًا عن القوانن اللبنانّية، بوجه عاّم، وعن 
القوانن التي ُتعنى بعمل االإدارات املحلّية، بوجه خا�ّص، على عك�ص الكثر 
م��ن الدول املتقّدمة والنامية التي اأدخلت جتربة امل�س��اركة عر اللقاءات 
املفتوحة واملرتفات وغرها من اأ�س��اليب اإ�س��راك النا�ص وقوننتها.26 غر 
اأن ذلك مل مينع منّوها منذ ت�سعينيات القرن املا�سي يف جتارب االإدارات 
املحلّي��ة يف لبنان. وقد كان للمنظمات الدولّية واجلهات املانحة اأثٌر كبٌر 
يف اإر�س��اء ه��ذه الظاه��رة، اإذ اإن م��ن عادتها اأن ت�س��رتط لتق��دمي الدعم  
والتمويل الالزمن اعتماد اآليات ت�ساركية يف تطوير اأي م�سروع. من هذه 
الزاوية، ي�س��ّكل امل�سار الت�ساركّي �سمانًا ال�س��تدامة امل�سروع. لكن انت�سار 
هذه الظاهرة ال ُيعزى اإىل تدّخل اجلهات املانحة وح�س��ب، بل اإن كثرين 
م��ن اأع�ساء االإدارات املحلّية، اأي�سًا، عرفوا هذه التجارب يف بالد اأخرى 

واأدركوا اأهمّيتها وعملوا على اإدخالها يف عمل اإدارتهم.

البلديات  قانون  االتحاد، يعطي  اأع�ساء  ت�سكيل لجان من غير  اإمكانية  26  ف�ساًل عن 
ح�سور  اإلى  �سخ�ص  اأي  دعوة  حق  المحلية  االإدارة  في  التنفيذية  ال�سلطة  رئي�ص 

اجتماع المجل�ص لال�ستماع اإليه )المادة 35، فقرة 2(.

لئ��ن �س��ّح اأننا ن�س��هد منوًا متزايدًا لقنوات امل�س��اركة، م��ن لقاءات عامة 
واإ�س��راك للنا���ص يف جل��ان االحت��اد، ف��اإن ع��دد االحت��ادات الت��ي تعتمد 
امل�س��اركة الفعلي��ة ال يتع��ّدى الن�س��ف، اإن 51٪ منها يعق��د لقاءات عامة 
ملناق�سة امل�ساريع واالأعمال مع النا�ص واأخذ اآرائهم )43٪ من االحتادات 
يقيم اأكرث من لقاء يف ال�سنة و11٪ ينّظم اجتماعًا عامًا مرة يف ال�سنة(. 
وتختل��ف اأحج��ام هذه اللقاءات ب��ن االحتادات: ففي ح��ن يجمع ممثلو 
احت��اد امل��ن االأعل��ى نح��و 1250 �س��خ�سًا، يجمع احتاد الهرم��ل نحو 20 
�س��خ�سًا. اأم��ا يف م��ا يخ���صّ االإ�س��راك يف اللج��ان، فاإن ثل��ث االحتادات 
تقريب��ًا ي�س��رك اأ�س��خا�سًا خ��ارج اأع�س��اء االحت��اد غالبًا م��ا يكونون من 
اأ�سح��اب اخلرة املحلين، اأو ممثلن لهئيات املجتمع املدين واالأهلي، اأو 
اأع�س��اء يف اإدارات االحت��اد اأو اإح��دى البلديات، كما قد ُيدعى يف حاالت 
اأقّل اأ�سخا�ص من القطاع اخلا�ص واالإدارات املركزية. يف ثلث احلاالت، 
ي�سّكل االأع�ساء اخلارجيون اأقل من ربع اأع�ساء اللجان، ويف الثلث االآخر 
اأكرَث من ن�سف اأع�ساء اللجان. هذه االأرقام تطرح ت�ساوؤالت ب�ساأن نظرة 
االحتادات وطريقة فهمها مل�ساألة امل�ساركة والغاية منها، و�سُبل تطويرها 

وحت�سن فعاليتها بحيث ت�سمل عددًا اأكر من النا�ص.

Rasem Tawdihi 14: 
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بع�س التجارب املمّيزة الحتادات البلديات يف تقدمي اخلدمات العامة
يف ال�سرطة وال�سالمة العامة

 اإدارة ال�سري على الطرقات االأ�سا�سّية بني بلدات االحتاد
يف حن ترّكز ال�سرطة البلدّية على اإدارة ال�سر �سمن نطاق بلدياتها، تبقى الطرقات االأ�سا�سّية التي تربط البلدات بع�سها ببع�ص خارج اهتمام 

ال�سرطة البلدّية. من هنا داأب احتاد بلديات �ساحل الزهراين على تخ�سي�ص بع�ص عنا�سر �سرطته الإدارة ال�سر على هذه الطرقات.

 تطبيق اإلكرتويّن للحر�س
جنح احتاد بلديات جبل ال�س��يخ يف توظيف 16 حار�س��ًا ليليًا يف جهاز ال�س��رطة، كما قام با�س��تحداث تطبيق على الهاتف الذكي ميكنه من 

حتدي��د مه��اّم احلر���ص ومتابعة حركتهم ودواماتهم واأماكن تواجدهم. هذا التطبيق ي�س��مح ملختلف الف��رق بتحديد اخلطر وطلب الدعم من 
املخت�سة. اجلهات 

 وحدة اإدارة املخاطر واحلّد من الكوارث
تهدف هذه الوحدة اإىل تاأمن اإطار تن�سيقّي وتخطيطّي وتدريبّي يعمل الإدارة املخاطر والتجاوب ال�سريع يف حال وقوع كوارث طبيعّية اأو ذات 
طابع اأمنّي. تقوم هذه الوحدة على مبداأ جمع االأفرقاء املعنيّن، من دفاع مديّن واإ�سعاف و�سرطة وقوًى اأمنّية وجهاٍت طبّية ومتطوعن، بغية 

التن�سيق وو�سع اخلطط واإقامة املناورات والتدريبات لهذه امل�سائل. وهو ما با�سرت به احتادات اأخرى على م�ستوى اجلنوب )احتاد بلديات �سور، 
على �سبيل املثال(.

يف التوا�سل مع النا�س

 ن�سر جميع املعلومات
بالرغم من حتّفظ العديد من االحتادات على ن�سر بياناتها املالّية، نرى روؤ�ساء بع�ص االحتادات ي�سّددون على اأهمّية ال�سفافّية واعتمادها 

�سعارًا اأ�سا�سّيًا لعملهم، كاحتادات بلديات جبل ال�سيخ، واحتاد ال�سنّية اللذين يقومان بن�سر جميع قراراتهما ف�ساًل عن موازناتهما وح�ساباتهما 
القطعية ومناق�سات امل�ساريع املنوّي تنفيذها مع دفاتر �سروطها، واأ�سماء املتعهدين املتقدمن لها، واملبلغ املقّدم من املتعهد الفائز، اإما على 

�Facebook �سفحة االحتاد الر�سمية اأو على ال�

 تطوير اخلدمات االإلكرتونّية
ت�سمح ثمانية احتادات بتقدمي طلبات معامالت عر مواقعها االإلكرتونّية )احتاد بلديات الدريب االأو�سط - عكار، احتاد بلديات ال�سّنية، احتاد 
بلديات املنية، احتاد بلديات ك�سروان-الفتوح، احتاد بلديات جبل عامل، احتاد بلديات �ساحل الزهراين، احتاد بلديات اإقليم التفاح - النبطية، 

احتاد بلديات ق�ساء �سور، علمًا باأن االحتادات املذكورة تتباين حجمًا وِقَدمًا واإمكانات. 

 تخ�سي�س اإدارة للتوا�سل مع النا�س
�ست بع�ص االحتادات كالفيحاء، و�ساحل الزهراين، والعرقوب، والدريب الغربي، وحدات يف اإداراتها تتوىّل مهام التوا�سل مع النا�ص  خ�سّ

وتوفر املعلومات.
يف اإدارة النفايات

 التخطيط الت�ساركّي
قّدم احتاد بلديات �سور مثااّل ُيحتذى يف اإدارة ملف النفايات ال�سلبة من خالل مكتبه الفني، الذي كان وال يزال ي�سرف على مركز املعاجلة 

والفرز يف منطقة »عن بعال«، كما كان لالحتاد املذكور دور مهم يف تنظيم اجتماعات تن�سيقية مفتوحة بن جميع اجلهات املعنّية وامل�ساعدة يف 
القطاع، كاملنّظمات الدولية واجلمعيات املحّلية والبلديات، من اأجل و�سع خطة متكاملة الإدارة النفايات يف االحتاد، وغالبًا ما ينجح يف توجيه 

التمويل نحو احلاجات واالأّوليات التي حّددها االحتاد.

 »احتاد احتادات« الإدارة النفايات
ا�ستطاعت احتادات كلٍّ من ال�سهل، وجبل ال�سيخ، وقلعة اال�ستقالل يف البقاع، بالتن�سيق الكامل يف ما بينها، اأن تتقّدم من اإحدى اجلهات الدولية 

بطلب متويل من اأجل اإن�ساء معمل فرز وت�سبيخ وفقًا ملعاير االختيار املو�سوعة، وقد جنحت بف�سل ت�سافر جهودها بالو�سول اإىل مبتغاها.
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ميكن حتقيقه وما ميّيز دور االحتاد من دور البلدّية. 

على م�ستوى الت�سّورات
اأك��رث م��ا يتجّلى دور الت�س��ّورات يف مو�سوع ن�س��ر املعلوم��ات، حيث نرى 
ع��ددًا من االحتادات مقتنعًا باأهّميت��ه و�سرورة الرتكيز عليه باعتبار اأن 
املعلومات حّق للنا���ص ون�سرها اآلّيٌة حت�ّس��ن امل�ساءلة، يف مقابل احتاداٍت 
اأخ��رى تواجه املو�سوع باحلذر والريب��ة، واأقلّيٍة ال تعرتف بجدواه اأ�ساًل، 
ب��ل تعت��ر ن�س��ر املعلومات موؤذيًا. م��ن املحتمل اأن يكون ال�س��بب يف جلوء 
االحت��ادات اإىل التالع��ب بحدود القانون هو هّم تي�س��ر االأعمال يف ظّل 
ب��طء الهيئ��ات الرقابّية على ال�سعيدي��ن الالح�سري واملرك��زي،28 كما 
اإن بع�ص الروؤ�س��اء يخ�س��ون، يف �س��عيهم اإىل اإيجاد احللول الراغماتّية، 
اأن ترتّد ال�س��فافية عليهم، اإذا ما عمد بع�ص االأ�س��خا�ص، مثاًل، انطالقًا 
من خلفية �سيا�س��ية اأو عائلية، اإىل ا�س��تخدام هذه املعلومات ملهاجمتهم 
ومالحقته��م قانوني��ًا. م��ن هن��ا كان روؤ�س��اء االحت��ادات، عل��ى اإقرارهم 
لون ح�سر املو�سوع  ب�سرورة تعريف املواطنن حقوقهم وواجباتهم، يف�سّ
يف اإجنازات احتاداتهم )عالمة 5/4 لناحية اأهمية ن�سرها(، وامل�ساريع 
امل�س��تقبلية )5/4,5(، والتحّدي��ات التنموي��ة يف املنطق��ة )5/4,5( بداّل 
م��ن ن�س��ر قراراته��ا وموازناته��ا وقطوع��ات ح�س��اباتها. هنا اأي�س��ًا ترز 
فروق��ات ب��ن االحتادات التي اأعط��ى بع�سها، كاإقليم اخل��روب، واملنية، 
وجزي��ن، واملن االأعلى، ورا�س��يا، عالم��ًة منخف�سة له��ذه الفكرة )5/1 
و5/2(. اأم��ا يف م��ا يخ���ص امل�س��اركة فالوا�س��ح اأن روؤ�س��اء االحت��ادات 
يف�سلون امل�س��اركة امل�سبوطة التي ت�س��تهدف اأ�سخا�سًا خمتارين، بدليل 
اإعطائه��م عالم��ة 5/5 لالجتماع��ات مع اأ�س��خا�ص حملي��ن ذوي خرة 
)مهند�سن، متخ�س�سن... اإلخ.(، وميلهم اإىل اإ�سراك العبن حملين 

اأ�سا�سين يف م�ساريع حمددة.

ًا باالإعالم  على م�س��توى االآليات واالأدوات، يبدي الروؤ�س��اء اهتمامًا خا�سّ
وقنوات التوا�سل االإلكرتوين باعتبارها قنواٍت فاعلة للو�سول اإىل النا�ص 
)5/4(، يف حن اأن املطبوعات هي قناة توا�سل )5/2.5( ت�س��ّكل نوعًا 
من االأر�سيف.29 واملالحظ هو اهتمام الروؤ�ساء باالجتماعات العامة من 
منطلق اعتبارها اآلية فّعالة للو�سول اإىل النا���ص. كذلك هم يختلفون يف 
تقييم اللقاءات املبا�سرة مع الرئي�ص مبوعد اأو بدونه، اإذ يعطيها بع�سهم 
عالم��ات عالي��ة جدًا فيما يعمد البع�ص االآخ��ر اإىل التقليل من اأهميتها، 
ومن الروؤ�س��اء، اأي�سًا، م��ن يقرتح قنوات اأخرى كالزيارات ال�س��خ�سية، 
واالت�س��االت الهاتفي��ة وح�س��ور املنا�س��بات، وكله��ا من قن��وات التوا�سل 
التقليدية مع النا���ص يف لبنان. هذا االختالف يوؤ�ّس��ر اإىل التباعد القائم 

الواحدة  النفقة  تتعدى  ال  كي  للنفقات  المفتعلة  التجزئة  هو  ذلك  على  مثاٍل  خير   28
ال�سقف الذي ي�سمح به القانون لل�سرف دونما حاجة اإلى موافقة م�سبقة من ِقَبل 

االأجهزة الرقابّية.
29  كما اأو�سح اأحد الروؤ�ساء: »النا�ص ال تقراأ«.

ا�ستنتاجات اال�ستطالع
يتن��اول ه��ذا الق�س��م م��ا يل��ي: 1( املعّوق��ات، عل��ى م�س��توى الت�س��ّورات 
دميقراطّي��ة  م�س��األة   )2 املجتمع��ّي؛  الفع��ل  ورّد  املوؤ�س�س��اتّية  والق��درة 
اخلدم��ة؛ 3( اأن��واع العالق��ات التي ترب��ط االحتاد بالالعب��ن االآخرين، 
م��ن بلدي��ات اأع�ساء، و�س��لطات مركزّية، و�س��ركاء من جمعي��ات وقطاع 
خا�ص، ومنظمات دولّية، ويختتم مبناق�س��ة اآف��اق االإ�سالحات القانونّية 
واملوؤ�س�س��اتّية م��ن اأج��ل المركزّي��ة اأك��رث فعالّي��ة يف تقدمي خدم��ة عادلة 

ودميقراطّية يف لبنان. 

يف املعّوقات 
ميكن القول، ب�سكل عام، اإن قدرة االحتادات على تاأمن اخلدمة مازالت 
ها. اإن ن�سبة االحتادات  متو�س��طة رغم الن�س��اط الكبر الذي يبديه بع�سُ
الت��ي تق��ّدم خدمات يف املج��االت الثالثة املذكورة ت��كاد ال تتعدى ن�سف 
ع��دد االحت��ادات: 54٪ م��ن احت��ادات العّين��ة يف قط��اع النفاي��ات، ٪59 
يف قط��اع ال�س��رطة وال�س��المة العام��ة، و43٪ يف قط��اع التوا�س��ل.27 من 
املمك��ن اأن تك��ون حداث��ة ع��دد كب��ر منه��ا اأحد االأ�س��باب الرئي�س��ة التي 
حت��ّد م��ن قدرتها عل��ى تقدمي اخلدمات، لك��ن توافر امل��وارد والعراقة ال 
يكفي��ان لتطوي��ر خدم��ات ه��ذه االحت��ادات اإذا ظّل��ت حت�س��ر دورها يف 
املتابع��ة والرقابة، مّتكلة على عمل اجله��ات املحلّية االأخرى، كالبلديات 

واملوؤ�س�سات اخلا�سة واجلمعيات.

القطاع��ات  اأجنزت��ه حت��ى االآن يف  م��ا  اإىل  تتف��اوت نظ��رة االحت��ادات 
املذك��ورة، اإذ ي��رى الروؤ�س��اء يف 75٪ م��ن االحت��ادات اأن فاعليته��م يف 
التوا�سل مع النا�ص يف مناطقهم جيدة، فيما يعتر اثنان منهم اأنها عالية 
جدًا )احتادا ال�سوف االأعلى و�ساحل الزهراين(. كذلك يف ما خ�ّص ن�سر 
املعلومات، يرى روؤ�ساء االحتادات اأن فاعليتهم مقبولة بل جيدة )اأعطوا 
متو�س��ط عالم��ة 5/3 عل��ى اأدائه��م يف ه��ذا املج��ال(. لك��ن 20٪ منه��م 
يعت��رون فاعليته��م حم��دودة وحتتاج اإىل جمه��ود اإ�سايف. اأم��ا يف قطاع 
ال�س��رطة وال�س��المة العامة فتبقى نظرة روؤ�س��اء االحت��ادات اإىل قدرتهم 
على تاأمن ال�سالمة العامة اأدنى من قطاع التوا�سل )5/2,8(، مع تفاوت 
وا�سح بن االحتادات )5/5 يف احتاد بلديات املن االأعلى مقابل 5/1,5 
يف احت��اد بلدي��ات ك�س��روان-الفتوح(. غ��ر اأن هن��اك وعي��ًا ظاهرًا لدى 
االحتادات يف ما يتعّلق بقطاع النفايات، حيث التجارب حديثة باالإجمال، 

بدليل اإعطاء روؤ�ساء االحتادات عالمة 5/4,5 الأهمّية القطاع. 

من الوا�سح، اإذًا، اأن االحتادات تعرتف لنف�س��ها بدور ريادّي يف م�س��األة 
اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة، فيم��ا يبق��ى هذا ال��دور اأقّل و�سوح��ًا بكثر يف 
م�س��األة تعزي��ز جه��از ال�س��رطة وتاأم��ن ال�س��المة العامة. اأم��ا يف جمال 
التوا�س��ل فالت�س��ّور يختلف من احتاد اإىل اآخر ب�س��اأن ما هو مطلوب وما 

�سفحة  اأو  اإلكترونّيًا  موقعًا  تملك  التي  االتحادات  ن�سبة  موؤ�سرًا   اعتمدنا  ما  اإذا   27
.Facebook
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خ��رة االحت��ادات املتزاي��دة يف امللف وحتدي��اِت اإدارته يدف��ع الكثر من 
الروؤ�س��اء اإىل االهتم��ام بالتقني��ات الف�سل��ى ملعاجلتها، كاإع��ادة التدوير 
والت�س��بيخ الهوائ��ّي وغره��ا م��ن التقني��ات الب�س��يطة، كم��ا مبقارب��ات 
 Anaerobic( تعتمد تقنّيات عالية للت�س��بيخ واإنتاج الطاقة من النفايات
Digestion, RDF, Biogas(، على ح�س��اب املح��ارق واملطامر ال�سحّية. 

واإذا كان ثمة قلق من املخاطر ال�سحّية والبيئية للمحارق )وهي مو�سوع 
جدل اإعالمّي �س��اخن( التي يعترها بع�ص االحتادات واقعًا المفّر منه،  
فاإن املطامر ال�سحّية مازالت كرة نار تتقاذفها بلديات االحتاد، راف�سًة 

 :Rasem Tawdihi 16اإقامتها يف نطاقها.
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ها مسؤولية بيئيّة واجتماعيّة يجب على االتحاد تحمل
االستفادة منها كفرصة مداخيل إضافيّة 
إشكاليّة تتخطى دور االتحادات وقدراتها 

 ر�سم تو�سيحي رقم 16:  ت�سّور روؤ�ساء االحتادات لدورهم 
يف اإدارة النفايات

على امل�ستوى املوؤ�س�ساتّي
نعني  بالقدرة املوؤ�س�س��اتّية قدرة موؤ�س�س��ة ما على ممار�سة دورها ب�سكل 
فاع��ل، وين��درج فيها، ب�س��كل ع��ام، كلٌّ م��ن: الهيكلّي��ة االإدارّي��ة واملوارد 
املادّي��ة، م��ن مالّية وغره��ا، واملوارد الب�س��رّية من حيث ع��دد املوظفن 

وو�سعهم الوظيفّي وامل�ستوى التدريبّي، وقدرتهم على التخطيط.

ي�س��ّكل �سع��ف املوارد املالّي��ة حتّديًا اأ�سا�س��يًاّ يف وجه تطوي��ر اخلدمات. 
وكم��ا راأين��ا يف التو�سي��ف الع��ام لواق��ع االحت��ادات حي��ث ي�س��ّكل �سعف 
املوارد املالّية �سعفًا بنيوّيًا حقيقّيًا بفعل احلاجة املتزايدة اإىل التوظيف 
واال�س��تثمار )يف قط��اع النفاي��ات، بن��وٍع خا���ص( واعتم��اد اآلي��ات تقنّية 
اأكرث حداثة )ال�س��ّيما يف جمال التوا�سل مع النا���ص(. اإن اإدارة النفايات 
ال�سلبة يف لبنان اليوم تتطّلب كلفة ميكن اأن تتخّطى، يف بع�ص االأحيان، 
جمم��ل موازن��ة االحت��ادات، التي يح��اول بع�سها تخّطي ه��ذا العقبة اإما 
بخ�سخ�س��ة بع���ص اأوج��ه اخلدمة اأو بالدخول يف �س��راكات م��ع القطاع 
اخلا�ص واجلمعيات، ما ي�سمح بتغطية بع�ص النفقات ويجعل االحتادات 
تعتم��د عل��ى دعم اجله��ات الدولّي��ة لتاأمن مداخي��ل اإ�سافّية ت�س��مح لها 
بالتوظيف واال�ستثمار، لكن مثل هذه االأبواب لتاأمن املداخيل االإ�سافّية 

تبقى موؤقتة وال ي�سّح الركون اإليها.

يف النظرة اإىل ال�ساأن العام بن من يرى يف ماأ�س�سة ال�سفافية والت�ساركية 
وحتقي��ق احلوكم��ة الر�س��يدة اآلّيًة لتح�س��ن العم��ل، ومن يرى اأن ال�س��اأن 
العام ُيبنى على العالقة ال�س��خ�سّية واملبا�س��رة بن امل�سوؤول والنا�ص؛ بل 
بن من يرى يف هذا االأخر نوعًا اآخرًا من العمل املوؤ�س�س��اتّي قائمًا على 
�ص والتجّرد، ومن يرى يف االحتاد امتدادًا للعمل البلدّي القائم  التخ�سّ
على التوا�سل املبا�سر. ميكن القول، باالإجمال، اإن الراغماتّية هي التي 
تطغ��ى عل��ى اأداء الروؤ�س��اء، الذي��ن غالب��ًا م��ا يعملون بح��ذر على خّطن 
متوازي��ن: االإبقاء على قنوات التوا�سل التقليدية من جهة، واالإفادة من 
القنوات اجلديدة، من جهة اأخرى، مبا يحفظ لالحتاد قدرة عالية على 
ال�سب��ط، كاجتماع��ات االخت�سا�سي��ن، واللقاءات حول م�س��روع معّن، 

ون�سر املعلومات عر االإعالم وقنوات التوا�سل االإلكرتوين.

يف ال�س��ياق نف�س��ه، ت��رز ت�س��ّورات متباين��ة ح��ول اإدارة جهاز ال�س��رطة 
ودورها، حيث نرىِ بَه تعادٍل يف ن�س��ب روؤ�س��اء االحتادات الذين يريدون 
تطوير ال�س��رطة على م�س��توى االحتاد وبن من يريدون ح�سر دورها يف 

التن�سيق بل واإلغاءها كلّيًا.
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طرح التخصصيّة على مستوى شرطة االتحاد
حصر وظيفة الشرطة باالتحاد ووظيفة الحرس بالبلدية
حصر وظيفتي الشرطة والحرس باالتحاد

ة صرفعالقة شرطة االتحاد  بشرطة البلديات األعضاء هي تنسيقي
مع إلغاء شرطة االتحاد

ر�سم تو�سيحي رقم 15: دور �سرطة االحتاد بح�سب روؤ�ساء االحتادات

اأما يف ما يخ�ّص اإدارة النفايات ال�سلبة فاالهتمام يبدو وا�سحًا باإيجاد 
احللول، ملا باتت ت�سّكله النفايات من خطر على م�ستوى ال�سحة والبيئة. 
ولئن اأمكن اأن يتحّول هذا الو�سع ال�ساغط اإىل عبء �سيا�سي يجعل من 
النفاي��ات م��ادة د�س��مة يف متن��اول املعار�س��ة املحلّي��ة للني��ل من جمل���ص 
االإدارات املحلّي��ة، فم��ن غ��ر امل�س��تبعد اأي�س��ًا اأن ي�سبح فر�س��ًة جديدة 
لالحتادات و�س��اهدًا �س��اطعًا على اإجنازات اإداراتها، علم��ًا باأن النظرة 
اإىل طريق��ة التعاط��ي م��ع املل��ف تختل��ف من رئي���ص احت��اد اإىل اآخر. اإن 
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م��ن العقب��ات ال�سيا�س��ية، اأي�س��ًا، �سعف املوارد الب�س��رّية ال��ذي حّد من 
الق��درة عل��ى تق��دمي اخلدم��ات يف الوق��ت الذي ت��زداد في��ه احلاجات، 
خ�سو�سًا يف املجاالت التالية: ال�س��رطة، واإدارة امل�س��اريع، والتوا�سل مع 
النا���ص. تعمد االحتادات ب�س��كٍل عاّم اإىل تخطي النق�ص باالعتماد على 
جهد الرئي�ص نف�سه واأع�ساء املجل�ص اأو املتطّوعن، خ�سو�سًا يف امل�سائل 
االإدارّية من دون اأن ي�سكلوا بال�سرورة جلانًا متخ�س�سة ت�سّم متطّوعن 
حملي��ن م��ن ذوي اخلرات. مثااًل، ُيعتر معظم الروؤ�س��اء يف االحتادات 
فاعل��ن يف جم��ال اإدارة النفايات )52٪(، لكن عدد العاملن يف القطاع 
ه��و غ��ر كاٍف لالإدارة ال�س��ليمة للقطاع. اأما يف م��ا يخ�ص حجم العديد 
املطلوب، فيعتر 17٪ من روؤ�س��اء االحتادات الفاعلة يف هذا القطاع اأن 
هن��اك حاج��ة اإىل اأكرث من العدد احلاىّل، فيم��ا اأّكد 33٪ منهم احلاجة 
اإىل �سع��ف الع��دد احلايّل. لك��ن 17٪ اأعربوا عن توّجهه��م اإىل تخفي�ص 
ع��دد موظفيه��م احل��ايّل يف القط��اع، ومرتب��ط مبحدودّي��ة االإمكان��ات 
املوؤ�س�س��اتية، يف الدرج��ة االأوىل. يبل��غ عدد املوظف��ن الثابتن يف جممل 
قط��اع النفاي��ات 23 موظفًا )منهم 14 يف احتاد ال�س��وف االأعلى وحده( 
اأم��ا ع��دد املياومن فه��و 123 )56 منه��م يف احتاد املني��ة و25 يف احتاد 
ال�سوف-ال�س��ويجاين(. ه��ذا التباي��ن يرتب��ط طبعًا مب��دى اأهمية الدور 
الذي توؤديه االحتادات يف اإدارة النفايات. من جهة اأخرى، لي�س��ت اإدارة 
النفاي��ات اإدارة م�س��تقّلة ب��ل هي، يف اأغلب االأحيان �س��اأن يتواّله الرئي���ص 

مبا�سرة وي�سانده فيه موظفون يختارهم من اأجهزة االحتاد نف�سه.
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الحاجة إلى زيادة عدد 
الموظفين الحالي

الحاجة إلى ضعف 
عدد الموظفين الحالي

 الحاجة إلى تخفيض
عدد الموظفين الحالي

ر�سم تو�سيحي رقم 17: احلاجة اإىل التوظيف الإدارة النفايات ال�سلبة

يف قطاع ال�س��رطة، �س��هدنا يف ال�س��نوات القليلة املا�سية زيادة كبرة يف 
عدي��د ال�س��رطة يف االإدارات املحلّية م��ن اأجل مواكبة الزيادة ال�س��ّكانّية 
الناجت��ة م��ن حجم النزوح ال�س��ورّي، وم��ازال 52٪ من االحت��ادات التي 
لديها جهاز �س��رطة يعتر اأن عديد ال�س��رطة لديه غ��ر كاٍف، فيما يرى 
10٪ منه��ا اأن احلاج��ة تتج��اوز �سعف العدد احلايّل. علم��ًا باأن احلاجة 
اإىل جه��از �س��رطة عري���ص ق��د ال تك��ون دائم��ة، ب��ل مرتبط��ة بالظروف 

االأمنّية وال�سيا�سّية.

يف م��ا يتعّل��ق بالتوا�س��ل، نرى لدى االحت��ادات املتجاوب��ة )22 احتادًا من 
اأ�سل 37 اأي 60٪ تقريبًا(، تعددًا يف اجلهات املوكلة اإليها هذه امل�سوؤولية: 
موظ��ف يف االحت��اد، وح��دة اإداري��ة، ع�س��و يف جمل���ص االحت��اد، اأو جه��ة 

خارجية مدفوعة االأجر. ويف الوقت الذي تعمل بع�ص االحتادات حتى من 
دون بري��د اإلك��رتوين )ومنها بل وم��ن دون هاتف ثابت لدى 8٪ منها - اأو 
ًا بها ووحداٍت  فاك�ص، 55٪(، جند احتادات متلك نظامًا اإلكرتونّيًا خا�سّ
متخ�س�سًة الإدارة التوا�سل مع النا�ص. لكن املالحظ هو اأن الوعي الأهمية 
التوا�سل يف تزايد بدليل اأن 10٪ من احتادات العّينة يعّر عن حاجته اإىل 
التوظي��ف يف هذا املج��ال، رغم وزن احلاجات االأخ��رى. وهناك ٪13.5 

فقط من االحتادات التي لديها جلان للتوا�سل مع النا�ص.

ر�سم تو�سيحي رقم 18: اجلهة امل�سوؤولة عن التوا�سل مع النال�س

ف�ساًل عن �سرورة التوظيف وتطوير الهيكلّية االإدارية، اأعربت االإدارات 
املحلّية عن �سعيها اإىل التدريب لتنمية الكفاءات واخلرات لديها، مما 
يحظى باهتمام خا�ص من قبل جهات عديدة، كالوزارات، واجلمعيات، 
واجله��ات الدولّي��ة، واملكاتب احلزبية لل�س��وؤون البلدية. لكن االحتادات 
ت�س��تكي م��ن ع��دم كفاي��ة ال��دورات التدريبي��ة املقّدم��ة م��ن ِقَب��ل ه��ذه 
اجله��ات لتاأهي��ل االأع�ساء واملوظفن ب�س��كل منا�س��ب وم�س��تدام. ثم اإن 
جم��االت التدري��ب تختلف من قطاع اإىل اآخر؛ فالدورات التدريبية التي 
تقدمها قوى االأمن الداخلي يف قطاع ال�س��رطة وال�س��المة العامة لي�ست 
اإلزامي��ة وال كافي��ة اأ�س��اًل الأنه��ا ال تعن��ى �س��وى باجلان��ب االأمني )حمل 
ال�س��الح واالن�سب��اط( وال تاأخذ يف االعتبار خ�سو�سّية �س��رطة االحتاد 
الت��ي تق��وم بدور اأو�س��ع، كم��ا اإن التدري��ب يبقى متقّطعا وغ��ر منتظم، 
يح�سل بن مرة يف ال�س��نة ومرة كل �س��نتن اأو5 �س��نوات. يقوم التدريب 
بن�سبة 35٪ على التعريف بالقوانن واالآليات االإدارّية املرعّي اإجراوؤها، 
و32٪ عل��ى التعريف باأ�س��اليِب التوا�سل مع النا���ص، و16٪ على تقنّياِت 
ح��ّل النزاعات،  و24٪ على اأبرز ما يواجه املنطقة من تهديدات اأمنّية. 
وتق��وم وزارة الداخلّي��ة والبلدي��ات باملجه��ود االأكر يف عملي��ة التدريب 
)35٪(، تليه��ا اجله��ات امل�س��تقّلة غر احلكومّية )ح��وايل 11٪(. ولئن 
كانت االحتادات، يف جمملها، ت�سّدد على �سرورة تدريب �سرطتها، فاإن 
نق��اط االخت��الف بينه��ا تتمحور حول م�سم��ون ال��دورات التدريبية، اإذ 
يوؤك��د بع�سها اأهمية اإدارة احلاالت الطارئة واالأزمات )كوارث طبيعية، 
اأعم��ال  اإرهابي��ة،  اأو ع�س��ائرّية، عملي��ات  نزاع��ات طائفّي��ة، �سيا�س��ّية 
جرمي��ة... اإل��خ.(، فيم��ا يعت��ر البع�ص االآخر اأن التح��دي االأكر هو يف 
حتديد اأُطر عمٍل موّحدة واآلياٍت م�س��رتكة ل�س��رطة االحتاد. وعلى وجه 
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االإجمال، فاالحتادات ال تنظر اإىل �سرطتها كقوة اأمنية بل كقوة داعمٍة 
وم�ساعدٍة الأجهزة االأمن املركزية.

يف قط��اع اإدارة النفاي��ات، ال يتواف��ر اأي تدريب مُماأ�س���ص. لكن م�س��اريع 
التعاون الدويّل تعّو�ص عن ذلك جزئيًا باإيجادها م�ساحة لنقل اخلرات 
والتعّل��م، اأكرث االأحيان. اأما يف ما يخ�ّص التوا�سل مع النا���ص فال يجاوز 
العم��ل ح��ّده االأدنى كاإدارة مواق��ع التوا�سل االإلكرتونّي��ة التابعة لالحتاد 
وتنظي��م االجتماع��ات العام��ة، مم��ا يتطّل��ب تدريب��ًا متخ�س�س��ًا ح��ول 
التقنيات االإلكرتونية واالآليات الع�سرية للتوا�سل مع النا���ص واإ�س��راكهم 

يف �سنع القرار. 

ُيعت��ر وج��ود اخلط��ط والروؤى م��ن اأهم العوام��ل املوؤ�س�س��اتّية التي تدفع 
يف اجت��اه تطوي��ر اخلدمة، اإذ ت�س��مح بربط االأه��داف باملوارد الب�س��رّية 
واالإمكانات املادّية. ويف لبنان، ن�سهد تزايدًا يف عدد اخلطط، ال�سّيما يف 
االإدارات املحلّي��ة، وذلك نتيجة تزايد الوعّي املوؤ�س�س��اتّي لهذه االإدارات، 
ودف��ع اجلهات واملنظمات الداعمة التي بات��ت تربط متويلها اأكرث فاأكرث 

بتوافر اخلطط املذكورة.   

الإدارة  خط��ًة  االحت��ادات  ل��دى  اأن  يعلن��ون   )٪67( الروؤ�س��اء  معظ��م 
النفاي��ات، ون�سفه��م يعتر هذه اخلطة متط��ّورة وكافية. اأما االحتادات 
التي لي���ص لديها خطة فهي يف �سدد اإعدادها، با�س��تثناء احتادين اثنن 
)5.5٪(. واجلدي��ر بالذك��ر اأن م��ن ميلك��ون خطة هم الذين ا�س��تعانوا 
بخراٍء )27٪( وجهاٍت دولية )24٪( و�سركاٍت خا�سة )24٪(، واأي�سًا، 

بوزارة البيئة )٪14(.

يف قط��اع ال�س��رطة وال�س��المة العامة، �س��ّجل 35٪ فقط م��ن االحتادات 
التي لديها جهاز �س��رطة وجود ت�سّور عام للتعاطي مع حتّديات القطاع 
وتطويره. هذه اخلطط والت�سّورات ترّكز ب�س��كل اأ�سا�س��ي على التن�س��يق 
م��ع الق��وى االأمنّية والدوريات )الليلّية، بن��وٍع خا�ص( مبو�سوع النازحن 
من �سوريا؛ ويف بع�ص االحتادات �سعي اإىل زيادة عديد ال�سرطة وتركيب 

�سبكات كامرات مراقبة وو�سع خطة طوارئ وخطة لتنظيم ال�سر.
Rasem Tawdihi 19: 
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ر�سم تو�سيحي رقم 19: تفاعل ال�سكان مع مو�سوع النفايات

يف جم��ال التوا�س��ل، تتف��اوت املقارب��ات واالأولّي��ات ما بن اإن�س��اء مواقع 
ر�س��مية  جمموع��ة  وفت��ح  ر�س��مية،   Facebook و�سفح��ات  اإلكرتوني��ة 
 Facebook واإذا كان املوقع و�سفحة .WhatsApp لالحتاد على تطبيق
ميّث��الن احل��ّد االأدن��ى املقب��ول للتواج��د االإلك��رتوين وبطاق��ة التعري��ف 
االأوىل ع��ن اأّي موؤ�س�س��ة اأو منظم��ة اليوم، فاإن التطبيق��ات االأخرى باتت 
اأداة ع�سرّية للتفاعل مع النا���ص ون�س��ر املعلومات وا�س��تقبال �س��كاواهم 
وطلباتهم، بعك���ص جمموعات ال�WhatsApp التي، بالرغم من ت�سهيلها 
التوا�س��ل املبا�س��ر، تبق��ى �سمن ا�س��تهداف موّجه وحم�س��ور، وال تخدم 

ن�سر امل�ستندات وال امل�ساركة يف �سنع القرار.

على م�ستوى رّد الفعل املجتمعّي
توؤّث��ر طريق��ة تعاط��ي النا���ص مع امل�س��اريع الت��ي تطرحه��ا االحتادات يف 
اأداء ه��ذه االأخ��رة. هذا التعاطي يندرج يف ثالث��ة اجتاهات. اأواًل: يغيب 
اهتمام النا�ص باخلدمة ما ي�سعف عزمية االحتاد و�سعيه اإىل تطويرها. 
ثانيًا: يبدي النا�ص اهتمامًا عر امل�ساءلة اأو عر تقدمي خدمات موازية، 
م��ا ي�سع االحتادات حتت ال�سغط ويدفعها اإىل اإيجاد احللول والتن�س��يق 
م��ع املب��ادرات القائمة. يرز هذان الواقعان يف جم��ايل التوا�سل واإدارة 
النفاي��ات ال�سلبة اللذين �س��بق التط��ّرق اإليهما. ثالث��ًا: توؤّثر اخلدمة يف 
العالق��ات القائمة ب��ن القوى االجتماعّية وال�سيا�س��ّية وما ين�س��اأ بينهما 
م��ن توازن��ات، كم��ا تتاأّث��ر باالأّولي��ات والت�س��ّورات والع��ادات املحلّي��ة. 
خال�سة القول، اإن تقدمي اخلدمة العامة لي�س��ت جمرد عملية تقنّية، بل 
ه��ي م�س��احة ُتعاد فيها �سياغ��ة العالقات، اأو تثبيتها اأو ماأ�س�س��تها، على 

م�ستوى املجتمع املحّلي.

يالحظ اأن روؤ�س��اء االحتادات ي�سعون عدم اكرتاث النا�ص لعمل االحتاد 
عل��ى راأ���ص التحدي��ات يف امل�س��ائل التوا�سلي��ة، ال�س��ّيما واأن البلدية هي، 
تاريخيًا، االإدارة املحلية التي يتوّجه اإليها النا���ص قبل �س��واها، ويتابعون 
عملها عن كثب بو�سفهم ناخبن مبا�سرين، وما تلك هي احلال بالن�سبة 
اإذا كان كب��رًا. لك��ن اهتم��ام النا���ص يف مل��ف  اإىل االحت��اد، ال�س��ّيما 
اإدارة النفاي��ات �س��ديد، وثم��ة حتركات للمجتمع االأهل��ي اأو املدين، بهذا 
اخل�سو���ص، من حماوالت �سغط و�س��عٍي اإىل ال�س��راكة واإعداد البدائل، 

يف 51٪ من االحتادات.
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م��ن ناحي��ة اأخ��رى، توؤّث��ر امل�سال��ح ال�سيا�س��ّية واالجتماعّي��ة يف تطوي��ر 
اخلدم��ات العام��ة وتوزيعه��ا، اإىل ح��ّد بعي��د، وخ�سو�س��ًا يف بل��د يعاين 
اأزم��ات بنوّي��ة حادة كلبنان: اإن ق��رب على االإدارات املحلّية من النا���ص 
والعالق��ة املبا�س��رة معه��م واحل�س��ابات االنتخابي��ة ت��وؤدي اأحيان��ًا اإىل 
واحلوكم��ة  الع��ام  ال�سال��ح  ح�س��اب  عل��ى  االأ�س��خا�ص  بع���ص  مراع��اة 
الر�سيدة. ويف حن اأن 32٪ من االحتادات التي اأجابت عن ال�سوؤال يرى 
اأن ال تاأثر لل�سيا�س��ة يف ملف النفايات، يرى بع�سها االآخر اأن لل�سيا�س��ة 
دورًا اإيجابّي��ًا يف ت�س��هيل التوا�س��ل م��ع ال�س��لطات املركزي��ة واملجتم��ع 

املحلي، وتاأمن م�سادر التمويل.

عل��ى طرٍف نقي�ص، ترى االحت��ادات يف التدخالت ال�سيا�س��ّية واجِلهوّية 
املحلّية اأثرًا �س��لبيًا يف عمل ال�س��رطة وقدرتها على قمع املخالفات، علمًا 
ب��اأن االإجاب��ات متباينة للغاية )بن 5/1 و5/5 للتاأث��ر العام، وبن 5/0 

و5/4 بخ�سو�ص القدرة على قمع املخالفات(.

ه��ذه العالقة املعّقدة مع القوى ال�سيا�س��ّية واالجتماعّية امل�س��يطرة يجب 
ُتفهم على م�ستوين. اأواًل: العالقة املعّقدة بن القوى ال�سيا�سّية واالإدارات 
املحلّية يف لبنان؛ فمن جهة، حتاول القوى ال�سيا�سّية ال�سيطرة على قرار 
هذه االإدارات يف االنتخابات وتاأدية دور الو�س��يط مع االإدارات املركزية. 
وم��ن جه��ة ثانية، م��ازال عدد من الوجه��اء املحلين القائم��ن على هذه 
االإدارات يتمت��ع  بقدر ال باأ���ص به من اال�س��تقاللية وال�س��لطة التقريرية. 
ثاني��ًا: العالق��ة م��ع املواطن��ن وحقه��م يف امل�س��اءلة واملحا�س��بة من اأجل 
حتقي��ق حك��م ر�س��يد، ما يط��رح على االحت��ادات حتّدي��ًا اإ�سافي��ًا جلعل 

اخلدمة اأكرث عدالة ودميقراطية.
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 يف الدميقراطّية والعدالة االجتماعّية 
يف تاأمني اخلدمة

يف عمل االحتادات اليوم مروحٌة وا�س��عة من قنوات التوا�سل التي ُتعتمد 
ملخاطبة النا���ص والتوا�سل معه��م: اأدوات اإلكرتونّية، مطبوعات، اإعالم، 
لقاءات عامة، م�ساركة النا�ص يف اللجان... اإلخ.، لكن ال�سوؤال االأ�سا�سّي 
الذي ُيطرح هنا يتعّلق بنوع امل�س��اركة و�س��روطها. ه��ذه االأدوات تخ�سع، 
يف الدرجة االأوىل، ملنطق دعائّي يرز ن�ساط االحتاد وفاعلّيته وح�سوره. 
فتك��ون امل�س��اركة بالتلّق��ي واأخ��ذ العل��م، م��ع �سعوب��ة التدقيق يف م��ا يتّم 
طرحه، فحتى اليوم ال تعتر ال�سفافّية من اأّوليات معظم االحتادات، بل 
اإن بع�سه��ا ال يتوان��ى عن الت�سريح باأن الو�سول اإىل املعلومات واإ�س��راك 

النا�ص يف عمل االحتاد يحّدان من فاعليته.

م��ن هن��ا تط��رح ت�س��اوؤالت حول فر���ص تطبيق ه��ذا القانون، ال�س��ّيما يف 
ظ��ل المب��االة الغالبّية الق�س��وى من روؤ�س��اء االحتادات ب��ه، على الرغم 
م��ن ح��ّث وزي��ر الداخلي��ة والبلدي��ات االإدارات املحلية عل��ى تطبيقه من 
خالل التعميم رقم 13236 تاريخ 6 اأيلول 2017. مازال فهم االحتادات 
لل�سفافية، يف الواقع، متاأّثرًا بثقافة العمل املّتبعة يف البلديات والتي تقوم 
عل��ى التوا�س��ل الع�سوّي واملبا�س��ر مع النا���ص، حيث ال وج��ود للمواطن-
الفرد كوحدة �سيا�س��ية م�س��تقلة ذات حقوق وعليها واجبات يف عالقتها 
م��ع االإدارة املحلّي��ة الت��ي تنتخبها، واإمنا لع�سٍو اأو ممّث��ٍل جلماعة حملّية 
)عائل��ة، طائف��ة، حزب... اإلخ.( تربطها بها عالق��ة حتالف اأو خ�سام. 
من هنا، تعمل معظم االإدارات املحلية كما لو كانت حوكمات مغلقة قائمة 
عل��ى وجه��اء حملّين والعبن �سيا�س��ّين واقت�سادّين يحملون م�س��روعًا 
 تنموّيًا ملنطقتهم اأو يتقا�سمون مواردها تقا�سمهم ملغامن الفوز االنتخابّي. 

ر�سم تو�سيحي رقم 20: مدى تاأثري ال�سيا�سة يف قطاع النفايات )ن�سبة االإجابة %62(
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ويف احلالتن، ميّثل و�سول النا�ص اإىل املعلومات اإمكان م�ساءلة ومطالبة 
بالتغي��ر. غر اأن ع��ددًا متزايدًا من امل�س��وؤولن املنتخبن ميلكون نظرة 
اأكرث حداثة تكّر���ص حق امل�س��اركة القرتاح البدائل. على اأّي حال، هناك 
�سرورة لتحديد اآليات امل�ساركة واللقاءات العامة يف القانون، باعتبارها 
من اأهم االأ�س���ص التي ُتبنى عليها دميقراطية اخلدمة واملوؤ�س�س��ات. كما 
اأن هن��اك �س��رورة لتق��دمي الدعم التقن��ي واملادي )يف بع���ص االأحيان( 

لتفعيل اأدوات هذه امل�ساركة.

اإىل جان��ب ال�س��فافية والت�س��اركية، تبقى م�س��األة التعاطي م��ع النازحن 
ال�س��ورين اأحد املوؤ�س��رات املهمة اإىل مدى االنفتاح والتهمي���ص يف نطاق 
االحت��ادات. بداي��ًة يجدر التذك��ر باأن التعاطي مع مرتتب��ات النزوحات 
الكب��رة ه��و حت��ٍد كب��ر يف وجه ال��دول، فكي��ف يف و�س��ع اإدارات حملّية 
حم��دودة املوارد، غالبًا ما ترتكها احلكوم��ة املركزّية تتخّبط وحدها يف 
امل�س��كلة؟ اإن االحتادات، بعك���ص البلديات، تتجّنب التعاطي املبا�س��ر مع 
ه��ذه امل�س��األة، والنزوح، رغ��م حجمه، ال يوؤّثر مبا�س��رة يف عمل االحتاد، 
�س��ة للتوا�سل مع النازح��ن الذين يغيبون،  وه��ي ال متلك قن��وات خم�سّ
باالإجم��ال، عن امل��واّد التي تنتجها االحت��ادات يف م�س��ائل التوا�سل. اأما 
يف م��ا يتعّل��ق مبو�س��وع النفاي��ات، فهناك �س��كوى، باالإجم��ال، من حجم 
النفاي��ات ال�سادرة عن هذه الفئة من ال�س��كان، وم��ا تفر�سه من �سغط 
عل��ى البن��ى التحتي��ة، ولئن كنا نرى، يف كثر من االأحي��ان، اإدارة خا�سة 
لنفاي��ات املخّيم��ات ف��اإن االحت��ادات ال تعن��ى به��ا مبا�س��رًة. اأم��ا يف م��ا 
يخ�ّص ال�س��رطة، فاإن اأمر التعاطي مع النازحن مرتوك، اأكرث االأحيان، 
للبلديات والقوى االأمنية املركزية. فاإذا ح�سل اأن ُو�سعت االحتادات يف 
واجهة التعاطي مع م�ساألة النزوح، مّت التعامل مع  النازح كم�سدر �سغط 
وخط��ر حمتمل وجب �سبطه، اأو م�سدر تل��ّوث جتب معاجلته، فال يكون 

للنازحن وممثليهم اأي راأي اأو مكان. 

عالقات االحتادات بالالعبني االآخرين الإدارة اخلدمات
االحتادات والبلديات االأع�ساء

ثمة مفهومان �سائدان لدور االحتاد من حيث عالقته مع البلديات: االأول، 
تن�سيقّي وم�ساِند للبلديات، والثاين، ا�سرتاتيجّي وقيادي �سريطة اأن ينال 
دع��م البلديات االأع�س��اء. وقد برز هذان االجتان يف مناق�س��ة ت�سّورات 
روؤ�س��اء االحتادات الإدارة ال�سرطة واحلفاظ على ال�سالمة العامة، حيث 
يط��رح بع�سه��م اإعطاءها دورًا قيادّي��ًا مبنّيًا عل��ى التخ�س�سّية التقنّية، 
فيم��ا ي�س��ّر اآخرون عل��ى اإبقائها �سمن اإطار تن�س��يقّي، ال غر. يف قطاع 
اإدارة النفايات، نرى، يف الوقت نف�سه، ت�ساربًا وتكاماًل يف نوع اخلدمات 
الت��ي يقدمه��ا كلٌّ م��ن االحت��ادات والبلديات، حيث اإن بع���ص االحتادات 
يقوم مبهاّم الكْن�ص واجلْمع وتقلي�صِ حجم النفايات عر التوعية والفرز 
من امل�سدر والفرز وبيع املواد املدّورة والطْمر ال�سحّي، وهي مهاّم تقوم 
به��ا البلدي��ات اأي�س��ًا، يف ح��ن تتماي��ز االحت��ادات الت��ي تعتم��د تقني��ات 
متطّورة يف عملّية الت�سبيخ واإنتاج الكهرباء اعتمادها على تقنيات توعية 

ترمي اإىل خماطبة اأكر عدد ممكن من النا���ص. اأما يف ما خ�ّص خدمة 
التوا�س��ل ف��اإن لت�س��ّورات الروؤ�س��اء ونوعّي��ة فهِمه��م دوَر االحت��اد االأث��َر 
االأك��ر يف حتديد عالقة االحتاد فيها بالبلديات، وهي عالقة تراوح بن 

املناف�سة والتكامل والتجاهل. 

االحتاد وال�سركاء
يف ال�س��نوات االأخرة، جنح الكثر م��ن االإدارات املحلية يف بناء عالقات 
متين��ة مع �س��ركاء م��ن القطاعن الع��ام )اجلمعيات واجله��ات الدولّية( 
واخلا�ص. هذه العالقات تختلف وتت�سّعب من مكان اإىل اآخر، بحيث نرى 
اجتاهات متباينة بل غر متوّقعة اأحيانًا؛ فعلى الرغم من الن�ساط املتزايد 
للجه��ات الدولّية عل��ى ال�سعيد املحل��ّي وتقدمِيها الدعم امل��ادي والتقني 
ها الدائم على اأهمّية التوا�سل مع النا���ص، يجري منحها من ِقَبل  وحر�سِ
روؤ�س��اء االحت��ادات عالم��ة و�س��طّية )5/2,7( على تاأثره��ا االإيجابي يف 
التوا�س��ل، وكذل��ك هيئات املجتمع املدين )5/2,4(. اأما ن�س��اط اخلراء 
واملوؤ�س�س��ات اخلا�س��ة فيح�س��ل عل��ى عالم��ة اأدن��ى )5/1,9(، م��ا يعني 
اأن االحت��ادات، برغ��م ال��دور املتزاي��د للخ��راء وتقدميه��م الدرا�س��ات 
املتخ�س�سة لتح�سن التوا�سل، التزال تنظر اإىل هذا املو�سوع وكاأنه �ساأن 
اجتماع��ي وغر تقن��ّي، ال يحتاج اإىل تدّخل ذوي اخلرات واالخت�سا�ص. 
اأم��ا يف قط��اع اإدارة النفاي��ات ف��رنى حتفظ��ًا وا�سح��ًا م��ن ِقَب��ل معظ��م 
االحتادات حيال العالقة مع القطاع اخلا�ص، من �سركات كرى ومقاولن 
حملي��ن، تقابله اإيجابّي��ٌة جتاه اجلهات الدولّية واجلمعي��ات املحلّية التي 
ت�سّكل �سركاء اأو م�سادر متويل. واأما يف قطاع ال�سرطة وال�سالمة العامة، 
فهناك �ِس��به رف�ص الإ�س��راك القطاع اخلا�ص )ك�س��ركات احلرا�س��ة( يف 
عمل االحتاد، حيث التوّجه العام، الذي ال ي�س��ّذ عنه �س��وى عدٍد قليل من 
االحت��ادات، يبقى نحو التن�س��يق مع اجلهات املحلّية م��ن اأحزاب وجلان، 

واإق�ساء ال�سركات واجِلهات الدولّية عن هذا امللّف. 

يالحظ مما تقّدم، انح�سار القطاع اخلا�ص وترّكز عمل دور املوؤ�س�سات 
الدولّية يف قطاع اإدارة النفايات، دون قطاَعي التوا�سل وال�س��رطة حيث 
يبق��ى عم��ل املوؤ�س�س��ات �سعيفًا ج��ّدًا، يف مقاب��ل ح�سور ممثل��ي املجتمع 
املحل��ّي م��ن مديّن واأهلّي و�سيا�س��ّي، واإن بن�س��ٍب متفاوت��ة، يف القطاعات 
الثالث��ة. ويف ذل��ك دلي��ل وا�س��ح على اأن االحت��ادات، واإن تك��ن اأبعد من 
البلديات عن النا���ص الالعبن املحليّن، مازالت تعتر نف�س��ها جزءًا من 
ه��ذا الن�س��يج املحلّي، ما يجعل �س��راكتها، يف الدرج��ة االأوىل، منه وفيه. 
اأم��ا عالقتها باملنظم��ات الدولّية والقطاع اخلا�ص فتت�س��ف باالنتهازّية 

واحلذر، على وجه االإجمال.

هذه العالقات التي تراوح بن التن�سيق والدعم وال�سراكة جتعل اإمكانات 
العمل يف القطاعات املعنّية اأو�سَع ولكن اأكرث تعقيدًا، اأي�سًا. ذلك يفر�ص 
عل��ى االحتادات ثقافة عمل تعتم��د اأطرًا معّينًة للق��اء والتعاون والتعاقد 
غر ملحوظة يف القوانن املرعّية. من هنا كان ي�سّح طرح ال�سوؤال حول 

امل�سوؤولّية القانونّية واأُطر املحا�سبة يف مثل هذا الواقع.
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االحتادات وال�سلطات املركزّية
تتمّيز عالقة االحتادات بال�سلطات املركزّية من عالقتها بباقي اجلهات 
بكون ال�سلطات املركزّية هي التي متار�ص الرقابة على االإدارات املحلية، 
وكون وزارة الداخلّية والبلديات هي اجلهة امل�سوؤولة عن توجيه البلديات 
وتدريبه��ا عل��ى القيام مبهامه��ا، واإلزامه��ا االإدارات املحلّي��ة باحل�سول 
عل��ى االأذون اخلا�س��ة للقيام باإج��راءات قد يكون لها تبع��ات على بع�ص 

القطاعات )مثاًل من وزارة البيئة(.

تتف��اوت عالق��ة االحتادات مع ال�س��لطات املركزّية ب��ن قطاع واآخر، ما 
ب��ن غياب تاّم لهذه االأخرة عن عمل االحتادات، يف مو�سوع التوا�سل 
م��ع النا���ص، وانح�س��ار كّل��ي ب��وازرة الداخلّي��ة والبلدي��ات واالأجه��زة 
االأمنّية التابعة لها، يف مو�سوع ال�س��رطة وال�س��المة العامة، وتو�ّس��عها، 
يف قط��اع اإدارة النفاي��ات، اإىل ح��ّد ا�س��تمالها كاّلً م��ن وزارة الداخلّية 
والبلدي��ات، ووزارة البيئ��ة، ووزارة التنمي��ة االإدارّية، وجمل���ص االإمناء 
واالإعم��ار. ه��ذه العالقات تقوم عل��ى التوجيه والتدري��ب، بنوٍع خا�ص، 
كما تتعّداهما اإىل اال�س��تح�سال على االأذون واملوافقات يف حالة بع�ص 

التحتّية. البنى  م�ساريع 

يف اإدارة النفاي��ات، نلح��ظ تباين��ات وا�سح��ة ب��ن االحت��ادات من حيث 
تقيي��م العالق��ة م��ع ال�س��لطات املركزّي��ة، وهو تقيي��م �س��لبّي، باالإجمال. 
م��ن االحت��ادات ما يقيم عالقات وثيقة مع بع�ص الوزارات دون �س��واها، 
لك��ن وزارة البيئة حتظى بر�سى االحتادات االأكر ملا توّفره لها من دعم 
وم�ساندة يف هذا امللف، وبدرجٍة اأقل وزارة التنمية االإدارّية، تليها وزارة 
الداخلّية والبلديات، فيما يحظى جمل�ص االإمناء واالإعمار بتقييم �سلبّي، 
ب�سكل عام. اأما الدعم فيكون عر امل�ساعدة يف اإيجاد التمويل والتدريب، 

يف الدرجة االأوىل، واأما املراقبة فهي �سعيفة يف هذا املجال.30

يف قط��اع ال�س��رطة وال�س��المة العام��ة، تبق��ى االأجه��زة االأمنّي��ة ووزارة 
تتوا�س��ل وتعم��ل معه��ا  الت��ي  االأوىل  والبلدي��ات ه��ي اجله��ة  الداخلّي��ة 
االحتادات، نظرًا اإىل ح�سن التن�سيق القائم بينها وبن االحتادات، على 
هذا ال�سعيد، وكونها امل�سدر االأ�سا�س��ّي لتدري��ب العنا�سر. لكن الو�سع 
القانويّن امللتب���ص لل�س��رطة ك�سابطة عدلّية عّق��د العالقة بن الطرفن، 

وحّد من قدرة ال�سرطة وقوى االأمن املركزّية على التحّرك.

ا�ست�ساريين  اأودعت  فالوزارة  االإدارية،  التنمية  وزارة  دور  الروؤ�ساء  بع�ص  يذكر   30
لمراقبة الخدمة المقدمة من معامل المعالجة. غير اأن ذلك ال ي�سمل مراقبة اإدارة 

الجمع والكن�ص ومنع المحارق الع�سوائية والطمر الع�سوائي.

يف �سوء جتربة احتادات البلدّيات، اأّي اإ�سالحات ينبغي اإجراوؤها 
يف قوانني االإدارات املحلّية من اأجل خدمة حملّية اأف�سل؟

يظهر بجالء اأن احتادات البلديات ت�س��ّكل اإطارًا تعاونّيًا مرنًا للبلديّات؛ 
كم��ا اإنه��ا ت�س��مح، يف بع�ص احلاالت، بروز موؤ�س�س��ة ريادّي��ة تقود العمل 
التنم��وّي يف مناطقه��ا. تبق��ى نقط��ُة الق��وة االأ�سا�س��ّية لالحت��ادات ه��ي 
قدرته��ا عل��ى  تطوير اأجه��زة تخ�س�سّية فّعالة مع االإبق��اء على جتّذرها 
يف العالق��ات االجتماعّية وال�سيا�س��ّية املحلّية، مب��ا يحول دون انف�سالها 
عن نب�ص املجتمع املحلّي وهمومه. بيد اأن نقطة القوة هذه تغدو، بح�سب 
القان��ون احلايّل، هي نف�س��ها نقط��ة �سعف حتّد م��ن فاعلّية االحتادات، 
اإذ ميك��ن لالحت��ادات، مثاًل، يف حال ذهبت بعيدًا يف ن�س��ج العالقات مع 
املجتمع املحلّي وحاجاته اليومّية، اأن جتد نف�سها يومًا يف و�سعية تناف�ص 
مع البلديات االأع�ساء، كما ميكن اأن تزيد عالقتها املعّقدة مع موؤ�س�سات 
اإذا م��ا راأت ه��ذه االأخ��رة اأن االأجه��زة  ال�س��لطات املركزّي��ة تعقي��دًا، 
التخ�س�سّي��ة الت��ي تبنيها االحتادات تناف�س��ها يف بع�ص م��ا تقوم به من 
اأعم��ال. هن��ا يطفو ال�س��وؤال حول �سفة االحت��ادات واأهلّيته��ا الإدارة هذه 
امللف��ات. وما يجمع هذه االإ�س��كاليات املختلفة حول موؤ�س�س��ة واحدة، هو 
التنّوع القائم يف �س��كل هذه املوؤ�س�س��ة وحجمها وواقعها، من منطقة اإىل 
اأخ��رى، وال��ذي يجعل االحتادات تعي���ص جتارب �س��ديدة االختالف نوعًا 
وكّم��ًا، رغ��م ا�س��رتاكها يف االإ�س��كالّيات االأ�سا�س��ّية ويف االإط��ار القانويّن 

العام. 

من هنا كّنا نقرتح اجتاهن خمتلفن لتطوير واقع الالمركزّية يف لبنان: 
االأّول يدعو اإىل احلفاظ على هذه التجربة وتطويرها ولي���ص اإىل التخّلي 
عنه��ا واإلغائها )كما تطرح بع�ص م�س��اريع الالمركزّية االإدارية املو�ّس��عة 
واملدرج��ة يف املجل���ص النياب��ي الي��وم(. وذل��ك باإدخ��ال اإ�سالحات على 
قان��ون البلدي��ات احل��ايل ترّكز على احت��ادات البلديات، ب�س��كٍل خا�ص. 
اأم��ا الث��اين، الذي ياأخذ بالواقع القائم اإىل حدٍّ ما، فينطلق من م�س��روع 
قان��ون الالمركزّي��ة االإدارية املو�ّس��عة الذي يرّكز على جمال���ص االأق�سية 
ويلغ��ي االحت��ادات البلدّي��ة، باعتب��اره امل�س��روع االأوفر حّظ��ًا لالإقرار يف 
املجل�ص النيابي. غر اأننا، يف هذه احلالة، ندعو اإىل االإفادة من جتارب 
احتادات البلديات بحيث توؤخذ يف االعتبار بع�ص النقاط االأ�سا�سّية التي 
متّكن القانون من البناء على نقاط القوة لدى االحتادات، وجتّنب نقاط 

ال�سعف فيها وما ينجم عنها من م�سكالت.
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ذل��ك يقودن��ا اإىل التطّرق اإىل بع�ص امل�س��ائل التي ُيفرت���ص التنّبه اإليها، 
يف كّل االأحوال.

اأواًل، جمم��وع اخلط��وات الت��ي ينبغ��ي القي��ام بها عل��ى م�س��توى االإدارة، 
والتعدي��الت الواجب اإجراوؤها على القانون احلايّل والتي من �س��اأنها اأن 
حتّل الكثر من التحّديات واملعّوقات. هذه االإ�س��كالّيات يعرفها املهتّمون 

ب�سوؤون االإدارات املحلّية يف لبنان، وهي تت�سّمن امل�سائل االآتية:

تاأكيد م�سوؤولّية االإدارات املحلّية يف ن�سر املعلومات تلقائيًا وو�سعها يف 	 
متناول العموم عر الو�سائل املطبوعة واالإلكرتونية.31 كما يقت�سي، 
يف ال�سياق نف�سه، معاجلة االلتبا�ص احلا�سل حول �سرّية االجتماعات 
وحدودها يف املادة 45 من قانون البلديات والتي ينفيها قانون احلق 
يف الو�سول اإىل املعلومات عر تاأكيده اإمكان ح�سول اأّي �سخ�ص على 

حما�سر اجلل�سات.
بّت م�ساألة �سفة ال�سابطة العدلّية ل�سرطة االإدارات املحلّية، على اأن 	 

من  ال�سرطة  عمل  ملراقبة  فعالّية  اأكرث  اأطر  اإيجاد  مع  ذلك  يرتافق 
االإدارات املركزّية وتاأمن اإطار قانويّن عاّم ي�سمح بتوحيد اأنظمتها.

والتي 	  والبلديات  الداخلّية  لوزارة  التابعة  التدريب  وحدات  تفعيل 
كي  لها  الالزمة  االعتمادات  وتاأمن  البلديات،  قانون  عليها  ين�ّص 

�سة وفّعالة. تتمّكن من تطوير مناهج ودورات تدريبّية متخ�سّ
ثانيًا، ثمة م�س��ائل اأك��رث تعقيدًا ترتبط بواقع موؤ�س�س��ات الدولة املركزّية 
وقدرته��ا عل��ى تاأم��ن االإط��ار ال��ذي ميّك��ن االإدارات املحلّية م��ن القيام 
بدورها خر قيام، كتعزيز االأجهزة الرقابية، وتوافر روؤيا �س��املة يجري 
و�سعه��ا مو�سع التنفي��ذ، وجود خمطط توجيهّي وا�سح ي�س��مل االأرا�سي 
اللبنانّي��ة. غ��ر اأن التح��دّي الق��وّي ال��ذي يعي��ق تطوي��ر عم��ل االإدارات 
املحلّي��ة يبق��ى �سيا�س��ّيًا بامتي��از، يرتب��ط بال��دور ال�سيا�س��ّي املنتظر من 
البلدي��ات واحت��ادات البلدي��ات. والواق��ع اأن احلكوم��ات مازال��ت، حت��ى 
االآن، ت��رى يف االإدارة املحلّي��ة اإط��ارًا اإداري��ًا �سّي��ق النط��اق وال متنحه��ا 
فر�سة حت�سيل ال�س��رعية ال�سرورّية لتاأدية دور �سيا�س��ّي تغرّي، بكل ما 
للكلم��ة م��ن معنًى. واأكرث ما يحّد من �س��رعّية متثيلها هو التباعد القائم 
ب��ن جغرافيا ال�س��كن وجغرافيا الناخبن، حي��ث ال متّثل البلدية جمموع 
ال�س��اكنن يف نطاقها اجلغرايّف بل الناخبن املتحّدرين فقط من البلدة 
املعنّي��ة، حت��ى واإن مل يكون��وا من املقيمن فيها، يف ح��ن اأن املقيمن من 
غر هوؤالء ال ينتخبون. اأما االحتاد فيقوم جمل�س��ه على ممّثلي البلديات 
وال ُينتخ��ب مبا�س��رًة. ذل��ك ع��دا الغي��اب الت��ام لكل اآلي��ة قانونّية ت�س��ّرع 
م�س��اركة ال�س��كان، ولو ن�س��بّيًا، يف القرار كما يف الكثر من دول العامل. 
اإن معاجل��ة ه��ذه التحدّي��ات االأخ��رة يرتب��ط بتغي��ر عمي��ق يف النظام 

ال�سيا�سّي اللبنايّن قد ال يكون قريب املنال.

31  عماًل بتعميم وزير الداخلّية والبلديات رقم 13236 تاريخ 6 اأيلول 2017.

االجتاه االأول: حت�سني القوانني البلدية القائمة
يرّك��ز االجت��اه االأّول على كون احت��ادات البلديات اإط��ارًا ناجحًا لتطوير 
الالمركزّي��ة االإداري��ة يف لبن��ان يف اجت��اه التنمية املحلّي��ة وخدمة عامة 
اأف�س��ل، اإذا م��ا اأخ��ذ تع��ّدد واقعه��ا يف االعتب��ار ومّت تاأم��ن اأُط��ر الدعم 

الالزم لها.

م��ن هن��ا كان��ت التو�سي��ة االأ�سا�س��ّية له��ذا التقري��ر تكم��ن يف التنّب��ه 
الإط��ار  قاع��دة  واتخاذه��ا  وتنظيمه��ا  االحت��ادات  واق��ع  تعددّي��ة  اإىل 
قان��ويّن يرب��ط واق��ع »اأنواع« االحت��ادات املختلف��ة ب�س��روط و�سالحيات 
وم�س��وؤوليات وحمّفزات يج��ري على اأ�سا�س��ها ت�سنيف االحتادات فئات 
قانونّي��ة حم��ّددة. اإن اله��دف م��ن ه��ذه املقاربة هو اإعط��اء االحتادات، 
كالًّ بح�س��ب واقعه املمّيز فر�سة النجاح يف تاأمن خدمات حملّية معّينة 
بطريق��ة اأف�س��ل. اإن اله��دف من ه��ذه املقاربة هو احلف��اظ على مرونة 
هذا النوع من املوؤ�س�سات الذي ميّثل عن�سر القّوة االأ�سا�ص لالحتادات، 
عل��ى نحٍو ميّك��ن من املزاوجة بن واقعّية االإع��رتاف بخريطة العالقات 
االجتماعّية وال�سيا�س��ّية كما ي�سوغها - ويغّرها - الالعبون املحلّيون، 
اإن اإرت��اأوا ذل��ك،32 من جه��ة، وبن طموح التنمية والق��درة على ريادته، 
م��ن جه��ة اأخرى. مثل ه��ذه املرونة كفيلة باأن تتيح، وف��ق املقت�سى، بناء 
اخلدم��ات عل��ى العالق��ة الوثيقة واملبا�س��رة مع املجتم��ع املحلّي، كما يف 
بع�ص خدمات ال�س��رطة والتوا�س��ل والنفايات، اأو تقدمي خدمات حتتاج 
اإىل تقنّي��ة عالّي��ة واإدارة �س��ديدة التنظي��م تعتمد اأ�س��اليب عمل جديدة 
ره��ا ب�س��بل ج��ذب  م��ن خ��الل تطويره��ا اخل��رات التخ�س�سّي��ة وتب�سّ
الدعم من اأجل تاأمن ما يكفي من املوارد املالّية والب�سرّية لالحتادات. 
نط��رح يف م��ا يلي منوذجًا ملا ميكن اأن تكون علي��ه عمليًا هذه الفئات يف 

القوانن املن�سودة لالإدارات املحلّية.

يف ه��ذا النم��وذج ث��الث فئات م��ن االحت��ادات، يح��ّدد االنتم��اء اإىل كلٍّ 
منه��ا م�س��وؤوليات االحت��اد و�سالحيات��ه وعالقت��ه بال�س��لطات املركزّية. 
ُتبن��ى ه��ذه الفئ��ات عل��ى ثالث��ة عنا�سر ه��ي: واق��ع االحت��ادات؛ دورها؛ 
اآليات تطوير هذا الدور. يحدد واقع االحتادات عامالن اأ�سا�س��ّيان هما: 
موارد االحتادات املادّية والب�س��رّية، والواقع االجتماعي- اجلغرايّف، اأي 
م�س��احة نطاق االحتاد و�س��كانه وطبيعته الريفّي��ة اأو املدينّية... اإلخ. اأما 
ال��دور، وكم��ا ورد اآنف��ًا، فيذه��ب يف اجتاهن: تن�س��يقّي ب��ن البلديات اأو 
ريادّي يحّدد ويدفع يف اجتاه تطويرها، علمًا باأن تطوير هذا الدور يبقى 
رهنًا بتاأمن الو�س��ائل الكفيلة بتطوير القدرات املوؤ�س�س��اتّية لالحتادات. 

وعليه تكون الفئات املقرتحة هي هذه:

مجال�ص  �سورة  مع  بالتوازي  االتحادات،  روؤ�ساء  بع�ص  الخا�سة  هذه  عن  يدافع    32
االأق�سية التي تتبع الحدود االإدارّية لالأق�سية، كما تطرح بع�ص م�ساريع الالمركزّية 

االإدارية المو�ّسعة اليوم.



33 I  اخلدمات العامة يف احتادات البلديات يف لبنان

 الفئة 1
االحتادات ال�سغرى

 الفئة 2
االحتادات الريفّية الكربى

 الفئة 3
االحتادات حول املدن الكربى

االحتادات الريفّية القليلة ال�سّكان وذات الواقع
العدد املحدود من البلديات االأع�ساء.

 حمدودة املوارد املالّية والب�سرّية، وكذا 
واقع بلدياتها االأع�ساء.

يعني الكر، بالدرجة االأوىل، م�ساحة 
نطاق االحتاد وعدد �سكانه وبلدياته.

تتمتع باملوارد الكافّية لبناء اأجهزة 
متو�ّسطة وكبرة احلجم وتاأمن 

ا�ستدامتها.

االحتادات التي ترتّكز حول اإحدى املدن 
الكرى و�سواحيها، والتي يكون عدد 

البلديات فيها حمدودًا وكذلك نطاقها 
اجلغرايّف.

تتوافر لها اإمكانات متمّيزة. 
يوؤّمن اأنواع اخلدمات التي توؤّمنها الدور

البلديات املتو�ّسطة احلجم.

ي�سمح �سغر احلجم ال�سكايّن واجلغرايّف، 
ف�ساًل عن التوا�سل اليومّي مع النا�ص 

الإدارات االحتاد، ولو باإمكانات متوا�سعة 
ن�سبّيًا، باأن تكون على بّينة من الواقع 

االجتماعّي اليومّي �سمن نطاق االحتاد 
واأن تتدّخل فيه بفعالّية.

احلّد من الت�سّظي البلدّي احلاىّل: عدد 
هائل من البلديات ذات املوارد ال�سعيفة.

يف اإمكان هذه االحتادات و�سع اخلطط 
التنموّية واال�سرتاتيجّية وتنفيذ امل�ساريع 

وت�سغيل املن�ساآت.

تهتّم البلديات بال�سوؤون االأهلّية 
اليومّية، فيما تهتّم االحتادات بال�سوؤون 

�سّية. ي�سمل ذلك  اال�سرتاتيجّية والتخ�سّ
و�سع اخلطط واإن�ساء وحدات متخ�س�سة 

تعنى بال�ساأن التنموّي )مكتب تنمية(.

اأهمّية التوزيع الوا�سح يف االأدوار بن 
االحتاد والبلدّية الكرى التي يحيط بها. 

ميكن اأن ترّكز البلدّية على تطوير حاجات 
املدينة لناحية رفع قدرتها اال�ستقطابّية 

للم�ستثمرين وال�سّواح وا�سئ�سال االأحياء 
الفقرة من داخلها، مع ما ي�ستلزمه 

ذلك من ا�ستثمارات واإدارات وازنة. اأما 
االحتاد فيعمل لربط املدينة مبحيطها 

بطريقة متوازنة، مرّكزًا على تنظيم 
التمّدد املدينّي واإدارة اخلدمات الكرى 

كالنفايات ال�سلبة يف هذه املناطق 
املكتّظة. 

اأفق 
 التطوير

ودور 
ال�سلطات 

املركزّية

ال ت�ستطيع اأن تدير من�ساآت كرى بطريقة 
م�ستدامة.

من هنا اإمكان التن�سيق مع احتادات 
اأخرى جماورة من الفئة نف�سها من اأجل 

اإن�ساء �سراكات حول م�ساريع تنموّية 
م�سرتكة.

تدريب االأجهزة.

تدريب االأجهزة.

تاأمن املوارد ال�سرورّية لال�ستثمار.

رغم واقعها املايّل والب�سرّي املمّيز، تواجه 
هذه االحتادات وبلدياتها االأع�ساء، على 
امل�ستوين اخلدماتّي واالإدارّي، حتدّيات 

�سخمة ت�ستهلك مواردها. من هنا اأهمّية 
الدعم من ال�سلطات املركزّية للقامي 

با�ستثمارات الكرى.

يف اإدارة 
النفايات 

ال�سلبة

الرتكيز على تقنيات الفرز من امل�سدر 
والثانوّي والت�سبيخ البدائي واإعادة 

التدوير.

تقوم البلديات بالكْن�ص واجلمع والفرز 
االأويّل والثانوّي والت�سبيخ البدائّي، يف حن 
يعمل االحتاد لو�سع اخلطة العامة للقطاع 
وتاأمن املطامر ومراكز املعاجلة واإدارتها 
اأو تلزمي ت�سغيلها ف�ساًل عن مراقبة واقع 

القطاع االإجمايل �سمن نطاق االحتاد.

اإن املدن الكرى لي�ص لديها يف نطاق 
بلدياتها املركزّية امل�ساحات التي ت�سمح 

باإن�ساء معامل ومطامر وتبحث عن 
م�ساحات خارج نطاقها لهذه اخلدمات، 

فيما ترف�ص البلديات ال�سغرى حتّمل وزر 
حجم النفايات ال�سخم الذي تنتجه هذه 

املدن. وهنا الدور التن�سيقّي لالحتاد.
يف تاأمني 
ال�سالمة 

العامة

اإن�ساء جهاز فّعال يحّل حمّل ال�سرطة 
البلدّية.

تعمل �سرطة االحتاد الإن�ساء وحدة تعنى 
بتنظيم ال�سر على الطرقات االأ�سا�سّية 

الواقعة �سمن نطاق االحتاد، والتي ت�سل 
البلديات بع�سها ببع�ص، يف حن تعنى 

ال�سرطة البلدّية ب�سوؤون ال�سر داخل البلدات.

اإن�ساء وحدة تعنى باإدارة االأزمات والطوارئ.

دور �سرطة االحتاد، يف حال وجدت، يبقى 
متوّقفًا على التن�سيق والتعا�سد بن اأجهزة 

�سرطة البلديات االأع�ساء، التي متلك 
عادًة العديد الكايف واالخت�سا�سات يف 

كثر من احلاالت.

اإمكانّية حتريك ديناميكّية تطّوعّية يف يف التوا�سل
املجتمع املحلّي م�ساندة لعمل االحتاد.

يف ا�ستطاعة االحتاد اأن يعمل لتاأمن اخلدمات البلدّية االإلكرتونّية، التي توّفر على 
ال�سكان اأعباء االنتقال اإىل مراكز االحتادات التي قد تكون بعيدة عن اأماكن �سكنهم.
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االجتاه الثاين: اإقرار الالمركزّية االإدارية املو�ّسعة على اأ�سا�س 
جمال�س االأق�سية املنتخبة

يف حال ذهب املجل���ص النيابّي اللبنايّن يف اجاه تبنّي قانون الالمركزّية 
االإدارّي��ة املو�ّس��عة تعتمد جمال���ص اأق�سية منتخبة، ينبغ��ي اأن يلحظ هذا 

القانون النقاط االأ�سا�سّية االآتية:

تبقى امل�ساألُة االأهّم ربَط اأيِّ اإطار اإدارّي المركزّي مب�ساألة التنمية. 	 
التي  لالأق�سية،  االإدارّية  احلدود  يف  النظر  اإعادة  �سرورة  هنا  من 
طبيعتها  حيث  من  االختالف  �سديدة  مناطق  منها  العديد  ي�ستمل 
التي تتنّوع ما بن ريفّية ومدينّية، وت�ستدعي، بالتايل، خططًا تنموّية 

خمتلفة.    
التمييز الوا�سح والدقيق بن عمل جمال�ص االأق�سية والبلديات، فعلى 	 

اليوم،  واالحتادات  البلديات  بن  القائمة  العالقة  واقع  من  العك�ص 
تبقى جمال�ص االأق�سية اإدارات م�ستقلة كّل اال�ستقالل ال تداخل بينها 
وبن البلديات. لذا كان من ال�سروري تطوير قانون البلديات اأي�سًا 
يجب  البلديات  دور  اأن  فرنى  الدور،  حيث  من  اأما  م�ستقل.  كم�سار 
التوا�سل مع النا�ص، ي�ستجيب حلاجاتها  اأن يكون حمليًا قائمًا على 
االأولية، فيما يكون دور االأق�سية تخطيطّيًا، اإدارّيًا للمن�ساآت الكرى 
ومتكينّيًا للبلديات ال�سغرى كي تقوم بدورها على اأف�سل وجه. ويكون 
ذلك بالعمل داخل االأق�سية لو�سع اخلطط اال�سرتاتيجّية وتخ�سي�ص 
جهاز ب�سري الإدارة هذه اخلطط )عر مكاتب تنمية، مثاًل(. اأما يف 

القطاعات التي رّكز عليها البحث فاإن ترجمة ذلك تكون كاالآتي:   
جمال�ص 	  من  وتوجيه  بدعم  البلديات،  تعمل  النفايات،  اإدارة  يف 

الفرز  لتحفيز  املحلّي،  املجتمع  مع  وبالتن�سيق  املنتخبة،  االأق�سية 
االأويّل وو�سع خطط تتيح، على قدر امل�ستطاع، اأعمال الكْن�ص واجلمع 
التي ي�ستفاد منها يف الفرز الثانوّي والت�سبيخ البدائّي. اأما جمال�ص 
البلديات وال�سلطات املركزّية33 لو�سع  االأق�سية فتعمل بالتن�سيق مع 
خطة عامة توؤمن املطامر ومراكز املعاجلة واإدارتها اأو تلزمي ت�سغيلها.

من املمكن تطوير خدمات م�سابهة لتلك التي تخ�ّص فئة االحتادات 	 
الريفّية الكرى يف االجتاه االأّول )وحدة لتنظيم ال�سر على الطرقات 
االأ�سا�سّية يف نطاق الق�ساء وحدة تعنى باإدارة االأزمات والطوارئ... 
االأق�سية  �سرطة جمال�ص  ما خ�ّص  ملّحة، يف  ال�سرورة  لكن  اإلخ.(. 
اأنظمتها  وت�سبط  املركزّية  االأمنّية  االأجهزة  مع  تو�سح عالقتها  الأن 
املحلّية  »امليلي�سيات  ي�سبه  ما  اإىل  تتحّول  ال  كي  خا�ص  مبر�سوم 

املتفّلتة«.34

الالزمة     االإمكانات  لتوفير  والدعم  الوزارات  توجيهات  احترام  لجهة  خ�سو�سًا    33 
   لال�ستثمارات ال�سرورّية الملحوظة في خطة مجل�ص الق�ساء.

34  على حّد قول اأحد الم�ساركين في اللقاءات االإ�ست�سارّية.

النا�ص، 	  مع  اليومّي  التوا�سل  اأمُر  للبلديات  ُيرتك  التوا�سل،  يف 
وحقوق  بعمله  يتعّلق  ما  كّل  ب�ساأن  التوا�سل  على  االحتاد  يرّكز  فيما 
من  االحتاد  نطاق  م�ستوى  على  يطراأ  وما  وواجباتهم  املواطنن 
تغّرات قد تنطوي على اأخطار ت�ستدعي املعاجلة اأو فر�ص ُيفرت�ص 
اقتنا�سها. وما من �سّك يف اأن التوا�سل االإلكرتويّن هو اأداة فّعالة يف 

هذا االجتاه.

 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 ال 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 االإعالن العاملي حلقوق االإن�س��ان والعهد الدويل 

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

مالحظة:اأُعّدت هذه الدرا�س��ة بدعم م��ن وزارة اخلارجية االأملانية. اإن 
االآراء واخلال�سات الواردة يف هذه الدرا�سة ال تعّر بال�سرورة عن وجهة 

نظر وزارة اخلارجية االأملانية.



35 I  اخلدمات العامة يف احتادات البلديات يف لبنان




