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ملّخ�ص تنفيذي

م��ع انط��الق موجة الحتجاج��ات ال�س��عبّية يف 17 ت�س��رين الأول/اأكتوبر 
2019، مّت ت�س��ليط ال�س��وء اأك��ر م��ن اأّي وقٍت م�سى عل��ى احلالة املُزرية 
الت��ي اأدركتها البني��ة التحتية واخلدمات العامة يف لبنان؛ فبعد اأن كانت 
ال�سلطات الالمركزية، اأي البلديات واحتاداتها، تعاين نق�سًا مزمنًا يف 
التموي��ل، ج��اءت الأزمة القت�سادي��ة واملالية والنقدي��ة املتوا�سلة لتمعن 
يف تكبي��ل ال�س��لطات املذك��ورة وتقلي���شِ قدرته��ا عل��ى توف��ري اخلدمات 
والتخطي��ط مل�س��اريَع طويل��ة الأم��د. وم��ا زاد الو�س��ع ترّدي��ًا وج��وُد ما ل 
يق��ّل ع��ن 1،2 ملي��ون لج��ئ �س��ورّي يف حاج��ٍة اإل امل�س��اعدة، اإ�ساف��ًة 
اإل التداعي��ات املقلق��ة جلائح��ة كوفي��د-19 عل��ى ال�سعيدي��ن ال�سّحي 

والقت�سادي.

اأما ال�سربة القا�سمة فكانت يف انفجار الرابع من اآب/اأغ�سط�ش 2020، 
حيث �س��هدت العا�سمة، بطرفة عنٍي،  دمار مرفئها العريق، و�س��قوط ما 
د  يزيد على مئتي قتيل و�س��تة اآلف جريح، وخراب اأحياء بكاملها وت�س��رُّ
مئ��اِت العائالِت التي باتت تفتقد مقّومات العي���ش الأ�سا�س��ية، من ماأوًى 

وغذاٍء ودواء.

اإعادة هيكلة نظام الالمركزية يف لبنان
لئ��ن يك��ن يف مق��دور ال�س��لطات الالمركزية يف لبن��ان ال�سّط��الع بدوٍر 
اأ�سا�س��ّي وفّع��ال يف تع��ايف البالد، ف��اإن نظ��ام الالمركزية القائم ي�س��كو 
���ش عملية تقدمي اخلدمات العام��ة وتطوير البنية  م��ن عيوب بنيوّية تقوِّ
التحتي��ة، م��ا يعن��ي اأن اإط��ار الالمركزي��ة ال��ذي يرقى اإل الع��ام 1977 
يحت��اج اإل اإعادة هيكلة الإدارات البلدية والإقليمية مبا ي�سمن حت�س��ني 

النتائج التنموية على امل�ستوى املحلي.

يتط��ّرق ه��ذا التقري��ر اإل العوام��ل البنيوي��ة الت��ي تعوق عمل ال�س��لطات 
الالمركزي��ة يف لبن��ان �س��عيًا اإل اإيج��اد اخلي��ارات الكفيل��ة ب��اأن حتق��ق 
له��ا �س��رط ال�س��تدامة املالي��ة. وقد ثب��ت لدين��ا، بال�س��تناد اإل العديد 
م��ن الأبح��اث النظري��ة وم��ن البيان��ات الكّمي��ة والنوعي��ة، اأن حت�س��ني 
فاعلي��ة العم��ل لتوف��ري املنافع العام��ة توجب و�س��ع اإطاٍر جدي��ٍد يت�سّمن 
اإ�سالَح��ني اأ�سا�س��يَّني هم��ا: العتم��اد، يف مرحل��ة اأول، عل��ى م�س��روع 
قان��ون الالمركزي��ة الإدارية املو�ّس��عة للع��ام 2014 من اأج��ل نقل مهّمتي 
حت�سي��ل ال�سرائب والر�س��وم وتق��دمي اخلدمات م��ن احلكومة املركزية 
اإل احلكوم��ات الإقليمية املطلوب اإن�س��اوؤها. وال�س��عي، يف مرحلة ثانية، 
اإل دم��ج البلدي��ات وت�س��هيل التع��اون يف م��ا بينها بغية  حت�س��ني و�سعها 

املايل وقدرتها الإدارية.

وقد انطلقنا يف درا�س��تنا هذه من مراجع��ة معّمقة للتقارير التي تناولت 
احلْوكم��ة الالمركزي��ة يف لبن��ان والع��امل، م��ا خّولن��ا ا�س��تخال�ش جملة 
�سروط، بل اأهداٍف، م�سبقة يقت�سي توافرها يف اأّي اإطاٍر جديد للحْوكمة 
الالمركزية. هذه ال�س��روط-الأهداف هي: 1- تطوير �سلطات احلكومة 
املركزي��ة قدراِته��ا املوؤ�ّس�س��ية والتقنية لالإ�س��راف على عم��ل احلكومات 
الالمركزي��ة ودعم��ه؛ 2- حت�س��ني الو�س��ع امل��ايل للحكوم��ات املركزي��ة 
والإقليمية، على ال�س��واء، من خالل حت�سني التح�سيل ال�سريبي وعملية 
ن اآلياٍت قويًة لل�س��فافية وامل�س��اءلة واملحا�سبة  تقدمي اخلدمات؛ 3- ت�سمُّ
للحّد من خطر ا�س��تحواذ النخب ال�سيا�سية على الأموال العامة وتر�سيد 
الإنف��اق الع��ام؛ 4- امت��الك احلكوم��ات الإقليمي��ة ما يكفي م��ن القدرة 

املوؤ�ّس�سية ملمار�سة م�سوؤولياتها ب�سكٍل فّعال.

حتفيز التعاون بني البلديات ودجمها
يبل��غ ع��دد البلدي��ات اللبناني��ة 1058 بلدي��ًة، م��ا ي�سع لبنان عل��ى قائمة 
البل��دان الت��ي ت�سّم اأعلى عدٍد من البلديات ن�س��بًة اإل م�س��احته وحجم 
لني يف اأكر من 70 يف املئة  �س��كانه، حيث ل يتخّطى عدد املقيمني املُ�س��جَّ
م��ن البلدي��ات ال�4 اآلف ن�س��مة، يف ح��ني ل ي�سّم 38 يف املئة منها �س��وى 
موّظ��ٍف بل��ديٍّ واح��د. واإذا كان من ال�سروري خف�ش ع��دد البلديات من 
طري��ق الدم��ج، فال يج��وز اإغفال مراجعة �س��روط اإن�س��اء البلديات التي 
ُيفرت���ش اأن تتقّي��د ببع���ش املعاي��ري، كحجم ال�س��كان املقيمني ومتو�ّس��ط 

خل. الدَّ

ُي�س��تفاد م��ن التجرب��ة الدولية اأن عملي��ة دمج البلدي��ات، اإذا جرت وفقًا 
ل�س��روٍط معّين��ة، ميك��ن اأن تع��ّزز ق��درة البلدي��ات عل��ى ال�س��تمرار م��ن 
الناحي��ة املالي��ة، بدليل اأنه��ا اأّدت يف بع���ش البلدان اإل تر�س��يد الإنفاق 
الع��ام، م��ن حي��ث التكلف��ة، وتن�س��يط عملية تق��دمي اخلدمات وحت�س��ني 
نوعيته��ا، ب��ل وحتقيِق البلديات املُدجم��ة نتائَج اأف�س��َل يف جمال القدرة 
على التوظيف. مع ذلك يبقى احلذر واجبًا لدى مقاربة هذا املو�سوع  يف 
لبنان، باعتبار اأن جتربة الدمج هذه، التي مل ت�سلم من بع�ش الإخفاقات، 
تتاأّثر بالظروف ال�سيا�سية والقت�سادية، وما ي�سّح يف بلٍد قد ل ي�سّح يف 
غريه. �س��وى اأن لنا راأيًا، عرّبنا عنه يف هذه الدرا�س��ة، موؤّداه اأن التحفيز 
عل��ى الدم��ج اأف�سل م��ن فر�سه بالق��وة. وحتقيق ذلك يك��ون بتغيري بنية 
النظام ال�سريبي وتقدمي مبالَغ اإجماليٍة مقطوعٍة للبلديات، واإيجاد اآليٍة 

قانونيٍة تتيح دمج البلديات ال�سغرية املتجاورة واملت�سابهة حجمًا.
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اإن �سيا�س��ة التحفيز املن�سوح بها تقع على عاتق احلكومة املركزية التي 
ُيفرت���ش به��ا الرتويج ملنافع الدمج البلدي عرَب و�س��ائَل �س��ّتى، كحمالت 
التوعي��ة، وامل�س��اورات العام��ة الت��ي ترّك��ز على فر���ش زيادة ال�س��تثمار 
وخف���شِ مع��ّدلت البطال��ة وحت�س��نِي اخلدم��ات العام��ة. اأم��ا ال�س��رط 
الأ�سا�س��ي لنج��اح عملي��ات الدم��ج فيتمّث��ل يف املحّفزات املالي��ة املقّدمة 
م��ن َل��ُدن احلكومة املركزي��ة، كاأن ُتنَح البلدياُت النا�س��ئة مبال��َغ ماليًة 
مقطوع��ًة للمبا�س��رة مب�س��اريَع تعاوني��ٍة توّف��ر الدع��م للبلدي��ات الأ�سغر 

حجمًا، وحتّفز على التعاون لإجناز امل�ساريع امل�سرتكة.

تتّعزز فاعلية الدمج بقدر ما تتعادل البلديات امل�س��مولة به، من الناحية 
القت�سادي��ة، ذل��ك اأن البلديات الأكَر ثراًء غالبًا ما ُتبدي عدم ر�ساها 
ع��ن دجمه��ا ببلدي��اٍت اأكر فق��رًا. من هنا وج��وب احلر�ش عل��ى عدالة 
التمثيل داخل املجل���ش البلدي واعتماِد قانوٍن انتخابيٍّ بلدّي عادل قوامه 
التمثيل الن�سبّي الذي ي�سّجع امل�ساركة ال�سيا�سية للمواطنني يف البلديات 
الأ�سغ��ر حجم��ًا، تل��ك الت��ي تخ�س��ى اأن ُي�س��ار اإل اإ�س��قاط خياراتها اأو 

تهمي�سها يف ظّل قانوٍن انتخابيٍّ اأكرّي.

املحلي��ة حتفي��ُز  احلْوكم��ة  لتقوي��ة  اأي�س��ًا،  املطروح��ة،  اخلي��ارات  م��ن 
ال�س��راكات وخط��ِط التعاون ب��ني البلديات. اأما بلوغ ه��ذا الهدف فيكون 
عرَب اإن�س��اء جتمعاٍت بلديًة للقيام مب�س��اريَع م�س��رتكٍة، جتّمعاٍت موؤّقتٍة اأو 
دائم��ٍة ُتّتخ��ذ بناًء عل��ى قراٍر طوعّي م��ن البلديات املتج��اورة وتتّد عرب 

حدود اأق�سية لبنان الإدارية.

بي��د اأن ال�س��تدامة املطلوب��ة حتت��اج م�سدَر دخ��ٍل ثابٍت يتي��ح لها تويل 
امل�ساريع التنموية امل�سرتكة وتنفيذها. اأما �ُسُبل تويل م�ساريع التجمعات 
فيمك��ن حتديده��ا كالآت��ي: )1( مبالُغ اإجمالي��ٌة مقطوعٌة م��ن احلكومة 
املركزي��ة؛ )2( اتفاق��اٌت ملزم��ة قانون��ًا ب��ني البلدي��ات للم�س��اهمة يف 
احل�س�ش واإعادِة توزيع عائدات امل�ساريع امل�سرتكة؛ )3( تزويُد التجمع 
��ًة منتظم��ًة م��ن التحوي��الت احلكومية، كتل��ك املتعّلق��ِة بال�سندوق  ح�سّ
البلدي امل�ستقّل يف حال كان ُيراد جعُل التجمع موؤ�ّس�سًة دائمة ذات جهاز 
اإداري خا�ش. يبقى اأن ن�سري اإل �سرورة انتخاب جمل�ٍش لهذه التجّمعات 

ورئي�ٍش يتوّل تنفيَذ امل�ساريع امل�سرتكة واإدارَتها والإ�سراَف عليها. 

اإ�شالح النظام ال�شريبي البلدي
يعر���ش ه��ذا التقرير مب��ادئ اإ�سالح النظ��ام ال�سريبي املحّل��ي يف لبناَن 
ا�س��تنادًا اإل املعاي��ري واملب��ادئ املعتم��دة دولي��ًا، وبن��اًء على حتليٍل �س��امٍل 
لة مبا�سرًة من البلديات. هذه البلديات  لقائمة ال�سرائب والر�سوم املُح�سَّ
تتمّت��ع، نظري��ًا، مبروحٍة وا�س��عٍة م��ن ال�سالحي��ات، اإل اأن �سعف قدراتها 
املوؤ�ّس�س��ية يح��ول دون ا�س��تخدامها اإياه��ا، يف الواق��ع، ويف ح��ني يح��ّق لها 
حت�سيل 16 �سريبًة ور�س��مًا، يتبنّي اأن ن�سف اإيراداتها املبا�س��رة يت�س��ّكل 
من ر�سوٍم ُمدرجٍة �سمن املوازنة ل تتعّدى ن�سبتها ال�1 يف املئة من اإجمايّل 

الناجت املحلي، وهو معّدٌل بالغ النخفا�ش مقارنًة بالبلدان النظرية.

ل��ذا كن��ا نو�س��ي باإع��ادة هيكل��ة النظ��ام ال�سريب��ي البلدي عل��ى قاعدة 
اأم��ور ثالث��ة ه��ي: )1( حت�س��ني الإي��رادات ال�سريبي��ة من خ��الل تعديل 
املع��ّدلت والهوام���ش التي ُي�س��َمح للبلديات بتحديد ال�سرائب والر�س��وم 
من �سمنها، مع اأخذ الفوارق الإقليمية يف م�ستويات الدخل يف العتبار؛ 
)2( تك��ني البلدي��ات م��ن حتدي��د قاعدته��ا ال�سريبية بدّقة وتو�س��يعها 
بتق��دمي امل�س��اعدة التقنية لها �سمن اإطاٍر وطنّي جديد ي�سمن امل�س��اواة 
بني املكّلفني؛ )3( دمج ال�سرائب والر�سوم واإلغاء ما ثُبت انعدام جدواه 
منها، وفَق درا�سٍة نوعيٍة للقيود الإدارية التي تواجهها البلديات يف جمال 

حت�سيل ال�سرائب والر�سوم.

م��ن امله��ّم، كذل��ك، ال�س��عُي اإل زي��ادة املحا�س��بة وحت�س��نِي اجلباية، ما 
يفر�ش حتديث الإدارة املالية واإر�س��اء الطابع املوؤ�ّس�س��ي على ال�س��فافية. 
ول ب��ّد، يف ه��ذا الإط��ار، م��ن اعتماد احلوكم��ة الإلكرتونية، وا�س��تخدام 
نظ��ام املعلوم��ات اجلغرافي��ة الذي يتي��ح تتّبع عملية حت�سي��ل ال�سرائب 
والر�سوم وحت�سني اإجراءات الفوترة، من خالل زيادة القنوات والأدوات 
الت��ي ي�س��تخدمها املكّلف��ون لت�س��ديد ال�سرائ��ب والر�س��وم، م��ن دون اأن 
نغفل، طبعًا، تنمية قدرات املوظفني البلديني ملا لها من انعكا�ش اإيجابي 
مبا�ِس��ر على نظام حت�سيل ال�سرائب والر�سوم. هذه اخلطوات و�سواها 
ميكن القيام بها من منطلق التبادل النّدي الذي ل يفّرق بني بلدية قوية 

واأخرى �سعيفة.

نحو اإدارات اإقليمية قابلة لال�شتمرار مالّياً
اإل  والأق�سي��ة،  كاملحافظ��ات  الإقليمي��ة،  الإدارات  تفتق��ر  حالّي��ًا، 
ال�س��تقاللية املالي��ة والإداري��ة، م��ا يجعله��ا تق��ف عن��د حدود ممار�س��ة 
�سالحي��اٍت لح�سرية، يف حني اأن تطبيق الالمركزية يجري على نطاق 
اإقليمي عرب احتادات البلديات. من هنا راأينا اأن نعود اإل م�سروع قانون 
الالمركزي��ة الإدارية املو�ّس��عة للع��ام 2014، ونعمَد، يف �س��وء التفاوتات 
الإقليمية القائمة بني احتادات البلديات، اإل ا�س��تنباط املبادئ الكفيلة 
بتي�س��ري عملي��ة نق��ل ال�سالحي��ات من احلكوم��ة املركزي��ة اإل الإدارات 
الإقليمي��ة نق��اًل م��ن �س��اأنه تعزي��ُز اجل��دوى املالي��ة وخدم��ُة الأغرا���ش 
التنموي��ة للحكوم��ات الالمركزي��ة. حّت��ى اإذا اأجنزنا حتدي��د ال�سرائب 
والر�س��وم الواج��ب نقلها، خل�سن��ا اإل بع�ش املالحظ��ات املتعّلقة مبدى 
الق��درة على تطبي��ق الالمركزية يف احلالة القت�سادي��ة الراهنة. نلفت 
يف ه��ذا ال�س��ياق اإل اأن تقلي���ش التف��اوت وحتقيق امل�س��اواة بني املناطق 
يوجب��ان اإع��ادة النظ��ر يف التق�س��يم الإداري للب��الد عل��ى اأ�سا���ش حجم 

احلكومات الالمركزية وعدد �سكانها املقيمني وم�ستوى دخلها.

ت�س��ّكل املحا�س��بة على م�س��توى الأق�سية �س��رطًا ُم�س��َبقًا لتقوية الإدارات 
الإقليمي��ة، تل��ك الت��ي ُيفرت���ش اأن تك��ون جه��اٍت تنموي��ًة رئي�س��ًة حتظ��ى 
مبجال���َش منتخبٍة مبا�سرًة من ال�سعب، لأن امل�س��وؤولني املُنتَخبنب يكونون 
اأق��در عل��ى معرف��ة احتياج��ات قواعده��م ال�س��عبية وال�س��تجابة لها من 
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نظرائه��م الذي��ن ج��رى تعيينهم له��ذه الغاية. وق��د ن�ّش م�س��روع قانون 
لًة  الالمركزية الإدارية املو�ّس��عة للعام 2014 عل��ى اأن تكون كل قرية مُمثَّ

ن�سبيًا يف جمل�ش الق�ساء.

اأما التاأّكد من فاعلية عمل جمال�ش الأق�سية فيتّم من خالل ثالثة اأمور: 
1- اإن�س��اء �س��لطٍة تنفيذيٍة مّت�س��قة تتاأّلف من فريٍق متجان���ٍش اأ�سغر من 
جمل���ش الق�س��اء، يتوّل و�سع ا�س��رتاتيجيٍة تنمويٍة وتطبيقه��ا؛ 2-  قيام 
الأق�سي��ة دورّي��ًا بن�س��ر كل م��ا يتعّل��ق باأدائه��ا، وقراراته��ا، ومالّيتها من 
بيانات ُمرفقٍة بالتحليل؛ 3-  اإ�سفاء �سفة موؤ�ّس�سية على مبداأ ال�سفافية 
وح��ق الو�س��ول اإل املعلوم��ات م��ن خ��الل ال�س��ماح للمواطن��ني وهيئ��ات 

املجتمع املدين مبراقبة عمل اإدارات الأق�سية.

ت��وَكل اإل جمال���ش الأق�سي��ة مروح��ٌة وا�س��عٌة م��ن  اأن  م��ن ال�س��روري 
اخلدمات، �س��ريطة اأن ُتَنح املجال���ش املذكورة ما يل��زم من �سالحياٍت 
مالي��ة لو�س��ع هذه اخلدمات مو�س��ع التنفيذ. ذلك يق�س��ي بانتقال جزٍء 
م��ن م��وارد احلكوم��ة املركزي��ة اإل م�س��توى الأق�سية، مبا فيه��ا �سريبُة 
الأم��الك، وج��زٌء م��ن �سريبة الدخل، ور�س��وُم ت�س��جيل العق��ارات، مما 

يوؤّدي اإل دعم الأق�سية جملًة واإنعا�ش الفقرية منها بنوع خا�ش.

يق�س��ي م�س��روع قان��ون الع��ام 2014، ب��اأن ينوب ع��ن ال�سن��دوق البلدي 
امل�ستقّل �سندوٌق لمركزيٌّ قادٌر على توفري م�سدر دخٍل اإ�سايّف لإدارات 
الأق�سي��ة، على اأن يتمّيز هذا ال�سندوق بهيكلية حوكمٍة تفوق ال�سندوق 
البلدي امل�س��تقّل �سفافيًة وفاعلّيًة، واأن يعتمَد معايرَي توزيٍع عادلٍة ت�ساوي 
ب��ني احلكوم��ات الالمركزي��ة كلِّها، كم��ا ُيفرت�ش بالهيكلي��ة اجلديدة اأن 
تنجح يف تغذية مواردها وت�سَمن عدم اإ�ساءة ا�ستخدام اأموال ال�سندوق 

يف نفقات جانبّية. 

ثم��ة خي��اٌر بدي��ل يكم��ن يف ال�س��تعا�سة ع��ن اإن�س��اء اإداراٍت لالأق�سي��ة 
باإعادة هيكلة احتادات البلديات، بحيث تكون متما�سكًة جغرافيًا وقابلة 
لالمت��داد خ��ارج ح��دود الق�ساء، على اأن يتّم حتدي��ُد �سالحيات كلٍّ من 
البلدي��ات والحت��ادات وتر�س��يُمها مبنتهى الو�سوح، منع��ًا لأي تداخل اأو 

ازدواج.

ميك��ن، اأي�س��ًا، تقوية احت��ادات البلدي��ات مبنحها �س��لطًة �سريبية، على 
اأن يعتم��د ال�سندوق الالمرك��زي معايرَي توزيٍع جديدًة ت�سمن امل�س��اواة 
بني الحتادات. ومبا اأن البلديات غلبًا ما تتخّلف عن ت�سديد م�ساهمات 
الع�سوي��ة املطلوبة من الحتاد )10 يف املئ��ة من وارداتها الفعلية(، فقد 
ل��زم اإيج��اد �سالحيٍة قانوني��ٍة، اأو اآلية موؤ�ّس�س��يٍة، لنقل هذه امل�س��اهمات 

مبا�سرًة اإل الحتاد.

اإعادة هيكلة التحويالت احلكومية
ُيب��دي لبن��ان اأوج��ه ق�س��ور وا�سحة لدى حتويل��ه العائدات من امل�س��توى 
املرك��زي اإل احلكوم��ات الالمركزي��ة؛ فال�سن��دوق البل��دي امل�س��تقّل، 
اأي نظ��ام التحوي��ل احلكوم��ي يف لبن��ان، واإن يك��ن ق��د اأُن�س��ئ لتموي��ل 
احلكوم��ات الالمركزي��ة، قانون��ًا، يواجه اأربعة عوائق رئي�س��ة  هي: )1( 
امتن��اع احلكوم��ة املركزية عن ن�س��ر البيانات املتعّلق��ة مب�سادر عائدات 
ة كل �سلطة لمركزية؛  ال�سندوق البلدي امل�س��تقّل وكيفية احت�س��اب ح�سّ
)2( اإجراء احلكومة املركزية ح�سومات على اأموال ال�سندوق واإقدامها 
على اقتطاع ق�سٍم كبرٍي منها لنفقاٍت ل �سلة لها بال�سلطات الالمركزية؛ 
��ر مدفوع��ات ال�سن��دوق وعدم انتظامه��ا؛ )4( اعتماد معايري  )3( تاأّخُّ
توزي��ع تغ��ّذي التف��اوت ب��ني املناطق؛ )5( تق�س��يط حتوي��الت ال�سندوق 
البل��دي امل�س��تقل بحي��ث ل يكتم��ل املبل��غ املر�س��ود للبلدي��ات واحتاداتها 
اإل بعد �س��ّتة اأ�س��هٍر يف املتو�ّس��ط، ما ي�سّعب على ال�س��لطات الالمركزية 
التخطي��ط ملوازنته��ا ويرتكها جتاه��د من اأجل �سبط مالّيته��ا وتنفيذ ما 

ميكن تنفيذه من م�ساريع.

م��ن هنا كانت احلاجة تدعو اإل اإن�س��اء �سن��دوق لمركزي يتمّيز بهيكٍل 
تنظيمي واإداري، وهو عبارة عن هيئة تنفيذية م�س��تقّلة تناأى بال�س��لطات 
املذك��ورة ع��ن تدّخ��الت احلكوم��ة املركزي��ة، ل�س��ّيما وزارت��ي الداخلية 
واملالية، وت�سع حّدًا لالقتطاعات ال�ستن�س��ابية املُجحفة. من ال�سروري 
اأي�س��ًا اّتب��اع اآلي��ٍة �س��ّفافٍة ملراقب��ة التحوي��الت م��ن ال�سن��دوق ملختل��ف 
النفقات والتدقيق فيها، وتعديل معايري توزيع ال�سندوق البلدي امل�ستقّل 
كالآت��ي: )1( احت�س��اب املدفوع��ات عل��ى اأ�سا���ش عدد ال�س��كان املقيمني 
لني؛ )2( اإعط��اء الأولوي��ة لل�س��لطات الالمركزي��ة يف الأرياف،  ل املُ�س��جَّ
خالف��ًا ملا هي عليه احلال يف النظ��ام احلايّل، حيث حتظى املدن، نظرًا 
اإل كثافته��ا الدميغرافي��ة، بالمتي��از؛ )3( عدم اعتماد ع��دد البلديات 
ب دفُعها؛ )4( عدم  ة املتوجِّ �سمن الحتادات معيارًا يف احت�ساب احل�سّ
ة اإل متو�ّس��ط العاَمني املا�سَيني من الإيرادات املبا�س��رة  ا�س��تناد احل�سّ
التي جمعتها البلدية؛ )5( ت�س��ديد حتويالت ال�سندوق البلدي امل�س��تقّل 

دفعًة واحدة، ولي�ش بالتق�سيط.

اإن حكومة مركزية تنوي ممار�س��ة دورها الرقابي والتوجيهي كما ينبغي 
�َش  يجب اأن تبادر اإل ف�سل ال�سوؤون البلدية عن وزارة الداخلية وُتخ�سِّ

وزارًة  لتنظيم احلوكمة الالمركزية والتنمية الإقليمية.

اأخ��ريًا، ل ب��ّد م��ن و�س��ع نتائ��ج ه��ذه الدرا�س��ة يف ال�س��ياق الجتماع��ي 
والقت�س��ادي احل��ايّل، يقينًا منا ب��اأن مراجعة اإط��ار الالمركزية املالية 
وتفوي�ش ال�سالحيات ال�سريبية للحكومات الإقليمية املطلوب اإن�ساوؤها، 
ي�س��ّكالن م�س��عًى طويل الأمد يتوّقف جناحه على تعايف لبنان من اأزماته 

القت�سادية واملالية والنقدية، اإل حدٍّ بعيد.
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مقّدمة

التنموي��ة  م�س��وؤولياتها  حتّم��ل  ع��ن  الالمركزي��ة  احلكوم��ات  عج��ز  اإن 
ي�س��اهم يف ا�س��تمرار التفاوت بني املناطق عل��ى ال�سعيدين القت�سادي 
والجتماعي كما على �سعيد البنية التحتية.2 لذا و�سعيًا منه اإل معاجلة 
بع���ش اأوج��ه الق�س��ور يف الإط��ار احل��ايل لالمركزي��ة،3 عم��د الربمل��ان 
اللبناين اإل مناق�س��ة م�س��روع قانوٍن حول الالمركزية الإدارية املو�ّس��عة 
)2014(، يرمي اإل اإن�ساء حكوماٍت اإقليميٍة تكون مبثابة م�ستوًى حكوميٍّ 
و�َسطي ُتناط به مروحٌة من امل�سوؤوليات التنموية والإدارية واملالية ت�سمل 
جمموع��ة م��ن ال�سرائ��ب والر�س��وم الت��ي ميك��ن فر�سه��ا على امل�س��توى 
الإقليمي. واإذا كان م�سروع القانون هذا يرتك �سالحيات البلديات على 

حالها، فهو يوّفر نقطة انطالٍق لتوطيد احلوكمة الإقليمية.

ي�س��تعر�ش ه��ذا التقري��ر اخلي��ارات الكفيل��ة باإع��ادة هيكل��ة احلْوكم��ة 
الالمركزية يف لبنان باعتبارها ركنًا اأ�سا�س��ّيًا يف ال�ستجابة الإ�سالحية 
التي تتوّخى حت�س��ني نوعية اخلدمات العامة واإر�س��اء التوازن يف التنمية 
ب��ني املناط��ق. وعلي��ه، تتناول اخلي��ارات ال�سيا�س��ية م�س��توياِت احلوكمة 
الالمركزية كلَّها، مبا فيها ال�سلطات البلدية والإقليمية، والعالقة يف ما 
بينها، اإ�سافًة اإل دور ال�سندوق البلدي امل�ستقّل وحتويالته احلكومية.

الواق��ع اأن توطي��د احلوكم��ة الالمركزي��ة يوجب اّتباع اإط��ار تنفيذيٍّ ذي 
�س��ّقني، يق�سي، يف مرحلٍة اأول، بت�س��جيع دمج البلديات والتعاون يف ما 
بينها بغية حت�س��ني قدراتها املالية والإداري��ة، مع �سرورة اإجراء اإ�سالٍح 
�سريب��ّي طبق��ًا للمعايري الدولية من اأجل تفعيل عملية حت�سيل الر�س��وم 
البلدي��ة. ويوج��ب، يف مرحل��ٍة تالية، اعتماد م�س��روع قان��ون الالمركزية 
الإدارية املو�س��عة للعام 2014 اأ�سا�س��ًا لنقل م�س��وؤوليات جباية ال�سرائب 
والر�س��وم وتوف��ري اخلدم��ات م��ن احلكوم��ة املركزي��ة اإل احلكوم��ات 
الإقليمية املطلوب ا�س��تحداثها. وملا كان ي�سعب نقل ال�س��لطة ال�سريبية 
يف ظ��ل الظ��روف القت�سادي��ة الراهنة، فمن الأف�سل اإرجاء التو�ّس��ع يف 
تطبي��ق الالمركزي��ة اإل ح��ني التع��ايف القت�س��ادي ال��ذي يتي��ح تخمني 

الإيرادات ال�سريبية. 

د. غاروتي �سان�سيز. 2018. »مكافحة الف�ساد ل�سمان ال�ستثمار في البنية التحتية   2
العالية الجودة«. المركز اللبناني للدرا�سات.

�ش. عطااهلل، ور. بعا�سيري، وج. حرب. 2014. »�سرورة اإ�سالح مالية البلديات   3
لمعالجة الأزمة الجتماعية والقت�سادية في لبنان«. المركز اللبناني للدرا�سات.

كان م��ن �س��اأن موج��ة الحتجاجات الت��ي انطلقت يف 17 ت�س��رين الأول/
اأكتوبر 2019 اأن �س��ّلطت ال�سوء على احلالة املزرية التي اأدركتها البنية 
التحتية واخلدمات العامة يف لبنان وجعلتها حمّط اهتمام الراأي العام؛ 
فبع��د اأن كانت ال�س��لطات الالمركزية، اأي البلدي��ات واحتاداتها، تعاين 
نق�س��ًا مزمن��ًا يف التمويل، ج��اءت الأزمة القت�سادي��ة واملالية والنقدية 
املتوا�سل��ة لتمع��ن يف تكبي��ل ال�س��لطات املذك��ورة وتقلي���ش قدرته��ا على 
توف��ري اخلدم��ات والتخطي��ط لتطوي��ر م�س��اريع طويل��ة الأم��د. وم��ا زاد 
الو�س��ع تاأُّزم��ًا وج��وُد م��ا ل يق��ّل ع��ن 1،2 ملي��ون لجئ �س��ورّي يف حاجٍة 
اإل امل�س��اعدة، اإ�سافًة اإل التداعيات الكارثية جلائحة كوفيد-19 على 

ال�سعيدين ال�سّحي والقت�سادي.

واإذا كان��ت حمافظت��ا ب��ريوت - حيث البلدية الأو�س��ع نطاق��ًا يف لبنان - 
وجبل لبنان، تتمّتعان ببنيٍة حتتيٍة اأف�سل من املتو�ّس��ط الوطني، ن�س��بيًا، 
فيم��ا تبق��ى املناطق النائية، مثل عكار ومرجعي��ون، متخّلفًة عن الركب، 
ف��اإن انفج��ار املرف��اأ يف الراب��ع م��ن اآب/اأغ�سط���ش 2020، ال��ذي ت�س��ّبب 
ر بنح��و 15 ملي��ار دولر، �س��ّكل لل�س��لطات  باأ�س��راٍر مادي��ٍة ج�س��يمة ُتق��دَّ
املحلّي��ة حتّدي��ًا غرَي م�س��بوق، حيث �س��مل الدم��ار اأحي��اًء بكاملها، فدّك 
بنيته��ا التحتي��ة وذه��ب مببانيه��ا ال�س��كنية والرتاثي��ة، كما قّو���ش اآلف 
املوؤ�س�س��ات التجارية وال�ست�س��فائّيِة والرتبوّية، وقذف باآلف الأ�سخا�ش 
يف العراء، ما اأوجد احتياجاٍت �سخمًة لالإغاثة واإعادِة الإعمار واملتابعِة 

الإن�سانية احلثيثة على ال�سعيدين ال�سحي والنف�سي.

اإن ال�سلطات الالمركزية متمثلًة يف البلديات واحتاداتها – التي �سن�سري 
اإليه��ا من الآن ف�ساع��دًا باحلكومات الالمركزي��ة – موؤّهلة لال�سّطالع 
بدوٍر اأ�سا�سّي يف تعايف البالد يف غياب حكومٍة مركزيٍة قوّيٍة تتوّل توجيه 
جه��ود التنمي��ة الإقليمي��ة وت��ّد احلكوم��ات الالمركزي��ة بال�سالحيات 
الالزم��ة لتحقيق ال�س��تقاللية املالي��ة وتوفري اخلدمات.1 ت�س��تطيع هذه 

ال�سلطات اأن ت�سبح هي املزّود الرئي�ش للخدمات العامة.

لقد كانت احلكومات الالمركزية، التي ت�س��ّكل نقطة الت�سال املبا�س��رة 
للمواطن��ني بالدول��ة، ه��ي امل�س��تجيَب الأّول يف التحّدي��ات املتنّوع��ة التي 
�س��هدتها البالد يف ال�س��نوات الأخرية، حيث ن�س��ّقت ال�س��تجابات لأزمة 
الالجئني ال�س��وريني يف العام 2012، واأوِكَلت اإليها مهّمة اإدارة النفايات 
ال�سلب��ة ع��ام 2015، ناهي��ك باأنه��ا تتوّل م�س��وؤولية تطبي��ق الإجراءات 
الآيل��ة اإل التخفيف من تداعيات اأزمة كوفيد-19 ال�سّحية خالل العام 
2020. م��ع ذل��ك، تفتق��ر ه��ذه ال�س��لطات اإل امل��وارد املالية واملوؤ�ّس�س��ية 

لرتجمة �سالحياتها القانونية اإل نتائج تنموية.
تقييم  العامة:  والخدمات  المحّلية  »ال�سلطات   .2015 عطااهلل.  و�ش.  حرب  م.   1

الالمركزية في العالم العربي«. المركز اللبناني للدرا�سات، 218-210.
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 نبداأ با�س��تعرا�ش امل�س��ّوغات النظرية لاّلمركزية املالية وتبيان مزاياها 
وعيوبه��ا، تهيدًا ل�س��تنباط املب��ادئ التي تّك��ن الالمركزي��ة املذكورة 
م��ن حتقي��ق مكا�س��ب الفاعلي��ة املرج��ّوة، حت��ى اإذا مّت لنا ذلك، در�س��نا 
م��دى قابلي��ة اإط��ار الالمركزية احلايل على ا�س��تيفاء هذه ال�س��روط يف 
لبن��ان. يت�سّم��ن الق�س��م الأول م��ن التقري��ر بحث��ًا يف اخلي��ارات الكفيلة 
بجعل البلديات م�س��تدامًة ماليًا، ا�س��تنادًا اإل التجربة الدولية يف جمال 
الدم��ج البل��دي واأ�س��كال الإدارة الالمركزي��ة الأخ��رى. يف ح��ني يتطّرق 
الق�س��م الث��اين اإل الإدارات الإقليمية ويناق���ش اخلي��ارات املتاحة لنقل 
ال�سالحي��ات املالي��ة م��ن احلكوم��ة املركزي��ة اإل احلكوم��ات الإقليمية 
واملحلي��ة. اأما الق�س��م الثالث فيعالج مو�سوع ال�سندوق البلدي امل�س��تقّل 

وخيارات الإ�سالح.
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بي��د اأن درا�س��تنا ه��ذه تبق��ى ُمقّيدًة بعدة عوام��ل، اأبرزه��ا: اأّوًل، �سعوبة 
املقارنة بني البلدان يف ما يتعّلق بالالمركزية، لأن النتائج املهّمة ل تتاأّثر 
دة وح�سب، بل، اأي�سًا، بال�سياق القت�سادي الكّلي الوا�سع  بال�سيا�سة املُحدَّ
النط��اق، وال��ذي قد يختلف من بل��ٍد اإل اآخر. ثانيًا، تع��ّذر اإجراء تقييٍم 
دقيٍق للنظام ال�سريبي البلدي يف لبنان ب�سبب �سرامة القيود املفرو�سة 
لة مل تع��د ُمتاحًة بعد  عل��ى البيان��ات، حيث اإن ال�سال�س��ل الزمنية املُف�سَّ
الع��ام 2006، ما يحول دون اإخ�ساع ال�سال�س��ل الزمنية للتحليل، �س��اأنها 
يف ذلك �ساأن املرونة )elasticity(. ثالثًا، اإن ال�سياق احلايل من الركود 
القت�سادي والقيود املفرو�سة على احل�سابات الراأ�سمالية، يجعل جدوى 
اخلي��ارات ال�سيا�س��ية املطلوب��ة لالإ�سالح  ال�سريبي عر�س��ًة للتبّدل تبعًا 
لأمن��اط الإي��رادات. وعندما �س��رعنا يف اإعداد ه��ذا التقرير، مل يكن يف 
حوزتنا �سوى القليل من البيانات حول الإيرادات املركزية والالمركزية، 
م��ا يظهر مدى تاأّثر النظام ال�سريب��ي الالمركزي باملتغرّيات الظرفية. 

وعليه، ن�سع ما انتهينا اإليه من نتائج يف �سوء هذا الواقع.

النظرية واخللفية
ن العاملية يف البل��دان النامية حمّفزًا للدرا�س��ات  �س��ّكلت توّجه��ات التم��دُّ
املتمحورة حول القت�ساد ال�سيا�س��ي لالمركزية املالية كي ت�سّلط ال�سوء 
عل��ى الظ��روف الت��ي ت�س��مح للحوكم��ة الالمركزية ب��اأن حت�ّس��ن النتائج 

املالية والجتماعية-القت�سادية.4

تنط��وي احلوكم��ة الالمركزي��ة عل��ى فوائ��د مهّم��ة، اأوله��ا، اأن توزي��ع 
امل�س��وؤوليات الإداري��ة وال�سيا�س��ية عل��ى احلكوم��ات الإقليمي��ة ميك��ن اأن 
يوّفر الآليات ال�سرورية لزيادة املحّفزات التي من �ساأنها حّث امل�سوؤولني 
العمومي��ني على حت�س��ني عملية تقدمي اخلدمات العام��ة، وبالتايل نتائج 
التنمي��ة5؛ فق��د ثب��ت اأن ت��ويّل امل�س��وؤولني العمومي��ني م�س��وؤولية م�س��ادر 
الدخ��ل اخلا�س��ة به��م ي�س��اهم يف تعزي��ز املالي��ة العام��ة الالمركزي��ة،6 

مراجعة  النامية:  البلدان  في  الالمركزي  ال�سريبي  »النظام   .2010 بيرد.  ر.   4
  )Subnational Taxation in Developing Countries: A»للدرا�سات

Review of the Literature(. البنك الدولي.

وتوفير  الحكم  »تجزئة   .2017 دين.  ب.  واإ.  بير�سكال،  ه�.  وي.  غرو�سمان،  ج.   5
 )Government Fragmentation and Public Goods العامة«  المنافع 

)Provision. مجلة ال�سيا�سة 79. رقم 3: 840-823.

ال�سريبية«  والح�سيلة  المالية  »الالمركزية   .2012 ييم.  ود.  غوفرناتوري  م.   6
المفو�سية   .)Fiscal Decentralization and Fiscal Outcome(

الأوروبية.

املنهجية

تعتمد هذه الدرا�س��ة على كمٍّ وا�س��ع من املراجع والتقارير النظرية حول 
الالمركزي��ة اعتماَده��ا عل��ى بيان��اٍت كّمي��ة مّت و�سعه��ا يف لبن��ان وبلداٍن 

نظرية، واأخرى نوعيٍة حول بنية الالمركزية احلالية يف لبنان.

نعتزم، يف جولٍة اأول، اإجراء حتليل ُمقاِرن للبلدان النظرية التي حّققت 
دجمًا لبلدياتها، فنعر�ش �س��بع حالٍت �س��هد بع�سها عمليات دمٍج بلدي 
ناجح��ة وبع�سه��ا الآخ��ر حم��اولِت دم��ٍج  فا�س��لًة، ُمرّكزين عل��ى جوانب 
خم�س��ة ه��ي: )1( ن��وع الدم��ج، اأي م��ا اإذا كان طوعي��ًا اأم ق�س��ريًا؛ )2( 
العوام��ل الدافع��ة الت��ي حتّفز عل��ى الدم��ج؛ )3( العوام��ل الرادعة التي 
تثن��ي عن الدم��ج؛ )4( تداعي��ات الدمج على توفري اخلدم��ات والإنفاق 

وامل�ساركة ال�سيا�سية؛ )5( موؤ�ّسرات اأخرى.

بذلك يت�س��ّنى لنا اخلروج مبجموعة مبادئ يتاأ�ّس�ش عليها الدمج البلدي 
لننتق��ل م��ن ث��مَّ اإل مراجعة الدرا�س��ات الت��ي تتناول النظ��ام ال�سريبي 
البلدي �س��عيًا اإل ا�س��تخال�ش املبادئ ال�سرورية لإ�س��الح هذا النظام، 
وذل��ك م��ن خ��الل عملي��ة تقييم �س��املة لل�سرائ��ب البلدية وف��َق ما ن�ّش 
عليه��ا قانون الر�س��وم والعالوات البلدية وتعديالت��ه )القانون الرقم 60 
لة  ال�س��ادر يف 12 اآب/اأغ�سط���ش 1988( وكم��ا وردت يف البيانات املُف�سَّ

عن اإيرادات ال�سرائب والر�سوم البلدية.

ون�س��تكمل مراجعتنا هذه مبناق�سة املوؤ�ّسرات التي ُي�ستدّل بها على جناح 
حماولت الدمج اأو ف�سلها، مفيدين من التجارب الدولّية يف هذا املجال، 
و�سوًل اإل ا�س��تنباط املبادئ ال�سرورية لت�س��كيل جتّمعات بلدية اإقليميٍة 

موؤّقتٍة ميكن اأن ت�سّكل بدياًل عن عمليات الدمج البلدي يف لبنان.

واإذ ننع��م النظ��ر يف م�س��روع قان��ون الالمركزي��ة الإدارية املو�ّس��عة للعام 
2014، نق��رتح جمل��ة معايري لتفوي�ش ال�سالحيات املالي��ة اإل الأق�سية، 
ا�س��تنادًا اإل بيان��اٍت م�س��تفي�سًة كن��ا ق��د ُعنين��ا بجمعه��ا ح��ول الأق�سية 
واحت��ادات البلدي��ات م��ن الع��ام 1977 اإل الع��ام 2019 بغي��ة ت�س��ليط 
ال�سوء على مكامن ال�سعف وال�س��روِط املُ�س��َبقة لإر�ساء حكوماٍت اإقليميٍة 
ق��ادرٍة عل��ى ال�س��تمرار مالي��ًا. يل��ي ذل��ك حتليل ُمق��اِرن لل�سرائ��ب التي 
ج��رى تخ�سي�سه��ا لالإدارات الإقليمي��ة يف البلدان النظ��رية، و�سوًل اإل 
ا�ستخال�ش الدرو�ش من التجارب الدولية. ونختم جولتنا بتحديد البنود 
ال�سريبية ذات ال�سلة والتي ميكن تفوي�سها ا�ستنادًا اإل املبادئ ال�سابق 
حتديده��ا يف م��ا يتعّلق بتخ�سي�ش ال�سرائب والر�س��وم الإقليمية. ن�س��ري 
يف هذا ال�س��ياق اإل اأننا احت�سبنا البيانات املتعّلقة بالإيرادات ال�سريبية 
والنفق��ات الدولية وفق��ًا لقواعد بيانات �سندوق النق��د الدويل، ومنظمة 
التعاون والتنمية القت�سادية، ومنظمة املدن واحلكومات املحلية املتحدة. 
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وحت�سني التح�سيل ال�سريبي، واحلّث على اللتزام بقيود املوازنة.7 هذه 
القي��ود التي حتول دون الإنفاق املفرط لالإيرادات املُتاحة تّت�س��م باأهميٍة 
ممّي��زٍة يف لبن��ان، نظرًا اإل انعدام فاعلية اآليات املحا�س��بة املعتمدة مع 
امل�س��وؤولني العمومي��ني. كم��ا اأن من �س��اأن اآليات التع��ادل ال�سريبي، عرب 
التحوي��الت املالي��ة، اأن جتع��ل احلكوم��ات الإقليمي��ة ق��ادرًة عل��ى تقدمي 

امل�ستوى نف�سه من اخلدمات يف اأرجاء البالد كلها.

والثانية تكمن يف تكري�سها ا�ستقاللية الإيرادات املحلية التي ترفع قب�سة 
امل�سوؤولني احلكوميني عن الأموال العامة، وحتّد من التهّرب ال�سريبي.8 
اإذ ت��ّد احلكوم��ات الإقليمي��ة باملحّف��زات  اإن احلْوكم��ة الالمركزي��ة، 
الالزم��ة للتناف���ش يف م��ا بينه��ا على م��وارد القط��اع العام وا�س��تثمارات 
القط��اع اخلا���ش تع��ّزز الزده��ار القت�س��ادي املحلي وُتبط��ل اخلدمات 
القائم��ة عل��ى الزبائني��ة،9 يف ح��ني اأن احلكومات املحلية التي تف�س��ل يف 
تقدمي املحّفزات للتنمية القت�سادية تخاطر بخ�س��ارة اإيراداٍت �سريبيٍة 

قّيمة يف حال انخف�ست قيمة الأرا�سي وُفِقد راأ�ش املال واليد العاملة.

اأم��ا ثالث��ة ه��ذه الفوائ��د فه��ي اأن احلكوم��ات الالمركزي��ة ذات الإدارة 
اجلّيدة ت�س��تطيع حت�س��ني ا�س��تجابة احلكوم��ة وتوطيد ثق��ة املواطنني يف 
املوؤ�س�س��ات العام��ة،10 مما ينعك���ش زيادًة على ن�س��بة اجلباية ال�سريبية 
وامل�ساركة املدنية يف ال�سوؤون ال�سيا�سية، من بني جملة اإيجابّياٍت اأخرى. 
كذل��ك ميك��ن اإر�س��اء حكوم��اٍت حملي��ٍة ناجح��ٍة ع��رب اإن�س��اِء موؤ�س�س��اٍت 
ع تكالي��ف احلوكمة ومنافعها على  جدي��دة، واعتم��اِد �سرائَب حمليٍة توزِّ
املجتمع باأ�س��ره.11 اأخريًا، من �ساأن احلكومات الالمركزية ذات الإدارة 
اجلّيدة اأن ت�س��اهم يف زيادة املحا�س��بة التي تعود بدورها فتّعزز احتمال 
قي��ام حوكمٍة ح�س��نة بدفعها امل�س��وؤولني املحليني اإل تنفي��ذ ما وعدوا به 
م��ن بني��ٍة حتتي��ٍة وخدم��ات. ذل��ك اأن م�س��اءلة امل�س��وؤولني املحليني تبقى 

اأ�سهَل من م�ساءلة نظرائهم يف الإدارات املركزية.

 )On the وممار�ستها«  المالية  الالمركزية  نظرية  »في   .2006 اأوت�ش.  اإ.  و.   7
)Theory and Practice of Fiscal Decentralization. معهد الفدرالية 

والعالقات الحكومية.
يحّتم  وكيف  �سيدر؟  اإلى  لبنان  حاجة  »ما  عطااهلل.2018.  و�ش.  مهمالت  م.   8
بالم�ساعدات  ال�ستعانَة  الثروة  على  المنخف�سة  وال�سرائب  المالّية  الإدارة  �سوُء 

الدولّية؟«. المركز اللبناني للدرا�سات.
تداعيات  المالية:  الفدرالية  من  الثاني  »الجيل   .2009 واينغا�ست.  ر.  ب.   9
 )Second Generation Fiscal Federalism: The المالية«  المحّفزات 
)Implications of Fiscal Incentives. مجلة القت�ساد الح�سري 65)3(، 

.293-279
الالمركزية  دور  الحكومة:  »نثق في  اأودهويزدن. 2015.  فان  ليغتهارت وب.  ج.   10
 )In Government We Trust: The Role of Fiscal المالية« 

)Decentralization. المجلة الأوروبية لالقت�ساد ال�سيا�سي 37. 128-116.

ت. غورغور. 2016. »اإعالء ال�سوت، والن�سحاب، وال�ستيالء المحلي في التوفير   11
 )Voice, Exit and Local Capture in Public الخا�سة«  للمنافع  العام 
Provision of Private Goods(. مجلة اقت�ساد الحوكمة  17)4(،424-397.

ال�شروط املُ�شَبقة لإر�شاء حكومة لمركزية فّعالة
ميك��ن لإع��ادة هيكل��ة احلوكم��ة املحلي��ة، اإذا م��ا ج��رت �سم��ن الإط��ار 
اإط��ار  كان  ومل��ا  اإحلاح��ًا.  لبن��ان  حتّدي��ات  اأك��ر  تلّب��ي  اأن  ال�سحي��ح، 
الالمركزي��ة احل��ايل يف لبن��ان يرق��ى اإل الع��ام 1977،  فق��د ل��زم اأن 
ياأخ��ذ الإط��ار اجلديد يف العتبار كاّلً من التج��ارب الدولية والتطّورات 
النظرية احلديثة. وقد اأثبتت الدرا�سات التي تتناول القت�ساد ال�سيا�سي 
لالمركزية، اأن هناك �س��روطًا مركزيًة اأربعَة ل ي�ستقيم بدونها اأيُّ اإطاٍر 

جديٍد للحْوكمة الالمركزية12:

اأوًل، على �سلطات احلكومة املركزية اأن ت�سعى اإل تطوير ما يلزم لإدارة 
احلكوم��ات الالمركزي��ة ودعِمها من قدرات موؤ�ّس�س��ية واإمكانات تقنية. 
وه��و اأم��ر معّقد يحّتم اإعادة حتديد م�س��وؤوليات الإنف��اق والإيرادات بني 
م�س��تويات احلك��م على نح��ٍو موثوق، واإيج��اد اآلية حُمكمة، له��ذه الغاية، 
ت�س��رف عل��ى اإدارة العالق��ات املالي��ة القائم��ة ب��ني احلكوم��ة املركزي��ة 
واحلكوم��ات الالمركزي��ة. اإن الغر���ش الأ�سا�س��يَّ م��ن و�س��ع اأّي اإط��اٍر 
جدي��د ه��و �سماُن تنمي��ٍة متوازنٍة ونزاه��ٍة حكومية، لذا وج��ب اأن يواكب 
احلْوكمة نظاٌم قانوين، على امل�ستوى الوطني، يتمّيز باآلياٍت قويٍة للرقابة 

وامل�ساندة واملحا�سبة.

ثانيًا، على الإطار اجلديد اأن ي�ساهم يف حت�سني الو�سع املايل للحكومات 
املركزي��ة والإقليمي��ة، عل��ى ح��دٍّ �س��واء، م��ن خ��الل تعزي��ز التح�سي��ل 
ال�سريب��ي، وحت�س��ني فاعلي��ة تقدمي اخلدم��ات، على اأن يك��ون التفوي�ش 
ال�سريبي متنا�سبًا مع تخ�سي�ش امل�سوؤوليات املتعّلقة باخلدمات العامة. 
بهذه الطريقة ميكن مواءمة انخفا�ش الإيرادات، على امل�ستوى املركزي، 
م��ع خف���ش الإنف��اق ل�سمان اأثٍر حماي��ٍد، بل اإيجابّي، عل��ى الأداء املايل. 
وقد اأظهرت التجارب الدولية اأن عدم تاأمني الأموال الكافية للحكومات 
الإقليمي��ة م��ن �س��اأنه تقوي���ش احل�ساف��ة املالي��ة13؛ فاحلكوم��ات الت��ي 
تفتق��ر اإل التموي��ل الكايف اإم��ا اأن تعمد اإل تقييد اإنفاَقه��ا، ما يقّلل من 
ج��ودة اخلدم��ات التي تقّدمها، يف النهاية، واإم��ا اأن تلجاأ اإل القرتا�ش 
غ��ري امل�س��تدام – اإذا م��ا �ُس��ِمح له��ا بذل��ك – بانتظار اأن تق��وم احلكومة 
املركزي��ة باإنقاذها. وعليه، ُيفرت�ش باأّي اإطاٍر جديٍد اأن يت�سّمن حتديدًا 
للم�سوؤوليات املُناطة بكلٍّ من م�ستويات احلكم تفاديًا لزدواجية الإنفاق.

تمويل  لبنان:  في  »الالمركزية   .2020 فينين.  ور.  عطااهلل،  و�ش.  مهمالت،  م.   12
 )Decentralization in Lebanon: Funding الإقليمية«  الحكومات 

Regional Governments(. المركز اللبناني للدرا�سات.

�سليم  ت�سميم  اأجل  من  الكّلية  ال�سيا�سة  »درو�ش   .2009 الدولي.  النقد  �سندوق   13
 )Macro Policy Lessons for a Sound Design المالية«  لالمركزية 
الدولي  النقد  �سندوق  اإدارة  مجل�ش  ورقة   .of Fiscal Decentralization(

.208/09/SM
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ثالثًا، يتعنّي على اأّي اإطاٍر جديٍد للحكومات الالمركزية اأن ُين�س��ئ اآلّياٍت 
متينًة للمحا�س��بة وامل�ساءلة ت�سمن تر�سيد الإنفاق العام، على اأن ت�سفي 
��َد  اأنظم��ة الإدارة املالي��ة العام��ة ال�س��فافية عل��ى ق��رارات الإنف��اق، وتقيِّ
امل�س��وؤولني العمومي��ني بق��رارات الإنف��اق اخلا�س��ة بهم.14 وثم��ة تدابري 
حم��ّددٌة له��ذه الغاي��ة، م��ن �سمنه��ا اإع��داد موازن��ة واقعي��ٍة يف موعدها 
د، واللجوء اإل اآلّيات التدقيق الفّعالة لر�سد �سوء ا�ستعمال الأموال  املُحدَّ
العام��ة، واإل متطّلبات اإنفاذ رفع التقارير الدقيقة وفقًا لالأ�سول واملهل 
القانونية.15 بهذه الطريقة ينجح الإطاٍر اجلديد للحكومات الالمركزية 
يف توحي��د اأنظم��ة الإدارة املالي��ة له��ذه احلكومات يف لبنان مع امل�س��توى 
اأن  ذل��ك  اإل  اأ�س��ف  الدولي��ة.16  للمعاي��ري  وجعله��ا مطابق��ة  الوطن��ي 
م�س��وؤولية اإدارة ال�سرائ��ب وتخ�سي���ش عملية توف��ري اخلدمات يجب اأن 
تكون وا�سحًة للمكّلفني، ل�سيما معّدل ال�سرائب املفرو�سة على امل�ستوى 
الإقليم��ي ون�س��بتها، اإذ، بق��در م��ا ت��زداد معرف��ة املكّلف��ني بتخ�سي���ش 
�سرائبه��م، يزداد حتّفزه��م ملراقبة طريقة اإنفاق امل�س��وؤولني العموميني 

لالإيرادات الإقليمية.

رابع��ًا، يج��ب اأن تتمّتع احلكومات الإقليمية بالقدرة الإدارية لال�سّطالع 
عل��ى نحٍو فّعاٍل مب�س��وؤولياتها يف جمايَل الإي��راد والإنفاق. ولكي يكون يف 
الإم��كان حت�سي��ل اأّي �سريب��ٍة عل��ى امل�س��توى الالمرك��زي، ل ب��ّد من اأن 
تق��ل تكلف��ة اإدارة ال�سريب��ة ع��ن مبل��غ الإي��رادات املحّقق��ة. بذلك يكون 
�سم��ان القدرة الإدارية الكافية على امل�س��توى الإقليمي �س��رطًا اأ�سا�س��ّيًا 
لرف��ع م�س��تويات التح�سيل ال�سريبي، التي ت�س��كو حالّي��ًا من النخفا�ش 
عل��ى امل�س��توى البلدي.17 على اأن من املمكن ت�س��هيل ذل��ك بالنتقال اإل 
احلوكم��ة الإلكرتوني��ة، وحت�س��ني اإج��راءات التوظي��ف مبا يكف��ل الإتيان 

مبوّظفني موؤّهلني ل�ستخدام اأنظمة الإدارة املالية احلديثة.

ت. هانكال وو. داونز. 2010. »الالمركزية والحوكمة وبنية الموؤ�س�سات ال�سيا�سية   14
 )Decentralisation, Governance الإ�سالح؟«  اأجل  من  درو�ش  المحلية: 
 and the Structure of Local Political Institutions: Lessons for

)?Reform. درا�سات الحكم المحلي 36)6(، 783-759.

�سندوق النقد الدولي. »درو�ش ال�سيا�سة الكّلية من اأجل ت�سميم �سليم لالمركزية   15
 )Macro Policy Lessons for a Sound Design of Fiscal المالية« 

.Decentralization(

في  الالمركزية  »اإ�سالح   .2017 الديمقراطية.  عن  للتقرير  الدولية  المنظمة   16
لبنان: الو�سع الراهن«. ورقة موجزة رقم 80. بيروت: لبنان.

المرجع ال�سابق.  17
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الر�شم 1. هيكل الالمركزية احلايل يف لبنان
امل�سدر: ر�سم تو�سيحي و�سعه املوؤّلفون ا�ستنادًا اإل الأحكام القانونية واجلريدة الر�سمية.

التنظيم الإداري احلايّل يف لبنان

ين�ّش قانون البلديات )املر�سوم ال�سرتاعي الرقم 118، ال�سادر يف 30 
حزيران/يوني��و 1977، وتعديالت��ه(، عل��ى حتوي��ل ما ن�س��بته 75 يف املئة 
م��ن عائدات ال�سندوق البلدي امل�س��تقّل اإل البلدي��ات، و25 يف املئة اإل 
احت��ادات البلديات. لكن احلكومة املركزية تقتط��ع، قبل توزيع الأموال، 
اأك��ر م��ن 25 يف املئ��ة م��ن عائ��دات ال�سن��دوق ل�س��تخدامها لأغرا���شٍ 
اأخ��رى،21 كاأن يعط��ي اأح��د املرا�س��يم ال�س��ادرة عن احلكوم��ة املركزية 
الدف��اع امل��دين 5 يف املئ��ة م��ن تلك العائ��دات �س��نويًا فيما تذه��ب مبالغ 
اأخرى اإل اإعفاءات الر�سوم املدر�سية، واأجوِر الإدارات املركزية، واإدارة 
النفاي��ات، وغ��ري ذلك من نفقات ُتقتَطع يف غياب كلِّ اآلّيٍة قانونيٍة تّت�س��م 

بال�سفافية.22

اإن احت��ادات البلديات تعتمد اعتمادًا كبريًا يف اإيراداتها على ال�سندوق 
البلدي امل�س��تقّل، لكنه��ا، اأي�سًا، تعتمد على امل�س��اهمات املالية لبلدياتها 
الأع�ساء. ومع اأن هذه الأخرية ُملزمًة قانونًا بتخ�سي�ش 10 يف املئة من 
وارداته��ا الفعلي��ة لالحتاد الذي تنت�س��ب اإليه، فهي غالب��ًا ما تتخّلف عن 
ال�ّس��داد، من دون اأن يكون لالحت��ادات اأّي نفوٍذ قانويّن يخّولها حت�سيل 

ما مّت حجُبه عنها من م�ستحّقات.

 

المرجع ال�سابق.  21
عطااهلل. »اإن�ساء اإدارات اإقليمية للتنمية المتكاملة«.  22

اإن لبنان دولة موّحدة تتمّتع بنظام حوكمٍة متعّدد امل�ستويات، يتاأّلف من 
حكومة مركزية ومن م�س��توًى لح�سريٍّ اأعلى )8 حمافظات( وم�س��توًى 
لح�س��ريٍّ اأدن��ى )24 ق�س��اء(، وم��ن حكوم��ات حمّلي��ة )1058 بلدي��ة( 
)الر�سم 1( واحتادات حكومات حمّلية )58 احتاد بلديات(. واإذا كانت 
املحافظ��ات والأق�سي��ة ُتَع��ّد م�س��توياِت حوكم��ٍة م��ن دون هيئ��ات حوكمٍة 
م�س��تقّلة، فاإن البلديات واحتاداتها ت�س��ّكل م�ستوى احلوكمة الالمركزي 
الرئي�ش. يحكم البلديات جمل�ٌش بلديٌّ ينتخبه ال�سكان امل�سّجلون ويتوّل 
انتخ��اَب رئي���ش البلدي��ة الذي يكون الرئي���ش التنفيذي له. هذا املجل���ش 
مي�سك ب�سالحية ر�سم ال�سيا�سات العمومية على امل�ستوى املحلي ويتمتع 

بال�ستقاللية الإدارية واملالية.18

ت�س��تطيع البلدي��ات ت�س��كيل احت��اداٍت ُتعنى بتنفيذ امل�س��اريع امل�س��رتكة، 
مع الحتفاظ با�س��تقاللّيتها الفردية. وهي، كما احتاداتها، تعتمد اأ�س��ّد 
اعتم��اد عل��ى عائ��دات التحوي��الت احلكومية الت��ي يقوم به��ا ال�سندوق 
البل��دي امل�س��تقّل. اأم��ا تويل هذا الأخ��ري19 فيتّم من خ��الل 11 �سريبًة 
له��ا احلكوم��ة املركزي��ة واملوؤ�س�س��ات العام��ة وال�س��ركات  ور�س��مًا حت�سّ

اخلا�سة مل�سلحة جميع البلديات والحتادات.20

با�ستثناء بلدية بيروت التي يراأ�سها محافظ يعّينه مجل�ش الوزراء.  18
اإيرادات  اإيرادات البلديات، و70 في المئة من مجموع  31 في المئة من مجموع   19

اتحادات البلديات هما من �سندوق النقد الدولي.
المالية  درا�سات  »برنامج   .2011 والمقاطعات.  المدن  لإدارة  الدولية  الجمعية   20
 )Municipal Finance Studies النهائي«  ال�ستراتيجي  الإطار  البلدية: 

.Program: Final Strategic Framework(
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الق�شم 1: نحو بلديات لبنانية م�شتدامة

والر�س��م على رخ�ش البناء، والر�سم على �سيانة الأر�سفة واملجارير،27 
ت�سّكل 86 يف املئة من الإيرادات املبا�سرة، التي تبقى اأقلَّ بكثري مّما هي 
عليه يف بلداٍن اأخرى، فلو اأخذنا الر�س��م على القيمة التاأجريية، مثاًل – 
وه��و يع��ادل �سريبة الأمالك يف لبنان – لوجدنا اأن متو�ّس��ط ن�س��بته من 
اإجم��ايّل الن��اجت املحلي ل يتخّطى ال���0،016 يف املئة، اأي دون ما هو عليه 

يف القت�سادات النا�سئة والنتقالية بكثري )0،6 يف املئة(.28

ثم��ة، يف الواقع، قيودًا قانوني��ًة واإداريًة عديدة تقّو�ش قدرة البلديات على 
توي��ل عملّياته��ا، وت�سّطره��ا اإل العتماد عل��ى م�س��اهماٍت اأخرى. هذه 
القي��ود ه��ي29: )1( افتقار البلديات اإل ال�س��لطة القانونية لو�سع ر�س��وٍم 
اإ�سافي��ة واإع��ادة حتديد قاعدتها ال�سريبية، ما يحرمها من فر�ش تعديل 
�سرائبها مبا يتوافق والبيئات القت�سادية املتغرّية؛ )2( القيود املالية التي 
تكّبل القدرات الإدارية للبلديات، حيث يفتقر 75 يف املئة منها اإل الأموال 
الكافي��ة ل�س��تخدام موّظفني جدد، ول تتعّدى ن�س��بة البلدي��ات التي تلك 
هي��كاًل اإداري��ًا يف املئة منها ال�43 يف املئة، ع��دا اأن هناك ما يقارب ال�400 
بلدية ت�سّم موّظفًا واحدًا ل غري30؛ )3( املدفوعات غري امل�سمونة من ِقَبل 
ال�سندوق البلدي امل�ستقّل، والتي تعن يف جتريد البلديات من القدرة على 

الت�سّور ال�ستباقي والتخطيط لأن�سطتها التنموية )اأنظر الق�سم 3(.

مقارنة مع البلدان النظرية: عدد مفِرط من البلديات
اإن �سغر حجم الكثري من البلديات يحول دون تّكنها من تقدمي خدماٍت 
عام��ٍة عالية اجلودة.31 والواقع اأن عدد البلديات يف تزايٍد متوا�سٍل منذ 
اإج��راء النتخاب��ات البلدية عام 1998 بع��د انقطاٍع دام 35 عامًا، بحيث  
�س��ّجل لبنان عام 2017 وجود 1045 بلدية، يف زيادٍة بن�س��بة 46 يف املئة 
مقارن��ًة ب�709 بلدياٍت، عام 1998 )اجلدول 1(. وفيما �س��هدت املناطق 
كّله��ا ت�ساعف��ًا يف ع��دد البلديات، �ُس��ّجل اأكرب ارتفاع الن�س��بي الأكرب يف 

حمافظَتي جنوب لبنان و�سماله )91 و78 يف املئة على التوايل(.

البلدية:  المالية  درا�سات  »برنامج  والمقاطعات.  المدن  لإدارة  الدولية  الجمعية   27
  )Municipal Finance Studies Program:»الإطار ال�ستراتيجي النهائي

.Final Strategic Framework(

المرجع ال�سابق.  28
حرب وعطااهلل. 2015. »ال�سلطات المحلية والخدمات العامة: تقييم الالمركزية   29

في العالم العربي«.
�سل�سلة تقارير الطاولت الم�ستديرة. 2012. »دور الإدارات المناطقية في اإطار   30

الالمركزية«. المركز اللبناني للدرا�سات.
في  العامة  »الخدمات   .2017 الديمقراطية.  عن  للتقرير  الدولية  المنظمة   31
اتحادات البلديات في لبنان: اإدارة النفايات ال�سلبة؛ ال�سرطة البلدية وال�سالمة 

العامة؛ ال�سفافية والت�ساركية.

1.1 نحو ا�شرتاتيجية لدمج البلديات
يف الوق��ت ال��ذي يواجه لبن��ان فيه اأزم��ًة اقت�ساديًة ومالي��ًة ونقديًة ذات 
اأبع��اٍد وجودي��ة، ت�س��كو بلديات��ه م��ن تراج��ع الإي��رادات يف مقاب��ل تزايد 
امل�س��وؤوليات املُلق��اة على عاتقها ملعاجلة تداعي��ات الأزمة. ننظر يف هذا 
الق�س��م من درا�س��تنا يف نظام لبنان ال�سريبي البل��دي ونقارنه بالبلدان 
النظ��رية، ثم ن�س��تخل�ش املب��ادئ التوجيهية لالإ�سالح من اأجل حت�س��ني 
النتائ��ج التنموي��ة، لننتق��ل اإل مناق�س��ة مو�س��وع خف�ش ع��دد البلديات 
وكي��ف اأن��ه، م�سحوب��ًا باإ�سالح النظ��ام ال�سريبي، ميكن اأن ي�س��اهم يف 

جعل البلديات م�ستدامًة ماليًا.

�شعف يف احلوكمة البلدية: �شالحيات وا�شعة و�شلطة 
مالية حمدودة

تت��وّل البلدي��ات اللبناني��ة مروحًة وا�س��عًة م��ن امل�س��وؤوليات الهادفة اإل 
توف��ري املنافع واخلدمات العامة واإدارتها، مبا يف ذلك املوارد الطبيعية، 
واإدارة النفايات ال�سلبة، والبيئة، والثقافة، والبنية التحتية، وال�س��المة 
العامة، و�س��واها.23 وهي تعتم��د، يف تويلها امل�س��وؤوليات املذكورة، على 
م�سدَرين رئي�َس��ني لالإي��رادات: 31 يف املئة من الإيرادات البلدية ياأتيها 
م��ن حتوي��الت ال�سن��دوق البل��دي امل�س��تقّل، و43 يف املئة م��ن الإيرادات 
املبا�س��رة،24علمًا باأن البلديات ال�سغ��رية كانت، يف العام 2008، تعتمد 

على ال�سندوق يف اأكر من 90 يف املئة من اإيراداتها.25

اإن ع��دد ال�سرائب والر�س��وم التي تلك البلدي��ات �سالحية فر�سها ُيعدُّ 
مرتفع��ًا مقارًن��ة باملعايري الدولية، لكن البلديات تعجز عن تاأمني قاعدٍة 
متينٍة لنظامها ال�سريبي، ما يف�سح ق�سور الهياكل الإدارية. ح�سبنا اأن 
من بني ال�سرائب والر�سوم التي ت�ستطيع البلديات حت�سيلها مبا�سرًة – 
وعددها 16 – ثالثة ر�سوم فقط،26 هي: الر�سم على القيمة التاأجريية، 

عطااهلل. »اإن�ساء اإدارات اإقليمية للتنمية المتكاملة«.  23
البلدية:  المالية  درا�سات  »برنامج  والمقاطعات.  المدن  لإدارة  الدولية  الجمعية   24
  )Municipal Finance Studies Program:»الإطار ال�ستراتيجي النهائي
الأخرى  الإيرادات  م�سادر  ت�سمل   .Final Strategic Framework(

الم�ساعداِت والقرو�ش، وعائداِت الأمالك البلدية، والر�سوَم، والهباِت، وغيرها.
حرب وعطااهلل. 2015. »ال�سلطات المحلية والخدمات العامة: تقييم الالمركزية   25

في العالم العربي«.
تتاأّلف هذه ال�سرائب والر�سوم ال�16 من عّدة فئاٍت فرعيٍة ، وت�سّكل ما مجموعه   26
36 بندًا �سريبيًا فرديًا يمكن للبلديات تح�سيله؛ فالر�سوم على الإعالنات، مثاًل، 
الموؤّقتة  الإعالنات  وترخي�ش على  ا�ستثمار  ر�سوم  بنوٍد فردية:  اأربعة  اإلى  ُتق�َسم 
والدائمة الخا�سة بالمتاجر، اإ�سافًة اإلى ر�سٍم اأ�سبوعّي على الإعالنات خارج دور 

ال�سينما، ور�سوِم ا�سثتماٍر على الإعالنات المعرو�سة في �سالت ال�سينما.
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اجلدول 1: عدد البلديات يف لبنان، 2007-1963

                              ال�شنة

املحافظة

عدد البلدات 1963197019982004201020152017
والقرى

ن�شبة البلدات والقرى 
التي فيها بلديات

17322826930431332332848069جبل لبنان
6010515721223826728038572لبنان ال�سمايل وعكار

4610612213915516616823671البقاع وبعلبك-الهرمل
21697913314114415017686لبنان اجلنوبي

38718111511611711813190النبطية
11111111100بريوت

74%339580709904964101810451409املجموع

امل�سدر: مركز املعلوماتية للتنمية املحلية يف لبنان؛ اجلريدة الر�سمية، املر�سوم ال�سرتاعي الرقم 2019/4572 املتعّلق بتوزيع عائدات ال�سندوق البلدي امل�ستقّل.

لني اجلدول 2: حجم املجل�ص البلدي ن�شبًة اإىل حجم ال�شكان املُ�شجَّ

لنيحجم املجل�ص البلدي )الأع�شاء( الن�شبة من جمموع البلدياتال�شكان املُ�شجَّ
92000 ≤%45

124000-2001%26
1512000-4001%23،6
1824000-12001%3،72
2124000 >%1،5
0،18%بريوت وطرابل�ش24

امل�سدر: م. حرب و�ش. عطااهلل. 2005. »ال�سلطات املحلية واخلدمات العامة: تقييم الالمركزية يف العامل العربي«. املركز اللبناين للدرا�سات.
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لني يف اأقّل من 2 يف املئة من البلديات  عدا ذلك، يبلغ عدد ال�سكان املُ�سجَّ
24 األ��ف ن�س��مة اأو اأكر، واأكر م��ن 4 اآلف يف اأكر من 70 يف املئة منها، 
يف ح��ني ل يتخّط��ى عدده��م الألَف��ي ن�س��مة يف 45 يف املئة م��ن البلديات 

)اجلدول 2(.32

�ش هذا الق�سم ملقارنة لبنان ببلداٍن نظريٍة، هي الأردن وفل�سطني  نخ�سّ
وبلغاريا واأرمينيا وكو�س��تاريكا، بغية ا�س��تخال�ش الدرو���ش من التجارب 
الدولي��ة. وق��د بنين��ا اختيارن��ا هذا عل��ى ثالثِة معاي��رَي مركزي��ٍة ت�سمن 
اإم��كان مقارنته��ا بلبن��ان، وه��ي: اأوًل، اإنه��ا وحدوّي��ة اأك��ر منه��ا بلدان��ًا 
فدرالي��ة؛ ثاني��ًا، لديه��ا م�س��توًى واح��ٌد م��ن الالمركزي��ة ه��و البلدي��ات 
الت��ي تتمّت��ع ب�سالحياٍت �سريبي��ة؛ ثالثًا، ُتَع��ّد هذه البل��دان من الطبقة 
املتو�ّس��طة العليا التي تلك م�س��توى الروة نف�سه. وهكذا، فاإذا ما قارّنا 
ب��ني لبن��ان والبلدان املذك��ورة، وجدنا اأنه يتقّدمه��ا بكثري من حيث عدد 
البلدي��ات قيا�س��ًا اإل م�س��احته اجلغرافي��ة وعدد �س��كانه )الر�س��م 2(. 
وحت��ى ل��و �س��ّلمنا فَر�سًا اأن عدد �س��كانها يفوق عدد �س��كان لبنان، فاإنها 
تبق��ى دون��ه من حيث عدد البلدي��ات ) ملقارنٍة اأكر �س��موًل بني البلدان، 

اأنظر امللحق 2(.

دمج البلديات: النجاحات والإخفاقات
يحّق��ق دم��ج البلديات النج��اح املتوّخى عندما يوؤّدي اإل حت�س��ني عملية 
تق��دمي اخلدم��ات، واإل مكا�س��ب يف الفاعلي��ة، ون�س��بة توظي��ٍف اأعل��ى، 
وم�س��اركٍة �سيا�س��يٍة اأكرب. بيد اأن حتّديات خم�س��ة تعرت�ش تقييم جناح 
برام��ج الدم��ج، ه��ي33: اأوًل، غالب��ًا ما ل تك��ون اأه��داف برنامج الدمج 
دٍة مب��ا في��ه الكفاي��ة، م��ا ي��وؤّدي اإل �سعوب��ة التحقق م��ن النتائج  حُم��دَّ
زي��ادة  بال�س��رورة  الفاعلي��ة  حت�س��ني  ع��ن  يل��زم  ل  ثاني��ًا،  املن�س��ودة. 
اجل��دوى، لأن خف�ش الأم��وال املُنَفقة ل ي�سمن نتائ��ج اأف�سل. ثالثًا، قد 
تتغا�س��ى موؤ�ّس��رات الأداء عن جودة اخلدمات الت��ي تقّدمها البلديات. 
رابع��ًا، قد ل يكون مردُّ التح�ّس��ن اإل برنام��ج الدمج، بال�سرورة، اإذ اإن 
ظ��روف القت�ساد الكّلي ميك��ن اأن تتغرّي يف اأثناء الربنامج، كما ميكن، 
يف املقاب��ل، اأن تت�سّم��ن بع���ش برام��ج الدم��ج اإع��ادة تنظي��م اخلدمات 
البلدي��ة اأو التع��اون القائ��م ب��ني البلدي��ات.34 خام�س��ًا، ق��د يك��ون م��ن 
ال�سع��ب مقارن��ة النتائج قبل التنفيذ وبع��ده، نتيجة التغرّيات احلا�سلة 

يف طريقة قيا�ش النتائج.

حرب وعطااهلل. 2015. »ال�سلطات المحلية والخدمات العامة: تقييم الالمركزية   32
في العالم العربي«.

 )Results: »ك. بوليت وغ. بوكيرت. 2017. »النتائج: من خالل زجاج غامق اللون  33
)Through a Glass Darkly. في »اإ�سالح الإدارة العامة: تحليل مقارن – في 

  )Public Management Reform: A Comparative»التق�ّسف ع�سر 
)Analysis – into the Age of Austerity، من�سورات جامعة اأوك�سفورد.

القت�سادية:  والتنمية  التعاون  لمنظمة  القت�سادية  ال�ستق�سائية  »الدرا�سات   34
.)OECD Economic Surveys: Finland 2014( »2014 فنلندا

لكي ن�ستخل�ش الدرو�ش التي ت�سمن تطبيق برنامج دمٍج ناجٍح يف لبنان، 
ننظ��ر يف التجارب الدولية ال�س��ابقة، مقّيمني جناحاتها واإخفاقاتها. اإن 
جناح �سيا�س��ات الدمج يتحّدد عمومًا مبجموعٍة من الظروف ال�سيا�س��ية 
والقت�سادي��ة الكّلي��ة، م��ا يتطّل��ب اإج��راء مقارن��اٍت ح��ذرٍة ب��ني البلدان 
واأخذ العوامل ال�سياقية يف العتبار. لذا كنا، لدى تناولنا اأّي جتربٍة من 
جتارب الدمج الدولية، نرّكز على اأربعة جوانَب اأ�سا�سيٍة �سمن جمموعٍة 
معّين��ٍة من البلدان التي نّفذت برام��ج الدمج البلدي )اجلدول 3(. هذه 

اجلوانب هي:

نوع الدمج، اأي ما اإذا كان طوعّيًا اأم ق�س��رّيًا. يكون الدمج طوعّيًا عندما 
جُت��ري احلكوم��ة املركزية ا�س��تفتاًء حول��ه، اأو ترتك احلّرية للم�س��وؤولني 
البلدّي��ني ليق��ّرروا م��ا اإذا كان��وا ي��وّدون الندم��اج. اأم��ا الدمج الق�س��ري 
فيح�س��ل عندم��ا تقّرر احلكومة املركزية دم��ج احلكومات املحلية بغ�ّش 
النظر عّما اإذا كانت اخلطوة تلقى دعمًا �سعبّيًا اأم ل. وغالبًا ما يح�سل 
مزي��ٌج من النوَعني، اإذ تعمد احلكومة املركزية اإل التحفيز على الدمج 
طوعًا، لي�سبح هذا الدمج ق�سرّيًا مع الوقت، كما جرى يف اأملانيا وفنلندا.

العوام��ل الدافع��ة اإل الدم��ج، اأي املحّف��زات الت��ي تدف��ع البلدي��ات اإل 
اعتم��اده. وه��ي اقت�سادي��ٌة يف املق��ام الأّول، ت�س��مل ال�س��عي اإل حتقي��ق 
وف��ورات يف احلج��م وخدم��اٍت اأف�س��ل ومزيد م��ن ال�س��تثمارات وفر�ش 

العمل، وتوحيد ال�سّكان �سمن كياٍن �سيا�سّي واحد.

 ، العوام��ل الرادع��ة التي تثن��ي البلديات ع��ن الدمج، ومعظمها �سيا�س��يٌّ
كاخل�سية من نق�ش تثيل الأقّليات، وو�سوٍل اأقّل اإل املوارد.

نتائ��ج م��ا بع��د الدم��ج، اأي التح�س��ينات يف اخلدم��ات العام��ة البلدي��ة، 
ون�سي��ب الف��رد من الإنفاق، ومع��ّدل التوظيف، وانعدام امل�س��اواة �سمن 

البلديات، وامل�ساركة ال�سيا�سية... اإلخ.35

المرجع ال�سابق.  35
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الر�شم 2: متو�شّط امل�شاحة اجلغرافية بالكيلومرت املربّع )ي�شار(، ومتو�شّط عدد �شكان البلديات )ميني( يف البلدان النظرية
امل�سدر: ح�سابات املوؤّلفني ا�ستنادًا اإل »تقرير املر�سد العاملي للمالية وال�ستثمار يف احلكومات الالمركزية للعام 2019 – موجزات قطرية«، ال�سادر عن منظمة 

التعاون والتنمية القت�سادية/منظمة املدن واحلكومات املحلية املتحدة.
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اجلدول 3: العوامل الدافعة لربامج الدمج البلدي ونتائجها363738

تاأثريات الدمجالعوامل الرادعةالعوامل الدافعةنوع الدمجالفرتة الزمنيةالبلد/املدينة
املحّفزات املالية؛ طوعّي.2007-2013فنلندا36

وفورات احلجم؛ 
حت�سني عملية تقدمي 

اخلدمات.

التناف�ش البلدي؛ 
الختالفات يف امل�سالح 

بني البلديات؛ خ�سية 
البلديات ال�سغرية من 

فقدان �سلطة �سنع القرار؛ 
راأي ال�سكان ال�سلبي اإزاء 

عمليات الدمج.

من 416 اإل 320 بلدية:

تقلي�ش عدد البلديات التي ت�سكو من 
العجز

اإتاحة مروحٍة اأو�سع من اخلدمات ال�سّحية

تباين اأكرب بني البلديات يف ما يتعّلق مبدى 
الر�سى عن اخلدمات العامة، وانخفا�ش 
م�ستوى اخلدمات الجتماعية يف البلديات 

�سة �سيا�سيًا.  املُهمَّ

ل تغيري يف الإنفاق البلدي.

انخفا�ش ن�سبة اإقبال الناخبني يف البلديات 
ال�سغرية )مقارنًة بالبلديات ال�سغرية 

التي مل يجِر دجمها(.
طوعّي 1999-2006اليابان37

)بتحفيٍز 
من 

احلكومة 
املركزية(.

املحّفزات املالية؛ 
�سعف القدرة املالية 
للبلديات ال�سغرية.

خ�سية البلديات ال�سغرية 
من فقدان �سلطة �سنع 
القرار، واحل�سول على 

م�ستوًى اأدنى من اخلدمات 
العامة؛ الفرق يف النطاق 

)اأقّلية(.

من 3.232 اإل 1.821 بلدية.

�سعف ملحوظ يف اخلدمات العامة.

م�ستوًى اأعلى من انعدام امل�ساواة �سمن 
البلديات.

م�ساركة انتخابية و�سيا�سية اأقّل.

مدينة 
اأبوت�سفورد 

)كندا(38

القدرة على تنفيذ طوعّي.1995
م�ساريع الأعمال 
وال�ستثمارات 

وا�سعة النطاق؛ 
وفورات احلجم.

الفرق يف التكلفة بني 
البلدات )ب�سبب الفرق يف 

النطاق(.

وفورات يف التكاليف بف�سل خف�ش عدد 
املوّظفني املدنيني.

قدرة اأكرب على تنفيذ م�ساريع البنية 
التحتية. الكبرية: حت�سني البنية التحتية 

للمياه وال�سرف ال�سّحي.

 )The Reform to Restructure Municipalities »ب. ميكلين وم. بيكول-�سيوبلوم. 2013. »الإ�سالح من اأجل اإعادة هيكلة البلديات والخدمات في فنلندا: منظور بحثي  36
)and Services in Finland: A Research Perspective، درا�سات برنامج اأبحاث التقييم ARTTU رقم 23 مويزيو واأو�سيتالو. 2019.

 )From a Majority »ك. يامادا. 2018. »من اأكثرية اإلى اأقّلية: كيف غّير دمج البلديات في اليابان توزيع ال�سلطات ال�سيا�سية وتخ�سي�ش الخدمات العامة �سمن بلدية ُمدَمجة  37
 to a Minority: How Municipal Mergers in Japan Changed the Distribution of Political Powers and the Allocation of Public Services

)within a Merged Municipality. مجلة مراجعة ال�سوؤون الح�سرية 54)3(، 592-560.

 )Municipal Consolidation in the �سكو�سيا«  ونوفا  برانزويك،  ونيو  كولومبيا،  لبريتي�ش  تحليل  الما�سي:  القرن  ت�سعينيات  البلدي في  »الدمج  فوينوفيت�ش. 2008.  اإ.   38
)1990s: An Analysis for British Columbia, New Brunswick, and Nova Scotia. الإدارة العامة الكندية. 41. 239-283. الخدمات الموؤ�س�سية لمنطقة �سمال 

)Municipal Mergers in BC: The Abbotsford-Matsqui Amalgamation( . »فانكوفر. 2016. "دمج البلديات في بريتي�ش كولومبيا: اندماج اأبوت�سفورد-مات�سكي
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تاأثريات الدمجالعوامل الرادعةالعوامل الدافعةنوع الدمجالفرتة الزمنيةالبلد/املدينة
وفورات احلجم؛ ق�سرّي.2001الأردن39

و�سع حّد لت�ساعد 
الديون البلدية؛ 

الق�ساء على 
ازدواجية اخلدمة.

من 328 اإل 99 بلدية )با�ستثناء اأمانة ------------
عّمان الكربى.

بع�ش الوفورات يف التكاليف.

اعتماد اأّقل على القرتا�ش.

عدد اأقّل من املوّظفني البلديني، ولكن 
القدر نف�سه من الإنفاق على اأجور 

املوّظفني.

م�ستوى اأعلى من انعدام امل�ساواة �سمن 
البلديات.

بارابا 
)اأو�سرتاليا(40

انخف�ست معّدلت البطالة، واإن كانت ------------انخفا�ش البطالة.ق�سرّي.2004
م�سوحات ما بعد الدمج ُتظِهر اأن ال�سكان 

مل يالحظوا هذا النخفا�ش.

بارابا: انخفا�ش يف معّدلت البطالة من 
15،3 اإل 7،8 يف املئة.

تاموورث: من 9،3 اإل 6،4 يف املئة.
�سبعينيات القرن هولندا41

املا�سي -2011.
حت�ّسن يف جودة مزيج.

اخلدمات؛ زيادة يف 
الكفاءة الإدارية؛ 

تكاليف ثابتة موّزعة 
على م�ساحة اأكرب.

رف�ش ال�سكان؛ الهوية 
البلدية املحلية القوية؛ 

مناف�سة معيارية �سيا�سية 
اأقّل فاعلية.

من 913 بلدية يف العام 1970 اإل 403 
بلديات يف العام 2011.

اإنفاق اإداري اأقّل.

ل تاأثري ُيذَكر على اإجمايل الإنفاق: 
وفورات يف التكاليف املُنَفقة على زيادة 

تقدمي اخلدمات.
394041

ٍل لكّل جتربة.* امل�سدر: اأنظر امللحق 1 لو�سٍف ُمف�سّ

 )Local Politics in Jordan and Morocco: Strategies of والالمركزية«  المركزية  ا�ستراتيجيات  والمغرب:  الأردن  في  المحلية  »ال�سيا�سة   .2018 كالرك.  ج.   39
)Centralization and Decentralization. نيويورك؛ ت�سيت�سي�ستر، غرب �سا�سك�ش: من�سورات جامعة كولومبيا.

 )A Conceptual »ب. دوليري واإ. فليمينغ. 2006. »مذّكرة مفاهيمية حول وفورات الحجم، ووفورات زيادة الإنتاج، ووفورات نطاق الإنتاج في الحكم المحلي الأو�سترالي  40
المدينية،  والبحوث  ال�سيا�سات  مجلة   .Note on Scale Economies Size Economies and Scope Economies in Australian Local Government(

الن�سخة 24، الرقم 2، �ش. 282-271.
 )The »م. اأ. األيرز وج. ب. غيرت�سيما. 2016. »تاأثيرات دمج الحكم المحلي على الإنفاق العام، والنظام ال�سريبي، وم�ستويات الخدمات: اأدّلة من 15 عامًا من الدمج البلدي  41
 Effects of Local Government Amalgamation on Public Spending, Taxation and Service Levels: Evidence From 15 Years of Municipal

)Consolidation. مجلة العلوم الإقليمية 56، 682-659.

المالحق متوافرة باللغة الإنكليزية على �سفحة اإ�سدارات المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ويمكن مراجعتها على الرابط التالي:   *
https://democracy-reporting.org/index-of-publications-on-lebanon
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49 يف املئة من النفقات البلدية، عام 46،2016 بعد اأن كانت ت�س��ّكل، يف 
املتو�ّسط، 47 يف املئة منها عام 2004. 

وعلي��ه، ف��اإن تقييم مردود برامج الدمج يج��ب اأن يقرتن بتحليل تبعاتها 
التوزيعية، وهذا ما نفتقده يف العديد من الدرا�س��ات التي تكتفي بعر�ش 
املتو�ّسطات القت�سادية ُمغ�سيًة عن انعدام التجان�ش الكبري بني البلديات 
املُدجَم��ة،47 يف حني اأن توزيع املكا�س��ب واخل�س��ائر الناجم��ة عن الدمج 
يك��ون خمتلف��ًا يف البلدي��ات املُدجمة حديثًا، خ�سو�س��ًا اإذا تفاوت حجم 
البلديات املُدجَمة وكانت متفّرقًة جغرافيًا. يف اليابان، مثاًل، اأّدت عملية 
الدمج اإل انخفا�ش التكاليف يف البلديات الَطَرفية الأ�سغر حجمًا اأكر 
مما هي عليه يف الكيانات الأكرب حجمًا.48 وقد انعك�ش ذلك، يف الأول، 
ن�س��بة اإقفال اأعلى للمدار���ش، وتقّل�سًا اأبرز يف حجم الرعاية ال�سّحية. 
كذل��ك �س��هدت البل��دات والق��رى ذات التمثي��ل ال�سيا�س��ي الناق���ش يف 
املجال���ش البلدي��ة تراجعًا يف اخلدمات الجتماعي��ة بعد الدمج،49 حيث 
نت��ج م��ن عمليات الدم��ج احلا�سلة، مث��اًل، يف الأردن ع��ام 2001، مزيٌد 
م��ن التف��اوت ب��ني البلدي��ات،50 بحيث حظي��ت البلدات والق��رى الواقعة 
يف مرك��ز البلدي��ات مب�س��توياٍت اأعلى من اخلدم��ات العامة، يف كثرٍي من 
احل��الت.51 وم��رُّ ذلك اإل ا�س��تمرار الُنَخب يف ال�س��تيالء على الأموال 
العام��ة واإعط��اء العديد من روؤ�س��اء البلديات الأف�سلي��ة يف توزيع املنافع 

واخلدمات العامة للمقّربني منهم اأو لبلدياتهم ما قبل الدمج. 

حرب وعطااهلل. 2015. »ال�سلطات المحلية والخدمات العامة: تقييم الالمركزية   46
في العالم العربي«.

المتحدة.  المحلية  والحكومات  المدن  القت�سادية/منظمة  والتنمية  التعاون  منظمة 
الالمركزية  الحكومات  في  وال�ستثمار  للمالية  العالمي  المر�سد  »تقرير   .2019
 )2019 Report of the World Observatory on  »2019 للعام 

.Subnational Government Finance and Investment(

اأ . هاريونين، وت. �ساريما، وي. توكيانين. 2019. »التمثيل ال�سيا�سي وتاأثيرات   47
 )Political Representation and Effects of البلديات«  دمج 

.Municipal Mergers(

متعّددة  الحوكمة  »اإ�سالحات   .2017 القت�سادية.  والتنمية  التعاون  منظمة   48
القت�سادية«  والتنمية  التعاون  منظمة  تجارب  على  عامة  نظرة  الم�ستويات: 
 )Multi-level Governance Reforms: Overview of OECD Country

التعاون والتنمية القت�سادية حول الحوكمة  )Experiences. درا�سات منظمة 

متعّددة الم�ستويات.
اليابان  في  البلديات  غّير دمج  اأقّلية: كيف  اإلى  اأكثرية  »من  يامادا. 2018.  ك.   49
ُمدَمجة«  بلدية  �سمن  العامة  الخدمات  وتخ�سي�ش  ال�سيا�سية  ال�سلطات  توزيع 
 )From a Majority to a Minority: How Municipal Mergers in

 Japan Changed the Distribution of Political Powers and the

.Allocation of Public Services within a Merged Municipality(

ا�ستراتيجيات  والمغرب:  الأردن  في  المحلية  »ال�سيا�سة   .2018 كالرك.  ج.   50
  )Local Politics in Jordan and Morocco:»والالمركزية المركزية 

.)Strategies of Centralization and Decentralization

حرب وعطااهلل. 2015. »ال�سلطات المحلية والخدمات العامة: تقييم الالمركزية   51
في العالم العربي«.

لحظن��ا اأن العوام��ل الدافع��ة اإل الدم��ج ترتب��ط، يف �س��كٍل اأ�سا�س��ي، 
بوفورات احلجم ذات ال�سلة بالوفورات يف التكاليف الإدارية، ومكا�سب 
��ن عملية تق��دمي اخلدمات العامة، يف ح��ني اأن العوامل  الفاعلي��ة، وحت�سُّ
الرادع��ة ترتب��ط باحلْوكم��ة وم�س��ائل التمثي��ل، كما يف فنلن��دا وهولندا. 
وق��د ع��رّب بع���ش املواطنني ع��ن مواقفهم ال�س��لبية حي��ال الدمج معربني 
ع��ن خ�س��يتهم من اأن ي��وؤّدي اإل احلّد من املناف�س��ة ال�سيا�س��ية ويوؤّثَر يف 

دميقراطية التمثيل املحلي.

ُتظه��ر التج��ارب الدولي��ة اأن عملي��ات الدم��ج ع��ادًة م��ا حتّق��ق اأهدافها 
املرج��ّوة، كم��ا ح�س��ل يف »اأبوت�س��فورد« حيث ا�س��تطاعت البلدي��ة اإجراء 
ا�س��تثماراٍت يف البنية التحتية مل ي�س��بق اأن ا�س��تطاعت القيام بها. ومثُل 
ذل��ك يف فنلندا، حيث تراجع عدد البلدي��ات التي تواجه �سعوباٍت ماليًة 
بف�س��ل اندم��اج البلديات الت��ي تعاين عجزًا كبريًا ببلدي��اٍت اأخرى تتمّتع 
قة  بفائ�ٍش يف املوازنة. ويف هولندا، ا�سُتعني بالوفورات يف التكاليف املُحقَّ

بعد تقلي�ش الإنفاق الإداري لتح�سني اخلدمات البلدية.

اإن �سانعي القرار غالبًا ما ينظرون اإل عمليات الدمج على اأنها حت�ّسن 
ج��دوى البلدي��ات.42 لكّن برام��ج الدمج قد ُتنى، يف الواق��ع، بالإخفاق 
��ر ع��ن بل��وغ اأهدافه��ا، يف بع���ش الأحي��ان، مل��ا يرتّتب ع��ن الدمج  وُتق�سِّ
م��ن تكالي��ف، كانخفا�ش م�س��تويات املناف�س��ة بني البلدي��ات،43 وانعدام 
امل�س��اواة �سم��ن البلدي��ات،44 و�سعف امل�س��اءلة، وتديّن م�س��تويات الثقة 
وامل�س��اركة ال�سيا�سية.45 هذه التحّديات ميكن اأن توؤّدي، يف نهاية الأمر، 
اإل ت��ديّن م�س��تويات اخلدمات العام��ة، كما يف الياب��ان والأردن، اأو اإل 
تراج��ع النخراط ال�سيا�س��ي كم��ا يف الياب��ان وفنلندا، اأو اإل ا�س��تقرار، 
م��ا مل يك��ن اإل زي��ادٍة، يف التكالي��ف الإداري��ة، كم��ا ح�س��ل يف فنلن��دا 
والأردن، حي��ث مل ي�س��اهم الدمج يف تقلي�ش عج��ز املوازنة البلدية، كما 
كان مرج��ّوًا، ب��ل تزايد الإنفاق عل��ى اأجور املوّظفني، التي بلغت ن�س��بتها 

اأ. هاريونين، وت. �ساريما، وي. توكيانين. 2019. »التمثيل ال�سيا�سي وتاأثيرات دمج   42
 )Political Representation and Effects of Municipal البلديات« 

)Mergers. مجلة بحوث العلوم ال�سيا�سية وطرقها، 17-1.

وتوفير  الحكم  »تجزئة   .2017 دين.  ب.  واإ.  بير�سكال،  ه�.  وي.  غرو�سمان،  ج.   43
 )Government Fragmentation and Public Goods العامة«  المنافع 

.Provision(

اأ. هاريونين، وت. �ساريما، وي. توكيانين. 2019. »التمثيل ال�سيا�سي وتاأثيرات دمج   44
 )Political Representation and Effects of Municipal البلديات« 

.Mergers(

بلوم-هان�سن، وك. هولبرغ، و�ش. �سيريتزلو، ود. تراي�سمان. 2016. »حجم  ي.   45
البلدي«  الدمج  تاأثير  تقييم  المحلي:  الحكم  �سيا�سة  ونفقات  الخت�سا�ش 
 )Jurisdiction Size and Local Government Policy Expenditure:

المجلة   .Assessing the Effect of Municipal Amalgamation(

الأميركية لمراجعة العلوم ال�سيا�سية 110، 831-812.
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اأكر من ذلك، عانت الكيانات الَطَرفية الأ�سغر حجمًا ال�س��ّح والإهمال 
من جّراء ح�سولها على تثيل اأقّل يف املجال�ش البلدية.52

 الدرو�ص املُ�شتخلَ�شة بالن�شبة اإىل لبنان: 
العتبارات ال�شيا�شية والجتماعية

من �س��اأن عمليات الدمج البلدي اأن حت�ّس��ن الفاعلية الإدارية يف ظروٍف 
معّين��ة. وقد اأظه��رت التجربة الدولية اأن عل��ى احلكومات تبيان الفوائد 
القت�سادية التي ُيفرَت�ش اأن يوؤّدي اإليها الدمج بغية نيل القبول ال�سعبي 
لعملي��ات الدمج الطوعّي��ة؛ ففي كندا، مثاًل، حيث ج��رى الدمج طوعّيًا، 
�ساهم الرتكيز على زيادة ال�ستثمارات يف ت�سجيع املواطنني على تف�سيل 
الدم��ج. اأم��ا يف لبنان، فيمكن الدعوة اإل الدمج من خالل اإلقاء ال�سوء 
عل��ى فوائ��ده القت�سادية، ب��دءًا بوف��ورات احلجم وانخفا���ش التكاليف 
ة الفرد من الإنفاق، و�سوًل اإل حت�س��ني اخلدمات، وهي  الإداري��ة وح�سّ
فوائ��ُد من �س��اأنها اأن ت�س��اعد، بن��وع خا���ش، البلديات الأك��ر فقرًا لدى 

اندماجها مع نظرياتها الأكر ثراًء.

ُي�س��تفاد من التجرب��ة الدولية، اأي�س��ًا، اأن املقاربات الت�س��اركية يجب اأن 
ت�س��ّكل عن�س��رًا ب��ارزًا م��ن عنا�سر التخطي��ط لدمج البلدي��ات، باعتبار 
اأن املحا�س��بة وامل�س��اركة هم��ا ركيزتا احلْوكم��ة املحلية،53وملّ��ا كان يلزم 
ع��ن الدم��ج زيادة حج��م البلديات وخف���ش حجم املجال���ش البلدية على 
قاعدة عدد ال�سكان، فمن البديهي اأن يوّلد ذلك لدى البلديات ال�سغرى 
خم��اوَف تتعّل��ق بالدميقراطي��ة املحلي��ة والتمثي��ل ال�سيا�س��ي.54 على اأن 
املخ��اوف ميك��ن اأن تن�س��اأ اأي�سًا من التبع��ات التوزيعي��ة لعمليات الدمج، 
كم��ا ح�س��ل يف فنلن��دا واليابان، حيث اأ�س��فرت املخاوف ال�سيا�س��ية عن 
تراج��ع ثقة املواطنني يف ال�س��لطة البلدية والتوّج���ش من ان�س��حابها على 
ال�س��وؤون ال�سيا�سية.55 من هنا �سرورة اعتماد ت�سميٍم ت�ساركيٍّ لعمليات 
الدمج البلدي يف مواجهة حماولت املقاومة الناجمة عن هذه املخاوف. 
اأما الأدوات التي ميكن اأن ت�س��اهم يف تقوية م�س��اركة املواطنني فت�س��مل 
الت�س��اوريَة للمواطن��ني، والجتماع��اِت  ال��راأي، واللج��اَن  ا�س��تطالعاِت 
ا�ستراتيجيات  والمغرب:  الأردن  في  المحلية  »ال�سيا�سة   .2018 كالرك.  ج.   52
 )Local Politics in Jordan and Morocco: والالمركزية«  المركزية 

.Strategies of Centralization and Decentralization(

المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية. 2017. »الإدارة المحلية في لبنان:   53
�ُسُبل الم�سّي ُقُدمًا«. ورقة موجزة رقم 93. بيروت: لبنان.

اأ. هاريونين، وت. �ساريما، وي. توكيانين. 2019. »التمثيل ال�سيا�سي وتاأثيرات دمج   54
 )Political Representation and Effects of Municipal البلديات« 

.)Mergers

دمج  بّدل  كيف  اأقّلية:  اإلى  اأكثرية  »من   .2018 يامادا.  ك.  ال�سابق.  المرجع   55
العامة  الخدمات  وتخ�سي�ش  ال�سيا�سية  ال�سلطات  توزيع  اليابان  في  البلديات 
 )From a Majority to a Minority: How الُمدَمجة«  البلديات  �سمن 
 Municipal Mergers in Japan Changed the Distribution of

 Political Powers and the Allocation of Public Services within

.a Merged Municipality(

العام��ة، وال�س��تفتاءاِت ح��ول ق��رارات الدم��ج. كذلك ُيفرت���ش بالنظام 
اجلدي��د اأن يلح��ظ تثي��ل التن��ّوع يف الب��الد بحيث يتّم اإ�س��راك الن�س��اء 
والفئاِت املهّم�س��ة يف العملية ال�ست�سارية. ومتى با�سرت احلكومات هذه 
املقارب��ات الت�س��اركية، وج��ب عليها جت�س��يدها يف  ت�سمي��م الدمج منعًا 

لإ�سعاف امل�ساركة املدنية يف امل�ستقبل دومنا ق�سد.

يتبّدى لنا ا�ستنادًا اإل ما ناق�سناه اأعاله، عدٌد من ال�سروط التي ُيفرت�ش 
توافرها يف كل عملية دمٍج ناجحة؛ األ وهي: 

لإن�ساء . 1 جديدًة  �سروطًا  ي�سع  ا�سرتاعّي  مر�سوم  اأو  قانون  �سدور 
البلديات، كالقدرات املالية واملوؤ�ّس�سية )الإيرادات، والهيكل الإداري، 

وامل�ستوى املالئم من املوّظفني لأداء املهام البلدية(.
تركيز عمليات الدمج على الفوائد القت�سادية، كفر�ش ال�ستثمار يف . 2

البنية التحتية، والتح�سينات يف اخلدمات العامة.
و�سع قانون انتخاباٍت بلديٍة عادٍل يقوم على التمثيل الن�سبي من اأجل . 3

الأ�سغر،  القرى  اأو  البلدات  يف  واملواطنات  املواطنني  تثيل  �سمان 
وت�سجيع م�ساركتهم ال�سيا�سية.

ُيفرَت�ش . 4 التي  املرحلية  والتدابري  لل�سروط  القانونية  الآلّية  ن  ت�سمُّ
بدمج  البدء  املحّبذ  ومن  الدمج.  بعملية  للقيام  اّتخاُذها  بالبلديات 

البلديات الأ�سغر، اأو املتقاربة، حجمًا.
اإجمالّيًا . 5 مبلغًا  دة  املوحَّ البلديات  بتزويد  املركزية  احلكومة  قيام 

لها املبا�سرة مب�ساريع تعاونية، ملا ت�سّكله هذه  مقطوعًا من املال يخوِّ
ال�سعيفة  املالية  املوارد  ذات  ال�سغرية  للبلديات  دعٍم  من  امل�ساريع 

وحتفيٍز حل�ّش الوحدة لديها.

 ال�شرتاتيجيات البديلة لل�شراكات البلدية: 
التجمعات املوؤّقتة

ثمة �سيغة اإقليمية اأخرى تنّمي روح التعاون بني البلديات؛ األ وهي اإن�ساء 
»جتمع��اٍت بلدي��ٍة موؤّقتة« تتيح للبلدي��ات املتجاورة ال�سّطالع بامل�س��اريع 
مع��ًا، �س��ّيما واأن القان��ون يجيز للبلديات اأن تقيم يف ما بينها �س��راكًة قد 
تق�سر اأو تطول، بهدف تنفيذ م�سروٍع اأو تطبيق اأَجندٍة تنمويٍة م�سرتكة.

اأم��ا توطي��د هذه التجمع��ات املوؤّقتة فيك��ون باّتخاذ الرتتيبات املوؤ�ّس�س��ية 
وقي��ام احلكوم��ة املركزي��ة بتق��دمي املحّف��زات املالي��ة لإطالق امل�س��اريع 
التعاونية، ما يف�سح املجال اأمام التجمعات البلدية لإن�ساء هيئاٍت اإداريٍة 
م�س��رتكٍة )بن��اًء عل��ى امل��ادة 83 م��ن قان��ون البلدي��ات، الت��ي جتيز ذلك 
لوحدات ال�س��رطة البلدية(، وتعينِي جلنٍة توجيهيٍة ُتعنى باإدارة امل�س��روع 

ومراقبته و�سمان اأكرب قدٍر من التما�سك.
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من املمكن اأن جند نظريًا خليارات ال�س��راكة هذه بني البلديات يف عدٍد 
من البلدان، كما يف اأملانيا، حيث تلك البلديات خيار التعاون يف �سورة 
 ،)kommunaler Zweckverband( دِة الغر���ش احت��اداٍت بلدية حُمدَّ
ت�س��ّكل كيان��ًا قانوني��ًا جدي��دًا توَكل اإلي��ه، يف جمالٍت حم��ّددة، �سالحيُة 
القي��ام بع��دٍد من املهاّم التي ل ت�س��تطيع البلديات القي��ام بها كما ينبغي 
منفردًة، مثل تخطيط املن�س��اآت وتويله��ا واإدارتها يف جمالت ال�سرف 

ال�سّحي والرتبية وامل�سارف املحلية والبنى التحتية.

دة الغر�ش، كم��ا اأ�س��لفنا، ول تتمّتع  وملّ��ا كان��ت احت��ادات البلديات حُم��دَّ
ب�سلطة فر�ش �سرائبها اخلا�سة، فقد وجب اأن يتكّون اأ�سا�ُش دخلها من 
امل�س��اهمات الت��ي يقّدمها كلُّ ع�سٍو م��ن اأع�سائه��ا، اأي بلدياُتها، اإ�سافًة 
اإل هيئ��اٍت قانوني��ٍة اأخرى. من حّق هذه الحتادات اأي�سًا اأن ت�س��تح�سل 
على قرو�ش لتنفيذ امل�س��اريع التي تعتمد على راأ�ش ماٍل كثيف، كم�ساريع 
البني��ة التحتية، وال�س��تفادة من امل�س��اعدات املقّدمة من جه��اٍت وطنيٍة 
ودولي��ة على غرار الربنام��ج التابع لالحتاد الأوروب��ي، والذي يرمي اإل 

56.)INTERREG( توثيق التعاون بني ال�سلطات الإقليمية واملحلية

مث��ل ه��ذه الوظائف، اأي�س��ًا، تلحظها املوؤ�س�س��ات العامة للتع��اون البلدي 
يف فرن�س��ا )intercommunalité(، وهي جمعياٌت ميكن اأن تّتخذ �سكَل 
هيئٍة جديدٍة تدير امل�سوؤوليات املالية، اأو �سكَل جتّمٍع تعاويّن اأكر مرونًة، 
يرّك��ز عل��ى اإدارة وظائف عامة معّينة، ول ي�سّطلع باأّي م�س��وؤولية مالية. 
وق��د اأثبت��ت هذه الرتتيبات اأنها م��ن املرونة بحيث تكف��ي لتلبية احلاجة 
اإل اخلدمات العامة، واحلفاظ، يف الوقت نف�س��ه، على الهوّيات املحلية 

للمواطنني.57

تتطّل��ب خي��ارات التع��اون هذه ب��ني البلديات ترتيب��اٍت موؤ�ّس�س��يًة وماليًة 
تتيح تنفيذ امل�ساريع املُوّحدة. يف لبنان، ت�سمل خيارات التن�سيق الهادفة 
اإل توي��ل م�س��اريع التجمع��ات م��ا يل��ي: )1( مبالَغ مالي��ًة مقطوعًة من 
احلكومة املركزية؛ )2( اتفاقاٍت ُملِزمًة قانونًا بني البلديات للم�س��اهمة 
ًة منتظمًة من التحويالت احلكومية، على  بح�س�شٍ حم��ّددة؛ )3( ح�سّ
غرار ال�سندوق البلدي امل�س��تقّل، يف حال كانت هذه التجمعات مر�ّسحًة 

لت�سبح موؤ�س�سًة دائمة.

الخا�ش:  الإداري  »القانون   .2013 بوندر.  وه�.  فيلينغ،  وم.  اإيليرز،  د.   56
العام،  النظام  قانون  وال�سرائب،  الموازنة  قانون  البلديات،  قانون   :3 المجّلد 
 )Besonderes العامة«  الخدمة  قانون  التعليم،  قانون  الجتماعي،  القانون 
 Verwaltungsrecht: Band 3: Kommunalrecht, Haushalts- und

 Abgabenrecht, Ordnungsrecht, Sozialrecht, Bildungsrecht,

 C.F. مولر  ف.  ك.  من�سورات   ،Recht des öffentlichen Dienstes(

.Müller GmbH

 )En quoi consiste البلديات؟«  التعاون بين  يتكّون  موقع »في بوبليك«، »ممَّ   57
l’intercommunalité?(. https://www.vie-publique.fr/

           .fiches/270602-en-quoi-consiste-lintercommunalite

جرى الّطالع على المرجع في 16 كانون الثاني/يناير 2020.

ملزي��ٍد م��ن ال�س��تجابة واملحا�س��بة، يجب اأن تنتخ��ب البلديات املُ�س��اِركة 
جلن��ًة توجيهي��ًة اأو جمل���ش اإ�س��راٍف لتنفيذ امل�س��اريع امل�س��رتكة واإدارتها 
والإ�س��راف عليها، كم��ا يف حال احتادات البلديات. وعلى النحو نف�س��ه، 
ميك��ن ف�س��ل موّظفني بلدي��ني، بح�س��ب مهاراتهم وكفاءاته��م، مل�سلحة 

التجمعات املذكورة.

باخت�س��ار، ميك��ن للتجمع��ات املوؤّقتة اأن ت�س��ّكل بدياًل ع��ن الدمج اإذا ما 
دع��ت احلاجة اإل تطبيق م�س��اريع تنموية ُملّح��ة، اأو اإذا ما واجه الدمج 
جمموعًة حتّديات اأخرى. ويف ما يلي جوانب ت�ستحّق اأن توؤخذ يف العتبار 

لدى ت�سكيل التجمعات املوؤّقتة يف لبنان:

تنفيَذ 	  املوؤّقتة  التجمعات  اإن�ساء  من  الهدف  يكون  اأن  ينبغي  عمومًا، 
النفايات.  اإدارة  التنموية امل�سرتكة، مثل  امل�ساريع  اأنواٍع حمّددٍة من 
اأن يكون قائمًا  ُيراد للتجّمع الدميومة، فمن ال�سروري  اإذا كان  اأما 

على القرارات الطوعّية للبلديات الأع�ساء كلها، دومنا ا�ستثناء.
اأكر، واإّل فلمجموعٍة �سغريٍة من 	  ُي�سار بالدمج البلدي لبلدّيَتني، ل 

البلديات، اأما التجمعات املوؤّقتة فيمكن اأن تّت�سع لأكر من ذلك، كما 
ميكنها ب�سهولة اأن ت�سّم بلدياٍت اأع�ساء خمتلفة الأحجام.

املتوّخاة 	  امل�ساريع  تنفيذ  يتوّل  جمل�ٍش  انتخاُب  ال�سرورّي  من 
للتجمعات املوؤّقتة واإدارَتها والإ�سراَف عليها.

الفوائد القت�شادية لدمج البلديات والتاأثري يف 
التح�شيل ال�شريبي

ز على دمج  اإن الرغب��ة يف حتقيق وف��ورات حجٍم عادًة ما تكون هي املحفِّ
البلديات يف املهاّم والإجراءات الإدارية، �سواء من خالل خف�ش تكاليف 
الوح��دة يف اإنتاج املنافع واخلدمات العام��ة اأو خف�ِش تكاليف املعامالت 
يف حت�سي��ل ال�سرائ��ب.58 وق��د ق��ّدر ع��دد من الدرا�س��ات الت��ي اأُجرَيت 
موؤّخ��رًا اأن احلج��م الأمث��ل للبلدي��ات يتح��ّدد ما بني 25 األ��ف و250 األف 
ن�سمة، باعتبار اأن التكاليف الإدارية على اخلدمات العامة تكون ملا دون 
ذلك مرتفعًة للغاية، يف حني يتعّذر حتقيق وفورات حجٍم ملا فوق ذلك.59

كذلك ي�ستدعي تاأثري الدمج يف تكاليف اإنتاج املنافع العامة والإجراءات 
الإداري��ة، حتلي��اًل ل��كلٍّ من كثافة الي��د العاملة وراأ���ش امل��ال ال�سروريني 
لتنفي��ذ ما تخّط��ط البلديات لإجنازه من مه��اّم؛ فتاأثري الدمج يف املهام 
الت��ي تتطّلب ي��دًا عاملًة كثيف��ة، كجباية ال�سرائب و�سب��ط الأمن، يكون 

 )Municipal »اأ. تافاريز. 2018. »الدمج البلدي وتاأثيراته: مراجعة للدرا�سات  58
)Amalgamations and Their Effects: A Literature Review. مجلة 

»مي�سيلينيا جيوغرافيكا« 22)1(، 15-5.
هولزر واآخرون. 2009. »مراجعة وتحليل للدرا�سات المتعّلقة بالحجم والفاعلية   59
 )Literature Review and Analysis Related to للبلديات«  الأمثل 
)Optimal Municipal Size and Efficiency. كلية راتغرز لل�سوؤون العامة 

والإدارة.
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اأق��لَّ من��ه يف املهام التي تتطّلب راأ���ش مال �سخم، كال�س��تثمار يف البنية 
التحتي��ة. بذل��ك ُيقيَّ���ش لعملي��ات الدم��ج، مع��ّززًة باأ�س��كاٍل اأخ��رى م��ن 
التفاقات القائمة بني البلديات لتبادل املوارد، اأن حتّقَق مكا�سَب وفرية 
على م�س��توى فاعلية املهاّم، كاإدارة النفايات، والتخطيط للبنية التحتية 

وتويلها.60

اإن اأّي �سيا�سٍة تتوّخى حتفيز الدمج البلدي يف لبنان ل منا�َش لها من اأن 
تعطي الأولوية للبلديات ال�سغرية التي تفتقر اإل موّظفني اأو ت�سّم عددًا 
قلي��اًل منهم، كم��ا للبلديات املماثلة لها حجمًا. وملّا كان الدمج الق�س��رّي 
غ��ري مر�ّس��ٍح للنج��اح، على الأرجح، يف ال�س��ياق اللبناين حي��ث القدرات 
التنفيذي��ة �سعيف��ة، فق��د ل��زم اأن يك��ون الدم��ج طوعّي��ًا، حتّف��زه املوارد 
املالية، كتقدمي امل�ساعدة للم�ساريع، وتوفري املبالغ الإجمالية املقطوعة.

زيادة  ووفورات  الحجم،  وفورات  حول  مفاهيمية  »«مذّكرة  وفليمينغ.  دوليري   60
 )A Conceptual »الإنتاج، ووفورات نطاق الإنتاج في الحكم المحلي الأو�سترالي
 Note on Scale Economies Size Economies and Scope

.Economies in Australian Local Government(

تو�شيات لدمج البلديات
يتّم 	  مر�سوم،  اإ�سدار  جديدة،  بلديات  لإن�ساء  ال�سروري،  من 

مبوجبه حتديُد الدواعي وت�سل�سُل اخلطوات الالزمة لذلك، على 
اأن ت�سمل املعايري حجم ال�سكان والدخل. ول دليَل يف الدرا�سات 
يف  تزيد  اأخرى  اجتماعية  عوامل  وجود  على  لدينا  املتوافرة 

احتمال جناح الدمج.
على 	  ترّكز  وطنيٍة  توعيٍة  تقود حملة  اأن  املركزية  على احلكومة 

الفوائد القت�سادية، وفر�ِش زيادة ال�ستثمار، وخف�ِش البطالة، 
وحت�سنِي اخلدمات ما بعد الدمج.

اأ�سا�سه 	  على  يجري  عادٍل  انتخابّي  قانوٍن  اعتماد  من  بّد  ل 
اإن من  اإذ  الن�سبي،  التمثيل  البلدي على قاعدة  املجل�ش  اختيار 
والنخراط  امل�ساركة  ت�سجيع  الن�سبية  النتخاب  قوانني  �ساأن 
ال�سيا�سَيني للمواطنني واملواطنات والفئات املهّم�سة يف البلدات 
تقوي�ش  يجري  اأن  يخ�َسون  الذين  اأولئك  الأ�سغر،  والقرى 

خياراتهم يف حال اعتماد قانوٍن انتخابّي اأكري.
على احلكومة املركزية اأن تزّود البلديات املوّحدة مبلغًا اإجمالّيًا 	 

ت�سّكل  اأن  ُيفرَت�ش  التي  التعاونية،  امل�ساريع  لإطالق  مقطوعًا 
وحتّفَز  املوارد،  �سّح  من  ت�سكو  التي  ال�سغرية  للبلديات  دعمًا 
ح�ّش الوحدة ال�سروري بني البلدّيَتني املُدجمَتني اإّبان تنفيذهما 

امل�ساريع معًا.
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1.2 اإ�شالح النظام ال�شريبي البلدي

نراج��ع يف هذا الق�س��م من الدرا�س��ة النظام ال�سريب��ي البلدي يف لبنان 
ده، بحيث نعمد، اأوًل، مقارنًة مع �سواه يف البلدان  �سعيًا اإل احلّد من تعقُّ
النظرية املذكورة اأعاله، ثم ننظر يف تركيبة ال�سرائب والر�سوم البلدية 
يف لبنان، ونحّدد جمموعًة من ال�سرائب والر�سوم التي يتعنّي اإلغاوؤها اأو 
دجمه��ا، لنختتم بنظرٍة اإل كيفية حّل بع�ش امل�س��اكل الهيكلية املرتبطة 

بالنظام ال�سريبي البلدي.

مقارنة مع البلدان النظرية
يف حماولٍة منا ل�ستخال�ش الدرو�ش من التجارب الدولية، قمنا بتحليل 
هياكل الإيرادات اخلا�سة باحلكومات الالمركزية خلم�سة بلداٍن نظريٍة 
�س��بق تعيينها، وهي الأردن، وفل�سطني، وبلغاريا، واأرمينيا، وكو�ستاريكا. 
وق��د تبنّي نتيجة التحلي��ل اأن الإيراداِت البلدية �س��ديدُة التفاوت بني بلٍد 
واآخ��ر )الر�س��م 3(؛ فاحلكوم��ات البلدي��ة يف البلدان اخلم�س��ة املذكورة 
تعتم��د، يف �س��كٍل اأ�سا�س��ّي، اإما على التحويالت احلكومي��ة )بلغاريا(، اأو 
على عائدات ال�سرائب والر�س��وم )الأردن،61 وكو�ستاريكا، وفل�سطني(، 
واإما على مزيٍج من كلتيهما )اأرمينيا(. واإذا كانت الر�سوم تّثل غالبية 
»الإي��رادات الأخ��رى« يف اأرميني��ا وفل�س��طني، ف��اإن متو�ّس��ط م��ا يج��ري 
حت�سيل��ه م��ن ال�سرائب والر�س��وم يف البلدان اخلم�س��ة املذكورة يقارب 

ن�سف اإيرادات احلكومات البلدية.

الحكومات  عن  نيابًة  ال�سرائب  تح�سيل  المركزية  الحكومة  تتوّلى  الأردن  في   61
البلدية.

م��ن الب��نّي اأن امل�س��اكل البنيوي��ة الت��ي ناق�س��ناها اآنفًا تقّو���ش التح�سيل 
اإط��ار  بتعدي��ل  رهن��ًا  فاعلّيت��ه  حت�س��ني  كان  ل��ذا  البل��دي.  ال�سريب��ي 
الالمركزي��ة بحي��ث يعال��ج ثالث��ًة جم��الٍت مت�سل��ًة بالنظ��ام ال�سريبي 
د؛ الهيكلية. نق�سد ب��الإدارة الطريقَة التي  البل��دي، ه��ي: الإدارة؛ التعقُّ
تق��ّدر به��ا البلدي��ات اإيراداته��ا وجه��وَد اجلباية. وم��ا ن��راه يف لبنان هو 
اأن احلكوم��ة الإلكرتوني��ة لت��زال غ��ري متطّورة، ل��ذا ل ُي�سار ع��ادًة اإل 
حت�سيل الر�س��وم اآليًا عرَب نظام الدف��ع الإلكرتوين، بل عرَب ُجباة. ومثل 
ذل��ك طريقة احت�س��اب الر�س��وم التي لت��زال، يف العديد م��ن البلديات، 
غري رقمية، ما ي�سفر عن تناق�ساٍت وتالعب، لأغرا�ٍش انتخابيٍة اأحيانًا. 
اأ�سف اإل ذلك اأن عددًا كبريًا من ال�سرائب والر�سوم الواجب اإدارُتها، 
يتطّل��ب م��ن الإدارات املحلي��ة درج��ًة م��ن التخطي��ط والتخم��ني يتع��ّذر 
ده��ا. اأم��ا الهيكلية فنعني  عل��ى بلدي��اٍت كث��ريٍة الوفاء بها نظ��رًا اإل تعقُّ
به��ا امل�س��اكل البنيوية التي تنعك���ش تراجعًا يف التح�سي��ل ال�سريبي على 
امل�س��تويني املركزي واملحّلي. ولئن كانت التح�س��ينات يف املجاَلني الأوَلني 
تخّفف من ال�سغوط على النظام ال�سريبي البلدي بع�ش ال�س��يء، فاإنها 
ر اإل و�سع  رة عن معاجلة هذه امل�س��اكل الهيكلية ما مل  ُي�سَ تبقى مق�سّ
اإطاٍر جديٍد لالمركزية يعيد هيكلة �سالحيات احلكومات الالمركزية.
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ال�سرائب الر�سوم حتويالت حكومية اإيرادات اأخرى

الر�شم 3: تركيبة اإيرادات احلكومات البلدية يف البلدان املختارة
امل�سدر: منظمة التعاون والتنمية القت�سادية/منظمة املدن واحلكومات املحلية املتحدة، 2019؛ ح�سابات املوؤّلفني. البيانات اخلا�سة بلبنان تعود اإل العام 2006.
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�س��نح�سر حتليلن��ا باإي��رادات ال�سرائ��ب والر�س��وم الالمركزي��ة �س��عيًا 
اإل حتدي��د الأمن��اط املهيمن��ة يف كلٍّ م��ن البلدان املخت��ارة. اإن اإيرادات 
ال�سرائب والر�س��وم البلدية، بو�سفها جزءًا م��ن اإجمايل الناجت املحلي، 
ُتَعّد متجان�سًة ن�سبيًا يف البلدان النظرية، اإذ تّثل يف املتو�ّسط 1،6 يف املئة 
من اإجمايّل ناجت هذه البلدان با�س��تثناء فل�س��طني – ب�س��بب الختالفات 
ل اإيرادات  يف اإطار املحا�س��بة املالية – ولبنان )الر�س��م 4(، حيث ت�س��جِّ
ال�سرائ��ب والر�س��وم البلدي��ة 1 يف املئ��ة م��ن اإجمايل الن��اجت املحلي، اأي 
دون ما هي عليه بكثري يف البلدان النظرية، علمًا باأن البلديات اللبنانية 
تعتم��د على عدٍد اأكرب من ال�سرائب والر�س��وم )16( مقارنًة بنظرياتها 

يف البلدان الأخرى )بني 8 و13 �سريبًة ور�سمًا(.63

القت�سادية/ والتنمية  التعاون  منظمة  لبيانات  طبقًا  والر�سوم  ال�سرائب  عدد   63
والتنمية  التعاون  منظمة  اأنظر  المتحدة.  المحلية  والحكومات  المدن  منظمة 
»تقرير   .2019 المتحدة.  المحلية  والحكومات  المدن  القت�سادية/منظمة 
 »2019 للعام  الالمركزية  الحكومات  في  وال�ستثمار  للمالية  العالمي  المر�سد 
 )2019 Report of the World Observatory on Subnational

.Government Finance and Investment(

اأم��ا احلكوم��ات البلدي��ة يف لبن��ان فغالب��ًا م��ا تعتم��د عل��ى مزي��ٍج م��ن 
الإي��رادات املتاأّتي��ة م��ن ثالث��ة ر�س��وم مبا�س��رة، اإ�ساف��ًة اإل التحويالت 
احلكومي��ة )ال�سن��دوق البل��دي امل�س��تقل(، والر�س��وم الإ�سافي��ة الت��ي 
جتبيها بع�ش املوؤ�ّس�سات العامة واخلا�سة مل�سلحة البلديات واحتاداتها، 
فتت��ول احلكوم��ة املركزي��ة جبايته��ا نيابًة عنه��ا لتعي��د تخ�سي�سها لها 
عرب ال�سندوق البلدي امل�س��تقّل )اأنظر الق�س��م 3(. وقد اأظهرت جتارب 
البل��دان الأخ��رى اأنه كلما كان مدخول البلد اأعل��ى كان اعتماد البلديات 
على ال�سرائب والر�سوم املبا�سرة اأكر منه على التحويالت احلكومية.62

المحلية  والحكومات  المدن  القت�سادية/منظمة  والتنمية  التعاون  منظمة   62
الحكومات  في  وال�ستثمار  للمالية  العالمي  المر�سد  »تقرير   .2019 المتحدة. 
 )2019 Report of the World Observatory on »2019 الالمركزية للعام

.Subnational Government Finance and Investment(
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 الر�شم 4: اإيرادات ال�شرائب والر�شوم الالمركزية من حيث ن�شبتها اإىل اإجمايّل الناجت املحلي 
وعدِد ال�شرائب والر�شوم الالمركزية يف البلدان املختارة

امل�سدر: منظمة التعاون والتنمية القت�سادية/منظمة املدن واحلكومات املحلية املتحدة، 2019؛ ح�سابات املوؤّلفني. مالحظة: البيانات اخلا�سة بلبنان متاحة 
للعام 2008؛ وزارة املالية وموؤ�ّسرات التنمية العاملية.
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بالنظ��ر اإل تركيب��ة الإي��رادات ال�سريبية جند اأن البلدي��ات يف البلدان 
النظ��رية تعتم��د اإما عل��ى �سرائب الأم��الك، واإما على �سرائ��ب املنافع 
واخلدم��ات )الر�س��م 5(؛ فالإيرادات املُتاأّتية م��ن �سرائب الأمالك هي 
الأكر �س��يوعًا يف كّل من فل�س��طني واأرمينيا وبلغاريا، يف حني تتعادل، اأو 
تكاد، اإيرادات هذين النوَعني من ال�سرائب يف كو�ستاريكا والأردن. اأما 
البلدي��ات اللبناني��ة، فلكي يت�س��ّنى لها فر�ش مثل ه��ذه ال�سرائب، يجب 
اأن تكّي��ف قدرته��ا الإداري��ة مع عملية حت�سيل الإيرادات ل ا�س��تنادًا اإل 
الر�س��وم وحدها واإمنا اإل ال�سرائب اأي�سًا، مع الإ�س��ارة اإل اأن حت�سيل 
ال�سرائ��ب كان، يف الع��ام 2006، يرتك��ز بن�س��بة 99 يف املئة على �سريبة 

اأمالٍك اّتخذت �سكل ر�سوٍم على القيمة التاأجريية.

���ش للبلديات  ع��دا ذلك، يك�س��ف لن��ا حتليل ال�سرائب والر�س��وم املُخ�سَّ
اأمناط��ًا متك��ّررًة )اجل��دول 4(. اأوًل، تعتم��د البلدان النظ��رية كّلها على 
�سرائ��ب الأم��الك م�س��درًا لالإي��رادات البلدي��ة. ثانيًا، اإن ثالث��ة بلداٍن 
م��ن اأ�س��ل اخلم�س��ة املذك��ورة تفر���ش، عل��ى امل�س��توى البل��دي، �سريب��ًة 
عل��ى الأعمال التجارية اأو على الن�س��اط القت�س��ادي عامًة. ثالثًا، تعتمد 
البلدي��ات يف تلك البلدان كّلها على ر�س��وم توفري املنافع واخلدمات، مبا 
يف ذلك ر�س��وم جمع النفايات، والكهرباء، وتوزيع املياه، وت�س��ليم رخ�ش 

البناء، والنقل املحلي، والأماكن العامة.

ُي�ستنتج من تنّوع الر�سوم املفرو�سة يف البلدان اخلم�سة اأن هذه الأخرية 
��ع قيا�س��ًا اإل ال�س��ياق املح��ّدد للبل��د، حي��ث ُيفَر���ش 19 ر�س��مًا من  تو�سَ
الر�س��وم ال���27 ال��واردة يف اجل��دول 4 يف بلٍد واحٍد فقط )احل�س��ابات ل 
ت�س��مل لبن��ان(. ويف اأرميني��ا وكو�س��تاريكا، ت�س��تطيع البلدي��ات اأن حتّدد 
�سرائَب ور�س��ومًا يف موازاة تلك التي يفر�سها القانون، ما يعك���ش درجًة 

عاليًة من ال�ستقاللية.64
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الر�شم 5: بنية الإيرادات ال�شريبية البلدية يف البلدان املختارة
امل�سدر: �سندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات مالية احلكومات، 2019؛ ح�سابات املوؤّلفني.
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�شة للبلديات يف البلدان املختارة اجلدول 4: ال�شرائب والر�شوم املُخ�شَّ

لبنانكو�شتاريكاالأردنبلغاريااأرمينيافل�شطني
ال�شرائب  

ال�شرائب على الأمالك والعقارات   
نعم1نعمنعمنعمنعمنعم�سريبة الأمالك

   نعم �سريبة العقارات
  نعم  ر�سم النتقال
نعم    �سريبة البناء

ال�شرائب على املنافع واخلدمات
نعمنعم نعم نعمال�سريبة على الأعمال التجارية و/اأو الن�ساط القت�سادي

    نعم�سريبة النقل
 نعم   �سريبة الوقود

  نعمنعم �سريبة املركبات
نعم2  نعم  ال�سريبة ال�سياحية

نعم    ال�سريبة على الأن�سطة العامة
ة من ال�سرائب املفرو�سة على امل�ستّقات النفطية  نعم   ح�سّ

ال�شرائب على الدخل والأرباح 
ة من �سريبة الدخل    نعم ح�سّ
ة من �سريبة الأرباح    نعم ح�سّ

الر�شوم
الر�شوم على اخلدمات البلدية   

نعمنعمنعم نعمر�سم جمع النفايات
    نعمر�سم الكهرباء

نعم   نعمر�سم توزيع املياه
نعم نعم نعمنعمر�سم رخ�ش البناء
   نعم ر�سم النقل املحلي

   نعم الر�سم البيئي
نعم3نعم   نعمر�سم الرتخي�ش بعمل جتاري

  نعم  الر�سم على ح�سانات الأطفال
  نعم  الر�سم على دور الرعاية الجتماعية

نعم4  نعم  ر�سم اخلدمات الإدارية
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نعمنعم نعم  ر�سم ا�ستخدام الأماكن العامة
ة من الر�سوم على رخ�ش ُملكية املركبات5 نعم   ح�سّ

ة من ت�سجيل املركبات الآلية5 نعم   ح�سّ
ة من الر�سوم على الأن�سطة التجارية    نعم ح�سّ

ة من ر�سوم خدمات الكّتاب العدل    نعم ح�سّ
نعمر�سوم املجارير والأر�سفة

نعمر�سم ت�سجيل عقود الإيجار
الر�شوم على اأن�شطة الأعمال التجارية  

   نعم ر�سم الرتخي�ش لبيع  املنافع اخلا�سعة لل�سريبة
نعم   نعم ر�سم الإعالن )اخلارجي(

  نعم  الر�سم على اأ�سواق البيع بالتجزئة واجلملة
  نعمنعم ر�سم ُملكية احليوانات الأليفة

ة من الر�سوم املفرو�سة على امل�ستّقات النفطية  نعم   ح�سّ
نعمر�سوم املزايدات 

نعمر�سوم م�سالخ احليوانات
نعمر�سوم املواد القابلة لال�ستعال والنفجار

نعمر�سوم حمّطات املحروقات
نعمالر�سوم على املهن بالتجّول

مالحظات:

ت�سمل ال�سرائب على القيمة التاأجريية واإعادة تاأهيل املباين.. 1
ن�سف . 2 ويعود  البلديات،  حتّددها  باأ�سعاٍر  الأثرية  املواقع  اإل  الدخول  ت�سمل 

اإيراداتها اإل اخلزينة العامة املركزية.
املقاهي . 3 مثل  الجتماع،  واأماكن  املراهنات  اأندية  على  الر�سوم  ت�سمل 

والكازينوهات وغريها.
ت�سمل الر�سوم على الك�سوف والبيانات ذات الطبيعة التقنية، مثل الر�سوم على . 4

م�ساحات الأمالك.
خدمات الت�سجيل التي توّفرها احلكومة املركزية.. 5
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مراجعة ال�شرائب والر�شوم البلدية يف لبنان
�سنقوم مبراجعة ال�سرائب والر�سوم التي تفر�سها البلديات اللبنانية من 
اأج��ل حتديد اخليارات الآيلة اإل احلّد م��ن تعّقد اإدارة عملية حت�سيلها 
وما يحيط بها من حمّفزات. الواقع اأن قانون الر�سوم والعالوات البلدية 
الرقم 1988/60 مينح البلديات احلّق يف جباية 16 ر�سمًا ب�سكٍل مبا�سر، 
وه��ي ر�س��وم تغّطي جوانب متنّوع��ًة من احلياة الجتماعي��ة، من رخ�ش 

البناء اإل رخ�ش الكازينوهات اإل الر�سوم على م�سالخ احليوانات.

اإجم��اًل، تعتم��د البلدي��ات يف اإيراداته��ا املبا�س��رة عل��ى ثالث��ة اأن��واٍع من 
ال�سرائب والر�س��وم هي: ر�س��م القيمة التاأجريية، ور�س��م رخ�ش البناء، 
ور�س��وم املجاري��ر والأر�سف��ة )الر�س��م 6(. وق��د �سّنفنا حج��م البلديات 
تبعًا لعدد اأع�ساء جمال�سها )9 و12 ع�سوًا للبلديات ال�سغرية، و15 و18 
 ع�سوًا للبلديات متو�ّس��طة احلجم، و21 و24 ع�س��وًا للبلديات الكبرية(،

 وذل��ك مراع��اًة لحتمال اأن يكون هناك اخت��الف يف اأمناط اجلباية بني 

البلدي��ات الأ�سغ��ر حجم��ًا وذات الطابع الأك��ر ريفيًة والبلدي��ات الأكرب 
حجمًا والأكر تّدنًا. لكْن، تبنّي لنا اأن النمط هو نف�سه يف جميع البلديات 
لة من  ��ة الإي��رادات املُح�سّ عل��ى اخت��الف اأحجامه��ا، حيث راوحت ح�سّ

هذه الر�سوم الثالثة بني 84 و88 يف املئة لالأحجام الثالثة كّلها. 65

عل��ى اأن ر�س��وم القيم��ة التاأجريي��ة تكت�س��ب يف البلديات الأ�سغ��ر حجمًا 
اأهمي��ًة تف��وق ما هي علي��ه يف البلديات الكربى، الت��ي تعتمد على رخ�ش 
البن��اء بن�س��بة غري متكافئ��ة. اأم��ا ح�سة الإي��رادات ال�سريبي��ة الأخرى 

فترتاجع بالتوازي مع حجم البلدية.

اإن اإ�سالٍح النظام ال�سريبي البلدي، يف �سوء توزيع الإيرادات ال�سريبية، 
يجب اأن يتّم على ثالث مراحل:

تعديل القاعدة ال�سريبية.. 1
اإلغاء ال�سرائب والر�سوم التي جتاوزها الزمن، اأو تعديلها.. 2
تو�سيع القاعدة ال�سريبية.. 3

البيانات العائدة اإلى العام 2006 هي اأحدث البيانات المتاحة للموؤّلفين. بما اأن   65
الم�سائل البنيوية المّت�سلة بالنظام ال�سريبي البلدي ل تتغّير بمرور الوقت، واأن 
اأّي تعديالت قانونية لم ُتجَر في ال�سنوات الأخيرة، يمكن الأخذ بهذه المعطيات 

في الوقت الحا�سر.

غير ذلك 392.959.300 0.4%
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رسم تسجيل عقود اإليجار
رسم الترخيص باحتراف المهن بالتجول

رسم الترميم
الرسم على محطات المحروقات السائلة

رسوم المؤسسات الُمصنَّفة
رسوم المواد القابلة لالشتعال واالنفجار
رسوم الشهادات البلدية واإلفادات الفنية

رسم الدخول إلى األماكن األثرية والسياحية
رسوم أماكن االجتماع وأندية المراهنات

رسوم مسالخ الحيوانات
رسوم المزايدات

رسوم اإلعالن
رسوم األشغال البلدية العامة

غير ذلك
رسوم المجارير واألرصفة

رسم رخص البناء
الرسوم على القيمة التأجيرية

24و21 18و15 21 و 1524 و 918 و 1212و9
ة الإيرادات ال�شريبية من جمموع الإيرادات ال�شريبية املبا�شرة بح�شب حجم البلدية يف العام 652006 الر�شم 6: ح�شّ

الر�سوم على القيمة التاأجريية 
ر�سم رخ�ش البناء

ر�سوم املجارير والأر�سفة
غري ذلك

ر�سوم الأ�سغال البلدية العامة
ر�سوم الإعالن

ر�سوم املزايدات
ر�سوم م�سالخ احليوانات

ر�سوم اأماكن الجتماع واأندية املراهنات
ر�سم الدخول اإل الأماكن الأثرية وال�سياحية

ر�سوم ال�سهادات البلدية والإفادات الفنية
ر�سوم املواد القابلة لال�ستعال والنفجار

فة ر�سوم املوؤ�س�سات املُ�سنَّ
الر�سم على حمطات املحروقات ال�سائلة

ر�سم الرتميم
ر�سم الرتخي�ش باحرتاف املهن بالتجول

ر�سم ت�سجيل عقود الإيجار
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تعديل القاعدة ال�شريبية
تع��ود ال�سرائ��ب على البلديات باإي��راداٍت مفيدة من خالل فر�ش ن�س��بٍة 
مئوي��ٍة عل��ى القيم��ة الأ�سا�س��ية لالأ�س��ول اأو اخلدم��ات، يف ح��ني يج��ري 
حت�سي��ل الر�س��وم بالنظ��ر اإل كل حال��ة على ح��دة وي��كاد ل يتاأّتى عنها 
اإيراٌد ُيذكر. يدخل يف عداد هذه الر�س��وم ر�س��م ُرَخ�ش الإعالنات التي 
ُتعَر�ش يف دور ال�سينما وُرَخ�ش احرتاف املهن بالتجوال ور�سم ا�ستثمار 
حمّط��ات املحروق��ات. وقد اأُعيد النظر يف معّدله��ا ال�سريبي عام 1999 
)مبوج��ب القانون الرقم 107(، بيد هذه املراجعة مل تعك���ش التعديالت 
وفقًا لت�سّخم العملة اأو فروقات الدخل بني البلديات، ما يجعل م�ساهمة 
الر�سوم �سئيلة يف املوازنات البلدية الإجمالية، ول يرتك للبلديات �سوى 
القلي��ل م��ن املحّف��زات التي تهيب به��ا اإل دفع اأجر موّظفيه��ا كي يتوّلوا 
جبايتها. مثال ذلك تكلفة رخ�سة ال�ستثمار ملحّطات املحروقات، والتي 
ُتَع��ّد منخف�س��ًة قيا�س��ًا اإل حج��م اأعمالها اإذ تبل��غ ما اأق�س��اه 200 األف 
ل��رية لبناني��ة )حوال 28 دولرًا وفقًا ل�س��عر ال�س��رف الفعلّي يف اأيلول/
�س��بتمرب 2020(، فيم��ا ي�س��ل الر�س��م ال�س��نوي اإل 100 األ��ف ل��رية يف 
اأق�س��ى احلالت. كذلك تت��وّل الدوائر البلدية تقدمي امل�س��ورة التقنية، 
مث��ل تقييم املمتلكات، مقابَل ر�س��ٍم ثابٍت ق��دره 2000 لرية. كذلك الأمر 

بالن�سبة اإل ر�سم ذبح احليوانات الذي يراوح بني 2000 و8000 لرية.

وعلي��ه، فاإن حت�س��ني النظ��ام ال�سريبي البل��دي يقت�سي اأّوَل م��ا يقت�سي 
تعدي��َل ن�س��ب ال�سرائ��ب بحيث تعك���ش احلقائ��ق احلالية، عل��ى اأن ُتَنح 
البلديات هام�س��ًا اأكرب للقيام بتحديد الن�س��ب واملعدلت. بذلك ت�ستطيع 
اأن تعك�ش التفاوت يف م�ستويات الدخل، فيغدو يف مقدور البلديات الأكِر 
ث��راًء فر�ُش �سرائب ور�س��وم تتنا�س��ب م��ع هذه امل�س��تويات. كذلك يجب 
اأن ُترَبط ال�سرائب مب�س��توى الدخل ال�س��ائد يف البلدية وم�ستوى ت�سّخم 
الأ�س��عار. خمت�س��ر الق��ول: اإن اأّي تعدي��ل يج��ب اأن ينبثق م��ن اعتبارات 
امل�ساواة بني املواطنني تفاديًا لفر�ش �سرائب تنازليٍة ُتثقل كاهل الفئات 

الأكر فقرًا.66

تو�شيع القاعدة ال�شريبية
غالب��ًا م��ا تعج��ز البلدي��ات، ل�س��يما الأ�سغر حجم��ًا، عن تقيي��م قاعدة 
�سرائبه��ا تقييم��ًا دقيقًا ب�س��بب انخفا�ش م�س��توى التح�سي��ل ال�سريبي 
والفتق��ار اإل الق��درات الإداري��ة. حت��ى ر�س��وم القيم��ة التاأجريية، التي 
ت�س��كّل ج��زءًا كب��ريًا م��ن الر�س��وم البلدية املبا�س��رة، تتدّنى ن�س��بتها عن 
متو�ّس��ط اإجمايل الناجت املحلي )0،016 يف املئة يف لبنان، مقارنًة ب�0،6 

للدرا�سات«  مراجعة  النامية:  البلدان  في  الالمركزي  ال�سريبي  »النظام  بيرد.   66
 )Subnational Taxation in Developing Countries: A Review of

.the Literature(

يف املئ��ة يف القت�س��ادات النامي��ة والنتقالي��ة(.67 اإن التقيي��م الدقي��ق 
للقاع��دة ال�سريبية هو �س��رٌط �سرورّي لإعداد موازن��ة فعلية لالإيرادات 
ال�سريبية، التي من �س��اأنها ت�س��هيل تخطيط امل�س��اريع، و�سرف اإيرادات 
ال�سندوق البلدي امل�س��تقّل، ناهيك ب��اأن حتديد قيود القاعدة ال�سريبية 

ي�سّهل اإيجاد التدابري ال�سرورية لتح�سينها.

اأن البلدي��ات تعج��ز ع��ن اإجن��از تقدي��ر �س��ليم لقيم��ة القاع��دة  عل��ى 
ال�سريبي��ة م��ا مل حت�سل على م��وؤازرة احلكومة املركزي��ة، التي يتوّجب 
عليها الإقدام على خطواٍت حا�س��مٍة باجتاه حت�س��ني حت�سيل الإيرادات 
البلدي��ة، من ر�س��وم رخ�ش البناء، ور�س��م القيمة التاأجريي��ة، و�سريبة 
الرتمي��م، بن��وع خا���ش، وذل��ك عرب حتدي��ث ال�س��جل العق��اري68 واأخذ 
القيم��ة الدقيق��ة للمب��اين والإيج��ارات يف احل�س��بان. م��ن ب��ني الأمثل��ة 
املهم��ة الأخ��رى يف هذا الإط��ار ال�سريبُة ال�س��ياحية، الت��ي ُيفر�ش على 
البلدي��ات حتوي��ل ن�سفه��ا اإل احلكوم��ة املركزي��ة، م��ا ُي�سع��ف لديه��ا 

حمّفزات احلفاظ على املواقع ال�س��ياحية.

اإلغاء ال�شرائب والر�شوم وتعديلها
معّين��ة  اأو خدم��ة  ببن��ٍد حم��ّدد  تنح�س��ر  ال�سرائ��ب  ه��ذه  اأن  �سحي��ح 
)incidence-based(، لكنها ت�س��تدعي تخميناٍت وتخطيطًا حما�س��بيًا 

م��ن قب��ل البلدي��ات اإل جان��ب جه��ود اجلباي��ة الفعلية، م��ا يفر�ش على 
البلديات ال�سغرية، التي تفتقر اإل اإداراٍت را�س��خٍة، اأعباء هائلة ت�سّهل 
عليه��ا النزلق اإل تخميناٍت رديئة النوعية وجبايٍة اعتباطيٍة للر�س��وم. 
وبالعك���ش، ف��اإن انخفا���ش ع��دد ال�سرائ��ب والر�س��وم ي�س��اهم يف تركيز 
الأن�س��طة الإداري��ة البلدي��ة عل��ى الق�ساي��ا الأك��ر اأهمي��ة، وين�س��جم مع 

القاعدة القائلة اإن اإيرادات اأّي �سريبة يجب اأن تفوق تكلفة اإدارتها.

ث��م، يف خط��وٍة ثالثة، ينبغي اإلغاء بع�ش الر�س��وم، م��ع العلم باأن حتديد 
الر�س��م الواج��ب اإلغ��اوؤه ي�س��تدعي حتلي��اًل للمرون��ة )elasticity( التي 
تظهره��ا الإي��رادات ال�سريبي��ة اإذا مّت اإر�س��اوؤها عل��ى قاع��دة معّدل��ة 
تتي��ح للبلدي��ات املحّف��زات الالزم��ة جلبايته��ا. م��ن ال�س��روري اإج��راء 
حتلي��ٍل نوع��ّي معّمٍق للقيود الإدارية، التي حت��ول دون حت�سيل البلديات 
��ل بو�س��وح ج��دوى الر�س��وم ومكوناتها. وقد  �سرائبه��ا ور�س��ومها، يف�سّ
تب��نّي، يف تقدي��ٍر اأّويل، اأن الر�س��وم على املزادات تتطّلب م��وارد اإدارية 
)كاأن يك��ون موّظ��ٌف بل��ديٌّ واح��ٌد، عل��ى اأق��ل تقدي��ر، حا�س��رًا يف اأثناء 
املزاي��دة( اأك��ر بكثري مّم��ا يتّم احل�س��ول عليه بالإجم��ال. ناهيك باأن 
ف��ة، كاملوؤ�س�س��ات ال�سناعي��ة، ت�س��مل  الر�س��وم عل��ى املوؤ�س�س��ات املُ�سنَّ

البلدية:  المالية  درا�سات  »برنامج  والمقاطعات.  المدن  لإدارة  الدولية  الجمعية   67
 )Municipal Finance Studies Program: »الإطار ال�ستراتيجي النهائي

.Final Strategic Framework(

ال�سجّل العقاري هو ال�سجُل الر�سمي في لبنان لمالكي الأرا�سي والعقارات، ولعدد   68
المبلغ  لحت�ساب  العقاري  ال�سجّل  ُي�ستخَدم  وقيمتها.  يملكونها  التي  الأرا�سي 

ال�سريبي الم�ستحّق.
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 تو�شيات من اأجل حت�شيل �شريبي فّعال
ل بّد من اإجراء تعديٍل �سامل لل�سرائب والر�سوم البلدية، يتمّثل 	 

يف تب�سيط ال�سرائب والر�سوم ودجمها وتو�سيع هوام�سها بهدف 
حتقيق حوكمٍة حمّليٍة م�ستدامة، اإذ اإن من �ساأن هذه التعديالت 
ما  وتاأمني  ال�سريبي  التح�سيل  م�ستويات  زيادة  يف  ت�ساهم  اأن 
اخلدمات  تقدمي  من  البلديات  لتمكني  الإيرادات  من  يكفي 

العامة.
من 	  خلّطٍة  تبعًا  البلدي  ال�سريبي  النظام  اإطار  تعديل  يقت�سي 

ثالث نقاط:
لها  � اأوًل، تعديل ن�سب ال�سرائب والر�سوم التي حت�سّ

البلديات عرب تكييف املعّدلت والهوام�ش، على اأن جتعل 
هذه التعديالُت اجلبايَة مربحًة وتعك�َش التفاوتات يف م�ستوى 

دخل البلدية.
ثانيًا، تقدمي م�ساعدة تقنية للبلديات بغية تكينها من  �

حتديد القاعدة ال�سريبية بدّقة وتو�سيِعها مبا ي�سّهل جهود 
اإعداد املوازنات. ول بّد، لهذه الغاية، من و�سع اإطاٍر وطنّي 

ي�سمن اّت�ساق عملية التقييم وامل�ساواة بني املكّلفني.
ثالثًا، دمج ال�سرائب والر�سوم التي يبقى حت�سيلها غري  �

ُمرِبح، اأو اإلغاوؤها، ولكن، بعد اإجراء درا�سٍة نوعيٍة للتحّديات 
الإدارية التي تواجهها البلديات.

التح�سيل 	  وحتفيز  املالية  الإدارة  يف  ال�سفافية  تعزيز  ينبغي 
ال�سريبي �سعيًا اإل زيادة املحا�سبة. ومن املفيد، يف هذا املجال، 
اجلغرافية،  املعلومات  ونظاِم  الإلكرتونية  احلوكمِة  اعتماُد 
وتتبُُّع عملية التح�سيل، علمًا باأن نظام اجلباية نف�سه ميكن اأن 
ي�ساعد مبا�سرًة يف حت�سني ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات وبناء 
قدرات املوّظفني البلديني. اإن حتقيق هذا الهدف ممكن بدعٍم 
من احتادات البلديات التي ت�ستطيع موؤازرة البلديات يف تنفيذ 

املهاّم املالية، كتح�سيل ر�سوم القيمة التاأجريية.
لإجراءات 	  ت�سهياًل  الفوترة  اإجراءات  توحيُد  ال�سرورّي  من 

قنوات  زيادة  خالل  من  وذلك  واإنفاذها،  ال�سريبي  التح�سيل 
ر�سوم  ت�سديَد  للمكّلفني  املتاحة  اخليارات  من  والإكثار  الدفع 

القيمة التاأجريية.
اأخريًا، على احلكومة املركزية اأن تطّبق لمركزية �سنع القرار، 	 

وحتدَّ من اعتماد البلديات على الفاعليات ال�سيا�سية املركزية.

ر�س��ومًا عل��ى املركب��ات عّف��ى عليه��ا الزم��ن، اإذ حُتت�َس��ب وفق��ًا لق��درة 
املح��ّركات احِل�سانّي��ة التي ي�سعب قيا�س��ها، يف حني اأن ال�سريبة يجب 
اأن تعك���ش احل�سيل��ة الإنتاجية لل�س��ركة، واأي�سًا ما هو اأه��ّم، ال�سرائَب 

على املوؤّثرات اخلارجية ال�س��لبية، كالتلّوث.

حّل امل�شاكل الهيكلية للنظام ال�شريبي البلدي
اإن اإج��راء تعدي��ل وتب�س��يط عل��ى اإطار النظ��ام ال�سريبي البل��دي، الذي 
ين�ّش عليه قانون الر�س��وم والعالوات البلدية الرقم 1988/60، ل يعدو 
كون��ه خط��وة مهّمًة يف عداد خط��وات كثرية اأخرى باجتاه زي��ادة فاعلية 
ه��ذا النظام. عل��ى اأن يف اأ�سا���ش التحّديات التي تواجهه��ا البلديات كمٌّ 
من امل�س��اكل البنيوية الناجمة عن توزي��ع الخت�سا�سات بني احلكومات 
املركزي��ة واملحّلية. ول حّل �س��وى باأن تنح احلكوم��ة املركزية، يف نهاية 
املط��اف، مزيدًا من ال�س��تقاللية للبلديات، اإذ ل �س��بيل اإل الإنكار باأن 
املركزي��ة املفرطة يف �سن��ع القرار يف لبنان، والتي جعلت جميع القوانني 
املالية املهمة على امل�ستوى البلدي، رهنًا مبوافقة احلكومة املركزية، مبا 
يف ذلك قانوُن تويل امل�س��اريع، هي التي كانت، ولتزال، وراء ما ن�سهده 
م��ن تاأجيٍل تع�ّس��فّي للقرارات اأو عدم اّتخاذ اأّي ق��رار. اأما ح�سيلة ذلك 
كل��ه فهي عرقل��ة اأن�س��طة التخطيط للم�س��اريع التنموية وتكري���ش رعايٍة 

�سيا�سية تربط باإحكام بني الولء ال�سيا�سي واملوافقة على امل�ساريع.69

ه��ذه امل�س��اكل البنيوي��ة يج��ب اأن ُتعاَل��ج يف ظ��ّل اإطاٍر جدي��ٍد لالمركزية 
يرتك��ز عل��ى فه��ٍم اأك��ر دّق��ًة  للقاع��دة ال�سريبي��ة املُتاحة على امل�س��توى 
املحل��ي، عل��ى اأن يرتاف��ق هذا التعديل مع اآلّيات حما�س��بٍة �سلبة، ت�س��مل 
قانون��ًا انتخابيًا يرمي اإل حت�س��ني ال�سواب��ط واملوازين للجهات الفاعلة 
املحلي��ة واحلوؤول دون ا�س��تغالل ال�س��لطة على امل�س��توى املحلي، حتى اإذا 
اأُتيحت للمواطنني فر�ش امل�س��اركة يف الإدارة املحلية على نطاٍق وا�س��ٍع، 
ع امل�س��وؤولون  وُفت��ح الب��اب عري�سًا اأمام تنفيذ امل�س��اريع التنموية، واأُخ�سِ

للمحا�سبة، اأ�سبح املكلَّفون اأكر ا�ستعدادًا للتقّيد بالأنظمة.

ك. باريرا. 2019. »فّن عدم الحكم« )The Art of Not Governing(. �سبكة   69
»�سايناب�ش«. ت�سرين الأول/اأكتوبر.
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الق�شم 2: نحو ا�شتدامة احلكومات الإقليمية

ول تنح�س��ر نفق��ات احت��ادات البلدي��ات بقطاع��اٍت معّين��ة اأو خدم��اٍت 
حم��ّددة، اإذ اإن قان��ون البلدي��ات ل ين���شّ على اأّي �س��روط بالن�س��بة اإل 
عدد اأع�ساء الحتاد اأو م�ساحته اجلغرافية اأو حجم �سكانه. ثمة، حاليًا، 
تفاوت كبري بني احتادات البلديات من حيث احلجم وال�سكان، حيث اإن 
ن�سفه��ا يتاأّل��ف من اأقّل م��ن 10 بلديات، فيما ي�سّم ثلثه��ا تقريبًا ما بني 
11 و20 بلدية، و15 يف املئة منها ما بني 21 و30 بلديًة )الر�سم 7(، علمًا 
باأن لكّل احتاٍد، يف املتو�ّس��ط، 12،4 بلدية.71 وينعك���ش انعدام التجان���ش 
ه��ذا ب��ني الحتادات اختالف��اٍت كبرية يف املوازنات، الت��ي راوحت ، عام 

2017، بني 0،3 مليون دولر و 26 مليون دولر.72  
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 الر�شم 7: توزيع احتادات البلديات بح�شب عدد البلديات 
الأع�شاء )2015(

امل�سدر: برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية، 2015، واجلريدة 
الر�سمية، وح�سابات املوؤّلفني.
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في  العامة  »الخدمات   .2017 الديمقراطية.  عن  للتقرير  الدولية  المنظمة   72
اتحادات البلديات في لبنان: اإدارة النفايات ال�سلبة؛ ال�سرطة البلدية وال�سالمة 

العامة؛ ال�سفافية والت�ساركية«.

امل�س��توَيني  ال���24  واأق�سيت��ه  الثم��اين  لبن��ان  حمافظ��ات  تّث��ل  حالّي��ًا، 
��ني الأعل��ى والأدن��ى للحكوم��ة املركزي��ة. ل��ذا كان��ت ل تتمّتع  الالح�سريَّ
بهيئ��ٍة اإداري��ة ول تخت���شّ باإي��راداٍت �سريبي��ٍة حمّددة. نعال��ج، يف جولٍة 
اأول من هذا الق�سم، �ُسُبل حت�سني الإدارات الإقليمية، من خالل درا�سة 
اخلي��ارات الآيل��ة اإل حت�س��ني ط��رق عمل احت��ادات البلدي��ات. وننتقل، 
يف جول��ٍة ثاني��ة، اإل مناق�س��ة دور جمال���ش الأق�سية املُنتَخب��ة واملطلوب 
اإن�س��اوؤها، وفَق ما ن�ّش عليه م�سروع قانون الالمركزية الإدارية املو�ّسعة 
للعام 2014، والذي ت�سّكل املجال�ش املذكورة، مبوجبه، م�ستوًى لمركزيًا 
جدي��دًا يتوّل ع��ددًا من املهاّم الإدارية وال�سيا�س��ية واملالية، من جملتها 
حت�سيل ال�سرائب. ذلك يقودنا اإل حتديد ال�سرائب والر�سوم املالئمة 
للتفوي���ش، واق��رتاح ع��دد م��ن ال�س��يناريوهات التمويلي��ة، لنخل���ش يف 
لنا اإليه من نتائج يف �س��ياق الأزمة  خاتة هذا الق�س��م اإل و�سع ما تو�سّ
القت�سادي��ة واملالي��ة املعا�س��رة، ونثب��ت باحلّج��ة والدلي��ل اأن التفوي�ش 

ي�سرتط، يف الدرجة الأول، تعايف لبنان اقت�ساديًا.

2.1 مراجعة لحتادات البلديات

اأج��از قان��ون البلديات للع��ام 1977، لبلديتني اأو اأكر، ت�س��كيَل احتادات 
بلدياٍت عرب مر�سوٍم، بطلٍب من البلديات املعنّية. وقد اأنيطت �سالحياُت 
ر�سِم ال�سيا�سات العمومية يف الحتاد مبجل�سه املوؤلَّف من ممّثلي البلديات 
الأع�ساء، يف حني يتوّل ال�سالحياِت التنفيذية رئي�ُش الحتاد، مبعاونة 
اأجه��زة اإداري��ٍة تنّف��ذ ق��رارات الحتاد، ه��ي: جهاز الهند�س��ة وال�سحة؛ 
اجله��از الإداري؛ اجلهاز املايل؛ جهاز ال�س��رطة. وي�سّم لبنان حاليًا 58 
احتادًا بلدّيًا موؤلَّفًا من اأكر من 75 يف املئة من البلديات70 )امللحق 3(.

وفق��ًا للم��ادة 126 م��ن قانون البلديات، ي�س��تطيع احت��اد البلديات اإدارة 
م�س��اريع م�س��رتكة ب��ني البلدي��ات الأع�س��اء، وه��ي الطرق��ات؛ ال�سرف 
ال�سّحي؛ النفايات؛ امل�سالخ؛ اإطفاء احلرائق؛ تنظيم النقل؛ التعاونيات؛ 
الأ�س��واق. وع��ادًة ما تكون تكلفة هذه امل�س��اريع اأكرب من ق��درة البلديات 
الفردي��ة عل��ى ال�سّط��الع به��ا بنف�س��ها، يف ح��ني اأنه��ا ت�س��تطيع حتقيق 
وف��ورات حج��م اإذا م��ا قام��ت بح�س��د موارده��ا القت�سادي��ة وطاقاته��ا 
الإداري��ة. ل��ذا، ت�س��عى الحت��ادات والبلدي��ات اإل اأدواٍر تكميلي��ٍة يف م��ا 

تنّفذه من م�ساريع.

للتعاون  الهولندية  البلديات  واتحاد  الديمقراطية  عن  للتقرير  الدولية  المنظمة   70
الدولي )VNG International(. 2020. »ما مدى مرونة اتحادات البلديات في 

لبنان؟ نتائج الم�سح حول القدرات الموؤ�ّس�سية لتحادات البلديات«.
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وم��ع اأن احت��ادات البلدي��ات تدير �س��وؤونها املالي��ة وموازناته��ا اخلا�سة، 
فه��ي ل تتمّت��ع ب��اأّي ا�س��تقالليٍة مالي��ٍة تخّوله��ا فر���ش �سرائ��ب ور�س��وم 
جدي��دٍة وحت�سيله��ا. اأما موارد التمويل التي ت�س��تفيد منه��ا الحتادات، 

وفقًا للمادة 133 من قانون البلديات، فهي الآتية:

ع�سرة يف املئة من الإيرادات الفعلية للبلديات الأع�ساء.	 
من 	  امل�ستفيدة  الأع�ساء  البلديات  موازنة  من  اإ�سافية  مئوية  ن�سبة 

م�سروٍع م�سرتك.
امل�ساعدات والقرو�ش والهبات والو�سايا.	 
العائدات من ممتلكاتها.	 
تها من حتويالت ال�سندوق البلدي امل�ستقّل.	  ح�سّ
اأجل 	  من  الحتادات  بع�ش  موازنة  يف  املركزية  احلكومة  م�ساهمة 

تويل درا�سات تنموية حمّددة اأو النهو�ش باملناطق املحتاجة.
الواق��ع اأن احت��ادات البلدي��ات ل ت�س��تطيع ب�س��كلها احل��ايل ال�سّط��الع 
بال��دور التنم��وي املطل��وب منه��ا، نظ��رًا اإل �سع��ف العدي��د منه��ا عل��ى 
ال�سعي��د الإداري، حي��ث تب��نّي، وفقًا مل�س��ٍح اأُجري ع��ام 2017، اأن 41 يف 
املئة من احتادات البلديات اإما ل يفي باللتزام القانوين الذي ينبغي اأن 
يك��ون لالحت��ادات مبوجبه هيكٌل اإداريٌّ ر�س��مّي، واإما يفتقر اإل الأنظمة 
والإج��راءات الداخلي��ة.73 ويف ح��ني يدع��و قان��ون البلدي��ات الوح��دات 
الإداري��ة اإل دع��م ال��دور التنم��وي لحت��ادات البلديات، لي��زال الكثري 
م��ن الحتادات يفتقر اإل املوارد الب�س��رية واملالية الالزمة لإن�س��اء هذه 
الوح��دات. ح�س��بنا الإ�س��ارة اإل اأن 37 يف املئ��ة من الحت��ادات ل ميلك 

جهازًا للهند�سة، و22 يف املئة منها يفتقر اإل جهاز اإداري ومايّل.74

في  العامة  »الخدمات   .2017 الديمقراطية.  عن  للتقرير  الدولية  المنظمة   73
اتحادات البلديات في لبنان: اإدارة النفايات ال�سلبة؛ ال�سرطة البلدية وال�سالمة 

العامة؛ ال�سفافية والت�ساركية«.
المرجع ال�سابق.  74

تو�شيات
ت�سهياًل 	  املتجاورة  البلديات  ت�سّم  اأن  البلديات  احتادات  على 

لتنفيذ امل�ساريع امل�سرتكة.
اأقّل ما ينبغي اأن يقود اإليه حت�سنُي الأداء، على م�ستوى القدرات 	 

التي  ال�سغرية  الحتادات  عدد  تقلي�ُش  هو  واملوؤ�ّس�سية،  املالية 
تعاين �سعفًا ماليًا.

ينبغي تزويد احتادات البلديات اآلّيًة قانونيًة ت�سمح لها بتح�سيل 	 
م�ساهمات البلديات ال�سنوية تلقائيًا.

اأم��ا م��ن الناحية املالي��ة، فيعاين معظ��م الحتادات نق�س��ًا متوا�ساًل يف 
التموي��ل، وم��ن ع��دم انتظام الإي��رادات وتقّلبها، حيث اأ�س��ار 74 يف املئة 
م��ن الحت��ادات اإل نق�ش املوارد املالية على اأنه مكمن �سعفه الرئي���ش، 
والعقبة الأ�سا�سية اأمام حت�سني قدراته التقنية والإدارية والتخطيطية.75 
ُيعزى ذلك ب�س��كٍل اأ�سا�سي اإل اعتماد الحتادات على ال�سندوق البلدي 
امل�س��تقّل )اأنظ��ر الق�س��م 3(، وعل��ى البلدي��ات الأع�س��اء الت��ي غالب��ًا ما 
تتخّلف عن ت�س��ديد م�س��اهماتها ال�س��نوية، �س��ّيما واأن قانون البلديات ل 
لها املطالبة بامل�ساهمات املذكورة يف  مينح الحتادات �سلطة قانونية تخوِّ
حال رف�ست البلديات الأع�ساء ت�سديدها طوعًا. وقد تبنّي نتيجة اأبحاٍث 
��ة امل�س��اهمات البلدي��ة يف موازن��ة الحت��ادات ل تتخّطى  �س��ابقة اأن ح�سّ
ال���10 يف املئ��ة يف بع���ش الحت��ادات.76 اإن غياب اليقني ه��ذا يف توّقعات 

املوازنة يعيق عملية التن�سيق بني البلديات وتنفيذ امل�ساريع امل�سرتكة.

للتعاون  الهولندية  البلديات  واتحاد  الديمقراطية  عن  للتقرير  الدولية  المنظمة   75
الدولي )VNG International(. 2020. »ما مدى مرونة اتحادات البلديات في 

لبنان؟ نتائج الم�سح حول القدرات الموؤ�ّس�سية لتحادات البلديات«.
�ش. عطااهلل. 2012. »اإن�ساء اإدارات اإقليمية للتنمية المتكاملة«.  76
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2.2 تفوي�ص ال�شالحيات املالية للحكومة 
املركزية اإىل احلكومات الإقليمية

م�س��روع  �س��ليمان  مي�س��ال  الرئي���ش  اأطل��ق   ،2014 ني�س��ان/اأبريل  يف 
قان��ون الالمركزي��ة الإدارية املو�س��عة، الذي ن���شّ على اإن�س��اء حكوماٍت 
لمركزي��ة اإقليمي��ٍة تّتخذ �س��كل جمال���ش اأق�سية ُمنتَخبة، وذلك تا�س��يًا 
م��ع الإ�سالح��ات امللحوظ��ة يف اتف��اق الطائ��ف ال��ذي دعا، ع��ام 1989، 
اإل تفوي�ٍش اإ�سايّف لل�س��لطة م��ن احلكومة املركزية اإل املناطق.78 ومن 
املفرت�ش اأن يتمّتع كلٌّ من هذه املجال���ش با�س��تقالليٍة اإداريٍة ومالية، واأن 

ينتخَب جمل�ش اإدارٍة يتول ال�سلطة التنفيذية يف ال�سوؤون العامة.

ي�ستند حجم املجل�ش املُنتَخب اإل حجم ال�سكان يف كل ق�ساء، ولكي يكون 
اأكر تثياًل من البلديات احلالية، يحّق لل�سكان، املقيمني داخل الق�ساء 
واملّتحدرين منه، على ال�س��واء، اأن يقرتعوا ويرت�ّس��حوا اإل النتخابات. 
اأما ال�س��فافية فتتعّزز بت�س��هيل و�سول املواطنني اإل املعلومات حول عمل 
املجل���ش وجمل���ش اإدارته، على اأن يتمَّ اإ�سفاء الطابع املوؤ�ّس�سي عليها من 

خالل اعتماد احلوكمة الإلكرتونية وقنواِت تبادل املعلومات.

 البنود ال�شريبية التي ميكن تفوي�شها اإىل 
احلكومات الإقليمية

باحلكوم��ات  املنوط��َة  املالي��َة  ال�سالحي��اِت  الق�س��م،  ه��ذا  نتن��اول، يف 
الإقليمي��ة، م�س��تندين اإل اأبح��اٍث �س��ابقٍة ت�سّمن��ت حتلي��اًل لل�سرائ��ب 
�سة لالإدارات الإقليمية يف البلدان النظرية، ولرتكيبة الإيرادات  املُخ�سَّ
ال�سريبي��ة اللبناني��ة وم��دى تقّلبه��ا.79 �س��نعمد، يف مرحل��ة اأول، اإل 
حتديد البنود ال�سريبية التي ميكن تفوي�سها من احلكومة املركزية اإل 
احلكوم��ات الإقليمي��ة املطل��وب اإن�س��اوؤها. وننتقل، يف مرحل��ٍة ثانية، اإل 
عر�ش �سيناريوهاٍت لرزمة ال�سرائب التي ميكن تخ�سي�سها للحكومات 

الإقليمية بغية الو�سول اإل امل�ستوى املن�سود من الإيرادات الإقليمية.

تتع��ّدد الآلّي��ات الت��ي تخ��ّول عملية تفوي���ش ال�سالحيات املالية حت�س��ني 
النتائ��ج التنموي��ة: اأوًل، اإن توزي��ع امل�س��وؤوليات الإداري��ة والتقريرية على 
احلكوم��ات الإقليمية كفيٌل باأن يحّفز ال�سيا�س��يني املحليني على حت�س��ني 

في  الالمركزية  »اإ�سالح   .2017 الديمقراطية.  عن  للتقرير  الدولية  المنظمة   78
لبنان: الو�سع الراهن«. ورقة موجزة رقم 80.

الحكومات  تمويل  لبنان:  في  »الالمركزية  وفينين.  ومهمالت،  عطااهلل،   79
 )Decentralization in Lebanon: Funding Regional الإقليمية« 

.Governments(

جمال�ص الأق�شية املُنتَخبة
ي�س��ّكل الق�س��اُء امل�س��توى الأدن��ى م��ن الالح�سري��ة الإداري��ة يف الإط��ار 
احلايل لالمركزية )اجلدول 5(. يراأ�سه موّظٌف من الفئة الثانية ُيدعى 
القائمق��ام، ال��ذي ميث��ّل احلكوم��ة املركزية وي�س��رف على الو�س��ع العام 
يف الق�س��اء وُيبِل��غ احلكومة املركزية بالتطّورات بوا�س��طة املحافظ، وهو 
موّظٌف من الفئة الأول يراأ�ش امل�ستوى الأعلى من الالح�سرية الإدارية. 
اأم��ا الأدوار الأخ��رى فت�س��مل اإدارة الدوائ��ر الإقليمية ملختل��ف الوزارات 
يف الق�س��اء، و�سب��ط املوّظف��ني والإ�س��راف عليه��م، وتطبي��ق الأنظم��ة، 
واحلفاظ على الأمن والنظام العام، اإ�سافًة اإل الإ�س��راف على القطاع 
الزراعي، ومنح رخ�ش ال�سيد والبناء، وفر�ش الإجراءات ال�سّحية.77

اجلدول 5: املحافظات والأق�شية والبلديات يف لبنان )2017(

عدد البلدياتعدد الأق�شيةاملحافظة
132–عكار

282بعلبك-الهرمل
1–بريوت
386البقاع

6328جبل لبنان
4118النبطية

6148�سمال لبنان
3150جنوب لبنان

241045املجموع

امل�سدر: اجلريدة الر�سمية، مر�سوم توزيع عائدات ال�سندوق البلدي امل�ستقّل 
.2019/4572

الأو�سط«  ال�سرق  في  العامة  وال�سيا�سة  العامة  »الإدارة   .2015 داوودي.  ر.  �ش.   77
 .)Public Administration and Policy in the Middle East(

من�سورات »�سبرينغر فيرلغ نيويورك«.
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عملي��ة تق��دمي اخلدم��ات80؛ فعندم��ا تك��ون اجله��ات الفاعل��ة املحلي��ة 
م�سوؤولًة عن موارد دخلها اخلا�سة ت�سبح اأكر ا�ستعدادًا لاللتزام بقيود 
املوازن��ة،81 م��ا ينعك���ش اإيجاب��ًا على املالّي��ة الإقليمي��ة العام��ة.82 ثانيًا، 
عن��د احتدام املناف�س��ة بني احلكومات الالمركزية، ت�س��اهم ا�س��تقاللية 

الإيرادات يف تهيئة الظروف لتعزيز الزدهار القت�سادي املحلي.83

مع ذلك، ل ي�سّح تفوي�ش ال�سرائب كلِّها اإل احلكومات الإقليمية. وقد 
ها  اأثبتت الأبحاث الأخرية، ا�س��تنادًا اإل ال�س��روط  التي �سبق ا�ستخال�سُ
لقي��ام حكوم��اٍت لمركزي��ٍة فّعال��ة، اأربع��َة معاي��ري �سروري��ٍة لتفوي���ش 
ال�سرائب املنا�سبة من احلكومات املركزية اإل احلكومات الإقليمية84:

بحيث . 1 مرئّيًة  ال�سرائب  تكون  اأن  يجب  للمكّلفني:  ال�سرائب  و�سوح 
فال�سرائب  مدفوعاتهم،  بزمام  مي�سكون  اأنهم  املواطنون  ي�سعر 
احلكومة  على  املكّلفني  �سغط  من  تزيد  اإذ  امل�ساءلة  ُتتيح  املرئّية 

الإقليمية لتربير نفقاتها.85
على . 2 الإيرادات  تدّفق  يكون  اأن  ينبغي  ال�سريبية:  الإيرادات  تقّلب 

درجة من ال�ستقرار ت�سمح م�سبقًا بتخمني اخلدمات التي ت�ستطيع 
تقّلب  اأن  ال�سعبية، يف حني  لقواعدها  الإقليمية تقدميها  احلكومات 
تقدمي  على  الإقليمية  احلكومات  قدرة  ُيعيق  ال�سريبية  الإيرادات 
هذه  قدرَة  هّدد  رمبا  اإنه  بل  العامة،  اخلدمات  من  ثابٍت  م�ستوى 

احلكومات على ال�ستمرار من الناحية املالية.
بع�ش . 3 تفوي�ش  اإل  ُي�سار  اأن  ال�سروري  من  الإيرادات:  قاعدة 

ال�سرائب بالكامل اإل احلكومات الإقليمية من اأجل منحها م�سوؤولية 
اإدارة اإيراداتها ال�سريبية.

وتوفير  الحكم  »تجزئة   .2017 دين.  ب.  واإ.  بير�سكال،  ه�.  وي.  غرو�سمان،  ج.   80
 )Government Fragmentation and Public Goods العامة«  المنافع 

.)Provision

 )On the وممار�ستها«  المالية  الالمركزية  نظرية  »في   .2006 اأوت�ش.  اإ.  و.   81
عمل  ورقة   .Theory and Practice of Fiscal Decentralization(

�سادرة عن معهد الفدرالية والعالقات الحكومية، رقم 5.
ال�سريبية«  والح�سيلة  المالية  »الالمركزية   .2012 ييم.  ود.  غوفرناتوري  م.   82
اقت�سادية  اأوراق   .)Fiscal Decentralization and Fiscal Outcome(

468، المفو�سية الأوروبية.
المحّفزات  تداعيات  المالية:  الفدرالية  من  الثاني  »الجيل   .2009 واينغا�ست.   83
 )Second Generation Fiscal Federalism: The المالية« 

.Implications of Fiscal Incentives(

الحكومات  تمويل  لبنان:  في  »الالمركزية  وفينين.  ومهمالت،  عطااهلل،   84
 )Decentralization in Lebanon: Funding Regional الإقليمية« 

.Governments(

�سليم  اأجل ت�سميم  الكّلية من  ال�سيا�سة  الدولي. 2009. »درو�ش  النقد  85  �سندوق 
 )Macro Policy Lessons for a Sound Design المالية«  لالمركزية 
الدولي  النقد  �سندوق  اإدارة  مجل�ش  ورقة   .of Fiscal Decentralization(

.208/09/SM

الإيرادات . 4 مع  املبذول  الإداري  اجلهد  وتنا�سب  ال�سرائب  مالءمة 
بغية  الإدارية  التكاليَف  قة  املُحقَّ الإيراداُت  تفوق  اأن  يجب  قة:  املُحقَّ
�سة لها. حتفيز احلكومات الإقليمية على حت�سيل ال�سرائب املُخ�سَّ

اإجم��ايلِّ  ه��ا لتقدي��ر  تخ�س��ع عملي��ة اختي��ار ال�سرائ��ب املن��ويِّ تفوي�سُ
الإي��رادات ال�سريبي��ة ال��ذي ُيفرَت���ش تخ�سي�سه للحكوم��ات الإقليمية. 
وق��د اعتم��د وا�سع��و م�س��روع قان��ون 2014، يف حتديده��م ه��ذا املبل��غ، 
مقيا�س��ًا مرجعّي��ًا هو 25 يف املئ��ة من نفقاِت احلكوم��ات الالمركزية يف 
البل��دان النظرية. هذه الن�س��بة ت�س��تدعي يف لبنان نفق��اٍت تقارب ال�2،2 
مليار دولر ا�س��تنادًا اإل اإجم��ايّل اإنفاٍق حكومّي اأّويّل ناهز ال�9 مليارات 
دولر يف الع��ام 2015. وملّا كانت ال�س��لطات البلدي��ة تتحّمل، وفقًا لأرقام 
م�س��روع قان��ون 2014، م��ا يقارب ال���0،5 مليار دولر م��ن النفقات، فقد 

�ش نحو 1،7 مليار دولر للحكومات الإقليمية. لزم اأن ُيخ�سَّ

كذل��ك لح��ظ وا�سع��و م�س��روع القان��ون اأن البل��دان النظ��رية تي��ل اإل 
التعام��ل م��ع التحوي��الت التي تِرُده��ا من �سن��دوٍق مركزيٍّ يت��وّل اإدارة 
املدفوع��ات بني احلكومات الإقليمية والإ�س��راف عليه��ا، واأن الهدف من 
ه��ذه الأم��وال هو �سمان ال�س��تقرار امل��ايل وحتقيق التكاف��وؤ بني املناطق 
عل��ى �سعي��د اخلدمات، ما يوجب تاأمني 40 يف املئ��ة تقريبًا من اإيرادات 
احلكومات الإقليمية. وهكذا، حّل مكان ال�سندوق البلدي امل�ستقّل، وفقًا 
�ش نحو 0،7 مليار  مل�س��روع قانون العام 2014، �سندوٌق لمركزيٌّ يخ�سّ
ل احلكومات الإقليمية مبا�سرًة  دولر للحكومات الإقليمية، على اأن حت�سّ

هذا املبلغ الذي يناهز املليار دولر.

بن��اًء عل��ى ه��ذه املعاي��ري الأربع��ة، وعل��ى املبل��غ املتوّخ��ى من الإي��رادات 
ال�سريبي��ة الت��ي ُيفرَت���ش تخ�سي�سه��ا للحكوم��ات الإقليمي��ة، خل�س��ت 
ها  الأبحاث الأخرية اإل خم�س��ة �سرائب ور�س��وم مالئم��ة ي�سلح تفوي�سُ
اإل احلكوم��ات الإقليمي��ة86؛ األ وه��ي �سريب��ة الأمالك املبنّية، ور�س��وم 
الت�س��جيل العق��اري، ور�س��م انتق��ال املُلكي��ة، ور�س��وم ت�س��جيل املركب��ات 

اخل�سو�سية، ور�سوم املعاينة امليكانيكية )اجلدول 6(.

الحكومات  تمويل  لبنان:  في  »الالمركزية  وفينين.  ومهمالت،  عطااهلل،   86
 )Decentralization in Lebanon: Funding Regional الإقليمية« 

.Governments(
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تتمّيز الر�سوم العقارية ور�سوم ت�سجيل املركبات اخل�سو�سية بكونها 	 
اإيراداٍت  م�سادر  ت�سّكل  باأنها  ناهيك  التقّلب،  وقليلة  للغاية  مرئّية 

وفرية.87
من 	  املُلكية،  انتقال  ر�سم  كما  املبنّية،  الأمالك  على  ال�سريبة  ُتَعّد 

من  تقّلبًا  اأكر  اإيراداتهما  اأن  بيد  الو�سوح،  ال�سديدة  ال�سرائب 
اأن  ال�سريبَتني  هاتني  �ساأن  من  ولأن  الأخرى.  ال�سرائب  اإيرادات 
الإقليمية،  للحكومة  ال�سريبية  الإيرادات  من  كبريًا  جزءًا  ت�سكاّل 
فمن املتوّقع اأن حتّفزا احلكومة على زيادة م�ستوى حت�سيلها املتديّن 
واجلهود  الإيرادات  بني  التنا�سب  اإل حتقيق  بالن�سبة  اأما  حاليًا.88 
الإدارية اخلا�سة بالتح�سيل ال�سريبي، فال ميكن تفوي�ش ال�سرائب 
حتديث  بعد  اإل  العقاري  الت�سجيل  ور�سوم  بالعقارات  ال�سلة  ذات 

ال�سجّل العقاري اللبناين وحت�سينه ومكننته.

العام  التوالي في  اإيرادات من516،6 مليون دولر و160مليون دولر على  قاعدة   87
تمويل  لبنان:  في  »الالمركزية  وفينين.  ومهمالت،  عطااهلل،  اأنظر   .2015
 )Decentralization in Lebanon: Funding الإقليمية«  الحكومات 

.Regional Governments(

مهمالت وعطااهلل. »ما حاجة لبنان اإلى �سيدر؟ وكيف يحّتم �سوء الإدارة المالّية   88
المركز  الدولّية؟«.  بالم�ساعدات  ال�ستعانة  الثروة  على  المنخف�سة  وال�سرائب 

اللبناني للدرا�سات.

اجلدول 6: تقييم ال�شرائب الإقليمية املحتملة87

تقّلب الإيرادات الو�شوحال�شريبة
ال�شريبية

قاعدة اإيرادات 
2015 )مباليني 

الدولرات(

التنا�شب )اجلهود الإدارية 
للحكومات الإقليمية ن�شبًة 

اإىل قاعدة الإيرادات(

ال�شروط املُ�شَبقة

ر�سم املعاينة 
متنا�سبة317،8معتدلمعتدلامليكانيكية

التن�سيق بني احلكومات الإقليمية 
واجلمارك/امل�سوؤولني عن ر�سوم 

ال�سترياد
ر�سم ت�سجيل 

املركبات 
اخل�سو�سية

متنا�سبة160مرتفعمتدنٍّ
التن�سيق بني احلكومات الإقليمية 
واجلمارك/امل�سوؤولني عن ر�سوم 

ال�سترياد

ر�سم الت�سجيل 
متنا�سبة ولكن تعتمد على 515،6مرتفعمتدنٍّالعقاري

حتديث ال�سجّل العقاري وحت�سينهجودة اإدارة ال�سجّل العقاري

ال�سريبة على 
متنا�سبة ولكن تعتمد على 139،4مرتفعمرتفعالأمالك املبنّية

جودة اإدارة ال�سجّل العقاري

تدابري حت�سني الفاعلية للحّد 
من التقّلب، وزيادة التح�سيل 

ال�سريبي؛ حتديث ال�سجّل العقاري 
وحت�سينه

ر�سم انتقال 
متنا�سبة ولكن تعتمد على 55مرتفعمرتفعةاملُلكية

جودة اإدارة ال�سجّل العقاري
تدابري حت�سني الفاعلية للحّد 
من التقّلب، وزيادة التح�سيل 

ال�سريبي

اأخريًا، ُتظِهر اإيرادات ر�سوم املعاينة امليكانيكية تقّلبًا معتدًل بف�سل 	 
لكن  املخت�سة.  العامة  ال�سلطات  مع  التوا�سل  وُح�سن  البيع  نقاط 
بغريها  مقارنًة  عري�سة  كانت  واإن  الر�سوم،  هذه  اإيرادات  قاعدة 
للتفوي�ش، ل تبدو قادرًة على حت�سني ن�سبة  املُر�ّسحة  من ال�سرائب 
اجلباية.89 وملّا كانت املركبات من ال�سلع امل�ستوردة، وجب، لتح�سيل 
تن�سيق  قياُم  املركبات،  ت�سجيل  ور�سوم  امليكانيكية  املعاينة  ر�سوم 
اجلمارك  وم�سوؤويل  جهة،  من  الإقليمية  احلكومات  بني  حمكم 

وامل�سوؤولني عن ر�سوم ال�سترياد، من جهة اأخرى.

 �شيناريوهات لتمويل احلكومات الإقليمية 
)جمال�ص الأق�شية(

بالنظ��ر اإل املبلغ املُ�س��تهَدف م��ن الإي��رادات ال�سريبية، وا�س��تنادًا اإل 
تقيي��م ال�سرائ��ب الإقليمي��ة املُحتَمل��ة، ح��ّددت الأبحاث ال�س��ابقة ثالثة 
�س��يناريوهات تدير فيها احلكوماُت الإقليمية، �سمن اإطاٍر جديد، اأربعَة 

مليون   318 الميكانيكية  المعاينة  ر�سوم  من   2015 العام  اإيرادات  قاعدة  بلغت   89
تمويل  لبنان:  في  »الالمركزية  وفينين.  ومهمالت،  عطااهلل،  اأنظر:  دولر. 
 )Decentralization in Lebanon: Funding الإقليمية«  الحكومات 

.Regional Governments(
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بن��وٍد �سريبي��ٍة )الر�س��م 8(.90 يف ه��ذه ال�س��يناريوهات الثالث��ة ت�س��ّكل 
ر�س��وم املعاينة امليكانيكية ور�س��وم الت�س��جيل العقاري اأ�سا���ش الإيرادات 
ال�سريبية الإقليمية، اإذ هي من الرتفاع بحيث تكفي لتحقيق الإيرادات 
املطلوب��ة، وكما يب��دو، فهي اأكر البن��ود مالءمًة  ل��الإدارة اإقليمّيًا. يقوم 
ال�س��يناريو الأول عل��ى ر�س��وم ت�س��جيل املركب��ات اخل�سو�سي��ة، اإ�ساف��ًة 
اإل �سريب��ة الأم��الك املبنّية، اللذين ُيفرَت���ش اأن يحّققا اإيراداٍت بقيمة 
1،132 ملي��ار دولر تقريب��ًا، اأي اأك��ر بقليٍل من الهدف املن�س��ود والبالغ 
ملي��ار دولر. اأم��ا ال�س��يناريو الثاين فيقرتح ر�س��وَم النتق��ال التي حتّقق 
اإي��راداٍت بقيم��ة 1،047 مليار دولر عو�سًا ع��ن �سريبة الأمالك املبنّية، 
يف حني يفر�ش ال�سيناريو الثالث ال�ستعا�سة عن ر�سوم ت�سجيل املركبات 
اخل�سو�سية بر�س��وم النتقال و�سريبة الأمالك املبنّية كلتيهما، باعتبار 

اأن اإيرادات الأول تقّدر ب�1،028 مليار دولر فقط.
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الر�شم 8: �شيناريوهات ثالثة لتخ�شي�ص ال�شرائب للحكومات 
الإقليمية يف اإطاٍر جديٍد لالمركزية )مباليني الدولرات(

وم��ع اأن النتائ��ج املرتتب��ة عن اإدارة ر�س��وم الت�س��جيل العق��اري واملعاينِة 
امليكانيكي��ة ظاه��رٌة بق��وة يف ال�س��يناريوهات كّله��ا، ف��اإن ل��كال الر�س��وم 
وال�سرائب املذكورة ح�س��ناٍت و�س��يئات. اإن ال�س��يناريوهني الأول والثاين 
يت�سّمن��ان ر�س��وم ت�س��جيل املركبات اخل�سو�سي��ة، بو�سفها اأق��ّل عر�سًة 
للتقّل��ب. ذل��ك ما تثبته ر�س��وم املعاين��ة امليكانيكي��ة، التي اأظه��رت تقّلبًا 
معتدًل نتيجة حتديد نقاط البيع وح�س��ن التوا�سل مع ال�سلطات املحّلية. 
الإج��راءات  ال�س��يناريوهني املذكوري��ن تكم��ن يف دجمهم��ا  اإن ف�سيل��ة 
الإدارية اخلا�سة بتح�سيل ال�سرائب والر�سوم املتعّلقة مبلكية املركبات، 

واإظهارهما اأن احتمال حت�سيل الإيرادات يبقى �سعيفًا للغاية.
الحكومات  تمويل  لبنان:  في  »الالمركزية  وفينين.  ومهمالت،  عطااهلل،   90
 )Decentralization in Lebanon: Funding Regional الإقليمية« 

.Governments(

باإم��كان �س��ّم الإج��راءات  ال�س��يناريوهان الأول والثال��ث فيِع��دان  اأم��ا 
الإداري��ة املرتبط��ة بتح�سي��ل ال�سرائ��ب العقاري��ة و�سرائ��ب الأم��الك، 
ر، اأوًل، اإل حتديث ال�سجّل  لكنهما لن يكونا يف تام الفاعلية ما مل ُي�سَ
العق��اري اللبن��اين وحت�س��ينه، م��ع التنويه ب��اأن ال�س��يناريو الثال��ث يقّدم 
الإمكان الأمثل لتح�س��ني م�س��توى التح�سيل ال�سريبي، كما ي�س��مح �سّم 
الإج��راءات الإداري��ة املتعّلقة ب�سرائب الأمالك على امل�س��توى الإقليمي. 
واإذا كانت ن�س��بة جباية ر�س��وم النتقال و�سرائب الأمالك املبنّية ت�س��كو 
من التديّن،91 فاإن من �س��اأن الإدارة الإقليمية اأن ت�س��ّهل تدّفق املعلومات 
بني الإدارة واملناطق، وحتّفز على فر�ش هذه الإيرادات وحت�سيلها. ومع 
ح اأن ينجح ال�س��يناريو  زيادة حمّفزات التح�سيل ال�سريبي الدقيق، ُيرجَّ
الثالث، على املدَينْي املتو�ّسط والبعيد، يف احلّد من تقّلب هذه ال�سرائب.

�سة للحكوم��ات الإقليمية  اإن التحدي��د الدقي��ق ملزي��ج ال�سرائ��ب املُخ�سَّ
يخ�س��ع لقيدين اثن��ني: الأول، يق�س��ي بتطابق ال�سرائب مع م�س��وؤوليات 
تق��دمي اخلدم��ات املوَكل��ة اإل احلكومات الإقليمية، وم��ن ثم مع نفقاتها 
ع��ة. والث��اين، يوج��ب انبثاقها من من��وذٍج اقت�سادّي يتي��ح تخمينًا  املُتوقَّ
يحظ��ى بق��دٍر كاٍف من الثقة لالإيرادات ال�سريبي��ة، وذلك اعتمادًا على 

الأداء العام لالقت�ساد.

هذا القيد الأخري ي�ستدعي منح الالمركزية املالية للحكومات الإقليمية 
املطلوب اإن�ساوؤها بعد حتقيق التعايف القت�سادي من الأزمة القت�سادية 
واملالي��ة والنقدي��ة احلالي��ة. عل��ى اأن الرتاج��ع الكب��ري ال��ذي اأّدت اإلي��ه 
الأزم��ة يف اإجمايلِّ الإيرادات ال�سريبية �س��يجعل اأهّم �سريبتني ُيفرَت�ش 
تفوي�سهما، اأي ر�س��وم املعاينة امليكانيكية ور�س��م الت�سجيل العقاري، من 
ب��ني ال�سرائ��ب الأك��ر ت�س��ّررًا؛ فقد تراجع��ت رخ�ش البن��اء اجلديدة، 
مث��اًل، بن�س��بٍة تف��وق ال���50 يف املئة م��ن الع��ام 2016 حتى الع��ام 2019، 
وه��ي ُتن��ذر مبزيٍد م��ن النخفا�ش يف العام 2020 وم��ا بعده، كما عمدت 
امل�سارف، اإل تخفي�ش قرو�سها للقطاع اخلا�ش ب�سكٍل ملحوظ، كجزٍء 
م��ن نه��ٍج اأط��ول اأم��دًا، ما �سي�س��فر عن اإ�سع��اف قطاع العق��ارات. ومثل 
ذلك واردات املركبات التي �ست�س��هد انكما�س��ًا كبريًا ب�س��بب القيود على 

ح�سابات راأ�ش املال التي تعيق بيع ال�سلع امل�ستوردة بالدولر.

وملّ��ا كان التفوي���ش امل��ايل يتطّل��ب اإم��كان تخم��ني اإي��رادات احلكوم��ات 
الإقليمي��ة، فق��د لزم حتقيق ال�س��تقرار يف اإيرادات امل�س��ادر ال�سريبية 
الرئي�سة قبل امل�سّي بتطبيق الالمركزية. ونظرًا اإل التحّول الذي ُيرّجح 
اأن ي�س��هده القت�ساد يف الفرتة املقبلة، يجب حتديث التحليل اأعاله مبا 

يعك�ش التغرّيات يف ال�سرائب وتدّفقات الإيرادات.

مهمالت وعطااهلل. 2018. »ما حاجة لبنان اإلى �سيدر؟ وكيف يحّتم �سوء الإدارة   91
المالّية وال�سرائب المنخف�سة على الثروة ال�ستعانة بالم�ساعدات الدولّية؟«.
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اجلدول 7: ملّخ�ص اخليارات املختلفة لإعادة هيكلة احلكومات الالمركزية

بنية احلكومةالنوععدد البلدياتنوع الإ�سالح
جمل�ش ُمنتَخب مبا�سرًةدائمبلديتان متجاورتان اأو اأكردمج بلدي

موؤّلفة من املجل�َسني البلديَّنيدائمبلديتان متجاورتان اأو اأكراحتادات بلديات
جلنة توجيهيةموؤّقت2 اأو اأكرجتمعات موؤّقتة

جمل�ش ُمنتَخب مبا�سرًة، وهيئة تنفيذية على م�ستوى الق�ساءدائمجميع البلديات الواقعة �سمن الق�ساءاإن�ساء جمال�ش اأق�سية

تو�شيات
حر�سًا على زيادة امل�ساءلة، ينبغي حتويُل الأق�سية كياناٍت تنمويًة 	 

لأن  ال�سعب،  من  مبا�سرًة  جمال�سها  انتخاب  خالل  من  اأ�سا�سية 
احتياجات  ملعرفة  ا�ستعدادًا  اأكر  يكونون  املُنتَخبني  امل�سوؤولني 
الذين  املُعيَّنني  نظرائهم  من  لها  وال�ستجابة  ال�سعبية  قواعدهم 
يّتبعون اأوامر ال�سلطات املركزية. وحر�سًا على ال�سماح لالأطراف 
الإدارية  الالمركزية  قانون  م�سروع  ن�ّش  �سوتها،  باإي�سال  كاّفًة 
املو�سعة للعام 2014 على �سرورة تثيل كلِّ قريٍة يف جمل�ش الق�ساء 

مبا يتنا�سب وحجَمها.
ل بّد، ل�سمان فاعلية املجل�ش، من اإر�ساء �سلطٍة تنفيذيٍة متما�سكة 	 

املجل�ش  ي�سّم  اأن  على  ونائبه(،  الق�ساء  رئي�ش  من  )تتاأّلف 
املذكور فريقًا م�سّغرًا ومتنا�سقًا يعنى بو�سع ا�سرتاتيجيٍة تنمويٍة 

وتطبيقها.
يجب اأن تتوّل الأق�سية، ب�سكٍل دورّي، جمَع البيانات املرتبطة باأدائها، 	 

وحتليَلها ون�سَرها، كتقارير التدقيق املايل واملُحا�َسبي والقراراِت ذاِت 
يف  احلقَّ  املواطنني  الأق�سيُة  َتنح  اأن  ينبغي  كذلك  العام.  الطابع 
الو�سول اإل قراراتها يف غ�سون يوَمني بغيَة تكني املجتمع املدين 

واملواطنني من مراقبة العمل املُنَجز ب�سكٍل فّعال.

من 	  وا�سعٍة  مروحٍة  تقدمي  �سالحيَة  الأق�سية  ُتَنح  اأن  ينبغي 
املهمة،  بهذه  لال�سّطالع  الالزمة  املوارد  اإل  اإ�سافًة  اخلدمات، 

وذلك كي تكون م�سوؤولًة عن تنمية املنطقة.
ل�سمان املوارد املالية ال�سرورية، يجب نقل جمموعٍة من ال�سرائب 	 

دة يف هذا الق�سم. اإل احلكومات الإقليمية طبقًا للمعايري املُحدَّ
اأن يحّل حمّل ال�سندوق 	  ا�ستنادًا اإل م�سروع قانون 2014، يجب 

البلدي امل�ستقّل �سندوٌق لمركزيٌّ  يوّفر لالأق�سية م�سدرًا جديدًا 
لالإيرادات، على اأن يتمّيز هذا ال�سندوق مبزيٍد من املوارد، ويتمّيز 
بهيكلية حْوكمٍة جديدة ومبعايرَي توزيٍع عادٍل لالأق�سية والبلديات.

�سيا�سيٌة 	  م�ساألٌة  لالأق�سية  الإداري  التق�سيم  يف  النظر  اإعادة  اإن 
بالغُة الأهمية، ينبغي اأن تتّم بالت�ساور مع البلديات واملواطنني، مع 
اأخذ احلجم وعدد ال�سكان واملدخول يف العتبار ل�سمان امل�ساواة 

بني خمتلف الأق�سية.
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الق�شم 3: اإعادة هيكلة نظام التحويالت احلكومية يف لبنان

وفق��ًا للم��ادة 7 م��ن املر�س��وم 1979/1917 )ال��ذي يحّدد اأ�س��ول توزيع 
���ش م��ن املبل��غ املتبّقي بعد  اأم��وال ال�سن��دوق البل��دي امل�س��تقل(، ُتخ�سَّ
اقتط��اع 5 يف املئ��ة م��ن عائ��دات ال�سن��دوق للدفاع املدين، ن�س��بة 75 يف 
املئ��ة للبلدي��ات، و25 يف املئ��ة لحتاداتها )الر�س��م 9(.93 ويذهب 70 يف 
�سة للبلدي��ات لدع��م موازنته��ا، و30 يف املئة  ��ة املُخ�سَّ املئ��ة م��ن احل�سّ
�ش لحتادات  منه��ا للم�س��اريع التنموي��ة )امل��ادة 11(. اأما املبل��غ املُخ�سَّ
البلدي��ات، فيذه��ب 25 يف املئ��ة من��ه اإل موازنته��ا وفق��ًا لع��دد �س��كانها 
لني، و75 يف املئة اإل امل�ساريع التنموية )املادة 8( )الر�سم 9-اأ(. املُ�سجَّ

البلدية:  المالية  درا�سات  »برنامج  والمقاطعات.  المدن  لإدارة  الدولية  الجمعية   93
 )Municipal Finance Studies Program: »الإطار ال�ستراتيجي النهائي

.Final Strategic Framework(

حُتي��ل اأنظم��ة التحويالت احلكومية امل��وارَد، كال�سرائب والر�س��وم، من 
احلكوم��ات املركزي��ة اإل احلكوم��ات الالمركزية، وت�س��ّكل اآليًة لتحقيق 
تع��ادل املوارد ب��ني احلكومات الالمركزية، و�سوًل اإل هدَفني رئي�َس��ني. 
اأوًل، ت�سم��ن التحويالت احلكومية ح�س��ول البلديات على املوارد املالية 
الكافي��ة لالإيف��اء مب�س��وؤوليات الإنف��اق املوكل��ة اإليه��ا. ثاني��ًا، تتي��ح ه��ذه 
التحوي��الت معاي��رَي متماثلًة للخدم��ات العامة يف اأرجاء الب��الد كّلها.92 
اأم��ا يف لبن��ان، فتج��ري التحوي��الت احلكومي��ة ع��رب ال�سن��دوق البلدي 
امل�س��تقّل، ال��ذي يتعنّي عليه توزيُع املوارد، مبا فيها ال�سرائب والر�س��وم، 
م��ن احلكوم��ات املركزي��ة اإل احلكوم��ات املحّلي��ة. يخ�س��ع ال�سن��دوق 

البلدي امل�ستقّل قانونًا لإدارة وزارة الداخلية والبلديات.

في  المحلية  والمالّية  ال�سريبية  »الالمركزية   .2018 بيرد.  م.  ور.  بال  ر.   92
 )Fiscal Decentralization and Local Finance in النامية«  البلدان 

)Developing Countries. من�سورات اإدوارد اإلغار.

 عائدات ال�سندوق 
البلدي امل�ستقّل

�سايف عائدات 
ال�سندوق البلدي 

امل�ستقّل

 ال�سحوبات 
والقتطاعات

%30%75

%25 %75

%70%25

احتادات البلديات البلديات

 موازنات احتادات موازنات البلدياتامل�ساريع التنموية
البلديات امل�ساريع التنموية

الر�شم 9-اأ: توزيع عائدات ال�شندوق البلدي امل�شتقّل يف القانون
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لطامل��ا جتاهلت احلكوم��ة املركزية هذه ال�سيغة تارك��ًة القرار عمليًا يف 
ة احت��ادات البلديات من عائدات ال�سندوق البلدي امل�س��تقّل  �س��اأن ح�سّ
ل��وزارة املالّي��ة ووزارة الداخلي��ة والبلدي��ات، اللتني عمدتا، يف ال�س��نوات 
�س��ة ملوازنات احت��ادات البلديات  ��ة املُخ�سَّ الأخ��رية، اإل زي��ادة احل�سّ
م��ن 25 اإل 60 يف املئ��ة، وب��دًل م��ن تخ�سي�سه��ا ال�40 يف املئ��ة املتبّقية 
للم�س��اريع التنموية، وّزعتها عليها تبعًا لع��دد البلديات الأع�ساء. كذلك 
الأمر بالن�سبة اإل البلديات، حيث قامتا، يف العاَمني املن�سرَمني، بتوزيع 
�سة للبلديات ا�ستنادًا اإل عدد ال�سكان  60 يف املئة من العائدات املُخ�سَّ
لني فيها، و 40 يف املئة ا�ستنادًا اإل ن�سبة اجلباية )الر�سم 9-ب(. املُ�سجَّ

وهك��ذا، ف��اإذا مل يّتفق الوزيران حول كيفية �س��رف الأموال، كما يحدث 
غالبًا لدواٍع �س��خ�سيٍة اأو �سيا�سية، ل حت�سل ال�سلطات الالمركزية على 
مدفوعاته��ا. لك��ن احلكومة املركزية، بحكم �س��يطرتها عل��ى ال�سندوق 
ع توزيع عائداته للم�ساومة ال�سيا�سية وح�سب،94  البلدي امل�ستقّل، ل ُتخ�سِ
ب��ل تقّو�ش، اأي�س��ًا، كاّلً من ا�س��تقاللية ال�سندوق، وال�س��تقاللية املالية 
لل�س��لطات الالمركزي��ة، نظرًا اإل اعتماد ه��ذه الأخرية على املدفوعات 

املذكورة اإل حّد بعيد.

نعالج يف هذا الق�س��م من درا�س��تنا مو�سوع ال�سندوق البلدي امل�س��تقّل، 
فن�سع��ه يف �س��ياق املقارن��ة الدولي��ة، ونناق���ش التحّديات امل�س��رتكة التي 
ترتب��ط بتوزيع اأمواله، وهي: اأوًل، ميل ال�سندوق اإل تاأخري املدفوعات، 
م��ا يعيق عملي��ة التخطيط امل��ايل يف البلديات واحتاداته��ا. ثانيًا، غياب 
ال�س��فافية والرقابة يف �سرف املدفوعات، ما ي�سّهل النزلق اإل الف�ساد 
والهدر و�س��وء ا�ستخدام الأموال. ثالثًا، اإن التغيريات العديدة يف طريقة 
تطبي��ق معايري التوزي��ع، جعلت اآلية التوزيع ت�سّب مع الوقت يف م�سلحة 
البلدي��ات الأك��ر ث��راًء، م��ا يعّم��ق التفاوت ب��ني املناطق. ونختم الق�س��م 
مبالحظ��ٍة ح��ول التحّدي��ات الت��ي تعرت�ش حتوي��الت ال�سن��دوق البلدي 
امل�س��تقّل يف �س��وء الأزم��ة القت�سادية واملالي��ة والنقدي��ة املتوا�سلة منذ 

خريف العام 2019.

للتعاون  الهولندية  البلديات  واتحاد  الديمقرطية  عن  للتقرير  الدولية  المنظمة   94
الدولي)VNG International( . 2020. »ما مدى مرونة اتحادات البلديات في 

لبنان؟ نتائج الم�سح حول القدرات الموؤ�ّس�سية لتحادات البلديات«.

ال�شندوق البلدي امل�شتقّل يف املقارنة الدولية
بلغ��ت التحوي��الُت احلكومية م��ن خالل ال�سن��دوق البلدي امل�س��تقّل، يف 
لبن��ان، 700 مليار ل��رية )نحَو 467 ملي��ون دولر( يف العام 95،2017 اأي 
م��ا يع��ادل 0،87 يف املئة من اإجم��ايل الناجت املحّل��ي، و56،9 يف املئة من 
اإجمايل اإيرادات ال�سلطات الالمركزية. وهي ن�سبة متو�ّسطة مقارنًة مع 
م��ا هي عليه يف البلدان النظرية الآنف ذكُرها )الر�س��م 10(. ن�س��ري يف 
هذا ال�س��ياق اإل اأن ارتفاع ن�س��بة التحويالت قيا�س��ًا اإل اإجمايل الناجت 
املحّل��ي ع��ادًة م��ا يقابل��ه ارتف��اع يف التحوي��الت اإل اإيرادات ال�س��لطات 

الالمركزية )امللحق 4(.

اعتمدنا في التقرير �سعَر ال�سرف الر�سمي البالغ 1.507 ليرات لبنانية مقابل   95
الدولر الواحد، لجميع الأرقام ال�سابقة للعام 2019. اأما في العام 2020 ، ونتيجة 
اإلى �سعر ال�سرف  تدهور قيمة الليرة اللبنانية، فقدد احُت�ِسَبت الأرقام ا�ستنادًا 
الموازي، اأي 7 اآلف ليرة مقابل الدولر الواحد، وهو يعك�ش �سعر التداول الفعلي 

في ال�سوق.



I 40 اإعادة هيكلة احلوكمة الالمركزية يف لبنان

88% حّدًا اأدنى
البلديات

12% حّدًا اأق�سى
احتادات البلديات

25% حّدًا اأق�سى
احتادات البلديات

75% حّدًا اأدنى
البلديات

4،8% وفقًا لعدد البلديات

7،2% وفقًا حلجم ال�سكان امل�سّجلني

4،4% الدفاع املدين

 %83،6 
موازنات البلديات

 %52،5 
موازنات البلديات

 %21 
ا�ستنادًا اإل العائدات املبا�سرة ال�سابقة

 %8،36 
امل�ساريع التنموية

 %22،5 
امل�ساريع التنموية

 %18.75 
امل�ساريع التنموية

 %6،25 
موازنات احتادات البلديات

 %75،24 
موازنات البلديات

 %16،62 
ا�ستنادًا اإل العائدات 

املبا�سرة ال�سابقة
 %58،62 

ا�ستنادًا اإل عدد 
ال�سكان امل�سّجلني

 %31،5 
ا�ستنادًا اإل عدد 
ال�سكان امل�سّجلني

توزيع العائدات مبوجب القانون

توزيع العائدات يف الواقع

الر�شم 9-ب: توزيع عائدات ال�شندوق البلدي امل�شتقّل يف املمار�شة
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الر�شم 10: ن�شبة التحويالت احلكومية اإىل اإجمايل الناجت املحلي واإجمايل اإيرادات ال�شلطات الالمركزية
 امل�سدر: منظمة التعاون والتنمية القت�سادية/منظمة املدن واحلكومات املحلية املتحدة، 2019؛ املركز اللبناين للدرا�سات، 2015؛ 

ح�سابات املوؤّلفني.
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الر�شم 11: اإجمايل اإنفاق ال�شندوق البلدي امل�شتقّل )قبل القتطاع للم�شاريف الأخرى( )2017-2008(
امل�سدر: اجلريدة الر�سمية، 2018-2008
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لق��د ارتف��ع اإنف��اق ال�سن��دوق البلدي امل�س��تقّل خ��الل الأعوام الع�س��رة 
املا�سية من 300 مليار لرية )حوال 200 مليون دولر( يف العام 2008 
اإل 700 مليار لرية )نحو 467 مليون دولر( يف العام 2017 )الر�س��م 
11(، يف ح��ني راوح��ت ن�س��بة الإنف��اق اإل الناجت املحل��ي الإجمايل، ما 
قب��ل القتط��اع، ب��ني 0،68 يف املئ��ة يف الع��ام 2008، و0،87 يف املئة يف 

العام 2017.

انعدام الثقة يف حتويالت ال�شندوق البلدي امل�شتقّل
تن���شّ امل��ادة 7 م��ن املر�س��وم 1979/1917 عل��ى وج��وب توزي��ع اأم��وال 
ال�سن��دوق البل��دي امل�س��تقّل يف خالل مهل��ٍة اأق�ساها 9 اأ�س��هٍر بعد نهاية 
ال�س��نة الت��ي جرى فيها حت�سي��ل ال�سرائب. مع ذلك، ت�س��كو املدفوعات 
م��ن تاأخ��ري متم��اٍد بلغ، يف املتو�س��ط، خم�س��ة �س��هور ب��ني العاَمني 2008 
و2018 )اجلدول 8(. ويف اأيلول/�سبتمرب 2020، مل تكن وزارة الداخلية 
والبلديات قد اأعلنت بعد تاريخًا ل�سرف مدفوعات العام 2018، مت�سّببًة 
بتاأخرٍي دام اأكر من 8 �سهور. والأدهى من ذلك اأن حتويالت ال�سندوق 
البلدي امل�س��تقّل املتاأّخرة هذه ل ُت�س��ّدد بالكامل، وفق ما ين�ّش القانون، 
واإمنا تِرد مق�ّس��طًة على دفعات، ما يزيد يف تراخي الفرتة الزمنية التي 
ُيفرَت���ش اأن حت�س��ل فيها البلدي��ات واحتاداتها على كام��ل العائدات.96 
ه��ذه التحويالت العدمية النتظام ت�س��ّل قدرة البلدي��ات على التخطيط 

ال�سرتاتيجي وتويل امل�ساريع التنموية.

المعايير  اإ�سالح  الم�ستقّل:  البلدي  »ال�سندوق   .2011 عطااهلل.  �ش.   96
 )The Independent Municipal Fund: Reforming the التوزيعية« 

)Distributional Criteria. المركز اللبناني للدرا�سات.

اجلدول 8: فرتة تاأخري التوزيع الفعلّي لأموال ال�شندوق البلدي امل�شتقّل

التوزيع ال�شنوي لأموال ال�شندوق البلدي امل�شتقّل 2018-2008
فرتة التاأخريالتاريخ املُعَلناملهلة القانونيةال�شنة
اأكر من 8 اأ�سهرل تاريخ بعداأيلول/�سبتمرب 20182019
7 اأ�سهرني�سان/اأبريل 2019اأيلول/�سبتمرب 20172018
4 اأ�سهركانون الثاين/يناير 2018اأيلول/�سبتمرب 20162017
�سهرت�سرين الأول/اأكتوبر 2016اأيلول/�سبتمرب 20152016
�سهرانت�سرين الثاين/نوفمرب 2015اأيلول/�سبتمرب 20142015
6 اأ�سهراآذار/مار�ش 2015اأيلول/�سبتمرب 20132014
5 اأ�سهر�سباط/فرباير 2014اأيلول/�سبتمرب 20122013
7 اأ�سهرني�سان/اأبريل 2013اأيلول/�سبتمرب 20112012
4 اأ�سهركانون الثاين/يناير 2012اأيلول/�سبتمرب 20102011
�سهرت�سرين الأول/اأكتوبر 2010اأيلول/�سبتمرب 20092010
10 اأ�سهرتوز/يوليو 2010اأيلول/�سبتمرب 20082009

4،7 ~ اأ�شهر )2008-2017(املتو�ّشط

امل�سدر: اجلريدة الر�سمية 2019-2009.
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 ال�شندوق البلدي امل�شتقّل اأ�شري ال�شّح يف 
م�شادر التمويل

��ل وزارة املالّي��ة 11 �سريب��ًة ور�س��مًا )امللح��ق 5(، ث��م ُيعه��د اإل  حت�سّ
وزارة الداخلي��ة والبلديات بتوزيع اأموال ال�سندوق البلدي امل�س��تقّل على 
البلدي��ات واحتاداته��ا. من ب��ني ال�سرائب والر�س��وم ال�11 ه��ذه، ُعّدلت 
القاعدة ال�سريبية اخلا�سة ب�4 منها )�سريبة الأمالك املبنّية، و�سريبة 
الدخ��ل، والر�س��وم اجلمركية، ور�س��وم التاأم��ني(، وجرى تغيري الن�س��بة 
اخلا�س��ة باثنت��ني )�سريبة الدخل والر�س��وم اجلمركي��ة(، يف حني ّتت 
ال�س��تعا�سة ع��ن �سريب��ة واح��دة )ال�سريب��ة الإ�سافية عل��ى الإعالنات 
الإذاعي��ة اأو التلفزيوني��ة( بال�سريب��ة عل��ى القيمة امل�ساف��ة. اإ�سافًة اإل 
احلكوم��ة املركزية، تتوّل املوؤ�س�س��ات العامة وال�س��ركات اخلا�سة اأي�سًا 
حت�سيل عدٍد من ال�سرائب والر�سوم التي يتم اإيداعها يف ح�ساب خا�ش 

بالبلديات لدى امل�سرف املركزي.97

اإن عائ��دات ال�سن��دوق البل��دي امل�س��تقّل، عل��ى تعّدده��ا، ترتك��ز عل��ى 
�سريبَت��ني رئي�س��َتني، هم��ا �سريب��ة الدخل والر�س��وم اجلمركي��ة، اللتني 
ثلَث��ي عائ��دات ال�سن��دوق ب��ني العاَم��ني 1999  اأك��َر م��ن  �س��اهمتا يف 
و98،2009 وت�س��ّكالن، اإ�سافًة اإل ر�سوم التاأمني ور�سم ت�سجيل املركبات 
الآلي��ة، 90 يف املئ��ة تقريبًا من عائدات ال�سندوق البلدي امل�س��تقّل. هذا 
العتم��اد الكب��ري على م�س��ادر اإيراداٍت �سئيلٍة ن�س��بيًا يجع��ل ال�سندوق 
البل��دي امل�س��تقّل اأك��ر عر�س��ًة لل�سدم��ات، كم��ا يعيق عملي��ة التخطيط 
لة من ال�سرائ��ب املُفَردة عن  امل��ايل يف ح��ال انحرفت الإي��رادات املُح�سَّ

عة )امللحق 6(. املبالغ املُتوقَّ

�شوء اإدارة مدفوعات ال�شندوق البلدي امل�شتقّل
غالبًا ما ت�س��تخدم احلكومة املركزية �س��لطتها ال�ستن�س��ابية يف ما يتعّلق 
مبدفوع��ات ال�سن��دوق البل��دي امل�س��تقّل، به��دف تغطية عج��ز موازنتها 
اخلا�سة. وذلك بطرق واأ�س��اليب  �س��ّتى، اإذ عادًة ما تعمد وزارة املالية، 
خالف��ًا للقان��ون، اإل اقتط��اع مبال��غ مرتفع��ة م��ن ال�سندوق قب��ل توزيع 
عائدات��ه، وا�س��تخدامها يف دع��م موازن��ات اإدارات احلكوم��ة املركزي��ة، 
كالدف��اع امل��دين )امللحق 7(، والقائمقام��ني )ل�سرفها على القرى التي 
ل بلدي��ات فيه��ا(، وجمل���ش الإمن��اء والإعم��ار، من اأجل تق��دمي خدماٍت 
نظرَي جمع النفايات وامل�س��اريع التنموية لبع���ش البلديات، وحّتى لوزارة 
الرتبي��ة، مثلما ح�سل عام 2003، حيث ُح�ِس��م مبلٌغ قدره 12 مليار لرية 
)8 ماليني دولر( من اأموال ال�سندوق البلدي امل�ستقّل بغية تغطية منٍح 

البلدية:  المالية  درا�سات  »برنامج  والمقاطعات.  المدن  لإدارة  الدولية  الجمعية   97
  )Municipal Finance Studies Program:»الإطار ال�ستراتيجي النهائي

.Final Strategic Framework(

المرجع ال�سابق.  98

درا�س��يٍة لط��الب املدار���ش الر�س��مية.99 وق��د اأّدى غي��اب ال�س��فافية اإل 
تفاق��م ه��ذا الو�س��ع وبلوغه حّدًا جع��ل احلكومة املركزي��ة تت�سّرف على 

هواها مبدفوعات ال�سندوق، ما كّر�ش �سوء ا�ستخدام الأموال.

ل بني العاَمني 1999 و2009  وفق��ًا لوزارة الداخلية والبلدي��ات، مل ُيح�سَّ
�س��وى 70 يف املئ��ة )1،9 ملي��ار دولر( م��ن الأم��وال الت��ي كان ُيفرَت���ش 
حتويله��ا اإل ال�سن��دوق البل��دي امل�س��تقّل، والبالغ��ة قيمته��ا 2،7 ملي��ار 
دولر،100 ل ب��ل اقُتِط��ع 27 يف املئ��ة م��ن مبلغ ال�1،9 ملي��ار دولر لتغطية 
نفق��ات احلكوم��ة املركزي��ة: 405 ملي��ارات ل��رية )270 ملي��ون دولر( 
لالأج��ور، والروات��ب، واإدارة النفاي��ات، والأ�س��غال العام��ة، و360 ملي��ار 
ل��رية )240 ملي��ون دولر( للدف��اع املدين ونفقاٍت اأخ��رى. وهكذا مل يبَق 
ل من  للبلدي��ات واحتاداته��ا �س��وى اأقّل م��ن 73 يف املئة من املبل��غ املُح�سَّ
ال�سندوق البلدي امل�س��تقّل،101 علمًا باأن البيانات من العام 2008 حتى 
الع��ام 2017 ُتظِهر اأنه من الن�س��بة املتبّقية من عائ��دات ال�سندوق التي 
مّت جمعه��ا والبالغ��ة 95 يف املئ��ة، مّت تخ�سي�ش 12 يف املئة للبلديات و88 

يف املئة لالحتادات )امللحق 7(.

انعدام التكافوؤ يف معايري التوزيع 
ُي�س��اف اإل �س��وء اإدارة عائ��دات ال�سن��دوق البلدي امل�س��تقّل، تعديالت 
كثرية طراأت على طريقة تطبيق معايري التوزيع واأّدت اإل زيادة الفجوة 
بني ال�س��لطات الالمركزية الرية وتلك الفقرية. ح�س��بنا مثاًل ذلك اأنه، 
��ة البلديات اأو الحت��ادات من ال�سن��دوق، ُيوؤَخذ يف  عن��د احت�س��اب ح�سّ
لني ل املقيمني منهم �سمن نطاق البلدية،  العتبار عدُد ال�س��كان املُ�س��جَّ
وه��و معياٌر اإ�س��كايلٌّ نظ��رًا اإل التفاوت احلا�سل ب��ني هاتني الفئتني بعد 
ا�سط��رار كثريي��ن اإل الن��زوح ع��ن مناطقه��م وقراه��م خ��الل احل��رب 
لني عن  الأهلية.102 ومع اأنه يحّق للبلديات التي يقّل عدد �س��كانها املُ�س��جَّ
4 اآلف ن�س��مة طل��ب الدع��م لتنفيذ امل�س��اريع التنموية، ف��اإن املبلغ الذي 
يج��ري تخ�سي�س��ه له��ا ل يكف��ي لإح��داث اأّي تغي��رٍي تنم��وّي فعل��ّي )36 
ملي��ون ل��رية اأو 24 األ��ف دولر يف العاَم��ني 2008 و2009(. ول تختل��ف 
ح��ال البلديات عن حال الحتادات التي ين�س��حب عليها التفاوت املذكور 

وي�سري مثُل ما ي�سري على الأول من �سوء توزيع املوارد.

وما يزيد الأمر �س��وءًا معياٌر ثاٍن ياأخذ يف احل�س��بان متو�ّس��ط الإيرادات 
لته��ا البلدية خ��الل العاَمني الأخرَيي��ن؛ اإذ ملّا كانت  املبا�س��رة الت��ي ح�سّ
الإيرادات املبا�س��رة تتاأّلف، ب�س��كٍل رئي���ٍش، من ر�س��وم القيمة التاأجريية 

المرجع ال�سابق.  99

المرجع ال�سابق.  100

المرجع ال�سابق.  101
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عل��ى الوح��دات ال�س��كنية وغ��ري ال�س��كنية، غالب��ًا م��ا حت�س��ل البلدي��ات 
��ٍة مالّية  املتمّدن��ة وال�س��ياحية م��ن ال�سن��دوق البلدي امل�س��تقّل على ح�سّ
اأوف��ر م��ن تل��ك الت��ي تناله��ا البلدي��ات الريفي��ة اأو الزراعي��ة. ومتى كان 
املعيار على هذا النحو من النحياز اإل البلديات الأكر ثراًء والإجحاف 

بحق اأكرها فقرًا، فال بّد من اأن يّت�سع التفاوت بني املناطق.

ما ُيَعّد اإ�سكاليًا، اأي�سًا، هو طريقة احت�ساب ح�س�ش احتادات البلديات 
من ال�سندوق البلدي امل�ستقّل، حيث يجري ال�ستناد اإل عدد البلديات 
الأع�س��اء يف الحت��اد، م��ا ل يتنا�س��ب م��ع ع��دد املقيم��ني يف نط��اق هذا 
الأخ��ري. بتعبرٍي اأو�س��ح، اإن احتادات البلديات التي ت�سّم عددًا اأكرب من 
البلدي��ات الأع�ساء وعددًا اأقّل من ال�س��كان املقيم��ني حت�سل على مبالغ 
اأوفر من تلك التي تتلّقاها الحتادات التي ت�سّم بلدياٍت اأقلَّ وعددًا اأكرب 

من املقيمني.

التحّديات التي تواجه حتويالت ال�شندوق البلدي 
امل�شتقّل يف ال�شياق احلايل

نعلم علم اليقني اأن الو�سع املايل املرتّدي للحكومة املركزية �سيوؤّدي اإل 
مزيٍد من التقّل�ش يف قدرة ال�سندوق البلدي امل�س��تقّل على فر�ش نف�سه 
اآلي��ًة  للتعادل ال�سريبي. ولعّل اأبرز دليلني على تخّبط احلكومة املركزية 
للوفاء بالتزاماتها املالية هما: التاأخري الزائد يف �سرف حتويالت العام 
2018، والتخّل��ف عن ت�س��ديد الديون ال�س��يادية يف اآذار/مار���ش 2020، 

بحيث مل يعد من ال�سهل التكّهن بقيمة حتويالت ال�سندوق ومواقيتها.

ع��الوًة على ذلك كله، ُيرّجح اأن ت�س��هد بع���ش اأهّم ال�سرائب التي تدخل 
�سم��ن مدفوع��ات ال�سن��دوق البل��دي امل�س��تقّل، اأي �سريبَت��ا الأم��الك 
والدخ��ل، والر�س��وم اجلمركي��ة، تخفي�س��ًا بالغ��ًا عل��ى املدَيني املتو�ّس��ط 
والق�س��ري. كم��ا اأن الرتف��اع الكب��ري يف معّدلت البطال��ة وانعدام فر�ش 
تويل الإ�سكان �سي�سفران عن خف�ش م�ستوى التح�سيل ال�سريبي، فيما 
ُيتوّقع اأن ت�س��ّجل الر�س��وم اجلمركية تراجعًا يف م��وازاة انخفا�ش العجز 

يف احل�ساب اجلاري على امل�ستوى املركزي.

يقت�س��ي، يف خ�س��ّم ه��ذه التط��ّورات، اإدخ��ال تعدي��الٍت عل��ى اإطار عمل 
ال�سندوق البلدي امل�س��تقّل من اأجل �سمان قدرة البلديات على موا�سلة 

عملياتها، وتقدمي اخلدمات العامة، ولو باحلّد الأدنى للمواطنني.

تو�شيات
يحتاج ال�سندوق البلدي امل�ستقّل اإل هيئٍة تنفيذيٍة منف�سلٍة عن 	 

ال�سلطة التنفيذية ووزارة الدخلية، لتوزيع الأموال مبا�سرًة على 
البلديات واحتاداتها.

من ال�سرورّي اأن ُي�سار اإل و�سع اآليٍة �سّفافٍة حتول دون اقتطاع 	 
وا�ستخداِم  امل�ستقّل  البلدي  ال�سندوق  من  املركزية  احلكومة 

الأموال لأغرا�ٍش اأخرى.
اأموال ال�سندوق البلدي 	  يجب اأن يكون اجلدول الزمني لتوزيع 

احلكومة  من  مر�سوٍم  اأّي  عن  وم�ستقاّلً  كننًا  ومُمَ ثابتًا  امل�ستقّل 
املركزية.

حتويالت 	  ت�سديد  ينبغي  املايل،  التخطيط  ل�سالمة  �سمانًا 
من  بدًل  واحدًة،  وملّرة  كاملًة،  امل�ستقّل  البلدي  ال�سندوق 

تق�سيطها على دفعات.
ل بّد من تعديل معايري توزيع اأموال ال�سندوق البلدي امل�ستقّل 	 

اإل  ا�ستنادًا  وذلك  للموارد،  املت�ساوي  التوزيع  على  حر�سًا 
املعايري الآتية:

يجب اأن ي�ستند التوزيع على عدد املقيمني من ال�سكان، ل على 	 
لني منهم. عدد امل�سجَّ

من ال�سروري اإعطاء الأولوية للبلديات الريفية والأقّل منّوًا للحّد 	 
من التفاوت بني املناطق.

ينبغي اإجراء التحويالت بناًء على الحتياجات التنموية لل�سكان 	 
ما  احتاٍد  �سمن  البلديات  عدد  ا�ستعمال  من  بدًل  وعددهم 

معيارًا.
وا�ستنفار 	  البلديات  حتفيز  حت�سن  اأن  املركزية  احلكومة  على 

ومن  ال�سريبي.  حت�سيلها  م�ستوى  زيادة  اأجل  من  جهودها 
حاليًا،  املُعتَمدة  الطريقة  اإل  ُت�ساف  اأن  الغاية،  لهذه  املمكن، 
التي  املبا�سرة  الإيرادات  متو�ّسط  من  ال�ستفادة  على  والقائمة 
اأخرى،  اآلّياٌت  املن�سرمنْي،  العاَمني  مدى  على  البلدية  لها  ح�سّ
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املالحق

املالح��ق متواف��رة باللغ��ة الإنكليزي��ة عل��ى �سفح��ة اإ�س��دارات املنظم��ة 
الدولية للتقرير عن الدميقراطية وميكن مراجعتها على الرابط التايل:
https://democracy-reporting.org/index-of-

publications-on-lebanon
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