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المحامي د. شربل عون عون: فشل بعض البلديات ناتج عن عدم
مشاركتھا الحوار مع أبناء البلدة

الثالثاء ٢٤ أيار ٢٠١٦   11:32 الموجز الیومي

 

في فترة اإلنتخابات البلدیة یطرح المواطن على نفسھ العدید من األسئلة التي تراوده: "لماذا سأختار ھذه الالئحة
ولیس تلك؟" و"كیف سأتأكد من صوابیة اختیاري؟" والعدید من األسئلة األخرى حول الموضوع نفسھ، لذلك

أجرت اإلقتصاد ھذا الحوار مع المحامي باالستئناف، المستشار المعتمد لدى عدة ھیئات دولیة، د.  شربل عون
:عون 

ھل وجود البلدیات في لبنان یعود الى زمن طویل؟ -

أن وجود البلدیات في لبنان یعود إلى القرن التاسع عشر، وتشكلت أول بلدیة في دیر القمر عام 1864 في حین
.أن بلدیة بیروت تم تشكیلھا عام 1867

في السنوات الالحقة بدأ تشكیل البلدیات في مدن عدة في لبنان ولم یتم إجراء أي إنتخابات بلدیة بعد عام 1963
.وتم تجدید والیات المجالس البلدیة حتى عام 1998 أثناء الحرب األھلیة

كیف یمكن برأیكم یمكن تطویر العالقة بین البلدیة وأبناء البلدة؟ وما ھو سبب فشل بعض البلدیات؟ -

إن المشاركة في إتخاذ القرارات بین المجلس البلدي وأبناء البلدة من شأنھ أن یؤدي إلى إنجاح البلدیات ألن إبن
البلدة، من جھة، یرید بلدیة صالحة تھتم ببلدتھ وتعزز فیھا المشاریع اإلنمائیة، وكذلك البلدة من جھة أخرى،
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ھدفھا إتخاذ قرارات یحترمھا المواطنون. لذلك، بدءاً من الھدف الموّحد والمصلحة المشتركة بین الطرفین، ال بّد
.من إجراء التشاور والتحاور بینھما بشكل دائم ومستمّر في سبیل إنجاح البلدیة

إن غیاب الثقة بین أبناء البلدة والبلدیة یؤدي إلى عدم تجاوب المواطنین مع القرارات البلدیة أیضا؛ لذلك، إن
مسألة التشاور ھي مسألة ضروریة یعتبر من خاللھا المواطن نفسھ شریكاً في القرار ولیس طرفاً ضعیفاً یجب

.علیھ تنفیذه فقط دون إبداء رأیھ

نأخذ، على سبیل المثال، بعض الدول األوروبیة حیث یكون للقاصرین، دون الثامنة عشر من العمر، دور في
بعض المجالس البلدیة، وذلك بغیة إشراكھم في القرارات البلدیة من جھة، وحّثھم على احترام وتطبیق تلك

.القرارات من جھة أخرى

.ھذا األمر یؤدي إلى تعزیز الثقة بین البلدة وأبنائھا ویدفعھم إلى اإللتزام وتطبیق القرارات البلدیة أكثر فأكثر

إن غیاب الثقافة القانونیة في لبنان من شأنھ أن یؤدي إلى عدم إحترام القرارات البلدیة، لذلك ندعو، من جھة،
المواطنین إلى تعزیز ثقافتھم القانونیة واإلطالع على قانون البلدیات على األقل لمعرفة ما ھي حقوقھم وما ھي

واجباتھم في المقابل. ومن جھة أخرى، یتوجب على البلدیات إعداد محاضرات أو ندوات سنویة أقلّھ، إلعالم
.أبناء البلدة عن المشاریع التي أنجزتھا وألخذ آرائھم بالمشاریع المستقبلیة المنوي إنجازھا

ھل یمكن لرئیس البلدیة أو ألحد أعضاء المجلس البلدي أن یكون لھ أي مصلحة خاصة من خالل العالقات -
والمشاریع التي تقوم بھا البلدیة؟

بحسب المادة 43 من قانون البلدیات ال یجوز أن یشترك في المناقشة واإلقتراع والتصویت أي عضو في المجلس
.البلدي یكون لھ مصلحة خاصة في ذلك

لكن لألسف ھذا األمر ال یتم تطبیقھ عملیاً في لبنان دون ذكر أیة أسماء، إننا نعلم بأن عدد كبیر من أعضاء
.المجالس البلدیة ورؤساء البلدیات لدیھم المصالح الخاصة في عدد كبیر من المشاریع التي یقومون بھا

ھل یمكن مالحقة رئیس البلدیة أو أعضاء المجلس البلدي قانوناً؟ -

بحسب الفصل السادس من قانون البلدیات، إن رئیس البلدیة وأعضاء المجلس البلدي ھم عرضة للمالحقات
.التأدیبیة والجزائیة عند اإلقتضاء

إلى أي مدى تلعب شخصّیة رئیس البلدیة وكفاءتھ دوراً في إنجاح البلدیة؟ -
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ً بالطبع، إن كفاءة رئیس البلدیة واألعضاء دور مھم في إنجاح البلدیة، إذ ال یمكن إنتخاب شخص ال یكون ناجحا
في عملھ المھني ألنھ لیس باستطاعتھ أن یدیر مھام البلدیة وإنشغاالتھا. من ھنا أھمّیة إعتماد الكفاءة عند انتخاب

.المرّشحین

یمكن للبلدیة أیضاً أن تنشئ لجان متخصصة في عدة مجاالت حیث تكون مؤلفة من أصحاب المعارف
.واإلختصاص من البلدة نفسھا الذین یبدون رأیھم في كافة المشاریع التي تدخل في إختصاصھم


