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ممكن أن يكون دور البلداّيت يف األزمات الوطنّية الكربى مبين على أزمتني كبريين اليوم، ومها أزمة النازحني 

مرتبطة ابألزمات الوطنّية حّّت ما قبل قيام السوريني وأزمة األمن الغذائي. البلديّة منذ نشؤوها ومبراحل تطورها، 
 الوطن.

 
وهذه األزمات ال تسّلط الضوء على دور البلديّة فقط واّّنا على تكوين السلطة اللبنانّية وأزمة دور الدولة 
ابلقيام ابدوارها مبختلف امليادين من السياسي إىل االّناءي والسيادي. وهذه األزمة ليست وليدة البارحة. وكان 

كان ميّثل املخرج أو  كل املراحل يععطى دور للبلديّة ، وكان هذا الدور دائما  مددره السلطة املركييّة، ولكن   يف
 االدارة لألزمة وليس احلل.

يوجد ديناميكّية حملّية استطاعت أن أتخذ البلديّة لتلعب دور أكرب من ما كان مطلوب منها بوقتها. إذ كان 
 لعمراين  والدّحي والتجاري والرتبوي.مطلوب تنظيم على املستوى ا

املرحلة املأزومة األوىل  هي فرتة االنتداب الفرنسي اليت رعبطت فيها جمالس البلديّة، خاصة تلك املوجودة يف 
 جبل لبنان، ابحلاكم الفرنسي.

ن عدد كا  1959من انحية العدد، سنة واالصالحات الشهابّية اليت حلقتها.  1968املرحلة الثانية هي حرب 
. هذا التطّور وضع البلديّة أمام اشكالّية أزمة 626وصل عددها إىل  1963، أّما يف عام 220البلداّيت 

الدولة ودورها، وابلتايل كان ال بد من النخب الشهابّية وقتها أن تتطّور وأن أييت مكاهنا خنب عدريّة مرتبطة 
وع الشهايب يف هناية الستينات، واألزمة توالت وال بفكر الدوة احلديث. انضربت البلديّة عندما انضرب املشر 

حّّت  1975زالت مستمّرة حّّت هذه األايم. وليس من ابب الددفة أنّ  خالل احلرب األهلّية اللبنانّية، أي فرتة 
، كانت البلداّيت املكان األّول الذي وضعت قوى األمر الواقع يدها عليها. وخالل تلك الفرتو مل 1990

 لس بلدي منتخب أن يتفّرد ابلقيام اباجازات وطنّية أفادت املدلحة الوطنّية. يستطع أي جم
و أنشأت مكاهنا مؤسسات رديفة هلا، إىل حد أنّ  ابت ضعربت البلداّيت وإّمأ استبدلت بقوى األمر الواقع أ

مت الفدرالّيات، إّما ابجلبل أو مرادف الالمركييّة اإلداريّة حينها الالمركييّة السياسّية املوّسعة أو الفدرالّية. فأقي



ابملناطق الشرقّية. وعلى الرغم من تللك اللحظات احلرجة كانت ال تيال البلديّة مهّمة ولو مل يععطى هلا الدور 
 املنّوط هبا.

يف هذه األاّيم حنن نعاين من تطبيق األمن الغذائي والدولة تعاين يف فرض سلطتها على كامل األراضي اللبنانّية. 
 ذا ال نطلب من شرطة البلديّة أن تقوم مبهام األمن على شرط عدم القيام حبواجي واّّنا فقط دوراّيت؟ملا

بعد ساعات حمّددة  ،من جانٍب آخر، يوجد تطبيقات خمالفة حلقوق االنسان وخمالفة للدستور ومنها منع التجّول
هذا ليس من مسؤولّية  فرضت  بعض البلداّيت على بعض املقيمني يف نطاقها من غري اجلنسّية اللبنانّية. ،من الليل

 البلداّيت وااّن سبب  عجي السلطة املركييّة على القيام بدورها وانسحاهبا من امللف األمين.
حق االشراف واملتابعة  موضوٌع اخر هو امللف الغذائي. هذا املوضوع هو من صلب صالحّيات البلديّة وهلا
 واإلضاءة. فلماذا مل تقم البلديّة هبذا الدور إذا ؟ اجلواب املتني واليقني هو عدم االهتمام.

من جهة، إّن جمالس البلديّة هي جمالس تسيويّة وهذا خيّفف من مسؤولّيات الطاقم البلدي احلاكم. ومن جهة 
فارغة وهي جمّرد بلداّيت اصطياف. ولكن ما بني بني يوجد  آخرى، أنّ  ال يوجد أحد يف البلداّيت، فالبلداّيت

 القائمة. كّيةيعدد خجول من البلداّيت املناضلة واملقاومة اليت حتاول أن حتافظ على الدانم
أزمة البلديّة هي أزمة الوطن. فالعالقة بينهما انعكاسّية، وابلتايل ما حيدل اليوم هو جمّرد رأس اجلليد والبلداّيت 

 قة مباشرة هلا واّّنا املسؤولّية على الدولة والنظام العاجي عن القيام ابصالح أساسي وحقيقي.ال عال


