


بلدية عمشيت .. بين األمس واليوم

الحــادي  فــي  عمشــيت  بلديــة  تأسســت 
وكانــت  1890م  آب  شــهر  مــن  عشــر 
وتتألــف  البلــدي«  تعرف»بالقومســيون 
مهامهــا  مــن  وكان  أعضــاء،  تســعة  مــن 
ــات  ــة المشــروعات ومناظــرة البناي »مراقب

والمحافظــة علــى عــرض وســعة الشــوارع 
والطرقــات وتنظيفهــا والمحافظــة علــى 
عيــون القريــة وجميــع مــوارد الميــاه وإنــارة 
الســكان«. متطلبــات  وتأميــن  الشــوارع 

دور  للبلديــات  أصبــح  االســتقالل  مــع 
العمرانيــة  المتطلبــات  تلبيــة  فــي  كبيــر 
واالقتصاديــة.  واالجتماعيــة  والتربويــة 
بفعــل  عمشــيت  بلديــة  تنامــت  وقــد 
التطــّور الســكاني للبلــدة التــي أصبحــت 
تضــّم اليــوم حوالــي 30 ألــف نســمة، مــا 
يســتوجب توفــر قــدرات ماليــة وتنظيميــة 
هائلــة تتماشــى مــع هــذا التطــّور. إال أن 
ذلــك لــم يتحقــق بســبب الحــرب األهليــة 
ســنة   25 لمــدة  بلبنــان  عصفــت  التــي 
ومــا تبعهــا مــن أحــداث والتــي كان لهــا 
البلــدي  األداء  تراجــع  فــي  األبــرز  األثــر 
بوجــه  المداخيــل  تراجــع  وفــي  عمومــًا، 
خــاص، ناهيــك عــن عــدم تطــّور القوانيــن 
الرســمية،  االدارات  عمــل  ترعــى  التــي 
وال ســّيما البلديــات، وعــدم مواكبــة هــذه 
القوانيــن للتطــّور الحاصــل وبخاصــة علــى 

والتكنولوجــي. اإلداري  المســتويين 
أّمــا اليــوم فمجلــس بلديــة عمشــيت بــات 
ــة  ــت البلدي ــف مــن 15 عضــوًا وأصبح يتأل
وشــرطة  وماليــة  إداريــة  أجهــزة  تضــم 
وحــرس وجبــاة وعمــال ... يعملــون جميعــًا 
للبلــدة  المتزايــدة  الحاجــات  تلبيــة  علــى 
 ... المســتطاع  بقــدر  إنمــا  ومواطنيهــا، 

المتوفــرة. االمكانيــات  وضمــن 



لماذا مشروع تطوير وتوسيع مبنى بلدية عمشيت

باالســتناد إلــى مــا تقــدم، وبنتيجــة قــراءة 

لزامــًا  كان  الحاصلــة،  للمتغيــرات  متأنيــة 

علــى المجلــس البلــدي التفكيــر فــي كل 

مــا مــن شــأنه دفــع العمــل البلــدي باتجــاه 

بالعصــر  ارتباطــًا  أكثــر  تكــون  فضــاءات 

أكثــر  تكــون  مواقــع  وباتجــاه  ومتطلباتــه 

واحتياجاتهــم. بالمواطنيــن  التصاقــًا 

مــن هنــا جــاءت رغبــة المجلــس بإضافــة 

للبلديــة  الحالــي  المبنــى  إلــى  طابــق 

عمشــيت،   /2634/ العقــار  علــى  القائــم 

الحديثــة،  للتقنيــات  وفقــًا  تجهيــزه  يتــم 

علــى أن تعلــوه ثكنــة مــن القرميــد ويعــاد 

الخارجيــة حفاظــًأ علــى  الواجهــات  ترميــم 

للمبنــى. العمشــيتي  التراثــي  الطابــع 

أهمّية المشروع 

• التوسع والتمّدد مالءمًة للنمّو السكاني

• استيعاب عدد أكبر من الموظفين لتلبية طلبات ومراجعات المواطنين.

ــال إدارة  ــة فــي مج ــة الحديث ــزات والمعــدات اإللكتروني • اســتعمال التجهي

البلديــة، ومكننــة حســاباتها وأرشــيفها.

• تحسين مستوى الخدمة البلدية وتسيير أفضل لمصالح المواطنين.



القطاع الخاص: المبادرة والدور في التنمية المحلية

إن الوضــع الــذي آلــت إليــه البلديــات، لــم ينســحب بالضــرورة علــى الكثير من مؤسســات 

القطــاع الخــاص التــي لــم تذعــن لحــال الحــرب ومــا تفرضــه عــادة مــن شــلل وفوضــى...، 

فظلــت تعمــل مســتفيدة مــن هامــش الحريــة االداريــة التــي لديهــا ومــن ســرعتها 

فــي اتخــاذ القــرارات إلدارة شــؤونها ولتأميــن ديمومتهــا وتقدمهــا، مســتخدمة أحــدث 

ــدة  ــة ... مــا جعلهــا تتفــوق فــي مجــاالت عدي ــة وأنجــع الخطــط العلمي الوســائل التقني

)إداريــة – ماليــة – تكنولوجيــة ...(

مــن أجــل ردم الهــوة بيــن مــا هــو عــام ومــا هــو خــاص.. ومــن أجــل نشــر مفهــوم التنميــة 

المحليــة وتقويــة حــّس االنتمــاء والنهــوض بالمجتمــع وتعزيــز قدراتــه.. ومن أجــل التأكيد 

علــى الــدور األســاس لالمركزيــة اإلداريــة فــي عمليــة التنميــة المحليــة، كان ال بــد مــن 

المبــادرة .. والبحــث عــن صيغــة تعــاون مــن أجــل تبــادل الخبــرات والمكتســبات وتفعيــل 

الخدمــات االنمائيــة والتطويريــة، و تحقيــق التكامــل بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. 

ضمــن هــذا الســياق، ينــدرج تعــاون بلديــة عمشــيت مــع » مؤسســة ميشــال عيســى 

)للتنميــة المحليــة(« مــن أجــل تنفيــذ مشــروع تطويــر وتوســيع المبنــى الحالــي للبلدية. 

وبالفعــل، وبعــد أن علمــت المؤسســة مــن رئيــس البلديــة د. أنطــوان عيســى عــن 

ــه علــى مبنــى  ــد مــع تجهيزات ــة قرمي ــوه ثكن ــاء طابــق اضافــي تعل ــة البلديــة فــي بن نّي

البلديــة، نظــرًا لعــدم توفــر االمكانيــات الماليــة الالزمــة  فــي الوقــت الحالــي لتنفيــذ هذا 

المشــروع الضــروري والملــح، تقّدمــت »مؤسســة ميشــال عيســى )للتنميــة المحليــة(« 

مــن البلديــة بكتــاب تعــرض فيــه علــى المجلــس البلــدي الموافقــة علــى أن تتكفــل 

ــة  ــن ماهي ــة تبّي ــى أســاس دراســة مفّصل ــة لهــذا المشــروع عل بتســديد الكلفــة الكامل

ــى  ــث تكــون مســاهمة المؤسســة عل ــة وكلفتهــا، بحي األعمــال والتقديمــات المطلوب

شــكل هبــة غيــر مشــروطة تصبــح متوجبــة فــور قبولهــا مــن المجلــس البلــدي.



القرار البلدي بالموافقة على المشروع

بتاريــخ 2015/10/28، التــأم المجلــس البلــدي وأصــدر القــرار البلــدي رقــم 119 الــذي 

وافــق بموجبــه علــى قبــول الهبــة العينيــة المقدمــة مــن » مؤسســة ميشــال عيســى 

ــة(«. ــة المحلي )للتنمي



مبنى بلدية عمشيت بعد تطويره وتوسيعه

ثكنة القرميد )الطابق الثالث( الطابق الثانيالطابق األول



تأسســت » مؤسســة ميشــال عيســى )للتنميــة المحليــة(« بموجــب بيــان علــم وخبــر 

رقــم 71  تاريــخ 14 كانــون الثانــي 2012 بهــدف نشــر مفهــوم التنميــة المحليــة كعامــل 

رئيســي فــي النهــوض بالمجتمــع المحلــي والتعــاون مــع الجهــات المختصــة العتمــاد 

المحليــة  اإلدارة  ودعــم  اإلنمائيــة  المشــاريع  تنفيــذ  عبــر  وتكريســه  المفهــوم  هــذا 

ــي. والمجتمــع المدن

إن الدافــع إلــى تأســيس جمعيــة باســم الســيد ميشــال عيســى وتحديــد غايتهــا بتحقيــق 

مفهــوم التنميــة المحلّيــة، مــرده الســيرة الذاتيــة والمهنيــة لرجــل األعمــال ورئيــس 

ــذي  ــدة عمشــيت، ال ــن بل مجلــس إدارة شــركة أي بــي تــي الســيد ميشــال عيســى، إب

آمــن منــذ نشــأته المتواضعــة ببلدتــه ومنطقتــه، وشــكّلت تجربتــه الرائــدة فــي مجــال 

األعمــال » قّصــة نجــاح«، ليــس فقــط لمــا أحــرزه مــن نجــاح فــي أعمالــه علــى مــدى أكثــر 

ــه،  ــه وفــي منطقت ــاح أن يتحقــق فــي بلدت ــذا النج ــه أراد له ــل ألن ــًا، ب ــن عام مــن أربعي

ــًا فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وخيــر مثــال  بحيــث شــكلت تجربتــه نموذجــًا حّي

ــة.  للمســاهمة فــي تحقيــق مفهــوم التنميــة المحلّي

»مؤسسة ميشال عيسى )للتنمية المحلية(«: الخلفية واألهداف




