المطران مطر افتتح مؤتمر جامعة الحكمة حول
" ا
الّلمركزياة اإلدارياة الموسعة"
َ
تكون منعطفًا ها ًّما
االنتخابات الحاليَّة قد منِعَت من أَن
ق الَّذي نَبحث عنه في حياتِنَا
في ِ
اق الت َّ ُّ
طو ِر الخّلَّ ِ
سيَ ِ
الوطنيَّ ِة

ي الحكمة ،قبل ظهر اليوم،
افتتح المطران بولس مطر ،رئيس أساقفة بيروت وول ّ
الّلمركزيّة اإلداريّة الموسعة الذي ّ
مؤتمر جامعة الحكمة السنوي حول ّ
تنظمه كلّيتا
الحقوق والعلوم السياسيّة والعّلقات الدوليّة في الجامعة بدعوة من رئيسها الخوري
خليل شلفون ،في قاعة اإلحتفاالت الكبرى للجامعة في صرحها الرئيسي في فرن
الشباك  ،بحضور وزراء ونواب حاليون وسابقون وشخصيّات روحيّة ونقابيّة
وقضائيّة وقانونيّة وفكريّة وثقافيّة وأكاديميّة.
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة ووثائقي عن لبنان وظروف وضع وثيقة الوفاق
الوطني ،ألقت الدكتورة كريستيان عيد كلمة ترحيب وتعريف ،وقالت :الحكمة اليوم
كما دائ ًما في قلب لبنان ،قلب لبنان الذي عاد إليه النبض بعد الحرب الشرسة التي،
مهما وصنفناها بالحرب األهليّة ،بين أهل الوطن واألشقاء أو حرب اآلخرين على
ومقوماته وأبعدت
أرضه ،يبقى أنها حرب شعواء ،أنهكت كيان لبنان وشتّتت قوامه
ّ
أبناء األرض الغاليّة الواحدة المو ّحدة عن بعضهم وقطعت أواصر المحبّة بينهم.
الدكتور مارون البستاني

ث ّم ألقى عميد كليّة الحقوق في جامعة الحكمة الدكتور مارون البستاني كلمة جاء فيها:
الحضور الكريم،
قد يقول قائل :لماذا تنظيم مؤتمر حول موضوع «الّلمركزية اإلدارية»؟
فالموضوع قد أستهلك ،وكثُر الكّلم عليه ،فما الفائدة إذا ً من الترداد؟ في الحقيقة،
يبقى هذا الموضوع أولوية .تناولت عناوينه وثيقة الوفاق الوطني ،غير أن الظروف
التي تعملون ،ابقته دون أي تطبيق ،على الرغم من كل الجهود المبذولة(وقد بذلها
أصحاب مقامات بعضهم موجود بيننا اليوم) .وهكذا ،بقي هذا الموضوع مجرد صدى
يتردد بين آن وآخر ،واليوم ،وبعد ان دنا موعد االنتخابات النيابية عاد صداه ليتردد
من جديد ،حتى أمسى من النادر أن يخلو من اإلشارة اليه ،خطاب او تصريح او
اعّلن برنامج مرشح.
وفي باقي البلدان ،القريبة منها أو البعيدة ،ال يختلف االمر كثيراً ،إذ لم يطو هذا
الموضوع بعد ،وبالدليل .فقد كان من المنتظر أن يشترك معنا في هذا المؤتمر
خبيران أوروبيان مل ّمان:
-

رئيسة معهد الدكتوراه األوروبي Wonda MASTOR

-

والعميد الفخري لكلية الحقوق في جامعةLorraine)) Etienne CRIQUI

وهما اعتذرا عن الحضور الى لبنان ،في الساعات األخيرة ،إلنشغالهما أمام الجمعية
الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين بمناقشة مشروعين كانا قد ُك ِلفا بتحضيرها حول
ت لقوانين الّلمركزية .وكما في فرنسا ،كذلك في اسبانيا ومقاطعة كتالونيا،
تعديّل ِ
وفي إيطاليا ومقاطعتها الشرقية ،وفي بلدان أخرى عديدة ،حيث حدّث وال حرج...
أيها الحضور الكريم ،الّلمركزية ،ليست مجرد نظرية قانونية ثابتة ،محددة المعالم،
واضحة األطر .في الواقع ،ما هي سوى مجرد مسار ،مسار يشير الى اتجاه او الى
منحى  C’est une simple tendance.فهي تتجلى على مراحل ،أو كل وفق

تدرج ،تحددها الظروف التاريخية أو الضرورات العملية أو النظم الدستورية في كل
بلد.
في البدء ،علينا أن ال نخلط بين مفاهيم الّلمركزية La décentralisation
والّلحصرية  ، La déconcentrationو التشعبية او التوزعية La
délocalisation.
إن طرح مسألة الّلمركزية في التداول قديم ،قدم نشوء القانون العامLe droit ،
 ،publicمنذ أيام العّلّمة  Duguitوأيام الفقيه  Hauriou.ولم تفقد هذه المسألة،
على مر الزمن ،شيئا ً من أهميتها .هي تبقى أبدا ً موضوع الساعة ،في كل األوقات
وفي ظ ّل كل األنظمة السياسية .أيا ً كانت هذه األنظمة .كما انها تقع على مسافة واحدة
من القانون الدستوري ومن القانون اإلداري .وهي ترتبط بالمفهوم العام للدولة
وبهيكليتها ،لتأثرها ،الى حد بعيد ،باالحداث والتطورات االقتصادية واالجتماعية
والسياسية ،وألن لها أيضا ً بعدا ً سياسياً ،إضافة الى البعد القانوني والتنظيمي
الصرف .الخلفية السياسية ال يمكن ألحد أن ينكرها ،حتى ولو حاول البعض ذلك.
ِ
ليس باإلمكان إذا ً الكّلم عن نظرية الّلمركزية في المطلق ،بل عن الّلمركزية في
هذا البلد أو ذاك .وفي هذه الحقبة الزمنية أو تلك ،أي في هذا المنعطف السياسي الذي
تحدده أحداث أو تبدالت معينة ،لذلك فقد كان من البديهي أن تتناولها وثيقة الطائف.
وعليه ،يكون من الخطأ الفادح أن نحاول فصل الّلمركزية عن واقع دولة معينة ،من
أجل الباسها مفهوما ً عاما ً ينطبق على كل الدول .وعلى هذا األساس ،ال يمكن
لّلمركزية اإلدارية أن تش ّكل نموذجا ً مو ّحدا ً يصلح للتطبيق في كل زمان وفي كل
مكان.
ويبرز أيضا ً بعد آخر لّلمركزية تختصره عبارة  BARTHELEMYالشهيرة« :
ان مشكلة الّلمركزية ،هي في الواقع ،مشكلة الحرية السياسية» .بمعنى أن السلطة
التي تجتمع في مركز واحد ،قد تصبح عمياء ،تستحق أي موقف مغاير ،او تو ّجه
ناتئ يبرز امامها ،وتهمل األطراف ،فتأتي الّلمركزية لتحقق نوعا ً من إعادة التوازن
في العّلقة بين الدولة والمواطنين .سواء أكانت المركزية إدارية جغرافية كالبلديات،
او المركزية إدارية مرفقية ،كالمصالح المستقلّة والجامعة اللبنانية .فهي ال تولد

طرحا ً تصادميا ً مع الدولة ألنها تستمد سلطتها من الدولة المركزية التي تعترف بها
ّ
وتنظمها.
نص اتفاق الطائف على ما يلي:
سعة »...
«اعتماد الّلمركزية اإلدارية المو ّ
«اعتماد خطة إنمائية شاملة للبّلد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها
اقتصاديا ً واجتماعيا ً وتعزيز موارد البلديات واالتحادات البلدية ...باإلمكانات المالية
الّلزمة».
ولكي نتجنب الترداد ،اعتمدنا لهذا المؤتمر محاور ثّلث ،مبتعدين عن المفاهيم
النظرية العامة ،وعن استنساخ ما سبق ان قيل أو كتب ،حاصرين النقاش بما هو
جديد وطارئ ومرتبط بالخصوصية اللبنانية.
وهل أفضل وأعمق وأعلم من محاضرينا اليوم يحيطون الموضوع من جوانبه
كافة؟ (يحاضرون لنا اليوم ،ولكنهم لم يستكينوا ،ش ّمروا عن سواعيدهم وانبروا إلى
ساحة النضال ،النضال في سبيل الدولة الحديثة ،يقرنون الطرح بالفعل ،عساهم
ينجحون ...أمثالهم وليسوا كثراً ،يش ّكلون األمل لهذا الجيل الجديد).
ولكي يكون لهذا المؤتمر نكهة خاصة ،فقد حفّزنا طّلبنا ،وهم حلم الوطن
وأمل المستقبل ،موزعون في تنوعهم على كل المناطق والفئات والطوائف ،كي
يقدموا مشروعا ً يختصر نظرتهم بموضوع الّلمركزية اإلدارية ،يضمونه الى باقي
مشاريع ترقد هنيئا ً في االدراج.
لن اطيل أكثر ،فالمواضيع دسمته ،والمحاضرون وازنون ،وال غاية من هذه
الكلمة المختصرة سوى شحذ شهية الحاضرين ،وتحفيز الفضول لديهم إلستكشاف
بعض من مخزون يفيض من وفرة معلومات يمتلكها أصحاب خبرة واختصاص.

محاولة نعتبرها واجبا ً وطنيا ً تؤديه جامعة الحكمة من خّلل كليات الحقوق
والعلوم السياسية ،عسى أن يؤتي هذا المؤتمر ثماره وان يساعد في تحويل الطرح
ّ
وأظن ،الوقت قد حان فعّلً لذلك.
النظري الى تطبيق عملي،
الخوري شلفون
ث ّم ألقى الخوري خليل شلفون كلمة جاء فيها :أر ّحب بكم ،وأشكر مشاركتكم،
محاضرين وحاضرين ،في هذا المؤتمر الجامعي الجامع ،الذي أعدّته كليتا الحقوق
والعلوم السياسية والعّلقات الدوليّة في جامعة الحكمة حول الّلمركزية اإلدارية
سعة ،التي اعتبرتها ُ
شرعة العمل السياسي" :أولوية قصوى ،تخفيفًا من حدّة
المو ّ
ً
وتعزيزا لّلنماء المتوازن" .
الصراع على السلطة المركزيّة
إن هذا المؤتمر ،على غرار المؤتمرات الدراسية المتعددة التي سبق للجامعة وأقامتها
حول شؤون وطنيّة مل ّحة ،كالديْن العام وقانون االنتخاب والنزوح السوري وسواها،
يندرج في صلب إهتمامات جامعتنا بمقاربة القضايا السياسية والحقوقية واإلدارية
والوطنية الكبرى التي تتطلب معالجة هادئة وعلميّة ،بعيدة عن اعتبارات
واصطفافات ومواقف مسبقة ،تتداخل فيها السياسات والحسابات والمصالح ،وهي
عرفوا بشمولية الرؤية وصدقيّة االلتزام ودقة
معالجة يتوالها أصحاب معرفة وخبرةُ ،
التشخيص.
في الرابع والعشرين من تشرين األول  ،9191ت ّم اعّلن وثيقة الوفاق الوطني في
الطائف .أراد موقّعوها تكريس مبدأ المشاركة الكاملة والشاملة لجميع مكونات
المجتمع اللبناني.
ّ
الحق على العدل والمساواة والمشاركة،
إن هدفنا األساسي يبقى ،في كيفية بناء دولة
وما يحتاج اليه العيش المشترك ،في مجتمع كمجتمع لبنان ،ومع قيام دولة مدنيّة
ديمقراطيّة قائمة على التوفيق بين الوحدة والتعددية وبين الخصوصيات الثقافيّة
ووحدة االنتماء الوطني -على ما جاء في توصيات المجمع البطريركي الماروني.

سعة التي جاءت بها وثيقة الوفاق فهدفها – كما يتبيّن –
أ ّما الّلمركزية اإلدارية المو ّ
إعطاء المناطق حقوقها وتعزيز مشاركة أبنائها في صنع القرارات التي تعنيهم.
إن هذا الموضوع المطروح على مؤتمرنا اليوم وقد سبق لسوانا وطرحه ،سواء في
مؤتمرات وخلوات ام في أبحاث ودراسات ،يبقى ،على كل ما قيل فيه وكتب،
عا جدليًا متأرج ًحا بين ضرورية التطبيق وحساسية االعتبارات ،بين ال
موضو ً
وتحولها من
حصرية ال نتحملها وال مركزية إدارية نتّقي جنوحها الى إدارة ذاتية،
ّ
وسيلة الزمة لإلنماء المناطقي الى مربّعات ومحميّات اقطاعيّة ،في ظل شعارات
براقة أبرزها استقّللية المناطق .
ّ
إن ما نريده في كل ذلك هو ديمقراطية توافقية تصون حريّة أبناء الوطن وكرامتهم
وتقود الى انماء شامل ومستدام لكل لبنان ،بشعبه ومؤسساته ،ومن هنا دقّة الموضوع
وأهميته ،وضرورة معالجته بما يفيد ويحفظ بل ّ
يعزز روحية لبنان الواحد ،الضابط
الكل.
إنّه لبنان البطريرك الحويّك ،لبنان الكبير الذي نستعد لّلحتفال بمئويته األولى بعد
سنة ونصف السنة ،نقوم خّللها بمراجعة الذات الوطنيّة ،ونتحقق من مدى التزامنا
بالوحدة والتضامن والتفاعل بين المواطنين أنفسهم ،وبينهم وبين دولتهم ،وكذلك بين
ضا – والتي
مختلف المناطق التي صنع منها لبنان الكبير – كما صنع من أجلها أي ً
سعة – اذا ما احسن
تحتاج الى تّلحم مستمر قد تكون هذه الّلمركزية اإلدارية المو ّ
فهمها وتطبيقها  -احدى حلولها الناجعة.
إن جغرافية لبنان الدستورية التي أرساها اعّلن األول من أيلول  9191مشوبة
بجغرافيات مضطربة ،سياسية ومناطقية وطائفية ،غير أنها ثابتة بقدر ثباتنا فيها،
ومعها ،وبقدر تخطينا لحدود ايدولوجيات مختلفة ،تنشأ هنا وهناك ،متطلعين من
مختلف مواقعنا والمواقف الى األهداف الوطنية الواحدة المو ّحدة .
حسب هذا المؤتمر أن يكون مدما ًكا اساسيًا في بناء دولة مدنيّة فضلى ،نسعى اليها
باستمرار ،تتّلقى فيها قيم تاريخنا ومعاني جغرافيتنا لنصنع لنا وألجيالنا اآلتية لبنان
المستقبل.

المطران مطر
وقبيل بدء جلسات المؤتمر ألقى راعيه المطران مطر كلمة جاء فيها:
شرفُنا أن نُر ِ ّحب بكم في جامع ِة الحكمة ،تتحلَّقُون فيها حول قضايا
يُس ِعدُنا ويُ ِ ّ
غم من َّ
أن االهتمام ينصب في هذه األي َِّام على
ومواضيع وطنيَّة ُكبرى ،على َّ
الر ِ
ب قوسين أو أدنى من إجرائِها ،وذلك بعد ُ
طو ِل
االنتخابا ِ
ت ال ِنّيابيَّ ِة الَّتي باتت على با ِ
غير
ي ِ كادت أن ت ُحول دُون هذا
انتظار وتمديدات
ِ
ِ
اإلجراء إلى أجل ِ
للمجلس ال ِنّياب ّ
ُمس ًّمى.
َّ
ث في ُ
ُ
ستقر الَّذي
لكن الظروف عينها قد
تكون ُمؤاتيةً ِللبح ِ
ؤون لُبنان ال ُم ِ ّ
ش ِ
نطم ُح إليه في ال ُمستقب ِل ،ما دامت االنتخاباتُ الحاليَّةُ قد ُمنِعت من أن تكون منعطفًا
ق الَّذي ن ُ
سِياس ِة قد
بحث عنهُ في حياتِنا الوطنيَّ ِة .فأه ُل ال ّ
ق التَّطو ِر الخّلَّ ِ
ها ًّما في ِسيا ِ
ؤون المصيريَّ ِة والنَّظر إلى ما يُريدُهُ ال َّ
عب
صراع
ش ُ
استبدلُوا فيها ِ
ِ
األفكار وبحث الش ِ
تأليف لوائح هجينة ال يلتقي فيها أصحابُها ِإالَّ من
ِ
من الَّذين يُوك ُل إليهم أمر قيادتِ ِه ،بِ
ُور النَّتائِجِ ،ويُستبدل ِبمواقف الحقة ال
توا بعد ُ
أجل تحالُف عابر تُطوى صفحتُهُ ًّ
صد ِ
ب الَّتي سبقتهُ وأوصلت
ق االقتراعِ ومهرجانا ِ
ت ال ُخط ِ
دخل لها بما جرى عبر صنادي ِ
إلي ِه.
ت هذا لم يُقدِّم فرصةً لل َّ
ويُؤسفُنا المّلحظةُ َّ
عرب
أن موسم االنتخابا ِ
شع ِ
ب لكي يُ ِ
سِياس ِيّين ال ُمنبث ِقين من العمليَّ ِة
سم التَّوجها ِ
ت ال ُكبرى ِلل ّ
عن ِإراد ِت ِه الس ِيّد ِة ال ُح َّر ِة وعن ر ِ
اس كلَّما اختلفُوا فيما
االنتخابيَّ ِة .ففي الدو ِل الدِّيمقراطيَّ ِة العريق ِة يلجأ ُ ال ّ
سِياسيون ِإلى النَّ ِ
القائم ويُع ُ
طوا توصياتِ ِهم األساسيَّة ِللحقب ِة الّلَّحق ِة.
بين ُهم ِلكي يفصل هؤال ُء في الجد ِل
ِ
سِياس ِيّين عندنا على تفصي ِل
ي ِ ِإ
صرار ُمجم ِل ال ّ
وك ْم رأينا غريبًا عن ِ
ُ
المزاجِ الدِّيمقراط ّ
يرها ولو كلَّف
قوانين انتخابيَّة يستطيعُون أن يعرفُوا نتائجها ُمسبقًا و ِإالَّ بحثُوا عن غ ِ
هذا الب ُ
سِنين.
حث عشرا ِ
ت ال ّ

ضا أن نُض ِيّع من بين القواع ِد الدِّيمقراطيَّ ِة األصيلة عندنا عناصر
كما يُؤسفُنا أي ً
نصر
كم الَّذي يلجأ ُ إليها .ومن هذه
يرها
العناصر ُ
ع ُ
والنتظام ال ُح ِ
ِ
ِ
سن س ِ
مه َّمةً ِل ُح ِ
اإلجرائيَّ ِة .فالت َّ ُ
وقف ،وال
التَّصوي ِ
وافق بات عندنا س ِيّد الم ِ
ت حتَّى على مستوى السلط ِة ِ
تنوع في شع ِب ِه و ُمتعدِّد في طوائ ِف ِه
احتكام ِإالَّ إليه .نحن نعل ُم أنَّنا ننت ِمي ِإلى وطن ُم ّ ِ
وانتماءا ِت ِهَّ .
كر فّلسف ِة العق ِد
س ُِر ِقيام وط ِننا الواح ِد ال ُم
وإن خير ما يُف ّ
ِ
شترك هُو ِف ُ
امن عشر
ين ال َّ
ي ِ وقد تتابعُوا آرا ًء وأشخا ً
سابعِ عشر والث َّ ِ
صا على مدى القرن ِ
االجتماع ّ
الميّل ِديَّينَّ .
يام
ِ
لكن جان جاك روسو و ُهو األوس ُع ً
فكرا بهذا الموضوعِ يتكلَّ ُم عن ِق ِ
مرة واحدة في حيا ِة ال َّ
جري
ي ِ َّ
ي في انطّلق ِة الت َّ ِ
شع ِ
ب ،أ ْ
أسيس .وبعد ذلك ت ِ
العق ِد الجماع ّ
ت كلَّما دعت الحاجةُ
ت االقتراعِ والتَّصوي ِ
ت وعمليَّا ِ
سِياسيَّةُ وتخض ُع لّلنتخابا ِ
الحياة ُ ال ّ
الكاتب ِليقولَّ « :
ض ُهم ِإلى بعض
يف هذا
إن النَّاس الَّذين ينضمون بع ُ
ُ
ض ُ
إلى ذلك .ويُ ِ
كبر من ِإراداتِ ِهم
جر ِ
ي ِ تُصب ُح لهم من َّ
اء هذا العق ِد ِإرادة عا َّمة هي أ ُ
في العق ِد الجماع ّ
الفرديَّ ِة وحتَّى من إراداتهم مجتمعين حتَّى ولو أجمعُوا عليهاِ .بمعنى أ َّن الوطن يُصب ُح
ت في ِه مهما عّل شأنُها .فنسأ ُل عن حا ِل ِبّلدِنا
أسمى من األفرا ِد وأسمى من الجماعا ِ
عليم :ماذا نعم ُل في لُبنان بعد أن نكون قد توافقنا على انتِمائِنا ِلهذا
في ض ِ
وء هذا الت َّ ِ
كم ُل التَّوافق على ك ِّل شاردة وواردة في
صير الواحدِ؟ هل نُ ِ
الوطن الواح ِد ولهذا الم ِ
ِ
مرة ً
حياتِنا العا َّم ِة أ ْم نلجأ ُ إلى التَّصوي ِ
ور العاديَّ ِة وذلك أل َّن توافقنا قد ت َّم َّ
ت ِلح ِ
سم األ ُم ِ
ين النَّا ُ
ُ
ور؟ وعلى
س ِس؟ هل
ي ِ ال ُمؤ َّ
ط ِ
نهائيَّةً ِبفع ِل ُم ُر ِ
نتوافق على تع ِي ِ
ورنا ِبالعق ِد الجماع ّ
ص ًرا
غير الميثاقيَّ ِة بالتَّصوي ِ
قانون ال َّ
ت الَّذي يبقى ُ
عن ُ
ور ُ
ير؟ أ ْم تمر هذه األ ُم ُ
س ِ
ِ
وضعِ
سا في الحياةِ الدِّيمقراطيَّ ِة؟
أسا ً
صعبة
اإلشكاال ِ
ت بعد أن نكون قد قطعنا المرحلة ال َّ
سنعود ُ حت ًما إلى ح ِّل هذه ِ
غير ّ
الَّتي س َّميناها ِب ّ
سِياسيَّ ِة في البّلدِ،
أسيس الحياةِ ال ّ
حق مرحلة ِإعادةِ ت ِ
حق أو بِ ِ
ق الطائف ال َّ
هير ح ِيّز التَّنفي ِذ .وأخشى ما نخشاهُ ُهو أن تكون
ش ِ
ووضعنا ُمجمل ا ِت ّفا ِ
ب في
ت أو بعدها غير ذا ِ
وف الحاليَّةُ قبل االنتخابا ِ
ت تأثير على تطو ِرنا المطلُو ِ
الظ ُر ُ
ب القُبُو ُل بأن نطرح مواضيع ُمستقبليَّةً وأساسيَّةً
ال ُمستقب ِل .فيسهل علينا من هذا البا ِ
كتلك الَّتي نطر ُحها في هذه النَّدوةِ ،ولو كان
ُ
األمر متصا ِدفًا مع ِع ِ ّز الم ِ
وسم االنتخاب ّ
يِ
رص .
ِلئّلَّ تتوقَّف الحياة ُ ونُض ِيّع ج ًّما من الوق ِ
ت ونهدر مزيدًا من الفُ ِ

يب على السؤا ِل
فه ْل الّلَّمركزيَّةُ اإلداريَّةُ مو ُ
ضوع أساسي في حياتِنا لهذه األي َِّام؟ نُ ِج ُ
ضوعِ ال َّ
ائك
ظرا ِللخلفيَّ ِة الفكريَّ ِة الَّتي تحك ُم ُمقاربة هذا المو ُ
ش ِ
ب ودُون تردد ن ً
اإليجا ِ
بِ ِ
كم
ي ِلما بعد
انهيار الملكيَّ ِة فيها و ِإقام ِة ال ُح ِ
وال ُمعقَّ ِد .ففي دولة مثل فرنسا الجمهوريَّة ،أ ْ
ِ
االستمرار على الحال ِة
فض الّلَّمركزيَّ ِة ،وفي
ي ِ الجدي ِد لم يتردَّ ْد الشعب في ر ِ
ِ
المدن ّ
َّامنا الحاضر ِة .فالدَّولةُ هناك هي دولة ِلشعب ُمؤلَّف من أفراد
ال ُمس َّما ِة يعقوبيَّة حتَّى أي ِ
ي ِ عندهُم ِبصورة نهائيَّةَّ .
وإن دولةً مثل
ُمتجانسين وقد حلوا مشكلة ال ِ ّ
صراعِ الدِّين ّ
ي فدراليَّةً َّ
كم
ألمانيا ال يُ ِ
تنوع في ال ُح ِ
ألن تاريخها ُهو تاريخ َّ
ضيرها أن تكون ا ِت ّحاديَّةً أ ْ
ي
وفي األنظم ِة وتاري ُخ
انضمام جماعات ِللدَّول ِة ال ُمو َّحد ِة تِلو األخرى ،ولو َّ
ِ
بالقو ِة ،أ ْ
ت ال َّ
ْ
ولكن
ب.
ي ِ الَّذي ب ِقي محكو ًما بقناعات تشاركُ فيها جمي ُع فئا ِ
شع ِ
إلى ال ُح ِ
كم المركز ّ
وف وتبدَّلت ،يبقى ِلل َّ
تنوعِ هناك صوتُهُ
شع ِ
في ك ِّل حال .ومهما تغيَّرت الظ ُر ُ
ب ال ُم ّ ِ
سِياسيَّ ِة القائم ِة أو ال ُمزمعِ أن يدفعها إلى ح ِيّز التَّنفيذِ؟
ورهُ في اللعب ِة ال ّ
ال ُمد ِوي و ُح ُ
ض ُ
سع ِة على
أ َّما القضيَّةُ الفكريَّةُ فهي الَّتي
تفرض الحفاظ في تنفي ِذ الّلَّمركزيَّ ِة ال ُمو َّ
ُ
سها شيء .فهناك
يجب أن تبقى هذه الوحدة ُ قائمةً وأن ال يم َّ
وحدةِ البّل ِد أر ً
ضا وشعبًا .ف ُ
كن ِلمن يشا ُء
حريَّة ِللتَّنق ِل ُمعترف بها و ِلل َّ
ُ
رض وهُناك ِ ّ
سلطة ِللدَّول ِة على ك ِّل األ ِ
س ِ
ُ
قرب الدَّولةُ من
ومن جهة ثانية وتسهيّلً ِلحيا ِة ال ُمواطنين
ُ
وحيث يشا ُءِ .
يجب أن تت َّ
ب وأن ت ُ ِ ّ
ال َّ
ُ
نحاء البّل ِد .فيتواجدُ
األمن العام على
وزع اإلدارات الحكوميَّة على ك ِّل أ ِ
شع ِ
عتمد ُ البّلد ُ على
المثا ِل
ومكاتب ال ُمعامّل ِ
ُ
ت في ك ِّل منطقة .وباإلضاف ِة إلى ذلك ،ت ِ
سبي ِل ِ
ير ُ
ي ِ في
واإلنمائيَّ ِة .ف ِمن الضرور ّ
ُمشارك ِة المناطق ُمباشرة ً في تس ِي ِ
شؤونِها الحياتيَّ ِة ِ
هذا المجا ِل أن تهت َّم كل منطقة في ُ
ؤون ذاتِها وأن تج ِبي الضَّرائب ِلهذه الغاي ِة فتنتظم
ش ِ
ستور على أ َّن التَّنمية ال َّ
شاملة هي
ساس .لذلك يش ِدّدُ الد
ُ
الحياة ُ العا َّمةُ فيها على هذا األ ِ
يجب أالَّ
يمس مبدأ الت َّ
كلّهاَّ .
ضامن العا ِ ّم في
ي
ُ
هدف سام للبّل ِد ِ
َّ
ِ
لكن هذا التَّنظيم المناطق َّ
جراء التَّنمي ِة لئّلَّ تصل منطقة ما إلى ق َّم ِة التَّطو ِر وتبقى مناطق أُخرى قا ِبعةً في
ِإ
ِ
َّرائب من ال َّ
ب وفي الوقت عينه ِلصالحِ ك ِّل منطقة
ضي أن تُجبى الض
ُ
التَّخل ِ
شع ِ
ف .فيقت ِ
و ِلصالحِ الت َّ
قف ُ
تكون لنا ضرائب مناطقيَّة وضرائب وطنيَّة عا َّمة
ضامن بين المناط ِ
ِ
تُؤ ِ ّم ُن المصلحة العُليا ِللجميعِ.

سِياسيَّ ِة ،فالّلَّمركزيَّةُ
ِلهذا يتم التَّميِ ُ
اإلداريَّ ِة والّلَّمركزيَّ ِة ال ّ
يز بين الّلَّمركزيَّ ِة ِ
سم البّلد إلى دُويّلت وإلى طوائف ت ُ
فرز نفسها بِنفسِها
سِياسيَّةُ يُخشى معها أن تق َّ
ال ّ
ضمن هذه الدويّلتِ؛ وهذا ما يتنافى مع وحدة الدَّول ِة ووحد ِة ال َّ
ت.
سسا ِ
ب وال ُمؤ َّ
شع ِ
ُ
يكون رس ُمها دقيقًا على
على أ َّن ال ُحدُود بين المركزيَّة ِإداريَّة والمركزيَّة سياسيَّة قد
سس فكريَّة واضحة
وب ُهو أن تنطلق ُمعالجتُنا هذه
رض الوا ِقعِ .فالمطلُ ُ
لألمور ِمن أ ُ ُ
أ ِ
ِ
الوقُوعِ في أخطاء تأ ِتي ِبالوي ِل على البّل ِد
ِلنعرف ما نُريدُ ونُن ِفّذهُ دُون تردد ودُون ُ
حضير
ورهُ في ت
وال ِعبا ِد .فإ ِ َّن ُمؤتمر ُكم أيها ال َّ
سادة ُ لهُ ِقيمتُهُ الوطنيَّةُ ال ُكبرى ،ولهُ د ُ
ِ
ير
واإلنماء و ُمشاركة النَّ ِ
اس في تس ِي ِ
البّل ِد ِلمث ِل هذه القفز ِة النَّوعيَّ ِة الَّتي تب ِغي الحداثة ِ
ُ
شؤونِ ِهم .فلهذا المؤتمر إذن دور كبير في نجاحِ البّل ِد ألنَّهُ يُساعد ُ على تجنِي ِبها خطر
ق في ما ال نُريدُهُ لها وألنفسِنا على حدّ سواء .و ِإنَّنا نفخ ُر ب ُكم كوكبةً مميَّزة ً ِمن
ِ
االنزال ِ
سامية ما يجع ُل النَّاس ترتا ُح
والرأي ِ في وطنِنا
العزيز .فل ُكم من الوطنيَّ ِة ال َّ
أه ِل ال ِع ِلم َّ
ِ
طن الَّذي نبذُ ُل وإيَّاكم
إلى رأ ِي ُكم ال َّ
سدِي ِد .ول ُكم الش ُ
اسم الحكمة و ِب ِ
كر ُمضاعفًا ِب ِ
اسم الو ِ
بنان و ُ
في س ِبي ِل ِه ال ال ُج ُهود وحسب ب ْل ال ُمهج واألرواح .ف ْلي ِع ِش لُ ُ
كرا ِإلصغائِ ُكم.
ش ً

