
 

المطران مطر افتتح مؤتمر جامعة الحكمة حول 

مركزياة"  الموسعة" اإلدارياة الّلا

نِعَت قد الحاليَّة   االنتخابات   ا منعطفًا تكونَ  أَن من م   هامًّ

رِ  ِسيَاقِ  في  حياتِنَا في عنه   نَبحث   الَّذي الخّلَّقِ  التَّطوُّ

 الوطنيَّةِ 

 

 

، قبل ظهر اليوم، المطران بولس مطر، رئيس أساقفة بيروت وولّي الحكمة افتتح

كلّيتا  هتنّظم اإلداريّة الموسعة الذي مؤتمر جامعة الحكمة السنوي حول الّّلمركزيّة

بدعوة من رئيسها الخوري جامعة الالحقوق والعلوم السياسيّة والعّلقات الدوليّة في 

جامعة في صرحها الرئيسي في  فرن للكبرى لحتفاالت افي قاعة اإل خليل شلفون،

نقابيّة و روحيّة شخصيّات، بحضور وزراء ونواب حاليون وسابقون و الشباك

 .فكريّة وثقافيّة وأكاديميّةو وقضائيّة وقانونيّة

وظروف وضع وثيقة الوفاق بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة ووثائقي عن لبنان 

عيد كلمة ترحيب وتعريف، وقالت: الحكمة اليوم  ، ألقت الدكتورة كريستيانالوطني

كما دائًما 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 

ماته وأبعدت أرضه، يبقى أنها حرب شعواء، أنهكت كيان لبنان وشتّتت قوامه ومقوّ 

 الواحدة الموّحدة عن بعضهم وقطعت أواصر المحبّة بينهم.  أبناء األرض الغاليّة

 الدكتور مارون البستاني



 ثّم ألقى عميد كليّة الحقوق في جامعة الحكمة الدكتور مارون البستاني كلمة جاء فيها:

 الكريم، الحضور

 ؟«اإلدارية الّلمركزية» موضوع حول مؤتمر تنظيم لماذا: قائل يقول قد

 الحقيقة، في الترداد؟ من إذاً  الفائدة فما عليه، الكّلم وكثُر أستهلك، قد فالموضوع

 الظروف أن غير الوطني، الوفاق وثيقة عناوينه تناولت. أولوية الموضوع هذا يبقى

 بذلها وقد)المبذولة الجهود كل من الرغم على تطبيق، أي دون ابقته تعملون، التي

 صدى مجرد الموضوع هذا بقي وهكذا،(. اليوم بيننا موجود   بعضهم مقامات أصحاب

 ليتردد صداه عاد النيابية االنتخابات موعد دنا ان وبعد واليوم، وآخر، آن   بين يتردد

 او تصريح او خطاب اليه، اإلشارة من يخلو أن النادر من أمسى حتى جديد، من

 .مرشح برنامج اعّلن

 هذا يطو   لم إذ كثيراً، االمر يختلف ال البعيدة، أو منها القريبة البلدان، باقي وفي

 المؤتمر هذا في معنا يشترك أن المنتظر من كان فقد. وبالدليل بعد، الموضوع

 :ملّمان أوروبيان خبيران

  Wonda MASTOR األوروبي الدكتوراه معهد رئيسة -

 Lorraine)) Etienne CRIQUI جامعة في الحقوق لكلية الفخري والعميد -

 الجمعية أمام إلنشغالهما األخيرة، الساعات في لبنان، الى الحضور عن اعتذرا وهما

 حول بتحضيرها ُكِلفا قد كانا مشروعين بمناقشة الفرنسيين الشيوخ ومجلس الوطنية

 كتالونيا، ومقاطعة اسبانيا في كذلك فرنسا، في وكما. الّلمركزية لقوانين تعديّلتِ 

 ...حرج وال حدّث حيث عديدة، أخرى بلدان   وفي الشرقية، ومقاطعتها إيطاليا وفي

 المعالم، محددة ثابتة، قانونية نظرية مجرد ليست الّلمركزية، الكريم، الحضور أيها

 الى او اتجاه الى يشير مسار مسار، مجرد سوى هي ما الواقع، في. األطر واضحة

 وفق كل أو مراحل، على تتجلى فهي .C’est une simple tendance منحى



 كل في الدستورية النظم أو العملية الضرورات أو التاريخية الظروف تحددها تدرج،

 .بلد

  La décentralisation  الّلمركزية مفاهيم بين نخلط ال أن علينا البدء، في

 La التوزعية او التشعبية و ، La déconcentration  والّلحصرية

délocalisation. 

 Le droit العام، القانون نشوء قدم قديم، التداول في الّلمركزية مسألة طرح إن

public، العّلّمة أيام منذ Duguit  الفقيه وأيام Hauriou. المسألة، هذه تفقد ولم 

ً  الزمن، مر على  األوقات كل في الساعة، موضوع أبداً  تبقى هي. أهميتها من شيئا

ً . السياسية األنظمة كل ظلّ  وفي  واحدة مسافة على تقع انها كما. األنظمة هذه كانت أيا

 للدولة العام بالمفهوم ترتبط وهي. اإلداري القانون ومن الدستوري القانون من

 واالجتماعية االقتصادية والتطورات باالحداث بعيد، حد الى لتأثرها، وبهيكليتها،

ً  لها وألن والسياسية،  والتنظيمي القانوني البعد الى إضافة سياسياً، بعداً  أيضا

. ذلك البعض حاول ولو حتى ينكرها، أن ألحد يمكن ال السياسية الخلفية. الِصرف

 في الّلمركزية عن بل المطلق، في الّلمركزية نظرية عن الكّلم إذاً  باإلمكان ليس

 الذي السياسي المنعطف هذا في أي تلك، أو الزمنية الحقبة هذه وفي. ذاك أو البلد هذا

. الطائف وثيقة تتناولها أن البديهي من كان فقد لذلك معينة، تبدالت أو أحداث تحدده

 من معينة، دولة واقع عن الّلمركزية فصل نحاول أن الفادح الخطأ من يكون وعليه،

ً  الباسها أجل ً  مفهوما  يمكن ال األساس، هذا وعلى. الدول كل على ينطبق عاما

ً  تشّكل أن اإلدارية لّلمركزية  كل وفي زمان كل في للتطبيق يصلح موّحداً  نموذجا

 .مكان

ً  ويبرز : » الشهيرة  BARTHELEMY عبارة تختصره لّلمركزية آخر بعد   أيضا

 السلطة أن بمعنى. «السياسية الحرية مشكلة الواقع، في هي الّلمركزية، مشكلة ان

 توّجه او مغاير، موقف أي تستحق عمياء، تصبح قد واحد، مركز في تجتمع التي

ً  لتحقق الّلمركزية فتأتي األطراف، وتهمل امامها، يبرز ناتئ  التوازن إعادة من نوعا

 كالبلديات، جغرافية إدارية المركزية أكانت سواء. والمواطنين الدولة بين العّلقة في

 تولد ال فهي. انيةاللبن والجامعة المستقلّة كالمصالح مرفقية، إدارية المركزية او



 ً ً  طرحا  بها تعترف التي المركزية الدولة من سلطتها تستمد ألنها الدولة مع تصادميا

 .وتنّظمها

 :يلي ما على الطائف اتفاق نص

  ...«الموّسعة اإلدارية الّلمركزية اعتماد»

 وتنميتها اللبنانية المناطق تطوير على قادرة للبّلد شاملة إنمائية خطة اعتماد»

 ً ً  اقتصاديا  المالية باإلمكانات... البلدية واالتحادات البلديات موارد وتعزيز واجتماعيا

 «.الّلزمة

 المفاهيم عن مبتعدين ثّلث، محاور المؤتمر لهذا اعتمدنا الترداد، نتجنب ولكي

 هو بما النقاش حاصرين كتب، أو قيل ان سبق ما استنساخ وعن العامة، النظرية

 .اللبنانية بالخصوصية ومرتبط وطارئ جديد

 جوانبه من الموضوع يحيطون اليوم محاضرينا من وأعلم وأعمق أفضل وهل 

 إلى وانبروا سواعيدهم عن شّمروا يستكينوا، لم ولكنهم اليوم، لنا يحاضرون) كافة؟

 عساهم بالفعل، الطرح يقرنون الحديثة، الدولة سبيل في النضال النضال، ساحة

 .(الجديد الجيل لهذا األمل يشّكلون كثراً، وليسوا أمثالهم... ينجحون

 الوطن حلم وهم طّلبنا، حفّزنا فقد خاصة، نكهة   المؤتمر لهذا يكون ولكي 

 كي والطوائف، والفئات المناطق كل على تنوعهم في موزعون المستقبل، وأمل

ً  يقدموا  باقي الى يضمونه اإلدارية، الّلمركزية بموضوع نظرتهم يختصر مشروعا

ً  ترقد مشاريع  .االدراج في هنيئا

 هذه من غاية وال وازنون، والمحاضرون دسمته، فالمواضيع أكثر، اطيل لن 

 إلستكشاف لديهم الفضول وتحفيز الحاضرين، شهية شحذ سوى المختصرة الكلمة

 .واختصاص خبرة أصحاب يمتلكها معلومات وفرة من يفيض مخزون من بعض  



ً  نعتبرها محاولة    ً  واجبا  الحقوق كليات خّلل من الحكمة جامعة تؤديه وطنيا

 الطرح تحويل في يساعد وان ثماره المؤتمر هذا يؤتي أن عسى السياسية، والعلوم

 .لذلك فعّلً  حان قد الوقت وأظّن، عملي، تطبيق الى النظري

 الخوري شلفون

 مشاركتكم، وأشكر بكم، ثّم ألقى الخوري خليل شلفون كلمة جاء فيها: أرّحب

 الحقوق كليتا أعدّته الذي الجامع، الجامعي المؤتمر هذا في وحاضرين، محاضرين

 اإلدارية الّلمركزية حول الحكمة جامعة في الدوليّة والعّلقات السياسية والعلوم

 حدّة من تخفيفًا قصوى، أولوية: "السياسي العمل ُشرعة اعتبرتها التي الموّسعة،

 . "المتوازن لّلنماء وتعزيًزا المركزيّة السلطة على الصراع

 وأقامتها للجامعة سبق التي المتعددة الدراسية المؤتمرات غرار على المؤتمر، هذا إن

 وسواها، السوري والنزوح االنتخاب وقانون العام كالد ْين ملّحة، وطنيّة شؤون حول

 واإلدارية والحقوقية السياسية القضايا بمقاربة جامعتنا إهتمامات صلب في يندرج

 اعتبارات عن بعيدة وعلميّة، هادئة معالجة تتطلب التي الكبرى والوطنية

 وهي والمصالح، والحسابات السياسات فيها تتداخل مسبقة، ومواقف واصطفافات

 ودقة االلتزام وصدقيّة الرؤية بشمولية ُعرفوا وخبرة، معرفة أصحاب يتوالها معالجة

 .التشخيص

 في الوطني الوفاق وثيقة اعّلن تمّ  ،9191 األول تشرين من والعشرين الرابع في

 مكونات لجميع والشاملة الكاملة المشاركة مبدأ تكريس موقّعوها أراد. الطائف

 .اللبناني المجتمع

 والمشاركة، والمساواة العدل على الحقّ  دولة بناء كيفية في يبقى، األساسي هدفنا إن

 مدنيّة دولة قيام ومع لبنان، كمجتمع مجتمع في المشترك، العيش اليه يحتاج وما

 الثقافيّة الخصوصيات وبين والتعددية الوحدة بين التوفيق على قائمة ديمقراطيّة

 .الماروني البطريركي المجمع توصيات في جاء ما على -الوطني االنتماء ووحدة



 – يتبيّن كما – فهدفها الوفاق وثيقة بها جاءت التي الموّسعة اإلدارية الّلمركزية أّما

 .تعنيهم التي القرارات صنع في أبنائها مشاركة وتعزيز حقوقها المناطق إعطاء

 في سواء وطرحه، لسوانا سبق وقد اليوم مؤتمرنا على المطروح الموضوع هذا إن

 وكتب، فيه قيل ما كل على يبقى، ودراسات، أبحاث في ام وخلوات مؤتمرات

 ال بين االعتبارات، وحساسية التطبيق ضرورية بين متأرجًحا جدليًا موضوًعا

 من وتحّولها ذاتية، إدارة الى جنوحها نتّقي إدارية مركزية وال نتحملها ال حصرية

 شعارات ظل في اقطاعيّة، ومحميّات مربّعات الى المناطقي لإلنماء الزمة وسيلة

  .المناطق استقّللية أبرزها بّراقة

 وكرامتهم الوطن أبناء حريّة تصون توافقية ديمقراطية هو ذلك كل في نريده ما إن

 الموضوع دقّة هنا ومن ومؤسساته، بشعبه لبنان، لكل ومستدام شامل انماء الى وتقود

 الضابط الواحد، لبنان روحية يعّزز بل ويحفظ يفيد بما معالجته وضرورة وأهميته،

 .الكل

 بعد األولى بمئويته لّلحتفال نستعد الذي الكبير لبنان الحويّك، البطريرك لبنان إنّه

 التزامنا مدى من ونتحقق الوطنيّة، الذات بمراجعة خّللها نقوم السنة، ونصف سنة

 بين وكذلك دولتهم، وبين وبينهم أنفسهم، المواطنين بين والتفاعل والتضامن بالوحدة

 والتي – أيًضا أجلها من صنع كما – الكبير لبنان منها صنع التي المناطق مختلف

 احسن ما اذا – الموّسعة اإلدارية الّلمركزية هذه تكون قد مستمر تّلحم الى تحتاج

 .الناجعة حلولها احدى - وتطبيقها فهمها

 مشوبة 9191 أيلول من األول اعّلن أرساها التي الدستورية لبنان جغرافية إن

 فيها، ثباتنا بقدر ثابتة أنها غير وطائفية، ومناطقية سياسية مضطربة، بجغرافيات

 من متطلعين وهناك، هنا تنشأ مختلفة، ايدولوجيات لحدود تخطينا وبقدر ومعها،

  .الموّحدة الواحدة الوطنية األهداف الى والمواقف مواقعنا مختلف

 اليها نسعى فضلى، مدنيّة دولة بناء في اساسيًا مدماًكا يكون أن المؤتمر هذا حسب

 لبنان اآلتية وألجيالنا لنا لنصنع جغرافيتنا ومعاني تاريخنا قيم فيها تتّلقى باستمرار،

 .المستقبل



 المطران مطر

 وقبيل بدء جلسات المؤتمر ألقى راعيه المطران مطر كلمة جاء فيها:  

 

فُنا يُسِعدُنا ب   أن ويُشّرِ  قضايا حول   فيها تتحلَّقُون   الحكمة، جامعةِ  في بكم نُرّحِ

ى، وطنيَّة   ومواضيع   غمِ  على ُكبر   على األيَّامِ  هذه في ينصب   االهتمام   أنَّ  من الرَّ

 ُطولِ  بعد   وذلك   إجرائِها، من أ دنى أ و ق وس ين بابِ  على بات ت الَّتي النِّيابيَّةِ  االنتخاباتِ 

 غيرِ  أ جل   إلى اإلجراءِ  هذا دُون   ت ُحول   أن كاد ت النِّيابّيِ  للمجلِس  وتمديدات   انتظار  

ى  .ُمسمًّ

 الَّذي الُمستقرِّ  لُبنان   ُشؤونِ  في ِللبحثِ  ُمؤاتي ةً  تكونُ  قد ع ين ها الظ روف   لكنَّ  

ت ما الُمستقبِل، في إليه ن طمحُ   منعطفًا تكون   أ ن من ُمنِع ت قد الحاليَّةُ  االنتخاباتُ  د ام 

ا رِ  ِسي اقِ  في هامًّ ياسةِ  ف أ هلُ . الوطنيَّةِ  حياتِن ا في عنهُ  ن بحثُ  الَّذي الخّلَّقِ  التَّطو   قد الّسِ

ب حث   األفكارِ  ِصراع   فيها استبد لُوا  الشَّعبُ  يُريدُهُ  ما إلى والنَّظر   المصيريَّةِ  الش ؤونِ  و 

ا فيها يلتقي ال هجينة   ل وائح   بِتأليفِ  قيادتِِه، أ مر إليهم يُوك لُ  الَّذين من  من إِالَّ  أ صحابُه 

ى عابر   ت حالُف   أجل تُهُ  تُطو  ا صفح  واقف   ويُستبد ل النَّتائِجِ، ُصدُورِ  بعد توًّ  ال الحقة   بِم 

أ وصل ت س بق تهُ  الَّتي الُخطبِ  ومهرجاناتِ  االقتراعِ  صناديقِ  عبر   جرى بما لها د خل    و 

 .إليهِ 

وسم   أنَّ  المّلحظةُ  ويُؤسفُن ا  م لم هذا االنتخاباتِ  م   يُعِرب   لكي للشَّعبِ  فرصةً  يُقدِّ

ةِ  السيِّدةِ  إِرادتِهِ  عن سمِ  وعن الُحرَّ هاتِ  ر  ى التَّوج  ياسيِّين الُكبر   العمليَّةِ  من الُمنب ثِقين ِللّسِ

يمقراطيَّةِ  الد ولِ  ففي. االنتخابيَّةِ  ُ  العريقةِ  الدِّ ياسي ون   ي لجأ  فيما اختلفُوا كلَّما النَّاِس  إِلى الّسِ

د لِ  في هؤالءُ  ي فصل   ِلك ي ب ين ُهم . الّلَّحقةِ  ِللحقب ةِ  األ ساسيَّة   ت وصياتِِهم ويُعُطوا القائمِ  الج 

يمقراطّيِ  الِمزاجِ  عن غ ريبًا رأينا وكمْ  ياسيِّين   ُمجملِ  إِصرارُ  الدِّ  ت فصيلِ  على عند ن ا الّسِ

ا ي عرفُوا أ ن يستطيعُون انتخابيَّة   ق وانين   ه   كلَّف   ولو غ يِره ا عن ب حثُوا وإِالَّ  ُمسب قًا ن تائج 

نين ع شراتِ  الب حثُ  هذا  .الّسِ



يمقراطيَّةِ  القواعدِ  بين من نُضيِّع   أ ن أ يًضا يُؤسفُن ا كما   عناصر   عندنا األصيلة الدِّ

ةً  ُ  الَّذي الُحكمِ  والنتظامِ  س يِره ا ِلُحسنِ  مهمَّ  ُعنصرُ  العناصرِ  هذه ومن. إليها ي لجأ

ى على حتَّى التَّصويتِ  وقِف، سيِّد   عندنا بات   فالتَّوافقُ . اإِلجرائيَّةِ  الس لطةِ  مست و   وال الم 

ع   وطن   إِلى ن نت ِمي أ نَّنا ن علمُ  نحن. إليه إِالَّ  احتكام   د   ش عبِهِ  في ُمتنّوِ  طوائِفهِ  في وُمتعدِّ

اتِهِ  رُ  ما خير   وإنَّ . وانتماء  طنِن ا قِيام   يُفّسِ  العقدِ  فّلسفةِ  فِكرُ  هُو الُمشتركِ  الواحدِ  و 

د ى على وأ شخاًصا آراءً  ت تاب عُوا وقد االجتماعّيِ   ع ش ر والثَّامنِ  ع شر السَّابعِ  الق رن ينِ  م 

 قِيامِ  عن يتكلَّمُ  الموضوعِ  بهذا فكًرا األ وس عُ  وُهو روس و جاك جان لكنَّ . الِميّل ِديَّين

ة الجماعّيِ  العقدِ   ت جِري ذلك وبعد. التَّأسيِس  انطّلقةِ  في أ يْ  الشَّعِب، حياةِ  في واحدة   مرَّ

ياسيَّةُ  الحياةُ   الحاجةُ  د ع ت كلَّما والتَّصويتِ  االقتراعِ  وعمليَّاتِ  لّلنتخاباتِ  وت خضعُ  الّسِ

ون   الَّذين   النَّاس   إنَّ : »ِلي قول   الكاتبُ  هذا ويُِضيفُ . ذلك إلى  ب عض   إِلى ب عُضُهم ي نضم 

اءِ  من همل تُصبحُ  الجماعّيِ  العقدِ  في ة   إِرادة   العقدِ  هذا جرَّ  إِراداتِِهم من أ كبرُ  هي عامَّ

عُوا ولو حتَّى مجتمعين إراداتهم من وحتَّى الفرديَّةِ   يُصبحُ  الوطن   أ نَّ  بِمعن ى. عليها أ جم 

ى ى األ فرادِ  من أ سم  ا فيهِ  الجماعاتِ  من وأ سم  هم  ا ع ّل   م   بِّلِدن ا حالِ  عن فنسألُ . شأنُه 

ائِنا على ت واف قن ا قد ن كون   أ ن بعد   لُبنان   في ن عملُ  ماذا: التَّعليمِ  هذا ض وءِ  في  ِلهذ ا انتِم 

اردة   شاردة   كلِّ  على التَّوافق   نُكِملُ  هل الواحِد؟ الم صيرِ  ولهذا الواحدِ  الوطنِ  و   في و 

ياتِن ا ةِ  ح  ُ  أ مْ  العامَّ سمِ  التَّصويتِ  إلى ن لجأ افق ن ا أل نَّ  وذلك العاديَّةِ  األُمورِ  ِلح  ةً  ت مَّ  قد ت و   مرَّ

 وعلى النَّاُطوِر؟ ت عيِينِ  على نتوافقُ  هل الُمؤسَِّس؟ الجماعّيِ  بِالعقدِ  ُمُروِرن ا بِفعلِ  نهائيَّةً 

ضعِ   ُعنُصًرا ي بق ى الَّذي بالتَّصويتِ  الميث اقيَّةِ  غيرُ  األُمورُ  هذه ت مر   أ مْ  السَّيِر؟ قانونِ  و 

يمقراطيَِّة؟ الحياةِ  في أ ساًسا   الدِّ

لِّ  إلى حتًما سنعودُ    الصَّعبة   المرحلة   ق ط عن ا قد ن كون   أ ن بعد   اإِلشكاالتِ  هذه ح 

يناها الَّتي ياسيَّةِ  الحياةِ  ت أسيِس  إِعادةِ  مرحلة   حّق   بِغيرِ  أ و بِحّق   س مَّ  البّلِد، في الّسِ

ضعنا و  يِّز   الشَّهيرِ  الطائف اتِّفاقِ  ُمجمل   و   ت كون   أ ن ُهو نخش اهُ  ما وأ خش ى. التَّنفيذِ  ح 

ِرن ا على ت أثير   ذاتِ  غ ير   ب عد ها أ و االنتخاباتِ  قبل   الحاليَّةُ  الظ ُروفُ  طلُوبِ  ت طو   في الم 

اضيع   ن طرح   بأ ن القُبُولُ  البابِ  هذا من علينا ف ي سهل  . الُمستقبلِ  و   يَّةً وأ ساس ُمستقبليَّةً  م 

ا الَّتي كتلك وسمِ  ِعزِّ  مع متصاِدفًا األمرُ  كان   ول و النَّدوةِ، هذه في ن طرُحه   االنتخابّيِ  الم 

ا ونُضيِّع   الحياةُ  ت توقَّف   ِلئّلَّ  قتِ  من جمًّ زيدًا ون هدر   الو    .الفُرِص  من م 



لْ  وُضوع   اإلداريَّةُ  الّلَّمركزيَّةُ  فه  ياتِن ا في أ ساسي   م   الس ؤالِ  على نُِجيبُ  األيَّاِم؟ لهذه ح 

وُضوعِ  هذا ُمقاربة   ت حكمُ  الَّتي الفكريَّةِ  ِللخلفيَّةِ  ن ظًرا ت رد د   ودُون   بِاإِليجابِ   الشَّائكِ  الم 

 الُحكمِ  وإِقامةِ  فيها الملكيَّةِ  انهيارِ  بعد   ِلما أ يْ  الجمهوريَّة، فرنسا مثل د ولة   ففي. والُمعقَّدِ 

فِض  في الشعب يتردَّدْ  لم الجديدِ  المدنّيِ   الحالةِ  على االستمرارِ  وفي الّلَّمركزيَِّة، ر 

اةِ   أ فراد   من ُمؤلَّف   ِلشعب   د ولة   هي هناك   فالدَّولةُ . الحاضرةِ  أ يَّاِمن ا حتَّى يعقوبيَّة الُمسمَّ

ل وا وق د ُمتجانسين   راعِ  مشكلة   ح  ينّيِ  الّصِ  مثل   د ولةً  وإنَّ . نهائيَّة   بِصورة   عند هُم الدِّ

ه ا ال أ لمانيا ا ألنَّ  فدراليَّةً  أ يْ  اتِّحاديَّةً  ت كون   أ ن يُِضير  ه  ع   ت اريخ   ُهو تاريخ   الُحكمِ  في تنوَّ

دةِ  ِللدَّولةِ  جماعات   انضمامِ  وتاريخُ  األ نظمةِ  وفي ى، تِلو   الُموحَّ ةِ، ول و األخر   أ يْ  بالقوَّ

 ولكنْ . الشَّعبِ  فئاتِ  جميعُ  فيها تشاركُ  بقناعات محكوًما ب ِقي الَّذي المركزّيِ  الُحكمِ  إلى

ت ومهما. حال   كلِّ  في عِ  ِللشَّعبِ  ي بق ى وت بدَّل ت، الظ ُروفُ  ت غيَّر  وتُهُ  هناك   الُمتنّوِ  ص 

ياسيَّةِ  الل عبةِ  في وُحُضوُرهُ  الُمدِوي  التَّنفيِذ؟ حيِّز إلى يدفع ها أ ن الُمزمعِ  أ و القائمةِ  الّسِ

ا   على الُموسَّعةِ  الّلَّمركزيَّةِ  ت نفيذِ  في الحفاظ   تفرضُ  الَّتي فهي الفكريَّةُ  القضيَّةُ  أ مَّ

ش عبًا أ رًضا البّلدِ  وحدةِ  ا ال وأ ن قائمةً  الوحدةُ  هذه ت بق ى أ ن ف يجبُ . و  سَّه   فهناك  . شيء   ي م 

يَّة   وهُناك   األ رِض  كلِّ  على ِللدَّولةِ  ُسلطة   ف   ِللتَّنقلِ  حّرِ ِللسَّكنِ  بها ُمعت ر  ن و   ي شاءُ  ِلم 

ت سهيّلً  ثانية   جهة   وِمن. ي شاءُ  وحيثُ  ب   أ ن يجبُ  الُمواطنين   ِلحياةِ  و   من الدَّولةُ  تت قرَّ

ع   وأ ن الشَّعبِ  دُ . البّلدِ  أ نحاءِ  كلِّ  على الحكوميَّة اإلدارات تُوّزِ  على العام   األمنُ  ف يتواج 

 على البّلدُ  ت عتِمدُ  ذلك، إلى وباإلضافةِ . منطقة   كلِّ  في الُمعامّلتِ  ومكاتبُ  الِمثالِ  سبيلِ 

 في الض رورّيِ  ف ِمن. واإِلنمائيَّةِ  الحياتيَّةِ  ُشؤونِها ت سيِيرِ  في ُمباشرةً  المناطق ُمشاركةِ 

جالِ  هذا ا ُشؤونِ  في منطقة   كل   تهتمَّ  أ ن الم   ف ت نتظم   الغايةِ  ِلهذه الضَّرائب   تجبِي   وأ ن ذ اتِه 

ةُ  الحياةُ  دُ  لذلك  . األ ساِس  هذا على فيها العامَّ  هي الشَّاملة   التَّنمية   أ نَّ  على الد ستورُ  يشدِّ

ا للبّلدِ  س ام   ه دف   ن اطقيَّ  التَّنظيم   هذا لكنَّ . كلِّه   في العامِّ  التَّضامنِ  مبدأ يمسَّ  أالَّ  يجبُ  الم 

ةِ  إلى ما منطقة   ت صل   لئّلَّ  التَّنميةِ  إِجراءِ  رِ  قمَّ ى مناطق   وت بق ى التَّطو   في ق ابِع ةً  أُخر 

الحِ  عينه الوقت وفي الشَّعبِ  من الضَّرائبُ  تُجب ى أ ن ف ي قت ِضي. التَّخل فِ   منطقة   كلِّ  ِلص 

ة   وطنيَّة   وضرائب   مناطقيَّة   ضرائب   لنا ف تكونُ  المناطقِ  ب ين   التَّضامنِ  وِلصالحِ   عامَّ

نُ   .ِللجميعِ  العُلي ا المصلحة   تُؤّمِ



ياسيَِّة، والّلَّمركزيَّةِ  اإِلداريَّةِ  الّلَّمركزيَّةِ  ب ين   التَّميِيزُ  ي تم   ِلهذ ا   فالّلَّمركزيَّةُ  الّسِ

ياسيَّةُ  يّلت   إلى البّلد تقسَّم   أ ن معها يُخش ى الّسِ ا فرزُ ت   طوائف   وإلى دُو  ا نفس ه   بِن فِسه 

يّلِت؛ هذه ضمن   وحدةِ  الدَّولةِ  وحدة مع ي تن اف ى ما وهذا الد و  . والُمؤسَّساتِ  الشَّعبِ  و 

سُمها يكونُ  قد سياسيَّة   والمركزيَّة   إِداريَّة   المركزيَّة   ب ين   الُحدُود   أ نَّ  على  على دقيقًا ر 

اقِعِ  أ رِض   واضحة   فكريَّة   أُُسس   ِمن لألمورِ  هذه ُمعالجتُن ا ت نطلق   أ ن ُهو ف المطلُوبُ . الو 

نُنفِّذ هُ  نُريدُ  ما ِلن عرف   يلِ  ت أتِي أ خطاء   في الُوقُوعِ  ودُون   ت رد د   دُون   و   البّلدِ  على بِالو 

ُكم فإِنَّ . والِعب ادِ  ر  ى، الوطنيَّةُ  قِيمتُهُ  لهُ  السَّاد ةُ  أ ي ها ُمؤتم   ت حضيرِ  في د وُرهُ  ول هُ  الُكبر 

ةِ  هذه ِلمثلِ  البّلدِ  ُمشاركة   واإِلنماء   الحداثة   ت بِغي الَّتي النَّوعيَّةِ  الق فز   ت سيِيرِ  في النَّاِس  و 

 خطر   ت جنِيبِها على يُساعدُ  أل نَّهُ  البّلدِ  نجاحِ  في كبير د ور إذن المؤتمر فلهذا. ُشؤونِِهم

دّ   على وأل نفِسن ا لها نُريدُهُ  ال ما في االنِزالقِ  اء   ح  رُ  وإِنَّنا. س و   ِمن مميَّزةً  كوكبةً  بُكم ن فخ 

أيِ  الِعلمِ  أ هلِ  طنِن ا في والرَّ  ت رت احُ  النَّاس   ي جعلُ  ما السَّامية الوطنيَّةِ  من فل ُكم. العزيزِ  و 

أيُِكم إلى لُكم. السَِّديدِ  ر  اعفًا الش كرُ  و  طنِ  وبِاسمِ  الحكمة بِاسمِ  ُمض   وإيَّاكم ن بذُلُ  الَّذي الو 

بِيِلهِ  في حسب الُجُهود   ال س  األ رواح   الُمه ج   ب لْ  و   .إِلصغائُِكم وُشكًرا لُبنانُ  ف ْلي ِعِش . و 

 

 

         

 

 


