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 من دون الالمركزية اإلدارية...  إدارة مهترئة وستبقى
 

 تشتييد  غرق فعندما يستت ؟ مئات الماليين من الدوالرات  ناهزتأن كلفة تشييد جسر أنطلياس أو الدورة  هل نعرف
من وإلى بيروت متدة ستاعة إلتى     علينا أن نأخذ بعين اإلعتبار تأخر المواطنين ذهابًا وأيابًا، سنة ونصف  حوالي

تكلفة عالية جدًا بسبب اإلستهالك اإلضافي في المحروقات وتعطيل ستاعات  الون فتكعمل يوميًا ، من دوام الساعتين 
وبعملية حسابية بسيطة فإن الخسارة ال تقل عن المليون دوالر يوميًا ، أما في البالد الراقية فإن عملية . عمل وإنتاج 

من دون خلق أزمة سير ، وأن معظتم أجتزاء   بالحد األقصى ستلزم أكثر من مدة ثالثة أشهر تل ال بناء جسر مماث
فتأين هتي الدولتة    . وبيد عاملة كثيفة يك عن العمل لياًل نهارًا ، ناه ركيبعن مكان الت بعيدبنى في مكان الجسر ُت

 ؟اللبنانية مما يجب أن يكون 
 

هو أفضل ما يمكتن أن  الذي قدمنا  دارة اللبنانية ، وإن يكن المثال المشار اإل ضمنههذا نموذج عن األفق الذي تعمل 
ال ستيما العقاريتة منهتا    وفلن نذهب إلى دوائر األحوال الشخصية وال إلى الدوائر المالية ، تقوم به اإلدارة الحالية 

 ...مرورًا بالميكانيك وسواها 
 

والمواطن على حٍد سواء مع احترامنا لمتن ال يتزال صتامدًا     فالموظهنية ذبعد أن انتشر سّم الفساد اإلداري في 
اتجا  الالمركزية اإلدارية فإننا مقبلون على نمتوذج  في فإذا لم نتوجه بخطى سريعة وثابتة ، ويقاوم هذا السّم القاتل 

 .اليونان التي تتقدمنا أصاًل بأشواط في مجال اإلدارة العامة رغم اإلفالس المالي الذي يتهددها 
 

كل قريتة أو متا   إنشاء فروع لإلدارة في ك ًأيتصور البعض خط فقط كماالالمركزية اإلدارية التي نتكلم عنها ليست 
 ...سوا  

 
، المنشودة هي المبنية على أساس مجالس منتخبة يكون إطارها القضاء اإلداري بالحد األقصى فالالمركزية اإلدارية 

باإلضافة إلى منتدوبين عتن   تتألف هذ  المجالس في كل إتحاد من مجلسين أول تنفيذي يشارك فيه رؤساء البلديات و
وتتضمن صالحياته التشريع في قضايا األحوال الشخصتية  القضاء  ناخبوتشريعي ينتخبه  وآخرالمهن المتخصصة ، 

٪ متن   07هذ  الضتريبة بنستبة   طة المركزية وصواًل إلى آلية فرض الضرائب داخل القضاء بحيث تتقاسم السل، 
٪ من مجمل هذ  الضريبة وتسّمى ضترائب إتحاديتة أو    07التي تسّمى ضرائب حكومية والعامة مجمل الضرائب 

 ."   Local Taxes"محلية 
 

ت ويكون لكل مجلس إتحادي الحّق في التشريع في العديد من القضايا منها األحوال الشخصية واإلقتصاد واإلتصتاال 
والعمل والصناعة والزراعة وصالحيات كامل الوزارات باستثناء قضايا األمن والقضاء وعالقات الدولة الخارجيتة  

 .وكل القضايا التي تدخل في سياسة الحكومة غير اإلنمائية 
 

اب مجلتس  فإذا فشلت اإلدارة المنتخبة داخل اإلتحاد كان على الناخبين أن يغيروا في اإلدارة اإلتحادية عبتر انتخت  
الموظفين في اإلتحاد الذي ال يجتوز   القدرة على محاسبةبديل في اإلنتخابات المحلية المقبلة ، باإلضافة إلى  إتحادي

قيمتة  تتضتاءل فيته   تسديد الضرائب والرسوم عن المكلفين فيه وكل إتحاد يمتنع . أن يتمتع بحصانة من المالحقة 
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ال ُتحرم ف، اق على الخدمات تالضريبة ترتفع نسبة اإلنف فيته  مكلفون الوكل إتحاد يسدد ، خدمات الاق على تاإلنف
بناء جستر   غرقوال تتحمل منطقة نفايات منطقة أخرى وال يست، منطقة من الخدمات إذا امتنعت أخرى عن التسديد 

الوقتت   المرور بكل إدارات الدولة للدراسة والمصادقة وإلى ما هنالك من سبل لتضتييع سنوات من اإلجراءات بعد 
 ...ان المواطنتوحرمالمرفق العام اق ترهوإ
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