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أرحُب بالحضور الكريم فردًا فردًا مستيمًة كممتي بالتعبير عن فرحي وسروري بإقامة ىذا المقاء في 
 قضاء الشوف، وتحديدًا في بمدة دير القمر العريقة.

 

 ، خمُس سنوات تفصمنا عن مئوية تأسيس لبنان الكبير.9102 - 0291

في طور تأسيس وطن، خمٌس وتسعون سنة مضت وما  زلنا خمٌس وتسعون سنة مضت وما
دون أن نغفل اإلنجازات التي تمت بناء وتثبيت دولة القانون والمؤسسات، متعثرين زلنا نحاول 

في عيد الرئيس فؤاد شياب أب المؤسسات وما سبقيا من تمييدات إبان عيد الرئيس كميل 
 وطن. Brouillonفنحن بكل بساطة نعيش في ما يشبو مسودة وطن شمعون. 

 عم بحممك يا حمم يا لبنان....

 إال باألحالم؟ الى متى ال أستطيع أن ألتقي وطني كما أحّبو وأريده

 وطني وطن العزة والكرامة والعنفوان،

 وطن العيش المشترك والشراكة وحضارة المحبة وتقّبل اآلخر،

 طن اإلنسان.وطن البحبوحة والعيش الكريم والرخاء، وطن اإلعتدال واإلنفتاح، و 

 ماذا صنعت أيدينا؟

 داء والنمط السياسي المتبع في ىذا البمد؟ألالى أين أودى بنا ا

 مباالتنا كمواطنين؟ النا تالى أين قاد

المسؤولية تقع عمى عاتقنا جميعًا دون إستثناء، من المواطن العادي الى أرفع مقام سياسي في 
 الجميورية.

 الوطن، كٌل عمى طريقتو.الكل مسؤول ومقّصر في حق ىذا 
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لنكون لبنانيين يجب أن نستحق لبنانيتنا ونعمل جاىدين يدًا واحدة لمحفاظ عمى ىويتنا وصون 
 وطننا.

رغم إنتياء الحرب، لم ننعم بدولٍة قادرٍة عمى تحرير مواطنييا من الخوف والعوز، دولة قادرة عمى 
آمنة مستقرة، ترعى وتحضن أبناءىا دون تأمين الحماية من التيديد والمرض وتوفير بيئة حاضنة 

 تمييز.

نتمائنا الوحيد لمبنان.  ال خالص لنا بتاتًا إال بوالئنا المطمق وا 

ال بصيص نور إال بتماسك وتضامن وتعاضد مجتمعنا المبناني عمى إختالف طوائفو وتعدد 
 مذاىبو.

يجب  .نواة تأسيس وبناء األوطانوال أمل إال بالتنشئة الوطنية والمواطنة الصالحة المتين تشكالن 
 العمل عمى إعداد وتربية أجيال تعي تمامًا حقوقيا وواجباتيا من خالل تعميق القّيم والمفاىيم.

عمى كل مواطن أن يكون العين الساىرة والحريصة عمى وطنو، عمى كل مواطن عميو أن يكون 
 ة حضارية راقية.متيقظًا، مدركًا ومتفاعاًل مع ما يدور من حولو بأساليب الئق

متكن محاسبة دقيقة عممية موضوعية فُصّناع القرار، لكن  نعم واجبنا كمواطنين المحاسبة ومساءلة
 وغير عشوائية.

ولكي ال يحاسبنا التاريخ بدورنا وال تمومنا األجيال الصاعدة الواعدة عمى تقصيرنا وتمكئنا، آن 
حترامو بعيدًا عن الطائفية المدمرة األوان لنعمل سويًا يدًا بيد عمى تعزيز ثقافة  تقّبل اآلخر وا 

 .والقاتمة

لنمتِق معًا عمى تعزيز ثقافة التخطيط والعمل واإلنتاج لدى شبابنا، وعمى تفعيل التنمية كٌل حسب 
موقعو، فالتنمية حق من حقوق اإلنسان، شرط أن يكون معياري الكفاءة والنزاىة الواسطة الوحيدة 

 .التي يحتاجيا شبابنا
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نطالب بتعزيز إحترام حقوق اإلنسان، وبتمكين قدرات المرأة، نطالب باإلنماء المتوازن لخمق فرص 
عمل وتثبيت المواطن بأرضو وكفالة حقّنا بالعيش بكرامة في بمدنا، رافضين تصدير فمذات أكبادنا 

 الى أصقاع الدنيا، باحثين عن لقمة العيش واألمان.

سسات وتنشيطيا وتطبيق القوانين مؤ الضائعة، نطالب بتفعيل دور ال ولكي ال يبَق لبنان بمد الفرص
 وتحديثيا، رافضين التمديد والفراغ...

 كفانا لعبًا بمصير شعبنا وشبابنا، أصبحنا أضحوكة أمام الرأي العام العالمي...

وبالعودة الى موضوع اليوم لقاء الشوف حول اإلنماء، نؤكد عمى ضرورة ووجوب أن تخمق كل 
عداد دراسةبمد  بة جيازًا متخصصًا أو عمى األقل أن تتعاقد مع مؤسسات تساعد عمى إرشاد وا 

جدوى إقتصادية لمشاريع إنمائية، وبالتالي تكون البمديات عمى جيوزية تامة لتقديم الطمبات 
والمشاركة في البرامج في الفترات الزمنية المحددة واإلفادة من المنح المتوفرة لتمويل المشاريع 

 اإلنمائية.

ستباق ألوضاع قد تستجد، وىي أيضًا إمتالك وسائل عمل وميارات.  البمدية خطة تنموية، وا 

يجاد أنواع وظائف  ونحن ىنا نرفع الصوت الى ضرورة وحاجة البمديات الى تحديث المالك، وا 
 جديدة مرتبطة بالدور اإلنمائي الموكل ليا، ألن من أبرز الصعوبات وما أكثرىا عدم تناسب

 الميمات المطموبة منيا عمى الصعيد اإلنمائي. عالييكمية اإلدارية الحالية لمبمديات م

إن معظم البمديات ما زالت تعمل وتخطط عمى المدى القصير، وذلك إما بسبب الكّم اليائل من 
ما ألن المشاريع القصيرة المد ى المسؤوليات والميام الممقاة عمى عاتقيا منذ تولييا المسؤولية، وا 

ر لممسؤولين، أو إلفتقارىا القدرة التقنية لصياغة إستراتيجيات مستقبمية بتوّفر مردودًا إنتخابيًا أك
قتصار العمل عمى الدور  وخطٍط إنمائية شاممة، مما يؤدي الى عدم التوسع في الدور التنموي وا 

 الخدماتي.

اني إحصائي لواقع ولكن حرصًا عمى فعالية وجدوى التخطيط، من الضروري إجراء مسٍح ميد
النطاق البمدي الديمغرافي واإلجتماعي واإلقتصادي، ولممشاكل والحاجات والموارد المتوفرة في 
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المنطقة، المعطيات اإلحصائية تساعد المجمس البمدي عمى إتخاذ قرارات تتناسب وحاجات 
لبعيد وىذا ىو المواطنين، والدراسات اإلحصائية العممية تساعد في عممية التخطيط عمى المدى ا

 األىم.

نالحظ لألسف أحيانًا أن التوجو غالبًا في العمل البمدي نحو مشاريع متفرقة غير مترابطة وغير 
متكاممة، ويعود أحد األسباب أن ميمات موظفي البمدية محددة بأدوار ال عالقة ليا بالمشاريع 

 البمدي.اإلنمائية، في حين أن أعضاء المجمس البمدي غير متفرغين لمعمل 

وفي ظل ىذا الدور اإلنمائي، تحاول المؤسسات المانحة إطالق برامج ومشاريع والسّعي الى 
تنفيذىا من خالل البمديات، ولكنيا تواجو صعابًا جمة منيا محدودية البمدية في تنفيذ ىذه المشاريع 

البنى  ومتابعتيا، وصعوبة قدرتيا عمى تحديد المشاريع اإلنمائية، إذ أن التوجو يذىب أكثر نحو
التحتية كإنشاء المالعب أو شّق الطرق، أو إقامة جدران دعم، بدل إعتماد مشاريع يمكن أن 

يجاد وخمق فرص عمل وتحقيق نمو إجتماعي إقتصادي وتثبيت المواطن في إلتشكل أرضية 
أرضو والعمل عمى عودة الميجرين والنازحين، ومحاولة ربط المغتربين والمستثمرين بأرضيم الى 

 الك.نما ى

وعمى صعيد آخر، أننا نشّدد دومًا عمى أىمية عالقة البمديات بالمواطنين والجمعيات المحمية 
 ومؤسسات المجتمع المدني.

 والسؤال يطرح نفسو ىنا:

لماذا ضرورة إشراك المجتمع األىمي والمدني طالما جرت إنتخابات أفرزت مجمسًا بمديًا يمثل الرأي 
دارتيا؟العام وييتم في شؤون الناس   وا 

لو تم إنتخاب أفضل  .إن المشاركة تؤمن التواصل الضروري بين المجمس البمدي والمواطنين أواًل:
مجمس بمدي، ال يمبث أن ينفصل عن المواطنين إذا لم يكن ىناك آلية مستمرة وتشاور دائم، 

مشاركة ويصبح لممجمس البمدي توجيًا وتفكيرًا منفصمين عن ىموم المواطن. المشاركة وخاصة 
لممواطنين إذا جاز التعبير لتصحيح المسار ولتحديد  فتاء الدائم "ت" اإلسالشباب ىي نوع من 

  األولويات وتوجيو العمل البمدي.
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 وال بد من وضع آليات مشاركة وُأطرًا تسمح بإشراك المواطنين في مختمف المشاريع البمدية.

الممكن أن تقوم بيا البمدية منفردة، لذلك من ير غال تنتيي ومن  اتالمشاريع اإلنمائية والحاج
الضروري التعاون مع الجمعيات األىمية وجميع العناصر الفاعمة في المجتمع الذين لدييم التجربة 

ماء الفعمي لدى المواطنين ويتم بناء عالقة تعاون تويتمتعون بالخبرة والمعرفة ويتحقق بالتالي اإلن
 .وثيقة بينيم وبين السمطة المحمية

إن المشاركة األىمية تعزز المبادىء التي توجو العمل البمدي ومنيا توطيد الروابط  ثانيًا:
طالق العجمة اإلقتصادية وتطوير المشاريع اإلنمائية.  اإلجتماعية وتفعيل العمل الديموقراطي، وا 

اعمو مع آلية العمل البمدي، وبالتالي فإن تجاوبو ومشاركتو وتف فيإن المواطن ىو طرف  ثالثًا:
القرارات والسياسات المحمية وطرح المالحظات واإلنتقادات والمطالب ضرورة ممّحة إلنجاح العمل 

 البمدي.

عقد شراكة بين البمدية والمواطنين، فإذا  ىون العمل البمدي إوكما يقول أحد رؤوساء البمديات: " 
      ".  أّخل أي طرٍف بواجباتو ال ينجح العمل

 ئيسي في عممية التنمية اإلنسان.ويبقى المحور الر 

إن المواطن ىو محرك الحياة في مجتمعو ومنظميا وقائدىا ومطورىا ومجددىا، وىدف التنمية ىو 
 تنمية اإلنسان في المجتمع في كافة المجاالت اإلقتصادية، اإلجتماعية، الفكرية، العممية والثقافية.

 وأهلل وّلي التوفيق.

          


