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افِتتاحية

ملاذا ال�ساد�سة؟

يف خ�صم �لتحوالت �لتي يعي�صها �لعامل �لعربي، �لتي جاءت يف معظمها تعبريً� عن �لرف�س 

دولة  وترهل  �لقانون  حكم  وغياب  و�لف�صاد  �ال�صتبد�د  على  �لقائمة  �حلكم  لنماذج  �ل�صعبي 

�ملوؤ�ص�صات، تنطلق من بريوت جملة ال�ساد�سة لتو�كب �صرخة �لتغيري وبناء �لدولة و�حلفاظ على 

�ملال �لعام �ملتناغم �صد�ها يف ف�صاء�ت هذ� �لعامل. لكن ال�ساد�سة لن تكون �صرخة، بل �صتكون 

و�القت�صادية  �ملالية  �لثقافة  يف  جتديد  حلركة  و�أد�ًة  بحثية،  ون�صو�صًا  هادئًا  عقالنيًا  خطابًا 

و�الإد�رية، على �لرغم من حملها �الأهد�ف نف�صها �لتي تعرب عنها حتوالت �ل�صارع �لعربي.

�ل�صاحة  ت�صهده  ما  اقة على  �صبَّ كانت  لها  �الإعد�د  �ملجلة ومر�حل  �إطالق  �أن فكرة  �صحيح 

�لعربي،  �ل�صارع  تلتقي مع نب�س  �لبد�ية  لها منذ  ُر�صمت  �لتي  �الأهد�ف  �أن  �ليوم، غري  �لعربية 

وتعرِبّ عن تز�يد �حلاجة �إىل جعل �صوؤون �إد�رة �لدولة و�ملال �لعام من �أولويات �هتمام �لنخب 

�لفكرية و�لعلمية و�ملهنية يف جمتمعاتنا، وبخا�صٍة �أن �أي م�صرية دميقر�طية، و�أي ممار�صة كفَية 

وعادلة و�إن�صانية لل�صلطة �لعامة، تبد�أ ببناء �لدولة وموؤ�ص�صاتها وبح�صن �إد�رة �ملال �لعام، وهذ� 

ما  وتزويدها  �لب�صرية  �ملهار�ت  وتطوير  ��صتقطاب  وباآليات  �ملعتمدة،  بال�صيا�صات  يرتبط  حتمًا 

يلزم لكي تغدو قادرة على مو�جهة �لتحديات و��صت�صر�ف �لتحوالت و�لتخطيط للم�صتقبل، وهو 

ما يعمل معهد با�صل فليحان �ملايل و�القت�صادي على حتقيقه.  

يت�صاءل �لبع�س عن معنى ال�ساد�سة وعن داللة هذه �لت�صمية. ويف �حلقيقة �أن قطاع �لعمل 

�لبحثي، �صو�ء على م�صتوى �ملوؤ�ص�صات �لبحثية ومر�كز �لدر��صات، �أم على م�صتوى عمل �لباحثني 

و�خلرب�ء �الأفر�د و�الأ�صاتذة �جلامعيني، يوؤدي دورً� مهمًا يف �صنع �لقر�ر، كونه ي�صاهم م�صاهمة 

جدية وموؤثرة يف �إنتاج �ملعرفة ويف حتديد �خليار�ت، وبالتايل يف و�صع �ل�صيا�صات �لعامة، من هنا 

ُيفرت�س بهذ� �لقطاع �أن ميثل �ل�صلطة �ل�صاد�صة، بعد �ل�صلطات �لت�صريعية و�لتنفيذية و�لق�صائية 

ك�صلطات رئي�صية يف �أي دولة حديثة، وبعدما فر�س �الإعالم نف�صه ك�صلطة ر�بعة وفر�س �ملجتمع 
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�ملدين نف�صه ك�صلطة خام�صة؛ فمجتمع �ملعرفة، وبالتايل قطاع �لبحث و�لن�صر ومر�كز �لدر��صات 

و�لدوريات �لبحثية، تفر�س نف�صها ك�صلطة �صاد�صة يف �أي جمتمع. من هنا ُولدت ال�ساد�سة.

بعيد،  �أو  �ل�صلة، من قريب  و�مللفات ذ�ت  �لق�صايا  �أ�صا�صًا بطرح ومعاجلة  ال�ساد�سة  تهتم 

تفر�صه  �أمٌر  هو  �لدولة  وبناء  �لعام  �ملال  جمايل  بني  �جلمع  وهذ�  �لدولة.  وبناء  �لعام  باملال 

�لظروف �ملو�صوعية، نظرً� �إىل ��صتحالة �إمكان �لف�صل بني �لرت�صيد يف �إنفاق �ملال �لعام وبني  

بناء وحتديث موؤ�ص�صات �لدولة و�أنظمتها عمومًا.

للدر��صات  �لو��صح  �لنق�س  منها  كهذه،  جملة  لتخ�صي�س  جوهرية  �أ�صباب  عدة  تربز 

و�حلو�ر�ت و�الأن�صطة �ملعنية بهذين �ملجالني يف لبنان و�لبلد�ن �لعربية. مع �لعلم �أن �لتخ�ص�س 

�لتد�خل  نفي  ��صتحالة  �إىل  �الأخرى،  نظرً�  و�لقطاعات  �ملو�صوعات  كليًا عن  يعني �النقطاع  ال 

�ل�صببي و�لعالئقي بني قطاعات ومو�صوعات خمتلفة.

و�إذ� كانت ال�ساد�سة �صُتعنى بالو�صع �للبناين كد�ئرة �هتمام �أوىل على هذ� �ل�صعيد، فاإن 

د�ئرة �الهتمام �الأو�صع �صتكون ق�صايا �ملال �لعام وبناء �لدولة يف �لبلد�ن �لعربية، مع �صرورة 

�أو �ل�صلبي، يف  �أو لفهم تاأثريها، �الإيجابي  �أي�صًا لالإفادة منها  �إلقاء �ل�صوء على جتارب عاملية 

جتاربنا �أحيانًا.

تطمح ال�ساد�سة �إىل تاأ�صي�س �صبكة و��صعة من �لعالقات مع باحثني و�أكادمييني وكتاب وخرب�ء 

يف �لعلوم �الجتماعية بوجه عام ويف �القت�صاد و�ملالية و�الإد�رة و�لقانون بوجه خا�س. وترحب 

�أي�صًا بالباحثني �ل�صبان و�ل�صابات، �ملهتمني بن�صر �أعمالهم �لبحثية �لر�قية وبامل�صاهمة  �ملجلة 

يف مناق�صة �لق�صايا �لعامة مبو�صوعية وِجد. �إىل جانب ترحيبها مب�صاهمات �ملهنيني �ملحرتفني 

و�الأكفاء، �لذين يعاي�صون �مللفات و�مل�صكالت �ملطروحة للبحث يف عملهم �ليومي.

ومن خالل تغطية �ملجلة ق�صايا �ملال �لعام و�لتحديث �الإد�ري و�لقانوين و�ملوؤ�ص�صي وغريها 

من �لق�صايا ذ�ت �ل�صلة، فهي ميكن �أن تلبي حاجة وتكون حمط �هتمام لكل من �صناع �لقر�ر 

و�لطالب  و�خلرب�ء  و�الأكادمييني  و�لباحثني  و�لقانونيني  و�الإد�ريني  و�القت�صاديني  و�ل�صيا�صيني 

ذوي �ل�صاأن، �لذين ميثلون جميعًا �صريحة و��صعة وموؤثرة يف �لدولة و�ملجتمع.

يتناول �لعدد �الأول هذ� جمموعة مو�صوعات، �أولها مو�صوع �الأمالك �لعامة يف لبنان، وهو 

مو�صوع يحمل �لكثري من �مل�صكالت �لتي رمبا ال تعرفها بلد�ن �أخرى، وهي م�صكالت ال تتوقف عند 

افِتتاحية
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�صوء �إد�رة هذ� �لقطاع وح�صب بل ميتد �إىل �لقدر �لكبري من �لتعديات �لتي �أ�صابت هذ� �لقطاع 

�أهلية ��صتبيح  يف لبنان يف ظل عقد ون�صف �لعقد من �ل�صنني �لتي �صهد لبنان خاللها حروبًا 

�ملجلة  تطرقت  وقد  �لبحرية.  �الأمالك  وبخا�صة  �لعامة،  �الأمالك  ذلك  يف  مبا  �صيء  كل  فيها 

�لذي �صّم خم�س �أور�ق �صارك يف �إعد�دها نخبة من �لباحثني  �إىل هذه �مل�صكلة يف “�ملحور”، 

و�خلرب�ء. ثم يتناول �لعدد در��صتني منف�صلتني، �إحد�هما تعالج مو�صوع �الإطار �لقانوين ملكافحة 

تبيي�س �الأمو�ل يف لبنان، و�الأخرى تعالج مو�صوع عالقة �لنمو �القت�صادي بالتنمية �ملالية وفق 

�أبو�ب ر�صدية،  �أي�صًا جمموعة  �لعدد  ويقدم  �ل�صائدة.  �لنيو-ليرب�لية  للمقاربة  مقاربة مغايرة 

�أبرزها باب “موؤ�صر�ت لبنانية”، �لذي ير�صد تطور موؤ�صر�ت �أهم �لقطاعات �ملالية �لعامة �أو 

�القت�صادية يف لبنان، بحيث يعالج يف هذ� �لعدد �لزيادة �لتي ت�صهدها فاتورة �لرو�تب و�الأجور 

“�جتاهات �قت�صادية عاملية” �لذي حتاول �ملجلة من خالله  يف �لقطاع �لعام يف لبنان؛ وباب 

ر�صد �أهم �لتحوالت �لتي ي�صهدها �القت�صاد �لعاملي. وهو يتناول يف هذ� �لعدد �أزمة �رتفاع �أ�صعار 

�ملو�د �لغذ�ئية يف �لعامل و�أ�صبابها و�لنتائج �ملحتملة لها؛ و�أخريً� باب ت�صريعات �لذي ير�صد �أهم 

�لقو�نني و�لت�صريعات �ل�صادرة �أو م�صاريع �لقو�نني �ملطروحة يف لبنان خالل ثالثة �أ�صهر، ف�صاًل 

عن تقدمي مر�جعات لبع�س �لكتب �ل�صادرة حديثًا.

�لباحثني  �أكرب عدد من  و�لتحاور بني  �لتو��صل  �ملجلة يف مد ج�صور  تنجح هذه  �أن  نتمنى 

�إ�صالُحها وحتديثها  معًا يف ق�صايًا وطنية  �لتفكري  �أجل  و�لقر�ء من  �لقر�ر  و�صناع  و�خلرب�ء 

من م�صوؤولية �جلميع.

ملياء املبي�س ب�ساط

وفــار�س اأبي �سعب

لمياء المبيض بساط  وفارس أبي صعب
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البعد القانوني لألمالك العامة في لبنان

إيلي معلوف
قاٍض في ديوان المحاسبة - بيروت

ظهرت �أهمية �مللكية �لعامة منذ ن�صاأة �لدولة، �لتي �صعت المتالك عقار�ت ت�صاعدها على تنفيذ 

مهماتها، فاأ�صفت حماية قانونية على �أمالكها معتمدًة يف ذلك و�صائل تختلف عما �عتمدته يف �مللكية 

�خلا�صة باالأفر�د.

�إال �أن �لقو�نني �لو�صعية ملختلف �لدول مل ت�صتِو يف مقاربة وتنظيم �الأمالك �لعقارية عمومًا، �أو يف 

مدى ملكية �الأفر�د جزءً� منها �أو يف عائد�تها على �لدولة �أو ماهية �حلقوق عليها.

ال �صك يف �أن �عتناق �أحد �لنظامني �لر�أ�صمايل �أو �ال�صرت�كي هو �أهم �أ�صباب �ختالف ت�صريعات 

�لدول �ملت�صمنة قو�عد �مللكية �لعقارية فيها.

�أبرزت �لقو�نني نوعني رئي�صني من �أمالك �لدولة نتيجة  ويف لبنان، �ملتاأثر بالنظام �لر�أ�صمايل، 

تخ�صي�س ووجهة ��صتعمال �مللك، وهما ملك �لدولة �لعام وملك �لدولة �خلا�س، ويتبع هذ� �لتق�صيم 

�ختالف درجة �حلماية لكل نوع منهما وطريقة حتديده و�إد�رته.

�إن �إي�صاح �لنطاق �لقانوين لكٍل من �لنوعني ي�صتوجب �الإحاطة بجميع �لقو�نني �ملتعاقبة منذ ما قبل 

�النتد�ب �لفرن�صي، الأن بع�س �أحكام �لقو�نني �لعثمانية �لتي كانت �صائدة يف حينه ال تز�ل تلقى تطبيقًا 

�حتياطيًا على �حلاالت �لر�هنة، وذلك ب�صبب �الإحالة �إليها يف �لقو�نني �لو�صعية كم�صادر قانونية تطبق 

عند �نتفاء تعار�صها مع �الأحكام �حلالية �مل�صاغة من قبل �لدولة 

�للبنانية �أو �ملو�صوعة يف ظل �النتد�ب �لفرن�صي، مع �الإ�صارة �إىل �أن 

هذه �الأخرية، �لتي �صدرت بقر�ر�ت من �ملفو�س �ل�صامي �لفرن�صي، 

متّثل �جلزء �الأ�صا�صي من �الأحكام �ملرعية �الإجر�ء يف هذ� �الإطار، 

بدءً� بالقر�ر رقم s/144 تاريخ 1925/6/10 ) �الأمالك �لعامة( 

�ملنقولة( مرورً�  �لدولة �خل�صو�صية غري  �أمالك  وبيع  )�إد�رة  تاريخ 1926/5/25  رقم 275  و�لقر�ر 

بقانون �مللكية �لعقارية �ل�صادر بالقر�ر رقم 3339 تاريخ 1930/11/12 وبالقر�ر�ت رقم 186 و188 

و189 تاريخ 1926/3/15.

وبذلك نلحظ �أن �حلركة �لت�صريعية �للبنانية يف هذ� �ملو�صوع قا�صرة على بع�س �لن�صو�س و�أهمها 

قانون �لغابات �ل�صادر بتاريخ 1949/1/7.

��صتنادً� �ىل ما تقدم �صنعر�س تباعًا �الأطر �لقانونية �بتد�ًء بالقو�نني �لعثمانية و�صواًل �إىل �لقو�نني 

�لو�صعية، م�صريين باقت�صاب �إىل بع�س �إ�صكاليات هذه �لن�صو�س.

اإن قاعدة عدم جواز الت�سرف بامللك

العام ال تنفي اإمكان الرتخي�س ببع�س احلقوق عليه، 

ولكن �سرط اأن يتم ذلك دون امل�سا�س بتخ�سي�س 

العقار لال�ستعمال العام
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اأواًل: القوانني العثمانية

تلقى بع�س قو�عد هذه �لقو�نني تطبيقًا ر�صميًا – كما ذكرنا - عند �نتفاء �لن�س �لو�صعي، وهي 

متّثل �أي�صًا و�صيلة لفهم وتف�صري بع�س �لغمو�س يف �لقو�نني �لو�صعية، وذلك �صندً� �إىل �ملادة 270 من 

قانون �مللكية �لعقارية �لتي تن�س على �أنه:

و�الإر�د�ت  �لقو�نني  مفعول  يبطل  نافذً�،  �لقر�ر  هذ�  فيه  ي�صبح  �لذي  �لتاريخ  من  �عتبارً�   ...“
�لقانون  �أحكام  �خل�صو�س  وعلى  �ملحلية،  و�لقر�ر�ت  �ل�صامي  �ملفو�س  وقر�ر�ت  و�الأنظمة  �ل�صنية 

�لعقاري، و�أحكام �ملجلة، و�صائر �لقو�نني �لتابعة، يف كل �مل�صائل �ملن�صو�س عنها بهذ� �لقر�ر”.

و��صتنادً� �إىل هذه �ملادة و�إىل �ملادة 1106 من قانون �ملوجبات و�لعقود �ألغيت �الأحكام �لتي ال تتفق 

مع �لقو�نني �حلالية. 

من متحي�س �لقو�نني �لعثمانية ال تظهر �لتفرقة ب�صورة و��صحة بني �مللك �لعام و�مللك �خلا�س 

�أن �ل�صلطنة �لعثمانية كانت ت�صفي حماية على �الأمالك  وفقًا ملا هو متعارف عليه حاليًا، �إمنا يظهر 

�أي �لتي يرتك لالأهايل ��صتعمالها دون �حلد من حقوق �الآخرين  �لعامة وت�صميها �الأر��صي �ملرتوكة، 

)�ملادة 1271 من جملة �الأحكام �لعدلية(.

وقد ق�ّصم قانون �الأر��صي �لعثماين �ل�صادر �صنة  1274 هـ )نحو 1857م( �الأر��صي �ملرتوكة �إىل فئتني:

�لعامة  �لنا�س ��صتعمااًل عامًا، كالطرق و�ل�صاحات  �الأر��صي �ملرتوكة �ملحمية، وهي �ملباحة لكل 

و�أماكن �لعبادة.

�الأر��صي �ملرتوكة �ملرفقة، وهي خم�ص�صة ال�صتعمال جمموعة معينة من �الأهايل كعموم �أهايل 

قرية معينة، وهي �الأحر��س و�ملر�عي و�لبيادر و�لطرقات �خلا�صة.

تاأثرً� بهذه �الأحكام ظلت عبار�ت عثمانية تظهر يف �ل�صجل �لعقاري كنوع �صرعي للملك �أو كت�صمية 

ملنطقة معينة مثل “�لبلطة لق” �أو “جفتلك”.

ثانياً: القرار رقم s/144  تاريخ 1925/6/10 )االأمالك العامة(

1- تعريف االأمالك العامة وقوامها

متّيز �لقر�ر 1925/144 بو�صع تعريف لالأمالك �لعامة لتمييزها عن �الأمالك �خلا�صة معتمدً� 

على معيار تخ�صي�س �الأمو�ل بح�صب طبيعتها ال�صتعمال �جلميع �أو ال�صتعمال م�صلحة عمومية، وم�صفيًا 

عليها حماية متثلت بعدم �إمكان بيعها �أو �كت�صاب ملكيتها مبرور �لزمن.

بعد ذلك عّدد �لقانون من �الأمالك �لعامة ما يلي:

�صاطئ �لبحر حتى �أبعد م�صافة ي�صل �إليها �ملوج يف �ل�صتاء و�صطوط �لرمل و�حل�صى. 

�لغدر�ن و�لبحري�ت �ملاحلة �ملت�صلة ر�أ�صًا بالبحر.

.

.

.

.

البعد القانوني لألمالك العامة في لبنان
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حالة  يف  �جلارية  مياهها  �رتفاع  بخط  �ملعينة  حدودها  �صمن  كانت  نوع  �أي  من  �ملياه  جماري 

�متالئها قبل في�صانها. 

�ملياه �جلارية حتت �الأر�س و�لينابيع من �أي نوع كانت. 

�لكائنة على طول جماريها و�لتي متكن من  �أي �لقطعة من �الأر�س  كامل �صفاف جماري �ملياه، 

�ل�صهر عليها وتنظيفها و�ملحافظة عليها. 

�ملياه  �إليه  �أعلى ما ت�صل  �لبحري�ت و�لغدر�ن و�لبحر�ت �صمن حدودها �ملعينة مبوجب م�صتوى 

قبل في�صانها.

�ل�صالالت �ل�صاحلة لتوليد قوة حمركة. 

�أقنية �ملالحة وطرقاتها �لتي ت�صحب منها �ملر�كب يف جمر�ها و�أقنية �لري و�لتجفيف و�لتقطري 

تو�بع  وكذلك  �لعمومية  للم�صلحة  من�صاأة  �لقناطر  تلك  تكون  �ملاء حني  وقناطر  وكامل �صفافها 

هذه �الإن�صاء�ت.

�ل�صدود �لبحرية �أو �لنهرية و�الأ�صالك �لتلغر�فية على �ل�صو�طئ )�ل�صيمافور( و�إن�صاء�ت �لتنوير 

�أو �لعالمات �لبحرية وتو�بعها. 

�خلطوط �لتلغر�فية و�لتلفونية وتو�بعها �لتي ت�صتثمرها م�صلحة عمومية. 

�إن�صاء�ت �لتح�صني و�ملر�كز �حلربية �أو �ملر�كز �لع�صكرية. 

 �لطرقات و�ل�صو�رع و�ملمار و�خلطوط وو�صائل �ملو��صالت.

�ل�صكك �حلديد و�لرت�مو�ي وتو�بعها.

 �ملر�فئ و�لفر�س �لبحرية و�خللجان. 

�الإن�صاء�ت �مل�صيدة للمنفعة �لعمومية وال�صتخد�م �لقوى �ملائية ونقل �لقوة �لكهربائية.

2- حتديد امللك العام

�أورد �لقانون �أحكامًا خا�صة بتحديد �مللك �لعام، فذكر �أنها بلدية �أو وطنية بح�صب تخ�صي�صها 

للمنفعة �لبلدية �أو �لوطنية، ثم �أ�صاف �آلية تاأليف �للجنة �خلا�صة بالتحديد و�صري �لعمل لديها و�صبل 

�إ�صهار قر�ر �لتحديد وتثبيته.

�جلدير بالذكر �أن �أعمال �لتحديد و�لتحرير وقو�عد �لقيد يف �ل�صجل �لعقاري 

وتعديالتها،   1926/3/15 تاريخ  و189  و188   186 رقم  �لقر�ر�ت  يف  حمددة 

ومبقت�صاها عند �صم �لعقار �إىل �مللك �لعام تلغى �صحيفته �لعقارية.

3- الت�سرفات اجلائزة على امللك العام

�إن قاعدة عدم جو�ز �لت�صرف بامللك �لعام ال تنفي �إمكان �لرتخي�س ببع�س �حلقوق عليه، ولكن 

�أقّره �لقر�ر رقم  �أن يتم ذلك دون �مل�صا�س بتخ�صي�س �لعقار لال�صتعمال �لعام، ومن ذلك ما  �صرط 

1925/144 يف �ملادة 14 لناحية �إمكان �لرتخي�س “ب�صفة موؤقتة قابلة لالإلغاء ومقابل ر�صم ما باإ�صغال 

قطعة من �الأمالك �لعمومية �إ�صغااًل �صخ�صيًا مانعًا وال �صّيما �إذ� كانت �مل�صاألة تتعلق مب�صروع ما.

تكون  �ملوؤقت فال  باالإ�صغال  �الإجازة  و�أما   كم�صلحة عمومية؛ 
ً
ُمن�صاأ كان  �إذ�  �متيازً�  �مل�صروع  ُيَعد 

مل�صلحة عمومية.

ال�سمة االأ�سا�سية التي تك�سب امللك

�سفته العامة هي التخ�سي�س واال�ستعمال 

الفعلي للمنفعة العامة، وبزوال هذا 

التخ�سي�س تنتفي ال�سفة العامة

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

إيلي معلوف
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على  �ملحافظة  ب�صرط  �لعمومية  �الأمالك  على  �ملوؤقت  باالإ�صغال  �الإجازة  �أو  �المتياز  يعطى 

�الآخرين”. حقوق 

4- املالحظات

تثري هذه �لن�صو�س �لقانونية �ملالحظات �لتالية:

ومن  �خلا�س.  و�مللك  �لعام  �مللك  بني  �لتفرقة  فو��صل  للب�س  ومانعة  جلية  ب�صورة  تت�صح  مل 

قر�ر  �صدور  دون  من  �لعام  لال�صتعمال  فعليًا  �ملخ�ص�صة  �لعقار�ت  طبيعُة  �ملعاجلة  غري  �الإ�صكاليات 

�إد�ري بهذ� �ملعنى، �أو وجود �صحيفة عقارية لعقار معني م�صارً� فيها �إىل �أنه ملك خا�س يف حني �أنه يف 

�لو�قع م�صتعمل كطريق �أو �صاحة، �أي ملك عام...

يف هذ� �الإطار نرى �أن �ل�صمة �الأ�صا�صية �لتي تك�صب �مللك �صفته �لعامة 

هي �لتخ�صي�س و�ال�صتعمال �لفعلي للمنفعة �لعامة، وبزو�ل هذ� �لتخ�صي�س 

قر�ر  فاإن  و�قعيًا  ح�صل  �لتخ�صي�س  �نتهاء  كان  و�إذ�  �لعامة،  �ل�صفة  تنتفي 

�الإ�صقاط لي�س له مفعول �إن�صائي بل �إعالن حلالة تكونت من دونه )ر�أي ديو�ن 

�ملحا�صبة �ال�صت�صاري رقم 2001/34 تاريخ 2001/3/23(.

قد حتتوي بع�س �ل�صحف �لعقارية معلومات تت�صم بعدم �لدقة لناحية �لنوع �ل�صرعي للملك، �أو 

لناحية عدم مو�كبتها تغيريً� حدث يف �صفات �لعقار وخ�صائ�صه وتخ�صي�صه.

ثالثاً: القرار رقم 275 تاريخ 1926/5/25 

)اإدارة وبيع اأمالك الدولة اخل�سو�سية غري املنقولة(

1- تعريف امللك اخلا�س

مل يعرف �لقر�ر رقم 1926/275 �مللك �خلا�س بل حّدد م�صتمالته كما يلي:

�ملبنية  وغري  �ملبنية  �لعقار�ت  على  للدولة  �لعائدة  �ملنقولة  غري  �خل�صو�صية  �الأمالك  “ت�صتمل 
و�حلقوق �لعينية غري �ملنقولة �لتي تخ�س �لدولة مبوجب �ل�صر�ئع و�لقر�ر�ت و�لقو�نني �لنافذة، �صو�ء 

�أكانت حتت ت�صرفها �لفعلي �أو حتت ت�صرف �أ�صخا�س �آخرين”.

ت�صتمل هذه �الأمالك �خل�صو�صية بوجه خا�س على ما ياأتي:

�الأر��صي �الأمريية �لتي تكون رقبة �مللك فيها عائدة للدولة.

�الأر��صي �ملرتوكة �لتي تدعى مرفقة )�الأر��صي �ملو�صوعة حتت ت�صرف جماعات(.

�لعقار�ت �مل�صجلة حتى هذ� �لنهار يف �صجالت �ملحلوالت )�الأمالك �ل�صاغرة ومن دون �صاحب �أو 

�لتي ال و�رث لها(.

�الأمالك �ملقيدة با�صم �خلزينة يف �صجالت �الإد�ر�ت �لعمومية.

�الأمالك �ملدورة )�الأمالك �ملحجوزة من قبل �خلزينة(.

على عك�س الت�سرف باالأمالك العامة، 

تت�سرف الدولة مبلكها اخلا�س ت�سرف 

االأ�سخا�س العاديني مبلكهم اخلا�س

.

.

.

.

.
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 �الأمالك �ملقيدة يف �صجالت د�ئرة �أمالك �لدولة.

 �لعقار�ت �لتي ثبت �أنها للدولة بعد �إجر�ء عمليات �لتعريف و�لتحديد.

�الأمالك �لتي ت�صرتيها �لدولة وال تكون د�خلة يف �الأمالك �لعمومية.

 �لقطع �ملرتوكة من �الأمالك �لعمومية.

 �لعقار�ت �ملتاأتية من تركات �صاغرة ومن تركات ال وريث لها و�الأمالك �ملتاأتية من �إهمال زر�عتها 

و�لتي يتحقق قانونًا �صغورها �أو عدم وجود وريث لها.

 �الأر��صي �خلالية و�الأحر�ج و�لغابات و�جلبال غري �ملزروعة، وباجلملة جميع �الأمالك غري �ملنقولة 

�لتي ت�صملها يف قانون �الأر��صي لفظة “�الأر��صي �ملو�ت”، ب�صرط �الحتفاظ باحلقوق �لعينية �أو 

حقوق �ال�صتعمال �لتي �كت�صبها �الأفر�د وفقًا لل�صر�ئع و�لقو�نني �لنافذة.

2- حتديد االأمالك واإدارتها

تقوم جلنة �الإح�صاء و�لتحديد باأعمال معرفة �أمالك �لدولة وفقًا الأحكام قر�ر �الإح�صاء و�لتحديد 

وتبعًا الأ�صول ت�صمن �لعلنية و�لن�صر. ويف �لنتيجة ُتو�صع حما�صر وخر�ئط وتقّيد �حلقوق يف �ل�صحائف 

�لعقارية على خالف �الأمالك �لعامة.

جميع  يف  �الأمالك  متثل  �لتي  �لعقارية  لل�صوؤون  �لعامة  �ملديرية  �إىل  �الأمالك  هذه  �إد�رة  وت�صند 

�لدعاوى و�لت�صرفات.

3- الت�سرفات اجلائزة على اأمالك الدولة اخلا�سة

�الأ�صخا�س  ت�صرف  �خلا�س  مبلكها  �لدولة  تت�صرف  �لعامة،  باالأمالك  �لت�صرف  عك�س  على 

�لعاديني مبلكهم �خلا�س.

نتيجة ذلك ق�ّصم �لقانون هذه �الأمالك �ىل �أر��ٍس زر�عية تباع وتوؤجر و�إىل �أر��ٍس غري زر�عية تباع 

وتوؤجر بوجه خا�س باملز�يدة �لعمومية وبعد تخمني ت�صعه جلنة خرب�ء خا�صة.

�أما ف�صالت �الأمالك �لعامة فهي تباع بالرت��صي مبدئيًا �صندً� �إىل �ملادة 80 من �لقر�ر 1926/275 

�لتي جاء فيها ما يلي:

“�إن �لطرقات و�مل�صالك �مللغاة �أو �أق�صامها وف�صالت �لعقار�ت غري �ل�صاحلة لال�صتعمال �إال بعد 
�صمها �إىل عقار�ت مال�صقة و�الأقنية �مللغاة وف�صالتها تباع بالرت��صي من �أ�صحاب �لعقار�ت �ملال�صقة 

ب�صعر حتدده جلنة خرب�ء، ويف حال متنعهم عن �ل�صر�ء بال�صعر �ملقرر يجري بيعها بطريقة �ملز�يدة 

�لعقار�ت  باملقاي�صة الأ�صحاب  �لتنازل عنها  �أو يجري  �لعقار�ت �ملال�صقة،  �أ�صحاب  �لعلنية فيما بني 

�لتي تفتح فيها �أق�صام من �لطرقات �أو �مل�صالك �جلديدة”.

�إن هذه �لعقار�ت تكون غري �صاحلة لال�صتثمار بحد ذ�تها فيكون بيعها بالرت��صي لتحقيق ��صتعمال 

�لعقار بعد �صمه �إىل عقار جماور.
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4- املالحظات

على هذه �لن�صو�س تثار �ملالحظات �لتالية:

�إن تق�صيم �الأر�س بني زر�عية وغري زر�عية لي�س و��صحًا، �إذ ال يكفي �لقول �إن �لعقار�ت تقع �صمن 

�ملدن لال�صتنتاج �أنها غري زر�عية، �إذ قد يحدث �لعك�س، وقد ت�صتثمر �أر��ٍس �صمن �لقرى لغر�س 

�صناعي �أو جتاري �أو �صكني...

�إن تق�صيم �الأر�س على �أ�صا�س ��صتثمار�ت �صئيلة ومتو�صطة وكبرية يحتاج �إىل و�صع معايري �أكرث 

دقة ملا يف ذلك من �أثر يف طريقة �لبيع و�لتاأجري.

مل تت�صح �الأحكام �لتي ترعى �أمالك �لبلديات و�ملوؤ�ص�صات �لعامة، �إذ ر�أى ديو�ن �ملحا�صبة وجوب 

تطبيق �لقر�ر رقم 1926/275 على هذه �الأمالك )ر�أي ديو�ن �ملحا�صبة �ال�صت�صاري رقم 13 تاريخ 

.)1983/2/15

�إن مو�صوع �لف�صالت �مل�صقطة �إىل �مللك �خلا�س بق�صد �لبيع �صابته م�صاكل كثرية جلهة �لتخمني 

و�الأ�صعار ومدى �صحة خيار �لبيع �أو �ال�صتعا�صة منه باال�صتعمال �لعام لغايات بيئية وغريها، وذلك يف 

�صوء �لعدد �لكبري من �لعقار�ت �لتي يتم بيعها، وبخا�صة يف �ملدن، بحيث ت�صيق عقار�ت �لدولة...

عن  تاأمينات  قب�س  لناحية  قانونًا  معاجلة  غري  م�صكالت  ُطرحت  �أي�صًا،  �لف�صالت  مو�صوع  ويف 

عقار�ت من دون �إمتام �لبيع ومرور زمن �نعدمت معه قيمة �لتاأمني نتيجة �نخفا�س قيمة �لنقد 

�لوطني، ثم جاء �أ�صحاب �لتاأمينات �أو ورثتهم طالبني نقل ملكية �لعقار�ت وت�صجيلها على ��صمهم، 

مبئات  وهو  للعقار  ثمنًا  �لتاأمني  حت�صب  فهل  �ملنا�صب:  �ملوقف  �تخاذ  يف  حائرة  �الإد�رة  فوقفت 

�للري�ت، �أم تطلب دفع �لثمن جمددً�؟

�كت�صاف تو�طوؤ بني �لعار�صني عند �إجر�ء مز�يد�ت علنية، �الأمر �لذي ي�صتوجب �لن�س على تد�بري 

�إق�صاء وعقوبات �أخرى يف حقهم.

�لذي  �الأمر  �لربح،  تتوخى  ال  وهيئات  جمعيات  مل�صلحة  عقار  تخ�صي�س  �إمكان  معاجلة  عدم 

�إن  �لدولة.  لها  تخ�ص�صها  �أمالك  يف  �جلمعيات  تنفذها  �أن  ميكن  �لتي  �ملنفعة  فر�صة  ي�صّيع 

�ال�صتعمال )ر�أي  �لتخ�صي�س، مع �صو�بط تكفل عدم �صوء  �الأمر عاجله �الجتهاد جميزً�  هذ� 

هيئة �لت�صريع و�ال�صت�صار�ت رقم 1992/335 ور�أي ديو�ن �ملحا�صبة �ال�صت�صاري رقم 2000/92 

تاريخ 2000/8/30(.

رابعاً: االأحكام القانونية االأخرى املتفرقة

�إىل جانب �الأحكام �الأ�صا�صية �ملذكورة �أعاله وردت �أحكام يف قو�نني �أخرى ذ�ت عالقة باأمالك 

�لدولة من دون �أن تخت�س بها فقط، ومن هذه �الأحكام:

1- قانون امللكية العقارية ال�سادر بالقرار رقم 3339 تاريخ 1930/11/12

عّرف هذ� �لقانون �لعقار�ت و�أ�صار �إىل �أنو�ع �الأمالك وفق ما يلي:

�لعقار�ت �ملرتوكة �ملرفقة هي �لعقار�ت �لتي تخ�س �لدولة ويكون عليها الإحدى �جلماعات حق 

.

.

.

.

.

.

.

.

البعد القانوني لألمالك العامة في لبنان



12

��صتعمال حمددٌة ميز�ُته ومد�ه بالعاد�ت �ملحلية �أو باالأنظمة �الإد�رية.

من  جزءً�  وتكون  �لبلديات  �أو  �لدولة  تخ�س  �لتي  �لعقار�ت  هي  �ملحمية  �ملرتوكة  �لعقار�ت 

�الأمالك �لعامة.

�لعقار�ت �خلالية �ملباحة �أو �الأر��صي �ملو�ت هي �الأر��صي �الأمريية �لتي تخ�س �لدولة، �إال �أنها مل 

يجر �لتعرف �إليها �أو حتديدها في�صبح ملن ي�صغلها �أواًل، مبوجب رخ�صة من �لدولة، حق �أف�صلية 

فيها �صمن �ل�صروط �ملعينة يف �أنظمة �أمالك �لدولة.

�صابق  ترخي�س  دون  من  و�مل�صتنقعات  و�لغدر�ن  و�لبحري�ت  �لبحر  من  �ملكت�صبة  �الأر��صي  �إن 

ملكت�صفها، تكون من �أمالك �لدولة �خلا�صة.

وبعد ذلك �أفرد هذ� �لقانون حماية خا�صة لالأمالك �لعامة وفق ما يلي:

تتعلق  كانت  �إذ�  �ليد  بو�صع  ملكيتها  تكت�صب  وال  �لعقارية  �حلقوق  على  �لزمن  مرور  ي�صري  ال 

باالأمالك �لعائدة للدولة و�لبلديات وبامل�صاعات �لتي متلكها �لقرى ملكية جماعية.

على �ملحاكم �لناظرة يف ق�صايا �مللكية �لعقارية �أن ُتدخل عفوً� �ملديرية �لعامة لل�صوؤون �لعقارية 

َعى به �صندً� �إىل و�صع �ليد. و�لبلديات �ملعنية  طرفًا يف كل دعوى �أو طلب �إثبات حق ملكية ُيَدّ

ال يكت�صب مبرور �لزمن حق على �لعقار�ت �ملرتوكة و�ملحمية و�ملرفقة.

2- قانون الغابات تاريخ 7/ 1/ 1949

عّرف هذ� �لقانون �لغابات وق�ّصمها �ىل �أربعة �أنو�ع:

�لغابات �لتي هي ملك �لدولة.

�لغابات �لتي هي ملك �لدولة وعليها حقوق �نتفاع للقرى. 

�لغابات �لتي هي ملك �لبلديات و�لقرى. 

�لغابات �ململوكة لالأفر�د.

حا�صالتها  وبيع  �لدولة  غابات  وحماية  �إد�رة  �لزر�عة  بوز�رة  تناط  �لقانون  هذ�  �إىل  و��صتنادً� 

تطبيق  طائلة  حتت  �الأ�صجار...  قطع  �أو  بها  �مل�س  منع  عرب  �لغابات  حماية  تقرر  وقد  �لعلني،  باملز�د 

عقوبات معينة. و�ملالحظ يف هذ� �الإطار عدم تكوين هذه �حلماية ر�دعًا للمخالفني على �لرغم من 

تعديلها عام 2000 باجتاه زيادة �لغر�مات وت�صديد �جلز�ء�ت.

3- نظام اإ�سغال االأمالك العامة البحرية )مر�سوم رقم 4810 تاريخ 1966/6/24(

لرتتيب  خا�صًا  تنظيمًا  �لبحرية  �الأمالك  ت�صتدعي 

هذ�  وفق  حاليًا  تنظيمها  يجري  وهي  �لر�هن.  و�صعها 

�لبحرية  �لعامة  �الأمالك  تبقى  �أن  يوجب  �لذي  �ملر�صوم، 

حق  �أي  �أحد  ملنفعة  عليها  ُيكت�صب  وال  �لعموم  با�صتعمال 

�إقفالها مل�صلحة خا�صة. يخول 

اإن امللك العام واخلا�س العائد للدولة هو يف االأ�سا�س 

خم�س�س خلدمة ال�سعب بطريقة مبا�سرة اأو غري 

مبا�سرة. لذلك يجب اأن حتر�س القوانني على تاأمني 

هذه املنفعة بحيث حتمي امللك من تفرد البع�س فيه اأو 

اإعطائه دون مقابل مواٍز يوؤمن امل�سلحة العامة

.
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�أما �ل�صماح بتخ�صي�س جزء من �ل�صاطئ ال�صتعمال �أفر�د �أو جمموعات وح�صر هذ� �النتفاع بهم 

دون �صو�هم، يكون عماًل ��صتثنائيًا ميكن تطبيقه يف حاالت خا�صة تخ�صع لالأ�ص�س �لتي حتافظ على 

�لغاية من �مللك �لعام.

خام�ساً: خال�سة ومقرتحات

�إن �مللك �لعام و�خلا�س �لعائد للدولة هو يف �الأ�صا�س خم�ص�س خلدمة �ل�صعب بطريقة مبا�صرة 

�أو غري مبا�صرة. لذلك يجب �أن حتر�س �لقو�نني على تاأمني هذه �ملنفعة بحيث حتمي �مللك من تفرد 

�لبع�س فيه �أو �إعطائه دون مقابل مو�ٍز يوؤمن �مل�صلحة �لعامة.

يف �صوء هذ� �ملبد�أ نرى من �لناحية �لقانونية �أنه يقت�صي �لقيام مبا يلي:

�حلدود  فيها  تلتب�س  �لتي  �لعقار�ت  �إىل  بالن�صبة  �خلا�س  و�مللك  �لعام  �مللك  بني  �لفو�رق  �إي�صاح 

�لفا�صلة، و��صتتباع ذلك باإفر�د �أحكام �أكرث تف�صياًل توؤمن �ال�صتثمار �الأجدى للملك �خلا�س و�لعام.

فر�س حتديث �ل�صحائف �لعقارية للتعبري �أكرث عن و�قع �لعقار�ت.

و�صع �آليات قانونية و��صحة و�صارمة ل�صبط �ملخالفات وقمعها ومعاقبة �ملخالفني.

�أمالك  �إىل  حتولها  حدود  �أو  قيود  دون  للجميع  �ملخ�ص�صة  �لعامة  �لعقار�ت  ��صتعمال  �إتاحة 

خا�صة، وح�صر �ملو�نع ب�صرورة �حلفاظ على �الأماكن �لعامة وحمايتها من �لتلوث وما ينتق�س 

من قيمتها.

�إن �لقو�نني �حلالية تت�صم بالِقَدم وعدم جمار�ة �لتطور، �الأمر �لذي ي�صتدعي حتديثها و�صوغها 

على �أ�ص�س جتمع �الأحكام �ملختلفة وتزيل �للب�س و�لثغر �ملوجودة.

.

.

.

.

البعد القانوني لألمالك العامة في لبنان



14

التعديات على األمالك العامة البحرية في لبنان:
اإلشكالية وسبل الحّل

إيلي خّطار
محاٍم في االستئناف – بيروت

1- واقع االأمالك العامة البحرية

مل تكن م�صكلة �الأمالك �لبحرية �لعمومية يومًا نق�صًا يف �لت�صريع، ذلك �أن �لقر�ر رقم 144/�س 

�الأمالك  �إ�صغال  نظم  �صّر�ي،  �جلرن�ل  �لفرن�صي  �ل�صامي  �ملفو�س  عن  �ل�صادر   ،1925/6/10 تاريخ 

تلته عدة مر��صيم، ف�صاًل عن م�صاريع  ثم  لذلك،  �لالزمة  �ملبدئية  �الأ�ص�س  و��صعًا  �لبحرية  �لعمومية 

قو�نني خمتلفة؛ لكن �مل�صكلة كانت دومًا تتمثل بعدم تنفيذ �لقو�نني.

لي�صت م�صكلة �الأمالك �لعمومية �لبحرية وليدة �ل�صاعة، بل بد�أت �إّبان �حلرب �للبنانية و��صتمرت 

با�صتمر�رها. وتنوعت �الإ�صغاالت بني قانونية وغري قانونية؛ وعبثًا حاولت �حلكومات �ملتعاقبة بعد �نتهاء 

�حلرب �إيجاد حّل لهذه �لق�صية، فكرثت �القرت�حات و�مل�صاريع، ولكنها مل تف�ِس يف نهاية �ملطاف �إىل 

حّل جذري الأكرث من �صبب.

بد�أ �الأمر باأن �ُصمح �أواًل لبع�س �مل�صابح باأن ت�صغل �أمالكًا بحرية ملدة ق�صرية ال تتعدى �ل�صنة، قابلة 

لالإلغاء دون �أي تعوي�س، مع حتميل �صاحب �لرتخي�س �أعباء �إعادة �ملكان �إىل طبيعته، وذلك منذ والدة 

لبنان �لكبري.

وت�صمل  �لعهد  قدمية  فهي  �لبحرية،  �لعمومية  �الأمالك  على  تقت�صر  ال  �لتعديات  �أّن  غري 

�الأمالك �لعمومية كلها، و�إذ� نظرنا �إىل �ل�صو�قي و�الأنهار و�لغدر�ن نرى �أن معظمها منتهك، و�أن 

�أّن  على  ين�س  �لقانون  �أن  حني  يف  �صفافها  على  م�صادة  �ملقاهي 

�أمتار من كل �صفة  �صتة  �إليها  �لطبيعية ت�صاف  �ملياه  كل جماري 

ملك  هي  لها  من�صوب  �أعلى  يف  و�لغدر�ن  و�ل�صو�قي  �الأنهار  من 

معرب  �أي   Le chemin des douaniers بالفرن�صية  وي�صّمى  عام 

.
)1(

�جلمارك خفر�ء 

قبل �الأربعينيات عرفت منطقتا عني �ملري�صة وميناء �حل�صن 

يف بريوت وجونية �ل�صري ما ي�صمى �حلمامات ومنها حمام �جلمل، وحمام �الأوندين )للن�صاء(، و�ل�صان 

جورج، و�حلمام �لفرن�صي، و�صبورتينغ كلوب، ولونغ بيت�س، و�لبريوتي، و�لالغون.

ويف �أو�خر �الأربعينيات وبد�ية �خلم�صينيات �هتم �لفرن�صيون ولفيف من �للبنانيني بهذ� �ملو�صوع 

حني يق�سي ترخي�س ما باإ�سغال اأمالك عامة 

بهدف جني املال بوا�سطتها يكون قد مّت التمييز بني 

مواطن واآخر وخمالفة املبادئ الد�ستورية، ا�ستناداً 

اإىل الطابع العام لالأمالك البحرية الذي يجعلها 

يف خدمة ا�ستعمال العموم

)1( ح�صني حمية، “�الأمالك �لبحرية و�حليتان،” االأفكار، �لعدد 901 )22 ت�صرين �لثاين/ نوفمرب 1999(.
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�لكوت  منها:  �مل�صابح،  �صاطئ �جلناح عدد من  على  فاأقيم  �الأيام،  مع  تطور عدديًا  �أن  لبث  ما  �لذي 

وبيت�س كلوب،  و�الأكابولكو، وكازينو بالج خلدة،  و�لريفيري�،  و�ل�صان مي�صال،  و�ل�صان �صيمون،  د�زور، 

�ليومي من  للمو�صم و�ملقت�صرة على �ال�صتعمال  توؤجر  �لتي  بامل�صابح  �ل�صاليهات �خلا�صة  حيث وّفرت 

و�لدو�ليب  �ملايوهات  وتاأجري  و�لقو�رب  �حل�صكات  كتاأجري  متممة  م�صالح  معها  ومنت  �ملو�طنني، 

للمبتدئني يف �ل�صباحة.

�لنافذين  لالأفر�د  �خلا�صة  �ل�صاليهات  �أقيمت  وكذلك 

�لريفيري�،  م�صبح  �أن�صىء  �أن  وما  �ملنطقة.  يف  و�لقادرين 

وبالتايل �الأكابولكو و�ل�صاندرز، حتى بد�أت �ملد�ر�س تن�صط يف 

�مل�صابح  �أ�صبحت  وبذلك  �لبحر،  �صو�طئ  �إىل  �لتالمذة  �أخذ 

بريوت  يف  خا�صة  وب�صورة  بينها  ما  يف  وتتناف�س  تتنامى 

وجنوب بريوت وخلدة وجونية.

بيت�س،  وطربجا  بيت�س،  �لهوليد�ي  منها:  �أخرى،  �صياحية  م�صاريع  ن�صاأت  �ل�صتينيات  بد�ية  ومع 

�أرخت  �أن  �إىل  و�الزدهار  �لتاألق  يف  �ل�صياحية  �لثورة  هذه  و��صتمرت  بيت�س.  وليبانون  بيت�س،  وكور�ل 

�حلرب بثقلها على �ل�صاحة �للبنانية.

ويف �ل�صبعينيات و�لثمانينيات بد�أت �مل�صاريع تظهر وتزدهر �صمال نهر �لكلب حتى جبيل، وما لبثت 

�أن �أخذت منذ �أو�خر �لثمانينيات يف �لتمدد من �لبرتون حتى طر�بل�س، لتلبية �حلاجة �ملا�صة �إىل مكان 

�آمن بعيدً� من خطوط �لتما�س و��صتجابة للتغيري �لدميغر�يف �حلا�صل، �الأمر �لذي عّزز قيمة �الأر��صي 

�ملجاورة لتلك �مل�صاريع يف �ملناطق كافة.

�الأمالك  �إ�صغال  �أجازت  و�لرت�خي�س  �لقر�ر�ت  �إ�صد�ر عدد من  �صهدت  قد  �ملرحلة  تلك  وكانت 

.
)2(

�لبحرية، �الأمر �لذي �أدى �إىل تز�يد حجم �ملن�صاآت و�لتعديات على تلك �الأمالك

�أما عدم قانونية هذه �لرت�خي�س فيكمن يف كونها خمالفة الأحكام �لقر�ر رقم 25/144، وال �صّيما 

�ملادة 16 منه، �لتي تن�س على وجوب �إعطاء �إجاز�ت �الإ�صغال بقر�ر من رئي�س �لدولة.

�لق�صية �إذً� بد�أت قبل عام 1975، لكنها ما لبثت �أن �نفجرت �ت�صاعًا و�صمواًل �إّبان �حلرب، على 

�أل�صنة  قاعدة خمالفة �لقو�نني �ملرعية �الإجر�ء، ال على قاعدة غياب �الأنظمة و�لقو�نني. وقد �متدت 

�ل�صخور و�لردميات �أمتارً� و�أمتارً� على طول �ل�صاطئ فقطعت �أو�صاله، حتى ز�د مقد�ر �لنفقات على 

.
)3(

بناء و��صتثمار �ملن�صاآت �لبحرية غري �ملرخ�س لها على 200 مليون دوالر

�إن خم�صة ع�صر عامًا من غياب �صلطة �لقانون كانت كافية النح�صار طول �ل�صاطئ �للبناين من   

نحو 220 كلم �إىل ما ال يزيد على 40 كلم.  وبعد �تفاق �لطائف، برز مو�صوع �الأمالك �لعمومية �لبحرية 

جمددً�، وكلف �لرئي�س �صليم �حل�س جلنة لو�صع در��صة متهد الإ�صد�ر مر�صوم يعالج �ملخالفات ويو�صح 

�لذي  �لقانون رقم 14  �أغ�صط�س 1990  �آب/  �لبحرية؛ ف�صدر يف 20  �لعمومية  �الأمالك  �إ�صغال  �أ�ص�س 

اإن االأمالك العمومية البحرية هي جزء من

املال العام للدولة وتخ�سع للقوانني املتعلقة باالأمالك 

العامة، يف ما مل يرد ن�س خا�س عليه، وهي معدة 

للمنفعة العامة وا�ستعمال اجلمهور

)2( هدى �حل�صيني، “�الأمالك �لعامة �لبحرية: هل يباع �ل�صاطىء بثمن بخ�س ؟”  ال�سراع، �لعدد 881 )10 �أيار/ مايو 1999(.

)3( بول مارودي�س، “�لذين خالفو� و�لذين مل يخالفو�،” االأفكار، �لعدد 1020 )4 �آذ�ر/ مار�س 2002(.

التعديات على األمالك العامة البحرية في لبنان
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�أبطل جميع �لرت�خي�س �ملخالفة للقانون �ل�صادرة عن وز�رء �الأ�صغال �ل�صابقني، �إذ ن�صت �ملادة 30 منه 

على �أنه “تعترب باطلة بطالنًا مطلقًا، ويحظر على �أي جهة ترتيب �أي �أثر قانوين عليها، جميع �الأعمال 

�إ�صغال  خا�صة  �صورة  ويف  قانونًا،  �ملقت�صاة  و�الأ�صول  للقو�عد  خالفًا  �حلا�صلة  و�لتد�بري  و�لت�صرفات 

�الأمالك �لعمومية �لبحرية �حلا�صلة من دون ��صت�صد�ر مر��صيم جتيزها وال يرتتب لل�صاغل �لفعلي يف 

�صورة غري قانونية �أي حق مكت�صب مهما كانت مدة �إ�صغاله”.

يف �أو�خر عام 1990، ت�صلمت �لدولة زمام �الأمور، ولكنها 

�لقدر  �لبحرية  �لعمومية  �الأمالك  مو�صوع  �إيالء  عن  �أغفلت 

دون  �لرت�خي�س  مبنح  ��صتمرت  بل  ال  �الهتمام،  من  �لكايف 

لو�قع  متكاملة  م�صتقبلية  روؤية  �أو  و��صحة  خطة  �إىل  �ال�صتناد 

�الأمالك �لعمومية ت�صع حدً� للنزف �حلا�صل.

من  م2  نحو 436601  �لفرتة 2001-1990  لها خالل  �ملرخ�س  �مل�صاحة  بلغت  �لو�قع،  �إز�ء هذ� 

�الأر��صي و296019 م2 من �مل�صطح �ملائي. وال يز�ل و�قع �الأمالك �لعمومية �لبحرية لغاية تاريخه على 

حاله، بانتظار �صدور قانون �صامل يعالج جميع �مل�صكالت �ملرتبطة بهذه �الأمالك.

2- الر�سوم املرتتبة على هذه االإ�سغاالت

مل تكن عادلة �ملعايري �ملعتمدة يف �ملر�صوم رقم 92/2522 �ملتعلق باأ�ص�س حتديد �لر�صوم �ل�صنوية 

�ملرتتبة على �لرت�خي�س وبالتايل فّوتت على �لدولة عائد�ت وفرية:

على �صبيل �ملثال، �إذ� مّت �إعطاء ترخي�س باإ�صغال م�صاحة 2000 م2 من �الأمالك �لبحرية يف منطقة 

“�جلناح” الإقامة جممع �صياحي فاإن ر�صم �الإ�صغال وفق �ملر�صوم �ملذكور يبلغ �لتايل:
2000 مx 2 1250 �ألفًا x 0.75 يف �ملئة  = 18 مليونًا و750 �ألف لرية لبنانية.

يف حني �أن قيمة هذه �الأر�س تبعًا لتخمني �لدولة تبلغ 2.5 مليار لرية.  وهذ� يعني �أن �ملبلغ �ملدفوع 

ميثل فائدة �صنوية بن�صبة 0.78 يف �ملئة من قيمة �الأر�س �مل�صغولة.

�ملوؤ�ص�صات و�ملجمعات  �إىل  بالن�صبة  �الأقل  �أما يف حال �عتماد ن�صبة مئوية مبعدل 6 يف �ملئة، على 

�ل�صياحية و�مل�صابح �مل�صتثمرة مو�صميًا ولال�صتعمال �خلا�س وفق ما جاء تق�صيمه مبوجب �ملادة �الأوىل 

من �ملر�صوم رقم 92/2522، وهي �لن�صبة �لقانونية �لدنيا لالإيجار وفق �لعرف �ملعتمد لدى �لدولة، فاإن 

�لر�صوم �ملجباة �صتفوق �لـ25 مليار لرية لبنانية. مثاًل، �إن عائد�ت �إ�صغال 2000 م2 من �الأمالك �لبحرية 

يف منطقة �جلناح يجب �أن ت�صل �إىل 150 مليون لرية ولي�س �إىل 18.7 مليون لرية وذلك، وفقًا ملا يلي:

�ألف  x 6 يف �ملئة = 150 مليون لرية لبنانية بداًل من 18مليونًا و750  �ألفًا   1250 x  2000 م2 

لرية لبنانية، وهذ� رقم مقبول ن�صبة �إىل قيمة �الأر�س وفق تخمني �لدولة �لبالغ مليارين و500 مليون 

.
)4(

لبنانية لرية 

اإن اأي قانون يتعلق بتنظيم اأو ا�ستثمار االأمالك

العمومية البحرية يجب اأن يتّم و�سعه بطريقة حتفظ 

وت�سون االأبعاد املتعددة لل�ساطئ اللبناين تراثياً 

وطبيعياً وثقافياً وبيئياً، كما عليه مراعاة وحماية 

الوظيفة االجتماعية وال�سياحية لل�ساطئ

)4( �لدولية للمعلومات، حول لبنان 2: االأمالك البحرية  2003.

إيلي خّطار
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3- يف اخللفيات واملربرات الواجبة الأي م�سروع حّل

اأ - ال�ساطئ اللبناين: ثروة متعددة االأبعاد

ميتاز �ل�صاطئ �للبناين �لذي يبلغ طوله 220 كلم، مبو��صفات مناخية وجيولوجية جتعله من �أجمل 

و�لنظم  �جلغر�فية  و�لت�صاري�س  �لطبيعية  �ملو�قع  فتنوع  �ملتو�صط؛  للبحر  �ل�صرقي  �حلو�س  �صو�طىء 

�الإيكولوجية، ف�صاًل عن �لتنوع �حليوي يف �حلياة �لبحرية، متّثل ثروة وطنية جمالية وطبيعية ينبغي 

�حلفاظ عليها.

ه على نحو ع�صو�ئي بردميات �ل�صخور و�الإ�صمنت  �إن �ل�صاطئ �للبناين، �لذي هو ملك عام، قد �ُصِوّ

ليقام عليها جمّمعات �صياحية، دون �ال�صتناد �إىل خمطط مدين. وقد تفاقم هذ� �لت�صويه بوجه خا�س 

خالل �صنو�ت �حلرب حني غابت �ل�صلطة عن �ملجتمع و�نُتهكت �الأنظمة و�لقو�نني، ومل يبق من طول 

على  �ملتو�صط  �لبحر  بلد�ن  تتناف�س  �لذي  �لوقت  ، يف 
)5(

كلم  40 �صوى  على طبيعته  �للبناين  �ل�صاطئ 

�صياحة �ل�صاطئ وتعمل على �حلفاظ عليه وحمايته.

�للبناين هو  �إّن ما يلفت �نتباه �ل�صائح حني ينتقل على طول �ل�صريط �ل�صاحلي �ملو�زي لل�صاطئ 

حجب منظر �لبحر، فقد ردمت �ل�صو�طىء �ل�صخرية وق�صم من مياه �ل�صاطئ و�أقيمت عليها جممعات 

�صياحية وفنادق وبنايات �صاهقة منت�صبة كمكعبات عمالقة من �الإ�صمنت، بحيث مل يعد ممكنًا �رتياد 

�ل�صاطئ يف �أكرث �الأحيان، �الأمر �لذي حرم �ملو�طن �الأمالك �لعمومية، �لتي ال يجوز قانونًا �ال�صتئثار 

بها �أو حجب فو�ئدها عنه وح�صرها يف يد فئة قليلة من �لنا�س، كل ذلك ح�صل نتيجة �ل�صجع و�لف�صاد، 

�أو على �الأقل �لفهم �خلاطىء و�جلهل و�لتنّكر للوظيفة �الجتماعية لل�صاطئ.

�لد�صتور  ين�س  �إذ  د�صتورية،  خمالفة  �الأمر  هذ�  يف  بل  ال 

ترخي�س  يق�صي  وحني  �ملو�طنني.  جميع  بني  �مل�صاو�ة  مبد�أ  على 

مّت  قد  يكون  بو��صطتها  �ملال  بهدف جني  �أمالك عامة  باإ�صغال  ما 

�لتمييز بني مو�طن و�آخر وخمالفة �ملبادئ �لد�صتورية، ��صتنادً� �إىل 

��صتعمال  خدمة  يف  يجعلها  �لذي  �لبحرية  لالأمالك  �لعام  �لطابع 

�لعموم. ويف حال �إقامة �أي م�صروع على هذه �الأمالك يجب �أن تربره 

مقت�صيات �مل�صلحة �لعامة �القت�صادية �أو �ل�صياحية. وكل ما يخرج 

عن هذ� �الإطار يكون �نتهاكًا ملبد�أ �مل�صاو�ة بني جميع �ملو�طنني يف 

�حلقوق �لذي ميّثل بدوره خمالفة الأحكام �لد�صتور.

�إن �الأمالك �لعمومية �لبحرية هي جزء من �ملال �لعام للدولة وتخ�صع للقو�نني �ملتعلقة باالأمالك 

�لعامة، يف ما مل يرد ن�س خا�س عليه، وهي معدة للمنفعة �لعامة و��صتعمال �جلمهور.

و�ن�صجامًا مع ما تقدم،

�لقو�نني  يف  عليها  �ملن�صو�س  و�ل�صحية  �لفنية  �ل�صروط  �حرت�م  �مل�صاريع  جميع  �إلز�م  يقت�صي 

اإّن واقع االأمالك العمومية البحرية ال

ي�سجع على اعتماد قوانني ت�ساهلية، ال بل يقت�سي 

و�سع قوانني حازمة ووا�سحة من �ساأنها حفظ ما 

تبقى من امللك العام البحري ومنع منح اأي ترخي�س 

جديد اإال متى توافرت ال�سرورة الق�سوى

املنوطة مبا�سرة بامل�سلحة العامة

)5(  �صامي لقي�س، جمموعة درا�سات متنوعة )بريوت: من�صور�ت مكتبة �الإ�صكو�، 2002(. 
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لوحدة  عائقًا  �مل�صاريع  هذه  تكون  �أن  حال  باأي  يجوز  ال  كما  الأحكامها،  �ملنفذة  و�لقر�ر�ت  �لنافذة 

�ل�صاطئ، �أو �أن توؤثر يف �صالمة �الأحياء �ملائية و�لبيئة �لبحرية و�ملر�فق �لعامة. وقد جاء يف تو�صيات 

ندوة �ملخطط �لتوجيهي �ل�صامل لالأر��صي �للبنانية – �لبند �لر�بع، ما يلي:

“حماية عنا�صر �الإمناء �ل�صياحي وبخا�صة حماية �ل�صو�طىء �لبحرية كما هو معمول به يف جميع 
بلد�ن �لعامل، وفقًا الأحكام �لقانون �للبناين.

وللو�صول �إىل هذه �لغاية يقت�صي حماية �ل�صاطئ غري �ملعتدى عليه حتى �الآن من �أي �عتد�ء جديد 

وعدم �إعطاء �أي ترخي�س جديد الإ�صغال �الأمالك �لعامة �لبحرية ب�صورة ح�صرية”.

تنظيم مر�فئ �ل�صيادين وتاأهيلها مبا يتالءم و�ل�صروط �لبيئية، وب�صورة عامة �النطالق من مبد�أ 

�أن �الأر�س هي قاعدة �لوطن ويعود لل�صلطة �لعامة �أن حتدد وجهة ��صتعمالها يف �صوء �مل�صلحة 

�لعامة وفق ن�س �ملادة �ل�صابعة من قانون �لتنظيم �ملدين.

يف  �ل�صادر   )Droit de littoral( �ل�صو�طئ  لقانون  �لفرن�صي  �لت�صريع  من  �الإفادة  ميكن  كما 

 -1973/11/8 تاريخ   1022 –  73 رقم   )Décret de Codification( �لتقنني  ومر�صوم   1986/1/3

 )Code de l’urbanisme( 146-9 - �ملن�صور يف جمموعة قو�نني �لتنظيم �ملدين L 146-1 لغاية L ملو�د�

�لعقاري  �لعام  و�مللك  �ل�صاطئ  بني  �حلدود  ومفهوم  و�لثقافة  �لطبيعة  بني  �لعالقة  �أر�صيا  �للذين 

�أقرب  �للبنانية  �ل�صو�طىء  �أن  وحقوق �ملو�طن يف �مللكية �لد�صتورية للدولة. ويبدو من هذ� �جلانب 

�إىل �خت�صا�س وز�رة �لبيئة، بالتعاون مع وز�رتي �لثقافة و�ملالية، نظرً� �إىل تطور مفهوم �لبيئة يف 

�مل�صار �لعام �الجتماعي و�لثقايف وعالقته بحقوق �ملو�طن فيها لكونها ملكًا للنا�س جميعًا.

ب - وجوب تفعيل العمل مع املنظمات الدولية

نلقي  �ملنطلق،  هذ�  من  نف�صها؛  �خلانة  يف  ي�صّب  �لدولية  �ملنظمات  مع  و�لتن�صيق  �لعمل  �إن 

و�لبيئة  �ل�صاطئ  حماية  بهدف  �ملتحدة  �الأمم  ومنظمة  لبنان  بني  �حلا�صلة  �التفاقات  على  �ل�صوء 

ومنها: �لطبيعية،  و�لرثو�ت 

تقومي بيئي لل�صاطئ �للبناين، مّت متويله من �لبنك �لدويل يف متوز/يوليو 1999 وقدم �إىل جمل�س 

�ل�صاطئ  تنظيم  بعد  ما  �إىل  ن�صاط  كل  بوقف  تق�صي  تو�صيات،  بعدة  و�نتهى  و�الإعمار،  �الإمناء 

وحمايته و�إد�رته للمحافظة على �لرثوة �لوطنية.

– عم�صيت يف لبنان وبني �لالذقية يف �صوريا بتمويل من  م�صروع خطة �إد�رة �ل�صاحل بني جبيل 

�الحتاد �الأوروبي و�إ�صر�ف وز�رة �لبيئة �للبنانية ووز�رة �لدولة لل�صوؤون �لبيئية يف �صوريا.

�تفاق برنامج �إد�رة �ملناطق �ل�صاحلية يف �آذ�ر/ مار�س 2001، وهو م�صروع معّد للبنان بتمويل من 

برنامج �الأمم �ملتحدة للبيئة �صمن خطة عمل �لبحر �ملتو�صط يف معاهدة بر�صلونة. ُيعنى �مل�صروع 

باالإد�رة �مل�صتد�مة للمناطق �لبحرية و�ل�صاحلية يف لبنان، وال �صيما يف �ملنطقة �جلنوبية، وبتقدمي 

مبادئ �لتنمية �مل�صتد�مة وتطبيقها و�الإد�رة �ملتكاملة للمناطق �لبحرية �ل�صاحلية.

تنفيذ �ملخطط �لتف�صيلي للجزء �ل�صمايل من �ل�صاطئ �للبناين بدءً� من طربجا، �صمن برنامج 

�ملخطط �لتوجيهي �لعام لل�صو�طىء �لتابع للمديرية �لعامة للتنظيم �ملدين، �لذي و�صعه �ملهند�س 

�ملقرتح  �مل�صروع  على  و�فقت  و�لتي   ،1997 عام  �ملذكورة  �ملديرية  طلب  على  بناء  فيا�س  رهيف 

.

.

.

.

.

.
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من ال�سروري تكري�س املبادئ القانونية 

االأ�سا�سية التي ترعى االأمالك العمومية 

البحرية للدولة لناحية مبداأ االإ�سغال 

املوقت ملدة ال تتجاوز ال�سنة الواحدة 

�سمن �سروط معينة

)6( رميا �صو�يا، “م�صروع قانون �الأمالك �لعامة �لبحرية يقونن �العتد�ء على �ل�صاطئ و�لبحر،” النهار، 2001/12/29. 

)7(  بديع �أبو جودة، “20 يف �ملئة من مو�رد �ملياه �الإقليمية و�لوطنية بكاملها،” جملة االأمن،  �لعدد 130 )ت�صرين �لثاين/ نوفمرب 2002(، �س 68.

.
)6(

و�أحالته على �لبلديات �ملعنية الإبد�ء �لر�أي

�إىل ذلك، ن�س �تفاق مونتيغو باي يف جامايكا عام 1982 �لذي �ن�صم لبنان �إليه عام 1994، على 

منح �لدول �لبحرية حقوقًا يف �ملناطق �لبحرية �لو�قعة بعد �ملياه �الإقليمية و��صتثمار كل �ملو�رد �ملوجودة 

فيها، وق�صمها �إىل �ملناطق �لتالية:

1- �ملياه �لد�خلية )�ملر�فىء و�خللجان و�الأمالك �لعمومية �لبحرية(.

2- �ملياه �لوطنية �لبحرية وت�صمل �ملياه �الإقليمية )12 مياًل بحريًا( و�ملنطقة �ملتاخمة )24 مياًل 

بحريًا( و�ملنطقة �القت�صادية – �ملانعة �مل�صطح �لقاري )200 ميل بحري( �صمنًا.

3- �ملياه �لدولية وت�صمل �أعايل �لبحار.

وبهذ� يحق للبنان ��صتثمار كل �لرثو�ت �لطبيعية �ملوجودة يف �جلرف �لقاري )ومنها �لنفط( حتى 

�إليه، يف و�صع  م�صاحة 56 مياًل بحريًا من �ل�صاطئ بانتظار �تفاق �لدول �ملقابلة ل�صو�طئنا. و��صتنادً� 

.
)7(

�لدولة �للبنانية �أن جتعل ح�صة لبنان، يف �تفاقها �ملعهود للتنقيب عن �لنفط بكاملها 20 يف �ملئة

يجب  �لبحرية  �لعمومية  �الأمالك  ��صتثمار  �أو  بتنظيم  يتعلق  قانون  �أي  �إن 

�أن يتّم و�صعه بطريقة حتفظ وت�صون �الأبعاد �ملتعددة لل�صاطئ �للبناين تر�ثيًا 

وطبيعيًا وثقافيًا وبيئيًا، كما عليه مر�عاة وحماية �لوظيفة �الجتماعية و�ل�صياحية 

لل�صاطئ وتاأمني جميع حقوق �ملو�طنني من �النتفاع �ملجاين و�ملت�صاوي بال�صاطئ 

�لذي يجب �أن يكون ف�صحة حرة حممية ومفتوحة �أمام �جلميع.

و�صع  يقت�صي  بل  ال  ت�صاهلية،  قو�نني  �عتماد  على  ي�صجع  ال  �لبحرية  �لعمومية  �الأمالك  و�قع  �إّن 

قو�نني حازمة وو��صحة من �صاأنها حفظ ما تبقى من �مللك �لعام �لبحري ومنع منح �أي ترخي�س جديد 

�إال متى تو�فرت �ل�صرورة �لق�صوى �ملنوطة مبا�صرة بامل�صلحة �لعامة.

من هنا، �صرورة �إقر�ر قانون طو�رئ يعتمد �ملحا�صبة و�مل�صاءلة، فال يجّمل تعّديًا بت�صميته خمالفة 

وال يلطف ر�صمًا با�صتعمال كلمة بدل، �أو يجري �لتالعب على �لقانون با�صتعمال كلمة �إيجار بدل كلمة 

�إ�صغال، �أو ��صتعارة كلمات �أقرب �إىل �لقامو�س �لطبي منه �إىل �لقامو�س �لقانوين، كالقول بـ“معاجلة” 

�لتعديات بداًل من قمع �لتعديات.

نريد قانونًا ال يكتفي بالن�س على �ملفاهيم كالقول بـ“وحدة وتو��صل �ل�صاطئ” بل ينتقل �إىل و�صع 

�آلية حلماية وتاأمني هذ� �لتو��صل.

�إن �إ�صغال �مللك �لعام �لبحري هو �ال�صتثناء، �أما �لقاعدة فهي فتحه للعموم. وهذ� �الأمر ُيعد من 

�لبديهيات، �لتي ُيفرت�س عدم �خلروج عنها، فلماذ� �لقول بتمديد مهلة �ل�صنة �إىل خم�س ع�صرة �صنة 

�أو �أكرث، ملا �خلوف، ما مل  تقدم �الإد�رة على �إلغاء �لرت�خي�س �إال ل�صرور�ت �مل�صلحة �لعامة، �أو متى 

جتاوز �ل�صاغل حدود ترخي�صه �أو خالفها؛ فال مربر �إذً� �إال �إذ� ر�أى �ل�صاغل �أن م�صلحته تفوق �مل�صلحة 

التعديات على األمالك العامة البحرية في لبنان
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�لعامة وتتخطاها. وملاذ� حرمت �لدولة عائد�ت باهظة، باعتماد تاريخ 1993/1/1 لتحديد �لغر�مة 

بداًل من �لقيمة �لر�ئجة بتاريخ قمع �لتعدي وفق بع�س �لن�صو�س �ملقرتحة.

ج - املبادئ االأ�سا�سية التي يجب مراعاتها يف اأي قانون جديد

1- �مللك �لعام �لبحري هو جزء من �ملال �لعام �ملخ�ص�س للمنفعة �لعامة، بحيث يجب �ملحافظة عليه 

باإبقائه ف�صحة حممية ومفتوحة �أمام �لعموم، ال يجوز �لت�صرف بها �أو متلكها بالتقادم �أو �حلجز عليها.

هو  �ملتعددة،  �الإيكولوجية  ونظمه  �حليوي  وتنوعه  �جلغر�فية  بت�صاري�صه  �للبناين  �ل�صاطئ   -2

يف  لذلك  �لالزمة  �الآلية  و�صع  عرب  عليه،  و�حلفاظ  حمايته  يقت�صي  وطبيعية،  جمالية  وطنية  ثروة 

�أ�صرع وقت ممكن.

3- من �ل�صروري تكري�س �ملبادئ �لقانونية �الأ�صا�صية �لتي ترعى �الأمالك �لعمومية 

�لبحرية للدولة لناحية مبد�أ �الإ�صغال �ملوقت ملدة ال تتجاوز �ل�صنة �لو�حدة �صمن �صروط 

معينة، على �أن حتتفظ �الإد�رة بحقها يف �إلغاء �لرتخي�س يف �أي وقت والأ�صباب تتعلق 

بامل�صلحة �لعامة �أو مبخالفة �ل�صاغل حدود �لرتخي�س و�صروطه.

بعدم  �لقا�صي  �الأ�صل  من  ��صتثناء  هو  �لعمومية  �الأمالك  �إ�صغال  �أن  �لتاأكيد   -4

جو�ز �إ�صغالها، مع �صرورة مر�عاة مقت�صيات �لدفاع �لوطني و�مل�صلحة �لعامة.

و�لتاريخية  �الأثرية  باملو�قع  �لبعيد  �أو  �ملنظور  �ملدى  على  �صررً�  يلحق  �لذي  �لرتخي�س  منع   -5

�لعامة  و�ل�صحة  بالبيئة  �ل�صرر  �إحلاق  �صاأنه  �إذ� كان من  �أو  و�ل�صاطئ ب�صورة خا�صة،  ب�صورة عامة 

و�الإرتفاقات �ملختلفة.

6- وجوب �إخ�صاع �أي ترخي�س باإ�صغال �الأمالك �لعمومية �لبحرية للمو�فقة �مل�صبقة من قبل وز�رة 

�لبيئة ووز�رة �الأ�صغال �لعامة و�لنقل و�ملديرية �لعامة للتنظيم �ملدين ووز�رة �لثقافة.

7- عدم فقد�ن �الأمالك �لعمومية �لبحرية �صفتها �إذ� �أدخلت �صمن �ملخططات �لتوجيهية.

8- �عتماد تاريخ 1992/1/1 حدً� �أق�صى للتعديات �ملمكن قوننتها، من دون �أن ي�صمل هذ� �الأمر 

�لدولة قادرة على ت�صُلّم  �لتاريخ، باتت  �إذ بعد هذ�  �أي ترخي�س،  �إىل  ��صتناد  �لتعديات �حلا�صلة بال 

زمام �الأمور، وكان يجب �المتناع تلقائيًا عن �لقيام باأي تعٍدّ على �الأمالك �لعمومية. وبناًء عليه، يطبق 

�لقانون على كل �لعقوبات �حلا�صلة بعد ذلك �لتاريخ بحذ�فريه وبعقوبته �لق�صوى.

لل�صاطئ  �ل�صامل  �لتوجيهي  �ملخطط  و�صع  حني  �إىل  كافة،  لالأن�صطة  �لرت�خي�س  منح  وقف   -9

�للبناين مو�صع �لتنفيذ.

10- �إن جرم �لتعدي على �الأمالك �لعمومية �لبحرية ال ي�صقط مبرور �لزمن لكونه م�صتمرً� متماديًا 

كالفنادق  �ل�صخمة،  �الإن�صاء�ت  هدم  عملية  به  تت�صبب  ما  �حل�صبان  يف  �الأخذ  مع  عفو،  �أي  ي�صمله  ال 

�لكبرية، من هدر لروؤو�س �الأمو�ل �مل�صتثمرة وفر�س �لعمل و�صياعًا للم�صلحة �لعامة بحّد ذ�تها.

�أن  علمًا  �أف�صل،  ب�صروط  لال�صتثمار  �أكيدة  فر�صة  ميّثل  و�لعمر�ين  �الجتماعي  �لتطور  �إن   -11

�مل�صتثمر ي�صتفيد من تفرد ومتيز �ل�صاطئ �للبناين من حيث �ملوقع و�الأهمية، �الأمر �لذي ي�صتتبع معه 

رفع �لن�صبة �ملئوية �ملقررة لالإ�صغال بالن�صبة �إىل �ملوؤ�ص�صات و�ملجمعات �ل�صياحية و�مل�صابح �مل�صتثمرة 

مو�صميًا �إىل 6 يف �ملئة، ون�صبة 4 يف �ملئة بالن�صبة �إىل �ملوؤ�ص�صات �ل�صناعية �لتي مينع �لرتخي�س لها 

باالإ�صغال �إاّل يف مناطق خم�ص�صة لها تقل قيمتها عن �ملناطق ذ�ت �لتخ�صي�س �ل�صياحي، ثم ن�صبة 2 

يف �ملئة بالن�صبة �إىل �ال�صتعمال �لزر�عي.

 اإن جرم التعدي على االأمالك 

العمومية البحرية ال ي�سقط مبرور 

الزمن لكونه م�ستمراً متمادياً

ال ي�سمله اأي عفو

إيلي خّطار
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�أما بالن�صبة �إىل �ال�صتعمال �خلا�س فال يجوز �لرتخي�س باالإ�صغال لهذ� �لنوع من �ال�صتعمال لعدم 

�رتباطه بامل�صلحة �لعامة.

ويف �خلال�صة، �إن �ملبادئ �لتي ذكرناها، وغريها من �الأ�صباب، ت�صتدعي �صّن قانون حديث يرعى 

تتخبط فيه  �لذي  �لو�قع  تاأكيدً� خلطورة  �لتعديات،  �لبحرية ويقمع  �لعمومية  �الأمالك  �إ�صغال  تنظيم 

�الأمالك �لبحرية �لعمومية منذ زمن نظرً� �إىل تكاثر �لتعديات عليها ب�صبب �لظروف �الأمنية �لتي مرت 

بها �لبالد على فرت�ت خمتلفة، �الأمر �لذي ي�صتتبع معه �عتماد �أحكام جازمة و�صارمة.

ينظم  حديث  قانون  ظّل  يف  وو�جباتهم  حلقوقهم  و�ملو�طنني  لهم  و�ملرخ�س  �لدولة  �إدر�ك  �إن 

�الأ�ص�س  وي�صع  �نتظاره،  طال  �لذي  �ملن�صود  �لتغيري  بد�ية  ميّثل  �لبحرية،  �لعمومية  �الأمالك  مو�صوع 

�لو�عدة مل�صتقبل �أف�صل لالأمالك �لعمومية �لبحرية يف لبنان.

التعديات على األمالك العامة البحرية في لبنان
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نحو رؤية إستراتيجية لتحديث إدارة أمالك الدولة 
في لبنان)1(

مدخل

قبل �لتطرق �إىل ت�صخي�س و�صع �إد�رة �أمالك �لدولة يف لبنان، ال بد من �لتعريف بهذه �الأمالك 

تندرج يف  �لتي  �ملهمات  لتنفيذ  �ل�صرورية  �ملمتلكات  �لعامة، وهي جمموعة  �الأمالك  تتاألف من:  �لتي 

�لعائدة  �لعامة  تتاألف �الأمالك  �لتحتية و�الأمالك �لطبيعية.  �لبنية  �إىل  �إ�صافة  �لعامة،  �إطار �خلدمة 

الأ�صخا�س �حلق �لعام �أو �لهيئات �لعامة )�لدولة، و�لبلديات، و�ملوؤ�ص�صات �لعامة( من �ملمتلكات �لعائدة 

لهذه �لهيئات، وهي تكون �إما خم�ص�صة لال�صتعمال �ملبا�صر من قبل �جلمهور و�إما خم�ص�صة لتقدمي 

خدمة عامة؛ ثم من �الأمالك �خلا�صة للدولة، وهي جمموعة �ملمتلكات �الأخرى �لتي متلكها �لدولة وال 

تكون خم�ص�صة للمنفعة �لعامة.

هذ� �لتعريف باالأمالك �لعامة هو �صرط �أ�صا�صي لتنظيم �جلردة �لعينية 

�لتي تعطي فكرة عامة ومعلومات �أولية مرتبطة بوقائع هذه �الأمالك من حيث 

م�صاحتها وجهة ��صتخد�مها. ويف هذ� �الإطار، ��صُتحدثت يف وز�رة �ملالية عام 

قبل  مديرية  كانت  )بعدما  و�مل�صاحة  �لعقارية  لل�صوؤون  �لعامة  �ملديرية   2002

ذلك �لتاريخ( لتقوم باإد�رة �أعمال �ل�صجل �لعقاري، و�مل�صاحة، و�إد�رة �أمالك 

�لدولة �خلا�صة غري �ملنقولة، و�صوؤون متُلّك �الأجانب يف لبنان، ف�صاًل عن �صوؤون 

�ملعلوماتية. علمًا �أن هذه �ملديرية تتاألف من م�صلحة �لديو�ن، و�أمانات �ل�صجل �لعقاري يف مركز كل 

حمافظة، وم�صلحة �أمالك �لدولة �خل�صو�صية غري �ملنقولة، وم�صلحة �مل�صاحة. �أجرت �ملديرية حتى 

�الآن جردة عينية الأمالك �لدولة �خلا�صة يف بريوت وجبل لبنان، وجمعت �لبيانات يف �أنظمة معلومات 

خا�صة بالعقار�ت و�مل�صاحة. �أما يف ما يتعلق باأمالك �لدولة �لعامة، فما من �إح�صاء مركزي لها، بحيث 

تقوم كل وز�رة م�صوؤولة بعملية �جلرد وحتديد ��صتخد�م هذه �الأمالك بوجه عام.

اأواًل: نظرة حتديثية الإدارة اأمالك الدولة

تتوزع  بل  و�حدة،  جهة  على  �لر�هن  �لوقت  يف  �للبنانية  �لدولة  �أمالك  �إد�رة  م�صوؤولية  تقع  ال 

�ل�صالحيات �ملتعلقة باإد�رة �الأمالك بني وز�رة �ملالية و�لوز�ر�ت �الأخرى )بح�صب �لقانون 1926/275 

)1( ملخ�س تقرير �أعدته �لوكالة �لفرن�صية الإد�رة �أمالك �لدولة بتكليف من وز�رة �ملالية يف لبنان.

ال تقع م�سوؤولية اإدارة اأمالك

الدولة اللبنانية يف الوقت الراهن على 

جهة واحدة، بل تتوزع ال�سالحيات 

املتعلقة باإدارة االأمالك بني وزارة

املالية والوزارات االأخرى
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�لعامة  �ملديرية  �أن  �أي  �لغابات؛  با�صتثناء  �خلا�صة،  �لدولة  �أمالك  �إد�رة  �ملالية  بوز�رة  تناط  مثاًل، 

لل�صوؤون �لعقارية تتوىل �أ�صا�صًا �إد�رة �أمالك �لدولة با�صتثناء ما هو خم�ص�س لوز�رة �أخرى(، وتتحمل 

تلبية  �أجل  و�لعامة( من  �لدولة �خلا�صة  )�أمالك  لها  �ملخ�ص�صة  �الأمالك  �إد�رة  م�صوؤولية  وز�رة  كل 

�أو  حاجات �خلدمة �لعامة �ملكلفة بها. وتقوم كل من �لوز�ر�ت بتحديد حاجاتها الكت�صاب �لعقار�ت 

�لتنازل عنها، كما يتم ��صتئجار �لعقار�ت وفقًا حلاجات �لدولة من قبل كل وز�رة وحل�صابها �خلا�س 

بعد مو�فقة جمل�س �لوزر�ء على قر�ر �الإيجار. �أما وز�رة �ملالية، فهي تتوىل من خالل �ملديرية �لعامة 

�إطار  �صمن  تندرج  �لتي  �لعقار�ت  �إد�رة  لديها،  و�مل�صاحة  �لعقارية  لل�صوؤون 

�أمالك �لدولة �خلا�صة.

من  لديها  و�ملمتلكات  �لعقار�ت  �إد�رة  حتديث  �إىل  �للبنانية  �لدولة  حتتاج 

خالل �ال�صتناد �إىل �لعنا�صر �اليجابية �ملتو�فرة. و�أهم �خلطو�ت �ملطلوبة على 

هذ� �ل�صعيد:

حتديد طريقة و��صحة ومدرو�صة لبيع �لعقار�ت �لتي تدخل �صمن �أمالك �لدولة �خلا�صة من قبل 

بيع جتري من خالل مز�يدة  �إطار عملية  وذلك يف  و�مل�صاحة،  �لعقارية  لل�صوؤون  �لعامة  �ملديرية 

عامة، يقوم بها م�صرف لبنان �لذي يدير ويقّيم �ملمتلكات يف �ملرحلة �لتي ت�صبق �لتنازل عنها، 

ل �إجر�ء �لبيع عرب ��صتدر�ج �لعرو�س. علمًا �أنه يف�صّ

حتديد �أ�صعار �لعقار�ت �لتي تندرج �صمن �أمالك �لدولة �خلا�صة ومر�قبتها. على �أن يتم �لت�صعري 

من قبل جلان خا�صة موؤلفة من ممثلني عن وز�رة �ملالية �إىل جانب خرب�ء من وز�رة �الأ�صغال �لعامة 

�خلا�صة،  �لدولة  الأمالك  �ل�صرعية  غري  �الإ�صغال  حاالت  بتنظيم  يتعلق  ما  ويف  �لزر�عة.  ووز�رة 

حتدد �الأ�صعار من قبل جلنة يرت�أ�صها قا�س. 

�الإمناء  جمل�س  خالل  من  �لدولة  تتابعها  �لتي  �ال�صتثمارية  �مل�صاريع  لتنفيذ  فّعال  تنظيم  �إجر�ء 

و�الإعمار �لذي يربمج ويدير �ملن�صاآت �لتي تنفذها �لدولة، ويقوم باكت�صاب �الأر��صي حل�صابها.

 

1- حتديد احلاجات

ُيعد حت�صني �إد�رة �أمالك �لدولة عن�صرً� رئي�صيًا يف عملية �إ�صالح �الإد�رة �ملالية �حلكومية، من 

�أجل زيادة �ملردود �ملايل لهذه �الأمالك من جهة وخف�س تكلفة �إد�رتها من جهة �أخرى.

اأ - زيادة االإيرادات

�الإير�د�ت من جر�ء  زيادة  تنتج  �أن  ميكن 

�الإ�صرت�تيجية  غري  �لعقار�ت  مبيعات  زيادة 

�ملرتكزة على ثالثة عو�مل: 

1- متابعة عملية �إح�صاء �لعقار�ت �صمن 

�إطار �أمالك �لدولة �لعامة و�خلا�صة �أيًا كان نوعها )عائدة للدولة، م�صتاأجرة، مو�صوعة حتت ت�صرف 

�لدولة( �أو جهة ��صتعمالها، وذلك بهدف تكوين نظرة �صاملة عن �أمالك �لدولة.

.

.

.

ُيعد حت�سني اإدارة اأمالك الدولة عن�سراً 

رئي�سياً يف عملية اإ�سالح االإدارة املالية 

احلكومية من اأجل زيادة املردود املايل 

لهذه االأمالك من جهة وخف�س تكلفة 

اإدارتها من جهة اأخرى

ميكن الدولة اأن حت�سن �سروط اإدارة اأمالكها التي مت

تاأجريها مبا يتالءم مع اأ�سعار ال�سوق، من خالل حتليل دقيق 

ل�سروط اإ�سغال اأمالك الدولة العامة اأو اخلا�سة، و�سروط 

حتديد بدالت االإيجار وحت�سيلها مع حتديث و�سائل الدفع

رؤية إستراتيجية لتحديث إدارة أمالك الدولة
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لتلك  �الإ�صرت�تيجي  �لطابع  بهدف حتديد  �لعقارية  �الأ�صول  لنوع  وفقًا  �لدولة  �أمالك  تق�صيم   -2

د �لطابع �الإ�صرت�تيجي بناًء على تقييم طويل �الأمد  �الأمالك وبيع �ملمتلكات غري �الإ�صرت�تيجية. ويحدَّ

لهذه �الأ�صول �صمن نطاق �خلدمة �لعامة �لف�صلى.
 

�لدولة يف  �لتي ترغب  للعقار�ت  �أف�صل قيمة  �أجل �حل�صول على  �لبيع من  �إجر�ء�ت  3- حت�صني 

�لتخلي عنها.

��صتنادً� �إىل �الإح�صاء �ل�صامل الأمالك �لدولة �للبنانية ولتحديد �لطابع �الإ�صرت�تيجي �خلا�س بها، 

ميكن �لدولة �أن حت�صن �صروط �إد�رة �أمالكها �لتي مت تاأجريها مبا يتالءم مع �أ�صعار �ل�صوق، من خالل 

حتليل دقيق ل�صروط �إ�صغال �أمالك �لدولة �لعامة �أو �خلا�صة، و�صروط حتديد بدالت �الإيجار وحت�صيلها 

مع حتديث و�صائل �لدفع.

ب - خف�س تكلفة االإدارة 

مبو�ز�ة �لزيادة �ملنتظرة يف �الإير�د�ت، ميكن �لدولة �أن تزيد �إير�د�تها �ملالية عرب خف�س تكاليف 

�الإد�رة. هذه �خلطو�ت �الإ�صالحية ميكن حتقيقها من خالل حت�صني �صروط ��صتعمال �أمالك �لدولة 

من قبل �الإد�ر�ت بهدف �حل�صول على �أف�صل �الأ�صعار بالن�صبة �إلـى تكاليف �لتاأجري و�الأ�صول �لثابتة 

�لعمليات  �صروط  حت�صني  ينبغي  كما  �الإيجار�ت.  وحت�صيل  و�ل�صيانة 

�لعقارية �لتي ت�صمح بتاأمني حاجات دو�ئر �لدولة من متلك �أو ��صتثمار، 

ف�صاًل عن تر�صيد ��صتعمال هذه �لعقار�ت بحيث ال يرتتب على �لدولة 

�أعباء مالية �إ�صافية.  

ثانياً: الطريق نحو حتديث اإدارة اأمالك الدولة اللبنانية

�إن و�صع خارطة طريق نحو حتديث �إد�رة �أمالك �لدولة �للبنانية ال بد �أن يبد�أ بو�صع جردة مادية 

�الأمالك،  قيمة  وتخمني  �لنظامية  �لناحية  ت�صمل  �لدولة،  الأمالك  ومو�صوعية  دقيقة  ودر��صة  �صاملة 

و�جلدوى �لفنية للم�صتاأجر منها، وحتليل �لنقاط �اليجابية و�لنقاط �ل�صلبية، ودر��صة ن�صبة �لتكاليف 

مقابل ن�صبة �الإير�د�ت. ولتحقيق �الأهد�ف �ملرجوة من هذ� �لربنامج �الإ�صالحي، يجب �لرتكيز على 

�أربعة مد�خل �إ�صالحية رئي�صية ت�صاهم يف بلوغ �لهدف �ملن�صود، وهي:

1- ال�سيا�سة العقارية للدولة

�الأد�ء  عالية  دقيقة  �صيا�صة عقارية  بانتهاج  �لدولة  �أمالك  �إد�رة  �إ�صالح  �أولويات  �إحدى  تتمّثل 

من قبل �حلكومة �للبنانية يتم عر�صها على جميع �مل�صوؤولني يف �الإد�رة و�جلهات �الجتماعية �ملعنية. 

�ملنتظم  وللتقييم  تدريجًا  للتطبيق  قابلة  �ل�صيا�صة  هذه  تكون  �أن  �ل�صروري  ومن 

�لناجتة من  �الإير�د�ت  زيادة  �إىل  �الإ�صرت�تيجية  تهدف هذه  �مل�صتمرة.  و�ملر�قبة 

�إد�رة �أمالك �لدولة وخف�س �لنفقات �لعقارية من جهة، و�إىل مو�كبة �إ�صالحات 

تتمّثل اإحدى اأولويات اإ�سالح اإدارة

اأمالك الدولة بانتهاج �سيا�سة عقارية دقيقة 

عالية االأداء من قبل احلكومة اللبنانية يتم 

عر�سها على جميع امل�سوؤولني يف االإدارة

املعنية واجلهات االجتماعية 

متّثل املعرفة القاعدة االأولية لتطوير 

ال�سيا�سات العامة وتطبيق االإ�سالحات 

العملية الالزمة يف جميع املجاالت

الوكالة الفرنسية 
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�أخرى. يلي ذلك عملية هند�صة  �لعامة من جهة  �لدولة �صمن روؤية و��صحة لتح�صني جودة �خلدمة 

�جلهات  من  موؤلفة  �لعقارية  بال�صيا�صة  خا�صة  تنفيذية  جلنة  �إن�صاء  عرب  �حلكومية  �الإ�صرت�تيجية 

�لوز�رية و�خلرب�ء يف �ملجال �لعقاري، تكون مهمتها �صوغ �لتو�صيات حول �خليار�ت �ملالئمة لتحديث 

�الإد�رة وتقييم عملية تطبيق �صيا�صة �لدولة �لعقارية.

  �إ�صافة �إىل ذلك، وبح�صب �لتق�صيم �حلايل لالأدو�ر يف �إد�رة �أمالك �لدولة �لعامة و�خلا�صة حيث 

تتوىل �لوز�ر�ت تنفيذ �لعمليات �لعقارية �خلا�صة بها، وتقوم وز�رة �ملالية بتحرير �لوثائق و�لتنازل عن 

�لعقار�ت حلاجات �لوز�ر�ت، ال بّد من تعديل تقا�صم �الأدو�ر �ملعمول به حاليًا عرب �لقيام بح�صر �إد�رة 

�لعمليات �لعقارية ب�صلطة و�حدة تطبق �ل�صيا�صة �لعقارية للدولة على نحو فّعال. من هذ� �ملنطلق، ميكن 

توزيع �ملهمات �الإد�رية بطريقة ف�صلى على �ملدى �لق�صري �إىل حني و�صع �صيا�صة عقارية جديدة، �إذ 

ينطوي �لتوزيع على �لعنا�صر �لتالية:

�إناطة م�صوؤولية حتديد �لعمليات �لعقارية للدولة �للبنانية بوز�رة �ملالية من خالل �ملديرية �لعامة 

لل�صوؤون �لعقارية و�مل�صاحة وذلك بناًء على حاجات كل �إد�رة من  �الإد�ر�ت.

تكليف �لوز�ر�ت تنفيذ �لعمليات.

�الحتفاظ ب�صالحية حترير �إذن �إ�صغال �أمالك �لدولة �لعامة مل�صلحة �لوز�رة �ملعنية.

2- حت�سني املعلومات العقارية واإتاحتها

�لالزمة  �لعملية  �الإ�صالحات  وتطبيق  �لعامة  �ل�صيا�صات  لتطوير  �الأولية  �لقاعدة  �ملعرفة  متّثل 

�للبنانية جادة يف تطبيق �الإد�رة �حلديثة و�لدينامية الأمالكها  يف جميع �ملجاالت. و�إذ� كانت �لدولة 

�لدولة وخ�صو�صياتها، مبا يف ذلك  باأمالك  �لوطنية  �ملعرفة  �ملعلومات وحت�صني  ن�صر  عليها  فيتوجب 

ن�صر �الإح�صاء �لعيني �لذي ي�صمل �أي�صًا جمموعة �الأمو�ل غري �ملنقولة �لتي ت�صتخدمها دو�ئر �لدولة. 

يت�صمن �الإح�صاء �لعيني بيانات مالية حول قيمة �لعقار�ت، ومعلومات �صاملة حول �لعقار�ت �ملوؤجرة 

�أو تلك �لتي تخ�صع لال�صتثمار �أو �الإ�صغال. كما ي�صمل بيانات تقنية 

خا�صة بامل�صاحة �مل�صّيدة و�ل�صيانة، �إ�صافة �إىل معلومات ذ�ت طابع 

�ملبا�صرة  �أهمية  �إىل  �الإ�صارة  من  بّد  ال  �ملنطلق  هذ�  من  قانوين. 

�ملعلومات  توفر  �لتي  �ل�صاملة  �لعقارية  �الإ�صرت�تيجية  ت�صميم  يف 

�لدقيقة حول �ملُلك �لذي تديره �لدولة، و�صروط ��صتخد�م �ملمتلكات 

�لعيني  �الإح�صاء  �إمتام  وبالتايل يجب  �الإد�رية.  �لعمليات  �لناجتة من  و�الأعباء  �لعائد�ت  �إىل  �إ�صافة 

بعملية �إح�صاء مايل تهدف �إىل حتديد قيمة �مللك �لعام بح�صب نوع �ملمتلكات وطبيعة �ملالكني، ت�صهياًل 

لعمليات �الإيجار �أو �الإ�صغال.

 
3- حت�سني االإدارة العقارية

لتح�صني �الإد�رة �لعقارية بعٌد مزدوٌج مبنٌي على زيادة عائد�ت �أمالك �لدولة بالتو�زي مع خف�س 

تكاليف �الإد�رة. تتبلور �إر�دة �لتح�صني من خالل و�صع روؤية متو�صطة �الأمد الإ�صرت�تيجية عقارية متعددة 

�ل�صنو�ت متّكن �لقّيمني على �إد�رة �أمالك �لدولة من تر�صيد ��صتعمالها وحتديد �لوجهة �ملثلى لالإفادة 

تتبلور اإرادة التح�سني من خالل و�سع روؤية 

متو�سطة الأمد الإ�سرتاتيجية عقارية متّكن القّيمني

على اإدارة اأمالك الدولة من تر�سيد ا�ستعمالها 

وحتديد الوجهة املثلى لالإفادة منها

.

.

.
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منها. ت�صاهم �جلردة �لعينية يف و�صع برنامج �صنوي لبيع �أمالك �لدولة �لتي ال تلبي حاجات �لدولة 

و�لتي ال تدخل �صمن �إطار ��صتخد�م �الإد�ر�ت �لعامة. 

�صيا�صة  يتجز�أ من  ال  �لدولة جزءً�  الأمالك  �مل�صروعة  �الإ�صغال غري  متابعة مكافحة عمليات  ُتعد 

�الإ�صالح �لتي تتناول �إد�رة �الأمالك، �إذ �إن �حلاجة ملحة �إىل تنظيم وت�صوية جميع عمليات �لتملك غري 

�لقانونية الأمالك �لدولة �خلا�صة، مع حلظ �إمكان ترتب �أعباء مالية جز�ئية يتم ت�صديدها عن جميع 

�صنو�ت �ال�صتخد�م غري �ل�صرعي للممتلكات. هذه �خلطوة �أ�صا�صية بحيث توؤمن ��صرتد�د �لدولة جلميع 

�أمالكها و�إحلاقها باجلردة �لعينية �ل�صاملة. 

4- م�ستلزمات تطبيق االإ�سرتاتيجية االإ�سالحية

هناك خم�س حماور رئي�صية متكاملة تدعم وتعزز جمتمعة �صبل تطبيق �الإ�صرت�تيجية �الإ�صالحية 

�لوطنية، وهي:

�أ - حت�صني و�صائل حت�صيل عائد�ت �أمالك �لدولة وحتديث �صبل ت�صديدها من �أجل تاأمني فاعلية 

كربى و�حلفاظ على �ل�صفافية.

ب - حتديث �لت�صريعات و�الأنظمة �حلكومية �ملرعية �الإجر�ء يف لبنان بهدف جعل �الإد�رة �أكرث 

تر�صيد  �إىل  و�صواًل  �الزدو�جية،  لتحا�صي  �الإد�رة  على  �لقّيمة  �لفاعلة  �أدو�ر �جلهات  وتوزيع  دينامية، 

�الإجر�ء�ت وت�صهيلها بغية خف�س �أعباء �الإد�رة.

 
عالية  �إ�صرت�تيجية  و�صع  يف  ي�صاهم  نحو  على  �لعقارية  للمعلوماتية  �لقائم  �لنظام  تطوير   - ج 

�الأد�ء، وميكن من �حل�صول على و�صف عيني وفني للعقار�ت �إ�صافة �إىل حتديد �صبل �لتملك و�ل�صروط 

�صهولة  خالل  من  �لوكالء،  عمل  وبالتايل  �الأر�صيف،  عملية  ي�صهل  �ملعلوماتية  نظام  �إن  بها.  �خلا�صة 

�حل�صول على �ملعلومات �لالزمة الأد�ء مهماتهم. 

مرحلة  تلي  متخ�ص�صة  تدريب  بر�مج  خالل  من  �لفاعلة  �جلهات  ومعارف  قدر�ت  تطوير   - د 

تقييم �حلاجات. يوؤدي �لتدريب �ملهني دورً� فاعاًل يف مو�كبة منهجية �لتغيري وفهم �الأهد�ف، ويرتكز 

على و�صع توجهات جديدة للخدمة �لعامة يف جمال �إد�رة �أمالك �لدولة وتدريب �مل�صوؤولني و�ملوظفني 

�ملعنيني على �الإ�صرت�تيجية �لعقارية و�ملهمات �جلديدة �ملرتتبة عليهم، وبخا�صة نظام �ملعلوماتية �لذي 

يرتكز عليه �الأد�ء �ملتطور لالإد�رة �لعقارية.

هـ - �عتماد منهجية �جلودة �لعالية من خالل تقلي�س �الإجر�ء�ت وت�صهيل �ملعامالت �الإد�رية 

�إ�صافة  �لعقارية.  �ل�صيا�صة  لتحديث  �ملو�كب  �لوظيفي  �لتحديث  م�صار  �لفاعلة يف  و�إ�صر�ك �جلهات 

هند�صة  م�صتوى  على  �ل�صفافية  من  عال  م�صتوى  مع  �ال�صالحات  تطبيق  يرت�فق  �ملكونات،  هذه  �إىل 

�ملعلوماتية.  نظام  م�صتوى  على  �صّيما  وال  �ملخاطر،  لتحديد  خطة  و�صع  ومع  وتنفيذها،  �لعمليات 

من  بد  وال  لالإد�رة.  �لكلي  �الأد�ء  ويح�صن  لالأخطار  �لتعر�س  ن�صبة  خف�س  يف  �الإجر�ء  هذ�  ي�صاهم 

�لتي  �ملالئمة  �لتدقيق  و�صيا�صة  �لدو�ئر،  �صري عمل جميع  على  �لد�خلية  �لرقابة  تطبيق  �أهمية  ذكر 

ت�صاهم يف تعزيز جودة �خلدمة �لعامة.

الوكالة الفرنسية 
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اأبرز التو�سيات لتحديث اإدارة اأمالك الدولة اللبنانية

و�صع �صيا�صة عقارية حكومية لتح�صني عائد�ت �أمالك �لدولة وخف�س تكلفة �إد�رتها.

�إن�صاء جلنة تنفيذية لل�صيا�صة �لعقارية حتدد �خليار�ت و�لتوجهات �لرئي�صية وحتر�س 

على مر�قبة ح�صن تنفيذ �ل�صيا�صة �لعقارية للدولة.

�ل�صيا�صة  تطبيق  مهمتها  �لدولة  �أمالك  �إد�رة  م�صتوى  على  قيادية  وظيفة  ��صتحد�ث 

�لعقارية �جلديدة للدولة.

حت�صني  بغية  �ملعلومات  ون�صر  و�خلا�صة،  �لعامة  �للبنانية  �لدولة  �أمالك  �إح�صاء 

حولها. �ملعرفة 

و�صع ت�صنيف لالأمالك �لعقارية وفقًا لنوع �ملمتلكات.

تقييم �أمالك �لدولة لتح�صني �لعائد�ت �ملالية منها.

و�صع �إ�صرت�تيجية لتطوير �الأمالك �لعقارية وتر�صيد ��صتعمالها.

و�صع برنامج ميكن �لدولة من بيع �لعقار�ت �لتي ال تلزمها.

حت�صني �صروط عملية �لبيع من خالل ��صتدر�ج �لعرو�س.

تقّيم  متخ�ص�صة  هيئة  �إن�صاء  خالل  من  �لدولة  �أمالك  �إيجار�ت  عائد�ت  حت�صني 

عمليات �الإ�صغال.

متابعة عملية مكافحة حاالت �الإ�صغال غري �ل�صرعي الأمالك �لدولة.

حت�صني و�صائل �لتح�صيل و�لدفع �ملتعلقة بعائد�ت عقار�ت �لدولة.

�إدخال �لتعديالت �لت�صريعية و�لتنظيمية �لالزمة من خالل �لقانون و�الإجر�ء�ت.

تطوير نظام معلوماتي عقاري لتح�صني �إد�رة �لعقار�ت.

مو�كبة عملية حت�صني �الإد�رة بالتدريب �ملهني �ملحرتف.

�تباع منهجية �جلودة �لعالية ومعايري �ل�صفافية وقيا�س �ملخاطر و�لرقابة �لد�خلية.

رؤية إستراتيجية لتحديث إدارة أمالك الدولة
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الخطة الشاملة لترتيب استعماالت األراضي 
اللبنانية وعالقتها بإدارة األمالك العمومية

وفاء شرف الدين)*( وإبراهيم شحرور)**(
 )*( رئيسة إدارة التمويل في مجلس اإلنماء واإلعمار - بيروت

)**( رئيس إدارة البرمجة والتخطيط في مجلس اإلنماء واإلعمار - بيروت

 

مقدمة

بتاريخ 2009/6/20، �صدر �ملر�صوم رقم 2366 �ملتعلق باإقر�ر خطة ترتيب ��صتعماالت �الأر��صي 

خا�صة  وز�رية  جلنة   ،2008 عام  �أو�خر  يف  �لوزر�ء،  جمل�س  �أّلف  بعدما  ذلك  جاء  وقد  لبنان.  يف 

لدر��صة هذه �خلطة �لتي �أعدها جمل�س �الإمناء و�الإعمار بالتعاون مع �ملديرية �لعامة للتنظيم �ملدين 

و�الإد�ر�ت و�ملوؤ�ص�صات �ملعنية.

تنظيم  الإ�صرت�تيجية  �لعام  �الإطار  �خلطة  هذه  متّثل 

��صتعماالت �الأر��صي وجتهيز �ملناطق على �ملدى �لطويل وُتعد 

�أ�صا�صيًا لو�صع �أنظمة �لتنظيم �ملدين �ملحلية من جهة  مرجعًا 

ولربجمة �ال�صتثمار�ت �لعامة من جهة �أخرى.

�أن�صئ  �لذي  �ال�صرت�عي  �ملر�صوم  �أن  �إىل  �الإ�صارة  جتدر 

جمل�س �الإمناء و�الإعمار مبوجبه ن�ّس على �أن ي�صع هذ� �ملجل�س م�صروع �الإطار �لتوجيهي �لعام للتنظيم 

�ملدين، كما ن�س قانون �لتنظيم �ملدين على �أن ت�صاميم و�أنظمة �ملدن و�لقرى تو�صع �صمن �إطار �خلطة 

�ل�صاملة لرتتيب �الأر��صي.

اأواًل: اأهداف اخلطة

ت�صعى �خلّطة �ل�صاملة لرتتيب �الأر��صي �للبنانّية لتعزيز جميع �أوجه �حلرية، من خالل تو�صيع 

على  قائم  مرن،  م�صروع  �إطار  �صمن  �لبالد،  �أنحاء  كل  يف  و�ال�صتثمار  لل�صكن  �ملتاحة  �خليار�ت 

�ملو�طنة.  ت�صجيع 

بفعل  لالنتقا�س  معّر�صة  �الأ�صخا�س  حرّية  �إن  �إذ  �لفو�صى،  يف  يكمن  للحرية  �الأول  �لعدّو  �إن 

ت�صّرفات فردية من قبل �أقلية غري م�صوؤولة؛ وبالتايل، يجب �حلفاظ على �لنظام وعلى حّد �أدنى مقبول 

من �لقو�نني و�الأنظمة �لتي ترعى حياة �ملجتمع. �أّما �حلو�جز و�لفو��صل بني �ملناطق فهي �لعدّو �لثاين 

للحّرية. لذلك تت�صمن �خلّطة �ل�صاملة �قرت�حات لتعزيز �الت�صال بني �ملناطق وت�صجع �ملبادالت بينها، 

مع تاأكيد �صرورة ت�صهيل �لتنقل على جميع �الأر��صي �للبنانية.

اإن العدّو االأول للحرية يكمن يف الفو�سى، اإذ اإن

حرّية االأ�سخا�س معّر�سة لالنتقا�س بفعل ت�سّرفات 

فردية من قبل اأقلية غري م�سوؤولة؛ وبالتايل، يجب 

احلفاظ على النظام وعلى حّد اأدنى مقبول من 

القوانني واالأنظمة التي ترعى حياة املجتمع
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يوجد �إجماع �صمن �ملجتمع �للبناين على �لنتائج �لتي يجب �أن حتققها �خلّطة �ل�صاملة لرتتيب 

�الأر��صي؛ وهو �إجماع يقوم على جمموعة �أهد�ف وقيم م�صرتكة نذكرها يف ما يلي؛ مع �لعلم �أن بع�س 

هذه �الأهد�ف قد ورد يف ن�س �لد�صتور �للبناين:

وحدة �الأر��صي �للبنانية.

�الإمناء �ملتو�زن للمناطق.

تر�صيد ��صتغالل �ملو�رد ل�صمان �لتنمية �مل�صتد�مة.

خف�س �لدين �لعام.

حت�صني �الإنتاجية وزيادة معّدل �لنمو �القت�صادي.

حت�صني ميز�ن �لتجارة �لدولية.

حت�صني �الأو�صاع �ملعي�صية.

�ملحافظة على �لبيئة.

�ملحافظة على �لرت�ث.

“مثايل” من �ل�صهل ت�صوره: لبنان و�حد ومزدهر، قادر  تر�صم هذه �الأهد�ف �لطريق مل�صتقبل 

على �حرت�م مو�رده وتر�ثه و�الإفادة منها ب�صورة عقالنية، وعلى تر�صيد �الإنفاق �لعام وتاأمني خدمات 

عامة بنوعية جّيدة ملو�طنيه.

�ل�صاملة  �خلّطة  �نطلقت  فقد  �لرئي�صية،  �خليار�ت  عن  �أّما 

وحتديات  �لقائم  �لو�قع  �حل�صبان  يف  و�أخذت  �الأهد�ف،  هذه  من 

�إىل  و�لو�قع،  �لتمنيات  بني  ما  �ملقارنة  هذه  �أّدت  وقد  �مل�صتقبل. 

�عتماد ثالثة خيار�ت رئي�صية ُبِني عليها �ملخّطط، وهي:

وحدة �لبالد.

�الإمناء �ملتو�زن.

تر�صيد ��صتخد�م �ملو�رد.

و�صتوؤّدي عملية ترتيب �الأر��صي وجتهيزها �إىل تعزيز وحدة �لوطن و�القت�صاد و�ملجتمع. فالوحدة 

�لتي  وتلك  حا�صرً�  لبنان  يو�جهها  �لتي  و�الجتماعية  �القت�صادية  للتحديات  للت�صدي  �أ�صا�صي  �صرط 

�صيتعّر�س لها م�صتقباًل.

وذلك  �ملناطق،  بني  �لتنمية  م�صتويات  يف  �لتفاوت  خف�س  يف  �ل�صاملة  �خلّطة  �صت�صاهم  كما 

��صتعمال  تر�صيد  يف  �أي�صًا  و�صت�صاهم  �ملتو�زن.  �الإمناء  ملبد�أ  ومتطور  عقالين  مفهوم  باعتماد 

�ملو�رد �ملحدودة �ملتو�فرة يف �لبالد، وهذ� ينطبق بوجه خا�س على �ملو�رد �لطبيعية وعلى �ملالية 

مبا  �ملخطط،  �عتمدها  �لتي  �لتوجيهات  بجميع  هذه  �لثالثة  �الأ�صا�صية  �خليار�ت  تتحّكم  �لعامة. 

�لتنمية  وم�صاريع  �ملقرتحة  �ملدنّية  و�لهيكلية  �الأر��صي  ال�صتعمال  �لف�صلى  �لوجهة  حتديد  ذلك  يف 

�ملختارة ملختلف �ملناطق، وتو�فر جتهيز�ت �لنقل و�لبنى �لتحتية �ملختلفة و�لتنظيم �ملدين و�إد�رة 

و�لرت�ثية. �لطبيعية  �ملو�قع 

�ستوؤّدي عملية ترتيب االأرا�سي وجتهيزها اإىل 

تعزيز وحدة الوطن واالقت�ساد واملجتمع. فالوحدة 

�سرط اأ�سا�سي للت�سدي للتحديات االقت�سادية 

واالجتماعية التي يواجهها لبنان حا�سراً وتلك 

التي �سيتعّر�س لها م�ستقبال
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ثانياً: الوجهة املقرتحة ال�ستعماالت االأرا�سي

تقرتح �خلّطة �ل�صاملة �ختيار �لوجهة �لف�صلى ال�صتعمال �الأر��صي طبقًا لثالثة معايري رئي�صية، 

ت�صمل: طبيعة �الأر�س وموقعها، وميز�تها، و�لعو�ئق �لتي تتحكم بتطويرها.

1- طبيعة االأر�س وموقعها

يف مو�صوع طبيعة �الأر�س، ت�صّنف �خلطة �الأر��صي �للبنانية �إىل �أربع فئات طبقًا خل�صائ�صها 

�خلّطة  وت�صّجع  �لبالد.  يف  �لعام  �لتو�زن  يف  وموقعها  �الأ�صا�صية 

�لت�صنيف. هذ�  مع  تتنا�صب  ��صتعمال  وجهة  حتديد 

اأ - املناطق املدينّية 

�لتي  �لبالد  يف  �لكربى  �ملدن  نطاق  مع  �ملناطق  هذه  تتو�فق 

من  �لكربى  و�حل�صة  �ملقيمني،  �ل�صكان  ثلثي  حاليًا  ت�صتقطب 

�الأن�صطة �لرئي�صية لقطاعات �خلدمات و�ل�صناعة. تتميز هذه �ملناطق باأهميتها على �ل�صعيد �لوطني، 

وبتوفري  �ملتنوعة،  و�لرتفيهية  �القت�صادية  و�الأن�صطة  �أنو�عه،  جميع  يف  �ل�صكن  توفري  على  وبقدر�تها 

�لبنى �لتحتية و�لتجهيز�ت �لكربى �صمن �إطار تنظيمي حديث ومتكامل ي�صمن �حلفاظ على �مل�صاحات 

�خل�صر و�لرت�ث.

ب - املناطق الريفية 

على �أكيدة  �أهمية  ذ�ت  طبيعية  ومو�قع  زر�عية  و�أر��صي  وقرى  �صغرية  مدنًا  �ملناطق  هذه  ت�صمل 

�أكرث منها على �ل�صعيد �لوطني. ومتّثل �خل�صائ�س �لريفية لهذه �ملناطق �لعن�صر  �ل�صعيد �ملحلي، 

�ل�صو�ح  و��صتقطاب  �صكانها  على  �ملحافظة  على  ولقدرتها  بها  تتميز  �لتي  �لعي�س  حلالوة  �الأ�صا�صي 

و�الأن�صطة. وعليه، فاإن تطوير هذه �ملناطق يجب �أن يتم �صمن مبد�أ �حلفاظ على طابعها �لريفي �ملميز.

ج - مناطق الرثوة الزراعية الوطنية 

لتنفيذ  طائلة  مبالغ  �لدولة  �أنفقت  وقد  �لبالد،  يف  خ�صوبة  و�الأكرث  �الأغنى  �الأر��صي  هذه  ُتَعد 

�لزر�عية  للغايات  �الأر��صي  هذه  ��صتعمال  ح�صر  �لوطنية  �مل�صلحة  تقت�صي  لذ�  فيها.  �لرّي  م�صاريع 

دون غريها بوجه عام، كما يجب �أن حتظى هذه �ملناطق بامل�صاريع �لر�مية �إىل تعزيز �الإنتاج �لزر�عي، 

كتوفري �لطرق �لزر�عية وجتهيز�ت �لرّي وتعزيز �مللكيات �لزر�عية بو��صطة �ل�صم و�لفرز... �لخ، على 

�أن ت�صاغ هذه �مل�صاريع يف �إطار �إ�صرت�تيجية وطنية للتنمية �لزر�عية تهدف �إىل حتديث �صبكات �الإنتاج 

وت�صويق �ملنتوجات وتوزيعها.

د - مناطق الرثوة الطبيعية الوطنّيّة 

متّثل هذه �ملناطق �لعن�صر �الأ�صا�صي يف تكوين �لبيئة و�ملو�رد �لطبيعية يف لبنان. وهي ت�صمل منطقة 

�لقمم بارتفاع يزيد على 1900م، و�صريط �الأرز �للبناين و�لب�صاتني �جلبلية على �رتفاعات تر�وح بني 

اإن ا�ستعمال ال�سواطئ اللبنانية ب�سورة اأف�سل 

�سي�ساهم على نحو فّعال يف تنمية  ال�سياحة 

وتعزيز نوعية احلياة عند املواطنني. ولتحقيق 

االإفادة الف�سلى من ال�سواطئ، يتوجب على لبنان 

ا�سرتجاع جمال واجهته البحرية وجاذبيتها

وفاء شرف الدين وإبراهيم شحرور
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1600 و1900م. كما ت�صمل �الأودية �لكربى و�أهم �الأحر�ج و�لغابات ف�صاًل عن مناطق �لتو��صل �حليوي. 

وتقت�صي �مل�صلحة �لوطنية حماية جميع هذه �مل�صاحات و�ملحافظة عليها بالتجان�س مع متطلبات �لتنمية 

�القت�صادية و�الجتماعية �ملالئمة.

2- املّيزات

من  للتطوير،  مهمة  فر�صًا  توفر  �لتي  �خل�صائ�س  من  مبجموعة  �للبنانية  �ملناطق  بع�س  تتمّيز 

�لو�جب �الإفادة منها لتحقيق ��صتعمال �أف�صل لالأر��صي ي�صّب يف م�صلحة �ملجتمع �ملدين و�زدهاره.

اأ - ال�سواطئ

�إن ��صتعمال �ل�صو�طئ �للبنانية ب�صورة �أف�صل �صي�صاهم على نحو فّعال يف تنمية  �ل�صياحة وتعزيز 

��صرتجاع  لبنان  على  يتوجب  �ل�صو�طئ،  من  �لف�صلى  �الإفادة  ولتحقيق  �ملو�طنني.  عند  �حلياة  نوعية 

جمال و�جهته �لبحرية وجاذبيتها. يحتوي �ل�صاطئ على �أق�صام ممّيزة ذ�ت �أهمية كربى على �مل�صتوى 

�لوطني، منها �ل�صو�طئ �لرملّية )نحو ع�صرين(، و�ملو�قع �ملمّيزة )ر�أ�س �صكا و�أنفه(؛ و�ملو�قع �لطبيعية 

�خلالبة مثل �ل�صيور و�لروؤو�س �ل�صخرية و�خللجان وغريها )نحو �إثني ع�صر(؛  و�ل�صو�طئ �لطبيعية 

�لتي ت�صمل �لكثبان �لرملية و�ملو�قع �لربية و�جلزر �ل�صغرية )�أثنا ع�صر(؛ و�لكورني�س �لبحري �ملوجود 

يف �لو�جهات �لبحرية للمدن �ل�صاحلية �لكربى؛ ومر�فئ �ل�صيادين �لتقليدية.

ب - املناظر الطبيعية الكربى

�إ�صافة �إىل �ل�صو�طئ و�لطبيعة �لريفية �لزر�عية �لكربى )�لبقاع، عكار، �خلط �ل�صاحلي �جلنوبي(، 

يحظى لبنان بعّدة مو�قع طبيعّية خالبة توؤدي دورً� مهمًا يف تاأكيد هويته ونوعية �حلياة �جلّيدة فيه وُتَعد 

من عو�مل �جلذب �ل�صاحلي �ملهّمة. من هذه �ملو�قع �لكثري من �لوديان �جلبلية �لعميقة وقمم �جلبال 

�ل�صاهقة وعدد كبري من �لتالل ذ�ت �لتكوين �لطبيعي �ملّميز.

ج - املواقع الطبيعية املمّيزة

يتمتع لبنان بعدد من �ملو�قع �لطبيعية �ملمّيزة، متّثل �ملحافظة �ملطلقة عليها رهانًا وطنيًا؛ نذكر 

منها على �صبيل �ملثال: �صالالت جزين وج�صر فقر� �لطبيعي ومغارة جعيتا... وهناك عدد من �لقو�نني 

نطاقها �جلغر�يف  �ملو�قع �صمن  لهذه  �لتامة  توؤمن �حلماية  لكي  تفعيل  �إىل  بحاجة  �لقائمة  و�الأنظمة 

�ملحدود، كما يجب على نطاق �أو�صع، �إيجاد �ل�صو�بط �ملنا�صبة �لتي ت�صاهم يف تعزيز دور هذه �ملو�قع.

د - املباين الرتاثية والتاريخية

�إن مناطق �لرت�ث، �صو�ء �أتاريخية كانت �أم �أثرية �أم �أكرث حد�ثة، توؤدي دورً� �صديد �الأهمّية يف 

تن�صيط �القت�صاد �ل�صياحي، وت�صهد على تاريخ �لبالد. ومن ح�صن حظ لبنان �أنه حافظ على عدد من 

�لتاريخية، كما حافظ على تر�ث مديني مّميز، من �الأحياء  �حل�صون و�لقالع �الأثرية ومئات �الآثار 

كل  ت�صتحق  �لتي  �خلالبة  �لريفية  �لطبيعة  ذ�ت  و�لقرى  �لرت�ثية  �ملر�كز  ويف  �ملدن  د�خل  �لقدمية 

�حلماية و�لتنمية.

الخطة الشاملة لترتيب استعماالت األراضي اللبنانية 
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3- العوائق 

ينبغي، عند ��صتعمال �الأر��صي، �الأخذ يف �حل�صبان �لعو�ئق �ملوجودة يف عدد من �ملو�قع، منها:

اأ - مناطق املوارد املائية املعّر�سة خلطر التلّوث

�إن �ملناطق �لتي تكرث فيها �لت�صققات و�لت�صدعات يهددها بقوة خطر تلّوث �ملياه �جلوفية، وبالتايل 

تلُوّث �لينابيع و�الآبار �لتي تزود �ل�صكان مبياه �ل�صرب ومياه �ال�صتعمال �ملنزيل. لذلك، يجب �أن تو�كب 

�لتطور �لعمر�ين يف هذه �ملناطق حلول جذرية ملعاجلة �ملياه �ملبتذلة، وذلك يقت�صي منع �إقامة مكاِبّ 

�لنفايات �ل�صلبة، و�ملناطق �ل�صناعية باأنو�عها و�ملز�رع �لتي تنتج �لنفايات �ل�صائلة �مللّوثة.

ب - املناطق املعّر�سة خلطر الفي�سانات

حديثًا  ح�صلت  �لتي  �لطبيعية  �لكو�رث  من  �لعربة  �أخذ  يجب 

�ملعر�صة  فاملناطق  للخطر،  و�ملمتلكات  �الإن�صان  يعّر�س  ما  كل  وجتّنب 

�أن تخ�صع  للفي�صانات معروفة، وقو�عد ��صتعمال �الأر��صي فيها يجب 

لقيود �إ�صافية، منها خف�س عامل �ال�صتثمار، وعدم �لرتخي�س مل�صاريع 

�لعقاري، وعدم جتهيز هذه  �لتطوير  �إىل  �لتي تهدف  �الأر��صي  �إفر�ز 

�ملناطق بالبنى �لتحتية على نحو يحّفز �لعمر�ن، ومنع �لبناء نهائيًا �صمن م�صافات معّينة من جماري 

م�صاحة  من  �ملئة  يف   80 عن  يقل  ال  مبا  �الحتفاظ  و�إلز�مية  �ملغلقة،  �لت�صاوين  �إن�صاء  ومنع  �الأنهر، 

�الأر�س كحديقة �أو ب�صتان زر�عي.

ج - املناطق املعّر�سة خلطر االنهيارات

ي�صتح�صن يف مثل هذه �ملناطق �أن ُيفر�س منع �لبناء على �لعقار�ت �لتي يتجاوز معّدل �نحد�رها 

�النحد�ر  تخفيف  �إىل  تهدف  �لتي  و�لردميات  �الأر�س  ت�صوية  عمليات  �أما  �ملئة.  يف   10 �لطبيعي 

��صطناعيًا، فهي ال ُتعد حلواًل مقبولة بل ميكن �أن تزيد �مل�صكلة تعقيدً�. وهناك بع�س �ملناطق �ملعّر�صة 

خلطر �النهيار ت�صمل حاليًا عددً� من �لقرى و�لبلد�ت �ملاأهولة، وهي تتطلب �الهتمام �جلّدي باأو�صاعها 

مع حتديد نظام بناء و��صتثمار مالئم لها.

د - املناطق املعّر�سة ملخاطر �سناعية كربى

يوجد عدد من �ملناطق �ل�صناعية يف لبنان تهددها خماطر رئي�صية يف حال �ندالع حريق �أو �نفجار 

�أو �ل�صائلة. يجب حتديد حز�م �أمان حول هذه �ملناطق يتو�فق مع  �أو حادث ت�ّصرب للنفايات �ل�صلبة 

قدر �الأخطار ويكون جزءً� من نظامها، كما �أنه من �ل�صروري عدم �إقامة �أي م�صروع �صكني �صمن هذ� 

�حلز�م. �أما يف �ملو�قع �لتي تتجاور فيها حاليًا �الأبنية �ل�صكنية و�مل�صانع �خلطرة، فينبغي �حلّد من 

عمليات �لبناء �ل�صكني و�لعمل تدريجًا على فك �الرتباط �ملكاين بني �ل�صكن و�ل�صناعة. كما يجب عدم 

�إن�صاء �لتجهيز�ت �لتعليمية و�ل�صحية  وجميع �لبنى �لتحتية �مل�صاندة و�الأن�صطة �لتي ت�صتقطب �لنا�س 

يف حميط �ل�صناعات �خلطرة.

متّثل مدينة بريوت مع �سواحيها

القريبة ومع املدن والبلدات املحاذية

“منطقة مدينية مركزية” قادرة، بوزنها 
االقت�سادي والدميغرايف، على تبووؤ اأف�سل 

املراكز بني االأقطاب املدينية الكربى يف ال�سرق 

االأو�سط ويف حو�س البحر املتو�سط

وفاء شرف الدين وإبراهيم شحرور
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ثالثاً: اخليارات الرئي�سية

1- تعزيز “اأقطاب التوازن”

توؤكد �خلطة �الأولوية �لتي يجب �أن تعطى لتعزيز �الإمناء �القت�صادي و�الجتماعي يف ثالثة �أقطاب 

مدينية هي: عا�صمة �ل�صمال طر�بل�س نظرً� �إىل �لدور �لذي توؤديه هذه �ملدينة يف �إمناء كامل منطقة 

�ل�صمال؛ و�لقطب �ملكون من مدن زحلة و�صتور� و�لبلد�ت �الأخرى �ملال�صقة لها، و�لتي تطلق عليه �خلطة 

ت�صمية »قطب تو�زن« نظرً� �إىل موقعه د�خل �الأر��صي؛ و�أخريً� مدينة �لنبطية، وهي تتميز عن غريها 

“قطب  �أي�صًا  من �ملدن �لكربى يف �جلنوب )�صيد� و�صور( كونها مدينة د�خلية، وقد عّدتها �خلطة 

تو�زن”.

ترتجم �خلطة هذه �الأولوية �ملعطاة لعا�صمة �ل�صمال ولقطبّي  �لتو�زن عرب جمموعة من �مل�صاريع، 

�أبرزها ما يلي:

�إن�صاء ثالث مناطق خم�ص�صة لالأن�صطة �ل�صناعية و�خلدمية يف كل من �لبد�وي ورياق و�لزهر�ين.

جتميع كليات �جلامعة �للبنانية �ملنت�صرة على �الأر��صي �للبنانية يف ثالثة مو�قع فقط، وهي طر�بل�س 

وزحلة – �صتور� و�لنبطية، �إ�صافة �إىل �ملجمع �لرئي�صي يف �حلدث و�لفنار )بريوت �لكربى(.

تفعيل كامل حركة تر�نزيت �لب�صائع �مل�صحونة بحرً� �إىل مرفاأ طر�بل�س وجتهيزه لهذه �لغاية.

�إعادة تاأهيل �ل�صكك �حلديد بني رياق و�حلدود �ل�صرقية، وبني طر�بل�س و�حلدود �ل�صمالية بغية 

��صتخد�مها ل�صحن �لب�صائع.

��صتكمال �وتو�صرت�د �ل�صمال حتى �حلدود �ل�صمالية على �لطرف �ل�صرقي ل�صهل عكار مرورً� بجو�ر 

حلبا، و��صتكمال تنفيذ �الوتو�صرت�د �لعربي بني بريوت ودم�صق، و�أوتو�صرت�د �جلنوب يف �لنبطيه 

حتى مرجعيون يف �نتظار �إمكان تنفيذ و�صلته �ملقرتحة باجتاه �لقنيطرة.

تعزيز �صبكة �لطرق �لتي تربط بني �الأقطاب �ملدينّية �لرئي�صّية �لثالث و�ملناطق �ملجاورة: طرق 

�صريعة بني �لنبطية وجزين و�صور وبنت جبيل، حمول جديد يف �صتور� لت�صهيل �الت�صال ببعلبك 

و�لهرمل، طريق �صريع يربط طر�بل�س باإهدن مرورً� بزغرتا.

�إن�صاء هيئة تنفيذية لتنمية �الأقطاب �ملدينية �لثالثة ومالحقة �مل�صاريع و��صتقطاب �مل�صتثمرين.

– �صتور�،  وزحلة  �لنبطية  منطقتي  كل من  و�الأنظمة يف  �لتوجيهية  �ملخّططات  �لنظر يف  �إعادة 

وتنفيذ �مل�صاريع �لعمر�نية �لتي تعزز دورهما كاأقطاب مدينية.

2 - اإعطاء املنطقة املدينية املركزية املكانة التي ت�ستحقها

متّثل مدينة بريوت مع �صو�حيها �لقريبة ومع �ملدن و�لبلد�ت �ملحاذية »منطقة مدينية مركزية« 

يف  �لكربى  �ملدينية  �الأقطاب  بني  �ملر�كز  �أف�صل  تبووؤ  على  و�لدميغر�يف،  �القت�صادي  بوزنها  قادرة، 

�ل�صرق �الأو�صط ويف حو�س �لبحر �ملتو�صط.

 

�أما حتقيق هذ� �لطموح فيتطلب تنفيذ م�صاريع و�لقيام بتد�بري من �أهمها:

ربطًا  وربطه  بريوت  و�صط  �إعمار  �إعادة  ��صتكمال  �لكربى:  �لعمر�نية  �مل�صاريع  من  عدد  تنفيذ  .

.

.

.

.

.

.

.
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م�صروع  وتنفيذ  )�ألي�صار(،  �لغربية  �جلنوبية  �ل�صاحية  م�صروع  وتنفيذ  �ملدينة،  بباقي  �صحيحًا 

– عيتات،  عاليه  خط  حتى  و�لد�مور  خلدة  بني  �ملمتدة  �ملنطقة  يف  �لعمر�ين  �جلنوبية  �ل�صفوح 

لل�صاحية  �لبحرية  �لو�جهة  تنظيم  م�صروع  وتنفيذ  بريوت،  نهر  �صفاف  تطوير  م�صروع  وتنفيذ 

�ل�صمالية �ل�صرقية ما بني م�صب نهر بريوت و�نطليا�س.

�لنقل يف حميط  ��صتحد�ث هيئة موحدة الإد�رة جميع �صوؤون  �لنقل:  نقلة نوعية يف قطاع  �إجر�ء 

حمافظتي بريوت وجبل لبنان، وتنفيذ �صبكة من �ملمار �ملخ�ص�صة للنقل �مل�صرتك دون غريه يف 

�ل�صفوح،  �لو�قعة على  �ل�صكنية  �ملناطق  �إىل  �ملوؤدية  �ملحاور  وعلى  �ل�صاحلي،  وعلى �خلط  بريوت 

و��صتعادة كامل م�صار خط �ل�صكة �حلديد �ل�صاحلي وتخ�صي�صه كم�صار خلط نقل م�صرتك يربط 

مدن �ل�صاحل بع�صها بالبع�س �الآخر )من �صمال �لبالد �إىل جنوبها(، وتنفيذ �أوتو�صرت�د �إ�صايف 

بني  ما  جديد  بحري  كورني�س  وتنفيذ  و�أنطليا�س،  �ملعاملتني  بني  ما   )A2( �ل�صمايل  �ل�صاحل  �إىل 

�أنطليا�س وم�صب نهر بريوت.

�ملركزية  �ملدينية  �ملنطقة  �أطر�ف  يف  �لو�قعة  �ملناطق  بع�س  يف  �لبناء  �أنظمة  يف  �لنظر  �إعادة 

)�أي بعد نهر �لكلب �صمااًل وخلدة جنوبًا( بهدف وقف �لتمدد �لعمر�ين عند نهر �إبر�هيم �صمااًل 

وعند نهر �لد�مور جنوبًا. و�صوف يتطلب ذلك زيادة عو�مل �ال�صتثمار يف ق�صم من هذه �ملناطق، 

و��صتحد�ث و�صائل متطورة للنقل �مل�صرتك.

�صبط �لتو�صع �لعمر�ين و�لعدول نهائيًا عن منح �ال�صتثناء�ت و�لت�صويات �ملتكررة.

�لعامة  �الأمالك  وحت�صني  �لبحر،  على  �ل�صاحلية  �ملدن  و�نفتاح  �ملدن،  قلب  �إىل  �لطبيعة  �إدخال 

بجميع مكوناتها، وال �صيما �الأر�صفة ومعابر �مل�صاة و�حلد�ئق �لعامة وكل ما يتعلق بامل�صاة و�الأطفال 

و�ملعاقني يف �ملدينة.

3- تنمية املناطق واملدن والقرى

متر تنمية �ملناطق عرب �إ�صر�كها �لكامل يف �قت�صاد �لبالد بجميع جو�نبه ولي�س عرب �آليات توزيع 

�ملد�خيل عليها مما تنتجه منطقة مزدهرة و�حدة.

�لبقاع  يف  �لتو�زن  ولقطبي  �ل�صمال  لعا�صمة  �ملقرتح  �لدعم  �صاأن  من 

يف  و�مل�صاهمة  �لوطني  �القت�صاد  يف  كافة  �ملناطق  �إ�صر�ك  يعزز  �أن  و�ل�صمال 

�ملدن  تتخذ مل�صلحة  وتد�بري  �أي�صًا من م�صاريع  بد  ولتحقيق ذلك، ال  تنميتها. 

�الأخرى �لو�قعة يف هذه �ملناطق وكذلك لالأرياف:

�لبالد )�ملنطقة  �لكربى يف  �ملناطق  �القت�صادية و�حلياة �الجتماعية يف كل من  تنتظم �حلركة 

�إطار هيكلية مدينية متكاملة مكونة من قطب  و�لبقاع و�جلنوب( يف  و�ل�صمال  �ملدينية �ملركزية 

رئي�صي يوؤدي دور �ملحرك �القت�صادي �لرئي�صي )قطب �ملنطقة �ملدينية �ملركزية، وقطب طر�بل�س 

و�صو�حيها، وقطب زحلة – �صتور�، وقطب �لنبطية(، ومن �أقطاب ثانوية متخ�ص�صة ن�صبيًا )جبيل 

و�صيد� وبعلبك و�صور( ومن جمموعة من �الأقطاب �ملحلية، و�أخريً� من ن�صيج �لقرى �لو�قعة يف 

حميط هذه �الأقطاب �ملحلية.

لتنميتهما  �الإ�صرت�تيجية �ملقرتحة  �أما  �ملعابر،  �ملدن  تتحلى كل من مدينتي جبيل و�صيد� مبز�يا 

.

.

.

.

.

اإن اأر�س الوطن اإرث م�سرتك لل�سعب 

اللبناين، من واجب كل جيل اأن ي�سّلمها، 

ب�سمولية ثرواتها، اإىل االأجيال املقبلة

وفاء شرف الدين وإبراهيم شحرور
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اإن لبنان ُيعد من �سمن البلدان

الع�سرة ذات الكثافة ال�سكانية االأعلى يف 

(. ولهذه 
2
العامل )نحو 400 ن�سمة/كم

احلقيقة تاأثري قوي يف ا�ستعمال املوارد 

غري القابلة للتجدد

من  �الإفادة  �ملركزية؛  �ملدينية  للمنطقة  ك�صو�حي  �بتالعهما  جتنب  �لتالية:  �ملبادئ  على  فتقوم 

�الأن�صطة  تعزيز  �أخرى؛  جهة  من  و�جلنوب  جهة،  من  و�ل�صمال  بريوت  بني  ما  كمعابر  موقعهما 

�لب�صائع،  )�لتجارة، تخزين  �لرت�ثية  ثرو�تهما  ومع  �ملوقعني  تتالءم مع هذين  �لتي  �القت�صادية 

زر�عة �خل�صار، �ال�صتجمام، �ل�صياحة( هذ� �إ�صافة �إىل �الأن�صطة �ل�صناعية �لقريبة منهما، و�إىل 

موقعهما �الإد�ري )مركز ق�صاء ومركز حمافظة(.

عظمة  حيث  من  مماثلة  مبز�يا  كذلك  و�صور  بعلبك  مدينتي  من  كل  تتحلى 

��صتطاعتهما  يف  بامتياز،  تر�ثيان  قطبان  فهما  و�صهرتها.  �الأثرية  مو�قعهما 

ويتطلب  و��صع.  نطاق  على  �ل�صياحي  دورهما  لتعزيز  �لو�قع  هذ�  من  �الإفادة 

ذلك ��صتثمار�ت مهمة يف قطاع �لفنادق و�صيا�صة �صياحية تعزز �لتكامل بني كل 

من هاتني �ملدينتني وجو�رهما، عرب �إبر�ز �لرثو�ت �ل�صياحية يف �ملدن و�لقرى 

كمركزين  �ملدينتني  هاتني  من  كل  دور  �إىل  �إ�صافة  هذ�  �جلو�ر.  لهذ�  �ملكونة 

جتاريني وخدميني لكامل �ملناطق �ملجاورة لهما، مبا يف ذلك �الإنتاج �لزر�عي.

ور��صيا  و�لهرمل  حلبا  مثل  �الأطر�ف  �ملدن  من  وغريهما  وبعلبك  �صور  �أو�صاع  تتعزز  و�صوف 

وحا�صبيا وغريها، بف�صل �لطريق �لد�ئري �ل�صريع �لذي تدعو �خلطة �إىل تنفيذه عرب �جلنوب 

و�لبقاع و�ل�صمال. 

و�خلدمات  �لتحتية  �لبنى  م�صتوى  رفع  بف�صل  ف�صتتعزز  و�الأرياف،  �ل�صغرى  �ملدن  تنمية  �أما 

توفري  �لخ( ب�صورة ملحوظة وعرب حتديث منط  �ملحلية...  و�لطرق  و�لكهرباء  )�ملياه  �الأ�صا�صية 

�لعقار�ت �ملجهزة للبناء، وذلك من خالل ��صتحد�ث وكالة وطنية للتطوير �لعقاري تعمل مل�صلحة 

�لدولة �أو مل�صلحة �لبلديات �لتي تطلب منها ذلك.

يف  �لكربى(  �ل�صكنية  �لتجمعات  خارج  و�ل�صكن  )�ال�صطياف  �ل�صكنية  �لوظيفة  تتعزز  و�صوف 

�الأرياف و�لقرى مبقد�ر حمافظتها على طابعها �لريفي.

�خلدمات  و�صائر  �حلرفية  و�الأن�صطة  �مللوثة  غري  �خلفيفة  �ل�صناعات  �إقامة  �خلطة  ت�صجع  كما 

بينها  )من  و�صطها  يف  �لو�قعة  �ملحلية  �الأقطاب  يف  �صيما  وال  �الأرياف،  يف  �لتجارية  و�الأن�صطة 

�الأق�صية و�لبلد�ت �لكربى(.

رابعاً: عالقة اخلطة باإدارة االأمالك العمومية

بوجه عام، ال متيز �خلطة بني ��صتعماالت �الأر��صي �لتي متلكها �لدولة وبني ��صتعماالت �الأر��صي 

للدولة  �الإلز�م  �أن �خلطة لها طابع  و�لعو�ئق. كما  �خلا�صة جلهة ت�صنيفها بح�صب �لطبيعة و�مليز�ت 

نف�صها فقط، على خالف �ملخططات �لتوجيهية و�الأنظمة �لتف�صيلية �ملحلية للمدن و�لقرى �لتي ت�صع 

قيودً� و�رتفاقات على �لعقار�ت �لو�قعة يف مناطق حمددة.

�إن �الإطار �ل�صامل للخطة يجعل من �الأر��صي �للبنانية بكاملها مو�صوعًا عامًا ب�صرف �لنظر عن 

�للبناين، من و�جب كل جيل  لل�صعب  �إرث م�صرتك  �أر�س �لوطن  �أن  �مللكية؛ فاخلطة تنطلق من مبد�أ 

�أن ي�صّلمها، ب�صمولية ثرو�تها، �إىل �الأجيال �ملقبلة. لذلك، يجب تر�صيد ��صتعماالت �الأر��صي وتنميتها 

بالطر�ئق �ل�صليمة �لتي ال تغرّي من طبيعتها �أو تبّدل من فر�س ��صتعمالها �مل�صتقبلية.

.

.

.

.

الخطة الشاملة لترتيب استعماالت األراضي اللبنانية 
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علينا �أن نتذكر دومًا �أن لبنان ُيعد من �صمن �لبلد�ن �لع�صرة ذ�ت �لكثافة �ل�صكانية �الأعلى يف 

�لعامل )نحو 400 ن�صمة/كم2(. ولهذه �حلقيقة تاأثري قوي يف ��صتعمال �ملو�رد غري �لقابلة للتجدد، 

مبا فيها �ل�صو�طئ و�ملو�قع �لطبيعية ومعامل �لرت�ث، �صو�ء كانت طبيعية �أم من �صنع �الإن�صان. ويف 

تزد�د  كبرية  �أهمية  �الأنظمة  و�حرت�م  �لوطني  باحل�ّس  �ملرتبطة  �مل�صائل  تكت�صب  �لو�قع،  هذ�  ظل 

�ل�صكان. تز�يد  مع 

على �للبنانيني �أن يدركو� مدى �لتغيري �لنوعي �لذي ح�صل يف لبنان بفعل تز�يد �صكانه من مليون 

ن�صمة يف زمن �ال�صتقالل �إىل �أربعة ماليني ن�صمة �صنة 2000 يعي�صون �صمن رقعة جغر�فية ثابتة، علمًا 

�أن هذ� �لعدد �صيتجاوز حتمًا �خلم�صة ماليني خالل عقدين �أو ثالثة عقود من �لزمن على �الأكرث.

وفاء شرف الدين وإبراهيم شحرور
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سبل ترشيد دور الدولة في إدارة أمالكها الخاصة: 
 
نموذج التجربة الفرنسية )1(

غي كوِريا)*( وستيفاني فورنييه)**(
 )*( مدير مكتب المهمات العقارية في الوكالة الفرنسية إلدارة أمالك الدولة - باريس

)**( رئيس قسم في مكتب المهمات العقارية في الوكالة نفسها

تت�صمن �ل�صيا�صة �لعقارية للدولة يف فرن�صا عدة �أوجه وُتعنى بعدة �أق�صام، منها �مل�صاركة يف تنمية 

قطاع �مل�صاكن �الجتماعية، وم�صاكن �لطالب، �أو حتريك �لعمليات �لعقارية �لعامة. �صوف نركز يف هذه 

�لورقة حتديدً� على �إد�رة �الأمالك �لعقارية �خلا�صة بالدولة، �مل�صتخدمة من جانب �ملر�فق �لعامة.

و�صع  على  يقوم  جديدً�  دفعًا  فرن�صا  يف  للدولة  �لعقارية  �ل�صيا�صة  �صهدت   ،2005 عام  منذ 

�ل�صاملة  “�ملر�جعة  �صياق  يف  وذلك  فّعالة،  عقارية  �إد�رة  حتقيق  �إىل  تهدف  و��صحة  �إ�صرت�تيجية 

لل�صيا�صات �لعامة” و�إعادة هيكلة مر�فق �لدولة. وقد �صمل هذ� �الأمر عمليًا �الأمور �لتالية:

ت�صهيل  عرب  �لعقاري  �ل�صعيد  على  �لدولة  �إ�صالحات  خمتلف  ترجمة 

تنفيذ تلك �الإ�صالحات )�إعادة تنظيم �الإد�ر�ت �الإقليمية للدولة، و�إ�صالح 

�جلهاز �لق�صائي، ودمج وحد�ت �ل�صريبة و�خلزينة... �لخ(.

منح  هو  هدفًا  �لفرن�صية  �حلكومة  و�صعت  �إذ  �لعقاري،  �الإنفاق  تقلي�س 

و�أكرث  �لعملية  �لناحية  من  فائدة  �أكرث  عقارية  �أمالك  جمموعة  �لدولة 

تكيفًا مع مهماتها.

حتديث �إد�رة �الأمالك �لعقارية �صعيًا لتحقيق تنمية م�صتد�مة.

�إن حتديث �الإد�رة �لعقارية هو ركيزة �أ�صا�صية الإ�صالح �لدولة؛ وهو ي�صاهم يف رفع �أد�ئها، ويوؤدي، 

من خالل تنظيم �الأمالك �لعقارية تنظيمًا علميًا، �إىل �مل�صاهمة يف �إ�صالح مالية �لدولة.

تعزيز  �لعقارية؛  �الإد�رة  م�صتوى  حت�صني  هي:  حماور،  عدة  حول  �ملحددة  �الإ�صرت�تيجية  تدور 

ترتيبات  �لعقارية؛ و�صع  لالإ�صرت�تيجية  �الأمد  روؤية متو�صطة  �لعقارية؛ و�صع  �الأمالك  �ملعلومات حول 

�لتنفيذ؛  مو�صع  جديدة  وتقنية  ومالية  ق�صائية  �أدو�ت  و�صع  �الأمالك؛  هذه  �إد�رة  حت�صني  يف  ت�صاهم 

تو�صيع �ل�صيا�صة �لعقارية لت�صمل �ملوؤ�ص�صات �لعامة و�لهيئات �مل�صتقلة.

1- تر�سيد احلكم على نحو يو�سح دور املالك ودور

     ال�ساغلني يف املجال العقاري

�أكرث من وز�رة حتى زمن قريب حال دون و�صع �صيا�صة  �لعقارية على  �الإد�رة  �إن توزع م�صوؤولية 

عقارية منطقية ودينامية للدولة �لفرن�صية مو�صع �لتنفيذ.

اإن حتديث االإدارة العقارية هو ركيزة 

اأ�سا�سية الإ�سالح الدولة؛ وهو ي�ساهم 

يف رفع اأدائها، ويوؤدي، من خالل تنظيم 

االأمالك العقارية تنظيماً علمياً، اإىل 

امل�ساهمة يف اإ�سالح مالية الدولة

.

.

.

)1( ن�س مرتجم عن �للغة �لفرن�صية.



38

لذلك، �أنيطت موؤخرً� م�صوؤولية متثيل “�لدولة-�ملالك” وحتديد توجهات �صيا�صة �لدولة �لعقارية، 

بوزير �ملو�زنة �ملكلف �إد�رة �الأمالك �لعامة. ويف �إطار هذه �ملهمة، يعاون �لوزير �ملذكور �لوكالة �لفرن�صية 

الإد�رة �أمالك �لدولة )Agence France Domaine – AFD(، �لتابعة للمديرية �لعامة للمالية.

على �ل�صعيد �لالمركزي، مُيَثّل �لوزيَر �ملحافُظ �أو رئي�س �الإقليم وتعاونه �الإد�رة 

�الإقليمية للمالية �لعامة، ويعنَيّ فيها م�صوؤول عن �ل�صيا�صة �لعقارية للدولة، يكون عمله 

مكماًل الأعمال �لد�ئرة �الإقليمية لالأمالك �لعامة.

مبو�ز�ة ذلك، مت تقلي�س �صالحيات �لوز�ر�ت يف جمال �الإد�رة �لعقارية على نحٍو ملمو�س، كما 

جرى تعيني مدير عقاري د�خل كل وز�رة.

ن�صئت هيئتان خمت�صتان: 
ُ
�أخريً�، وعالوة على �لرقابة �لتي ميار�صها �لربملان، �أ

جمل�س �لدولة �لعقاري، �ملوؤلف من برملانيني و�خت�صا�صيني عقاريني، ي�صتهرون على ح�صن �صري 

تو�صياته  �لعامة،  �الأمالك  �إد�رة  �ملكلف  �لوزير  �ملجل�س  يبلغ  للدولة.  �لعقارية �جلديدة  �ل�صيا�صة 

�إد�رة �الأمالك �لعقارية، كما يدر�س م�صاريع �الإ�صرت�تيجية �لعقارية �ملقدمة من جانب  لتح�صني 

�الإد�ر�ت �أو م�صغلي �لدولة، �صو�ٌء على �ل�صعيد �ملركزي �أم على �ل�صعيد �لالمركزي.

جلنة خا�صة تعنى بنوعية و�صفافية �لعمليات �لعقارية للدولة، تهتم بال�صهر على تطابق �لعمليات 

�لعقارية مع �لقو�نني �لعقارية �ملعمول بها )عمليات �لتملك وعمليات �لتنازل عن �مللكية وعقود 

كبار يف جمل�س  موظفني  من  �للجنة  تتاألف  �أق�صى حد.  �إىل  �لبيع  �إير�د�ت  تاأجريية(، وحت�صني 

�صورى �لدولة وديو�ن �ملحا�صبة وهيئة �لتفتي�س �ملركزي.

2- تعزيز املعلومات حول االأمالك العقارية ك�سرط م�سبق

     لتحديث االإدارة العقارية

تعاين  �الإد�رة  كانت  كما  �لعقارية،  �الأمالك  يف  كبري  جتان�س  يوجد  يكن  مل  �أنه  �لو��صح  من 

��صتخد�م  �صروط  حول  وخ�صو�صًا  �الأمالك،  بهذه  �ملتعلقة  �لتقنية  باملعطيات  �ملعرفة  �صح 

�صيانتها. �أو  �ملبنية  �لعقار�ت 

�صاملة،  مادية  جردة  على  )تقوم  للدولة  �لعقارية  �مللكية  بخ�صائ�س  جيدة  معرفة  �إن  هنا،  من 

وتخمني قيمة �الأمالك( هي حجر �أ�صا�س الأي �إ�صرت�تيجية عقارية حديثة.

�لدولة  �أمالك  الإد�رة  �لفرن�صية  �لوكالة  �أطلقت  هكذ�، 

)AFD( منذ عام 2003 ور�صة الإعد�د جردة عينية الأمالك �لدولة 

ين�س  �لتي  للدولة  �ملالية  الإجر�ء �جلردة  ركيزة  مّثلت  �لعقارية، 

�ل�صادر  �لعامة  �ملو�زنة  بقانون  �خلا�س  �لع�صوي  �لقانون  عليها 

بتاريخ �الأول من �آب/ �أغ�صط�س 2001.

نوعية  �ملباين،  طبيعة  )م�صاحات،  �ملعطيات  هذه  �إثر�ء  خالل  من  حاليًا  �لور�صة  هذه  ُت�صتكمل 

�صيانة �الأمالك... �لخ( بتفا�صيل �إ�صافية و�لتحقق من م�صد�قيتها بحيث ميكن �ال�صتناد �إليها تقنيًا 

اإن معرفة جيدة بخ�سائ�س امللكية 

العقارية للدولة هي حجر اأ�سا�س الأي  

اإ�سرتاتيجية عقارية حديثة

اأي عمل علمي يتطلب اإجراء جردة عينية

�ساملة وتخمني لقيمة املباين ُي�ستكمل 

باقرتاحات... تتيح لالأمالك العقارية اخلا�سة بكل 

اإدارة اأن تلبي حاجات ال�ساغلني ب�سورة اأف�سل

.

.
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وق�صائيًا. من ناحية �أخرى، �أتاحت عمليات �لتدقيق �ملختلفة للمباين حت�صني �ملعلومات حول �الأمالك 

�لعقارية. ويف 31 كانون �الأول/ دي�صمرب 2010 قدرت قيمة �الأمالك �لعقارية للدولة �لفرن�صية، �صو�ء 

�مل�صغولة مبا�صرة من جانب مر�فقها، �أو �ملعهود بها �إىل م�صغليها، بنحو 106 مليار�ت يورو.

3- و�سع روؤية متو�سطة االأمد لالإ�سرتاتيجية العقارية بهدف

     و�سع تنظيم عقاري اأف�سل ملرافق الدولة

تقرر �إعد�د روؤية متو�صطة �الأمد لالإ�صرت�تيجية �لعقارية متتد لعدة �صنو�ت، وذلك لكي يتاح للدولة 

و�صع حلول ت�صمح لها بتاأدية دورها، ومبو�جهة حاجاتها وزيادة قيمة ملكيتها �لعقارية )عمليات �لتملك 

و�لبيع وعمليات �لبناء وعقود �لتاأجري(، �إ�صافة �إىل تاأمني حاجاتها من �ل�صيانة.

تقييمي(  )جانب  �ملباين  لقيمة  وتخمني  �صاملة  عينية  جردة  �إجر�ء  يتطلب  علمي  عمل  �أي  �إن 

ُي�صتكمل باقرت�حات عملية يحتاج تنفيذها �إىل مدة ال تقل عن خم�س �صنو�ت )عمليات متلك وعمليات 

�خلا�صة  �لعقارية  لالأمالك  تتيح  �إقامة(  مر�كز  تبديل  وعمليات  جتميع،  و�إعادة  �مللكية،  عن  تنازل 

بكل �إد�رة �أن تلبي حاجات �ل�صاغلني ب�صورة �أف�صل، وكذلك �أهد�ف �لتنظيم �لر�صيد لل�صاأن �لعقاري 

)جانب �إ�صرت�تيجي(.

�أن  كما  و�القليمي.  �ملركزي  �مل�صتويني  على  �لعقارية  لالإ�صرت�تيجية  روؤيا  هذه  �إعد�د  مت  حاليًا، 

ت�صور�ت  �أعدو�  كبرية،  عقارية  ملكية  يديرون  �لذين  فيها  م�صتقلة، مبن  وهيئة  عامة  موؤ�ص�صة   325

عقارية تر�عي حتديدً� ن�صبة م�صاحة 12 م2 لكل عامل حكومي.

و�صوف يجري تطبيق هذه �ال�صرت�تيجيات من خالل تقلي�س عدد �ملر�كز �حلكومية، وتقلي�س 

�مل�صاحات �مل�صغولة من جانب �لدولة.

4- الرتتيبات التي ت�ساهم يف حت�سني اإدارة

     االأمالك العقارية للدولة

اأ - “�سبه اإيجارات” عامة بني “الدولة-املالك” وبني االإدارات واملوؤ�س�سات العامة

�إن �الإجر�ء�ت �لتي كانت تعتمد �صابقًا على تخ�صي�س مباٍن حكومية معينة ملرفق عام، وبتخ�صي�س 

�أخرى ملوؤ�ص�صات عامة وطنية مثاًل، و�لتي كانت متنح �ل�صاغلني �صالحيات كثرية متنح عادة للمالك، قد 

مت ��صتبد�لها منذ عام 2009 بعقود موقتة وقابلة للمر�جعة، خا�صة بكل مبنى على حدة، حتدد حقوق 

وو�جبات �لطرفني �ملتعاقدين، �أي “�لدولة-�ملالك” و�الإد�رة �ل�صاغلة. 

�لتي  �الإ�صغال  ن�صبة  �التفاقيات  هذه  حتدد  �ملوظفني،  ملكاتب  �الإد�رية  �ملباين  يخ�س   ما  يف 

لكل  م2   12 هي  �حلكومة  قبل  من  �ملحددة  �مل�صاحة  �أن  علمًا  �لعقد،  مدة  خالل  بلوغها  ينبغي 

�صروطه،  ومر�عاة  �الإن�صاء  لطبيعة  �الإ�صغال  مالءمة  جلهة  دوري  لتدقيق  �لعقود  تخ�صع  عامل. 

�ل�صاغلة. �الإد�رة  �لتز�مات  وحتديدً� 

ترشيد دور الدولة في إدارة أمالكها الخاصة
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ب - بدالت اإيجار “موازنية” تتنا�سب واأ�سعار ال�سوق

وو�قع  تتنا�صب  تقديرية  مبالغ  وهي  “�ملو�زنية”،  �الإيجار  بدالت  �آنفًا  �ملذكورة  �لعقود  تت�صمن 

�ل�صوق، ُتدفع من قبل �لوز�ر�ت مقابل �صغلها �ملباين �خلا�صة بالدولة.

�ملالية  �مل�صوؤولية  كامل  �حلكومية  �ملو�قع  من  �مل�صتفيدة  �ملر�فق  حتميل  �إىل  �لرتتيب  هذ�  يهدف 

�لناجتة من �إ�صغالها تلك �ملو�قع بالنيابة عن �لدولة، و�إىل حثها على تر�صيد ��صتخد�م �الأمالك �لعقارية 

مت�صيًا مع �لروؤية �الإ�صرت�تيجية �ملتو�صطة �الأمد )SPSI( وهو ما يعزز جتميع �لوز�ر�ت وتقا�صم �الأعباء 

�صمن مر�فق �لدولة.

و�لعقاب  �لثو�ب  مبد�أ  على  يقوم  مايل  ترتيب  ِقر 
ُ
�أ كما  فهر�صتها.  جتري  هذه  �الإيجار  بدالت  �إن 

لت�صجيع �الإد�ر�ت على تقلي�س �مل�صاحات �مل�صغولة وملعاقبة تلك �لتي متتنع عن ذلك من خالل �مل�صاهمات 

�ملقررة يف �ملو�زنة �لعامة.

ج - و�سع �سيا�سة ل�سيانة مباين الدولة

�إن �الأ�صغال  �إذ  قبل عام 2009، كانت �ل�صيانة متّثل �لثغرة �لرئي�صية لل�صيا�صة �لعقارية للدولة، 

كانت خمططة وممولة على نحو غري كاٍف. فقد كانت �ل�صيانة عالجية يف �أغلب �الأحيان، نظرً� �إىل 

درجت �عتماد�ت �صيانة �مللكية �لعقارية �صمن برنامج 
ُ
غياب �ل�صيانة �لوقائية. ومنذ ذلك �لتاريخ، �أ

له  �لدولة، وقد ُخ�ص�صت  �أمالك  الإد�رة  �لفرن�صية  �لوكالة  �إىل  تنفيذه  تعود م�صوؤولية  للمو�زنة  حمدد 

�عتماد�ت تقتطع من �ملو�زنات �ملخ�ص�صة للوز�ر�ت.

على �ل�صعيد �الإقليمي، ُو�صعت مو�صع �لتنفيذ �صيا�صة �صيانة وز�رية متعلقة بعدة وز�ر�ت حتت 

�صلطة �ملحافظني �أو روؤ�صاء �الأقاليم، �لذين تعاونهم وحد�ت حملية من �إد�رة �الأمالك �لعامة ومن وز�رة 

�لبيئة. على �أن ُتَعد خطط �ل�صيانة �الإقليمية لعدة �صنو�ت بدءً� من عام 2011.

د - اإبداء اإدارة االأمالك العامة راأياً مف�ساًل حول االتفاقات

      العقارية بني دوائر الدولة وامل�سغلني

�إىل جانب �لر�أي �ملايل “�لكال�صيكي” �لذي تقدمه �إد�رة �الأمالك �لعامة، بات مطلوبًا من هذه 

�الإد�رة من �الآن ف�صاعدً�، تقدمي ر�أي حيال �ل�صيا�صة �لعقارية يف ما يخ�س �الأبنية �الإد�رية. على �أن 

ي�صتند هذ� �لر�أي �إىل حتليل �ملعايري �الآتية: �ملوقع �جلغر�يف، جتميع �ملو�قع، تطور �مل�صاحات �مل�صغولة، 

�حلد من �ملكاتب �لفردية، مقارنة نفقات �ل�صيانة )قبل �الإ�صغال وبعده(.

يف ما يتعلق بالدو�ئر �حلكومية، تد�ر �لعمليات �لعقارية �ملحلية من قبل ممثل عن “�لدولة–�ملالك” 

بالتن�صيق مع �الإد�رة �ل�صاغلة.

هـ - حتديث اإجراءات بيع مباين الدولة على نحو يحقق

       ال�سفافية والفاعلية وال�سرعة

تتم عمليات �لبيع بناء على ��صتدر�ج عرو�س، ميكن �إجر�وؤها حتى حني يكون �ملبنى م�صغواًل. .

غي كوِريا  وستيفاني فورنييه
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�لعقارية  �لعمليات  وجودة  ب�صفافية  �للجنة �خلا�صة  تبدي  �صفافيًة:  �أكرث  �أ�صبحت  �لبيع  عمليات 

�خلا�صة بالدولة ر�أيها حول �صروط �إجناز عمليات �لبيع وتن�صر هذ� �لر�أي.

فقر�ت  �لبيع  عقود  ت�صمني  خالل  من  �لعقارية  م�صاحلها  على  �لدولة  ت�صهر  �أخرى،  ناحية  من 

�صامنة تتيح تقا�صم فو�ئ�س �لقيمة �لتي �صيتم حتقيقها يف وقت الحق من جانب �ملتملك.

م عام 2010 م�صروع خطة متو�صطة �الأمد لعمليات بيع بع�س �أمالك �لدولة. وهو يحدد  �أخريً�، ُقِدّ

لل�صوق ولل�صلطات �ملحلية جدواًل زمنيًا لبيع �أكرث من 1700 مبنى موزعة على جممل �الأر��صي �لفرن�صية 

وذ�ت طبيعة متنوعة.

5- ال�سيا�سة العقارية اجلديدة ترتافق مع و�سع اآليات ق�سائية

     ومالية وتقنية جديدة مو�سع التنفيذ

دخل �لبند �لت�صريعي من �لقانون �لعام �ملتعلق بتحديد ملكية �الأ�صخا�س �لعموميني حيز �لتنفيذ 

�إىل  �لتنظيمي قريبًا جدً�. وهو يهدف  ُين�صر مر�صومه  �أن  يوليو 2006. على  �الأول من متوز/  يف 

حتديث �لعمليات وحتديد �أدو�ر خمتلف �جلهات �لفاعلة، وتنظيم �لتد�والت وتب�صيط �الأ�صاليب.

�أن�صئ عام 2006 ح�صاب ر�صد خا�س )�إد�رة �أمالك �لدولة �لعقارية( تناط م�صوؤوليته باملالك، 

�أن  علمًا  �لعقارية.  �مللكيات  عن  �لتنازل  بعمليات  �ملتعلقة  و�لنفقات  �الإير�د�ت  ُيظهر  وهو 

�لعقارية  �مللكية  ل�صيانة   309 رقمه  برناجمًا   2009 عام  خ�ص�س  للمو�زنة  �جلديد  �لت�صنيف 

للدولة، وهو ما عزز �عتماد�ت �ل�صيانة للمالك.

ُتدرج �جلرد�ت �لعينية و�ملحا�صبية الأمالك �لدولة �لعقارية منذ عام 2009 يف �لوحدة �لعقارية 

ُت�صتكمل هذه  و�صوف   .)Chorus( للدولة  و�ملالية  �ملو�زنة  برنامج معلومات  �ملخ�ص�صة من �صمن 

�لوحدة يف �لوقت �ملنا�صب بوظائف متطورة �إ�صافية متخ�ص�صة يف �الإد�رة �لعقارية. 

6- تو�سيع ال�سيا�سة العقارية لت�سمل املوؤ�س�سات العامة والهيئات امل�ستقلة

ق �إ�صرت�تيجية تقلي�س �مل�صاحات و�لنفقات �لعقارية على �ملوؤ�ص�صات �لعامة و�لهيئات �مل�صتقلة  تطبَّ

كافة، وقد كان حتديد �الأمالك �لعقارية �لتي ي�صتخدمونها جمهواًل حتى �الأم�س �لقريب. وطبقًا لقر�ر�ت 

حكومية وطلبات �لربملان، باتت �ملوؤ�ص�صات �لعامة و�لهيئات �مل�صتقلة ملزمة �لت�صريح عن �ملباين �لتي 

ت�صغلها. وقد مت �إح�صاء جمموعة �الأمالك هذه عام 2009.

من ناحية �أخرى، خ�صعت �أمالك �ملوؤ�ص�صات �لعامة و�لهيئات �مل�صتقلة لعمليات تخمني مف�صلة 

.2010 �أكرثيتها مطلع عام  جنزت 
ُ
�أ

يف  �لدولة  ت�صعها  �لتي  للمباين  �إيجار  بدالت  �عتماد  �صيتيح  �ملمتلكات  لقيمة  �لتحديد  هذ�  �إن 

ت�صرف  هذه �ملوؤ�ص�صات )�أي ما يعادل ن�صف عدد �الأمالك �لتي ت�صغلها هذه �ملوؤ�ص�صات و�لهيئات( 

بدءً� من عام 2012.

جميع  لي�صمل  �لعقارية  لالإ�صرت�تيجية  �الأمد  �ملتو�صطة  �لروؤية  نطاق  تو�صيع  جرى  �أخريً�، 

�ملوؤ�ص�صات �لعامة و�لهيئات �مل�صتقلة �لتابعة للدولة �لفرن�صية عام 2010.

.

.

.

.

ترشيد دور الدولة في إدارة أمالكها الخاصة



42

دراسات

اإلطار القانوني لمكافحة تبييض األموال في لبنان

تمويل التنمية: مقاربة مغايرة للطرح النيو–ليبرالي

إيلي كالس

ألبر داغر



43

اإلطار القانوني لمكافحة تبييض األموال في لبنان

إيلي كاّلس
رائد في قوى األمن الداخلي وأستاذ القانون في جامعة الروح القدس - بيروت

مقدمة

�لتي  �مل�صكالت  �أهم  �إحدى  �الأمو�ل  تهريب  عمليات  ُتعد 

مع  خطورة  يزد�د  �الأمر  هذ�  �أخذ  وقد  �ملعا�صر،  �لعامل  يو�جهها 

تطور �أ�صاليب �لنقل و�صهولة �النتقال، فغد� �لتهريب �صائعًا، بعدما 

كان يتطلب م�صقات متعددة، فاالنرتنت و�إمكان �لتدخل و�ال�صتعالم 

يعد مق�صورً�  �مل�صرفية مل  عن �حل�صابات 

دون  من  �إذ  �ملودعة،  �مل�صارف  �إر�دة  على 

�إذن هذه �الأخرية، بل من دون علمها، ميكن 

�إعطاء  وحتى  �مل�صرفية  �حل�صابات  ك�صف 

�أو�مر لنقلها؛ فامل�صارف ين�صب �هتمامها 

على �صبل �الحتفاظ بال�صرية وجلم �لتدخل 

يف �ملعلومات �مل�صرفية بعدما �أ�صبح ممكنًا 

بو��صطة �لكومبيوتر �لو�صول �إىل جميع �ملعلومات، وحتى حتويرها 

�لرغم من  �لوجود، على  �لفريو�س وحموها من  �أو زرع  وتعديلها، 

�أ�صاليب �حلماية �لتقنية �ملعتمدة.

�ملجموعات  لقوة  كا�صف  كدليل  �الأمو�ل  تبيي�س  ظهر 

�الإجر�مي  �القت�صاد  بني  �لنمو  �آلية  يف  دخل 
ُ
�أ بحيث  �الإجر�مية 

عامل  �القت�صاد  �صالمة  �أن  يف  �صك  وال  �ل�صرعي.  و�القت�صاد 

�أ�صا�صي يف ��صتقر�ر �حلياة �ل�صيا�صية و�الجتماعية، كما �أن حياة 

�لفرد قد تتاأثر �إىل درجة بعيدة بالتطور �القت�صادي و�ل�صناعي، 

و�الجتماعية،  �الإن�صانية  عالقاته  وتطور  حياته  نهج  فتطور 

طغى  �لتي  و�ملو�قف،  �ل�صلوك  من  جديدة  �أمناطًا  عليه  يفر�صان 

هاج�س  و�أ�صبح  �لفردية،  و�مل�صلحة  �ل�صيقة  �لروؤية  بع�صها  على 

�لعمليات  من  �لناجتة  �مل�صاوئ  عن  �لنظر  بغ�س  �صائدً�،  �لربح 

)1( عبد �لعزيز �ل�صايف، تبيي�س االأموال: درا�سة مقارنة )بريوت: من�صور�ت �حللبي �حلقوقية، 2001(، �س 12.

P. Broyer, L’argent sale dans les réseaux clandestins )Paris: L’Harmattan, 2000(, pp. 30-35.       )2(

.
)1(

�ملوؤدية �إليه �أو �ل�صنوف �ملنتجة له

�لعاملية غري �مل�صروعة، تعالت �الأ�صو�ت  �أمام هذه �لظاهرة 

و�ملوؤ�ص�صات،  �لعاملية  �لدول و�حلكومات و�ملنظمات  �حتجاجًا من 

�مل�صرفية منها و�ملالية، على ق�صية تبيي�س �الأمو�ل �مللوثة �لناجتة 

من �أعمال و�أن�صطة غري م�صروعة دوليًا، و�ملتاأتية �إّما من �جلرمية 

�الإرهاب وما  و�إما من عمليات متويل جر�ئم  �ملنظمة و�ملخدر�ت 

�أدت  قانونية  غري  �أعمال  من  ذلك  �إىل 

�لتبيي�س  عمليات  درجة  ت�صاعد  �إىل 

�آنفًا،  ذكرنا  كما  حجمها  وتز�يد  عامليًا 

و�إدخالها  وتبيي�صها  غ�صلها  لتاليف  وذلك 

�صرعية.  ب�صفة  �القت�صادية  �لدورة  يف 

�الأمو�ل  تبيي�س  مكافحة  عملية  فظهرت 

�جلز�ئية  �لت�صريعات  و�صدرت  وتالفيها 

.
)2(

�لدولية، �الإقليمية و�ملحلية، ملعاقبة مرتكبيها

و�لعابر  �ملنظم  �الإجر�م  �صوؤون  يف  �لدوليون  �خلرب�ء  يجمع 

يناهز  �صنويًا  تبيي�صها  يتم  �لتي  �الأمو�ل  مقد�ر  �أن  على  للحدود 

500 مليار دوالر �أمريكي، �أي ما يعادل حجم �لتجارة �لنفطية يف 

�لعامل �أو ما ي�صاوي 8 يف �ملئة من �إجمايل حجم �لتجارة �لعاملية. 

وهو ي�صل وفق �إح�صاء�ت �صندوق �لنقد �لدويل �إىل ما ن�صبته 3 

قاطبة.  �لعامل  لبلد�ن  �لقومي  �لناجت  جمموع  من  �ملئة  يف   5 �إىل 

يف  �أول  م�صت�صار  وظيفة  ي�صغل  كان  �لذي  بيكفورد  د�يفيد  ويقول 

�الأمو�ل،  تبيّي�س  مكافحة  مو�صوع  يف  خا�صة،  �أمريكية  م�صارف 

�إن هناك 100 مليار دوالر على �الأقل يجري تبيي�صها يف �أوروبا كل 

�صنة، و�إن �الأمو�ل �لتي تنجم عن �جلرمية �ملنظمة تزيد على 95 

يف �ملئة من هذه �الأمو�ل �ملبّي�صة. 

يتم  التي  االأموال  مقدار  اإن 

يناهز 500 مليار  تبيي�سها �سنوياً 

دوالر اأمريكي، اأي ما يعادل حجم 

اأو  العامل  يف  النفطية  التجارة 

اإجمايل  املئة من  يف   8 ي�ساوي  ما 

حجم التجارة العاملية
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�نطالقًا مما تقدم، ونظرً� �إىل تعاظم جرمية تبيي�س �الأمو�ل 

�ملخاطر  �صيما  وال  تقنياتها،  وتطور 

وجتارة  �ملنظمة  باجلرمية  �ملت�صلة 

ال  �لتي  �الإرهاب،  ومتويل  �ملخدر�ت 

�أهمية  فاإن  منها،  مبناأى  لبنان  يقف 

�ل�صعيدين  على  و�لتن�صيق  �لتعاون 

�صبيل  يف  بقوة  تربز  و�لدويل  �ملحلي 

يف  �صنتناول  لذ�  �ملكافحة.  �أطر  تفعيل 

هذه �لدر��صة ميادين مكافحة تبيي�س �الأمو�ل يف لبنان، و�لعقبات 

�لتي تو�جه �إجر�ء�ت هذه �ملكافحة و�لتطلعات �لوطنية �مل�صتقبلية 

على هذ� �ل�صعيد و�أبعادها �لدولية. 

�صدور  قبل  �صائدً�  كان  �لذي  �لقانوين  �لو�صع  و�صف  ميكن 

 2001/4/20 بتاريخ   318 رقم  �الأمو�ل  تبيي�س  مكافحة  قانون 

ونظام مر�قبة �لعمليات �ملالية و�مل�صرفية ملكافحة تبيي�س �الأمو�ل 

�ل�صادر عن حاكم م�صرف لبنان رقم 7818 تاريخ 2001/5/18، 

باأنه يفتقر �إىل ت�صريع متكامل، ب�صبب عدم وجود ن�صو�س قانونية 

تطرقت �إىل هذ� �جلرم مبا�صرة لعدة عو�مل، من �أهمها مقومات 

�القت�صاد �للبناين �لذي يرتكز بقوة على قطاع �خلدمات �مل�صرفية 

يف  تاأ�صي�صه  منذ  لبنان  به  قام  �لذي  �لتاريخي  �لدور  �إىل  نظرً� 

�ملعمول  �مل�صرفية  �ل�صرية  �صيما  وال  �ملا�صي،  �لقرن  ع�صرينيات 

  مبوجب قانون 1956/9/3، وتاأثريها يف حجم روؤو�س �الأمو�ل 
)3(

بها

�ملودعة يف �مل�صارف �للبنانية، �إ�صافة �إىل عدم �صيوع هذ� �جلرم 

يف تلك �لفرتة �لتي �عتمد لبنان �ل�صرية �مل�صرفية فيها، الأن �لهدف 

كان جذب �الأمو�ل وتعزيز �ال�صتثمار�ت �لتجارية و�خلدمية.

مرتكبي  ميكن  �لتي  �لو��صعة،  �مل�صرفية  �ل�صرية  هذه  �أن  �إاّل 

�أحد  مّثلت  قد  ور�ءها،  و�لتخفي  بها  �الحتماء  �الأمو�ل  تبيي�س 

�ل�صغوط  ت�صديد  �إىل  �لدويل  �ملجتمع  دفعت  �لتي  �الأ�صباب 

وبد�ية  �ملا�صي  �لقرن  ت�صعينيات  �أو�خر  يف  لبنان  على  �ملختلفة 

�أ�صفر  �لذي  �الأمر  �ل�صرية،  �لقرن �جلديد، بهدف �حلد من هذه 

عمليات  باحت�صان  �ملتهمة  �لدول  لو�ئح  يف  لبنان  ��صم  �إدر�ج  عن 

تبيي�س �أمو�ل، �ل�صادرة عن وز�رة �خلارجية �الأمريكية و�آخرها يف 

حزير�ن/ يونيو 2001. كما و�صع ��صم لبنان بتاريخ 2000/6/22 

مكافحة  جمال  يف  �ملتعاونة”  “غري  للدول  �ل�صود�ء  �لالئحة  على 

تبيي�س �الأمو�ل �ل�صادرة عن جمموعة 

 .)Liste noire du GAFI( �ملايل  �لعمل 

تلك  على  لبنان  ��صم  وجود  و��صتمر 

�إقر�ر  �لرغم  على   2001 عام  �لالئحة 

لبنان قانون مكافحة تبيي�س �الأمو�ل يف 

�لعام نف�صه،  يونيو من  �صهر حزير�ن/ 

�إاّل  �لالئحة  تلك  عن  �ال�صم  ُيرفع  ومل 

بعد قيام وفد من جمموعة GAFI  بزيارة لبنان وحتققه من ِجِدّ 

�الإجر�ء�ت و�خلطو�ت �لتنظيمية �ملتخذة تطبيقًا للقانون �جلديد.

اأواًل: مراحل اال�ستحقاقات الت�سريعية

والتنظيمية ملكافحة تبيي�س

االأموال يف لبنان

�ملتحدة  �الأمم  �تفاقية  �إىل  لبنان  �ن�صم   1995 عام  يف   -1

لعام  �لعقلية  و�ملوؤثر�ت  باملخدر�ت  �مل�صروع  غري  �الجتار  ملكافحة 

حتفظ  �أنه  �إاّل   ،95/426 رقم  �لقانون  مبوجب  وذلك   ،1988

بع�س  �لتز�مه  عدم  خالل  من  وذلك   
)4(

�مل�صرفية �ل�صرية  جلهة 

�لن�صخ  توفري  �أو  �مل�صرفية،  �ل�صجالت  بتقدمي  �ملتعلقة  �ملو�د  بنود 

�الأ�صلية �أو �ل�صور �مل�صّدقة، يف �إطار �مل�صاعدة �لقانونية �ملتبادلة، 

مت�س   ما  بقدر  �ملتبادلة  �لقانونية  �مل�صاعدة  تقدمي  عن  و�المتناع 

�صرية �لعمليات �مل�صرفية.

2-  يف �ملقابل، عملت �مل�صارف، من خالل جمعية �مل�صارف، 

رفع  عدم  ب�صبب  عليها  متار�س  �لتي  �ل�صغوط  من  �حلد  على 

�ل�صرية �مل�صرفية، من خالل �إقر�ر �تفاقية �حليطة و�حلذر )حول 

�اللتز�م مبكافحة تبيي�س �الأمو�ل �لناجتة من �الجتار غري �مل�صروع 

1996؛  عام  �أو�خر  يف  لبنان  م�صرف  مع  بالتعاون  باملخدر�ت( 

وهي كناية عن �تفاق معقود بني جمعية �مل�صارف وبني �مل�صارف 

من  للوقاية  دعم  وو�صائل  �أطر  و�صع  �إىل  تهدف  فيها،  �الأع�صاء 

خالل  من  للمر�قبة  �إجر�ء�ت  ب�صل�صلة  تتمثل  �الأمو�ل،  تبيي�س 

�القت�صادي،  �حلق  �صاحب  وحتديد  �ملتعاقد،  هوية  من  �لتحقق 

ميكن  التي  الوا�سعة،  امل�سرفية  ال�سرية 

بها  االحتماء  االأموال  تبيي�س  مرتكبي 

والتخفي وراءها، قد مّثلت اأحد االأ�سباب 

ت�سديد  اإىل  الدويل  املجتمع  دفعت  التي 

اأواخر  يف  لبنان  على  املختلفة  ال�سغوط 

ت�سعينيات القرن املا�سي

 )3( يقودنا �حلديث عن خ�صو�صية �ل�صرية �مل�صرفية �ملعتمدة يف لبنان، �إىل �لتذكري بحدودها وباال�صتثناء�ت �لتي ت�صري عليها، وهي مبوجب �ملادة  �لثانية: مو�فقة 

�لزبون، �إعالن �إفال�س �لزبون، دعوى بني �مل�صرف و�لزبون، تبادل �ملعلومات بني �مل�صارف يف ما يتعلق باحل�صابات �ملدينة، دعاوى �الإثر�ء غري �مل�صروع، و�إفال�س �مل�صارف.

)4( غ�صان رباح، قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية اجلديد )بريوت: من�صور�ت �حللبي �حلقوقية، 2000(، �س 201. 

إيلي كاّلس
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�آالف  ع�صرة  على  تزيد  مببالغ  �ل�صندوق  عمليات  يف  و�لتدقيق 

دوالر �أمريكي. كما تفر�س �التفاقية �أن يتحقق مدير �مل�صرف من 

هوية �لزبون حني يكون �حل�صاب مّرقمًا ومكتوم �ال�صم، ومر�قبة 

�لقيمة  مع  يتنا�صب  ال  للعميل  �ملايل  �لو�صع  يكون  �لتي  �حلاالت 

و�صيط  �أو  حمام  لغري  وكالة  �إعطائه  حال  يف  �أو  �لعملية،  مو�صوع 

�أو وكيل. لكن هذه �التفاقية ال تت�صمن عقوبات ر�دعة، ف�صاًل عن 

�الجتار  �لناجتة من  �الأمو�ل  تبيي�س  �قت�صرت على مكافحة  �أنها 

غري �مل�صروع باملخدر�ت دون غريها من �جلر�ئم.

باإقر�ر  متثلت  متقدمة،  �أخرى  خطوة  �إىل  لبنان  بادر   -3

و�ملوؤثر�ت  �ملخدر�ت  قانون   1998/3/16 يف  �لنو�ب  جمل�س 

�ألغى  �لذي  فيينا،  التفاقية  تطبيقًا   673 رقم  و�ل�صالئف  �لعقلية 

قانون �ملخدر�ت �ل�صابق تاريخ 1948/6/18. وهكذ� دخلت عبارة 

“تبيي�س  �الأمو�ل” �أول مرة يف �لت�صريع �للبناين يف �ملادة �لثانية 
.

)5(

من هذ� �لقانون

�أجرى  من  كل  حق  يف  م�صددة  عقوبات  �لقانون  حلظ  وقد 

�جلر�ئم  من  م�صتح�صلة  �أمو�اًل  �أو  مو�رد  وّظف  �أو   
)6(

حتويالت

وهي  طبيعتها،  متويه  �أو  �إخفائها  بهدف  باملخدر�ت  �ملتعلقة 

عقوبات تتيح �الطالع على �ل�صجالت �ملالية و�لتجارية  با�صتثناء 

�ل�صجالت �مل�صرفية. 

م�صرف  حاكم  �إ�صد�ر  �أي�صًا،  �لتنظيمية  �خلطو�ت  ومن 

لبنان مبوجب �لقر�ر رقم 7511 تاريخ 2000/1/21، توجيهًا �إىل 

جميع �مل�صارف يق�صي بالتقيد باأحكام �تفاقية �حليطة و�حلذر، 

�لن�صو�س  �إ�صد�ر  مهمة  �مل�صارف  على  �لرقابة  جلنة  وتفوي�صه 

منه  �أكرث  للم�صارف  م�صرتكًا  تعهدً�  بذلك  مّكر�صًا  �لتنظيمية، 

موجبًا قانونيًا ملزمًا، بحيث مّثلت هذه �التفاقية تكاماًل بني جهود 

�لقطاع �مل�صريف وبني �جلهود �لر�صمية.

1- قانون مكافحة تبيي�س االأموال 

اأ - حتديد جرم تبيي�س االأموال

بتاريخ   318 رقم  �الأمو�ل  تبيي�س  مكافحة  قانون  �صدر 

حاكم  عن  �ل�صادر   7818 رقم  بالقر�ر  و�تبع   ،2001/4/20

م�صرف لبنان، خالل �صهر حزير�ن/ يونيو من �لعام نف�صه، وهو 

ينّظم �آلية �أ�صول مر�قبة �لعمليات �مل�صرفية وذلك مبوجب �ملادة 

�خلام�صة من �لقانون رقم 318 .

�أعطى �لقانون تعريفًا و��صعًا لالأمو�ل غري �مل�صروعة، ف�صّنف 

�أمو�اًل  �لتالية  �جلر�ئم  �إحدى  �رتكاب  من  �لناجتة  �الأمو�ل  جميع 

غري م�صروعة، تتو�فر فيها �أركان جرم تبيي�س �الأمو�ل، وهي:

�ملخدر�ت )زر�عًة وت�صنيعًا وجتارًة(.

�أفعال جمعيات �الأ�صر�ر.

�الإرهاب.

جتارة �الأ�صلحة.

�ل�صرقة �أو �ختال�س �الأمو�ل �لعامة �أو �خلا�صة.

تزوير �لعملة �أو �الأ�صناد �لعامة.

مكافحة  �تفاقية  �إىل  لبنان  �ن�صمام  �إىل  �ملالحظة  جتدر 

تاريخ   4/58 برقم  �ملتحدة  �الأمم  عن  �ل�صادرة  �لف�صاد 

 ،2008/10/16 تاريخ   33 رقم  �لقانون  مبوجب   2003/10/31

�لقانون  �أي�صًا،  نف�صه  �لتاريخ  ويف  نف�صه  �ل�صياق  يف  �صدر  حيث 

لت�صمل  �خلا�صة  �لتحقيق  هيئة  �صالحية  بتو�صيع  �ملتعلق   32 رقم 

رفع �ل�صرية �مل�صرفية عن �حل�صابات �مل�صرفية �ملتعلقة بارتكاب 

جر�ئم �لف�صاد وجتميدها وفق �الأ�صول �ملن�صو�س عنها يف �لقانون 

رقم 318. 

من  �ملرتكبة  �جلرمية  �الأفعال  �إطار  �لقانون  هذ�  حدد  كما 

تربير  �إعطاء  �أو  �مل�صروعة،  غري  �الأمو�ل  م�صادر  �إخفاء  جّر�ء 

�لعلم  مع  ��صتبد�لها،  �أو  �الأمو�ل  حتويل  �أو  �مل�صادر،  لهذه  كاذب 

�أو م�صاعدة �صخ�س �صالع  �أنها غري م�صروعة، الإخفاء م�صدرها، 

يف �رتكاب �جلرم على �الإفالت من �مل�صوؤولية، و�أخريً� متّلك �أمو�ل 

غري م�صروعة �أو حيازتها �أو ��صتخد�مها �أو توظيفها ل�صر�ء �أمو�ل 

منقولة �أو غري منقولة �أو للقيام بعمليات مالية، مع �لعلم �مل�صبق �أن 

هذه �الأمو�ل غري م�صروعة.

مر�قبة  ميد�ن  �جلديد  �لقانون  ح�صر  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 

�لعمليات �ملالية و�لتدقيق فيها ببع�س �ملوؤ�ص�صات �ملالية )م�صارف، 

�صر�فة، �صركات و�صاطة مالية وتاأجري متويلي، هيئات �ال�صتثمار 

�جلماعي، �صركات �لتاأمني، �صركات ترويج وبناء �لعقار�ت، وجّتار 

و�لذهب  �لكرمية  و�الأحجار  كاحللي  �ملرتفعة  �لقيمة  ذ�ت  �ل�صلع 

.

.

.

.

.

.

)5( تن�س �ملادة �لثانية من �لقانون رقم 673 على ما يلي: “]...[ عبارة “تبيي�س �الأمو�ل” �أي �إخفاء �أو متويه �مل�صدر غري �مل�صروع لالأمو�ل �ملنقولة �أو غري 

�ملنقولة �أو �ملو�رد �لناجتة عن جر�ئم �ملخدر�ت و�ملوؤثر�ت �لعقلية و�ل�صالئف”. 

)6( �نظر: ن�س �ملادة  �لثالثة من �لقانون رقم 318 .

اإلطار القانوني لمكافحة تبييض األموال
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و�لتحف �لفنية و�الآثار �لقدمية(، و�إلز�م ما ال تخ�صع منها لقانون 

�صرية �مل�صارف م�صك �صجالت خا�صة بالعمليات �لتي تزيد قيمتها 

عملة  �أي  من  يعادله  ما  �أو  �أمريكي  دوالر  �آالف  ع�صرة  مبلغ  على 

�لزبائن وعناوينهم و�الحتفاظ بكل  و�لتحقق من هوية   ،
)7(

�أخرى

�مل�صتند�ت �ملتعلقة بالعمليات ملدة ال تّقل عن خم�س �صنو�ت.

�مل�صارف، فقد حدد  �صرية  لقانون  �ملوؤ�ص�صات �خلا�صعة  �أّما 

تبيي�س  ملكافحة  �آلية  �جلديد  �لقانون 

جتريها  �لتي  �لعمليات  ومر�قبة  �الأمو�ل 

زبائنها  مع  �ملالية  و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صارف 

وقد  �الأمو�ل.  بتبيي�س  لتورطها  تالفيًا 

مبوجب  �لرقابة  لهذه  �أ�صول  و�صعت 

رقم  لبنان  و�صعه م�صرف  �لذي  �لنظام 

له  وعر�صنا  �صبق  مبا  تتعلق   
)8(

7818

�مل�صارف،  �صرية  لقانون  �خلا�صعة  غري  �ملوؤ�ص�صات  �إىل  بالن�صبة 

�إ�صافًة �إىل وجوب مر�عاة �ملوجبات �لتالية:

حتديد �ملوؤ�صر�ت �لتي تدل على �حتمال وجود عمليات تبيي�س 

�أمو�ل ومبادئ �حليطة و�حلذر لك�صف �لعمليات �مل�صبوهة.

�لتز�م �ملوؤ�ص�صات �ملالية و�مل�صرفية عدم �إعطاء �إفاد�ت مغايرة 

للحقيقة بهدف ت�صليل �ل�صلطات �الإد�رية �أو �لق�صائية.

ق مفو�صي مر�قبة �مل�صارف و�ملوؤ�ص�صات �ملالية من مدى  حتُقّ

تقّيد هذه �ملوؤ�ص�صات باأحكام �لنظام رقم 7818 و�إبالغ حاكم 

م�صرف لبنان عن �أي خمالفة يف هذ� �ل�صاأن.

ب - اآلية مالحقة العمليات امل�سبوهة

يتمحور عمل �مل�صارف يف هذ� �لقانون حول مر�قبة �لعمليات 

تبيي�صًا  تخفي  �أن  ميكن  بعمليات  �لتورط  لتاليف  �لزبائن،  مع 

�ملادتني  فبموجب  متعددة؛  وخ�صائ�س  ملوؤ�صر�ت  وفقًا  لالأمو�ل، 

�لر�بعة و�خلام�صة:

و�حل�صابات  �لزبائن  هوية  من  �مل�صرفية  �ملوؤ�ص�صات  تتحقق 

�لتي ُتفتح �أو �لعمليات �لتي جُترى من قبلهم، وهوية �صاحب �حلق 

�القت�صادي يف حال تعامله بو��صطة وكالء �أو حتت �أ�صماء م�صتعارة 

عائدة الأ�صخا�س �أو موؤ�ص�صات �أو �صركات عن طريق ح�صابات مرّقمة، 

�لع�صرة  على  قيمتها  تزيد  �لتي  �لعمليات  يف  �لتدقيق  �إىل  �إ�صافة 

�آالف دوالر �أمريكي �أو ما يعادلها، و�الحتفاظ بامل�صتند�ت �لعائدة 

لها مدة خم�س �صنو�ت بعد �إجناز �لعمليات �أو �إقفال �حل�صاب، على 

�إفاد�ت مغايرة  �أي  �أن ُيجرى كل ذلك ب�صرية تامة، وعدم �إعطاء 

للحقيقة بهدف ت�صليل �ل�صلطات �الإد�رية و�لق�صائية.

�لقانون  هذ�  منح  �ملقابل،  يف 

وم�صتخَدميها  �مل�صرفية  �ملوؤ�ص�صات 

�مللقاة  �ملوجبات  تنفيذهم  جتاه  ح�صانة 

�أو  �لقانون  هذ�  مبوجب  �صو�ء  عليهم، 

مبوجب قر�ر�ت هيئة �لتحقيق �خلا�صة، 

�لتي �صناأتي على �صرحها الحقًا، �إذ حتول 

�ملادة �لثانية ع�صرة من هذ� �لقانون دون 

�الدعاء عليهم �أو مالحقتهم باأي م�صوؤولية مدنية �أو جز�ئية �إال يف 

حال �إف�صاء �ل�صرية �مل�صرفية.

وُي�صتفاد من ذلك، باأن �لزبون �لذي كان مو�صَع �صك من قبل 

�أمو�ل، ال ميكنه  �أنه يقوم بعمليات تبيي�س  م�صتخدم �مل�صرف يف 

مهما  حمله،  غري  يف  �صكه  كان  لو  حتى  �مل�صتخدم  هذ�  مالحقة 

من  �لتعوي�س  حدود  يف  �أكانت  �صو�ء  �ملالحقة،  هذه  حدود  كانت 

�لعطل و�ل�صرر �أم كانت يف حدود �ملالحقة �جلز�ئية كاالدعاء على 

�مل�صتخدم باالفرت�ء. هذ� من �لناحية �اليجابية، �أي يف حال �لتز�م 

�ملوؤ�ص�صة �مل�صرفية �أو �مل�صتخدم فيها باملوجبات �مللقاة على عاتقهما 

مبوجب �لقانون. �أّما �إذ� �أغفال �أو خالفا موجبات مر�قبة �لعمليات 

مع �لزبائن، �لتي ميكن �أن تخفي تبيي�صًا لالأمو�ل �أو موجب �الإبالغ 

عنها، فاإن �لعقوبة تر�وح بني �صهرين و�صنة حب�س مع غر�مة حدها 

�الأق�صى ع�صرة ماليني لرية �أو �إحدى هاتني �لعقوبتني.

2- جهاز مراقبة عمليات تبيي�س االأموال:

هيئة التحقيق اخلا�سة

اأ - اإن�ساء الهيئة

من  �ل�صاد�صة  �ملادة  مبوجب   
)9(

خا�صة حتقيق  هيئة  ن�صئت 
ُ
�أ

)7( �نظر: ن�س �ملادة �لر�بعة من �لقانون رقم 318. 

)8( �نظر: نظام م�صرف لبنان رقم 7818. 

)9( تتاألف جلنة �لتحقيق �خلا�صة مبوجب �ملادة �ل�صاد�صة من �لقانون رقم 318 من: حاكم م�صرف لبنان رئي�صًا، ورئي�س جلنة �لرقابة على �مل�صارف، و�لقا�صي 

�ملعنّي يف �لهيئة �مل�صرفية �لعليا )�لتي يرئ�صها �حلاكم مبوجب قانون �لنقد و�لت�صليف و�لتي يعود لها �صالحية �تخاذ عقوبات �إد�رية بحق �مل�صارف(، وع�صو �أ�صيل 

وع�صو رديف يعينهما جمل�س �لوزر�ء بناًء على �إنهاء حاكم م�صرف لبنان.

.

.

.

يحدد قانون مكافحة تبيي�س االأموال 

اآلية واإجراءات خا�سة ُيقت�سى اتباعها 

بدور  يتعلق  ما  يف  اأحكامه  لتنفيذ 

ال�سابطة  واأجهزة  العامة  النيابات 

ب�سفة م�ساعد  بها  املرتبطة  العدلية 

لها يف التحقيقات االأولية

إيلي كاّلس
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ذ�ت  م�صتقلة  هيئة  وهي  لبنان،  م�صرف  لدى   318 رقم  �لقانون 

�لتحقيق  مهمتها  �ملعنوية،  بال�صخ�صية  تتمتع   ،
)10(

ق�صائي طابع 

يف عمليات تبيي�س �الأمو�ل وتقرير مدى جّد �الأدلة و�لقر�ئن على 

�ملر�جع  مل�صلحة  �مل�صرفية  �ل�صرية  ورفع  �جلر�ئم  هذه  �رتكاب 

�لق�صائية �ملخت�صة ومل�صلحة �لهيئة، ممثلة ب�صخ�س رئي�صها، عن 

�حل�صابات �ملفتوحة لدى �مل�صارف �أو �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لتي تدور 

.
)11(

حولها �صبهات �لتبيي�س

و�أعطاه 
)12(

�لقانون  لهذ�  �الأ�صا�صية  �مليزة  �لهيئة  �إن�صاء  مَثّّل 

تلقي  مولج  ر�صمي  مرجع  يوجد  بات  �إذ  للتنفيذ،  �إ�صافية  قابلية 

�ل�صكاوى �أو �ملعلومات �لو�ردة من �خلارج، وخ�صو�صًا حول وجود 

)10( �نظر �ل�صرح عن �صالحيات هيئة �لتحقيق �خلا�صة، �س 25.

)11( غ�صان رباح، قانون العقوبات االقت�سادي )بريوت: من�صور�ت �حللبي، 2004(، �س 170.

)12( �نظر: ن�س �ملادة �خلام�صة من �لقانون رقم 318.

اجلدول رقم )1(

العمليات امل�سبوهة الواردة اإىل “هيئة التحقيق اخلا�سة” واملتعلقة باالإرهاب

ال�سكل رقم )1(

العمليات امل�سبوهة الواردة اإىل “هيئة التحقيق اخلا�سة” واملتعلقة باالإرهاب

اإلطار القانوني لمكافحة تبييض األموال
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قبل. ذلك  متوفرً� من  يكن  �أمر مل  وهو  �الأمو�ل،   تبيي�س  حاالت 

باأن �أّيًا من وز�رتي �خلارجية و�لعدل، �أو حتى �ل�صلطات �لق�صائية، 

ب�صبب  �ملز�عم  هذه  مثل  �صحة  عدم  �إثبات  على  قادرة  تكن  مل 

و�لتحقيق؛  �ال�صتعالم  دون  حتول  كانت  �لتي  �مل�صرفية  �ل�صرية 

فللجنة �لتحقيق �خلا�صة وحدها �حلق يف رفع �ل�صرية �مل�صرفية 

عن �حل�صاب �مل�صريف �مل�صتبه يف �أنه يخفي تبيي�صًا لالأمو�ل، بعد 

�رتكاب  على  و�لقر�ئن  �الأدلة  ِجِدّ  مدى  وتقرير  �ملعلومات  تدقيق 

جرمية تبيي�س �الأمو�ل، وذلك ح�صرً� مل�صلحة �ملر�جع �لق�صائية 

�ملخت�صة و�لهيئة �مل�صرفية �لعليا.

عليها  �مل�صارف  �أن  �إىل  �خل�صو�س،  هذ�  يف  �الإ�صارة  جتدر 

مر�عاة قو�عد �لكتمان �ل�صديد عند �إبالغ هيئة �لتحقيق �خلا�صة 

بالعمليات �لتي ي�صتبه يف �أنها تخفي تبيي�صًا لالأمو�ل، �إذ ��صرتط 

�لقانون �أن يح�صل �الإبالغ فورً� وب�صرية مطلقة.

ب - اآلية عمل الهيئة

�لهيئة  �أن  على  �صر�حًة  �لقانون  من  �ل�صابعة  �ملادة  ت  ن�صّ

�ملالية  �لعمليات  يف  �لتحقيق  هي  مهمتها  و�أن  ق�صائي  طابع  ذ�ت 

�لتي ي�صتبه يف �أنها متّثل جر�ئم تبيي�س �أمو�ل، بحيث ُتقرر �لهيئة 

بناء على �صالحياتها مدى ِجِدّ �الأدلة و�لقر�ئن على �رتكاب هذه 

�ل�صرية  رفع  جلهة  �آخر  مرجع  �أي  دون  من  �إحد�ها  �أو  �جلر�ئم 

�مل�صرفية عن �حل�صاب، �إ�صافة �إىل �أن قر�ر�تها ال تقبل �أي طريق 

من طرق �ملر�جعة �لعادية وغري �لعادية �الإد�رية �أو �لق�صائية مهما 

اجلدول رقم )2(

العمليات امل�سبوهة الواردة اإىل “هيئة التحقيق اخلا�سة” واملتعلقة باالإرهاب

 يف حال ورود �الإخبار �إىل �لهيئة قبل �ملبا�صرة يف �لتحقيقات 

�أجهزة  حتتله  �لذي  �ملوقع  يف  وكاأنها  �لهيئة  تبدو  �لق�صائية، 

�خت�صا�صها  عدم  يف  معها  تت�صاوى  بحيث  �الأوىل،  �لتحقيق 

حتقيقها  �أ�صفر  ما  �إذ�  عليها،  �إذ  �لعامة،  �لدعوى  لتحريك 

حتيل  �أن  �لتبيي�س،  جرم  وجود  على  �الأدلة  بجِدّ  �لقول  عن 

�الأمر �إىل �لنيابة �لعامة �لتمييزية �لتي تتابع �الإجر�ء�ت. �إال 

)13( �صبيب مّقلد، “هيئة �لتحقيق �خلا�صة و�الأحكام و�لقو�عد �لق�صائية،” مد�خلة قدمت خالل �لندوة �لقانونية �لتي عقدها �الحتاد �لدويل للمحامني حول 

“�ل�صرية �مل�صرفية يف مو�جهة تبيي�س �الأمو�ل،” يف بيت �ملحامي، بريوت، خالل �لفرتة 18-19 حزير�ن/ يونيو 2004.
 

)14( فوزي �أدهم، “مكافحة تبيي�س �الأمو�ل من خالل �لت�صريع �للبناين،”جملة الدرا�سات القانونية، جامعة بريوت �لعربية، �لعدد �لثامن )2002(، �س 247.

.

إيلي كاّلس

�إىل  �حلال  بطبيعة  توؤّدي  للهيئة  �لق�صائية  فالطبيعة  نوعها؛  كان 

مهمتها  من  �ل�صق  هذ�  يف  قر�ر�ت  من  عنها  ي�صدر  ما  �إن  �لقول 

يرتدي �ل�صفة �لق�صائية �لتي حتول دون �لطعن بها بغري �لطرق 

.
)13(

�ملحددة لها كقر�ر�ت ق�صائية

عن  �الإخبار�ت  تلقيها  نتيجة  قر�ر�تها  �لهيئة  هذه  تتخذ 

�مل�صرفية  لل�صرية  �خلا�صعة  غري  �ملوؤ�ص�صات  من  �لتبيي�س  وجود 

�أو من   ،318 رقم  �لقانون  �لر�بعة من  �ملادة  عليها يف  �ملن�صو�س 

�ملادة  يف  عليها  و�ملن�صو�س  �ل�صرية  لهذه  �خلا�صعة  �ملوؤ�ص�صات 

�مل�صارف  على  �لرقابة  �أو من جلنة  عينه،  �لقانون  �خلام�صة من 

�لبديهي  ومن  �الأجنبية.  �أو  �للبنانية  �لر�صمية  �ل�صلطات  من  �أو 

�لقول �إن هذه �الإخبار�ت �لتي ترد من جهات خمتلفة ومتعددة قد 

ت�صع يد �لهيئة على �ملو�صوع قبل مبا�صرة �لتحقيقات �لق�صائية يف 

�صاأنها وهو ما يح�صل غالبًا.

تكون  بعدما  �لهيئة  �إىل  �الإخبار�ت  هذه  ترد  �أن  ميكن  كما 

هذه  من  ولكل  �نتهت  قد  تكون  بعدما  �أو  بد�أت  قد  �لتحقيقات 

:
)14(

�حلاالت نتائجها
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�أن �لهيئة تختلف عن �أجهزة �لتحقيق �الأويل يف �خت�صا�صها 

عن  �ل�صرية  رفع  تقرير  يف  �آخر  مرجع  �أي  ودون  �حل�صري 

�حل�صابات وجتميدها.

 يف حال ورود �الإخبار �إىل �لهيئة بعد �ملبا�صرة يف �لتحقيقات، 

�أي بعد حتريك �لدعوى �لعامة جلرم 

�حلكم  �صدور  وقبل  �الأمو�ل  تبيي�س 

�إما  خيار�ن:  فللهيئة  فيها،  �لقطعي 

�مل�صرفية  �ل�صرية  رفع  عدم  تقرير 

�ملرجع  �إطالع  عن  مت�صك  وبذلك 

بهذه  م�صمول  �أمر  �أي  على  �لق�صائي 

�ل�صرية، و�إّما رفع �ل�صرية و�لتجميد.

تبيي�س  مكافحة  يف  التمييزية  العامة  النيابة  دور   )1(

اأالأموال: مل يحدد قانون مكافحة تبيي�س �الأمو�ل �آلية و�إجر�ء�ت 

خا�صة ُيقت�صى �تباعها لتنفيذ �أحكامه يف ما يتعلق بدور �لنيابات 

م�صاعد  ب�صفة  بها  �ملرتبطة  �لعدلية  �ل�صابطة  و�أجهزة  �لعامة 

وال  �جلز�ئية،  �لقو�نني  �إىل  فا�صتنادً�  �الأولية؛  �لتحقيقات  يف  لها 

�صيما �أ�صول �ملحاكمات �جلز�ئية، قامت �لنيابة �لعامة �لتمييزية 

�الإجر�ء�ت  بتحديد  �إليها،  �ملوكلة  �ملهمات  �إطار  و�صمن  حينه  يف 

تبيي�س  جر�ئم  يف  �لتحقيق  عملية  يف  �تباعها  �لو�جب  �لقانونية 

�الأمو�ل، وذلك بعد �لت�صاور مع حاكم م�صرف لبنان بو�صفه رئي�س 

هذه  هي  فما  �خلا�صة،  �لتحقيق  هيئة 

�الجر�ء�ت و�الآليات �ملتبعة؟

ال�سابطة  بني  التن�سيق  اآلية   )2(

�صياق  يف  الق�سائية:  واملراجع  العدلية 

�لنيابة  عمل  باآلية  �ملتعلقة  �لنو�ق�س  �صد 

�أ�صدر  �لقانون،  مبوجب  �لتمييزية  �لعامة 

�لنائب �لعام �لتمييزي بتاريخ 2002/6/4 

تعميمًا برقم 30/�س طلب مبوجبه �إىل �لنيابات �لعامة �ال�صتئنافية 

�لتحقيق  هيئة  �إيد�ع  �لع�صكرية  �ملحكمة  لدى  �حلكومة  ومفو�س 

تبيي�س  جر�ئم  خ�صو�س  يف  لديها  �ملتو�فرة  �ملعلومات  �خلا�صة 

�الأمو�ل ويف خ�صو�س �دعائهم بح�صب �صالحياتهم على �أي �صخ�س 

.
)15(

يف �إحدى �جلر�ئم �ملن�صو�س عليها يف �لقانون رقم 318

)15( �نظر: ن�س �ملادة �الأوىل من �لقانون.

.

على الرغم من تنوع اخلطوات التي 

تبيي�س  جرائم  ملكافحة  اتخذت 

بع�س  ت�سكو  ظلت  فهي  االأموال 

الثغر الت�سريعية والتقنية الرادعة 

على ال�سعيدين الوطني والدويل

ال�سكل رقم )2(

العمليات امل�سبوهة الواردة اإىل “هيئة التحقيق اخلا�سة” واملتعلقة باالإرهاب

اإلطار القانوني لمكافحة تبييض األموال
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ويف �الإطار نف�صه، ويف �صبيل حتديد �لعالقة بني هيئة �لتحقيق 

�لعامة )�أمن  بالنيابات  �ملرتبطة  �لعدلية  �ل�صابطة  �خلا�صة وبني 

 يف كل من �جلهازين 
)16(

د�خلي وجمارك(، فقد ُعنِيّ �صابط �رتباط

د هيئة �لتحقيق �خلا�صة، بناًء على  �ملذكورين لتاأمني �لتن�صيق، يزِوّ

طلبها وبعد �أخذ مو�فقة �لنيابة �لعامة 

 
)17(

�ملتو�فرة �ملعلومات  �لتمييزية، 

مو�صوع  و�لهيئات  �الأ�صخا�س  عن 

“�لهيئة”  جتريها  �لتي  �لتحقيقات 

�أمو�ل. كما  يف �صاأن عمليات تبيي�س 

ب�صورة  �لهيئة،  �ل�صابط  هذ�  د  يزِوّ

�لعامة  �لنيابة  ومبو�فقة  تلقائية 

�لتمييزية �أي�صًا، �ملعلومات �لتي ترد 

.
)18(

�إليها من �الأجهزة �ملحلية و�الأجنبية

التمييزية  العامة  النيابة  تقوم  التي  التحقيق  اآلية   )3(

بها: ��صتنادً� �إىل �أحكام �ملادة �لثامنة يف فقرتها �لر�بعة، حتيل 

�لنيابة  �إىل  عنها  �ل�صادرة  �لقر�ر�ت  �خلا�صة  �لتحقيق  هيئة 

�مل�صرفية عن  �ل�صرية  رفع  تقرر مبوجبها  �لتي  �لتمييزية  �لعامة 

عمليات  ح�صول  يف  ي�صتبه  �صركات  �أو  الأ�صخا�س  تعود  ح�صابات 

و�لتحقيق  �لتدقيق  وحدة  بتقرير  مرَفقًة  فيها،  �أمو�ل  تبيي�س 

�لنائب  يكِلّف  بحيث  �حل�صابات،  هذه  خ�صو�س  يف  لها  �لتابعة 

من  �لتحقيق  �إجر�ء  لديه  �لعامني  �ملحامني  �أحد  �لتمييزي  �لعام 

�مل�صارف  ومدر�ء  �لعالقة  �أ�صحاب  �إفاد�ت  �إىل  �ال�صتماع  خالل 

يف  �ملعنيني  �الأ�صخا�س  وجميع 

ح�صول  حال  ويف  �حل�صابات،  هذه 

�جلرم �لذي نتجت منه �أالأمو�ل غري 

�لنيابة  �مل�صروعة يف �خلارج، تطلب 

�النرتبول  بو��صطة  �لتمييزية  �لعامة 

�خلارج  يف  �ملعنية  �جلهات  من 

�لتحقيقات  عن  �صورة  �إيد�عها 

من  مّتت  �لتي  �لق�صائية  و�الأحكام 

�لعام  �ملحامي  يرفع  �لنتيجة  ويف  �ملو�صوع،  هذ�  حول  �خلارج 

:
)19(

�ملّكلف تقريرً� �إىل �لنائب �لعام التخاذ �لقر�ر

ملالحقة  �ملخت�صة  �لعامة  �لنيابة  �إىل  �الأور�ق  باإحالة  �إما 

�أ�صحاب �لعالقة بجرم تبيي�س �الأمو�ل.

جرم  وجود  على  �لدليل  كفاية  لعدم  �الأور�ق  بحفظ  و�إما 

تبيي�س �الأمو�ل.

 

لت ت�صمية و�صالحيات �ملكتب �ملذكور مبوجب �ملر�صوم رقم 9224  )16( حدد �صابط �الرتباط برئي�س مكتب مكافحة �جلر�ئم �ملالية يف قوى �الأمن �لد�خلي، وقد ُعِدّ

تاريخ 2002/12/12 لي�صبح “مكتب مكافحة �جلر�ئم �ملالية وتبيي�س �الأمو�ل”؛ ويف مديرية �جلمارك �لعامة برئي�س م�صلحة �لتدقيق و�لبحث عن �لتهريب.

)17( �أي �ملعطيات �ملتو�فرة عن �أ�صخا�س معنيني، �صو�ء يف مكاتب �ل�صجل �لعديل، �أم يف �لتحريات و�مل�صتند�ت و�ملحفوظات لدى قوى �الأمن �لد�خلي، جلهة �الأحكام 

�لق�صائية و�ل�صو�بق �جلرمية و�ملالحقات �ملوجودة،�أم يف �صائر �الأجهزة �ملعنية مبا فيها �ملديرية �لعامة لالأمن �لعام جلهة حركة �الأ�صخا�س من و�إىل �خلارج.

)18( تتحدد �ملعلومات �لتي ميكن تزويد هيئة �لتحقيق �خلا�صة بها من �إخبار�ت و�ردة من �أ�صخا�س �أو موؤ�ص�صات خا�صة يف لبنان، وطلبات و�ردة بو��صطة مكاتب 

�النرتبول �الأجنبية �أو بو��صطة �ل�صفار�ت �الأجنبية �أو من هيئة �الأمم �ملتحدة و�للجان �لتابعة لها.

)19( �نظر: مد�خلة �ألقيت �لقا�صي ربيعة عّما�س قدورة، “دور �لنيابة �لعامة �لتمييزية يف مكافحة تبيي�س �الأمو�ل وفقًا للقو�نني �لوطنية �ملرعية �الجر�ء،” 

مبنا�صبة �نعقاد �لندوة �لقانونية �لتي ينّظمها �الحتاد �لدويل للمحامني، بيت �ملحامي، بريوت، 18-19 حزير�ن 2004.

اجلدول رقم )3(

احلاالت التي مت حتويلها اإىل النائب العام التمييزي اأو مت تزويد

اجلهات املبلغة باملعلومات الالزمة

ال تزال االإجراءات القانونية والتقنية التي 

اتخذت على ال�سعيد الدويل ملواجهة جرائم 

نظراً  الفاعلية،  حمدودة  االأموال  تبيي�س 

اإىل الو�سائل التي اأدخلت مع هذا اجلرم يف 

نحو  على  بها  املعمول  االقت�سادية  االأنظمة 

ي�سفي على وجوده ال�سبغة ال�سرعية

.

.

إيلي كاّلس
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هيئة  بتزويد  �لتمييزية  �لعامة  �لنيابة  تقوم  ذلك،  �صوء  يف 

�لتحقيق �خلا�صة �صورة عن قر�رها، بحيث تتخذ �لهيئة بدورها 

عن  �لتجميد  ورفع  �مل�صرفية  �ل�صرية  باإعادة  �إما  يق�صي  قر�رً� 

�حل�صابات و�إما بتاأكيد قر�رها �ل�صابق.

ثانياً: عقبات مكافحة تبيي�س االأموال

والتطلعات امل�ستقبلية

على �لرغم من تنوع �خلطو�ت �لتي �تخذت ملكافحة جر�ئم 

و�لتقنية  �لت�صريعية  �لثغر  بع�س  ت�صكو  ظلت  فهي  �الأمو�ل  تبيي�س 

هذ�  من  �نطالقًا   .
)20(

و�لدويل �لوطني  �ل�صعيدين  على  �لر�دعة 

على  �لدويل  �ملجتمع  يو�جهها  �لتي  �لعقبات  �صنتناول  �لو�قع، 

و�لتطلعات  �للبناين،  �لت�صريع  يف  �ملوجودة  و�لثغر  �ل�صعيد،  هذ� 

�مل�صتقبلية لتح�صني �أطر مو�جهة هذه �جلر�ئم.

1- العقبات يف الن�سو�س والتقنيات املعتمدة

ال تز�ل �الإجر�ء�ت �لقانونية و�لتقنية �لتي �تخذت على �ل�صعيد 

نظرً�  �لفاعلية،  حمدودة  �الأمو�ل  تبيي�س  جر�ئم  ملو�جهة  �لدويل 

�إىل �لو�صائل �لتي �أدخلت مع هذ� �جلرم يف �الأنظمة �القت�صادية 

�ملعمول بها على نحو ي�صفي على وجوده �ل�صبغة �ل�صرعية. 

اأ - العقبات على ال�سعيد الدويل

بّينت �لفرت�ت �لزمنية �لتي �أعقبت �صدور �التفاقيات �لدولية 

وتقنية  ت�صريعية  نو�ق�س  وجود  �لدول،  بني  و�لثنائية  و�الإقليمية 

�أهم  هي  فما  �الأمو�ل،  تبيي�س  جرمية  مع  �ملو�جهة  �صبل  ت�صعف 

هذه �لنو�ق�س؟ 

تتجلى  واملالية:  اجلزائية  الت�سريعات  يف  النواق�س   )1(

مظاهر �صعف فاعلية �لن�صو�س �لقانونية و�لتد�بري �لتقنية �لتي 

يتم�ّصى  نحو  على  �ملالية  �ملوؤ�ص�صات  على  �الإ�صر�ف  عملية  حتكم 

ال�سكل رقم )3(

احلاالت التي مت حتويلها اإىل النائب العام التمييزي اأو مت تزويد

اجلهات املبلغة باملعلومات الالزمة

J.F.THOMY, “les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé”, Revue Internationale de Droit Pénal, vol. 67, no. 3/4 )juillet/
décembre 1996(, pp. 513-636.

)20(

اإلطار القانوني لمكافحة تبييض األموال
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�آمن  مع �ملعايري �لو�جب تطبيقها، يف وجود نو�ق�س ت�صمح بعبور 

و�صهل لالأمو�ل �لتي ي�صعى �ملبّي�صون ل�صرعنتها وتبيي�صها، �إ�صافًة 

�إىل �عتماد �أن�صطة عمل تخرج عن نطاق �ملر�قبة و�ملكافحة تتخذ 

عدة وجوه:

)اأ( يف ما يخ�س العمليات املالية:

عدم وجود �صو�بط تلزم �ملوؤ�ص�صات �ملالية و�مل�صرفية �لتعرف 

 من 
)21(

�لزبون �أو  �القت�صادي  �إىل هوية �صاحب �حلق  �الأكيد 

�لوثائق �ملتعلقة به، ومعرفة �مل�صتفيد �لنهائي من هذه  خالل 

�ملعامالت )ح�صابات م�صرفية، �صر�ء �صند�ت مالية( يف غياب 

�أنظمة ُتلزم معرفة �ملالكني �أو �ل�صركاء �أو �مل�صتفيدين �حلقيقيني 

.
)22(

منها وباال�صتناد �إىل متطلبات ترخي�س وت�صجيل ب�صيطة

و�مل�صرفية  �ملالية  �ملوؤ�ص�صات  تلزم  �لتي  �ل�صو�بط  غياب 

عمالئها  بهوية  �ملتعلقة  و�لوثائق  بال�صجالت  �الحتفاظ 

ومعامالتهم لفرتة كافية من �لزمن.

)ب( يف ما يخ�س تبادل املعلومات:

وجود ت�صريعات متنع �لتبادل �لدويل للمعلومات بني �ل�صلطات 

اجلدول رقم )4(

توزيع العمليات امل�سبوهة الواردة اإىل “هيئة التحقيق اخلا�سة” بح�سب طبيعة اجلرم

وفقاً للمادة االأوىل من القانون رقم 318

)21( يلجاأ كثري من �أ�صحاب �حلقوق �القت�صادية �مل�صكوك فيهم، الإز�لة �أي �صبهة يف معر�س فتح ح�صابات م�صرفية، �إىل �ال�صتعانة بوكيل قانوين �أو مبحام 

للحلول مكانهم، بحيث يوؤلفون و�جهة �صرعية متنع �مل�صرف من �لتعرف �إىل هوية �لزبون �حلقيقي، وهي حالة كثريً� ما تو�جهها �صوي�صر� و�لنم�صا.

)22( يف هذ� �ملجال، يتم �إن�صاء �صركات “�أوف �صور،” وهي �صركات يكون مقرها يف بلد معني وينح�صر ن�صاطها خارجه، وهي تعفى يف �لكثري من �لدول، ومنها 

لبنان، من �صروط �أ�صا�صية الإن�صاء وت�صجيل �ل�صركات )كاالكتفاء بتقدمي وثائق عن كونها �أجنبية دون �إمكان �لتاأكد من �أ�صماء �أ�صحابها، وعدم تقدمي ح�صاباتها لتقرير 

�ل�صريبة �ملفرو�صة( وذلك ت�صجيعًا للقيام با�صتثمار�ت �قت�صادية.

.

.

.

إيلي كاّلس
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تبادل  ُتخ�صع  �أو  �الأمو�ل،  تبيي�س  مبكافحة  �ملعنية  �الإد�رية 

�ملعلومات يف هذ� �ل�صدد لقيود م�صددة.

عمليات  عن  �لتحري  من  و�لق�صائية  �الإد�رية  �ل�صلطات  منع 

�صلطات  مل�صلحة  تبادلها  �أو  معلومات  تقدمي  �أو  م�صبوهة 

�أو  مثاًل(،  �ل�صيادة  )مبد�أ  �صيا�صية  الأ�صباب  مماثلة  �أجنبية 

.
)23(

عدم وجود ن�صو�س قانونية ت�صمح بذلك

هذ�  يف  نالحظ  اجلزائية:  الن�سو�س  يخ�س  ما  يف  )ج(   

�ملجال، وجود �ختالفات جوهرية يف �لن�صو�س بني دولة و�أخرى، 

من �أهمها:

�ملخدر�ت يف  �الأمو�ل يف جمال جرمية  تبيي�س  نطاق  ح�صر 

عدد من �لدول )�ليابان و�صنغافورة وتركيا(.

)بلجيكا  �لدول  بع�س  يف  �الأمو�ل  تبيي�س  جرمية  �إىل  �لنظر 

�الإخفاء  عنا�صر  �أحد  بو�صفها  و�لرنوج(  وفنلند�  و�لدمنارك 

 le ملادي للجرم �ملرتكب )كاإخفاء �صيء م�صروق �أو �الحتفاظ به�

recel(، وهو ما حت�صبه �ملحاكم يف �لنتيجة من �جلر�ئم �لعادية، 

�الأمر �لذي ي�صع عقبات قانونية ت�صعف و�صائل �ملكافحة.

متييز عدد من �لدول، منها �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، بني 

تلك  وبني  �أقاليمها  د�خل  �ملرتكبة  �الأمو�ل  تبيي�س  جر�ئم 

�ملرتكبة خارجها، بحيث تغدو �أ�ص�س �ملالحقة يف �خلارج �أقل 

منها يف �لد�خل، �الأمر �لذي يوفر �لفر�صة للمبي�صني لرتكيز 

�أن�صطتهم يف دول خارج �لواليات �ملتحدة و�نطالقًا منها على 

نحو يزيد من حظوظ �لنجاح.

)2( النواق�س يف التقنيات املعتمدة: ت�صوب �لتقنيات �لفنية 

ت�صاهم  وعقبات  نو�ق�س  �ملالية  �لعمليات  ور�صد  ملر�قبة  �ملعتمدة 

ال�سكل رقم )4(

توزيع العمليات امل�سبوهة الواردة اإىل »هيئة التحقيق اخلا�سة« بح�سب طبيعة اجلرم

وفقاً للمادة االأوىل من القانون رقم 318

)23( يف فرن�صا مثاًل، تتجلى مظاهر �لعو�ئق �لقانونية بوجود مو�نع يف قانون �ملعلوماتية ال ت�صمح باالإفادة من �ملعطيات �ملتو�فرة عن ن�صاط �ملوؤ�ص�صات �ملالية 

و�أ�صماء �أ�صحاب �حلقوق.
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�الأمو�ل،  تبيي�س  جرمية  وجناح  تنامي  يف  مبا�صرة  غري  ب�صورة 

نظرً� �إىل �ختالف وتنوع �ملجاالت �لتي تتم عمليات �لتبيي�س فيها. 

�أهم هذه �لنو�ق�س و�أ�صبابها:

�لدولية  �لتجارة  حركة  مر�قبة  نظام  يف  �صعف  نقاط  وجود 

�لكربى  �ل�صناعية  �لدول  بني  �مل�صبوهة  �ل�صفقات  لك�صف 

وبريطانيا،  و��صرت�ليا  وفرن�صا  �الأمريكية  �ملتحدة  كالواليات 

الإد�رة  �أجهزة  وجود  من  �لرغم  على 

�لنقاط  هذه  �أهم   .
)24(

�لنظام هذ� 

و�لغمو�س  �ملّطبقة  �لقو�نني  �ختالف 

هذه  عاتق  على  �مللقاة  �ملهمات  يف 

�الأجهزة و�صعف �لتن�صيق يف ما بينها، 

�لعمليات  ت�صاريح  حجم  �إىل  �إ�صافًة 

 2700 �أ�صل  فمن  �مل�صبوهة،  �لتجارية 

ت�صريح بال�صبهات مقدمة من �مل�صارف �لفرن�صية، �أحيل �إىل 

�لق�صاء 90 ملفًا فقط منها قلة �صئيلة �نتهت �إىل نتيجة.

جهاز  كل  يف  �ملوجلني  �ملوظفني  عدد  يف  �حلا�صل  �لنق�س 

مر�قبة ملعاجلة كل طلب ��صتعالم عن عملية مالية �أو ح�صاب 

م�صريف م�صبوه، نظرً� �إىل كرثة �لبالغات �لو�ردة بحيث يتطلب 

معاجلة كل طلب ومتابعته نحو ثالثة �أ�صهر من �ال�صتعالم.

عدم وجود �أنظمة معلوماتية متطورة ملر�قبة �لعمليات �ملالية 

من  بالتحقق  ت�صمح  ونقدية(  و�لكرتونية  برقية  )حتويالت 

�أغلبية  يف  و�صريعة  �صرية  ب�صفة  �ملعرو�صة  �الأمو�ل  م�صدر 

�لدول �ملعنية.

�ملايل  �لقطاع  يف  للعاملني  معّمقة  تدريب  بر�مج  وجود  عدم 

لتدريبهم وتنمية قدر�تهم يف عدد كبري من �لدول، و�خت�صار 

ذلك بتعاميم عامة ال تفي بامل�صتوى �ملفرو�س �إتقانه للتعرف 

الإخفاء  �ملبي�صون  �إليها  يلجاأ  قد  �لتي  �ملختلفة  �لطرق  �إىل 

ب  للتدّرُ �أو  �الأمو�ل،  �لن�صاط �جلرمي ومتويه م�صدر  حقيقة 

على  بها  �ال�صتدالل  ميكن  قر�ئن  �إىل  �لو�صول  طرق  على 

�صبهات توؤدي �إىل ك�صف حقيقة �لعمليات �ملالية �حلا�صلة.

ب - العقبات على ال�سعيد الوطني

ملكافحة  لبنان  بها  قام  كثرية  تذليل عقبات  �لرغم من  على 

�لت�صريعي من خالل  جرمية تبيي�س �الأمو�ل، �صو�ء على �ل�صعيد 

�ل�صعيد  على  �أم  �الأمو�ل،  تبيي�س  جرمية  مكافحة  قانون  �إقر�ر 

�لتقني من خالل �ملر�قبة �لفنية �لتي تقوم بها �مل�صارف �لعاملة 

يف لبنان عرب نظام �ملر�قبة �لذي �أ�صدره م�صرف لبنان، �أم على 

�صدور  بعيد  �للبنانية  �لدولة  �أبدته  �لذي  �لدويل  �لتعاون  �صعيد 

لبنان  ��صم  �صطب  نتائجه  �أوىل  كانت  �لذي   318 رقم  �لقانون 

بتاريخ  �ملتعاونة  غري  �لدول  الئحة  عن 

ت�صدرها  �لتي   2002 يونيو  حزير�ن/   21

 )GAFI( �ملايل  للعمل  �لدولية  �ملجموعة 

�صنويًا، فال تز�ل توجد نو�ق�س يف �إجر�ء�ت 

مكافحة تبيي�س �الأمو�ل، �صو�ء على �ل�صعيد 

�لت�صريعي �أم على �ل�صعيد �لتقني، ت�صاهم 

�ملالية  بالعمليات  �لكاملة  �الإحاطة  يف عدم 

�ملختلفة �لتي يقوم بها �ملبّي�صون و�صبطها وك�صف هويات �لفاعلني. 

�أبرز هذه �لعقبات:

ت�صوب  مظاهر  عدة  توجد  الت�سريعي:  ال�سعيد  على   )1(  

�لقانون هي �لتالية:

ُتفر�س  �أن  �إ�صافية ميكن  �لقانون عقوبات  ت�صمني  �أ - عدم 

على �ملتورطني يف جرمية تبيي�س �الأمو�ل، كاملنع من مز�ولة مهن 

�لثالثة  فاملادتان  �صنو�ت؛  لعدة  مالية  �صيكات  �إ�صد�ر  �أو  معينة 

.
)25(

و�لثالثة ع�صرة تت�صمنان عقوبات �أ�صلية مانعة للحرية

ب - ح�صر نطاق �الأفعال �جلرمية �لتي قد ت�صتخدم الرتكاب 

و�صاملة  عامة  �الأفعال  هذه  تكون  �أن  من  بداًل  �لتبيي�س،  جرمية 

ملختلف �جلر�ئم �لتي قد يلجاأ �ملبي�صون �إليها، وال �صيما �جلر�ئم 

�لتي ُتعد من �لو�صائل �الأ�صا�صية �لتي  ت�صتخدم يف تبيي�س �الأمو�ل، 

كجر�ئم �لدعارة و�لف�صاد و�لتهرب من دفع �ل�صر�ئب.

ج - ح�صر ميد�ن مر�قبة وتدقيق �لعمليات �ملالية يف بع�س 

مالية  و�صاطة  �صركات  �صر�فة،  )م�صارف،  �ملالية  �ملوؤ�ص�صات 

�لتاأمني،  �صركات  �جلماعي،  �ال�صتثمار  هيئات  متويلي،  وتاأجري 

�صركات ترويج وبناء �لعقار�ت وجّتار �ل�صلع ذ�ت �لقيمة �ملرتفعة(، 

لت�صهيل  �أر�صًا خ�صبة  توفر  �أخرى  ميادين  وجود  �لرغم من  على 

�لعدل  وكّتاب  كاملحامني  �مل�صروعة،  غري  �الأمو�ل  م�صادر  متويه 

على الرغم من اجلهود التي قامت 

امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية بها يف 

وك�سف  االأموال  تبيي�س  مكافحة 

العمليات امل�سبوهة، ال تزال ت�سوب 

القطاع امل�سريف واملوؤ�س�سات املالية 

عدة نواق�س تقنية

)24( �أجهزة �ملر�قبة �لتي تعتمدها هذه �لدول هي: �إد�رة خدمة �لدخول �لد�خلية )Internal Revenue Services - IRS(  يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، وهيئة 

تر�كفني)Tracfin(   يف فرن�صا، و�لوكالة �ملركزية �الأ�صرت�لية )Ustrac(  يف �أ�صرت�ليا، ونظام هات�س )Huch( يف بريطانيا.

)25( �نظر: ن�س �ملادتني3 و 13 يف قانون تبيي�س �الأمو�ل رقم 318.
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)26(

وخرب�ء �ملحا�صبة؛ فاأ�صحاب هذه �ملهن يتمتعون مبوجب �لقانون

�أ�صحاب  هوية  ك�صف  لعدم  ��صتغاللها  ميكن  مهنية  بح�صانات 

�حلقوق �الأ�صا�صيني �أو تغيري ومتويه عمليات مالية و�إ�صفاء �ل�صفة 

.
)27(

�ل�صرعية عليها

د - عدم �إجر�ء تعديالت يف بع�س �لقو�نني، وال �صيما قانون 

�لتجارة �للبناين، يف ما يتعلق باإن�صاء و�إد�رة �ل�صركات �لتي تتعاطى 

 ،)Sociétés Off Shore( ن�صاطها �لتجاري خارج نطاق �إقليم �لدولة

فالثغر تكمن يف  �الآليات �ملعتمدة لتنظيم عملها مبوجب �ملر�صوم 

�إن�صاء هذ�  تاريخ 1983/6/24 بحيث ميكن  �ال�صرت�عي رقم 46 

�الأجانب غري  �مل�صاهمني  �أحد  �إلز�م  �ل�صركات من دون  �لنوع من 

�ملقيمني يف لبنان، �لذين يتولون �إد�رة �لعمل ب�صفة رئي�س جمل�س 

يوجد  ال  �أنه  كما  عمل،  �إجازة  على  �ال�صتح�صال  ب�صرط  �إد�رة، 

�إ�صافًة    )Off Shore( �صور  �الأوف  الإن�صاء �صركات  ر�أ�صمال حمدد 

�إىل �أن �أرباحها معفاة من �ل�صريبة.

ج - على ال�سعيد التقني 

�لناحية  ت�صوب  �لتي  �لنو�ق�س  �ملجال، ميكن ح�صر  يف هذ� 

�لتقنية ببع�س �الآليات �ملعتمدة �لتي ترتبط بتفعيل دور �مل�صارف 

هذه  �أبرز  �ملالية.  �لعمليات  من  و�لتحقق  �ملر�قبة  �إجر�ء�ت  يف 

�لنو�ق�س: 

تدريب  م�صاألة  تعاين  املوظفني:  تدريب  �سعيد  على   )1(

�ملوظفني بع�س �لنو�ق�س، �صو�ء جلهة عدم �عتماد برنامج تدريبي 

�مل�صارف  من  �ملئة  يف   25 نحو  يف  للموظفني  وم�صتمر  منتظم 

�أو مديرية  �إن�صاء وحدة  �أم جلهة عدم  �ملالية �ملعنية،  و�ملوؤ�ص�صات 

بتويل  مرحليًا  ذلك  من  و�ال�صتعا�صة  �ملجال  هذ�  يف  متخ�ص�صة 

�إحدى �لوحد�ت �لقائمة يف �ملوؤ�ص�صة هذه �لناحية.

�لتي قامت  �لرغم من �جلهود  املعتمدة: على  التقنيات   )2(

�مل�صارف و�ملوؤ�ص�صات �ملالية بها يف مكافحة تبيي�س �الأمو�ل وك�صف 

و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صريف  �لقطاع  ت�صوب  تز�ل  ال  �مل�صبوهة،  �لعمليات 

�ملالية عدة نو�ق�س تقنية هي: 

عدم �عتماد برنامج معلوماتي منّظم يقوم بتحليل وت�صنيف 

�أ�صحابها  ومعرفة  م�صدرها  لتتبع  متهيدً�  مالية  عملية  كل 

�حلقيقيني من خالل نظام ت�صغيل و�إد�رة �ملر�قبة. 

�الفتقار �إىل بنك معلومات خا�س بالعمليات �مل�صبوهة، �أو عدم 

حتديث بر�مج �ملعلومات �ملوجودة و�أجهزة �الأمان و�ملر�قبة يف 

بع�س �مل�صارف، على �الأقل، لتفعيل �أنظمة �ل�صبط �لد�خلي 

و�إجر�ء�ت �لرقابة �ملالية.

�ملوجودة  �لنو�ق�س  تن�صب  �لهيئة مل  �أن  جتدر �ملالحظة هنا 

�إىل �إهمال من قبل �ملوؤ�ص�صات �ملالية، بل عّدتها من مظاهر �لتاأخري 

تبيي�س  مكافحة  قانون  حد�ثة  �إىل  نظرً�  �ملق�صود  غري  �الإد�ري 

�الأمو�ل و�لوقت �لذي يتطلبه �إعد�د وتنظيم �الآليات �لتقنية و�إن�صاء 

�لقانون يفر�س تد�بري جز�ئية  �أن  �صيما  وحد�ت متخ�ص�صة، وال 

على �ملوؤ�ص�صة �ملالية �لتي ال تلتزم �ملوجبات �لقانونية �ملفرو�صة.

)3( النواق�س التي تواجهها هيئة التحقيق اخلا�سة: على 

�لرغم من �جلهود �لكبرية �لتي قامت بها �لهيئة من خالل وحدة 

�ملعلوماتية و�الأمان �لتي �أعدت م�صاريع نفذتها برب�عة فنية ومتثلت 

باإعد�د بر�مج متعددة كان �آخرها نظام تبادل �ملعلومات �إلكرتونيًا 

�لدولية  �لعمل  كمجموعة  �الإقليمية،  �ملالية  �لرقابة  هيئات  مع 

و�إعد�د نظام ملعاجلة   ،)EGMOND( �أغموند  )GAFI(  وجمموعة 

توجد  تز�ل  فال  �الأبحاث،  طاقات  لتعزيز  �إلكرتونيًا  �ملحفوظات 

�لتقنية �لتي حتول دون �صرعة معاجلة �ملعطيات  �لنو�ق�س  بع�س 

�لتي ترد �إىل �لهيئة، وهي:

�مل�صارف  وبني  بينها  �إلكرتونية  �ت�صال  �صبكة  وجود  عدم 

�لعمليات  عن  �الإبالغ  لتاأمني  �ملعنية  �ملالية  و�ملوؤ�ص�صات 

)26( تن�س �ملادة 92 من �لقانون رقم 42 تاريخ 21/ 1991/2)تنظيم مهنة �ملحاماة( على ما يلي: “ال يجوز للمحامي �أن يف�صي �صرً� �وؤمتن عليه �أو عرفه عن 

طريق مهنته ولو بعد �نتهاء وكالته ]...[”؛ وتن�س �ملادة 37 يف فقرتها �خلام�صة من �لقانون رقم 94/327 )تنظيم عمل كّتاب �لعدل( على �أن كاتب �لعدل يحظر عليه 

“]...[ �إف�صاء �صر �ملهنة �ملتعلق باملعامالت �لتي بو�صرت �أمامه �أو جرت لديه ]...[”؛ وتن�س �ملادة 14 من �لقانون رقم 94/364 )تنظيم مهنة خرب�ء �ملحا�صبة( على 
ما يلي: “يجب على خبري �ملحا�صبة �ملجاز �أن يحافظ على �صر �ملهنة و�ل�صرية �مل�صرفية ]...[”.

)27( �إن �الإمكانيات �ملتاحة يف هذه �ملهن كثرية، فاملحامي مثاًل ميكنه �مل�صاهمة يف �صركات �أ�صهم من خالل �لتوكيل �لذي يح�صل عليه من موكليه عرب �صر�ء 

وبيع �أ�صهم مالية قد تكون غطاًء الأمو�ل مّلوثة �أو �إن�صاء �صركات وموؤ�ص�صات؛ �أما كتاب �لعدل فيمكنهم ��صتغالل هذه �ملهنة لتنظيم عقود وهمية يف جماالت كثرية )بيع 

عقار�ت، هبات، تنازل، ��صتثمار... �لخ( با�صم �أ�صخا�س وهميني �أو ظاهريني؛ وكذلك �الأمر يف ما يتعلق بعمل خرب�ء �ملحا�صبة �لذين ي�صتطيعون �لتالعب يف حركة 

�لعمليات من خالل �مليز�نيات و�حل�صابات �لتي يّعدونها وتنظيم فو�تري و�أو�مر قب�س وهمية ومزورة ي�صعب من خاللها �كت�صاف مكونات جر�ئم تبيي�س �الأمو�ل. كل 

www.fatf.gafi.org :هذه �الأمثلة ح�صلت يف عدد كبري من �لدول. ملزيد من �ملعلومات �نظر �ملوقع �اللكرتوين ملجموعة �لعمل �لدولية
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�لربيدية  �ملر��صالت  من  بداًل  �لالزمة  بال�صرعة  �مل�صبوهة 

�لتقليدية �لتي حتول دون ت�صريع �ملعاجلة. 

عدم وجود �صبكة �ت�صال لتبادل �ملعلومات �إلكرتونيًا بينها وبني 

�ملديرية  يف  �ملتخ�ص�صة  و�الأجهزة  �لتمييزية  �لعامة  �لنيابة 

�لعامة لقوى �الأمن �لد�خلي ومديرية �جلمارك �لعامة.

2- تطلعات مكافحة تبيي�س االأموال

�أطر مكافحة  �لتي و�جهت خمتلف  �لعقبات  �لرغم من  على 

و�ملحلي  و�الإقليمي  �لدويل  �ل�صعد  على  �الأمو�ل  تبيي�س  جرمية 

تنامي  �إىل  وتوؤدي  �أدت  نو�ق�س مهمة  و�لتي متّثل  �لتي عر�صناها 

وتعاظم خماطر جرمية �لتبيي�س، فاإن �لتد�بري �لتي �تخذت على 

حد  �إىل  �صاهمت  و�لعملية  �لتقنية  و�الإجر�ء�ت  �لت�صريع  م�صتوى 

�ل�صهل  يعد من  بحيث مل  �إ�صعاف مقومات هذه �جلرمية،  ما يف 

م�صدر  متويه  �أو  حتويل  �ملبي�صني  على 

�الأمو�ل �مللوثة متهيدً� ل�صرعنتها.

لو�صع  �لدويل  �ملجتمع  ��صتنفار  �إن 

�أ�ص�س  قد  �خلطرة،  �جلرمية  لهذه  حد 

لبناء ور�س �إ�صالح قانونية ومالية وتقنية 

على جميع �مل�صتويات تهدف �إىل تر�صيخ 

�إر�دة �صلبة ب�صرورة تفعيل �ملو�جهة وتتبع تطور و�صائل �ملكافحة 

يف  ت�صاهم  �لتي  �مل�صتقبلية  �لتطلعات  هي  فما  فاعليتها.  وزيادة 

تفعيل �أطر �ملكافحة و�أثرها؟ 

اأ - على ال�سعيدين الدويل واالإقليمي

كما ذكرنا، على �لرغم من �لعقبات �لتي تو�جه �أطر مكافحة 

على  متز�يدً�  ن�صاطًا  يف  �لدولية  �جلهود  ت�صهد  �الأمو�ل،  تبيي�س 

�ل�صعيدين �لدويل و�الإقليمي ملو�جهة جر�ئم �لتبيي�س. ويف ما يلي 

ملحة عن هذه �جلهود و�لتطلعات.

�صاهمت �جلهود �لتي قامت بها جمموعة �لعمل �ملالية �لدولية 

 الأن�صطتها ت�صم 
)28(

)GAFI( يف �إن�صاء وحد�ت �إقليمية مماثلة

�ملكافحة  �إجر�ء�ت  وتعزيز  حت�صني  بهدف  دول  جمموعة 

هذه  قامت  كما  �لفنية.  و�خلرب�ت  �ملعلومات  تبادل  وتن�صيق 

�ملجموعة بتن�صيط وحفز �أطر �لتن�صيق مع �ملنظمات �لدولية، 

�لر�صمية منها وغري �حلكومية، نظرً� �إىل تاأثري هذه �الأخرية 

�مللمو�س يف �القت�صاد �لعاملي من خالل نطاق عملها ون�صاطها، 

�الآليات  تطوير  �إىل  تهدف  �إجر�ء�ت  ب�صل�صلة  قامت  حيث 

و�صائل  وحت�صني  و�مل�صرفية  �ملالية  �لعمليات  يف  �ملعتمدة 

�ملر�قبة و�لتدقيق للتمكن من �حلد من وجود ثغر يف �الأنظمة 

 قد ي�صتغلها �ملبي�صون لتمرير 
)29(

�مل�صرفية و�ملالية و�لتجارية

عملياتهم �مل�صبوهة.

�ملتحدة  �الأمم  برنامج  جهود  �ملجال  هذ�  يف  �ن�صبت  وقد 

 2004 عام  من  بدءً�   )ONUDC( و�جلرمية  �ملخدر�ت  ملكافحة 

ملوظفي  تدريب  بر�مج  �إعد�د  على 

�أمريكا  دول  يف  �ملالية  �لقطاعات 

�إر�صال  خالل  من  و�جلنوبية  �لو�صطى 

ماليني،  و�خت�صا�صيني  حمققني  بعثات 

�أّلف �صندوق �لنقد �لدويل و�لبنك  كما 

�لدويل جلنة خرب�ء الإعد�د �أنظمة مالية 

دورية للمر�قبة و�لتحقق تبعًا للتطور�ت �مليد�نية �لتي يّطلع عليها 

برنامج �الأمم �ملتحدة ملكافحة �ملخدر�ت و�جلرمية خالل عمله.

بدءً� من عام 2004 �صهد �لعامل �لعربي حتركًا بارزً� لتفعيل 

جّتلى  وقد  �الأمو�ل.  تبيي�س  ملكافحة  �لدول  بني  �لتعاون  �أطر 

�لعمل  على غر�ر جمموعة  باإن�صاء جمموعة عمل مايل  ذلك 

�لدولية )GAFI(، تدعى جمموعة �لعمل �ملايل ملنطقة �ل�صرق 

بلد�ن  عدة  ت�صم   )MENAFATF( �إفريقيا  و�صمال  �الأو�صط 

عقد   ،2004 نوفمرب  �لثاين/  ت�صرين   30 ففي  ؛ 
)30(

عربية

 14 حكومات  قررت  �ملنامة،  يف  �لوزر�ء  م�صتوى  على  �جتماع 

�أن  على  �الإقليمية،  �ملجموعة  هذه  �إن�صاء  خالله  عربية  دولة 

.

 يقت�سي تطوير تدابري مكافحة تبيي�س 

االأموال اأن ترتافق على ال�سعيد املحلي 

الت�سريع  وتطوير  حتديث  عمليات  مع 

يف  التقنية  التدابري  فاعلية  وزيادة 

قطاعات االإنتاج االقت�سادية

)28( من هذه �لوحد�ت: جمموعة �لعمل �ملالية لدول حو�س �لكاريبي )غافيك( يف قارة �أمريكا �لو�صطى، وجمموعة )غاب( لدول �لقارة �الأ�صرت�لية، وجمموعة 

دول �إفريقيا �ل�صرقية و�لقارية )غاباو�(.

)29( �لبنك �لدويل، و�صندوق �لنقد �لدويل، وبرنامج �الأمم �ملتحدة ملكافحة �ملخدر�ت و�جلرمية، و�الأمانة �لعامة لدول �لكومنولث، وجمموعة �لعمل ملكافحة 

�الإرهاب، وجمموعة �غمونت، و �لبنك �الأمريكي للتنمية، و �لهيئة �لدولية ملر�قبي موؤ�ص�صات �لتاأمني، و �ملنظمة �لدولية للجان �لتحف و�ملعادن �لثمينة.

)30( تتاألف �ملجموعة من �لدول �لتالية: �جلز�ئر، �لبحرين، م�صر، �الأردن، �لكويت، لبنان، �ملغرب، عمان، قطر، �ل�صعودية، �صوريا، تون�س، �الإمار�ت �لعربية 

www.menafatf.org  ملتحدة و�ليمن. ملزيد من �ملعلومات حول �ملجموعة �نظر موقعها �اللكرتوين�

.
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�الأمو�ل  غ�صل  مكافحة  �أجل  من  �لبحرين  يف  مقرها  يكون 

ومتويل �الإرهاب، وترتكز �أن�صطتها على تقدمي �مل�صاعدة �لفنية 

�إىل �لبلد�ن �الأع�صاء وتن�صيط تبادل �ملعلومات و�إقامة �لندو�ت 

 وبر�مج تدريب موظفي �ملوؤ�ص�صات �ملالية. 
)31(

و�ملوؤمتر�ت

ب - على ال�سعيد الوطني

�لتحقيق  هيئة  خالل  من  لبنان  حقق  التعاون:  مظاهر   )1(

�صعيد  على  رئي�صية  �أهد�فًا  �الأمو�ل  تبيي�س  مبكافحة  �خلا�صة 

�لتعاون �لدويل بعد رفع ��صمه عن الئحة GAFI للدول غري �ملتعاونة 

�لتطوير  �لتي خ�صع لها و�ل�صعي ال�صتكمال  و�إنهاء مرحلة �ملر�قبة 

وذلك   ،
)32(

�الأمو�ل تبيي�س  جرمية  ملو�جهة  و�لتنظيمي  �لت�صريعي 

�الإخبار  لوحد�ت   )Egmont(  
)33(

�إغمونت جمموعة  �إىل  بان�صمامه 

ملنطقة  �ملايل  �لعمل  جمموعة  �إن�صاء  يف  �لرئي�صي  وبدوره  �ملايل، 

�ل�صرق �الأو�صط و�صمال �إفريقيا حيث �نتخب فيها �أمني �صر �لهيئة 

خالل  �خلا�صة  �لتحقيق  هيئة  ومنح  �الأوىل  �ل�صنة  يف  لرئا�صتها 

ُعقد  �لذي   )MENAFATF( �ملينافاتف  ملجموعة  �لعا�صر  �الجتماع 

يف بريوت خالل �لفرتة 9-12 ت�صرين �لثاين/ نوفمرب 2009 درجة 

كبري” اللتز�م لبنان �لتو�صيات �ملهمة �ل�صادرة  حد  �إىل  “ممتثل 
عن جمموعة �لعمل �ملايل GAFI. كما وّقع مذكر�ت تفاهم مع عدة 

وحد�ت �إخبار �أمثال Tracfin �لفرن�صية و MOT-AN �لتابعة جلزر 

�الأنتيل �لهولندية. ويف �إطار �ملهارة �ملتميزة �أ�صرك موظفي �لهيئة 

و�جتماعات  للبلد�ن  تقييم  عمليات  يف  �إقليمية  مالية  وحد�ت  مع 

لفرق عمل خمتلفة. 

�إ�صافة �إىل هذه �الإجناز�ت، تقوم هيئة �لتحقيق بعمل تدقيقي 

 و�إ�صد�ر تعاميم تقنية ملفو�صي �ملر�قبة لدى 
)34(

وحتقيقي حمرتف

�مل�صارف و�ملوؤ�ص�صات �ملالية للتقيد باآليات �لتدقيق و�ملر�قبة.

)2( اأن�سطة الهيئة: و�صعت �لهيئة من مظاهر �لتطوير �لفني 

و�لتقني على �ل�صعيد �ملحلي عرب وحد�تها �ملتخ�ص�صة، من تدقيق 

وحتقيق، وجمع �ملعلومات �ملالية، وحتقق من �الإجر�ء�ت و�ملعلوماتية، 

تو�صيات  تبني  جلهة  �صيما  وال  �لدولية،  �ل�صو�بط  مع  لتتالءم 

جمموعة �لعمل �لدولية )GAFI( من خالل �لنو�حي �لتالية:

تكثيف بر�مج �لتدريب ملوظفيها حمليًا د�خل �لهيئة وخارجها 

�ملايل  �لتحقيق  تقنيات  تطوير  جلهة  دولية،  منظمات  مع 

و�ملهار�ت �لتحليلية �ملكت�صبة من �لتجارب �مليد�نية.

ت�صنيف �حلاالت �ملدرو�صة و�إر�صالها �إىل �أمانة �صر جمموعة 

وتفعيل  �لدويل  �لتعاون  مظاهر  اللتز�م  تاكيدً�  �إغمونت 

�لتن�صيق مع �الأجهزة �ملخت�صة من �صباط �الرتباط يف قوى 

�الأمن �لد�خلي ومديرية �جلمارك �لعامة.

بر�مج  �ملالية  و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صارف  �عتماد  من  �لتثبت 

�لعمليات  وك�صف  مر�قبة  ت�صاعد على  معلوماتية متخ�ص�صة 

�ملالية �مل�صبوهة.

 Off-Site Examination(  صتحد�ث منهجية �لرقابة �ملكتبية��

Methodology( �ملتعلقة مبلء �مل�صارف ��صتمارة تقييم ذ�تي 

�لتدقيق  ونتائج  �متثالها  �ملطلوب  �ملوجبات  جميع  ت�صمل 

�لد�خلي �خلا�س بامل�صرف.

�ملعلومات  تبادل  يف  و�ملعلوماتية  �الأمنية  �ملميز�ت  حت�صني 

 .S-RAC إلكرتونيًا مع �لهيئات �ملخت�صة عرب نظام�

�الجتماعات و�لندو�ت �لتي نظمتها �لهيئة مل�صوؤويل �مل�صارف 

و�جلمعيات  و�لنقابات  و�ل�صّر�فني  �ملر�قبة  ومفو�صي 

و�لطالب �جلامعيني لتعزيز �لتوعية.

تعزيز �لتن�صيق مع �أجهزة �ل�صابطة �لعدلية �مل�صار �إليها �أعاله 

منتظمة  �جتماعات  وعقد  �ملعنية  �لتمييزية  �لعامة  و�لنيابة 

لهذه �لغاية وتوفري �لتدريب �ملنا�صب، كما جرى تو�صيع نظام 

تبادل �ملعلومات �إلكرتونيًا معها.

)31( تتح�صر جمموعة �لعمل �ملايل ملنطقة �ل�صرق �الأو�صط و�صمال �إفريقيا لعقد موؤمترها �لثالث ع�صر خالل �لفرتة 3-5 �أيار/ مايو 2011 يف �لكويت.

 www.sic.gov.lb :32( �نظر: �لتقرير �ل�صنوي �لتا�صع )2009( �ل�صادر عن هيئة �لتحقيق �خلا�صة يف م�صرف لبنان. متو�فر على(

 .Egmont يف مدينة بروك�صل �لبلجيكية �صنة 1995،  مببادرة من وحد�ت مكافحة تبيي�س �الأمو�ل يف بلجيكا يف ق�صر  )Egmont( أن�صئت جمموعة �إغمونت� )33(

وهي ت�صم يف ع�صويتها وحد�ت غ�صل �الأمو�ل من 90 دولة، بينها دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ولبنان �لذي �ن�صم �إليها عام 2003 من خالل هيئة �لتحقيق �خلا�صة.

يرتكز ن�صاط �ملجموعة على تعزيز �لتعاون وتبادل �ملعلومات بني �لوحد�ت �لوطنية ملكافحة تبيي�س �الأمو�ل بغية تطوير �لقدر�ت �لفنية و�لتقنية لهذه �لوحد�ت. 

وقد كان النطالق هذه �ملجموعة �الأثر �لناجح و�ملهم على �صعيد �إن�صاء �آلية خا�صة لتبادل �ملعلومات بني �لوحد�ت �لوطنية عرب �الإنرتنت وحتديد �صروط تبادل �ملعلومات 

على �أ�صا�س �تفاقيات وتفاهمات م�صرتكة.

)34(   �نظر: �جلد�ول �الإح�صائية �ملّعدة من قبل هيئة �لتحقيق �خلا�صة و�لو�ردة يف هذه �لدر��صة.

.
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يف  وثغر  نو�ق�س  وجود  ظل  يف  امل�ستقبلية:  التطلعات   )3(

�إ�صافة  و�ملر�قبة  �ملكافحة  �صبل  وتطوير  تفعيل  من  حتد  �لت�صريع 

�إىل تطوير بع�س �لتقنيات �لفنية، يربز بع�س �لتطلعات �مل�صتقبلية 

ملو�جهة عملية �لتبيي�س:

)اأ( على ال�سعيد الت�سريعي: ترى �لهيئة لزوم تعديل �ملو�د 

�الأوىل  �ملادة  حددت  فقد  �أ�صباب،  لعدة  �لقانون  من  و)8(   )1(

�لتي  �جلر�ئم  بع�س  ح�صرية  ب�صورة 

تبيي�س  جرمية  �أركان  فيها  تتو�فر 

غري  �أنه  �لهيئة  ترى  ما  وهو  �الأمو�ل، 

كاف من ناحية �لنطاق �ل�صمويل، الأن 

ح�صر جرم تبيي�س �الأمو�ل باجلر�ئم 

ثغرً�  يرتك  �ملادة  هذه  حددتها  �لتي 

�ملكافحة،  فاعلية  من  حتد  جوهرية 

وال �صيما �أن �لكثري من �لت�صريعات يف 

�لدول �الأوروبية ويف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �أعطت نطاقًا عامًا 

 وترى 
)35(

للجر�ئم �لتي قد ت�صاهم يف تكوين جرم تبيي�س �الأمو�ل

�أ�صا�صية  تَعّدُ م�صادر  باإ�صافة جر�ئم  �ملادة  بالتايل حتمية تعديل 

ومهمة جلرمية تبيي�س �الأمو�ل، كالدعارة و�لهجرة غري �ل�صرعية 

من بلد�ن �لتهرب �ل�صريبي و�إليها.

�أما �ملادة �لثامنة، �لتي تعطي هيئة �لتحقيق �خلا�صة �صالحية 

قابلة  �أيام  خم�صة  ملدة  موقتة  ب�صورة  �مل�صريف  �حل�صاب  جتميد 

للتجديد مدة مماثلة، فهي غري كافية، الأن �ملمار�صة �لعملية لهذه 

�ل�صالحية من قبل �لهيئة عرب �أعمال �لتحقيق و�لتدقيق �الإد�ري 

و�ملايل �لتي تقوم بها �أثبتت �أن �ملهلة ق�صرية جدً� وال تكفي للتاأكد 

من �صحة �لعمليات �ملالية �لتي �أجر�ها �لزبون �صاحب �لعالقة �أو 

من �الأمو�ل �ملوجودة يف ح�صابه ملعرفة م�صدرها �حلقيقي. و�لهيئة 

يف هذ� �ملجال يف �صدد �قرت�ح زيادة �ملهلة لت�صبح �صهرً�.

بتطوير  �لهيئة  �هتمام  يتو��صل  التقني:  ال�سعيد  على  )ب( 

خالل  من  �ملعطيات  �صبكة  لتو�صيع  تقنيًا  �ملعلومات  تبادل  و�صائل 

و�ملوؤ�ص�صات  �لهيئة  يف  �ملعلومات  مر�كز  لربط  م�صاريع  حت�صري 

�صيما  وال  �خلارج،  يف  مثيالتها  مع  لبنان  يف  �لعاملة  �مل�صرفية 

على  للحفاظ  �إلكرتونيًا  و�الإقليمية،  �لدولية  �ملالية  �ملجموعات 

�صرية تبادل �ملعطيات و�صرعته.

خامتة

تبيي�س  خماطر  على  �ل�صوء  ت�صليط  �لدر��صة  هذه  حاولت 

تتو�فر  �لتي  �لهائلة  �لتقنية  و�الإمكانيات  وتعاظمها،  �الأمو�ل 

�لتي  و�لو�صائل  �مل�صروعة  غري  �الأمو�ل  م�صادر  الإخفاء  للمبي�صني 

حركة  تتعقب  �لتي  �ملكافحة  تد�بري  مو�جهة  يف  �إليها  يلجاأون 

�إىل  �إ�صافة  �مل�صبوهة،  �ملالية  �لعمليات 

هذه  �أطر  لتطوير  بذلت  �لتي  �جلهود 

للحد  �صلبًا  ر�دعًا  متّثل  جلعلها  �ملكافحة 

�الأمو�ل.  تبيي�س  جرمية  ت�صاعد  من 

��صتنتاجه  ميكن  �لذي  �لعام  �لتقييم  �أما 

متويه  وخطط  �ال�صرت�تيجيات  جناح  فهو 

�لو�صائل  بف�صل  �لتبيي�س  عمليات  و�إخفاء 

�ملبي�صون  ي�صتخدمها  �لتي  و�لتقنيات 

�لنظام  يوّفرها  �لتي  �لت�صهيالت  من  عينه  �لوقت  يف  م�صتفيدين 

�ملايل و�القت�صادي �لعاملي، مع ما ي�صتتبع ذلك من ثغر متّثل و�حة 

خ�صبة وعمودً� فقريًا للمار�صة جرمية تبيي�س �الأمو�ل، �إ�صافة �إىل 

�لعقبات �لتي تعيق �أوجه �ملكافحة.

ب�صورة  تظهر  �الأمو�ل  تبيي�س  قنو�ت  فاعلية  �أن  نرى  لذلك 

جلية يف مقابل �لتد�بري �لوقائية �لتي تبني مدى �صعفها. فاملبالغ 

يجري  و�لتي  م�صروعة  غري  م�صادر  من  �ملتاأتية  �ل�صخمة  �ملالية 

تبيي�صها وفقًا للتقارير �ل�صنوية �لتي ت�صدرها هيئات مالية دولية، 

للنظر  �لالفت  �لنجاح  تعك�س  تز�ل  ال   ،GAFI جمموعة  �صيما  وال 

للمنظمات �الإجر�مية �لتي متار�س عملية تبيي�س �الأمو�ل.

كما جتدر �الإ�صارة يف هذ� �ل�صياق �إىل �صخامة �لتطور �لذي 

مظاهرها  على  طر�أ  �لذي  �لكبري  و�لتحول  �جلرمية  هذه  �صهدته 

بعدما كانت يف �لبد�ية حت�صل بطر�ئق و�أدو�ت خمفية، لتتمكن من 

 intégré( أن ت�صبح يف �صلب �لنظام �القت�صادي و�ملايل �ل�صرعي�

par le système économique et financier(  بف�صل جناح ق�صم 

كبري من خطط �لتبيي�س، بحيث �أ�صبحت متّثل مّكونًا و�قعيًا ي�صعب 

ت�صخي�صه ومعرفته؛ من دون �أن ننكر �أي�صًا مفاعيل نظام �لعوملة 

و�ملعلوماتية،  �الت�صاالت  �صيما قطاعي  وال  �لتقانة،  �أنظمة  وتطور 

�أدنى �صك يف تعزيز فر�س �لتبيي�س، وهو  �لذين �صاهما من دون 

الدويل  التعاون  وتعزيز  حت�سني  اإن 

تعقب  يف  مهمة  انطالق  نقطة  ميّثل 

والق�ساء  االأموال  تبيي�س  عمليات 

اأو  دولية  اتفاقيات  عرب   ... عليها 

متعددة االأطراف اأو ثنائية اأو من خالل 

منظمات  وتو�سيات  تدابري  التزام 

وجمموعات اإقليمية متخ�س�سة

)35( حدد قانون �لعقوبات �لفرن�صي، مثاًل، جمموعة و��صعة من �جلر�ئم �لتي قد يتاأتى عنها تبيي�س �الأمو�ل من خالل �لفقرة �الأوىل من �ملادة 324 �لتي تن�س 

blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenues, de l’auteur :على ما يلي

d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect...

إيلي كاّلس
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ما يدل على �أن �ملو�جهة بني �ملجتمع �لدويل ومنظمات وع�صابات 

حد  بو�صع  حا�صم  �نت�صار  ت�صجيل  يف  تفلح  مل  �الأمو�ل  تبيي�س 

م�صادر  من  ومتاأتية  جرمية  �أفعال  من  �لناجتة  �الأمو�ل  لتبيي�س 

غري م�صروعة على �لرغم من حماوالت تن�صيقها و�صبطها

هذه  خماطر  �إىل  �لكبرية  �الإ�صار�ت  من  �لرغم  على  �أنه  �إاّل 

�جلرمية �لتي قمنا بتناول مظاهرها وحتليل �أبعادها، فاإن �جلهود 

�لدولية و�لد�خلية �ملبذولة ملو�جهة هذه �لظاهرة يف �صوء ما جرى 

�أو  �إجر�ء�ت يف عدد من �لدول، �صو�ء �ملتقدمة منها  تطبيقه من 

�لنامية، ال تز�ل متّثل قاعدة �أ�صا�صية ال ميكن �حلكم عليها باأنها 

�ملجتمع بحتمية جناح ع�صابات  ت�صليم  بدليل عدم  غري جمدية، 

�صو�ء  �ملو�جهة،  ��صتمر�ر  فاإن  �لعك�س،  على  بل  �الأمو�ل،  تبيي�س 

على �ل�صعيد �ملحلي �أم على �ل�صعيدين �الإقليمي و�لدويل، بوتائر 

�ملنظمات  �أن�صطة  �لق�صاء على  �إىل  �صيوؤدي  مت�صاعدة ومنتظمة، 

�الإجر�مية يف تبيي�س �الأمو�ل.

يف �صوء ما تقدم، يقودنا �ال�صتنتاج �الإيجابي للحد من تطور 

�إىل  عليها  �لنهائي  �لق�صاء  �إىل  و�صواًل  �الأمو�ل  تبيي�س  جرمية 

على  تنطلق  �أن  من  بد  ال  �الأمو�ل  تبيي�س  �أن�صطة  مع  �ملو�جهة  �أن 

م�صتويني وطني ودويل، الأن �أي حترك منفرد الأحد هذين �مل�صتويني 

لن يعطي �لنتائج �ملرجوة �إن مل ير�فقه �مل�صتوى �لثاين. كما نرى 

حتقيق  �إىل  تو�صاًل  �لدول  بني  �لتعاون  م�صتويات  تفعيل  �صرورة 

تطوير  خالل  من  �الأمو�ل  تبيي�س  ملو�جهة  �لدويل  �لتفاهم  �أطر 

قد  ما  مع  �القت�صادية  لالأنظمة  �لعملية  و�لتقنيات  �لت�صريعات 

ير�فقه من تطوير لالأنظمة �ل�صيا�صية.

ويف هذ� �الإطار نعر�س �قرت�حات تطوير تد�بري �ملكافحة على 

�ل�صعيدين �ملحلي و�لدويل، �لتي نر�ها �صرورية للنجاح و�لتقدم، 

على �لنحو �لتايل:

�أن  �الأمو�ل  تبيي�س  مكافحة  تد�بري  تطوير  يقت�صي  حملياً، 

على  وتطوير  حتديث  عمليات  مع  �ملحلي  �ل�صعيد  على  ترت�فق 

قطاعات  يف  �لتقنية  �لتد�بري  فاعلية  وزيادة  �لت�صريع  م�صتوى 

�ل�صعيد  على  �ملجال  هذ�  يف  يهمنا  وما  �القت�صادية.  �الإنتاج 

�لوطني وعلى غر�ر �لقفزة �لنوعية �لتي قام بها لبنان يف حت�صني 

مظاهر مكافحة جرمية تبيي�س �الأمو�ل من خالل �إ�صد�ر قانون 

على  تعديالت  جُترى  �أن  �جلرم،  هذ�  ملكافحة  وجديد  خا�س 

�إليها،  تطرقنا  �أن  �صبق  �لتي  �لت�صريعات  وبع�س  �لقانون  هذ� 

�ملّكونة جلرمية تبيي�س �الأمو�ل  كتو�صيع هام�س �الأفعال �جلرمية 

و�مليادين �ملهنية �لتي متّثل فر�صًا مهمة لت�صهيل تبيي�س �الأمو�ل، 

وكذلك على �صعيد قانون �لتجارة وما يتعلق ب�صروط �إن�صاء بع�س 

.)Off-shore( »ل�صركات كالـ »�أوف �صور�

دولياً، �إن حت�صني وتعزيز �لتعاون �لدويل ميّثل نقطة �نطالق 

ويتم  عليها،  و�لق�صاء  �الأمو�ل  تبيي�س  عمليات  تعقب  يف  مهمة 

ذلك من خالل تن�صيق �جلهود و�صن �لت�صريعات �لتي حتقق للدول 

مظاهر �الأمان عرب �تفاقيات دولية �أو متعددة �الأطر�ف �أو ثنائية، 

�أو من خالل �لتز�م تد�بري وتو�صيات منظمات وجمموعات �إقليمية 

تعيق  �ختالف جوهرية وحتفظات  نقاط  الإز�لة  �صعيًا  متخ�ص�صة 

�القت�صادي  �لدولة  نظام  �أو  �لوطنية  �ل�صيادة  كمبد�أ  �لتعاون، 

ملكافحة  دولية  �تفاقية  عقد  �إىل  �لنهاية  يف  للتو�صل  و�ل�صيا�صي، 

و�صمان  ملكافحة  موحد  قانوين  �إطار  �إيجاد  تتيح  �الأمو�ل  تبيي�س 

�لدول،  �لت�صريع بني  �إز�لة حو�جز  �لتعاون من خالل  فاعلية هذ� 

�الإفالت  �الأمو�ل من  تبيي�س  بالتايل ع�صابات  �لذي يحرم  �الأمر 

من �ملالحقة �لقانونية.

اإلطار القانوني لمكافحة تبييض األموال

ال�سكل رقم )5(

توزيع عمليات تبيي�س االأموال يف لبنان بح�سب

اجلرائم االأ�سلية  )2001 - 2010(
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ال�سكل رقم )6(

توزيع عمليات تبيي�س االأموال يف لبنان بح�سب

اجلرائم االأ�سلية  )2001 - 2010(
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تمويل التنمية:
مقاربة مغايرة للطرح النيو–ليبرالي

                                                                                    ألبر داغر
ُأستاذ في كلية العلوم االقتصادية وإدارة األعمال في الجامعة اللبنانية -  الفرع الثاني - بيروت

مقدمة

خا�صًا  دورً�  �ملايل  �لقطاع  �لنيو-كال�صيكية  �لنظرية  �أعطت 

لتحققها.  �صرطًا  وحتريره  تطويره  وجعلت  �لتنمية،  عملية  يف 

�صادت  �لتي  �لتنمية  �صيا�صات  للرد على  �ملقاربة  بلورة هذه  جرت 

�لنامية.  �لبلد�ن  يف  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  بعد  ما  حقبة  خالل 

�صمن  �عتمدت  �لتي  �ل�صيا�صات  هذه  بني  �مل�صرتك  �لقا�صم  وكان 

�لدولة  �لو�رد�ت”، حلول  با�صتبد�ل  “�لت�صنيع  �إ�صرت�تيجية  �إطار 

حمل �لقطاع �خلا�س يف �ال�صتثمار و�الإنتاج 

�لد�خل”.  نحو  “�لتوجه  خيار  و�عتماد 

�أطروحات  �ل�صياق  هذ�  يف  ��صتهرت  وقد 

ركزت  �لتي  كينون  وماك  و�صاو  جون�صون 

ما  وهو  �لفائدة،  �صعر  على �صرورة حترير 

على  قادرً�  �ملحلي  �مل�صريف  �لقطاع  يجعل 

بني  �لو�صيط  دور  وتاأدية  �ملدخر�ت  جذب 

�ملدخرين و�مل�صتثمرين. 

�لنيو-كال�صيكية  �ملقاربة  وجدت  ثم 

�لتكُيّف  “بر�مج  يف  لها  ترجمة  هذه 

ثمانينيات  �لدويل خالل  �لنقد  �صندوق  �عتمدها  �لتي  �لهيكلي” 

�لقطاع  وخ�صخ�صة  �لفائدة  �صعر  حترير  ومّثل  �ملا�صي،  �لقرن 

يف  لها  ترجمة  وجدت  كما  فيها.  رئي�صيني  عن�صرين  �مل�صريف 

ت�صعينيات ذلك �لقرن، من خالل �النتقال من “تو�فق و��صنطن” 

�مليز�ن  حترير  �قرتحت  �لتي   )WC-Mark I( �الأوىل  ب�صيغته 

WC-( منه  �لثانية  �ل�صيغة  �إىل  �ملدفوعات،  ميز�ن  يف  �جلاري 

Mark II( �لتي دعت �إىل حترير ميز�ن حركة �لر�صاميل وحتقيق 

�ندماج مايل كامل للبلد�ن �لنامية يف �ل�صوق �لدولية. 

كما  �لتنمية،  حتقيق  يف  �لهيكلي”  �لتكُيّف  “بر�مج  وف�صلت 

�لت�صعينيات  ب�صيغتها حلقبة  و��صنطن”  “تو�فق  �صيا�صات  ف�صلت 

يف  مالية  �أزمات  عن  بها  �مل�صي  و�أ�صفر  �لهدف،  هذ�  حتقيق  يف 

�لبلد�ن �لتي �عتمدتها �أ�صا�صًا لل�صيا�صة �القت�صادية فيها. ومل تكن 

دليل  �صوى  وعمقها  بحجمها  �ملتحدة  �لواليات  يف  �الأخرية  �الأزمة 

�ملايل  �لقطاع  لعالقة  �لنيو-ليرب�لية  �ملقاربة  ف�صل  على  �إ�صايف 

بالنمو �القت�صادي وبالتنمية. 

�القت�صادي  بالنمو  �ملايل  �لقطاع  عالقة  �لورقة  هذه  تعالج 

�أق�صام: يتناول �لق�صم �الأول تعريف �لتنمية يف  و�لتنمية يف ثالثة 

�لبلد�ن �ملتخلفة مبا هي عملية “ت�صنيع متاأخر”، ويو�صح �أهمية 

لتعريف  بالذ�ت  �ملفهوم  هذ�  ��صتخد�م 

�لنيو- �ملقاربة  مو�جهة  وي�صع يف  �لتنمية، 

بلد�ن  مقاربة  �مل�صاألة،  لهذه  ليرب�لية 

�جلنوبية،  كوريا  )�ليابان،  �صرق-�آ�صيا 

تايو�ن( لها. ويعر�س �لق�صم �لثاين �لروؤية 

�ملايل  �لقطاع  لعالقة  ليرب�لية  �لنيو- 

على  “�حلث  مبفهوم  ر  ويذكرِّ بالتنمية، 

ت�صتند  �لذي   )Moral Hazard( �ملخاطرة” 

�لتي  �ل�صيا�صات  �صوغ  يف  �إليه  �لروؤية  هذه 

ياأخذ  وهو  �لثالث؛  �لعامل  لبلد�ن  تعدها 

نقي�س �ملقاربة �لنيو-ليرب�لية جلهة �إبر�ز دور موؤ�ص�صات “تاأميم 

ويعالج  �لتنمية.  �ال�صتثمار وحتقيق  يف حفز  �ال�صتثمار”  خماطر 

من  جرى  �لذي  �ملتبادل”  �ل�صبط  “�آلية  مفهوم  �لثالث  �لق�صم 

تقدمي  يف  �الآ�صيوية  �لتنموية”  “�لدولة  جتربة  �خت�صار  خالله 

حو�فز ب�صروط �إىل موؤ�ص�صات �لقطاع �خلا�س. وقد مّثل هذ� �الأمر 

�الآ�صيوية يف �خلروج من  �لبلد�ن  �إجناح جتربة  �الأهم يف  �لعامل 

�أخفقت يف  �لتي  �لثالث  �لعامل  بلد�ن  بقية  �لتخلف، ومتُيّزها عن 

حتقيق هذ� �لهدف. 

�أ�صا�صية، هي  مفاهيم  لثالثة  تعريف  على  �إذً�  �لورقة  حتتوي 

“�لت�صنيع �ملتاأخر” و“تاأميم خماطر �ال�صتثمار” و“�آلية �ل�صبط 

ف�سلت “برامج التكُيّف الهيكلي” 

ف�سلت  كما  التنمية،  حتقيق  يف 

وا�سنطن”  “توافق  �سيا�سات 

يف  الت�سعينيات  حلقبة  ب�سيغتها 

حتقيق هذا الهدف، واأ�سفر امل�سي 

البلدان  يف  مالية  اأزمات  عن  بها 

لل�سيا�سة  اأ�سا�ساً  اعتمدتها  التي 

االقت�سادية فيها
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�ملتبادل”؛ وهي يوفر �جتماعها منوذجًا متكاماًل للتنمية ميثل نقي�س 

ما قدمته �ملقاربة �لنيو-ليرب�لية يف ميد�ن �صيا�صات �لتنمية. 

اأواًل: التنمية مبعنى “الت�سنيع املتاأخر”

ثمة عدد من �لتعريفات �خلا�صة بالتنمية؛ لكن من �الأف�صل 

�الأو�ئل،  �لتنمية  �قت�صاديو  عليها  �أطلقه  �لذي  �لتعريف  �عتماد 

�لذين جعلو� در��صة �لبلد�ن �ملتخلفة علمًا قائمًا بحد ذ�ته، فنظرو� 

.)Late Industrializing( ”إىل �لتنمية بو�صفها “�لت�صنيع �ملتاأخر�

1- “الت�سنيع املتاأخر” يف املناق�سات التاريخية

      حول التنمية

مقالة  هري�صمان  �لكبري  �القت�صادي  ن�صر   1981 عام 

فيها  عر�س  �لتنمية”،  �قت�صاد  و�أفول  “�صعود  بعنو�ن  ��صُتهرت 

�لعقود  مدى  على  �لتنمية  �قت�صاديو  عاجلها  �لتي  �ملو�صوعات 

�لتنمية”)1(.  “�قت�صاد  حمتوى  وج�ّصدت  �صبقت.  �لتي  �لثالثة 

��صتقطبتا  منهما  �أ�صا�صيتني  مو�صوعتني  �أن  هري�صمان  ويرى 

�هتمام هوؤالء �القت�صاديني، هما: )1( “�لت�صنيع �ملتاأخر” و�صبل 

على  �القت�صادي  �النفتاح  نوع  و)2(  فيه؛  �لدولة  ودور  حتقيقه 

�ل�صوق �لدولية �لذي ينبغي �أن تعتمده �لبلد�ن �لنامية. وقد �أظهر 

�مليد�ن،  هذ�  يف  �الأو�ئل  �لكّتاب  م�صاهمات  قر�ءته  يف  هري�صمان 

كيف كانو� ينظرون �إىل هذ� �لعلم، �أي �إىل م�صاهماتهم �لفكرية، 

بو�صفها “ر�أ�س �حلربة يف �لهجوم �لعام �صد “�لتخلف” باأوجهه 

�ملختلفة”. �صمن هذه �لروؤية مل�صاألة �لتنمية �لتي تقا�صمها هوؤالء 

�القت�صاديون، ��صتخدم هوؤالء �آنذ�ك تعابري جمازية للداللة على 

و��صتخدم  �ملتاأخر”.  “�لت�صنيع  يقت�صيها  �لتي  �لعامة  �لتعبئة 

 )Big Push( �لكبرية”  �لدفع  �لـ“قوة  تعبري  روزن�صتاين-رود�ن 

ورو�صتو تعبري “�القالع” )Takeoff( وغر�صنكرون تعبري “�الندفاع 

�الأدنى  �حلد  “جهد  تعبري  وليبن�صتاين   )Great Spurt( �لكبري” 

“�لربط  تعبري  وهري�صمان   )Minimal Critical Effort( �لالزم” 

 Backward( �لو�حد”  �الإنتاجي  �ل�صياق  يف  �ملختلفة  �الأن�صطة  بني 

“�جلهد  and Forward Linkages(، للتعبري عن �حلاجة �إىل هذ� 

 )Deliberate, Intensive, Guided Effort(”ملتعّمد و�ملكّثف و�ملوّجه�

�لذي تقت�صيه عملية “�لت�صنيع �ملتاأخر”)2(.

وغر�صنكرون  رو�صتو  بني  �آنذ�ك  ن�صاأت  �لتي  للمناق�صة  وكان 

�الأوروبية  �لبلد�ن  �الأخري جتربة  ��صتعاد هذ�  وقد  �أهمية خا�صة. 

�لتي “جاءت متاأخرة �إىل �لت�صنيع” )Late Comers( خالل �لقرن 

عما  �ختلفت  �أنها  مظهرً�  �لع�صرين،  �لقرن  وبد�ية  ع�صر  �لتا�صع 

 Catch(”صبقتها �إىل �لت�صنيع يف مقاربتها للمو�صوع، و�أن “�للحاق�

up(  بهذه �لبلد�ن �قت�صى منها بذل جهود هائلة.

لـ“�قت�صاد �لتنمية”، فهو تخلي  �أما ما ّعده هري�صمان �أفواًل 

�القت�صاديني �بتد�ء من �ل�صبعينيات عن �لتعريف �ل�صابق للتنمية 

ولدورهم فيها، و�عتمادهم مقاربة �أو�صح لهذ� �لدور، �أي ت�صنيف 

لتح�صني  مقرتحات  تقدمي  يف  مهمتهم  تنح�صر  تقنيني  �أنف�صهم 

�القت�صاديني  قبل  من  �لنظرة  هذه  �الإنتاجية.  �ملوؤ�ص�صات  فاعلية 

�ملعنيني بالبلد�ن �لنامية لدورهم هي �لتي �صادت منذ ثمانينيات 

�لقرن �لع�صرين، وجاءت �نعكا�صًا لهيمنة �خلطاب �لنيو- ليرب�يل 

يف  غور  �صارل  �القت�صادي  �أكد  وقد  �لتنمية.  �صيا�صات  ميد�ن  يف 

عام  كنموذج  و��صنطن”  “تو�فق  و�أفول  “�صعود  �ملعنونة  در��صته 

�قت�صاديي  �هتمامات  على  طر�أ  �لذي  �لتحّول  هذ�  للتنمية”)3(، 

�لفاعلية”  “تقومي  بدر��صات  همهم  ح�صر  جلهة  �لتنمية، 

 ،)Performance Assessment( للموؤ�ص�صات و�لقطاعات �النتاجية 

�لتنمية  مل�صاألة   )Historicism( �لتاريخانية  �ملقاربة  عن  وتخليهم 

�لتي �صادت لدى �قت�صاديي �لتنمية �الأو�ئل. 

2- املقاربة النيو-ليربالية للتنمية

�لقرن  ثمانينيات  �أو�ئل  منذ  �لنيو-ليرب�يل  �لتيار  ركز 

�لع�صرين، على نقد �إ�صرت�تيجيات “�لت�صنيع با�صتبد�ل �لو�رد�ت”، 

على  �لنامية  �لبلد�ن  �أغلبية  �عتمدتها  �لتي  �حلمائية  جتارب  �أي 

�ل�صبعينيات من ذلك  �إىل  �ملمتدة من �خلم�صينيات  مدى �حلقبة 

�لقرن. وبالتو�زي مع ت�صاعد هجمة هذه �الأفكار يف ميد�ين �لفكر 

�القت�صادي و�صيا�صات �لتنمية، �أ�صبح مو�صوع �لت�صنيع بحد ذ�ته 

See: Albert Otto Hirschman, “The Rise and Decline of Development Economics,” in: A. Hirschman, Essays in Trespassing: 
Economics to Politics and Beyond )New York: Cambridge University Press, 1981(, pp. 1-24.

Ibid., p. 10.             

See: Charles Gore, “The Rise and Fall of the Washington Consensus as a Paradigm for Developing Countries,” in: World 
Development, vol. 28, no. 5 )2000(, pp. 789-804.

)1(

)2(

)3(

 ألبر داغر
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حمط نقد. وكانت �لنقطة �الأ�صا�صية �لتي جرى �لرتكيز عليها هي 

فاحتلت  �لتجارب،  به هذه  �ت�صفت  �لذي  �ملو�رد  �صوء تخ�صي�س 

�ل�صلع �ملنتجة كل  م�صاألتا �صوء تخ�صي�س �ملو�رد ونق�س تناف�صية 

�خلطاب �ملناه�س لتجارب �حلمائية. وجارى �لكثريون هذ� �لنقد، 

وبالغو� يف �نتقاد هذه �لتجربة الأنها مل تعط �قت�صاد�ت تناف�صية؛ 

فانعك�س هذ� �لنقد نتائج ملمو�صة على �الأر�س، �إذ ترتب عليه �نكفاء 

�لدولة على �ل�صعيد �القت�صادي يف عدد من �لبلد�ن، وتخليها عن 

�لكثري من �ملوؤ�ص�صات �الإنتاجية من خالل خ�صخ�صتها. كما كان له 

تاأثري �آخر، هو دفع هذه �لبلد�ن �إىل �لتخلي عن تر�صانتها �حلمائية 

�ل�صابقة، و�عتماد حرية تبادل �صبه كاملة مع �الأ�صو�ق �لدولية.

��صمه  للتنمية  هدفًا  ليرب�لية  �لنيو-  �ملقاربة  حتدد  ومل 

و�المكانات  �جلهود  توظف  �أن  ينبغي  �لذي  �ملتاأخر”  “�لت�صنيع 
وهي  �الأو�ئل.  �لتنمية  �قت�صاديي  عند  �الأمر  كان  كما  لبلوغه، 

�لتكُيّف  “بر�مج  خالل  من  ر�أت، 

حترير  �أن  �عتمدتها،  �لتي  �لهيكلي” 

مع  �ملبادالت  بتحرير  �القت�صاد، 

نحو  “�لتوجه  وتعزيز  �لدولية  �ل�صوق 

�ملوؤ�ص�صات  وخ�صخ�صة  �خلارج” 

�الأ�صعار  يف  �اللتو�ء  و�إز�لة  �الإنتاجية 

منو  معدالت  بتاأمني  كفيل  �لن�صبية، 

“�لت�صنيع  �إ�صرت�تيجية  ت�صتطع  مل 

ور�أت  حتقيقها؛  �لو�رد�ت”  با�صتبد�ل 

خالل �لت�صعينيات، �أن �لبلد�ن �ملتخلفة يكفيها �أن مت�صي قدمًا يف 

�إىل  �النتماء  هدف  �أعينها  ن�صب  ت�صع  و�أن  �قت�صاد�تها،  حترير 

“�لنظام �القت�صادي �لعاملي �لليرب�يل”)LIEO(، لكي ت�صمن تدفق 
لتمويل  �خلارجي”  “�الدخار  من  وت�صتفيد  عليها،  �ال�صتثمار�ت 

 .
)4(

�قت�صاد�تها، وحتقق �أعلى م�صتويات من �لنمو

�لنيو- �ملقاربة  حجة  ج�صد  �لذي  بالنمو  �لوعد  هذ�  �أن  �إال 

ليرب�لية �الأوىل و�الأهم، هو بال�صبط �مليد�ن �لذي �أخفقت فيه. وقد 

�نخف�س معدل �لنمو �ل�صنوي للدخل �لفردي يف �لبلد�ن �لنامية من 

3 يف �ملئة خالل �لفرتة 1960-1980 �إىل 1,5 يف �ملئة خالل �لفرتة 

�لبلد�ن  للناجت �لفردي يف هذه  �لو�صطي  �لنمو  �أما   .2000-1980

�الأكرث  �لبلد�ن  ويف  فكان �صفرً�.  و�لت�صعينيات  �لثمانينيات  خالل 

فقرً�، بلغ �لنمو �لو�صطي للناجت �لفردي 0,5 يف �ملئة �صنويًا خالل 

�صنويًا  �ملئة يف  ي�صاوي 1,9 يف  بعدما كان  �لنيو-ليرب�لية،  �حلقبة 

عموم  يف  �لناجت  منو  معدل  �أن  �أي   .1980-1960 �لفرتة  خالل 

كثريً�  �أ�صعف  ليرب�لية  �لنيو-  كان خالل �حلقبة  �لنامية  �لبلد�ن 

 .
)5(

من �مل�صتويات �لتي بلغها خالل �لعقدين �للذين �صبقاها

3- التنمية كـ “ت�سنيع متاأخر”

يف عام 1982، �أي �لعام �لذي �أعقب ن�صر هري�صمان مقالته 

�ملذكورة �أعاله، ن�صر ت�صاملرز جون�صون كتابه �ل�صهري حول �لتجربة 

�القت�صادية �ليابانية خالل حقبة ما بعد �حلرب �لعاملية �لثانية، 

�لذي  �لهائل  �لنجاح  �أن  فيه  و�أظهر 

�أدته  �لذي  �لدور  �إىل  يعود  حتقق 

�لتجربة،  هذه  يف  �حلكومية  �الإد�رة 

�الأوجه  �ملتعدد  �لدولة  تدخل  �إىل  �أي 

. و�أدى كتاب 
)6(

الإجناح م�صروع �لتنمية

جون�صون دورً� يف �لتاأ�صي�س لن�صوء تيار 

�الأورثوذك�صيني  غري  �القت�صاديني  من 

بلد�ن  جتربة  فهم  همهم  جعلو�  �لذين 

�صمال-�صرق �آ�صيا �لتنموية، م�صتعيدين 

تعريف  جلهة  �الأو�ئل  �لتنمية  �قت�صاديي  مع  �نقطع  قد  كان  ما 

�لتنمية كـ“ت�صنيع متاأخر”.  

لتعريف  خا�صًا  نظريًا  جهدً�  �أم�صدن  �ألي�س  �لباحثة  وكر�صت 

�الأدبيات �جلديدة  �إطار هذه  �ملتاأخر”، �صمن  “�لت�صنيع  مفهوم 

�لتي و�صعها �القت�صاديون غري �الأورثوذك�صيني �ملخت�صون ببلد�ن 

�لنيو- �ملدر�صتني،  رف�س  �أظهرت  وهي   .
)7(

�آ�صيا �صمال-�صرق 

حقل  يف  مهيمنتني  كانتا  �للتني  و�لنيو-مارك�صية،  كال�صيكية 

يف  �حلا�صل  �ملتاأخر”  بـ“�لت�صنيع  �العرت�ف  �لتنمية،  نظريات 

الوعد بالنمو الذي ج�سد حجة املقاربة 

هو  واالأهم،  االأوىل  ليربالية  النيو- 

بال�سبط امليدان الذي اأخفقت فيه. وقد 

للدخل  ال�سنوي  النمو  معدل  انخف�س 

الفردي يف البلدان النامية من 3 يف املئة 

يف   1.5 اإىل   1980-1960 الفرتة  خالل 

املئة خالل الفرتة 2000-1980

Ibid., p. 793.

See: Ha-Joon Chang, and Ilene Grabel, “Reclaiming Development from The Washington Consensus,” in: Journal of Post 
Keynesian Economics, vol. 27, no.2 )Winter 2004-2005(, pp. 273-291.       

See: Chalmers Johnson, MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975 )Stanford: Stanford University 
Press, 1982(.

See: Alice Amsden, “Asia’s Industrial Revolution: “Late Industrialization” on the Rim,” in: Dissent )Summer, 1993(, pp. 324-332.
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لدى  �القت�صاديني  مو�قف  على  �ل�صوء  و�ألقت  �الآ�صيوية،  �لتجربة 

�لطرفني من هذ� �لنموذج. وقد وجد �أتباع �ملدر�صة �الأوىل تعبريً� 

بنموذج  تعرتف  �أن  �لدولية  �ملوؤ�ص�صات  خ�صية  يف  مو�قفهم،  عن 

�لكاملة.  �لتبادل  وحرية  �ملرفوعة”  “�ليد  نظام  يعتمد  ال  للتنمية 

يف  �لدولة  �أدته  �لذي  بالدور  �العرت�ف  �لدويل  �لبنك  رف�س  وقد 

�إجناح �لتجربة �الآ�صيوية، �إىل درجة عرقلة �صدور �لتقرير �لد�خلي 

�لذي يوؤكد هذ� �لدور عام 1991. وج�صدت �ملقاربة “�لودية جتاه 

قوى �ل�صوق” )Market Friendly( �لتي �صاغها �لبنك �لدويل، نوعًا 

�إليه  تلجاأ  تفتاأ  ال  �لدولية  �ملوؤ�ص�صة  هذه  كانت  �لذي  �لتحايل  من 

لنفي �صالحية منوذج “�لدولة �لتنموية” �الآ�صيوية، كمقاربة ي�صح 

�عتمادها من قبل �لبلد�ن �لنامية للخروج من تخلفها. 

رف�س  �لثانية،  �لفئة  من  �القت�صاديني  مو�قف  عن  وعرب 

�تباع نظرية �لتبعية )Dependency Theory( ب�صيغتها �ملارك�صية، 

�العرت�ف باإمكان حتقيق “ت�صنيع متاأخر” �صمن �إطار ر�أ�صمايل، 

�إىل درجة متّنع �ملارك�صيني �ليابانيني مثاًل، عن �العرت�ف بالنمو 

�لهائل �ملاثل �أمامهم يف بالدهم بالذ�ت.

وعّرفت �أم�صدن “�لت�صنيع �ملتاأخر” كنموذج للت�صنيع جديد 

كل �جلدة مقابلة بالتجارب �لتي ح�صلت �أثناء �لثورتني �ل�صناعيتني 

ع�صر  و�لتا�صع  ع�صر  �لثامن  �لقرنني  خالل  �أي  و�لثانية،  �الأوىل 

و�صواًل �إىل نهاية حقبة ما بني �حلربني �لعامليتني �الأوىل و�لثانية. 

وهي ر�أت �أن “�لت�صنيع �ملتاأخر” جتربة بد�أت بعد �حلرب �لعاملية 

�لثانية يف بع�س �لبلد�ن، ومتيزت بثالث خ�صائ�س:

 )Learning( �لتعُلّم  على  �الإنتاجية  �ملوؤ�ص�صات  �عتماد  �أولها،   

كما  جديدة،  تقنيات  حيازة  من  كبديل  �لتناف�صية،  الكت�صاب 

الكت�صاب  �لو�صيلة  هذه   .
)8(

�ل�صابقتني �لثورتني  خالل  �الأمر  كان 

 )Production Engineer( �النتاج  مهند�س  جعلت  �لتناف�صية 

�لعن�صر �الأهم يف �ملوؤ�ص�صة، بعدما كان �ملالك-�مل�صتثمر-�ملخرتع 

هو �الأ�صا�س �إّبان �لثورة �ل�صناعية �الأوىل، و�ملدير �لعام �لتنفيذي 

)Corporate Manager( �الأ�صا�س �إّبان �لثورة �لثانية. هذ� �لتعريف 

من  �أخرجه  �لتعّلم،  على  قائمًا  بو�صفه  �ملتاأخر”،  لـ“�لت�صنيع 

للت�صنيع   )Schumpeter( �صومبرت  �أعطاه  �لذي  �لتعريف  د�ئرة 

للنمو على  �الأخري مقاربته  و�لتنمية. وقد بنى هذ�  للنمو  كاأ�صا�س 

جتربة �لثورة �ل�صناعية �لثانية، �لتي كانت جهود �لبحث و�لتطوير 

)R&D( و�الخرت�عات �جلديدة حمرك �لنمو فيها. 

�ملوؤ�ص�صات  هي  ال  �الإنتاج  لتنظيم  �أ�صكال  �عتماد  وثانيها، 

�ل�صغرية �لتي يديرها �ملالك-�مل�صتثمر، كما يف �لثورة �الأوىل، وال 

هي �ملوؤ�ص�صات �لكبرية �لتي يوؤدي �ملدير �لتنفيذي �لدور �لرئي�صي 

على  حتتوي  �لتي  �ملجمعات  هي  بل  �لثانية،  �لثورة  يف  كما  فيها، 

و�لتي   ،)Diversified Business Group( متنوعة  �إنتاجية  �أن�صطة 

�لياباين   )Zaibatsu( كالز�يبات�صو  �لكربى  �ملجمعات  ج�صدتها 

هذ�  �عتماد  �صبب  �أما  �جلنوبي.  �لكوري   )Chaebol( و�لت�صيبول 

ي�صهل  فالأنه  �ملتاأخر”،  “�لت�صنيع  عملية  خالل  �ملوؤ�ص�صي  �ل�صكل 

�إىل  �إنتاجية  وحدة  �الإنتاجي من  �ملجمع  �ملو�رد �صمن  نقل  عملية 

�ملوؤ�ص�صات تقنيات جديدة  �أخرى، ويعّو�س من عدم �متالك هذه 

ت�صتطيع �أن تناف�س بها يف �الأ�صو�ق �لدولية. وهي �ختلفت يف ذلك 

عن �ملوؤ�ص�صات �الإنتاجية يف �لعامل �ل�صناعي، حيث بقيت �لتناف�صية 

وليدة �لقدرة على �الإبد�ع و�لدفع مبنتوجات جديدة �إىل �الأ�صو�ق. 

من  �ملوؤ�ص�صات،  هذه  لدعم  للدولة  �ملنهجي  �لتدخل  وثالثها، 

�الأجنبية.  �ملناف�صة  و�حلماية من  �ملخف�صة،  �لفائدة  �أ�صعار  خالل 

وقد ر�أت �أم�صدن، مناذج “�لت�صنيع �ملتاأخر” متثل �صياقًا يقوم على 

�ملالية  و�حلو�فز  �حلماية  خالل  من  �ملوؤ�ص�صات  لهذه  �لدولة  دعم 

 Getting”( “غري �صحيحة”  �ملوفرة لها، ويقوم على جعل �الأ�صعار 

Relative Price “Wrong(. وجاء تعريفها هذ� لدور �لدولة، مغايرً� 

بع�س �ل�صيء لتعريف غر�صنكرون )Gerschenkron( لناحية طريقة 

تدخل �لدولة يف “�لت�صنيع �ملتاأخر”، �إذ يرى هذ� �الأخري، �أن دور 

ما  على  �الإنتاجية  للموؤ�ص�صات  �لتمويل  توفري  جلهة  يطغى  �لدولة 

عد�ه، �أي �أن �لدولة تبدو له �أواًل وب�صفة رئي�صية كم�صريف؛ يف حني 

ترى �أم�صدن �أن �لدولة يف هذ� �ل�صياق هي �أكرث من م�صريف؛ �إنها 

م�صتثمر باملعنى �لو��صع للكلمة. 

ثانياً:  دور القطاع املايل يف التنمية اأو

“تاأميم خماطر اال�ستثمار”
1- املناق�سة النظرية يف اإطار “اقت�ساد التنمية”:

     التنمية هي م�ساألة متويل

�لتقت �ملقاربة �لنيو-كال�صيكية وبعدها �لنيو-ليرب�لية للتنمية 

See: Alice Amsden, “Getting Relative Prices “Wrong”: A Summary,” in: Alice Amsden, Asia’s Next Giant: South Korea and Late 
Industrialization )New York: Oxford University Press, 1989(, pp. 139-155, and Amsden, “Asia’s Industrial Revolution: “Late 
Industrialization” on the Rim,”, p. 327.

)8(
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مع عدد من �ملقاربات �لتي ر�جت يف حقبة ما بعد �حلرب �لعاملية 

؛ 
)9(

متويل م�صاألة  بو�صفها  �مل�صاألة  هذه  �إىل  �لنظر  يف  �لثانية، 

��صتخر�ج  عرب  �لتنمية  تتحقق   ،)Lewis(  
)10(

لوي�س �أرتور  فوفق 

�لر�أ�صمالية  �لنو�ة  منه  ت�صتفيد  �لتقليدي  �لقطاع  من  فائ�س 

�لتقليدية، وهو  �لنا�صئة لالت�صاع على ح�صاب �لزر�عة و�الأن�صطة 

لوي�س  م�صتندً�  و�لتنمية،  �لنمو  يحقق  ما 

�أن  تظهر  تاريخية  جتارب  �إىل  ذلك  يف 

�قتطاع  عملية  عام  بوجه  كانت  �لتنمية 

فائ�س زر�عي لتمويل عملية �لت�صنيع. ويف 

 )Baran(  
)11(

بار�ن بول  يرى  نف�صه  �ل�صياق 

لكْن،  �أي�صًا؛  متويل  م�صاألة  هي  �لتنمية  �أن 

�لتي حتل  �لدولة هي  لوي�س،  ملقولة  خالفًا 

حمل �لقطاع �خلا�س يف �ال�صتثمار، وتتوىل 

ما  هيئة  على  �لت�صنيع،  عملية  لتمويل  �ملطلوب  �لفائ�س  �قتطاع 

متويل  م�صاألة  �لتنمية  وكانت  �ل�صتالينية.  �لتجربة  يف  ح�صل 

خالل  �أي  �ل�صتينيات،  يف  �لدويل  �لبنك  �قت�صاديي  لدى  �أي�صًا 

حقبة �صيادة �لكينزية يف حقلي �لنظرية و�لتطبيق. ويف �لقر�ءة 

�لكينزية �لتي �عتمدها هوؤالء �آنذ�ك، و��صتندت �إىل �لنموذج ما 

بني  ربط  �لذي   ،)Harrod-Domar( ودومار  لهارود  �لكينزي  بعد 

�لنمو و�ت�صاع كتلة ر�أ�س �ملال �ملادي يف �القت�صاد، يتحقق هدف 

له.  �الآخر متوياًل  �لذي يتطلب هو  �لتنمية من خالل �ال�صتثمار، 

)Chenery( )12( يف هذ� �ل�صياق، �أن �لبلد�ن �لنامية 

ويرى �صينريي

عرب  ��صتثمار�تها  متويل  عن  �أوىل  مرحلة  يف  عاجزة  كانت  �إذ� 

�لدولية،  �ملوؤ�ص�صات  وخ�صو�صًا  �خلارج،  فعلى  �ملحلي،  �الدخار 

م�صاعد�ت.  هيئة  على  متويل،  من  �إليه  حتتاج  ما  لها  يوفر  �أن 

هذه  يف  طرفًا  دخلو�  فقد  �لنيو-كال�صيكيون،  �القت�صاديون  �أما 

�أبدوه  �لذي  �لتحّفظ  خالل  من  �لتنمية،  متويل  حول  �ملناق�صات 

تركيز  و�نتقدو�  �آنذ�ك،  �لدويل  �لبنك  �قت�صاديي  مقاربة  جتاه 

زيادة  م�صتلزمات  و�إغفال  �ال�صتثمار،  دور  على  �ملفرط  هوؤالء 

�لتنمية.   لتمويل  �الدخار 

2- م�ساألة �سعر الفائدة 

يف  �الإ�صارة  �صبقت  كما  �لنيو-كال�صيكية،  �ملقاربة  �نفردت 

�ملايل،  �لقطاع  وتطوير  �ملايل  �الإ�صالح  �إىل  �لنظر  يف  �ملقدمة، 

وركزت  �ال�صتثمار.  لتمويل  �ملحلي  �الدخار  م�صتوى  لرفع  كمدخل 

كتابات �صاو )Shaw( على نقد جتربة �لبلد�ن �لنامية �لتي �أخذت 

با�صتبد�ل  “�لت�صنيع  �إ�صرت�تيجية  يف 

فائدة  معدالت  و�عتمدت  �لو�رد�ت”، 

مفهوم  �الأخري  هذ�  معتمدً�  منخف�صة؛ 

 )Financial Repression( �ملايل”  “�لقمع 
متنع  �لتي  �ملمار�صات  هذه  على  للداللة 

�جتذ�ب  من  �ملحلي  �مل�صريف  �لقطاع 

�لتنمية.  عملية  وتعيق  �لوطنية  �ملدخر�ت 

 )McKinnon(  
)13(

كينون ماك  وو�صع 

على  يقوم  �لنامية  �لبلد�ن  يف  �ملايل  �لقطاع  لتطوير  منوذجًا 

يف  �الأخري  هذ�  ي�صبح  بحيث  �لفائدة،  ل�صعر  �لتدريجي  �لتحرير 

عهدة قوى �ل�صوق. وهو يرى �أن حترير �صعر �لفائدة مينح �لقطاع 

ويجعله  �لوطنية،  �ملدخر�ت  �جتذ�ب  على  �لقدرة  �ملحلي  �ملايل 

و�مل�صتثمرين.  �ملدخرين  بني  �لتو�صط  يف  دوره  تاأدية  على  قادرً� 

كينون  ماك  �صاغها  �لتي  �ملقاربة  �جلنوبية  كوريا  �عتمدت  وقد 

كنموذج عام 1965، وتركت �صعر �لفائدة يرتفع، �الأمر �لذي �أدى 

�إىل تز�يد مديونية �ملوؤ�ص�صات �الإنتاجية و�لتاأ�صي�س حل�صول �أزمة 

مالية يف كوريا كانت �صتت�صبب بها مديونيتها �خلارجية يف بد�ية 

�ل�صبعينيات، لو مل تتدخل �لدولة لتد�ركها. 

ت�صبح  مل  �لتنمية  متويل  مل�صاألة  �لنيو-ليرب�لية  �ملقاربة  لكن 

مهيمنة يف حقلي �لنظرية و�لتطبيق �إال يف بد�ية �لثمانينيات، حني 

�عتمدت �لبلد�ن �ل�صناعية بكاملها �صيا�صة �قت�صادية هدفها �الأول 

�لت�صدي للت�صخم، �لذي ُكبح من خالل رفع �أ�صعار �لفائدة يف هذه 

�لبلد�ن. ومثلت هذه �ملقاربة نوعًا من ثورة م�صادة نيو-كال�صيكية 

�صد �لثورة �لكينزية �لتي ج�صدتها �صيا�صات “دولة �لرعاية” �لتي 

�صادت خالل �لعقود �لثالثة �لتي تلت �حلرب �لعاملية �لثانية. 

See: Elsa Assidon, Les Théories économiques du développement, 3ème édition, )Paris: La découverte: 2002(, pp. 11-26.

See: Diana Hunt, Economic Theories of Development : an Analysis of Competing Paradigms, )Hemel Hempstead, Hertfordshire, UK: 
Harvester Wheatsheaf, 1989(, pp. 86-95.
       
Ibid., pp 164-171.

See: Elsa Assidon, Les Théories économiques du développement, 3ème édition, )Paris: La découverte: 2002(, pp. 11-26.

See: Ibid., pp. 22-26, and Diana Hunt, ibid., pp.  311-315.

)9(

)10(

)11(

)12(

)13(

كل  اأدانت  الليربالية  املقاربة  اإن 

اأن  �ساأنها  من  التي  املوؤ�س�سات 

التوقف عن  تدارك حاالت  توؤمن 

املوؤ�س�سات،  اإفال�س  ومتنع  الدفع 

“تاأميم  باأخرى  اأو  ب�سورة  وتتيح 

خماطر اال�ستثمار”

تمويل التنمية
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�لنيو-ليرب�لية  �أو  �لنيو-كال�صيكية  �مل�صادة  �لثورة  وجدت 

للبلد�ن  �أعدت  �لتي  �لهيكلي”  �لتكُيّف  “بر�مج  يف  ترجمتها 

�لفائدة  �صعر  �قرت�ح حترير  وجاء  �الإ�صارة.  �صبقت  كما  �لنامية، 

�الأ�صعار  “تعبري  ب�صرورة  �لقائل  �لنيو-ليرب�يل  �ملبد�أ  تعبريً� عن 

�أو  �حلرة”،  �ل�صوق  يف  و�لطلب  �لعر�س  تو�زن  عن  �لن�صبية 

بـ“جعلها �صحيحة” )Getting relative price right( ، �الأمر �لذي 

تخ�صي�س  ح�صن  ويوؤمن  �الأ�صعار  يف  �اللتو�ء  �إز�لة  يف  ي�صاهم 

�لع�صر”  “�لتو�صيات  و�خت�صرت  �لنمو.  م�صتوى  وحت�صني  �ملو�رد 

خالل  �صادت  �لتي  �لليرب�لية  �ملقاربة  و��صنطن”  لـ“تو�فق 

. وقد تناولت �لتو�صيتان 
)14(

�لثمانينيات يف حقل �صيا�صات �لتنمية

�صرف  �صعر  وحترير  �لفائدة  �صعر  حترير  و�خلام�صة  �لر�بعة 

�لعملة كاإجر�ءين يحققان �إز�لة �لتو�ء �الأ�صعار �لن�صبية؛ فاقرتحت 

�لتو�صية �لر�بعة �أن يكون �لهدف �لنهائي لالإ�صالح �ملايل �لو�صول 

�العتماد  يوؤدي  �أن  �خلوف  لكن  �ل�صوق.  حتدده  فائدة  �صعر  �إىل 

يعر�س  نحو  على  م�صتوياته  يف  �رتفاع  �إىل  �ل�صعر  لهذ�  �لفوري 

جعل  للخطر،  �الإنتاجية  �ملوؤ�ص�صات 

�أ�صعار  �إلغاء  يقرتحون  �القت�صاديني 

�لفائدة �لتف�صيلية �ملوفرة للمقرت�صني 

�لذين لديهم �متياز�ت يف مرحلة �أوىل، 

�يجابي  �نتقايل  فائدة  �صعر  و�عتماد 

هذه  خالل  حتديده  يف  �لدولة  ت�صاهم 

�خلام�صة،  �لتو�صية  �أما  �ملرحلة. 

��صتخد�م  �لتخلي عن  �أي  فاقرتحت �عتماد �صعر �صرف موّحدً�، 

�ل�صيا�صة  �أدو�ت  من  كو�حد  �ملتعددة،  �ل�صرف  �أ�صعار  نظام 

�لتجارية، على �أن يكون هذ� �ل�صعر منخف�صًا، بحيث يعزز �لقدرة 

ي�صار  �أن  �قرتحت  كما  �لوطنية.  للمنتوجات  �لدولية  �لتناف�صية 

 )R.E.E.R.( إىل تد�رك �أي حت�صن ل�صعر �ل�صرف �لفعلي �حلقيقي�

قد يعر�س هذه �لقدرة �لتناف�صية للرت�جع.

3- النظرية النيو-كال�سيكية ومفهوم

     “احلث على املخاطرة” 

ت�صنف �لنظرية �لنيو-كال�صيكية، حتت مفهوم “�حلث على 

و�ملوؤ�ص�صات  �الإجر�ء�ت  )Moral Hazard(، جملًة من  �ملخاطرة” 

يف  �ملبالغة  يتعودون  �مل�صتثمرين  جتعل  �أنها  على  و�ل�صيا�صات 

�ملنخف�صة  �لفائدة  �أ�صعار  توؤدي  كينون،  ماك  وعند  �ملخاطرة. 

 .
)15(

هذ� �لدور

�ملنظرون  �أعطاها  �لتي  �الأهمية   )Chang( ت�صانغ  �أظهر  وقد 

�حلذر،  يتوخون  �مل�صتثمرين  يجعل  كعامل  للخوف  �لليرب�ليون 

وميتنعون عن �ملخاطرة بطريقة غري �عتيادية، م�صريً� �إىل معار�صة 

�ملخاطرة.  �ملبالغة يف  �مل�صتثمرين على  ت�صجيع  �الأ�صا�س  هوؤالء يف 

هوؤالء  و�صنفها  بها  �لر�أ�صمالية  جاءت  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  بني  ومن 

�ملنظرون باأنها تخلق “عاد�ت مبالغة يف �ملخاطرة”)16(: �مل�صارف 

�ملركزية، حني تت�صرف كطرف يوفر �لفر�صة �الأخرية لال�صتد�نة 

)Lender of last resort facilities(، و�ل�صركات �ملحدودة �مل�صوؤولية 

عن  تخفف  �لتي   )Limited Liability(

حال  يف  �الإفال�صات  عبء  �مل�صتثمرين 

�لدويل  �لنقد  و�صندوق  ح�صولها؛ 

�لعام  �لدين  خدمة  بتمويل  يقوم  حني 

للبلد�ن �لتي تق�صر يف متويل مديونيتها 

�خلارجية، �الأمر �لذي ي�صجع �مل�صارف 

على �إقر��صها. �أي �أن �ملقاربة �لليرب�لية 

�أد�نت كل �ملوؤ�ص�صات �لتي من �صاأنها �أن توؤمن تد�رك حاالت �لتوقف 

باأخرى  �أو  ب�صورة  وتتيح  �ملوؤ�ص�صات،  �إفال�س  ومتنع  �لدفع  عن 

 .)Risk Socialization( ”تاأميم خماطر �ال�صتثمار“
�لليرب�يل  �ملبد�أ  تطبيق  يف  ت�صددً�  �الأكرث  �لتات�صرية  كانت 

�لقائل �إن موؤ�ص�صات �الأعمال عليها �أن تتحمل كامل �مل�صوؤولية عن 

�أعمالها، و�إن �لدولة عليها �أاّل تتدخل ملنعها من �الإفال�س. 

للراأ�سمالية  التاريخية  التجربة  اأثبتت 

نف�سها اأواًل، ولبلدان �سرق اآ�سيا يف مرحلة 

ثانية، اأهميَة موؤ�س�سات “تاأميم خماطر 

الراأ�سمايل  النمو  حفز  يف  اال�ستثمار” 

ويف حتقيق التنمية

See: John Williamson )ed.(, The Political Economy of Policy Reform )Washington, DC: Institute for International Economics, 1994(, 
pp. 26-28.

See: R. McKinnon, and H. Pill, “Credible Economic Liberalisations and Overborrowing,” in: American Economic Review, no. 87 
)1997(. and Gabriel Palma, “The “Three Routes” to Financial Crises: Chile, Mexico, and Argentina [1] ; Brazil [2] ; and Korea, 
Malaysia and Thailand [3],” in:  J. Eatwell and L. Taylor )eds.(, International Capital Markets: Systems in Transition )Oxford: 
Oxford University Press, 2002(; reprinted in: Chang Ha-Joon )ed.(, Rethinking Development Economics )London: Anthem Press, 
2003(, pp. 347-376.

Ha-Joon Chang, “ The Hazard of Moral Hazard: Untangling the Asian Crisis,” in: H-J. Chang, The East Asian Development 
Experience: the Miracle, the Crisis and the Future )London: Zed Books, 2006(, pp. 179-206.

)14(
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على  “�حلث  مفهوم  �لنيو-ليرب�لية  �ملقاربة  �عتمدت 

�الأزمة  بعد  وخ�صو�صًا  �الآ�صيوية،  �لتجربة  النتقاد  �ملخاطرة”، 

�خليار  �أن  فر�أت  1997؛  عام  �لتجربة  تلك  عرفتها  �لتي  �ملالية 

�لذي  هو  �قت�صاد�تها  لتنظيم  �لبلد�ن  هذه  �عتمدته  �لذي 

ت�صمية  �لنيو-ليرب�ليون  �القت�صاديون  و�أطلق  باالأزمة.  ت�صبب 

عّدوه  ما  على   )Asian Capitalism( �الآ�صيوية”  “�لر�أ�صمالية 
“ر�أ�صمالية  من  نوعًا  ر�أيهم  يف  يخلق  �القت�صاد  تنظيم  يف  منطًا 

�ملحظيون يف قطاع  فيها  ي�صتفيد  �لتي   ،)Cronyism( �الأ�صحاب” 

لكي يح�صلو� على  بامل�صوؤولني �حلكوميني  �الأعمال من عالقاتهم 

قرو�س ال ي�صددونها.

4-  جتربة متويل التنمية التاريخية وموؤ�س�سات

      “تاأميم خماطر اال�ستثمار”

ولبلد�ن  �أواًل،  نف�صها  للر�أ�صمالية  �لتاريخية  �لتجربة  �أثبتت 

�أهميَة  ثانية،  مرحلة  يف  �آ�صيا  �صرق 

�ال�صتثمار”  خماطر  “تاأميم  موؤ�ص�صات 

حتقيق  ويف  �لر�أ�صمايل  �لنمو  حفز  يف 

�ملركزية  �مل�صارف  �أدت  وقد  �لتنمية. 

�ملالية من  �الأزمات  ��صا�صيًا يف منع  دورً� 

خالل  �قت�صادية  كو�رث  �إىل  تتحول  �أن 

�لقرن �لع�صرين. ومر وقت طويل قبل �أن 

ي�صار �إىل قبول هذه �مل�صارف و�عتمادها 

من  �الإفادة  �لنامية  للبلد�ن  �أتيح  بل  �لعامل.  �أنحاء  خمتلف  يف 

�عتماد هذه �ملوؤ�ص�صات من دون �أن ت�صطر �إىل دفع �لثمن �لباهظ 

و�لتي  �لت�صنيع،  �إىل  �صبقتها  �لتي  �لغربية  �لبلد�ن  دفعته  �لذي 

�ملر�حل  لال�صتد�نة يف  �الأخرية  �لفر�صة  موؤ�ص�صات  لها  تتو�فر  مل 

�ل�صركات �ملحدودة �مل�صوؤولية دورً�  و�أدت   .
)17(

�الأوىل من تطورها

ميكنهم  ال  مبادر�ت  على  يقدمون  �مل�صتثمرين  جعل  يف  رئي�صيًا 

See: Ha-Joon Chang, “Understanding the Relationship between Institutions and Economic Development: Some Theoretical 
Issues,” Discussion Paper, UNU-WIDER, July, 2006, p. 10.

See: Robert Wade, “Escaping the Squeeze: Lessons from East Asia on How Middle-Income Countries Can Grow Faster,” in: 
Blandine Laperche )ed.(, John Kenneth Galbraith and the Future of Economics )Hampshire, UK: Palgrave Macmillan:, 2005(, p. 9.
       
See: Amsden, “Getting Relative Prices “Wrong”: A Summary,” p. 328.

See:  Ha-Joon Chang, Chul-Gyue Yoo, “The Triumph of the Rentiers?” Challenge, vol. 43, no. 1 )January – February 2000(, pp. 105 
– 124, available at: http://www.relooney.info/00_New_2262.pdf 

Palma, “The “Three Routes” to Financial Crises: Chile, Mexico, and Argentina [1] ; Brazil [2] ; and Korea, Malaysia and Thailand 
[3],”, p. 356.

)17(

)18(

)19(

)20(

)21(

�لتحقق م�صبقًا من نتائجها، بل مل يكن تطور �لر�أ�صمالية ممكنًا، 

كما يوؤكد ت�صانغ، لوال وجود هذه �ملوؤ�ص�صات. 

ال�صتخد�م  �الأف�صل  �لنموذج  �الآ�صيوية  �لبلد�ن  �أعطت 

وحتقيق  منوها  حلفز  �ال�صتثمار”  خماطر  “تاأميم  موؤ�ص�صات 

 بني �نطالق �ال�صتثمار يف 
)18(

ت�صنيعها �ملتاأخر. وربط روبرت و�د

“تاأميم  ملبد�أ  وفقًا  بالتدخل فيها  �لدولة  �صروع  �لبلد�ن وبني  هذه 

�ملت�صارع  �لنمو  �نطالق  �أم�صدن بني  �ال�صتثمار”. وربطت  خماطر 

يف كوريا وبني �صروع �لدولة بتوفري حو�فز للموؤ�ص�صات �ل�صناعية 

 .
)19(

على هيئة فو�ئد خمّف�صة

ويرى ت�صانغ �أنه مل يتم تاليف �لنتائج �لكارثية لعملية حترير 

�صعر �لفائدة �لتي ح�صلت يف كوريا عام 1965، �إال بالتخلي عن تلك 

“�لقمع  �ملقاربة يف بد�ية �ل�صبعينيات و�لعودة �إىل �عتماد طريقة 

�ملايل” �ل�صابقة. وكان �ملر�صوم �لذي �أ�صدره رئي�س جمهورية كوريا 

�ل�صناعية،  �ملوؤ�ص�صات  و�ألغى مبوجبه ديون  �جلنوبية عام 1972، 

من خالل �إعادة جدولتها وخف�س �لفو�ئد 

�الأكرث  �ملايل”  “�لقمع  �أوجه  �أحد  عليها، 

حينه.  �إىل  �عتمدت  �لتي  ر�ديكالية 

�لدولة جانب  �أخذ  وعرب هذ� �خليار عن 

 Industrial( �ل�صناعيني  �لر�أ�صماليني 

�أ�صحاب  م�صلحة  �صد   ،)Capitalists

�لريوع �ملالية )Financial Rentiers(، �الأمر 

“�لت�صنيع  عملية  ��صتمر�ر  �أّمن  �لذي 

 .
)20(

�ملتاأخر” يف كوريا

كذلك مل تنفع �أ�صعار �لفائدة �ل�صديدة �الرتفاع �لتي �عتمدتها 

�لرب�زيل خالل �لت�صعينيات يف جتنيبها �الأزمة �ملالية �لتي عرفتها 

 ،
)21(

باملا غابرييل  يقول  كما  �لتجربة،  هذه  و�صفهت   ،2001 عام 

مقاربة ماك كينون مل�صاألة �صعر �لفائدة. 

م�صاف  �إىل  �لكورية  �لتجربة  �رتقت  نف�صه،  �ل�صياق  يف 

اإن العن�سر الرئي�سي الذي جعل من 

جتربة “الدولة التنموية” االآ�سيوية 

التي  البلدان  جتارب  ومن  جناحاً، 

“الت�سنيع  اإ�سرتاتيجيات  اعتمدت 

با�ستبدال الواردات” ف�ساًل، هو “اآلية 

اعتمدتها  التي  املتبادل”  ال�سبط 

“الدولة التنموية” االآ�سيوية

تمويل التنمية
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“تاأميم  موؤ�ص�صات  من  خمتلفة  �أنو�عًا  �عتمادها  جلهة  �لنموذج 

خماطر �ال�صتثمار”، �لتي عرفتها “�لدول �لتنموية”: )1( �عتماد 

حلفز  �حلكومة  تقدمها  كحو�فز  �ملدعومة  �لقطاعية  �لقرو�س 

�الإنتاج و�إك�صاب �ملوؤ�ص�صات يف قطاعات معينة قدرتها �لتناف�صية؛ 

كموؤ�ص�صات  �لتنمية  م�صارف  �إن�صاء   )2(

�لتمويل  توفري  يف  مركزيًا  دورً�  توؤدي 

�ال�صتثمار  توجيه  ويف  لال�صتثمار  �لالزم 

�حلكومة  ت�صنفها  �لتي  �لقطاعات  نحو 

�لتنمية  برنامج  �أولوية يف  ذ�ت  كقطاعات 

�ملعتمد؛ )3( و�صع �لقطاع �مل�صريف بكليته 

�لطويل  �الإقر��س  وجعل  �ملتاأخر”،  “�لت�صنيع  عملية  خدمة  يف 

. تكمن 
)22(

�الأجل �ل�صمة �لرئي�صية للعمل �مل�صريف يف هذه �لبلد�ن

جلهة  منافعها  �أن  يف  ت�صانغ،  نظر  يف  �ملذكورة  �ملوؤ�ص�صات  �أهمية 

حفز �لتنمية هي �أكرب كثريً� من �لتكلفة �ملرتتبة على وجودها. 

5- ملاذا التمويل من خالل امل�سارف

      بداًل من االأ�سواق املالية؟

 )Post-keynesian( �لكينزيني  بعد  ما  �القت�صاديون  كان 

خالل  �لدولية  �ملوؤ�ص�صات  �عتمدته  �لذي  �لهدف  �نتقدو�  قد 

�الندماج  و�إجناز  �لر�صاميل  حركة  بتحرير  �ملتمثل  �لت�صعينيات 

�ل�صوق  يف  �لنامية  للبلد�ن   )Financial Integration( �ملايل 

�ملالية  �الأزمات  يف  ت�صبب  نظرهم  يف  �لتحرير  هذ�  الأن  �لدولية، 

�لتي ع�صفت بجميع �لبلد�ن �لتي �عتمدت �ملقاربة �لنيو-ليرب�لية 

حركة  �إخ�صاع  �القت�صاديون  هوؤالء  و�قرتح  �مليد�ن.  هذ�  يف 

�صو�ء  �ل�صرعة”،  “تخفيف  �آليات  و�عتماد  للمر�قبة،  �لر�صاميل 

من  �ال�صتد�نة  ميد�ن  �أو يف  �الأجنبية  �لر�صاميل  دخول  ميد�ن  يف 

�خلارج، و�عتماد �إجر�ء�ت تعيق حرية حتويل �لعملة �لوطنية �إىل 

ومنعها  �لر�صاميل  حركة  ل�صبط  وذلك  و�لعك�س،  �أجنبية  عمالت 

 .
)23(

من �لت�صبب يف ح�صول �أزمات مالية كربى

ويف هذ� �ل�صياق، يقرتح �القت�صادي �ملعروف جوزيف �صتيغليتز 

�لتي  �حلادة  �ملالية  �الأزمة  على  تعليقه  يف 

من  �بتد�ء  �ملتحدة  �لواليات  عرفتها 

�لن�صف �لثاين من �أيلول/ �صبتمرب 2008، 

على  تقوم  �لتي  نف�صها  �ملقاربة  �عتماد 

�ملالية، و�لعمل  �ملوؤ�ص�صات  �حلد من حرية 

حاالت  ملنع  �ل�صرعة”،  “تخفيف  باآليات 

 .
)24(

معممة مالية  �أزمات  �إىل  حتولها  و�إمكان  �ملفرطة  �ال�صتد�نة 

�أما ت�صانغ فريى �أن �لتعويل على �الأ�صو�ق �ملالية يوؤدي �إىل تق�صري 

وهو  ؛ 
)25(

�لتنمية متعذرة �الإقر��س، مبا يجعل عملية متويل  �آماد 

يتفق مع غر�بل يف عدم �لرتكيز على فتح �أ�صو�ق مالية يف �لبلد�ن 

�لنامية، ويف تاأجيل ذلك قدر �مل�صتطاع، بداًل من جعل هذ� �الأمر 

. ويذهب �لباحثان �إىل �قرت�ح �ال�صتغناء عن 
)26(

�أولوية �الأولويات

�إىل  �للجوء  عن  تغني  بد�ئل  و�إيجاد  حملية،  مالية  �أ�صو�ق  �إن�صاء 

�الأ�صو�ق �ملالية �خلارجية لتوفري �ملو�رد �ملالية �لالزمة للتنمية.

ثالثاً: احلوافز احلكومية امل�سروطة

اأو “اآلية ال�سبط املتبادل”

موؤ�ص�صات  �إىل  �لدولة  تقدمها  مما  كثرية  حو�فز  ثمة 

يف  �لدولة  وتعتمدها  �الآ�صيوي،  �لنموذج  يف  �خلا�س  �لقطاع 

يف  وخ�صو�صًا  �أي�صًا،  �لو�رد�ت”  با�صتبد�ل  “�لت�صنيع  جتارب 

�لدولة”  “�إخفاق  �إىل  �أدت  قد   ،
�لدولة”)27( “ر�أ�صمالية  مناذج 

See: Chang and Grabel, “Reclaiming Development from The Washington Consensus,” p. 280.

See: Ilene Grabel, “International Private Capital flows and Developing Countries,” in: Ha-Joon Chang )ed.(, Rethinking 
Development Economics )London : Anthem Press, 2003(, pp. 334-341.

See: Joseph Stiglitz, “Commentary: How to Prevent the Next Wall Street Crisis,” Special to CNN, available at:
www.cnn.com/POLITICS/09/17/stiglitz.crisis/

See: Chang and Yoo, “The Triumph of the Rentiers?”, p. 388.

See: Chang and Grabel, “Reclaiming Development from The Washington Consensus,” p. 282.

 �نظر: بالن�صبة �إىل �لتمييز بني “ر�أ�صمالية �لدولة” و”��صرت�كية �لدولة” يف مناذج “�لت�صنيع با�صتبد�ل �لو�رد�ت”

John Waterbury, “The Long Gestation and Brief Triumph of Import Substituting Industrialization,” in: World Development, vol. 
27, no. 2 )1999(, pp. 323-341.

)22(

)23(

)24(

)25(

)26(

)27(

مّثل اإلغاء ديون املوؤ�س�سات ال�سناعية 

يف كوريا اجلنوبية عام 1972 حافزاً 

كبرياً قدمته الدولة اإىل موؤ�س�سات 

ا�ستمرار  ل�سمان  اخلا�س  القطاع 

عملية الت�سنيع الكورية

 ألبر داغر
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“�لت�صنيع  عملية  حتقق  مل  �إنها  �إذ   ،)Government Failure(

�إن  �لبلد�ن.  هذه  يف  �لتخلف  من  �خلروج  عملية  �أو  �ملتاأخر” 

�لتنموية”  “�لدولة  جتربة  من  جعل  �لذي  �لرئي�صي  �لعن�صر 

�الآ�صيوية جناحًا، ومن جتارب �لبلد�ن �لتي �عتمدت �إ�صرت�تيجيات 

“�لت�صنيع با�صتبد�ل �لو�رد�ت” ف�صاًل، هو “�آلية �ل�صبط �ملتبادل” 
“�لدولة  �عتمدتها  �لتي   )Reciprocal Control Mechanism(

�لتنموية” �الآ�صيوية.

1- تعريف مفهوم “ اآلية ال�سبط املتبادل”

)Control Mechanism( يف  ��صُتخدم مفهوم “�آلية �ل�صبط” 

�لتي  �لتقنيات  من  وهو  �الآالت،  وعلوم  �حليو�ن  علوم  يف  �الأ�صا�س 

�ملوؤ�ص�صات  “جمموعة  �ملفهوم  هذ�  يعني  �الإد�رة.  علم  يف  تدّر�س 

�القت�صادية،  �مل�صلكية  ت�صبط  �لتي 

تتو�فر  �لتي  �ملعلومات  �إىل  ��صتنادً� 

وقام  تقوميها”)28(،  وتتيح  حولها 

“جاءت  �لتي  �لبلد�ن  يف  ��صتخد�مه 

مبد�أ  على  �لت�صنيع”،  �إىل  متاأخرة 

 ،)Reciprocity( باملثل”  “�لتعامل 
�لدعم  من  �مل�صتفيدين  �إخ�صاع  مبعنى 

�حلكومي للمحا�صبة وتقومي �لنتائج، �الأمر �لذي �أتاح �لتقليل من 

خ�صع 
ُ
�الأخطار �لتي ُتخت�صر حتت مفهوم “�إخفاق �لدولة”. وقد �أ

ملوجبات  �الآ�صيوية  �لبلد�ن  يف  �حلكومي  �لدعم  من  �مل�صتفيدون 

كان  �لتي   ،)Performance Standards( �الآد�ء  معايري  حتقيق 

يجري قيا�صها و�لتحقق منها من خالل تتبع قيا�س حجم �صادر�ت 

�ملوؤ�ص�صات �ملعنية �إىل �الأ�صو�ق �لدولية. 

“مكتب  جتربة  على  �ل�صوء  ت�صلط  �أن  �أم�صدن  �ختارت 

�ال�صتثمار �لتايالندي” كمثال يف هذ� �مليد�ن، الأنها مثلت جتربة 

يوحي  �لذي  �الأمر  �ل�صناعية،  �ل�صيا�صة  ميد�ن  يف  �الأدنى  �حلد 

باإمكان �عتمادها من قبل بلد�ن نامية �أخرى. 

ويف هذه �لتجربة بالذ�ت، متثلت �حلو�فز �ملعطاة ملوؤ�ص�صات 

�جلمركية،  و�حلماية  �ل�صريبية،  باخلفو�س  �خلا�س  �لقطاع 

موؤ�ص�صات  دخول  منع  و�إجر�ء�ت  خمف�صة،  بفو�ئد  و�لقرو�س 

جديدة �إىل قطاعات بعينها، وتقدميات من �أنو�ع خمتلفة، كتمّلك  

�لتي ت�صغلها وقدرتها على ��صتقد�م �لعمالة من  �ملوؤ�ص�صة لالأر�س 

�خلارج... �لخ. �أما �الأهد�ف �لتي كانت �ملوؤ�ص�صات �مل�صتفيدة من 

�أهد�ف حمددة يف  بلوغ  تناولت  تلتزم حتقيقها، فقد  �لدعم  هذ� 

جماالت �لت�صدير، و��صتخد�م �ملو�رد �ملحلية، وتوفري حق �لتملك 

فاعليتها  ت�صمن  للمن�صاآت  حجوم  و�عتماد  �ملحليني،  للمو�طنني 

ف�صاًل  �ملحققة،  لال�صتثمار�ت  زمنية  و�اللتز�م جد�ول  �الإنتاجية، 

عن �أمور �أخرى تتناول �لتمو�صع �ملناطقي و�لتز�مات بيئية... �لخ. 

بـ“�آلية �ل�صبط �ملتبادل”  ويف �لتجربة �لكورية، �تخذ �لعمل 

�أوجهًا متعددة. على �صبيل �ملثال، كانت �ملوؤ�ص�صات �الإنتاجية مُتنح 

�متياز �لبيع يف �ل�صوق �ملحلية �ملحمية، �صرط �أن تتمكن من حتقيق 

جناحات حمددة يف ميد�ن �لت�صدير. و�أعطي هذ� �المتياز �أي�صًا 

�الأهد�ف  �لتزمت  �لتي  للموؤ�ص�صات 

�جلغر�يف.  متو�صعها  جلهة  �حلكومية 

قرو�صًا  �لتنمية  م�صارف  ومنحت 

�لتزمت  ملوؤ�ص�صات  خمف�صة  بفو�ئد 

تعيني �أ�صخا�س من خارج عائلة �ملالكني 

قرو�صًا  ومنحت  �مل�صوؤولية،  مو�قع  يف 

ي�صاهم  �أن  عليها  م�صرتطة  ملوؤ�ص�صات 

مالكوها يف جزء من روؤو�س �أمو�لهم �خلا�صة يف متويلها، و�أجازت 

�مل�صتفيدة  �ملوؤ�ص�صات  �لتز�م  مقابل  بعينها  قطاعات  �إىل  �لدخول 

�لتقنيات  تطوير  �أو  �لت�صدير  جلهة  حمددة  �أهد�ف  حتقيق 

�مل�صتخدمة... �لخ. 

�ملتبادل”  �ل�صبط  بـ“�آلية  �لعمل  جت�صد  فقد  تايو�ن،  يف  �أما 

من خالل ��صتقبال �ملوؤ�ص�صات �الإنتاجية يف “�ملناطق �أو �ملحميات 

بلوغ  �لتز�مها  مقابل  �لدولة،  �أن�صاأتها  �لتي  �لوطنية”  �ل�صناعية 

�أو  جديدة،  �صلع  �إنتاج  جلهة  �أو  �لت�صدير،  جلهة  حمددة  �أهد�ف 

مقابل تخ�صي�س حا�صل مبيعاتها لتمويل جهود �لبحث و�لتطوير، 

 .
)29(

�أو البتد�ع تقنيات �إنتاج جديدة

تلقفت  قد  �لتنموية”  “�لدولة  مناذج  حكومات  كانت  و�إذ� 

�إنتاجية كربى بهدف منعها من �الإفال�س، فهي  �أحيانًا موؤ�ص�صات 

لالإفال�س،  �ملوؤ�ص�صات  هذه  مالكي  تعري�س  عن  تتو�نى  تكن  مل 

See: Alice Amsden, “Industrialization under WTO Law,” in: UNCTAD X, High-Level Round Table on Trade and Development: 
Directions for the Twenty-First Century, Bangkok, 12-19 Feb. 2000, p. 7, and Alice Amsden, The Rise of the Rest: Challenges to the 
West from Late-Industrializing Economies )New York: Oxford University Press, 2001(, p. 8.

See: Ibid., pp. 10-11.

)28(

)29(

 ... اال�ستثمار”  “تن�سيق  �سيا�سة  مثلت 

حركة  على  امل�سددة  الرقابة  اإىل  اإ�سافة 

دخول روؤو�س االأموال وخروجها، عنا�سر 

عملية  الإجناح  احلكومة  جلهود  مكملة 

“الت�سنيع املتاأخر” الكورية

تمويل التنمية
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قد  تكون  بعدما  جدد،  مالكني  �إىل  ملكيتهم  نقل  يف  و�لت�صبب 

�صمنت �صون �لقدرة �الإنتاجية لهذه �ملوؤ�ص�صات. من جهة �أخرى، 

�لف�صاد،  بع�س  من  تخُل  مل  �لتنموية”  “�لدول  جتارب  كانت  �إذ� 

فاإن �لعمل بـ“�آلية �ل�صبط �ملتبادل” منع هذ� �الأخري من �لتحول 

�إىل عائق �أمام �لنمو. 

وقد �خت�صرت �أم�صدن مقاربة �لبلد�ن �الآ�صيوية للتنمية بالقول 

�صحيح””  نحو  “على  تعمل  �ل�صبط  “�آلية  جعل  �إىل  هدفت  �إنها 

جعلت  حني  يف   ،)Getting the Control Mechanism “Right”(

�ملوؤ�ص�صات �لدولية همها “جعل �الأ�صعار �لن�صبية “�صحيحة””)30(.

2- تطبيق “اآلية ال�سبط املتبادل” يف ما يخ�س

     عالقة القطاع املايل باملوؤ�س�سات االإنتاجية

مّثل �إلغاء ديون �ملوؤ�ص�صات �ل�صناعية يف كوريا �جلنوبية عام 

�لقطاع �خلا�س  موؤ�ص�صات  �إىل  �لدولة  1972 حافزً� كبريً� قدمته 

�حلكومة  خ�صيت  وقد  �لكورية.  �لت�صنيع  عملية  ��صتمر�ر  ل�صمان 

منها  �مل�صتفيدة  �ملوؤ�ص�صات  جعل  �إىل  كهذه  �إجر�ء�ت  توؤدي  �أن 

�لتناف�صية  �لقدرة  وتتلكاأ عن حتقيق  �إنتاجيتها  تتهاون يف حت�صني 

�صل�صلة  و�عتمدت  ملنتوجاتها.  �لدولية 

وتناولت  �الأمر.  هذ�  لتاليف  �إجر�ء�ت 

�إد�رة  م�صتوى  حت�صني  �الإجر�ء�ت  هذه 

قاعدة  وتكوين  �الإنتاجية،  �ملوؤ�ص�صات 

�حلكومية  لالإد�رة  تتيح  حولها  معلومات 

تتّبع ن�صاطها �الإنتاجي وم�صتوى مديونيتها. 

�أو�صاع �ملجمعات  �إليها مهمة �لك�صف على  �أوكلت  �أجهزة  ن�ِصئت 
ُ
و�أ

�ل�صناعية �لكربى جلهة مديونيتها جتاه �مل�صارف وجتاه �خلارج. 

عطيت جمعية �مل�صارف �لكورية �حلق يف �لتحيز �صد �ملوؤ�ص�صات 
ُ
و�أ

  .
)31(

�الإنتاجية �لتي تتهاون يف �مل�صائل �لتي تتناول و�صعها �ملايل

على  �لكورية  �حلكومة  تابعت  �الإجر�ء�ت،  هذه  �إىل  �إ�صافة 

�ال�صتثمار”  “تن�صيق  �صيا�صة  و�لثمانينيات  �ل�صبعينيات  مدى 

)Investment Coordination( �ل�صناعي، �لتي مثلت عملية “�إعادة 

هيكلة” م�صتمرة للقطاع �ل�صناعي، من خالل �إجر�ء�ت �حلد من 

دخول �ملوؤ�ص�صات �إىل قطاعات بعينها، ودمج �ملوؤ�ص�صات الإعطائها 

�حلجم �لذي ي�صمن فاعليتها وقدرتها �لتناف�صية. ومثلت �صيا�صة 

“تن�صيق �ال�صتثمار” هذه، �إ�صافة �إىل �لرقابة �مل�صددة على حركة 
�حلكومة  جلهود  مكملة  عنا�صر  وخروجها،  �الأمو�ل  روؤو�س  دخول 

يف  لها  وفرت  وهي  �لكورية.  �ملتاأخر”  “�لت�صنيع  عملية  الإجناح 

�لوقت عينه مقومات مو�جهة �أزمات �ملديونية �خلارجية �لتي كان 

ميكن �أن تن�صاأ عن �جلهد �ملبذول لتحقيق هذ� �لهدف. 

3- اأي اإدارة حكومية للعمل بـ“اآلية ال�سبط املتبادل”

�ملتبادل”  �ل�صبط  “�آلية  حول  �لعر�س  هذ�  �ختتام  ميكن  ال 

�حلكومية  �الإد�رة  طبيعة  حول  خمت�صرة  فقرة  �إ�صافة  دون  من 

�لتنفيذ  مو�صع  �الآلية  و�صع هذه  �الآ�صيوية  �لتجربة  تولت يف  �لتي 

و�لعمل بها. 

“�لدولة  يف  �حلكومية  �الإد�رة  �إيفانز  بيرت  عّرف  وقد 

تن�صيبها  يف  خ�صعت   )Weberian( “فيربية”  كاإد�رة  �لتنموية” 

لقاعدة �ملباريات �لعامة وملبد�أ �ال�صتحقاق، على منط ما يح�صل 

يف �لبلد�ن �ل�صناعية �لغربية، ومت توفري 

فيها  للعاملني  �الأجل  طويل  مهني  م�صار 

�الأمر  باأنف�صهم،  ي�صت�صرفوه  �أن  ميكنهم 

�لذي منحها متا�صكها ككتلة مهنية. وقد 

لالإد�رة  �لفائقة  �لفاعلية  �إيفانز  عز� 

عامل  �إىل  �لنموذج  هذ�  يف  �حلكومية 

 non( للبريقر�طية”  �لالبريوقرطية  “�لعنا�صر  �ّصماه  �إ�صايف 

bureaucratic elements of bureaucracy(، مبعنى  �أنها ��صتمدت 

�إ�صايف من عنا�صر تقع خارجها، �الأمر �لذي  متا�صكها على نحو 

و�صم هذه �لتجارب بال�صلطوية، على �الأقل يف ما يخ�س جتربتي 

. وميكن �ال�صتدالل على نوعية �الإد�رة 
)32(

كوريا �جلنوبية وتايو�ن

�لتنموي  �مل�صار  بد�ية  يف  بارك  �جلرن�ل  �أر�دها  �لتي  �حلكومية 

�لذي �خطته لكوريا بدءً� من عام 1961، خالل �لتطهري �الإد�ري 

See: Amsden, “Industrialization under WTO Law,” p. 4.

See: Chang  and Yoo, “The Triumph of the Rentiers?” p. 377.

See: Peter Evans, “The State as Problem and Solution: Predation, Embedded Autonomy and Structural Change,” in: Stephan 
Haggard and Robert Kaufman )eds.(, The Politics of Economic Adjustment )Princeton, N. J.: Princeton University  Press, 1992(, 
pp. 156-159.

See: Tun-Jen Cheng, Stephan Haggard, and David Kang, “Institutions and Growth in Korea and Taiwan: The Bureaucracy,” in: 
Journal of Development Studies, vol. 34, no. 6 )1998(, p. 105.

)30(

)31(

)32(

)33(

حمت البلدان التي اأقامت دواًل قومية 

ومن  االنق�سامات  من  جمتمعاتها 

احلروب االأهلية، وتوافر لها حد من 

قادرين  النا�س  جعل  االأهلي  ال�سلم 

على التفكري يف امل�ستقبل ويف بنائه

 ألبر داغر
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�لذي �أجر�ه �آنذ�ك. وقد �صمل �ل�صرف من �خلدمة يف بد�ية تلك 

.
)33(

�ملرحلة 35684 موظفًا حكوميًا

�لتي  �لعامة  �الإد�رة  مل�صاألة  �لنيو-ليرب�لية  �ملقاربة  �أما 

�لقرن  يف  �لثمانينيات  �أول  من  �ملمتدة  �حلقبة  طو�ل  �عتمدت 

�لعامة  �الإد�رة  خ�صخ�صة  �إىل  �أدت  فقد  �ليوم،  �إىل  �ملا�صي 

�ل�صيا�صات  عن  وجنمت  �لنامية.  �لبلد�ن  من  عدد  يف  و�لدولة 

 Administrative( �إد�ري  فر�غ  حاالت  �ملطبقة  �لنيو-ليرب�لية 

Vacuum( ��صتفحلت يف بع�س �لبلد�ن، �إىل درجة مل يعد ممكنًا 

معها �حلديث عن وجود �إد�رة عامة باملعنى �لفعلي للكلمة فيها. 

ومبقد�ر ما كانت �خل�صخ�صة تت�صع يف عدد من �لبلد�ن �لنامية، 

�لقانونية   �لدولة  م�صاحة  عينه  �لوقت  يف  فيها  ترت�جع  كانت 

.
)34()Legal State(

See: Guillermo O’Donnell, “On the State, Democratization and some Conceptual Problems: A Latin American View with 
Glances at some Post-Communist Countries,” in: World Development, vol. 21, no. 8 )1993(, pp. 1355-1369.

)34(
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تو�سيات “اإجماع وا�سنطن” الع�سر 

 1- نظام املوازنة: �إن عجوز�ت �ملو�زنة �ملحت�صبة بطريقة ُتدرج 

�ملحلية،  �أو �حلكومات  �ل�صلطات،  تتحملها  �لتي  �لعجوز�ت  فيها 

وعجوز�ت  �لعامة،  �ملوؤ�ص�صات  وعجوز�ت  موجودة،  تكون  حيث 

�مل�صرف �ملركزي، ينبغي �أن تكون هزيلة مبا فيه �لكفاية، بحيث 

يكون ممكنًا متويلها من دون �للجوء �إىل �لزيادة �ل�صريبية.

�صيا�صة  �إ�صالح  يقوم  العامة:  للنفقات  املحددة  االأولويات   -  2

�ملو�زنة على �إعادة توجيه �لنفقات �لعامة لغري م�صلحة �ملجاالت 

�حل�صا�صة �صيا�صيًا، على غر�ر �الإد�رة و�لدفاع، ومل�صلحة جماالت 

غر�ر  على  مرتفعة،  �إير�د�ت  تاأمني  على  بالقدرة  تت�صم  مهملة 

�لرعاية �ل�صحية �الأولية و�لرتبية و�لبنى �لتحتية.

3- االإ�سالح ال�سريبي: وهو يفرت�س تو�صيع �لقاعدة �ل�صريبية 

وتقلي�س �ملعدالت �حلدية لل�صريبة. على �أن يكون هدفها تعزيز 

�ملبادر�ت وحت�صني �لعد�لة �الأفقية بالن�صبة �إىل �لعبء �ل�صريبي، 

ومن دون �إ�صعاف �حلركة �لت�صاعدية لل�صريبة �ملعتمدة. 

4- التحرر املايل: �لهدف �لتحرر �ملايل هو �لتو�صل �إىل معدالت 

�لثقة  غياب  يف  �أنه  تظهر  �لتجربة  لكن  �ل�صوق.  حتددها  فائدة 

�ل�صوق مرتفعة جدً�،  �لتي حتددها  �ملعدالت  تكون  قد  �ملتاأ�صل، 

فتهدد قدرة �لوفاء �ملالية لدى موؤ�ص�صات قطاع �الإنتاج و �لدولة. 

5- اأ�سعار ال�سرف: يتعلق �الأمر مبوء�مة �صعر �ل�صرف �ملوحد، 

�إحد�ث  �أجل  من  �لكفاية،  فيه  مناف�س مبا  م�صتوى  عند  وتثبيته 

ت�صمن  بطريقة  و�إد�رته  �لتقليدية،  غري  لل�صادر�ت  �صريع  منو 

للم�صدرين �حلفاظ على هذه �لقدرة �لتناف�صية يف �مل�صتقبل.

�لقيود  ��صتبد�ل  �صريعًا  ينبغي  التجارية:  التبادالت  6- حترير 

�لكمية على �لتبادالت بتعرفات ينبغي تقلي�صها تدريجًا، بطريقة 

تتيح �لتو�صل �إىل معدل موحد منخف�س ال يتجاوز �لـ10 يف �ملئة 

)�أو على �الأكرث نحو 20 يف �ملئة(. �إال �أن هناك غيابًا لالجماع حول 

�ل�صرعة �لتي ينبغي �عتماده الإجر�ء �خلف�س على �لتعرفات. 

7- اال�ستثمار املبا�سر اخلارجي: ينبغي �إلغاء �حلو�جز �لتي متثل 

عقبات �أمام دخول �ل�صركات �الأجنبية، بحيث تتمكن �ل�صركات 

�ملحلية و�الأجنبية من خو�س غمار �ملناف�صة ب�صروط متكافئة.

8- اخل�سخ�سة: ينبغي خ�صخ�صة �ملوؤ�ص�صات �لعامة.

�لقر�ر�ت  �إلغاء  �حلكومات  على  التنظيمية:  القيود  اإلغاء   -9

�لتنظيمية �لتي متّثل عقبة �أمام دخول �صركات جديدة يف خمتلف 

�لقطاعات، �أو �لتي حتد من �ملناف�صة، كما عليها �أن ت�صهر على 

�أن تكون كل �لقر�ر�ت �لتنظيمية مربرة على �أ�صا�س معايري �الأمن 

وحماية �لبيئة �أو �لرقابة �حلكيمة للموؤ�ص�صات �ملالية.

ومن  �آمنة  ملكية  يحمي حقوق  قانون  و�صع  امللكية:  10- حقوق 

دون تكاليف مرتفعة وو�صعها يف ت�صرف �لقطاع غري �لر�صمي.

مالحظة ختامية

منذ  �حلمائية  جتارب  له  تعر�صت  �لذي  �لنقد  خ�صم  يف 

ثمانينيات �لقرن �ملا�صي، جرى �لتنا�صي �أن عددً� من �لبلد�ن �لتي 

�أن�صاأت دواًل قومية �متلكت �صروط ممار�صة  �عتمدت هذ� �خليار، 

�صيادتها �خلارجية و�لد�خلية. وقد حمت هذه �لبلد�ن جمتمعاتها 

�ل�صلم  من �النق�صامات ومن �حلروب �الأهلية، وتو�فر لها حد من 

بنائه.  ويف  �مل�صتقبل  يف  �لتفكري  على  قادرين  �لنا�س  جعل  �الأهلي 

بل قد يكون جناح هذه �لبلد�ن يف �إقامة دول قومية تتمتع بحد من 

�لقدرة على �تخاذ قر�ر�ت م�صتقلة هو ما جعلها غري مرغوب فيها 

لدى �صانعي �لقر�ر يف �ملرتوبوالت �لغربية ويف �ملوؤ�ص�صات �لدولية 

�لتي تنفذ �صيا�صاتها. وقد تكفل �خلطاب �لنيو-ليرب�يل على مدى 

ثالثة عقود باإعطاء �مل�صوغ �لنظري ل�صرب هذه �لتجارب.
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السقوط الحر: أمريكا، األسواق الحرة، وأفول
االقتصاد العالمي )جوزف ستيغليتز( )1(

إعداد: منير راشد
نائب رئيس الجمعّية اإلقتصادّية الّلبنانّية – بيروت

)1(

يقدم جوزف �صتيغليتز يف هذ� �لكتاب 

بارعًا  و�صفًا  �لقِيّم  و�لتحليلي  �لتوثيقي 

تلك  جذور  يعالج  فهو  �ملالية،  لالأزمة 

�الأزمة - �لتحدي وطريقة تعاطي �حلكومة 

�الأمريكية وبنك �الحتياطي �لفدر�يل معها. 

ُيطلق  �لتي  �الأزمات  �أن  �لكاتب  يرى 

�لعقاري  بالرهن  �الحتيال  ت�صمية  عليها 

يف  �ملفرط  �لعقاري  �الإقر��س  نتاج  كانت 

توريق  عملية  ونتاج  �لعقاري،  �لرهن  �صوق 

جعل  �لذي  �الأمر  �لعقارية،  �لرهون  هذه 

عر�صة  �أكرث  �لنتيجة  يف  �لرهون  هذه 

ل،  للمخاطر. لقد �نت�صر �جل�صع على �لتعُقّ

وجلاأت �مل�صارف �إىل �الإفر�ط يف �ملخاطر 

�ملمزوجة ب�صلوك ملتب�س، مبا فيه �ملكا�صب  

�ملرتفعة لكبار �مل�صرفيني تقديرً� لف�صلهم. 

وياأتي نقد �صتيغليتز ل�صناع �ل�صيا�صات 

هذ�  يف  �للهجة  �صديد  وللم�صرفيني 

و�ملنظمني  �مل�صارف  يف  يرى  فهو  �لكتاب؛ 

قادها  �مل�صارف  فج�صع  �الأزمة؛  �صميم 

من  �ملخاطر  تعي  �أن  دون  من  �لهاوية  �إىل 

�إقر��صها �ملفرط؛ فمع ت�صفري �لدفع نقدً� 

�لبيت  �صعر  من  جزء  �أي  تغطية  عدم  )�أي 

نقدً� من قبل �ل�صاري( و�صوق مالية  تّدعي 

تقلي�س �ملخاطر، ر�أى �صتيغليتز وغريه من 

�لعقارية  �ل�صوق  �نهيار  يف  �القت�صاديني 

كنتوء يف كرة ثلج ي�صبب يف متزيق قطاعات 

�أخرى ويهدد بركود عميق. 

�خلاطئة  �ل�صيا�صات  �صتيغليتز  يلوم  ال 

�أ�صعار  يف  �ملفرط  كاالنخفا�س  وح�صب، 

�لفائدة خالل فرتة غرين�صبان )رئي�س بنك 

 ،)2006  –  1987 �لفدر�يل  �الحتياطي 

�لكافية  �لقو�نني  غياب  �أي�صًا  يلوم  بل 

�أن  من  بداًل  �ملخاطر  تقل�س  �لتي  و�ملُلزمة 

للم�صارف  �صمن  �لذي  �الأمر  ت�صخمها، 

�صجع  ما  وهو  حلمايتها،  �حلكومة  تدخل 

هذه �مل�صارف يف �ملقابل على رفع م�صتوى 

�ملعايري  ب�صدة  �صتيغليتز  وينتقد  �ملخاطر. 

حلماية  �حلكومة  �عتمدتها  �لتي  �ملزدوجة 

�ملوؤ�ص�صات �خلا�صة وحتديدً� �مل�صارف. 

�أفرغت  �حلكومة  �أن  �لكاتب  يرى 

�إىل  �لهرولة  خالل  من  م�صبقًا  خيار�تها 

�لكبرية  و�ل�صناعات  �مل�صارف  �إنقاذ 

�عتماد  �ل�صيار�ت مثاًل؛ فقد حّد  ك�صناعة 

�ملتعرثة وغريه، من  �الأ�صول  �إغاثة  برنامج 

من  لنجاحه،  �صمان  هناك  يكون  �أن  دون 

تقدمي  على  �الأزمة  عقب  �حلكومة  قدرة 

عجلة  لتحريك  �إ�صافية  مالية  حو�فز 

�القت�صاد.

ويحاجج �صتيغليتز يف �أن رزمة �حلو�فز 

�لطويلة  �القت�صاد  م�صكالت  تعالج  هذه مل 

ت�صريع  يف  بدورها  �صاهمت  �لتي  �الأمد 

�ملنخف�صة،  �الدخار  كمعدالت  �الأزمة، 

�لتجـاري،  �مليز�ن  يف  �لقوي  و�لـعجز 

�ل�صمان  قطاع  يف  �ملـالية  و�مل�صكالت 

�الجتماعي، وتدهور �لبنية �لتحتية. ف�صاًل 

ُيفرت�س  �الإنفاق  �أن  يرى  هو  ذلك،  عن 

كا�صتحقاقات  تلقائية  مبثّبتات  م  يدَعّ �أن 

�لبطالة. �إن �لتحليل �جلر�حي �لذي يجريه 

كلفت  �لتي  تلك  �الإنقاذ  لرزمة  �صتيغليتز 

د�فع �ل�صر�ئب �الأمريكي 800 مليار دوالر، 

تدفعه �إىل �ال�صتنتاج �أن تلك �لرزمة كانت 

موجهة يف �الجتاه �خلاطئ، كاإغاثة �صركات 

�ل�صيار�ت و�مل�صارف؛ كما �أن �جلزء �ملتعلق 

كان  �لرزمة  هذه  يف  �ل�صر�ئب  بخف�س 

خف�س  مكا�صب  الأن  وذلك  بامتياز،  فا�صاًل 

�ل�صر�ئب قد �أدخرت.

حو�فز  رزمة  �أي  �أن  �صتيغليتز  ويرى 

��صتعادة  يف  بدورها  �صتف�صل  م�صابهة 

حاجة  بوجود  يعتقد  وهو  �مل�صتد�م؛  �لنمو 

فقاعات  �إىل  ولي�س  خمتلفة  �صيا�صات  �إىل 

��صتهالك ممولة عرب �لقرو�س. وهو يت�صور 

تطرح  �أن  يجب  بديلة  �صيا�صات  �أي  �أن 

وحتقق �إعادة توزيع للدخل من �أولئك �لذين 

يرتبعون يف �لقمة �لقادرين على �لتوفري �إىل 

�أولئك �لقابعني يف �أدنى �ل�صّلم �الجتماعي. 

Joseph E. Stiglitz, Free Fall: America, Free Markets, and Sinking of the World Economy )New York and London: W.W. Norton & 
Company, 2010(, 443 pages.
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ما  �أن  �صتيغليتز  يرى  �خلال�صة،  ويف 

ي�صاعد على تثبيت �القت�صاد هو �ملزيد من 

�ل�صيا�صات �ل�صريبية �لتقدمية؛ فاالقت�صاد 

بالن�صبة �إليه ميكن �أن ينطلق من خالل رفع 

�ل�صر�ئب على �أ�صحاب �لدخل �ملرتفع �إىل 

جانب رفع معدل �لتوظيف �حلكومي.

يوّجه �صتيغليتز كذلك �نتقاد�ت حادة 

يف  ف�صلها  ب�صبب  �لت�صنيف  وكاالت  �إىل 

تقدير �ملخاطر لدى �مل�صارف كما ينبغي، 

منقادة  كانت  �لوكاالت  تلك  �أن  مالحظًا 

لها  ُيدفع  كانت  مثلما  �مل�صّوهة  بحو�فزها 

من قبل �أولئك �لذين كان مطلوبًا منهم �أن 

ي�صعو� تقدير�تهم.  

�صتيغليتز يف فك رموز  يغو�س  وبعدما 

�الأزمة و�حلكومة وردود فعل بنك �الحتياطي 

�لفدر�يل، فهو يطرح ما ميكن �أن يكون عليه 

هذ�  على  �الحتماالت  �أحد  �الأجنع.  �حلل 

باأ�صعار  �حلكومة  تقرت�س  �أن  هو  �ل�صعيد 

�أقل من �صعر �ل�صوق )قدر �مل�صتطاع( ومن 

باأ�صعار  �لبيوت  ماّلكي  بدورها  ُتقر�س  ثم 

يقرتح  هو  �آخر،  مبعنى  �أي�صًا.  متدنية 

�مل�صريف،  �لعمل  يف  �حلكومة  �نخر�ط 

بالنظام  �ندماجها  ذلك  يعني  �أن  دون  من 

ملاّلكي  يتيح  ما  وهو  �لوطني،  �مل�صريف 

�لبيوت �ملتعرثين، يف نظره، خدمة رهونهم 

ميكن  �حلكومي  فالقر�س  �الأ�صعار.  باأدنى 

�لرهن.  حب�س  منع  على  قادرً�  يكون  �أن 

�لبيت  مالك  ي�صتطيع  �ملثال،  �صبيل  على 

حتويل 20 يف �ملئة فقط من �لرهن �حلايل 

�صعر  �الأدنى يف  �لقر�س �حلكومي  حل�صاب 

�لفائدة. وحلل �أزمة �مل�صارف يوجد خمرج 

�أ�صهم.  �إىل  لديها  �لقرو�س  لتحويل  وحيد 

�مل�صارف  تتحّمل  �أن  �صتيغليتز  يقرتح  كما 

بنف�صها  �صببتها  �لتي  �خل�صائر  من  جزءً� 

عرب �ل�صر�ئب �خلا�صة بالقطاع �مل�صريف، 

بداًل من �للجوء �إىل �إنقاذ هذه �مل�صارف. 

�الحتياطي  بنك  �صيا�صة  تكن  مل 

مزيدً�  �صخه  بعد  �أي�صًا  مالئمة  �لفدر�يل 

�لقطاع  �إىل  قرو�صًا  وتقدميها  �ل�صيولة  من 

�لتجارية  �الأور�ق  �صر�ء  عرب  �خلا�س 

�أن  �صتيغليتز  يرى  وهكذ�،  للموؤ�ص�صات. 

�الحتياطي  بنك  قبل  من  ُخلقت  �لفقاعات 

�ملائعة،  �ملالية  �ل�صيا�صات  عرب  �لفدر�يل 

يف  �لف�صل  عن  ف�صاًل  �ملرت�خي،  و�لتنظيم 

�لتعاطي مع هذه �الأزمة كما يجب.

�ملوؤلف طريقة  �أخرى، ينتقد  من جهة 

�لتعاطي �لعاملي مع �الأزمة؛ فهو يالحظ �أن 

ف كل منها منفردً� من  �لعامل ت�صَرّ بلد�ن 

با�صتثناء  بلورة حل عاملي،  �لعمل على  دون 

�لذي  �الأوروبية،  �لبلد�ن  من  �لقليل  �لعدد 

�الأزمة  لتلك  حاول تقدمي مقاربة متنا�صقة 

�ملوؤ�ص�صات  �أن  �إىل  م�صريً�  �لعاملي،  ببعدها 

�الأزمة  �كت�صاف  يف  ف�صلت،  �لدولية  �ملالية 

�أواًل، ويف �بتكار حل لها ثانيًا.  

�لتمويل  �أن  �أي�صًا  �صتيغليتز  يرى 

�الإ�صايف �لذي حظي �صندوق �لنقد �لدويل 

يف  �الأزمة  ملعاجلة  �أ�صا�صًا  موجهًا  كان  به 

عامليًا،  ��صتخد�مها  بداًل  �ل�صرقية  �أوروبا 

�لبلد�ن  �إىل  ه  ُوِجّ ما  هو  فقط  منه  و�لقليل 

تلك  وقع  من  �لتخفيف  يف  لدعمها  �لنامية 

�الأزمة. 

�لنموذج  ب�صدة  �صتيغليتز  ينتقد  وهو 

يف  ت�صويقه  جرى  �لذي  �لنيو-كال�صيكي 

قام  �أنه  �إىل  م�صريً�  �الأخرية،  �ل�صنو�ت 

تب�صيطية  نظرة  وعلى  خاطئة  فر�صية  على 

للتعقيد�ت �حلقيقية يف �حلياة؛ فاالنطالق 

من فر�صية كفاءة �ل�صوق وعقالنية �مل�صتهلك 

من �ملرجح جدً� �أن يقود �إىل توقعات خاطئة 

وبالتايل �إىل قر�ر�ت خاطئة �أي�صًا.

�لتحوالت  �إىل  �صتيغليتز  ي�صري  �أخريً�، 

�القت�صادي  منوذجنا  يف  لي�س  �ملت�صارعة، 

وح�صب بل يف جمتمعنا �أي�صًا، مالحظًا �أننا 

�إذ  للثقة معنًى،  يعد فيه  نعي�س يف عامل مل 

حتى يف ظل �لقانون، هناك من ال يز�ل يعّلب 

�ملنتوجات �ل�صامة، ويبيعها، مهددً� باإ�صقاط 

�الأخري  �لف�صل  ويف  برمته.  �ملايل  �لنظام 

من هذ� �لكتاب يدعو �صتيغليتز �إىل �تخاذ 

هذه �للحظة كوقفة تاأُمل ومر�جعة، ومن ثم 

�لتطلع �إىل �أي نوع من �ملجتمعات نريد و�إىل 

�أي منط من �القت�صاد ن�صعى البتكاره لكي 

ي�صاعدنا على حتقيق طموحاتنا.  

إعداد: منير راشد
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أصل األزمة المالية: المصارف المركزية، فقاعات
األسعار، ومغالطة فاعلية السوق )جورج كوبر( )1(

إعداد: كارل ريحان
سكرتير تحرير مجلة السادسة

هذ�  من  �الأوىل  �لطبعة  �صدور  تر�فق 

�لكتاب عام 2008 مع ظهور موؤ�صر�ت �أزمة 

�لكتاب  �أن  غري  �لعاملية.  �ملالية  �الأ�صو�ق 

�صدر جمددً� عام 2010 يف طبعة ثانية �أعاد 

�لتحليالت  من  عدد  �صوغ  فيها   
)2(

�لكاتب

و�ملقرتحات لكي تكون �أكرث �صر�حة وو�صوحًا 

تطبيق  �ملرتكبة يف  �الأخطاء  تعاملها مع  يف 

�ل�صيا�صات �ملالية. يهدف �لكاتب �إىل عر�س 

�أبرز �أ�صباب حدوث �الأزمات �ملالية �لعاملية 

بعيدً� من �ملقاربة �لكال�صيكية – “فر�صية 

�إبر�ز  عرب  بل   – �حلّرة”  �الأ�صو�ق  فاعلّية 

�أخطاء هذه �ملقاربة وخطورة �الرتكاز عليها 

و�ملالية،  �القت�صادية  �ل�صيا�صات  �صوغ  عند 

لهذه  متامًا  مغايرة  نظريًة  �لكاتب  معتمدً� 

لتف�صري  خاللها  من  هو  ي�صعى  �لفر�صية، 

 Boom( و�لركود  �الزدهار  دور�ت  حدوث 

بل  لعدم،  طبيعية  كنتيجة   )-Bust Cycles

ت�صرّفها  �أو  �الأ�صو�ق  ��صتقر�ر  ال�صتحالة، 

ب�صورة منطقية ميكن �لتنبوؤ بها. 

كربت  �ملالية  �الأزمات  �أن  �لكاتب  يرى 

عرفه  عّما  وتريتها  وت�صارعت  �أ�صر�رها 

�لعامل �صابقًا. حتى �إن كبار خرب�ء �القت�صاد 

و�صناع �لقر�ر ف�صلو� يف تقدمي �صرح �صامل 

حول ن�صوء هذه �الأزمات و�صبل �لوقاية منها 

و�ل�صبب،  �إليها.  �ملوؤدية  �الأ�صر�ر  ومكافحة 

وفق �لكاتب، هو �أن معظم هوؤالء �القت�صاديني 

وو��صعي �ل�صيا�صات ي�صتندون يف حتليالتهم 

�إىل تلك �ملقاربة �لكال�صيكية - �أي فر�صية 

“فاعلية �الأ�صو�ق �حلرة”. يف �ملقابل، يرى 
كوبر �أن هذه �ملقاربة - �لتي ت�صف �الأ�صو�ق 

ككيانات عقالنية تتحرك د�ئمًا نحو �لتو�زن 

)�إال �إذ� قامت قوى خارجية مثل �حلكومات 

هي  فيها(  بالتدخل  �ملركزية  و�مل�صارف 

مقاربة “�صابحة يف �خليال”، الأنها ال تعرتف 

�الأ�صو�ق  يف  �لبنيوي  �لد�خلي   باال��صتقر�ر 

�أن  فر�صية   على  �العتماد  فنتيجة  نف�صها؛ 

�الأ�صعار �حلالية هي د�ئمًا ناجتة من ت�صعري 

ديناميات  ومن  �صحيحة  بطريقة  �الأ�صو�ق 

�لعر�س و�لطلب �لتي ميكن تعيينها وتوقعها، 

�أ�صل  فهم  يف  �ملقاربة  هذه  منا�صرو  يف�صل 

�لتي  �ل�صعرية  �لفقاعات  حدوث  وطبيعة 

توؤدي يف �لنهاية �إىل �ندالع �أزمات �قت�صادية 

ومالية تلي كل فرتة �زدهار. 

�لكال�صيكية  �ملقاربة  هذه  �صقف  حتت 

فاعلية  مقولة  �صقف  حتت  وبالتايل  �أي�صًا، 

�لقر�ر  �صانعو  �ختلف  �حلرة،  �الأ�صو�ق 

�لهيئات  وظيفة  �صاأن  يف  و�القت�صاديون 

جهة  �ملركزية:  �مل�صارف  مثل  �لتنظيمية 

�صوؤون  يف  �مل�صارف  هذه  تدخل  ترف�س 

فرت�ت  يف  �إال  �لكلي،  و�القت�صاد  �الأ�صو�ق 

مالية  �أزمة  بدء  وعند  �القت�صادي  �لركود 

)نظام �لواليات �ملتحدة �الأمريكية(، مقابل 

جهة �أخرى ترى �أن �لتدخل قد يكون �صروريًا 

فقط يف حالة تز�يد �لت�صخم باالأ�صعار �إىل 

درجة عالية جدً� )نظام �الحتاد �الأوروبي(. 

�لطرفني  كال  �أن  �إىل  �لكاتب  ي�صري  هنا 

خمطئان يف حتليلهما، الأنهما ي�صعيان لدمج 

فر�صية  مع  �القت�صاد  يف  �لتدّخل  مبادئ 

لكنهما  �لتدخل،  فكرة  مع  متامًا  تتناق�س 

يد�فعان عنها على �لرغم من هذ� �لتناق�س. 

�إن “بيت �جلنون” هذ� يف ما يعني �لتحليل 

يف  يوؤّدي  حلول،  عن  و�لبحث  �القت�صادي 

�قت�صادية  �صيا�صات  �إىل  �ملطاف  نهاية 

ومالية متناق�صة ومتعاك�صة �الأهد�ف، تلحق 

باالقت�صاد �صررً� �أكرب. 

�ل�صياق يطرح �لكاتب �صرورة  يف هذ� 

�لتخلي عن فر�صية “فاعلية �الأ�صو�ق �حلرة” 

وجميع �لتحليالت �لناجمة عنها و�ل�صيا�صات 

قو�نينها،  خمالفة  لعدم  �ل�صاعية  �ملالية 

و�متثال فر�صية �أخرى ال تناق�س، بل تدعم، 

يجعل  ما  وهو  باالأ�صو�ق،  �لتدخل  �صرورة 

متنا�صقة  و�القت�صادية  �ملالية  �ل�صيا�صات 

George Cooper, The Origin of Financial Crisis: Central Banks, Credit Bubbles and the Efficient Market Fallacy, 2nd ed. )Hampshire, 
Br.:Harriman House LTD, 2010(, 228 pages.

�لكاتب جورج كوبر هو مدير �ل�صندوق و�أحد �الأع�صاء �ملوؤ�ص�صني ل�صركة �إد�رة �ملمتلكات “�أالينمنت �إنف�صرتز” يف لندن.

)1(

)2(
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مع �لفر�صية �لتي ينطلق �لكاتب منها وهي 

لكون  �الأ�صو�ق”،  ��صتقر�ر  عدم  “فر�صية 
وعدم  �الأ�صو�ق،  ��صتقر�ر  �أو  ثبات  ��صتحالة 

توجه ديناميات �لعر�س و�لطلب يف �الأ�صا�س 

من�صكي  هيمان  قّدمها  كما  �لتو�زن،  نحو 

�نطالقًا من فكر جون مانريد كينز، تطرح 

�الأ�صو�ق  يخ�س  ملا  متامًا  خمتلفة  قر�ءة 

�ملالية وبالتايل تطرح حلواًل جديدة �أي�صًا.

من  تغرّيت  �الأ�صو�ق  �أن  �لكاتب  يرى 

و�صع ثابت �أ�صا�صًا �إىل و�صع ال يعرف �لثبات، 

و�أن هذ� �لتغري قد ح�صل عند ظهور مفهوم 

حينئذ  خلاًل  �أحدث  �لذي  �الأمر  �لقر�س، 

وبني  �مل�صارف  يف  �ملوجود  �لذهب  بني 

كمية  بني  )�أي  �الأ�صو�ق  يف  �ملتد�ول  �لورق 

�ملال �ملخزنة وبني �صهاد�ت �مللكية �لتي يتم 

�خللل  هذ�  وتطّور  �الأ�صو�ق(.  يف  تد�ولها 

جميع  وعند  �الأ�صو�ق  جميع  يف  ليتف�ّصى 

�لذي  �خللل،  هذ�  ت�صبب  كما  �مل�صارف. 

كان لينتهي عند ��صتحقاق �لقر�س، ب�صرر 

�مل�صارف  هذه  عجز  مع  للم�صارف  كبري 

عن ��صتيفاء �لقرو�س، وبالتايل عجزها عن 

�الأمر  لديها،  �ملودعني   �إىل  �حلقوق  �إعادة 

�لذي �أدى �إىل خلق “م�صرف للم�صارف”، 

�إىل  �إ�صافة  �ملركزي.  �مل�صرف  وهو 

�ملالية  �الأ�صو�ق  �إىل  �لكاتب  يتطّرق  ذلك، 

�أنها تت�صّرف على نحو  ودينامياتها، فريى 

معاك�س الأ�صو�ق �ل�صلع يف ما يخ�س حترك 

�لطلب مقابل �لعر�س، و�أنها عدمية �لثبات، 

�إذ يوؤدي تالعب ب�صيط يف �صعر �صلعة �صركة 

�صركة  �أ�صهم  �صعر  تغيري جذري يف  �إىل  ما 

�أخرى يف �أ�صو�ق �ملال. وهكذ� ي�صعب حتليل 

يف  �الأ�صهم  بتحرك  و�لتنبوؤ  �ملال  �أ�صو�ق 

�مل�صتقبل. و�إذ� ما �أ�صفنا �إىل ذلك ��صتناد 

موؤ�صر�ت  �إىل  �لقر�ر  ناع  و�صُ �ملحللني  كبار 

�الأ�صو�ق  فاعلية  ��صتنتاجها من فر�صية  مّت 

يزد�د  �ملالية  �الأ�صو�ق  �نهيار  فاإن  �حلرة، 

حّدة وخماطر. 

��صتقر�ر  “عدم  الإثبات �صّحة فر�صية 

�الأ�صو�ق” على جميع �ل�صعد �القت�صادية، 

وتقّدم  �صبق  قد  من�صكي  هيمان  كان  �لتي 

�أطروحات  بنق�س  �لكاتب  يقوم  بها، 

�أ�صحاب فر�صية “فاعلية �الأ�صو�ق �حلرة” 

منع  �أجل  من  فقط  �لتدّخل  يوؤيدون  �لذين 

حتليل  عرب  وذلك  بقوة،  �لت�صّخم  تز�يد 

ي�صميه  �لذي  �لت�صّخم  لفكرة  مب�صط 

�خللل  �أن  �لكاتب  يرى  �لت�صّخم”.  “وح�س 
�خلا�س  �لقطاع  م�صارف  خلقته  �لذي 

�لذي  فاخللل  �لت�صّخم؛  لتف�صري  يكفي  ال 

ت�صببه �لقرو�س ينتهي عند ��صتيفائها؛ لكن 

و�لتف�صري  با�صتمر�ر.  يزد�د  قد  �لت�صّخم 

�إلغاء  بعد  �أنه  هو  �لكاتب  نظر  يف  �ملنطقي 

تغطية �لعملة بالذهب، ومن بعدها بالدوالر، 

�أ�صبحت جميع �مل�صارف �ملركزية ت�صتطيع 

�لقيود  دون  �ملال  من  هائلة  كميات  �إنتاج 

�مل�صارف  )�أي  قيامها  من  فبداًل  �ل�صابقة، 

�ملركزية( بدورها �مل�صاند لال�صتقر�ر �ملايل، 

�لعجز  تغطية  �أجل  من  تنفق  هي  �أ�صبحت 

ُيفرت�س  كان  �لتي  �حلكومات  مو�زنة  يف 

�إمكانياتها  قدر  على  مو�زنات  و�صع  بها 

�لذي  �الأمر  �لدين؛  �إىل  �للجوء  دون  ومن 

ز�د �لت�صخم و�أ�صبحت �مل�صارف �ملركزية 

يرتكبها  �أخطاء  ب�صبب  �صلبيًا  دورً�  توؤدي 

و�صيا�صيني  �قت�صاديني  من  �لقر�ر،  �صّناع 

ومدر�ء م�صارف مركزية. 

هذه  خالل  من  �لكاتب  ي�صتنتج 

�الأ�صو�ق  وبخا�صة  �الأ�صو�ق،  �أن  �لتحليالت 

و�أن  �الأ�صا�س،  يف  ثابتة  لي�صت  �ملالية، 

�الأ�صا�س  يف  ن�صئت 
ُ
�أ قد  �ملركزية  �مل�صارف 

لكن  ثابتة.  �الأ�صو�ق  هذه  جعل  �أجل  من 

فاعلية  فر�صية  �القت�صاديني  �عتماد 

�لتدّخل  �إىل عدم  �لد�عية  �الأ�صو�ق �حلرة، 

�أزمات،  وجود  حال  يف  �إال  �القت�صاد  يف 

تنظر  �لتي  �لنظر  وجهة  يف  تاأثري  له  كان 

�مل�صارف �ملركزية �إىل دورها من خاللها، 

�القت�صاد،  ُيعد عائقًا يف وجه  فبات عملها 

يخ�س  ما  يف  �لنظر  وجهات  �زدو�ج  و�أدى 

دورها �إىل �رتفاع ن�صبة �لت�صّخم كثريً� و�إىل 

ف�صل �ل�صيا�صات �لر�دعة لالأزمات �ملالية.

يتوّجه �لكاتب بعدد من �القرت�حات من 

�أجل تفعيل دور �مل�صارف �ملركزية و�لتخفيف 

من حّدة �الأزمات و�لركود �القت�صادي، منها 

تعاك�س  و�أهد�ف  بفر�صيات  �لتقّيد  عدم 

�القت�صاد،  يف  �لتدّخل  فكرة  �الأ�صا�س  يف 

و�لتّخلي عن �ملوؤ�ّصر�ت �القت�صادية �لناجتة 

�لفر�صيات.  تلك  �إىل  ت�صتند  حتاليل  من 

حينها، وبعد �الإقر�ر باأن �الأ�صو�ق غري ثابتة 

�لقر�ر  �صناع  على  �صروري،  �لتدخل  وباأن 

تكون  قد  �الأ�صعار  �أن  �حل�صبان  يف  �الأخذ 

يف  د�خلية  �صغوط  وب�صبب  �أحيانًا  خاطئة 

�الأ�صو�ق، حينها يجب �لتدخل عرب �مل�صرف 

�ملركزي الإعادة �الأ�صعار �إىل �لتو�زن، وذلك 

عرب �صيا�صات كالتحكم ب�صعر �لفائدة )حني 

�ملال  وكمية  �لقرو�س  تقّل  �لفائدة  تزد�د 

�ملتد�ولة – ويف �لنهاية �لت�صّخم - و�لعك�س 

هذ�  ت�صبب  مينع  �لذي  �الأمر  �صحيح(، 

يف  باأزمة  لالأ�صعار  �لالعقالين”  “�لتغيري 
�أنه يجب  �أ�صف �إىل ذلك،  �الأ�صو�ق �ملالية. 

بحّد  �صيا�صة  بو�صفه  �لت�صّخم  �إىل  �لنظر 

ذ�تها و�لتخلي عن فر�صية �أن �لت�صخم �صيئ 

�القت�صادي،  �لركود  فرت�ت  ففي  د�ئمًا؛ 

خلق  عليها،  يجب  بل  �مل�صارف،  ت�صتطيع 

�صعر  وتخفيف  �ملال  من  كبرية  كميات 

ظهور  �إىل  يوؤّدي  قد  �لذي  �الأمر  �لفائدة، 

�حليوّية  يعيد  قد  لكنه  �لت�صّخم"  "وح�س 
و�لن�صاط �إىل �القت�صاد.

إعداد: كارل ريحان
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إعداد: لمياء المبيض بساط
وإبراهيم الغندور

تطور نفقات العاملين في القطاع العام 2011

مؤشرات لبنانية
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تطور نفقات العاملين في القطاع العام 2011

إعداد: لمياء المبيض بساط)*( وإبراهيم الغندور)**(
 )*( مديرة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي - بيروت

)**( مساعد باحث في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي - بيروت

قّدر �لتعميم �ل�صادر عن وز�رة �ملالية �للبنانية يف �صاأن م�صروع مو�زنة عام 2011 �أن 

�خلدمة  نهاية  وتعوي�صات  �لتقاعد  ومعا�صات  و�الأجور  بالرو�تب  �ملتعلقة  �لنفقات  �إجمايل 

�صتبلغ  9 يف �ملئة من �لناجت �ملحلي �لقائم؛ �أي ما يو�زي 5437 مليار لرية. وين�صب �لتعميم 

�لزياد�ت يف بند �لرو�تب و�الأجور �إىل تكلفة تطويع عنا�صر �أمنية �إ�صافية  و�إىل �لزيادة يف 

تكلفة �لرو�تب �الإجمالية.

وقد با�صرت وز�رة �ملالية موؤخرً�، يف �إطار جهودها لن�صر �الإح�صاء�ت و�ملعلومات �لتي 

من �صاأنها �أن تقدم �صورة تو�صيحية متكاملة عن �صوؤون �ملالية �لعامة، �إ�صد�ر ن�صرة جديدة 

تقدم �صورة عن تطور �لنفقات �ل�صهرية لبند “�لرو�تب و�الأجور وملحقاتها )�ملادة 13(” 

�لتوظيف  لفاتورة  �ل�صهري  �لتطور  �أن متابعة  �للبنانية، علمًا  �ملركزية  �الإد�رة  على �صعيد 

يف �لقطاع �لعام ككل حتول دونها �صعوبات كثرية، نظرً� �إىل �فتقاد قو�عد معلومات وز�رة 

�حلكومية  كامل�صت�صفيات  �لعامة،  �ملوؤ�ص�صات  من  كبري  عدد  حول  لة  مف�صّ بيانات  �ملالية 

بع�س  �أن   ))1( رقم  �جلدول  )�نظر  مثاًل  لنا  تبني  وقد  �ملر�فق.  من  وغريها  و�لبلديات 

نفقات �لتوظيف يف عدد من هذه �ملوؤ�ص�صات ال يتم �قتطاعها �صمن بند �لرو�تب و�الأجور يف 

�لت�صنيف �القت�صادي �ملتبع حاليًا قي تقارير وز�رة �ملالية.

هذ� �لن�س هو حماولة لقر�ءة حتليلية لفاتورة �لتوظيف يف �الإد�رة �ملركزية من خالل 

وذلك  �ملختلفة،  وتقاريرها  ن�صر�تها  يف  ر�صدها  ومت  �ملالية  لوز�رة  تو�فرت  �لتي  �الأرقام 

بانتظار �عتماد ت�صنيف �قت�صادي �أكرث حد�ثة ي�صمح بتو�صيح �ل�صورة على �صعيد �لقطاع 

�لعام ككل وميّكن �لباحثني من �لتعمق �أكرث يف هذ� �ملو�صوع.

يبني �جلدول رقم )2( �ل�صادر عن وز�رة �ملالية يف �لعدد �لثاين من ن�سرة املادة 13 

ال�سهرية للرواتب واالأجور وملحقاتها �أن هذه �الأخرية بلغت يف �آذ�ر/ مار�س 2011 نحو 

1062 مليار لرية لبنانية، م�صجلة بذلك زيادة قدرها 24 يف �ملئة على ما كانت عليه قبل عام 

)�آذ�ر/ مار�س 2010( علمًا �أن هذه �ملدفوعات مّثلت خالل �الأ�صهر �لثالثة �الأوىل من عام 

.
2011 “�لعن�صر �الأكرب من �الإنفاق �الأويل، �إذ بلغت 36 يف �ملئة من هذ� �الإنفاق”)1(

Republic of Lebanon, Ministry of Finance, Salaries, Wages, and Related Benefits, March 2011  )1(



79

 اجلدول رقم )1(

النفقات على الرواتب واالأجور وفق الت�سنيف 

االقت�سادي احلايل )2010-2008(

*

تطور نفقات العاملين في القطاع العام 2011

See Table 12: Expenditures by Economic Classification. Republic of Lebanon Ministry of  Finance, Public Finance Review 2010, April 2011. امل�سدر:

 ال�سكل رقم )1(

تكاليف اجلهاز الب�سري 

)مليار ل.ل.(

)*( يت�صمن فقط حتويالت �إىل جمل�س �الإمناء و�الإعمار، وجمل�س �جلنوب، و�ل�صندوق �لوطني 

للمهجرين، و�جلامعة �للبنانية و �ملركز �لرتبوي للبحوث و�الإمناء.
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إعداد: لمياء المبيض بساط وإبراهيم الغندور

 اجلدول رقم )2(

 تطور الرواتب واالأجور وملحقاتها

)املادة 13( 2011-2010

ال�سكل رقم )2( 

اإجمايل املدفوعات 

)مليار ل.ل.(

مالحظات:

)1( تت�صمن �لتعوي�صات �لعائلية و�لنقل و�لعمل �الإ�صايف وغريها من �لتعوي�صات.

)2( تت�صمن منح �الأمومة و�ملر�س و�لزو�ج و�لوالدة و�لوفاة و�ال�صت�صفاء و�لتعليم وغريها من �لبدالت �لطبية و�الجتماعية.

)3( تت�صمن �ملكافاآت ودعم �صناديق �ال�صتثمار �حلكومية وم�صاهمة �لدولة يف �ل�صندوق �لوطني لل�صمان �الجتماعي. 

)4( ي�صمل عنا�صر �جلي�س وقوى �الأمن �لد�خلي و�الأمن �لعام و�أمن �لدولة.



81

ُتعزى هذه �لزيادة �إىل عدة �أ�صباب، �أبرزها:

زيادة نفقات �جلهاز �لع�صكري يف حدود 40 يف �ملئة لتبلغ 781 مليار لرية، مقابل 554 

مليار لرية عام 2010.

زيادة نفقات �جلهاز �لتعليمي يف حدود 12 يف �ملئة لتبلغ 163 مليار لرية، مقابل 146 

مليار لرية عام 2010.

يف �ملقابل، �نخف�صت نفقات �جلهاز �الإد�ري يف حدود 26 يف �ملئة لتبلغ 109 مليار�ت 

لرية، مقابل 148 مليار لرية عام 2010.

�لرو�تب  نفقات  �ملئة على  تتجاوز 1 يف  �إىل عام 2010، نالحظ زيادة ال  �لعودة  ويف 

و�الأجور وملحقاتها مقابلة بالفرتة نف�صها من عام 2009، يف �لوقت �لذي �صهد عام 2009 

 على ما كانت عليه عام 2008، �أي ما يو�زي 649 مليار لرية.
)2(

زيادة بلغت 24.3 يف �ملئة

�أقرتها  �لتي  �لزيادة  �أواًل،  تعك�س:   2009 عام  �لتوظيف  فاتورة  يف  �لزيادة  هذه  �إن   

�حلكومة على �لرو�تب و�الأجور عام 2008 و�لتي بلغت 200 �ألف لرية؛ ثانيًا، تكلفة فو�رق 

 �لتي بو�صر دفعها �بتد�ًء من �صنة 2009. 
)3(

�صل�صلة �لرتب و�لرو�تب لالأعو�م 1998-1996

�لـ 649 مليار  �أ�صل زيادة  “�أن نحو 284 مليار لرية من  وبالفعل يورد تقرير �لوز�رة 

لرية لبنانية �لتي �صهدتها �لرو�تب و�الأجور وملحقاتها )�ملادة 13(، ناجتة من ��صتحقاقات 

 .
قرت عام 2009”)4(

ُ
فو�رق �صل�صلة �لرتب و�لرو�تب لالأعو�م 1996-1998 �لتي �أ

�أن �لقيمة �ملطلوبة لتغطية هذه �لفو�رق على مدى ثالث �صنو�ت  �إىل  جتدر �الإ�صارة 

�س  قد ُقّدرت ر�صميًا من قبل وز�رة �ملالية بحدود 1200 مليار لرية لبنانية؛ ويف حني ُخ�صّ

 313 ما جمموعه  فعليًا  ل  ُحِوّ فقد   ،2009 مو�زنة  م�صروع  لبنانية يف  لرية  مليار   400 لها 

�س لها مبلغ 400 مليار لرية يف كل من  مليار لرية فقط من �حتياطي �ملو�زنة، كما خ�صّ

.
)5(

مو�زنات 2010 و2011

بع�س املالحظات

يف �لعودة �إىل معطيات �لن�صرة وحماولتنا قر�ءتها ب�صورة حتليلية نالحظ ما يلي:

1- �إن �إجمايل �الإنفاق على �لرو�تب و�الأجور وملحقاتها من �إجمايل �لنفقات �جلارية 

.
)6(

يبدو م�صتقرً� يف �الإد�رة �ملركزية على �لرغم من �لزياد�ت �مللحوظة

.

.

Republic of Lebanon, Ministry of Finance, Public Finance Review2009.

See: Box 2: “The 1996-1998 Salary and Wage Retroactive in the Public Sector. 
Republic of Lebanon, Ministry of Finance, Public Finance Review2009.

Ibid.

Ibid.

بلغ �إجمايل �لرو�تب و�الأجور وملحقاتها1062 مليار لرية لبنانية يف �آذ�ر/ مار�س2011 مقابل 857 مليار لرية يف �آذ�ر/ مار�س2010،

             Republic of Lebanon, Ministry of Finance, Public Finance Monitor, )March 2011(. 

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تطور نفقات العاملين في القطاع العام 2011
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 اجلدول رقم )3(

تطور ن�سب  االإنفاق على الرواتب واالأجور وملحقاتها 

)املادة 13( من اإجمايل النفقات اجلارية

نفقات  �ملئة يف  بلغت 40 يف  زيادة  �الأوىل من عام 2011  �لثالثة  �الأ�صهر  �صهدت   -2

�جلهاز �لع�صكري مقابلة بالفرتة نف�صها من عام 2010. وحتى �آذ�ر/مار�س 2011، بلغت 

تكلفة نفقات �جلهاز �لع�صكري 73 يف �ملئة من �إجمايل �لرو�تب و�الأجور وملحقاتها.

علمًا �أن جزءً� كبريً� من هذه �لن�صبة من�صوب �إىل �لزياد�ت �لتي �أقرت عام 2008 يف 

�إطار ��صتحقاقات غري مدفوعة لعام 2010.

خم�صة  �لع�صكري  �جلهاز  موظفي  نفقات  بلغت  �أعاله،   )2( رقم  �جلدول  وفق   -3

�أ�صعاف نفقات �جلهاز �لرتبوي و�صبعة �أ�صعاف نفقات �جلهاز �الإد�ري. 

4- يف �ملقابل، �نخف�صت نفقات �جلهاز �الإد�ري يف حدود 39 مليار لرية يف �الأ�صهر 

تتخّط  ومل  عام 2010.  �الأوىل من  �لثالثة  باالأ�صهر  مقابلة  عام 2011  �الأوىل من  �لثالثة 

على  ل�صنتني   
)7(

�ملئة يف   35 ن�صبة  �لع�صكري  �جلهاز  �إىل  بالن�صبة  �الإد�ري  �جلهاز  نفقات 

�لتو�يل. ومن �ملرتقب �أاّل يختلف هذ� �لو�صع عام 2011؛ فحتى �آذ�ر/ مار�س من هذ� �لعام 

كانت هذه �لن�صبة تو�زي 14 يف �ملئة فقط.

5- بلغت ن�صبة �إجمايل �لتعوي�صات و�ملنح و�ملدفوعات من �أ�صا�س �لر�تب لدى �جلهاز 

�لع�صكري 46 يف �ملئة، مقابل 10 يف �ملئة يف �جلهاز �لتعليمي و53 يف �ملئة يف �جلهاز �الإد�ري، 

يف حني ال توجد معلومات ت�صمح باإجر�ء قر�ءة و��صحة لدى جهاز �جلمارك.

Public Finance Monitor March 2011  Republic of Lebanon, Ministry of Finance, Republic of Lebanon, Ministry of Finance, Public
Finance Review 2010.

امل�سدر:

 Republic of Lebanon, Ministry of Finance, Public Finance Annual Review 2010, )April 2011(. )7(

إعداد: لمياء المبيض بساط وإبراهيم الغندور
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كوننا  قاطعة،  وغري  �لداللة  حمدودة  �ملالحظات  هذه  تبقى  �حل�صيلة،  يف   -6

عاجزين عن و�صعها �صمن �إطار �صورة متكاملة لتكلفة �لعاملني يف �لقطاع �لعام ككل يف 

�ملوؤ�ص�صات �لعامة مثاًل، كموؤ�ص�صة كهرباء لبنان  غياب �ملعلومات حول نفقات �لعاملني يف 

ال  �لتي  �الأخرى،  �لعامة  و�لهيئات  �لبلديات  �إىل  �إ�صافة  �لخ،  �حلكومية...  و�مل�صت�صفيات 

تظهر يف �جلدول رقم )12( )�لنفقات وفق �لت�صنيف �القت�صادي( �لو�رد يف تقرير وز�رة 

�ملالية لعام 2010.

�لتالية  للموؤ�ص�صات  �إال  متاحة  غري  �الأجور  نفقات  حتويالت  فاإن  �صابقًا،  �أ�صرنا  وكما 

)�نظر )�خلدول رقم )4((:

 اجلدول رقم )4(

حتويالت نفقات االأجور اإىل بع�س املوؤ�س�سات

العامة )2010-2008(

 – – –

7- يف غياب معلومات دقيقة و�إح�صاء�ت مف�صلة من�صورة و�صاملة عن �مل�صار �لتوظيفي 

و�لرتقيات ونهاية �خلدمة يف �إد�ر�ت �لدولة وموؤ�ص�صاتها وهيئاتها، نبقى غري قادرين على 

�أن نحلل بدقة �أو نقر�أ �أي متغري، وبالتايل ال ميكننا �خلروج باأي ��صتنتاجات مو�صوعية حول 

ما �إذ� كانت زيادة ما ناجمة مثاًل عن تغري�ت يف �مل�صار �لتوظيفي �أو عن ��صتحقاقات غري 

مدفوعة، �أو �لتز�مات �أخرى.  

تطور نفقات العاملين في القطاع العام 2011

Republic of Lebanon, Ministry of Finance, Public Finance Annual Review 2010, )April 2011(. :امل�سدر
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ال�سكل رقم )3( 

جمموع  حتويالت نفقات االأجور

اإىل املوؤ�س�سات العامة )مليار ل.ل.(

يف �صوء ما تقدم، كيف ن�صتطيع ��صت�صر�ف �مل�صتقبل وتقدير تطور تكلفة �لقطاع �لعام 

�ملالية  الإد�رة  �الأجل  متو�صطة  روؤية  بو�صع  ي�صمح  نحو  على  و�ملتو�صط  �لقريب  �الأمدين  يف 

�لعامة �إد�رة ر�صيدة؟

بع�س اال�ستنتاجات

من  �ملئة  يف   30 متثل   )2010 )�أرقام  �لعام  �لقطاع  موظفي  على  �الإنفاق  فاتورة  �إن 

�إجمايل �الإنفاق. ومن �ملرجح �أن ترتفع هذه �لن�صبة بقوة وب�صرعة عند �لبدء مبلء عدد من 

�لوظائف �ل�صاغرة يف �الإد�رة و�ملقّدرة حاليًا بـ15344 وظيفة ومع �إقر�ر ترقيات وتعيينات 

جديدة ملوظفي �لفئات �الأوىل من �الإد�ريني. 

ومن �ملتوقع �أن حُتدث هذه �لزيادة �صغطًا ملحوظًا على فائ�س �ملو�زنة �الأويل.

�إن �حلاجة �إىل نظرة تف�صيلية �صاملة لفاتورة �لتوظيف هي �صرورية �ليوم �أكرث من �أي 

وقت م�صى لتقدمي توقعات و�قعية حول تطور هذه �لتكلفة وم�صادر متويلها.

�إن �النتقال �إىل �لت�صنيف �القت�صادي GFS – 2001، هو خطوة مهمة و�صرورية ت�صمح 

ي�صمح  �لتنفيذي  �ل�صعيد  قر�ر على  �تخاذ  �إىل  يحتاج  لكن ذلك  �الإنفاق،  بتو�صيح �صورة 

هذ�  لتطبيق  و�مللزمة  �لالزمة  �الإجر�ء�ت  و�عتماد  �ملو�زنة  نطاق  بتو�صيع  �ملالية  لوز�رة 

�لت�صنيف �جلديد على نطاق �أو�صع ي�صمل كل �الإد�ر�ت �لعامة و�ملوؤ�ص�صات �لعامة �مل�صتقلة 

�إىل نقا�س عام م�صتنري حول نطاق  و�لبلديات وغريها من �لهيئات. ويحتاج ذلك بالطبع 

.

.

.

.

إعداد: لمياء المبيض بساط وإبراهيم الغندور
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�ملو�زنة و�لعالقة بني �الإد�رة �ملركزية و�ملوؤ�ص�صات �مل�صتقلة و�الإطار �لرقابي �لذي يرعاها.

�ملايل  �لو�قع  �حل�صبان  يف  �الأخذ  دون  من  �لتوظيف  عمليات  يف  �ال�صتمر�ر  ميكن  ال 

للدولة ومن دون و�صع �صيا�صة عامة ��صت�صر�فية للتوظيف والإد�رة �لطاقات �لب�صرية تبد�أ 

للنمو  و�قعية  �إ�صرت�تيجية  مع  وتتو�فق  و�مل�صتقبلية  �حلالية  لاللتز�مات  مو�صوعية  بجردة 

و�إد�رة �لدين �لعام.

�أخريً�، يوجد �صغط ت�صاعدي ال ميكن جتاهله على قدرة �حلكومة على تلبية نفقاتها 

�مل�صتقبلية و�لوفاء بالتز�ماتها. �إن جميع �ملوؤ�ص�صات بحاجة �إىل �أن تعي هذه �حلقيقة وتقّيم 

�إىل  تهدف  فاعلة  و�إ�صرت�تيجية  خطة  �إعد�د  �أن  كما  بدقة.  �لب�صرية  �ملو�رد  �إىل  حاجاتها 

م�صاألة  هي  �لتوظيف،  فاتورة  م�صتقبل  وحتديدً�  �مل�صتقبل،  اللتز�مات  دقيقة  نظرة  تكوين 

م�صريية بالن�صبة �إىل �أي �صيا�صة و�قعية الإد�رة �ملال �لعام. 

�إن �لتوفيق بني �ملو�رد �لب�صرية و�إد�رة �ملال �لعام هو م�صاألة �صرورية للمرحلة �ملقبلة.

.

.

تطور نفقات العاملين في القطاع العام 2011
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اتجاهات اقتصادية عالمية

أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية:
األسباب والنتائج

إعداد: مؤسسة البحوث 
واالستشارات
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أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية:
األسباب والنتائج )*(

إعداد: مؤسسة البحوث واالستشارات

تفّجر  نتيجة   ،2009 عام  �لغذ�ئية  �ملو�د  �أ�صعار  �رتفاع  ظاهرة  “ُقمعت”  بعدما 

منحاها  ��صتعادت  �أن  �لظاهرة  هذه  تلبث  مل  �لعاملية،  و�ملالية  �القت�صادية  �الأزمة 

و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة  موؤ�صر  وبح�صب  �ملن�صرمني.  �لعامني  يف  �لت�صاعدي 

 2011 �أبريل  ني�صان/  يف  �لغذ�ء  �أ�صعار  متو�صط  �رتفع   ،
)1(

�لغذ�ء الأ�صعار  )�لفاو( 

�أ�صا�صًا عن  وقد جنم ذلك   .2010 �أبريل  ني�صان/  متو�صطه يف  �ملئة عن  36 يف  بن�صبة 

�ملوؤ�تية  غري  �جلوية  “�الأحو�ل  �إىل  �لفاو  عزتها  �لتي  للحبوب،  �لعاملية  �الأ�صعار  زيادة 

خالل  رو�صيا  �صهدتها  �لتي  و�حلر�ئق  �جلفاف  موجة  ذلك  يف  مبا  �لزر�عة”،  وتاأخر 

�الأول من متوز/  �لرو�صي حتى  �لقمح  ت�صدير  �إىل حظر  �أّدت  و�لتي  �ملا�صي،  �ل�صيف 

�حلبوب  من  �لعامل  �إنتاج  �نتعا�س  عودة  �إىل  ت�صري  �لفاو  توقعات  �أن  غري  �ملقبل.  يوليو 

يف  �لعائد  �الأمر  وهو   ،)2010 عام  �ملئة  يف   1.2 بن�صبة  �نخفا�س  )بعد   2011 عام 

معظمه �إىل “تز�يد �الإنتاج �لعاملي من �لقمح بن�صبة 3.5 يف �ملئة، و�الأرز بن�صبة 3 يف 

. و�ل�صوؤ�ل �ملطروح ر�هنًا هو �لتايل: هل �صيوؤدي عامل زيادة �الإنتاج، �ملحّفز 
�ملئة”)2(

تاريخية  قيا�صية  م�صتويات  �صجلت  �لتي  �الأ�صعار  هذه  خف�س  �إىل  �الأ�صعار،  بارتفاع 

�إن  �ملنظور؟  �ملدى  على  لالأ�صعار  ن�صبي  ��صتقر�ر  يف  ينح�صر  �الأمل  �أن  �أم  جديدة، 

�لغذ�ئي،  �الأمن  م�صتوى  على  �ملخاوف  يزيد  �ل�صوؤ�ل  هذ�  عن  �الإجابة  و�صوح  عدم 

ونوعية حياة  نف�صه،  �لزر�عي  �الإنتاج  ويوؤثر يف مناحي �حلياة كافة، مبا فيها م�صتقبل 

�لنامية،  �لبلد�ن  يف  �لريفية  �ملناطق  فقر�ء  من  �لقطاع  هذ�  يف  �ملبا�صرين  �ملنتجني 

�لغذ�ء. �أ�صعار  تفاقم  ��صتمر  �إذ�  �صيما  وال 

)*( �إعد�د موؤ�ص�صة �لبحوث و�ال�صت�صار�ت )CRI( – بريوت

�لدولية  �الأ�صعار  يف  �ل�صهري  �لتغرّي  لقيا�س  �لغذ�ئية  �ملو�د  الأ�صعار  �ملنظمة  موؤ�صر  “ُي�صتخدم  )�لفاو(:  و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة  بح�صب  �ملوؤ�صر  تعريف   )1(

ل�صّلة �ل�صلع �لغذ�ئية �الأ�صا�صية. وهو يتاأّلف من متو�صط موؤ�صر�ت �الأ�صعار �خلم�صة للمجموعات �ل�صلعّية )�أي ما ميّثل 55 ت�صعرية( مرّجحة بن�صيب كل جمموعة من 

�ملجموعات من �ل�صادر�ت خالل �لفرتة 2002-2004”، وتقا�س تغيري�ت �الأ�صعار �ل�صهرية على هذ� �الأ�صا�س �ملكّون من 100 نقطة. علمًا �أن جدول تطور موؤ�صر �أ�صعار 

www.fao.org :لغذ�ء و�لر�صومات �لبيانية �ملتعلقة بهذ� �ملوؤ�صر كلها م�صتقاة �أرقامها من �ملوقع �اللكرتوين�

)2( نقاًل عن موجز منظمة �الأغذية و�لزر�عة على �الإنرتنت عن حالة �حلبوب وتوقعاتها يف �لعامل، �ل�صادر يف 2011/5/5؛ علمًا �أن �لر�صومات �لبيانية حول 

www.fao.org :نتاج و��صتعمال وخمزون �حلبوب �لعاملية، م�صتقاة �أرقامها من �ملوقع �اللكرتوين�
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إعداد: مؤسسة البحوث واالستشارات

جدول تطور موؤ�سر اأ�سعار الغذاء ومكوناته اخلم�سة
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أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية: األسباب والنتائج

تطور  ملنحى  يخ�صعان  للحبوب  �ل�صنويني  و�ال�صتعمال  �الإنتاج  �أن  عام  بوجه  ويالحظ 

تقلبات يف  مقابل  لال�صتعماالت يف  �لت�صاعدي  �ملنحى  ن�صبي يف  ثبات  مع  ولكن  متز�من، 

�أن �لفو�رق بني �لعر�س �ل�صنوي )�لذي يتكّون من  �أي�صًا  منحى �الإنتاج �ل�صنوي. ويالحظ 

فائ�س �ل�صنة �ل�صابقة و�إنتاج �ل�صنة �لر�هنة( و�ال�صتعماالت متيل نحو �لرت�جع �لن�صبي عامًا 

بعد عام، وهو ما يعك�س تر�جعًا عامًا يف �ملخزون.

�الأمم  توقع  مع  �لعجب،  �إىل  �لغذ�ئية  �ملو�د  �لطلب على  �ملّطردة يف  �لزيادة  تدعو  ال 

�ملتحدة �رتفاع عدد �صكان �لعامل �إىل نحو 7 مليار�ت ن�صمة عام 2011، ومن ثّم �إىل 9.31 

و�الرتفاع  �ل�صكاين  �لنمو  بني  �لعالقة  جوهر  ولكن  �لقرن.  هذ�  منت�صف  يف  ن�صمة  مليار 

جانبًا  يرتدًي  هو  بل  �لكمي،  �أو  �لعددي  جانبه  يف  ينح�صر  ال  �لغذ�ء،  �أ�صعار  يف  �لكبري 

نوعيا �أي�صًا، يتمّثل بارتفاع وزن �لطبقات �لو�صطى يف �أكرب �لبلد�ن حجمًا لناحية �ل�صكان 

)وبخا�صة �ل�صني و�لهند(. وينطوي هذ� �لو�قع على �رتفاع ملحوظ يف �لقدرة �ل�صر�ئية 

)�رتفع  و�حلبوب  كاللحوم  �لغذ�ئية،  للمو�د  ��صتهالكهم  زيادة  وعلى  �لبلد�ن  تلك  ل�صكان 

��صتهالك �ل�صينيني من �للحوم بن�صبة 500 يف �ملئة بني عامي 1980 و 2005(. ي�صاف �إىل 

ذلك وجود نحو 1.1 مليار ن�صمة دون خط �لفقر �ملدقع يف �لعامل - بح�صب �لبنك �لدويل - 

تطور اجتاهات اأ�سعار املواد الغذائية

خالل عقدين )1990 - 2011(
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ممن يعي�صون على �أقل من دوالر و�حد يف �ليوم، ومن بينهم 923 مليون �صخ�س يعانون قلة 

�لتغذية )قبل �أزمة �لغذ�ء و�ملحروقات و�الأزمة �ملالية �لعاملية(. وت�صيب �أزمة �أ�صعار �ملو�د 

�لغذ�ئية، �أكرث ما ت�صيب، فئات �ملجتمع ذ�ت �ملد�خيل �لدنيا، �إذ يتبنّي �أن �لفئات �الأعلى 

دخاًل ال تنفق على �لغذ�ء �صوى 14 يف �ملئة من دخلها و�صطيًا، يف حني ت�صل هذه �لن�صبة يف 

�أ�صفل �لهرم �الجتماعي �إىل نحو60 يف �ملئة من �لدخل. ومتّثل مادة �الأرز وحدها نحو 60-

70 يف �ملئة من �إجمايل �ل�صعر�ت �حلر�رية �ليومية لنحو ملياري ن�صمة يف �لعامل )بعدما 

ت�صاعف �صعر �الأرز عام 2007 فهو عاد لالنخفا�س بعد �لذروة �لتي �صجلها عام 2008(.

�ل�صاحلة  �الأر��صي  ندرة  بينها  من  كربى،  حتديات  �لعر�س  م�صتوى  على  وتربز 

للزر�عة، �لتي تتقل�س بفعل �إ�صرت�تيجيات �لتنمية �ملعتمدة على �لتو�صع �لعمر�ين وتلويث 

)�لت�صحر  �ل�صلبية  �ملناخي  �لتغري  عو�مل  �إىل  �إ�صافة  �ملياه،  �لبيئة، مبا يف ذلك م�صادر 

ومتُلّح �الأتربة على �صبيل �ملثال ال �حل�صر(. كذلك يتاأثر عر�س �لغذ�ء �لعاملي �صلبًا، من 

موؤ�سر منظمة االأغذية والزراعة 

الأ�سعار الغذاء

)بح�سب ال�سنوات 1990 - 2011(

موؤ�سر منظمة االأغذية والزراعة 

الأ�سعار الغذاء

)بح�سب ال�سلع(

إعداد: مؤسسة البحوث واالستشارات
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ال�سوق العاملية للحبوب

)مليون طن(

الن�سبة املنوية للمخزون

اإىل اال�ستخدام

)3(  �نفردت �لواليات �ملتحدة و�لرب�زيل يف �إنتاج 70 يف �ملئة من �الإيثانول �مل�صنع عامليًا عام 2008.

)4(  يف عام 2008 �أنتجت �لرب�زيل نحو ثلث �الإنتاج �لعاملي من مادة �الإيثانول )22.3 مليار ليرت( �مل�صتخرجة من ق�صب �ل�صكر

جّر�ء تنامي �الجتاه نحو �إنتاج �لوقود �لزر�عي )Biofuels(، من مادة �الإيثانول �مل�صتخرجة 

وقد  لالأكل.  �صاحلة  غري  �أخرى  مزروعات  من  �أو  �لذرة،  �أو  �لقمح  �أو  �ل�صكر  ق�صب  من 

وحدها   
)3(

�لرب�زيل يف  لالإيثانول  �ملنتجة  للزر�عات  �ملخ�ص�صة  �الأر��صي  رقعة  �زد�دت 

م�صاريع  وجود  مع   ،2008 عام   )
)4(

�ل�صكر ق�صب  )زر�عة  هكتار  ماليني   7.8 نحو  �إىل 

منها  �ملئة  يف   75 ي�صتعمل   ،2020 عام  هكتار  مليون   14 �إىل  �مل�صاحات  هذه  مل�صاعفة 

�ل�صحر�ء  جنوب  �إفريقيا  يف  �لغر�س  لهذ�  �ملخ�ص�صة  �مل�صاحة  وتقّدر  �الإيثانول.  الإنتاج 

�إنتاج �لوقود �لزر�عي �إىل �الرتفاع عامليًا كلما �جته �صعر  بنحو 3.2 مليون هكتار. ومييل 

�لعمالة  ذ�ت  �لبلد�ن  �لو�حد، وخ�صو�صًا يف  للربميل  دوالرً�   70 عتبة  فوق  �صعودً�  �لنفط 

أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية: األسباب والنتائج
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مقارنة بني ن�سب تطور اأ�سعار الغذاء 

وبني اأ�سعار النفط اخلام

�لنفط )�صعودً�  �أ�صعار  �لغذ�ء وتطور  �أ�صعار  �لتز�من بني تطور  �لرخي�صة. وهذ� ما عّزز 

�إنتاج �لوقود �لزر�عي  �إثر �الأزمة �القت�صادية �لعاملية. وقد ��صتفاد من منو  وهبوطًا(، يف 

�إ�صافة �إىل عمالقة  “بارونات �ل�صكر” �ملتمتعني بالدعم �حلكومي لهذه �لزر�عة،  كل من 

�ل�صناعات �لغذ�ئية يف �أوروبا و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، و�أ�صحاب �صناديق �ال�صتثمار 

 �لتي �أن�صئت يف �أ�صو�ق �لبور�صات �لعاملية لال�صتثمار يف هذ� �ملنتج )كما يف حالة �لرب�زيل(. 

�ل�صيا�صات  �الأول،  �أ�صا�صيان:  عامالن  �أي�صًا،  �لغذ�ء  �أ�صعار  رفع  يف  �صاهم  وما 

للحماية  تعزيزها  عرب  �ملتطورة،  �لدول  �صيما  وال  �لدول،  بع�س  تنتهجها  �لتي  �حلمائية 

تو�صع  و�لثاين،  �أ�صو�قها؛  يف  �لزر�عيني  للمنتجني  و�مل�صترت  �ملعلن  ودعمها  �جلمركية 

�الآجل  �لبيع  عقود  على  وبخا�صة  �لغذ�ئية،  �ملو�د  على  �لعاملية  �لبور�صات  يف  �مل�صاربة 

من  �أقل  يف  �أ�صعاف   5 �لزر�عية  �ملالية  �ملنتوجات  �صناديق  يف  �لر�صاميل  حجم  )�رتفع 

عام و�حد، منذ بدء �أزمة �أ�صعار �حلبوب حتى نهاية عام 2007، كما �رتفعت 7 �أ�صعاف 

�أخرى خالل �لعام �لتايل(.

إعداد: مؤسسة البحوث واالستشارات
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تشريعات
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تشريعات ومشاريع قوانين

 إعداد: وليد وهيب الشعار
رئيس دائرة التشريع الضريبي في وزارة المالية الّلبنانّية – بيروت

�صدر خالل عام 2010 جمموعة من �لقو�نني و�ملر��صيم و�لقر�ر�ت �ملتعلقة مبجاالت ذ�ت طابع �قت�صادي وتنموي؛ و�إن كان عددها 

خجواًل، نظرً� �إىل ظروف معروفة، فاإن بع�صها، وال �صيما قانون �ملو�رد �لبرتولية يف �ملياه �لبحرية، وقانون �إفادة �لالجئني �لفل�صطينيني من 

تعوي�س نهاية �خلدمة وطو�رئ �لعمل، يتمتع باأهمية ق�صوى، نظرً� �إىل �أثره �لكبري يف �القت�صاد �لعام و�ملالية �لعامة من جهة، �أو يف خلق 

فر�س عمل وحت�صني �لو�صع �ملعي�صي للمو�طن من جهة �أخرى. ويف ما يلي عر�س لبع�س هذه �لت�صريعات و�مل�صاريع.

�ملياه  �لبرتولية �صمن  �الأن�صطة  بتنظيم  ُيعنى  �لذي  تاريخ 2010/8/24  �لقانون رقم 132  �صدر 

�لبحرية يف ما يتعلق باملكامن �لبرتولية �لتي تخ�صع للوالية �لق�صائية للدولة �للبنانية وباأي م�صاحة �أو 

حقوق �أخرى مبا ال يتعار�س مع �لقانون �لدويل. وحدد �لقانون �ملذكور مبادئ �إد�رة �ملو�رد �لبرتولية يف 

�ملياه �لبحرية بهدف متكني �لدولة �للبنانية من �إد�رة هذه �ملو�رد، و�أقر �إيد�ع �لعائد�ت �ملح�صلة من 

قبل �لدولة �لناجتة من �الأن�صطة �لبرتولية �أو �حلقوق �لبرتولية يف �صندوق �صيادي. 

و�أهم ما ت�صمنه هذ� �لقانون �إمكان �إعطاء تر�خي�س لل�صركات �خلا�صة للقيام باالأن�صطة �لبرتولية 

�إن�صاء  �إمكان  �إذ ن�س على  �مل�صاركة فيها،  �أو  �الأن�صطة  �لقيام بهذه  �للبنانية بحق  �لدولة  مع �حتفاظ 

�صركة برتول وطنية، عند �القت�صاء، وبعد �لتحقق من وجود فر�س جتارية و�عدة. 

�ملايل  باال�صتقالل  تتمتع  �لبرتول،  قطاع  �إد�رة  هيئة  ت�صمى  هيئة  �لقانون  هذ�  مبوجب  ن�صئت 
ُ
�أ

�ملالية  قر�ر�تها  بع�س  وتخ�صع  �لو�صاية،  �صلطة  عليها  ميار�س  �لذي  بالوزير  وترتبط  و�الإد�ري 

و�الإد�رية لت�صديقه، وفق ما يرد يف مر�صوم تنظيمها. وتناط بهذه �لهيئة �صالحيات و�صع در��صات 

جلهة �لرتويج للمو�رد �لبرتولية �ملحتملة يف لبنان، ورفع تقارير حول تقومي موؤهالت وقدر�ت مقدمي 

طلبات �لرتخي�س للحقوق �لبرتولية، و�إعد�د م�صاريع دعو�ت �مل�صاركة ودفاتر �ل�صروط و�لرت�خي�س 

و�التفاقيات �ملرتبطة بها، ومعاونة �لوزير �ملخت�س يف �لتفاو�س حول �تفاقيات �ال�صتك�صاف و�الإنتاج 

ورفع تقارير حول نتيجة هذه �ملفاو�صات �إىل �لوزير التخاذ �لقر�ر �لنهائي يف جمل�س �لوزر�ء، وحول 

�الإد�رة و�ملتابعة و�الإ�صر�ف و�ملر�قبة على �الأن�صطة �لبرتولية وح�صن تنفيذ �لرت�خي�س و�التفاقيات 

وو�صع تقارير دورية ف�صلية يف هذ� �ل�صاأن ورفعها �إىل �لوزير للت�صديق عليها، وتقومي خطط تطوير 

و�إز�لة �ملن�صاآت، و�إد�رة بيانات �الأن�صطة �لبرتولية،  �حلقول ونقل �لبرتول ووقف �الأن�صطة �لبرتولية 

وم�صك و�إد�رة �ل�صجل �لبرتويل. 

قانون املوارد البرتولية يف املياه البحرية
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ر بالبناء �سمن عقار ال ي�ستويف ال�سروط القانونية للبناء ال�سماح للمهجَّ

�صدر �لقانون رقم 110 تاريخ 26/ 2010/6 �لذي ين�س على تعديل ومتديد �لعمل باأحكام �لقانون 

رقم 322 تاريخ 1994/3/24، بحيث �أ�صبحت �ل�صروط �لالزمة لل�صماح للمهجر بالبناء �صمن عقار ال 

ي�صتويف �ل�صروط �لقانونية للبناء على �لنحو �لتايل:

�أن يكون طالب �لرتخي�س مهجرً� و�أن يثبت �صفته هذه باإفادة �صادرة عن وز�رة �ملهجرين.

�أن يكون �لبناء �ملطلوب �إن�صاوؤه يقع يف �أي قرية �أو بلدة لبنانية هّجر منها طالب �لرتخي�س.

�أن يكون �لبناء خم�ص�صًا ل�صكن �ملهجر طالب �لرتخي�س �أو ل�صكن �أحد �أ�صوله �أو فروعه.

�أاّل يزيد عدد �لطو�بق �الإجمايل، مهما كان �لن�س �لذي ي�صمح باإن�صائها، على طابقني فوق م�صتوى 

�الأر�س �لنهائية بعد �لت�صوية �إ�صافة �إىل طابق �الأعمدة يف حال وجوده، وميكن �أن يت�صمن �لبناء 

كل  م�صاحة  تتعدى  �أاّل  �صرط  �لبناء  خلدمة  يخ�ص�س  �لبناء  م�صقط  حتت  مردومًا  �صفليًا  طابقًا 

طابق 150 م2 مبا فيه �ل�صرفات، وباأاّل يتجاوز �رتفاع �لبناء 8 �أمتار فوق م�صتوى م�صطح �ملقارنة.

�أن يكون هذ� �لبناء متو�فقًا وبقية �أحكام �لقو�نني و�الأنظمة �لتي ترعى �صوؤون �لبناء با�صتثناء ما 

يتعلق منها بعامل �ال�صتثمار �ل�صطحي وعامل �ال�صتثمار �لعام وما ن�س عليه هذ� �لقانون �صر�حة. 

ُتعفى هذه �لرخ�صة من جميع �لر�صوم، مبا فيها ر�صوم �لت�صجيل يف نقابة �ملهند�صني، وتعطى ملالك 

�لعقار من دو�ئر �لتنظيم �ملدين يف �الأق�صية �أو �ملحافظات �أو من �لبلديات، وتكون مدة �صالحيتها �صت 

�صنو�ت من تاريخ �إ�صد�رها. 

كما �صمح هذ� �لقانون للمهّجر بالبناء على �لعقار �لذي ميلك فيه ح�صة بال�صيوع �صرط �حل�صول 

على مو�فقة جميع مالكي �الأ�صهم. 

�لطبيعية  �لكو�رث  بفعل  منازلهم  ت�صرر  ثبت  من  كل  �أي�صًا  �لقانون  هذ�  �أحكام  من  ي�صتفيد 

.2003 عام 

�ال�صتك�صاف  عملية  تنظم  �لتي  �لقانونية  �ملو�د  من  �لكثري  �لبرتولية  �ملو�رد  قانون  ت�صمن  كما 

و�لتنقيب وما يتخللها من تفا�صيل، من دون �أن يغفل �الهتمام باملو�صوع �لبيئي، �إذ فر�س عدة قو�عد 

و�إجر�ء�ت �أوجب �اللتز�م بها خالل مر�حل �لتنقيب و�الإنتاج، وذلك مبا يتنا�صب مع �لقو�نني �لدولية 

�ملرعية �الإجر�ء يف هذ� �ملجال وجتنيب �لبيئة �للبنانية �ملزيد من �خلر�ب.

�ل�صمان  قانون  من   9 �ملادة  تعديل  ت�صمن  �لذي   2010/8/24 تاريخ   128 رقم  �لقانون  �صدر 

�ل�صوؤون  مديرية  يف  و�مل�صجل  لبنان  يف  �ملقيم  �لعامل  �لفل�صطيني  لالجئ  �ُصمح  بحيث  �الجتماعي 

�ل�صيا�صية و�لالجئني، �الإفادة من تعوي�س نهاية �خلدمة وطو�رئ �لعمل. 

ال�سماح لالجئ الفل�سطيني باالإفادة من تعوي�س نهاية اخلدمة وطوارئ العمل

.

.

.

.

.
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وقد ن�س هذ� �لقانون على �أن �لالجئ �لفل�صطيني �لعامل �ملقيم يف لبنان و�مل�صجل يف مديرية 

�ل�صوؤون �ل�صيا�صية و�لالجئني - وز�رة �لد�خلية و�لبلديات - يخ�صع الأحكام قانون �لعمل دون �صو�ه 

�لفل�صطينيني  �لالجئني  �لعمال  من  �مل�صتفيد  ويعفى  �لعمل.  وطو�رئ  �خلدمة  نهاية  تعوي�س  جلهة 

من �صروط �ملعاملة باملثل �ملن�صو�س عنه يف قانون �لعمل وقانون �ل�صمان �الجتماعي، وي�صتفيد من 

�إد�رة  على  ويتوجب  �للبناين.  �لعامل  فيها  ي�صتفيد  �لتي  بال�صروط  �خلدمة  نهاية  تعوي�س  تقدميات 

�ل�صندوق �لوطني لل�صمان �الجتماعي �أن تفرد ح�صابًا منف�صاًل م�صتقاًل لديها لال�صرت�كات �لعائدة 

للعمال من �لالجئني �لفل�صطينيني، على �أاّل تتحمل �خلزينة �أو �ل�صندوق �لوطني لل�صمان �الجتماعي 

�أي �لتز�م �أو موجب مايل جتاهه. وال ي�صتفيد �مل�صمولون باأحكام هذ� �لقانون من تقدميات �صندوقي 

�صمان �ملر�س و�الأمومة و�لتقدميات �لعائلية. 

�صدر عن وزير �لد�خلية �لقر�ر رقم 2041 تاريخ 25/ 2010/11 �لذي حدد فيه نوعية �مل�صاريع 

�الإمنائية �ملمولة من �ل�صندوق �لبلدي �مل�صتقل و�أ�صول �صرف �الأمو�ل �ملخ�ص�صة لتنفيذها و�مل�صتند�ت 

�ملطلوب �إرفاقها مع �لطلب �ملقدم من �لبلديات و�الحتاد�ت. 

�لبلديات  �أو �حتاد  �لبلدة  �إمناء  �إىل  تهدف  �لتي  تلك  �لقر�ر هي  ي�صملها هذ�  �لتي  �مل�صاريع  �إن   

�جتماعيًا و�قت�صاديًا وبيئيًا و�صياحيًا. 

ولالإفادة من هذ� �لقر�ر، على �ملجل�س �لبلدي �أو جمل�س �الحتاد �ملعني، كل �صمن نطاقه، �أن يتخذ 

�لقر�ر �لالزم و�لعائد لتحديد �مل�صروع �ملر�د تنفيذه مرفقًا بامل�صتند�ت �ملطلوبة. 

�أو �إذ� مل تكن  �إذ� مل تكن ملكية �لعقار�ت �ملنوي �إقامة �مل�صاريع عليها تعود للبلدية �أو لالحتاد، 

يجب  �لدولة،  متلكها  �لتي  �لعقار�ت  �إىل  بالن�صبة  �لتالية:  �الأ�ص�س  حينها  تطبق  ��صمها،  على  م�صجلة 

مو�فقة وز�رة �ملالية على �إقامة �مل�صاريع عليها مبوجب عقد تخ�صي�س �أو خالفه. و�لعقار�ت �لتي تعود 

ملكيتها �إىل عموم �أهايل �لبلدة �أو �إىل مالكيها، ميكن �إقامة من�صاآت عامة على ق�صم منها؛ و�لعقار�ت 

�ملرتوكة �ملرفقة فهي تنقل على ��صم �لبلدية مبوجب �لقانون 47/ 7، كما يجب �لتقيد باملادة )36( من 

قانون �ملو�زنة �لعامة لعام 2000 قبل �إقامة �مل�صاريع عليها.

حتديد نوعية امل�ساريع االإمنائية املمولة من ال�سندوق البلدي امل�ستقل

واأ�سول �سرف االأموال املخ�س�سة لتنفيذها وامل�ستندات املطلوب اإرفاقها

مع الطلب املقدم من البلديات واالحتادات

�صدر �ملر�صوم رقم 4608 تاريخ 13/ 2010/7 �لذي ن�س على توزيع عائد�ت �ل�صندوق �لبلدي 

�مل�صتقل عن عام 2008 ومقد�رها 300 مليار لرية لبنانية، وفقًا ملا يلي:

يبلغ  وهي  �لبلديات،  الحتاد�ت  تخ�ص�س  للتوزيع،  �ملعدة  �لعائد�ت  قيمة  من  �ملئة  12يف  اأواًل: 

توزيع عائدات ال�سندوق البلدي امل�ستقل عن عامي 2008 و2009

 إعداد: وليد وهيب الشعار
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ال�سريبة املوحدة على الدخل

جمموعها 36  مليار لرية لبنانية، توزع وفقًا للتايل:

�أ – 60 يف �ملئة، �أي ما جمموعه 21 مليارً� و600 مليون لرية لبنانية، توزع على �أ�صا�س عدد �ل�صكان 

�مل�صجلني يف نطاق بلديات �الحتاد. 

ب- 40 يف �ملئة، �أي ما جمموعه 14 مليارً� و400 مليون لرية لبنانية، توزع على جميع �الحتاد�ت 

يتاألف منها كل �حتاد لكل ق�صاء، وتخ�ص�س مل�صاريع  �لتي  �لبلديات  �أ�صا�س عدد  ن�صبية على  ب�صورة 

�لتنمية ونفقات �لدرو�س يف هذه �الحتاد�ت. 

ثانياً: 88 يف �ملئة من قيمة �لعائد�ت �ملعدة للتوزيع، تخ�ص�س للبلديات، وهي يبلغ جمموعها 264 

مليار لرية لبنانية. 

كما �صدر �ملر�صوم رقم 5177 تاريخ 8/ 2010/10 �لذي ن�س على توزيع عائد�ت �ل�صندوق �لبلدي 

�مل�صتقل عن عام 2009 ومقد�رها 400 مليار لرية لبنانية، وذلك بالن�صب نف�صها �ملذكورة �أعاله. 

من  كبري�ً  لبنان حيزً�  �لطبيعيني يف  �الأ�صخا�س  ت�صيب  �لتي  �ل�صر�ئب  توحيد  مو�صوع  �أخذ 

�ملناق�صات على جميع �مل�صتويات �الإد�رية و�ل�صيا�صية و�القت�صادية و�لعلمية و�ملالية وغريها، �إىل �أن 

مت تاأليف جلنة يف وز�رة �ملالية بهدف �إمتام م�صروع قانون بهذ� �ملعنى. 

“�ل�صريبة على  �إعد�د م�صروع قانون  �إىل  �نتهت  �للجنة على ذلك فرتة زمنية طويلة  عملت 

توحيدً�  يتناول يف حيثياته  و�لذي  �لدخل �حلايل  قانون �صريبة  بدياًل من  �صيكون  �لذي  �لدخل” 

يت�صمن  �أنه  �لطبيعيني كما  �لعائدة لالأ�صخا�س  �ملتعددة  �لدخل  �ملفرو�صة على م�صادر  لل�صريبة 

جمموعة كبرية من �لتعديالت و�لتحديثات �لتي مت �إدخالها على قانون �صريبة �لدخل �حلايل. 

�لتجارة  وغرف  �مل�صارف،  جمعية  من  كٍلّ  على  �ملالية،  وزير  قبل  من  �مل�صروع  هذ�  ع  ُوِزّ

و�ل�صناعة و�لزر�عة، ونقابة �الأطباء، ونقابة خرب�ء �ملحا�صبة �ملجازين، ونقابة �ملحامني يف بريوت 

يًا مع �صيا�صة وز�رة  وطر�بل�س، ونقابة �ملهند�صني، ونقابة �ل�صيادلة، من �أجل �إبد�ء �لر�أي فيه مت�ِصّ

�ملالية �لر�مية �إىل �لتو��صل و�لتن�صيق مع �لهيئات �القت�صادية و�لنقابية. 

�صُيحدث م�صروع �لقانون هذ� نقلة نوعية كبرية يف �لقو�نني �ل�صريبية، �الأمر �لذي �صيرتك 

و�لنقابات  و�ل�صركات  و�ملوؤ�ص�صات  �الأ�صخا�س  وعلى  �ملكلفني  عموم  على  و��صحًا  �نعكا�صًا  بدوره 

�ملعنية باملو�صوع، ف�صاًل عن تاأثريه يف �إد�رة �ملالية �لعامة وال �صيما �الإد�رة �ل�صريبية. من هنا تاأتي 

�أهمية ت�صليط �ل�صوء على هذ� �مل�صروع �لذي �صنقوم بعر�س �أهم جو�نبه هنا. 

1- يف نطاق ال�سريبة

وذلك  �لدخل،  جو�نب  جميع  لي�صمل  مو�صعًا  �مل�صروع  هذ�  يف  �ل�صريبة  نطاق  مفهوم  جاء 

تشريعات ومشاريع قوانين
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من  �لطبيعيون  �الأ�صخا�س  يحققه  ما  �ل�صريبة  تناولت  حيث  منه،  �الأ�صا�صي  �لهدف  مع  يًا  مت�ِصّ

�أرباح، �إما ناجتة من �الأعمال، وهي ت�صمل �أرباح �ملهن �ل�صناعية و�لتجارية وغريها؛ و�إما ناجتة 

�لتقاعد  ومعا�صات  و�ملخ�ص�صات  و�لعموالت  و�الأجور  �لرو�تب  بدورها  ت�صمل  وهي  �لرو�تب،  من 

و�إما  �ملماثلة،  �الأخرى  و�لتقدميات  �خلدمة  من  �ل�صرف  وتعوي�س  �حلياة  ملدى  و�ملخ�ص�صات 

ناجتة من �إير�د�ت �لتاأجري، وهي ت�صمل �أي�صًا �إير�د�ت تاأجري �الأمالك �ملبنية وغري �ملبنية �أو ما 

يعد بحكمها و�الإير�د�ت �لر�أ�صمالية و�إير�د�ت روؤو�س �الأمو�ل �ملنقولة و�أي �إير�د�ت �أخرى. وهكذ� 

�لر�أ�صمالية  �الإير�د�ت  با�صتثناء  �ملذكورة،  و�الإير�د�ت  �الأرباح  جميع  �ملوحدة  �ل�صريبة  �صت�صمل 

و�إير�د�ت روؤو�س �الأمو�ل �ملنقولة �لتي �صتبقى خا�صعة ملعدل �ل�صريبة �ملعمول به حاليًا، �أي معدل 

10 يف �ملئة. 

كما تناولت �ل�صريبة �ل�صركات و�الأ�صخا�س �ملعنويني، حيث يخ�صع لل�صريبة على �ل�صركات كل 

من �ل�صركات �مل�صاهمة و�ل�صركات �ملحدودة �مل�صوؤولية �ملقيمة يف لبنان �أيًا يكن مو�صوعها، و�صركات 

�لتو�صية باالأ�صهم بالن�صبة �إىل �الأرباح �لعائدة لل�صركاء �ملو�صني وكل �صخ�س معنوي، �صر�كًة �أو كيانًا، 

مقيم يف لبنان ويقوم بن�صاط بهدف حتقيق �لربح، و�ملوؤ�ص�صات �لد�ئمة يف لبنان �لتابعة الأ�صخا�س 

معنويني غري مقيمني �أيًا يكن �الإطار �لقانوين لهوؤالء �الأ�صخا�س �ملعنويني يف بلد�نهم. 

يت�صح من خالل �لعر�س �أعاله �صمول �ل�صريبة �ملوحدة على �لدخل �إير�د�ت تاأجري �الأمالك 

�ملبنية، وهي �خلا�صعة حاليًا لقانون �صريبي نوعي هو قانون �صريبة �الأمالك �ملبنية. 

2- يف االإعفاءات

كثرية  كانت  بعدما  وحم�صورة  خمت�صرة  �ملذكور  �لقانون  م�صروع  يف  �الإعفاء�ت  جاءت 

ومربي  �ملز�رعني  على  �الأعمال  من  �لناجتة  �الأرباح  �إىل  بالن�صبة  �الإعفاء  �قت�صر  �إذ  ومتنوعة، 

�لدو�جن و�ملو��صي و�الأ�صماك على ما يتعلق باإير�د�تهم �لناجتة من بيع حما�صيلهم ومنتوجاتهم 

من دون حتويل �أو ت�صنيع، وعلى �ملختارين يف ما خ�س �لر�صوم �لتي يجوز لهم ��صتيفاوؤها مبوجب 

على  �لتاأجري  �إير�د�ت  �إىل  بالن�صبة  �الإعفاء  �قت�صر  كما  �النتقال.  ر�صم  وقانون  �ملختارين  قانون 

�إير�د�ت تاأجري �الأر��صي �لزر�عية �أو �الأجز�ء �مل�صتعملة منها لغايات زر�عية و�إير�د�ت تاأجري �الأبنية 

�ملخ�ص�صة �صمن �الأر��صي �لزر�عية لغايات تت�صل مبا�صرة بالن�صاط �لزر�عي و�مل�صتعملة فعاًل يف 

�صبيل ذلك �لن�صاط، و�إير�د�ت �لعقود �مل�صجلة قبل 1992/7/23. �إال �أن �الإعفاء�ت بالن�صبة �إىل 

�لرو�تب فبقيت على حالها تقريبًا. 

�صريبة  وقانون  �لدخل  �صريبة  قانون  يف  مدرجة  كانت  �لتي  �الإعفاء�ت  معظم  �أن  يالحظ 

�ل�صريبة؛  نطاق  تو�صيع  فعليًا  يعني  ما  وهو  �مل�صروع،  هذ�  قد مت حذفها مبوجب  �ملبنية  �الأمالك 

�إير�د�ت عقود �الإيجار �مل�صجلة قبل  �إال �أن م�صروع �لقانون هذ� ت�صمن، من ناحية �أخرى، �إعفاء 

1992/7/23، �أي �إعفاء ما ُيعرف باالإيجار�ت �لقدمية من �ل�صريبة، تخفيفًا للُغنب �لالحق �أ�صاًل 

باأ�صحاب تلك �لعقار�ت ومر�عاًة الأو�صاعهم. 

 إعداد: وليد وهيب الشعار
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3- اأنظمة حتديد االأرباح

ت�صمن م�صروع �لقانون نظامني لتحديد �الأرباح، هما نظام �لربح �حلقيقي و�لنظام �ملب�صط، 

بع�س  مع  �حلقيقي  �لربح  نظام  على  بقي 
ُ
�أ حيث  حاليًا،  بها  �ملعمول  �لثالثة  �الأنظمة  من  بداًل 

�لتعديالت على �صروط �خل�صوع له، مقابل �إلغاء نظامي �لربح �ملقطوع و�ملقّدر. 

تتو�فر  �لذين  �لطبيعيون  �الأ�صخا�س  حكمًا  للتكليف  يخ�صع  �حلقيقي،  �لربح  نظام  وفق 

�لتي  لل�صنة  �لتالية  �ل�صنة  من  بدءً�  �مل�صافة،  �لقيمة  على  لل�صريبة  �خل�صوع  �صروط  لديهم 

على  لل�صريبة  �خل�صوع  يختارون  �لذين  �لطبيعيون  و�الأ�صخا�س  �ل�صروط،  تلك  فيها  تتو�فر 

�حلرة  �ملهن  و�أ�صحاب  �ل�صريبة،  لتلك  خ�صوعهم  بدء  تاريخ  من  بدءً�  �مل�صافة،  �لقيمة 

�الأ�صخا�س.  و�صركات  نقابة،  �إىل  باالنت�صاب  و�مللزمون حكمًا 

�لربح  لنظام  حكمًا  �خلا�صعني  غري  �لطبيعيون  �الأ�صخا�س  له  فيخ�صع  �ملب�صط  �لنظام  �أما 

�حلقيقي �لذين تزيد قيمة �أعمالهم يف �لفرتة �ل�صريبية �لو�حدة على �صتني مليون لرية لبنانية. 

�أما �ملكلفون غري �خلا�صعني حكمًا لنظام �لربح �حلقيقي �أو �لنظام �ملب�صط، فهم يخ�صعون 

�إىل  بالن�صبة  �لطبيعيني  لالأ�صخا�س  يحق  لبنانية.  لرية  �ألف   50 قدرها  �صنوية  مقطوعة  ل�صريبة 

�ل�صنة �الأوىل �لتي با�صرو� عملهم خاللها، �ختيار �خل�صوع �إما لنظام �لربح �حلقيقي و�إما للنظام 

�ملب�صط. وال يجوز ملن �ختار �لتكليف على �أ�صا�س �لربح �حلقيقي �لرجوع �إىل طريقة �لتكليف على 

�أ�صا�س �لنظام �ملب�صط، �إال بعد مرور ثالث �صنو�ت على �الأقل على خ�صوعه للتكليف على �أ�صا�س 

�لربح �حلقيقي. 

�ملعمول  �لن�صب  عن  قلياًل  �ختلفت  فقد  ون�صبها  �ل�صريبة  �حت�صاب  �أ�ص�س  �إىل  بالن�صبة  �أما 

بها حاليًا. �إال �أنه مت �إخ�صاع �الأرباح �لتجارية و�ل�صناعية و�ملهنية و�لرو�تب و�الأجور و�إير�د�ت 

ل�صطور ومعدالت �صريبية موحدة.  �ملبنية  �الأمالك  تاأجري 

تشريعات ومشاريع قوانين
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Finally, the Legislation Report, covering all 2010 enacted Legislations and Bills, 

was prepared by Walid El Chaar, head of the tax legislation department at the Lebanese 

Ministry of Finance.  

We are awaiting your comments and suggestions as well as contributions and do 

hope Assadissa succeeds in building bridges and fostering constructive dialogues among 

policymakers, researchers, experts and readers, in support of a more fair, inclusive and 

performing public service. 

Lamia Moubayed Bissat 
& Fares Abi Saab 

Introduction
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Development and Reconstruction )CDR(. Entitled “A Comprehensive Plan for Reorganizing 

and Better Managing State Land and Property”, the paper presents the objectives of the plan 

developed by the CDR, the methodology to be followed, the strategies to be implemented 

per geographic region, the expected challenges and ways to address them. 

The fifth paper is a comparative study that provides a close look at the experience 

of France in modernizing the management of State property. It was prepared by two 

experts at “France Domaine”, Guy Correa and Stephanie Fournier, and is entitled 

“Effective Strategies for Enhancing the Management of State Property”.

Two additional research papers are also included in this first issue. The first paper 

submitted by Elie Kallas, Commander in the Lebanese Internal Security Forces and 

Professor at the Holy Spirit University of Kaslik, addresses “The Legal Framework for 

Combating Money Laundering in Lebanon”. The paper provides an overview of money 

laundering activities in Lebanon as well as a thorough explanation of the legislation put 

in place to combat money laundering as well as its enforcement.  

The second research paper, “Economic Growth and Financial Development: An 

Alternative View to the Neo-Liberal Approach” was prepared by Albert Dagher, Economist 

and Professor at the Lebanese University. The paper analyzes the correlation between 

economic growth and financial development in a context of financial deregulation and 

international free trade. 

The book reviews selected for this issue were conducted by Mounir Rached, Vice-

President of the Lebanese Economic Association for “America, Free Markets, and the 

Sinking of the World Economy” )Joseph Stiglitz( and by Carl Rihan, Assadissa’s Co-Editor, 

for “The Origin of Financial Crises: Central Banks, Credit Bubbles, and the Efficient Market 

Fallacy” )George Cooper(. 

This issue’s Lebanese Indicators attempt to measure the Lebanese public sector’s 

salary bill, and were prepared by both Lamia Moubayed Bissat, Director of the Institut 

des Finances Basil Fuleihan and Ibrahim Ghandour, Research Assistant at the Institut. 

Global Economic Trends, prepared by the Consultation and Research Institute are also 

included and tackle the issue of soaring food prices worldwide.

Lamia Moubayed Bissat & Fares Abi Saab 
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Reinforce institutional and governance thinking and practice in the Arab world

Define an Arab discourse to advance the public finance reform agenda 

Assadissa is composed of research papers focusing on a main theme, additional 

study papers, book reviews, statistical reports, Lebanese Indicators, global economic 

trends and a legislation report. 

The first issue addresses the topic of “The Management of State Property in Lebanon”, 

one critical area of state asset management that lacks proper management and regulation 

and witnesses many violations and irregularities. However, when reorganized and well 

managed, State Property can be one substantial source of revenues to the Treasury. In 

this perspective, a league of researchers and experts have presented five studies that 

attempt to provide a comprehensive review of the sector, an overview of international 

experiences and recommendations for targeted policy actions. 

The first paper, “The Legal and Legislative Framework for State Property in Lebanon”, 

submitted by Elie Maalouf, Judge at the Lebanese Court of Audit,  offers a legal review of 

the laws and legislation ruling the management of State Property in Lebanon. 

The second paper “Infringements to State Property: Problems and Alternatives” 

is written by Elie Khattar, Lawyer at the Court of Appeal. It tackles the issue of State 

Property violations and proposes possible legal solutions for addressing these violations 

and restoring public property. 

The third paper, “A Roadmap for Improved State Property Management in Lebanon” 

presents a series of recommendations and practical actions prepared by experts of 

the French Agency “France Domaine”, following a mission to Beirut conducted at the 

request of the Lebanese Ministry of Finance and aimed at assessing the status of State 

Property Management in Lebanon.  

The fourth paper was prepared by Wafa Charafeddine and Ibrahim Chahrour, 

respectively Head of Funding Division and Director of Programs at the Council for 

Introduction

.

.
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introduction

why assadissa?

Assadissa is a professional journal by the Institut des Finances Basil Fuleihan, 

born in Beirut, at a time where the Arab region is witnessing unprecedented uprising 

of population and emerging demand for democracy and better governance. It comes 

at a time when pressure on Governments is increasing to rethink their strategic 

choices and public policies and to promote a more inclusive model of economic and 

social development.    

Assadissa is a quarterly journal that tackles issues of public resources management 

and governance in Lebanon and the Arab world. It is an ambitious attempt to bring 

together some of the foremost thinkers and practitioners concerned with state 

modernization and public finance reform in Lebanon and the Arab region. 

Assadissa aims at fostering dialogue between researchers, practitioners and policy-

makers and at developing a clear and objective understanding of issues of public finance 

and management to advance the reform agenda in Lebanon and the region.

The character of the journal is lively, challenging and empirical, with a focus on 

practical experiences in modernizing the financial functions of the State and on 

enhancing public governance and institutional performance. Its main objectives are to: 

Support policy decision-making with reliable and independent research, analysis 

and comparative data of key aspects of public management

Share successful initiatives, experiences and good practices

.

.
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