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افتتاحية
ِ

ملاذا ال�ساد�سة؟
يف خ�ضم التحوالت التي يعي�شها العامل العربي ،التي جاءت يف معظمها تعبري ًا عن الرف�ض
ال�شعبي لنماذج احلكم القائمة على اال�ستبداد والف�ساد وغياب حكم القانون وترهل دولة
امل�ؤ�س�سات ،تنطلق من بريوت جملة ال�ساد�سة لتواكب �صرخة التغيري وبناء الدولة واحلفاظ على
املال العام املتناغم �صداها يف ف�ضاءات هذا العامل .لكن ال�ساد�سة لن تكون �صرخة ،بل �ستكون
خطاب ًا عقالني ًا هادئ ًا ون�صو�ص ًا بحثية ،و�أدا ًة حلركة جتديد يف الثقافة املالية واالقت�صادية
والإدارية ،على الرغم من حملها الأهداف نف�سها التي تعرب عنها حتوالت ال�شارع العربي.
�صحيح �أن فكرة �إطالق املجلة ومراحل الإعداد لها كانت �س َّباقة على ما ت�شهده ال�ساحة
العربية اليوم ،غري �أن الأهداف التي ُر�سمت لها منذ البداية تلتقي مع نب�ض ال�شارع العربي،
وتعب عن تزايد احلاجة �إىل جعل �ش�ؤون �إدارة الدولة واملال العام من �أولويات اهتمام النخب
ِرّ
الفكرية والعلمية واملهنية يف جمتمعاتنا ،وبخا�ص ٍة �أن �أي م�سرية دميقراطية ،و�أي ممار�سة كف َية
وعادلة و�إن�سانية لل�سلطة العامة ،تبد�أ ببناء الدولة وم�ؤ�س�ساتها وبح�سن �إدارة املال العام ،وهذا
حتم ًا يرتبط بال�سيا�سات املعتمدة ،وب�آليات ا�ستقطاب وتطوير املهارات الب�شرية وتزويدها ما
يلزم لكي تغدو قادرة على مواجهة التحديات وا�ست�شراف التحوالت والتخطيط للم�ستقبل ،وهو
ما يعمل معهد با�سل فليحان املايل واالقت�صادي على حتقيقه.
يت�ساءل البع�ض عن معنى ال�ساد�سة وعن داللة هذه الت�سمية .ويف احلقيقة �أن قطاع العمل
البحثي� ،سواء على م�ستوى امل�ؤ�س�سات البحثية ومراكز الدرا�سات� ،أم على م�ستوى عمل الباحثني
واخلرباء الأفراد والأ�ساتذة اجلامعيني ،ي�ؤدي دور ًا مهم ًا يف �صنع القرار ،كونه ي�ساهم م�ساهمة
جدية وم�ؤثرة يف �إنتاج املعرفة ويف حتديد اخليارات ،وبالتايل يف و�ضع ال�سيا�سات العامة ،من هنا
ُيفرت�ض بهذا القطاع �أن ميثل ال�سلطة ال�ساد�سة ،بعد ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية
ك�سلطات رئي�سية يف �أي دولة حديثة ،وبعدما فر�ض الإعالم نف�سه ك�سلطة رابعة وفر�ض املجتمع
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افتتاحية
ِ

املدين نف�سه ك�سلطة خام�سة؛ فمجتمع املعرفة ،وبالتايل قطاع البحث والن�شر ومراكز الدرا�سات
والدوريات البحثية ،تفر�ض نف�سها ك�سلطة �ساد�سة يف �أي جمتمع .من هنا ُولدت ال�ساد�سة.

تهتم ال�ساد�سة �أ�سا�س ًا بطرح ومعاجلة الق�ضايا وامللفات ذات ال�صلة ،من قريب �أو بعيد،
باملال العام وبناء الدولة .وهذا اجلمع بني جمايل املال العام وبناء الدولة هو �أم ٌر تفر�ضه
الظروف املو�ضوعية ،نظر ًا �إىل ا�ستحالة �إمكان الف�صل بني الرت�شيد يف �إنفاق املال العام وبني
بناء وحتديث م�ؤ�س�سات الدولة و�أنظمتها عموم ًا.
تربز عدة �أ�سباب جوهرية لتخ�صي�ص جملة كهذه ،منها النق�ص الوا�ضح للدرا�سات
واحلوارات والأن�شطة املعنية بهذين املجالني يف لبنان والبلدان العربية .مع العلم �أن التخ�ص�ص
ال يعني االنقطاع كلي ًا عن املو�ضوعات والقطاعات الأخرى ،نظر ًا �إىل ا�ستحالة نفي التداخل
ال�سببي والعالئقي بني قطاعات ومو�ضوعات خمتلفة.
و�إذا كانت ال�ساد�سة �ستُعنى بالو�ضع اللبناين كدائرة اهتمام �أوىل على هذا ال�صعيد ،ف�إن
دائرة االهتمام الأو�سع �ستكون ق�ضايا املال العام وبناء الدولة يف البلدان العربية ،مع �ضرورة
�إلقاء ال�ضوء على جتارب عاملية �أي�ض ًا للإفادة منها �أو لفهم ت�أثريها ،الإيجابي �أو ال�سلبي ،يف
جتاربنا �أحيان ًا.
تطمح ال�ساد�سة �إىل ت�أ�سي�س �شبكة وا�سعة من العالقات مع باحثني و�أكادمييني وكتاب وخرباء
يف العلوم االجتماعية بوجه عام ويف االقت�صاد واملالية والإدارة والقانون بوجه خا�ص .وترحب
املجلة �أي�ض ًا بالباحثني ال�شبان وال�شابات ،املهتمني بن�شر �أعمالهم البحثية الراقية وبامل�ساهمة
وجد� .إىل جانب ترحيبها مب�ساهمات املهنيني املحرتفني
يف مناق�شة الق�ضايا العامة مبو�ضوعية ِ
والأكفاء ،الذين يعاي�شون امللفات وامل�شكالت املطروحة للبحث يف عملهم اليومي.
ومن خالل تغطية املجلة ق�ضايا املال العام والتحديث الإداري والقانوين وامل�ؤ�س�سي وغريها
من الق�ضايا ذات ال�صلة ،فهي ميكن �أن تلبي حاجة وتكون حمط اهتمام لكل من �صناع القرار
وال�سيا�سيني واالقت�صاديني والإداريني والقانونيني والباحثني والأكادمييني واخلرباء والطالب
ذوي ال�ش�أن ،الذين ميثلون جميع ًا �شريحة وا�سعة وم�ؤثرة يف الدولة واملجتمع.

يتناول العدد الأول هذا جمموعة مو�ضوعات� ،أولها مو�ضوع الأمالك العامة يف لبنان ،وهو
مو�ضوع يحمل الكثري من امل�شكالت التي رمبا ال تعرفها بلدان �أخرى ،وهي م�شكالت ال تتوقف عند
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لمياء المبيض بساط وفارس أبي صعب

�سوء �إدارة هذا القطاع وح�سب بل ميتد �إىل القدر الكبري من التعديات التي �أ�صابت هذا القطاع
يف لبنان يف ظل عقد ون�صف العقد من ال�سنني التي �شهد لبنان خاللها حروب ًا �أهلية ا�ستبيح
فيها كل �شيء مبا يف ذلك الأمالك العامة ،وبخا�صة الأمالك البحرية .وقد تطرقت املجلة
�ضم خم�س �أوراق �شارك يف �إعدادها نخبة من الباحثني
�إىل هذه امل�شكلة يف “املحور” ،الذي ّ
واخلرباء .ثم يتناول العدد درا�ستني منف�صلتني� ،إحداهما تعالج مو�ضوع الإطار القانوين ملكافحة
تبيي�ض الأموال يف لبنان ،والأخرى تعالج مو�ضوع عالقة النمو االقت�صادي بالتنمية املالية وفق
مقاربة مغايرة للمقاربة النيو-ليربالية ال�سائدة .ويقدم العدد �أي�ض ًا جمموعة �أبواب ر�صدية،
�أبرزها باب “م�ؤ�شرات لبنانية” ،الذي ير�صد تطور م�ؤ�شرات �أهم القطاعات املالية العامة �أو
االقت�صادية يف لبنان ،بحيث يعالج يف هذا العدد الزيادة التي ت�شهدها فاتورة الرواتب والأجور
يف القطاع العام يف لبنان؛ وباب “اجتاهات اقت�صادية عاملية” الذي حتاول املجلة من خالله
ر�صد �أهم التحوالت التي ي�شهدها االقت�صاد العاملي .وهو يتناول يف هذا العدد �أزمة ارتفاع �أ�سعار
املواد الغذائية يف العامل و�أ�سبابها والنتائج املحتملة لها؛ و�أخري ًا باب ت�شريعات الذي ير�صد �أهم
القوانني والت�شريعات ال�صادرة �أو م�شاريع القوانني املطروحة يف لبنان خالل ثالثة �أ�شهر ،ف�ض ًال
عن تقدمي مراجعات لبع�ض الكتب ال�صادرة حديث ًا.
نتمنى �أن تنجح هذه املجلة يف مد ج�سور التوا�صل والتحاور بني �أكرب عدد من الباحثني
إ�صالحها وحتديثها
واخلرباء و�صناع القرار والقراء من �أجل التفكري مع ًا يف ق�ضاي ًا وطنية � ُ
من م�س�ؤولية اجلميع.

ملياء املبي�ض ب�ساط
وفــار�س �أبي �صعب
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البعد القانوني لألمالك العامة في لبنان
إيلي معلوف
قاض في ديوان المحاسبة  -بيروت
ٍ

ظهرت �أهمية امللكية العامة منذ ن�ش�أة الدولة ،التي �سعت المتالك عقارات ت�ساعدها على تنفيذ
مهماتها ،ف�أ�ضفت حماية قانونية على �أمالكها معتمد ًة يف ذلك و�سائل تختلف عما اعتمدته يف امللكية
اخلا�صة بالأفراد.
�إال �أن القوانني الو�ضعية ملختلف الدول مل ت�ست ِو يف مقاربة وتنظيم الأمالك العقارية عموم ًا� ،أو يف
مدى ملكية الأفراد جزء ًا منها �أو يف عائداتها على الدولة �أو ماهية احلقوق عليها.
ال �شك يف �أن اعتناق �أحد النظامني الر�أ�سمايل �أو اال�شرتاكي هو �أهم �أ�سباب اختالف ت�شريعات
الدول املت�ضمنة قواعد امللكية العقارية فيها.
ويف لبنان ،املت�أثر بالنظام الر�أ�سمايل� ،أبرزت القوانني نوعني رئي�سني من �أمالك الدولة نتيجة
تخ�صي�ص ووجهة ا�ستعمال امللك ،وهما ملك الدولة العام وملك الدولة اخلا�ص ،ويتبع هذا التق�سيم
اختالف درجة احلماية لكل نوع منهما وطريقة حتديده و�إدارته.
لكل من النوعني ي�ستوجب الإحاطة بجميع القوانني املتعاقبة منذ ما قبل
�إن �إي�ضاح النطاق القانوين ٍ
االنتداب الفرن�سي ،لأن بع�ض �أحكام القوانني العثمانية التي كانت �سائدة يف حينه ال تزال تلقى تطبيق ًا
احتياطي ًا على احلاالت الراهنة ،وذلك ب�سبب الإحالة �إليها يف القوانني الو�ضعية كم�صادر قانونية تطبق
عند انتفاء تعار�ضها مع الأحكام احلالية امل�صاغة من قبل الدولة
�إن قاعدة عدم جواز الت�صرف بامللك
اللبنانية �أو املو�ضوعة يف ظل االنتداب الفرن�سي ،مع الإ�شارة �إىل �أن
العام ال تنفي �إمكان الرتخي�ص ببع�ض احلقوق عليه،
هذه الأخرية ،التي �صدرت بقرارات من املفو�ض ال�سامي الفرن�سي،
ولكن �شرط �أن يتم ذلك دون امل�سا�س بتخ�صي�ص
مت ّثل اجلزء الأ�سا�سي من الأحكام املرعية الإجراء يف هذا الإطار،
العقار لال�ستعمال العام
بدء ًا بالقرار رقم  s/144تاريخ  ( 1925/6/10الأمالك العامة)
والقرار رقم  275تاريخ �( 1926/5/25إدارة وبيع �أمالك الدولة اخل�صو�صية غري املنقولة) مرور ًا
بقانون امللكية العقارية ال�صادر بالقرار رقم  3339تاريخ  1930/11/12وبالقرارات رقم  186و188
و 189تاريخ .1926/3/15
وبذلك نلحظ �أن احلركة الت�شريعية اللبنانية يف هذا املو�ضوع قا�صرة على بع�ض الن�صو�ص و�أهمها
قانون الغابات ال�صادر بتاريخ .1949/1/7
ا�ستناد ًا اىل ما تقدم �سنعر�ض تباع ًا الأطر القانونية ابتدا ًء بالقوانني العثمانية و�صو ًال �إىل القوانني
الو�ضعية ،م�شريين باقت�ضاب �إىل بع�ض �إ�شكاليات هذه الن�صو�ص.
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�أو ًال :القوانني العثمانية
تلقى بع�ض قواعد هذه القوانني تطبيق ًا ر�سمي ًا – كما ذكرنا  -عند انتفاء الن�ص الو�ضعي ،وهي
مت ّثل �أي�ض ًا و�سيلة لفهم وتف�سري بع�ض الغمو�ض يف القوانني الو�ضعية ،وذلك �سند ًا �إىل املادة  270من
قانون امللكية العقارية التي تن�ص على �أنه:
“ ...اعتبار ًا من التاريخ الذي ي�صبح فيه هذا القرار نافذ ًا ،يبطل مفعول القوانني والإرادات
ال�سنية والأنظمة وقرارات املفو�ض ال�سامي والقرارات املحلية ،وعلى اخل�صو�ص �أحكام القانون
العقاري ،و�أحكام املجلة ،و�سائر القوانني التابعة ،يف كل امل�سائل املن�صو�ص عنها بهذا القرار”.
وا�ستناد ًا �إىل هذه املادة و�إىل املادة  1106من قانون املوجبات والعقود �ألغيت الأحكام التي ال تتفق
مع القوانني احلالية.
من متحي�ص القوانني العثمانية ال تظهر التفرقة ب�صورة وا�ضحة بني امللك العام وامللك اخلا�ص
وفق ًا ملا هو متعارف عليه حالي ًا� ،إمنا يظهر �أن ال�سلطنة العثمانية كانت ت�ضفي حماية على الأمالك
العامة وت�سميها الأرا�ضي املرتوكة� ،أي التي يرتك للأهايل ا�ستعمالها دون احلد من حقوق الآخرين
(املادة  1271من جملة الأحكام العدلية).

.
.

ق�سم قانون الأرا�ضي العثماين ال�صادر �سنة  1274هـ (نحو 1857م) الأرا�ضي املرتوكة �إىل فئتني:
وقد ّ
الأرا�ضي املرتوكة املحمية ،وهي املباحة لكل النا�س ا�ستعما ًال عام ًا ،كالطرق وال�ساحات العامة
و�أماكن العبادة.
الأرا�ضي املرتوكة املرفقة ،وهي خم�ص�صة ال�ستعمال جمموعة معينة من الأهايل كعموم �أهايل
قرية معينة ،وهي الأحرا�ش واملراعي والبيادر والطرقات اخلا�صة.

ت�أثر ًا بهذه الأحكام ظلت عبارات عثمانية تظهر يف ال�سجل العقاري كنوع �شرعي للملك �أو كت�سمية
ملنطقة معينة مثل “البلطة لق” �أو “جفتلك”.

ثانياً :القرار رقم  s/144تاريخ ( 1925/6/10الأمالك العامة)
 -1تعريف الأمالك العامة وقوامها
مت ّيز القرار  1925/144بو�ضع تعريف للأمالك العامة لتمييزها عن الأمالك اخلا�صة معتمد ًا
على معيار تخ�صي�ص الأموال بح�سب طبيعتها ال�ستعمال اجلميع �أو ال�ستعمال م�صلحة عمومية ،وم�ضفي ًا
عليها حماية متثلت بعدم �إمكان بيعها �أو اكت�ساب ملكيتها مبرور الزمن.
بعد ذلك عدّد القانون من الأمالك العامة ما يلي:

.
.

�شاطئ البحر حتى �أبعد م�سافة ي�صل �إليها املوج يف ال�شتاء و�شطوط الرمل واحل�صى.
الغدران والبحريات املاحلة املت�صلة ر�أ�س ًا بالبحر.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

جماري املياه من �أي نوع كانت �ضمن حدودها املعينة بخط ارتفاع مياهها اجلارية يف حالة
امتالئها قبل في�ضانها.
املياه اجلارية حتت الأر�ض والينابيع من �أي نوع كانت.
كامل �ضفاف جماري املياه� ،أي القطعة من الأر�ض الكائنة على طول جماريها والتي متكن من
ال�سهر عليها وتنظيفها واملحافظة عليها.
البحريات والغدران والبحرات �ضمن حدودها املعينة مبوجب م�ستوى �أعلى ما ت�صل �إليه املياه
قبل في�ضانها.
ال�شالالت ال�صاحلة لتوليد قوة حمركة.
�أقنية املالحة وطرقاتها التي ت�سحب منها املراكب يف جمراها و�أقنية الري والتجفيف والتقطري
وكامل �ضفافها وقناطر املاء حني تكون تلك القناطر من�ش�أة للم�صلحة العمومية وكذلك توابع
هذه الإن�شاءات.
ال�سدود البحرية �أو النهرية والأ�سالك التلغرافية على ال�شواطئ (ال�سيمافور) و�إن�شاءات التنوير
�أو العالمات البحرية وتوابعها.
اخلطوط التلغرافية والتلفونية وتوابعها التي ت�ستثمرها م�صلحة عمومية.
�إن�شاءات التح�صني واملراكز احلربية �أو املراكز الع�سكرية.
الطرقات وال�شوارع واملمار واخلطوط وو�سائل املوا�صالت.
ال�سكك احلديد والرتامواي وتوابعها.
املرافئ والفر�ض البحرية واخللجان.
الإن�شاءات امل�شيدة للمنفعة العمومية وال�ستخدام القوى املائية ونقل القوة الكهربائية.

 -2حتديد امللك العام

�أورد القانون �أحكام ًا خا�صة بتحديد امللك العام ،فذكر �أنها بلدية �أو وطنية بح�سب تخ�صي�صها
للمنفعة البلدية �أو الوطنية ،ثم �أ�ضاف �آلية ت�أليف اللجنة اخلا�صة بالتحديد و�سري العمل لديها و�سبل
�إ�شهار قرار التحديد وتثبيته.

ال�سمة الأ�سا�سية التي تك�سب امللك
�صفته العامة هي التخ�صي�ص واال�ستعمال
اجلدير بالذكر �أن �أعمال التحديد والتحرير وقواعد القيد يف ال�سجل العقاري
الفعلي للمنفعة العامة ،وبزوال هذا حمددة يف القرارات رقم  186و 188و 189تاريخ  1926/3/15وتعديالتها،
التخ�صي�ص تنتفي ال�صفة العامة ومبقت�ضاها عند �ضم العقار �إىل امللك العام تلغى �صحيفته العقارية.
 -3الت�صرفات اجلائزة على امللك العام

�إن قاعدة عدم جواز الت�صرف بامللك العام ال تنفي �إمكان الرتخي�ص ببع�ض احلقوق عليه ،ولكن
�شرط �أن يتم ذلك دون امل�سا�س بتخ�صي�ص العقار لال�ستعمال العام ،ومن ذلك ما �أق ّره القرار رقم
 1925/144يف املادة  14لناحية �إمكان الرتخي�ص “ب�صفة م�ؤقتة قابلة للإلغاء ومقابل ر�سم ما ب�إ�شغال
قطعة من الأمالك العمومية �إ�شغا ًال �شخ�صي ًا مانع ًا وال �س ّيما �إذا كانت امل�س�ألة تتعلق مب�شروع ما.
ُي َعد امل�شروع امتياز ًا �إذا كان ُمن�ش�أً كم�صلحة عمومية؛ و�أما الإجازة بالإ�شغال امل�ؤقت فال تكون
مل�صلحة عمومية.
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يعطى االمتياز �أو الإجازة بالإ�شغال امل�ؤقت على الأمالك العمومية ب�شرط املحافظة على
حقوق الآخرين”.

 -4املالحظات

تثري هذه الن�صو�ص القانونية املالحظات التالية:

مل تت�ضح ب�صورة جلية ومانعة للب�س فوا�صل التفرقة بني امللك العام وامللك اخلا�ص .ومن
الإ�شكاليات غري املعاجلة طبيع ُة العقارات املخ�ص�صة فعلي ًا لال�ستعمال العام من دون �صدور قرار
�إداري بهذا املعنى� ،أو وجود �صحيفة عقارية لعقار معني م�شار ًا فيها �إىل �أنه ملك خا�ص يف حني �أنه يف
الواقع م�ستعمل كطريق �أو �ساحة� ،أي ملك عام...
يف هذا الإطار نرى �أن ال�سمة الأ�سا�سية التي تك�سب امللك �صفته العامة
هي التخ�صي�ص واال�ستعمال الفعلي للمنفعة العامة ،وبزوال هذا التخ�صي�ص
تنتفي ال�صفة العامة ،و�إذا كان انتهاء التخ�صي�ص ح�صل واقعي ًا ف�إن قرار
الإ�سقاط لي�س له مفعول �إن�شائي بل �إعالن حلالة تكونت من دونه (ر�أي ديوان
املحا�سبة اال�ست�شاري رقم  2001/34تاريخ .)2001/3/23

على عك�س الت�صرف بالأمالك العامة،
تت�صرف الدولة مبلكها اخلا�ص ت�صرف
الأ�شخا�ص العاديني مبلكهم اخلا�ص

قد حتتوي بع�ض ال�صحف العقارية معلومات تت�سم بعدم الدقة لناحية النوع ال�شرعي للملك� ،أو
لناحية عدم مواكبتها تغيري ًا حدث يف �صفات العقار وخ�صائ�صه وتخ�صي�صه.

ثالثاً :القرار رقم  275تاريخ 1926/5/25
(�إدارة وبيع �أمالك الدولة اخل�صو�صية غري املنقولة)
 -1تعريف امللك اخلا�ص
مل يعرف القرار رقم  1926/275امللك اخلا�ص بل حدّد م�شتمالته كما يلي:
“ت�شتمل الأمالك اخل�صو�صية غري املنقولة العائدة للدولة على العقارات املبنية وغري املبنية
واحلقوق العينية غري املنقولة التي تخ�ص الدولة مبوجب ال�شرائع والقرارات والقوانني النافذة� ،سواء
�أكانت حتت ت�صرفها الفعلي �أو حتت ت�صرف �أ�شخا�ص �آخرين”.
ت�شتمل هذه الأمالك اخل�صو�صية بوجه خا�ص على ما ي�أتي:

.
.
.
.
.

الأرا�ضي الأمريية التي تكون رقبة امللك فيها عائدة للدولة.
الأرا�ضي املرتوكة التي تدعى مرفقة (الأرا�ضي املو�ضوعة حتت ت�صرف جماعات).
العقارات امل�سجلة حتى هذا النهار يف �سجالت املحلوالت (الأمالك ال�شاغرة ومن دون �صاحب �أو
التي ال وارث لها).
الأمالك املقيدة با�سم اخلزينة يف �سجالت الإدارات العمومية.
الأمالك املدورة (الأمالك املحجوزة من قبل اخلزينة).
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.
.
.
.
.
.

الأمالك املقيدة يف �سجالت دائرة �أمالك الدولة.
العقارات التي ثبت �أنها للدولة بعد �إجراء عمليات التعريف والتحديد.
الأمالك التي ت�شرتيها الدولة وال تكون داخلة يف الأمالك العمومية.
القطع املرتوكة من الأمالك العمومية.
العقارات املت�أتية من تركات �شاغرة ومن تركات ال وريث لها والأمالك املت�أتية من �إهمال زراعتها
والتي يتحقق قانون ًا �شغورها �أو عدم وجود وريث لها.
الأرا�ضي اخلالية والأحراج والغابات واجلبال غري املزروعة ،وباجلملة جميع الأمالك غري املنقولة
التي ت�شملها يف قانون الأرا�ضي لفظة “الأرا�ضي املوات” ،ب�شرط االحتفاظ باحلقوق العينية �أو
حقوق اال�ستعمال التي اكت�سبها الأفراد وفق ًا لل�شرائع والقوانني النافذة.

 -2حتديد الأمالك و�إدارتها
تقوم جلنة الإح�صاء والتحديد ب�أعمال معرفة �أمالك الدولة وفق ًا لأحكام قرار الإح�صاء والتحديد
وتبع ًا لأ�صول ت�ضمن العلنية والن�شر .ويف النتيجة تُو�ضع حما�ضر وخرائط وتق ّيد احلقوق يف ال�صحائف
العقارية على خالف الأمالك العامة.
وت�سند �إدارة هذه الأمالك �إىل املديرية العامة لل�ش�ؤون العقارية التي متثل الأمالك يف جميع
الدعاوى والت�صرفات.

 -3الت�صرفات اجلائزة على �أمالك الدولة اخلا�صة
على عك�س الت�صرف بالأمالك العامة ،تت�صرف الدولة مبلكها اخلا�ص ت�صرف الأ�شخا�ص
العاديني مبلكهم اخلا�ص.
أرا�ض غري زراعية تباع
أرا�ض زراعية تباع وت�ؤجر و�إىل � ٍ
ق�سم القانون هذه الأمالك اىل � ٍ
نتيجة ذلك ّ
وت�ؤجر بوجه خا�ص باملزايدة العمومية وبعد تخمني ت�ضعه جلنة خرباء خا�صة.
�أما ف�ضالت الأمالك العامة فهي تباع بالرتا�ضي مبدئي ًا �سند ًا �إىل املادة  80من القرار 1926/275
التي جاء فيها ما يلي:
“�إن الطرقات وامل�سالك امللغاة �أو �أق�سامها وف�ضالت العقارات غري ال�صاحلة لال�ستعمال �إال بعد
�ضمها �إىل عقارات مال�صقة والأقنية امللغاة وف�ضالتها تباع بالرتا�ضي من �أ�صحاب العقارات املال�صقة
ب�سعر حتدده جلنة خرباء ،ويف حال متنعهم عن ال�شراء بال�سعر املقرر يجري بيعها بطريقة املزايدة
العلنية فيما بني �أ�صحاب العقارات املال�صقة� ،أو يجري التنازل عنها باملقاي�ضة لأ�صحاب العقارات
التي تفتح فيها �أق�سام من الطرقات �أو امل�سالك اجلديدة”.
�إن هذه العقارات تكون غري �صاحلة لال�ستثمار بحد ذاتها فيكون بيعها بالرتا�ضي لتحقيق ا�ستعمال
العقار بعد �ضمه �إىل عقار جماور.
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 -4املالحظات

على هذه الن�صو�ص تثار املالحظات التالية:

.
.
.
.
.

.
.

�إن تق�سيم الأر�ض بني زراعية وغري زراعية لي�س وا�ضح ًا� ،إذ ال يكفي القول �إن العقارات تقع �ضمن
أرا�ض �ضمن القرى لغر�ض
املدن لال�ستنتاج �أنها غري زراعية� ،إذ قد يحدث العك�س ،وقد ت�ستثمر � ٍ
�صناعي �أو جتاري �أو �سكني...
�إن تق�سيم الأر�ض على �أ�سا�س ا�ستثمارات �ضئيلة ومتو�سطة وكبرية يحتاج �إىل و�ضع معايري �أكرث
دقة ملا يف ذلك من �أثر يف طريقة البيع والت�أجري.
مل تت�ضح الأحكام التي ترعى �أمالك البلديات وامل�ؤ�س�سات العامة� ،إذ ر�أى ديوان املحا�سبة وجوب
تطبيق القرار رقم  1926/275على هذه الأمالك (ر�أي ديوان املحا�سبة اال�ست�شاري رقم  13تاريخ
.)1983/2/15
�إن مو�ضوع الف�ضالت امل�سقطة �إىل امللك اخلا�ص بق�صد البيع �شابته م�شاكل كثرية جلهة التخمني
والأ�سعار ومدى �صحة خيار البيع �أو اال�ستعا�ضة منه باال�ستعمال العام لغايات بيئية وغريها ،وذلك يف
�ضوء العدد الكبري من العقارات التي يتم بيعها ،وبخا�صة يف املدن ،بحيث ت�ضيق عقارات الدولة...
ويف مو�ضوع الف�ضالت �أي�ض ًاُ ،طرحت م�شكالت غري معاجلة قانون ًا لناحية قب�ض ت�أمينات عن
عقارات من دون �إمتام البيع ومرور زمن انعدمت معه قيمة الت�أمني نتيجة انخفا�ض قيمة النقد
الوطني ،ثم جاء �أ�صحاب الت�أمينات �أو ورثتهم طالبني نقل ملكية العقارات وت�سجيلها على ا�سمهم،
فوقفت الإدارة حائرة يف اتخاذ املوقف املنا�سب :فهل حت�سب الت�أمني ثمن ًا للعقار وهو مبئات
اللريات� ،أم تطلب دفع الثمن جمدد ًا؟
اكت�شاف تواط�ؤ بني العار�ضني عند �إجراء مزايدات علنية ،الأمر الذي ي�ستوجب الن�ص على تدابري
�إق�صاء وعقوبات �أخرى يف حقهم.
عدم معاجلة �إمكان تخ�صي�ص عقار مل�صلحة جمعيات وهيئات ال تتوخى الربح ،الأمر الذي
ي�ض ّيع فر�صة املنفعة التي ميكن �أن تنفذها اجلمعيات يف �أمالك تخ�ص�صها لها الدولة� .إن
هذا الأمر عاجله االجتهاد جميز ًا التخ�صي�ص ،مع �ضوابط تكفل عدم �سوء اال�ستعمال (ر�أي
هيئة الت�شريع واال�ست�شارات رقم  1992/335ور�أي ديوان املحا�سبة اال�ست�شاري رقم 2000/92
تاريخ .)2000/8/30

رابعاً :الأحكام القانونية الأخرى املتفرقة
�إىل جانب الأحكام الأ�سا�سية املذكورة �أعاله وردت �أحكام يف قوانني �أخرى ذات عالقة ب�أمالك
الدولة من دون �أن تخت�ص بها فقط ،ومن هذه الأحكام:

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

.

ع ّرف هذا القانون العقارات و�أ�شار �إىل �أنواع الأمالك وفق ما يلي:
العقارات املرتوكة املرفقة هي العقارات التي تخ�ص الدولة ويكون عليها لإحدى اجلماعات حق
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.
.
.

ا�ستعمال حمدد ٌة ميزاتُه ومداه بالعادات املحلية �أو بالأنظمة الإدارية.
ً
العقارات املرتوكة املحمية هي العقارات التي تخ�ص الدولة �أو البلديات وتكون جزءا من
الأمالك العامة.
العقارات اخلالية املباحة �أو الأرا�ضي املوات هي الأرا�ضي الأمريية التي تخ�ص الدولة� ،إال �أنها مل
يجر التعرف �إليها �أو حتديدها في�صبح ملن ي�شغلها �أو ًال ،مبوجب رخ�صة من الدولة ،حق �أف�ضلية
فيها �ضمن ال�شروط املعينة يف �أنظمة �أمالك الدولة.
�إن الأرا�ضي املكت�سبة من البحر والبحريات والغدران وامل�ستنقعات من دون ترخي�ص �سابق
ملكت�شفها ،تكون من �أمالك الدولة اخلا�صة.
وبعد ذلك �أفرد هذا القانون حماية خا�صة للأمالك العامة وفق ما يلي:

.
.
.

ال ي�سري مرور الزمن على احلقوق العقارية وال تكت�سب ملكيتها بو�ضع اليد �إذا كانت تتعلق
بالأمالك العائدة للدولة والبلديات وبامل�شاعات التي متلكها القرى ملكية جماعية.
على املحاكم الناظرة يف ق�ضايا امللكية العقارية �أن تُدخل عفو ًا املديرية العامة لل�ش�ؤون العقارية
والبلديات املعنية طرف ًا يف كل دعوى �أو طلب �إثبات حق ملكية ُي َد َّعى به �سند ًا �إىل و�ضع اليد.
ال يكت�سب مبرور الزمن حق على العقارات املرتوكة واملحمية واملرفقة.

 -2قانون الغابات تاريخ 1949 /1 /7

.
.
.
.

وق�سمها اىل �أربعة �أنواع:
ع ّرف هذا القانون الغابات ّ
الغابات التي هي ملك الدولة.
الغابات التي هي ملك الدولة وعليها حقوق انتفاع للقرى.
الغابات التي هي ملك البلديات والقرى.
الغابات اململوكة للأفراد.

وا�ستناد ًا �إىل هذا القانون تناط بوزارة الزراعة �إدارة وحماية غابات الدولة وبيع حا�صالتها
باملزاد العلني ،وقد تقرر حماية الغابات عرب منع امل�س بها �أو قطع الأ�شجار ...حتت طائلة تطبيق
عقوبات معينة .واملالحظ يف هذا الإطار عدم تكوين هذه احلماية رادع ًا للمخالفني على الرغم من
تعديلها عام  2000باجتاه زيادة الغرامات وت�شديد اجلزاءات.

 -3نظام �إ�شغال الأمالك العامة البحرية (مر�سوم رقم  4810تاريخ )1966/6/24

�إن امللك العام واخلا�ص العائد للدولة هو يف الأ�سا�س
خم�ص�ص خلدمة ال�شعب بطريقة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة .لذلك يجب �أن حتر�ص القوانني على ت�أمني
هذه املنفعة بحيث حتمي امللك من تفرد البع�ض فيه �أو
�إعطائه دون مقابل موا ٍز ي�ؤمن امل�صلحة العامة
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ت�ستدعي الأمالك البحرية تنظيم ًا خا�ص ًا لرتتيب
و�ضعها الراهن .وهي يجري تنظيمها حالي ًا وفق هذا
املر�سوم ،الذي يوجب �أن تبقى الأمالك العامة البحرية
با�ستعمال العموم وال ُيكت�سب عليها ملنفعة �أحد �أي حق
يخول �إقفالها مل�صلحة خا�صة.

البعد القانوني لألمالك العامة في لبنان

�أما ال�سماح بتخ�صي�ص جزء من ال�شاطئ ال�ستعمال �أفراد �أو جمموعات وح�صر هذا االنتفاع بهم
دون �سواهم ،يكون عم ًال ا�ستثنائي ًا ميكن تطبيقه يف حاالت خا�صة تخ�ضع للأ�س�س التي حتافظ على
الغاية من امللك العام.

خام�ساً :خال�صة ومقرتحات
�إن امللك العام واخلا�ص العائد للدولة هو يف الأ�سا�س خم�ص�ص خلدمة ال�شعب بطريقة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة .لذلك يجب �أن حتر�ص القوانني على ت�أمني هذه املنفعة بحيث حتمي امللك من تفرد
البع�ض فيه �أو �إعطائه دون مقابل موازٍ ي�ؤمن امل�صلحة العامة.
يف �ضوء هذا املبد�أ نرى من الناحية القانونية �أنه يقت�ضي القيام مبا يلي:

.
.
.
.

�إي�ضاح الفوارق بني امللك العام وامللك اخلا�ص بالن�سبة �إىل العقارات التي تلتب�س فيها احلدود
الفا�صلة ،وا�ستتباع ذلك ب�إفراد �أحكام �أكرث تف�صي ًال ت�ؤمن اال�ستثمار الأجدى للملك اخلا�ص والعام.
فر�ض حتديث ال�صحائف العقارية للتعبري �أكرث عن واقع العقارات.
و�ضع �آليات قانونية وا�ضحة و�صارمة ل�ضبط املخالفات وقمعها ومعاقبة املخالفني.
�إتاحة ا�ستعمال العقارات العامة املخ�ص�صة للجميع دون قيود �أو حدود حتولها �إىل �أمالك
خا�صة ،وح�صر املوانع ب�ضرورة احلفاظ على الأماكن العامة وحمايتها من التلوث وما ينتق�ص
من قيمتها.

�إن القوانني احلالية تت�سم بالقِدَ م وعدم جماراة التطور ،الأمر الذي ي�ستدعي حتديثها و�صوغها
على �أ�س�س جتمع الأحكام املختلفة وتزيل اللب�س والثغر املوجودة.
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التعديات على األمالك العامة البحرية في لبنان:
ّ
الحل
اإلشكالية وسبل
إيلي ّ
خطار
محام في االستئناف – بيروت
ٍ

 -1واقع الأمالك العامة البحرية
مل تكن م�شكلة الأمالك البحرية العمومية يوم ًا نق�ص ًا يف الت�شريع ،ذلك �أن القرار رقم �/144س
تاريخ  ،1925/6/10ال�صادر عن املفو�ض ال�سامي الفرن�سي اجلرنال �س ّراي ،نظم �إ�شغال الأمالك
العمومية البحرية وا�ضع ًا الأ�س�س املبدئية الالزمة لذلك ،ثم تلته عدة مرا�سيم ،ف�ض ًال عن م�شاريع
قوانني خمتلفة؛ لكن امل�شكلة كانت دوم ًا تتمثل بعدم تنفيذ القوانني.
لي�ست م�شكلة الأمالك العمومية البحرية وليدة ال�ساعة ،بل بد�أت �إ ّبان احلرب اللبنانية وا�ستمرت
با�ستمرارها .وتنوعت الإ�شغاالت بني قانونية وغري قانونية؛ وعبث ًا حاولت احلكومات املتعاقبة بعد انتهاء
تف�ض يف نهاية املطاف �إىل
احلرب �إيجاد ح ّل لهذه الق�ضية ،فكرثت االقرتاحات وامل�شاريع ،ولكنها مل ِ
ح ّل جذري لأكرث من �سبب.
بد�أ الأمر ب�أن ُ�سمح �أو ًال لبع�ض امل�سابح ب�أن ت�شغل �أمالك ًا بحرية ملدة ق�صرية ال تتعدى ال�سنة ،قابلة
للإلغاء دون �أي تعوي�ض ،مع حتميل �صاحب الرتخي�ص �أعباء �إعادة املكان �إىل طبيعته ،وذلك منذ والدة
لبنان الكبري.
غري �أنّ التعديات ال تقت�صر على الأمالك العمومية البحرية ،فهي قدمية العهد وت�شمل
الأمالك العمومية كلها ،و�إذا نظرنا �إىل ال�سواقي والأنهار والغدران نرى �أن معظمها منتهك ،و�أن
املقاهي م�شادة على �ضفافها يف حني �أن القانون ين�ص على �أنّ
حني يق�ضي ترخي�ص ما ب�إ�شغال �أمالك عامة
كل جماري املياه الطبيعية ت�ضاف �إليها �ستة �أمتار من كل �ضفة
بهدف جني املال بوا�سطتها يكون قد ّ
مت التمييز بني
ً من الأنهار وال�سواقي والغدران يف �أعلى من�سوب لها هي ملك
مواطن و�آخر وخمالفة املبادئ الد�ستورية ،ا�ستنادا
عام وي�س ّمى بالفرن�سية � Le chemin des douaniersأي معرب
�إىل الطابع العام للأمالك البحرية الذي يجعلها
خفراء اجلمارك(.)1

يف خدمة ا�ستعمال العموم

قبل الأربعينيات عرفت منطقتا عني املري�سة وميناء احل�صن
يف بريوت وجونية ال�شري ما ي�سمى احلمامات ومنها حمام اجلمل ،وحمام الأوندين (للن�ساء) ،وال�سان
جورج ،واحلمام الفرن�سي ،و�سبورتينغ كلوب ،ولونغ بيت�ش ،والبريوتي ،والالغون.
ويف �أواخر الأربعينيات وبداية اخلم�سينيات اهتم الفرن�سيون ولفيف من اللبنانيني بهذا املو�ضوع

( )1ح�سني حمية“ ،الأمالك البحرية واحليتان ”،الأفكار ،العدد  22( 901ت�شرين الثاين /نوفمرب .)1999
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الذي ما لبث �أن تطور عددي ًا مع الأيام ،ف�أقيم على �شاطئ اجلناح عدد من امل�سابح ،منها :الكوت
دازور ،وال�سان �سيمون ،وال�سان مي�شال ،والريفيريا ،والأكابولكو ،وكازينو بالج خلدة ،وبيت�ش كلوب،
حيث و ّفرت ال�شاليهات اخلا�صة بامل�سابح التي ت�ؤجر للمو�سم واملقت�صرة على اال�ستعمال اليومي من
املواطنني ،ومنت معها م�صالح متممة كت�أجري احل�سكات والقوارب وت�أجري املايوهات والدواليب
للمبتدئني يف ال�سباحة.
وكذلك �أقيمت ال�شاليهات اخلا�صة للأفراد النافذين
والقادرين يف املنطقة .وما �أن �أن�شىء م�سبح الريفيريا،
وبالتايل الأكابولكو وال�ساندرز ،حتى بد�أت املدار�س تن�شط يف
�أخذ التالمذة �إىل �شواطئ البحر ،وبذلك �أ�صبحت امل�سابح
تتنامى وتتناف�س يف ما بينها وب�صورة خا�صة يف بريوت
وجنوب بريوت وخلدة وجونية.

�إن الأمالك العمومية البحرية هي جزء من
املال العام للدولة وتخ�ضع للقوانني املتعلقة بالأمالك
العامة ،يف ما مل يرد ن�ص خا�ص عليه ،وهي معدة
للمنفعة العامة وا�ستعمال اجلمهور

ومع بداية ال�ستينيات ن�ش�أت م�شاريع �سياحية �أخرى ،منها :الهوليداي بيت�ش ،وطربجا بيت�ش،
وكورال بيت�ش ،وليبانون بيت�ش .وا�ستمرت هذه الثورة ال�سياحية يف الت�ألق واالزدهار �إىل �أن �أرخت
احلرب بثقلها على ال�ساحة اللبنانية.
ويف ال�سبعينيات والثمانينيات بد�أت امل�شاريع تظهر وتزدهر �شمال نهر الكلب حتى جبيل ،وما لبثت
�أن �أخذت منذ �أواخر الثمانينيات يف التمدد من البرتون حتى طرابل�س ،لتلبية احلاجة املا�سة �إىل مكان
�آمن بعيد ًا من خطوط التما�س وا�ستجابة للتغيري الدميغرايف احلا�صل ،الأمر الذي عزّز قيمة الأرا�ضي
املجاورة لتلك امل�شاريع يف املناطق كافة.
وكانت تلك املرحلة قد �شهدت �إ�صدار عدد من القرارات والرتاخي�ص �أجازت �إ�شغال الأمالك
البحرية ،الأمر الذي �أدى �إىل تزايد حجم املن�ش�آت والتعديات على تلك الأمالك(.)2
�أما عدم قانونية هذه الرتاخي�ص فيكمن يف كونها خمالفة لأحكام القرار رقم  ،25/144وال �س ّيما
املادة  16منه ،التي تن�ص على وجوب �إعطاء �إجازات الإ�شغال بقرار من رئي�س الدولة.
الق�ضية �إذ ًا بد�أت قبل عام  ،1975لكنها ما لبثت �أن انفجرت ات�ساع ًا و�شمو ًال �إ ّبان احلرب ،على
قاعدة خمالفة القوانني املرعية الإجراء ،ال على قاعدة غياب الأنظمة والقوانني .وقد امتدت �أل�سنة
ال�صخور والردميات �أمتار ًا و�أمتار ًا على طول ال�شاطئ فقطعت �أو�صاله ،حتى زاد مقدار النفقات على
بناء وا�ستثمار املن�ش�آت البحرية غري املرخ�ص لها على  200مليون دوالر(.)3
�إن خم�سة ع�شر عام ًا من غياب �سلطة القانون كانت كافية النح�سار طول ال�شاطئ اللبناين من
نحو  220كلم �إىل ما ال يزيد على  40كلم .وبعد اتفاق الطائف ،برز مو�ضوع الأمالك العمومية البحرية
جمدد ًا ،وكلف الرئي�س �سليم احل�ص جلنة لو�ضع درا�سة متهد لإ�صدار مر�سوم يعالج املخالفات ويو�ضح
�أ�س�س �إ�شغال الأمالك العمومية البحرية؛ ف�صدر يف � 20آب� /أغ�سط�س  1990القانون رقم  14الذي
( )2هدى احل�سيني“ ،الأمالك العامة البحرية :هل يباع ال�شاطىء بثمن بخ�س ؟” ال�شراع ،العدد � 10( 881أيار /مايو .)1999
( )3بول مارودي�س“ ،الذين خالفوا والذين مل يخالفوا ”،الأفكار ،العدد � 4( 1020آذار /مار�س .)2002
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إيلي ّ
خطار

�أبطل جميع الرتاخي�ص املخالفة للقانون ال�صادرة عن وزارء الأ�شغال ال�سابقني� ،إذ ن�صت املادة  30منه
على �أنه “تعترب باطلة بطالن ًا مطلق ًا ،ويحظر على �أي جهة ترتيب �أي �أثر قانوين عليها ،جميع الأعمال
والت�صرفات والتدابري احلا�صلة خالف ًا للقواعد والأ�صول املقت�ضاة قانون ًا ،ويف �صورة خا�صة �إ�شغال
الأمالك العمومية البحرية احلا�صلة من دون ا�ست�صدار مرا�سيم جتيزها وال يرتتب لل�شاغل الفعلي يف
�صورة غري قانونية �أي حق مكت�سب مهما كانت مدة �إ�شغاله”.

�إن �أي قانون يتعلق بتنظيم �أو ا�ستثمار الأمالك
العمومية البحرية يجب �أن يت ّم و�ضعه بطريقة حتفظ
وت�صون الأبعاد املتعددة لل�شاطئ اللبناين تراثياً
وطبيعياً وثقافياً وبيئياً ،كما عليه مراعاة وحماية
الوظيفة االجتماعية وال�سياحية لل�شاطئ

يف �أواخر عام  ،1990ت�سلمت الدولة زمام الأمور ،ولكنها
�أغفلت عن �إيالء مو�ضوع الأمالك العمومية البحرية القدر
الكايف من االهتمام ،ال بل ا�ستمرت مبنح الرتاخي�ص دون
اال�ستناد �إىل خطة وا�ضحة �أو ر�ؤية م�ستقبلية متكاملة لواقع
الأمالك العمومية ت�ضع حد ًا للنزف احلا�صل.

�إزاء هذا الواقع ،بلغت امل�ساحة املرخ�ص لها خالل الفرتة  2001-1990نحو  436601م 2من
الأرا�ضي و 296019م 2من امل�سطح املائي .وال يزال واقع الأمالك العمومية البحرية لغاية تاريخه على
حاله ،بانتظار �صدور قانون �شامل يعالج جميع امل�شكالت املرتبطة بهذه الأمالك.

 -2الر�سوم املرتتبة على هذه الإ�شغاالت
مل تكن عادلة املعايري املعتمدة يف املر�سوم رقم  92/2522املتعلق ب�أ�س�س حتديد الر�سوم ال�سنوية
املرتتبة على الرتاخي�ص وبالتايل ف ّوتت على الدولة عائدات وفرية:
على �سبيل املثال� ،إذا ّمت �إعطاء ترخي�ص ب�إ�شغال م�ساحة  2000م 2من الأمالك البحرية يف منطقة
“اجلناح” لإقامة جممع �سياحي ف�إن ر�سم الإ�شغال وفق املر�سوم املذكور يبلغ التايل:
 2000م� 1250 x 2ألف ًا  0.75 xيف املئة =  18مليون ًا و� 750ألف لرية لبنانية.
يف حني �أن قيمة هذه الأر�ض تبع ًا لتخمني الدولة تبلغ  2.5مليار لرية .وهذا يعني �أن املبلغ املدفوع
ميثل فائدة �سنوية بن�سبة  0.78يف املئة من قيمة الأر�ض امل�شغولة.
�أما يف حال اعتماد ن�سبة مئوية مبعدل  6يف املئة ،على الأقل بالن�سبة �إىل امل�ؤ�س�سات واملجمعات
ال�سياحية وامل�سابح امل�ستثمرة مو�سمي ًا ولال�ستعمال اخلا�ص وفق ما جاء تق�سيمه مبوجب املادة الأوىل
من املر�سوم رقم  ،92/2522وهي الن�سبة القانونية الدنيا للإيجار وفق العرف املعتمد لدى الدولة ،ف�إن
الر�سوم املجباة �ستفوق الـ 25مليار لرية لبنانية .مث ًال� ،إن عائدات �إ�شغال  2000م 2من الأمالك البحرية
يف منطقة اجلناح يجب �أن ت�صل �إىل  150مليون لرية ولي�س �إىل  18.7مليون لرية وذلك ،وفق ًا ملا يلي:
 2000م� 1250 x 2ألف ًا  6 xيف املئة =  150مليون لرية لبنانية بد ًال من 18مليون ًا و� 750ألف
لرية لبنانية ،وهذا رقم مقبول ن�سبة �إىل قيمة الأر�ض وفق تخمني الدولة البالغ مليارين و 500مليون
لرية لبنانية(.)4
( )4الدولية للمعلومات ،حول لبنان  :2الأمالك البحرية .2003
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 -3يف اخللفيات واملربرات الواجبة لأي م�شروع ح ّل
�أ  -ال�شاطئ اللبناين :ثروة متعددة الأبعاد
ميتاز ال�شاطئ اللبناين الذي يبلغ طوله  220كلم ،مبوا�صفات مناخية وجيولوجية جتعله من �أجمل
�شواطىء احلو�ض ال�شرقي للبحر املتو�سط؛ فتنوع املواقع الطبيعية والت�ضاري�س اجلغرافية والنظم
الإيكولوجية ،ف�ض ًال عن التنوع احليوي يف احلياة البحرية ،مت ّثل ثروة وطنية جمالية وطبيعية ينبغي
احلفاظ عليها.
�إن ال�شاطئ اللبناين ،الذي هو ملك عام ،قد ُ�ش ِّوه على نحو ع�شوائي بردميات ال�صخور والإ�سمنت
ليقام عليها جم ّمعات �سياحية ،دون اال�ستناد �إىل خمطط مدين .وقد تفاقم هذا الت�شويه بوجه خا�ص
خالل �سنوات احلرب حني غابت ال�سلطة عن املجتمع وانتُهكت الأنظمة والقوانني ،ومل يبق من طول
ال�شاطئ اللبناين على طبيعته �سوى  40كلم( ،)5يف الوقت الذي تتناف�س بلدان البحر املتو�سط على
�سياحة ال�شاطئ وتعمل على احلفاظ عليه وحمايته.
�إنّ ما يلفت انتباه ال�سائح حني ينتقل على طول ال�شريط ال�ساحلي املوازي لل�شاطئ اللبناين هو
حجب منظر البحر ،فقد ردمت ال�شواطىء ال�صخرية وق�سم من مياه ال�شاطئ و�أقيمت عليها جممعات
�سياحية وفنادق وبنايات �شاهقة منت�صبة كمكعبات عمالقة من الإ�سمنت ،بحيث مل يعد ممكن ًا ارتياد
ال�شاطئ يف �أكرث الأحيان ،الأمر الذي حرم املواطن الأمالك العمومية ،التي ال يجوز قانون ًا اال�ستئثار
بها �أو حجب فوائدها عنه وح�صرها يف يد فئة قليلة من النا�س ،كل ذلك ح�صل نتيجة ال�شجع والف�ساد،
�أو على الأقل الفهم اخلاطىء واجلهل والتن ّكر للوظيفة االجتماعية لل�شاطئ.
ال بل يف هذا الأمر خمالفة د�ستورية� ،إذ ين�ص الد�ستور
على مبد�أ امل�ساواة بني جميع املواطنني .وحني يق�ضي ترخي�ص
ما ب�إ�شغال �أمالك عامة بهدف جني املال بوا�سطتها يكون قد ّمت
التمييز بني مواطن و�آخر وخمالفة املبادئ الد�ستورية ،ا�ستناد ًا �إىل
الطابع العام للأمالك البحرية الذي يجعلها يف خدمة ا�ستعمال
العموم .ويف حال �إقامة �أي م�شروع على هذه الأمالك يجب �أن تربره
مقت�ضيات امل�صلحة العامة االقت�صادية �أو ال�سياحية .وكل ما يخرج
عن هذا الإطار يكون انتهاك ًا ملبد�أ امل�ساواة بني جميع املواطنني يف
احلقوق الذي مي ّثل بدوره خمالفة لأحكام الد�ستور.

� ّإن واقع الأمالك العمومية البحرية ال
ي�شجع على اعتماد قوانني ت�ساهلية ،ال بل يقت�ضي
و�ضع قوانني حازمة ووا�ضحة من �ش�أنها حفظ ما
تبقى من امللك العام البحري ومنع منح �أي ترخي�ص
جديد �إال متى توافرت ال�ضرورة الق�صوى
املنوطة مبا�شرة بامل�صلحة العامة

�إن الأمالك العمومية البحرية هي جزء من املال العام للدولة وتخ�ضع للقوانني املتعلقة بالأمالك
العامة ،يف ما مل يرد ن�ص خا�ص عليه ،وهي معدة للمنفعة العامة وا�ستعمال اجلمهور.
وان�سجام ًا مع ما تقدم،
يقت�ضي �إلزام جميع امل�شاريع احرتام ال�شروط الفنية وال�صحية املن�صو�ص عليها يف القوانني
(� )5سامي لقي�س ،جمموعة درا�سات متنوعة (بريوت :من�شورات مكتبة الإ�سكوا.)2002 ،
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النافذة والقرارات املنفذة لأحكامها ،كما ال يجوز ب�أي حال �أن تكون هذه امل�شاريع عائق ًا لوحدة
ال�شاطئ� ،أو �أن ت�ؤثر يف �سالمة الأحياء املائية والبيئة البحرية واملرافق العامة .وقد جاء يف تو�صيات
ندوة املخطط التوجيهي ال�شامل للأرا�ضي اللبنانية – البند الرابع ،ما يلي:

.
.

“حماية عنا�صر الإمناء ال�سياحي وبخا�صة حماية ال�شواطىء البحرية كما هو معمول به يف جميع
بلدان العامل ،وفق ًا لأحكام القانون اللبناين.
وللو�صول �إىل هذه الغاية يقت�ضي حماية ال�شاطئ غري املعتدى عليه حتى الآن من �أي اعتداء جديد
وعدم �إعطاء �أي ترخي�ص جديد لإ�شغال الأمالك العامة البحرية ب�صورة ح�صرية”.
تنظيم مرافئ ال�صيادين وت�أهيلها مبا يتالءم وال�شروط البيئية ،وب�صورة عامة االنطالق من مبد�أ
�أن الأر�ض هي قاعدة الوطن ويعود لل�سلطة العامة �أن حتدد وجهة ا�ستعمالها يف �ضوء امل�صلحة
العامة وفق ن�ص املادة ال�سابعة من قانون التنظيم املدين.

كما ميكن الإفادة من الت�شريع الفرن�سي لقانون ال�شواطئ ( )Droit de littoralال�صادر يف
 1986/1/3ومر�سوم التقنني ( )Décret de Codificationرقم  1022 – 73تاريخ -1973/11/8
املواد  1-146 Lلغاية  - 9-146 Lاملن�شور يف جمموعة قوانني التنظيم املدين ()Code de l’urbanisme
اللذين �أر�سيا العالقة بني الطبيعة والثقافة ومفهوم احلدود بني ال�شاطئ وامللك العام العقاري
وحقوق املواطن يف امللكية الد�ستورية للدولة .ويبدو من هذا اجلانب �أن ال�شواطىء اللبنانية �أقرب
�إىل اخت�صا�ص وزارة البيئة ،بالتعاون مع وزارتي الثقافة واملالية ،نظر ًا �إىل تطور مفهوم البيئة يف
امل�سار العام االجتماعي والثقايف وعالقته بحقوق املواطن فيها لكونها ملك ًا للنا�س جميع ًا.
ب  -وجوب تفعيل العمل مع املنظمات الدولية
ي�صب يف اخلانة نف�سها؛ من هذا املنطلق ،نلقي
�إن العمل والتن�سيق مع املنظمات الدولية
ّ
ال�ضوء على االتفاقات احلا�صلة بني لبنان ومنظمة الأمم املتحدة بهدف حماية ال�شاطئ والبيئة
والرثوات الطبيعية ،ومنها:

.
.
.
.
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تقومي بيئي لل�شاطئ اللبناينّ ،مت متويله من البنك الدويل يف متوز/يوليو  1999وقدم �إىل جمل�س
الإمناء والإعمار ،وانتهى بعدة تو�صيات ،تق�ضي بوقف كل ن�شاط �إىل ما بعد تنظيم ال�شاطئ
وحمايته و�إدارته للمحافظة على الرثوة الوطنية.
م�شروع خطة �إدارة ال�ساحل بني جبيل – عم�شيت يف لبنان وبني الالذقية يف �سوريا بتمويل من
االحتاد الأوروبي و�إ�شراف وزارة البيئة اللبنانية ووزارة الدولة لل�ش�ؤون البيئية يف �سوريا.
اتفاق برنامج �إدارة املناطق ال�ساحلية يف �آذار /مار�س  ،2001وهو م�شروع مع ّد للبنان بتمويل من
برنامج الأمم املتحدة للبيئة �ضمن خطة عمل البحر املتو�سط يف معاهدة بر�شلونةُ .يعنى امل�شروع
بالإدارة امل�ستدامة للمناطق البحرية وال�ساحلية يف لبنان ،وال �سيما يف املنطقة اجلنوبية ،وبتقدمي
مبادئ التنمية امل�ستدامة وتطبيقها والإدارة املتكاملة للمناطق البحرية ال�ساحلية.
تنفيذ املخطط التف�صيلي للجزء ال�شمايل من ال�شاطئ اللبناين بدء ًا من طربجا� ،ضمن برنامج
املخطط التوجيهي العام لل�شواطىء التابع للمديرية العامة للتنظيم املدين ،الذي و�ضعه املهند�س
رهيف فيا�ض بناء على طلب املديرية املذكورة عام  ،1997والتي وافقت على امل�شروع املقرتح
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و�أحالته على البلديات املعنية لإبداء الر�أي(.)6
�إىل ذلك ،ن�ص اتفاق مونتيغو باي يف جامايكا عام  1982الذي ان�ضم لبنان �إليه عام  ،1994على
منح الدول البحرية حقوق ًا يف املناطق البحرية الواقعة بعد املياه الإقليمية وا�ستثمار كل املوارد املوجودة
فيها ،وق�سمها �إىل املناطق التالية:
 -1املياه الداخلية (املرافىء واخللجان والأمالك العمومية البحرية).
 -2املياه الوطنية البحرية وت�شمل املياه الإقليمية ( 12مي ًال بحري ًا) واملنطقة املتاخمة ( 24ميالً
بحري ًا) واملنطقة االقت�صادية – املانعة امل�سطح القاري ( 200ميل بحري) �ضمن ًا.
 -3املياه الدولية وت�شمل �أعايل البحار.
وبهذا يحق للبنان ا�ستثمار كل الرثوات الطبيعية املوجودة يف اجلرف القاري (ومنها النفط) حتى
م�ساحة  56مي ًال بحري ًا من ال�شاطئ بانتظار اتفاق الدول املقابلة ل�شواطئنا .وا�ستناد ًا �إليه ،يف و�سع
الدولة اللبنانية �أن جتعل ح�صة لبنان ،يف اتفاقها املعهود للتنقيب عن النفط بكاملها  20يف املئة(.)7
�إن �أي قانون يتعلق بتنظيم �أو ا�ستثمار الأمالك العمومية البحرية يجب
يتم و�ضعه بطريقة حتفظ وت�صون الأبعاد املتعددة لل�شاطئ اللبناين تراثي ًا
�أن ّ
وطبيعي ًا وثقافي ًا وبيئي ًا ،كما عليه مراعاة وحماية الوظيفة االجتماعية وال�سياحية
لل�شاطئ وت�أمني جميع حقوق املواطنني من االنتفاع املجاين واملت�ساوي بال�شاطئ
الذي يجب �أن يكون ف�سحة حرة حممية ومفتوحة �أمام اجلميع.

من ال�ضروري تكري�س املبادئ القانونية
الأ�سا�سية التي ترعى الأمالك العمومية
البحرية للدولة لناحية مبد�أ الإ�شغال
املوقت ملدة ال تتجاوز ال�سنة الواحدة
�ضمن �شروط معينة

�إنّ واقع الأمالك العمومية البحرية ال ي�شجع على اعتماد قوانني ت�ساهلية ،ال بل يقت�ضي و�ضع
قوانني حازمة ووا�ضحة من �ش�أنها حفظ ما تبقى من امللك العام البحري ومنع منح �أي ترخي�ص جديد
�إال متى توافرت ال�ضرورة الق�صوى املنوطة مبا�شرة بامل�صلحة العامة.
من هنا� ،ضرورة �إقرار قانون طوارئ يعتمد املحا�سبة وامل�ساءلة ،فال يج ّمل تعدّي ًا بت�سميته خمالفة
وال يلطف ر�سم ًا با�ستعمال كلمة بدل� ،أو يجري التالعب على القانون با�ستعمال كلمة �إيجار بدل كلمة
�إ�شغال� ،أو ا�ستعارة كلمات �أقرب �إىل القامو�س الطبي منه �إىل القامو�س القانوين ،كالقول بـ“معاجلة”
التعديات بد ًال من قمع التعديات.
نريد قانون ًا ال يكتفي بالن�ص على املفاهيم كالقول بـ“وحدة وتوا�صل ال�شاطئ” بل ينتقل �إىل و�ضع
�آلية حلماية وت�أمني هذا التوا�صل.
�إن �إ�شغال امللك العام البحري هو اال�ستثناء� ،أما القاعدة فهي فتحه للعموم .وهذا الأمر ُيعد من
البديهيات ،التي ُيفرت�ض عدم اخلروج عنها ،فلماذا القول بتمديد مهلة ال�سنة �إىل خم�س ع�شرة �سنة
�أو �أكرث ،ملا اخلوف ،ما مل تقدم الإدارة على �إلغاء الرتاخي�ص �إال ل�ضرورات امل�صلحة العامة� ،أو متى
جتاوز ال�شاغل حدود ترخي�صه �أو خالفها؛ فال مربر �إذ ًا �إال �إذا ر�أى ال�شاغل �أن م�صلحته تفوق امل�صلحة
( )6رميا �صوايا“ ،م�شروع قانون الأمالك العامة البحرية يقونن االعتداء على ال�شاطئ والبحر ”،النهار.2001/12/29 ،
( )7بديع �أبو جودة 20“ ،يف املئة من موارد املياه الإقليمية والوطنية بكاملها ”،جملة الأمن ،العدد ( 130ت�شرين الثاين /نوفمرب � ،)2002ص .68
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إيلي ّ
خطار

العامة وتتخطاها .وملاذا حرمت الدولة عائدات باهظة ،باعتماد تاريخ  1993/1/1لتحديد الغرامة
بد ًال من القيمة الرائجة بتاريخ قمع التعدي وفق بع�ض الن�صو�ص املقرتحة.
ج  -املبادئ الأ�سا�سية التي يجب مراعاتها يف �أي قانون جديد
 -1امللك العام البحري هو جزء من املال العام املخ�ص�ص للمنفعة العامة ،بحيث يجب املحافظة عليه
ب�إبقائه ف�سحة حممية ومفتوحة �أمام العموم ،ال يجوز الت�صرف بها �أو متلكها بالتقادم �أو احلجز عليها.
 -2ال�شاطئ اللبناين بت�ضاري�سه اجلغرافية وتنوعه احليوي ونظمه الإيكولوجية املتعددة ،هو
ثروة وطنية جمالية وطبيعية ،يقت�ضي حمايته واحلفاظ عليه ،عرب و�ضع الآلية الالزمة لذلك يف
�أ�سرع وقت ممكن.
 -3من ال�ضروري تكري�س املبادئ القانونية الأ�سا�سية التي ترعى الأمالك العمومية
�إن جرم التعدي على الأمالك
البحرية للدولة لناحية مبد�أ الإ�شغال املوقت ملدة ال تتجاوز ال�سنة الواحدة �ضمن �شروط
العمومية البحرية ال ي�سقط مبرور
ً معينة ،على �أن حتتفظ الإدارة بحقها يف �إلغاء الرتخي�ص يف �أي وقت ولأ�سباب تتعلق
الزمن لكونه م�ستمراً متماديا
بامل�صلحة العامة �أو مبخالفة ال�شاغل حدود الرتخي�ص و�شروطه.
ال ي�شمله �أي عفو
 -4الت�أكيد �أن �إ�شغال الأمالك العمومية هو ا�ستثناء من الأ�صل القا�ضي بعدم
جواز �إ�شغالها ،مع �ضرورة مراعاة مقت�ضيات الدفاع الوطني وامل�صلحة العامة.
 -5منع الرتخي�ص الذي يلحق �ضرر ًا على املدى املنظور �أو البعيد باملواقع الأثرية والتاريخية
ب�صورة عامة وال�شاطئ ب�صورة خا�صة� ،أو �إذا كان من �ش�أنه �إحلاق ال�ضرر بالبيئة وال�صحة العامة
والإرتفاقات املختلفة.
 -6وجوب �إخ�ضاع �أي ترخي�ص ب�إ�شغال الأمالك العمومية البحرية للموافقة امل�سبقة من قبل وزارة
البيئة ووزارة الأ�شغال العامة والنقل واملديرية العامة للتنظيم املدين ووزارة الثقافة.
 -7عدم فقدان الأمالك العمومية البحرية �صفتها �إذا �أدخلت �ضمن املخططات التوجيهية.
 -8اعتماد تاريخ  1992/1/1حد ًا �أق�صى للتعديات املمكن قوننتها ،من دون �أن ي�شمل هذا الأمر
التعديات احلا�صلة بال ا�ستناد �إىل �أي ترخي�ص� ،إذ بعد هذا التاريخ ،باتت الدولة قادرة على ت�س ُّلم
تعد على الأمالك العمومية .وبنا ًء عليه ،يطبق
زمام الأمور ،وكان يجب االمتناع تلقائي ًا عن القيام ب�أي ٍ ّ
القانون على كل العقوبات احلا�صلة بعد ذلك التاريخ بحذافريه وبعقوبته الق�صوى.
 -9وقف منح الرتاخي�ص للأن�شطة كافة� ،إىل حني و�ضع املخطط التوجيهي ال�شامل لل�شاطئ
اللبناين مو�ضع التنفيذ.
� -10إن جرم التعدي على الأمالك العمومية البحرية ال ي�سقط مبرور الزمن لكونه م�ستمر ًا متمادياً
ال ي�شمله �أي عفو ،مع الأخذ يف احل�سبان ما تت�سبب به عملية هدم الإن�شاءات ال�ضخمة ،كالفنادق
الكبرية ،من هدر لر�ؤو�س الأموال امل�ستثمرة وفر�ص العمل و�ضياع ًا للم�صلحة العامة بح ّد ذاتها.
� -11إن التطور االجتماعي والعمراين مي ّثل فر�صة �أكيدة لال�ستثمار ب�شروط �أف�ضل ،علم ًا �أن
امل�ستثمر ي�ستفيد من تفرد ومتيز ال�شاطئ اللبناين من حيث املوقع والأهمية ،الأمر الذي ي�ستتبع معه
رفع الن�سبة املئوية املقررة للإ�شغال بالن�سبة �إىل امل�ؤ�س�سات واملجمعات ال�سياحية وامل�سابح امل�ستثمرة
مو�سمي ًا �إىل  6يف املئة ،ون�سبة  4يف املئة بالن�سبة �إىل امل�ؤ�س�سات ال�صناعية التي مينع الرتخي�ص لها
بالإ�شغال �إ ّال يف مناطق خم�ص�صة لها تقل قيمتها عن املناطق ذات التخ�صي�ص ال�سياحي ،ثم ن�سبة 2
يف املئة بالن�سبة �إىل اال�ستعمال الزراعي.
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�أما بالن�سبة �إىل اال�ستعمال اخلا�ص فال يجوز الرتخي�ص بالإ�شغال لهذا النوع من اال�ستعمال لعدم
ارتباطه بامل�صلحة العامة.
ويف اخلال�صة� ،إن املبادئ التي ذكرناها ،وغريها من الأ�سباب ،ت�ستدعي �سنّ قانون حديث يرعى
تنظيم �إ�شغال الأمالك العمومية البحرية ويقمع التعديات ،ت�أكيد ًا خلطورة الواقع الذي تتخبط فيه
الأمالك البحرية العمومية منذ زمن نظر ًا �إىل تكاثر التعديات عليها ب�سبب الظروف الأمنية التي مرت
بها البالد على فرتات خمتلفة ،الأمر الذي ي�ستتبع معه اعتماد �أحكام جازمة و�صارمة.
�إن �إدراك الدولة واملرخ�ص لهم واملواطنني حلقوقهم وواجباتهم يف ظ ّل قانون حديث ينظم
مو�ضوع الأمالك العمومية البحرية ،مي ّثل بداية التغيري املن�شود الذي طال انتظاره ،وي�ضع الأ�س�س
الواعدة مل�ستقبل �أف�ضل للأمالك العمومية البحرية يف لبنان.
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نحو رؤية إستراتيجية لتحديث إدارة أمالك الدولة
()1
في لبنان

مدخل
قبل التطرق �إىل ت�شخي�ص و�ضع �إدارة �أمالك الدولة يف لبنان ،ال بد من التعريف بهذه الأمالك
التي تت�ألف من :الأمالك العامة ،وهي جمموعة املمتلكات ال�ضرورية لتنفيذ املهمات التي تندرج يف
�إطار اخلدمة العامة� ،إ�ضافة �إىل البنية التحتية والأمالك الطبيعية .تت�ألف الأمالك العامة العائدة
لأ�شخا�ص احلق العام �أو الهيئات العامة (الدولة ،والبلديات ،وامل�ؤ�س�سات العامة) من املمتلكات العائدة
لهذه الهيئات ،وهي تكون �إما خم�ص�صة لال�ستعمال املبا�شر من قبل اجلمهور و�إما خم�ص�صة لتقدمي
خدمة عامة؛ ثم من الأمالك اخلا�صة للدولة ،وهي جمموعة املمتلكات الأخرى التي متلكها الدولة وال
تكون خم�ص�صة للمنفعة العامة.
هذا التعريف بالأمالك العامة هو �شرط �أ�سا�سي لتنظيم اجلردة العينية
ال تقع م�س�ؤولية �إدارة �أمالك
التي تعطي فكرة عامة ومعلومات �أولية مرتبطة بوقائع هذه الأمالك من حيث
الدولة اللبنانية يف الوقت الراهن على
م�ساحتها وجهة ا�ستخدامها .ويف هذا الإطار ،ا�ستُحدثت يف وزارة املالية عام
جهة واحدة ،بل تتوزع ال�صالحيات
 2002املديرية العامة لل�ش�ؤون العقارية وامل�ساحة (بعدما كانت مديرية قبل
املتعلقة ب�إدارة الأمالك بني وزارة
ذلك التاريخ) لتقوم ب�إدارة �أعمال ال�سجل العقاري ،وامل�ساحة ،و�إدارة �أمالك
املالية والوزارات الأخرى
الدولة اخلا�صة غري املنقولة ،و�ش�ؤون مت ُّلك الأجانب يف لبنان ،ف�ض ًال عن �ش�ؤون
املعلوماتية .علم ًا �أن هذه املديرية تت�ألف من م�صلحة الديوان ،و�أمانات ال�سجل العقاري يف مركز كل
حمافظة ،وم�صلحة �أمالك الدولة اخل�صو�صية غري املنقولة ،وم�صلحة امل�ساحة� .أجرت املديرية حتى
الآن جردة عينية لأمالك الدولة اخلا�صة يف بريوت وجبل لبنان ،وجمعت البيانات يف �أنظمة معلومات
خا�صة بالعقارات وامل�ساحة� .أما يف ما يتعلق ب�أمالك الدولة العامة ،فما من �إح�صاء مركزي لها ،بحيث
تقوم كل وزارة م�س�ؤولة بعملية اجلرد وحتديد ا�ستخدام هذه الأمالك بوجه عام.

�أو ًال :نظرة حتديثية لإدارة �أمالك الدولة
ال تقع م�س�ؤولية �إدارة �أمالك الدولة اللبنانية يف الوقت الراهن على جهة واحدة ،بل تتوزع
ال�صالحيات املتعلقة ب�إدارة الأمالك بني وزارة املالية والوزارات الأخرى (بح�سب القانون 1926/275
( )1ملخ�ص تقرير �أعدته الوكالة الفرن�سية لإدارة �أمالك الدولة بتكليف من وزارة املالية يف لبنان.
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مث ًال ،تناط بوزارة املالية �إدارة �أمالك الدولة اخلا�صة ،با�ستثناء الغابات؛ �أي �أن املديرية العامة
لل�ش�ؤون العقارية تتوىل �أ�سا�س ًا �إدارة �أمالك الدولة با�ستثناء ما هو خم�ص�ص لوزارة �أخرى) ،وتتحمل
كل وزارة م�س�ؤولية �إدارة الأمالك املخ�ص�صة لها (�أمالك الدولة اخلا�صة والعامة) من �أجل تلبية
حاجات اخلدمة العامة املكلفة بها .وتقوم كل من الوزارات بتحديد حاجاتها الكت�ساب العقارات �أو
التنازل عنها ،كما يتم ا�ستئجار العقارات وفق ًا حلاجات الدولة من قبل كل وزارة وحل�سابها اخلا�ص
بعد موافقة جمل�س الوزراء على قرار الإيجار� .أما وزارة املالية ،فهي تتوىل من خالل املديرية العامة
لل�ش�ؤون العقارية وامل�ساحة لديها� ،إدارة العقارات التي تندرج �ضمن �إطار ُيعد حت�سني �إدارة �أمالك الدولة عن�صراً
�أمالك الدولة اخلا�صة.
ً

رئي�سيا يف عملية �إ�صالح الإدارة املالية
حتتاج الدولة اللبنانية �إىل حتديث �إدارة العقارات واملمتلكات لديها من احلكومية من �أجل زيادة املردود املايل
خالل اال�ستناد �إىل العنا�صر االيجابية املتوافرة .و�أهم اخلطوات املطلوبة على لهذه الأمالك من جهة وخف�ض تكلفة
�إدارتها من جهة �أخرى
هذا ال�صعيد:
 .حتديد طريقة وا�ضحة ومدرو�سة لبيع العقارات التي تدخل �ضمن �أمالك الدولة اخلا�صة من قبل
.
.

املديرية العامة لل�ش�ؤون العقارية وامل�ساحة ،وذلك يف �إطار عملية بيع جتري من خالل مزايدة
عامة ،يقوم بها م�صرف لبنان الذي يدير ويق ّيم املمتلكات يف املرحلة التي ت�سبق التنازل عنها،
علم ًا �أنه ّ
يف�ضل �إجراء البيع عرب ا�ستدراج العرو�ض.
حتديد �أ�سعار العقارات التي تندرج �ضمن �أمالك الدولة اخلا�صة ومراقبتها .على �أن يتم الت�سعري
من قبل جلان خا�صة م�ؤلفة من ممثلني عن وزارة املالية �إىل جانب خرباء من وزارة الأ�شغال العامة
ووزارة الزراعة .ويف ما يتعلق بتنظيم حاالت الإ�شغال غري ال�شرعية لأمالك الدولة اخلا�صة،
حتدد الأ�سعار من قبل جلنة يرت�أ�سها قا�ض.
�إجراء تنظيم ف ّعال لتنفيذ امل�شاريع اال�ستثمارية التي تتابعها الدولة من خالل جمل�س الإمناء
والإعمار الذي يربمج ويدير املن�ش�آت التي تنفذها الدولة ،ويقوم باكت�ساب الأرا�ضي حل�سابها.

 -1حتديد احلاجات
ُيعد حت�سني �إدارة �أمالك الدولة عن�صر ًا رئي�سي ًا يف عملية �إ�صالح الإدارة املالية احلكومية ،من
�أجل زيادة املردود املايل لهذه الأمالك من جهة وخف�ض تكلفة �إدارتها من جهة �أخرى.
�أ  -زيادة الإيرادات

ميكن �أن تنتج زيادة الإيرادات من جراء ميكن الدولة �أن حت�سن �شروط �إدارة �أمالكها التي مت
زيادة مبيعات العقارات غري الإ�سرتاتيجية ت�أجريها مبا يتالءم مع �أ�سعار ال�سوق ،من خالل حتليل دقيق
ل�شروط �إ�شغال �أمالك الدولة العامة �أو اخلا�صة ،و�شروط
املرتكزة على ثالثة عوامل:
حتديد بدالت الإيجار وحت�صيلها مع حتديث و�سائل الدفع

 -1متابعة عملية �إح�صاء العقارات �ضمن
�إطار �أمالك الدولة العامة واخلا�صة �أي ًا كان نوعها (عائدة للدولة ،م�ست�أجرة ،مو�ضوعة حتت ت�صرف
الدولة) �أو جهة ا�ستعمالها ،وذلك بهدف تكوين نظرة �شاملة عن �أمالك الدولة.
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 -2تق�سيم �أمالك الدولة وفق ًا لنوع الأ�صول العقارية بهدف حتديد الطابع الإ�سرتاتيجي لتلك
الأمالك وبيع املمتلكات غري الإ�سرتاتيجية .ويح َّدد الطابع الإ�سرتاتيجي بنا ًء على تقييم طويل الأمد
لهذه الأ�صول �ضمن نطاق اخلدمة العامة الف�ضلى.
 -3حت�سني �إجراءات البيع من �أجل احل�صول على �أف�ضل قيمة للعقارات التي ترغب الدولة يف
التخلي عنها.
ا�ستناد ًا �إىل الإح�صاء ال�شامل لأمالك الدولة اللبنانية ولتحديد الطابع الإ�سرتاتيجي اخلا�ص بها،
ميكن الدولة �أن حت�سن �شروط �إدارة �أمالكها التي مت ت�أجريها مبا يتالءم مع �أ�سعار ال�سوق ،من خالل
حتليل دقيق ل�شروط �إ�شغال �أمالك الدولة العامة �أو اخلا�صة ،و�شروط حتديد بدالت الإيجار وحت�صيلها
مع حتديث و�سائل الدفع.
ب  -خف�ض تكلفة الإدارة
مبوازاة الزيادة املنتظرة يف الإيرادات ،ميكن الدولة �أن تزيد �إيراداتها املالية عرب خف�ض تكاليف
الإدارة .هذه اخلطوات الإ�صالحية ميكن حتقيقها من خالل حت�سني �شروط ا�ستعمال �أمالك الدولة
من قبل الإدارات بهدف احل�صول على �أف�ضل الأ�سعار بالن�سبة �إلـى تكاليف الت�أجري والأ�صول الثابتة
تتم ّثل �إحدى �أولويات �إ�صالح �إدارة وال�صيانة وحت�صيل الإيجارات .كما ينبغي حت�سني �شروط العمليات
�أمالك الدولة بانتهاج �سيا�سة عقارية دقيقة العقارية التي ت�سمح بت�أمني حاجات دوائر الدولة من متلك �أو ا�ستثمار،
عالية الأداء من قبل احلكومة اللبنانية يتم ف�ض ًال عن تر�شيد ا�ستعمال هذه العقارات بحيث ال يرتتب على الدولة
عر�ضها على جميع امل�س�ؤولني يف الإدارة �أعباء مالية �إ�ضافية.

واجلهات االجتماعية املعنية
ثانياً :الطريق نحو حتديث �إدارة �أمالك الدولة اللبنانية

�إن و�ضع خارطة طريق نحو حتديث �إدارة �أمالك الدولة اللبنانية ال بد �أن يبد�أ بو�ضع جردة مادية
�شاملة ودرا�سة دقيقة ومو�ضوعية لأمالك الدولة ،ت�شمل الناحية النظامية وتخمني قيمة الأمالك،
واجلدوى الفنية للم�ست�أجر منها ،وحتليل النقاط االيجابية والنقاط ال�سلبية ،ودرا�سة ن�سبة التكاليف
مقابل ن�سبة الإيرادات .ولتحقيق الأهداف املرجوة من هذا الربنامج الإ�صالحي ،يجب الرتكيز على
�أربعة مداخل �إ�صالحية رئي�سية ت�ساهم يف بلوغ الهدف املن�شود ،وهي:

 -1ال�سيا�سة العقارية للدولة
تتم ّثل �إحدى �أولويات �إ�صالح �إدارة �أمالك الدولة بانتهاج �سيا�سة عقارية دقيقة عالية الأداء
من قبل احلكومة اللبنانية يتم عر�ضها على جميع امل�س�ؤولني يف الإدارة واجلهات االجتماعية املعنية.
ومن ال�ضروري �أن تكون هذه ال�سيا�سة قابلة للتطبيق تدريج ًا وللتقييم املنتظم
مت ّثل املعرفة القاعدة الأولية لتطوير
واملراقبة امل�ستمرة .تهدف هذه الإ�سرتاتيجية �إىل زيادة الإيرادات الناجتة من
ال�سيا�سات العامة وتطبيق الإ�صالحات
�إدارة �أمالك الدولة وخف�ض النفقات العقارية من جهة ،و�إىل مواكبة �إ�صالحات

العملية الالزمة يف جميع املجاالت
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الدولة �ضمن ر�ؤية وا�ضحة لتح�سني جودة اخلدمة العامة من جهة �أخرى .يلي ذلك عملية هند�سة
الإ�سرتاتيجية احلكومية عرب �إن�شاء جلنة تنفيذية خا�صة بال�سيا�سة العقارية م�ؤلفة من اجلهات
الوزارية واخلرباء يف املجال العقاري ،تكون مهمتها �صوغ التو�صيات حول اخليارات املالئمة لتحديث
الإدارة وتقييم عملية تطبيق �سيا�سة الدولة العقارية.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،وبح�سب التق�سيم احلايل للأدوار يف �إدارة �أمالك الدولة العامة واخلا�صة حيث
تتوىل الوزارات تنفيذ العمليات العقارية اخلا�صة بها ،وتقوم وزارة املالية بتحرير الوثائق والتنازل عن
العقارات حلاجات الوزارات ،ال ب ّد من تعديل تقا�سم الأدوار املعمول به حالي ًا عرب القيام بح�صر �إدارة
العمليات العقارية ب�سلطة واحدة تطبق ال�سيا�سة العقارية للدولة على نحو ف ّعال .من هذا املنطلق ،ميكن
توزيع املهمات الإدارية بطريقة ف�ضلى على املدى الق�صري �إىل حني و�ضع �سيا�سة عقارية جديدة� ،إذ
ينطوي التوزيع على العنا�صر التالية:

.
.
.

�إناطة م�س�ؤولية حتديد العمليات العقارية للدولة اللبنانية بوزارة املالية من خالل املديرية العامة
لل�ش�ؤون العقارية وامل�ساحة وذلك بنا ًء على حاجات كل �إدارة من الإدارات.
تكليف الوزارات تنفيذ العمليات.
االحتفاظ ب�صالحية حترير �إذن �إ�شغال �أمالك الدولة العامة مل�صلحة الوزارة املعنية.

 -2حت�سني املعلومات العقارية و�إتاحتها
مت ّثل املعرفة القاعدة الأولية لتطوير ال�سيا�سات العامة وتطبيق الإ�صالحات العملية الالزمة
يف جميع املجاالت .و�إذا كانت الدولة اللبنانية جادة يف تطبيق الإدارة احلديثة والدينامية لأمالكها
فيتوجب عليها ن�شر املعلومات وحت�سني املعرفة الوطنية ب�أمالك الدولة وخ�صو�صياتها ،مبا يف ذلك
ن�شر الإح�صاء العيني الذي ي�شمل �أي�ض ًا جمموعة الأموال غري املنقولة التي ت�ستخدمها دوائر الدولة.
يت�ضمن الإح�صاء العيني بيانات مالية حول قيمة العقارات ،ومعلومات �شاملة حول العقارات امل�ؤجرة
�أو تلك التي تخ�ضع لال�ستثمار �أو الإ�شغال .كما ي�شمل بيانات
تقنية تتبلور �إرادة التح�سني من خالل و�ضع ر�ؤية
خا�صة بامل�ساحة امل�ش ّيدة وال�صيانة� ،إ�ضافة �إىل معلومات ذات
طابع متو�سطة لأمد لإ�سرتاتيجية عقارية مت ّكن الق ّيمني
قانوين .من هذا املنطلق ال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أهمية
املبا�شرة على �إدارة �أمالك الدولة من تر�شيد ا�ستعمالها
يف ت�صميم الإ�سرتاتيجية العقارية ال�شاملة التي توفر
املعلومات وحتديد الوجهة املثلى للإفادة منها
الدقيقة حول املُلك الذي تديره الدولة ،و�شروط ا�ستخدام املمتلكات
�إ�ضافة �إىل العائدات والأعباء الناجتة من العمليات الإدارية .وبالتايل يجب �إمتام الإح�صاء العيني
بعملية �إح�صاء مايل تهدف �إىل حتديد قيمة امللك العام بح�سب نوع املمتلكات وطبيعة املالكني ،ت�سهي ًال
لعمليات الإيجار �أو الإ�شغال.

 -3حت�سني الإدارة العقارية
مبني على زيادة عائدات �أمالك الدولة بالتوازي مع خف�ض
لتح�سني الإدارة العقارية بع ٌد مزدو ٌج ٌ
تكاليف الإدارة .تتبلور �إرادة التح�سني من خالل و�ضع ر�ؤية متو�سطة الأمد لإ�سرتاتيجية عقارية متعددة
ال�سنوات مت ّكن الق ّيمني على �إدارة �أمالك الدولة من تر�شيد ا�ستعمالها وحتديد الوجهة املثلى للإفادة
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منها .ت�ساهم اجلردة العينية يف و�ضع برنامج �سنوي لبيع �أمالك الدولة التي ال تلبي حاجات الدولة
والتي ال تدخل �ضمن �إطار ا�ستخدام الإدارات العامة.
تُعد متابعة مكافحة عمليات الإ�شغال غري امل�شروعة لأمالك الدولة جزء ًا ال يتجز�أ من �سيا�سة
الإ�صالح التي تتناول �إدارة الأمالك� ،إذ �إن احلاجة ملحة �إىل تنظيم وت�سوية جميع عمليات التملك غري
القانونية لأمالك الدولة اخلا�صة ،مع حلظ �إمكان ترتب �أعباء مالية جزائية يتم ت�سديدها عن جميع
�سنوات اال�ستخدام غري ال�شرعي للممتلكات .هذه اخلطوة �أ�سا�سية بحيث ت�ؤمن ا�سرتداد الدولة جلميع
�أمالكها و�إحلاقها باجلردة العينية ال�شاملة.

 -4م�ستلزمات تطبيق الإ�سرتاتيجية الإ�صالحية
هناك خم�س حماور رئي�سية متكاملة تدعم وتعزز جمتمعة �سبل تطبيق الإ�سرتاتيجية الإ�صالحية
الوطنية ،وهي:
�أ  -حت�سني و�سائل حت�صيل عائدات �أمالك الدولة وحتديث �سبل ت�سديدها من �أجل ت�أمني فاعلية
كربى واحلفاظ على ال�شفافية.
ب  -حتديث الت�شريعات والأنظمة احلكومية املرعية الإجراء يف لبنان بهدف جعل الإدارة �أكرث
دينامية ،وتوزيع �أدوار اجلهات الفاعلة الق ّيمة على الإدارة لتحا�شي االزدواجية ،و�صو ًال �إىل تر�شيد
الإجراءات وت�سهيلها بغية خف�ض �أعباء الإدارة.
ج  -تطوير النظام القائم للمعلوماتية العقارية على نحو ي�ساهم يف و�ضع �إ�سرتاتيجية عالية
الأداء ،وميكن من احل�صول على و�صف عيني وفني للعقارات �إ�ضافة �إىل حتديد �سبل التملك وال�شروط
اخلا�صة بها� .إن نظام املعلوماتية ي�سهل عملية الأر�شيف ،وبالتايل عمل الوكالء ،من خالل �سهولة
احل�صول على املعلومات الالزمة لأداء مهماتهم.
د  -تطوير قدرات ومعارف اجلهات الفاعلة من خالل برامج تدريب متخ�ص�صة تلي مرحلة
تقييم احلاجات .ي�ؤدي التدريب املهني دور ًا فاع ًال يف مواكبة منهجية التغيري وفهم الأهداف ،ويرتكز
على و�ضع توجهات جديدة للخدمة العامة يف جمال �إدارة �أمالك الدولة وتدريب امل�س�ؤولني واملوظفني
املعنيني على الإ�سرتاتيجية العقارية واملهمات اجلديدة املرتتبة عليهم ،وبخا�صة نظام املعلوماتية الذي
يرتكز عليه الأداء املتطور للإدارة العقارية.
هـ  -اعتماد منهجية اجلودة العالية من خالل تقلي�ص الإجراءات وت�سهيل املعامالت الإدارية
و�إ�شراك اجلهات الفاعلة يف م�سار التحديث الوظيفي املواكب لتحديث ال�سيا�سة العقارية� .إ�ضافة
�إىل هذه املكونات ،يرتافق تطبيق اال�صالحات مع م�ستوى عال من ال�شفافية على م�ستوى هند�سة
العمليات وتنفيذها ،ومع و�ضع خطة لتحديد املخاطر ،وال �س ّيما على م�ستوى نظام املعلوماتية.
ي�ساهم هذا الإجراء يف خف�ض ن�سبة التعر�ض للأخطار ويح�سن الأداء الكلي للإدارة .وال بد من
ذكر �أهمية تطبيق الرقابة الداخلية على �سري عمل جميع الدوائر ،و�سيا�سة التدقيق املالئمة التي
ت�ساهم يف تعزيز جودة اخلدمة العامة.
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�أبرز التو�صيات لتحديث �إدارة �أمالك الدولة اللبنانية
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

و�ضع �سيا�سة عقارية حكومية لتح�سني عائدات �أمالك الدولة وخف�ض تكلفة �إدارتها.
�إن�شاء جلنة تنفيذية لل�سيا�سة العقارية حتدد اخليارات والتوجهات الرئي�سية وحتر�ص
على مراقبة ح�سن تنفيذ ال�سيا�سة العقارية للدولة.
ا�ستحداث وظيفة قيادية على م�ستوى �إدارة �أمالك الدولة مهمتها تطبيق ال�سيا�سة
العقارية اجلديدة للدولة.
�إح�صاء �أمالك الدولة اللبنانية العامة واخلا�صة ،ون�شر املعلومات بغية حت�سني
املعرفة حولها.
و�ضع ت�صنيف للأمالك العقارية وفق ًا لنوع املمتلكات.
تقييم �أمالك الدولة لتح�سني العائدات املالية منها.
و�ضع �إ�سرتاتيجية لتطوير الأمالك العقارية وتر�شيد ا�ستعمالها.
و�ضع برنامج ميكن الدولة من بيع العقارات التي ال تلزمها.
حت�سني �شروط عملية البيع من خالل ا�ستدراج العرو�ض.
حت�سني عائدات �إيجارات �أمالك الدولة من خالل �إن�شاء هيئة متخ�ص�صة تق ّيم
عمليات الإ�شغال.
متابعة عملية مكافحة حاالت الإ�شغال غري ال�شرعي لأمالك الدولة.
حت�سني و�سائل التح�صيل والدفع املتعلقة بعائدات عقارات الدولة.
�إدخال التعديالت الت�شريعية والتنظيمية الالزمة من خالل القانون والإجراءات.
تطوير نظام معلوماتي عقاري لتح�سني �إدارة العقارات.
مواكبة عملية حت�سني الإدارة بالتدريب املهني املحرتف.
اتباع منهجية اجلودة العالية ومعايري ال�شفافية وقيا�س املخاطر والرقابة الداخلية.
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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 � ،2009/6/20صدر املر�سوم رقم  2366املتعلق ب�إقرار خطة ترتيب ا�ستعماالت الأرا�ضي
يف لبنان .وقد جاء ذلك بعدما �أ ّلف جمل�س الوزراء ،يف �أواخر عام  ،2008جلنة وزارية خا�صة
لدرا�سة هذه اخلطة التي �أعدها جمل�س الإمناء والإعمار بالتعاون مع املديرية العامة للتنظيم املدين
والإدارات وامل�ؤ�س�سات املعنية.

�إن العد ّو الأول للحرية يكمن يف الفو�ضى� ،إذ �إن
حر ّية الأ�شخا�ص مع ّر�ضة لالنتقا�ص بفعل ت�ص ّرفات
فردية من قبل �أقلية غري م�س�ؤولة؛ وبالتايل ،يجب
احلفاظ على النظام وعلى ح ّد �أدنى مقبول من
القوانني والأنظمة التي ترعى حياة املجتمع

مت ّثل هذه اخلطة الإطار العام لإ�سرتاتيجية تنظيم
ا�ستعماالت الأرا�ضي وجتهيز املناطق على املدى الطويل وتُعد
مرجع ًا �أ�سا�سي ًا لو�ضع �أنظمة التنظيم املدين املحلية من جهة
ولربجمة اال�ستثمارات العامة من جهة �أخرى.

جتدر الإ�شارة �إىل �أن املر�سوم اال�شرتاعي الذي �أن�شئ
ن�ص على �أن ي�ضع هذا املجل�س م�شروع الإطار التوجيهي العام للتنظيم
جمل�س الإمناء والإعمار مبوجبه ّ
املدين ،كما ن�ص قانون التنظيم املدين على �أن ت�صاميم و�أنظمة املدن والقرى تو�ضع �ضمن �إطار اخلطة
ال�شاملة لرتتيب الأرا�ضي.

�أو ًال� :أهداف اخلطة
ت�سعى ّ
اخلطة ال�شاملة لرتتيب الأرا�ضي اللبنان ّية لتعزيز جميع �أوجه احلرية ،من خالل تو�سيع
اخليارات املتاحة لل�سكن واال�ستثمار يف كل �أنحاء البالد� ،ضمن �إطار م�شروع مرن ،قائم على
ت�شجيع املواطنة.
�إن العد ّو الأول للحرية يكمن يف الفو�ضى� ،إذ �إن حر ّية الأ�شخا�ص مع ّر�ضة لالنتقا�ص بفعل
ت�ص ّرفات فردية من قبل �أقلية غري م�س�ؤولة؛ وبالتايل ،يجب احلفاظ على النظام وعلى ح ّد �أدنى مقبول
من القوانني والأنظمة التي ترعى حياة املجتمع� .أ ّما احلواجز والفوا�صل بني املناطق فهي العد ّو الثاين
للح ّرية .لذلك تت�ضمن ّ
اخلطة ال�شاملة اقرتاحات لتعزيز االت�صال بني املناطق وت�شجع املبادالت بينها،
مع ت�أكيد �ضرورة ت�سهيل التنقل على جميع الأرا�ضي اللبنانية.

28

الخطة الشاملة لترتيب استعماالت األراضي اللبنانية

يوجد �إجماع �ضمن املجتمع اللبناين على النتائج التي يجب �أن حتققها ّ
اخلطة ال�شاملة لرتتيب
الأرا�ضي؛ وهو �إجماع يقوم على جمموعة �أهداف وقيم م�شرتكة نذكرها يف ما يلي؛ مع العلم �أن بع�ض
هذه الأهداف قد ورد يف ن�ص الد�ستور اللبناين:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

وحدة الأرا�ضي اللبنانية.
الإمناء املتوازن للمناطق.
تر�شيد ا�ستغالل املوارد ل�ضمان التنمية امل�ستدامة.
خف�ض الدين العام.
حت�سني الإنتاجية وزيادة معدّل النمو االقت�صادي.
حت�سني ميزان التجارة الدولية.
حت�سني الأو�ضاع املعي�شية.
املحافظة على البيئة.
املحافظة على الرتاث.

تر�سم هذه الأهداف الطريق مل�ستقبل “مثايل” من ال�سهل ت�صوره :لبنان واحد ومزدهر ،قادر
على احرتام موارده وتراثه والإفادة منها ب�صورة عقالنية ،وعلى تر�شيد الإنفاق العام وت�أمني خدمات
عامة بنوعية ج ّيدة ملواطنيه.
�أ ّما عن اخليارات الرئي�سية ،فقد انطلقت ّ
اخلطة
ال�شاملة �ست�ؤ ّدي عملية ترتيب الأرا�ضي وجتهيزها �إىل
من هذه الأهداف ،و�أخذت يف احل�سبان الواقع القائم
وحتديات تعزيز وحدة الوطن واالقت�صاد واملجتمع .فالوحدة
امل�ستقبل .وقد �أدّت هذه املقارنة ما بني
التمنياتوهي:والواقع� ،إىل �شرط �أ�سا�سي للت�صدي للتحديات االقت�صادية
اعتماد ثالثة خيارات رئي�سية ُب ِني عليها ّ
املخطط،
ً

.
.
.

وحدة البالد.
الإمناء املتوازن.
تر�شيد ا�ستخدام املوارد.

واالجتماعية التي يواجهها لبنان حا�ضرا وتلك
التي �سيتع ّر�ض لها م�ستقبال

و�ست�ؤدّي عملية ترتيب الأرا�ضي وجتهيزها �إىل تعزيز وحدة الوطن واالقت�صاد واملجتمع .فالوحدة
�شرط �أ�سا�سي للت�صدي للتحديات االقت�صادية واالجتماعية التي يواجهها لبنان حا�ضر ًا وتلك التي
�سيتع ّر�ض لها م�ستقب ًال.
كما �ست�ساهم ّ
اخلطة ال�شاملة يف خف�ض التفاوت يف م�ستويات التنمية بني املناطق ،وذلك
باعتماد مفهوم عقالين ومتطور ملبد�أ الإمناء املتوازن .و�ست�ساهم �أي�ض ًا يف تر�شيد ا�ستعمال
املوارد املحدودة املتوافرة يف البالد ،وهذا ينطبق بوجه خا�ص على املوارد الطبيعية وعلى املالية
العامة .تتح ّكم اخليارات الأ�سا�سية الثالثة هذه بجميع التوجيهات التي اعتمدها املخطط ،مبا
يف ذلك حتديد الوجهة الف�ضلى ال�ستعمال الأرا�ضي والهيكلية املدن ّية املقرتحة وم�شاريع التنمية
املختارة ملختلف املناطق ،وتوافر جتهيزات النقل والبنى التحتية املختلفة والتنظيم املدين و�إدارة
املواقع الطبيعية والرتاثية.
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ثانياً :الوجهة املقرتحة ال�ستعماالت الأرا�ضي
تقرتح ّ
اخلطة ال�شاملة اختيار الوجهة الف�ضلى ال�ستعمال الأرا�ضي طبق ًا لثالثة معايري رئي�سية،
ت�شمل :طبيعة الأر�ض وموقعها ،وميزاتها ،والعوائق التي تتحكم بتطويرها.

 -1طبيعة الأر�ض وموقعها
يف مو�ضوع طبيعة الأر�ض ،ت�ص ّنف اخلطة الأرا�ضي اللبنانية �إىل �أربع فئات طبق ًا خل�صائ�صها
وت�شجع ّ
اخلطة
الأ�سا�سية وموقعها يف التوازن العام يف البالد.
ّ
�إن ا�ستعمال ال�شواطئ اللبنانية ب�صورة �أف�ضل
حتديد وجهة ا�ستعمال تتنا�سب مع هذا الت�صنيف.

�سي�ساهم على نحو ف ّعال يف تنمية ال�سياحة
وتعزيز نوعية احلياة عند املواطنني .ولتحقيق
�أ  -املناطق املدين ّية
الإفادة الف�ضلى من ال�شواطئ ،يتوجب على لبنان
تتوافق هذه املناطق مع نطاق املدن الكربى يف البالد التي
ا�سرتجاع جمال واجهته البحرية وجاذبيتها
ت�ستقطب حالي ًا ثلثي ال�سكان املقيمني ،واحل�صة الكربى من

الأن�شطة الرئي�سية لقطاعات اخلدمات وال�صناعة .تتميز هذه املناطق ب�أهميتها على ال�صعيد الوطني،
وبقدراتها على توفري ال�سكن يف جميع �أنواعه ،والأن�شطة االقت�صادية والرتفيهية املتنوعة ،وبتوفري
البنى التحتية والتجهيزات الكربى �ضمن �إطار تنظيمي حديث ومتكامل ي�ضمن احلفاظ على امل�ساحات
اخل�ضر والرتاث.
ب  -املناطق الريفية

ت�شمل هذه املناطق مدن ًا �صغرية وقرى و�أرا�ضي زراعية ومواقع طبيعية ذات �أهمية �أكيدة على
ال�صعيد املحلي� ،أكرث منها على ال�صعيد الوطني .ومت ّثل اخل�صائ�ص الريفية لهذه املناطق العن�صر
الأ�سا�سي حلالوة العي�ش التي تتميز بها ولقدرتها على املحافظة على �سكانها وا�ستقطاب ال�سواح
والأن�شطة .وعليه ،ف�إن تطوير هذه املناطق يجب �أن يتم �ضمن مبد�أ احلفاظ على طابعها الريفي املميز.
ج  -مناطق الرثوة الزراعية الوطنية
ُت َعد هذه الأرا�ضي الأغنى والأكرث خ�صوبة يف البالد ،وقد �أنفقت الدولة مبالغ طائلة لتنفيذ
الري فيها .لذا تقت�ضي امل�صلحة الوطنية ح�صر ا�ستعمال هذه الأرا�ضي للغايات الزراعية
م�شاريع ّ
دون غريها بوجه عام ،كما يجب �أن حتظى هذه املناطق بامل�شاريع الرامية �إىل تعزيز الإنتاج الزراعي،
الري وتعزيز امللكيات الزراعية بوا�سطة ال�ضم والفرز ...الخ ،على
كتوفري الطرق الزراعية وجتهيزات ّ
�أن ت�صاغ هذه امل�شاريع يف �إطار �إ�سرتاتيجية وطنية للتنمية الزراعية تهدف �إىل حتديث �شبكات الإنتاج
وت�سويق املنتوجات وتوزيعها.
د  -مناطق الرثوة الطبيعية الوطن ّية
مت ّثل هذه املناطق العن�صر الأ�سا�سي يف تكوين البيئة واملوارد الطبيعية يف لبنان .وهي ت�شمل منطقة
القمم بارتفاع يزيد على 1900م ،و�شريط الأرز اللبناين والب�ساتني اجلبلية على ارتفاعات تراوح بني
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 1600و1900م .كما ت�شمل الأودية الكربى و�أهم الأحراج والغابات ف�ض ًال عن مناطق التوا�صل احليوي.
وتقت�ضي امل�صلحة الوطنية حماية جميع هذه امل�ساحات واملحافظة عليها بالتجان�س مع متطلبات التنمية
االقت�صادية واالجتماعية املالئمة.

 -2امل ّيزات
تتم ّيز بع�ض املناطق اللبنانية مبجموعة من اخل�صائ�ص التي توفر فر�ص ًا مهمة للتطوير ،من
ي�صب يف م�صلحة املجتمع املدين وازدهاره.
الواجب الإفادة منها لتحقيق ا�ستعمال �أف�ضل للأرا�ضي ّ
�أ  -ال�شواطئ
�إن ا�ستعمال ال�شواطئ اللبنانية ب�صورة �أف�ضل �سي�ساهم على نحو ف ّعال يف تنمية ال�سياحة وتعزيز
نوعية احلياة عند املواطنني .ولتحقيق الإفادة الف�ضلى من ال�شواطئ ،يتوجب على لبنان ا�سرتجاع
جمال واجهته البحرية وجاذبيتها .يحتوي ال�شاطئ على �أق�سام مم ّيزة ذات �أهمية كربى على امل�ستوى
الوطني ،منها ال�شواطئ الرمل ّية (نحو ع�شرين) ،واملواقع املم ّيزة (ر�أ�س �شكا و�أنفه)؛ واملواقع الطبيعية
اخلالبة مثل ال�شيور والر�ؤو�س ال�صخرية واخللجان وغريها (نحو �إثني ع�شر)؛ وال�شواطئ الطبيعية
التي ت�شمل الكثبان الرملية واملواقع الربية واجلزر ال�صغرية (�أثنا ع�شر)؛ والكورني�ش البحري املوجود
يف الواجهات البحرية للمدن ال�ساحلية الكربى؛ ومرافئ ال�صيادين التقليدية.
ب  -املناظر الطبيعية الكربى
�إ�ضافة �إىل ال�شواطئ والطبيعة الريفية الزراعية الكربى (البقاع ،عكار ،اخلط ال�ساحلي اجلنوبي)،
يحظى لبنان بعدّة مواقع طبيع ّية خالبة ت�ؤدي دور ًا مهم ًا يف ت�أكيد هويته ونوعية احلياة اجل ّيدة فيه و ُت َعد
من عوامل اجلذب ال�ساحلي امله ّمة .من هذه املواقع الكثري من الوديان اجلبلية العميقة وقمم اجلبال
ال�شاهقة وعدد كبري من التالل ذات التكوين الطبيعي امل ّميز.
ج  -املواقع الطبيعية املم ّيزة
يتمتع لبنان بعدد من املواقع الطبيعية املم ّيزة ،مت ّثل املحافظة املطلقة عليها رهان ًا وطني ًا؛ نذكر
منها على �سبيل املثال� :شالالت جزين وج�سر فقرا الطبيعي ومغارة جعيتا ...وهناك عدد من القوانني
والأنظمة القائمة بحاجة �إىل تفعيل لكي ت�ؤمن احلماية التامة لهذه املواقع �ضمن نطاقها اجلغرايف
املحدود ،كما يجب على نطاق �أو�سع� ،إيجاد ال�ضوابط املنا�سبة التي ت�ساهم يف تعزيز دور هذه املواقع.
د  -املباين الرتاثية والتاريخية
�إن مناطق الرتاث� ،سواء �أتاريخية كانت �أم �أثرية �أم �أكرث حداثة ،ت�ؤدي دور ًا �شديد الأهم ّية يف
تن�شيط االقت�صاد ال�سياحي ،وت�شهد على تاريخ البالد .ومن ح�سن حظ لبنان �أنه حافظ على عدد من
مميز ،من الأحياء
احل�صون والقالع الأثرية ومئات الآثار التاريخية ،كما حافظ على تراث مديني ّ
القدمية داخل املدن ويف املراكز الرتاثية والقرى ذات الطبيعة الريفية اخلالبة التي ت�ستحق كل
احلماية والتنمية.
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 -3العوائق
ينبغي ،عند ا�ستعمال الأرا�ضي ،الأخذ يف احل�سبان العوائق املوجودة يف عدد من املواقع ،منها:
�أ  -مناطق املوارد املائية املع ّر�ضة خلطر التل ّوث
�إن املناطق التي تكرث فيها الت�شققات والت�صدعات يهددها بقوة خطر تل ّوث املياه اجلوفية ،وبالتايل
تل ُّوث الينابيع والآبار التي تزود ال�سكان مبياه ال�شرب ومياه اال�ستعمال املنزيل .لذلك ،يجب �أن تواكب
مكاب
التطور العمراين يف هذه املناطق حلول جذرية ملعاجلة املياه املبتذلة ،وذلك يقت�ضي منع �إقامة ِّ
النفايات ال�صلبة ،واملناطق ال�صناعية ب�أنواعها واملزارع التي تنتج النفايات ال�سائلة املل ّوثة.

مت ّثل مدينة بريوت مع �ضواحيها
القريبة ومع املدن والبلدات املحاذية
“منطقة مدينية مركزية” قادرة ،بوزنها
االقت�صادي والدميغرايف ،على تبو�ؤ �أف�ضل
املراكز بني الأقطاب املدينية الكربى يف ال�شرق
الأو�سط ويف حو�ض البحر املتو�سط

ب  -املناطق املع ّر�ضة خلطر الفي�ضانات

يجب �أخذ العربة من الكوارث الطبيعية التي ح�صلت حديث ًا
وجت ّنب كل ما يع ّر�ض الإن�سان واملمتلكات للخطر ،فاملناطق املعر�ضة
للفي�ضانات معروفة ،وقواعد ا�ستعمال الأرا�ضي فيها يجب �أن تخ�ضع
لقيود �إ�ضافية ،منها خف�ض عامل اال�ستثمار ،وعدم الرتخي�ص مل�شاريع
�إفراز الأرا�ضي التي تهدف �إىل التطوير العقاري ،وعدم جتهيز هذه
املناطق بالبنى التحتية على نحو يح ّفز العمران ،ومنع البناء نهائي ًا �ضمن م�سافات مع ّينة من جماري
الأنهر ،ومنع �إن�شاء الت�صاوين املغلقة ،و�إلزامية االحتفاظ مبا ال يقل عن  80يف املئة من م�ساحة
الأر�ض كحديقة �أو ب�ستان زراعي.
ج  -املناطق املع ّر�ضة خلطر االنهيارات

ي�ستح�سن يف مثل هذه املناطق �أن ُيفر�ض منع البناء على العقارات التي يتجاوز معدّل انحدارها
الطبيعي  10يف املئة� .أما عمليات ت�سوية الأر�ض والردميات التي تهدف �إىل تخفيف االنحدار
ا�صطناعي ًا ،فهي ال تُعد حلو ًال مقبولة بل ميكن �أن تزيد امل�شكلة تعقيد ًا .وهناك بع�ض املناطق املع ّر�ضة
خلطر االنهيار ت�شمل حالي ًا عدد ًا من القرى والبلدات امل�أهولة ،وهي تتطلب االهتمام اجلدّي ب�أو�ضاعها
مع حتديد نظام بناء وا�ستثمار مالئم لها.
د  -املناطق املع ّر�ضة ملخاطر �صناعية كربى
يوجد عدد من املناطق ال�صناعية يف لبنان تهددها خماطر رئي�سية يف حال اندالع حريق �أو انفجار
ت�سرب للنفايات ال�صلبة �أو ال�سائلة .يجب حتديد حزام �أمان حول هذه املناطق يتوافق مع
�أو حادث ّ
ً
قدر الأخطار ويكون جزءا من نظامها ،كما �أنه من ال�ضروري عدم �إقامة �أي م�شروع �سكني �ضمن هذا
احلزام� .أما يف املواقع التي تتجاور فيها حالي ًا الأبنية ال�سكنية وامل�صانع اخلطرة ،فينبغي احل ّد من
عمليات البناء ال�سكني والعمل تدريج ًا على فك االرتباط املكاين بني ال�سكن وال�صناعة .كما يجب عدم
�إن�شاء التجهيزات التعليمية وال�صحية وجميع البنى التحتية امل�ساندة والأن�شطة التي ت�ستقطب النا�س
يف حميط ال�صناعات اخلطرة.
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ثالثاً :اخليارات الرئي�سية
 -1تعزيز “�أقطاب التوازن”
ت�ؤكد اخلطة الأولوية التي يجب �أن تعطى لتعزيز الإمناء االقت�صادي واالجتماعي يف ثالثة �أقطاب
مدينية هي :عا�صمة ال�شمال طرابل�س نظر ًا �إىل الدور الذي ت�ؤديه هذه املدينة يف �إمناء كامل منطقة
ال�شمال؛ والقطب املكون من مدن زحلة و�شتورا والبلدات الأخرى املال�صقة لها ،والتي تطلق عليه اخلطة
ت�سمية «قطب توازن» نظر ًا �إىل موقعه داخل الأرا�ضي؛ و�أخري ًا مدينة النبطية ،وهي تتميز عن غريها
من املدن الكربى يف اجلنوب (�صيدا و�صور) كونها مدينة داخلية ،وقد عدّتها اخلطة �أي�ض ًا “قطب
توازن”.
ولقطبي التوازن عرب جمموعة من امل�شاريع،
ترتجم اخلطة هذه الأولوية املعطاة لعا�صمة ال�شمال
ّ
�أبرزها ما يلي:

.
.
.
.
.
.
.

�إن�شاء ثالث مناطق خم�ص�صة للأن�شطة ال�صناعية واخلدمية يف كل من البداوي ورياق والزهراين.
جتميع كليات اجلامعة اللبنانية املنت�شرة على الأرا�ضي اللبنانية يف ثالثة مواقع فقط ،وهي طرابل�س
وزحلة – �شتورا والنبطية� ،إ�ضافة �إىل املجمع الرئي�سي يف احلدث والفنار (بريوت الكربى).
تفعيل كامل حركة ترانزيت الب�ضائع امل�شحونة بحر ًا �إىل مرف�أ طرابل�س وجتهيزه لهذه الغاية.
�إعادة ت�أهيل ال�سكك احلديد بني رياق واحلدود ال�شرقية ،وبني طرابل�س واحلدود ال�شمالية بغية
ا�ستخدامها ل�شحن الب�ضائع.
ا�ستكمال اوتو�سرتاد ال�شمال حتى احلدود ال�شمالية على الطرف ال�شرقي ل�سهل عكار مرور ًا بجوار
حلبا ،وا�ستكمال تنفيذ االوتو�سرتاد العربي بني بريوت ودم�شق ،و�أوتو�سرتاد اجلنوب يف النبطيه
حتى مرجعيون يف انتظار �إمكان تنفيذ و�صلته املقرتحة باجتاه القنيطرة.
تعزيز �شبكة الطرق التي تربط بني الأقطاب املدين ّية الرئي�س ّية الثالث واملناطق املجاورة :طرق
�سريعة بني النبطية وجزين و�صور وبنت جبيل ،حمول جديد يف �شتورا لت�سهيل االت�صال ببعلبك
والهرمل ،طريق �سريع يربط طرابل�س ب�إهدن مرور ًا بزغرتا.
�إن�شاء هيئة تنفيذية لتنمية الأقطاب املدينية الثالثة ومالحقة امل�شاريع وا�ستقطاب امل�ستثمرين.
�إعادة النظر يف ّ
املخططات التوجيهية والأنظمة يف كل من منطقتي النبطية وزحلة – �شتورا،
وتنفيذ امل�شاريع العمرانية التي تعزز دورهما ك�أقطاب مدينية.

� - 2إعطاء املنطقة املدينية املركزية املكانة التي ت�ستحقها
مت ّثل مدينة بريوت مع �ضواحيها القريبة ومع املدن والبلدات املحاذية «منطقة مدينية مركزية»
قادرة ،بوزنها االقت�صادي والدميغرايف ،على تبو�ؤ �أف�ضل املراكز بني الأقطاب املدينية الكربى يف
ال�شرق الأو�سط ويف حو�ض البحر املتو�سط.
�أما حتقيق هذا الطموح فيتطلب تنفيذ م�شاريع والقيام بتدابري من �أهمها:

.

تنفيذ عدد من امل�شاريع العمرانية الكربى :ا�ستكمال �إعادة �إعمار و�سط بريوت وربطه ربط ًا
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.

.
.

�صحيح ًا بباقي املدينة ،وتنفيذ م�شروع ال�ضاحية اجلنوبية الغربية (�ألي�سار) ،وتنفيذ م�شروع
ال�سفوح اجلنوبية العمراين يف املنطقة املمتدة بني خلدة والدامور حتى خط عاليه – عيتات،
وتنفيذ م�شروع تطوير �ضفاف نهر بريوت ،وتنفيذ م�شروع تنظيم الواجهة البحرية لل�ضاحية
ال�شمالية ال�شرقية ما بني م�صب نهر بريوت وانطليا�س.
�إجراء نقلة نوعية يف قطاع النقل :ا�ستحداث هيئة موحدة لإدارة جميع �ش�ؤون النقل يف حميط
حمافظتي بريوت وجبل لبنان ،وتنفيذ �شبكة من املمار املخ�ص�صة للنقل امل�شرتك دون غريه يف
بريوت وعلى اخلط ال�ساحلي ،وعلى املحاور امل�ؤدية �إىل املناطق ال�سكنية الواقعة على ال�سفوح،
وا�ستعادة كامل م�سار خط ال�سكة احلديد ال�ساحلي وتخ�صي�صه كم�سار خلط نقل م�شرتك يربط
مدن ال�ساحل بع�ضها بالبع�ض الآخر (من �شمال البالد �إىل جنوبها) ،وتنفيذ �أوتو�سرتاد �إ�ضايف
�إىل ال�ساحل ال�شمايل ( )A2ما بني املعاملتني و�أنطليا�س ،وتنفيذ كورني�ش بحري جديد ما بني
�أنطليا�س وم�صب نهر بريوت.
�إعادة النظر يف �أنظمة البناء يف بع�ض املناطق الواقعة يف �أطراف املنطقة املدينية املركزية
(�أي بعد نهر الكلب �شما ًال وخلدة جنوب ًا) بهدف وقف التمدد العمراين عند نهر �إبراهيم �شما ًال
وعند نهر الدامور جنوب ًا .و�سوف يتطلب ذلك زيادة عوامل اال�ستثمار يف ق�سم من هذه املناطق،
وا�ستحداث و�سائل متطورة للنقل امل�شرتك.
�ضبط التو�سع العمراين والعدول نهائي ًا عن منح اال�ستثناءات والت�سويات املتكررة.
�إدخال الطبيعة �إىل قلب املدن ،وانفتاح املدن ال�ساحلية على البحر ،وحت�سني الأمالك العامة
بجميع مكوناتها ،وال �سيما الأر�صفة ومعابر امل�شاة واحلدائق العامة وكل ما يتعلق بامل�شاة والأطفال
واملعاقني يف املدينة.

 -3تنمية املناطق واملدن والقرى
متر تنمية املناطق عرب �إ�شراكها الكامل يف اقت�صاد البالد بجميع جوانبه ولي�س عرب �آليات توزيع
املداخيل عليها مما تنتجه منطقة مزدهرة واحدة.

�إن �أر�ض الوطن �إرث م�شرتك لل�شعب
اللبناين ،من واجب كل جيل �أن ي�س ّلمها،
ب�شمولية ثرواتها� ،إىل الأجيال املقبلة
.

.
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من �ش�أن الدعم املقرتح لعا�صمة ال�شمال ولقطبي التوازن يف البقاع
وال�شمال �أن يعزز �إ�شراك املناطق كافة يف االقت�صاد الوطني وامل�ساهمة يف
تنميتها .ولتحقيق ذلك ،ال بد �أي�ض ًا من م�شاريع وتدابري تتخذ مل�صلحة املدن
الأخرى الواقعة يف هذه املناطق وكذلك للأرياف:

تنتظم احلركة االقت�صادية واحلياة االجتماعية يف كل من املناطق الكربى يف البالد (املنطقة
املدينية املركزية وال�شمال والبقاع واجلنوب) يف �إطار هيكلية مدينية متكاملة مكونة من قطب
رئي�سي ي�ؤدي دور املحرك االقت�صادي الرئي�سي (قطب املنطقة املدينية املركزية ،وقطب طرابل�س
و�ضواحيها ،وقطب زحلة – �شتورا ،وقطب النبطية) ،ومن �أقطاب ثانوية متخ�ص�صة ن�سبي ًا (جبيل
و�صيدا وبعلبك و�صور) ومن جمموعة من الأقطاب املحلية ،و�أخري ًا من ن�سيج القرى الواقعة يف
حميط هذه الأقطاب املحلية.
تتحلى كل من مدينتي جبيل و�صيدا مبزايا املدن املعابر� ،أما الإ�سرتاتيجية املقرتحة لتنميتهما

الخطة الشاملة لترتيب استعماالت األراضي اللبنانية

.

.
.
.

فتقوم على املبادئ التالية :جتنب ابتالعهما ك�ضواحي للمنطقة املدينية املركزية؛ الإفادة من
موقعهما كمعابر ما بني بريوت وال�شمال من جهة ،واجلنوب من جهة �أخرى؛ تعزيز الأن�شطة
االقت�صادية التي تتالءم مع هذين املوقعني ومع ثرواتهما الرتاثية (التجارة ،تخزين الب�ضائع،
زراعة اخل�ضار ،اال�ستجمام ،ال�سياحة) هذا �إ�ضافة �إىل الأن�شطة ال�صناعية القريبة منهما ،و�إىل
موقعهما الإداري (مركز ق�ضاء ومركز حمافظة).
تتحلى كل من مدينتي بعلبك و�صور كذلك مبزايا مماثلة من حيث عظمة
مواقعهما الأثرية و�شهرتها .فهما قطبان تراثيان بامتياز ،يف ا�ستطاعتهما �إن لبنان ُيعد من �ضمن البلدان
الإفادة من هذا الواقع لتعزيز دورهما ال�سياحي على نطاق وا�سع .ويتطلب الع�شرة ذات الكثافة ال�سكانية الأعلى يف
ذلك ا�ستثمارات مهمة يف قطاع الفنادق و�سيا�سة �سياحية تعزز التكامل بني كل العامل (نحو  400ن�سمة/كم .)2ولهذه
من هاتني املدينتني وجوارهما ،عرب �إبراز الرثوات ال�سياحية يف املدن والقرى احلقيقة ت�أثري قوي يف ا�ستعمال املوارد
املكونة لهذا اجلوار .هذا �إ�ضافة �إىل دور كل من هاتني املدينتني كمركزين غري القابلة للتجدد
جتاريني وخدميني لكامل املناطق املجاورة لهما ،مبا يف ذلك الإنتاج الزراعي.
و�سوف تتعزز �أو�ضاع �صور وبعلبك وغريهما من املدن الأطراف مثل حلبا والهرمل ورا�شيا
وحا�صبيا وغريها ،بف�ضل الطريق الدائري ال�سريع الذي تدعو اخلطة �إىل تنفيذه عرب اجلنوب
والبقاع وال�شمال.
�أما تنمية املدن ال�صغرى والأرياف ،ف�ستتعزز بف�ضل رفع م�ستوى البنى التحتية واخلدمات
الأ�سا�سية (املياه والكهرباء والطرق املحلية ...الخ) ب�صورة ملحوظة وعرب حتديث منط توفري
العقارات املجهزة للبناء ،وذلك من خالل ا�ستحداث وكالة وطنية للتطوير العقاري تعمل مل�صلحة
الدولة �أو مل�صلحة البلديات التي تطلب منها ذلك.
و�سوف تتعزز الوظيفة ال�سكنية (اال�صطياف وال�سكن خارج التجمعات ال�سكنية الكربى) يف
الأرياف والقرى مبقدار حمافظتها على طابعها الريفي.
كما ت�شجع اخلطة �إقامة ال�صناعات اخلفيفة غري امللوثة والأن�شطة احلرفية و�سائر اخلدمات
والأن�شطة التجارية يف الأرياف ،وال �سيما يف الأقطاب املحلية الواقعة يف و�سطها (من بينها
الأق�ضية والبلدات الكربى).

رابعاً :عالقة اخلطة ب�إدارة الأمالك العمومية
بوجه عام ،ال متيز اخلطة بني ا�ستعماالت الأرا�ضي التي متلكها الدولة وبني ا�ستعماالت الأرا�ضي
اخلا�صة جلهة ت�صنيفها بح�سب الطبيعة وامليزات والعوائق .كما �أن اخلطة لها طابع الإلزام للدولة
نف�سها فقط ،على خالف املخططات التوجيهية والأنظمة التف�صيلية املحلية للمدن والقرى التي ت�ضع
قيود ًا وارتفاقات على العقارات الواقعة يف مناطق حمددة.
�إن الإطار ال�شامل للخطة يجعل من الأرا�ضي اللبنانية بكاملها مو�ضوع ًا عام ًا ب�صرف النظر عن
امللكية؛ فاخلطة تنطلق من مبد�أ �أن �أر�ض الوطن �إرث م�شرتك لل�شعب اللبناين ،من واجب كل جيل
�أن ي�س ّلمها ،ب�شمولية ثرواتها� ،إىل الأجيال املقبلة .لذلك ،يجب تر�شيد ا�ستعماالت الأرا�ضي وتنميتها
بالطرائق ال�سليمة التي ال تغيرّ من طبيعتها �أو تب ّدل من فر�ص ا�ستعمالها امل�ستقبلية.
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علينا �أن نتذكر دوم ًا �أن لبنان ُيعد من �ضمن البلدان الع�شرة ذات الكثافة ال�سكانية الأعلى يف
العامل (نحو  400ن�سمة/كم .)2ولهذه احلقيقة ت�أثري قوي يف ا�ستعمال املوارد غري القابلة للتجدد،
مبا فيها ال�شواطئ واملواقع الطبيعية ومعامل الرتاث� ،سواء كانت طبيعية �أم من �صنع الإن�سان .ويف
باحل�س الوطني واحرتام الأنظمة �أهمية كبرية تزداد
ظل هذا الواقع ،تكت�سب امل�سائل املرتبطة
ّ
مع تزايد ال�سكان.
على اللبنانيني �أن يدركوا مدى التغيري النوعي الذي ح�صل يف لبنان بفعل تزايد �سكانه من مليون
ن�سمة يف زمن اال�ستقالل �إىل �أربعة ماليني ن�سمة �سنة  2000يعي�شون �ضمن رقعة جغرافية ثابتة ،علم ًا
�أن هذا العدد �سيتجاوز حتم ًا اخلم�سة ماليني خالل عقدين �أو ثالثة عقود من الزمن على الأكرث.
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سبل ترشيد دور الدولة في إدارة أمالكها الخاصة:
()1
نموذج التجربة الفرنسية
كوريا(*) وستيفاني فورنييه(**
غي
ِ

)

(*) مدير مكتب المهمات العقارية في الوكالة الفرنسية إلدارة أمالك الدولة  -باريس
(**) رئيس قسم في مكتب المهمات العقارية في الوكالة نفسها

تت�ضمن ال�سيا�سة العقارية للدولة يف فرن�سا عدة �أوجه وتُعنى بعدة �أق�سام ،منها امل�شاركة يف تنمية
قطاع امل�ساكن االجتماعية ،وم�ساكن الطالب� ،أو حتريك العمليات العقارية العامة� .سوف نركز يف هذه
الورقة حتديد ًا على �إدارة الأمالك العقارية اخلا�صة بالدولة ،امل�ستخدمة من جانب املرافق العامة.
منذ عام � ،2005شهدت ال�سيا�سة العقارية للدولة يف فرن�سا دفع ًا جديد ًا يقوم على و�ضع
�إ�سرتاتيجية وا�ضحة تهدف �إىل حتقيق �إدارة عقارية ف ّعالة ،وذلك يف �سياق “املراجعة ال�شاملة
لل�سيا�سات العامة” و�إعادة هيكلة مرافق الدولة .وقد �شمل هذا الأمر عملي ًا الأمور التالية:

.
.
.

ترجمة خمتلف �إ�صالحات الدولة على ال�صعيد العقاري عرب ت�سهيل
تنفيذ تلك الإ�صالحات (�إعادة تنظيم الإدارات الإقليمية للدولة ،و�إ�صالح
اجلهاز الق�ضائي ،ودمج وحدات ال�ضريبة واخلزينة ...الخ).
تقلي�ص الإنفاق العقاري� ،إذ و�ضعت احلكومة الفرن�سية هدف ًا هو منح
الدولة جمموعة �أمالك عقارية �أكرث فائدة من الناحية العملية و�أكرث
تكيف ًا مع مهماتها.
حتديث �إدارة الأمالك العقارية �سعي ًا لتحقيق تنمية م�ستدامة.

�إن حتديث الإدارة العقارية هو ركيزة
�أ�سا�سية لإ�صالح الدولة؛ وهو ي�ساهم
يف رفع �أدائها ،وي�ؤدي ،من خالل تنظيم
الأمالك العقارية تنظيماً علمياً� ،إىل
امل�ساهمة يف �إ�صالح مالية الدولة

�إن حتديث الإدارة العقارية هو ركيزة �أ�سا�سية لإ�صالح الدولة؛ وهو ي�ساهم يف رفع �أدائها ،وي�ؤدي،
من خالل تنظيم الأمالك العقارية تنظيم ًا علمي ًا� ،إىل امل�ساهمة يف �إ�صالح مالية الدولة.
تدور الإ�سرتاتيجية املحددة حول عدة حماور ،هي :حت�سني م�ستوى الإدارة العقارية؛ تعزيز
املعلومات حول الأمالك العقارية؛ و�ضع ر�ؤية متو�سطة الأمد للإ�سرتاتيجية العقارية؛ و�ضع ترتيبات
ت�ساهم يف حت�سني �إدارة هذه الأمالك؛ و�ضع �أدوات ق�ضائية ومالية وتقنية جديدة مو�ضع التنفيذ؛
تو�سيع ال�سيا�سة العقارية لت�شمل امل�ؤ�س�سات العامة والهيئات امل�ستقلة.

 -1تر�شيد احلكم على نحو يو�ضح دور املالك ودور
ال�شاغلني يف املجال العقاري
�إن توزع م�س�ؤولية الإدارة العقارية على �أكرث من وزارة حتى زمن قريب حال دون و�ضع �سيا�سة
عقارية منطقية ودينامية للدولة الفرن�سية مو�ضع التنفيذ.
( )1ن�ص مرتجم عن اللغة الفرن�سية.
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لذلك� ،أنيطت م�ؤخر ًا م�س�ؤولية متثيل “الدولة-املالك” وحتديد توجهات �سيا�سة الدولة العقارية،
بوزير املوازنة املكلف �إدارة الأمالك العامة .ويف �إطار هذه املهمة ،يعاون الوزير املذكور الوكالة الفرن�سية
لإدارة �أمالك الدولة ( ،)Agence France Domaine – AFDالتابعة للمديرية العامة للمالية.

�إن معرفة جيدة بخ�صائ�ص امللكية
العقارية للدولة هي حجر �أ�سا�س لأي
�إ�سرتاتيجية عقارية حديثة

ُ
املحافظ �أو رئي�س الإقليم وتعاونه الإدارة
على ال�صعيد الالمركزي ،يمُ َّثل الوزي َر
ويعي فيها م�س�ؤول عن ال�سيا�سة العقارية للدولة ،يكون عمله
الإقليمية للمالية العامةَ ،نّ
مكم ًال لأعمال الدائرة الإقليمية للأمالك العامة.

مبوازاة ذلك ،مت تقلي�ص �صالحيات الوزارات يف جمال الإدارة العقارية على نح ٍو ملمو�س ،كما
جرى تعيني مدير عقاري داخل كل وزارة.
�أخري ًا ،وعالوة على الرقابة التي ميار�سها الربملان� ،أُن�شئت هيئتان خمت�صتان:

.
.

جمل�س الدولة العقاري ،امل�ؤلف من برملانيني واخت�صا�صيني عقاريني ،ي�ستهرون على ح�سن �سري
ال�سيا�سة العقارية اجلديدة للدولة .يبلغ املجل�س الوزير املكلف �إدارة الأمالك العامة ،تو�صياته
لتح�سني �إدارة الأمالك العقارية ،كما يدر�س م�شاريع الإ�سرتاتيجية العقارية املقدمة من جانب
الإدارات �أو م�شغلي الدولة� ،سوا ٌء على ال�صعيد املركزي �أم على ال�صعيد الالمركزي.
جلنة خا�صة تعنى بنوعية و�شفافية العمليات العقارية للدولة ،تهتم بال�سهر على تطابق العمليات
العقارية مع القوانني العقارية املعمول بها (عمليات التملك وعمليات التنازل عن امللكية وعقود
ت�أجريية) ،وحت�سني �إيرادات البيع �إىل �أق�صى حد .تت�ألف اللجنة من موظفني كبار يف جمل�س
�شورى الدولة وديوان املحا�سبة وهيئة التفتي�ش املركزي.

 -2تعزيز املعلومات حول الأمالك العقارية ك�شرط م�سبق
لتحديث الإدارة العقارية
من الوا�ضح �أنه مل يكن يوجد جتان�س كبري يف الأمالك العقارية ،كما كانت الإدارة تعاين
�شح املعرفة باملعطيات التقنية املتعلقة بهذه الأمالك ،وخ�صو�ص ًا حول �شروط ا�ستخدام
العقارات املبنية �أو �صيانتها.
من هنا� ،إن معرفة جيدة بخ�صائ�ص امللكية العقارية للدولة (تقوم على جردة مادية �شاملة،
وتخمني قيمة الأمالك) هي حجر �أ�سا�س لأي �إ�سرتاتيجية عقارية حديثة.

�أي عمل علمي يتطلب �إجراء جردة عينية
�شاملة وتخمني لقيمة املباين ُي�ستكمل
باقرتاحات ...تتيح للأمالك العقارية اخلا�صة بكل
�إدارة �أن تلبي حاجات ال�شاغلني ب�صورة �أف�ضل

هكذا� ،أطلقت الوكالة الفرن�سية لإدارة �أمالك الدولة
( )AFDمنذ عام  2003ور�شة لإعداد جردة عينية لأمالك الدولة
العقارية ،م ّثلت ركيزة لإجراء اجلردة املالية للدولة التي ين�ص
عليها القانون الع�ضوي اخلا�ص بقانون املوازنة العامة ال�صادر
بتاريخ الأول من �آب� /أغ�سط�س .2001

تُ�ستكمل هذه الور�شة حالي ًا من خالل �إثراء هذه املعطيات (م�ساحات ،طبيعة املباين ،نوعية
�صيانة الأمالك ...الخ) بتفا�صيل �إ�ضافية والتحقق من م�صداقيتها بحيث ميكن اال�ستناد �إليها تقني ًا
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وق�ضائي ًا .من ناحية �أخرى� ،أتاحت عمليات التدقيق املختلفة للمباين حت�سني املعلومات حول الأمالك
العقارية .ويف  31كانون الأول /دي�سمرب  2010قدرت قيمة الأمالك العقارية للدولة الفرن�سية� ،سواء
امل�شغولة مبا�شرة من جانب مرافقها� ،أو املعهود بها �إىل م�شغليها ،بنحو  106مليارات يورو.

 -3و�ضع ر�ؤية متو�سطة الأمد للإ�سرتاتيجية العقارية بهدف
و�ضع تنظيم عقاري �أف�ضل ملرافق الدولة
تقرر �إعداد ر�ؤية متو�سطة الأمد للإ�سرتاتيجية العقارية متتد لعدة �سنوات ،وذلك لكي يتاح للدولة
و�ضع حلول ت�سمح لها بت�أدية دورها ،ومبواجهة حاجاتها وزيادة قيمة ملكيتها العقارية (عمليات التملك
والبيع وعمليات البناء وعقود الت�أجري)� ،إ�ضافة �إىل ت�أمني حاجاتها من ال�صيانة.
�إن �أي عمل علمي يتطلب �إجراء جردة عينية �شاملة وتخمني لقيمة املباين (جانب تقييمي)
ُي�ستكمل باقرتاحات عملية يحتاج تنفيذها �إىل مدة ال تقل عن خم�س �سنوات (عمليات متلك وعمليات
تنازل عن امللكية ،و�إعادة جتميع ،وعمليات تبديل مراكز �إقامة) تتيح للأمالك العقارية اخلا�صة
بكل �إدارة �أن تلبي حاجات ال�شاغلني ب�صورة �أف�ضل ،وكذلك �أهداف التنظيم الر�شيد لل�ش�أن العقاري
(جانب �إ�سرتاتيجي).
حالي ًا ،مت �إعداد هذه ر�ؤيا للإ�سرتاتيجية العقارية على امل�ستويني املركزي واالقليمي .كما �أن
 325م�ؤ�س�سة عامة وهيئة م�ستقلة ،مبن فيها الذين يديرون ملكية عقارية كبرية� ،أعدوا ت�صورات
عقارية تراعي حتديد ًا ن�سبة م�ساحة  12م 2لكل عامل حكومي.
و�سوف يجري تطبيق هذه اال�سرتاتيجيات من خالل تقلي�ص عدد املراكز احلكومية ،وتقلي�ص
امل�ساحات امل�شغولة من جانب الدولة.

 -4الرتتيبات التي ت�ساهم يف حت�سني �إدارة
الأمالك العقارية للدولة
�أ �“ -شبه �إيجارات” عامة بني “الدولة-املالك” وبني الإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة
مبان حكومية معينة ملرفق عام ،وبتخ�صي�ص
�إن الإجراءات التي كانت تعتمد �سابق ًا على تخ�صي�ص ٍ
�أخرى مل�ؤ�س�سات عامة وطنية مث ًال ،والتي كانت متنح ال�شاغلني �صالحيات كثرية متنح عادة للمالك ،قد
مت ا�ستبدالها منذ عام  2009بعقود موقتة وقابلة للمراجعة ،خا�صة بكل مبنى على حدة ،حتدد حقوق
وواجبات الطرفني املتعاقدين� ،أي “الدولة-املالك” والإدارة ال�شاغلة.
يف ما يخ�ص املباين الإدارية ملكاتب املوظفني ،حتدد هذه االتفاقيات ن�سبة الإ�شغال التي
ينبغي بلوغها خالل مدة العقد ،علم ًا �أن امل�ساحة املحددة من قبل احلكومة هي  12م  2لكل
عامل .تخ�ضع العقود لتدقيق دوري جلهة مالءمة الإ�شغال لطبيعة الإن�شاء ومراعاة �شروطه،
وحتديد ًا التزامات الإدارة ال�شاغلة.
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ب  -بدالت �إيجار “موازنية” تتنا�سب و�أ�سعار ال�سوق
تت�ضمن العقود املذكورة �آنف ًا بدالت الإيجار “املوازنية” ،وهي مبالغ تقديرية تتنا�سب وواقع
ال�سوق ،تُدفع من قبل الوزارات مقابل �شغلها املباين اخلا�صة بالدولة.
يهدف هذا الرتتيب �إىل حتميل املرافق امل�ستفيدة من املواقع احلكومية كامل امل�س�ؤولية املالية
الناجتة من �إ�شغالها تلك املواقع بالنيابة عن الدولة ،و�إىل حثها على تر�شيد ا�ستخدام الأمالك العقارية
مت�شي ًا مع الر�ؤية الإ�سرتاتيجية املتو�سطة الأمد ( )SPSIوهو ما يعزز جتميع الوزارات وتقا�سم الأعباء
�ضمن مرافق الدولة.
�إن بدالت الإيجار هذه جتري فهر�ستها .كما �أُ ِقر ترتيب مايل يقوم على مبد�أ الثواب والعقاب
لت�شجيع الإدارات على تقلي�ص امل�ساحات امل�شغولة وملعاقبة تلك التي متتنع عن ذلك من خالل امل�ساهمات
املقررة يف املوازنة العامة.
ج  -و�ضع �سيا�سة ل�صيانة مباين الدولة
قبل عام  ،2009كانت ال�صيانة مت ّثل الثغرة الرئي�سية لل�سيا�سة العقارية للدولة� ،إذ �إن الأ�شغال
كاف .فقد كانت ال�صيانة عالجية يف �أغلب الأحيان ،نظر ًا �إىل
كانت خمططة وممولة على نحو غري ٍ
ُ
غياب ال�صيانة الوقائية .ومنذ ذلك التاريخ� ،أدرجت اعتمادات �صيانة امللكية العقارية �ضمن برنامج
حمدد للموازنة تعود م�س�ؤولية تنفيذه �إىل الوكالة الفرن�سية لإدارة �أمالك الدولة ،وقد ُخ�ص�صت له
اعتمادات تقتطع من املوازنات املخ�ص�صة للوزارات.
على ال�صعيد الإقليميُ ،و�ضعت مو�ضع التنفيذ �سيا�سة �صيانة وزارية متعلقة بعدة وزارات حتت
�سلطة املحافظني �أو ر�ؤ�ساء الأقاليم ،الذين تعاونهم وحدات حملية من �إدارة الأمالك العامة ومن وزارة
البيئة .على �أن ُت َعد خطط ال�صيانة الإقليمية لعدة �سنوات بدء ًا من عام .2011
د � -إبداء �إدارة الأمالك العامة ر�أياً مف�ص ً
ال حول االتفاقات
العقارية بني دوائر الدولة وامل�شغلني
�إىل جانب الر�أي املايل “الكال�سيكي” الذي تقدمه �إدارة الأمالك العامة ،بات مطلوب ًا من هذه
الإدارة من الآن ف�صاعد ًا ،تقدمي ر�أي حيال ال�سيا�سة العقارية يف ما يخ�ص الأبنية الإدارية .على �أن
ي�ستند هذا الر�أي �إىل حتليل املعايري الآتية :املوقع اجلغرايف ،جتميع املواقع ،تطور امل�ساحات امل�شغولة،
احلد من املكاتب الفردية ،مقارنة نفقات ال�صيانة (قبل الإ�شغال وبعده).
يف ما يتعلق بالدوائر احلكومية ،تدار العمليات العقارية املحلية من قبل ممثل عن “الدولة–املالك”
بالتن�سيق مع الإدارة ال�شاغلة.

.
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.

عمليات البيع �أ�صبحت �أكرث �شفافي ًة :تبدي اللجنة اخلا�صة ب�شفافية وجودة العمليات العقارية
اخلا�صة بالدولة ر�أيها حول �شروط �إجناز عمليات البيع وتن�شر هذا الر�أي.

من ناحية �أخرى ،ت�سهر الدولة على م�صاحلها العقارية من خالل ت�ضمني عقود البيع فقرات
�ضامنة تتيح تقا�سم فوائ�ض القيمة التي �سيتم حتقيقها يف وقت الحق من جانب املتملك.
�أخري ًاُ ،ق ِدّم عام  2010م�شروع خطة متو�سطة الأمد لعمليات بيع بع�ض �أمالك الدولة .وهو يحدد
لل�سوق ولل�سلطات املحلية جدو ًال زمني ًا لبيع �أكرث من  1700مبنى موزعة على جممل الأرا�ضي الفرن�سية
وذات طبيعة متنوعة.

 -5ال�سيا�سة العقارية اجلديدة ترتافق مع و�ضع �آليات ق�ضائية
ومالية وتقنية جديدة مو�ضع التنفيذ

.
.
.

دخل البند الت�شريعي من القانون العام املتعلق بتحديد ملكية الأ�شخا�ص العموميني حيز التنفيذ
يف الأول من متوز /يوليو  .2006على �أن ُين�شر مر�سومه التنظيمي قريب ًا جد ًا .وهو يهدف �إىل
حتديث العمليات وحتديد �أدوار خمتلف اجلهات الفاعلة ،وتنظيم التداوالت وتب�سيط الأ�ساليب.
�أن�شئ عام  2006ح�ساب ر�صد خا�ص (�إدارة �أمالك الدولة العقارية) تناط م�س�ؤوليته باملالك،
وهو ُيظهر الإيرادات والنفقات املتعلقة بعمليات التنازل عن امللكيات العقارية .علم ًا �أن
الت�صنيف اجلديد للموازنة خ�ص�ص عام  2009برناجم ًا رقمه  309ل�صيانة امللكية العقارية
للدولة ،وهو ما عزز اعتمادات ال�صيانة للمالك.
تُدرج اجلردات العينية واملحا�سبية لأمالك الدولة العقارية منذ عام  2009يف الوحدة العقارية
املخ�ص�صة من �ضمن برنامج معلومات املوازنة واملالية للدولة ( .)Chorusو�سوف تُ�ستكمل هذه
الوحدة يف الوقت املنا�سب بوظائف متطورة �إ�ضافية متخ�ص�صة يف الإدارة العقارية.

 -6تو�سيع ال�سيا�سة العقارية لت�شمل امل�ؤ�س�سات العامة والهيئات امل�ستقلة
تط َّبق �إ�سرتاتيجية تقلي�ص امل�ساحات والنفقات العقارية على امل�ؤ�س�سات العامة والهيئات امل�ستقلة
كافة ،وقد كان حتديد الأمالك العقارية التي ي�ستخدمونها جمهو ًال حتى الأم�س القريب .وطبق ًا لقرارات
حكومية وطلبات الربملان ،باتت امل�ؤ�س�سات العامة والهيئات امل�ستقلة ملزمة الت�صريح عن املباين التي
ت�شغلها .وقد مت �إح�صاء جمموعة الأمالك هذه عام .2009
من ناحية �أخرى ،خ�ضعت �أمالك امل�ؤ�س�سات العامة والهيئات امل�ستقلة لعمليات تخمني مف�صلة
�أُجنزت �أكرثيتها مطلع عام .2010
�إن هذا التحديد لقيمة املمتلكات �سيتيح اعتماد بدالت �إيجار للمباين التي ت�ضعها الدولة يف
ت�صرف هذه امل�ؤ�س�سات (�أي ما يعادل ن�صف عدد الأمالك التي ت�شغلها هذه امل�ؤ�س�سات والهيئات)
بدء ًا من عام .2012
�أخري ًا ،جرى تو�سيع نطاق الر�ؤية املتو�سطة الأمد للإ�سرتاتيجية العقارية لي�شمل جميع
امل�ؤ�س�سات العامة والهيئات امل�ستقلة التابعة للدولة الفرن�سية عام .2010
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إيلي كالس
ألبر داغر

اإلطار القانوني لمكافحة تبييض األموال في لبنان
إيلي كلاّ س
رائد في قوى األمن الداخلي وأستاذ القانون في جامعة الروح القدس  -بيروت

امل�ؤدية �إليه �أو ال�صنوف املنتجة له(.)1
مقدمة
�أمام هذه الظاهرة العاملية غري امل�شروعة ،تعالت الأ�صوات
تُعد عمليات تهريب الأموال �إحدى �أهم امل�شكالت التي احتجاج ًا من الدول واحلكومات واملنظمات العاملية وامل�ؤ�س�سات،
يواجهها العامل املعا�صر ،وقد �أخذ هذا الأمر يزداد خطورة مع امل�صرفية منها واملالية ،على ق�ضية تبيي�ض الأموال امللوثة الناجتة
تطور �أ�ساليب النقل و�سهولة االنتقال ،فغدا التهريب �شائع ًا ،بعدما من �أعمال و�أن�شطة غري م�شروعة دولي ًا ،واملت�أتية �إ ّما من اجلرمية
كان يتطلب م�شقات متعددة ،فاالنرتنت و�إمكان التدخل واال�ستعالم املنظمة واملخدرات و�إما من عمليات متويل جرائم الإرهاب وما
عن احل�سابات امل�صرفية مل يعد مق�صور ًا
�إىل ذلك من �أعمال غري قانونية �أدت
يتم
التي
أموال
ل
ا
مقدار
إن
�
على �إرادة امل�صارف املودعة� ،إذ من دون
�إىل ت�صاعد درجة عمليات التبيي�ض
ً
مليار
500
يناهز
ا
�سنوي
تبيي�ضها
�إذن هذه الأخرية ،بل من دون علمها ،ميكن
عاملي ًا وتزايد حجمها كما ذكرنا �آنف ًا،
حجم
يعادل
ما
أي
�
أمريكي،
�
دوالر
ك�شف احل�سابات امل�صرفية وحتى �إعطاء
وذلك لتاليف غ�سلها وتبيي�ضها و�إدخالها
أو
�
العامل
يف
النفطية
التجارة
�أوامر لنقلها؛ فامل�صارف ين�صب اهتمامها
يف الدورة االقت�صادية ب�صفة �شرعية.
إجمايل
�
من
املئة
يف
8
ي�ساوي
ما
على �سبل االحتفاظ بال�سرية وجلم التدخل
فظهرت عملية مكافحة تبيي�ض الأموال
العاملية
التجارة
حجم
يف املعلومات امل�صرفية بعدما �أ�صبح ممكن ًا
وتالفيها و�صدرت الت�شريعات اجلزائية
()2
بوا�سطة الكومبيوتر الو�صول �إىل جميع املعلومات ،وحتى حتويرها الدولية ،الإقليمية واملحلية ،ملعاقبة مرتكبيها .
يجمع اخلرباء الدوليون يف �ش�ؤون الإجرام املنظم والعابر
وتعديلها� ،أو زرع الفريو�س وحموها من الوجود ،على الرغم من
ً
للحدود على �أن مقدار الأموال التي يتم تبيي�ضها �سنويا يناهز
�أ�ساليب احلماية التقنية املعتمدة.
ظهر تبيي�ض الأموال كدليل كا�شف لقوة املجموعات  500مليار دوالر �أمريكي� ،أي ما يعادل حجم التجارة النفطية يف
الإجرامية بحيث �أُدخل يف �آلية النمو بني االقت�صاد الإجرامي العامل �أو ما ي�ساوي  8يف املئة من �إجمايل حجم التجارة العاملية.
واالقت�صاد ال�شرعي .وال �شك يف �أن �سالمة االقت�صاد عامل وهو ي�صل وفق �إح�صاءات �صندوق النقد الدويل �إىل ما ن�سبته 3
�أ�سا�سي يف ا�ستقرار احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية ،كما �أن حياة �إىل  5يف املئة من جمموع الناجت القومي لبلدان العامل قاطبة.
الفرد قد تت�أثر �إىل درجة بعيدة بالتطور االقت�صادي وال�صناعي ،ويقول دايفيد بيكفورد الذي كان ي�شغل وظيفة م�ست�شار �أول يف
فتطور نهج حياته وتطور عالقاته الإن�سانية واالجتماعية ،م�صارف �أمريكية خا�صة ،يف مو�ضوع مكافحة تبي ّي�ض الأموال،
يفر�ضان عليه �أمناط ًا جديدة من ال�سلوك واملواقف ،التي طغى �إن هناك  100مليار دوالر على الأقل يجري تبيي�ضها يف �أوروبا كل
على بع�ضها الر�ؤية ال�ضيقة وامل�صلحة الفردية ،و�أ�صبح هاج�س �سنة ،و�إن الأموال التي تنجم عن اجلرمية املنظمة تزيد على 95
الربح �سائد ًا ،بغ�ض النظر عن امل�ساوئ الناجتة من العمليات يف املئة من هذه الأموال املب ّي�ضة.
( )1عبد العزيز ال�شايف ،تبيي�ض الأموال :درا�سة مقارنة (بريوت :من�شورات احللبي احلقوقية� ،)2001 ،ص .12
				P. Broyer, L’argent sale dans les réseaux clandestins (Paris: L’Harmattan, 2000), pp. 30-35.
)(2
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انطالق ًا مما تقدم ،ونظر ًا �إىل تعاظم جرمية تبيي�ض الأموال على الالئحة ال�سوداء للدول “غري املتعاونة” يف جمال مكافحة
وتطور تقنياتها ،وال �سيما املخاطر
تبيي�ض الأموال ال�صادرة عن جمموعة
ميكن
التي
الوا�سعة،
امل�صرفية
ال�سرية
املت�صلة باجلرمية املنظمة وجتارة
العمل املايل (.)Liste noire du GAFI
بها
االحتماء
أموال
ل
ا
تبيي�ض
مرتكبي
وا�ستمر وجود ا�سم لبنان على تلك
املخدرات ومتويل الإرهاب ,التي ال والتخفي وراءها ،قد م ّ
أ�سباب
ل
ا
أحد
�
لت
ث
الالئحة عام  2001على الرغم �إقرار
يقف لبنان مبن�أى منها ،ف�إن �أهمية
ت�شديد
إىل
�
الدويل
املجتمع
دفعت
التي
لبنان قانون مكافحة تبيي�ض الأموال يف
التعاون والتن�سيق على ال�صعيدين
أواخر
�
يف
لبنان
على
املختلفة
ال�ضغوط
�شهر حزيران /يونيو من العام نف�سه،
املحلي والدويل تربز بقوة يف
�سبيل ت�سعينيات القرن املا�ضي
ومل ُيرفع اال�سم عن تلك الالئحة �إالّ
تفعيل �أطر املكافحة .لذا �سنتناول يف
هذه الدرا�سة ميادين مكافحة تبيي�ض الأموال يف لبنان ،والعقبات بعد قيام وفد من جمموعة  GAFIبزيارة لبنان وحتققه من ِج ِّد
التي تواجه �إجراءات هذه املكافحة والتطلعات الوطنية امل�ستقبلية الإجراءات واخلطوات التنظيمية املتخذة تطبيق ًا للقانون اجلديد.
على هذا ال�صعيد و�أبعادها الدولية.
ميكن و�صف الو�ضع القانوين الذي كان �سائد ًا قبل �صدور
�أو ًال :مراحل اال�ستحقاقات الت�شريعية
قانون مكافحة تبيي�ض الأموال رقم  318بتاريخ 2001/4/20
والتنظيمية ملكافحة تبيي�ض
ونظام مراقبة العمليات املالية وامل�صرفية ملكافحة تبيي�ض الأموال
الأموال يف لبنان
ال�صادر عن حاكم م�صرف لبنان رقم  7818تاريخ ،2001/5/18
 -1يف عام  1995ان�ضم لبنان �إىل اتفاقية الأمم املتحدة
ب�أنه يفتقر �إىل ت�شريع متكامل ،ب�سبب عدم وجود ن�صو�ص قانونية
تطرقت �إىل هذا اجلرم مبا�شرة لعدة عوامل ،من �أهمها مقومات ملكافحة االجتار غري امل�شروع باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية لعام
االقت�صاد اللبناين الذي يرتكز بقوة على قطاع اخلدمات امل�صرفية  ،1988وذلك مبوجب القانون رقم � ،95/426إ ّال �أنه حتفظ
نظر ًا �إىل الدور التاريخي الذي قام به لبنان منذ ت�أ�سي�سه يف جلهة ال�سرية امل�صرفية( )4وذلك من خالل عدم التزامه بع�ض
ع�شرينيات القرن املا�ضي ،وال �سيما ال�سرية امل�صرفية املعمول بنود املواد املتعلقة بتقدمي ال�سجالت امل�صرفية� ،أو توفري الن�سخ
بها( )3مبوجب قانون  ،1956/9/3وت�أثريها يف حجم ر�ؤو�س الأموال الأ�صلية �أو ال�صور امل�صدّقة ،يف �إطار امل�ساعدة القانونية املتبادلة،
املودعة يف امل�صارف اللبنانية� ،إ�ضافة �إىل عدم �شيوع هذا اجلرم واالمتناع عن تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة بقدر ما مت�س
يف تلك الفرتة التي اعتمد لبنان ال�سرية امل�صرفية فيها ،لأن الهدف �سرية العمليات امل�صرفية.
كان جذب الأموال وتعزيز اال�ستثمارات التجارية واخلدمية.
 -2يف املقابل ،عملت امل�صارف ،من خالل جمعية امل�صارف،
�إ ّال �أن هذه ال�سرية امل�صرفية الوا�سعة ،التي ميكن مرتكبي على احلد من ال�ضغوط التي متار�س عليها ب�سبب عدم رفع
تبيي�ض الأموال االحتماء بها والتخفي وراءها ،قد م ّثلت �أحد ال�سرية امل�صرفية ،من خالل �إقرار اتفاقية احليطة واحلذر (حول
الأ�سباب التي دفعت املجتمع الدويل �إىل ت�شديد ال�ضغوط االلتزام مبكافحة تبيي�ض الأموال الناجتة من االجتار غري امل�شروع
املختلفة على لبنان يف �أواخر ت�سعينيات القرن املا�ضي وبداية باملخدرات) بالتعاون مع م�صرف لبنان يف �أواخر عام 1996؛
القرن اجلديد ،بهدف احلد من هذه ال�سرية ،الأمر الذي �أ�سفر وهي كناية عن اتفاق معقود بني جمعية امل�صارف وبني امل�صارف
عن �إدراج ا�سم لبنان يف لوائح الدول املتهمة باحت�ضان عمليات الأع�ضاء فيها ،تهدف �إىل و�ضع �أطر وو�سائل دعم للوقاية من
تبيي�ض �أموال ،ال�صادرة عن وزارة اخلارجية الأمريكية و�آخرها يف تبيي�ض الأموال ،تتمثل ب�سل�سلة �إجراءات للمراقبة من خالل
حزيران /يونيو  .2001كما و�ضع ا�سم لبنان بتاريخ  2000/6/22التحقق من هوية املتعاقد ،وحتديد �صاحب احلق االقت�صادي،
( )3يقودنا احلديث عن خ�صو�صية ال�سرية امل�صرفية املعتمدة يف لبنان� ،إىل التذكري بحدودها وباال�ستثناءات التي ت�سري عليها ،وهي مبوجب املادة الثانية :موافقة
الزبون� ،إعالن �إفال�س الزبون ،دعوى بني امل�صرف والزبون ،تبادل املعلومات بني امل�صارف يف ما يتعلق باحل�سابات املدينة ،دعاوى الإثراء غري امل�شروع ،و�إفال�س امل�صارف.
( )4غ�سان رباح ،قانون املخدرات وامل�ؤثرات العقلية اجلديد (بريوت :من�شورات احللبي احلقوقية� ،)2000 ،ص .201
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والتدقيق يف عمليات ال�صندوق مببالغ تزيد على ع�شرة �آالف
دوالر �أمريكي .كما تفر�ض االتفاقية �أن يتحقق مدير امل�صرف من
هوية الزبون حني يكون احل�ساب م ّرقم ًا ومكتوم اال�سم ،ومراقبة
احلاالت التي يكون الو�ضع املايل للعميل ال يتنا�سب مع القيمة
مو�ضوع العملية� ،أو يف حال �إعطائه وكالة لغري حمام �أو و�سيط
�أو وكيل .لكن هذه االتفاقية ال تت�ضمن عقوبات رادعة ،ف�ض ًال عن
�أنها اقت�صرت على مكافحة تبيي�ض الأموال الناجتة من االجتار
غري امل�شروع باملخدرات دون غريها من اجلرائم.
 -3بادر لبنان �إىل خطوة �أخرى متقدمة ،متثلت ب�إقرار
جمل�س النواب يف  1998/3/16قانون املخدرات وامل�ؤثرات
العقلية وال�سالئف رقم  673تطبيق ًا التفاقية فيينا ،الذي �ألغى
قانون املخدرات ال�سابق تاريخ  .1948/6/18وهكذا دخلت عبارة
“تبيي�ض الأموال” �أول مرة يف الت�شريع اللبناين يف املادة الثانية
من هذا القانون(.)5
وقد حلظ القانون عقوبات م�شددة يف حق كل من �أجرى
حتويالت(� )6أو ّ
وظف موارد �أو �أموا ًال م�ستح�صلة من اجلرائم
املتعلقة باملخدرات بهدف �إخفائها �أو متويه طبيعتها ،وهي
عقوبات تتيح االطالع على ال�سجالت املالية والتجارية با�ستثناء
ال�سجالت امل�صرفية.
ومن اخلطوات التنظيمية �أي�ض ًا� ،إ�صدار حاكم م�صرف
لبنان مبوجب القرار رقم  7511تاريخ  ،2000/1/21توجيه ًا �إىل
جميع امل�صارف يق�ضي بالتقيد ب�أحكام اتفاقية احليطة واحلذر،
وتفوي�ضه جلنة الرقابة على امل�صارف مهمة �إ�صدار الن�صو�ص
التنظيمية ،م ّكر�س ًا بذلك تعهد ًا م�شرتك ًا للم�صارف �أكرث منه
موجب ًا قانوني ًا ملزم ًا ،بحيث م ّثلت هذه االتفاقية تكام ًال بني جهود
القطاع امل�صريف وبني اجلهود الر�سمية.

 -1قانون مكافحة تبيي�ض الأموال
�أ  -حتديد جرم تبيي�ض الأموال
�صدر قانون مكافحة تبيي�ض الأموال رقم  318بتاريخ
 ،2001/4/20واتبع بالقرار رقم  7818ال�صادر عن حاكم
م�صرف لبنان ،خالل �شهر حزيران /يونيو من العام نف�سه ،وهو

ّ
ينظم �آلية �أ�صول مراقبة العمليات امل�صرفية وذلك مبوجب املادة
اخلام�سة من القانون رقم . 318
ً
ّ
�أعطى القانون تعريف ًا وا�سعا للأموال غري امل�شروعة ،ف�صنف
جميع الأموال الناجتة من ارتكاب �إحدى اجلرائم التالية �أموا ًال
غري م�شروعة ،تتوافر فيها �أركان جرم تبيي�ض الأموال ،وهي:
 .املخدرات (زراع ًة وت�صنيع ًا وجتار ًة).
� .أفعال جمعيات الأ�شرار.
 .الإرهاب.
 .جتارة الأ�سلحة.
 .ال�سرقة �أو اختال�س الأموال العامة �أو اخلا�صة.
 .تزوير العملة �أو الأ�سناد العامة.
جتدر املالحظة �إىل ان�ضمام لبنان �إىل اتفاقية مكافحة
الف�ساد ال�صادرة عن الأمم املتحدة برقم  4/58تاريخ
 2003/10/31مبوجب القانون رقم  33تاريخ ،2008/10/16
حيث �صدر يف ال�سياق نف�سه ويف التاريخ نف�سه �أي�ض ًا ،القانون
رقم  32املتعلق بتو�سيع �صالحية هيئة التحقيق اخلا�صة لت�شمل
رفع ال�سرية امل�صرفية عن احل�سابات امل�صرفية املتعلقة بارتكاب
جرائم الف�ساد وجتميدها وفق الأ�صول املن�صو�ص عنها يف القانون
رقم .318
كما حدد هذا القانون �إطار الأفعال اجلرمية املرتكبة من
ج ّراء �إخفاء م�صادر الأموال غري امل�شروعة� ،أو �إعطاء تربير
كاذب لهذه امل�صادر� ،أو حتويل الأموال �أو ا�ستبدالها ،مع العلم
�أنها غري م�شروعة ،لإخفاء م�صدرها� ،أو م�ساعدة �شخ�ص �ضالع
يف ارتكاب اجلرم على الإفالت من امل�س�ؤولية ،و�أخري ًا مت ّلك �أموال
غري م�شروعة �أو حيازتها �أو ا�ستخدامها �أو توظيفها ل�شراء �أموال
منقولة �أو غري منقولة �أو للقيام بعمليات مالية ،مع العلم امل�سبق �أن
هذه الأموال غري م�شروعة.
ويف ال�سياق نف�سه ،ح�صر القانون اجلديد ميدان مراقبة
العمليات املالية والتدقيق فيها ببع�ض امل�ؤ�س�سات املالية (م�صارف،
�صرافة� ،شركات و�ساطة مالية وت�أجري متويلي ،هيئات اال�ستثمار
اجلماعي� ،شركات الت�أمني� ،شركات ترويج وبناء العقارات ،و ّ
جتار
ال�سلع ذات القيمة املرتفعة كاحللي والأحجار الكرمية والذهب

( )5تن�ص املادة الثانية من القانون رقم  673على ما يلي ]...[“ :عبارة “تبيي�ض الأموال” �أي �إخفاء �أو متويه امل�صدر غري امل�شروع للأموال املنقولة �أو غري
املنقولة �أو املوارد الناجتة عن جرائم املخدرات وامل�ؤثرات العقلية وال�سالئف”.
( )6انظر :ن�ص املادة الثالثة من القانون رقم . 318
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والتحف الفنية والآثار القدمية) ،و�إلزام ما ال تخ�ضع منها لقانون عائدة لأ�شخا�ص �أو م�ؤ�س�سات �أو �شركات عن طريق ح�سابات مر ّقمة،
�سرية امل�صارف م�سك �سجالت خا�صة بالعمليات التي تزيد قيمتها �إ�ضافة �إىل التدقيق يف العمليات التي تزيد قيمتها على الع�شرة
على مبلغ ع�شرة �آالف دوالر �أمريكي �أو ما يعادله من �أي عملة �آالف دوالر �أمريكي �أو ما يعادلها ،واالحتفاظ بامل�ستندات العائدة
�أخرى( ،)7والتحقق من هوية الزبائن وعناوينهم واالحتفاظ بكل لها مدة خم�س �سنوات بعد �إجناز العمليات �أو �إقفال احل�ساب ،على
امل�ستندات املتعلقة بالعمليات ملدة ال ت ّقل عن خم�س �سنوات.
�أن ُيجرى كل ذلك ب�سرية تامة ،وعدم �إعطاء �أي �إفادات مغايرة
�أ ّما امل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة لقانون �سرية امل�صارف ،فقد حدد للحقيقة بهدف ت�ضليل ال�سلطات الإدارية والق�ضائية.
القانون اجلديد �آلية ملكافحة تبيي�ض
يف املقابل ،منح هذا القانون
أموال
ل
ا
تبيي�ض
مكافحة
قانون
يحدد
الأموال ومراقبة العمليات التي جتريها
امل�ؤ�س�سات امل�صرفية وم�ستخدَ ميها
اتباعها
قت�ضى
ي
خا�صة
إجراءات
�
و
آلية
�
ُ
امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية مع زبائنها
ح�صانة جتاه تنفيذهم املوجبات امللقاة
بدور
يتعلق
ما
يف
أحكامه
�
لتنفيذ
تالفي ًا لتورطها بتبيي�ض الأموال .وقد
عليهم� ،سواء مبوجب هذا القانون �أو
ال�ضابطة
أجهزة
�
و
العامة
النيابات
و�ضعت �أ�صول لهذه الرقابة مبوجب
مبوجب قرارات هيئة التحقيق اخلا�صة،
م�ساعد
ب�صفة
بها
املرتبطة
العدلية
النظام الذي و�ضعه م�صرف لبنان رقم
التي �سن�أتي على �شرحها الحق ًا� ،إذ حتول
أولية
ل
ا
التحقيقات
يف
لها
 )8(7818تتعلق مبا �سبق وعر�ضنا له
املادة الثانية ع�شرة من هذا القانون دون
بالن�سبة �إىل امل�ؤ�س�سات غري اخلا�ضعة لقانون �سرية امل�صارف ،االدعاء عليهم �أو مالحقتهم ب�أي م�س�ؤولية مدنية �أو جزائية �إال يف
�إ�ضاف ًة �إىل وجوب مراعاة املوجبات التالية:
حال �إف�شاء ال�سرية امل�صرفية.
 .حتديد امل�ؤ�شرات التي تدل على احتمال وجود عمليات تبيي�ض
و ُي�ستفاد من ذلك ،ب�أن الزبون الذي كان مو�ض َع �شك من قبل
�أموال ومبادئ احليطة واحلذر لك�شف العمليات امل�شبوهة.
م�ستخدم امل�صرف يف �أنه يقوم بعمليات تبيي�ض �أموال ،ال ميكنه
 .التزام امل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية عدم �إعطاء �إفادات مغايرة مالحقة هذا امل�ستخدم حتى لو كان �شكه يف غري حمله ،مهما
للحقيقة بهدف ت�ضليل ال�سلطات الإدارية �أو الق�ضائية.
كانت حدود هذه املالحقة� ،سواء �أكانت يف حدود التعوي�ض من
 .حت ُّقق مفو�ضي مراقبة امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية من مدى العطل وال�ضرر �أم كانت يف حدود املالحقة اجلزائية كاالدعاء على
تق ّيد هذه امل�ؤ�س�سات ب�أحكام النظام رقم  7818و�إبالغ حاكم امل�ستخدم باالفرتاء .هذا من الناحية االيجابية� ،أي يف حال التزام
م�صرف لبنان عن �أي خمالفة يف هذا ال�ش�أن.
امل�ؤ�س�سة امل�صرفية �أو امل�ستخدم فيها باملوجبات امللقاة على عاتقهما
مبوجب القانون� .أ ّما �إذا �أغفال �أو خالفا موجبات مراقبة العمليات
ب � -آلية مالحقة العمليات امل�شبوهة
مع الزبائن ،التي ميكن �أن تخفي تبيي�ض ًا للأموال �أو موجب الإبالغ
يتمحور عمل امل�صارف يف هذا القانون حول مراقبة العمليات عنها ،ف�إن العقوبة تراوح بني �شهرين و�سنة حب�س مع غرامة حدها
مع الزبائن ،لتاليف التورط بعمليات ميكن �أن تخفي تبيي�ض ًا الأق�صى ع�شرة ماليني لرية �أو �إحدى هاتني العقوبتني.
للأموال ،وفق ًا مل�ؤ�شرات وخ�صائ�ص متعددة؛ فبموجب املادتني
 -2جهاز مراقبة عمليات تبيي�ض الأموال:
الرابعة واخلام�سة:
تتحقق امل�ؤ�س�سات امل�صرفية من هوية الزبائن واحل�سابات هيئة التحقيق اخلا�صة
�أ � -إن�شاء الهيئة
التي تُفتح �أو العمليات التي تجُ رى من قبلهم ،وهوية �صاحب احلق
()9
ُ
�أن�شئت هيئة حتقيق خا�صة مبوجب املادة ال�ساد�سة من
االقت�صادي يف حال تعامله بوا�سطة وكالء �أو حتت �أ�سماء م�ستعارة
( )7انظر :ن�ص املادة الرابعة من القانون رقم .318
( )8انظر :نظام م�صرف لبنان رقم .7818
ً
( )9تت�ألف جلنة التحقيق اخلا�صة مبوجب املادة ال�ساد�سة من القانون رقم  318من :حاكم م�صرف لبنان رئي�سا ،ورئي�س جلنة الرقابة على امل�صارف ،والقا�ضي
املعينّ يف الهيئة امل�صرفية العليا (التي يرئ�سها احلاكم مبوجب قانون النقد والت�سليف والتي يعود لها �صالحية اتخاذ عقوبات �إدارية بحق امل�صارف) ،وع�ضو �أ�صيل
وع�ضو رديف يعينهما جمل�س الوزراء بنا ًء على �إنهاء حاكم م�صرف لبنان.
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القانون رقم  318لدى م�صرف لبنان ،وهي هيئة م�ستقلة ذات
طابع ق�ضائي( ،)10تتمتع بال�شخ�صية املعنوية ،مهمتها التحقيق
يف عمليات تبيي�ض الأموال وتقرير مدى ج ّد الأدلة والقرائن على
ارتكاب هذه اجلرائم ورفع ال�سرية امل�صرفية مل�صلحة املراجع
الق�ضائية املخت�صة ومل�صلحة الهيئة ،ممثلة ب�شخ�ص رئي�سها ،عن

احل�سابات املفتوحة لدى امل�صارف �أو امل�ؤ�س�سات املالية التي تدور
حولها �شبهات التبيي�ض(.)11
()12
م َّثل �إن�شاء الهيئة امليزة الأ�سا�سية لهذا القانون و�أعطاه
قابلية �إ�ضافية للتنفيذ� ،إذ بات يوجد مرجع ر�سمي مولج تلقي
ال�شكاوى �أو املعلومات الواردة من اخلارج ،وخ�صو�ص ًا حول وجود

اجلدول رقم ()1

العمليات امل�شبوهة الواردة �إىل “هيئة التحقيق اخلا�صة” واملتعلقة بالإرهاب
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ال�شكل رقم ()1

العمليات امل�شبوهة الواردة �إىل “هيئة التحقيق اخلا�صة” واملتعلقة بالإرهاب
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( )10انظر ال�شرح عن �صالحيات هيئة التحقيق اخلا�صة� ،ص .25
( )11غ�سان رباح ،قانون العقوبات االقت�صادي (بريوت :من�شورات احللبي� ،)2004 ،ص .170
( )12انظر :ن�ص املادة اخلام�سة من القانون رقم .318
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حاالت تبيي�ض الأموال ،وهو �أمر مل يكن متوفر ًا من قبل .ذلك
ب�أن �أ ّي ًا من وزارتي اخلارجية والعدل� ،أو حتى ال�سلطات الق�ضائية،
مل تكن قادرة على �إثبات عدم �صحة مثل هذه املزاعم ب�سبب
ال�سرية امل�صرفية التي كانت حتول دون اال�ستعالم والتحقيق؛
فللجنة التحقيق اخلا�صة وحدها احلق يف رفع ال�سرية امل�صرفية
عن احل�ساب امل�صريف امل�شتبه يف �أنه يخفي تبيي�ض ًا للأموال ،بعد
تدقيق املعلومات وتقرير مدى ِج ِّد الأدلة والقرائن على ارتكاب
جرمية تبيي�ض الأموال ،وذلك ح�صر ًا مل�صلحة املراجع الق�ضائية
املخت�صة والهيئة امل�صرفية العليا.
جتدر الإ�شارة يف هذا اخل�صو�ص� ،إىل �أن امل�صارف عليها
مراعاة قواعد الكتمان ال�شديد عند �إبالغ هيئة التحقيق اخلا�صة
بالعمليات التي ي�شتبه يف �أنها تخفي تبيي�ض ًا للأموال� ،إذ ا�شرتط
القانون �أن يح�صل الإبالغ فور ًا وب�سرية مطلقة.
ب � -آلية عمل الهيئة
ن�صت املادة ال�سابعة من القانون �صراح ًة على �أن الهيئة
ّ

كان نوعها؛ فالطبيعة الق�ضائية للهيئة ت�ؤّدي بطبيعة احلال �إىل
القول �إن ما ي�صدر عنها من قرارات يف هذا ال�شق من مهمتها
يرتدي ال�صفة الق�ضائية التي حتول دون الطعن بها بغري الطرق
املحددة لها كقرارات ق�ضائية(.)13
تتخذ هذه الهيئة قراراتها نتيجة تلقيها الإخبارات عن
وجود التبيي�ض من امل�ؤ�س�سات غري اخلا�ضعة لل�سرية امل�صرفية
املن�صو�ص عليها يف املادة الرابعة من القانون رقم � ،318أو من
امل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة لهذه ال�سرية واملن�صو�ص عليها يف املادة
اخلام�سة من القانون عينه� ،أو من جلنة الرقابة على امل�صارف
�أو من ال�سلطات الر�سمية اللبنانية �أو الأجنبية .ومن البديهي
القول �إن هذه الإخبارات التي ترد من جهات خمتلفة ومتعددة قد
ت�ضع يد الهيئة على املو�ضوع قبل مبا�شرة التحقيقات الق�ضائية يف
�ش�أنها وهو ما يح�صل غالب ًا.
كما ميكن �أن ترد هذه الإخبارات �إىل الهيئة بعدما تكون
التحقيقات قد بد�أت �أو بعدما تكون قد انتهت ولكل من هذه
احلاالت نتائجها(:)14

اجلدول رقم ()2

العمليات امل�شبوهة الواردة �إىل “هيئة التحقيق اخلا�صة” واملتعلقة بالإرهاب
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ذات طابع ق�ضائي و�أن مهمتها هي التحقيق يف العمليات املالية
التي ي�شتبه يف �أنها مت ّثل جرائم تبيي�ض �أموال ،بحيث تُقرر الهيئة
بناء على �صالحياتها مدى ِج ِّد الأدلة والقرائن على ارتكاب هذه
اجلرائم �أو �إحداها من دون �أي مرجع �آخر جلهة رفع ال�سرية
امل�صرفية عن احل�ساب� ،إ�ضافة �إىل �أن قراراتها ال تقبل �أي طريق
من طرق املراجعة العادية وغري العادية الإدارية �أو الق�ضائية مهما

.

يف حال ورود الإخبار �إىل الهيئة قبل املبا�شرة يف التحقيقات
الق�ضائية ،تبدو الهيئة وك�أنها يف املوقع الذي حتتله �أجهزة
التحقيق الأوىل ،بحيث تت�ساوى معها يف عدم اخت�صا�صها
لتحريك الدعوى العامة� ،إذ عليها� ،إذا ما �أ�سفر حتقيقها
بجد الأدلة على وجود جرم التبيي�ض� ،أن حتيل
عن القول ِّ
الأمر �إىل النيابة العامة التمييزية التي تتابع الإجراءات� .إال

(� )13شبيب مقّلد“ ،هيئة التحقيق اخلا�صة والأحكام والقواعد الق�ضائية ”،مداخلة قدمت خالل الندوة القانونية التي عقدها االحتاد الدويل للمحامني حول
“ال�سرية امل�صرفية يف مواجهة تبيي�ض الأموال ”,يف بيت املحامي ،بريوت ،خالل الفرتة  19-18حزيران /يونيو .2004
( )14فوزي �أدهم“ ،مكافحة تبيي�ض الأموال من خالل الت�شريع اللبناين”،جملة الدرا�سات القانونية ،جامعة بريوت العربية ،العدد الثامن (� ،)2002ص .247
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�أن الهيئة تختلف عن �أجهزة التحقيق الأويل يف اخت�صا�صها �سيما �أ�صول املحاكمات اجلزائية ،قامت النيابة العامة التمييزية
احل�صري ودون �أي مرجع �آخر يف تقرير رفع ال�سرية عن يف حينه و�ضمن �إطار املهمات املوكلة �إليها ،بتحديد الإجراءات
احل�سابات وجتميدها.
القانونية الواجب اتباعها يف عملية التحقيق يف جرائم تبيي�ض
 .يف حال ورود الإخبار �إىل الهيئة بعد املبا�شرة يف التحقيقات ،الأموال ،وذلك بعد الت�شاور مع حاكم م�صرف لبنان بو�صفه رئي�س
�أي بعد حتريك الدعوى العامة جلرم
هيئة التحقيق اخلا�صة ،فما هي هذه
تبيي�ض الأموال وقبل �صدور احلكم على الرغم من تنوع اخلطوات التي االجراءات والآليات املتبعة؟
القطعي فيها ،فللهيئة خياران� :إما اتخذت ملكافحة جرائم تبيي�ض
(� )2آلية التن�سيق بني ال�ضابطة
تقرير عدم رفع ال�سرية امل�صرفية الأموال فهي ظلت ت�شكو بع�ض العدلية واملراجع الق�ضائية :يف �سياق
وبذلك مت�سك عن �إطالع املرجع الثغر الت�شريعية والتقنية الرادعة �سد النواق�ص املتعلقة ب�آلية عمل النيابة
الق�ضائي على �أي �أمر م�شمول بهذه على ال�صعيدين الوطني والدويل العامة التمييزية مبوجب القانون� ،أ�صدر
ال�سرية ،و�إ ّما رفع ال�سرية والتجميد.
النائب العام التمييزي بتاريخ 2002/6/4
( )1دور النيابة العامة التمييزية يف مكافحة تبيي�ض تعميم ًا برقم �/30ص طلب مبوجبه �إىل النيابات العامة اال�ستئنافية
�ألأموال :مل يحدد قانون مكافحة تبيي�ض الأموال �آلية و�إجراءات ومفو�ض احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية �إيداع هيئة التحقيق
خا�صة ُيقت�ضى اتباعها لتنفيذ �أحكامه يف ما يتعلق بدور النيابات اخلا�صة املعلومات املتوافرة لديها يف خ�صو�ص جرائم تبيي�ض
العامة و�أجهزة ال�ضابطة العدلية املرتبطة بها ب�صفة م�ساعد الأموال ويف خ�صو�ص ادعائهم بح�سب �صالحياتهم على �أي �شخ�ص
لها يف التحقيقات الأولية؛ فا�ستناد ًا �إىل القوانني اجلزائية ،وال يف �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف القانون رقم .)15(318

ال�شكل رقم ()2

العمليات امل�شبوهة الواردة �إىل “هيئة التحقيق اخلا�صة” واملتعلقة بالإرهاب
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( )15انظر :ن�ص املادة الأوىل من القانون.
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ويف الإطار نف�سه ،ويف �سبيل حتديد العالقة بني هيئة التحقيق تبيي�ض �أموال فيها ،مر َفق ًة بتقرير وحدة التدقيق والتحقيق
اخلا�صة وبني ال�ضابطة العدلية املرتبطة بالنيابات العامة (�أمن التابعة لها يف خ�صو�ص هذه احل�سابات ،بحيث يك ِّلف النائب
داخلي وجمارك) ،فقد ُع ِنّي �ضابط ارتباط( )16يف كل من اجلهازين العام التمييزي �أحد املحامني العامني لديه �إجراء التحقيق من
املذكورين لت�أمني التن�سيق ،يز ِّود هيئة التحقيق اخلا�صة ،بنا ًء على خالل اال�ستماع �إىل �إفادات �أ�صحاب العالقة ومدراء امل�صارف
طلبها وبعد �أخذ موافقة النيابة العامة
وجميع الأ�شخا�ص املعنيني يف
التمييزية ،املعلومات املتوافرة( )17ال تزال الإجراءات القانونية والتقنية التي هذه احل�سابات ،ويف حال ح�صول
عن الأ�شخا�ص والهيئات مو�ضوع اتخذت على ال�صعيد الدويل ملواجهة جرائم اجلرم الذي نتجت منه �ألأموال غري
التحقيقات التي جتريها “الهيئة” تبيي�ض الأموال حمدودة الفاعلية ،نظراً امل�شروعة يف اخلارج ،تطلب النيابة
يف �ش�أن عمليات تبيي�ض �أموال .كما �إىل الو�سائل التي �أدخلت مع هذا اجلرم يف العامة التمييزية بوا�سطة االنرتبول
يز ِّود هذا ال�ضابط الهيئة ،ب�صورة الأنظمة االقت�صادية املعمول بها على نحو من اجلهات املعنية يف اخلارج
تلقائية ومبوافقة النيابة العامة ي�ضفي على وجوده ال�صبغة ال�شرعية
�إيداعها �صورة عن التحقيقات
التمييزية �أي�ض ًا ،املعلومات التي ترد
والأحكام الق�ضائية التي ّمتت من
()18
�إليها من الأجهزة املحلية والأجنبية .
اخلارج حول هذا املو�ضوع ،ويف النتيجة يرفع املحامي العام
()19
(� )3آلية التحقيق التي تقوم النيابة العامة التمييزية امل ّكلف تقرير ًا �إىل النائب العام التخاذ القرار :
� .إما ب�إحالة الأوراق �إىل النيابة العامة املخت�صة ملالحقة
بها :ا�ستناد ًا �إىل �أحكام املادة الثامنة يف فقرتها الرابعة ،حتيل
�أ�صحاب العالقة بجرم تبيي�ض الأموال.
هيئة التحقيق اخلا�صة القرارات ال�صادرة عنها �إىل النيابة
 .و�إما بحفظ الأوراق لعدم كفاية الدليل على وجود جرم
العامة التمييزية التي تقرر مبوجبها رفع ال�سرية امل�صرفية عن
تبيي�ض الأموال.
ح�سابات تعود لأ�شخا�ص �أو �شركات ي�شتبه يف ح�صول عمليات

اجلدول رقم ()3

احلاالت التي مت حتويلها �إىل النائب العام التمييزي �أو مت تزويد
اجلهات املبلغة باملعلومات الالزمة
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( )16حدد �ضابط االرتباط برئي�س مكتب مكافحة اجلرائم املالية يف قوى الأمن الداخلي ،وقد ُع ِدّلت ت�سمية و�صالحيات املكتب املذكور مبوجب املر�سوم رقم 9224
تاريخ  2002/12/12لي�صبح “مكتب مكافحة اجلرائم املالية وتبيي�ض الأموال”؛ ويف مديرية اجلمارك العامة برئي�س م�صلحة التدقيق والبحث عن التهريب.
(� )17أي املعطيات املتوافرة عن �أ�شخا�ص معنيني� ،سواء يف مكاتب ال�سجل العديل� ،أم يف التحريات وامل�ستندات واملحفوظات لدى قوى الأمن الداخلي ،جلهة الأحكام
الق�ضائية وال�سوابق اجلرمية واملالحقات املوجودة�،أم يف �سائر الأجهزة املعنية مبا فيها املديرية العامة للأمن العام جلهة حركة الأ�شخا�ص من و�إىل اخلارج.
( )18تتحدد املعلومات التي ميكن تزويد هيئة التحقيق اخلا�صة بها من �إخبارات واردة من �أ�شخا�ص �أو م�ؤ�س�سات خا�صة يف لبنان ،وطلبات واردة بوا�سطة مكاتب
االنرتبول الأجنبية �أو بوا�سطة ال�سفارات الأجنبية �أو من هيئة الأمم املتحدة واللجان التابعة لها.
( )19انظر :مداخلة �ألقيت القا�ضي ربيعة ع ّما�ش قدورة“ ،دور النيابة العامة التمييزية يف مكافحة تبيي�ض الأموال وفق ًا للقوانني الوطنية املرعية االجراء”،
مبنا�سبة انعقاد الندوة القانونية التي ّ
ينظمها االحتاد الدويل للمحامني ،بيت املحامي ،بريوت 19-18 ،حزيران .2004
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 -1العقبات يف الن�صو�ص والتقنيات املعتمدة

يف �ضوء ذلك ،تقوم النيابة العامة التمييزية بتزويد هيئة
التحقيق اخلا�صة �صورة عن قرارها ،بحيث تتخذ الهيئة بدورها
قرار ًا يق�ضي �إما ب�إعادة ال�سرية امل�صرفية ورفع التجميد عن
احل�سابات و�إما بت�أكيد قرارها ال�سابق.

ال تزال الإجراءات القانونية والتقنية التي اتخذت على ال�صعيد
الدويل ملواجهة جرائم تبيي�ض الأموال حمدودة الفاعلية ،نظر ًا
�إىل الو�سائل التي �أدخلت مع هذا اجلرم يف الأنظمة االقت�صادية
املعمول بها على نحو ي�ضفي على وجوده ال�صبغة ال�شرعية.

ثانياً :عقبات مكافحة تبيي�ض الأموال
والتطلعات امل�ستقبلية

�أ  -العقبات على ال�صعيد الدويل
ب ّينت الفرتات الزمنية التي �أعقبت �صدور االتفاقيات الدولية
والإقليمية والثنائية بني الدول ،وجود نواق�ص ت�شريعية وتقنية
ت�ضعف �سبل املواجهة مع جرمية تبيي�ض الأموال ،فما هي �أهم
هذه النواق�ص؟
( )1النواق�ص يف الت�شريعات اجلزائية واملالية :تتجلى
مظاهر �ضعف فاعلية الن�صو�ص القانونية والتدابري التقنية التي
حتكم عملية الإ�شراف على امل�ؤ�س�سات املالية على نحو ّ
يتم�شى

على الرغم من تنوع اخلطوات التي اتخذت ملكافحة جرائم
تبيي�ض الأموال فهي ظلت ت�شكو بع�ض الثغر الت�شريعية والتقنية
الرادعة على ال�صعيدين الوطني والدويل( .)20انطالق ًا من هذا
الواقع� ،سنتناول العقبات التي يواجهها املجتمع الدويل على
هذا ال�صعيد ،والثغر املوجودة يف الت�شريع اللبناين ،والتطلعات
امل�ستقبلية لتح�سني �أطر مواجهة هذه اجلرائم.

ال�شكل رقم ()3

احلاالت التي مت حتويلها �إىل النائب العام التمييزي �أو مت تزويد
اجلهات املبلغة باملعلومات الالزمة
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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.
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مع املعايري الواجب تطبيقها ،يف وجود نواق�ص ت�سمح بعبور �آمن
و�سهل للأموال التي ي�سعى املب ّي�ضون ل�شرعنتها وتبيي�ضها� ،إ�ضاف ًة
�إىل اعتماد �أن�شطة عمل تخرج عن نطاق املراقبة واملكافحة تتخذ
عدة وجوه:
(�أ) يف ما يخ�ص العمليات املالية:
 .عدم وجود �ضوابط تلزم امل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية التعرف
الأكيد �إىل هوية �صاحب احلق االقت�صادي �أو الزبون( )21من
خالل الوثائق املتعلقة به ،ومعرفة امل�ستفيد النهائي من هذه

.
.

املعامالت (ح�سابات م�صرفية� ،شراء �سندات مالية) يف غياب
�أنظمة تُلزم معرفة املالكني �أو ال�شركاء �أو امل�ستفيدين احلقيقيني
منها وباال�ستناد �إىل متطلبات ترخي�ص وت�سجيل ب�سيطة(.)22
غياب ال�ضوابط التي تلزم امل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية
االحتفاظ بال�سجالت والوثائق املتعلقة بهوية عمالئها
ومعامالتهم لفرتة كافية من الزمن.
(ب) يف ما يخ�ص تبادل املعلومات:
وجود ت�شريعات متنع التبادل الدويل للمعلومات بني ال�سلطات

اجلدول رقم ()4

توزيع العمليات امل�شبوهة الواردة �إىل “هيئة التحقيق اخلا�صة” بح�سب طبيعة اجلرم
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( )21يلج�أ كثري من �أ�صحاب احلقوق االقت�صادية امل�شكوك فيهم ،لإزالة �أي �شبهة يف معر�ض فتح ح�سابات م�صرفية� ،إىل اال�ستعانة بوكيل قانوين �أو مبحام
للحلول مكانهم ،بحيث ي�ؤلفون واجهة �شرعية متنع امل�صرف من التعرف �إىل هوية الزبون احلقيقي ،وهي حالة كثري ًا ما تواجهها �سوي�سرا والنم�سا.
( )22يف هذا املجال ،يتم �إن�شاء �شركات “�أوف �شور ”,وهي �شركات يكون مقرها يف بلد معني وينح�صر ن�شاطها خارجه ،وهي تعفى يف الكثري من الدول ،ومنها
لبنان ،من �شروط �أ�سا�سية لإن�شاء وت�سجيل ال�شركات (كاالكتفاء بتقدمي وثائق عن كونها �أجنبية دون �إمكان الت�أكد من �أ�سماء �أ�صحابها ،وعدم تقدمي ح�ساباتها لتقرير
ال�ضريبة املفرو�ضة) وذلك ت�شجيع ًا للقيام با�ستثمارات اقت�صادية.
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ال�شكل رقم ()4
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الإدارية املعنية مبكافحة تبيي�ض الأموال� ،أو تُخ�ضع تبادل
املعلومات يف هذا ال�صدد لقيود م�شددة.
 .منع ال�سلطات الإدارية والق�ضائية من التحري عن عمليات
م�شبوهة �أو تقدمي معلومات �أو تبادلها مل�صلحة �سلطات
�أجنبية مماثلة لأ�سباب �سيا�سية (مبد�أ ال�سيادة مث ًال)� ،أو
عدم وجود ن�صو�ص قانونية ت�سمح بذلك(.)23
(ج) يف ما يخ�ص الن�صو�ص اجلزائية :نالحظ يف هذا
املجال ،وجود اختالفات جوهرية يف الن�صو�ص بني دولة و�أخرى،
من �أهمها:
 .ح�صر نطاق تبيي�ض الأموال يف جمال جرمية املخدرات يف
عدد من الدول (اليابان و�سنغافورة وتركيا).
 .النظر �إىل جرمية تبيي�ض الأموال يف بع�ض الدول (بلجيكا
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والدمنارك وفنلندا والرنوج) بو�صفها �أحد عنا�صر الإخفاء
املادي للجرم املرتكب (ك�إخفاء �شيء م�سروق �أو االحتفاظ به le
 ،)recelوهو ما حت�سبه املحاكم يف النتيجة من اجلرائم العادية،
الأمر الذي ي�ضع عقبات قانونية ت�ضعف و�سائل املكافحة.
 .متييز عدد من الدول ،منها الواليات املتحدة الأمريكية ،بني
جرائم تبيي�ض الأموال املرتكبة داخل �أقاليمها وبني تلك
املرتكبة خارجها ،بحيث تغدو �أ�س�س املالحقة يف اخلارج �أقل
منها يف الداخل ،الأمر الذي يوفر الفر�صة للمبي�ضني لرتكيز
�أن�شطتهم يف دول خارج الواليات املتحدة وانطالق ًا منها على
نحو يزيد من حظوظ النجاح.
( )2النواق�ص يف التقنيات املعتمدة :ت�شوب التقنيات الفنية
املعتمدة ملراقبة ور�صد العمليات املالية نواق�ص وعقبات ت�ساهم

( )23يف فرن�سا مث ًال ،تتجلى مظاهر العوائق القانونية بوجود موانع يف قانون املعلوماتية ال ت�سمح بالإفادة من املعطيات املتوافرة عن ن�شاط امل�ؤ�س�سات املالية
و�أ�سماء �أ�صحاب احلقوق.
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ب�صورة غري مبا�شرة يف تنامي وجناح جرمية تبيي�ض الأموال ،جرمية تبيي�ض الأموال� ،سواء على ال�صعيد الت�شريعي من خالل
نظر ًا �إىل اختالف وتنوع املجاالت التي تتم عمليات التبيي�ض فيها� .إقرار قانون مكافحة جرمية تبيي�ض الأموال� ،أم على ال�صعيد
�أهم هذه النواق�ص و�أ�سبابها:
التقني من خالل املراقبة الفنية التي تقوم بها امل�صارف العاملة
 .وجود نقاط �ضعف يف نظام مراقبة حركة التجارة الدولية يف لبنان عرب نظام املراقبة الذي �أ�صدره م�صرف لبنان� ،أم على
لك�شف ال�صفقات امل�شبوهة بني الدول ال�صناعية الكربى �صعيد التعاون الدويل الذي �أبدته الدولة اللبنانية بعيد �صدور
كالواليات املتحدة الأمريكية وفرن�سا وا�سرتاليا وبريطانيا ،القانون رقم  318الذي كانت �أوىل نتائجه �شطب ا�سم لبنان
على الرغم من وجود �أجهزة لإدارة
عن الئحة الدول غري املتعاونة بتاريخ
قامت
التي
اجلهود
من
الرغم
على
هذا النظام(� .)24أهم هذه النقاط
 21حزيران /يونيو  2002التي ت�صدرها
املطبقة والغمو�ض امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية بها يف
اختالف القوانني ّ
املجموعة الدولية للعمل املايل ()GAFI
وك�شف
أموال
ل
ا
تبيي�ض
مكافحة
�سنوي ًا ،فال تزال توجد نواق�ص يف �إجراءات
يف املهمات امللقاة على عاتق هذه
ت�شوب
تزال
ال
امل�شبوهة،
العمليات
مكافحة تبيي�ض الأموال� ،سواء على ال�صعيد
الأجهزة و�ضعف التن�سيق يف ما بينها،
املالية
ؤ�س�سات
�
وامل
امل�صريف
القطاع
الت�شريعي �أم على ال�صعيد التقني ،ت�ساهم
�إ�ضاف ًة �إىل حجم ت�صاريح العمليات
تقنية
نواق�ص
عدة
يف عدم الإحاطة الكاملة بالعمليات املالية
التجارية امل�شبوهة ،فمن �أ�صل 2700
ت�صريح بال�شبهات مقدمة من امل�صارف الفرن�سية� ،أحيل �إىل املختلفة التي يقوم بها املب ّي�ضون و�ضبطها وك�شف هويات الفاعلني.
�أبرز هذه العقبات:
الق�ضاء  90ملف ًا فقط منها قلة �ضئيلة انتهت �إىل نتيجة.
( )1على ال�صعيد الت�شريعي :توجد عدة مظاهر ت�شوب
 .النق�ص احلا�صل يف عدد املوظفني املوجلني يف كل جهاز
مراقبة ملعاجلة كل طلب ا�ستعالم عن عملية مالية �أو ح�ساب القانون هي التالية:
�أ  -عدم ت�ضمني القانون عقوبات �إ�ضافية ميكن �أن تُفر�ض
م�صريف م�شبوه ،نظر ًا �إىل كرثة البالغات الواردة بحيث يتطلب
على املتورطني يف جرمية تبيي�ض الأموال ،كاملنع من مزاولة مهن
معاجلة كل طلب ومتابعته نحو ثالثة �أ�شهر من اال�ستعالم.
 .عدم وجود �أنظمة معلوماتية متطورة ملراقبة العمليات املالية معينة �أو �إ�صدار �شيكات مالية لعدة �سنوات؛ فاملادتان الثالثة
(حتويالت برقية والكرتونية ونقدية) ت�سمح بالتحقق من والثالثة ع�شرة تت�ضمنان عقوبات �أ�صلية مانعة للحرية(.)25
ب  -ح�صر نطاق الأفعال اجلرمية التي قد ت�ستخدم الرتكاب
م�صدر الأموال املعرو�ضة ب�صفة �سرية و�سريعة يف �أغلبية
جرمية التبيي�ض ،بد ًال من �أن تكون هذه الأفعال عامة و�شاملة
الدول املعنية.
 .عدم وجود برامج تدريب مع ّمقة للعاملني يف القطاع املايل ملختلف اجلرائم التي قد يلج�أ املبي�ضون �إليها ،وال �سيما اجلرائم
لتدريبهم وتنمية قدراتهم يف عدد كبري من الدول ،واخت�صار التي تُعد من الو�سائل الأ�سا�سية التي ت�ستخدم يف تبيي�ض الأموال،
ذلك بتعاميم عامة ال تفي بامل�ستوى املفرو�ض �إتقانه للتعرف كجرائم الدعارة والف�ساد والتهرب من دفع ال�ضرائب.
ج  -ح�صر ميدان مراقبة وتدقيق العمليات املالية يف بع�ض
�إىل الطرق املختلفة التي قد يلج�أ �إليها املبي�ضون لإخفاء
للتدرُب امل�ؤ�س�سات املالية (م�صارف� ،صرافة� ،شركات و�ساطة مالية
حقيقة الن�شاط اجلرمي ومتويه م�صدر الأموال� ،أو ّ
على طرق الو�صول �إىل قرائن ميكن اال�ستدالل بها على وت�أجري متويلي ،هيئات اال�ستثمار اجلماعي� ،شركات الت�أمني،
�شركات ترويج وبناء العقارات و ّ
جتار ال�سلع ذات القيمة املرتفعة)،
�شبهات ت�ؤدي �إىل ك�شف حقيقة العمليات املالية احلا�صلة.
ً
على الرغم من وجود ميادين �أخرى توفر �أر�ضا خ�صبة لت�سهيل
ب  -العقبات على ال�صعيد الوطني
على الرغم من تذليل عقبات كثرية قام بها لبنان ملكافحة متويه م�صادر الأموال غري امل�شروعة ،كاملحامني وكتّاب العدل
(� )24أجهزة املراقبة التي تعتمدها هذه الدول هي� :إدارة خدمة الدخول الداخلية ( )Internal Revenue Services - IRSيف الواليات املتحدة الأمريكية ،وهيئة
تراكفني( )Tracfinيف فرن�سا ،والوكالة املركزية الأ�سرتالية ( )Ustracيف �أ�سرتاليا ،ونظام هات�ش ( )Huchيف بريطانيا.
( )25انظر :ن�ص املادتني 3و  13يف قانون تبيي�ض الأموال رقم .318
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وخرباء املحا�سبة؛ ف�أ�صحاب هذه املهن يتمتعون مبوجب القانون
بح�صانات مهنية ميكن ا�ستغاللها لعدم ك�شف هوية �أ�صحاب
احلقوق الأ�سا�سيني �أو تغيري ومتويه عمليات مالية و�إ�ضفاء ال�صفة
ال�شرعية عليها(.)27
د  -عدم �إجراء تعديالت يف بع�ض القوانني ،وال �سيما قانون
التجارة اللبناين ،يف ما يتعلق ب�إن�شاء و�إدارة ال�شركات التي تتعاطى
ن�شاطها التجاري خارج نطاق �إقليم الدولة (،)Sociétés Off Shore
فالثغر تكمن يف الآليات املعتمدة لتنظيم عملها مبوجب املر�سوم
اال�شرتاعي رقم  46تاريخ  1983/6/24بحيث ميكن �إن�شاء هذا
النوع من ال�شركات من دون �إلزام �أحد امل�ساهمني الأجانب غري
املقيمني يف لبنان ،الذين يتولون �إدارة العمل ب�صفة رئي�س جمل�س
�إدارة ،ب�شرط اال�ستح�صال على �إجازة عمل ،كما �أنه ال يوجد
ر�أ�سمال حمدد لإن�شاء �شركات الأوف �شور (� )Off Shoreإ�ضاف ًة
�إىل �أن �أرباحها معفاة من ال�ضريبة.
()26

ج  -على ال�صعيد التقني
يف هذا املجال ،ميكن ح�صر النواق�ص التي ت�شوب الناحية
التقنية ببع�ض الآليات املعتمدة التي ترتبط بتفعيل دور امل�صارف
يف �إجراءات املراقبة والتحقق من العمليات املالية� .أبرز هذه
النواق�ص:
( )1على �صعيد تدريب املوظفني :تعاين م�س�ألة تدريب
املوظفني بع�ض النواق�ص� ،سواء جلهة عدم اعتماد برنامج تدريبي
منتظم وم�ستمر للموظفني يف نحو  25يف املئة من امل�صارف
وامل�ؤ�س�سات املالية املعنية� ،أم جلهة عدم �إن�شاء وحدة �أو مديرية
متخ�ص�صة يف هذا املجال واال�ستعا�ضة من ذلك مرحلي ًا بتويل
�إحدى الوحدات القائمة يف امل�ؤ�س�سة هذه الناحية.
( )2التقنيات املعتمدة :على الرغم من اجلهود التي قامت

امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية بها يف مكافحة تبيي�ض الأموال وك�شف
العمليات امل�شبوهة ،ال تزال ت�شوب القطاع امل�صريف وامل�ؤ�س�سات
املالية عدة نواق�ص تقنية هي:
ّ
 .عدم اعتماد برنامج معلوماتي منظم يقوم بتحليل وت�صنيف
كل عملية مالية متهيد ًا لتتبع م�صدرها ومعرفة �أ�صحابها
احلقيقيني من خالل نظام ت�شغيل و�إدارة املراقبة.
 .االفتقار �إىل بنك معلومات خا�ص بالعمليات امل�شبوهة� ،أو عدم
حتديث برامج املعلومات املوجودة و�أجهزة الأمان واملراقبة يف
بع�ض امل�صارف ،على الأقل ،لتفعيل �أنظمة ال�ضبط الداخلي
و�إجراءات الرقابة املالية.
جتدر املالحظة هنا �أن الهيئة مل تن�سب النواق�ص املوجودة
�إىل �إهمال من قبل امل�ؤ�س�سات املالية ،بل عدّتها من مظاهر الت�أخري
الإداري غري املق�صود نظر ًا �إىل حداثة قانون مكافحة تبيي�ض
الأموال والوقت الذي يتطلبه �إعداد وتنظيم الآليات التقنية و�إن�شاء
وحدات متخ�ص�صة ،وال �سيما �أن القانون يفر�ض تدابري جزائية
على امل�ؤ�س�سة املالية التي ال تلتزم املوجبات القانونية املفرو�ضة.
( )3النواق�ص التي تواجهها هيئة التحقيق اخلا�صة :على
الرغم من اجلهود الكبرية التي قامت بها الهيئة من خالل وحدة
املعلوماتية والأمان التي �أعدت م�شاريع نفذتها برباعة فنية ومتثلت
ب�إعداد برامج متعددة كان �آخرها نظام تبادل املعلومات �إلكرتوني ًا
مع هيئات الرقابة املالية الإقليمية ،كمجموعة العمل الدولية
( )GAFIوجمموعة �أغموند ( ،)EGMONDو�إعداد نظام ملعاجلة
املحفوظات �إلكرتوني ًا لتعزيز طاقات الأبحاث ،فال تزال توجد
بع�ض النواق�ص التقنية التي حتول دون �سرعة معاجلة املعطيات
التي ترد �إىل الهيئة ،وهي:
 .عدم وجود �شبكة ات�صال �إلكرتونية بينها وبني امل�صارف
وامل�ؤ�س�سات املالية املعنية لت�أمني الإبالغ عن العمليات

( )26تن�ص املادة  92من القانون رقم  42تاريخ (1991/2 /21تنظيم مهنة املحاماة) على ما يلي“ :ال يجوز للمحامي �أن يف�شي �سر ًا ا�ؤمتن عليه �أو عرفه عن
طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته [”]...؛ وتن�ص املادة  37يف فقرتها اخلام�سة من القانون رقم ( 94/327تنظيم عمل كتّاب العدل) على �أن كاتب العدل يحظر عليه
“[� ]...إف�شاء �سر املهنة املتعلق باملعامالت التي بو�شرت �أمامه �أو جرت لديه [”]...؛ وتن�ص املادة  14من القانون رقم ( 94/364تنظيم مهنة خرباء املحا�سبة) على
ما يلي“ :يجب على خبري املحا�سبة املجاز �أن يحافظ على �سر املهنة وال�سرية امل�صرفية [.”]...
(� )27إن الإمكانيات املتاحة يف هذه املهن كثرية ،فاملحامي مث ًال ميكنه امل�ساهمة يف �شركات �أ�سهم من خالل التوكيل الذي يح�صل عليه من موكليه عرب �شراء
وبيع �أ�سهم مالية قد تكون غطا ًء لأموال م ّلوثة �أو �إن�شاء �شركات وم�ؤ�س�سات؛ �أما كتاب العدل فيمكنهم ا�ستغالل هذه املهنة لتنظيم عقود وهمية يف جماالت كثرية (بيع
عقارات ،هبات ،تنازل ،ا�ستثمار ...الخ) با�سم �أ�شخا�ص وهميني �أو ظاهريني؛ وكذلك الأمر يف ما يتعلق بعمل خرباء املحا�سبة الذين ي�ستطيعون التالعب يف حركة
العمليات من خالل امليزانيات واحل�سابات التي ي ّعدونها وتنظيم فواتري و�أوامر قب�ض وهمية ومزورة ي�صعب من خاللها اكت�شاف مكونات جرائم تبيي�ض الأموال .كل
هذه الأمثلة ح�صلت يف عدد كبري من الدول .ملزيد من املعلومات انظر املوقع االلكرتوين ملجموعة العمل الدوليةwww.fatf.gafi.org :
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امل�شبوهة بال�سرعة الالزمة بد ًال من املرا�سالت الربيدية
( )GAFIيف �إن�شاء وحدات �إقليمية مماثلة( )28لأن�شطتها ت�ضم
جمموعة دول بهدف حت�سني وتعزيز �إجراءات املكافحة
التقليدية التي حتول دون ت�سريع املعاجلة.
ً
وتن�سيق تبادل املعلومات واخلربات الفنية .كما قامت هذه
 .عدم وجود �شبكة ات�صال لتبادل املعلومات �إلكرتونيا بينها وبني
املجموعة بتن�شيط وحفز �أطر التن�سيق مع املنظمات الدولية،
النيابة العامة التمييزية والأجهزة املتخ�ص�صة يف املديرية
ً
الر�سمية منها وغري احلكومية ،نظرا �إىل ت�أثري هذه الأخرية
العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرية اجلمارك العامة.
امللمو�س يف االقت�صاد العاملي من خالل نطاق عملها ون�شاطها،
 -2تطلعات مكافحة تبيي�ض الأموال
حيث قامت ب�سل�سلة �إجراءات تهدف �إىل تطوير الآليات
على الرغم من العقبات التي واجهت خمتلف �أطر مكافحة
املعتمدة يف العمليات املالية وامل�صرفية وحت�سني و�سائل
جرمية تبيي�ض الأموال على ال�صعد الدويل والإقليمي واملحلي
املراقبة والتدقيق للتمكن من احلد من وجود ثغر يف الأنظمة
()29
التي عر�ضناها والتي مت ّثل نواق�ص مهمة �أدت وت�ؤدي �إىل تنامي
امل�صرفية واملالية والتجارية قد ي�ستغلها املبي�ضون لتمرير
عملياتهم امل�شبوهة.
وتعاظم خماطر جرمية التبيي�ض ،ف�إن التدابري التي اتخذت على
وقد ان�صبت يف هذا املجال جهود برنامج الأمم املتحدة
م�ستوى الت�شريع والإجراءات التقنية والعملية �ساهمت �إىل حد
ما يف �إ�ضعاف مقومات هذه اجلرمية ،بحيث مل يعد من ال�سهل ملكافحة املخدرات واجلرمية ( )ONUDCبدء ًا من عام 2004
على �إعداد برامج تدريب ملوظفي
على املبي�ضني حتويل �أو متويه م�صدر
تبيي�ض
مكافحة
تدابري
تطوير
يقت�ضي
القطاعات املالية يف دول �أمريكا
الأموال امللوثة متهيد ًا ل�شرعنتها.
املحلي
ال�صعيد
على
ترتافق
أن
�
أموال
ل
ا
الو�سطى واجلنوبية من خالل �إر�سال
�إن ا�ستنفار املجتمع الدويل لو�ضع
الت�شريع
وتطوير
حتديث
عمليات
مع
بعثات حمققني واخت�صا�صيني ماليني،
حد لهذه اجلرمية اخلطرة ،قد �أ�س�س
يف
التقنية
التدابري
فاعلية
وزيادة
كما �أ ّلف �صندوق النقد الدويل والبنك
لبناء ور�ش �إ�صالح قانونية ومالية وتقنية
االقت�صادية
إنتاج
ل
ا
قطاعات
الدويل جلنة خرباء لإعداد �أنظمة مالية
على جميع امل�ستويات تهدف �إىل تر�سيخ
�إرادة �صلبة ب�ضرورة تفعيل املواجهة وتتبع تطور و�سائل املكافحة دورية للمراقبة والتحقق تبع ًا للتطورات امليدانية التي ّ
يطلع عليها
وزيادة فاعليتها .فما هي التطلعات امل�ستقبلية التي ت�ساهم يف برنامج الأمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية خالل عمله.
 .بدء ًا من عام � 2004شهد العامل العربي حترك ًا بارز ًا لتفعيل
تفعيل �أطر املكافحة و�أثرها؟
�أطر التعاون بني الدول ملكافحة تبيي�ض الأموال .وقد ّ
جتلى
�أ  -على ال�صعيدين الدويل والإقليمي
ذلك ب�إن�شاء جمموعة عمل مايل على غرار جمموعة العمل
الدولية ( ،)GAFIتدعى جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق
كما ذكرنا ،على الرغم من العقبات التي تواجه �أطر مكافحة
الأو�سط و�شمال �إفريقيا ( )MENAFATFت�ضم عدة بلدان
تبيي�ض الأموال ،ت�شهد اجلهود الدولية يف ن�شاط ًا متزايد ًا على
عربية()30؛ ففي  30ت�شرين الثاين /نوفمرب  ،2004عقد
ال�صعيدين الدويل والإقليمي ملواجهة جرائم التبيي�ض .ويف ما يلي
اجتماع على م�ستوى الوزراء يف املنامة ،قررت حكومات 14
ملحة عن هذه اجلهود والتطلعات.
دولة عربية خالله �إن�شاء هذه املجموعة الإقليمية ،على �أن
� .ساهمت اجلهود التي قامت بها جمموعة العمل املالية الدولية
( )28من هذه الوحدات :جمموعة العمل املالية لدول حو�ض الكاريبي (غافيك) يف قارة �أمريكا الو�سطى ،وجمموعة (غاب) لدول القارة الأ�سرتالية ،وجمموعة
دول �إفريقيا ال�شرقية والقارية (غاباوا).
( )29البنك الدويل ،و�صندوق النقد الدويل ،وبرنامج الأمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية ،والأمانة العامة لدول الكومنولث ،وجمموعة العمل ملكافحة
الإرهاب ،وجمموعة اغمونت ،و البنك الأمريكي للتنمية ،و الهيئة الدولية ملراقبي م�ؤ�س�سات الت�أمني ،و املنظمة الدولية للجان التحف واملعادن الثمينة.
( )30تت�ألف املجموعة من الدول التالية :اجلزائر ،البحرين ،م�صر ،الأردن ،الكويت ،لبنان ،املغرب ،عمان ،قطر ،ال�سعودية� ،سوريا ،تون�س ،الإمارات العربية
املتحدة واليمن .ملزيد من املعلومات حول املجموعة انظر موقعها االلكرتوين www.menafatf.org
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يكون مقرها يف البحرين من �أجل مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب ،وترتكز �أن�شطتها على تقدمي امل�ساعدة الفنية
�إىل البلدان الأع�ضاء وتن�شيط تبادل املعلومات و�إقامة الندوات
وامل�ؤمترات( )31وبرامج تدريب موظفي امل�ؤ�س�سات املالية.
ب  -على ال�صعيد الوطني
( )1مظاهر التعاون :حقق لبنان من خالل هيئة التحقيق
اخلا�صة مبكافحة تبيي�ض الأموال �أهداف ًا رئي�سية على �صعيد
التعاون الدويل بعد رفع ا�سمه عن الئحة  GAFIللدول غري املتعاونة
و�إنهاء مرحلة املراقبة التي خ�ضع لها وال�سعي ال�ستكمال التطوير
الت�شريعي والتنظيمي ملواجهة جرمية تبيي�ض الأموال( ،)32وذلك
بان�ضمامه �إىل جمموعة �إغمونت( )Egmont( )33لوحدات الإخبار
املايل ،وبدوره الرئي�سي يف �إن�شاء جمموعة العمل املايل ملنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا حيث انتخب فيها �أمني �سر الهيئة
لرئا�ستها يف ال�سنة الأوىل ومنح هيئة التحقيق اخلا�صة خالل
االجتماع العا�شر ملجموعة املينافاتف ( )MENAFATFالذي ُعقد
يف بريوت خالل الفرتة  12-9ت�شرين الثاين /نوفمرب  2009درجة
“ممتثل �إىل حد كبري” اللتزام لبنان التو�صيات املهمة ال�صادرة
عن جمموعة العمل املايل  .GAFIكما و ّقع مذكرات تفاهم مع عدة
وحدات �إخبار �أمثال  Tracfinالفرن�سية و  MOT-ANالتابعة جلزر
الأنتيل الهولندية .ويف �إطار املهارة املتميزة �أ�شرك موظفي الهيئة
مع وحدات مالية �إقليمية يف عمليات تقييم للبلدان واجتماعات
لفرق عمل خمتلفة.
�إ�ضافة �إىل هذه الإجنازات ،تقوم هيئة التحقيق بعمل تدقيقي
وحتقيقي حمرتف( )34و�إ�صدار تعاميم تقنية ملفو�ضي املراقبة لدى
امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية للتقيد ب�آليات التدقيق واملراقبة.
(� )2أن�شطة الهيئة :و�سعت الهيئة من مظاهر التطوير الفني

والتقني على ال�صعيد املحلي عرب وحداتها املتخ�ص�صة ,من تدقيق
وحتقيق ،وجمع املعلومات املالية ،وحتقق من الإجراءات واملعلوماتية,
لتتالءم مع ال�ضوابط الدولية ،وال �سيما جلهة تبني تو�صيات
جمموعة العمل الدولية ( )GAFIمن خالل النواحي التالية:
 .تكثيف برامج التدريب ملوظفيها حملي ًا داخل الهيئة وخارجها
مع منظمات دولية ،جلهة تطوير تقنيات التحقيق املايل
واملهارات التحليلية املكت�سبة من التجارب امليدانية.
 .ت�صنيف احلاالت املدرو�سة و�إر�سالها �إىل �أمانة �سر جمموعة
�إغمونت تاكيد ًا اللتزام مظاهر التعاون الدويل وتفعيل
التن�سيق مع الأجهزة املخت�صة من �ضباط االرتباط يف قوى
الأمن الداخلي ومديرية اجلمارك العامة.
 .التثبت من اعتماد امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية برامج
معلوماتية متخ�ص�صة ت�ساعد على مراقبة وك�شف العمليات
املالية امل�شبوهة.
 .ا�ستحداث منهجية الرقابة املكتبية (Off-Site Examination
 )Methodologyاملتعلقة مبلء امل�صارف ا�ستمارة تقييم ذاتي
ت�شمل جميع املوجبات املطلوب امتثالها ونتائج التدقيق
الداخلي اخلا�ص بامل�صرف.
 .حت�سني املميزات الأمنية واملعلوماتية يف تبادل املعلومات
�إلكرتوني ًا مع الهيئات املخت�صة عرب نظام .S-RAC
 .االجتماعات والندوات التي نظمتها الهيئة مل�س�ؤويل امل�صارف
ومفو�ضي املراقبة وال�ص ّرافني والنقابات واجلمعيات
والطالب اجلامعيني لتعزيز التوعية.
 .تعزيز التن�سيق مع �أجهزة ال�ضابطة العدلية امل�شار �إليها �أعاله
والنيابة العامة التمييزية املعنية وعقد اجتماعات منتظمة
لهذه الغاية وتوفري التدريب املنا�سب ،كما جرى تو�سيع نظام
تبادل املعلومات �إلكرتوني ًا معها.

( )31تتح�ضر جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا لعقد م�ؤمترها الثالث ع�شر خالل الفرتة � 5-3أيار /مايو  2011يف الكويت.
( )32انظر :التقرير ال�سنوي التا�سع ( )2009ال�صادر عن هيئة التحقيق اخلا�صة يف م�صرف لبنان .متوافر علىwww.sic.gov.lb :
(� )33أن�شئت جمموعة �إغمونت ( )Egmontيف مدينة بروك�سل البلجيكية �سنة  ،1995مببادرة من وحدات مكافحة تبيي�ض الأموال يف بلجيكا يف ق�صر .Egmont
وهي ت�ضم يف ع�ضويتها وحدات غ�سل الأموال من  90دولة ،بينها دولة الإمارات العربية املتحدة ولبنان الذي ان�ضم �إليها عام  2003من خالل هيئة التحقيق اخلا�صة.
يرتكز ن�شاط املجموعة على تعزيز التعاون وتبادل املعلومات بني الوحدات الوطنية ملكافحة تبيي�ض الأموال بغية تطوير القدرات الفنية والتقنية لهذه الوحدات.
وقد كان النطالق هذه املجموعة الأثر الناجح واملهم على �صعيد �إن�شاء �آلية خا�صة لتبادل املعلومات بني الوحدات الوطنية عرب الإنرتنت وحتديد �شروط تبادل املعلومات
على �أ�سا�س اتفاقيات وتفاهمات م�شرتكة.
( )34انظر :اجلداول الإح�صائية امل ّعدة من قبل هيئة التحقيق اخلا�صة والواردة يف هذه الدرا�سة.
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خامتة

( )3التطلعات امل�ستقبلية :يف ظل وجود نواق�ص وثغر يف
الت�شريع حتد من تفعيل وتطوير �سبل املكافحة واملراقبة �إ�ضافة
حاولت هذه الدرا�سة ت�سليط ال�ضوء على خماطر تبيي�ض
�إىل تطوير بع�ض التقنيات الفنية ،يربز بع�ض التطلعات امل�ستقبلية
الأموال وتعاظمها ،والإمكانيات التقنية الهائلة التي تتوافر
ملواجهة عملية التبيي�ض:
(�أ) على ال�صعيد الت�شريعي :ترى الهيئة لزوم تعديل املواد للمبي�ضني لإخفاء م�صادر الأموال غري امل�شروعة والو�سائل التي
( )1و( )8من القانون لعدة �أ�سباب ،فقد حددت املادة الأوىل يلج�أون �إليها يف مواجهة تدابري املكافحة التي تتعقب حركة
العمليات املالية امل�شبوهة� ،إ�ضافة �إىل
ب�صورة ح�صرية بع�ض اجلرائم التي
الدويل
التعاون
وتعزيز
حت�سني
إن
�
اجلهود التي بذلت لتطوير �أطر هذه
تتوافر فيها �أركان جرمية
تبيي�ض مي ّثل نقطة انطالق مهمة يف تعقب
املكافحة جلعلها مت ّثل رادع ًا �صلب ًا للحد
الأموال ،وهو ما ترى الهيئة �أنه غري
كاف من ناحية النطاق ال�شمويل ،لأن عمليات تبيي�ض الأموال والق�ضاء
من ت�صاعد جرمية تبيي�ض الأموال.
ح�صر جرم تبيي�ض الأموال باجلرائم عليها  ...عرب اتفاقيات دولية �أو
�أما التقييم العام الذي ميكن ا�ستنتاجه
التي حددتها هذه املادة يرتك ثغر ًا متعددة الأطراف �أو ثنائية �أو من خالل
فهو جناح اال�سرتاتيجيات وخطط متويه
جوهرية حتد من فاعلية املكافحة ،التزام تدابري وتو�صيات منظمات
و�إخفاء عمليات التبيي�ض بف�ضل الو�سائل
وال �سيما �أن الكثري من الت�شريعات يف وجمموعات �إقليمية متخ�ص�صة
والتقنيات التي ي�ستخدمها املبي�ضون
الدول الأوروبية ويف الواليات املتحدة الأمريكية �أعطت نطاق ًا عام ًا م�ستفيدين يف الوقت عينه من الت�سهيالت التي يو ّفرها النظام
للجرائم التي قد ت�ساهم يف تكوين جرم تبيي�ض الأموال( )35وترى املايل واالقت�صادي العاملي ،مع ما ي�ستتبع ذلك من ثغر مت ّثل واحة
بالتايل حتمية تعديل املادة ب�إ�ضافة جرائم ت َع ُّد م�صادر �أ�سا�سية خ�صبة وعمود ًا فقري ًا للمار�سة جرمية تبيي�ض الأموال� ،إ�ضافة �إىل
ومهمة جلرمية تبيي�ض الأموال ،كالدعارة والهجرة غري ال�شرعية العقبات التي تعيق �أوجه املكافحة.
من بلدان التهرب ال�ضريبي و�إليها.
لذلك نرى �أن فاعلية قنوات تبيي�ض الأموال تظهر ب�صورة
�أما املادة الثامنة ،التي تعطي هيئة التحقيق اخلا�صة �صالحية جلية يف مقابل التدابري الوقائية التي تبني مدى �ضعفها .فاملبالغ
جتميد احل�ساب امل�صريف ب�صورة موقتة ملدة خم�سة �أيام قابلة املالية ال�ضخمة املت�أتية من م�صادر غري م�شروعة والتي يجري
للتجديد مدة مماثلة ،فهي غري كافية ،لأن املمار�سة العملية لهذه تبيي�ضها وفق ًا للتقارير ال�سنوية التي ت�صدرها هيئات مالية دولية،
ال�صالحية من قبل الهيئة عرب �أعمال التحقيق والتدقيق الإداري وال �سيما جمموعة  ،GAFIال تزال تعك�س النجاح الالفت للنظر
واملايل التي تقوم بها �أثبتت �أن املهلة ق�صرية جد ًا وال تكفي للت�أكد للمنظمات الإجرامية التي متار�س عملية تبيي�ض الأموال.
كما جتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل �ضخامة التطور الذي
من �صحة العمليات املالية التي �أجراها الزبون �صاحب العالقة �أو
من الأموال املوجودة يف ح�سابه ملعرفة م�صدرها احلقيقي .والهيئة �شهدته هذه اجلرمية والتحول الكبري الذي طر�أ على مظاهرها
بعدما كانت يف البداية حت�صل بطرائق و�أدوات خمفية ،لتتمكن من
يف هذا املجال يف �صدد اقرتاح زيادة املهلة لت�صبح �شهر ًا.
�أن ت�صبح يف �صلب النظام االقت�صادي واملايل ال�شرعي (intégré
(ب) على ال�صعيد التقني :يتوا�صل اهتمام الهيئة بتطوير
و�سائل تبادل املعلومات تقني ًا لتو�سيع �شبكة املعطيات من خالل  )par le système économique et financierبف�ضل جناح ق�سم
حت�ضري م�شاريع لربط مراكز املعلومات يف الهيئة وامل�ؤ�س�سات كبري من خطط التبيي�ض ،بحيث �أ�صبحت مت ّثل م ّكون ًا واقعي ًا ي�صعب
امل�صرفية العاملة يف لبنان مع مثيالتها يف اخلارج ،وال �سيما ت�شخي�صه ومعرفته؛ من دون �أن ننكر �أي�ض ًا مفاعيل نظام العوملة
املجموعات املالية الدولية والإقليمية� ،إلكرتوني ًا للحفاظ على وتطور �أنظمة التقانة ،وال �سيما قطاعي االت�صاالت واملعلوماتية،
الذين �ساهما من دون �أدنى �شك يف تعزيز فر�ص التبيي�ض ،وهو
�سرية تبادل املعطيات و�سرعته.
( )35حدد قانون العقوبات الفرن�سي ،مث ًال ،جمموعة وا�سعة من اجلرائم التي قد يت�أتى عنها تبيي�ض الأموال من خالل الفقرة الأوىل من املادة  324التي تن�ص
على ما يليblanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenues, de l’auteur :

d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect...
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ما يدل على �أن املواجهة بني املجتمع الدويل ومنظمات وع�صابات
تبيي�ض الأموال مل تفلح يف ت�سجيل انت�صار حا�سم بو�ضع حد
لتبيي�ض الأموال الناجتة من �أفعال جرمية ومت�أتية من م�صادر
غري م�شروعة على الرغم من حماوالت تن�سيقها و�ضبطها
�إ ّال �أنه على الرغم من الإ�شارات الكبرية �إىل خماطر هذه
اجلرمية التي قمنا بتناول مظاهرها وحتليل �أبعادها ،ف�إن اجلهود
الدولية والداخلية املبذولة ملواجهة هذه الظاهرة يف �ضوء ما جرى
تطبيقه من �إجراءات يف عدد من الدول� ،سواء املتقدمة منها �أو
النامية ،ال تزال مت ّثل قاعدة �أ�سا�سية ال ميكن احلكم عليها ب�أنها
غري جمدية ،بدليل عدم ت�سليم املجتمع بحتمية جناح ع�صابات
تبيي�ض الأموال ،بل على العك�س ،ف�إن ا�ستمرار املواجهة� ،سواء
على ال�صعيد املحلي �أم على ال�صعيدين الإقليمي والدويل ،بوتائر
مت�صاعدة ومنتظمة� ،سي�ؤدي �إىل الق�ضاء على �أن�شطة املنظمات
الإجرامية يف تبيي�ض الأموال.
يف �ضوء ما تقدم ،يقودنا اال�ستنتاج الإيجابي للحد من تطور
جرمية تبيي�ض الأموال و�صو ًال �إىل الق�ضاء النهائي عليها �إىل
�أن املواجهة مع �أن�شطة تبيي�ض الأموال ال بد من �أن تنطلق على
م�ستويني وطني ودويل ،لأن �أي حترك منفرد لأحد هذين امل�ستويني
لن يعطي النتائج املرجوة �إن مل يرافقه امل�ستوى الثاين .كما نرى
�ضرورة تفعيل م�ستويات التعاون بني الدول تو�ص ًال �إىل حتقيق
�أطر التفاهم الدويل ملواجهة تبيي�ض الأموال من خالل تطوير
الت�شريعات والتقنيات العملية للأنظمة االقت�صادية مع ما قد
يرافقه من تطوير للأنظمة ال�سيا�سية.
ويف هذا الإطار نعر�ض اقرتاحات تطوير تدابري املكافحة على
ال�صعيدين املحلي والدويل ،التي نراها �ضرورية للنجاح والتقدم،
على النحو التايل:
حملياً ،يقت�ضي تطوير تدابري مكافحة تبيي�ض الأموال �أن
ترتافق على ال�صعيد املحلي مع عمليات حتديث وتطوير على
م�ستوى الت�شريع وزيادة فاعلية التدابري التقنية يف قطاعات
الإنتاج االقت�صادية .وما يهمنا يف هذا املجال على ال�صعيد
الوطني وعلى غرار القفزة النوعية التي قام بها لبنان يف حت�سني
مظاهر مكافحة جرمية تبيي�ض الأموال من خالل �إ�صدار قانون
خا�ص وجديد ملكافحة هذا اجلرم� ،أن تجُ رى تعديالت على
هذا القانون وبع�ض الت�شريعات التي �سبق �أن تطرقنا �إليها،
كتو�سيع هام�ش الأفعال اجلرمية امل ّكونة جلرمية تبيي�ض الأموال
وامليادين املهنية التي مت ّثل فر�ص ًا مهمة لت�سهيل تبيي�ض الأموال،

وكذلك على �صعيد قانون التجارة وما يتعلق ب�شروط �إن�شاء بع�ض
ال�شركات كالـ «�أوف �شور» (.)Off-shore
ّ
دولياً� ،إن حت�سني وتعزيز التعاون الدويل ميثل نقطة انطالق
مهمة يف تعقب عمليات تبيي�ض الأموال والق�ضاء عليها ،ويتم
ذلك من خالل تن�سيق اجلهود و�سن الت�شريعات التي حتقق للدول
مظاهر الأمان عرب اتفاقيات دولية �أو متعددة الأطراف �أو ثنائية،
�أو من خالل التزام تدابري وتو�صيات منظمات وجمموعات �إقليمية
متخ�ص�صة �سعي ًا لإزالة نقاط اختالف جوهرية وحتفظات تعيق
التعاون ،كمبد�أ ال�سيادة الوطنية �أو نظام الدولة االقت�صادي
وال�سيا�سي ،للتو�صل يف النهاية �إىل عقد اتفاقية دولية ملكافحة
تبيي�ض الأموال تتيح �إيجاد �إطار قانوين موحد ملكافحة و�ضمان
فاعلية هذا التعاون من خالل �إزالة حواجز الت�شريع بني الدول،
الأمر الذي يحرم بالتايل ع�صابات تبيي�ض الأموال من الإفالت
من املالحقة القانونية.

ال�شكل رقم ()5
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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

يف حتقيق هذا الهدف ،و�أ�سفر امل�ضي بها عن �أزمات مالية يف
مقدمة
البلدان التي اعتمدتها �أ�سا�س ًا لل�سيا�سة االقت�صادية فيها .ومل تكن
�أعطت النظرية النيو-كال�سيكية القطاع املايل دور ًا خا�ص ًا الأزمة الأخرية يف الواليات املتحدة بحجمها وعمقها �سوى دليل
يف عملية التنمية ،وجعلت تطويره وحتريره �شرط ًا لتحققها� .إ�ضايف على ف�شل املقاربة النيو-ليربالية لعالقة القطاع املايل
جرت بلورة هذه املقاربة للرد على �سيا�سات التنمية التي �سادت بالنمو االقت�صادي وبالتنمية.
خالل حقبة ما بعد احلرب العاملية الثانية يف البلدان النامية.
تعالج هذه الورقة عالقة القطاع املايل بالنمو االقت�صادي
وكان القا�سم امل�شرتك بني هذه ال�سيا�سات التي اعتمدت �ضمن والتنمية يف ثالثة �أق�سام :يتناول الق�سم الأول تعريف التنمية يف
�إطار �إ�سرتاتيجية “الت�صنيع با�ستبدال الواردات” ،حلول الدولة البلدان املتخلفة مبا هي عملية “ت�صنيع مت�أخر” ،ويو�ضح �أهمية
حمل القطاع اخلا�ص يف اال�ستثمار والإنتاج
ا�ستخدام هذا املفهوم بالذات لتعريف
واعتماد خيار “التوجه نحو الداخل” .ف�شلت “برامج التك ُّيف الهيكلي” التنمية ،وي�ضع يف مواجهة املقاربة النيو-
وقد ا�شتهرت يف هذا ال�سياق �أطروحات يف حتقيق التنمية ،كما ف�شلت ليربالية لهذه امل�س�ألة ،مقاربة بلدان
جون�سون و�شاو وماك كينون التي ركزت �سيا�سات “توافق وا�شنطن” �شرق�-آ�سيا (اليابان ،كوريا اجلنوبية،
على �ضرورة حترير �سعر الفائدة ،وهو ما ب�صيغتها حلقبة الت�سعينيات يف تايوان) لها .ويعر�ض الق�سم الثاين الر�ؤية
يجعل القطاع امل�صريف املحلي قادر ًا على حتقيق هذا الهدف ،و�أ�سفر امل�ضي النيو -ليربالية لعالقة القطاع املايل
جذب املدخرات وت�أدية دور الو�سيط بني بها عن �أزمات مالية يف البلدان بالتنمية ،ويذ ِّكر مبفهوم “احلث على
املدخرين وامل�ستثمرين.
التي اعتمدتها �أ�سا�ساً لل�سيا�سة املخاطرة” ( )Moral Hazardالذي ت�ستند
ثم وجدت املقاربة النيو-كال�سيكية االقت�صادية فيها
هذه الر�ؤية �إليه يف �صوغ ال�سيا�سات التي
تعدها لبلدان العامل الثالث؛ وهو ي�أخذ
هذه ترجمة لها يف “برامج التك ُّيف
الهيكلي” التي اعتمدها �صندوق النقد الدويل خالل ثمانينيات نقي�ض املقاربة النيو-ليربالية جلهة �إبراز دور م�ؤ�س�سات “ت�أميم
القرن املا�ضي ،وم ّثل حترير �سعر الفائدة وخ�صخ�صة القطاع خماطر اال�ستثمار” يف حفز اال�ستثمار وحتقيق التنمية .ويعالج
امل�صريف عن�صرين رئي�سيني فيها .كما وجدت ترجمة لها يف الق�سم الثالث مفهوم “�آلية ال�ضبط املتبادل” الذي جرى من
ت�سعينيات ذلك القرن ،من خالل االنتقال من “توافق وا�شنطن” خالله اخت�صار جتربة “الدولة التنموية” الآ�سيوية يف تقدمي
ب�صيغته الأوىل ( )WC-Mark Iالتي اقرتحت حترير امليزان حوافز ب�شروط �إىل م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص .وقد م ّثل هذا الأمر
اجلاري يف ميزان املدفوعات� ،إىل ال�صيغة الثانية منه ( WC-العامل الأهم يف �إجناح جتربة البلدان الآ�سيوية يف اخلروج من
 )Mark IIالتي دعت �إىل حترير ميزان حركة الر�ساميل وحتقيق التخلف ،ومت ُّيزها عن بقية بلدان العامل الثالث التي �أخفقت يف
اندماج مايل كامل للبلدان النامية يف ال�سوق الدولية.
حتقيق هذا الهدف.
ً
وف�شلت “برامج التك ُّيف الهيكلي” يف حتقيق التنمية ،كما
حتتوي الورقة �إذا على تعريف لثالثة مفاهيم �أ�سا�سية ،هي
ف�شلت �سيا�سات “توافق وا�شنطن” ب�صيغتها حلقبة الت�سعينيات “الت�صنيع املت�أخر” و“ت�أميم خماطر اال�ستثمار” و“�آلية ال�ضبط
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املتبادل”؛ وهي يوفر اجتماعها منوذج ًا متكام ًال للتنمية ميثل نقي�ض
ما قدمته املقاربة النيو-ليربالية يف ميدان �سيا�سات التنمية.

�أو ًال :التنمية مبعنى “الت�صنيع املت�أخر”
ثمة عدد من التعريفات اخلا�صة بالتنمية؛ لكن من الأف�ضل
اعتماد التعريف الذي �أطلقه عليها اقت�صاديو التنمية الأوائل،
الذين جعلوا درا�سة البلدان املتخلفة علم ًا قائم ًا بحد ذاته ،فنظروا
�إىل التنمية بو�صفها “الت�صنيع املت�أخر” (.)Late Industrializing

“ -1الت�صنيع املت�أخر” يف املناق�شات التاريخية
حول التنمية
عام  1981ن�شر االقت�صادي الكبري هري�شمان مقالة
ا�شتُهرت بعنوان “�صعود و�أفول اقت�صاد التنمية” ،عر�ض فيها
املو�ضوعات التي عاجلها اقت�صاديو التنمية على مدى العقود
وج�سدت حمتوى “اقت�صاد التنمية”(.)1
الثالثة التي �سبقتّ .
ويرى هري�شمان �أن مو�ضوعتني �أ�سا�سيتني منهما ا�ستقطبتا
اهتمام ه�ؤالء االقت�صاديني ،هما“ )1( :الت�صنيع املت�أخر” و�سبل
حتقيقه ودور الدولة فيه؛ و( )2نوع االنفتاح االقت�صادي على
ال�سوق الدولية الذي ينبغي �أن تعتمده البلدان النامية .وقد �أظهر
هري�شمان يف قراءته م�ساهمات الكتّاب الأوائل يف هذا امليدان،
كيف كانوا ينظرون �إىل هذا العلم� ،أي �إىل م�ساهماتهم الفكرية،
بو�صفها “ر�أ�س احلربة يف الهجوم العام �ضد “التخلف” ب�أوجهه
املختلفة”� .ضمن هذه الر�ؤية مل�س�ألة التنمية التي تقا�سمها ه�ؤالء
االقت�صاديون ،ا�ستخدم ه�ؤالء �آنذاك تعابري جمازية للداللة على
التعبئة العامة التي يقت�ضيها “الت�صنيع املت�أخر” .وا�ستخدم
روزن�ستاين-رودان تعبري الـ“قوة الدفع الكبرية” ()Big Push
ورو�ستو تعبري “االقالع” ( )Takeoffوغر�شنكرون تعبري “االندفاع
الكبري” ( )Great Spurtوليبن�شتاين تعبري “جهد احلد الأدنى
الالزم” ( )Minimal Critical Effortوهري�شمان تعبري “الربط
بني الأن�شطة املختلفة يف ال�سياق الإنتاجي الواحد” (Backward
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 ،)and Forward Linkagesللتعبري عن احلاجة �إىل هذا “اجلهد
واملوجه”()Deliberate, Intensive, Guided Effort
املتع ّمد واملك ّثف ّ
الذي تقت�ضيه عملية “الت�صنيع املت�أخر”(.)2
وكان للمناق�شة التي ن�ش�أت �آنذاك بني رو�ستو وغر�شنكرون
�أهمية خا�صة .وقد ا�ستعاد هذا الأخري جتربة البلدان الأوروبية
التي “جاءت مت�أخرة �إىل الت�صنيع” ( )Late Comersخالل القرن
التا�سع ع�شر وبداية القرن الع�شرين ،مظهر ًا �أنها اختلفت عما
�سبقتها �إىل الت�صنيع يف مقاربتها للمو�ضوع ،و�أن “اللحاق”(Catch
 )upبهذه البلدان اقت�ضى منها بذل جهود هائلة.
�أما ما ّعده هري�شمان �أفو ًال لـ“اقت�صاد التنمية” ،فهو تخلي
االقت�صاديني ابتداء من ال�سبعينيات عن التعريف ال�سابق للتنمية
ولدورهم فيها ،واعتمادهم مقاربة �أو�ضح لهذا الدور� ،أي ت�صنيف
�أنف�سهم تقنيني تنح�صر مهمتهم يف تقدمي مقرتحات لتح�سني
فاعلية امل�ؤ�س�سات الإنتاجية .هذه النظرة من قبل االقت�صاديني
املعنيني بالبلدان النامية لدورهم هي التي �سادت منذ ثمانينيات
القرن الع�شرين ،وجاءت انعكا�س ًا لهيمنة اخلطاب النيو -ليربايل
يف ميدان �سيا�سات التنمية .وقد �أكد االقت�صادي �شارل غور يف
درا�سته املعنونة “�صعود و�أفول “توافق وا�شنطن” كنموذج عام
للتنمية”( ،)3هذا التح ّول الذي طر�أ على اهتمامات اقت�صاديي
التنمية ،جلهة ح�صر همهم بدرا�سات “تقومي الفاعلية”
للم�ؤ�س�سات والقطاعات االنتاجية (،)Performance Assessment
وتخليهم عن املقاربة التاريخانية ( )Historicismمل�س�ألة التنمية
التي �سادت لدى اقت�صاديي التنمية الأوائل.

 -2املقاربة النيو-ليربالية للتنمية
ركز التيار النيو-ليربايل منذ �أوائل ثمانينيات القرن
الع�شرين ،على نقد �إ�سرتاتيجيات “الت�صنيع با�ستبدال الواردات”،
�أي جتارب احلمائية التي اعتمدتها �أغلبية البلدان النامية على
مدى احلقبة املمتدة من اخلم�سينيات �إىل ال�سبعينيات من ذلك
القرن .وبالتوازي مع ت�صاعد هجمة هذه الأفكار يف ميداين الفكر
االقت�صادي و�سيا�سات التنمية� ،أ�صبح مو�ضوع الت�صنيع بحد ذاته

()1

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.

()2
()3

											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.

تمويل التنمية

 3يف املئة خالل الفرتة � 1980-1960إىل  1,5يف املئة خالل الفرتة
� .2000-1980أما النمو الو�سطي للناجت الفردي يف هذه البلدان
خالل الثمانينيات والت�سعينيات فكان �صفر ًا .ويف البلدان الأكرث
فقر ًا ،بلغ النمو الو�سطي للناجت الفردي  0,5يف املئة �سنوي ًا خالل
احلقبة النيو-ليربالية ،بعدما كان ي�ساوي  1,9يف املئة يف �سنوي ًا
خالل الفرتة � .1980-1960أي �أن معدل منو الناجت يف عموم
البلدان النامية كان خالل احلقبة النيو -ليربالية �أ�ضعف كثري ًا
من امل�ستويات التي بلغها خالل العقدين اللذين �سبقاها(.)5

حمط نقد .وكانت النقطة الأ�سا�سية التي جرى الرتكيز عليها هي
�سوء تخ�صي�ص املوارد الذي ات�صفت به هذه التجارب ،فاحتلت
م�س�ألتا �سوء تخ�صي�ص املوارد ونق�ص تناف�سية ال�سلع املنتجة كل
اخلطاب املناه�ض لتجارب احلمائية .وجارى الكثريون هذا النقد،
وبالغوا يف انتقاد هذه التجربة لأنها مل تعط اقت�صادات تناف�سية؛
فانعك�س هذا النقد نتائج ملمو�سة على الأر�ض� ،إذ ترتب عليه انكفاء
الدولة على ال�صعيد االقت�صادي يف عدد من البلدان ،وتخليها عن
الكثري من امل�ؤ�س�سات الإنتاجية من خالل خ�صخ�صتها .كما كان له
ت�أثري �آخر ،هو دفع هذه البلدان �إىل التخلي عن تر�سانتها احلمائية
 -3التنمية كـ “ت�صنيع مت�أخر”
ال�سابقة ،واعتماد حرية تبادل �شبه كاملة مع الأ�سواق الدولية.
يف عام � ،1982أي العام الذي �أعقب ن�شر هري�شمان مقالته
ومل حتدد املقاربة النيو -ليربالية هدف ًا للتنمية ا�سمه
“الت�صنيع املت�أخر” الذي ينبغي �أن توظف اجلهود واالمكانات املذكورة �أعاله ،ن�شر ت�شاملرز جون�سون كتابه ال�شهري حول التجربة
لبلوغه ،كما كان الأمر عند اقت�صاديي التنمية الأوائل .وهي االقت�صادية اليابانية خالل حقبة ما بعد احلرب العاملية الثانية،
و�أظهر فيه �أن النجاح الهائل الذي
ر�أت ،من خالل “برامج التك ُّيف
الهيكلي” التي اعتمدتها� ،أن حترير الوعد بالنمو الذي ج�سد حجة املقاربة حتقق يعود �إىل الدور الذي �أدته
االقت�صاد ،بتحرير املبادالت مع النيو -ليربالية الأوىل والأهم ،هو الإدارة احلكومية يف هذه التجربة،
ال�سوق الدولية وتعزيز “التوجه نحو بال�ضبط امليدان الذي �أخفقت فيه .وقد �أي �إىل تدخل الدولة املتعدد الأوجه
اخلارج” وخ�صخ�صة امل�ؤ�س�سات انخف�ض معدل النمو ال�سنوي للدخل لإجناح م�شروع التنمية( .)6و�أدى كتاب
الإنتاجية و�إزالة االلتواء يف الأ�سعار الفردي يف البلدان النامية من  3يف املئة جون�سون دور ًا يف الت�أ�سي�س لن�شوء تيار
الن�سبية ،كفيل بت�أمني معدالت منو خالل الفرتة � 1980-1960إىل  1.5يف من االقت�صاديني غري الأورثوذك�سيني
الذين جعلوا همهم فهم جتربة بلدان
مل ت�ستطع �إ�سرتاتيجية “الت�صنيع املئة خالل الفرتة 2000-1980
�شمال�-شرق �آ�سيا التنموية ،م�ستعيدين
با�ستبدال الواردات” حتقيقها؛ ور�أت
خالل الت�سعينيات� ،أن البلدان املتخلفة يكفيها �أن مت�ضي قدم ًا يف ما كان قد انقطع مع اقت�صاديي التنمية الأوائل جلهة تعريف
حترير اقت�صاداتها ،و�أن ت�ضع ن�صب �أعينها هدف االنتماء �إىل التنمية كـ“ت�صنيع مت�أخر”.
ً
ً
ً
وكر�ست الباحثة �ألي�س �أم�سدن جهدا نظريا خا�صا لتعريف
“النظام االقت�صادي العاملي الليربايل”( ،)LIEOلكي ت�ضمن تدفق
اال�ستثمارات عليها ،وت�ستفيد من “االدخار اخلارجي” لتمويل مفهوم “الت�صنيع املت�أخر”� ،ضمن �إطار هذه الأدبيات اجلديدة
اقت�صاداتها ،وحتقق �أعلى م�ستويات من النمو(.)4
التي و�ضعها االقت�صاديون غري الأورثوذك�سيني املخت�صون ببلدان
�إال �أن هذا الوعد بالنمو الذي ج�سد حجة املقاربة النيو� -شمال�-شرق �آ�سيا( .)7وهي �أظهرت رف�ض املدر�ستني ،النيو-
ليربالية الأوىل والأهم ،هو بال�ضبط امليدان الذي �أخفقت فيه .وقد كال�سيكية والنيو-مارك�سية ،اللتني كانتا مهيمنتني يف حقل
انخف�ض معدل النمو ال�سنوي للدخل الفردي يف البلدان النامية من نظريات التنمية ،االعرتاف بـ“الت�صنيع املت�أخر” احلا�صل يف
()4
()5

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.

()6

See: Chalmers Johnson, MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975 (Stanford: Stanford University
Press, 1982).

()7

See: Alice Amsden, “Asia’s Industrial Revolution: “Late Industrialization” on the Rim,” in: Dissent (Summer, 1993), pp. 324-332.
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التجربة الآ�سيوية ،و�ألقت ال�ضوء على مواقف االقت�صاديني لدى
الطرفني من هذا النموذج .وقد وجد �أتباع املدر�سة الأوىل تعبري ًا
عن مواقفهم ،يف خ�شية امل�ؤ�س�سات الدولية �أن تعرتف بنموذج
للتنمية ال يعتمد نظام “اليد املرفوعة” وحرية التبادل الكاملة.
وقد رف�ض البنك الدويل االعرتاف بالدور الذي �أدته الدولة يف
�إجناح التجربة الآ�سيوية� ،إىل درجة عرقلة �صدور التقرير الداخلي
الذي ي�ؤكد هذا الدور عام  .1991وج�سدت املقاربة “الودية جتاه
قوى ال�سوق” ( )Market Friendlyالتي �صاغها البنك الدويل ،نوع ًا
من التحايل الذي كانت هذه امل�ؤ�س�سة الدولية ال تفت�أ تلج�أ �إليه
لنفي �صالحية منوذج “الدولة التنموية” الآ�سيوية ،كمقاربة ي�صح
اعتمادها من قبل البلدان النامية للخروج من تخلفها.
وعرب عن مواقف االقت�صاديني من الفئة الثانية ،رف�ض
اتباع نظرية التبعية ( )Dependency Theoryب�صيغتها املارك�سية،
االعرتاف ب�إمكان حتقيق “ت�صنيع مت�أخر” �ضمن �إطار ر�أ�سمايل،
�إىل درجة مت ّنع املارك�سيني اليابانيني مث ًال ،عن االعرتاف بالنمو
الهائل املاثل �أمامهم يف بالدهم بالذات.
وع ّرفت �أم�سدن “الت�صنيع املت�أخر” كنموذج للت�صنيع جديد
كل اجلدة مقابلة بالتجارب التي ح�صلت �أثناء الثورتني ال�صناعيتني
الأوىل والثانية� ،أي خالل القرنني الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر
و�صو ًال �إىل نهاية حقبة ما بني احلربني العامليتني الأوىل والثانية.
وهي ر�أت �أن “الت�صنيع املت�أخر” جتربة بد�أت بعد احلرب العاملية
الثانية يف بع�ض البلدان ،ومتيزت بثالث خ�صائ�ص:
�أولها ،اعتماد امل�ؤ�س�سات الإنتاجية على التع ُّلم ()Learning
الكت�ساب التناف�سية ،كبديل من حيازة تقنيات جديدة ،كما
كان الأمر خالل الثورتني ال�سابقتني( .)8هذه الو�سيلة الكت�ساب
التناف�سية جعلت مهند�س االنتاج ()Production Engineer
العن�صر الأهم يف امل�ؤ�س�سة ،بعدما كان املالك-امل�ستثمر-املخرتع
هو الأ�سا�س �إ ّبان الثورة ال�صناعية الأوىل ،واملدير العام التنفيذي
( )Corporate Managerالأ�سا�س �إ ّبان الثورة الثانية .هذا التعريف
لـ“الت�صنيع املت�أخر” ،بو�صفه قائم ًا على التع ّلم� ،أخرجه من
دائرة التعريف الذي �أعطاه �شومبرت ( )Schumpeterللت�صنيع
ك�أ�سا�س للنمو والتنمية .وقد بنى هذا الأخري مقاربته للنمو على
جتربة الثورة ال�صناعية الثانية ،التي كانت جهود البحث والتطوير
()8
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( )R&Dواالخرتاعات اجلديدة حمرك النمو فيها.
وثانيها ،اعتماد �أ�شكال لتنظيم الإنتاج ال هي امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية التي يديرها املالك-امل�ستثمر ،كما يف الثورة الأوىل ،وال
هي امل�ؤ�س�سات الكبرية التي ي�ؤدي املدير التنفيذي الدور الرئي�سي
فيها ،كما يف الثورة الثانية ،بل هي املجمعات التي حتتوي على
�أن�شطة �إنتاجية متنوعة ( ،)Diversified Business Groupوالتي
ج�سدتها املجمعات الكربى كالزايبات�سو ( )Zaibatsuالياباين
والت�شيبول ( )Chaebolالكوري اجلنوبي� .أما �سبب اعتماد هذا
ال�شكل امل�ؤ�س�سي خالل عملية “الت�صنيع املت�أخر” ،فلأنه ي�سهل
عملية نقل املوارد �ضمن املجمع الإنتاجي من وحدة �إنتاجية �إىل
�أخرى ،ويع ّو�ض من عدم امتالك هذه امل�ؤ�س�سات تقنيات جديدة
ت�ستطيع �أن تناف�س بها يف الأ�سواق الدولية .وهي اختلفت يف ذلك
عن امل�ؤ�س�سات الإنتاجية يف العامل ال�صناعي ،حيث بقيت التناف�سية
وليدة القدرة على الإبداع والدفع مبنتوجات جديدة �إىل الأ�سواق.
وثالثها ،التدخل املنهجي للدولة لدعم هذه امل�ؤ�س�سات ،من
خالل �أ�سعار الفائدة املخف�ضة ،واحلماية من املناف�سة الأجنبية.
وقد ر�أت �أم�سدن ،مناذج “الت�صنيع املت�أخر” متثل �سياق ًا يقوم على
دعم الدولة لهذه امل�ؤ�س�سات من خالل احلماية واحلوافز املالية
املوفرة لها ،ويقوم على جعل الأ�سعار “غري �صحيحة” (“Getting
 .)Relative Price “Wrongوجاء تعريفها هذا لدور الدولة ،مغاير ًا
بع�ض ال�شيء لتعريف غر�شنكرون ( )Gerschenkronلناحية طريقة
تدخل الدولة يف “الت�صنيع املت�أخر”� ،إذ يرى هذا الأخري� ،أن دور
الدولة يطغى جلهة توفري التمويل للم�ؤ�س�سات الإنتاجية على ما
عداه� ،أي �أن الدولة تبدو له �أو ًال وب�صفة رئي�سية كم�صريف؛ يف حني
ترى �أم�سدن �أن الدولة يف هذا ال�سياق هي �أكرث من م�صريف؛ �إنها
م�ستثمر باملعنى الوا�سع للكلمة.

ثانياً :دور القطاع املايل يف التنمية �أو
“ت�أميم خماطر اال�ستثمار”
 -1املناق�شة النظرية يف �إطار “اقت�صاد التنمية”:
التنمية هي م�س�ألة متويل
التقت املقاربة النيو-كال�سيكية وبعدها النيو-ليربالية 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.

تمويل التنمية

مع عدد من املقاربات التي راجت يف حقبة ما بعد احلرب العاملية
انفردت املقاربة النيو-كال�سيكية ،كما �سبقت الإ�شارة يف
الثانية ،يف النظر �إىل هذه امل�س�ألة بو�صفها م�س�ألة متويل()9؛
فوفق �أرتور لوي�س( ،)Lewis( )10تتحقق التنمية عرب ا�ستخراج املقدمة ،يف النظر �إىل الإ�صالح املايل وتطوير القطاع املايل،
فائ�ض من القطاع التقليدي ت�ستفيد منه النواة الر�أ�سمالية كمدخل لرفع م�ستوى االدخار املحلي لتمويل اال�ستثمار .وركزت
النا�شئة لالت�ساع على ح�ساب الزراعة والأن�شطة التقليدية ،وهو كتابات �شاو ( )Shawعلى نقد جتربة البلدان النامية التي �أخذت
يف �إ�سرتاتيجية “الت�صنيع با�ستبدال
ما يحقق النمو والتنمية ،م�ستند ًا لوي�س
يف ذلك �إىل جتارب تاريخية تظهر �أن �إن املقاربة الليربالية �أدانت كل الواردات” ،واعتمدت معدالت فائدة
التنمية كانت بوجه عام عملية اقتطاع امل�ؤ�س�سات التي من �ش�أنها �أن منخف�ضة؛ معتمد ًا هذا الأخري مفهوم
“القمع املايل” ()Financial Repression
فائ�ض زراعي لتمويل عملية الت�صنيع .ويف ت�ؤمن تدارك حاالت التوقف عن
ال�سياق نف�سه يرى بول باران( )Baran( )11الدفع ومتنع �إفال�س امل�ؤ�س�سات ،للداللة على هذه املمار�سات التي متنع
�أن التنمية هي م�س�ألة متويل �أي�ض ًا؛ لكنْ  ،وتتيح ب�صورة �أو ب�أخرى “ت�أميم القطاع امل�صريف املحلي من اجتذاب
املدخرات الوطنية وتعيق عملية التنمية.
خالف ًا ملقولة لوي�س ،الدولة هي التي حتل خماطر اال�ستثمار”
()13
()McKinnon
وو�ضع ماك كينون
حمل القطاع اخلا�ص يف اال�ستثمار ،وتتوىل
اقتطاع الفائ�ض املطلوب لتمويل عملية الت�صنيع ،على هيئة ما منوذج ًا لتطوير القطاع املايل يف البلدان النامية يقوم على
ح�صل يف التجربة ال�ستالينية .وكانت التنمية م�س�ألة متويل التحرير التدريجي ل�سعر الفائدة ،بحيث ي�صبح هذا الأخري يف
�أي�ض ًا لدى اقت�صاديي البنك الدويل يف ال�ستينيات� ،أي خالل عهدة قوى ال�سوق .وهو يرى �أن حترير �سعر الفائدة مينح القطاع
حقبة �سيادة الكينزية يف حقلي النظرية والتطبيق .ويف القراءة املايل املحلي القدرة على اجتذاب املدخرات الوطنية ،ويجعله
الكينزية التي اعتمدها ه�ؤالء �آنذاك ،وا�ستندت �إىل النموذج ما قادر ًا على ت�أدية دوره يف التو�سط بني املدخرين وامل�ستثمرين.
بعد الكينزي لهارود ودومار ( ،)Harrod-Domarالذي ربط بني وقد اعتمدت كوريا اجلنوبية املقاربة التي �صاغها ماك كينون
النمو وات�ساع كتلة ر�أ�س املال املادي يف االقت�صاد ،يتحقق هدف كنموذج عام  ،1965وتركت �سعر الفائدة يرتفع ،الأمر الذي �أدى
التنمية من خالل اال�ستثمار ،الذي يتطلب هو الآخر متوي ًال له� .إىل تزايد مديونية امل�ؤ�س�سات الإنتاجية والت�أ�سي�س حل�صول �أزمة
ويرى �شينريي( )Chenery( )12يف هذا ال�سياق� ،أن البلدان النامية مالية يف كوريا كانت �ستت�سبب بها مديونيتها اخلارجية يف بداية
�إذا كانت عاجزة يف مرحلة �أوىل عن متويل ا�ستثماراتها عرب ال�سبعينيات ،لو مل تتدخل الدولة لتداركها.
االدخار املحلي ،فعلى اخلارج ،وخ�صو�ص ًا امل�ؤ�س�سات الدولية،
لكن املقاربة النيو-ليربالية مل�س�ألة متويل التنمية مل ت�صبح
�أن يوفر لها ما حتتاج �إليه من متويل ،على هيئة م�ساعدات .مهيمنة يف حقلي النظرية والتطبيق �إال يف بداية الثمانينيات ،حني
�أما االقت�صاديون النيو-كال�سيكيون ،فقد دخلوا طرف ًا يف هذه اعتمدت البلدان ال�صناعية بكاملها �سيا�سة اقت�صادية هدفها الأول
املناق�شات حول متويل التنمية ،من خالل التح ّفظ الذي �أبدوه الت�صدي للت�ضخم ،الذي ُكبح من خالل رفع �أ�سعار الفائدة يف هذه
جتاه مقاربة اقت�صاديي البنك الدويل �آنذاك ،وانتقدوا تركيز البلدان .ومثلت هذه املقاربة نوع ًا من ثورة م�ضادة نيو-كال�سيكية
ه�ؤالء املفرط على دور اال�ستثمار ،و�إغفال م�ستلزمات زيادة �ضد الثورة الكينزية التي ج�سدتها �سيا�سات “دولة الرعاية” التي
االدخار لتمويل التنمية.
�سادت خالل العقود الثالثة التي تلت احلرب العاملية الثانية.

 -2م�س�ألة �سعر الفائدة

()9
(See: Diana Hunt, Economic Theories of Development : an Analysis of Competing Paradigms, (Hemel Hempstead, Hertfordshire, UK: )10
See: Elsa Assidon, Les Théories économiques du développement, 3ème édition, (Paris: La découverte: 2002), pp. 11-26.

()11
()12
()13

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.
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ألبر داغر

وجدت الثورة امل�ضادة النيو-كال�سيكية �أو النيو-ليربالية
ترجمتها يف “برامج التك ُّيف الهيكلي” التي �أعدت للبلدان
ت�صنف النظرية النيو-كال�سيكية ،حتت مفهوم “احلث على
النامية ،كما �سبقت الإ�شارة .وجاء اقرتاح حترير �سعر الفائدة
ً
تعبري ًا عن املبد�أ النيو-ليربايل القائل ب�ضرورة “تعبري الأ�سعار املخاطرة” ( ،)Moral Hazardجملة من الإجراءات وامل�ؤ�س�سات
الن�سبية عن توازن العر�ض والطلب يف ال�سوق احلرة”� ،أو وال�سيا�سات على �أنها جتعل امل�ستثمرين يتعودون املبالغة يف
بـ“جعلها �صحيحة” ( ، )Getting relative price rightالأمر الذي املخاطرة .وعند ماك كينون ،ت�ؤدي �أ�سعار الفائدة املنخف�ضة
ي�ساهم يف �إزالة االلتواء يف الأ�سعار وي�ؤمن ح�سن تخ�صي�ص هذا الدور(.)15
وقد �أظهر ت�شانغ ( )Changالأهمية التي �أعطاها املنظرون
املوارد وحت�سني م�ستوى النمو .واخت�صرت “التو�صيات الع�شر”
لـ“توافق وا�شنطن” املقاربة الليربالية التي �سادت خالل الليرباليون للخوف كعامل يجعل امل�ستثمرين يتوخون احلذر،
الثمانينيات يف حقل �سيا�سات التنمية( .)14وقد تناولت التو�صيتان وميتنعون عن املخاطرة بطريقة غري اعتيادية ،م�شري ًا �إىل معار�ضة
الرابعة واخلام�سة حترير �سعر الفائدة وحترير �سعر �صرف ه�ؤالء يف الأ�سا�س ت�شجيع امل�ستثمرين على املبالغة يف املخاطرة.
العملة ك�إجراءين يحققان �إزالة التواء الأ�سعار الن�سبية؛ فاقرتحت ومن بني امل�ؤ�س�سات التي جاءت الر�أ�سمالية بها و�صنفها ه�ؤالء
التو�صية الرابعة �أن يكون الهدف النهائي للإ�صالح املايل الو�صول املنظرون ب�أنها تخلق “عادات مبالغة يف املخاطرة”( :)16امل�صارف
�إىل �سعر فائدة حتدده ال�سوق .لكن اخلوف �أن ي�ؤدي االعتماد املركزية ،حني تت�صرف كطرف يوفر الفر�صة الأخرية لال�ستدانة
الفوري لهذا ال�سعر �إىل ارتفاع يف م�ستوياته على نحو يعر�ض ( ،)Lender of last resort facilitiesوال�شركات املحدودة امل�س�ؤولية
( )Limited Liabilityالتي تخفف عن
امل�ؤ�س�سات الإنتاجية للخطر ،جعل
االقت�صاديني يقرتحون �إلغاء �أ�سعار �أثبتت التجربة التاريخية للر�أ�سمالية امل�ستثمرين عبء الإفال�سات يف حال
الفائدة التف�ضيلية املوفرة للمقرت�ضني نف�سها �أو ً
ال ،ولبلدان �شرق �آ�سيا يف مرحلة ح�صولها؛ و�صندوق النقد الدويل
الذين لديهم امتيازات يف مرحلة �أوىل ،ثانية� ،أهمي َة م�ؤ�س�سات “ت�أميم خماطر حني يقوم بتمويل خدمة الدين العام
واعتماد �سعر فائدة انتقايل ايجابي اال�ستثمار” يف حفز النمو الر�أ�سمايل للبلدان التي تق�صر يف متويل مديونيتها
ت�ساهم الدولة يف حتديده خالل هذه ويف حتقيق التنمية
اخلارجية ،الأمر الذي ي�شجع امل�صارف
على �إقرا�ضها� .أي �أن املقاربة الليربالية
املرحلة� .أما التو�صية اخلام�سة،
موحد ًا� ،أي التخلي عن ا�ستخدام �أدانت كل امل�ؤ�س�سات التي من �ش�أنها �أن ت�ؤمن تدارك حاالت التوقف
فاقرتحت اعتماد �سعر �صرف ّ
نظام �أ�سعار ال�صرف املتعددة ،كواحد من �أدوات ال�سيا�سة عن الدفع ومتنع �إفال�س امل�ؤ�س�سات ،وتتيح ب�صورة �أو ب�أخرى
التجارية ،على �أن يكون هذا ال�سعر منخف�ض ًا ،بحيث يعزز القدرة “ت�أميم خماطر اال�ستثمار” (.)Risk Socialization
كانت التات�شرية الأكرث ت�شدد ًا يف تطبيق املبد�أ الليربايل
التناف�سية الدولية للمنتوجات الوطنية .كما اقرتحت �أن ي�صار
�إىل تدارك �أي حت�سن ل�سعر ال�صرف الفعلي احلقيقي ( )R.E.E.R.القائل �إن م�ؤ�س�سات الأعمال عليها �أن تتحمل كامل امل�س�ؤولية عن
قد يعر�ض هذه القدرة التناف�سية للرتاجع.
�أعمالها ،و�إن الدولة عليها �أ ّال تتدخل ملنعها من الإفال�س.

 -3النظرية النيو-كال�سيكية ومفهوم
“احلث على املخاطرة”

(See: John Williamson (ed.), The Political Economy of Policy Reform (Washington, DC: Institute for International Economics, 1994), )14
pp. 26-28.

()15

()16
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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.

تمويل التنمية

اعتمدت املقاربة النيو-ليربالية مفهوم “احلث على التحقق م�سبق ًا من نتائجها ،بل مل يكن تطور الر�أ�سمالية ممكن ًا،
املخاطرة” ،النتقاد التجربة الآ�سيوية ،وخ�صو�ص ًا بعد الأزمة كما ي�ؤكد ت�شانغ ،لوال وجود هذه امل�ؤ�س�سات.
�أعطت البلدان الآ�سيوية النموذج الأف�ضل ال�ستخدام
املالية التي عرفتها تلك التجربة عام 1997؛ فر�أت �أن اخليار
الذي اعتمدته هذه البلدان لتنظيم اقت�صاداتها هو الذي م�ؤ�س�سات “ت�أميم خماطر اال�ستثمار” حلفز منوها وحتقيق
ت�سبب بالأزمة .و�أطلق االقت�صاديون النيو-ليرباليون ت�سمية ت�صنيعها املت�أخر .وربط روبرت واد( )18بني انطالق اال�ستثمار يف
“الر�أ�سمالية الآ�سيوية” ( )Asian Capitalismعلى ما ع ّدوه هذه البلدان وبني �شروع الدولة بالتدخل فيها وفق ًا ملبد�أ “ت�أميم
منط ًا يف تنظيم االقت�صاد يخلق يف ر�أيهم نوع ًا من “ر�أ�سمالية خماطر اال�ستثمار” .وربطت �أم�سدن بني انطالق النمو املت�سارع
الأ�صحاب” ( ،)Cronyismالتي ي�ستفيد فيها املحظيون يف قطاع يف كوريا وبني �شروع الدولة بتوفري حوافز للم�ؤ�س�سات ال�صناعية
الأعمال من عالقاتهم بامل�س�ؤولني احلكوميني لكي يح�صلوا على على هيئة فوائد خم ّف�ضة(.)19
ويرى ت�شانغ �أنه مل يتم تاليف النتائج الكارثية لعملية حترير
قرو�ض ال ي�سددونها.
�سعر الفائدة التي ح�صلت يف كوريا عام � ،1965إال بالتخلي عن تلك
 -4جتربة متويل التنمية التاريخية وم�ؤ�س�سات
املقاربة يف بداية ال�سبعينيات والعودة �إىل اعتماد طريقة “القمع
“ت�أميم خماطر اال�ستثمار”
املايل” ال�سابقة .وكان املر�سوم الذي �أ�صدره رئي�س جمهورية كوريا
�أثبتت التجربة التاريخية للر�أ�سمالية نف�سها �أو ًال ،ولبلدان اجلنوبية عام  ،1972و�ألغى مبوجبه ديون امل�ؤ�س�سات ال�صناعية،
�شرق �آ�سيا يف مرحلة ثانية� ،أهمي َة
من خالل �إعادة جدولتها وخف�ض الفوائد
من
جعل
الذي
الرئي�سي
العن�صر
إن
�
عليها� ،أحد �أوجه “القمع املايل” الأكرث
م�ؤ�س�سات “ت�أميم خماطر اال�ستثمار”
آ�سيوية
ل
ا
التنموية
الدولة
جتربة
”
“
راديكالية التي اعتمدت �إىل حينه.
يف حفز النمو الر�أ�سمايل ويف حتقيق جناحاً
التي
البلدان
جتارب
ومن
،
التنمية .وقد �أدت امل�صارف املركزية
وعرب هذا اخليار عن �أخذ الدولة جانب
الت�صنيع
إ�سرتاتيجيات
�
اعتمدت
“
الر�أ�سماليني ال�صناعيني (Industrial
دور ًا ا�سا�سي ًا يف منع الأزمات املالية من با�ستبدال الواردات” ف�ش ً
آلية
�
هو
،
ال
“
� ،)Capitalistsضد م�صلحة �أ�صحاب
�أن تتحول �إىل كوارث اقت�صادية خالل
اعتمدتها
التي
املتبادل
ال�ضبط
”
الريوع املالية ( ،)Financial Rentiersالأمر
القرن الع�شرين .ومر وقت طويل قبل �أن
آ�سيوية
ل
ا
التنموية
الدولة
”
“
الذي �أ ّمن ا�ستمرار عملية “الت�صنيع
ي�صار �إىل قبول هذه امل�صارف واعتمادها
()20
يف خمتلف �أنحاء العامل .بل �أتيح للبلدان النامية الإفادة من املت�أخر” يف كوريا .
كذلك مل تنفع �أ�سعار الفائدة ال�شديدة االرتفاع التي اعتمدتها
اعتماد هذه امل�ؤ�س�سات من دون �أن ت�ضطر �إىل دفع الثمن الباهظ
الذي دفعته البلدان الغربية التي �سبقتها �إىل الت�صنيع ،والتي الربازيل خالل الت�سعينيات يف جتنيبها الأزمة املالية التي عرفتها
مل تتوافر لها م�ؤ�س�سات الفر�صة الأخرية لال�ستدانة يف املراحل عام  ،2001و�سفهت هذه التجربة ،كما يقول غابرييل باملا(،)21
الأوىل من تطورها( .)17و�أدت ال�شركات املحدودة امل�س�ؤولية دور ًا مقاربة ماك كينون مل�س�ألة �سعر الفائدة.
رئي�سي ًا يف جعل امل�ستثمرين يقدمون على مبادرات ال ميكنهم
يف ال�سياق نف�سه ،ارتقت التجربة الكورية �إىل م�صاف
()17

See: Ha-Joon Chang, “Understanding the Relationship between Institutions and Economic Development: Some Theoretical
Issues,” Discussion Paper, UNU-WIDER, July, 2006, p. 10.

()18

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.

()19
(Ha-Joon Chang, Chul-Gyue Yoo, “The Triumph of the Rentiers?” Challenge, vol. 43, no. 1 (January – February 2000), pp. 105 )20

See:
– 124, available at: http://www.relooney.info/00_New_2262.pdf

()21

Palma, “The “Three Routes” to Financial Crises: Chile, Mexico, and Argentina [1] ; Brazil [2] ; and Korea, Malaysia and Thailand
[3],”, p. 356.
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النموذج جلهة اعتمادها �أنواع ًا خمتلفة من م�ؤ�س�سات “ت�أميم اخلارج ،واعتماد �إجراءات تعيق حرية حتويل العملة الوطنية �إىل
خماطر اال�ستثمار” ،التي عرفتها “الدول التنموية” )1( :اعتماد عمالت �أجنبية والعك�س ،وذلك ل�ضبط حركة الر�ساميل ومنعها
القرو�ض القطاعية املدعومة كحوافز تقدمها احلكومة حلفز من الت�سبب يف ح�صول �أزمات مالية كربى(.)23
ويف هذا ال�سياق ،يقرتح االقت�صادي املعروف جوزيف �ستيغليتز
الإنتاج و�إك�ساب امل�ؤ�س�سات يف قطاعات معينة قدرتها التناف�سية؛
يف تعليقه على الأزمة املالية احلادة التي
(� )2إن�شاء
م�صارف التنمية كم�ؤ�س�سات م ّ
ال�صناعية
ؤ�س�سات
�
امل
ديون
إلغاء
�
ل
ث
ً
ً عرفتها الواليات املتحدة ابتداء من
ت�ؤدي دور ًا مركزيا يف توفري التمويل
ا
حافز
1972
عام
اجلنوبية
كوريا
يف
الن�صف الثاين من �أيلول� /سبتمرب ،2008
الالزم لال�ستثمار ويف توجيه اال�ستثمار كبرياً
ؤ�س�سات
�
م
إىل
�
الدولة
قدمته
اعتماد املقاربة نف�سها التي تقوم على
نحو القطاعات التي ت�صنفها احلكومة
التنمية القطاع اخلا�ص ل�ضمان ا�ستمرار
احلد من حرية امل�ؤ�س�سات املالية ،والعمل
كقطاعات ذات �أولوية يف برنامج
الكورية
الت�صنيع
عملية
ب�آليات “تخفيف ال�سرعة” ،ملنع حاالت
املعتمد؛ ( )3و�ضع القطاع امل�صريف بكليته
()24
يف خدمة عملية “الت�صنيع املت�أخر” ،وجعل الإقرا�ض الطويل اال�ستدانة املفرطة و�إمكان حتولها �إىل �أزمات مالية معممة .
الأجل ال�سمة الرئي�سية للعمل امل�صريف يف هذه البلدان( .)22تكمن �أما ت�شانغ فريى �أن التعويل على الأ�سواق املالية ي�ؤدي �إىل تق�صري
�أهمية امل�ؤ�س�سات املذكورة يف نظر ت�شانغ ،يف �أن منافعها جلهة �آماد الإقرا�ض ،مبا يجعل عملية متويل التنمية متعذرة()25؛ وهو
يتفق مع غرابل يف عدم الرتكيز على فتح �أ�سواق مالية يف البلدان
حفز التنمية هي �أكرب كثري ًا من التكلفة املرتتبة على وجودها.
النامية ،ويف ت�أجيل ذلك قدر امل�ستطاع ،بد ًال من جعل هذا الأمر
 -5ملاذا التمويل من خالل امل�صارف
�أولوية الأولويات( .)26ويذهب الباحثان �إىل اقرتاح اال�ستغناء عن
بد ًال من الأ�سواق املالية؟
�إن�شاء �أ�سواق مالية حملية ،و�إيجاد بدائل تغني عن اللجوء �إىل
كان االقت�صاديون ما بعد الكينزيني ( )Post-keynesianالأ�سواق املالية اخلارجية لتوفري املوارد املالية الالزمة للتنمية.
قد انتقدوا الهدف الذي اعتمدته امل�ؤ�س�سات الدولية خالل
الت�سعينيات املتمثل بتحرير حركة الر�ساميل و�إجناز االندماج
ثالثاً :احلوافز احلكومية امل�شروطة
املايل ( )Financial Integrationللبلدان النامية يف ال�سوق
�أو “�آلية ال�ضبط املتبادل”
الدولية ،لأن هذا التحرير يف نظرهم ت�سبب يف الأزمات املالية
ثمة حوافز كثرية مما تقدمها الدولة �إىل م�ؤ�س�سات
التي ع�صفت بجميع البلدان التي اعتمدت املقاربة النيو-ليربالية
يف هذا امليدان .واقرتح ه�ؤالء االقت�صاديون �إخ�ضاع حركة القطاع اخلا�ص يف النموذج الآ�سيوي ،وتعتمدها الدولة يف
الر�ساميل للمراقبة ،واعتماد �آليات “تخفيف ال�سرعة”� ،سواء جتارب “الت�صنيع با�ستبدال الواردات” �أي�ض ًا ،وخ�صو�ص ًا يف
يف ميدان دخول الر�ساميل الأجنبية �أو يف ميدان اال�ستدانة من مناذج “ر�أ�سمالية الدولة”( ،)27قد �أدت �إىل “�إخفاق الدولة”
()22
()23

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.

()24

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/

()25
()26

See: Chang and Yoo, “The Triumph of the Rentiers?”, p. 388.
See: Chang and Grabel, “Reclaiming Development from The Washington Consensus,” p. 282.

( )27انظر :بالن�سبة �إىل التمييز بني “ر�أ�سمالية الدولة” و”ا�شرتاكية الدولة” يف مناذج “الت�صنيع با�ستبدال الواردات”
John Waterbury, “The Long Gestation and Brief Triumph of Import Substituting Industrialization,” in: World Development, vol.
27, no. 2 (1999), pp. 323-341.
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(� ،)Government Failureإذ �إنها مل حتقق عملية “الت�صنيع جديدة �إىل قطاعات بعينها ،وتقدميات من �أنواع خمتلفة ،كتم ّلك
املت�أخر” �أو عملية اخلروج من التخلف يف هذه البلدان� .إن امل�ؤ�س�سة للأر�ض التي ت�شغلها وقدرتها على ا�ستقدام العمالة من
العن�صر الرئي�سي الذي جعل من جتربة “الدولة التنموية” اخلارج ...الخ� .أما الأهداف التي كانت امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من
الآ�سيوية جناح ًا ،ومن جتارب البلدان التي اعتمدت �إ�سرتاتيجيات هذا الدعم تلتزم حتقيقها ،فقد تناولت بلوغ �أهداف حمددة يف
“الت�صنيع با�ستبدال الواردات” ف�ش ًال ،هو “�آلية ال�ضبط املتبادل” جماالت الت�صدير ،وا�ستخدام املوارد املحلية ،وتوفري حق التملك
( )Reciprocal Control Mechanismالتي اعتمدتها “الدولة للمواطنني املحليني ،واعتماد حجوم للمن�ش�آت ت�ضمن فاعليتها
التنموية” الآ�سيوية.
الإنتاجية ،وااللتزام جداول زمنية لال�ستثمارات املحققة ،ف�ض ًال
عن �أمور �أخرى تتناول التمو�ضع املناطقي والتزامات بيئية ...الخ.
 -1تعريف مفهوم “ �آلية ال�ضبط املتبادل”
ويف التجربة الكورية ،اتخذ العمل بـ“�آلية ال�ضبط املتبادل”
ا�ستُخدم مفهوم “�آلية ال�ضبط” ( )Control Mechanismيف �أوجه ًا متعددة .على �سبيل املثال ،كانت امل�ؤ�س�سات الإنتاجية تمُ نح
الأ�سا�س يف علوم احليوان وعلوم الآالت ،وهو من التقنيات التي امتياز البيع يف ال�سوق املحلية املحمية� ،شرط �أن تتمكن من حتقيق
تد ّر�س يف علم الإدارة .يعني هذا املفهوم “جمموعة امل�ؤ�س�سات جناحات حمددة يف ميدان الت�صدير .و�أعطي هذا االمتياز �أي�ض ًا
التي ت�ضبط امل�سلكية االقت�صادية،
للم�ؤ�س�سات التي التزمت الأهداف
ا�ستناد ًا �إىل املعلومات التي تتوافر مثلت �سيا�سة “تن�سيق اال�ستثمار”  ...احلكومية جلهة متو�ضعها اجلغرايف.
حولها وتتيح تقوميها”( ،)28وقام �إ�ضافة �إىل الرقابة امل�شددة على حركة ومنحت م�صارف التنمية قرو�ض ًا
ا�ستخدامه يف البلدان التي “جاءت دخول ر�ؤو�س الأموال وخروجها ،عنا�صر بفوائد خمف�ضة مل�ؤ�س�سات التزمت
مت�أخرة �إىل الت�صنيع” ،على مبد�أ مكملة جلهود احلكومة لإجناح عملية تعيني �أ�شخا�ص من خارج عائلة املالكني
“التعامل باملثل” (“ ،)Reciprocityالت�صنيع املت�أخر” الكورية
يف مواقع امل�س�ؤولية ،ومنحت قرو�ض ًا
مبعنى �إخ�ضاع امل�ستفيدين من الدعم
مل�ؤ�س�سات م�شرتطة عليها �أن ي�ساهم
احلكومي للمحا�سبة وتقومي النتائج ،الأمر الذي �أتاح التقليل من مالكوها يف جزء من ر�ؤو�س �أموالهم اخلا�صة يف متويلها ،و�أجازت
الأخطار التي تُخت�صر حتت مفهوم “�إخفاق الدولة” .وقد �أُخ�ضع الدخول �إىل قطاعات بعينها مقابل التزام امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة
امل�ستفيدون من الدعم احلكومي يف البلدان الآ�سيوية ملوجبات حتقيق �أهداف حمددة جلهة الت�صدير �أو تطوير التقنيات
حتقيق معايري الآداء ( ،)Performance Standardsالتي كان امل�ستخدمة ...الخ.
يجري قيا�سها والتحقق منها من خالل تتبع قيا�س حجم �صادرات
�أما يف تايوان ،فقد جت�سد العمل بـ“�آلية ال�ضبط املتبادل”
امل�ؤ�س�سات املعنية �إىل الأ�سواق الدولية.
من خالل ا�ستقبال امل�ؤ�س�سات الإنتاجية يف “املناطق �أو املحميات
اختارت �أم�سدن �أن ت�سلط ال�ضوء على جتربة “مكتب ال�صناعية الوطنية” التي �أن�ش�أتها الدولة ،مقابل التزامها بلوغ
اال�ستثمار التايالندي” كمثال يف هذا امليدان ،لأنها مثلت جتربة �أهداف حمددة جلهة الت�صدير� ،أو جلهة �إنتاج �سلع جديدة� ،أو
احلد الأدنى يف ميدان ال�سيا�سة ال�صناعية ،الأمر الذي يوحي مقابل تخ�صي�ص حا�صل مبيعاتها لتمويل جهود البحث والتطوير،
ب�إمكان اعتمادها من قبل بلدان نامية �أخرى.
�أو البتداع تقنيات �إنتاج جديدة(.)29
و�إذا كانت حكومات مناذج “الدولة التنموية” قد تلقفت
ويف هذه التجربة بالذات ،متثلت احلوافز املعطاة مل�ؤ�س�سات
ً
القطاع اخلا�ص باخلفو�ض ال�ضريبية ،واحلماية اجلمركية� ،أحيانا م�ؤ�س�سات �إنتاجية كربى بهدف منعها من الإفال�س ،فهي
والقرو�ض بفوائد خمف�ضة ،و�إجراءات منع دخول م�ؤ�س�سات مل تكن تتوانى عن تعري�ض مالكي هذه امل�ؤ�س�سات للإفال�س،
()28

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.

()29

See: Ibid., pp. 10-11.
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والت�سبب يف نقل ملكيتهم �إىل مالكني جدد ،بعدما تكون قد
�ضمنت �صون القدرة الإنتاجية لهذه امل�ؤ�س�سات .من جهة �أخرى،
�إذا كانت جتارب “الدول التنموية” مل ُ
تخل من بع�ض الف�ساد،
ف�إن العمل بـ“�آلية ال�ضبط املتبادل” منع هذا الأخري من التحول
�إىل عائق �أمام النمو.
وقد اخت�صرت �أم�سدن مقاربة البلدان الآ�سيوية للتنمية بالقول
�إنها هدفت �إىل جعل “�آلية ال�ضبط تعمل “على نحو �صحيح””
(“ ،)Getting the Control Mechanism “Rightيف حني جعلت
امل�ؤ�س�سات الدولية همها “جعل الأ�سعار الن�سبية “�صحيحة””(.)30

هيكلة” م�ستمرة للقطاع ال�صناعي ،من خالل �إجراءات احلد من
دخول امل�ؤ�س�سات �إىل قطاعات بعينها ،ودمج امل�ؤ�س�سات لإعطائها
احلجم الذي ي�ضمن فاعليتها وقدرتها التناف�سية .ومثلت �سيا�سة
“تن�سيق اال�ستثمار” هذه� ،إ�ضافة �إىل الرقابة امل�شددة على حركة
دخول ر�ؤو�س الأموال وخروجها ،عنا�صر مكملة جلهود احلكومة
لإجناح عملية “الت�صنيع املت�أخر” الكورية .وهي وفرت لها يف
الوقت عينه مقومات مواجهة �أزمات املديونية اخلارجية التي كان
ميكن �أن تن�ش�أ عن اجلهد املبذول لتحقيق هذا الهدف.

� -3أي �إدارة حكومية للعمل بـ“�آلية ال�ضبط املتبادل”

 -2تطبيق “�آلية ال�ضبط املتبادل” يف ما يخ�ص
ال ميكن اختتام هذا العر�ض حول “�آلية ال�ضبط املتبادل”
عالقة القطاع املايل بامل�ؤ�س�سات الإنتاجية
من دون �إ�ضافة فقرة خمت�صرة حول طبيعة الإدارة احلكومية
م ّثل �إلغاء ديون امل�ؤ�س�سات ال�صناعية يف كوريا اجلنوبية عام التي تولت يف التجربة الآ�سيوية و�ضع هذه الآلية مو�ضع التنفيذ
 1972حافز ًا كبري ًا قدمته الدولة �إىل م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص والعمل بها.
ل�ضمان ا�ستمرار عملية الت�صنيع الكورية .وقد خ�شيت احلكومة
وقد ع ّرف بيرت �إيفانز الإدارة احلكومية يف “الدولة
�أن ت�ؤدي �إجراءات كهذه �إىل جعل امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة منها التنموية” ك�إدارة “فيربية” ( )Weberianخ�ضعت يف تن�سيبها
تتهاون يف حت�سني �إنتاجيتها وتتلك�أ عن حتقيق القدرة التناف�سية لقاعدة املباريات العامة وملبد�أ اال�ستحقاق ،على منط ما يح�صل
يف البلدان ال�صناعية الغربية ،ومت توفري
الدولية ملنتوجاتها .واعتمدت �سل�سلة حمت البلدان التي �أقامت دو ً
قومية
ال
م�سار مهني طويل الأجل للعاملني فيها
�إجراءات لتاليف هذا الأمر .وتناولت
ومن
االنق�سامات
من
جمتمعاتها
ميكنهم �أن ي�ست�شرفوه ب�أنف�سهم ،الأمر
هذه الإجراءات حت�سني م�ستوى �إدارة
من
حد
لها
وتوافر
أهلية،
ل
ا
احلروب
الذي منحها متا�سكها ككتلة مهنية .وقد
امل�ؤ�س�سات الإنتاجية ،وتكوين قاعدة
قادرين
النا�س
جعل
أهلي
ل
ا
ال�سلم
عزا �إيفانز الفاعلية الفائقة للإدارة
معلومات حولها تتيح للإدارة احلكومية
بنائه
ويف
امل�ستقبل
يف
التفكري
على
احلكومية يف هذا النموذج �إىل عامل
تت ّبع ن�شاطها الإنتاجي وم�ستوى مديونيتها.
�سماه “العنا�صر الالبريوقرطية للبريقراطية” (non
و�أُ ِ
ن�شئت �أجهزة �أوكلت �إليها مهمة الك�شف على �أو�ضاع املجمعات �إ�ضايف ّ
ال�صناعية الكربى جلهة مديونيتها جتاه امل�صارف وجتاه اخلارج ،)bureaucratic elements of bureaucracy .مبعنى �أنها ا�ستمدت
و�أُعطيت جمعية امل�صارف الكورية احلق يف التحيز �ضد امل�ؤ�س�سات متا�سكها على نحو �إ�ضايف من عنا�صر تقع خارجها ،الأمر الذي
و�سم هذه التجارب بال�سلطوية ،على الأقل يف ما يخ�ص جتربتي
الإنتاجية التي تتهاون يف امل�سائل التي تتناول و�ضعها املايل(.)31
�إ�ضافة �إىل هذه الإجراءات ،تابعت احلكومة الكورية على كوريا اجلنوبية وتايوان( .)32وميكن اال�ستدالل على نوعية الإدارة
مدى ال�سبعينيات والثمانينيات �سيا�سة “تن�سيق اال�ستثمار” احلكومية التي �أرادها اجلرنال بارك يف بداية امل�سار التنموي
( )Investment Coordinationال�صناعي ،التي مثلت عملية “�إعادة الذي اخطته لكوريا بدء ًا من عام  ،1961خالل التطهري الإداري
()30
()31
()32
()33
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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.

تمويل التنمية

الذي �أجراه �آنذاك .وقد �شمل ال�صرف من اخلدمة يف بداية تلك
املرحلة  35684موظف ًا حكومي ًا(.)33
�أما املقاربة النيو-ليربالية مل�س�ألة الإدارة العامة التي
اعتمدت طوال احلقبة املمتدة من �أول الثمانينيات يف القرن
املا�ضي �إىل اليوم ،فقد �أدت �إىل خ�صخ�صة الإدارة العامة
والدولة يف عدد من البلدان النامية .وجنمت عن ال�سيا�سات
النيو-ليربالية املطبقة حاالت فراغ �إداري (Administrative
 )Vacuumا�ستفحلت يف بع�ض البلدان� ،إىل درجة مل يعد ممكن ًا
معها احلديث عن وجود �إدارة عامة باملعنى الفعلي للكلمة فيها.
ومبقدار ما كانت اخل�صخ�صة تت�سع يف عدد من البلدان النامية،
كانت ترتاجع فيها يف الوقت عينه م�ساحة الدولة القانونية
(.)34()Legal State

مالحظة ختامية

يف خ�ضم النقد الذي تعر�ضت له جتارب احلمائية منذ
ثمانينيات القرن املا�ضي ،جرى التنا�سي �أن عدد ًا من البلدان التي
اعتمدت هذا اخليار� ،أن�ش�أت دو ًال قومية امتلكت �شروط ممار�سة
�سيادتها اخلارجية والداخلية .وقد حمت هذه البلدان جمتمعاتها
من االنق�سامات ومن احلروب الأهلية ،وتوافر لها حد من ال�سلم
الأهلي جعل النا�س قادرين على التفكري يف امل�ستقبل ويف بنائه.
بل قد يكون جناح هذه البلدان يف �إقامة دول قومية تتمتع بحد من
القدرة على اتخاذ قرارات م�ستقلة هو ما جعلها غري مرغوب فيها
لدى �صانعي القرار يف املرتوبوالت الغربية ويف امل�ؤ�س�سات الدولية
التي تنفذ �سيا�ساتها .وقد تكفل اخلطاب النيو-ليربايل على مدى
ثالثة عقود ب�إعطاء امل�سوغ النظري ل�ضرب هذه التجارب.

تو�صيات “�إجماع وا�شنطن” الع�شر
 -1نظام املوازنة� :إن عجوزات املوازنة املحت�سبة بطريقة تُدرج
فيها العجوزات التي تتحملها ال�سلطات� ،أو احلكومات املحلية،
حيث تكون موجودة ،وعجوزات امل�ؤ�س�سات العامة ،وعجوزات
امل�صرف املركزي ،ينبغي �أن تكون هزيلة مبا فيه الكفاية ،بحيث
يكون ممكن ًا متويلها من دون اللجوء �إىل الزيادة ال�ضريبية.
 - 2الأولويات املحددة للنفقات العامة :يقوم �إ�صالح �سيا�سة
املوازنة على �إعادة توجيه النفقات العامة لغري م�صلحة املجاالت
احل�سا�سة �سيا�سي ًا ،على غرار الإدارة والدفاع ،ومل�صلحة جماالت
مهملة تت�سم بالقدرة على ت�أمني �إيرادات مرتفعة ،على غرار
الرعاية ال�صحية الأولية والرتبية والبنى التحتية.
 -3الإ�صالح ال�ضريبي :وهو يفرت�ض تو�سيع القاعدة ال�ضريبية
وتقلي�ص املعدالت احلدية لل�ضريبة .على �أن يكون هدفها تعزيز
املبادرات وحت�سني العدالة الأفقية بالن�سبة �إىل العبء ال�ضريبي،
ومن دون �إ�ضعاف احلركة الت�صاعدية لل�ضريبة املعتمدة.
 -4التحرر املايل :الهدف التحرر املايل هو التو�صل �إىل معدالت
فائدة حتددها ال�سوق .لكن التجربة تظهر �أنه يف غياب الثقة
املت�أ�صل ،قد تكون املعدالت التي حتددها ال�سوق مرتفعة جد ًا،
فتهدد قدرة الوفاء املالية لدى م�ؤ�س�سات قطاع الإنتاج و الدولة.
� -5أ�سعار ال�صرف :يتعلق الأمر مبوءامة �سعر ال�صرف املوحد،
()34

وتثبيته عند م�ستوى مناف�س مبا فيه الكفاية ،من �أجل �إحداث
منو �سريع لل�صادرات غري التقليدية ،و�إدارته بطريقة ت�ضمن
للم�صدرين احلفاظ على هذه القدرة التناف�سية يف امل�ستقبل.
 -6حترير التبادالت التجارية :ينبغي �سريع ًا ا�ستبدال القيود
الكمية على التبادالت بتعرفات ينبغي تقلي�صها تدريج ًا ،بطريقة
تتيح التو�صل �إىل معدل موحد منخف�ض ال يتجاوز الـ 10يف املئة
(�أو على الأكرث نحو  20يف املئة)� .إال �أن هناك غياب ًا لالجماع حول
ال�سرعة التي ينبغي اعتماده لإجراء اخلف�ض على التعرفات.
 -7اال�ستثمار املبا�شر اخلارجي :ينبغي �إلغاء احلواجز التي متثل
عقبات �أمام دخول ال�شركات الأجنبية ،بحيث تتمكن ال�شركات
املحلية والأجنبية من خو�ض غمار املناف�سة ب�شروط متكافئة.
 -8اخل�صخ�صة :ينبغي خ�صخ�صة امل�ؤ�س�سات العامة.
� -9إلغاء القيود التنظيمية :على احلكومات �إلغاء القرارات
التنظيمية التي مت ّثل عقبة �أمام دخول �شركات جديدة يف خمتلف
القطاعات� ،أو التي حتد من املناف�سة ،كما عليها �أن ت�سهر على
�أن تكون كل القرارات التنظيمية مربرة على �أ�سا�س معايري الأمن
وحماية البيئة �أو الرقابة احلكيمة للم�ؤ�س�سات املالية.
 -10حقوق امللكية :و�ضع قانون يحمي حقوق ملكية �آمنة ومن
دون تكاليف مرتفعة وو�ضعها يف ت�صرف القطاع غري الر�سمي.

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.
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السقوط الحر :أمريكا ،األسواق الحرة ،وأفول
()1
االقتصاد العالمي (جوزف ستيغليتز)
إعداد :منير راشد
اإلقتصادية ّ
بنانية – بيروت
الل
الجمعية
نائب رئيس
ّ
ّ
ّ

يقدم جوزف �ستيغليتز يف هذا الكتاب
التوثيقي والتحليلي الق ِّيم و�صف ًا بارع ًا
للأزمة املالية ،فهو يعالج جذور تلك
الأزمة  -التحدي وطريقة تعاطي احلكومة
الأمريكية وبنك االحتياطي الفدرايل معها.
يرى الكاتب �أن الأزمات التي ُيطلق
عليها ت�سمية االحتيال بالرهن العقاري
كانت نتاج الإقرا�ض العقاري املفرط يف
�سوق الرهن العقاري ،ونتاج عملية توريق
هذه الرهون العقارية ،الأمر الذي جعل
هذه الرهون يف النتيجة �أكرث عر�ضة
للمخاطر .لقد انت�صر اجل�شع على التع ُّقل،
وجل�أت امل�صارف �إىل الإفراط يف املخاطر
املمزوجة ب�سلوك ملتب�س ،مبا فيه املكا�سب
املرتفعة لكبار امل�صرفيني تقدير ًا لف�شلهم.
وي�أتي نقد �ستيغليتز ل�صناع ال�سيا�سات
وللم�صرفيني �شديد اللهجة يف هذا
الكتاب؛ فهو يرى يف امل�صارف واملنظمني
�صميم الأزمة؛ فج�شع امل�صارف قادها
�إىل الهاوية من دون �أن تعي املخاطر من
�إقرا�ضها املفرط؛ فمع ت�صفري الدفع نقد ًا
(�أي عدم تغطية �أي جزء من �سعر البيت
نقد ًا من قبل ال�شاري) و�سوق مالية تدّعي
تقلي�ص املخاطر ،ر�أى �ستيغليتز وغريه من
االقت�صاديني يف انهيار ال�سوق العقارية
()1

كنتوء يف كرة ثلج ي�سبب يف متزيق قطاعات
�أخرى ويهدد بركود عميق.
ال يلوم �ستيغليتز ال�سيا�سات اخلاطئة
وح�سب ،كاالنخفا�ض املفرط يف �أ�سعار
الفائدة خالل فرتة غرين�سبان (رئي�س بنك
االحتياطي الفدرايل ،)2006 – 1987
بل يلوم �أي�ض ًا غياب القوانني الكافية
واملُلزمة التي تقل�ص املخاطر بد ًال من �أن
ت�ضخمها ،الأمر الذي �ضمن للم�صارف
تدخل احلكومة حلمايتها ،وهو ما �شجع
هذه امل�صارف يف املقابل على رفع م�ستوى
املخاطر .وينتقد �ستيغليتز ب�شدة املعايري
املزدوجة التي اعتمدتها احلكومة حلماية
امل�ؤ�س�سات اخلا�صة وحتديد ًا امل�صارف.
يرى الكاتب �أن احلكومة �أفرغت
خياراتها م�سبق ًا من خالل الهرولة �إىل
�إنقاذ امل�صارف وال�صناعات الكبرية
ك�صناعة ال�سيارات مث ًال؛ فقد ح ّد اعتماد
برنامج �إغاثة الأ�صول املتعرثة وغريه ،من
دون �أن يكون هناك �ضمان لنجاحه ،من
قدرة احلكومة عقب الأزمة على تقدمي
حوافز مالية �إ�ضافية لتحريك عجلة
االقت�صاد.
ويحاجج �ستيغليتز يف �أن رزمة احلوافز
هذه مل تعالج م�شكالت االقت�صاد الطويلة

الأمد التي �ساهمت بدورها يف ت�سريع
الأزمة ،كمعدالت االدخار املنخف�ضة،
والـعجز القوي يف امليزان التجـاري،
وامل�شكالت املـالية يف قطاع ال�ضمان
االجتماعي ،وتدهور البنية التحتية .ف�ض ًال
عن ذلك ،هو يرى �أن الإنفاق ُيفرت�ض
يدعم مبث ّبتات تلقائية كا�ستحقاقات
�أن َّ
البطالة� .إن التحليل اجلراحي الذي يجريه
�ستيغليتز لرزمة الإنقاذ تلك التي كلفت
دافع ال�ضرائب الأمريكي  800مليار دوالر،
تدفعه �إىل اال�ستنتاج �أن تلك الرزمة كانت
موجهة يف االجتاه اخلاطئ ،ك�إغاثة �شركات
ال�سيارات وامل�صارف؛ كما �أن اجلزء املتعلق
بخف�ض ال�ضرائب يف هذه الرزمة كان
فا�ش ًال بامتياز ،وذلك لأن مكا�سب خف�ض
ال�ضرائب قد �أدخرت.
ويرى �ستيغليتز �أن �أي رزمة حوافز
م�شابهة �ستف�شل بدورها يف ا�ستعادة
النمو امل�ستدام؛ وهو يعتقد بوجود حاجة
�إىل �سيا�سات خمتلفة ولي�س �إىل فقاعات
ا�ستهالك ممولة عرب القرو�ض .وهو يت�صور
�أن �أي �سيا�سات بديلة يجب �أن تطرح
وحتقق �إعادة توزيع للدخل من �أولئك الذين
يرتبعون يف القمة القادرين على التوفري �إىل
�أولئك القابعني يف �أدنى ال�س ّلم االجتماعي.

& 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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ويف اخلال�صة ،يرى �ستيغليتز �أن ما
ي�ساعد على تثبيت االقت�صاد هو املزيد من
ال�سيا�سات ال�ضريبية التقدمية؛ فاالقت�صاد
بالن�سبة �إليه ميكن �أن ينطلق من خالل رفع
ال�ضرائب على �أ�صحاب الدخل املرتفع �إىل
جانب رفع معدل التوظيف احلكومي.
يوجه �ستيغليتز كذلك انتقادات حادة
ّ
�إىل وكاالت الت�صنيف ب�سبب ف�شلها يف
تقدير املخاطر لدى امل�صارف كما ينبغي،
مالحظ ًا �أن تلك الوكاالت كانت منقادة
بحوافزها امل�ش ّوهة مثلما كانت ُيدفع لها
من قبل �أولئك الذين كان مطلوب ًا منهم �أن
ي�ضعوا تقديراتهم.
وبعدما يغو�ص �ستيغليتز يف فك رموز
الأزمة واحلكومة وردود فعل بنك االحتياطي
الفدرايل ،فهو يطرح ما ميكن �أن يكون عليه
احلل الأجنع� .أحد االحتماالت على هذا
ال�صعيد هو �أن تقرت�ض احلكومة ب�أ�سعار
�أقل من �سعر ال�سوق (قدر امل�ستطاع) ومن
ثم تُقر�ض بدورها م ّالكي البيوت ب�أ�سعار
متدنية �أي�ض ًا .مبعنى �آخر ،هو يقرتح
انخراط احلكومة يف العمل امل�صريف،
من دون �أن يعني ذلك اندماجها بالنظام
امل�صريف الوطني ،وهو ما يتيح مل ّالكي
البيوت املتعرثين ،يف نظره ،خدمة رهونهم
ب�أدنى الأ�سعار .فالقر�ض احلكومي ميكن
�أن يكون قادر ًا على منع حب�س الرهن.
على �سبيل املثال ،ي�ستطيع مالك البيت
حتويل  20يف املئة فقط من الرهن احلايل
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حل�ساب القر�ض احلكومي الأدنى يف �سعر
الفائدة .وحلل �أزمة امل�صارف يوجد خمرج
وحيد لتحويل القرو�ض لديها �إىل �أ�سهم.
كما يقرتح �ستيغليتز �أن تتح ّمل امل�صارف
جزء ًا من اخل�سائر التي �سببتها بنف�سها
عرب ال�ضرائب اخلا�صة بالقطاع امل�صريف،
بد ًال من اللجوء �إىل �إنقاذ هذه امل�صارف.
مل تكن �سيا�سة بنك االحتياطي
الفدرايل مالئمة �أي�ض ًا بعد �ضخه مزيد ًا
من ال�سيولة وتقدميها قرو�ض ًا �إىل القطاع
اخلا�ص عرب �شراء الأوراق التجارية
للم�ؤ�س�سات .وهكذا ،يرى �ستيغليتز �أن
الفقاعات ُخلقت من قبل بنك االحتياطي
الفدرايل عرب ال�سيا�سات املالية املائعة،
والتنظيم املرتاخي ،ف�ض ًال عن الف�شل يف
التعاطي مع هذه الأزمة كما يجب.
من جهة �أخرى ،ينتقد امل�ؤلف طريقة
التعاطي العاملي مع الأزمة؛ فهو يالحظ �أن
بلدان العامل ت�ص َّرف كل منها منفرد ًا من
دون العمل على بلورة حل عاملي ،با�ستثناء
العدد القليل من البلدان الأوروبية ،الذي
حاول تقدمي مقاربة متنا�سقة لتلك الأزمة
ببعدها العاملي ،م�شري ًا �إىل �أن امل�ؤ�س�سات
املالية الدولية ف�شلت ،يف اكت�شاف الأزمة
�أو ًال ،ويف ابتكار حل لها ثاني ًا.
يرى �ستيغليتز �أي�ض ًا �أن التمويل
الإ�ضايف الذي حظي �صندوق النقد الدويل
به كان موجه ًا �أ�سا�س ًا ملعاجلة الأزمة يف
�أوروبا ال�شرقية بد ًال ا�ستخدامها عاملي ًا،

والقليل منه فقط هو ما ُو ِّجه �إىل البلدان
النامية لدعمها يف التخفيف من وقع تلك
الأزمة.
وهو ينتقد �ستيغليتز ب�شدة النموذج
النيو-كال�سيكي الذي جرى ت�سويقه يف
ال�سنوات الأخرية ،م�شري ًا �إىل �أنه قام
على فر�ضية خاطئة وعلى نظرة تب�سيطية
للتعقيدات احلقيقية يف احلياة؛ فاالنطالق
من فر�ضية كفاءة ال�سوق وعقالنية امل�ستهلك
من املرجح جد ًا �أن يقود �إىل توقعات خاطئة
وبالتايل �إىل قرارات خاطئة �أي�ض ًا.
�أخري ًا ،ي�شري �ستيغليتز �إىل التحوالت
املت�سارعة ،لي�س يف منوذجنا االقت�صادي
وح�سب بل يف جمتمعنا �أي�ض ًا ،مالحظ ًا �أننا
معنى� ،إذ
نعي�ش يف عامل مل يعد فيه للثقة ً
حتى يف ظل القانون ،هناك من ال يزال يع ّلب
املنتوجات ال�سامة ،ويبيعها ،مهدد ًا ب�إ�سقاط
النظام املايل برمته .ويف الف�صل الأخري
من هذا الكتاب يدعو �ستيغليتز �إىل اتخاذ
هذه اللحظة كوقفة ت�أ ُمل ومراجعة ،ومن ثم
التطلع �إىل �أي نوع من املجتمعات نريد و�إىل
�أي منط من االقت�صاد ن�سعى البتكاره لكي
ي�ساعدنا على حتقيق طموحاتنا.

أصل األزمة المالية :المصارف المركزية ،فقاعات
()1
األسعار ،ومغالطة فاعلية السوق (جورج كوبر)
إعداد :كارل ريحان
سكرتير تحرير مجلة السادسة

ترافق �صدور الطبعة الأوىل من هذا
الكتاب عام  2008مع ظهور م�ؤ�شرات �أزمة
الأ�سواق املالية العاملية .غري �أن الكتاب
�صدر جمدد ًا عام  2010يف طبعة ثانية �أعاد
الكاتب( )2فيها �صوغ عدد من التحليالت
واملقرتحات لكي تكون �أكرث �صراحة وو�ضوح ًا
يف تعاملها مع الأخطاء املرتكبة يف تطبيق
ال�سيا�سات املالية .يهدف الكاتب �إىل عر�ض
�أبرز �أ�سباب حدوث الأزمات املالية العاملية
بعيد ًا من املقاربة الكال�سيكية – “فر�ضية
فاعل ّية الأ�سواق احل ّرة” – بل عرب �إبراز
�أخطاء هذه املقاربة وخطورة االرتكاز عليها
عند �صوغ ال�سيا�سات االقت�صادية واملالية،
معتمد ًا الكاتب نظري ًة مغايرة متام ًا لهذه
الفر�ضية ،ي�سعى هو من خاللها لتف�سري
حدوث دورات االزدهار والركود (Boom
 )-Bust Cyclesكنتيجة طبيعية لعدم ،بل
ال�ستحالة ،ا�ستقرار الأ�سواق �أو ت�صر ّفها
ب�صورة منطقية ميكن التنب�ؤ بها.
يرى الكاتب �أن الأزمات املالية كربت
�أ�ضرارها وت�سارعت وتريتها ع ّما عرفه
العامل �سابق ًا .حتى �إن كبار خرباء االقت�صاد
و�صناع القرار ف�شلوا يف تقدمي �شرح �شامل
حول ن�شوء هذه الأزمات و�سبل الوقاية منها
()1

ومكافحة الأ�ضرار امل�ؤدية �إليها .وال�سبب،
وفق الكاتب ،هو �أن معظم ه�ؤالء االقت�صاديني
ووا�ضعي ال�سيا�سات ي�ستندون يف حتليالتهم
�إىل تلك املقاربة الكال�سيكية � -أي فر�ضية
“فاعلية الأ�سواق احلرة” .يف املقابل ،يرى
كوبر �أن هذه املقاربة  -التي ت�صف الأ�سواق
ككيانات عقالنية تتحرك دائم ًا نحو التوازن
(�إال �إذا قامت قوى خارجية مثل احلكومات
وامل�صارف املركزية بالتدخل فيها) هي
مقاربة “�سابحة يف اخليال” ،لأنها ال تعرتف
باالا�ستقرار الداخلي البنيوي يف الأ�سواق
نف�سها؛ فنتيجة االعتماد على فر�ضية �أن
الأ�سعار احلالية هي دائم ًا ناجتة من ت�سعري
الأ�سواق بطريقة �صحيحة ومن ديناميات
العر�ض والطلب التي ميكن تعيينها وتوقعها،
يف�شل منا�صرو هذه املقاربة يف فهم �أ�صل
وطبيعة حدوث الفقاعات ال�سعرية التي
ت�ؤدي يف النهاية �إىل اندالع �أزمات اقت�صادية
ومالية تلي كل فرتة ازدهار.
حتت �سقف هذه املقاربة الكال�سيكية
�أي�ض ًا ،وبالتايل حتت �سقف مقولة فاعلية
الأ�سواق احلرة ،اختلف �صانعو القرار
واالقت�صاديون يف �ش�أن وظيفة الهيئات
التنظيمية مثل امل�صارف املركزية :جهة

ترف�ض تدخل هذه امل�صارف يف �ش�ؤون
الأ�سواق واالقت�صاد الكلي� ،إال يف فرتات
الركود االقت�صادي وعند بدء �أزمة مالية
(نظام الواليات املتحدة الأمريكية) ،مقابل
جهة �أخرى ترى �أن التدخل قد يكون �ضروري ًا
فقط يف حالة تزايد الت�ضخم بالأ�سعار �إىل
درجة عالية جد ًا (نظام االحتاد الأوروبي).
هنا ي�شري الكاتب �إىل �أن كال الطرفني
خمطئان يف حتليلهما ،لأنهما ي�سعيان لدمج
ّ
التدخل يف االقت�صاد مع فر�ضية
مبادئ
تتناق�ض متام ًا مع فكرة التدخل ،لكنهما
يدافعان عنها على الرغم من هذا التناق�ض.
�إن “بيت اجلنون” هذا يف ما يعني التحليل
االقت�صادي والبحث عن حلول ،ي�ؤدّي يف
نهاية املطاف �إىل �سيا�سات اقت�صادية
ومالية متناق�ضة ومتعاك�سة الأهداف ،تلحق
باالقت�صاد �ضرر ًا �أكرب.
يف هذا ال�سياق يطرح الكاتب �ضرورة
التخلي عن فر�ضية “فاعلية الأ�سواق احلرة”
وجميع التحليالت الناجمة عنها وال�سيا�سات
املالية ال�ساعية لعدم خمالفة قوانينها،
وامتثال فر�ضية �أخرى ال تناق�ض ،بل تدعم،
�ضرورة التدخل بالأ�سواق ،وهو ما يجعل
ال�سيا�سات املالية واالقت�صادية متنا�سقة

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.

( )2الكاتب جورج كوبر هو مدير ال�صندوق و�أحد الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني ل�شركة �إدارة املمتلكات “�أالينمنت �إنف�سرتز” يف لندن.
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مع الفر�ضية التي ينطلق الكاتب منها وهي
“فر�ضية عدم ا�ستقرار الأ�سواق” ،لكون
ا�ستحالة ثبات �أو ا�ستقرار الأ�سواق ،وعدم
توجه ديناميات العر�ض والطلب يف الأ�سا�س
نحو التوازن ،كما قدّمها هيمان من�سكي
انطالق ًا من فكر جون مانريد كينز ،تطرح
قراءة خمتلفة متام ًا ملا يخ�ص الأ�سواق
املالية وبالتايل تطرح حلو ًال جديدة �أي�ض ًا.
يرى الكاتب �أن الأ�سواق تغيرّ ت من
و�ضع ثابت �أ�سا�س ًا �إىل و�ضع ال يعرف الثبات،
و�أن هذا التغري قد ح�صل عند ظهور مفهوم
القر�ض ،الأمر الذي �أحدث خل ًال حينئذ
بني الذهب املوجود يف امل�صارف وبني
الورق املتداول يف الأ�سواق (�أي بني كمية
املال املخزنة وبني �شهادات امللكية التي يتم
تداولها يف الأ�سواق) .وتط ّور هذا اخللل
ّ
ليتف�شى يف جميع الأ�سواق وعند جميع
امل�صارف .كما ت�سبب هذا اخللل ،الذي
كان لينتهي عند ا�ستحقاق القر�ض ،ب�ضرر
كبري للم�صارف مع عجز هذه امل�صارف
عن ا�ستيفاء القرو�ض ،وبالتايل عجزها عن
�إعادة احلقوق �إىل املودعني لديها ،الأمر
الذي �أدى �إىل خلق “م�صرف للم�صارف”،
وهو امل�صرف املركزي� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،يتط ّرق الكاتب �إىل الأ�سواق املالية
ودينامياتها ،فريى �أنها تت�ص ّرف على نحو
معاك�س لأ�سواق ال�سلع يف ما يخ�ص حترك
الطلب مقابل العر�ض ،و�أنها عدمية الثبات،
�إذ ي�ؤدي تالعب ب�سيط يف �سعر �سلعة �شركة
ما �إىل تغيري جذري يف �سعر �أ�سهم �شركة
�أخرى يف �أ�سواق املال .وهكذا ي�صعب حتليل
�أ�سواق املال والتنب�ؤ بتحرك الأ�سهم يف
امل�ستقبل .و�إذا ما �أ�ضفنا �إىل ذلك ا�ستناد
و�صناع القرار �إىل م�ؤ�شرات
كبار املحللني ُ
ّمت ا�ستنتاجها من فر�ضية فاعلية الأ�سواق
احلرة ،ف�إن انهيار الأ�سواق املالية يزداد
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حدّة وخماطر.
�صحة فر�ضية “عدم ا�ستقرار
لإثبات ّ
الأ�سواق” على جميع ال�صعد االقت�صادية،
التي كان هيمان من�سكي قد �سبق وتقدّم
بها ،يقوم الكاتب بنق�ض �أطروحات
�أ�صحاب فر�ضية “فاعلية الأ�سواق احلرة”
الذين ي�ؤيدون ّ
التدخل فقط من �أجل منع
ّ
الت�ضخم بقوة ،وذلك عرب حتليل
تزايد
ّ
مب�سط لفكرة الت�ضخم الذي ي�سميه
ّ
الت�ضخم” .يرى الكاتب �أن اخللل
“وح�ش
الذي خلقته م�صارف القطاع اخلا�ص
ّ
الت�ضخم؛ فاخللل الذي
ال يكفي لتف�سري
ت�سببه القرو�ض ينتهي عند ا�ستيفائها؛ لكن
ّ
الت�ضخم قد يزداد با�ستمرار .والتف�سري
املنطقي يف نظر الكاتب هو �أنه بعد �إلغاء
تغطية العملة بالذهب ،ومن بعدها بالدوالر،
�أ�صبحت جميع امل�صارف املركزية ت�ستطيع
�إنتاج كميات هائلة من املال دون القيود
ال�سابقة ،فبد ًال من قيامها (�أي امل�صارف
املركزية) بدورها امل�ساند لال�ستقرار املايل،
�أ�صبحت هي تنفق من �أجل تغطية العجز
يف موازنة احلكومات التي كان ُيفرت�ض
بها و�ضع موازنات على قدر �إمكانياتها
ومن دون اللجوء �إىل الدين؛ الأمر الذي
زاد الت�ضخم و�أ�صبحت امل�صارف املركزية
ت�ؤدي دور ًا �سلبي ًا ب�سبب �أخطاء يرتكبها
�ص ّناع القرار ،من اقت�صاديني و�سيا�سيني
ومدراء م�صارف مركزية.
ي�ستنتج الكاتب من خالل هذه
التحليالت �أن الأ�سواق ،وبخا�صة الأ�سواق
املالية ،لي�ست ثابتة يف الأ�سا�س ،و�أن
امل�صارف املركزية قد �أُن�شئت يف الأ�سا�س
من �أجل جعل هذه الأ�سواق ثابتة .لكن
اعتماد االقت�صاديني فر�ضية فاعلية
الأ�سواق احلرة ،الداعية �إىل عدم ّ
التدخل
يف االقت�صاد �إال يف حال وجود �أزمات،

كان له ت�أثري يف وجهة النظر التي تنظر
امل�صارف املركزية �إىل دورها من خاللها،
فبات عملها ُيعد عائق ًا يف وجه االقت�صاد،
و�أدى ازدواج وجهات النظر يف ما يخ�ص
ّ
الت�ضخم كثري ًا و�إىل
دورها �إىل ارتفاع ن�سبة
ف�شل ال�سيا�سات الرادعة للأزمات املالية.
يتوجه الكاتب بعدد من االقرتاحات من
ّ
�أجل تفعيل دور امل�صارف املركزية والتخفيف
من حدّة الأزمات والركود االقت�صادي ،منها
عدم التق ّيد بفر�ضيات و�أهداف تعاك�س
ّ
التدخل يف االقت�صاد،
يف الأ�سا�س فكرة
ّ
والتخلي عن امل� ّؤ�شرات االقت�صادية الناجتة
من حتاليل ت�ستند �إىل تلك الفر�ضيات.
حينها ،وبعد الإقرار ب�أن الأ�سواق غري ثابتة
وب�أن التدخل �ضروري ،على �صناع القرار
الأخذ يف احل�سبان �أن الأ�سعار قد تكون
خاطئة �أحيان ًا وب�سبب �ضغوط داخلية يف
الأ�سواق ،حينها يجب التدخل عرب امل�صرف
املركزي لإعادة الأ�سعار �إىل التوازن ،وذلك
عرب �سيا�سات كالتحكم ب�سعر الفائدة (حني
تزداد الفائدة تق ّل القرو�ض وكمية املال
ّ
الت�ضخم  -والعك�س
املتداولة – ويف النهاية
�صحيح) ،الأمر الذي مينع ت�سبب هذا
“التغيري الالعقالين” للأ�سعار ب�أزمة يف
الأ�سواق املالية� .أ�ضف �إىل ذلك� ،أنه يجب
ّ
الت�ضخم بو�صفه �سيا�سة بح ّد
النظر �إىل
ذاتها والتخلي عن فر�ضية �أن الت�ضخم �سيئ
دائم ًا؛ ففي فرتات الركود االقت�صادي،
ت�ستطيع امل�صارف ،بل يجب عليها ،خلق
كميات كبرية من املال وتخفيف �سعر
الفائدة ،الأمر الذي قد ي�ؤدّي �إىل ظهور
ّ
الت�ضخم" لكنه قد يعيد احليو ّية
"وح�ش
والن�شاط �إىل االقت�صاد.

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

قدّر التعميم ال�صادر عن وزارة املالية اللبنانية يف �ش�أن م�شروع موازنة عام � 2011أن
�إجمايل النفقات املتعلقة بالرواتب والأجور ومعا�شات التقاعد وتعوي�ضات نهاية اخلدمة
�ستبلغ  9يف املئة من الناجت املحلي القائم؛ �أي ما يوازي  5437مليار لرية .وين�سب التعميم
الزيادات يف بند الرواتب والأجور �إىل تكلفة تطويع عنا�صر �أمنية �إ�ضافية و�إىل الزيادة يف
تكلفة الرواتب الإجمالية.
وقد با�شرت وزارة املالية م�ؤخر ًا ،يف �إطار جهودها لن�شر الإح�صاءات واملعلومات التي
من �ش�أنها �أن تقدم �صورة تو�ضيحية متكاملة عن �ش�ؤون املالية العامة� ،إ�صدار ن�شرة جديدة
تقدم �صورة عن تطور النفقات ال�شهرية لبند “الرواتب والأجور وملحقاتها (املادة ”)13
على �صعيد الإدارة املركزية اللبنانية ،علم ًا �أن متابعة التطور ال�شهري لفاتورة التوظيف
يف القطاع العام ككل حتول دونها �صعوبات كثرية ،نظر ًا �إىل افتقاد قواعد معلومات وزارة
مف�صلة حول عدد كبري من امل�ؤ�س�سات العامة ،كامل�ست�شفيات احلكومية
املالية بيانات ّ
والبلديات وغريها من املرافق .وقد تبني لنا مث ًال (انظر اجلدول رقم (� ))1أن بع�ض
نفقات التوظيف يف عدد من هذه امل�ؤ�س�سات ال يتم اقتطاعها �ضمن بند الرواتب والأجور يف
الت�صنيف االقت�صادي املتبع حالي ًا قي تقارير وزارة املالية.
هذا الن�ص هو حماولة لقراءة حتليلية لفاتورة التوظيف يف الإدارة املركزية من خالل
الأرقام التي توافرت لوزارة املالية ومت ر�صدها يف ن�شراتها وتقاريرها املختلفة ،وذلك
بانتظار اعتماد ت�صنيف اقت�صادي �أكرث حداثة ي�سمح بتو�ضيح ال�صورة على �صعيد القطاع
العام ككل ومي ّكن الباحثني من التعمق �أكرث يف هذا املو�ضوع.
يبني اجلدول رقم ( )2ال�صادر عن وزارة املالية يف العدد الثاين من ن�شرة املادة 13
ال�شهرية للرواتب والأجور وملحقاتها �أن هذه الأخرية بلغت يف �آذار /مار�س  2011نحو
 1062مليار لرية لبنانية ،م�سجلة بذلك زيادة قدرها  24يف املئة على ما كانت عليه قبل عام
(�آذار /مار�س  )2010علم ًا �أن هذه املدفوعات م ّثلت خالل الأ�شهر الثالثة الأوىل من عام
“ 2011العن�صر الأكرب من الإنفاق الأويل� ,إذ بلغت  36يف املئة من هذا الإنفاق”(.)1
()1
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اجلدول رقم ()1

النفقات على الرواتب والأجور وفق الت�صنيف
االقت�صادي احلايل ()2010-2008
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(*) يت�ضمن فقط حتويالت �إىل جمل�س الإمناء والإعمار ,وجمل�س اجلنوب ,وال�صندوق الوطني
للمهجرين ,واجلامعة اللبنانية و املركز الرتبوي للبحوث والإمناء.
امل�صدر:

See Table 12: Expenditures by Economic Classification. Republic of Lebanon Ministry of Finance, Public Finance Review 2010, April 2011.
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اجلدول رقم ()2

تطور الرواتب والأجور وملحقاتها
(املادة 2011-2010 )13
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مالحظات:
( )1تت�ضمن التعوي�ضات العائلية والنقل والعمل الإ�ضايف وغريها من التعوي�ضات.
( )2تت�ضمن منح الأمومة واملر�ض والزواج والوالدة والوفاة واال�ست�شفاء والتعليم وغريها من البدالت الطبية واالجتماعية.
( )3تت�ضمن املكاف�آت ودعم �صناديق اال�ستثمار احلكومية وم�ساهمة الدولة يف ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي.
( )4ي�شمل عنا�صر اجلي�ش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام و�أمن الدولة.











ال�شكل رقم ()2



�إجمايل املدفوعات
(مليار ل.ل).
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تطور نفقات العاملين في القطاع العام 2011

تُعزى هذه الزيادة �إىل عدة �أ�سباب� ،أبرزها:

.
.

زيادة نفقات اجلهاز الع�سكري يف حدود  40يف املئة لتبلغ  781مليار لرية ،مقابل 554
مليار لرية عام .2010
زيادة نفقات اجلهاز التعليمي يف حدود  12يف املئة لتبلغ  163مليار لرية ،مقابل 146
مليار لرية عام .2010

يف املقابل ،انخف�ضت نفقات اجلهاز الإداري يف حدود  26يف املئة لتبلغ  109مليارات
لرية ،مقابل  148مليار لرية عام .2010
ويف العودة �إىل عام  ،2010نالحظ زيادة ال تتجاوز  1يف املئة على نفقات الرواتب
والأجور وملحقاتها مقابلة بالفرتة نف�سها من عام  ،2009يف الوقت الذي �شهد عام 2009
زيادة بلغت  24.3يف املئة( )2على ما كانت عليه عام � ،2008أي ما يوازي  649مليار لرية.
�إن هذه الزيادة يف فاتورة التوظيف عام  2009تعك�س� :أو ًال ،الزيادة التي �أقرتها
احلكومة على الرواتب والأجور عام  2008والتي بلغت � 200ألف لرية؛ ثاني ًا ،تكلفة فوارق
�سل�سلة الرتب والرواتب للأعوام  )3(1998-1996التي بو�شر دفعها ابتدا ًء من �سنة .2009
وبالفعل يورد تقرير الوزارة “�أن نحو  284مليار لرية من �أ�صل زيادة الـ  649مليار
لرية لبنانية التي �شهدتها الرواتب والأجور وملحقاتها (املادة  ،)13ناجتة من ا�ستحقاقات
فوارق �سل�سلة الرتب والرواتب للأعوام  1998-1996التي �أُقرت عام .)4(”2009
جتدر الإ�شارة �إىل �أن القيمة املطلوبة لتغطية هذه الفوارق على مدى ثالث �سنوات
قد ُقدّرت ر�سمي ًا من قبل وزارة املالية بحدود  1200مليار لرية لبنانية؛ ويف حني ُخ ّ�ص�ص
لها  400مليار لرية لبنانية يف م�شروع موازنة  ،2009فقد ُح ِّول فعلي ًا ما جمموعه 313
خ�ص�ص لها مبلغ  400مليار لرية يف كل من
مليار لرية فقط من احتياطي املوازنة ,كما ّ
موازنات  2010و.)5(2011

بع�ض املالحظات

يف العودة �إىل معطيات الن�شرة وحماولتنا قراءتها ب�صورة حتليلية نالحظ ما يلي:

� -1إن �إجمايل الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها من �إجمايل النفقات اجلارية
يبدو م�ستقر ًا يف الإدارة املركزية على الرغم من الزيادات امللحوظة(.)6
()2
()3

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.

()4
()5
( )6بلغ �إجمايل الرواتب والأجور وملحقاتها 1062مليار لرية لبنانية يف �آذار /مار�س 2011مقابل  857مليار لرية يف �آذار /مار�س,2010
Republic of Lebanon, Ministry of Finance, Public Finance Monitor, (March 2011).

Ibid.
Ibid.
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اجلدول رقم ()3

تطور ن�سب الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها
(املادة  )13من �إجمايل النفقات اجلارية
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امل�صدر:

Public Finance Monitor March 2011 Republic of Lebanon, Ministry of Finance, Republic of Lebanon, Ministry of Finance, Public
Finance Review 2010.

� -2شهدت الأ�شهر الثالثة الأوىل من عام  2011زيادة بلغت  40يف املئة يف نفقات
اجلهاز الع�سكري مقابلة بالفرتة نف�سها من عام  .2010وحتى �آذار/مار�س  ,2011بلغت
تكلفة نفقات اجلهاز الع�سكري  73يف املئة من �إجمايل الرواتب والأجور وملحقاتها.
علم ًا �أن جزء ًا كبري ًا من هذه الن�سبة من�سوب �إىل الزيادات التي �أقرت عام  2008يف
�إطار ا�ستحقاقات غري مدفوعة لعام .2010
 -3وفق اجلدول رقم (� )2أعاله ،بلغت نفقات موظفي اجلهاز الع�سكري خم�سة
�أ�ضعاف نفقات اجلهاز الرتبوي و�سبعة �أ�ضعاف نفقات اجلهاز الإداري.
 -4يف املقابل ،انخف�ضت نفقات اجلهاز الإداري يف حدود  39مليار لرية يف الأ�شهر
الثالثة الأوىل من عام  2011مقابلة بالأ�شهر الثالثة الأوىل من عام  .2010ومل ّ
تتخط
نفقات اجلهاز الإداري بالن�سبة �إىل اجلهاز الع�سكري ن�سبة  35يف املئة( )7ل�سنتني على
التوايل .ومن املرتقب �أ ّال يختلف هذا الو�ضع عام 2011؛ فحتى �آذار /مار�س من هذا العام
كانت هذه الن�سبة توازي  14يف املئة فقط.
 -5بلغت ن�سبة �إجمايل التعوي�ضات واملنح واملدفوعات من �أ�سا�س الراتب لدى اجلهاز
الع�سكري  46يف املئة ،مقابل  10يف املئة يف اجلهاز التعليمي و 53يف املئة يف اجلهاز الإداري،
يف حني ال توجد معلومات ت�سمح ب�إجراء قراءة وا�ضحة لدى جهاز اجلمارك.
()7
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Republic of Lebanon, Ministry of Finance, Public Finance Annual Review 2010, (April 2011).

تطور نفقات العاملين في القطاع العام 2011

 -6يف احل�صيلة ،تبقى هذه املالحظات حمدودة الداللة وغري قاطعة ،كوننا
عاجزين عن و�ضعها �ضمن �إطار �صورة متكاملة لتكلفة العاملني يف القطاع العام ككل يف
غياب املعلومات حول نفقات العاملني يف امل�ؤ�س�سات العامة مث ًال ،كم�ؤ�س�سة كهرباء لبنان
وامل�ست�شفيات احلكومية ...الخ� ،إ�ضافة �إىل البلديات والهيئات العامة الأخرى ،التي ال
تظهر يف اجلدول رقم (( )12النفقات وفق الت�صنيف االقت�صادي) الوارد يف تقرير وزارة
املالية لعام .2010
وكما �أ�شرنا �سابق ًا ،ف�إن حتويالت نفقات الأجور غري متاحة �إال للم�ؤ�س�سات التالية
(انظر (اخلدول رقم (:))4

اجلدول رقم ()4

حتويالت نفقات الأجور �إىل بع�ض امل�ؤ�س�سات
العامة ()2010-2008
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امل�صدر:

Republic of Lebanon, Ministry of Finance, Public Finance Annual Review 2010, (April 2011).

 -7يف غياب معلومات دقيقة و�إح�صاءات مف�صلة من�شورة و�شاملة عن امل�سار التوظيفي
والرتقيات ونهاية اخلدمة يف �إدارات الدولة وم�ؤ�س�ساتها وهيئاتها ،نبقى غري قادرين على
�أن نحلل بدقة �أو نقر�أ �أي متغري ،وبالتايل ال ميكننا اخلروج ب�أي ا�ستنتاجات مو�ضوعية حول
ما �إذا كانت زيادة ما ناجمة مث ًال عن تغريات يف امل�سار التوظيفي �أو عن ا�ستحقاقات غري
مدفوعة� ،أو التزامات �أخرى.
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يف �ضوء ما تقدم ,كيف ن�ستطيع ا�ست�شراف امل�ستقبل وتقدير تطور تكلفة القطاع العام
يف الأمدين القريب واملتو�سط على نحو ي�سمح بو�ضع ر�ؤية متو�سطة الأجل لإدارة املالية
العامة �إدارة ر�شيدة؟

ال�شكل رقم ()3
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بع�ض اال�ستنتاجات

� .إن فاتورة الإنفاق على موظفي القطاع العام (�أرقام  )2010متثل  30يف املئة من
�إجمايل الإنفاق .ومن املرجح �أن ترتفع هذه الن�سبة بقوة وب�سرعة عند البدء مبلء عدد من
الوظائف ال�شاغرة يف الإدارة واملقدّرة حالي ًا بـ 15344وظيفة ومع �إقرار ترقيات وتعيينات
جديدة ملوظفي الفئات الأوىل من الإداريني.
 .ومن املتوقع �أن تحُ دث هذه الزيادة �ضغط ًا ملحوظ ًا على فائ�ض املوازنة الأويل.
� .إن احلاجة �إىل نظرة تف�صيلية �شاملة لفاتورة التوظيف هي �ضرورية اليوم �أكرث من �أي
وقت م�ضى لتقدمي توقعات واقعية حول تطور هذه التكلفة وم�صادر متويلها.
� .إن االنتقال �إىل الت�صنيف االقت�صادي  ،GFS – 2001هو خطوة مهمة و�ضرورية ت�سمح
بتو�ضيح �صورة الإنفاق ،لكن ذلك يحتاج �إىل اتخاذ قرار على ال�صعيد التنفيذي ي�سمح
لوزارة املالية بتو�سيع نطاق املوازنة واعتماد الإجراءات الالزمة وامللزمة لتطبيق هذا
الت�صنيف اجلديد على نطاق �أو�سع ي�شمل كل الإدارات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة امل�ستقلة
والبلديات وغريها من الهيئات .ويحتاج ذلك بالطبع �إىل نقا�ش عام م�ستنري حول نطاق
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جمموع حتويالت نفقات الأجور
�إىل امل�ؤ�س�سات العامة (مليار ل.ل).

تطور نفقات العاملين في القطاع العام 2011

املوازنة والعالقة بني الإدارة املركزية وامل�ؤ�س�سات امل�ستقلة والإطار الرقابي الذي يرعاها.
 .ال ميكن اال�ستمرار يف عمليات التوظيف من دون الأخذ يف احل�سبان الواقع املايل
للدولة ومن دون و�ضع �سيا�سة عامة ا�ست�شرافية للتوظيف ولإدارة الطاقات الب�شرية تبد�أ
بجردة مو�ضوعية لاللتزامات احلالية وامل�ستقبلية وتتوافق مع �إ�سرتاتيجية واقعية للنمو
و�إدارة الدين العام.
� .أخري ًا ،يوجد �ضغط ت�صاعدي ال ميكن جتاهله على قدرة احلكومة على تلبية نفقاتها
امل�ستقبلية والوفاء بالتزاماتها� .إن جميع امل�ؤ�س�سات بحاجة �إىل �أن تعي هذه احلقيقة وتق ّيم
حاجاتها �إىل املوارد الب�شرية بدقة .كما �أن �إعداد خطة و�إ�سرتاتيجية فاعلة تهدف �إىل
تكوين نظرة دقيقة اللتزامات امل�ستقبل ،وحتديد ًا م�ستقبل فاتورة التوظيف ,هي م�س�ألة
م�صريية بالن�سبة �إىل �أي �سيا�سة واقعية لإدارة املال العام.
�إن التوفيق بني املوارد الب�شرية و�إدارة املال العام هو م�س�ألة �ضرورية للمرحلة املقبلة.
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اتجاهات اقتصادية عالمية

أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية:
األسباب والنتائج
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واالستشارات

أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية:
(*)
األسباب والنتائج
إعداد :مؤسسة البحوث واالستشارات

تفجر
بعدما “ ُقمعت” ظاهرة ارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية عام  ،2009نتيجة ّ
الأزمة االقت�صادية واملالية العاملية ،مل تلبث هذه الظاهرة �أن ا�ستعادت منحاها
الت�صاعدي يف العامني املن�صرمني .وبح�سب م�ؤ�شر منظمة الأغذية والزراعة
(الفاو) لأ�سعار الغذاء( ،)1ارتفع متو�سط �أ�سعار الغذاء يف ني�سان� /أبريل 2011
بن�سبة  36يف املئة عن متو�سطه يف ني�سان� /أبريل  .2010وقد جنم ذلك �أ�سا�س ًا عن
زيادة الأ�سعار العاملية للحبوب ،التي عزتها الفاو �إىل “الأحوال اجلوية غري امل�ؤاتية
وت�أخر الزراعة” ،مبا يف ذلك موجة اجلفاف واحلرائق التي �شهدتها رو�سيا خالل
ال�صيف املا�ضي ،والتي �أدّت �إىل حظر ت�صدير القمح الرو�سي حتى الأول من متوز/
يوليو املقبل .غري �أن توقعات الفاو ت�شري �إىل عودة انتعا�ش �إنتاج العامل من احلبوب
عام ( 2011بعد انخفا�ض بن�سبة  1.2يف املئة عام  ،)2010وهو الأمر العائد يف
معظمه �إىل “تزايد الإنتاج العاملي من القمح بن�سبة  3.5يف املئة ،والأرز بن�سبة  3يف
املئة”( .)2وال�س�ؤال املطروح راهن ًا هو التايل :هل �سي�ؤدي عامل زيادة الإنتاج ،املح ّفز
بارتفاع الأ�سعار� ،إىل خف�ض هذه الأ�سعار التي �سجلت م�ستويات قيا�سية تاريخية
جديدة� ،أم �أن الأمل ينح�صر يف ا�ستقرار ن�سبي للأ�سعار على املدى املنظور؟ �إن
عدم و�ضوح الإجابة عن هذا ال�س�ؤال يزيد املخاوف على م�ستوى الأمن الغذائي،
وي�ؤثر يف مناحي احلياة كافة ،مبا فيها م�ستقبل الإنتاج الزراعي نف�سه ،ونوعية حياة
املنتجني املبا�شرين يف هذا القطاع من فقراء املناطق الريفية يف البلدان النامية،
وال �سيما �إذا ا�ستمر تفاقم �أ�سعار الغذاء.
(*) �إعداد م�ؤ�س�سة البحوث واال�ست�شارات ( – )CRIبريوت
( )1تعريف امل�ؤ�شر بح�سب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)“ :يُ�ستخدم م�ؤ�شر املنظمة لأ�سعار املواد الغذائية لقيا�س التغيرّ ال�شهري يف الأ�سعار الدولية
مرجحة بن�صيب كل جمموعة من
ل�س ّلة ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية .وهو يت�أ ّلف من متو�سط م�ؤ�شرات الأ�سعار اخلم�سة للمجموعات ال�سلع ّية (�أي ما مي ّثل  55ت�سعرية) ّ
املجموعات من ال�صادرات خالل الفرتة  ،”2004-2002وتقا�س تغيريات الأ�سعار ال�شهرية على هذا الأ�سا�س املكوّن من  100نقطةً .
علما �أن جدول تطور م�ؤ�شر �أ�سعار
الغذاء والر�سومات البيانية املتعلقة بهذا امل�ؤ�شر كلها م�ستقاة �أرقامها من املوقع االلكرتوينwww.fao.org :
( )2نق ًال عن موجز منظمة الأغذية والزراعة على الإنرتنت عن حالة احلبوب وتوقعاتها يف العامل ،ال�صادر يف 2011/5/5؛ ً
علما �أن الر�سومات البيانية حول
انتاج وا�ستعمال وخمزون احلبوب العاملية ،م�ستقاة �أرقامها من املوقع االلكرتوينwww.fao.org :
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جدول تطور م�ؤ�شر �أ�سعار الغذاء ومكوناته اخلم�سة
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تطور اجتاهات �أ�سعار املواد الغذائية
خالل عقدين ()2011 - 1990
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ويالحظ بوجه عام �أن الإنتاج واال�ستعمال ال�سنويني للحبوب يخ�ضعان ملنحى تطور
متزامن ،ولكن مع ثبات ن�سبي يف املنحى الت�صاعدي لال�ستعماالت يف مقابل تقلبات يف
منحى الإنتاج ال�سنوي .ويالحظ �أي�ض ًا �أن الفوارق بني العر�ض ال�سنوي (الذي يتك ّون من
فائ�ض ال�سنة ال�سابقة و�إنتاج ال�سنة الراهنة) واال�ستعماالت متيل نحو الرتاجع الن�سبي عام ًا
بعد عام ،وهو ما يعك�س تراجع ًا عام ًا يف املخزون.
ال تدعو الزيادة ّ
املطردة يف الطلب على املواد الغذائية �إىل العجب ،مع توقع الأمم
املتحدة ارتفاع عدد �سكان العامل �إىل نحو  7مليارات ن�سمة عام  ،2011ومن ّثم �إىل 9.31
مليار ن�سمة يف منت�صف هذا القرن .ولكن جوهر العالقة بني النمو ال�سكاين واالرتفاع
يرتدي جانب ًا
الكبري يف �أ�سعار الغذاء ،ال ينح�صر يف جانبه العددي �أو الكمي ،بل هو
ً
نوعيا �أي�ض ًا ،يتم ّثل بارتفاع وزن الطبقات الو�سطى يف �أكرب البلدان حجم ًا لناحية ال�سكان
(وبخا�صة ال�صني والهند) .وينطوي هذا الواقع على ارتفاع ملحوظ يف القدرة ال�شرائية
ل�سكان تلك البلدان وعلى زيادة ا�ستهالكهم للمواد الغذائية ،كاللحوم واحلبوب (ارتفع
ا�ستهالك ال�صينيني من اللحوم بن�سبة  500يف املئة بني عامي  1980و  .)2005ي�ضاف �إىل
ذلك وجود نحو  1.1مليار ن�سمة دون خط الفقر املدقع يف العامل  -بح�سب البنك الدويل -
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ممن يعي�شون على �أقل من دوالر واحد يف اليوم ،ومن بينهم  923مليون �شخ�ص يعانون قلة
التغذية (قبل �أزمة الغذاء واملحروقات والأزمة املالية العاملية) .وت�صيب �أزمة �أ�سعار املواد
الغذائية� ،أكرث ما ت�صيب ،فئات املجتمع ذات املداخيل الدنيا� ،إذ يتبينّ �أن الفئات الأعلى
دخ ًال ال تنفق على الغذاء �سوى  14يف املئة من دخلها و�سطي ًا ،يف حني ت�صل هذه الن�سبة يف
�أ�سفل الهرم االجتماعي �إىل نحو 60يف املئة من الدخل .ومت ّثل مادة الأرز وحدها نحو -60
 70يف املئة من �إجمايل ال�سعرات احلرارية اليومية لنحو ملياري ن�سمة يف العامل (بعدما
ت�ضاعف �سعر الأرز عام  2007فهو عاد لالنخفا�ض بعد الذروة التي �سجلها عام .)2008
وتربز على م�ستوى العر�ض حتديات كربى ،من بينها ندرة الأرا�ضي ال�صاحلة
للزراعة ،التي تتقل�ص بفعل �إ�سرتاتيجيات التنمية املعتمدة على التو�سع العمراين وتلويث
البيئة ،مبا يف ذلك م�صادر املياه� ،إ�ضافة �إىل عوامل التغري املناخي ال�سلبية (الت�صحر
ومت ُّلح الأتربة على �سبيل املثال ال احل�صر) .كذلك يت�أثر عر�ض الغذاء العاملي �سلب ًا ،من

م�ؤ�شر منظمة الأغذية والزراعة
لأ�سعار الغذاء
(بح�سب ال�سنوات )2011 - 1990

;
;
;
;
;
;
;
;

م�ؤ�شر منظمة الأغذية والزراعة
لأ�سعار الغذاء
(بح�سب ال�سلع)
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ج ّراء تنامي االجتاه نحو �إنتاج الوقود الزراعي ( ،)Biofuelsمن مادة الإيثانول امل�ستخرجة
من ق�صب ال�سكر �أو القمح �أو الذرة� ،أو من مزروعات �أخرى غري �صاحلة للأكل .وقد
ازدادت رقعة الأرا�ضي املخ�ص�صة للزراعات املنتجة للإيثانول يف الربازيل( )3وحدها
�إىل نحو  7.8ماليني هكتار (زراعة ق�صب ال�سكر( ))4عام  ،2008مع وجود م�شاريع
مل�ضاعفة هذه امل�ساحات �إىل  14مليون هكتار عام  ،2020ي�ستعمل  75يف املئة منها
لإنتاج الإيثانول .وتقدّر امل�ساحة املخ�ص�صة لهذا الغر�ض يف �إفريقيا جنوب ال�صحراء
بنحو  3.2مليون هكتار .ومييل �إنتاج الوقود الزراعي �إىل االرتفاع عاملي ًا كلما اجته �سعر
النفط �صعود ًا فوق عتبة  70دوالر ًا للربميل الواحد ،وخ�صو�ص ًا يف البلدان ذات العمالة

ال�سوق العاملية للحبوب
(مليون طن)

;
;
;
;
;
;
;
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الن�سبة املنوية للمخزون
�إىل اال�ستخدام

 
 
 
 
 
 



          

( )3انفردت الواليات املتحدة والربازيل يف �إنتاج  70يف املئة من الإيثانول امل�صنع عاملي ًا عام .2008
( )4يف عام � 2008أنتجت الربازيل نحو ثلث الإنتاج العاملي من مادة الإيثانول ( 22.3مليار ليرت) امل�ستخرجة من ق�صب ال�سكر
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الرخي�صة .وهذا ما عزّز التزامن بني تطور �أ�سعار الغذاء وتطور �أ�سعار النفط (�صعود ًا
وهبوط ًا) ،يف �إثر الأزمة االقت�صادية العاملية .وقد ا�ستفاد من منو �إنتاج الوقود الزراعي
كل من “بارونات ال�سكر” املتمتعني بالدعم احلكومي لهذه الزراعة� ،إ�ضافة �إىل عمالقة
ال�صناعات الغذائية يف �أوروبا والواليات املتحدة الأمريكية ،و�أ�صحاب �صناديق اال�ستثمار
التي �أن�شئت يف �أ�سواق البور�صات العاملية لال�ستثمار يف هذا املنتج (كما يف حالة الربازيل).
وما �ساهم يف رفع �أ�سعار الغذاء �أي�ض ًا ،عامالن �أ�سا�سيان :الأول ،ال�سيا�سات
احلمائية التي تنتهجها بع�ض الدول ،وال �سيما الدول املتطورة ،عرب تعزيزها للحماية
اجلمركية ودعمها املعلن وامل�سترت للمنتجني الزراعيني يف �أ�سواقها؛ والثاين ،تو�سع
امل�ضاربة يف البور�صات العاملية على املواد الغذائية ،وبخا�صة على عقود البيع الآجل
(ارتفع حجم الر�ساميل يف �صناديق املنتوجات املالية الزراعية � 5أ�ضعاف يف �أقل من
عام واحد ،منذ بدء �أزمة �أ�سعار احلبوب حتى نهاية عام  ،2007كما ارتفعت � 7أ�ضعاف
�أخرى خالل العام التايل).

مقارنة بني ن�سب تطور �أ�سعار الغذاء
وبني �أ�سعار النفط اخلام
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إعداد :وليد وهيب الشعار
رئيس دائرة التشريع الضريبي في وزارة المالية ّ
بنانية – بيروت
الل
ّ

�صدر خالل عام  2010جمموعة من القوانني واملرا�سيم والقرارات املتعلقة مبجاالت ذات طابع اقت�صادي وتنموي؛ و�إن كان عددها
خجو ًال ،نظر ًا �إىل ظروف معروفة ،ف�إن بع�ضها ،وال �سيما قانون املوارد البرتولية يف املياه البحرية ،وقانون �إفادة الالجئني الفل�سطينيني من
تعوي�ض نهاية اخلدمة وطوارئ العمل ،يتمتع ب�أهمية ق�صوى ،نظر ًا �إىل �أثره الكبري يف االقت�صاد العام واملالية العامة من جهة� ،أو يف خلق
فر�ص عمل وحت�سني الو�ضع املعي�شي للمواطن من جهة �أخرى .ويف ما يلي عر�ض لبع�ض هذه الت�شريعات وامل�شاريع.

قانون املوارد البرتولية يف املياه البحرية
�صدر القانون رقم  132تاريخ  2010/8/24الذي ُيعنى بتنظيم الأن�شطة البرتولية �ضمن املياه
البحرية يف ما يتعلق باملكامن البرتولية التي تخ�ضع للوالية الق�ضائية للدولة اللبنانية وب�أي م�ساحة �أو
حقوق �أخرى مبا ال يتعار�ض مع القانون الدويل .وحدد القانون املذكور مبادئ �إدارة املوارد البرتولية يف
املياه البحرية بهدف متكني الدولة اللبنانية من �إدارة هذه املوارد ،و�أقر �إيداع العائدات املح�صلة من
قبل الدولة الناجتة من الأن�شطة البرتولية �أو احلقوق البرتولية يف �صندوق �سيادي.
و�أهم ما ت�ضمنه هذا القانون �إمكان �إعطاء تراخي�ص لل�شركات اخلا�صة للقيام بالأن�شطة البرتولية
مع احتفاظ الدولة اللبنانية بحق القيام بهذه الأن�شطة �أو امل�شاركة فيها� ،إذ ن�ص على �إمكان �إن�شاء
�شركة برتول وطنية ،عند االقت�ضاء ،وبعد التحقق من وجود فر�ص جتارية واعدة.
�أُن�شئت مبوجب هذا القانون هيئة ت�سمى هيئة �إدارة قطاع البرتول ،تتمتع باال�ستقالل املايل
والإداري وترتبط بالوزير الذي ميار�س عليها �سلطة الو�صاية ،وتخ�ضع بع�ض قراراتها املالية
والإدارية لت�صديقه ،وفق ما يرد يف مر�سوم تنظيمها .وتناط بهذه الهيئة �صالحيات و�ضع درا�سات
جلهة الرتويج للموارد البرتولية املحتملة يف لبنان ،ورفع تقارير حول تقومي م�ؤهالت وقدرات مقدمي
طلبات الرتخي�ص للحقوق البرتولية ،و�إعداد م�شاريع دعوات امل�شاركة ودفاتر ال�شروط والرتاخي�ص
واالتفاقيات املرتبطة بها ،ومعاونة الوزير املخت�ص يف التفاو�ض حول اتفاقيات اال�ستك�شاف والإنتاج
ورفع تقارير حول نتيجة هذه املفاو�ضات �إىل الوزير التخاذ القرار النهائي يف جمل�س الوزراء ،وحول
الإدارة واملتابعة والإ�شراف واملراقبة على الأن�شطة البرتولية وح�سن تنفيذ الرتاخي�ص واالتفاقيات
وو�ضع تقارير دورية ف�صلية يف هذا ال�ش�أن ورفعها �إىل الوزير للت�صديق عليها ،وتقومي خطط تطوير
احلقول ونقل البرتول ووقف الأن�شطة البرتولية و�إزالة املن�ش�آت ،و�إدارة بيانات الأن�شطة البرتولية،
وم�سك و�إدارة ال�سجل البرتويل.
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كما ت�ضمن قانون املوارد البرتولية الكثري من املواد القانونية التي تنظم عملية اال�ستك�شاف
والتنقيب وما يتخللها من تفا�صيل ،من دون �أن يغفل االهتمام باملو�ضوع البيئي� ،إذ فر�ض عدة قواعد
و�إجراءات �أوجب االلتزام بها خالل مراحل التنقيب والإنتاج ،وذلك مبا يتنا�سب مع القوانني الدولية
املرعية الإجراء يف هذا املجال وجتنيب البيئة اللبنانية املزيد من اخلراب.

للمهجر بالبناء �ضمن عقار ال ي�ستويف ال�شروط القانونية للبناء
ال�سماح
َّ
�صدر القانون رقم  110تاريخ  2010/6 /26الذي ين�ص على تعديل ومتديد العمل ب�أحكام القانون
رقم  322تاريخ  ،1994/3/24بحيث �أ�صبحت ال�شروط الالزمة لل�سماح للمهجر بالبناء �ضمن عقار ال
ي�ستويف ال�شروط القانونية للبناء على النحو التايل:

.
.
.
.
.

�أن يكون طالب الرتخي�ص مهجر ًا و�أن يثبت �صفته هذه ب�إفادة �صادرة عن وزارة املهجرين.
هجر منها طالب الرتخي�ص.
�أن يكون البناء املطلوب �إن�شا�ؤه يقع يف �أي قرية �أو بلدة لبنانية ّ
�أن يكون البناء خم�ص�ص ًا ل�سكن املهجر طالب الرتخي�ص �أو ل�سكن �أحد �أ�صوله �أو فروعه.
�أ ّال يزيد عدد الطوابق الإجمايل ،مهما كان الن�ص الذي ي�سمح ب�إن�شائها ،على طابقني فوق م�ستوى
الأر�ض النهائية بعد الت�سوية �إ�ضافة �إىل طابق الأعمدة يف حال وجوده ،وميكن �أن يت�ضمن البناء
طابق ًا �سفلي ًا مردوم ًا حتت م�سقط البناء يخ�ص�ص خلدمة البناء �شرط �أ ّال تتعدى م�ساحة كل
طابق  150م 2مبا فيه ال�شرفات ،وب�أ ّال يتجاوز ارتفاع البناء � 8أمتار فوق م�ستوى م�سطح املقارنة.
�أن يكون هذا البناء متوافق ًا وبقية �أحكام القوانني والأنظمة التي ترعى �ش�ؤون البناء با�ستثناء ما
يتعلق منها بعامل اال�ستثمار ال�سطحي وعامل اال�ستثمار العام وما ن�ص عليه هذا القانون �صراحة.

تُعفى هذه الرخ�صة من جميع الر�سوم ،مبا فيها ر�سوم الت�سجيل يف نقابة املهند�سني ،وتعطى ملالك
العقار من دوائر التنظيم املدين يف الأق�ضية �أو املحافظات �أو من البلديات ،وتكون مدة �صالحيتها �ست
�سنوات من تاريخ �إ�صدارها.
للمهجر بالبناء على العقار الذي ميلك فيه ح�صة بال�شيوع �شرط احل�صول
كما �سمح هذا القانون ّ
على موافقة جميع مالكي الأ�سهم.
ي�ستفيد من �أحكام هذا القانون �أي�ض ًا كل من ثبت ت�ضرر منازلهم بفعل الكوارث الطبيعية
عام .2003

ال�سماح لالجئ الفل�سطيني بالإفادة من تعوي�ض نهاية اخلدمة وطوارئ العمل
�صدر القانون رقم  128تاريخ  2010/8/24الذي ت�ضمن تعديل املادة  9من قانون ال�ضمان
االجتماعي بحيث ُ�سمح لالجئ الفل�سطيني العامل املقيم يف لبنان وامل�سجل يف مديرية ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية والالجئني ،الإفادة من تعوي�ض نهاية اخلدمة وطوارئ العمل.
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وقد ن�ص هذا القانون على �أن الالجئ الفل�سطيني العامل املقيم يف لبنان وامل�سجل يف مديرية
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والالجئني  -وزارة الداخلية والبلديات  -يخ�ضع لأحكام قانون العمل دون �سواه
جلهة تعوي�ض نهاية اخلدمة وطوارئ العمل .ويعفى امل�ستفيد من العمال الالجئني الفل�سطينيني
من �شروط املعاملة باملثل املن�صو�ص عنه يف قانون العمل وقانون ال�ضمان االجتماعي ،وي�ستفيد من
تقدميات تعوي�ض نهاية اخلدمة بال�شروط التي ي�ستفيد فيها العامل اللبناين .ويتوجب على �إدارة
ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي �أن تفرد ح�ساب ًا منف�ص ًال م�ستق ًال لديها لال�شرتاكات العائدة
للعمال من الالجئني الفل�سطينيني ،على �أ ّال تتحمل اخلزينة �أو ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي
�أي التزام �أو موجب مايل جتاهه .وال ي�ستفيد امل�شمولون ب�أحكام هذا القانون من تقدميات �صندوقي
�ضمان املر�ض والأمومة والتقدميات العائلية.

حتديد نوعية امل�شاريع الإمنائية املمولة من ال�صندوق البلدي امل�ستقل
و�أ�صول �صرف الأموال املخ�ص�صة لتنفيذها وامل�ستندات املطلوب �إرفاقها
مع الطلب املقدم من البلديات واالحتادات
�صدر عن وزير الداخلية القرار رقم  2041تاريخ  2010/11 /25الذي حدد فيه نوعية امل�شاريع
الإمنائية املمولة من ال�صندوق البلدي امل�ستقل و�أ�صول �صرف الأموال املخ�ص�صة لتنفيذها وامل�ستندات
املطلوب �إرفاقها مع الطلب املقدم من البلديات واالحتادات.
�إن امل�شاريع التي ي�شملها هذا القرار هي تلك التي تهدف �إىل �إمناء البلدة �أو احتاد البلديات
اجتماعي ًا واقت�صادي ًا وبيئي ًا و�سياحي ًا.
وللإفادة من هذا القرار ،على املجل�س البلدي �أو جمل�س االحتاد املعني ،كل �ضمن نطاقه� ،أن يتخذ
القرار الالزم والعائد لتحديد امل�شروع املراد تنفيذه مرفق ًا بامل�ستندات املطلوبة.
�إذا مل تكن ملكية العقارات املنوي �إقامة امل�شاريع عليها تعود للبلدية �أو لالحتاد� ،أو �إذا مل تكن
م�سجلة على ا�سمها ،تطبق حينها الأ�س�س التالية :بالن�سبة �إىل العقارات التي متلكها الدولة ،يجب
موافقة وزارة املالية على �إقامة امل�شاريع عليها مبوجب عقد تخ�صي�ص �أو خالفه .والعقارات التي تعود
ملكيتها �إىل عموم �أهايل البلدة �أو �إىل مالكيها ،ميكن �إقامة من�ش�آت عامة على ق�سم منها؛ والعقارات
املرتوكة املرفقة فهي تنقل على ا�سم البلدية مبوجب القانون  ،7 /47كما يجب التقيد باملادة ( )36من
قانون املوازنة العامة لعام  2000قبل �إقامة امل�شاريع عليها.

توزيع عائدات ال�صندوق البلدي امل�ستقل عن عامي  2008و2009
�صدر املر�سوم رقم  4608تاريخ  2010/7 /13الذي ن�ص على توزيع عائدات ال�صندوق البلدي
امل�ستقل عن عام  2008ومقدارها  300مليار لرية لبنانية ،وفق ًا ملا يلي:
�أو ًال12 :يف املئة من قيمة العائدات املعدة للتوزيع ،تخ�ص�ص الحتادات البلديات ،وهي يبلغ
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جمموعها  36مليار لرية لبنانية ،توزع وفق ًا للتايل:
�أ –  60يف املئة� ،أي ما جمموعه  21مليار ًا و 600مليون لرية لبنانية ،توزع على �أ�سا�س عدد ال�سكان
امل�سجلني يف نطاق بلديات االحتاد.
ً
ب 40 -يف املئة� ،أي ما جمموعه  14مليارا و 400مليون لرية لبنانية ،توزع على جميع االحتادات
ب�صورة ن�سبية على �أ�سا�س عدد البلديات التي يت�ألف منها كل احتاد لكل ق�ضاء ،وتخ�ص�ص مل�شاريع
التنمية ونفقات الدرو�س يف هذه االحتادات.
ثانياً 88 :يف املئة من قيمة العائدات املعدة للتوزيع ،تخ�ص�ص للبلديات ،وهي يبلغ جمموعها 264
مليار لرية لبنانية.
كما �صدر املر�سوم رقم  5177تاريخ  2010/10 /8الذي ن�ص على توزيع عائدات ال�صندوق البلدي
امل�ستقل عن عام  2009ومقدارها  400مليار لرية لبنانية ،وذلك بالن�سب نف�سها املذكورة �أعاله.

ال�ضريبة املوحدة على الدخل
�أخذ مو�ضوع توحيد ال�ضرائب التي ت�صيب الأ�شخا�ص الطبيعيني يف لبنان حيز ًا كبريا ً من
املناق�شات على جميع امل�ستويات الإدارية وال�سيا�سية واالقت�صادية والعلمية واملالية وغريها� ،إىل �أن
مت ت�أليف جلنة يف وزارة املالية بهدف �إمتام م�شروع قانون بهذا املعنى.
عملت اللجنة على ذلك فرتة زمنية طويلة انتهت �إىل �إعداد م�شروع قانون “ال�ضريبة على
الدخل” الذي �سيكون بدي ًال من قانون �ضريبة الدخل احلايل والذي يتناول يف حيثياته توحيد ًا
لل�ضريبة املفرو�ضة على م�صادر الدخل املتعددة العائدة للأ�شخا�ص الطبيعيني كما �أنه يت�ضمن
جمموعة كبرية من التعديالت والتحديثات التي مت �إدخالها على قانون �ضريبة الدخل احلايل.
ُو ِّزع هذا امل�شروع من قبل وزير املالية ،على ٍ ّ
كل من جمعية امل�صارف ،وغرف التجارة
وال�صناعة والزراعة ،ونقابة الأطباء ،ونقابة خرباء املحا�سبة املجازين ،ونقابة املحامني يف بريوت
وطرابل�س ،ونقابة املهند�سني ،ونقابة ال�صيادلة ،من �أجل �إبداء الر�أي فيه ِّ
مت�شي ًا مع �سيا�سة وزارة
املالية الرامية �إىل التوا�صل والتن�سيق مع الهيئات االقت�صادية والنقابية.
�س ُيحدث م�شروع القانون هذا نقلة نوعية كبرية يف القوانني ال�ضريبية ،الأمر الذي �سيرتك
بدوره انعكا�س ًا وا�ضح ًا على عموم املكلفني وعلى الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات وال�شركات والنقابات
املعنية باملو�ضوع ،ف�ض ًال عن ت�أثريه يف �إدارة املالية العامة وال �سيما الإدارة ال�ضريبية .من هنا ت�أتي
�أهمية ت�سليط ال�ضوء على هذا امل�شروع الذي �سنقوم بعر�ض �أهم جوانبه هنا.

 -1يف نطاق ال�ضريبة

جاء مفهوم نطاق ال�ضريبة يف هذا امل�شروع مو�سع ًا لي�شمل جميع جوانب الدخل ،وذلك
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ِّ
مت�شي ًا مع الهدف الأ�سا�سي منه ،حيث تناولت ال�ضريبة ما يحققه الأ�شخا�ص الطبيعيون من
�أرباح� ،إما ناجتة من الأعمال ،وهي ت�شمل �أرباح املهن ال�صناعية والتجارية وغريها؛ و�إما ناجتة
من الرواتب ،وهي ت�شمل بدورها الرواتب والأجور والعموالت واملخ�ص�صات ومعا�شات التقاعد
واملخ�ص�صات ملدى احلياة وتعوي�ض ال�صرف من اخلدمة والتقدميات الأخرى املماثلة ،و�إما
ناجتة من �إيرادات الت�أجري ،وهي ت�شمل �أي�ض ًا �إيرادات ت�أجري الأمالك املبنية وغري املبنية �أو ما
يعد بحكمها والإيرادات الر�أ�سمالية و�إيرادات ر�ؤو�س الأموال املنقولة و�أي �إيرادات �أخرى .وهكذا
�ست�شمل ال�ضريبة املوحدة جميع الأرباح والإيرادات املذكورة ،با�ستثناء الإيرادات الر�أ�سمالية
و�إيرادات ر�ؤو�س الأموال املنقولة التي �ستبقى خا�ضعة ملعدل ال�ضريبة املعمول به حالي ًا� ،أي معدل
 10يف املئة.
كما تناولت ال�ضريبة ال�شركات والأ�شخا�ص املعنويني ،حيث يخ�ضع لل�ضريبة على ال�شركات كل
من ال�شركات امل�ساهمة وال�شركات املحدودة امل�س�ؤولية املقيمة يف لبنان �أي ًا يكن مو�ضوعها ،و�شركات
التو�صية بالأ�سهم بالن�سبة �إىل الأرباح العائدة لل�شركاء املو�صني وكل �شخ�ص معنوي� ،شراك ًة �أو كيان ًا،
مقيم يف لبنان ويقوم بن�شاط بهدف حتقيق الربح ،وامل�ؤ�س�سات الدائمة يف لبنان التابعة لأ�شخا�ص
معنويني غري مقيمني �أي ًا يكن الإطار القانوين له�ؤالء الأ�شخا�ص املعنويني يف بلدانهم.
يت�ضح من خالل العر�ض �أعاله �شمول ال�ضريبة املوحدة على الدخل �إيرادات ت�أجري الأمالك
املبنية ،وهي اخلا�ضعة حالي ًا لقانون �ضريبي نوعي هو قانون �ضريبة الأمالك املبنية.

 -2يف الإعفاءات

جاءت الإعفاءات يف م�شروع القانون املذكور خمت�صرة وحم�صورة بعدما كانت كثرية
ومتنوعة� ،إذ اقت�صر الإعفاء بالن�سبة �إىل الأرباح الناجتة من الأعمال على املزارعني ومربي
الدواجن واملوا�شي والأ�سماك على ما يتعلق ب�إيراداتهم الناجتة من بيع حما�صيلهم ومنتوجاتهم
من دون حتويل �أو ت�صنيع ،وعلى املختارين يف ما خ�ص الر�سوم التي يجوز لهم ا�ستيفا�ؤها مبوجب
قانون املختارين وقانون ر�سم االنتقال .كما اقت�صر الإعفاء بالن�سبة �إىل �إيرادات الت�أجري على
�إيرادات ت�أجري الأرا�ضي الزراعية �أو الأجزاء امل�ستعملة منها لغايات زراعية و�إيرادات ت�أجري الأبنية
املخ�ص�صة �ضمن الأرا�ضي الزراعية لغايات تت�صل مبا�شرة بالن�شاط الزراعي وامل�ستعملة فع ًال يف
�سبيل ذلك الن�شاط ،و�إيرادات العقود امل�سجلة قبل � .1992/7/23إال �أن الإعفاءات بالن�سبة �إىل
الرواتب فبقيت على حالها تقريب ًا.
يالحظ �أن معظم الإعفاءات التي كانت مدرجة يف قانون �ضريبة الدخل وقانون �ضريبة
الأمالك املبنية قد مت حذفها مبوجب هذا امل�شروع ،وهو ما يعني فعلي ًا تو�سيع نطاق ال�ضريبة؛
�إال �أن م�شروع القانون هذا ت�ضمن ،من ناحية �أخرى� ،إعفاء �إيرادات عقود الإيجار امل�سجلة قبل
� ،1992/7/23أي �إعفاء ما ُيعرف بالإيجارات القدمية من ال�ضريبة ،تخفيف ًا لل ُغنب الالحق �أ�ص ًال
ب�أ�صحاب تلك العقارات ومراعا ًة لأو�ضاعهم.
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� -3أنظمة حتديد الأرباح

ت�ضمن م�شروع القانون نظامني لتحديد الأرباح ،هما نظام الربح احلقيقي والنظام املب�سط،
بد ًال من الأنظمة الثالثة املعمول بها حالي ًا ،حيث �أُبقي على نظام الربح احلقيقي مع بع�ض
التعديالت على �شروط اخل�ضوع له ،مقابل �إلغاء نظامي الربح املقطوع واملقدّر.
وفق نظام الربح احلقيقي ،يخ�ضع للتكليف حكم ًا الأ�شخا�ص الطبيعيون الذين تتوافر
لديهم �شروط اخل�ضوع لل�ضريبة على القيمة امل�ضافة ،بدء ًا من ال�سنة التالية لل�سنة التي
تتوافر فيها تلك ال�شروط ،والأ�شخا�ص الطبيعيون الذين يختارون اخل�ضوع لل�ضريبة على
القيمة امل�ضافة ،بدء ًا من تاريخ بدء خ�ضوعهم لتلك ال�ضريبة ،و�أ�صحاب املهن احلرة
وامللزمون حكم ًا باالنت�ساب �إىل نقابة ،و�شركات الأ�شخا�ص.
�أما النظام املب�سط فيخ�ضع له الأ�شخا�ص الطبيعيون غري اخلا�ضعني حكم ًا لنظام الربح
احلقيقي الذين تزيد قيمة �أعمالهم يف الفرتة ال�ضريبية الواحدة على �ستني مليون لرية لبنانية.
�أما املكلفون غري اخلا�ضعني حكم ًا لنظام الربح احلقيقي �أو النظام املب�سط ،فهم يخ�ضعون
ل�ضريبة مقطوعة �سنوية قدرها � 50ألف لرية لبنانية .يحق للأ�شخا�ص الطبيعيني بالن�سبة �إىل
ال�سنة الأوىل التي با�شروا عملهم خاللها ،اختيار اخل�ضوع �إما لنظام الربح احلقيقي و�إما للنظام
املب�سط .وال يجوز ملن اختار التكليف على �أ�سا�س الربح احلقيقي الرجوع �إىل طريقة التكليف على
�أ�سا�س النظام املب�سط� ،إال بعد مرور ثالث �سنوات على الأقل على خ�ضوعه للتكليف على �أ�سا�س
الربح احلقيقي.
�أما بالن�سبة �إىل �أ�س�س احت�ساب ال�ضريبة ون�سبها فقد اختلفت قلي ًال عن الن�سب املعمول
بها حالي ًا� .إال �أنه مت �إخ�ضاع الأرباح التجارية وال�صناعية واملهنية والرواتب والأجور و�إيرادات
ت�أجري الأمالك املبنية ل�شطور ومعدالت �ضريبية موحدة.
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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
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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, VicePresident 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.
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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
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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 policymakers 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

.
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Share successful initiatives, experiences and good practices

contents
Introduction: Why Assadissa?

Lamia Moubayed Bissat
& Fares Abi Saab

2
5

theme: state property in lebanon
The Legal and Legislative Framework for
State Property in Lebanon

Elie Maalouf

6

editorial team

Infringements to State Property:
Problems and Alternatives

Elie Khattar

14

Editor
Fares Abi Saab

A Roadmap for Improved State Property
Management in Lebanon

The French Agency
France-Domaine

22

Co–Editor
Carl Rihan

A Comprehensive Plan for
Reorganizing and Better Managing
State Land and Property

Wafaa Charafeddine
& Ibrahim Chahrour

28

Effective Strategies for Enhancing the
Management of State Property

Guy Correa
& Stephanie Fournier

37

assadissa
A Journal of Public Good and State Building
issue no. 1 /june 2011

advisory board
Randa Antoun
Alan Bifani
Albert Dagher
Kawthar Dara
Camille Habib
Youssef El-Khalil
Lamia Moubayed Bissat
Mounir Rached
Rola Rizk Azour

execution
Design & Typesetting
Ghenwa El-Souki
Calligraphy
Hussein Majed
Cover Art
Daad Abi Saab
Printing
Arab Printing Press

assadissa
A quarterly journal dealing with
public good and state building

issued by institut des
finances basil fuleihan
All Rights Reserved © 2011

ISSN: 2222–4734

research

42

The Legal Framework for Combating Money
Laundering in Lebanon

Elie Kallas

43

Economic Growth and Financial Development:
An Alternative to the Neo-Liberal Approach

Albert Dagher

61

book reviews

72

Freefall: America, Free Markets,
and the Sinking of the World Economy
(Joseph Stiglitz)

Mounir Rached

73

The Origin of Financial Crises: Central Banks,
Credit Bubbles, and the Efficient Market
Fallacy (George Cooper)

Carl Rihan

75

77

lebanese indicators
Measuring the Public Sector Wage Bill
in 2011

Lamia Moubayed Bissat 78
& Ibrahim Ghandour

86

global economic trends
Soaring Food Prices: Reasons and
Consequences

Consultation and
Research Institute

legislation

87
93
94

Legislation and Bills

Walid El-Chaar

Introduction (English)

Lamia Moubayed Bissat 103
& Fares Abi Saab

Viewpoints disclosed in this journal do not necessarily reflect the standpoint
of Basil Fuleihan Institute ‘Institut des Finances’

…OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e
Institut des Finances Basil Fuleihan

ô¡ædG ¢û«fQƒc ,512
16-5870:.Ü.¢U
¿ÉæÑd ,ähÒH
+961 1 425 147 :¿ƒØ∏J
+961 1 426 860 :¢ùcÉa

512, Corniche al-Nahr
p.o.box: 16-5870

Beirut, Lebanon

tel: +961 1 425 147
fax: +961 1 426 860

email: assadissa@ﬁnance.gov.lb

