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األستاذ انطوان بولس قسطنطني
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هذا الكتيب
ّ
نظمت الرابطة املارونية يف اخلامس من متوز  ،2014مؤمتر ًا بعنوان «أريض
هويتي» يف قرص املؤمترات – ضبيه ،رعاه صاحب الغبطة والنيافة البطريرك املاروين
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك إنطاكية وسائر املرشق ،وحرضه
 550شخصية لبنانية ،يتقدّ مها مطارنة ورجال دين من خمتلفة الطوائف املسيحية
وممثلون عن خمتلف الرهبانيات الرجالية والنسائية وممثلون عن أحزاب :الكتائب
احلر ،القوات اللبنانية والوطنيني األحرار واملردة ،واالحتاد
اللبنانيةّ ،
التيار الوطني ّ
املسيحي الديمقراطي اللبناين ،وحشد من النواب احلاليني والسابقني والوزراء
السابقني ،والرؤساء السابقني للرابطة ،ورئيس املؤسسة املارونية لالنتشار واملجلس
احلرة واحتاد الرابطات املسيحية ورؤساء وأعضاء جمالس
العام املاروين ونقباء املهن ّ
البلديات اللبنانية.
إفتتح املؤمتر رئيس الرابطة املارونية النقيب سمري أيب اللمع الذي ألقى كلمة
أضاء فيها عىل أهداف املؤمتر ،تاله األمني العام للرابطة املحامي فارس أيب نرص
يّ
والتخل عنها وانعكاساهتا السلبية ،وكانت كلمة
الذي لفت إىل خطورة بيع األرايض
للمطران أنطوان نبيل العنداري ممث ً
ال غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي
شدّ د عىل قدسية األرض وأمهيتها يف روحانيتنا ووجداننا.

أخصائيون تطرقوا إىل
بعد افتتاح املؤمترُ ،عقدت حماور بحث شارك فيها
ّ
موضوعات يف غاية األمهية ،توزّ عت عىل أربع حماور ّمتت مناقشتها يف أربع جلسات:
 التبدّ ل الديموغرايف واجلغرايف يف لبنان.القوانني واملراسيم وتعديالهتا ومشاريع القوانني املقرتحة ،املتعلقة بتملكاألجانب والبيع بني اللبنانيني.
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 اإلنامء املتوازن والتنمية املستدامة يف املناطق. مصادر التمويل :هبات وقروض.تم
وبنتيجة املناقشات ّ
املعمقة التي خت ّللت اجللسات واملعلومات اخلطرية التي ّ
التداول هبا ،جرى استخالص جمموعة من التوصيات املتصلة باملحاور التي أثريت.

ّ
ويتوجه إىل اللبنانيني عموم ًا
وألن «أريض هويتي» يتناول موضوع ًا حساس ًا
ّ
واملسيحيني خصوص ًا من ّ
كل الفئات واألعامر ،جرى عرض رشيط «أريض مش للبيع»
عقبه تكريم ل ّلذين أعدّ وا هذا العمل الفني وأسهموا يف إنجاح احلملة اإلعالمية .
وألن هذا املؤمتر ّ
ّ
وتطرق إىل عنوان دقيق ي ّتسم باألمهية
شكل حدث ًا،
ّ
واخلطورة ،وعالج بطريقة عملية السبل اآليلة إىل احلدّ من خطر ضياع األرض
واهلوية الوطنية ،وجدت األمانة العامة يف «الرابطة املارونية» فائدة يف مجع وقائع
ترصف كل من حرض املؤمتر إضاف ًة إىل كافة
كتيب ووضعه يف ّ
املميز يف ّ
هذا اليوم ّ
أعضاء اهليئة العامة يف الرابطة واملهتمني.

ّ
إن االهتامم الذي أولته الرابطة املارونية هلذا املؤمتر سيكون حافز ًا ملتابعة طرح
أن املجلس التنفيذي للرابطة اعترب ّ
إشكاالت األرض واهلوية ،خصوص ًا ّ
أن ما قام به
هو خطوة أوىل يف رحلة األلف ميل.
الرابطة املارونية
األمــانة العــــامة
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برنامج المؤتمر
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كملة رئيس الرابطة املارونية
األستاذسمير شفيق أبي اللمع
صاحب الغبطة والنيافة

ممث ً
ال بسيادة املطران انطوان نبيل عنداري السامي االحرتام

أصحاب املعايل والسعادة والسيادة،

أصحاب املقامات الروحية اإلسالمية واملسيحية،

ممثلو االحزاب اللبنانية ،احلضور الكريم

يسعد املجلس التنفيذي للرابطة املارونية ويرشّ فه ،أن يرحب بكم مجيع ًا،
حضور ًا كري ًام مميز ًا ،يف افتتاح أعامل مؤمتره األول «أريض هويتي» ،برعاية

سامية من صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،
ممث ً
ال بسيادة املطران انطوان نبيل عنداري ،املحبب اىل قلب الرابطة املارونية،
الذي نشكر حضوره هذا احلفل مع إلتامس بركته ،متمنني عليه التفضل بنقل
شكرنا العميم اىل أبينا البطريرك ،لتكرمه برعاية هذا املؤمتر ،آملني أن نوفق
مجيع ًا حضور ًا ومتكلمني ،يف انجاح أعامله ،وإصدار توصيات نأمل أن تسهم يف
التصدي لواقعة التبدل الديموغرايف واجلغرايف الذي يعيشه لبنان منذ سنوات،
وحث اللبنانيني مجيع ًا مسلمني ومسيحيني ،احلفاظ عىل رشكة العيش القائمة
بينهم ،وهي الكفيلة لشدّ هم اىل أرضهم ،وتراث اآلباء واألجداد.
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أهيا احلضور الكريم،

إن مفهوم األرض اإليامين يرتكز يف املسيحية واإلسالم عىل معطيات
الكتاب املقدس والقرآن الكريم.
فالكتاب املقدس حدد منذ البدء عملية اخللق وعالقة االنسان باالرض.
االنسان هو ابن االرضُ ،جبِل منها وهي بالتايل أمه واليها يعود .واالنسان ُخلق
ليستثمر االرض ويامرس سلطته عىل كل ما عليها ،حتى وإن أنبتت له شوك ًا
وأجربته أن يأكل خبزه بعرق اجلبني.
ويف اآلية الكريمة :وإن يف خلق الساموات واالرض واختالف الليل
والنهار ،والفلك التي جتري يف البحر بام ينفع الناس ،وما أنزل اهلل من السامء
من ماء فأحيا به االرض بعد موهتا ،وبث فيها من كل دابة ،وترصيف الرياح،
ّ
املسخر بني السامء واالرض آليات لقوم يعقلون.
والسحاب
من هنا ،كان البعد االول يف عالقة االفراد باالرض التي أوجدهم اهلل
والنمو االيامين يف التحرر من كل
عليها ،هو بعد القداسة ،أي عبادة اهلل،
ّ
ٍ
وثن وإرشاك.
أما البعد الثاين لعالقة االفراد والشعوب باالرض ،فهو ُب ْعـد الرسالة
واإلنارة ،ومشاركة االخرين بالربكة التي حصلوا عليها لكي ينعموا بخريات
هذه االرض وحيافظوا عليها.

فانطالق ًا من هذين البعدين ،ارتبط تاريخ املوارنة بلبنان ،أرض ًا ووطن ًا.
فاالرض بالنسبة اليهم هي أرض قداسة ،هي الوطن والكيان ،وقيمتها هي بام
فتوسع املوارنة اىل كل لبنان،
جتسده من قيم دينية ،وخربة إنسانية وبعد حضاريّ ،
وكان العيش مع غريهم من الطوائف نابع ًا من هذه املسلامت.
مل تكن أرض لبنان هلم وحدهم يوم كانت أعدادهم غفرية ،بل التقوا عليها
كل ٍ
تائق للحرية والعيش الكريم.
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تكون جبل لبنان ،وبالتايل لبنان ،وارتبط اسمه أو ً
ال باملوارنة
وهكذا ّ
والدروز ،ومن َثم بباقي الطوائف واملذاهب ،أندادهم باملواطنة واإليامن
بقيم االرض.
أهيا احلضور الكريم،

هذا هو لبنان الذي عشناه وعرفناه ونريده أن يبقى.

إنام اليوم ،تنظر كنيستنا املارونية بكثري من القلق اىل ما تناهت اليه أوضاع
االرض يف بلدان االطار البطريركي عامة ،ويف لبنان خاصة ،وهذا القلق يتزايد
يوم ًا بعد يوم.
إن اإلحصاءات تدل اليوم عىل أن مسيحيي لبنان ،فقدوا يف السنوات
األخرية قس ًام كبري ًا من أراضيهم ،وهناك مناطق أصبحت شبه خالية من املسيحيي،
وقد بيعت أجزاء شاسعة من أرضه طوع ًا أو إكراه ًا أو إغرا ًء.
أن الرابطة املارونية أولت منذ سنوات موضوع االرض اهتامم ًا بارز ًا،
ووضعت دراسات معمقة حول هذه البيوعات ،وحول وجوب تعديل قانون
متلك االجانب ،وطرق معاجلة البيوعات الشاسعة لالرايض بني الطوائف
املختلفة ،بام يصون اهلوية والكيان.

اليوم «أريض هويتي» أردناه مؤمتر ًا من أجل لبنان ،كل لبنان ،ال من أجل
فئة فيه .وليكن واضحا ومعلوم ًا ،أن املوارنة ال يملكون يف لبنان سوى مرشوع
الدولة اللبنانية ،وهم مل حيملوا طوال تارخيهم ،اال مرشوع الوطن احلاضن لكل
أبنائه ،ولو مل يكن االمر كذلك ،ملا ناضلوا خالل احلرب العاملية االوىل يف سبيل
قيام لبنان بحدوده احلارضة.
أهيا احلضور الكريم،

«أريض هويتي» ليست عنوان ًا أو اكزينوفوبيا ،فنحن املوارنة واملسيحيني
وكام كل اللبنانيني االحرار ،ال نعاين من َر ِ
هاب األجنبي ،وال نحمل الكراهية
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ألحد .إننا نرحب بإقامة غري اللبنانيني عىل أرضنا بأعداد ومساحات حمددة
للسكن أو للعمل ،لكننا نرفض أن نصبح غرباء يف وطن بذل أجدادنا وآباؤنا
الدم والعرق يف سبيل تكوينه.
وهذا املؤمتر ليس رصخة انفعالية ،إنه دعوة هادئة للتفكري العميق يف
املسائل الكيانية .فلبنان الذي يعاين اليوم أزمات سياسية واقتصادية كبرية ،مهدّ د
يف هويته البرشية واجلغرافية ،فمع الالجئني النازحني أصبح نصف السكان يف
الوطن من غري اللبنانيني ...وحتت ضغط احلاجة واإلغراآت املشبوهة ،صارت
االرض عقار ًا حم ّل ً
ال للبيع ،ليس فقط بني اللبنانيني بل من غرباء يتفوقون عىل
اللبنانيني بقدرهتم الرشائية ،وجيدون يف أرض لبنان ما ال جيدونه يف أوطاهنم.
«أريض هويتي» ،نريده مؤمتر ًا علمي ًا ،مسند ًا اىل وقائع وأرقا ٍم وقوانني،
حتدّ د املخاطر بكل عقالنية ،فال نخضع للهلع غري املربر ،وال نغفل االخطار
احلقيقية املهددة للنظام والكيان.
سيتعاقب عىل حلقات هذا املؤمتر ،خرباء ومفكرون ومسؤولون يتناقشون
يف التبدل الديموغرايف احلاصل ويف حركة بيع االرايض ،كام يف التعديات احلاصلة
يف بعض املناطق عىل امللكية العامة واخلاصة.

ومع ًا سنفكر بصوت ٍ
وسنتعرف
عال يف مسألة اإلنامء املتوازن ورشوطه،
ّ
اىل جتارب ناجحة يف هذا املجال ،ونقتدي هبا لتطوير املشاريع اإلنامئية وتعميمها،
بام يضمن بقاء االنسان يف أرضه ليعيش فيه بكرامة ،باعتباره إرث ًا ،ال جيوز التنازل
عنه ،فاالرض كام أسلفنا ،هي تاريخ وإنتامء وتضحيات ،ومن اخلطأ الكبري أن
نتعامل معها عىل أهنا عقار للمتاجرة كأي سلعة أخرى.
ويف هذا السياق ،ومن أجل لبنان املستقبل ،وجب عىل اللبنانيني مسلمني
ومسيحيني أن يبتدعوا ملحق ًا تارخيي ًا يعطي لصيغة العيش بعد ًا مدني ًا ،يوجه الوالء
للوطن او ً
تنمي املناطق مجيعها
ال ولصيغة الوحدة الوطنية القائمة عىل المركزية ّ
بالتساوي ،وتؤمن للصيغة التعددية احلضارية أفق ًا توافقي ًا.
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من هذا املنطلق ومن هذه الروحية أعدّ ت الرابطة املارونية هذا املؤمتر،
ليتكامل مع جهود مجيع الذين يدركون خطر ضياع االرض واهلوية .ونحن يف
الرابطة املارونية فخورون بام قامت به املجالس التنفيذية السابقة رؤساء وأعضاء
ونثمن املبادرات التي قام هبا االمني العام األسبق للرابطة
يف التصدي هلذا املوضوع ّ
النائب نعمة اهلل أيب نرص بتقدمه من املجلس النيايب بمشاريع قوانني عديدة ترمي
اىل تعديل قانون امللكية العقارية ،حفاظ ًا عىل االرض واهلوية ،كام االمني العام
السابق السيد انطوان واكيم الذي كان له ،مع لفيف من أعضاء الرابطة املارونية
الفضل الكبري يف متلك عقارات يف منطقة حساسة كاحلدث.
أهيا احلضور الكريم،

ويف اخلتام ،نقوهلا بمحبة وصدق وحزم.

إذا كان ثمة من يريد أن يبدل يف الطبيعة الديموغرافية يف لبنان عن
قصد وتصميم ،وملآرب خارجة عن إطار الوطن ،فأن من حقنا ،ال بل من
واجبنا أن نتصدى له بكل الوسائل القانونية إنتصار ًا حلقيقة لبنان ورسالته
االنسانية الفريدة.
فنحن لن نقبل املساومة يف هذا املجال ،لن نقف متفرجني عىل أية خطة
ترمي ال سمح اهلل اىل استباحة االرض وانتزاع ماليني االمتار من أصحاهبا
االصيلني ،باملضايقات أو االغراآت ويف مناطق حمددة .سنقاوم أي توجه ينزع
ينجو من
اىل تنفيذ هذه اخلطة التي حتمل الدمار اىل الوطن كله ،ألن عندها لن
َ
شظاياها أي طرف من أطراف العائلة اللبنانية وعىل كامل تراب الوطن.

ً
ودروزا ،سدّ ًا واحد ًا وقل ًام صارخ ًا
لنكن يد ًا واحدة ،مسيحيني ومسلمني
يف الدفاع عن الركائز الوطنية التي قام عليها لبنان.
«ونق�ول كــ�ل ترابـــــاتن�ا مقدس�ة،
والثل�ج وامل�وج واالغ�وار والقـم�م
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وحيرس االرض ،أهـل االرض أصغرهم
ظـلم
حيــــ ًا لي�س ُي ُ
يم�وت يف االرض ّ
ــــــه
ويأخـ�ذ االرض زاد ًا حين ُتل ِز ُم
ُ
َ
ومغتن�م
ت�راب
لبنـــ�ان لن�ا خـب�زٌ
ُ
ُ
ركعــ�ت
نح�ن ،جبـالنـ�ا لغير اهلل م�ا
ْ
تأتــ�زم
س�ــدود حيـ�ن
وللطامعيــ�ن
ٌ
ُ

واىل أهل الفكر والقلم واإلعالم:

َ
ل��ب��ن��ان أرض��ن��ا ،ف��اش��ه��روا أقالمكم،
أرض
ف��ص�ري����ره����ا ك����ال����ن��ي�رات ُش��ه��اب��ـ��ا
رشف ال��ي�راع إذا ال��س��ي��وف تلكـــــأت،
إن ي��س��ت��ح��ي��ل ص����وا ِرم���� ًا وح��راب��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
عشتم وعاشت الرابطة املارونية وع��اش لبنان
رئيس الرابطة املارونية
سمري شفيق أيب اللمع
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كملة األمني العام
األستاذ فارس نعمةاهلل أبي نصر
صاحب الغبطة والنيافة

ممث ً
ال بسيادة املطران انطوان نبيل عنداري السامي االحرتام

أصحاب املعايل والسعادة ،رؤساء البلديات،

اآلباء األج ّ
الء ،ممثيل اجلمعيات واملؤسسات األهلية ،ووسائل اإلعالم

الكرام،

السيدات والسادة،
قالوا لنا :لمِ َ ّ
كل هذه الضجة وهذه احلملة اإلعالنية يف طول البالد وعرضها؟
وهل صحيح ّ
ُ
األرض يف خطر؟
أن

نعم هي يف خطر ،ولو مل يكن األمر كذلك ملا اجتمعنا هنا حول الرابطة
ٍ
وبدعوة منها لنبحث يف شؤون األرض واهلوية.
املارونية

ٍ
ٌ
ارجتال أو ر ّد ِة فعلٍ
عابرة .فالرابطة
هو
ليس وليدَ ساعتِ ِه وال َ
مؤمترنا اليومَ ،
ترصدّ ،
املارونيـة  -وهي باملناسبة مؤسسة مدنية ُتعنى بشؤون الكيان واهلوية ُ -
كل ٍ
وتتحرك يف ّ
مكونات لبنان للخطر.
صوب
مرة تتعرض فيها ّ
ُت ّنبهُ ،ت ّ
ّ
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نعم ،لبنان اليوم يف خطر ،لذا

ّ
فإن الرابطة املارونية ال هتدأ.

ٍ
برشي إىل أرضه نتيج َة حروب الرشق األوسط
زحف
اخلطر عىل لبنان من
ّ
ُ
ّ
املخطط املعدّ للبنان واملنطقة.
اخلطر من
من فلسطني إىل سوريا .إنه
ُ

هذا املخطط ّ
تضم جمتمع ًا
يتلخص بإنشاء مناطق جغرافية خمتلفة ،كل منطقة ّ
ما مـن ٍ
لون ما وفـي بقعة جغرافية حمددة !!!
 -1حاولوا تنفيذه بقوة السالح (وهي الطريقة األرسع) فكانت احلرب
هتجر ًا وهجرة.
اللبنانية التي شهدنا نتائجها ّ
ّ
املخطط نفسه:
وبقي
-2وبعد احلرب ،اختلفت الطريقة َ
بدأ التالعب يف الديمغرافية واجلغرافية:

 – Iففي الديمغرافية:
كان مرسوم التجنيس الذي طعنت الرابطة به وصدر حكم باإلمجاع من
جملس الشورى قىض بإعادة النظر به.
•عدم تسجيل معامالت اختيار اجلنسية ،وقد تصدّ ت الرابطة له
ونجحت بذلك.
•عدم إقرار قانون حق اقرتاع اللبنانيني غري املقيمني عىل األرايض
اللبنانية.

•عدم إقرار قانون استعادة اجلنسية اللبنانية للمغرتبني من أصل
لبناين....

 – IIالتالعب باجلغرافية:

•أي َبيع األرايض أو التعدّ ي عليها ،وهنا نشري إىل ّ
أن عمليات البيع
الواسعة النطاق واملشبوهة تشمل مساحات هائلة يف كل لبنان وبني
خمتلف اللبنانيني!!! وبأسعار تتخطى سعر التداول وبتمويل مشبوه!!!
18
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عملت الرابطة عىل اإلضاءة عىل هذا التالعب لدى خمتلف رؤساء

كيفية تفادي البيع معتمدين الرتقب املسبق وبعض
البلديات وإرشادهم عىل ّ
الوسائل القانونية (منع إصدار رخص – وضع مناطق حتت الدرس – أو حتى إجراء

استمالكات حمددة.)...

وإننا ُن ِعدّ حالي ًا مرشوع قانون ل ُيصار إىل تقديمه بواسطة بعض النواب ،إذ

ّ
أن القانون يبقى الرادع األول واألخري!

•التعدّ ي عىل األرض :شهدنا مؤخر ًا عمليات تعدّ ي عىل أمالك

خاصة شاسعة أو حتى عىل بعض املشاعات واألوقاف يف مناطق

خمتلفة من لبنان.

ممّا استوجب التصدي قضائي ًا هلذه الظاهرة املشبوهة وصدرت أحكام

وتم حتى إزالة بعض املخالفات أو منع إنشاء خمالفات جديدة.
جنائية عديدة ّ

باختصـار:

عىل كل لبناين أن يكون خفري ًا عىل نفسه وأرضه خصوص ًا.
ّ
إن البطريرك املاروين وجملس املطارنة ّأكدوا عىل رضورة التصدي لكل

اختالل يف التوازنات الديمغرافية واجلغرافية منها يف لبنان.

كام ّ
أن املطلوب من األحزاب اللبنانية واملسؤولني عىل خمتلف انتامءاهتم،
ّ
املخطط وإال...
التصدّ ي هلذا
أيهّ ا السادة؛

أصبحنا أمام أزمة نظام مرتبط بواقع جغرايف وديمغرايف يتبدل برسعة!
ْ
أي لبنان نريد!
فلنقل بر ّبكم َّ

ُ
لبنان يف خطر!
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واخلطر عىل الكيان من إرسائيل التي ّ
وتؤجج
حتتل أرض ًا لبنانية عزيزة
ّ
ُ
نريان الفتنة يف هذا الرشق.

خطر عىل الكيان من مشاريع تعمل عىل تغيري هويته ومعامله جغرافي ًا وبرشيا».
ٌ

أهيا السادة،

منذ نشأهتا يف مطلع مخسينات القرن املايض ،أدركت الرابطة املارونية ّ
أن
محاية الوطن تقوم عىل محاية أرضه وإنسانه مع ًا،
مشاع سائب ِّ
لكل طامع أو معتدي ،واإلنسان
فاألرض من دون إنساهنا
ٌ
من دون أرضه مرشوع الجئ برسم اهلجرة يف ِّ
كل حني.
ُ
لبنان ما َ
ُ
فاملدرسة
كان لوال هذا التفاعل بني األرض واإلنسان،
ٌ
سلطان خمفي» وحجارة احلفايف «وجوه
«حتت السنديانة» «والفالح املكفي
لعمروا».
جدودي ّ
املخاطر التي تتهدّ د ُ
أرض لبنان كثرية ومعقدة.

ّ
وتفكك املجتمع الزراعي وتبدّ ل املفاهيم،
بدايتها النزوح من األرياف
نتج منه لنعيش بل صارت عقار ًا وسلعة
بحيث مل تعد األرض إرث ًا مقدس ًا ُن ُ
للمضاربة وحتقيق الربح الرسيع.
جذري يف العقل اللبناين وبالتحديد يف العقل املاروين
انقالب
لقد حصل
ٌ
ّ
جمرد التفكري يف بيع األرض.
عندما انكرس احلرم الوجداين الذي كان يمنع ّ

نحن اليوم من ذلك القول اجلبيل املأثور «أوالدي يا رزقايت» ،ففي
َ
أين ُ
األرض مع البنني ،لذا ُ
ُ
لبنان موجود.
عقيدتنا تتساوى
أهيا السادة،

ّ
الشك فيه ّ
أن املخاطر تحُ دق بالوطن من الداخل واخلارج ،فنريان الفتنة
ممّا
هتب من ّ
كل صوب.
واإلرهاب ُّ
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9/24/14 5:17 PM

Book ardi hawiyati MOU2TAMAR.indd 20

وضع َ
ف
احلكم
أما االنقسامات السياسية فقد ش ّلت الدولة فتش ّت َت
ُ
ُ
سلطا ُنه.
لكن أخطر ما ُيصيبنا اليوم ،هو الرضوخ النفيس لألمر الواقع والتسليم به
رد.
قدر حم ّتم ال ُي ُّ
كأنه ٌ
قررنا العمل اجلدّ ي املستند إىل العلم والقانون
ُ
قررنا املقاومةّ ،
نحن من جهتناّ ،
عىل مستوى الشؤون الوطنية األساسية سعي ًا إلحقاق احلق.

ٍ
بجرأة ّ
خمطط التبديل اجلغرايف والديموغرايف
لقد واجهت الرابطة املارونية
للهوية اللبنانية ومكوناهتا الثقافية .ويف هذا املجال ،اختذت لِنفسها صفة االدعاء
يف ملف إبطال مرسوم التجنيس الذي صدر زور ًا يف العام .1994

ٍ
سنوات ّ
واضح من أعىل مرجعية قضائية
حكم
متكنت من انتزاع
تسع
ٍ
ٍ
وبعد ِ
أال وهو جملس شورى الدولة ،يقيض برضورة إعادة النظر هبذا املرسوم الذي
َأ َ
مكونات العائلة اللبنانية دفع ًة واحد ًة ،ما ُيقارب  250ألف جم ّنس
دخل إىل ّ
َيطغى عليهم ٌ
مذهبي معينّ .
لون
ٌّ
قلت لكم ّ
أن الرابطة
رس ًا إذا ُ
َ
أين ُ
نحن من تطبيق هذا احلكم ،وال ُ
أذيع ّ
املارونية اختذت االستعدادات الالزمة ملراجعة جملس الشورى جمدّ د ًا هبدف إلزام
الدولة اللبنانية بتطبيق احلكم.

وكام عىل املستوى الديموغرايف ،كذلك عىل املستوى اجلغرايفّ ،
فإن الرابطة
يتعرض منذ السبعينات ّ
املارونية تعترب ّ
مالحمه
ملخط ٍط خبيث ،ظهرت
ُ
أن لبنان ّ
مطلع العام ألفني بعد صدور قانون مت ّلك األجانب الذي كرس قاعدة
بقوة يف
ِ
التعامل باملثل فرشّ ع لألجانب رشاء األرض اللبنانية يف ٍ
سمح فيه ل ّلبناين
وقت ال ُي ُ
ِ
ٍ
برشاء م ٍ
املعنية.
رت
واحد يف البلدان ّ

فتم عن
أ ّما اخلطر اآلخر ،فتمثل باستغالل األوضاع املعيشية الضاغطةّ ،
ٍ
بصورة
طريق اإلغراء أو الضغوط ،إجراء عمليات بيع كبرية ملاليني األمتار
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متوضع جديد للمجموعات اللبنانية بام يوحي ّ
بأن خمطط ًا ما
ينتج عنها
ٌ
مشبوهة ُ
ٍ
جديد خلرائطها
ُيعدُّ هلذه البالد يف إطا ِر ما تشهده منطقة الرشق األوسط من فر ٍز
اجلغرافية والبرشية.

هذا ،فض ً
ال عن تعدّ يات مقصودة عىل امللكيات اخلاصة والعامة ،اختذت
يصب يف خانة املخطط املشبوه.
منحى حمدّ د ًا
ُّ

وحترك دفاع ًا عن األرض،
وأمام كل هذه التحدّ يات ،كان للرابطة موقف ّ
عن اهلوية ،عن التوازن ،عن العيش املشرتك ،عن لبنان.
ُس َ
ئل أحدهم ماذا فعلت الرابطة املارونية ملواجهة التعدّ ي والبيوعات
املشبوهة؟ فأجاب أهنا يّ
تصل.
ِ
تكتف بالصالة ،وإن كانت تفتخر يإيامهنا ،فأنشأت
ال أهيا السادة! الرابطة مل
منذ العام  2009جلنة الطوارئ للتصدّ ي لبيع األرايض والتعدّ ي عىل األرايض ما
بني اللبنانيني ،ففضحت عدد ًا من العمليات وأجهضتها بام متلك من وسائل.

ويف السياق نفسه ،فإهنا تشجع بالتعاون مع كافة البلديات مشاريع التنمية
يف مجيع املناطق باعتبارها رادع ًا أساسي ًا لبيع األرض ،كام أهنا تعدُّ مرشوع قانون
التحية للمجالس البلدية
نوجه
للتصدّ ي للبيوعات املشبوهة .ويف هذا اإلطارّ ،
ّ
باعتبارها الرشيك األسايس يف الدفاع عن األرض وهي متثلت هبذا املؤمتر بام يزيد
عن  170بلدية.
ّ
التهجم عىل الرابطة املارونية ودورها بات خبز ًا يومي ًا لبعض الوصوليني
إن
ّ
الطامعني بذك ِر إسمهم.
وسام عىل صد ِر الرابطة تفتخر به ألن الشجرة املثمرة
التهجامت هي
هذه
ٌ
ّ
وحدَ ها ُت ُ
رشق باحلجارة.
ِ
هلؤالء نقول ّ
إن املجلس التنفيذي للرابطة املارونية يعكس رشعي ًا إرادة
اهليئة العامة التي يبقى هلا وحدها ودون سواها حق املحاسبة واملساءلة.
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السيدات والسادة،

ختام ًا ،ال يسعني إ ّ
ال أن أشكر اجلهود الكبرية ألعضاء الرابطة املارونية
ٍ
ٌ
موضوعة كلها يف خدمة لبنان.
برشية هائلة
التي تتم ّتع بطاقات
تقارب السياسات الوطنية والعامة من
فالرابطة ليست حزب ًا سياسي ًا ،لكنها
ُ
موقع الرقيب املسؤول إنسجام ًا مع اخلط التارخيي للبطريركية املارونية.
كذلك ،أشكر زمالئي يف املجلس التنفيذي رئيس ًا وأعضاء ،ومجيع الذين
وأشكر حضوركم مجيع ًا متم ّني ًا للمؤمتر حتقيق
تربعوا وجت ّندوا إلنجاح هذا املؤمتر،
ُ
اإلنجازات املطلوبة يف خدمة لبنان.
ِ
احلرية والرسالة.
وطن
عشتم وعاش لبنان ُ

أمني عام الرابطة املارونيــة
األستاذ فارس نعمة اهلل أيب نرص
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كملة ممثل البطريرك املاروين سيادة املطران
أنطوان – نبيل العنداري

النائب البطريركي العام على أبرشية جونية

أصحــــاباملَقامـــــات،
َ
أهيـا َ
فــل َ
احل ُ
الكريـم،
شرَ َّ َفني ِغ َ َ
الس ِّي ِد البطريرك ،مار بشاره بطرس الراعي ُ
الك يّل الطوبى،
بط َة أبينَا َ
وك َّلفني َأن ُأ َم ِّث َل ُه يف هذا ا ُملؤتمَ َر َ
َ
شكور ًة،
املارونيةَ ،م
األ َّول الذي ُتن َِّظ ُم ُه الرابِ َط ُة
َ
َّ
َ
تحَ َت ُعنوان َ
«أريض ُه ِّو َيتي»َ .كام َأ ُنق ُل إ َل ُ
الر ُسولِ َّية.
يكم محَ ََّبت َُه األ َب ِو َّية و َب َر َكت َُه َ

ِ
ِ
َوعى املوارنةُ ،
وها َو َت َع َّلقوا هبا
بداية
منذ
قيم َة األرض َف َأ ّح ُّب َ
وجودهمَ ،
اإلرث الذي َت َك َّو َنت ِمن ِخاللِه َو َع َل ِ
َ
يه ا ُهل ِّو َي َة املارونية.
َوتجَ َ َّذروا فيهاَ .ر َأوا فيها
ِ
جم ُع ال َبطريركي املاروين حنيَ َ
وهذا ما َأ َّكدَ
قال يف النص الثالث والعرشين
عليه املَ َ
من امللف الثالثَ « :فإذا َربِ َح املاروين العالمَ ُك َّل ُه َو َخسرِ َ َأ َ
رض ُه التي َت َك َّو َنت فيها
ُ
فس ُه» (عدد.)1
التارخيية
ُه ّو َي ُت ُه
يكون َقد َخسرِ َ َن َ
َّ
فه ِ
عط ِ
وم ِه اإليامين َألنابِ ِع ِمن ُم َ
ِ
يات
قيم َة
األرض إذ ًا َلدى املاروين عىل َم ُ
تر َت ِك ُز َ
الالهوت املَسيحي ِ
عط ِ
إنطالق ًا ِمن هذه ا ُمل َ
ِ
يات
الكتاب ا ُمل َقدَّ سَ ،وعىل ما َيستَنتِ ُج ُه
ُ

َو ِمن سرِ ِّ الت ََج ُّس ِد اإللهَ ي.

ابن َ
ِ
ُ
األرض
اإلنسان باألرضَ .ف
الكتاب ا ُمل َقدَّ س َعال َق َة
يحُ َ دِّ ُد
اإلنسان هو ُ
ُ
اإلنسان ُخ ِلقَ لِيحر َث َ
ُ
األ َ
رض
التي ُجبِ َل ِم َنهاَ ،وهي بِالتايل ُأ ُّم ُه َوإِ َليها َيعودَ .و
َ ُ
24
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َو َيست ِ
س ُس َ
لطت َُه َعلىَ ُك ِّل ما َع َليهاَ ،حتى َو َلو َأن َبتَت َل ُه ،بِ َس َب ِ
ب
َثم َرها َو ُيام ِر ُ
َم ِ
عص َيتِ ِهَ ،شوك ًا َو َح َسك ًا َو َأجبرَ َ ُته عىل َأن َي ُ
أك َل ُخبزَ ُه بِ َع َر ِق َجبِينِه (تك.)1،2،3
مرياث األرض ال يهَ ِد ِ
داس ِة ُ
الش ِ
َ
عوب َو ُن ُم ِّو ِهم
َأي َأ َّن البرَ َ َك َة اإللهَ ِ َّية َو
فان إىل َق َ
آلخرينِ .من ُهنَا َفالبعدُ َ
َوحدَ ُهمَ ،بل أن َيت ََح َّولوا َب َر َك ًة لِ َ
األ َّول هو اإلختِيار
ُ
داس ِة َوالن ُُموَ ،وال ُبعدُ الثاين هو الدَ عوة لِ ِ
لقيا ِم بِ ِرسا َل ِة
َواملرياث من َأجلِ ال َق َ
مع َ
اآلخرين.
شار َك ِة البرَ َ َكة َ
ُم َ
سيح الذي تجَ َ َّسدَ لخِ َ ِ
الصنَا َف َقد َبينَّ َ َلنا ما لِ َعال َقتِنَا باألرض ِمن ُع ِ
مق
َأ ّما املَ ُ
َمعنى لمَ ّا قال« :طوبى للودعاء َفإنهَّ ُ م َي ِر َ
ثون األرض» .بِ َفضلِ الت ََج ُّس ِد اإللهَ ي
َأص َب َح لِ َ
الص َّية ،لِذا َين َبغي َلنا ِ
قيم ًة َخ ِ
أل ِ
العنا َي َة بهِ َ ا َوا ُملحا َف َظ َة َع َليها َواحترِ ا َمها
رض َ
َ
ِ
اإلنسان َف َحسبَ ،بل َأص َب َحت َأ َ
ألنهَّ ا لمَ َت ُعد َأ َ
ساح ًة
رض
رض الت ََج ُّس ِد اإللهَ يَ :م َ

ِ
احلرَ ،و َت ِ
يش َ
ريم ُ
أد َي َة َ
لع ِ
السليم
الشها َد ِة
لمسيحَ ،والت ُ
الك ِ
َل َ
الصاد َقة لِ َ
َفاع َل اإلنساين َ

َم َع الناس.

إن التَام ُث َل بنيَ املاروين َو َ
األرض َنست َِد ُّل َع َل ِ
َّ
يه بِام ار َت َس َم يف الن ِ
ُفوس ِمن
بال َو َ
دود َ
ِ
البيئي ِة َواملَعالمِ ِ الن ِ
األ ِ
األ ِ
ُح ِ
جل ِ
الروح َّيةِ .م َن ا ِ
الع ُل َّو
َفس َّي ِة َو
ود َي ِة ،لهَ ُ ُم ُ
ماك ِن ّ
احل َمى َو َ
هوف َواملَغا ِور ،لهَ ُ ُم ِ
الك ِ
العمقِ .م َن ُ
لج َو َب ِ
ياض َها،
األمانِ .من َأكاليلِ ال َث ِ
َو ُ
لو َة َو ِ
الع ِ
لب َو َصفا َء ِ
راء َواملَعابِد ،لهَ ُ ُم ُ
قاو َة ال َق ِ
العبا َد َة َوالنُسك.
لهَ ُ م َن َ
الذهنِ .م َن َ
اخل َ
شيد َ
َو ِمن ِق َم ِم َجبلِ َ
يات َن ِ
األر ِز َو َص ّنني تجَ َ ِّل ِ
خر الذي ُن ِح ُتوا
األناشيدَ .ن َحتوا َ
َ
الص َ
ُفوس َ
األبِ َّية َولِ ُك ِّل َمن يحَ ِم ُل َق ِض َّيةَ ،
لج ًأ لِلن ِ
ِم ُنهَ ،و َأص َب َحت َأ ُ
ذلك َأ َّن
رض ُهم َم َ

القيو َد َو ُ
ُ
احل ِّر َي َة ال َتع ِر ُف ُ
احلدود.

فاملَوا ِر َنة ،يف َعال َقتِ ِهم بِ َ
رب الزَ ِ
جل ِ
بناء ا ِ
بال
مان َواملَكانُ ،هم َأ ُ
األرضَ ،ع َ
سو َة َو ِ
جر َة ِم َن َ
اجل َبلِ
َوال ِوديانُ .طبِ ُعوا ِف َيها َو َأ َخذوا ِم َنها ال َق َ
احلدَّ ةَ .و َم َع َتنامي اهلِ َ
الس ِ
َناز ِع َبنيَ الت ََط ُّل ِ
وم َجدَ لِ َّي َة الت ُ
ب
واحلَ ،أص َب َحت َتتَجا َذبهُ ُ م ال َي َ
َوالريف إىل ا ُملدُ ِن َو َ
َو ِ
السهو َلة.
الشدَّ ةَ ،والت ُ
َساهلِ َو ُ
25
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خي ِه بِ َأ ِ
رب تار ِ
الع َملِ َوالبِناء،
رضهَ .فاعتَنى بهِ َ ا يف ال ِز ِ
رع َو َ
تمَ َ َّس َك املاروينَُّ ،ع َ
الكر َم َة لِت ِ
زر ُع ِ
نط َة َو َ
احل َ
َقد َم ِة ال َقرابنيَ ،والزَ َ
يتون
َك َمن يحَ ت َِف ُل بِ َه بِ َطري َق ٍة َأرسا ِر َّيةَ :ي َ
َ
التوت لحِ َ ري ِر َأ ِ
ِ
الز ِ
لم ِ
غط َي ِة املَذابِ ِح َوثِ ِ
ياب
شجار
يوت ا ُمل َقدَّ َسةَ ،و َأ
ريون َو ُ
َ
األخضرَ لِ َ
رس َو َ
الكهنوتِ .عنا َي ُت ُه بِ َأ ِ
داسة ِواستِ ٌ
الع ِ
رضه ِه َي ُت ُ
باق إىل ما َفوق.
ُ
راث َق َ
لون اسم َ
األ ِ
فوهاَ ،فانت ََس ُبوا إ َليها
رض التي َس َكنوها َو َألِ َ
َونرى املَوا ِر َنة يحَ ِم َ َ
ِ
َو َ
ّ
والعكاري واملتني وال َبريويت
باسم َها :كالكرسواين والشاميل
تك ّنت عائالتهُ ُ م
والبرشّ اوي واحلرصوين والعاقوري والكفوري والدلبتاين والعرموين والريفوين
أرض إقا َمتِ ِهم َأص َب َحت َمصدَ َر َش َج ِ
ري ُهم َ
ري ُهمَ ....و َك َأ َّن َ
رات عائالتهِ ِم.
وغ ُ
َو َغ ُ
قيم َة َ
األ ِ
رض يف روحانِ َّيتِنَا َو ُوجدانِنَا لمَ َت ُعد ُملك ًا َن َتصرَ َّ ُف بِ ِه عىل
َغ َ
ري َأ َّن َ
اآلباء َو َ
ِ
َهواناَ ،بل هي َع ِط َّي ٌة ِم َن اهللِ َو ٌ
ُ
اإلرث ُه َو َأش َب ُه
األجداد .هذا
إرث ِم َن
ِ
اإلرث ُهو َأك َث ُر بِ َكث ٍ
ري ِم َن الثِام ِر
َعام ُل َم َع هذا
بِ َو َ
ري ٍة ُم َقدَّ َسةَ .والت ُ
ديع ٍة َث ِمينَة َأو َذخ َ
واس ِم املا ِّد َيةَ .ل َقد َأصب َحت َ
رض ِ
َواملَ ِ
األ ُ
واص َلنا
ذاك َر ًة َح َّية ُتؤَ ِّكدُ ُه ِّو َيتَنا
اخلاصة َو َت ُ
َّ
َ

بِالتاريخَ .و ِ
ِ
الشخيص َ
فاظ َع َليها ُه َو ِح ٌ
احل ُ
اإلرث َ
والو َطني.
فاظ عىل هذا
واجلامعي َ
إنهَّ ا َأما َن ٌة إس َت َلمناها ِمن آبائِنَا َو ُن َس ِّل َمها بِدَ و ِر َنا إىل َأ ِ
ون استِ ٍ
والد َنا ُد َ
بدال َأو َتبديد،
لوك َ
األ َّولَ « :معا َذ ُ
للم ِلك آحاب يف ِسف ِر ا ُمل ِ
دين َق َ
اهلل َأن
ول
َ
ُم َر ِّد َ
نابوت اليِزراعييل َ
َ
مرياث آبائي» (1مل.)21:3
بيع َك
َأ َ

نحن ِمن تجَ َ ُّذ ِر َنا َو َأما َنتِنَا َ
رضنَا َو ُق ِ
أل ِ
دس َّيتَها؟ َهل َن ُ
الساح َة
رت ُك
وم َأ َ
ين ُ
َ
وال َي َ
باع ِة ا َهل َ
يكل ُي ِ
تاج َ
يس بِ َبعيد ،لِنُصبِ َح َأغراب ًا يف ِديا ِر َنا؟
لِ َ
رون بهِ َ ا لِنَس َتفيقَ يوم ًاَ ،وهو َل َ

َكام َس َأ َل ِ
وحنا بو ُلس الثاين أبنا َء َ
فع َ
لون
القدّ يس البابا ُي َ
نيسة :ماذا َف َعل ُتم َو َت َ
الك َ
بِ ِع ِ
َ
فع َ
كذلك َيترَ َ َّد ُد َصدى َمن َر َّووا َأ َ
لون
امد ُكم؟
رضنا باِ َلع َر ِق والدَ م :ماذا َف َعل ُتم َو َت َ
بِ َأ ِ
وه ِّو َيتِ ُكم؟ َ -و ُشكر ًا !
رض ُكم ُ
† سيادة املطران انطوان -نبيل العنداري
النائب البطريركي العام عىل منطقة جونيه
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الجلسة األولى:
التبدل الديموغرافي والجغرافي في لبنان

مدير اجللسة

االستاذ جهـــــادجوزف طربيــــه
احلضور الكريم،
شرّ فني الزمالء ،فكلفوين ادارة هذه الندوة

«التبدل الديموغرايف واجلغرايف يف لبنان»
موضوع من الطبيعي ان تطرحه الرابطة املارونية ،وان كان مهها

االسايس املوارنة:

• «موارنة لبنان ،وجود ودور

وموارنة االنتشار ،التواصل مع اجلذور»

اال ان اهلم االول للرابطة املارونية هولبنان:

• «لبنان الكيان – دولة »1920

• «لبنان النظام السيايس – ميثاق »1943
واملومتر اليوم هو خري اثبات.
ان احداث القرنني املاضيني تؤكد اثر عاميل الديموغرافيا واجلغرافيا يف

حتديد حجم الدور السيايس يف النظام لكل مكون لبناين ،وكل تبدل كان يتبعه

نزاعات عسكرية مكلفة كام نقاشات حادة حول:
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• «مدى حتمية وجود الكيان»

مكون يف النظام»
• حجم الدور السيايس لكل ّ
يف السنوات األخرية كان لبنان وما زال يعيش آثار تبدل يف الديموغرافيا
واجلغرافيا ،واألسباب عديدة منها الداخيل واخلارجي وهو األخطر ،لذا نعقد
مؤمترنا اليوم.

والرابطة املارونية كانت دوم ًا يف طليعة املدافعني عن االرض واهلوية ،من
قانون متلك االجانب سنة  1968اىل الطعن يف مرسوم التجنيس سنة .1994
املسألة املطروحة للبحث يف الندوة احلارضة تتمحور حول ما اذا كان
مكتوب ًا دوم ًا عىل «لبنان احلرية والعيش املشرتك» التعرض لنزاعات عسكرية
ونقاشات جوهرية يف كل مرة يتبدل فيها عامال اجلغرافيا والديموغرافية.
هذا ما سيتم بحثه يف ندوتنا بمشاركة نخبة من املشهود هلم يف هذا املضامر،
آملني بعد توصيف الواقع االجابة عىل سؤال جوهري:
«ديمومة االستقرار يف لبنان تفرض:
وضع حد للتبدل ام تعطيل آثار التبدل؟؟
احلضور الكريم منكم االصغاء وللسادة الكلمة.
األستاذ جهــاد جوزف طربيه
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كملة األستاذ

ربيــــع أسعد الهبـــــــر
الموضوع :الواقع الديموغرافي الحالي بين مكونات العائلة اللبنانية

تتناقض املعطيات اإلحصائية والرقمية حول أعداد املقيمني يف لبنان من
خمتلف الطوائف ،فمنهم من يشيع أن نسبة املسيحيني تدهورت وأصبحت تقل
عن  %20ومنهم من يقول أن الرقم غري صحيح وأن املسيحيني فاقوا الـ،%40
ومنهم من أحجم عن إعطاء نسبة حمددة ضمن هذا اإلطار .لكن األكيد ّ
أن الواقع
الديموغرايف يف لبنان قبيل إعالن دولة لبنان يبقى يف ذكرى املسيحيني ،عندما
يكونون اجلزء األكرب من لبنان الوطن .ولكي ال ُيفهم كالمي خطأ ،وجب
كانوا ّ
عيل التذكري بأهنم كانوا املدماك األبرز إلنشاء اجلمهورية اللبنانية بحدودها احلالية
وضمت طوائفه الـ.17
والتي كانت لبنان العيش املشرتك
ّ
ما قبل إعالن دولة لبنان الكبري ،كان الواقع الديموغرايف يف لبنان كالتايل:
 414880نسمة موزّ عني كالتايل:
 242308موارنة
 52356أرثوذكس
 31936كاثوليك
 2815بروتستانت
 47290دروز
 23413شيعة
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 14529س ّنة
 68هيودي ًا
وبذلك بلغ جمموع الطوائف املسيحية يف لبنان  329473مواطن ًا قابلهم

 85232من املحمديني املسلمني الس ّنة والشيعة والطائفة الدرزية ،ما يعني أن
 %79.41من سكان لبنان كانوا مسيحيني قابلهم  %20.58من املحمديني.

أما املناطق التي أحلقت باملترصفية عام  1920فكانت الغالبية الساحقة من
سكاهنا من الطوائف اإلسالمية عامة ،ومن الس ّنة والشيعة بالتحديد .فمث ً
ال يف

بريوت ،قدر تعداد السكان عام  1921بحوايل  91498مقي ًام ،منهم 77292
لبناني ًا ،و 14206أجنبي ًا ،يضاف إليهم  2934لبناني ًا مهاجر ًا من سكان بريوت,
فيصبح عدد سكان العاصمة اجلديد  94432شخص ًا توزعوا طائفي ًا كالتايل:

 32844س ّنة 17573 ،موارنة 12422 ،أرثوذكس 4225 ،كاثوليك3273 ،

شيعة 1514 ،دروز 533 ،بروتستانت و 4906أقليات.

ويكون املجموع بذلك كالتايل 37731 :حممديون  39659مسيحيون.
وعىل هذا املنوال زاد املسلمون يف لبنان يف باقي املناطق بسبب إحتواء
املناطق اجلغرافية التي ضمت إىل لبنان أعداد ًا كبرية من املسلمني زادت عددهم

العام يف البالد.

وإذا قارنا اإلحصاءات السكانية التي حصلنا عليها سابق ًا والتي تعكس

الواقع السكاين للمترصفية يف جبل لبنان مع اإلحصاء الذي أجراه الفرنسيون

للسكان عام  1921نالحظ أن سكان املناطق امللحقة كانوا يبلغون 320213

نسمة يتوزعون عىل الطوائف التالية:

 106213من الس ّنة 85049 ،من الشيعة 43091 ،من املوارنة40720 ،

من األرثوذكس 25994 ،من الكاثوليك 9552 ،من الدروز 2421 ،من
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الربوتستانت 7678 ،من األقليات ،وقد قدّ ر الفرنسيون سكان لبنان الكبري
بحوايل  710562نسمة منهم  579779مقي ًام و 130784مهاجر ًا ويف ذلك
نالحظ أن التغري يف عدد سكان لبنان نسبة للطوائف أصبح كالتايل:

نسبة التوزيع السكاين للمسيحيني قبل وبعد إعالن دولة لبنان الكبري:
موارنة

املترصفية

زيادة بعد املترصفية

املجموع

روم أرثوذكس روم كاثوليك بروتستانت جمموع عام

242308

52356

31936

28150

329415

285399

93067

41488

5236

441641

43091

40720

2421

9552

112226

نسبة التوزيع السكاين للمحمديني قبل وبعد إعالن دولة لبنان الكبري:
املترصفية

سنة

زيادة بعد املترصفية

املجموع

14529

106213
120742

شيعة

جمموع عام

دروز

23413

47290

85232

108462

56842

286046

85049

200814

9552

أما اإلحصاء الذي جرى عام  1925فقد أكد التايل بالنسبة إىل األعداد

املسيحية واإلسالمية يف لبنان حيث بلغت هذه النسب:
				
مسيحيون
الطائفة

العدد

ارثوذكس

69539

بروتستانت

3986

املجموع

325055

موارنة

كاثوليك
ارمن

مسلمون
الطائفة

العدد

سنة

122678

178257

شيعة

40414

دروز

32859

املجموع

101737
38940

263355
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وبذلك يكون الفرنسيون قد حققوا تواز ًنا طائف ًيا يف دولة لبنان الكبري بعد
اخللل الواضح الذي كان سائدً ا أيام املترصفية.

فتن وحتديات:
واجه لبنان خالل األعوام املاضية عدة فتن وكان أبرزها أزمة حرب
السنتني التي بدأت واقعي ًا عام  1969عشية توقيع اتفاق القاهرة املشؤوم،
ومع بدء حرب السنتني يف  13نيسان من عام  ،1975واجه اللبنانيون عمو ًما
خصوصا حرو ًبا كبرية اتّسمت بالعنف ،وأدت إىل هجرات متتالية
واملسيحيون
ً
كان أبرزها يف أعوام  ،1981 ،1980 ،1978 ،1976و ،1982واشتدت أثناء
وبعيد حرب اجلبل يف العام  ،1983وبلغت أوجها مع فتح السفارات األجنبية
ألبواهبا خالل عامي  1988و 1989أثناء حريب التحرير واإللغاء وما عرف يف
كندا ب  ،Le Programme Libanaisحيث سمح ألية عائلة لبنانية ومسيحية
خاصة باحلصول عىل هجرة إىل كندا إذا كان لدهيا قريب من الدرجة الثالثة لديه
إقامة يف كندا ،وقد قدرت املراجع اللبنانية ودائرة اهلجرة الكندية أعداد املهاجرين
بحوايل  200ألف مهاجر لبناين معظمهم من املسيحيني.
أتطرق إىل الدول األخرى كالواليات املتحدة األمريكية وأسرتاليا
لن
ّ
مريرا،
والدول األوروبية ،إنّام أكتفي بالقول بأن واقع تلك الفرتة مل يكن فقط ً
وإنام شديد املرارة.
يناقش اللبنانيون والسياسيون أرقام ونسب الطوائف اللبنانية ،وتسعى كل
طائفة اىل ابراز أعدادها والتسلح بأرقام توحي بالتفوق العددي ،حجة للتفوق
السيايس ،ماذا تقول لوائح الشطب لألعوام األخرية املاضية؟

لوائح الشطب باملقارنة:
بنظرة حتليلية للوائح الشطب اللبنانية وخالل األعوام القليلة املنرصمة،
تراجعا يف أعداد املسيحيني .فاملقارنة بني األعداد الواردة عىل القوائم احلديثة
نجد
ً
الصادرة عام  2010وتلك الصادرة عام  2014تظهر التايل:
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أظهر املسيحيون يف قضاء البرتون وهو قضاء غالبية املسجلني فيه من
املسيحيني ميزان ًا سلبي ًا بلغ  ،253حيث بلغ عدد املسيحيني املسجلني يف القضاء

عام  ،53764 :2010بينام بلغ عددهم  53511عام  ،2014أما املسلمون الذين
بلغ عددهم  4281عام  2010ارتفع اىل  4569عام  ،2014بفارق إجيايب قدره
 .288وبذلك يكون املسيحيون قد سجلوا تراجع ًا قدره  %0.47بينام سجل
املسلمون زيادة قدرها .%6.73

أما املفارقات الصارخة يف املقارنة بني الطوائف يف لوائح الشطب ،فكانت

يف أقضية حمددة ذات بعد مسيحي رصف .ففي قضاء برشي ،ومع قلة أعداد
املسلمني يف القضاء البالغة  104عام  ،2010فقد بلغوا  126عام  ،2014بنسبة

زيادة بلغت  ،%21.15قابلتهم نسبة زيادة قدرها  %2.80بني املسيحيني.

كذلك يف قضاء بعبدا حيث بلغت نسبة الزيادة لدى املسيحيني  %1.77قابلتها

 %6.55لدى املسلمني .هذا ناهيك عن بريوت األوىل حيث بلغ عدد املسيحيني
املسجلني يف لوائح الشطب  82366عام  ،2010بينام بلغ عددهم  81692عام

 2014برتاجع قدره  ،%0.82وقد بلغ عدد الناخبني املسلمني يف الدائرة 8922

عام  2010بينام بلغوا  9484عام  ،2014أي بزيادة نسبتها  ،%6.30ويكون
بذلك تناقص عدد املسيحيني  674وزاد عدد املسلمني  562وذلك بالرغم من
قلة عدد املسلمني يف الدائرة مقارنة مع عدد املسيحيني .الوضع يف بريوت الثالثة

شبيه باألوىل بنقص  %3.12للمسيحيني وزيادة  %7.92للمحمديني.

أما يف جبيل فزيادة عدد الناخبني املسيحيني بلغت  %2.27بينام بلغت

الزيادة لدى املسلمني  .%9.01وتراجعت يف حاصبيا أعداد الناخبني املسيحيني

بنسبة  %5،34حيث بلغوا  7578عام  2010وأصبحوا  7173عام  ،2014أما

املحمديون فزادوا  %7.61أي بزيادة قدرها  .2677يف قرى صيدا ،بلغت نسبة

زيادة الناخبني املسيحيني  %3.99بينام بلغت الزيادة املسلمة  .%10.86والنسب
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األكثر أمهية كانت يف كرسوان حيث بلغت نسبة الزيادة لدى الطوائف املسيحية

 ،%1.95بينام بلغت الزيادة لدى الطوائف املسلمة يف القضاء .%8.93

إشارة إىل أن مجيع األرقام التي ذكرت ليست نتيجة دراسات أو أرقام

خاصة ،إنام هي أرقام جرى استخراجها من خالل حتليل وإعادة احتساب لوائح
الشطب الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية.

رقم مهم:

أظهرت املقارنة للسنوات  2010و 2014يف ما خص األرقام الواردة

يف لوائح الشطب بأن الزيادة لدى الناخبني املسيحيني بلغت  23438أي بنسبة

 ،%1.84قابلتها خالل الفرتة نفسها زيادة بلغت  181564لدى الطوائف
املسلمة أي بنسبة  ،%9.1مما يعني أن الزيادة املسلمة يف األعداد املسجلة أقلها

هي  4،6أضعاف الزيادة لدى الطوائف املسيحية.

مرسوم التجنيس الشهري يف :1994

كان ملرسوم التجنيس يف لبنان الذي أقر عام  1994األثر األكرب عىل

املسيحيني ونسبهم يف البالد ،فبعد جتنيس مئات اآلالف من األشخاص ،كان

ال بد من وقوع نتائج سلبية ،فحتى عام  ،1994كان امليزان الطائفي يف البالد

بالرغم من اهلجرات الكثيفة التي رضبت املسيحيني وبخاصة خالل األعوام
 1989 ،1983و ،1990يعترب متوازن ًا ومقبو ً
ال ،وكان باإلمكان القول أن
امليزان السلبي بالنسبة للمسيحيني ممكن إصالحه أو عىل األقل حتسينه عىل

املدى الطويل ،وكانت النسب قريبة من  %45للمسيحيني و %55للمحمديني.

ولكن مع جتنيس ما يزيد عن  400000مواطن عام  ،1994وهذا ما يشاع،
غالبيتهم املطلقة من املسلمني فضلاً عن فروعهم من دون سقف ،أدى ذلك إىل
اختالل امليزان.
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بلغ عدد سكان لبنان املسجلني عام  1996بحسب تقديرات وزارة

الشؤون االجتامعية ما يقارب  3600000لبناين ،واذا اقتطعنا العدد البالغ
 400000جمنس من هذا الرقم ،وبغض النظر عن الزيادات السكانية الطبيعية،
يكون عدد سكان لبنان  3200000 =400000 – 3600000وبذلك
تكون الزيادة السكانية  %12.5من جممل السكان ،واذا احتسبنا أن الزيادة
من الطوائف املسلمة أتت حوايل  350000من أصل  400000تكون بذلك
نسبة زيادة الطوائف املسلمة حوايل  ،%10.93وهذا وحده كفيل بنقل التوازن
السكاين والطائفي من مكان إىل آخر .وبذلك وعىل هذا األساس ،يمكن القول
أن مرسوم جتنيس عام  1994هو جريمة حقيقية بحق لبنان ،والعيش املشرتك
فيه والطائفية السياسية ،والتوازن السيايس واالجتامعي فيه ،والتوزيع الربملاين،
هذا ناهيك ،ولسنا هنا يف وارد الدخول يف بازار قوانني االنتخاب ،عن أن ضخ
 20نائب ًا اضافي ًا يف مناطق ذات ثقل مسلم بحسب اتفاق الطائف ،ترافق مع زيادة
 350000مقرتع مسلم أدى اىل خلل متثييل واضح داخل الربملان اللبناين.

اهلجرة الداخلية باجتاه املناطق املسيحية:

مبارشة وخالل سنوات ما بعد احلرب وبد ًءا من العام  ،1994بدأ النزوح
السكاين اللبناين وخاصة من قبل الطوائف املسلمة باجتاه املناطق املسيحية.

فمناطق عكار ،الكورة ،زغرتا ،زحلة ،بعبدا ،عاليه ،صيدا ،املتن وبريوت
بدأت تشهد عملية نزوح سكاين من املناطق اإلسالمية باجتاه املناطق املسيحية.
يمكن اعتبار أقضية زحلة ،عاليه ،صيدا واملتن من املناطق التي تواجه
توسعا اسالم ًيا .أما أقضية بعبدا والكورة ،فهي يف مواجهة حقيقية مع بقائها عىل
ً
هويتها املسيحية أو إمكانية أن تتحول إىل مناطق ذات أغلبية إسالمية إذا مل يتم
اختاذ إجراءات حقيقية ،أما بالنسبة للكورة ،يمكننا انطالق ًا من دراسات جدية
أجريت ،اعتبار أن املنطقة ذاهبة إىل تغيري يف هويتها ويف شكلها الديمغرايف خالل
السنوات اخلمسة عرشة املقبلة.
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اهلجرة اخلارجية

إن واقع اهلجرة يف لبنان منذ بداية احلرب اللبنانية كان له وقع ًا سلبي ًا جتاه
مجيع الطوائف وحتديدً ا منذ أن هاجر لبنان  272510شخص ًا بني عامي 1975
و ،1977و 233906شخص ًا بني عامي  1978و ،1984و 385000شخص ًا
بني عامي  1985و ،1990و 10000شخص ًا عام  ،1991و 466019شخص
بني عامي  1992و ،2007و 200000شخص بني عامي  2008و .2011بينت
األرقام املجمعة ما بني العامني  1975و 1984هجرة ملا يقارب  506416شخص
بلغ عدد املسيحيني منهم  395004شخص ،أما بني عامي  1985و 1990فقد
بلغ عدد املهاجرين  385000نسبة املسيحيني منهم  ،%17أما نسبة املسلمني فقد
بلغت  .%83وما بني العامني  1992و 2007فقد بلغ عدد املهاجرين 466019
شخص ًا  %39.40منهم من املسيحيني و %60.60من املسلمني ،أما بني 2008
و 2011فقد بلغ عدد املهاجرين  200000شخص  %41منهم من املسيحيني
و %59من املسلمني ،وباملحصلة فقد بلغ عدد املهاجرين ما بني األعوام 1975
و 1567435 2011شخص %46.43 ،منهم من املسيحيني و %53.57من
املسلمني ،أما هذه األرقام فلم تؤكدها املراجع الرسمية.
عدد املهاجرين
272510
233906
385000
10000

بني  1975و1977
بني  1978و1984
عام 1991

466019
506416

بني  1975و1984

بني  2008و2011

385000

بني  1985و1990

200000

بني  2008و2011

466019

مسيحي

بني  1985و1990
بني  1992و2007

200000

عدد املسيحيني نسبة املسيحيني نسبة املسلمني

395004

بني  1992و2007

%17

%39،40
%41

%83

%60،60
%59
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قامت رشكتنا خالل األعوام الفائتة وعىل عدة موجات بعملية مسح وتعداد
للمناطق اللبنانية املختلفة .مل ِ
تأت نتائج املسوحات امليدانية التي تم احلصول عىل
نتائجها بطريقة «االسقاط»

extrapolation

 byومل تبني هذه النتائج أن أعداد

املسيحيني يف وضعية خطرية كام يعمد البعض إىل التسويق ،وسأكتفي هنا ألقول

إن املسح األخري بينّ أن أعداد املسيحيني يف لبنان بلغ نسبة قدرها حوايل  %35من
املجموع العام للسكان.
وسأختم هنا بإيراد الواقع العام للتوزّ ع الديموغرايف يف منطقة بريوت

اإلدارية وهي منطقة ذات ثقل اسالمي بشكل عام ،وذلك بحسب أرقام القاطنني

للعام  ،2011بحسب مسح أجرته رشكة ستاتيستيكس ليبانون والذي اعتمد
عىل الدخول إىل حوايل  %65من الوحدات السكنية يف بريوت.
سنة

%45،25

شيعة

%15،92

دروز

%4،38

مسلم

%0،46

ماروين

%13،92

أورثوذكس

%8،42

أرمن

%1،75

كاثوليك

%3،83

أقليات

%1،04

مسيحيون

%0،08

رفض التحديد

%4،96

مسلمون

%66،17

مسيحيون

%28،87

رفضوا اإلفصاح

%4،96

األستاذ ربيع أسعد اهلرب
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كملة سعادة املدير

األستاذ بشارة موريس قرقفي
 رئيس جلنة الطوارئ يف الرابطة املارونية -الموضوع :الحركة العقارية :اإليجابيات والسلبيات

أصحــاب السيادة؛ رئيس الرابطـة املارونيــة؛
أصحاب املقامـات؛ أهيـا احلضور الكريم؛
ال بدّ يل بادئ ذي بدء ،من تقديم وافر الشكر عىل ترتيب هذا اللقاء،
وإيالئي رشف املسامهة فيه ،آم ً
املرجوة منه.
ينجح وأن حيققَ الغاية
ال أن
َ
ّ

أ ّما بعد؛
إسمحوا يل بأن أقدّ م حلرضتكم نبذة عن أسس القطاع العقاري وبعض
اإلحصاءات واملعلومات املتعلقة باحلركة العقارية ،وبالبيع املكثّف لعقارات
موضوع يثري اهلواجس والذعر ،ويؤسس لتغيري يف
املسيحيني والدروز ،وهو
ٌ
تركيبة الوطن ويف هويته ويؤدي إىل ندم ما بعده ندم وإىل زوال احلضور واإلرث
عزه.
أسسوا هذا الوطن وشادوا ّ
التارخيي ملن ّ
من املعروف أن للثروة العقارية أمهية كربى يف اقتصاديات كل البلدان ،لكنها
الثروة األساسية يف اقتصاد لبنان بدون منازع ،إذا ما قيست ببقية الثروات فيه ،من
صناعية وزراعة وغريها ،وأمهيتها ال ترجع فقط إىل القيمة الذاتية للعقارات ،بل
لرمزيتها وقيمتها املعنوية والوطنية ،وألهنا الثروة املضمونة والثابتة.
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وال نغايل ،إذا قلنا أن النظام العقاري يف لبنان هو من أسلم األنظمة

العقارية املطبقة يف العامل وأفضلها ،ملا يوفره من ثقة وطمأنينة ،ويؤدي إىل تشجيع
االستثامرات والتعامل يف العقارات ،وإىل تداوهلا ،وإىل أن تلعب الثروة العقارية

اهلام يف بناء االقتصاد وتنمية الثروة الوطنية.
َ
دورها ّ

ويزيد من قيمة الثروة العقارية ،مناخ لبنان وطبيعته وبيئته املتنوعة وجو
االنفتاح واحلرية االقتصادية فيه.

نمو ًا يف احلركة العقارية شبه دائم،
هلذه األسباب اجلوهرية ،عرف لبنان ّ
ٍ
مستمر ،وكذلك حركة البناء ،رابط ًا :بعض
بتصاعد
وكانت أسعار العقارات
ّ
اجلداول اإلحصائية حول املوضوع.
فإذا عدنا إىل الوراء ،إىل بداية التسعينات من القرن املايض ،وبعد انتهاء
ُ
نالحظّ ،
أن مسار احلركة العقارية ،كان عىل العموم
احلرب األهلية وحتى اليوم،

يتم بمنحى تصاعدي ،باستثناء بعض الرتاجعات الطفيفة واجلزئية ،أو بعض
ّ
اجلمود يف بعض الفرتات ،ألسباب أمنية أو نتيجة لعوامل سياسية أو اقتصادية،
هذا عىل صعيد اإلجيابيات.

األرض هي أثبت ضامنة للبناين.
أ ّما عىل صعيد السلبيات باملوضوع ،فاملقلق ال بل املخيف جدي ًا يف هذه

احلركة ،هو عدم وجود غايات جتارية أو استثامرية بحتة وبريئة دائمة يف رشاء

مبيتة ومشاريع مشبوهة وأهداف
العقارات لدى جهات معينة ،بل وجود ّنيات ّ
غري خافية عىل أحدُ ،يضاف إليها تعدّ يات واسعة عىل أمالك املسيحيني وعىل

أمالك أوقافهم يف بعض املناطق.

أهيا السادة؛
إذا كانت ملكية األرض من حق كل لبناين ،ولكل لبناين احلق يف بيع
أرضه ملن يشاء ،فالواجب الوطني ،يفرض عدم التفريط ،بميثاق العيش
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يتجزأ ،من
املشرتك ،وهبوية الوطن ،ألن احلفاظ عىل هوية األرض ،هو جزء ال
ّ

احلفاظ عىل هوية الوطنّ ،
ألن امللكية العقارية كانت وال تزال هي األساس يف
نظامنا القانوين واالقتصادي؛

وعىل مدى التاريخ اللبناين ،كان كبار املسؤولني يعينون أو ينتخبون من

املالكنيّ ،
ألن من ال يملك ال حيكم ،كام يقول كل من ميشال شيحا وكامل جنبالط
وغريمها من الكبار.

ونحن نعرف ّ
بأن من ال يملك يف قريته أو مدينته ،ال يستطيع مبدئي ًا أن

منه أن يدافع عن
يكون عىل رأس السلطات املحلية فيها .ومن ال يملك ال ُينتظر ُ
مسقط رأسه أو وطنه عند امللماّ ت.
أ ّما أباؤنا وأجدادنا ،فقد كانوا حيلفون أو ُيقسمون بأرزاقهم كام بأوالدهم،

ويقولون الرزق عوض الروح.

يتعرض فيه اللبناين وخاص ًة املسيحي،
لكن مع األسف الشديد ،جاء ٌ
زمن ّ

إلغراءات وضغوط خمتلفة وألساليب تشبه األساليب اإلرسائيلية البغيضة يف

رشاء أراضيه ،حتى أضحى الوجود يف خطر وعندما تبيع أية جمموعة أرضها،
تفقد وجودها ال سمح اهلل وتصبح غريبة مهمشة يف وطنها ومتيس ،معزولة كئيبة،

سواء يف وطنها األم أم يف املهاجر.

املغرد
مكرم ًا ،ويف غري وطنهُ ،يميس كالعصفور ّ
فاإلنسان يكون يف وطنه ّ
يف غري عشّ ه؛ كام كان إبراهيم عليه السالم غريب ًا يف قرية أربع وهي حربون يف

أرض كنعان ،وماتت زوجته ساره كام جاء يف سفر التكوين ،وراح يندهبا ويبكيها
ونزيل عندكم ،أعطوين َ
ٌ
ملك ق ٍ
ألدفن ميتي من
رب
غريب
ويقول ل َبني حس :أنا
َ
ٌ
أمامي ...إلخ.

هذا كان عىل أيام إبراهيم ومل يتغيرّ حتى اليوم.
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أهيا السادة ،أهيا اللبنانيون؛
وجودي بامتياز ،وعلينا الوعي ملا يصيبنا وهيدد مستقبلنا .وأن
املوضوع
ّ
َ
ونتحر َك ونواج َه الطامعني بأرضنا املقدسة املجبولة بتضحيات آبائنا
نستيقظ
ّ

ألن ّ
وأجدادنا وبرصخات أمهاتناّ ،
كل ش ٍ
رب منها أغىل من أموال الغربة وقساوهتا،
وألن علينا أن نحسن تنميتها واستثامرها َ
ّ
بدل أن نبيعها ،لكي يبقى لبنان الذي

العز واالزدهار.
نعرف ،ولكي تعود أيام ّ

يتفهم اللبنانيون ،هواجس بعضهم ،وأن حيافظوا عىل بعضهم
وجيب أن ّ

البعض ،وعىل القيادات واملسؤولني الزمنيني والروحيني والفاعليات كافة ،لعب
دور التوعية أيض ًا ودعم كل املساعي واملبادرات العملية للحفاظ عىل أرايض
وأكرر كل اللبنانيني.
اللبنانيني كل اللبنانيني ّ

وعىل املسيحي خاص ًة ،أن يقتنع ّ
بأن دوره هو احلفاظ عىل ملكيته التي هي

كرامته وشعوره باالنتامء إىل بلده ،وأن يشجع أبناء الطوائف األخرى أن حيذوا

يستمر االستهتار والالمباالة الرسمية وغري الرسمية هبذا
حذو ُه ،وجيب أن ال
ّ

املوضوع اخلطري.

فمن يطلع عىل حجم القضية ،يتأكد من حجم اخلطر عىل الكيان واهلوية.
ُ
ٌ
مطلوبة ،اليوم قبل الغدّ  ،وقبل البكاء ورصير األسنان.
فاحللول اجلد ّية

اجليد وكذلك بعض أمالك
فمعظم أمالك املسيحيني اخلصبة والصاحلة لالستثامر ّ
ُ
أمر
الدروزُ ،تباع وتنقل للغري ،و ُيتعدّ ى عليها،
واملسلسل ال يزال مستمر ًا .وهو ٌ

مرفوض ومشكو منه من رشكائنا الرشفاء يف الوطن.

فاملعاجلة جيب أن تبدأ فور ًا ،قبل خسارة الباقي من هذه األمالك وانتقاهلا
إىل ٍ
أياد أخرى لبنانية وغري لبنانية ،وقبل تغيري وجه لبنان التارخييّ ،
ألن الدروز
واملسيحيني هم النواة األساسية للكيان اللبناين .فالدروز باعوا َ
بعض أمالكهم يف
ري من أمالكهم
مناطق اجلنوب ومنها
ٌ
مساحات كبرية ،لكن املسيحيني باعوا الكث َ
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يف قرى أقضية جزين وصيدا والزهراين وباقي اجلنوب ،يف بكاسني ،مشموشة،
احلمصية ،القطراين ،عاريه ،جبل طورا ،كفرجره ،قيتويل ،برسي ،جنسنايا،

أنان ،املجيدل ،املحاربية ،عني املري ،مراح احلباس ،لبعا ،روم ،عازور ،صباح،
حيطوره ،كرخا ،سهل اجلرمق ،جرس الدالفة ،منطقة األمحدية ،الدردارة قرب

اخليام ،منطقة الزفاتة يف اجلرمق ومساحات كبرية بيعت عىل خط كفرحونه ،عني
التينة ،مشغره ومساحات شاسعة يف كفرفالوس ومزرعة برغل التي تربط اجلنوب

بالبقاع .واملسيحيون باعوا معظم أراضيهم الشاسعة يف جمدليون والصاحلية
والقرية وعربا وعني الدلب ومراح احلباس وكرخا ،بقسطا واملية ومية وسهل

صيدا وسهل صور ومنطقة الناقورة التي كانت بأكثريتها هلم .وكبار املالكني من
أهل الدامور يف منطقة الرصفند والعدوسية وغريها باعوا أمالكهم هناك أيض ًا.
غري ّ
ونمور اللتني متلكان مساحات واسعة يف العدوسية قرب
أن عائلتي رسحال ّ
التابلني ،حافظتا عىل أمالكهام هناك حلسن احلظ.

وباملخترص ،املسيحيون باعوا معظم أراضيهم التي تقع يف رشق صيدا بني

هنر األويل وهنر الزهراين ،ومل يبقَ هلم سوى القليل القليل.

ويف منطقة النبطية ،منازل وأرايض املسيحيني أصبحت ضئيلة جد ًا .أما يف

مناطق مرجعيون والقليعة وإبل السقي وكوكبا ،فأمالك املسيحيني فيها ما زالت
حمفوظة نسبي ًا وحلسن احلظ أيض ًا.
يف جبل لبنان ،شاطئ جبل لبنان من اجلنوب إىل بريوت ،أمالك املسيحيني،

بيع منها الكثري الكثري؛ فمن الرميلة إىل اجلية إىل السعديات ،الدبية ،الدامور
َ
فالناعمة وصو ً
ال إىل الضاحية اجلنوبية وصعود ًا إىل املناطق اجلبلية انتقلت
عقارات كثرية ومساحات كبرية إىل الغري.

يف قضاء بعبدا ،نسبة مت ّلك األجانب فيه قاربت الـ  %3من مساحته ،وهوية

ساحله القديمة تكاد ختتفي.
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يف قضاء املتن الشاميل ،الكثري من أمالك املسيحيني فيه انتقلت إىل ٍ
أياد أخرى
لبنانية وغري لبنانية وتكونت فيه مربعات غريبة عنه.
يف قضاء كرسوان ،مل يبقَ ألهله األصليني إ ّ
ال القليل من مناطق فقرا وعيون
السيامن ،واألجانب متلكوا فيه الكثري من العقارات واملنازل.

يف قضاء جبيل ،هجمة األجانب عليه قليلة نسبي ًا لكن التعديات عىل أمالك
املسيحيني فيه السيام األوقاف كثرية.

يف حمافظتي لبنان الشاميل وعكار ،يمكن القول بأن أمالك املسيحيني فيهام مل
تشهد نسبة بيع كبرية باستثناء بيوعات كثرية يف ساحيل الكورة وزغرتا.
يف حمافظتي البقاع وبعلبك اهلرمل ،املسيحيون باعوا مساحات واسعة
األخص شتورة ،تعنايل ،عانا ،تل ذنوب،
شاسعة يف خمتلف املناطق وعىل
ّ
دورس ،حوش بردى ،حدث بعلبك ،تربل ،رياق ،مشغرة ،عني التينة ،املرج،
رسعني ،الفاكهة ،الطيبة ،حوش حاال وأبلح...
أهيا السادة؛
نأمل أن يضع املؤمتر األول – أريض هو ّيتي ،إصبعه عىل هذا اجلرح الوطني
الكبري ،ويساعد يف وصف الدواء أو األدوية الشافية له؛ ومن املسؤولني ،اجرتاح
احللول املناسبة قبل فوات األوان؛ ونأمل من اللبنانيني كافة ،التجذر بأرضهم،
والتنوع يف قراهم ويف وطنهم.
وعدم التفريط هبا ،حفاظ ًا عىل عيشهم املشرتك،
ّ

ونطلب من املسيحيني خاص ًة ،الوعي واليقظة ووقف النق ،وأن يتذكروا
نبي اهلل ابراهيم ،وأن ال يبيعوا أرضهم حتى ال خيرسوا وجو َدهمّ ،
ألن
جتربة ّ
املسؤولية تقع عىل من يبيع أرضه ،ألي سبب ويتخىل عن انتامئه ،ال عىل من
يشرتهيا بامله.
وشكر ًا

سعادة املدير
األستاذ بشارة موريس قرقفي
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كملة سعادة النائب

نعمة اهلل فارس أبي نصر
الموضوع :الواقع الديموغرافي وتملك األجانب

حرضة ممثل غبطة أبينا البطريرك مار بشاره بطرس الراعي كليّ الطوبى سيادة

املطران أنطوان نبيل العنداري جزيل اإلحرتام،

حرضة رئيس الرابطة املارونية النقيب سمري أيب اللمع املحرتم،

أصحاب املعايل الوزراء والسعادة النواب واملدراء ،والسيادة املطارنة ،رؤساء

البلديات املحرتمني،

احلضور الكرام،

بداي ًة أهنىء الرابطة املارونية عىل هذا اللقاء الذي يتمحور حول مواضيع
وطنية آم ً
ال أن يتكرر يف لقاءات أخرى.
«أريض هويتي»،

ّ
إن العنرص احلاسم واألهم يف تكوين اهلوية الوطنية ،هو ارتباطها
ً
ارتباطا وثي ًقا ،باإلضافة إىل عدّ ة عنارص كاللغة ،والتاريخ واإلنتامء
باألرض
واحلضارة والثقافة والرتاث والتقاليد واألهداف املشرتكة وإرادة العيش

املشرتك ،إلخ ...وأهم هذه العنارص أرض اآلباء واألجداد املجبولة بعرق

جبينهم ودماء شهدائهم.
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هكذا تكون اهلوية الوطنية ،ليست سلعة للبيع واملضاربة ،فهي قائمة بذاهتا،
و ُتعبرّ عن الواقع الراهن للشعب بوصفه وحد ًة أو جمموع ًة كامل ًة.
ال وطن بدون أرض ،وال أوطان باإلعارة أو اإلجارة أو باإلستثامر.

لذلك ّ
حظر الدستور اللبناين ضمنًا يف مادته الثانية من التخيل عن أرايض
نص عىل أنّه «ال جيوز التخيل عن أحد أقسام
الوطن لصالح غري اللبنانيني حيث ّ
االرايض اللبنانية أو التنازل عنه»؛
وحصرَ ها به تطبي ًقا
كام كفل يف مادته اخلامسة عرشة حقّ املَلكية لِ ّلبناين َ
ملبدأ السيادة.

واألسباب املوجبة لعدم بيع أرض الوطن من غري اللبنانيني كثرية نذكر
منها عىل سبيل املثال:
الكثافة السكانية املرتفعة التي هي مـن أعىل النسب فـي العامل ،وصغـر
مساحته ،وطبيعة أرضه ،فاملساحة الصاحلة لإلستثامر العقاري والزراعي
والصناعي والسياحي ال تتعدّ ى  5000كلم ،2بحيث ّ
أن إيراداهتا ال تفي حاجة
أبنائه ،األمر الذي جعل من لبنان عرب تارخيه بلد هجرة وليس بلد جلؤ؛
ّ
يكاد ُيفرغ الوطن من سكانه األصليني
إن تفاقم هجرة أبنائه اليوم،
ُ
ّ
ليحل حم ّلهم الوافدون النازحون ،بمئات اآلالف ال بل باملاليني أمام
أعينُ املسؤولني وال حسيب أو رقيب؟! ال بل بموافقة البعض منهم رغم
واملتكررة التي أطلقناها يف حينه ،علماً ّ
أن هذا الواقع قد
التحذيرات املسبقة
ّ
هيدّ د الدولة يف صميم كياهنا.
ويأيت بيع االرض من غري اللبنانيني ليزيد املوضوع تعقيدً ا ،بحيث ّ
أن
املسيحيني يعتربون أهنم مستهدفون يف مناطقهم ووطنهم ،علماً ّ
أن أكثرية
الذين يبيعون أراضيهم هم مسيحيون ،أ ّما املشرتون فهم بأكثريتهم من العرب
املسلمني ،األمر الذي أدخل املسألة يف اإلطار الطائفي السيايس ،يف حني َيلزَ م
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َ
املسلمون الصمت إزاء هذا املوضوع ،وال يعبرّ ون عن أ ّية هواجس أو
الزعامء
ُ
خماوف جتاهه؟!
لذلك وعم ً
ال بنص الدستور اللبناين يكون اخليار األول واألفضل هو منع
ٍ
آلجال حمدّ دة طويلة األمد أم قصرية،
البيع من األجانب ،واستبداله بعقود استثامر
أي اإلجارة الطويلة،

وإىل حني الوصول إىل حتقيق هذا املبدأ ،املعمول به يف كثري من الدول،
والتقيد هبا خالل
علينا إجياد السبل املالئمة لتسوية األوضاع القائمة حال ًيا،
ّ
هذه الفرتة اإلنتقالية التي قد تطول ،وذلك من خالل معايري وضوابط تحَ ُ دّ من
هسترييا بيع األرض من غري اللبنانيني واملضاربة هبا.

فاعتامد مبدأ اإلجارة الطويلة أو املتوسطة ُرفض يف جلنة اإلدارة
والعدل النيابية،
أمر معيبّ ،
ألن مبدأ املعاملة باملثل
كذلك ُرفض مبدأ املعاملة باملثل ،وهذا ٌ

هو من أبسط قواعد التعامل بني الدول ،وسنطلب إعادة طرحه جمد ًدا ،ونأمل من
وحتمل مسؤولياهتم.
الزمالء أعضاء اللجنة احلضور ّ

لقد أثبتت كل اإلحصاءات التي أجريت منذ العام  1969حتى تارخيه
ّ
أن البيوعات التي حصلت من األجانب تقع يف مناطق مسيحية وأحيا ًنا درزية:
اجلية،
زحلة ،جزين ،رشق صيدا ،يف جبل لبنان ،بعبدا ،عاليه ،صوفر ،الدامورّ ،

املتن ،كرسوان ،جبيل ،إلخ ...باإلضافة إىل العاصمة بريوت.

إن النظرية الداعمة لقانون متلك األجانب احلايل ،مبنية عىل ّ
ّ
أن لبنان بلد

وخصوصا عىل دول اخلليج ،اقتصاده
سياحي بامتياز ،منفتح عىل العامل العريب
ً

بحاجة ماسة جللب الرساميل األجنبية واإلستثامرات اخلارجية ،وهو بحاجة إىل
إحياء مواسم السياحة واإلصطياف وبالتايل من الرضوري تسهيل التملك لغري
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اللبنانيني من أجل تنفيذ خمتلف املشاريع اإلقتصادية املطلوبة منهم سواء كانت

سياحية أم صناعية أم جتارية .وعليه يقتيض اإلبقاء عىل القانون احلايل مع بعض
التعديالت والضوابط.

ولكن مهام يكن من أمر ،سواء اعتمد مبدأ جواز التملك لألجانب أم ال،
ٍ
ّ
آلجال حمدّ دة حيافظ عىل ملكية األرض وينسجم مع
فإن استبداله بعقود استثامر

أحكام الدستور ويلبي املطلوب ،وبام ّ
أن ذلك غري متاح يف الوقت احلارض فال بدّ
من إقرار وتطبيق معايري وضوابط صارمة حتول دون التوطني ّأو ً
ال وكذلك احلدّ
من هسترييا بيع األرض.

الضوابط املقرتحة التي حتدّ من فوىض بيع األرض من غري اللبنانيني

نذكر منها:

 - 1جلهة متلك الفلسطينيني:

نصت الفقرة الثانية من املادة األوىل من قانون  ،2001عىل أنّه ال جيوز
ّ

متلك أي حقّ عيني من أي نوع كان ألي شخص ال حيمل جنسية صادرة عن
دولة معرتف هبا أو ألي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور

جلهة رفض التوطني.

بتاريخ  2001/4/19تقدّ م عرش نواب بمراجعة طعن أمام املجلس

الدستوري طالبني إبطال الفقرة الثانية من املادة األوىل من قانون 2001/296
املتع ّلق باكتساب احلقوق العينية العقارية يف لبنان.
ر ّد املجلس الدستوري الطعن بالقرار رقم  2تاريخ .2001/5/10
فعاد النواب أنفسهم ،فتقدموا بتاريخ  2003/10/1باقرتاح قانون يرمي

إىل إعطاء احلق بتملك شقة سكنية ملن ال حيمل جنسية صادرة عن دولة معرتف
هبا وما زال اإلقرتاح قيد النظر.
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واآلن تطرح جلنة احلوار اللبناين الفلسطيني موضوع حقّ متلك الالجئني

الفلسطينيني يف لبنان حتى يتساوى الفلسطينيون مع بقية األجانب جلهة متلك

حقوق عينية يف لبنان بعد أن أصبح للفلسطينيني دولة.

ّ
إن اللبنانيني عندما توافقوا يف دستورهم اجلديد عىل رفض توطني

الفلسطينيني يف بلدهم ،يكونوا قد توافقوا كذلك عىل رفض منحهم حقّ التملك،
حتى ولو اكتسبوا اجلنسية الفلسطينية الصادرة عن دولتهم املعرتف هبا رسم ًيا،
نص الدستور يف مقدّ مته عن أن ال توطني وال تقسيم.
حيث ّ

أن متلكهم العقاري يف لبنان سيكون مدخ ً
ذلك ّ
ال لتوطينهم ،نظر ًا لتامدي

إقامتهم فيه منذ ما يزيد عن  65عا ًما ،وحجم عددهم الذي يناهز النصف مليون
تم التوافق عليه
نسمة ونسبة
َ
تكاثرهم ،وهو أمر يتعارض مع مبدأ دستوري ّ
رصاح ًة بني اللبنانيني أنفسهم ومع الواقع التي تعيشه البالد ،حيث تفاقمت يف
السنوات األخرية عمليات البيع من الفلسطنيني .وبلغت نسبتها أكثر من %50
من جممل عمليات البيع من األجانب ،حسب إحصاءات ما قبل صدور القانون

 2001/296مثل رشق صيدا وطرابلس ،أضف إىل ذلك صغر مساحة لبنان
وكثافة سكانه املرتفعة جدًّ ا وهجرة أبنائه ...إلخ

 - 2بعض الضوابط املتداولة يف جلنة اإلدارة والعدل:

أ -تأليف جلنة خاصة قوامها مدير عام الشؤون العقارية وأمني السجل

العقاري ورئيس دائرة متلك األجانب وسنطلب أن ينضم إليها رئيس البلدية

حيث يقع العقار املنوي بيعه ضمن نطاقها ،وذلك لدرس طلبات األذنات
بالتملك واملستندات املرفقة هبا إلبداء الرأي.

ب  -حتديد الغاية من التملك؛ لبناء بيت سكن أو مرشوع سياحي أو

صناعي مع دراسة حول اجلدوى اإلقتصادية من املرشوع ،تبدي اللجنة رأهيا
ويعرض عىل جملس الوزراء ورأهيا غري ملزم ملجلس الوزراء ،فيصدر مرسوم
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بالقبول أو قرار بالرفض وسنطلب إخضاع كل العقارات املطلوب بيعها إىل
إذن مسبق حتى ولو كانت مساحتها دون  3000م .2وسنطلب وضع سقف

للمساحات التي حيقّ للرشكات واألفراد متلكها.

تم
ج  -وجوب أن يلتزم الشاري بتنفيذ املرشوع أو الغاية التي من أجلها ّ
ملرة
التملك خالل مهلة أقصاها مخس سنوات قابلة للتجديد بموجب مرسوم ّ
واحدة بنا ًء لطلب صاحب العالقة.

د  -إذا انقضت املهل األصلية واإلضافية دون إنجاز البناء أو املرشوع أو
تم الرتخيص ،يسقط الرتخيص حكماً ولوزارة املالية حقّ بيع
الغاية التي من أجلها ّ
العقار باملزاد العلني عىل نفقة ومسؤولية املخالف فيعاد له كامل الثمن األسايس

والباقي يعود للخزينة تطبي ًقا للامدة  11من قانون  ،2001وذلك بعد أن ترسي
يتم البيع.
بح ّقه غرامة إكراهية قدرها  % 2أو  % 3من قيمة العقار سنو ًيا ريثام ّ

هـ  -ال جيوز التملك ضمن مناطق احلدود وضمن عمق  6كلم وكذلك

بالقرب من الثكن العسكرية.

و  -ال جيوز أن تتجاوز مساحة ما يتملكه غري اللبنانيني ما نسبته  % 3من

جممل مساحة لبنان عىل أن ال تتعدّ ى نسبة  % 3من جممل مساحة كل قضاء ونسبة
 % 10يف حمافظة بريوت.

عند احتساب نسبة  % 3ال تدخل ضمنها املشاعات واملحميات واملناطق
املص ّنفة أحراج ووديان او تلك التي هي غري قابلة لإلستثامر .علماً أننا مل نو ّفق يف
فرض عدم جتاوز نسبة  % 3من مساحة كل قرية.

ز  -مل نو ّفق حتى تارخيه يف تعديل رسم التسجيل العقاري بحيث يعود كام
كان ساب ًقا أي  %17.5عىل األجنبي بد ً
ال من  % 5.5كام هو حال ًيا عىل أن يعفى
عقارا من أجنبي من دفع رسم التسجيل.
اللبناين الذي يشرتي ً
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ح  -يعاقب كل من يقدّ م إفادة كاذبة أو ترص ًحيا خمال ًفا للحقيقة كام يعترب
ال كل عقد أو عمل جيرى خال ًفا هلذا القانون ّ
باط ً
وحيظر عىل كتاب العدل حترير
عقود بيع أو وكاالت غري قابلة للعزل مع إقرار بقبض الثمن بني أشخاص لبنانيني
وغري لبنانيني تتعلق بعقارات وحقوق عينية إن مل يكن هناك ترخيص مسبق صادر
عن املراجع املختصة.

أقر بعضها من
هذه بعض الضوابط املطروحة يف جلنة االدارة والعدل وقد ّ
أجل احلدّ من هسترييا بيع أرض اآلباء واألجداد املجبولة بدماء الشهداء ،حتى ال
يصبح لبنان وطن برسم البيع؟!
أ ّما بالنسبة للعاصمة بريوت:
جوا ًبا عىل السؤال النيايب الذي سبق وجهناه لدولة رئيس جملس الوزراء
بتاريخ  2012/7/13بواسطة رئاسة جملس النواب واملسجل برقم 2531
أوضح لنا دولته املعلومات التالية استنا ًدا لقيود نظام السجل العقاري املمكنن:
 - 1مساحة األمالك العامة يف بريوت تبلغ  2 735 974م 2وذلك استنا ًدا إىل
مساحة بريوت املعتمدة يف تقرير نسب متلك األجانب والبالغة  17 800 065م.2
 -2مساحة العقارات العائدة للكنائس ،واجلوامع واألوقاف واملدافن يف
بريوت تبلغ  1 108 730م( 2أمالك خاصة) ،وذلك استنا ًدا إىل آلية البحث املرفقة.
 - 3مساحة العقارات العائدة للدولة اللبنانية (أمالك الدولة اخلصوصية) يف
بريوت هي  842 475م.2

كام ُأرفق باجلواب بيانني صادرين عن وزارة املالية ُيظهران إمجايل متلك غري
اللبنانيني يف مجيع األقضية ،األول يعود إىل فرتة ما قبل العام  1969والثاين يعود
للفرتة املمتدة من  1969/1/1ولغاية .2012/6/1
 -4نسبة متلك األجانب من  2001/1/1لغاية  2012/6/1بلغت
 % 6.71أي  1 194 321م 2ونسبة  3.466ما قبل  1969أي ما يوازي 992
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 616م ،2بينام اإلفادة الرسمية الصادرة عن مديرية الشؤون العقارية تفيد ّ
أن
النسبة بتاريخ  2008/12/31بلغت  % 8.025أي  1 428 383م.2
أ ّما فيام يتعلق برشكة سوليدير ،أوضح جواب دولته أنه بموجب املرسوم
رقم  2537تاريخ ُ 1992/7/22أنشأت رشكة عقارية مغ ّفلة لبنانية ش.م.ل.
وهي حسب نظامها األسايس املصدَّ ق مستثناة من أحكام قانون اكتساب غري
اللبنانيني احلقوق العينية العقارية يف لبنان أي أنهّ ا معفاة من الرتخيص لتملك
العقارات ،أي أهنا ال تدخل ضمن نسبة الـ  .% 10سوليدير متثل وحدها % 5.6
زيادة عن نسبة العرشة باملئة.
يف اخلتام وأمام هذا الواقع ،نطرح السؤال التايل:
ٍ
ٍ
هل بني توط ٍ
ٍ
وجتنيس ،وهتج ٍ
متعم ٍد حلقوق أوالدنا
وهجرة،
ري،
ني،
وإمهال ِّ
ٍ
ومفاضلة إنامئ ًيا بني منطقة
وبيع لألرض ،واعتامد سياسي َة متيي ٍز
يف اإلغرتاب،
ٍ
ِ
ِ
الدولة ومراك ِز القرا ِر ،وترك احلدود سائب ًة
إدارات
وأخرى ،وبني مواطن وآخر يف
ٍ
ْ
وحمتل؟ أمام َأ ْعينُ ِ املسؤولني وموافقة البعض منهم؛
طارق
لكل
ري ديمغرافية َ
َهلِ
لبنان وجغرافيته ،عمدً ا؟! ورضب توازنات
ُ
املطلوب تغي ُ
لصالح طائ َف ٍة أو ٍ
فئة ،عىل حساب أخرى
تركيبته اإلجتامعية الفريدة من نوعها،
ِ
وحتديدً ا عىل حساب املسيحيني؟؟! هذا السؤال برسم اإلجابة.
عشتم وعاش لبنان.
سعادة النائب
األستاذ نعمة اهلل فارس أيب نرص
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الجلسة الثانية:
القوانين والمراسيم وتعديالتها ومشاريع القوانين المقترحة

مدير اجللسة

الدكتور فريد حليم الخوري
حرضة صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكيل

الطوبى ،ممث ً
ال بصاحب السيادة املطران أنطوان نبيل العنداري ،السامي االحرتام،
أصحاب املعايل والسعادة والسيادة ،احلارضين منهم أو املمثلني،
أهيا احلفل الكريم،

أن تتحدث يف موضوع قانوين مع ّقد كموضوع القوانني واملراسيم املتعلقة

بتملك األجانب يف لبنان ،أو بيع األرايض بني اللبنانيني ،يف حرضة كبار السياسيني

والقانونيني واالجتامعيني ،هو أمر يف غاية الصعوبة،

وأن تدير جلسة خمصصة هلذا املوضوع يتك ّلم فيها كبارنا الذين أشبعوا
أمر أصعب وأصعب،
املوضوع درس ًا وتدقيق ًا ومتحيص ًا هو ٌ
أما أن تتكلم يف هذا املوضوع وتدير جلسة متخصصة بشأنه يف إطار

مؤمتر «أريض هويتي» ،الذي نظمته الرابطة املارونية برعاية صاحب الغبطة
أمر ُيضفي بحدّ ذاته رهبة ال توصف ،نظر ًا ألمهية هذا املوقع
والنيافة ،هو ٌ
ليس عىل الصعيد املاروين فحسب ،بل عىل الصعيد الوطني ،خاصة وأن
الراعي هلذا االحتفال هو بحدّ ذاته البطريرك الراعي للبنان وإنطاكيه

وسائر املرشق.
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لقد استحوذت القوانني واملراسيم املتعلقة بتملك األجانب يف لبنان

حيز واسع من
من جهة ،وبيع االرايض فيام بني اللبنانيني من جهة أخرى ،عىل ّ

اهتاممات اللبنانيني ،قانونيني كانوا أم سياسيني أم مواطنني عاديني.

ومما ال شك فيه ،أن هنالك مقاربتان هلذا املوضوع ،املقاربة األوىل هي

مقاربة متشددة ،يف حني أن املقاربة الثانية هي متحررة.

ويف هذا االطار ،فإنه ال بد لنا من التمييز بني الوضعني التاليني:

الوضع االول :متلك األجانب لعقارات يف لبنان

عرف الترشيع اللبناين حمطات قانونية متعددة يف موضوع بيع العقارات يف
لبنان إىل األجانب .أحيان ًا ،كان الترشيع متشدد ًا ،وأحيان ًا أخرى كان أكثر حترر ًا،

حيث كان الفارق يتع ّلق يف بعض األوقات باملساحات القصوى ،وأحيان ًا أخرى
يرتبط برسوم التسجيل زياد ًة أو نقصان ًا ،حيث كان القانون حياول باستمرار أن
يأخذ بعني االعتبار بعض األولويات املحددة.

برأينا ،فإن أي مرشوع يمكن العمل عليه جيب أن يأخذ بعني االعتبار

املعطيات األساسية التالية:

ال يمكن النظر اىل األجنبي الذي يريد أن يتملك شقة يف لبنان باملنظار عينه

الذي جيب ان نرى فيه االجنبي عندما يتملك مخسني ألف أو مئة ألف مرت مر ّبع

أرض غري مبنية.

ينبغي أيض ًا التمييز بني األجنبي الراغب بأن يتملك مبارشة أو عرب مسامهته
مع لبنانيني يف رشكة قائمة مركز ًا جتاري ًا أو مصنع ًا قائ ًام أو مستشفى ،وهذه مشاريع

ّ
سيضخ فيها من رساميل ختلق األلوف واأللوف من
يستفيد منها اللبنانيون عرب ما
ٍ
لغايات قد ال تكون نبيلة يف
سيتوخى متلك أرايض شاسعة
فرص العمل وبني من
ّ

كثري من األحيان.
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ال ضيم عىل االطالق يف التفريق بني رسم التسجيل الذي يدفعه األجنبي

والرسم الذي يدفعه اللبناين .إذ هل ُيعقل أن تكون نسبة رسم تسجيل شقة
متواضعة يرغب شاب لبناين بتملكها للسكن نفس نسبة رسم التسجيل عىل
املساحات الشاسعة التي يملكها األجنبي؟

ال بأس أن يستنري القانون اللبناين ببعض القوانني األجنبية املعمول هبا

يف العامل ،فبعضها حل هذه املعضلة عرب منع بيع األرايض اىل االجانب باملطلق
واالستعاضة عن ذلك بتأجري طويل األمد لألجنبي ملدة تسعة وتسعني عام ًا مثل

 ،Leasingتعود بعدها امللكية إىل اجلهة البائعة أو إىل البلدية أو إىل الدولة دون

مرتني :األوىل عند بيع العقارات،
مقابل ،بحيث يكون االقتصاد اللبناين قد استفاد ّ
والثانية عند إعادة هذه العقارات إىل الدولة مبارش ًة أو إىل اجلهة املالكة.

الوضع الثاين :بيع االرايض بني اللبنانيني

يكتسب هذا املوضوع أمهية قصوى خاصة إذا ما أردنا املحافظة عىل

النسيج االجتامعي اللبناين ال سيام عىل استمرارية العيش املشرتك يف الكثري من

البلدات والقرى واملناطق اللبنانية التي يعلم اجلميع كيف أهنا أضحت يف بعض
احلاالت ذات لون واحد بعد أن كانت زاهية باأللوان املتعددة .إن إقرار ترشيع
التنوع
هبذا اخلصوص أضحى أمر ًا هام ًا جد ّا إذا ما أردنا املحافظة عىل ما تب ّقى من ّ

اإلجتامعي يف بلداتنا وقرانا.

إال أنه من البدهيي أنه ال يمكن ألي ترشيع بحدّ ذاته أن ينظم هذا الوضع،

أن مل يقرتن ذلك بقناعة راسخة لدى كل مواطن بأمهية املسؤولية امللقاة عىل عاتقه

من جراء حيازته للعقار.

صحيح أن البيع يف بعض األحيان يكون حاجة ماسة للمواطن يف ظرف

معينّ ،إال أن معاجلة هذا الوضع االستثنائي ممكن عن طريق تأسيس صناديق عقارية
استثامرية متخصصة تتملك هذه العقارات عوض ًا عن أن ُيصار اىل بيعها للغري.
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لكن الضيق أو احلاجة ليس هو الدافع الوحيد للبيع ،بل قد يكون هنالك
أسباب أخرى جتارية ربام ،أو أحيان ًا قانونية كحالة الشيوع بني أبناء العائلة
الواحدة ،أو ربام درجة متواضعة لدى البائع يف احلس الوطني واملسؤولية.

فهل يكون مث ً
ال إعطاء البلديات حقوق شفعة بتملك هذه العقارات أو

إنشاء الصندوق العقاري الذي أرشنا إليه وختصيص عائداته لغايات إستثامرية أو

زراعية ...هو احلل؟

األكيد األكيد إننا بحاجة اىل:

متطورة وحديثة وعلمية وشفافة يف ٍ
آن واحد تشري إىل موقع
ترشيعات
ّ
الداء مبارش ًة باإلسم وليس مواربة.
فتطبق العقوبات عىل املخالفني كام جيب،
دولة متارس سيادهتا بالكاملّ ،

وتنرش املعطيات بشفافية كام جيب ،وتطور ترشيعاهتا كام جيب.

مؤسسات تتوىل رشاء العقارات التي يضطر أهلها للبيع فتقوم ثم بتسويقها

للمتمولني الراغبني يف
بشكل يراعي قواعد وأسس العيش املشرتك ،ويكون
ّ
االستثامر العقاري املجال يف أن ّ
يوظفوا فيها فتعود توظيفاهتم عندها عىل املجتمع
وعليهم باخلري والنفع.

محلة توعية شاملة توقظ اللبناين من سباته ،فيدرك أمهية متلكه العقار إىل
جمرد استثامر.
حد اعتباره رسالة وواجب ًا وليس ّ
أهيا احلفل الكريم،

لن أسرتسل أكثر ،ألننا حمظوظون هذا اليوم يف أن يكون معنا عىل هذا املنرب

تعمقوا يف هذه املواضيع وحمّصوا فيها بكل دقة
ثالثة من كبار القانونيني الذين ّ

وتفصيل ،عنيت هبم :الرئيس موريس خوام ،والرئيس سليم سليامن واملحامي

الدكتور أنطوان سعد.

الدكتور فريد حليم اخلوري
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كملة الرئيس

خوام
موريس يوسف ّ
الموضوع :تملك األجانب وبيع األراضي بين اللبنانيين

 -مرشوع قانون بيع األرايض بني اللبنانيني

 التعديل املقرتح عىل قانون امللكية العقاريةأن حق التملك ليس مطلق ًا ّ
إننا ننطلق من مبدأ عامّ :
ألن معظم احلقوق

متارس ضمن قيود وضوابط هتدف إىل حتقيق املصلحة العامة.

وعىل سبيل املثال ال احلرصّ ،
إن ممارسة حق الشفعة املنصوص عنه يف املواد
 238حتى  254من قانون امللكية العقارية (القرار  3339تاريخ )1930/11/12
تضع ضوابط عىل ممارسة بعض احلقوق ممّا أعطى بعض األشخاص حق األفضلية.
أن حق امللكية هو مادة قانونية وليس دستورية ،وبالتايل ّ
املبدأ العام ّ
فإن
القانون يأيت ليضع القيود والضوابط ملامرسة هذا احلق بام يتالءم مع أحكام
الدستور ،وبام يتالءم مع حاجيات املجتمع.
ومن البدهيي ّ
ربر أي قيد حلق امللكية ،حتى
أن املصلحة العليا يمكنها أن ت ّ
فيام يتعلق باملواطنني أنفسهم.

ّ
إن البلدان التي تضع قيود ًا عىل انتقال امللكية العقارية ليست بقليلة ،فعىل
ينص قانون امللكية العقارية يف سنغافورة عىل أنه ال جيوز متلك أي
سبيل املثالّ ،
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جمموعة إثنية أو دينية أو غريها يف منطقة معينة أو يف أحياء املدن أكثر من نسبة
سمى بـ «قانون الكوتا».
وجودها الديمغرايف فيها وهو ما ُي ّ

نص القانون السوري (تاريخ  )2008/6/17عىل ّ
أن غري السوري
وقد ّ
الذي يملك وحدة سكنية ،ال جيوز أن ينتقل هذا احلق باإلرث إ ّ
ال إىل مواطن

سوري (وذلك خالل سنة واحدة حتت طائلة استمالكه لقاء دفع قيمته املقدّ رة وفق ًا

لقانون االستمالك).

إذ ًا ،نرى أن من واجب املرشّ ع أن يضع حد ًا لبعض الترصفات ولبعض

البيوعات التي من شأهنا أن تؤدي إىل فرز وانحسار جمموعة من اللبنانيني يف

منطقة معينة وانتشار جمموعة أخرى يف مكاهنا؛
لذلك يقتيض تعديل قانون الشفعة.

ونقرتح أن يرسي حق الشفعة عىل العقارات املبنية والعقارات غري املبنية.

كام نقرتح أن ُيعطى احلق بالشفعة إىل املجلس البلدي ،إىل املواطنني الذين
سجلوا قيودهم ضمن البلدة ،وإىل إبن البلدة الذي يملك عقار ًا متامخ ًا للعقار

املشفوع ...إلخ( .كل ذلك طبع ًا ضمن رشوط معينة) .عىل أن يعمد املشرتي ،بعد
تسجيل العقد ،أن ُيعلم الشفعاء بالتسجيل بواسطة الكاتب العدل طبع ًا وبواسطة
النرش يف صحيفتني حمليتني ،وعىل باب البلدية واملختارين.

عمدنا يف هذا املرشوع إىل تعديل بعض أحكام قانون الشفعة ،معتربين ّ
أن
استمرار هذه البيوعات بالشكل التي ّمتت والتي حتصل حالي ًا سيؤدي إىل فقدان

األرض التي متلكها إحدى املجموعتني التي يتألف منها لبنان.

العينية العقارية يف لبنان وفق ًا
إقرتاح قانون اكتساب غري اللبنانيني احلقوق
ّ
لرشوط منصوص عليها يف القانون ،وعىل أن يحُ رص الرتخيص بحق االنتفاع
بأي شكلٍ كان.
فقط ،دون أن يطال الرقبة ّ

ٌ
مبدأ غري قابل للجدلّ :
إن أرايض اجلمهورية اللبنانية للبنانيني.
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ٍ
أي حق عيني
إذ ًاُ ،يمنع أي
شخص كان ،غري لبناين اجلنسية ،من اكتساب ّ
عقاري يف األرايض اللبنانية ،إ ّ
ٍ
ترخيص مسبق ُيعطى بمرسوم
ال بعد احلصول عىل
ُيتخذ يف جملس الوزراء ،بنا ًء عىل اقرتاح وزير املالية.

وعىل وزير املالية أن ال يعرض الرتخيص عىل جملس الوزراء إ ّ
ال بنا ًء عىل موافقة
ِ
قاض (وطبع ًا ال جيوز هلذه اللجنة رفع الرتخيص إىل وزير املالية إ ّ
برئاسة ٍ
ال بعد
جلنة خمتصة
تتثبت من توافر ّ
كل الرشوط املفروضة يف هذا القانون – السيام ثبوت املعاملة باملثل).
أن ّ
جتدر اإلشارة إىل أنه يحُ رص حق غري اللبنانيني باالستثامر يف األماكن املصنفة
لغايات سكنية أو استثامرية بـ  ،%5وال جيوز أن تزيد املساحة املستثمرة عىل
مخسة آالف مرت مربع للفرد وعرشة آالف مرت مربع للمؤسسة أو الرشكة يف مجيع
األرايض اللبنانية.

وجيب أن ُيعلن عن بلوغ نسب متلك غري اللبنانيني بمرسوم ُيتخذ يف جملس
الوزراء بنا ًء عىل اقرتاح وزير املالية باالستناد إىل موافقة اللجنة املختصة املشار
إليها أعاله – و ُينرش هذا املرسوم يف اجلريدة الرسمية كل ثالثة أشهر.

و َيعترب القانون باط ً
ال كل عقد جيري خالف ًا ألحكامه ،ويعاقب من
أقدموا عليه أو تدخلوا فيه أو قاموا بتصديقه أو تسجيله مع علمهم بأمره
(باحلبس والغرامة).

ويف اخلتام ،جتدر اإلشارة إىل ّ
أن عدة دول َمنَعت منع ًا بات ًا األجنبي من اكتساب
أي حق عيني عقاري يف كافة أرايض الدولة (ومنها العراق وسويرسا وإنكلرتا.)...

فالقانون العراقي يسمح لألجنبي برشاء منزل أو مكتب مث ً
ال ،رشط
املعاملة باملثل من قبل قانون األجنبي ،وأن يكون هذا األجنبي مقي ًام يف العراق
منذ سبع سنوات عىل األقل.
وبالنسبة للقانون السويرسيّ ،
فإن هذا القانون ال يسمح لألجنبي بأن
يتملك إ ّ
ال إذا كان هناك «مصلحة مرشوعة» « »un interêt légitimeمث ً
ال ،أنه
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يعود لألجنبي أن يتملك منز ً
ال لسكن عائلته ،وال حيق له أن يشرتي بناية لالستثامر
أو للتجارة.
وبالنتيجة ،أو ّد اإلشارة إىل ّ
أن هناك عدة دراسات من رجال اختصاص
تؤكد عىل ّ
أن مبدأ حرص الرتخيص لألجنبي بحق االنتفاع فقط ،ال يؤثر عىل
اقتصاد البلد وعىل القيمة الرشائية للعقار – األرض هي الثروة احلقيقية.
خوام
الرئيس موريس يوسف ّ
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كملة الرئيس

سليم بطرس سليمان
الموضوع :األرض والدستور

صاحب الغبطة والنيافة
سيدايت ،ساديت

صحيح ّ
أن األرض ال تقع ،ولكنها هتتز حتت أرجلنا ،والدستور اللبناين
معرض للهزات أيض ًا.
الذي ما يزال يتصف بالدستور اجلامد ّ

ّ
إن التحديد البسيط للدستور هو أنّه جممل القواعد القانونية املكتوبة التي
ّ
تنظم اكتساب السلطة وممارستها وانتقاهلا دوري ًا وسلمي ًا.
هبذا التنظيم ترتقي األرض إىل مستوى الدولة ،أو ما يمكن تسميته
املجموعة السياسية املقوننة.
يعترب القانون اإلداري ّ
أن هذه املجموعة هي شخص لتفسري ما تتم ّتع
به من السيادة عىل هذه األرض ،هذه السيادة التي كانت معقودة عىل رأس
واستقرت بني هذه املجموعة
ممثل اهلل عىل األرض ،وتدحرجت من عىل رأسه
ّ
املستق ّلة جتاه املجموعات األخرى ،والتي متارس القمع من دون أي منازع يف
نطاق حمدّ د وحمدود.

لكن الدستور ليس نقطة انطالق فقط ،ليس هو من املايض ويبقى
يف املايض.
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أن تعديله يتط ّلب أصو ً
صحيح ّ
ال مع ّقدة وأكثريات موصوفة ال تتط ّلبها
القوانني العادية .فهو وجد ليدوم ّ
ألن توازنات القوى التي يقوننها ال تنقلب

كل يوم .إنّام عىل الدستور أن يواكب التطورات ويرافق تبدّ ل موازين القوى.

بقوة خاصة ختضع هلا
إنّه القاعدة العليا املستوية عىل رأس اهلرم القانوين ويتم ّتع ّ
السلطات واملواطنون.

الدستور هو مؤسسة معنوية ،أما األرض فهي بطبيعتها مادية ،نضع
رجلينا عليها وتشمل أيض ًا املياه اإلقليمية والقضاء الذي أصبح ملكيته موضوع
جدل قانوين دويل .وتشمل كذلك ما حتت األرض وبخاصة ما حتت املياه وما

فوق األرض .هي جزء من الكرة األرضية ذات حدود متارس يف داخلها الدولة
سيادهتا .هي مساحة عمل السلطات العامة واملواطنني ونطاق صالحياهتم .وهي
مساحة للتالقي واحلوار داخلي ًا وخارجي ًا.
عىل القانون الدستوري أن يعنى عناية خاصة باألرض فهي ليست جمرد

مرسح حيضرّ لعرض مرسحية تقدّ م بقطع النظر عنها.

عىل السلطات أن حتميها ،وأن ّ
تنميها ليعم السالم.
تنظمها وأن ّ

ّ
إن تأثري األرض عىل نشأة الدستور كبري جد ًا ،هي خصبة تغذي اإلنسان

املؤرخ أبن خلدون يف مقدمته ومونتسكيو يف
وتفرز املؤسسات كام حلظ ذلك ّ

روح القوانني.

ّ
إن األرض ليست شيئ ًا يملكه األمري ،وال هي ملك ًا للدولة ،الدولة متارس

سلطتها عىل األشخاص أو عىل األفعال ،أو عىل حاالت حاصلة فوق األرض .كام
ّ
أن األرض ليست جسد ًا للدولة كام هو اجلسد لإلنسان يكرب ويضمحل .األرض
ال تزول .إنّام اجلزء الذي تبسط الدولة سيادهتا عليه قد ينمو أو يضمر.

كام ّ
أن األرض ليست عنرص ًا من عنارص الدولة خالف ًا للنظرية املعهودة

هي موجودة قبل الدولة وستبقى بعد زواهلا .تعاقبت عىل أرضنا دول الفينيقيني،
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واليونان ،والرومان ،والعرب ،والصليبيني ،والعثامنيني ،والفرنسيني ،وغريها

وقبلها واألرض باقية ،إنّام األرض هي رشط ال بد منه لتصبح املجموعة السياسية

دولة .من دون أرض ال دولة كام أنّه من دون ملكية ال حرية.

ّ
إن لألرض أكرب األثر عىل قيام الدولة وعىل تنظيمها القانوين لكي ال أقول

كل األثر.

كتب الشاعر الفرنيس المرتني ّ
«أن لبنان صخرة هتوي يف البحر ،وع ّقب
املسترشق بيار رندو ّ
أن لبنان صخرة هتوي يف البحر .ومن هذه املقدّ مة تنبع

مجيع مؤسساته».

ّ
إن أرض حوض البحر املتوسط ا ّلفت مهد القانون الدستوري ،أتاحت

وسهلت تطوير فكرة التمثيل وما
املدن الفينيقية الصغرية اشرتاك املدنيني بالسلطة ّ

وطوروه ليصبح
عرف بنظام املدينة الذي اقتبسه اليونان ،ومن بعدهم الرومان ّ
صاحل ًا حلكم امرباطورية كبرية .وخري مثال عىل هذا النظام دستور قرطاجة الذي

قال عنه ارستو أنّه أفضل الدساتري ألنّه يرشك املواطنني بالسلطة.

ّ
إن الشاطئ الصخري ووجود املوانئ الطبيعية القريبة من بعضها البعض
مسافة يوم إبحار ّ
مكنت الفينيقيني من إنشاء إمرباطورية مدن جتارية حول املتوسط

كعقد اللولو من دون رضبة ّ
كف.

ويف التاريخ احلديث واملعارص ّ
إن أرض جبل لبنان الوعرة التي أ ّلفت مالذ ًا

عززت لدهيم الشغف باحلرية،
للمضطهدين واملقهورين بسبب دينهم أو عقيدهتم ّ
وبالتايل قبول اآلخر مما أتاح القبول باملشاركة يف السلطة والعيش وتطوير فكرة

العثامنية إبان نظام القائمقاميتني ومن
التمثيل يف كنف سلطة مطلقة دينية ،السلطنة
ّ

ثم املترصفية ومن بعدمها دولة لبنان الكبري واجلمهورية اللبنانية عام .1926
ّ

كام ّ
عززت النزعة الفرد ّية
أن القرى عىل التالل املقابلة لبعضها البعض ّ

األنانية يف حياة اللبنانيني السياسية.
وحتى
ّ
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لقد اعتنى الدستور اللبناين باألرض يف الشكل ويف املضمون.
كرس لألرض رصاحة ثلث مواده البالغ عددها  95مادة وال ختلو أكثر
لقد ّ
مواده األخرى من اإلشارة ضمن ًا إليها.
نصت رصاحة عىل األرض الفقرة أ من مقدّ مة الدستورّ :
أن
أما املواد التي ّ
لبنان وطن هنائي جلميع أبنائه ،واحد أرض ًا وشعب ًا.
•والفقرة واو منهاّ :
إن النظام يكفل امللكية الفردية اخلاصة.
•والفقرة طّ :
إن أرض لبنان أرض واحدة.

• واملادة األوىل من الدستورّ :
تتجزأ
أن لبنان دولة مستق ّلة ذات وحدة ال ّ
وسيادة تامة.
يّ
التخل عن أحد أقسام األرايض اللبنانية أو
•واملادة الثانية :ال جيوز
التنازل عنه.
•واملادة  :3ال جيوز تعديل حدود املناطق اإلدارية إال بموجب قانون.
•واملادة ّ :4
إن لبنان الكبري عاصمته بريوت.

اللبنانية وهي احلدود
حدّ د الدستور املناطق الداخلة ضمن األرض
ّ
الداخلية اىل
كرستها الدولة املنتدبة عام  1920وترك تقسيامهتا
ّ
ّ
التارخيية التي ّ
القانون العادي.
كرسه هذا
والتأثري األكرب لألرض عىل الدستور هو مرياث احلرية الذي ّ
الدستور ّ
وأكد عليه يف املادة السابعة التي تنص عىل املساواة والثامنة التي تنص
عىل احلرية الشخصية واملادة التاسعة التي تنص عىل حرية املعتقد واملادة العارشة
التي تنص عىل حرية التعليم واملادة  13التي تنص عىل حرية إبداء الرأي.
تضمن
لوال األرض اللبنانية باملعنى الدستوري ملا كان الدستور اللبناين ّ
هذه العناية باحلرية والقواعد لضامن صوهنا.
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ولكن عىل الدستور والدستورين أن ال يكونوا من التاريخ .عليم أن يواكبوا
توصل
التطور وتغيري موازين القوى .عليهم أن يأخذوا بعني االعتبار النقد وما ّ
ّ
اليه اإلختبار يف املجاالت اإلجتامعية والبيئية.

حتسب ًا
عليهم اإلفادة من التكنولوجيا لتجويد األرض وحتسني مردودها ّ
الزدياد عدد السكان وتنظيم إدارهتا وفق ًا للتغيريات الديمغرافية والثقافية
للمجموعات التي تعيش عليها.
كام عليهم أن يعملوا عىل ترسيم حدودها بخطوط واضحة بخاصة يف
تتحرك فيها احلدود ،وحيموها ويعملوا عىل اعادة مزارع شبعا
هذه الظروف التي ّ
اللبنانية.
والقرى السبع اىل السيادة
ّ

سياسية
كام عليهم أن يرتكوها لألجيال القادمة صاحلة لنطاق حياة
ّ
حرة أال ّ
حيل حم ّلها النطاق العقائدي هلذه األجيال.
ّ
وإجتامعية ّ
الرئيس سليم بطرس سليامن
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كملة الدكتور

انطوان انطوان سعد
تبعا
الموضوع :األسباب الموجبة للحد من بيع األراضي من الغير ً
للقانون اللبناني والمقارن

«كام أن السلطة حتد السلطة يأيت القانون

ليضع قيود وضوابط عىل ممارسـة احلقوق».
تعليق ًا عىل ما ورد يف رأي هيئة الترشيع واإلستشارات يف مرشوع قانون بيع

األرايض بني اللبنانيني الذي قدمه الوزير بطرس حرب.

نصت املادة  /2/من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف

 1948/12/20تنص عىل أنه لكل إنسان التمتع بكافة احلقوق واحلريات
الواردة يف هذا اإلعالن دون متييز بسبب العنرص أو اللون أو اجلنس أو اللغة

أو الدين...

وإذا كانت املادة  /17/من هذا اإلعالن تنص عىل أنه:

«لكل شخص حق التملك بمفرده أو اإلشرتاك مع غريه - ،ال جيوزجتريد أحد من ملكه تعسف ًا».

فإنه من املجافاة القول بأن هذا احلقّ مطلق ألن معظم احلقوق متارس

ضمن قيود وضوابط هتدف إىل حتقيق مصلحة عامة.
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فعىل سبيل املثال ال احلرص ،يأيت ممارسة حق الشفعة املنصوص عنه يف املواد

 /238/حتى  /254/املعدلة من قانون امللكية العقارية الصادر بموجب القرار

الرقم  3339تاريخ  1930/11/12ليضع ضوابط عىل ممارسة هذا احلق فيوجه

إرادة البائع باجتاه بعض األشخاص الذين أعطاهم القانون حق األفضلية وذلك
يف حاالت خاصة ،وكذلك األمر بالنسبة لقانون اإلستمالك الذي يشكل أحيان ًا
قيود ًا عىل حق امللكية وقانون اإلجيار رقم  92/160الذي يمدّ د عقود اإلجيار بقوة

القانون املوقعة قبل تاريخ  1992/7/22بام خيالف مبدأ حرية التعاقد عىل امللكية
مطبق عىل من وقع عقود إجيار عىل ملكيته بعد هذا
الفردية ،بينام هذا األمر غري ّ
التاريـخ وفق ًا للقانـون رقم  .92/159وكذلك بالنسبـة لقانون متلك األجانب

الصادر بموجب القانون املنفذ باملرسوم رقم  11614تاريخ 1969/1/4
واملعدل بموجب القانون رقم  296تاريخ  2001/4/3حيث يضع هذا القانون
قيود ًا عىل املالكني غري اللبنانيني الذين ال يمكنهم متلك إال مساحة حمدّ دة بموجب

القانون ،كام ليس هلم أن يوقعوا عىل عقود إجيار ألمالكهم إال لفرتات زمنية حمددة
ال تزيد عن عرش سنوات إال بموجب ترخيص صادر بموجب مرسوم يتخذ يف

جملس الوزراء وهذا ما نصت عليه املادة  /4/من املرسوم رقم ،69/11614

والترصف بامللكيـة العقارية .كذلك يأيت
ويف ذلك قيود عىل ممارسة حرية التعاقد
ّ
قانون اإلستمالك رقم  58الصادر يف  1991/5/29وتعديالته ليضع أيض ًا
قيود ًا عىل حق امللكية خالف ًا لمِ ا هو منصوص عنه يف املادة  /17/من اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان املذكورة سابق ًا .وكذلك عندما يص ّنف العقار بأنه أثري
فإنه يمنع عىل مالكه بأن هيدمه كي يشيد عليه بناء جديد ويف ذلك قيد آخر عىل

حق امللكية ولو شئنا تعداد كل هذه القيود لطال الكالم أكثر...

ومن أبرز القيود التي يضعها املرشّ ع اللبناين عىل اكتساب غري اللبنانيني

احلقوق العينية العقاريـة يف لبنان ال سيام ما ورد يف الفقرة الثانية من املادة األوىل

منه التي تنص عىل أنه:
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«ال جيوز متلك أي حق عيني من أي نوع كان ألي شخص ال حيمل جنسية

صادرة عن دولة معرتف هبا أو ألي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام

الدستور جلهة التوطني».

وبام أن املادة  /2/من العهد الدويل اخلاص باحلقوق اإلقتصاديـة

واإلجتامعية والثقافية الصادر بتاريخ  1966/12/16والذي أجيز انضامم لبنان

إليه بالقانون املنفذ باملرسوم رقم  3855الصادر بتاريخ  ،1972/9/1تلك

الفقرة التي تنص عىل ما ييل:

«جيوز للبلدان املتنامية ،مع إيالء املراعاة احلقة حلقوق اإلنسان واقتصادها

القومي ،تقرير مدى ضامهنا لغري مواطنيها احلقوق اإلقتصادية املعرتف هبا يف

هذا العهد».

وبام أن العهد الدويل املذكور يؤلف حلقة متممة لإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان واضع ًا اإلطار القانوين الذي يمكن من ضمنه ممارسة احلقوق اإلقتصادية

التي ينص عنها ٌ
كل منهام ،ومنها حق امللكية.

وبام أنه باإلضافة إىل ذلك لقد نصت الفقرة  -2-من املادة األوىل من اإلتفاقية

الدولية للقضاء عىل التمييز العنرصي بجميع أشكاله تاريخ  1966/3/7والتي

أجيز انضامم لبنان إليها بالقانون رقم  71/44تاريخ  ،1971/6/26عىل ما ييل:
«ال ترسي هذه اإلتفاقية عىل أي متييز أو تقييد أو استثناء أو تفضيل جتريه

أية دولة من الدول األطراف فيها عىل أساس الفصل يف املعاملة بني املواطنني
وغري املواطنني» مع العلم بأن املادة  /5/من هذه اإلتفاقية التي حتدّ د احلقوق
املدنية املصانة تذكر رصاحة يف عدادها» حق التملك استقال ً
ال أو رشاكة».
وبام أنه من املعتمد أن هذه املواثيق الدولية املعطوف عليها رصاحة يف
مقدمة الدستور تؤلف مع هذه املقدمة والدستور جزء ًا ال يتجزأ وتتمتع مع ًا

بالقوة الدستورية.
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وبام أنه من املعتمد أيض ًا يف اجتهاد هذا املجلس ،كام يف اإلجتهادات
الدستورية املقارنة ،أن مبدأ املساواة الذي يتمتع بالقيمة الدستورية – وهو يف
لبنان مبدأ دستوري نيص ورد يف مقدمة الدستور ويف املادة  /7/منه – وال يمكن
للمشرتع اخلروج عنه إال عند وجود أوضاع قانونيـة خمتلفة ومميزة بني األفراد
وعند اختالف احلاالت أو عندما تقيض بذلك مصلحة عليا ،وإذا كان هذا التمييز
مرتبط ًا بأهداف الترشيع الذي يلحظه:
«Considérant que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le
législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il
déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un
et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec
l’objet de la loi».
Le principe d’égalité dans la jurisprudence des cours constitutionnelles
et institutions de compétence équivalente ayant en partage l’usage du
Français Bulletin no 1 Septembre 1998, p. 153 (Extrait d’un arrêt du Conseil
Constitutionnel Français).

وبام أنه ال يرد عىل ما تقدم بأن الترشيعات السابقة املتعلقة باكتساب غري
اللبنانيني احلقوق العينية العقارية يف لبنان ،مل تكن مجيعها متيز بني الرعايا العرب
أنفسهم ،بل كانت تفرد هلم نظام ًا واحد ًا هبذا اخلصوص ،ألنه من املعتمد أيض ًا أنه
حيق للسلطات الدستورية أن تكون دائ ًام متمكنة من تعديل سياستها وترشيعاهتا
يف ضوء متغريات املصلحة العامة:
«D’une manière générale, les pouvoirs publics doivent pouvoir adapter
leur politique aux circonstances changeantes de l›intérêt général».

)(op. cit. p. 51

ربر أي قيد حلق امللكية ،حتى فيام
«وبام أن املصلحة العليا يمكنها أن ت ّ
يتعلق باملواطنني أنفسهم ،عىل الرغم أن حق امللكية يف هذه احلالة هو حق
مصان دستور ًا».
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«C’est avec une grande force que le conseil affirmait la valeur
constitutionnelle du droit de propriété. Mais il ajoutait aussitôt comment
devait être compris ce droit … il subit des« limitations exigées par l’intérêt
général» , ce dernier étant laissé à l’appréciation du législateur».
L’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel,
Marie - Pau-line Deswarte, in Revue française de droit constitutionnel, no
13-1999, p. 46.

وبام أن معظم الدول قد وضعت يف ترشيعاهتا قيود ًا الكتساب امللكية
وممارستها من ِقبل غري رعاياها ،ومنها كام هو معروف دول جيمع بينهام اإلنتامء
العريب ،وهي قيود قد تصل يف بعض هذه الدول إىل حد احلظر املطلق بالتملك
حتى للرعايا العرب أنفسهم.
(قرار رقم  2001/2تاريخ  2001/5/10صادر عن املجلس الدستوري
اللبناين).

وبام أنه ُيستفاد من كل ما تقدّ م أن من حق الدولة اللبنانية ،يف ضوء
تقرر وضع القيود التي حتدّ د مداها الكتساب غري اللبنانيني
مصلحتها العليا ،أن ّ
أو بعضهم حتديد ًا احلقوق العينية العقارية يف لبنان إذ متارس يف ذلك حق ًا سيادي ًا
حمفوظ ًا هلا عىل األرض اللبنانية ،هلا دون سواها ،بحيث حيق هلا أيض ًا أن تلجأ إىل
منع التملك باملطلق لغري اللبنانيني أو بعضهم ممن ال حيمل جنسية صادرة عن
دولة معرتف هبا ،أو إذا كان هذا التملك يتعارض مع سياستها العليا يف رفض
املكرس بالفقرة /ط /من مقدمة الدستور ،وكان من شأن هذا التملك
التوطني ّ
خمالفة املبدأ الدستوري برفض التوطني.

أما البلدان التي تضع قيود ًا عىل إنتقال امللكية العقارية فهي ليست بقليلة
فعىل سبيل املثال ينص قانون امللكية العقارية يف سنغافورة عىل أنه ال جيوز متلك
أي جمموعة إتنية أو دينية أو غريها يف منطقة معينة أو يف أحياء املدن أكثر من نسبة
وجودها الديمغرايف فيها وهو ما يسمى «قانون الكوتا».
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ولئال نذهب بعيد ًا فقد نصت املادة األوىل من القانون رقم  11تاريخ
 2008/6/17املتع ّلق باكتساب احلقوق العينية العقارية لغري السوريني عىل
جواز متلك غري السوريني وحدة سكنية كام ال جيوز أن ينتقل هذا احلق باإلرث

إذ عىل الوريث أن ينقل ملكيته إىل مواطن سوري حتت طائلة إستمالكه لقاء دفع
قيمته املقدرة وفق ًا لقانون اإلستمالك سند ًا للامدة الثالثة من القانون عينه ،وأن من

خيالف أحكام هذا القانون يعاقب باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات وبالغرامة
توازي قيمة األموال التي يتناوهلا العقد اجلاري عليها ملكيته وفق ًا للامدة /12/
من القانون عينه.

وإن املنفعة العامة تتحقق إذا ما هدف املرشّ ع إىل منع تغيري املعامل التارخيية

والسياسية ملنطقة معينة باإلستناد إىل وسائل اإلكراه املادي واملعنوي األمر الذي

تتعطل معه إرادة البائع احلرة الذي يقع ضحية تأثري املال عليه ....ال سيام إذا

ما كان ذلك حيصل يف بيئة جغرافية جتتاحها عمليات الرشاء باإلكراه املتمثل

بالعروض املالية السخية التي ال تتالءم مع سعر امللكية احلقيقي ليس إال حلمل
البائع عىل التخيل عن أرضه حتقيق ًا ملرشوع سيايس أو مذهبي.
وإذا كانت املقارنة غري جائزة يف هذا الصدد إال أنه يقتيض اإلشارة إىل

أن اليهود اتبعوا هذه الوسيلة (وسيلة الرتغيب بواسطة املال) بغية رشاء أرايض
الفلسطينيني دون أن تتحسب الدولة الفلسطينية إىل وجوب إصدار ترشيع يقيض
بمنع هذا البيع قانون ًا (بني الفلسطيني واإلرسائييل) بغية احلفاظ عىل أهم عنرص من

عنارص قيام الدولة وهو اإلقليم أو األرض األمر الذي قضم العديد من األرايض
الفلسطينية حتت ستار ممارسة حق «امللكية املطلق».

وهذا ما حيصل حالي ًا يف مدينة «فامغوستا» القربصية الواقعة يف قربص

الشاملية الرتكية التي احتلها األتراك عام  1974وقد هجرها أهلها وهم من
القبارصة اليونانيني حيث حياول القبارصة األتراك رشاء أراضيها بغية متلكها

تم عرض مبلغ 30
كلها وتغيري معاملها التارخيية .ويف إطار الرتغيب املايل ّ
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مليار يورو لرشائها بأكملها يف إطار املفاوضات اجلارية بني القبارصة األتراك
والقبارصة اليونانيني األمر الذي دفع بالعديد من النواب القبارصة اليونانيني
باقرتاح قانون يمنع بيع األرايض الواقعة حتت اإلحتالل الرتكي ألن أي
عملية بيع حتصل يف هذه املنطقة تكون حاصلة حتت وطأة اإلكراه املتمثل أو ً
ال
باإلحتالل وثاني ًا بالرتغيب املايل.
(راجع النهار العدد الصادر يف .)2009/12/29

ويف هذا املثال نؤكد أن القيود املقرتحة عىل بيع األرايض بني اللبنانيني تأيت
هنا للحفاظ عىل منفعة وطنية تتمثل يف وجوب عدم إستعامل اإلكراه بمختلف
أشكاله بغية التأثري عىل إرادة املالك أو ً
ال وبغية عدم حصول فرز لسكان عىل
أساس مذهبي أو ديني أو عرقي...
وقد جاء يف هذا الصدد:

«وبام أن وضع امللكية يف محى القانون يستتبع حت ًام سن القوانني التي حتمي
هذه امللكية وتنظم طرق اكتساهبا وتضع حدود ممارستها ،وهو ما فعله املرشع
اللبناين يف هذا املجال».

(قرار رقم  2001/2تاريخ  2001/5/10صادر عن املجلس الدستوري اللبناين).

ويف هذا الصدد وعىل سبيل املثال أيض ًا وعىل الرغم من أن نص املادة
 /23/من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تنص عىل أنه:
لكل شخص احلق يف العمل ،وله حرية اختياره برشوط عادلة مرضية كامأن له حق احلامية من البطالة.
 لكل فرد دون أي متييز احلق يف أجر متساو للعمل. لكل فرد يقوم بعمل احلق يف أجر عادل ُم ِرض يكفل له وألرسته
عيشة الئقة بكرامة اإلنسان تضاف إليه ،عند اللزوم ،وسائل أخرى
للحامية االجتامعية»...
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إال أن العديد من الدول تضع قيود ًا عىل هذا احلق بغية منفعة شعوهبا ،ففي

لبنان تفرض رضيبـة عىل اليد العاملة األجنبية بغية منعها من منافسة اليد العاملة
اللبنانية .وأن نصوص ًا ترشيعية وتنظيمية أخرى قد صدرت يف لبنان وأفردت
أوضاع ًا خاصة لغري اللبنانيني وأدخلت متييز ًا فيام بني هؤالء إن جلهة دخوهلم إىل

لبنان واإلقامة أو جلهة العمل فيه ،فصنفت بينهم ،سواء كانوا من الرعايـا العرب
أو غري العرب.

وكذلك األمر بالنسبة إىل حقّ التمتع باجلنسية املنصوص عنه يف املادة

 /15/من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان التي تنص عىل أنه:

 -لكل فرد حق التمتع بجنسية ما - .ال جيوز حرمان شخص من جنسيته

تعسف ًا أو إنكار حقه يف تغيريها ».

فهل متنح كل الدول هذا احلق بصورة مطلقة ألي فرد موجود عىل

أراضيها؟؟؟ واملثل الصارخ عىل هذا األمر يف لبنان يتمثّل من عدم متكن املرأة
اللبنانية املتزوجة من أجنبي أن متنحه اجلنسية...

إذ ًا ليس هناك من حق مطلق » باملطلق » بل أن القانون يأيت لينظم هذه

احلقوق بام يتالءم مع الدستور وبام يتالءم مع حاجات املجتمع.

فالدستور عينه يأيت ليمثل املجتمع الساكن أما القانون فيمثل املجتمع

املتحرك عىل ما قاله « »Cormeninيف العام .1830
(راجع يف هذا الصدد:

P. Lauvaux: Pratiques politiques et réalités sociales, Paris 1953, p. 15.

فالدستور إذ ًا يعكس صورة املجتمع الساكن ،والقانون يعكس صورة
املجتمع املتحرك ،وقد طلب تالميذ أرسطو إليه يوم ًا دستور ًا نموذجي ًا فأجاهبم

بكلمته اخلالدة:
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«صفوا يل أو ً
ال الشعب الذي تطلبون دستور ًا له مع حتديد زمانه ومكانه

وظروفه اإلجتامعية واإلقتصادية فأضعه لكم».

(عبده عويدات :النظم الدستورية يف لبنان والبالد العربية والعامل ،منشورات
عويدات ،الطبعة األوىل ،1961 ،ص .)595

إذ ًا فإن الدستور يأيت ليعطي الرتكيبة املجتمعية لكيان معني إطار ًا دستوري ًا

يكون صورة عنها.

وال حاجة بنا للتذكري أن اجلامعات التي كانت تقطن الكيان اللبناين عىل

مر هبا فقد جاء الدستور ليثبت وجودها يف وطن
اختالف املحطات التارخيية التي ّ

إسمه لبنان ويف دولة تعيش فيها اجلامعات حتافظ فيه عىل تراثها وتقاليدها ومتارس
حقوقها ومعتقداهتا يف إطار القانون.

وقد قال خالد قباين يف هذا الصدد :لبنان أكثر من غريه من األوطان

قد صنعه ماضيه وال يمكن فهم أوضاعه الدستورية والسياسية واإلجتامعية

إال من خالل هذا املايض الذي أعطاه شكله وميزاته وسامته الفارقة وصورة
وجوده احلايل.

(خالد قباين« :ثوابت النظام اللبناين وآفاق املستقبل»« ،إشكاليات السالم يف لبنان
وآفاقه» ،صادر عن مجعية متخرجي املقاصد اإلسالمية يف بريوت ،1993 ،ص .)468

وإذا كان لبنان مؤلف ًا من مجاعات دينية أراد الدستور أن حيافظ عىل
وجودها التارخيي يف إطار كيان موحد يعيش فيه مع ًا ،فليس من املعقول أن تؤدي

عمليات رشاء أرايض وعىل نطاق واسع (سواء أكانت حتصل ضمن خمطط أو ال)

إىل تغيري املالمح التارخيية هلذا الوطن األمر الذي يؤدي معه إىل زوال وجود بعض

اجلامعات التي يتألف منها هذا الوطن.

فإذا غابت هذه اجلامعات (بعد فقداهنا ملكيتها) أو اندثرت أو هاجرت أو

أصبحت الجئة يف وطنها وبات لبنان بمثابة فندق هلا ليس أكثر فامذا يبقى من
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النظام التعددي أو نظام اجلامعات « »Système polyarchiqueالذي لطاملا متيز به
لبنان كثروة حضارية تشكل غنى للرشق والغرب مع ًا.
وإذا قيل يف مرشوع بيع األرايض بني اللبنانيني أنه يقيد حق امللكية فهو
حيمي البعض من ضعفهم الذين تنحرص أذهاهنم لدى بيع عقاراهتم بام حيققون
من مكاسب مالية فيقعون حتت تأثريها دون النظر إىل مسألة احلفاظ عىل تركيبة
لبنان التارخيية واحلضارية ومدى تأثري هذه البيوعات عليها.
وعىل حد ما قاله «»Machiavel»:«gouverner c’est prévoir
وإذا كان اإلسترشاف للمستقبل أهم دور يقوم به احلاكم فهل لنا أن ننقذ
لبنان من ضعف وجشع البعض فنحمي ماضيه وتراثه وغناه احلضاري عندما
يكون املرشّ ع قد ح ّقق مصلحة دستورية متمثلة باحلفاظ عىل تركيبة لبنان كقيمة
حضارية وتشكل هذه املصلحة مصلحة عليا للدولة اللبنانية.
فيضع املرشّ ع حد ًا لكل هذه الترصفات لئال يضمحل وجود إحدى
اجلامعات األساسية التي يتكون منها لبنان كي ال تصبح الجئة يف هذا الوطن،
وقد نصت مقدمة الدستور اللبناين ،يف الفقرة «أ»« ،عىل أن لبنان وطن هنائي
جلميع أبنائه،»...
ومل تنص عىل أنه وطن هنائي جلزء من أبنائه!!! وإن استمرار هذه
البيوعات سيؤدي إىل فقدان األرض التي متلكها إحدى املجموعتني التي
يتألف منهام لبنان.
كام نصت الفقرة «ط» من الدستور عىل أن« :أرض لبنان واحدة لكل
اللبنانيني فلكل لبناين احلق يف اإلقامة عىل أي جزء منها والتمتع به يف ظل سيادة
القانون فال فرز للشعب عىل أساس أي إنتامء كان.»...
وإن ما حيصل من بيوعات من شأنه أن يؤدي إىل فرز وانحسار جمموعة من
اللبنانيني يف منطقة معينة وانتشار جمموعة أخرى مكاهنا.
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كام أن الفقرة «ط» من مقدمة الدستور نصت أيض ًا عىل أن «أرض لبنان

أرض واحدة لكل اللبنانيني» .ومل تنص عىل أن هذه األرض هي جلزء من
اللبنانيني!!! كام وال جيوز اإلعتداد باجلزء املكمل هلذه الفقرة التي تنص عىل أنه...

«ال فرز للشعب عىل أساس أي إنتامء كان وال جتزئة وال تقسيم وال توطني» للقول
بعدم جواز منع بيع األرايض بني املسلمني واملسيحيني ملدة معينـة كام ال جيـوز

القول بأن هذا النص ال يتناول نتائج الترصف باحلقوق الشخصية واإلقتصادية
للمواطنني .ألن لكل نص دستوري مربراته وغاياته حيث ينطلق املرشّ ع من
دوافع ويسعى إىل حتقيق أهداف معينة بغية حتقيق املصلحة العامة وأال يكون

النص الدستوري من دون قيمة تذكر.

فال يستقيم واحلال هذه القول بأن الدستور مل يتناول النتائج النامجة عن

الترصف باحلقوق الشخصية ال سيام إذا كانت هذه الترصفات من شأهنا أن تغري

هوية الوطن.

املشـر ع الدستوري يبغي دائ ًام أفضل النتائج من النص
وعليه فإن
ّ
يقره.
الذي ّ
وقد جاء يف هذا الصدد:

«L’examen global du texte constitutionnel peut être pris autant
de fois qu’on le désire et seulement le meilleur résultat du texte
… constitutionnel compte
www. Conseil constitutionnel. fr/cons.

وإذا كان اهلدف من نص الفقرة «ط» هيدف إىل منع التجزئة أو التقسيم

أو التوطني فإن عدم وضع قيود عىل قانون امللكية العقارية سواء أكانت تلك
املقرتحة يف مرشوع قانون بيع األرايض بني اللبنانيني أو يف مرشوع مماثل يؤدي
إىل حتقيق الغاية املنشودة من خالل إقرار بعض القيود املؤقتة عىل حق امللكية فإن

ذلك من شأنه أن يؤدي إىل فرز اجلامعات ،وعىل سبيل املثال ال احلرص فإن كل
املنطقة املحيطة باملجلس الدستوري يف منطقة احلدت باتت منطقة يملكها الشيعة
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بعد العام  1990وحتى اليوم بعدما كانت ملك ًا للمسيحيني وهذا ما سيؤدي يف
املستقبل القريب ببعض اللبنانيني أن يصبحوا الجئني يف أرضهم.

نص الدستور اللبناين عىل أن حقّ امللكية هو مادة قانونية وليس
لِذا ّ
دستورية ،فنصت املادة  /15/منه عىل «أن امللكية يف محى القانون» وليست يف
محى الدستور وبالتايل فإن القانون يأيت ليضع القيود والضوابط ملامرسة هذا احلق
بام يتالءم مع أحكام الدستور ووفق ًا ملا بي ّناه أعاله.
وعليه ،وإذا كان رأي اهليئة قد انتهى إىل عدم دستورية مرشوع القانون هذا
تم التوصل إليها،
فإن التعليل الذي استند إليه هذا الرأي ال يربر النتيجة التي ّ
ال سيام أن هذا الرأي أخذ النص الدستوري بحرفيته دون التطلع إىل النتائج
املتوخاة من هذا النص كام جاء ليهمل العديد من الفقرات الواردة يف مقدمة
الدستور إن مل نقل أنه أمهل النتائج التي ستسفر عنها البيوعات العقارية املشبوهة
احلاصلة ،األمر الذي تضحى معه فلسفة مقدمة الدستور ومسوغاهتا خالية من
أي مضمون .فيضحى احلديث عن لبنان جمرد ذكرى ترسخت يف ذهن املرشّ ع
الدستوري وغابت عن بال املرشّ ع القانوين وكأنه ليس أمينـ ًا عىل األمانة التارخيية
واحلضاريـة والدستورية التي أنيطت به.
وأخري ًا وعىل الرغم من أن رأي اهليئة إستشاري ليس إال ألن هذا القانون
أو أي قانون مماثل يكون مقبو ً
ال لدى اللبنانيني (كقانون الكوتا أو قانون الشفعة
العقارية من ِقبل أبناء البلدة أو البلدية) بعد إدراكهم الغاية التي من أجلها ُأنشىء
هذا الوطن فإذا سلك طريقه نحو الصدور يكون وحده املجلس الدستوري اجلهة
الصاحلة للقول بدستوريته أو عدم دستوريته إذا ما جرى الطعن به.

الدكتور انطوان انطوان سعد
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الجلسة الثالثة:
اإلنماء المتوازن والتنمية المستدامة في المناطق

مدير اجللسة األستاذ لوران طنوس عون

كملة األستاذ

أنطوان يوسف منصور واكيم
الموضوع :التعاون والتوأمة بين البلديات

حرضة الزمالء واالصدقاء

إن البلدية بحكم قانوهنا وسلطة رئيسها وجملسها املنسجم واملتجانس
تشكل نوع ًا من الالمركزية املحدودة طبع ًا ،إنام قادرة عىل التفاعل مع املجتمع من
أجل اسرتاتيجية إنامئية حقيقية.
نلحظ اليوم أن العامل أصبح «قرية» نتيجة التكنولوجيا احلديثة من اتصاالت
ونقل وقوانني انفتاح ورفع احلواجز بني الدول والتوجه أكثر وأكثر نحو اتفاقات
اقتصادية ،أمنية ،سياسية ،ثقافية ...وحتى غذائية بعض بالد آسيا.
كام نلحظ حديث ًا يف بعض البلدان مثل فرنسا ،ضم بلديات وضم أقاليم
هلدف واحد.

ونلحظ مجع اجلهود وتفعيلها ملصلحة املواطن يف اقتصاده وجمتمعه ،ورخائه
(مث ً
ال :ضامنات صحية ،إجتامعية ،علمية).
إن البلدية هي «مجهوريتي» ،مجهوريتي األقرب إ ّيل ورئيسها هو املسؤول
االول عن وضعي االقتصادي واالجتامعي ،وحتى األمني ...إن لبنان اليوم
يف خطر االنغامس يف حرب املنطقة العشوائية ،كام االنغامس يف هنر الالجئني
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املتدفق .لذا عىل «مجهورياتنا» أن تعمل عىل مجع كل ذرة من طاقاهتا والتنسيق
مع جرياهنا املتقاربني جغرافي ًا هلدف وطني اسرتاتيجي هو «البقاء» .نعم البقاء

والصمود بكرامة.

كثري من بلداتنا لدهيا «توأمة» مع بلديات أو بلدات أوروبية وال نرى توأمة

يف لبنان بني قرية ومدينة لبنانية.

التوأمة رضورة أخالقية  /إجتامعية  /اقتصادية  /ثقافية.
أخالقية :كيف يل أن أكون فاع ً
ال وطني ًا إن كانت بلديت غنية وبلدة
حدودية يف الشامل ،أو اجلنوب ،أو الرشق فرضت عليها الظروف العزلة والفقر
االقتصادي .التوأمة مع بلداتنا احلدودية هي قلب عملية الصمود ،وهي أساس
لتبادل اخلربات عىل كل االصعدة.
اجتامعية :إننا نقبل التضامن والتوأمة مع مدينة أوروبية ،أسرتالية فلامذا ليس
ّ
لنشكل مع ًا عمليات تواصل مع االغرتاب والداخل .إن
مع مدينة او بلدة لبنانية
الروابط االجتامعية اليوم خاصة مع االغرتاب أهم بكثري مما كانت عليه يف املايض.

نحن يف قلب معركة مصري .من هنا جيب الدعوة للمشاركة يف اللقاءات ،عىل
مجيع املستويات ،واملشاركة يف أية حلقات أو ندوات واملسامهة مالي ًا بأية عملية

اجتامعية أو صحية أو تربوية.

اقتصادية :املساعدة االقتصادية تكون يف اخلربات « »expertiseتبادل

املعدات ،واملعلومات املتعلقة باملال واالعامل املالية :مثل املسامهة بأية نشاطات

اقتصادية كاملعارض ،والزيارات وتطوير املناطق السياحية.

 .3ثقافية :الثقافة من أركان وجود وبقاء هذا الوطن .كم هو مهم أن

نكتشف القدرات الثقافية يف مناطقنا من خالل التوأمة .املشاركة يف ندوات
ثقافية ،فنية ،سياحية »sponsoring« .البلدية الغنية مع البلدية األقل غنى .دفع
الشباب وطالب املدارس واجلامعات لالنخراط يف هذه العملية.
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 .4إقامة مشاريع مشرتكة ....أعتقد أننا أكثر استعداد ًا من أي وقت مىض
للتوجه برسعة يف هذا االجتاه -خاصة عند الشباب.
 .5التعاون االمني االجيايب «»prevention

أهيا السادة،

ترسخ قوة
إن مصداقية رئيس البلدية واملجلس والشفافية املالية العالية ّ
هذه «اجلمهوريات» ،وتشكل أساس ًا لعملية تنمية حقيقية قادرة عىل استيعاب
وتفعيل أية مشاريع تطرح من قبل الدولة واملؤسسات العاملية أو القطاع اخلاص.
إن أكرب االقتصاديات قوة مبنية عىل املصالح الصغرية واملتوسطة و %90
من هذه املصالح مرتبطة بجمهوريتنا الصغرية ومصداقيتها.
األستاذ أنطوان يوسف منصور واكيم
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كملة الدكتور

عصام كمال خليفة
الموضوع :دور األوقاف في التنمية المستدامة

األوقاف املسيحية يف خدمة التنمية

يقول أنيس فرحية« :ال أعلم شعب ًا سامي ًا يلتصق بالرتاب ويمرغ فيه أنفه،
ويغسل به يديه كالشعب اللبناين الفالح الذي ال يأكل مد الرتاب يف حياته فإن جسمه
ال يتجوهر ...الديانة اللبنانية القديمة ،والطقوس اللبنانية القديمة تدور حول عبادة
األرض ،وتقديس الرتبة ...البعل إله الرتبة وإله املاء يف الرتبة ،والبعل إله اخلصب...
وعن حمبة األرض وتقديسها تنشأ حمبة األوطان وحمبة األوطان من اإليامن».1

يف ضوء ما تقدم ُيفهم عنوان اللقاء (أريض هويتي) خاصة يف هذه املرحلة
من تاريخ املرشق العريب حيث جتري أحداث خطرية ستحدد مستقبل املنطقة اىل
إجيال قادمة .واملداخلة املقتضبة التي نقدمها تدور حول كيفية استغالل االوقاف
املسيحية من أجل صمود اإلنسان يف أرضه ،ومن أجل حتقيق التنمية هلذا االنسان.

األوقاف يف خدمة املجتمع بحسب املجامع الكنسية:

أ-املجمع الفاتيكاين الثاين:
أكد املجتمع الفاتيكاين الثاين عىل أن تكون «املؤسسات اخلاصة والعامة
يف خدمة كرامة اإلنسان ومصريه .وبالوقت ذاته فلتقاوم هذه املؤسسات بقوة
 .1أنيس فرحية ،دراسات يف التاريخ ،دار النهار للنرش ،1980 ،ص.12
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وفعالية كل نوع من االستعباد االجتامعي والسيايس ،لتحافظ عىل حقوق االنسان
االساسية يف ظل كل نظام سيايس.2
من هنا تأكيد املجمع أن «للبرش كلهم حق يف احلصول عىل قسط كاف من
اخلريات هلم ولعياهلم.3
وحول حتمية وضع األوقاف يف خدمة املجتمع نستعني بام ورد يف الوثائق
الفاتيكانية« :إنه ملن طبيعية امللكية اخلاصة ذاهتا أن يكون هلا أيض ًا طابع إجتامعي،
مبني عىل رشيعة أساسها أن تؤول اخلريات للجميع.

ويف مناطق كثرية متخلفة إقتصادي ًا ،هناك ممتلكات ريفية واسعة وشاسعة
أيض ًا ال يحُ سن استغالهلا أو ُتركت ألغراض مكسبية ،بينام يحُ رم معظم السكان
من األرايض أو ال يملكون منها إال مساحات ضئيلة .عالوة عىل ذلك هناك
حاجة ماسة ورسيعة اىل ازدياد اإلنتاج الزراعي( .ومن يستثمروهنا) ال مسكن
هلم يترصفون به ...وهم حمرومون من كل ضامن يعيشون مرتبطني شخصي ًا
بصاحب األرض...
فاإلصالحات إذ ًا أمر واجب .وإهنا لتهدف ،حسب كل حالة ،إىل مضاعفة
املداخيل وإىل حتسني أوضاع العمل وضامنه ،كام هتدف أيض ًا إىل تشجيع املبادرة
وحتى إىل توزيع املمتلكات غري املستثمرة كام جيب ،ليفيد منها أولئك الذين
يقدرون أن يستغلوها.4
وحول واجبات املؤسسات الرهبانية أكد املجمع الفاتيكاين أن عليها
«مراعاة ملختلف املناطق ،أن جتدّ يف أن تؤدي نوع ًا ما شهادة الفقر شهادة مجاعية
فتأخذ بطيبة خاطر من خرياهتا ومتد الكنيسة يف سائر حاجاهتا وتعيل الفقراء الذين
.2الوثائق املجمعية ،تعريب اآلباء يوسف بشاره ،عبده اغناطيوس خليفة ،فرنسيس البيرسي،ج،1
املطبعة الكاثوليكية ،بريوت ،1969 ،ص.68
 .3املرجع السابق ،ص129

 .4الوثائق املجمعية ،املرجع السابق ،ص132،133
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عىل الرهبان أن حيبوهم مجيعهم يف أحشاء املسيح »...ويدعو املجمع الرهبان
5
«لتجنب مظاهر البذخ والربح املفرط وتكديس األموال».
ب -املجمع املاروين االنطاكي ()2006
جاء يف املجمع املاروين (النص )21عن الكنيسة املارونية والقضايا
االقتصادية (ص)794

التوصية :58

«ويرى املجمع رضورة العمل لكي تكون ممتلكات الكنيسة وقدراهتا ،يف
امليدان االقتصادي والرتبوي ،وسيلة أساسية لتأمني إستمرارية تأصل املسيحيني
يف تراب أجدادهم»...

التوصية :60

«إستعامل ممتلكات الكنيسة والرهبانيات وأوقافها للمسامهة يف إجياد فرص
عمل وتأمني مستوى معيشة الئق بخاصة يف األرياف.

ج -ويف رسالته (رجاء من أجل لبنان) أكد البابا القديس يوحنا بولس الثاين
(10أيار  )1997عىل رضورة حتقيق إدارة عقالنية وشفافة وموجهة بوضوح اىل
خدمة األهداف التي نشأت من أجلها االوقاف».

معطيات عامة

ليس من هدفنا التوسع يف وصف واقع األوقاف املسيحية 6إن جلهة
أماكنها ،ومساحاهتا وتوزعها عىل الطوائف املسيحية املختلفة .وإنام حسبنا أن
نعرض بعض املعطيات العامة التي تساعد يف إبراز أمهية القضية.

 .5الوثائق املجمعية،ج ،2املرجع السابق ،ص147

.6يمكن العودة اىل دراسة مكثفة قدمنها اىل مؤمتر حول األوقاف املسيحية وهي بعنوان:
Les wakfs chrétiens au Liban, Beyrouth,2012
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أ -مساحة األرض الزراعية يف لبنان تقدر بـ 330ألف هكتار .لكن
ثمة نسبة غري قليلة منها ال تستغل ويف طليعتها أرايض األوقاف املسيحية
( %92منها ُمهمل).
ب -لبنان يستورد أكثر من  %80من استهالكه الغذائي من اخلارج
منها ( %20مواد زراعية وحيوانية) .واملواد الزراعية املنتجة داخلي ًا ال تسد
سوى بضعة أشهر.
ج -خمتلف الطوائف املسيحية متتلك  %25من املساحة الزراعية ،وهي
تتوزع عىل  250موقع ديني يف خمتلف املناطق اللبنانية .ومن خصائصها اتساع
املساحة األمر الذي يعطيها ميزة جودة االستغالل.
د -تتوزع أرايض األوقاف عىل املحافظات:
•جبل لبنان  229وقف ًا ()%53.37
•شامل لبنان  77وقف ًا ()%17.94
•البقاع-بعلبك  46وقف ًا ()%10.72
•بريوت  39وقف ًا ()%9.09
•اجلنوب  38وقف ًا ()%8.85
هـ -خطورة اهلجرة من جهة وتدفق املهجرين من جهة أخرى:
•بني  1975-1970كانت نسبة اهلجرة السنوية  10آالف
•بني  1990-1975هاجر من لبنان  894717شخص ًا.
•بني  2009 -1990هاجر  2390136شخص ًا.
•بعد  2009ثمة  22ألف مهاجر أغلبهم من الشباب.
هذه األرقام اخلطرية تؤكد أن هناك مؤرشات لتغيري هوية لبنان ،خاصة إذا
ربطناها بعملية التجنيس التي جرت عام  1994والتي تعترب ظاهرة مل يشهد هلا
مثيل يف دول العامل .ووجود ما يزيد عن مليوين الجئ سوري بسبب احلروب يف
بالدهم ،إضافة إىل عبء الالجئني الفلسطينيني.
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أفكار الستغالل األوقاف من أجل التنمية املستدامة:
اإلنسان ال يعيش فقط من األفكار أو الصالة وإنام يعيش إذا توفرت
له مقومات الغذاء .وللحفاظ عىل األرض واإلنسان يف لبنان نقرتح مجلة
أفكار عملية:
 -1تنشيط املجالس االقتصادية يف األبرشيات.
 -2تطوير وحتديث إدارة األوقاف.
 -3إنشاء جملس لإلنامء اإلقتصادي واإلجتامعي.

إقرتاحات عملية

ٍ
أراض كثرية من أوقاف األبرشيات يمكن أن تؤمن مزارع إلنتاج
أ -ثمة
استهالك لبنان من اللحوم ومن األجبان واأللبان (تربية أبقار ،ماعز ،أغنام،

خنازير ،إلخ)...

ب -تربية األسامك (الرتويت) يف األديار القريبة من الينابيع واألهنر.
ج -املنتجات الزراعية :تصنيع الزيت والصابون  /إنتاج اخلمر والعرق
 /تربية دود احلرير  /جتفيف العنب واخلوخ واملشمش والتني  /وعصري التفاح
والعنب والبندورة ،وتعليب املقتي واخليار والزيتون وغريها...

هذه الصناعات تؤمن عم ً
ال للعاطالت والعاطلني عن العمل وتؤمن
دخ ً
ال ،يف آن مع ًا ،لألديار والسكان املجاورين.
هـ -وعىل الصعيد اإلجتامعي يمكن أن تقوم األديار بتأمني:

•مدارس زراعية أو مراكز للتوجيه املهني خاصة يف جمال الزراعة.
•تعليم بعض احلرف.
•حفظ املوارد الغذائية وإنتاج احلليب وتربية الدواجن (النحل،
الدجاج وغريها)...

•زراعة األزهار املختلفة وتبويبها.
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•إنشاء مراكز للشباب والكشاف وبيوت للطلبة ،ومراكز للشيوخ
واليتامى ،ومستوصفات.
•تأمني دورات سياحية داخلية.
رضورة التنسيق مع مؤسسة اإلنتشار املاروين ،والبعثات الدبلوماسية
الستحداث مراكز لبيع املنتجات اللبنانية ( قرب الكنائس واجلوامع
واحلسينيات والنوادي التي يؤمها اللبنانيون املهاجرون) وتنظيم التصدير من
خالل مكاتب متخصصة.

خالصة:

يعيش املرشق العريب خماض ًا وتغيرّ ات عميقة .من هنا أمهية متسكنا
باألرض والسهر عىل حسن استغالهلا كام فعل األجداد .وإذا أحسن البعض
دراسة دور األديار التارخيي يف انتشار املوارنة خصوص ًا وسائر املسيحيني يف
خمتلف املناطق اللبنانية يتأكد أن الرهبنات لعبت دور ًا يشبه التعاونيات الزراعية
والتعاونيات االستهالكية.

ويف مرحلة هندسة الشعوب يف املنطقة وإعادة النظر بخرائط الدول
املحيطة جيدر بنا أن نتمسك بأرضنا ،ونحول دون اهلجرة والتهجري ،وأن نسعى
لقيام جمتمع املعرفة الذي يؤمن لنا العنارص األساسية للتنمية :العيش حياة طويلة
وصحية ،واكتساب املعرفة ،والوصول إىل املوارد الالزمة ملستوى معييش الئق،
وأن نعيش يف دولة حرّة ومستقلّة ترتكز عىل القانون وحتافظ عىل حقوق اإلنسان.
الدكتور عصام كامل خليفة
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كملة املهندسة

غلوريا بطرس أبو زيد مونارشا
املديرة العامة لملرشوع األخرض
الموضوع :المشروع االخضر

اهلدف األسايس للمرشوع األخرض
دعم املزارعني للبقاء يف أرضهم واحلد من النزوح اىل املدن من خالل القيام
بمشاريع بنى حتتية زراعية هتدف إىل:
•حفظ الرتبة واملياه

•استعامل فعال ملياه االمطار

•زيادة استعامل االرايض ومصادر املياه بطريقة مستدامة ضمن
املواصفات البيئية ،االقتصادية والتقنية السليمة
• زيادة النشاطات الزراعية وحركة السياحة الزراعية

• إدخال زراعات وأنواع جديدة مقاومة لالمراض وقابلة للتخزين
• زيادة دخل املزارعني  ،املدخول السنوي للعاقورة من التفاح
حوايل  5ماليني $

•زيادة نسبة التعلم ونقص نسبة االميني وختفيف النزوح من الريف
اىل املدينة
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مهام املرشوع األخرض اليوم
1 .1استصالح األرايض
2 .2طرقات زراعية
3 .3بحريات جبلية

كافة األعامل تتم بناء لطلب املزارعني

متويل املرشوع األخرض
1 .1احلكومة اللبنانية

2 .2قروض - IFAD :البنك الدويل –  – OFIDالتعاونية االسبانية.
.3

3هباتIFAD-EU :

مشاريع قيد التنفيذ

1 .1مرشوع  20 : HASADبحرية ( 14.8مليون دوالر أمريكي)
2 .2مرشوع  8 : ARDPبحريات (حوايل  1.9مليون يورو)

3 .3مرشوع جديد بالتعاون مع اجليش اللبناين ومجعية الثروة احلرجية
والتنمية AFDC

املهندسة غلوريا مونارشا
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كملة األستاذ

لــوران طنوس عون
الموضوع :إنشاء المناطق اإلقتصادية الحرة

عرض ملرشوع املنطقة االقتصادية احلرة يف البرتون:

يف وقت تتزاحم البلدان املتقدمة عىل إجتذاب هجرة الكفاءات العالية

يورد شبابه من حاميل
املهاجرة ملا تشكل من قوة دفع إلقتصادها ،نجد ان لبنان ّ
الشاهدات العليا اىل أصقاع الدنيا دون أ ّية وثيقة أو خطة مدروسة.

حيظى لبنان بنسبة عالية من اجلامعيني إذ تبلغ حوايل  %48من املقيمني

البالغني وهو غري قادر عىل استيعاهبا ولكن ما جيري يف لبنان حالي ًا هو إقفال
التجارية لتنتقل وفريق عملها اىل دول أخرى كام
العديد من املصانع واملحال
ّ

ّ
وان العديد من ذوات الكفاءات العالية الذين حيت ّلون مراكز مرموقة يف خمتلف

القطاعات يقدّ مون إستقاالهتم للعيش والعمل يف اخلارج.

تتحول
امام هذا الواقع ،ويف بلد بلغ التزايد السكّاين فيه  %1.15فقط،
ّ

اهلجرة من ظاهرة ختفيض منسوب البطالة اىل ظاهرة إفراغ لبنان من طاقاته
العاملة و ّحتوله اىل بلد هرم ودون أدمغة.

ان العديد من البلدان يف طور النمو والشبيهة بلبنان كسنغافورة اعتمدت

نامذج اقتصاد ّية عرص ّية كان عىل رأسها املناطة االقتصاد ّية احلرة ومتكّنت من
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االستفادة من عوملة الوظائف والتصنيع وجذب االستثامرات األجنبية وخلق
عرشات آالف فرص العمل ألبنائها املقيمني.

يف اطار استفادة لبنان من هذه النامذج الناجحة يف العامل ،و لكي ال يصبح لبنان

مأوى لشيوخ الوطن جاء اقرتاح قانون انشاء منطقة اقتصادية حرة يف البرتون»من

قبل الرابطة املارونية و بالتعاون مع أبرش ّية البرتون املارون ّية هبدف جذب املشاريع
املتفرعة
اإلستثامرية يف حقل التكنولوجيا و املعلومات ّية و االتصاالتوالنشاطات ّ
عنه وقد وقع عليه العديد من نواب االمة وتم تسجيله يف جملس النواب بتاريخ

.2014/4/9

ادارة املنطقة االقتصادية احلرة:

يتوىل السلطة التقريرية يف املنطقة االقتصادية احلرة جملس ادارة(اهليئة)

يشكل من رئيس وستة اعضاء من القطاعيني العام واخلاص يعينون ملدة مخس

سنوات قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ يف جملس الوزراء ،بناء عاى اقرتاح رئيس

جملس الوزراء.

تتوىل اهليئة املهام والصالحيات االتية:
 املوافقة عىل الرتخيص باملشاريع االستثامرية يف املنطقة. -وضع اخلطط والربامج العائدة للمشاريع والسياسات التي تقرتحها

ومتابعة تنفيذها ووضع االنظمة االدارية اخلاصة بتأمني ادارة املنطقة ،وللهيئة
حق االستعانة ببيةت اخلربة الوطنية واالجنبية يف هذا املجال.

 -القيام بكل ما من شأنه ادارة املنطقة واستثامرها وتطويرها بام يف ذلك

انشاء البنى التحتية.

 -تكليف اشخاص طبيعيني او معنويني لبنانيني او اجانب تشغيل املنطقة

واستثامرها بموجب عقود تقوم اهليئة بتنظيمها وفقا لالصول.
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 االرشاف املستمر عىل االنشائات واملعدات وكل التجهيزات يف املنطقة. -االرشاف عىل حسن اداء اخلدمات الواجب توفريها للمستفيدين يف

املنطقة والتحقق من اهنا مؤمنة بشكل مالئم.

النشاطات واالعامل املسوح هبا – املوافقات:

ّ
ترخص اهليئة ملشاريع استثامرية يف املنطقة تتعاطى اعامل التجارة والصناعة

اخلفيفة واخلدمات والتخزين والتدريب وغريها من النشاطات واملشاريع
االستثامرية ما عدا اخلدمات السياحية عىل ان جيري حتديدها يف قرارات تصدر

عن اهليئة.

االعفاءات املمنوحة للمشاريع االستثامرية يف املنطقة احلرة:

 -يعفى املرشوع االستثامري من الرسوم اجلمركية ومن رسم االستهالك

الداخيل ومن الرضيبة عىل القيمة املضافة ورسوم االسرتاد والتصدير عن
االليات واالجهزة واملعدات واملواد والسلع التي يستوجبها املرشوع ،عىل

انتستويف هذه الرسوم والرضائب يف حال اخراج اي صنف من هذه االصناف
من املنطقة الدخاهلا اىل االسواق اللبنانية وفقا الحكام املادة السادسة والعرشين

من هذا القانون.

تعفى من رضيبة الدخل ارباح املؤسسات التي تنشأ يف املنطقة رشط

التقيد بااليت:

ان ال تقل قيمة االصول الثابتة املوظفة يف املؤسسة او رأسامهلا عام يوازي

ثالثامية الف دوالر امريكي بالعملة اللبنانية.

ان ال تقل نسبة اللبنانيني من جممل املستخدمني والعامل يف هذه املؤسسات

عن مخسني باملئة منهم.
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 تعفى االبنية واالنشاءات العقارية التي تقام يف املنطقة من رسومالرتخيص ومن رضيبتي االمالك املبنية واالرايض.
 تعفى الرشكات املغفلة عىل انواعها التي يكون هدفها ادارة مرشوعاستثامري يف املنطقة من رشط وجود اشخاص لبنانيني طبيعيني او معنويني يف
جمالس ادارهتا.
 تعفى اصدارات االسهم واالوراق املالية التابعة للمؤسسات العاملة يفاملنطقة من اي رسوم ورضائب كام يمكن ان تكون مجيع اسهم املؤسسات العاملة
يف املنطقة اسهام حلامله.

املكان اجلغرايف:

تبارك وتشارك أبرشية البرتون املارونية ممثلة بسيادة املطران منري طربيه هبذا
املرشوع التنموي من خالل تأمني العقار/العقارات الالزمة.
وسيقام القسم األكرب هلذا املرشوع يف كفرحي ملا تتمتّع من موقع مم ّيز
ّ
وجذاب حيث ستن ّفذ االستثامرات يف قطاعات الربجمة والتدريب وغريها يف حني
ستقام الصناعات اخلفيفة يف منطقة أخرى يف ساحل البرتون.
»األول» وليس األخري ،نشكر الرئيس واألمني
نعدكم أن يكون هذا املؤمتر
ّ
العام عىل جهودهم املثمرة،
نشكر حضوركم.
األستاذ لــوران طنوس عون
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كملة األستاذ

عـزيز ميشال طربيــــه
الموضوع :التعاونيات المتخصصة

العمل التعاوين:

العمل التعاوين هو عمل مشرتك بني جمموعة أشخاص احتدوا مع ًا لتبادل

العون بينهم تلبية إلحتياجاهتم الفردية واملشرتكة أكانت إقتصادية أو إجتامعية أو
ثقافية أو إنامئية ،من خالل منشأة إقتصادية هي اجلمعية التعاونية.

وقد عرف املرسوم اإلشرتاعي رقم  /17199/تاريخ 1964/8/18

اجلمعية التعاونية بأهنا كل مجعية تتألف من عرشة أشخاص عىل األقل وهلا رأسامل
غري حمدود وال يكون هدفها الربح بل حتسني حالة أعضائها اقتصادي ًا وإجتامعي ًا

بتضافر جهودهم وفق ًا ملبادىء التعاون العامة املبنية عىل قيم الديمقراطية

واملسؤولية والتضامن والشفافية بحيث تقوم بني اجلمعية وأعضائها روابط
والتزامات متبادلة من شأهنا تأمني ديمومة التعاونية وقرهبا من حاجات وأحوال

األعضاء واملحيط.

وتعترب التعاونية نموذجا للمؤسسة اإلقتصادية التي تدار بصورة

ديمقراطية ،اذ لكل عضو فيها صوت واحد مهام بلغت مسامهته فيها ،وتتمييز
التعاونية بإزدواجية صفة اعضائها ،فهم يف آن مع ًا ،الرشيك واملستهلك ،املنتج
والعامل ،وهذا ما جيعل «التعاونية» حلقة مهمة يف منظومة اإلقتصاد اإلجتامعي.
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إن القيم والروابط املشار إليها التي تقوم عليها احلركة التعاونية أي قيم
الديمقراطية واملسؤولية والتضامن والشفافية هي أساس نجاح العمل التعاوين
وليس النصوص القانونية مهام بلغت من الدقة وقدمت من تسهيالت وحوافز
لرواج العمل التعاوين ،وقد تضمن قانون اجلمعيات التعاونية يف لبنان الكثري من
الضوابط لتأمني حسن إدارة التعاونيات ،والكثري من احلوافز لتشجيع إنشاءها
ونشري بصورة خاصة إىل االعفاءات الرضيبية التي منحها القانون للجمعيات
التعاونية والتي تشمل الرسوم البلدية ورضيبة الدخل ورضيبة األمالك املبينة
ورسم الطابع املايل إضافة إىل جمموعة أخرى من االعفاءات واحلسومات.
ان مبادىء العمل التعاوين ليست غريبة عن القرية اللبنانية التي عرفت
منذ القدم «العونة» حيث كان أهل القرية يتضامنون فيام بينهم لسد حاجات
بعضهم البعض سواء يف زراعة األرض أو جني املحاصيل أو سوى ذلك من
أمور وحاجات.
ان تشجيع إنشاء التعاوينات هو رضورة لتحقيق التنمية املستدامة يف
املناطق ألن هذه التنمية من شأهنا ابقاء اإلنسان يف قريته وعدم اضطراره إىل تركها
للعيش يف املدينة.
غري ان هذا التشجيع جيب ان هيدف بصورة خاصة إىل إنشاء التعاوينات
الكبرية املتخصصة يف موضوع معينّ كإنشاء تعاونية متخصصة يف ترصيف إنتاج
التفاح مث ً
ال بحيث ال يبقى املزارع رهن ًا لإلستغالل او لكساد موسمه .فإن مثل
هذه التعونية يمكنها اإلستعانة بأصحاب اإلختصاص واإلمكانات لتسويق هذه
املنتجات سواه يف لبنان عن طريق إنشاء نقاط بيع للمستهلك مبارشة يف املدن
أو عن طريق التصدير للخارج .وبالطبع يمكنها إنشاء برادات حلفظ التفاح
ومنشاءات لتصنيع املنتجات املستخرجة منه وسوى ذلك.
فال بد من استنهاض القيم التي قامت عليها «العونة» يف األيام الغابرة
ألن مثل هذه القيم موجودة يف التكوين الذايت للإلنسان اللبناين فيبادر كبار
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القوم إىل السري يف هذه الرسالة بحيث يكونوا النواة التي يتحلق حوهلا سائر
املعنيني يف هذا القطاع.
إن مسؤولية الرابطة املارونية كبرية واساسية يف إستنهاض هذه القيم ويف
املحرك
خلق مناخن مشجع لذوي اهلمم والقيم من أصحاب الراساميل ليكونوا
ّ
إلنشاء مثل هذا التعاوينات املتخصصة ،التي وإن كانت ال تتوخى الربح باملعنى
الدقيق وإنام هي ليست مؤسسة خريية بل هي مؤسسة إقتصادية من شأهنا أن
تعطي التوظيفات التي توضع فيها عائد ًا مقبو ً
ال وناجت ًا إجتامعي ًا أهم بكثري من
الربح املادي املجرد .فال ينفع اإلنسان إن يربح العامل وخيرس نفسه.
األستاذ عـزيز ميشال طربيـه
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كملة سعادة املدير

الدكتور مطانيوس خليل الحلبي
الموضوع:التشجيع في اإلنخراط في اإلدارات والمؤسسات الرسمية
في لبنان

هي رابطة موارنة ،هذا صحيح ،لكن هي أيض ًا رابطة مارونية ،هدفها
تعزيز املواطنة عىل أساس احلرية والديمقراطية عم ً
ال بروح اإلنجيل التي هي
اإليامن باهلل وبقيم اإلنسان ،وألهنا رابطة مارونية عليها أن تسعى للمحافظة عىل
حقوق ومصالح الطائفة املارونية وعىل مكانتها االجتامعية والثقافية والسياسية
فبذلك يعلو شأن لبنان.
أريض هويتي ،أريض أنا املاروين أرض لبنانية وهويتي أنا املاروين هوية
لبنانية ،أحافظ عىل أريض وعىل هويتي ألحافظ عىل لبنان ،ألن املوارنة هم يف
خدمة لبنان وليس لبنان يف خدمة املوارنة ،وهذا ما جيب أن ينسحب عىل مجيع
مكونات املجتمع السيايس يف لبنان .هذه هي احلقيقة حقيقة بطعم طائفي غالب
وسنبقى كذلك حتى إشعا ٍر آخر أي حتى يبطل أن يكون لبنان وبإرادة مجيع ابنائه
دولة نصف علامنية ونصف دينية :ونصف العلامنية غالب ًا ما يكون يف الشكل
ونصف الدينية هو األساس .واملصارحة هنا واجب.
فالدولة اللبنانية يف اإلطار الدستوري والسيايس الذي نتحرك ضمنه ويف
اثناء ممارستها لوظائفها وبخاصة اإلدارية منها غالب ًا ما تكون عرضة لعيوب
االختالل يف التوازن الوظيفي.
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يف النص،دولتنا طائفية كيف ال والسلطات الدستورية هي عينها موزعة
طائفي ًا يف الدستور.
أما يف املامرسة ،فاالختالل يف التوازن الوظيفي موجود بالقوة وبسهولة
بنتقل ليكون موجود ًا بالفعل كيف؟ أما نعلم مجيعنا كيف تتشكل احلكومات
وكيف يتم تعيني موظفي الفئة األوىل ،وكيف يتم الرتفيع إىل الفئة الثانية.

املحاصصة طائفية وعنها يتولد السباق سباق وزير أو مدير عام إىل خدمة أبناء
طائفته .من جهة أخرى ،ونظر ًا ألمهية الدور الذي تضطلع به اإلدارة العامة،
إن جلهة استمراريتها يف الوقت الذي تتغري فيها احلكومات وجمالس النواب

وجلهة ما تكتسبه من خربات وما تكون عليها من مفاءات فنية ،يصبح السباق
أمر طبيعي ،لكنه يكتسب يف لبنان طابع ًا طائفي ًا ومصلحي ًا من هنا
إىل دخوهلا ٌ
يصبح احلديث عن العودة إىل الوظيفة العامة أمر ًا مرشوع ًا وواجب ًا علينا نحن
املسيحيني ومه ًا وطني ًا.
ثمة انكفاء ،هذا صحيح،
عودة إىل الوظيفة العامة ،هذا يعني أنه كان ّ

أما ملاذا.

وثمة أسباب
فاألسباب خاصة بالوظيفة العامة .وأخرى خاصة باملسيحيني ّ

خاصة برشكائنا يف الوطن.

ً
أوال :لقد باتت الوظيفة العامة بنظر املسيحيني تشكل مصدر رزق ّ
أقل
ّ
وأقل قدر ًا من أنواع األعامل األخرى وبخاصة يف القطاع اخلاص وقد
شأن ًا
تكرس ذلك يف غياب احلوافز الدينية والفكرية والعقائدية داخل أوساط املجتمع
املدين املسيحي وعدم إبراز أمهية مشاركة املسيحيني يف الوظيفة العامة حفاظ ًا عىل
أرضهم ومعتقداهتم وحريتهم.

مسيحي طوعي وآخر قرسي أو شبه قرسي عن االنتساب
ثمة انكفاء
ثاني ًاّ :
ّ
إىل وظائف القطاع العام .األسباب كثرية ّ
لعل أمهها عدم توفر فرص النجاح
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يف املباريات لنقص يف اإلعداد ويف التحضري هلا .تقصري املرجعيات املارونية
واملسيحية يف تأمني فرص النجاح للمتبارين يف ضوء األحكام النافذة ،وتقصريها
أيض ًا يف محاية املوظفني املسيحيني بعد دخوهلم إىل الوظيفة العامة وأخري ًا املسايرة
املسيحية التي أتت يف ٍ
وقت من األوقات عىل حساب حقوق املسيحيني النوعية

والعددية يف الوظائف العامة.

ثمة من يقول أهنم عملوا ما
ثالث ًا :وفيام يتعلق برشكائنا يف الوطنّ ،
بوسعهم لضامن النجاح يف السباق إىل الوظيفة العامة ولكن حتى نكون
منصفني علينا أن نقول أهنم شكلوا قفزة نوعية يف اكتساب املعارف املؤهلة
للدخول إىل الوظيفة العالمة.

هذا هو واقع املسيحيني حيال الوظيفة العامة .فهل جيب تشجيعهم وحثهم
عىل االنخراط يف إدارات الدولة ومؤسساهتا؟ اجلواب باإلجياب وذلك ألسباب
مبدئية وأخرى مادية.

أسباب مبدئية:

 جيب أن يبقى املسيحي إىل جانب أخيه املسلم يف تسيري املرافق اإلداريةالعامة مهام ك ّلف األمر .فقد يكون للخل الوظيفي يف القطاع العام تداعيات عىل
مقومات الدولة.
 عىل املسيحي أن يبقى ينظر إىل الدولة عىل أهنا للجميع وأهنا عادلة وقادرةعىل جتسيد طموحات وأمل مجيع اللبنانيني وعىل إزالة القلق عندهم.
 عىل املرجعيات السميحية أن تدرك أن مشاركة املسيحيني يف القطاعالعام تعادل من حيث األمهية مشاركتها هي يف العمل السيايس .وقد تكون أخطر
عندما يرتك املسيحي أرضه وهياجر الفتقاره إىل فرص العمل يف بلده.
فإىل املسؤولني املسيحيني نقول :ال خترسوا يف اإلدارة كام خرستم يف
السياسة ولتكن مكتسباتكم يف خدمة لبنان.
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أما األسباب املادية فهي كثرية .وقد اشري إليها يف كتيب صغري صدر عن
الرابطة املارونية بعوان« :الوظيفة العامة يف انتظارك».
أما كيف يتم تشجيع املسيحيني عىل االنخراط يف اإلدارات واملؤسسات
الرسمية يف لبنان ،فيكون بمعاجلة االنكفاء عن الوظيفة العامة يف أسبابه السياسية
واالجتامعية والبسيكولوجية كام سبقت اإلشارة إليها .ولبلوغ هذا اهلدف
فقد انبثقت عن جلنة اإلدارة يف الرابطة املارونية وبتوجيه من جملسها التنفيذي
ٌ
جلان فرعية أربع .وهي جلنة اإلعداد الوظيفي – جلنة املراجعة واملتابعة – جلنة
اإلحصاءات والتوثيق وجلنة البحاث والتطوير.

وهذه اللجان أوكلت إىل نفسها ليس فقط تشجيع املسيحيني عىل العودة
إىل اإلدارات العامة يف ّ
ظل األحكام القانونية النافذة ،بل وأيض ًا تقديم الدراسات
واألبحاث من أجل إصالح اإلدارة العامة ،وتطويرها ،متهيد ًا إلصالح الدولة
ألي منهم.
وقيامها كدولة عادلة وقادرة متتلك مجيع أبنائها وال تكون ملك ًا ّ
سعادة املدير
الدكتور مطانيوس خليل احللبي
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مداخلة األب

أنطوان وديع خضره
 رئيس مؤسسة البورا -الموضوع :العودة إلى الوظيفة العامة

إن احلفاظ عىل أرض املسيحيني يتط ّلب ثالثة عوامل أساسية ال يمكن

فصلها عن بعضها البعض وهي:

األرض بحاجة اىل رجال لكي حيموها وحيافظوا عليها بكل ما للكلمة
من معنى .كانت جدّ يت تقول «سيجنا الدار خوف ًا من األعداءُ ،طلع سياج الدار

رجاهلا» ،فإذا مل تعمل الكنيسة واملؤسسات املسيحية عىل زيادة أفراد العائلة
املسيحية فنحن ذاهبون اىل تناقص خميف .فكيف عندئذ سنحافظ عىل هذه

األرض ،وملن ستكون بعدنا؟

عامل إستثامر األرض بكل الوسائل املمكنة حتى يبقى شعبنا عليها منترش ًا

املتنوعة .علينا أن نعطي أرضنا لشبابنا لكي
يف كل األرياف املسيحية واملناطق
ّ
يستثمروها بأمواهلم فنربح شبابنا ونربح أرضنا .وكم من الطلبات تصلنا كل يوم

من شباب يريدون العودة اىل لبنان لإلستثامر عىل رشط تأمني أرض هلم وال من
يستجيب ..نفكر فقط جتاري ًا ومالي ًا.
عامل إجياد فرص عمل لشبابنا حتى يعيش بكرامته ويستطيع بذلك تأمني

أمهية إنخراط
املال الرضوري للحفاط عىل األرض واستثامرها .من هنا أنطلق اىل ّ
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املسيحيني يف الدولة اللبنانية لإلستفادة من أمواهلا وطاقاهتا اهلائلة .وبداية أعرض
لكم هذه األرقام التي ال يمكن إ ّ
أمهية اإلستفادة من
ال أن تؤثر فيكم وتؤكد لكم ّ
هذه األموال كعامل أستثامر وبقاء:

تدفع الدولة ملوظفيها سنوي ًا من معاشات وتعويضات ما يقارب  14مليون
وصحية
دوالر أمريكي إضافة اىل  7مليارات دوالر أمريكي مساعدات تربوية
ّ
واجتامعية وزراعية وغريها ....فيكون جمموع ما تقدّ مه الدولة سنوي ًا  21مليار
دوالر أمريكي .أضف اىل ذلك إن املسيحيني وحدهم يدفعون حوايل  13مليار
دوالر أمريكي سنوي ًا من هذه األموال رضائب ومتوجبات وغريها ،وهم حالي ًا ال
حيصلون من هذه املبالغ الطائلة إ ّ
ّ
تتخطى الـ .%14
ال عىل نسبة ال
إن سعي البورا اىل توظيف أكرب عدد ممكن من املسيحيني يف الدولة
ومساعدهتم عىل اإلستفادة من هذه املساعدات هبدف احلصول عىل نسبة أكرب
من هذه األموال الطائلة .لذلك نجد من الرضورة أن نتعاون مع ًا لنرش ثقافة عمل
جديدة عند املسيحيني وبخاصة ثقافة اإلنخراط يف الدولة لإلستفادة من مقدراهتا
اهلائلة .أضف اىل ذلك مسامهة هذه األموال يف ازدهار اإلقتصاد والتنمية يف
املناطق اللبنانية وبخاصة يف األوساط املسيحية .فإذا كنا نريد احلفاظ عىل أرضنا
فلنعمل بجد ّية لنحافظ عىل نسبة مئوية مرتفعة من حضورنا يف الدولة ومسامهتنا
يف بنياهنا واحلفاظ عىل قوانينها وتطويرها ،إلن يف ذلك حفاظ ًا عىل تراثنا وأرضنا
وعرضنا وشبابنا.
عىل كل املؤسسات املسيحية أن تتج ّند هلذه القضية وبخاصة الرابطة
نظمت هذا املؤمتر ونحرتم ما تقوم به ونشكرها عليه ،إلن ما تقوم
املارونية التي ّ
به البورا هو أكثر من طاقاهتا مع العلم بأن مؤسسات ورشكات يف الوطن عندها
إمكانيات كبرية جد ًا هلذا الغرض .فلنوحد االسرتاتيجية والطاقات ونعمل من
أجل شعبنا لتبقى األرض لنا والكيان لنا.
رئيس مؤسسة البورا
األب أنطوان وديع خرضه
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الجلسة الرابعة:
مصادر التمويل :هبات وقروض ميسرة

مديرة اجللسة

األستاذة كارال إميل شهاب
ال وسه ً
أه ً
ال بكم مجيع ًا يف اجللسة الرابعة من مؤمتر «أريض هويتي».
ُّ
أستهل كلمتي بأرقام وإحصائيات تدعونا للتفكري وإعادة النظر يف
بداي ًة

والسعي إىل نرش الوعي وإىل توجيه
الكثري من األمور ،كام حتثّنا إىل تقييم املخاطر ّ

العمل السيايس.

تم يف سنتي  ،2005-2004يعترب
طبق ًا ملا ورد باملسح الوطني الذي ّ
برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ّ
أن نسبة  %28أي ما يعادل  12مليون نسمة من
سكان لبنان فقراء ،وهم يعيشون ّ
بأقل من  4دوالر يومي ًا .كام ّ
أن نسبة  %8فقراء
للغاية وهم يعيشون بأقل من  2,4دوالر يومي ًا .تلك دراسات ُنرشت عن سنتي
 ،2005-2004وهي باتت بالطبع ال تنقل الواقع املزري واألليم واملتفاقم الذي
ونتخبط فيه اليوم ،حيث ّ
محلت االقتصاد اللبناين العديد
نعيش
أن األزمة السورية ّ
ّ
من األعباء حسب تقرير منظمة األغذية والزراعة الدّ ولية «الفاو» ،منها انخفاض

النمو الفعيل للناتج املحيل اإلمجايل بنسبة  % 29كل سنة منذ بداية هذه األزمة يف
منتصف آذار .2011

ملحة وحاجة
التنمية اإلقتصادية سياسة ال تقبل التأجيل ،فهي رضورة ّ
إن مشكلة العاطلني عن العمل قد تفاقمت ،حيث ّ
ماسةّ .
أن معدّ الت البطالة يف
ّ
لبنان وفق ًا للمكتب التنفيذي لإلحتاد العاميل العام ارتفعت إىل ما يزيد عن  20يف
املئة وصو ً
وخرجيي اجلامعات واملعاهد.
ال اىل  37يف املئة يف صفوف الشباب ّ
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ويف تقديرات أشار إليها البنك الدويل بوضوح ّ
أن هناك حالي ًا  %40من
اللبنانيني حتت خط الفقر ،متو ّقع ًا أن ينحدر حوايل  170ألف مواطن لبناين ملا
دون خط الفقر.

كل هذه املعطيات وغريها باتت ّ
ّ
تشكل خطر ًا دامه ًا بحدّ ذاته عىل األمن
املجتمعي وعىل اإلستقرار ،ناهيك عن التعقيدات واألزمات واملخططات
واملؤامرات واحلروب اإلقليمية ،ومعضلة النازحني السوريني وارتداداهتا عىل
جمتمعنا ووطننا احلبيب .يبقى الثابت واألكيد ّ
أن متويل التنمية قضية جمتمعية،
حتمل عبئها يقع عىل عاتق الدولة.
وإن كان النصيب األكرب يف ّ
وقد ُيثار هنا تساؤل عماّ هي مسؤولية املواطنني يف قضية التنمية؟

نظري ًا ،عىل الفرد ،يف ّ
ظل العدالة املجتمعية ،أن يعمل بأمانة وكفاءة ،بالقدر
الذي يزيد من اإلنتاج ،فيؤ ّدي ذلك إىل فائدة لإلقتصاد القومي تتمثّل بزيادة يف
املدّ خرات التي جتد طريقها إىل قنوات اإلستثامر .وإن كان عىل األفراد واملؤسسات
أدوار يضطلعون هبا وواجبات يلتزموهناّ ،
فإن الدولة بام متلك من سلطات هلا
وسن القوانني
الدور األكرب بام متلكه من تفويض املجتمع هلا يف وضع الترشيعات ّ
وسالمة تطبيقها ،ومحاية حقوق أفراد املجتمع منتجني كانوا أم مستهلكنيّ ،
وكل
ما يتع ّلق بتعبئة املوارد املحلية ،وكيفية تعبئة املدّ خرات وتوجيهها لإلستثامرات،
وإجياد طبع ًا البيئة اإلجتامعية املالئمة لإلنطالق.
إن متويل التنمية يعتمد عىل عدّ ة مصادر :املدّ خرات الوطنية ،اإلستثامرات
األجنبية ،حماصيل الصادرات ،اإلقرتاض (الدين اخلارجي والدين الداخيل)،
ّ
نتمكن لضيق الوقت من استعراض كافة اهلبات
املنح واهلبات الدولية .لن
والقروض امليسرّ ة املؤ ّمنة من خمتلف اجلهات املانحة لك ّننا سنكتفي بس ّتة مواضيع
مهمة اخرتناها لكم واثقني من أهنا سوف تنال استحسانكم.
أخري ًا ،لننتفض ولنعمل مع ًا ّ
كل بموقعه عىل تعزيز ونرش ثقافة العمل
ولننكب عىل تنفيذ مشاريع حمض إنامئية
وأولوية اإلنتاجية لدى الشباب اللبناين،
ّ
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ّ
التجذر يف
وخلق فرص عمل ملكافحة البطالة واحلدّ من اهلجرة ونزيفها ،وبالتايل
والتمسك يف اهلوية.
األرض
ّ

حب الوطن وعشق احلياة،
لنرتك جانب ًا انقساماتنا وترشذمنا ،ولنجتمع عىل ّ
حياة كريمة وهنيئة تليق باللبنانيني ّ
كل اللبنانيني.
وجعنا واحد أينام ك ّنا عىل مساحة الوطن ،هواجسنا واحدة..
يميزان بني مسلم ومسيحي ،بني منطقة
فاحلرمان واجلوع ال يرمحان وال ّ
وأخرى ،بني مؤيد ل  8آذار ومنارص ل  14آذار.

ُ
ليستفق ّ
وليعل صوت كل لبناين أصيل
كل لبناين رشيف يعشق احلياة،
التطور واحلداثة،
يمثّل االنفتاح والقيم ،العلم والثقافة والفكر ،العراقة والرتاث،
ّ
وحس املسؤولية والعمل ،ولنرصخ مع ًا بصوت واحد قائلني:
اإلنتاجية
ّ
نحن لبنانيون ملتزمون بلبنانيتنا يف وطن الرسالة ،ندحض التطرف واجلهل
وال ّتخ ّلف والعنف والفساد يف كافة أشكاهلا املسيئة حلضارتنا وتارخينا .لتجمعنا
لبنانيتنا ،ولنعمل
تقبل اآلخر كي نستحقّ بجدارة ّ
حضارة املحبة واالحرتام وثقافة ّ
ومتمسكة هبويتها اللبنانية وبأرض
متشبثة
سوي ًا مع ًا يد ًا بيد عىل تنشئة أجيال
ّ
ّ
أو ّ
املوحد ،وأجيال تعي وعي ًا
ال وآخر ًا للبنان الواحد
ّ
اجلدود ،أجيال والؤها ّ
كام ً
ال ّ
يفرط هبا أبد ًا .وشكر ًا.
أن األرض كالرشف ُ
والعرض ال ّ
بغياب إحصائيات دقيقة من رؤساء البلديات سوف أطلب منكم تعبئة
االستامرات التي وزّ عت عليكم عىل  ،CDليتم التعاون بينكم وبني الرابطة
املارونية وجلنة املناطق وإنامء الريف وجلنة الطوارئ بغية تكوين داتا ودراسة
ميدانية لواقع بلداتكم.

أختم هذه اجللسة شاكر ًة حضوركم فرد ًا فرد ًا متك ّلمني ومستمعني مؤكدة
وستستمر تعمل ملا فيه خري ومصلحة لبنان،
أن الرابطة املارونية كانت وال تزال
ّ
كل لبنان .كام انيّ ّ
أؤكد ّ
الصرب ،اإلرادة ،املتابعة واملثابرة من أهم مصادر
أن اإليامنّ ،
زودنا هبا اخلالق ملجاهبة حتديات احلياة واهلل و ّيل التوفيق.
التمويل الذاتية التي ّ
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كلمة الدكتور خاطر أيب حبيب رئيس جملس إدارة ومدير عام رشكة
كفاالت حول متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة .مع مداخلة وشهادة حية
للمهندس شوقي فخري (.)Côteaux Heliopolis
كلمة االستاذ أنطوان شمعون :مدير عام التعاونيات سابق ًا ورئيس جملس
إدارة ومدير عام املؤسسة العامة لإلسكان سابق ًا وحالي ًا مدير عام بنك بريوت
لإلستثامر حول دور صندوق اإلسكان يف التنمية.
دور البلديات يف التنمية املستدامة مع األستاذ حممد عرايب وهو خبري يف
التنمية املحلية ويعمل حالي ًا يف صندوق التنمية اإلقتصادية واإلجتامعية ESFD
املرتبط برئيس جملس اإلنامء واإلعامر.
آلية صندوق التنمية اإلقتصادية واإلجتامعية لدعم املؤسسات الصغرية
واملتوسطة يتناوهلا األستاذ باتريك عتمة رئيس فريق خدمات تطوير األعامل
يف الصندوق.
مداخلة رئيس إحتاد بلديات جزين ورئيس بلدية جزين األستاذ خليل
حرفوش وملخص عن اخلطة اإلسرتاتيجية واملشاريع قيد التنفيذ املنبثقة عنها
وأمهية إرشاك املجتمع املدين من خالل إنشاء جلان وسبل التعاون بني القطاع
العام واخلاص.
عرض التعاونية اللبنانية لإلنامء  CLDيتواله املحامي األستاذ سريج عويس
حول القروض الصغرية  Micro-créditsوكيف يمكن أن تكون أداة للمحافظة
عىل األرض.
األستاذة كارال إميل شهاب
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كملة الدكتور

خــاطر جورج أبي حبيب
الموضوع :دور «كفاالت» في التنمية وفي شد المواطن إلى أرضه

إن رشكة كفاالت ش.م.ل تعنى بتسهيل حصول املؤسسات الصغرية

واملتوسطة عىل قروض طويلة األمد من املصارف اللبنانية وذلك بإعطاء

كفاالت للمصارف بنسبة مرتفعة تغطي اجلزء األكرب من اخلسائر يف حال

تعثر القرض.

ومن نتائج وجود هذه الكفاالت (وهي حمصورة بخمسة قطاعات :الزراعة

والصناعة واإلنتاج احلريف والسياحة والتقنيات املتطورة) ،توسعت تغطية املصارف
حلاجات األعامل املنطلقة

Ups

 Startواملؤسسات التي تريد توسيع أعامهلا يف

مجيع أنحاء البالد ،وكذلك توسعت تغطية املصارف حلاجات املؤسسات يف هذه

القطاعات يف املناطق الغري وسطية والبعيدة.

هنالك عدة برامج تغطي حاجات خمتلفة .فهناك برنامج كفاالت

األسايس وسقف القرض فيه  300مليون لرية لبنانية ملدة سبعة سنوات مع

فرتة سامح تصل إىل سنة كاملة .وهناك برنامج كفاالت اإلضايف وسقفه 600
مليون لرية لبنانية ،وبرنامج كفاالت لالبتكار .كام يوجد برنامج خاص لزراعة

األشجار املنتجة مدته  10سنوات مع فرتة سامح لثالث سنوات ،وبرنامج

الطاقة البديلة مدته  15سنة ،الخ...
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ومجيع هذه القروض تستفيد من إعفاءات للمصارف من استعامل
االحتياطي اإللزامي من قبل مرصف لبنان ،ودعم للفوائد من اخلزينة من خالل
مرصف لبنان ،مما جيعل كلفة الفوائد منخفضة.
ويمكن مراجعة الربامج عىل موقع الرشكة www.kafalat.com.lb

إن قروض كفاالت هي فقط جزء من منظومة للقروض التي يمكن ألبناء

املناطق اللبنانية أن يستفيد منها.

فهنالك قروض من مؤسسات القروض الصغرية جدا

Micro Credit

وتعاونية  CLDموجودة معنا هنا.

وهنالك القروض من الصندوق األورويب للتنمية االقتصادية واالجتامعية

واملوجود معنا كذلك ،وتغطي قروض تصل إىل  65مليون لرية لبنانية للقرض
الواحد ،وتشمل القطاعات األخرى كاخلدمات والتجارة واملهن احلرة مثال .وقد

قام الصندوق السنة الفائتة بإنشاء برنامج «كفالة» للقروض من ضمن سقف
قروضه ويشمل مجيع القطاعات ويعمل من خالل عدد من املصارف.

كذلك هنالك القروض املرصفية املدعومة من مرصف لبنان وتغطي نفس

القطاعات التي تشملها رشكة كفاالت ،وتبلغ قيمة هذه القروض ابتداء من

 50مليون لرية لبنانية حتى  15مليار لرية لبنانية ،ولكن عىل املقرتض أن يؤمن

الضامنات املطلوبة.

وعرض هذه االحتامالت ال يشمل مجيع الربامج يف البالد.
إذن ،يمكن القول أن إمكانية التمويل موجودة وموجودة بعدة أشكال.
انطالقا من هذا الواقع ،ولالستفادة من وجود مصادر التمويل هذا،

نقرتح عليكم التعاون مع هيئات يف املناطق تعنى بتعريف أصحاب املشاريع ،أي
املقرتضني املحتملني ،بمصادر التمويل وتسهيل أمور الوصول إىل هذه املصادر.
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كذلك نلفت االنتباه من خربتنا يف مناطق عدة من البالد أن وجود
مشاريع اقتصادية ناجحة خاصة املشاريع ذات الطابع التعاوين أو التي تشمل
جمموعة من املستفيدين يكون حافذا ومصدر دفع لنهوض أفراد وجمموعات
أخرى للقيام بمشاريع اقتصادية متنوعة مما يعطي هذه املناطق اجتاها صعوديا
يف االقتصاد واملجتمع .وكمثل عىل ذلك دعينا املهندس كميل فخري ليتكلم
عن تعاونية  Coteaux Heliopolisوالنشاطات االقتصادية يف منطقة دير
االمحر – عيناتا.
كفاالت
الدكتور خــاطر جورج أيب حبيب
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كملة األستاذ

أنطوان ديب شمعون
الموضوع :دور صندوق اإلسكان في التنمية

 -1أضيف إىل اريض هويتي:
•اريض بيتي مها هويتي

 -2التطور التارخيي للمسكن:
•املغاور والكهوف

الرحل ،أي ال استقرار وال موطن
•اخليام املتنقلةّ :
عندما أصبح املسكن مرتبط ًا باألرض بدأنا نتكلم عن املجموعات السكنية

يف نطاق جغرايف حمدد وعن التطور احلضاري مما يثبت أن وجود املسكن يعطي
لألرض ميزة الثبات واالستمرارية
 -3أبعاد املسكن:

•البعد االجتامعي
•البعد الوطني

•البعد القومي (هتويد مدينة القدس يتم عن طريق هتويد املساكن)

•البعد االقتصادي :أمهية عنرص البناء يف الدورة االقتصادية
110
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 -4مؤسسات اإلقراض السكني
•مرصف اإلسكان

•املؤسسة العامة لإلسكان التي ح ّلت حمل الصندوق املستقل لإلسكان
•التعاونيات السكنية
•املصارف التجارية

عبث ًا نحاول تأسيس وبناء مستقبل ،اذا كنا نشعر بحالة املؤقت
األستاذ أنطوان ديب شمعون
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كملة األستاذ

محمد أحمد عرابي
الموضوع :دور البلديات في التنمية المستدامة :تجربة صندوق
التنمية االقتصادية واالجتماعية

تعريف صندوق التنمية االقتصادية واالجتامعية

•نتاج ملعاهدة الرشاكة املتوسطية–األوروبية املّوقعة بني االحتاد األورويب
واحلكومة اللبنانية عام  1999هبدف التخفيف من حدة الفقر ،عرب:
-مكون خلق فرص العمل ،لدعم األفراد واملؤسسات الصغرية.

مكون التنمية املحلية ،لتعزيز قدرات البلديات وحتسني الواقعاالقتصادي واالجتامعي للتجمعات والبلدات األكثر فقرا.

•بداية العمل الفعلية للصندوق عام .2003

•يعمل الصندوق حاليا باستقاللية حتت مظلة جملس اإلنامء واإلعامر،
نحو االستقاللية التامة.

التنمية املستدامة

من النمو االقتصادي إىل التنمية الشاملة املتكاملة باملشاركة ثم املستدامة

بضغط احلفاظ عىل املوارد الطبيعية.
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ركائز التنمية البرشية املستدامة وفق جتربة الصندوق:

•اإلنسان :متكني ،توفري فرص متكافئة ،مشاركة كافة فئات املجتمع،
تضامن ،ثقة وتعاون متبادل ،وانتامء.
•املوارد املادية واملالية :األرض ،املواد العينية ،واألموال.

•اإلدارة :البلدية ،مؤسسات املجتمع املدين ،الشفافية ،املساءلة وتداول
السلطة واالستمرارية.
•الرؤية واخلطة.

•دور القطاع اخلاص.

وملاذا البلديات؟

•إدارة حملية منتخبة متارس صالحياهتا ضمن نطاقها اجلغرايف( .املادة
األوىل من قانون البلديات)

•جيوز للمجلس البلدي ضمن منطقته ،أن ينشئ أو يدير بالذات أو
بالواسطة أو يسهم أو يساعد يف تنفيذ العديد من األعامل واملشاريع
ذات الطابع الرتبوي والصحي والثقايف والريايض واالجتامعي
واالقتصادي( .املادة )50
•دعم املبادرات املحلية وتشجيع املشاركة واحلوار عىل نطاق حميل
ومجاعي يف النطاق املشرتك.

أهم املعوقات

•غياب الرؤية واخلطة عىل املستوى الوطني واملحيل.

•االصطفافات العائلية والطائفية واملذهبية والسياسية.

•فردية الرئيس والغياب الفاعل ألعضاء املجلس البلدي.

•األنانية ،غياب التعاون والتطوع وعالقات املصالح الضيقة والنفعية.
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•حجم احلاجات مقابل ندرة اإلمكانات وأولوية اخلدمات.
•ال استمرارية يف اإلدارة.

•سلطة الرقابة ،واملركزية.

•غياب التكامل والتنسيق بني املركزي واملحيل.
•ضعف القطاع اخلاص واالستثامرات.
•غياب االستقرار األمني.

األستاذ حممد أمحد عـــرايب
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كملة األستاذ

باتريك موسى عتمة
مكون
الموضوع :صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية :نبذة عن
ّ
خلق فرص العمل

•التحديات الرئيسية التي تواجه أصحاب املصالح الصغرية واملتوسطة

•عدم توفر خطط عمل ودراسة جدوى للتقدّ م بطلب قرض
لدى املصارف.
•عدم تو ّفر الضامنات الالزمة لتغطية القرض.

•عدم اإلملام باإلجراءات الالزمة للتقدّ م بطلب للحصول عىل قرض
أعامل.
•احلصول عىل التمويل لتوسيع وتطوير مصاحلهم التجارية.

اهلدف:

•خلق فرص عمل جديدة.

•إنخراط أصحاب املصالح الصغرية يف النظام املايل من خالل تسهيل
حصوهلم عىل قروض أعامل.
واملتوسطة أن يصبح هلا تاريخ
املؤسسات الصغرية
•مساعدة
ّ
ّ
مايل()Financial Credit History
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املجموعة املستهدفة:

•أصحاب املصالح الغري مستفيدين من تسهيالت مرصفية
جتارية مسبق ًا.
املسجلة رسمي ًا.
املسجلة و غري
•القطاعات
ّ
ّ

املهمشة إقتصادي ًا
•أصحاب املصالح يف املناطق ّ
•آلية عمل مكون خلق فرص العمل

•متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة عرب قروض أعامل من خالل
مصارف رشيكة مع الصندوق.
•تأمني خدمات استشارات أعامل للذين تتو ّفر فيهم فرص اإلستفادة
من القروض.
مكون خلق فرص العمل فرصة احلصول عىل قروض للمشاريع
•يؤ ّمن ّ
املتوسطة
الصغرية و
ّ
بمكون خلق فرص العمل حتى هناية أيار 2014
•احصاءات خاصة
ّ
•دعم  7.966مرشوع

•خلق اكثر من  5.500فرصة عمل

•دعم  2.725مرشوع مستفيد من خدمات إستشارات أالعامل
•دعم  861مرشوع جديد

•دعم  1.340مرشوع متلكه نساء
األستاذ باتريك موسى عتمة
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كملة رئيس احتاد بلدايت منطقة جزين
السيد خليل جان حرفوش

الموضوع :إتحاد البلديات والتعاون بين القطاع العام والخاص

 ملخص عن اخلطة االسرتاتيجية واملشاريع قيد التنفيذ املنبثقة عنها. إرشاك املجتمع املدين من خالل إنشاء جلان. الرشاكة مع القطاع اخلاص من خالل إنشاء ثالث رشكات:• Knee Rootsلتطوير السياحة
• ARDIلرشاء وتطوير العقارات
• JAZلتطوير الزراعة

-

إنشاء THINK TANK

األستاذ خليل جان حرفوش
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كملةالتعاون ّية اللبنان ّية لإلمناء م.م.

األستاذ سارج روبير عويس
الموضوع :القروض الصغيرة أداة للمحافظة على األرض ()CLD

ّ
التحول من فكرة
إن أبرز ما يفتقر إليه لبنان ،هو تكريس سياسة ترتكز عىل
ّ

االجتامعية» إىل ثقافة «النهضة االقتصادية».
«املساعدة
ّ

بالفعل ،وهبدف ّ
حل األزمات املتعدّ دة التي تواجه املواطن البعيد عن مركز

القرار ،ال بدّ من التخطيط ،والتثقيف ،واإلرشاد ،وخلق فرص عمل من أجل
هنضة اقتصاد ّية شاملة ومتوازنة.

تأسست خالل العام  ،1992وبعد
اللبنانية لإلنامء التي
التعاونية
وإن
ّ
ّ
ّ
أن أيقنت ّ
غالبية املواطنني يف األطراف بدأوا يتخ ّلون عن جذورهم،
بأن
ّ
ويندفعون نحو بيع ممتلكاهتم للنزوح نحو املدن أو اهلجرة ،وضعت برناجم ًا خاص ًا
«بالقروض الصغرية» هبدف تعزيز الثقة لدى املواطنني املشار إليهم وحثّهم عل

العمل واإلنتاج.

وقد تبينّ من خالل هذه التجربة طوال السنوات اإلثنني وعرشين ،بأن
القرض الصغري قد ّ
ذهنية اإلهنزام واالستسالم
كرس
ّ
التحول من ّ
شكل أدا ًة فاعلة ّ

التمسك باجلذور،
للواقع املرير نحو الفكر العميل اإلنتاجي الذي يؤ ّدي إىل
ّ
يّ
التخل عن املمتلكات.
والتع ّلق باألرض ،ورفض فكرة
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تقنية القروض الصغرية السهلة وامليسرّ ة واملتاحة أمام اجلميع
واحلقيقة أن ّ
عىل حدّ سواء التي تسمح للمستفيد منها بالعمل وبتطوير مرشوعه ،تؤ ّدي إىل
ربر لبيع
حتسني دخل املقرتض ومستوى معيشته ،وبالتايل ال يعود هناك من م ّ
املمتلكات بحث ًا عن املال لتأمني املعيشة ،ال بل أكثر من ذلكّ ،
إن اثامن العقارات
املباعة ،تنتهي و ُتستهلك خالل أوقات حمدّ دة مهام طالت ،يف حني ّ
أن العمل
واإلنتاج ،يفسحان املجال أمام املقرتض بتأمني دخ ً
ال مستمر ًا ودوري ًا يؤ ّمن تغطية

اليومية ،كام يسمح بالتوازي باملحافظة عىل األرض.
مصاريف ومستلزمات احلياة
ّ
تس ّلمون معي بأن قرض ًا بقيمة مخسة وعرشين ألف دوالر أمريكي ،ممتدّ

سيام
عىل مخس سنوات ،بفائدة  ،%6.5من شأنه تغيري الواقع املادي للمستفيد منه ّ
أنه يستثمر يف القطاع اإلنتاجي الذي يربع فيه.

اللبنانية لإلنامء خالل
التعاونية
ويف ما ييل عرض ًا للقروض التي منحتها
ّ
ّ

السنوات الثالث األخرية (.)2013 – 2012 – 2011

ً
أوال :يف مقدار هذه القروض

مستمر ،ما ّ
ّ
يؤكد نجاح الربنامج .وقد بلغ
إن قيمة هذه القروض بارتفاع
ّ

التعاونية منذ العام  1992لغاية تارخيه حوايل اثني
جمموع القروض التي منحتها
ّ
عرش مليون دوالر ًا أمريكي ًا توزّ عت عىل حوايل ألف ومائتي عائلة.

ثاني ًا :يف توزيع القروض عىل املناطق

إن طلبات القروض يف حمافظ ّتي ّ
ّ
النبطية والشامل مرتفعة وهذا دليل عىل ثقة

تقنية القرض الصغري مثمرة وفاعلة.
املقرتضني بأن ّ

ثالث ًا :يف نسبة الشباب املستفيدين من القروض (بني  18و 35سنة)

ّ
ّ
يشجع بدوره.
إن نسبة مشاركة الشباب تزداد تباع ًا وهو
مؤرش ّ
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املتكررة ()Repeated Loans
رابع ًا :يف نسبة القروض
ّ

املتكررة ّ
اإلنتاجية وحدها
تؤكد بأن املستفيدين منها قد أيقنوا بأن
القروض
ّ
ّ
االستمرارية.
كفيلة بتأمني
ّ

خامس ًا :يف نسبة املقرتضني النساء

تنكب
إن تق ّنية القرض الصغري بمتناول العنرص النسائي أيض ًا التي بدأت
ّ
رب العائلة يف اإلنتاج.
عىل مساعدة ّ

سادس ًا :يف شهادة أحد املقرتضني
واملسيحيني خاص ًة يعيشون
أخري ًا ،تس ّلمون معي اليوم بأن اللبنانيني عام ًة
ّ
ٍ
خوف من املستقبل ومن ّ
سوق واهلادف إىل تكريس
فرتة
املخطط الشبح الذي ُي ّ
اللبنانية لإلنامء حتاول من خالل
التعاونية
والتعصب والتمذهب ،ولر ّبام
التطرف
ّ
ّ
ّ
ّ
التمسك
املسيحيني عىل رضورة
نشاطها إىل التخفيف من هذا اهلاجس وتشجيع
ّ
ّ
باألرض ،ال ندّ عي إطالق ًا بأن ّنا أوجدنا ّ
احلل اجلذري ،ولكنها حماولة ناجحة
رب ّ
مه ٍة أحيت أ ّم ًة.
انطلقت من حكمة جربان خليل جربانّ :
التعاونية اللبنانية لإلنامء م٫م٫
األستاذ سارج روبري عويس
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ـتــــوصـيــاـت
مـؤتـمر «أرضي هويتي»
إن الرابطة املارونية التي أولت منذ سنوات موضوع االرض اهتامم ًا

بارز ًا ،وضعت خالل السنة االوىل من والية املجلس التنفيذي احلايل املنتخب
بتاريخ  2014/3/23دراسات معمقة حول هذه البيوعات ،ووجوب تعديل

قانون متلك االجانب ،وطرق معاجلة البيوعات الشاسعة لالرايض بني الطوائف
املختلفة ،بام يصون اهلوية والكيان ،ارتأت عرب قرار صدر عن جملسها التنفيذي
بتاريخ /13شباط 2014/عقد مؤمتر حول هذا املوضوع ،ليكون منطلق ًا لعمل

توجيهي وترشيعي يضع حد ًا للتبدل الديموغرايف واجلغرايف الذي أضحى هيدد

نظام لبنان والكيان.

فإنفاذ ًا للقرار املذكور ،قامت الرابطة املارونية بتاريخ ،2014/7/5

وبرعاية صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ممثال بسيادة

املطران انطوان نبيل العنداري ،بعقد مؤمترها االول «أريض هويتي» ،بحضور
حوايل  550شخصية لبنانية ،يتقدمهم رجال دين وممثلون عن أحزاب الكتائب
اللبنانية ،التيار الوطني احلر ،القوات اللبنانية ،والوطنيني االحرار واملردة،

باالضافة اىل حشد من شخصيات سياسية ونقابية واعالمية واحتاد روابط مسيحية
وعدد من رؤساء وأعضاء البلديات اللبنانية.

يف بدء املؤمتر كانت كلمة االفتتاح لرئيس الرابطة املارونية النقيب سمري

أيب اللمع ،الذي شدد عىل أن هذا املؤمتر أرادته الرابطة املارونية من أجل لبنان،
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كل لبنان ،ال من أجل فئة فيه .فاملوارنة ال يملكون يف لبنان سوى مرشوع الدولة
اللبنانية ،وهم مل حيملوا طوال تارخيهم ،اال مرشوع الوطن احلاضن لكل ابنائه،

ولو مل يكن االمر كذلك ،ملا ناضلوا خالل احلرب العاملية االوىل يف سبيل قيام لبنان
بحدوده احلارضة .وأضاف أن لبنان يعاين اليوم من أزمات سياسية واقتصادية

هتدد هويته السكانية واجلغرافية ،فمع الالجئني النازحني أضحى نصف السكان

يف الوطن من غري اللبنانيني ،وحتت ضغط احلاجة واالغراءات املشبوهة ،صارت
االرض عقار ًا حمل ً
ال للبيع ،ليس فقط بني اللبنانيني ،بل من غرباء يتفوقون عىل
اللبنانيني بقدرهتم الرشائية ،وجيدون يف ارض لبنان ما ال جيدونه يف أوطاهنم.

وتابع «أريض هويتي» ،نريده مؤمتر ًا علمي ًا ،مسند ًا اىل وقائع وأرقا ٍم
وقوانني ،حتدّ د املخاطر بكل عقالنية ،فال نخضع للهلع غري املربر ،وال نغفل
االخطار احلقيقية املهددة للنظام والكيان.

ويف هذا السياق ،ومن أجل لبنان املستقبل ،وجب عىل اللبنانيني مسلمني
ومسيحيني أن يبتدعوا ملحق ًا تارخيي ًا يعطي لصيغة العيش بعد ًا مدني ًا ،يوجه الوالء
للوطن او ً
تنمي املناطق مجيعها
ال ولصيغة الوحدة الوطنية القائمة عىل المركزية ّ
بالتساوي ،وتؤمن للصيغة التعددية احلضارية أفق ًا توافقي ًا.

بدوره ،ألقى االمني العام للرابطة املارونية املحامي فارس أيب نرص كلمة،

حتدث فيها عن التالعب املقصود باجلغرافيا والديموغرافيا لتغيري هوية لبنان،

محل القيادات السياسية والدينية واحلزبية عىل اختالف إنتامءاهتم مسؤولية
و ّ
التصدي هلذا املخطط .وقال أن الرابطة املارونية قررت أن تقاوم بالعلم والقانون،
حفاظ ًا عىل التوازن الديموغرايف ودفاع ًا عن االرض واهلوية ،موضح ًا إن الرابطة
املارونية أنشأت يف العام  2009جلنة الطوارىء للتصدي لبيع االرايض والتعدي
عىل االرايض ما بني اللبنانيني ،فوضعت حد ًا لبعض العمليات املشبوهة
وأجهضتها بام متلك من وسائل .ويف السياق نفسه ،فأن جلنة الطوارىء بالتعاون

مع العديد من البلديات تشجع مشاريع التنمية يف العديد من املناطق باعتبارها،
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رادع ًا أساسي ًا لبيع االرض ،كام أن جلنة الدراسات الدستورية والقانونية أعدّ ت
مرشوع قانون للتصدي للبيوعات املشبوهة .ويف ختام كلمته ،وجه التحية
للمجالس البلدية احلارضة للمؤمتر باعتبارها الركن االسايس يف الدفاع عن
االرض ،وهي متثلت هبذا املؤمتر بام يزيد عن  170بلدية».
بدوره ّ
ذكر ممثل البطريرك املاروين املطران نبيل العنداري بام ورد يف
تكونت فيها
املجمع املاروين «من أنه إذا ربح املاروين العامل كله وخرس أرضه التي ّ
هويته التارخيية ،يكون قد خرس نفسه» .وتابع« :املوارنة ،يف عالقتهم باالرض،
عرب الزمان واملكان ،هم أبناء اجلبال والوديان ،طبعوا فيها وأخذوا منها القسوة
واحلدة .ومع تنامي اهلجرة من اجلبل والريف اىل املدن والسواحل ،أصبحت
تتجاذهبم اليوم جدلية التنازع بني التطلب والشدة ،والتساهل والسهولة .متسك
املاروين ،عرب تارخيه بأرضه ،فاعتنى هبا يف الزرع والعمل والبناء ،كمن حيتفل به
بطريقة أرسارية ،أضاف« :أن قيمة االرض يف روحانيتنا ووجداننا مل تعد ملكا
نترصف به عىل هوانا ،بل هي عطية من اهلل بإرث من اآلباء واألجداد .هذا اإلرث
هو أشبه بوديعة ثمينة او ذخرية مقدسة ،والتعامل مع هذا اإلرث هو أكثر بكثري
من الثامر واملواسم املادية .لقد أصبحت االرض ذاكرة حية تؤكد هويتنا اخلاصة
وتواصلنا بالتاريخ ،واحلفاظ عليها هو حفاظ عىل هذا اإلرث الشخيص واجلامعي
والوطني .اهنا أمانة استلمناها من آبائنا ونسلمها بدورنا اىل أوالدنا دون استبدال
او تبديد ،مرددين قول نابوت البزراعييل للملك آحاب يف سفر امللوك االول:
«معاذ اهلل ان أبيعك مرياث آبائي» .واليوم أين نحن من جتذرنا وأمانتنا ألرضـنا
وقدسيتها ،هل نرتك الساحة لباعة اهليكل يتاجرون هبا لنستفيق يوم ًا ،وهو ليس
ببعيد ،لنصبح أغراب ًا يف ديارنا.
وبعد كلمة سيادة املطران عنداري ،شكر رئيس اللجنة االعالمية عضو
اللجنة التنفيذية السيد انطوان قسطنطني احلضور مثني ًا عىل النشاط اىل ما قام به
كل من رئيس الرابطة واالمني العام االستاذ فارس أيب نرص ،وأعضاء املجلس
التنفيذي يف إنجاح هذا املؤمتر ،معلن ًا املبارشة بأعامل جلانه.
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امتدت أعامل املؤمتر يوم ًا كام ً
ال عالج خالهلا املؤمترون املواضيع اآلتية:
 -التبدل الديموغرايف واجلغرايف يف لبنان

 القوانني واملراسيم وتعديالهتا ومشاريع القوانني املقرتحة -اإلنامء املتوازن والتنمية املستدامة يف خمتلف املناطق

 -مصادر التمويل :هبات وقروض ميسرّ ة

وبعد نقاشات مستفيضة شارك فيها رجال إختصاص وبعض احلضور،

صدر عن املؤمترين التوصيات اآلتية:

•وجوب إستصدار أنظمة ووضع خطط قانونية وعمالنية تضع حد ًا
خلطر التبدل اجلغرايف والديموغرايف الذي هيدد لبنان يف هويته.

•التصدي للعمليات املشبوهة يف بيع االرايض ،ودعوة جملس الوزراء
اىل إنشاء جلنة وزارية مهمتها مراقبة هذه العمليات.

•تعديل قانون الشفعة ،بحيث يصار اىل منع عمليات البيع التي من
شأهنا أن تؤدي اىل فرز وانحسار جمموعة من اللبنانيني يف منطقة معينة،

وحلول جمموعة أخرى مكاهنا.

•رسيان حق الشفعة عىل العقارات املبنية وغري املبنية ،واعطاء املجالس
البلدية واملنتسبني اليها صالحية متلك العقارات بواسطة الشفعة.

•تعديل قانون امللكية العقارية لناحية بيع االرايض اللبنانية من االجانب،
وحرصه عرب تنظيم عقود مساقاة ولفرتة حمددة.

•االرصار عىل متابعة تنفيذ احلكم الصادر عن جملس شورى الدولة،
طعن ًا بمرسوم التجنس الصادر العام .1994
•رفع توصية اىل وزارة اخلارجية لترسيع تسجيل معامالت اختيار
اجلنسية اللبنانية ،وإقرار حق املنترشين يف االقرتاع يف بلدان اقامتهم،

وإقرار قانون استعادة اجلنسية للمتحدرين من أصل لبناين.
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•تشجيع توأمة البلديات اللبنانية فيام بينها ،عىل املستويات االجتامعية
والثقافية واالمنية.
•تشجيع املرشوع االخرض يف متويل املزيد من املشاريع احليوية للبلدات
والقرى اللبنانية النائية سبي ً
ال لشدّ املواطن اىل أرضه ،كام وتشجيع قيام
التعاونيات عىل أنواعها.
•التعاون مع أوقاف األبرشيات واألديرة يف إنشاء املشاريع الزراعية
ومشاريع تربية املوايش وتصنيع املنتجات الغذائية.
•حتفيز دخول الشباب املسيحي اىل القطاع العام ،واالنخراط يف اجليش
والقوى االمنية.
•تشجيع الشباب املسيحي عىل الزواج واإلنجاب وتوفري الضامنات
املعيشية والسكنية والصحية هلم.
•تعزيز دور البلديات والتعاونيات يف التنمية املستدامة.

•التنسيق مع املؤسسة املارونية لالنتشار واملجلس العام املاروين
واملؤسسات واملجالس املارونية كافة لتحقيق االهداف املشرتكة.
•العمل عىل حتقيق الالمركزية االدارية املوسعة.

•العمل عىل إنشاء الصندوق اللبناين لدعم صمود املواطن يف أرضه.
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