
1

حلقــــــــــــة نقــــــــــــاش
مالحظات من المداخالت في الجلسة

تهمیش المناطق في ظل االقتصاد الریعي 
ساحة كفررمان

٢٦ تشرین الثاني ٢٠١٩
ـــــــ

تنظيم النقاش: استودیو أشغال عامة والقّیمین على خیمة كفررمان
موضوع النقاش: حوار حول البدائل واألهداف في انتفاضة المناطق الجنوبیة

استضافت حلقة النقاش:  االقتصادي محمد زبیب والباحثین في التخطیط المدني عبیر سقسوق وتاال عالء الدین من استودیو أشغال عامة

نبذة: لطالما ارتبطت الرؤیة الوطنیة للتنمیة االقتصادیة في لبنان ارتباطا  وثیقا بقطاع البناء والریع العقاري. كیف ّأدى ذلك الى تدمیر ُسبل العیش 
وإفقار المناطق الجنوبية وتهمیشها؟ وكیف تجسد هذا النمط االقتصادي في خطط تنظیم األراضي واجتزاء التنمیة فیها؟

ــــــــ

________   مالحظات من المداخالت في الجلسة   ________
 

مقدمة: عبير سقسوق )أشغال عاّمة(:

نقاش اليوم عن عالقة تنظيم األراضي باإلقتصاد القائم منذ 3٠ سنة حتى اليوم. نحاول أن نربط هذين المفهومين لنرى كيف أثّر 
االقتصاد الريعي القائم على تنظيم األراضي، وتباعاً على تهميش اإلقتصاد الزراعي لمناطق واسعة في الجنوب. سنتكّلم عن هذا األمر من 

خالل مثال كّنا عملنا بحث عنه، وهو منطقة الزهراني وسهل الزهراني تحديًدا، ومنه سننتقل إلى الحديث عن التنظيم المدني، وفي 
 النهاية سننتقل إلى محمد ليقوم بمراجعة عن هذا الموضوع. نبدأ مع تاال.

المداخلة األولى: تاال عالء الدين )أشغال عاّمة(:

سهل الزهراني يمتّد من صيدا إلى صور، وكلنا نعلم أنّه اليوم مليء بالموز. لكّن هذا السهل لم يكن كذلك في الماضي وال نعرف ما سوف 
يصبح عليه في المستقبل. إنّه اآلن من أواخر األمثلة للسهول الزراعية على الساحل اللبناني، وهو يعتبر نموذج أخير. 

في البداية، كانت منطقة الزهراني قائمة، ككّل الجنوب، على الزراعة البعلية التي ال عالقة لها بالرّي. كان الناس يعيشون في المنطقة 
إقتصاد اإلكتفاء الذاتي، أي أنّهم كانوا يزرعون الحبوب، القمح ويستهلكونها محلّياً، ويبادلونها في السوق المحلّية. 

هذه لم تكن مشكلة عندهم إلى أن وصل الفرنسّيون إلى لبنان. كان للفرنسّيين مناطق استعمارية في المنطقة، حول لبنان، كما كانوا 
موجودين في أوروبا، فحاولوا فتح السوق اللبنانّية على  السوق الخارجية.

وجد الفرنسّيون أن االنجليز في فلسطين يصّدرون الحمضّيات، و أن الليمون اليافاوي الذي يصّدرونه إلى أوروبا قد اشتهر، فلماذا 
ال يقومون بالمثل ويجعلون السهل اللبناني منتج للحمضيات؟ لكن في ذلك الوقت لم يكن هناك أراٍض مروية في لبنان، وزراعة 

الحمضّيات تحتاج للمياه. كان في شوية أراضي مروّية بصيدا من نهر األولي، وشوية أراضي بصور مروّية من برك رأس العين وأقنية 
رومانية قديمة.

أتى االنجليز بسنة ال١٩4١ إلى منطقة الزهراني، وقعدوا بالصرفند، سينيق وعين الحلوة، وكانوا بدهم ياكلوا ومش قادرين يستوردوا ألن 
كان في حصار عليهم، ولهيدا السبب قّرروا يعملوا أقنية رّي.

بالتعاون مع الفرنسّيين، أنشأوا قناة رّي. عم نحكي بسنة ال١٩43، تنّفذ أول جزء منها والباقي تنّفذ بأوقات الحقة، ومن وقتها صرنا 
عم نشهد قدوم رأس المال باألربعينات والخمسينات من المدن على السهل. كان هناك تّجار قادمون من بيروت وصيدا وصور، كلهم 
هجموا على شراء األراضي في هذا السهل الزراعي، وكذلك التّجار الجنوبّيون المتمّولون القادمون من أفريقيا استثمروا في هذا السهل. 

االّتجاه كان نحو زراعة رأسمالية تأتي بربح كبير وهي زراعة الحمضّيات، كان الهدف هو التصدير.

بهيدا الوقت، أي في الخمسينات، وصل لبنان ليصير البلد الثامن عالمياً بتصدير الليمون. كّنا عم نصّدرعلى أوروبا، فرنسا، 
تشيكوسلوفاكيا، رومانيا وإيطاليا التي كانت توّزع على أوروبا الوسطى، وكذلك صّدرنا إلى الدول العربية مثل سوريا يلي ما كانت بعد 

عندها زراعة حمضّيات، أو كانت بعدها زراعة الحمضّيات فيها بدائية.
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كّل الدراسات الفرنسية واألوروبية شجعت على البيع للخارج، األمر الذي شّجع التجار على اإلستثمار أكتر وأكتر بهيدا السهل وحولوه 
كّلو لزراعة واحدة/أحادية هي زراعة الحمضّيات. فجأة، بالسبعينات، صار في أزمة ألن صار في بأوروبا منافسة كبيرة، دول منتجة 

للحمضيات دخلت على الخط وصارت تبيع ألوروبا بأسعار أرخص متل تركيا، مصر وحّتى إسرائيل. بالتالي صار عّنا كمية كبيرة ما عم 
يقدر المزارعون يصدروها للخارج. ورجعت بّلشت الحرب وأتى اإلجتياح اإلسرائيلي، فتضّررت أقنية الرّي وتفاقمت المشكلة.

خسر التّجار كتير، وصار في تسكير لمعامل توضيب كتيرة، ووصل أصحاب األراضي لمرحلة قّرروا فيها يقلعوا كل األراضي والبساتين 
الموجودة من حمضيات ويحّولوها لموز، يللي اعتبروه زراعة رأسمالية جديدة هدفها الربح والتصدير ولم ُيبحث بحاجة لبنان لهذه 

الكمية من الموز. كل السهل يلي منشوفو هلق بساحل الزهراني معظمه مزروع من الموز.

ورجعنا عم نعيد نفس السيناريو تبع الحمضيات، ألن وصلنا لمرحلة صّدرنا الموز ١٠٠٪، بين ال٢٠٠3 وال٢٠٠٦ مثاًل، وبس صارت االزمة 
السورية، تسّكرت المعابر وما قدرنا نصّدر الموز على البلدان يلي كنا نصّدرلها، مثل سوريا واألردن ودول الخليج، باألخّص سوريا 

يلي منصّدرلها حوالي ال٧٠٪ من إنتاجنا  السنوي من الموز، و٨٠٪ من هيدا اإلنتاج بيتصّدر من السهل يلي عم نحكي عنو أي سهل 
الزهراني.

هذه المشكلة عم تعيد نفسها وعم يرجع المزارعين يخسروا وما حدا عم يوجدلهم حّل. كل هيدا الشي عم يصير بوجود إحتكار بالمنطقة 
من قبل خمسة أو ستة أشخاص هني المصّدرين أو التّجار الرئيسّيين، يلي بسّموهم مافيا الموز، وهول األشخاص هني يلي عم يتحكموا 

بكيف بدنا نصّدر، وين بدنا نصّدر وقدي األسعار، بمعنى عم يغّلبوا مصلحة التّجار على مصلحة المزارع، وهني طبعاً تابعين لألحزاب 
السياسية المعروفة بالزهراني.

كل هيدا عم يصير بغياب أية سياسة زراعية عم تطّبقها الدولة، وبغياب أي إرشاد زراعي يحّدد مين بيزرع شو، قدي الكمية يلي الزم 
تنزرع، وكيف فينا نحّدد أنواع الزراعات بالسهل حتى ما تكون زراعة أحادية بس وهدفها الربح.

هلق كل هذه المشاكل يلي عم يعاني منها المزارع بزراعة الموزعم تخّلي يرجع يفّكر بتقليع الموز،  وصرنا عم نشوف زراعة أفوكادو 
وقشطة ببعض األراضي، ألن مفتكرين إنو هيدا يمكن يجبلنا الربح،  بس بعد ما منعرف مستقبل هيدا السهل لوين رايح بظّل هالسيناريو 

المتكّرر التبديل والخسائر.

 المداخلة الثانية: عبير سقسوق )أشغال عاّمة(

الزم نفهم كل هيدا من منظور التنظيم المدني، التنظيم المدني هو ساحة لنقدر نستوعب كيف سياسات الدولة االقتصادية عم تترجم 
على األرض، وكيف عم تأثر على اإلقتصاد المحلي ومفهومنا للتنمية وعالقة الناس بمحيطها العمراني أو البيئي . فبالرغم من وجود 
مشروع الليطاني من الخمسينات، وبالرغم من اإلستخدام الزراعي يلي كتير كبير لهيدي المنطقة بالزهراني، طلع بال-١٩٧3 مرسوم 

تصنيف أراضي بصنف الساحل في هذه المنطقة كمنطقة سياحية بيسمح لبناء المنتجعات الخاصة.

 المهم أن نفهم أنه سنة ال-٧3 كان هناك رؤية عم  تبلش تنبنى للبلد وإقتصاده مبنية على اإلقتصاد الخدماتي، ومبنية على السياحة 
بشكل أساسي. وكانت بفترة عم يتم نقل السياحة من الجبل للساحل، يعني بعد كل المشاريع السياحية بالجبال يلي نعملت ببحمدون 

وعرمون، بلشت بهذه الفترة سياسياً تنتقل هيدي المشاريع للساحل. هيدا الشي أخد شكلو بالزهراني عبر هيدا النوع من التصنيف 
فتصنف جزء من السهل الزراعي منطقة سياحية والجزء التاني ظل غير منظم.

 شو اشكالية إنو هو غير منظم؟ أكثرية المناطق الجنوبية اليوم ما زالت غير منظمة أي أن المسيطرعلى ملكية األرض هو الذي بسيطر 
على إستخدمها. بمعنى إذا أنا مستثمر كبير قادر وجه شو عمر ووين عمر متل ما بدي وبدون أي رؤية أو سعي إلستخدام األراضي 

وترتيبها. ضل مرسوم ال ٧3 ساري لسنة ٢٠٠٨. بال-٢٠٠٨ كان صار طالع دراسة لخطة شاملة لالراضي اللبنانية صدرت بعدين بمرسوم 
بال-٢٠٠٩ ، وتقول أن سهل الزهراني هو منطقة وثروة زراعية ذات أهمية وطنية ويجب الحفاظ عليها. حاول التصميم التوجيهي الجديد 

يلي طلع بال-٢٠٠٨ إنو يراعي الخطة الشاملة، وكمان استوعب قديش هذه منطقة لها اهمية باإلقتصاد الزراعي .

مع إنو طلع هيدا التصميم التوجيهي، لكنه لم يصدر بمرسوم حتى اليوم، أي أنه غير نافذ، واليزال مرسوم ال-٧3 هو ساري المفعول. 
ليش هيدا الشي خطير جداً ؟ هيدا الشي خطيرألن إذا منجي نحنا لدراسة عاملينها عن ملكية األراضي وعالقتها باإلستثناءات اآلتية من 

هذا التصميم التوجيهي، بيطلع معنا إنو كبار مالكي األراضي هني يلي قدرو- من خالل عالقتهم بالتنظيم المدني- إنو يعملو مشاريع 
إفراز العقارات الزراعية عبر سلطتهم، وبالتالي يشتروا األرض من المزارع بسعر كتير واطي ألن مصنفة زراعية ، و يروحو على التنظيم 

يغيرو تصنيفها، وبتصير قابلة للبناء والفرز، وبالتالي  بصير سعرها كتير أعلى. وهون بصير عنا كمان مفهوم اإلثراء غير المشروع، يلي عم 
يصير عبر المضاربة العقاريه باألرض. 
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هذه االشكالية اليوم عم تكون عائق كتير كبير بوجه المزارعين بالمنطقة، وخصوصاً إنو غالبيتهن مش مالكي األرض. هيدي المعادلة، 
بعالقة رؤيتنا وتنظيمنا لألرض باإلقتصاد الريعي األكبر، هي يلي نحنا عم نقول إنو عم تساهم بإفقار المناطق يلي بعدها لليوم إقتصادياً 

مش مرتبطة بشكل مباشر باإلقتصاد الريعي ورؤيتنا إلو. 

من هذه المداخلة حاولت اربط بين يللي قالته تاال والذي حيقوله محمد- يلي لح أعطي الكالم إلو- ومن بعدها منرجع منفتح المجال 
للنقاش.

 

المداخلة الثالثة: محمد زبيب )صحافي واقتصادي(

طبعاً هناك بعض الموجودين يتساؤلون عن أهمية موضوع متل التنظيم المدني واستعماالت األراضي، وشو إرتباطه باالزمة القائمة 
اليوم، ويللي أدت إلى هذه اإلنتفاضة العظيمة يللي عم نعيش ايامها والبد أن تنتصر وستنتصر.

 بالواقع ومتل ما قالت عبير،  بيسعدنا وجودنا بكفررمان، هذه البلدة المقاومة العظيمة. جزء من المشكلة األساسية لي عم نعاني منا 
بالجنوب وبالمناطق التي تسمى وفقاً للنظام السياسي القائم مناطق طرفية- وهي أبداً ليست مناطق طرفية ولكن تسمى هكذا بإطار 
تهميش إضافي وسياسي- هي تماماً المشكلة المرتبطة باستخدامات األراضي، و كيفية السيطرة عليها، وبالتالي السيطرة على مصادر 

عيش الشريحة األكبر من اللبنانيين.

 الكل اليوم عم يسأل ليش وصلنا لما وصلنا إليه؟ وليش طورت االزمة بالطريقة لي طورت إللها؟ وليش اليوم إذا رحنا على مصرف على 
سبيل المثال- ليلي عندو شوية مصاري بقلب البنك أو يللي موطن راتبه -عم نالقي مشكلة بسحب هذه الوديعة واإلستفادة من الراتب 

وسحبه؟

مسألة األراضي واستخداماتها ترتبط إرتباط وثيق باالقتصاد الريعي الذي هو مصدر من مصادرأزمتنا. طبعاً ليلي ما بيعرف شو هو 
اإلقتصاد الريعي، من المفيد إنو نحاول نبسط فكرة الريع إلى أبسط فكرة. يلي الزم نعرفو إنو البشر عموماً بحققو مداخيلهم من خالل 3 

مصادر : الريع من األرض ، األرباح والفوائد من رأس المال، واألجور من العمل.

طبعاً من خالل هل 3 مصادر في تشعب ال نهائي، بإطار تقسيم العمل اإلجتماعي لشرائح مختلفة تقترب من  مصدر أكتر من الثاني وفق 
شو بتشتغل. بقصد هون إنو بيناتنا يمكن يكون في مهنيين أو موظفين أو عاطلين عن العمل، إلى آخره. لكن عموماً هناك هذه الثالث 

مصادر يلي بيعتبرو ال-3 مصادر االساسية.  وبالتالي هيدا التقسيم يدلنا على المجموعات االجتماعية الثالثة الرئيسية: المجموعة 
الرأسمالية أو الطبقة البورجوازية، المجموعة العمالية على تشعباتها أو الطبقة العاملة، والمجموعة الريعية أو الطبقة الريعية. إضافًة إلى 

هذا من المهم أن نعرف أن الريع ليس فقط مفهوم إقتصادي، الريع هو أيضاً مفهوم إجتماعي، ثقافي، سياسي. وبالتالي يفترض النظر 
إلى مساوء اإلقتصاد الريعي إنطالقاً من هذا المفهوم الشامل المتعلق باإلقتصاد والمفهوم السياسي وثقافة المجتمع، وبالتالي العالقات 

اإلجتماعية التي تنشأ من خالل منظومات الريع وكيفية االستحصال  عليها وتوزيعها  .

 إذا جينا على الواقع اللبناني وضهرنا من اإلطار النظري يلي بسّهل علينا فهم هيدا الواقع . من وين بيجي الريع في لبنان ؟

الريع في لبنان بالمفهوم الحديث للريع بيجي من ملكية األرض، من الفوائد التي تدفع على الودائع وعلى الديون، كل الديون وليس 
فقط الديون العامة، بيجي من إستغالل الموارد الطبيعية على اشكالها ليس فقط نفط وغاز.

في موارد طبيعية كتير يعني الكسارة والمقلع أو المرمل هي تستنذف موارد طبيعية، وهي شكل من أشكال الريع. بيجي الريع من 
اإلحتكارات واالمتيازات والرخص التي تعطي أفضلية لناس على ناس. بيجي الريع من اإلحتالل والتعدي على األمالك العمومية متل 

المشاعات وأحياناً على األمالك الخاصة، بيجي الريع من الحقوق بالملكية الفكرية يلي بتعطي عوائد ألصحابها على حساب بقية 
المجتمع. واألهم بحالتنا اللبنانية إن الريع بيجي أيضاً من صرف النفوذ والسلطة، وفي شي ممكن نسمي ريع الموقع يعني وقت حدا 

ياخد موقع بالدوله يستطيع إذاً أن يحصل على كمية ريوع هائلة إنطالقاً من هذا الموقع تحديداً. وهناك العديد من األمثلة عن أصحاب 
نفوذ يفرضون مشاركتهم ببعض المشاريع بنسب مئويه معينه، أو بيفرضو انهن ياخدو جزء من عوائد المشروع من دون ما يكونو من 

أصحاب رأس المال أو مشاركين بشكل أو بآخر بهيدا المشروع أو ذاك. 

هذه المصادر للريع في لبنان ال تعني بأي شكل من االشكال أن الريع هو الطاٍغ على كل اإلقتصاد اللبناني وعلى عيشنا، ألن المستفيدين 
من هذا الريع على حجمه هم أقلية قليلة جداً،  بينما نحن كلنا واكثرية الشعب اللبناني لسنا ريعيين وال نستفيد من الريع،  نحن ناس 
نعمل مقابل أجور أو لدينا مشاريع صغيرة نحصل منها على أرباح بسيطة لنعيش من خاللها، أو يلي عندو حرفة معينة أو محل صغير، 

أويلي بمارس مهنه معينة: طبيب أو مهندس أو محامي إلى آخره. وبالتالي القاعدة األساسية التي يجب أن نعرفها عن مسألة الريع هي 
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أن الريع يتوزع بحدود ضيقة جداً وبالتالي يقصي االكثرية من المجتمع عن اإلستفادة منه.

 لكن مشكلة الريع تتجاوز مشكلة التوزيع بكثير، بحيث كل ما كبرت، أو كبرعائد الريع، وتركز عند قلة قليلة من الناس، تؤدي إلى 
تقويض قدرة االقتصاد على ان يكون إقتصاد مولد لفرص العمل ومولد لدخل كافي،  ليستطيع أكثرية الناس في المجتمع  ان يعيشو من 

خالل هذه الوظائف وذاك الدخل.

 إذا اردنا ان نرسم لوحة أو رسم لالقتصاد اللبناني ونفهم كيف هو موزع، منشوف ليش وصلنا لهون وليش في اهميه كبيره للتنظيم 
المدني والستخدامات األراضي بهيدا اإلطار.

بحسب إدارة اإلحصاء المركزي يلي بتصدر الحسابات القومية والحسابات االقتصادية للبنان، اإلقتصاد الزراعي أو القطاع الزراعي يلي هو 
يفترض إنو يكون القطاع األول بترتيب قطاعات اإلقتصاد، ال يساهم بالناتج المحلي اإلجمالي أي الدخل إال بنسبة ٢٪ فقط ، وبالتالي هذا 

يدل على عمق األزمة البنيوية بالقتصاد اللبناني.

القطاع الزراعي عندما يساهم فقط ب-٢٪ بيعني إنو في شرائح كبيرة جداً، شرائح اجتماعيه كان ممكن يكون مستوى عيشها أفضل 
بكتير من ما هي عليه لو كانت قادرة على العمل بالزراعة. وبالتالي المساهمة بالنشاط اإلقتصادي إنطالقاً من المكان لي من المفترض 

إنوهي تعيش في، متل ضيعنا متل كفررمان وغيرها، أو إستثمارها أو ملكيتها لقطع أرض معينه تقدر من خالل اإلنتاج الزراعي توفر دخل 
كافي لألسرة، وبالتالي ما تضطر إنو تنزح إلى ضواحي المدن وتعيش حياة بائسة، وال إنو تشتغل بأجور متدنية بأنشطة هامشية، كما 

حصل مع عائلتنا على مر عشرات السنين حتى اليوم .  

الصناعة، أي القطاع الثاني ال يساهم باالقتصاد اللبناني إال بنسبة ٩٪. وبالتالي إذا أخدنا الزراعة والصناعة، عم نحكي عن مساهمة 
القطاعين األول والثاني فقط ب-١١ ٪ ، علماً أن الزراعة والصناعة هما القطاعين األكثر توليداً لفرص العمل. يعني لما منحكي عن 

البطالة، وضرورة معالجة مشكلة البطالة، منكون عم نحكي عن هذين القطاعين يلي من المفترض تطويرهما لكي يكونا قادرين على 
توليد الوظائف التي نحتاجها، وتحديداً للعمالة الماهرة أي العمالة المتعلمة التي ننفق كمجتمع كلفة هائلة على تعليمها، لنستطيع ان 

نستحصل على دخل يتناسب مع كلفة المعيشة في لبنان.

توضيحاً هذه ال١١٪ زراعة وصناعة يلي حكيت عنها مستبعد منها مساهمة الكهرباء والمياه وبعض األنشطة كالبناء، كون الكهرباء 
والمياه مملوكتين من الدولة، وكون قطاع البناء يرتبط أكثر بالقطاع العقاري.

 بالمقابل، الخدمات وهي القطاع الثالث تساهم بحوالي ٧٧٪ من مجمل اإلقتصاد اللبناني، أي أن معظم دخل اإلقتصاد اللبناني 
يستحصل عليه أو يستأثر فيه مجموعة من التجار أو مقدمي الخدمات المالية ومجموعة من المضاربين على أسعار العقارات .إذا حاولنا 
نصغرعملية تقسيم الدخل أوالناتج المحلي االجمالي على قطاعات محددة،  كتير مهم نعرف إنو العقارات والبناء،  والصناعات المرتبطة 

بالبناء والعقارات، والخدمات المرتبطة بهذين النشاطين، تشكل تقريباً ٢٥٪ من مجمل الناتج المحلي. ربع الدخل يتمثل باألنشطة 
العقارية واألنشطة المرتبطة بالعقارات.

األنشطة العقارية والبناء واالنشطة المرتبطة بها، كتير مهم نعرف إنو بتشغل يد عاملة تتسم بأجور منخفضة جداً، غالباً وبمعظم 
الحاالت هي عمالة غير نظامية، أي ال تطبق عليها الحماية القانونية واإلجتماعية، وال تستفيد من الحد األدنى لألجور، ومش خاضعة 

لالستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، ما عندها أي نظام تقاعد أو تعويضات نهاية الخدمة وأيضاً هي بغالب 
األوقات، نتيجة نمط اإلستغالل الذي يمارسه من يعمل في هذا القطاع، يفضلون أن يستعملو العمالة المهاجرة من الخارج ألنهم قادرون 

على التفلت أكثر من الحمايات، وإستغالل هذه العمالة أبشع إستغالل من ما يجعل مساهمة القطاع العقاري مش فقط مضرة كون 
طابعها ريعي غالباً بل أيضاً محدودة المساهمة من حيث إنتاج القيمة المضافة باإلقتصاد وبالتالي تعظيم الثروات التي من الممكن أن 

يعاد توزيعها على المجتمع بشكل معين.

حكينا عن توزيع اإلقتصاد اللبناني وقلنا إنو النسبة األكبر هي بالخدمات. في ترجمة واقعية وحقيقية لها عالقة بتهميش 
المناطق ومركزية بيروت . ألن وقت يكون اإلقتصاد مرتكز بدرجة عالية جداً على التجارة والخدمات السياحية والخدمات المالية 
وخدمات االدارات العامة والتعليم والصحة وما إلى ذلك، من الطبيعي أن يكون األسهل إلى رأس المال أن يتمركز في نطاق المدينة 

لكي يحقق األرباح التي هي مبرر وجوده . ألن إذا فهمنا طبيعة القطاع الخدماتي الزم أول شغلة نالحظها إنو العائد على الخدمات في 
المناطق الريفية والزراعية يكون متدني، بينما في المدينة يكون عالي، أي أن رأس المال الخدماتي هو بشكل عام رأس مال مدينة. 
وبالتالي إذا أخدنا تاريخ اإلقتصاد اللبناني وتطوره منعرف إنو تاريخياً استأثرت بيروت ومحيطها أي بيروت الكبرى بالنسبة األكبر 
من النشاط اإلقتصادي، وكانت حصص المناطق األخرى من هذا النشاط تتقلص. بيروت الكبرى تستقطب على سبيل المثال ٪3٩ 

من السكان بس فيها 4٢٪ من الشركات. وإذا أخدنا المنطقة الممتدة من بيروت إلى جونيه تحديداً ممكن تقدير حصة من النشاط 
اإلقتصادي عموماً ولي أساسه الخدمات بحوالي ٦٠٪ . يعني عنا شريط ساحلي صغير جداً بين بيروت وجونيه بيتركز في تقريباً حوالي 
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4٥٪ من السكان يأخذ ٦٠٪ من النشاط اإلقتصادي. وهنا ال أتكلم عن الدخل بل عن النشاط وعدد المؤسسات وفروع البنوك وغيرها. 
بوقت إنو بقية السكان وبقية المناطق يتوزع عليهن 4٠٪ من النشاط االقتصادي، وهيدا بفسر ضعف الزراعة والصناعة بالمساهمة 

باإلقتصاد. وواضح من خالل ضعف مساهمة هذين القطاعين أن هذه المناطق هي مناطق فقيرة ال تتوفر فيها البنى التحتية الضرورية، 
وال يتوفر فيها الدعم الكافي، وهي خارج إهتمامات الدولة وبالتالي خارج إهتمامات القوى السياسية التي تلجأ إليها فقط خالل 

اإلنتخابات كأصوات إنتخابية وبعد اإلنتخابات ما حدا سألين . 

 سبب ثاني إنو هذا النمط الريعي واإلرتكاز الكثيف على الخدمات وإهمال الزراعة والصناعة تاريخياً أدى إلى نزوح كثيف من الريف 
إلى المدينة. إضافًة إلى ذلك فإن الكثافات السكنية في لبنان تتركز فعلياً في ثالثة مدن أساسية: بيروت ومحيطها بالدرجة األولى ، 

طرابلس بالدرجه التانية وصيدا بالدرجة التالتة. بقية المدن هي زغيري وغير مستقطبة للنشاط اإلقتصادي المديني، وبقية المناطق 
هي مناطق باإلسم ريفية ولكن ال تحتوي على نشاط زراعي .

 كمان جزء من عملية التهميش بدل عليه مؤشر كتير مهم : ٢٨٪ بحسب االحصاءت بالمناطق الزراعي هي فقط أراضي مزروعة. باقي 
األراضي هي أراضي متروكة وهذا سببه االقتصاد الريعي يلي جعل العديد من الناس و بسبب السياسات المعتمدة أن يعتبر أن العمل 
بالزراعة منخفض الدخل وال يؤمن شروط  مناسبة للعيش، وبالتالي قررو يتركو األرض : يا براهن على إنو بسبب المضاربات العقارية لح 

يجي شخص ويدفع سعر مناسب ويبيعها ويحقق ربح . أو شي أخطر وهو شراء الوالءات وبيعها عن طريق النفوذ أي إذا كان عندي أرض 
مصنفة عقارية، يا إنو بخالف وبعمر عليها وبتتأمنلي الحماية للمخالفه، أو إنو غير تصنيف هيدي األرض وإجعلها أرض صالحة للبناء أو 

مصنفة صناعية أو مصنفة سياحية. هيدا السبب األساسي لتراجع إستخدام األراضي بالزراعة بحيث صارت هيدي األراضي بالمجمل 
بذهن الناس أراضي صالحة للبناء ويمكن تحقيق ارادات عالية عليها وهذا ما حصل. 

حصل أيضاً شيء فظيع ونحن نتحمل مسؤولية عليها كمجتمع للسكوت عليها ألننا سمحنا لقوى األمر الواقع أن تقضي على المشاعات 
داخل ضيعنا و التفريط فيها بدون تحديد وجهة إلستخدامها تؤمن منفعتنا جميعاً ، بحيث تحولت هذه المشاعات تدريجياً من منفعة 

عامة ممكن اإلنتفاع منها وبناء ثروة إجتماعية لنا جميعاً إلى ملكيات خاصة .

ليس لدي مشكلة شخصياً  أن بعض الفقراء عمرو على هذه المشاعات، لكن المشكلة كانت أن عمليات التوزيع لهذه المشاعات لم 
تكن ضمن مسائل تتعلق بالعدالة اإلجتماعية أو التوزيع العادل بل كانت تتعلق بقوة األمر الواقع والنفوذ والعملية التي اسميناها شراء 
وبيع الوالءات. تركز النشاط االقتصادي في بيروت ينعكس على كل ما نستطيع التفكير فيه. إذا أردت أن أعطي بعض االمثلة عن هذا 

التركز، كتير مهم نعرف إنو اليوم مثاًل الجنوب كلو بما فيه صيدا حصته  من الفروع المصرفيه فقط ١١٪ بوقت إنو ببيروث اإلدارية في 
٧3٪ من الفروع المصرفية عم نحكي إنو بلبنان في حوالي  ١١٠٠ فرع مصرف. إذا عم نحكي عن التسليفات المصرفيه ،الجنوب حصته 

من التسليفات فقط 4٪ بوقت إنو بيروت حصتها من التسليفات ٧٥ ٪ . إذا عم نحكي عن الودايع حصة الجنوب ٧٪ من الودائع وحصة 
بيروت ٦٨٪ .

إذا أخدنا كمان على صعيد المصارف كمثال كيف بتتوزع التسليفات على القطاعات ، حصة الزراعة من مجمل التسليفات المصرفية 
هي فقط ١.١٪ ،حصة التجارة 34٪ وحصة قروض األسر 3٠ ٪ وحصة الصناعة فقط ١٢ ٪. إذا قارنا بين حصة التسليفات للزراعة والصناعة 

لي هي حوالي ١١-١٢ ٪ وحصة التسليفات لألسر يلي هي 3٠٪  منكون عم نكشف واحدة من أهم مشاكل األزمة الحالية. شو المقصود 
بهل شي ؟ نحنا دايماً منحكي عن المديونية بوصفها مديونية عامة أو مديونية الدوله وهيدا شي مهم ما عم نقلل من قيمته، ولكن 

الزم نعرف إنو بسبب القتصاد الريعي وضرب الزراعة والصناعة وبسبب عدم قدرتنا بظل هيدا النظام على توليد فرص العمل الكافية 
والدخل الكافي وعدم وجود أجور مرتفعة تتناسب مع مستوى المعيشة، دفعنا األسر لحتى تعوض هيدا الشي من خالل االقتراض من 

المصارف. اليوم في ٧33 ألف قرض شخصي في لبنان، قيمة هذه القروض أكثر من ٢١ مليار دوالر. االسر اللبنانية تدفع فوائد على 
هذه القروض ما يعادل المليار ونص مليار دوالر بالسنة، يعني بتدفع من أجورها ومداخيلها وعلى حساب معيشتها مليار ونص فوائد 

غير اقساط أصل الدين. هيدا الشي بيختصر كل لي عم حاول قوله حول إنو كيف الريع يقتطع وينتش من مداخيلنا ومن ميزانيات أسرنا  
وعلى قدرتنا على االستهالك فيما يتعلق بحاجتنا األساسية وحاجاتنا التي تسمح بتطوير قدراتنا وتحقيق امالنا وطموحاتنا بنمط العيش 

أوالعمل أو السكن أو الرفاهية التي نريد تحقيقها.

طالما إستمر هذا الوضع لن يكون بإمكان هذا المجتمع أن يحقق ما يريد من هذه التطلعات وسيبقى خاضعاً لهذه المنظومة الريعية 
وسيبقى خادماً لها على حساب معيشته ومستقبله ومستقبل عائلته .
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مداخلة من الجمهور

بموضوع ربط  النمط اإلقتصادي القائم في البلد أي اإلقتصاد الريعي بالمسألة السياسية وبالزبائنية السياسية التي لها عالقة باالحزاب 
وقوى األمر الواقع، في عنا غير مسألة الريوع مشكله تانية هي مسألة خلق الطلب على مسائل معينة ما كان الطلب موجود عليها أصاًل، 

سواء من خالل عدم حّل مشكلة الكهربا وخلق قطاعات جديدة من موتور اإلشتراك لسيترن المياه، وصوالً لمركزة كل شي ببيروت وعدم 
ترك مساحات فاضية لخلق قطاعات جديدة متل الvalet parking يلي الناس صارت مجبورة إنو  تستخدمها.

حتى لو اليوم ضمن إطار الثورة الشعبية أو الحراك بدنا نطالب بتصحيح هذه األمور ما عم تقدر الناس ترفع صوتا ألن البديل غير 
موجود.

من جهة ثانية عم نشهد اليوم حالة عم تبّين بالضيع وخصوصة بضيع الجنوب وهي إّتجاه نحو إستخدام مناطق زراعية محددة لبعض 
الزراعات، جزء منها لإلستهالك الشخصي وجزء منها على شكل mass production  ليمكن تكون على أراضي زراعية كبيرة. قدي 

برأيكن هالشي ممكن يكون مستدام بغض النظرعن مين يلي عم يقوم بالمشروع وقدي ممكن إنو يستمّر وتستفيد منه فئات كبيره من 
الشعب، بمعنى تشغيل يد عاملة وغيرها.

سؤال من الجمهور

بالمبدأ كل العقارات الموجودة من صيدا لصور هي عقارات حتى المزارع ما بيتملكها، يعني هو إجماالً عامل فيها. كلها تقريباً بترجع 
ملكيتها ل4 أو ٥ أشخاص بحّد أقصى . قدي كتنظيم مدني فينا نقدر نستقطع من الناس يلي عم تشتغل فيها؟ باآلخر المزارع عم يطّلع 
شي كتير بسيط من الشي البسيط لي عم تطّلعه ياه األرض أصاًل. فقدي ممكن كقانون تنظيم مدني ناخد من االراضي لهؤالء المزارعين؟

جواب عبير سقسوق

اليوم لألسف بقانون التنظيم المدني الحالي ما في شي ممكن إستخدامه كأداة قائمة إلها عالقة بإمكانية إعادة توزيع األمالك. هو يلي 
عم تحكي مظبوط إنو المنطقة السهلية بين صيدا وصور حتى تاريخياً من االربعينات هي ملك عائالت إقطاعية من صيدا وبيروت. 

هول الملكيات القديمة من األساس في شرخ بين من يستخدم األراضي ومن يملكها. هذه االشكالية التاريخية كتير مرتبطة بمين عندو 
السلطة إنو يوجه مستقبل هذه األرض و ليش هي مرتبطة بالملكية ؟ ألن تحديداً غير منظمة. اليوم في دراسة نحن عملناها بتفرجي 

إنو ٨٥٪ من األراضي اللبنانية مش منظمة يعني ما في إهتمام من الدولة أو المديرية العامة لتوجه استخدامات األراضي. يلي عم 
يرعى استخدامات األراضي هو قانون البناء. وقانون البناء يقول أنه من الممكن أن أعمر على السهل كما أعمر في أعالي الجبل كما على 
جانب النهر، أي أنه يعطي مالك األرض اإلمكانية أن يفعل ما يريد بهذه األرض. غياب التنظيم المدني هو ما يخلق هذا التزاوج ما بين 

من يملك األرض وشو بيعمل فيها. وهون بصير اإلستخدام الزراعي يهمش ويتم تهميش المزارعين. لذلك في ضرورة قصوى ومطلب 
أساسي بتنظيم األراضي ولكن تحت رؤية، ألن اليوم حتى المناطق التي عم تتنظم هي غير مرتبطة برؤية وطنية ولشو مفهومنا للتنمية 

االقتصادية. 

كل واحد عم ينظم منطقته على حسب مصالح السياسيين بالمنطقة. منشوف مثاًل عبر دراسة تصاميم توجيهية عديدة،  إنو السياسي 
المحلي أو إللو عالقة بالبلدية ويلي بيملك أرض بمنطقة معينه، عم يجي تصنيفها هو األعلى بإمكانية البناء وهيدا الشي شهدناه بكثير 

من المناطق في الجنوب وغير الجنوب .فحتى كيفية إنتاج هذه التصاميم التوجيهية على صعيد البلدة عم يكون غائب عن أي رؤية 
وطنية لإلقتصاد. ومع إنو الخطة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانيه لي صدرت عام ٢٠٠٩ كانت فرصة ليتم إرساء هذه الرؤية الوطنية يلي 

كمان بتلحظ أهمية الزراعة،  بس لألسف من سنة ال-٢٠٠٩ لليوم  صار صادر أكتر من ٦٦ تصميم توجيهي وبعدو وال واحد منن بيذكر 
الخطة الشاملة أو بيتماشى معها، وفي تجاهل تام أصال لوجودها. فهون بتكمن االشكالية األساسية مع أكيد الحاجة أصال لتطوير قوانين 

جديدة للتنظيم المدني ورؤيتنا لألرض، تعترف بالقيمة اإلجتماعية لألرض. وهون يلي يتناقض  تماماً مع إنو رؤيتنا لألرض هي بس 
للمضاربة العقارية وتكاثف األرباح عبر األرض. أل االرض عندها قيمة إجتماعية، عندها وظيفة اجتماعية، هي ليست ملك للي بيملكها، 

هي عندها بعد وطني أكبر، وهون مركزية عالقة األرض باإلقتصاد واشكاليته بمنطق التنظيم المدني. 

سؤال من الجمهور

بالنسبه للمشاعات، هل في قانون لتوزيعها على المزارعين؟ 
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المشاعات اليوم جزء كبير منها اليزال بقانون الملكية يسمى باألراضي المتروكة المرفقة، وهيدا الشي باألنظمة الحديثة دغري تم 
نقله ألمالك بلدية بالمناطق يلي تم مسحها. والبلديه عندها الصالحية إنو تحط مخططات وتوجه استخدامات،  وفيها تكون إحدى 

االستخدامات إنو تعطي حق الزراعة، حق التصرف الزراعي، وهيدا شي أساسي قادرة تلعبو البلديات المحلية. المشكلة بتصير أكتر 
بالمشاعات بالمناطق الغير ممسوحة واعتقد هذا ما تحدث عنه محمد وهو انه يتم سلبها وعم تنحط بأسماء نافذين من غير مناطق 

تحديداً ألن المنطقة غير ممسوحة.

سؤال من الجمهور

ما هي الهندسة المالية؟ خاصًة بعد أن صدر كالم عن حاكم مصرف لبنان عن الهندسة ضّيع الناس.

جواب محمد زبيب

بما يخّص المشاريع الزراعية التي ُتقام في بعض المناطق:

يمكن أن نّتفق أن كل إستثمار في الزراعة هو أفضل من أشكال أخرى من االستثمارات، ولكن علينا أن ننتبه إلى نوعية هذا اإلستثمار 
واألهداف التي يمكن أن تتحّقق من خالله، و كّمية الربح أو الريع التي ستنجم عنه والمستفيد منها.

لدينا في لبنان ُمعضالت محّددة يمكن أن نبّسطها بهذا الشكل:

باعتمادنا على سياسة التجارة الحّرة،  نحن دائماً معّرضون إلى إستيراد منتجات زراعية منخفضة التكلفة قادرة على منافسة المنتج 
الزراعي المحلّي مّما يؤّدي إلى إضعاف الزراعة وإفشال االستثمارات في الزراعة، أو يؤدي إلى شيء أكثر أهّمية وهو اإلعتماد على 

الزراعات التصديرية غير الموّجهة لتلبية الطلب المحلي االستهالكي.

يمكن أن نالحظ اليوم الكثير من الزراعات المنتشرة في لبنان ألهداف التصدير كالموز والحمضيات التي ُحكي عنها.

ال يمكن تصور منافع من االستثمارات الزراعية إال إذا كانت مبنية على 3 أمور:

١-  يجب أن يكون هناك، كما قالت عبير، إعادة إعتبار للقيمة اإلجتماعية لألرض، أي اعتبارها أرض نعيش عليها وليس قطعة مفروزة أو 
غير مفروزة ُيتاَجر بها.

الزراعة من هذا المنطلق يجب أن تكون مرتبطة بأمننا الغذائي أي لتلبية الطلب االستهالكي المحلي الغذائي.

٢-  يجب أن تكون الزراعة مرتبطة إرتباط وثيق بالصناعة الغذائية أو الصناعات التي تقوم على مادة خام زراعية إلنتاج منسوجات أو 
قطن أو إلخ. الزراعة والصناعة الزم يكونوا محكومين بالترابط من خالل سياسة تتبناها الدولة وتنفذها لتشجيع ودعم التصنيع.

وهل شي مش سهل. بس نكون عم نحكي عن المجتمع يلي عندو إقتصاد منتج يرتكز على القطاع الزراعي والصناعي يعني عم نحكي عن 
مجتمع يختلف عن مجتمعنا اللبناني الحالي بالكامل.

االقتصاد المنتج يتطّلب أن ُتسّخر الدولة موارد لها عبر نظام ضريبي وسياسات استهدافّية معّينة، لكي يكون االستثمار في هذا اإلطار 
مترابط تحت عنوان تحقيق حاجات المجتمع ورفاهّيته.

جزء كبير من المشاريع يلي عم نشهدها اليوم أُسّميها »غزو رأس المال« للزراعة والريف، ألن رأس المال المديني عم يستحوذ على 
األراضي الزراعية عبر التمّلك أو عبر الضمان أو استئجار األراضي وزرعها، وبالتالي ُيعطى ريع اإليجار ألصحاب األراضي. 

هذا األمر يعيق عودة مجتمعاتنا الريفية إلى الزراعة واالعتماد عليها كمصدر أساسي للدخل، ويؤّدي إلى زيادة عدد العّمال الزراعّيين 
أو العاملين باألجرة، وهم، على األغلب، عّمال مهاجرون يأتون من بلدان أفقر من لبنان. نتيجة أنماط اإلستغالل التي يعتمدها الرأسمال 

اللبناني، يتّم استغالل هؤالء عبر إعطائهم أجورمتدنّية جداً، ويجري إقصاء أبناء المناطق التي أُنشئت فيها المشاريع الزراعية عن أي 
منفعة من هذه المشاريع، وبالتالي تتّم زراعة زراعات للتصدير وليس لالستهالك المحلّي.


