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كلمة التحرير
المواطن صفر يشكِّل الوزارة
بقلم جواد نديم عدره

نشــرت هــذه المقالــة فــي "الشــهرية" عــدد تشــرين األول  ،2009وبعــد أكثــر مــن  11عامـاً وفــي خضــم البحــث فــي تشــكيلة الحكومــة
ـث علــى التغيير.
اللبنانيــة الجديــدة ال تــزال اإلشــكالية المطروحــة هــي نفســها وكأن شــيئاً لــم يتغيــر ،لــذا نعيــد نشــرها ربمــا فــي ذلــك حـ ّ
ال يــزال المواطــن صفــر مذهــوالً مــن قــدرة النظــام اللبنانــي علــى اختــراع «العجائــب» إلدارة شــؤون البلــد .وأل ّن مطالــب الزعمــاء السياســيين كثيــرة وضرورية
للحفــاظ علــى زعامتهــم كانــت الخطــوة األولى:
تكبيــر الحكومــة لتضــم  30عضـ ًـوا ســبعة منهــم وزراء دولــة مــن دون حقيبــة وبمــا أ ّن المحاصصــة تعنــي ُحكمـ ًا أ ّن ربــح فريــق مــا هــو خســارة لفريــق آخــر
ومدهــا مهمــا كانــت رقيقــة فجــاءت الخطــوة الثانيــة:
فــا بــد مــن توســيع الجبنــة ِّ

تم تصنيف الوزارات كما يلي:
وزارات سيادية

الداخليــة والدفــاع والماليــة والخارجيــة
و أضيــف إليهــا العــدل

وزارات خدماتية

األشــغال العامــة ،اإلتصــاالت ،الصحــة،
التربيــة ،الطاقــة والميــاه ،الشــؤون اإلجتماعيــة
والعمــل والمهجريــن
وزارات ضعيفة

البيئة ،الزراعة ،الصناعة ،الشــباب والرياضة،
اإلقتصــاد والتجــارة ،اإلعــام ،الســياحة ،الثقافــة
والتنميــة اإلدارية.

ِ
تكــف فالمطالــب تــزداد
وهــذه الخطــوة لــم
والجبنــة مهمــا كبــرت تبقــى رقيقــة جــداً.
وهنــا جــاء المواطــن صفــر يقتــرح حلــوالً
ســريعة لمشــكلة تشــكيل الــوزارة بحيــث يتــم
تقســيم الــوزارات الســيادية إلــى  21وزارة علــى
األقــل بــدالً مــن  5وزارات .وتقســيم الــوزارات
الخدماتيــة والــوزارات األخــرى إلــى  25وزارة
وتبقــى  9وزارات قابلــة للقســمة والتقســيم.
الوزارات السيادية
وزارة الداخلية

وزارة إعفاء سوليدير من الضريبة
وزارة حماية أرباح المصارف
وزارة ال TVA
وزارة الدفاع

وزارة رخص السالح
وزارة طيارات الميغ السوفياتية
وزارة السالح اإليراني
وزارة إستقبال الجنراالت األميركان

وزارة الخارجية

وزارة تع ُّقــب زيــارات الســفراء األجانــب
للشــخصيات السياســية
وزارة استقبال الموفدين األجانب
وزارة استعادة المغتربين

وزارة العدل

وزارة السجون
وزارة األحكام القضائية غير المنفذة
وزارة القضايا العالقة منذ عقود
وزارة العفو عن مجرمي الحرب

الوزارات الخدمات
وزارة الصحة

وزارة المرضــى المنتظريــن علــى أبــواب
ا لمستشــفيا ت
وزارة أدوية األمراض المزمنة
وزارة وكالء األدوية الحصريين

وزارة الموتور سكالت
وزارة الحراسات األمنية
وزارة اإلشراف على الرشوة اإلنتخابية
وزارة حزام األمان

وزارة الشؤون اإلجتماعية

وزارة الدين العام
وزارة تظبيط الميزانية

وزارة اإلتصاالت

وزارة المال

وزارة دعم األوقاف الدينية
وزارة دعم جمعيات السياسيين
وزارة تغطية أعمال  UNDPلمحاربة الفقر

وزارة التنصت

وزارة خصخصة اإلتصاالت
وزارة التخابر واإلتصال غير الشرعيين
وزارة العمل

وزارة العمال العرب
وزارة العمال األجانب
وزارة الدفاع عن أرباب العمل
وزارة تفريخ النقابات

وزارة الكهرباء والمياه

وزارة المولدات الكهربائية
وزارة إضاءة الطرقات
وزارة المجارير
وزارة المياه الملوثة

وزارة األشغال العامة

وزارة حوادث الطرقات
وزارة التزفيت المستدام
وزارة جدران الدعم

وزارة التربية

وزارة دعم المدارس الخاصة
وزارة نقل المعلمين والمعلمات
وزارة المدارس الفارغة

الوزارات الضعيفة
وزارة البيئة

وزارة شركات اإلسمنت والكسارات
وزارة تظبيط الدراسات البيئية

المه َّجريــن إلــى
وباإلمــكان تغييــر اســم وزارة َ
المه ِ ّجريــن.
وزارة َ
تمكــن المواطــن
وهكــذا وبحســبة بســيطة
َّ
صفــر مــن «اختــراع»  46وزارة كلهــا ســيادية
وخدماتيــة مــع الحفــاظ علــى  9وزارات
أخــرى تحتمــل أيضــاً والدات جديــدة.
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المراسيم الجوالة

 334مـرس ـ ــومـ ًا
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في األزمات الحكومية -السياسية التي يمر بها لبنان بين وقت وآخر ،وفي ظل تعذر انعقاد مجلس الوزراء
لفترة طويلة نتيجة استقالة الحكومة أو نتيجة أزمة سياسية ،ولضرورة تسيير أمور الدولة األساسية
التي تتطلب انعقاد مجلس الوزراء ،تطرح وتعتمد المراسيم الجوالة.
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المراسيم الجوالة

المراسيم الجوالة
اعتمدت هذه المراسيم الجوالة في األزمات السيما في األعوام  1988-1986وفي العامين

 2013و:2014

ففــي األعــوام  1988-1986وفــي عهــد الرئيــس أميــن الجميــل انفجــر الخــاف بينــه وبيــن رئيــس الحكومــة رشــيد كرامــي وعــدد مــن الــوزراء بعــد
رفــض الجميــل الموافقــة علــى االتفــاق الثالثــي بيــن كل مــن حركــة امــل والحــزب التقدمــي االشــتراكي والقــوات اللبنانيــة بزعامــة إيلــي حبيقــة
وبرعايــة ســورية ،وحصلــت قطيعــة حكوميــة اســتمرت بعــد اغتيــال الرئيــس رشــيد كرامــي وتولــى الرئيــس ســليم الحــص مهــام رئاســة الحكومــة
حتــى نهايــة عهــد الجميــل .وخــال هــذه الفتــرة كانــت األمانــة العامــة لرئاســة الحكومــة تعــد المراســيم المطلوبــة باالتفــاق بيــن الرئيســين الجميــل
وكرامــي والحقـ ًا الحــص ،ويقــوم دراج تابــع لقــوى األمــن الداخلــي بالتجــوال علــى الــوزراء وأخــذ توقيعهــم ومــن ثــم توقيــع رئيــس الحكومــة
ورئيــس الجمهوريــة ونشــر المرســوم فــي الجريــدة الرســمية ،واالســتعاضة عــن القــول إن المرســوم نــال موافقــة مجلــس الــوزراء بتاريــخ معيــن
بالعبــارات التاليــة «وبمــا أنــه يتعــذر علــى مجلــس الــوزراء االنعقــاد فــي الوقــت الحاضــر»« .وســند ًا إلــى الظــروف االســتثنائية».
المرحلــة الثانيــة التــي اعتمــدت فيهــا هــذه المراســيم كانــت فــي العاميــن  2013و 2014فــي عهــد الرئيــس ميشــال ســليمان واســتقالة حكومــة الرئيــس
نجيــب ميقاتــي فــي آذار  2013وتعــذر تشــكيل حكومــة جديــدة برئاســة تمــام ســام حتــى شــباط .2014

1988-1986

2014-2013

مخالفة الدستور
تنص الفقرة  6من المادة  64من الدستور والمتعلقة بصالحيات رئيس مجلس الوزراء:
«يدعــو مجلــس الــوزراء إلــى االنعقــاد ويضــع جــدول أعمالــه .ويطلــع رئيــس الجمهوريــة مســبقاً علــى المواضيــع التــي يتضمنهــا وعلــى المواضيــع
الطارئــة التــي ســتبحث».
وتنص الفقرة  5من المادة  65من الدستور «يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص.»...
أي أن انعقــاد مجلــس الــوزراء أمــر حتمــي وضــروري وال يمكــن التــذرع بــأي ســبب لعــدم انعقــاده ألن عــدم انعقــاد المجلــس يشــكل مخالفــة
وانتهــاكاً للدســتور كمــا بينــا .وال يجــوز االســتعاضة عــن جلســات المجلــس بالمراســيم الجوالــة .ويمكــن الذهــاب أبعــد مــن ذلــك ،وفــي حــال
ّ
اعتمــاد الظــروف االســتثنائية واعتمــاد المراســيم الجوالــة فإنهــا يجــب أن تقتصــر علــى المواضيــع الطارئــة واألساســية والملحــة التــي ال يمكــن
تأجيلهــا ،فــي حيــن أن مراجعــة المراســيم الجوالــة وموضوعهــا نتبيــن أنهــا تتنــاول فــي معظمهــا مواضيــع عاديــة وغيــر طارئــة.

7
أمــا فــي حــال اســتقالة الحكومــة أو اعتبارهــا مســتقيلة تقــوم بتصريــف األعمــال وفــق منطــوق الفقــرة  2مــن المــادة  64والتــي فيهــا ...» :وال تمــارس
الحكومــة صالحياتهــا قبــل نيلهــا الثقــة وال بعــد اســتقالتها أو اعتبارهــا مســتقيلة إال بالمعنــى الضيــق لتصريــف األعمال».

عدد المراسيم الجوالة ومواضيعها
صــدر فــي األعــوام  213 ،1988-1986مرســوم ًا جــواالً ،وصــدر فــي العاميــن  121 ،2014-2013مرســوم ًا جــواالً (معظمهــا كان نقــل اعتمــادات مــن
احتياطــي الموازنــة الــى موازنــات وزارات ومؤسســات) أي مــا مجموعــه  334مرســوماً وفقـاً لمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي:
جدول يبين المراسيم الجوالة ومواضيعها والتي صدرت في األعوام  1988-1986وفي العامين .2014-2013
رقم المرسوم

تاريخ المرسوم

مضمون المرسوم الجوال

3623

1986-11-27

تعديل بعض التعويضات لدى المحاكم الشرعية اإلسالمية

3624

1986-11-29

إعطــاء االتحــاد الوطنــي للتســليف التعاونــي ســلفة خزينــة بقيمــة  50مليــون ليــرة إلقــراض
التعاونيــات االســتهالكية

3625

1986-11-29

تمديــد مهلــة التعاقــد مــع المستشــفيات والمؤسســات الخاصــة واألطبــاء العامليــن فيهــا
وتعديــل التعرفــة الطبيــة.

3010

1986-2-24

إعطــاء بلديــة بيــروت ســلفة خزينــة بقيمــة  105مالييــن ليــرة لدفــع الرواتــب واألجــور
والمســاعدات المرضيــة وتعويضــات نهايــة الخدمــة

3024

1986-2-24

تعديــل نظــام التعويضــات والمســاعدات وزيــادة تعويضــات النقــل وتعويــض الســيارة والتمثيــل
للموظفين

3039

1986-3-6

منح جمعية الصليب األحمر اللبناني صفة المنفعة العامة.

3116

1986-3-25

تعديــل أجــور المتعاقديــن المقطوعــة فــي وزارة الصحــة والشــؤون االجتماعيــة الملحوظــة
بالمرســوم رقــم 1434/1978

3133

1986-4-4

تعديل أجور التدريس بالتعاقد في المدارس الثانوية الرسمية

3144

1986-4-11

أحداث مركز األبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية

3145

1986-4-11

تعديــل المرســوم الرقــم  1979 /2415المتعلــق بتحديــد مقــدار مســاهمة المضمونيــن فــي
تكاليــف العنايــة الطبيــة لتصبــح بنســبة 10%

3146

1986-4-11

تعديــل الحــد األقصــى للكســب الخاضــع للحســومات بالنســبة لفــرع ضمــان المــرض واألمومــة
لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي ليصبــح ضعفــي الحــد األدنــى الرســمي للرواتــب
واألجــور

3147

1986-4-11

تعديــل بــدل االشــتراك لفــرع ضمــان المــرض واألمومــة المتوجــب للصنــدوق الوطنــي للضمــان
االجتماعــي عــن الطالــب الجامعــي وعــن كل مســتفيد معــه بمبلــغ مقطــوع مقــداره 108ليــرات
لبنانيــة عــن كل مســتفيد.

3148

1986-4-11

تعديــل نــص أحــكام المرســومين  4885و 4886الصادريــن فــي العــام  1982المتعلقيــن بباعــة
الصحــف والمجــات وســائقي الســيارات العموميــة لجهــة رفــع الكســب الخاضــع للحســومات
بحيــث يصبــح مــرة ونصــف الحــد األدنــى لألجــور

3149

1986-4-11

رفــع الحــد األدنــى لألجــور فــي المؤسســة الوطنيــة لضمــان االســتثمارات وتحويــل سلســلة
الرواتــب
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3152

1986-4-19

رفــع الحــد األدنــى لألجــور فــي مجلــس تنفيــذ المشــاريع الكبــرى لمدينــة بيــروت وتحويــل
سلســلة الرواتــب

3153

1986-4-19

رفع الحد األدنى للرواتب واألجور في المركز التربوي للبحوث واإلنماء

3154

1986-4-19

تعديل سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية لالستخدام

3158

1986-4-22

معادلــة شــهادة الهايســكول بالبكالوريــا اللبنانيــة القســم األول ،ومعادلــة الفرشــمن
بالبكالوريــا اللبنانيــة القســم الثانــي

3165

1986-4-24

رفــع الحــد األدنــى للرواتــب واألجــور وتحويــل سلســلة الرواتــب واألجــور فــي مجلــس تنفيــذ
المشــاريع اإلنشــائية

3170

1986-4-29

تعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة المصرف الوطني لإلنماء الصناعي والسياحي

3217

1986-5-27

رفع الحد األدنى للرواتب واألجور في إدارة الصندوق المستقل لإلسكان

3218

1986-5-27

إعادة تنظيم كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية

3224

1986-4-29

تحديــد اإلضافــة علــى رواتــب القضــاة المنصــوص عليهــا فــي قانــون القضــاء العدلــي بنســبة
 15%مــن أســاس الراتــب

3226

1986-5-30

إعطاء بلدية بيروت سلفة خزينة بقيمة  105ماليين ليرة لدفع الرواتب واألجور

3252

1986-6-6

تعيين رئيس مجلس إدارة المصرف الوطني لإلنماء الصناعي والسياحي

3264

1986-6-14

تحديــد معــدل الرســم الســنوي المتوجــب علــى المصــارف العاملــة فــي العــام  1986دفعــه
للمؤسســة الوطنيــة لضمــان الودائــع بنســبة 1باأللــف عــن مجمــوع الحســابات الدائنــة

3272

1986-6-14

تمديد والية مجالس غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة

3280

1986-6-14

تحديد شروط إقراض المؤسسات الصناعية والسياحية واالستشفائية

3304

1986-6-30

الترخيــص للبنــك العربــي بتملــك قســم مــن عقــار فــي منطقــة بــرج حمــود العقاريــة ومســاحته
 155م.م.

3305

1986-6-30

إنشاء فرع لمعهد الفنون الجميلة في دير القمر في الشوف

3326

1986-7-31

تعيين مراقب لبلديتي صيدا والغازية واتحاد بلديات صيدا -الزهراني

3331

1986-7-22

تعديــل شــروط التعييــن الخاصــة لوظيفــة اســتاذ تعليــم فــي مــاك وزارة التربيــة الوطنيــة
والفنــون الجميلــة

3332

1986-7-22

تعديل نظام التعويضات والمساعدات للعاملين في الدولة

3364

1986-8-8

تحويــل اعتمــاد بقيمــة  118مليــون ليــرة مــن موازنــة وزارة التربيــة الوطنيــة والفنــون الجميلــة
للعــام  1986إلــى موازنــة مجلــس االنمــاء واالعمــار

3366

1986-8-18

الترخيــص لالتحــاد العربــي للنقــل الجــوي بتملــك قســمين مــن عقــار فــي منطقــة المصيطبــة
العقاريــة مســاحته  133م.م.

3367

1986-8-19

تعديل مراحل التعليم العام وأهدافها

3375

1986-8-21

تمديد مهلة تصفية وبيع حقوق عينية عقارية تعود إلى إدارة شؤون القصر في الكويت

3384

1986-8-26

إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 1985

3385

1986-8-26

إلغاء امتحانات شهادة البكالوريا القسم األول للعام 1985

3386

1986-8-26

تعديل بعض أحكام نظام االمتحانات الرسمية
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3389

1986-8-27

إنشاء مركز صحي في عكار العتيقة

3390

1986-8-27

إنشاء مختبر في مستوصف القبيات ووادي خالد

3417

1986-9-4

توزيــع االعتمــادات المخصصــة للمعالجــة في المستشــفيات والمؤسســات الخاصة المتعاقدة
مــع وزارة الصحــة العامة والشــؤون االجتماعية

3423

1986-9-13

تعديل المادة  252من قانون الجمارك

3424

1986-9-15

تعديل تعويض المندوبين في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

3434

1986-9-18

تحديد قيمة بدل اإلعاشة الشهرية لطالب المدارس الزراعية الرسمية

3438

1986-9-23

تعديل تعرفة البضائع الواردة والصادرة من المرافئ اللبنانية

3445

1986-9-29

إعطاء سلفات خزينة لعدد من البلديات

3484

1986-10-15

اإلجازة بإنشاء كليات ومعاهد للتعليم العالي لجمعية اإلصالح اإلسالمية

3485

1986-10-15

اإلجازة بإنشاء كليات ومعاهد للتعليم العالي لجمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية

3486

1986-10-15

استحداث برنامج الماجيستير في كلية بيروت الجامعية

3503

1986-11-10

قبــول انتســاب طــاب جــدد إلــى بعــض الســنوات المنهجيــة فــي كليــة العلــوم الطبيــة فــي
الجامعــة اللبنانيــة

3515

1986-11-10

تعديــل مخصصــات مجلــس إدارة مجلــس الجنــوب وأصبحــت  10,050ليــرة للرئيــس شــهري ًا و
 8,456ليــرة للعضــو

3526

1986-11-10

إنشاء فرع خامس لكلية العلوم في الجامعة اللبنانية في النبطية

3532

1986-11-12

إلغــاء قنصليــة لبنــان فــي تورنتــو فــي كنــدا ،وقنصليــة لبنــان فــي ستراســبورغ فــي فرنســا
،وســفارة لبنــان فــي تنزانيــا ،وســفارة لبنــان فــي غينيــا

3561

1986-11-20

إحــداث قســم الهندســة المعماريــة فــي معهــد الفنــون الجميلــة فــي الجامعــة اللبنانيــة فــي
الفــرع الثالــث فــي محافظــة الشــمال.

3594

1986-12-5

إجــازة وضــع محضــر اختتــام جزئــي ألعمــال التحديــد والتحريــر فــي منطقــة شــمس العقاريــة
فــي قضــاء جبيــل

3593

1986-12-5

اعتبــار اإلضافــة المحــددة بالمرســوم  3224للعــام  1986وهــي  15%مــن أســاس راتــب القضــاة
داخلــة فــي أســاس الراتــب.

3598

1986-12-10

تمديد المهل المتعلقة بتقسيط ديون التجار المتضررين من األحداث

3601

1986-12-15

حل جمعية "من مثل الله"

مجموع المراسيم في العام 1986

 60مرسوم ًا جواال ً

3645

1987-1-13

إعطــاء ســلفة خزينــة قدرهــا مليــون ليــرة المتيــاز شــركة كهربــاء بحمــدون وذلــك إلصــاح األضــرار
التــي لحقــت بمنشــآت االمتيــاز

3646

1987-1-13

إعطــاء ســلفة خزينــة قدرهــا مليــون ليــرة المتيــاز شــركة كهربــاء عاليــه -ســوق الغــرب وذلــك
إلصــاح األضــرار التــي لحقــت بمنشــآت االمتيــاز

3665

1987-2-3

تبديــل أســماء بعــض الكليــات والمعاهــد وإضافــة كليــات ومعاهــد وفــروع جديــدة  ،وتعديــل
أنظمــة بعــض الشــهادات فــي جامعــة القديــس يوســف

3686

1987-2-11

تعديــل بعــض أحــكام المرســوم  3268تاريــخ  1980-7-22والمتعلــق بتطبيــق أحــكام قوانيــن
اإلســكان
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3693

1987-2-25

قبــول هبــة عقاريــة مقدمــة مــن الرهبانيــة اللبنانيــة المارونيــة وإنشــاء مركــز صحــي فــي بلــدة
قرطبا

3714

1987-3-6

تعديل قيمة التعويض الشهري لموظفي الجيش المدنيين بنسبة  20%من راتب الموظف

3735

1987-3-30

أحكام استثنائية مؤقتة تتعلق باالمتحانات الرسمية لعام 1986

3758

1987-3-28

إعطــاء األجــراء زيــادة دوريــة علــى أجورهــم تعــادل  10بالمئــة كل  24شــهر ًا يقضيهــا فــي
الخدمــة الفعليــة

3773

1987-4-1

منح صفة المنفعة العامة لجمعية صليب إغاثة أرمن لبنان في بيروت

3791

1987-4-2

قبول هبة من  3سيارات سياحية مقدمة من ألمانيا الغربية إلى قوى األمن الداخلي

3814

1987-4-8

تعديــل نظــام التدريــس وشــروط االنتســاب ونظــام االمتحانــات فــي كليــة الهندســة فــي
الجامعــة اللبنانيــة

3822

1987-4-13

رفــع الحــد األدنــى للرواتــب واألجــور فــي مؤسســة األبحــاث العلميــة الزراعيــة وتحويل سلســلة
الرواتــب وإعطــاء زيــادة للمتعاقديــن واألجراء عن األعــوام 1984-1985-1986

3828

1987-4-14

تمديد آجال تسديد سلفات خزينة معطاة لشركة إدارة واستثمار مرفأ بيروت

3852

1987-4-27

منح صندوق الزكاة صفة المنفعة العامة

3855

1987-4-27

تحديــد معــدل الرســم الســنوي لســنة  1987المتوجــب علــى المصــارف للمؤسســة الوطنيــة
لضمــان الودائــع بنســبة  1باأللــف عــن ودائعهــا

3862

1987-4-26

تحديــد تعويضــات رئيــس مجلــس إدارة وأعضــاء المؤسســة الوطنيــة لضمــان االســتثمارات
وتعويــض مفــوض الحكومــة لديهــا ومديرهــا العــام

3863

1987-5-2

تمديد مهلة تسديد سلفات خزينة لبلدية صيدا

3871

1987-5-8

إحداث أمانة سجل عقاري ودوائر مساحة في محافظة النبطية

3872

1987-5-11

منح جمعية دار الطفل اللبناني صفة المنفعة العامة

3899

1987-5-19

توزيــع حصــة مســتثمري الفنــادق خــارج بيــروت مــن عائــدات الدولــة مــن أربــاح القمــار عــن
االعــوام 1983-1984-1985

3901

1987-5-22

تمديد العمل بالمرسوم رقم  2636تاريخ  22آب  1985المتعلق بتعيين متعاقدين

3902

1987-5-22

أحــكام اســتثنائية لتنظيــم التعاقــد بالســاعة لتدريــس مــادة اللغــة الفرنســية وآدابهــا فــي
المــدارس الرســمية الثانويــة ودور المعلميــن

3937

1987-6-2

إحالة قضية استشهاد الرئيس رشيد كرامي إلى المجلس العدلي

3941

1987-6-16

الترخيص للحكومة الفرنسية بتملك  3عقارات في منطقة بعبدا العقارية

3958

1987-6-23

تمديد والية مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة

3991

1987-6-30

تطبيــق مــواد فــي قانــون موازنــة العــام  1982علــى رواتــب المســتخدمين الدائميــن المعينيــن
فــي المالكيــن اإلداري والفنــي فــي المؤسســات العامــة الخاضعــة ألحــكام المرســوم الرقــم
4517/72

3997

1987-7-6

تمديــد مــدة إعفــاء المواشــي الحيــة المســتوردة مــن رســم المرفــأ المنصــوص عليــه فــي
المــادة  68مــن المرســوم االشــتراعي رقــم 68/67

4003

1987-7-9

أحكام استثنائية تتعلق بالمدارس الخاصة المجانية للسنة الدراسية 1986-1987

4008

1987-7-9

تمديد مهل قبول أسماء التالميذ في المدارس الرسمية والخاصة الثانوية والمتوسطة
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رقم المرسوم
4010

1987-7-9

تحديــد تعويضــات لجــان التصحيــح لالمتحانــات الرســمية ومباريــات الدخــول إلــى المديريــة
العامــة للتعليــم المهنــي

4014

1987-7-10

استمرار عضوين في مجلس إدارة االتحاد الوطني للتسليف التعاوني

4027

1987-7-15

تأليف مركز إدارة مركز سالمة الطيران المدني

4036

1987-7-15

تعديــل نظــام التعويضــات والمســاعدات للموظفيــن وزيــادة تعويضــات النقــل والتمثيــل
للمو ظفيــن

4095

1987-8-7

تحديد تعويضات العسكريين في فترة االستنفار الذي يتطلب حجز ًا

4097

1987 -8-7

إعطــاء االتحــاد الوطنــي للتســليف ســلفة خزينــة بقيمــة 5مالييــن ليــرة إلقــراض تعاونيــات ترميم
وإعــادة بناء المســاكن.

4105

1987-8-7

تعديل الرسوم الهاتفية

4107

1987-8-7

إنشاء فرعين لكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية في النبطية وفي قضاء المتن

4116

1987-8-14

اإلجازة بإنشاء جامعة سيدة اللويزة التابعة للرهبانية المارونية المريمية

4128

1987-8-29

اعتبار شركة تلفزيون لبنان شركة مختلطة مكلفة بإدارة مرفق عام

4163

1987- 9-16

قبــول كميــة مــن األدويــة كهبــة مــن الصليــب األحمــر اللبنانــي مقدمــة إلــى قــوى األمــن
الداخلــي

4164

1987-9-16

قبــول هبــة عبــارة عــن عيــادات طــب أســنان وأدويــة مقدمــة مــن الملــك الســعودي إلــى قــوى
األمــن الداخلــي بواســطة مؤسســة الحريــري

4165

1987-9-16

إنشاء اتحاد بلديات ساحل زغرتا

4166

1987-9-16

تعديــل فــي مرســوم أحــداث مركــز األبحــاث والدراســات فــي المعلوماتيــة القانونيــة فــي
الجامعــة اللبنانيــة

4167

1987-9-16

تعديل تعويضات أعضاء اللجان الفاحصة

4176

1987-9-19

تعديل تعويضات العسكريين

4177

1987-9-21

تحديد قيمة الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة والصناعة في بيروت

4182

1987-10-6

تحديد تعويض االختصاص للقضاة

4196

1987-10-7

قبول انتساب طالب جدد إلى كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية

4210

1987-10-12

الترخيــص لشــركة مــري النــد للمشــاريع الســياحية بتملــك عقــار مســاحته  6251م.م.مــن منطقــة
رأس بيــروت العقاريــة

4213

1987-10-15

تصديق وإلغاء تخطيط في زغرتا وكترمايا

4244

1987 10-15

الترخيــص لجمهوريــة الصيــن الشــعبية بتملــك عقــار فــي منطقــة الجديــدة العقاريــة فــي
قضــاء المتــن

4248

1987-10-16

تحديد الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة والصناعة في صيدا

4252

1987-10-16

تحديد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المحددة في قانون الضمان االجتماعي

4253

1987-10-16

تعديــل الحــد األقصــى للكســب الخاضــع للحســومات بالنســبة لفــرع التعويضــات العائليــة لــدى
الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي بحيــث يصبــح  3أضعــاف الحــد األدنــى الرســمي لألجــور

4254

1987-10-16

تعديل بدل االشتراك في فرع التعويضات العائلية

تصدر عن الدولية للمعلومات
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4256

1987-10-19

تعيين الحد األدنى الرسمي لألجور والمستخدمين ومعدل غالء المعيشة.

4257

1987-10-19

تعديــل قيمــة التعويضــات العائليــة وتصبــح للزوجــة  14%مــن الحــد األدنــى لألجــور و 4%عــن كل
ولــد بحــد اقصــى 20%

4268

1987-10-21

إنشاء اتحاد بلديات السهل في البقاع الغربي

4270

1987-10-22

تحديد عدد المحاكم في محافظة النبطية وعدد قضاتها ونطاق صالحياتها

4288

1987-10-22

تحديــد تعويــض الموظفيــن المكلفيــن مراقبــة االمتحانــات الرســمية فــي المديريــة العامــة
للتربيــة وفــي التعليــم المهنــي والتقنــي

4322

1987-11-5

إعطاء سلفات خزينة لعدد من البلديات

4328

1987-11-13

تمديد مهل تسديد سلفات خزينة لبلدية النبطية

4382

1987-11-13

الترخيص لشركة ABCبتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي الضبيه ومزهر في المتن

4424

1987-12-12

إنشاء لجنة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في المديرية العامة ألمن الدولة

4425

1987-12-14

تحديــد قواعــد وشــروط اســتثنائية إلعطــاء المــدارس الخاصــة المجانيــة مســاهمة ماليــة
وســلفة عليهــا عــن الســنة الدراســية 1986-1987

4427

1987-12-14

منح صفة المنفعة العامة لجمعية اتحاد غوث األوالد في لبنان

4442

1987-12-22

تعديــل التعرفــة اليوميــة لمؤسســات الفئــة الثانيــة المتعاقــدة مــع وزارة الصحــة العامــة
والشــؤون االجتماعيــة

4447

1987-12-22

حل مجلس بلدية الغبيري

4465

1987-12-29

تعديل مخصصات مجلس إدارة مجلس الجنوب

4479

1987-12-31

قبــول هبــة عبــارة عــن  3ســيارات ســياحية مقدمــة مــن جمهوريــة ألمانيــا الغربيــة إلــى قــوى
األمــن الداخلــي

4480

1987-12-31

تعديــل تعويضــات اللجــان التنفيذيــة للمشــاريع المشــتركة التــي تنفذهــا المديريــة العامــة
للتعليــم المهنــي والتقنــي

مجموع المراسيم في العام 1987

 71مرسوم ًا جواال ً

4507

1988-1-2

تمديــد منــح تلفزيــون لبنــان حــق البــث علــى األقنيــة التلفزيونيــة غيــر المنصــوص عنهــا فــي
المــادة  2مــن المرســوم 1979/ 2098

4511

1988-1-7

تعديــل تعرفــة جلســة غســل الكلــى لمؤسســات الفئــة الثالثــة المتعاقــدة مــع وزارة الصحــة
العامــة والشــؤون االجتماعيــة

4512

1988-1-7

تعديــل جــدول الفئــة االولــى فــي مرســوم توزيــع االعتمــادات المخصصــة للمعالجــة فــي
المستشــفيات المتعاقــدة مــع وزارة الصحــة العامــة

4524

1988-1-12

مرسوم يتعلق بضم الخدمات للموظفين المتعاقدين

4535

1988-1-8

الترخيــص بتملــك حقــوق عينيــة عقاريــة فــي منطقــة البوشــرية لشــركة ليتكــس ترايــد بمســاحة
160م.م.

4566

1988-1-28

قبول هبة عقارية من بلدية شبعا إلنشاء مركز صحي عليه

4567

1988-1-28

إعطاء سلفات خزينة لعدد من اتحادات البلديات بقيمة إجمالية  47مليون ليرة

4577

1988-2-3

تحديد شروط التعيين والترفيع والتعاقد في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية
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4611

1988-2-17

تعيين رئيس وعضوي هيئة إدارة واستثمار منشآت راديو أوريان السابقة

4654

1988-3-3

اإلجازة لشركة تنمية االتصاالت في لبنان إنشاء وإدارة واستثمار شبكة لتبادل المعلومات

4655

1988-3-3

تحديد الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في زحلة

4667

1988-3-14

تمديــد تعييــن مراقــب عــام لــدى اتحــاد بلديــات المتــن الشــمالي الســاحلي واألوســط لمــدة 4
ســنوات

4673

1988-3-15

تمديــد مهــل قبــول لوائــح أســماء التالميــذ فــي المــدارس الرســمية والخاصــة الثانويــة
و ا لمتو ســطة

4682

1988-3-15

إنشاء مركز صحي في دير االحمر

4683

1988-3-16

تعديل المرسوم الرقم  1987/ 4256ليعمل به اعتبارا من  1987-6-30بدالً من 1987-7-1

4690

1988-3-18

الحاق بعض المستشفيات الحكومية بكلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية

4712

1988-3-28

تمديد مهل تسديد سلفات خزينة لبلدية قرطبا حتى تاريخ 1989-12-31

4744

1988-4-6

أحكام استثنائية تتعلق بالمدارس الخاصة المجانية

4755

1988-4-12

تمديد المالك المؤقت المحدث في وزارة االقتصاد والتجارة

4758

1988-4-13

تعديل نظام التعويضات والمساعدات

4760

1988-4-13

إنشاء مركز صحي في بلدة المنيه

4761

1988-4-13

إنشاء مركز صحي في البترون

4762

1988-4-13

إنشاء مستوصف وسطي في سير الضنية

4763

1988-4-13

قبول هبة وإنشاء مركز صحي في تنورين

4769

1988-4-14

تصديق انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

4794

1988-5-3

تمديــد العمــل بتعييــن مراقــب عــام لــدى بلديتــي طرابلــس والمينــاء لمــدة  4ســنوات اعتبــار ًا
مــن 1985-5-2

4822

1988-5-11

تعديــل بعــض أحــكام المرســوم الرقــم  1118تاريــخ  1983-10-12المتعلــق بإنشــاء كليــة العلــوم
الطبيــة فــي الجامعــة اللبنانيــة

4831

1988-5-12

منح صفة المنفعة العامة لجمعية بيت المستقبل

4832

1988-5-12

منح صفة المنفعة العامة لجمعية أسرة مؤسسات اإلنماء للبنان

4833

1988-5-12

تحديد شروط قبول طالب في المدارس الزراعية الفنية الرسمية

4848

1988-5-27

إلغاء امتحانات شهادة البكالوريا القسم األول للعامين  1986و1987

4849

1988-5-27

إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة للعامين  1986و1987

4857

1988-5- 30

منح صفة المنفعة العامة للجمعية اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي

4885

1988-6-4

الترخيــص بإنشــاء جامعــة البلمنــد التابعــة لبطريركيــة أنطاكيــة وســائر المشــرق للــروم
األرثوذكــس

4877

1988-6-4

تمديد مدة إعفاء المواشي الحية المستوردة من رسم المرفأ
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4884

1988-6-4

تعديــل المــادة  47مــن المرســوم الرقــم  3950تاريــخ ( 1960-4-27نظــام التعويضــات
والمســاعدات)

4887

1988-6-4

تعديل تعويضات اللجان الفاحصة وأجهزة المراقبة في مجلس الخدمة المدنية

4889

1988-6-15

الترخيص بتملك عقار في منطقة عجلتون العقارية

4908

1988-6-23

تعديــل معــدل الرســم الســنوي المتوجــب فــي ســنة  1987وتحديــد معــدل الرســم الســنوي
فــي ســنة  1988المتوجــب للمؤسســة الوطنيــة لضمــان الودائــع علــى المصــارف العاملــة فــي
لبنــان عــن ودائعهــا  ،وبلــغ المعــدل نصــف باأللــف عــن العــام  1987و 0.3باأللــف عــن العــام 1988

4931

1988-6-24

تعديــل المــادة  47مــن المرســوم الرقــم  3950تاريــخ ( 1960-4-27نظــام التعويضــات
والمســاعدات)

4972

1988- 7-1

تمديــد العمــل بالمــاك المؤقــت فــي وزارة األشــغال العامــة والنقــل فــي مشــروع تطويــر
شــبكة الطــرق العامــة

5012

1988-7-14

تعديــل الشــروط الخاصــة للتعييــن والترفيــع والتعاقــد ألفــراد الهيئــة التعليميــة فــي معهــد
الفنــون الجميلــة فــي الجامعــة اللبنانيــة

5034

1988-7-19

تعديــل المــادة األولــى مــن المرســوم الرقــم  11719تاريــخ  1943-1-4بحيــث يســتفيد كل مــن
المحرريــن المســجلين فــي الجــدول الصحفــي مــن حســم عــن اشــتراك هاتفــي واحــد فــي
منزلــه أو فــي مكتبــه قــدره  50%عــن رســوم االشــتراك و 50%عــن رســوم المخابــرات و 50%عــن
حصــة لبنــان مــن رســوم المخابــرات الدوليــة

5036

1988-7-20

تعديــل المرســوم الرقــم  61/ 6110لجهــة عــدم جــواز األخــذ بــأي تصحيــح لســن األجيــر بعــد
دخولــه الخدمــة وتحديــد حقــوق نهايــة الخدمــة

5043

1988-7-23

تعديل بعض أحكام المرسوم رقم  82/ 5397وتحديد تعويضات العسكريين

5046

1988-7-27

تجديــد تعييــن ممثلــي الدولــة لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي ولــدى مصــرف
اإلســكان

5047

1988-7-27

تحديــد الشــروط واألصــول المتعلقــة بتطبيــق القانــون رقــم  21/82والمتعلــق بالمدرســين
المتعاقديــن فــي المــدارس االبتدائيــة والمتوســطة

5059

1988-7-28

إنشاء ثانويتين رسميتين في عمشيت في جبيل وفي عنقون في جنوب لبنان

5089

1988-8-9

قبــول هبــة وهــي كميــة مــن األدويــة مقدمــة مــن دولــة الكويــت ومــن الصليــب األحمــر ومــن
مؤسســات أخــرى إلــى قــوى األمــن الداخلــي

5122

1988-8-18

تعيين جوزف ساسين رئيس ًا لمجلس اإلدارة والمدير العام لمصرف اإلسكان لمدة  5سنوات

5119

1988-8-18

الترخيــص لشــخص مــن التابعيــة البلجيكيــة بتملــك قســم مــن عقــار فــي منطقــة درعــون قضــاء
كســروان ومســاحته 1269م.م.

5164

1988-8-31

الترخيص للبعثة البابوية في لبنان بتملك عقار في منطقة جل الديب ومساحته 140م.م.

5166

1988-8-31

تعديــل المــادة  72مــن المرســوم الرقــم  5595/82المتعلقــة بأصــول المحاســبة فــي البلديــات
واتحــادات البلديــات

5181

1988-9-2

إعادة وضع منطقة تحت الدرس في مدينة بيروت

5201

1988-9-13

منح الجمعية الخيرية اإلسالمية العاملية صفة المنفعة العامة

5202

1988-9-14

تعديل أحكام المرسوم الرقم ( 3950/60نظام التعويضات والمساعدات)

5203

1988-9-14

الترخيص لشخص من التابعية الفرنسية بتملك عقار في منطقة بعبدا مساحته  91م.م.

5210

1988-9-14

تعييــن عمــر مســيكة ممثــاً للدولــة فــي مجلــس إدارة المصــرف الوطنــي لإلنمــاء الصناعــي
والســياحي ،ورئيســا لهــذا المجلــس
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5215

1988-9-16

تحويل مركز البلهارسيا في السكسكية قضاء الزهراني إلى مركز صحي

5235

1988-9-19

تمديــد العمــل بالمرســوم الرقــم  81/ 4585لجهــة تعييــن مراقــب عــام لــدى اتحــاد بلديــات
كســروان –الفتــوح لمــدة  4ســنوات

5236

1988-9-19

منــح تعويــض خــاص لعناصــر قــوى األمــن الداخلــي المكلفيــن حراســة المجلــس النيابــي ورئاســة
الحكومة كبدل أخطار وقيافة مميزة وتحديد نســبة  10%من الراتب األساســي لهذا التعويض

5238

1988-9-19

الترخيــص للشــركة اللبنانيــة لصنــع الزجــاج والبورســان بتملــك عقــارات فــي منطقــة القبــة قضــاء
عاليــه بمســاحة  17,166م.م.

5241

1988-9-19

تحديد تعويض حضور جلسات مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لضمان االستثمار

5244

1988-9-19

تمديد مهلة إضافية لتنفيذ بناء المدرسة األلمانية في بعبدا

5265

1988-9-20

تعديــل تعويضــات هيئــة التأديــب ولجنــة فصــل الخالفــات المنصــوص عليهــا فــي تنظيــم الهيئــة
التعليميــة فــي المــدارس الخاصة

5268

1988-9-20

تعديل تعويض المندوبين في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

5269

1988-9-20

إنشاء مركز صحي في حلبا قضاء عكار

5277

1988 9-20

إنشاء ثانوية رسمية في ضهور الشوير

5278

1988 9-20

تعديــل تعويضــات اللجنــة الخاصــة المــوكل إليهــا درس البيانــات اإلحصائيــة التــي تقدمهــا
المــدارس الخاصــة المجانيــة

5288

1988- 9-21

تعديــل تعرفــات الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســات المتعاقــدة مــع وزارة الصحــة العامــة
والشــؤون االجتماعيــة فــي الفئــة الثانيــة

5289

1988-9-21

الترخيص لشركة أميركية بتملك عقار في منطقة انطلياس مساحته 388م.م.

5306

1988-9-21

تعييــن حبيــب الصقــر مفــوض الحكومــة لــدى مصــرف التســليف الزراعــي والصناعــي والعقــاري
لمــدة 3ســنوات

5308

1988-9-21

تعديل تعويضات اللجان الفاحصة

5309

1988-9-21

تحديد تعويضات الموظفين المكلفين بأعمال المراقبة في االمتحانات الرسمية

5366

1988-9-22

تحديد الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة والصناعة في طرابلس

5367

1988-9-22

تمديــد واليــة مجالــس إدارة غــرف التجــارة والصناعــة فــي بيــروت وطرابلــس وصيــدا وزحلــة
لمــدة ســنة واحــدة

5371

1988-9-22

إعطــاء ســلفة ماليــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي بقيمــة  750مليــون ليــرة إلعــادة
التــوازن إلــى صنــدوق ضمــان المــرض واألمومــة

5372

1988-9-22

إعطــاء ســلفة ماليــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي بقيمــة مليــار ليــرة لتوفيــر
تقديمــات فــرع ضمــان المــرض واألمومــة للمضمونيــن لغايــة العــام 1988

5373

1988-9-22

إعطــاء ســلفة ماليــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي بقيمــة  500مليــون ليــرة إلعــادة
التــوازن المالــي إلــى صنــدوق ضمــان المــرض واألمومــة

5374

1988-9-22

تحديد تعويضات رئيس وعضوي هيئة إدارة واستثمار منشات شركة راديو أوريان السابقة

5376

1988-9-22

منح صفة المنفعة العامة لجمعية مؤسسات اإلمام الصدر

5385

1988-9-22

تعديل شروط االنتساب إلى كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية
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10342

2013-5-17

إعطــاء هيئــة أوجيــرو ســلفة خزينــة بقيمــة  100مليــار ليــرة لتغطيــة نفقــات الرواتــب واألجــور
والتعويضــات للمتعاقديــن وبــدالت أتعــاب العامليــن لــدى الهيئــة

10349

2013-5-21

فتــح اعتمــاد اســتثنائي فــي الموازنــة العامــة للعــام  2013بقيمــة  4.2مليــار ليــرة لصالــح
الجيــش اللبنانــي

10350

2013-5-21

إعطــاء الهيئــة المنظمــة لالتصــاالت ســلفة خزينــة بقيمــة  9مليــارات ليــرة لتغطيــة نفقــات
الرواتــب واألجــور عــن العــام 2013

10422

2013-5-21

إعطــاء الهيئــة العليــا لإلغاثــة ســلفة خزينــة بقيمــة  20.6مليــار ليــرة لدفــع القيمــة اإلجماليــة
المتبقيــة لجميــع متضــرري أحــداث طرابلــس للعــام  2012دون اســتثناء

10432

2013-6-14

إعطــاء ســلفة خزينــة إلــى المديريــة العامــة لالســتثمار والصيانــة فــي وزارة االتصــاالت بقيمــة
 3مليــارات ليــرة لدفــع حصــة لبنــان فــي كلفــة صيانــة الكابــل البحــري

10451

2013-8-7

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة بقيمــة  390مليــون ليــرة إلــى وزارة الماليــة لدفــع
مســاهمة لبنــان فــي برنامــج األمــم المتحــدة االنمائــي لتغطيــة رواتــب وأجــور العامليــن

10604

2013-8-19

إعطــاء الهيئــة العليــا لإلغاثــة ســلفة خزينــة بقيمــة  11.1مليــار ليــرة لدفــع أضــرار أحــداث عبــرا
وتعميــر عيــن الحلــوة

10605

2013-8-19

إعطــاء الهيئــة العليــا لإلغاثــة ســلفة خزينــة بقيمــة  2.3مليــار ليــرة لدفــع أضــرار متفجــرة بئــر
العبــد

10612

2013-8-21

فتــح اعتمــاد اســتثنائي فــي موازنــة وزارة الدفــاع الوطنــي بقيمــة  9.2مليــار ليــرة لدفــع
النفقــات الســرية

10646

2013-9-2

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الماليــة بقيمــة  4.8مليــار ليــرة نفقــات
مطبوعات

10647

2013-9-2

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الداخليــة والبلديــات بقيمــة 935
مليــون ليــرة

10648

2013-9-2

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة األشــغال العامــة والنقــل بقيمــة 780
مليــون ليــرة لدفــع كلفــة اســتئجار خدمــات فــي المديريــة العامــة للطيــران المدنــي

10654

2013-9-5

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الدفــاع الوطنــي بقيمــة  13مليــار ليــرة
لدفــع نفقــات ولــوازم إداريــة

10676

2013-9-11

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة األشــغال العامــة والنقــل بقيمــة 1
مليــار ليــرة لصيانــة وترميــم مــدارس رســمية

10686

2013-9-19

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة رئاســة الحكومــة بقيمــة  990مليــون ليــرة
نفقــات لــوازم إداريــة

10687

2013-9-19

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة رئاســة الجمهوريــة بقيمــة  1.52مليــار ليــرة
نفقــات ســفر الرئيــس

10688

2013-9-19

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الصحــة العامــة بقيمــة  23مليــار ليــرة
ثمــن ادويــة

10689

2013-9-19

إعطاء سلفة خزينة لوزارة المالية بقيمة  1,210مليار ليرة لدفع الرواتب واألجور

10690

2013-9-20

إعطــاء المديريــة العامــة للحبــوب والشــمندر الســكري ســلفة خزينــة بقيمــة  18مليــار ليــرة
لشــراء محصــول العــام  2013مــن القمــح والشــعير

10728

2013-10-10

إعطــاء الهيئــة العليــا لإلغاثــة ســلفة خزينــة بقيمــة  2مليــار ليــرة لتاميــن احتياجــات اللبنانييــن
الذيــن قــد ينزحــون ألي ســبب

10729

2013-10-10

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الماليــة –المديريــة العامــة للشــؤون
العقاريــة بقيمــة  488مليــون ليــرة لشــراء أثــاث ومفروشــات
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10730

2013-10-10

فتــح اعتمــاد إضافــي فــي الموازنــة العامــة للعــام  2013بقيمــة ألــف مليــار ليــرة لتغطيــة
فوائــد ســندات الخزينــة

10739

2013-10-10

إعطــاء الهيئــة العليــا لإلغاثــة ســلفة خزينــة بقيمــة  366مليــون ليــرة لدفــع بــدالت إيــواء الذيــن
أخلــوا منازلهــم نتيجــة انفجــار الرويــس فــي 2013-8-15

10761

2013-10-21

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الصحــة العامــة بقيمــة  500مليــون
ليــرة للهيئــة الوطنيــة لوهــب وزرع األعضــاء

10762

2013-10-29

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة األشــغال العامــة والنقــل –مصلحــة
الســكك الحديــد والنقــل المشــترك بقيمــة  1مليــار ليــرة

10768

2013-10-31

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة اإلعــام –تلفزيــون لبنــان بقيمــة 1.5
مليــار ليــرة

10769

2013-10-31

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة األشــغال العامــة والنقــل بقيمــة 2
مليــار ليــرة لــزوم صيانــة مــدارس

10770

2013-10-31

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى المديريــة العامــة لقــوى األمــن الداخلــي بقيمــة
 25.7مليــون ليــرة كلفــة أحــكام قضائيــة ومصالحــات

10771

2013-10-31

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الماليــة بقيمــة  161مليــون ليــرة
لتســديد المســتحقات المتوجبــة لصالــح مؤسســات التصنيــف الدوليــة

10772

2013-10-31

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الماليــة –المديريــة العامــة للشــؤون
العقاريــة بقيمــة  1مليــار ليــرة كلفــة مطبوعــات

10773

2013-10-31

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة التفتيــش المركــزي بقيمــة  120مليــون ليــرة
لشــراء تجهيــزات للمعلوماتيــة

10809

2013-11-5

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة البيئــة بقيمــة  3مليــارات ليــرة إلــى
برنامــج األمــم المتحــدة االنمائــي لمعالجــة مكتــب النفايــات فــي صيــدا

10820

2013 -11-8

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الداخليــة –محافظــة الشــمال بقيمــة
 126مليــون ليــرة أحــكام قضائيــة ومصالحــات

10823

2013-11-8

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى موازنة األمن العام بقيمة  9.5مليار ليرة

10824

2013-11-9

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة المديريــة العامــة لقــوى األمــن الداخلــي
بقيمــة  18.35مليــار ليــرة

10825

2013-11-9

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى موازنة رئاسة الحكومة بقيمة  6.593مليار ليرة

10827

2013-11-9

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى موازنة الجيش اللبناني بقيمة  7.718مليار ليرة

10828

2013-11-9

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الماليــة بقيمــة  1.480مليــار ليــرة ثمــن
برامــج للمعلوماتيــة

10829

2013-11-9

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الشــؤون االجتماعيــة بقيمــة 140
مليــون ليــرة أحــكام قضائيــة ومصالحــات

10831

2013-11-15

إعطــاء ســلفة خزينــة إلــى الهيئــة العليــا لإلغاثــة بقيمــة  23.3مليــار ليــرة لدفــع قيمــة أضــرار
متفجــرة الرويــس

10832

2013-11-15

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة التربيــة بقيمــة  8مليــارات ليــرة
مســاهمة لدعــم صناديــق المــدارس الرســمية ولدعــم مجانيــة الكتــاب المدرســي للعــام -2013
2014

10833

2013-11-15

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة األشــغال العامــة والنقــل بقيمــة 3.5
مليــار ليــرة ملحــق عقــد رضائــي ألشــغال تدعيــم وترميــم قصــر العــدل ووزارة العــدل فــي
بيــروت

تصدر عن الدولية للمعلومات
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10834

2013-11-15

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة العــدل بقيمــة  75مليــون ليــرة إلقامــة
احتفــال لمناســبة مــرور  50ســنة علــى تأســيس معهــد الــدروس القضائيــة

10840

2013-11-15

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الداخليــة والبلديــات بقيمــة  1.5مليــون
ليــرة أحــكام قضائيــة ومصالحــات

10873

2013-11-21

إعطــاء ســلفة خزينــة لمجلــس اإلنمــاء واإلعمــار بقيمــة  20.6مليــار ليــرة لتغطيــة كلفــة الســنة
الثانيــة لخدمــات التشــغيل والصيانــة واإلشــراف لمدينــة رفيــق الحريــري الجامعيــة فــي الحــدث
والتــي بــدأت فــي 2013-1-1

10878

2013-11-21

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الماليــة بقيمــة  1.250مليــار ليــرة
مســاهمة لبنــان فــي عضويــة منظمــات ماليــة عربيــة ودوليــة

10879

2013-11-21

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة مجلــس الخدمــة المدنيــة بقيمــة  20مليــار
ليــرة مســاهمة فــي نفقــات تعاونيــة موظفــي الدولــة

10880

2013-11-21

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة رئاســة الجمهوريــة بقيمــة  350مليــون ليــرة
وفــود ومؤتمــرات ونفقــات شــتى

10891

2013-12-2

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بقيمــة 90
مليــون ليــرة لشــراء تجهيــزات للمعلوماتيــة لــزوم امتحانــات الكولوكيــوم

10892

2013-12-2

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة رئاســة الجمهوريــة بقيمــة  157مليــون ليــرة
لتغطيــة نفقــات ســفر رئيــس الجمهوريــة علــى رأس وفــد إلــى الكويــت

10911

2013-12-4

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الماليــة بقيمــة  376مليــون ليــرة
لتســديد نفقــات بــدل تحليــل الخدمــات المقدمــة مــن ســتاندرز أنــد بــورز

10914

2103-12-7

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بقيمــة 1.151
مليــار ليــرة لتنفيــذ دورة إعــداد فــي اإلدارة التربويــة لمــدراء مكلفيــن بــإدارة ثانويــات ومــدارس
رســمية فــي كليــة التربيــة

10915

2013-12-7

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة المديريــة العامــة لقــوى األمــن الداخلــي
بقيمــة  50مليــون ليــرة لتنفيــذ حكــم قضائــي

10916

2013-12-7

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الزراعــة بقيمــة  33.8مليــون ليــرة
لتســديد حصــة لبنــان فــي مؤسســات ومنظمــات إقليميــة ودوليــة

10917

2013-12-7

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة رئاســة الحكومــة – اإلفتــاء الجعفــري بقيمــة
 13.7مليــون ليــرة كلفــة اتصــاالت ســلكية والســلكية

10922

2013-12-7

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الماليــة بقيمــة  400مليــون ليــرة
مســاهمة فــي برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي لدفــع المســتحقات المترتبــة علــى المشــروع
لغايــة نهايــة العــام 2013

10923

2013-12-7

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بقيمــة 7
مليــارات ليــرة مســاهمة لدعــم صناديــق المــدارس وبــدل إعفــاء التالميــذ مــن رســوم األهالــي
للعــام 2104-2013

10927

2013-12-14

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة رئاســة مجلــس الــوزراء بقيمــة  58مليــار ليــرة
لتســديد مســاهمة الحكومــة اللبنانيــة فــي ميزانيــة المحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان للعــام 2013

10933

2013-12-14

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة اإلعــام – اإلذاعــة اللبنانيــة بقيمــة
 600مليــون ليــرة لتســديد قســط مصرفــي لتقويــة أجهــزة الربــط فــي مراكــز اإلرســال

10937

2013-12-18

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة أمــن الدولــة بقيمــة  116.4مليــار ليــرة لصيانــة
األبنية

10938

2013-12-18

قبول هبة عبارة عن سيارتين مقدمة إلى رئاسة مجلس الوزراء مقدمة من شركة مونزا كارز
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10939

2013-12-18

قبــول هبــة عبــارة عــن  3ســيارات مقدمــة إلــى رئاســة مجلــس الــوزراء مقدمــة مــن شــركة
رســامني يونــس وقيمهــا  78.5مليــون ليــرة

10940

2013-12-18

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة مجلــس الجنــوب بقيمــة 3.210مليــار ليــرة
لدفــع فروقــات للموظفيــن وبــدالت عــن أعمــال إضافيــة للفتــرة 1996-1998

10941

2013-12-18

تعيين  42كاتب عدل متدرج

10942

2013-12-18

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة التفتيــش المركــزي بقيمــة  17.1مليــون ليــرة
لشــراء تجهيــزات للمعلوماتيــة

10946

2013-12-18

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الدفــاع الوطنــي بقيمــة  1.2مليــار ليــرة
لــزوم شــراء أجهــزة متخصصــة

10948

2013-12-18

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الدفــاع الوطنــي بقيمــة  772مليــون
ليــرة أحــكام قضائيــة

10949

2013-12-18

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الدفــاع الوطنــي بقيمــة  1.102مليــار
ليــرة أحــكام قضائيــة

10950

2013-12-18

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الدفــاع الوطنــي بقيمــة  629مليــون
ليــرة أحــكام قضائيــة ومصالحــات

10951

2013-12-18

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الدفــاع الوطنــي بقيمــة  765.7مليــون
ليــرة أحــكام قضائيــة ومصالحــات

10952

2013-12-18

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الدفــاع الوطنــي بقيمــة  389.3مليــون
ليــرة أحــكام قضائيــة ومصالحــات

10953

2013-12-18

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بقيمــة 480
مليــون ليــرة أحــكام قضائيــة ومصالحــات

10954

2013-12-18

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة المديريــة العامــة للجمــارك بقيمــة 19.8
مليــون ليــرة أحــكام قضائيــة ومصالحــات مــع شــركة ســوليدير

10955

2013-12-18

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة المديريــة العامــة للجمــارك بقيمــة 25.3
مليــون ليــرة أحــكام قضائيــة ومصالحــات

10956

2013-12-18

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الدفــاع الوطنــي بقيمــة  881.4مليــون
ليــرة أحــكام قضائيــة ومصالحــات

10957

2013-12-18

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الدفــاع الوطنــي بقيمــة  1.054ليــرة
أحــكام قضائيــة ومصالحــات

10958

2013-12-18

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الدفــاع الوطنــي بقيمــة  497مليــون
ليــرة أحــكام قضائيــة ومصالحــات

10959

2013-12-18

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الدفــاع الوطنــي بقيمــة  2مليــار ليــرة
أحــكام قضائيــة ومصالحــات

10969

2013-12-18

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الدفــاع الوطنــي بقيمــة  4.4مليــون
ليــرة أحــكام قضائيــة ومصالحــات

10976

2013-12-19

تعييــن كتبــة ومباشــرين فــي مــاك المســاعدين القضائييــن فــي وزارة العــدل ونقــل اعتمــاد
لهــذه الغايــة بقيمــة  1.8مليــار ليــرة

10985

2013-12-20

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة األشــغال العامــة والنقــل -المديريــة
العامــة للطيــران المدنــي بقيمــة  19.8مليــون ليــرة أحــكام قضائيــة ومصالحــات

10986

2013-12-20

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الداخليــة والبلديات بقيمــة  15.3مليون
ليــرة أحــكام قضائيــة ومصالحات
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10987

2013-12-20

تعييــن  32قاضيـ ًا أصيـاً فــي مــاك القضــاء العدلــي ونقــل اعتمــاد لهــذه الغايــة بقيمــة 136.7
مليــون ليــرة لدفــع رواتبهــم

10988

2013-12-21

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الصحــة العامــة بقيمــة  5.3مليــار ليــرة
أحــكام قضائيــة ومصالحــات

10989

2013-12-21

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة المديريــة العامــة لألمــن العــام بقيمــة مليــار
ليــرة نفقــات ســرية

10990

2013-12-21

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الماليــة بقيمــة  4مليــارات ليــرة لشــراء
تجهيــزات للمعلوماتيــة

11017

2013-12-21

إعطــاء المؤسســة العامــة لإلســكان ســلفة خزينــة بقيمــة  50مليــار ليــرة لتســديد فوائــد
القــروض الســكنية المعطــاة مــن المصــارف للمقترضيــن عبــر المؤسســة

11018

2013-12-21

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الدفــاع الوطنــي بقيمــة  1.206مليــار
ليــرة لصيانــة وســائل النقــل

11019

2013-12-21

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الدفــاع الوطنــي بقيمــة  6مليــار ليــرة
نفقــات تغذيــة

11021

2013-12-21

تجديد وضع القاضي عال رمضان في االستيداع بناء لطلبها

11022

2013-12-21

إعطــاء ســلفة خزينــة للمديريــة العامــة لالســتثمار والصيانــة فــي وزارة االتصــاالت بقيمــة 5
مليــار ليــرة لتغطيــة مســاهمة لبنــان فــي كلفــة الكابــل البحــري

11023

2013-12-21

وضــع القاضــي كارل جعــاره فــي االســتيداع بنــاء لطلبــه للقيــام بدراســات تتوخــى اإلدارة
منهــا نفعــا عامــا

11026

2013-12-21

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الداخليــة والبلديــات بقيمــة 246.8
مليــون ليــرة أحــكام قضائيــة ومصالحــات

11027

2013-12-21

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الداخليــة والبلديــات بقيمــة  152مليــون
ليــرة أحــكام قضائيــة ومصالحات

11028

2013-12-21

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الداخليــة والبلديــات بقيمــة 22.7
مليــون ليــرة أحــكام قضائيــة ومصالحــات

11032

2013-12-30

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الداخليــة والبلديــات بقيمــة 500
مليــون ليــرة نفقــات تغذيــة للســجناء

11033

2013-12-30

إعطاء هيئة أوجيرو سلفة خزينة بقيمة  40مليار ليرة للقيام بمهامها
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11041

2014-1-8

وضــع القاضــي ربيــع المعلــوف فــي االســتيداع بنــاء لطلبــه لمــدة ســنة للقيــام بدراســات
تتوخــى اإلدارة منهــا نفعــا عامــا

11055

2014-1-14

قبــول هبــة مــن الحملــة الوطنيــة الســعودية لنصــرة األشــقاء فــي ســورية لصالــح الهيئــة
العليــا لإلغاثــة

11062

2014-1-20

إعطــاء مستشــفى رفيــق الحريــري الجامعــي ســلفة خزينــة بقيمــة  8مليــارات ليــرة لدفــع
رواتــب الموظفيــن عــن األشــهر ال  3األولــى مــن العــام  2014باإلضافــة إلــى كل المتأخــرات
الماضيــة.

11065

2014-1-20

إعطاء مجلس اإلنماء واإلعمار سلفة خزينة بقيمة  15مليار ليرة لتغطية مطالب متعهدين

11067

2014-1-20

قبــول هبــة ماليــة بقيمــة  5.560مليــون دوالر مقدمــة مــن الهيئــة الدوليــة البريطانيــة لصالــح
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي لتغطيــة ثمــن الكتــب المدرســية للتالميــذ فــي مرحلــة التعليــم
األساســي فــي المــدارس والثانويــات الرســمية باســتثناء كتــاب الجغرافيــا (العتــراض الجانــب
البريطانــي علــى خريطــة لبنــان فــي الكتــاب والتــي ال تذكــر إســرائيل بــل فلســطين)
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11070

2014-1-20

تعيين أعضاء إضافيين لدى المجلس العدلي

11071

2014-1-20

تعييــن كتبــة ومباشــرين فــي مــاك المســاعدين القضائييــن فــي وزارة العــدل ونقــل اعتمــاد
لهــذه الغايــة بقيمــة  1.362مليــار ليــرة

11072

2014-1-20

تعييــن مراقبيــن مســاعدين متمرنيــن فــي مــاك وزارة المالية-المديريــة العامــة للجمــارك
ونقــل اعتمــاد لهــذه الغايــة بقيمــة  715مليــون ليــرة لدفــع رواتبهــم

11098

2014-1-24

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الصحــة العامــة بقيمــة  100.9مليــار
ليــرة نفقــات استشــفاء فــي القطاعيــن العــام والخــاص

11099

2014-1-24

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الصحــة العامــة بقيمــة  7.6مليــار ليــرة
لتنفيــذ عقــد مصالحــة مــع مستشــفى حمود-صيــدا

11100

2014-1-24

إعطــاء ســلفة خزينــة إلــى المديريــة العامــة للحبــوب والشــمندر الســكري بقيمــة  27.1مليــار
ليــرة لشــراء  50ألــف طــن مــن القمــح المســتورد

11103

2014-1-24

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار بقيمــة  24.120مليــار ليــرة
لتنفيــذ مشــاريع مستشــفى ميفــوق ،مدرســة عمشــيت ،مدرســة الســا ،طريــق بئــر الهيــت-
قرطبا

11109

2014-1-30

إعطــاء هيئــة أوجيــرو ســلفة خزينــة بقيمــة  100مليــار ليــرة لدفــع نفقــات ورواتــب العامليــن
فــي الهيئــة

11121

2014-1-30

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الطاقــة والميــاه بقيمــة  53.7مليــار
ليــرة لدفــع اســتمالكات إلنشــاءات ميــاه الشــفة

11130

2014-1-30

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى الهيئــة العليــا للتأديــب بقيمــة  89مليــون ليــرة
نفقــات مختلفــة

11151

2014-2-6

إعطــاء مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار ســلفة خزينــة بقيمــة  2.550مليــار ليــرة لتنفيــذ أشــغال تأهيــل
شــارع الميــدان فــي بلــدة إهــدن

11154

2014-2-6

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة البيئــة بقيمــة  14مليــار ليــرة مســاهمة
إلــى برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي لمعالجــة مكــب النفايــات فــي صيــدا

11155

2014-2-6

ســلفة خزينــة إلــى مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار بقيمــة  2.9مليــار ليــرة لدفــع اســتمالكات منفــذة
بواســطة المجلــس

11177

2014-2-11

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة رئاســة الجمهوريــة بقيمــة  1.440مليــار ليــرة
لدفــع نفقــات مختلفــة

11178

2014-2-11

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الشــؤون االجتماعيــة بقيمــة 300
مليــون ليــرة مســاهمة لجمعيــة يدنــا

11179

2014-2-11

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الزراعــة بقيمــة  35.9مليــون ليــرة لدفع
مســتحقات المجلــس الدولــي لزيــت الزيتون

11190

2014-2-13

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة الداخليــة والبلديــات –المديريــة
العامــة للشــؤون السياســية والالجئيــن للعــام  2014بقيمــة  218مليــون ليــرة إلعــداد دراســة
عــن تحديــث اليــات االنتخابــات فــي لبنــان

11191

2014-2-13

نقــل اعتمــاد مــن احتياطــي الموازنــة إلــى موازنــة وزارة األشــغال العامــة والنقــل بقيمــة 20
مليــار ليــرة لتطويــر مرفــأ صيــدا

11206

2014-2-13

إصــدار ســندات خزينــة بالعمــات األجنبيــة بقيمــة تــوازي  120مليــار ليــرة لصنــدوق المهجريــن،
وبقيمــة نحــو  3مليــار دوالر الســتبدال ديــن

مجموع المراسيم في العام 2014

 24مرسوم ًا جواال ً

المصدر :المراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية في األعوام (.)2014-2013( )1988-1987-1986
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ملف العدد

المراسيم الجوالة

نماذج من المراسيم الجوالة المنشورة في الجريدة الرسمية.
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قطاع عام

الدولة اللبنانية في العام 2021

إنهيار تام..
فهل ينقذنا الخارج؟
من المعروف أن موازنة الدولة اللبنانية في حالة عجز مزمن تعود إلى نحو  30عام ًا مضت.
ونفقاتها تزيد بشكل كبير عن وارداتها ،لذا عمدت الدولة في البداية إلى االستدانة من
المصارف والحق ًا من مصرف لبنان لسد العجز الذي تراكم دين ًا عام ًا يالمس الــ  100مليار
دوالر في نهاية العام الحالي وفق ًا لألرقام الرسمية ويتجاوز ذلك واقعياً.

تصدر عن الدولية للمعلومات
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قطاع عام

الدولة اللبنانية في العام 2021

فــي العــام  2021تحتــاج الدولــة إلــى نحــو  7-6مليــارات دوالر لسـ ّـد العجــز فــي ماليتهــا وتأميــن رواتــب الموظفيــن والمتعاقديــن والمتقاعديــن
وكلفــة االستشــفاء وتمويــل الكهربــاء والنظافــة وصيانــة الطــرق وغيرهــا مــن الخدمــات العامــة.

الدين العام المس َت َحق في العام 2021

موزع وفقاً للعملة:
يصل حجم الدين العام الذي يستحق على الدولة اللبنانية في العام  2021إلى  8.7مليار دوالر ّ
 9,987مليار ليرة
 2,092مليون دوالر

ويتوزع هذا الدين على الجهات التالية:
المصارف 2,092 :مليون دوالر  2,796 -مليار ليرة
مصرف لبنان 5,900 :مليار ليرة
القطاع غير المالي 1,291 :مليار ليرة
حجم الدين العام الذي يستحق على الدولة اللبنانية في العام 2021

المصارف

9,987

2,092

مليــار ليـــرة

مليون دوالر

مصرف لبنان

القطاع غير المالي

2,796

2,092

5,900

1,291

مليــار ليـــرة

مليون دوالر

مليــار ليـــرة

مليــار ليـــرة

إما اإلنهيار أو طباعة آالف مليارات الليرات
فــي ظــل تراجــع الودائــع المصرفيــة المســتمر منــذ نهايــة العــام ( 2019إذ تراجعــت مــن  167مليــار دوالر فــي بدايــة العــام  2019إلــى  147مليــار فــي
نهايــة شــهر آب  )2020قــد ال تكــون للمصــارف القــدرة علــى تمويــل الدولــة وإعــادة االكتتــاب بحصتهــا مــن الديــن الــذي يســتحق فــي العــام .2021
لــذا تصبــح الدولــة أمــام خيــار مــن إثنيــن:
 -1عدم دفع المستحقات المترتبة عليه ،السيما الرواتب واألجور ،وكلفة الكهرباء واالستشفاء.
 -2أن يتولّــى مصــرف لبنــان الحلــول مــكان المصــارف وتمويــل الدولــة مــن خــال طباعــة آالف مليــارات الليــرات (نحــو  11ألــف مليــار ليــرة)،
ولهــذا األمــر أثــار تضخميــة كبيــرة ســتؤدي الــى رفــع ســعر الــدوالر وتراجــع القــدرة الشــرائية لليــرة اللبنانيــة بنســبة كبيــرة .وندخــل فــي دوامــة
زيــادة األجــور وتراجــع القــدرة الشــرائية لليــرة اللبنانيــة.
ٍ
ـاعدات خارجيــة توقــف
يتفــق المســؤولون والمعنيــون أن لبنــان يســير نحــو اإلنهيــار وفقــدان الخدمــات األساســية ،لكنهــم يراهنــون علــى مسـ
هــذا اإلنهيــار وتعيــد اإلســتقرار واإلزدهــار (كمــا كان الرهــان علــى باريــس  1و 2وســيدر) لكــن أحــد ًا لــم يســأل نفســه مــاذا فعلنــا نحــن اللبنانييــن؟
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قطاع عام

 9قوانين لمكافحة الفساد
واإلثراء غير المشروع

والنتيجة واحدة!
يعاني لبنان من آفة خطيرة ومزمنة هي تفشي الفساد على نطاق واسع
في ظل نظام طائفي يشكل مظلة حماية ورعاية للفساد والقائمين به،
وتعجز الحكومات المتعاقبة عن مكافحة هذا المرض ويستسلم المسؤولون
إن الفساد قد أصبح في لبنان نظام حياة من الصعب أو من المستحيل
بالقول ّ
استئصاله.
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قطاع عام

 9قوانين لمكافحة الفساد والنتيجة واحدة

عــرف لبنــان  9قوانيــن لمكافحــة الفســاد واإلثــراء غيــر المشــروع ،تــم إلغــاء  3منهــا وبقيــت  6قوانيــن تبــدو عاجــزة فــي غيــاب اإلرادة الصادقــة
والحقيقيــة فــي المكافحــة ومعاقبــة الفاســدين مهمــا كانــوا وأليّــة طائفــة انتمــوا.
ّ

وهذه القوانين هي:
قانون اإلثراء غير المشروع الصادر بالمرسوم االشتراعي الرقم  38تاريخ  ،1953-2-18وقد ألغي هذا القانون في العام .1999
القانــون الصــادر بتاريــخ  1954-4-14حــول التصاريــح المطلــوب تقديمهــا مــن الموظفيــن والقائميــن بخدمــة عامــة عــن ثرواتهــم وقــد ألغــي
هــذا القانــون فــي العــام .1999
القانون الرقم  154تاريخ  27كانون األول  1999اإلثراء غير المشروع وقد ألغي هذا القانون في العام .2020
القانون الرقم  664تاريخ  4شباط  2005بإنشاء وسيط الجمهورية ولم تصدر المراسيم التطبيقية أو يتم تعيين وسيط للجمهورية.
القانــون الرقــم  28تاريــخ  10شــباط  2017الحــق بالوصــول إلــى المعلومــات .ويطبــق هــذا القانــون جزئيــاً بانتظــار تعييــن الهيئــة الوطنيــة
لمكافحــة الفســاد.
القانون الرقم  83تاريخ  10تشرين األول  2018حماية كاشفي الفساد.
القانون الرقم  84تاريخ  10تشرين األول  2018دعم الشفافية في قطاع البترول.
القانون الرقم  175تاريخ  8أيار 2020قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحته.
القانون رقم  189تاريخ  16تشرين األول  2020قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة اإلثراء غير المشروع.
مالحظة سوف تنشر مجلة الشهرية تفاصيل هذه القوانين ومضمونها ومعوقات تطبيقها في العدد
القادم.
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أوجيرو
شركة خاصة أم مؤسسة
حكومية؟
أعلن المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريديه أنه «إذا لم يتم تجديد العقد بين الهيئة
ووزارة االتصاالت فإن الهيئة ستتوقف عن العمل في العام  2021وبالتالي توقف
خدمات الهاتف الثابت واالنترنت» .فهل يمكن أن يحصل ذلك ،وما هي صفة أوجيرو ،وما
هي العالقة التي تربطها بالدولة اللبنانية؟
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قطاع عام

أوجيرو

هيئة أوجيرو
تأسســت شــركة راديــو أوريــان فــي العــام  1921إبــان االنتــداب الفرنســي علــى لبنــان ،وكانــت مهمتهــا إدارة االتصــاالت الالســلكية بيــن لبنــان ودول

العالــم ،ومــع انتهــاء مــدة هــذا االمتيــاز فــي العــام  1972صــدر القانــون الرقــم  21/72تاريــخ  27كانــون األول  1972بإنشــاء هيئــة إدارة واســتثمار

منشــآت وتجهيــزات شــركة راديــو أوريــان المنتقلــة إلــى الدولــة اللبنانيــة .وتبعـاً لهــذا القانــون تتمتــع الهيئــة باالســتقالل المالــي واإلداري وتمــارس

مهامهــا تحــت وصايــة وزيــر االتصــاالت ،وال تخضــع فــي أعمالهــا لرقابــة ديــوان المحاســبة المؤخــرة .وتتألــف الهيئــة مــن رئيــس (عرف ـاً مــن
الطائفــة الســنية) وعضويــن (شــيعي ومارونــي) يعينــون بمرســوم يتخــذ فــي مجلــس الــوزراء لمــدة  3ســنوات.
ّ

التعاقد مع الدولة
تعمــل أوجيــرو كشــركة خاصــة فــي عالقتهــا بالدولــة بالرغــم مــن أنهــا مؤسســة حكوميــة ،وهــي تقــوم بأعمــال الصيانــة والتجهيــز لحســاب وزارة
االتصــاالت ،وتــم بموجــب المرســوم الرقــم  5613تاريــخ  5أيلــول  1994تكليــف أوجيــرو بأعمــال الصيانــة للمنشــآت والتجهيــزات العائــدة لــوزارة

االتصــاالت وذلــك لحســاب المديريــة العامــة لالســتثمار والصيانــة ،وتخــول اتخــاذ التدابيــر واإلجــراءات الالزمــة لذلــك .وتتقاضــى أمــواالً
لقــاء هــذه األعمــال ،مــن دون التفريــق بوضــوح بيــن كلفــة األشــغال المنفــذة وبيــن كلفــة رواتــب وأجــور العامليــن لديهــا ،وهــذا مــا دفــع بوزيــر

االتصــاالت األســبق شــربل نحــاس إلــى المطالبــة بالفصــل بيــن األمريــن وصــوالً إلــى االمتنــاع عــن دفــع مــا تطالــب بــه أوجيــرو.

عدد العاملين في أوجيرو
يتوزعــون كمــا فــي التالــي .وهــذا العــدد الكبيــر مــن العامليــن ال يتوافــق وحجــم األعمــال
يبلــغ عــدد العامليــن فــي هيئــة أوجيــرو  3,739عامــاًّ ،

والمهــام التــي تقــوم بهــا الهيئــة إذ يمكنهــا العمــل بأقــل مــن نصــف هــذا العــدد لكــن التوظيــف السياســي والرواتــب الكبيــرة التــي يتقاضاهــا

العاملــون رفعــت العــدد ،والالفــت أن الهيئــة يمكنهــا القيــام باألعمــال المطلوبــة منهــا ولكــن فــي أحيــان كثيــرة يتــم تلزيــم األعمــال إلــى شــركات
خاصــة كمــا حصــل فــي شــبكة األليــاف البصريــة مــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن هــدر األمــوال العموميــة.
 1,469مياوم ًا
 1,367مستخدماً
 878ملحقاً (وهم من موظفي وزارة االتصاالت)
 25متعاقداً

تحويالت الدولة إلى أوجيرو
وصلــت تحويــات الدولــة إلــى هيئــة أوجيــرو مــن العــام  1994وحتــى العــام  2020إلــى  3,646.6مليــار ليــرة وفقــا للجــدول التالــي ،وهــي ارتفعــت
بشــكل كبيــر علــى مــر الســنوات مــن  14مليــار ليــرة فــي العــام  1994إلــى  200مليــار ليــرة فــي العــام  2010وإلــى  376مليــار ليــرة فــي العــام

2018

وانخفضــت إلــى  284مليــار ليــرة فــي العــام  .2020بحيــث وصــل متوســط التحويــات ســنوي ًا فــي الفتــرة  2020-2010إلــى  204مليــار ليــرة ســنوي ًا.
ـاء علــى االتفاقيــة
وهــذه التحويــات كانــت لتغطيــة كلفــة الرواتــب واألجــور واألشــغال التــي قامــت بهــا الهيئــة لحســاب وزارة االتصــاالت بنـ ً
الموقعــة بينهمــا.

29
جدول يبين تحويالت الدولة إلى هيئة أوجيرو 2020-1994
السنة

تحوالت الدولة إلى أوجيرو
(مليار ليرة)

1994

14

1995

18.3

1996

48.5

1997

11.2

1998

11.5

1999

14

2000

32.7

2001

60.1

2002

64.7

2003

62.7

2004

99.3

2005

93.3

2006

94.8

2007

114

2008

270.8

2009

210.1

2010

200

2011

167.8

2012

322

2013

140

2014

131

2015

142

2016

150

2017

150

2018

367.5

2019

190.1

2020

284.2

المجموع

 3,464.6مليار ليرة

المصدر :قوانين ومشاريع قوانين الموازنة العامة في السنوات المذكورة ،ومراسيم إعطاء سلفات الخزينة لـ أوجيرو.
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قطاع عام

الوزارات السيادية
احتكـارات طـائفي ـ ــة
فهل تكسرها المداورة؟
في سياق المشاورات الدائرة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تطرح فكرة إجراء
مداورة في الحقائب السيادية فال تكون أية وزارة حكر ًا على طائفة معينة كما درج األمر
في الحكومات السابقة .ليكون هذا األمر في حال حصوله بداية لكسر احتكار الطوائف
للوزارات والوظائف والحد من الهدر والفساد والتسيب اإلداري.

31
قبل الطائف
عــرف لبنــان منــذ االســتقالل فــي العــام  1943وحتــى الطائــف فــي العــام  1989وجــود  57حكومــة لــم تكــن أي مــن الــوزارات فيهــا حكــراً علــى
طائفــة معينــة بــل توزعــت علــى مختلــف الطوائــف والمذاهــب.

بعد الطائف
بعــد توقيــع اتفاقيــة الطائــف فــي العــام  1989وتشــكيل أول حكومــة طرحــت مســألة أساســية قيــل إنــه جــرى التفاهــم عليهــا فــي الطائــف (طبع ـ ًا
مــن دون تكريــس ذلــك بنــص واضــح) وهــي أن وزارة الماليــة يجــب أن تكــون مــن حصــة الطائفــة الشــيعية لضمــان وجــود التوقيــع الشــيعي علــى
المراســيم إلــى جانــب كل مــن رئيــس الجمهوريــة المارونــي ورئيــس الحكومــة الســني ،وهكــذا فــإ ّن أول  3حكومــات بعــد الطائــف كانــت وزارة
الماليــة فيهــا مــن نصيــب وزيــر شــيعي( ،الوزيــر علــى الخليــل مرتيــن والوزيــر أســعد ديــاب فــي المــرة الثالثــة) ولكــن هــذا األمــر تبــدل مــع تشــكيل
الرئيــس رفيــق الحريــري حكومتــه األولــى فــي العــام  1992إذ تولــى مهــام وزارة الماليــة وعيــن فــؤاد الســنيورة وزيــر دولــة للشــؤون الماليــة ،وتولــى
ّ
بالمقابــل كتعويــض عــن هــذا التنــازل الشــيعي لمصلحــة الحريــري ،وزيــر شــيعي وزارة الدفــاع الوطنــي (الوزيــر محســن دلــول) .وهكــذا أخــذت
الطوائــف تحتكــر وزارات معينــة أساســية وتعتبرهــا ملــكاً لهــا ال تتنــازل عنــه إال إذا حصلــت علــى حصــة أو ملــك مــواز .وبقيــت الــوزارات
األخــرى موزعــة علــى الطوائــف مــن دون أن تكــون أيــة وزارة حكــر ًا علــى طائفــة ولكــن مــع مراعــاة التــوازن واألهميــة فــي الــوزارات فتنــال مثــاً
إحــدى الطوائــف وزارة أساســية ووزارة ثانويــة أســوة بالطوائــف األخــرى التــي تعتبــر أنهــا تتســاوى معهــا باألهميــة .ويبيــن الجــدول التالــي تــوزع
الــوزارات علــى الطوائــف فــي الحكومــات الـــــ  19التــي تشــكلت بعــد الطائــف.
يبين توزع الوزارات على الطوائف في الحكومات الـ  19التي تشكلت بعد الطائف (.)2020-1989
جدول ّ
سنة شيعة

أقليات
أرمن
أرمن
روم
روم
إنجيلي
درزي ماروني
مسيحية
أرثوذكس كاثوليك أرثوذكس كاثوليك

المجموع

العدل

8

-

-

5

3

2

1

-

-

-

19

الدفاع الوطني

1

5

-

1

11

1

-

-

-

-

19

الخارجية
والمغتربين

2

7

-

10

-

-

-

-

-

-

19

الداخلية والبلديات

8

-

-

5

6

-

-

-

-

-

19

التربية الوطنية
والفنون الجميلة
(الحق ًا التربية
والتعليم العالي)

10

1

2

4

1

1

-

-

-

-

19

األشغال العامة
والنقل

4

5

5

2

2

1

-

-

-

-

19

الطاقة والمياه

-

6

-

8

1

2

2

-

-

-

االتصاالت

6

-

2

8

-

2

1

-

-

-

19

المالية

8

7

-

3

1

-

-

-

-

-

19

الصحة العامة

1

8

4

3

3

-

-

-

-

-

19
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الوزارات السيادية احتكارات طائفية

سنة شيعة

أقليات
أرمن
أرمن
روم
روم
إنجيلي
درزي ماروني
مسيحية
أرثوذكس كاثوليك أرثوذكس كاثوليك

المجموع

العمل

1

7

-

4

5

2

-

-

-

-

19

السياحة

1

1

2

6

2

4

3

-

-

-

19

الزراعة

-

12

1

1

3

2

-

-

-

-

19

الصناعة والنفط

2

5

1

3

-

2

5

-

1

-

19
أصبحت الحق ًا
وزارة الصناعة

االقتصاد والتجارة

4

3

2

2

2

2

1

-

3

-

19

اإلعالم

2

1

4

2

5

5

-

-

-

-

19

اإلسكان
والتعاونيات

-

5

-

2

-

-

-

-

-

-

7
(ألغيت هذه
الوزارة في
العام )2000

البيئة

3

-

2

4

4

3

1

-

-

-

17

المهجرين

1

-

9

3

-

4

-

-

-

-

17

التنمية اإلدارية

3

4

1

4

2

-

-

2

-

1

17

الشؤون اإلجتماعية

2

5

4

4

1

2

-

1

-

-

19

الشباب والرياضة

2

4

1

-

-

-

5

-

-

-

12
(استحدثت في
العام )2000

الثقافة

1

2

1

3

1

4

-

-

-

-

12

وزراء الدولة

14

12

11

13

9

13

4

-

-

-

76

المصدر :اعداد الدولية للمعلومات استنادا الى مراسيم تشكيل الحكومات اللبنانية.

تبع ًا لطائفة أكثرية الوزراء الذين توالوا على الوزارات
يمكننا تصنيف الوزارات كما يلي:

وزارة الخارجية

وزارة العدل

وزارة المالية

وزارة الدفاع

الطائفة السنية

الطائفة المارونية

الطائفة السنية

الطائفة األرثوذكسية

( 8وزراء)

( 10وزراء)

( 8وزراء)

( 11وزير ًا)

الطائفة المارونية

الطائفة الشيعية

الطائفة الشيعية

الطائفة الشيعية

( 5وزراء)

( 7وزراء)

( 7وزراء)

( 5وزراء)

33
وزارة الداخلية

وزارة الصحة

وزارة التعليم

وزارة العمل

الطائفة السنية

الطائفة الشيعية

الطائفة السنية

الطائفة الشيعية

( 8وزراء)

( 8وزراء)

( 10وزراء)

( 7وزراء)

الطائفة األرثوذكسية

الطائفة الدرزية

الطائفة المارونية

الطائفة األرثوذكسية

( 6وزراء)

( 4وزراء)

( 4وزراء)

( 5وزراء)

وزارة الزراعة

وزارة االتصاالت

وزارة األشغال

وزارة الطاقة

الطائفة الشيعية

الطائفة المارونية

الطائفة الشيعية

الطائفة المارونية

( 12وزير ًا)

( 8وزراء)

( 5وزراء)

( 8وزراء)

الطائفة السنية

الطائفة الدرزية

الطائفة الشيعية

( 6وزراء)

( 5وزراء)

( 6وزراء)

ويالحظ أيض ًا:
لم يتول أي سني منصب وزير في وزارات :الطاقة والمياه  -الزراعة.
لم يتول أي شيعي منصب وزير في وزارات :العدل  -الداخلية والبلديات  -االتصاالت  -البيئة  -المهجرين.
لم يتول أي ماروني منصب وزير :وزارة الشباب والرياضة.
لم يتول أي روم أرثوذكس منصب وزير في وزارات :الخارجية والمغتربين  -االتصاالت  -المهجرين  -الشباب والرياضة.
لم يتول أي درزي منصب وزير في وزارات :العدل  -الدفاع  -الخارجية  -الداخلية  -الطاقة والمياه  -المالية  -العمل.
لــم يتــول أي روم كاثوليــك منصــب وزيــر فــي وزارات :الخارجيــة والمغتربيــن  -الداخليــة والبلديــات  -الماليــة  -الصحــة العامــة  -الشــباب
والرياضــة.
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قطاع عام

كلفة الوزارات في لبنان ()1
اإلعالم والمهجرين والثقافة

 1,000موظف
ونفقات ب ـ  94مليار ليرة
تطرح منذ سنوات ،واآلن أفكار وخطط إلعادة تنظيم أجهزة الدولة اللبنانية عبر دمج وإلغاء
عدد من الوزارات واإلدارات والمؤسسات العامة لتحسين األداء اإلداري والحد من البيروقراطية
وتقليص النفقات ،وستتناول "الشهرية" عبر عدة حلقات نفقات وعدد الموظفين في الوزارات،
وفي هذا العدد نكتب عن ثالث وزارات وهي :اإلعالم والمهجرين والثقافة.

35
تضــم مــاكات هــذه الــوزارات  1,008وظيفــة وتصــل نفقاتهــا تبعــ ًا
لموازنــة العــام  2020إلــى 93.8مليــار ليــرة

النظــر وتقديــم االقتراحــات فــي القضايــا المتعلقــة باإلعــام وقوانينــه
وأنظمتــه.

وزارة اإلعالم

توثيــق العالقــات المتبادلــة بيــن الدولــة والصحافــة والســهر علــى
تطبيــق القوانيــن واألنظمــة فــي شــؤون المطبوعــات ووســائل البــث
والنشــر واإلعــان علــى أنواعهــا.

حملــت هــذه الــوزارة عنــد إنشــائها اســم وزارة األنباء
وأبدلــت فــي العــام  1971إلــى وزارة اإلعالم.

إنشاء الوزارة
لــم تضــم الحكومــات التــي شــكلت فــي الســنوات األولــى بعــد
االســتقالل وزارة لإلعــام إذ تأخــر اســتحداث هــذه الــوزارة حتــى
العــام  1949عندمــا صــدر المرســوم رقــم  10تاريــخ 1949-10-6
القاضــي بإنشــاء وزارة جديــدة باســم وزارة األنبــاء .وكانــت أول
الحكومــات التــي ضمــت وزيــراً لإلعــام الحكومــة التــي شــكلها
الرئيــس ريــاض الصلــح فــي عهــد رئيــس الجمهوريــة بشــارة الخــوري
فــي  1949-10-1والتــي عــدل مرســوم تشــكيلها بموجــب المرســوم
رقــم  11تاريــخ  1949-10-6حيــث تمــت تســمية الوزيــر شــارل الحلــو
وزيــراً لألنبــاء باإلضافــة إلــى توليــه وزارة العــدل.
وفــي الحكومــة التــي شــكلت فــي  1960-5-14تمــت تســمية وزيــر
األنبــاء بوزيــر اإلرشــاد واألنبــاء ،وقــد أبدلــت تســميتها بموجــب
القانــون رقــم  55/71تاريــخ  1971-9-9إلــى وزارة اإلعــام.

توثيــق العالقــات المتبادلــة بيــن الدولــة والــرأي العــام فــي لبنــان وفــي
الخــارج ،وذلــك عــن طريــق إصــدار ونشــر الدراســات التوثيقيــة
المختلفــة وإيجــاد مرجــع لتجميــع المعطيــات اإلعالميــة علــى أنواعهــا.
إيجــاد االرتبــاط الــازم بيــن الدولــة ،ممثلــة بــوزارة اإلعــام ،وشــركة
تلفزيــون لبنــان ،وغيرهــا مــن المؤسســات العاملــة فــي الحقــول
الســمعية والبصريــة واإلعالميــة كافــة ،وال ســيما اإلشــراف علــى
جميــع األخبــار والبرامــج اإلخباريــة ومراقبتهــا.
وكمــا نالحــظ فــإن التطــورات فــي عالــم االتصــال واإلعــام قــد
أطاحــت بالكثيــر مــن هــذه المهــام والــدور.

هيكلية الوزارة
تتألف الوزارة من:
 - 1المديرية العامة لإلعالم وتضم:
مصلحة الديوان تتألف من:
 دائرة الشؤون اإلدارية -دائرة الشؤون المالية

مهام الوزارة

 -دائرة الصحافة والعالقات العامة والتنسيق.

اســتناداً إلــى قانــون تنظيــم وزارة اإلعــام المنفــذ بالمرســوم رقم 7276

 -دائرة الشؤون القانونية والمراقبة

الصــادر فــي  7آب  1961وتعديالتــه ال ســيما تلــك المحدثــة بموجــب
المرســوم االشــتراعي رقــم  25/83فــان وزارة اإلعــام تتولــى:
اقتــراح وتطبيــق السياســة اإلعالميــة التــي مــن شــأنها ترســيخ الشــعور
المشــترك بوحدة الوطن وتقوية الروابط في شــتى الميادين السياســية
واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة بالتعــاون مــع الســلطات ذات
العالقــة.
إنمــاء اإلذاعــة اللبنانيــة علــى كل صعيــد وتنشــيطها ونقــل برامجهــا
إلــى جميــع المناطــق ،محلي ـ ًا واقليمي ـ ًا وعبــر القــارات ،بهــدف بلــورة
الشــخصية اللبنانيــة ونشــر الدعايــة للبنــان بمــا يســهم فــي شــد أواصــر
العالقــة بيــن اللبنانييــن فــي الوطــن وســائر أنحــاء العالــم.

مديرية اإلذاعة
مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية
مديرية شؤون السينما والمسرح والمعارض
المكاتب اإلقليمية في مركز كل محافظة ما عدا محافظة بيروت
المجلس االستشاري
المجلس التنفيذي

مالك الوزارة
يبلغ المالك المحدد للوزارة  585وظيفة تتوزع تبع ًا للفئات كما يلي:
تصدر عن الدولية للمعلومات
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كلفة الوزارات في لبنان ()1

الفئة األولى 1 :وظيفة

أرمن أرثوذكس :وزير واحد

الفئة الثانية 9 :وظائف
الفئة الثالثة 79 :وظيفة
الفئة الرابعة 413 :وظيفة
الفئة الخامسة 83 :وظيفة
مــع اإلشــارة أن أعــداد المتعاقديــن ال ســيما مــع الوكالــة الوطنيــة
لإلعــام ال تدخــل ضمــن هــذه األعــداد

موازنة الوزارة
تبع ـ ًا لقانــون موازنــة العــام  2020بلغــت موازنــة الــوزارة  43.4مليــار
ليــرة تشــكل نســبة  %0.2مــن الموازنــة العامــة.
تتوزع على أبرز البنود التالية:
رواتب المتعاقدين 9.6 :مليار ليرة
رواتب الموظفين الدائمين 800 :مليون ليرة
بدالت أتعاب وخدمة وتنظيفات  933مليون ليرة.
مواد استهالكية وكهرباء واتصاالت  980مليون ليرة.
مساهمة لتلفزيون لبنان 18.1 :مليار ليرة

عهد بشارة الخوري
شــارل الحلــو -جبــران نحــاس -خليــل أبــو جــودة -أدوار نــون-
محمــد صفــي الديــن -حســين العبــداهلل -ناظــم عــكاري (-)2
صائــب ســام.

عهد كميل شمعون
خالــد شــهاب -جــورج عقــل -محــي الديــن النصولــي ( -)3عبــد اهلل
اليافــي ( -)2محمــد صبــرا ( -)2ســامي الصلــح -فريــد قوزمــا ()2
مارونــي.

عهد فؤاد شهاب
شــارل الحلــو -رشــيد كرامــي -علــي بــزي -فــؤاد غصــن (-)2
عبــداهلل مشــنوق -فيليــب بولــس -جــورج نقــاش.

عهد شارل الحلو
جــورج نقــاش -موريــس زويــن -نجيــب علــم الديــن -ميشــال
خــوري -عبــداهلل اليافــي ( -)3ميشــال إده -فــؤاد غصــن -جــان
عزيــز -بهيــج تقــي الديــن -عثمــان الدنــا.

عهد سليمان فرنجيه

مساهمة للمجلس الوطني لإلعالم 1.7 :مليار ليرة

غســان توينــي ( -)2هنــري طربيــه (مارونــي) -ألبيــر مخيبــر-
خاتشــيك بابكيــان -أميــن الحافــظ -فهمــي شــاهين -محمــود
عمــار -موســى كنعــان -رشــيد كرامــي.

اشتراكات بالوكاالت اإلخبارية 468 :مليون ليرة.

عهد الياس سركيس

اإلذاعة اللبنانية 8.8 :مليار ليرة

وزراء تعاقبوا على الوزارة
منــذ إنشــاء الــوزارة فــي العــام  1949وحتــى الحكومــة الحاليــة التــي
شــكلها الرئيــس حســان ديــاب فــي بدايــة العــام  ،2020تعاقــب علــى
وزارة األنبــاء (ومــن ثــم اإلرشــاد واألنبــاء وأخيــراً وزارة اإلعــام) 76
وزيــر ًا توزعــوا تبع ـ ًا للطوائــف التاليــة:
موارنة 19 :وزيراً
سنة 21 :وزير ًا

شيعة 8 :وزراء

درزي 6 :وزراء.
روم أرثوذكس 14 :وزيراً
روم كاثوليك 7 :وزراء

سليم الحص -يوسف جبران -ميشال اده.

عهد أمين الجميل
روجيه شيخاني -جوزف سكاف  -ميشال عون.

عهد الياس الهراوي
إدمــون رزق -البيــر منصــور -ميشــال ســماحة ( -)2فريــد مــكاري-
باســم الســبع.

عهد اميل لحود
أنــور الخليــل -غــازي العريضــي ( -)2ميشــال ســماحة -إيلــي
الفرزلــي -شــارل رزق.

عهد ميشال سليمان
طارق متري ( -)2وليد الداعوق -رمزي جريج.

عهد ميشال عون
ملحم رياشي -جمال الجراح -منال عبد الصمد.
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وزارة المهجرين
قبل إنشاء الوزارة

عــن األحــداث التــي عانــى منهــا لبنــان ،وتتجلــى المشــكلة فــي أن
التهجيــر طــال معظــم المناطــق وشــمل أعــداد ًا كبيــرة مــن الســكان...
ونظــراً لخطــورة مشــكلة المهجريــن فقــد أولتهــا وثيقــة الوفــاق الوطنــي
عنايــة خاصــة إذ نصــت علــى حــل مشــكلة المهجريــن اللبنانيين جذرياً
وإقــرار حــق كل مهجــر لبنانــي منــذ العــام  1975بالعــودة إلــى المــكان
الــذي هجــر منــه ووضــع التشــريعات التــي تكفــل هــذا الحــق وتأميــن
الوســائل الكفيلــة بإعــادة التعميــر ...وإن تحقيــق هــذه األهــداف
يســتلزم إحــداث وزارة تعنــى بشــؤون المهجريــن وفــي المناطــق
اللبنانيــة كافــة...

إبــان احتــدام الحــرب أدركــت الحكومــة ضــرورة معالجــة موضــوع
المهجريــن ونصــت المــادة  87مــن قانــون موازنــة العــام  1985علــى
إنشــاء المجلــس الوطنــي لشــؤون المهجريــن للقيــام بجميــع األعمــال
التــي تــؤول إلــى مســاعدة المهجريــن اللبنانييــن علــى األراضــي
اللبنانيــة الذيــن ال تشــملهم صالحيــات مجلــس الجنــوب ،والعنايــة
بهــم والعمــل علــى إعادتهــم إلــى منازلهــم وقراهــم ،وبانتظــار
صــدور النصــوص الخاصــة بالمجلــس يقــوم مكانــه مجلــس اإلنمــاء
واإلعمــار .وبعــد انتهــاء الحــرب وتعبيــراً عــن مــدى االهتمــام بحــل
مشــكلة المهجريــن تضمنــت الحكومــة التــي شــكلت فــي أيــار 1992
برئاســة الرئيــس رشــيد الصلــح تســمية وزيــر دولــة لشــؤون المهجريــن
وكان الوزيــر إيلــي حبيقــة .وفــي الحكومــة األولــى التــي شــكلها رفيــق
الحريــري فــي نهايــة العــام  1992تمــت تســمية الوزيــر وليــد جنبــاط
وزيــر دولــة لشــؤون المهجريــن.

حــدد قانــون إنشــاء الــوزارة مهامهــا بالعنايــة بجميــع شــؤون المهجريــن
فــي المناطــق اللبنانيــة كافــة ،وبتأميــن عودتهــم إلــى مناطقهــم وقراهــم،
وتحســين أوضاعهــم مــن النواحــي االجتماعيــة واالقتصاديــة كافــة
وتمكينهــم مــن االســتقرار فــي أماكــن إقامتهــم والمســاهمة الكاملــة
فــي حقــوق المواطنيــة وواجباتهــا.

إنشاء الوزارة

هيكلية ومالك الوزارة

تــم إنشــاء وزارة شــؤون المهجريــن بموجــب القانــون رقــم
تاريــخ  ،1993-1-4والحق ـ ًا عدلــت التســمية بموجــب القانــون رقــم
 2000 /247وأصبحــت وزارة المهجريــن .وقــد جــاء فــي األســباب
الموجبــة إلنشــاء هــذه الــوزارة مــا يلــي:

تتألــف وزارة المهجريــن مــن جهــاز تنفيــذي ومــن المجلــس الوطنــي
لشــؤون المهجريــن( .الــذي لــم ينشــئ حتــى اليــوم ألســباب طائفيــة
وسياســية) والجهــاز التنفيــذي يضــم اإلدارة المركزيــة والدوائــر
اإلقليميــة ويضــم مديــر ًا عامـ ًا و 5مصالــح و 23دائــرة فيهــا  238وظيفــة
وفق ـاً لمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم  1صفحــة .38
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كلفة الوزارات في لبنان ()1

جدول رقم  1هيكلية وتوزع الوظائف في وزارة المهجرين تبع ًا للفئات:
الفئة األولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة
المديرية العامة

1

1

مصلحة الديوان

-

1

 -الدائرة اإلدارية وشؤون الموظفين

-

-

1

 -دائرة المحاسبة

-

-

1

7

 -دائرة الشكاوي والمراجعات

-

-

1

4

-

 -دائرة القضايا

-

-

2

4

-

6

 -دائرة الشؤون اإلعالمية والعالقات العامة

-

-

4

4

-

8

مصلحة اإلحصاء والتخطيط

-

1

-

-

-

1

 -دائرة اإلحصاء والتحقيق

-

-

4

5

2

11

 -دائرة اإلخالء

-

-

1

5

-

6

 -دائرة التخطيط

-

-

7

10

-

17

 -دائرة البرامج

-

-

1

5

-

6

مصلحة الشؤون الفنية

-

1

-

-

-

1

 -دائرة تأهيل وتجهيز البنى التحتية

-

-

5

12

4

21

 -دائرة الدروس

-

-

5

6

-

11

مصلحة المساعدات والقروض

-

1

-

-

-

1

 -دائرة التمويل

-

-

2

4

2

8

 -دائرة المساعدات

-

-

2

5

-

7

 -دائرة القروض

-

-

2

3

-

5

مصلحة المراقبة والمستودعات

-

1

-

-

-

1

 -دائرة مراقبة التنفيذ

-

-

1

12

4

17

 -دائرة مراقبة استعمال القروض

-

-

1

7

-

8

 -دائرة المستودعات والمخازن

-

-

1

5

3

9

دائرة المعلوماتية

-

1

4

8

1

14

 -دائرة جبل لبنان

-

-

1

6

1

8

 -دائرة الشمال

-

-

1

3

1

5

 -دائرة الجنوب

-

-

1

3

1

5

 -دائرة النبطية

-

-

1

3

1

5

 -دائرة البقاع

-

-

1

3

1

5

المجموع

1

7

51

140

39

238

المصدر :مرسوم تنظيم الوزارة رقم  6504تاريخ  15أذار 1995

1

المجموع

-

-

3

-

-

1

16

18

35

-

8
5
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موازنة الوزارة
بلغــت موازنــة وزارة شــؤون المهجريــن فــي العــام  1993وهــي
الموازنــة األولــى المخصصــة للــوزارة 4,370 ،مليــون ليــرة أي مــا
شــكل حينهــا نســبة  %0.128مــن نفقــات الموازنــة وارتفعــت فــي العــام
 2020الــى  6.1مليــار ليــرة أي مــا يمثــل  %0.03مــن نفقــات الموازنــة
العامــة .وتتــوزع نفقــات هــذه الموازنــة علــى أبــرز البنــود التاليــة:
إيجارات المكاتب وصيانتها 773 :مليون ليرة
المخصصــات والرواتــب واألجــور وملحقاتهــا 4,732 :مليــار ليــرة
منهــا  4,147مليــار ليــرة رواتــب المتعاقديــن.
خدمات استهالكية  153مليون ليرة.
[مالحظــة :اإلنفــاق لتمويــل عــودة المهجريــن يتــم مــن خــال
الصنــدوق المركــزي التابــع لرئاســة مجلــس الــوزراء].

وزارة الثقافة
بعــد  20عامــاً علــى إنشــاء وزارة الثقافــة ال يبــدو المشــهد الثقافــي
فــي لبنــان أفضــل حــاالً قبــل إنشــاء الــوزارة وتبــدو وكأنهــا لــزوم مــا ال
يلــزم أو أنهــا بحاجــة إلــى تعزيزهــا بالعناصــر البشــرية وتفعيــل دورهــا
كــي تتمكــن مــن القيــام بمهامهــا التــي حددهــا القانــون وتســهم إســهاماً
فاعــاً فــي تعزيــز ونشــر الثقافــة وجعــل لبنــان حاضنـاً للثقافــة العربيــة
وتفاعلهــا مــع الثقافــات والحضــارات األخــرى.

إنشاء الوزارة
تــم إنشــاء وزارة الثقافــة بموجــب المــادة  11مــن القانــون رقــم
تاريــخ  7آب  2000التــي عدلــت تســمية وزارة الثقافــة والتعليــم العالي
التــي اســتحدثت بموجــب القانــون رقم  215تاريــخ  1993-4-2لتصبح
“وزارة الثقافــة”.
247

وزراء تعاقبوا على الوزارة

مهام الوزارة

منــذ العــام  1991وحتــى بدايــة العــام  2020تعاقــب علــى وزارة
المهجريــن  18وزيــراً توزعــوا طائفيــ ًا كمــا يلــي:

حــدد القانــون رقــم  215/93مهــام وزارة الثقافــة والتعليــم العالــي فــي
جانبهــا الثقافــي كمــا يلــي:

درزي:

9

روم كاثوليك:
موارنة:
سنة:

4

3

2

عهد إلياس الهراوي
إلياس حبيقة ،وليد جنبالط ( 3مرات).

عهد اميل لحود
أنــور الخليــل ،مــروان حمــاده ،عبــداهلل فرحــات ،نجيــب ميقاتــي،
طــال أرســان ،عــادل حميــة ،نعمــة طعمــة.

عهد ميشال سليمان
ريمون عودة ،أكرم شهيب -عالء ترو -أليس شبطيني.

عهد ميشال عون
طالل أرسالن -غسان عطاهلل -غادة شريم.
ويمكــن القــول إن هــذه الــوزارة ومنــذ إنشــائها توالهــا وزراء مــن
الطائفــة الدرزيــة أو وزراء مســيحيون موالــون للوزيــر وليــد جنبــاط.

تعزيــز وتنشــيط الحركــة الثقافيــة ،وتشــجيع المواهــب اإلبداعيــة،
ودعــم الجمعيــات والهيئــات الثقافيــة فــي مياديــن الفكــر واآلداب
والفنــون علــى اختالفهــا
رعايــة وتطويــر المكتبــة الوطنيــة (دار الكتــب الوطنيــة) وإنشــاء
المكتبــات العامــة وإداراتهــا وتعميمهــا فــي أنحــاء البــاد
التنقيــب عــن اآلثــار وإبرازهــا وحمايــة األماكــن األثريــة والمعالــم
الحضاريــة وإنشــاء المتاحــف وإدارتهــا
العنايــة بالشــؤون واألنشــطة الثقافيــة والتراثيــة والفنيــة كالســينما
والمســرح والمعــارض والفنــون علــى اختالفهــا.
وبموجــب القانــون رقــم  35تاريــخ  16تشــرين األول ( 2008تنظيــم
وزارة الثقافــة) أعــاد تحديــد مهــام الــوزارة كمــا يلــي:
تعنــى وزارة الثقافــة باآلثــار والتــراث ،والممتلــكات التاريخيــة ،والفنون
واآلداب ،ونتاجــات الفكــر ،والصناعــات الثقافيــة وبــإدارة الممتلــكات
الثقافيــة وســوى ذلــك مــن الشــؤون الثقافيــة .وهــي تقــوم بالتالــي:
رسم السياسة الثقافية العامة وتنسيق تطبيقها
وضــع السياســات القطاعيــة والخطــط والبرامــج الراميــة إلــى
حســن تنفيــذ السياســة الثقافيــة
تصدر عن الدولية للمعلومات
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كلفة الوزارات في لبنان ()1

تنظيــم ورعايــة شــؤون العامليــن فــي مياديــن اختصاصهــا وتقديــم
الدعــم الــازم لهــم
إقامــة عالقــات التنســيق والتعــاون وتبــادل الخبــرات مــع الهيئــات
المعنيــة
تنميــة اقتصــاد المعرفــة لمتابعــة التقــدم ومواكبــة التطــور العالمــي
فــي تقنيــات المعرفــة
دعم األبحاث في ميادين الثقافة كافة

وكمــا تخضــع لوصايــة الوزيــر المؤسســات العامــة (وهــي مؤسســات
شــخصية معنويــة وتتمتــع باالســتقالل المالــي واإلداري) التاليــة:
المعهد الوطني العالي للموسيقى
المكتبة الوطنية
الهيئة العامة للمتاحف

إقامة المرافق والصروح والمؤسسات الثقافية على أنواعها

موازنة الوزارة

تنمية اإلبداع واإلنتاج في ميادين اختصاصها

فــي العــام ( 2001وهــي الســنة األولــى التــي تقــر فيهــا موازنــة مســتقلة
لــوزارة الثقافــة) بلغــت موازنــة وزارة الثقافــة نحــو  25.3مليــار ليــرة مــا
شــكل حينهــا نســبة  %0.255مــن مجمــوع نفقــات الموازنــة العامــة،
وفــي العــام  2020وصلــت الموازنــة الــى  44.3مليــار مــا يمثــل نســبة
 %0.24مــن مجمــوع نفقــات الموازنــة العامــة.

إن مراجعــة هــذه الصالحيــات والمهــام الواســعة تكشــف مــن دون
شــك أن الــوزارة عاجــزة عــن القيــام بهــا لعــدم توفــر العنصــر البشــري
ولقلــة المــوارد الماليــة المتاحــة لهــا فــي موازنتهــا.

هيكلية ومالك الوزارة

وتتوزع أبرز هذه النفقات على البنود التالية:

تتألف وزارة الثقافة من:

 603مليون ليرة إيجارات مكاتب الوزارة

 -1المديرية العامة للشؤون الثقافية وتتألف من:

 1,436مليــون ليــرة رواتــب المتعامليــن والمتعاقديــن فــي المديريــة
العامــة للثقافــة

 مديرية الفنون واآلداب -مديرية الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة

 406مليــون ليــرة رواتــب الموظفيــن الدائميــن فــي المديريــة العامة
للثقافــة

 مديرية التعاون والتنسيق الوطني -2المديرية العامة لآلثار وتتألف من:

 22.5مليار ليرة مساهمة للمعهد الوطني العالي للموسيقى

 -مديرية المنشآت األثرية والتراث المبني

 465مليون ليرة مساهمة للجنة الوطنية لالونيسكو

 -مديرية الحفريات األثرية

 50مليــون ليــرة مســاهمة للبيــت اللبنانــي فــي باريــس (وهــو مقــر
إقامــة طلبــة لبنانييــن فــي المدينــة الجامعيــة فــي باريــس).

 مديرية الممتلكات األثرية المنقولة -3المصلحة اإلدارية المشتركة
وقــد حــدد مــاك الــوزارة فــي الفئتيــن االولــى والثانيــة بـــ  13وظيفــة
موزعــة كمــا فــي الجــدول التالــي
الفئة الفئة
األولى الثانية

الفئة
الفئة الفئة
الثالثة الرابعة الخامسة

 970مليون ليرة مساهمة للمكتبة الوطنية.
 1.5مليار ليرة صيانة أبنية متخصصة.
 780مليون ليرة إنشاء أبنية متخصصة.
 112مليــون ليــرة نفقــات تشــغيل وصيانــة مكتــب األونيســكو
اإلقليمــي فــي بيــروت التابــع لمنظمــة األمــم المتحــدة

المديرية العامة
للشؤون الثقافية

1

3

-

-

-

المديرية العامة
لآلثار

1

7

-

-

-

 400مليون ليرة مساهمة للمركز الدولي لعلوم اإلنسان في جبيل

المصلحة اإلدارية
المشتركة

-

1

-

-

-

 435مليــون ليــرة مســاهمة “لــكالك” لجنــة مراكــز المطالعــة العامــة
والتنشــيط الثقافــي

المصدر :القانون رقم  35تنظيم وزارة الثقافة الصادر بتاريخ .2008-10-16
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 189مليون ليرة شراء قطع فنية ،لوحات ،أفالم وترميم تحف

روم كاثوليك

 500مليــون رواتــب الموظفيــن الدائميــن فــي المديريــة العامــة
لآلثــار

موارنة

 1.405مليار ليرة رواتب المتعاقدين في المديرية العامة لآلثار
 5.2مليار ليرة رواتب األجراء في المديرية العامة لآلثار
 200مليون ليرة حفريات أثرية
 1.15مليار ليرة استمالكات إلنشاء وأشغال طرق
 1.5مليار ليرة نفقات صيانة وتشغيل قصر األونيسكو
 398مليون ليرة الهيئة العامة للمتاحف

وزراء تعاقبوا على الوزارة
منــذ إنشــاء الــوزارة فــي العــام  2000وحتــى تشــكيل الحكومــة
الحاليــة فــي نهايــة العــام  2020تعاقــب علــى وزارة الثقافــة 14
وزيــراً كانــوا بأكثريتهــم مــن طائفــة الــروم الكاثوليــك وتوزعــوا تبعـاً
للطائفــة كمــا يلــي:

5

3

روم أرثوذكس
شيعة
سنة

2

2

1

درزي

1

عهد إميل لحود
غســان ســامة ( ،)2غــازي العريضــي ،كــرم كــرم ،ناجــي البســتاني،
أســعد رزق ،طــارق متــري.

عهد ميشال سليمان
تمام سالم ،سليم وردة -غابي ليون -ريمون عريجي

عهد ميشال عون
غطاس خوري -محمد داوود -عباس مرتضى

تصدر عن الدولية للمعلومات
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تراجع الفرنكوفونية في لبنان
أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان إبان زيارته إلى لبنان في  24تموز 2020
عن مساهمة الحكومة الفرنسية بمبلغ  15مليون يورو (نحو  17.5مليون دوالر حينها) لدعم
المدارس الفرنكوفونية ضمن سياسة بالده بدعم وتشجيع الفرنكوفونية ،فلبنان الذي كان
في الماضي فرنكوفوني ًا بامتياز لم يعد كذلك اليوم وتراجع اعتماد اللغة الفرنسية كلغة
أولى في التعليم ما قبل الجامعي بحيث أصبحت اللغة اإلنكليزية شبه متساوية معها من
تقدمت عليها في العام القادم وفق ًا للجدول رقم  1صفحة .43
حيث أعداد الطالب وربما
ّ

43
الفرنكوفونية تبع ًا لقطاع التعليم
يبين الجدول رقم  1أدناه أعداد الطالب الذين يعتمدون اللغة الفرنسية أو اإلنكليزية كلغة أولى وتوزعهم على التعليم
ّ
الرسمي والخاص.
2019-2018

التعليم

تعليم رسمي
النسبة ()%
تعليم خاص غير مجاني
النسبة ()%
تعليم خاص مجاني
النسبة ()%
المجموع
النسبة ()%

1999-1998

2009-2008

فرنسي

إنكليزي

فرنسي

إنكليزي

فرنسي

إنكليزي

187,123

145,003

206,492

94,878

236,555

84,381

56.3

43.7

68.5

31.5

73.7

26.3

283,557

280,889

286,034

194,406

393,632

161,512

50.2

49.8

59.5

43.5

64.5

35.5

70,735

69,622

74,555

51,836

59,744

35,757

50.4

49.6

59

41

72.6

37.4

541,937

531,204

567,081

341,120

589,931

281,650

50.5

49.5

62.4

37.6

67.7

32.3

المصدر :المركز التربوي للبحوث واإلنماء.

1999 - 1998

2019 - 2018

2009 - 2008

فرنسي

فرنسي

%

%

%

إنكليزي

إنكليزي

إنكليزي

%

%

%

67.7

فرنسي

50.5

62.4

32.3

49.5

37.6

الفرنكوفونية تبع ًا للمحافظات
يبين الجدول رقم  2أدناه نسبة الفرنكوفونية بين الطالب تبع ًا للمحافظات.
ّ
(النسبة في العام الدراسي )%( )2019-2018
فرنسي

إنكليزي

المحافظة
بيروت

45.4

54.6

جبل لبنان

46.7

53.3

لبنان الشمالي

83.2

16.8

البقاع

32.3

67.7

الجنوب

20.2

79.8

91

9

51.2

48.8

عكار
بعلبك الهرمل
المصدر :المركز التربوي للبحوث واإلنماء.
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تراجع الفرنكوفونية في لبنان

ومن المالحظات األساسية:
ال تــزال الفرنكوفونيــة متقدمــة فــي المــدارس الرســمية علــى اإلنكليزيــة بنســبة  %12.6بينمــا هــي متقدمــة فــي المــدارس الخاصــة غيــر المجانيــة
بنســبة  ،%0.4وفــي المــدارس الخاصــة المجانيــة بنســبة .%0.8
تبعـاً للمحافظــات تســجل النســبة األعلــى فــي الفرنكوفونيــة فــي عــكار ( )%91ثــم فــي لبنــان الشــمالي ( )%83وتنخفــض إلــى أدنــى نســبة فــي الجنــوب
( )%20وتتقــارب النســبة فــي بعلبــك الهرمــل ( )%51.2وتكــون الفــوارق أدنــى فــي كل مــن بيــروت وجبــل لبنــان مــع تســجيل تقــدم اللغــة اإلنكليزيــة.
تراجعت نسبة طالب الفرنكوفونية:
من  %69.7في العام .1996-1995
إلى  %63.1في العام

إلى  %58.7في العام
إلى  %56.1في العام

2006-2005

2010-2009

2013-2012

وتكون تراجعت خالل الفترة  2019-1996من  %69.7إلى  %50.5أي بنسبة  %19.2وبمتوسط مقداره  %0.83سنوياً.

نسبة الفرنكوفونية بين الطالب تبع ًا للمحافظات في العام الدراسي ()2019-2018
في عكار النسبة األعلى في الفرنكوفونية وفي الجنوب النسبة األدنى

إنكليزي

فرنسي

عكار

%91

لبنان
الشمالي

%9

إنكليزي

فرنسي

%16.8 %83.2
البقاع
إنكليزي

بيروت

فرنسي

ل لب

جب

%45.4 %54.6

نان

إنكليزي

%46.7 %53.3

فرنسي

%67.7

إنكليزي

إنكليزي

%32.3

فرنسي

الجنوب

فرنسي

%20.2 %79.8

45

قطاع عام

تملك غير اللبنانيين
للعقـارات في لبنان

نمو خجول
ّ
وتسجيل عقود بيع قديمة
انعكست األوضاع االقتصادية -المالية التي يمر بها لبنان على حركة تملك غير اللبنانيين للعقارات.
فبعدما كانت تسجل نمو ًا سنوي ًا مرتفعاً ،تراجعت إلى النمو السلبي ( )%0.16في العام 2019
مبين في
وعادت لتسجل نمو ًا
خجوال في النصف األول من العام  2020بلغ  %2.3وفق ًا لما هو ّ
ً
الجدول رقم  1صفحة  .46في حين يشير بعض العاملين في القطاع أنه ليس تملك ًا جديد ًا بل هي
عقود بيع قديمة مسجلة لدى كاتب العدل ولم تكن مسجلة في السجل العقاري.
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قطاع عام

تملك غير اللبنانيين للعقارات

جدول رقم  :1تطور عدد المساحة التي يمتلكها غير اللبنانيين في لبنان .2020 - 2006
التاريخ

نسبة االرتفاع ()%

عدد المالكين

المساحة م

2006-5-4

-

15,854,461

-

2010-8-30

-

33,915,412

+ 114

2011-2-18

-

34,924,696

+ 2.9

2018-12-31

84,917

38,741,747

+ 10.9

2019-6-30

86,648

39,056,912

+ 0.81

2019-12-31

87,647

38,677,856

- 0.97

2020-6-30

87,930

39,568,813

+ 2.3

2

المصدر :إعداد الدولية للمعلومات استناد ًا إلى المديرية العامة للشؤون العقارية.

التملك حالي ًا
وتشــير األرقــام الحاليــة أن غيــر اللبنانييــن يملكــون نســبة  %0.38مــن مجمــوع األراضــي اللبنانيــة وهــي نســبة أدنــى بكثيــر مــن النســبة المســموح
بهــا قانونـ ًا والمحــددة بنســبة  %3مــن مســاحة لبنــان .وتختلــف هــذه النســبة بيــن قضــاء وآخــر ،فتبلــغ أقصاهــا فــي قضــاء بعبــدا ( )%2.565والنســبة
األقصــى المســموح بهــا قانونـ ًا  %3مــن مســاحة كل قضــاء ،يليهــا قضــاء عاليــه ( )%2.250وتبلــغ  %6.562مــن مدينــة بيــروت (النســبة المســموح
بهــا  ،)%10وفقـاً لمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم  2أدنــاه.
ّ
جدول رقم  :2تملك غير اللبنانيين كما هو في  30حزيران .2020
إجمالي تملك غير اللبنانيين
القضاء

مساحة القضاء (م)2

عدد المالكين

المساحة (م)2

النسبة ()%

المحافظة
الجنوب

جزين

240,000,000

249

349,035

0.145

الجنوب

صور

450,000,000

1,032

545,724

0.121

الجنوب

صيدا

270,000,000

6,603

1,416,419

0.525

الشمال

البترون

273,000,000

2,103

1,131,134

0.414

الشمال

الكورة

172,449,251

637

318,318

0.185

الشمال

بشري

160,000,000

331

44,928

0.028

الشمال

زغرتا

185,000,000

687

110,829

0.060

الشمال

طرابلس

430,000,000

4,217

1,431,951

0.333

الشمال

عكار

840,000,000

601

442,992

0.053

النبطية

النبطية

270,000,000

676

455,481

0.169
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القضاء

مساحة القضاء (م)2

عدد المالكين

المساحة (م)2

النسبة ()%

المحافظة
النبطية

بنت جبيل

325,000,000

37

11,348

0.003

النبطية

حاصبيا

290,000,000

38

36,919

0.013

النبطية

مرجعيون

330,000,000

192

1,352,165

0.410

بيروت

بيروت

17,800,065

18,276

1,168,091

6.562

جبل لبنان

الشوف

470,000,000

4,848

2,936,988

0.625

جبل لبنان

المتن

270,000,000

10,569

4,865,670

1.802

جبل لبنان

بعبدا

190,000,000

11,685

4,873,961

2.565

جبل لبنان

جبيل

395,000,000

1,381

1,697,455

0.430

جبل لبنان

عاليه

270,000,000

11,736

6,076,139

2.250

جبل لبنان

كسروان

325,000,000

4,926

1,336,533

0.411

البقاع

البقاع الغربي

480,000,000

1,623

792,312

0.165

البقاع

الهرمل

381,665,497

92

504,247

0.132

البقاع

بعلبك

2,412,000,000

1,559

5,010,536

0.208

البقاع

راشيا

530,000,000

308

162,830

0.031

البقاع

زحلة

423,215,093

3,524

2,496,808

0.590

10,400,129,906

87,930

39,568,813

0.380

المجموع
المصدر :مديرية الشؤون العقارية.

نسبة تملّك غير اللبنانيين 2020

%0.38

من مساحة لبنان

نسبة التملّك المسموح بها قانون ًا

%3

من مساحة لبنان
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ك ّتاب المجلة

إنها غزالن
يا إلهيّ ،
بقلم الدكتور ح ّنا سعاده

نـاك ببعـض اله ِ
َ
اله ْــد ُء َقرِ يرا،
ــدوء ،إ ْذ َي ْهوِ ي
ُ
ُ
نع ُـم ُه َ َ ْ
َســــأ َ
َ
الصر ُصورِ
ـب الصبح إلى حيث صرِ يـر
َي ْهـوِ ي ِم ْن ُح ُج ِ
ُّ ْ ِ َ َ ْ ُ َ ُ ُّ ْ
ويليام بتلر ييتس
كنـت أقـوم بنزهتـي الصباحيـة قبل طلوع الفجر ،هوى الهدوء
بينمـا ُ
هدوء مصفي للذهن جعل األوراق
كالضباب من حجب الصباح،
ٌ
الهامسـة تصمـت .وإذ بـي أرى شـيئ ًا مـا يتحـرك مـن بعيـد .وقفـت
ّ
سـمعت صوتـاً بداخلـي يصـرخ
وجهـزت مصباحـي ،غيـر أننـي
ُ
ّ
ويقـول «ال تفعـل!» فثبـت مكانـي ،محـاوالً أن أكـون خفيـاً .بـدأ
ظلام الليـل حولـي بالتثـاؤب وأخـذت الظلال تزحـف كالحلـزون
علـى طـول أرضيـة الغابـة .أردت أن أشـعر بالخـوف ،لكننـي لـم
أسـتطع .فقـد سـحرني المشـهد بـدالً مـن أن يشـعرني بالقلـق.
جلسـت علـى صخـرة رماديـة اللـون منتظـر ًا
غيـر شـاعر بوحدتـي،
ُ
بـزوغ الفجـر .وقـد اسـتطعت أن أميـز األشـكال الظاهـرة خلـف
ّ
الظلال مـن خلال الظلام المتالشـي وأن أنزلـق بيـن األشـجار
بحـركات عائمـة دون إصـدار أي صـوت .هنـا بلـغ السـحر ذروتـه.
أخرج�ت هاتف�ي لتش�غيل هدي�ة الدكت�ور يوجي�ن ش�تاينبرغ(  (�Eu
ُ
 )gene Steinbergلزمالئـه «شـيء يبعـث علـى االرتيـاح فـي هـذه
األوقـات العصيبـة» .وفـي ذلـك اليـوم ،كان قـد وقـع اختيـاره علـى
المقطوعـة الموسـيقية «حركـة أداجيـو مـن كونشـرتو الكالرينيـت
لمـوزارت» التـي اسـتخدمت فـي الفيلـم األميركـي «الخـروج مـن
إفريقيـا» (.)Out of Africa
وبينمـا كانـت الموسـيقى الهادئـة تغمـر امتـداد الصبـاح ،متأرجحـ ًة
بيـن الظلام المتالشـي وحفيـف األشـجار ،رفعـت الغـزالن البعيـدة
رؤوسـها ومـن ثـم أذنيهـا ،ووقفـت بلا حـراك وكأنهـا تنصـت إلـى
أصوات لم تصدرها الطبيعة من قبل .وبعد فترة اسـتراحة قصيرة،
وبينمـا كان صـدى كونشـرتو الكالرينيـت لمـوزارت ال يـزال يتـردد

فـي فضـاء الغابـة ،بـدأ قطيـع الغـزالن الصغيـر يبتعـد ببـطء وتـردد،
إلـى أن اختفـى طيفـه فـي الظلمـة.
ومـع انتهـاء مقطوعـة األداجيـو ،اسـتأنفت نزهتـي الصباحيـة وطيف
ظلال الغـزالن يبحـر فـي مخيلتـي كهالـة صامتـة .وفـي المنـزل،
وجـدت نفسـي أفكـر فـي مـا يـدور فـي عقـول الغزالن .هل تسـتمتع
بمراقبة الناس مثلنا؟ هل تحب االسـتماع إلى الموسـيقى مثلنا؟ ما
رأيهـا فينـا؟ بشـر اقتحمـوا موطنهـا؟ ومـع هذه األفكار المتسـللة إلى
ٌ
رأسـي ،عـدت إلـى العمـل وغصـت بنفسـي فـي بحـر مضطـرب مـن
طب المستشـفيات.
وفـي اليـوم التالـي ،نهضـت بنشـاط هارعـاً فـي روتينـي الصباحـي،
طفـت بهـدوء
منضمـاً بسـرعة إلـى ليلـة اليقظـة .وبـدالً مـن المشـي،
ُ
علـى الطريـق الـذي كان بالـكاد يُـرى حتـى وصلـت إلـى صخرتـي
وشـغلت «شـيء يبعث على االرتياح في
الرمادية .وهناك جلسـت
ّ
هذه األوقات العصيبة» للدكتور يوجين شـتاينبرغ .وكان قد اختار
الملحـن األلمانـي يوهـان سباسـتيان
فـي ذلـك الصبـاح مقطوعـة
ّ
بـاخ «توكاتـا وفوجـا» التـي عزفهـا الفنـان الوسـيقي روبـرت تيسـو
( )Robert Tisoعلـى كـؤوس النبيـذ بـدالً مـن األرغـن.
حولـت األشـجار الليـل إلـى سـحب خضـراء
وعلـى بعـد مسـافةّ ،
وأشـكال سـريعة الـزوال ذات مظاهـر أسـطورية أخـذت تتالشـى
داخـل وخـارج لحظـات الليـل .وكان الصبـاح يزحـف علـى ركبتيـه
الصامتتيـن كطفـل صغيـر ،ويشـرق كلمـا اقتـرب مـن البـزوغ ،ومـع
ذلـك لـم يظهـر أي غـزال .وأنـا منتظـر ،كسـرت الصمـت بموسـيقى
ٌ
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«شـبح األوبـرا» ليوهـان بـاخ وغصـت فـي أعمـاق الغابـة المتراميـة
األطـراف المسـتمتعة ببـزوغ الفجـر.
وعندمـا كسـرت النوتـات الموسـيقية المقدسـة قشـرة الصبـاح
َ
الرقيقـة ،ظهـرت مـن الضبـاب البعيـد رؤوس صغيـرة بـأذن مرفوعـة
متوجهـ ًة بحـذر نحـو األصـوات المالئكيـة .وقـد أخـذت باالقتراب
رويـداً رويـداً إلـى أن وقفـت بشـكل نصـف دائـري ،علـى بعد بضعة
أمتـار منـي .وظـل جمهـوري فـي المـدرج ثابتـ ًا فـي مكانـه إلـى أن
توقفـت موسـيقى اليوتيـوب بغتـ ًة .ولكـن الصمـت المفاجـئ أدى
إلـى اندفـاع الغـزالن بسـرعة ،مـا جعلهـا تختفـي بعيـداً عـن ناظـري.
يفسـر البشـر الصمـت المفاجـئ علـى أنـه تنبيـه ،توقعـت أن
وبينمـا ّ
تعتبـره الغـزالن مثيـراً للقلـق.
فجـراً بعـد فجـر ،أدركـت حـب الغـزالن الفطري للموسـيقى .كانت
التناغمـات الناعمـة البطيئـة تحيـي أرواحهـا والنغمـات الصاخبـة
السـريعة تدفعهـا إلـى الجـري .وكانـت ردة فعلهـا رهيبـة تجـاه
أخذت
صـوت الطبـول الـذي كان يخيفهـا على نحـو متفاوت .وقد
ُ
أقيـس مـدى حبهـا للموسـيقى وهي واقفة تسـتمع إلـى المقطوعات
الموسـيقية لفتـرة تتـراوح بيـن أقـل مـن دقيقـة وأربـع دقائـق .وحتـى
ترنيمـة التينـور «يجـب تمجيـد كل وادي» مـن مقطوعـات المسـيح
( )Messiahللموسـيقار األلمانـي جـورج هانـدل (�George Han
 )delلـم تتمكـن مـن إيقـاف جـرس اإلنـذار خاصتهـا ألكثر من أربع
دقائق.
وفـي فجـر ٍ
وضعـت مقطوعـة بوليـرو للمؤلـف الفرنسـي
يـوم مـا،
ُ
موريـس رافيـل ( ،)Maurice Ravelوهـي رقصـة ذات إيقاعـات
تصاعديـة تبـدأ بلطـف وتنتهـي بعنـف مع اصطـدام الصنوج ببعضها
البعـض .لقـد توقعـت أن تفـر الغـزالن قبـل أن ُتقـرع الصنـوج،
وكنـت علـى حـق .طالـت مقطوعـة بوليـرو بالنسـبة ألذن الغـزالن
أكثـر ممـا ينبغـي ،إذ لـم تسـترع انتباههـا سـوى لمـدة ثلاث دقائـق
قبـل أن تطلـق غريـزة البقـاء علـى قيـد الحياة أجـراس اإلنذار لديها.
مـا لـم أسـتطع تنبـؤه هـو أن الغـزالن التـي اعتـادت التجمـع قبـل
الفجـر عنـد صخرتـي الرماديـة اللـون لالسـتماع إلـى معزوفاتهـا
اليوميـة لـم تكـن تحـب الموسـيقى بالفطـرة فحسـب .فقـد كانـت
مقطوعـة بوليـرو مختلفـة بالنسـبة إليهـا ،علـى عكـس الموسـيقى
األخـرى التـي شـغلتها لهـا ،إذ داعبـت أوتارهـا الراقصـة .ومع نهاية
الدقيقـة األولـى ،كانـت الغـزالن تتمايـل مـع اللحـن وتهـز رؤوسـها
فـي انسـجام تـام وتحـرك حوافرهـا بخطـوات صغيـرة ذهابـ ًا وإيابـ ًا.
ّ

وقـد أصبحـت أنـا والغـزالن ،أصدقـاء الفجر .كنت أنا الطاهي التي
يقـدم لهـا وجبـة اإلفطـار الموسـيقية .وعلـى الرغـم مـن
اعتـادت أن ّ
أننـي أدركـت أنّـي سـأفقد بعضـاً مـن مظهـري مـع ازديـاد الطقـس
سـوء ًا ،لـم أتمكـن مـن تحمـل فكـرة عـدم الحضـور فـي الوقـت
المحـدد .بـل قمـت بتهدئـة عقلـي بفكـرة أنـه فـي حـال لـم تسـمح
األحـوال الجويـة بذلـك ،سـتفقد الغـزالن بعضـاً مـن حضورهـا.
***
وفـي اجتمـاع الخريـف ألصحـاب المنـازل ،أعـرب العديـد عـن
اسـتيائهم من الغزالن ألنها كانت تأكل نباتات الهوسـتا خاصتهم.
مصمـم مناظـر طبيعيـة،
ووقـف أحـد أصحـاب المنـازل ،وهـو
ّ
موضحـاً للجميـع أن الهوسـتا هـي زنابـق مـوز ،وهـي نباتـات فريـدة
معمـرة وتتحمـل العيـش فـي الظـل ولهـا أزهـار
مـن نوعهـا ألنهـا ّ
أنبوبيـة الشـكل .كمـا أن تناولهـا مـن قبـل الغـزالن يعيـق دورات
ويشـوهها ،محـوالً إياهـا إلـى جـذوع خضـراء صغيـرة.
نموهـا
ّ
وقـد اقتـرح البعـض رش الزنابـق ببـول الثعلـب ،إال أن آخريـن
أكـدوا أنهـم جربـوا جميـع أنـواع الحيل ،بما فيها بول الثعلب ،لكن
دون جـدوى .وبمـا أننـي كنـت وكيـل الغـزالن ،فقـد اسـتمعت إلـى
الحجـج المتبادلـة بقلـق صامـت .ومـا إن انتقلـت الحلول المقترحة
مـن منـع الغـزالن مـن تنـاول الهوسـتا إلـى مصادرتهـا ،رفعـت يـدي
وأخـذت الكلمـة.

«إن الغـزالن غيـر سـعيدة باحتاللنـا لموطنهـا .وقـد كانـت هـذه
األرض أرضهـا قبـل وقـت طويـل مـن وصولنـا إليهـا ،نحـن البشـر.
وكمـا تحملتنـا ،علينـا تحملهـا .وهـي تمتلـك الحـق فـي حصـد
العشـر .وسـيكون
بعـض مـا نزرعـه ،فمـا تحصـده دائمـ ًا هـو أقل من ُ
مـن غيـر األخالقـي بالنسـبة لنـا أن نـرد جميلهـا باإلسـاءة بـدالً مـن
االمتنـان».
فـي البدايـة ،اعتقـد أصحـاب المنـازل أننـي أمـزح .لكـن سـرعان مـا
أدركـوا أننـي جـاد للغايـة مع مالحظة تعبيري ولغة جسـدي .،وعند
فض االجتماع ،لم يُذكر شـيء آخر عن الهوسـتا والغزالن .إال أن
النظـرات التـي عانيـت منهـا أثنـاء خروجـي كانـت أكبـر دليـل علـى
أننـي جعلتهـم يشـعرون بأنهـم غيـر أخالقيين.
فـي الحقيقـة ،كان (وال يـزال) لوكيـوس أنّايـوس سـينيكا ( 4ق .م
  65م) صائبـاً عندمـا قـال« ،مـا هـي أكبـر إخفاقاتـك ،أنـت تسـأل؟محاسـبة كاذبـة .أنـت تمنـح أهميـة كبيـرة لمـا قدمتـه ،وتق ّلـل مـن
قيمـة مـا تلقيتـه».
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إكتشف لبنان

بسري :قرية السد الذي لم يبصر النور
دخلت قرية بسري أحاديث اللبنانيين من مواطنين وسياسيين ووسائل إعالم على خلفية إقامة سد كبير فيها
لتوفير المياه لبيروت ومناطق في جبل لبنان ،ولكن السد لم يبصر النور وتم إلغاء المشروع بعد االنتهاء من تنفيذ
أقسام منه نتيجة اعتراضات من جمعيات بيئية ،وأيضا نتيجة تداخل عوامل سياسية ومالية ،وبقيت القرية الوادعة
شاهدة على سد لم ينجز.
Tripoli

أصل التسمية

توجــد عــدة احتمــاالت حــول اصــل التســمية ،ولكــن االحتمــال األكثــر
A‘arjes
لوجود
رجحانــا هــو أن يكــون مــن كلمــة  bisrahوتعني المكان المحصن،
Ehden
Becharre
Theصــول اليهــا.
Cedarsالو
Rasــاور فــي الصخــور يصعــب
Baalbeckـه مغ
القريــة فــي واد محصــن وفيـ

Hadet Hasroun

الموقع

Zgharta
Balamand

Tripoli
Zgharta
Balamand
A‘arjes
Ehden
Becharre
The Cedars
Hadet Hasroun

Batroun

Ras Baalbeck

Batroun

Deir el Ahmar
Maqne
Qasr el-Banat

Deir el Ahmar
Maqne
Qasr el-Banat

تقــع قريــة بســري فــي قضــاء جزيــن فــي الحــد الفاصــل عــن قضــاء
Hadath
الشــوف إذ يفصــل بيــن القضاءيــن نهــر بســريIaat ،علــى
ارتفــاع  460م
Baalbeckـى الجنــوب مــن بيــروت،
عــن ســطح البحــر وعلــى بعــد  60كلــم إلـ
 -Nihaجــون
ويمكــن الوصــول إليهــا عبــر ســلوك طريــق بيــروت  -علمــان
 ديــر المخلــص  -بســري ،أو عبــر ســلوك طــرق بيــروت  -صيــدا -Zahle
عيــن الميــر  -انــان  -بتديــن اللقــش  -بســري.

السكان والمساكن

Road

Jbail

Iaat

Jbail

Hadath
Ghazir

Baalbeck

Jounieh
Niha

Ghazir

Zahle

Jounieh

Shtaura

Baabda Aley
Dahr el-Baidar
Bhamdoun
Anjar
Deir el-Qamar
Beiteddine
Meshref
Moukhtara
Yanta

Shtaura
Baabda Aley
Dahr el-Baidar
Bhamdoun
Anjar

يبلــغ عــدد مســاكن القريــة نحــو 50منــزالً ،ويقيــم فيهــا حوالــي
نســمة ويرتفــع العــدد صيفــاً إلــى نحــو  150نســمة ،وهــم ينتمــون
Yanta
بأكثريتهــم الســاحقة إلــى الطائفــة المارونيــة مــع أقليــة مــن ينتمــون إلــى
طائفــة الــروم الكاثوليــك.
60

Aiha

الناخبون

بلــغ عــدد الناخبيــن المســجلين  355ناخبـ ًا فــي انتخابــات العــام
اقتــرع منهــم  106مقترعيــن ،وتراجــع العــدد فــي انتخابــات العــام 2018
إلــى  344ناخبـاً اقتــرع منهــم  167مقترعـاً.
ويتوزع الناخبون على العائالت التالية:
اندراوس 17:ناخباً
نمر 80 :ناخب ًا
عيد 16 :ناخباً
سعيد 35 :ناخباً
نجم 16:ناخباً
عساف 30 :ناخباً
خليل 25 :ناخباً
2000

وعائــات  :خطــار  -صعــب  -حبيــب  -بولــس  -ســليمان  -بطــرس
 -مرعــي  -راشــد.

Qaraoun Lake

Aiha

JezzineLibbayaبسري
Hasbaya

Deir el-Qamar
Beiteddine
Meshref
Moukhtara

Saida

Nabatiye

Marjayoun
Beaufort Castle
Sour

Qaraoun Lake
Jezzine
Libbaya
السلطات المحلية

Saida

ال يوجــد مجلــس بلــدي وتقتصــر الســلطة المحليــة علــى المختــار
Hasbaya
Nabatiye
والمجلــس االختيــاري
Marjayoun
المؤسساتBeaufort
Castle
التربوية

Sour
الطــاب فــي البلــدة
الوجــود أليــة مدرســة رســمية أو خاصــة ويتوجــه
إلــى المــدارس المجــاورة فــي ديــر المخلــص وفــي روم وجزيــن

الحياة االقتصادية

تشــكل الزراعــة مصــدراً لدخــل أكثريــة الســكان المقيميــن ومــن أهــم
هــذه الزراعــات :الزيتــون  -الحمضيــات  -المــوز  -الخضــار فــي
البيــوت المحميــة.
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عائالت لبنان

عائالت زنجي
مسلمون في الجنوب وبيروت
الزنجي هو الشخص األسود البشرة األفريقي ،وقد أطلقه الرحالة المسلمون على سكان جنوب شرق
أفريقيا خصوص ًا سكان السواحل منهم .كما يطلق وصف الزنج على اإلنسان المصاب بعطش شديد.
وهو أيضا االسم الذي تحمله عدد من العائالت اللبنانية.

أصل التسمية
النعــرف ســبب ًا لهــذه التســمية ،فلــون بشــرة عائــات زنجــي حاليـ ًا ال تميــل إلــى الســواد كمــا هــو حــال الزنــج ،ولكــن ربمــا كان
جـ ّـد العائلــة يشــبه الزنــج وبفعــل الزيجــات وتالقــح األعــراق اختلــف وتبــدل لــون البشــرة.

عدد األفراد
يبلغ عدد أفراد عائالت زنجي (الزنجي) نحو  230فرد ًا من المسلمين السنة والشيعة.

أماكن قيدهم
الشيعة 162 :فرد ًا
الطيبة (فضاء مرجعيون) 125 :فرداً
الصرفند (صيدا) 27 :فرداً
زقاق البالط (بيروت) 10 :أفراد
السنة 68 :فرد ًا وهم من عائالت الزنجي
المزرعة (بيروت) 22 :فرد ًا
المصيطبة (بيروت) 8 :أفراد
المرفأ (بيروت) 6 :أفراد
صيدا 22 :فرداً (وهم من عائالت زنجي)
تعلبايا (زحلة) 12 :فرداً
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صدر حديثا عن دار كتب

لبنان وصيف الدم
1958

وثائق التنصت على الهاتف
صدر حديث ًا عن "دار كتب" للنشر كتاب (لبنان وصيف الدم  ،1958وثائق التنصت على الهاتف) ،وهو من إعداد وتقديم
الكاتب أحمد أصفهاني .تهدف المختارات المنشورة في هذا الكتاب إلى تقديم الصورة الحقيقية لمآل األحداث
بعد مصرع المتني ،والكشف عن حجم التدخالت اإلقليمية والدولية ،وتعرية بعض الممارسات التي أخفاها أصحابها
خلف أقنعة سياسية مزيفة .فقد كانت أحداث "صيف الدم" سنة  1958نموذج ًا تمهيدي ًا لحروب أهلية تناسلت جيالً
ومرة أخرى يأتي الحل عبر تدخالت القوى الخارجية.
بعد آخر.
ّ

دار كتب للنشر ش.م.م.
بناية البرج ،الطابق الرابع ،ساحة الشهداء
الوسط التجاري ،بيروت ،لبنان
صندوق بريد ،4353-11 :بيروت  -لبنان.
هاتف )1-961( 983008 /9 :فاكس)1-961( 980630 :
البريد اإللكترونيkutub@kutubltd.com :
الموقع اإللكترونيwww.kutubltd.com :

