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 النّص الحادي والعشرون

 الكنيسة المارونّية والقضايا االقتصادّية
 
 

 
وهو لم يأت بديًال عن . ، آي يشكل مساهمة في نقاشات المجمع الماروني٢٠٠٥تمت آتابة هذا النص خالل شهر آذار 

مال المجمع تزويدهم الوثيقة الموضوعة سابقا حول الموضوع ذاته بل بدأ مالحظات حول تلك الوثيقة طلب القيمون على أع
بناء على طلب منهم، على أن يصب ضمن آلية الحوار الواسع ) وإن غير منجزة بالكامل(بها، ثم انتقل إلى صيغة مكتوبة 

  . وقد شارك الدآتور مكرم صادر في مختلف مراحل إنضاج النص. التي أطلقها المجمع
لتي عقدت خالل شهر أيلول الماضي في دير سيِّدة الجبل في فتقا، بعد أن انتهت الدورة الثالثة للمجمع البطريرآي الماروني ا

في الصحف، " الكنيسة المارونّية والقضايا االقتصادّية"وبعد أن ُنشر النص الحادي والعشرون من وثائق المجمع، المتعلق بـ
اغة وإعادة صياغة أصبح واضحا أن النص المنشور أدناه قد أدى قسطه في الحوار، واستخلص منه القّيمون على صي

  .الوثائق الرسمية للمجمع ما رأوه مفيدا
  :نشره اليوم يأتي بناء على ثالث اعتبارات

من النادر أن تتولى مؤسسة اجتماعية بأهمية الكنيسة المارونية . يتعلق االعتبار األول بجدلية الحوار والمؤسسة والنص
وأن توثق هذا الحوار بنصوص منشورة على موقع اإلنترنت إقامة حوار حول عدد واسع من المواضيع األساسية للناس 

هذه تجربة رائدة تستحق التشجيع والتعميم وآل إسهام في هذا السعي مفيد ). www.maronitesynod.com(للمجمع 
  .بةوهذا النص جزء من التجر. لتعزيز مقام الفكر المؤسسي في ثقافتنا

فالمسألة االقتصادية ليست أقل من مسألة عالقة اإلنسان بأسباب حياته . يتعلق االعتبار الثاني بمرآزية المسألة االقتصادية
وهي أخطر شأنا بكثير من اللوازم التي . ومن مسألة عالقته بالناس من خالل آيفية تعامل المجتمع مع أسباب استمراره

، وهي أبعد مدى "الملف االقتصادي االجتماعي"، في بياناتهم ومقابالتهم، تحت عنوان يوردها سياسيونا، وآأنهم مرغمون
من السجاالت الظرفية والظريفة التي تطفو على السطح بين الحين واآلخر، من ضمن دوائر المطالبات والوعود أو دوائر 

بوصفه حدثًا استثنائيًا (دى، والمجمع فالمسألة االقتصادية، متى ُطرحت من ضمن نظرة بعيدة الم. المعجزات واألعذار
. خير منبر على هذا الصعيد، هي ذاتها مسألة اختيار المواطنين للنموذج االجتماعي الذي يرتضونه لدولتهم) ونادر الحصول

وآم يبدو ثقيال ذلك الصمت المحيط بخياراتنا لنموذج الدولة، في مقابل دوي صراعات الذاتيات ورموزها وفي وجه 
  .وربة فرسان الساحات والشاشاتضوضاء ح

ال يختلف اللبنانيون حول الطابع المفصلي للتطورات . يتعلق االعتبار الثالث بنموذجية الظرف التاريخي والموقع المؤسسي
هل هي تنذر بعودة إلى أوضاع سابقة، وأية أوضاع؟ أو هي تفتح الباب : الحاصلة عندهم وحولهم، لكنهم يختلفون حول مآلها

يد لم تبرز معالمه؟ أم هي تقيم جديدا متسترا في ثياب قديم؟ من أآثر من المارونية، جماعة ومؤسسة وعالقة لالثنين على جد
  بالدولة، اتصال بلبنان القديم، واقعه ورواياته، ومن أآثر منها قلقا على جديده أو قلقا منه؟ 

 حدث مدوٍّ وسعيٍه إلى اإلسهام في التأسيس لثوابت، آانت آتابة هذا النص صعبة وممتعة، في الوقت ذاته، بسبب قربه من
  . وبسبب انطالقه من هم لبناني عام، محوره بناء الدولة، والتزامه الصادق بالقيم التي تحملها الكنيسة المارونية

  : يضمن النص أربعة أقسام
 مؤسسي ظاهر وانتقال اجتماعي وبشري  للطائفة وال سيما للمفارقة القائمة بين ثباتلمراجع الفكرية والتاريخيةاستعراض ل

مذهل السرعة من ملة متراصة من المزارعين القرويين إلى رافدة شعبية وريادية لمشروع لبنان الدولة، بنجاحاته ومآسيه، 
  .إلى انتشار وهجرة في أرجاء القرية الكونية

ى ضوء ما اختزنه الوجدان وما آّرسته المؤسسات ة علاالقتصاديمن المسألة القيم المسيحية الدينية واألخالقية قراءة لموقع 
  .من التجارب التاريخية، وتحديد مواقف مبدئية من عدد من المسائل المرجعية في المجال االقتصادي

مواجهة المسائل االقتصادية واالجتماعية األساسية، المطروحة أو المكبوتة، في لبنان  العامة في يةالقيموضع المواقف 
  بناء الدولة الوطناالنطالق منها لدفع آلية الجماعة المارونية مواقف والممارسات التي يمكن ألعضاء وتظهير أطر ال

  عمل الكنيسة، بصفتيها مؤسسة وجماعة، في الشأن االقتصادي واالجتماعي في لبنان استعراض مجاالت 



 ٢   ٢٠٠٥ آذار ١١  شربل نحاس

 

  المراجع الفكرية والتاريخية

  أن االقتصادي االجتماعي وموقع الشفي الدين المسيحيمواقف المرجعية ال
 عالقة الدين المسيحي باالقتصاد

في  ةالتجاربوبالغنى  ، أحياناً إن لم تكن عدائية،مرتبكةعالقة ، عبر اإلنجيل والتعاليم الكنسية، ظهر الدين المسيحي أ
  .بذاتها قائمة اقيمباعتبارهما اإلنتاجي الفقر والعمل على واضح مقابل تركيز 

  كنيسةالوموقف موقع تطور 
 مرورا من في الغربوالفكرية من البنية السياسية واالقتصادية تطورا ملحوظا في موقعها وموقفها  شهدت الكنيسة

 المسيحية إلى الدول المسيحية إلى عصر التنوير والثورة الفرنسية العلمانية فالثورة اإلمبراطوريةالكنيسة المضطهدة إلى 
  .ية وفلسفة اإللحاد فسقوط االتحاد السوفياتي وتفلت الرأسمالية المعولمةالصناعية إلى نشوء التيارات االشتراك

في كل من البلدان الغنية  والتهميش  من ظواهر االستغاللتطورا ملحوظا في موقعها وموقفهاأيضا شهدت الكنيسة و
 )التحريرهنود أمريكا وصوال إلى الهوت الدفاع عن الصمت عن تجارة الرقيق إلى من (والبلدان الفقيرة 

   الشرقفيانعكاس مواقف الكنيسة الكاثوليكية 
للبنان  اإلرشاد الرسولي، لكن خراتأإال م موم في العالشرق على في الغربمواقف الكنيسة الكاثوليكية تطور نعكس لم ي

 .نظرة نقدية إلى التغريبيشكل اهتماما استثنائيا ال سيما لما تضمن من 

  التاريخ االقتصادي واالجتماعي في لبنان سياقموقع الكنيسة المارونية في 
   ضمن السلطنة"ملة"مرحلة تكون الموارنة بصفتهم 

وهي كلمة كانت تترجم في " ملة " الدولة العثمانية، واعتبرت في"الدولة اإلسالمية"ضمن الطائفة المارونية نشأت 
منضوية تحت كنيسة طوال تاريخها رونية الطائفة الماوكانت  ."أمة" بكلمة ت وترجمتعادتي  ال"nation"الفرنسية بـ

  . من المزارعينأعضائها جل كان  و،وثيقة االتصال بهابقيت  واحدة وخاصة

وللطائفة المارونية خصائص تاريخية الفتة ميزت سيرتها عن سيرة معظم الطوائف المسيحية المشرقية األخرى وعن 
 :معظم محيطها، وأهمها

 ،ألديرة واألوقاف ل الثابتالمحوريع موقالواألصول الرهبانية للطائفة  .١

 ...المهني واالقتصادي، االجتماعي ووالتجانس التركز الجغرافي  .٢

لية ت الخاصة الصغيرة والمشاعات العائغلبة الملكيا(نظمة الملكية والحيازة الطابع المحلي الغالب أل .٣
 –الغالب إلى وجهاء محليين تلزيمها في (الجباية ألنظمة و) والقروية على األراضي األميرية والتيمار

 عامة وأعيانا حيالها، وموقع الموارنة ) المقاطعجية

اتسمت  )طرابلس، صيدا، دمشق، حلب(المدن المحيطة شبكة بووالوالة الدول بتعاقب عالقة الموارنة  .٤
 .عامة بالبعد

  هتعثرعلى  "دولة لبنان"مشروع مرحلة انخراط الموارنة روادا ل
سيرة تراكمية طويلة، لم تكن في يوم من األيام " دولة لبنان"ن وضع الملة إلى ريادة مشروع شكل انتقال الموارنة م
  :ومن المفيد استعراض محطاتها األساسية من ضمن هذه النظرة. ضعة لمخطط مسبقامحسومة النتائج وال خ

حية األخرى وتأثيرها على الطوائف المسيمدرسة روما إلى مجمع اللويزة، دور الكنيسة التعليمي من  .١
  "رواد النهضة"وصوال إلى مواقع المدبرين لدى األمراء فإلى تنصر الشهابيين فإلى 
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توفر تربية القز، (التوسع السكاني والجغرافي للموارنة انطالقا من فوارق صغيرة ذات مفاعيل كبيرة  .٢
صالبة النسبية  ومن ال.)..في األديرة،والحرفي تعليم النساء، إدارة األوقاف، تنظيم العمل الزراعي النقد، 

  ) السريان وكثلكة الطوائف الشرقية"تمورن"(للبنيان المؤسسي 

توسع العالقات التجارية السلعية خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر من خالل ترددات تأثير  .٣
هذه من خاص موقع لموارنة كان ل و. بيروت هيمن على كامل بالد الشام، هو، حديثقطب مديني

استفادة فهم، أوال، لم يكونوا روادها بل كانوا األقرب إليها واألكثر تأثرا بها، وقد حققوا :  الكبرىهرةالظا
 الهجرة مضاعف إلى وا بشكلتعرضبسبب ذلك لكنهم، في المقابل، أكيدة مادية واجتماعية وسكانية 

  .تصرفيةمرحلة الموهذه األوجه المتعددة طبعت ،  بنتيجة هذا التأثر البالغوالمجاعة

 لبنان  مدىباتساع وسط بينوتحديد مداه  واليات الدولة العثمانية نشوء لبنان الكبير من خالل تقسيم .٤
 مرتبطةحة ضوا فوارق اقتصادية واجتماعية تضمن لبنان، منذ البداية .المتصرفية ومدى والية بيروت

 بينباختالف صيغ الحيازة واإلنتاج ا ثانيوفوارق متصلة  ،أوال بثنائية قطبيه الموحدين بين الجبل والوالية
مواقع األقطاب المدينية التي تضمنها من شبكة المدن باختالف ثالثا مرتبطة فوارق المناطق الزراعية و

وإنما بالطبع وضع كل من طرابلس وبعلبك (واالتصال العامة واختالف مواقعها والوظيفية واالستقطابية 
  مثل دير القمر وزغرتا وجزين والدامور وبشري وبيت شباب في الجبل"مشاريع المدن"أوضاع ا ضأي

  )وغيرها

أدت إلى ) في إطار اإلمارة المتأخرة ثم في المتصرفية والوالية وصوال إلى االنتداب( إدارات نشوء نواة .٥
   واألسالك الجديدةاإلداراتهذه دخوال متوسعا إلى للموارنة تثمير الميزات التعليمية 

وليس من خالل ليات الترقي االجتماعي، دخول الموارنة من خالل التكنقراط  تشكل النخب وآكيفية .٦
وليس قواعد مهنية على الذين برزا من بشارة الخوري وفؤاد شهاب (المال اإلقطاع أو المقام التقليدي أو 

 واستمرار هذا الطابع حتى ) إدة وكميل شمعون وغيرهمبيتلى إ، وصوال "األرستقراطية"أصولهما بسبب 
 .نفيه ألسباب وألغراض مختلفةتناسيه أو ليوم على الرغم من ا

تحكمت ظاهرة االنتقال من المجتمع الريفي أو المديني القديم إلى المجتمع الحديث بالقسط األكبر من  .٧
وتتجلى وحدانية هذا المسار العام في تشابه أوجه عديدة من . التاريخ االجتماعي والسياسي الحديث للبنان

 فال يبدو االختالف بين مسارات هذه المناطق والطوائف اختالفا في اتجاه ،اطق والطوائفتاريخ المن
صدامات ما شهدت البالد من ، وهذا التفاوت يطبع المسار وآلياته بل يصبح تفاوتا في تاريخه وسرعته

ة في عنيفة خالل الحرب ومن تنافس حاد في جمهورية الطائف، هذا بمعزل عن تبدل الشعارات المطروح
الداخل وما تلقي على كل حالة من طابع خاص وبمعزل عن الشروط الخارجية المحيطة بكل مرحلة وما 

  . لتطورهاتؤدي إليه من تسهيل أو من تعقيد 
يمكن التعرف إلى ثالث مراحل تشهد األولى ازديادا بطيئا للسكان، يتسارع في فمن الناحية الديمغرافية، 
 وتترتب على كل من هذه المراحل نتائج مادية ومعنوية، فمن الناحية المادية، ،الثانية وينهار في الثالثة

تزداد البطالة وتتدنى مستويات المعيشة ويشتد الطلب على الخدمات االجتماعية كلما ارتفعت نسب اإلعالة 
رحلة في األسر، وأما من الناحية المعنوية فالالفت أن وعي كل جماعة لعددها يتأخر في العادة عن الم

  . الديمغرافية التي تمر بها ويتصل بالمرحلة السابقة
 تفرغ األرياف تدريجا من سكانها الذين ينزحون إلى المدن، وال سيما بيروت أو ومن الناحية الجغرافية،

، أو تفرغ األحياء القديمة في المدن وينزح أبناؤها إلى يهاجرون، وتتحول القرى األصلية إلى مصايف
ة والضواحي، بينما تتحول األحياء القديمة إلى أسواق فقيرة وإلى مساكن مرتجلة لجماعات األحياء الحديث

  . نازحة
يسعى النازحون إلى الوظائف، وال سيما الوظائف العامة، ويبيعون ، االجتماعية وومن الناحية االقتصادية

ا استثنائيا على تعليم األوالد جزءا من ممتلكاتهم، إذا توافرت، لتغطية نفقاتهم المتزايدة، ويركزون تركيز
  تتفكك األسرة الموسعة لمصلحة األسرة الصغيرة القتناعهم بأنه الرافعة االجتماعية األكثر فاعلية، و

تتراجع مواقع أسر األعيان الريفية لصالح وجوه سياسية جديدة تحمل طموحات ومن الناحية السياسية، 
، بمواجهة هؤالء األعيان ثم تنتقل، متى استحوذت على موقع النازحين إلى المدينة وتبدأ، في مرحلة أولى

داخل الطائفة، إلى مواجهة ممثلي الطوائف األخرى، لتحسين مواقع الطائفة ككل وإنما أيضا لتثبيت 
،  والتصادم في مواجهة منافسيها القدم والجدد، وهذا يدفعها إلى المزايدة والمغاالة،مواقعها داخل طائفتها

 من الظروف العامة اة الشعارات، بعضها خاص بالطائفة وبعضها عام ووطني، مستوحتحت خليط من
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  القائم في البالدطائفيمن أركان النظام الومتى استقر األمر لهذه القوى الجديدة، تتحول إلى ركن ، القائمة
 .فال تغير فيه الكثير

لت معظم قراه إلى ضواح أو إلى  تحومجتمع مديني: السمات االقتصادية واالجتماعية الرئيسة للبنان .٨
ودور ) حتى في المناطق الريفية(، تباطؤ التزايد الديمغرافي، دور هامشي للزراعة ولمداخيلها مصايف

محدود للصناعة وتركز على الخدمات غير القابلة للتبادل وتخصص اللبنانيين في المهن المتصلة بها مما 
إلى العمالة الوافدة، ضعف بنى المؤسسات االقتصادية يشجع الهجرة من جهة ويرسخ الحاجة المستمرة 

 وهشاشة مصادر الدخل 

عن سياق متخلف ومتراجع أساسي ومتوسع في التعليم وال سيما تعليم النساء، : موقع المؤسسة المارونية .٩
وتيرة :  وتيرتين تاريخيتينعلى نبض، وذلك حاسم انتقائيا في مفاصل سياسية كبرىوفي اإلنتاج، التطور 

 ووتيرة متسارعة خارجة  على صعيد المؤسسات المجتمعية،تحريكهادور رئيس في بطيئة تقوم الكنيسة ب
   واالجتماعيلتبدل االقتصاديعلى صعيد ا عن فعل الكنيسة

 "القرية الكونية"في المارونية أفق الكنيسة 
ح بتحقيق قفزة نوعية في تقنيا متسارعا في مجال االتصاالت والمعلومات سم اتغيرشهد العالم : في العام .١

تقسيم العمل بحيث بات من الممكن تجزئة صناعة السلعة أو الخدمة الواحدة بين البلدان والقارات، حتى 
ضمن المؤسسة الواحدة، فارتفع حجم التبادل بين الدول وتفعلت وسائل االتصال وازدادت حركة الرساميل 

. ادية واإلعالمية والفكرية في نطاقها الجغرافيوتقلصت قدرة الدول على اإلمساك بالقرارات االقتص
بشكل نقاط واكتسبت بالتالي العالقات بين األفراد والمجموعات وحلقات اإلنتاج ودوائر القرار الموزعة 

فوق رقعة العالم بأسره والمتصلة بشبكة مركبة من االتصال تقدما حاسما على الصيغ القديمة تتوزع 
م موحدين على رقعة متجانسة من األرض أو على مساحة متصلة من القائمة على تمدد سلطة ونظا

 . همايعن خارجتفصلهما حواجز وحولهما  ،المجتمع

، كما في زمن لم يعد الموارنة يعيشونبنتيجة النزوح من الريف والهجرات المتتالية، : في الخاص .٢
في توزعوا في المدينة أو تقروا اس، سواء ا وثقافيا واجتماعيااقتصادي في محيط متجانس تاريخهم القروي،

وتباعدت المسافات بين أبناء الطائفة والقرية واألسرة . المهاجر، وسواء في بيئة العمل أو في بيئة األسرة
وباتت المؤسسات . وتقلصت أسباب التقائهم حتى قاربت أن تقتصر على عدد من المناسبات الرمزية

 أو تلك من الوظائف والخدمات التي كانت الكنيسة وحدها الكنسية في تنافس مع مؤسسات عديدة توفر هذه
  . قادرة على توفيرها

برزت مخاطر  الكبرى، العام منها والخاص، تبدلت معطيات كانت تبدو دائمة، وبسبب هذه التطورات .٣
جديدة، أهمها تفكك الروابط االجتماعية وتعزز النزعات الفردية وانحسار اإلرث التاريخي إلى حيز 

تهدد ليس فقط بتفكك الجماعة المارونية بل بإضعاف قدرة الكنيسة على مخاطر الشكلية، وهي الطقوس 
لكن هذه التطورات ولدت أيضا فرصا جديدة وحولت مكامن ضعف إلى مواطن قوة، . الفعل في محيطها

 ل االنتشار إلى طاقة كبرىفصعود منطق الشبكات المركبة في مقابل منطق المساحات المتجانسة حّو
وأعطى للروابط األسرية والثقافية قدرة تأثير مضاعفة، إنما ذلك التحول يبقى رهنا بقدرة المؤسسات على 

 .األساسية لوجودهاسباب األف معه دون فقدان استيعابه والتكّي

  لبنانفي ها لمجال االقتصادي وموقعاالقيم المسيحية الدينية واألخالقية في 

  أمثولة التاريخ أو ثوابته
للناس في  ويتضح بالتالي أن .بشكل مسبق امحددليس  يتضح أن مسار التاريخ  وتبدلهاتعاقب الظروف التاريخيةأمام 

 .  وحسمهامجاالت للعمل وللخيار يتوقف مستقبلهم على كيفية ولوجهاتاريخي كل ظرف 

برسم برامج العمل في  وأ مسار التاريخ بتحديدتلقائيا كفيلة العام بشكلها الدينية والخلقية وال يصح بالتالي القول إن القيم 
على المستوى  و،تبسيطا آلليات التاريخ واالجتماع ، على المستوى النظري، ألن ذلك يعني، مجاالت الحياةمختلف

 ليس مطلوبا من الكنيسة أن تضع أو أن تتبنى برنامجا اقتصاديا واجتماعيا ،وعليه .إلغاء لحيز الحرية الشخصيةالخلقي، 
القيم العامة ليست ف. وليس مطلوبا من المسيحيين أال يختلفوا حول المسائل المطروحة في مجتمعهم. طلقامحددا وم
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أن بالتالي ال يجوز و.  كما لو كانت تتجاهل مواقع األفراد ومصالحهم،جاهزة للتطبيق بشكل وحيد في كل زمان ومكان
  .أبناءها ببرنامج اقتصادي وسياسي محددالكنيسة تلزم 

، االنسحاب من مجاالت الحياة العامة وخالفاتها، وإقامة وقاية الجماعةأو القيم بحجة تنزيه  ، بالمقابل،نه ال يصحكما وأ
يؤدي إلى ألن ذلك المختلف بين الناس ووفق الظروف، الواقع الخاص حيز ومشتركة العامة القيم حيز الفصل بين 

وال . افة أوجه الحياة العامة تخضع لمنطق الواقعية والمنفعية فقطانكفاء القيم إلى حيز طقسي بينما يتم التسليم بأن ك
يجوز بالتالي أن تنأى الكنيسة بنفسها عن المسائل االقتصادية واالجتماعية العامة المطروحة في محيطها التاريخي 

  .الخاص وأن تنكفئ إلى تكرار مواقف أخالقية مجردة وعمومية

تولى دون مضمون حياتي عام محدد، وي ،األفراد إلى الجماعةة تكريسا النتماء يتالقى الخطران، فتتحول الطقوسيقد و
برامج العمل والسياسات، فينكفئ البعد القيمي كليا وتتحول الجماعة إلى كتلة ذاتوية مرشدون مكرسو المواقع صياغة 

  .سياسية بحتة، وهذا ما يهدد الطوائف باستمرار

 ؤكدي ،االقتصادية واالجتماعيةالحرة والمسؤولة في المجاالت الخلقية بالممارسة الدينية وااللتزام بالقيم بغرض ربط و
  :المجمع

من لها بما  ،الراهنةجتماعية االتاريخية والحالة الالقيم المسيحية تتم من خالل التعامل الفاعل مع أن ممارسة  .١
  . مختلفةآفاقبما تطل عليه من  و محددةخصائص

ال تشكل بذاتها  هي نسبية وتاريخية والممارسة من ضمنهاالتي تحصل  والقانونية السياسيةالمفاهيم واألطر أن  .٢
  . وإن كان للقيم تأثير في تبلورها أو في تبدلهااقيمثوابت و

هم، وعليه فإن تضارب مصالح األفراد والمجموعات وخياراتن الواقع االقتصادي واالجتماعي محكوم بأ .٣
بين الخيارات المتاحة، بعد التعرف على مضامينها ونتائجها، الواعية ة المفاضلممارسة الفرد للقيم تقوم على 

  .مسؤوليةالتشكل المجال الحقيقي لاللتزام بالقيم ولتحمل وهذه المفاضلة 

تظهير أبعاد الخيارات إلى واقتصادية واجتماعية الراهنة من زاوية العامة  المسائل طرح إلى بالتاليتسعى هذه الورقة 
  . ربط القيم بكل منها، تاركة للمعنيين حق ومسؤولية المفاضلةإلى  و،من إمكانيات وبدائل وأثمانالمتصلة بها، 

هي  التي  يتوجب أن يخضع لها اإلطار الناظم للعالقات االقتصادية، أيا كان، و الثالثالمبدئيةوسيكون المدخل القيم 
  ين الناس واحترام كرامة اإلنسان في العملالتكافؤ بين المنطق االقتصادي والحقوق اإلنسانية، والتكافل ب

   واحترام القيم الخلقيةومتوجبات توفير الحقوق اإلنسانية االقتصادية التكافؤ بين منطق العالقات 

 الملكيةأنظمة 
سواء كانت فردية أو جماعية أو عامة، ال ، غير أن الملكية. في عصرنا الفردية الشكل القانوني الغالب الملكيةباتت 
بالتالي فإن نمط الملكية يتحدد بمدى مالءمته للشروط  و.لعالقات االقتصادية في المجتمع اظمالقاعدة التي تنو كونها تعد

والملكية ليست غاية بحد ذاتها أو حقا . المادية لإلنتاج وبمدى كفاءته في تلبية الحاجات االجتماعية من السلع والخدمات
  .غير محدود

 تتصل بتطبيق نظام الملكية وبمفاعيل هذا التطبيق ي لبنان عدة ظواهر بارزةنشهد على صعيد الملكية ف
  :االقتصادية

من الحرب والنهب، التضخم وتعديل القيم، المصادرة :  متعددة ومتنوعةتعديات على الملكية الخاصةالف .١
 ...ين جائرة، االستمالك دون تسديد التعويض، انوقخالل 

االحتالل والمصادرة، السرقة والفساد والتغريم، تخصيص : كثر وقاحة أتعديات على الملكية العامةوال .٢
  ...مة، التهرب الضريبيالمنافع العا

والمدخرات بنتيجة االختالالت االقتصادية كله مع ارتفاع منسوب المخاطر المحيطة باألموال يترافق ذلك  .٣
 ةوالمالية ومع تفشي التعديات على الموارد والمواقع والمناظر الطبيعي

 الملكية في لبنان تعتريها ظاهرة خطيرة ومتفشية قوامها التباس أشكالهحقوق وبالمحصلة، فإن ممارسة  .٤
في تدني مستوى الكفاءة االقتصادية إسهاما أكيدا  وتداخل العام بالخاص منها، وهذا الوضع يسهم الملكية
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ن تدني اإلنتاجية، ومن اختالل كما يتضح من ارتفاع مستويات الدين العام والخاص، ومعموما في البالد 
 العالقات االقتصادية الخارجية 

 آليات السوق والحقوق اإلنسانية المشروعة
وزيع تحديد أسعار السلع والموارد، ت: أثبتت آلية السوق فاعليتها على ثالثة أصعدة أساسية في الحياة االقتصادية: 

 ، تنسيق المعلومات والمؤشرات االقتصادية وتعميمهاطة المتاحة على االستخدامات واألنشكميات السلع والموارد

ولكن آليات السوق قد تفضي إلى توازنات ال تتالءم بالضرورة مع متطلبات الحقوق اإلنسانية المشروعة  .١
 مثل المأكل والمسكن والصحة فال تتأمن لمجموعات من البشر سلع وخدمات ال يجوز حرمانهم منها

اضح أن المدى الذي تشمله الحقوق اإلنسانية المشروعة يختلف بين بلد وآخر ومن الو... والتعليم األساسي
على أنه مجال أساسي  ، كما ونوعا،كما يختلف بين زمان وآخر، ويتوجب النظر إلى توسيع هذا المدى

 )التسرب من التعليم، عدم التغطية الصحية، تهميش المسنين والمعوقين (.للترقي

علما أن تعميم هذا المنطق السلعي ء، شراالبيع وتحليل الل إال من خالل كما أن آليات السوق ال تعم .٢
فإن : ةإلى سلعكل شيء حول إن ييتعارض مع مجموعة من االعتبارات اإلنسانية والخلقية التي تحرم 

األعضاء وتجارة عمل األطفال، و) تحريم العبودية ( اإلنسانكان العالم بأسره يقر بذلك فيما خص حرية
أقله في المبدأ، يبقى النقاش دائرا وغير محسوم حول أن تعتبر سلعا أو ال بعض حقوق الملكية ، البشرية

ذه ونحن في لبنان نبدو قليلي االهتمام به( والمعرفة والجينات الطبيعية واالكتشافات الطبية الثقافةالمتصلة ب
  ) النعدام إنتاجها وليس لسبب آخرالمسائل 

  جتماعيةل الناس في الحياة االتكاف
أولوية منطق التكافل بين البشر على منطق الربح والتمتع من خالل آليات اإلنتاج والسوق، ويمكن التعرف إلى ثالثة 

  مجاالت يترجم فيها مبدأ التكافل وهي 

  السلع العمومية
وية التي ال يمكن يترجم التكافل االجتماعي أوال بضرورة قيام المجتمع ككل بتوفير عدد كبير من السلع والخدمات الحي

غير قابلة لإلنتاج وللتمتع بشكل " سلع عمومية"توفيرها من خالل آليات الملكية الخاصة والسوق ألنها، بطبيعتها، 
، بطابعها "السلع العمومية" تشكل هذه و...والبنى التحتية الرئيسة  السليمةوهي تشمل األمن والعدل والبيئة. حصري

 علما أن توفيرها بالسعة والكمية ة ما يتم اإلشارة إليه اصطالحا بالمصلحة العامةالضروري وغير االختياري، قاعد
غير قابلة للتخصيص هو في أساس قيام الدولة وتحديد حجمها والنوعية الالزمة مع ما يترتب على ذلك من تكاليف 

على المستوى االقتصادي لبنان في الدائر وعليه فإن المجمع يرى أن النقاش المشروع . ودورها في االقتصاد والمجتمع
وما إليها من موضوعات يجب أن حول حجم القطاع العام ونوعية الخدمات العامة وفاعلية أجهزة الدولة وأنظمتها 

. يخضع لمنطق التكافل االجتماعي المشار إليه، حيث أن حق الدولة في الجباية يتصل مباشرة بما توفر من خدمات عامة
 . الغرض الرئيس تتضمن حكما إعادة توزيع للثروة والدخلعلما أن كل جباية لهذا

  إعادة التوزيع
 بحيث تقتطع من دخل فئات معينة تقوم الدولة أيضا، بمعزل عن توفيرها للخدمات العامة، بعمليات إعادة توزيع متعمدة

 إما مباشرة ،فئات أخرىلزيادة دخل مؤجلة بشكل تراكم الدين العام، وذلك بصيغ مباشرة بشكل ضرائب وإما بصيغ إما 
. إن أداء الدولة لهذه الوظيفة يطرح حكما مسألتي مشروعيتها وفاعليتها. ها حياتوإما من خالل تحمل جزء من تكاليف

إن إعادة التوزيع هي الشكل األوضح لاللتزام بمبدأ التكافل ويترتب بالتالي على كل مواطن التزاما منه بالقيم الخلقية أن 
ومن مسلتزمات هذا الحرص بالتالي . أن يتحمل االقتطاع المقتدرون وأن يفيد منه المحتاجون على حرصيتأكد وأن ي

توافر وسائل المعرفة عن واقع توزع األعباء والفوائد من خالل النظام الضريبي وآليات اإلنفاق وعمليات اإلعفاء وما 
دية منفصلة عن مبدأ التكافل، فيجدر التأكد من وأما عندما يتم ربط عمليات إعادة التوزيع بمسوغات اقتصا. إليها

محدودية هذه العمليات ومن فاعليتها وحسن إدارتها ألنها تنطوي في الغالب على خسائر يتحملها من ال يفترض فيه 
 .فيد منها من يفترض وتكون اإلفادة أقل من الخسائرت بينما ال يستحملها

عقود الثالثة الماضية بعمليات إعادة توزيع متنوعة وكثيفة ولقد تميز تاريخ لبنان الحديث على امتداد ال .١
وأما .  النهب المباشر والمنظم أو موجات التضخم المتالحقةيوقد تمت خالل فترة الحرب بشكل. وواسعة

 . الدين العامتراكم بعد الحرب، فكان الشكل السائد تزاوج الجباية و
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 فازداد تفاوت المداخيل والثروة ،مة للتكافل االجتماعيوفي كال المرحلتين لم تتم عمليات التوزيع ال خد .٢
 وال تحقيقا ألغراض اقتصادية محددة حسنت من مستوى معيشة الناس أو خلقت فرص عمل ،باطراد

 . إضافية للجم الهجرة التي لم تقل وتيرتها بعد الحرب عما كانت عليه خاللها

تبلغ نسبة (ادة مستويات االستهالك العام والخاص وكانت النتيجة األبرز لعمليات إعادة التوزيع هذه زي .٣
، وهي نسبة غير ١٩٩٧من الناتج المحلي حسب الحسابات الوطنية لعام % ١٣٠االستخدامات المحلية 

 .مما أضعف مقومات نمو االقتصاد الداخلي وزاد من انكشافه تجاه الخارج) مألوفة

 المؤسسات التضامنية
وعمليات إعادة التوزيع تنشئ المجتمعات مؤسسات تضامنية بين أفرادها بحيث يتم إلى جانب توفير السلع العمومية 

وكانت األسرة والقرية توفران اإلطارين التقليديين . مجموع األفرادأحدهم على التي تطال الطارئة األحداث توزيع أعباء 
 يتم من خالل مؤسسات كبرى أبرزها في وأما اليوم فإن التكافل التضامني. لهذا التكافل التضامني وإن بطاقات محدودة

المعلمين، األطباء، المحامين، القضاة (لبنان الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والصناديق المهنية والقطاعية األخرى 
ومن الواضح أن وضع مجمل مؤسسات هذا التكافل . ومؤسسة ضمان الودائع وصناديق التعاضد وشركات التأمين...) 

 : ني من ثغرات وعيوب ومكامن ضعف عديدةالتضامني تعا

 التغطية ناقصة إن بالنسبة لفئات المتضامنين أو لفئات المخاطر .١

الوضعية المالية لمختلف هذه المؤسسات، بين مطلوباتها وموجوداتها، تتصف باختالالت خطيرة تعرض  .٢
 استمراريتها  

 فاع التكاليف وفقدان الشفافيةتتصف إدارات معظم هذه المؤسسات بتدني الكفاءة والخلقية وارت .٣

والموقف تجاه هذا الواقع ال يجب أن يكون بالدعوة إلى التضحية بهذه المؤسسات وال سيما األوسع تغطية  .٤
بينها وإلى استبدالها بترتيبات جزئية أو موازية وإنما باإلصرار على إصالحها جذريا على صعد التغطية 

  .والصالبة وحسن اإلدارة

  اإلنسان في العملرامة العمل وككرامة 
ليس العمل مجرد مجال ثانوي أو طارئ تفرضه ضرورات مادية على اإلنسان بحيث يكون له كيان شخصي واجتماعي 

على العكس من ذلك، فإن انخراط الفرد في العمل يشكل قاعدة تبلور كيانه . سابق النخراطه في العمل أو مستقل عنه
وتختلف درجة اإلمساك بالواقع االقتصادي االجتماعي ودرجة التأثير فيه .  العامةاالجتماعي وأساس مشاركته في الحياة

هل العمل مكون من مكونات الذات الفردية والجماعية، يتوقف : بحسب اختالف موقف الناس من عالقة ذواتهم بالعمل
في وعي الفرد لذاته تحديد المصالح والطموحات والمساعي أو هو أمر عرضي وطارئ ال يؤثر  على الموقع ضمنه 

وال بالتالي في أشكال تحركه في المجتمع؟ فبقدر ما يكون للعمل من قيمة ينتقل الفرد من مرجعية العائلة والعشيرة 
 تتناسب  التيإلى مرجعية المصالح والحقوقالتي ما زالت تكرسها المؤسسات السياسية واالجتماعية في لبنان والطائفة 

 مما يؤسس لالنتقال إلى الحداثة ليس فقط على صعيد السلع واألدوات بل على قتصادي المعاشمع الواقع االجتماعي واال
  .صعيد الوعي والتأطير المؤسسي واالجتماعي أسوة بما حصل في المجتمعات المتقدمة

 مؤسسات عالقات العاملين داخل ال
واطنين وال في ميدان عالقات  موضع تقدير ال في نظر المعامةالمؤسسات في ال ودولةلم يعد العمل في ال .١

متدنية ومعايير خلقية وسلوكية سلبية تعكس ) أجور وتجهيزات وتدريب(العمل لوقوعه بين شروط مادية 
 ظواهر الرشوة واالستزالم والمحسوبية 

 وينجم عن ذلك في الغالب تراجع عائليالفردية أو ذات الطابع الؤسسات في القطاع الخاص، تغلب الم .٢
. أصحابها فتتراجع معها إمكانات المساءلةحقوق افية فيما خص تداخل حقوق المؤسسات ومستويات الشف

وينجم عن ضعف المؤسسات ووهن بنيتها أنها تتكل على عمالة غير مستقرة ومتدنية الخبرة والتدريب 
ويؤدي هذا الوضع إلى ارتفاع وتائر الهجرة وإلى ضعف شعور العاملين . ترضى بشروط عمل سيئة

 .تماء والكرامةباالن

إن الكنيسة، انطالقا من حرصها على قيمة العمل وكرامة العاملين، معنية بتحسين شروط العمل وبتدعيم  .٣
 .البنى المؤسسية سواء في القطاع العام أو الخاص
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  العامةالمؤسساتتعامل المواطنين مع 
وأهلية علل فاضحة تتراوح بين تعتري صيغ تعامل المواطنين مع مختلف مؤسسات المجتمع، من خاصة وعامة : 

والتعسف أو اإلهمال لدى مؤسسات يفترض أن تحل ) نقابات(تزوير اإلرادة لدى مؤسسات يفترض أن تكون تمثيلية 
مؤسسات (واإلهمال أو االستهتار من قبل مؤسسات يفترض أن توفر الخدمات األساسية ) المحاكم واإلدارات(العدل 

 التكليف والجباية إلى االنتظام والعدالة والمساواة واالستهتار بمعايير وشروط الجودة وافتقار عمليات) عامة وإدارات
 .والنوعية لدى الكثيرين من موردي ومسوقي السلع والخدمات

 في العمل محاربة أشكال التمييز
يز بل بتطبيق يقف التمإحقاقا لمبدأ المساواة بين العاملين ورفعا لمستويات اإلنتاج وإنما ليس فقط بتكرار المطالبة بو

 :قابلة للتحققإجراءات تجعل هذه المطالبة 

مع ضرورة توفير المقومات التي تسمح للمرأة بالعمل وال سيما على صعيد مالءمة .على أساس الجنس، .١
 دوامات المدارس وتوفير دور الحضانة وتساوي عطل األمومة 

ة إلقامة وعمل غير اللبنانيين، يتوجب منع على أساس الجنسية، ومن ضمن سياسات محددة تنتهجها الدول .٢
أي تمييز ورفع أي قيد على حرية عمل كل من يحق له العمل في البالد تالفيا ألوضاع من اإلجحاف قد 

 تصل أحيانا إلى ما يالمس العبودية

 على أساس اإلعاقة، يتوجب على الدولة ومؤسسات المجتمع وضع سياسات وآليات تطبيقية في مجاالت  .٣
وال بد أن تترافق هذه . تحفيز ولتوفير فرص العمل للمعوقين تجسيدا لحقهم األساسيالهيز والتدريب والتج

 .نظام للحوافز وتقاسم التكاليف المرتبطة بهاالسياسات مع 

الوظائف العامة على الطوائف عنصرا مساعدا لظواهر االستزالم  يشكل توزيع ،طائفةعلى أساس ال .٤
ة كما أنه يقلل من فرص التوصل إلى اختيار الموظف األمثل لملء وظيفة معينة والرشوة وانعدام المحاسب

وتخطيا لهذا الواقع المشكو منه، يتوجب صياغة معايير وضعية . ويحد من آفاق الطموح المهني للعاملين
 للتوظيف وااللتزام بها وإعادة االعتبار للمساءلة والمحاسبة 

 مفهوم المجال الوطني للعمل 
سائر العوامل  التفاعل معضمن ال يؤتي مفاعيله إال من غم من الطابع الكوني للقيم فإن استلهامها في الممارسة على الر

 كونه ،، أي، في المجتمعات الحديثة، ضمن النطاق الوطني وفي نطاق فعل هذه العواملهذه الممارسةالتي تؤثر في 
موحدة تتحكم أنظمة اقتصادية وقانونية التي تنتج عنها ماعية والقوى السياسية واالجتشكل المساحة التي تتفاعل فيها ي

خارج يجب توضيح ومن هنا فإن النطاق الوطني يرسم حدا بين داخل يستحوذ على االهتمام األول و. بالممارسات كلها
 :وتتسم الحالة اللبنانية على هذه األصعدة بخصوصيات بارزة تطرح إشكالية معقدة. عالقات الداخل به

اللبنانيون ما ف :التمثيلي للبالد- والجسم السياسياالقتصادي- عدم توافق الفت بين الجسم االجتماعيثمة .١
 بينما لم يبق مقيما في األمكنة ذاتها سوى ١٩٣٢هم عند إحصاء سنة ود يقترعون حيث كان يقيم جدوازال

حدودة جدا من سكانها عدد محدود منهم، وبنتيجة ذلك يأتي تمثيل المدن والضواحي مقتصرا على فئة م
النازحين عنها، وهذا كله يبعد اللبناني في وأحفاد بينما يغرق تمثيل المقيمين في القرى تحت دفق أبناء 

 . حياته العامة عن واقع معيشته ويشده إلى عصبيات عائلية وطائفية بائدة

ة على كل المناطق بتكرارها يؤدي المفهوم المبسط لإلنماء المتوازن إلى توزيع المنشآت والتجهيزات العام .٢
إنما ينتج عن ذلك أيضا تقلص . في كل منطقة وينجم عن ذلك تراجع في فاعليتها وفي نوعية خدماتها

 فيتراجع الترابط الداخلي الوظيفي الذي يؤسس حاجة المقيمين في منطقة معينة الرتياد المناطق األخرى
وز المرئية والمسموعة التي ترسم حدودا بين األحياء ويزيد األمر حدة تكاثر الرم. لوحدة المجال الوطني

 .والمناطق

تولد خصائص المحيط القريب للبنان عوامل جذب شديدة للبنانيين إلى خارج بالدهم ولعوامل جذب شديدة  .٣
وتشكل مسألة الهجرة بالتالي محورا أساسيا للفكر السياسي واالجتماعي في . أيضا لغير اللبنانيين إلى لبنان

 .صريحة ومتماسكة دون أن تواجه بمواقف ومعالجات لبنان
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مرجعا للعمل العام وإلى إزالة الفواصل تكريس المجال الوطني على أساس هذا الواقع بخصائصه، يدعو المجمع إلى 
 وإلى إرساء التعامل مع الخارج انطالقا من صورة والحواجز المادية والرمزية والمؤسسية التي تجزئه وتعطل فاعليته

 .حدة وجامعة لمصالح المواطنينمو

  الحاجة الالزمة إلى إطار سياسي اجتماعي لتكريس هذه القيم حياتيا
 :وذلك لعدة أسبابالحاجة الالزمة إلى إطار سياسي اجتماعي لتكريس هذه القيم حياتيا جلية بنتيجة كل ما سبق تتضح 

  طبيعة العالقات االقتصادية، أداء وضبطا
يث المركب يترك من مجال للمجموعات المكتفية ذاتيا كما بقي األمر حتى الماضي  االقتصاد الحدلم يعد .١

القريب حيث كانت الدولة، لتغطية إنفاقها، تقتطع جزءا من إنتاج مجموعات زراعية شبه مكتفية يقتصر 
 التي ال تشكل سوى جزء صغير من إنتاجها ومن البسيطةوالسلع تبادلها مع الخارج على بعض المعدات 

الثمن ن وأما اليوم وقد أصبحت كل سلعة تتضمن مدخالت واردة من عدة بلدان، فإ .اجاتها معاح
لو  جدا حتى ثقيل عن عمل آليات السوق هاانعزالذي تتكبده مجموعة ما بسبب الاالقتصادي والسياسي 

ال توجد سلع وعلى هذا األساس، وكما أنه . على غرار االتحاد السوفياتيى  كبرةدولهذه المجموعة كانت 
مارونية أو أسعار مارونية أو نقد ماروني، فال معنى بالتالي في يومنا هذا القتصاد ماروني، إال ربما في 

 . هموم مارونية تجاه االقتصاد المحلي والدوليوالمطلوب التعامل معأطار مجموعات رهبانية، 

في وتتصل أصال صاد السوق محدودة في اقتالقوانين االقتصادية وحيث أن الوسائل المتاحة لتكييف عمل  .٢
 والتحكم ،سلطة سيادية على أصعدة المالية العامة، والسياسة النقديةما لم تزل الدول تمتلك من  بمجملها

قوانين ناظمة للعالقات بين األفراد ما تضعه من ب و،هابحركية األشخاص والبضائع عند حدود
  في نطاقها، ...)ملكية، عمل، تجارة(والمؤسسات 

 طبيعة العالقات االجتماعية، تأثرا وتأثيرا
ال يتحقق التفاعل بين الناس بشكل مطلق أو وفقا لخصائص مطلقة للجنس البشري، بل هو يتم حكما من  .١

وتتكون المفاهيم التي تتحكم بتفكير الفرد وبسلوكه الشخصي من ضمن هذه . خالل مؤسسات مجتمعية
وعليه فإن القيم الدينية . ت والممنوعات والمرجعيات وما إليهاالمؤسسات المجتمعية ومنها اللغة والعادا

 .والخلقية ال يمكن عزلها عن الواقع االجتماعي

والعمل العام أو السياسي هو الشكل الرئيس الذي تعبر من خالله المجتمعات عن حاجاتها وآرائها  .٢
 . وخالفاتها

  عامة "واقعية" وممارسة "خاصة"سة أخالقية لعدم الفصل بين ممارفي الدين المسيحي الضرورة المبدئية 
أداها، ما  أنه، إذا حتىليست المسيحية مجموعة من الطقوس يؤمن الفرد خالصه بمجرد التزامه بتأديتها  .١

واقعية القائمة في ما يتالءم مع مصالحه واألنظمة اليصبح مشروعا له أن يتصرف في حياته العامة وفق 
 . بيئته ومجتمعه

 االنتباه إلى التمييز بين هذه القيم درقرار بترابط القيم الدينية والخلقية بالواقع االجتماعي يجفي مقابل اإل .٢
فيكافئ ويقدر من  ،مجتمعكل التي يفرزها السلوكية واألعراف والنظم  والقيم ، من جهة،الدينية والخلقية

 "قيمي"تمييز بين موقف  أو بشكل أصح، يجب ال.، من جهة أخرىيتّبعها ويعاقب ويرذل من يحيد عنها
 فيعمل عقله وضميره في نقدها ويستلهم ،االجتماعية من حولهوأخالقي يعتمده الشخص من أمور الحياة 

قوامه االنسجام مع النظم " عمالني"موقف و، من جهة،  حيالهاالقيم التي يؤمن بها الختيار سلوكه
 تفصل  على األرض، بهذا المعنى، مجتمع مسيحيوال يوجد. االجتماعية السائدة والتسليم بها مرجعا نهائيا

 .مسيحيين وباقي البشر، بل هناك موقف مسيحي ضمن المجتمعحدوده بين ال

  الوطن الدولة موقع القيم العامة في دفع الجماعة المارونية لبناء 

   . عمال أساسيايصبح عمل الكنيسة على دفع أبنائها لالنخراط في عملية بناء الدولة والوطنانطالقا مما سبق، 
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فالكنيسة المارونية في لبنان تحمل، بصفتها كنيسة، قيم الدين المسيحي العامة، وهي، بصفتها مارونية، تحمل قيم 
وطموحات الجماعة التي تتكون منها الطائفة المارونية، وهي بحكم ارتباطها بلبنان، تحمل أيضا قيمه بوصفه وطنا 

  . ودولة

والمطلوب بالتالي، عند التعامل مع . ، ولكنها غير منفصلةتطابقة بالضرورة أو بشكل تلقائيمهذه األبعاد الثالثة ليست 
 في غالب دم إغفال البعدين اآلخرين ألنهما،، االنتباه إلى ع هذه األبعادالمسائل الحياتية التي قد تبدو متصلة ببعد من

  .األحيان، كفيالن بتحديد وجهة التعامل مع هذه المسألة

  والمراجعالتجارب 
نشأت الكنيسة كاثوليكية، أي كونية، وكان ارتباطها باألمبراطورية الرومانية وثيقا إذ أن األمبراطورية كانت، هي أيضا، 

ولما نشأت الدول بدءا من العصور الوسطى، ترافق ذلك في الغالب مع نزاعات بين . تنظر إلى ذاتها على أنها كونية
، وانتهى األمر إلى قيام كنائس الكنيسة الجامعة من جهة أخرىاألمبراطورية وهة وهذه الدول وكنيستها المحلية من ج

 إنما  متفاوتة المدى تجاه مركز الكنيسة العالميةذات استقالليةكنائس و) ال سيما في أوروبا الشرقية وإنكلترا(هنا وطنية 
  .شديدة االرتباط بكيان الدولة

وبقيت طوال تاريخها بعيدة عن سلطة الدول التي تعاقبت على حكم را مختلفا، في المقابل، عرفت الكنيسة المارونية مسا
من الخصائص التاريخية للكنيسة لذا كان . البالد التي عاش فيها أبناؤها، حتى تبلور مشروع الدولة اللبنانية حديثا

ا التحديات الرئيسة وإمكانيات المارونية في لبنان أن عالقتها بالجماعة أقدم وأعمق جذورا من عالقتها بالدولة بينم
هذا باإلضافة إلى أن التزام المواطنين . مواجهتها في عالم اليوم تتصل أكثر بحيز الدولة من اتصالها بحيز الطائفة

 بل أصبح ، كما كان األمر ضمن السلطنة، ضمن دولة ال تفتح لهم أبوابهاتهمياحموسيلة لبعصبيتهم الطائفية لم يعد 
  .هم الوطنيةيضعف بنيان دولت

 وبشكل أعم .والكنيسة المارونية ال تختلف جذريا من هذا القبيل عن معظم الطوائف األخرى والمؤسسات المؤطرة لها
  .فإن التاريخ الحديث يثبت أن تكريس موقع الدولة هو المدخل إلى إرساء االنتماء للوطن

رورية كي ال ينحرف السلوك، ليس فقط عن مرجعية ضبين قيم الجماعة وقيم الدولة فإن إقامة التوازن السبب، لهذا 
  .القيم المسيحية العامة، بل عن حظوظ تأمين مصالح الطائفة وأبنائها

  موقع المسائل االقتصادية واالجتماعية في لبنان من القيم ومن بناء الدولة
ال .  فيهاوتستنفر العصبيات الطائفية تهدد بنيانهاتواجه الدولة في لبنان عددا من المسائل االقتصادية واالجتماعية التي 

ن إعادة طرحها من زاوية عقالنية وقيمية أمر ضروري وهو كفيل بنقل االصطفاف لكمجال للتغاضي عن هذه المسائل، 
 هذه وأهم. الطائفي إلى منطق تالقي وتصادم المصالح المادية والمناهج الفكرية وحولها من منطق التداول األيديولوجي

  :المسائل

   سألة اإلنتاج والغنىم
 يعني توظيف الموارد المتاحة في البلد، من عمالة اإلنتاج والغنى فاإلنتاجيختلط على كثيرين في لبنان مفهوما 

. ورساميل، لخلق أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات إما الستهالكها واستثمارها أو لتبادلها بشكل متكافئ مع الخارج
وأما إذا توافر لمجتمع ما أو لبعض أعضائها . ق الدخل إال من خالل تقاسم اإلنتاج الداخليمن ضمن هذا المنطق ال يتحق

هذه الثروة قابل لالستمرار أو للتجدد، عندها يستغنون عن دفق ثروة غير ناجمة عن اإلنتاج الداخلي وإذا اعتبروا أن 
بقيت نسبة االستثمار في لبنان (تشييد واإلنشاءات  يتم استثمارها إال في مجال الاإلنتاج وال تتحول ثروتهم إلى رساميل

بعد الحرب متدنية جدا عما شهدته البلدان المماثلة، وحتى ما استثمر ذهب في غالبيته العظمى إلى تشييد األبنية بدل 
 تتولد حاجة  وال،)التجهيز بالمعدات وباآلالت وإقامة مؤسسة منتجة للسلع والخدمات القابلة للتداول في األسواق العالمية

 إما مباشرة من خالل والتوزيع يتم. مقابلة إلى استخدام العاملين إال في مجال ضيق متصل بحلقات االستهالك والتوزيع
اإلنفاق االستعراضي أو الجمعيات وإما بشكل غير مباشر وأكثر اتساعا وانتظاما من خالل عمل أجهزة الدولة والنظام 

تلفته مفارقة قوامها توافر كم هائل من األموال ومن الخبرات البشرية ولكن دون  اللبناني إن الناظر إلى االقتصاد. المالي
على العكس من ذلك نشهد استهالكا للثروات وهجرة . أن تترجم في مستويات مقابلة من اإلنتاج والعمالة والنمو

 .للكفاءات
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   ه بمحيط"االنتفاعية"مسألة عالقة لبنان 
ظواهر تحصل  .وظائف أسوة بالشركاتبحاجة للبلدان ا كأنما ،" االقتصاديةوظيفة لبنان"بتعبير  عادةهي التي يشار إليها 

وال سيما إذا كان اقتصاد  ،نتاج بالغنى عادة في البلدان التي تشهد طفرة مالية ناجمة عن اكتشاف مواد أوليةاستبدال اإل
 إلى الدول النفطية هجرة اللبنانيينظاهرة تعود أساسا إلى إن هذه الوأما في لبنان ف. هذه البلدان محدود الحجم والتنوع

جنوه من أموال إلى المصارف اللبنانية، إضافة إلى االهتمام الذي يبديه المتمولون من أبناء هذه الدول وتحويلهم ما 
ظاهر مريحا ألنه يوفر تدفق كم كبير من األموال يسارع الفي يبدو هذا الوضع . لتملك شقق وأراض في لبنان

وتبين األرقام المتوافرة عن المحاسبة  .لهابزيادة إنفاقهم من خالل استخدامهم اللبنانيون، دولة وأفرادا، لإلفادة منها 
ويكاد . تسعيناتمن الناتج المحلي خالل عقد ال% ١٣٠بلغت ) استهالك واستثمارمن (الوطنية أن االستخدامات الداخلية 

رتب على  ي هذا التدفقلكن. العجز تجاه الخارج يساوي ارتفاع الودائع والتسليفات الداخلية لدى المصارف، سنة بعد سنة
ألصول للديون وبيع للهجرة وتراكم من استمرار لينجم عنه ما تقلص قاعدة اإلنتاج وخطيرة محورها لبنان نتائج سلبية 

ذلك  .، سواء كانت اقتصادية أو سياسيةقدرة على مواجهة الخضات الخارجيةوفقدان الرية  والتعرض ألزمات دوالمحلية
السلع وبالتالي رفع أسعار زيادة االستيراد وإلى أن تدفق األموال من الخارج واستخدامها لتمويل االستهالك يؤدي إلى 

ال يعود ممكنا مع . ن ترتفع إنتاجيتها بقدر مقابلالمدخالت الداخلية تجاه مثيالتها في الخارج دون أكلفة المعيشة وأسعار 
ذلك تصدير القدر الكافي من السلع والخدمات وال يعود مجديا العمل واالستثمار في األنشطة التي يمكن أن تنافس 

فتتركز . منتجاتها سلع مستوردة أو في المهن التي ينافسها عمال يبقون أسرهم في بالدهم حيث كلفة المعيشة متدنية
ألنشطة للبنانيين في حقول التجارة والخدمات الشخصية والبناء وما إليها ويتخصص اللبنانيون في المهن المتصلة بهذه ا

  . األنشطة بأعداد تفوق حجم الطلب الداخلي فيتجهون إلى الهجرة أفواجا

من جهة ولكنه يبدو مدمرا من " انتفاعيا"إن هذا الشكل من العالقة مع محيط يزخر باألموال وبالطاقات البشرية يبدو إذا 
ليس من السهل على أي مجتمع يواجه وضعا كهذا أن يحدد موقفا واعيا وواضحا منه، هذا إذا أدرك نتائج . جهة أخرى

هل . فكيف باألحرى في بلد مثل لبنان حيث الدولة ضعيفة والمجتمع مفكك. الوضع المحيط والموقف منه بوجهيها معاً
ع عن قدر من االستهالك المتاح لفترة من الزمن مراهنا على زيادة االستثمار وعلى رفع المجتمع يفضل أن يمتن

اإلنتاجية لتتوسع تدريجا قدرة اقتصاده االستيعابية لمزيد من الرساميل ومن العمالة؟ وهل هذا الخيار ممكن علما أنه 
ات أعلى من الدخل الفعلي وإحجاما من الفنيين يعني إحجاما من المواطنين األكفاء عن الهجرة إلى بلدان توفر لهم مستوي

والتقنيين عن التحول من مهنهم إلى أعمال الوساطة والتسويق لصالح بعض األثرياء وإحجاما من الفئات االجتماعية 
ومن السياسيين عن الركون إلى توزيع العطاءات الممولة بالمزيد من الدين وتمويل الدين متاح وإحجاما من أصحاب 

ات واألصول المختلفة عن بيعها لشارين من البلدان الثرية المحيطة بأثمان مغرية وغايتهم اقتناؤها جزءا من العقار
ثروتهم دون توليد إنتاج واستخدام عمالة وإحجاما من المصارف عن جني األرباح السهلة من تمويل الدين العام 

 واثق من شعبممكن دون دولة يثق الشعب بها ودون ؟ هل كل ذلك ...واالنكباب على تمويل المشاريع واالستثمارات
  ؟ ودون عقد اجتماعي متوازن وراسخ مستقبله

هذا هو التحدي الكبير أمام لبنان، كان مطروحا عند الخروج من الحرب وهو يبقى مطروحا ما دامت المعطيات العامة 
ات وترسخت المصالح وتراكمت الديون لكن التحدي يزداد صعوبة كلما ترسخت العاد. المحيطة به باقية على حالها

 .ووهنت الهمم

  مسألة التفاوت االجتماعي والمناطقي
في لبنان يتميز والمناطقي لكن التفاوت االجتماعي .  سنتهاألصح أنهليس التفاوت علة طارئة على اقتصاد السوق بل 

 :بعدة خصائص

نتاج بل إلى موقعهم من تدفق األموال اختالف مواقع األفراد من اإليعود جزء أساسي من التفاوت ال إلى  .١
 . من الخارج وإلى موقعهم من الدولة وآليات االنتفاع منها

تركزه على الخدمات المتصلة بحلقات االستهالك النهائية إلى الداخلي واالقتصاد ترابط يؤدي ضعف  .٢
وهذا ما . ى المجاليتقليص المفاعيل االقتصادية الناجمة عن اإلنفاق على المستوى القطاعي وعلى المستو

 .التلقائية العائدة لتوسع السوق وتوحدها ولتواتر الطلب على المدخالت الوسيطةآليات التصحيح يعطل 

يتميز التفاوت ببعد جغرافي ومناطقي ملحوظ على الرغم من صغر مساحة لبنان التي ال تزيد عن مدى  .٣
المرتفعة والثروات الكبيرة في مناطق إلى تمركز أصحاب المداخيل وذلك يعود . استقطاب مدينة كبرى

محصورة تتميز بارتفاع أسعارها العقارية إلى حد يحول دون قدوم معظم المواطنين إليها إضافة وأحياء 
 هذه الفئات من يكون مالكا أو من يعمل ويستفيد بالتالي من إنفاق. إلى اعتماد شركات خاصة لحراستها
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غير معنية إن بسبب عدم ارتيادها من ينما تبقى المناطق األخرى في هكذا مناطق أو في جوارها القريب ب
 .جهاتنتقبل األثرياء أو بسبب عدم تولد طلب على سلع 

فإذا كانت الهجرة الخارجة تشكل آلية تنفيس لظواهر البطالة ال : تلعب الهجرة دورا على صعيد التفاوت .٤
هي تعزز للفئات األكثر فقرا في المجتمع، ويجب إغفال أن الهجرة الوافدة للعمالة تشكل منافسة حادة 

  .الهجرة الخارجةبالتالي 

 في االقتصاد، فهي التي تتولى احتالل موقع حاسمال عجب أمام هذا الوضع المركب أن تدفع الدولة إلى  .٥
جزءا رئيسا من إعادة التوزيع وهي التي توفر نسبة كبيرة من مداخيل السكان القاطنين خارج مناطق 

الرئيسة سواء من خالل التوظيف أو دعم المنتجات أو توفير المنافع أو تركيز االستثمارات أو اإلنفاق 
 .غض الطرف عن تحصيل المتوجبات

 مسألة الحرمان واالمتيازات
ة عن التفاوت ويذهب البعض إلى التوهم واإليهام بأن  يبدو للناس أن الدولة هي المسؤولبسبب ما تقدم، .١

وعليه . أدت إلى تركز األنشطة أو إلى تركز الثروات هنا أو هناك ووضعتثمة مخططات محكمة 
 االستغالل،  عن معنىتتمحور النقاشات حول مفهوم الحرمان ومعناه مختلف عن معنى التفاوت أو حتى

وينجم . ذلك أن الحرمان يفترض أن ثمة طرفا، هو الدولة، يوزع الغنى فيزيد من حصة هذا ويحرم ذاك
أن العالقات االقتصادية بما تتضمن من حدة في المنافسة وفقدان العدالة ونقص في عن هذا التصوير 

الفاعلية وإنما بما تنطوي عليه من معاني اإلنتاج تفقد موقعها الطبيعي في الخطاب العام ليحل محلها 
  لمغانم، كونها الشكل األكثر حضورا للتمثيل السياسي،خطاب سياسي بحت قائم على تنازع الطوائف

 . الدولة فال تزيد حصة إال بنقصان أخرى

ويغيب في المقابل البعد االقتصادي بأوجهه المتعددة وال سيما أن العمل التوزيعي للدولة يولد مشاكل هائلة  .٢
سواء لناحية تراكم الدين وزيادة الضرائب أو ترهل المؤسسات العامة وتراجع نوعية خدماتها وتفشي 

 .ظواهر الفساد

بحيث ال يعود من السهل التعرف إلى معالم التطور االجتماعي واالجتماعي د التاريخي كما يغيب البع .٣
والديمغرافي على الرغم من حدته، وتغيب أيضا أوجه التشابه الشديدة التي تطبع مسار التطور بين 

. حل محل ذلك كله صورة جامدة ومسطحة قائمة على جوالت متالحقة من التناحرتالمناطق والطوائف ل
 . يذهب البعض إلى صياغة تاريخ توهمي قائم على منطق االمتيازات والحرمان الطائفيينو

  االسترضاءميلها إلى وضعف شرعية السلطة مسألة 
في فتتحول أو سالحا،  ال عجب أن تفقد الدولة من مناعتها ومن حصانتها بنتيجة اعتبارها خصما أو غريما أو رهينة 

ويؤدي تخلخل شرعية الدولة إلى إحجام مسؤوليها عن مواجهة التحديات .  المصادماتإلى ساحة للمساومات أوالواقع 
وقيادة اإلصالحات ويعزز ميلهم إلى استرضاء أكثر الجماعات تأثيرا بتخصيصهم بمنافع إضافية يستفيد منها أيضا من 

 .يصور نفسه على أنه صاحب الفضل في انتزاعها من الدولة التي يعمل ضمنها

  قع الدولة وشكلهامسألة مو
 ،قتصاد ومن المجتمع على عدة أصعدةترجم الموقع المرتبك للدولة من االُي

األطر االقتصادية ومن جهة االقتراع السياسية للتمثيل وطر ظاهر بين األاختالف في لبنان بالسلطة تتسم  .١
ي الخطاب العام وكأنما ف" التعايش"ويستخدم تعبير . من جهة أخرى ،لتكليف والعمل واإلقامةواالجتماعية ل

 .الواقع االقتصادي واالجتماعيجامدة ومطلقة ال تتأثر بكتل سياسية الواقع المعاش قائم على تقابل 

قطبين متمحورة حول الفعلية بسبب انكشافها تجاه الخارج وضعف لحمتها في الداخل، تبدو السلطة  .٢
ينهما السياسية واالقتصاد، وتكتسب ، فتضيع بأمنيقطب مالي وقطب : متحكمين بأدائها واستمرارها

 ظواهر الفساد واالستزالم دورا وظيفيا 

تقوم في مقابل وضع السلطة المرتبك والملتبس ردات فعل معادية لكيان الدولة، فينادي البعض بتقليص  .٣
حجمها وينادي آخرون باالستغناء عن مؤسساتها واستبدالها منهجيا بأدوات خاصة ويذهب آخرون أيضا 

لدعوة إلحالل نظام من الالمركزية الموسعة المفصلة غالبا على أسس فئوية، لكن أيا من هذه إلى ا
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الطروحات ال يأخذ في االعتبار الوظائف الضرورية للدولة وال يربط مطالبته بتصور مسؤول لكيفية 
 .إدارة شؤون الناس الحياتية بأوجهها كافة

 مسألة الهجرة
وجدان اللبنانيين ألنها عادت، خالل العقود األخيرة، تستنزف نسبة مرتفعة جدا من حيزا أساسيا في اليوم وهي تحتل 

األجيال الشابة خروجا بينما يتكاثر عدد غير اللبنانيين الذين يفدون إلى لبنان للعمل حتى باتوا يشكلون العصب األساسي 
ظاهرة الهجرة قائمة في معظم البلدان ألن الهجرة في لبنان وهنا تكمن خصوصية . في عدد من القطاعات االقتصادية

كما في البلدان (وإما هجرة خارجة ) كما في البلدان الغنية أو النفطية( أنها تكون إما هجرة وافدة يرولو بحدة مختلفة غ
   إلى توليد الشعور بحصول نوع من االستبدال السكاني وتناميهما المتوازيوقد أدى تزامن هاتين الظاهرتين). الفقيرة

اللبنانيين أو بأبناء اللبنانيين المقيمين خارج لبنان، وبالموارنة منهم بشكل خاص، تحتل موقعا باتت مسألة العالقة بو
ليس ارتباك التعابير المستخدمة مستقال . من الطائفة المارونيةضمحوريا من النقاش االقتصادي والسياسي في لبنان و

أو هجرة أو اغتراب، كيف نصف الظاهرة؟ وهل هي ظاهرة واحدة؟ وكيف انتشار : عن الحيرة التي يولدها هذا النقاش
السبيل للتعامل معها؟ هل هي تؤسس للبنان أو لمارونية عالمية؟ وهل هذا اللبنان وهذه المارونية المستقويان بامتداداتهما 

ايزين، في لبنان وخارجه، ولمن كفيالن باستعادة منعة الوطن وبإرجاع قوته؟ أم هي تنذر بقيامة لبنانين ومارونيتين متم
تعود القيادة؟ أم أنها وضع انتقالي سوف ينتهي عاجال أو آجال إلى استفاقة لبنان إلى واقع أنه باق بمن بقي؟ وما مصير 

  العالقة بين لبنان والموارنة؟ ومن منهما أشد حاجة إلى اآلخر أو تعلقا به أو تأثيرا فيه؟

العائدين في الصيف والمستعدين لتقديم المساعدات لمن يزورهم من أخوانهم المقيمين  المغتربين صورةالشيء المؤكد أن 
 لهذه . والمؤكد أيضا أن الهجرة ال تعالج بالمناشدات.لم تعد تشكل صلب الموضوعمقابل بعض االحتفاالت العاطفية 

 .ينعي شديدووتأن األسباب جميعا، يتوجب التعامل مع مسألة الهجرة ب

هي تناهض بالتالي كل وإلى التمييز بين الناس على أساس الدين أو الجنسية م المسيحية القيال تؤدي  .١
م، ال اوعلى هذا األساس الع. العالم أجمع وفي لبنان أيضاالنزعات الشوفينية أو العنصرية التي تطل في 

 .التي يشهدها لبنان التبدل السكانيظاهرة من السلبي الموقف يستقيم 

 ، يرتب تكاليف ويجلب منافع، الخارج والداخل،ر االقتصادية، فكل من تياري الهجرةأما من وجهة النظ .٢
 وهو بالتالي موقف متغير بحسب تغير ،لتقدير توازن هذه التكاليف والمنافع والموقف منهما خاضع
 .والديمغرافية) األسعار، اإلنتاجية(المؤشرات االقتصادية 

لهجرة هو األهمية القصوى الواجب إيالؤها لتكريس الوطن إن ما يبرر اتخاذ موقف سلبي من مسألة ا .٣
فئات المجتمعية يجعل المهمة ثبات الذلك أن عدم ل، كونه وطنا ودولة في طور التشكّالدولة في لبنان 
 . البيئة الوطنية محدودة جداضمن خاصة وأن قدرة مؤسسات البلد على استيعاب الوافدين شديدة الصعوبة

بمسألة الهجرة، لكن   اللبنانيين أمر طبيعي وأزلي فيعفون أنفسهم من عناء التفكيرردد البعض أن نزوحي .٤
فالقول إن الهجرة طبيعية يستند إلى أن مساحة البلد صغيرة وكثافة سكانه . هذا التوصيف ليس في محله

وم على مرتفعة، وهذا صحيح، لكن الكثافة ال تشكل دافعا للهجرة إال في المجتمعات التقليدية التي تق
اإلنتاج الزراعي واالكتفاء الذاتي، والواقع أن الكثافة المرتفعة التي يشهدها لبنان اليوم، والتي بدأ يشهدها، 

بالمقياس النسبي، منذ قرون، تعود تحديدا إلى انتقال اقتصاده من اإلنتاج الزراعي واالكتفاء الذاتي إلى 
ة الكثافة، على أنه يمثل المدى الحيوي لمدينة كبرى صيغ أكثر تطورا، ويكفي النظر إلى لبنان، من ناحي

ومقارنته بحاالت مماثلة بدل مقارنته ببلدان شاسعة، علما أن االتجاه العام في العالم هو صوب استقطاب 
وأما القول إنه أزلي فيقفز . متزايد للناس في هذه األقطاب المدينية وليس أبدا صوب تفريغها من سكانها

 ويتناسى أن تقاليد اللبنانيين في غالبيتهم العظمى، حتى أبناء السواحل منهم، تقاليد فوق آالف السنين
 .لديهم محدود وهامشي البحارة دور أعمالمزارعين وحرفيين و

يتبين أن الهجرة منذ القرن التاسع عشر . يتوجب بالتالي وضع ظاهرة الهجرة في إطارها التاريخي لفهمها .٥
البقاع (شهد جبل لبنان لفترة طويلة موجات توسع لسكانه نحو الشرق : الخصائصشملت هجرات مختلفة 

ونحو الجنوب بسبب فائضه الديمغرافي وكانت هذه الموجات تتم ضمن إطار الزراعة ) وجبل الدروز
وقد شهدت سوريا الشمالية ظاهرة مماثلة انطالقا من جبال العلويين باتجاه الداخل والساحل، . البسيطة

مع انتشار تربية القز، بات ممكنا للجبل أن يستوعب أعدادا أكبر من السكان، فتقلص . حتى زمن قريب
وكان من نتائج قيام نظام المتصرفية أنه حد من إمكانيات التنقل والتوسع باتجاه . تمدد أبنائه إلى الخارج

 واألسعار المحلية المحيط في وقت كانت الوضعية المعيشية تزداد تأثرا بتقلبات أسواق الحرير العالمية،
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تشهد ارتفاعا ملحوظا، وكان اللبنانيون، أو بعضهم، قد بدؤوا يجمعون من المال والعلم ما يرفع من 
طموحهم قياسا على ما كان يتوافر لهم من شروط حولهم، فاختلطت هذه العوامل كلها لتولد هجرتين 

  : متزامنتين
 اللبنانيون  استقرحيث) واصم والمرافئ األوروبيةمع أعداد صغيرة باتجاه الع(هجرة أولى باتجاه مصر 

دورا اقتصاديا وثقافيا بارزا ولعبوا )  ملحوظة منهم قادمة من أسر مدينيةةونسب" الشوام"وكانوا يدعون (
 بينما هناك بدأ باألفول مع تبدل النظام االقتصادي في مصر، فبقي قسم منهم عندمااستمر حتى الستينيات 
 إلى واوبا وكندا وعاد آخرون إلى لبنان حيث عاجلتهم الحرب فعاد أكثرهم وهاجررحل آخرون إلى أور

  كندا الفرنكوفونية، 
وهجرة ثانية باتجاه أمريكا، جلها من أصول ريفية، اندمج أعضاؤها مع موجات الهجرة العالمية الكبرى 

ئيا في البالد وعرف في سوق العمل األمريكية، واتخذوا مهنا صناعية وتجارية بسيطة واستقروا نها
  بعضهم مسارا اجتماعيا بارزا من ضمن انخراطه في المجتمع األمريكي، 

وكان أن قسما من المهاجرين انحرفوا ألسباب أو أخرى عن غايتهم األصلية وهي أمريكا، فوصلوا إلى 
قيا فشكلوا وشكلوا الهجرة الثالثة، أو في إفري" تركوس"دول أخرى إما في أمريكا الالتينية حيث دعوا 

ففي أمريكا الالتينية كان استقرار : الهجرة الرابعة، واختلف مسار هاتين الهجرتين االجتماعي والمهني
معظمهم نهائيا، وعملوا في التجارة أوال ثم توسعوا إلى الصناعة والخدمات المختلفة، وانخرطوا في 

يا، فقد عملوا في التجارة والوساطة مجتمعاتهم فتسلم عدد منهم مناصب سياسية مرموقة، وأما في إفريق
بين السكان األصليين وممثلي الدول المستعمرة، وتمكنوا من تعزيز مواقعهم بعد استقالل الدول اإلفريقية 
إلى أن بدأت تنشأ فئات من التجار المحليين وبدأت األوضاع االقتصادية العامة في البالد تسوء، فتعرض 

 الخروج من البالد إما عودة على لبنان وإما باتجاه الدول األوروبية كثيرون منهم لضغوط شديدة وفضلوا
  . التي لم تنقطع عالقاتهم معها، وفي كل األحوال بقيت إقامتهم في تلك البلدان مؤقتة

بعد الحرب العالمية األولى، توقفت الهجرة إلى أمريكا بشكل كامل تقريبا بينما استمرت تلك إلى أمريكا 
إفريقيا وإنما بوتائر متناقصة، ولم تتبق إال نسبة محدودة من الهجرة تتصل بالدراسة الالتينية وإلى 

وبالعالقات العائلية، وهي الهجرة الخامسة، تقابلها حركة عودة موازية، وفقا لما شهدته بلدان أخرى 
  . مشابهة مثل اليونان وجنوب إيطاليا وغيرهما

 الستينات وازدادت بشكل الفت خالل السبعينات ولكن موجة جديدة سادسة من الهجرة انطلقت في
هذه الهجرة ال تؤدي إلى استقرار . واستمرت قوية حتى اليوم، وهي الهجرة إلى بلدان الخليج النفطية

  . إليهاالمهاجر في بلدان المقصد بسبب السياسة التي تعتمدها هذه البلدان حيال الوافدين
 في لبنان، طاولت أسرا بكاملها اتجهت في مرحلة أولى، وأضيفت إليها موجة سابعة ناجمة عن الحرب

بصفة مؤقتة إلى قبرص وسوريا، ثم اتجهت لالستقرار النهائي إما في كندا أو في أوروبا أو في استراليا، 
وهي بلدان راحت تنظم هجرة اللبنانيين إليها وتسهل قدومهم واستقرارهم ألسباب اقتصادية في الغالب 

  .حياناوألسباب إنسانية أ
ولكن، على عكس التوقعات القائلة بأن انتهاء الحرب سوف يؤدي إلى عودة أعداد كبيرة من المهاجرين، 

برزت موجة ثامنة من الهجرة منذ بداية عقد التسعينات وراحت تتعاظم سنة بعد سنة، وأسبابها في 
شكل خاص، الجامعي منه األساس اقتصادية وإن تلونت أحيانا باعتبارات سياسية، وهي تطاول الشباب ب

وقد اتسمت هذه الهجرة بأنها حصلت في ظل العولمة وتقنيات االتصال الحديثة التي قربت . والمهني
  .المسافات بين المهاجرين ولبنان وسمحت لهم باستبقاء همومهم واهتماماتهم وبالتأثير فيها

 أمام هذه المعطيات المركبة؟وما الممكن ما المطلوب 

وقف الهجرة والمطلوب ثانيا زيادة حظوظ عودة المهاجرين وال سيما الجدد منهم المطلوب أوال  .٦
وللمهاجرين  لهم، والمطلوب ثالثا إيجاد األطر التي تسمح للبنان استقرا دائممن في بلدان ال تشكل ووالقاطن
   .قوماتهمامن مالمشتركة اإلفادة 

توسع : ث تطورات اقتصادية تسهم في لجمهاثال. األمثلة عديدةليس استمرار الهجرة الخارجة حتميا و
وهذا يعني توجيه حصة أكبر من الموارد (مجال العمل داخل البالد في أنشطة ذات كثافة رأسمالية أعلى 

وهذا يعني توجيه حصة أقل من الموارد (، زيادة حجم التصدير من السلع )ات اإلنتاجيةصوب االستثمار
، استبدال الهجرة للعمل في مؤسسات أجنبية أو للعمل )ل األسعار لتصحيح اختالصوب االستهالك الداخلي

وهذا يعني  (ة في الخارججرابالعمل في الخارج من خالل مؤسسات لبنانية دون استقرار أسر مهاإلفرادي 
  ).  لتشجيع نموها في مقابل األعمال الفرديةتغيير اإلطار القانوني والضريبي للمؤسسات

هم بلبنان لن توفره المناشدات واألنشطة االجتماعية بل هو يستدعي أيضا واستقطاب المهاجرين وربط
نشوء مؤسسات إنتاجية في بلدان المهجر مرتبطة بلبنان من خالل : حصول تطورات اقتصادية محددة

 –وهذا يستدعي توظيف رساميل لبنانية في هذه البلدان (مراكز قرارها وإدارتها ورساميلها وعالقاتها 
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ربطها وفيها والقابلة للسير في هذا التوجه  لتدعيم المؤسسات القائمة - ساميل إلى لبنانوليس جلب ر
، توسيع مؤسسات التربية والحماية االجتماعية في لبنان لتشمل المغتربين اختياريا )ضمن شبكة عالمية

، )هم نحوها هذه المؤسسات وكفاءتها إلى حد يجلبءوهذا يستدعي رفع مستويات أدا(وتكثيف عالقتهم به 
وال يمكن فصله عن استعادة من شاء من المغتربين لحقوق المواطنية وما تستتبع من مشاركة في الحياة 

  .العامة
 حسم خيارات تطلب بل ي، يحصل بالتمنيلن ، إن كان ثمة رغبة بها،اتاالتجاهه إن السير في هذ

لعامة لكنها تطاول أيضا سلوك األفراد اقتصادية واجتماعية محددة، يتصل أساسها بالسياسات االقتصادية ا
ليست هذه السياسات مارونية بل هي لبنانية بالضرورة، لكن الدفع باتجاهها . واألسر وسلم قيمها

وتعزيزها بالقيم السلوكية لدى األسر واألفراد شرطان لبروزها ولنجاحها، وهما يتصالن مباشرة 
 .باهتمامات الكنيسة

لتالفي ( في التاريخ الحديث بع التاريخي والمركب للهجرة الوافدة إلى لبنان أمام الطايجدر التوقف أيضا .٧
). تماما انتساب كل العائالت اللبنانية تقريبا إلى أصول خارجة وكأنما البالد كانت مقفرة من السكان

نان استقروا في لبضمنها قد  نسبة محدودة من الوافدين بأن ها تميزت تتابععلىالمالحظ أن هذه الهجرات 
وهذا حال األرمن والفلسطينيين،  ( إلى أماكن أخرىوا وارتحلوا عادالكثيرينوانخرطوا في مجتمعه بينما 

والظاهرة المستجدة أن الوافدين إلى لبنان، على تكاثر عددهم، باتوا في . )على اختالف أوضاعهم القانونية
وهذا حال (يتنقلون باستمرار منه وإليه أو ) ةإذا كانت بلدانهم األصلية بعيد(غالبيتهم، يأتون لفترة محدودة 

ومن هنا فإن ظاهرة الهجرة الوافدة تتأثر لناحية . فيتركون أسرهم وراءهم) السوريين لقرب المسافات
 .استقرار الوافدين بالعوامل االقتصادية ذاتها التي تولد الهجرة الخارجة

  ي واالجتماعي في لبنان في الشأن االقتصاد، بصفتيها مؤسسة وجماعة،عمل الكنيسة

  :لكن فصل العمل المعنوي عن العمل المادي غير ممكن وغير مبررفقط لذهن أن عمل الكنيسة معنوي إلى اقد يتبادر 

  ل المادي ضروري للفعل المعنوي ومالزم لهعمألن الفهو غير ممكن  

    لممارسة الفعل المعنوياألساسمجال يشكل الألن الفعل المادي وهو غير مبرر  

فائدة منه إال لترتيب األفكار ولتسهيل لذا يجدر االنتباه إلى أن الفصل بين الوجهين المعنوي والمادي لعمل الكنيسة ال 
   .العرض، واألجدى النظر إلى المادي والمعنوي على أنهما بعدان متالزمان يحكمان كل عمل

  الفعل المعنوي للكنيسة

  أبعاده
المعنى الدقيق يمكن قياس درجة تحقيقها ويمكن ربط األعمال بها مثلما تربط ليس لفعل الكنيسة المعنوي غايات ب

الوسائل بالغايات، لذا من األفضل الكالم عن األبعاد المعنوية لعمل الكنيسة، وهذه األبعاد ليست سوى ترجمة للقيم 
مراتب وإنما أيضا للتركيز  لتبيان خصوصية كل من ال ويمكن وضعها ضمن التدرج التالي.المسيحية في الواقع المعاش

على أن المراتب األدنى، الخصوصية، يجب أن تندرج ضمن المراتب األعلى، العامة، من جهة أولى وأن المراتب 
  .العليا، العامة، ال تكتسب معناها إال من خالل المراتب األدنى، بخصوصيتها

   .نشر القيم العامة للكنيسة الكونية .١

مواقف من الخيارات المتاحة بأبعادها القيم العامة بل بتحديد ليس بتكرار  :ةتعزيز القيم الوطنية الموضعي .٢
  .الواقعية، على ضوء هذه القيم العامة

ليس بدفعها إلى : دعم المواقع المعنوية واالجتماعية والسياسية للجماعة وتعزيز ارتباطها بمؤسساتها .٣
ات والمؤسسات التي تكّون الجماعة إلى حمل التكون بصفة مجتمع مغلق وأناني وإنما بدفع األفراد والفئ

 .في جعل الحياة في مجتمعها أكثر تجسيدا للقيم التي تستلهمها، هاالمواقف التي تسهم، في نظر

  قنواته
  :تعتمد الكنيسة في عملها في المجال المعنوي على عدد واسع من المؤسسات
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  تربوية .١

  إعالمية .٢

 نقابية .٣

  قطاعية .٤

 سياسية .٥

  رعايا .٦

  للكنيسةالفعل المادي 

 غاياته
 العامة وتعبر عنها، معنية بشكلالقيم الدينية المسيحية إن الكنيسة، بصفتها تحمل : مساعدة المحتاجين .١

والكنيسة، بصفتها منخرطة في عملية .  المحتاجين من حولها، أيا كانت عقيدتهم وجنسيتهمةساعدبممباشر 
ن األوضاع االقتصادية واالجتماعية للبنانيين بناء الوطن والدولة في لبنان وملتزمة بها، معنية بتحسي

، معنية أيضا بالسعي إلى  بشرية خاصة، بصفتها جماعة أخيراوالكنيسة. وبتدعيم قدرات لبنان االقتصادية
إن .  وظروف حياتهم، في لبنان وإنما خارجه أيضاتعزيز مداخيل أعضاء هذه الجماعة وأوضاعهم المادية

ية والخاصة، مالزمة لواقع الكنيسة وال يجوز أن تلغي إحداها األخرى وإال هذه الغايات، العامة والوطن
بين مقتضيات الصحيح والتوازن العادل ويصبح الهم بالتالي إقامة التدرج . ابتعدت الكنيسة عن طبيعتها

إنها مهمة .  وفي مواجهة ظروف متقلبة دومامن اإلمكانات المحدودة حكماضهذه األهداف الثالثة من 
 . كوناتهاة ومسؤولية كبيرة على الكنيسة تحملها بكل مصعب

ولكن، أيا كانت الخيارات المعتمدة لجهة تحديد أولويات المستحقين للمساعدة، يبقى تحديد سبل القيام بها 
لها متطلبات إجرائية مختلفة وألن السبل المتاحة عديدة ولكل منها تأثيرات مختلفة على فاعلية المساعدة 

 قائمة على المبادئ مرجعية إلى أربعة سبل بينهايمكن التعرف لكن لسبل الممكنة عديدة إن ا. أيضا
 :التالية
  ، هلزيادة دخل مباشرة إلى المستفيد  الكنيسة مبالغ نقديةدفع 

 وصوال إلى ،ها التجاريثمنما يدفعه المستفيد من الخدمة أو من السلعة المقدمة إليه عن خفض  
  ،تقديمها مجانا

  ن الخدمة أو السلعة أو األعمال التي يقدمها المستفيد إلى الكنيسة عن ثمنها التجاري،زيادة ثم 

 استثمار  جراءمنأو متطلباتها ها صمداخيلها أو حص أو تقليصإضافية مخاطر تحمل الكنيسة  
  . معها المستفيدفيهشترك ي

ا إلى الشكل األول، ملية تعيده في نهاية األمر إلى حصيلة مانؤوالي اني والثالث الثنحتى لو كان الشكال
ويتوجب عن مفاعيل الدفع المباشر ختلف كثيرا تهي ال تقف عند هذا الحد و االقتصادية امهفإن مفاعيل

فتقديم سلعة ما بأقل من سعرها يؤدي .  بعناية هذه األشكالاعتمادبدقة وى هذه المفاعيل التعرف إلبالتالي 
تحميل خرى وعلى حساب تهالك كمية أقل من السلع األاسعلى حساب إلى اإلفراط من استهالكها 

على حساب  توريدها سعرها يؤدي إلى اإلفراط فيوشراؤها بأعلى من توقع، يخسارة أكبر مما موردها 
أو توقع يكمية أكبر من السلع األخرى وعلى حساب تحميل مشتريها خسارة أكبر مما وتوريد إنتاج 
  : في حاالت واضحة التحديد إال تينالوسيلاتين يصح بالتالي تطبيق هوال  .فترضي نوعية أسوأ مما تحميله

مما يعرفان هما أن يقوم اقتناع أكيد لدى الكنيسة بأنها تعرف مصلحة المستهلك والمورد أكثر  
دون غيرها المدعومة  إرغام المستفيد على استهالك السلعة ا مبررفقط يصبحعندها إذ  مصلحتيهما،

ى التعليم اإللزامي لألوالد على الرغم من رغبة أهلهم في دفعهم إلى العمل وهذا ينطبق مثال عل(
ينطبق مثال على وهذا (كما يكون مبررا إرغامه على إنتاج السلعة المدعومة دون غيرها ) المبكر

نشاط زراعي أو حرفي أو علمي معين يسمح، إلى جانب إنتاجه، بحماية ثروات طبيعية أو تراثية أو 
  ).ة أو عزيزةثقافية مهدد
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 أو أكثر من القدر المطلوب السلعة المدعومة استهالكمقنعة تمنع فعال آليات فاعلة ون تتوافر أ 
وهذا ما يحصل في المشتريات المحصورة بمورد (من المطلوب أو بنوعية أسوأ أكثر كمية توريدها ب

  ،)معين

سهل بالنسبة لخدمات التعليم أو وهذا (السلعة المدعومة أن يبيعها لغيره أال يكون ممكنا لمستهلك  
 لمورد السلعة أو) االستشفاء لكنه صعب جدا بالنسبة للسلع المادية بما فيها األغذية واألدوية

كأن يستورد من الخارج السلعة أو معظم مدخالتها، وهذا أمر ( يشتريها من غيره المدعومة أن
ألنه (فحسب عن المستفيد منها  للمساعدة ليس األن في ذلك تحوير) يصعب إلى حد بعيد ضبطه

  .بل عن غايتها المحددة باستهالك أو بإنتاج السلعة المدعومة حصرا) يحصل ثمنها

ن الدعم غير المباشر ال يؤدي فقط إلى تعزيز أوضاع المستفيد بل هو يعزز وضع السلعة إذن فإ
 ستفيد، من وجهة نظرهال يعزز وضع الملكنه، في المقابل، ،  قياسا على باقي السلع أيضاالمدعومة
وهو،  ،مباشرالدعم مبلغ مواز من السوف يتحقق له في حال حصوله على ، بالقدر ذاته الذي كان الذاتية

  .لتوفير االستفادة ذاتها، يحمل الطرف الداعم عبئا أكبر من مبلغ الدعم المباشر
الثاني والثالث، ال يتناول عملية  ذلك أنه، خالفا للشكلين .وأما الشكل الرابع، فلعله األكثر دقة وحساسية

استهالك أو توريد محددة بذاتها بل يدخل في نطاق االستثمار بما هو آلية طويلة األمد لإلنتاج ولتوفير 
  .الدخل

 المعدات إلى توفيرر ويجاالت التأ بل يتسع إلى حاتالشركحاالت تأسيس ال يتوقف على وهذا الشكل 
إن أي خلل يعتري . وغيرهاالتوظيف إلى عقود مد والطويلة األوريد التعقود إلى ووالتجهيزات المعمرة 

أيا من هذه الحاالت ويجعل االستثمار يختلف عما كان يفترض أن يكون عليه وفقا للمنطق التجاري يؤدي 
، سنة بعد سنة، زيادة الخسائروخفض الجودة وجعل العملية التشغيلية أقل كفاءة أي إلى رفع األسعار إلى 

   . عل التكلفة االقتصادية المترتبة على هكذا خلل تفوق بأضعاف مبلغ اإلفادة التي يحققها المستفيدمما يج
توافر اإلشارة إلى مكافحة البطالة والهجرة وبالمطالبة بإن الحجج المقدمة لدعم اإلنتاج تتصل عادة ب

 والمهن في تنمية مؤازرة أبناء الطائفة من أصحاب الرساميلطلب أمالك واسعة وغير مستثمرة وب
إن كال من هذه الحجج تتضمن وجه حق لكن أيا منها ال يكفي لتبرير اعتماد دعم . أعمالهم وما إلى ذلك

اإلنتاج وسيلة لبلوغ الغاية المنشودة بشكل مباشر وأكيد إذ غالبا ما تكون نتيجة الدعم على اإلنتاج عكس 
س للمساعدة حيث غالبا ما يتحمل العبء فيه الغاية المنشودة منه وينتهي األمر به إلى نمط معكو

ويجدر النظر إلى عمليات دعم اإلنتاج الحقيقية، على . محتاجون بينما تعود الفائدة منه إلى مقتدرين 
 استرداد قيمة جببحيث يومن التأمين، فهي تمويل  من التمويل مزيجاأساس كونها اختالف أشكالها، على 

 وإما المستفيدين منهمن بتحصيله مباشرة ، إما  تحسن اإلنتاجاجمة عنمن الفوائض النبعد فترة الدعم 
، ألن الغاية من دعم اإلنتاج يجب أن تكون زيادته،  أو بالتبرعقتطاعبشكل غير مباشر من العموم باال

وهي تأمين بحيث يقبل الطرف الداعم المخاطرة بمال الدعم وخسارة جزء منه أو كله في حال لم تتحقق 
وينتج عن ذلك أن دعم اإلنتاج يجب . لمنشودة منه، على الرغم من السعي الجاد والحثيث للمستفيدالغاية ا

أن يحقق  محددة أو أعماالأن ينفذ المستفيد أن يكون محدودا في الزمن وفي المبلغ وأن يكون مشروطا ب
   .وأن يخضع استخدامه لرقابة دقيقةمحددة نتائج 

هدف إلى صندوق تعاضد ي  البعض أن مؤسسات الكنيسة تعمل كأنهاقد يعتقد: مؤسساتهاإنتاج تعزيز  .٢
من األمالك احتياطي  مع احتفاظه بمخزون ، من المساهماتهجمعستطيع  من المنافع ما يوازي ما يتوزيع

.  إن هكذا نظرة خاطئة ومتخلفة كثيرا عن الواقع.يزيد أو ينقص بحسب تقلب ميزان المنافع والمساهمات
وليس إسهامها، كما كان األمر . سية المارونية تسهم بشكل كبير في إنتاج االقتصاد اللبنانيفالمؤسسات الكن

مع التذكير بأن حصة الزراعة من الناتج ( من أمالكها في األزمنة السابقة، قائما على اإلنتاج الزراعي
مات التعليم بل هو قائم على خد%) ٦ نسبة ١٩٩٧المحلي ال تتعدى وفقا للحسابات الوطنية في عام 

توفّر مؤسسات الطائفة . )من الناتج% ٢٠ونسبتها تقارب (والخدمات الصحية والخدمات االجتماعية 
المارونية جزءا مرموقا من إنتاج هذه القطاعات ومن المرجح أن مساهمتها تفوق ما يظهر في الحسابات 

 .  الموردة ال تباع بأسعار السوقالوطنية ألن جزءا كبيرا من الخدمات

 وعليه ، بسبب استدامة رسالتها ومهامهاطابع االستدامةالمؤسسات الكنسية بتتسم : المحافظة على المؤسسة .٣
فهي من جهة أولى ملزمة بتدريب أعضاء جدد في . المحافظة على مقدراتها البشرية والمادية بةلزمفإنها م

سهر على لزمة، من جهة أخرى، بالوهي م. االعتناء بالمسنين منهم عناية الئقةباإلكليرس والرهبانيات و
أي بعد تحييد عامل تبدل األسعار وبعد (متناقصة أي أال تكون القيمة الفعلية المادية  تكون مقدراتها أال

الصافية و) المرتقبةاإلضافية ر واألعباء تالك االستثمارات ولمواجهة الخسائاتخاذ المؤونات الالزمة اله
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 وفي .لموجوداتها في نهاية كل سنة أقل منها في بدايتها) لمترتبة عليهاأي بعد تنزيل مجموع المطلوبات ا(
 أو حال حصول تراجع في القيمة الفعلية الصافية خالل فترة محددة بسبب تنامي الحاجات بشكل فجائي

 . السعي إلى تعويض هذا التراجع كي ال يصبح دائما عليها، عندها يتوجببسبب حصول خسائر استثنائية
الفوائض واألرباح الصافية الناجمة عن العمل مبلغ لشرط يلزم بأن تبقى قيمة العطاءات أقل من إن هذا ا

 .اإلنتاجي، فيضع سقفا لألولى وحدا أدنى للثانية

 وسائله
  : تحت أربعة عناوين، ويمكن إدراجهالتحقيق الغايات السابقة الذكرمتلك الكنيسة عدة عناصر ت

مستلزمات وغير مدفوعة األجر إال بقدر ومتفرغة مدربة قوة عمل وهي : قوة عمل اإلكليرس والرهبانيات .١
  .حياتها، مما يولد فوائض كبيرة قياسا على عمل مأجور مواز

. والمقصود بها كل مؤسسة يعمل فيها أو لها عاملون من غير أعضاء اإلكليرس والرهبانيات: المؤسسات .٢
)  ات، أنشطة زراعية وحرفية تابعة لألديرة، الخشركات، جمعي(بحسب صفتها القانونية المؤسسات تتنوع 

كأن تكون مملوكة بالكامل أو بشكل جزئي أو أن يكون القرار فيها  (وبحسب موقع الكنيسة من قرارها
يتصل بطبيعتها االقتصادية بحيث ، لكن تصنيفها األهم ) خاضعا لسلطة مستقلة أو لرقابة خارجية، الخ

 مثل المزارع والمصانع والشركات التي تعمل مؤسسات تجارية بحتة) ١: ث فئاتمها إلى ثاليقسيمكن ت
، ال تجني أي دخل لقاء أعمالها، مثل جمعيات اإلعانة سسات خيرية بحتةؤم) ٢ وفق قواعد السوق

، وهي األكثر عددا واألكبر دورا، مثل المدارس والمستشفيات والمشاريع مؤسسات مختلطة) ٣ االجتماعية
فترضى بأال تغطي كل (ي دخال لقاء عملها إنما ال تطبق قواعد السوق بشكل كامل السكنية، وهي تجن

أو تعفي بعض المستفيدين كليا أو ) تكاليفها بما فيها تثمير قيم العقارات وتغطية بدالت عمل اإلكليرس الخ
إن تقدير ). ختقديم منح، إعفاءات ال(جزئيا من تسديد المبالغ التي تتوجب عليهم وفقا للقواعد التجارية 

حجم المساعدات التي تقدمها يستدعي فصل وجهتي عملها، أقله تقدير اإلنتاج االقتصادي لهذه المؤسسات و
في  ،، تقدير إنتاجها وفقا لقواعد السوق ثم يتم تقدير قيمة مساعداتهافي مرحلة أولى محاسبيا كي يتم، 

 .مرحلة ثانية

التي ) أراض، أبنية( وغير المنقولة )، أسهم، سنداتودائع(ولة والمقصود بها مجموعة القيم المنق: األمالك .٣
القيم غير : ةويجدر تقسيمها إلى ثالث فئات كبير. ال تستخدم ضمن عمل المؤسسات المذكورة أعاله

 والقيم السلعية ،)األوقاف(معينة ، القيم السلعية الخاضعة لقيود )األبنية الدينية، القطع األثرية الخ(السلعية 
القيم السلعية التجارية تتطلب إدارة تحمي قيمتها . يطاول البحث االقتصادي الفئتين األخيرتين. اريةالتج

الفعلية وتعظم مردودها مع احترام متطلبات السيولة وهي، من هذا المنظار، ال تختلف عن إدارة المحافظ 
 واألوقاف، في .ر النقاشثيي موضوعأن استخدام األوقاف المقابل ال شك في إنما .  المالية األخرى

: يجب تقسيم هذه العقارات أوال بحسب الوجهة األسلم واألنسب الستخدامها. غالبيتها، مكونة من عقارات
أراض زراعية أو مناطق طبيعية أو أراض مدينية صالحة للسكن أو للصناعة أو للتجارة أو لمنشآت 

 إلى موقع هذه األراضي في محيطها، هل ومن ثم يتوجب النظر.  الختؤدي خدمات اجتماعيةوتجهيزات 
ثمة طلب على استخدامها؟ أو هل من إمكانية لحفز الطلب على استخدامها؟ من هنا تتحول المؤسسات 

إنما . الكنسية إلى العب ذات شأن في مجال ترتيب استعماالت األراضي والتنظيم المدني وحماية البيئة
ي األطر القانونية الستخدام األوقاف باتجاه التشدد في تطوير هذا الدور يستدعي توضيحا وتحديثا ف

المحافظة على ملكيتها وقيمتها ومردودها في مقابل إفساح مجال أوسع لتسهيل مختلف أوجه استخدامها 
وابتداع الصيغ اإلدارية والتشغيلية المناسبة، والسماح بمقايضتها من خالل عمليات ضم وفرز تزيد من 

 .طاقاتها الخ

قد تكتسي هذه التبرعات أشكاال عدة، فيقدم : أو من خارجها من أبناء الطائفةوالمؤسسات األفراد تبرعات  .٤
وال يجب التقليل من أهمية هذا العنصر إذ أنه يشكل ... المال أو العمل أو المساعدات العينية أو األمالك 

فالتبرع خرى عبر الزمن، العنصر األساس الذي من خالله تمكنت الكنيسة من امتالك عناصر اإلنتاج األ
  . ة لعمل الكنيسةالتعاضدييعكس الطبيعة 

  التنظيمية والعمالنيةواألطر اإلجراءات 
ولعل هذه المؤسسات، في مجموعها، تشكل إحدى أكبر الكتل بشريا تشتمل الكنيسة على عدد كبير من المؤسسات 

إن إدارة . فة إلى انتشارها في الكثير من بلدان العالمواقتصاديا في البالد وهي تغطي قطاعات ونشاطات مختلفة، باإلضا
  .هذه المؤسسات يستدعي قدرا عاليا من التنظيم لتأمين الفاعلية المطلوبة
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  الخيارات الرئيسة
  )حسنات وسيئات آل منهما (دمج وظائف اإلنتاج والرعاية أو فصلها

 )حسنات وسيئات آل منهما (مرآزيةالالمرآزية وشكل اإلدارة بين ال

  انعكاس الخيارات على نظم العمل
  العملالمحاسبة ونظم 

  هيئات التقرير والرقابة
  البنية القانونية، داخال وخارجا

 تصال واإلعالمشبكة اال
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