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  ٢٠٠٠ حزيران ٣٠نص المناقشة المعدة لاللقاء بتاريخ 
  موضوعها، أهدافها، النتائج المتوخاة منها: حول األمالك العامة
  )٢ج(المنفعة العامة وأحكام االستمالك : وحول االستمالك 

__________________________  
سيما بعد ظهور الحياة االجتماعية علـى       األمالك العمومية، أو الملك العام، أمر معروف منذ أقدم األزمنة، ال              

 يعود حق استعمالها للجميـع،      األمالك عقارية كانت أم غير عقارية،     األرض، فطبيعة هذه الحياة تقضي بأن يكون هناك         
ومنذ أقدم  . وتكون متميزة عن األمالك الخاصة التي ال يعود حق استعمالها أو التصرف بها، إال لصاحبها              . وبدون مقابل 

لكل من هذين النوعين من األمالك، أي األمالك العمومية واألمالك الخصوصية، قوانين وأنظمة وقواعـد               ، كان   األزمنة
ونحن نعلم، أنه في قديم الزمان لم يكن هناك أحكام مكتوبة بل كانت األحكام تطبـق                . وتقاليد وأعراف وعادات ترعاها   

خذت المجتمعات تدون القواعد واألنظمة، وما صار يـسمى       بطريقة األعراف والعادات، ومن ثم، وبعد ظهور الحرف، أ        
  .فيما بعد، القوانين

* * * *  
لغاية اليوم، لم يوضع بعد أحكام قانونية مفصلة وحاسمة لألمالك العامة، هل يعود ذلك إلى طبيعة هذه األمالك، وطبيعة                   

جتها، إلى الفقه واالجتهاد، حـول مبـادئ        الحقوق التي تجرى عليها، أم إلى رغبة لدى المشترع في أن يترك أمر معال             
  .عامة كي ال تصطدم الوقائع المتطورة، بجمود النصوص المكتوبة، ويتعذر بالتالي ايجاد الحلول، لكل مشكلة عارضة؟

فالواقع ان طبيعة األمالك العامة، وطبيعة الحقوق التي تجري         . نعتقد ان السبب األول، حمل إلى السبب الثاني         
  .ور تتغير وتتبدل مع تطور األوضاع وتطور الحاجات واالختراعات وتطور مفاهيم الملكية بحد ذاتهاعليها، هي أم

* * * *  
األمالك فـي  : يعرف القانون الفرنسي، الموضوع منذ حوالي مائتي سنة، األمالك العامة، تحت عنوان عام هو  

  :، ويحددها تحديدا عاما كما يليعالقتها مع اصحابها
قاعدة، ان األفراد، لهم حريم التصرف باألمالك التي تخصهم، ضمن األحكام المحددة في القـانون               ينطلق من     

ثم يقول، ان األمالك التي ال تخص األفراد، تجرى ادارتها بحسب األحكـام  ). ال حرية بل حدود  وهذا شيء منطقي، اذ     (
األمالك (رى توا أن التعريف هو تعريف عكسي،        ون. الخاصة بها، وال يمكن التفرغ عنها اال بموجب األحكام المذكورة         

  ).الخ… التي ال تخص األفراد 
الطرقات والشوارع التي هي على عـاتق       : ثم يعدد المشترع، العناصر التي تتكون منها األمالك العامة فيقول           

تراجعت عنها البحـور،  الدولة، األنهار الصغيرة واألنهار الكبيرة الصالحة للمالحة، الضفاف والشطآن والمساحات التي       
وعلى العمـوم   . واألماكن التي تتكون من طمي البحر واألرض، والمرافئ والموانئ والبحيرات الطبيعية واالصطناعية           

  .هذه كلها تعتبر ملحقة باألمالك العامة. كل اجزاء األرض، التي ال يمكن أن تجري عليها حق ملكية خاصة
ليس لها أصحاب، وأمالك األشخاص الذين يتوفون بدون ورثة، تعتبـر           وكذلك فان كل األمالك الخالية والتي         

وأيضاً، فان مداخل القالع العسكرية، وجدرانها وتصاوينها وخنادقها وتحصيناتها، هي من الملك            . انها تخص الملك العام   
 اذا لم يكن قد حـصل       وكذلك أيضاً، األراضي والتحصينات والقالع التي لم تعد اماكن حرب، فانها تخص الدولة،            . العام

  .تفرغ صحيح عنها، واذا لم يكن قد اكتسب عليها بوجه الدولة حق ملكية للغير
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، أي ما يشابه عندنا األراضي المتروكة المرفقة les biens communauxويتابع المشترع الفرنسي، فيعرف   
والمقـصود  (لسكان البلدة أو عدة بلـدات،       األمالك، انها األمالك التي     فيقول عن هذه    ) المشاعات(واألراضي المشاعية   

  .والمقصود حق انتفاع أو استثمار أو استغالل. حق مكتسب عليها، ان في الملكية أو في الغالل) دائرة أو ادارية
ال سيما فـي    . واننا سنبين الحقا الفرق بينهما    . نالحظ فورا في هذا التعريف ان المشترع يخلط ما بين الملك              

  .ومن النواقص القديمة ومما لم يلحظه القانون الفرنسي. ي، الذي استفاد من التطور الحاصل في المفاهيمالقانون اللبنان
في ما يخص هذه التعريفات، وعلى سبيل تقديم بعض المعلومات اإلضافية، فان الفقه لـم يـستقر علـى رأي                      

، على اساس الشخص المعنوي العام الذي       فمن الفقهاء من اخذ بنظرية التصنيف     . موحد، حول تصنيف األمالك العمومية    
. Collectivités publiques، الجماعات العامـة  Régionsتعود له هذه األمالك، مثال، أمالك الدولة، أمالك المناطق 

ومنهم من أخذ بنظرية    . وهذه التقسيمات االدارية ال يوجد مثلها في لبنان، بل نحن عندنا المحافظات واألقضية والبلدات             
األمالك المخصصة الستعمال العموم، واألمالك غير المخصـصة السـتعمال          مثال  : يف المرتكز على التخصيص   التصن
غير ان العوائد والقانون،    . ومع ان هذا التصنيف هو هام لمعرفة أي نظام قضائي يجب اعتماده، فانه لم يستَبقَ              . العموم

فاالول يخضع للقانون الخـاص، والثـاني       . خاص أو ملك عام   ملك  : ال تتجاهله كلّياً، لكنها تفضل النصنيف على أساس       
  .وتكون المقاضاة بشأن هذا األخير، أمام القضاء االداري. يخضع للقانون االداري العام

ال أريد أن أدخل في مجاالت النقد واالنتقاد التي خضعت لها التصنيفات المذكورة، من حيث الجـدل الفقهـي،                     
افية في مجال األمالك العامة، هي انه قلما يوجد رأي ثابت وموحد حـول الموضـوع                ولكن أحب أن أعطيكم فكرة اض     

الواحد، اذ ان البحاثة والفقهاء والمجتهدين، يجدون دائماً فرقاً مميزاً ما بين قضية وقضية، ليجدوا لكل واحدة حال خاصاً                   
  .بها

  .وننتقل اآلن الى القانون اللبناني  
 سنة وتقـول المـادة   ٧٥ أي منذ ١٩٢٥ حزيران ١٠ء الصادر في /١٤٤ر رقم يرعى التشريع األساسي القرا     
تشمل األمالك العمومية جميع األشياء المعدة بسبب طبيعتها، السـتعمال الجميـع أو السـتعمال مـصلحة                 : األولى منه 
  .وهي ال تباع وال تكتسب ملكيتها بمرور الزمن. عمومية

 من قبل الجميع، أو مـن قبـل         االستعمالل في التشريع اللبناني، هو      اذن نالحظ ان معيار التمييز الذي استعم        
األمالك العمومية للبيع، فاألمالك العمومية ال تباع، واذا ما ونالحظ ايضاً عدم قابلية . Service publicمصلحة عامة 

الخـاص،  ) أو البلدية(لك الدولة اريد بيعها أو بيع جزء منها، فذلك يستلزم أوالً إسقاط المراد بيعه، من الملك العام الى م               
واالسقاط بالنسبة لألمالك العمومية الوطنية، يتم بمرسوم، وبالنسبة لألمالك العمومية البلدية، يتم            . وبعد ذلك يجري بيعه   

وكـذلك فـاألمالك    . وزير الشؤون البلديـة والقرويـة     ) وحاليا) سابقا(بقرار من البلدية يخضع لتصديق وزير الداخلية        
  . ، بل يعطى عليها فقط حق اشغالتؤجر ال العمومية

  
أود هنا، وقبل متابعة القراءة في التشريع اللبناني، أن أوضح لمن يخفاه األمر، ان العقار، لم يعد مجرد قطعـة                 

أرض، أو بناية، لالنسان عليها حقّ تصرف واستعمال مطلقان، وحق تجميد وابادة، هكذا، لمجرد انه هـو سـيد ذلـك                     
ومن هنا التركيز في مختلـف      . ، بل فان العقار، أصبح في النظرية الجديدة، شيئاً له وظيفة اقتصادية، واجتماعية            العقار

  .١٩٢٥، ما يتالقى مع النص الموضوع سنة "االستعمال"المعالجات، على 
الـذكر، ال   ، فنقرأ في مادته الثانية، ما تشتمل عليه األمالك العموميـة، علـى سـبيل                ١٤٤ونعود إلى القرار      

  :الحصر، اذ ورد في النص الحرفي
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تشتمل األمالك العمومية على األخص على األمالك المذكورة أدناه بدون أن يمنع ذلك تطبيق المادة الثالثة من                   
  :هذا القرار
  . شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى-١
  .ة المتصلة رأساً بالبحر الغدران والبحيرات المالح- 
 مجاري المياه من أي نوع كانت ضمن حدودها المعنية بخط ارتفاع مياهها الجارية في حالة امتالئها قبـل                   - 

  .فيضانها
  . المياه الجارية تحت األرض والينابيع من أي نوع كانت- 
تي تمكـن مـن الـسهر     كامل ضفاف مجاري المياه أي القطعة من األرض الكائنة على طول مجاريها وال     - 

  .عليها وتنظيفها والمحافظة عليها
 البحيرات والغدران والبحرات ضمن حدودها المعنية بموجب أعلى ما تصل اليه الميـاه قبـل فيـضانها                  - 

  .ويضاف اليها على كل ضفة منطقة للمرور قدرها عشرة أمتار عرضاً ابتداء من هذه الحدود
  .ة الشالالت الصالحة لتوليد قوة محرك- 
 أقنية المالحة وطرقاتها التي تسحب منها المراكب في مجراها وأقنية الري والتجفيف والتقطيـر وكامـل                 -٢

ضفافها وقناطر الماء عندما تكون تلك القناطر منشأة للمصلحة العمومية وكذلك توابع هذه االنشاآت داخلة               
  .أيضاً في األمالك العمومية

وانشاآت التنوير أو العالمـات     ) السيمافور(الك التلغرافية على الشواطئ      السدود البحرية أو النهرية واألس     - 
  .البحرية وتوابعها

  . الخطوط التلغرافية والتلفونية وتوابعها التي تستثمرها مصلحة عمومية- 
  . انشاآت التحصين والمراكز الحربية أو المراكز العسكرية- 
مواصالت من أي نوع كانـت وتوابعهـا مـا عـدا             الطرقات والشوارع والممرات والخطوط ووسائل ال      -٣

  .االنشاآت التي يقوم بها األفراد لحاجاتهم الخصوصية
  . السكك الحديدية والتراموايات وتوابعها- 
  . المرافئ والفرض البحرية والخلجان- 
  . االنشاآت المشيدة للمنفعة العمومية والستخدام القوى المائية ونقل القوة الكهربائية- 
، للتمييز ضمن األمالك العامة، ما بـين األمـالك العامـة            االستعمال المادة الرابعة، تعتمد أيضاً معيار       ثم ان   

وألجل عدم الخلط بين النوعين،     . الوطنية، أي التي لعموم أهالي الوطن، واألمالك العامة البلدية، التي عي ألهالي البلدة            
 في لبنان، اذ يوجد مرسوم يحدد، بالنـسبة للطرقـات، وهـي       يعين الفرق بينهما بمرسوم جمهوري وهذا ما هو حاصل        

  .األهم، الفئة التي تدخل كل منها فيها
، هو أكثر شموال من التشريع المعمول بـه         ١٩٢٥ال بد من المالحظة كيف ان التشريع الموضوع للبنان سنة             

طارات مثال بـصورة صـريحة اذ ان         لم يذكر الم   ١٩٢٥ومع ذلك، فان نص سنة      . في فرنسا؟ السبب هو التطور الدائم     
وربما اتتنا المستجدات غدا بنواح، غير موجـودة اآلن، ويجـب           . الطيران في ذلك الزمان، لم يكن قد احتل مكانته بعد         

  .اعتبارها امالكا اعمومية
 وقبل ان ننتقل الى بحث الغاية من األمالك العمومية، من الضروري القاء نظرة على ما هو بمثابـة األمـالك                 
  .العمومية
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تسمعون الناس في لبنان يتحدثون عن المشاعات، فيقولون مشاع بلدة كذا أو مشاع الضيعة، أو مشاع قـضاء                    
  .كذا، وقلة هم الذين يعرفون المعنى الصحيح لهذه العبارات

المشاعات عي األراضي التي يحق استعمالها لجماعة معينة من الناس، بشكل شائع، وطبعا ضمن القـانون أو                   
أما الملكية فتكون، اما للدولة أو ما للبلدة، حسب ما يكون المشاع واقعا في منطقة جبل لبنان،                 . ضمن األعراف والعادات  

  .القديم، أو في مناطق الوالية
  .ما هو المقصود بذلك  
لفـاتح  فا. في أيام السلطنة العثمانية، كان لمنطقة جبل لبنان، الممتدة من بشري إلى جزين، حـق ادارة ذاتيـة                   

أي ترك لهم األبقاء على أنظمة أحـوالهم الشخـصية، المتعلقـة            . العثماني، ترك ألهالي هذه المنطقة، أحوالهم وأموالهم      
بالبنوة والزواج واالرث وما اليهما، وتقاليدهم وأعرافهم وتعاليمهم الدينية الخ كما ترك لهم ملكيتهم ألمـوالهم المنقولـة                  

هذه الملكية قائمة، أما بقية المناطق، فاعتبرها السلطان ملحقـة بالـسلطنة، واعتبـرت              وغير المنقولة، حسب ما كانت      
  .، أي تخص الحاكمأميريةأراضيها أراض 

  فكيف تكون الملكية في هذه األراضي؟  
 أي – abusus و usus ،fructusحق الملكية يتكون من ثالثة عناصر بحـسب المفهـوم الرومـاني، هـي               

  .فمن يملك الشيء، يملك عليه هذه الحقوق الثالثة. ل أو االستثمار والتصرفاالستعمال، واالستغال
  .la nu-propriété و  l’usufruitفي القانون الفرنسي، لدينا   
فالرقبة هي حق الملكية،    . وهذا األخير يشمل االستعمال واالستثمار    . في القانون اللبناني، لدينا الرقبة واالنتفاع       

وحق االنتفاع، هو حق االستعمال واالسـتثمار، دون حـق ملكيـة    . c’est la nu-propriétéع مجردا من حق االنتفا
  .الرقبة

. أراضي منطقة جبل لبنان، هي من نوع الملك الصرف، أي أن من يملكها، له عليها حق االنتفاع وحق الرقبة                    
له عليها حقّ خـاص يـسمى حـق         ) اوال أقول مالكه  (بينما أراضي الوالية، هي من النوع األميري، أي أن صاحبها،           

التصرف، الذي يسقط اذا تخلى صاحب األرض األميرية عن استعمالها مدة خمس سنوات متتالية، ففي هـذه الحالـة،                   
  . لها، وليس كملك عامخاصيسقط حقه، وتعود األرض، رقبة وتصرفا الى الدولة، كملك 

وع األميري، المجمعات السكنية، أي المـدن والقـرى،         السلطان العثماني، وفي مناطق الوالية، استثنى من الن         
وكل ما هو واقع ضمن خط وهمـي محـيط   ) حواكير وجدار(واألراضي الواقعة ضمنها والتي هي من ملحقات البيوت         

  .م٣٠٠بالمجمع السكني لغاية 
، يـستعملها  ولكن، ان كان في منطقة جبل لبنان، أو في مناطق الوالية، فهناك عقارات، أو أمكنـة أو مواقـع                  

فهذه شبيهة بالملك العام، انما استعمالها محصور بجماعة معينة من الناس، قد تكون             . العموم، وملكيتها ال تخص األفراد    
هذه األراضي، اذا كانت واقعة في منطقة جبل لبنان القديم، تسمى           . أهالي البلدية، وقد تكون عائلة معينة واسعة االنتشار       

. للبلـدة ) nu-propriété(الها، اما ألهالي البلدة أو ألهالي القضاء، ويكون حق الرقبة فيها            مشاعات، فيكون حق استعم   
 Domaine مرفقة، فيكون حق استعمالها ألهالي البلدة، أما الرقبة –واذا كانت واقعة في مناطق الوالية، تسمى متروكة 

Eminent  األراضي المتروكة المرفقة ملكا للبلدية اذا       قانون قضى باعتبار     ١٩٧١وقد صدر خالل سنة     .  فتكون للدولة
كما صدر قانون خاص بتوزيع بعض المشاعات على القرى، بحيث ال يعود للدولة فيهـا               . كانت داخلة في نطاقها البلدي    

  .الغابات.. …حقوق 
  األمالك العمومية؟لماذا   
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لعناصر، نعرف أن طبيعتها تجعـل      ومن مجرد قراءة أسماء هذه ا     . رأينا في ما سبق ما هي األمالك العمومية         
األنهار، ال يمكن أن    . فاألمالك العمومية لها غاية مطلوبة منها، هي تأدية خدمات للعموم         . منها شيئاً يحتاجه جميع الناس    

ال يمكـن   … نحصر االنتفاع منها بأشخاص دون آخرين، الطرقات التي تؤدي من منطقة إلى منطقة، من حي إلى حي                
… مجاري المياه … المياه الجوفية … سكك الحديد … والمطارات… المرافئ… خاص دون اآلخرين  حصر استعمالها بأش  

  …الخ، كل هذه العناصر، هي بطبيعتها لمنفعة العموم
ولكن، هل ان استعمال األمالك العمومية، حر، ال قيد له، وال نظام، ال، ان استعمال األمالك العمومية مقيـد،                     

ل الطبيعية والعادية والمألوفة للشيء، ومقيد بشكل خاص، عندما يكون الملك العام مخصصا             على األقل، بوجهة االستعما   
ففي هذه الحالو، وخالفا للنص القانوني الذي يقول ان األمالك العامة ال ترقم في خرائط المساحة،                . لمصلحة عامة معينة  

  .فان األمالك العامة ترقم، وتبقى مع ذلك أمالكاً عامة
  . موضوع أشغال األمالك العامة، فنعطيكم اآلن فكرة سريعة عنهذكرنا آنفاً  
اما تفاصيل األشغال فقد صـدر      . ، ولكن بصورة جد موجزة    ١٤٤ان المبدأ، منصوص عليه أصالً في القرار          

  .بشأنها مراسيم متعددة
لمدة سـنة فقـط،     أهم ما في األمر انه يحق للدولة أن تجيز أشغال قسم من األمالك العامة، بموجب مرسوم، و                  

  تجدد ضمنا،
وجهات االستعمال متعددة، فقد تكون سياحية، أو صناعية أو زراعية، وتختلف تعرفة البدل، بحسب اخـتالف                  

  .نوع االستعمال
. كانت المراسيم السابقة تنص على بدالت زهيدة، وقد أصبحت ال شيء بعد تدني سعر صرف النقد الـوطني                   

  .تعديل ورفع األسعار، ولكن لغاية اآلن لم يصدر شيءعلى ذلك جرت محاوالت عديدة لل
  .حالياً يوجد مشروع هو قيد الدرس لدى اللجان النيابية، ومن شأنه زيادة مدة األشغال، وزيادة البدل  

  
  أمــالك الــدولـــة الـخـــاصـــــة

  :التعريف
كون مخصصة للمنفعة العامة، سـواء كانـت        أمالك الدولة الخاصة هي التي تملكها الدولة بصفتها شخصا معنويا وال ت           

تحت تصرف الدولة الفعلي أو كانت تحت تصرف أشخاص آخرين، كاألراضي المتروكة المرفقة الموضـوعة تحـت                 
  .تصرف الجماعات

  
  قوام أمالك الدولة الخاصة

 أو أن تكون بتـصرف      يمكن تقسيم أمالك الدولة الخاصة إلى فئتين حسب ما تكون هذه األمالك بالتصرف الفعلي للدولة              
  .األشخاص اآلخرين

  :يتضمن العقارات التي رقبتها وحقوق التصرف فيها معا تعود للدولة وهي : القسم األول-١
   العقارات الملك أو األميرية–أ    

  . األمالك العقارية المسجلة باسم الخزينة في السجالت الرسمية لإلدارات العمومية-ب
األراضي التي استولت عليها الدولة العثمانية بعد التنازل والتخلي عنها          أي  " األراضي المدورة "   -ج

  .من قبل السلطان لمصلحة الخزينة



-٦- 

…/…  

األمالك المقيدة في سجالت أمالك الدولة أي العقارات التي تنـشؤها أو تـشتريها الدولـة ال                   -د
  .لتخصصها للمنفعة العامة بل بغية استثمارها واستغاللها

  .تثبت ملكيتها للدولة أثناء عمليات التحديد والتحريرالعقارات التي   -هـ
  . القطع المتروكة من األمالك العامة مثل فضالت الطرق التي ستغنى عن استخدامها-و
  . العقارات المتأتية من تركات يتحقق قانونا شغورها بسبب وفاة أصحابها عن غير وارث شرعي-ز
زراعية التي سقط حق التصرف بها لعدم حراثتها أو          األراضي األميرية المحلولة أي األراضي ال      -ح

  .لعدم استعمالها مدة خمس سنوات
  .األراضي الخالية واألحراج والغابات والجبال غير المزروعة   -ط

  : يشتمل على نوعين من األراضي: القسم الثاني-٢
ديين أو   األراضي األمرية، أي األراضي التي تكون رقبتها للدولـة ويكـون لألشـخاص الفـر               -أ    

  .الحكميين عليها حق تصرف
األراضي المتروكة المرفقة أي األراضي التي تخص الدولة ويكون لجماعة ما حق اسـتعمال                -ب

  .عليها مميزاته واتساعه معينان وفقا للعادات المحلية أو األنظمة اإلدارية
  إدارة أمــالك الدولــة الخاصــة

 سيما دائرة أمالك الدولة الخاصة التابعة لها مكلفـة بـإدارة هـذه األمـالك                نشير أوالً أن مديرية الشؤون العقارية وال      
  .واالشراف عليها باستثناء األحراج فهي تدار من قبل وزارة الزراعة

  عقــود االيجــارة العاديــة
  :يتجزأ بحث عقود اإلجارة إلى ثالثة أقسام

   تأجير العقارات في المدن-  
   تأجير األراضي الزراعية-  
  . تأجير األراضي البور والفسحات الخالية وأراضي الصيد في األحراج-  

  عقــود البيـــع
 وأهـم موادهـا     ١٩٥٩ان األحكام العائدة لتنظيم وبيع أمالك الدولة الخاصة تم تعديلها بموجب مرسوم اشتراعي سـنة                

  :نلخصها فيما يلي
  . يتم البيع بطريقة المزايدة العلنية-  
  .ة على عقارات الدولة ووفقا لتقرير تعطيه لجنة خبراء يمكن اجراء مقايض-  
  . تباع بالتراضي من اصحاب العقارات المالصقة بسعر يحدد من قبل لجنة خبراء-  

  
  االستمــــالك

  
  قد تحتاج الدولة إلى عقارات معينة لمرافق عامة، فكيف يمكنها أن تحصل على هذه العقارات؟  
ة الشراء العادي من أصحابها، أو بطريقة االستمالك،  أي نزع الملكية مـن              يمكنها أن تحصل عليها اما بطريق       

يد صاحبها، خرقا لحق الملكية وللحريات العامة، انما هذا ال يجوز، اال اذا كان القانون ينص عليه، ودائما ألجل المنفعة                    
  .فاذا لم يكن هناك منفعة عامة، ال يجوز نزع الملكية. العامة
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  :العامةفما هي المنفعة   
وضعت مبدأ، هو أنه ال يجوز االسـتمالك اال         ) الثورة الفرنسية  (١٧٨٩ من اعالن الحقوق في سنة       ١٧المادة    

 مـن   ٥٤٥غير أن هذه الصيغة المحصورة عدلت بالمـادة         . اذا كانت تفرض ذلك ضرورة عامة مشهودة بشكل صريح        
لى ذلك، فان المرسوم االشتراعي المتعلق باالستمالك فـي         ع. القانون المدني الفرنسي، التي اكتفت بشرط المنفعة العامة       

 لم يعط تعريفاً لمفهوم المنفعة العامة، بل انه عدد في مادته الثالثة األهداف أو االعتـراض                 ١٩٣٥فرنسا والصادر سنة    
 –حديديـة   سـكك  – اقنيـة  – طرقات وطنية   –تنفيذ اشغال عامة    : التي يمكن أن تكون غاية تسمح لالدارة باالستمالك       

وهـذه  …  انشاء احواض و الدولة أو بواسطة شركات خاصة، انشاء الجسور، أشـغال بلديـة              –تحديد مجاري األنهر    
  .الالئحة، هي طبعا على سبيل الذكر ال الحصر

ان عبارة منفعة عامة، ال تعني ان هذه المنفعة محصورة بالدولة، بل يمكن أن تعود لمنـاطق أو لمؤسـسات                      
 هذه المنفعة محصورة بالدولة، بل يمكن أن تعود لمناطق أو لمؤسسات عامة أو حتى لمؤسسات خاصة                 عامة أو حتى ان   

وقد تطـور مفهـوم المنفعـة       . ذات طابع عام أو ألهداف محصورة ومحددة، قد ال تكوت ؟؟؟؟؟ بكاملها، بل لفئة منها              
يجوز االستمالك اال النشاء طرقات أو جـسور        العامة، منذ ذلك الحين إلى اليوم، خاصة في هذا القرن، فبعد أن كان ال               

مثال، أصبح باالمكان االستمالك ألجل أهداف الصحة العامة والتجميل المدني والتربية والرياضة، والتنمية             … أو مرافئ 
االقتصادية والزراعية، والمحافظة على االحراج، المحافظة على األشجار لمنع انهيار التربة، التحسين العقاري، وفـي               

 الذي يجيز استمالك ٣/٨٩القانون رقم … بنان، فقد بتنا نشهد امكانية االستمالك الجل منفعة محصورة ببضعة أشخاص          ل
ونأمل ان تجرى استمالكات قريبا النشاء مجمعات سكنية، بعد اعتبار تأمين مسكن لكل عائلة              … طرق مشاريع االفراز  
  .من المنافع العمومية

  
كّر باالستمالكات ألجل تأمين مياه الشرب، وبحيرات لتوليد الطاقـة الكهربائيـة،            وقبل أن نقفل هذا البحث، نذ       
  .وللزراعة

  
نالحظ اذن كيف ان مفهوم المنفعة العامة، آخذ بالتطور، والمقصود دائماً هو تفضيل مصلحة الجماعـة علـى                    

ن هناك حـاالت تجيـز فيهـا        علما با . تفضيل مصلحة الشعب على مصلحة األفراد     : مصلحة األفراد واألصح أن نقول    
مثال استمالك فضالت العقارات من مالكها لمصلحة المالكين المجـاورين، وقـد            . االدارة على االستمالك لمصلحة فرد    

  .نص القانون على ذلك، لمنع مالك الفضلة من التعسف ضد المالكين المجاورين
  

  من يقوم بتأمين تنفيذ المنفعة العامة؟
 وبعدها البلديات، وعندما يتعذّر على الدولة أن تقوم بتأمين المنفعـة العامـة بوسـائلها                بالطليعة، هي الدولة،    

الذاتية، فانها تعمد بذلك إلى مؤسسات أو شركات أو أشخاص، مقابء الحق لهؤالء، في أن يستوفوا البدل، انما باشراف                   
 دمشق، الى شـركة، ويكـون لهـذه         – بيروت   مثال، ما سمعتموه عن أن الدولة ستلزم شق اوتوستراد        . الدولة ورقابتها 

  .péageاألخيرة الحق في أن تستوفي تعرفة معينة 
  

ذلك يقودنا للحديث عن المؤسسات العامة التابعة للدولة، وهي للتذكير، مؤسسة كهرباء لبنان، التي جمعت كل                  
وهذه لم تحتو علـى     . حة المياه وكذلك مصل . اذ كان هناك سابقا مؤسسة كهرباء خاصة      . مؤسسات الكهرباء في المناطق   

وهنا ال بد من كلمة حول صالحية مقاضاة المؤسسات العامة، أهي للقـضاء االداري، أي               … كل مصالح المياه في لبنان    
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مجلس الشورى في لبنان، أم للمحاكم العدلية العادية؟ بصورة سريعة، اذ ليس هنا مجال بحث صالحية المقاضاة، فـان                   
ضابع الصناعي والتجاري، تقاضى أمام المحاكم العدلية، في كل األمور التي لها الطابع التجاري،              المصالح العامة ذات ال   

  .وما هو سوى ذلك، فأمام مجلس الشورى
  

  كيف يتم االستمالك؟  
مثال انـشاء   . أوال، تتحقق االدارة من وجود حاجة عامة إلى المشروع، ومن ثم تضع الدراسة الالزمة لتحقيقه                

ة ما، أو شق طريق من بلدة إلى بلدة، أو توسيع طريق موجودة، أو انشاء بحيرة لتخـزين الميـاه بغيـة                      مدرسة في بلد  
  .استعمال هذه المياه لتوليد الكهرباء أو اري المناطق

  
ثانياً، تستصدر االدارة مرسوما بذلك، يعلن فيه قبل كل شيء، ان األشغال المنوي القيام بها هي مـن المنـافع                      

ويبلغ هذا المرسوم الى أصـحاب العالقـة، أي         … لم تعلن المنفعة العام بمرسوم، فانه ال يجوز االستمالك        وما  . العامة
وهـذا  . األشخاص الذين سيجرى استمالك أرضهم، كما يبلغ الى الدوائر العقارية لوضع اشارة به على الصحيفة العينية               

  .المرسوم قابل للتجديد
  

لبدء بمعامالت االستمالك على أن ال تتجاوز ثماني سنوات مـن تـاريخ             يحدد مرسوم االستمالك مهلة زمنية ل       
  .نشر المرسوم في الجريدة الرسمية
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  معلومات عامة عن نظم المعلومات الجغرافية
G.I.S  

  
   ما هي نظم المعلومات الجغرافية ؟

ج       و تحليل و          إن نظم المعلومات الجغرافية هي تقنية متطورة يستخدم فيها الحاسوب لتخزين و ربط و دم                
إن الدافع األساسي لتطبيق هـذه التقنيـة يعـود للرغبـة بـربط       . عرض المعلومات الجغرافية المتعلقة بمسح األرض       

المعلومات الديموغرافية و بيانات مسح األراضي و المعلومات العقارية و كافة المعلومات األخرى كـالبنى التحتيـة و                  
  . بالمعلومات الطوبوغرافية الطرقات و األبنية و إلى ما هنالك

  
  كيف يمكن اإلستفادة من هذه التقنية في التحكم العقاري و إدارة المالك ؟ 

  :هناك عدة مجاالت لإلستفادة من هذه التقنية نذكر منها   
  .حفظ الخرائط  و الوثائق العقارية من التلف و الضياع   -١
  .ثبات و إستقرار الملكية العقارية   -٢
  .لمعلومات بالدقة و السرعة المناسبة حيث يمكن إنجاز المعامالت بطريق أدق و أسرع توفير ا  -٣
  .إصدار مخططات و خرائط واضحة و دقيقة و غير قابلة للشك بمختلف المقاييس و األحجام   -٤
ربط العقارات مع كافة المعلومات الجغرافية بحيث يمكن الحـصول علـى كافـة التقـارير   -٥

  من ، كيف ، أين ، كم ؟ : صائيات لمختلف اإلستفسارات و الجواب على األسئلة التالية و اإلح
إكتشاف حاالت الخطأ القديمة في السجل العقاري و توفير الوسائل المناسبة لمعالجتها بـشكل                -٦

  .مستمر 
  .إزالة عناصر اإلختالف و التناقض بين الوثائق المختلفة   -٧
  .لوثائق العقارية المستخرجة تحسين دقة و جودة ا  -٨
  .توفير قاعدة معلومات عقارية حول موقع العقارات و مساحتها و ملكيتها   -٩
  .التنسيق و التكامل بين اإلدارات كافة   -١٠
  .مراقبة حركة إنتقال العقارات   -١١
 إعداد البحوث و الدراسات و التخطيط للمستقبل حـول العقـارات و الرسـوم و الـضرائب                  -١٢

  .المتوجبة عليها و تنميتها بشكل صحيح 
  .المساعدة في التخطيط الطبيعي و تنمية المناطق كافة   -١٣
  الخ...إدارة و مراقبة كافة المرافق الطبيعية من أنهر و مياه عذبة و جبال و بترول   -١٤
بحيث يمكن  تحديد الممتلكات الجماعية و الخاصة من أوقاف و غيرها على الخريطة اإلجمالية               -١٥

ربطها بكافة المعلومات الجغرافية و الديموغرافية إعداد البحوث و الدراسات عن مدى تأثيرها             
  .على المجتمع و البيئة و اإلقتصاد الوطني و العمل على تطويرها و تنميتها بشكل مالئم 

  .إعداد خرائط ثالثية األبعاد لكافة المناطق   -١٦
  .ستقبل بشكل علمي و دقيق إمكان القيام بالتخطيط للم  -١٧
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Fiche du groupe de travail  C.2 
Atelier C 

ECONOMIE IMMOBILIERE ET POLITIQUES FONCIERES 
GROUPE DE TRAVAIL  C2 

MAITRISE FONCIERE ET GESTION DU DOMAINE PUBLIC 
 
Animateur du groupe de travail :  M. Claude Massaad, directeur general 
des affaires techniques a la presidence du conseil des ministres. 
Rapporteur : M. Jamal Abed, architecte-urbaniste. Universite Libanaise. 
 
PROBLEMATIQUE 
Le domaine foncier de l’Etat et des collectivites locales constitue une ressource importante de 
la puissance publique pour agir sur l’espace. Cependant, la localisation des terrains publics ne 
correspond pas toujours aux besoins pour implanter des equipements et des infrastructures ou 
favoriser des activites economiques. Une maitrise fonciere plus importante et une meilleure 
gestion des resssources foncieres permettrait a la puissance publique d’agir de facon plus 
dynamique sur les orientations du developpement. 
 
INTERVENTION (20 minutes) 
“Enjeux de la gestion du domaine public et de la maitrise fonciere” 
 
THEMES A ABORDER  (dans l’ordre) 
 
A – Critiques positives et negatives sur la situation actuelle (10 minutes) 

Quels sont les principaux problemes poses par la gestion du domaine public? 
- Diversite des administrations : Travaux publics, ressources hydrauliques, transport, 
municipalites… 

- Mauvaise definition ou definition insuffisante du D.P 
- Le domaine public n’est pas defini au registre foncier, n’a pas de feuillet reel donc n’est 
pas concretise comme le bien prive. 
-  Mauvais fonctionnement du corps charge de la gestion du D.P (Insuffisance en matiere 
de connaissance et d’effectifs) 

- Negligence dans la poursuite journaliere de l’etat des lieux (ex : Le littoral) 
 

Quelles sont les principales qualites de la legislation  actuelle pour une maitrise fonciere? 

La legislation actuelle ne traite que le cadre a appliquer, ce qui a permis a l’administration 
et aux juridictions de pouvoir s’adapter a toutes les situations sans perdre de sa legalite, 
sans enfreindre le texte. 
On peut dire que sans avoir prevu les modifications actuelles, elle a permis aux autorites 
de pouvoir continuer a gerer le D.P. 
 

Quelles sont les principales faiblesses de la legislation actuelle concernant la maitrise fonciere? 
La legislation est devenue vetuste et ne s’est pas adaptee aux besoins emanant du 
developpement du D.P 
Une refonte est necessaire et qui prendrait en consideration toutes les jurisprudences qui ont 
aide a resoudre les nombreux problemes qui ont survenu en 75 ans. 
Les lois sur les municipalites , sur l’urbanisme. sur l’expropriation ont beaucoup aide a pallier 
aux manques et a trouver des solutions adequates a chaque cas. 
La maitrise fonciere au Liban se fait par les lois concernant le zoning, la construction, les lois 
regissant les forets… 
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Comment l’etat et les collectivites  locales gerent-t-ils leurs domaines ? 
Il faut etablir une distinction entre le D.P utilise quotidiennement par le citoyen et celui qui 
necessite une gestion. 
 
B – Propositions d’amelioration et ou de reformes 
 
Quelles modifications apporter a la legislation permettant ou limitant l’exploitation du 
D.P ? 
Une etude serieuse des jugements du conseil d’etat rendus contre l’interet de l’etat peuvent constituer une base 
serieuse pour detecter les lacunes et les faiblesses de la legislation. Ces jugements permettront d’introduire les 
mises a jour qu’il faut adopter. 
L’etat travaille actuellement sur la legislation  concernant l’exploitation du domaine public 
maritime au vu des problemes qui se sont poses durant les dernieres decennies et qui ont vu 
l’exploitation sauvage du littoral. 
 
Quels outils institutionnels et financiers mettre en place pour developper une maitrise 
fonciere publique ? 
Refonte des cadres pour recruter le personnel en nombre suffisant et en qualifications 
adequates et ce qui est le plus important, verifier le rendement fourni par chacun d’eux. 
L’absence de controle est a la base de tout relachement. 
 
Quelles relations etablir entre maitrise fonciere publique et protection des espaces 
naturels , agricoles ou patrimoniaux ? 
L’amenagement du territoire est indispensable au niveau du pays pour que toute legislation 
urbanistique ulterieure soit conforme aux dispositions generales du dit 
Amenagement. 
Cet amenagement doit prevoir la protection des espaces naturels quitte a indemniser les 
proprietaires leses et cela pour le bien commun. 
 
Sur quelle base etablir des orientations qui determinent une gestion coherente du domaine 
public ? 
Quel systeme d’incitations reglementaires doit-on mettre en place au Liban pour 
pousser les promoteurs d’implantations touristiques a preserver l’environnement sur le 
littoral et la montagne ? 
Le D.P au Liban , dans le sens strict du terme, concerne les routes, canaux…Une vue plus 
large engloberait le domaine prive de l’etat et les mouchaa. 
Une exploitation en systeme  comparable au B.O.T  encouragerait peut etre  les investisseurs 
et aiderait a creer des projets touristiques et en meme temps protegerait l’environnement. 
 
Comment utiliser le D.P pour reguler le marche foncier et immobilier? 
Au Liban, nous ne pensons pas que le domaine public puisse reguler le marche foncier et immobilier. 
 
Faut-il mettre en place un droit de preemption pour la puissance publique dans des 
zones sensibles? 
Cela pourrait etre une solution, a condition que l’etat ne soit pas dupe dans cette transaction. 
La recherche de reglementations  dans les limites des dispositions legales en plus de 
l’application des lois sur la plus value fonciere peuvent etre envisages. 
 
Quelles procedures de concertation/ consultation de la population et des associations mettre 
en place lors de definitions d’orientationsd’amenagement sur le domaine public? 
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L’avis des collectivites locales doit servir de base dans les orientations relatives a 
l’amenagement. 
 
C – Recommandations du groupe de travail 
 
Quels sont les objectifs a donner pour : 
- Gerer le domaine public 

- Ameliorer la maitrise du foncier 
 
BIEN ETRE DE LA COLLECTIVITE 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
AUTO SUFFISANCE FINANCIERE POUR PERMETTRE LA CONTINUITE 
 
INSCRIPTION SYSTEMATIQUE DU D P AU REGISTRE FONCIER 
RECENSEMENT DU D P INDEPENDEMMENT DU RECENSEMENT GENERAL 
 
 

Quelles sont les priorites a donner dans les propositions d’amelioration? 
La levee des empietements sur le D.P. 
La perception des differentes taxes applicables sur l’utilisation du D.P et veiller sur leur 
mise a jour. 
Une vision globale pour l’exploitation. 
 
Quelles actions immediates mettre en oeuvre , notamment par la D.G.U? 
Pousser a l’adoption de l’Amenagement du territoire  et l’utilisation d’un S.I.G pour la 
gestion du patrimoine en accord avec les services fonciers. 
 

Quelles sont les etudes a realiser a court terme pour aboutir a une reforme qui reponde a ces objectifs? 

Une couverture aerienne recente s’impose afinde determiner  les regions susceptibles 
d’etre protegees et amenagees et celles qui sont vouees a la mort lente. 
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  )C2 (٢توصيات مجموعة العمل ج
  التحكم العقاري وتفعيل الممتلكات الجماعية الخاصة

  بإدارة األستاذ كلود مسعد
  

  وضع مسح عام ألمالك الدولة العامة والخاصة .١

  ترقيم أمالك الدولة وتسجيلها .٢

  زيادة اتساع األمالك العامة بالمقايضة بين الدولة واألفراد .٣

  نيف المشاعات حسب الطاقات الكامنة وفرض نشاطات وظيفية عليها ضمن مخطط عام توجيهيتص .٤

  إعادة استعمال األمالك العامة لعموم الناس ومنع تأجيرها .٥

  وضع تشريع للرسوم على شاغلي األمالك العامة .٦

  فرض آلية إلزامية على المشاريع المقامة على األمالك العمومية وعرضها على العموم .٧

  ال كل ملك عام للوظيفة المعد لها وعدم تحوير وجهة االستعمالاستعم .٨

  إزالة التعديات على الملك العام .٩

  تشجيع البلديات على االستمالك لمشاريع للصالح العام .١٠

  فرض ضريبة على المستفيدين من زيادة عوامل االستثمار لصرفها على مشاريع ذات منفعة عامة .١١

   GISتصوير جوي عام وتطبيق نظام  .١٢

  يث التشريع اإلداري لألمالك العامة الخاصة للدولةتحد .١٣

 
 


