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مجتمع وإقتصاد

قضاء

األخبار

مجلس شورى الدولة

االنهيار

«حماية األمالك العامة مبدأ دستوري»
أصدر مجلس شورى
الدولة في 2014/12/18
قرارًا رد فيه طلب مالكي
مسبح «سانت إيالن» وقف
تنفيذ إزالة ّ
تعدياتهم
الحاصلة على األمالك
ّ
العامة .أهمية هذا
القرار أنه انطلق من
مبدأ حماية الملك العام
كمبدأ دستوري ،األمر
الذي يسلخ الشرعية عن
المساعي الجارية في
مجلس النواب لتسوية
التعديات
هديل فرفور
«إن م ــوج ــب ح ـمــايــة امل ـل ــك ال ـعــام
إلـ ــزامـ ــي ول ـ ــه ط ــاب ــع دس ـ ـتـ ــوري».
اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــادًا الـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ــذا االج ـ ـت ـ ـهـ ــاد
ال ـق ـض ــائ ــي اإلداريّ ،
رد مـجـلــس
شـ ـ ـ ـ ــورى ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ط ـ ـلـ ــب م ــال ـك ــي
مسبح «سانت ايــان» في الهري
وقــف تنفيذ قــرار وزارة الداخلية
والـ ـبـ ـل ــدي ــات ت ـك ـل ـيــف آمـ ــر م ـف ــرزة
شــواطــئ الشمال إزال ــة املخالفات
امل ــرتـ ـكـ ـب ــة .واعـ ـتـ ـب ــر ال ـ ـق ـ ــرار «أن
ال ـب ـن ــاء امل ـش ـ ّـي ــد ع ـلــى امل ـل ــك ال ـعــام
بشكل مـخــالــف لـلـقــانــون ال يقبل
التسوية ويقتضي هدمه» .يقول
األسـ ـ ـت ـ ــاذ الـ ـج ــامـ ـع ــي واملـ ـح ــام ــي
عصام اسماعيل إن أهمية القرار
ال تكمن فقط في تكريس موجب

امل ـ ـجـ ــاالت ،وهـ ـ ــؤالء ي ـت ـنــاف ـســون مــع
فئتني :العمال اللبنانيني والعمال
ال ـســوريــن الــذيــن كــانــوا مــوجــوديــن
قبل عام  .2011تتنافس هذه الفئات
ال ـث ــاث ع ـلــى أعـ ـم ــال ذات إنـتــاجـيــة
مـ ـت ــدنـ ـي ــة م ـ ـثـ ــل الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاء ،املـ ـطـ ــاعـ ــم،
الزراعة ،والخدمات البسيطة.
يـ ـق ـ ّـس ــم حـ ـ ـم ـ ــدان الـ ــاج ـ ـئـ ــن إل ـ ـ ــى 3
ف ـ ـئـ ــات إق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة :الـ ـفـ ـئ ــة األولـ ـ ــى
ه ــي ي ــد عــام ـلــة غ ـيــر نـظــامـيــة تعمل
ف ــي ق ـطــاعــات ن ـظــام ـيــة م ــن دون أي
ح ـم ــاي ــة وآلـ ـي ــات ض ـب ــط ،يـسـتـغـلـهــا
أصحاب العمل .الفئة الثانية تضم
الـحــرفـيــن الــذيــن فـتـحــوا مؤسسات
صغيرة ويشكلون عنصر مزاحمة
عـ ـل ــى ال ـ ـف ـ ـئـ ــات ال ـش ـب ـي ـه ــة لـ ـه ــم مــن
اللبنانيني ،وهــذه الفئة هــي األكثر
ق ــابـ ـلـ ـي ــة ل ـل ـت ـف ـج ـي ــر ،ألن ـ ـهـ ــا ركـ ـي ــزة
القاعدة االجتماعية للوالء الطائفي
وال ـس ـي ــاس ــي .وال ـف ـئ ــة األخـ ـي ــرة هــي
ال ـ ـ ـبـ ـ ــورجـ ـ ــوازيـ ـ ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة ،وهـ ــي
نوعان :مجموعة مرتبطة باإلنتاج
الـســوري لــم تستطع االستثمار في
لبنان ،فتحولت إلى الريع العقاري،
ومجموعة التجار الذين تمكنوا من
االستمرار في عملهم.
الـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـسـ ـك ــانـ ـي ــة ف ـ ــي ل ـب ـن ــان
مـ ـ ــرتـ ـ ـبـ ـ ـطـ ـ ــة ك ـ ـ ـث ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا بـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة
االقتصادية وسياسات العمل ،وإذا
أرادت الدولة تخفيف عدد املقيمني،
فـعـلـيـهــا ات ـخ ــاذ ق ـ ــرارات اقـتـصــاديــة
عــادلــة؛ بمعنى أن الـنـقــاش فــي هــذا
امل ــوض ــوع ال يـمـكــن أن يـحـصــل قبل
إعـ ـط ــاء هـ ــذه امل ـج ـم ــوع ــات حـقــوقـهــا
وتنظيمها والـكــف عــن استغاللها.
أمـ ــا االسـ ـتـ ـم ــرار ع ـل ــى هـ ــذه الـ ـح ــال،
ّ
التوجه سريعًا إلى الهاوية.
فيعني
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إزال ــة املـخــالـفــات على املـلــك العام
الـبـحــري وال فــي تــأكـيــده أن مبدأ
حـ ـم ــاي ــة املـ ـل ــك ال ـ ـعـ ــام هـ ــو املـ ـب ــدأ
األس ـ ــاس ـ ــي ال ـ ـ ــذي يـ ـس ــود جـمـيــع
ّ
األحكام القانونية املتعلقة بامللك
ال ـع ــام وإش ـغ ــال ــه .أه ـم ـيــة ال ـق ــرار،
ب ـح ـس ــب اسـ ـم ــاعـ ـي ــل ،تـ ـع ــود ال ــى
اعتبار مجلس الشورى أن موجب
ح ـمــايــة امل ـل ــك الـ ـع ــام ه ــو إل ــزام ــي
«ولــه طابع دس ـتــوري» .وفــي هذا
األمر« ،إقــرار بوجوب هدم جميع
املـخــالـفــات الــواق ـعــة عـلــى األم ــاك
الـعــامــة بما فيها األم ــاك العامة
البحرية» .وبالتالي ،ال يحق ألي
وزارة أو إدارة عــامــة «وتـحــت أي
ح ـجــة أن ت ــرت ــب أي أث ــر قــانــونــي
على هذا اإلشغال غير املشروع».
وب ـ ـ ـ ــرأي اسـ ـم ــاعـ ـي ــل ،أص ـ ـبـ ــح مــن
املعيب مفاوضة غاصبي األمالك
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـتـ ـس ــوي ــة م ـخ ــال ـف ــات ـه ــم
وت ـع ــدي ــات ـه ــم« ،ألنـ ـه ــا م ـخــال ـفــات
ال تقبل الـتـســويــة» .ويـضـيــف «ال
ت ـم ـلــك أي س ـل ـطــة إج ـ ـ ــازة ح ـقــوق
عينية على األمالك العامة».
ويـ ـق ــول رئ ـي ــس ال ـغ ــرف ــة ال ـنــاظــرة
ف ــي الـقـضـيــة ف ــي مـجـلــس ش ــورى
ال ــدول ــة ال ـقــاضــي ن ــزار األم ــن في
حــديــث إلــى «األخ ـب ــار» ،إن الـقــرار
ّ
يتضمن تطورًا اجتهاديًا ،الفتًا
ال
الى أن الحيثيات القانونية التي
تحيط صـيــاغــة ال ـق ــرار وإص ــداره
ت ـع ـ ّـد «مـ ــن ال ـب ــدي ـه ـي ــات» .ويـلـفــت
األمـ ــن ال ــى «عـ ــدم وجـ ــود قـ ــرارات
ســابـقــة تجيز الـتـعــدي عـلــى امللك
العام.
صحيح أن مجلس شورى الدولة
لم يصدر يومًا قرارًا يجيز التعدي
على األمــاك العامة ،إال أن أحكام
إزال ـ ــة م ـخــال ـفــات األم ـ ــاك الـعــامــة
وهدمها ،نادرة أو «خجولة» على

حد تعبير اسماعيل .والواقع ،أن
التعديات املمنهجة التي حصلت
ع ـل ــى م ــر عـ ـق ــود ،ب ـس ـبــب ت ــواط ــؤ
ً
السلطة السياسية أوال ،وغياب
املـســاءالت القانونية والقضائية
املستقلة والـجــديــة ثــانـيــا ،جعلت
مــن تـنـفـيــذ ال ـقــانــون ال ــذي يصفه
ال ـق ــاض ــي األم ـ ــن «بــدي ـه ـيــا» أم ــرا
يستدعي «االبـتـهــاج» .والحقيقة
أنـ ـ ــه لـ ــو لـ ــم ي ـك ــن هـ ـن ــاك ت ـكــريــس
ل ــ»ش ــرع ـن ــة» ال ـت ـع ــدي ع ـل ــى امل ـلــك
العام ،ملا وصلت «وقاحة» الجهة
امل ــدع ـي ــة ،وه ــي ال ـج ـهــة املـعـتــديــة،
الــى تقديم شكوى اعتراضًا على
ت ـن ـف ـيــذ ال ـ ـقـ ــانـ ــون وت ـط ـل ــب وق ــف
تنفيذ قرار إزالة املخالفات!
تـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ــى أن مـسـبــح
«س ـ ــان ـ ــت ايـ ـ ـ ـ ــان» ي ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـدى ع ـلــى
م ـس ــاح ــة  1760م ـت ـرًا م ــرب ـع ــا مــن
األم ـ ـ ــاك ال ـع ــام ــة ال ـب ـح ــري ــة (ردم
وإن ـ ـ ـشـ ـ ــاءات) .أمـ ــا ب ـ ـرًا ،ف ـي ـت ـعـ ّـدى
على عــدد مــن الـعـقــارات الخاصة
امل ـ ـتـ ــاخ ـ ـمـ ــة لـ ـ ـ ــه ،عـ ـ ـ ــدا عـ ـ ــن عـ ـق ــار
تملكه مصلحة الـسـكــك الـحــديــد،
بمساحات ّ
تقدر بضعف مساحة
الـعـقــار الـخــاص ال ــذي يـقــوم عليه
امل ـس ـب ــح امل ـ ــذك ـ ــور .وك ـ ـ ــان مــال ـكــو
املسبح (سلطانة فرنجية وبوالند
عازار ووليد الراسي) قد حصلوا
س ــاب ـق ــا ع ـل ــى قـ ـ ــرار م ــن ال ـقــاضــي
امل ـن ـف ــرد (امل ـ ـنـ ــاوب خـ ــال الـعـطـلــة
ال ـق ـضــائ ـيــة) ف ــي ال ـب ـت ــرون ب ــإزال ــة
«عوائق « تحول دون الوصول الى
مسبحهم ،علمًا بأن هذه العوائق
هــي ع ـبــارة عــن مـنـشــآت مرخصة
على عقارات خاصة! وقد سبق أن
أثارت «األخبار» هذه القضية في
عددها الصادر في  6كانون األول
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مناقالت في صفوف
رجال الضابطة الجمركية

تطبيقًا للخطة التي بدأها وزيــر املالية علي
حسن خليل ،أص ــدر مــديــر الـجـمــارك العام
أمـ ـ ـرًا إداري ـ ـ ــا ق ـضــى ب ــإج ــراء م ـن ــاق ــات في
صفوف رجال الضابطة الجمركية ،شملت
نحو ثمانمئة من الرتباء واالف ــراد التابعني
لجميع الوحدات الجمركية.
يــذكــر أنـهــا امل ــرة األول ــى الـتــي تحصل فيها
ح ــرك ــة م ـن ــاق ــات ب ـه ــذا ال ـح ـج ــم ،وسـتـلـيـهــا
مناقالت أخرى سوف تطاول أيضًا السلكني
اإلداري والعسكري في الجمارك ،ومن شأن
هــذه اإلج ــراءات أن تــؤدي إلــى تحسني األداء
الجمركي.
إحالة اقتراح قانون»
المضمونين المتقاعدين» على الضمان

أح ـ ــال وزي ـ ــر ال ـع ـم ــل س ـج ـع ــان ق ـ ــزي عـلــى
ال ـص ـن ــدوق الــوط ـنــي لـلـضـمــان االجـتـمــاعــي
اقتراح القانون الرامي الى افــادة املضمونني
املتقاعدين الــذيــن انـهــوا خدماتهم لبلوغهم
سن التقاعد ( 64سنة) من تقديمات العناية
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي ح ــالـ ـت ــي
امل ـ ــرض واالم ـ ــوم ـ ــة فــي
الصندوق ،وذلك بعدما
ت ـب ـل ـغــت وزارة ال ـع ـمــل
م ـ ــاحـ ـ ـظ ـ ــات وزارت ـ ـ ـ ـ ــي
العدل واملالية ومجلس
ال ـخــدمــة املــدن ـيــة .وك ــان
هذا االقتراح قد اقر في
الخلوة التي عقدها الضمان االجتماعي في
 8و 9اب املاضي برئاسة الوزير قزي.
المستأجرون يرفضون
وجهة «اإلدارة والعدل»

أع ـل ـنــت لـجـنـتــا امل ـتــاب ـعــة لـلـمــؤتـمــر الــوط ـنــي
لـلـمـسـتــأجــريــن ول ـج ـنــة ال ــدف ــاع ع ــن حـقــوق
امل ـس ـتــأجــريــن ،أول م ــن أم ـ ــس« ،رفـضـهـمــا
املطلق للوجهة التي تعالج بها لجنة اإلدارة
ّ
والعدل القانون املعطل» .وذلك لناحية «إعادة
االع ـت ـبــار لـلـجــان الـقـضــائـيــة ولـجـهــة اج ــراء
تـعــديــات تجميلية (تــرمـيــم امل ــواد املطعون
فيها)» ،فضال عن «تجاهل الخطة السكنية».
ودانت اللجنتان «إصرار رئيس لجنة اإلدارة
والعدل على إقفال أبواب اللجنة بوجه ممثلي
املـسـتــأجــريــن وس ـمــاع مـطــالـبـهــم» .وطــالـبــت
الـلـجـنـتــان الـ ـن ــواب ال ــذي ــن ط ـع ـنــوا بــالـقــانــون
«األخذ بكامل اقتراحات التعديل املقدمة من
قبلهما».
ُيذكر ان اللجنتني أعلنتا تأجيل اعتصامهم
َ
ال ــذي ك ــان م ـقــررا ،أم ــس ،ال ــى وق ــت سيعلن
الحقا وذلك بسبب سوء األحوال الجوية.
ّ
إزالة البسطات واألكشاك في عكار

أعـلــن محافظ عـكــار عـمــاد لبكي ،أم ــس ،أنه
سيجري خالل  48ساعة إبالغ كل اصحاب
الـبـسـطــات واالكـ ـش ــاك واص ـح ــاب س ـيــارات
االج ــرة ،الذين اتـخــذوا من مستديرة العبدة
مــوق ـفــا ل ـس ـيــارت ـهــم ،ضـ ـ ــرورة إخ ـ ــاء هــذه
املنطقة وإزال ــة االك ـشــاك والـبـسـطــات خــال
مـهـلــة  15يــومــا تنتهي فــي  25مــن الشهر
ال ـج ــاري ،حـيــث تـبــدأ عملية إزال ــة االكـشــاك
ب ـ ـمـ ــؤازرة الـ ـق ــوى االم ـن ـي ــة وب ــال ـت ـع ــاون مــع
البلديات واملعنيني.
ولـفــت لـبـكــي ال ــى «أن بـلــديــة بـبـنــن تعهدت
ت ـقــديــم م ـســاحــة االرض امل ـح ــاذي ــة لـســوق
الـسـمــك فــي مــرفــأ الـعـبــدة مساحتها نحو
 4000مـتــر مــربــع مـكــانــا بــديــا الصـحــاب
ال ـب ـس ـطــات واالكـ ـش ــاك وم ــوق ــف ل ـس ـيــارات
االجرة وحافالت الركاب».

