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مجتمع وإقتصاد
تقرير

ّ
التعديات على الشاطئ:

الغرامات أدنى من إيجار
غرفة في الضواحي
جرى ّ
دس مادة في قانون التعديالت الضريبية تقضي
بفرض غرامات هزيلة جدًا على التعديات الماثلة على طول
الشاطئ اللبناني .هذا القانون يحابي المعتدين على حساب
حقوق الناس .وعوضًا عن اتخاذ قرار صارم باستعادة الملك
العامُ ،يخاطب هذا القانون المخالفين بـ»حنان» ،ويطلب منهم
تسوية أوضاعهم بما يكرس ّ
تعدياتهم!
هديل فرفور
عند بداية صياغة قانون «معالجة
اإلشـ ـغ ــال غ ـيــر ال ـقــانــونــي لــأمــاك
العامة البحرية» ،منذ نحو سنتني،
مـ ــن ق ـب ــل ل ـج ـن ــة األش ـ ـغـ ــال ال ـع ــام ــة
والـنـقــل والـطــاقــة وامل ـيــاه النيابية،
كان أعضاء اللجنة ُي ّ
رددون حينها
ال ـع ـب ــارة اآلتـ ـي ــة« :ع ـل ـي ـنــا الـتــركـيــز
على ض ــرورة التوصل الــى صيغة
ّ
تحملها ودفــع
يستطيع ُ املـخــالــف
األكالف املترتبة عليه».
آنـ ـ ــذاك ،ك ــان ال ـن ـقــاش م ـتــرك ـزًا على
«ال ـبــدالت» الــواجــب دفعها لتعزيز
موازنة الدولة ،عوضًا عن أن يكون
الـ ـنـ ـق ــاش م ـت ـم ـح ــورًا حـ ـ ــول إن ـه ــاء
هـ ــذه ال ـت ـع ــدي ــات ع ـلــى امل ـل ــك ال ـعــام
واسـ ـ ـت ـ ــرداد هـ ــذا امل ـل ــك م ــن س ـطــوة
املـ ـعـ ـت ــدي ــن ،لـ ـيـ ـع ــود الـ ـبـ ـح ــر م ـل ـكــا
للناس.
التركيز على ُمقاربة فرض «بدالت
م ـق ـب ــول ــة» ان ـع ـك ــس ع ـل ــى ال ـق ــان ــون
ال ـ ـصـ ــادر أخ ـ ـي ـ ـرًا ،إذ غ ـ ّـي ــب الـ ـ ــرادع
القانوني الجدي للمعتدين وعمل
على «محاباتهم» تمهيدًا لتشريع
تـ ـع ــدي ــاتـ ـه ــم ،ف ـخ ـف ــض الـ ـغ ــرام ــات
املستحقة وقــدم تسهيالت بالدفع.
ُون ـ ّـص ال ـقــانــون عـلــى اإلب ـق ــاء على
امل ـ ـن ـ ـشـ ــآت الـ ــدائ ـ ـمـ ــة عـ ـل ــى األمـ ـ ــاك
ّ
«تعد
العامة البحرية ،معتبرًا أنها
م ــن املـلـحـقــات املـكـمـلــة لــإن ـشــاءات
امل ـقــامــة عـلــى ال ـع ـقــار ال ـخــاص مثل
التجهيزات الرياضية والتنظيمية
والترفيهية واملطاعم والكابينات
الـ ـت ــي ي ـج ــب إيـ ـج ــاده ــا ق ــري ـب ــة مــن

مطابقة
الشاطئ ( )...شرط أن تكون ُ
ألحـ ـك ــام ق ــان ــون ال ـت ـن ـظ ـيــم امل ـ ّـدن ــي
واألح ـ ـ ـكـ ـ ــام ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة امل ـت ـعــل ـقــة
باألمالك العامة البحرية».

غرامات بخسة!
اسـتـخــدام مصطلح دفــع «الـبــدالت
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــة» ف ـ ـ ــي ن ـ ـ ــص ال ـ ـقـ ــانـ ــون
ُينطوي على خـطــورة بالغة ،فهذا
املـصـطـلــح ُيـسـتـخــدم لـلـحــديــث عن
ُملكية خــاصــة ولـيــس عــن غــرامــات
ّ
يتكبدها مخالفون ُ
ومعتدون ،وفق
م ــا ي ـش ــرح م ــؤل ــف ك ـت ــاب «األم ـ ــاك
ال ـ ـعـ ــامـ ــة الـ ـبـ ـح ــري ــة ب ـ ــن الـ ـق ــان ــون
ّ
خطار،
واالجـتـهــاد» املحامي إيلي ُ
وي ـع ـت ـب ــر أن هـ ـ ــذه الـ ـ ـب ـ ــدالت تـ ـع ـ ّـد
«أقـ ـ ــل م ــن املـ ـطـ ـل ــوب» و»ال ت ــراع ــي
القانونية األدنــى لإليجار
النسبة
ُ
وفـقــا لـلـ ُـعــرف املـعـتـمــد ل ــدى الــدولــة
اللبنانية»ُ .
عام  ،2014ق ّدرت اإليرادات الناجمة
ع ــن مـعــالـجــة اإلشـ ـغ ــاالت املـخــالـفــة
ب ـن ـح ــو  75مـ ـلـ ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة س ـن ــوي ــا.
وب ـح ـســب أحـ ــد ال ـح ــاض ــري ــن خــال
جلسة إق ــرار قــانــون سلسلة الرتب
والرواتب حينها ،فإن وزير املالية
لــم يذكر حجم اإلي ــرادات ولــم ُ ُيعط
رقمًا واضحًا .في هذا الوقت ،تظهر
املعطيات أن اإليــرادات املتأتية هي
دون التوقعات.
يــرد في البند الثامن من املــادة 13
مــن قــانــون الـتـعــديــات الضريبية،
املتعلقة بـ»معالجة اإلش ـغــال غير
القانوني لألمالك العامة البحرية»،
أن ـ ـ ــه يـ ـت ــم اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد الـ ـنـ ـس ــب وق ـي ــم

أكثر من  1141تعديًا
للتذكير ،فــإنــه وفــق آخــر تقرير رسـمــي أعـ ّـدتــه وزارة األشـغــال العامة عام
 ،2012جــرى إحصاء أكثر من ّ 1141
تعديًا على األمــاك ّ
العامة البحرية،
ّ
ويبي هذا التقرير أن ّ 431
من بينها ّ 73
«مرخصًا» فقطّ .
تعديًا ال
تعديًا
تنطبق عليها شروط املرسوم التنظيمي الرقم ( 4810الــذي يتم استعماله
للترخيص باإلشغاالت املؤقتة) ،وتشمل هذه التعديات مساحة مليون و276
ألـفــا و 523مـتـرًا مربعًا مــن ردم البحر ،و 288ألـفــا و 140مـتـرًا مربعًا من
املسطح املــائــي ،و 96ألفًا و 502من اإلن ـشــاءات .كذلك يوجد ّ 530
تعديًا ال
يمتلك مرتكبوها ّأي أمالك خاصة متاخمة للشاطئ املعتدى عليه ،وتشمل
نحو  602ألف و 487مترًا مربعًا من الردم ،و 12ألفًا و 260مترًا مربعًا من
املسطح املائي ،و 157ألفًا و 411مترًا مربعًا من اإلنشاءات.

البدالت السنوية ُامل ّ
حددة باملرسوم
ا ُلــرقــم  12841تــاريــخ 1963/4/25
امل ّ
عدل باملرسوم الرقم  2522تاريخ
 )..( 1992/7/15وف ـقــا للمعالجة
اآلتـيــة« :الغرامة املتوجبة = البدل
ال ـس ـن ـ ُـوي ل ـل ـم ـســاحــة امل ـش ـغ ــول ــة ×
نسب املضاعفة × عدد السنوات».
فــي هــذه املـعــادلــة شقان ُيساهمان
فـُـي ّتقليل ال ـغ ــرام ــات .ال ـشــق األول
ُاملـتـعــلــق بــاعـتـمــاد ال ـب ــدل الـسـنــوي
امل ـ ـحـ ـ ّـدد م ـنــذ  25س ـن ــة ،ح ـيــث كــان
تخمني سعر املتر آنذاك أدنى بكثير
ً
عـ ّـمــا هــو عليه اآلن .م ـثــا ،بحسب
ّ
املــرســوم املــذكــور أع ــاه ،ف ــإن سعر
املتر املربع املعتمد لتحديد البدل
ال ـس ـن ــوي امل ـت ــرت ــب ع ـل ــى اإلش ـغ ــال
املؤقت لألمالك العمومية البحرية
لـلـمـنـطـقــة امل ـم ـتــدة م ــن م ـصــب نهر
األول ــي الــى مدخل صيدا الشمالي
(محافظة الـجـنــوب) ُمـحـ ّـدد ب ـ 150
ألــف ليرة لبنانية فقط ،فيما يبلغ
سعر املتر في املنطقة العاشرة في
ب ـي ــروت بـحـكــم ه ــذا امل ــرس ــوم625 ،
أل ــف ل ـيــرة ف ـقــط ،واملـنـطـقــة املـمـتــدة
من مصب نهر بيروت الــى الطرف
ال ـج ـنــوبــي مل ــرف ــأ ب ـي ــروت  750ألــف
ل ـي ــرة .أم ــا س ـعــر امل ـت ــر ف ــي املـنـطـقــة
امل ـم ـت ــدة م ــن م ـص ــب ن ـه ــر اب ــراه ـي ــم
الشمالية ملنطقة الصفرا العقارية
فهو  250ألف ليرة (محافظة جبل
لبنان) ،فيما ال يتجاوز سعر املتر
ف ــي امل ـن ـط ـقــة امل ـم ـت ــدة م ــن ال ـح ــدود
الشمالية ملنطقة البترون العقارية
الـ ــى أول ق ـض ــاء ج ـب ـيــل (مـحــافـظــة
الشمال) ّ 300ألف ليرة.
ّ
أم ـ ــا الـ ـش ــق الـ ـث ــا ُن ــي ،ف ـه ــو يـتـعــلــق
بتحديد نـســب املـضــاعـفــة الـتُــي لم
تتجاوز الـ  %4كحد أقصى .تظهر
ال ـج ــداول أن نـســب املـضــاعـفــة على
الشطور تــراوحــت بــن  %1و%3.5
ّ
فقط ،فيما يقول املحامي خطار إن
النسبة القانونية األدنــى لإليجار
وف ـقــا لـلـعــرف املـعـتـمــد ل ــدى الــدولــة
ّ
ً
ه ــي ُ .%6يـعـطــي خ ــط ــار م ـث ــاال عن
كيفية احتساب غرامات املخالفني،
وفــق املـنـصــوص عليه ،فــي منطقة
ال ـج ـن ــاح .ي ـق ــول إن اع ـت ـم ــاد نسبة
املضاعفة الـ ـ  %1لنحو  2000متر
م ــن األم ـ ـ ــاك ال ـع ـمــوم ـيــة ال ـب ـحــريــة
كـفـيــل ب ــأن يـجـعــل ال ـب ــدل الـسـنــوي
لإلشغال ال يتجاوز  18مليون ليرة
سنويًاّ ،أما إذا اعتمدت نسبة الـ %6
فإن البدل سيتجاوز الـ  100مليون

لم ُيعرف ما إذا كان دفع الغرامات سيكون مرة واحدة أو سنويًا (مروان طحطح)

ليرةُ .
ويضيف في هذا الصدد« :الـ
 18مـلـيــون لـيــرة كـبــدل سـنــوي هي
أق ــل م ــن إي ـج ــار مـكـتــب ف ــي منطقة
ّ
بـيــروت ،وهــي أقــل أيضًا مــن أربــاح
أصـ ـح ــاب امل ـن ـت ـج ـعــات الـسـيــاحـيــة
مــن ع ـبــوات امل ـيــاه الـتــي يبيعونها
هناك».

تقسيط الغرامات وحسم %20

ُ
لــم يقتصر «دالل» املـعـتــديــن على
ال ـ ـغـ ــرامـ ــات ال ــزهـ ـي ــدة ف ـح ـس ــب ،إذ

الغرامات أدنى بكثير
مما يجب على الدولة
استيفاؤه
ينطوي أيـضــا على كيفية تسديد
ه ـ ــذه ال ـ ـغـ ــرامـ ــات .يـ ـن ـ ّـص ال ـق ــان ــون
ع ـلــى أنـ ــه ف ــي حـ ــال س ـ ـ ّـدد اًل ـشــاغــل
املبالغ املتوجبة عليه دفعة واحدة
ُيعفى من نسبة  .%20كذلك يمكن
يطلب خالل مهلة شهر
للشاغل أن ّ
من تاريخ تبلغه أوامــر التحصيل
تقسيط املبالغ املتوجبة عليه ملدة
 5سـ ـن ــوات ع ـل ــى  5أو  10أق ـس ــاط
مـتـســاويــة ،يستحق الـقـســط األول
منها خالل الشهر األول من تاريخ
املوافقة ُ على التقسيط.
إال أن املـ ـف ــارق ــة ت ـك ـمــن ف ــي م ـ ّـا تــم
ّ
«دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه» فـ ـ ــي الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــود امل ـت ـع ــل ـق ــة

بالغرامات .يقول البند الثاني من
القسم الثالث املتعلق بالتعديات
الـحــاصـلــة قـبــل ع ــام  ،1994إن ــه إذا
كان شاغل األمالك العامة البحرية
ال ي ـم ـلــك ع ـ ـقـ ــارًا م ـت ــاخ ـم ــا أو غـيــر
حائز حق إيجار واستثمار ،تضع
اإلدارة يــدهــا عـلــى األم ــاك العامة
املشغولة ويجري إخالؤها« ،ما لم
ُ
ثبت الشاغل خالل ستة أشهر أنه
ي ّ
تملك العقار أو العقارات املتاخمة
أو استحصل عـلــى عـقــد إي ـجــار أو
اسـتـثـمــار عليها كليًا أو جــزئـيــا».
عندما عرضت «األخبار» مضمون
نص القانون على مصدر قضائي
قبل إقرار القانون ،وجد املصدر أن
هذا البند يحوي مضمونًا خطيرًا
«ألن ــه يكفي اسـتـثـمــار سـهــم واحــد
فـقــط م ــن ال ـع ـقــار امل ـتــاخــم لتشكيل
ُاالستثمار الجزئي» .بمعنى آخر،
امل ـش ـ ّـرع ــون يـطـلـبــون م ــن املـعـ ُتــديــن
«تـ ـس ــوي ــة أمـ ـ ــورهـ ـ ــم» كـ ــي ال تـ ـ ــزال
التعديات على امللك العام.

آلية الدفع مشبوهة
يـ ــرى خ ـط ــار أن ق ــان ــون «مـعــالـجــة
اإلشغال» ،بخالف اسمه ،لم ُ
«يعالج
شيئًا ،بــل على العكس ،أبقى على
االع ـ ـتـ ــداء ،يـكـفــي أن ــه أغ ـفــل مـســألــة
واستخدم
اإلشغال املؤقت السنوي ُ
ستخدم
ت
مصطلح ال ـب ــدالت ال ـتــي
ّ
لـ ـلـ ـمـ ـلـ ـكـ ـي ــات الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة وتـ ـج ــن ــب

