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تقرير

مذكرة «لفت نظر»

تسوية مخالفات األمالك البحرية تخالف الدستور

لـيــرة ،والـتــي صرفها أمــن الصندوق
ملصلحة عضو املجلس الـبـلــدي زيــاد
صــومــا ولـيــس إلــى صــاحــب املـ ّ
ـؤسـســة
التي تقول البلدية إنها تعاقدت معه
لتأمني لوازم الحفالت.
ّ
بتعهدات واستئجار آليات
 -2القيام
وع ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ــال ي ــومـ ـي ــن خـ ــافـ ــا ل ــأص ــول
ّ
واإلداري ـ ـ ـ ــة وامل ــال ـ ّـي ــة ،بما
امل ـحــاس ـبـ ّـيــة
ّ
يتضمن هــدرًا للمال الـعــام ،وينطوي
ّ
على صفقات وتلزيمات يتم إعدادها
ّ
وتنفيذها وتسلمها وتسديد قيمتها
خـ ــافـ ــا ل ـ ــأص ـ ــول .ووج ـ ـ ـ ــود عـ ــروض
أس ـع ــار م ـح ــددة سـلـفــا ومـطـبــوعــة في
البلدية بقيمة  112مليون ليرة بأمر
مـ ــن م ـ ـقـ ـ ّـرر األش ـ ـغـ ــال ع ـض ــو امل ـج ـلــس
ال ـب ـلــدي ع ـبــدو ش ــرف ــان ،بـحـيــث يـكــون
ه ــذا املـبـلــغ مــدفــوعــا بـمــوجــب ق ــرارات
لألصول ،وكذلك صرف أموال
مخالفة
ّ
ألعمال لم تنفذ.
ّ
 -3عدم ّ
البلدية بتطبيق القوانني
تقيد
ّ
وتـنـفـيــذ األح ـك ــام ال ـتــي تــرعــى عملية
عـقــد الـنـفـقــة ،عـنــد الـتـعــاقــد مــع شركة
«أي ــانـ ـي ــان» لـ ـش ــراء زي ـن ــة املـ ـي ــاد عــام
 2013بقيمة  190مليون لـيــرة ،وذلــك
لـنــاحـيــة ض ـ ــرورة تـغـطـيــة املــدفــوعــات
بـ ـ ـح ـ ــواالت ص ـ ـ ــرف ،وع ـ ـ ــدم اس ـت ـخ ــدام
الحساب املصرفي الـخــاص بالبلدية
ل ــدى م ـصــرف لـبـنــان ح ـص ـرًا لتسديد
مستحقاتها املالية من خالله ،إذ ّ
تبي
أن ح ـ ـ ــواالت الـ ـص ــرف ال ـ ـصـ ــادرة غـيــر
مطابقة مــن حـيــث تفاصيل الــدفـعــات
وتــواريـخـهــا .كما لــم يـتـ ّ
ـوصــل الخبير
إل ــى إمـكــانـ ّـيــة تـحــديــد مــن أي ــن قبضت
شركة أيانيان مبلغ  22.9مليون ليرة
مــن الـبـلــديــة وم ــن دون حــوالــة صــرف،
وتسجيل دفعة بقيمة  18مليون ليرة
في حساب صاحب الشركة وليس في
صندوقها ،من بلدية الحدت ،من دون
ً
أن تصدر الشركة إيـصــاال بذلك ،ومن
دون أن ت ـسـ ّـجــل ف ــي مـحــاسـبــة بـلــديــة
الحدت.
 -4عقد نفقة مع مؤسسة مطر لألدوات
ّ
الكهربائية بقيمة  19.8مليون ليرة،
في حني يفيد صاحب الشركة بأنه لم
ّ
ّ
البلدية
يوقع حوالة صرف ،فيما سلم
بضاعة بقيمة  3.9مــايــن لـيــرة فقط
وقبض ثمنها نقدًا من عضو املجلس
البلدي عبده شرفان ،خالفًا ملا تظهره
الحوالة.

ّ
القضية
ختم

ي ـق ــول رئ ـي ــس ب ـل ـ ّ
ـدي ــة الـ ـح ــدت ج ــورج
ابراهيم حفظ
عون إن «القاضي علي
ّ
ّ
ال ــدع ــوى امل ـق ـ ّـدم ــة ،ب ـعــدمــا حــقــق بـكــل
االتـ ـه ــام ــات ال ـت ــي أوردت ـ ـهـ ــا ال ــدع ــوى
وتـقــريــر الـخـبـيــر ،عـلـمــا ب ــأن املخالفة
ّ
الوحيدة الثابتة هــي املتعلقة بملف
ً
ح ـف ــات امل ـس ـنــن ال ـت ــي ل ــم ت ـقــم ف ـعــا،
وك ـ ــان روجـ ـي ــه مل ــع ال ـع ـضــو امل ـس ــؤول
ّ
ُع ــن تـنـظـيـمـهــا ،إل أن األم ـ ـ ــوال الـتــي
ّ
خ ـ ّـصـ ـص ــت لـ ـه ــا وزعـ ـ ـ ـ ــت عـ ـل ــى ش ـكــل
إع ــاش ــات ع ـلــى امل ـس ـنــن وهـ ــذا مثبت
بـفــواتـيــر قـ ّـدمــت إل ــى الـقـضــاء ،وكــذلــك
األمـ ــر بــالـنـسـبــة إل ــى امل ـل ـفــات األخ ــرى
ّ
التي أظهرنا املستندات املتعلقة بها،
ّ
ّ
القضية .وتاليًا
وتقرر على أثرها ختم
إن االرتكاز على تقرير خبير بشكوى
محفوظة ،وربطه بما اكتشفناه اليوم
ّ
البلدية،
مــن اختالسات فــي صـنــدوق
ّ
منطقي .وعلى الرغم من ذلك،
أمر غير
نحن تحت القانون».

فيما ينظر المجلس
الدستوري في الطعن بقانون
الضرائب ،تسعى جمعية
ُ
«المفكرة القانونية» بالنيابة
عن «ائتالف الشاطئ اللبناني»
إلى لفت نظره إلى مخالفات
دستورية ّ
جدية لم تلحظها
ّ
المقدمة
مراجعة الطعن
من  10نواب ،أبرزها تسوية
التعديات على األمالك
العمومية البحرية وخفض
الغرامات المفروضة عليها
هديل فرفور
ف ــي  30آب امل ــاض ــي ،ت ـق ـ ّـدم ع ـشــرة ن ــواب
ب ـم ــراج ـع ــة أم ـ ـ ــام امل ـج ـل ــس ال ــدسـ ـت ــوري
ّ
لـلـطـعــن ف ــي ال ـق ــان ــون امل ـت ـعــلــق بـتـعــديــل
واسـ ـتـ ـح ــداث ب ـع ــض امل ـ ـ ــواد ال ـقــانــون ـيــة
ال ـض ــري ـب ـي ــة ل ـت ـم ــوي ــل س ـل ـس ـل ــة ال ــرت ــب
والـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ــب (ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـم ــل ال ـ ــرق ـ ــم 45
ُوال ـ ـص ـ ــادر فـ ــي  21آب امل ـ ــاض ـ ــي) .ه ــذه
املراجعة ،التي «قــادهــا» حــزب الكتائب،
استندت إلــى مــادة وحـيــدة فــي القانون
ت ـع ـت ـب ــره ــا تـ ـنـ ـط ــوي عـ ـل ــى ازدواج ـ ـ ـيـ ـ ــة
ض ــريـ ـبـ ـي ــة ت ـص ـي ــب امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف واملـ ـه ــن
الـ ُـحـ ّـرة مــن ج ــراء فــرض تــأديــة الضريبة
ّ
عـلــى ال ـفــوائــد املـصــرفـيــة .وبــال ـتــالــي ،إن
ُ
مــراجـعــة الـطـعــن تـلــك لــم تـ ِـشــر إل ــى مــواد
يتضمنها القانون ،على
«أكثر خطورة»
ّ
ُ ّ
حـ ّـد تعبير كــل مــن «املـفــكــرة القانونية»
و«ائ ـ ـتـ ـ ّـاف ال ـش ــاط ــئ ال ـل ـب ـن ــان ــي» ،وهــو
م ــا ح ــف ــز ع ـل ــى إعـ ـ ـ ــداد م ــذك ــرة ف ــي ه ــذا
ال ـش ــأن ،وم ـحــاولــة تسليمها للمجلس
ال ــدسـ ـت ــوري ،وامل ـطــال ـبــة بــإب ـطــال امل ــواد

ُ
املـ ـتـ ـصـ ـل ــة بـ ـتـ ـس ــوي ــة املـ ـخ ــالـ ـف ــات ع ـلــى
األم ـ ــاك ال ـب ـحــريــة ال ـحــاص ـلــة ق ـبــل -1-1
 1994التي يتضمنها القانون املطعون
ُ
ّ
«ت ّ
شرع
فيه ،ألن من شــأن هــذه املــواد أن
االعتداءات الحاصلة على طول الشاطئ
ال ـل ـب ـنــانــي خـ ــال الـ ـح ــرب ومـ ــن ب ـعــدهــا،
ل ـقــاء م ـبــالــغ زه ـي ــدة وع ـل ــى ن ـحــو يـمـ ّـس
بملكهم العام
بحقوق املواطنني بالتمتع
ُ ّ
وبالشاطئ» ،وفق ما يرد في املذكرة.

توسيع حق التقاضي

ّ
عـ ـمـ ـلـ ـي ــا ،ال ي ـ ـح ـ ــق لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــات غ ـي ــر
الحكومية الـتـقـ ّـدم بطعن أم ـ ّـام املجلس
الــدس ـتــوري ،إذ إن ه ــذا ال ـحــق محصور
برئيسي الجمهورية ومجلس ال ــوزراء
ُأو ع ـ ـش ـ ــرة ن ـ ـ ـ ـ ـ ــواب ،إال أن ُ ال ـج ـه ـت ــن
ّ
املـتـقــدمـتــن تـسـعـيــان عـبــر امل ــذك ــرة إلــى
إرساء إجراءات تهدف إلى «توسيع حق
الـتـقــاضــي وت ـعــزيــز ُم ـشــاركــة املــواطـنــن
ف ــي ال ـش ــأن ال ـع ــام وف ــي ُم ـســاء لــة أع ـمــال
الـحــائــزيــن وكــا ُلــة عــامــة مـنـهــم» ،وفــق ما
يــرد فــي نــص املــذكــرة الـتــي طــرحــت هــذا
ال ـن ـقــاش ع ـلــى امل ـج ـلــس ن ـف ـســه ،وذك ــرت
موجبات قبول املذكرة من ناحية غياب
نصوص القوانني التي تمنع ُاملواطنني
من تقديم العرائض واملذكرات املشابهة،
ً
فـضــا عــن امل ــادة  8مــن اإلع ــان العاملي
لحقوق اإلنسان التي تضمن حق الفرد
باللجوء إلى املحاكم الوطنية إلنصافه،
إضــافــة إلــى تــوجــه العديد مــن املجالس
الدستورية واملحاكم الدولية إلى قبول
فـكــرة «صــديــق املـحـكـمــة» ،ألنـهــا تسمح
بتطوير املنظومة الحقوقية.
ف ــي امل ـب ــدأ ،رف ُــض املـجـلــس الــدس ـتــوري،
ُّ
أمس ،تسلم املذكرة انطالقًا من حصرية
ّ
التقدم بالطعن بالجهات ُاملذكورة
حق
ّ
أع ــاه ،إال أنــه طلب توجيهها (املــذكــرة)
إل ـي ــه ع ـبــر وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ،ت ـمــامــا كما
ح ـص ــل ع ـن ــدم ــا تـ ـق ـ ّـدم ــت ك ــل م ــن ُحـمـلــة
«جنسيتي حق لي وألسرتي» و«املفكرة
القانونية» فــي تشرين الـثــانــي املاضي
ّ
لــدى املجلس بمذكرة ُمشابهة مــن أجل

مواجهة «لوبي» المنتجعات البحرية
ُ ّ
فــي حــديــث لـ ـ «األخـ ـب ــار» ،يـقــول املــديــر ُالـتـنـفـيــذي لـ ـ «امل ـفــكــرة الـقــانــونـيــة»
املحامي نــزار صاغية ،إن تقديم هــذه املــذكــرة هو «الخطوة األبــرز األولــى
ً
التي قام بها ائتالف الشاطئ املدني» ،وإن هذه الخطوة تأتي استكماال
ملسار طويل سيبدأه االئتالف سعيًا إلــى جعله «قــوة مقابلة تواجه قوة
أصحاب املنتجعات البحرية»ُ .ويضيف أن السلطة عمدت إلــى محاورة
أصحاب املنتجعات عندما صاغت القانون« ،ما نسعى إليه هو اعتماد
االئتالف كجهة مخولة إلبــداء استشارات حول حقوق العامة في ملكها
العام البحري».
اللبنانية.
الطعن ُفي قانون الجنسية
ُ
يـ ـق ــول امل ـ ــدي ـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ـ ـ «املـ ـفـ ـك ـ ّـرة
القانونية» ،املحامي نــزار صاغية ،إنــه
ُع ـ ــرض ع ـلــى ال ـج ـه ـتــن اقـ ـت ــراح تـحــديــد
مـ ــوعـ ــد م ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس ا ُملـ ـجـ ـل ــس م ـ ــن أج ــل
م ـنــاق ـشــة ق ــان ــون ـي ــة املـ ــذكـ ــرة وإم ـكــان ـيــة
ّ
اعتمادها كــإجــراء يعزز التشاركية بني
ُ
املواطنني واملجلس .ويضيف« :يبدو أن
املجلس متفهم لهذه الخطوة الجديدة،
ل ـك ـنــه ال يـ ـ ــزال غ ـي ــر م ـق ـت ـنــع بـ ـه ــا ،وه ــو

تعطي التسوية وضعية
ممتازة للمعتدين وال
تولي الضحايا أي حقوق

لقانون التسوية ،املتمثلة بـ «منح عفو
كامل أو جزئي عن املسؤولية الجزائية
الناجمة عن االعـتــداءات الحاصلة على
البحرية قبل تاريخ ،»1994-1-1
األمالك ُ
إذ حصر املشرع تسوية املخالفات بتلك
التي ُحصلت قبل عام  1994فقط .وهنا
ت ــرى امل ــذك ــرة أن ه ــذا «ال ـع ـفــو األب ـيــض»
للمخالفني اآلخرين« ،يرشح عن تمييز
فــاضــح لـصــالــح فـئــة مــن املــواط ـنــن ضد
ف ـئ ــات أخـ ــرى م ــن دون م ـب ــرر ويـنــاقــض
م ـ ـ ـبـ ـ ــادئ الـ ـ ـح ـ ــد األدنـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــدالـ ــة
االن ـت ـقــال ـيــة»ّ .أمـ ــا ال ـت ـعــديــات الـحــاصـلــة
بعد عــام  ،1994فقد شملت في القانون
على عفو جزئي تمثل بتنزيل الغرامة
امل ـحــددة مــن  5م ــرات ب ــدل اإلش ـغ ــال إلــى
 1.75لهذا البدل في حال تسديد الغرامة
عدًا ونقدًا .من هنا ،خلصت املذكرة إلى
اعتبار أن هــذا العفو هــو بمثابة «عفو
ع ــام تـمـيـيــزي» ،وبــالـتــالــي فـهــو مخالف
للدستور.

تشريع اإلشغال الدائم

سـيـحـتــاج إل ــى مناقشتها ،ونـحــن على
استعداد ألن نضغط في هذا االتجاه».
ُ
تهدف املذكرة إلى لفت نظر املجلس إلى
مخاطر قانون تسوية األمالك العمومية
الـبـحــريــة ،وبــالـتــالــي اسـتـغــال مناسبة
ال ـط ـع ــن م ــن أجـ ــل ال ـت ـص ــدي لـلـمـخــالـفــة
مسألة التسوية .بمعنى
التي ترسيها
ُ ّ
آخ ــر ،تــأتــي ه ــذه امل ــذك ــرة بـمـثــابــة دعــوة
إلى املجلس من أجل التدقيق في أحكام
الـقــانــون بــرمـتــه ،ولـيــس فــي امل ــواد التي
فيها النواب العشرة فقط.
طعن
ُ
ُ ّ
ت ـق ـ ّـس ــم املـ ــذكـ ــرة أسـ ـب ــاب ب ـط ــان قــانــون
ت ـســويــة األمـ ـ ــاك ال ـع ــام ــة ال ـب ـحــريــة إلــى
أربعة أقسام:

غرامات زهيدة

ّ
يتعلق القسم األول بوظيفة القانون في
تأمني ُتمويل السلسلة .في هــذا القسم،
ّ
ت ـق ــول املـ ــذكـ ــرة إن ال ـتــدق ـيــق ف ــي كيفية
اح ـت ـســاب ال ـغ ــرام ــات «ي ـ ــؤدي إل ــى إل ــزام
هــؤالء املخالفني بتسديد مبالغ زهيدة
ال تتماشى مع شروط التعويض العادل
أو م ــع م ـبــدأ املـ ـس ــاواة ب ــن امل ــواط ـن ــن».
وتستعرض فــي هــذا الـصــدد آلية الدفع
التي استندت إلى تقديرات حصلت عام
 1992والـتــي ال تأخذ باالعتبار ارتفاع
ً
إشغالها ،فضال
قيمة العقارات وبدالت
ُ
نسب املضاعفة
تحديد
عن التفاوت في
ُ
في تحديد البدل .لتخلص املذكرة إلى أن
املــادة  11من قانون الضرائب (املتعلقة
بـ ـق ــان ــون تـ ـس ــوي ــة األمـ ـ ـ ـ ــاك ال ـب ـح ــري ــة)
ّ
معرضة لإلبطال «ألنها تخالف املادة 7
من الدستور التي تفرض املـســاواة بني
املــواط ـنــن فــي حـقــوقـهــم ومــوجـبــاتـهــم»،
ُمشيرة إلى أن «ال شيء يبرر أن يستثمر
ق ـس ــم م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن األم ـ ـ ــاك ال ـعــامــة
ً
ً
مــن دون أن ي ـســددوا ب ــدال ع ــادال عنها،
ّ
على نحو يـخــل بــاملـســاواة بينهم وبني
اآلخرين».

منح عفو للمخالفين
يتعلق القسم الثاني بالوظيفة الثانية

ُ ّ
تتناول املذكرة في القسم الثالث الوظيفة
املتعلقة ب ـ «مـعــالـجــة» املـخــالـفــات .هنا،
تخلص املــذكــرة إل ــى ال ـقــول إن الـقــانــون
«يمنح الجهات املخالفة إمكانية إشغال
األمــاك العامة البحرية عند توافر عدد
من الشروط لقاء بــدالت غير عادلة ()...
ويخضع اإلشغال تبعًا للمعالجة لنظام
دائم تمييزي بالنسبة إلى سائر شاغلي
األمـ ـ ـ ــاك الـ ـع ــام ــة ،وي ـف ـت ــح ال ـ ـبـ ــاب أمـ ــام
مــراسـيــم اسـتـغــال للملك ال ـعــام طويلة
خالفًا للمادة
األمد أو غير محددة املدة
ُ
ُ
 89مــن الــدسـتــور» .وتـضـيــف املــذكــرة أن
«األخـطــر» مــن كــل مــا ُسبق ،أن القانون،
وع ـبــر ت ـشــريــع إب ـق ــاء امل ـن ـش ــآت الــدائ ـمــة
امل ـب ـي ـنــة خ ــاف ــا ل ـل ـق ــان ــون ع ـل ــى األمـ ــاك
العمومية البحرية« ،يفتح الباب وللمرة
األولــى بتاريخ لبنان إلنشاء مساحات
خارج القانون».

مخالفة مبدأي الضرر والتناسب

ُ ّ
ف ــي ال ـق ـســم ال ــراب ــع ،تـسـتـعــرض امل ــذك ــرة
مسألة «انـتـفــاء التناسب بــن املصلحة
الجسيم
املـتــأتـيــة مــن الـقــانــون وال ـضــرر ُ
الناتج منه على صعيد مفهوم امللكية
الـ ـع ــام ــة وال ـ ـحـ ــق ب ــال ـت ـم ـت ــع ب ــال ـب ـح ــر».
وتـخـلــص إل ــى أن الـقــانــون ي ــؤدي ُحكمًا
«تقييد حقوق أساسية ُوإلى ضرب
إلى ُ
ساواة في استخدام امللك العام».
امل
مبدأ
ُ
وتستند املــذكــرة في هــذه الخالصة إلى
ب ـع ــض ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي ت ـت ـم ـثــل بـ ــأن ب ــدل
املعالجة يبقى زهيدًا لتمويل السلسلة،
ف ـ ــي مـ ـق ــاب ــل أن الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدان
ال ـس ـيــاح ـيــة تـعـمــد إل ــى ف ـتــح شــواطـئـهــا
أم ـ ــام ال ـع ـم ــوم م ــن أجـ ــل رفـ ــع عـ ُـائــدات ـهــا
السياحية .إضافة إلى اعتبار املذكرة أن
كلفة املعالجة «خطيرة ج ـدًا»؛ إذ ترهن
مستقبل األجيال املقبلة من خالل تمكني
ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ب ــإع ـط ــاء مــراس ـيــم
إشغال من دون أي مدة قصوى .كذلك إن
ُ
ّ
ستعد باهظة على اعتبار
كلفة املعالجة
أنها تعطي وضعية ممتازة للمعتدين
ّ
وال تولي الضحايا أي حقوق على نحو
يناقض الحد األدنى للعدالة اإلنتقالية.

