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مجتمع وإقتصاد
قضية

تعيين مجلس شورى الدولة هيئة
العامة ،تلبية
إشراف على األموال ّ
قدمت أمامه ،لن
للمراجعة التي ّ
يكون في حال حصوله إال تدبيرًا
طبيعيًا لما يمكن السلطة القضائ ّية
أن تقوم به حفاظًا على االنتظام
الدستوري والمالي العام للدولة،
خصوصًا بعدما ثبّت المجلس
الدستوري في قراره األخير عدم
العامة
أحق ّية السلطة بإنفاق األموال ّ
وجبايتها منذ عام  ،2006لعدم
وجود صك تشريعي (قانون موازنة)
يجيز لها الجباية واإلنفاق .إذًا ،السلطة
السياس ّية هي بحكم المستولية على
أموال اللبنانيينّ ،
وكل الضرائب التي
دفعوها ،منذ عام  2006وحتى
اليوم ،هي غير دستورية وغير
الحق باستردادها
قانون ّية ،ولهم ّ
والكف عن تأديتها .الرهان األكبر
ّ
هو على استقالل ّية القضاء اإلداري،
فالمخاوف من ر ّد المراجعة قائمة
وكبيرة ،إسو ًة بر ّد مجلس الشورى
مراجعةً مماثلة ،لحماية المال العام،
قدمها المستدعون أنفسهم
في العام 2014

دعوى قضائ ّية ّ
لكف
يدّ السلطة عن المال العام
فيفيان عقيقي
ّ ّ
تقدم كــل من شربل
في ،2017/10/3
ّ
نحاس ونجاح واكيم وغادة اليافي،
بمراجعة بصيغة عاجلة ،أمام مجلس
الـ ـ ـش ـ ــورى ،ض ـ ـ ّـد الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة
ّ
ُم ـم ـث ـل ــة ب ـ ـكـ ــل مـ ــن م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
ّ
املالية ،يطلبون ّفيها «اتخاذ
ووزارة
ت ــدب ـي ــر ضـ ـ ـ ــروري وم ـ ــؤق ـ ــت بـتـعـيــن
هيئة إش ــراف على األم ــوال الـعـ ّ
ـامــة»،
مـسـتـنــديــن إل ــى ال ـق ــرار رق ــم 2017/5
الصادر عن املجلس الدستوري ،الذي
أبطل قانون الضرائب رقم ،2017/45
ّ
وأكـ ـ ــد أن «الـ ـق ــاع ــدة االثـ ـن ــي ع ـشـ ّ
ـريــة
املـعـمــول بـهــا مـنــذ ع ــام  2006تصلح
لشهر واحد فقط ،وهي بالتالي فقدت

تهدف المراجعة إلى التص ّدي
لمساعي قوننة ّ
كل عمل ّيات سلب
األموال العا ّمة السابقة والالحقة
ّ
الدستورية منذ
صالحياتها وقوتها
ً
شباط  ،2006فضال عن أن عدم إقرار
مــوازنــة عـ ّ
ّ
ـامــة سنوية لـلــدولــة ،وعــدم
ّ
ّ
إنجاز قطع حساب لكل سنة يشكالن
انتهاكًا فاضحًا للدستور».

مواجهة قوننة سلب المال العام!
هـ ـ ــذه املـ ــراج ـ ـعـ ــة ل ـي ـس ــت األول ـ ـ ـ ــى مــن
نـ ــوع ـ ـهـ ــا ،فـ ـق ــد سـ ـب ــق ل ـل ـم ـس ـتــدعــن
أنـفـسـهــم أن ق ـ ّـدم ــوا مــراجـعــة مماثلة

ّ
أمام مجلس الشورى عام  ،2014لكنه
ّ
رده ـ ــا ب ـحـ ّـجــة ان ـت ـفــاء ال ـص ـفــة خــافــا
ّ
لرأي مفوض الحكومة .حينها أشار
امل ـس ـتــدعــون ف ــي مــراجـعـتـهــم إل ــى ما
ّ
أكده قرار املجلس الدستوري األخير،
ّ
ّ
السياسية
«تصرف السلطة
وهو أن
ب ــامل ــال الـ ـع ــام ،ج ـبــايــة وإن ـف ــاق ــا ،منذ
ّ
دستورية
( 2006/2/1تاريخ انتهاء
ّ
وصالحية قانون موازنة عام )2005
وحتى الـيــوم ،هــو غير شرعي وغير
دستوري».
تقديم مراجعة أمام مجلس
إن إعادة ّ
ّ
السياسية
الشورى لكف يد السلطة
عــن األم ـ ــوال ال ـعـ ّ
ـامــة ،ي ـهــدف بحسب
ال ــوزي ــر ش ــرب ــل ن ـح ــاس إلـ ــى «وض ــع
ال ـق ـضــاء اإلداري أمـ ــام مـســؤولـيــاتــه
تـ ـج ــاه املـ ــواط ـ ـنـ ــن ،خـ ـص ــوص ــا بـعــد
الـ ـق ــرار املـ ـل ــزم الـ ـص ــادر ع ــن املـجـلــس
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري ،وذل ـ ــك ل ـل ـق ـي ــام ب ـ ــدوره
ب ـم ـح ــاس ـب ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــات والـ ـتـ ـص ـ ّـدي
ملـحــاوالتـهــا االنـقــابـ ّـيــة عـلــى الــدولــة،
وذلـ ّـ ـ ــك عـ ـب ــر ت ـع ـي ــن ه ـي ـئ ــة إش ـ ـ ــراف
ت ـك ــف ي ــد ه ــذه ال ـس ـل ـطــة ع ــن األمـ ــوال
الـعـ ّ
ـامــة الـتــي أنفقتها وجبتها دون
أي سـنــد قــانــونــي (ق ــان ــون امل ــوزان ــة)
خالفًا للدستور منذ  12عامًا ،بهدف
إعـ ـ ـ ـ ــادة االن ـ ـت ـ ـظـ ــام املـ ـ ــالـ ـ ــي ،وح ـص ــر
ّ
األساسية ،ووقف
اإلنفاق بالوظائف
ال ـع ـم ـل ـ ّـي ــات الـ ـلـ ـص ــوص ـ ّـي ــة .وه ـ ــو مــا
ُّ
ّ
ّ
لعملية
فعلية وجـ ّـد ّيــة
يعد انطالقة
مكافحة الفساد».
ّ ُأما إضفاء صفة العجلة على املراجعة
امل ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــة ،ف ـه ــدف ــه الـ ـتـ ـص ـ ّـدي ملـسـعــى

الـسـلـطـتــن الـتـنـفـيـ ّ
ـذيــة والـتـشــريـعـ ّـيــة
ّ
ّ
عمليات سلب األمــوال
في قوننة كــل
ّ
العامة السابقة والالحقة ،خصوصًا
ّ
ّ
بعدما توصلت التسوية السياسية
املعقودة إلى اتفاق على إقرار موازنة
عــ ّ
ـام ـ ــة ل ـ ـعـ ــام  2017م ـ ــن دون ق ـطــع
حـســاب ،مــا يعني تهريب املحاسبة

ّ
وإعـ ـ ـف ـ ــاء كـ ـ ــل امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن عـ ــن سـلــب
ّ
األمـ ــوال ال ـعــامــة وه ــدره ــا والـتـفــريــط
بها ،طوال السنوات السابقة ،من أي
ّ
قانونية.
مالحقة

مخالفات دستوريّة مزمنة!

تستند املراجعة ُامل ّ
قدمة أمام مجلس

ٌ
شريك في المحاسبة
المواطن
ومواطنات في
خالل املؤتمر الصحافي الذي عقدته حركة مواطنون
دولــة وجمعية املفكرة القانونية ،أمــس ،إلعــان املراجعة ُامل ّ
قدمة أمام
مجلس شــورى الــدولــة ،لطلب اتخاذ تدبير ضــروري ومؤقت بتعيني
هيئة إش ــراف عـلــى األ ّم ــوال ال ـعـ ّـامــة ،يـقــول املـحــامــي ن ــزار صــاغـيــة إن
هــذه املـبــادرة تضع كــل املعنيني أمــام ُ مسؤولياتهم ،بــدءًا مــن السلطة
ّ
ّ
ّ
والتنفيذية) امللزمة باحترام الدستور ،مرورًا
(التشريعية
السياسية
بالسلطة الـقـضــائـ ّـيــة ألداء دوره ــا بمحاسبة السلطتني التشريعيةّ
ً
ّ
والقضائية ،وصوال إلى املواطنني لتحصني النظام العام ،وخصوصًا
عندما تتقاعس السلطات عــن كــذلــك .ويشير صاغية إلــى أن هذه
«تكرس صفة املواطن إلعادة االنتظام ّ
املبادرة ّ
العام إلى الدولة بدل أن
ّ
ّ
ّ
يقف موقف املتفرج في صراع السلطات ،كما تقر بمصلحته التي أكد
ّ
وتتصدى ملسعى سلطوي
عليها املجلس الدستوري في قراره األخير.
لاللتفاف على قــرار املجلس الدستوري وإصــدار قانون املوازنة دون
قطع حساب بحجة الضرورة القصوى لحماية الخزينة ّ
العامة .في حني
تستنهض مجلس شورى الدولة للحاق باملجلس الدستوري وتكريس
تفاعل ّ
جدي بني الحراك الحقوقي والسياسي القائم والقضاء».

الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــورى إلـ ـ ـ ــى «إمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــان ال ـس ـل ـط ــة
ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة بـ ـخ ــرق ال ــدسـ ـت ــور عـبــر
ام ـت ـنــاع ـهــا ع ــن إقـ ـ ــرار م ــوازن ــة عـ ّ
ـامــة
ّ
املالية منذ
للدولة وإنجاز حساباتها
أكـثــر مــن ّ 12عــامــا» .وه ــي مخالفات
دس ـ ـتـ ـ ّ
ـوريـ ــة وثـ ـقـ ـه ــا أيـ ـض ــا امل ـج ـلــس
ال ــدس ـت ــوري ف ــي ق ـ ــراره رق ــم 2017/5
ّ
الصادر بتاريخ  ،2017/9/22حني أكد
«إلــزامـ ّـيــة إقــرار مــوازنــة ّ
ّ
عامة سنوية
ً
تجيز الجباية واإلن ـف ــاق ،فـضــا عن
إنجاز قطع حساب سنوي».
ل ـكــن ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ام ـت ـن ـعــت الـسـلـطــة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ـ ّ
ـذي ــة ع ـ ــن إرسـ ـ ـ ـ ــال م ـش ــاري ــع
امل ــوزان ــات إل ــى مـجـلــس ال ـن ــواب منذ
ع ــام  ،2010واس ـت ـمـ ّـرت رغ ــم ذل ــك في
جباية الضرائب وفي صرف األموال
ّ
ّ
تشريعية
العامة من دون أي إجــازة
بذلك .وكذلك تقاعس مجلس النواب
منذ عــام  2005عن مناقشة مشاريع
امل ـ ــوازن ـ ــات ال ـت ــي ك ــان ــت ت ــرس ــل إل ـيــه
ح ـت ــى عـ ــام  ،2009وعـ ــن إق ـ ـ ــرار قـطــع
ّ
الـ ـحـ ـس ــاب ــات .وه ـ ــو مـ ــا ي ـج ـع ــل «كـ ــل
ّ
عمليات جباية الـضــرائــب والــرســوم
م ـنــذ  12ع ــام ــا غ ـيــر ق ــان ــون ـ ّـي ــة وغـيــر
دس ـت ـ ّ
ـوري ــة ،وكــذلــك اس ـت ـمــرار الــدولــة
في جباية الضرائب بعد صدور قرار
املجلس الدستوري».

لتعجيل عودة االنتظام المالي!

تـ ـع ـ ُّـد ق ـ ـ ـ ــرارات امل ـج ـل ــس ال ــدسـ ـت ــوري
ّ
غير قابلة للطعن ،وهــي ُملزمة لكل
ّ
ّ
القضائية
العامة واملراجع
السلطات
ً
ّ
واإلداري ـ ـ ـ ــة ،ع ـمــا بــأح ـكــام امل ـ ــادة 13

