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مجتمع وإقتصاد
ّ
قضية
إلى «معالجة اإلشغال غير القانوني لألمالك العمومية البحرية» مواد ضريبية ضمن مساعي تمويل مشروع قانون
القانون
تضمن مشروع
الرامي ّ
ً
ُ
تضمن حق العموم
مناسبة السترداد الملك العام عبر معالجة
صارمة لإلشغاالت غير القانونية ُ
سلسلة الرتب والرواتب .وبدال من أن يشكل مشروع القانون ّ
ُ
بملكهم وتؤمن إيرادات كبيرة لموازنة الدولة ،يؤكد قانونيون أنه ليس إال «تسوية» تراعي المعتدين على الملك العام وتنشئ لهم حقًا في
في التمتع ً
التعويض ،فضال عن «مجاملتهم» في الغرامات

معالجة إشغال األمالك البحرية لتمويل السلسلة

«قانون ـ تسوية» يحابي المعتدين!
هديل فرفور
قبل أكـثــر مــن عــامــن ،فــي  19أي ــار عام
 ،2015أقـ ـ ـ ّـرت لـجـنــة األشـ ـغ ــال الـعــامــة
والنقل والطاقة واملـيــاه اقـتــراح قانون
لـ ـ «م ـعــال ـجــة اإلش ـغ ــال غ ـيــر الـقــانــونــي
لألمالك العمومية البحرية» .منذذاك
بقي املشروع في األدراج قبل أن يخرج
ُ
ال ـ ــى «الـ ـ ـن ـ ــور» أخـ ـيـ ـرًا وت ـ ـ ـ ــدرج م ـ ــواده
فـ ــي م ـ ـشـ ــروع قـ ــانـ ــون س ـل ـس ـلــة ال ــرت ــب
ض ــح ال ـن ــائ ــب غ ـســان
وال ـ ــروات ـ ــب .وي ــو ُ
مخيبر أن االقتراح أدرج ضمن مشروع
ّ
السلسلة كشق يتعلق بتمويلها من
ج ـه ــة ،وب ــاألح ـك ــام الـتـنـظـيـمـيــة لــواقــع
ال ـت ـعــديــات عـلــى امل ـلــك ال ـع ــام م ــن جهة
أخرىُ .
امل ــواد «املـنـتـشـلــة؛ مــن م ـشــروع اقـتــراح
قــانــون «معالجة األشـغــال» ال تختلف
كـثـيـرًا عــن ُ تـلــك الـتــي صاغتها اللجنة
الـفــرعـيــة املـنـبـثـقــة عــن لـجـنــة األش ـغــال
الـعــامــة والـنـقــل ع ــام  .2015فــي امل ـبــدأ،
ّ
امل ـض ـم ــون امل ـت ـعــلــق بـكـيـفـيــة مـعــالـجــة
اإلش ـ ـغـ ــاالت ع ـمــومــا ه ــو ن ـف ـســه ،فيما
اخـتـلـفــت طــري ـقــة اح ـت ـســاب ال ـغــرامــات
ً
املالية وصياغة ُاملواد ،فضال عن بعض
األمور الشكلية املتعلقة باملهل املعطاة
للشاغل غير القانوني لتسوية وضعه
ُ
(غ ِّيرت من مهلة ستة أشهر من تاريخ
العمل بالقانون إلى ثالثة أشهر).
«األخبار» عرضت مــواد املشروع على
قانونيني ُمطلعني على ملف األمــاك

المنتجعات السياحية
أصحاب
ّ
البحرية هددوا الدولة لدى
صياغة المشروع
ال ـع ـمــوم ـيــة ال ـب ـح ــري ــة ،فــأج ـمــع ه ــؤالء
على أن هــذه امل ــواد تعترف للمعتدي
ُ
وت ّ
غيب الرادع الجدي
بحق التعويض
ُ ّ
القانوني وتقلص الغرامات إلى أدنى
ُمستوى (راجــع ملف النواب يتآمرون
على حقوق ناخبيهم :البحر ليس ُملكًا
للناس 21 ،أيار http://www.al- 2015
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مراعاة في دفع الغرامات
ويــؤكــد عــدد مــن ال ـنــواب ممن صاغوا
املشروع في بداياته أن اإليرادات التي
سيحققها هذا القانون ليست على قدر
الـتــوقـعــات ،وبــالـتــالــي عـلــى املــواطـنــن
«أن ال يرفعوا سقف توقعاتهم» ،على
حد تعبير أحدهم.
ويــذكــر أن نقابة أصـحــاب املنتجعات

ُينشئ مشروع القانون حق التعويض للمعتدين (هيثم الموسوي)

السياحية الخاصة كانت حاضرة لدى
صـيــاغــة املـ ـش ــروع ،وه ـ ـ ّـددت بــاإلقـفــال
وإل ـ ـحـ ــاق ال ـ ـضـ ــرر ب ـم ـئ ــات ال ـع ــائ ــات
واملــوظ ـفــن ف ــي ح ــال تـكـبـيــد أصـحـ ّـاب
املنتجعات غــرامــات عــالـيــة ،وتمكنت
بـفـعــل ذل ــك م ــن ال ـض ـغــط ع ـلـ ُـى ُم ـع ـ ّـدي
املـشــروع الــذي عـمــدوا إلــى «املـحــابــاة»
في الغرامات.
وبـ ـحـ ـس ــب م ـ ـ ـ ــواد مـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـق ــان ــون
الـحــالــي ،كما تــم إدراج ــه ،فــإن الغرامة
ُ
امل ـت ــوج ـب ــة ت ـح ـس ــب ك ــال ـت ــال ــي :ال ـب ــدل
السنوي للمساحة املشغولة × نسب
املـضــاعـفــة × ع ــدد ال ـس ـنــن) ( +فــائــدة
س ـن ــوي ــة ب ـم ـق ــدار  %7.5اعـ ـتـ ـب ــارا مــن
 .)1994/1/1وهـ ـ ـ ــذه ال ـص ـي ـغ ــة هــي
نفسها التي كانت قد وضعتها اللجنة

 4ماليين و 900ألف متر
ُ
هــي امل ـســاحــة املـ ـق ـ ّـدرة مــن الـشــاطــئ
التي تشغلها مؤسسات وشركات
وأفـ ـ ـ ــراد ،وفـ ــق آخـ ــر ت ـقــريــر رسـمــي
أع ـ ّـدت ــه وزارة األش ـغ ــال ال ـعــامــة عــام
 .2012حـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،ج ـ ـ ــرى إحـ ـص ــاء
أكثر مــن ّ 1141
تعديًا على األمــاك
ّ
ّ
العامة البحرية ،من بينها  73تعديًا
ّ
ُ
«مــرخ ـصــا» ف ـقــط .ويـظ ـهــر التقرير
أن املـعـتــديــن يحتلون ال ـيــوم نـحــو 4
م ــاي ــن و 900أل ــف م ـتــر مــرب ــع من
ال ـشــاطــئ ،ت ـق ـ ّـدر قـيـمـتـهــا بـمـلـيــارات
الدوالرات.

ُ
املنبثقة عن لجنة االشغال الرئيسية
قبل أن تقوم األخـيــرة وقتها بتعديل
هــذه املــادة عبر إلغاء إضافة الفوائد.
وكـ ــانـ ــت ال ـص ـي ـغ ــة وق ـت ـه ــا ك ــال ـت ــال ــي:
ال ـغــرامــة املـتــوجـبــة = ال ـب ــدل الـسـنــوي
للمساحة املشغولة × نسب املضاعفة
× عــدد السنني ( 21عــامــا) .وانسحبت
امل ـ ــراع ـ ــاة ع ـل ــى ط ــري ـق ــة ت ـس ــدي ــد ه ــذه
املبالغ ،إذ ُيعفى الشاغل املخالف (عن
الـفـتــرة الـســابـقــة لـتــاريــخ )1994/1/1
بنسبة  %20مــن ال ـغــرامــات املتوجبة
عليه «عند تسديده نـقـدًا» .كما يحق
للمخالف أن يطلب خــال مهلة شهر
م ــن ت ــاري ــخ صـ ــدور م ــرس ــوم اإلش ـغــال
املــؤقــت ،تقسيط املبالغ املتوجبة ملدة
خمس سـنــوات على خمسة أو عشرة
أق ـس ــاط م ـت ـســاويــة ،يـسـتـحــق الـقـســط
األول م ـن ـهــا خـ ــال ال ـش ـهــر األول مــن
تــاريــخ املــواف ـقــة عـلــى الـتـقـسـيــط .وفــي
حال التأخر في دفع أي قسط ،تستحق
جميع األقساط الباقية مرة واحدة.
ّ
وفــي مــا يتعلق بــالـغــرامــات الــواجــب
ّ
ت ـس ــدي ــده ــا ،نـ ــص مـ ـش ــروع ال ـقــانــون
عـ ـل ــى أنـ ـ ــه إذا كـ ـ ــان ش ــاغ ــل األمـ ـ ــاك
الـ ـع ــام ــة الـ ـبـ ـح ــري ــة ال ي ـم ـل ــك عـ ـق ــارًا
مـتــاخـمــا أو غ ـيــر ح ــائ ــز ح ــق إي ـجــار
واستثمار ،تضع اإلدارة يدها على
األمـ ـ ــاك ال ـع ــام ــة امل ـش ـغــولــة وي ـجــرى
إخ ـ ــاؤه ـ ــا« ،م ـ ــا لـ ــم ُي ـث ـب ــت ال ـش ــاغ ــل
ّ
خــال ستة أشهر بأنه تملك العقار
أو الـعـقــارات املتاخمة أو استحصل
على عقد إيـجــار أو استثمار عليها
كـلـيــا أو ج ــزئ ـي ــا» .وف ــي رأي مـصــدر
قضائي أن هذا البند يتضمن كثيرًا
مــن الـخـطــورة «ألن ــه يكفي استثمار
سهم واحــد فقط مــن العقار املتاخم

لتشكيل االستثمار الجزئي»!

تغييب قانون العقوبات واإلبقاء
على ُ
المنشآت الدائمة

ُ
يــرى املحامي إيلي خطار أن املقاربة
األســاس ـيــة ل ـهــذا ال ـقــانــون تـنـطـلــق من
اعتبار إشغال األمالك العامة البحرية
ُ
«م ـنــاس ـب ــة الق ـت ـن ــاص م ــزي ــد م ــن ا ُمل ــال
ال ـعــام عــوضــا عــن ال ـحـفــاظ عـلــى املـلــك
ال ـع ــام ال ـب ـحــري ع ــن طــريــق تـحــريــرهــا
م ــن ك ــل إش ـغ ــال وعـ ــدم إع ـطــائــه طــابــع
الشرعية» .ورغم أن القانون ُي ّ
صور أن
هدفه األسمى هو معالجة التعديات
ون ـ ـ ـ ـ ــزع ال ـ ـح ـ ـق ـ ــوق ال ـ ـ ـتـ ـ ــي اك ـت ـس ـب ـه ــا
امل ـع ـت ــدون خـ ــال سـ ـن ــوات اع ـتــدائ ـهــم،
ُ
إال أنـ ــه «ت ـض ـ ّـم ــن ن ـص ــوص ــا تـ ـب ـ ّـن أن
الشاغل ُ
سيلزم الدولة تجديد مراسيم
اإلشـغــال إلــى مــا ال نهاية ،وإذا قــررت
الدولة عدم التجديد فإنه ُ
سيقاضيها
ُ
ويطالبها بالتعويض» ،وفق املصدر
القضائي نفسه .وهــذا الـكــام يستند
ُ
إل ــى الـفـقــرة الـتــالـيــة« :ت ـس ـ ّـدد الــرســوم
ع ــن ك ــل س ـنــة خ ــال ال ـش ـهــر األول من
ّ
الـ ـسـ ـن ــة» .ب ـم ـع ـنــى آخـ ـ ــر ،فـ ـ ــإن ال ــدول ــة
ُملزمة تمديد اإلشغال املؤقت طاملا أن
الشاغل ّ
يسدد الرسومُ .
ويشير املصدر
ُ
إلــى الفقرة املتعلقة باقتضاء إصــدار
مــراسـيــم إش ـغــال ب ـصــورة سـنــويــة ،أي
انــه يقتضي تجديد اإلش ـغــال سنويًا
إلــى ما ال نهاية« ،مــا يجعل املستثمر
يكتسب الحق بالتعويض إذا رغبت
الدولة) بإنهاء اإلشغال».
اإلدارة (أي
ّ
املشروع ،أيضًاُ ،يغيب الرادع القانوني
الجدي الذي يجبر املخالفني على دفع
ال ـغــرامــات وتـســويــة أوضــاع ـهــم .فهو،
بـحـســب قــانــون ـيــن ،ل ــم يـلـحــظ قــانــون

ا ُل ـع ـق ــوب ــات ال ـ ــذي يـسـتـطـيــع أن ي ــردع
املعتدين من دون أي صيغة جديدة أو
ا ُسـتـحــداث قــانــون .كما أنــه أبـقــى على
املـنـشــآت الــدائـمــة على األم ــاك العامة
ال ـب ـح ــري ــة «الـ ـت ــي ت ـع ــد م ــن امل ـل ـح ـقــات
املكملة لإلنشاءات املقامة على العقار
ال ـخــاص مـثــل الـتـجـهـيــزات الــريــاضـيــة
والتنظيمية والترفيهية الـتــي يجب
إي ـج ــاده ــا قــري ـبــة م ــن ال ـش ــاط ــئ» .وقــد
ج ــرت إضــافــة «الـكــابـيـنــات واملـطــاعــم»
إليها شــرط أن تتحقق فيها املعايير
ال ـت ــال ـي ــة :ال ـح ــد األقـ ـص ــى لــاسـتـثـمــار
الـسـطـحــي  %15م ــن م ـســاحــة األم ــاك
العامة البحرية التي ُيسمح بإشغالها،
والحد األقصى لالستثمار العام ،%20
عـلــى أن يـكــون الـعـلــو األق ـصــى للبناء
فوق مستوى األمــاك العامة البحرية
ستة أمتار.
جـمـعـيــة «ن ـح ــن» اع ـت ـبــرت أن مـشــروع
الـ ـق ــان ــون ُ«ي ـ ـ ـكـ ـ ـ ّـرس انـ ـهـ ـي ــار الـ ــدولـ ــة،
ويضحي بالتراثُ ،
ُ
وي ّ
شرع التعديات
مقابل رس ــوم سنوية زه ـيــدة» .وأبــرز
ّ
مالحظات الجمعية يتعلق باعتماد
نسبة رسوم إشغال سنوية بـ  %2فقط،
«وه ــي نـسـبــة مـتــدنـيــة جـ ـدًا بــاملـقــارنــة
مــع الـنـسـبــة األدنـ ــى املـعـتـمــدة إليـجــار
األم ـ ــاك ال ـخ ــاص ــة» ،الف ـت ــة إل ــى أن ــه ال
ّ
بــد مــن اعـتـمــاد رس ــوم ال تـقــل عــن %6
(أي نـسـبــة إي ـجــار األمـ ــاك الـخــاصــة)،
ف ــي أي م ـش ــروع ق ــان ــون يـعـيــد الـنـظــر
ف ــي رسـ ـ ــوم إشـ ـغ ــال األم ـ ـ ــاك ال ـع ــام ــة.
ووصفت املشروع بأنه «يضرب هيبة
الدولة ،وال يؤمن حقوق املواطنني ،وال
ّ
يؤمن حتى املردود املالي الذي ُيحاول
ال ـب ـعــض ت ـبــريــر وج ـ ــود املـ ـش ــروع من
خالله».

