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مجتمع وإقتصاد

تقرير

الشركات

ُ
هل تستأنف ّأعمال التحديد
والتحرير اإللزاميين؟
قرار وزير المال
القاضي بوقف أعمال
التحديد والتحرير
االلزامي في بعض
القرى والبلدات الجنوبية
اصبح في نهاية ّ
مدة
صالحيته ،فيما عشرات
ملفات سرقة المشاعات
المحالة على القضاء لم
ينته التحقيق فيها بعد
داني األمين
مــرت ثالثة أشهر على قــرار وزير
املـ ــال ع ـلــي ح ـســن خـلـيــل الـقــاضــي
بوقف أعـمــال التحديد والتحرير
االلزامي في بعض القرى والبلدات
الجنوبية ،التي رافقها الكثير من
أخـ ـب ــار االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات «بــال ـج ـم ـلــة»
عـلــى املـلـكـيــات الـعــامــة والـخــاصــة.
أيــام قليلة وينتهي مفعول القرار
(امل ـ ـح ـ ــددة م ــدت ــه ب ـث ــاث ــة أش ـه ــر)
لتعود املياه النتنة الــى مجاريها
ُ
وتستأنف أعمال املسح ،من دون
أن ُيعلن حتى اآلن أي حكم قضائي
ذي صلة .يقول أحــد املساحني ان
«الـعــديــد مــن الــوثــائــق الـتــي تدين
بعض املساحني وتجار العقارات
وامل ـ ـخـ ــات ـ ـيـ ــر قـ ـ ــد جـ ـ ـ ــرى س ـح ـب ـهــا
ّ
وتغييرها بواسطة املكننة املتبعة
وبـ ــرامـ ــج ال ـه ـن ــدس ــة واالت ـ ــوك ـ ــاد».
ي ـك ـش ــف أحـ ـ ــد امل ـت ــاب ـع ــن ألع ـم ــال
املسح العقاري انه في احدى بلدات
الـنـبـطـيــة« ،جـ ــرى تـغـيـيــر مساحة
أرض مـشــاع مسحت رسميًا عام

الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة» .ك ـم ــا ال ت ـم ـل ــك م ـص ــادر
الهيئة إجــابــات شافية على املخاوف
من حرمان لبنان من الكثير من فوائد
األنشطة البترولية عبر حصرها في
«مناطق ح ــرة» تقيم عليها الشركات
منشآتها اللوجستية ،كـمــا قــال زيــاد
حــايــك ،األم ــن الـعــام للمجلس األعـلــى
للخصخصة ،في مؤتمر «يوم النفط»
ف ــي ك ــان ــون األول م ــن عـ ــام 2013؛ بل
ت ـك ـت ـفــي امل ـ ـصـ ــادر ب ــال ـق ــول إن ق ــان ــون
البترول املذكور ومراسيمه التطبيقية
تـلــزم الـشــركــات بــإقــامــة مــواقـعـهــا على
األراض ــي اللبنانية ،موضحة أن «أي
طــروحــات أخــرى من صالحية مجلس
الوزراء أو مجلس النواب».

ـ ــين
ال ـجــديــر ذكـ ــره ،أن ال ـفــرق بــن كــل من
االقـ ـت ــراح ال ـحــالــي ،واقـ ـت ــراح نـحــاس،
أن األخـ ـي ــر أراد أن يـ ـم ـ ّـول الـتـغـطـيــة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة م ـ ــن اس ـ ـت ـ ـحـ ــداث مـ ـط ــارح
ضريبية تطاول األرباح غير املرتبطة
بعوامل االنتاج ،أي الفوائد واألرباح
الناتجة عن التحسني العقاري وعن
املـ ـت ــاج ــرة ب ــاألسـ ـه ــم ،ال مـ ــن ج ـيــوب
املــواطـنــن بحسب االق ـتــراح الـحــالــي،
ُ
ك ـ ـمـ ــا أن ن ـ ـ ـحـ ـ ــاس ،أراد أن ت ـل ـغ ــى
االشتراكات االلزامية في املؤسسات
ُ
الصحية االلزامية وتدمج في سياق
تصحيح األجور.

 1957بمساحة  23000متر مربع،
لتصبح  1300متر مربع ،ملصلحة
أحد املنتفعني الــذي عمد الى بيع
املـســاحــة امل ـســروقــة ،بـعــدمــا جــرى
ت ـغ ـي ـي ــر خ ــريـ ـط ــة املـ ـس ــاح ــة عـلــى
جـهــاز الكمبيوتر ( )...وف ــي بلدة
جباع اشترى أحد املنتفعني عقارًا
ت ـب ـلــغ م ـســاح ـتــه  600م ـت ــر مــربــع
م ــاص ــق ألرض مـ ـش ــاع لـتـصـبــح
م ـس ــاح ــة ال ـع ـق ــار أكـ ـث ــر م ــن 7000
م ـتــر م ــرب ــع ،ب ـعــد اخـ ـف ــاء خــريـطــة
املشاع األساسية ( )...وفــي احدى
بـلــدات مرجعيون املمسوحة منذ
ع ـ ـشـ ــرات الـ ـسـ ـن ــن ،جـ ـ ــرى تـغـيـيــر
م ـســاحــات اراض م ـشــاع وتـبــديــل
أمـ ــاك ـ ـن ـ ـهـ ــا ،كـ ـ ـ ــأن ي ـ ـجـ ــري ت ـغ ـي ـيــر
مـكــان ارض مـشــاع الــى مـكــان آخر
بـمـســاحــة مختلفة ُ
وي ـم ـنــح الــرقــم
نـفـســه ،وتغيير (املـعـطـيــات) على
جـ ـه ــاز ال ـك ـم ـب ـيــوتــر ل ـت ـخ ـت ـفــي كــل
وسائل االثبات السابقة» .ويشير
امل ـ ـصـ ــدر الـ ـ ــى «إعـ ـ ـط ـ ــاء األراض ـ ـ ــي
املمسوحة املـتـجــاورة أرقــامــا غير
تسلسلية ،وب ـت ــواري ــخ مـتـبــاعــدة،
إض ــاف ــة ال ــى مـســح األراضـ ـ ــي هــذه
فـ ــي غـ ـي ــاب امل ــالـ ـك ــن وال ـ ـج ـ ـيـ ــران؛
ع ـل ـم ــا أن دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط يـنــص
ع ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة حـ ـض ــور امل ــال ـك ــن
وال ـج ـيــران وتــوقـيـعـهــم املـحــاضــر،
ومـ ــن ث ــم االنـ ـتـ ـق ــال الـ ــى األراض ـ ــي
املجاورة ملسحها ،ومنحها أرقامًا
ً
تـسـلـسـلـيــة» .يـ ــورد امل ـص ــدر مـثــاال
عـلــى ذل ــك أن ــه «ف ــي إح ــدى بـلــدات
ق ـ ـضـ ــاء بـ ـن ــت جـ ـبـ ـي ــلُ ،م ـ ـسـ ــح فــي
شـبــاط  2006أحــد الـعـقــارات الــذي
كــان ُ مــن املفترض أن يحمل الرقم
 ،1وأع ـ ـطـ ــي ال ــرق ــم  ،2296بـيـنـمــا
ُم ـس ــح ال ـع ـق ــار ال ـ ــذي ح ـمــل الــرقــم
(التسلسلي) قبله عام  !2008وفي
بلدة شقرا يجاور العقار الرقم 10
العقار الرقم  !3700وهذه النماذج
كثيرة ومتكررة ،فتبدو املخالفات

أمـ ـ ـ ـرًا واقـ ـ ـع ـ ــا ،مـ ــا ي ــؤك ــد ضـ ـ ــرورة
اعادة املسح ،وال سيما بعد ثبوت
اعـ ـت ــداءات كـثـيــرة عـلــى األراضـ ــي،
ووج ــود مـئــات االع ـتــراضــات على
املحاضر ،ما سيؤدي الى نزاعات
قضائية تستغرق عشرات السنني
ّ
لبتها» .ويشير املصدر نفسه إلى
أن «الـعـقــارات التي تحمل األرقــام
 64و 59و 57فــي منطقة جرجوع
الـعـقــاريــة جــرى مسحها قبل عام
 ،1975وبسبب االعتراضات (على
امل ـس ــح) ،بـقـيــت عــالـقــة ول ــم تصدر
األح ـ ـكـ ــام الـ ـت ــي ت ـن ـهــي الـ ـن ــزاع ــات
املتعلقة بها حتى اآلن».
ُ
تـعــد املـســوحــات االخـتـيــاريــة التي
ك ــان ــت ق ــد ج ــرت ســاب ـقــا «مـقــدســة
ب ـ ـحـ ــدودهـ ــا وم ـح ـي ـط ـه ــا املـ ـح ــدد
أيـ ـض ــا ،ل ـكــن م ــا ح ـصــل أن بعض
ه ــذه امل ـســوحــات ج ــرى اخ ـفــاؤهــا،
ع ــوض ــا عـ ــن ت ـس ـل ـي ـم ـهــا ل ـل ـم ـســاح
م ــن ق ـبــل أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـقــاري
عند البدء بأعمال املسح ،لكونها
م ــن ال ــوث ــائ ــق امل ـه ـمــة ف ــي تـحــديــد
ال ـع ـقــارات وامل ـش ــاع ــات» .ويــوضــح
املصدر أن دفتر الـشــروط (لتلزيم
أعمال املسح) ينص على ضرورة
ت ـح ــدي ــد كـ ــل الـ ـع ــام ــات امل ـ ـحـ ـ ِـددة
ل ــأراض ــي امل ـم ـســوحــة ،ب ـمــا فيها
الحوائط واألشجار وغيرها ،وإن
الشرط هذا لم ُيراع أيضًا.
تقتضي املحاسبة ،في املقام األول،
تـطـبـيــق م ـب ــدأ «مـ ــن أيـ ــن ل ــك ه ــذا»
عـلــى مــوظـفــي ال ـش ــؤون الـعـقــاريــة
وامل ـ ـسـ ــاحـ ــن وامل ـ ـخـ ــات ـ ـيـ ــر ،ي ـق ــول
املصدر ،متحدثًا عن بيع عدد كبير
مــن األراض ـ ــي «خـلـســة» ألصـحــاب
رؤوس األمــوال في مناطق بعيدة
عن مناطق املسح العقاري ،ومنها
أراض تبلغ قيمتها مئات اآلالف
مــن ال ـ ـ ــدوالرات ،وذل ــك عـبــر بعض
التجار الذين ينسقون في الخفاء
ّ
واملساحني.
مع بعض املخاتير

9

ردود

عبود ّ
يرد
على لجنة المرفأ
ّ
رد وزيــر السياحة السابق فــادي عبود على
ّ
رد «اللجنة املؤقتة إلدارة مرفأ بيروت» عليه،
ورأى أن وض ــع الـلـجـنــة بــرمـتــه غـيــر قــانــونــي،
وهــي ال تدخل في أي إطــار مؤسساتي وفقًا
للقوانني واألنظمة املرعية ،وهي متفلتة من أي
ّ
رقابة ل ــوزارة املــال أو ديــوان املحاسبة .وذكــر
ّ
عبود ،عبر بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي،
أن مجلس الوزراء لم يصدر أي مرسوم بردم
ال ـحــوض ال ــراب ــع ،بــل ج ــرى ذل ــك عـبــر ق ــرارات
صادرة عن اللجنة املذكورة ،علمًا بأن املرسوم
رق ــم  9040تــاريــخ  ،1996/8/29املـتـخــذ في
مجلس ال ــوزراء ،قــد حــدد نطاق مرفأ بيروت
املـ ّ
ـوســع حـتــى نـهــر ب ـيــروت ،واعـتـبــر األشـغــال
العائدة ملشروع توسيعه وإعادة تأهيله ،الذي
يتضمن إنـشــاء الـحــوضــن الــرابــع والخامس
ومحطة املستوعبات ،من املنافع العامة .وقال
إن دراس ــة ال ـجــدوى االقـتـصــاديــة ،الـتــي قامت
بها شركة  Selhournاألملانية ،ارتكزت على
مـعـطـيــات خــاط ـئــة ،إذ جــزمــت ب ـعــدم إمكانية
التوسع داخل مرفأ بيروت بحدوده الصادرة
بمرسوم  9040وأنه ال يمكن قانونًا الخروج
عــن نطاق هــذه الـحــدود ،وهــذا ليس صحيحًا
ألن املرسوم اعتبر املرفأ «منفعة عامة» ،وهذا
يـسـمــح ملـجـلــس الـ ـ ــوزراء بــاالس ـت ـمــاك ،كــذلــك
إن ال ــدراس ــة امل ــذك ــورة لـحـظــت أن املـســاحــات
املـطـلــوبــة حـتــى ع ــام  2022هــي 1.500.000
حاوية نمطية ،علمًا بأن رئيس مجلس الوزراء
سمح سنة  2008لشركة  BCTCباستعمال
األرص ـف ــة ( 14 – 13 – 12خ ــاف ــا ل ـشــروط
املناقصة الـتــي ف ــازت على أســاسـهــا الشركة
بإدارة محطة الحاويات) ،فأصبحت املساحات
املتوافرة للشركة  1.900.000حاوية نمطية،
كذلك ألغت الدراسة املساحات التي ستتوافر
في مرفأ طرابلس من املعادلة كلها.
ورأى عـبــود «أن مـبــدأ م ــوازاة الصيغ يقضي
ب ـ ــأن يـ ـص ــار إل ـ ــى اسـ ـتـ ـص ــدار مـ ــرسـ ــوم عــن
مجلس الوزراء لردم الحوض الرابع ،وال سيما
أن إنـشــاء هــذا الـحــوض قــد اعتبر مــن املنافع
الـعــامــة فــي املــرســوم رق ــم )...( 1996/9040
كذلك إن عقد االتـفــاق بالتراضي لــم يمر في
مجلس ال ـ ــوزراء أي ـضــا ،وم ــن املـفـيــد اإلش ــارة
إلـ ــى أن امل ـ ـ ــادة  52م ــن ال ـن ـظ ــام امل ــال ــي ملــرفــأ
بيروت تنص صراحة على أن نفقات اللوازم
واألش ـغــال والـخــدمــات إنـمــا تعقد باملناقصة
العمومية ،غير أنــه يمكن فــي بعض الحاالت
عقد الصفقات بطريقة املناقصة املحصورة
أو باستدراج العروض أو التراضي .إن االتفاق
بــالـتــراضــي (ال ــذي هــو االسـتـثـنــاء عــن قــاعــدة
املناقصة العمومية) محدد الحاالت في املادة
 82من النظام املالي ،التي تنص على أنه يمكن
عـقــد مـثــل هــذا االت ـفــاق مـبــاشــرة بـعــد موافقة
املــديــر الـعــام لالستثمار ،ومهما كــانــت قيمة
الصفقة ،إذا كــانــت تتعلق بــأشـغــال يجب أن
يعهد بها إلى امللتزم األساسي كي ال يتأخر
تنفيذها أو ال تسير سـيـرًا حسنًا إذا جيء
بملتزم جديد أثناء تنفيذ الصفقة ،وذلك يجوز
إذا كانت هذه األشغال من لواحق التلزيم األول
ُ
وتـشـكــل ج ــزءًا متممًا ل ــه ،أو أش ـغــال أجــريــت
من أجلها مناقصتان متتاليتان أو استدراج
ع ــروض عـلــى مــرتــن متتاليتني أو مناقصة
تالها اسـتــدراج عــروض ،دون أن تسفر هذه
العمليات عن نتيجة إيجابية ،أو أشغال يعهد
بها بموافقة املــديــريــة العامة لالستثمار إلى
حكومات أجنبية أو مؤسسات تراقبها هذه
الحكومات ،وهــذه الحاالت غير متوافرة ،كما
سواها من التي ّتم لحظها في املادة املذكورة،
في أشغال ردم الحوض الرابع».

