
6061
عدد 103 - نيسان 2022عدد 103 - نيسان 2022

الدكتور بقلم 
الشلوق*  غسان  ضيف العدد

3 مخاطر لـ"وهب" األمالك العمومية؟
اشكالها  بكل  العتمة  ووسط  واالجتامعي،  االقتصادي  االنحالل  وسط 
"وهبا"  باالصح  او  تدمريا  يكون  ان  ميكن  ملا  محاولة  تربز  ومفاعيلها، 

لالمالك العمومية.
تسكت عىل هذه  تقريبا  كلها  التقليدية  السياسية  القوى  ان  املؤسف 
العملية، او ال تتنبه لها، بل رمبا تشجعها احيانا العتبارات مختلفة. كام 
ان القوى الساعية اىل "التغيري" تشارك هي االخرى يف السكوت حتى 

االن عىل االقل.
كيف؟    

عىل  نصت  سابقا(   117( املوازنة  يف مرشوع  مادة  املال  وزارة  اوردت 
توسيع امكان تأجري العقارات العامة لتشمل، اىل االمالك املبنية ولفرتة 
محدودة نسبيا، العقارات غري املبنية ملدة طويلة )تسع سنوات قابلة 
)بناء(  انشاءات  باقامة  للمستأجر  السامح  مع  واحدة(  مرة  للتجديد 
عليها. وعىل الرغم من محاوالت محدودة للتصدي لهذا املرشوع، فان 
تأجري  وابقى عىل صالحية  عليه،  بسيطا  تعديال  ادخل  الوزراء  مجلس 
العقارات غري املبنية كام البناء عليها )املادة 125 الجديدة(. واذا كان 
االقرتاح هو نظريا مثابة تعديل لقرار قديم جدا )القرار رقم 275 الصادر 
يف 1926(، اال ان املضمون املقرتح يغريه ويخرج به عن االطار العادي 

خصوصا يف مرحلة التشتت الحالية.

تكمن خطورة املرشوع يف جوانب ثالثة رئيسية هي االتية:
1 ـ التمهيد للسيطرة عىل االمالك العامة بحكم االمر الواقع السيام يف 
ظل هزال القدرة االمنية والسلطوية للدولة التي تعجز - ورمبا االصح 
ال تريد - عن استعادة االمالك البحرية والنهرية املصادرة. من السذاجة 
املدى  يف   - راغبة  او   - قادرة  تكون  ان  ميكن  الحكومة  بأن  االعتقاد 
املنظور عىل الزام الشاغلني اعادة عقاراتها املؤجرة، السيام ان اصحاب 
"حقوق  عىل  مامثلة،  تجارب  تدل  كام  ينادوا  ان  من  بد  ال  املصلحة 
مكتسبة" تجد من يدافع عنها يف القبائل واملذاهب والسياسة... واالمن.

2 ـ ان االيجار املقرتح يتم باسعار بخسة تصبح رمزية مع التضخم، وال 
يجدي الكالم يف املرشوع عن "مزايدات" نعرف كيف تدار وتنتهي. بكالم 
آخر، ان الدولة تكون كمن يستعد الستباحة ثروة هائلة باعتبار ان العقارات 
العامة )يف غياب املعطيات الرسمية والرصينة( ميكن ان تصل اىل نحو ربع 
مساحة لبنان. من الثابت ان هذه الرثوة متثل مع الذهب، ضامنة اكيدة 
العادة النهوض والتنمية يف مرحلة ما بعد تطويق الفساد. يذكر ان محاولة 
القرن  مثانينات  واوائل  سبعينات  اواخر  استهدفت  املضمون  يف  مشابهة 
املايض، بيع موجودات لبنان من الذهب قبل ان تتصدى لها قوى وطنية 

حية وتدفع يف اتجاه استصدار قانون مينع بيع او رهن الذهب.
3ـ  ان املرشوع ينطوي ايضا عىل انعكاسات اجتامعية ورمبا امنية ومعيشية 
وتنظيمية سلبية هائلة، خصوصا اذا مهد كام يظن لقيام تجمعات عشوائية 
يف املناطق مبا فيها تلك التي ميكن ان تكون حساسة. اما الفائدة منه فال 

ميكن اال ان تكون محدودة ما خال حساب عدد من املستفيدين. 
ان هذه الثغرة الفاقعة ال تلغي طبعا ثغرا عدة يف مرشوع قانون املوازنة، 
وانهيار  االقتصادي  الركود  ظروف  يف  تحتمل  ال  ورسوم  برضائب  تبدأ 
مستوى العيش، وال تنتهي بسوء تقدير كبري يف االيرادات والنفقات يف 
غياب رؤية اقتصادية اجتامعية شاملة. ان ابسط املنطق يفرتض بل يلزم 
ان تأيت اي خطة الستثامر االمالك العامة يف اطار برنامج اصالحي سيايس 
وتنظيفها.  وتنظيمها  الدولة  بناء  اعادة  مرحلة  يف  اجتامعي  اقتصادي 
وابسط املنطق يفرتض ايضا، ان ميتنع مجلس النواب يف صيغته الحالية 
او املقبلة عن ترشيع تدمري و"وهب" امالك الدولة، مبا انها امالك عامة 

ملك االجيال املقبلة ال ضحية فساد قائم. 
قد تكون الروزنامة السياسية الحالية، السيام مبا تنطوي عليه من مرحلة 
زمنية محدودة قبل االنتخابات املفرتضة، سبيال اىل طي هذا املرشوع - 

ومشاريع سلبية اخرى - وطريقا اىل بناء الدولة الجديدة.

*  استاذ يف العلوم االقتصادية

بقلمبأقالمهم  
راوند بوضرغم*

أسئلة الحقيقة.. في انفجار العصر
االعالم  اخرتت  ملا  عاصمتي  دمار  مشهد  سانقل  انني  اعلم  كنت  لو 
سمحت  ملا  االبرياء  دماء  شالل  سأوثق  انني  اعلم  كنت  لو  سبييل. 
لعدسة الكامريا مبرافقتي. ولو كنت اعلم ان قضية انسانية يف حجم 
كارثة وطنية ستتحول اىل مجرد اوراق ابتزاز سيايس عىل طاولة الدول 

ومحاورها املتصارعة ملا تغنيت يوما بدولة املؤسسات والسيادة.
من اغرب اللحظات واقساها، ان تجد نفسك متعاطفا ومدافعا عن 
مظلومني عىل طريف نقيض بني ضحايا انفجار مرفأ بريوت واهاليهم، 
الذين يعيشون امواتا عىل فراق احبتهم، وموقوفني واهاليهم الذين 
يتحملون وزر االهامل نيابة عن السلطات املعنية جميعها. لكن َمن 

يتحمل كل هذه املآيس واملظلومية؟ وَمن املستفيد من املامطلة؟
الوقت  كسب  او  التعطيل  طريق  التحقيقات  ملف  سلك  عندما 
الوزراء  عن  الدفاع  وكالء  بها  تقدم  التي  القانونية  الدفوع  بذريعة 
والنواب من جهة، وطلب بعض اهايل ضحايا االنفجار كف يد  القايض 
طارق البيطار من جهة اخرى، بات الوصول اىل الحقيقة الكاملة صعبا 
واستمرار التحقيقات امرا مضنيا، وذلك نتيجة عدم التزام مندرجات 
التعيينات يف مجلس القضاء كان  الدستور.. كذلك، فان تعذر اجراء 
وقطع  الضحايا،  اهايل  بقوة  عنها  يبحث  التي  الحقيقة  اضاع  عامال 
الطريق عىل َمن يريد تسييس هذا امللف واستخدامه ملنفعة انتخابية 
او تجيريه لتحقيق اهداف غري سليمة. يف حني انه لو عولج هذا امللف 
الظامل  تعاظم  وملا  طريقها  الحقيقة  ضلت  ملا  لالصول،  وفقا  قضائيا 

وضعف املظلوم.
لست هنا يف معرض الدفاع عن احد، لكنني افرتض ان العدالة املنقوصة 
له  الدستور ومندرجاته، وَمن  التزام  مبدأ  وانطلق من  بعدالة،  ليست 
يبقى  الحني،  ذلك  واىل  تغيريه،  او  تعديله  عىل  فليعمل  عليه  اعرتاض 
احرتام الدستور واجبا وطنيا، ومن غري انتقائية. فلامذا يسلم الجميع بأن 
االعالميني يحاكمون امام محكمة املطبوعات، ويف حال اصدار املحكمة 
العسكرية مذكرة توقيف يف حق اي صحايف كام جرى مثال الحد الزمالء، 

فان احدا لن يجرؤ عىل تنفيذها، ويلقى حمالت تضامنية.

محكمة  هناك  بأن  شخصيا  البيطار  طارق  القايض  اعرتف  ملاذا 
انفجار  قضية  يف  القضاة  من  عليهم  املدعى  مبقاضاة  مختصة 
الوزراء؟ مل  النواب يف محاكمة  املرفأ، ومل يعرتف بصالحية مجلس 
الحقيقة  مثل  الدستور  التزام  يف  القضاء  انتقائية  من  احد  يترضر 
نفسها. املترضرون فقط من هذه املامطلة وعرقلة التحقيقات هم 
املوقوفون واهاليهم، اذ مل يسبق ان جرى توقيف اي متهم بجرمية 
سبيل  بها هؤالء! عىل  اوقف  التي  املدة  كل هذه  اهامل وظيفي 
املثال ال الحرص، املدير العام املتقاعد شفيق مرعي، وعبدالحفيظ 
القييس اللذان ثبت انهام راسال هيئة القضايا واالستشارات بواسطة 
وزارة العدل لبت وجهة النيرتات وكيفية الترصف بازاء هذه املواد 
الخطرة. َمن يعوض عىل هؤالء املوقوفني اذا احيل امللف اىل املجلس 
العديل يوما، وظهرت براءتهم؟ هذا هو الظلم بعينه، الذي يتسبب 
به املحقق العديل مزاوجا بني ظلم اهايل الشهداء وظلم املوقوفني 

املرجح ان يخرجوا ابرياء. 
مام ال شك فيه ان ما حصل يف الرابع من آب هو انفجار ال تفجري، 
وبات اقرب اىل املنطق ان ما حدث هو قضاء وقدر نتيجة االهامل، 
لكن ليس اهامل املوقوفني واملدعى عليهم حرصا، فهو يشمل نطاقا 

اوسع واملسؤولية تنحدر من رأس الهرم اىل القاعدة.
يف  صدرت  اللذين  الوحيدين  السياسيني  ان  املصادفة  باب  من  هل 
حقهام مذكرة توقيف، هام انفسهام من صدرت يف حقهام عقوبات 
امريكية؟ اسئلة مرشوعة يطرحها اشخاص طامحون اىل ولوج الحقيقة 
بجوازات  يعنى  امني  جهاز  رئيس  اتهام  لعاقل  ميكن  فهل  الكاملة، 
السفر واذونات دخول الناس وخروجهم بعيدا من البضائع، واالدعاء 
سكته  عىل  املرفأ  تحقيقات  ملف  وضع  فلو  النيرتات!  بتهمة  عليه 
العرقلة وضياع حقيقة  اىل مرحلة  ملا وصلنا  القانونية وفقا لالصول، 

انفجار العرص.

 *صحافية


