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 ماليين فقط 3نها على مليونًا تحصل م 522اإليرادات للدولة ! ات الدوالرات بإيجارات رمزيةاألمالك البحرية قيمتها مليار 

 
 رنا وهبي

بينما ترزح غالبية ال#لبنانيين تحت أعباء أخطر أزمة إقتصادية ومالية واجتماعية دفعت بأكثر من نصفهم الى هاوية الفقر والعوز، يجهد المسؤ ولون في البحث عن فرض 
في المقابل، ثمة اجماع على أن فرض مزيد من الضرائب، . إيرادات مالية لتمويل فساد طبقة سياسية تتحكم بالبالد منذ نحو ثالثة عقود مزيد من الضرائب والرسوم لتوفير

السيما رفع الدوالر الجمركي، سيؤدي الى مزيد من اإلنكماش اإلقتصادي والبطالة، في حين أن ثمة مصادر أخرى ك#األمالك البحرية التي تقدر قيمتها الفعلية بـ 02 مليار 
.مالية كافية لتمويل كلفة الرواتب وتشغيل الدولة من دون إرهاق المواطنين بالرسوم والضرائب دوالر أميركي يمكن أن توفر إيرادات  

 
آلن بقيت حبرا على ورق فيما األمالك العامة البحرية مستباحة باية وتحصيل بدالت أشغال األمالك العمومية البحرية، ولكن لغاية افي كل بيانات الحكومة فقرة تنص على ج

.أو رقيب والمرخص منها تجاوز الترخيص وهو ال يدفع سوى مبالغ زهيدة كبدالت اإلشغالمن دون حسيب   
 

وحدد القرار الرقم . انونيألف متر مربع نصفها قانوني ونصفها اآلخر غير ق 522ماليين و 5نحو يصل مجموع إشغاالت األمالك العامة البرية الى  S/144 الصادر في  
عاما وال يزال ساري المفعول حتى اليوم،  29دودها وكيفية إشغالها، وهو صادر عن المفوض السامي الفرنسي ومضى على إصداره نحو األمالك البحرية وح 5205العام 

قورة وسعر المتر ألف ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد، الى النا 02متد من العريضة سعرها فكل منطقة ت. تعديل طفيف في تخمين أسعار أمتار المساحة المشغولة ولحق به
(.سوليدير)ماليين في المرفأ  2ألف ليرة لبنانية، لتصل الى  022  

 
ء البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في ومن ضمن ما تشمله شاطى. ة ال تباع وال تكتسب ملكيتها بمرور الزمنوقد نص القرار على أن هذه األمالك العامة البحري

يحق للدولة والبلديات منح إجازات اإلشغال الموقت لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بالرضى الضمني، على أن تعّين في اإلجازات الرسوم الشتاء وشطآن الرمل والحصى، و 
.بدالت اإلشغالو   
 

ن موقعا، لكل منها تخمين مختلف، يص الممنوحة إلشغال أمالك عمومية بحرية ويقسم الشاطىء اللبناني الى ثالثيصدر مرسوم آخر يحدد بدالت جديدة للتراخ 5220عام 
مع اإلشارة الى صدور . صغيرة مقارنة مع قيمتها ومردودها الفعليوُرفعت األسعار بالليرة في كل منطقة، ولكن بقيت قيمتها  0252وتم تعديل هذا المرسوم مرة أخرى عام 

ة على الذين يشغلون األمالك العامة من دون ترخيص ُتحتسب بحسب المخالفة لتسوية أوضاع المخالفين يفرض ضريب 0259نون ضمن سلسلة الرتب والرواتب عام قا
.تزموا هذا القانون وآخرون مازالوا مخالفين ولم يحاسبهم أحدوتاريخها مع مفعول رجعي، فقليلون منهم من قاموا بتسوية وال  

 
 

:فئات 6سم إشغاالت األمالك العمومية البحرية الى تق  
.ألف متر مربع 298وهي إشغاالت قانونية تسدد ما يترتب عليها للدولة وتبلغ مساحتها نحو  5295راسيم حكومية قبل الحرب في العام إشغاالت تمت بموجب م. 5  
.مترا مربعا 5،250،209ب عليها وتبلغ مساحتها وهي تسدد ما يترت 0250-5222شغاالت تمت بتراخيص في الفترة ما بين إ. 0  
وهي تسدد بدالت اإلشغال وفقا للمساحات المرخص لها وتبلغ مساحة هذه . م حكومية، لكنها خالفت وتجاوزت المساحات المرخص لهاإشغاالت تمت بموجب مراسي. 3

.ألف متر مربع 03نحو  اإلشغاالت  
وهذه اإلشغاالت قد . ق ألمالك خاصةالسنوات التي تلت إنتهاء الحرب من دون ترخيص، وهي إشغاالت لملك عام مالص إشغاالت تمت خالل فترة الحرب وحتى خالل. 0

.مليون متر مربع 5,5تكون قابلة للتسوية وتبلغ مساحتها نحو   
الذي يشغلونه، وبالتالي هناك صعوبة في تسوية هذا النوع دون أي ترخيص والشاغلون ال يملكون ملكا خاصا مالصقا للملك العام إشغاالت تمت خالل فترة الحرب من . 5

.ألف متر مربع 852تبلغ مساحتها نحو  من اإلشغاالت التي  
.هإشغاالت قامت بها جهات حكومية أو بلدية من دون أي ترخيص، وهذا األمر يمكن معالجته وتسويت. 8  
 

 02ر ليرة لبنانية ما كان يوازي مليا 32تدخل إيرادات للدولة بحسب الرسوم المحددة في القانون تقدَّر بنحو كل هذه األمالك البحرية المشغولة بشكل قانوني أو غير قانوني 
هي  نظر بقيمة الرسوم، خصوصا أن القسم األكبر من هذه األمالك البحريةأما اليوم فهذه اإليرادات زهيدة جدا، ويفترض إعادة ال. مليون دوالر سنويا قبل انهيار قيمة الليرة
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ويقول نقيب أصحاب المجمعات السياحية البحرية جان . دوالرا للشخص الواحد 35الى  52ن للمنتجعات التي تتقاضى من الزبائن رسوم الدخول بالدوالر بسعر يراوح م
ر المرخصة، الفتا الى أنه يفترض أن كل المنتجعات والمسابح لنقل قرر إقفال كل المنتجعات والمسابح التي لم تلتزم التسوية وغيإن وزير االشغال العامة وا" النهار"بيروتي لـ 

اف، ولكن في لدى الدولة نية هذه السنة إلعادة النظر في تخمين سعر المتر المربع ورفع قيمته ثالثة أو أربعة أضع"ويضيف بيروتي أن . بها هي مرخصةالتي تفتح أبوا
ذ أكد أن وزارة األشغال تعمل ع". لدولة اتخاذ أي قرار أو تعديل للمرسوموضعنا الحالي، وفي ظل حكومة تصريف أعمال ال تستطيع ا لى تشجيع وزيادة المسابح الشعبية، وا 

لكن معظم المنتجعات والمسابح تخالف بعدم ". وية وسددت رسومهاالوضع سليم وليس من مخالفات حاليا، وأن جميع اإلشغاالت العامة البحرية إلتزمت التس"شدد على أن 
مفتوحة لعامة الشعب، ففي جبيل مثال يستطيع أي شخص الدخول من الشاطىء الشعبي معظم الشواطىء الرملية "ممر للمواطن للدخول الى الشاطىء؟ يجيب بيروتي أن ترك 

، مؤكدا أن "والمنارة في بيروت من الصعب فتح ممرات فيها خصوصا المناطق الصخرية مثل عين المريسة الى شواطىء جميع المنتجعات، ولكن جغرافيًا هناك مناطق
".مه إنشاء ممر على الشاطىء مجانا لعامة الشعبالرخصة ألي منتجع أو مسبح تفرض عليه وتلز "  
 
 

 عائدات اإلشغاالت البحرية
الذي أقر رفع هذه البدالت، أصبحت  0252مليارات ليرة سنويا، ولكن بعد تعديل مرسوم عام  0،3المرخصة عن  ال تزيد الرسوم التي تجبيها الدولة سنويا عن اإلشغاالت

.ا، وهذا المبلغ ال يزال زهيدا خصوصا بعد انهيار سعر الليرة اللبنانيةمليار ليرة سنوي 55،9اإليرادات نحو   
عادتها لتكون للناس، أو تأجيرها وفقا ة القوى السياسية والطائفية منذ بداية الحرب، وقد آن االوان الستهذه االمالك سائبة ومعظمها تحت رعاي"ووفق مصادر مطلعة فإن 

ماليين دوالر 3مليون دوالر، في حين أنها ال تزيد حاليا عن  052ا ال يقل عن لألسعار الرائجة ما يحقق دخاًل سنوي  


