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الرتّدد  دائمة  والإ�سكان  ال�سكن  اإ�سكالت  اأن  فيما 

على  ال�ستقالل  فرتة  منذ  اللبنايّن  العام  اخلطاب  يف 

الأقل، فاإنها ازدادت ح�سورا يف ال�سنوات الأخرية بفعل 

ثالثة عوامل: دخول مئات اآلف الالجئني ال�سوريني 

القدمية  الإيجارات  حترير   ،2011 من  ابتداًء  لبنان  اإىل 

املدعومة  ال�سكنية  القرو�ض  فرملة  واأخرياً   ،2014 يف 

 .
ّ

لعتبارات تت�سل بالأزمة املالية وحماية النقد الوطني

ر�سد  من  العوامل  هذه  اجتماع  ظّل  يف  بّد  ل  وكان 

اأو�ساع ال�سكن يف لبنان و�سروطه والعمل على تفكيك 

التوّجهات الر�سمية يف هذا اخل�سو�ض وفهمها وتقييمها.

اأمناطا  العدد  هذا  يف  املفتوحة  النوافذ  ُتظهر  وفيما 

ن�ست�سّف  الدولة  موؤ�س�سات  لدى  ثابتة  وتوجهات 

اأمكننا  فقد  ال�سكن،  م�ساألة  يف  �سيا�ستها  حقيقة  منها 

لهذه  ميزات   7 ن�ستخرج  اأن  فيها  التدقيق  خالل  من 

ال�سيا�سة، هي الآتية: 

-�أنها �سيا�سة فئوية ومتييزية )غري عاّمة(، مبعنى 

اآلّياتها ومواردها الأ�سا�سية غالبا ما ت�ستهدف فئات  اأن 

اأكرث من  الأقل  اأو على  �سواهم  املواطنني من دون  من 

هوؤلء، 

اأ�سا�سها  ملتب�سة،  �أهد�ف  ذ�ت  �سيا�سة  -�أنها 

خدمة امل�سالح القت�سادية وال�سيا�سية للفئات وال�سرائح 

لهذه  كاأداة  ال�سكن  يف  احلق  يظهر  بحيث  املهيمنة، 

ال�سيا�سات اأكرث مما هو هدف لها اأو غاية منها،

-�أنها �سيا�سة ال جتد حرجا يف خمالفة �لقانون 

وتهمي�سه، 

دة 
ّ
-�أنها �سيا�سة بر�غماتية يف عمقها، تبقى جمر

اأي مرجعية قيمية. ويتاأتى هذا الأمر عن معطيني  عن 

اأ�سا�سيني: خلّو �سيا�سات الدولة من اأّي تعريف وا�سح 

للحّق يف ال�سكن )�سروط ال�سكن الالئق، الأ�سخا�ض 

وخططها  الدولة  للتزامات  وتاليا  منه...(  امل�ستفيدون 

ل�سمان حتقيقه. اأما املعطى الثاين فيتمثل يف عدم حتديد 

امل�سوؤولية الجتماعية املت�سلة مبلكية امل�ساكن، 

يف  املتخذة  فال�سيا�سات  جمتز�أة،  �سيا�سة  -�أنها 

اأو �سيا�سة  جمال ال�سكن تبقى مف�سولة عن اأي ت�سّور 

لتنظيم املدينة والعالقة بني �سكانها من خمتلف الفئات 

والطوائف والطبقات والأهم عالقة هوؤلء مع مدينتهم 

والبيئة املحيطة بجميع عنا�سرها،

-�أنها �سيا�سة �نطو�ئية غري د�جمة،

�مل�سوؤولية  جتّنب  على  تقوم  �سيا�سة  -�أنها 

ب منها ولو باأ�ساليب احتيالية، 
ّ
والتهر

هذا ما اأمكننا قوله ب�ساأن ميزات ال�سيا�سة الإ�سكانية يف 

لبنان. بقي اأن ناأمل اأن ي�سهم هذا العدد يف تعزيز الوعي 

حول عدم مالءمة هذه ال�سيا�سة مع متطلبات املجتمع 

اللبناين والأهم حول �سرورة جبهها وت�سويبها.  
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لبنان؟  في  إسكانية  سياسات  أي 

الماضي من  نوافذ 

اليومية الحياة  من  نوافذ 

ت ئيا ا لعشو ا

أي سياسات إسكانية في لبنان؟
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الرتّدد  دائمة  والإ�سكان  ال�سكن  اإ�سكالت  اأن  فيما 

على  ال�ستقالل  فرتة  منذ  اللبنايّن  العام  اخلطاب  يف 

الأخرية  ال�سنوات  يف  ح�سورا  ازدادت  فاإنها  الأقل، 

الالجئني  اآلف  مئات  دخول  عوامل:  ثالثة  بفعل 

ال�سوريني اإىل لبنان ابتداًء من 2011، حترير الإيجارات 

ال�سكنية  القرو�ض  فرملة  واأخرياً   ،2014 يف  القدمية 

املدعومة لعتبارات تت�سل بالأزمة املالية وحماية النقد 

. وكان ل بّد يف ظّل اجتماع هذه العوامل من 
ّ

الوطني

على  والعمل  و�سروطه  لبنان  ال�سكن يف  اأو�ساع  ر�سد 

تفكيك التوّجهات الر�سمية يف هذا اخل�سو�ض وفهمها 

وتقييمها.

ل نّدعي اأننا جنحنا يف هذا العدد يف الإحاطة مبختلف 

بالغة  كهذه  مهمة  تبقى  ال�سكن، حيث  ملّف  جوانب 

واخت�سا�سات  موارد  توفر  حكماً  وتتطلب  ال�سعوبة 

تتجاوز ما اأمكننا ح�سده. بيد اأننا جهدنا يف هذا العدد 

واأكرثها  املا�سي  من  بع�سها  النوافذ،  بع�ض  فتح  يف 

ال�سيا�سات  خ�سائ�ض  لإدراك  م�سعى  يف  احلا�سر،  من 

�سيا�سات  وهي  وجودها.  حال  يف  لبنان،  يف  الر�سمية 

من  العديد  يف  وحتليل  ا�ستك�ساف  مو�سع  �ستكون 

والتي  عدة  وقطاعات  جمالت  يف  امل�ستقبلية  اأعمالنا 

نكتفي هنا بالتمهيد لها. 

وفيما ُتظهر النوافذ املفتوحة اأمناطا وتوجهات ثابتة لدى 

يف  �سيا�ستها  حقيقة  منها  ن�ست�سّف  الدولة  موؤ�س�سات 

م�ساألة ال�سكن، فقد اأمكننا من خالل التدقيق فيها اأن 

ن�ستخرج 7 ميزات لهذه ال�سيا�سة، هي الآتية: 

عاّمة(،  )غري  ومتييزية  فئوية  �سيا�سة  �أنها   - 1
ومواردها الأ�سا�سية غالبا ما ت�ستهدف  اآلّياتها  اأن  مبعنى 

فئات من املواطنني من دون �سواهم اأو على الأقل اأكرث من 

هوؤلء. وهذا ما يتاأتى ب�سكل خا�ض عن تركز ال�سيا�سات 

القرو�ض  حول  الأخرية  الثالثة  العقود  يف  الر�سمية 

ال�سكنية لتمّلك م�ساكن، وهي �سيا�سات ي�ستفيد منها 

عموما متو�ّسطو الأو�ساع املالية الذين باإمكانهم ت�سديد 

دفعة اأوىل من ثمنها و�سمان اأق�ساط مرتفعة ن�سبيا بالن�سبة 

اإىل الأجور. 

ال�سكن  لإ�سكالت  الأخرى  املعاجلات  تكاد  باملقابل، 

الدولة،  لدعم  احتياجا  الأكرث  الفئات  تعني  والتي 

ت�سمحّل، بخا�سة بعد تخّلي الدولة عن اأّي دور لها يف 

بناء م�ساكن �سعبية اأو ت�سجيع التاأجري اأو مراقبة و�سبط 

عقود الإيجار. وعليه، بدا يف الكثري من الأحيان اأّن احلّل 

الوحيد املتاح للفئات من ذوي الدخل املتدين يتمثل 

اأو  العامة  الأمالك  يف  الع�سوائي  البناء  اإىل  اللجوء  يف 

امل�ساعات اأو حتى يف امللك اخلا�ض، وهو حّل ل يتحقق 

على اأر�ض الواقع باحتالل هذه امل�ساحات من دون توفر 

دعم )غطاء( من القوى النافذة يف املناطق املعنية. وعليه، 

�سروط  الفئات  لهذه  يوفر  قّلما  البناء  اأن هذا  وعدا عن 

ال�سكن الالئق، فاإن ال�ستفادة منه غالبا ما يتم من خالل 

اخل�سوع لنظام احلماية اأي مقاي�سة ال�ستفادة من حق 

غري م�سروع )البناء الع�سوائي( بالولء ال�سيا�سي لإحدى 

القوى النافذة. هنا، غالباً ما تلعب ال�سلطات الر�سمية دور 

الو�سيط، اأو املحايد. 

ومن �ساأن اإعمال نظام احلماية هذا، اأن يوؤدي اإىل تعميق 

يف  حقها  جلهة  فقط  لي�ض  الفئات،  هذه  �سّد  التمييز 

اأي�سا جلهة مدى حرّيتها  بل  ال�سكن يف م�سكن لئق، 

يف ممار�سة مواطنتها خ�سو�ساً يف اأبعادها ال�سيا�سية فتلجاأ 

ا�ستمرار  يف  ت�ساهم  التي  املهيمنة  القوى  انتخابات  اإىل 

نف�ض اآليات احلكم التي اأنتجت ه�سا�ستها الجتماعية، 

القت�سادية واحلقوقية. 

2 - �أنها �سيا�سة ذ�ت �أهد�ف ملتب�سة، اأ�سا�سها 
خدمة امل�سالح القت�سادية وال�سيا�سية للفئات وال�سرائح 

املهيمنة، وفق ما تبّينه درا�سة ال�سيا�سات الإ�سكانية املعلنة 

. وهذا ما ي�ستنتجه عدد من املحّللني 
1
يف العقود الأخرية

يف  الدولة  لتدّخل  الأ�سا�سي  املكّون  من  القت�ساديني 

يرون  حيث  املدعومة(،  القرو�ض  )منح  ال�سكن  جمال 

ت�سجيع  اأي  العر�ض  دعم  اإىل  يهدف  التدّخل  هذا  اأن 

ال�ستثمار يف بناء امل�ساكن اأكرث مما يهدف اإىل دعم الطلب 

اأو حتقيق احلق يف ال�سكن. وهم يذهبون اإىل حّد القول 

لهذه  اأداة  هو  ال�سكن(  يف  )احلق  امل�ساكن  تاأمني  باأن 

. ويتاأّكد 
2
اأو غاية منها اأكرث مما هو هدف لها  ال�سيا�سات 

الفائت  العام  لبنان يف  تبعا لإعالن م�سرف  الراأي  هذا 

الأزمة  وطاأة  حتت  املدعومة،  القرو�ض  توقف   )2018(

النقدية. فبدل اأن تلجاأ الدولة اإذ ذاك اإىل اأقلمة �سيا�ستها 

الإ�سكانية والعمل على ا�ستك�ساف و�سائل اأخرى حلّل 

اأّي حّل بديل  اإ�سكالية ال�سكن املتفاقمة، انكفاأت عن 

الظروف  بانتظار عودة  تي�ّسر من قرو�ض  مكتفية مبنح ما 

حتماً  ترتبط  الظروف  هذه   .
3
منها املزيد  لدعم  املوؤاتية 

بال�سيا�سات النقدية، ويغيب عنها احلق يف ال�سكن. كما 

ال�سيا�سة، حيث  تنفيذ هذه  اآليات  الراأي يف  يتعزز هذا 

متّكن اأ�سخا�ض �سديدو الرثاء من احل�سول على بع�ض من 

هذه القرو�ض »ال�سكنية«، بفعل �سوء الرقابة على �سروط 

ب�سكل  الر�سمية  ال�سيا�سات  ت�ساهم  وبالتايل،  منحها. 

مبا�سر يف تراكم الرثوات لفئات حمددة. 

خمالفة  يف  حرجا  جتد  ال  �سيا�سة  3 -�أنها 
�لقانون وتهمي�سه. وهذا ما نتبّينه بو�سوح من التعاميم 

ال�سادرة تباعا عن وزراء الداخلية مبنح ال�سلطات املحلية 

)البلديات( خارج املدن، اإمكانية الرتخي�ض بالبناء من 

دون التقيد باأحكام قانون البناء. كما نتبّينه من خالل 

التماهي مع البناء الع�سوائي. وفيما �سعت قوانني ت�سوية 

خمالفات البناء املتالحقة، والتي بدورها تبدو اأنها جزء 

من هذه ال�سيا�سات الر�سمية، اإىل تقلي�ض حجم الأبنية 

املخالفة من خالل تغيري و�سفها، فاإن اجلزء الأكرب منها 

يبقى غري قابل للت�سوية، على خلفية اإن�سائها على اأرا�ٍض 

عامة مملوكة من الدولة اأو خا�سة مملوكة من الغري.

تبقى  عمقها،  يف  بر�غماتية  �سيا�سة  �أنها   - 4
عن  الأمر  هذا  ويتاأتى  قيمية.  مرجعية  اأي  عن  دة 

ّ
جمر

معطيني اأ�سا�سيني: 

اأ- خلّو �سيا�سات الدولة من اأّي تعريف وا�سح للحّق يف 

ال�سكن )�سروط ال�سكن الالئق، الأ�سخا�ض امل�ستفيدون 

منه...( وتاليا للتزامات الدولة وخططها ل�سمان حتقيقه. 

تدّخل  اأ�سكال  خالل  من  وا�سحا  الأمر  هذا  بدا  وقد 

باحتياجات  ربط  اأي  من  تخلو  تكاد  والتي  الدولة، 

هذا  يحّتم  ففيما  لبنان.  املقيمني يف  املواطنني وجممل 

الالئق  ال�سكن  يف  احلق  ل�سمان  الدولة  تدّخل  احلّق 

فاإن  بالدرجة الأوىل،  للفئات من ذوي الدخل املتدين 

العك�ض  على  تذهب  ال�سكنية  القرو�ض  دعم  �سيا�سة 

الدخل  ذوي  من  املواطنني  دعم  اّتاه  يف  ذلك  من 

املتو�سط واأحياناً املرتفع. الت�ساوؤل نف�سه نطرحه يف �ساأن 

التاه الذي ذهب اإليه قانون حترير الإيجارات القدمية، 

من  القدامى  امل�ستاأجرين  مل�ساعدة  �سندوقا  اأن�ساأ  حني 

عن  هوؤلء  متييز  تربير  دون  من  املحدود،  الدخل  ذوي 

�سائر املواطنني ممن قد يكونون اأكرث احتياجا للم�ساعدة 

)مثال: �سكان الع�سوائيات(. 

ب-  اأما املعطى الثاين فيتمثل يف عدم حتديد امل�سوؤولية 

الجتماعية املت�سلة مبلكية امل�ساكن. وقد بدا امل�سرع وكاأنه 

مييز يف هذا الإطار بني فئتني من املالكني: مالكي ال�سقق 

املوؤجرة قبل 1992 الذين مّت )ويتّم( حتميلهم اأعباء �سخمة 

يف �سمان �سكن امل�ستاأجرين ببدلت زهيدة طوال عقود 

الجتماعية،  م�سوؤولياتهم  تربره  ما  تتجاوز  اأعباء  وتاليا 

و�سائر املالكني )ويف مقدمتهم املالكني حديثي العهد( 

الذين تتعامل الدولة مع حقوقهم على اأنها مقد�سة، على 

اجتماعية يف هذا  م�سوؤولية  اأّي  ُيعفيهم من حتّمل  نحو 

املجال. واإثباتا لذلك، يبقى الت�سريع اللبناين خالياً من 

هة حلقوق هوؤلء، كاأن ي�سع حّداً  اأي تدابري مقيدة اأو موجِّ

اأق�سى للبدلت يف مناطق الكتظاظ ال�سكاين اأو يعتمد 

موؤ�سرا لزيادة البدلت اأو ي�ستحدث �سريبة على ال�سقق 

ال�ساغرة حّثا لتاأجريها... اإلخ. وبالتايل، ي�سبح ال�سكن 

من هذا املنطلق عر�سة ملبداأ العر�ض والطلب، مع ما قد 

يتيحه ذلك من تع�سف وطمع. 

املتخذة يف  فال�سيا�سات  �سيا�سة جمتز�أة.  5 -�أنها 
اأو �سيا�سة  جمال ال�سكن تبقى مف�سولة عن اأي ت�سّور 

لتنظيم املدينة والعالقة بني �سكانها من خمتلف الفئات 

والطوائف والطبقات والأهم عالقة هوؤلء مع مدينتهم 

هذه  تبقى  كما  عنا�سرها.  بجميع  املحيطة  والبيئة 

ال�سيا�سات مف�سولة عن اأي ت�سّور لتنظيم التوا�سل بني 

خمتلف املدن والقرى، وتاليا عن خطط النقل العام، اأو 

ا�ستخدام اأو ترتيب الأرا�سي.

6 -�أنها �سيا�سة �نطو�ئية غري د�جمة. ويتجلى 
ُيوِل  مل  اأوىل،  جهة  فمن  عدة:  م�ستويات  على  ذلك 

الطبقي  اأو  الطائفي  التخالط  لأهمية  انتباه  اأّي  ع 
ّ
امل�سر

قد  والتي  القدمية،  الإيجارات  حترير  قوانني  اإقراره  عند 

من  النتقال  اإىل  القدامى  امل�ستاأجرين  دفع  اإىل  توؤدي 

ان�سجاما مع  اأكرث  اإىل مناطق  التي يقطنون فيها  املناطق 

انتماءاتهم الطبقية والطائفية. كما يذهب من جهة ثانية 

متّدد الع�سوائيات مع ما ي�ستتبعه من فرز طبقي يف التاه 

م�ساكن لئقة  الفرز الجتماعي، بني  تعميق  اإىل  نف�سه 

وم�ساكن  واملتو�سطة،  املي�سورة  الطبقات  تقطنها  وقانونية 

غري لئقة وغري قانونية تقطنها وتتوجه اإليها الطبقات من 

ذوي املداخيل املتدنية. النطواء نف�سه جنده على �سعيد 

امل�ساكن، والذي يتمثل يف التوجه اإىل اإغالق ال�سرفات 

عن اخلارج، فكاأمنا امل�ساكن تدير ظهرها للمدينة وللحياة 

.
4
العامة

�مل�سوؤولية  جتّنب  على  تقوم  �سّيا�سة  7 -�أنها 
هذا  ون�ست�سّف  احتيالية.  باأ�ساليب  ولو  منها  ب 

ّ
والتهر

وحجمها  الع�سوائيات  على  التعتيم  من  اأول  الوجه 

ت�سميتها  عدم  اإىل  و�سوًل  فيها،  ال�ساكنني  واأعداد 

عربية  ملدن  خالفاً  العام،  اخلطاب  يف  بالع�سوائيات 

املراجع  فكاأمنا  البي�ساء...(.  الدار  )دم�سق،  اأخرى 

اأّي  ت�سّكل  ل  الع�سوائيات  اأّن  تعترب  املعنية  الر�سمية 

�ستزول  اأنها  اأو  حميطها،  اأو  ل�سكانها  بالن�سبة  م�سكلة 

يوما ما من تلقاء ذاتها، اأو اإنها »و�سمة عار« على القطاع 

العقاري املزدهر يف لبنان، يجدر نفي وجودها. التهرب 

من امل�سوؤولية نف�سه ن�سهده يف مواقف ال�سلطة احلاكمة 

فبعد عقود  القدمية.  الإيجارات  قانون حترير  من تطبيق 

م�ساكن  تاأمني  م�سوؤولية  القدامى  املالكني  حتميل  من 

يف  رغبتها  الدولة  اأعلنت  العائالت،  اآلف  ع�سرات 

خالل  من  وذلك  العبء،  هذا  يف  م�سوؤوليتها  حتمل 

للم�ستاأجرين  الإيجار  بدلت  زيادة  من  جزء  ت�سديد 

يف  )ت�سل  معينة  لفرتة  املحدودة،  املداخيل  ذوي  من 

بع�ض احلالت اإىل 12 �سنة وهي املدة التي تتحرر من 

بعدها جميع الإيجارات القدمية من دون ا�ستثناء(. اإل 

اأنه بعد 5 �سنوات من �سدور القانون، وا�ستمرار الدولة 

امل�سمار  هذا  يف  بالتزاماتها  الإيفاء  عن  تقاع�سها  يف 

متويل  )عدم  القانون  تطبيق  اآليات  تعطيل  خالل  من 

ال�سندوق، التاأخر 5 �سنوات يف اإن�ساء اللجان املخت�سة 

يف حتديد امل�ستفيدين من ال�سندوق...(، جاز افرتا�ض 

اأن هذه اللتزامات كانت جمرد خدعة لتبليع املالكني 

اأن  دون  من  اجلديد،  القانون  القدامى  وامل�ستاأجرين 

يكون هنالك اأي اإرادة حقيقية لدى الدولة يف و�سعها 

مو�سع التنفيذ. فكاأمنا هذه الأخرية اأملت اأن توؤدي مدة 

اأو  القدمية  الإيجارات  م�سكلة  تذويب  اإىل  �سنة   12 ال 

ي�سهل عليها معاجلتها. وقد  نحو  تقلي�ض حجمها على 

بدا التهرب من امل�سوؤولية جليا يف ظّل تقاع�ض ال�سلطة 

الت�سريعية طوال �سنوات عن اتخاذ القرارات املنا�سبة، 

تقاع�ض  بفعل  القانون  تطبيق  الق�سائية يف  البلبلة  رغم 

 .
5
ال�سلطة التنفيذية عن تنفيذ الواجبات املتاأتية عنه

الإ�سكانية  ال�سيا�سة  ميزات  ب�ساأن  قوله  اأمكننا  ما  هذا 

العدد يف تعزيز  اأن ي�سهم هذا  ناأمل  اأن  لبنان. بقي  يف 

متطلبات  مع  ال�سيا�سة  هذه  الوعي حول عدم مالءمة 

املجتمع اللبناين والأهم حول �سرورة جبهها وت�سويبها. 

بحثي  جمهود  اإىل  النوافذ  هذه  تتحول  اأن  ناأمل  كما 

اأجل مقاربة احلق  ونقا�ض عام يبني على ما �سبقه من 

ويوؤ�س�ض  الخت�سا�سات  متعدد  منظار  من  ال�سكن  يف 

لتقدمي مقاربة نقدية ل ت�ستخل�ض ب�سهولة القول بغياب 

الر�سمية  فال�سيا�سات  املجال.  هذا  يف  ال�سيا�سات 

تتيح  برحت  ما  وهي  عاّمة(  تكن  مل  )واإن  موجودة 

للفئات املي�سورة مراكمة الرثوات، يف مقابل امت�سا�ض 

موارد الطبقة الو�سطى مع ح�سر الفقراء يف الع�سوائيات 

وغيتوات الزبائنية. 

ومحنته   السكن  منحة 
أو »الحّق في السكن« حين تمنحه السلطة

تدون املقالة بن�سختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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ميريم مهنا

حقوق  من  اأ�سا�سياً  حقاً  كونه  من  الرغم  على 

�سّكل  لطاملا   ،
2
د�ستورية بقيمة  ومتمتعاً   

1
الإن�سان

اأبرز  اأحد  ولئق  مي�ّسر  �سكن  اإىل  الو�سول 

بعد  ما  فرتة  يف  خ�سو�ساً  لبنان  يف  التحّديات 

املنظور  هذا  من  احلاكمة  ال�سلطة  وتبدو  احلرب. 

بفعل  املواطنني  من  العديد  تاه  تق�سري  مو�سع  يف 

يناق�ض  مبا  اإ�سكانية  �سيا�سات  و�سع  عن  تخّلفها 

اللبناين  الد�ستوري  فاملجل�ض  الد�ستورية.  موجباتها 

�سكن  يف  "احلق  اأن   2014/6 رقم  قراره  يف  اأو�سح 

موجباً  يفر�ض  الدولية  ال�سرعات  اإىل  ا�ستناداً  لئق 

�سيا�سات  اعتماد  يف  العامة  ال�سلطات  على   )...(

والتنمية  الإ�سكان  يف  واقت�سادية  اجتماعية  عامة 

ي�ساهم  حيث  لبنان  يف  وبخا�سة  والنقل،  املتوازنة 

خمتلف  يف  ال�سكن  ت�سجيع  يف  منتظم  م�سرتك  نقل 

 ruralisation des املدينة ترييف  وتّنب  املناطق 

ال�سكنية  بنياتها  يف  ال�سطراب  وتّنب   ،villes

قراره  يف  التاأكيد  اأعاد  كما  الجتماعي".  ون�سيجها 

"توفري ال�سكن للمواطن هدف ذو  اأن   2017/3 رقم 

ال�سرتاعية  ال�سلطتني  على  ينبغي  د�ستورية  قيمة 

الآيلة  القوانني  وو�سع  ال�سيا�سات  ر�سم  والإجرائية 

الهدف". اىل حتقيق هذا 

ال�سيا�سة  معامل  عن  البحث  اإىل  املقال  هذا  ويتطّلع 

اللبنانية،  الدولة  و�سعتها  التي  الإ�سكانية 

. مينها وم�سا

جميع  ا�ستعرا�ض  اإىل  عمدنا  ال�سبيل،  هذا  ويف 

غري  اأو  مبا�سرة  واملرتبطة  توالت  التي  الت�سريعات 

مبا�سرة باحلق يف ال�سكن. اإل اأن هذا الأمر ل يكفي 

مفهوم  اأن  اإذ  جوانبه،  جميع  من  باملو�سوع  لالإحاطة 

واإجتماعية.  اقت�سادية  اأبعاداً  يحمل  "ال�سكن" 

ا�ستكمال  �سبيل  ويف  "املفّكرة"،  اأجرت  هنا،  من 

وال�سيا�سات  "لل�سكن"  الدولة  نظرة  حول  البحث 

املقابالت  من  جمموعة  به،  املرتبطة  الت�سريعية 

الدرا�سات  )اأ�ستاذة  الإخت�سا�ض  اأ�سحاب  مع 

بريوت  الأمريكية يف  اجلامعة  والتخطيط يف  احل�سرية 

البحوث  لـ"موؤ�س�سة  التنفيذي  واملدير  فواز،  منى 

راأ�ض  ملحق  كمال حمدان، وحمرر  والإ�ست�سارات" 

واأمني  زبيب،  حممد  "الأخبار"  جريدة  يف  املال 

والوزير  دولة"  يف  ومواطنات  مواطنون  "حركة  عام 

العامة  "املوؤ�س�سة  ورئي�ض  نحا�ض  �سربل  ال�سابق 

روين حلود(. لالإ�سكان" 

كمال  القت�سادي  اخلبري  مع  القول  اإىل  ون�سارع 

الإ�سكانية  ال�سيا�سة  لتاهات  واخت�ساراً  حمدان، 

التي  وال�سيا�سات  اخليارات  "طبيعة  اأن  لبنان،  يف 

تاريخياً  اعتمادها  على  اللبنانية  احلكومات  تعاقبت 

اعتبار  اتاه  يف  ]�سّبت[  ال�سكني،  املجال  يف 

قوى  باآليات  ح�سراً  حمكومة  ال�سكن  �سلعة/خدمة 

اعتبارها  بدل  امل�سبوطة،  غري  واملناف�سة  ال�سوق 

الن�سيط  التدّخل  تتطلب  ملّحة  اجتماعية  حاجة 

ال�سيا�سات  من  متكاملة  رزمة  عرب  للدولة  والفاعل 

الأولوية  اأعطيت  باخت�سار،  التنفيذية.  والإجراءات 

الجتماعي  احلقل  هذا  يف  املال  راأ�ض  مل�سالح  دائماً 

الأ�سر  من  الألوف  مئات  يعني  الذي  احليوي 

 .
3 اللبنانية"

السكن  في  الحق  يف  تعر
في  الحق  عن  وتمييزه 

لملكية ا
تعليقات  اإىل  ا�ستناداً  ال�سكن  يف  احلق  تعريف  ميكن 

جلنة احلقوق القت�سادية والجتماعية يف الأمم املّتحدة 

باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  العهد  من   11 املادة  على 

اإىل  ت�سري  التي  والثقافية  والإجتماعية  القت�سادية 

�سيقاً  تف�سرياً  يف�ّسر  األ  ينبغي  ال�سكن  يف  "احلق  اأّن 

للماأوى  املثال  �سبيل  على  م�ساوياً،  يجعله  تقييدياً  اأو 

وينبغي  راأ�سه".  فوق  للمرء مبجرد وجود �سقف  املوّفر 

النظر اإىل هذا احلق باعتباره "حق املرء يف اأن يعي�ض 

."4
يف مكان ما يف اأمن و�سالم وكرامة

اأغلب  القائم يف  اللغط  املتحدة على  الأمم  ت�سّدد  كما 

امللكية.  يف  واحلق  ال�سكن  يف  احلق  بني  الأحيان 

الأمم  منظمة  و�سعتها  التي  الدرا�سات  اإحدى  وت�سري 

يف  "احلق  اأن  اإىل  الب�سرية  للم�ستوطنات  املتحدة 

لأنه  امللكية  يف  احلق  من  نطاقاً  اأو�سع  الالئق  ال�سكن 

يتناول حقوقاً لي�ست لها �سلة بامللكية والق�سد منه هو 

�سمان اأن يكون لكل �سخ�ض مكان يت�سف بالأمـان 

من  ذلك  يف  مبا  وكرامة،  ب�سالم  فيه  ليعي�ض  والأمن 

لي�سوا مالكاً. واأمن احليازة، الذي ُيعترب حجر الزاوية 

اأ�سكاًل  يتخذ  اأن  ميكن  الالئق،  ال�سكن  يف  احلق  يف 

لفرتات  لالإيجار  املخ�س�ض  ال�سكن  منـها  �سـتى، 

اأو الإيجار لفرتات طويلة  التعاوين  ال�سكن  اأو  ق�سرية 

اأو  الطارئ  ال�سكن  اأو  امل�سكن  يف  املالك  اإقامة  اأو 

.
الر�سمية"5 غري  امل�ستوطنات 

حول  البحث  اأظهر  اأ�سا�سي  فارق  ذلك  اإثر  ويربز 

وهو  عليه،  الت�سديد  �سرورة  لبنان  يف  ال�سكن  م�ساألة 

الفارق بني مفهومي "ال�سكن" وامللكية". فاأحد اأبرز 

يف  املتعاقبة  )والت�سريعات(  ال�سيا�سات  ف�سل  اأ�سباب 

تاأمني احلق يف ال�سكن هي النظرة التي تغّلب �سمنها 

 .
6
منطق التمّلك ك�سرط للو�سول اإىل �سكن لئق

سياسة  1962-1996؛  مرحلة 
هامشية:  إسكانية 

الحق  ضمنيًا  تقّر  يعات  تشر
السكن في 

اإن كان   – يف �سبيل تبيان معامل ال�سيا�سة الإ�سكانية 

اإىل  العودة  اقت�سى   ،
7
اإ�سكانية �سيا�سة  من  هنالك 

هذا  لتاأمني  اللبنانية  الدولة  اأعلنتها  التي  الإلتزامات 

يف  و�سعتها  التي  الت�سريعات  اإىل  اآخر  مبعنى  احلق، 

ال�سبيل. هذا 

وتعود   – الت�سريعات  هذه  مراجعة  اإثر  يف  ونتبنّي 

غالبيتها اإىل ما قبل احلرب الأهلية – وم�سريها، اأن ما 

قامت به الدولة هو اإن�ساء موؤ�س�سات اإ�سكانية الواحدة 

تلو الأخرى، اأناطت بها بع�ض الأدوار يف �سبيل تاأمني 

غابت  اأنه  اإل  املي�سورة،  غري  ال�سرائح  لبع�ض  امل�سكن 

ومتكاملة  �ساملة  روؤية  اأي  الت�سريعات  عن  املقابل  يف 

لتحقيق الو�سول اإىل �سكن لئق للجميع. 

واأول مدماك يف الت�سريعات املرتبطة باحلق يف ال�سكن 

اإ�سكان  "ت�سهيل  قانون  �سدور  مع   ،1962 عام  كان 

املحدود"  والدخل  الو�سيع  الدخل  وذوي  املعوزين 

يف  عّدل  الذي  الإ�سكان(  بقانون  ُيعرف  ما  )اأو 

�ض 
ّ
وكر  ،1965/58 رقم  القانون  مبوجب   1965 العام 

مبوجب  الإقرار  خالل  من  كحق،  ال�سكن   
8
�سمنياً

تاأمينه ل�سريحة املواطنني الأكرث ه�سا�سة. الدولة 

ومن اأبرز ما ت�سّمنه هذا القانون اأن الغاية منه "ت�سهيل 

املتوا�سع  الدخل  وذوي  املعوزين،  اللبنانيني  اإ�سكان 

املدن  يف  مالئمة  م�ساكن  يف  املحدود  الدخل  وذوي 

 والقرى. وذلك عن طريق:-1 تاأمني بناء هذه امل�ساكن؛

-2 متكني امل�ستفيدين من �سرائها من التق�سيط لآجال 

وت�سهيالت  م�ساعدات  تقدمي   3- وطويلة؛  متو�سطة 

حت�سينها  اأو  تو�سيعها،  اأو  القائمة،  امل�ساكن  لتحوير 

�سيغته  يف  القانون  مبوجب  واأن�سئت  ترميمها".  اأو 

وزارة  �سمن   )1962 العام  �سيغة  )اأي  الأ�سا�سية 

هيئة  و�سايتها  وحتت  الجتماعية  وال�سوؤون  العمل 

غايات  حتقيق  بها  اأنيط  الإ�سكان"،  "جمل�ض  تدعى 

القانون، بوا�سطة �سركات خمتلطة بني القطاعني العام 

واخلا�ض ت�ساهم فيها الدولة، اأو من خالل ت�سهيالت 

بناء  يف  الراغبة  للجهات  الدولة  تقدمها  م�سروطة 

م�ساكن مي�ّسرة. وبعد تعديل العام 1965، اأنيطت هذه 

املهام مبا�سرة بوزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية، يف 

حني اأعطي "جمل�ض الإ�سكان" مهمة اقرتاح �سيا�سة 

القانون،  اإليها  يتوجه  التي  الفئات  لإ�سكان  عامة 

تنفيذاً  ُتتخذ  التي  املرا�سيم  م�ساريع  يف  الراأي  واإبداء 

الإ�سكان. لقانون 

و�سرائب  ر�سوم  من  اإعفاءات  القانون  ت�سّمن  كما 

على  املواطنني  من  الفئة  هذه  م�ساعدة  بغية  وا�سعة 

م�سكن.  اقتناء 

خا�ض  �سندوق  اإن�ساء   1965 تعديل  مبوجب  ومت 

يف  اخلزينة  م�سلحة  لدى  ح�ساباته  مت�سك  لالإ�سكان 

وال�سوؤون  العمل  لوزارة  تابعاً  يكون  املالية،  وزارة 

�سبيل  الالزمة يف  الأموال  لتاأمني  وذلك  الجتماعية 

حتقيق اأهداف هذا القانون.

يف 1973/12/21، �سدر القانون اخلا�ض بتحديد مهام 

 31 رقم  والتعاونيات  الإ�سكان  وزارة  و�سالحيات 

الذي األغى "جمل�ض الإ�سكان" واأن�ساأ املديرية العامة 

الإ�سكانية  املهام  جميع  نقل  كما  مكانه،  لالإ�سكان 

وال�ســوؤون  العمل  بوزارة  مناطة  كانت  التي 

وزارة  اإىل  الإ�سكان(  طريق جمل�ض  )عن  الجتماعية 

العامة  املديرية  طريق  عن  والتعاونيات  الإ�سكان 

لالإ�سكان.

رقم  باملر�سوم  املنّفذ  القانون  �سدر   ،1977/1/8 ويف 

"م�سرف  بو�سع  والذي ق�سى   1977/1/15 تاريخ   14

ومن  التنفيذ،  مو�سع   1975 عام  املن�ساأ  الإ�سكان" 

ومتويل  �سنتني  عن  تقل  ل  ملدة  الودائع  قبول  مهامه 

وحت�سني  وترميم  اإن�ساء  من  الإ�سكان  م�ساريع 

راأ�سماله  وكان  وامل�ساكن.  ال�سكنية  املجموعات 

التي  الدولة  امل�ساهمني،  من  فئات  ثالث  بني  يتوّزع 

وال�سندوق  الأقل  على   20% ن�سبته  مبا  ت�ساهم 

بـ30%  ي�ساهم  الذي  الجتماعي  لل�سمان  الوطني 

من   50% اأي  تبقى  مبا  اخلا�ض  والقطاع  الأقل،  على 

الراأ�سمال. 

يف  و�سمح   1977/118 البلديات  قانون  اأتى  ثم،  من 

اأن  منطقته  �سمن  البلدي  للمجل�ض   " منه   50 املادة 

ين�سئ اأو يدير بالذات اأو بالوا�سطة اأو ي�سهم اأو ي�ساعد 

�سمنها(  )ومن  الآتية  وامل�ساريع  الأعمال  تنفيذ  يف 

البلديات  اأن  اإىل  الإ�سارة  وتدر  ال�سعبية".  امل�ساكن 

 .
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مل ت�ستخدم هذه ال�سالحية اإل يف حالت نادرة

 80/6 رقم  القانون  �سدر   1980/5/17 وبتاريخ 

اإ�سم  حتت  جديدة  �سكنية  موؤ�س�سة  باإن�ساء  املتعلق 

مهامه  من  والذي  لالإ�سكان"  امل�ستقل  "ال�سندوق 

اإعطاء قرو�ض لإن�ساء 20 األف وحدة �سكنية متّول من 

هذا  اإلغاء  مّت  ولكن  الإ�ستثمار.  عامل  زيادة  عائدات 

الإ�سرتاعي  املر�سوم  خالل  من  اأوىل  ة 
ّ
مر ال�سندوق 

العامة  املوؤ�س�سة  باإن�ساء  ق�سى  الذي   1983/129

لالإ�سكان، و�سم جميع موجودات ال�سندوق اإليه. اإل 

 33 الإ�سرتاعي  املر�سوم  مبوجب  مت  �سنتني،  وبعد  اأنه 

لالإ�سكان  العامة  املوؤ�س�سة  اإلغاء   1985/3/23 تاريخ 

1983/129( واإعادة العمل  )اأي املر�سوم الإ�سرتاعي 

القانونية  )والن�سو�ض  الإ�سكانية  املوؤ�س�سات  بجميع 

حتى  وذلك  األغتها،  قد  كانت  التي  والتنظيمية( 

1996، تاريخ اإعادة اإن�ساء املوؤ�س�سة العامة لالإ�سكان.

املمنوحة  ال�سالحيات  تنّوع  من  الرغم  على 

وتعّددها،  بالإ�سكان  املعنية  املتعاقبة  للموؤ�س�سات 

اقت�سرت وظيفتها ب�سكل رئي�سي على تاأمني القرو�ض 

وال�سالحيات  الآليات  متاماً  متجاهلة  ال�سكنية، 

توؤمن  �سيا�سات  بو�سع  الأ�سا�سية  ووظيفتها  الأخرى 

الو�سول اإىل احلق يف ال�سكن. وهذا ما يظهر بو�سوح 

اأن�ساأ  1996/539 الذي  يف الأ�سباب املوجبة للقانون 

اأدناه(،  اإليه  نعود  )والذي  لالإ�سكان  العامة  املوؤ�س�سة 

املوؤ�س�سة  هذه  لإن�ساء  احلاجة  اأن  معناه  ما  ورد  حيث 

التي  للدولة،  الإ�سكانية  لل�سيا�سات  مراجعة  من  نبع 

من  القرو�ض  تاأمني  على  رئي�سي  ب�سكل  اعتمدت 

املوجبة  الأ�سباب  ن�ست  وقد  م�سكن.  اقتناء  اأجل 

حرفياً على اأن "وزارة الإ�سكان والتعاونيات راأت اأن 

قرو�ض  اإعطاء  على  يقت�سر  ل  ال�سكنية  الأزمة  حّل 

اإ�سكانية فقط بل يقت�سي اأن ي�سار اإىل اإنتاج وحدات 

اإىل  يوؤدي  مما  ال�سوق  يف  العر�ض  زيادة  بغية  �سكنية 

من  الرغم  وعلى  ثمنه".  يف  وخف�ض  امل�سكن  توافر 

اأن �سيئاً يف امل�سار مل  اإل  اإعادة النظر الوا�سحة هذه، 

يتغرّي وبقيت املوؤ�س�سة العامة لالإ�سكان توؤدي الأدوار 

التي �سبقتها.  املوؤ�س�سات  اأّدتها  التي  نف�سها 

الأهلية،  احلرب  انتهاء  حتى  حاله،  على  الأمر  بقي 

أي سياسات إسكانية في لبنان؟
أي سياسات إسكانية في لبنان؟  أي سياسات إسكانية في لبنان؟ 

فيها  تعد  مل  جديدة  مرحلة  مالمح  ات�سحت  حيث 

باتت مفعوًل عر�سياً  ال�سيا�سة الإ�سكانية هام�سية، بل 

ملنظومة قائمة على خدمة م�سالح راأ�ض املال اأوًل. 

الحرب  بعد  ما  مرحلة 
إسكانية  سياسة  األهلية؛ 

أواًل  المال  رأس  مصالح  عرضية: 
الطلب  اللبنانية وزيادة  الأهلية  مع اخلروج من احلرب 

امل�سارف،  لدى  فائ�سة  �سيولة  ووجود  الأبنية،  على 

اقتناء  اأجل  من  الت�سليف  قوامها  �سيا�سة  قامت 

املركزي،  امل�سرف  ال�سيا�سة  م�سكن. وكان راعي هذه 

�سعر  تثبيت  على  القائمة  النقدية  ل�سيا�سته  خدمًة 

لرية.   1507.5 عند  الدولر  مقابل  اللرية  �سرف 

با�ستخدام  للم�سارف  املركزي  امل�سرف  ف�سمح 

اإحتياطاتها الإلزامية لإقرا�ض الراغبني باقتناء م�سكن 

باللرية اللبنانية مقابل اأن تعيد امل�سارف هذه الأموال 

اإىل امل�سرف املركزي بالدولر.

ثانياً،  والقت�سادية  اأوًل،  النقدية  ال�سيا�سة  وهذه 

احلرب.  بعد  ما  للدولة  الإ�سكانية  ال�سيا�سة  تخت�سر 

نظرة  على  الإ�سكانية  ال�سيا�سة  قامت  اآخر  مبعنى 

ومل  الإ�سكان.  اأجل  من  الت�سليف  قوامها  اأحادية 

كانت  ملا  عر�سية  نتيجة  �سوى  ال�سيا�سة  هذه  تكن 
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احلرب بعد  ما  القائمة  القت�سادية  امل�سالح  تقت�سيه 

النقدية  ال�سيا�سة   – العقاريون  املقاولون   – )امل�سارف 

لأ�سباب  حمكوم  نظام  يف  لبنان(،  م�سرف  حلاكم 

العقارية.  امللكية  ب�سمو  واجتماعية،  تاريخية 

"يف  "املفكرة":  مع  حديث  يف  فواز  منى  د.  وتوؤكد 

ال�سكنية،  القرو�ض  حول  اجلدل  تفاعل  حني   1997

مل يكن الأمر اأبداً يف �سبيل �سيا�سة اإ�سكانية. اأجريت 

املوؤ�س�سة  )رئي�ض  �سمعون  اأنطوان  مع  عديدة  مقابالت 

هناك  اأن  فيها  يل  اأّكد  الذي  �سابقاً(  لالإ�سكان  العامة 

العقاري،  القطاع  يف  جممدة  الدولرات  من  ماليني 

واأنه اإذا مت اإدخال القرو�ض، قد تتحرك هذه الأموال. 

اأما  املالية  بال�سيا�سة  البداية  منذ  متعلق  الأمر  فاإن  لذا 

الهام�ض". الإ�سكانية فهي على  ال�سيا�سة 

 ،1993 العام  يف  تت�سح  احلقبة  هذه  مالمح  بداأت 

ق�سى  الذي   283 القانون   12/30 يف  �سدر  حيث 

البنك  من  باإيعاز  الإ�سكان"  "م�سرف  بخ�سخ�سة 

تعديل  اإىل  القانون  فعمد  والإمناء.  للتعمري  الدويل 

باملر�سوم رقم  املنّفذ  القانون  )اأي  التي ترعاه  الأحكام 

14 تاريخ 1977/1/15(، خمف�ساً قيمة م�ساهمة الدولة 

وال�سمان الإجتماعي جمتمعني من %50 على الأقل 

اإىل %20، مما ق�سى اإذاً بتحويل م�سرف الإ�سكان اإىل 

املوجبة  الأ�سباب  يف  جاء  ما  واأهم  خا�ض.  م�سرف 

بالأ�سهم  الكتتاب  يف  اخلا�ض  القطاع  تردد  "اإزاء  اأنه 

الدولة  غطت  امل�سرف،  راأ�سمال  يف  له  املخ�س�سة 

الفروقات  الجتماعي  لل�سمان  الوطني  وال�سندوق 

البالد  بها  مرت  التي  الأمنية  للظروف  ونظراً   .)...(

م�سادر  لغياب  ونظراً  الإ�سكان،  م�سرف  اإن�ساء  منذ 

متكن  ولعدم  الأجل،  والطويلة  املتو�سطة  التمويل 

حتقيق  من  الجتماعي  لل�سمان  الوطني  ال�سندوق 

م�ساريعه الآيلة اإىل تخ�سي�ض قطاع الإ�سكان بالأموال 

كبرية  مبالغ  حينئذ  متثل  كانت  وهي  لديه،  املتجمعة 

ومهمة، فقد اقت�سر ن�ساط م�سرف الإ�سكان على منح 

من  املكّلفة  اللجان  اأما   .)...( للم�ستفيدين  قرو�ض 

 ،
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الإ�سكان مو�سوع  درا�سة  املتعاقبة  احلكومات  قبل 

اإىل  ترمي  وتو�سيات  باقرتاحات  تقدمت جميعها  فقد 

عملياته  وتطوير  الإ�سكان  م�سرف  دور  تفعيل  �سرورة 

املالية  وال�سيولة  املوارد  وتاأمني  ن�ساطه  مدار  وتو�سيع 

املحادثات  اأثناء  اأنه  ومبا   .)...( الو�سائل  مبختلف  له 

والإمناء  للتعمري  الدويل  البنك  بعثة  مع  جرت  التي 

للغايات  الأجل  طويلة  قرو�ض  على  احل�سول  بغية 

هذه  مثل  منح  الدويل  البنك  رف�ض  الإ�سكانية، 

الدولة  م�ساركة  ب�سبب  الإ�سكان  مل�سرف  القرو�ض 

راأ�سمال  يف  الجتماعي  لل�سمان  الوطني  وال�سندوق 

مناق�سات  وبعد  الإدارة.  جمل�ض  يف  ومتثيلها  امل�سرف، 

اإعادة  على  مبدئياً  الدويل  البنك  وافق  م�ستفي�سة، 

الدولة  ح�سة  تتعدى  ل  اأن  �سرط  موقفه  يف  النظر 

جمتمَعني  الجتماعي  لل�سمان  الوطني  وال�سندوق 

%20 من راأ�سمال امل�سرف". 

العامة  املوؤ�س�سة  اإن�ساء  اإعادة  من  �سهرين  وقبل 

الرقم  حمل  قراراً  املركزي  امل�سرف  اّتخذ  لالإ�سكان، 

امل�سارف  مينح   )25 التعميم  يف  )�سدر   1996/6180

�سكني،  واقرتا�ض  اإّدخار/  برامج  لو�سع  حتفيزات 

قيمة  تنزيل  لقاء  م�سكن،  ترميم  اأو  ت�سييد  اأو  ل�سراء 

جمموع  من  برنامج،  هكذا  ملثل  العائدة  الودائع 

جزء  اأ�سا�سها  على  يحت�سب  التي  لأجل  الإلتزامات 

امل�سرف  �سمح  اآخر،  مبعنى  الإلزامي.  الإحتياطي  من 

اإحتياطها  من  جزء  ا�ستخدام  للم�سارف  املركزي 

الإلزامي للت�سليف من اأجل متّلك م�سكن. 

الراحل  الرئي�ض  اأيام حكومة  1996/7/24، ويف  ويف 

لالإ�سكان  امل�ستقل  ال�سندوق  اإلغاء  مّت  احلريري،  رفيق 

العامة  املوؤ�س�سة  واإن�ساء   539 رقم  القانون  مبوجب 

يف  جاء  اأنه  جداً  الالفت  ومن  )جمدداً(.  لالإ�سكان 

الأ�سباب املوجبة للقانون، بعد التذكري باإعداد "وزارة 

ا�سرتاعي  مر�سوم  م�سروع  والتعاونيات  الإ�سكان 

�سدر  )وقد  لالإ�سكان  العامة  املوؤ�س�سة  باإن�ساء  يتعلق 

 16/9/1983 تاريخ   129 رقم  ال�سرتاعي  املر�سوم 

اإن�ساء  وبتاريخ  املذكورة("،  العامة  املوؤ�س�سة  باإن�ساء 

الإ�سكان  "وزارة  اأن  املختلفة،  الإ�سكانية  املوؤ�س�سات 

يقت�سر  ل  ال�سكنية  الأزمة  حل  اأن  راأت  والتعاونيات 

اأن  يقت�سى  بل  فقط  اإ�سكانية  قرو�ض  اإعطاء  على 

العر�ض  زيادة  بغية  �سكنية  وحدات  اإنتاج  اإىل  ي�سار 

يف  وخف�ض  امل�سكن  توافر  اإىل  يوؤدي  مما  ال�سوق  يف 

ثمنه. وقد اأثبتت التجربة اأن تنّوع م�سادر متويل �سراء 

املوؤ�س�ستني  عرب  واجلماعات  لالأفراد  �سكنية  وحدات 

املذكورتني )اأي ال�سندوق وامل�سرف( مل يعِط النتائج 

املرجوة حلل امل�سكلة ال�سكنية )واإن كانت قد اأ�سهمت 

يف اإعطاء بع�ض احللول اجلزئية واملوؤقتة( اإل اأن الظواهر 

ال�سلبية لهما كانت )...(: 1. اإ�ستحداث اأجهزة اإدارية 

زيادة  وبالتايل  املوؤ�س�ستني،  يف  ومت�سابهة  متنوعة  وفنية 

قدرة  عدم   .2 تكرارها؛  بل  املجدية  غري  النفقات  يف 

وزارة الإ�سكان والتعاونيات - املديرية العامة لالإ�سكان 

والواردة يف  اأ�ساًل  امللقاة على عاتقها  املهام  تنفيذ  على 

اإىل  اإن�سائها". واأ�سارت الأ�سباب املوجبة كذلك  قانون 

"اإن�ساء هاتني املوؤ�س�ستني كان يف ظروف غري عادية  اأن 

اأعقبها من  بل وليد احلاجة النا�سئة عن الأحداث وما 

تدمري للوحدات ال�سكنية القائمة ومن تهجري فردي اأو 

جماعي وارتفاع الأ�سوات املطالبة باإيجاد حلول موؤقتة 

على الأقل لهذه امل�سكلة ال�سكنية الطارئة ناهيك عن 

امل�سكلة ال�سكنية القدمية التي كانت تتفاقم منذ ما قبل 

الأحداث". 

وُقّدمت املوؤ�س�سة العامة لالإ�سكان كالبديل الفّعال، من 

الإ�سكان،  �سوؤون  ترعى  مركزية  موؤ�س�سة  اإن�ساء  خالل 

الأ�سباب  وتابعت  لالإ�سكان.  العامة  املديرية  من  بدًل 

املوؤ�س�سة  مهام  يف  "اجلديد  اأن  فيه  لب�ض  ل  مبا  املوجبة 

وحدات  بناء  اإىل  الدولة  مبادرة  هو  لالإ�سكان  العامة 

حيث  د(،  فقرة   10 )املادة  املوؤ�س�سة  هذه  عرب  �سكنية 

تبنّي اأن مهمة اإعطاء قرو�ض مالية ل�سراء اأو بناء م�سكن 

للم�سكلة  ت�سكل حاًل خجوًل  قبلهم،  ومن  للمواطنني 
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الأخرى  الأدوار  على  وا�سح  ت�سديد  يف  ال�سكنية"، 

للموؤ�س�سة العامة لالإ�سكان.

1996/539 على  7   قانون رقم  ت املادة  وبالفعل ن�سّ

اأن مهمة املوؤ�س�سة هي ت�سهيل اإ�سكان امل�ستفيدين من 

بوا�سطة  اأو  مبا�سرة  وملحقاتها  امل�ساكن  "بناء  خالل 

لل�سكن"،  والت�سليف  الإدخار  و"ت�سجيع  الغري" 

و"تقدمي القرو�ض املتو�سطة والطويلة الأجل اإىل:

الهيئات املنتفعة لبناء امل�ساكن ومتليكها من امل�ستفيدين 

الذين تتوفر فيهم ال�سروط املطلوبة با�ستثناء ال�سركات 

التجارية.

ميلكونها،  عقارات  على  م�ساكن  لبناء  امل�ستفيدين 

لتو�سيع  اأو  الن�ساء  قيد  اأو  مبنّية  م�ساكن  ل�سراء  اأو 

م�ساكنهم اأو ترميمها.

من  تاأجريها  اأجل  من  امل�ساكن  لبناء  املنتفعة  الهيئات 

العاملني لديها.

اإل اأنه و�سمن املنظومة القائمة ما بعد احلرب الأهلية، 

بناء  يف  اأدوارها  عن  الإ�سكان  العامة  املوؤ�س�سة  تخّلت 

امل�ساكن وت�سجيع الإدخار والت�سليف لل�سكن، وحتّولت 

 .
12
اخلا�سة امل�سارف  تاه  للمقرت�ض  كفيل  د 

ّ
جمر اإىل 

خلدمة  لالإ�سكان  العامة  املوؤ�س�سة  �ُسّخرت  بالفعل، 

منزل،  اإقتناء  اأجل  من  للت�سليف  الأحادية  ال�سيا�سة 

توّجهت  اإن  حتى  وللتذكري،  لبنان.  م�سرف  برعاية 

لالإ�سكان  العامة  املوؤ�س�سة  قبل  من  الت�سليف  �سيا�سة 

لذوي الدخل املحدود من خالل �سروط �سقف الأجر 

يتمّتعوا  اأن  امل�ستفيدين  اأنه يقت�سي على  اإل  ال�سهري، 

ل�سراء  الأوىل  الدفعة  لت�سديد  كاٍف  اأويل  مال  براأ�ض 

خارج  اإجتماعياً  الأ�سعف  ال�سرائح  يرتك  مما  امل�سكن، 

اإمكانية الإ�ستفادة من هذه القرو�ض.

العامة  املوؤ�س�سة  من  املدعومة  القرو�ض  عدد  وو�سل 

ال�سنوات  يف  �سنوي  ملف   5000 اإىل  لالإ�سكان 

القرو�ض  عدد  "اإجمايل  ويبلغ  الأخرية.  اخلم�ض 

األف   130 على  راهناً  يزيد  )ما(  املرتاكمة  ال�سكنية 

لالإ�سكان،  العامة  )املوؤ�س�سة  الأنواع  جميع  من  قر�ض 

اإ�سكان  م�ساريع  املحلية،  امل�سارف  الإ�سكان،  بنك 

 .
الع�سكريني...(، وتتجاوز قيمتها 13 مليار دولر"13

ت�سّخم  اإىل  اأدت  اأنها  الت�سليف  �سيا�سة  نتائج  ومن 

مفتعل يف الطلب على �سراء العقارات وتالياً اإىل ارتفاع 

مما   ،2010 منذ  م�سبوق خ�سو�ساً  ب�سكل غري  اأ�سعارها 

عن  العاجزين  الأفراد  �سريحة  تو�ّسع  اإىل  مبا�سرة  اأدى 

تاأمني م�سكن لئق لعدم قدرتهم على الإيفاء ب�سروط 

التمّلك. وهذا ما اأثبتته درا�سة ماج�ستري جلميلة يو�سف 

يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية LAU، اأظهرت اأن �سقف 

يطرحون  العقاريني  املطورين  جعل  امل�سرفية  القرو�ض 

 .
14

ال�سقق للبيع باأ�سعار ن�سبها الدنيا �سقف القرو�ض هذا

العامة  املوؤ�س�سة  رئي�ض  "املفكرة"  �سوؤال  ولدى 

بالأدوار  القيام  عن  امتناعها  �سبب  عن  لالإ�سكان 

الأخرى، رّد ذلك اإىل "قّلة همة رمبا" ومبكان اآخر اإىل 

تفكري  كل  عند  الإجابة  فر�ض  الذي  الطائفي  التنوع 

باملبادرة نحو بناء امل�ساكن، عن ال�سوؤال التايل: "اأين 

نبني ويف اأي منطقة؟". 

اإىل  احلاجة  اخلا�ض  القطاع  قوة  مع  "انتفت  كما 

اخلا�ض"  القطاع  مناف�سة  لي�ض  فالهدف  الإعمار، 

يف  التو�سع  مَل  يرام  ما  على  ت�سري  الأمور  و"طاملا 

عن  الإنكفاء  اأ�سباب  اأحد  يكمن  اأخرياً،  املهام؟"... 

اإىل  حلود  روين  ال�سيد  بح�سب  الأخرى  الأدوار  اأداء 

اإ�ستيفاء  على  الدولة  قدرة  عدم  من  الأكرب  اخل�سية 

القرو�ض، مقارنة مع امل�سارف اخلا�سة.  

ويف العام 2000، مّت اإلغاء وزارة الإ�سكان والتعاونيات 

من  الزراعة  بوزارة  للتعاونيات  العامة  املديرية  ودمج 

اخلطوة  هذه  بدت  وقد   .2000/247 القانون  خالل 

ا�ستكماًل لتخلي الدولة متاماً عن اأي دور لها يف و�سع 

�سكن  اإىل  الو�سول  حتقق  �ساملة  اإ�سكانية  �سيا�سات 

للجميع. لئق 

السكنية  وض  القر أزمة   :2018
اأّدت اأ�سباب عديدة اإىل تفيف م�سادر متويل القرو�ض 

على  الطلب  ت�سّخم  على  ارتداداتها  منها  ال�سكنية، 

الهبوط  بعد  اللرية  �سرف  ل�سعر  وتهديدها  الدولر 

اخلارجية  والإ�ستثمارات  التحويالت  حجم  يف  احلاد 

اإىل  )هبط   )foreign direct investment(

الدول  رئي�سي  ب�سكل  وم�سادره  عليه،  كان  ما  ثلث 

فيها من جهة  اللبنانيني  واملغرتبني  اخلليجية من جهة 

ذوي  بني  الت�سليف  �سيا�سة  متييز  وعدم  اأخرى(، 

و�سلت  بحيث  الكبار،  واملتمّولني  املحدود  الدخل 

لرية  مليون  ومئتي  مليار  حدود  اإىل  القرو�ض  �سقوف 

اأن  على  اإ�سايف  برهان  �سوى  ذلك  يعترب  ول  لبنانية. 

يوماً  تتجه  مل  الإ�سكان  اأجل  من  الت�سليف  �سيا�سة 

باأولويات  ارتبطت  ال�سكن" بل  "احلق يف  تاأمني  نحو 

اأخرى. واقت�سادية  نقدية 

 2018/503 التعميم  املركزي  امل�سرف  اإ�سدار  ومع 

الإلزامي  لإحتياطها  امل�سارف  ا�ستخدام  �سبط  الذي 

الدولة  وجدت  ال�سكنية،  القرو�ض  اإيقاف  اإىل  واأدى 

الغائبة ال�سامتة نف�سها يف مواجهة مع النا�ض، وبخا�سة 

الإيجارات  حترير  موازاة  يف  جاء  القرو�ض  وقف  اأن 

القدمية. ويف �سياق حماولة امت�سا�ض اآثار البلبلة التي 

املتعهدين  �سفوف  يف  القرو�ض  هذه  اإيقاف  اأحدثها 

اقرتاح  من  اأكرث  تقدمي  مّت  �سواء،  حد  على  واملواطنني 

من  املمنوحة  القرو�ض  فوائد  دعم  بهدف   
15

قانون

لالإ�سكان. العامة  املوؤ�س�سة 

واأّكد وزير املالية يف حكومة ت�سريف الأعمال عندها 

اإقرتاحات  مناق�سة  جل�سة  خالل  خليل،  ح�سن  علي 

 ،2018/9/25 يف   
16

ال�سكنية القرو�ض  دعم  قوانني 

الت�سليف  �سيا�سة  يف  املركزي  امل�سرف  تدّخل  اأن 

الإ�سكانية مل يكن اإل من باب تطبيق �سيا�سة نقدية، 

املركزي  امل�سرف  ان�سحاب  وراء  اليوم  نف�سها  تقف 

وعزوفه عن لعب اأي دور يف هذا ال�ساأن )ب�سبب زيادة 

ال�سيا�سة املعتمدة من  اأن  الطلب على الدولر(. كما 

بتحريك  "رغبته  من  نبعت  املركزي  امل�سرف  قبل 

النواب يف اجلل�سة نف�سها،  واأّقر جمل�ض  قطاع معني". 

املوازنة  يف  اإ�سايف  اعتماد  فتح  قانون   ،95 الرقم  حتت 

يف  لبنانية  لرية  مليار  مئة  قدره   2018 لعام  العامة 

العامة  املوؤ�س�سة  الإجتماعية-  ال�سوؤون  وزارة  باب 

لالإ�سكان.

تداعيات  لإحتواء  اإقراره  توقيت  من  الرغم  على 

اإيقاف دعم م�سرف لبنان للقرو�ض ال�سكنية، وتقدميه 

اأزمة  على  الدولة  اإجابات  اإحدى  وكاأنه  اأقّله  اإعالمياً 

ال�سكن، فاإن "احلق يف ال�سكن" بقي الغائب الأكرب 

من القانون الذي ل يعترب �سوى جرعة هزيلة لإنعا�ض 

هذا  يف  الأهلية  احلرب  بعد  ما  منذ  القائمة  ال�سيا�سة 

املجال.

التي  للقانون  املوجبة  الأ�سباب  يف  نقراأه  ما  وهذا 

وب�سكل  مواربة  اأي  بدون  ال�سكنية  القرو�ض  ربطت 

العقاري"  القطاع  بـ"اإنعا�ض  ح�سري  و�سبه  �سريح 

كما  ال�سكن".  يف  "احلق  اإىل  اإلتفاتة  اأي  دون  من 

خالل  من  تعطى  التي  ال�سكنية  القرو�ض  "اأن  نقراأ 

وعجلة  البناء  قطاع  حترك  لالإ�سكان  العامة  املوؤ�س�سة 

القت�ساد يف البالد ما ي�ساهم يف حتريك وتن�سيط اأكرث 

38 قطاع عمل يف الأ�سواق املحلية من يد عاملة  من 

)باطون-حدادة- اخت�سا�سات  ع�سرة  من  لأكرث 

قبل  من  امل�ستعملة  للمواد  تاري  وتبادل  كهرباء...( 

هذه اليد العاملة، اإ�سافة اإىل ت�سغيل تار البناء )...( 

وتثبيتهم  ال�سباب  اأموال  ا�ستقطاب  اإىل  توؤدي  كما 

العملة  دعم  يف  اأي�ساً  ي�ساهم  ما  ووطنهم،  اأر�سهم  يف 

الأ�سباب  اأ�سارت  كما  الهجرة".  من  واحلد  الوطنية 

املوؤ�س�سة  بها   
ّ
متر التي  احلالية  "الأزمة  اإىل  املوجبة 

مبا�سرة  ب�سورة  تنعك�ض  والتي  لالإ�سكان  العامة 

�ض 
ّ
تعر اإىل  توؤدي  اإذ  لبنان،  يف  العقاري  القطاع  على 

متعددة  واإفال�سات  مالية  لنهيارات  الأبنية  من�سئي 

 )...( القر�ض  وطالبي  ال�سقق  مالكي  بني  وخالفات 

باملواطنني  اإ�سالحه  ميكن  ل  �سرر  اإحلاق  عن  ف�ساًل 

املرتبطني بعقود مع تار البناء على اأمل احل�سول على 

قرو�ض �سكنية من املوؤ�س�سة )...(".

املوؤ�س�سة  اإمداد  اإىل  �سوى  القانون  يعمد  مل  وعليه، 

فتح  خالل  من  لرية  مليار  مبائة  لالإ�سكان  العامة 

2018 يف �سبيل  اعتماد اإ�سايف يف املوازنة العامة لعام 

وتغيب  ال�سكنية.  القرو�ض  من  جديدة  لرزمة  دعمها 

اأو معاجلة ولو جزئية لأزمة  اأي خطة  القانون  متاماً عن 

واحد  اتاه  يف  �سّبت  الإقرتاحات  فجميع  ال�سكن. 

ال�سكنية  القرو�ض  تاأمني ا�ستدامة نظام متويل  األ وهو 

ال�سكن"  "احلق يف  تاأمني  برهن حمدوديته يف  الذي 

للجميع، على الرغم من وجود طروحات بديلة عديدة 

كتها الأزمة اأبرزها اإعادة تفعيل الإيجار التمّلكي. 
ّ
حر

حبر  التمّلكي:  اإليجار 
ج  "سكن" خار ق، وال  على ور

"الملكية"

الذي   767 رقم  القانون  �سدر   ،2006/11/11 يف 

لالإ�سكان  العامة  املوؤ�س�سة  اإن�ساء  قانون  عّدل 

ميكن  التي  الو�سائل  اإىل   
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م�سيفاً  ،)1996/539(

يف  احلق  اإىل  الو�سول  لت�سهيل  اعتمادها  للموؤ�س�سة 

الأجل  والطويلة  املتو�سطة  القرو�ض  "تقدمي  ال�سكن 

اإىل  اأخرى  متويل  م�سادر  مع  بامل�ساركة  اأو  مبا�سرة 

املنتفعة  والهيئات  واملعنويني  الطبيعيني  الأ�سخا�ض 

اإيجاراً  امل�ستفيدين  من  تاأجريها  بهدف  امل�ساكن  لبناء 

اأنه  على  التمّلكي  الإيجار  القانون  ف 
ّ
وعر  ." متّلكياً

متلك  حق  امل�ستاأجر  يعطي  الذي  الإيجار  "عقد 

اإجراء عقد الإيجار  املاأجور لقاء ثمن متفق عليه عند 

اإيجار  كبدلت  منه  املدفوعة  الأق�ساط  احت�ساب  مع 

للم�ستاأجر  العقد  هذا  اإذاً  فُين�سئ  الثمن".  اأ�سل  من 

حقاً يف اختيار �سراء املاأجور عند انق�ساء مهلة حمّددة 

– خم�ض �سنوات بح�سب القانون. كما حّدد القانون 

مّدة الإيجار التمّلكي بـ30 �سنة كحّد اأق�سى.

اأ�سهر من  وفر�ض القانون على املوؤ�س�سة وخالل ثالثة 

التمّلكي،  لالإيجار  خا�ساً  نظاماً  ت�سع  اأن  نفاذه  تاريخ 

مبر�سوم  عليه  ي�سادق  واإجراءاته،  �سروطه  فيه  حتّدد 

يتخذ يف جمل�ض الوزراء. مل يب�سر هذا املر�سوم النور 

اإىل يومنا هذا.

اأنها ل  التمّلكي  الإيجار  اآلية  مقاربة  الوا�سح من  من 

خالل  من  ال�سكن  يف  احلق  تاأمني  منطق  عن  تخرج 

حمّددة  �سريحة  اإىل  ح�سراً  تتوّجه  اأنها  كما  التمّلك، 

الإيجار  من  الإ�ستفادة  ب�سروط  تتمّتع  اإجتماعياً 

حاجة  عن  الإجابة  عن  اإذاً  عاجزة  واأنها  التمّلكي، 

ذوي الدخل املحدود بالو�سول اإىل احلق يف ال�سكن.  

على  املالكني  حتث  حتفيزات  اأي  القانون  يت�سّمن  مل 

على  حرب  د 
ّ
جمر جعلها  مما  متّلكي،  اإيجار  عقود  اإبرام 

ورق. 

وائل  اآنذاك  ال�سوؤون الجتماعية  وزير  مبادرة  اإثر  ويف 

املر�سوم  النواب مبوجب  اإىل جمل�ض  اأحيل  فاعور،  اأبو 

الإيجار  قانون  لتعديل  قانون  م�سروع   ،2012/8198

البناء  يف  لالإ�ستثمار  حوافز  تقدمي  بغية  التمّلكي، 

من  التمّلكي،  لالإيجار  معدة  �سكنية  لإن�ساء وحدات 

باإن�ساء وحدات  يقومون  الذين  املقاولني  اإعفاء  خالل 

 80% ن�سبة  تاأجري  مقابل  الر�سوم،  كافة  من  �سكنية 

وفق  التمّلكي،  لالإيجار  وفقاً  الوحدات  هذه  من 

للم�ستاأجر  ويكون  �سنوات.   5 ملدة  الرائج"،  "البدل 

�سمن هذه املهلة اأن يختار �سراء ال�سقة ال�سكنية على 

اأن حتت�سب البدلت املدفوعة �سابقاً كجزء من الثمن 

له حتى  يت�سّن  امل�سروع مل  اأن  اإّل  لل�سقة.  الإجمايل 

الآن التقدم يف امل�سار الت�سريعي.

ير  تحر اإليجارات:  قوانين 
سياسة  واستكمال  اإليجارات 

"الملكية" ج  خار "سكن"  ال 
اإ�سكانية  اأبرز و�سائل تطبيق �سيا�سة  يعترب الإيجار من 

ممار�سة  خالل  من  مي�ّسر،  �سكن  اإىل  الو�سول  توؤمن 

بدلت  معّدلت  حتديد  على  الرقابي  لدورها  الدولة 

الإيجار. 

يقارب  ما   1992/160 الإيجارات  قانون  قبل  و�سدر 

تن�سئ   ،
18

الإيجار عقود  على  رقابياً  ت�سريعاً   25

)اأّولها  القدامى  امل�ستاأجرين  اإخالء  �سّد  �سمانات 

 )1940 عام  يف  النتداب  �سلطة  عن  �سادر  قرار 

الإيجار  بدلت  على  للزيادات  الأق�سى  احلّد  وحتّدد 

ال�سكان  اأو�ساع  يف  لإ�ستقرار  موؤ�س�سًة  اجلديدة، 

القانون  اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  وتدر  امل�ستاأجرين. 

الذي  الأّول  القانون  يعترب   1948/3/30 يف  ال�سادر 

.
19

�ض الإنخفا�ض يف بدلت الإيجار
ّ
كر

الإيجارات  عقود  ر 
ّ
ليحر  1992/160 القانون  واأتى 

تاماً  تراجعاً  اعتباره  ميكن  مما   1992 بعد  ما  املعقودة 

بدلت  على  الزيادات  �سبط  يف  دورها  عن  للدولة 

الإيجار.

اإىل  بالإ�سافة  هذا  دورها  عن  الدولة  انكفاء  واأدى 

اإزدياد  اإىل  الأرا�سي،  ل�سعر  واملفتعل  املّطرد  الإرتفاع 

كبري جداً يف بدلت الإيجار. 

العامة  املوؤ�س�سة  رئي�ض  اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  وتدر 

"املفكرة"  مع  حديث  يف  اأكد  حلود  روين  لالإ�سكان 

ال�سيا�سة  �سمن  املطروحة  الأفكار  �سمن  من  اأن 

املجتمع  مع  املوؤ�س�سة  عليها  تعمل  التي  الإ�سكانية 

الإيجار.  بدلت  ل�سبط  موؤ�سر  و�سع  فكرة   ،
20

املدين

من  مبا�سر  باإيعاز  اأتى  ذلك  اأن  "املفكرة"  وعلمت 

الإيجارات،  ل�سبط  املوؤ�س�سة  اإىل  اجلمهورية  رئا�سة 

وعدم الإكتفاء بدورها كجهة ت�سليف من اأجل اقتناء 

م�سكن.

كانت  فبعدما  القدمية،  لالإيجارات  بالن�سبة  اأما 

 1992/160 القانون  اإىل  و�سوًل  املتتالية  الت�سريعات 

التمّتع  يف  القدامى  للم�ستاأجرين  ما  اإ�ستقراراً  توؤمن 

على  )بناًء   2014/0 القانون  اأتى  ال�سكن،  يف  باحلق 

م�سروع قانون مقّدم من احلكومة( والقانون التعديلي 

القانوين  للتمديد  نهائية  مهلة  ملنح   ،2017/2 عليه 

تف�سي عند انتهائها اإىل حترير الإيجارات. ويق�سي هنا 

تقدمي املالحظات الآتية:

 قانون الإيجارات عام 2014 منفرداً 
ّ
من جهة اأوىل، اأقر

من بني رزمة من اإقرتاحات القوانني كانت اأعّدتها جلنة 

الإيجارات  مل�ساألة  متكامل  كحّل  والعدل،  الإدارة 

ل  )تت�سّمن  �ساملة  اإ�سكان  �سيا�سة  اإطار  يف  القدمية 

�سيما اإقرتاح تعديل قانون الإيجار التمّلكي، واإقرتاحاً 

ي�سهد  ومل   .
21

اجتماعية"( �سكنية  "اأبنية  لإن�ساء 

نيابياً جدياً يف  نقا�ساً  الأخرى  الإقرتاحات  اأو  القانون 

دّل  واإن   .201422
/4/1 يف  املنعقدة  النيابية  اجلل�سة 

بو�سع  دورها  عن  الدولة  اإنكفاء  فعلى  اأمر  على  ذلك 

مبّيتة  نية  وعلى  ومتكاملة،  جّدية  اإ�سكانية  �سيا�سة 

امل�ستاأجرين  "اإ�سكالية"  بت�سفية  احلاكمة  لل�سلطة 

حق  تاأمني  يف  م�سوؤولياتها  اإتخاذ  عن  مبعزل  القدامى 

لهم.   ال�سكن 

املعّدل  اجلديد  الإيجارات  قانون  اأتى  ثانية،  جهة  من 

وحق  املالكني  حترير  مفادها  "اإ�سكانية"  فل�سفة  نتيجة 

امل�ستاأجرين  ل�سريحة  م�ساكن  تاأمني  امللكية من عبء 

مقابل  دورها،  عن  الدولة  انكفاء  ب�سبب  القدامى 

جاء  ما  وهذا  التمّلك.  على  ال�سريحة  هذه  ت�سجيع 

التي   2014/0 للقانون  املوجبة  الأ�سباب  يف  حرفياً 

اعتربت اأن م�سروع القانون "يرتكز اإىل قاعدة �سراكة 

ميكن  ما  على  ويركز  وامل�ستاأجر  واملالك  الدولة  بني 

تق�سي  اإ�سكانية  �سيا�سة  اإطار  يف  الدولة  تقدمه  اأن 

اأو يف  ي�سغله،  الذي  للماأجور  امل�ستاأجر  متّلك  بت�سجيع 

خالل  من  املاأجور"،  اإخالئه  بعد  اآخر  م�سكن  متلك 

جمموعة  من  ا�ستفادتهم  اأوًل  الإجراءات:  من  رزمة 

الأف�سلية  حق  امل�ستاأجر  منح  كما  الإعفاءات،  من 

من  املمنوحة  ال�سكنية  القرو�ض  من  الإ�ستفادة  يف 

)ومل  لالإ�سكان  العامة  املوؤ�س�سة  اأو  الإ�سكان  م�سرف 

قوانني  بتعديل  القا�سية  الت�سريعات  اليوم  اإىل  تو�سع 

كل من هاتني املوؤ�س�ستني يف �سبيل تفعيل هذا احلق 

بالأف�سلية(.   

من جهة ثالثة، و�سع قانون الإيجارات اجلديد املعّدل 

والتي  ال�سكن،  يف  احلق  حلماية  الآليات  بع�ض 

كال   
23

الد�ستوري املجل�ض  لعتبار  الأ�سا�ض  �سّكلت 

بني  عادل  ب�سكل  لتوفيقهما  د�ستوريني  الت�سريعني 

احلق يف امللكية واحلق يف ال�سكن الد�ستوريني. واأبرز 

امل�ستاأجرين  مل�ساعدة  �سندوق  اإن�ساء  الآليات:  هذه 

ذات  واللجان  املحدودة  املداخيل  ذوي  من  القدامى 

الطابع الق�سائي التي تنظر يف اخلالف على بدل املثل 

باأحقية احل�سول على م�ساهمة ال�سندوق.  وتبّت 

اإىل  التنفيذ  حّيز  يدخل  مل  ال�سندوق  اأن  اإل   

مما   ،201924
اأيار  يف  اإل  اللجان  ُتن�ساأ  مل  كما  اليوم، 

ه�سا�سة  اأكرث  القدامى  امل�ستاأجرين  اأو�ساع  جعل 

بال�سكن،  للحق  احلمائية  الآليات  من  حرمانهم  بعد 

للتطبيق  القابلة  القانون  من  الوحيدة  الأجزاء  وجعل 

لدى جزء من الإجتهاد هي تلك املوؤدية اإىل ا�سرتداد 

 .
25

اأو للحاجة العائلية املاأجور للهدم 

يف اخلال�سة، يدفع ارتفاع بدلت الإيجار تبعاً لرتفاع 

تركت  التي  اله�سة  الأو�ساع  كما  الأر�ض،  �سعر 

جعل  نحو  فيها،  امل�ستاأجرين  املتتالية  الت�سريعات 

مما  للتمّلك،  مرادفاً  ال�سكن  يف  احلق  اإىل  الو�سول 

باحلق  للتمّتع  فّعالة  كو�سيلة  لبنان  الإيجار يف  ي�سرب 

يف ال�سكن.

 

عجزت  اللبنانية  الدولة  اإن  القول  اأمكن  اخلتام،  يف 

تخدم  اإ�سكانية  �سيا�سات  و�سع  عن  ن�ساأتها  منذ 

فاأدى  للجميع.  ومي�ّسر  لئق  �سكن  اإىل  الو�سول 

ت�سابك عوامل عديدة اإىل هذا الإ�ستنتاج: اإن اإنكفاء 

الإ�سكانية  ال�سيا�سات  و�سع  يف  دور  اأي  عن  الدولة 

ال�ساملة، كما ال�سيا�سة القائمة اأحادياً على الدمج بني 

الت�سليف )1996  والتمّلك من خالل  ال�سكن  حقي 

وما يلي(، كما غياب اأي رقابة على امل�ساربة العقارية 

العقاري  الريع  على  �سريبية  اإجراءات  اإ�ستحداث  اأو 

، كما خ�سخ�سة 
26

مما اأدى اإىل ت�سّخم اأ�سعار العقارات

الإ�سكان  وزارة  واإلغاء   )1994( الإ�سكان  م�سرف 

القدمية )2014 و2017(،  )2000( وحترير الإيجارات 

هي اأبرز العوائق اأمام متّتع اأو�سع �سريحة من القاطنني 

يف لبنان بـ"احلق يف ال�سكن". 

تدون املقالة بن�سختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

أي سياسات إسكانية في لبنان؟  أي سياسات إسكانية في لبنان؟ 

العامة  المؤسسة 
باألرقام: لإلسكان 

منذ العام 2000، متّكنت 82000 عائلة من متّلك م�سكن 

معّدل ملّفات الت�سليف ال�سنوي: 5000 ملف

1000 مليار لرية يتم �سّخها �سنوياً يف ال�سوق العقارية
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ي�سهد �سوق الإ�سكان يف لبنان اأزمة منذ حوايل ن�سف 

اأو  لبنانية  كانت  �سواء  الأ�سر،  من  املزيد  وتهد  قرن. 

من  متطلباتها  يلّبي  �سكن  على  للعثور  لبنانية،  غري 

حيث امليزانية والراحة وحالة الإ�سغال. ورغم ِقدمها، 

25 الأخرية  ال�سنوات  تفاقمت يف  الأزمة  اأّن هذه  اإّل 

حول  املدن  من  العديد  ت�سهدها  ظاهرة  �سغط  حتت 

هذا  يرتدد  العقاري.  ال�سوق  اأْمولة  وهي  األ  العامل 

وبني  الأكادميية  النقا�سات  يف  فاأكرث  اأكرث  امل�سطلح 

يف  يرمي  ما  واإىل  حتديداً  يعنيه  الذي  فما  املواطنني، 

احلالة اللبنانية؟ كذلك اأي دور للدولة، الذي غالباً ما 

هذه  �سعود  يف  لبنان،  يف  الغائب  اأو  بال�سعيف  يو�َسم 

الظاهرة بقوة؟ واأخرياً، كيف توؤثر اأْمولة العقارات على 

�سوق الإ�سكان ل �سيما يف بريوت الكربى؟ 

ظاهرة  العقارات:  أْمَولة 
لمية عا

طرق  تطّور  فهم  يجب  العقارات  اأْمَولة  فهم  اأجل  من 

لراأ�ض  ال�ستهالك  ال�سديد  القت�سادي  القطاع  متويل 

�سهدت  الع�سرين،  القرن  ثمانينيات  فمنذ  املال. 

جديد  �سكل  ظهور  مع  حتّوًل  هذه  التمويل  م�سادر 

خلق  حيث  العاملي،  ال�سعيد  على  الراأ�سمالية،  من 

التحّول  املايل. وهذا  ال�سوق  بالأداء يف  القيمة مرتبط 

الأيديولوجيا  جناح  يواكبه  الذي  الراأ�سمالية  يف 

ال�سيولة  تداول  زيادة كبرية يف  تبلور يف  النيوليربالية، 

يف الأ�سواق املالية املحررة واملعوملة. ويف هذا ال�سياق، 

و�سناديق  ا�ستثمار  بنوك  )من  الأ�سول  مديرو  بداأ 

الهتمام  اإلخ..(  خا�سة  اأ�سهم  و�سناديق  تقاعد 

بال�سندات  وكذلك  املدن  يف  والعقارات  بالأرا�سي 

ال�سركات،  و/اأو  ت�سدرها احلكومات  التي  الأ�سهم  اأو 

وتنويع  ال�سرائب  وخف�ض  الربحية  تعظيم  بهدف 

املخاطر.

الأبنية  حتويل  اإىل  ت�سري  العقارات  اأْمولة  فاإن  وبالتايل 

وال�سقق والأرا�سي املخ�س�سة للبناء اإىل اأ�سول مالية. 

ت�سجيل  اأ(  عرب:  عام  ب�سكل  التحّول  هذا  وح�سل 

 ad hoc املمتلكات �سمن �سركة ذات غر�ض خا�ض 

اإن�ساء  ب(  امل�ستثمرين،  اأمام  مفتوحاً  راأ�سمالها  يكون 

اأو  مدرجة  ا�ستثمار  �سركات  قبل  من  عقارية  حمفظة 

غري مدرجة يف ال�سوق، ج( ا�ستخدام املمتلكات �سواء 

»�سمنية«  مالية  كاأ�سول  م�ساكن  اأو  اأرا�سي  كانت 

املالية. امل�ستقات  عليها  تعتمد 

سوليدير  لبنان...  في 
انطالق كنقطة 

تاريخياً، يعترب قطاع الأرا�سي وامل�ساكن يف لبنان وجهة 

التا�سع  القرن  نهاية  ومنذ  اخلا�سة.  للر�ساميل  لة  مف�سّ

يف  املغرتبون  �سّخها  التي  الأموال  ا�ستثمرت  ع�سر، 

على  ال�ستحواذ  يف  بكثافة  واإفريقيا،  واأمريكا  اأوروبا 

الالحقة  العقود  ويف  املنازل.  ت�سييد  يف  اأو  الأرا�سي 

ا�ستثمار  و�سيلة  اإىل  العقارات  حتّولت  لال�ستقالل، 

الإنتاج  بداية  مع  جمعت  التي  للرثوات  مف�سلة 

�سهدت  وبالتايل  اخلليج.  دول  يف  ال�سخم  النفطي 

بداية  اإىل  ال�ستينيات  نهاية  البناء من  بريوت طفرة يف 

جذب  على  العقارات  قدرة  ولكن  الأهلية.  احلرب 

الأهلية  احلرب  خالل  تتزعزع  مل  اخلا�سة  الر�ساميل 

وت�سارعت مع اإعادة الإعمار يف الت�سعينيات. 

اأْمولة  انطالق  نقطة  �سوليدير  متّثل  نواٍح،  عدة  من 

املالية  الهند�سة  منوذج  اإىل  نظراً  لبنان  يف  العقارات 

يف  ُجمع  راأ�سمال  العقارية:  ال�سركة  اختارته  الذي 

ال�سوق املالية واإجبار اأ�سحاب الأرا�سي على التخّلي 

تعترب  اأخرى،  بعبارة  اأ�سهم.  على  ح�سولهم  لقاء  عنها 

جذب  اإىل  يهدف  مالياً  منتجاً  املدينة  اإعمار  اإعادة 

ح�سرياً  م�سروعاً  منها  اأكرث  الدوليني  امل�ستثمرين 

ذلك  ومنذ  العا�سمة.  قلب  اإحياء  اإعادة  ي�ستهدف 

الوقت، �سهدت العقارات ال�سكنية يف بريوت الكربى 

عملية اأْمولة م�ساعفة »من الأعلى« و«من الأ�سفل«. 

تخطيط  األعلى«:  »من  أْمولة 
أبراج شكل  على  حضري 

هيئة  على  الأعلى«  »من  لالأمولة  الأول  ال�سكل  جاء 

بريوت  اأحياء  من  العديد  يف  الفخمة  الأبراج  انت�سار 

ال�سوق  تباطوؤ  اأن  لو  وحتى  �سوليدير.  خارج  حتى 

العقاري يف ال�سنوات الأخرية خفف من هذا الندفاع، 

ال�سقق، حتّول  متاماً ك�سراء  املباين  ت�سييد  اأن متويل  اإّل 

اللبنانيون  عنها  يبحث  وا�ستثمار  توظيف  حلول  اإىل 

وامل�ستثمرون  املغتربون،  اأو  منهم  املقيمون  الأثرياء 

املالية  اأ�سولهم  تنويع  يف  يرغبون  الذين  الأجانب 

هذا  ممتاز  ب�سكل  تو�سح  التي  الأمثلة  ومن  وتعظيمها. 

»بال�ض  اأو  »�سما بريوت«  مثل  م�ساريع عقارية  املنطق، 

با�ستور«  Place Pasteurاأو عبد الوهاب اأو »�سكاي 

 .La Citadelle »اأو »ل �سيتاديل SkyGate »غيت

وراء  تقف  التي  العوامل  فهم  لالإهتمام  املثري  من  اإذاً 

وهي  امل�ستثمرين،  بريوت  يف  الفخمة  امل�ساريع  جذب 

موؤمتر  دور  اإىل  الإ�سارة  ال�سروري  من  اأنه  اإل  كثرية. 

وحتت  فحينها،   .2002 عام  انعقد  الذي   2 باري�ض 

املالية وم�سرف  وزارة  قررت  عّدة،  راعية  مظّلة جهات 

لبنان وامل�سارف اللبنانية، التي تعترب الأطراف الدائنة 

العام  الدين  خدمة  كلفة  تخفي�ض  للدولة،  الرئي�سية 

وذلك من اأجل �سمان ا�ستقرار النظام املايل اللبناين. 

وكردة فعل على خف�ض الفائدة على �سندات اخلزينة، 

راأ�سهم  وعلى  املالية  الفاعلة  اجلهات  من  عدد  عزز 

وجودها  ال�ستثمارية،  وامل�سارف  اخلا�سة  امل�سارف 

غر�ض  ذات  فرعية  �سركات  عرب  العقاري  ال�سوق  يف 

اأدوات  توفري  وهي  األ  ب�سيطة  فكرة  على  بناًء  خا�ض 

ذلك  اإىل  ي�ساف  الأثرياء.  لعمالئها  بديلة  ا�ستثمار 

اللبناين  املايل  النظام  اإىل  لل�سيولة  الهائل  التدفق  اأن 

يف  املالية  الأزمة  ثم  ومن  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  نتيجة 

املاليني  والالعبني  املوارد  و�سول  ع 
ّ
�سر  ،2008 العام 

اإىل القطاع العقاري.

تشكل سوليدير نقطة 
انطالق أْمولة العقارات 

في لبنان: رأسمال 
ُجمع في السوق 

المالية وإجبار أصحاب 
األراضي على التخّلي 

عنها لقاء على أسهم. 
بعبارة أخرى، وعليه، 

إعادة اإلعمار منتج 
مالي أكثر منه مشروع 

إلحياء قلب بيروت.

توسيع  األسفل«:  »من  أْمولة 
الملكية  إلى  الوصول  قنوات 

المدعومة 
الأ�سفل« مع  العقارية »من  الأمولة  ثاٍن من  برز �سكل 

ال�سنوات  ال�سكنية. ففي  الرهون للقرو�ض  تطوير نظام 

ما  اللبنانية  امل�سارف  منحت  الأخرية،  الع�سرين 

جمموعه 130 األف قر�ض �سكني بقيمة اإجمالية بلغت 

13 مليار دولر.

يعتمد هذا اللجوء املتزايد اإىل التمويل امل�سريف مللكية 

امل�ساكن على �سكل من ال�سراكة بني القطاعني العام 

لبنان.  م�سرف  من  كبري  حد  اإىل  مدعومة  واخلا�ض 

املوؤ�س�سة  النظام  هذا  منح  الت�سعينيات،  نهاية  ومنذ 

الأ�سر  بني  الرئي�سي  الو�سيط  دور  لالإ�سكان  العامة 

مدعومة  فائدة  معدلت  من  ت�ستفيد  التي  املقرت�سة 

امل�سارف  وبني  عاماً(،   30( للقرو�ض  اأطول  مدد  ومن 

مبخاطر  اخلا�ض  لالئتمان  ن�ساطها  تطوير  ميكنها  التي 

الطفرة  اأوج  ويف  الزمن،  من  عقد  وبعد  حمدودة. 

الفوائد  امتدت  الثانية،  الألفية  بداية  يف  العقارية 

املوؤ�س�سة  ترعاها  التي  قرو�سها  عن  للبنوك  املمنوحة 

براجمها  من  جمموعة  لت�سمل  لالإ�سكان  العامة 

لقرو�ض الإ�سكان. وتعزز هذا الدعم اعتباراً من العام 

ال�سوق  وتباطوؤ  القت�سادي  التباطوؤ  �سياق  يف   2013

و�سعها  التي  القت�سادي  النتعا�ض  فخطط  العقاري: 

م�سرف لبنان ترتكز على دعم الطلب العقاري. وبعد 

 ،2018 عام  الدعم  تميد  اإثر  اليقني  عدم  من  اأ�سهر 

2019 على  الثاين  املركزي يف كانون  امل�سرف  �سادق 

مبداأ موا�سلة دعم القرو�ض ال�سكنية مببلغ 525 مليون 

دولر.

من  لبنانية  اأ�سرة  األف   100 من  اأكرث  ت�ستفيد  واليوم، 

وبالتايل،  عقارية.  ملكية  على  للح�سول  موؤاتية  �سروط 

خالل فرتة ع�سرين عاماً، اأ�سبحت القرو�ض ال�سكنية 

التي  التجارية  امل�سارف  لدى  مف�سلة  ا�ستثمار  اأدوات 

ن�ساطها وتنويعه. لتنمية  اأ�سا�سية  فيها و�سيلة  راأت 

 

مهندس  اللبنانية:  الدولة 
األْمولة لعملية  رئيسي 

خالفاً للخطابات املتكررة عن �سعف الدولة اللبنانية، 

حتليل  ُيظهر  احل�سرية،  الق�سايا  �سياق  يف  �سيما  ل 

دقيق لأمولة القطاع العقاري اأن ال�سيا�سات احلكومية 

ثالثة  عرب  وذلك  ال�سياق  هذا  يف  رئي�سي  بدور  قامت 

العقارية  املمتلكات  حتويل  و�سّجعت  �سّهلت  اإجراءت 

اإىل اأ�سول مالية.

وال�سريبي  والتنظيمي  القانوين  الإطار  بنية  اأوًل، 

وممار�سات  قرارات  �سياغة  يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم 

املالية  واملوؤ�س�سات  اخلا�ض  القطاع  يف  امل�ستثمرين 

الإطار  هذا  ي�سجع  العقارات.  مطوري  من  وغريهم 

والتنظيمات  املايل،  النظام  )مثل  التحفيز  ال�سديد 

ذلك(  اإىل  وما  احل�سري،  بالتخطيط  اخلا�سة 

مع  الفخمة،  والعقارات  الأرا�سي  يف  ال�ستثمارات 

اإىل  وال�سقق  واملباين  الأرا�سي  حتويل  اآليات  تنظيم 

اللبنانية  ال�سركات  نظام  عرب  �سيما  ل  مالية،  اأ�سول 

ذات امل�سوؤولية املحدودة )�ض.م.ل(.

التي  الدولة  موؤ�س�سات  تنظيم  اإعادة  تاأتي  ثم،  ومن 

�سرورية  كعملية  ال�سكنية  العقارات  متويل  يف  تن�سط 

مهّمني  مثالني  وثمة  الأ�سفل«.  »من  الأمولة  ملرافقة 

م�سرف  راأ�سمال  وزيادة  اخل�سخ�سة  هما  ذلك  على 

العام  يف  الإ�سكان  وزارة  واإلغاء   1994 عام  الإ�سكان 

املوؤ�س�سة  اإن�ساء  هي  الأهم  املبادرة  ولكن   .2000

النمو  يف  اأ�سا�سي  دور  لها  التي  لالإ�سكان  العامة 

والذي  للم�سارف  العقارية  القرو�ض  ملََحافظ  ال�سريع 

�سابقاً.  �سرحناه 

الأداة  كان  لبنان  م�سرف  اأن  املرّجح  من  واأخرياً، 

املركزي  امل�سرف  واكب  فقد  تاأثرياً.  الأكرث  ال�سيا�سية 

القواعد  من  �سل�سلة  اإطالق  خالل  من  الأمولة 

العقاري  القطاع  متويل  تنّظم  التي  واملعايري  التنظيمية 

حلول  وتوحيد  الئتمان،  تقييد  ذلك:  على  )مثال 

منخف�سة  مبوارد  امل�سارف  وتزويد  املالية(  الهند�سة 

اأثرت  وبالتايل،  ال�سكنية.  القرو�ض  لتمويل  التكلفة 

�سورة  على  كبري  ب�سكل  لبنان  م�سرف  �سيا�سة 

مع  وامل�سرتين  العقاريني  واملقاولني  املمولني  وممار�سات 

اأ�سعار  م�سار  على  التاأثري  اإىل  نف�سه  الوقت  يف  ال�سعي 

أْمَولة العقارات وسوق اإلسكان في لبنان

أي سياسات إسكانية في لبنان؟  أي سياسات إسكانية في لبنان؟ 

ال�سكنية.   والعقارات  الأرا�سي 

الرأسمالية  استقرار 
المدى  على  اللبنانية 

رئيسي  كهدف  القصير 
الحكومية للسلطات 

اإىل  الأمولة،  عملية  ت�سهيل  الدولة من خالل  ت�سعى 

زيادة  واإىل  البناء  وعمليات  العقاري  الن�ساط  دعم 

تفادي  مع  بالتوازي  والعقارات  الأرا�سي  اأ�سعار 

وحافظت  وانهياره.  ال�سوق  ن�ساط  يف  اإفراط  ح�سول 

الرغم  على  عام  بعد  عاماً  الهدف  هذا  على  الدولة 

من انكما�ض الن�ساط والأ�سعار يف ال�سنوات الأخرية.

ال�سيا�سية  للنخبة  الفردية  امل�سالح  اأن  الوا�سح  من 

ب�سدة  واحلا�سرة  ال�سلطة،  زمام  املم�سكة  والقت�سادية 

قرارات  يف  كثرياً  توؤثر  واملايل،  العقاري  القطاعني  يف 

الداعمة  املركزي  والبنك  النواب  وجمل�ض  احلكومة 

�سياق  يف  القرارات  هذه  قراءة  اأي�ساً  ويجب  للنمو. 

والتي  اللبنانية  الريعية  للراأ�سمالية  ال�سروري  التنظيم 

امل�سريف  القطاع  ا�ستئثار  على  كبري  ب�سكل  تعتمد 

هذا  ويف  لها.  تدويره  واإعادة  اخلارجية  املالية  باملوارد 

العقارات  يف  وال�ستثمارات  الأ�سول  تعترب  ال�سدد، 

والأرا�سي  العقارات  اأ�سعار  ارتفاع  اإىل  اإ�سافة  والبناء 

النقدي  النظام  وا�ستقرار  القت�سادي  للنمو  �سرورية 

اإمكانية ل�سرحها هنا. ومن  اآليات ل  بناء على  واملايل 

العقاري،  ال�سوق  اإىل  جديدة  موارد  جذب  خالل 

العقارات  يف  طفرات  متكرر  ب�سكل  الأمولة  غّذت 

ويف  بريوت.  يف  وبخا�سة  احلرب،  نهاية  منذ  والبناء 

نظام  اإنتاج  اإعادة  يف  ذلك  �ساهم  نف�سه،  الوقت 

ومع  ال�ستدامة.  �سعيف  ومايل  ونقدي  اقت�سادي 

القطاعني  بني  املتزايد  الت�سابك  هذا  فاإن  ذلك، 

اأي  معاك�ض:  بدور  يقوم  اأن  ميكن  واملايل  العقاري 

اإىل  يوؤدي  اأن  املحتمل  من  العقارات  �سوق  يف  انهيار 

اأزمة مالية.

على  ذلك  كل  تداعيات  ما 
سكن؟ على  الحصول 

م�سدر  الدولة  ترعاها  التي  العقارات  اأمولة  تعترب 

نذكر  ال�سكن.  �سوق  يف  احلالية  امل�ساكل  من  الكثري 

وحمدودية  الأ�سعار  انفجار  ثالثاً:  امل�ساكل  هذه  من 

املقلقة  واحلالة  امل�سارف  طريق  عن  امل�ساكن  ملكية 

الإيجارات.  ل�سوق 

 

أســـعار العقـــارات واألراضـــي ترتفـــع علـــى نحـــو 

ـــه  ال يمكـــن تحّمل

القطاع  على  ال�سيولة  لتدفق  املتوقعة  النتائج  من 

العقارات  اأ�سعار  انفجار  البناء:  وقطاع  العقاري 

فقيمة  الكربى.  بريوت  يف  �سيما  ل  والأرا�سي 

والتي  ال�سوق  يف  املر�سودة  والعقارات  الأرا�سي 

اخلارجيني،  امل�ستثمرين  طلب  نتيجة  طوياًل  ت�سّخمت 

�َسر. وبني عامي 2003 
ُ
تنف�سل عن متو�سط دخل الأ

يف   85% بن�سبة  الفرد  دخل  متو�سط  ارتفع  و2013، 

يف   200% بن�سبة  العقارات  اأ�سعار  ارتفعت  حني 

العقارية  ال�سرائية  القدرة  تراجعت  وبالتايل  العا�سمة. 

الزمن.  من  عقد  خالل  حاد  ب�سكل  بريوت  ل�سكان 

بن�سبة  الأرا�سي  اأ�سعار  ارتفعت  نف�سه،  الوقت  ويف 

%600 ما عّقد اإمكانية بناء م�ساكن معقولة الأ�سعار. 

ملكية المساكن ال تشمل الجميع 

العقارات،  اأ�سعار  يف  احلاد  الرتفاع  فرتة  خالل 

ظهور  يف  املدعومة  للقرو�ض  ال�سريع  التو�ّسع  �ساهم 

بريوت  �سيما يف  املنازل ل  مالكي  من  متو�سطة  طبقة 

ال�سيا�سيني  امل�سوؤولني  من  للعديد  فبالن�سبة  الكربى. 

ويف القطاع امل�سريف، فاإن الو�سائل امل�سرفية للح�سول 

ال�سكن.  اأزمة  على  فعاًل  رّداً  ت�سّكل  امللكية  على 

العام  يف  التحليل:  هذا  تقّو�ض  حقيقة  ثمة  ولكن 

عاماً   15( املقيمني  ال�سكان  من   55.2% كان   ،2017

هذه  وترتفع  م�سرفياً.  ح�ساباً  ميلكون  ل  فوق(  وما 

فقراً.  الأكرث  الأ�سر  اأو�ساط  يف   70% اإىل  الن�سبة 

و�سول  لديهم  لي�ض  املقيمني  غالبية  فاإن  وبالتايل 

احل�سابات  اأ�سحاب  بني  وحتى  الئتمان.  اإىل  فعلي 

للح�سول  موؤهلني  غري  هم  مّمن  الكثري  ثمة  امل�سرفية، 

عدم  اأو  مداخيلهم  كفاية  عدم  ب�سبب  قرو�ض  على 

من  اأوىل  دفعة  امتالكهم  عدم  ب�سبب  و/اأو  انتظامها 

العديد  يف  كما  لبنان  يف  باخت�سار،  القر�ض.  قيمة 

فاإن احل�سول على  من الدول ذات الدخل املتو�سط، 

الو�سيلة  يعترب  الذي  امل�سرف،  خالل  من  امللكية 

ي�سّكل  اأنه  يبدو  ل  الأ�سفل«،  »من  لالأمولة  الرئي�سية 

من  ممكن  عدد  اأكرب  ح�سول  لتح�سني  فعاًل  حاًل 

النا�ض على �سكن.    

الوضع المقلق لسوق اإليجارات

والعر�ض،  الطلب  جلهة  العقارات،  اأمولة  توؤثر  واأخرياً 

ال�سوق،  فهذا  لالإيجارات.  الر�سمي  ال�سوق  على 

الذي مت توحيده ر�سمياً منذ �سدور القانون عام 2014 

اليوم  اأ�سبح  الإيجارات،  على  الرقابة  اأنهى  الذي 

جاذبية  واأقل  امل�ستاأجرين  جميع  متناول  عن  بعيداً 

للم�ستثمرين.  

املدن  يف  الإيجارات  �سوق  يف  املرتفعة  فالأ�سعار 

ال�سرائية  القدرة  عن  اأي�ساً  تنف�سل  الرئي�سية  اللبنانية 

غ�سون  يف  ب�سّدة  الإيجارات  ارتفعت  فقد  لالأ�سر. 

الكربى.  بريوت  �سيما يف  ل  املا�سية  الـ15  ال�سنوات 

وبني عامي 2008 و2013، ارتفعت الإيجارات بن�سبة 

%66 يف راأ�ض بريوت و%38 يف عرمون يف �سواحي 

بريوت وذلك وفقاً للتقديرات القليلة املتوفرة. و�سبب 

عقود  تديد  من  املوؤّجر  املالك  ي�ستفيد  ب�سيط:  ذلك 

الإيجارات  من  مدخوله  م�ساعفة  اأجل  من  الإيجار 

ممتلكاتهم.  قيمة  ارتفاع  براأيهم  تواكب  اأن  التي يجب 

نحو  ف�سيئاً  �سيئاً  املتوا�سعة  الأ�سر  تتحّول  وبالنتيجة، 

�سعبة  املعي�سة  �سروط  حيث  الر�سمية  غري  ال�سوق 

والإيجارات غري اآمنة. 

الإيجارات  قطاع  يف  املقلق  الو�سع  يف�ّسر  اأن  ميكن 

الأفراد  امل�ستثمرين  جذب  على  قدرته  بانعدام  اأي�ساً 

ربحية  تقّيم  العقارات،  اأمولة  تتم  فحني  واملوؤ�س�سات. 

ال�سقق اأو املباين يف �سوء اأ�سول مالية اأخرى )اأ�سهم 

مقّدر  �سنوي  عائد  ومع  اإلخ..(.  وودائع،  و�سندات 

اأقل  امل�ستاأجرة  العقارات  تزال  ل  و4%،   2% بني  ما 

بكثري من العائد الذي توفره الودائع امل�سرفية )5.6% 

اللبنانية(  باللرية  للودائع  و8.9%  بالدولر  للودائع 

مدة  ح�سب  و8%   5.2% )بني  اخلزينة  �سندات  اأو 

اأ�سعار  يف  املتوقع  الرتفاع  ولكن  ال�ستحقاق(. 

الفائدة قد ل يح�ّسن الو�سع. لذلك فاإن هذا النق�ض 

عدد  على  �سلباً  يوؤثر  الإيجارات  عائد  جاذبية  يف 

امل�ساكن املتاحة لالإيجار يف �سوق الإ�سكان.

ترجمة ملياء �ل�ساحلي

تدون املقالة بن�سختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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أجرت المقابلة: 
ميريم مهنا  وإلهام برجس 

�سّكل اإعالن وقف الإقرا�ض ال�سكني عام 2018 �سدمة 

الباب  هذا  على  اإعتمدن  اللواتي  وال�سابات  لل�سبان 

ت�ساعدت  الواقع  اإزاء هذا  لهم.  �سكن  تاأمني  اأجل  من 

وفيما  القرو�ض.  هذه  تاأمني  باإعادة  تطالب  اإحتجاجات 

حقوق  توؤمن  اإ�سكانية  �سيا�سة  بو�سع  املطالبة  بقيت 

املواطنني يف هذا املجال، خجولة بع�ض ال�سيء، عربت 

املطالبة باإعادة القرو�ض كحّل وحيد لأزمة ال�سكن عن 

اأزمة اأخرى متمثلة بفهم جماعي م�سّوه للحق يف ال�سكن 

ناجت عن ال�سيا�سيات املتعاقبة خالل العقود الأخرية. 

حتاور "املفكرة القانونية" يف هذا ال�سياق ال�سحايف حممد 

زبيب، حمرر ملحق "راأ�ض املال" يف جريدة "الأخبار"، 

لبنان  يف  �سكنية  �سيا�سة  وجود  فر�سية  حول  حوار  يف 

"لدينا �سيا�سة  اأنه  من عدمها. يجزم زبيب منذ البداية 

اأنها  على  العامة  ال�سيا�سات  فهم  من  منطلقاً  �سكنية" 

التعبري عن �سراع وتوازن م�سالح. يف هذا الإتاه، ي�سرح 

ب�سكل  بال�سكن،  املت�سلة  ال�سيا�سات  و�سعت  كيف 

يخدم اأولويات وا�سحة: قد�سية امللكية اخلا�سة املتمثلة 

وتثبيت  وحمايتها،  امل�سارف  اأرباح  مراكمة  بالعقارات، 

�سعر �سرف اللرية وتنفيذ ال�سيا�سة النقدية مل�سرف لبنان. 

المفكرة: في السنوات األخيرة الصعوبات أمام 

األفراد في تأمين سكن لهم في لبنان. وآخر 

عالمات األزمة كانت توقف قروض اإلسكان. 

هناك من يعزو األمر إلى كون الحكومة لم تضع 

يوماً سياسة اسكانية، ما رأيك بذلك؟ 

على  الأوىل  بالدرجة  العامة  ال�سيا�سات  تقوم  زبيب: 

توازن م�سالح معينة اأو ت�سارعها. وبالتايل، ميكن اأن يكون 

هناك �سيا�سات تتعلق بال�سكن ولكنها لي�ست مبنية على 

اإ�سمه  براأيي ل �سيء  اإجتماعي.  ال�سكن كحق  اأ�سا�ض 

�سيا�سات  دائما  هناك  الواقع،  يف  �سيا�سة".  يوجد  "ل 

معينة،  توازنات  خدمة  يف  املتعاقبة  احلكومات  ت�سعها 

ويف احلالة اللبنانية، تت�سل هذه ال�سيا�سات باأبعاد ثالثة 

و"الأر�ض"،  "العقار"  مفهومي  بني  الغمو�ض  رئي�سة: 

والنظام الإقت�سادي ومتركزه يف بريوت، واأخرياً الهجرة. 

)1( الغموض بين مفهومي العقار واألرض

يقرتن  التي مل  العامل  القليلة يف  البلدان  من  لبنان  اإن 

العقاري  الإ�سالح  ي�سمى  مبا  �سيا�سي  ككيان  ن�سووؤها 

بني  الغمو�ض  على  اأثر  ما  وهذا  الزراعي.  والإ�سالح 

الذي  املكان  هي  فالأر�ض  والعقار.  الأر�ض  مفهومي 

الأوك�سيجني  لنا  ينتج  الذي  منه  ونقتات  عليه  نعي�ض 

والذي توجد فيه موارد مائية وطبيعية. والنظر اإىل الأر�ض 

الذي  التعبري  وهو   – للجميع  "املوءل"  اأر�ض  بو�سفها 

نقاربها  األ  – يفرت�ض  باملنا�سبة  املتحدة  ت�ستخدمه الأمم 

للحظة كملكية خا�سة، اإذ اإن اأي اإ�ستخدام اأو ا�ستغالل 

لها له اإنعكا�سات مبا�سرة لي�ض على "املالك" اإمنا على 

املجتمع باأكمله. اأما العقار فهو م�ساحة من الأر�ض فيها 

�سك ملكية وقابلة للتداول، ميكنك بيعها اأو �سراءها اأو 

البناء عليها اأو تركها اأر�سا بور. اإنطالقاً من هذا التمييز بني 

املفهومني، توؤّدي "ال�سالحات العقارية" مهّمة �سيا�سية، 

تتعلق بكيفية اإعادة بناء املجتمع وال�سلطة، واإعادة توزيع 

املوارد مبا ي�سمن لهذه ال�سلطة الإ�ستقرار، كذا اإعادة توزيع 

الأرا�سي مبا ي�سمن اإنتاج الغذاء وي�سمح بنمو املدن. 

اإ�سافة اإىل عدم ح�سول مثل هذا الإ�سالح يف لبنان، مل 

يتم مطلقاً و�سع نظام لإ�ستخدامات الأرا�سي. ويف املرات 

جعل  ما  وهو  اإحرتامه.  يتم  مل  ذلك،  فيها  جرى  التي 

وب�سيغة ع�سوائية،  قابال لكل �سيء،  الأر�ض  ا�ستخدام 

فيمكن ملالكها اأن يبني عليها اأو يزرعها اأو يقيم ك�سارة اأو 

ين�سىء م�سنعاً اأو مطعماً. 

من وجهة نظري، اإن اأي بحث يتعلق بال�سكن يف لبنان ل 

بد اأن ينطلق من امل�ساألة العقارية، ذلك اأن العقار اكت�سب 

املتعلقة  فال�سيا�سات  تكويننا.  يف  جداً  كبرية  اأهمية 

بال�سكن كانت حمكومة بهذه النقطة، اأي بكون العقار 

وامللكية العقارية هي يف مرتبة اأ�سمى مّما عداها، خ�سو�ساً 

الأر�ض. بالتايل يتحكم هذا املبداأ مبن ي�سع ال�سيا�سات 

وينفذها. 

)2( النظام االقتصادي وتمركزه   في بيروت 

تاريخياً على ظاهرتني:  اللبناين  النظام الإقت�سادي  قام 

بريوت.  مركزية  على  والإعتماد  باخلدمات  التخ�س�ض 

فمن ناحية، حتّول العقار يف ظل هذا النظام اإىل "�سلعة" 

الكنز،  اأو  الوديعة  اأو  ال�سيك  ت�سبه  مالية  قيمة  تختزن 

اأي ل  اخلارج،  للتبادل مع  قابلة  �سلعة غري  باأنها  وتتميز 

ميكن ا�ستريادها اأو ت�سديرها، وبالتايل حتّولت اإىل ميدان 

خ�سب للم�ساربات على اأ�سعارها. فاأن يكون الإقت�ساد 

لبناء  اأرا�ض  اأن نخ�س�ض  مثاًل يحتاج  اأو �سناعياً  زراعياً 

امل�سانع اأو ل�ست�سالحها زراعياً. عندها، يتحّول العقار اإىل 

اأداة ُيفرت�ض اأن تراعي �سروط تنمية الزراعة وال�سناعة. 

وهذا ما مل ن�سهده يف لبنان. ففي حني تراجعت م�ساهمة 

من  اأقل  اإىل  املحلي  الناجت  جممل  يف  القطاعني  هذين 

%15، باتت م�ساهمة تارة العقارات واخلدمات املرتبطة 

بها واأن�سطة البناء تتجاوز 20%. 

الإقت�سادي  الن�ساط  مركزية  حتتم  اأخرى،  ناحية  من 

نرت�سي  بالتايل  فيها.  والعمل  ال�سكن  متركز  يف بريوت، 

املطوّرون  يربر  هنا،  من  للعقار.  عاٍل  ب�سعر  مرغمني 

الأرا�سي"،  بـ"ندرة  العقارات  اأ�سعار  اإرتفاع  العقارّيون 

اأي اأن ال�سكان كرث والأرا�سي املتوّفرة قليلة. وهذا مناٍف 

لبنان  يف  امل�سكونة  الأرا�سي  جممل  اأن  حيث  للواقع 

اللبنانية  لالأرا�سي  الإجمالية  امل�ساحة  من   8% توازي 

يف  ندرة  لدينا  اأن  اأبداً  �سحيحاً  لي�ض  بالتايل،  فقط. 

الأرا�سي، بل ما لدينا هو تركز يف جمال مديني حمدد، 

ميتد على ال�سريط ال�ساحلي �سيق، حيث يتكّد�ض اأكرث 

من %80 من ال�سكان، وتتحكم مب�ستوى عي�سهم م�سالح 

�سيا�سية وتارية ومالية وعقارية.

)3( الهجرة 

ظواهر  مع  بالطبع  الإقت�سادية  الظواهر  هذه  ترافقت 

واأهمها  ال�سكن  مفهوم  على  اأثرت  اأخرى  اإجتماعية 

الهجرة. فاللبنانيون املهاجرون يجمعون "ثروات �سغرية" 

ويحفظون قيمتها يف العقار يف لبنان. وهذا ما اأعطى العقار 

وظيفته كـ"خمزن للقيمة"، مبا ي�سبه النقود. منذ تاأ�سي�ض 

الدولة اللبنانية، �ساد رف�ض مطلق لفر�ض اأية �سريبة على 

العقارات اأو الربح العقاري باإعتبار  وهنا اأ�ستح�سر نظرية 

التي  ثرواتهم  و�سعوا  املهاجرين  اأن   – �سيحا  مي�سال 

اأنتجوها يف اخلارج، يف لبنان. وهي بهذا املعنى مك�سب 

للبنان تاأتي كالهبة ول يجوز فر�ض ال�سرائب عليها. 

الو�سيلة  امللكية  اإعتبار  اإىل  هذه،  الثالثة  العوامل  اأدت 

وا�ستطراداً،  ال�سكن.  لتاأمني  الوحيدة  ورمبا  الف�سلى 

على  بالقدرة  تتمثل  ال�سكن  على  القدرة  اأ�سبحت 

على  الفرد  بقدرة  مرهون  ال�سكن  يف  واحلق  التملك، 

الإيفاء ب�سروط التمّلك. 

القول اإنه ل يوجد يف لبنان �سيا�سة اإ�سكانية هو كالم حق 

يراد به باطل. فنحن لدينا �سيا�سة �سكنية قائمة على اأن 

امللكية العقارية اأ�سمى من بقية الإعتبارات. واملع�سلة يف 

حالتنا تكمن يف اإجتماع اللبنانيني على "�سمو" احلق يف 

امللكية، وهو نتيجة لالإميان املطلق بكون العقار هو خمزن 

قيمة واأن اأ�سعار العقارات ترتفع ول تنخف�ض، واأنه يحق 

لل�سخ�ض الت�سرف مبلكيته اخلا�سة كما ي�ساء، بالإ�سافة 

اإىل الإميان املطلق بعدم �سوابية فر�ض �سرائب على امللكية 

العقارية اإنطالقاً من اأن ذلك ي�سّكل مقا�سمًة لل�سخ�ض 

يف ملكه. بهذا املعنى، فاإن ال�سيا�سات ال�سكنية يف لبنان 

قائمة على �سمو حق امللكية على اعتبارات ال�سالح العام. 

ــة  ــة العامـ ــل المؤسسـ ــة: قبـ ــرة القانونيـ المفكـ

لإلســـكان، كان هنالـــك وزارة اإلســـكان كما كان 

هنـــاك مؤسســـات عـــدة وجـــدت لغايـــة مرتبطة 

بالســـكن. لمـــاذا لـــم تكـــن فعالـــة؟ 

للدول  فر�سة  الإ�ستقالل  نيل  يكون  ما  عادّة  زبيب: 

من اأجل اإعادة تنظيم بع�ض الأمور التي تتعلق بن�ساأتها 

وتكوينها وبناء العقد الإجتماعي اخلا�ض بها. وهذا ما مل 

يحدث يف لبنان. تاأ�س�ست الدولة على خ�سو�سية جبل 

لبنان وا�ستمرت كامتداد لنظام القائمقاميتني واملت�سرفية. 

هذا  قام  ا�ستعمار،  وكاأي  الفرن�سي،  الإنتداب  فرتة  يف 

با�ستن�ساخ جمموعة موؤ�س�سات موجودة لديه  النتداب 

واإن�سائها يف لبنان. هذه املوؤ�س�سات م�سقَطة، اأو حتاول اإن�ساء 

لذا  فيه،  بت 
ّ
جر الذي  للواقع  مغاير  واقع  موؤ�س�سات يف 

بقيت لحقاً موجودة �سكاًل فقط. يف الواقع، ن�سوء هذه 

القت�سادي،  النظام  تطور  عن  معزول  لي�ض  املوؤ�س�سات 

اأو تلك ارتبط دائما بوظيفة  املوؤ�س�سة  اإن�ساء هذه  اإن  بل 

ننتبه  اأن  اأ�سال، علينا  مما هي اجتماعية.  اأكرث  اقت�سادية 

كاأدوات  املوؤ�س�سات،  منظار  من  ال�سكن  نقارب  ونحن 

لأحكام  تخ�سع  تزال  ل  العقارية  امللكية  اأن  �سيا�سية، 

اأدخلها  التي  الطفيفة  والتعديالت  العثمانية  القوانني 

النتداب الفرن�سي يف عام 1930، قبل الإ�ستقالل.

نقل  اإرادة  القائمة على  �سهاب  فوؤاد  بعدها، ويف مرحلة 

"اإرفد"  بعثة  من  وبتاأثريات  الأوروبية،  الدولة  منوذج 

الفرن�سية، اأن�سئت جمموعة من املوؤ�س�سات كان الهدف 

منها ت�سكيل اأدوات للتنمية واإعادة التاأ�سي�ض )موؤ�س�سات 

وزارة  املوؤ�س�سات  هذه  �سمن  من  وكانت  الدولة(. 

الإ�سكان والتعاونيات.

تنفيذ  اأجل  من  الإ�سكان  وزارة  تاأ�س�ست  لبنان،  يف 

مهمتني: ت�سجيع التعاونيات ال�سكنية من خالل اإعفاءات 

�سريبية واإمكانية متويل اأو اإقرا�ض لبناء امل�ساكن من جهة، 

وتدخالت مو�سعية جزئية من اأجل معاجلة اأزمة ال�سكن 

من جهة ثانية. وكانت نتائج الدور الثاين �سيئة جداً. ونتج 

 ،
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عنها مثاًل ع�سوائيات منها منطقة املنكوبني يف طرابل�ض

ومناطق ال�سم والفرز يف �سيدا على �سبيل املثال. 

ال�سكن  و�سغط  ال�سكن  حاجات  تزايد  ونتيجة  لحقاً 

املدينة،  والتمركز يف  الريفي  النزوح  ب�سبب  بريوت،  يف 

امل�ستقل  "ال�سندوق  هي  اأخرى  موؤ�س�سة  اإن�ساء  مت 

لالإ�سكان"، وكان لديه وظيفة واحدة وهي الإقرا�ض. ُمني 

هذا ال�سندوق ب�سفعة كبرية جداً يف ظل موجة الت�سخم 

املايل التي ح�سلت ما بني عامي 1985 و1992. يف العام 

1992، وجد ال�سندوق اأن كل موجوداته ل تغطي قر�ساً 

واحداً. لحقاً يف عام 1996 قامت حكومة رئي�ض الوزراء 

الأ�سبق رفيق احلريري باإلغاء ال�سندوق واإن�ساء املوؤ�س�سة 

العامة لالإ�سكان.

لقانون  العامة لالإ�سكان، وفقاً  املوؤ�س�سة  اإن�ساء  الغاية من 

اإن�سائها، هو "اإجراء درا�سات وم�سوحات �سكانية جلميع 

من  امل�ستفيدين  اإ�سكان  وت�سهيل  اللبنانية،  املناطق 

خالل بناء امل�ساكن وملحقاتها مبا�سرة اأو بوا�سطة الغري 

وفق برامج، ت�سجيع الإدخار والت�سليف لل�سكن، وتقدمي 

القرو�ض املتو�سطة والطويلة الأجل اإىل: الهيئات املنتفعة 

لبناء امل�ساكن ومتليكها من امل�ستفيدين الذين تتوفر فيهم 

ال�سروط املطلوبة؛ امل�ستفيدين لبناء م�ساكن على عقارات 

ميلكونها، اأو ل�سراء م�ساكن مبنية اأو قيد الإن�ساء اأو لتو�سيع 

م�ساكنهم اأو ترميمها؛ الهيئات املنتفعة لبناء امل�ساكن من 

اأجل تاأجريها من العاملني لديها".

فعلت  فماذا  املوؤ�س�سات،  اإ�سقاط  م�ساألة  اإىل  نعود  هنا 

املوؤ�س�سة العامة لالإ�سكان من كل ما تقّدم؟ مل تقم باأي 

موؤ�س�سة  اإىل  ذلك  عن  عو�ساً  حتّولت  الأمور.  هذه  من 

اأ�سعار  لدعم  العام  املال  ا�ستخدام  خاللها  من  يجري 

القرو�ض  على  امل�سارف  تفر�سها  التي  املرتفعة  الفائدة 

ال�سكنية. فاملوؤ�س�سة العامة لالإ�سكان لي�ست �سوى اإحدى 

ال�سيا�سات،  تطبيق  خاللها  من  يجري  التي  الأدوات 

املتو�سطة  الأ�سر  ولذلك كان دورها مقت�سرا على حتفيز 

الدخل على الإقرتا�ض لتملك امل�ساكن، كو�سيلة �سبه 

ا�سمحالل  مع  �سيما  ول  ال�سكن  حق  لتاأمني  وحيدة 

�سوق اليجارات واإزالة كل دعم لها. وكان عليها اأي�سا اأن 

تدعم العر�ض يف �سوق العقارات ل الطلب على ال�سكن، 

فئات  ا�ستهدفت  بكثري  اأكرب  دعم  منظومة  من  كحلقة 

الدخل الأعلى واللبنانيني املهاجرين عرب برامج �سّممها 

احل�سول  الأثرياء  من  للكثري  واأتاحت  لبنان  م�سرف 

على قرو�ض �سكنية مدعومة. قد ينظر معظمنا اإىل هذا 

الأمر على اأنه "ف�ساد"، ولكنه ف�ساد مق�سود الهدف منه 

ا�ستخدام املال العام لدعم عمليات بيع العقارات باأ�سعار 

مرتفعة ومنع تراجعها، نظرا لتاأثريات ذلك على النظام 

القت�سادي وامل�سالح الكامنة فيه.

ونتائج عملها  موؤ�س�سة  اأي  دور  اإىل  النظر  اأن  اأق�سده،  ما 

اإن�ساء  اأجلها مت  التي من  ال�سيا�سة  اأن ينطلق من  يجب 

يف  لالإ�سكان  العامة  املوؤ�س�سة  فن�سوء  املوؤ�س�سة.  هذه 

الن�سف الأخري من الت�سعينيات كان م�سكونا بهاج�ض 

اأخرى،  جهة  ومن  جهة.  من  لالأفراد  العقارية  امللكية 

امل�سارف  يف  املرتاكمة  ال�سيولة  لت�سريف  حاجة  كان 

اآنذاك، من خالل اإقرا�ض الأ�سر ل�سراء امل�ساكن. ولأننا 

حكمنا بهاتني امل�ساألتني، مل تعد وظيفة املوؤ�س�سة ايجاد 

م�سكن لئق لعي�ض كرمي ملواطن عادي، اإمنا حفظ قيمة 

العقار وتوظيف �سيولة الودائع. وهذا ما مّيز ال�سيا�سات 

الإ�سكانية يف لبنان بعد احلرب. 

المفكـــرة: أمـــام هـــذه المعادلـــة، مـــا هـــو ســـبب 

توقـــف القـــروض مؤخـــراً؟ 

زبيب: يت�سل الأمر باأولوية تفوق ما عداها من اأولويات 

النقدية.  ال�سيا�سة  اأي  اللرية،  �سرف  �سعر  تثبيت  وهي 

فبني 1993 و2018، دخل اإىل لبنان 230 مليار دولر من 

التدفقات النقدية من اخلارج �سمنها حتويالت الأفراد، 

هذه  من   93% اأن  هنا  يهمنا  ما  وغريه.  والإ�ستثمارات 

يتم  كان  الأ�سر،  اإىل  التحويالت  با�ستثناء  التدفقات، 

توظيفها يف العقارات. اأي اأن العقارات �سّكلت اإحدى 

اإىل  اخلارجية  التدفقات  من  مهم  جلزء  اجلذب  عوامل 

بالعمالت  الإحتياطات  لتكوين  نحتاجها  التي  لبنان، 

ال�سعبة و�سمان ثبات �سعر ال�سرف.

اإىل   1993 اإىل مرحلتني: من  تتجزاأ  الزمنية  الفرتة  هذه 

2010 )املرحلة الأوىل(؛ ومن 2011 اإىل 2018 )املرحلة 

التي  الأموال  كانت  الأوىل،  املرحلة  خالل  الثانية(. 

منه،  تخرج  التي  الأموال  من  اأعلى  لبنان  اإىل  تدخل 

اأننا  اأي   ،
2
التجاري العجز  لتمويل  كافية  كانت  وبالتايل 

كنا نح�سل على تدفقات من حتويالت واإ�ستثمارات من 

�سلعا  ن�سرتي  كي  اخلارج  اإىل  ونر�سلها  نعود  ثم  اخلارج 

وخدمات. ولكن خالل هذه املرحلة كان لدينا فائ�ض يف 

 يف هذه املرحلة، كانت ال�سيا�سة تق�سي 
3
ميزان املدفوعات.

اللبنانيني العاملني يف  بت�سجيع الهجرة وزيادة حتويالت 

اخلارج وزيادة الديون اخلارجية، مبا فيها ودائع غري املقيمني 

التي ُت�سنف كديون على الإقت�ساد للخارج، وكان يجري 

امل�سارف،  يف  توظيفها  عرب  التدفقات  هذه  ا�ستخدام 

كودائع اأو كر�ساميل، التي تقوم بدورها بتوظيفها يف متويل 

الأ�سر  اإقرا�ض  اأو  الدولة  اإقرا�ض  �سواء عرب  ال�ستهالك، 

مبا�سرة. علينا اأن نتذكر دائماً اأن الودائع متثل كلفة على 

امل�سارف يف حني اأن الت�سليفات هي م�سدر الربح، لذلك 

ل ميكن تخّيل ارتفاع الودائع يف اقت�ساد ما من دون ارتفاع 

مواز يف مديونية الإقت�ساد. كلها حلقات مرتابطة بع�سها 

ببع�ض، ول �سك اأن العقارات كانت حتتل موقعا مهّما يف 

هذه املرحلة، التي مت افتتاحها مب�سروع "�سوليدير" الذي 

للم�ساربات  م�ساحة  اإىل  التاريخي  بريوت  و�سط  حّول 

العقارية بغية جني الأرباح، وقام باإعادة ت�سكيل املدينة 

واإعاقة اإعادة اإعمارها و�سّكل ما ي�سبه "البيان رقم واحد" 

وظائف  وحتويل  ال�سكان  واإزاحة  الهدم  عمليات  لبدء 

الأحياء. ويف هذه املرحلة، ح�سلت فورات بناء متتالية 

وت�ساعفت اأ�سعار الرا�سي مرات عّدة.

ما ح�سل يف املرحلة الثانية الراهنة، اأن قيمة التدفقات 

النقدية بلغت 118 مليار دولر. ولكن العجز التجاري بلغ 

126 مليار دولر، فاأ�سبح لدينا عجز يف ميزان املدفوعات 

التي  الأموال  اأن  يعني  ما   .
4
دولر مليار   8.5 بقيمة 

يح�سل عليها لبنان من اخلارج مل تعد تكفي لت�سديد 

فاتورة الإ�سترياد، وهذا ي�ستنزف الحتياطات بالعمالت 

ال�سعبة ويزيد ال�سغوط على �سعر ال�سرف.

الن�سف  ومنذ  بالدولر.  معامالته  من   70% بلد  نحن 

الثاين من القرن الع�سرين مت تكليف امل�سرف املركزي 

بتثبيت �سعر �سرف اللرية �سمن �سيا�سة نقدية حمددة، 

وهو ما يعني اأنه مهما تبدلت الظروف واحلاجات، يبقى 

ي�سمن  ما  وهو  والت�سخم م�سبوط،  ثابتاً،  ال�سرف  �سعر 

�سعر حقيقي مرتفع للفوائد.

اإىل طبع العملة ووفر  يف بداية الأزمة جلاأ م�سرف لبنان 

الأ�سعار  انهيار  ملنع  ال�سكنية  القرو�ض  لفوائد  الدعم 

العقارية. اإل اأن هذه ال�سيا�سة ارتّدت �سلباً، اإذ �ساهمت 

بزيادة ال�سيولة باللرية اللبنانية القابلة للتحّول اإىل طلب 

اإ�سايف على الدولر.

على �سبيل املثال، يح�سل مواطن على قر�ض بقيمة 300 

مليون لرية وي�سرتي بقيمته �سقة. البائع بدوره يعود وي�سع 

هذا املبلغ يف امل�سرف، ولكن بالعملة الأ�سمن والأكرث 

تداوًل، اأي الدولر. وهذا يعني، اأنه يف حلظة اأزمة نق�ض 

الدولر، باتت عملية دعم القرو�ض ال�سكنية ترتد على 

م�سرف لبنان زيادة يف الطلب على الدولر. يح�سل هذا 

وتعاين  الدولر،  نق�ض يف  امل�سرف من  يعاين  يف وقت 

الدولة من عجز يف ميزان مدفوعاتها، اأي عجز مع اخلارج. 

يف النهاية باتت �سيا�سة دعم القرو�ض ال�سكنية تتناق�ض 

مع �سيا�سة تثبيت �سعر �سرف اللرية.

ومبا اأن املحور الأ�سمى هو �سعر ال�سرف الثابت فال يعود 

من اأهمية لل�سكن يف ظل هذه ال�سيا�سة. بب�ساطة اللرية 

اأهم من احلق يف ال�سكن. هكذا توقف امل�سرف املركزي 

هنا  )واملق�سود  فتوقفت.  ال�سكنية،  القرو�ض  دعم  عن 

التعميم رقم 503 ال�سادر عن م�سرف لبنان(. 

المفكـــرة: كيـــف أصبحت السياســـة اإلســـكانية 

أداًة لحفـــظ قيمـــة العملـــة ودخلـــت ضمـــن 

صالحيـــات مصـــرف لبنـــان؟ 

حاكم  مهام  من  لي�ست  ال�سكنية  ال�سيا�سة  زبيب: 

م�سرف لبنان ريا�ض �سالمة، اإمّنا عمله ينح�سر بال�سيا�سة 

النقدية، وهو ا�ستخدم القرو�ض ال�سكنية كاأداة من اأدوات 

ال�سيا�سة النقدية، وهذا بحد ذاته يجب اأن يف�سر الكثري 

من الأمور التي ح�سلت يف ال�سابق. لكن نعود هنا اإىل 

م�ساألة حفظ القيمة يف العقار، فعند احتمال تراجع اأ�سعار 

العقارات، يتدخل �سالمة يف اإطار ال�سيا�سة النقدية لدعم 

ملاذا؟  العقاري،  ال�سوق  يف  الطلب،  لدعم  ل  العر�ض 

اخلارج،  من  مالية  تدفقات  العقارات تتذب  لأن  اأوًل، 

واأ�سرنا اإىل اأن %93 من التدفقات ت�سب يف هذا القطاع. 

بالرتاجع  العقار  �سعر  بداأ  حال  يف  اأنه  يعني  ما  وهذا 

توظيفات  من   90% لأن  ثانياً،  التدفقات.  هذه  تتوقف 

اأو  ب�سكل  مرتبطة  اخلا�ض  للقطاع  وت�سليفاتها  امل�سارف 

باآخر بالعقارات. فالقرو�ض ال�سكنية، وقرو�ض ال�سركات 

العقارية والقرو�ض التي تاأخذها املوؤ�س�سات اأو الأ�سر كلها 

م�سمونة بالعقارات. فرتاجع �سعر العقار يوؤدي اإىل تراجع 

قيمة موجودات امل�سارف وبالتايل توؤثر عليها �سلباً وتهدد 

النظام امل�سريف، وميكن اأن توؤدي اإىل اإفال�سات يف القطاع.

ولأن جزءاً من مهام م�سرف لبنان وم�سوؤوليته هو �سالمة 

القرو�ض  دعم  اأن  يعترب  فهو  لبنان،  يف  امل�سريف  النظام 

ال�سكنية يندرج، ل �سمن اإطار تاأمني حق ال�سكن واإمنا 

�سمان �سالمة القطاع امل�سريف.

يف اخلال�سة تتحدد �سيا�سات م�سرف لبنان على ال�سكل 

التايل: اأولوية تثبيت �سعر �سرف اللرية، تق�سي بحفظ 

قيمة العقار والأرباح املالية. اليوم، ومبا اأن �سعر ال�سرف 

بات مهدداً، فاإن امل�سرف املركزي لن يحارب لتقلي�ض 

ينخف�ض  اأن  مقبوًل  فاأ�سبح  العقار،  قيمة  على  املخاطر 

�سعره، واأن تتعر�ض امل�سارف اإىل بع�ض املخاطر الإ�سافية. 

فاأولوية احلفاظ على �سعر �سرف اللرية هي الأهم للجميع. 

حني مت دعم قرو�ض ال�سكن مل يكن تهديد �سعر �سرف 

اللرية قائماً، بالتايل كانت الأولوية هي دعم العر�ض، اأي 

املحافظة على اأ�سعار العقارات كي ل تت�سرر امل�سارف.

المفكرة: مـــا الفائدة من قانون دعم القروض 

اإلسكانية الجديد إذن؟ 

اإجراء  هو  الإ�سكانية  القرو�ض  دعم  وقف  زبيب: 

فجائي: و�سع الدولة يف مواجهة مع النا�ض. وعلى اأثرها 

بات الو�سع مربكاً جداً. فالعديد من تار البناء املتعاقدين 

بوعود بيع اأولية مع �سبان و�سابات يعتزمون الزواج، على 

عليهم  كان  اإذا  ما  يعرفوا  قائمة، مل  القرو�ض  اأن  اعتبار 

ت�سليم ال�سقق لهوؤلء اأم ل. وهذا ما �سبب اأزمة فعلية يف 

املجتمع. 

اأن حتيل  الواقع يفرت�ض على احلكومة  اأن هذا  يف حني 

لتتم  النواب  جمل�ض  على  اإ�سكانية  �سيا�سة  م�سروع 

ال�سكنية حتت  القرو�ض  باإعادة  املطالبة  قادت  مناق�سته، 

�سغط التجار وما اإىل ذلك، اإىل تقدمي اإقرتاحات قوانني 

اإرتالية اأنتجت قانونا يف 2018 مفاده اأن "الدولة اللبنانية 

تدعم فوائد القرو�ض ال�سكنية بـ100 مليار". هذا القانون 

اأقر مع معرفة م�سبقة من النواب اأنه لن ينّفذ، والهدف منه 

فقط اإمت�سا�ض غ�سب النا�ض، كما ميكن لكل طرف اأن 

ير�سي جماعته من خالل اإقراره. هذا القانون بال اآليات 

تنفيذ ول اإمكانية لتطبيقه. فاليوم ل عالقة مل�سرف لبنان 

�ست�سرف من خالل  الأموال  كانت  واإن  القانون،  بهذا 

وزارة املالية بالتايل يجب اإنتظار �سدور موازنة 2019. 

المفكـــرة: هـــل تعتقـــد أن اإليجـــار التملكـــي 

يمكـــن أن يشـــكل حـــالً جيـــداً؟ 

زبيب: نعود هنا اإىل فكرة اإ�سقاط اأفكار من اخلارج على 

تن�سحب  اأن  هو  التملكي  الإيجار  ل�سياقها.  مغاير  واقع 

الّدولة من م�ساألة ال�سكن وتقول للم�ستاأجر واملالك اأن 

يجدوا حاّل يف ما بينهما. فبدل الأق�ساط ال�سهرية يدفع 

امل�ستاأجر اإيجارا على فرتة معينة ويف نهايتها ي�ستطيع �سراء 

املنزل. بالتايل ما ح�سل فعلياً هو متاماً كالقر�ض املحّمل 

بفوائد ولكن مع فارق مهم: ففي حالة القر�ض اأ�سرتي 

يف  اأّما  القر�ض،  فائدة  اإليه  م�سافاً  احلايل  ب�سعره  العقار 

الإيجار التملكي اأ�سرتي العقار ب�سعر م�ستقبلي، فكيف 

من املمكن اأن تكون من م�سلحة امل�ستاأجر لغاية ال�سكن 

القيام بهذا الأمر؟ ل م�سلحة له يف ذلك اإل اإذا ما كان 

املنزل يولد دخاًل، لهذا ي�سلح الأمر مع التجار.

علينا اأن نفّكر بطرق خمتلفة، فالتمّلك والإيجار والإيجار 

التملكي وال�سكن الجتماعي وحتى الع�سوائيات هي 

ق اأو باجلملة، ولكن �سمن 
ّ
اأ�سكال ميكن اعتمادها باملفر

اأي �سيا�سة ويف خدمة اأي م�سالح؟ علينا اأن نبحث دائما 

يف الأ�سل: هل الأر�ض هي عقار خا�ض؟ وهل ال�سكن 

هو �سلعة؟ وهل علينا اأن نقبل دائماً ب�سروط راأ�ض املال؟ 

السياسة اإلسكانية في خدمة ثالثية: الملكية، المصارف والسياسة النقدية
زبيب محمد  مع  لقاء 

 - قيمة العجز التجاري يف لبنان 261 مليار دولر. 1

- دخل اإىل لبنان 162 مليار دولر من التدفقات من اخلارج ومّولنا عجز . 2

تاري بقيمة 135 مليار دولر

 - لتفا�سيل اإ�سافية ميكن مراجعة: حممد زبيب، اأين ذهبت كّل هذه . 3

الر�ساميل؟ جريدة الأخبار، 29 ت�سرين الأول 2018

منطقة املنكوبني، �سميت كذلك ن�سبة ل�سبب بنائها وهو تاأمني ماأوى . 4

للنازحني اإثر في�سان نهر اأبو علي يف خم�سينّيات القرن املا�سي. اليوم ل 

ت�ستطيع ن�سبة كبرية من �سكان املنطقة احل�سول على �سك ملكية لبيوتهم.

أي سياسات إسكانية في لبنان؟  أي سياسات إسكانية في لبنان؟ 
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ميريم مهنا وحال نجار

اأثار تطبيق قانون الإيجارات اجلديد الذي اأ�سبح نافذاً يف 

املجل�ض  اإبطال  اإثر  يف  عديدة  اإ�سكاليات   2014/12/28

الد�ستوري بع�ض مواده مما ترك اجتهادات املحاكم منق�سمة 

ومعها اأو�ساع امل�ستاأجرين واملالكني معّلقة وحقوقهم ه�سة، 

وال�سرخ بينهم �سديد احلّدة. و�سبق لـ"املفكرة" اأن ر�سمت 

هذا الواقع حماولة اإ�ستخال�ض العرب منه يف تقرير �سابق.

و�سدر القانون التعديلي لقانون الإيجارات رقم 2 يف 28 

الإجابات  لإعطاء  ع 
ّ
امل�سر من  حماولة  يف   ،2017 �سباط 

املحاكم  فيه  وقعت  الذي  للتخبط  حّد  وو�سع  ال�سافية، 

ومعها املالكون وامل�ستاأجرون. وقد جاء يف الأ�سباب املوجبة 

اأنه "قد اأ�سبح من الثابت اإىل حد اليقني باأن هذا القانون 

ب�سيغته الراهنة ل يحقق العدالة الإجتماعية ومن �ساأن عدم 

توقيف مفعوله اأن يوؤدي اإىل الإخالل بالتوازن والإ�ستقرار 

الإجتماعي بني فئات املجتمع واأن يخلق اإرباكاً واإلتبا�ساً يف 

تطبيق ن�سو�سه اأمام املحاكم". 

ويذكر اأن املجل�ض الد�ستوري رّد الطعن املقّدم بوجه القانون 

التعديلي من قبل 12 نائباً.

اإل اأن تطبيق القانون التعديلي 2017/2 اأنتج اإ�سكاليات 

ع يف ترتيب التوازن بني حقوق 
ّ
لرمبا اأكرب، مظهراً ف�سل امل�سر

املالكني وامل�ستاأجرين، واإعطاء خارطة طريق وا�سحة للخروج 

من اأزمة تطبيق قانون الإيجارات. 

فاقت�سى اإذاً، وعلى غرار ما قامت به "املفكرة" عام 2015، 

التمحي�ض يف الإجتهاد بناء على عّينة ممثلة من الأحكام – 

�سادرة عن حماكم البداية والإ�ستئناف يف بريوت وجبل 

لبنان– لتبيان طريقة تف�سريه وتطبيقه للقانون التعديلي، بغية 

اإ�ستخراج بع�ض التوجهات والإجابات العملية لالإ�سهام يف 

تو�سيح امل�سهد. 

يحّدد  من  األولى:  اإلشكالية 
المثل؟  بدل 

اأعاد القانون التعديلي اإن�ساء اللجنة ذات الطابع الق�سائي 

يف املادة 7 بعدما كان املجل�ض الد�ستوري قد اأبطلها، منيطاً 

بها مهاّم حمورية األ وهي النظر يف تطبيق الأحكام املتعلقة 

بالزيادات على بدلت الإيجار )املادة 7(، والبت بطلبات 

اإىل 10(  احل�سول على م�ساهمة من ال�سندوق )املواد 8 

وحتديد بدل املثل يف حالة الختالف بني تقريري اخلرباء 

املعينني من قبل كل من املالك وامل�ستاأجر لتخمينه )املادة 

هذه  اإن�ساء  عن  التنفيذية  ال�سلطة  تقاع�ست  وقد   .)18

اللجان ومل يح�سل ذلك اإل بتاريخ 2019/5/17. فكيف 

الفرتة  خالل  اللجان  اخت�سا�ض  مع  املحاكم  تعاملت 

ال�سابقة، وكيف ف�ّسرته؟ وما كان م�سري املهام املناطة بها 

حني كانت احلكومة متقاع�سة عن اإن�سائها؟

من  اإلستفادة  طلبات  تبّت  وحدها  اللجان 

الصندوق

ذات  اللجان  اإخت�سا�ض  اعتبار  على  الإجتهاد  اتفق 

الطابع الق�سائي يف البّت بطلبات احل�سول على م�ساهمة 

الدعاوى  برّد  تق�سي  ح�سرية  �سالحية  ال�سندوق  من 

لعدم  اخل�سو�ض،  هذا  يف  العديل  الق�ساء  لدى  املقامة 

الإخت�سا�ض. 

ففي هذا الإتاه، ذهب الق�ساة املنفردون يف بريوت وبعبدا. 

ع قد ح�سم 
ّ
واعتربت مثاًل الرئي�سة اأمرية �سربا اأن "امل�سر

الد�ستوري )...(  املجل�ض  قرار  نتيجة  ن�ساأ  الذي  اخلالف 

واأعاد العمل باللجنة واأناط بها ح�سراً اأمر النظر يف طلبات 

الإ�ستفادة من ال�سندوق، الأمر الذي جعل هذه املحكمة 

غري خمت�سة للبت يف الإ�ستدعاء الراهن". 

كما ذهب يف الإتاه نف�سه اجتهاد حمكمة الإ�ستئناف يف 

التي ترتاأ�سها  الغرفة اخلام�سة ع�سرة  لبنان، حتديداً  جبل 

القا�سية رندة حروق.

انق�سام الجتهاد حول الإخت�سا�ض يف حتديد بدل املثل

جاء  املثل،  بدل  حتديد  الإخت�سا�ض يف  ما خ�ّض  اأما يف 

تف�سري الإجتهاد منق�سماً بني توّجهني.

توّجـــه أول: القضاء العـــادي مختص في تحديد 

بـــدل المثل في قضايا اســـترداد المآجير وليس 

في قضايا زيـــادة البدالت

لدى  اأول  توجه  الدر�ض  قيد  الأحكام  عّينة  من  يظهر 

املحاكم بتجزئة مفهوم بدل املثل تبعاً لتجزئة الإخت�سا�ض 

 7 للمادة  �سيقاً  تف�سرياً  التوجه  هذا  فاعتمد  حتديده.  يف 

من القانون 2017/2 مفاده اأن مهّمة اللجنة ترتبط ح�سرياً 

بتطبيق الزيادات على بدلت الإيجار اإذاً تنح�سر �سالحية 

حتديد بدل املثل يف حالة الختالف بني تقريري اخلربة 

التي متنحها اإياها املادة 18، يف هذا الإطار. يقت�سي اإذاً وفق 

اللجنة  )اإناطة  القانون  18 من  املادة  الإجتهاد عطف  هذا 

بت الإختالف بني تقريري اخلربة( على املادة 7 منه. يف 

املقابل، يعود للقا�سي املنفرد املدين �ساحب ال�سالحية 

ال�ساملة يف ق�سايا الإيجارات )املادة 86 اأ.م.م( حتديد بدل 

املثل خارج اإطار املطالبة بالزيادات على بدلت الإيجار، 

اأي يف دعاوى اإ�سرتداد املاأجور. وهذا هو اإجتهاد حمكمة 

�سها 
ّ
ترتاأ التي  اخلام�سة  الغرفة  حتديداً  بريوت،  ا�ستئناف 

القا�سية �سالم �سم�ض الدين التي اعتربت يف تعليلها "اإن 

ربط مهّمة حتديد بدل املثل باللجنة ل يكون واقعاً �سمن 

موقعه القانوين ال�سحيح يف كل مرة ميتنع فيها املوؤجر عن 

ممار�سة حّقه باملطالبة بالزيادات". ويف الإتاه نف�سه ذهبت 

القا�سية املنفردة يف بريوت اأمرية �سربا.على �سعيد مواٍز، 

الق�ساء  تقّيد  وجوب  مدى  م�ساألة  التوّجه  بهذا  ترتبط 

املثل  بدل  حتديد  التوجه  هذا  وفق  به  املناط   – العديل 

القانون يف  اأر�ساها  التي  بالآليات  الإ�سرتداد -  ق�سايا  يف 

املتوجب  التعوي�ض  واحت�ساب  املثل  بدل  معر�ض حتديد 

عن ال�سرتداد، على غرار اللجان.

ق�سايا  تتناول  التي  الأحكام  من  عدداً  اأن  جلياً  ح  ويت�سّ

ا�سرتداد املاأجور، تاهلت متاماً – ب�سكل �سمني اأو �سريح 

– الآليات �سابقة الذكر، وعمدت اإىل القفز فوقهما. 

هذا ما ن�ست�سّفه من اجتهاد حمكمة الإ�ستئناف يف بريوت، 

�سها القا�سية �سالم �سم�ض الدين، 
ّ
الغرفة اخلام�سة التي ترتاأ

والتي اعتمدت يف معر�ض حتديدها لبدل املثل - اأ�سا�ض 

من  املعّينني  اخلرباء  على  الإ�سرتداد،  تعوي�ض  احت�ساب 

قبل املحكمة ابتداًء وا�ستئنافاً، وعلى �سلطة التقدير التي 

تتمّتع بها وعلى اجتهاداتها ال�سابقة. وذهبت هذه الغرفة 

ب�سكل �سريح يف حكم �سادر يف 27 �سباط 2017 اإىل حّد 

معتربة  القانون  و�سعها  التي  الآليات  من  القا�سي  اإعفاء 

"يكون القا�سي املنفرد �ساحب  اإ�سرتداد،  اأنه ويف ق�سية 

الإخت�سا�ض ال�سامل لتحديد بدل املثل )...( وفقاً لالآلية 

التي يختارها )...(".

ملحكمة  ال�ساد�سة  الغرفة  اأي�ساً  ذهبت  الإتاه  هذا  يف 

الإ�ستئناف يف جبل لبنان التي ترتاأ�سها القا�سية رميا �سبارو، 

والقا�سية املنفردة يف بريوت اأمرية �سربا.

توجه ثاٍن: اختصاص اللجنة الحصري في تحديد 

بدل المثل في جميع الحاالت 

لدى  ثاٍن  توجه  الدر�ض  قيد  الأحكام  عّينة  من  يظهر 

املثل  بدل  الإخت�سا�ض يف حتديد  باإناطة  يق�سي  املحاكم 

باللجنة ذات الطابع الق�سائي يف دعاوى املطالبة بالزيادات 

املاأجور.  اإ�سرتداد  دعاوى  يف  كما  الإيجار،  بدلت  على 

"وحدة  �ض 
ّ
كر الإجتهاد  اجلزء من  اأن هذا  اعتبار  وميكن 

يكون  بحيث  الإيجارات،  قانون  يف  املثل"  بدل  مفهوم 

�سواء  نف�سه  هو  املثل  بدل  احت�ساب  على  املطّبق  النظام 

بدل  على  الزيادة  احت�ساب  احت�سابه  من  الهدف  كان 

الإيجار )املادة 15( اأو احت�ساب التعوي�ض املتوّجب مل�سلحة 

اأو  العائلية  لل�سرورة  املاأجور  ا�سرتداد  حالة  يف  امل�ستاأجر 

للهدم والبناء )مادة 22(. 

يف  املنفردات  القا�سيات  بع�ض  ذهبت  الإتاه  هذا  يف 

جبل  يف  الإ�ستئناف  حمكمة  من  عّدة  وغرف  بريوت، 

لبنان، حتديداً كل من الغرفة الرابعة ع�سرة التي يرتاأ�سها 

القا�سي جورج حرب والغرفة اخلام�سة ع�سرة التي ترتاأ�سها 

ال�ساد�سة  الغرفة  اجتهاد  اأتى  وقد  وق. 
ّ
حر رندة  القا�سية 

فقد  غمو�ساً.  اأكرث  �سبارو  رميا  القا�سية  ترتاأ�سها  التي 

�ست هذه الغرفة يف اإحدى الق�سايا اخت�سا�ض اللجنة 
ّ
كر

يف قرار اإعدادي يف ق�سية ا�سرتداد ماأجور، فكّلفت الفرقاء 

"اتخاذ موقف حول مدى توافقهما على حتديد بدل املثل 

اأو الإ�ستئخار اإىل حني حتديده من قبل اللجنة الق�سائية 

املن�سو�ض عليها يف املادة 7 من القانون 2017/2". اإل اأنها 

عادت واعتربت يف حكم نهائي يف ق�سية ا�سرتداد اأخرى، 

اأن املحكمة تتمتع بالإخت�سا�ض لتحديده على اعتبار اأنها 

هذا  يف  جداً  اللجنة.والالفت  لقرارات  ا�ستئناف  وجهة 

�سبارو يف  رميا  القا�سية  �سّطرتها  التي  املخالفة  الإطار هي 

26 ني�سان 2018 على احلكم النهائي الآنف الذكر املتخذ 

بالأكرثية يف الغرفة التي ترتاأ�سها، والتي ُتعترب اأبلغ موقف 

ق�سائي يعرّب عن "وحدة مفهوم بدل املثل". فقد حّددت 

فيها اأ�سباب خمالفتها قرار الأكرثية لناحية الأ�س�ض املت�سلة 

بالتعوي�ض معتربة اأنه:

"اأ- )...( ل يجوز حرمان املتقا�سني من درجة من درجات 

الأوىل  للمرة  يحدد  املثل  بدل  تقرير  اأن  ذلك  املحاكمة 

بهذه احلالة ا�ستئنافاً بوقت مل يت�سّن فيه للمتقا�سني معرفة 

الأ�س�ض الواجبة الإتباع بداية )...(

ب- )...( اأن بدل املثل قد ترك حتديده �سراحة باللجنة 

�ساحبة الإخت�سا�ض احل�سري بهذا ال�ساأن )...(

ج- اأن اإغفال ما قد تقدم اأعاله �سوف يوؤدي حتماً لربوز 

بديّل مثل، بدل مثل حددته هذه املحكمة بالأكرثية وبدل 

اإذاً   ،)...( املخت�سة  اللجنة  لحقاً  ورمبا  حددته  قد  مثل 

�سوف يربز بدل مثل متناق�سان وبالأخ�ض اإذا جلاأ املالك 

للطلب من امل�ستاأجر اأثناء التنفيذ، البدلت املتوجبة )...( 

اأو اإذا اأ�سر مثاًل على اإجراء املقا�سة بني التعوي�ض املحكوم 

به ل�سالح اجلهة امل�ستاأنفة وما بني البدلت املرتتبة عليها 

فعلت  وكما  بالقول  تقدم  ما  على  يرد  ل  وحيث   )...(

ولالأ�سف بع�ض املحاكم ولرمبا كما اأرادت اأو اأ�سارت هذه 

معايري  اإيجاد  يجب  اأنه  �سمناً  اأم حتى  �سراحة  الأكرثية 

متييز ما بني بدل مثل يتعلق بالزيادات املت�سلة بالبدلت 

احلايل  بالتعوي�ض  يت�سل  املثل  لبدل  حتديد  اأو  وزيادات 

بحيث يرتك الأمر فيما خ�ض الأوىل للجنة املخت�سة والثانية 

للمحكمة احلالية لأن التمييز هنا ل حمل له ذلك اأنه ف�ساًل 

عن كونه مي�ض مببداأ اإ�ستقرارية الأو�ساع احلقوقية عرب خلق 

بديل مثل دون وجه حق فاإنه ياأتي ليو�سع �سرح الن�سو�ض 

وبوقت حر�ض  لالإيجارات  الإ�ستثنائية  بالقوانني  املت�سلة 

على  املتتالية  الإجتهادات  فيها  واأجمعت  امل�سرتع  فيها 

وجوب عدم التو�سع ب�سرح وبتطبيق تلك القوانني )...( 

وليتيح بالتايل املجال لربوز اجتهادات متناق�سة )...( يف 

خمتلف املحاكم ل بل حتى �سمن املحكمة ذاتها".على 

�سعيد حمكمة اإ�ستئناف بريوت، من الالفت اأن القا�سية 

التي  اخلام�سة  الغرفة  على  رئي�سة  املنتدبة  خرياهلل  جمانة 

ترتاأ�سها القا�سية �سالم �سم�ض الدين �سّجلت اأي�ساً خمالفة 

يف قرارين لإجتهاد هذه الغرفة يف ق�سايا الإ�سرتداد، معتربة 

اأن "حتديد بدل الإيجار ل ميكن اأن يتم اإل بعد ا�ستكمال 

الإجراءات التي حّددها امل�سرتع يف هذه احلالة ومنها بطبيعة 

احلال ف�سل النزاع حول قيمة بدل املثل من قبل اللجان". 

اأما اجتهاد الغرفة احلادية ع�سرة التي يرتاأ�سها القا�سي اأمين 

ال�سادرة  فالأحكام  بو�سوح.  حتديده  ميكن  فال  عويدات 

عنها مل تتناول مو�سوع اإ�سرتداد املاأجور. اإل اأنه ميكن اأن 

 2017 متوز   13 �سادر يف  من حكم  املوقف  هذا  ن�ست�سّف 

جاء فيه، ومبعر�ض حتديد مهام اللجنة ذات الطابع الق�سائي، 

و�سنداً للمادة 7، اأن من �سمن هذه املهام "حتديد بدل املثل 

وتعوي�سات  الزيادات  حتديد  يف  اإليه  الإ�ستناد  يتم  الذي 

الإ�سرتداد وغريه". ويبقى انتظار اأحكام �سادرة عن هذه 

الغرفة يف ق�سايا الإ�سرتداد لتبيان اجتهادها بو�سوح حول 

حتديد نطاق اخت�سا�ض اللجنة.على �سعيد حمكمة التمييز، 

ُي�ست�سف من اإجتهاد هيئتها العامة اأنها تعترب اللجنة هي 

ال�ساحلة لتحديد بدل املثل يف جميع احلالت، من �سمنها 

ق�سايا الإ�سرتداد، وهذا ما نعود اإليه اأدناه.وتدر الإ�سارة اإىل 

ت�سديد الإجتهاد �سمن هذا التوّجه على الطابع احل�سري 

اخت�سا�سها  حدود  ر�سم  اأنه  مبعنى  اللجنة،  لإخت�سا�ض 

بو�سوح، م�سرياً اإىل اأن �سالحية احت�ساب الزيادات على 

بدلت الإيجار اأو تعوي�ض الإ�سرتداد، تعود للقا�سي املنفرد 

 – الإيجارات  ق�سايا  يف  ال�ساملة  ال�سالحية  �ساحب   –

فور حتديد بدل املثل ق�ساًء من قبل اللجنة، اأو ر�ساًء. كما 

املنفرد  للقا�سي  ميكن  "ل  اأنه  الأحكام  بع�ض  اأو�سحت 

واللجنة املذكورة اأعاله اأن يحيل كل منهما اإىل الآخر اإدارياً 

النزاع".

3. هل يمكن للمستأجر والمالك أن يتنازال عن 

صالحية اللجان؟

على �سعيد اآخر، اأثري �سوؤال عّما اإذا كان ميكن للفرقاء يف 

الدعاوى اأي امل�ستاأجر واملالك اأن يتفقا على تويّل الق�ساء 

ال�سالحية املناطة باللجان، اأم اأن هذه ال�سالحية تدخل 

�سمن اأحكام النتظام العام التي تبقى ملزمة للجميع. وقد 

اكت�سى هذا الت�ساوؤل اأهمية خا�سة يف ظل اإجتهاد لفت 

للهيئة العامة ملحكمة التمييز يف هذا اخل�سو�ض.

توجـــه أول: اعتبـــار اإلختصـــاص الحصري للجنة 

مرتبطـــاً باإلنتظـــام العام

يظهر من عّينة الأحكام قيد الدر�ض توجه اأول �سريح لدى 

2017/2؟ كيف طّبق القضاء قانون اإليجارات التعديلي رقم 
السكن في  والحق  الملكية  حق  بين  ن  التواز اختّل  املحاكم باعتبار اإخت�سا�ض اللجنة احل�سري مرتبطاً بالإنتظام هكذا 

العام. وهذا ما اآل اإليه بو�سوح اإجتهاد حمكمة الإ�ستئناف، 

الغرفة احلادية ع�سرة، برئا�سة القا�سي اأمين عويدات، حيث 

املذكورة  اللجان  اأن�ساأ  قد  "القانون  اأن  لها  حكم  يف  جاء 

اأعاله باعتبارها حماكم خا�سة يف طريقة ت�سكيلها ونطاق 

ومتعلقاً  اإلزامياً  يعترب  الإخت�سا�ض  هذا  فاإن  اإخت�سا�سها، 

بالنظام العام وبالإمكان اإثارته عفواً من قبل اللجنة اأو القا�سي 

املنفرد ومن بعدها حمكمة الإ�ستئناف والتمييز، كما باإمكان 

الفرقاء اإثارته يف جميع مراحل املحاكمة، )...(". يف الإتاه 

نف�سه ذهبت كل من القا�سيتني املنفردتني يف بريوت �سايل 

اخلوري و�سي�سيل �سرحال.

ــل  ــدل المثـ ــد بـ ــة تحديـ ــار آليـ ــاٍن: اعتبـ ــه ثـ توجـ

ــا ــازل عنهـ ــن التنـ ممكـ

اأما على املقلب الآخر، فنجد اجتهاداً لفتاً جداً ملحكمة 

التمييز يف هيئتها العامة، يف قرارين اأتيا لرّد طعنني مقّدمني 

يف اإطار م�سوؤولية الدولة عن اأعمال الق�ساة العدليني، ب�سبب 

ارتكاب اأخطاء ج�سيمة.

وكان الطعنان ات�سال بحكمني �سادرين عن الغرفة احلادية 

اأمين  القا�سي  )برئا�سة  ال�ستئناف  حمكمة  لدى  ع�سرة 

اأ�سباب  اأبرز  ومن  للماآجري.  ا�سرتداد  ق�سايا  يف  عويدات( 

قانون  يف  املقررة  الآلية  تطبيق  املحكمة  اإهمال  الطعن 

الإيجارات ال�سادر يف العام 2014 لتحديد بدل املثل. وقد 

قرارها 2017/39،  التمييز يف  العامة ملحكمة  الهيئة  راأت 

وبعد التذكري باأن القانون اجلديد ال�سادر يف 2017/2/28 

ا�ستعاد الآلية املن�سو�ض عنها يف قانون 2014، اأن "طريف 

الدعوى مل يبادرا اإىل تطبيق هذه الآلية عرب الإتفاق ر�ساًء 

على حتديده، كما اأن املوؤجر )...( مل يبادر اإىل تعيني خبريين 

لتحديد بدل املثل، اإمنا اأعطى للمحكمة احلق يف تقدير بدل 

املثل وفق القواعد العامة، ما ينطوي على تنازل �سمني عن 

الآلية املن�سو�ض عنها يف املادة 18، )...( وهي اآلية منوط 

اأمر تطبيقها بالفرقاء ولي�ض باملحكمة التي و�سعت القانون 

اأن  ويعني ذلك �سمنياً  بينهما".  املناق�سة  اجلديد مو�سع 

الهيئة العامة ملحكمة التمييز اعتربت اأنه يوؤول للجنة ذات 

الطابع الق�سائي حتديد بدل املثل، اإل اأنه يعود للفرقاء التنازل 

عن هذه ال�سالحية والآلية املرافقة لها. ويكون بذلك قرارا 

الهيئة العامة قد حجبا طابع الإنتظام العام وبالتايل الطابع 

الإلزامي عن اآلية حتديد بدل املثل يف القانون – و�سمنها 

الإخت�سا�ض احل�سري للجنة التي يلجاأ اإليها اأحد الفرقاء 

قد  عما  خطرية  موؤ�سرات  القرارات  هذه  ويف  لتحديده. 

يوؤول اإليه اإجتهاد حمكمة التمييز يف تف�سري ال�سالحيات 

والآليات التي ير�سيها القانون، يف اتاه ي�سهم يف تزئتها.

اإلشكالية الثانية: إمكانية 
تطبيق القانون التعديلي في 

ظل عدم دخول الصندوق حيز 
التنفيذ 

�ض مل�ساعدة امل�ستاأجرين حّيز  مل يدخل ال�سندوق املخ�سّ

التنفيذ حتى اليوم، ب�سبب عدم تاأمني املوارد له. واإن كان 

قانون الإيجارات اجلديد يف �سيغتي 2014 و2017 قد حرم 

امل�ستاأجرين غري اللبنانيني من الإ�ستفادة من تقدمياته، اإل 

اأن وزارة املالية كانت قد قّدرت ن�سبة امل�ستاأجرين القدامى 

املعنيني باأحكام ال�سندوق بـ85%.

ب�سكل  تن�ّض  التي   58 املادة  التعديلي  القانون  وت�سّمن 

�سريح على تعليق "تطبيق اأحكام مواد هذا القانون املت�سلة 

باحل�ساب امل�ساعدات والتقدميات، كما املراجعات الق�سائية 

يف الأ�سا�ض اأو التنفيذ اأو الأحكام التي �سبق واأن �سدرت 

والتي توؤدي اإىل حتديد بدل اإيجار اأو اإخالء امل�ستاأجر املعني 

بتقدميات ال�سندوق املذكور اإىل حني دخوله حيز التنفيذ". 

فمـــا هـــو مفعـــول طلـــب اإلســـتفادة مـــن الصندوق 

علـــى الدعـــوى؟ وما مـــدى صحة اإلنـــذارات بدفع 

الزيـــادات على بـــدالت اإليجار؟

الإيجار  بدلت  على  الزيادات  دفع  طلب  دعاوى  يف 

د تقدمي 
ّ
والإ�سقاط من حق التمديد، اعترب الإجتهاد اأن جمر

النظر  بتعليق  اإىل  ال�سندوق يف�سي  اإىل  امل�ساعدة  طلبات 

بالدعوى. وذهبت القا�سية املنفردة يف بريوت لرا كوزاك يف 

د اإدلء املدعى عليه بالإ�ستفادة 
ّ
هذا الإتاه معتربة اأن "جمر

بتقدميات  معنياً  يكفي لإعتباره  امل�ساعدات  من �سندوق 

ال�سندوق، ويعود بالتايل الإخت�سا�ض للجنة باإ�سدار القرار 

باملوافقة على امل�ساهمة اأو بعدمها، ول اأهمية قانونية لطلب 

الت�سجيل لعدم دخول ال�سندوق حيز التنفيذ وعدم متويله 

لغاية تاريخه". كما اعتربت القا�سية املنفردة يف بعبدا اآمال 

الزيادات  تطبيق  حال  يف  ال�سندوق  "م�ساهمة  اأن  عيد، 

هي م�ساهمة رئي�سية". اأما يف دعاوى الإ�سرتداد، فلم تّتفق 

املحاكم على مفعول تقدمي طلبات امل�ساعدة اإىل ال�سندوق.

توجـــه أول: رفـــض تعليـــق دعـــاوى االســـترداد 

للمعنييـــن بتقديمـــات الصنـــدوق

اعترب جزء من الإجتهاد اأن التذّرع باأحكام ال�سندوق يف 

حالت الإ�سرتداد ل يوؤدي اإىل ا�ستئخار البت بالدعوى. 

ويعمد هذا الإجتهاد عملياً اإىل تزئة املادة 58 من القانون.

وقد اأ�سند اأ�سحاب هذا الراأي هذه النتيجة على ن�ض املادة 

من  الهدف  اأن  اعتربت  والتي  القانون،  من   2 الفقرة   3

ال�سندوق امل�ساهمة يف دفع الزيادات على بدلت الإيجار.

وهذا هو الإتاه الذي �سلكته حمكمة ا�ستئناف بريوت – 

الغرفة اخلام�سة التي تراأ�سها �سم�ض الدين. 

غري اأن هذا املنطق ي�سطدم باإ�سكالية كون املادة 22 املقطع 3 

تعطي امل�ستاأجر يف اأي من حالتي ا�سرتداد املاأجور )لل�سرورة 

العائلية اأم للبناء(، والذي تتوّفر فيه ال�سروط، احلق باأن يتقدم 

من اللجنة بطلب احل�سول على م�ساهمة مالية.

توجـــه ثـــاٍن: إمكانيـــة اإلســـتفادة مـــن الصنـــدوق 

ـــائه ـــن إنش ـــى حي ـــوى إل ـــتئخار الدع ـــي باس تقض

اأنه  الإ�سرتداد،  الإجتهاد ويف دعاوى  اآخر من  اعترب جزء 

يقت�سي وقف املحاكمة حلني دخول ال�سندوق حيز التنفيذ، 

نظراً لإمكانية ا�ستفادة امل�ستاأجر من تقدمياته. يف هذا الإتاه 

ذهبت القا�سية املنفردة يف بريوت رين اأبي خليل م�ستندة 

اإىل ن�ض املواد 58 و8.

وعلى �سعيد حمكمة الإ�ستئناف اعتربت الرئي�سة املنتدبة 

تراأ�ستها  التي  الغرفة  لقرار  خمالفتها  يف  اهلل  خري  جمانة 

بالإنابة اأنه "يقت�سي ال�ستئخار اإىل حني اإن�ساء ال�سندوق 

لأن اإن�ساءه له تاأثري على التعوي�ض الذي يخ�س�ض للم�ستاأجر 

التي تتوفر فيه ال�سروط". وا�ستندت حتديداً اإىل املادة 22 

مقطع 3 من القانون.

تطبيق  الثالثة:  اإلشكالية 
الزمان حيث  من  يع  التشر

نظراً اإىل تاريخ ومو�سوع الدرا�سة احلالية فاإن العيّنة مو�سوع 

الدرا�سة، تناولت يف غالبيتها ال�ساحقة اأحكاماً يف ق�سايا 

اإيجارات قّدمت قبل �سدور القانون التعديلي، و�سدرت 

الأحكام فيها بعده. وبطبيعة احلال �سّكلت م�ساألة القانون 

مو�سوع  الأحكام  عّينة  يف  د�سمًة  مادة  تطبيقه  الواجب 

الدر�ض. 

دعاوى  يف  التطبيق  الواجب  القانون  اإ�سكالية  وترتبط 

ال�سرتداد بن�سو�ض املواد 55 )3( و22 عطفاً على 32)د( 

من القانون التعديلي. 

القانون  تعديل  مع  تعقيداً  الإ�سكالية  هذه  ازدادت  كما 

2017/2 بع�ض مواد قانون 2014 دون �سواها واإعادة ن�سر 

التي  59 منه  املادة  برّمته، يف ظل ن�ض  الإيجارات  قانون 

تلغي جميع الأحكام املخالفة اأو غري املتفقة وم�سمونه.

ويطرح ذلك عملياً اإ�سكالية القانون الواجب التطبيق على 

والإ�سقاط  الإيجار  بزيادات على بدلت  املطالبة  دعاوى 

تعار�ض  59 ووجود  املادة  ن�ض  التمديد يف ظل  من حق 

بني �سيغتي 2014 و2017 ل �سيما جلهة اللجنة �ساحبة 

الزيادات  وتطبيق  املثل  بدل  احت�ساب  يف  الإخت�سا�ض 

والبت بطلبات امل�ساعدة من ال�سندوق. 

اعتماده  الواجب  التاريخ  وهي  اأخرى  م�ساألة  يطرح  كما 

لبدء �سريان التمديد القانوين، يف ظل اإعادة ن�سر املادة 15 

)...( من  �سنوات  ت�سع  لغاية  "متدد  اأنه  تن�ض على  التي 

ال�سكنية"،  اإيجار الأماكن  القانون، عقود  نفاذ هذا  تاريخ 

الإيجارات  هذه  بتمديد  يقت�سي  عليها  تعديل  واإدخال 

بداأ  فهل  ال�سندوق.  تقدميات  من  للم�ستفيدين  �سنة   12

)تاريخ   2014/12/28 القانوين يف  التمديد  مهلة  �سريان 

نفاذ قانون 2014( اأم يف 2017/2/28 )تاريخ نفاذ قانون 

بدء  يرتبط  اإذ  اآخر،  عملي  بعد  امل�ساألة  ولهذه  2017(؟ 

يف  امل�ستحق  التعوي�ض  تناق�ض  ببدء  املهلة،  هذه  �سريان 

دعاوى الإ�سرتداد.

�سريان  بدء  م�ساألة  عند  ح�سراً  �سنتوّقف  املقال،  هذا  يف 

التمديد القانوين، ملا لها من اآثار عملية مهمة، تف�سي يف 

نهايتها اإىل حترير الإيجارات.

كان  فاإن  ااخل�سو�ض.  هذا  يف  غام�ساً  الإجتهاد  ويبقى 

ي�ست�سف من بع�ض الأحكام اعتماد تاريخ نفاذ قانون 2014 

حمكمة  اإل  تعِط  مل  القانوين،  للتمديد  انطالق  كنقطة 

القا�سية  برئا�سة  ال�ساد�سة  الغرفة  لبنان  جبل  اإ�ستئناف 

رميا �سبارو اإجابة �سريحة عن هذه امل�ساألة. فقد ا�ستندت 

هذه املحكمة اإىل ن�ض املادة 15، معتربة اأن "العربة لبدء 

احت�ساب الفرتة التمديدة هي لتاريخ نفاذ القانون 2017/2 

ول يعتد بالفرتة املنق�سية ما بني تاريخ نفاذ القانون 2014 

وتاريخ نفاذ القانون التعديلي واعتبار الدعوى املقدمة يف 

ظل �سريان القوانني ال�سابقة مبثابة الدعوى املقدمة يف ال�سنة 

التمديدية الأوىل".

خالصات 
يف�سي التمحي�ض يف الإجتهاد اإىل ا�ستنتاج الأمور الآتية:

من جهة اأوىل، يبقى قانون الإيجارات اجلديد رغم ال�سيغة 

التعديلية للعام 2017 معطاًل لدى عدد كبري من املحاكم 

ع التام يف املهّمة 
ّ
يف بريوت وجبل لبنان، مما يبنّي ف�سل امل�سر

التي ر�سمها لنف�سه عرب اإ�ست�سدار قانون 2017 الذي اأراد 

منه منح اأر�سية ثابتة للمحاكم ومعها املالكني وامل�ستاأجرين 

الإ�سكاليات  وتخطي  اجلديد  الإيجارات  قانون  لتطبيق 

مع  يتغرّي  لن  الأمر  اأن  ويبدو  ن�سو�سه.  يف  والغمو�ض 

ت�سكيل اللجان ذات الطابع الق�سائي يف اأيار املا�سي، اإذ 

تبقى اإ�سكالية عدم دخول ال�سندوق حيز التنفيذ قائمة. 

اللجان على  فيها  التي تبت  امل�ساعدة  فما م�سري طلبات 

اعتبارها م�ستحقة، فيما اأن املوارد املالية ما تزال غري متوّفرة؟ 

وما تاأثري ذلك على الدعاوى العالقة اأمام الق�ساء؟ 

من جهة ثانية، اإن تطبيق قانون الإيجارات اجلديد من قبل 

ق�سم من الإجتهاد ياأتي من خالل الت�سحية بالآليات التي 

اأر�ساها القانون يف �سبيل حماية احلق يف ال�سكن. وهذا ما 

نتبّينه من اأمرين: 

ال�سارية  القانون  من  الوحيدة  الأجزاء  اأن  الأّول،  الأمر 

– هي  املحاكم  يتّم تطبيقها من بع�ض  والتي   – املفعول 

القانوين  التمديد  مهلة  و�سريان  املاآجري،  ا�سرتداد  اآلية 

)بغ�ض النظر عن انطالقها يف 2014 اأو 2017( التي توؤدي 

اأن  اآخر، يّت�سح  اإىل اعتبار الإيجار حراً. مبعنى  يف نهايتها 

قانون الإيجارات قابل للتطبيق – بالن�سبة لبع�ض املحاكم 

ولي�ض  ح�سراً،  الإيجار  حالة  اإنهاء  اإىل  يوؤدي  ما  يف   –

تنظيمها وهي قائمة. وي�ست�سّف من ذلك اأن النّية املبّيتة 

رت القانون اجلديد ومعه حترير الإيجارات 
ّ
لل�سلطة التي مر

مقابل وعد مب�ساعدة امل�ستاأجرين القدامى هي الرهان على 

الوقت لت�سفية حقوق هوؤلء من دون حتريك اأي �ساكن. 

فال�سقف الزمني الأق�سى املو�سوع للتمديد القانوين قد 

يحث الكثريين منهم )وتبلغ ن�سبة املعنيني منهم باأحكام 

ال�سندوق 85 % كما اأ�سلفنا( على القبول باأي خمرج ولو 

وجدوا اأنف�سهم يف اأو�ساع اأكرث ه�سا�سة، طاملا اأن اإخراجهم 

من املاآجري اآٍت ل حمالة. فكاأمنا الهدف من القانون لي�ض 

حّل م�ساألة امل�ستاأجرين اإمنا تذويبها من خالل دفع اأكرب قدر 

ممكن من امل�ستاأجرين القدامى اإىل التخلي عن ماآجريهم 

ب�سروط معينة، على اأمل اأن تد نف�سها بعد �سنوات عدة 

اأمام عدد حمدود من امل�ستاأجرين القدامى ت�سهل ت�سفية 

حقوقهم بتكلفة مالية حمدودة.

ال�سابقة الذكر من  اإن تطبيق هذه الأجزاء  الثاين،  الأمر 

القانون من قبل ق�سم من املحاكم، كان ممكناً من خالل 

تزئة اآليات القانون، على نحو �سمح لها بتجاوز اإ�سكالية 

عدم ت�سكيل اللجان املكلفة احت�ساب بدل املثل يف حال 

بغية  نف�سه  الإجتهادي  التوّجه  عمد  كما  ب�ساأنه.  املنازعة 

تزئة  اإىل  امل�ساعدات،  �سندوق  تفعيل  عدم  فوق  القفز 

مفعول املادة 58 وح�سر تعليقها للدعاوى يف حالة التذرع 

باأحكام ال�سندوق عند املطالبة بالزيادات على البدلت. 

ممكناً  اجلديد  الإيجارات  قانون  تطبيق  يظهر  اآخر،  مبعنى 

فقط من خالل تزئة اأحكامه والآليات التي يوؤ�س�ض لها 

)�سالحيات اللجان ذات الطابع الق�سائي واإمكانية طلب 

كونه  التوّجه  هذا  ويتخطى  ال�سندوق(.  من  امل�ساعدة 

وجهة نظر تقنية حم�ض لي�سّكل خمالفة لقرارات املجل�ض 

الد�ستوري ب�ساأن د�ستورية قانون الإيجارات اجلديد. فكان 

املجل�ض الد�ستوري قد خل�ض اإىل اعتباره د�ستورياً بعدما 

راأى اأنه "يت�سمن عنا�سر متكاملة من خالل اإر�سائه قواعد 

حقوقية، واآليات تطبيق متعددة ومتدرجة زمنياً �سعياً ملعاجلة 

م�ساألة لي�ست حم�ض قانونية باملعنى احل�سري، بل اقت�سادية 

بني  للتوفيق  �سعياً  وبالتايل  زمنياً،  ومرتاكمة  واجتماعية 

حقوق مت�ساربة". كما كان القرار قد اأّكد على اأن "القانون 

املطعون فيه ُو�سع بهدف حتقيق عدالة متوازنة"، واأّدى "اإىل 

معاجلة متوازنة بني م�سالح متناق�سة و�سلبيات مرتاكمة" 

واأن اأحد العنا�سر الأربعة ال�سرورية التي يخ�سع لها.

أي سياسات إسكانية في لبنان؟  أي سياسات إسكانية في لبنان؟ 

تدون املقالة بن�سختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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 )1945  –  1939( الثانية  العاملية  احلرب  لبنان خالل  عانى 

امل�ساركة  البالد  جميع  �ساأن  �ساأنه  حادة  اقت�سادية  اأزمة  من 

اإىل غالء يف  اأدت  لها. وقد  �ساحة  التي �سكلت  اأو  يف احلرب 

املتو�سطة  الطبقات  مداخيل  على  كبري  ب�سكل  اأثر  املعي�سة 

والفقرية وقدرتها على تلبية حاجاتها الأ�سا�سية ومنها ال�سكن. 

وبح�سب احلقوقية ندى ن�سار، انعك�ست الأزمة ب�سكل خا�ض 

وامل�سـتاأجرين:  املالكني  بني  والعالقة  الإيجارات  و�سع  على 

فعقود الإيجار كانت تخ�سع اآنذاك، مبا يت�سل مبدتها وبدلتها، 

ملبداأ حرية التعاقد من دون اأي �سوابط، وتالياً ل�سروط العر�ض 

عدد  اإنخفا�ض  مع  تدريجياً  الأزمة  ا�ستفحلت  وقد  والطلب. 

للمالكني  �سمح  مما  احلرب،  بفعل  لالإيجار  املعرو�سة  امل�ساكن 

الإيجارات  اأزمة  اأ�سحت  وعليه،  اليجارات.  ببدل  بالتالعب 

اإحدى اأكرب الأزمات التي واجهها لبنان خالل احلرب. وتبعاً 

ولإيجاد  الأ�سعار  لحتكار  حد  لو�سع  ع 
ّ
امل�سر تدّخل  لذلك، 

خلفية  على  ال�سارع  يف  رميه  ومتنع  امل�ستاأجر  تن�سف  �سيغة 

عينه  الوقت  يف  احلفاظ  مع  مرتفع  اإيجار  بدل  دفع  عن  عجزه 

اآخذاً يف عني العتبار الو�سع القت�سادي  على حقوق املالك 

 .
1
احلرج

"جاءت األسباب 
الموجبة للقانون 

مطابقة لتوّجه 
الحكومة حينها وهو 

إيجاد حّل ينصف 
المستتأجر في ظل 
األزمة االقتصادية 

ويمنع المالك من 
االحتكار والتالعب 

باألسعار بسبب قلة 
عدد المساكن وازدياد 

الطلب عليها"

املفّو�ض  عن  ال�سادرة  القرارات  اإىل  البحث  هذا  يف  نعود 

نتناول  ثم  و1943.   1940 عامي  بني  الفرن�سي  ال�سامي 

قانون  اإقرار  رافق  الذي  والجتماعي  ال�سيا�سي  ال�سياق 

ريا�ض  حكومة  عن   1944 عام  ال�سادر  الأول  اليجارات 

 .1943 عام  فرن�سا  عن  ا�ستقالله  لبنان  نيل  بعد  ال�سلح 

ونحاول من خالل هذا البحث الإ�ساءة على الدور الذي لعبه 

ع، ع�سية ال�ستقالل وغداته، للحد من اأزمة ال�سكن من 
ّ
امل�سر

يف  اآخذين  املالكني  حقوق  وتاأمني  امل�ستاأجرين  حماية  خالل 

الأزمة  ب�سبب  الأ�سعار  وارتفاع  املعي�سة  غالء  العتبار  عني 

القت�سادية.

اأنه  فعدا عن  اأهمية م�ساعفة:  الفرتة  البحث يف هذه  ويرتدي 

ال�ستقالل،  بعد  ما  لبنان  تاأ�سي�ض  من  هامة  فرتة  على  ي�سيء 

بالإيجارات  اليوم  ن�سميه  ما  من�ساأ  بو�سوح  لنا  ي�سرح  فاإنه 

باتت  والتي  القانون،  بقوة  متدد  التي  الإيجارات  اأي  القدمية، 

ون�سارع  احلرة.  اأو  اجلديدة  الإيجارات  عن  تتميز   1992 منذ 

الأربعينيات  يف  القانوين  للتمديد  الدوافع  باأن  القول  اإىل 

القانوين  التمديد  عن  اأبعادها  ويف  جوهرها  يف  اختلفت 

الثمانيّنات.  اللبنانية يف  اللرية  انهيار  بعد  ما  فرتة  احلا�سل يف 

الأ�سا�سي يكمن يف  الدافع  اأن  وا�سحاً  بدا  الأربعينّيات،  ففي 

منع املالكني من ا�ستغالل ندرة امل�ساكن لرفع بدلت الإيجار 

على نحو غري عادل. اأما يف الثمانينّيات وما بعد، اأ�سبح الدافع 

حتميل  القدمية،  الإيجارات  بدلت  قيمة  انهيار  مع  الأ�سا�سي 

الدولة  تقاع�ض  ظل  يف  امل�ستاأجرين  اإ�سكان  م�سوؤولية  املالك 

ال�سكن  حق  �سمان  على  قادرة  اإ�سكانية  �سيا�سة  و�سع  عن 

الدولة عملت  اأن  بدا وا�سحاً  ببدلت معقولة. وعليه،  لهوؤلء 

تع�ّسف  �سد  امل�ستاأجرين  مظلومية  من  للحّد  الأربعينيات  يف 

�سد  التع�ّسف  اإىل  الثمانينيات  يف  انتهت  فيما  املالكني، 

املالكني من خالل حتميلهم م�سوؤولية ال�سكن ببدلت متدنّية 

الدولة  اأعلنت  بعدما   2014 يف  الو�سع  تغري  وبالطبع،  جداً. 

الإيجارات  لتحرير  متهيداً  الإيجار  اأعباء  من  جزء  حتّمل  نيتها 

امل�سمار  تقاع�سها عن تطبيق موجباتها يف هذا  اأن  اإل  القدمية، 

حت�سني  دون  من  امل�ستاأجرين  اأو�ساع  ه�سا�سة  تعزيز  اإىل  اأدى 

اأخرى تخرج عن حدود  م�ساألة  تلك  اأن  اإل  املالكني.  اأو�ساع 

هذا املقال. 

 – 1940( اإليجارات مع بدء الحرب 
)1943

�سهدت تلك الفرتة تدخاًل متكرراً من قبل ال�سلطات الفرن�سية 

اإ�سدار  امل�ستاأجر واملالك وذلك من خالل  العالقة بني  ل�سبط 

للو�سع القت�سادي، خا�سة  تبعاً  قرارات حتدد قيمة الإيجارات 

بعدما �سعى بع�ض املالكني اإىل التالعب بقيمة الإيجارات بعدما 

ارتفع الطلب على امل�ساكن. 

اجلرنال  ال�سامي  املفّو�ض  اأ�سدر   ،1940 الأول  كانون   28 يف 

على  مدد  ل.ر.   368 الرقم  يحمل  قراراً  دينتز  فريناند  هرني 

اأ�سا�سه الإيجارات على اأنواعها حتى نهاية عام 1941. واأعطى 

الأخري  هذا  ا�ستعمل  اإذا  امل�ستاأجر  طرد  احلّق يف  املالك  القرار 

ون�ست   ."2
اأجلها من  ا�ستاأجره  التي  الوجوه  غري  يف  "العقار 

ي�سغل  مل  اإذا  املالك  "تغرمي  على  القرار  من  ال�ساد�سة  املادة 

املاأجور بعد اإخالئه خالل 3 اأ�سهر على الأقل و3 �سنوات على 

3". ون�ست املادتان ال�سابعة والثامنة 
الأكرث من خروج امل�ستاأجر

على اأن "اليجارات اجلديدة التي عقدت قبل ن�سر هذا القرار 

يتعدى  ل  اأن  على  الطرفني  اتفاق  ح�سب  فيها  البدل  يكون 

 ."19404
البدل الذي رفع يف اأول �سباط 

ال�سامي  1941، حدد املفو�ض  4 �سباط  ثان �سادر يف  ويف قرار 

البلديات  وطالب  اأ�سهر.   3 اأق�ساها  ملدة  الإيجار  على  ال�سلفة 

نطاقها  �سمن  لل�سكن  ال�ساحلة  اخلالية  املباين  عن  بالإعالن 

 .
5
خالل مدة 8 اأيام مع الإعالن عن قيمة اآخر اإيجار على املنزل

كانت  والتي  ال�سامية  املفو�سية  ال�سادرة عن  القرارات  وتوالت 

اليجارات.  ببدل  التالعب  من  امل�ستاأجر  حماية  اإىل  تهدف 

فاأ�سدر املفو�ض ال�سامي مع تفاقم الأزمة القت�سادية، يف 16 اأيار 

1941 القرار رقم 110 الذي منع �ساحب امللك من زيادة الإيجار 

حتت طائلة تغرميه ما يعادل على الأقل "قيمة املبالغ التي طلبها 

اأو قب�سها املوؤجر عالوة على ما ين�ض عليه القانون ودون اأن يزيد 

6". كما اأجرب املالك على اإعادة املبالغ التي 
هذا املبلغ 3 اأ�سعاف

قب�سها عن غري حق. 

ل المشّرع لوضع 
ّ

»تدخ
حد الحتكار األسعار 

وإليجاد صيغة تنصف 
المستتأجر وتمنع 

رميه في الشارع على 
خلفية عجزه عن دفع 

بدل إيجار مرتفع مع 
الحفاظ في الوقت 

عينه على حقوق 
المالك«

ومع اقرتاب نهاية العام ومعها مدة التمديد لالإيجارات املعمول 

عمد  حني  يف  به  املعمول  القرار  بتعديل  املالكون  طالب  بها، 

بع�سهم اإىل زيادة الإيجار خالفاً للقانون. وعلى اإثره، وقع رئي�ض 

مر�سوماً   1942 الثاين  كانون   2 يف  نقا�ض  األفرد  اجلمهورية 

ا�سرتاعياً يق�سي بزيادة الإيجارات املعقودة قبل 1 كانون الأول 

 .20%7
و  10 بني  التاريخ  هذا  بعد  جددت  التي  اأو   1939

وفور �سدور اخلرب، وجه وفد من امل�ستاأجرين عري�سة اإىل رئي�ض 

م�سلحة  "راعى  ال�سادر  املر�سوم  اأن  فيها  اعتربوا  اجلمهورية 

وطالبوا   "8
امل�ستاأجرين من  ال�ساحقة  الأكرثية  وظلم  املالكني 

بعدم تطبيق اأي زيادة على "اإيجارات الفقراء".

تكن  مل  التي  املنازل  على  الطلب  زاد  الفرتة،  هذه  وخالل 

امل�ستاأجر  لطرد  ي�سعى  املالك  فراح  الأعداد.  هذه  لت�ستوعب 

. وعلى الفور، كلفت احلكومة 
9
لإعادة تاأجري ملكه ب�سعر مرتفع

طلبات  يلبي  قانون  م�سروع  و�سع  واخلارجية  العدل  وزيري 

وحاجات امل�ستاأجرين واملالكني، ل�سيما اأن هوؤلء كانوا ي�سكون 

بقاء مواردهم ودخل اأمالكهم على ما كانت عليه يف ال�سنوات 

. ومرة اأخرى، 
10

اخلم�ض ال�سابقة على الرغم من ارتفاع الأ�سعار

الأول  كانون   31 حتى  اليجارات  متديد  اإىل  احلكومة  جلاأت 

كانون   14 يف  ال�سادر  للمر�سوم  الرابعة  املادة  يف  وجاء   .1943

العقود اجلارية قبل  الإيجار املحدد يف  "بدل  اأن   1942 الأول 

التاريخ  ذلك  بعد  مددت  اأو  والتي جددت   1939 اأيلول  اأول 

ميكن زيادته اعتباراً من اأول كانون الثاين 1943 على الأ�سا�ض 

يعود  الإيجار  بدلت  من  �سابق  دفع  كل  من  بالرغم  التايل، 

زيدت  وعليه،   ."111943 الثاين  كانون  اأول  لتاريخ  �سابقة  ملدة 

اإيجارات ال�سكن بني 20 و40%. 

فرن�سا،  عن  ا�ستقالله  لبنان  نيل  وبعد   ،1943 عام  انتهاء  ومع 

بداأ النقا�ض جمدداً حول م�سري الإيجارات. فانق�سمت احلكومة 

بني موؤيدين لتمديد املر�سوم �سنة جديدة وبني موؤيدين للتعديل 

طرح  وبالتايل   .
12

لرية  400 تتجاوز  التي  الأجور  ن�سب  على 

م�سروع قانون جديد لالإيجارات.

التمديد  نظام  تطبيق  بدء  �سهدنا  الفرتة،  هذه  خالل  وعليه، 

بعقود  بعد  فيما  �ستعرف  التي  الإيجارات  لعقود  القانوين 

الإيجارات القدمية. وفيما اأبدت احلكومة �سرامة يف هذا ال�سدد 

هوؤلء حاول  من  عدداً  اأن  البنّي  من  فاإنه  املالكني،  مواجهة  يف 

التحايل على القانون للتفلت من اأحكامه. 

بين   :1944 عام  اإليجارات  قانون 
النواب ونقاشات  الشارع  ضغط 

وزارة  با�سرت  ا�ستقالله،  لبنان  نيل  بعد  اأي   ،1944 العام  يف 

عن  ممثلني  مع  جديد  اإيجارات  قانون  م�سروع  درا�سة  العدل 

بني  التوفيق  الوزارة  وحاولت  والق�ساة.  وامل�ستاأجرين  املالكني 

النهائية  ال�سيغة  املتنازعني وتوحيد مطالبهم قبل طرح  الطرفني 

للم�سروع.

انتف�ض امل�ستاأجرون على امل�سروع املطروح و�سكلوا جلنة للدفاع 

عن حقوقهم. وعلى اإثر اجتماعات مكثفة، اأ�سدرت اللجنة بياناً 

وجهته اإىل رئي�ض احلكومة ريا�ض ال�سلح ووزير العدل اأيوب تابت 

"لأنها  اليجارات  يف  زيادة  لكل  معار�ستها  على  فيه  �سددت 

13". كما 
زيدت كفاية ومل يطراأ اأي تبدل على احلالة القت�سادية

اأن ي�سرتد املوؤجرون اأمالكهم "ما دام امل�ستاأجر  رف�ست اللجنة 

بالإ�سافة   "14
املرتتب عليه طوال مدة احلرب البدل  بدفع  يقوم 

ببدلت  لال�ستئجار  ا�سطروا  "الذين  امل�ستاأجرين  منح  اإىل 

15". وطالبت اللجنة 
فاح�سة حق طلب التخمني واإعادة النظر بها

حقوقهم.  عن  للدفاع  بينهم  فيما  الت�سامن  امل�ستاأجرين  جميع 

ورفعت اللجنة لحقاً عري�سة اإىل رئي�ض اجلمهورية ب�سارة اخلوري 

"وّكلوه" )مبعنى: متّنوا عليه( من خاللها الدفاع عن م�ساحلهم. 

املحاكم.  عمل  عرقلة  اإىل  الطرفني  بني  اخلالفات  واأدت 

ال�سلحية والبدائية  "املحاكم  اأن  اإىل  "النهار"  فاأ�سارت جريدة 

مالكني  من  الآن  حتى  اإليها  وردت  التي  الق�سايا  بني  حائرة 

16"، واأن الق�ساة قرروا تاأجيل البت يف الدعاوى اإىل 
وم�ستاأجرين

حني �سدور القانون اجلديد. 

انتهت احلكومة من در�ض م�سروع القانون يف اأواخر كانون الثاين 

على  اجلمهورية  رئي�ض  وقع  الثاين،  كانون   23 ويف   .1944

لدر�سه.  النيابي  املجل�ض  على  واأحيل  اجلديد  القانون  م�سروع 

وكما كان متوقعاً، مل ير�ِض م�سروع القانون مطالب امل�ستاأجرين 

الذين اعتربوا اأنه كان على املعنيني تقدمي قانون ي�سكل "ت�سوية 

ل  بحيث  الدفع  على  امل�ستاأجر  ومقدور  املالك  حق  بني  توّفق 

17". لكنهم راأوا اأن امل�سروع وبعك�ض 
يظلم الأول ول يرهق الثاين

متر  التي  الأزمة  ال�سغري عبء  املالك  اإىل حتميل  �سيوؤدي  ذلك 

الأكرثية  ي�سكلون  الذين  ال�سغار  التجار  اأي�ساً  ومعه  البالد  بها 

ال�ساحقة. كما راأوا اأن القانون �سي�ساهم يف "اإثراء املالك الكبري 

وامل�ستخدم".  والعامل  املوظف  �ستار  حتت  امل�ستاأجرين  وبع�ض 

لبنان:  في  االيجارات  تمديد  قوانين  أول 
المساكن ندرة  استغالل  من  المالكين  لمنع  آلية 

نوافذ من الماضي نوافذ من الماضي

العودة  "النهار"  يف  مقال  يف  ربيز  حبيب  املحامي  اقرتح  وقد 

اإىل جلان التحكيم التي كان معموًل بها للموازنة بني الفريقني 

وذلك  الأزمة  عبء  احتمال  على  منهما  املي�سور  فـ"يكلف 

التحكيمية  اللجان  وتطبقه  يقرره  اأعلى  وحد  اأدنى  حد  �سمن 

وفقاً لظروف كل دعوى". وطالب بتطبيق الزيادة على اأ�سا�ض 

ع الأجور ال�ستثنائية. 
ّ
القرار ال�سادر عام 1939 الذي �سر

اأعطى للم�ستاأجر حقوقاً  اأن امل�سروع  يف املقابل، اعترب املالكون 

"اأ�سبح هو معها �ساحب امللك مع اأنه مل يعمره ومل يرهنه ول 

بالتاأجري بدون موافقة  له  ال�سماح  اأن  الر�سوم". كما  يدفع عنه 

املالك يعطيه مورداً اإ�سافياً على واردات املالك. وت�ساءل كاتب 

وّجه ر�سالة اإىل "النهار" عن حرمان املالك حق الزيادة "بينما 

 يف اأن يبيع ب�ساعته باأي �سعر ي�ساء، مع العلم اأن اأكرث 
ّ
التاجر حر

نفقاتهم  لتغطية  اأمالكهم  من  اإل  اإيراد  اأي  لهم  لي�ض  املالكني 

18". واأ�سار اإىل اأن "دوائر ال�سجل 
و�سيانة الأبنية التي ميلكونها

األف مالك.   70 بناية ميلكها  األف   22 اأن هناك  تبنّي  العقاري 

املالكني  كبار  معدل  فيكون   ،88% املالكني  �سغار  ومتو�سط 

 ."19
%12، بينهم اأوقاف خمتلف الطوائف

»الدولة عملت في 
األربعينيات للحّد 

من مظلومية 
المستتأجرين ضد 

تعّسف المالكين، 
فيما انتهت في 

الثمانينيات إلى 
التعّسف ضد المالكين 

من خالل تحميلهم 
مسؤولية السكن 

ببدالت متدنّية جدًا«

كت جلان املالكني وامل�ستاأجرين نحو املجل�ض 
ّ
يف موازاة ذلك، حتر

فيها  "طلبوا  للمجل�ض  عري�سة  الأول  الطرف  فقدم  النيابي. 

زيادة اليجارات وفق امل�سروع ال�سوري بعد اأن كاد الت�سريع يف 

20ً". فيما اأ�سر امل�ستاأجرون على اإعادة 
البلدين اأن يكون واحدا

اإحالته اإىل جمل�ض النواب.  امل�سروع اإىل احلكومة لتعديله قبل 

ت ب�سيطة 
ّ
من جهته، اعترب رئي�ض احلكومة اأن الزيادات التي اأقر

وقد راعت احلكومة من خاللها اأو�ساع املوظفني وامل�ستخدمني 

والعمال، اأي الطبقتني املتو�سطة والدنيا. 

والعدلية"  الإدارة  "جلنة  عاودت  ال�سارع،  �سغط  وحتت 

كلتا  من  املقدمة  والقرتاحات  العرائ�ض  لدر�ض  اجتماعاتها 

اأن  ميكن  الذي  احلكم  الدولة  يف  وجدتا  اللتني  اللجنتني 

الإيجارات  قانون  متديد  النواب  من  عدد  فاقرتح  ين�سفهما. 

اأنه  اآخرون  نواب  راأى  فيما  احلرب  انتهاء  اإىل حني  به  املعمول 

يجب اإقرار امل�سروع اجلديد بعد اإدخال بع�ض التعديالت عليه، 

لأي  اأ�سا�ساً   1939 مر�سوم  اتخاذ  ثالث  فريق  طالب  حني  يف 

نعيم  وديع  النائب  اللجنة  كلفت  اإثره،  وعلى   .
21

يطرح تعديل 

هذا  قدم  القرتاحات.  هذه  در�ض  عقل  جورج  اللجنة  ومقرر 

امل�ستاأجرين  مطالب  فاأّيد   1944 �سباط   3 يف  تقريره  الأخري 

بالإبقاء على ر�سوم الإيجارات كما هي اإىل حني اإنتهاء احلرب 

اأو متديدها �سنة على الأقل. يف حني قدم نعيم م�سروعاً جديداً 

على  الزيادات  "تري  احلكومة:  م�سروع  تعديل  فيه  اقرتح 

يف  جاء  كما   1941 اأ�سا�ض  على  )ل   1939 اإيجارات  اأ�سا�ض 

اأ�سا�ساً  اتخذت   1939 اإيجارات  اأن  باعتبار  احلكومة(  م�سروع 

الأ�سا�ض  يتبدل  اأن  هذه  واحلالة  يجوز  فال  متتاليتني  لزيادتني 

فئتني:  اإىل  امل�ستاأجرين  وق�سم  العامة".  احلالة  تبدل  لعدم 

وم�ستو�سفات  احلرة  املهن  ومكاتب  "العقارات  م�ستاأجري 

"املحالت  الأطباء واجلمعيات اخلريية" فيما الفئة الثانية ت�سم 

لدرا�سة  النيابية  اللجنة  واجتمعت   ."22
وال�سناعية التجارية 

وبني  احلكومة  مل�سروع  موؤيد  بني  اأع�ساوؤها  وانق�سم  القرتاحني 

اأن  اعتبار  على  امل�ستاأجرين  يق�سم  م�سروع  و"لكل  له  معار�ض 

امل�ستاأجرين جزء ل يتجزاأ واأن احلالة التي اأوجبت الزيادة ل تزال 

23". وبالتايل طالب املعار�سون متديد قانون الإيجارات 
كما كانت

اللجنة،  يف  اخلالف  احتدام  ومع   .1944 نهاية  اإىل  به  املعمول 

قرر الأع�ساء الت�سويت على امل�سروع ما اأدى اإىل �سقوط م�سروع 

احلكومة واإقرار متديد العمل بالقانون احلايل. وقد راأت اللجنة يف 

وتقريره  الغالء  بت�سجيع  يعالج  اأن  ميكن  ل  "الغالء  اأن  تقريرها 

بقوانني واأن مبداأ الرفق بامل�ستاأجر هو من اأ�سمى املبادئ الإن�سانية 

املتالحمة مع العدل والظرف ال�ستثنائي احلا�سر". واعتربت اأن 

الو�سع القت�سادي للمالك اأف�سل من امل�ستاأجر "لأن هذا يعي�ض 

من عمله بينما املالك ي�سيف اإىل مداخيل عمله والعمل مفرو�ض 

."24
يف كل اإن�سان عائدات ملكه العقاري

لكّن وزير العدل اأ�سر على طرح م�سروعه وكذلك فعل النائب 

نعيم فبات اأمام جمل�ض النواب ثالثة مقرتحات قوانني اإيجارات 

باأكرثية �ساحقة  رّد املجل�ض  للدر�ض. ويف جل�سته يف 12 �سباط، 

م�سروع قانون احلكومة اإىل جلنة العدل لدرا�سته من جديد. 

عادت اللجنة اإىل الجتماع لدر�ض امل�سروع فطرح بع�ض اأع�سائها 

فكرة ت�سنيف املالكني اأ�سوة بامل�ستاأجرين وعلى اأن يبقى اأ�سا�ض 

الزيادة عام 1941. عار�ض الطرح 4 نواب واقرتح هوؤلء "تاأليف 

جلان للتخمني يكون اإقرارها ال�سفة التنفيذية بدًل من الت�سنيف 

املوؤجر  الذي تقرتحه احلكومة ملا قد ين�ساأ عنه من م�ساكل بني 

وامل�ستاأجر كما قد يخلق للق�ساة متاعب تق�سي بهم اإىل التكال 

وزير  ومعها  احلكومة  ولكّن   ."25
بعد فيما  التخمني  جلان  على 

العدل ارتاأت تبّني اقرتاح ت�سنيف املالكني بحجة اأنه �سي�ساهم 

القرتاح  اللجنة  رف�ست  امل�ستاأجرين.  عن  الزيادة  تخفيف  يف 

واأجمع اأع�ساوؤها على "اتخاذ اأول ت�سرين الأول 1939 اأ�سا�ساً 

للزيادة بدًل من اأول كانون الثاين 1941 كما هو من�سو�ض عليه يف 

26". وافق الوزير على القرتاح وانتدبت اللجنة 
م�سروع احلكومة

4 اأع�ساء ملناق�سة هذه الزيادة مع احلكومة بطريقة تر�سي الطرفني. 

النور يبصر  اإليجارات  قانون 
النواب قانون اليجارات يف  اأقر جمل�ض   1944 25 �سباط  يف 

بني  حمتدمة  نقا�سات  و�سهدت  �ساعات   6 ا�ستمرت  جل�سة 

واملتالعبني  واملحتكرين  "امل�ستثمرين  عقل  هاجم  النواب. 

املالكني  ونا�سد   "27
بهم العقاب  اإنزال  وطلب  ال�سعب  بقوت 

تزول  اأن  اإىل  امل�ستاأجرين  معاملة  يف  عواطفهم  يحّكموا  "اأن 

النواب  اليايف  عبداهلل  النائب  واتهم   ."28
ال�ستثنائية احلالة 

29" وطالب باإعادة امل�سروع اإىل اللجنة 
باأنهم "يرتلون القوانني

اأن  امل�ستحيل  من  اأنه  نعيم  النائب  راأى  فيما  جمدداً،  النيابية 

وبالتايل من  اآن  وامل�ستاأجر يف  املالك  قانون  م�سروع  اأي  ير�سي 

ما  غالباً  لأنها  خمت�سة  "لهيئة  مماثلة  ق�سايا  حّل  ترك  الأف�سل 

30". يف املقابل، �ساند النائب ر�سيد 
تكون ذات طابع �سخ�سي

بي�سون املالكني قائاًل: "اأثبتت الدوائر الر�سمية اأن هنالك 25 

باملائة   90 األف مالك منهم  بناية ميلكها خم�سة و�سبعون  األف 

من متو�سطي املالكني و10 باملائة من كبار املالكني. ومن هذا 

الذين  املالكني  �سغار  من  هي  ال�ساحقة  الأكرثية  اأن  يت�سح 

ل  حتى  احل�سانة  من  ب�سياج  واحاطتهم  عليهم  العطف  يجب 

اأنف�سهم �سيئاً من  اأن يخففوا عن  ي�سيبهم طمع الذين يريدون 

31". واعترب زميله جميل تلحوق اأن "هذا امل�سروع 
اأجور بيوتهم

اأرهق املالك واأ�سر به واأّمن للم�ستاأجر �سكنه وانتزع من املالك 

 ."32
حق النتفاع مبلكه وتركه يف حالة ال�سقاء

احلكومة  لتوّجه  مطابقة  للقانون  املوجبة  الأ�سباب  جاءت  وقد 

الأزمة  ظل  يف  امل�ستاأجر  ين�سف  حّل  اإيجاد  وهو  حينها 

بالأ�سعار  والتالعب  الحتكار  من  املالك  ومينع  القت�سادية 

القانون  ب�سبب قلة عدد امل�ساكن وازدياد الطلب عليها. فاعترب 

اأن "الأ�سباب التي دفعت احلكومات منذ عام 1940 للتدخل 

بني املالك وامل�ستاأجر ل تزال على حالها واأهمها زيادة �سكان 

البناء  قلة  ثانية  جهة  ومن  جهة  من  الأخرى  واملدن  العا�سمة 

وم�سادرة البيوت بفعل الظروف احلا�سرة". لذا ارتاأت احلكومة 

اأن تقرتح على املجل�ض النيابي "ت�سريعاً جديداً تتفق اأحكامه 

فق�سية  املا�سي.  اختبارات  ونتائج  احلا�سرة  ال�سرورات  مع 

اعرتفت  وفيما  خطرية".  واقت�سادية  اجتماعية  ق�سية  الأجور 

الطرفني،  ير�سي  م�سروع  و�سع  من  تتمكن  مل  اأنها  احلكومة 

راأت اأنه "خطوة جريئة يف �سبيل التوفيق بني امل�سالح املتناق�سة 

اأرهقتها  والتي  املقننة  املوارد  ذات  الطبقات  على  واملحافظة 

."33
الأحوال احلا�سرة

الإجارة  بدل  "اأن  على  القانون  من  اخلام�سة  املادة  ت  ن�سّ وقد 

 1939 �سنة  اأيلول  اأول  قبل  التي عقدت  التفاقات  املعني يف 

يحدد  ال�سابقة  القوانني  مبوجب  مددت  اأو  ر�ساء  جددت  اأو 

ل�سنة 1944 وفقاً للمعدل التايل �سرط اأن ل يقل بدل الإيجار 

راوح  وقد   ."1943 ل�سنة  الإيجار  بدل  عن   1944 ل�سنة  له 

"اأن  ال�ساد�سة  املادة  و%50. وجاء يف   25 الزيادة بني  معدل 

�سنة  اأيلول  اأول  تاريخ  منذ  مل�ستاأجر جديد  املعقودة  الإجارات 

لزيادة قدرها  1941 تكون خا�سعة  اأول متوز �سنة  1939 حتى 

ت  %40 من ال�سمائم القانونية املبّينة يف املادة ال�سابقة". ون�سّ

املادة ال�سابعة على اأن "ل تخ�سع لأية زيادة بدلت الإيجارات 

يليها  وما   1941 �سنة  متوز  اأول  بعد  جديد  مل�ستاأجر  املعقودة 

القانون".  هذا  من  الأوىل  املادة  اأحكام  مبقت�سى  متديدها  رغم 

اتفاق  كل  من  "بالرغم  التايل:  ع�سرة  الثالثة  املادة  وحددت 

�سابق اأو عادة حملية ل يجوز طلب البدل م�سبقاً عن مدة تزيد 

عن ثالثة اأ�سهر ول يحق للموؤجر اأن يتذرع بهذا ال�سبب لزيادة 

بدل الجارة". وحدد القانون يف املادة 14 �سقوط حق التمديد 

للم�ستاأجر اإذا تاأخر �سهراً عن دفع اإيجاره وتبليغه بذلك ر�سمياً، 

بطريقة  ا�ستعمله  اأو  املنزل  فادح يف  تخريب  اأي  اأحدث  اإذا  اأو 

تنايف التفاق املعقود بينه وبني املالك. و�سمح القانون يف املادة 

15 للمالك با�سرتداد منزله يف احلالت العائلية الطارئة ولأجل 

ا�ستعماله ال�سخ�سي. لذا ل يحق له تاأجريه وعليه ت�سغيله يف 

اإخالء للم�ستاأجر ل يقل عن بدل  اأ�سهر ودفع   6 اأق�ساها  مدة 

.
34

اإيجار �سنة

تدون املقالة بن�سختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

جريدة النهار، 7 كانون الثاني 1942
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من يقراأ الت�ساريح الإعالمية يف ربيع عام 1956، غداة 

كارثتي في�سان نهر اأبو علي، والزلزال الذي �سرب قرى 

هاتني  حتويل  لبنان جنح يف  اأّن  يظّن  واجلنوب،  ال�سوف 

الكارثتني اإىل فر�سة نحو نه�سة عمرانية حداثوية توؤدي 

الذي  الدمار  اأثر  وعلى  حقه.  حاجة  ذي  كل  منح  اإىل 

حل بالبيوت، اأن�ساأت الدولة اللبنانية ما ُعرف حينها بـ 

"م�سلحة للتعمري"، للمبا�سرة باإعادة الإعمار وخ�س�ض 

اأمواًل طائلة لها. كان احلديث بدايًة عن 30 مليون لرية 

ثم ارتفع الرقم اإىل 64 مليون، ثم اإىل 113 مليون. والأموال 

تركت  التعمري  �سات  خم�سّ يف  ا�ستثمارها  جرى  التي 

عبءاً كبرياً على خزينة الدولة. وقد مت تاأمني اجلزء الأكرب 

ي�ساً  خ�سّ فر�ست  �سريبة  خالل  من  الأموال  هذه  من 

اجلزء  توّفر  فيما  التعمري"،  "�سريبة  وهي  الغاية  لهذه 

الآخر من تربعات وردت اإىل خزينة الدولة من م�سادر 

عديدة. ي�ساف اإىل ذلك اللجان التي ت�سكلت يف املناطق 

املختلفة للتعاون مع الدولة وعر�ض نقابة الهند�سة واخلرباء 

املحليني واخلارجيني للم�ساعدة... ف�ساًل عن اقرتاحات 

باإلزام �سركات الرتابة بتاأمني اأ�سعار خا�سة للرتابة مل�سروع 

. لكن من يغو�ض يف تفا�سيل عملية اإعادة 
1
التعمري هذا

معّبدة  تكن  اأنها مل  يكت�سف  ما  �سرعان  هذه،  الإعمار 

بالورود بل كانت تتم على وقع تنازع امل�سالح، مما ترك اأثراً 

بليغاً على عملية اإعادة الإعمار. وهذا ما �سنتناوله باإ�سهاب 

يف هذا املقال. 

التعمير مصلحة  والدة 
 ،

2
اأر�سية �ض لبنان لثالث هّزات 

ّ
اآذار 1956، تعر يف 16 

وا�ستفاق اللبنانيون يف اليوم التايل على كارثة. الزلزال 

)لبنان،  ال�سرقي  املتو�سط  �ساحل  جممل  �سمل  الذي 

فل�سطني، �سوريا(، كان مركزه ال�سوف وحتديداً عند الروافد 

ال�سفلية لنهر ب�سري. وقد اأ�سفر عن وقوع 122 �سحية يف 

باإر�سال  الداخلية  وزارة  قامت  الفور،  وعلى   .
3
قرية  33

املتداعية  الأبنية  على  لتك�سف  املهند�سني  من  "مفارز 

والواجب اإخالوؤها". ولكّن الوزارة مل تكن جاهزة لإدارة 

اأزمة مماثلة، فا�ستعجلت اأعمال التخمني والإح�ساء ومل 

ت�ستطع تاأمني العدد الكايف من املهند�سني للك�سف على 

الأ�سرار. فاأتت نتائج اإح�ساء الأبنية املهّدمة غري دقيقة. 

وكان الدمار وا�سعاً يف قرى اجلنوب وال�سوف ومل ي�سلم 

حتى ق�سر بيت الدين ودار املختارة من الت�سّدعات يف 

، فتعّدى عدد البيوت املت�سدعة 12000 وتهدم 
4
اجلدران

70005. وكان �سبق الزلزال كارثة اأخرى حيث 
ما يقارب 

�سحايا  وقوع  اإىل  واأدى  طرابل�ض  علي يف  اأبو  نهر  فا�ض 

واإىل ت�سريد الآلف من �سكان املدينة. وعليه، اتخذت 

احلكومة قراراً ق�سى باإن�ساء "امل�سلحة الوطنية للتعمري" 

التي تعّد اأول حماولة لإن�ساء موؤ�س�سة اإ�سكانية اأو اإعادة 

اإعمار يف لبنان. 

اليايف يف  فاز عبد اهلل  الزلزال،  اليوم عينه من وقوع  يف 

 فكّلفه رئي�ض 
6
معركة الإ�ست�سارات النيابية لرئا�سة الوزراء

اجلمهورية كميل �سمعون بتاأليف احلكومة. ومل مي�ِض يوم 

على الزلزال حتى بداأت امل�ساعدات للمنكوبني ترد من 

لبنانيني يف الداخل واخلارج ومعهم دول عربية واأجنبية. 

كما تقدم يف اليوم التايل النائب نعيم مغبغب مب�سروع قانون 

املنكوبة  والقرى  املدن  لتعمري  م�ستقل  �سندوق  لإن�ساء 

وولدت   
7
احلكومة ولدت  بيومني،  ذلك  وبعد  بالزلزال. 

معها "جلنة الإغاثة والتعمري" برئا�سة وزير الدولة �سائب 

�سالم وع�سوية وزير الأ�سغال اإميل الب�ستاين ووزير ال�سحة 

. وعدا اللجنة وال�سندوق، تقدم النائب نعيم 
8
نزيه البزري

مغبغب يف 19 اآذار باقرتاح قانون لإن�ساء م�سرف عقاري 

. ل �سك، متّيزت ردة فعل ال�سلطات 
9
للم�ساهمة يف التعمري

العامة يف لبنان بال�سرعة الق�سوى. ولكن، هذه ال�ستجابة 

الباب اأمام اإ�سكاليات عدة حول  ال�سريعة فتحت اأي�ساً 

كيفية العمار واجلهات امل�سوؤولة عنها. 

يف هذا ال�سياق، كتب غ�سان تويني، رئي�ض حترير جريدة 

"النهار" والنائب اآنذاك، مقاًل ن�سر يف 22 اآذار، عن وجوب 

ح�سر جميع التربعات والإعانات يف �سندوق واحد وعن 

�سرورة قيام هيئة رفيعة م�سوؤولة قد يكون الوزراء الثالثة يف 

جلنة التعمري "خري نواة لها". فت�سع الهيئة خمططاً �ساماًل 

يعهد تنفيذه اإىل "اأجهزة اقت�سادية وفنية م�ستقلة متاماً عن 

بعيداً عن اجلو  قاله  فيما  تويني  . ومل يكن 
الإدارات"10

ال�سيا�سي ال�سائد: فقد قّدم النائب بيار اإده، يف التاريخ ذاته 

الذي ن�سر فيه املقال، م�سروع قانون لإن�ساء م�سلحة خا�سة 

 .
11
لالإغاثة والتعمري

واتفقت  اإجتماعاً  التايل، عقدت جلنة الإغاثة  اليوم  ويف 

توزيعها  وت�سهيل  الر�سوم  من  الإغاثة  مواد  اإعفاء  على 

واإن�ساء �سندوق م�ستقل مل�ساعدة املت�سررين على اإ�سالح 

تتمّتع  اإدارة خا�سة  اإن�ساء  واأخرياً  تعمريها  واإعادة  قراهم 

التي  ال�سرورية  التدابري  لتخاذ  ا�ستثنائية  ب�سالحيات 

 ب�سورة �سريعة وجمدية. 
12
تطلبها اأعمال التعمري والإغاثة

يف 24 اآذار، تقرر تاأليف 24 مركزاً للم�ساعدة يف مناطق 

الزلزال كانت مهمتها اإح�ساء املنكوبني وتقدمي امل�ساعدات 

التي  الطوارئ  حلالة  ونظراً  وبالتايل،   .
13
لهم امل�ستعجلة 

فر�سها الزلزال، تقدمت اخلطط الإعمارية �سمن اأولويات 

احلكومة على ق�سايا اأخرى كانت مطروحة حينها، مثل: 

اإ�سالح  وخطة  الق�ساء  تنظيم  م�سروع  النتخاب،  قانون 

الإدارة. وقد طرحت هذه الأمور ب�سكل مقت�سب خالل 

مناق�سة البيان الوزاري يف 29 اآذار.  وولدت حكومة ت�سعى 

للتوفيق بني �سيا�ستي اإ�سكان، يف الظاهر متقاربتني، ولكّن 

الأوىل تغّلب مبداأ "الدولة تعّمر"، اأما الثانية فتدعو اإىل 

الأموال  هذه  ت�سليفهم  اأو  الالزمة،  الأموال  النا�ض  منح 

ليتوّلوا م�ساألة الإعمار باأنف�سهم.  

لو�سع  الوزراء  جمل�ض  انعقد  الثقة،  احلكومة  نيل  وبعد 

الإغاثة  "م�سلحة  لإن�ساء  م�ستعجل  قانون  م�سروع 

الزلزال  ملنكوبي  امل�ساعدات  "تقدمي  وغايتها  والتعمري" 

وو�سع ت�سميم لتعمري القرى واملنازل املهّدمة، وا�ستمالك 

العقارات الالزمة للتعمري مبا فيها امل�ساعات، والإ�سراف 

الدرو�ض  واإعداد  له،  الت�سليف  وتنظيم  التعمري  على 

وتقدمي الإقرتاحات للح�سول على املال الالزم لتحقيق 

"ال�سندوق  متويل  على  الإتفاق  ومت   
امل�سلحة."14 غاية 

اإليه،  الواردة  والإعانات  التربعات  امل�ستقل" من خالل 

. كما اأجيز للحكومة 
15
اإ�سافة اإىل �سرائب ور�سوم جديدة

ت�سليف ال�سندوق 8 ماليني لرية من اأموال اخلزينة العامة، 

ومليوين لرية من احتياطي مكتب القمح، على اأن ت�سدد 

هاتان ال�سلفتان من واردات ال�سندوق املحددة فيما �سبق.

وبالفعل، اأن�سئت "م�سلحة الإغاثة والتعمري"- غري اللجنة 

- وتراأ�سها اإميل الب�ستاين، وزير الأ�سغال العامة وموؤ�س�ض 

�سركة املقاولت العاملية "كات" )CAT(، و�ساحب الدور 

. وخالل جل�سات 
16
ال�سيا�سي والدبلوما�سي املثري للجدل

مناق�سة ملجل�ض النواب، برز راأيان حول التعمري وكيفية 

تقدمي امل�ساعدات، الأول هو راأي حظي باإجماع اأع�ساء 

املجل�ض النيابي والذي خّل�سه النائب مارون كنعان بالتايل: 

"ل نريد من املنكوبني اأن يفتحوا من الآن باب التخمني، 

بل نرجو من احلكومة اأن ل تر�سل جلاناً للتخمني اإذ نحن 

تعوي�سات  تدفع  اأن  ل  املهدومة،  البيوت  تبنى  اأن  نريد 

17". اأما الراأي الآخر، الذي رف�سته امل�سلحة، فقد 
لأ�سحابها

عرّب عنه النائب نعيم مغبغب وهو مييز بني القرى املهّدمة 

بالكامل )وهي ترتاوح بني 30 و50( ومئات القرى التي 

انتهاج طريقة  اأن  ت�سرر عدد من م�ساكنها، بحيث يرى 

الأمانة اأو التفاق الر�سائي هو الأن�سب بالن�سبة اإىل اإعادة 

 .
18
الإعمار يف القرى الأخرية

يف 4 ني�سان، عقدت اللجنة الفرعية املكّونة من خم�سة 

اأع�ساء واملنبثقة من جلنتي العدلية واملالية جل�سة جرى 

فيها مناق�سة ا�سم امل�سلحة. فاقرتح اإثنان منهم ت�سميتها 

"امل�سلحة الوطنية لالإغاثة والتعمري"، فيما راأى الثالثة 

املنكوبني  اإغاثة  يف  ت�ستمر  لن  احلكومة  اأن  الآخرون 

وكاأن   .
للتعمري"19 الوطنية  "امل�سلحة  ت�سميتها  فاقرتحوا 

والإغاثة  التعمري  يف  الإغاثة  بني  حبال  �سد  لعبة  الأمر 

بالبناء  هم  ليقوموا  للنا�ض  املال  منح  بني  اأي  بالتعمري، 

ال�ساأن  بالبناء. كان الإنق�سام بهذا  الفورية  املبا�سرة  وبني 

اللجان  داخل  اأو  نف�سها  احلكومة  داخل  �سواء  حا�ساًل 

املعنية بالتعمري اأو داخل جمل�ض اإدارة امل�سلحة اأو داخل 

جمل�ض النواب. وقرر جمل�ض الوزراء تاأليف جمل�ض اإدارة 

للم�سلحة برئا�سة اإميل الب�ستاين وع�سوية ر�سيد بي�سون، 

وفيق الق�سار، جاك ن�سر، اأمني البزري. 

ويتوىّل جمل�ض الإدارة بعد م�سح الأ�سرار و�سع منهاج عام 

لتنفيذ اأعمال التعمري، وله اأن يقوم بتنفيذها بطريقة الأمانة 

اأو التلزمي اأو التفاق الر�سائي وفقاً لدفاتر �سروط ي�سعها 

لهذه الغاية وتخ�سع ملوافقة وزير املالية وله اأي�ساً اأن ي�سع 

لتنفيذها �سروطاً خا�سة يتفق عليها مع ذوي العالقة. وعند 

هذا احلد انتهت مهمة اللجنة الوزارية لالإغاثة ليبداأ عمل 

 التي �سملت �سالحيات جمل�ض اإدارتها 
20

م�سلحة التعمري

جميع امل�سائل النا�سئة عن حوادث الزلزال والفي�سان يف 

طرابل�ض. وكان كل ما مت الإتفاق عليه حتى ذلك الوقت 

"هو وجوب اإن�ساء قرى منوذجية بدل القرى املهدمة" وفق 

اإ�ستي�ساحات  على  رداً  كرم  املالية جورج  وزير  اأعلن  ما 

النواب يف وقت مل تكن قيمة الأ�سرار واملبالغ املطلوبة 

.
21
لالإعمار قد ات�سحت

ولكن هذه ال�سرعة يف العمل الت�سريعي اأثارت حتفظات 

اعترب  املفرو�سة،  ال�سرائب  فبخ�سو�ض  النواب.  بع�ض 

غ�سان تويني اأنه ل ميكن املوافقة على "�سرائب م�ستحدثة 

تن�ساأ ارتالياً، اإذ اإن ال�سرائب هي اأداة اإمناء اإقت�سادي... 

لذلك وقبل اأن يكون لدينا درا�سات علمية كافية حول 

الإقت�ساد  يف  اأثرها  وحول  اجلديدة  ال�سرائب  مدخول 

 .
باإن�ساء �سرائب جديدة"22 نرتبط  اأن  اللبناين ل ميكننا 

اأي�ساً، اأهمية "عن�سر ال�سرعة"  ومن الأمور التي اأثريت 

يف التعمري، وهو ما حتدث عنه جورج عقل طارحاً فكرة 

. يف املقابل، طرح 
23

تلزمي �سامل وا�ستخدام �سركات عاملية

�سامي ال�سلح هاج�ساً اآخر، ذلك اأن الفقراء الذين يعي�سون 

جملة  يف  عدهم  يجب  تنك  من  وهي  قذرة  بيوت  يف 

املنكوبني. يقول ال�سلح: "عندما اأردت اأن اأبنّي باأن هذا 

امل�سروع يكلف البالد 200 مليون لرية ا�ستغرب الوزراء 

ذلك الأمر، لأنه ح�سب الدرو�ض التي جرت منذ �سنوات 

من اأجل حّل اأزمة ال�سكن لقينا اأن احلالة تق�سي باإن�ساء 

160 األف بيت يف بريوت، والآن املوظف الذي يتقا�سى 

لل�سكن، فكيف  راتبه  ن�سف  يدفع  ال�سهر  لرية يف   150

. وكان ال�سلح 
تريدون منه اأن يقوم بواجباته بكل اأمانة"24

تقدم مب�سروع ي�سمل كافة املنكوبني بق�سايا التعمري.

التعمير  المصلحة:  خيارات 
على  دين  والكلفة  المباشر 

ين ر لمتضر ا
اإدارة  ملجل�ض  الأول  الجتماع  الب�ستاين  اإميل  عقد 

امل�سلحة وعر�ض اإعطاء املت�سررين مبالغ مالية على اأ�سا�ض 

�سنوات   10 بني  ترتاوح  مدة  يف  ي�سدد  اأن  على  الدين 

و15 �سنة اأو اأن تعمد احلكومة اإىل بناء م�ساكن بتكاليف 

ار على ما اعترباه منافياً  موحّدة. اعرت�ض بي�سون والق�سّ

لغاية التخفيف على املنكوبني لأن الو�سائل التي جلاأت 

اإليها احلكومة يف زيادة ال�سرائب وتلّقي التربعات توِجب 

اأن ي�ستند  م�ساعدة هوؤلء بكل معنى الكلمة. واقرتحا 

للفقري،  كاملة  الأ�سرار  قيمة  دفع  اإىل  احلكومة  م�سروع 

ون�سبة معّينة )40 اإىل %50( من قيمة الأ�سرار للمتو�سط 

مع ت�سليفه املبلغ الباقي. الأمر نف�سه بالن�سبة اإىل املي�سور 

على اأن تخّف�ض ن�سبة التعوي�ض اإىل 20-25%.  

ولكّن الب�ستاين اأ�سر على موقفه وفاز اقرتاحه بالأكرثية 

. بعد اأيام قليلة، 
25

فان�سحب الع�سوان وقدما ا�ستقالتهما

. ويف 
26

عنّي مكانهما كل من حممد �سقري وجنيب �ساحلة

19 ني�سان، اأعلن الب�ستاين اأن امل�سلحة "با�سرت باإر�سال 

مواد البناء واملهند�سني اإىل القرى التي مت فيها حتى الآن 

اإن�ساء جلان حملية ملعاونة م�سلحة التعمري يف اأعمال ترميم 

وبانتظار  املتهدمة.  املنازل  بناء  واإعادة  امل�سدعة  املنازل 

املنكوبة  الأخرى  القرى  يف  اللجان  هذه  مثل  ت�سكيل 

.
�سي�سار اإىل مبا�سرة العمل فيها على نطاق وا�سع"27

تظّلل  واتهامات  خالفات 
اإلعمار  عملية 

خالل فرتة عمل م�سلحة التعمري، �ساد ترا�سق اتهامات 

على  واملعرت�سني  امل�سلحة  بني  والتدخل  الإدارة  ب�سوء 

عملها. وا�ستّد اخلالف الذي برزت مالحمه يف جل�سة 

 البيان الوزاري حول �سيا�سة التعمري، بعد تعيني 
28

مناق�سة

اإميل الب�ستاين رئي�ساً للم�سلحة، لتنق�سم حوله تكتالت 

مع  �سخ�سي  خالف  اإىل  تارة  الأمر  ويتحّول  النواب 

 ،
29

الب�ستاين وطوراً اإىل خالف انتخابي بني نواب ال�سوف

تهمي�ض  على  النواب  بع�ض  اعرتا�ض  اإىل  اأخرى  وتارة 

�سد  الإتهامات  وتطورت  التعمري.  �سيا�سة  يف  مناطقهم 

 :1956 وفيضان  زلزال  خّلفه  ما  إعمار  إلعادة  التعمير  مصلحة 
السكن  في  الحق  حول  زبائنية  وحسابات  انتخابية  معارك 

م�سلحة التعمري من �سوء الإدارة وعدم التقدير ال�سحيح 

لكلفة امل�سروع وبطء العمل على ح�ساب املنكوبني الذين 

هم بحاجة اإىل اإغاثة �سريعة، اإىل تهم ف�ساد من توظيفات 

وهدر اأموال وا�ستغالل امل�سلحة يف النتخابات، وخمالفة 

القانون. 

وانتقد نعيم مغبغب، يف جل�سة 31 اأيار يف خطاب مطّول 

وبعد حلظه  امل�سلحة.  ا�ستجواب، طريقة عمل  اإىل  حتّول 

بناء  يف  للم�سلحة  الجتماعية  اخلطط  بع�ض  اأهمية 

عن  الكالم  من  الفائدة  "ما  قائاًل  عّقب  ونواٍد،  مدار�ض 

املركز الجتماعي وعن النادي وعن املدر�سة اإذا مل يبق 

وذلك  بيته؟"  ب�سقف  ي�ستظل  بيت  �ساحب  القرية  يف 

بوقت  املخطط  اإمتام  على  قدرته  عدم  اإىل  منه  اإ�سارة  يف 

ق�سري لإ�سكان املنكوبني واأنه يجب اإعطاء الأهايل املال 

ليبنوا منازلهم باأنف�سهم ك�سباً للوقت. فيما انتقد النائب 

كاظم اخلليل التوظيفات يف امل�سلحة فك�سف عن اأ�سماء 

موظفني من عائلة الب�ستاين. 

اأما النائب غربيال املر فراأى اأن قانون م�سلحة التعمري ن�ض 

على اأنه: "...ل يجوز اختيار اأع�ساء جمل�ض الإدارة من 

املوظفني ول من رجال الأعمال الذين لهم فائدة ما من 

م�سروع اأو مقاولة تري مع امل�سلحة اأو حل�سابها". واعترب 

اأن وزير الأ�سغال  الفائدة، فيما  القانون ل يحدد نوع  اأن 

�سري�سح نف�سه عن اإحدى املناطق املنكوبة يف النتخابات 

رئي�ض احلكومة  ذّكر  وفيما  فائدة".  يعترب  "وهذا  املقبلة. 

باأن "الب�ستاين م�سهور عنه اأنه منذ اأن دخل احلياة النيابية 

مقاولة  اأو  التزام  اأي  تتدخل يف  اأن  الكبرية  �سركته  منع 

راتبه يف  "تنازل عن  واأنه  بهما"  للحكومة عالقة  يكون 

النيابة ويف الوزارة"، ملّح الب�ستاين اإىل اأن الغاية من انتقاده 

كانت ب�سبب اتخاذه تدبرياً يف وزارة الأ�سغال العامة مبنع 

النواب من الت�سال باملوظفني، كي تكون �سلة النائب 

بالوزير مبا�سرة وهو ما اأثار ا�ستياء الكثري من النواب. ومن 

اأي�ساً، هاجم فوؤاد عمون املر�سح يف وجه  خارج املجل�ض 

التعمري  "اأ�سابع  اأن  مّدعياً  الأخري  هذا  اأداء  الب�ستاين 

)امتّدت( اإىل �سناديق الإقرتاع" حيث "كانوا ي�ساومون 

على التفاقيات على عتبة الأقالم قبيل دخول الناخب 

 وكان الب�ستاين ينفي مراراً كل هذه التهم ويرّد 
اإليها"30

الهجمة عليه لأ�سباب اأخرى، ثم يعطي معلوماته اخلا�سة 

عن عمل امل�سلحة. 

وتو�سيحاً ملهام امل�سلحة وعملها، عقد اإميل الب�ستاين يف 

8 اأيار موؤمتراً �سحفياً قال فيه اأن "امل�سلحة تقدم للذين 

اأن  على  الالزمة  البناء  مواد  كل  بيوتهم  ترميم  يريدون 

ويف كل  العاملة.  اليد  وتقدمي  بيوتهم  برتميم  هم  يقوموا 

قرية، جلنة حملية اختارها الأهايل ولها احلق اأن تقرر من هو 

فقري احلال الذي لي�ض باإمكانه اأن يقدم اليد العاملة، وعند 

ال�سخ�ض  لهذا  العاملة  اليد  اأجور  امل�سلحة  تدفع  ذلك 

لكي ي�ستطيع ترميم بيته، ولكن الأجور ل تدفع له بل 

بل  اأن هذه الأجور لي�ست ديناً  للعمال". واأعلن الوزير 

�سلفة فالقانون الذي اأن�ساأ امل�سلحة مل يعِطها حق تقدمي 

اأمر  وترك  الت�سليف  تنظيم  عليها  فر�ض  بل  الهبات 

الإعفاءات وت�سديد ال�سلفات لقانون لحق. واأ�ساف اأن 

امل�سلحة �ست�ستملك يف اأكرث القرى اأر�ساً تن�سئ عليها حياً 

جديداً بتخطيط جديد وتقيم على هذه الأق�سام املنظمة 

بيوتاً حديثة على ح�ساب احلكومة. وحتدث عن كيفية بناء 

البيوت املهدمة حيث اأن "نية امل�سلحة الإ�ستعانة بالبّنائني 

اللبنانية لإجناز  املناطق  والنجارين واحلدادين من جميع 

 "31
العمل ب�سرعة...

ويف جل�سة 31 اأيار، قدم النائب مغبغب ا�ستجواباً للب�ستاين 

 تبعته ا�ستقالة كل من جميد 
32

كرر فيه الإتهامات ال�سابقة،

من  الب�ستاين  ل�سيا�سة  املعار�سني  حلود  و�سليم  اإر�سالن 

ليوؤلف  اليايف  ا�ستقال  الربملان،  �سغط  وحتت  احلكومة. 

. وبالفعل، متّكن من 
33

حكومة جديدة من دون الب�ستاين

 .
34

الفوز على �سامي ال�سلح باأكرثية �سئيلة

م�سلحة  اإدارة  داخل  اخلالفات  من  مزيد  �سّجل  كما 

جنيب  ا�ستقالة  احلكومة  رئي�ض  ديوان  فتلّقى  التعمري، 

 ،
35

التعمري م�سلحة  جمل�ض  من  �سقري  وحممد  �ساحلة، 

معّللني الأمر بـ"اأ�سباب �سحية". واأ�سار مقال يف "النهار" 

اإىل اأّن تعيينات جديدة ح�سلت اأثناء وجود �سقري خارج 

البالد، فاعرت�ض �سقري لأن التعيينات من اخت�سا�سه هو، 

وت�سامن معه �ساحلة. 

لحقاً، عقد جمل�ض الوزراء جل�سات ا�ستمع فيها اإىل تقرير 

 
36

التعمري ملتابعة ق�سية م�سلحة  اإن�ساوؤها  للجنة وزارية مت 

وقد عادت م�ساألة ت�سديد التعوي�سات للمت�سررين على 

ل�سان رئي�ض احلكومة الذي اعرت�ض على عدم دفع املال 

من  هناك  اأن  وقال  بنف�سه.  بيته  بناء  يتوىّل  اأن  يريد  ملن 

الأهايل من يطالب باأن يتوىّل هو بناء بيته، �سائاًل الب�ستاين 

عن �سبب عدم تاوبه، فاأجاب الأخري اأّن "اعتماد هذه 

اليايف  وزاد  والت�سليل".  للتالعب  الباب  يفتح  الطريقة 

من حدة انتقاده لرئي�ض امل�سلحة لعقده �سفقات من دون 

اإياه بالديكتاتورية. فاأجاب  موافقة جمل�ض التعمري، ناعتاً 

الب�ستاين على ذلك اأنه "يعمل يف ظرف ا�ستثنائي ول 

 .
ميكنه التقّيد بالروتني"37

عملية  إلى  األهالي  نظر  كيف 
اإلعمار؟  إعادة 

انق�سم اأهايل املناطق املت�سررة اإزاء عملية التعمري بني 

موؤّيد ل�سيا�ساتها وم�ستٍك من التمييز والإهمال. فمثاًل رفع 

مئات املت�سررين يف جزين العرائ�ض اإىل رئي�ض احلكومة 

دعماً للخطة التي اعتمدها الب�ستاين. واأدى ذلك اإىل اأن 

قام جزء اآخر من الأهايل برفع عرائ�ض مناه�سة ل�سيا�سة 

. ومن ال�سهادات الإيجابية على عمل امل�سلحة، 
38

امل�سلحة

ما كتبه ال�سحايف من بلدة قيتويل عديل احلاج يف مقال له 

يف "النهار" يف نهاية متوز، حيث حتدث عن "حّلة جديدة 

على  يقت�سر  احلديث  ولكن  املهّدمة.  القرى  بها  عادت 

بع�ض قرى جزين: لبعا، عازور، روم، قيتويل. اإذ حتولت قرية 

لبعا من قرية فقرية منعزلة اإىل بلدة ع�سرية جميلة ترتفع 

فيها املنازل احلديثة". اأما روم "فتوقف الأهايل فيها عن 

مهاجمة الب�ستاين". وكذلك، تبني عازور بيوتاً ع�سرية 

�ستجعل منها "بلدة جديدة". كما بداأت "اآثار اخلراب 

تختفي من قيتويل... لرتتفع مكانها بيوت جديدة"، وفق 

احلاج. و�ستكون الور�ض القائمة يف هذه القرى منتهية يف 

العمل،  هذا  انتهاء  وبانتظار  ولكن   
39

.1957 عام  اأواخر 

اقرتح رئي�ض بلدية قيتويل على م�سلحة التعمري "اأن تعمد 

اإىل م�سادرة البيوت ال�سليمة التي ل ي�سكنها اأحد خالل 

.
ف�سل ال�ستاء لإيواء املنكوبني الفقراء"40

الفرتة،  هذه  خالل  "النهار"  اأعداد  على  وبالّطالع 

الواردة  وال�سكاوى  الف�سائح  من  القارئ عدداً  يكت�سف 

ب�سكل منتظم يف عملية الإعمار. من الأمثلة على ذلك، 

اأحد  قبل  من  العمال  جداول  يف  التالعب  ف�سيحة 

"ال�سكوى التي  ، اأو اأي�ساً 
41
امللتزمني يف معا�سر ال�سوف

قدمها اأع�ساء املجل�ض الإختياري يف ال�سرفند والتي ذكروا 

فيها اأن اأحد خماتري القرية يح�سل على كميات من البناء 

 
42

من مهند�سي التعمري لقاء هدايا وحفالت تكرمي لهم

 
ّ
اأو اأي�ساً �سكوى اأهايل �سيدون من التخطيط الذي ي�سر

عليه املهند�ض يف قريتهم ببناء املنازل اجلديدة على اأر�ض 

. كما �سجلت العديد من ال�سكاوى 
43

ميلكها مواطن فقري

 .
اإزاء "ت�سرف املهند�سني الدكتاتوريني"44

وكانت النقطة الأهم التي عرّب عنها عدد من اأهايل املناطق 

املنكوبة، هي التمييز بني املناطق حلاجات �سيا�سية. وقال 

"ل  املناق�سة:  اإحدى جل�سات  النائب كاظم اخلليل يف 

اأدري كيف يجوز لرئي�ض امل�سلحة اأن يقول باأنه يبداأ العمل 

يف املنطقة املت�سررة اأكرث من �سواها ويرتك املنطقة الأقل 

ت�سرراً ملرحلة ثانية، مبعنى اأن بلداً تهدم فيه مائة منزل وبلداً 

اآخر تهدم فيه ع�سرون منزًل، هل ي�سح اأن يبقى اأ�سحاب 

اأ�سحاب  ملاأوى  بيوت  وتبنى  ماأوى  بال  منزًل  الع�سرين 

املائة بيت؟ اإن بيوتاً ت�سّدعت يف �سحيم واأخرى ت�سدعت 

بنت  ترمم يف  ترمم يف �سحيم ول  فلماذا  بنت جبيل،  يف 

جبيل؟"45

على  الرقابة  تشديد 
تحقيق  ولجنة  المصلحة 

برلمانية 
والإقت�ساد  املالية  وزير  اأرغم  الأول،  ت�سرين  اأواخر  يف 

امل�سلحة  اإخ�ساع  على  املوافقة  الب�ستاين  كرم  جورج 

10 ماليني و�سعتها  املالية، ك�سرط ل�سرف مبلغ  للرقابة 

جل�سة  وخالل   .
47

 
امل�سلحة"46 ف 

ّ
ت�سر يف  احلكومة 

مناق�سة برملانية يف 30 ت�سرين الأول 1956، متت املوافقة 

رغم  فقط،  لبنانية  لرية  مليوين  امل�سلحة  ت�سليف  على 

املطالبة بو�سع موازنة  ال�سابق. كما جرت  قرار احلكومة 

وتف�سيل  النفقات  تف�سيل  تت�سمن  التعمري  مل�سلحة 

.
48

الواردات، وذلك عماًل بالأ�سول املتبعة يف الدولة

جديدة  حلكومة  الثقة  منح  مت  الثاين،  ت�سرين   27 يف 

انتخاب  مت  الأول،  كانون   18 يف  ال�سلح.  �سامي  برئا�سة 

جلنة برملانية للتحقيق يف ق�سية التعمري، تاألفت من ب�سري 

الأعور وغربيال املر و�سليم حيدر. وقد ن�سر غربيال املر 

متهماً  موؤمتر �سحايف،  التعمري يف  تقريره عن  متوز   12 يف 

.
49ً

الب�ستاين باإ�ساءة الت�سرف وبهدر نحو 15 مليونا

، اإل اأن الب�ستاين رف�ض 
50

كما حتركت هيئة تفتي�ض الدولة

ال�سماح ملفت�سي الدولة بتفتي�ض دوائر امل�سلحة. وطلب 

للرقابة  امل�سلحة  اإخ�ساع  املحا�سبة  املقابل من ديوان  يف 

51
امل�سبقة اختيارياً.

ويف مقال اأر�سله اإميل الب�ستاين لـ"النهار"، نقراأ اأنه حتى 

"ما يزيد على 8000 بيت جديد  ني�سان 1957 مت بناء 

وت�سليح ما يزيد على 13000 بيت اآخر. واإذا ق�سمنا 25 

مليون لرية )التي اأنفقتها امل�سلحة( بكاملها على 8000 

 3000 يقارب  ما  قد كّلف  الواحد  البيت  يكون  بيت، 

ي�سرف  مل  املبلغ  هذا  اأن  هو  الواقع  اأن  مع  فقط،  لرية 

على ـ8000 بيت جديد فح�سب بل �سرف اأي�ساً على 

ترميم 13000 بيت وعلى �سق ما يقارب 180 كلم من 

وعلى  الدولة  حل�ساب  اأخرى  بيوت  بناء  وعلى  الطرق 

ا�ستمالكات الخ. ولي�ض معدل تكاليف البيت الواحد 

 كما قدمت امل�سلحة يف 
اجلديد اأكرث من األفي لرية..."52

 .
53

منا�سبة اأخرى )21 اآب 1957( جردة ملا اأجنزته يف �سيدا

احلكومة  قبل  من  الب�ستاين  اإقالة  تتم  مل  اأنه  وبالرغم 

خالل  من  امل�سلحة،  عمل  تعطيل  مت  لكن  اجلديدة، 

عملها.  املطلوبة ل�ستكمال  الأموال  منحها  املماطلة يف 

فتوقفت اأعمال التعمري يف 24 اأيلول يف خمتلف املناطق 

54
اللبنانية.

و"المنكوبين"  المصلحة 
جديد من  يفوض  علي  وأبو 

"النهار"  ن�سرت   ،1956 ل�سنة  الأوىل  الأ�سهر  منذ 

. وقد خرج 
55

عدداً من �سكاوى للمنكوبني يف طرابل�ض

الب�ستاين مراراً للدفاع عن امل�سلحة وتو�سيح اإطار عملها 

حتقيق  اإىل  تهدف  اإليه  املوّجهة  النتقادات  اأّن  معترباً 

 .
56

م�سالح خا�سة ولي�ض عامة

ويف بداية ت�سرين الأول 1957، فا�ض نهر اأبو علي جمدداً، 

واملا�سية  بالأ�سجار  اأ�سرار  اإحداث  اإىل  ذلك  واأدى 

واملزروعات. وهو ما كان حذر منه النائب ر�سيد كرامي 

قبل �سنة يف جمل�ض النواب، اإذ لفت حينها اإىل اأن �سيئاً 

مل يتم عمله ب�سدد م�ساريع تو�سيع جمرى النهر "مما قد 

يوؤدي اإىل مفاجاآت ل ندري ما يكون مدى خطورتها". 

للمت�سررين  اأثار كرامي وجوب ت�سديد تعوي�سات  كما 

الذين اأمرت الدولة بهدم بيوتهم املت�سدعة والواقعة على 

.
57

جمرى النهر

مبوؤمتر  النهر،  في�سان  بعد  الب�ستاين،  اإميل  خرج  وقد 

ال�سدد،  هذا  يف  اإجنازات  عن  ليتحدث  جديد  �سحايف 

وعن مدينة تقيمها امل�سلحة يف �ساحية طرابل�ض، و�سرح 

اأن الدوائر الفنية يف امل�سلحة راأت "اأن تتاألف هذه املدينة 

من 75 عمارة، كل واحدة منها تتاألف من 6 وحدات 

�سكن م�ستوفية ال�سروط التي تتطلبها مقت�سيات احلياة 

يف القرن الع�سرين. واأو�سك بناء 30 عمارة على الإنتهاء 

وهي قادرة على ا�ستيعاب 1200 �سخ�ساً تقريباً".

تدون املقالة بن�سختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

نوافذ من الماضي نوافذ من الماضي

جريدة النهار، 6 نيسان 1956
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جويل بطرس

و�سع  ال�ستقالل  منذ  اللبنانية  الدولة  حاولت 

لذوي  امل�ساكن  خاللها  من  توؤّمن  اإ�سكانية  �سيا�سة 

الدخل املحدود واملتو�سط، فراحت تن�سئ موؤ�س�سات 

لحقاً  وتلغيها  لتعود  فرتة  كل  لالإ�سكان  و�سناديق 

بداية  و�سهدت  عملها.  وتنظيم  متويلها  عن  لعجزها 

اإىل  اأدت  جديدة  معي�سة  غالء  اأزمة  ال�سبعينيات 

اأ�سعار  اإىل  بالإ�سافة  والغذاء  ال�سلع  اأ�سعار  ارتفاع 

الأرا�سي ومواد البناء بخا�سة بعد اندلع الأحداث 

يف املنطقة )حرب اأكتوبر 1973 وتداعياتها(، وبالتايل 

ال�سكن  كلفة  واأ�سحت  والإيجارات.  الأبنية  اأ�سعار 

ل تقل عن %25 من معدل دخل الأجراء واملوظفني 

 .
1
الجتماعي ال�سمان  ل�سندوق  العام  املدير  ح�سب 

�سائب  الرئي�ض  حكومة  ارتاأت  الواقع،  هذا  واأمام 

حلّل  اأخرى  مرة  اللجوء  عرب  الأزمة  حّل  �سالم 

�سوؤون  اإليها  توكل  جديدة  اأخرى  وخلق  موؤ�س�سات 

معجاًل  قانون  م�سروع  احلكومة  و�سعت  الإ�سكان. 

الإ�سكان  جمل�ض  بتحويل  يق�سي   1972 حزيران  يف 

العامة  املديرية  وتاأ�سي�ض  لالإ�سكان،  عامة  مديرية  اإىل 

وزارة  اإن�ساء  على  وافقت  كما  جانبه.  اإىل  للتعاون 

اإىل  الأمر  بادئ  يف  واأ�سندتها  والتعاونيات  الإ�سكان 

الدولة  اأجهزة  حل�سر  منها  حماولة  يف  دولة،  وزير 

احلكومة  وراأت  اإنتاجيتها.  وتفعيل  بالإ�سكان  املعنية 

"بالنظر لتطور مفهوم  اأن هذه اخلطوة مف�سلية وذلك 

ت�ساعد  من  احلّد  يف  دور  من  لها  وما  التعاونيات 

خطة  و�سع  ل�سرورة  وبالنظر  الغالء؛  وتفاقم  الأ�سعار 

لذوي  م�ساكن  متليك  اأجل  من  طويلة  لآجال  متويل 

املوجبة  الأ�سباب  يف  جاء  كما   ،"2
املحدود الدخل 

القانون.  مل�سروع 

معتربين  امل�سروع  على  النواب  من  العديد  اعرت�ض 

اأن جميع  الهدر، ل�سيما  تفاقم  فقط يف  �سي�ساهم  اأنه 

املوؤ�س�سات الإ�سكانية اأثبتت ف�سلها. لكن على الرغم 

 1973 العام  اأواخر  القانون يف   م�سروع 
ّ
اأقر من ذلك، 

لتبداأ اخلالفات على توزيع املالك يف الوزارة ومن ثم 

ال�سالحيات  واإعطاءها  لها  الكافية  املوازنة  تخ�سي�ض 

اإىل  ذلك  كل  اأف�سى  وقد  خططها.  لتنفيذ  الالزمة 

وت�سهيل  ال�سرورية  الأعمال  ت�سيري  مهمتها يف  ح�سر 

احلرب  اندلع  بعد  بخا�سة  ال�سكنية  القرو�ض  اإعطاء 

 .)1990-1975( اللبنانية 

اأب�سرت  التي  الوزارة  اإن�ساء  اإىل  املقال  هذا  يف  نعود 

ون�سف  �سنة  حوايل  بعد  اأي   ،1973 عام  يف  النور 

اخلطة  نتناول  ثم  النواب.  جمل�ض  يف  املناق�سات  من 

�سريعاً  لن�ستعر�ض  طرحتها  التي  الأوىل  الإ�سكانية 

عليها  تعاقبوا  الذين  الوزراء  بع�ض  خطط  بعدها 

والتي بقيت جميعها حرباً على ورق. 

إنشاء وزارة اإلسكان 
والتعاونيات

املعّجل  القانون  م�سروع  النيابية  اللجان  اأقرت 

والتعاونيات  الإ�سكان  وزارة  اإحداث  اإىل  والرامي 

يف 18 كانون الأول 1972. واأجازت للحكومة خالل 

بتحديد  قانون  مب�سروع  تتقدم  اأن  اأ�سهر  ثالثة  مدة 

. وتّوىل األبري خميرب الوزارة التي بقيت 
3
مالك الوزارة

 .1973 عام  القانون  �سدور  حني  اإىل  دولة  وزارة 

مالكات  حول  النيابي  املجل�ض  يف  النقا�ض  ا�ستمر 

ون�سف. �سنة  و�سالحياتها حوايل  ومهامها  الوزارة 

ويف 21 كانون الأول 1973، �سدر القانون رقم 73/31 

كانت  التي  الإ�سكانية  املهام  كافة  بنقل  ق�سى  الذي 

عرب  الجتماعية  وال�سوؤون  العمل  بوزارة  منوطة 

والتعاونيات  الإ�سكان  وزارة  اإىل  الإ�سكان  جمل�ض 

جمل�ض  وكان  لالإ�سكان.  العامة  املديرية  طريق  عن 

من  اأّي  عاماً عن حتقيق   15 طوال  قد عجز  الإ�سكان 

امل�ساكن  بناء بع�ض  ال�سكن، �سوى  اأزمة  اأهدافه حلّل 

معظمها. تكتمل يف  التي مل  ال�سعبية 

امتدت  م�ستفي�سة  مناق�سات  القانون  اإقرار  و�سبق 

اإن�ساء الوزارة  حلوايل �سنة ون�سف حول اجلدوى من 

وحتديد اآلية عملها ل�سيما يف ظّل الأزمة القت�سادية 

املناق�سات  هذه  وتظهر  لبنان.  منها  يعاين  كان  التي 

الدولة  وعجز  الفرتة  تلك  يف  ال�سكن  اأزمة  خطورة 

ما  يف  بخا�سة  لها،  جذرية  حلول  اإيجاد  عن  التام 

ال�سعبية. امل�ساكن  ببناء  يتعلق 

القانون  م�سروع  املعلوف  ن�سري  النائب  انتقد 

اأن  طاملا  نفعاً  يجدي  لن  الوزارة  وجود  اأن  واعترب 

خمططاتها  اأب�سط  تطبيق  عن  عجزت  احلكومات 

الأ�سباب  اإىل  تطرق  ثم  ال�سعبية.  امل�ساكن  بناء  وهو 

اأن  ترغب  التي  احلكومة  تريد  "األ  و�ساأل:  املوجبة 

خم�سة  تكتب  اأن  الأقل  على  امل�سروع،  هذا  ن�سدق 

الإ�سكان...  وزارة  اخت�سا�ض  هو  ما  لنا  تبني  اأ�سطر 

التعاونيات.  اأعلم.  ل  الإ�سكان؟  وزارة  �سغل  هو  ما 

ما  فوائدها،  اأحد  ينكر  ول  عملها  تعمل  التعاونيات 

الوزارة  ت�ستطيع  وماذا  التعاونيات؟  لوزارة  حاجتها 

النائب  طالب  جهته،  من   "4
للتعاونيات؟ تعمل  اأن 

م�سروع  بو�سع  خميرب  األبري  الوزير  اخلطيب  منيف 

الأعمال  وبتحديد  الفقري"  للعامل  امل�سكن  "يوؤمن 

النائب  وتناول   ."5
الوزارة بها  �ستقوم  التي  واملهمات 

بخا�سة  �سعبية  م�ساكن  اإن�ساء  م�ساألة  بي�سون  حممد 

الدخل  لذوي  مالئمة  م�ساكن  وجود  عدم  ظل  يف 

القطاع  مع  الدولة  تتعاون  اأن  واقرتح  املحدود. 

حاجة  ل  اأن  وراأى  امل�ساكن.  هذه  لتاأمني  اخلا�ض 

ومهام  روؤية  لديها  يكن  مل  اإن  لالإ�سكان  لوزارة 

كان  الذي  كرامي  ر�سيد  النائب  واعترب   ."6
وا�سحة

با�ستطاعة  اأن  الوزارة  لإن�ساء  املعار�سني  اأ�سد  من 

له  تاأّمنت  اإذا  امل�ساكن  هذه  بناء  الإ�سكان  جمل�ض 

للم�ساريع  املال  تاأمني  اأن  واعترب  الالزمة.  الأموال 

عن  الدولة  عجز  ظّل  ويف  الأ�سا�ض،  هو  املطروحة 

اإحداث  من  اجلدوى  عن  �ساأل  الهدف،  هذا  حتقيق 

مقلق  اأمر  هو  الوزارات  "فاإن�ساء  جديدة.  وزارة 

وزارة  اإن�ساء  لأن  اخلزينة،  على  جديدة  اأعباء  يرتب 

للوزير،  خا�سة  غرفة  مدير،  غرفة  مدير،  �سيتبعها 

حجاب.  كتبة،  �سكرترية،  حمررين  م�سالح،  روؤ�ساء 

نعمل  واأن ل  قائم،  هو  مبا  نكتفي  اأن  نطالب يف  نحن 

على زيادة اأعباء اخلزينة يف نفقات اإدارية جديدة، ل 

نوؤمن  اأن  ميكننا  وباحلا�سر  باملوجود  لأنه  لها،  حاجة 

كرامي  وطالب  اإليها".  ت�سعون  التي  الأمور  كل 

لوزارة  الأموال  تخ�سي�ض  بدل  العدل  وزارة  بدعم 

املحاكم  لأن  ق�ساة  اإىل  بحاجة  "فالق�ساء  جديدة. 

تنظر  التي  الكثرية  بالدعاوى  تبت  اأن  ت�ستطيع  ل 

حاله  على  يزال  ل  والعدد  ذلك  ميكنها  وكيف  بها. 

تزيد  عليها  املرتتبة  وامل�ساكل  واملعامالت  واملبادلت 

اخلليل  علي  النائب  ت�ساءل  بدوره،   ."7
يوم بعد  يوماً 

جمل�ض  اإىل  باقرتاح  تقدمه  واأعلن  الوزارة  اأهمية  عن 

والإ�سكان  للتعاونيات  عامة  مديرية  لإن�ساء  النواب 

 .
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الجتماعية ال�سوؤون  لوزارة  تابعة 

اإن�ساء  الرافعي  املجيد  عبد  النائب  دعم  املقابل،  يف 

اأزمة ال�سكن  الوزارة وت�سجيع اإعطاء القرو�ض: "فاإن 

تعطى  باأن  نطالب  لذلك  اأحد،  على  تخفى  ل 

املوجودة  بالأموال  تنوء  التي  البنوك  من  القرو�ض 

ال�سمان  اأموال  من  خا�سة  وب�سورة  �سناديقها،  يف 

اأن  تريد  ال�سمان كيف  اإدارة  حتتار  التي  الجتماعي 

نقرت�ض  اأن  من  فبدل  الدويل.  البنك  منها  تقر�ض 

وزارة  وعلى  احلكومة  على  الدويل،  البنك  من  نحن 

الإ�سكان، اأن تقرت�ض من �سندوق ال�سمان، وبذلك 

."9
ال�سرائب فر�ض  اخلزينة  توفر على 

»تبنى وزير اإلسكان 
ميشال ساسين 

خطة »مسكن لكل 
مواطن« وأعلن 1974 

»سنة اإلسكان 
والتعاونيات«

لكل  "مسكن  خطة  بين 
اإلسكان  و"سنة  مواطن" 

والتعاونيات" 
الوزارة  تاأ�سي�ض  من  النتهاء  اأن  خميرب  الوزير  اعترب 

م�سروع  اأهم  "هو  الإ�سكان  م�سروع  بتنفيذ  والبدء 

للق�سايا  والت�سدي  العمران  بطابع  العهد  يطبع 

ال�سكن  اأزمة  يحّل  اأن  �ساأنه  من  لأن  الجتماعية 

الوقت  مع  ويحقق  الإيجارات  م�سكلة  وبالتايل 

الوزارة  اأن  وك�سف   ."10
م�سكن مواطن  لكل  �سيا�سة 

القطاع  "يغذيه  لالإ�سكان  م�سرف  اإن�ساء  تدعم 

يف  احلكومة  وت�ساهم  راأ�سماله،  بثلثي  اخلا�ض 

اإعطاء  يف  امل�سروع  هذا  ي�ساهم  اأن  واأمل   "11
الباقي

ووعد   .3% تتجاوز  ل  بفائدة  امل�ساكن  لبناء  قرو�ض 

مروان  الإ�سكان  م�سلحة  يف  الفني  اجلهاز  رئي�ض 

�ستتوىل  لالإ�سكان  العامة  "املديرية  باأن  حم�سن 

حتقيق م�سروع م�سكن لكل مواطن على اأن يبداأ هذا 

الفقرية،  والفئات  املحدود  الدخل  بذوي  امل�سروع 

املناطق  يف  ناجحة  �سكنية  وحدات  قيام  وت�سجيع 

اأن  حم�سن  وك�سف   ."12
حديثة تنظيمية  اأ�س�ض  على 

 12800 102400 م�سكن، اأي مبعدل  "املطلوب بناء 

."13
باأحجام خمتلفة 1980 تكون  نهاية  م�سكن حتى 

)حكومة  �سا�سني  مي�سال  خميرب  الوزير  خلف 

 1973/07/08  –  1973/04/25 احلافظ:  اأمني 

 1973/07/08 ال�سلح:  الدين  تقي  وحكومة 

اإن�ساء  م�سروع  يكن  مل  حني  يف   1974/10/31  –

ا�ستلم وزارة  النور. فمخيرب كان قد  اأب�سر  الوزارة قد 

 .1973 عام  القانون  اإقرار  حني  اإىل   1972 عام  دولة 

ووعد  مواطن"  لكل  "م�سكن  خطة  �سا�سني  وتبنى 

بتنفيذها هو اأي�ساً. وعليه، بداأ �سا�سني درا�سة اإمكانية 

اإعطاء القرو�ض للمواطنني. واأِ�سرف على الدرا�سات 

يف  الإ�سكاين  امل�سروع  و�سعت  التي  التمهيدية 

بناء  ي�سمل  كان  والذي  زحلة(  )ق�ساء  الأمراء  حو�ض 

 .
14

نحو 400 م�سكن

ولكن �سرعان ما تبخرت الآمال بتنفيذ هذه اخلطة اإذ 

اإل من القطاع اخلا�ض  اأنه ل ميكن متويلها  اأقر املعنيون 

"وهو ما تعذر تنفيذه ب�سبب حتديد فائدة ب�سيطة لروؤو�ض 

الأموال التي اأجيز لها متويل امل�ساريع واإ�سرار احلكومة 

 ."15
على عدم �سمان هذه التثمريات

حد  وذهب  امل�ساريع  و�سع  على   
ّ
اأ�سر �سا�سني  اأن  اإل 

واأوعز   ."16
والتعاونيات الإ�سكان  "�سنة   1974 اإعالن 

باإعداد  فطالب  املهن.  لبع�ض  اإ�سكانية  خطط  و�سع 

 ودعا لو�سع خمطط 
17
درا�سة لتاأمني م�ساكن لل�سحافيني

�سامل لل�سيا�سة ال�سكنية التعاونية يف القطاعات املهنية، 

 .
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بخا�سة لعمال امل�سانع يف �سواحي بريوت والأرياف

وكان هدف �سا�سني من القرتاح الثاين اإعطاء الأف�سلية 

لهذه امل�ساريع يف املناطق "بحيث ت�ساعد على احلد من 

�سا�سني  وحاول   ."19
املدينة اإىل  الهجرة  ووقف  النزوح 

الداخلي  الأمن  لقوى  العامة  املديرية  مع  التفاو�ض 

بغية اإن�ساء م�ساكن لل�سباط والأفراد يف ال�سلك اإل اأن 

الطرفني مل ينجحا يف التو�سل اإىل اإتفاق وذلك ب�سبب 

، ح�سب �سا�سني. 
20

اأنظمة الوزارة

و�سندوق  الوزارة  بني  العمل  تن�سيق  �سا�سني  وحاول 

بتاأمني  تق�سي  خطة  فطرح  الجتماعي  ال�سمان 

لرية  اآلف   6 عن  مداخليهم  تقّل  "للذين  الت�سليف 

�سنوياً يف حني يتوىل �سندوق ال�سمان ت�سليف الذين 

اأن  من  الرغم  وعلى   ."21
املبلغ هذا  مداخيلهم  تفوق 

قانون ال�سمان مل ياأِت على ذكر م�ساريع الإ�سكان "اإل 

بتوظيف  ال�سندوق  يقوم  اأن   64 املادة  يف  اأوجب  اأنه 

اجتماعي  طابع  ذات  م�ساريع  الدولة يف  بكفالة  اأمواله 

لهذه  وميكن   "22
امل�ست�سفيات...( بناء  املدار�ض،  )بناء 

ما  وفق  اخلدمة،  نهاية  فرع  مدخرات  ا�ستثمار  الغاية 

اقرتح املدير العام لل�سمان الدكتور ر�سا وحيد يف اإطار 

املتحدة  النقابات  نظمتها  درا�سية  حلقة  �سمن  حديثه 

 Friedrich. "بالتعاون مع موؤ�س�سة "فريدري�ض ايربت

Ebert وح�سر وحيد دور ال�سمان يف ما خ�ّض ال�سيا�سة 

اإلسكان أزمة  لحّل  جديدة  فاشلة  محاولة  والتعاونيات:  اإلسكان  وزارة 

نوافذ من الماضي نوافذ من الماضي

بحيث  املتوافرة  الأموال  "ا�ستثمار  بهدفني:  الإ�سكانية 

الإ�سكانية  ال�سيا�سة  اإكمال  امل�سارف؛  يف  تبقى  ل 

ال�سندوق  يتوىل  باأن  الإ�سكان  وزارة  تتولها  التي 

الوزارة،  خدمات  من  ت�ستفيد  ل  قد  التي  احلالت 

)اأكرث  ن�سبيا  املرتفع  الدخل  اأ�سحاب  حالت  اأي 

بني  التفاق  مّت  ولحقاً،   ."23
�سهريا( لرية   500 من 

اخليار  امل�سمونني  "اإعطاء  على  وال�سندوق  الوزارة 

من  اأو  الإ�سكان  وزارة  من  قر�ض  على  احل�سول  بني 

اإدارة حتدد  �سندوق ال�سمان، وفقاً لنظام خا�ض بكل 

ومهلة  الفوائد  ون�سب  القر�ض  من  الإفادة  �سروط  فيه 

 "24
ال�سروط من  وغريها  الأف�سليات  و�سلم  الت�سديد 

وح�سر عالقة غري امل�سمونني بالوزارة. 

عن  واأعلنت  اخلط  على  ال�سناعيني  جمعية  ودخلت 

لذوي  املعي�سة  كلفة  بخف�ض  امل�ساهمة  يف  ا�ستعدادها 

م�سروع  و�سع  خالل  من  وذلك  املحدود  الدخل 

كما   .
25

واإمكانّياتهم وحاجاتهم  يتنا�سب  لالإ�سكان 

حدها  ورفع  الأجور  زيادة  دفع  على  اجلمعية  وافقت 

م�ساريع  تنفيذ  اإىل  الدولة  تبادر  اأن  �سرط  الأدنى 

 .
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الإ�سكان

 1974 اأيار  يف  �سا�سني  رفع  اجلهود،  لتلك  وتتويجاً 

جمل�ض  اإىل  �سنوات(  خم�ض  )على  خم�سّية  خطة 

من  انطالقاً  وذلك  الإ�سكان  م�ساريع  لتنفيذ  الوزراء 

الوزارة.  لدى  املتوافرة  والأموال  التنفيذ  قيد  امل�ساريع 

�ض �سا�سني يف خطته مكانة خا�سة لبريوت، نظراً  خ�سّ

الأعمال  متركز  بفعل  املدينة  يف  ال�سكاين  لالكتظاظ 

بخلق  مرتبط  خطة  اأي  جناح  اأن  �سا�سني  وراأى  هناك. 

البقاء يف  الأهايل على  ت�سجع  املناطق  فر�ض عمل يف 

امل�ساريع  اأن يرافق هذه  قراهم وال�ستثمار هناك، على 

�سحية  مراكز  كاإن�ساء  اجتماعية  خطوات  تنفيذ 

التحتية  البنى  وتاأمني  ح�سانة  ودور  مهنية  ومدار�ض 

بذلك،  ت�سمح  خطة  و�سع  وحلني  وعليه،  الالزمة. 

"اإن�ساء مدينة �سكنية قريبة من بريوت  اقرتح �سا�سني 

الإ�سكاين يف بريوت، على  الت�سخم  موؤقتاً هذا  تعالج 

  ."27
اأن حتوي هذه املدينة كل مرافق احلياة ال�سرورية

املبالغ  ا�ستعمال  �سا�سني  طرح  اأخرى،  جهة  من 

 5 خالل  بالإ�سكان  اخلا�ض  ال�سندوق  يف  املتوافرة 

اأرا�ض  "ل�ستمالك  لرية  مليون   83 والبالغة  �سنوات 

قبل  من  مبا�سرة  ال�سعبية  امل�ساكن  وبناء  جديدة 

املتوا�سع،  الدخل  وذوي  املعوزين  لفئتي  الوزارة 

ال�سندوق  من  املقرت�سة  املبالغ  ت�ستعمل  بينما 

مليون   100 ومقدارها  الجتماعي  لل�سمان  الوطني 

بناء  ينوون  الذين  ول�سيما  للمواطنني  كقرو�ض  لرية 

 ."28
م�ساكن اأو �سراءها يف املناطق

�سراء  اأو  بناء  تتطّلب  احلاجة  اأن  �سا�سني  واأو�سح 

2000 م�سكن يف ال�سنة، اأي مبعدل 10 اآلف م�سكن 

تخ�س�ض  اأن  يجب  ولذا  �سنوات  خم�ض  خالل 

يف  �سنة  كل  لرية  مليون   50 مبلغ  لالإ�سكان  احلكومة 

خالل  من  الوزارة  �ست�سعى  وبالتايل،  الوزارة.  موازنة 

من  مربع  مرت  األف   200 "ا�ستمالك  اإىل  اخلطة  هذه 

مدينة  لبناء  البعيدة  بريوت  �سواحي  يف  الأرا�سي 

مليون  وا�ستمالك  م�سكن   2000 ت�ستوعب  �سكنية 

10.000 م�سكن؛  مرت مربع يف املناطق الأخرى؛ بناء 

مع  التعاون  اإىل  بالإ�سافة   "29
فرد  2500 اإقرا�ض 

حقل  يف  املعنية  وال�سركات  واملوؤ�س�سات  الهيئات 

الإ�سكان. ومل يتمكن �سا�سني من حتقيق خطته �ساأنه 

�ساأن الوزراء الذين توالوا على الوزارة.

»بقيت السياسة 
اإلسكانية محصورة 

بإعطاء القروض 
وبتتأمين األموال 

للمؤسسات 
والصناديق المعنية 

بها«

حبرًا  بقيت  وخطط  يع  مشار
ق على ور

الإ�سارة  الوزارة، تدر  م�ساريع  بع�ض  اإىل  التطرق  قبل 

1975 اأدى اإىل ح�سر جزء  اإىل اأن اإندلع احلرب عام 

امل�ساكن  لرتميم  القرو�ض  اإعطاء  يف  عملها  من  كبري 

املت�سررة يف الأحداث. وقد �سدر لهذه الغاية املر�سوم 

للوزارة  اأجاز   1977 اآذار   14 يف   20 رقم  ال�سرتاعي 

ت�سررت  الذين  للمواطنني  املالية  القرو�ض  "تقدمي 

ت�سرر  ما  بناء  اأو  ترميم  اإعادة  اإىل  ويهدفون  م�ساكنهم 

تتعدى  ل  اأن  �سرط   ،1975 �سباط   26 تاريخ  منذ 

بعد  الإدارة  تقدرها  كما  الأ�سغال  كلفة  القر�ض  قيمة 

باإنهاء  املقرت�ض  ويتعهد  الالزم...  الك�سف  اإجراء 

البناء يف  واأعمال  اأ�سهر   6 الرتميم خالل مدة  اأعمال 

على   2% معدلها  فائدة  ودفع  �سهراً،   18 اأق�ساها  مدة 

�سنوية  ربع  اأق�ساط  على  ت�سديده  الواجب  القر�ض 

30". ثم �سدر املر�سوم ال�سرتاعي رقم 138 يف 
مت�ساوية

2 اأيار 1977 مّت مبوجبه منح "قرو�ض ترميم واإعادة بناء 

اأخرى  دين  اإ�سارات  وجود  من  بالرغم  للم�ستفيدين 

ت 
ّ
اإ�سطر احلرب،  ا�ستمرار  ومع   ."31

عقاراتهم على 

الدولة اإىل متديد مهلة تقدمي القرو�ض وتاأجيل مواعيد 

مراراً.  ا�ستيفائها 

توِل  فلم  الإ�سكانية،  ال�سيا�سة  خ�ض  ما  يف  اأما 

على  للوزارة  الالزمة  الأهمية  املتعاقبة  احلكومات 

خا�سة  به  اأنيطت  الذي  املف�سلي  الدور  من  الرغم 

بعد بدء احلرب. فلم تخ�س�ض لها موازنات كافية ومل 

الأمر  هذا  اأدى  وبالنتيجة،  الإداري.  الدعم  لها  تقدم 

اإىل �سّل عمل الوزارة واإىل اإبقاء اخلطط وامل�ساريع التي 

ذاتها  الطروحات  وتكررت  ورق.  على  حرباً  طرحتها 

اإ�سكانية  �سيا�سة  "و�سع  جديد:  لوزير  تعيني  كل  مع 

لأن  متطور  لالإيجارات  قانون  جانب  اإىل  وا�سحة 

احل�سول  من  املحدود  الدخل  ذوي  ميكن  ل  الو�سع 

املال  جلنة  رئي�ض  ح�سب   ،"32
املالئم امل�سكن  على 

من  جزءاً  ون�ستعر�ض  معو�ض.  رينيه  النائب  واملوازنة 

هذه اخلطط �سريعاً. 

 400 ببناء  تق�سي  لبنان  اأن حاجة  على  الوزراء  اتفق 

الرقم  وبقي   .1981 العام  منذ  وذلك  م�سكن  األف 

اخلطط  اأن  على  يدّل  ما  احلرب،  نهاية  حتى  يتكرر 

عام  ففي  العادة.  جرت  كما  الأدراج،  يف  و�سعت 

�سفيق  )حكومة  اجلاهل  �سليم  الوزير  ك�سف   ،1981

لبنان  اأن   )1982/10/7  -  1980/10/25 الوزان: 

هيكلية  وو�سع  م�سكن  األف   400 بناء  اإىل  بحاجة 

املت�سررة  الأمالك  "ترميم  �سملت:  اإ�سكانية  مل�ساريع 

امل�ساكن  لرتميم  برنامج  و�سع  الأحداث،  ب�سبب 

الكلفة  خمفو�سة  م�ساكن  بناء  اجلنوب،  يف  املت�سررة 

33". ثم طرح الوزير بهاء الدين 
لذوي الدخل املحدود

 –  1982/10/7 الوزان:  �سفيق  )حكومة  الب�ساط 

1984/04/30( عام 1983 خطة ت�سل للعام 2000 

م�سكن.  األف   400 لبناء  لبنان  حاجة  وحددت 

تنظيم  �سامل،  اإ�سكاين  م�سح  "اإجراء  وت�سمنت 

املناطق واملدن وتهيزها، نحو �سيا�سة عقارية يف خدمة 

نظام  التاأجريية،  ال�سيا�سة  البناء،  �سناعة  الإ�سكان، 

الجتماعية،  ال�سيا�سة  لل�سكن،  والتوفري  الدخار 

قدرت   ،1989 وعام   ."34
الإ�سكانية امل�ساريع  متويل 

 20 بحوايل  احلرب  جراء  املدمرة  الأبنية  عدد  الوزارة 

لإعادة  اأمريكي  دولر  مليون   150 ملبغ  وطلبت  األف 

. اإل اأن حكومة الرئي�ض �سليم احل�ض 
35

بنائها وترميمها

واعتربتها  فقط  لرية  مليارات   5 اإعطائها  على  وافقت 

احلرب،  انتهاء  ومع  املواطنني.  حاجات  لتلبية  كافية 

األف   400 اإىل  لبنان  1991 حاجة  الوزارة عام  اأعلنت 

م�سكن لكنها يف الوقت عينه اأقرت عجزها عن تاأمني 

لبناء  �سنوات  خم�ض  على  خطة  فو�سعت  العدد  هذا 

األف م�سكن، مبوجب قرو�ض تعطى من  70 و80  بني 

ال�سندوق امل�ستقل لالإ�سكان اأو من م�سرف الإ�سكان 

 .
36

بفوائد متدنية ولأمد طويل

جدي  تخطيط  اأي  املتعاقبة  احلكومات  ت�سع  مل 

ل�سيا�سة اإ�سكانية بل اكتفت باإطالق ال�سعارات وطرح 

امل�ساريع التي مل تنفذ. ويف مقابل تاأكيد املعنيني على 

ال�سيا�سة  بقيت  �ساملة،  خطة  وتنفيذ  و�سع  �سرورة 

القرو�ض وبتاأمني الأموال  باإعطاء  الإ�سكانية حم�سورة 

على  وعالوة  بها.  املعنية  وال�سناديق  للموؤ�س�سات 

ذلك، كانت هذه الأجهزة تتخبط فيما بينها لت�سارب 

على  قدرتها  وعلى  اإنتاجيتها  على  اأثر  ما  �سالحياتها، 

 5 اإدارة اأزمة ال�سكن. وكما �سابقاتها، مّت مبوجب املادة 

من القانون رقم 247 تاريخ 7 اآب 2000، اإلغاء وزارة 

لالإ�سكان  امل�ستقل  وال�سندوق  والتعاونيات  الإ�سكان 

الزراعة،  بوزارة  للتعاونيات  العامة  املديرية  واأحلقت 

وال�سندوق  لالإ�سكان  العامة  املديرية  اأحلقت  بينما 

على  لالإ�سكان،  العامة  باملوؤ�س�سة  لالإ�سكان  امل�ستقل 

الو�ساية  �سلطة  الجتماعية  ال�سوؤون  وزير  ميار�ض  اأن 

العامة لالإ�سكان. املوؤ�س�سة  على 

جريدة النهار، 5 تموز 1994

تدون املقالة بن�سختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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�سركي�ض  اليا�ض  الرئي�ض  عهد  يف   ،1980 اأيار   29 يف 

القانون  �سدر  احل�ض،  �سليم  الرئي�ض  وحكومة 

امل�ستقل  "ال�سندوق  اإن�ساء  على  ن�ض  الذي   80/6

لالإ�سكان" وذلك لتمويل بناء 20 األف وحدة �سكنية 

اأ�سحاب  منها  ي�ستفيد  اللبنانية،  املحافظات  جميع  يف 

لحقاً  امل�سروع  ُعرف  واملتو�سطة.  املحدودة  املداخيل 

والتعاونيات  الإ�سكان  لوزير  ن�سبة  املر"  "طابق  با�سم 

ت�سرين   25 حتى   1979 متوز   16( املر  مي�سال  حينها 

املر  وعد  القانون.  م�سروع  �ساحب   ،)1980 الأول 

الت�سمية  بهذه  )ن�ستعني  "ال�سندوق"  يكون  باأن 

اأن  �ساملة ل�سيما  �سكنية  لالخت�سار( جزءاً من خطة 

 "1
اجتماعية خطرية كارثة  اإىل  �ستوؤدي  ال�سكن  "اأزمة 

اإن مل تد الدولة حلوًل منا�سبة لها. وان�سّم ال�سندوق 

وهي  حينذاك  املوجودة  ال�سكنية  املوؤ�س�سات  اإىل 

الإ�سكان  وم�سرف   )1973( لالإ�سكان  العامة  املديرية 

)1977( والحتاد الوطني للت�سليف التعاوين )1968( 

ال�سكنية  القرو�ض  منح  بهدف  اأن�سئت  كانت  والتي 

عمل  الدولة  تعزز  اأن  وبدل  والبناء.  وال�سراء  للرتميم 

هذه املوؤ�س�سات القائمة اأ�ساًل، قررت تاأ�سي�ض �سندوق 

ما �ساهم يف  اأهدافه  جديد عجز، كما غريه، يف حتقيق 

ازدياد  اإىل  فبالإ�سافة  لبنان.  يف  ال�سكن  اأزمة  تفاقم 

الفو�سى  ب�سبب  املناطق  كافة  يف  الع�سوائي  البناء 

اإىل تكري�ض منطق  امل�سروع  اأدى  تطبيقه،  �سابت  التي 

حجم  اإح�ساء  م�ستحياًل  بات  بعدما  املخالفات  ت�سوية 

هذه الأخرية وتغرمي مرتكبيها. 

ألف   20 "الصندوق":  إنشاء 
السكن أزمة  لحّل  وحدة 

اأن�سئت ما بني  التي  املوؤ�س�سات الإ�سكانية  مل تتمكن 

اأزمة  معاجلة  من  اأعاله،  اإليها  وامل�سار  و1977   1968

روؤية  اأية  اأهمها غياب  ال�سكن وذلك لأ�سباب عديدة 

املتعاقبة،  احلكومات  لدى  الإ�سكانية  لل�سيا�سة  �ساملة 

وا�ستحالة  املوؤ�س�سات  هذه  بني  ال�سالحيات  وتداخل 

الأزمة  ب�سبب  عملها  لت�سيري  الالزمة  الأموال  تاأمني 

الراتب  من   50%" اأن  حيث  املعي�سة  وغالء  املالية 

اآنذاك املر.  2"، وفق وزير الإ�سكان 
يذهب اإىل ال�سكن

وتفاقمت الأزمة مع ا�ستداد الأعمال احلربية يف لبنان 

حاولت  وعليه،  �سكانها.  وتهجري  امل�ساكن  وتدمري 

وزارة الإ�سكان التي تاأ�س�ست العام 1973 ومن خالل 

املتعاقبني عليها، و�سع خطط لإحتواء الأزمة.  الوزراء 

وعد املر يف ني�سان 1980 باإعالن خطة �سكنية متكاملة 

البناء  قطاع  "ت�سجيع  ت�سمل  �سهرين  اأق�ساها  مدة  يف 

بني  وامل�ساركة  �سكنية  تعاونيات  واإن�ساء  التاأجريي 

الوحدات  اإن�ساء  يف  العامة  املوؤ�س�سات  وبع�ض  الدولة 

املر  واكتفى  النور  تب�سر  مل  اخلطة  لكن  ال�سكنية". 

اأن  راأى  الذي  �سكنية  وحدة  األف  الـ20  مب�سروع 

م�سكلة  وحّل  الإيجارات  اأزمة  من  احلد  �ساأنه  من 

املر  واأّكد  واملتو�سط.  املحدود  الدخل  لذوي  ال�سكن 

اأن "امل�سروع الإ�سكاين لن يوؤثر على الو�سع العقاري 

 ."3
اإمنا اخلوف من زيادة غالء اليد العاملة ومواد البناء

ارتفاع  اإىل  فبالإ�سافة  ت�سدق  مل  املر  وعود  ولكن 

فو�سى  اإحداث  اإىل  امل�سروع  اأدى  البناء،  مواد  اأ�سعار 

عمرانية هائلة ظهرت نتائجها بعد انتهاء احلرب. 

ب�سيغة  ُقّدم  الذي  القانون  م�سروع  اإىل  وبالعودة 

تعود  الأزمة  اأن  املوجبة  اأ�سبابه  يف  جاء  فقد  املعّجل، 

رفع  الذي  املايل  الت�سخم  منها  عدة  عوامل  "اإىل 

اأ�سعار كلفة البناء ومنها ارتفاع اأ�سعار الأرا�سي وقانون 

اإن�ساء  ي�سجع  ل  الذي  حالياً  به  املعمول  الإيجارات 

من  الدميوغرايف  النتقال  اإىل  بالإ�سافة  لالإيجار  اأبنية 

 ."4
منطقة اإىل اأخرى

وقد ق�سى امل�سروع بزيادة "عامل ال�ستثمار للعقارات 

درا�سة  بعد  اللبنانية  الأرا�سي  من  الأكرب  الق�سم  يف 

لال�ستفادة  �سنتني  مهلة  املالك  ويعطى   .
5
لذلك فنية 

مرورها.  بعد  حقه  �سقط  واإل  هذه،  الزيادة  حق  من 

اإىل  يدفع  اأن  عليه  يتوجب  ال�ستفادة  طلبه  حال  ويف 

اأ�ساب  الذي  التح�سني  من  مئوية  ن�سبة  ال�سندوق 

6". وقد اأو�سح 
عقاره من جراء زيادة عامل ال�ستثمار

�سرائب  فر�ض  "ا�ستبعد  اأنه  تلفزيوين  حديث  يف  املر 

وا�ستعا�ض  امل�سروع  لتمويل  املواطنني  على  مبا�سرة 

 ."7
عن ذلك مببداأ رفع عامل ال�ستثمار

والإداري  املايل  بال�ستقالل  "ال�سندوق"  ويتمتع 

يف  جاء  ما  ح�سب  لبنان،  م�سرف  يف  اأمواله  وتودع 

القرو�ض  "من  وارداته  وتتكون  القانون.  م�سروع 

ومن  ال�سكان  مل�سروع  تخ�س�ض  التي  والأموال 

هذا  تطبيق  عن  الناتة  الواردات  من   75% ن�سبة 

الباقية  الـ25%  املعنية،  للبلديات  وتخ�س�ض  القانون. 

وذلك  القانون  هذا  تطبيق  عن  الناتة  الواردات  من 

لإن�ساء  الداخلية  اأو�ساعها  حت�سني  على  مل�ساعدتها 

وطرقات  عامة  ومواقف  و�ساحات  وف�سحات  حدائق 

عقاري  احتياط  وتاأمني  واإنارة  وجمارير  واأر�سفة 

اأن  للمالك  القانون  م�سروع  �سمح  وقد   ."8
م�ستقبلي

اأن  على  به  خا�ض  م�سكن  لبناء  قر�ض  على  يح�سل 

بناء  مكان  على  باملوافقة  حم�سوراً  الوزارة  دور  يكون 

الوحدات والتاأكد من اأن اأموال القر�ض �سرفت لهذه 

عقار  اأقله يف كل   8 بـ  ال�سقق  وقد حدد عدد  الغاية. 

وي�سل يف حده الأق�سى اإىل 20. وتقرر توزيع امل�ساكن 

على الأ�س�ض التالية: 2500 م�سكن يف حمافظة لبنان 

لبنان  2500 يف حمافظة  البقاع،  2500 يف  ال�سمايل، 

اجلنوبي، 2500 يف منطقة جبل لبنان اجلنوبية، 2500 

�سواحي  يف   2750 ال�سمالية،  لبنان  جبل  منطقة  يف 

بريوت ال�سرقية و2750 يف �سواحي بريوت اجلنوبية. 

املحدود  الدخل  لذوي  م�سكن   14000 وخ�س�ض 

و4000 لذوي الدخل املتو�سط. وقد ترك 2000 �سقة 

مبر�سوم  يحدد  نحو  على  واحلاجة  الطلبات  �سوء  على 

القر�ض  قيمة  وحددت  الوزراء.  جمل�ض  يف  يتخذ 

األف   100 لذوي الدخل املحدود مببلغ حده الأق�سى 

لرية ت�سدد على مدة 20 �سنة ولذوي الدخل املتو�سط 

. تدر 
9
بـ 130 األف لرية ت�سدد على مدة ع�سرين �سنة

اآنذاك  كان  لالأجور  الأدنى  احلد  اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة 

225 لرية ح�سب مر�سوم �سادر عام 1974. 

"األ  على  القر�ض  على  احل�سول  �سروط  ن�ست  وقد 

عن  يقل  واأل  لرية  األف   40 امل�ستفيد  دخل  يتعدى 

عائلته  اأفراد  اأحد  اأو  هو  يكون  واأل  �سنوياً،  األف   20

ب�سغل  يتعهد  واأن  املحافظة.  �سمن  يقع  مل�سكن  مالكاً 

امل�سكن مدة ع�سر �سنني على الأقل واأل تتجاوز قيمة 

دخله  ثلث  ن�سبة  فائدته  مع  اأ�ساًل  ال�سهري  الق�سط 

ال�سهري واأن يكون قادراً على ت�سديد %75 من قيمة 

 ."6410
القر�ض قبل بلوغه �سن 

»أدى المشروع إلى 
تكريس منطق 

تسوية المخالفات 
بعدما بات 

مستحياًل إحصاء 
حجم هذه األخيرة 
وتغريم مرتكبيها«

إقرار  سبقت  اعتراضات 
وع  المشر

الأعلى  واملجل�ض  والإعمار  الإمناء  جمل�ض  اعرت�ض 

مناق�سته  خالل  القانون  م�سروع  على  املدين  للتنظيم 

نقابة  اأي�ساً  اخلط  على  ودخلت  النيابية.  اللجان  يف 

معار�سة  فيها  تدعم  درا�سة  و�سعت  التي  املهند�سني 

جمل�ض  وجه   ،1979 الأول  كانون   19 ويف  الطرفني. 

عطاهلل  حممد  يراأ�سه  كان  الذي  والإعمار  الإمناء 

اأ�سباب  فيها  ق�سم  الوزراء  جمل�ض  اإىل  مطالعة  اآنذاك 

وامل�سروع  التمويل  اثنني:  اإىل  امل�سروع  على  اعرتا�سه 

حركة  اأن  املجل�ض  راأى  الأول،  ال�سق  يف  الإ�سكاين. 

امل�ساربة على اأ�سعار الأرا�سي �ستزداد، "خ�سو�ساً اأن 

ال�سفة ال�ستثنائية وال�سارخة يف رفع عامل ال�ستثمار 

اإىل  اللجوء  باإمكان  العتقاد  يف  امل�ساربني  تغري 

الو�سع  اأن  واعترب   ."11
امل�ستقبل يف  التدبري  هذا  مثل 

بخا�سة  التدبري  هذا  اتخاد  ي�ستدعي  ل  للدولة  املايل 

الداخلي  "والنقد  متدنياً  يزال  ل  العام  الدين  اأن 

ون�سح  يوم".  كل  تزداد  كبرية  باحتياطات  مدعوم 

عر�ستها  التي  الدعم  م�ساريع  من  بال�ستفادة  املجل�ض 

اإن�ساء  بدل  لبنان  مل�ساعدة  والأوروبية  العربية  الدول 

املجل�ض  راأى  فقد  الثاين،  ال�سق  اأما يف  امل�سروع.  هذا 

من  م�سبقاً  الدعم  تلقى  فئات  اإىل  يتوجه  امل�سروع  اأن 

التي ل  الفئات  يهم�ض  اأنه  واعترب  الإ�سكان.  م�سرف 

يتجاوز دخلها 12 األف لرية وهي الفئة الأ�سا�سية التي 

اأن تلقى دعم الدولة. ومن هذا املنطلق، اقرتح  يجب 

زيادة قدرات امل�سرف الفنية وتاأمني موارد اإ�سافية له. 

املهند�سني  ونقابة  املدين  التنظيم  و�سع  جهته،  من 

مالحظاتهما على امل�سروع يف 17 كانون الأول 1979. 

اعرت�ض الطرفان على اإن�ساء �سندوق جديد لالإ�سكان 

فيما تقت�سي احلاجة تخفي�ض عدد ال�سناديق. وحددا 

اأهمية احرتام ال�سروط املرتبطة بعامل ال�ستثمار. فهو 

الكثافة  لعدد  تنظيم  لتنفيذ خطة  الدولة  يد  "اأداة يف 

امل�سموح بها واأف�سل الطرق ل�ستعمال الأر�ض ور�سم 

يف  الإن�سانية  للتجمعات  الطبيعية  المتداد  �سيا�سة 

التجهيزات  تنفيذ  ي�سهل  مما  والإمناء  الجتماع  حقلي 

يحدد  ال�ستثمار  عامل  اإن  منا�سبة.  التحتية يف طريقة 

انتهاك  واإن  مالية.  موارد  لتاأمني  ولي�ض  تقدم  ملا  نتيجة 

هذا املبداأ يجرنا اإىل �سل�سلة من التنازلت على ح�ساب 

توؤدي  اأن  من  اجلهتان  وتخّوفت   ."12
العامة امل�سلحة 

الزراعية  الأرا�سي  �سياع  اإىل  ال�ستثمار  عامل  زيادة 

التجمعات  نطاق  خارج  الأبنية  وت�سرذم  املتبقية 

الآهلة مما يوؤدي اإىل �سعوبة اأو ا�ستحالة تزويدها بالبنى 

عن  احلايل  و�سعه  يف  "عاجز  فلبنان  الالزمة.  التحتية 

تاأمني تلك اخلدمات على نحو �سحيح فكيف اإذا ازداد 

التمويل  طريقة  وانتقدا  تنظيم؟".  دون  من  النت�سار 

عن  الناجت  التح�سني  ثلث  اأو  ربع  الدولة  فـ"ا�ستيفاء 

هو  للمالكني  البقية  وترك  ال�ستثمار  عوامل  زيادة 

فاإذا  العدالة الجتماعية.  اأب�سط قواعد  يتنافى مع  اأمر 

فمعنى  امل�سروع  تطبيق  من  مليارين  الدولة  جمعت 

من  املالكني  جيوب  اإىل  ذهبت  مليارات   6 اأن  ذلك 

13". كما اأن امل�سروع يوؤمن مورداً ظرفياً 
دون اأي �سريبة

فيما املطلوب تاأمني مدخول ثابت. يف حني "يفرت�ض 

تكون  اأن  العقارية  للملكية  تتعر�ض  التي  القوانني  يف 

�سوطاً  ل  الأ�سعار  وجلم  امل�ساربات  من  للحد  و�سيلة 

   ."14
يدفع بها اإىل املجهول

يف  والنقابة  والتنظيم  املجل�ض  مالحظات  على  املر  رّد 

الوزراء،  اإىل جمل�ض  الإ�سكان  وزارة  من  موّجه  كتاب 

1980. واأكد اأن امل�سروع  5 �سباط  ن�سرته "النهار" يف 

تخ�سي�سه  بعد  املحدود  الدخل  ذوي  حاجات  حلظ 

اأن  ورف�ض  لهم.   20000 اأ�سل  من  م�سكن   14000

امل�سروع.  لتمويل  املانحة  الدول  من  الدولة  ت�ستدين 

واأخذ يف عني العتبار مالحظات التنظيم حول حتديد 

عوامل ال�ستثمار حتى %3.5 وا�ستثناء بع�ض املناطق 

الزراعية والأثرية. واعترب اأن امل�سروع هو "يف م�ستوى 

 ."15
الأزمة التي يعي�سها لبنان

خالل  النتقادات  من  القانون  م�سروع  ي�سلم  ومل 

خميرب  األبري  النائب  فاعترب  النيابية.  املناق�سة  جل�سة 

"اأن هناك خمالفة د�ستورية لأن قانون البناء مينع زيادة 

ال�ستثمار. لو فر�سنا اأن هناك جماًل لزيادة ال�ستثمار 

جميع  احلق  هذا  ي�سمل  اأن  فيجب  ما،  �سارع  يف 

20 ألف وحدة سكنية "طابق المر": صندوق لإلسكان لتمويل بناء 

نوافذ من الماضي نوافذ من الماضي

هذا  قاطني  من  بفئة  واإذا  ا�ستثناء.  دون  اللبنانيني 

ال�سارع يطلبون من احلكومة يف مهلة �سنتني، اأن يوقعوا 

بالن�سبة لعامل ال�ستثمار واأن  باملئة  اأو ع�سرين  ثالثني 

تبيع  احلكومة  اأن  يعني  القانون،  خمالفة  من  يتمكنوا 

�سرط  القانون  تخالف  اأن  لك  ميكن  تقول،  القانون. 

املخالفات  اأثبتت  وقد   ."16
املخالفة هذه  ثمن  تدفع  اأن 

التي �سهدها تطبيق القانون لحقاً اأن خميرب كان على 

خمالفات  لزيادة  القانون  من  ال�ستفادة  مّت  واأنه  حق 

اأ�سحابها.  تغرمي  وتكري�سها ل�ستحالة  البناء 

ه بالأكرثية 
ّ
ولكن جمل�ض النواب دعم م�سروع املر فاأقر

يف 10 ني�سان 1980.

وع  مشر العهد":  وع  "مشر

فاشل  سكن 
 1980 متوز   24 يف  �سدر  القانون،  لتنفيذ  ا�ستكماًل 

والثاين  ال�سندوق  اإدارة  ينظم  الأول  مر�سومان: 

يت�سمن طريقة تطبيق قوانني الإ�سكان يف ال�سندوق. 

اأيلول   23 يف  الطلبات  قبول  املُن�ساأ  ال�سندوق  وبا�سر 

1980 وو�سفه موؤيدوه باأنه "م�سروع العهد" )اأي عهد 

اآلف   3 متويل  له  هدفاً  و�سع  بعدما  �سركي�ض(  اليا�ض 

قر�ض يف ال�سنة. وكان ال�سندوق يبت يف حوايل 200 

ال�سندوق  هيئة  رئي�ض  ح�سب  ال�سهر  يف  قر�ض  طلب 

. و�سرعان ما بداأت التعديالت 
17

املحامي اأنطوان مزهر

ال�سروط  "تليني"  عنوان  حتت  ال�سندوق  قانون  على 

ف�سمح  القرو�ض.  من  امل�ستفيدة  ال�سريحة  لتو�سيع 

ي�سكنها  التي  املنطقة  يف  يتملك  اأن  القر�ض  لطالب 

معينني  عازبني  مينح  مر�سوم  و�سدر   .1974 العام  منذ 

يقيم  الذي  "العازب  قر�ض:  على  احل�سول  فر�سة 

با�سمه،  قر�ض  على  ليح�سل  والده  ويختاره  اأهله  مع 

من   75% بت�سديد  ي�سمح  ل  الوالد  عمر  كان  اإذا 

والعازب  وال�ستني  الرابعة  بلوغه  قبل  القر�ض  قيمة 

املعيل لعائلة والديه )اإذا تويف والداه( واأكرب العازبني 

 1792 �سهراً   11 التملك يف  وبلغ عدد طلبات   ."18
�سناً

امل�سافة  امل�ساحات  �سكلت  فيما   2065 وال�ستثمار 

53.5 األف مرت مربع. وكانت 3 فقط من هذه الطلبات 

بقية  فيما  �سكنية  م�ساريع  لإن�ساء  ت�سعى  ملوؤ�س�سات 

 .
19

م�ساكن ل�سراء  معظمها  فردية  الطلبات 

تدر الإ�سارة اإىل اأن ال�سندوق كان ي�سدر من خالل 

مكتبه الإعالمي ن�سرة �سهرية عن ن�ساطاته من حيث 

طلبات زيادة عوامل ال�ستثمار وطلبات القرو�ض وقد 

اإن�سائه.  توقف عن ذلك بعد حوايل عام من 

حول  التباينات  بداأت  الوزارة،  من  املر  خروج  وفور 

�سليم  الوزارة  يف  املر  خلف  فانتقد  بالظهور.  امل�سروع 

 1980/10/25 الوزان:  �سفيق  )حكومة  اجلاهل 

الكتائب  حزب  على  املح�سوب   ،)1982/10/7  -

من  حدت  �سروطه  اأن  فراأى  امل�سروع،  اللبنانية، 

اأي  كان  امل�سروع،  فقبل  الإ�سكان.  برامج  فعالية 

مينحها  التي  القرو�ض  من  الإفادة  ي�ستطيع  مواطن 

الدخل  فئات  حتديد  اأن  "غري  الإ�سكان،  م�سرف 

هذا  عليه  ينطبق  من  حرم  امل�سروع  من  ت�ستفيد  التي 

حتى  الإ�سكان  م�سرف  قرو�ض  من  الإفادة  التحديد 

كالعازب  �سكنية،  وحدة  األف   20 من  ي�ستفد  مل  لو 

اأو املتزوج الذي  األف لرية.   40 اأقل من  الذي دخله 

ي�ستطيع  ل  اأو  يريد  ول  الأق�سى  احلد  من  اأقل  دخله 

 ."20
اإليه ينتمي  الذي  الق�ساء  يبني م�سكناً يف  اأن 

يعاين  ال�سندوق  بداأ  املالية،  الأزمة  ا�ستداد  ومع 

لتغطية  الكافية  املالية  ال�سيولة  توافر  عدم  من 

األفاً   12 ال�سندوق  اإىل  املتقدمني  عدد  فبلغ  الطلبات. 

الكافية  املبالغ  تاأمني  من  يتمكن  ومل  اإن�سائه  منذ 

من  جزءاً  يوؤمن  ال�سندوق  وكان  القرو�ض.  لتغطية 

ال�ستثمار  عامل  زيادة  م�سروع  طريق  عن  موارده 

اإىل  الرامية  لالإ�سكان،  العامة  املوؤ�س�سة  اإن�ساء  اأن  اإل 

م�سروع  تنفيذ  من  العائدات  حّول  الأجهزة،  توحيد 

واعرتف  خا�ض.  �سندوق  اإىل  ال�ستثمار  عامل 

�سفيق  )حكومة  الب�ساط  الدين  بهاء  الإ�سكان  وزير 

الذي   )1984/04/30  –  1982/10/7 الوزان: 

م�سكلة  باأن  املهند�سني  نقيب  من�سب  ي�سغل  كان 

عن  ف�ساًل  موارد،  "م�سكلة  هي  الأ�سا�سية  ال�سندوق 

كتاباً  فرفع   ."21
م�ساكن وجود  وعدم  التهجري  ازدياد 

اأق�ساط  ت�سديد  فيه جدولة  يقرتح  الوزراء  اإىل جمل�ض 

عليها  ح�سل  التي  لرية  مليون   100 البالغة  ال�سلفة 

الأق�ساط  ت�سديد  "لأن  امل�سروع  لتنفيذ  ال�سندوق 

املتوافرة  ال�سيولة  على  التاأثري  �ساأنه  من  امل�ستحقة 

لدى ال�سندوق وبالتايل على طاقته على الإقرا�ض اإذ 

ا�ستيفاء  عملية  على  �سلباً  اأثرت  الأمنية  الأحوال  اإن 

عوامل  زيادة  من  الإفادة  طالبي  على  املرتتبة  الر�سوم 

كتاب  احلكومة  وحّولت   ."22
لعقاراتهم ال�ستثمار 

ديون  جدولة  رف�ست  التي  املال  وزارة  اإىل  الوزير 

 ."23
بها اأو�ساع اخلزينة ل ت�سمح  "لأن  ال�سندوق 

»منح الصندوق 
14200 قرض حتى 

تاريخ توقفه عن 
العمل. أما بالنسبة 
إلى اتفاقيات زيادة 

عامل االستثمار، 
فقد بلغ عددها 

16623 اتفاقية«

ا�ستمر تديد القانون منذ العام 1982 عامني اإ�سافيني 

اإنتهاء احلرب  اأن تغرّي هدفه مع  اإىل  كلما انتهت مدته 

وزارة  كانت  التي  القرو�ض  متويل  يف  ي�ساهم  فبات 

لالإ�سكان.  العامة  املوؤ�س�سة  ثم  ومن  متنحها  الإ�سكان 

اإعطاء  عن  الإ�سكان  م�سرف  كما  ال�سندوق  توقف 

القرو�ض لفرتة ب�سبب الأزمة املالية ولكنه عاود عمله 

وزير  ووعد  �سكني.  قر�ض   5000 فاأعطى   1994 �سنة 

رفيق  )حكومة  حمدان  اأبو  حممود  اآنذاك  الإ�سكان 

مبكننة   )1995/05/25  –  1992/10/31 احلريري: 

 .
24

املناطق يف  له  فروع  واإن�ساء  ال�سندوق  يف  العمل 

األف   14 اأعطى  ال�سندوق  اأن  حمدان  اأبو  وك�سف 

توّليه  فرتة  خالل  املحدود  الدخل  لذوي  قر�ض 

ل�سراء  قر�ض  طلب  األف   20 األغى  فيما   
25

الوزارة

ت�سمح  مل  ال�سندوق  واردات  لأن  بنائه  اأو  م�سكن 

. وتوقف العمل بال�سندوق يف 24 متوز 1996 
26

بذلك

العرتا�سات  زادت  بعدما   539 رقم  القانون  مبوجب 

اإىل ت�سويه  اأدى  الع�سوائي الذي  حوله ب�سبب تطبيقه 

البيئة والعمران. فلبنان �سهد منذ اإقرار القانون وحتى 

البناء جاءت كلها  انتهاء احلرب خمالفات خطرية يف 

ال�ستثمار.  عامل  ح�ساب  على 

وتبنّي الإح�ساءات ال�سادرة عن ال�سندوق اأن "عدد 

العمل  عن  توقفه  تاريخ  حتى  منحها  التي  القرو�ض 

هدفه  من   71% ي�سكل  ما  اأي  اتفاقية   14200 بلغ 

بالن�سبة  اأما  �سكنية.  وحدة  األف   20 لبناء  الأ�سا�سي 

عددها  بلغ  فقد  ال�ستثمار،  عامل  زيادة  اتفاقيات  اإىل 

اأخرى  مرة  ال�سندوق  هذا  اأثبت   ."27
اتفاقية  16623

�ساملة  اإ�سكانية  خطة  و�سع  جلهة  الروؤية  يف  الق�سر 

منها  يعاين  التي  الأزمة  حّل  من  بالفعل  تتمكن 

الأموال  توظيف  من  ال�سندوق  يتمكن  فلم  لبنان. 

التي حققها جراء زيادة عامل ال�ستثمار يف جمالت 

امل�سارف  يف  منها  املتبقي  واإيداع  ال�سكني  الإقرا�ض 

تذكر  م�ساهمة  اأية  يقدم  مل  فيما  البلديات.  لدى  اأو 

كانوا  الذين  املتو�سط  اأو  املحدود  الدخل  لذوي 

جّل  الإ�سكان،  م�سرف  من  القرو�ض  على  يح�سلون 

بيئية  "ت�سوهات  تخليفه  يف  كان  حتقيقه  من  متّكن  ما 

اأ�سحى  كما   "28
التحتية البنى  على  و�سغط  وجمالية 

اإىل  الأموال  ولإدخال  املخالفات  لت�سوية  و�سيلة 

الدولة.   خزينة 

تدون املقالة بن�سختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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إلهام برجس 

جمل�ض  اإىل  احلكومة  اأحالت   ،2018 عام  مطلع  يف 

خمالفات  ت�سوية  اإىل  يرمي  قانون  "م�سروع  النواب 

البناء احلا�سلة خالل الفرتة املمتدة من 1971/9/13 

�سّورت  وقد   ." �سمناً  2016/12/31 تاريخ  ولغاية 

احلكومة هذا امل�سروع على اأنه اأداة من �ساأنها الإ�سهام 

يف  نقراأه  ما  وهذا  ال�سكن.  اأزمة  من  التخفيف  يف 

الأ�سباب املوجبة للم�سروع: "من اأهم اأهداف الدولة 

من  جزء  حل  يف  ي�ساهم  مما  ال�سكن  اأزمة  تخفيف 

تكاليف  عبء  ويخفف  الإيجارات،  قوانني  م�سكلة 

ال�سكن على املواطن". 

ُمسّويها؟ المخالفات،  منتج 
اللجان  يف  اإقراره  مّت  الذي  القانون  م�سروع  ي�سمل 

خمالفات  ت�سوية   2019/5/22 يف  امل�سرتكة  النيابية 

املخالفات  ومنها   2016/12/31 لغاية  احلا�سلة  البناء 

ت�سوية  بقانون  ذلك  قبل  م�سمولة  كانت  التي 

 .1994 وال�سادر عام   94/324 رقم  البناء  خمالفات 

اإىل  املخالفات  هذه  على  امل�سروع  ا�ستمال  ويوؤ�سر 

ما  بقدر  امل�سكلة،  حّل  عن  ال�سابق  القانون  ق�سور 

املخالفات،  ومعها  الت�سويات  قوانني  تراكم  اإىل  يوؤ�سر 

يف حلقة مفرغة. 

  - زيفاً   - القانون  م�سروع  يوحي  ذلك،  عن  ف�ساًل 

تار  بع�ض  قبل  من  "اإرتكبت  ملخالفات  احلل  اأنه 

الدولة  اأجهزة  اإمكانية  عدم  واملواطنني يف ظل  البناء 

هذَه  من  كبريا  عددا  اأن  هي  واحلقيقة  مراقبتها". 

من  منهجي  اإمنا  فردي  ب�سكل  ترتكب  مل  املخالفات 

واملحلية  املركزية  الر�سمية  ال�سلطات  تواطوؤ  خالل 

دليل  وخري  عليها.  الرقابة  يف  التق�سري  ب�سبب  ولي�ض 

اأ�سدرها  كان  التي   
1
الأربعة التعاميم  هو  ذلك  على 

 ،2014 وزير الداخلية نهاد امل�سنوق تباعاً يف الأعوام 

لبناين يف  ت�سمح لكل  والتي  و2017،  و2016   2015

تتجاوز  ل  منزًل  ي�سّيد  اأن  النائية  والبلدات  القرى 

واحدة  طبقة  واإ�سافة  كما  مربع2  مرت   150 م�ساحته 

بامل�ساحة نف�سها على بناء موجود، بعد احل�سول على 

الرخ�سة من البلدية اأو من القائمقام اإذا مل تكن يف 

بلدية.  قريته 

اإمكانية  اجلهات  هذه  لتمنح  التعاميم  هذه  اأتت  وقد 

تخرج  قرارات  واتخاذ  البناء  قوانني  جميع  تاوز 

قانوناً عن �سالحياتهما وتعّد من هذه الوجهة بحكم 

حتديداً  الناحية  لهذه  ال�سوريايل  املوجودة.  غري 

وجوب  لناحية  مواده  �سياق  يف  وا�سح  امل�سروع  اأن 

بالطرق  �سادرة  رخ�ض  عن  الناتة  الأو�ساع  ت�سوية 

غري القانونية "اأياً كان املرجع الذي اأعطى املوافقة". 

على  املخالفات  باب  امل�سنوق  الوزير  اأتاح  هكذا، 

احلكومة  اأعمال  يف  وي�سارك  ليعود  �سنوات،  مدى 

اإل  لي�ض  فعله  ما  اأن  على  ت�سويتها.  اإىل  الداعية 

"تعاميم  عرب  الزبائنية  ت�سريع  يف  طويل  لباع  تكري�ساً 

املخالفة". 

امل�سنوق  الوزير  تعاميم  اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  وتدر 

نقيب  ت�سريح  بح�سب  اأ�سبحت  بل  فريدة،  لي�ست 

يف  ُعرف  مبثابة  للـ"املفكرة"،  تابت  جاد  املهند�سني 

هكذا  ي�سدر  ياأتي،  وزير  فـ"كل  الداخلية،  وزارة 

عن  داخلية  وزير  بخروج  لدينا  علم  ول  تعاميم". 

هذا النهج، اإّل الوزير زياد بارود الذي اأ�سدر تعميماً 

اأوقف   2010–8–25 بتاريخ   14780 الرقم  يحمل 

مبوجبه جميع تراخي�ض البناء ال�سادرة عن البلديات 

للوزارة. توليه  ال�سابقة خالل فرتة  يف املرحلة 

"الواقع اآلن هو أننا 
أمام فصل جديد 

من التسويات عبر 
تحميل المواطنين 

ل 
ّ

ثمنًا ماليًا يتمث
بإلزامهم دفع 

غرامات ورسوم 
مضاعفة، من دون 

تقديم أي حل أو 
تحسين على صعيد 

ظروف السكن 
للمواطن، أو تتأمين 

أي دعم لحصوله 
على هذا الحق"

المفرغة  الحلقة 
واملتعلقة  املتتالية  الن�سو�ض  تتبع  خالل  من  اإذاً 

اإىل  اإ�سافة  القانون،  م�سروع  اأن  يظهر  بالت�سويات، 

�سمن  دورة جديدة  اإل  لي�ض  امل�سنوق  الوزير  تعاميم 

املخالفات  "ت�سريع"  عقود.  منذ  تتكرر  مفرغة  حلقة 

يف مرحلة اأوىل و"ت�سويتها" يف مرحلة اأخرى، وذلك 

الأ�سخا�ض  حتى  اأو  نف�سها  ال�سلطات  قبل  من 

�سدر   ،1964 عام  يف  الأحيان.  بع�ض  يف  اأنف�سهم 

التي  الأبنية  واأجزاء  "الأبنية  اأو�ساع  لت�سوية  قانون 

الثاين  كانون   20 قبل  ن�سئت 
ُ
اأ والتي  هيكلتها  مت 

اأو خالفاً  الرخ�سة  زيادة عن  اأو  1954 بدون رخ�سة، 

مبوجب  الوزراء  �سدر عن جمل�ض  القانون  هذا  لها". 

اإحالته  على  يوماً   40 من  اأكرث  مرور  بعد  مر�سوم، 

حينها ب�سيغة "معّجل" اإىل جمل�ض النواب من دون 

اإقراره. 

احلكومة  اإ�سدار  ظل  يف  حت�سل  الت�سويات  وظّلت 

 1983 العام  يف  �سدر  فقد  عدة.   ت�سريعية  مرا�سيم 

الأبنية  اأو�ساع  بت�سوية  املتعلق   83/13 رقم  املر�سوم 

البناء  واأنظمة  لقوانني  خالفاً  املن�ساأة  الأبنية  واأجزاء 

 ،1985/03/22 وتاريخ   1964/03/26 تاريخ  بني 

رقم  املر�سوم  اإىل  بالإ�سافة   83/130 رقم  وتعديله 

املن�ساأة  الأبنية  اأو�ساع  بت�سوية  �سمح  الذي   85/42

اأن  �سرط  قانوين،  ترخي�ض  على  احل�سول  دون  من 

البناء.  لقانون  مطابقة  تكون 

قد  املرا�سيم  هذه  جمموع  باأن  للنظر  امللفت  من 

 94/324 رقم  للقانون  املوجبة  الأ�سباب  اأدانتها 

وال�سادر  البناء"  خمالفات  ت�سوية  بـ"قانون  املعروف 

احلاجة  اأن  اإىل  اأ�سارت  والذي  النواب،  جمل�ض  عن 

من اإقرار القانون تكمن يف �سرورة الت�سّدي اإىل "ما 

83/13 عام  نتج عن �سدور املر�سوم الإ�سرتاعي رقم 

83/130 و85/42 املتعلق  1983 املعّدل باملر�سومني 

"خمالفات  اأنتجت  والتي  البناء".  بت�سوية خمالفات 

املناطق  جميع  يف  واقعاً  ت�سكل  اأ�سبحت  عديدة... 

)ما  املواطنني،  من  كبري  بعدد  وتتعلق  اللبنانية 

املخالف  باإعطاء  وذلك  لها  حل  اإيجاد  ي�ستدعي( 

مقابل  وت�سويتها  عليها  الإبقاء  اأو  هدمها  بني  اخليار 

غرامة، �سرط اأن تكون )املخالفة( يف ملكه اخلا�ض". 

94/324 الت�سوية بعدما  وتبعاً لذلك، �سّهل القانون 

املوؤ�س�سات  من  بعدد  متر  واحدة  لها:  �سيغتني  اعتمد 

"التنظيم  �سيما  ل  البناء  قانون  تطبيق  املخّولة 

لتطبيق  املناطق  يف  املن�ساأة  واللجان  املدين" 

املادة  عليها  تن�ض  التي  هي  ثانية،  و�سيغة  القانون، 

اأو�ساعهم  ت�سوية  للمخالفني  وتتيح  القانون  من   4

باأ�سعاف  غراماتهم  دفع  مقابل  الوزراء  جمل�ض  عرب 

يتخذ  مبر�سوم  اإذاً  هنا  الت�سوية  تتم  الأ�سا�سية.  قيمتها 

الأ�سغال  وزير  اقرتاح  على  بناًء  الوزراء  جمل�ض  يف 

عن  ال�سادرة  الت�سويات  عدد  معروفاً  ولي�ض  العامة. 

من  متكّنا  اأننا  غري  املادة،  هذه  على  بناًء  احلكومة 

بني  الطريقة  بهذه  �سادرة  ت�سوية   15 على  الإطالع 

2002 و2008 يف العديد من املناطق وبوترية  عامي 

�سنوياً.  اإىل ثالث  ت�سويتني 

 1998 عام  �سدر  ما  هو  الت�سويات  عن  اآخر  مثل 

 ،94/324 حني مت تعديل املادة اخلام�سة من القانون 

بتحوير وجهة  تتعلق  683، وهي  رقم  القانون  مبوجب 

للتعديل  املوجب  ال�سبب  امللجاأ.  او  املراآب  اإ�ستعمال 

امل�ساكل  94/324 عن حل مئات  القانون  هو ق�سور 

الذين  واملواطنني  املخالفني  الأبنية  تار  بني  العالقة 

هذا  التجارية،  وحمالتهم  ال�سكنية  �سققهم  ا�سرتوا 

للعديد  ايجاد حل  بهدف  ثانية  جهة  ومن  جهة.  من 

والقت�سادية.  والجتماعية  ال�سكنية  امل�ساكل  من 

اأّي حّل طويل الأمد لهذه  يقّدم  التعديل مل  بالطبع 

امل�ساكل. 

"الحقيقة هي أن 
عددا كبيرا من 

هذَه المخالفات 
لم ترتكب بشكل 

فردي إنما منهجي 
من خالل تواطؤ 

السلطات الرسمية 
المركزية والمحلية 

وليس بسبب 
التقصير في الرقابة 

عليها"
تعدياًل  واأدخل  ع 

ّ
امل�سر عاد   2002 عام  ويف  هكذا، 

جاء  ملا  وفقاً  معتربَا   ،94/324 القانون  على  جديداً 

اأ�سهر  ال�ستة  "فرتة  اأن  للتعديل  املوجبة  الأ�سباب  يف 

 )4 املادة  يف  واملحددة  املخالفات،  لإزالة  )املعطاة 

لإزالة  قانوين  خيار  هناك  يعد  ومل  ق�سرية  كانت 

كبرياً  عدداً  اأن  وحيث  ت�سويتها،  دون  من  املخالفات 

من املواطنني، يرغب باإزالة املخالفات ولي�ض ت�سويتها 

يف  هي  العامة  امل�سلحة  اأن  وحيث  عليها.  والإبقاء 

وت�سويتها  عليها  الإبقاء  يف  ولي�ض  املخالفات  اإزالة 

بات ممكناً  التعديل  بناًء على هذا  لقاء بدل مادي". 

فرتة  خالل  وم�سوؤوليتهم  نفقتهم  على  املخالفة  اإزالة 

اأي  دفع  دون  القانون  هذا  �سدور  تاريخ  من  �سنة 

اإعفاء  اإىل  التعديل  هذ  ويرمي  غرامات".  اأو  ر�سوم 

اإزالة املخالفات من الغرامات والر�سوم.  الراغبني يف 

والق�سد  التعديل،  هذا  يطرحها  التي  الت�سوية  تدفع 

الدولة  قبل  من  التنازل  على  القائمة  الت�سوية  هنا 

البناء:  مخالفات  لتسوية  متكررة  قوانين 
أواًل  والجباية  بائنية  الز مفاعيل  يع  تشر

أي سياسات إسكانية في لبنان؟ أي سياسات إسكانية في لبنان؟

تدون املقالة بن�سختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

مل�سلحة املخالف، اإىل الإ�ستنتاج اأن القانون 94/324 

املرا�سيم  اآثار  التعامل مع  لناحية  مل يحدث غاياته ل 

لناحية  ول  البناء،  تراكم خمالفات  من  عليه  ال�سابقة 

والقت�سادية.  والجتماعية  ال�سكنية  امل�ساكل  حل 

لناحية  اأمامه  التوقف  ي�ستحق  ما  هناك  املقابل،  يف 

الإيحاء  وهو   ،2002 عام  لتعديل  املوجبة  الأ�سباب 

بهدم   – املخالفات  حل  عن  ميتنعون  املخالفني  بكون 

منازلهم مثاًل – فقط لأنهم ل يريدون دفع الغرامات. 

اإ�سكالية  حّل  اإىل  يوؤّد  مل  التعديل  هذا  اأن  ويبدو 

اأن  هو  ذلك  على  دليل  وخري  املخالفة.  الأبنية 

 6 بعد  اأي   ،2008 عام   يف 
ّ
واأقر عاد  النيابي  املجل�ض 

تاريخ:   60 رقم  القانون   ،4 املادة  تعديل  �سنوات من 

حممد  النائب  اقرتاح  على  بناء   ،2008/12/27

بريوت  حمافظ  تخطي  على  التغطية  بهدف  قباين، 

املتوجبة  الغرامات  من  املواطنني  واإعفاء  ل�سالحياته 

قانوين  ن�ض  دون  من  البناء  خمالفات  ت�سوية  على 

�سنوات   6 بعد  اأنه  يعني  ما  وهو  بذلك.  له  ي�سمح 

بالهدم،  بالن�سبة للراغبني  الغرامات  على الإعفاء من 

املتوجبة  الغرامات  من  لالإعفاء  احلاجة  ا�ستجّدت 

املخالفات.  ت�سوية  يرغبون يف  الذين  على 

الإثنني  واإل  اإثنني  من  باأمر  اإل  ذلك  تف�سري  ميكن  ل 

وهو  للقانون،  خمالفة  بناء  رخ�ض  منح  اإ�ستمرار  معاً: 

وزراء  تعاميم  لناحية  املهند�سني  نقيب  يوؤكده  ما 

ثانية عدم تطبيق  الداخلية، هذا من جهة. ومن جهة 

ب�سكل جدي.  الت�سويات  قوانني 

لإقرتاح  املوجبة  الأ�سباب  ت�سّكل  ذلك،  من  اأبعد 

تبنى  الذي  الزبائني  املنطق  عن  فا�سحاً  تعبرياً  قباين 

املنتمي  فالنائب  والت�سويات.  املخالفات  حلقة  فيه 

العا�سمة  يف  الوا�سعة  ال�سعبية  ذي  امل�ستقبل  تيار  اإىل 

اأعفى  قانونه بكون حمافظ بريوت  اإقرتاح  ر 
ّ
بر بريوت، 

قيمة  من   90% بن�سبة  العا�سمة  يف  البناء  ت�سويات 

الغرامة املتوجبة م�ستنداً على القانون رقم 2008/41 

ر�سوم  متاأخرات  على  بالغرامات  )ح�سراً(  املتعلق 

2008/41 حتى  البلدية. بناًء عليه مت تعديل القانون 

التي  الإعفاءات  ع 
ّ
وي�سر البناء،  خمالفات  ي�سمل 

ح�سلت خالفاً لأي قانون، وقيمتها %90 من الغرامة 

املخالفة.  لت�سوية  املتوّجبة 

وتف�سيها  املخالفات  اإن�ساء  يف  ال�سلطة  دور  بقي  هكذا 

لقوانني  اإ�سدارها  وترية  خالل  من  لالإ�ستنتاج  قاباًل 

تبّدل  اأمر  وم�سامينها.  عليها،  والتعديالت  الت�سويات 

دور  اأ�سبح  بعدما  الأخرية،  الع�سر  ال�سنوات  خالل 

ت�سريع  �سعيد  على  وا�سحاً  املتعاقبني  الداخلية  وزراء 

املخالفات. وقد �سدر عام 2013 التعميم رقم 33 عن 

امل�سكلة  تو�ّسع  بو�سوح  يظهر  الوزراء،  جمل�ض  رئا�سة 

وزير  اإلزام  بهدف  التعميم  هذا  جاء  ال�سنوات.  عرب 

تعاميم  باإلغاء  �سربل  مروان  والبلديات  الداخلية 

الأخري  وكان  للقانون.  بناء خالفاً  رخ�ض  مبنح  ت�سمح 

 ،30/5/2013 بتاريخ   483 رقمه  تعميماً  اأ�سدر  قد 

احلق  والقائمقامني  البلديات  لروؤ�ساء  مبوجبه  اأعاد 

الأرياف  يف  ال�سكنية  لالأبنية  الرتاخي�ض  اإعطاء  يف 

بع�ض  �سمن  مربعاً،  مرتاً   150 تتعدى  ل  مب�ساحة 

اإحتقان  تخفيف  بهدف  وامل�ستلزمات،  ال�سروط 

ذلك  وكان  عكار.  منطقة  وقتها  �سهدته  �سعبي 

اعرتا�سات  �سل�سلة  �سكل  على  ظهر  الحتقان 

البناء  برتاخي�ض  العمل  باإعادة  طالبت  وتظاهرات 

رقم  التعميم  وكان  للبلديات.  معطاة  كانت  التي 

اخلطري  الأثر  لناحية  املوجبة  اأ�سبابه  يف  وا�سحاً   33

احلكومة  رئا�سة  بررت  حيث  والت�سويات  لالإعفاءات 

وبعد  والتعّديات،  املخالفات  بـ"تكاثر ظاهرة  تعميمها 

اأن قامت بع�ض البلديات باإ�سدار تراخي�ض وت�ساريح 

املناطق،  واأنظمة  الإجراء  املرعية  للقوانني  خالفاً  بناء 

ل  خمالفة  اأبنية  وانت�سار  عمرانية  فو�سى  �سبب  مما 

امللكية".  العامة وحقوق  ال�سالمة  �سروط  تراعي 

اأمام  اأننا  هو  الآن  الواقع  تقّدم،  ما  كل  وبعد  بالنتيجة 

ثمناً  املواطنني  الت�سويات عرب حتميل  من  ف�سل جديد 

م�ساعفة،  ور�سوم  غرامات  دفع  باإلزامهم  يتمّثل  مالياً 

�سعيد ظروف  على  اأو حت�سني  اأي حل  تقدمي  دون  من 

ال�سكن للمواطن، اأو تاأمني اأي دعم حل�سوله على هذا 

احلق. 

القانون  م�سروع  يعطي  ل  ذلك،  من  العك�ض  على 

اإ�ستقبال  �سالحية  اإل  املدين  التنظيم  حالياً  املطروح 

املوؤ�س�سة  هذه  يّحول  بحيث   ،
2
املخالفات ت�سريحات 

اإىل جمرد قلم لت�سجيل هذه الت�سريحات من دون اأي 

يقبل  حيث  ت�سويتها  رف�ض  باإمكانية  للبت  �سالحية 

املخالفات،  اأ�سكال  جميع  على  الت�سويات  امل�سروع 

ويت�سّمن  املخالف.  ميلكه  عقار  على  املخالفة  دامت  ما 

امل�سروع بنداً ي�سمح بتو�سيع اإطار تطبيقه يف حال اإقراره 

على جميع اأ�سكال الت�سويات. هذا البند يحمل عنوان: 

 حيث يرتتب على املخالف الذي 
"خمالفات اأخرى"3

اأقدم على اأي خمالفة غري املذكورة حتديداً يف القانون – 

اأي عوامل الإ�ستثمار والرخ�ض – اأن يدفع 10 اأ�سعاف 

ر�سوم معامالت الرتخي�ض القانوين. 

جباية؟ وع  مشر
مراكمة  من  املتقن  امل�سار  ظل  يف  وا�سحاً  بات 

اأكرب  جباية  يف  تتمثل  الأ�سا�سية  الغاية  اأن  املخالفات 

قدر ممكن من الأموال. فاحلكومة عندما تدفع يف اتاه 

مقابل  ذلك  يتّم  اإمنا  املخالف،  البناء  اأو�ساع  ت�سوية 

�سيتحملها  كان  التي  الر�سوم  لقيمة  املواطن  ت�سديد 

لو التزم بالقانون م�ساعفة، اأي اأنها تتيح له اأن يخالف 

القانون والبناء من دون اأداء الر�سوم الالزمة، ثم تعود 

وتني منه هذه الر�سوم م�ساعفًة. وهنا امل�ساألة معلومة، 

تعرّب  الإ�سطفاف.  اأو  بالدفع  اإل  للمواطن  حماية  ل 

"معظم  اأن  املوجبة  الأ�سباب  �سمن  بو�سوح  احلكومة 

وهي  م�ستحيلة"،  واإزالتها  واقعاً  اأمراً  باتت  املخالفات 

لناحية  ينفذ  لن  القانون  اأن  العلم  متام  تعلم  بذلك 

متوّقع  حّل  من  ذلك  ي�ستتبعه  ما  مع  املخالفات  اإزالة 

ذلك،  من  العك�ض  على  �سكنية.  اأو  اإجتماعية  لأزمة 

كل ما �سينتجه القانون هو جباية لالأموال من غرامات 

ور�سوم م�ساعفة. وياأتي يف الأ�سباب املوجبة اأن "عدم 

العقارية  الدوائر  لدى  الأبنية  ت�سجيل  اإ�ستكمال 

يوؤدي  ال�سريبية  الإدراة  لدى  مكتومة  بقاءها  بالتايل 

ا�ستيفاء  ا�ستكمال  من  الدولة  خزينة  حرمان  اإىل 

الإدارة  ا�ستيفاء  دون  ويحول  العقارية،  الر�سوم 

هي  م�ستمرة  �سنوية  و�سرائب  لر�سوم  ال�سريبية 

الر�سوم  فاإن  ذلك،  عن  ف�ساًل  اإليها".  احلاجة  باأم�ض 

والغرامات املقرتحة عن املخالفة ت�سكل موارد اإ�سافية 

هذه  اأن  يبقى  والأدهى  بالقانون".  العمل  مدة  طيلة 

حلول  باإيجاد  مت�سلة  خانة  اأي  يف  ت�سب  لن  الأموال 

و70%  للبلديات   30%" توّزع  اإمنا  ال�سكن،  لأزمة 

.
العامة"4 للخزينة 
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وحتويل  �لقانون  تعديل  مو�سوع  عن 

�ل�سرفات �إىل ف�ساء د�خلي

ال�سرفات  ا�ستعمال  وجهة  حتّول  عن  بحثنا  اإطار  يف 

عن  �سادر  تعميم  طالعنا  ال�سكنّية،  بريوت  مباين  يف 

القانونّية  التعديالت  خمتلف  ي�ستعيُد  املالية  وزارة 

املفتوحة  امل�ساحات  اإقفال  عملية  اليوم  ُتَنّظم  التي 

ال�سادر  التعميم  يتطرق  والقدمية.  اجلديدة  الأبنية  يف 

التاأجريية  القيمة  تقدير  اإىل   2015 الأول  كانون   1 يف 

ال�سكنية: للمباين 

ع قانون البناء رقم 646 تاريخ 2004/12/11 
ّ
]…[ �سر

الزجاجية  الألواح  اأنواع  بكافة  ال�سرفات  اإغالق 

باإطارات  املزودة  تلك  فيها  مبا  املتحركة  ال�سفافة 

م�ساحات  اأ�سبحت  وبالتايل  امللّون  الأملنيوم  من 

امل�ساحات  �سمن  من  لتكون  مهياأة  ال�سرفات  هذه 

.
1
العقارية للوحدات  امل�ستثمرة  اأو  امل�ستعملة 

طرحت   ،20042
العام  من  الأول  كانون  ففي 

دخلت على قانون البناء لعام 1983 
ُ
التعديالت التي اأ

بـ"درفات  ال�سرفات  اإغالق  اإمكانية  الأمر  بادئ  يف 

�سفافة  مواد  من  "م�سّنعة  تكون  فقط،  متحركة" 

برادي  مبثابة  ال�سرفات  على  تو�سع  والتي  ملّونة  غري 

فتح  ما  �سرعان  ب�ساطته،  من  الرغم  وعلى   .
تقليدية"3

املدينة  ن�سيج  يف  حتولت  اأمام  الباب  القرتاح  هذا 

املوجودة  الأبنية  يطال  وا�سع  نطاق  على  املعماري 

�سدور  فمنذ  �سواء.  حٍد  على  اجلديدة  وامل�ساريع 

األواح  تركيب  امل�ساريع اجلديدة على  التعميم، عملت 

الأبنية  يف  اأّما  فيها.  املفتوحة  للم�ساحات  الزجاج 

وم�سموحاً  ُمتاحاً  ال�سرفات  اإقفال  اأ�سحى  فقد  القدمية 

العام  اأي  التاريخ،  ذلك  قبل  ال�سّكان.  رغبة  بح�سب 

2004، وبالرغم من ظهور �سرفات مغلقة يف العا�سمة، 

تزال  ما  ال�سكنية  للمباين  الرئي�سية  الواجهات  كانت 

مبناأى عن هذه التغيريات اجلذرّية كونها كانت ما تزال 

غري قانونّية. اإل اأّنه كان من املمكن اآنذاك ر�سد اأ�سكال 

على  بينها  من  العفوّية،  ال�سّكان  ممار�سات  من  اأخرى 

الأبواب  هياكل  ا�ستبدال  احل�سر:  ل  املثال  �سبيل 

خرى متحركة من الأملنيوم، اأو ال�ستعا�سة 
ُ
احلديدّية باأ

خرى ُمتدّلية، 
ُ
عن م�سابيح الإنارة اجلدارية اخلارجية باأ

عدا عن التغيريات يف األوان الواجهات ومواد اإك�سائها 

الأ�سرار  اإ�سالح  اأو  ال�سم�ض  كا�سرات  واإلغاء  فتح  اأو 

اللبنانية الطويلة.   الناجمة عن احلرب 

تعوُد  التغيريات  من  اأخرى  فئة  اإىل  الإ�سارة  تبقى 

رفع  وهي  ال�ستينّيات(  منذ  )نراها  ن�سبياً  اأقدم  حلقبة 

حماية  هدف  يف  ال�سرفات  بع�ض  درابزين  م�ستوى 

اأ�سا�سي.  ب�سكل  الأطفال 

لكن املمار�سات الوحيدة التي قد تذّكر باأحكام قانون 

العام 2004، من باب الإقفال واحلماية ولي�ض لتغيري 

حالت  يف  التما�سها  ميكن  اخلارجية،  امل�ساحة  وظيفة 

للحّد  النوافذ  اأو  لل�سرفات  حديدية  ق�سبان  تركيب 

اجلرمية  م�ستوى  ارتفاع  مع  ال�سرقة  احتمالت  من 

من  العديد  ي�سّحي  احلماية،  فبهدف  احلرب.  اإّبان 

اخلارجي  باملنظر  الأول  اأو  الأر�سي  الطابقني  �سّكان 

م�ساحة  يف  الإعتيادّية  املمار�سات  عن  التخّلي  عرب 

كما  الفرندا  اأو  البلكون  يتحّول  فبهذا  ال�سرفات. 

و�سيطة  م�ساحة  من  اللبنانية،  بالعامّية  ال�سرفة  ُت�سّمى 

اأقل  ا�ستخدام  ذات  غرفة  اإىل  واملدينة  ال�سقة  بني 

دوره كم�سند  فقد  اأن  بعد  الدرابزين،  اأن  حيوية. كما 

بني  ملمو�ٍض  تفاعل  اأي  تقدمي  عن  يتوّقف  لالأيدي، 

احلتمي  الت�سبيه  ذلك  على  زد  وال�سرفة.  امل�ستخدم 

كفيٌل  هو  الذي  ال�سجن  زنزانة  اأو  احليوانات  بقف�ض 

يرتادها  كان  حدود  من  القرتاب  عن  ال�ساكن  بثني 

�سة 
ّ
اأي�ساً، ت�سبح امل�ساحة املعر �سابقاً. من جهة اأخرى 

احلديد،  ق�سبان  ارتفاع  اإىل  نظراً  اأكرب  الغبار  لرتاكم 

التقليدية  التنظيف  حماولت  بذلك  عليها  فتع�سى 

اأ�ساًل ب�سبب �سح املياه. هكذا  التي يتم التخّلي عنها 

املدينة  �سورة  على  املغلق  اخلارجي  احلّيز  هذا  ي�سبح 

يف زمن احلرب، اأ�سبه مب�ساحة مهملة مرتوكة مل�سريها، 

وبالبتعاد.  بالنفور  �سكانها  يواجهها 

ي�سبه  ل  الق�سري  الإغالق  من  النموذج  هذا  اأّن  اإل 

2004 اإل  املمار�سات احلالية النا�سئة عن قانون العام 

عن  اخلارج  بف�سل  القا�سي  العام  املبداأ  خالل  من 

واليوم؟  الأم�ض  موقف  بني  الفارق  هو  فما  الداخل. 

اإىل  �سكانها  دفعت  التي  العدائية  املدينّية  البيئة  اإّن 

تعد  مل  �سابقاً،  الداخل  يف  اأنف�سهم  على  الإنطواء 

اأ�سبحت  بل  ل  حّتى،  العتبار  عني  يف  توؤخذ  اليوم 

من  الإنطالق  من  وبدًل  موجودة.  غري  اأو  مرفو�سة 

امل�ساحة  حتويل  ُيعترب  املدينة،  من  الن�سحاب  فكرة 

دلياًل  اأّيامنا  يف  جديدة  داخلية  م�ساحة  اإىل  اخلارجية 

اأي�ساً  بل  فح�سب  املدينة  عن  لي�ض  تام  انف�سال  على 

على  يحتوي  الذي  البناء  اأي  الأقرب  املحيط  عن 

هذا  من  م�ستويات  ثالثة  ثّمة  ال�سكنّية.  الوحدة 

النف�سال ُنحّددها يف ما يلي: 

ترمُز عملّية الإقفال اأوًل اإىل انف�سال ح�ّسي عن املحيط 

ال�سلبية  اجلوانب  على  ال�سوء  ت�سليط  خالل  من  يتّم 

لعملّية النغالق بل  للمدينة تربيراً  بها  املرغوب  وغري 

وتلّوث  مثاًل،  احلي  يف  البناء  فب�ساعة  هذه.  النطواء 

 الطويلة، والبتعاد عن هواية زرع 
ّ
الهواء، وفرتات احلر

لعملية  متّهُد  حججاً  جميعها  ت�سبح  املنزلّية،  النباتات 

النف�سال هذه. 

»ترمُز عملّية اإلقفال 
أواًل إلى انفصال حّسي 

عن المحيط يتّم من 
خالل تسليط الضوء 

على الجوانب السلبية 
وغير المرغوب بها 

للمدينة«

املحيط  مع  العالقة  يف  فيظهر  الثاين  امل�ستوى  اأّما 

بالهند�سة  الكرتاث  فعدم  نف�سه.  البناء  اأي  املعماري 

بل  ل  والتخّلي  املواطنني  لدى  عام  ب�سكل  املعمارية 

" اإ�سافًة اإىل القناعة باأن اأي  ازدراء كل ما يعترب "قدمياً

هي  اإ�سافّية،  جمالّية  قيمًة  حتماً  حتمل  تديد  حماولة 

جميعها عنا�سر ل تعمل اإل على تاأكيد هذا اخليار. 

بال  فيكمن  النف�سال،  هذا  من  الثالث  امل�ستوى  اأّما 

رفع  يف  ال�سّكان  اإفراط  على  املبا�سرة  دللته  يف  �سك 

امل�ساحة  ح�ساب  على  ال�سخ�سية  امل�ساحة  اأهمية 

من  فبدًل  للمبنى.  اخلارجي  ال�سكل  اأو  امل�سرتكة 

ال�سقة،  طبيعة  مع  اليومية  احلياة  متطلبات  تكييف 

امل�سكن  �سورة  فر�ض  يف  يتمثل  معاك�ض  اتاه  ي�سود 

مدى  عن  النظر  بغ�ض  مبنّية  م�ساحة  اأية  على  املثايل 

رغبة  تتحّول  بهذا  ال�سورة.  لهذه  املبنى  مالءمة 

الأ�سرة يف زيادة م�ساحة ال�ستقبال، وا�ستحداث غرفة 

ال�سقق  يف  متوفرة  غري  خادمة  غرفة  حتى  اأو  جلو�ض 

اإىل حاجة ل غنى عنها. ومع حتميل  متو�سطة احلجم، 

افرتا�ض  يتحّول  الأكرب،  الثقل  اخلارجية  امل�ساحات 

وجود نق�ض ما يف الت�سميم الأ�سا�سي لل�سقة، وتراجع 

الفورة  و�سط  القدمية  العمارة  على  احلفاظ  ثقافة 

العمرانّية، وهيمنة مناذج امل�ساكن الفخمة، والنف�سال 

ت�ستمّد  ثابتة  عوامل  اإىل  جميعها  تتحّول  املدينة،  عن 

من القانون اجلديد هذا �سرعيًة اأكرب تعزز من النطواء 

وُتر�ّسخ قواعده يف املجتمع. 

السكنّية المباني  أحد  قّصة 
لتو�سيح ما اأتينا عليه، ياأخذنا م�سارنا الآن اإىل ق�سة اإحدى 

البنايات ال�سكنّية من �ساحية قريبة لبريوت. �ُسّيد هذا 

املبنى املوؤلف من خم�ض طبقات يف عام 1963، يتواجد 

املالكني. وقد  اأغلبهم من  اثنتا ع�سرة �سقة �سّكانها  فيها 

حافظت واجهة املبنى حتى فرتٍة غري بعيدة على �سكلها 

ومليئة  فارغة  م�ساحات  بني  تناغم  مّيزه  الذي  الأ�سلي 

املنت�سر  ح 
ّ
بالطالء املجر ُيعرف  عوجلت الأحجام فيها مبا 

يف عمارة بريوت اآنذاك. كّلل لعبة الأحجام هذه درابزين 

معدين ذو �سكل هند�سي ب�سيط حّدد باأ�سلوب جّذاب 

بيروت   شرفات  الرئي�سي على  ال�سارع  على  امل�سرفتني  ال�سقتني  �سرفتي 

عند كّل طابق. 

الرتكيب  يف  التجان�ض  هذا  اأ�ساب  خلل  اأول  ولعّل 

القما�ض  �ستائر  اإ�سافة  مع  ظهر  املمّيز  الهند�سي 

املنت�سرة  الفوا�سل  وهي  كة 
ّ
ُمتحر كفوا�سل  احلاجبة 

ا�ستخدام  ويعود  بريوت.  يف  ال�سرفات  اآلف  على 

مبنى  يف  واخلارج  الّداخل  بني  للعزل  النموذج  هذا 

الن�سف  اإىل  اأخرى،  مباٍن  يف  كما  هذا،  الفيل  �سن 

البداية،  ففي  الع�سرين.  القرن  �سبعينيات  من  الثاين 

كبديل  الرئي�سية  ال�سرفة  على  ال�ستائر  هذه  ُو�سعت 

ُترافق  كانت  التي  الداخلية  الألومينيوم  �ستائر  عن 

املبنى.  ت�سييد  منذ  الزجاجية  والواجهات  الأبواب 

وبعد اأن تهالكت ال�ستائر املعدنّية هذه اإىل حٍد كبري، 

عملية  اأكرث  القما�ض  من  داخلّية  خرى 
ُ
باأ ا�ستُبدلت 

األغيت  هكذا،  ال�سكان.  من  العديد  ل�سهادة  وفقاً 

ال�ستائر الأ�سلّية وا�سُتبدلت من الّداخل ومن اخلارج 

ال�سرفة  ا�ستخدام  ت�سمن  واأمنت  اأب�سط  خرى 
ُ
باأ اأي�ساً 

اأحد  بح�سب  ال�سيف،  ف�سل  ففي  مريحة.  بطريقة 

اخلارجية  ال�ستائر  هذه  ت�سمح  ل  القدامى،  ال�سكان 

من  الأ�سرة  حتمي  بل  فح�سب  ال�سم�ض  من  باحلماية 

يف  العائلية  املوائد  اإقامة  خالل  املتطّفلة  النظرات 

اأن  الذكور  القاطنني  اأحد  رغب  حال  يف  اأو  اخلارج 

الداخليةـ  مبالب�سه  اأو  ال�سدر  عاري  قيلولته  ياأخذ 

العادة  لهذه  الجتماعي  القبول  اأفول  بدء  مع 

الأخرية. لحقاً، بداأ ا�ستعماُل ال�ستائر اخلارجّية على 

اأنواع  �سّتى  العائلة  تراكم  اأي�ساً حيث  املطبخ  �سرفات 

اأو  للتخزين  مكاناً  كونها  من  غم 
ّ
الر وعلى  الأغرا�ض. 

ُتعترب  ال�سرفات املغطاة  م�ساحة خا�سة جديدة، بقيت 

اأّكد ال�ساكن القدمي نف�سه.  م�ساحة خارجية كما 

يف  ال�سقتني  اإحدى  اإىل  جديد  م�سرٍت  و�سول  ولكن 

الو�سع  يغرّي  �سوف   ،2017 عام  يف  العلوية  الطبقة 

اأ�سغال �ساقة ت�سّمنت هدم جدران واإزالة  كلّياً. فبعد 

اقرتح  والنوافذ،  الأبواب  وتغيري  القدمي،  البالط 

الرئي�سية  الواجهة  يف  الدرابزين  اإلغاء  اجلديد  املالك 

وا�ستبداله بحواجز �سفافة على غرار امل�ساريع العقارية 

بالتكاليف  الفخور  اجلديد،  املالك  ونقل  احلديثة. 

ال�سكان  اإىل  تلك  فكرته  ور�سته،  على  اأنفقها  التي 

يقول  "وات�ساب"  تطبيق  على  ر�سالة  عرب  الآخرين 

فيها اإنه "من اأجل اإغالق ال�سرفات بطريقة متجان�سة، 

جريانه  �سوؤال  وقبل  التايل".  الر�سم  عليكم  اأقرتح 

على  تغيريات  اإجراء  ينوون  كانوا  اإذا  عّما  حّتى 

اجلديد  اجلار  بدا  ل�سققهم،  اخلارجية  امل�ساحات 

مقتنعاً متاماً بحتمية هذا الإجراء. اإل اأّن كلفة امل�سروع 

اأي  هّمة  من  للتخفيف  كفيلة  كانت  املتوقعة  الطموح 

اإعادة  اإىل  ُمرغماً  اجلديد  باملالك  دافعًة  ال�سّكان،  من 

على  ب�سيط  تعديل  مع  عليه،  كان  ما  اإىل  الدرابزين 

موقعه الأ�سلي لتثبيت هيكل الأملنيوم العازل لل�سّقة 

الطارئة  التغيريات  بداأت  هكذا  اخلارج.  عن  املو�ّسعة 

مّمن  ال�سّكان  باقي  بحّث  والكبرية  منها  ال�سغرية 

اّتباع  على  الواجهة  تغيري  اقرتاح  على  اأثنوا  قد  كانوا 

العلوي من خالل هدم اجلدران  الطابق  منوذج ور�سة 

عدا  اخلارجية.  وامل�ساحة  اجللو�ض  غرفة  بني  الفا�سلة 

عّما يحمله هذا املثل من دللة على العتقاد ال�سائد 

ب�سرورة اإلغاء امل�ساحات اخلارجية من م�ساكن املدينة، 

فاإّن بع�ض مواقف �سكان بناية �سّن الفيل هذه املنقولة 

�سفهياً اأو خطياً عرب حما�سر جلنة البناية حول مو�سوع 

ولعّل  هاّمة.  دللت  بدورها  حتمُل  ال�سرفات  اإقفال 

من  القاطنني  غالبّية  ل  تن�سّ هو  الدللت  هذه  اأبرز 

�ض 
ّ
اأو مبادرة لوقف الأعمال التي قد تعر اأي تدخٍل 

املالك  م�سروع  اء 
ّ
جر من  للتفكك  الواجهة  وحدة 

بهذا  الآخر  البع�ض  مبالة  عدم  عن  ناهيك  اجلديد، 

اجلار  حرية  احرتام  ذريعة  فتحَت  اأ�سا�ساً.  املو�سوع 

الذي ل ي�سر غريه بح�سب راأيهم، عرّب هوؤلء ب�سكٍل 

بجمالّية  رابٍط  اأي  عن  ا�ستغنائهم  عن  مبا�سر  غري 

اإذا  قولهم  فبح�سب  حتولته.  باإدارة  حّتى  اأو  املبنى 

من  غريه  به  يقوم  ما  على  بالعرتا�ض  اأحٌد  قام  ما 

عليهم يف  الأخري  هذا  يرتّد  فقد  اأعمال،  من  املالكني 

وقٍت لحق فيمنعهم من ا�ستخدام الأق�سام امل�سرتكة 

يتدخل  قد  اأّنه  اأو  مثاًل  للمياه  اإ�سافية  لو�سع خزانات 

بدوره يف ما يقيمون به ب�سرفاتهم اأو يعرت�ض على اأي 

اقرتاح اآخر. اأّما الق�سم الّثاين من املالكني فقد خُل�ض 

للقول اأّن اإغالق ال�سرفات يف يوٍم من الأيام هو احلل 

الوحيد لإعادة مظهر متجان�ض اإىل واجهة البناء التي 

باتت "فقرية" اليوم على حّد تعبريهم نتيجة ا�ستخدام 

ال�ستائر اخلارجّية. فمع املحافظة على الدرابزين احلديدي 

واأ�سكال البناء الأ�سلّية، "لبّد من اغالق ال�سرفات يف 

يوٍم من الأّيام".    

»نشهد تطورا لغويا 
للمصطلحات. فمن 

صيغة بسيطة مثل 
»تتأزيز«، انتشر من ثم 

مصطلح »تسكير« أو 
»إلغاء« للشرفة. اليوم، 

تنتشر عبارة »فتح 
الشرفة« أي فتحها 

على الداخل لكي 
يستفاد منها كفضاء 

إضافي. 

المعاني في  تبّدٌل 
ك الأ�سا�سي 

ّ
هل يعترب اإذاً التعديل يف قانون البناء املحر

اأتت  اإقفال ال�سرفات هذه الآخذة يف التكاثر؟   لنزعة 

ما  فرتة  من  مباٍن  �سكان  من  قدمتها جمموعة  اإجابات 

قبل احلرب يف اأحياء خمتلفة من بريوت، كموؤ�ّسٍر عن 

اليوم يف  متجّذرة  اأ�سبحت  التي  العادات  هذه  حتّول 

الثقافة ال�سكنية احل�سرية يف لبنان. فاإذا كان ال�سماح 

يف  ل�ستخدامها  حاًل  البداية  يف  ال�سرفات  باإغالق 

اأّيام  فيها  التكييف  اأجهزة  لرتكيب  اأو  ال�ستاء  ف�سل 

ُمبا�سرة  �سبه  دعوة  اإىل  التحّول  طور  فهو يف  ال�سيف، 

والفخمة،  املعا�سرة  امل�ساريع  تاأثري  حتت  النطواء  اإىل 

اللبنانّية.  العائالت  لآلف  اإلهام  م�سدر  باتت  والتي 

ُمغلقًة  ّممت  �سُ التي  احلديثة  ال�سقق  ف�سرفات 

ُت�سكن  اأن  قبل  امل�ساريع  بداية  منذ  الزجاج  باألواح 

امل�ساحات  ل�ستخدام  جديدة  بطرق  توحي  حّتى، 

�سقق  تديد  اأو  تاأهيل  اإعادة  عملّية  اأّما  اخلارجية. 

ف�ستلحق  ال�سبعينيات  اإىل  اخلم�سينيات  فرتة  مباين 

اإر�ساوؤها وفقاً لهذا  ُحكماً باملعايري اجلمالّية التي اأعيد 

اجلديدة  البنايات  يف  املعا�سر  الت�سميم  من  النموذج 

املقفلة. 

واملعنوي  اللغوي  التطّور  انتباهنا  ي�سرتعي 

للم�سطلحات املُ�ستخدمة لدى العاّمة يف هذا ال�سياق. 

الزجاج" )"تاأزيز"  "تركيب  ب�سيطة مثل  فمن �سيغة 

ا�ستخدمت  لطاملا  التي  املحكية(  اللبنانّية  باللهجة 

انت�سار  بعدها  نالحظ  البناء،  قانون  تعديل  قبل  حتى 

م�سطلح "اإغالق" )"ت�سكري"( امل�ساحة يف �سيٍء من 

القبول بالنقطاع عن اخلارج، قبل الو�سول موؤخراً مع 

تعبري  اإىل  الإغالق  هذا  تاه  بالذنب  �سعور  اأي  انتفاء 

"اإلغاء" ال�سرفة الذي تبّناه معظم �سّكان املدينة.

تاأتي  اللغوي،  التطّور  هذا  من  الأخرية  املرحلة  يف 

املعنى  يف  كاماًل  حتّوًل  لتعلن  ال�سرفة"  "فتح  عبارة 

نف�سه مل�سطلح "الفتح" املتعارف عليه: فبهدف اإعادة 

توظيف ال�سرفة، التي تعترب وفقاً لهذا املنطق املعا�سر 

غرفة كباقي غرف البيت، ياأتي احلل عرب فتحها على 

بهذا،  اإ�سايف.  كف�ساء  منها  ي�ستفاد  لكي  الداخل 

يف  لل�سرفة  معنى  عن  البحث  عن  ال�سّكان  يتوقف 

د امتداد لغرف 
ّ
احلّيز اخلارجي الذي يتحّول اإىل جمر

ال�ستقبال الوا�سعة التي متّيز �سقق بريوت.

حيٍز  اإىل  للم�سكن  �سرورية  خارجية  م�ساحة  من 

�سرفات  تعك�ض  الداخلية،  امل�ساحات  تنته�سه  مهمٍل 

املتناق�سة  بل  املتنوعة  ال�سّكان  ممار�سات  اليوم  الأبنية 

يف  العام  امل�سهد  تعقيد  من  تزيد  والتي  بينها  ما  يف 

الأحيان  معظم  يف  كّنا  فاإذا  الكربى.  اللبنانية  املدن 

الذي  العدائي  الطابع  اإىل  الإغالق  اإىل  النزعة  نرّد 

يطغى على البيئة اخلارجّية، فاإن هذا اخليار يدّل اأي�ساً 

على تقوقع يف الثقافة احل�سرية اليوم التي ُتنتج رف�ساً 

حتليل  يف  ال�سليم  التوازن  ويبقى  لالآخرين.  م�ستمراً 

لهذه  �سحيح  فهم  اإىل  للو�سول  حا�سماً  الفر�سّيتني 

الظاهرة.

ترجمة ملياء �ل�ساحلي

نوافذ من الحياة اليومية نوافذ من الحياة اليومية

تدون املقالة بن�سختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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يف  العمراين  التغري  على  عاماً   74 الـ  ذو  ع�سام  �سهد 

هدم  متنع  الثقافة  وزارة  اأن  ن�سمع  "ُكنا  يقول:  بريوت. 

الأبنية الرتاثية، ويف ليلة ما فيها �سوء قمر، مت هدم مبنى 

منطقة  يف  اأ�سكن  ُكنت  حيث   1920 العام  اإىل  يعود 

كاراكول الدروز". وكاراكول الدروز هي اإحدى مناطق 

الأ�سرفية.  عن  كيلومرتين  نحو  تبعد  بريوت  العا�سمة 

يقول:  املدينة.  مع  عالقته  تغريت  كيف  ع�سام  ويروي 

"بالزمانات كانت عمتي ت�سحبني معها يف م�ساويرها يف 

كاراكول الدروز. ومن تلك املحّلة ُكنت اأنظر اإىل الأ�سرفية 

نظري اإىل القرميد على بيوت الأ�سرفية كم 
ُ
واأقول لها: اأ

وهو  براأيه،  املدينة  الباطون  احتّل  اليوم  جمياًل".  يبدو 

"يختلف عن احلجر الرملي الذي ُبنيت به الأبنية القدمية 

الوا�سعة  وامل�ساحات  القليلة  الطبقات  ذات  املدينة  يف 

"ملا كنت  ُتراثيني". ويتابع،  والتي تتميز بجمال ورونق 

�سغرياً، مت ت�سييد مبنى من 6 طبقات، كنت اأنظر اإليها 

واأقول هيدي ناطحة �سحاب". ويتكلم ع�سام بح�سرة عن 

املباين اجلديدة وال�ساهقة: "اأنظري اإىل ناطحة ال�سحاب 

"�سما بريوت"، ُعذراً منها طالعة مثل اخلازوق". ثم ُي�سري 

بيده اإىل املباين القدمية املتبقية من حوله ويقول: "بكرا 

ليهدموها كلها، وبيطلع حملها بنايات جديدة فيها �سقق 

باأ�سعار خيالية ما بي�سرتيها اإل الأغنياء". ويعترب الرجل 

واأجربهم على  اأهاليها  هّجر  املدينة  التحّول يف  باأن هذا 

البحث عن م�ساكن اأقل كلفة يف ال�سواحي. 

رواية ع�سام هي جزء مما خّلفه التغرّي العمراين يف املدينة 

على نظرة �سّكانها اإليها، وما �سببه هذا التغرّي من تبّدل 

يف عالقتهم معها. واإن كان املرور يف اأحد اأحياء بريوت 

وهو  الرُتاثية،  الأبنية  بع�ض  على  مبحافظته  يتميز  الذي 

�سارع مونو يف الأ�سرفية، قد يذّكرنا بجزء من تاريخ بريوت 

الجتماعي والثقايف، اإل اأن هذا الرتاث ُي�سارع البقاء يف 

وجه الباطون، عدا عن اأّن اأهل املنطقة ينامون وي�ستيقظون 

يطرح  اأن  وما  يومي.  ب�سكل  البناء  اأعمال  �سوت  على 

ي�سطدم  للبيع،  اجلديدة  ال�سكنية  ال�سقق  امل�ستثمرون 

اأن  بو�سعهم  لي�ض  التي  اخليالية  بالأ�سعار  املنطقة  اأهايل 

يدفعوها، فينزحون بعيداً عن املنطقة التي ولدوا فيها، اإىل 

مناطق اأخرى تتوافر فيها �سقق تنا�سب اأثمانها دخلهم. مل 

تنتِه حكاية العالقات امل�سطربة مع املدينة هناـ ففي مونو 

جند اأن العديد من البيوت القدمية التي مت ترميمها، حتّولت 

اإىل مقاه ومطاعم ت�ستبعد ذوي الدخل املحدود اأو الفقراء 

ب�سبب غالء اأ�سعارها. وُكل ذلك ما هو اإل مبثابة ق�سط 

من كوابي�ض من حتدثوا لـ"املفكرة" عن م�ساعرهم تاه ما 

تغري. وما ل مُيكن اإغفاله اأن هذه الكوابي�ض تبداأ ب�سكل 

اأ�سا�سي عندما يتلقى ال�سكان ال�سكل احلديث لالأبنية 

الأبنية  مع  وا�سح  ب�سكل  يتناق�ض  نحو  على  املعا�سرة، 

بع�ض  عند  املقال  هذا  نتوقف يف  ُتاورها.  التي  القدمية 

روايات �سكان عا�ض غالبيتهم ُمعظم حياتهم يف بريوت، 

وي�سكنون يف اأحياء خمتلفة منها، مثل الأ�سرفية، ومونو 

واحلمراء وكاراكول الدروز. 

سفينة  مثل  "تبدو 

تقع" وهي  التايتانيك 
يرتفع مبنى "�سما بريوت" يف �سماء منطقة ال�سوديكو. 

الأر�ض  )فوق  طبقة   52 نحو  اإىل  بريوت  يف  مونو  اأول 

كرمزية  الأزرق  اللون  مهند�سوه  اختار  وقد  حتتها(،  و6 

للون ال�سماء، اإل اأنه مل يكن ذاك املنظر اخلالب الذي 

�ستتمنى اآمال اأن تنظر اإليه كلما خرجت اإىل �سرفة منزلها.

�سفينة  ُي�سبه  اإنه  اأمامي،  املبنى  هذا  ا�سم  تذكري  "ل 

"اأ�سكن  وُت�سيف:  اآمال.  تقول  تقع"  وهي  التايتانيك 

يف املبنى املقابل لـ "�سما بريوت" يف الطبقة ال�ساد�سة، 

الأعلى  اإىل  النظر  ال�سرفة ل ميكنني  اإىل  اأخرج  وعندما 

 view "الـ  مرعب".  اإنه  ال�سماء،  املبنى  يحتل  حيث 

كانت وا�سعة، ولو اأنها مل تكن اأجمل، اإمنا وجود مبنى 

ب املنظر". 
ّ
بهذه ال�سخامة خر

تتابع: "يف ال�سابق كان هناك حمطة وقود مكان املبنى. 

وبعد بدء ور�سة البناء بداأ �سكان احلي يجدون �سياراتهم 

ب�سكل  وبويا"  "حدادة  اإىل  حتتاج  جعلها  ما  مت�سررة 

متكرر". ولكن "هل فكرِت يوماً يف رفع �سكوى ب�سبب 

مرحبا  البلد؟  "يف هذا  اآمال:  �سيارتك؟" تيب  ت�سرر 

كيف  �سرفات،  فيه  يوجد  "ل  وت�سيف:  �سكوى". 

يتنف�سون داخله؟ اأنا ما فتت عليه ول بدي فوت" تق�سد 

اإلغاء  يتم  ملاذا  اأعرف  "ل  تتابع:  بريوت.  �سما  مبنى 

اأن جرياين يف املبنى الذي  ال�سرفات يف املنازل. حتى 

اأ�سكنه اأغلقوا �سرفاتهم بنوافذ زجاجية. اأعلم اأن الهواء 

�سنحتاج  ال�سرفات  اأغلقنا  لو  ولكن  ملوث.  اخلارج  يف 

احلالت.  جميع  يف  امللوث  الهواء  و�سيدخل  لفتحها 

�سحيح اأن ال�سجيج يف اخلارج ما عاد ُيحتمل، ولكنني ما 

زلت اأف�سل املحافظة على �سرفتي. اإنها متنف�سي الوحيد 

حّب جل�سات القهوة 
ُ
يف منزيل ومكان اأ�سعر به باحلرية. اأ

اأجل�ض  لكنني  )النباتات(.  زريعاتي  اأمام  ال�سرفة  على 

واأدير ظهري ل�سما بريوت. ل اأريد روؤيتها واأنا اأنعم بوقتي 

اخلا�ض على �سرفتي". 

ُيحب  ال  المبنى  صاحب 
مالبسي؟ أنشر  أين  الشرفات: 

جميل 36،

اأعي�ض وزوجتي يف مبنى ذي طابع ُتراثي يف احلمراء يعود 

تاريخ بنائه اإىل العام 1947. املبنى حقاً جميل جداً ومت 

اأعلم مَل اختار �ساحب  ترميمه بطريقة ممتازة. ولكن ل 

املبنى اأن ُيلغي كافة ال�سرفات خالل عملية الرتميم. حقاً، 

اأ�سبح التوجه ال�سكني اجلديد يعادي كل ما هو خارجي. 

فكثريون يتجهون نحو اإلغاء �سرفات املنازل، اإذ ينظرون 

اإىل اخلارج كاأنه �سيء عنيف. ورمبا يعود ذلك اإىل تلوث 

اإيجاد  اأجل  من  اأو  املزعج  ال�سجيج  ب�سبب  اأو  املحيط، 

اأحلل  ال�سقق. هذا الأمر يجعلني  اإ�سايف داخل  مت�سع 

نتائج هذه التوجهات: براأيي، مت اإلغاء الوظيفة الأ�سا�سية 

لل�سرفة، والتي ُي�سهم وجودها ببناء عالقات اجتماعية مع 

لغيت هذه امليزة. بالتايل، انطوينا على اأنف�سنا 
ُ
اجلريان، فاأ

داخل املنازل. 

ين�سرون  اأين  ب�سيط:  اأمر  اإل  بايل  يف  يخطر  ل  ولكن 

غ�سيلهم؟ وقد واجهت هذا الأمر يف املبنى الذي اأعي�ض 

فيه، اإذ ل يوجد لدينا �سرفة لن�سر الغ�سيل. فذات مرة، 

ة، 
ّ
طلبت من العاملة املنزلية لدينا اأن تغ�سل اأغطية الأ�سر

وكان لدينا فائ�ض من الغ�سيل. ولدى عودتنا من العمل، 

تفاجاأت باأن مالب�سنا وال�سرا�سف ُن�سرت عند اجلريان يف 

مبنى جماور للمبنى الذي اأ�سكنه فيه. فتيقنت اأن العاملة 

مل تد مكاناً لن�سر الغ�سيل، فال�سقة ل يوجد فيها �سرفة 

تت�سع لن�سر ال�سرا�سف. 

»أعيش وزوجتي 
راثي في 

ُ
في مبنى ت

الحمرا، يعود إلى 
1947. المبنى جميل 

جدًا وتّم ترميمه 
بطريقة ممتازة. لكن 

صاحب المبنى ألغى 
كل الشرفات خالل 

الترميم.«

مرنة  الجديدة  المباني 
القديم منزلي  أفضل  ولكّني 

جويل 34 عاماً، 

الأبنية  اأن  اأعلم  عاماً.   70 نحو  عمره  مبنى  يف  اأ�سكن 

اجلديدة تتميز مبرونة عالية، مثل وجود م�سعد كهربائي 

زلت  ما  ذلك،  مع  ولكن  القدمية.  الأبنية  عك�ض  على 

اأف�سل العي�ض يف مبنى قدمي. ومع تغرّي العمران يف لبنان، 

فقدت املدينة ميزة اجلمال. مثاًل يف حّينا، مّت هدم جميع 

مبباٍن  ا�ستبدالها  ليتم  تدريجي  ب�سكل  القدمية  املباين 

جديدة. وموؤخراً مت هدم مبنى قدمي اإىل جانبنا واأتوقع اأن 

يبنوا مكانه ناطحة �سحاب. وبالتاأكيد �سنفقد املنظر الوا�سع 

تغريت  الجتماعية  العالقات  اأن  اأرى  كذلك  اأمامنا. 

عما كانت يف ال�سابق داخل الأحياء، وحتى الأمان بداأ 

ينفذ. فعندما ُكنا �سغاراً، كانت اأمي ترتكنا طوال النهار 

رنا  نلعب يف ال�سارع وبالها ُمرتاح. اليوم تبدل الو�سع، �سُ

المدينة:  تجاه  مضطربة  مشاعر 
وت بير سكان  عيون  في  الُتراث  إلى  الحنين 

إلهام برجس

اأ�سا�سي مب�سالح  يتاأثر احلق يف ال�سكن يف لبنان ب�سكل 

ال�سوق العقاري. وتت�سع �سطوة هذا ال�سوق كّلما تراجع 

دور الدولة على �سعيد ال�سيا�سات الإ�سكانية. ول ي�سّنف 

خ�سوع حق اأ�سا�سي كحق ال�سكن لقواعد ال�سوق دائماً 

بالإيجابي، ولي�ض ال�سوق يف كل الأحوال م�سوؤوًل عن 

تاأمني هذه احلقوق التي يجب اأن توفرها ال�سيا�سات العامة 

للدولة التي يجب اأن تنتج نظاماً اإقت�سادياً يكفل التوازن 

يف  للحق  بد  ل  ذلك،  من  اأبعد  والطلب.  العر�ض  بني 

ال�سكن اأن يو�سع اأي�ساً يف �سياقه املديني، خ�سو�ساً مع 

يوؤدي  الذي  النقل  بقطاع  خا�ض  ب�سكل  وتاأثره  عالقته 

تنظيمه اإىل حتّول اأ�سا�سي على �سعيد التمركز ال�سكاين، 

العمران  مناطق  وبالنتيجة  ال�سكن  على  الطلب  بالتايل 

واأ�سعاره. هذه خال�سة تخرج بها "املفكرة القانونية" من 

مقابلتها مع املطور العقاري مارك جعارة، وهو ميلك �سركة 

خا�سة تعمل يف جمال التطوير العقاري وب�سكل خا�ض 

واملالئمة  التكلفة  واملي�سورة  ال�سغرية  ال�سكنية  ال�سقق 

 والغاية الأ�سا�سية منها الوقوف على راأي اأ�سحاب 
1
للبيئة

امل�سالح يف ال�سوق العقاري حول ال�سيا�سات الإ�سكانية 

يف الدولة. 

المفكرة: ما رأيك في السياسة اإلسكانية التي 

لمصلحة  مؤاتية  تجدها  هل  الدولة.  تتبعها 

السوق العقاري والعاملين فيه؟ 

واحلكم  اإ�سكانية،  �سيا�سة  يوجد  ل  لبنان  يف  جعارة: 

فعلياً يف هذا املجال هو لل�سوق. على الرغم من ذلك، فاإن 

الجراءات والقوانني ذات ال�سلة بال�سكن تنعك�ض بالطبع 

على امل�سالح داخل ال�سوق، جلهة م�سالح املطورين وتار 

فاملطّور  م�سكن.  عن  يبحثون  الذين  والأفراد  العقارات 

العقاري ي�سرتي الأرا�سي ح�سب الطلب على ال�سكن، 

والطلب نف�سه يوؤثر يف معايري البناء، اأي امل�ساحة واملنطقة 

التي ي�سّيد فيها. بالن�سبة للبنان، ت�ساعد القرو�ض ال�سكنية 

يح�سل  التي  الإ�سكان  )قرو�ض  امل�سارف  من  املدعومة 

م�سرف  ويدعمها  اخلا�سة  امل�سارف  من  الأفراد  عليها 

الإ�سكان( يف زيادة الطلب على ال�سقق وبالتايل يف زيادة 

البيع. 

املوؤ�س�سة  من  املدعومة  القرو�ض  توقفت  عندما  موؤخراً، 

وال�سراء  البيع  �سفقات  عدد  تراجع  لالإ�سكان،  العامة 

ب�سكل ملحوظ. واليوم على الرغم من اإقرار قانون يتيح 

متويل قرو�ض �سكنية جديدة، اإل اأين اأعتقد اأن الأمر لي�ض 

م�سجعاً للبنوك. 

المفكرة: كيف نفهم الحق في السكن في ظل 

سطوة السوق العقاري؟ وأي أثر لقوانين السوق 

العقاري على الحق في السكن؟ 

ال�سوق.  يف  املوؤثران  هما  والطلب  العر�ض  جعارة: 

ال�سكن يف بريوت حتى عام 2006 و2007 كان رخي�ساً 

مقارنة مبدن عربية اأخرى، كدم�سق وعّمان. بيد اأن اأ�سعار 

ال�سكن يف بريوت ارتفعت بن�سبة ثالثة اأ�سعاف بني عامي 

ال�سوق  يكون  اإقت�سادية،  دورة  اإذاً  هي  و2010.   2007

نقوم  حينها  العقارات.  على  الطلب  يزداد  عندما  جيداً 

بالبناء للبيع. ومع زيادة الطلب ترتفع الأ�سعار. ثم ينخف�ض 

الطلب. وهنا تكون الدورة يف مرحلة الرتاجع، فنتوقف عن 

البناء. ولكن البيع ي�ستمر مع ا�ستمرار النا�ض بال�سراء من 

اأجل توفري �سكن لها. ويف ظل توقفنا عن البناء، ن�سل اإىل 

مرحلة ينخف�ض فيها العر�ض مع تراجع اأعداد الوحدات 

ال�سكنية املتاحة، اأي عندما يعود وي�سبح الطلب مرتفعاً 

بالن�سبة للعر�ض نعود ونقوم بالبناء وتعود الدورة العقارية 

اإىل الرتفاع.

اإذا  اأنه  مفادها  العامل  دول  كل  يف  معروفة  قاعدة  هناك 

كان ال�سوق العقاري جيداً فالقت�ساد يكون جيداً اأي�ساً. 

اأن  �سيما  ل  بالتمام  لبنان  واقع  الأمرعلى  ينطبق  ل  قد 

يف  تعي�ض  وعوائلهم  لبنانيني  لي�سوا  البناء  يف  العاملني 

اخلارج لذلك ل ينفقون يف ال�سوق اللبناين. ولكن يبقى 

كاً اأ�سا�سياً لالقت�ساد 
ّ
ال�سوق العقاري يف كل الأحوال حمر

اللبناين. عموماً، اإن ارتفاع اأ�سعار العقارات هو موؤ�سر على 

و�سع اقت�سادي جيد. يف لبنان، كنا خالل دورة اإيجابية 

يف ال�سوق العقاري عندما ح�سلت التطورات عام 2005، 

الذي  الأمر  ال�سوري،  اجلي�ض  ان�سحاب  حتديداً  واأق�سد 

ترتجم  املغرتبني  اللبنانيني  من  الكثري  لدى  تفاوؤًل  اأنتج 

ب�سراء عقارات وم�ساكن يف لبنان. فزاد الطلب وارتفعت 

القت�سادية  الأزمة  ح�سلت   ،2008 عام  يف  الأ�سعار. 

العاملية. مل يتاأثر لبنان بهذه الأزمة لأن اقت�ساده متقوقع 

)ل يرتبط اقت�ساده بالقت�ساد العاملي( ولي�ض لأن نظامه 

قوي. املهم اأن النا�ض �سحبوا اأموالهم من اخلارج واأودعوها 

الطلب على  راكم  ما  وهو  العقارات  �سراء  لبنان عرب  يف 

العقارات ب�سكل منف�سل عن احلاجة الفعلية لل�سكن.  

على  والطلب  العر�ض  موؤثرة يف  عوامل  هناك  لبنان،  يف 

فيه  �سغري  بلد  فلبنان   . القت�سادية  الدورة  غري  العقار 

من  كبرياً  عدداً  اأن  اإىل  بالإ�سافة  عالية،  �سكانية  كثافة 

اأبنائه مهاجرون ي�سرتون العقارات يف لبنان لأنهم يريدون 

املناطق  يف  العقارات  يف  ندرة  ذلك  عن  ينتج  العودة. 

حيث الكثافة ال�سكانية عالية. ين�سط عندها عمل ال�سوق 

العقاري، مما يوؤدي اإىل ارتفاع الأ�سعار. 

يف كّل الأحوال، ل بد من الإ�سارة اإىل اأّن متركز ال�سكن 

فمن  ال�سيا�سات.  م�ساألة  اإىل  يعيدنا  معينة،  مناطق  يف 

ال�ّسبل ال�سرورية حلل م�سكلة ال�سكن و�سع �سيا�سة نقل 

حتّد من التمركز ال�سكني. فهذه م�سكلة �سيا�سات ولي�ست 

م�سكلة �سوق، ال�سوق ل ينتجها اإمنا يتفاعل معها. 

المفكرة: ما هي الحلول لمشكلة السكن من 

وجهة نظر مطور عقاري؟

عادلة،  اإ�سكانية  �سيا�سة  و�سع  ال�سعب  من  جعارة: 

اإمنا يف كل دول العامل ل �سيما  لي�ض يف لبنان فح�سب 

بت فرن�سا امل�ساكن ال�سعبية وكانت نتائجها 
ّ
العوا�سم. جر

�سيئة. لذا اأ�سبح احلل من خالل كوتا مفرو�سة على كل 

بناء جديد، بحيث يخ�س�ض عدد من الطبقات للتاأجري 

اإىل  ويحتاج  حمدود،  احلل  هذا  براأيي  مدعومة.  باأ�سعار 

ل اأن اأبني  وقت طويل جداً ليحل اأزمة ال�سكن. لذا اأف�سّ

اأ�سعار الإيجارات فيه حمددة،  يف كل حي مبنى تكون 

من دون اأن اأعزله عن حميطه. هنا مثاًل )الأ�سرفية( اأن�ساأ 

وقف ال�سريان جمّمعاً �سغرياً �سمن حي �سكني من دون 

عزله عن حميطه. ومت نقل �سكان حي ال�سريان الذين كانوا 

ي�سكنون يف ظروف �سيئة جداً، اإليه. 

اأي�ساً، مو�سوع ال�سرائب على ال�سواغر مهم جداً. ففر�ض 

�سريبة على العقار ال�ساغر يدفع مالكه اإىل اإ�سغاله بدًل من 

تركه جممداً وفارغاً. ولكن يجب اأن ننتبه اإىل اأن فر�ض 

اإيجابياً. ففر�ض  ال�سرائب على قطاع منكوب لي�ض اأمراً 

ال�سرائب يتم عندما يكون ال�سوق يف حالة تطور اإيجابية. 

ولكن العر�ض اليوم اأكرث من الطلب ول فائدة من زيادة 

العر�ض عرب ال�سرائب على ال�سواغر.  

اإ�سافة اإىل ذلك، تعترب الإيجارات م�ساألة مهمة. ل بد من 

قانون الإيجارات اجلديد، وكيفية  النظر يف م�ساألة  اإعادة 

التعامل مع م�ساألة الإيجارات القدمية ب�سيغة عادلة اأي�ساً. 

يجب و�سع حد اأق�سى لزيادة الإيجار ل ميكن ملالك العقار 

اأراد امل�ستاأجر  تخطيه عند تديده عقد اليجار يف حال 

البقاء. من املمكن مثاًل ربط هذه الزيادة بوترية زيادة اأ�سعار 

العقارات، على اأن يعود للدولة حتديد �سقف هذه الزيادة. 

نخاف من ال�سرقة والأذى على الأطفال. اأي�ساً، ما عادت 

العالقات الجتماعية كما كانت يف ال�سابق. ويعود ذلك 

ب�سكل اأ�سا�سي اإىل اأن الهموم التي يحملها الفرد كبرية 

منزله  اإىل  يعود  اأن  ي�سّدق  فال  املعي�سة.  غالء  ب�سبب 

من العمل لريتاح فيه. لي�ست املباين ال�سبب الرئي�سي 

لهذه التغريات الجتماعية، اإمنا �ساهمت يف تغرّي طبيعة 

ال�سكان ب�سبب الختالط وتنّوع خلفياتهم الجتماعية. 

فصل  في  وت  بير حب 
ُ
"أ

الشتاء"
نلتقي باأحمد يف الطريق ون�ساأله اإن كان ُيحب اأن ُي�ساركنا 

راأيه عن عالقته مع املدينة التي ي�سكنها. ُيرحب بالفكرة 

 
ّ

ويدعونا اإىل زيارة منزله. ن�سري مع الرجل ال�ستيني اإىل احلي

حيث يقع منزله، وي�سرح باأنه من �سوريا، واأتى اإىل لبنان 

يف بداية احلرب قبل ثماين �سنوات تقريباً. عند مدخل 

جانبه  واإىل  مبنى جديد،  نحو  بيده  الرجل  يدل   ،
ّ

احلي

مبان عّدة قدمية الطراز. يبدو التناق�ض وا�سحاً بني هند�سة 

املباين القدمية وبني هذا املبنى. يقول اأحمد: "�ُسيد هذا 

املبنى قبل ب�سعة �سنوات يف هذا احلي ال�سعبي، ولأنه ل 

اأن  يتماهى مع الأبنية التي ُتاوره، تطلب من امل�ستثمر 

يقوم ببع�ض الرتميمات على الأبنية املجاورة. فتم طالوؤها 

باألوان تتماهى مع البناء اجلديد، جلذب ال�ُسراة اإىل املبنى 

اجلديد. 

يعي�ض اأحمد يف منزل موؤّلف من طبقة واحدة. ن�سل اإىل 

مدخله عرب بوابة مفتوحة على ال�سارع مبا�سرًة تقود اإىل 

الرئي�سي. يقول  الباب  اإىل  الدخول  مدخل �سيق قبل 

اأحمد: "ل يوجد �ُسرفة يف املنزل وهي املتنّف�ض الوحيد 

اأنه لي�ض لدينا مدخل لل�سم�ض". حاملا يفتح  له، حتى 

اأحمد الباب حتى يظهر من�سر للمالب�ض داخل املنزل، 

وتبدو اآثار الرطوبة ال�سديدة على اجلدران. يقول: "املنزل 

م�سّمم بطريقة قدمية ومتوا�سعة، ل يوجد فيه �سرفة �سوى 

مدخل البيت، وهو ل يكفي حتى لن�سر املالب�ض، فنن�سر 

ين�سرون  النا�ض  كان  ال�سابق  يف  اأنه  اأعتقد  الغرفة.  يف 

غ�سيلهم على ال�سطح، لهذا ل يوجد �سرفة يف املنزل".

ونفهم من رواية اأحمد اأن حالة �ساحب املنزل الجتماعية 

متوا�سعة لذلك ل ي�ستطيع ترميمه فاأّجره مببلغ ل يتعدى 

550 دولر اأمريكي، وهو مبلغ زهيد مقارنة بالإيجارات 

من  ُكرثاً  اأن  اإىل  يلفت  كما  املنطقة.  هذه  يف  املرتفعة 

امل�ستثمرين حاولوا اإقناع �ساحب املنزل باأن يبيع عقاره، 

ولكنه رف�ض.

ال�سورية.  احلرب  ُقبل  ل�سنوات  لبنان  يزور  اأحمد  كان 

يقول: "الطبيعة العمرانية تتغري يف بريوت، والرتاث اإىل 

دم�سق،  رئة  الغوطة هي  اإن  نقول  كنا  دم�سق  زوال. يف 

ويعود ذلك اإىل كثافة الأ�سجار فيها. ولكن اليوم تقّل�ست 

هذه الرئة وانت�سر الباطون". ُي�سيف، "يف بريوت الأمر 

ذاته، ما عاد فيها اأ�سجار كافية لتنقية الهواء، ول عادت 

احلياة فيها يف ف�سل ال�سيف حُتتمل بخا�سة بعدما احتلها 

ويتابع  الأ�سجار".  وتقل�ست  العالية  والأبنية  الباطون 

ال�ستاء  ف�سل  يف  بريوت  حب 
ُ
اأ اأنني  القا�سية  "احلقيقة 

فقط، لأن �سيفها ما عاد ُيحتمل". 

يتحدث اأحمد عن عالقته باملدينة التي ي�سكنها، ويلفت 

اأ�سعر برابط بيني وبني  "ل  اأ�سعارها املرتفعة بقوله:  اإىل 

معها  عالقة  بناء  اأردت  فلو  فيها،  اأ�سكن  التي  املدينة 

اأحد  يف  القهوة  لأ�سرب  دولر   100 دفع  اإىل  �ساأ�سطر 

مقاهيها. لذا، اأف�سل البقاء يف الغرفة. اأ�سرب قهوتي يف 

الداخل. بعيداً عن ال�سجة والتلوث، واأ�ستمع اإىل اأغاين 

فريوز". اأحمد ُمرتاح يف مكان �سكنه، اإذ يرى باأن "احلي 

عالقة  على  "ل�ست  ذلك  ومع  اجلوار"  بح�سن  يتميز 

وطيدة مع اأحد لأن النا�ض همها تيب قوت اأولدها وحتط 

النا�ض  وهموم  كبرية،  القت�سادية  فالأزمة  وتنام.  راأ�سها 

غلبت على العالقات الجتماعية". 

عقاري:  مطّور  نظر  وجهة  من  السكن 
السياسات غياب  بل  المشكلة"  السوق  "ليس 

1 .aliqtisadi.com  عن موقع "الإقت�سادي"، ميكن مراجعة الرابط 
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ربى وهبة

الإدارية  بريوت  اأحياء  معظم  حتّول  جمابهة  �سياق  يف 

العقارية  امل�ساربة  بفعل  للم�ست�سعفني  طاردٍة  اأحياٍء  اإىل 

الإيجار  قانون  على  اأدخلت  التي  الأ�سا�سية  والتغريات 

اقرتاح  اإىل  احلديثة  الأدبيات  بع�ض  ذهبت  ال�سكني، 

حلول لتمكني هوؤلء من البقاء اأو اإيجاد �سكن يف هذه 

مفاهيم  اعتماد  اأو  �سكنية  تعاونيات  اإن�ساء  عرب  الأحياء 

 Fawaz et al،( اإلخ  العقارية،  للملكية  داجمة  بديلة 

2018(. يف حني متثل هكذا مقرتحات التوجه الأن�سب 

ال�سيا�سات  دور  وتفعيل  لل�سكن  الجتماعي  للدعم 

العامة الغائبة اإىل حد الآن، تظهر يف الوقت نف�سه طرق 

للم�ساعدة الذاتية )self-help(، فردية وجماعية، تنتج 

حلوًل قد تكون وحدها املمكنة يف ظل انعدام الأفق اأمام 

اأي حلول اأخرى. ول ت�سري هذه احللول فقط على �سكان 

واملخّيمات  الع�سوائيات  اأي�ساً  ولكن  الو�سطية  الأحياء 

 Fawaz 
;
( بريوت  اأطراف  على  ال�سكنية  والتجمعات 

2009a، b( التي ت�ستقطب الق�سم الأكرب من الطلب 

.
1
على ال�سكن املي�ّسر

ُيظهر الن�سيج ال�سكني لبريوت الإدارية، حتى الآن اأحياء 

لي�ست فقط خارج اآثار امل�ساربة العقارية بل منتجة، اأي�ساً 

ومبقايي�ض خمتلفة، لل�سكن املي�ّسر وبخا�سة العمايل منه. 

خندق  من  يبداأ  مثلث  يف  الأحياء  هذه  اأكرثية  وتتوّزع 

اأمتار من مركز املدينة  الغميق وزقاق البالط، على بعد 

بطريق  وينتهي  بريوت،  يف  الأعلى  العقارية  الريوع  ذي 

اأخرى.  واأحياء  اللجا  وحي  النبع  راأ�ض  �ساماًل  اجلديدة 

عالية  مناطقية  بنزعة  املناطق  هذه  تعرف  املقابل،  يف 

)territoriality( اجتماعياً و/اأو �سيا�سياً وتظل عر�سًة 

 )urban stigmatization( َح�سري  و�سم  حلديث 

من قبل �سكان املدينة ي�سعها ب�سكل ممنهج يف خانة »غري 

الطبيعي« املق�سي من ال�سورة النمطية »الطبيعية« للمدينة 

.)Tyler & slater، 2018(

يهدف هذا املقال اإىل فهم حيثيات اإنتاج ال�سكن املي�ّسر 

يف تلك الأحياء ودور النق�سامات والنزعات املناطقية يف 

هذا اخل�سو�ض؛ والأهم من ذلك، كيف يظهر هذا الن�سيج 

جمابهاً اإىل حدٍّ مهم لعملية الرتقاء الجتماعي للن�سيج 

امل�ساربة  عن  الناتة   )gentrification( ال�سكني 

العقارية وملاذا؟

تزال  ل  بحقها،  ال�سلبي  الو�سم  حديث  من  فبالرغم 

وذلك  ال�سكان  من  مهمة  �سريحة  تذب  الأحياء  هذه 

ب�سبب بدل الإ�سغال ال�سئيل جداً. ففي حني تقع هذه 

 »
2
عقاري حمتمل »ريع  ذات  مركزية  مناطق  الأحياء يف 

)Potential ground rent( عال جداً، يبقى ريعها 

 )ACTUAL GROUND RENT(  
3
احلقيقي العقاري 

يف  تدخل  والتي  املحيطة  بالأحياء  مقارنًة  جداً  �سئياًل 

 Slater،( العقاري  وال�سوق  للمدينة  النمطية  ال�سورة 

 2016(. ُوجد حتليل التغري احل�سري 
;
 Krijnen، 2018

من خالل مقابلة الريع العقاري احلقيقي مع املحتمل، مع 

نظرية الفرق الريعي )rent-gap theory( التي تو�سح 

�سكنية  مناطق  وت�سبح  املركزية  الأحياء  تتدهور  كيف 

للفقراء والعمال بفعل الريع العقاري احلقيقي ال�سئيل، 

العايل  املحتمل  العقاري  الريع  بفعل  تتعر�ض  اأن  قبل 

واملغري لعمليات امل�ساربة العقارية اإىل تغيري باتاه الرتقاء 

 Smith، 1979a، b 
;
 Slater، 2016 

;
( الجتماعي 

.)Clark، 1995

ولكن كيف ميكن قراءة هذه النظرية يف مدينة بريوت التي 

تعاين من النق�سامات والنزعات املناطقية ولها ازدواجيتها 

 واعتمادها، والتي هي العامل 
4
يف فهم املركزية احل�سرية

الأ�سا�ض يف حتديد الريوع العقارية؟

خندق الغميق كدراسة حالة

يف  املوجودة  املناطقية  والنزعات  النق�سامات  اأثر  لفهم 

واملحتملة  احلقيقية  العقارية  الريوع  حتديد  على  بريوت 

هذه  اختارت  املي�ّسر،  لل�سكن  الو�سول  على  وبالتايل 

التخوم  على  يقع  الذي  احلي  الغميق،  الدرا�سة خندق 

اجلنوبية لو�سط املدينة )figure، 01( يف البا�سورة.

يعترب خندق الغميق ومنذ بدايات القرن الع�سرين، حياً 

�سكنياً ملختلف ال�سرائح العمالية التي تعمل يف الو�سط 

والأحياء القريبة )Fischfisch، 2010(؛

 )peri-central( يعرف اخلندق باأنه حي �سبه و�سطي

تاريخية متممة ملركز املدينة، ولكن يف الوقت  له عالقة 

نف�سه متقلبة و�سائكة؛

قوية  مناطقية  بنزعة  حالياً  الغميق  خندق  يعرف 

ما   )Rustom، 2013;
 Kastrissianakis، 2012(

مُيَّكن من درا�سة ارتباط هذه الظاهرة بعملية اإنتاج ال�سكن 

املي�ّسر. كما اأنه عر�سة لو�سم مدين يوؤثر على طبيعة حركة 

العر�ض والطلب ال�سكني املوجودة هناك؛

اأخرياً والأهم، اأطلق الفرق الريعي املوجود حالياً يف هذا 

من  اجتماعي  وارتقاء  جذري  تغيري  عملية  فعلياً  احلي 

 Beirut Digital( يقع ال�سرقية حيث  ال�سمالية  جهته 

 .  )Whiting، 2012( وملحقاته   )District، BDD

بن�سيج ح�سري  الظاهرة  هذه  تطور  كيفية  فهم  وبالتايل، 

كخندق الغميق مُيَّكن لي�ض فقط من اختبار حدود نظرية 

لفهم  نطاقها  تو�سيع  ا�ستعرا�ض  اأي�ساً  ولكن  الريع  فرق 

تغريات ح�سرية اأخرى.

التكوين الحضري للسكن الميّسر في خندق 

الغميق

ميكن متييز اأربع حقبات اأف�ست اإىل اأنواع خمتلفة من اإنتاج 

ال�سكن املي�ّسر وطبيعة اإ�سغاله يف احلي.

اأوًل، مع ازدهار حركة مرفاأ بريوت يف بداية القرن الع�سرين 

وتنّوع الن�ساط القت�سادي والجتماعي يف مركز املدينة، 

متواجداً يف  فقط  الذي كان  العمايل  ال�سكن  بداأ ظهور 

ال�سام  تقع على طريق  التي  الو�سطية  الأحياء  املركز يف 

ـ ال�سيفي من جهة ال�سرق وخندق الغميق من الغرب 

املتعلقة  للمرفاأ  اللوج�ستية  اخلدمات  كانت حتوي  والتي 

.)Kassir، 2005( بالنقل الربي باتاه مدينة دم�سق

�سّكل هذا ال�سكن الذي كان على �ساكلة غرف، جزءاً 

مهماً من ال�سوق العقاري، النظامي وغري النظامي وقتها، 

 Fischfisch،( 17،75% حيث اأنه يف العام 1927، كانت

;2010( من العمليات العقارية على �سعيد املدينة 
 p،167

تت�سل ببيع غرف خم�س�سة لل�سكن العمايل. حّفز هذا 

ال�سوق املالكني يف الأحياء الو�سطية على تق�سيم بيوتهم 

العثمانية الطراز اإىل غرف واإىل اإ�سافة غرف على العمارات 

فارغة  اأرا�ٍض  منها على  وبناء عدد  املنازل  اأو يف حدائق 

من دون تراخي�ض اأو اإفرازات، مدفوعني بالريوع العقارية 

اء توفري هذا النوع من ال�سكن.
ّ
املحتملة من جر

تر�سيخ  ظل  ويف  ال�ستقالل،  بعد  ما  فرتة  يف  لحقاً، 

للبنان  العام  ال�سيا�سي  النظام  الزعامات الجتماعية يف 

املبني على التوازنات ما بني املكّونات الطائفية، ظهر عامل 

القادمة  الفقرية  الريفية  الطبقات  ملختلف  ال�سكن  توفري 

لبريوت كجزء من عامل الرت�سيخ املكاين لهذه الزعامات. 

ففي خندق الغميق، �سهلت العائالت املالكة من الطائفة 

، و�سول عائالت فقرية 
5
ال�سيعية، منها عائلة بي�سون مثاًل

الغميق  خندق  يف  و�سكنها  الريف  من  مهاجرة  �سيعية 

العائالت  تلك  �سغلت   .)salim، 1985( اللجا  وحي 

يف  )حّمالني(  عّتالني  من  اله�سة  الوظائف  خمتلف 

املرفاأ والأ�سواق املحيطة اإىل عمال يف البلدية ويف �سوق 

النجارة الذي كان على طول طريق خندق الغميق ويف 

ا�ستثمرت  تنت�سر يف احلي.  كانت  التي  املطابع  خمتلف 

التي تعرف حتى الآن   
6
العائالت بدايًة الأحوا�ض هذه 

كل  رت  ِجّ
ُ
اأ )figure، 01(، حيث  املالكة  العائلة  با�سم 

طبقة اأو غرفة من املنازل لعائلة واحدة مع ترك الطبقة العليا 

يف بع�ض الأحيان للمالكني. وكان الإيجار زهيداً بالن�سبة 

للمعدل واأحياناً بع�ض العائالت كانت ت�سكن بال مقابل 

ك�سكل من اأنواع التعا�سد الجتماعي.

لحقاً، اأنتجت احلرب الأهلية نوعني من الطبقة الفقرية 

بحاجة اإىل �سكن مي�ّسر. اأوًل، املهّجرين من اأحياء اأخرى 

الذين �سي�سغلون يف الأغلب ال�سقق واملباين التي بدورها 

هّجر اأهلها منها. وترّكزت تلك الإ�سغالت يف الق�سم الذي 

كان معروفاً بـ«حي ال�سريان« اإذ كان م�سكوناً يف الأغلب 

من عائالت م�سيحية واأ�سبح يعرف لحقاً بالنبعة الأهلية 

من  قادمون  مهّجرون   
7
الحتالل طريقة  على  �سكنه  اإذ 

النبعة يف برج حمود )Rustom، 2013(. النوع الثاين، 

فِقرت بفعل تدمري مركز املدينة 
ُ
هي الطبقة الو�سطى التي اأ

و�سطية  واأحياء  الغميق  خندق  مع  ي�سّكل  كان  الذي 

. هذه الطبقة، من التجار 
8
اأخرى دينامّية ح�سرية واحدة

على  ن�ساطهم  يعتمد  اأو  يعملون  كانوا  الذين  واملوظفني 

مركز املدينة، خ�سرت مدخولها ولكن بقيت يف احلي اإذ 

كان اأغلبها م�ستاأجراً ملنزله ح�سب قانون 1941 لالإيجارات 

الذي يحمي امل�ستاأجر ويثبت قيمة الإيجار التي اأ�سبحت 

خالل  اللبنانية  اللرية  قيمة  �سقوط  ب�سبب  جداً  زهيدة 

.)beGdachE et al، 2017( احلرب الأهلية

 ما بعد احلرب واأ�سبح 
ّ

اأخرياً، تنامى �سوق العقار يف �سني

بتدفق  وثيق  ب�سكل  مرتبطاً  اللبناين،  لالقت�ساد  حمركاً 

ازداد   .)Marot، 2018( لبنان  على  اخلارجية  الأموال 

الطلب على اليد العاملة الأجنبية، ال�سورية منها عملت 

يف  اله�سة  الوظائف  يف  والآ�سيوية  الأفريقية  البناء،  يف 

تاأثري  خارج  الغميق  خندق  وبقي  خمتلفة.  قطاعات 

لل�سكن  املدينة  احتياج  رافق  ولكن  العقارية،  امل�ساربة 

. ُخ�س�ست اأبنية باأكملها للعمال، واأ�سبح جزء 
9
العمايل

من الأحوا�ض اأي�ساً يوؤّجر للعمال من قبل املالكني مبا�سرة 

بع�ض من  واأ�سيفت  اللبنانيني،  امل�ستاأجرين  قبل  اأو من 

املنازل،  التنكية يف الأحوا�ض والف�سحات قرب  العمارة 

اأي�ساً  الأر�سية  الطبقات  املحالت يف  بع�ض  وا�ستثمرت 

ك�سكن عمايل. وحالياً ي�سكل هذا الأخري حوايل ٨٪ اإىل 

١٠٪ من م�ساحة العمارة يف خندق الغميق.

على  المدني  والوصم  المناطقية  النزعة  أثر 

الريوع العقارية

الهوية  تقاطع  الغميق  خلندق  احلايل  امل�سهد  يعك�ض 

م�سجعاً  واملكاين  الجتماعي  التهمي�ض  مع  ال�سيا�سية 

. قوبل ذلك بحديث و�سم 
10

بذلك تنامي النزعة املناطقية

 وا�سفني احلي ببوؤرة لالنحطاط 
11
من قبل �سكان املدينة

ال�سلبية على  ال�سمعة  اأّثرت هذه  الجتماعي واملكاين. 

الطبقة  خروج  بالتايل  حمفزًة  ال�سكانية  احلركة  طبيعة 

الو�سطى قدر املمكن ودخول الطبقة املهم�سة خ�سو�ساً 

. بكلمات اأخرى، توؤثر هذه الظواهر الجتماعية، 
12
العمال

اأوًل، على الريوع العقارية احلقيقية باإبقائها منخف�سة )يف 

كل من التملك واليجار املنظم وغري املنظم(، وثانياً، ُتظهر 

نوعاً خمتلفاً من الريوع العقارية املحتملة مفرت�سًة بذلك 

تغيرياً ح�سرياً يتعدى عملية الرتقاء الجتماعي.

اأول، تبقى اأ�سعار الإيجارات املوقعة حديثاً يف هذا احلي 

وذات  املجاورة  الأحياء  يف  الإيجارات  م�ستوى  دون 

ال�سفات املكانية واحل�سرية امل�سابهة. ي�ساهم عامالن يف 

فكما  الجتماعي.  والتعا�سد  املدين  الو�سم  اأثر  ذلك: 

يو�سح �سم�سار عقاري، »ل يتمتع احلي بجاذبية �سكانية 

ال�سيا�سية  �سمعته  ب�سبب  بريوت  �سكان  من  للكثري 

والجتماعية« مما ينعك�ض، يف دينامية كال�سيكية للعر�ض 

ال�سقق  اأغلبية  تقع  الإيجارات.  اأ�سعار  على  والطلب، 

 Figure،( املوؤجرة ح�سب قانون 1992 بق�سم الزهراوي

الثمانينّيات  فرتة  يف  الأبنية  معظم  �سيدت  حيث   )01

. ويرتاوح معدل الإيجار 
13
مبعدل ثماين اإىل ت�سعة طبقات

لل�سقة بني 550 و600 دولر يف حني توؤجر يف الأحياء 

 .
14
املال�سقة �سقة باملوا�سفات نف�سها بـ900 اأو 1000 دولر

ويوؤّثر عامل ثاٍن على اأ�سعار الإيجارات يف خندق الغميق 

األ وهو التعا�سد الجتماعي. وكما ي�سف مالك يف احلي 

العالقات بني القاطنني فيه: »ملاذا اأطلب منه اأكرث حني 

اأعلم اأنه لي�ض مبقدوره الدفع واأنه �سوف ي�سطر اإىل مغادرة 

اإيجار  ببدل  طالبته  اإذا  البعيدة  ال�سواحي  باتاه  احلي 

اأعلى«. وا�ستطاع اجليالن الثاين والثالث من املهاجرين 

ال�سيعة من الريف الذين متركزوا يف الأحياء الو�سطية اأن 

ال�ستقرار  م�سار  ختام  هي  فامللكية  احلي.  يف  ي�ستملكا 

احل�سري للمهاجرين من الريف ونوع من رف�ض نبذهم 

»كريفيي الن�سيج احَل�سري« Harb، 2006((. ُيولد هذا 

اأبناء هذا  ما بني  التعا�سد الجتماعي  من  نوعاً  ال�سعور 

اجليل من اأجل ال�سماح »للم�سابه« بالبقاء اأي�ساً يف املدينة.

من حيث اأ�سعار التملك، تبني اح�سائيات ال�سادرة عن 

الغميق  خندق  اأ�سعار  اأن  كيف   )2017( رامكو  �سركة 

متثل اأ�سفل �ُسلَّم الأ�سعار العقارية يف املدينة. عالوة على 

الذي  املثلث  تتوّزع يف  املتدنّية  الأ�سعار  اأن  ُتظهر  ذلك، 

يبداأ بخندق الغميق وينتهي بطريق اجلديدة. تنت�سر يف 

هذا املثلث كرثٌة من الأحياء املو�سومة واملعروفة بدرجات 

 Kastrissianakis،( املناطقية  النزعة  من  خمتلفة 

اإذا قوبلت هذه الإح�سائية باخلريطة التي تبني   .)2012

 figure،( الكثافة الأعلى لالإيجارات القدمية يف بريوت

كبرياً.  تطابقاً  نتبني   ،)03;
 beGdachE et al، 2017

يدعونا ذلك بالتايل اإىل الت�ساوؤل: اإىل اأي حد اأ�سهمت 

النزعات املناطقية يف حماية لي�ض فقط الإيجارات القدمية 

من  يحتويها  الذي  احل�سري  الن�سيج  كل  اأي�ساً  ولكن 

للطبقات  املي�ّسر  ال�سكن  موؤّمنًة بذلك  العقارية  امل�ساربة 

الإيجارات  حيثية  تتعدى  خمتلفة  وباأ�سكال  الفقرية 

.
15
القدمية

ي�سجع تزايد النزعة املناطقية احلوكمة احل�سرية غري املنظمة 

الن�ساطات  خمتلف  ت�سبح  حيث   )hallaj، 2018(

القت�سادية جزءاً من القت�ساد الع�سوائي الذي ي�سّهل 

ال�سكن  ومنها  املوارد  اإىل  الفقرية  الطبقة  و�سول  حتماً 

العمايل ولكن ي�سكل اأي�ساً م�سدر ريوع للذين ي�ساهمون 

هذه  اإدارة  وبالتايل  املناطقية  النزعة  هذه  اإحكام  يف 

الن�ساطات القت�سادية، مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

 قطاعاً مربحاً، فهو 
16
يعترب ال�سكن العمايل ب�سورته احلالية

العقاري  الريع  من  جداً  قريباً  عقارياً حمتماًل  ريعاً  يقّدم 

ومن   .)figure، 02( املنظم  العقاري  لل�سوق  املحتمل 

من  املاأجور  لتحويل  حافزاً  ي�سكل  اأن  الأمر  هذا  �ساأن 

قبل املالك اأو امل�ستاأجر اإىل �سكن عمايل وذلك بطريقة 

غري نظامية طبعاً )informal(. �سوهد هذا التحول يف 

العقارات التي كانت موؤجرة نظامياً ح�سب قانون 1992 

اإىل  العقار  حتويل  بفعل  تدريجياً،  حالياً  تدخل  والتي 

�سكن عمايل، يف القطاع غري املنظم لل�سكن. احلالة الثانية 

يحولها  التي   1941 قانون  املوؤجرة ح�سب  العقارات  هي 

. هذا ما 
17
امل�ستاأجر بطريقة غري نظامية اإىل �سكن عمايل

فاأكرث  اأكرث  وغريه  الغميق  خندق  ُيخ�س�ض  ملاذا  يف�سر 

واإن كان متواجداً يف احلي منذ  الذي  العمايل  لل�سكن 

�ض له اأبنية باأكملها وكان 
ّ
بداية القرن، اإّل اأّنه مل تكن تكر

الن�سيج العام خمتلطاً اجتماعياً. واليوم يعترب عدد الأبنية 

املخ�س�سة للعمال مر�سحاً لل�سعود اإذ اأنه ومنذ بدء هذا 

البحث يف عام 2014 ارتفع عدد هذه املباين. كما لوحظ 

اأن جملة من الن�ساطات القت�سادية رافقت هذا التغيري 

فن�ساأت املحال التجارية التي تقّدم خدمات للعمال من 

ب�سائع وحتويل اأموال.

خالصة: »تسييس العقار«

معتمداً نظرية فرق الريع، حاول هذا املقال فهم حيثيات 

اإنتاج ال�سكن املي�ّسر يف الأحياء الإدارية لبريوت املعر�سة 

للم�ساربة العقارية ولكن اأي�ساً تلك املو�سومة ُمُدِنياً وذات 

النزعات املناطقية العالية.

الرتقاء  عملية  فهم  الريع  فرق  نظرية  اأهمية  تتعدى 

ولو   .)Krijnen، 2018;
 Clark، 1995( الجتماعي 

على  العقار«  »ت�سليع  تاأثريات  لفهم  مهماً  اإطاراً  كانت 

التغيريات احَل�سرية، فاإنها تكت�سي اأهمية مماثلة لفهم اأثر 

عملية »ت�سيي�ض العقار« على هذه التغيريات. اإذا كانت 

بفعل  املي�ّسر  ال�سكن  من  الفقرية  الطبقة  حترم  الأوىل 

امل�ساربة العقارية، فاإن الثانية »توؤمنه« لهذه الطبقة وباأ�سكال 

خمتلفة بفعل النزعة املناطقية ونتائج الو�سم املُدين.

وبالتايل، يجدر عند تطبيق هذه النظرية اإدراك عن�سرين 

اأ�سا�سيني: 

اأوًل، اأثر تميد الريوع العقارية احلقيقية على املدى الطويل 

يف ن�سيج ُمدين ذي نزعة مناطقية عالية؛ 

ثانياً، تاأثري اأ�سكال اأخرى من الريوع املحتملة خارج نطاق 

تفاعل  وكيفية   )figure، 02( الناظم  العقاري  ال�سوق 

الأوىل مع الثانية. 

خارج  باأكمله  الغميق  خندق  بقي  اأخرى،  بكلمات 

الرقمية  بريوت  منطقة  اإن�ساء  حلد  العقارية  امل�ساربة  اأثر 

الذي  الق�سم  غالبية  على  ت�ستحوذ  بداأت  التي   bdd

;figure(. ي�سكل هذا التغيري 
 01( 

18
كان يعرف بالنبعة

الريعي  الفرق  بفعل  اجتماعي  اإرتقاء  عملية  احل�سري 

الغميق  خندق  يف  املنظم  العقاري  ال�سوق  يف  احلا�سل 

�سِيقابل  كيف  ولكن،   .)FIGURE، 02 وف٢؛  )ف٤ 

ن�ساط  بفعل  احلا�سل  بذلك  الريعي  الفرق  هذا  تاأثري 

اإن  الأخري  هذا  باأن  العلم  مع  العمايل؟  ال�سكن  قطاع 

ن�ساأ، فبفعل تميد الريوع العقارية احلقيقية وعلى املدى 

الطويل )figure، 02(؟ كيف �سيتفاعل الفارقان للريعني 

الوجودين يف احلي؟ هل �سن�سهد انق�ساماً مكانياً جديداً 

بني الدينامييتني وبالتايل توقف متدد امل�ساربة العقارية من 

احلدود ال�سمالية ال�سرقية، على احلدود بني BDD من جهة 

و«اخلندق« و«الزهراوي« من جهة اأخرى؟ وماذا �سيح�سل 

اإذا ما تقاطعت امل�سالح بني الفاعلني من اجلهتني واأي اأثر 

على عملية اإنتاج ال�سكن املي�ّسر هناك.

تدون املقالة بن�سختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

Fig. 1
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سعدى علوه

عاماً.   64 قبل  ذلك  حدث  حني  لياًل  الوقت  كان 

�سوت مياه هادر، و�سراخ ا�ستغاثة وعويل. خرج اأهايل 

ال�سوي�سة واحلديد يف قلب طرابل�ض القدمية ليجدوا اأن 

اأبو علي قد غ�سب عليهم، فا�ض وجرف منازلهم،  نهر 

موقعا ع�سرات القتلى من بينهم. 

ال�سبعيني  يقول  �سنوات"،  �ست  �سغريا،  "كنت 

وقع  )احلديد(،  اللحامة  ج�سر  عند  احلموي.  حممود 

ومعه ح�سى  النهر  وطاف  اجل�سر  ف�ُسد  ونفايات،  �سجر 

بيتنا  "كان  طرابل�ض.  اأعايل  من  جمراه  بها  اأتى  واأتربة 

اجلامع  "غرق  احلموي،  ي�سيف  التوبة"،  جامع  حّد 

ووقع الدرج وما عاد فينا ننزل". من ال�سباك الذي يطل 

واجلريان  عائلته  مع  احلموي  قفز  امل�سجد،  �سطح  على 

وراحت  امل�سجد(،  )مئذنة  امليدنة  بقلب  وقعدنا  "نطينا 

اأ�سا�سات بيتنا. وتهجرنا ع بيت بال�سويقة وبعدها عطيونا 

بيت اإترنيت يف املنكوبني". �سحا اأهايل املدينة الذين 

"جريان،  اأنف�سهم  اأبو علي، ليجدوا  نهر  نكبهم في�سان 

نقلونا  القدمية.  واحلارة  والزاهرية  والبلد  ال�سويقة  من 

اإىل بيوت  من بيوتنا املبنية بحجر رملي وحلوة وقرميد 

اإترنيت. عطيوا لكل عيلة بيت". يومها ت�سكلت تلك 

املنطقة التي ت�سمى املنكوبني، اإحدى اأبرز الع�سوائيات 

ال�سكنية يف مدينة طرابل�ض. 

تقع منطقة املنكوبني على احلد مع جبل حم�سن وخميم 

يف  التعمري  مل�سلحة  اأرا�سيها  ملكية  وتعود  البداوي، 

اآل  اللبنانية من جهة، وجزء منها ل�سخ�ض من  الدولة 

اأبو جودة من جهة اأخرى. 

التي  نحلة  وادي  ع�سوائية  جند  املنكوبني،  من  بالقرب 

حيث  من  املنكوبني  ع�سوائية  عن  بتعريفها  تختلف 

من  �ساغليها  قبل  من  اململوكة  العقارات  بع�ض  وجود 

بتعدي  وكذلك  بناء،  رخ�ض  على  ا�ستح�سالهم  دون 

بع�سهم على اأمالك خا�سة )لآل اأبو جودة(، فيما بنى 

عدد اأقل منهم على اأمالك تعود للدولة. 

الإ�سالمية  الأوقاف  مديرية  متلكها  الع�سوائيات  بع�ض 

ومنها مقربة الغرباء، حيث ت�سكنها اأكرث من مائة عائلة 

من  عائالت  وموؤخراً  وعكار  وال�سنية  طرابل�ض  من 

لبع�ض  اإيجار  يدفعون بدل  الذين  ال�سوريني  الالجئني 

�ساغلي املكان يف اإثر اندلع احلرب يف �سوريا. 

كمنطقة  �ساغلوها،  اأرا�سيها  ميلك  اأخرى  ع�سوائيات 

هذه  �سنفت  �سمرا.  اأبو  يف  وال�سلفة  النزهة   - ال�سوك 

 300 تقارب  التي  اأبنيتها،  كون  ع�سوائية  املنطقة 

طبقات،  ثمانية  اأو  �ستة  اإىل  بع�سها  ارتفاع  ي�سل  مبنى 

اأو  الأرا�سي  ت�سنيفات  من  اأيا  مرخ�سة ول حترتم  غري 

الرتاجعات وحتى توجيهات التنظيم املدين، ول تربطها 

اأي �سلة ببلدية املدينة، كما غريها من الع�سوائيات. 

نف�سها، فال يعرف  اأبو �سمرا  التنك يف  اأما �سكان حي 

من  اأكرث  منذ  ي�سكنونه  عائلة  ع�سرين  نحو  اأفراد 

يعرفونه  ما  كل  الأر�ض.  ملكية  تعود  ملن  عاماً  �سبعني 

"اإ�سغال  بتهمة  الق�ساء  اأمام  عليهم  ادعت  الدولة  اأن 

اأمالك الدولة"، كما اأفادوا "املفكرة". وعندما ُي�ساألون 

للقا�سي  "منقول  بالقول  الدعاوى يكتفون  عن طبيعة 

عرب  �سنة  �سبعني  من  اأكرت  من  هون  �ساكنني  نحن  اإنه 

جدودنا، فيتفهم اأو�ساعنا ويوؤجل اجلل�سة بعدما يفهمنا 

اأن �سكننا غري قانوين". 

"عشوائية" مدينة  طرابلس: 
لي�ست الع�سوائيات املذكورة اأعاله الوحيدة يف املدينة. 

فمع املهند�ض املعماري و�سيم ناغي الذي ا�ستغل على 

عمارة وعمران عا�سمة ال�سمال يف بحث معّمق يحمل 

عنوان "طرابل�ض يف مائة عام"، نتعرف اإىل نوع اآخر من 

املناطق  على  تقت�سر  ل  هي  الفيحاء.  يف  الع�سوائيات 

والغرف  ال�سقق  اأي�ساً  ت�سمل  بل  اأعاله،  املذكورة 

ال�سكنية التي بنيت من دون تراخي�ض بناء على اأ�سطح 

مبان مرخ�سة بالأ�سا�ض.  

لئحة  على  هاماً  مكاناً  لتحتل  املر�سحة  فطرابل�ض 

املدن  من  "هي  )اليوني�سكو(،  العاملي  الرتاث  مواقع 

بيوتها  فوق  ال�سفيح  بيوت  تنت�سر  حيث  الع�سوائية، 

القدمية املتواجدة يف املدينة التاريخية واململوكية والتي 

بالعمارة اجلميلة وفق  غنياً  حياً  اأن تكون متحفاً  يجب 

املقايي�ض العاملية للرتاث"، بح�سب ناغي. 

هذه ال�سهادة يوثقها امل�سهد العام لطرابل�ض من اأعاليها. 

من  طرابل�ض  بانوراما  الفيحاء.  مظلومية  ُتبني  �سور 

عدة  لبنانية  وبلدات  مدن  عك�ض  على  تاأتي  الأعايل 

تغطيها �سطوح القرميد. هنا، يف جزء كبري من الفيحاء، 

تطبع اأ�سقف الإترنيت والتنك اأجزاء كبرية من اأ�سطح 

املدينة وبخا�سة القدمية منها.

تنعك�ض هذه الفو�سى العمرانية التي تف�ست يف املدينة 

وتواطوؤ  واحلروب  الفو�سى  بينها  من  عدة  لأ�سباب 

وجمع  النتخابية  للمكا�سب  �سعيهم  يف  �سيا�سييها، 

املوؤيدين، ومعهم ف�ساد بع�ض القوى الأمنية، يف ترجمة 

اخت�ساره  ميكن  الع�سوائيات  �سكان  يعي�سه  مرير  واقع 

هي  منازل،  لي�ست  "هذه  الالئق".  غري  بـ"ال�سكن 

اأ�سبه بخرائب غري �ساحلة ل�سكن الب�سر" وفق ما ي�سفها 

اجلمعيات  اإحدى  مع  اإجتماعي  عامل  املزوق،  حممد 

التي ت�ستهدف العائالت الفقرية يف عا�سمة ال�سمال. 

اأو  ومناطق،  كمبان  منها  ال�سرفة  الع�سوائيات  يف  هنا، 

يعي�ض  العليا،  والطبقات  الأ�سطح  على  املخالفة  تلك 

جزء كبري من اأهايل طرابل�ض، ومعهم �سحايا النزف من 

ومن خمتلف  وجرودها  ال�سنية  من  وحتديداً  الأرياف، 

بلدات عكار، �سعياً وراء العلم والعمل وهرباً من ثلوج 

بع�سهم  ميلك  ل  حيث  �ستاء  القار�ض  وبردها  اجلبال 

وفر�ض  التوظيف  يف  �سح  و�سط  حتى،  التدفئة  كلفة 

العمل، وكذلك انعدام الإمناء املتوازن للمناطق النائية. 

اأعداد يقدرها خرباء وباحثون باأنها تالم�ض ثلثي �سكان 

طرابل�ض.  

من  املزيد  بناء  من  الع�سوائيات  خمالفات  تطورت 

غري  جديدة  �سقق  ا�ستحداث  اإىل  واملحالت،  البيوت 

عدة  مراحل  يف  مرخ�سة،  اأبنية  اأ�سطح  فوق  مرخ�سة 

املدينة  �سهدتها  التي  واحلروب  الفو�سى  حمطات  من 

بجولت  مروراً  لبنان  يف  الأهلية  احلرب  اندلع  منذ 

عرفات  "مواجهات  اأهلها  عليها  يطلق  التي  املواجهة 

ملعارك  وتاأ�سي�سها  الثمانينّيات،  بداية  يف  وال�سوريني"، 

باب التبانة وجبل حم�سن التي ا�ستمرت حلني تطبيق 

اأن  دون  من  وطبعاً   .2014 منت�سف  يف  الأمنية  اخلطة 

طالبت  التي  الإ�سالمي  التوحيد  حركة  تاأثري  نن�سى 

بتاأ�سي�ض ولية اإ�سالمية يف طرابل�ض على مدى عامني 

كاملني )1983-1985(. مراحل يوثقها الباحث اأديب 

لـ  حديثه  يف  الإ�سكوا،  يف  الإقليمي  امل�ست�سار  نعمة، 

"املفكرة". 

معطيات  اأو  درا�سات  ول  اأرقام،  عن  ل�سوؤال  اأجوبة  ل 

لدى بلدية طرابل�ض املعنية والتي تبدو بعيدة عن هموم 

للمخالفني  تكليفها  عدم  بذريعة  الع�سوائيات  �سكان 

وعدم الإعرتاف بهم. ال�سيا�سيون اأي�ساً ل يهتمون بهذه 

الع�سوائيات اإل من خالل عدد الأ�سوات الناخبة التي 

ي�ستقطبونها، فيقدمون اخلدمة املبا�سرة لهم والتي تنتهي 

�سالحياتها مع انتهاء موا�سم الإقرتاع. كل هذا يف واقع 

ل يعتمد اأ�س�ض التنمية احلقة امل�ستدامة، اأو على الأقل 

ال�سهر على ح�سة طرابل�ض من الإمناء مبا ينعك�ض على 

حياة اأهلها، واحلفاظ على كنزها الأثري القّيم ما يخولها 

اأن تكون قيمة �سياحية منتجة تعود باخلري على اأهلها. 

اإذاً، ويف ظل غياب الهتمام الر�سمي يف هذه املناطق، 

لي�ض من ال�سعب على الزائر التعرف �سريعاً على مدى 

الإهمال الذي تعاين منه هذه الع�سوائيات. فمعظمها 

يفتقر ل�سبكات فعالة لل�سرف ال�سحي. وبع�ض ال�سكان 

ق�سطل  جمرد  بل  منازلهم  يف  مراحي�ض  لديهم  لي�ض 

اأواين الطعام.  �سغري يف زاوية ما ي�سمى مطبخاً وحتت 

بع�ض  و�سيقة.  حمفرة  وطرقات  مياه،  �سبكات  ل 

الزواريب ل تت�سع ملرور �سيارة �سغرية، واأخرى ل ميكن 

اأن تعربها دراجة نارية. �سبكة الكهرباء ل تطال بع�ض 

الأحياء بل يعلق قاطنوها اأ�سالكاً خمالفة على خطوط 

ال�سبكة الر�سمية للمناطق القريبة. الرطوبة تع�س�ض يف 

غرف مظلمة ل ت�سلها ال�سم�ض. والأهم ن�سب التعليم 

على  �ساب  يدق  هنا  املعدومة.  العمل  وفر�ض  املتدنية 

عن  ت�ساأله  وعندما  "املتعلم"  بـ  نف�سه  لي�سف  �سدره 

�سهادته يقول "و�سلت لل�ساد�ض"، ما يدل على ن�سب 

يرهن  فقر حال  املناطق.  هذه  يف  املتدنية جداً  التعليم 

هوؤلء لإرادة "الزعماء" وهم كرث يف طرابل�ض، وي�سعهم 

بانتظار م�ساعدة  يف ه�سا�سة تربطهم بقوى الأمر الواقع 

تاأتي ول  اأو وظيفة موعودة ل  اإعا�سة  اأو كرتونة  �سهرية 

اأو  حار�ض  رتبة  طموحاتهم  �سقف  اأعلى  يف  تتخطى 

لديه  لي�ض  ومن  الأمرا�ض،  تنت�سر  هناك  نظافة.  عامل 

النا�ض  وعامة  الزعيم  بني  الإرتباط"  بـ"�سابط  �سلة 

 76% يفتقد  امل�ست�سفيات حيث  اأبواب  �سيموت على 

احلرمان  دليل  وفق  �سحي،  �سمان  لأي  ال�سكان  من 

احل�سري )2015( الذي اأعده الباحث اأديب نعمة.  

العشوائية  في  يستثمرون  وسكان  العوز  سياسة  يكرسون  "زعماء" 
الئقة غير  لحياة  الئق  غير  سكن  المنكوبين:  هنا  طرابلس...  هنا 

العشوائيات العشوائيات

بالسقوط مهددة  بيوت 
ر�سفت بع�ض منازل املنكوبني فوق بع�سها البع�ض من 

دون اأعمدة وحتى اأ�سا�سات "يعني مع اأي هزة منتكّوم 

فوق بع�سنا"، يقول الأهايل. 

تعمل جمعية "عكارنا" على ترميم املنازل التي ت�سكل 

اأهلها. ي�سرح ماهر العلي، مدير امل�ساريع يف  خطراً على 

اجلمعية �سعوبة الدخول اإىل املنكوبني "كانت منطقة ما 

بيفوت عليها حدا، كانوا يقولون اأن البع�ض ياأتي بتمويل 

على اأ�سمائهم من دون منحهم اأي �سيء". وفق العلي 

بالتنك  م�سقوفة  منها   90% املنكوبني  يف  بيتاً   767"

التنف�ض  يف  �سيق  من  ال�سكان  يعاين  والإترنيت". 

واأمرا�ض �سدرية ومن ال�سرع نتيجة �سوت املطر الذي 

ي�سج على اأ�سطح التنك، لحظنا انت�ساراً كبرياً لل�سرع".

تعمد "عكارنا" وبعد الإ�ستح�سال على اإذن من القوى 

احلديد  من  باآخر  الإترنيت  �سقف  با�ستبدال  الأمنية 

"نركبه فوق الإترنيت اأو التنك لرند عنهم املطر ون�سع 

مواد عازلة لنحميهم من الن�ض والربد وال�سقيع والهواء، 

كما ندّعم اجلدران لنحمي منازلهم من ال�سقوط". 

احتياجات املنكوبني وع�سوائيات طرابل�ض "ل حت�سى" 

حفرها  اآبار  من  بها  يتزودون  باملياه،  نق�ض  العلي"  وفق 

ال�سكان ولي�ض الدولة، ويف عامل عم تبيع املي بخم�سة 

اآلف بال�سهر عرب �سبكة برانية". لإ�سعار الأهايل بالأمان 

و�سعت لهم "عكارنا" اإ�ساءة على الطاقة ال�سم�سية يف 

الأزقة وال�سارع الرئي�سي.

ومثلهم  ن�سمة  اآلف  خم�سة  نحو  املنكوبني  يف  يعي�ض 

�سوري  لجئ   2500 نحو  بينهم  من  نحلة،  وادي  يف 

ومائتي فل�سطيني وقلة من امل�سريني والعراقيني الذين ل 

يتجاوزون عدد اأ�سابع اليدين.

زق والر الحمام  كشاشو 
تدل طيور احلمام التي حتلق ع�سراً يف ف�ساء املنكوبني اإىل 

ك�سا�سي احلمام. يخربنا يو�سف، وهو اأحدهم، اأن عددهم 

يقارب ع�سرين ك�سا�ض حمام، يعتا�ض بع�سهم من بيع 

�سبيهني  ميتلك جوزي حمام  اأنه  يو�سف  يقول  الطيور. 

مبليون  بريطانيا  يف  حمام  ك�سا�ض  باعهم  الذين  باأولئك 

ون�سف املليون دولر "ب�ض هون ما حدا بي�سرتيهم مني 

بـ300 دولر". ينفي بع�ض الك�سا�سني اأنهم يعتا�سون من 

هذه املهنة "نحن منت�سلى ومنقتل الوقت الفارغ ب�سبب 

قلة فر�ض العمل". نفي ُي�سحك البع�ض "هودي بي�سلو 

اأح�سن من غريهم". 

أصبح  المؤقت...  المنكوبين: 
دائمًا

اأر�ض  تكون  اأن  احلموي  حممود  ال�سبعيني  يرف�ض 

"م�ض �سحيح. املنطقة تعمرت  املنكوبني ملك الدولة، 

من مال املح�سنني وقلنا لر�سيد كرامي ي�سجلنا البيوت 

حدا  ما  وعاي�ض  اأنا  �سي  كل  فقال  باأ�سمائنا.  والأر�ض 

يعتربوننا  و�ساروا  كرامي  ر�سيد  مات  �سوبكم.  بيقرب 

معتدين ع اأمالك الدولة. بدنا ن�ساألهم وين اأمالكنا، ما 

دفعوا تعوي�سات ول �سي". 

منها  الأمنية  �سواء  الفو�سى  مراحل  ووفق  الوقت،  مع 

تلك  اأو  حت�سل،  كانت  التي  الإ�ستباكات  عن  الناتة 

من  طرابل�ض  يف  الواقع  الأمر  اأولياء  تواطوؤ  عن  الناتة 

حيث  الطرابل�سية،  الزعامة  على  ومتناف�سني  زعماء 

ناخبيهم،  من  املخالفني  تغطية  اإىل  )الزعماء(  يعمدون 

�سعى الأهايل اإىل تاأمني م�ساكن ذريتهم )اأبنائهم( التي 

تزداد باّطراد يف جمتمعات يبلغ معدل الأ�سرة فيها �سبعة 

اأفراد على الأقل. وو�سط انعدام املداخيل، مل يكن ممكناً 

التو�سع اإل نحو مزيد من املباين املخالفة. وعليه حتول بيت 

الإترنيت اأو التنك مع الوقت اإىل مبنى من اأربع طبقات. 

مو�سم  يحني  حني  اأو  معني،  ا�ستباك  اإثر  الفو�سى  تعم 

النتخابات، في�ستفيد ال�سكان من غياب العني الأمنية 

التنك،  اأو  الإترنيت  فوق  الإ�سمنت  لي�سقفوا  املبا�سرة 

ويبنوا طابقاً اإ�سافياً ي�سقفونه بالتنك اأو الإترنيت. وهكذا 

دواليك.

تلتفت  ومل  ت 
ّ
مر عاماً   64  ،2019 ولغاية   1955 من 

ال�سفيح  اأ�سكنتهم  الذين  املنكوبني  �سكان  اإىل  الدولة 

حتت عنوان "موؤقت"، لت�سعهم يف و�سع ه�ض يوؤثر على 

جمريات حياتهم كافة. 

يقول اأهايل املنكوبني ومعهم اأمني �سر بلدية وادي نحلة 

ح�سني �سيف اأن بناء الع�سوائيات يف املنطقة ارتفع نحو 

الأمنية  اخلطة  تطبيق  وقبل  ال�سورية،  الأزمة  مع   30%

اخلا�سة بالفيحاء منت�سف 2014 "�سار يف طلب �سوري 

ووادي  املنكوبني  بينها  ومن  الع�سوائيات  جميع  على 

نحلة لرخ�ض الإيجارات وتوا�سع املنطقة واأ�سعارها. يعني 

كل النا�ض فقرية متل بع�سها". ويعترب الأهايل و�سيف 

م�سار  يف  ا�سا�سياً  مف�ساًل  الأمنية  اخلطة  تطبيق  تاريخ 

تو�سع الع�سوائيات كون الإ�ستباكات التي كانت حت�سل 

يف طرابل�ض قبل اخلطة الأمنية كانت تت�سبب بعدم قدرة 

الإ�ستباكات  مناطق  اإىل  الدخول  على  الأمنية  القوى 

فالقوى  اليوم  اأما  املرخ�ض.  غري  البناء  خمالفات  لقمع 

الأمنية تدخل اإىل اأي مكان. يرى �سيف اأن حادثة وقعت 

يف 2013 يف اإثر مداهمة القوى الأمنية لإحدى الور�ض 

الع�سوائية و�سعت حداً للع�سوائيات ب�سكل دراماتيكي 

"يومها ح�سلت لالأ�سف مواجهة مع القوى الأمنية ُقتل 

القوى  من  وعن�سر  نحلة  وادي  من  �سخ�سان  بنتيجتها 

الأمنية، ومن يومها مل يعد اأحد يبني من جديد ب�سكل 

فيه  خمالف". هذا الكالم يعتربه بع�ض الأهايل مبالغاً 

مبو�سم  وخ�سو�ساً  بناء  خمالفات  ميرق  البع�ض  "بقي 

الإنتخابات وقبل اخلطة األأمنية". 

المخالف يع"  "تشر

بالرغم من الواقع الأليم لهذه الع�سوائيات، اإمنا وكغريها 

من املناطق هي خا�سعة اي�ساً ملبداأ العر�ض والطلب. 

اأجليت  التي  املي�سورة  العائالت  عن  احلموي  يتحدث 

ومكاري  مراد  "اأبو  الفي�سان  اإثر  القدمية  املدينة  من 

والعماري وال�سميدي". اأوائل ال�ستينّيات، وبعد اأعوام 

على الفي�سان، باع هوؤلء بيوت الإترنيت اإما لغرباء عن 

طرابل�ض، من عكار وال�سنية، اأو اأّجروا م�ساكنهم وعادوا 

اإىل قلب طرابل�ض. هذه احلركة ما زالت قائمة حتى يومنا 

هذا، مبا يعك�ض التطور الدائم لقت�ساد الع�سوائيات. قبل 

ال أحد يوقف 
الفيحاء تدهور  دينامية 

ربط  نعمة  اأديب  التنمية  ق�سايا  يف  امل�ست�سار  يرغب 

مقاربة حق ال�سكن والع�سوائيات يف طرابل�ض مبا يطلق 

عليه "دينامية م�سار متدهور للفيحاء، اأي جنري درا�سة 

لنعيدها  �سنوات   5 ننتظر  �سيئ.  الو�سع  اأن  فنجد 

فن�ستخل�ض اأن احلال �ساء اأكرث".

ل  "لأن  ليجيب:  نف�سه  نعمة  ي�ساأل  ملاذا؟  ولكن، 

اأحد يفعل �سيئاً، ول تتخذ اإجراءات تعالج الدينامية 

التي توقف هذا التدهور". اإثباتاً ل�ستنتاجاته، يقارن 

نعمة بني درا�سة برنامج الأمم املتحدة ووزارة ال�سوؤون 

الجتماعية يف 1998 حول ن�سب الفقر يف كل لبنان، 

والإدارة العامة لالإح�ساء املركزي )2005-2004(، 

فيجد "اأن الو�سع مل يتطور اإيجاباً". 

طرابلس؟ تتدهور  لماذا     
وفق نعمة "طرابل�ض مدينة فقرية وع�سوائية فيها "جيوب 

رفاه". تبلغ ن�سبة الطبقة الو�سطى وما فوق %20 من 

�سكانها يف حدها الأق�سى، كون كلفة املعي�سة فيها اأقل 

من كل مدن لبنان". 

تدهور  مرور  بالأ�سا�ض،  طرابل�ض  ابن  وهو  نعمة،  يعيد 

مدينته مبراحل: 

1١ - اإندثار املعامل وامل�سانع التي كانت متمركزة قبل 

احلرب )1973-1974( عند مدخل طرابل�ض اجلنوبي 

يف البح�سا�ض، و�سمت اأوائل معامل الن�سيج الكربى 

يف لبنان، ومعامل خ�سب ومطاحن وكازوز )جنم وجلول( 

ربت اليد  وحديد. كان ي�ستغل فيها اآلف العمال. �سُ

العاملة يف طرابل�ض والأرياف، و�ساروا �سائقي تاك�سي 

اأو اأ�سحاب ب�سطات وباعة قهوة على نوا�سي ال�سوارع.

2 - احلرب اأي�ساً لعبت دوراً اأ�سا�سياً يف طرابل�ض: من 

1975، مروراً با�ستباكات باب التبانة جبل حم�سن التي 

مل تهداأ اإل بعد اخلطة الأمنية يف 2014، ليح�سي بني 

1980 و1985 مثاًل 72 اإ�ستباكاً بني باب التبانة وجبل 

حم�سن وقع �سحيتها نحو 2500 قتيل، و5 اآلف جريح 

يف املنطقة. 

الإ�سالمي  التوحيد  حركة  مرحلة  جاءت  كما   -  3

)ولية اإ�سالمية 83-85( والتي ق�ست على طرابل�ض 

كعا�سمة ثانية للبنان. هجرها منذ ذلك احلني اأبناء زغرتا 

والكورة والبرتون وحتى عكار واملنية وال�سنية، ومعهم 

غالبية امل�سيحيني واملعار�سني وحتى ال�سنة املعتدلني. 

12 دار �سينما  واأقفلت نحو  اقت�سادياً  املدينة  تراجعت 

بالإ�سمنت. 

اأنتج  ال�سيا�سة  يف  طرابل�ض  تهمي�ض  اأن  نعمة  يرى 

تهمي�سها اإمنائياً واقت�سادياً و�سكنياً. مدينة فيها م�سفاة 

نفط واملعر�ض واملرفاأ. "لكن خواجات بريوت يف�سلون 

هنغار البيال على املعر�ض الذي ل يهتم اأحٌد بت�سغيله".  

ويعود نعمة اإىل ما بعد الطائف ليقول اأن كلمة قيادات 

طرابل�ض مل تكن م�سموعة عند ال�سوري كما الفرقاء 

ال�سيا�سيني الآخرين. 

ويف ت�سريح حلال الفيحاء، ي�سري نعمة اإىل اأن طرابل�ض 

ت�سل  الذين  الفقراء  من  اخلا�سة  اأحزمتها  اأنتجت 

ن�سبة  اأن نحت�سب  املدينة قبل  %60 من  اإىل  ن�سبتهم 

الفقراء النازحني من الأرياف، مما انعك�ض ب�سكل مبا�سر 

على تنامي الع�سوائيات غري الالئقة لل�سكن.
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ما بني  البيت اجليد يرتاوح  اإيجار  ال�سورية، كان  الأزمة 

50 و70 األف لرية لبنانية، �سار اليوم بـ 200 اإىل 300 

األف".

اأو  امل�ساكن  عن  التنازل  عمليات  تتم  كيف  ولكن 

على  اأو  كلياً  �سواء  املنطقة،  هذه  يف  الكائنة  املحالت 

هذه  لإبرام  املوقعة  الوثائق  تتعدد  الإجارة؟  �سبيل 

بقولهم  "امللكية"  ال�سكان  يعتربه  ما  وهو  العمليات، 

الإيجارات  على  تن�سحب  ول  اإيل"،  العقار  "هيدا 

الأ�سا�سي،  املنتفع  احتفاظ  مع  �سفهية  تبقى  حيث 

الرئي�سية  الإنتفاع  بورقة  "مالكاً"  نف�سه  يعترب  من  وهو 

�سغرية  �سقة  اأم  كان  غرفة  العقار  يف  بحقه  تقول  التي 

�ساهدين  وجود  على  هنا  ال�سمانة  تقت�سر  خمزناً.  اأم 

اإنه ينّظم  عند التفاق ال�سفهي للتاأجري. البع�ض يقول 

عقد الإيجار عند خمتار وادي نحلة، ولكنه ل ي�سجله 

ويجمع  البلدية.  حتى  ول  الدولة  دوائر  من  اأي  يف 

اأي  اإبراز  من  وا�سح  امل�ستاأجرين خوف  كما  املوؤجرين 

من مالحقتهم،  الع�سوائية خوفاً  ا�ستثمار  تثبت  اأوراق 

وخ�سو�سا اأ�سحاب الإنتفاع منها. هذا الأمر يتم تاوزه 

مع ال�سوريني امل�سجلني مع "املفو�سية ال�سامية ل�سوؤون 

اإيجار  دفعهم  يثبت  اإي�ساًل  منحهم  عرب  الالجئني" 

�سكن ليح�سلوا على البدل امل�ستحق لهم. 

وافق  تنازل  حالة  معاينة  اأمكننا  اخلوف،  هذا  رغم 

املعنيون بها الك�سف عنها حتت غطاء ال�سرية. 

"اأريد  طرابل�ض:  يف  العدل  كتاب  اأحد  هاتف  يرن 

منطقة  يف  املقيمني  الأ�سخا�ض  اأحد  من  خمزن  �سراء 

يرد  بالعقار؟".  حقي  اأحمي  اأن  يل  كيف  املنكوبني، 

الكاتب بالعدل "هذه منطقة خُماِلفة، بع�سهم بنى على 

ل  خا�سة،  اأمالك  على  الآخر  والبع�ض  الدولة،  اأر�ض 

ميكنك �سراء العقار، بل ننظم ورقة لالإنتفاع منه فقط". 

- "وكم هي تكلفة هذه الورقة؟" 

- "وفق ال�سعر املتفق عليه، اأو بالأحرى الذي تف�سحون 

عنه" 

- "اتفقنا على مليوين لرية لبنانية"

ونظم كاتب العدل ورقة الإنتفاع على ال�سكل التايل:

اأنا  دائرتي  ويف  اأمامي  ح�سر   ،2019 ني�سان   4 بتاريخ 

ا�سمه( يف  العدل يف طرابل�ض )منتنع عن ذكر  الكاتب 

املنكوبني  يف  مقيم   ،... لبناين  "خ.اأ"  ال�سيد  مكتبي 

ما  خمتاراً  طائعاً  �سرح  وبح�سوري  الإترنيت...  حي 

يلي:

)ت.ع(  ال�سيد  مل�سلحة  تنازلت  باأين  واأ�سرح  "اأفيد 

ابتهاج،  والدته   ،1971 عام  طرابل�ض  مواليد  لبناين 

اأمتار   5 وطوله  املخزن  من  الإنتفاع  حقوق  كامل  عن 

وبعر�ض 3 اأمتار، وامل�سّيد من قبلي على اأمالك الدولة 

�سلمته  وقد  قانونية.  تراخي�ض  اأي  بدون  املنكوبني  يف 

املخزن مو�سوع هذا الإقرار ي�ستثمره ويت�سرف به كيفما 

ي�ساء ويرغب. كما اأين اأ�سمن كل تعر�ض ومنازعة قد 

يثريها الغري مبو�سوعه با�ستثناء الدولة اأو اجلهة الر�سمية 

اأم اخلا�سة التي تثبت ملكيتها لهذا املخزن. وقد مت هذا 

التنازل لقاء بدل اإجمايل متفق عليه مبلغ وقدره مليونا 

اأ�سرح  اأين  كما  وعداً.  نقدا  منه  و�سلتني  لبنانية  لرية 

من جراء  املذكور  للمخزن  يعطى  قد  تعوي�ض  باأن كل 

اخلا�سة  اأو  الر�سمية  اجلهات  من  الإخالء  اأو  الهدم 

اأن يكون يل حق الرجوع عليه  يعود للمتنازل له دون 

�سخ�سياً بذلك...."  

التي  بالأحرى  اأو  "الر�سمية"،  الأوراق  اإحدى  هذه 

تاأمني  واملعتمدة يف  ما،  نوعاً  ر�سمية  �سبه  �سبغة  حتمل 

املن�ساآت  لنتقال  "قانونياً"  البع�ض  يعتربه  غطاء 

يف  وحمالت  و�سقق  غرف  من  واملباين  والعقارات 

عنها  ف 
َّ
واملعر طرابل�ض،  مدينة  من  الأكرب  الق�سم 

بالع�سوائيات. 

تعليقاً  ب�سارة  جوزف  العدل  كتاب  اإحتاد  رئي�ض  يعترب 

العدل  كتاب  بع�ض  ينظمها  التي  الأوراق  هذه  على 

اأنه "ووفق املبداأ  ب�ساأن انتقال الإنتفاع يف الع�سوائيات 

القانوين يجب توفر �سفة املالك، لكن هناك واقع على 

حيث  ال�سنني،  ع�سرات  منذ  التبا�ساً  خلق  الأر�ض 

لل�سكان،  خدمات  بتقدمي  البلدية  اأو  الدولة  قامت 

اأو  �سكنهم،  مكان  تثبت  اأوراقاً  منهم  يطلبون  وبالتايل 

يحدث انتقال الإنتفاع من �سخ�ض اإىل اآخر".

�سليم  ال�سابق  العدل  وزير  بتعميم  ب�سارة  ويذًكر 

طلب   2017/2/10 يف  ال�سادر   292 الرقم  جري�ساتي 

واملكلفني  الأ�سليني  العدل  كتاب  "جميع  من  فيه 

وجوب الإطالع على �سندات امللكية للحقوق العينية 

قبل  فيها  والتدقيق  املم�سوحة  الأرا�سي  يف  العقارية 

التي  التعهدات  اأو  الوكالت  اأو  العقود  اأي من  تنظيم 

ملالكها".  ال�سرعية  ال�سفة  من  للتاأكد  وذلك  تتناولها، 

وعليه يقول رئي�ض اإحتاد كتاب العدل اأن هذا التعميم 

قطع اأي عالقة غري �سرعية بني الع�سوائيات والدولة.

اأخرياً، يروي اأحد �سكان املنكوبني لـ "املفكرة" كيف 

وتزويجه،  ابنه  اإ�سايف لإ�سكان  بناء طابق  ثمن  اأنه دفع 

ممن  النافذين  اأحد  من  "طلبت  ويقول  بيته".  "هواء 

ي�ستغلون مع روؤ�ساء املحاور اأيام املواجهات اأن يغطيني 

ا�سرتط  منزيل.  �سطح  على  اإبني  لإ�سكان  منزل  لبناء 

 منحه هواء البيت. عندما اأنهيت �سب ال�سطح قام 
ّ

علي

ببناء �سطحني وامتلك �سقتني فوق بيتي يوؤجرهما اليوم 

ل�سوريني".  

التخلي من  عامًا   64

من  هي  اللبنانية  الدولة  كون  منوذجي  املنكوبني  حي 

خلقت و�سكلت هذه الع�سوائية بنقلها املنكوبني بفي�سان 

نهر اأبو علي )1955( اإىل بيوت الإترنيت، ومل تعمد اإىل 

حل م�سكلتهم لغاية اليوم، ولأن غالبية �سكانه الأ�سليني 

ينتخبون يف قلب املدينة القدمية. 

خرجوا من النطاق 
ُ
وقد ُنكب املنكوبون مرة اأخرى حني اأ

لدى  البداوي  بلدية  اإىل  لُي�سموا  لطرابل�ض  البلدي 

ا�ستحداثها يف اأوائل الثمانينّيات. يومها، تذرعت بلدية 

للبداوي،  البلدي  النطاق  يف  املنكوبني  بوقوع  طرابل�ض 

متغا�سية عن واقع اأن �سكان املنطقة، اأي املنكوبني، هم 

القدمية. وعليه، مل  املدينة  ناخبي قلب طرابل�ض يف  من 

يلق �سكان املنكوبني خدمات تذكر من بلدية البداوي، 

 ،2016 ناخبيها. يف  من  يكونوا  كونهم مل  يقولون،  كما 

ا�ستحدثت الدولة بلدية وادي نحلة فتم �سم املنكوبني 

ميت  "�سو  املنكوبني  اأهايل  اأحد  يقول  اإليها.  جارتها 

بي�سيل ميت" يف اإ�سارة اإىل اأن بلدية وادي نحلة اأن�سئت 

يف ع�سوائية وادي نحلة حيث ل مكلفني ول من يحزنون 

وبالتايل هي بال موارد. كما اأن اإحتاد بلديات الفيحاء مل 

ي�سم بلدية وادي نحلة -املنكوبني اإىل اأع�سائه، باعتبارها 

عبئاً ل ع�سواً فّعاًل. وعليه بقيت املنطقة، اأي املنكوبني، 

حتى الآن بال رعاية من ال�سلطة املحلية، فحتى زواريبها 

واأزقتها يقوم �سكانها بكن�سها يومياً على طريقة "كل واحد 

ين�سف قدام بيته". "نفو�سنا يف طرابل�ض، ننتخبهم وفق 

وغريها،  والزاهرية  وال�سويقة  احلديد  يف  قيدنا  �سجالت 

اأهل  اإلينا"، هكذا يقول ل�سان حال  لكنهم ل يلتفتون 

املنكوبني. 

تمهيدًا  العوز  صناعة   
له ستغال ال

مق�سداً  جعلتهم  املنكوبني  �سكان  نفو�ض  �سجالت 

لل�سيا�سيني وزعماء طرابل�ض "عنا اأكرت من األفي ناخب، 

�سبان  اأحد  يقول  نائب"،  ومنطّلع  نائب  من�سّقط  نحن 

اأولياء  ليحر�ض  لهم  ت�سفع  الأ�سوات مل  هذه  املنطقة. 

الأمر يف طرابل�ض على اإمناء منطقتهم اأو حل م�سكلتهم 

الالئق  لل�سكن  منازل  تعوي�سهم  التاريخية وحقهم يف 

اإجالئهم من املدينة القدمية. وعلى  64 �سنة على  بعد 

عك�ض التنمية، تبدو عملية ربطهم بـ "الزعيم" جلية. 

يعتقد  وقلم،  دفرت  مع  �سخ�ض  مطلق  يظهر  اأن  جمرد 

الأهايل اأن يف الأمر تعداداً اأو اإح�ساء لتقدمي م�ساعدات 

يف بيئة تنعدم فيها فر�ض العمل والإنتاج، حيث تعتا�ض 

تنت�سر  التي  الب�سطات  تلك  العائالت من  العديد من 

ويبيع  زواريبها  ويف  للمنكوبني  الرئي�سية  ال�سوارع  يف 

عليها البع�ض ع�سري اجلزر والربتقال، اأو الذرة امل�سوية 

تد  هنا  قهوة.  فنجان  جمرد  اأو  املهلبية  اأو  وامل�سلوقة 

الكثري من "القهوجية" يبيعون الفنجان بـ250 لرية.

ي�سل  اأن  ما  ثانوي.  الأول  ال�سف  يف  مراهق  اأحمد 

من  واإبريقني  الثلج  من  بلوح  ياأتي  حتى  البيت  اإىل 

ع�سري بودرة الفريز والليمون وين�سب ب�سطته يف و�سط 

فوقه  الع�سري  كوب  ويعّبئ  الثلج  يرب�ض  الزاروب. 

اإىل   5 من  اأحمد  ل  يح�سّ لبنانية.  لرية   500 بـ  ويبيعه 

ومينح  "خرجية"  لرية  األف  ياأخذ  اليوم،  يف  اآلف   10

يقول  ال�ستة"،  اأخوته  لعّي�ض  "بي�ساعدين  لأبيه  البقية 

اأبو اأحمد الذي يعمل يف �سيانة الغ�سالت والربادات 

اأ�ساًل ما عندها غ�سالت  "ما يف �سغل، يف نا�ض كتري 

برتاب  بي�سّلح  ال�سوري  مناف�سة،  برادات، ويف  واأوقات 

امل�ساري".

دقيقة  �سورة  املنكوبني  ملنطقة  الرئي�سي  ال�سارع  ير�سم 

دائماً  تد  املنازل  اأبواب  اأمام  اأهلها.  حال  واقع  عن 

امتالك  يتعذر  حني  خفان،  حجارة  وحتى  كرا�سي 

يف  مقاعدهم  ورجاله  احلي  �سبان  يجعلها  كر�سي، 

ي�سامرون  وامل�سائي.  والنهاري  ال�سباحي  �سريانهم 

بع�سهم البع�ض من جهة، وينتظرون اأي قادم اإىل املنطقة 

يبحث عن عامل مياوم من جهة ثانية. "من�ستغل كل 

�سي، ب�ض ما حدا بي�سغلنا، عم ي�سغلوا �سوريني اأرخ�ض 

تلقوها خالل  التي  الوعود  لهم". هناك يف�سحون عن 

النفايات  ب�سركة  بوظيفة  موعود  "اأنا   2018 انتخابات 

بامل�ست�سفى  كرامي  يوظفني  رح  "اأنا  ميقاتي"،  من 

احلريري  زملة  وعدين  "اأنا  بعمره"،  يطولنا  الإ�سالمي، 

باملنطقة اإ�ستغل معهم بالأمن". احلرا�سة والأمن وعامل 

تنظيفات هي احلد الأق�سى لأحالمهم التوظيفية "ب�ض 

شهادة:
خرائب غير 

صالحة 
للبشر

ي�ستغل  اإجتماعي  عامل  وهو  املزوق،  حممد  يرى 

يف  الفقراء  ت�ستهدف  التي  اجلمعيات  اإحدى  مع 

طرابل�ض، اأن   % من بيوت �سكان الع�سوائيات غري 

�ساحلة لل�سكن، وفق تربته من زيارة هذه العائالت 

ال�سحي،  ال�سرف  اإىل  يفتقر  فبع�سها  ومنازلها. 

وحتفل  مهرتئة  جندها  املجارير،  �سبكة  توّفرت  واإذا 

ال�سكان  على  املراحي�ض  طوفان  اأن  وجند  بامل�ساكل 

كرا�سي  جند  ل  كما  ظروفهم.  اإىل  نظراً  بديهي 

اجلرذان  تخرج  فيما  للمياه،  �سخانات  ول  حمامات 

ال�سحية.  التمديدات  من 

يعاين  وكان  املنازل  اأحد  اإىل  مرة  حممد  دخل 

املرحا�ض متهيداً للم�ساعدة "�سفت حيط اأ�سود. بعد 

اجلدار  تغطي  ال�سرا�سري  مئات  اأن  اكت�سفت  قليل 

ولذا يبدو اأ�سود. بالقرب من جدار ال�سرا�سري كان 

ب�سكل  العائلة  تعي�ض  فيما  للعقارب،  جدار  هناك 

التنك  حي  يف  اأفاعي  اأي�ساً  حممد  ر�سد  طبيعي". 

�سكان  معظم  اأن  يوؤكد  جلول.  ووادي  والقلود 

عنده  "واملحظوظ  غرفة  يف  ي�سكنون  الع�سوائيات 

مرحا�ض ومطبخ: ُعلب البهارات معلقة فوق كر�سي 

غرفة  يف  اأفراد   5 عي�ض  على  تتعود  هناك  احلمام". 

ومرحا�ض.  كمطبخ  ون�سف  مبرت  ومرت  مبرتين  مرتين 

وتعجز بع�ض العائالت عن اإطعام اأطفالها اإذا مل ميّن 

عليها اأحد مب�ساعدة، يقول حممد. 

"طفل  قائاًل:  يوثق حممد  الع�سوائيات،  اأطفال  عن 

العا�سرة  اإىل  �سباحاً   9 بي�ستغل من  �سنة   12 عمره 

لياًل بخم�سة اآلف لرية، اأي مقابل  13 �ساعة �سغل. 

هناك من يراوح مدخولهم عند  40 األف بالأ�سبوع، 

لرية  اآلف   10 مقابل   يعملون  اأطفاًل  التقينا  وقد 

�ساعات.   8 عن  يقل  ل  يومي  لدوام  الأ�سبوع  يف 

ربطة  مقابل  �ساعات  ثماين  ي�ستغل  طفاًل  وجدنا 

خبز لعائلته. يح�سل اأن نعطي �سندوي�سات لالأولد 

لياأخذ  ح�سته  ن�سف  ياأكل  طفاًل  اأن  فنالحظ 

عائلة هناك  اأهله.  من  ل�سخ�ض  الثاين   الن�سف 

 )4  اأفراد( تعتا�ض نهاراً من الدكان وتنام فيه لياًل". 

اأربع  عمرها  طفلة  �ساهد  الع�سوائيات،  اإحدى  يف 

عائلتها  منزل  اأمام  �سجرة  اإىل  مربوطة  �سنوات 

ل�سبع �ساعات وتو�سي جارتها  للعمل  اأمها  "تذهب 

باإعطائها زجاجة حليب بني الفينة والأخرى. كانت 

تبعها(".  )الكاكا  بو�سخها  تلهو  الطفلة 

تلك  على  تعّودي  على  "راهنت  حممد  يختم 

ب�سبب  والإكتئاب  التاأثر  عن  اأتوقف  لكي  امل�ساهد 

اأنه ل جدوى  اأراه، ولكنني اكت�سفت مع الوقت  ما 

من مرور الزمن، الو�سع ماأ�ساوي ول ميكن حتمله".  

ما حدا بيويف بوعوده"، يقول بع�سهم مك�سورين. هوؤلء، 

الزعماء،  بع�ض  يوزعه  الذي  اللحوم  كيلوغرام  ي�سكل 

فرقاً يف غذاء اأطفالهم، واإن ملرة يف ال�سهر "اليوم تدينت 

من خيي حق ربطة اخلرب"، يقول �ساب، والد لطفلني ل 

يجدان ما ياأكالنه كل يوم. وهنا تفهم ملاذا عندما ينادي 

للتوزيع مني بده" يتجمع  اآلف لرية   10 "يف  اأحدهم: 

الع�سرات ليقفوا يف ال�سف. 

يف  لل�سيا�سيني  �ساعني  ال�ساع  يردون  النا�ض  لكن 

ي�سمونهم  ممن  �سخ�ض  يقول  النيابية.  النتخابات 

"مفاتيح اإنتخابية" اأن اأحد الزعماء من اأثرياء طرابل�ض 

فلم  �سوت   1200 مقابل  لبنانية  لرية  مليون   900 دفع 

يِف بوعده �سوى 600 �سوت هم ح�سته من ال�سندوق 

الإنتخابي يف املنطقة. وبالتايل يكون ال�سوت الإنتخابي 

قد كلفه مليون ون�سف املليون لرية لبنانية. 

تلم�سه  الذي  الولء  من  كبري  جزء  يعود  املقابل،  يف 

لآل  املنكوبني  يف  الإترنيت  حي  �سكان  بع�ض  عند 

اإىل ذلك  كرامي،  في�سل  بالنائب  اليوم  ممثلني  كرامي، 

للجمعية  التابعة  الجتماعية  املوؤ�س�سة  امل�سمى  املبنى 

الرئي�ض  اأ�س�سها  التي  املحتاجني  واإ�سعاف  الجتماعية 

عبد احلميد كرامي يف اأيامه، وهي ت�سم مدر�سة اإبتدائية 

وتكميلية ومهنية وميتماً ي�ستوعب عدداً كبرياً من اأولد 

املنكوبني. ي�ساف اإىل اجلمعية اخلدمات ال�سحية التي 

يقدمها كرامي لالأهايل عرب امل�ست�سفى الإ�سالمي. 

يف اأيام النتخابات الفرعية بعد الطعن بنيابة النائبة دميا 

جمايل، ح�سر مندوب اأحد الأحزاب ال�سيا�سية وطلب 

من الأهايل احل�سد لالإحتفال يف باب التبانة "رح نعطي 

معظم  زحف  بي�سارك".  �سخ�ض  لكل  األف  ع�سرين 

اأحد  يقول  �سيئاً"،  يعُطنا  "ومل  املنطقة  وفتية  �سبان 

ال�سبان مبرارة. 

ملاذا تنتخبونهم؟ ن�ساألهم "مناخد مية دولر ع ال�سوت، 

من  اأكرث  يقول  ن�ستفيد"،  خلينا  طالعني  هيك  وهيك 

يلب�ض  كان  "ميقاتي  اآخر:  يقول  املكان.  يف  �سخ�ض 

اأ�سوات  ن�سبة  ما عجبته  النتخابات،  بعد  اأولدي.  يل 

املنكوبني فاأوقف امل�ساعدات". ميقاتي لديه امل�ستو�سف 

ومنجيب  اآلف  خم�سة  "مندفع  املنكوبني  يف  الوحيد 

اأحدهم  يقول  طرابل�ض"،  يف  له  تابع  مركز  من  الدوا 

"ب�ض ما بيعطونا الأدوية الغالية". هنا يربز اأحدهم علبة 

"حتى  ليقول  للم�سيحيني"  "هبة  عليها  مكتوباً  دواء 

اآخر ينتخب في�سل  الدوا بيجيبوه هبة وبيمننونا فيه". 

كرامي لأنه "بيحّكمنا، اأمي عملت عملية بامل�ست�سفى 

الإ�سالمي ع ح�سابه، وجارنا عمل عملية قلب مفتوح، 

يف نا�ض بتموت ع اأبواب امل�ست�سفيات لوله". 

خالل النقا�ض ي�ستذكر البع�ض حقوقهم البديهية "نحن 

ياأمنوا  ب�ض  م�ض �سحادين، نحن �سغيلة ومناكل احلجر 

لنا فر�ض عمل". يرد عليه جاره "اإذا ا�ستغلت بتبطل 

عايز الزعيم وبتبطل قد اإيده وبيقدر يتحكم فيك، لزم 

اأولدنا  لنطعمي  وعايزينهم  العمل  عن  عاطلني  ن�سل 

ونتحكم ونتاأمل ب�سغل متوا�سع". 

أيتامًا  يصبحون  األبناء 
اأبناءها  املنكوبني  من  عائلة  ع�سرين  من  اأكرث  تر�سل 

)كرامي(  الإ�سالمية  للجمعية  التابع  الأيتام  دار  اإىل 

لي�ض لأنهم اأيتام الأب اأو الأم، بل اأيتام لقمة العي�ض 

يف  "ما  هوؤلء:  بني  من  واحد  اأحمد  يقولون.  كما 

برتكيب  �سنوات  ثماين  موظف  كنت  اأبداً.  �سغل 

هنغارات احلديد ب�ض اإجوا ال�سوريني �سغلوهم حملنا. 

بي�ستغل  ال�سوري  لرية.  األف  خم�سني  يوميتي  كانت 

لدى  ون�سف".  �سنتني  من  فطردوين  األف  بع�سرين 

الداخلي  الق�سم  يف  يعي�سون  اأطفال  خم�سة  اأحمد 

تركتني  وزوجتي  طعميهن  فيي  "ما  الأيتام  لدار 

وراحت من الفقر يلي اأنا فيه". يبلغ الأطفال 15 �سنة 

من العمر وما دون "اأبي بيعطيني تالتني األف جليبهم 

�سبت واحد و�سوفهم". 

دار  تقبل  مل  اأحمد.  كما   " "حمظوظاً يكن  مل  جهاد 

"ما  ال�ستة  اأبنائه  من  ثالثة  �سوى  ت�ستقبل  اأن  الأيتام 

يبيع  ب�سطة  على  يعمل  وطعميهن".  علمهم  بقدر 

ما  بالنهار  اآلف  ع�سرة  �سي  "بطلع  الرتم�ض  عليها 

بتكفي م�سروف التالتة معي ومع اأمهم". 

ابنها  باأولد  الإتيان  من  تتمكن  ل  اأمينة  احلاجة 

�سيارة ع�سرين  اأجرة  "بدي  اأ�سبوع  نهاية  اخلم�سة كل 

ترى  لذا  طعميهن".  بدي  وكمان  جليبهن  األف 

اأنهم  "بيعرفوا  وي�ساعدونها  عليها  "يعطفون"  جريانها 

من ريحة اإبني وما اإلهم حدا غريي". قتل والدهم يف 

�سوريا واختفى الذين �سجعوه وجندوه "ما �سفنا حدا 

العزا". بعد 

يف املنكوبني، ت�سكل كرتونة الإعا�سة التي حتتوي على 

معلبات وحبوب واأرز و�سكر ومرتديال وقنينة زيت فرقاً 

يف حياة املعدمني من اأي مدخول يذكر "حتى هيدي 

ما بيبعتوها اإل نادراً وبوقت النتخابات"، يقولون.

الطائفي   التجييش  ضحايا 
للزعيم،  امل�ستمرة  واحلاجة  العوز  ثقافة  تكري�ض  مع 

تبدو هذه املناطق اأي�ساً اخلا�سرة ال�سعيفة عندما يحتد 

�سبان  اأحد  ينتقل  وعليه،  لبنان.  يف  الطائفي  اخلطاب 

�سبان  بع�ض  و�سع  ا�ستغالل  عن  ليتحدث  املنكوبني 

اأو  احلريري،  رفيق  الرئي�ض  ا�ست�سهاد  بعد  �سواء  املنطقة 

الأزمة  اإىل  و�سوًل  -التبانة  اأحداث جبل حم�سن  اإبان 

م�سى  ما  يف  وقعوا  ال�سباب  بع�ض  اأن  يقول  ال�سورية. 

املنطقة  ع  يجوا  "كانوا  امل�سايخ  بع�ض  لتاأثري  فري�سة 

ويحكونا عن ا�ستهداف الطايفة". هو نف�سه وقع �سحية 

اأحدهم "كنت قاعد بال �سغل، تندت مع اأحد امل�سايخ 

وما  باحلب�ض  ون�ض  �سنة  قعدت  بال�سهر،  األف   700 بـ 

حدا �ساأل عني". لي�ض عنه فقط، يروي اأحدهم كيف 

اأو  بع�سهم  "بين�سجن  بهم  ُغرر  من  عائالت  ت�سردت 

اأطفال  هناك خم�سة  عائالتهم.  وبتت�سرد  مبعارك  بيقتلوا 

ي�ساأل  ل  الأيتام.  دار  يف  اليوم  هم  وها  والدهم  �ُسجن 

عنهم اأحد �سوى جّدتهم امل�سنة بعدما تزوجت والدتهم 

وتركتهم. اأين ال�سيخ الذي جند اأباهم؟"

الواقع،  هذا  عن  احلديث  يف  املنكوبني  اأهايل  يرتدد 

حر�ساً  بل  فح�سب،  الأمنية  املالحقة  من  تخوفاً  لي�ض 

"بيفكرونا  البع�ض.  املنطقة كما يفعل  على عدم و�سم 

اإرهابيني، ويف موؤ�س�سات ما بتقبل توظفنا". يقولون اأنه 

تطال  التي  الأمنية  الإت�سال  وثائق  بع�ض  اأن  يكفيهم 

"اإذا  �ستى  وظائف  على  التقدم  عن  تعوقهم  بع�سهم 

رحنا لنجيب �سجل عديل منخاف يطلع علينا �سي".

من  �سبان  ع�سرة  نحو  املتطرفة  املجموعات  اإىل  ان�سم 

املنكوبني "من حي الإترنيت �سابان، ومن حي العمارة 

�سبعة  نحو  وال�سنية(  عكار  اأبناء  مع  املختلطة  )املنطقة 

لبنان  اإنتحارية �سواء يف  اأو ثمانية �سبان نفذوا عمليات 

وجود  �سخ�ض  من  اأكرث  يوؤكد  �سوريا".  اأو يف  )�سابان( 

"من  �سوريا  يف  مفقوداً  �ساباً  خم�سني  اإىل  اأربعني  نحو 

اأحدهم  يوؤكد  ال�ساب"  هذا  و�سقيق  �سقيقي  بينهم 

الآخرون  يتحدث  تنيناتنا".  اأخوتنا  ماتوا  قالولنا  "ب�ض 

اإىل  اأطفالهن  مع  بالعودة  يطالنب  ن�ساء  ت�سع  وجود  عن 

املنكوبني بعد فقدان اأزواجهن يف �سوريا. "تعي�ض هوؤلء 

الن�ساء يف خميم الغول مع اأبنائهن". 

الوداع
حني تودع اأهايل املنكوبني مغادراً منطقتهم، ي�ستوقفك 

كثريون "معقول تقدروا تغريوا �سي بحياتنا؟ رح تخربوا 

وين؟  نحن  بيعرفوا  ما  ميكن  موجودون؟  اأننا  الدولة 

يبدو  ل  عاماً   64 بالفي�سان".  كلنا  غرقنا  فكرونا  ميكن 

املنكوبني  خاللها  يتذكر  طرابل�ض  زعماء  من  اأحداً  اأن 

ذلك،  قبل  الفيحاء.  ع�سوائيات  قاطني  ومعهم  واأهلها 

هل يذكرون طرابل�ض نف�سها؟ طرابل�ض اجلميلة مرتوكة 

مر�سحة  اأ�سبحت  بعدما  الأثرية  قيمتها  كل  لتنزف 

فقدان  بعد  العامل  يف  الأوىل  اململوكية  املدينة  لتكون 

القاهرة ملعظم اآثارها اململوكية والتدمري الذي حلق اأحياء 

حلب يف احلرب ال�سورية. 

احصائيات

الت�سنيف  دول  �سمن  موقعها  م�سر  احتلت 

املعني   2018 لعام  ال�سنوي  التقرير  يف  الثاين 

مكافحة  جمال  يف  الدول  تقّدم  مدى  بر�سد 

والذي  العامل  م�ستوى  على  بالب�سر  الإتار 

ي�سدر عن وزارة اخلارجية الأمريكية. 

وفًقا لهذا التقرير، يف عام 2017 مت التحقيق يف 

اإحالة  متت  بالب�سر،  بالتار  متعلق  بالغ   144

41 منهم فقط اإىل املحاكمة. كما متت يف 2017 

اإدانة ثالثة متهمني بعقوبات ت�سل اإىل ال�سجن 

ا�ستغالل  اأعمال  اإرتكابهم  بتهمة  �سنوات  ع�سر 

2016 يف  ادانات يف  جن�سي، يف مقابل خم�ض 

بالب�سر. جرائم اتار 

مت   ،2016 ومايو   2015 يونيو  بني  الفرتة  ويف 

"اتار  بتهم  �سخ�ًسا   17.000 على  القب�ض 

منهم  اآلف   4 اأن  نالحظ  ولكن  بالأطفال". 

يف  بالت�سول.  املتهمون  اأنف�سهم  الأطفال  هم 

الفرتة نف�سها، مت ر�سد 30 متهماً ببيع الأطفال، 

تارة  يف  الأطفال  با�ستغالل  متهماً  و3.828 

وما  والت�سول  اجلائلني  )الباعة  اخلفيفة  ال�سلع 

ي�سابههما(، و2.960 يف اأغرا�ض تارية )اأعمال 

اآخرين بغر�ض  تعر�ض الأطفال للخطر(، و503 

جن�سية،  لأغرا�ض  و21  جنائية،  جرائم  ارتكاب 

غر�سهم  حمدد  غري   9.803 اإىل  بالإ�سافة 

الرئي�سي.

دوائر  ا�ستحداث  �سيتم  املقبل،  العام  بداية  مع 

بالب�سر.   التار  ق�سايا  لنظر  متخ�س�سة  جنائية 

اأع�ساء  من  عدد  وتاأهيل  تدريب  �سيتم  كما 

والتفاقيات  القوانني  كافة  على  العامة  النيابة 

بالب�سر.  بالتار  املتعلقة 

تدون املقالة بن�سختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

العشوائيات العشوائيات
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سعدى علوه

بني  "هنا،  يا�سني  م�سطفى حممود  ولد  عاماً،   74 قبل 

عيدان الق�سب"، كما يقول. و�سعته والدته على يدي 

املنطقة ع  ن�ساء  ت�ساعد  كانت  التي  اأحمد  اأم  "الداية" 

"اخلليفة". و"هنا" التي يتحدث عنها يا�سني، هي حي 

يعد  مل  عاماً،   74 بعد  اليوم،  امليناء.  مدينة  يف  التنك 

م�سطفى ابن حممود يا�سني فقط، �سار رب اأ�سرة ل�ستة 

�سبان بنى لكل منهم بيتاً يف احلي نف�سه. "هودي �ست 

بيوت لأولدي ال�ستة، داير ما دار بيتي".

حول البيت، ت�سرح طيور الإوز والبط والدجاج، منها تبيع 

العائلة البي�ض، كاأحد مداخيل عي�سها. وهنا تتعرف اإىل 

مللمة  يعملون يف  الرجال  بع�ض  متوا�سعة:  م�سادر رزق 

ال�سهر عن كل  اآلف يف  مقابل خم�سة  املنازل  نفايات 

بيت يف غياب �سركات جمع النفايات اأو عمال البلدية.

حتتّل  التي  الأربع  الع�سوائيات  اأفقر  التنك  حي  ُيعترب 

اخلا�سرة اجلنوبية ملدينة امليناء يف �سمال لبنان، وحتديداً 

لناحية مدخلها البحري للقادم من بريوت. تعي�ض يف حي 

التنك 1300 عائلة، وفق اإح�ساء اإحدى منظمات الأمم 

املتحدة، بح�سب ما اأكدت رئي�سة اللجنة الجتماعية يف 

بلدية امليناء �سماح الزيلع، لـ"املفكرة". 

تظهر الأرقام املوثقة عن الواقع القت�سادي والجتماعي 

يف امليناء واملعروفة بـ "مدينة املوج والأفق"، اأن ثمة تناف�ساً 

الأول  املركز  احتالل  على  طرابل�ض  جارتها  وبني  بينها 

فقراً وحرماناً، وتالياً جلهة ال�سكن غري الالئق. فبح�سب 

اأديب  الباحث  اأعده  الذي  احل�سري"  احلرمان  "دليل 

نعمة ل�سالح "جلنة الأمم املتحدة القت�سادية والجتماعية 

لغرب اآ�سيا" )الإ�سكوا( )2015( فاإن %80 من �سكان 

باأي �سمان �سحي مقابل %76 من  امليناء ل يتمتعون 

�سكان طرابل�ض. كما اأن %84 من �سكان امليناء ل ميلكون 

اأي ح�ساب م�سريف مقابل %78 من �سكان طرابل�ض.

يرى اأديب نعمة، امل�ست�سار الإقليمي يف الإ�سكوا اأن هذه 

الن�سب مرتفعة بفعل اأو�ساع �سكان امليناء عامة وقاطني 

الع�سوائيات فيها خا�سة. ع�سوائيات تبدو كاأحزمة بوؤ�ض 

�سلب  يف  كانت  واإن  املدينة،  يف  اجلنوبية  الناحية  يف 

ن�سيجها الجتماعي والدميوغرايف. ويلحظ اأن هوؤلء وهم 

الأفقر حاًل مل ينزحوا اإليها من الأرياف فقط، بل يرجح 

يف  ذمتها  على  م�سّجلني  الأقل  على  ن�سفهم  يكون  اأن 

�سجالت قيد املدينة. 

الميناء  عشوائيات 
الدين  علم  القادر  عبد  امليناء  بلدية  رئي�ض  ف 

ّ
ُيعر

الع�سوائيات بالأماكن التي بنى فيها مواطنون م�ساكنهم 

من  جزء  مثل  الغري،  اأمالك  اأو  الدولة  اأمالك  على 

ع�سوائيتي احلارة اجلديدة وحي التنك، علما اأن الأمالك 

اأبو جودة والرمادي وفتال  اأبرزها  اخلا�سة تعود لعائالت 

اأمالك  على  بنيت  اإن�ساءات  ثمة  كما  وغريهم.  واجل�سر 

خالفاً  اأو  بناء،  رخ�ض  دون  من  ولكن  ل�ساغليها،  تعود 

"قوا�ض  يف  احلال  هي  كما  املدين،  التنظيم  ملخططات 

احلمام".

وتو�سعت اأبنية الع�سوائيات كلها ب�سكل عامودي واأفقي 

اأو  تنك  ب�سقف  اإجماًل  لتنتهي  ترخي�ض  دون  ومن 

اإترنيت: "ما مّنام بال�ستا من �سوت املطر"، تقول ال�سيدة 

اخلم�سينية فتحية التي جاءت حي التنك يف الت�سعينيات 

من منطقة البّقار خالل اإحدى املواجهات التاريخية بني 

التبانة وجبل حم�سن: "قالت يل اأختي فيه اأر�ض حدي 

فا�سية، تعي عمري بيت واأ�سكني فيه"، وهذا ما ح�سل. 

ع�سوائيات  اإىل  حينها  اخلالية  الأرا�سي  حتولت  وهكذا 

مكتظة بال�سكان. فتحية نف�سها اأخربت جارتها عن اأر�ض 

فارغة و"مرتوكة" بالقرب منها، فح�سرت هي الأخرى 

وبنت منزًل بالقرب من جارتها.

بـ"امل�ساكن  امل�سّماة  الع�سوائية  الع�سوائيات،  بني  ومن 

بداية  اللبنانية  الدولة  بنتها  م�ساكن  وهي  ال�سعبية"، 

ال�سبعينيات، قبل اندلع احلرب الأهلية، بهدف اإ�سكان 

اأبو  يقول  ما  وفق  الدويل،  كرامي  ر�سيد  معر�ض  عمال 

جمال، اأحد قاطني امل�ساكن ال�سعبية. ومع اندلع احلرب 

عكار  ومن  الأوىل،  بالدرجة  امليناء  من  مواطنون  جاء 

من  اإذن  دون  من  و�سكنوا  اأقل،  بن�سبة  واملنية  وال�سنية 

الدولة يف املباين التي كان بع�سها جاهزاً، فيما ا�ستكملوا 

على طريقتهم ما مل يجهز منها. وحده اأحمد ال�سنبلي 

قال اأنه انتقل مع كرث اإىل امل�ساكن ال�سعبية "حتى ما يجوا 

الفل�سطينيني يقعدوا فيها، كانت البيوت فا�سية وجديدة 

وعلقت احلرب. منرتكهم ياخدوها ونحن نتفرج؟". 

العشوائيات...  نشأة 
وتطورها 

ا�سمها.  نقي�ض  على  اجلديدة  احلارة  ع�سوائية  تبدو 

مية  �سي  "عمرها  الع�سوائيات  اأقدم  لكنها  "جديدة" 

�سنة"، يقول اأبو ريا�ض ال�سبعيني الذي ولد فيها "كان 

جدي هون ونحن �سليلته، اأخوتي واأنا واأولد عمومتنا كلنا 

عمرنا هون". 

قبل  ما  اإىل  اجلديدة  احلارة  تاريخ  الدين  علم  يعيد 

الثالثينات: "كانت ب�ساتني وكل ب�ستان فيه بيت". مل 

يبَق من الب�ساتني حتى الإ�سم. تتوزع ملكيات احلارة، 

وفق بلدية امليناء، اإىل "ملك خا�ض، وملك عام يكر�سه 

 بعد نحو ع�سرين عاماً على بدء 
ّ
اأقر ال�سم والفرز الذي 

اإ�سغال احلارة".

يف  �سارك  الذي  املنال  عامر  امليناء  بلدية  مهند�ض  وفق 

التخطيط  اأن  الثمانينّيات،  بداية  والفرز  ال�سم  م�سروع 

التي  الأرا�سي  تنظيم  بهدف   1979 يف  بداأ  للم�سروع 

بالب�ساتني يف طرابل�ض وامليناء وتخطيطها.  كانت تعرف 

تخطيط ين�سجم مع ت�سنيف املنطقة يف بداية ال�سبعينّيات 

ما بني �سكني و�سياحي وتاري. 

احلارة  ع�سوائية  عقارات  فاإن  املنال،  معلومات  وفق 

اجلديدة ُخ�س�ست يف م�سروع ال�سم والفرز كحديقة عامة 

وطرقات. وعليه، "منح ال�سكان اأرا�سي بديلة كتعوي�ض 

متليك  �سند  مع  اأر�ساً  منهم  كل  ونال  احلارة،  خارج 

تتنا�سب مع قيمة ما ميلكه يف احلارة كاأر�ض ومبنى". ولذا، 

يهدموا  مل  ولكنهم  تعوي�ساتهم  قب�سوا  احلارة  اأهل  فاإن 

بيوتهم اأو ي�سّلموها اإىل الدولة "ول الدولة اأخلتهم" كما 

يوؤكد املنال.  

اأما ع�سوائية حي التنك، �سقيق احلارة كونه يتفرع منها 

امليناء  يف  امل�سجلني  من  خليط  في�سكنه  البحر،  باتاه 

اأتى  و�سوريني.  فل�سطينيني  مع  واملنية  وال�سنية  وعكار 

بع�ض الفل�سطينيني احلارة واحلي بعد حرب خميم نهر 

"مل يكن حي  للمنال  بالن�سبة   .2007 العام  البارد يف 

التنك موجوداً يف نهاية ال�سبعينّيات. كنا ن�سوف البحر 

من احلارة اجلديدة، اليوم تغرّي الو�سع ومل نعد نرى �سوى 

بيوت التنك يف املنطقة نف�سها". 

حي  عمر  عن  احلمام  قوا�ض  ع�سوائية  عمر  يقّل  ول 

التنك واحلارة اجلديدة، وُيعرف اأي�ساً بحي اخلنازير، وهو 

مبعظمه يطل على البحر، وحتديداً خلف مقابر الإنكليز 

والفرن�سيني. 

ال�سعبية  امل�ساكن  بنت  الدولة  اأن  الدين  علم  يوؤكد 

تعود  اأر�ض  على  لحقاً(  ع�سوائية  اإىل  حتولت  )التي 

حرب  خالل  ال�سبعينيات.  اأوائل  يف  الإ�سكان  لوزارة 

1975، "جاء مواطنون و�سكنوا فيها من امليناء وخارجها 

وا�ستكملوا الأبنية على طريقتهم. لو انتظروا ا�ستكمالها 

كانت بتكون بيوتا مرتبة ولئقة لل�سكن" وفق ما يقول، 

موؤكداً اأن هذه امل�ساكن ُبنيت لتباع بالتق�سيط على ع�سر 

�سنوات.

"امل�ساكن  بـ  املعروفة  الع�سوائية  بيوت  عدد  و�سل 

رئي�ض  وفق  الت�سعينّيات،  يف  بيت   300 اإىل  ال�سعبية" 

بلدية امليناء. بينما يقول "اأبو حميد"، كما يناديه �سكان 

احلي يف امل�ساكن، اأن النا�ض �سكنوا 197 �سقة يف منت�سف 

ال�سبعينّيات، وغالبية ال�سقق ُق�سمت اليوم اإىل �سقتني اأو 

ثالث لإ�سكان الأبناء عند زواجهم، اأو لالإ�ستثمار".

يف ال�سبعينّيات، كانت �سقق امل�ساكن ال�سعبية منوذجية: 

"طبقتان، تتمّتع الأر�سية منهما بحديقة اأمامية واأخرى 

خلفية. حدائق حتّوَل معظمها مع الوقت اإىل بيوت من 

تنك"، وفق اأبو حميد نف�سه: "كل واحد عّمر بحديقته 

بيتاً واأ�سكن فيه اأولده اأو عمد اإىل تاأجريه لل�سوريني لدى 

قدومهم اإىل لبنان مع بداية الأزمة ال�سورية". 

اأمام  من  احلدائق  معظم  اختفاء  مالحظة  ميكن  وفعاًل، 

اأو  ك�سقق  �سواء  البناء  ل�سالح  ال�سعبية  امل�ساكن  بيوت 

وعليه،  الإترنيت.  اأو  بالتنك  م�سقوفة  وكلها  حمالت، 

تاأمني  يف  الأ�سا�سية  وظيفتها  ال�سعبية  امل�ساكن  فقدت 

�سكن لئق للعائالت، كما كان خمططاً لها، لتحل حملها 

الوظيفة  وت�ستبدل  لل�سكن  ال�ساحلة  غري  التنك  بيوت 

فت�سبح  اقت�سادياً،  مهم�سني  اأنا�ساً  توؤوي  باأخرى  هذه 

الع�سوائيات مدينتهم احلا�سنة.

بالإ�سافة اإىل البناء يف احلدائق، ارتفعت طبقات اإ�سافية 

الذي يعمل يف اخلردة يف  اأبو �سالح  امل�ساكن، وفق  يف 

املنطقة "اأنا مثاًل عّمرت فوق بيت اأهلي، ورجع اإبني عّمر 

فوق بيتي، وق�سمت �سقتي اإىل اثنتني لكي ي�سكن اإبني 

الثاين". يقول اأبو �سالح اأنه يت�سّلى "بتنجري ال�سكاكني 

يف ظل البطالة التي تقتل اأهل املنطقة... يف نا�ض ما بتطّلع 

الألف لرية بالنهار". 

اأي�ساً  تتطور  الع�سوائيات  اأن  جند  املعطيات  هذه  و�سط 

للتجاوب مع حاجات �سكانها، كغريها من املدن والأحياء، 

لكن من دون اأن يتغري و�سعها القانوين. وكغريها اأي�ساً، 

رمبا  ال�سقق،  فيها  ي�ستاأجرون  اإليها  وافدين  ت�ستقطب 

لأنها توفر م�سكناً ببدل تاأجريي اأرخ�ض من بقية اأحياء 

"اأبو حميد" تغرياً يف بدل الإيجارات  املدينة. وير�سد 

مت  حيث  ال�سوريني،  الالجئني  قدوم  مع  ارتفع  الذي 

بـ250 دولر على الأقل  تاأجري غرفتني ومطبخ وحمام 

يف مناطق هي الأكرث �سعبية. مع الوقت، �سار ال�سوريون 

بع�ض  فانخف�ست الأخرية  املرتفعة،  الإيجارات  يرتكون 

ال�سيء. "ب�ض بعدها غالية ن�سبة لو�سع الع�سوائيات يعني 

اأقل �سي 200 دولر لغرفتني ومنتفعاتهما"، كما يقول.

و�سكلت الع�سوائيات مالذاً للراغبني يف حت�سني اأحوال 

�سكنهم: فهم يقطنون فيها بانتظار توفري ما يلزمهم ل�سراء 

�سقة �سغرية خارجها، كما هو حال اأبو ريا�ض "جمعنا 

�سقة  وا�سرتينا  اإ�سكان،  قر�ض  واأخدنا  م�ساري  �سوية 

باملينا وتركنا بيت احلارة لإبننا البكر يتزوج فيه". لكن 

"هون  اجلديدة  احلارة  اإىل  دائماً  يعود  نف�سه  ريا�ض  اأبو 

الأغرا�ض اأرخ�ض واجلو مريح، كل النا�ض بتعرف بع�سها 

ويف طيبة بني النا�ض"، يقول.  

لذا جند اأن الع�سوائيات ومنذ حلظة ن�سوء اأي منها، لعبت 

دوراً اأ�سا�سياً يف اإيواء فقراء املواطنني الذين يفتقرون ل�سقف 

يح�سن نزوحهم من الأرياف ال�سمالية )عكار وال�سنية( 

م�سكن  �سراء  كلفة  حتّمل  على  لهم  قدرة  ل  الذين  اأو 

مرخ�ض من اأهايل امليناء وحتى من طرابل�ض. وهي، اأي 

و"الالقانون"،  الفقر  و�سمة  من  وبالرغم  الع�سوائيات، 

ي�سهد حتولت دائمة وم�ستمرة. وقد  تبقى مكاناً حيوياً 

و�سّكلت  الع�سوائيات  تو�ّسع  يف  احليوية  هذه  اختلفت 

مف�ساًل   2014 منت�سف  اأقرت  التي  الأمنية  اخلطة 

الإ�ستباكات  اندلع  مع  الع�سوائيات.  تطور  يف  اأ�سا�سياً 

بني جبل حم�سن والتبانة، كان حبل الأمن ينفلت على 

غاربه. وحّلت الفو�سى يف معظم اأنحاء الفيحاء، فكرثت 

الإ�ستباكات  تبل�ض  "ب�ض  الع�سوائيات  يف  املخالفات 

كانت تكرت �ساحنات حجار الباطون والرمل، وكل اللي 

عنده ولد يعّمر له طابق"، وفق ما يوثق اأبو كرمي الذي 

بنى �سقتني لولديه قبل 2014. لي�ض التكاثر وحده �سبب 

بناء ع�سوائيات اإ�سافية "كمان مع الأزمة ال�سورية �سارت 

النا�ض تعمر لتاأّجر". مع اخلطة الأمنية �ُسحب فتيل ذريعة 

"الفو�سى" ومعها حتجج بع�ض العنا�سر الأمنيني بعدم 

قدرتهم على دخول الع�سوائيات، كما اتفق زعماء املنطقة 

على �سحب الغطاء عن روؤ�ساء املحاور الذين كانوا يحمون 

املخالفني مقابل بدل مادي اأو باملح�سوبيات والإ�ستزلم. 

اإل اأن هذا الكالم عن توقف املخالفات، ي�سخر منه اأحد 

�سهرين  نحو  قبل  بيت جديد  بناء  اأنهى  الذي  الأهايل 

زبطت  ورجعت  الأمنية  القوى  منعتني  بيم�سي،  "كله 

املخالفات  قمع  يف  نقدي  راأي  �سالح  لأبي  الو�سع". 

حتى  العمل،  فر�ض  وقلة  البطالة  من  ال�سكان  "يعاين 

العمل اليومي الذي يتناف�سون فيه مع ال�سوري ل�سالح 

تاأمني  عن  الدولة  تقمعنا  ذلك  ومع  الأجر،  يف  الأخري 

اأن متد لنا يد العون، �سواء يف  م�ساكن لأبنائنا من دون 

تاأمني فر�ض عمل اأو يف اإن�ساء م�سانع وموؤ�س�سات تخلق 

وظائف، يعني الواحد منا بيموت وما بيقدر يوظف اإبنه 

ي�سكل  وطبعاً  مدعوم".  كان  ما  اإذا  جي�سي  اأو  دركي 

امتالك املزيد من الوحدات ال�سكنية هاج�ساً للح�سول 

ت�سوية  اأو  التعوي�سات يف حال الإخالء  على مزيد من 

اأو�ساع الع�سوائيات.

الميناء: في  البحرية  الواجهة  تحتّل  العشوائيات 
واألفق الموج  مدينة  في  أنت  ابتسم 

يف  اأكرث  ورمبا  لبنان  كل  يف  احلال  هي  كما  ولكن، 

ملعايري  يخ�سع  الو�سع  انتظام  فاإن  الع�سوائيات، 

لأن  الزعماء  اأحد  حماين  "بالإنتخابات  الزبائنية. 

 ." مقرتعاً خم�سني  من  اأكرث  عند  م�سموعة  كلمتي 

بيزّبط  بامل�ساري  "كمان  الر�سوة:  خالل  من  وكذلك 

حاله الواحد".

ك�سف ال�ستاء الذي امتّد هذا العام اإىل اأواخر ني�سان 

الع�سوائيات. ل طرقات ول  �سكان  بوؤ�ض حياة   2019

متديدات للمجارير با�ستثناء ع�سوائية امل�ساكن ال�سعبية 

فيما  قفزاً  هنا  النا�ض  مي�سي  احلارة اجلديدة.  وجزء من 

القفز  عن  الأطفال  من  يعجز  ومن  �سغارهم.  يحملون 

يقع يف الربك "�سفنا اأولد عم ت�سبح باملجارير"، تقول 

الزيلع.  �سماح  امليناء  بلدية  يف  ال�سعبية  اللجنة  رئي�سة 

هنا يف�سل ال�سكان الهواء الطلق على رطوبة منازلهم. 

الزواريب.  اإىل  يخرجون  حتى  ال�سم�ض  ت�سرق  اأن  ما 

حجر  على  تربع  وقد  طعامه  يتناول  طفاًل  تد  هنا 

نادراً  بالكّلة، يف م�سهد �سار  خفان، وهناك يلعب فتية 

يف  فيتحلقون  ورجال  ن�ساء  من  الكبار،  اأما  املدن.  يف 

يت�سامرون. دوائر 

اأف�سل  هي  ال�سعبية  فامل�ساكن  اأ�سناف.  والع�سوائيات 

لهم  "عملنا  العي�ض:  ظروف  جلهة  امليناء  ع�سوائيات 

الأ�سا�سية  الأبنية  لأن  مياه،  و�سبكة  جمارير  �سبكة 

رئي�ض  وفق  بنتها"  التي  هي  الدولة  كون  مرخ�سة 

امل�ساكن  لقاطني  اخلدمات  هذه  تقدمي  امليناء.  بلدية 

مل يرتافق مع تكليفهم بالر�سوم البلدية املعتادة "م�ض 

ي�سكنون  "لأنهم  الدين  علم  يوؤكد  نكلفهم"،  عم 

تاأمني  يربر  الدين  علم  اأن  كما  خمالفة".  ع�سوائيات 

ل  اأنها  يبدو  "اإن�سانية"  مبعايري  لهم  ال�سحية  ال�سبكة 

تنطبق على الع�سوائيات الأخرى. ي�سخر اأحد �سكان 

ع�سوائية امل�ساكن ال�سعبية من هذا الأمر: "يكفي اأن 

يت�سل اأحد زعماء طرابل�ض ممن ينتخبهم اأهايل املنطقة 

باجلهات املعنية حتى يتم كل �سيء، خا�سة يف مو�سم 

الإنتخابات". 

أقدم  الجديدة:  الحارة 
العشوائيات 

بني  الأقدم  هي  ا�سمها  نقي�ض  على  اجلديدة،  احلارة 

اجلديدة  احلارة  ن�ساأة  غالب  اأبو  يعيد  امليناء.  ع�سوائيات 

اإىل "اأكرث من مائة �سنة"، بينما ا�سُتحدث "حي التنك 

يقول. كانت احلارة عبارة  ما  لبنان" وفق  مع احلرب يف 

عن اأرا�ٍض زراعية يعمل فيها الفالحون ل�سالح العائالت 

اآل  من  منها  جزءاً  م�ستاأجرين  جدودنا  "كان  الكبرية 

اجل�سر، ويف مالك غري بيت اجل�سر اأي�ساً". ي�سكنها اليوم 

اآل الأيوبي والعبو�سي، والنظام والغريب. ا�ستغل جد اأبو 

غالب "بالأرا�سي الزراعية، يعني وكالء عند العائالت 

يف  لأبنائه  منازل  "بنى  الوقت  مع  املالكة".  الأ�سا�سية 

الأر�ض نف�سها بعدما اختفى مالك الأرا�سي الرئي�سيون". 

وهكذا فعل غريه ممن مل ي�سرتوا من املالك مع الوقت. 

بقيت الأرا�سي اإذاً ملك العائالت الكربى التي تغيبت 

عنها، وح�سر الفالحون الذين ل ميلكون الأرا�سي. 

طرقات  الدولة  ا�ستملكت  والفرز،  ال�سّم  م�سروع  مع 

وحديقة عامة مب�ساحة اأربعني األف مرت مربع ل�سالح بلدية 

امليناء. م�سروع ال�سم والفرز ما زال على اخلرائط يف منطقة 

احلارة اجلديدة التي �سيذهب منها نحو 20 األف مرت مربع 

التي  للطرقات  بقيتها  ُخ�س�ست  فيما  العامة،  للحديقة 

ي�سل عر�ض بع�سها اإىل 12 مرتاً تف�سل بني مباٍن �ست�سّيد 

على اجلهتني.

امليناء  بلدية  رئي�ض  وفق  اجلديدة  احلارة  يف  ي�سكن 

عائالت من "امليناء وطرابل�ض وعكار وال�سنية و�سوريون 

وجمّن�سون". بع�ض هوؤلء متّلكوا مع الوقت الأرا�سي التي 

هون  ر�سمياً  م�ستاأجراً  "كان جدي  منازلهم:  عليها  بنوا 

ومات اأ�سحاب الأر�ض وبع�سهم هاجر" يقول اأبو غالب. 

ع خم�سة اأو �ستة بيوت اأنا واأخوتي 
ّ
من بيت اأبيه فقط "تفر

عّمرنا ع جزء من اأر�ض جدي واأعمامي واأولدهم كمان 

عمروا ع اأر�ض جدي". حت�ّسنت حال اأبو غالب فانتقل 

هون  بيتي  تركت  "ب�ض  اجلديدة  احلارة  خارج  لل�سكن 

حتى ي�سكن فيه اإبني". 

اجتماعي  ن�سيج  من  احلارة  ع�سوائية  تقّدمه  ما  اأن  اإل 

اإىل  بالن�سبة  امليناء  اأخرى يف  تقّدمه مناطق  متكامل، ل 

ال�سكان. اأبو غالب لي�ض �سعيداً مع اأنه �سكن يف منطقة 

"مرتبة" يف امليناء. "النا�ض باحلارة هون بتلم ع بع�سها، 

هونيك ما حدا بيحكي مع حدا اأو بي�ساعده". يقال اأن 

الأخرى  والع�سوائيات  التنك  حي  كما  اجلديدة  احلارة 

ل  كالم  الأمنية".  القوى  دخول  على  ع�سّية  "كانت 

بعد اخلطة  باملا�سي،  بدنا  "�سو  بتوثيقه  اأبو غالب  يرغب 

الأمنية راقت الأو�ساع بكل املناطق ومنها احلارة". 

يحن اأبو غالب اإىل حياة احلارة قدمياً. "كانت مقالع وتالل 

ونلملم  مي  بال�ستا  وترّبك  عليها  ونلعب  �سغرية،  رمل 

قبابيط. والبحر حدنا نروح ن�سبح بالبحر".

التنك حي 
الدعاوى  مع  موجعة  ل�سربة  التنك  حي  نا�ض  �ض 

ّ
تعر

فيه.  العقارات  مالكو  عليهم  رفعها  التي  الق�سائية 

اجلمعيات  ُمنعت  بالإخالء،  اأحكام  �سدرت  "عندما 

من العمل الإغاثي والإجتماعي يف حي التنك"، وفق 

الزيلع  �سماح  امليناء  بلدية  يف  ال�سعبية  اللجنة  رئي�سة 

"رغم حاجة املنطقة".

يف حي التنك، ت�سكن �سيدة فرن�سية متزوجة من لبناين 

بال�سيدة  احلب  جاء  وحبيته".  ببلدي  عليه  "تعرفت 

"ما كنت حمجبة وكانوا يالقوا لب�سي  اإىل حي التنك 

الفرن�سية  فلورن�ض  حتجبت  الوقت  مع  تقول.  غريب"، 

التي  اخل�سو�سية  الدرو�ض  من  زوجها  تعني  و�سارت 

تعطيها لأبناء احلي واملنطقة "بعّلمهم فرن�ساوي". 

حتب "املعلمة"، كما يناديها اأولد احلي، احلياة يف حي 

التنك "تعودت وهون يف حمبة وكاأننا ببيت واحد، واحلياة 

اأجمل من املناطق التانية". عندما عادت مع زوجها من 

فرن�سا، وهبها حماها غرفة يف بيته يف احلارة اجلديدة "بعد 

ا�سرتيت  حتى  و�ساعدوين  اأهلي  لزيارة  ذهبت  �سنتني 

هذا البيت يف حي التنك"، تقول وهي ت�سري اإىل منزلها 

املوؤلف من غرفتي نوم و�سالة: "ا�سرتيناه مبليوين لرية".   

يعترب طه الثمانيني، الرجل الأكرب �سناً الذي ما زال على 

قيد احلياة يف حي التنك. يقول اأنه ولد يف احلي وحتديداً 

بني عيدان الق�سب على اجلهة البحرية. "ملني الأر�ض يا 

طه؟"، "ما بعرف" يرد الرجل الذي يعجز عن احلديث 

ب�سبب مر�ض اأ�سابه يف حنجرته. يقول ب�سوت خمنوق 

اإل بعد  "ما �سفنا حدا �ساأل  العنق  يخرج من فتحة يف 

ال�سم والفرز". ال�سم والفرز الذي ق�ّسم املنطقة عقارات 

و�سنّفها ووزع امللكية ما بني خا�سة وعامة، مع حلظ وجود 

وتقع  مربع  األف مرت  الأربعني  م�ساحتها  حديقة تالم�ض 

على جزء من حي التنك و�سقيقته احلارة اجلديدة. 

كرُب طه واأخوته اخلم�سة، وابتنى كل من بينهم منزًل له، 

ومن كل واحد من بينهم تفرعت منازل لأولدهم: "اأنا 

عندي تالت �سباب، عملت لكل واحد بيت". وهكذا، 

و"احلبل  العائالت،  بتو�سع  يتو�ّسع  التنك  حي  �سار 

اأي�ساً  بالتو�سع  اأبنائه  نية  اإىل  اإ�سارة  يف  يقول  اجلرار"،  ع 

لإ�سكان اأبنائهم.

مع احلفر ال�سحية غري املدرو�سة ملنازل حي التنك وبع�ض 

الآ�سنة  باملياه  الآبار  مياه  بع�ض  تختلط  اجلديدة،  احلارة 

"مق�سايينها مر�ض مبر�ض"، وفق ما تقول اأم جميل. 

الطرقات الغارقة بربك املياه املت�سخة تعج باجلال�سني على 

العشوائيات العشوائيات
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كرا�ٍض ينتظرون فر�سة عمل من هنا اأو هناك "ما يف �سغل" 

هو ل�سان حال اجلميع الذين ينتظرون "الال�سيء" كما 

يقولون "م�سرينا جمهول وحياتنا معلقة مع اأولدنا".

مجهولة أعداد 
ل اأحد يعرف عديد �سكان الع�سوائيات. حتى "�سباط 

الذين  واملقرتعني  ال�سيا�سية  القوى  بني  الإرتباط" 

يختلط  هنا  املنطقة.  يف  الناخبني  لن�سبة  فقط  يتنبهون 

حابل النتخابات ما بني طرابل�ض وامليناء وعكار وجزء 

الع�سوائيات،  �ساغلي  خليط  وفق  ال�سنية،  من  �سغري 

الذين  وال�سوريني  الفل�سطينيني  من  ن�سبة  ومعهم 

ازدحموا يف املكان يف اإثر احلرب يف بالدهم. 

الذي  املدينة  �سعار  مع  الع�سوائيات  تن�سجم  ل 

الداخل  نحو  املنعطف  بعد  بريوت  من  الآتي  ي�ستقبل 

والأفق".  املوج  مدينة  يف  اأنت  "ابت�سم  الطرابل�سي: 

نحو  ال�سريعة  الطريق  فوق  املرفوعة  العبارة،  هذه  تاأخذ 

اإىل اجلمال املُتخيل للمدن البحرية  الزائر  مدينة امليناء 

امل�ستلقية على حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط. 

امليناء نف�سها التي تدخل البحر على �سكل راأ�ض، ي�سبه 

راأ�ض بريوت البحري اإىل حد ما، واملتداخلة مع طرابل�ض 

اإىل حد اعتبارهما مدينة كربى موّحدة، ل ي�سي موقعها 

بالفقر الذي يتكاثر منذ ع�سرات  ال�سياحي وتاريخّيتها 

ال�سنني على واجهتها البحرية. الواجهة البحرية نف�سها 

املزرية  والأو�ساع  ال�سكنية  الع�سوائيات  بفعل  املتاآكلة 

لأهلها.

ويف  اقت�سادها.  �سميم  يف  امليناء  ت�سرب  احلال  هذه 

حيث  لبريوت  البحرية  الواجهة  بني  ب�سيطة  مقارنة 

دولر،  اآلف  الع�سرة  �سقف  الأر�ض  مرت  �سعر  يالم�ض 

قرب  ي�سرتي  من  للميناء  اجلنوبية  الناحية  يف  تد  ل 

الع�سوائيات بـ 500 دولر للمرت، بينما ي�سل اإىل األفي 

دولر يف الناحية ال�سمالية للمدينة نف�سها، وفق رئي�ض 

البلدية عبد القادر علم الدين.

تعويضات؟ أم  بديلة  مساكن 
كان حل امل�سكلة مطروحاً، وفق رئي�سة اللجنة ال�سعبية 

ال�سوؤون  وزارة  عرب  الزيلع،  �سماح  امليناء  بلدية  يف 

عليها  وبينقلوا  �سعبية  بيوت  بيبنوا  "قالوا  الإجتماعية: 

املو�سوع  عن  احلديث  ولكن  الع�سوائيات"،  �سكان 

توقف، ومعه بناء امل�ساكن ال�سعبية املزعومة. 

التنك  حي  و�سع  بحث  اأنه  امليناء  بلدية  رئي�ض  يروي 

اغتياله  قبيل  احلريري  رفيق  ال�سابق  الوزراء  رئي�ض  مع 

للتعوي�ض  امل�سريات  تاأمني  وحاولنا  دولته  "حكيت 

لنخلي ال�ساكنني يف الأمالك العامة لننفذ خمطط ال�سم 

كفينا  وما  الرئي�ض  ا�ست�سهد  لالأ�سف،  ولكن  والفرز. 

باملو�سوع". يعترب علم الدين اأن حل م�سكلة ع�سوائيات 

"م�سوؤولية  هي  مدينته  من  املق�سومة  البحرية  الواجهة 

الدولة، ول ميكن للبلدية اأن حتلها". والتعوي�ض هنا هو 

جمال  ل  كونه  التنك،  وحي  اجلديدة  احلارة  يف  احلل 

لت�سوية املخالفات وت�سريعها.

يقول اأحد العاملني يف جمعية خريية تعمل يف املنطقة 

اأن اأحداً ل يرتك بيته طمعاً يف التعوي�سات "بعد اإخالء 

ع�سوائية را�ض ال�سخر يف امليناء، ودفع تعوي�سات مل يعد 

اأو  البيت عائلتان  تتقا�سم  بيته، ل بل  اأحد يتخلى عن 

اأكرث". 

ال�سخر  را�ض  منطقة  مع  الدولة  تعاطي  طريقة  وتعزز 

توقعات �ساغلي الع�سوائيات. فقد �سبق ودفعت الدولة 

بني  ما  تراوحت  مبالغ  املهجرين  وزارة  "عرب  اللبنانية 

ع�سرة وخم�سني مليون لرية لبنانية لكل وحدة �سكنية 

واأخلت �سكانها"،   1996 ال�سخر يف  يف ع�سوائية را�ض 

ولكن  املنال.  عامر  امليناء  بلدية  مهند�ض  يقول  ما  وفق 

"جاوؤوا  ال�سخر  را�ض  من  اإخالوؤهم  مت  الذين  ال�سكان 

اأخرى لهم،  اإىل احلارة اجلديدة وبنوا م�ساكن ع�سوائية 

عنها  قب�سوا  التي  بدل  تانية  اأمالك  احتلوا  اآخر  مبعنى 

وحي  اجلديدة  احلارة  وكما  قال.  ما  وفق  تعوي�سات"، 

امليناء  اأهل  من  كانوا  ال�سخر  را�ض  �سكان  فاإن  التنك، 

ومن عكار وال�سنية وبع�سهم كان من فقراء طرابل�ض. 

مبفتاح  يحتفظ  حممود  كاأبي  ع�سوائية  �ساكن  تد  لذا 

اأن  بعد  حتى  ومنتفعاتها  غرفتني  من  املوؤلف  منزله 

من  "مرتبة"  امل�سنفة  املنطقة  يف  �سكنية  �سقة  ا�سرتى 

امليناء "بخليها لإبني، اإلنا تعوي�ض لي�ض بدنا نخ�سره؟" 

لهم  ت�سمح  تعوي�سات  ال�سكان  بانتظار  ي�سي  مبا  يقول 

�سقق يف حال  على  باحل�سول  اأو  بديلة  م�ساكن  ب�سراء 

لل�سكن  اأبنية  بت�سييد  امل�سكلة  حل  اإىل  الدولة  نحت 

ال�سعبي.

وقع  على  العيش  أو  الهشاشة 
القضائية التبليغات 

اأ�سحاب  ل�سالح  الق�سائية  الأحكام  �سدور  بدء  مع 

خم�ض  نحو  قبل  التنك  حي  يف  اخلا�سة  الأمالك 

�سنوات، اأ�سدر حمافظ ال�سمال قراراً منع مبوجبه عمل 

املنظمات الإغاثية يف احلي. وطبعاً مل تقدم بلدية امليناء 

اأي خدمات ل�سكانه من منطلق عدم تكليف خمالفني 

للقانون وت�سريع وجود ع�سوائيات.

التي  املالية  والغرامات  الق�سائية  الأحكام  مع  ولذا، 

يعد  مل  التنك،  حي  �سكان  من  العديد  على  تتواىل 

من  خوفاً  منازلهم  اإ�سالح  على  يتجراأون  الأهايل 

اأم  تهرب  هوؤلء.  من  واحدة  جميل  اأم  اإخالئهم. 

احلي  مدخل  �سكان  اأخربها  كلما  البيت  من  جميل 

بقدوم غريب قد يكون رجل اأمن اأو موظفاً يف املحكمة 

لتربر  تقول  بروح؟"  وين  بالإخالء،  غيابي  "حكموين 

تنبها تبلغ احلكم. 

وخوفاً من الإخالء، تعي�ض ال�سيدة ال�ستينية مع ابنها يف 

غرفتني ومطبخ مفتوح على ال�ستاء ل يغطيه �سوى �سقف 

طلعونا  "بركي  اخللفي  جداره  ت�ستكمل  مل  فيما  تنك 

من البيت وبدنا نتدين لنكمل بيتنا". ي�سكن بالقرب 

حدي،  عّمروا  "هودي  الآخران  ولداها  جميل  اأم  من 

�سغل  عنده  ما  ب�ض  معي،  وبيعي�ض  بيتزوج  وال�سغري 

حرام، وهو خاطب من �سنتني ورح ترتكه خطيبته". 

لدى جار اأم جميل عبد الرحمن العكاري د�ستة اأوراق 

ومن  دفعها،  التي  والغرامات  الق�سائية  الدعاوى  من 

الأحكام بالإخالء. 

قبل 22 عاماً، وجد العكاري هذا البيت الذي ي�سكنه 

مع  فيه  و�سكنت  زّبطته  ومهجور،  خربة  "كان  اليوم 

الق�سائية  الدعاوى  تتواىل  عاماً   15 نحو  منذ  زوجتي". 

العكاري  يقول  الأر�ض".  �ساحب  الرمادي  من   
ّ

علي

اأن الرمادي �ساحمه بال�سكن يف اأر�سه "�ساحمني قدام 

 دعوى ما بعرف لي�ض".
ّ

القا�سي ورجع رفع علي

بـ"املتفهم  معه  القا�سي  تعاطي  العكاري  ي�سف 

واملت�سامح". فالقا�سي، كما يقول "بيعرف اإننا معرتين 

وم�سحرين وما يف حمل نروح عليه، وع�سان هيك اأجل 

ويوؤجل جل�سات كتري وبقينا �سنني باملحاكمات". اليوم 

الأرا�سي يف حي  وبع�ض مالك  الرمادي  متكن  وبعدما 

التنك من احل�سول على اأحكام بالإخالء "�سار لزم 

الدولة حتل م�سكلتنا"، وفق ما يقول. ل يريد العكاري 

حاًل على طريقة ما ح�سل مع جريانه "�سحكوا عليهم 

لرية  ماليني  خم�سة  اإىل  مليونني  واحد  كل  وعطيوهن 

واأخلوهم وهدموا بيوتهم، بدنا بيت مقابل بيت، املبلغ ما 

بيكفي لبناء غرفة �سغرية ومن اأين ناأتي بالأر�ض لنبني 

عليها؟". 

يين بالسور ربطًا  استثمار 
مع الأزمة ال�سورية دخل مفهوم ا�ستثمار الع�سوائية يف 

ذهن بع�ض �سكانها. ومل يعد تطور الع�سوائيات يقت�سر 

فقط على احلاجة ال�سكنية لأبنائها. يقول مهند�ض بلدية 

امليناء عامر منال اأن الأزمة ال�سورية زادت من ع�سوائية 

ال�سكان للمباين وامل�ساحات  ا�ستثمار  اإىل  املناطق نظراً 

اخلالية "�ساروا متل تار البناء، يعمروا وياأجروا". يروي 

امل�ساكن  املجارير يف  �سبكة  ور�سة  ي�سرف على  اأنه كان 

وفجاأة  حني  اجلديدة  احلارة  مع  احلد  عند  ال�سعبية 

للمارة"، وهكذا  املخ�س�ض  الر�سيف  بيت على  "نبت 

الر�سيف  يجد  فلم  املنطقة  اإىل  عاد  �سهر  بعد  دواليك. 

بل �سفاً من البيوت امل�سقوفة اإما بالتنك اأو الإترنيت. 

ت�ساعف عديد منازل الع�سوائيات كلها، و�سقفت طبعاً 

الفقراء  لل�سكان  اأوجد مداخيل  مما  بالتنك والإترنيت، 

اأ�سا�ساً: "�سار كل واحد يف حده ف�سحة اأر�ض يبني فيها 

يقول  اجلديدة"،  احلارة  كما  ويوؤجر  بيته  فوق  يبني  اأو 

زوجها  فقدت  التي  ال�سورية،  جميل  اأم  الناظر.  يا�سر 

ع  اتفقنا  ورقة،  "ما يف  احلي  ا�ستاأجرت يف  احلرب،  يف 

الكالم وبياخدوا منا 250 دولر عن بيت من غرفتني 

ومطبخ وحمام". 

رنا نجار 

روائح  م�سم�ض.  �ستوي  يوم  ظهر  والن�سف  الواحدة 

الطعام تت�ساعد من البيوت املتال�سقة املتداخلة كقطع 

الـ "ليغو" )lego(، فتتمازج اأنواع البهارات والب�سل 

والثوم يف اأنفك الذي ي�سعب عليه حتديد طبخة واحدة 

على الأقل مما ي�سّم. 

اأوائل  اإحدى  علي"  "اأم  بيت  اإىل  الو�سول  حتاول 

بعدما   1975 العام  يف   
ّ

احلي �سكّن  اللواتي  ال�سيدات 

الزواريب  كرثة  لكن  الزعرت".  "تل  من  تهّجرت 

اأو  واحد  ل�سخ�ض  تّت�سع  بالكاد  التي  املت�سابهة 

هنا  مكان...  اأي  اإىل  و�سولك  دون  حتول  �سخ�سني، 

املتاهة التي تاآلف معها �سكان هم يف الأ�سل مهجرون 

من الكرنتينا وتل الزعرت وج�سر البا�سا ومناطق جنوبية 

وفقره.  البقاع  ريف  من  هرب  وبع�سهم  حمتلة،  كانت 

من  النتقام  حاولوا  �سنة،  اأربعني  منذ  موؤقتون  �سكان 

الفقر فتمركزوا على ال�ساطئ الذي كانت "رماله مثل 

الذهب " كما تقول اأم علي. جعلوا البحر حدوداً لهم 

عجل.  على  ُبنيت  حجارة  اأكوام  اأو  باأبنية  وحا�سروه 

يتجاوز  ل  بينها  مبنى  اأعلى  دعم،  اأ�سا�سات  بال  اأبنية 

3 طبقات بع�سها م�سقوف بالتوتيا والإترنيت. م�ساكن 

الزمن  حما  التي  البالية  الأطفال  األعاب  ت�سبه  �سّيقة 

لونها وبعرث تفا�سيلها. بيوت تغرق كل ف�سل �ستاء مبياه 

الأمطار وطوفان البحر الهائج واملجاري العائمة، يذهب 

اأمرا�ض الربو  اأو ينجون حاملني  اأطفال وُعّجز  �سحيتها 

وال�سرطان واحل�سا�سية املفرطة والروماتيزم.

بـ  ُيعرف  ما  اأو  البحري  اخلط   – اجلناح  تّمع  يف  هنا، 

"ال�سان �سيمون" نظراً مل�سبح كان يحمل ال�سم نف�سه 

ماحلة  احلياة  �سمعان،  �سيمون  الأعمال  رجل  ميلكه 

كمياه البحر وملّوثة اأكرث من املجاري "الر�سمية" التي 

ت�سطر احلي �سطرين. هنا حيث كانت املنطقة من اأ�سهر 

امل�سايف لأ�سحاب الأعمال وكبار �سيا�سيي لبنان قبل 

احلرب، ت�سعر برهبة حني ترى عن قرب كل ما �سمعت 

واأ�سقف  مت�سدعة  وجدران  �سداأ  من  قراأته  اأو  عنه 

مع  وتتن�ّسقه  وت�سّمه  وت�سمعه  الفقر  ترى  هنا  مهرتئة. 

اإل  التي ل تزور املنطقة  املياه  الهواء امللوث وتبلعه مع 

مرة كل �سنة. 

ت�ستنجد بهاتفك لُتالقيك اأم علي، على "الكورني�ض" 

وا�ستحدثته  مرتاً  اخلم�سني  طوله  يتعدى  ل  الذي 

تقاطع  جهة  من   
ّ

احلي اأطراف  على  الغبريي  بلدية 

ومقاعد  عمومي  بحمام  اإياه  ملِحقة  ابراهيم،  ال�سلطان 

التجارية  املحال  ترتا�سف  حيث  هناك  الباطون.  من 

نافذون من حركة  عليه  ي�سيطر  ريا�سي  ملعب  ووراءها 

اأمل ويح�سرون اللعب فيه مقابل بدل مادي، تلتقي اأم 

علي بفاطمة ونهاد جارتيها يف احلي. حتمل كل منهما 

طبقاً من "اليخنة" يت�ساعد منه بخار �ساخن. ت�ساألهما: 

"اإىل اأين تذهبان؟". تيب فاطمة: "اأخربونا اأن لجئة 

اأكل،  دون  من  اأيام  منذ  احلمام  يف  هنا  تعي�ض  �سورية 

اأنها  املوؤكد  من  وم�ساعدتها.  عليها  الطمئنان  قررنا 

"هل  احلي:  بدينامو  امللقبة  علي  اأم  ت�ساألها  جائعة". 

ما  "الفقر  حازمة:  بنربة  فتجيب  تكون؟"  من  تعرفني 

اأم واأب، مقطوعة من �سجرة وما حدا بي�ساأل عنها  اإلو 

مثل حكايتنا". 

بداية  سيمون":  "السان 
ية  لحكا ا

 الذي و�سلت اإليه مع زوجها 
ّ

ت�سرد اأم علي ق�سة احلي

"كان  يرتديانها.  التي  الثياب  �سوى  ميلكان  ل  وهما 

ال�ساطئ ي�سرح القلب، وا�سعاً نظيفاً ومرتباً، من�سي كثرياً 

بالبالط  عة  مر�سّ الأزقة  كانت  املياه،  اإىل  ن�سل  حتى 

ال�سكان  ولكّن  الأفالم.  يف  نراها  كما  بالورود  ومزّينة 

ال�سرائيلي  الجتياح  بعد  خ�سو�ساً  بالتكاثر  بداأوا 

درا�سة  بح�سب  اإح�ساء  )يف  كانوا  حينها   ."1982 يف 

 4 حوايل   )1984 العام  يف  بعلبكي  اأحمد  للدكتور 

)ل  ن�سمة   15000 تقريباً  اليوم  و�ساروا  ن�سمة  اآلف 

يقوله  ما  هذا  بل  ال�سكان،  لعدد  دقيق  اإح�ساء  يوجد 

ال�سكان(. والنتيجة "كل �سخ�ض عّمر بيته بيده حتى 

علي.  اأم  توؤكد  متاماً"  املياه  مبحاذاة  البيوت  و�سلت 

وتقول فاطمة "ان�سّم اإلينا الكردي والفل�سطيني واأهل 

الباطون  وبداأ  احلدودي،  وال�سريط  والنبعة  حمود  برج 

و�سلنا  "عندما  وت�سيف:  ال�ساطئ".  يحتل  املفرك�ض 

اإىل هنا، كانت املنطقة عبارة عن �ساليهات فقط. كانت 

العائلة املهّجرة تق�سم ال�ساليه الواحد اإىل غرف �سغرية. 

وكل غرفة تعي�ض فيها عائلة. ومن ثم كل عائلة تلب 

اأقاربها وُتعّمر ما يحلو لها". تقاطعها اأم علي "طبعاً كل 

ذلك كان يخ�سع لنفوذ". 

 غرباء كرث من 
ّ

"�سار يف احلي وت�سيف فاطمة متذّمرة 

اأجنبية  خادمة   
"هربت"1 كلما  خمتلفة.  جن�سيات 

ال�سوريني  الالجئني  عن  عدا  اإلينا،  تلجاأ  م�سّغلها  من 

اأم  فرتدف  والأكراد".  والعراقيني  والفل�سطينيني 

لهجاتنا  تغرّيت  لو  حتى  بع�سنا  ن�سبه  "كلنا  طارق: 

عن  اخلارجون  هم  املخيفني  ولكن  ب�سرتنا،  واألوان 

وعلى  والدعارة  املخدرات  يف  يعملون  الذين  القانون 

اأحكام قتل و�سرقة. هوؤلء خطر علينا لكنهم  �سّجلهم 

علي  اأم  ت�سرح  جماعاتهم".  وحتميهم  هنا  يع�ّس�سون 

اأ�سبه  عائالت  حتكمها  هنا  "الأزقة  جماعاتهم:  معنى 

بع�سابات، لكل عائلة زعيم وهو غالباً املالك الأكرب يف 

احلزب  مع  ووا�سطة  طيبة  عالقات  لديه  الذي  املنطقة 

امل�سيطر وهو حركة اأمل. وهوؤلء هجر معظمهم املنطقة 

املحتلة  بيوتهم  واأّجروا  املادية،  اأحوالهم  بعدما حت�ّسنت 

لعّمال اأجانب وعرب منهم القانوين ومنهم الهارب من 

العدالة". 

برغم  ي  اضطرار تعايش 
االختالفات 

الذي  بعلبكي  اأحمد  الدكتور  الجتماع  عامل  يرى 

كانت منطقة اجلناح - اخلط البحري )ال�سان �سيمون( 

مادة بحث له يف العام 1983 يف حديث لـ"املفكرة"، 

 له وظيفة لأنه يجمع الأكرث فقراً، وتكمن 
ّ

اأن "هذا احلي

اأهمية هذه الوظيفة يف اإ�سكان هذه اجلماعات املعدومة 

واملخالفة للقانون". 

يحكي بعلبكي ق�سته مع احلي بعاطفة كاأنه م�سقط راأ�سه 

اأو بيت طفولته: "كل املدن يف العامل فيها ع�سوائيات. 

عندما  الأهلية  احلرب  خالل  لفتني  احلي  هذا  لكن 

كنت مهّجراً واأ�سكن يف منطقة بئر ح�سن على مقربة من 

ال�سان �سيمون. فكان فيه خليط ب�سري وثقايف و�سيا�سي 

4 جماعات متعاي�سة ككتلة واحدة داخل  يتاألف من 

تنتمي  منها  جمموعة  فكل  خارجه.  ومتعار�سة  احلي 

املنطقة  حدود  وعلى  اخلارج  يف  متقاتلة  جماعات  اإىل 

برج  و�ساتيال وخميم  املخيمات يف �سربا  )مثاًل حرب 

"ال�سان �سيمون" خمترباً  "كان  الرباجنة(". وي�سيف 

يل كعامل اجتماع، فو�سعت فر�سية بحث بعنوان "على 

درجة من الفقر تتعا�سر اجلماعات وتتكّيف يف تعاي�سها. 

واكت�سفت من خالل البحث امليداين واملعا�سرة اأن ل 

ول  تع�سب  ول  �سيمون،  ال�سان  يف  خ�سو�سية  حياة 

بع�سها  بني  البيوت  تداخل  ب�سبب  حتفظ  اأو  حمافظة 

تختبئ".  ل  فا�سحة  درجة  اإىل  و�سل  فالفقر  البع�ض. 

ب يحتاجان اإىل بنايات  وهو يرى اأن "املحافظة والتع�سّ

يعي�سون  فهم  الفقر،  بّدده  ما  وهو  وم�ساحات،  وحدود 

فيما بينهم ب�سفافية". 

والذوبان بني  قبول اجلرية  قيا�ض مدى  بعلبكي  حاول 

واملناطقي  الطائفي  الختالف  رغم  البع�ض  بع�سهم 

فل�سطينيون،  )اأكراد،  اجلن�سيات  الختالف يف  وحتى 

�سوريون، م�سريون(، فوجد اأن هذا التكّيف والتعاي�ض 

اختلقت  "اجلماعات  فهذه  ا�سطرارية،  الآخر  وقبول 

اأن  بعلبكي  ال�سرورة". ويعترب  بينها حتكمه  اأمنياً  نظاماً 

فللفقر  يحّبه،  واأن  بفقره  فخوراً  يكون  اأن  يريد  "الفقري 

جماليات وهي اأنه يوؤن�ض اجلرية والتعاي�ض، وهنا كعامل 

اأو  اأو ال�سطرار خلف املعلن  اإىل امل�سمر  اأنظر  اجتماع 

ح�سن اجلرية. هذا احلي ل يوجد فيه اختالف �سكني 

اأو اختالف جرية قائمة على الطائفية اأو الع�سائرية، على 

فقرهم ل تتحمل امل�ساألة القتال". 

تتغري،  للحي  ال�سكانية  الرتكيبة  اأن  بعلبكي  ويوؤكد 

اإليه الفقراء على  باأن يلجاأ  ولكن هوية املكان ووظيفته 

نحو يعزلهم عن الأغنياء، تبقيان على ما هما عليه على 

 الزمن. 
ّ
مر

وجغرافية يخية  تار لمحة 
ت�سري درا�سة ملجل�ض الإمناء والإعمار �سدرت يف العام 

ـ  ال�سريع  الإجتماعي  "البحث  عنوان  حتت   2005

اجلناح  تّمع  ن�سوء  اأن  اإىل   "2005 و�سواحيها  بريوت 

�سيمون  بال�سان  يعرف  ما  نف�سه  )هو  البحري  اخلط   –

اندلع  مع  بداأ  حي(،  من  اأكرث  اأي�ساً  ي�سم  ولكن 

توافد  ولحقاً   .)1976  –  1975( ال�سنتني"  "حرب 

يف  الإ�سرائيليني  الإجتياحني  نتيجة  املهّجرون  اإليه 

يف  احلدودية  املناطق  �سكان  من  و1982   1978 عامي 

وبليدا  وعيناثا  جبيل  وبنت  النبطية  )ومنها  اجلنوب 

والعني  وبعلبك  )الهرمل  والبقاع  الرا�ض...(  ومارون 

اإىل بريوت  البداية  و�سم�سطار(، الذين كانوا نزحوا يف 

والكرنتينا،  وامل�سلخ  الزعرت  وتل  حمود  وبرج  والنبعة 

اأخرى  مناطق  اإىل  جديد  من  النتقال  اإىل  وا�سطروا 

– اخلط  يف ال�ساحية اجلنوبية ول �سيما منطقة اجلناح 

فندق  اأوىل،  مرحلة  يف  املهجرون،  احتّل  البحري. 

يف  قائمة  كانت  التي  وال�ساليهات  "ال�ساند�ض" 

التجّمع، ثم قاموا يف مرحلة ثانية بزيادة طبقات اإ�سافية 

على املباين املوجودة اأو بناء امل�ساكن عرب التعّدي على 

الأرا�سي التي تعود للدولة مت ا�ستثمارها من قبل عدد 

من الأ�سخا�ض.

اأبرز العائالت التي �سكنت يف هذه املنطقة منذ بداية 

وزهران  مطر  هي:  ذاتها  الدرا�سة  بح�سب  اإن�سائها 

ويا�سني  ومو�سى  ااهلل  وف�سل  وكعور  وعجمي  و�سحادة 

وحالوي واملّلي وعبود وجابر وعريات والعلي وحيدر. 

هكتاراً،   23 م�ساحته  تبلغ  الذي  اجلناح  تّمع  يقع 

الأبي�ض  البحر  غرباً  ويحده  بريوت،  مدينة  جنوب 

منطقة  وجنوباً  املاريوت،  ج�سر  و�سرقاً  املتو�سط، 

الأوزاعي، و�سماًل الرملة البي�ساء. يتبع التجّمع لبلدية 

الغبريي )ق�ساء بعبدا – حمافظة جبل لبنان( وعقارياً 

العاصمة  أسوار  خارج  الفقر  بقوة  ف  وتكيُّ تعايش 
"أليسار" موج  ينتظر...  سيمون"  "السان 

حرمان الميناء باألرقام

ل تتنا�سب موؤ�سرات الفقر يف امليناء مع مقدراتها املتاحة 

اأو املمكنة لالإ�ستثمار كموقعها على البحر يزنرها من 

ثالث جهات با�ستثناء اجلهة الرابعة املت�سلة بطرابل�ض. 

ول بقطاع ال�سيد البحري الذي ُيعترب من الأهم يف 

لبنان، ول ب�سيانة املراكب اأو احلرفيات كم�سدر عي�ض، 

ول حتى مبوقعها ال�سياحي وجزرها املقابلة التي ميكن 

اأن تدر مداخيل جيدة على املدينة واأهلها. 

اأعده  الذي   )2015( احل�سري  احلرمان  دليل  ووفق 

"الإ�سكوا"،  ل�سالح  نعمة  اأديب  الإقليمي  امل�ست�سار 

 63% اإىل  ت�سل  امليناء  املحرومة يف  الأ�سر  ن�سبة  فاإن 

مقابل متو�سط مدينة طرابل�ض البالغ %57، فيما تتفّوق 

امليناء بنقطتني على طرابل�ض يف ن�سبة الأ�سر املحرومة 

جداً وتبلغ فيها 28%. 

يح�سل  مل  حيث  جداً  �سادمة  امليناء  اأرقام  وتبدو 

%81 من اأبنائها على �سهادة ثانوية، ويعي�ض %60 من 

�سكانها يف منزل مرتل يعي�ض فيه اأكرث من �سخ�سني 

لأي  املنازل  من   28% وتفتقر  واحدة.  غرفة  يف 

و�سيلة تدفئة اأو تربيد. ويعجز %34 من �سكانها على 

الإ�سرتاك مبوّلد كهرباء، و%80 من اأرباب الأ�سر لي�ض 

لديهم اأي تاأمني �سحي. و%40 من اأهلها مر�سوا ومل 

يتمكنوا من متابعة عالجهم. وولد %26 من اأطفالها 

خالل اإجراء الدرا�سة خارج امل�ست�سفى، فيما ل متلك 

%84 من اأ�سرها ح�ساباً م�سرفياً، و%65 لي�ض لديهم 

�سيارة، ومل يزر %88 من بينهم اأي مقهى اأو يذهبوا 

يف ن�ساط ترفيهي يف ال�سهر الأخري لإجناز درا�سة دليل 

احلرمان احل�سري.

العشوائيات العشوائيات
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اأ�سماء  على  تعتمد  الأحياء  زالت  ما  ال�سياح.  ملنطقة 

مثل:  فيها  ال�سكن  قبل  معروفة  كانت  كما  البلوكات 

�سمعان  �سيمون  دازور(،  الكوت  )م�سبح  اأبيال  األبري 

)م�سبح ال�سان �سيمون(، مي�سال �سمعان )م�سبح ال�سان 

�سقيقة  الريفيريا(،  )م�سبح  خويري  جورج  مي�سال(، 

واأبو  ال�ساند�ض(،  )م�سبح  احل�ض  �سليم  الرئي�ض  دولة 

داوود، والأكابولكو.

مهماً  دميغرافياً  منواً  البحري  اجلناح - اخلط  �سهد تّمع 

ترافق مع النمو العمراين الع�سوائي )اأفقي وعمودي(، 

وذلك يف غياب الدولة اأثناء �سنوات احلرب. مل يرافق 

تطوير  اأي  والع�سوائي  ال�سريع  العمراين  النمو  هذا 

التحتية. كل ذلك حّول  والبنى  الأ�سا�سية  للخدمات 

هذا التجّمع اإىل جزء من حزام البوؤ�ض الذي يقع �سمن 

�ساحية بريوت اجلنوبية.

ومشاعات  ية  بحر أمالك 
عنها  ل  متناز

على  اأي  وفاطمة  علي  اأم  بيت  من  اأمتار  بعد  على 

قدمي  منزل  اأمام  لالأهايل  تّمع  لل�ساطئ،  املوازي  اخلط 

يقول  منها.  ق�سماً  الغبريي  بلدية  هدمت  وحمالت 

اأحمد )27 �سنة( الذي ولد وترعرع يف املكان "نعت�سم 

هدمت  البلدية  واأولدها.  �سليم  اأم  حق  ملنا�سرة 

بكامله  املنزل  ويريدون هدم  منزلهم  ون�سف  حمالتهم 

كي يبنوا مكانه م�ستو�سفاً". ويردف ح�سن )31 �سنة( 

"هذه ال�سيدة لي�ض لديها اأحد. عا�ست هنا يف اأحلك 

ال�سبعينية،  �سليم  اأم  بيت  ندخل  واحلرب".  الظروف 

�سقف عاٍل وبهو وا�سع تتفرع منه غرف وا�سعة تدخلها 

ال�سم�ض من كل �سوب، اأثاث متعب ولكنه ي�سي بعّز 

 من هنا. تغرورق عينا ال�سيدة بالدموع �ساكيًة حالها 
ّ
مر

 يف املنطقة: "اإىل اأين �ساأذهب يف هذا 
ّ
لأي �سحايف مير

بعدما  والآن  احلرب،  يف  حلظة  بيتي  اأترك  مل  العمر؟ 

ا�ستقرت الأمور يريدون تهجريي؟ الكل هنا غري قانوين 

اإل اأنا. فلماذا اختارت البلدية بيتي دون البيوت كلها 

لتبني عليه م�ستو�سفاً؟"

اأ�سئلة تطرحها اأم �سليم ل يريد رئي�ض البلدية الإجابة 

توا�سلت  فقد  يبدو.  ما  على  "املفكرة"  لـ  عنها 

موعد  باإعطاء  يعد  وكان  عدة  ات 
ّ
مر معه  "املفكرة" 

لالإجابة على اأ�سئلتها ويختفي. ثم طلب اأن تر�سل اليه 

يفعل  مل  ولكنه  ليجيب،  الإلكرتوين  بالربيد  الأ�سئلة 

متحججاً باأن ل وقت لديه. انتظرت "املفكرة" رّده اأكرث 

مل  جديد  من  به  الت�سال  عاودت  وعندما  �سهر،  من 

ُيجب على الهاتف ول على ر�سائل الوات�ساب. 

حتكي اأم �سليم اأنها ا�سرتت "هذا البيت يف العام 1974 

الأول  �ساحبه  ولكن  م�ساع،  اأر�ض  فوق  مبني  وهو 

ح�سل على رخ�سة ا�ستثمار. ونعي�ض هنا مب�سوطني مع 

جرياننا كالأخوة، ونحمل اأوراقاً ر�سمية من وزارة املالية 

والهاتف والطاقة تثبت اأنا منلك البيت". حتمل اأم �سليم 

التي  هنا  الوحيدة  "اأنا  قائلة  كثرية  واأوراقاً  اإي�سالت 

تدفع ر�سوم اخلدمات العامة وقانونية، بينما النا�ض كلها 

الهاتف  من خطوط  وت�سرق  الكهرباء  على خط  تعّلق 

القدمية التي كانت ممدودة قبل احلرب".

عام  م�ساع  كلها  هنا  "الأرا�سي  �سليم:  اأم  وت�سيف 

واأمالك بحرية، وكل اأ�سحاب ال�ساليهات من �سيا�سيني 

ورجال اأعمال نافذين كانوا قبل احلرب م�ستثمرين يف 

اأرا�سي الدولة ول ميلكون الأر�ض". 

تزال  ول  املحكمة  اإىل  اليوم  �سليم  اأم  ق�سية  انتقلت 

تنتظر قرارها الذي تاأمل اأن يكون عادًل. ويقول املحامي 

اأم �سليم ولديه معرفة  تابع ق�سية  ميالد الأبر�ض الذي 

البحري  اخلط   – اجلناح  ملنطقة  القانوين  الو�سع  ب�ساأن 

اأن "املخالفات العقارية والتجاوزات على العقارات يف 

احلكم  اأيام  �سابقة،  �سنة   80 اإىل  تعود  �سيمون،  ال�سان 

العثماين والنتداب الفرن�سي. لذا نرى عقارات هناك 

النافذة  العائالت  بع�ض  ت�سغلها  كانت  اأرقام  دون  من 

يف خم�سينّيات و�ستينّيات و�سبعينّيات القرن الع�سرين، 

منها مبقابل مادي اأو من دون مقابل". "كانت الأرا�سي 

ُتعطى اأو متنح اأو توؤّجر لعتبارات عّدة تتعلق بعالقات 

ذلك  يف  وال�سلطة  ال�سيا�سيني  مع  للعقار  ال�ساغلني 

احلني، اأو مقابل خدمات متبادلة، اأو م�سالح م�سرتكة"، 

كما يوؤكد ال�سكان واملحامي الأبر�ض.

هذا  وعلى  ال�سكل،  هذا  على  بامللكية  التداول  يتّم 

اأو حتى  بناء  اأو  الأ�سا�ض يح�سلون على رخ�سة ترميم 

رخ�سة مّد كهرباء اأو مياه اأو هاتف. ومعظم ال�ساليهات 

وامل�ساكن كي ل نقول كلها، كانت ُتتوارث عرب الأجيال 

على  مبنّياً  بيتاً  ال�سخ�ض  "يرث  ا�ستثمار:  رخ�سة  مع 

امل�ساعات ويح�سل على اإفادة �سكن من املختار ثم يوقع 

عقد بيع عند كاتب العدل، وهكذا دواليك". 

عقار  هناك  العام،  الطريق  فوق  تقع  التي  املنطقة  ويف 

من  اأنه  املارونية  بريوت  اأبر�سية  تقول  عليه،  متنازع 

وزارة  اأ�سدرت  بينما  متلكها،  التي  الوقف  اأرا�سي 

العقار م�ساعات  قرار مقا�سمة   1959 �سنة  الداخلية يف 

بني بلديات الغبريي، ال�سياح وحارة حريك. ويف اأواخر 

ال�ستينّيات رفعت الأبر�سية دعوى معرت�سة على القرار، 

 ،1995 العام  ويف  الوقف.  ملك  الأرا�سي  اأن  معتربة 

ا�ستملك م�سروع "األي�سار" جميع الأرا�سي يف منطقة 

واأعطى  الأوزاعي  اإىل  البحري و�سوًل  – اخلط  اجلناح 

الدعوى.  عن  التنازل  مقابل  لالأبر�سية  مالياً  تعوي�ساً 

ول اأحد يعرف ما اإذا كانت التعوي�سات املقبو�سة هي 

عن  الإجابة  الأبر�سية  وترف�ض  ال�ستمالك.  عن  بدل 

هذا ال�سوؤال. ويوؤكد ميالد اأحد �سكان احلي اأن "هناك 

اإخالء  مقابل  تعوي�سات  اأي�ساً  تقا�سوا  ال�سكان  بع�ض 

املنازل يف احلي الواقع فوق الأوتو�سرتاد، ولكّنهم عادوا 

بعدما توقف م�سروع األي�سار".

قانونياً، "اأ�سبحت العقارات يف ال�سان �سيمون وتوابعها، 

ملك م�سروع "األي�سار" بعد العام 2001 حيث و�سعت 

"ولكّن  الأبر�ض.  بح�سب  العقارات"،  كل  على  يدها 

امل�سروع تّمد، وبقي احلق حم�سوراً يف التعوي�ض الذي 

ما يزال الأهايل ينتظرون اأن تدفعه األي�سار".

ال�ساليهات  اأ�سحاب  باأن  يفيد  الأبر�ض  كالم  لكن 

ومعظمهم  الدولة  اأرا�سي  يف  ويرتفهون  يتنزهون  كانوا 

النفوذ  موقع  من  قربه  بفعل  الأر�ض  على  ا�ستح�سل 

قانوين  ب�سكل  منظمة  املنطقة  تكن  ومل  وال�سلطة. 

اأرا�سيها  لتقا�سم  عر�سة  كانت  بل  �سحيح،  ومديني 

من  و"اأول  التوازنات.  لعبة  مراعاة  مع  النافذين  بني 

اجلمهورية  رئي�ض  كان   1954 العام  يف  املنطقة  جذبت 

حمكمة  بوا�سطة  قام  الذي  �سمعون  كميل  الراحل 

مع  الرمول  منطقة  من  كبري  جزء  بتقا�سم  الرمول 

ال�ست�ساري  للمركز  درا�سة  بح�سب  اأ�سحابها"،  بع�ض 

الواقع  "األي�سار  م�سروع  حول  والتوثيق  للدرا�سات 

والتحولت" يف العام 1998.

بيضحكش...  ما  زعالن  البحر 
ين د للصيا

لأم طارق موعدان يوميان مع البحر، يف ال�سباح الباكر 

ال�سمراء  ال�سيدة  �سرفة  املغيب.  وعند  الفجر  بزوغ  مع 

"نحن  البحر.  هي يف  بل  البحر  على  تطل  ل  الطويلة 

هذا  اأترك  ولن  هنا  قهوتي  اأ�سرب  جريان.  والقمر 

املكان لو مّلكوين اأفخم بيت يف بريوت". ل تعترب اأم 

الدولة  اأر�ض  يف  مواطنون  "نحن  حمتلة  نف�سها  طارق 

بنا"،  لئقة  م�ساكن  لها  وتوؤمن  ترعانا  اأن  عليها  التي 

ال�ستينّيات  يف  الدولة  �سمحت  "كما  وت�سيف  تقول. 

اأر�سها،  ببناء �ساليهات وفنادق على  النفوذ  لأ�سحاب 

الأر�ض  تخاوينا مع هذه  باملثل، نحن  املطالبة  لنا  يحق 

و�سكنا فيها مرغمني يف البدء: األ يحق لنا كناجني من 

احلرب بحياة كرمية؟ ملاذا ل توؤجرنا الدولة هذه الأر�ض 

�ست�سبح  عندها  الالزمة،  اخلدمات  لنا  تقدم  وباملقابل 

ال�سان �سيمون اجلنة فعاًل".

لكن لعرتي�ض نقيب ال�سيادين الذي و�سل اإىل ال�سان 

�سوى  اأريد  "ل  اآخر.  راأي  اخلام�سة،  يف  وهو  �سيمون 

التلوث  لكرثة  رحل  ال�سمك  حتى  لأرحل.  تعوي�ض 

ورحل معه م�سدر رزق غالبية العائالت هنا لأن الزبائن 

كنا  املا�سي  يف  النظيف.  امل�ستورد  ال�سمك  يف�سلون 

نعتا�ض ونربي عائالت كبرية من ال�سيد. ولكّننا اليوم 

يف  النفايات  من  ميوت  وال�سمك  الأمرا�ض  من  منوت 

البحر"، يحكي ب�سوت حزين. ويفيد باأن املجارير تقتل 

ال�سمك وموجات البحر حتمل نفايات مكّب "الكو�ستا 

كل  بيوتنا  وتدخل  البحرية  املاأكولت  فتلوث  برافا" 

�ستاء. 

بدعم  ورفاقه  عرتي�ض  وعدت  �سيا�سية  جهة  من  اأكرث 

قطاع ال�سيد وبناء �سن�سول بدل الذي هدم من �سنوات 

جديدة  �ِسباك  و�سراء  الطبيعية،  العوا�سف  بفعل 

واأدوات متطورة، لكن "على الوعد يا كّمون، يتذكروننا 

قبل النتخابات ثم ين�سون وجودنا".

"التركيبة السكانية 
للحي تتغير، ولكن 

هوية المكان 
ووظيفته بأن يلجأ 

إليه الفقراء على نحو 
يعزلهم عن األغنياء، 

تبقيان على ما هما 
عليه على مّر الزمن"

باإلختناق محكومة  مباني 

غرفة  احلي، يف  ولد يف  الذي  �سنة(   42( ميالد  يعي�ض 

�سغرية مع خالته واأطفاله الثالثة، بالقرب من مزار ال�سيدة 

تابعة لأبر�سية بريوت  تقع كني�سة  العذراء حيث كانت 

ة 
ّ
املارونية ثم هدمت يف احلرب وبني مكانها جامع. ل اأ�سر

يف الغرفة، فقط تلفزيون �سغري وكنبة طويلة وفر�سات من 

الإ�سفنج ت�ستخدم يف النهار للجلو�ض ويف الليل للنوم. 

بيده، فقد  بناهما ميالد  للغرفة حمام ومطبخ �سغريان، 

فهو عبارة  املجلى  اأما  الباطون  �سّب كر�سي احلّمام من 

عن جرن من احلجارة والرمل مع قليل من الإ�سمنت. 

ي�ستكي ميالد وكثري من جريانه من انقطاع املياه وانعدام 

البنى التحتية. "قدراتنا املادية ل ت�سمح لنا ب�سراء املياه 

يومياً، واأحياناً ل توجد لدينا نقطة ماء لنغ�سل يدينا، ويف 

ال�سيف تبقى العائالت 10 اأيام من دون نقطة مياه".

تثبت درا�سة "األي�سار الواقع والتحّولت" باأن ل وجود 

لبنى حتتية على الإطالق يف املنطقة، وباأن %46.5 من 

�سكان املنطقة ي�ستعملون �سبكة مياه بريوت بطريقة غري 

ر�سمية، و%45.9 منهم ي�ستعملون الآبار الإرتوازية التي 

حفروها باأنف�سهم، اإ�سافة اإىل %50.8 ي�سرتون املياه من 

ال�سهاريج. وبّينت الدرا�سة اأن %15.5 ي�ستعملون احلفر 

ال�سحية واآبار املراقبة لت�سريف املياه املبتذلة، ما يت�سبب 

للكهرباء،  بالن�سبة  الهواء.  وتلوث  اجلوفية  املياه  بتلوث 

فال�سبكة العامة متوافرة غري اأن معظم امل�ساكن تعاين من 

انقطاع يومي يف التيار الكهربائي، وهناك �ساعات ل تعمل 

واأ�سحاب البيوت يعّلقون على ال�سبكة العامة. وما زالت 

احلال على ما هو عليه بعد مرور عقدين من تاريخ ن�سر 

الدرا�سة. 

اأما امل�ساحات اخل�سراء والت�سلية واللهو، فهي غري موجودة 

رغم احلاجة ال�سديدة اإليها وقد حّلت مكانها النفايات. 

اأن  درغام  حممد  ال�ساحية  بلديات  احتاد  رئي�ض  ويقول 

طبيعة احلي الهند�سية متنع دخول الآليات للّم النفايات، 

اإل اأن بلدية الغبريي تقوم بهذه املهمة من اأطراف الأحياء 

من دون اأن تقوم باجلباية. وبالن�سبة للبنى التحتية وتعبيد 

الطرقات، "حتاول البلدية قدر امل�ستطاع تقدمي اخلدمات 

بح�سب طبيعة الأر�ض والواقع والإمكانيات املادية. فال 

نن�سى اأن املباين اآيلة لل�سقوط وهناك خطر على �سالمة 

النا�ض يف حال دخلت الآليات اإىل الأزقة. هذا عدا عن 

اأن الطرقات داخل الأحياء هي يف جزء منها ملك خا�ض 

للمجارير.  حفر  ول  فيها  طرقات  �سق  للبلدية  ميكن  ل 

املنطقة حتتاج اإىل م�سخات كبرية لت�سريف املجارير حتتاج 

بدورها اإىل متويل �سخم".  

ت�سف املهند�سة مها لطف جمول التي �ساركت يف درا�سة 

"املفكرة"  مع  مقابلة  يف  والتحولت"  الواقع  "األي�سار 

منطقة اجلناح – اخلط البحري، باأنها "تّمع ذو طابع ريفي 

وتعترب من اأبرز معامل البوؤ�ض الجتماعي يف لبنان، وهي 

م�سدر من م�سادر احتقان العالقة بني ال�سلطة والنا�ض". 

وتوؤكد اأن هذه املباين هي من الأكرث خطورة يف بريوت 

و�سواحيها على حياة ال�سكان خ�سو�ساً اأنها مبنية مبحاذاة 

البحر ومتعدية على الأمالك البحرية وتدخلها املياه مع 

تاريخ  يفوق  التي  املباين  "كل  باأن  وتفيد  عا�سفة.  كل 

بنائها الأربعني عاماً يجب اأن تخ�سع للفح�ض الهند�سي. 

فما بالنا مبباين منطقة اجلناح – ال�سان �سيمون التي بنيت 

فوق �ساليهاتها طبقات اإ�سافية من دون اإجراء درا�سات 

كافية تظهر مدى قدرتها على التحّمل. فهي يف الأ�سل 

غري م�ستوفية ل�سروط البناء حتى عندما بناها اأ�سحاب 

ال�ساليهات". 

ت�سرح لطف اأن "البيوت هنا ُبنيت من اللنب والباطون 

تكوين  اأن  دون  من  وحتى  امليدانية،  درا�ستي  بح�سب 

متخ�س�سة ميكنك اأن تتاأكدي من خالل النظر اأن هذه 

البيوت غري �ساحلة لل�سكن، اأوًل من �سماكة ال�سقف اأو 

يف كثري من الأحيان من عدوم وجود �سقف بل اإترنيت. 

تن�ّض  بكاملها  اأو جدرانه  يهّز  بيت  اإىل  تدخلني  فعندما 

من  �سنوات  بعد  تداعيها  اإىل  يوؤدي  ما  غريب  ب�سكل 

دون  من  مبنّية  بيوتاً  تدين  وعندما  فيها،  املياه  تغلغل 

بيوت غري  اأكيد هي  الرمل،  �ساطئ من  اأ�سا�سات على 

�ساحلة لل�سكن. ولبنان موجود تاريخياً على فيالق زلزالية 

كبرية، فاإذا وقع اأي زلزال ولو كان بقّوة منخف�سة تقل عن 

6 درجات على مقيا�ض ريخرت، �ستتداعى هذه البيوت 

كلها وتقع. لذلك نرى �سنوياً عرب �سا�سات التلفزة كيف 

تواجه املنطقة م�سكالت كبرية تتعلق بال�سكن وطوفان 

"�سالحية  اأن  وتوؤكد لطف  اأقل عا�سفة".  البيوت، يف 

من  وهو  دقيق،  هند�سي  فح�ض  اإىل  حتتاج  امل�ساكن 

م�سوؤولية البلدية عادة، لكن لالأ�سف مل يقم اأحد مب�سح 

هذه املنطقة املن�سية كلياً واأهلها مرتوكون، على الأقل مبا 

اأطلع عليه كمهند�سة وما اأقراأه يف ال�سحف".

كان  عامة  كموؤ�س�سة  "األي�سار"  م�سروع  اأن  لطف  ترى 

النا�ض  هوؤلء  يبقى  اأن  الهدف  كان  فقد  الأمثل،  احلل 

اأوراقاً  ميلكون  ل  لأنهم  بيوتهم  املحدود يف  الدخل  ذوو 

تنّظم وت�سبح لئقة  اأن  قليلة ومهجرون، على  وقدراتهم 

خم�سة  اإىل  وطبقتني  طبقة  من  ال�ستثمار  عامل  وُيرفع 

و�سّتة، على اأن ُتعطى كل عائلة بيتاً مقابل بيتها ب�سكل 

منّظم". 

م�سروع  على  بالقّيمني  الت�سال  "املفكرة"  وحاولت 

امل�سروع  اأن  باعتبار  التحدث  رف�سوا  لكنهم  "األي�سار"، 

متوقف الآن. وفيما تعترب لطف اأن تفعيل امل�سروع يحتاج 

"األي�سار"  اأن  النائب علي عّمار  �سيا�سي، يرى  قرار  اإىل 

"تاوز القرار ال�سيا�سي ولكن يحتاج اليوم اإىل التنفيذ 

اأمرها  اأن حتزم  اللبنانية  واليوم على احلكومة  والتمويل، 

لإعادة اإطالق األي�سار". وي�سرح عمار اأن "الدولة قامت 

)اأ�سبح  قانون  مر�سوم  فيه  وهو  الطموح  األي�سار  مب�سروع 

موؤ�س�سة عامة تابعة ملجل�ض الوزراء( ُيلزمها بتنفيذ اإعادة 

تنظيم وترتيب هذه املنطقة وتوفري بنى حتتية �سليمة لها 

واإ�سكان  الإ�سغال،  واخلا�سة من  العامة  الأمالك  وحترير 

"األي�سار"  باأن  لطف  يوافق  وهو  النا�ض".  لهوؤلء  كرمي 

ياأ�سف عمار  هو احلّل الطبيعي ملثل هذه احلالة. ولكن 

اأ�س�ض لتنفيذه من اأجل  "مل تو�سع لهذا امل�سروع  لأنه 

معاجلة هذه املناطق الع�سوائية ب�سكل اإن�ساين". و�سّدد 

اأن يرتافق مع �سرورة  "األي�سار" يجب  اأن م�سروع  على 

التفات الدولة اإىل قرى ومناطق هوؤلء ال�سكان التي اأتوا 

منها يف جبيل والبقاع واجلنوب، م�ستح�سراً "الأ�سباب 

الهائلة  الب�سرية  الكتلة  اأو  املواطنني  هوؤلء  جلبت  التي 

التي متثل كل مكونات املجتمع اللبناين اإىل هذه املنطقة 

يعني  "األي�سار"  م�سروع  يف  ن�سمة  األف   250 )يتجاوز 

اجلناح والأوزاعي وحي ال�سلم والغدير، وهذا لي�ض رقماً 

دقيقاً طبعاً(، على راأ�سها غياب �سيا�سة التنمية ال�ساملة 

للمناطق الريفية والتي ل تزال قائمة حتى الآن، والعدوان 

الإ�سرائيلي على اجلنوب، وغياب فر�ض العمل، اإ�سافة 

بالو�سع الجتماعي  اإىل بع�ض العتبارات ذات ال�سلة 

ال�سعب الذي يعي�سونه يف مناطقهم". 

"ال ترى المهندسة 
مها لطف جمول 

أي تطوير للمنطقة 
ما لم يتم تصميم 

المجمعات السكنية 
لذوي الدخل المحدود 

الذين هم سكان 
الحّي منذ أربعين 

عامًا، وإعادة النظر في 
وظائف واستخدامات 

األراضي التي تقسم 
إلى مشاعات عامة 

وخاصة، وأمالك خاصة 
وأمالك بحرية" 

م�سروع  تفعيل  يعاد  ريثما  موؤقتة  حلول  من  وهل 

مع  التعامل  اإمكانية  عن  لطف  تتحدث  "األي�سار"؟ 

اجلدد،  العربي  العامل  يف  الهند�سية  الكليات  خريجي 

اجتماعي  طابع  ذات  عمارة  مل�سروع  م�سابقة  واإطالق 

حترتم  لئقة  �سكن  ظروف  النا�ض  منح  يف  ي�ساهم 

اإن�سانيتهم وتطور حياتهم يف اأماكنهم، وحت�ّسن مهاراتهم 

ليكونوا  ال�سيادين(  تدريب  )مثاًل  توظيفهم  وتعيد 

هو  الذي  التهمي�ض  من  وتنت�سلهم  املجتمع  يف  فاعلني 

غذاء للخروج على القانون. كل ذلك من دون �سلخهم 

عن جمتمعاتهم التي اعتادوا العي�ض فيها منذ 4 عقود. 

والتمويل؟ "ياأتي وحده خ�سو�ساً اأن اخلرائط موجودة 

مع م�سروع األي�سار"، كما تقول.

يتم  اأن  يجوز  ل  وجرفها  املنطقة  هدم  اأن  لطف  وتعترب 

كانوا  فالأهايل  البناء.  ح�سل  كما  ع�سوائي  ب�سكل 

اأجربتهم  و�سيا�سية  اقت�سادية  ظروف  وهناك  مهجرين 

الآن  اأما  نقمة.  اإىل  املوؤقت  احلل  وحتّول  املخالفة،  على 

فهناك دولة وقانون ومن املفرت�ض اأن يكون لدينا تخطيط 

املنطقة.  ترتيب  لإعادة  �سكنية  وا�سرتاتيجيا  مديني 

اإىل جمموعات  ال�سخمة  الب�سرية  الكتلة  هذه  فتمزيق 

لي�ض  املنطقة،  ترتيب  بحجة  بينها  توا�سل  ل  متباعدة 

بال�سرورة  يفتح  ل  الفو�سى  من  خروج  هو  اإمنا  حاًل 

اأبواب التطوير. 

يعي�سها  التي  النتظار  وحالة  الوعود  بني  واأخرياً، 

ال�سكان، اإ�سافة اإىل احلياة غري الالئقة، يتخّوف عرتي�ض 

واأم علي وغريهم من اأهايل احلي، اأن تتحول املنطقة اإىل 

املهجرون  فعل  مما  اأكرث  البيئة  تدّمر  �سياحية  منتجعات 

اأو  العا�سمة  عن  منعزلة  كانتونات  اإىل  الفقراء   
ّ
وتهجر

خارجها.

ويف احلديث عن احللول، ت�سّدد لطف هنا على "�سرورة 

اإعادة اإ�سكان القاطنني احلاليني يف منطقة امل�سروع اأي 

�سكناً  دائم،  اأو  موؤقت  اأي م�سروع جديد  اأو  "األي�سار" 

وعماًل كحق مكت�سب ي�سمنه القانون اللبناين".   

ت�سميم  يتم  مل  ما  للمنطقة  تطوير  اأي  ترى  ل  وهي 

ال�سكنية لذوي الدخل املحدود الذين هم  املجمعات 

 منذ اأربعني عاماً، واإعادة النظر يف وظائف 
ّ

�سكان احلي

وا�ستخدامات الأرا�سي التي تق�سم اإىل م�ساعات عامة 

وخا�سة، واأمالك خا�سة واأمالك بحرية.  

حق  ينتق�ض  هل  للطف:  "املفكرة"  �سوؤال  ولدى   

هوؤلء ال�سكان يف �سكن لئق وبنى حتتية جيدة نتيجة 

والالدولة"  واجلهل  الفقر  "ثقافة  قالت:  املخالفات؟ 

اأن  خ�سو�ساً  امل�سكلة،  تعميق  يف  ت�ساهم  التي  هي 

وظروف  اأمكنتهم  تخريب  يف  ي�ساهمون  ال�سكان 

عي�سهم من خالل التعليق على الكهرباء وفتح ق�ساطل 

املياه، وحفر اآبار اإرتوازية ورمي النفايات على ال�ساطئ 

ويف البحر، غري اآبهني بقانون اأو ق�ساء". ولكّن النائب 

اأن املخالفات منعت هوؤلء  عّمار يخالفها الراأي معترباً 

احلرب  بدء  مع  حاًل  كانت  واإن  الكرمية،  احلياة  من 

املخالفات  اأمامها  ت�سع  "الدولة  اأن  معترباً  الأهلية، 

متنا�سية غياب �سيا�سات التخطيط والتنمية يف املناطق 

والبيئي  الجتماعي  الو�سع  على  ذلك  واآثار  الريفية 

والقت�سادي، ما دفع هوؤلء امل�ست�سعفني اإىل املجيء اإىل 

هذه املناطق الع�سوائية، ول تزال الدولة حتى الآن يف 

مناطق نزوحهم ل توؤمن لهم اأب�سط مقومات احلياة التي 

منها،  احلرمان  يف  جمعياً  يت�ساركون  اللبنانيون  اأ�سبح 

وهي خدمات الكهرباء ومياه ال�سفة وال�سرف ال�سحي 

ال�سحي  واقعهم  على  بالتاأثري  ي�ساهم  ما  وال�ست�سفاء، 

النيابية  اأن كتلته  ويوؤكد عّمار  والبيئي".  والجتماعي 

م�سكالت  اأولوية حلّل  تعطي  لديهم خلية  اهلل  وحزب 

املوؤقتة  "احللول  اأن  معترباً  واأو�ساعها،  املناطق  هذه 

وم�ست�سفى  )م�سجد(  عبادة  مراكز  بناء  مع  تربز  بداأت 

امل�ستو�سفات".  وبع�ض  احلكومي  وامل�ست�سفى  الزهراء 

التاأهيل  ومراكز  واملهنيات  املدار�ض  عن  ماذا  لكن 

ال�سوؤون الجتماعية؟ وماذا  لوزارة  التابعة  الجتماعي 

احللول  عن  ماذا  والرتفيه؟  للهو  العامة  الأماكن  عن 

غالبية  حيث  املنطقة  يف  املنت�سرة  واملجارير  للنفايات 

ال�سكان تعاين من احل�سا�سية والربو واأمرا�ض ال�سرطان؟ 

ل اأحد لديه اإجابات حتى رئي�ض بلدية الغبريي معن 

الإمييل  عرب  اأ�سئلتنا  له  نر�سل  اأن  طلب  الذي  اخلليل 

رغم  يرد  مل  ولكنه  مقابلة،  لنا  يحدد  اأو  عنها  ليجيب 

حماولتنا ملرات عديدة الت�سال به. 

للزمن  فعاًل  مرتوكون  �سيمون  ال�سان  اأهايل  اأن  يبدو 

ومزاجية البحر وال�سيا�سيني كي ينظروا يف اأمرهم. 

"أليسار" مؤسسة 

اجلنوبية  ال�ساحية  منطقة  ترتيب  "موؤ�س�سة 

وتهدف  )األي�سار(  بريوت"  ملدينة  الغربية 

الغربية  اجلنوبية  ال�ساحية  منطقة  ترتيب  اإىل 

املرفقة  اخلريطة  على  املحددة  بريوت  ملدينة 

 .1995/6/28 تاريخ   6913 رقم   باملر�سوم 

مركز املوؤ�س�سة بريوت، وترتبط برئي�ض جمل�ض الوزراء 

الذي ميار�ض الو�ساية الإدارية عليها.
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بني  بالتعاون  �إ�سكان"  "فكر  م�سابقة  نظمت 

�ملتحدة  �الأمم  وبرنامج  عامة  �أ�سغال  �إ�ستديو 

�ملهند�سني  ونقابة  �لب�سرية  للم�ستوطنات 

�لعامة  �ملوؤ�س�سة  رعاية  حتت  بريوت،  يف 

للإ�سكان. 

عندما بادر املنظمون اإىل العمل على امل�سابقة يف 2018، 

كان الهدف اإ�سراك عدد اأكرب من النا�ض يف طرح روؤى 

م�ستقبلية مل�سكلة اآنّية األ وهي التهجري امل�ستمر لل�سكان 

 – بريوت  من  قدمية  اأحياء  خم�سة  يف  ه�سا�سة  الأكرث 

اأجانب.  اأو  لبنانيني  مالكني،  اأو  م�ستاأجرين  كانوا  �سواء 

اأراد املنظمون  اأن  تغدو هذه الروؤى بدورها نقطة انطالق 

يتّم  واأن  لبنان،  ال�سكن يف  احلق يف  عام حول  لنقا�ض 

للنا�ض  ميكن  كيف  �سوؤال:  على  خاللها  من  الإجابة 

اأية حقوق ملكية - اأن يقطنوا يف  - الذين ل ت�سملهم 

املدينة؟

كما اأراد املنّظمون اأن متّثل القرتاحات املُختارة بدائل عن 

املمار�سات احلالية يف التطوير العمراين ال�سائد يف لبنان 

الذي يجري على ح�ساب النا�ض وعالقاتهم الجتماعية 

وبيئتهم العمرانية، واأن تكون منوذجاً ُيحتذى به يف و�سع 

�سيا�سات �سكنية داجمة واإر�ساء مقاربة متكاملة لل�سكن 

د ماأوى، اإذ اأنه يت�سّمن 
ّ
توؤمن اأّن ال�سكن اأكرث من جمر

الأخرى  املوارد  اإىل  والو�سول  الجتماعية   ال�سبكات 

املقرتحات  من  وانطالقاً  .اليوم، 
ّ

احلي بيئة  توّفرها  التي 

والأفكار التي تطرحها امل�سابقة ونتائجها، من املطلوب فتح 

نقا�ض حيوي وجدّي، ل �سّيما حول تكري�ض الإمكانّيات 

التي يحويها الن�سيج العمراين القدمي وال�سقق ال�ساغرة 

فيه. فجميع املعنيني مدعوون للم�ساركة يف هذا النقا�ض، 

بدءاً بالنواب والوزارات املعنية واملجل�ض الأعلى للتنظيم 

املدين وبلدية بريوت.

اأملنا اأن تكون هذه امل�سابقة الأوىل من نوعها مدخاًل نحو 

ال�سكن  مو�سوع  حول  والأبحاث  املبادرات  من  املزيد 

متواجدة  احللول  اأّن  بو�سوح  اأظهرت  فهي  املدينة.  يف 

وكثرية كما اأثبتته املقرتحات املقّدمة، واأّن تنفيذها رهن 

الإرادة ال�سيا�سية اأوًل، والتعاون بني الأطراف املعنية ثانياً. 

فلم يكن الهدف من م�سابقة "فّكر اإ�سكان" اأن تكون 

جمرد مترين فكرّي. بل اأتت كمحاولة ل�سد الفجوة بني 

تعدد املهنيني من جهة  واملجال ال�سيا�سي العام من جهة 

اأكرب  اأنف�سنا كجزء من جمتمع  اإىل  ننظر  اأخرى. عندما 

املكانية،  والعدالة  املبنية  بالبيئة  متعلقة  بق�سايا  ين�سغل 

تبدو امل�سابقة كبداية لعملية تزّود املهنيني من خمتلف 

"خدماتهم"  وتو�سيع  للتوا�سل  بفر�سة  التخ�س�سات 

وتنويعها من خالل القيام بدور مهم يف الق�سايا العمرانية 

الفائزة  املقرتحات  ت�سّور  مت  النحو،  هذا  على  امللّحة. 

تو�سيع  اإىل  للدعوة  كاأدوات  الأول  املقام  يف  بامل�سابقة 

النقا�ض حول احلق يف ال�سكن ولرت�سيخ �سيا�سات ُتعنى 

بطرح حلول �سكنية مي�ّسرة يف اأحياء املدينة الداخلية. 

وعقد منظمو امل�سابقة �سل�سلة من ور�ض العمل واملنتديات 

املفتوحة لدرا�سة اإمكانية تنفيذ هذه املقرتحات، بح�سور 

امل�سابقة  يف  وامل�ساركني  وال�سكان  امل�سلحة  اأ�سحاب 

للم�سي قدماً باإحتمالية ما قد تقدمه كل منها للمدينة.

اســــــــــــــــــــــــكان: فــــــــــــــــــــــــــــــــــــّكر 
 تصورات بديلة نحو بيروت دامجة

مسابقة فّكر     إسكان
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المرسوم 
االشتراعي 
 L.E/61 رقم

تاريخ 
 1940/8/30

)قانون البناء( 
61/LE

4.5 -

 الطابق األرضي
GF 100%

 الطابق التقني
TF 70%

5.0 100 9 7 250 10 10

3 - 4.5 
6.0 for roads <9 - 60% 4.0 120 10 8 300 12 12

4 -
4.5

6.0 for roads <10
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MAP 2 خريطة
تموضع الحاالت الخمس ضمن تصنيفات النظام العام لبيروت

Locating the 5 cases within Beirut's ZONING REGULATIONS

أحياء تّم مسحها

تّم  بلس:  شارع  على  اإلديسون  مبنى 
تشييد المبنى في آواخر الخمسينّيات. 
7 طوابق و59 شقة. بدأت  مكّون من 
أن  بعد   2009 عام  اإلخالء  دعاوى 
اشترى العقار المستثمر عماد طاهر. 
لمبنى  ا ء  خال إ تّم   ،2 0 1 8 ل  بحلو
كانت  محالت   5 و شقة   25 بأكمله: 
بإيجار قديم والباقي شغله مستأجرون 
جدد، معظمهم طالب أتوا من الشمال 
والجنوب والبقاع ليدرسوا في الجامعة 

األميركية. تّم اإلخالء بنّية الهدم.

حّي اللجا: يضم الحّي مباٍن تم تشييدها 
بين عامي 1954 و1971، يسكنها خليط 
من المالكين والمستأجرين القدامى. 
والمباني  للعقارات  حركة    بيع  هنالك 
المأهولة رصدت خالل الدراسة. مثالً 
العقار 1317 فيه مبنى أمامي ذي طابق 
واحد ومبنى خلفي ذي طابقين، تسكنه 
سبع عائالت، ثالثة منها باإليجار القديم. 
بيع العقار مؤخراً والمالك الجديد ينوي 

إخالء السكان وهدم المباني.

على العقار رقم 641 في شارع مار مخايل، 
كان هنالك ثالثة مباٍن صغيرٍة تسكنها ست 
عائالت - أربع شقٍق منها باإليجار القديم 
واثنتان بالملكّية القديمة - باإلضافة إلى 
محل "غارو" في شارع مار مخايل الرئيس. 
من  األمامي  القسم  األساسي  المالك  بنى 
أضاف  ثم  الثالثينّيات،  خالل  في  العقار 
القسَمين الخلفّيين في الخمسينّيات. بعد 
وفاته، تمّلك الورَثة العقار وهم 11 شخصاً، 
يقيم اثنان منهم فقط في العقار وتحديداً 
قام   ،2011 العام  األمامي. في  في مبناه 
مستثمٌر باسم "شركة ميكاالنج" بشراء أسهم 
المالكين غير القاطنين في المبنى، ما حاصر 
المالَكين القاطَنين فاضطّرا إلى البيع. أخلت 
العقار.  وهدمت  السّكان  جميع  الشركة 
ومعظمهم   - السّكان  من  أحد  يتمّكن  لم 
مسّنون- من البقاء في الحّي الرتفاع أسعار 

السكن فيه، فانتقلوا إلى خارج بيروت.

مبنى تّم تشييده عام 2017 مؤلف من 
طابق أرضي تجاري يعلوه 14 طابقاً من 
بحوالي  تؤجر  التي  المفروشة  الشقق 

2500 دوالر شهرياً. 

مبنى تّم تشييده عام 2010 مؤلف من 
طابق أرضي تجاري يعلوه 8 طوابق سكنية 

تضم 12 شقة غير مباعة.

اأّدى ال�سياق الجتماعي وال�سيا�سي احلايل اإىل م�سهد 

�سكني يف اأحياء بريوت يتمّيز مبا يلي:

للح�سول على -  الأ�سا�سية  الو�سيلة  الإيجار هو 

الأمم  برنامج  اأجراه  مل�سح  ووفقاً  بريوت.  يف  ال�سكن 

املتحدة الإمنائي يف عام 2008، فاإن ن�سبة امل�ستاأجرين 

يف بريوت تبلغ %49.5. ومع ذلك، فاإن كل املبادرات 

ملكية  على  تركز  الإجتماعي  الإ�سكان  جمال  يف 

ال�سقق، متنا�سية �سوق الإيجارات الذي يزداد فو�سى.

ميثل ال�سكان القدامى )م�ستاأجرون ومالكون( - 

 ،1992 اأحيائهم منذ عام  الذين ل يزالون يعي�سون يف 

وقد  بريوت  اأحياء  بع�ض  �سكان  من   60% اإىل   35%

اأ�سبحوا جزءاً اأ�سا�سياً من ن�سيج املدينة.

تبلغ ن�سبة الإيجارات القدمية يف عّينة الأحياء - 

عامة"  اأ�سغال  "اإ�ستديو  بحث  ي�سملها  التي  القدمية 

%20 من اإجمايل امل�ساكن.

يف -  المدنية  و/اأو  الدينية  الموؤ�س�سات  ت�ساهم 

حياء واإبقاء ال�سكان القدامى،  توفري ال�سكن يف بع�ض الأ

اإل اأن هذه املبادرة تقت�سر على اأ�س�ض طائفية.

يف -  حالة   200 الإخالء  عمليات  معدل  يبلغ 

عمليات  توؤثر  للغاية.  مرتفع  معدل  وهو  مبنى،   300

�سيما  ول  ال�سكان،  على  كبري  ب�سكل  هذه  الإخالء 

اللجوء  ت�ستطيع  ل  التي  امل�ست�سعفة  املجموعات  على 

اإىل الق�ساء ول خيارات اإ�سكان بديلة لديها.

ترتفع ن�سبة املباين وال�سقق الفارغة يف الأحياء - 

التي ي�سملها بحث "اإ�ستديو اأ�سغال عامة"، اإىل 20% 

يف بع�ض الأحياء، وهو اأعلى بكثري من املعدل الو�سطي 

لل�سواغر يف مدن اأخرى، الذي يرتاوح بني 3 و5%.

املالكني -  من  الأرا�سي  ملكية  نقل  اأ�سبح 

يف  �سائعة  ممار�سة  العقارية  ال�سركات  اإىل  القدامى 

حياء  الأ م�ستوى  على  ال�سركات  هذه  تن�سط  املدينة. 

كما قد تكون مرتبطة بعائالت حملية اأو �سيا�سيني. يف 

عدد من احلالت، يتم توقيع اتفاقية تطوير بني املالك 

وامل�ستثمر من اأجل الهدم واإعادة البناء.

الهدم -  وعمليات  الدوافع  ترتبط  ما  عادة 

العقار القدمي. وقد تكون عملية  مب�ستوى دخل مالكي 

البيع �سببها حالة املبنى املتداعية اأو النزاعات العائلية 

بني الورَثة.

عدد -  ميلكها  القدمية  الأحياء  املباين يف  غالبية 

نف�سه. يف  العقار  امل�ساهمني يف  من  اأو  الورثة  من  كبري 

من  ال�سكان  يكون  عندما  وخا�سة  الأحيان،  من  كثري 

و/اأو  املالكني  على  ي�سعب  املحدود،  الدخل  ذوي 

الورَثة تق�سيم الأمالك ب�سبب الر�سوم العالية. وبالتايل، 

للم�ستثمرين  ممتلكاتهم  بيع  �سوى  خياراً  يجدون  ل 

على  البيع  عمليات  فتحدث  العقاريني.  واملطورين 

مراحل، بدءاً من اأ�سهم املالكني الذين ل يعي�سون يف 

املبنى املعني، حتى ت�سل اإىل جميع املالكني الآخرين 

و/اأو الورَثة.

خالل ور�سة عمل عر�ست فيها هذه املعطيات بهدف 

مدير  حلود  روين  ال�سّيد  اأبدى  تو�سيات،  ا�ستخال�ض 

املوؤ�س�سة العامة لالإ�سكان اإهتماماً بالدرا�سة، وفتح فر�سة 

رقعة  وتو�ّسع  ال�سّكان  تهجري  لبلورة مقرتحات حتّد من 

ال�سكن املي�ّسر.

املوؤ�س�سة  وهي   - املوؤ�س�سة  من  الإهتمام  هذا  اأثر  على 

الوحيدة املعنّية بال�سكن وقد اقت�سر ن�ساطها على منح 

تمع  لقاءات  �سل�سلة  تنظيم  مّت   - املدعومة  القرو�ض 

لو�سع  واإقت�ساديني  وحقوقيني  مدن  وخمططي  باحثني 

يف  املتنّوعة  ال�سكن  اإحتياجات  ملعاجلة  العملّية  الأطر 

الناجت  الإجتماعي  الن�سيج  تفتت  وجمابهة  بريوت 

العمراين وتعديل  التطوير  اأولويات  مبا�سر عن  ب�سكل 

قانون الإيجارات. اإذاً، مت ت�سكيل مبادرة لل�سكن تعمل 

اإىل  الو�سول  اإىل  تهدف  ولكنها  الق�سري،  املدى  على 

اأهمية  �ض 
ّ
تكر جديدة  و�سيا�سات  ت�سريعية  تغيرياٍت 

الجتماعية  الطبقات  كافة  وح�سول  املي�ّسر  ال�سكن 

على اإمكانية العي�ض يف املدينة.

والتي   - املتاحة  التنظيمية  الأدوات  تفنيد  مّت  هنا  من 

ال�سكني  املخزون  وزيادة  للحفاظ   – تفعيلها  يتم  ل 

 ،
ّ

احلي م�ستوى  واملتو�سط على  املحدود  الدخل  لذوي 

ودور موؤ�س�سات الدولة على هذا ال�سعيد. كّما مّت تطوير 

الر�سد  بني  تربط  التي  ال�سكن"،  "مبادرة  منظومة 

واإجراءات  ال�سكني،  الواقع  عن  الدرا�سات  واإنتاج 

والتنفيذ  الإقرتاح  عرب  والإ�ستجابة  العامة،  الإدارات 

املبادرة  هذه  ترعى  اأن  على  اخلا�ض.  القطاع  قبل  من 

ا�ست�سارية  جلنة  وت�ساندها  لالإ�سكان  العامة  املوؤ�س�سة 

م�ستقلة تنظر يف ملفات �سائكة يتّم ر�سدها.

بريوت  يف  وحتديداً  لبنان  يف  ال�سكن  اأزمة  اأن  ومبا 

�سيا�سية يف الأ�سا�ض، حيث طغا الت�سجيع على اإ�ستثمار 

الأرا�سي على اأي ت�سّور لتطوير م�ساحات ُت�ستمد منها 

�سبل العي�ض، ولدت فكرة حتويل احلوارات املغلقة اإىل 

نقا�ض مفتوح والأطر املتاحة اإىل مقرتحات فعلية. وكان 

ذلك عرب اإطالق م�سابقة "فّكر اإ�سكان".

يف 7 �أحياء من بريوت ويف ما يعادل 400 مبنى من كل حّي، مّت ر�سد وجتميع حكايات وق�س�ص 

بريوت  يف  �ل�سكن  ه�سا�سة  عن  �سورة  وتر�سم  �لعمر�نية  �لبيئة  يف  عد�ئية  حتّوالت  على  ت�سهد 

و�ل�سغوطات �ليومية �لتي تتعّر�ص لها ن�سبة كبرية من �سّكان �ملدينة. وعرب حتليل �لبيانات، مت 

�لتعّرف على توّجهات �سائدة يف كيفية �لو�سول �إىل �ل�سكن �ملي�ّسر يف مدينة تنامى فيها �لتعامل مع 

�الأر�ص ك�سلعة، حيث تنت�سر �مل�ساربات �لعقارية وت�سل ن�سبة �ل�سغور �إىل معّدالت خيالية. كما 

مت توثيق عمليات تت�سابه بني �الأحياء يف �إخلء �ملباين �لقائمة وحتويل ��ستخد�مها لزيادة �الأرباح. 

وجميع هذه �لعمليات �إّما تنتج �سكناً غري الئق �أو تنتزع من �حلّي خمزوناً �سكنياً كان باإمكانه �أن 

يتيح فر�سة ل�سكن م�ستد�م. كّما �أن �لبحث على م�ستوى �ملبنى و�حلّي، �أتاح حتديد حاالت جتتمع 

فيها عو�مل خمتلفة جتعل منها عر�سة الإ�ستثمار مرتقب، ولكنها يف �لوقت ذ�ته تتمتع بخ�سائ�ص 

ملفتة لنموذج �ل�سكن �ملي�ّسر و�لد�مج. 

حّددت امل�سابقة التحدّيات املطلوب معاجلتها من الفرق 

اخلم�ض  احلالت  من  حالة  اختارت  والتي  امل�ساركة،  

لتقدمي مقرتح يحافظ على الن�سيج ويفّعل اإمكانياته يف 

تاأمني ال�سكن املي�ّسر يف املدينة، وجاءت كالتايل: 

-اأوًل، التحديات املوؤ�س�ساتية والتنظيمية التي نتجت عن 

غياب �سيا�سات الإ�سكان والأرا�سي. فممار�سات البناء 

وم�ساريع  العمراين  التمدد  تعزز  احلالية  التطوير  واأمناط 

الجتماعية  القيم  ح�ساب  على  احل�سري  التجديد 

والثقافية. والتاريخية 

العجز  من  تنبع  التي  القت�سادية  التحديات  -ثانياً، 

اأ�سعار  ارتفاع  �سياق  يف  الإ�سكان،  تكاليف  حتّمل  عن 

بالإيرادات  مقارنة  الإيجارات،  وت�ساعد  الأرا�سي 

والنفقات الإجمالية لالأ�سر.

املهددة  املجتمع  ب�سرائح  املتعلقة  التحديات  -ثالثاً، 

ال�سوق  على  امل�سيطرة  املمار�سات  ب�سبب  بالتهجري 

 عام 2014.
ّ
ِقر

ُ
العقاري، وقانون الإيجارات اجلديد الذي اأ

-رابعاً، تعّلق م�سري عدد كبري من �سكان املدينة امل�سنني 

مبالكي املباين بفعل اإلغاء "قانون الإيجار القدمي". وترتافق 

جميع  من  الدولة  باإن�سحاب  املتوازنة  غري  العالقة  هذه 

قامت  كاأنها  الجتماعي،  ال�سكن  تاأمني  يف  التزاماتها 

بـ"خ�سخ�سة" �سيا�سة الإ�سكان من خالل اإحالة م�سوؤولية 

اإ�سكان بع�ض مواطنيها )امل�ستاأجرين( اإىل جمموعة اأخرى 

حق  اأن  الدولة  تعترب  وبذلك،  )املالك(.  املواطنني  من 

"خا�سة"، يتم حلها  املدينة م�ساألة  ال�سكن يف  املرء يف 

يف املحاكم بدًل من حمايتها ب�سيا�سات عامة. خام�ساً، 

والتمييز  النامي،  والقت�سادي  الجتماعي  التفاوت 

الطبقي والطائفي والتجزئة التي تت�سم بها اأحياء بريوت 

الغنية تاريخياً وثقافياً.

اآلتي: وفق  ّسمت 
ُ

فق المبادئ،  أّما 
1 - النسيج االجتماعي القائم:

تعزيز  يف  ُت�ساهم  التي  وال�سمات  الأ�ساليب  اإدراك 

والثقايف  والديني  والقت�سادي  الجتماعي  التنّوع 

وحت�سينها. وحمايتها  للحي 

حماية امل�سّنني واملتقاعدين واملعّوقني.

تاأمني بدائل �سكن وعملية نقل لئقة يف حال الإخالء.

2 - استراتيجية اإلسكان الميّسر:

و�سع ا�سرتاتيجية لتعزيز الر�سيد ال�سكني املي�ّسر القائم 

حالياً وتو�سيعه وتاأمني جدوى اقت�سادية للماّلك.

الوحدات  وتاأمني  املي�ّسر  الإ�سكان  مفهوم  حتديد 

ال�سكنية املي�ّسرة ملختلف الطبقات الجتماعية.

ما  يف  �سكنياً  ومفيدة  اجتماعياً  �ساملة  خطط  اقرتاح 

يتعلق بحجم املباين ون�سبة الطلب عليها.

اقرتاح برامج مبتكرة وتعددية فاعلة بالإ�سافة اإىل تاأمني 

قدرة على التكيف طويلة الأمد.

3 - العمران المستدام:

اقرتاح مناذج بديلة للتو�ّسع العمراين.

دمج امل�سروع املقرتح يف الأحياء املجاورة ويف املدينة ككل.

على  خطراً  املباين  حالة  �سكلت  اإذا  اإل  الهدم  تّنب 

�سالمة ال�سكان.

تعزيز جودة الت�سميم )يف حال كان ينطبق ذلك على 

القرتاح( ما ي�سمن التنّوع والّدمج وال�ستدامة.

تعزيز الظروف املحيطة واإمكانية احل�سول على ال�سكن.

4 - االعتبارات القانونية:

القائم  القانوين  لالإطار  الق�سور  اأوجه  اإدراك 

من  م�ستمدة  مبتكرة  قانونية  واأدوات  حلول  واإيجاد 

الإيجار. وقوانني  واملباين  احل�سري  التخطيط 

ب�ساأن  العام  الوعي  زيادة  على  ُت�ساعد  قنوات  اإيجاد 

الجتماعية  وامل�ساكل  القت�سادية  التحديات 

�سيا�سات  وغياب  القائم  القانوين  الإطار  من  املتاأتية 

الأرا�سي.

تعديالت  الرئي�سي،  القرتاح  اإىل  بالإ�سافة  طرح، 

املحتمل. امل�سروع  ا�ستدامة  لتاأمني  �سرورية   قانونية 

إسكان": "فّكر  مسابقة  ومبادئ  تحّديات 

TARIQ EL-JDIDE طريق الجديدة

Occupancy types

نوع اإلشغال

293 مبنى سكني شيّد قبل 1992
293 residential buildings built before 1992

88 مباني سكنية شيّدت بعد 1992
88 residential buildings built after 1992

25%

48%

5%

9%

6%
6%

أكثرية إيجار قديم
7٥ مبنى
Old Tenants mostly - 75 buildings

مبني بعد 1992
Built After 1992

أكثرية إيجار جديد 2٥ مبنى
New Tenants mostly - 25 buildings

أكثرية ملك جديد 17 مبنى
New Ownership mostly - 17 buildings

خاٍل 17 مبنى
Vacant - 17 buildings

إيجار قديم تمّلك المنزل 3 مباني
Old Tenants Became Homeowners - 3 buildings

إيجار وملك قديم معاً
14 مبنى

 Old Tenants and old landlords together
- 14 buildings

أكثرية ملك قديم
142 مبنى
Old Landlords mostly - 142 buildings

1% 23%

النسيج القديم
مبني قبل 1992

  Old Fabric -
Built After 1992

- سكن ميسور التكلفة
Affordable Rent

- انسجام اجتماعي
Social Cohesion

- نوعية المبنى متوسطة
Average Building condition

- قانون اإليجارات
Rent Law

- قانون التعاونيات الحالي
Existing Cooperative Law

- إدخال تعديالٍت على قانون اإلعفاء الضريبي
Amendments on Tax Relief Law

- تأمين الوصول لذوي الحاجات الخاصة
Accessibility for people with special needs

- تجديد المساحات المشتركة وإضافة 
مساحَتين مفتوحَتين مشتركَتين
Renovation of the common areas 

and adding two shared open spaces

- إضافة طابَقين
Adding two additional floors

- سكن ميسور التكلفة
Affordable Housing

- تحسين نوعية المبنى
Improved Building Quality

- تحسين النسيج االجتماعي
Improved Social Fabric

- توتر وإخالءات
Tensions and Evictions

- التباساٌت قانونية
Legal Ambiguities

- أوضاٌع غير نظامية متداخلة
Overlapping Informalities

- أوضاٌع مترّدية
Deteriorating Conditions

- مستبعد عن السوق جزئًيا
Partially locked out of the market

قبل قانون اإليجارات الجديد
Before the New Rent Law

قانوني
Legal

التدخل التصميمي
Design Intervention

منذ إقرار قانون اإليجارات الجديد
Since the New Rent Law

- إخالء السكان
Evictions of Residents

- إعادة الشقق إلى سوق المضاربة العقارية
Apartments back on Speculative Market

- ترّدي نوعية المبنى
Low Building Quality

السيناريو المتوّقع )من دون حدوث التدخل(
Projected Scenario (without Intervention)

السيناريو المتوّقع )في ظل حدوث التدخل(
Projected Scenario (with Intervention)

Additional exploitable area  مساحة إضافية قابلة لالستثمار

Illegal construction / Apartment  بناء غير شرعي/ شقة

1958

1962

2018

طابقين + 4 وحدات تجارية
2 floors + 4 commercial units

إضافة 4 طوابق
Addition of 4 floors

م
مي

تر
ى 

 إل
جة

حا
ب

Re
no

va
tio

n 
ne

ed
ed

نًيا
نو

قا
ها 

لي
 ع

زع
تنا

م
Le

ga
lly

 D
is

pu
te

d

ي
خ

اري
ط ت

تبا
ار

H
is

to
ric

al
 a

tt
ac

hm
en

t

ي
او

رج
ل ب

آ
Be

rja
w

i F
am

ily

ية
رع

ش
ر 

غي
ع 

ضا
أو

 Il
le

ga
lit

ie
s

م
دي

 ق
ار

ج
إي

O
ld

 R
en

t

ية
نب

ج
ت أ

سيا
جن

Fo
re

ig
n 

N
at

io
na

lit
ie

s

شة
 ه

اع
ض

أو
Vu

ln
er

ab
ili

tie
s

الشقق الُمراد شرائها كجزء من التعاونية السكنية
Figure 3: Apartments to be purchased as part of the housing cooperative

New Rent إيجار جديد
New Owners مالكون جدد

Old Rent إيجار قديم
Owned retail stores / Basement متاجر بيع بالتجزئة مملوكة ألصحابها/ قبو

غير معروضة للبيع
Not to be purchased

معروضة للبيع
To be purchased

MOUSSEITBEH المصيطبة

Occupancy types

نوع اإلشغال

289 مبنى سكني شيّد قبل 1992
289 residential buildings built before 1992

62 مباني سكنية ُشيّدت بعد 1992
62 residential buildings built after 1992

21%

40%10%

9%

8%
10%

أكثرية إيجار قديم
62 مبنى
Old Tenants mostly - 62 buildings

مبني بعد 1992
Built After 1992

أكثرية إيجار جديد
26 مبنى

New Tenants mostly - 26 buildings

أكثرية ملك جديد 3٠ مبنى
New Ownership mostly - 30 buildings

خاٍل 22 مبنى
Vacant - 22 buildings

مستأجرون قدامى تمّلكوا المنزل ٥ مباني
Old Tenants Became Homeowners - 5 buildings

إيجار وملك قديم معاً
2٨ مبنى

 Old Tenants and old landlords together
- 28 buildings

أكثرية ملك قديم
116 مبنى
Old Landlords mostly - 116 buildings

2% 18%

النسيج القديم
مبني قبل 1992

  Old Fabric -
Built After 1992

الطابق المشــترك
Communal floor

هو الطابق األبرز على نطاق الحّي، واستطراًدا، 
على نطاق المدينة. يمكن الوصول إليه من 

الطابق األول للمبنى عبر السّلم الخارجي 
مباشرة. يهدف هذا الطابق إلى ملء الفراغ 

الناجم عن غياب الخدمات البلدية التي يجدر 
بها أن توفر البنى التحتية االجتماعية. ويكون 

الطابق مفتوًحا للجميع ومجهزًا بالكهرباء 
والمياه التي توّفرها األلواح الشمسية ومحطة 

معالجة المياه 7/24.

Entrance 1  مدخل
Charger spot 2  محطة شحن للطاقة

Laundry room 3  غرفة غسيل المالبس
Kitchen 4  مطبخ

Dining or coexistence space 5  مساحة للتعايش وتناول الطعام
Library 6  المكتبة

Registration desk/ librarian 7  مكتب التسجيل / أمين)ة( المكتبة
Working room / possible classroom 8  مساحة مخّصصة للعمل \ صّف

Lockers 9  خزائن
WC 10  دورة مياه

1

3

10

10

10

6

9

2

5

5

7

8

4

مهجور
Abandoned

مبني بعد 1992
Built after 1992

النسيج القديم - مبني قبل 1992
   Old Fabric  - built After 1992

10%

23%
67%

AL BACHOURA الباشورة
297 buildings  297 مبنى

السيرورة االستراتيجية وإطار العمل القانوني
Strategic Process and Feasibility

2 1

4 3

6 5

 نماذج تقسيم المساكن
القديمة والتراثية

Subdivision of Old andHeritage 
Housing Typologies

محّفز مديني
Urban Catalyst

حّي مستداٌم اقتصادًيا يضّم وحداٍت 
سكنية ميسورة التكلفة

Economicly Sustainable 
Neighborhood with Affordable 

Housing Units

وحدات سكنية جديدة 
ميسورة التكلفة

New affordable 
housing units

Green Spaces مساحات خضراء
Trainings Youth مساحات تدريبية للشباب

FAB Labs مختبرات

Shops محال تجارية
Meeting Rooms قاعات لالجتماعات

Community Spaces مساحات مجتمعيّة

1
2
3

4
5
6

RAS BEIRUT راس بيروت

Occupancy types

نوع اإلشغال
331 buildings - 331 مبنى

2358 residential unit - 2358 وحدة سكنية

19.7%

13.7%

20.7%
23%

19.7%

إيجار قديم
464 وحدة
Old Tenants - 464 units

إيجار جديد
4٨٩ وحدة
Old Tenants - 489 units

ملك جديد
٥43 وحدة

Old Tenants - 543 units

خاٍل
464 وحدة

Vacant - 464 units

إيجار قديم تمّلك المنزل 7٥ وحدة
Old Tenants Became Homeowners - 75 units ملك قديم

323 وحدة
Old Tenants - 323 units

45.6%

14.2%12.4%

10.5%

13.9%3.4%

سكني 1٥1 مبنى
Residential - 151 building

سكني وتجاري 41 مبنى
Residential and commercial  - 41 building

تجاري 3٥ مبنى - 23 منها مكاتب
Residential and commercial  - 35 building

6 هدم ٥ ورش بناء )2٠17-2٠1٥(
6 Demolitions and 5 constructions  (2015-2017)

شقق مفروشة / أوتيل 47 مبنى
Furnished apartments / Hotel - 47 buildings

خاٍل 46 مبنى
Vacant - 46 buildings

72 مبنى شيّد بعد 1992
72 buildings built after 1992

مبني بعد 1992
Built After 1992

22%

النسيج القديم
مبني قبل 1992

  Old Fabric -
Built After 1992

RAS BEIRUT راس بيروت

Occupancy types

نوع اإلشغال
331 buildings - 331 مبنى

2358 residential unit - 2358 وحدة سكنية

19.7%

13.7%

20.7%
23%

19.7%

إيجار قديم
464 وحدة
Old Tenants - 464 units

إيجار جديد
4٨٩ وحدة
Old Tenants - 489 units

ملك جديد
٥43 وحدة

Old Tenants - 543 units

خاٍل
464 وحدة

Vacant - 464 units

إيجار قديم تمّلك المنزل 7٥ وحدة
Old Tenants Became Homeowners - 75 units ملك قديم

323 وحدة
Old Tenants - 323 units

45.6%

14.2%12.4%

10.5%

13.9%3.4%

سكني 1٥1 مبنى
Residential - 151 building

سكني وتجاري 41 مبنى
Residential and commercial  - 41 building

تجاري 3٥ مبنى - 23 منها مكاتب
Residential and commercial  - 35 building

6 هدم ٥ ورش بناء )2٠17-2٠1٥(
6 Demolitions and 5 constructions  (2015-2017)

شقق مفروشة / أوتيل 47 مبنى
Furnished apartments / Hotel - 47 buildings

خاٍل 46 مبنى
Vacant - 46 buildings

72 مبنى شيّد بعد 1992
72 buildings built after 1992

مبني بعد 1992
Built After 1992

22%

النسيج القديم
مبني قبل 1992

  Old Fabric -
Built After 1992

أشغال عامة: عبيرسقسوق، نادين بكداش، مونيكا بصبوص
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الـــــــــــــــــــــتنفيذ: ومـــــــــــــــــــــــــرحلة  المـــــــــــــــــــــــــقترحات 

وب مخبأ في مار مخايل برنامج إيجار عادل لزار
الحالة:

  م�ست�سفى  الروم /  �سارع  مار  خمايل  يف  منطقة  الرميل،  وتتاألف  من 61   عقاراً /  مبنى  ل  يتخّطى 
ّ

تقع  هذه  احلالة  يف  حي

 ارتفاعها   5   طوابق.                                                                                                                      

مت  اإنتقال  ملكية  بع�ض  العقارات  اإىل  امل�ستثمرين  ومت  اإخالء  بع�ض  ال�سقق  بحجة  الهدم،  وتتعر�ض  بع�ض  العائالت 

 ل�سغوطات  لالإخالء  منذ  �سنة2014 .  حالياً  معظم  امل�ستاأجرين  جدد  ومن  جن�سيات  متعددة.  ويبلغ  اإجمايل  امل�ساحة 

 املبنية  حالياً   920  مرتاً  مربعاً  بينما  اإجمايل  امل�ساحة  امل�سموح  بها  هو   1104  اأمتار  مربعة.                                                                                                                                                                                                                             

تكمن  الإ�سكالية  يف  هذه  الكتلة  ال�سكنّية  يف  اأّن  ملكية  اأغلبية  املباين  تعود  اإىل  عّدة  ورثة  يت�ساركون  اأ�سهم  عقار  واحد. 

 غالباً،  ي�سعب  على  املالكني  املتعّددين  اأن  يفرزوا  ملكهم  ب�سبب  ارتفاع  كلفة  ر�سوم  الفرز.  لذلك،  ي�سهل  على  امل�ستثمرين 

ًة  اأولئك  الذين  ل  ي�سكنون  يف  امللك  نف�سه،  ما  يجرب  �سواهم  على   واملطّورين  العقارّيني  اإقناع  املالكني/ الورَثة  بالبيع،  خا�سّ

 البيع،  ل  �سيما  من  ذوي  احل�س�ض  ال�سغرية.  ويجد  العديد  من  املالكني  القدامى  يف  البيع  ربحاً  مالّياً  ي�سمن  �سيخوختهم، 

 ) مالكني  وم�ستاأجرين(  هم  من  اأ�سحاب  الدخل املتديّن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ّ

 يف  ظّل  غياب  اأّي  �سماناٍت  اأخرى.  فمعظم  �سّكان  هذا  احلي

                                                                                        

المقترح:

من خالل ف�سل ال�سقة عن قيمتها املادية يف �سوق الإ�سكان، ي�ستدعي مقرتح "بيئة اإ�سكانية حافظة: ا�سرتاتيجيات 

اإىل اأن هذا  اإنتاج امل�ساكن عرب برنامج لالإيجار العادل. ونظراً  نحو منو متحّفظ لبريوت" اتباع نهج غري م�سارب يف 

املخطط يطرح نظرة جديدة كلياً ملو�سوع ال�سكن املي�ّسر يف بريوت، فاإن اخلطوة الأوىل هي الرتويج له وممار�سة ال�سغط 

لعتماده �سمن موؤ�س�سات الدولة، بالإ�سافة اإىل تبّنيه من قبل الراأي العام وجميع من يدافعون على احلق يف ال�سكن 

يف لبنان. عند و�سعه يف نطاق النقا�ض العام، يوفر هذا الطرح بالتحديد اأداة جذابة وحيوية تتما�سى مع اأهداف العديد 

من املجموعات املطالبة ب�سيا�سة اإ�سكان �ساملة وطويلة الأمد. نظراً لكونه برناجماً، فهو ل يتطلب تغيريات يف القانون 

وميكن ازدهاره كلما اعتمده املزيد من الأ�سخا�ض كامل�ستاأجرين واملالكني، مما مياثل العر�ض مع الطلب.

نطاق احلي  للربنامج على  اعتماد منوذج مار خمايل كتطبيق تريبي  �سيتم  للربنامج،  الرتويج  بالتوازي مع حمالت 

ال�سكني و�ستتوىل املوؤ�س�سة العامة لالإ�سكان وظيفة لعب دور الو�سيط بني الباحثني عن الإيجار املن�سف يف احلي واأولئك 

املُهددين بالإخالء ومالكي ال�سقق اأو املباين الفارغة حالياً.بعد اأن تخترب املوؤ�س�سة العامة لالإ�سكان قابلية تنفيذ الربنامج 

يف مار خمايل وت�ستخل�ض الدرو�ض من هذه التجربة، يجب بذل جهد اأكرب لتوفري الإعداد املوؤ�س�سي لهذا الربنامج ليتم 

تطبيقه على م�ستوى املدينة باأكملها، مما يزيد من توافر فر�ض اإ�سكان ذات كلفة معتدلة.

يق الجديدة: مقدرة التعاونيات لمبنى مأهول في طر

الحالة:
يف  هذه  احلالة،  نعر�ض  مبنى  يتاأّلف  من  7   طوابق  يحتوي كل طابق  على  4   �سقق ترتاوح  م�ساحتها  بني   56 و 90 

ين 
َ
 مرتاً  مربعاً . وقد  توىّل  بناوؤه  املهند�ض  خالد  الي�سرطي  يف  منت�سف  اخلم�سينّيات.  مّت  موؤخراً  بيع  املبنى  اإىل  م�ستثمر

  وعدا  برتميمه  ولكنهما  قاما  بدًل  من  ذلك  ببيع  غالبية  اأق�سام  املبنى ) اأي  ال�سقق  وبيت  احلار�ض 
ّ

 معروَفني  يف  احلي

 وال�سطح( ،  وا�سعني  امل�ستاأجرين  اأمام  خيارين:  اإّما  ال�سراء  فوراً  اأو  الإخالء.  ا�سرتى  بع�ض  امل�ستاأجرين  ال�سقق  التي 

 ي�سكنون  فيها  مرغمني،  باأ�سعار  غري  من�سفة  ن�سبة  حلجمها  وو�سع  املبنى  وال�سارع .  فرتاوح  �سعر  ال�سقة  بني  57 و 110 

األف  دولر(.  كما  حاول  بع�ض  ) حوايل   15   األف  دولر. اأّما  البع�ض  الآخر  فتم  اإخالوؤه  مقابل  تعوي�سات  زهيدة 

 امل�ستاأجرين  القدامى  �سراء  �سققهم  ليكت�سفوا  اأنه  �سبق  ومّت  بيعها  ومل  يكن  اأمامهم  خيار  �سوى  �سراء  �سقة  اأحد 

  اأو  مل  تكن  تتوّفر  لديهم  الإمكانيات  لختيار  م�سكن  اآخر 
ّ

 جريانهم  يف  املبنى  عينه. فهم  مل  يرغبوا يف مغادرة  احلي

 يف  اجلوار. يقول  امل�ستاأجرون  اليوم  اإّن  امل�ستثمر  اختفى  بعد  اأن  وعد  برتميم  املبنى  وتديده،  تاركاً  خلفه  �سّكاناً  متّلكوا 

 موؤخراً  و ي�سعرون  بالغنب  وعدم  الإ�ستقاللية  وال�سفافية  يف  اإدارة  الأق�سام  امل�سرتكة،  وبع�ض  من  بقي  من  امل�ستاأجرين 

 الذين  مل  يتم  اإخالئهم  بعد  ولن  يتمكّنوا  من  �سراء  بيوتهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

المقترح:

التي  ال�سياقات  يف  خا�سة  اأهمية  ذات  وهي  ه�سا�سة  الأكرث  الفئات  حلماية  الأولوية  ال�سكنية  التعاونيات  ُتعطي 

لل�سكن يف  "طريقة جديدة  يعتمد طرح  لبنان.  �سلعة تارية، كما هي احلال يف  اإىل  الأر�ض  فيها حتويل مفهوم  مت 

اإمكانية �سم �سكان  لتاأ�سي�ض جمعية تعاونية �سكنية بني �سكان املبنى، مع  طريق اجلديدة" مبنى طريق اجلديدة 

اآخرين من احلي. نظراً للوجود امل�سبق ملفهوم التعاونيات يف لبنان، ول�ستفادتها من التخفي�سات ال�سريبية، ولعدم 

القانون، يجب الرتويج لها ودعم القيم التي متثلها.  لتمكينها مبوجب  اأ�سا�ض اجلن�سية، ونظراً  اتباعها التمييز على 

يف هذه اللحظة من الزمن الذي يتم فيه اإخالء العديد من امل�ستاأجرين القدامى ومبا اأن لدى العديد من ال�سكان 

امل�ست�سعفني خيارات �سكنية قليلة اأو معدومة يف املدينة، نعتزم القيام بحمالت من اأجل اعتماد التعاونيات كبديل 

امل�ستوى  على  بالعمل  احلملة  تقرتن  ذلك،  موازاة  ال�سكن". يف  "احلق يف  اإىل  العقار  ملكية  مفهوم  يقّيد  عملي 

اتخاذ  تتيح لهم  اإدارتها وفقاً لقواعد م�سرتكة  التعاونية وتطوير  املبنى لعتماد مفهوم   مع �سكان 
ّ

 يف احلي
ّ

املحلي

قرار جماعي ب�ساأن الواجبات والمتيازات واملدفوعات واخلدمات. فور تاأ�سي�سها، �سوف ت�سعى التعاونية للح�سول 

اإىل  ال�سيا�سي، فن�سعى  امل�ستوى  اأّما على  العام.  القطاع  ال�سريبية يف  الدينية والتخفي�سات  املنح  على متويل من 

م�ستدامة  بطريقة  التعاونيات  بتمويل  بريوت  وبلدية  لالإ�سكان  العامة  املوؤ�س�سة  ومطالبة  التعاونيات  قانون  تطوير 

اإما من خالل التربعات اأو القرو�ض. لهذه احلالة يف طريق اجلديدة، ربح امل�سروع املقدم حتت عنوان "بيت قيد 

الن�سيج  �سمن  هامة  اجتماعية  كمجموعة  املُ�سنني  فئة  على  ويركز  اجلديد"  لالإ�سكان  كاأداة  الإخالء  التطوير: 

، ويتناول اإعادة اإ�سكان الذين مت اإخالوؤهم م�سبقاً من خالل نهج جمتمعي متكامل. �سن�ستفيد 
ّ

الجتماعي للحي

من هذه الناحية يف تطوير تنفيذ مفهوم التعاونية املقرتح.

شراكة متعددة المستويات بين القطاعين العام والخاص 
يخية في الباشورة لكتلة مباني تار

الحالة:

، ويحوي 13 مبنى من طابق اأو طابقني، مت ت�سييد معظمها خالل 
ّ

يقع زاروب دندن �سمن الن�سيج القدمي املتبّقي يف احلي

الأربعينيات واخلم�سينيات من القرن املا�سي. حتتاج معظم املباين اإىل ترميم اأو �سيانة اأو تدعيم. وي�سكن يف هذه 

املباين مزيج من اأغلبية م�ستاأجرين قدامى، كما بع�ض املالكني القدامى وامل�ستاأجرين اجلدد من جن�سيات خمتلفة. 

يتلّقى �سكان هذا الزاروب حالياً عدداً من العرو�ض ل�سراء عقاراتهم. فبح�سب ت�سنيف الأرا�سي يف املنطقة، هناك 

اإمكانية مل�ساعفة امل�ساحات املبنية على هذه العقارات. لكن التكوين العمراين للزاروب يقت�سي باأن يتم بيع اأو تطوير 

عدد من العقارات يف حال كانت هناك نية يف تطوير عقار واحد، وذلك ب�سبب تال�سقها وعدم اإمكانية اإدخال معدات 

الور�سة اليها. ومن اجلدير بالذكر اأّن �سكل املباين وو�سع العقارات - وبع�سها خاٍل - خمتلف على م�سارف الزاروب. 

الهدف  من  هذه  احلالة  هو  اإيجاد  حلول  مبتكرة  للحفاظ  على  ال�سكان  واملباين،  لتح�سني  ظروف  العي�ض  يف  الزاروب، 

 ولال�ستفادة  من  فائ�ض  ال�ستثمار  ب�سكل  عادل  وم�ستدام  قد  يوّفر  �سكناً  متاحاً  ل�سرائح  خمتلفة  من  املجتمع.                                                                                                                                                                 

المقترح:

يقّدم مثال هذه الكتلة التاريخية يف البا�سورة حتّديات عّدة، وقد اقرتح الفريق الفائز اأنه من الأف�سل معاجلتها من 

اإن�ساء �سراكة متعددة امل�ستويات بني القطاعني العام واخلا�ض. ُيبنى طرح "حارة البا�سورة: حتفيز ال�سكن  خالل 

املي�ّسر" على العتقاد باأن التن�سيق بني البلدية وكيانني من القطاع اخلا�ض قد ي�سمن حتقيق ال�ستثمارات الالزمة 

واإدارة املوارد ب�سكل اأكرث فعالية. فقد مت ا�ستخدام �سيا�سة "�سراكة العام واخلا�ض" يف ال�سياقات العاملية واعتمدتها 

حكومات عديدة )رغم انتقادها من قبل جمموعات متنوعة(. يف لبنان، مت يف عام 2017 تكليف "املجل�ض الأعلى 

للخ�سخ�سة" )والذي اأن�سئ يف عام 2000( باإدارة م�ساريع "ال�سراكة العامة اخلا�سة" يف لبنان )عرب القانون رقم 

48(، بهدف اإ�سالح عملية ال�سراكة لتعزيز �سفافيتها واحرتافها املهني.

اأن تكون جميع الأطراف املعنية بال�سراكة على التزام وا�ستعداد للعمل، ولذلك،  بالن�سبة ملثال البا�سورة، يجب 

�ستعقد اجتماعات مع بلدية بريوت و�سركة "منطقة بريوت الرقمية" Beirut Digital District ومالكي العقارات 

للم�سروع  الرئي�سي  ت�ساركي، �سيتم تطوير املخطط  بنهج  املُقرتحة  والفرز"  "ال�سم  اآلية  تنفيذ  وال�سكان. ول�سمان 

وعر�سه ومناق�سته مع ال�سكان يف عملية ت�ساورية معمقة. و�سوف ي�سمل ذلك جل�سات تفاو�ض بني ال�سكان واملاّلك 

الذين ميكن اأن يكون لديهم روؤى اأو م�سالح متعار�سة. يف �ستى مراحل هذه العملية، وبهدف التوا�سل العام يف كل 

خطوة من اخلطوات، �سن�سلط ال�سوء على اأهمية و�سع ما تبقى من ن�سيج بريوت التاريخي قيد الدرا�سة، و�سرنكز 

على احلاجة اإىل و�سع ا�سرتاتيجيات حملية للحفاظ على اإمكاناتها الجتماعية والقت�سادية.

أهمية تنويع أنماط اإلسكان لمبنى مهجور في المصيطبة

الحالة:

802 مت بناوؤه عام  تقع هذه احلالة يف ال�سطر ال�سرقي من منطقة امل�سيطبة وتتاألف من مبنى يقع على العقار رقم 

1955. يتاألف املبنى من 13 طابقاً و48 وحدة �سكنية )4 �سقق يف كل طابق(. كانت ت�سكن فيها عائالت بالإيجار 

القدمي، ومت اخالوؤها جميعاً بني �سنة 2014 و2017 بحجة الهدم. 

يبلغ اإجمايل امل�ساحة املبنّية حالياً 4125 مرتاً مربعاً، بينما اإجمايل امل�ساحة امل�سموح بها هو 5582 مرتاً مربعاً. تتوزع 

امللكية على ال�سكل التايل: %75 من الأ�سهم متلكها �سركة عقارية، %13 تنق�سم على 3 ورثة من عائلة واحدة، 

و%12 على مالك من عائلة اأخرى. تكمن الإ�سكالية يف هذه احلالة مبجابهة الهدم غري املربر واإمكانية تاأمني �سكن 

.
ّ

�سون لالإخالء من مبان اأخرى يف احلي
ّ
مي�ّسر، ل �سّيما للذين يتعر

المقترح:

بهدف ا�ستيعاب احتياجات جمموعات متنوعة من امل�ستخدمني وباتخاذ نهج واٍع لتعدد الأجيال، يطّور طرح "بنية 

التي  الإ�سكان  اأمناط  وهي  األ  لبنان،  يف  املعماري  والت�سميم  البناء  يف  مفقودة  ممار�سة  للجميع"  اإجتماعية  حتتية 

تلّبي طرق احلياة املختلفة ومتطلبات امل�ستخدمني املتعددة. وترتاوح هذه بني �سقق عائلية ذات اأحجام خمتلفة اإىل 

م�ساكن للم�سنني وغرف للطالب.

بالرد على ال�سوؤال القائم يف  ل تقت�سر اأهمية هذا املنهج على تلبية حاجات امل�ستخدم فح�سب، بل تكمن اأي�ساً 

بريوت حول القدرة على حتّمل التكاليف ال�سكنية. يتطلب امل�سي قدماً يف تنفيذ هذا املخطط عر�سه على مالك/ة 

ال�سقق/العقار واملنظمات غري احلكومية املعنية بامل�سنني واملوؤ�س�سات اخلريية واجلامعات املوجودة يف احلي لتكون 

جزءاً من خطة التمويل ومن املوؤ�س�سات الجتماعية املوجودة يف بع�ض الطوابق )كما يحدد الطرح(. وبالتوازي مع 

ذلك، يعد هذا املخطط نقطة انطالق لإجراء حمادثة اأو�سع نطاقاً مع موؤ�س�سات تعليم الهند�سة املعمارية لدمج اأنواع 

الإ�سكان املّي�سر يف ا�ستوديوهات الت�سميم التعليمية. 

وع كبير في  ي الحالي لمشر خيارات االستثمار في السوق العقار
وت راس بير

الحالة:
على العقار رقم 130 من را�ض بريوت، هناك مبنيان مت ت�سييدهما خالل �ستينيات القرن املا�سي من قبل املهند�ض �سامي 

عبد الباقي. يقع املبنى الأول على تقاطع �سارعي عبد الباقي واملعماري، وهو موؤلف من 6 طوابق يحتوي كل طابق على 

�سقتني مب�ساحة حوايل 250 مرتاً مربعاً، 3 منها خالية، وواحدة ي�سكنها اأحد املالكني، وباقي ال�سقق ي�سكنها م�ستاأجرون 

قدامى ت�سم م�سّنات ي�سكّن وحدهّن. اأّما الطابق الأر�سي فيحتوي اأي�ساً على �سقتني، ي�سغل اإحداهما "النادي ال�سوداين 

الثقايف الريا�سي الإجتماعي" منذ العام 1967 )اإيجار قدمي(، بالإ�سافة اإىل مكتب �سفريات "مرييديان" الذي حتّول موؤخراً 

اإىل حمل خليوي )اإيجار جديد(، ودّكان )اإيجار قدمي(.اأّما املبنى الثاين فيتاأّلف من 7 طوابق يحتوي كل منها على �سقة 

مب�ساحة حوايل 300 مرت مربع. وباإ�ستثناء �سقة خالية واحدة، جميع ال�سقق ي�سغلها م�ستاأجرون قدامى، 4 منها ت�سغلها 

ن�ساء تزيد اأعمارهن عن اخلم�سني عاماً وي�سكّن وحدهّن. جميع ال�سّكان مهددون بالإخالء بعدما قام اأحد امل�ستثمرين 

ب�سراء اأ�سهم العقار تدريجياً من ورثة مالك العقار. يكمن اهتمام امل�ستثمر اجلديد يف العقار باأنه يقع على زاوية، مّما يزيد 

من عامل ال�ستثمار املمكن. فحالياً يبلغ اإجمايل امل�ساحة املبنية 7000 مرت مربع، اأما امل�سموح به، فهو 11877 مرتاً مربعاً 

كحد اأق�سى.  العقار 130 هو مثال على �سغوط �سوق ال�ستثمار، التي توؤثر على حياة النا�ض وعلى البيئة العمرانية يف را�ض 

بريوت. من املتوّقع اأن يتم بيع العقار مل�ستثمر اآخر كجزء من امل�ساربة العقارية ويف نهاية املطاف هدم الأبنية لبناء برج اآخر 

فخم خلدمة نخبة متمّولة. كيف ميكن ردع تلك املمار�سات واحلفاظ على ال�سّكان القدامى، وزيادة ن�سبة ال�سكن املي�ّسر يف 

 مع الأخذ يف العتبار الطلب الهائل ل�سكن الطالب؟
ّ

احلي

المقترح:

ينطلق الفريق الفائز لقرتاح خطة حلالة را�ض بريوت من فر�سية اأن ال�سوق العقاري احلايل يعاين من اأزمة حتماً. 

ومبعدل  ارتفاع جذري  متثلت يف  والتي  املا�سي،  العقد  العقارات على مدى  اأ�سعار  الزيادات يف  اأدت  الواقع،  يف 

اأعلى بكثري من الزيادة يف دخل معظم ال�سكان، اإىل اقت�ساد غري فّعال. كما اأّن قرو�ض الإ�سكان قد اأثبتت اأنها غري 

م�ستدامة. ي�سّلط طرح "را�ض بريوت: ال�سحابة املجتمعية" ال�سوء على قيود مناذج تطّور ال�سوق العقاري وممار�سات 

البناء ال�سائدة، ويدعو اإىل دمج مفهوم اإعادة ا�ستخدام امل�ساكن وا�ستدامتها يف ا�سرتاتيجيات ال�ستثمار العقاري. 

على هذا النحو، اإن اخلطوة الأوىل يف تنفيذ هذا املخطط هي فتح حمادثة مماثلة مع امل�ستثمر الذي ا�ستطاع موؤخراً 

�سراء جميع الأ�سهم يف العقار، والقيام بعر�ض املخطط كخيار يوازن ما بني الربح وامل�سوؤولية الجتماعية من خالل 

مع  التحاور  لكيفية  تربة  مبثابة  املحادثة  هذه  �ستكون  تدريجياً.  الن�سحاب  للم�ستثمر  ميكن  حيث  تعاونية  اإن�ساء 

عقلية "ال�ستثمار العقاري" ال�سائدة وتطويرها. ومبا اأن املخطط يقدم برناجماً متنوعاً بالإ�سافة اإىل ا�ستخدام مفهوم 

 
ّ

التعاونية، فاإن حمادثات اأخرى �ستح�سل بالتوازي مع املوؤ�س�سات التعليمية واملنظمات التي ُتعنى بامل�سّنني يف احلي

ومع ال�سكان احلاليني.لهذه احلالة يف را�ض بريوت، ربح م�سروع اآخر حتت ا�سم "جمموعة را�ض بريوت: التكثيف 

يف �سبيل حتقيق التكلفة املي�سورة" ياأخذ اتاهاً م�سابهاً ويركز على ال�سراكات املوؤ�س�سية مثل اجلامعات املتواجدة يف 

احلي. ويتناول اأي�ساً تطوير النموذج العمراين لل�سكن من خالل اإعادة ترتيب الوحدات ال�سكنية الكبرية وتقلي�ض 

حجمها. �سنتعلم من الأمناط املقرتحة خالل عملية تطوير تنفيذ امل�سروع الرابح.
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Landlords
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24 Affordable Units

8 Units inhabited by Owner
23 Commercial Units

26 Old Rent Unit
43 Market Value Units

8 Units inhabited by Owner
23 Commercial Units

21 وحدة شاغرة

1 وحدة شاغرة
24 وحدة مسكونة بإيجار ميسر

8 وحدات مسكونة من قبل المالك
23 وحدة تجارية

65 وحدة مسكونة بقيمة السوق
65 Market Value Units

26 وحدة مسكونة بإيجار قديم
43 وحدة مسكونة بقيمة السوق

8 وحدة مسكونة من قبل المالك
23 وحدة تجارية

90 وحدة محتملة للبرنامج
90 Potential Units for 
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مار مخايل/ الروم 

ROUM حّي الروم

Occupancy types

نوع اإلشغال

221 مبنى سكني شيّد قبل 1992
221 residential buildings built before 1992

8 مباني سكنية شيّدت بعد 1992
8 residential buildings built after 1992

30%

20%15%

15%

11%

5%

أكثرية إيجار قديم
63 مبنى
Old Tenants mostly - 63 buildings

مبني بعد 1992
Built after 1992

أكثرية إيجار جديد
32 مبنى

New Tenants mostly - 32 buildings

أكثرية ملك جديد 11 مبنى
New Ownership mostly - 11 buildings

خاٍل 24 مبنى
Vacant - 24 buildings

مستأجرون قدامى تمّلكوا المنزل مبنيان
Old Tenants Became Homeowners - 2 buildings

تحّول من سكني الى تجاري 11 مبنى
Transformed from Residential to Commercial - 11 buildings

إيجار وملك قديم معاً
32 مبنى

 Old Tenants and old landlords together
- 32 buildings

أكثرية ملك قديم
46 مبنى
Old Landlords mostly - 46 buildings

5%

3.5%
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"اأعادت مقرتحات م�سابقة "فّكر اإ�سكان" اإىل الواجهة احلاجة املا�سة اإىل �سيا�سة اإ�سكان وطنية. فامل�ساريع الرابحة �سعت ب�سكل خا�ض اإىل اإ�سراك 
احلكومة يف النقا�سات املتعلقة بالإ�سكان وطرحت يف الوقت نف�سه �سيناريوهات حول العالقة القائمة بني حماية الن�سيج العمراين املحلي وال�سيا�سات 

العامة. كذلك، ا�ستطاعت هذه امل�ساريع بلورة دور عدد كبري من اأ�سحاب امل�سلحة يف ما يتعلق بتوفري ال�سكن، مبا يف ذلك املوؤ�س�سات العامة )مثل 

البلديات واملوؤ�س�سة العامة لالإ�سكان، وما اإىل ذلك( اإ�سافة اإىل القطاع اخلا�ض واملوؤ�س�سات اخلريية واملجتمع املدين. عك�ست هذه القرتاحات 

املطروحة الطابع املعّقد لالإ�سكان مع الأخذ بعني العتبار جوانبه الجتماعية والقت�سادية والثقافية والقانونية واملعمارية.  وقد متيزت هذه القرتاحات 

بدرجة عالية من املداخالت، تنّوعت بني الت�سميم الهند�سي ومقرتحات متعلقة بال�سيا�سات املحلية والوطنية و�سوًل اإىل خطط التنظيم احل�سري 

على م�ستوى الأبنية والأحياء والبلد باأكمله. وقد �سّلط عدد من املقرتحات البارزة ال�سوء على اإمكانية و�سع مناذج اإ�سكان جديدة با�ستطاعتها تلبية 

حاجات �سكان املدن املختلفة بالإ�سافة اإىل امل�سنني والعمال املهاجرين والطالب واملعّوقني. وعليه، ارتكزت هذه اخلطط على الإحتمالت املتوّفرة 

يف املخزون ال�سكني القائم وقدمت طرقاً لإعادة النظر يف الإطار القانوين القائم حالياً. كذلك، مت تقدمي مناذج ل�ستخدامات الدخل املتنوع والدمج. 

كما جرى يف الوقت نف�سه اقرتاح خطط قابلة للتطبيق على �سعيد الأبنية وال�سيا�سة الوطنية بغية تفادي ت�سريد امل�ستاأجرين القدامى. بالإ�سافة اإىل 

ذلك، قّدم عدد كبري من هذه القرتاحات م�ساريع مبتكرة للتمويل بهدف احل�سول على ر�سيد اإ�سكان مي�ّسر واإدارته واملحافظة عليه." )مقتطف 

من تقرير جلنة التحكيم(.
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 بيئة �إ�ْسكانّية حاِفظة: ��سرت�تيجّيات نحو منّو ُمتَحّفظ لبرُيوت 	 

 اأع�ساء الفريق: رول خوري فيا�ض، كاندي�ض نعيم، ليا حلو، فادي من�سور، باتريك 	 

اأبوخليل، علي اأ�سعد )جمموعة حمرتفني من لبنان والأردن( 
 	

 	

كن يف َطريق �جلديدة 	   طريقة َجديدة لل�سَّ

 اأع�ساء الفريق: عمر عبدال�سمد، �ساره اخلطيب، كري�ستينا ها�سم جمدلين، حممد 	 

ال�سماع، �سهى منيمنه، رانيا نويه�ض، رولند ن�سور، دنيا عزالدين، 

جوليا قا�سم )من اجلامعة الأمريكية يف بريوت( 	 

 َبيٌت َقيد �لتطِوير: �الإخلء كاأد�ٍة للإ�سكان �جَلديد 	 

 اأع�ساء الفريق: �ستيفانيا كونتينو - �سيمو، اأرنبايلن ليال�سرييوونغ )من جامعة ETHZ يف �سوي�سرا( 	 

 	

ر 	  كن �ملي�سَّ حاَرة �لبا�سوَرة: حَتِفيز �ل�سَّ

 اأع�ساء الفريق: لني همدر، هيفا اأبو ابراهيم، برتا فيالغرانا، عتاب قبالن، �سريف 	 

ترحيني )من اجلامعة الأمريكية يف بريوت( 

 	 

 ُبنى حَتتية �جتماعية للَجميع: نحو مدينٍة م�ستد�مٍة ومتعّددة �لوظائف و�لّطو�ئف 	 

ETHZ يف �سوي�سرا( 	   اأع�ساء الفريق: كليوبي �ساكيالروبولو، �سيمران بن�سال )من جامعة 
 	

 	

 �ل�سَحابة  �ملُجتمعّية 	 

 اأع�ساء الفريق: اإينا�ض لكروف، يارا اإيواز، رانيا �سا�سني )حمرتفون من لبنان( 	 

 	

 جَمموَعة ر�أ�ص َبرُيوت: �لتكِثيف يف �َسبيل حَتِقيق �لتكلفة �ملَي�ُسورة 	 

 اأع�ساء الفريق: دروف غ�سني، كري�سول برياكو  )من جامعة ETHZ يف �سوي�سرا(	 

النص  والـــ infographics : أشغال عامة. تصميم الصفحات: حسين ناصر الدين	 
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أفكار إيجابية

ــّد أن يحصــل اليــوم حــول ضــرورة الخــروج مــن الواقــع  إســهاماً فــي النقــاش الــذي ال ب

الراهــن وتوفيــر الوصــول إلــى ســكن ميّســر للجميــع، يلّخــص هــذا المقــال مجموعــة مــن 

األفــكار اإليجابيــة التــي قــد تســهم فــي الذهــاب فــي هــذا اإلتجــاه. وتجــدر اإلشــارة إلــى 

ــل  ــق عم ــا فري ــي عقده ــات الت ــة االجتماع ــت نتيج ــكار أت ــذه األف ــن ه ــاً م ــزءاً هام أن ج

المفكرة القانونية )ميريم مهّنا وإلهام برجس( مع كل من أســتاذة الدراســات الحضرية 

والتخطيــط فــي الجامعــة اللبنانيــة منــى فــواز، ورئيــس مؤسســة اإلســكان رونــي لحــود، 

والمدير التنفيذي لمؤسســة البحوث واإلستشــارات كمال حمدان، وأمين عام "حركة 

مواطنــون ومواطنــات فــي دولــة" والوزيــر الســابق شــربل نحــاس، والمحاميــة ديزيــري 

فغالــي.

وتجـدر اإلشـارة هنـا إلـى أن رئيـس المؤسسـة العامـة لإلسـكان رونـي لحـود قـد أعلـن 

مـراراً وتكـراراً كمـا أّكـد في حديث "للمفكـرة" أن المؤسسـة في صدد اإلنتهـاء قريباً من 

وضع سياسـة إسـكانية شـاملة حديثـة ومتطورة، بـدأ العمـل عليها منذ حوالي السـنتين 

بالتعاون مع المجتمع المدني والسياسي، تتضّمن ما يزيد عن 40 بنداً بينها 15 لتأمين 

التمويل لهذه السياسـة.

ا�ستثمار قانون البلديات 77/188، الذي ي�سمح يف املادة 49 منه للمجل�ض البلدي بـ"اإن�ساء )...( امل�ساكن ال�سعبية )...(". ومتنح املادة 50 منه "للمجل�ض البلدي �سمن منطقته اأن ين�سئ اأو يدير بالذات اأو بالوا�سطة 

اأو ي�سهم اأو ي�ساعد يف تنفيذ الأعمال وامل�ساريع )من �سمنها( امل�ساكن ال�سعبية". اأما املادة 72 من قانون الر�سوم والعالوات البلدية، فت�سمح باإ�سافة عالوة قدرها %10 على ر�سم الرتخي�ض بالبناء ل�ستخدامها يف 

�سبيل تنفيذ اأعمال وم�ساريع تتعّلق بامل�ساكن ال�سعبية )وغريها(، ولكن ح�سراً خارج بلدية بريوت )فيحدد القانون بالن�سبة ملدينة بريوت اأوجه ا�ستخدام هذه العالوة مبا ل يت�سّمن امل�ساكن ال�سعبية(.وقامت بالفعل 

�ض حق القاطنني على الأر�ض التي حّددتها البلدية 
ّ
 باإن�ساء ثالثة م�ساريع �سكنية �سعبية، اآخرها م�سروع اإن�ساء 100 وحدة �سكنية مّت اإطالقه يف 2017/11/11. والالفت اأن هذا امل�سروع الثالث قد كر

1
بلدية برج حمود

لت�سييد الوحدات، يف الإ�ستفادة بالأف�سلية من امل�ساكن التي �سوف تد�ّسن. وكانت 1330 عائلة قد وجدت م�سكناً بف�سل امل�سروعني الأّولني. 

و�سع �سيا�سة �سريبية جديدة حتّد من امل�ساربات العقارية وحتافظ على "القيمة الإجتماعية للعقارات" من خالل منع ت�سّخم اأ�سعارها. كما ت�سهم ال�سيا�سة ال�سريبية املرجّوة يف احلفاظ على خمزون من ال�سقق املي�ّسرة من خالل 

عر�سها على الإيجار باأ�سعار تتنا�سب ومداخيل النا�ض. ومن الأفكار املقرتحة يف هذا املجال:

-زيادة ال�سريبة على الريع العقاري للم�ساهمة يف متويل بناء م�ساكن للفئات الأكرث ه�سا�سة. وتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن الدولة فّوتت على نف�سها مداخيل طائلة خ�سو�ساً اأن اأ�سعار العقارات قد زادت %300 بني 2006 و2010 

من دون وجود مثل هكذا �سريبة. وتدر الإ�سارة اإىل اأنه كانت ُطرحت فكرة �سمن حكومة ميقاتي الأوىل )امل�سّكلة يف حزيران 2011( لفر�ض �سريبة %25 على التح�سني العقاري وعلى بيع اأ�سهم ال�سركات العقارية.

الرتاجع عن اإعفاء الأوقاف الدينية – وهي اأكرب املالكني العقاريني – من العبء ال�سريبي، اأو ح�سر هذا الإعفاء بن�ساطات معينة، منها الن�ساطات الهادفة اإىل تاأمني م�ساكن مي�ّسرة.

ا�ستحداث �سريبة على ال�سقق ال�ساغرة، ومن املمكن اأن تكون ت�ساعدية ح�سب مدة ال�سغور. تعزز هذه ال�سريبة فر�ض توفر ال�سكن املي�ّسر اإذ هي ت�سجع املالك على عدم اإبقاء �سقته فارغة وعلى خف�ض �سعر الإيجار عند 

.
1
ال�سرورة لتتوافق مع مداخيل النا�ض، تّنباً لدفع ال�سريبة على ال�سقة ال�ساغرة

مراجعة الأنظمة والت�سريعات املتعلقة بالتنظيم املدين واإدخال اأفكار مثل:

-تخ�سي�ض ن�سبة مئوية �سمن كل مدينة لل�سكن املي�ّسر )وهذه فكرة معّممة يف العديد من املدن الكربى يف الوليات املتحدة(، بحيث مُينع منح تراخي�ض بناء جديدة )للمقاولني( اإذا ما مت تاوز الن�سبة الق�سوى للم�ساكن 

غري املي�ّسرة. 

-اإلزام كل مقاول ك�سرط للح�سول على رخ�سة بناء، ببناء ن�سبة معينة من امل�ساكن املي�ّسرة. فالفكرة الأ�سا�سية هنا هي اإلزام كل مقاول ينوي حتقيق الأرباح من خالل الإ�ستفادة من ن�ساط املدينة اإىل اإعطاء هذه املدينة �سيئاً 

Inclusionary housing tax يف املقابل )ف�سحة عامة اأو م�سكن لذوي الدخل املحدود( وهذا ما ُيعرف بالـ

 وي�سمح هذا الّنوع من التدابري بعدم ن�سوء رقعات متفاوتة اإجتماعياً �سمن املدينة الواحدة، ويعزز املزيج الإجتماعي �سمن املبنى الواحد.

التعاونيات  اأن  مي�ّسر، خ�سو�ساً  �سكن  اإىل  للو�سول  مب�سافرة جهودهم  املحدود  الدخل  لذوي  لل�سماح  التعاوين  العمل  وتطوير   )1964/17199 رقم  باملر�سوم  منفذ  )قانون  التعاونية  اجلمعيات  قانون  اإ�ستثمار 

امللكية(.  نقل  على  الر�سوم  )منها  وا�سعة  �سريبية  اإعفاءات  من  ت�ستفيد 

اأن يقل  العامة". ول يجوز  التعاون  بت�سافر جهودهم وفقاً ملبادئ  اقت�سادياً واجتماعياً وذلك  اأع�سائها  "غايتها حت�سني حالة  الربح  املعنوية ل يكون هدفها  بال�سخ�سية  تتمّتع  القانون هي جمعية  فالتعاوينة وفق 

عدد الأ�سخا�ض الذين ي�سرتكون يف تاأ�سي�سها عن 10. ت�سع التعاونية نظاماً خا�ساً مب�سروعها ترفقه بدرا�سة جدوى اقت�سادية تودعه يف مديرية التعاونيات )حتت و�ساية وزارة الزراعة اليوم( لنيل املوافقة عليه. 

اأر�سهم. النا�ض يف  لبقاء  ت�سجيعاً  الكربى،  باملدن  النائية  املناطق  تربط  نقل عام  �سبكات  ا�ستحداث 

تعزيز ثقافة الإيجار والإبتعاد عن التفكري الأحادي الذي يح�سر ال�سيا�سة الإ�سكانية بتمّلك امل�سكن. ويكون ذلك من خالل ا�ستحداث ت�سريعات ت�سبط موؤ�سر بدلت الإيجار ب�سكل يتنا�سب مع مداخيل 

التمّلكي.  لالإيجار  العقارات  التمّلكي من خالل حتفيزات �سريبية حتّث على عر�ض  الإيجار  تفعيل  يتما�سى مع ذلك  للم�ستاأجرين. كما  الإ�ستقرار  ومينح  والعائالت  الأفراد 

إيجابية أفــــــــــــــــــــــــكار  
لإلسهام فـي الـوصول إلى سـكن ميّسر
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