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ندوة

قانون اإليجارات:
«ما من تعديل جذري»
التي نحاول إصالحها في إشكاليات
«ما من تغيير جذري في االمور ّ
والعدل النيابية
قانون اإليجارات الجديد» .هكذا استهل مقرر لجنة اإلدارة ّ
النائب نوار الساحلي حديثه خالل جلسة النقاش التي نظمها المركز
االستشاري للدراسات والتوثيق ،اإلثنين الماضي ،حول قانون اإليجارات
الجديد .هذه الخالصة تعطي صورة عن «جدية» المناقشات الدائرة في
البرلمان منذ اكثر من ثالثة اشهر حول تعديالت القانون الجديد

سـ ـع ــي ك ـ ــل ط ـ ـ ــرف ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع ع ـ ــن ج ـهــة
دون أخ ــرىّ .
وص ــف الـســاحـلــي الــواقــع
الـقــانــونــي الـحــاصــل ح ــول تــأويــل قــرار
املجلس الدستوري الذي قضى بإبطال
ثالث مواد من القانون ،دون ان يحدد
ما اذا كــان نافذا ام ال .ونقل الساحلي
عــن رئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه بــري
رأيــه في هــذا املجال «بــأن إبطال ثالث
مـ ـ ــواد ك ـف ـيــل ب ــإب ـط ــال الـ ـق ــان ــون ك ـل ــه»،
ك ـمــا ل ـفــت ال ــى ان ــه خ ــال عــامــي 2008
و« ،2009تــوصـلـنــا ال ــى ات ـفــاق يقضي
بــإعـطــاء ق ــروض مــدعــومــة للمستأجر
ّ
اذا ما رغب في التملك ،وللمالك إذا اراد
اعطاء املستأجر تعويضا مقابل اخالء
عقاره» ،ليضيف« :في ليلة وضحاها
م ــا عــرف ـنــا مـصـيــر ه ـيــدا االت ـ ـفـ ــاق» .لم
يـ ـق ــدم ال ـس ــاح ـل ــي ط ــرح ــا جـ ــديـ ــدا فــي
مــداخ ـل ـتــه ،ب ــل اك ـت ـفــى بــالـتــركـيــز على
الضغوط التي يمارسها بعض اعضاء
الـلـجـنــة «امل ـح ـســوبــن ع ـلــى املــال ـكــن»،
الفتا الى «الجهود الذي يبذلها النائب
وليد سكرية نصرة للمستأجرين».

 1.5مليار ليرة فقط لتمويل
الصندوق
من جهته ،كشف النائب الوليد سكرية
ف ــي م ــداخ ـل ـت ــه ان ت ـم ــوي ــل ال ـص ـن ــدوق
املـ ـخـ ـص ــص مل ـ ـسـ ــاعـ ــدة امل ـس ـت ــأج ــري ــن
الذين ال يتجاوز معدل دخلهم خمسة
اضعاف الحد األدنــى لألجور (بعدما
كان ثالثة اضعاف قبل تعديالت لجنة
ّ
االدارة والـعــدل النيابية) ،يكلف نحو
مليار ونصف مليار ليرة فقط« ،يجري
دفعها في السنوات املتعاقبة» ،وذلك
بعد «استشارة وزارة املالية والخبير
في قضايا االسكان انطوان شمعون»،

نقل الساحلي عن بري
«ان إبطال ثالث مواد كفيل
بإبطال القانون كله»
هل القانون
يؤدي دوره
على مستوى
حياكة النسيج
االجتماعي؟
(مروان طحطح)

هديل فرفور
ّ
ن ــظ ــم امل ــرك ــز االسـ ـتـ ـش ــاري ل ـل ــدراس ــات
والـ ـت ــوثـ ـي ــق ،ج ـل ـس ــة ح ـض ــره ــا نـ ــواب
وقـ ـ ـض ـ ــاة وم ـ ـحـ ــامـ ــون ون ـ ـقـ ــاب ـ ـيـ ــون ،ل ـ
«التوصل الــى اقـتــراحــات تساعد على
بـ ـل ــورة اإلشـ ـك ــالـ ـي ــات الـ ـت ــي يـطــرحـهــا
القانون».
«س ـي ـكــون ال ـن ـقــاش أكــادي ـم ـيــا وعلميا
وم ـج ـ ّـردا مــن االن ـح ـيــاز» ،ه ـكــذا افتتح
امل ـس ـت ـش ــار ال ـق ــان ــون ــي ل ـل ـمــركــز وج ـيــه
زغ ـ ـيـ ــب الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،ال ـ ـتـ ــي دامـ ـ ـ ــت نـحــو
ســاعـتــن ،ت ـنــاوب خــالـهــا املجتمعون
على عرض اقتراحاتهم ومالحظاتهم

حـ ــول الـ ـق ــان ــون .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن
املـجـتـمـعــن تـبـنــوا ف ـكــرة «ان الـقــانــون
يعني مختلف الـشــرائــح األجتماعية،
وان هـنــاك حــق سـكــن يـجــب تــوفـيــره»،
وح ـ ــاول ـ ــوا ت ـج ـنــب «اخ ـ ــذ ط ـ ــرف» بــن
املالكني واملستأجرين ،اال انهم كانوا
يجهدون في «سحب» مواقف بعضهم
مــن مداخالتهم بهدف تصنيفهم :مع
مالكني ام مع مستأجرين؟

«اإلدارة والعدل» :مكانك راوح
ب ــداي ــة ك ــان ــت م ــداخـ ـل ــة ل ـل ـن ــائ ــب ن ــوار
الـ ـس ــاحـ ـل ــي .ل ـف ــت ال ـ ــى «امل ـ ـنـ ــاوشـ ــات»
الـحــاصـلــة ب ــن اع ـض ــاء الـلـجـنــة ،وإل ــى

بري :غير نافذ
ّرحبت كل من لجنة المحامين المكلفة الطعن وتعديل قانون اإليجارات الجديد
ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ،بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري ،الذي
نقله عنه بعض النواب ،الذين حضروا لقاء األربعاء ،والقاضي باعتبار «قانون اإليجارات
الجديد غير نافذ في ظل ابطال المجلس الدستوري ثالث مواد منه» ،كما نقل النواب
عن بــري عــدم موافقته على «صــدور األحكام بكافة أنواعها»ّ ،
مقدما طرحا
يقضي إما بشراء المأجور من المستأجر ،أو باسترداده من المالك لقاء تعويض عادل.
ورأت لجنة المحامين ان عدم موافقة بري على االحكام الصادرة« ،يستتبع بالطبع
عدم شرعية الزيادات واالنذارات المرسلة وال قانونيتها التي أدخلت المالك والمستأجر
بنزاعات ودعاوى ومصاريف وخالفات شخصية بين المواطنين نتيجة لذلك».
ودعا المستأجرون الكتل النيابية لتطوير «هذه المبادرة وصوال الى صياغتها في
مشروع قانون متكامل تمهيدا القرارها سحب القانون االسود من التداول» ،فيما
شدد ّ
تجمع مالكي األبنية المؤجرة على «وجوب احترام مبدأ الفصل بين السلطات،
ّ
ّ
التشريعي بالمؤسسات الرسمية ،وال سيما لجنة اإلدارة والعدل في
وحصر العمل
ّ
مجلس النواب ،التي تتمثل فيها جميع الكتل النيابية الكبرى ،والتي شرعت منذ
فترة وفق األصول بترميم المادتين والفقرة التي أبطلها المجلس الدستوري في
القانون الجديد النافذ لإليجارات ،مع ّ
التوسع ببعض التعديالت لمصلحة المستأجرين،
ّ
ّ
برغم تحفظنا واعتراضنا عليها» ،كما اكد التجمع «وعلى نحو قاطع ونهائي»،
ّ
عدم وجود أي نزاعات أو دعاوى أو انذارات قضائية مستجدة بعد دخول القانون
الجديد لإليجارات ّ
حيز التطبيق.

وهو ما يدحض كل الحديث عن عجز
ـدول ــة ع ــن ت ـمــويــل ال ـص ـن ــدوق ،ال ــذي
ال ـ ّ
ي ـمــثــل ض ـمــانــا م ـه ـمــا لـلـمـسـتــأجــريــن.
اسـ ـتـ ـف ــاض سـ ـك ــري ــة فـ ــي شـ ـ ــرح سـبــب
اع ـت ـب ــار انـ ــه م ــن غ ـيــر الـ ـع ــادل اعـتـمــاد
هـ ــذا االحـ ـتـ ـس ــاب ،بــاع ـت ـبــار ان «دخ ــل
ش ـخ ـصــن م ـق ـي ـمــن ف ــي املـ ـن ــزل كـفـيــل
بحرمانهما الصندوق».
ّ
ركز سكرية على أهمية جعل اإليجار
مـ ـت ــاح ــا« ،بـ ــدنـ ــا قـ ــانـ ــون ي ـت ـي ــح أمـ ــام
امل ـتـمـ ّـول بـنــاء مـســاكــن لــإي ـجــار ،البنا
كله للبيع» .أشار سكرية الى تداعيات
«الفرز الطائفي والطبقي الذي ّ
يشرعه
هـ ــذا الـ ـق ــان ــون» .ول ـف ــت الـ ــى أنـ ــه جــرى
االتفاق مع املالكني على اال يزيد ايجار
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات خ ـ ــال ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة عـلــى
األل ــف دوالر ،مـشـيــرا ال ــى أن ــه ك ــان قد
اقترح اقامة مشاريع سكنية بأسعار
تشجيعية عـلــى اراض ــي الـبـلــديــات او
املشاعات (سعر كلفة البناء الفعلية)
اال ان هذا االقتراح جوبه بالرفض.

البناء بهدف البيع ال اإليجار
«صـ ــوت» املــال ـكــن ،ك ــان خــافـتــا بعض
الـشــيء فــي الجلسة ،او «ملطفا» على
ح ــد تـعـبـيــر ال ـس ــاح ـل ــي ،هـ ــذا ال ـصــوت
ّ
«امل ـل ــط ــف» عـ ّـبــر ع ـنــه ك ــل م ــن املـحــامــي
حسني محيدلي وفــادي حـ ّـداد .األخير
ّ
أقر بأن السكن حق« ،ولكن حق يجب
اال ُيكتسب على حساب املــالــك» ،الفتا
الــى وج ــوب اعـتـمــاد سياسة اسكانية
كجزء من الحل ،ومشيرا الــى امكانية
تملك املستأجرين فــي األط ــراف ،فيما
اك ـت ـفــى مـحـيــدلــي بـطـلــب ب ــت ال ـقــانــون
وحسم مسألة نفاذه ،قبل ان يعلن انه
«ضمنيا مع استرداد حقوق املالكني».
«ع ــدد كـبـيــر مــن الـلـبـنــانـيــن يفضلون
ال ـس ـكــن ف ــي ال ـعــاص ـمــة وضــواح ـي ـهــا»،
قـ ــال ال ــدكـ ـت ــور غ ـ ــازي وزن ـ ـ ــي ،الـخـبـيــر
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي الـ ـ ـ ـ ـ ــذي وض ـ ـ ـ ــع ب ـع ــض
املــاح ـظــات .لـفــت وزن ــي ال ــى أن ســوق
ٍّ
اإليجارات متدن وضعيف ،وأن «معظم
املـشــاريــع السكنية منذ الـ ــ 2007كانت
لـلـبـيــع ال ل ــإي ـج ــار» ،م ــؤك ــدا ان هـنــاك
تفاوتا كبيرا بني مداخيل األسر وسعر

ال ـس ـكــن ،تـمـلـكــا ك ــان ام ايـ ـج ــارا .ولـفــت
وزني الى ان تشجيع عوامل االستثمار
خ ــارج العاصمة مــن شــأنــه أن يساهم
ووضع بعض
في معالجة هذا الواقعّ ،
املـقـتــرحــات املتمثلة فــي تـكــفــل الــدولــة
بــالـبـنــى الـتـحـتـيــة وبــاع ـت ـمــاد سياسة
ضــريـبـيــة عـلــى الــربــح ال ـع ـقــاري وعلى
الشقق الفارغة.
اجتمع املحاضرون على مبدأ ضرورة
ت ـحـ ّـمــل ال ــدول ــة م ـســؤول ـيــات ـهــا ،اال ان
اق ـ ـتـ ــراح ّت ـق ــدي ــم الـ ــدولـ ــة ل ـل ـم ـشــاعــات،
ل ـ ــم يـ ـتـ ـب ــن ــه الـ ـجـ ـمـ ـي ــع« .ل ـ ـيـ ــش ب ـ ــدون
اللبنانيني يوهبوا مشاعاتهم لفئة من
املستأجرين ،ولشو الـصـنــدوق؟» ،هذا
ما قاله عضو مجلس نقابة املحامني
في بيروت ناضر غاسبار ،فيما طالب
ال ـن ـقــابــي ع ـلــي مـحـيــي ال ــدي ــن منفعال
بـ ـط ــرح اسـ ـتـ ـع ــادة األم ـ ـ ـ ــاك ال ـب ـحــريــة
العامة املستباحة واستثمار مردودها
دعما لقضية السكن.
لــم ُيفهم مــن تـســاؤل غــاسـبــار هــذا أي
«ميل» للمالكني ،ذلك انه اردفه بالقول
«إن صـيــاغــة قــانــون واض ــح ال تحتاج
ال ــى ه ــذه اإلربـ ــاكـ ــات» ،مـشـيــرا إل ــى ان
الـ ـق ــان ــون ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ال ـك ـث ـيــر «م ــن
األل ـ ـغـ ــام» .ت ـط ـ ّـرق ال ــى امل ـ ــادة ال ـ ــ 29من
القانون ،التي تنص على انه :في حال
وفاة املستأجر يستفيد زوج املستأجر
او مــن يحل محله قــانــونــا قبل تاريخ
 1992/7/23او انسباؤه الذين دخلوا
م ـع ــه ال ـ ــى امل ـ ــأج ـ ــور ع ـن ــد ب ـ ــدء تـنـفـيــذ
اإلج ــارة ،وكــانــوا ال يــزالــون مستمرين
في إشغاله من دون انقطاع».
وتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاءل« :ف ـ ـهـ ــل ي ـع ـط ــى األنـ ـسـ ـب ــاء
األف ـض ـل ـيــة ع ـلــى األوالد؟» ،لـيـقــاطـعــه
س ـك ــري ــة وي ـ ـقـ ــول لـ ــه «سـ ـنـ ـع ــدل امل ـ ــادة
وسنضمن حق االوالد في االستفادة
من مأجور اهلهم».
ك ــام غــاس ـبــار ي ـتــوافــق وم ــا قــالــه أحــد
قـضــاة اإلي ـج ــارات ،ال ــذي كــان حــاضــرا،
عـ ّـبــر الـقــاضــي عــن حـجــم اإلرب ــاك الــذي
ي ـت ـع ـ ّـرض ل ــه م ــن جـ ـ ــراء تـطـبـيـقــه ّه ــذا
القانون ،ولفت الى «الصياغة املعقدة
لـ ــه ،وإل ـ ــى وغـ ـي ــاب ال ـن ـق ــاط الــواض ـحــة
فـ ـي ــه» .واش ـ ـ ــار الـ ــى ان غــال ـب ـيــة املـ ــواد
لـحـظــت الـلـجـنــة الـقـضــائـيــة واملـجـلــس
الدستوري ابطل هذه اللجنة« ،فكيف
بنا نتعامل مــع قــانــون ابطلت معظم
مواده»؟
القاضي الذي اصر على ضرورة البت
والحسم في تحديد اي قانون يعتمده
القضاة في ظل انتهاء مفعول القانون
القديم ،رأى ان هناك مـ ّ
ـواد متناقضة،
الفتا الى ان النص القانوني لم يلحظ
مهلة إلنشاء الصندوق« ،وهو امر يعد
مستغربا».

القانون يعزز االنقسام المذهبي
عــرض رئيس مركز اش ــراق للدراسات
وامل ـع ـلــومــات الــدك ـتــور اح ـمــد بيضون
مـسـلـمــات« ،ي ـجــب ال ـت ـطــرق الـيـهــا قبل
البحث القانوني» .أوالها« ،أن الوضع
ال ـح ــال ــي ف ــي ل ـب ـن ــان ي ـش ـهــد ان ـق ـســامــا
مذهبيا وسياسيا خطيرا» ،وبالتالي
ال ـت ـس ــاؤل املـ ـط ــروح ه ـنــا« ،ه ــل قــانــون
اإليجارات يعالج مشكلة اجتماعية ،ام
هو عامل اضافي لتعزيز هذا الواقع؟».
ب ــرأي بـيـضــون ان ال ـقــانــون ي ـعــزز هــذا
الخطر.
ورأى بيضون ان مشكلة اإلي ـجــارات
ّ
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــق ـ ـ ــدة ،وال ي ـ ـم ـ ـكـ ــن االس ـ ـت ـ ـهـ ــانـ ــة
بـ ـمـ ـع ــالـ ـجـ ـتـ ـه ــا ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا الـ ـ ـ ــى غـ ـي ــاب
املناقشات الجدية التي كانت مترتبة
على النواب ،عندما أقروا هذا القانون
بمادة وحيدة .ولفت بيضون في هذا
الصدد الى التساؤل األكبر الذي يجب
ان يكون مطروحا« :هل القانون يؤدي
دوره ع ـلــى م ـس ـتــوى ح ـيــاكــة الـنـسـيــج
االجتماعي؟».
فـ ــي رأيـ ـ ـ ــه ،ف ـ ــإن الـ ـق ــان ــون ي ـن ــص عـلــى
معالجة مؤقتة لــ 9سنوات فقط ،وانه
ال يـطــرح معالجات موضوعية ألزمــة
اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــارات .أبـ ـ ــرز االق ـ ـتـ ــراحـ ــات ال ـتــي
قـ ّـدمـهــا بـيـضــون تمثلت فــي «اإلخ ــاء
املـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـدرج» ،ب ـح ـيــث يـ ـب ــدأ ال ـب ـح ــث عــن
إخ ــاء املـسـتــأجــريــن الــذيــن ال يقيمون
على نحو دائــم في شققهم ،فضال عن
ضرورة البحث عن اسباب اإلخالء.

