6

الخميس  31كانون األول  2015العدد 2778

مجتمع وإقتصاد
 2015امرأة عجوز تقف في وسط الشارع في منطقة فرن الشباك ،تصرخ بحنجرة ُم َ
تعبة ،كمالمحها« :قولو لحيتان
ٍ
ً
ّ
المال ،من بيتي ما رح انشال» ،معلنة «تمردها» على قانون االيجارات الجديد «األسود» ،على حد تعبيرها .بمشهد
احتجاج هذه المستأجرة القديمةُ ،يختم عام  ،2015منبئًا باستمرار إشكالية هذا القانون الذي ّ
يعبر عن إحدى
ِ
ُ
أهم القضايا االجتماعية التي أثيرت هذا العام :الحق في السكن

عام على قانون االيجارات« :الفوضى» باقية
هديل فرفور
ُ
ل ــم تـكــن «امل ـنــاك ـفــات» امل ـس ـت ـمــرة بني
املستأجرين القدامى ومالكي االبنية
امل ـ ــؤج ـ ــرة الـ ـق ــديـ ـم ــة« ،وت ـب ــادل ـه ـم ــا»
ال ـت ـظ ــاه ــرات وال ـب ـي ــان ــات خـ ــال عــام
 ،2015املظهر الوحيد إلشكالية قانون
االيجارات الجديد .فالـ»فوضى» التي
رافقت القانون منذ صدوره في أيار
عــام  ،2014نتيجة «تـنـ ّـصــل» الــدولــة
مـ ــن م ـس ــؤول ـي ــات ـه ــا فـ ــي ه ـ ــذا امل ـل ــف،
خلقت إشكاليات عــديــدة ذات أبعاد
ّ
خ ـط ـي ــرة ،ل ـع ــل أب ــرزه ــا وأف ـض ـح ـهــا:
الـقــرارات القضائية املتناقضة حول
نفاذ القانون واخـتــاف املحاكم في
كيفية تطبيقه.
ه ــذه ال ـفــوضــى ل ــم ت ـكــن س ــوى نـتــاج
طبيعي لسلوك العبثية ُالذي انتهج
في مسار القانون .بداية ،أقر القانون
فــي األول مــن نـيـســان ع ــام  2014في
مجلس النواب بمادة وحيدة .حينها،
ّ
يتكبد النواب عناء مناقشة بقية
لم
امل ــواد التي تتجاوز ال ــ 50م ــادة ،ولم
ي ـت ـنـ ّـب ـهــوا إلـ ــى ضـ ـ ــرورة ال ـب ـحــث في
أزمة السكن ووجوب إقرار ضمانات

ّ
محطات
¶ في  ،2015/2/17أصــدرت النيابة العامة
التمييزية ق ــرارا تطلب فيه مــن قــوى األمــن
الداخلي تأمني املؤازرة للخبراء املكلفني من
قبل مالكي العقارات واألبنية املؤجرة ،دخول
املساكن من دون رضى ساكنيهاhttp:// ( ،
،)227063/www.al-akhbar.com/node
أثار هذا القرار حينها استياء املستأجرين،
الذين رأوا ان النائب العام التمييزي القاضي
سمير حمود يـشـ ّـرع التعدي على مساكن
املستأجرين.
ّ
¶ ب ـعــد اقـ ــل م ــن ش ـهــر وف ــي ،2015/3/11
طــرد النائب زيــاد أســود خبير التخمني من
دخول منزله املستأجر في عني الرمانة« ،ألن
غير نافذ وال يمكن االحـتـكــام الى
الـقــانــون ّ
قانون معطل» ،داعيا املستأجرين الى اتباع
الخطوة نفسها
()228250/http://www.al-akhbar.com/node

تحفظ حقوق املالكني واملستأجرين
عـلــى حــد سـ ــواء ،إذ انـتـقــت «النخبة
ّ
السياسية» اقتراح القانون ،من سلة
ً
اق ـتــراحــات تتضمن ح ـلــوال مختلفة
ملسألة االي ـجــارات القديمة فــي إطــار
سياسة إسكان شاملة.
«س ـ ـلـ ــخ» الـ ـ ـن ـ ــواب اقـ ـ ـت ـ ــراح ال ـق ــان ــون
وأقـ ـ ّـروه مــن دون أن ُيــرفــق بسياسة
إسكانية واضحة .فكان القانون الذي
ُيـسـقــط ح ــق الـتـعــويــض للمستأجر
وي ـض ـع ــه أمـ ـ ــام خـ ـي ــار «ال ـت ـه ـج ـي ــر»،
على حـ ّـد ُ تعبير املستأجرين الذين
يـشـكــون غ ــن دول ـت ـهــم وي ـ ــرون أنـهــم
عــاجــزون عــن دف ــع ال ـبــدالت املرتفعة
الحالية لاليجار في ظل املضاربات
العقارية واالرتفاع الجنوني السعار
الـ ـعـ ـق ــارات ،ت ـقــاب ـلــه أج ـ ــور ال تــراعــي
«الحد األدنــى» من مستوى املعيشة
املرتفع في البالد.
ُ
فــي امل ـقــابــل ،وج ــد املــال ـكــون أنفسهم،
أم ـ ــام «ف ــرص ــة» ت ـت ـيــح ل ـهــم اسـ ـت ــرداد
«حقوقهم امل ـهــدورة على مــر سنوات
مـ ــن ال ـ ـبـ ــدالت ال ــزهـ ـي ــدة الـ ـت ــي ك ــان ــوا
ّ
تجمع
يتقاضونها» ،بحسب رئيس
املالكني باتريك رزق الله ،الذي يرفض
مبدأ التهويل ،ويشير إلى أن صيغة
ال ـقــانــون تـتـيــح لـلـمـسـتــأجــر الـتـمــديــد
ملــدة  9سـنــوات (امل ــادة  )15وذلــك عبر
زيادات تدريجية على بدالت االيجار.
ك ــام رزق ال ـلــه يـتـنــاقــض وم ــا يقوله
امل ـ ـس ـ ـتـ ــأجـ ــريـ ــن عـ ـ ــن أن «الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــادات
الـ ـت ــدريـ ـجـ ـي ــة سـ ـتـ ـك ــون ُم ـك ـل ـف ــة عـلــى
امل ـس ـت ــأج ــر وس ـت ـج ـب ــره ع ـل ــى إخـ ــاء
م ـ ـ ــأج ـ ـ ــوره ع ـ ـنـ ــد الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات االولـ ـ ـ ــى
لـتـطـبـيــق الـ ـق ــان ــون» ،ب ـح ـســب عـضــو
ال ـه ـي ـئــة ال ـتــأسـيـس ـيــة لـلـجـنــة ال ــدف ــاع
عن حقوق املستأجرين انـطــوان كرم.
يـسـتـنــد ك ــرم ف ــي حــدي ـثــه إل ــى كيفية
احتساب الـبــدالت التي ينص عليها
الـ ـق ــان ــون .ومل ـ ــن ال يـ ـع ــرف آلـ ـي ــة دف ــع
الـ ـب ــدالت إذا ج ــرى تـطـبـيــق ال ـقــانــون
بصيغته الحالية ،فــإن امل ــادة  15من
الـقــانــون ح ـ ّـددت اآلل ـيــة وف ــق التالية:
عند السنوات األرب ــع األول ــى لتمديد
عـقــد االي ـج ــار ،يــدفــع املـسـتــأجــر %15
م ــن قـيـمــة ف ـ ــارق ال ــزي ــادة ب ــن ب ــدالت
االيـ ـ ـج ـ ــار الـ ـق ــدي ــم وب ـ ـ ـ ــدالت االيـ ـج ــار
الجديد ،و %20من قيمة هــذا الفارق
ع ــن الـسـنـتــن ال ـخــام ـســة وال ـســادســة
مـ ــن الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـتـ ـم ــدي ــدة حـ ـت ــى يـبـلــغ
ب ــدل االيـ ـج ــار ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ـم ــددة

السابعة والثامنة والتاسعة مبلغا
مساويًا لقيمة بــدل املثل الــذي حـ ّـدده
ال ـق ــان ــون بـ ـ ــ %5م ــن ال ـق ـي ـمــة الـبـيـعـيــة
للمأجور سنويًا .وفــي نهاية السنة
ال ـ ـت ـ ـمـ ــديـ ــديـ ــة ال ـ ـتـ ــاس ـ ـعـ ــة س ـي ـص ـبــح
االيجار حرًا ،ويستطيع املالك إجبار
املستأجر على إخ ــاء مـنــزلــه .مليون
دوالر ه ــو ال ـس ـعــر ال ــوس ـط ــي للشقة
ف ــي بـ ـي ــروت ،ب ـح ـســب دراس ـ ــة شــركــة
االسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات الـ ـعـ ـق ــاري ــة «رام ـ ـكـ ــو»
(راج ـ ــع ع ــدد االخـ ـب ــار /الـخـمـيــس ١٣
شباط http://www.al-akhbar./٢٠١٤
 ،)200555/com/nodeوفي احتساب
ب ـس ـي ــط ،ووف ـ ـ ــق قـ ــانـ ــون االيـ ـ ـج ـ ــارات
َّ
سيحدد بدل املثل بـ  50الف
الجديد،
دوالر سنويا ( %5من القيمة البيعية
للمأجور) ،وبالتالي فإن ايجار الشقة
س ـي ـك ــون ب ـم ـع ــدل ال ـ ـ ـ ـ ــ $4000ش ـهــريــا،
وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن زيـ ـ ــادة الـ ـب ــدالت وإن
كانت «تدريجية» في السنوات االربع
االولى (عبر احتساب الـ %15من قيمة
الفارق) من شأنها أن ّ
ترتب أعباء على
املستأجر القديم ال يستطيع تحملها.
ال إح ـص ــاءات واض ـحــة ح ــول الــوضــع
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ل ـج ـم ـيــع امل ـس ـت ــأج ــري ــن
واملالكني على حد سواء ،إال أن غالبية
امل ـس ـتــأجــريــن ال ـق ــدام ــى ه ــم م ــن كـبــار
ً
الـســن الــذيــن ال يملكون خـيــارًا بديال
عن مسكنهم« .هناك مستأجرون كبار
ف ــي ال ـســن وم ــا م ــن مــال ـكــن ك ـبــار في
الـســن؟» يقول رزق الله لــإشــارة إلى
حــق املالكني فــي استعمال ملكيتهم.
في الواقع ،ال ُيالم بعض املالكني على
شـعــورهــم بــ»الـغــن» ،أيـضــا ،ففي ظل
االرتفاع الهائل ألسعار الشقق الذي
ُيـنـتـجــه الـنـظــام الـلـبـنــانــي بسياسته
ومذهبيته ،يجد بعض املالكني انهم
«مظلومون» ،نظرًا لعدم قدرتهم على
«استثمار» فرصة أتيحت لهم في ظل
النمط الريعي السائد الــذي ينتهجه
النظام« .كنت أقبض  175ليرة ،وادفع
 200لـيــرة إي ـج ــار ،كــل  5سـنــن املــالــك
ّ
كان يطلع حق الشقة» ،تقول السيدة
دوزريـ ــه املـسـتــأجــرة فــي ف ــرن الشباك
م ـنــذ ع ــام  .1960وت ـض ـيــف م ـمــازحــة:
«العمر ما عــاد يحرز ،ينطرو علي 5
ّ
سنني وبـفــل (فــي اش ــارة الــى تقدمها
فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــن)» .يـ ــواجـ ــه امل ـس ـت ــأج ــرون
اتـ ـه ــام ــات امل ــال ـك ــن ل ـه ــم بـ ــ»احـ ـت ــال»
أمالكهم واستخدامها مقابل أسعار
ّ
بحجة السيدة دوزريه نفسها.
بخسة،

يشتكي بعض المالكين من المظلومية نظرًا لضعف قدرتهم على «االستثمار» في النمط الريعي

«نحن لسنا شحادين» ،يقول العميد
املتقاعد شوقي حمدان ،املستأجر في
الـحـمــرا ،ويـلـفــت إل ــى أن ــه «دف ــع خـلـ ّـوا
للمالك عندما استأجر في الحمرا»،
وبالتالي «حــق املــالــك ليس مـهــدورًا،
هناك مالكون اشتروا بنايات بأسعار
ب ـخ ـســة إدراك ـ ـ ــا م ـن ـهــم بــأن ـهــا تـحــوي
م ـس ـتــأجــريــن ق ــدام ــى ،وب ــال ـت ــال ــي هم
يــراهـنــون على إص ــدار قــوانــن تخدم
ال ـشــركــات ال ـع ـق ــاري ــة» ،ي ـقــول حـمــدان
ُمضيفا :القضية مسألة كــرامــة ،ماذا
يـعـنــي أن ُي ـط ــرد امل ـس ـتــأجــرون بـهــذه
ال ـطــري ـقــة؟ أو يـ ـه ـ ّـددون عـبــر إنـ ــذارات
إخالء؟».
ّ
«ي ـع ــز» عـلــى املـسـتــأجــريــن أن ُيتهموا
ّ
بـ ــ»املـ ـحـ ـت ــل ــن» .ف ــي رأيـ ـه ــم «هـ ــم ن ــاس
بيروت االصليني»« .وين كان املالك ملا
ضليت بــالـحــرب داف ــع عــن بيتي؟ كان

«مشكلتنا مع الدولة»
ّ
هذا ما يتفق عليه
المستأجرون والمالكون

بفرنسا» ،تقول السيدة املستأجرة في
االشرفية بلكنة حادة.
«ب ـ ـيـ ــروت م ــدي ـن ــة ط ـ ـ ــاردة ل ـس ـكــان ـهــا»،
هــذا ما يقوله املعماري رهيف ّفياض
عندما ُيشير الــى النمط الريعي الذي
شـهــده لـبـنــان وال ــذي ّأدى إل ــى «ط ــرد»
س ـكــان ـهــا األص ـل ـي ــن م ــن ذوي الــدخــل
ّ
وحولها إلــى ّ
مقر
املتوسط ومــا دون،
لألثرياء الفاحشني الذين يستفيدون
م ــن ال ــري ــع ل ــزي ــادة ث ــروات ـه ــم ،وه ــو ما
يـ ـت ــواف ــق وال ـ ـخـ ــاصـ ــة الـ ـت ــي ذك ــرت ـه ــا
دراس ــة «رام ـكــو» «:عـلــى راغـبــي السكن
فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت أن يـ ـ ـ ـ ــزدادوا ثـ ـ ـ ـ ً
ـراء حـتــى
ّ
يتمكنوا من التملك في العاصمة».
«ص ـ ـح ـ ـيـ ــح أن ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون اإلي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارات
القديمة أصـبــح غير ع ــادل منذ تدني
قـيـمــة الـعـمـلــة الــوطـنـيــة مـنــذ منتصف
الثمانينيات ،وصحيح أنه ضمن حق
ُ
الـسـكــن ب ـشــروط غـيــر مـتـكــافـئــة ،فظلم
مالكون واستفاد منه مستأجرون من
ذوي املداخيل املرتفعة جـدًا ،ولكن في
فترة إعداد القانون ،كان يتعني أن يعاد
تحديد الشروط بشكل عــادل» .هذا ما
قاله املحامي نزار صاغية في االول من
نيسان من عام  ،2015بمناسبة إطالق
مبادرة وضع مشروع قانون الحق في
السكن تصويبا «للمسار التشريعي
ال ــذي أت ــى مـبـتــورًا عـنــد إق ــرار الـقــانــون
الجديد».
ال ـق ــان ــون وف ــق صــاغ ـيــة ،ه ــو «تـحــريــر

شركات

«البحر المتوسط» تقضم حقوق الموظفين إلنقاذ «كونــ
اشترى بنك ميد شركة كونتيننتال ّ
تراست للتأمين وإعادة التأمين وسلمها
إصدار بوالص تأمين لموظفي
مجموعة البحر المتوسط التي تتضمن
 7شركات كبيرة .إال أن خسارات هذه
الشركة دفعتها إلى مضاعفة أسعارها
ثالث مرات ،والتخفيف من الزبائن
المكلفين ،أي األهل المضمونون على
عاتق الموظفين

محمد وهبة
فـ ــوجـ ــئ م ــوظـ ـف ــو مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـب ـح ــر
املتوسط ،بـصــدور مــذكــرة عــن اإلدارة
ت ـف ــرض عـلـيـهــم واح ـ ـدًا م ــن خ ـيــاريــن:
زي ــادة فــي قيمة بــوالــص الـتــأمــن عن
األهل ،ثالثة أضعاف عما كانت عليه
ف ــي ال ـس ـن ــة امل ــاضـ ـي ــة ،أي م ــن 1.125
م ـل ـيــون ل ـيــرة إل ــى  3مــايــن ل ـي ــرة .أو
ّ
التخلي عن البوليصة بشكل نهائي.
هذا األمر دفع بعض موظفي الشركات
ال ـتــاب ـعــة م ـثــل ب ـنــك م ـيــد إلـ ــى تــوقـيــع
ّ
عــريـضــة ض ـ ّـد اإلدارة رفـضــا للتخلي
ع ــن ه ــذا املـكـتـســب ألن ه ــذا الـ ـق ــرار ال
هدف له سوى التخفيف عن الخسائر
الكبيرة التي ّ
تكبدتها شركة التامني
التي تصدر البوالص والتي يملكها

«ب ـ ـنـ ــك م ـ ـيـ ــد» ،وهـ ـ ــي «ك ــون ـت ـي ـن ـن ـت ــال
تراست».
بـ ــرزت ه ــذه ال ـشــركــة ق ـبــل ن ـحــو سـنــة،
ع ـن ــدم ــا اشـ ـت ــرى «بـ ـن ــك مـ ـي ــد» شــركــة
«كونتيننتال تراست للتأمني وإعادة
ال ـتــأمــن» .يــومـهــا بــدأ امل ـصــرف يعمل
على تجنيد وتزخيم نفوذه السياسي
لتشغيل الشركة ،أي باالعتماد على
مـجـمــوعــة زب ــائــن كـبـيــرة م ــن موظفي
مجموعة البحر املتوسط التي تضم
ن ـحــو  7ش ــرك ــات ك ـب ــرى بـيـنـهــا «بـنــك
ميد»« ،ميالنيوم» ،تلفزيون املستقبل،
جريدة املستقبل« ،كابل فيجني» ،تيار
املستقبل« ،أوجيه لبنان» ...كذلك كان
هـنــاك اعـتـمــاد على النقابات الكبرى
التي لتيار املستقبل نفوذ واسع فيها
مثل نقابة املهندسني ،وعلى الشركات

الـ ـت ــي ي ـم ـل ـك ـهــا مـ ـس ــؤول ــو الـ ـتـ ـي ــار أو
ّ
املقربون منه.
ه ــذه ال ـحـ ّـصــة ال ـســوق ـيــة ال ــواس ـع ــة لم
تـكــن م ـتــروكــة ف ــي ال ـســابــق ،ب ــل كــانــت
ّ
مـغــطــاة مــن خــال شــركــة «مـيــد غلف»
ّ
التي كان يملك فيها «بنك ميد» حصة
واس ـع ــة ق ـبــل أن يـبـيـعـهــا ف ــي نـيـســان
 2011مقابل  400مليون دوالر .إال أن
التخلي عن «ميد غلف» دفع بنك ميد
إل ــى الـبـحــث عــن شــركــة تــأمــن بديلة،
ووجــد أن لديه مصلحة في نقل هذه
ّ
الحصة السوقية إلى شركة «العربية
ّ
ل ـل ـتــأمــن» مل ـ ــدة س ـن ـتــن .وفـ ــي نـهــايــة
عــام  2014اشـتــرى «بـنــك مـيــد» شركة
«كونتيننتال تراست للتأمني وإعادة
التأمني» التي استحوذت تلقائيًا على
هــذه الـحـ ّـصــة السوقية ومــن ضمنها

نقابة املهندسني التي أصبح نقيبها
منسق تيار املستقبل في بيروت خالد
شهاب.
ولــم تكد تقفل السنة الـجــاريــة ،حتى
ت ـبـ ّـن أن شــركــة كونتيننتال تـكـ ّـبــدت
خسائر كبيرة .أبــرز الخسارات كانت
في العقد مع نقابة املهندسني ،إذ قالت
م ـصــادر مـطـلـعــة ،إن ال ـخ ـســارة بلغت
فــي أق ــل مــن  12شـهـرًا نـحــو  6ماليني
دوالر .ويشير املصدر إلى أن الشركة
ب ــدأت تبحث عــن طــرق للتخفيف من
خسارتها ،وال سيما أنها لــم تتمكن
م ــن مـنــافـســة بــاقــي ش ــرك ــات الـتــأمــن،
ف ـي ـمــا ال ـع ـق ــود ال ـت ــي ت ـح ـصــل عـلـيـهــا
مــن مجموعة البحر املتوسط ليست
مــربـحــة بـكــامـلـهــا ،وخ ـصــو ّصــا عـقــود
التأمني على األهل وهم املسنني الذين

