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تقرير

ُ
المستأجرون القدامى

معركة الحق في السكن مفتوحة
ُ
ُم ّ
جددًا ،نزل ُ
المستأجرون القدامى
إلى الشارع احتجاجًا على إقرار مجلس
النواب قانون اإليجارات الجديد .هؤالء
الذين لم ييأسوا طوال عامين من
ُ
المطالبة بحقهم في السكن ،أعلنوا
استمرار تحركاتهم من أجل قانون
ُيجنبهم التشريد ويحفظ لهم حق
التعويض الذي ُح ِرموه

ل ـلـ ُـم ـس ـتــأجــريــن" .وب ـح ـســب الـحـمـلــة،
إن متوسط سعر الشقة فــي بيروت
يصل الــى نحو  570ألــف دوالر" ،أي
م ــا ُيـ ـع ــادل  1270مـ ــرة ض ـعــف الـحــد
ُاألدن ـ ــى ل ــأج ــور" ،و بــال ـتــالــي "ب ـهــذا
ّ
امل ّ
عدل فإن أكثر من  %50من األطفال
ال ــذي ــن يـعـيـشــون حــال ـيــا ف ــي ب ـيــروت
سيعجزون عــن تأمني سكن لهم في
املدينة".
ما تقوله الحملة في هذا الصدد ،أن

وض ــع ق ــان ــون ل ــإي ـج ــارات الـجــديــدة
ّ
كــان من املفترض أن يشكل ُمناسبة
إلرس ـ ــاء س ـيــاســة إس ـكــان ـيــة شــامـلــة،
"بحيث تتحمل الــدولــة مسؤوليتها
ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ب ـعــد ت ـحــريــر املــالــك
الـقــديــم" مــن عــبء إسـكــان "املستأجر
ال ـق ــدي ــم" ،ع ـلــى ح ـ ّـد تـعـبـيــر الـحـمـلــة،
ال ـت ــي اع ـت ـب ــرت أن عـ ــدم إقـ ـ ــرار خطة
سكنية فــي هــذا املـجــال لــم ُي ـ ِّ
ـؤد فقط
إلــى تجريد الكثير مــن املستأجرين

القدامى من ضمانة حقهم بالسكن،
"ول ـك ــن أي ـضــا إل ــى اس ـت ـب ـعــاد حـقــوق
ســائــر املــواطـنــن مــن دائ ــرة ال ـقــرارات
العامة" .وأضافت" :وقد بدا بنتيجة
ذلك أن السياسة اإلسكانية الوحيدة
املتاحة هي سياسة تمليك من خالل
ً
قروض ميسرة ،والتي هي أصال غير
ُمتاحة لنحو  %80من سكان لبنان".
ّ
مــن جهة أخ ــرى ،ذك ــرت حملة "الحق
فـ ــي الـ ـسـ ـك ــن" عـ ـل ــى ص ـف ـ ُح ـت ـهــا عـلــى
"ف ــاي ـس ـب ــوك" ،بـمـطــالــب املـسـتــأجــريــن
الـ ـت ــي رفـ ـع ــوه ــا إل ـ ــى ك ــاف ــة ال ـج ـهــات
امل ـع ـن ـيــة ،م ـح ــاول ــة ب ــذل ــك دفـ ــع الـ ــرأي
ُ
القضية املتعلقة
الـعــام إلــى مساندة ُ
بـ ـح ــق الـ ـسـ ـك ــن عـ ـب ــر املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فــي
االعـ ـتـ ـص ــام ــات الـ ـت ــي "ت ـغ ـي ــب عـنـهــا
وسائل اإلعالم".
ليست املرة األولــى ،التي يعتب
وهي ُ
ف ـي ـه ــا امل ـ ـس ـ ـتـ ــأجـ ــرون عـ ـل ــى "ت ــواط ــؤ
اإلعالم مع مصالح الشركات العقارية

أكثر من  %50من األطفال الذين يعيشون حاليًا في بيروت سيعجزون عن تأمين سكن لهم في المدينة (مروان طحطح)

هديل فرفور
ُ
ّ ُ
ن ــظ ــم املـ ـسـ ـت ــأج ــرون ال ــق ــدام ــى ،أم ــس،
وقـفــة احـتـجــاجـيــة فــي ش ــارع الـحـمــرا،
ض ـ ّـد إقـ ــرار مـجـلــس ال ـن ــواب اللبناني
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ق ــان ــون اإلي ـج ــارات
"التهجيري" ،وفــق ما يصفونه ،وذلك
ّ
بعدما فشلت آمالهم التي كانت ُمعلقة
عـلــى "وع ـ ــود" رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
ن ـب ـيــه ب ـ ـ ـ ّـري ،بـ ــإقـ ــرار ح ــق ال ـت ـعــويــض
لـهــم وبــال ـتــريــث ف ــي إصـ ــدار ال ـقــانــون.
لــذلــك ،كــان الـتـ ّـوجــه أمــس نحو رئيس
ميشال عون الذي
الجمهورية العماد ُ
بات ُمطالبًا من قبل املستأجرين بعدم
التوقيع على القانون.
ه ــذا الـقــانــون ال ــذي أت ــى كـنـتــاج عمل
تـشــريـعــي "م ـب ـت ــور" وب ـم ـعــزل ع ــن أي
رؤي ــة مــديـنـيــة وسـكـنـيــة شــامـلــة "فــي
ظل سياسات سكنية قائمة ال تأخذ
فــي االعتبار الحق فــي الــوصــول إلى
ال ـس ـكــن ب ــأس ـع ــار م ـق ـب ــول ــة" ،وفـ ــق ما
تـقــول حملة "ب ـيــروت مــديـنـتــي" التي
أصـ ـ ـ ــدرت ب ـي ــان ــا ج ـ ــاء ب ـ ُم ـث ــاب ــة "ض ــم
ا ُل ـص ــوت" إل ــى أصـ ــوات املـسـتــأجــريــن
ووض ــع
امل ـط ــال ـب ــن ب ــإل ـغ ــاء ال ـق ــان ــون ُ
قانون مؤقت بتمديد العقود املبرمة
ّ
يتضمن أفكارًا
قبل عام " ،1992على أن
تصحيحية ،إنصافًا للمالك القديم".
وأعربت الحملة عن رفضها التام ملا
سـ ّـمـتــه "اخ ـت ــال ال ـت ــوازن التشريعي
الـنــاتــج مــن تنفيذ قــانــون اإلي ـجــارات
بمعزل عــن تــأمــن ضـمــانــات وبــدائــل

ُ
المستأجرون ُيطالبون
رئيس الجمهورية بعدم
توقيع القانون

ّ
يصب القانون في مصلحتها"،
التي
على ّ
عدد من أعضاء لجنة
تعبير
حد
ُ
حقوق املستأجرين.
الدفاع عن
ُ
وكانت مطالب املستأجرين تتمحور
حــول ضــرورة خفض بــدل املثل الذي
تــم ربطه بالقيمة البيعية للمأجور
( ،)%4ب ـح ـيــث ُي ـص ـب ــح  %1.5ك ـحـ ّـد
أقـصــى وذل ــك نتيجة ارت ـفــاع أسـعــار
ال ـع ـق ــارات بـنـحــو خ ـيــالــي! وبـخـفــض
ُ
ب ـ ـ ـ ــدل املـ ـ ـ ـث ـ ـ ــل ،تـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــح ُ"م ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة
ـدوق ب ـغ ــال ـب ـي ـت ـه ــا م ـن ـت ـف ـيــة"،
ال ـ ـص ـ ـنـ ـ ُ
بحسب املستأجرين الذين ُيشيرون
إل ــى ض ــرورة اإلب ـقــاء عـلــى دع ــم ذوي
الدخل املحدود والفقراء مع حصرها
ُ
ستأجر األســاســي فقط .مــن أبــرز
بامل
ُ
ُ
مـطــالــب املـسـتــأجــريــن أيـضــا م ـســاواة
األب ـن ـي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت مـنــذ
عــام ُ 1967معتبرة "فخمة" باألماكن
ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ،إذ إن مـ ــن بـ ــن ُ م ـف ــارق ــات
القانون الكثيرة حرمان املستأجرين
ُ
فــي األبنية التي تـعـ ّـد فخمة فــي عام
 1967االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن الـ ـصـ ـن ــدوق،
ُ ّ
طبق عليهم القانون!
وبالتالي ي ُ
ُ
واألهـ ـ ــم ،أن امل ـس ـتــأجــريــن يـطــالـبــون
بـ ـح ــق تـ ـع ــوي ــض اإلخ ـ ـ ـ ــاء "ع ـ ـلـ ــى أن
ال ي ـق ــل ع ــن  %40م ــن ث ـم ــن امل ــأج ــور
ل ـل ـض ــرورة ال ـعــائ ـل ـيــة و %50لـلـهــدم،
عـلــى أن ال يـتـنــاقــض الـتـعــويــض مع
فترة التمديد" .ويبقى املطلب األهم،
وهو رفض تحرير عقود اإليجار قبل
إيجاد البديل السكني.
بــدورهــا ،اعـتـبــرت "ب ـيــروت مدينتي"
أن ال ـت ـع ــدي ــل ال ـ ـعـ ــادل ع ـل ــى ال ـق ــان ــون
ي ـق ـت ـض ــي "تـ ـح ــدي ــد ن ـس ـب ــة امل ــال ـك ــن
ال ـق ــدام ــى م ـق ــارن ــة بــاملــال ـكــن ال ـج ــدد،
وص ـيــاغــة مـعــايـيــر واض ـح ــة يعتمد
عليها القانون الجديد في ما يتعلق
بالحق في السكن ،الحق في املدينة،
وض ـمــانــة «ال ـب ــدل الـ ـع ــادل» لـلـمــالــك"،
شيرة إلى أن البدل العادل يقتضي
ُم
ُ
خـ ـل ــق أطـ ـ ـ ــر ت ـس ـع ــى إلـ ـ ــى امل ـح ــاف ـظ ــة
ع ـل ــى ن ـس ـي ــج األحـ ـ ـي ـ ــاء االج ـت ـم ــاع ــي
والتاريخي.

تقرير

ّ
لبنان يفتح بلوكات الغاز أمام الشركات النفطية
فيفيان عقيقي

(مروان طحطح)

م ــن امل ـف ـت ــرض أن ت ـن ـط ـلــق ع ـم ـلـ ّـيــات
اس ـت ـك ـش ــاف حـ ـق ــول ال ـ ـغـ ــاز وال ـن ـف ــط
فــي املـنـطـقــة االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة الخالصة
ّ
اللبنانية فــي غـضــون تسعة أشهر،
ّ
وفق خريطة الطريق التي تضمنها
ّ
البحرية الستكمال
قــرار فتح الــرقــع
دورة ال ـت ــراخ ـي ــص األولـ ـ ــى ال ـص ــادر
عــن وزيــر الطاقة واملـيــاه سـيــزار أبي
خليل.
فبناء على دراسة ّ
ً
أعدتها هيئة إدارة
ّ
قطاع البترول ،وقــع أبــي خليل قرار
فـتــح الــرقــع الـبـحـ ّ
ـريــة اآلت ـي ــة :البلوك
ً
ّ
 1ش ـم ــاال ع ـلــى الـ ـح ــدود الـقـبــرصــيــة
ّ
وال ـس ــوري ــة ،وال ـب ـلــوك  4ف ــي الــوســط
اللبناني ،والبلوكات  8و 9و 10على
ال ـح ــدود الـجـنــوبـ ّـيــة ،لـلـمــزايــدة على
ّ
ّ
كحد أقصى بما
أن تلزم أربــع منها
يـتـمــاشــى مــع اسـتــراتـيـجـ ّـيــة التلزيم
ال ـتــدري ـجــي ال ـتــي أقـ ّـرت ـهــا الـحـكــومــة،
ع ـ ـلـ ــى أن يـ ـتـ ـب ــع ذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ـتـ ــح دورة
ت ــأه ـي ــل م ـس ـبــق ل ـل ـش ــرك ــات ال ــراغ ـب ــة
فــي الـعـمــل فــي املنطقة االقـتـصـ ّ
ـاديــة
الـخــالـصــة الـلـبـنــانـ ّـيــة ،ت ـقـ ّـدم خاللها
ط ـل ـبــات االش ـ ـتـ ــراك ف ــي املـ ــزايـ ــدة من
ّ
كونسورسيوم مؤلف من  3شركات

ّ
وقع أبي خليل
قرار فتح خمس رقع
ّ
بحرية في دورة
التراخيص األولى

ّ
ّ
(واح ــدة بصفة صاحب حــق ّمشغل،
واث ـن ـّت ــان ب ـص ـفــة ص ــاح ــب حـ ــق غير
م ـش ــغ ــل) ،ع ـلــى أن ت ـك ــون مـسـتــوفـيــة
ّ
ّ
واملالية
القانونية
معايير التأهيل
ّ
ّ
والتقنية وشــروط متعلقة بالجودة
ّ
وال ـص ــح ــة وال ـس ــام ــة وال ـب ـي ـئــة ،كما
ه ــو م ـن ـصــوص عـلـيـهــا ف ــي املــرســوم
ّ
 2013/9882املتعلق بشروط تأهيل
الشركات.
خريطة الطريق :املهل واملواعيد
بـ ــن الـ ـث ــان ــي مـ ــن شـ ـب ــاط و 31آذار
املـ ـقـ ـبـ ـل ــن ،س ـت ـف ـت ــح دورة ت ــأه ـي ــل
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة الـ ــراغ ـ ـبـ ــة فــي
امل ـشــاركــة ف ــي دورة ال ـتــراخ ـيــص مع

االح ـت ـف ــاظ ب ـن ـتــائــج دورة الـتــأهـيــل
املسبق الـتــي أجــريــت فــي أي ــار 2013
ّ
ل ـل ـش ــرك ــات امل ــؤهـ ـل ــة الـ ـت ــي م ــا زال ــت
ّ
مستوفية ال ـشــروط ،على أن تتخلل
ّ
العاملية
ذل ــك دع ــوة لـشــركــات الـنـفــط
ّ
للمشاركة في ورشــة عمل تشاورية
فــي  ،2017/2/23وال ـتــواصــل معها
ل ـت ـش ـج ـي ـع ـه ــا ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فــي
دورة التراخيص ،إضــافــة إلــى إقــرار
الـقــانــون الـضــريـبــي ال ـخـ ّ
ـاص بقطاع
النفظ والغاز.
فــي  13نـيـســان املـقـبــل ،سـيـعـلــن عن
ّ
أسـمــاء الشركات املؤهلة الجديدة،
ّ
عـلــى أن تـتـســلــم هـيـئــة إدارة قـطــاع
الـ ـبـ ـت ــرول عـ ـ ــروض الـ ـش ــرك ــات عـلــى
ال ـ ــرق ـ ــع امل ـ ـعـ ــروضـ ــة لـ ـلـ ـم ــزاي ــدة فــي
 15أي ـل ــول امل ـق ـب ــل ،وأن ت ـن ـشــر هــذه
العروض في  22أيلول إلطالع الرأي
ال ـع ــام ع ـل ـي ـهــا .وتـ ـق ـ ّـدم ه ـي ـئــة إدارة
ق ـط ــاع ال ـن ـفــط ت ـقــريــرهــا الـتـقــويـمــي
ل ـل ـع ــروض ق ـب ــل  16ت ـشــريــن األول،
فـ ـتـ ـح ــال إلـ ـ ــى وزي ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة الـ ــذي
يرفعها بــدوره إلى مجلس الــوزراء
لـتـحــديــد الـشــركــات الـفــائــزة والــرقــع
ّ
ال ـ ـتـ ــي س ـ ـل ـ ـتـ ــزم وتـ ــوق ـ ـيـ ــع الـ ـعـ ـق ــود
والـ ـش ــروع ب ـع ـم ـلـ ّـيــات االس ـت ـك ـشــاف
قبل  15تشرين الثاني.

ّ
الشفافية للصناعات
مبادرة ّ
االستخراجية
إل ــى ذل ــك ،أع ـلــن مـجـلــس ال ـ ــوزراء في
ج ـل ـس ـتــه األخ ـ ـيـ ــرة ،ان ـض ـم ــام لـبـنــان
إل ــى م ـب ــادرة الـشـفــافـ ّـيــة لـلـصـنــاعــات
االسـ ـتـ ـخ ــراج ـ ّـي ــة  ،EITIالـ ـت ــي ت ـضـ ّـم
 51بـلـدًا نفطيًا حــول الـعــالــم ،ليكون
ب ــذل ــك ال ـ ــدول ـ ــة األولـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي ت ـبــدي
ّ
ّ
عمليات
نيتها باالنضمام قبل بــدء
االس ـت ـك ـشــاف واإلنـ ـت ــاج ف ـي ـهــا ،وهــو
م ــا اع ـت ـب ــره أبـ ــي خ ـل ـيــل «مـتـمــاشـيــا
مــع ش ـعــار الـعـهــد الـحــالــي بــاإلنـجــاز
وال ـش ـف ــاف ـ ّـي ــة» ،ك ــون ـه ــا ت ــوج ــب عـلــى
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ـ ّـي ــة اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــان عــن
مــداخـيـلـهــا ،وتــوجــب عـلــى الـشــركــات
الـنـفـطـ ّـيــة الـعــامـلـيــة فـيــه اإلعـ ــان عن
مـصــاريـفـهــا بـمــا يـســاهــم فــي تعزيز
ّ
الشفافيةّ .
وم ــن امل ـتــوقــع أن تـتـبــع ذل ــك سلسلة
مـ ــن الـ ـخـ ـط ــوات الـ ـت ــي س ـت ـس ـهــم فــي
تعزيز ثقة املجتمع املدني والشركات
الـنـفـطـ ّـيــة بـقـطــاع ال ـب ـتــرول اللبناني
عبر خلق مساحة حوار بني املجتمع
ّ
النفطية والحكومة
املدني والشركات
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة ،م ــن خ ــال إقـ ـ ــرار قــانــون
ّ
الشفافية في القطاع.
تعزيز

