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مجتمع وإقتصاد
على الغالف

مشروع لتسوية مخالفات البناء منذ عام :1971
باتت مشاريع قوانين
الموازنة هي السبيل لتمرير
«الموبقات» .ففي مشروع
ّ
موازنة عام  2017توجد مادة
تجيز تسوية كل مخالفات
البناء المرتكبة خالل السنوات
الـ 45الماضية ،دفعة واحدة.
هذه المادة ّ
تعد أخطر ما
في المشروع ،وهي لم
ألي نقاش ّ
تخضع ّ
جدي،
على ّالرغم من اإلقرار بآثارها
تسعى هذه
«التدميرية»ّ .
المادة لشطب كل المخالفات
التي ارتكبها الناس وتجار
البناء منذ عام  ،1954بشحطة
قلم ،على غرار التسويات
السابقة ،التي حققت للبعض
أرباحًا فاحشة بالمليارات ،فيما
خسر الجميع فرص التطوير
الحضري ّ
الجيد والحقوق
بالبيئة المصانة والبنى
التحتية الفعالة والخدمات
العامة الكافية

إجراءات التخمين
ي ـن ـ ّـص مـ ـش ــروع ت ـس ــوي ــة م ـخ ــال ـف ــات ال ـب ـن ــاء عـلــى
تـعـيــن ل ـجــان تـخـمــن مـخـتـصــة ،م ــن قـبــل مجلس
ال ــوزراء بـنــاء على اقـتــراح وزراء األشـغــال واملالية
والداخلية والـعــدل .مهمة هــذه اللجان تخمني ثمن
ّ
وتعد قراراتها غير قابلة للمراجعة ،على
األرض،
أن يـجــري التخمني بــاألسـعــار الــرائـجــة مــع حسم
تراجعي يختلف بحسب شطور زمنية ،فيتراوح
الـحـســم بــن  %10فــي  2011و %85فــي ،1971
على أال يكون هناك ّأي حسم على املخالفات بعد
مطلع  .2012وتهدم املخالفات التي تحصل بعد
 ،2017/1/1علمًا بأنه ال تتم تسوية ّأي وضــع إال
بعد تسوية وضع الجورة الصحية وتسكير اآلبار
ذات الـغــور املفقود لتصريف املـيــاه املبتذلة ،فيما
ّ
توزع الغرامات الناتجة عن تطبيق هذه املادة على
البلديات بنسبة  %30وعلى الخزينة بنسبة .%70

محمد وهبة
ّ
بحجة البحث عن مــورد يـ ّ
ـدر إيــرادات
اسـتـثـنــائـيــة لـلـخــزيـنــة ،ج ــرى تضمني
م ـ ـشـ ــروع م ـ ــوازن ـ ــة  2017امل ـ ـ ـ ــادة ،64
ُ
الـتــي تـجـيــز تـســويــة مـخــالـفــات البناء
الحاصلة خالل الفترة من 1971/9/13
ولغاية  2016/12/31ضمنًا .مشروع
التسوية املقترح ،هو القانون السادس
لتسوية مخالفات البناء ،بعد قوانني
األعـ ــوام  1964و 1979و 1983و1990
ّ
و ،1994ويـ ـش ــك ــل ام ـ ـت ـ ــدادًا لـ ـه ــا ،فــي
س ـيــاق ن ـهــج تــدم ـيــري ألس ــس الــدولــة
ووظائفها ،واالنتظام العام ،واملساواة
ب ــن امل ــواط ـن ــن ،وح ـقــوق ـهــم بــالـعـيــش
في مدن وبيئات سليمة ،تتوفر فيها
ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة والـ ـخ ــدم ــات ال ـعـ ّ
ـامــة
الكافية للحاجات اآلن وفي املستقبل.

تسوية مخالفات بالجملة
ص ــدر أول ق ــوان ــن تـســويــة مـخــالـفــات
ّ
ال ـب ـن ــاء ف ــي ُآذار  ،1964وشـ ـط ــب ك ــل
امل ـخــال ـفــات املــرت ـك ـبــة اع ـت ـب ــارًا م ــن 20
كانون الثاني  ،1954وصــدر آخر هذه
القوانني في عام  1994وشطب بدوره
كل املخالفات املرتكبة اعتبارًا من 26
آذار  ...1964يــأتــي االقـ ـت ــراح الـحــالــي
ليستكمل املسار ،إذ يرمي إلى شطب
كل املخالفات املرتكبة منذ 1971/9/13
إلـ ــى  ،2016/12/31وي ـش ـم ــل جـمـيــع
األبنية وأجــزاء األبنية املنشأة خالفًا
ل ـقــوانــن وأن ـظ ـمــة ال ـب ـنــاء ،كـمــا يشمل
األبـنـيــة وأجـ ــزاء األبـنـيــة املـنـشــأة على
غير األم ــاك الـخــاصــة ألصـحــابـهــا! إذ
ّ
يشرع هذا االقتراح تسوية املخالفات
املــرت ـك ـبــة ع ـلــى األم ـ ــاك الـخـصــوصـيــة
ال ـعــائــدة ل ـلــدولــة وامل ـشــاعــات الـعــائــدة
لـ ـلـ ـق ــرى ،م ــن خ ـ ــال إجـ ـ ـ ــازة ب ـي ــع ه ــذه
األمــاك للمخالفني ،من دون ّ
أي شرط
أو ضـ ــابـ ــط ،سـ ـ ــوى م ــوافـ ـق ــة مـجـلــس
الــوزراء على عمليات البيع ،بناء على
اقـ ـت ــراح ال ــوزي ــر امل ـخ ـت ــص! ل ـيــس هــذا
فحسب ،بل يذهب االقتراح الــوارد في
م ـشــروع مــوازنــة ع ــام  2017إل ــى أبعد
من ذلك ،إذ يجيز أيضًا وأيضًا تسوية
مخالفات األبنية وأج ــزاء األبنية ،من
ّ
أي فـئــة ك ــان ــت ،امل ـن ـشــأة ضـمــن الـحــرم
وال ـبــراحــات الـعــائــدة للطرق واألم ــاك
العامة وضمن البراحات والتراجعات
الـعــائــدة للتخطيطات ،وم ــن ضمنها
التراجعات عن األمالك العمومية ،وال
يستثني سوى األمالك البحرية ،التي
ّ
يبشر االقـتــراح أن قانونًا خاصًا بها
سيصدر لتسوية املخالفات املرتكبة
عـلـيـهــا! ويـغـطــي االقـ ـت ــراح املـخــالـفــات
ّ
لعوامل االستثمار ،وكل تحوير حدث
قبل  2016/12/31في وجهة استعمال
املــرأب وامللجأ أو ّإلغائهما في جميع
األبنية ،فيما يصنف األبنية املخالفة
تلك التي نفذت كليًا أو جزئيًا بموجب
رخ ــص ب ـنــاء مـعـطــاة خــافــا للقوانني
واألنـظـمــة منذ  ...1994/3/24بمعنى
أوضـ ـ ـ ـ ــح ،ي ـس ـع ــى االقـ ـ ـت ـ ــراح ال ـح ــال ــي
الـتـســويــة ك ـ ّـل امل ـخــال ـفــات م ــن ّ
أي نــوع
كانت ومهما بلغت األضــرار الناجمة
عنها.

ً
تشجيع المخالفات بدال من ردعها

ال ي ـخ ـت ـل ــف االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح الـ ـح ــال ــي عــن
القوانني الصادرة منذ الخمسينيات،
ّ
إال في ّ
توسعه ليشمل كل املخالفات
مـ ـ ــن كـ ـ ــل األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع وال ـ ـ ـف ـ ـ ـئـ ـ ــات ،ب ـمــا
فـيـهــا الـتـعــديــات عـلــى أم ــاك الــدولــة
وامل ـش ــاع ــات واملـ ـج ــال الـ ـع ــام ،ك ـمــا ال
يختلف في تركيب معادلة احتساب
ّ
امل ـ ـبـ ــالـ ــغ املـ ـت ــرتـ ـب ــة عـ ـل ــى املـ ـخ ــال ــف.
ك ــل هـ ــذه الـ ـق ــوان ــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
االقتراح األخير ،كانت متشابهة في
خطورتها ،ولم ينتج عنها إال املزيد
من التشويه للمدن والقرى ،وتحويل
مخالفة قــوانــن وأنـظـمــة الـبـنــاء إلى
قاعدة وليس استثناء ،وتعطيل ّ
أي

هذه المخالفات كان يجرى تشجيعها ألهداف مختلفة تتراوح بين األهداف االنتخابية وأغراض السمسرة المالية (مروان طحطح)

فعالية للتنظيم املدني والتخطيطات
وال ـت ـص ــام ـي ــم ال ـت ــوج ـه ـي ــة وت ـحــديــد
عــوامــل االسـتـثـمــار ،وتــوسـيــع دائ ّــرة
االع ـت ــداءات عـلــى األراضـ ــي املصنفة
ّ
العامة ...وتحقيق املزيد من
واألمالك
األرب ـ ــاح وامل ـكــاســب للمعتدين على
الغير والحق العام والقانون.
ّأدت هذه القوانني إلى إحــال سلوك
يـ ـ ـح ـ ـ ّـرض عـ ـل ــى مـ ـخ ــالـ ـف ــة الـ ـق ــان ــون
ً
بوصفه سلوكًا قــابــا للتسوية في
ً
م ـقــابــل مـبـلــغ مــالــي زه ـي ــد ،بـ ــدال من
إنـ ــزال ال ـع ـقــاب بــاملـخــالـفــن وردع ـهــم
ّ
عـ ــن ت ـ ـكـ ــرار املـ ـخ ــالـ ـف ــة .ك ـ ــل م ّـخــال ـفــة
مرتكبة إلنشاء بناء غير مرخص أو
لتوسيع بناء قائم ،أفقيًا وعاموديًا،
أو س ــواه ــا م ــن امل ـخــال ـفــات املـمــاثـلــة،
بات يمكن معالجتها بتسديد مبلغ
م ــال ــي ل ـل ـخ ــزي ـن ــة م ـق ــاب ــل االع ـ ـتـ ــراف
بشرعية الـبـنــاء املنشأ أو التوسعة
املنفذة .املبلغ املدفوع يمحو كل أثر
للمخالفة رغم كل ما ينتج عنها من
أض ــرار ،وليس ذلــك فقط ،بــل ّ
يكرس
ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى امل ـخ ــال ـف ــة م ـ ـجـ ــددًا فــي
انتظار قانون جديد يمحوها!
جاء االقتراح الحالي ً
بناء على توافق
ب ــن رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة ووزيـ ـ ــري امل ــال
واألش ـ ـغـ ــال ،وج ـ ــرى ت ـســوي ـقــه بحجة
تأمني إيرادات استثنائية للدولة .وقد
درسـتــه لجنة وزاري ــة فرعية ونوقش
ف ــي إحـ ــدى ج ـل ـســات مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ا ُمل ـخ ـص ـص ــة ل ـ ـ ــدرس م ـ ــوازن ـ ــة ،2017
ّ
وأدرج فــي مـشــروع ُ املــوازنــة بعلم كل
ال ـ ــوزراء ،خــافــا ملــا أش ـيــع عــن ّ
«دس ــه»

قتراح
يرمي اال ّ
إلى شطب كل
المخالفات المرتكبة
منذ 13/9/1971
إلى 31/12/2016

ّ
بـطـلــب م ــن رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة .إل أنــه
ّ
ظ ــل اق ـت ــراح ــا خـ ــارج الـ ـت ــداول إل ــى أن
بدأ تجار البناء يسألون عن مصيره
سؤال املرتكبني عن قانون العفو.

األسباب الموجبة

ّ
هذا االقتراح يتسم بوقاحة «مميزة»،
ت ـظ ـه ــر ج ـل ـي ــا ف ـ ــي صـ ـي ــاغ ــة أس ـب ــاب ــه
املوجبة ،التي تشير إلى أن «مخالفات
ُ
الـبـنــاء ارت ـك ـبــت مــن قـبــل بـعــض تجار
ّ
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء واملـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــن فـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل ع ــدم
إمكانية أجـهــزة الــدولــة فــي مراقبتها
ومنع حصولها» .وأضــافــت األسباب
املوجبة أن هذه املخالفات تحول دون
اس ـت ـي ـفــاء اإلدارة الـضــريـبـيــة لــرســوم
وضــرائــب سـنـ ّ
ّ
مستمرة (تسجيل
ـويــة
ً
وإفراز وأمالك مبنية وسواها) ،فضال
عــن أن «الــرســوم والـغــرامــات املقترحة
ع ــن امل ـخــال ـفــة تــؤمــن لـلـخــزيـنــة م ــوارد

إض ــاف ـي ــة» ،لـتـخـلــص إل ــى إع ــان زوال
الدولة نهائيًا ،إذ «أن معظم مخالفات
البناء أصبحت أمرًا واقعًا ويستحيل
أو يتعذر إزالتها».
تحمل هــذه األس ـبــاب املــوجـبــة دالالت
واضحة على أن املخالفات كان يجرى
تشجيعها أله ــداف مختلفة تـتــراوح
ب ــن األه ـ ـ ــداف االن ـت ـخــاب ـيــة وأغ ـ ــراض
ال ـس ـم ـس ــرة امل ــالـ ـي ــة .ف ـم ــن ج ـه ــة تــزعــم
السلطة أنها عاجزة عن قمع املخالفات
وع ــن م ـنــع ح ـصــول ـهــا ،فـيـمــا يحصي
املتابعون عددًا من التعاميم الصادرة
عن وزراء الداخلية املتعاقبني تسمح
ب ــإن ـش ــاء أب ـن ـي ــة اس ـت ـن ــادًا إلـ ــى «ورقـ ــة
بلدية» من دون الحاجة إلى ترخيص
من التنظيم املدني! في املقابل ،توجد
قـصــص كـثـيــرة عــن نــافــذيــن يقبضون
ث ـم ــن صـ ـ ــدور هـ ــذه ال ـت ـع ــام ـي ــم ،س ــواء
ف ــي الـسـلـطــة املـحـلـيــة أو ف ــي األج ـهــزة
املولجة تطبيق القانون ،فيما يستفيد
ت ـجــار ال ـب ـنــاء م ــن الـتـعــامـيــم املـخــالـفــة
للقانون لتشييد املزيد من الشقق غير
املرخصة.
تـ ـ ـت ـ ــذرع األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب املـ ــوج ـ ـبـ ــة ب ـح ــال ــة
مـ ـح ــددة ،إال أن ـه ــا تـسـتـغـلـهــا لـتـبــريــر
تسويات لشتى أنواع املخالفات التي
أي حـقــوق مــن ّ
ال تستند إلــى ّ
أي نوع
كــانــت ،إذ يــرد فــي األسـبــاب «أن كثيرًا
مـ ــن امل ــواطـ ـن ــن اش ـ ـتـ ــروا بــالـتـقـسـيــط
وح ــدات سكنية أو غـيــر سكنية على
الخريطة ( )...وتـبـ ّـن لهم بعد إنجاز
ه ــذه ال ــوح ــدات أن مـنـشــئ ال ـع ـقــار قد
ارت ـك ــب مـخــالـفــات ب ـنــاء ف ــي ال ــوح ــدات

