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كل الذنوب «مغفورة»

التي اشتروها ،مما حال دون تسجيل
ه ــذه ال ــوح ــدات ( )...أو االسـتـحـصــال
عـلــى ق ــرض سكني ( )...مـمــا أدى إلــى
ن ــزاع ــات قــانــونـيــة ( .»)...ه ــذه الـحــالــة
امل ـحـ ّـددة تحتاج إلــى معالجة خاصة
ب ـ ـهـ ــا ،تـ ـنـ ـط ــوي عـ ـل ــى ع ـ ـقـ ــاب مل ـن ـشــئ
الوحدات املخالفة وإنصاف ملشتريها،
ال إلى تسويات بالجملة.

القاعدة هي المخالفة
وتسويتها!
يشير املعماري عصام بكداش إلى أن
الخطر في هذه التسويات هو «تراكم
عــدم االنـتـظــام ،إذ اعـتــاد اللبنانيون
ع ـل ــى إن ـ ـشـ ــاء نـ ـظ ــام وم ـخ ــال ـف ـت ــه ثــم
تشريع املخالفة ،وأصبح ذلك نمطًا
فــي الثقافة العامة ،فيما هــو تدمير
للحاضر واملستقبل ،ألن التخطيط
املديني ال يتعلق بالوضع الحالي،
بــل هــو يـنـظــر إل ــى تــوالــي األج ـي ــال».
ويــرى بـكــداش أن تعميم التسويات
لــه مـخــاطــر واس ـعــة متصلة بـمــا هو
أبعد من مخالفات موضعية ،فعلى
ّ
سبيل املثال إن إنشاء الخط السريع
في كورنيش املزرعة كان ُيفترض أن
ينشأ على جوانبه طرقات جانبية،
ل ـك ــن إغـ ـف ــال امل ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة ح ـ ّـول
كورنيش املزرعة إلى بولفار ،وصار
للمباني حق مكتسب أن تتمدد إلى
املـ ـس ــاح ــات ال ـت ــي ك ــان ــت مـخـ ّـصـصــة
للطرقات الجانبية ...يوضح فكرته
بالقول« :لو ّ
تخيلنا فقط أن الطرقات
سـهـلــة بــن ب ـيــروت وال ـضــواحــي من

خ ـ ــال ال ـت ـخ ـط ـي ــط امل ــديـ ـن ــي ،ألم ـكــن
التخفيف من وطأة التركز السكاني
واالقتصادي في املدينة .لكن النمط
فرض نفسه ،ففي إحدى ّ
املرات صدر
مرسوم بتعديل التخطيط التنظيمي
للمنطقة ال ـتــي تــوجــد فـيـهــا مباني
مشروع  ،cap sur merوبعد يــوم من
الـحـصــول على الــرخـصــة ،بـنــاء على
هذا التعديل ،صدر مباشرة مرسوم
ـان يعيد التنظيم إلى ما كان عليه
ثـ ٍ
قبل منح الرخصة».
باتت «مخالفات البناء هي القاعدة
فــي العمل ،وقــد تكون املخالفة أكبر
مـ ــن األص ـ ـ ــل (امل ـ ــرخ ـ ــص) فـ ــي بـعــض
األحـيــان ،كما هــي الـحــال فــي منطقة
ً
عرمون جنوبي مدينة بيروت مثال،
حيث تم إنشاء أبنية من خمسة عشر
ّ
املصدق
طابقًا ،بينما يحدد النظام
في املنطقة العدد األقصى املسموح

ّ
يشرع هذا االقتراح
عمليات بيع األمالك
الخصوصية العائدة
للدولة والمشاعات
العائدة للقرى

ب ــه ب ـثــاثــة ط ــواب ــق» .ه ــذا م ــا أورده
الــوزيــر الـســابــق ،شــربــل ن ـحــاس ،في
ورقة ّ
أعدها في عام  ،2000يبني فيها
كـيــف يـتـحــول املـمـنــوع إل ــى مسموح
بعد دفــع غــرامــة ،من دون أن يتزامن
ذل ــك مــع التطبيق ال ـجــدي لـلـقــانــون،
إذ «رغــم وجــود قوانني التسوية فإن
ّ
املخالفات لــم تـتــوقــف ،علمًا بــأن كل
قانون لتسوية مخالفات بناء ّ
ينص
عـلــى إزالـ ــة املـخــالـفــات ال ـتــي تحصل
بعد العمل به ،ولم يأخذه الكثيرون
على محمل الجد ،ال بل ّ
تبي أنــه لم
يتقدم الكثيرون بالتصريح لتسوية
ُ
املخالفات ،ولم تفرض الغرامات على
املخالفات غير القابلة للتسوية».

القوانين ال ّ
تطبق

فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،فـ ـ ــإن ف ــاع ـل ـي ــة وحـ ـ ــدود
إمـ ـك ــان ــات ت ـط ـب ـيــق أن ـظ ـم ــة الـتـنـظـيــم
املدني تبقى متدنية إن لم تكن غائبة
كـلـيــا .فبحسب دراسـ ــة ن ـحــاسّ ،
تبي
أن ه ـنــاك ال ـعــديــد م ــن ال ـق ــوان ــن الـتــي
ي ـج ــب ت ـط ـب ـي ـق ـهــا ل ـق ـم ــع امل ـخ ــال ـف ــات،
امل ــادة  36مــن قــانــون التنظيم املــدنــي
ّ
تنص على أن «جميع األشغال املنفذة
خــافــا ألح ـكــام الـتـصــامـيــم واألنـظـمــة
ُ
النافذة يجب أن تهدم أو أن يجعلها
املخالف منطبقة على أحكام القانون
بـعــد إنـ ــذار ت ـحـ ّـدد فـيــه مـهـلــة التنفيذ
يوجهه إلــى املـخــالــف رئـيــس السلطة
التنفيذية فــي البلدية أو املحافظ أو
القائمقام حيث ال يوجد بلدية ،وإذا
لــم يــرضــخ املـخــالــف فــي نـهــايــة املهلة

تنفذ حكمًا على نفقته ومسؤوليته
األشغال الالزمة إلزالة املخالفةّ .
يحدد
املبلغ املتوجب من قبل السلطة التي
وجـ ـه ــت اإلنـ ـ ـ ـ ــذار ويـ ـح ـ ّـص ــل مـ ــن قـبــل
دوائر الضرائب في وزارة املالية وفقًا
للقواعد املتبعة في جباية الضرائب
والــرســوم .ويعاقب املخالف عــدا ذلك
بغرامة تتراوح من  5000إلى 50 000
ليرة لبنانية وبالحبس من يــوم إلى
 15يومًا أو بإحدى هاتني العقوبتني».
كذلك ّ
تنص املادة  22من قانون البناء
ّ
على أن «كل حفر أساسات أو بناء أو
ترميم أو تحويل يباشر بــه مــن دون
تــرخـيــص أو تـصــريــح حسبما يكون
العمل خاضعًا لرخصة أو لتصريح
أو يجري خالفًا للرخصة أو للوصل
بالتصريح يوقف حتمًا وينظم بحق
املــالــك واملـســؤول عــن التنفيذ محضر
ضبط باملخالفة وعلى صاحب الشأن
ّ
يتقدم بــدون إبـطــاء بطلب رخصة
أن
أو بــالـتـصــريــح حـســب االق ـت ـضــاء .إذا
ظ ـه ــر أن اإلنـ ـ ـش ـ ــاءات ال ت ـت ـنــافــى مــع
التخطيط وال مع الشروط القانونية،
تعطى الرخصة أو الوصل بالتصريح
مع فرض غرامة تعادل ثالثة أضعاف
قـيـمــة جـمـيــع ال ــرس ــوم امل ـتــوج ـبــة عن
القسم الــذي يكون قد تــمُ .يعتبر تامًا
كــل بـنــاء صــب سـقـفــه .تعتبر الـغــرامــة
والرسوم دينًا ممتازًا على العقار وال
تعطى بــراءة ذمــة من البلدية إال بعد
استيفائها وتسوية وضع املخالفة».
ّ
وتنص املادة  23من قانون البناء على
أن ــه «ي ـعــاقــب امل ـس ــؤول الـ ــذي يـخــالــف
أحـ ـ ـك ـ ــام ه ـ ـ ــذا املـ ـ ــرسـ ـ ــوم االش ـ ـتـ ــراعـ ــي
والنصوص التي تتخذ لتطبيقه من
 /1000/الى  /50 000/ليرة وبالسجن
من ثالثة أيــام إلــى أسبوع أو بإحدى
هــاتــن الـعـقــوبـتــن .إن املـخــالــف الــذي
يواصل العمل بعد أن يكون قد أوقف
يعاقب بغرامة من  /2000/إلى 000/
 /100ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة وبــال ـس ـجــن من
أسبوع إلى  15يومًا أو بإحدى هاتني
الـعـقــوبـتــن عـلــى أال ي ـحــول ذل ــك دون
تنفيذ ال ـهــدم عـنــد االق ـت ـضــاء» .أيضًا
ّ
تنص املادة  24من قانون البناء على
ّ
أنه «يحظر على املالك بيع أو تأجير
ّ
أي قسم من البناء قبل الحصول على
رخ ـص ــة ال ـب ـن ــاء ،ك ـمــا ي ـح ـظــر إش ـغــال
ال ـب ـن ــاء ق ـبــل ال ـح ـص ــول ع ـلــى رخـصــة
ّ
األش ـغ ــال ال ـعــائــدة ل ــه .يـعــاقــب ك ــل من
يخالف ذلــك بغرامة مــن  /2000/إلى
 /10 000/ليرة لبنانية باإلضافة إلى
ً
اعتبار عقد اإليجار باطال».
وتشير املــادة  37من قانون التنظيم
ّ
املـ ــدنـ ــي ع ـل ــى أن ـ ــه ُ
«يـ ـع ــاق ــب ك ـ ــل مــن
ق ـ ـ ــام بـ ـ ــإفـ ـ ــراز دون ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـلــى
ـذا املرسوم
اإلج ــازة التي يفرضها هـ ّ
االش ـت ــراع ــي أو ك ــل م ــن ي ـنــفــذ إفـ ــرازًا
ّ
التقيد باألحكام الخاصة التي
دون
تـفــرضـهــا اإلج ـ ــازة ب ــاإلف ــراز بـغــرامــة
من  5000إلــى  50 000ليرة لبنانية،
وبــال ـح ـبــس م ــن يـ ــوم واح ـ ــد إلـ ــى 15
يومًا أو بإحدى هاتني العقوبتني»...
ه ــذه األمـثـلــة تشمل أيـضــا امل ــادة 38
ّ
من قانون التنظيم املدني ،وهي كلها
تـظـهــر أن «تـطـبـيــق أنـظـمــة التنظيم
املـ ــدنـ ــي ف ــاع ـل ـي ــة وإمـ ـك ــانـ ـي ــات ت ـكــاد
تكون غير محدودة ،وتعطي نتائج
جـيــدة وحــاسـمــة ،وإن لــم تكن كافية
فـ ــي ب ـع ــض األح ـ ـيـ ــان ح ـي ــث ي ـفــرض
واقع املنطقة أو ّالحاجة إلى السرعة
فــي التنفيذ تــدخــل الـسـلـطــة الـعــامــة
إلجراء الضم والفرز أو إنشاء شركة
عـ ـق ــاري ــة أو إنـ ـش ــاء م ــؤس ـس ــة عــامــة
ّ
ل ـتــرت ـيــب امل ـن ـط ـق ــة» .وي ــذك ــر نـحــاس
بأن «الوصول إلى النتائج املناسبة
يـ ـفـ ـت ــرض ح ـك ـم ــا الـ ـتـ ـق ـ ّـي ــد ب ــأح ـك ــام
القانون ،األمر غير املتوفر حتى اآلن
ّ
م ــع األس ـ ــف ،إذ ي ـشــكــل ع ــدم تطبيق
ال ـق ــان ــون أحـ ــد األسـ ـب ــاب الــرئـيـسـيــة
للوضع الراهن غير املرضي في حقل
التنظيم املدني والبناء».

تسوية مقابل المال
تنص امل ــادة  64مــن مـشــروع قــانــون مــوازنــة
عام  2017على احتساب الرسوم والغرامات،
امل ـفــروضــة لـتـســويــة مـخــالـفــات ال ـب ـنــاء ،على
أس ــاس شـطــور لسعر مـتــر األرض بــن حـ ّـد
ُأدن ـ ــى يـ ـس ــاوي م ــرت ــن ق ـي ـمــة ال ــرس ــوم الـتــي
تــدفــع عند الترخيص الـقــانــونــي ومــا يعادل
نصف ثمن األرض الوهمية ،وبني ّ
حد أقصى
يصل إلــى أربــع مــرات الــرســوم ومــرتــن ثمن
األرض ،وتــدفــع الـغــرامــة عــن كــامــل املساحة
املـخــالـفــة .أم ــا إذا ت ـجــاوزت املـخــالـفــة ضعف
ع ــوام ــل االس ـت ـًث ـمــار امل ـس ـمــوح ب ـهــا ،ف ـتــزداد
الغرامة وصوال إلى تضاعفها في حال البناء
على عقار غير صالح للبناء .أمــا املخالفات
األخ ــرى ،فيتوجب تسديد غرامة تصل إلى
عشر مرات قيمة الرسوم ورسم رخصة بناء
ورسم خاص عن عدم تأمني املرأب بني %15
مــن ثـمــن األرض ال ــازم ــة لـلـمــرأب بمساحة
 25مترًا مربعًا ،وذلــك بــن ثمن أدنــى قيمته
 500ألــف عــن كــل متر وثـمــن أقـصــى قيمته
 25مليون ليرةّ .
وينص مشروع القانون على
ّ
أن تـعـ ّـدد املـخــالـفــات ي ــؤدي حكمًا إلــى تعدد
الرسوم والغرامات.
كــذلــك ،ألـغــى امل ـشــروع الـتـســويــات والــرخــص
واملـ ـع ــام ــات الـ ـت ــي ت ـ ّـم ــت خ ــاف ــا ل ـل ـق ــان ــون،
وأعطى البلديات واملحافظني صالحية إعادة
والغرامات
النظر بها وتحديد قيمة الرسوم ُ ّ
املـتــوجـبــة عـلــى املـخــالـفــن ،عـلــى أن تـخــفــض
الغرامة إلى  %50من قيمتها ،وإذا لم ّ
يسدد
ّ
يسجل املبلغ دينًا
املخالف ما يترتب عليه،
ممتازًا على الصحيفة العقارية.
وبالنسبة إلــى األبنية املنشأة وفقًا لقوانني
وأنـظـمــة الـبـنــاء مــن دون تــرخـيــص قــانــونــي،
يمكن تسوية وضعها لقاء دفع مرتني قيمة
الرسوم املتوجبة عند الترخيص خالل ستة
أشهر من صدور القانون.
بحسب هــذه امل ــادة ،على املخالف التصريح
عن املخالفة خالل ستة أشهر ،وإذا لم ّ
يصرح
أو لم ينجز ملف إتمام التسوية أو اختار هدم
املخالفة مــن دون تنفيذ ذلــك ،يصبح ملزمًا
بـ ــأداء ال ــرس ــوم وال ـغ ــرام ــات ال ـتــي تحتسبها
ّ
املختصة باالستناد إلى قرار
الدوائر الفنية
لجنة التخمني .وتخفض الغرامة بنسبة %40
إذا سـ ّـدد املخالف املبالغ املترتبة عليه خالل
شهرين ،فيما ينال إعفاء يتراوح بني %20
و ،%40بحسب الفترة الزمنية للتسديد ،أما
إذا لــم يــدفــع الــرســوم والـغــرامــات خــال ستة
أشهر فيتوجب عليه عندها غرامة إضافية
بنسبة  1بــاأللــف عــن كــل شهر تــأخـيــر .أما
بالنسبة إل ــى الــراغ ـبــن بــالـتـســويــة وتـســديــد
املـتــرتــب عليهم ،فيمكنهم تقسيط الــرســوم
والغرامات ملدة خمس سنوات.

