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مجتمع وإقتصاد
ّ
تحقيق
الدولة ،تم إدراج قانون تسوية مخالفات البناء كمادة في مشروع قانون موازنة عام  .2017هذا القانون ،بحسب نقابة
لخزينة
أموال
تأمين
ة
بحج
ّ
ّ
ُ
المهندسين ،ال يضرب ُفقط مفاعيل كل قوانين البناء التي تحافظ على النسيج العمراني الصحي للمدينة والمناطق ،بل يشرع المخالفات التي تهدد
السالمة العامة والتي ت ّ
فرط بالملك العام

قانون تسوية مخالفات البناء

التفريط بالسالمة العامة ...وبالطرق!
هديل فرفور
ّ
"إن قــوانــن الـتـســويــة ت ـضــرب وتلغي
مـفــاعـيــل كــل قــوانــن الـبـنــاء ومــراسـيــم
ُ
ال ـس ــام ــة ال ـع ــام ــة ال ـت ــي ت ـح ــاف ــظ على
البيئة والطبيعة والنسيج العمراني
ال ـض ــام ــن ل ـب ـي ـئــة اج ـت ـم ــاع ـي ــة صـحـيــة
ونظيفة" .بـهــذه الكلمات ،خــرج نقيب
امل ـه ـن ــدس ــن فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ج ـ ــاد تــابــت
ف ــي ت ـمــوز امل ــاض ــي لـ ُـيـعـلــن ف ــي مؤتمر
صـ ـح ــاف ــي رف ـ ـ ــض الـ ـنـ ـق ــاب ــة ال ـح ــاس ــم
لقانون تسوية مخالفات البناء الذي
جـ ــرى ت ـض ـم ـنـيــه ف ــي مـ ـش ــروع ق ــان ــون
موازنة عام  ،2017عبر املادة  64منه.
ويـقـضــي الـقــانــون بتسوية مخالفات
البناء الحاصلة في الفترة املمتدة بني
 1971/9/13و.2016/12/31
هـ ــذا ال ـق ــان ــون ُه ــو ن ـس ـخــة ع ــن قــانــون
التسوية الــذي أعـ ّـد عام  ،1994أي منذ
 23عــامــا .حينها ،تـمـحــورت األسـبــاب
املوجبة للقانون حول تبرير املخالفات
كــونـهــا حصلت خــال الـحــرب األهلية
وغياب السلطة اللبنانية فيما تنتفي
الحاجة إلــى هــذه األسـبــاب فــي الوقت
الــراهــن .وبالتالي ،فــإن ما ينص عليه
ال ـق ــان ــون بـنـسـخـتــه ال ـحــال ـيــة ال يــأخــذ
بعني االعتبار قانون البناء الذي صدر
عام  2004وال مرسوم السالمة العامة

تابت :ال يجوز أن نضع سالمة الناس
مقابل الحصول على أموال للدولة
وملحقاته .بحسب نقابة املهندسني،
ه ــذا ال ـق ــان ــون ُي ـه ــدد ال ـســامــة الـعــامــة
وي ـفــرط بــالـطــرق الـعــامــةُ ،
ُ
ويـبـقــي على
الواقع املديني والعمراني السيئ.
السالمة العامة مقابل أموال للخزينة
في حديث إلى "األخبار" ،يقول تابت إن
قــانــون التسوية يـتـعــارض مــع "أبسط
ـون عــام
قــواعــد قــانــون ال ـب ـنــاء ،ألن قــانـ ُ
ُ 1994وضع لتغطية مخالفات ش ّيدت
خالل الحرب ولم يكن قانون البناء قد
ً
صدر أصــا" ،الفتًا إلى غياب املبررات
التي تستدعي استنساخ هذا القانون.
بـ ــرأي ت ــاب ــت ،ف ــإن ق ــان ــون ال ـت ـســويــة ال
ي ـط ـيــح ب ـكــل امل ـخ ـط ـطــات الـتــوجـيـهـيــة
الشاملة للمناطق فحسب ،بل هو يضع
السالمة العامة ُمقابل تحصيل أموال

لـلـخــزيـنــة" .ال ي ـجــوز أن نـضــع ســامــة
ال ـن ــاس م ـقــابــل ال ـح ـصــول ع ـلــى أم ــوال
ل ـل ــدول ــة .ن ـحــن م ــع ت ـســويــة مـخــالـفــات
بـسـيـطــة ول ـكــن ه ـنــاك ت ـســويــات تـطــال
أمورًا أساسية ينص عليها القانون".
ي ـبــدأ تــابــت بـ ـ "ال ـع ـن ــوان ال ـعــريــض" أو
مــا ُيـسـمـيــه بـ ـ "ال ـخ ـطــورة األبـ ــرز" التي
ُيــرسـيـهــا ال ـقــانــون وه ــي تـلــك املتعلقة
بتجاهل مبدأ السالمة العامة.
يرد في البند الثالث في املادة الثامنة
مـ ــن الـ ـق ــان ــون أنـ ـ ــه فـ ــي حـ ـ ــال اخ ـت ــار
امل ـخ ــال ــف دفـ ــع ال ــرس ــوم وال ـغ ــرام ــات
وإجراء التسوية عليه أن ُيرفق جملة
ُ
ّ
من املستندات تتعلق ببيان يوصف
املخالفة وموقعها بالتفصيل يكون
ّ
مـ ــوق ـ ـعـ ــا م ـ ــن مـ ـهـ ـن ــدس م ـس ـج ــل فــي
إح ــدى ّنـقــابـتــي ب ـيــروت أو طرابلس
ّ
املعنية
وم ـصــدقــا عليه مــن الـنـقــابــة
"وفقًا لنموذج خاص تضعه املديرية
ً
الـعــامــة للتنظيم املــدنــي" ،فـضــا عن
ّ
تعهد من املهندس بأن هذه املخالفة
ُ ّ
فــي حــال تسويتها لــن تـشــكــل خطرًا
على سالمة البناء والسالمة العامة
ويمكن للبناء وأســاســاتــه تحملها،
إضافة إلى "أربــع صور فوتوغرافية
ل ــواج ـه ــات ال ـب ـنــاء األربـ ـع ــة مـمـهــورة
ب ـتــاريــخ ف ــي ص ـلــب ال ـت ـصــويــر تـبـ ّـن
فيها املـخــالـفــة وتــوقــع مــن املهندس
املسجل في النقابة" (.)..
تــرى نقابة املهندسني فــي هــذه املــادة
استخفافًا في آلية التحقق من مخاطر
املبنى املخالف ،متسائلة عن "مصير"
مرسوم السالمة العالمة وتطبيقاته،
ّ
التعهد من املهندس
في إشارة إلى أن
ّ
ال يحل مكان تلك املعايير التي ينص
ً
عليها املرسوم .وتطرح النقابة تساؤال
آخ ــر ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ح ــول "إمـكــانـيــة
االكـتـفــاء بــاعـتـمــاد صــور فوتوغرافية
لـ ـتـ ـبـ ـي ــان ط ـب ـي ـع ــة املـ ـخ ــالـ ـف ــة وح ـج ــم
ضررها".
فـ ــي اآلونـ ـ ـ ــة األخ ـ ـي ـ ــرة ،ب ـ ـ ــرزت ظ ــاه ــرة
امل ـب ــان ــي امل ـ ـهـ ـ ّـددة ب ــاالن ـه ـي ــار ،ح ــاالت
ك ـث ـيــرة م ــن ه ــذه امل ـبــانــي ك ــان سببها
ال ـب ـنــاء امل ـخــالــف ،وه ــو م ــا ُيـشـيــر إلـيــه
ّ
التهدد الذي يطال
تابت الذي يقول إن
ّ
الـكـثـيــر مــن األبـنـيــة "يـتـعــلــق بــالــدرجــة
األول ــى بالبناء املـخــالــف" ،مشيرًا إلى
أن غالبية األبـنـيــة امل ـهــددة باالنهيار
سببها البناء املخالف وزيــادة طوابق
على بناء قديم .ينطلق تابت من هذه

هناك مخالفات يجب أن ال تقبل ّ
أي تسويات (مروان طحطح)

النقطة ُليشير إلــى أن هــذا القانون لم
ّ
ُي ـ ــراع م ـبــدأ ت ـجــنــب الـ ـك ــوارث املــرتـقـبــة
الفتًا إلى أن القانون ُ"ي ّ
شجع على تكرار
املخالفات وزيادة مخاطر املخالفات".

ّ
التخلي عن استرجاع المرائب
اإللزامية لألبنية
ي ـ ـ ــرد ف ـ ــي الـ ـبـ ـن ــد ال ـ ـثـ ــانـ ــي م ـ ــن امل ـ ـ ــادة
الـ ـخ ــامـ ـس ــة م ـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون م ـ ــا ي ـ ـلـ ــي" :

ُي ـع ـت ـبــر م ـخــال ـفــة قــاب ـلــة لـلـتـســويــة كل
تـحــويــر ح ــدث قـبــل  2016/12/31في
وج ـهــة اسـتـعـمــال املـ ــرأب أو املـلـجــأ أو
إلغائهما في جميع األبنية بما فيها

متابعة

استبعاد روابط المعلمين والموظفين من حوار السلسلة
فاتن الحاج
تعقد هيئة التنسيق الـنـقــابـيــة ،عند
الثانية عـشــرة والـنـصــف ظهر الـيــوم،
اجتماعًا طارئًا في مقر رابطة أساتذة
الـتـعـلـيــم ال ـث ــان ــوي ال ــرس ـم ــي ،وت ـقــول
مصادرها إنها تتجه إلعالن اإلضراب
ف ــي اإلدارات ال ـع ــام ــة والـ ـتـ ـش ــاور فــي
إمـكــانـيــة تـنـفـيــذ اعـتـصــامــات مــرافـقــة،
ي ــوم االث ـن ــن امل ـق ـبــل ،وال ـت ـلــويــح بـعــدم
ال ـ ـبـ ــدء ب ــالـ ـع ــام ال ـ ــدراس ـ ــي امل ـق ـب ــل فــي
حــال عــدم إق ــرار قــانــون سلسلة الرتب
والــرواتــب ،وذلــك فــي مؤتمر صحافي
تعقده بعيد االجتماع.
موقف هيئة التنسيق يأتي كــرد فعل
ع ـلــى خ ـط ــوة «غ ــري ـب ــة ع ـج ـي ـبــة» أق ــدم
عليها رئيس الجمهورية ميشال عون
بالدعوة إلــى لقاء حــواري للبحث في

االخ ـتــافــات فــي الـ ــرأي ح ــول قــانــونــي
سلسلة الــرتــب والــرواتــب واستحداث
ب ـعــض ال ـض ــرائ ــب ل ـغ ــاي ــات ال ـت ـمــويــل،
ف ــي ح ــن أن الـ ـخـ ـي ــارات ال ــدس ـت ــوري ــة
املتاحة للرئيس في املادتني  56و57
من الدستور ،هي إما إصــدار القانون
خــال مهلة شهر مــن تسلمه اي ــاه ،أو
حق طلب إعادة النظر فيه مرة واحدة
ضمن املهلة املحددة إلصداره ،وعندما
يستعمل الرئيس حقه يصبح في حل
من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه
املـجـلــس الـنـيــابــي بـعــد مناقشته مــرة
أخرى وإقراره بالغالبية املطلقة ،وفي
ح ــال ان ـقـضــاء املـهـلــة مــن دون إص ــدار
القانون أو إعادته يعتبر نافذًا حكمًا
ووجـ ــب ن ـش ــره .وب ـح ـســب م ــا ج ــاء في
ّ
خبر الدعوة ،فإن املدعوين هم رئيس
ال ـح ـكــومــة س ـعــد ال ـح ــري ــري والـ ـ ــوزراء

امل ـخ ـت ـصــون ،وح ــاك ــم م ـصــرف لـبـنــان،
ومـمـثـلــون ع ــن الـهـيـئــات االقـتـصــاديــة
والعمالية واملالية ،ونقباء املهن الحرة،
واملـ ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة ،وامل ـع ـل ـم ــون في
املــدارس وأساتذة الجامعة اللبنانية.
وف ــي ات ـص ــال «األخـ ـب ــار» بــاملــدعــويــن،
ت ـب ــن أن دع ـ ــوة ال ـه ـي ـئ ــات ال ـع ـمــال ـيــة
اق ـ ـت ـ ـصـ ــرت عـ ـل ــى االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـع ـم ــال ــي
ال ـع ــام ون ـقــابــة املـعـلـمــن ف ــي املـ ــدارس
ُ
بعد ممثلو الشريحة
الخاصة ،واست ِ
األكبر من املستفيدين من القانون ،أي
روابــط املعلمني في التعليم الرسمي،
وموظفو اإلدارة العامة ،وكأن املطلوب
سماع رأي املعترضني عليه فقط.
ه ـ ــذا االسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد ت ـ ــرك ت ــوجـ ـس ــا فــي
صفوف أصحاب الحقوق في السلسلة
م ــن أن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك ت ــوج ــه لـتـطـيـيــر
ال ـقــانــون بـ ـ ّ
ـرده إل ــى املـجـلــس الـنـيــابــي

وإعادته إلى املربع األول.
ّ
في الشكل ،رأت مصادر الهيئة أن لقاء
بعبدا ليس في مكانه وزمانه ،فالحوار
ي ـح ـص ــل ع ـ ـ ــادة قـ ـب ــل إق ـ ـ ـ ــرار الـ ـق ــان ــون
ف ــي امل ـج ـلــس ال ـ ُن ـيــابــي ول ـي ــس ب ـعــده،
ً
ث ــم إن الـ ـح ــوار أن ـج ــز ف ـع ــا ح ــن عقد
رئـيــس لجنة امل ــال وامل ــوازن ــة ابــراهـيــم
ك ـن ـعــان لـ ـق ــاءات م ــع مـمـثـلــي الـهـيـئــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة م ـ ــن جـ ـه ــة واالت ـ ـح ـ ــاد
الـ ـعـ ـم ــال ــي ال ـ ـعـ ــام وهـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ـن ـس ـيــق
النقابية من جهة ثانية قبيل أسبوع
من إقرار القانون في املجلس النيابي.
كــذلــك فــإن الــرئـيــس ،بحسب املـصــادر،
يتخذ بحسب الدستور الـقــرار وحــده
«وما في حدا شريك معو».
املـفــارقــة الـتــي تتحدث عنها املـصــادر
هــي ال ـج ــواب ال ــذي أتــاهــا حــن سألت
ع ـ ـ ــن س ـ ـبـ ــب االس ـ ـ ـت ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــاد ،وه ـ ـ ـ ــو أن

موظفي القطاع العام يمثلهم الــوزراء
املـ ـخـ ـتـ ـص ــون .وهـ ـن ــا ق ــال ــت املـ ـص ــادر
باستغراب« :إذا كــان ال ــوزراء يمثلون
امل ـع ـل ـمــن وامل ــوظـ ـف ــن ،ف ـل ـم ــاذا ه ـنــاك
رواب ــط ون ـق ــاب ــات؟» .امل ـصــادر وصفت
ال ـل ـقــاء بــالـهــرطـقــة الــدس ـتــوريــة ،إذ إن
االعـتــراض بعد صــدور القانون يكون
إمــا أمــام املجلس الــدسـتــوري ،أو على
إع ــداد اق ـتــراحــات قــوانــن ولـيــس على
طاولة حوار.
وت ــزام ـن ــا م ــع ال ـل ـقــاء ال ـ ـحـ ــواري ،تنفذ
ال ـه ـي ـئــة الــوط ـن ـيــة مل ـت ـقــاعــدي ال ـق ــوات
امل ـس ـل ـح ــة اع ـت ـص ــام ــا م ـف ـت ــوح ــا أمـ ــام
أح ــد امل ــراف ــق ف ــي ب ـي ــروت م ــن دون أن
تعلن مـكــان االعـتـصــام ،إلق ــرار حقوق
الـعـسـكــريــن امل ـت ـقــاعــديــن .ف ـهــل يـكــون
امل ـ ـصـ ــرف املـ ــركـ ــزي م ـك ــان ــا الع ـت ـص ــام
القوات املسلحة؟

