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مجتمع وإقتصاد

في  12تشرين األول الجاري ،وافق مجلس الوزراء على
على الغالف
مشروع قانون «حماية المواقع واألبنية التراثية في
لبنان» .الصيغة المقترحة للقانون ،الذي أعده وزير الثقافة غطاس

خوري مطلع هذا العام ،تعفي السلطة السياسية والوزارات المعنية
من مسؤولياتها تجاه ما بقي من إرث حضاري وثقافي في أنحاء
البالد :ال يوجد شيء في القانون اسمه تعويضات .وفيما يلحظ

نتحدث هنا عن
قانون أحاله
الوزير الذي
أجاز هدم
البيت األحمر
في منطقة
الحمرا (مروان
طحطح)

قانون حماية األبنية األثرية:

وزارة الثقافة تبيع الهواء!

زينب عثمان
غالبًا ما تبدو نوافذه الحمراء الصدئة
مقفلة بــإحـكــام .جــدرانــه املتآكلة بفعل
الزمن ،تصرف أنظار العابرين باتجاه
ت ـقــاطــع بـ ـش ــارة ال ـ ـخـ ــوري ع ــن مـظــاهــر
التلوث البصري املتنامية على أطراف
املـنـطـقــة ومـحـيـطـهــا .ال ش ــيء ي ــدل هنا
على أن املبنى التراثي الذي يواتي نمطًا
متوسطيًا مــن الناحية الهندسية هو
مبنى مــأهــول ،ســوى األض ــواء الخافتة
ً
ال ـتــي تـنـيــر الـطـبـقــة الـثــالـثــة مـنــه لـيــا،
وصـ ـم ــود م ـح ــل «ف ـ ـ ــروج الـشـمـيـطـلــي»
الشهير في أسفل املبنى املؤلف من ثالث

فور إقرار القانون الجديد
سيبطل التصنيف األولي ليبدأ
َ
العمل وفق التصنيفات التي
يحددها القانون الجديد
طبقات ،واملتاخم ملبنى يبدو تراثيًا هو
اآلخر باتجاه منطقة البسطة.
ف ـ ــي م ـح ـي ــط بـ ـ ـش ـ ــارة الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوري ،ث ـمــة
عقارات أخرى مشابهة وبضعة بيوت
قرميدية تحمل طابعًا تراثيًا ،واجهت
رصاص القنص خالل الحرب األهلية،
وصمدت في وجــه الهجمات العقارية
الـتــي قـضــت عـلــى ألـفــة املــديـنــة .بـيــد أن
صمودها هذا لم يكن كافيًا ،ما دام لم
يحمها «قانونيًا» مــن بــراثــن السطوة
العمرانية واملـضــاربــات العقارية ،تلك
الـتــي أطــاحــت منذ التسعينيات مــا ال
يقل عن  120عقارًا تراثيًا من أصل 521
مـبـنـ ًـى مسجلة فــي ب ـي ــروت ،وف ــق آخــر
إحصاء رسمي أجري عام  .1997يحق
لـنــا أن نـفـتــرض أن الــرقــم ارت ـفــع كثيرًا

بـعــد عـشــريــن عــامــا عـلــى آخ ــر إحـصــاء
رسمي .هكذا ،باتت مشهدية البناء في
بـشــارة الـخــوري ،وغيرها مــن املناطق
في نطاق العاصمة ،تفيض بالباطون
والـ ـح ــداث ــة ع ـلــى طــري ـقــة مــدي ـنــة دب ــي.
ب ـيــروت مـكـ ّـبـلــة ال ـيــوم ب ـهــذا ال ـنــوع من
«ال ـحــداثــة» وتفضحها ع ـمــارة أهلها،
َ
سف عقود من التاريخ العمراني
بعد ن
ُ ِ ِّ
َ
فيها ،وفــتــت نسيجها الثقافي ،وسط
غياب قانون يحمي األبنية التراثية ـ ـ
حتى الـيــوم ـ ـ مــن الـهــدم ومــن مفاعيل
الـتــراخـيــص «الـعـشــوائـيــة» الـتــي كانت
تـ ـص ــدر عـ ــن بـ ـل ــدي ــة ب ـ ـيـ ــروت ووزارة

الثقافة خالل الفترة التي تلت مشروع
«سوليدير» .املفارقة أن إطالق املشروع
تزامن حينها مع تجميد قانون اآلثار
القديم الصادر عام .1933
الح ـق ــا ،وع ـلــى إث ــر ال ـض ـغــوطــات الـتــي
مـ ــارس ـ ـهـ ــا نـ ـشـ ـط ــاء ومـ ـنـ ـظـ ـم ــات غ ـيــر
حـ ـك ــومـ ـي ــة مـ ـعـ ـنـ ـي ــة بـ ـحـ ـم ــاي ــة اإلرث
العمراني والتاريخي ،أصــدرت وزارة
ال ـث ـقــافــة وامل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة للتنظيم
املــدنــي مــرســومــا يجمد الـبــت بإعطاء
تراخيص تجيز للمالك أو للمستثمر
هدم أي مبنى تراثي ،إلى حني تعديل
ب ـعــض ال ـب ـن ــود الـ ـ ـ ــواردة ف ــي ال ـقــانــون

الـقــديــم أو ص ــدور آخــر جــديــد .وقضت
َّ
املسوغة قانونيًا»،
تلك الصيغة «غير
وف ــق أح ــد الـعــامـلــن ســابـقــا فــي وزارة
الـثـقــافــة ،بــاالسـتـحـصــال عـلــى مــوافـقــة
الــوزيــر قبل هــدم أي بـنــاء .لكن «الحل
ال ـس ـح ــري» ل ــم ي ـم ـنــع م ـج ـلــس ش ــورى
الدولة من إبطال قرارات التجميد بعد
الطعون املقدمة من قبل مالكي األبنية،
باعتبار أن قــرارات الــوزارة «ال تستند
إلى أي نص قانوني».

قانون الهواء السحري
أخيرًا ظهر «النص القانوني» .في 12

المستفيدون والمستثمرون :أصحاب العقارات
بالعودة إلى مبدأ نقل عامل االستثمار ،ال يبدو أن
البنود القانونية تلحظ بشكل ّ
مفصل اآللـيــة التي
سيتم من خاللها زيادة مساحة البناء املحتسبة في
عامل االستثمار في العقار املنوي البناء عليه ،والذي
تم نقل رصيد األمتار الوهمية إليه .فاملادة ( )17ال
تشير بشكل دقيق إلى طبيعة العقارات التي سيتم
نقل عامل االستثمار إليها ،ومــا إذا كانت تشمل
العقارات قيد البناء ،العقارات القديمة وتلك املخالفة
منها .يعني هذا شيئني رئيسيني:
 - 1يبيح القانون لكل مالكي األبنية العالية االرتفاع
أكثر في السماء ،وبيع الطوابق الزائدة ألي مستثمر
آخر .في محاولة لتبسيط األمر ،يعني هذا أن الذي
يمكنه أن يستفيد من «عامل االستثمار» هو فقط
صاحب العقار الــذي سترتفع فوقه الطوابق ،وهو
الــذي يحدد ملن يبيع «الطوابق الجديدة» ،املوجودة
ضمن نطاق وجود «بيوت تراثية».
 - 2بــالـنـسـبــة مل ـســألــة« ،ال ـن ـط ــاق» ،ف ـهــو م ـحــدد في

الـقــانــون بــالــ«الـنـطــاق الـبـلــدي ال ــواح ــد» ،وفــي منطقة
«يـحــددهــا املجلس الـبـلــدي» بـقــرار معلل ومـصـ ّـدق،
شــرط التقيد ببقية شــروط الترخيص بالبناء في
العقار والعقارات التي تم نقل األرض الوهمية إليها،
بما فيها االرت ـفــاع األقـصــى للبناء وع ــدد الطوابق
والخط الغالفي.
غير أن البنود الالحقة ال تحدد املناطق التي سيتم
ُ
نقل مساحات األرض الوهمية ضمنها ،بل تحدد
الحقًا «بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء
بناء على اقتراح من املديرية العامة للتنظيم املدني،
وبعد موافقة املجلس البلدي ووزارة الثقافة» .وهذا
ً
يعني أن حماية مبنى تــراثــي فــي املصيطبة مثال،
قــد يصير تشويهًا ليس لعقار فقط بــل لـعــدد من
العقارات األخرى ،في منطقة بشارة الخوري ،ذلك أن
نقل مساحة أرض وهمية إلى أي عقار في النطاق
البلدي نفسه «يجب أال تزيد عن « %20من عامل
استثمار هذا العقار» ،كما يذكر القانون.

تشرين األول الـجــاري ،وافــق مجلس
الـ ــوزراء على مـشــروع قــانــون حماية
املــواقــع واألبنية التراثية فــي لبنان.
أكمل املهمة الــوزيــر الحالي ،غطاس
خ ـ ـ ـ ــوري ،مـ ــن ح ـي ــث ان ـت ـه ــى ال ــوزي ــر
الـســابــق ،رون ــي عــريـجــي ،ال ــذي صاغ
الـقــانــون الـجــديــد مــن دون أن يتمكن
من وضعه على جــدول األعـمــال .لكن
ال ـص ـي ـغــة امل ـق ـت ــرح ــة ل ـل ـق ــان ــون ال ــذي
أحيل مطلع هذا العام «سيئة» ،على
م ــا ي ـ ــرى املـ ـعـ ـم ــاري رهـ ـي ــف ف ـي ــاض.
«ف ـي ـن ــا نـ ـق ــول إن ـ ــو ج ــوه ــر ال ـق ــان ــون
م ــش ب ــس س ـي ــئ .أسـ ـ ــوأ م ــن س ـي ــئ».
ويـ ــوضـ ــح أن مـ ـب ــدأ الـ ـق ــان ــون ي ـقــوم
على «إنصاف» مالكي األبنية ودفع
الدولة إلى حماية «املعالم والصروح
واألبنية واملنشآت التراثية املنعزلة
أو التي تشكل في ما بينها نسيجًا
عمرانيًا» ،وذلك من طريق «نقل عامل
االستثمار».
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى ن ــص الـ ـق ــان ــون ي ـت ـبـ ّـن
أنـ ــه ُي ـع ـفــي ال ــدول ــة ت ـمــامــا م ــن تـحـمــل
ن ـف ـق ــات ال ـت ـع ــوي ـض ــات (حـ ـس ــب الـبـنــد
الـ ـ ــرابـ ـ ــع م ـ ــن م ـل ـخ ــص مـ ـل ــف مـ ـش ــروع
الـ ـق ــان ــون) ،بــاع ـت ـبــار أن م ـ ــوارد وزارة
الثقافة م ـحــدودة ،ليبدو وكــأنــه صيغ
ّ
ف ــي األس ـ ــاس ل ـه ــذه الـ ـغ ــاي ــة .و«الـ ـح ــل
الـسـحــري» فــي الـقــانــون هــو نقل عامل
االس ـت ـث ـمــار م ــن ع ـقــار إل ــى ع ـقــار آخ ــر.
بمعنى آخــر« ،بيع الـهــواء» وتعويض
املـ ـ ــالـ ـ ــك عـ ـ ــن «الـ ـقـ ـيـ ـم ــة املـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــودة مــن
االسـتـثـمــار» ،وفــق مــا يشرح املهندس
املعماري عبد الحليم جبر الــذي عمل
ب ــإس ـن ــاد م ــن ف ــري ــق ع ـم ــل مـتـخـصــص
على صياغة القانون في عهد الوزير
عــري ـجــي .بـمـعـنــى أوض ـ ــح ،إن حـمــايــة
عقار منفرد أو منطقة تراثية يصبح
عـمـلـيــا تـشــويـهــا ألخ ـ ــرى ،بــاع ـت ـبــار أن
الـ ـق ــان ــون ي ـع ـطــي امل ـس ـت ـث ـمــريــن ال ـحــق

