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وتعرض المباني لمخاطر تصنيفات قانونية ضبابية ومعقدة،
القانون وجوب حماية األبنية من طريق «نقل عامل االستثمار»،
ّ
وتاليًا تحقيق استدامتها عبر ترميمها من ِقبل المالك الذي «سيجري وتسهم في ترسيخ دعائم التشويه العمراني الذي طاول جزءًا كبيرًا
وفتت هويتها
إنصافه» ،ثمة بنود إشكالية في مضمونه تتعارض مع جوهره،
من ذاكرة المدينة َّ
بزيادة أمتار البناء ،تحت ذريعة وجود
أبنية تراثية في محيط جغرافي معني
ت ـج ــب ح ـمــاي ـت ـهــا م ــن ال ـت ـع ـس ــف ،وم ــن
االستثمار .هــذا من الناحية النظرية،
أما من الناحية العملية ،فيعني هذا ،أن
وجود مبنى تراثي في نطاق جغرافي
معني ،يبيح صعود طبقات أخــرى في
مبان موجودة في النطاق نفسه ،لكي
ٍ
وي َّ
يبقى املبنى «التراثي» موجودًا ُ
رمم.
بـمـعـنــى ،إن صــاحــب امل ـب ـنــى ال ـتــراثــي،
الذي ال يمكنه بيع العقار ،للحفاظ على
املبنى ،سيستفيد من عائدات الطبقات
ال ـتــي تــرتـفــع ف ــي امل ـبــانــي ال ـقــري ـبــة .كل
هذا حتى ال تدفع الدولة التعويضات
َ
ترميم
ألصحاب املباني ،ولكي ال تلتزم
املنازل الباقية .تبيع الهواء وتستثمر
ف ـيــه ،ه ــذا ه ــو ال ـحــل الـعـتـيــد .وه ــذا ما
كان ينقص بيروت :أن تحجب السماء
بفعل األبــراج غير املتجانسة عمرانيًا،
وأن نصفق جميعًا فــي الـنـهــايــة لهذا
التشويه املكلف.

«معلقة»
مصائر
ّ

ّ
حتى الـيــوم ،بقي مصير األبنية التراثية معلقًا بمنفذين قــانــونــن ،أولهما املــادة
 18من قانون التنظيم املدني التي تشترط مواصفات عمرانية محددة في أحياء
َ
معينة ُيحافظ من خاللها على الطابع التراثي فيها .لكن اللجوء إلى هذه املادة كان
محكومًا بتحديد سمة الطابع التراثي على األحياء املعنية ،واملفارقة أن ما بقي
منها في نطاق بيروت ال يتجاوز  4أحياء ،تذكر منها املعمارية اللبنانية ،املنتمية
إلى جمعية «أبساد» منى الحالق« ،الجميزة – سرسق ،عبد الوهاب ،القنطاري،
واألشرفية ـ ـ حي عبرين» .يعني هذا أن «اإلطار القانوني ال يحمي املباني املنفردة»
التي ال تحمل صفة النسيج العامً .
بناء عليه ،كان املنفذ الثاني ،املتمثل بالفقرة
الثانية من املادة األولى من قانون اآلثار القديم ( ،)1933/166بمثابة األمل الوحيد
لضمان حماية األبنية قانونيًا .إذ تشترط هذه الفقرة اعتبار «األشياء غير املنقولة
التي صنعت بعد عــام  1700شبيهة بــاآلثــار القديمة ،وخاضعة لقواعد الحماية
القانونية ومن حفظها صالح عمومي من وجهة التاريخ أو الفن» .وهذا التصنيف
يجيز إدراج األبنية على «قائمة الجرد العام لألبنية التاريخية» التي تقيها من
املستسلمني ألم ــوال مـقــاولــن نــافــذيــن ـ ـ ومــن املحسوبيات
«ه ـفــوات» مالكيها ـ ـ
ّ
والصفقات املشبوهة التي قلصت عدد األبنية غير املدرجة على تلك الالئحة من
 1016تقريبًا إلى .521
ً
الطريف هنا ،أن  20مبنى فقط من العدد املذكور مدرجة على الئحة الجرد العام
على ما تؤكد الحالق ،ما يعني أن اإلطــار القانوني الحالي ال يحمي ما يقرب 500
مبنى تراثي! نتحدث هنا عن الئحة كانت تشمل «البيت األحمر» في شــارع عبد
العزيز في الحمراء (العقار رقــم  ،)491والــذي أدرج في عهد وزيــر الثقافة السابق
روني عريجي بتاريخ  ،2016/8/4قبل أن يقدم الوزير الحالي غطاس خوري على
سحبه من الالئحة ،بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر
ألسباب ال تزال غير واضحة .صحيح أن املجلس أوقف الحقًا تنفيذ قرار الوزير ً
بناء
ً
إجراء
على الطعن الذي تقدمت به جمعيتا «نحن» و«أنقذوا تراث بيروت» ،وهذا يعد
يضمن حماية البيت األثري ولو مؤقتًا ،لكننا في هذه الحالة ال يسعنا سوى انتظار
مجلس شورى الدولة.

ُثغرات قانونية
فـ ـ ــور م ــوافـ ـق ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء عـلــى
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ،رحـ ـ ـب ـ ــت ب ـعــض
ال ـج ـم ـع ـيــات غ ـي ــر ال ـح ـقــوق ـيــة املـعـنـيــة
بــالـقـضـيــة ب ــ«ال ـخ ـط ــوة ال ـج ـي ــدة الـتــي
ج ــاءت مـتــأخــرة  20عــامــا» ،وف ــق بيان
ً
«حزب الخضر» مثال .والالفت أن أحدًا
م ــن ت ـل ــك ال ـج ـم ـع ـيــات ل ــم ي ـت ـط ــرق إل ــى
مـضـمــون امل ـش ــروع وب ـن ــوده الـهــامـيــة
الـتــي تـتـعــارض مــع جــوهــره ،وتـعـ ّـرض
امل ـبــانــي مل ـخــاطــر تـصـنـيـفــات قــانــونـيــة
مـعـقــدة .أمــا مـنــى ال ـحــاق ،مــن جمعية
«أبـ ـ ـس ـ ــاد» ،فـ ــا ت ـع ـل ــم مـ ــا إذا «ك ــان ــت
صيغته مالئمة أو ال» ،وتفضل عمومًا
االبتعاد عن التعقيدات القانونية.
على سبيل املثال ،تفترض املادة الثالثة
من القانون ،إصدار وزير الثقافة تدبير
ال ـح ـم ــاي ــة (مل ـن ـط ـق ــة أو لـ ـعـ ـق ــار) خ ــال
أس ـب ــوع ،عـلــى أن ت ـســري مـفــاعـيــل هــذا
القرار ملدة ستة أشهر من تاريخ وضع
إش ــارة على الصحيفة العينية للعقار
أو العقارات املشمولة (إذا صدر التدبير
لحماية منطقة) .إال أن البند األول من
املـ ــادة الــراب ـعــة يـجـيــز إس ـق ــاط اإلشـ ــارة
عن الصحيفة حكمًا «إذا انقضت هذه
امل ــدة ول ــم تلحظ ال ـع ـقــارات املعنية في
القرار املشار إليه في البند الثاني» من
ه ــذه امل ـ ــادة ،عـلـمــا أن الـبـنــد ( )2يلحظ
وجوب إتمام عدة إجــراءات خالل مهلة
الـسـتــة أش ـهــر .وه ــذه اإلج ـ ــراءات يمكن
اختصارها بما يأتي:
أ ـ ـ ـ ـ تـشـكـيــل «لـجـنــة فـنـيــة اسـتـشــاريــة»
مؤلفة مــن  6أعـضــاء وفــق امل ــادة (،)21
وم ـه ـم ـت ـهــا دراس ـ ـ ــة وإبـ ـ ـ ــداء رأيـ ـه ــا فــي
ضرورة حماية األبنية املعنية.
َّ ً
مفصال خالل
ب ـ ـ تقدم اللجنة تقريرًا
مهلة أربـعــة أشـهــر مــن تــاريــخ اإلحــالــة
تبني فيه جدوى حماية أو عدم حماية
العقار املعني.
ج ـ ـ ـ ـ ـ ات ـ ـخـ ــاذ ال ـ ــوزي ـ ــر ق ـ ـ ــرار «ت ـج ـم ـيــد
املنطقة» (أو العقار) إذا ارتــأت اللجنة
ضرورة الحماية.
د ـ ـ إحالة الوزير قرار «تجميد املنطقة»
على املجلس األعلى للتنظيم املدني.
هـ ـ ـ قيام وزارة الثقافة بتبليغ مالكي
ال ـعـ ـق ــارات والـ ــدوائـ ــر ال ـع ـق ــاري ــة ب ـقــرار
التجميد ونـشــر التبليغ فــي الجريدة
ال ــرس ـم ـي ــة ق ـب ــل انـ ـقـ ـض ــاء م ـ ــدة ال ـس ـتــة
أشهر .فلنفترض أن مهلة الستة أشهر
ان ـق ـض ــت ق ـ ُب ــل إنـ ـج ــاز اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات فــي
مــوعــدهــا ،وأسـقـطــت بــالـتــالــي اإلش ــارة
عــن الصحيفة العينية لـلـعـقــار ...كيف
يـتـعــامــل ال ـقــانــون مــع ال ـع ـقــار فــي هــذه
الحالة؟ أين هي املادة التي تفسر هذه
الثغرة القانونية الفاضحة ،واألهم من
يـحـمــي ال ـع ـقــار املـعـنــي مــن ال ـهــدم بعد
إسقاط قرار الحماية؟ ال جواب.
ثــان ـيــا ،مـ ــاذا ع ــن كـ ــادر الـلـجـنــة الفنية
ال ـ ـب ـ ـشـ ــري امل ـ ـح ـ ــدد بـ ـ ـ ــ 6أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء؟ هــل
ب ــاس ـت ـط ــاع ــة  6أشـ ـ ـخ ـ ــاص االهـ ـتـ ـم ــام
بــدراســة ملفات ال ـتــراث الـعـمــرانــي لكل
لبنان في غضون أربعة أشهر ،علمًا أن
متطلبات العمل تفترض وج ــود فرق

يتبين أنه يعفي الدولة تمامًا
بالعودة إلى نص القانون ّ
من تحمل نفقات التعويضات (مروان طحطح)

كــامـلــة ت ـتــوزع عـلــى مختلف األقضية
وامل ـحــاف ـظــات .واألهـ ــم ،مــا ال ــذي يمنع
املــالــك مــن بـيــع أمــاكــه ملستثمرين أو
هــدم ـهــا ق ـبــل أن ي ـص ــدر ال ــوزي ــر ق ــرار
تجميد الـعـقــار فــي األس ــاس؟ أيـضــا ال
جواب في القانون.
ثالثًا ،تلحظ املادة التاسعة من القانون
وج ــوب إن ـشــاء «لـجـنــة احـتـســاب» (فــي
حـ ــال ص ـ ــدور م ــرس ــوم تــدب ـيــر حـمــايــة
عقار وليس منطقة) مؤلفة مــن ثالثة
أعـضــاء ،ومهمتها الكشف عــن العقار
املـعـنــي .لـكــن الـبـنــد الـخــامــس واألخـيــر
منها يستوجب تقاضي هــذه اللجنة
ً
ب ـ ــدال ع ــن أت ـع ــاب ـه ــا ب ـم ــوج ــب م ــرس ــوم
ً
يـصــدر الح ـقــا ،مــا يـطــرح س ــؤاال جديًا
عــن الـجـهــة الـتــي ستتكفل بــدفــع قيمة
ال ـت ـع ــوي ـض ــات .وب ـم ـع ـنــى أوض ـ ـ ــح ،إن
تشريع الـقــانــون بصيغته الضبابية،
الـ ـت ــي ت ـس ـت ــوج ــب فـ ــي أح ـ ـيـ ــان ك ـث ـيــرة

صــدور مراسيم توضيحية الحقة ،قد
يلقي على املــالــك أو الجهة املستفيدة
من نقل عامل االستثمار أعـبـ ً
ـاء مالية
ُ
َّ
ل ــم ي ـح ـســب ل ـهــا ح ـس ــاب ــا ،ولـ ــم ت ـح ــدد
بوضوح في صيغة القانون املطروحة.
رابعًا ،يجيز البند الخامس من املــادة
 23ملالك العقار املحمي طلب «استرداد
امل ــأج ــور م ــن أجـ ــل تــرم ـي ـمــه ،شـ ــرط أن
ي ـب ــاش ــر ب ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ــرم ـي ــم فـ ــي مـهـلــة
أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور
آخر حكم» يتعلق بالبناء املعني ،األمر
ال ــذي يـشــرع تـشــريــد عــائــات ال مــأوى
ل ـه ــا ب ـن ـحــو ت ـع ـس ـف ــي ،وي ـم ـن ــح امل ــال ــك
إمـكــانـيــة الـتـحـكــم بـمـصــائــر الـضـعـفــاء
تحت راية «تطبيق القانون».
أمــا الـبـنــد الـســادس مــن امل ــادة نفسها،
فـيـجـيــز ل ـل ـمــالــك «ط ـل ــب زيـ ـ ــادة ب ــدالت
عقود اإليـجــار السنوية السارية على
كل مأجور في البناء بما يوازي نسبة

يجيز البند
الخامس من
المادة 23
لمالك العقار
المحمي
طلب استرداد
المأجور من
أجل ترميمه
(هيثم
الموسوي)

 15%مــن قيمة املـبــالــغ الـتــي يـكــون قد
تكبدها مــن حسابه الـخــاص مــن أجل
ً
ترميم البناء» ،ما يفتح تساؤال جديًا
عــن جــدوى عامل االستثمار الــذي من
املفترض أنه «ينصف» املالكني ماديًا،
ب ـم ــا ق ــد ي ـع ــود ع ـل ـي ـهــم بـ ــأربـ ــاح ت ـقــدر
باملاليني.

مخاطر التصنيفات

ف ــور إق ــرار ال ـقــانــون ال ـجــديــدَ ،
سيبطل
الـتـصـنـيــف األولـ ــي ال ــذي ك ــان معتمدًا
ف ــي ب ـي ــروت لـلـمـحــافـظــة ع ـلــى املـبــانــي
التراثية في نطاقها ،ليبدأ العمل وفق
الـتـصـنـيـفــات ال ـتــي ي ـحــددهــا الـقــانــون
ال ـجــديــد وال ـت ــي ي ـقــول م ـس ــؤول وح ــدة
تــرمـيــم األبـنـيــة األث ــري ــة وال ـتــراث ـيــة في
املديرية العامة لآلثار ،خالد الرفاعي،
ً
وبناء عليه،
إنها «ستشمل كل لبنان».

تصبح اللجنة الفنية ملزمة بدراسة
ّ
النسيج العمراني في كل لبنان خالل
مهلة سـتــة أش ـهــر ،وه ــي م ــدة ال تكفي
عمليًا إلت ـمــام الـتـصـنـيــف ،وتــأتــي في
مـصـلـحــة مــال ـكــي ال ـع ـق ــارات ال ــذي ــن قد
يبادرون إلى بيع عقاراتهم أو هدمها
ق ـبــل تـصـنـيـفـهــا م ــن ق ـبــل ال ـل ـج ـنــة ،إذا
افـ ـت ــرضـ ـن ــا أن ال ـ ــوزي ـ ــر اسـ ـتـ ـط ــاع فــي
األس ـ ـ ـ ــاس إص ـ ـ ـ ــدار «ت ــدبـ ـي ــر ح ـم ــاي ــة»
يشمل كل العقارات التراثية على كامل
األراضي اللبنانية.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،تـ ـشـ ـي ــر األس ـ ـبـ ــاب
امل ــوج ـب ــة ملـ ـش ــروع الـ ـق ــان ــون ال ـج ــدي ــد،
بوضوح تام ،إلى أن الغاية األساسية
ّ
«تنصل» وزارة الثقافة
منه تدعم مبدأ
واإلدارات املـعـنـيــة مــن مـســؤولـيــاتـهــا،
إذ إن «تطبيق أي قانون آخــر قد يلزم
ال ــدول ــة بنتيجة الـحـمــايــة بــاسـتـمــاك
ال ـع ـقــار امل ـنــوي حـمــايـتــه ،والـتـعــويــض
املـ ـ ــادي ب ـح ــال الـتـسـجـيــل ع ـلــى الئـحــة
الـجــرد الـعــام لألبنية التاريخية» كما
يـنــص عليه قــانــون اآلث ــار املـعـمــول به
حــالـيــا .وه ــذا مــا قــد يـبــرر أيـضــا سبب
ع ــدم تـطـبـيــق مــديــريــة اآلث ـ ــار مـفــاعـيــل
الـقــانــون الـقــديــم على نحو  500مبنى
تراثي في بيروت ،أي ضمها إلى الئحة
الجرد العام في إطار حمايتها.
وفي املحصلة ،وأمام كل هذه املعطيات،
ب ــدءًا مــن الـتـشــويــه ،وم ــرورًا بالثغرات
وغ ـيــاب الـتـعــويـضــات ،ال يمكن النظر
إل ــى تــداع ـيــات ال ـقــانــون «امل ـن ـت ـظــر» إال
م ــن الـ ــزاويـ ــة ال ـس ـل ـب ـيــة .ن ـت ـح ــدث هـنــا
ع ــن ق ــان ــون أح ــال ــه ال ــوزي ــر الـ ــذي أج ــاز
هــدم البيت األحـمــر فــي الـحـمــراء ،وعن
القانون الــذي يعفي الدولة من تحمل
م ـســؤول ـيــات ـهــا لـ ــ«ع ــدم ت ــواف ــر املـ ــوارد
الـكــافـيــة» .فــي أي ح ــال ،الـقــانــون ليس
قانونًا بعد ،وبإمكان مجلس النواب
منعه من املرور .يبقى األمل أن تتحرك
«الدولة» قائمًا اليقافه .لكن املفارقة أن
الدولة نفسها استحصلت من باريس
ع ـلــى  18م ـل ـيــون دوالر أم ـيــركــي لـقــاء
تــرمـيــم مـبـنــى ب ــرك ــات ف ــي الـســوديـكــو.
ويـمـكــن امل ــواط ــن ال ـع ــادي ال ــذه ــاب إلــى
هناك ،ومعاينة «الترميم» الــذي كلف
كل هذا املبلغ.

