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مجتمع وإقتصاد
تقرير حسمت وزارة المال الخالف بين المستأجرين القدامى ومالكي األبنية القديمة المؤجرة حول موعد بدء سريان
يصر المالكون
مهل الزيادات على االيجارات بموجب القانون الجديد .رأي الوزارة ّ
صب في مصلحة المستأجرين ،فيما ّ
على أن القرار يعني من أصدره فقط! جولة جديدة في الحرب المستعرة بين الطرفين منذ أكثر من ثالث سنوات

«المالية» تحسم الخالف حول بدالت اإليجارات القديمة :الزيادات بدءًا من شباط 2017

جولة جديدة في حرب المستأجرين والمالكين
هديل فرفور
ٌ
ُخ ـ ـ ــاف ج ــدي ــد ي ــدخ ــل فـ ــي ال ـن ـق ــاش
املـسـتـ ِـعــر مـنــذ أكـثــر مــن ثــاثــة أع ــوام
بني مالكي األبنية املــؤجــرة القديمة
ُ
واملستأجرين الـقــدامــى ،على خلفية
ُقــانــون اإلي ـج ــارات الـجــديــد .القانون
أق ُـ ـ ّـر ل ـل ـم ــرة األول ـ ــى ف ــي 2014/5/9
ون ـ ِـش ــر ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة في
 .2014/6/26تـ ِـب ـعــت هـ ــذا ال ـتــاريــخ
محطات خالفية كبيرة بني الطرفني
ّ
حـ ــول قــانــون ـيــة نـ ـف ــاذه ب ـعــدمــا عــلــق
امل ـج ـلــس ال ــدس ـت ــوري ب ـعــض مـ ــواده.
بـ ـع ــد أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ثـ ـ ــاث سـ ـ ـن ـ ــوات مــن
«الحرب»ّ ،
أقر مجلس النواب في 19
كانون الثاني  2017القانون ُ مجددًا
بعد إدخال تعديالت عليه ،ونشر في
الجريدة الرسمية في .2017/2/28
آخـ ــر ف ـص ــول الـ ـخ ــاف ي ـ ــدور حــالـيــا
حول تحديد ُمهل احتساب الزيادات
ُعلى بــدالت اإليجار .فمن جهة ،يرى
املـسـتــأجــرون أن احـتـســاب الــزيــادات
يـ ـب ــدأ ب ـع ــد إقـ ـ ـ ــرار الـ ـتـ ـع ــدي ــات عـلــى
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،وبـ ـع ــد نـ ـش ــره (فـ ـ ــي املـ ــرة
الـثــانـيــة) فــي الـجــريــدة الــرسـمـيــة ،أي
ب ـ ـ ــدءًا مـ ــن  .2017/12/28فـ ــي حــن
يعتبر املــالـكــون أن الــزيــادات سارية
امل ـف ـع ــول م ـن ــذ  ،2014/12/28بـعــد

ج ـع ــارة ،اع ـت ـبــرت ان ال ـق ــرار «ي ـحـ ّـدد
ب ـش ـكــل واض ـ ــح ال ل ـبــس ف ـيــه تــاريــخ
 ٢٠١٧/٢/٢٨كمنطلق لبدء احتساب
ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــادات عـ ـل ــى ب ـ ـ ــدالت االيـ ـ ـج ـ ــار».
ورأت أن ال ـق ــرار مـ ّ
ـوجــه ال ــى الــدوائــر
واإلدارات ال ـت ــاب ـع ــة لـ ـ ـل ـ ــوزارة وه ــو
«أتــى بعد استشارة مجلس شــورى
الــدولــة» ،ما يعني أنــه «رأي قانوني
وصائب ومن املفترض أن ُيعتمد من
قبل محاكم اإليجارات» .لكنها لفتت

ّ
إلــى أن اللجنة املوكلة مهمة تحديد
بـ ــدل املـ ـث ــل ع ـن ـ ُـد اخـ ـت ــاف ال ـت ـقــاريــر
ُ ّ
بني املالكني واملستأجرين لم تشكل
ب ـع ــد ب ـم ــوج ــب مـ ــرسـ ــوم ص ـ ـ ــادر عــن
مجلس ال ـّـوزراء« ،كما أن القانون ال
ي ــزال معلقًا بـمــوجــب امل ـ ُـادة  ٥٨على
املستفيدين من صندوق املساعدات»،
ُ
ّ
«التريث» وعدم
لتخلص الى ضرورة
ُحسم مسألة نفاذ القانون وسريان
املهل بشكل حاسم.

م ــن ج ـه ـتــه ،رئ ـي ــس ت ـجـ ّـمــع املــال ـكــن
بــاتــريــك رزق ال ـلــه اعـتـبــر أن «ال ـقــرار
يعني وزارة املالية فقط» ،الفتا الى
أن املالكني «يحتكمون الــى القضاء
ويلتزمون أحكامه» .وأشــار في هذا
الصدد الى وجود كثير من القرارات
القضائية التي حكمت بنفاذ القانون
مـ ـن ــذ صـ ـ ـ ـ ــدوره لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى فــي
حزيران « 2014ألن القضاء ال يعترف
بــالـفــراغ التشريعي» ،وبالتالي فإن

ُ
سريان املهل «بــدأ منذ كانون االول
م ــن الـ ـع ــام ن ـف ـس ــه» .وأكـ ـ ــد «أنـ ـن ــا لــن
نتنازل عن دوالر واحــد من حقوقنا
التي هدرت على ّ
مر سنوات».
تجدر اإلشــارة الى أن القانون يبقى
ُ ّ
علقًا بالنسبة ُ
للمستأجرين الذين
م
يستفيدون من ُمساعدات الصندوق
امل ـخ ـص ــص ل ـلـ ُـم ـس ـتــأجــريــن ال ـف ـق ــراء
ال ــذي ــن ال ي ـت ـج ــاوز دخ ـل ـه ــم خـمـســة
ّ
الحد األدنى لألجور.
أضعاف

صب في مصلحة المستأجرين القدامى (مروان طحطح)
قرار وزارة المال ّ

استند قرار وزارة المال إلى
رأي مجلس شورى الدولة
والمالكون «غير معنيين»
سـتــة أش ـهــر عـلــى نـشــر ال ـقــانــون في
ّ
الجريدة الرسمية في املرة األولى .إل
أن ق ــرار وزارة املالية الــرقــم 1503/1
امل ـ ـن ـ ـشـ ــور فـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــدد األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر فــي
الـ ُجــريــدة الرسمية (،)2017/12/28
ّ
واملتعلق بـ«تحديد تاريخ بدء العمل
بـ ــالـ ــزيـ ــادة ع ـل ــى بـ ـ ــدالت اإلي ـ ـجـ ــارات
( ،»)...والذي استند الى رأي مجلس
ش ـ ــورى الـ ـ ُـدولـ ــة ،ح ـس ــم هـ ُــذا ال ـج ــدل
ملـصـلـحــة امل ـس ـتــأجــريــن ال ــق ــدام ــى .إذ
ّ
نصت امل ــادة الثانية مــن الـقــرار على
ُ
ّ
أنه «اعتبارًا من  ،2017/2/28تطبق
ع ـلــى ب ـ ــدالت ع ـق ــود إيـ ـج ــار األم ــاك ــن
السكنية ( )...ال ــزي ــادات املـنـصــوص
عليها في البندين ب و ج من املــادة
 15من قانون اإليجارات رقم  2تاريخ
.»1017/2/28
عضو ّ
تجمع املحامني املولج الطعن
ب ـقــانــون اإليـ ـج ــارات ،املـحــامـيــة مايا

تقرير

حاصباني :أدوية السرطان ستتوفر خالل أيام
أعلن وزير الصحة ّ
غسان حاصباني،
أم ـ ــس ،أن األدوي ـ ـ ــة ال ـســرطــان ـيــة الـتــي
كـ ــانـ ــت م ـق ـط ــوع ــة ف ـ ــي مـ ــركـ ــز ت ــوزي ــع
األدوي ــة التابع لـلــوزارة في الكرنتينا
سـتـتــوفــر «خـ ــال أي ـ ــام» ،ال ُف ـتــا ال ــى أن
ُ
ـاع األدويـ ــة املستعصية
مشكلة انـقـطـ ُ
ُ ّ
أواخ ــر ال ـعــام امل ـن ـصــرم حــلــت مــع فتح
موازنة .2018
ك ـ ــام ح ــاصـ ـب ــان ــي ج ـ ــاء ف ـ ــي مــؤت ـمــر
صحافي في مكتبه في الوزارة أوضح
فيه أن بعض األدوي ــة كانت مقطوعة

بـشـكــل ك ـلــي ف ــي مــركــز الـكــرنـتـيـنــا في
ّ
ك ــان ــون األول  ،2016ت ــاري ــخ تـســلـمــه
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة« ،وم ـ ـ ـ ــا حـ ـص ــل خ ـ ـ ــال ع ــام
ّ
 2017هــو بـعــض الـتـقــطــع الــزمـنــي في
تــأمــن األدوي ـ ــة» .وع ــزا اح ـتــواء األزم ــة
ال ـ ــى إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ق ــام ــت ب ـه ــا الـ ـ ـ ـ ــوزارة،
م ــن ب ـي ـن ـهــا :اص ـ ــدار تـعـمـيــم لــأط ـبــاء
بـضــرورة احـتــرام بــروتــوكــوالت وزارة
ال ـص ـحــة ال ـت ــي ت ـح ــرص ع ـلــى مـعــادلــة
ت ـكــام ـل ـيــة ب ــن م ـن ــاف ــع امل ــري ــض وب ــن
كلفته واملبالغ املتاحة له في املوازنة،

مـ ـن ــع االف ـ ـ ـ ـ ـ ــراط ف ـ ــي وص ـ ـ ــف األدوي ـ ـ ـ ــة
الباهظة الثمن ( ،)...توجيه إن ــذارات
لبعض األط ـب ــاء فــي ح ــال لــم يلتزموا
بالبروتوكوالت ،خفض اإلستثناءات
املــوقـعــة مــن الــوزيــر فــي  2017بنسبة
 %63م ـق ــارن ــة ب ــال ـع ــام  ،2016خفض
كلفة االدوي ــة على وزارة الصحة عام
 2017بنحو  6مليارات ليرة ( .)...وكان
الف ـتــا إع ــان حــاصـبــانــي نـيــة الـ ــوزارة
لتلزيم وكالء
طرح مناقصات جديدة
ّ
األدويــة االستيراد بشكل ُيخفض من

ُ
فاتورة األدوية املستعصية .ولفت الى
أن موازنة األدويــة لم ترتفع منذ أكثر
من  10سنوات ،مشيرًا الى أنه ينضم
سـنــويــا نـحــو  7آالف مــريــض إ ُضــافــي
يستفيدون من أدوية األمراض املزمنة،
فيما يبلغ الـعــدد االجمالي للمرضى
ال ــذي ــن ُي ـعــال ـجــون ع ـلــى نـفـقــة ال ـ ــوزارة
نـحــو  25أل ـفــا .انـطـلــق حــاصـبــانــي من
ه ــذا ال ــواق ــع لـ ُـيـشـيــر ال ــى أن «امل ــوازن ــة
لـ ــم ت ـت ـط ــور مـ ــع ت ـ ـطـ ـ ّـور ال ـط ـل ــب عـلــى
ال ـ ــدواء»ُ ،مـشـيــرا ال ــى أهـمـيــة أن يكون

ه ــذا امل ـلــف أول ــوي ــة اجـتـمــاعـيــة .ودع ــا
الى اإلســراع في إطالق خطة التغطية
ال ـص ـح ـي ــة ال ـش ــام ـل ــة الـ ـت ــي وضـعـتـهــا
وزارة الصحة الـعــامــة ووضـعـهــا قيد
الـتـنـفـيــذ .ت ـجــدر اإلش ـ ــارة ال ــى أن هــذا
املــؤت ـمــر يــأتــي عـقــب نـشــر «األخـ ـب ــار»،
أمس ،تقريرًا بعنوان «أزمة الــدواء في
الصحة :إسراف ومحسوبيات وتلزيم
بــا مـنــاقـصــات» ،تـنــاول أزم ــة انقطاع
األدوية السرطانية.
(األخبار)

