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تحت أزیز الرصاص، وأصوات الراجمات، دّقت ساعة الحسم، وفُرض علیھم قرار الّرحیل، مصیر ومسار الشباب في فترة التسعیناتتحت أزیز الرصاص، وأصوات الراجمات، دّقت ساعة الحسم، وفُرض علیھم قرار الّرحیل، مصیر ومسار الشباب في فترة التسعینات

صارا واحداً، تقاذفتھم ریاح الغربة الواحد تلو اآلخر، لتحّط بھم على مختلف أراضي تلك القاّرة العجوز الباردة... كانوا یحلمون بالیومصارا واحداً، تقاذفتھم ریاح الغربة الواحد تلو اآلخر، لتحّط بھم على مختلف أراضي تلك القاّرة العجوز الباردة... كانوا یحلمون بالیوم

الذي سُینھي كابوسھم ویعیدھم الى دفء بالدھم وحضنھ... لكن ھذا الیوم لم یأِت إالّ ألیام معدودة سنویاًّ... لماذا؟الذي سُینھي كابوسھم ویعیدھم الى دفء بالدھم وحضنھ... لكن ھذا الیوم لم یأِت إالّ ألیام معدودة سنویاًّ... لماذا؟

بیوت ھؤالء الشّبان الذین شابوا في الغربة، لم تعد تأویھم بل باتوا غرباء علیھا، مستأجروھا ھم مالكوھا الحقیقّیون.بیوت ھؤالء الشّبان الذین شابوا في الغربة، لم تعد تأویھم بل باتوا غرباء علیھا، مستأجروھا ھم مالكوھا الحقیقّیون.

نعم ھذا ما یحصل مع مارك وغیره من المغتربین الذین ما زالوا یحلمون بالعودة مع عائالتھم الى بلدھم االّم، لكن لألسف بات رزقھمنعم ھذا ما یحصل مع مارك وغیره من المغتربین الذین ما زالوا یحلمون بالعودة مع عائالتھم الى بلدھم االّم، لكن لألسف بات رزقھم

وأرضھم ملكاً لغیرھم... وما عاد یحضنھم إال الفندق المجاور لمنازلھم...وأرضھم ملكاً لغیرھم... وما عاد یحضنھم إال الفندق المجاور لمنازلھم...

یرّدد مارك في حدیث لموقع یرّدد مارك في حدیث لموقع mtvmtv عبارة "لو كنت أملك فعلّیاً الّشقة التي ورثتھا عن والدي، لكنت كّثفت زیاراتي للبنان، وحاولت عبارة "لو كنت أملك فعلّیاً الّشقة التي ورثتھا عن والدي، لكنت كّثفت زیاراتي للبنان، وحاولت

االستقرار مع عائلتي في بلدنا االّم، لكّن الواقع مؤسف، ویجعلني أزور بلدي ألیام، وأشعر أنني نزیل في فندق وغریب عن ممتلكاتي التياالستقرار مع عائلتي في بلدنا االّم، لكّن الواقع مؤسف، ویجعلني أزور بلدي ألیام، وأشعر أنني نزیل في فندق وغریب عن ممتلكاتي التي

ما عادت تخّصني".ما عادت تخّصني".

ویشّدد مارك، على اّن أملھ كبیر بقانون االیجارات الجدید، الذي سُینصف ولو قلیالً المالك...ویشّدد مارك، على اّن أملھ كبیر بقانون االیجارات الجدید، الذي سُینصف ولو قلیالً المالك...

ونسأل في ھذا االطار، أین أصبح قانون االیجارات الجدید وھل ھو نافذ أم غیر نافذ من الوجھة القانونیة؟ونسأل في ھذا االطار، أین أصبح قانون االیجارات الجدید وھل ھو نافذ أم غیر نافذ من الوجھة القانونیة؟

  

لإلضاءة على الموضوع، كان لموقع لإلضاءة على الموضوع، كان لموقع mtvmtv حدیث مع الدكتور شربل عون عون، محام باالستئناف ومستشار معتمد لدى ھیئات دولیة عّدة، الذي حدیث مع الدكتور شربل عون عون، محام باالستئناف ومستشار معتمد لدى ھیئات دولیة عّدة، الذي

جزم بأن "قانون االیجارات الجدید الصادر بتاریخ جزم بأن "قانون االیجارات الجدید الصادر بتاریخ 26/6/201426/6/2014 ھو قید التطبیق وھو الذي یحكم العالقة حالًیا بین المالكین والمستأجرین. ھذا ھو قید التطبیق وھو الذي یحكم العالقة حالًیا بین المالكین والمستأجرین. ھذا

یعني أّنھ أیًضا واجب التطبیق كونھ أقّر في مجلس النواب، والمجلس الدستوري طعن بھ جزّئًیا أي بالمادتین یعني أّنھ أیًضا واجب التطبیق كونھ أقّر في مجلس النواب، والمجلس الدستوري طعن بھ جزّئًیا أي بالمادتین 77 و و1313 والفقرة ب- والفقرة ب-44 من المادة من المادة

".".1818

وأّكد عون أن أحكاماً قضائیة عّدة صدرت وفق القانون الجدید عن قضاة اإلیجارات وأیًضا عن غرف االستئناف. وقد أقّرت محكمة التمییز بنفاذوأّكد عون أن أحكاماً قضائیة عّدة صدرت وفق القانون الجدید عن قضاة اإلیجارات وأیًضا عن غرف االستئناف. وقد أقّرت محكمة التمییز بنفاذ

القانون أیًضا.القانون أیًضا.

وعن نسبة الزیادة على االیجارات القدیمة بموجب القانون قال عون: "حّددت المادة / وعن نسبة الزیادة على االیجارات القدیمة بموجب القانون قال عون: "حّددت المادة / 1515/ من القانون آلّیة تسدید بدل المثل تدریجّیًا على أساس أن/ من القانون آلّیة تسدید بدل المثل تدریجّیًا على أساس أن

ُیزاد بدل اإلیجار بتاریخ نفاذ القانون سنوّیًا وتباًعا بنسبة ُیزاد بدل اإلیجار بتاریخ نفاذ القانون سنوّیًا وتباًعا بنسبة ١٥١٥% من قیمة فارق الزیادة بین البدل المعمول بھ قبل نفاذ القانون وبدل المثل وذلك عن% من قیمة فارق الزیادة بین البدل المعمول بھ قبل نفاذ القانون وبدل المثل وذلك عن

كّل سنة من سنوات التمدید األربعة األولى، و كّل سنة من سنوات التمدید األربعة األولى، و ٢٠٢٠ %من قیمة الزیادة المشار إلیھا عن كّل من السنتین الخامسة والسادسة، ویكون البدل في %من قیمة الزیادة المشار إلیھا عن كّل من السنتین الخامسة والسادسة، ویكون البدل في

السنوات السابعة والثامنة والتاسعة مساوًیا لبدل المثل".السنوات السابعة والثامنة والتاسعة مساوًیا لبدل المثل".

أّما عن كیفّیة احتساب الزیادة، فشرحھا عون على الشكل التالي:أّما عن كیفّیة احتساب الزیادة، فشرحھا عون على الشكل التالي:

ُیستفاد من أحكام المادة / ُیستفاد من أحكام المادة / ١٥١٥ / من القانون بأّن بدل اإلیجار الذي یدفعھ المستأجر یزاد تدریجًیا وفقُا للمعادالت الحسابیة اآلتیة: / من القانون بأّن بدل اإلیجار الذي یدفعھ المستأجر یزاد تدریجًیا وفقُا للمعادالت الحسابیة اآلتیة:

عن السنة األولى:عن السنة األولى:

%%١٥١٥ × (البدل قبل نفاذ القانون) + (بدل المثل - البدل قبل نفاذ القانون) × (البدل قبل نفاذ القانون) + (بدل المثل - البدل قبل نفاذ القانون)

+Aعن السنة الثانیة:عن السنة الثانیة:
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%%٣٠٣٠ × (البدل قبل نفاذ القانون) + (بدل المثل - البدل قبل نفاذ القانون) × (البدل قبل نفاذ القانون) + (بدل المثل - البدل قبل نفاذ القانون)

عن السنة الثالثة:عن السنة الثالثة:

%%٤٥٤٥ × (البدل قبل نفاذ القانون) + (بدل المثل - البدل قبل نفاذ القانون) × (البدل قبل نفاذ القانون) + (بدل المثل - البدل قبل نفاذ القانون)

عن السنة ال ا ربعة:عن السنة ال ا ربعة:

%%٦٠٦٠ × ( البدل قبل نفاذ القانون) + (بدل المثل - البدل قبل نفاذ القانون) × ( البدل قبل نفاذ القانون) + (بدل المثل - البدل قبل نفاذ القانون)

عن السنة الخامسة:عن السنة الخامسة:

%%٨٠٨٠ × (البدل قبل نفاذ القانون) + (بدل المثل - البدل قبل نفاذ القانون) × (البدل قبل نفاذ القانون) + (بدل المثل - البدل قبل نفاذ القانون)

  

عن السنة السادسة ولما بعدھا: یبلع في ھذه السنة بدل اإلیجار قیمة بدل المثل.عن السنة السادسة ولما بعدھا: یبلع في ھذه السنة بدل اإلیجار قیمة بدل المثل.

وتابع عون: "أما التعویض فیوازي للضرورة العائلیة بدل إیجار أربع سنوات محتسبة على أساس بدل المثل أّي وتابع عون: "أما التعویض فیوازي للضرورة العائلیة بدل إیجار أربع سنوات محتسبة على أساس بدل المثل أّي ٢٠٢٠ % من القیمة البیعّیة للمأجور % من القیمة البیعّیة للمأجور

في حالتھ الراھنة وللھدم یوازي في حالتھ الراھنة وللھدم یوازي ٣٠٣٠ % من القیمة البیعّیة للمأجور أیًضا في حالتھ الراھنة". % من القیمة البیعّیة للمأجور أیًضا في حالتھ الراھنة".

أخیراً، توّقع عون أن یسھم قانون االیجارات الجدید في حّل أزمة اجتماعّیة عمرھا أخیراً، توّقع عون أن یسھم قانون االیجارات الجدید في حّل أزمة اجتماعّیة عمرھا 4040 سنة وأكثر، معتبراً أن صدوره شّكل حالة لتصحیح الخلل سنة وأكثر، معتبراً أن صدوره شّكل حالة لتصحیح الخلل

القدیم في مسألة اإلیجارات بین المالكین والمستأجرین.القدیم في مسألة اإلیجارات بین المالكین والمستأجرین.
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