حماية التراث
المعماري

 -1ما هو التراث المعماري  Patrimoine architectural؟
•بدايـ ًـة ،يجــب التمييــز مــا بيــن «التــراث» و «اآلثــار» .التــراث هــو اإلرث الــذي ينتقــل مــن جيــل إلــى جيــل .أمــا «اآلثــار» فهــي كل
إذا ليــس شـ ً
ـيئا جامـ ًـدا كاآلثــار.
مــا يعــود إلــى العصــور القديمــة .التــراث ً
ماديــة (وهــي المعالــم التاريخيــة واألبنيــة التــي تعــود لحقبــة
•علــى صعيــد المــدن ،يشــمل «الطابــع التراثــي» للمدينــة عناصــر
ّ
ّ
بالحـ َـرف والنشــاطات المتوارثــة فــي هــذه
تتمثــل ِ
معنويــة وثقافيــة
معينً ــا) وعناصــر أخــرى
طابعــا هندسـ ًّـيا
تاريخيــة مــا وتعكــس
ّ
ّ
ً
ّ

األحياء.
المعماريــة
التراثيــة» أو «الطابــع التراثــي» لهــذه األبنيــة ومــا هــي الخصائــص
•لــم يحـ ّـدد القانــون اللبنانــي مفهــوم «األبنيــة
ّ
ّ
تميزهــا أو الحقبــة الزمنيــة التــي تنتمــي إليهــا .ولكــن بشــكل عــام ،تعــود األبنيــة التراثيــة فــي لبنــان بمعظمهــا للزمــن
التــي ّ
العثمانــي ولفتــرة اإلنتــداب الفرنســي و تتميــز بواجهتهــا ذات القناطــر الثــاث وســقف مــن القرميــد األحمــر ،تتــوزّ ع فيهــا
الغــرف حــول بهــو وســطي  hall centralوبعضهــا مبنــي مــن الحجــر الرملــي (فــي بيــروت مثـ ًـا) أو الصخــري .لغايــة اليــوم
التاريخيــة ولكــن القســم األكبــر مــن المبانــي
تمــت حمايــة جــزء مــن هــذه المبانــي عبــر تســجيلها علــى الئحــة الجــرد العــام لألبنيــة
ّ
ّ
التراثيــة فــي بيــروت ال يــزال غيــر مسـ ّـجل.
أمــا التــراث المعمــاري الحديــث ( ،)1970 – 1930فلــم ينــل لغايــة اليــوم األهميــة التــي نالتهــا األبنيــة األكثــر ِق َدمـ ًـا بالرغــم مــن
• ّ
ّ
وعالميــون أمثــال أنطــوان
محل ّيــون
كونــه يشـكّل حقبــة مضيئــة مــن تاريــخ تطـ ّـور العمــارة فــي لبنــان ،حيــث تســابق معماريــون
ّ

تابــت ،وخليــل خــوري ،وجوزيــف فيليــب كــرم ،وتيــو كنعــان ،وغريغــوار ســيروف وآخريــن علــى التفكيــر بعمــارة حديثــة تلبــي
ً
(مثــا :فنــدق الســان جــورج ،مدرســة الحكمــة فــي األشــرفية ،مبنــى كهربــاء لبنــان فــي مــار مخايــل،
المتطلبــات المحليــة
مبنــى «شــمس» فــي الروشــة)...

أهمية حماية األحياء التراثية؟
 -2ما
ّ
الهويــة التاريخيــة والثقافيــة للمدينــة التــي هــي عنصــر هــام
•الهــدف مــن الحفــاظ علــى المبانــي التراثيــة هــو الحفــاظ علــى
ّ
فــي تكويــن الذاكــرة الجماعيــة المشــتركة.
ـزل عــن محيطهــا،
•لكـ ّ
ـن الحفــاظ علــى الوجــه التراثــي للمــدن ال يعنــي فقــط الحفــاظ علــى المبانــي القديمــة الواقعــة فيهــا بمعـ ٍ
بــل يســتوجب الحفــاظ علــى الطابــع التراثــي العــام للمدينــة أي المحافظــة علــى المجموعــات المدينيــة وعالقتهــا فيمــا بينهــا

أيضــا الحفــاظ علــى النشــاطات اإلجتماعيــة
وبالحيــز العــام (كالســاحات العامــة والشــوارع واألدراج والحدائــق )...ويشــمل ً
ّ
كالحـ َـرف والنشــاطات المهنيــة والترفيهيــة والصناعــات اإلبداعيــة التــي
ِ
واإلقتصاديــة المتداولــة فــي هــذه األحيــاء التراثيــة
ً
حديثــا فــي هــذه األحيــاء.
ـتقروا
يمارســها سـكّان هــذه األحيــاء ،المتعاقبيــن مــن جيــل إلــى جيــل أو الشــباب الذيــن اسـ ّ

ّ
واإلجتماعيــة
المعماريــة
كافــة هــذه العناصــر
تتطلــب حمايــة ّ
المدمــرة نتيجــة انفجــار 4آب
•لذلــك ،حمايــة الطابــع التراثــي لألحيــاء
ّ
ّ
ّ
المقيــدة علــى الئحــة الجــرد العــام
تتميــز بهــا هــذه األحيــاء لكــي ال تنحصــر هــذه الحمايــة علــى المبانــي
واإلقتصاديــة التــي
ّ
ّ
ّ
لألبنيــة التاريخيــة.

التراثية في لبنان؟
تتم حماية األبنية
ّ
 -3كيف ّ
حاليــا لـ»نظــام اآلثــار القديمــة» Loi sur les
•ال يوجــد فــي لبنــان قانــون خــاص لحمايــة التــراث .ولكــن تخضــع األبنيــة التراثيــة ً
 antiquitésوهــو قانــون صــادر بالقــرار  /166ل.ر فــي «( 1933/11/7قانــون اآلثــار»)
التراثيــة (التــي ُشـ ّـيدت بعــد عــام
أمــا المبانــي
ّ
•يحمــي قانــون اآلثــار «اآلثــار القديمــة» أي كل مــا تــم بنــاؤه قبــل عــام ّ .1700
 )1700فتعتبــر بـ»مثابــة اآلثــار» وتخضــع لقواعــد هــذا القانــون «اذا كان فــي حفظهــا صالــح عمومــي مــن وجهــة التاريــخ او
التاريخيــة» (مــادة  1مــن قانــون اآلثــار).
الفــن وشــرط أن تسـ ّـجل علــى الئحــة الجــرد العــام لألبنيــة
ّ

١

التراثيــة إنّ مــا
كافــة المبانــي
إذا قانــون اآلثــار األبنيــة المنفــردة وليــس مجموعــات األبنيــة ،وال تشــمل هــذه الحمايــة ّ
•يحمــي ً
ّ
التراثيــة علــى هــذه الالئحــة األداة الوحيــدة لمنــع
فقــط تلــك المدرجــة علــى الئحــة الجــرد .وبالتالــي ،فقــد شـكّل إدراج األبنيــة
ّ
هدمهــا منــذ نهايــة الحــرب ســنة .1990

التاريخية وما هي الئحة الجرد؟
اآللية المعتمدة في قانون اآلثار لحماية األبنية
 -4ما هي
ّ
ّ
يقيــد فــي هــذا الجــرد -1 :االثــار القديمــة غيــر المنقولــة التــي هــي ملــك
•تنــص المــادة  21مــن قانــون اآلثــار علــى مــا يلــيّ « :
المعنويــة او للطوائــف او
الدولــة ،و -2اآلثــار القديمــة غيــر المنقولــة التــي هــي ملــك لالفــراد او لألوقــاف او لألشــخاص
ّ
للجماعــات والتــي فــي حفظهــا صالــح عمومــي فنــي او تاريخــي».
التاريخيــة همــا :نظــام «القيــد علــى الئحــة الجــرد العــام لألبنيــة التاريخيــة»
•يضــع قانــون اآلثــار نظاميــن لحمايــة األبنيــة
ّ
 Inscriptionونظــام «تســجيل األبنيــة التراثيــة» .Enregistrement/Classement
ـاء علــى إقتــراح
•نظــام «القيــد علــى الئحــة الجــرد العــام لألبنيــة التاريخيــة  :يتـ ّـم القيــد بموجــب قــرار صــادر عــن وزيــر الثقافــة بنـ ً
مديريــة اآلثــار . Arrêté d’inscription
•نظــام «تســجيل األبنيــة التراثيــة» :يتـ ّـم التســجيل بمرســوم يتّ خــذ فــي مجلــس الــوزراء  Décret du Conseil des Ministresبعــد
أن يكــون تـ ّـم قيــد البنــاء أو العقــار علــى الئحــة الجــرد( .هنــاك فقــط  35مبنــى تاريخــي مسـ ّـجل فــي لبنــان بموجــب مرســوم).
1
المــادة  « :1تعتبــر آثــار قديمــة جميــع االشــياء التــي صنعتهــا يــد االنســان قبــل ســنة  1107( 1700هجريــة) مهمــا كانــت المدينــة التــي
ّ
تنتمــي اليهــا هــذه المصنوعــات .تعتبــر شــبيهة باآلثــار القديمــة وخاضعــة لقواعــد هــذا القــرار االشــياء غيــر المنقولــة التــي صنعــت بعــد
وقيــدت فــي» قائمــة الجــرد العــام لالبنيــة التاريخيــة «المنصــوص
ســنة  1700وفــي حفظهــا صالــح عمومــي مــن وجهــة التاريــخ او الفــن
ّ
عنــه فــي المــادة ».7

 -5ما هي مفاعيل القيد والتسجيل؟
يغيــروا فــي معالــم وميــزات
•مفاعيــل القيــد  :يوجــب علــى أصحــاب الملــك أن ال ُيباشــروا علــى أرضهــم أدنــى تحويــر وأن ال ّ
يعينــوا التحويــرات أو األشــغال التــي ينــوون اجراءهــا
األثــر بــدون إعــام مديريــة اآلثــار (قبــل شــهرين) عــن ّنيتهــم هــذه وأن ّ
(مــادة  .)23تفحــص مديريــة اآلثــار هــذه المشــاريع ،فــإذا كانــت تضـ ّـر بالبنــاء القديــم ،تعمــل جهدهــا فــي مناقشــة حبيــة مــع

المالــك لتحويــر المشــروع .وإذا لــم يكــن االتفــاق ممكنـ ًـا ،فــا يمكــن لمديريــة اآلثــار ان تمانــع فــي اجــراء األشــغال 2اال بإجــراء
ّ
رخصــت المديريــة االشــغال ،فتراقبهــا لتتأ ّكــد مــن
(ونبلــغ المالــك بالشــروع بهــذه المعامــات) .امــا اذا ّ
معامــات التســجيل
مقيــد يجــب ان ّ
يبلغــه البائــع لمديريــة اآلثــار خــال  15يومـ ًـا
انهــا تجــري وفقـ ًـا للترخيــص المعطــى بهــا (مــادة  .)24كل بيــع ألثــر
ّ
مــن تاريــخ البيــع (مــادة  .)25القيــد ال يرتّ ــب دفــع أي تعويــض للمالــك.
ـروطا أكثــر قســاوة مــن نظــام القيــد .فــا يجــوز لمالــك
•مفاعيــل التســجيل  :يفــرض
عمومــا نظــام التســجيل علــى المالــك شـ ً
ً
عقــار مســجل القيــام بــأي عمــل علــى العقــار (مــن أعمــال هــدم أو نقــل أو ترميــم أو تصليــح أو تحويــر) دون الحصــول علــى
موافقــة المديريــة العامــة لآلثــار (مــادة  .)30ابتــداء مــن اليــوم الــذي ّ
تبلــغ فيــه مديريــة اآلثــار المالــك اقتــراح الدولــة للتســجيل،
(وتتوقــف جميــع هــذه المفاعيــل اذا لــم يصــدر قــرار التســجيل خــال
ّ
طبــق جميــع مفاعيــل التســجيل علــى العقــار المقصــود
تُ ّ
الـــ  6أشــهر التــي تلــي التبليــغ (مــادة .)29
يمكــن للدولــة تعويــض األفــراد واالشــخاص المعنويــة مــن القانــون الخــاص مالكيــن العقــار المســجل فــي حــال أضــرار ناتجــة
عــن التســجيل .يحــق لــإدارة اجبــار المالــك علــى اجــراء التصليحــات والترميمــات الالزمــة لصيانــة العقــار المســجل .وان لــم
يقــم بذلــك ،يحــق لــادارة اجــراء اعمــال التصليــح او الصيانــة التــي تراهــا الزمــة لحفــظ االبنيــة المســجلة (والداخلــة فــي الجــرد)
•الســجل العقــاري  :يجــب تدويــن «قيــد» المبنــى التاريخــي كمــا و»تســجيله» علــى صحيفــة العقــار المعنــي فــي الســجل
العقــاري (مــواد  22و  .)40يتبــع مفعــول التســجيل والقيــد العقــار أيــة كانــت األيــدي التــي ينتقــل اليهــا العقــار (مــادة .)41

عمليـ ًـا ،تفــرض قــرارات القيــد الصــادرة عــن وزيــر الثقافــة الحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن المديريــة العامــة لآلثــار قبــل القيــام
2ولكــن
ّ
المقيــد.
بأيــة أعمــال مــن شــأنها تغييــر الواقــع الحالــي للعقــار أو المبنــى
ّ
ّ

فعال في حماية التراث؟
 -6هل قانون اآلثار ّ
ـكل
ويتضمــن ثغــرات عديــدة تَ حـ ُ
•ان قانــون اآلثــار لــم ُي َعـ ّـدل منــذ زمــن اإلنتــداب،
ّ
ـول دون حمايــة نســيج األحيــاء التراثيــة بشـ ٍ
إمكانيــة حمايــة المجموعــات العمرانيــة التــي تتمتّ ــع بمواصفــات
فرديــة أو منعزلــة دون
ـال ،أبرزهــا أنّ ــه يحمــي عقــارات
ّ
ّ
ّ
فعـ ٍ
مميــزة.
وتراثيــة
وتاريخيــة
فنّ يــة
ّ
ّ
ّ

واإلداريــة .فضــا عــن ان
•ان قانــون اآلثــار يربــط حمايــة التــراث بشــكل اساســي بقــرارات صــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة
ّ
ـؤدي أحيانً ــا إلــى دفــع المالكيــن بتقديــم
فقــدان القانــون المذكــور ألي تعريــف أو معاييــر واضحــة لمفهــوم الطابــع التراثــي يـ ّ
طعــون أمــام مجلــس شــورى الدولــة لتحريــر عقاراتهــم واخراجهــا عــن الئحــة الجــرد العــام.
ضئيال من األبنية التراثية.
جزء
ً
• من جهة أخرى ،ال تشمل الئحة الجرد العام سوى ً

3

المجمد هدمها؟
 -7ما هي الئحة األبنية
ّ
التراثيــة
ـعينيات ،مــع انتهــاء الحــرب وانطــاق مرحلــة إعــادة اإلعمــار ،زادت المخــاوف علــى فقــدان األبنيــة
ّ
•فــي مطلــع التسـ ّ
العمرانيــة والتطويــر العقــاري .فــأوكل وزيــر الثقافــة آنــذاك ميشــال
فــي األحيــاء المجــاورة للوســط التاريخــي بفعــل الطفــرة
ّ
التراثيــة لحمايتهــا وبــدأ
الجمعيــة اللبنانيــة للحفــاظ علــى التــراث (أبســاد) بالقيــام بمســح لهــذه األحيــاء وتحديــد المجموعــات
اده
ّ
ّ
ّ
التراثيــة .ونتيجـ ًـة لهــذا المســح ،تـ ّـم اقتــراح منــع هــدم عــدد مــن
العمــل فــي هــذا الســياق علــى مشــروع قانــون لحمايــة األبنيــة
ّ
المبانــي التراثيــة ( 1016مبنــى) ريثمــا يصــدر قانــون حمايــة التــراث.
وخفــض نتيجــة هــذا المســح عــدد
ّ
•حصــد هــذا القــرار إعتراضــات كبيــرة ،فطلــب مجلــس الــوزراء عــام  1998إعــادة إجــراء المســح.
المجمــد هدمهــا إلــى  459ضمــن  5فئــات (أ-ب-ج-د-ه).
األبنيــة
ّ
المجمــد هدمهــا وهــي تنحصــر باألبنيــة المصنّ فــة فــي الفئــات «أ»
ثبــت أخيـ ًـرا قــرار مجلــس الــوزراء عــام  2010الئحــة األبنيــة
ّ
• ّ
التراثيــة غيــر
« ،ب» و «ج» أي  209مبنــى تراثــي فقــط .ولكــن فــي غيــاب مسـ ّـوغ قانونــي يمنــع هــدم مجموعــات األبنيــة
ّ
المجمــدة بتقديــم الطعــون امــام مجلــس شــورى الدولــة واســتطاعوا تحريــر
المســجلة أصــوال ،قــام مالكــو بعــض هــذه األبنيــة
ّ
كل رخصــة هــدم ألي بنــاء فــي بيــروت الحصــول علــى الموافقــة
ـرارا 4يلــزم ّ
عقاراتهــم .لذلــك ،إتّ خــذ وزيــر الثقافــة عــام  2010قـ ً
تراثيــا.
العامــة لآلثــار ،حتّ ــى لــو لــم يكــن المبنــى
المديريــة
المســبقة مــن
ًّ
ّ
ّ
3تشــمل الئحــة الجــرد العــام حوالــي  500مبنــى وموقــع تاريخــي فقــط بينمــا القســم األكبــر مــن األبنيــة التراثيــة يبقــى خــارج الحمايــة .علــى
العامــة لآلثــار
المديريــة
ســبيل المثــال ،هنــاك فقــط  75قــرار قيــد لمبانــي أو عقــارات علــى الئحــة الجــرد فــي نطــاق بيــروت ،فيمــا مســحت
ّ
ّ
تراثيــة فــي بيــروت خــارج الوســط التاريخــي.
ـان
ّ
بعــد إنفجــار  4آب  820عقــارا تحــوي مبـ ٍ
العامــة لآلثــار رقــم  2379تاريــخ ،2010/5/27
(المديريــة
والبلديــات بتاريــخ  27أيــار 2010
الداخليــة
موجــه مــن وزيــر الثقافــة إلــى وزيــر
4كتــاب
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والبلديــات رقــم 9210تاريــخ .)2010/6/5
الداخليــة
وزارة
ّ
ّ

 -8هل صدر قانون جديد يحمي االبنية التراثية بعد انفجار  4اب؟
•بعــد إنفجــار  4آب ،وتزامنً ــا مــع األزمــة اإلقتصاديــة والصحيــة ،قــام العديــد مــن المســتثمرين بإغــراء أصحــاب األبنيــة المتضــررة
وألن المنطقــة المتضــررة تشـكّل األحيــاء األقــدم مــن المدينــة ،كان ال بــد مــن حمايــة نســيجها
ببيــع أمالكهــم بأســعار بخســة.
ّ
المهدمــة ودعــم إعــادة إعمارهــا ،و تنــاول فــي
وطابعهــا التراثــي .فصــدر القانــون  194بتاريــخ  2020\10\22لحمايــة المناطــق
ّ
ـدور والرميــل فقــط.
ـادة  7منــه موضــوع األبنيــة التراثيــة فــي المناطــق المحـ ّـددة فــي المرســوم أي المرفــأ ،الصيفــي ،المـ ّ
المـ ّ
•تنــص المــادة  7مــن قانــون  194علــى مــا يلــي« :تضــع وزارة الثقافــة خطــة منفصلــة العــادة اعمــار و/أو ترميــم األبنيــة ذات
منعــا باتً ــا ترتيــب أي حــق عينــي مــن أي نــوع كان علــى أي بنــاء موضــوع علــى الئحــة
الطابــع التراثــي المتضـ ّـررة علــى ان يمنــع
ً
جــرد األبنيــة ذات الطابــع التراثــي إال بعــد مراجعــة وزارة الثقافــة.
ال يجــوز اعــادة بنــاء االبنيــة التراثيــة المهدمــة او المتضــررة اال بــإذن مــن وزارة الثقافة تتم المحافظة بموجبه على المواصفات
المهدم او المتضرر».
نفســها والشــكل الخارجي نفســه للبناء
ّ
•تســتدعي هــذه المــادة المالحظــات التاليــة :أوال :منعــت الفقــرة  1مــن هــذة المــادة انشــاء أي حــق عينــي مــن أي نــوع كان
علــى أي بنــاء موضــوع علــى الئحــة جــرد األبنيــة ذات الطابــع التراثــي وهــذا يشــمل كافــة الحقــوق العينيــة األصليــة (كحــق
الملكيــة وحــق االنتفــاع و حــق االرتفــاق) والحقــوق العينيــة التبعيــة ( كحــق التأميــن والرهــن العقــاري) ثانيــا :تنــص هــذه المــادة
علــى وجــوب «مراجعــة وزارة الثقافــة قبــل ترتيــب أي حــق عينــي مــن أي نــوع كان علــى األبنيــة الموضوعــة علــى الئحــة الجــرد
بمجــرد اعــام الــوزارة أو يجــب أيضــا
دون تحديــد مــا هــو المقصــود بعبــارة «مراجعــة الــوزارة» .هــل يتحقــق هــذا الشــرط
ّ
االســتحصال علــى موافقتهــا مــن أجــل ترتيــب هــذه الحقــوق علــى األبنيــة الموضوعــة علــى الئحــة الجــرد المذكــورة ؟ ثالثــا:
ان قانــون  194يحمــي فقــط األبنيــة المقيــدة علــى الئحــة الجــرد وهــو بالتالــي محصــور التطبيــق ولــم يحــل مشــكلة األبنيــة
التراثيــة أو المجموعــات التراثيــة غيــر المقيــدة وهــي األكثــر عــددا فــي المناطــق المتضــررة مــن االنفجــار .رابعــا :تتوافــق احــكام
الفقــرة  2مــن هــذه المــادة مــع احــكام الفقــرة  1مــن المــادة  ٢٣مــن قانــون اآلثــار التــي تنــص علــى ان القيــد فــي الجــرد يوجــب
علــى اصحــاب الملــك ان ال يباشــروا علــى ارضهــم ادنــى تحويــر فــي العقــار او فــي قســم مــن العقــار المقيــد وبصــورة
عامــة ان ال يأتــوا عمــا مــن شــأنه تغييــر منظــر االثــر او تغييــر ميزتــه بــدون ان يعلمــوا قبــل شــهرين دائــرة االثــار القديمــة
عــن نيتهــم هــذه وان يعينــوا التحويــرات او االشــغال التــي ينــوون اجراءهــا ».علمـ ًـا ان التبليــغ ال يكفــي للبــدء بالعمــل بعــد
شــهرين ،فالمــادة  ٢٤مــن قانــون اآلثــار تضــع شــرط الحصــول علــى ترخيــص مــن دائــرة االثــار قبــل بــدء االعمــال (مــع االشــارة
الــى ان مديريــة اآلثــار سـ ّـرعت كثيــرا فــي اعطــاء تراخيــص الترميــم لــدرأ خطــر ســقوط المبانــي التراثيــة بعــد انفجــار  4آب) .هــذا
ونشــير الــى ان قانــون  194قــد وضــع شــروط صارمــة للحصــول علــى تراخيــص البنــاء والترميــم مــن وزارة الثقافــة ،فــا يمكــن
الحصــول عليهــا اال اذا كان الترميــم او إعــادة اعمــار األبنيــة يحافــظ علــى الشــكل الخارجــي نفســه للبنــاء المهـ ّـدم او المتضــرر
والمواصفــات نفســها التــي كانــت تتمتــع بهــا األبنيــة قبــل انفجــار  ٤آب.

 -9من يتحمل أعباء إعادة االعمار والترميم؟
•تجــدر االشــارة الــى ان قانــون  194لــم يتضمــن أي تفاصيــل حــول هــذا الموضــوع .فــي المبــدأ ،يتحمــل المالــك كافــة
مصاريــف الصيانــة والترميــم والتدعيــم بحســب قانــون اآلثــار ،قانــون البنــاء ،ومرســوم الســامة العامــة ( .)2012ولكــن ســمح
قانــون اآلثار(المــادة  31و  ٥)32وقانــون البنــاء (المــادة  ٦)18للبلديــات بالقيــام بالترميــم والتدعيــم إذا تمنّ ــع المالــك عــن القيــام
بذلــك (ولكــن علــى نفقــة المالــك).
• مــن هنــا أهميــة اقــرار قانــون خــاص لحمايــة التــراث ســيما بعــد انفجــار  4آب اليجــاد ايضــا حلــول للتعويــض علــى مالكــي
االبنيــة التراثيــة المتضــررة وتأميــن الدعــم المــادي لهــم للترميــم فضــا عــن ضــرورة حمايــة المجموعــات التراثيــة بشــكل عــام
وليــس فقــط االبنيــة التراثيــة بشــكل منعــزل.

٥المــادة  31مــن قانــون اآلثــار « :إن المصاريــف الناجمــة عــن األشــغال المتعلقــة بترميــم العقــارات المقيــدة فــي الجــرد العــام أو المســجلة
كأبنيــة تاريخيــة يتحملهــا أصحــاب هــذه العقــارات(»)...
المــادة  32مــن القــرار  « :166يمكــن دائمــا دائــرة االثــار القديمــة باالتفــاق مــع الدولــة صاحبــة الشــأن ان تجــري بعــد اخطــار ارســل لصاحــب
الملــك وبقــي دون فائــدة اعمــال التصليــح او الصيانــة التــي تراهــا الزمــة لحفــظ االبنيــة المســجلة او الداخلــة فــي الجــرد التــي ليســت
هــي ملــكا للدولــة وفــي حالــة وجــوب االســراع او وجــود خطــر اثبتتــه الدوائــر الفنيــة البلديــة او دائــرة االثــار القديمــة يطلــب مديــر دائــرة
االثــار القديمــة او رئيــس البلديــة باالتفــاق مــع مديــر دائــرة االثــار القديمــة بعــد مــرور يــوم مــن اخطــار صاحــب الملــك مــن رئيــس محكمــة
البدايــة اصــدار قــرار يعيــن فيــه فــي خــال اربــع وعشــرين ســاعة رجــا مــن اهــل الفــن يكلــف فحــص حالــة االبنيــة وتصميــم االشــغال الــذي
وضعــه مهنــدس دائــرة االثــار القديمــة .ويجــب علــى هــذا الخبيــر ان يقــدم تقريــره لقلــم المحكمــة فــي خــال االربــع والعشــرين ســاعة التــي
تلــي تاريــخ تعيينــه يجــب علــى المحكمــة ان تبــت فــي خــال الثمانــي واالربعيــن ســاعة التــي تلــي تاريــخ ايــداع هــذا التقريــر فيمــا اذا كان
مــن الواجــب علــى صاحــب الملــك -1 :امــا ان يجــري االشــغال الالزمــة تحــت نظــارة مهنــدس مــن دائــرة االثــار القديمــة وضمــن مــدة يجــب
تحديدهــا -2 .وامــا ان يدفــع لدائــرة االثــار القديمــة مبلغــا كافيــا لســد النفقــات التــي تنجــم عــن هــذه االشــغال حــدد فــي المــادة  31مــن
هــذا القــرار مــدى الواجــب المفــروض علــى صاحــب الملــك فــي كلتــا الحالتيــن .يكــون هــذا الحكــم نافــذا حــاال رغــم كل اعتــراض او اســتئناف
اذا قــاوم صاحــب الملــك فــي اجــراء هــذه االشــغال فتحــل الســلطة البلديــة فــي داخــل منطقتهــا والســلطة االداريــة ذات الصالحيــة فــي
االماكــن الخاليــة مــن بلديــة محــل صاحــب الملــك المتخلــف عــن القيــام بهــذا الواجــب بنــاء علــى طلــب دائــرة االثــار القديمــة .يمكــن الســلطة
التــي تحــل محــل صاحــب الملــك المتخلــف اســترجاع المصاريــف الحقيقيــة المنفقــة مــع اضافــة  25بالمايــة اليهــا وفقــا للقواعــد النافــذة
فــي تحصيــل الرســوم البلديــة او االمــوال العموميــة».
المبنيــة وتأميــن اإلتّ ــزان والمتانــة
دومــا علــى صيانــة أمالكــه
٦المــادة  18مــن قانــون البنــاء (رقــم « : )2004/646علــى المالــك أن يســهر
ّ
ً
تبيــن بنتيجــة
الالزميــن لهــا للمحافظــة علــى ســامة الســاكنين والجــوار )...(.وإذا ظهــر علــى البنــاء أو أقســامه إشــارات وهــن ( )...وإذا ّ
أن اتّ ــزان البنــاء أو متانتــه مختـ ّـان ،علــى المالــك أن يقــوم بأعمــال التشــييد والتدعيــم الالزمــة ».وفــي حــال تمنّ ــع المالكون
تقريــر المهنــدس ّ
للبلديــة بعــد إخطارهــم أن تقــوم (بذلــك) علــى نفقتهــم»
ـق
ـبب مــا عــن ترميــم وصيانــة «واجهــات أبنيتهــم وأجزائهــا األخــرى ( ،)...يحـ ّ
ّ
لسـ ٍ

