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مجتمع وإقتصاد
الكافية ملحاسبة إدارة الـشــركــة ،في
ح ــن أن ك ـبــار املـســاهـمــن ه ــم الــذيــن
ي ـف ـ ّـوض ــون أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة،
وب ـي ـن ـه ــم سـ ـي ــاسـ ـي ــون وم ــؤسـ ـس ــات
دينية (مثل أبرشية بيروت املارونية،
وقـ ـ ــف ف ـ ـقـ ــراء ك ـن ـي ـســة مـ ـ ــار جــرجــس
للطائفة املارونية ،أبرشية أنطلياس
امل ــارون ـي ــة ،الـبـطــريــركـيــة امل ــارون ـي ــة ـ
املحكمة الروحية املارونية املوحدة،
الجمعية الخيرية العمومية األرمنية،
الرهبانية الباسيلية الشويرية ،وقف
الجمعية الخيرية للروم األرثوذكس،
وقف طائفة الــروم األرثوذكس ،وقف
مار جرجس للروم األرثوذكس ،وقف
فـقــراء كنيسة القديس جاورجيوس
لطائفة الروم األرثوذكس) ومصارف
كبرى (مثل بنك نيويورك) وصناديق
استثمارية وبلدية ب ـيــروت ...معظم
ه ــؤالء ال يـعـيــرون اهـتـمــامــا ملصالح
صغار املساهمني.
ي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاول ت ـ ـق ـ ــري ـ ــر م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة
"سوليدير" التأكيد أن مالءة الشركة
امل ــالـ ـي ــة ال تـ ـ ــزال ك ـب ـي ــرة ب ــاالس ـت ـن ــاد
إل ــى ارت ـفــاع قيمة ال ـس ـنــدات امل ـحـ ّـررة
ملصلحتها والناتجة من عقود البيع
ً
إلــى  509.3مــايــن دوالر ،فـضــا عن
عمليات تسنيد سابقة بقيمة 45.3
مليون دوالر ،أي أن قيمة السندات
املـ ـ ـح ـ ــررة مل ـص ـل ـحــة الـ ـش ــرك ــة 554.6
مليون دوالر .فــي الــواقــع ،إن ارتـفــاع
قـيـمــة ال ـس ـن ــدات املـ ـح ـ ّـررة ل ـيــس أم ـرًا
مـبـشـرًا بــالـخـيــر ف ــي شــركــة اضـطــرت
إلى أن تبيع  11قطعة أرض في 2016
بأسعار أدنى من الرائجة ،ال بل يعني
هذا األمر أن هناك الكثير من املشاكل
مــع الــزبــائــن .وقــد بــدا هــذا األمــر أكثر
وضوحًا من خالل تفاصيل املؤونات
ال ـتــي خـ ّـصـصــت ،إذ ك ــان بينها 100
مليون دوالر كاحتياطات عامة عن
عـ ـق ــدي ب ـي ــع ج ـ ــرى إل ـغ ــاؤه ـم ــا وع ــن
ال ـس ـنــدات امل ـح ـ ّـررة ألم ــر ال ـشــركــة عن
عقود بيع العقارات .وما هو الفت في
التقارير السنوية السابقة أنــه يكاد
يخلو أي تقرير ســابــق مــن مــؤونــات
متصلة بمشاكل متعلقة بعقود مع
الــزبــائــن كــانــت كلفتها مرتفعة جـدًا
على ميزانيات الشركة.
وأكثر من ذلــك ،فإن الشركة اضطرت
ف ــي عـ ــام  2016إلـ ــى أن ت ـت ــوق ــف عــن
االس ـ ـتـ ــدانـ ــة مـ ــن خ ـ ــال ال ـت ـس ـه ـيــات
امل ـك ـشــوفــة ،ول ـج ــأت إل ــى اسـتـبــدالـهــا
بــديــون قـصـيــرة األجـ ــل ،وه ــو مــا زاد
أعـبــاء الـفــوائــد على ميزانية الشركة
التي تكبدت  36مليون دوالر فوائد
ف ـقــط ،عـلـمــا ب ــأن مـجـمــل التسهيالت
والقروض املصرفية القصيرة األجل
واملتوسطة األجــل تبلغ  606ماليني
دوالر ،اي أن ـ ـهـ ــا ت ـ ـفـ ــوق الـ ـسـ ـن ــدات
ّ
املحررة «غير املضمونة».
وفـ ــي  2016اس ـت ـن ـف ــدت ال ـش ــرك ــة كــل
أوراقها لدعم سعر سهم سوليدير ،إذ
ّ
سجلت في القيود املحاسبية خسائر
بقيمة  35مليون دوالر لدعم السهم،
ّ
ارتفعت
فيما تبي أن كلفة اإليجارات ّ
بنسبة  ،%23ما يعني أن التعثر في
الـتـحـصـيــل ل ـيــس املـشـكـلــة الــوح ـيــدة
لدى الشركة ،بل لديها مشكلة سيولة
وارتفاع الكلفة اإلدارية والتشغيلية.

خـلـفـيــة طـمــر ال ـن ـفــايــات غـيــر امل ـف ــروزة
واملـبــاشــرة بالطمر قبل إنـشــاء كاسر
األمـ ــواج ،إضــافــة إلــى إثــارتـهــم مسألة
تــأثـيــر وج ــود املـطـمــر املــاصــق لـجــدار
م ـط ــار رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ال ــدول ــي على
سالمة الطيران املدني ،طالبني إقفال
امل ـط ـمــر ن ـهــائ ـيــا .وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـيــه ،وبـعــد
الـتـحـقـيـقــات ،أص ــدر الـقــاضــي حـمــدان
مطابق
ق ــراره ،معتبرًا أن املطمر غير
ّ
ل ـل ـمــواص ـفــات ال ـب ـي ـئ ـيــة ،وأن ـ ــه ُ«ي ـمــثــل
ب ـحــال ـتــه ال ــراه ـن ــة خ ـط ـرًا ع ـلــى حــركــة
ال ـط ـيــران قــد يـ ــزداد مــع الــوقــت بسبب
جذبه الطبيعي للطيور».
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إضاءة

ُ
طبقة الجند كآلة قتل
محمد نزال
ع ـن ــدم ــا تـ ـك ـ ّـدس ــت الـ ـنـ ـف ــاي ــات فـ ــي ش ـ ـ ـ ــوارع ب ـي ــروت
وضــواحـيـهــا ،قبل نحو عــامــن ،كــان «صاحبنا» في
ذروة غضبه .صاحبنا هذا شرطي أو ،بمعنى أوسع،
رجل أمن .كان لديه صفحة على «الفيسبوك» .لم تكن
باسمه .كان يأخذ راحته في شتم «الدولة» .تفاقمت
األزمة ،فنزل ّ
الشبان إلى ساحات االحتجاج ،وانطلق
ً
ُ
التشويق منقوال على الهواء مباشرة .مسلسل ِمن
املواجهات بني املتظاهرين وقوى األمــن .كانت خدمة
صاحبنا في منطقة االحتجاجات تمامًا .هذه صدفة
سـ ّـيـئــة لــه .هــو لـيــس مـتـ ّ
ـزوجــا .ال ُيــريــد أن يفعل قبل
ّ
ً
منزالّ .
تحدث كثيرًا عن خوفه ِمن ّ
التورط
أن يتملك
ُ
بـقــرض سكني .هــو معيل لعائلته .ج ــاءت النفايات
وجعلت غضبه َينفجر .راح يشتم الــدولــة أكـثــر ِمن
ّأي وقت مضىَ .يفعل ذلك وهو «ابن دولــة» .يقف مع
زمالئه العسكر في الساحة ،يحمل هراوتهّ ،
مسدسه
ّ
ّ
على خصره ،إال أنه نجح في «التملص» ِمن ُضرب ّأي
متظاهر .مجازفة فيها طيرانه ِمن وظيفته .املهم نجح.
ّ
مستمرة ،أخبرنا عن رغبته
بعد ّأيام ،واالحتجاجات
في البكاء عندما ّ
تعرض له أحد املتظاهرين بالشتم،
البالستيكية ،إذ ّ
ّ
ود
وقــد أصـيــب ببعض املـقــذوفــات
أن يقول ّ
للشبان« :سامحكم الله ،أنا مثلكم موجوع،
ّ
وربـمــا أكثركم وجـعــا» .عــاش انفصامًا .في الصباح
يلعب دور «رج ــل الــدولــة» ،وفــي اّمل ـســاء ،عندما تهدأ
مغردًا في شتم كل ما ّ
الساحةُ ،يصبح ّ
يمت إلى الدولة
ّ
ِبصلة .هل كان زمالؤه مثله؟ كل .كان غريبًا بينهم
أيـضــا .حالة خـ ّ
ـاصــة .بعضهم يسخرون ِمـنــه .رجل
أمن بهذه الطيبة والبساطة! هذا يحصل ،ولو نــادرًا،
وبالتالي حــالــة صاحبنا ال تنفع للتعميم .مشكلته
ً
ّ
كــانــت أن ــه ي ـقــرأ كـثـيـرًا .ه ــذا مــا ك ــان يـقــولــه .ففضال
ّ
ّ
عــن حساسيته العاطفية ،وهــذه لها عالقة بتكوينه
ّ
فلسفية وفـكـ ّ
ـريــة ورواي ــات
النفسيّ ،كــان يـقــرأ كتبًا ّ
ّ
عاملية وما شاكل .كل هذا بجهده الشخصي.
أدبية

ليس ملؤسسته ّأي دور هنا .ينفر ويشمئز ِمن جهل
أقرانه وسطحيتهم وغباوتهم .لم يكن يلومهم وهو
يـعـلــم ّأن ه ــذا مــا يـجــب أن يـكــونــوا عـلـيــه .نـسـمــع عن
رجــل أمــن ع ـ ّـداء .بطل فــي السباق الـفــانــي .بطل في
ناد رياضي باسم الشرطة أو
ألعاب القوى .نسمع عن ٍ
الجيش .هذا في ّكل العالم تقريبًاِ .ل َم لم نسمع ّ
مرة عن
رجل أمن فيلسوف؟ ِل َم ال يشتهرون بقضايا ّ
ثقافية
ّ
ّ
فكرية إلخ؟ إنهم كتلة عضالت .ال تريد مؤسساتهم
ّ
األمنية ِمنهم إال العضالت .على العكس ،مشكلة أن
ِّ
ّ
ُ«يفكر» هؤالء كثيرًا ،وإال فلن يستقيم هذا مع «نفذ».
ُ
الطاعة ّثم الطاعة ّثم الطاعةُّ .
السلطة ال ت ّ
حب لرجالها

ال ُيمكن أحدًا أن ّ
يعول
جعل ضميرهم
على ّ
يؤنبهم
ّ
ّ
النمطية لرجل
الصورة
أن يفكروا أكثر مما ينبغي.
ّ
ّ
أخالقية.
األمــن ،في العالم ،تجدها غالبًا محل شبهة
تأت ِمن فراغ .املطلوب ِمنهم أن يقبضوا على
هذه لم ِ
اللصوص ِمــن بــن املــواطـنــن الـعــاديــن .فقط ِمــن بني
ه ــؤالء .الحكومة تكره َمــن ُينافسها فــي عملها .في
نهاية األم ــر ،الـشــرطــي أو رجــل األم ــن ،أو العسكري
َ
ع ـمــومــا ،ه ــو ُ«م ـن ــت ــج»ِ .م ــن ال ـبــاهــة الـتـصــويــب عليه
ّ
حالة قائمة بذاتها .ال يوجد شيء اسمه جيش،
كأنه
ّ
ّ
السياسية.
هكذا ُمعلقًا في الهواء ،بعيدًا عن السلطة
يـكــون كــذلــك فـقــط فــي حــالــة االن ـقــاب الـعـسـكــري .ال
ّ
يوجد كيان (له ذات واعية) اسمه رجــال األمــن حتى
ّ
ّ
والوطنيات واملواعظ .لن
يتوجه إليه البعض بالنصائح
ّ
ُ
تجدهم على املوجة .ال يمكن أحدًا أن يعول على جعل
ّ
ّ
ضميرهم يؤنبهم .إنـهــم يقومون بعملهم .بالنسبة
ّ
إليهم أنت َمن يجب أن يؤنبك ضميرك .هذا هو عملهم
الذي ال يعرفون سواه.

ّ
ّ
سلبية فــي هــذا التعبير .مــا الــذي
إنـهــم آالت قـتــل .ال
ّ
ّ
العسكرية؟ أليس استخدام
يتدربون عليه في الدورات
ً
ّ
الـعـنــف ُ...وص ــوال إلــى الـقـتــل؟ إنـهــم أدوات خـطــرة .ال
ُي ّ
حبون املزاح في هذه املساحة .يبدون في غاية اللطف
ّ
ّ
َ
ُ
عندما يكتفون بالصفع والركل .إنهم معدون ملا هو
ّ
أبعد ِمن ذلكّ .إنهم ّ
مجرد حرس .لو تمكنت ِمن ضرب
ّ
سياسي فاسد حاكم ،أو حتى أخذته رهينة ،أو رميته
في مستوعب نفايات ،فهنا في مكانها .كم يبدو هذا
نافعًا لــو جــرى تصويره ونـشــره! على األقــل خطوة
جديدة تكسر الرتابة .التظاهر واالعتصام والهتاف ال
ينفع عندنا .هذه ليست ثقافة في بالدنا.
رجال األمن ،واآلن أصبح هنالك نساء أمن ،أو الشرطة
كما أطلقت عليهم العرب قديمًا ،جاء ابن خلدون على
ذكرهم« :واعلم ّأن ُّ
السلطان ُ ال ّبد له ِمن اتخاذ الخدمة
في سائر أبــواب اإلم ــارة واملـلــك الــذي هو بسبيله ِمن
الجندي والشرطي ...وهي وظيفة مرؤوسة لصاحب
ّ
ّ
العثمانية ،في بالدنا،
اإلمبراطورية
السيف في الدولة».
ّ
كانت تجمع جندها وشرطتها (اإلنكشارية وسواهم)
ِمن بني رجال العصابات .كان هؤالء يخونون الطبقة
ال ـتــي أتـ ــوا ِمـن ـهــا وي ـم ـع ـنــون ف ــي ال ـت ـعــذيــب .ن ـقــرأ عن
«الـعـســس» كـثـيـرًا فــي ت ــراث ال ـعــرب .ه ــؤالء يـســاوون
اليوم أولئك الذي ينزلون إلى الساحات بثياب ّ
مدنية،
فيما هم شرطة .كانوا مكروهني غالبًا .ابن سيرين،
صاحب تفسير األحالم الكبيرُ ،ي ّ
فسر رؤيا الشرطي
ّ
ّ
في املنام بأنه «ملك املــوت ،وقيل هول وهــم ،وإذا جاء
ّ
الشرطي مــع أعــوانــه فــإنــه فــزع وحــزن وع ــذاب وخطر
شرير» .هذا ّ
وذو سلطان ّ
هم في الوعينا الجمعي منذ
ال ِق َدم.
صاحبنا ّ
الطيب ،رجل األمــن ،كان في ّ
األيــام األخيرة
ِمـ ـ ــن االحـ ـتـ ـج ــاج ــات حـ ــاض ـ ـرًا إلط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار عـلــى
املتظاهرين .لــم يفعل .أصبح يشتمهم ...مــع الــدولــة.
حجزته مؤسسته في العمل ولم يعد يذهب إلى املنزل.
تـ ّ
ـورمــت قــدمــاه ِمــن الــوقــوف .كــان على حــافــة انهيار
عصبي .فقد األمل ِمن الجميع .اآلن هو يشتم الجميع.

تقرير

المرامل تنهش جبال جبيل
فيفيان عقيقي
ّ
نفذت حملة «جبيل تحاسب» اعتصامًا،
ّ
أم ــس ،فــي قــرطـبــا الـجـبـيـلــيــة ،احتجاجًا
على استمرار أعمال املرامل في بلحص
امل ـ ـج ـ ــاورة واملـ ـن ــاط ــق امل ـح ـي ـط ــة ،وذلـ ــك
«ح ـف ــاظ ــا ع ـلــى ال ـس ــام ــة املـ ـ ّ
ـروريـ ــة على
ط ــري ــق جـ ــرد ج ـب ـيــل ال ـج ـن ــوب ــي ،وال ـح ــدّ
م ــن األخـ ـط ــار واألض ـ ـ ــرار ال ـتــي ّ
تسببها
ّ
ال ـش ـ ّـاح ـن ــات ،ووقـ ـ ــف امل ـ ـجـ ــزرة ال ـب ـي ـئــيــة
املتمثلة بــاملــرامــل غير الـشــرعـ ّـيــة» .وتال
ّ
مـنــظـمــو االع ـت ـص ــام ب ـيــانــا طــال ـبــوا فيه
َ
وزارتي الداخلية والبيئة «بإقفال مرامل
املنطقة ،وتــأمــن سالمة البيئة والطرق
واألهــالــي ،ومالحقة املرتكبني قضائيًا،
إضــافــة إل ــى تسليم مـنــاطــق املــرامــل إلــى
كليات الــزراعــة والهندسة لتتحول الى
كـ ـل ـ ّـي ــات ت ـط ـب ـي ـقـ ّـيــة إلعـ ـ ـ ــادة اس ـت ـص ــاح
األراضي وزرعها».
تجتاح املرامل قرى جرد جبيل الجنوبي،
مستندة ،بحسب املسؤول اإلعالمي في
الحملة سيمون كــرم ،إلــى «ق ــرار شفهي
ّ
الداخلية والبلديات نهاد
صادر عن وزير
امل ـش ـنــوق ،ب ـنـ ً
ّ
ـاء عـلــى تــوصـيــة سياسية
مــن الــوزيــر ج ـبــران بــاسـيــل ،ال ــذي طالب
ب ــإع ــادة الـعـمــل فــي مــرامــل مـنـطـقــة جبل
وقضى
لبنان أس ــوة باملناطق األخ ــرىّ .
هــذا الـقــرار بالسماح للمرامل املرخصة
ب ــال ـع ـم ــل يـ ــومـ ــي االث ـ ـنـ ــن وال ـخ ـم ـي ــس،
ّ
حتى بــاتــت تحتل الـيــوم غالبية الجرد
الجنوبي ،من دون أن تستوفي الشروط
املوضوعة من املجلس األعلى ّ
للكسارات
واملرامل» ،ويشير كرم إلى أن «هذا القرار
غير قانوني ،وال يمكن االعتراض عليه
ّ
إداري ــا كــونــه منعدم الــوجــود خطيًا ،إل
ّ
العامة
أنـنــا ّقدمنا إخـبــارًا لــدى النيابة
ال ـب ـي ـئـ ّـيــة ف ــي ش ـب ــاط املـ ــاضـ ــي ،وأجـ ــرت

ّ
ُّ
ّ
والكسارات (األخبار)
تعد المنطقة منكوبة بيئيًا كما كل المناطق التي تحتلها المرامل

ّ
تـحـقـيـقــا وت ـب ـ ّـن أن ك ــل ه ــذه األع ـم ــال ال
ترتكز إلــى سند قانوني أو رخـصــة ،بل
ّ
تعمل بموجب قرار شفهي ،إل أن النائب
ّ
العام البيئي كلود غانم طلب من القوى
ّ
األم ـنــيــة الـتــأكـيــد عـلــى أص ـحــاب املــرامــل
الـعـمــل يــومــي االث ـنــن والـخـمـيــس فـقــط.
وه ــو مــا يثير االس ـت ـغــراب مــن انصياع
ّ
ّ
شفهية
القضائية أيضًا لقرارات
السلطة
ً
ّ
قانونية صــادرة بناء على توصية
غير
ّ
سياسية».
ويـتــابــع كــرم «مـنــذ شـهــريــن ،استبشرنا
خ ـي ـرًا بـ ـق ــرار وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـ ّـي ــة ال ـقــاضــي
ّ
ب ــإغ ــاق ك ــل امل ــرام ــل والـ ـك ـ ّـس ــارات ،إل أن
إل ـحــاقــه ب ـق ــرار آخ ــر صـ ــادر ع ــن مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـ ـ ــذي رضـ ـ ــخ ل ـل ـض ـغ ــط الـ ــذي
مــارســه ّ أصـحــاب املــرامــل واالعتصامات
الـتــي نــفــذهــا أص ـحــاب الـشــا ّحـنــاتّ ،أدى
ـرخـصــة فقط،
إل ــى إع ــادة فـتــح املــرامــل املـ ُ
ملـ ـ ّـدة شـهــر ولـنـقــل ال ــرم ــول املـسـتـخــرجــة
ّ
واملكدسة ،لكن ما حصل في بلحص كان
ّ
ّ
عن إعادة العمل في كل الكسارات
عبارة ّ
غير املرخصة ،واستكمال أعمال الحفر

يــومـيــا وع ـلــى م ــدار ال ـســاعــة ،حـتــى بعد
ان ـق ـضــاء مـهـلــة الـشـهــر ال ـتــي انـتـهــت في
الخامس من حزيران الحالي».
عمليًاُّ ،
تعد هذه املنطقة منكوبة بيئيًا،
كـمــا غـيــرهــا م ــن امل ـنــاطــق ال ـتــي تحتلها
املــرامــل وال ـك ـ ّـســارات ،إذ ســاهـمــت أعـمــال
الحفر في قطع األشجار ونسف تماسك
ّ
التربة ،ما ّ
والتعدي
يهدد بزحل الجبال،
ّ
ع ـلــى األم ـ ــاك ال ـع ــام ــة وال ـخ ـ ّ
ـاص ــة خــال
تــوس ـيــع أعـ ـم ــال املـ ــرامـ ــل ،ونـ ـش ــوء حـفــر
تحت الطريق العام الــذي يوصل قرطبا
بساحل جبيل ،ما ّ
يهدد بانهيار الطريق
ّ
وتحوله إلــى طريق خطر على السالمة
ّ
ّ
ّ
املرورية والعامة ،وتهالك البنى التحتية
نـتـجــة مـ ــرور ال ـشــاح ـنــات عـلـيـهــا يــومـيــا
وملـ ـ ّـرات ع ـ ّـدة ،وي ـضــاف إل ــى ذل ــك تشويه
ال ـط ـب ـي ـعــة واإلسـ ـ ـه ـ ــام ف ــي ت ـغ ـيـ ُـر امل ـنّــاخ
وال ـق ـضــاء عـلــى هــويــة املـنـطـقــة املـصــنـفــة
ّ
اصطيافية.
ورغ ـ ــم ذل ـ ــك ،ت ـب ــرز مـ ـح ــاوالت اس ـت ـغــال
ال ـق ـض ـي ــة س ـي ــاس ـي ــا وتـ ــذك ـ ـيـ ــة م ـش ــاع ــر
«امل ـظ ـلــومـ ّـيــة امل ـس ـي ـحـ ّـيــة» ،ع ـلــى حـســاب

حماية البيئة ،وقد بدا ذلك واضحًا من
خ ــال م ـشــاركــة ال ـنــائــب ال ـســابــق ف ــارس
سـعـيــد بــاالع ـت ـصــام ،أم ــس ،إض ــاف ــة إلــى
ان ـض ـم ــام ب ـعــض األعـ ـض ــاء املـحـســوبــن
ع ـل ـيــه إلـ ــى ال ـح ـم ـل ــة ،ب ـح ـســب م ــا يـشـيــر
ع ـض ــو ب ـل ــدي ــة ق ــرط ـب ــا وم ـن ـ ّـس ــق ال ـت ـيــار
الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر ف ــي ال ـب ـلــدة ع ـبــده صـقــر،
علمًا بأن املرامل ال تنحصر في بلحص
الـتــي استقلت إداريـ ــا عــن بـلــديــة مــزرعــة
الـسـ ّـيــاد فــي عــام  ،2014بــل هـنــاك مرامل
أخ ــرى تنهش طبيعة املـغـيــري ويــانــوح
املجاورتني ،والتي يستثمرها أشخاص
من آل افرام وهم من املحسوبني سياسيًا
على ف ــارس سعيد ،وهــو ملف «نتابعه
في البلدية ،واستحصلنا على الخرائط
وامل ـس ـت ـنــدات ال ــازم ــة ال ـتــي تـظـهــر هــذه
ال ـت ـعــديــات ال ـت ــي ت ـش ـ ّـوه الـبـيـئــة وت ـضـ ّـر
ّ
القانونية».
باألهالي ،ملعالجتها باألطر
وي ـش ـيــر رئ ـي ــس اتـ ـح ــاد ب ـل ــدي ــات جبيل
فـ ــادي مــارت ـي ـنــوس إل ــى أن «ب ـل ـحــص ال
تتبع إداريــا ألي ّ
بلدية ،وتاليًا ال سلطة
ّ
إداريـ ـ ـ ــة ل ــات ـح ــاد ع ـل ـي ـهــا ،وك ــذل ــك األم ــر
ّ
بالنسبة إلى املغيري التي لم تنضم إلى
االت ـح ــاد .لــذلــك امل ـســؤولـ ّـيــة تـتــرتــب على
َ
وزارت ـ ــي الــداخ ـلـ ّـيــة وال ـب ـلــديــات والبيئة
ألن صــاحـيــاتـنــا م ـح ــدودة ،وال يمكننا
إغــاق مرامل ّ
وكسارات بل ّ
مجرد رفض
إعطاء رخص مرامل في نطاقنا اإلداري،
ّ
لكننا نظمنا سير الشاحنات وحـ ّـددنــا
الحموالت املسموح بها ونفرض غرامات
ّ
مالية على املخالفني .وهـنــاك اتصاالت
ّ
ّ
نـقــوم بها للحث على حــل هــذه املـجــزرة
ّ
البيئية ،وهذه ّ
املرة األولى التي تتعامل
ّ
فـيـهــا ال ـس ـل ـطــات امل ـع ـنــيــة م ــع امل ــوض ــوع
ّ
بجدية ،وهناك ّ
توجه إلغالق كل املرامل
ّ
صة ،وإعادة تنظيم العمل في
غير املرخ ّ
املرامل املرخصة».

