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مجتمع

مجتمع
قضية هل يستحضر معيار التوازن الطائفي لتعطيل ملف درجات المتمرنين على غرار ملفات الناجحين في
مباريات مجلس الخدمة المدنية؟ وما صحة الكالم على امكانية تجميد الملف في انتظار التوافق بين القوى
السياسية على سلة واحدة لهذه الملفات تراعي التوزيع الطائفي؟

مقالة

«فتوى» رئيس التفتيش :عفا الله ّ
عما مضى!

ّ
ّ
األساتذة لوحوا بإنهاء العام الدراسي في حال رد المرسوم

محمد نزال

«التهويل» على المتمرنين« :القطبة» قانونية أم طائفية؟
فاتن الحاج
مـنــذ الـلـحـظــة األولـ ــى إلقـ ــرار مجلس
الــوزراء الدرجات الست االستثنائية
ل ـل ـم ـت ـم ــرن ــن املـ ـلـ ـحـ ـق ــن ب ــال ـت ـع ـل ـي ــم
ال ـ ـث ـ ــان ـ ــوي ،ص ـ ـ ـ ـ ّـوب وزراء ون ـ ـ ــواب
ينتمون إلــى كتل سياسية تحفظت
عــن ال ـق ــرار ،ال سيما الـتـيــار الوطني
الحر والقوات اللبنانية وتيار املردة،
بأن رئيس الجمهورية ،ميشال عون،
يـسـتـطـيــع أن يـسـتـخــدم صــاحـيــاتــه
الدستورية برد املرسوم إلى مجلس
الوزراء.
ووســط تصويب املهاجمني لحقوق
املتمرنني على عــدم مــراعــاة الــوعــود
املقطوعة للمجتمع الــدولــي بخفض
اإلن ـ ـفـ ــاق م ــن ج ـه ــة ،وعـ ـ ــدم قــانــون ـيــة
الدرجات من جهة ثانية لعدم وجود
نــص قــانــونــي خ ــاص بـهــا ،أوضـحــت
ّ
ّ
مـصــادر نيابية مطلعة أن «درج ــات
األساتذة طرحت على طاولة مجلس
ال ـ ــوزراء بـعــد نـيــل امل ــوض ــوع مــوافـقــة
رئيس الجمهورية ،وكان هناك توجه
لدى الرئيس إلدراجها ضمن ملحق
جدول األعمال ،قبل أن يجري االتفاق
مــع رئـيــس الحكومة سعد الحريري
عـ ـل ــى ط ــرحـ ـه ــا مـ ــن خ ـ ـ ــارج الـ ـج ــدول
والتوافق مسبقًا على إقراره».
امل ـص ــادر اسـتـغــربــت «االل ـت ـفــاف على
الـ ـتـ ـص ــوي ــت» فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء،
مبدية خشيتها من أن تكون أسباب
االع ـ ـت ـ ــراض ع ـل ــى املـ ـل ــف ط ــائ ـف ـي ــة ال
م ــال ـي ــة وق ــان ــون ـي ــة ك ـم ــا ه ــي مـعـلـنــة،
ّ
وأن يعطل معيار ال ـتــوازن الطائفي
ّ
امللف تمامًا كما عطل سابقًا ملفات
نحو  900ناجح في مجلس الخدمة
املدنية للتوظيف في اإلدارات العامة.
وتـ ـح ــدث ــت ع ـ ــن «مـ ـعـ ـل ــوم ــات ب ـش ــأن
مـ ـق ــايـ ـض ــات سـ ـتـ ـج ــري ب ـ ــن الـ ـق ــوى
ال ـس ـي ــاس ـي ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة ع ـل ــى م ـل ـفــات

جعجع ال يعرف
بدا غريبًا أن يخرج رئيس حزب القوات
اللبنانية ،سمير جعجع ،بعد اجتماع
تكتل «الجمهورية القوية» ،أمس ،ليقول
ّ
إنــه ال يعرف َم«ن ِمــن هــؤالء األساتذة
املتمرنني الذين نالوا الــدرجــات الست،
ق ـشــة ل ـف ــة ،بــأك ـثــريــة أص ـ ــوات أع ـضــاء
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء نـجــح وم ــن ل ــم ينجح
لعدم وجود وثائق تثبت ذلك»! في حني
أن املتمرنني نجحوا في مباراة ملجلس
الخدمة املدنية واج ـتــازوا دورة إعــداد
في كلية التربية في الجامعة اللبنانية.

املوظفني العالقة بغية التوافق عليها
ً
سـلــة واحـ ــدة ،وم ــن ضمنها مــأمــورو
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج وامل ـ ـ ــراقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــون ال ـ ـجـ ــويـ ــون
وامل ـف ـت ـشــون ال ـتــربــويــون واملــوظ ـفــون
لصالح وزارة املال ووزارة االقتصاد
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم» .وسـ ــألـ ــت مـ ــا إذا ك ــان ــت
درجات املتمرنني ستدخل ضمن هذه
السلة؟
وكان جدل قانوني رافق اإلقرار لجهة
ّ
أن مجلس ال ــوزراء لم يطبق املــادة 9
مـ ــن قـ ــانـ ــون ال ـس ـل ـس ـل ــة ب ـس ـب ــب ع ــدم
إق ـ ــراره امل ـف ـعــول الــرج ـعــي ل ـلــدرجــات،
وب ــالـ ـت ــال ــي ف ـ ــإن أي ان ـ ـفـ ــاق إض ــاف ــي
يحتاج إلى قانون في مجلس النواب.

درجات األساتذة
طرحت بعد نيلها
موافقة مسبقة من
رئيس الجمهورية

بصرف النظر عن ّأن رئيس التفتيش املركزي ،جورج
ّ
عطية ،بات ُينافس على مركز «بطل العالم» في عدد
ّ
ّ
اإلطالالت اإلعالمية ،وبصرف النظر ،مرة أخرى ،عن
ُ ّ
ّ
ـ«يفتش» ...وبعيدًا عن
كيفية إيجاده الوقت الــازم ل
ّ
ّ
ّ
ّأي مالحظة أخرى ،فإن ثمة «فظاعة» تفوه بها أخيرًا
ومرت مرور «العادي» .قال ّ
ّ
عطية في إحدى إطالالته
ّ
فاسد
الـتـلـفــزيــونــيــة« :أن ــا بـقــول للشخص يـلــي ك ــان ّ
ومستغل وظيفته ،بنصحك هلق تكون ذكي وتوقف،
ّ
هـلــق آخــديــن ق ــرار إن ــو كــل شـخــص منفتحله ملف
عن جديد فــرح نكون عن ننكش املاضي ،ألن هيدا
اإلنـســان بكون ّ
مقرر إنــو يكون متمادي» .ما الذي
يعنيه هذا؟ هذا جواب واضح للسؤال التاريخي في
لبنان :ما الــذي يفعله التفتيش املركزي؟ هذا جواب
ّ
ُي َ
ترجم كاآلتي :لدينا ملفات الفاسدين ِمن املوظفني،
ّ
ِمــن الكبار والصغار ،ولكننا لم نكن نفتحها وكنا
نكدسها ،أللــف «واس ـطــة» وس ـبــبّ ...ولـكــن اآلن َمن
ُي ــري ــد أن يـسـتـمــر ف ــي ف ـس ــاده ،ك ـمــوظــف حـكــومــي،
سنقبض عليه فــي جرمه الحالي ثــم «سننبش» له
ملفاته القديمة ّ
«املنيمة» .ما يقوله رئيس التفتيش

املركزي اليوم ،بهذه الكلمات ،هو تطبيق تام ملقولة:
«عفا الله ّ
عما مضى» .أكثر ِمن قانونيِ ،من قضاة
ومـحــامــن ،ســألــوا بـعــد تـصــريــح عـطـيــة«ِ :م ــن أي ــن له
ُ
الحق بــأن يعفو على ذوقــه؟ هل األم ــوال التي نهبت
ً
فــي ال ـســابــق ،وصـ ــوال إل ــى الـسـنــة ال ـتــي نـحــن فيها،
ُيتسامح فيها هكذا؟ هل هذه سياسة الدولة العليا،
ّ
تجاه ملفات الفسادّ ،أم أنـهــا شطحة ِمــن شطحات
ّ
ر ّئـيــس الـتـفـتـيــش؟» .كــأنــه يـقــول نـعــرف الـفــاســديــن،
كلهم ،ولكننا نتركهم كما تركهم أسالفنا في هذا
املــوقــع .األخـطــر ّأن رئـيــس التفتيش يقبل أن يبقى
املوظف الفاسد ،الذي سرق على مدى سنوات ّ
وربما
ّ
عقود ِمن الزمن ،في موقعه الوظيفي نفسه حاليًا،
شــرط أن ينجح بــأن يكون «ذكـ ّـيــا» في هــذه املرحلة.
ّ
يتحدث عن مكافحة الفساد ،هــذه هي
اآلن الجميع
األغنية «الضاربة» على ألسن السياسيني ّ
ّ
حاليًا ،لكن
غ ـدًا ،أو بعد غــد ،ستنتهي هــذه «الهمروجة» ويعود
ً
الجميع إلى ما كانوا عليه .أصــا كيف تكون هناك
ثقة ،مـجــددًا ،بموظف كهذا ويؤتمن على معامالت
ّ
الحكومية؟
الناس
ُ
عـلــى أح ــد مــا أن يـحــاســب رئـيــس التفتيش املــذكــور
ّ
على «فـتــواه» األخـيــرة .لكن َمــن يفتش خلف رئيس

ً
ّ
ـا عــن كونها
التفتيش؟ هــذه ح ــزورة قانونية (فـضـ ّ
س ـي ــاس ـ ّـي ــة) .ه ــو ف ــي ن ـهــايــة األم ـ ــر م ــوظ ــف ،يــرتـبــط
مباشرة برئاسة مجلس النواب ،واألخيرة هي الجهة
ُ
التي ُيمكنها أن تحيله إلى «التأديب» لو شــاءت .هذا
ّ
نظريًا .على أحد ما ّ،ووفقًا للقانون ،أن «يفتح» لرئيس
ومـنـهــا ،عـلــى سبيل املـثــال،
التفتيش ملفاته كــلـهــاِ ،
ّ
تمنعه عن إحالة قضايا إلــى الهيئة العليا للتأديب.
هذه الهيئة التي باتت ،تقريبًا ،بال عمل ألن التفتيش
ّ
البالد ال يوجد
رسل إليها ّأي موظف
ال ُي ِ
لتعاقبه .كأن ّ
ّ
فيها فــاســدون؟ هناك َمــن يتندر على قلة الـقــرارات
ّ
ّ
سنويًاُ ،ويـقــارن بني عددها
التي يتخذها التفتيش،
واملبلغ الذي ُيدفع له بحسب املوازنة .نحو  11مليار
ُ
العام
ليرة تدفع للتفتيش ،في حني أن قراراته ،خالل ّ
املاضيّ ،لم تتجاوز العشرين فقط .هذا يعني أن ّكل
ق ــرار ُيـكــلــف الــدولــة مليار لـيــرة .فــاســد واح ــد ُيكلف
ً
الخزينة أكثر ِمما سرق اصال .هكذا تخسر الخزينة
بفعل ســرقــة املــوظــف ،خـ ّ
ـاصــة إذا كــان «كـبـيـرًا» في
ً
موقعه ،ثم تخسر بدفعها أمواال للجهاز الرقابي الذي
ُي ّ
مول ِمن أجل معاقبته ...ثم ال ُيعاقبه .باختصار ،ما
ّ
سلف يعني أنه لو ألغي التفتيش ِمن أصله ،وفق هذه
املعادلة ،ستكون املسألة أربح للدولة.

تقرير

هل يتخلى عثمان عن «امتياز» رخص اآلبار؟
ايلده الغصين

ّ
ّ
إال أن املصادر النيابية أشارت إلى أن
مجلس الــوزراء استند إلى معطيات
قــانــون ـيــة تـتـعـلــق بــال ـن ـقــاشــات الـتــي
حصلت في مجلس النواب ومجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وال ـل ـج ـن ــة ال ـ ـ ــوزاري ـ ـ ــة ،وم ــا
فعله مجلس ال ـ ــوزراء هــو اسـتـخــدام
ص ــاحـ ـيـ ـت ــه امل ـ ـن ـ ـصـ ــوص ع ـن ـه ــا فــي
املـ ـ ــادة  97م ــن امل ــرس ــوم االش ـت ــراع ــي
 ،1959/ 112والتي تجيز له البت في
خالف الرأي بني وزارة التربية وهي
ال ـ ـ ــوزارة املـعـنـيــة ال ـتــي أكـ ــدت أحـقـيــة
الـ ـ ــدرجـ ـ ــات ،وبـ ـ ــن م ـج ـل ــس ال ـخ ــدم ــة
ّ
املــدنـيــة ال ــذي أكــد أن إضــافــة أوضــاع
ف ـئــات ل ــم يـشـمـلـهــا ق ــان ــون السلسلة
تحتاج إلى نص تشريعي.
أم ـ ـ ــا امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر فـ ـتـ ـح ــدث ــت ع ـ ــن س ـنــد
قــانــونــي ألحـقـيــة اس ـت ـفــادة األســاتــذة
ال ـث ــان ــوي ــن امل ـت ـمــرنــن م ــن ال ــدرج ــات
الست االستثنائية املنصوص عنها
في قانون السلسلة يتضمن:
 م ـح ـض ــر ج ـل ـس ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواباملـتـعـلـقــة بـمـنــاقـشــة قــانــون السلسلة
ومـ ـ ــادتـ ـ ــه الـ ـت ــاسـ ـع ــة ال ـ ـتـ ــي ُصـ ـ ِّـدقـ ــت
وتـ ـثـ ـب ــت أن نـ ـي ــة امل ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـرع ت ــوج ـه ــت
إلعطاء األساتذة الثانويني املتمرنني
الدرجات الست.
 املـ ـ ــادتـ ـ ــان الـ ـخ ــامـ ـس ــة مـ ــن م ــرس ــومال ـت ـع ـي ــن  2017/ 89والـ ـث ــانـ ـي ــة مــن
م ــرس ــوم اإلل ـ ـحـ ــاق ف ــي ش ـب ــاط 2019
ُ
ّ
اللتان تثبتان أن مدة دراسة األساتذة
الثانويني املتمرنني في كلية التربية
ُ
تحسب مــن أصــل خدماتهم الفعلية
في الوظيفة العامة.
 تــاريــخ مـبــاشــرة الـعـمــل بـتــاريــخ 17تموز  2017الصادرة عن كلية التربية
يثبت أنـهــم فــي الخدمة الفعلية قبل
إقرار قانون السلسلة في  21آب .2017
 البند الثاني من املادة السادسة منالقانون  ...« 2001/ 644وإن املتمرن
في وظيفة معينة يكون من العاملني
فـ ــي الـ ـخ ــدم ــة ال ـف ـع ـل ـي ــة ط ـي ـل ــة ف ـت ــرة
تمرينه».
 إن رأي مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ه ــواس ـت ـش ــاري غ ـيــر م ـل ــزم وامل ـج ـل ــس ال
يمارس دور الرقابة على السلطتني
التشريعية والتنفيذية ،وإذا حصل
خالف بني مجلس الخدمة والــوزارة
املختصة ُيعرض األمــر على مجلس

7

سلة واحدة (مروان طحطح)
معلومات عن مقايضات بين القوى السياسية على ملفات الموظفين العالقة ً

الوزراء للبت فيه.
أول امل ـه ــاج ـم ــن ملـ ــرسـ ــوم الـ ــدرجـ ــات
كــان وزي ــر الـخــارجـيــة جـبــران باسيل
ّ
الذي رأى أن تصويت أكثرية مجلس
ال ــوزراء على الــدرجــات ال يستند إلى
أي خ ـطــة أو دراس ـ ـ ــة ،واص ـف ــا ال ـق ــرار
بـ«الشعبوي» .وســأل املجتمعني في
مجلس الــوزراء ما إذا كانوا يعرفون
ّ
أن ال ــدرج ــات تـكــلــف خــزيـنــة الــدولــة 4
مـلـيــارات ليرة سنويًا ،ومــا إذا كانت
ال ـح ـك ــوم ــة ق ـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ــأم ــن ه ــذا
املبلغ؟» .وأكــد أن «فريقنا السياسي
ل ــن ي ـق ــف م ـت ـف ــرجــا ول ـ ــن يـ ـش ــارك فــي
ّ
مـ ـس ــرحـ ـي ــة خـ ـبـ ـيـ ـث ــة ،بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــار أن
االستمرار في اتخاذ قرارات شعبوية
كـسـلـسـلــة ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب وزيـ ــادة
الــرواتــب والــدرجــات قد يرضي قسمًا
من الناس لبعض الوقت ،لكنه يهدد
مـصـيــر ك ــل ال ـن ــاس ،واالس ـت ـم ــرار في
نهج تقديم املصالح االنتخابية على
املصلحة الـعــامــة س ـيــؤدي إل ــى مزيد
من التدهور».
بـعــدهــا ،تــولــى الــوزيــر الـســابــق سليم
جريصاتي استكمال الحملة بتقديم
«ال ـح ـجــة» الـقــانــونـيــة ل ـلــرفــض ،وقــال
ّ
فــي حــديــث تلفزيوني إن «الــدرجــات
الست لطالب الكفاءة في كلية التربية
تحتاج إلــى قــانــون خــاص والـقــانــون

غير مــوجــود ،فــي حــن أن أسـبــاب رد
املرسوم إلى مجلس الوزراء موجودة،
وال ـق ــرار م ـتــروك لــرئـيــس الجمهورية
ليقرر ذل ــك ،وإذا كــانــت النائبة بهية
ال ـح ــري ــري ق ــد أع ـ ــدت اقـ ـت ــراح قــانــون
بالدرجات الست إلقــراره في املجلس
ال ـن ـي ــاب ــي ،ف ـه ــذا ي ـع ـنــي أن ـه ــا م ــدرك ــة

تمامًا أنه يدور في دائرة االختصاص
ّ
في مجلس النواب» .وذكر جريصاتي
بــأن رئـيــس الجمهورية لــه صالحية
دس ـت ــوري ــة أي ـض ــا ب ــإع ــادة ال ـن ـظــر في
ال ـ ـقـ ــانـ ــون إذا م ـ ــا أق ـ ـ ــر ف ـ ــي امل ـج ـل ــس
النيابي!
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ل ـ ـج ـ ـنـ ــة م ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ق ـض ـي ــة

إضراب في «اللبنانية»
تزامنًا مــع انعقاد الجلسة التشريعية غـدًا وبعد غــد ،تبدأ الـيــوم الهيئة
التنفيذية لرابطة األساتذة املتفرغني في الجامعة اللبنانية إضرابًا ملدة
ثالثة أيام ،من أجل إدراج مشروعي قانونني على جدول أعمال الجلسة:
األول :القاضي بإضافة  5سنوات على خدمة األستاذ الذي ال تصل خدمته
ألربعني عامًا بسبب خصوصيته املتعلقة بطول سنوات دراسة الدكتوراه
وبصعوبات التعاقد والتفرغ والدخول إلى املالك بعد طول انتظار ،والثاني
معجل مكرر إلعطاء األســاتــذة ثــاث درج ــات .قــرار اإلض ــراب جــاء بعد
اجتماع عقدته الرابطة مع وزير التربية أكرم شهيب ،وأعلنت أنها ستعقد
اليوم مؤتمرا صحافيًا ،على أن تنفذ اعتصامًا غـدًا في ساحة رياض
الصلح ،للمطالبة بإقرار القانونني وإحقاق باقي املطالب ال سيما إدخال
املتفرغني إلى املالك واملتعاقدين املستوفني الشروط إلى التفرغ.

امل ـت ـم ــرن ــن ت ـم ـن ــت أن ت ـق ـت ـصــر ه ــذه
الحملة على «التهويل» وأن ال تكون
ج ــدي ــة ف ـع ــا ،م ـل ــوح ــة ب ــإن ـه ــاء ال ـع ــام
الـ ـ ــدراسـ ـ ــي ،فـ ــي مـ ــا لـ ــو ّ
رد امل ــرس ــوم
ً
فـ ـع ــا .واس ـت ـغ ــرب ــت املـ ـص ــادر حــديــث
ّ
جــري ـصــاتــي ع ــن أن ال ـح ــري ــري أع ــدت
اق ـتــراح الـقــانــون إلدراك ـهــا أن امل ــادة 9
مــن قــانــون السلسلة ال تنطبق على
املتمرنني ،مشيرة إلــى أن «الحريري
أبلغتنا شخصيًا أن اقتراح القانون
كـ ــان ك ـخ ـطــة ب تـحـسـبــا ل ـع ــدم إقـ ــرار
الدرجات في مجلس الوزراء» .وكانت
لجنة التربية النيابية قد وافقت على
اق ـتــراح الـقــانــون املـعـجــل امل ـكــرر الــذي
أعـ ــده ال ـنــائ ـبــان ع ـلــي ف ـي ــاض وبـهـيــة
الحريري.
مــن جـهـتـهــا ،نــاشــدت راب ـطــة أســاتــذة
التعليم الثانوي رئيس الجمهورية
أن ال يضيع حق األساتذة ،خصوصًا
أن الـ ــدرجـ ــات ه ــي تـطـبـيــق لـلـقــانــون
ولـ ـيـ ـس ــت م ـط ـل ـب ــا ج ـ ــديـ ـ ـدًا ب ـ ــزي ـ ــادات
جـ ــديـ ــدة ول ـ ــن تـ ـك ــون ذري ـ ـعـ ــة ل ـبــاقــي
الـ ـقـ ـط ــاع ــات .ودعـ ـ ــت إلـ ــى اتـ ـم ــام ع ــام
دراسي بشكل طبيعي من دون العودة
إل ــى اإلض ــراب ــات واقـ ـف ــال ال ـثــانــويــات
م ـجــددًا .يــذكــر أن الـثــانــويــات تعطلت
خالل إضراب املتمرنني األخير ،إذ أن
بعضها يضم  35أستاذًا متمرنًا.

اسـ ـتـ ـع ــادة «مـ ـن ــح ال ـت ــراخ ـي ــص ل ــآب ــار
األرت ــوازي ــة» مــن يــد املــديــر ال ـعــام لقوى
األمــن الداخلي الـلــواء عماد عثمان إلى
م ـكــانــه «ال ـط ـب ـي ـعــي» ف ــي وزارة الـطــاقــة
واملـ ـ ـي ـ ــاه ،أشـ ـب ــه ب ــا ّنـ ـت ــزاع «ال ـل ـق ـم ــة مــن
ف ــم األس ـ ـ ــد» .إذ ي ــوف ــر ه ــذا «االم ـت ـي ــاز»
للمدير العام ،منذ سنوات ،صالحيات
«إم ـب ــراط ــوري ــة» غــالـبــا م ــا يـسـ ّـيـلـهــا في
االستحقاقات السياسية خدمة للخط
ال ـس ـيــاســي ال ـ ــذي يـنـتـمــي إلـ ـي ــه ،أو في
س ـ ـيـ ــاق سـ ـي ــاس ــة تـ ـ ـب ـ ــادل املـ ـن ــاف ــع بــن
األطراف املختلفة.
ك ـ ـتـ ــاب وزيـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة وامل ـ ـ ـيـ ـ ــاه ن ــدى
ّ
الداخلية
البستاني ،أمــس ،إلــى وزي ــرة
والـبـلــديــات ريــا الـحـســن ،بـشــأن «حصر
ت ــرخ ـي ــص اآلبـ ـ ـ ــار األرت ـ ــوازي ـ ــة بــاآلل ـيــة
القانونية املعتمدة في وزارة الطاقة»،
جاء بعدما كان هذا األمر موضع بحث
خ ــال ل ـق ــاء ع ـث ـمــان ووزي ـ ــر الـخــارجـيــة
واملغتربني جبران باسيل في ّ
مقر التيار
الــوطـنــي الـحــر (فــي ميرنا الشالوحي)
في  21شباط املاضيُ ،
وعلم أن عثمان
أبدى «تجاوبًا واستعدادًا للتعاون».
إثـ ــارة قـضـيــة مـنــح ال ـتــراخ ـيــص لــآبــار
األرتـ ــوازيـ ــة ي ـعــود ل ـعــام  ،2010حينما
ّ
سـ ـع ــى ب ــاسـ ـي ــل لـ ـ ــدى ت ـس ــل ـم ــه حـقـيـبــة

الطاقة إلى ضبط حفر اآلبــار من خالل
«آلية تقوم على حصر تقديم الطلبات
ّ
عـبــر «لـيـبــان بــوســت» ،وتـكــلــف شــركــات
خاصة متعاقدة مــع ال ــوزارة النظر في
املـسـتـنــدات وإج ــراء الـكـشــوفــات الــازمــة
ّ
ثم رفــع تقاريرها ،بعد أن تعلق عليها
ّ
املعنية ،لينتهي القرار
مؤسسات املياه
ب ــال ــوزي ــر ن ـف ـســه» وف ــق ال ــدك ـت ــور خــالــد
نـخـلــة (مـسـتـشــار وزي ــر ال ـطــاقــة سـيــزار
أبــي خليل ســابـقــا) فــي تـصــريــح سابق
لـ«األخبار».
ّ
الداخلية
كتاب البستاني طالب وزيــرة
بـ ــ«اتـ ـخ ــاذ م ــا ي ـل ــزم م ــن إجـ ـ ـ ــراءات ملنع
إعـطــاء أي أذون ــات خــاصــة لحفر اآلبــار
من أي إدارة أو مؤسسة تابعة لوزارتكم
ّ
لعدم قانونيتها ،وملــا تشكله من ضرر
ع ـل ــى امل ـ ـيـ ــاه الـ ـج ــوف ـ ّـي ــة» ،و«ت ــزوي ــدن ــا
ب ـ ـج ـ ــدول بـ ـ ـ ــاألذونـ ـ ـ ــات املـ ـمـ ـن ــوح ــة فــي
ُ
بد مصادر
الفترة السابقة» .وفيما لم ت ِ
ّ
«الداخلية» أي انزعاج من الكتاب ،مقرة
ّ
بــأن وزارة الطاقة «هــي الجهة املخولة
منح التراخيص» ،نفت في الوقت عينه
«أن تكون الــوزيــرة الحسن قــد أصــدرت
أي تعميم أو ق ــرار داخ ـلــي مـ ّ
ـوجــه إلــى
قيادة قوى األمن بهذا الخصوص».
كتاب البستاني ارتكز على «البند الرابع
م ــن ال ـب ـي ــان الـ ـ ـ ـ ــوزاري ل ـل ـح ـكــومــة ح ــول
حصر التراخيص بالوزارات واملجالس

ّ
والهيئات املعنية» ،واعتبر أن «كل ما هو
خارج هذا اإلطــار يرتدي طابع املخالفة
الـصــريـحــة لـلـقــانــون وال يمنح صاحبه
أي شــرعـ ّـيــة أو ح ــق لـحـفــر أو استثمار
اآلب ـ ـ ـ ـ ــار» .واسـ ـتـ ـن ــد أيـ ـض ــا إل ـ ــى «اآللـ ـي ــة
املحدثة والصادرة بالقرار رقم /118ق.و
تــاريــخ  ،2010/9/13التي تـ ّـم بموجبها
تعديل بعض الشروط واعتماد شركات
ّ
متخصصة إلص ــدار تقارير
استشارية
ّ
ّ
فنية تساعد على اتخاذ الـقــرار املتعلق
بـ ـج ــواز إعـ ـط ــاء ال ـت ــراخ ـي ــص أو عــدمــه،
بهدف تشكيل شبكة أمان للثروة املائية
الجوفية ورفع تأثير اآلبار الخاصة عن
الينابيع واآلب ــار العامة املستثمرة من
قبل مؤسسات املياه».

طلب جدول باألذونات
الممنوحة سابقًا يطرح
السؤال عن إمكان
إعادة النظر فيها

فــي ال ـس ـيــاق ،يـلـفــت مــديــر األب ـح ــاث في
امل ــرك ــز الــوط ـنــي لــاس ـت ـش ـعــار ع ــن بعد
ال ـت ــاب ــع ل ـل ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي لـلـبـحــوث
العلمية الدكتور أمني شعبان إلى «أنه
ّ
فــي السابق كــان طالب الرخصة يكلف
ّ
ّ
بالصدقية
خبيرًا جيولوجيًا يتحلى
إلعــداد دراســة جيولوجية ملكان البئر،
تـتـضـ ّـمــن دراسـ ــة األث ــر الـبـيـئــي ،يـتـقـ ّـدم
ب ـمــوج ـب ـهــا ب ـط ـلــب رخـ ـص ــة م ــن وزارة
ّ
شكلية» .واعتبر أن
الطاقة تكون شبه ّ
ّ
املسألة األبــرز تتمثل «فــي آلية اختيار
الـشــركــات الـخــاصــة وع ــدم ّ
تحولها إلى
ش ــرك ــات تـ ـج ــاري ــة ،ت ـن ـظــر ف ــي امل ـل ـفــات
مــن جـهــة وت ـقــوم هــي نفسها بالتنفيذ
الحـ ـ ـق ـ ــا» ،خ ـص ــوص ــا أن «ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ّ
الجيولوجيني املعتمدين من
الـخـبــراء
قبل الدولة يمكنهم القيام بهذه املهمة
ً
بدال من الشركات».
ً
ط ـل ــب ال ـب ـس ـت ــان ــي جـ ـ ـ ــدوال بـ ــاألذونـ ــات
املمنوحة سابقًا ،يطرح الـســؤال حيال
مصير اآلبــار غير القانونية وإمكانية
إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ـي ـهــا ،وي ــوض ــح شـعـبــان
أن ــه «يـمـكــن إعـ ــادة الـكـشــف عـلــى اآلب ــار
املحفورة سابقًا ،لتحديد مدى تأثيرها
وض ــرره ــا ع ـلــى امل ـي ــاه ال ـجــوف ـيــة حيث
يمكن إيقافها عن العمل في هذه الحالة
أو السماح لها باالستمرار في حال كان
وضعها سليمًا».

تقرير

فيضان القرعون :المياه ملوثة؟ غير ملوثة؟
ب ـلــوغ مـنـســوب بـحـيــرة ال ـقــرعــون أعلى
مـ ـسـ ـت ــوي ــاتـ ـه ــا ،وت ـ ـحـ ــويـ ــل امل ـص ـل ـح ــة
الوطنية لنهر الليطاني املياه الفائضة
إل ــى امل ـج ــرى الـطـبـيـعــي لـلـنـهــر ،ت ـحـ ّـول
م ـ ــادة سـ ـج ــال ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي وس ـ ــط مـ ـخ ــاوف م ــن نـقــل
الـ ـتـ ـل ــوث ال ـ ــذي ت ـع ــان ــي م ـن ــه ال ـب ـح ـيــرة
إلــى مناطق الـحــوض األدن ــى .وزاد في
امل ـخ ــاوف إعـ ــان مــؤسـســة م ـيــاه لـبـنــان
الجنوبي ،أمس ،بأنها «ستضطر آسفة
حرصًا على صحة وسالمة املواطنني»
الـ ــى وقـ ــف ال ـض ــخ م ــن ك ــاف ــة مـنـشــآتـهــا
ف ــي الـ ـح ــوض األدن ـ ـ ــى ب ـس ـبــب فـيـضــان

بحيرة القرعون التي تؤكد الفحوصات
الرسمية «وجــود تلوث عالي النسبة»
في مياهها ،وخشية انتقال التلوث الى
مـجــرى الـنـهــر ،وف ــي انـتـظــار الـتــأكــد من
جودة املياه.
مصلحة الليطاني ،من جهتها ،وجهت
كتبًا ال ــى كــل مــن مــؤسـســة مـيــاه لبنان
ال ـج ـنــوبــي وم ـج ـلــس ال ـج ـنــوب وبـلــديــة
ّ
سحمر ،أكــدت فيه انها «بــاشــرت بأخذ
العينات للمياه املتدفقة الــى البحيرة
والخارجة من املفيض ،وستباشر بأخذ
العينات من املياه املتدفقة في الحوض
األدنى فور وصول املياه املصرفة اليها،

وفحصها بالتنسيق مع املركز الوطني
ل ـج ــودة ال ـ ــدواء والـ ـغ ــذاء واملـ ــاء واملـ ــواد
الكيميائية في الجامعة اللبنانية.
وكان رئيس املصلحة سامي علوية أكد
لـ«األخبار» أن «التصريف عبر املفيض
س ـيــأخــذ امل ـي ــاه م ــن س ـطــح ال ـب ـح ـيــرة ال
قعرها ،ولذلك ال خطورة في أن تختلط
ّ
م ــع م ـي ــاه أخـ ـ ـ ــرى» .ك ـم ــا أكـ ـ ــد بــاح ـثــون
متخصصون أن املياه النظيفة نتيجة
ّ
املصرف من املياه
املتساقطات تعني أن
عبر السطح سيكون نظيفًا إلى حد ما.
ّ
فــي امل ـقــابــل ،يـشــكــك خ ـبــراء آخ ــرون بــأن
ت ـك ــون املـ ـي ــاه ال ـس ـط ـح ـيــة ف ــي الـبـحـيــرة

اقــل تلوثا من مياه القعر ،إذ أن «هناك
م ـل ــوث ــات أخـ ــف م ــن امل ـ ــاء وت ـب ـق ــى عـلــى
ال ـس ـط ــح» ،نــاه ـيــك ع ــن أن ك ـم ـيــة امل ـيــاه
امل ـتــدف ـقــة وســرع ـت ـهــا سـتـحـتــم اخ ـتــاط
م ـي ــاه ال ـب ـح ـي ــرة .وت ـس ــاء ل ــت ع ــن سبب
ع ــدم فـحــص امل ـيــاه قـبــل املـفـيــض ملعرفة
امللوثات التي يفترض التعامل معها،
وملــاذا لم ترسل املياه الفائضة لتوليد
الطاقة لتصب الحقا باتجاه بركة انان
(امللوثة ايضًا) وليس مجرى الليطاني
األقل تلوثًا ،بدال من التخلص منها عبر
املفيض.
(األخبار)

