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لبنان

لبنان
قضية اليوم

تقرير

ّ
بستاني تنفي أي توجه لرفع تعرفة الكهرباء قبل زيادة اإلنتاج:

ُ
مهر زواجه قتل عريف في الجيش!

مجلس الوزراء يعتدي على مهام إدارة المنــاقصات
يخضع دفتر شروط مناقصة الكهرباء ،بدءًا من اليوم ،لجولة مكثفة من النقاشات في اللجنة الوزارية ،تمهيدًا لعرضه
على مجلس الوزراء .لكن هذا المسار ،الذي تعد وزيرة الطاقة بأن يؤدي إلى رفع معدالت اإلنتاج في العام المقبل ،تتخلله
ثغرة ،سبق أن حذر منها عشرات النواب .إدارة المناقصات غائبة رسميًا عن الملف الذي لن يصلها إال بعد إقراره من مجلس
الوزراء ،بينما كان يفترض بحسب القانون ،وبحسب توصية مجلس النواب ،أن تضع اإلدارة مالحظاتها على دفتر الشروط
فور إنجازه من قبل الوزارة ،ال بعد إقراره سياسيًا
إيلي الفرزلي
إذا ســارت األم ــور كما تتوقع وزيــرة
الـ ـط ــاق ــة ن ـ ــدى ب ـس ـت ــان ــي ،ف ـ ــإن سـنــة
 2020لن تمر من دون زيادة معدالت
التغذية بالتيار الكهربائي .أمــا ما
ي ـقــال عــن ض ـغــوط عـلــى لـبـنــان لرفع
األسعار منذ بداية العام املقبل ،فترد
عليه بقولها لـ«األخبار» :قرار مجلس
الوزراء واضح في هذا الصدد ،زيادة
التعرفة مرتبطة بزيادة التغذية ،وال
يمكن فصل األمرين.
ملزيد من الدقة في تحديد التوقيت،
تــدعــو بستاني إل ــى انـتـظــار النقطة
الصفر ،أي لحظة توقيع عقود بناء

بأي صفة تناقش اللجنة الوزارية
دفتر شروط مناقصة المعامل؟
إدارة المناقصات ملزمة
قانونًا بوضع مالحظاتها على
دفتر الشروط حتى لو أقره
مجلس الوزراء
مـعـمـلــي سـلـعــاتــا وال ــزه ــران ــي .وه ــذا
عنصر مرتبط مباشرة بما يسبقه
مـ ــن إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ق ــان ــونـ ـي ــة وإداريـ ـ ـ ـ ــة،
أبــرزهــا إق ــرار مجلس ال ــوزراء لدفتر
الـ ـ ـش ـ ــروط ،وم ـ ــن ث ــم ت ـح ــوي ــل وزارة
الـطــاقــة املـلــف إلــى إدارة املناقصات.
هـنــاك تحتاج اإلدارة إلــى أسبوعني
لــإعــان عــن املـنــاقـصــة فــي الـجــريــدة
الرسمية ،تليها ثالثة أشهر لتقديم
الـشــركــات لـعــروضـهـ ّـا ،الـتــي ستعمد
«املناقصات» إلــى فضها وتقييمها
ثم إرسال النتيجة إلى الوزارة ،التي
تنقلها بــدورهــا إلــى مجلس الــوزراء
إلقــرارهــا قبل تفويضها بالتوقيع.

البستاني :في مهلة أقصاها سنة يمكن الحديث عن زيادة التعرفة (هيثم الموسوي)

بستاني :أشغال دير عمار 2ستبدأ في كانون األول
كشفت ُ وزيرة الطاقة ندى بستاني أن األشغال في معمل دير عمار  2ستبدأ في كانون األول املقبل،
بعد أن أنجزت كل الترتيبات القانونية لذلك ،وبعد أن أبلغت الشركة الوزارة أنها جاهزة لبدء العمل.
وأوضحت أن ذلك مرهون أيضًا بموافقة مجلس الوزراء على العقد ،الذي ُيفترض أن يكون جاهزًا في
نهاية الشهر الحالي .واعتبرت أن واحدًا من أسباب التأخير مرتبط بانتظار موافقة مجلس الوزراء
ُ
على عقدي سلعاتا والزهراني ،بما يسمح بوجود عقد نموذجي ُيعتمد في كل املعامل التي تبنى
على أساس عقود شراء الطاقة .وعليه ،فإن موافقة مجلس الوزراء على عقدي سلعاتا والزهراني
سيضمن سرعة املوافقة على عقد دير عمار  2ذي الطبيعة املشابهة.
ورفضت بستاني التعليق على ما أثارته «األخبار» عن خالف بني الشركاء أسهم في تأخير العمل،
الحديث عن تركيبة الشركة وأسماء املستثمرين ،معتبرة أن امللف سينتقل إلى مجلس
كما رفضت
ّ
ُ
الوزراء ،الذي سيطلع عليه ويصدر قراره بشأنه ،على أن تعرف بعدها كل املعلومات املتعلقة بالشركة.
وتجدر اإلشارة إلى أن بناء معمل دير عمار  2كان مقررًا أن يتم لحساب الدولة ،لكن الخالف بني
وزارتي املال (حركة أمل) والطاقة (التيار الوطني الحر) قبل نحو  4سنوات على هوية من سيدفع
الضريبة على القيمة املضافة أدى إلى تحويل العقد إلى ما ُيشبه الـ  ،botإذ ستبني شركة خاصة
املعمل ،وتبيع إنتاجه من الكهرباء إلى الدولة ملدة تزيد على  20عامًا ،قبل أن تعود ملكيته إلى الدولة.

وهــذا يعني ،بحسب تقديرات وزارة
الـ ـط ــاق ــة ،أن امل ـ ـ ــدة بـ ــن إقـ ـ ـ ــرار دف ـتــر
الـ ـش ــروط وإق ـ ـ ــرار نـتـيـجــة املـنــاقـصــة
ستكون خمسة أشهر ونصف شهر،
ُي ـف ـت ــرض ،بـحـســب ال ـخ ـطــة ،أن تـبــدأ
بعدها الشركات الرابحة فورًا بإعداد
ال ـح ــل امل ــؤق ــت إلن ـت ــاج ال ـط ــاق ــة ،وفــي
مهلة أقـصــاهــا سـنــة… عـنــدهــا فقط
يمكن الحديث عن زيادة التعرفة.
كل تلك املحطات التي تسبق لحظة
بدء اإلنتاج املؤقت مرتبطة بعوامل
ّ
متغيرة زمنيًا ،أبرزها:
ات ـ ـفـ ــاق ال ـل ـج ـن ــة الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة (امل ـك ـل ـفــة
ب ـ ــدراس ـ ــة م ـل ــف م ـع ــام ــل ال ـك ـه ــرب ــاء)
على دفتري شــروط معملي سلعاتا
والـ ـ ــزهـ ـ ــرانـ ـ ــي ،ع ـل ـم ــا ب ــأنـ ـه ــا ع ـق ــدت
اجتماعها األول األس ـبــوع املــاضــي،
وتبدأ منذ اليوم سلسلة اجتماعات
إلنجاز املهمة ،ومن ثم تحويل الدفتر
إلى مجلس الوزراء.
وض ــع رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء بند
دف ـتــري ال ـشــروط عـلــى ج ــدول أعـمــال

املجلس ،ثم االتفاق على مضمونهما
إلقرارهما ،خاصة أن التجربة ُت ّ
بي
أنه بالرغم من وجود معظم األطراف
املـمـثـلــن ف ــي الـحـكــومــة ف ــي الـلـجـنــة،
إال أن ذل ــك ال يـعـنــي إق ـ ــرار املـجـلــس
للدفترين كما وردا بالضرورة.
احتمال أن تتأخر اإلجراءات املتعلقة
ب ــامل ـن ــاق ـص ــة ألس ـ ـبـ ــاب ق ــان ــون ـي ــة أو
إج ــرائـ ـي ــة ،ك ـ ــأن ال تـ ـك ــون الـ ـع ــروض
م ـس ـتــوف ـيــة لـ ـلـ ـش ــروط ،أو أن تـطـلــب
الشركات توضيحات ،أو أن تخلص
املناقصة إلى وجود عارض وحيد…
تــأخــر امل ـعــامــات واإلجـ ـ ـ ــراءات الـتــي
تــؤدي إلــى تأمني الطاقة في املرحلة
املؤقتة ألي سبب كان.
في ما يتعلق بإدارة املناقصات ،يبدو
جليًا أنها حتى اآلن لم تضطلع بأي
دور رسمي يتعلق باملناقصة .تؤكد
بستاني أنـهــا سـتــرســل إلـيـهــا امللف
ً
ك ــام ــا ف ــور إقـ ـ ــراره م ــن ق ـبــل مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ،م ـش ـيــرة إل ــى أن ــه ال خشية
مــن أي خــاف مــع «املـنــاقـصــات» ،ألن

الوزارة على تنسيق تام معها.
ف ــي م ــا س ـبــق ،يـتـضــح أن الـ ـ ــوزارة ال
تضع في الحسبان احتمال أن تضع
اإلدارة مالحظات على الدفتر ،عندما
يصلها بشكل رسـمــي .لكن بحسب
ت ـج ــارب ســاب ـقــة ،ف ــإن إق ـ ــرار مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء لــدف ـتــر ال ـ ـشـ ــروط ،ال يعفي
«امل ـنــاق ـصــات» مــن إبـ ــداء رأي ـهــا فيه،
وبالتالي فإن أي مالحظات جوهرية
سـتــؤدي إلــى مزيد مــن التأخير ،ألن
امل ـلــف ُي ـف ـتــرض أن ي ـعــود ثــانـيــة إلــى
الوزراء.
مجلس
ّ
ثـمــة إجـ ــراء يــوفــر الـكـثـيــر مــن الــوقــت
ُ
ويـ ـفـ ـت ــرض أن يـ ـك ــون ب ــدي ـه ـي ــا ،لـكــن
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ل ـ ــم تـ ـلـ ـج ــأ إل ـ ـي ـ ــه .ب ـح ـســب
قــانــون املحاسبة العمومية ،ليست
اإلدارة املـعـنـيــة (وزارة ال ـطــاقــة في
هــذه الـحــالــة) مضطرة ألخــذ موافقة
مجلس ال ــوزراء على دفتر الشروط.
فــي األسـ ــاس لـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء،
وال اللجنة الوزارية ،مرجعًا صالحًا
ل ــوض ــع دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط .ف ـه ــذا عمل
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إج ــرائ ــي ي ـجــري بــن اإلدارة املعنية
وإدارة املناقصات ،بحيث ّ
تعد األولى
الدفتر وترسله إلى الثانية ،فإذا كان
لها مالحظات إجرائية تتفق بشأنها
مع ال ــوزارة ،أمــا في حــال املالحظات
الجوهرية ،فقد درجت العادة على أن
ُ
ّ
الوزراء لبتها.
ترفع إلى مجلس
ّ
كــل ذلــك لــم يـجــر ،بــل فضلت ال ــوزارة
أخـ ــذ م ــواف ـق ــة مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء على
دفتر الـشــروط ،على أن ترسل امللف
إلى إدارة املناقصات بعد إقراره ،وها
قــد مـ ّـر أسـبــوعــان منذ أرسـلــت امللف
إلــى األمــانــة العامة ملجلس ال ــوزراء،
من دون أن يسجل أي تقدم جدي.
في القانون الرقم ( 129تلزيم معامل
ال ـك ـهــربــاء) الـ ــذي نـشــر ف ــي الـجــريــدة
الرسمية في  30نيسان املاضي ،كان
ُ
«ت ّ
طبق
البند الثاني ينص على أن
أح ـكــام قــانــون املـحــاسـبــة العمومية
وسائر النصوص ذات الصلة ألصول
الـتـلــزيــم للمناقصة ،باستثناء تلك
ال ـت ــي ال ت ـت ـفــق م ــع طـبـيـعــة الـتـلــزيــم
والـ ـعـ ـق ــود م ــوض ــوع ـه ــا ،ف ــي م ــراح ــل
إتمام املناقصات لجهة عقود شراء
الـ ـط ــاق ــة ( .»)PPAاالسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ب ــدا
لـكـثـيــر م ــن الـ ـن ــواب ب ـم ـثــابــة الـقـطـبــة
املـخـفـيــة ال ـت ــي ت ـح ــرر وزارة الـطــاقــة
من سلوك املسار القانوني للصفقة.
ّ
ولذلك ،ركــزت معظم املــداخــات على
رفض االستثناء خوفًا من الحد من
صــاح ـيــات إدارة امل ـنــاق ـصــات .وقــد
ُعـ ــرضـ ــت ث ــاث ــة اق ـ ـتـ ــراحـ ــات ت ـعــديــل
مـقــدمــة م ــن ال ـن ــواب ب ــوال يعقوبيان
وجـ ـ ـ ــورج ع ـق ـي ــص وج ـم ـي ــل ال ـس ـي ــد،
لكن األغلبية النيابية أسقطت هذه
االق ـتــراحــات .عـنــدهــا طــالــب الرئيس
نبيه بــري بتسجيل تفسيره التالي
فــي املـحـضــر« :ه ــذا الـنــص يـعـنــي أن
اإلدارة أو ال ــوزارة هي من ّ
تعد دفتر
الـشــروط ،فترسل إلدارة املناقصات
وتوضع املالحظات ،فــإذا كــان هناك
اخـتــاف مــع ال ــوزارة يرفع األمــر الى
مجلس الوزراء الذي يقرر الالزم».
فـ ـ ــي  3حـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــران ،ص ـ ـ ـ ـ ّـوب امل ـج ـل ــس
ال ــدسـ ـت ــوري ال ـن ـق ــاش أكـ ـث ــر ،فــأبـطــل
االستثناء الذي تضمنه القانون ،129
«ب ـس ـبــب غ ـم ــوض ــه» ،م ــؤك ـدًا وج ــوب
تطبيق قــانــون املحاسبة العمومية
وسائر النصوص املرتبطة بأصول
التلزيم من دون استثناء.
هذا يقود حكمًا إلى نظام املناقصات،
وتحديدًا في املادة  17منه ،التي تلزم
إدارة امل ـن ــاق ـص ــات بـ ــأن «ت ــدق ــق فــي
ّ
خلوه
محتويات امللف وتتثبت مــن
من املخالفات والنواقص» .وإذ تحدد
هذه املادة مجموعة من النقاط التي
يجب التحقق منها بصورة خاصة،
فــإن من بينها« :خلو دفتر الشروط
ال ـخــاص واملـسـتـنــدات مــن كــل مــا من
شأنه تقييد املنافسة أو ترجيح كفة
أحد املنافسني».
وعليه ،وألن وزارة الطاقة قد سلكت
الـطــريــق األط ــول (تـحــويــل املـلــف إلــى
مجلس ال ـ ــوزراء) ،ف ــإن ذل ــك سيسهم
ف ــي تــأخ ـيــر إض ــاف ــي لـ ــه ،إذا وج ــدت
إدارة املـ ـن ــاقـ ـص ــات أن ف ـي ــه ع ـيــوبــا
جوهرية .وبصرف النظر عن توقيت
إرس ـ ــال امل ـل ــف إل ـي ـهــاُ ،ي ـف ـتــرض بـهــا،
قــانــونــا ،الـتــدقـيــق ف ـيــه .وه ــذا يعني
أنـهــا لــن تـكــون مـلــزمــة بتنفيذ دفتر
الشروط ،إذا لم تكن موافقة عليه ،بل
يجب عليها رفع تقرير باملالحظات،
ح ـيــث ي ـف ـتــرض أن تــرف ـعــه ال ـ ـ ــوزارة،
مـ ــع م ــاح ـظ ــات ـه ــا عـ ـل ــى م ـض ـم ــون ــه،
إلــى مجلس ال ــوزراء .وعـنــدئــذ ،يحق
ـوزراء أن ي ــأخ ــذ م ــا ي ــراه
مل ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ّ
م ـنــاس ـبــا ،ف ـت ـنــفــذ إدارة امل ـنــاق ـصــات
امل ـنــاق ـصــة ع ـلــى م ـســؤول ـيــة الـسـلـطــة
السياسية.

رضوان مرتضى
ُ
قبل نحو ثالث سنوات ،استشهد العريف في الجيش
اللبناني ،علي القاق ،إثر إطالق النار عليه في ريف
دمشق ،أثناء زيارته مقام السيدة زينب .لم يتم
التعامل مع الجريمة كواحدة من العمليات اإلرهابية
التي شهدتها سوريا في السنوات املاضية ،بل ُربطت
بمقتل اللبناني هادي جعفر ،عن طريق الخطأ ،أثناء
نصب الجيش كمينًا ألحد املطلوبني في الهرمل.
بعد ثالث سنوات من الجريمة ،أوقفت القوى األمنية
ً
رجال اعترف بتنفيذها .املفاجأة كانت في ما ذكره
عن دوافعه لقتل شخص ال يعرفه .فأمام املحققني،
قال علي أ 40( .عامًا) إن قتل القاق كان مهر زواجه
بإحدى قريبات هادي جعفر! كذلك وعده أهل زوجته
بالسعي إلى منحه الجنسية اللبنانية!
ّ
وقال املوقوف إنه اتفق مع أفراد من العائلة التي رصدت
الشهيد أثناء توجهه لزيارة مرقد السيدة زينب في
دمشق .أوصلوه إلى مكان الجريمة على منت سيارتني

رباعيتي الدفع بعدما دخلوا سوريا من أحد املعابر
غير الشرعية التي ُيسيطر عليها أفراد من عشيرتهم.
ّ
حدد هدفه واقترب منه ُليطلق عدة عيارات نارية ،ما
أدى إلى استشهاده .هذه املعلومات وردت في محضر
التحقيق مع املشتبه فيه الذي لعبت الصدفة دورًا في
ُ
ربطه بجريمة قتل القاق .التحقيق الذي كانت تجريه
مفرزة الشرطة القضائية في الضاحية الجنوبية في
جريمة شراء بضاعة مسروقة ،أدى إلى االشتباه
في عدد من األشخاص بجرم االتجار باألسلحة.
ُ
استدعي علي أ .إلى التحقيق معه بشبهة بيع السالح،
من دون إخطاره بسبب االستدعاء .حضر املشتبه
فيه طوعًا إلى املفرزة القضائية على منت سيارة كان
ّ ُ
قد ذكر أحد املوقوفني أنها تستخدم لنقل السالح
ّ
سوريا الى بلدة بلدة القصر (الهرمل) ثم
املهرب من ُ
ّ
إلى بيروت .وذ ِكر أن بعض هذا السالح مسروق من
الجيش السوري .أثناء التوسع في التحقيق مع علي أ.
جرى الكشف على هاتفه الخلوي .واستوقفت املحقق
محادثة عبر تطبيق الواتس أب يطلب فيها املشتبه فيه

من أحد األشخاص التأكد من عدم وجود مالحقات
بحقه من قبل السلطات السورية .وقد تبني أن االسم
الذي أرسله لالستفسار عنه كان علي جغجوغه،
بدل علي أ .االسم املدون على بطاقة الهوية ،ليكتشف
املحققون أن بطاقة الهوية التي أبرزها ّ
مزورة ،علمًا
ّ
بأن من كلفوه بالجريمة استحصلوا له على إفادة
لشخص مكتوم القيد .ولدى التوسع في التحقيق،
ّ
كشف عن اسمه الحقيقي ،ليتبني أنه ليس من أصحاب
السوابق ،لكنه يعمل في نقل األسلحة لصالح أفراد
ّ ّ
من عشيرة زوجته .اعترف املوقوف بأنه نفذ جريمة
قتل العريف القاق بطلب من أشخاص من عائلة هادي
جعفر اصطحبوه على ّ منت سيارتني وكلفوه بالتنفيذ،
بعدما كان آخرون يتولون عملية الرصد.
ُ
تجدر اإلشارة إلى ّأن التحقيق نقل من قوى األمن
الداخلي إلى عهدة مديرية املخابرات في الجيش ،تحت
إشراف القضاء املختص ،لتتولى التوسع في التحقيق،
بعدما جرى تحديد األسماء املتورطة في عملية
التحريض.

تقرير

ّ
إقفال مرملة ّالعيشية:
ُ
متى يقفل ملف الموافقات الملتبسة؟
آمال خليل
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ت ــداب ـي ــر ع ــاج ـل ــة ات ـخــذهــا
القضاء ووزارتــا الداخلية والبلديات
وال ـب ـي ـئ ــة ،أق ـف ــل م ـح ـفــار ال ــرم ــل ال ــذي
ان ـط ـل ـقــت األعـ ـم ــال ف ـيــه يـ ــوم الـجـمـعــة
الـفــائــت فــي العيشية (ق ـضــاء جــزيــن)
بعد شـكــوى املصلحة الوطنية لنهر
الليطاني .إذ أعلنت وزيــرة الداخلية
والبلديات ريــا الحسن وقــف األعمال
ف ـ ــي املـ ــرم ـ ـلـ ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى ال ـع ـق ــار
 1174مل ـص ـل ـح ــة شـ ــركـ ــة الـ ــدهـ ــانـ ــات
«باستل باينتس» (أصحابها من آل
حــرفــوش مــن جــزيــن) ،م ـبــررة منحها
مــواف ـقــة ع ـلــى اس ـت ـث ـمــار ال ـع ـقــار لنقل
الـ ــرمـ ــول ب ـ ـ «اس ـت ـن ــاده ــا إلـ ــى مــواف ـقــة
وزي ــر البيئة الـســابــق رئـيــس املجلس
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـم ـق ــال ــع ط ـ ـ ــارق ال ـخ ـط ـيــب

فــي كــانــون الـثــانــي املــاضــي مل ــدة سنة
واحـ ـ ـ ــدة» .م ــن ج ـه ـتــه ،أص ـ ــدر ال ـنــائــب
ال ـ ـع ـ ــام االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ــي ف ـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب
رهـيــف رم ـضــان قـ ــرارًا ،أول مــن أمــس،
أوقــف فيه األعـمــال فــي املحفار وألــزم
مستثمريه بإخالء املوقع من اآلليات
والـحـفــارات املستخدمة فــي األشـغــال.
إال أن املـتـعـهــد املـنـفــذ ألع ـم ــال الـحـفــر
عـ ـل ــي أبـ ـ ــو زيـ ـ ـ ــد ،وص ـ ــاح ـ ــب اآلل ـ ـيـ ــات
حـســن مــوســى كــانــا قــد تـسـ ّـبـبــا ،قبل
قــرار وقــف األشـغــال ،ب ـ «أضــرار بيئية
وهيدرولوجية في مساحة تزيد على
ثالثة آالف متر مربع» بحسب تقرير
ّ
أعده قسم الثروة املائية في املصلحة،
عـ ـلـ ـم ــا بـ ـ ـ ــأن امل ـ ـسـ ــاحـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة فــي
تــرخ ـيــص امل ـج ـلــس الــوط ـنــي للمقالع
تـبـلــغ أل ــف َمـتــر فـقــط! ووف ــق الـتـقــريــر،
ُوج ـ ــدت ُح ــف ــر يـ ـت ــراوح عـمـقـهــا ب ــن 4

و 7أم ـتــار مــوصــولــة بــالـلـيـطــانــي عبر
املجاري املائية والينابيع السطحية
وال ـج ــوف ـي ــة .وقـ ــد ّأدت األشـ ـغ ـ ُـال إلــى
جـ ـ ــرف امل ـ ـ ـجـ ـ ــاري وردم ـ ـ ـهـ ـ ــا .وق ـ ـ ـ ـ ّـدرت

الترخيص لألشغال
على ألف متر
ّ
وعمليات الحفر غطت
ثالثة آالف متر مربع!

استخرج في يوم واحد  10آالف متر مكعب ،فيما الترخيص يشمل  2000متر مكعب فقط (مروان طحطح)

«الكميات املستخرجة في يــوم واحد
ب ـحــوالــى  10آالف م ـتــر م ـك ـعــب ،فيما
الكمية املــرخــص باستخراجها تبلغ
َ
ألفي متر مكعب».
ُ
مبدئيًا ،طويت صفحة مرملة «باستل
بــاي ـن ـتــس» .لـكــن حـيـثـيــات الـتــرخـيــص
املعطى لها توحي بأن املشهد سيتكرر.
وك ــان املشهد نفسه قــد حــدث بالفعل
فــي ح ــزي ــران ال ـفــائــت ،عـنــدمــا رخصت
وزارتا الصناعة والداخلية والبلديات
استثمار مرملة ملصلحة معمل سبلني
للترابة وأوقفت بعد شكوى املصلحة.
وكان وزير البيئة فادي جريصاتي قد
أصــدر قــرارًا بوقف املرامل والكسارات
في جبل الريحان ،في شباط الفائت،
بناء على شكوى املصلحة ملا تسببه
مـ ــن تـ ـل ــوث مـ ـب ــاش ــر عـ ـل ــى ال ـل ـي ـطــانــي
والينابيع .ورغــم الضجة التي رافقت
الترخيص للمرامل السابقة ،لم تتوان
الــدولــة عــن الـتــرخـيــص ملــرمـلــة جــديــدة
في املنطقة نفسها .فاملجلس الوطني
للمقالع منح الترخيص بــرغــم ورود
تقرير من عضو املجلس ،املدير العام
السابق لالستثمار فــي وزارة الطاقة
وامل ـيــاه غـســان بـيـضــون ،يتحفظ على
املــوافـقــة ،ويـنـ ّـبــه إلــى إمكانية التأثير
على الوضع الهيدرولوجي للمنطقة
وت ـصــريــف امل ـي ــاه املــوس ـم ـيــة ف ــي حــال
اس ـت ـخــراج ال ــرم ــول فــي عـمــق يـتـجــاوز
 6أمـتــار أو مــن دون إع ــادة ردم الحفر
ً
أو إذا اسـتـعـمـلــت امل ـت ـف ـج ــرات .فـضــا
عـ ــن إم ـك ــان ـي ــة ال ـت ــأث ـي ــر ع ـل ــى امل ـص ــدر
امل ــائ ــي امل ــوج ــود ف ــي ال ـج ــوار ف ــي حــال
االستثمار على مسافة أقل من  100متر
عــن امل ـصــدر ،إل ــى جــانــب الـتــأثـيــر على
م ـجـ َ
ـريــي امل ـي ــاه الـشـتــويــن امل ـجــاوريــن
للعقار وعلى سيالن األمطار وذوبان
الـ ـثـ ـل ــوج فـ ــي حـ ـ ــال االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار عـلــى
مـســافــة أقــل مــن  25مـتـرًا أو رمـيــت في
هــذه املـجــاري أتــربــة ونفايات صلبة».
ول ـف ــت ب ـي ـضــون إل ــى أن ال ـع ـقــار «يـقــع
خــارج إحــداثـيــات املخطط التوجيهي
العام وضمن منطقة خضراء تتواصل
فيها األحـ ــراج واألوديـ ــة ويـمـنــع فيها
استثمار املقالع واملــرامــل .إلــى جانب
وق ـ ّـوع ــه ض ـم ــن م ـن ـط ـقــة تـ ـع ـ ّـد حــوضــا
يغذي املياه الجوفية ،ويمكن أن يؤثر
عليه استخراج الرمول على عمق يزيد
على  6أمتار».

