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على الحافة

«المجتمع المدني»
إلى أين؟
حبيب معلوف
بــاتــت القضايا الـتــي يفترض باملجتمع املدني
وق ــواه الـتـصـ ّـدي لها أكبر مــن أن تتم متابعتها
ب ــال ـط ــرق الـ ـف ــردي ــة وال ـت ـخ ـص ـص ـيــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة.
مــن قـضــايــا امل ـيــاه ومـشــاريـعـهــا الـخـطــرة وغير
ال ـضــروريــة كــال ـســدود املـكـشــوفــة ،إل ــى قضايا
الطاقة والخيارات الخطرة في التنقيب عن النفط
والـغــاز والنفايات واملقالع والـكـســارات واملرامل
وعـشــوائـيــة عـمـلـهــا ،إل ــى مـعــامــل االسـمـنــت إلــى
حماية األمالك العامة من االعتداءات ،إلى حماية
التنوع البيولوجي والشاطئ وقمم الجبال ،إلى
حماية املـســاحــات الـخـضــراء فــي املــدن والـقــرى،
إل ـ ــى ق ـض ــاي ــا ال ـن ـق ــل ،إل ـ ــى م ــواج ـه ــة ال ـه ــواي ــات
امل ـض ـ ّـرة ك ــإض ــرام ال ـن ـي ــران وال ـص ـيــد ال ـبــري…
إلــى الــدفــاع عــن حقوق اإلنـســان وامل ــرأة والطفل
والتجارة غير العادلة وحقوق العمال وقضايا
منح الجنسية والـنــزوح واالنتخابات وقانونها
وديمقراطيتها… وغيرها الكثير من القضايا
ُ
املتفرقة الـتــي بــاتــت ال تـعـ ّـد وال تحصى ،والتي
ّ ُ
ّ
تعد وال تحصى
تهتم بها منظمات وجمعيات ال
أيضًا.
ألم تالحظ تلك القوى أن "األرضـيــة" التي تعمل
ّ
ً
عليها جميعها باتت مشلعة كأن زلــزاال مدمرًا
ضربها؟ ألم تالحظ التفكك في القيم وفي بنية
الدولة الحاضنة التي ال بديل منها؟ ألم تالحظ
على نفسها أنها باتت ّ
تضيع هويتها ودورها
الرئيسي وتتحول إلى قطاع خاص ومتخصص
صغير ،يبغي املشاريع والربح ،تمامًا ّ
كأي قطاع
خاص كبير يتحول إلى مافيا؟ أال تحمل نفسها
جزءًا من مسؤولية ما يحصل من تفكك وفساد
فــي الـسـلـطــة واملـجـتـمــع وم ــن انـهـيــار فــي هيكل
الدولة؟
لـيــس الــوقــت لـفـتــح كــل امل ـل ـفــات ،ول ـكــن أل ــم يحن
الوقت للقيام بمراجعة عميقة للتجربة السابقة
واإلنجازات واإلخفاقات؟ أال يفترض أن تتغير
املهمة واأله ــداف وال ــدور مــع كــل الـتـطــورات التي
تـحـصــل ،ال سـيـمــا مــع مــاحـظــة انـهـيــار هيكل
الدولة على الجميع؟
ألم يحن الوقت إلعادة النظر باستنساخ مفهوم
ودور "امل ـج ـت ـمــع املـ ــدنـ ــي" ،ع ــن دول وث ـقــافــات
وتـ ـج ــارب مـخـتـلـفــة ،وإنـ ـت ــاج شـ ــيء ج ــدي ــد من
تـجــربـتـنــا وثـقــافـتـنــا ،واالس ـت ـف ــادة م ــن تـجــارب
اآلخرين؟
ال بد من خلفية فكرية جديدة وإطــار تنظيمي
ّفعال ،للخروج من الفوضى االجتماعية الشبيهة
بفوضى قوى السلطة التقليدية في أوجه كثيرة.
وب ــامل ـن ــاس ـب ــة ،ل ــم ي ـعــد م ــن م ـع ـنــى لــاس ـت ـمــرار
ب ـهــذه الـحـســاسـيــة امل ـفــرطــة م ــن تـسـمـيــة حــزب
وايــديــولــوج ـيــا وتـن ـظـيــم… ع ـلــى سـبـيــل امل ـثــال.
فـكــل هــذه التعابير يمكن اسـتـبــدالـهــا أو إعــادة
تعريفها وصياغتها حسب متطلبات املشكالت
واملستجدات والتجارب والعصر .وربما من هنا
البداية .املهم فك العزلة التي تعيشها املنظمات
الصغيرة (مــع مشاريعها الصغيرة) والتطلع
إلــى املشكالت الكبيرة في املجتمع .وللوصول
إلــى ذلــك ،ال بــد مــن فــك عقد "العمل السياسي"
أو العمل الـفــردي والـتـفــردي… نحو بلورة أطر
جديدة ،فكرية وتنظيمية جديدة ،قبل أن تتهم
بــاملـســاهـمــة ف ــي تـحـمــل م ـســؤول ـيــة االن ـه ـي ــارات
الحتمية الكثيرة القادمة ،من األجـيــال القادمة.
وللحديث صلة.

مقالع وكسارات

فوضى المقالع والكســ
الدولة التي فشلت في
إيجاد إطار تنظيمي بيئي
واقتصادي ثابت وعلمي
وعادل لقطاع المقالع
والكسارات والمرامل
في خالل  25سنة مع
حكومات ما بعد اتفاق
الطائف… كيف يمكنها
أن تعيد تنظيمه بمهلة
شهر (بحسب قرار وزير
الداخلية)؟! ما هي
إشكاليات هذا الملف؟
وكيف يعمل؟ ولماذا
فشل التنظيم طوال
تلك السنوات؟ وما هي
األفق اآلن بعد أن وصلنا
إلى حالة فلتان مطلقة
يستحيل تنظيمها؟ أم
أن المطلوب تسوية
تجعل من إعادة العمل
مناسبة لالستفادة
اإلضافية (على حساب
الطبيعة وخزينة الدولة)
ومناسبة إليجاد مصادر
مالية إضافية لألطراف
المستثمرة ،لتمويل
االنتخابات القادمة؟!
ليست املشكلة فــي عــدم وجــود إطــار
تشريعي ومخطط توجيهي علمي
وفـنــي محايد لتنظيم قـطــاع املقالع
(على أنواعها) والكسارات واملرامل
فقط ،فحتى املراسيم املرعية اإلجراء
لم ّ
يتم احترامها .وهنا ال حاجة إلى
الكثير مــن الـبــراهــن عــن عــدم الـتــزام
ال ـقــوى األم ـن ـيــة ووح ـ ــدات الـ ــدرك في
امل ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـنــان ـيــة ك ــاف ــة بتطبيق
املراسيم والقرارات ،وال سيما لناحية
ّ
التشدد فــي ضبط مخالفات املقالع
والكسارات واملرامل ،واالحتيال على
الـقــوانــن عبر إعـطــاء تراخيص (من
قبل املحافظني والقائمقامني بالحفر
أو نقل ستوكات أو استصالح أرض
او ت ــأه ـي ــل مـ ـ ــواقـ ـ ــع) ...ل ـف ـتــح م ـقــالــع
وكسارات ومرامل.
وي ـم ـكــن الـ ـج ــزم أن أحـ ـ ـدًا ف ــي لـبـنــان
ال ي ـعــرف حـجــم االسـتـثـمــار فــي هــذا
القطاع في السنوات األخيرة.

مسح عام 2010
كـ ـ ــان آخـ ـ ــر م ـس ــح ح ـص ــل حـ ـ ــول ه ــذا
الـ ـقـ ـط ــاع م ـن ــذ س ـب ــع سـ ـ ـن ـ ــوات ،حــن
وجه وزير الداخلية والبلديات زياد
ب ـ ــارود ك ـتــابــا ب ـتــاريــخ 2010/3/20
إلـ ــى امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـق ــوى األم ــن
ّ
التشدد في
الداخلي طلب فيه وجوب
ضبط مخالفات املقالع والكسارات
واملرامل ،ورفع جدول شامل بجميع
املقالع والكسارات واملرامل املنتشرة
على كامل األراضــي اللبنانية ،وذلك
بـعــد أن ضـغــط "ح ــزب الـبـيـئــة" آن ــذاك
عـ ـل ــى وزي ـ ـ ـ ــري ال ــداخـ ـلـ ـي ــة (ب ـ ـ ـ ــارود)

والبيئة (محمد رحــال) لتنظيم هذا
امللف.
تلك الـفـتــرة طلب وزي ــر الــداخـلـيــة أن
تتضمن ال ـج ــداول بالنسبة إل ــى كل
موقع ،كامل هوية صاحبه وموقعه
ال ـ ـج ـ ـغـ ــرافـ ــي ووض ـ ـ ـعـ ـ ــه الـ ـق ــان ــون ــي
ُ(مرخص ،غير مرخص).
أنجزت التقارير بني  23و2010/3/24
وت ـ ــم تــوق ـي ـع ـهــا م ــن وح ـ ـ ــدات ال ـ ــدرك
وقيادات السريات في املناطق كافة.
ش ــاب ه ــذه ال ـت ـقــاريــر ال ـتــي نشرتها
جــريــدة "الـسـفـيــر" آن ــذاك عـيــوب عــدة،
أهمها أن جداولها لم تكن ّ
موحدة في
الشكل ،ولــم يتم االستعانة بخبراء
لــوضــع تـصــامـيــم هــادفــة للمساعدة
فـ ــي ت ـن ـظ ـيــم هـ ـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع .فـبـعــض
ال ـج ــداول واملـحــاضــر ك ــان خــالـيــا من
ت ـح ــدي ــد ن ـ ــوع األعـ ـ ـم ـ ــال (م ـ ــرام ـ ــل أو
ك ـس ــارات أو مـقــالــع أو س ـت ــوك ــات،)...
وب ـع ـض ـه ــا اآلخـ ـ ــر ال ي ـ ـحـ ـ ّـدد ال ـج ـهــة
املانحة للتراخيص مع التواريخ وال
ت ــاري ــخ ال ـتــوقــف ع ــن الـعـمــل والـخـتــم
بــالـشـمــع األحـ ـم ــر .وق ــد ت ــم الـتــأكـيــد
ُالح ـق ــا أن ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ــواق ــع الـتــي
أدخ ـ ـلـ ــت فـ ــي خ ــان ــة «ال تـ ـعـ ـم ــل» ،لــم
تتوقف عن العمل إال لفترات بسيطة،
لتعود وتستأنف العمل.

فوضى الجداول
أظـ ـه ــرت الـ ـ ـج ـ ــداول آن ـ ـ ــذاك أن ه ـنــاك
ً
عــددًا قليال جـدًا ،من املقالع واملرامل
والكسارات ،يعمل فقط من أصل 658
مــوق ـعــا ت ــم رص ــده ــا ح ـســب ت ـقــاريــر
امل ـن ــاط ــق! وه ـن ــا طـ ــرح سـ ـ ــؤال :كيف
تـسـتـمــر أع ـم ــال ال ـب ـنــاء إذا ك ــان ذلــك
صحيحًا؟!
وإذ أظـ ـ ـه ـ ــرت ال ـ ـ ـجـ ـ ــداول أن مـعـظــم
الستوكات ومعامل الباطون تعمل،
ومعظم املقالع والـكـســارات واملرامل
متوقفة! تــأكــد أيـضــا أن هـنــاك نوعًا
من االحتيال على القانون والتنظيم،
ف ـي ـح ـصــل ال ـب ـع ــض ع ـل ــى تــراخ ـيــص
لنقل ستوكاج أو حفر أو استصالح
أرض ،وي ـ ـتـ ــم ت ـش ـغ ـي ــل ال ـ ـك ـ ـسـ ــارات
واملرامل واملقالع تحت هذه الحجج

ما الذي
يمكن
تاهيله؟
(مروان
طحطح)

أو الذرائع ،مع العلم أن قرارات وزيري
الـبـيـئــة والــداخ ـل ـيــة كــانــت ق ــد منعت
آن ــذاك املـحــافـظــن والـقــائـمـقــامــن من
إعـطــاء تراخيص ملثل هــذه األعـمــال،
وحـ ـص ــرت ح ــق إعـ ـط ــاء ال ـتــراخ ـيــص
بــامل ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي ل ـل ـم ـقــالــع ال ــذي

أين طار مشروع «ابكار»؟
مشروع "ابكار" هو اختصار لعنوان" :مشروع إعادة تأهيل مواقع املقالع في لبنان" ،الذي
أدارته وزارة البيئة ونفذته بمساعدة تقنية من شركة األرض للتنمية املتطورة للموارد.
ّ
مول املشروع االتحار األوروبي عبر برنامج اليف ،بما يقارب  316000يورو ،و150000
دوالر أميركي من وزارة البيئة .بدأ العمل باملشروع في شهر آذار عام  ،2006وانتهى
في أيلول عام  .2007من دون أن يتم اإلعالن عن نتائجه! مع العلم أنه كان يهدف إلى
مسح مواقع املقالع والتشوهات وإعداد خطة وطنية إلعادة التأهيل مع اإلطار املؤسساتي
والقانوني واملالي الــازم لذلك .وربما ّتم التستر على هذا املشروع وهــدر نتائجه لعدم
ّ
املشوهني وتغريمهم ،وتحميلهم مسؤولية جرائمهم البيئية تطبيقًا ملبدأ امللوث
"إزعاج"
يدفع الذي أقر في قانون البيئة عام  .2002وقد تفتقت عبقرية البعض في وزارة البيئة،
وتبعها تأييد بعض من جمعيات البيئة الطفيلية ،بتحويل بعض هذه املواقع املشوهة إلى
مراكز ملعالجة النفايات ،يستثمر فيها امللوثون استثمارات إضافية!
كما ّبينت الدراسات الالحقة أن قيمة الكفاالت املصرفية التي دفعها بعض املستثمرين
منذ البدء بعمليات ترخيص املقالع ال يعتد بها أبدًا إلعادة تأهيل املواقع املشوهة التي
ُيجرى مسحها.
واملعلوم أيضًا ،أن الكلفة السنوية
ل ـل ـتــدهــور ال ـن ــات ــج ع ــن االس ـت ـث ـمــار
العشوائي وغير السليم للمقالع في
لبنان قــد بلغت مــا يـقــارب خمسة
وعشرين مليار ليرة لبنانية ،وذلك
استنادًا إلى دراسة "كلفة التدهور
الـبـيـئــي ف ــي ل ـب ـنــان" الـ ـص ــادرة في
حزيران عام .2005

