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إعداد حبيب معلوف

للمشاركة في صفحة «بيئة» التواصل عبر البريد اإللكترونيhmaalouf@al-akhbar.com :

ـارات ...لتمويل االنتخابات؟!
حجم التشويه
وكلفته

يرأسه وزيــر البيئة ،حسب القوانني
واملراسيم املرعية اإلجراء!

غياب المحاسبة

لم تتم محاسبة أحد في تلك الفترة،
كما لم تتشدد القوى األمنية في وقف
أعمال حتى من لديهم تراخيص من
املـحــافـظــن والـقــائـمـقــامــن وال ـتــي لم
تعد تنفع بعد صدور القرارات التي
تـنـقـضـهــا ،وذلـ ــك لــدفــع املستثمرين
لـلـحـصــول عـلــى تــراخ ـيــص قانونية
بحسب آخــر تعديالتها (ص ــدر آخر
تـعــديــل لـلـمــرســوم رق ــم 2002/8803
وت ـع ــدي ــات ــه – املـ ــرسـ ــوم رق ـ ــم 1735
ب ـت ــاري ــخ  2009/04/23ونـ ـش ــر فــي
ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة ع ــدد  18تــاريــخ
 .)2009/04/23مــع العلم أن تنظيم
أعـمــال املـقــالــع وال ـك ـســارات واملــرامــل،
ح ـس ــب األص ـ ـ ـ ــول ،والـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ت ــراخـ ـي ــص ق ــان ــونـ ـي ــة م ـ ــن امل ـج ـلــس
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـم ـقــالــع ،ي ـم ـكــن أن ي ـ ـ ّ
ـدرا
ً
أمــواال مهمة إلــى خزينة الدولة (من
خـ ــال رس ـ ــوم ال ـتــرخ ـيــص وامل ــراق ـب ــة
واالس ـت ـث ـمــار امل ـق ــدرة بـ ـ  ٢٠٠مليون
دوالر سنويًا ،باإلضافة إلى الكفالة
امل ـصــرف ـيــة ل ـض ـمــان ُح ـس ــن االلـ ـت ــزام
بالترخيص وعــدم تشويه املــواقــع)،
ب ــدل أن تــذهــب إل ــى جـيــوب البعض،
كما يمكن أن توقف هذا التشويه في
جبالنا واألعمال العشوائية.
بالرغم من صرف األموال على دراسة
امل ـ ــواق ـ ــع املـ ـشـ ــوهـ ــة ،لـ ــم ن ـف ـه ــم حـتــى
الـســاعــة م ــاذا ستفعل وزارة البيئة
ب ــامل ــواق ــع امل ـق ـف ـلــة (إذا ت ــم إق ـفــال ـهــا)
واملـ ـش ــوه ــة وال ـ ـتـ ــي لـ ــن ُي ـس ـم ــح لـهــا
بــالـعــودة إل ــى الـعـمــل م ـجــددًا؟ وم ــاذا
عن املقالع والكسارات التي حصلت
قــدي ـمــا ع ـلــى ت ــراخ ـي ــص اسـتـثـنــائـيــة
ملــدة طويلة عن غير وجــه حــق؟ وهل

سيفتح أحد في وزارة البيئة تحقيقًا
مـ ــع املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة فـ ــي الـ ـ ـ ــوزارة
ح ــول كـيـفـيــة ال ـتــاعــب بــاملـخـطـطــات
التوجيهية والـتــراخـيــص (الـســريــة)
وكـيـفـيــة اخـتـفــاء بـعــض مـلـفــات أحــد
املستثمرين الكبار من وزارة البيئة
وإفقاد الدولة مستندات مهمة أثناء
النزاع معه في املحاكم؟

بداية التشريع
ب ــال ــرغ ــم م ـ ــن ك ـ ــل املـ ـ ـن ـ ــاش ـ ــدات أله ــم
البيئيني املتابعني للملف بضرورة
ّ
التنظيم ووضع قانون خاص ينظم
الـقـطــاع يتضمن تــوجـهــات رئيسية
بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة ح ـ ـصـ ــر االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات
ووض ـ ــع ال ــدول ــة ال ـي ــد ع ـلــى ال ـق ـطــاع،
باإلضافة إلى نقاط تنظيمية جيدة
م ـل ـح ــوظ ــة م ـع ـظ ـم ـه ــا ف ـ ــي املـ ــرسـ ــوم
رقــم  2002/8803وتـعــديــاتــه ،إال أن
مشروع هذا القانون لم يبصر النور
فــي وزارة البيئة حتى لحظة كتابة
هذه السطور!
تعود بداية التشريع البيئي املتعلق
بقطاع املقالع والكسارات في لبنان
(كـ ـم ــا ب ـي ـن ــت دراسـ ـ ـ ــة ح ـ ــزب ال ـب ـي ـئــة
اللبناني عام  )2006إلى الثالثينيات
ب ــوج ــود ق ــان ــون الس ـت ـث ـم ــار امل ـقــالــع
(قرار /253ل.ر عام  )1935وقد تألف
ال ـ ـقـ ــانـ ــون م ـم ــا ي ــزي ــد عـ ــن  60مـ ــادة
تغطي كافة جوانب تنظيم القطاع،
وبــال ـتــالــي ف ـقــد ش ـكــل آن ـ ــذاك قــانــونــا
إط ــاري ــا م ـم ـتــازًا .إال أن ه ــذا الـقــانــون
م ــا ع ــاد مـطـبـقــا ف ــي ه ــذه ال ـس ـنــوات،
نظرًا إلى صدور نصوص تشريعية
أخ ـ ـ ـ ــرى (قـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـت ـن ـظ ـي ــم امل ــدن ــي
الصادر عام  )1983ألغت مفعول هذا
ال ـقــانــون عـنــدمــا أخ ـضــع الترخيص
ل ـشــروط وق ــواع ــد تـحــددهــا املــديــريــة

الـعــامــة للتنظيم املــدنــي بــاالشـتــراك
مــع اإلدارات املـعـنـيــة ضـمــن مــرســوم
تطبيقي ُيتخذ فــي مجلس ال ــوزراء،
وق ــد اكـتـمـلــت ه ــذه الـحـلـقــة بـصــدور
املرسوم  2002/8803وتعديالته عام
 2009لتنظيم املقالع والكسارات .كما
تم نشر القرارات التفصيلية بحسب
أن ـ ـ ــواع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـخ ـم ـســة فــي
ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة (ع ــدد  17تــاريــخ
.)2009/04/16
بــالــرغــم مــن وج ــود مــرســوم تطبيقي
أســاســي يــراعــي تنظيم قطاع املقالع
والـ ـكـ ـس ــارات ،إل ــى ج ــان ــب اس ـت ـصــدار
ق ــرارات تفصيلية تعالج كل نــوع من
أنـ ـ ــواع امل ــؤس ـس ــات ال ـعــام ـلــة ف ــي هــذا
ال ـق ـطــاع ،إال أن الـحــاجــة بقيت ملحة
إلى "إطار عام" الذي ظل غائبًا ،إلعطاء
الـ ـغـ ـط ــاء ال ـت ـش ــري ـع ــي وال ـت ــوج ـي ـه ــي
للمراسيم والقراراتّ ،
أي وجود قانون
إطار الستثمار املقالع والكسارات.

الرسوم على األمتار
المكعبة بدل المربعة
ّ
تخفض التشوهات
 1200موقع
ّ
مشوه بحسب مسح
عام 2006

لماذا الحاجة إلى قانون؟
 إن ال ـقــوانــن الـقــديـمــة ال ـتــي تلحظاملوضوع عديدة ومتناقضة أحيانًا
وال يـمـكــن إل ـغــاؤهــا ب ـمــرســوم ،فهي
تتطلب قانونًا.
 إن املـ ـ ــرسـ ـ ــوم رق ـ ـ ــم 2002/8803وت ـع ــدي ــات ــه ق ــاب ــل ل ـلـطـعــن ألس ـب ــاب
معظمها شكلية تعود إلــى ضــرورة
اح ـ ـتـ ــرام م ــا ن ـ ّـص ــت ع ـل ـيــه ال ـق ــوان ــن
ال ـســاب ـقــة ف ــي م ــا ي ـع ــود ل ــإج ــراءات
الــواجــب اتباعها (كـقــانــون التنظيم
املدني على سبيل املثال).
 إن امل ــرس ــوم رقـ ــم  2002/8803لميشمل خطة التأهيل وإعادة التأهيل
ل ـل ـم ـقــالــع امل ـق ـف ـلــة ن ـهــائ ـيــا وس ـيــاســة
استعمال املقالع بعد إقفالها ،خاصة
تـلــك ال ـتــي كــانــت ق ــد اسـتـثـمــرت قبل
صدور املرسوم املذكور أو حتى قبل
إنشاء وزارة البيئة.
 ل ــم يـشـمــل امل ــرس ــوم امل ـ ــوارد املــالـيــةأو آل ـيــة ال ـت ـمــويــل املـحـتـمـلــة (إن ـشــاء
صندوق تعاضدي لتوفير املصادر
املالية الــازمــة لتغطية نفقات خطة
إعــادة تأهيل مواقع املقالع القديمة
املهجورة واملتوقفة عن العمل).
 درس إم ـك ــان ـي ــة اس ـت ـي ـف ــاء رسـ ــومدراسـ ـ ــة امل ـل ـف ــات امل ـق ــدم ــة إلـ ــى وزارة
البيئة أس ــوة بـمــا يعمل بــه مــن قبل
ّ
وزارة الصناعة لدى تسلمها امللفات
ّ
املقدمة إليها واملتعلقة بالترخيص
للمؤسسات الصناعية املصنفة.
 فرض عقوبات يسمح بها القانونلم تكن مأخوذة بعني االعتبار ،كون
أن االطار التشريعي الذي كان يعمل
به هو مرسوم وليس قانونًا.
ّ
 فصل كل تشابك ممكن مع اإلداراتامل ـع ـن ـيــة ب ـه ــذا املـ ـل ــف ،وم ـن ـه ــا نــذكــر

بينت الـصــور الجوية أثـنــاء القيام بمسح جوي
ع ــام  2006لتبيان ع ــدد املــواقــع املـشــوهــة بفعل
عمل املقالع (على أنواعها) واملرامل ،أن العدد قد
تجاوز  1200موقع مشوه آنذاك!
فأين أصبح هذا الرقم بعد  11سنة من الفوضى
والتشويه؟!
وكانت دراس ــات أولية أجريت بني عامي 2000
و  2002قد بينت أن مساحة التشويه في لبنان
ج ــراء العمل العشوائي وغـيــر املــرخــص واملنظم
للمقالع والـكـســارات واملــرامــل قد بلغت أكثر من
ثالثة آالف هكتار .وقــد تسببت بتدمير املوائل
ال ـن ـبــات ـيــة وال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،إن بـشـكــل م ـبــاشــر عبر
اق ـتــاع الـصـخــور واألت ــرب ــة وال ــرم ــول ،أو بشكل
غير مباشر عبر انـتـشــار الـغـبــار ال ــذي يتسبب
باختناق األشجار والنباتات .ما ّ
تسبب بخسائر
الطبيعية.
هائلة في التنوع البيولوجي وفي املوارد
ّ
باإلضافة إلى ما ّ
تسببت به التفجيرات من تشقق
في املنازل وخــزانــات املياه ،وتصدع في طبقات
األرض وزحل أماكن سكنية وزراعية ،باإلضافة
إلـ ــى م ـشــاكــل ال ـض ـج ـيــج وتـ ـل ــوث الـ ـه ــواء وامل ـي ــاه
الجوفية والسطحية وتشويه املناظر .باإلضافة
إلى تخريب شبكات الطرقات وانخفاض في قيمة
العقارات املجاورة .وقد قدرت دراسة للبنك الدولي
عام  2004كلفة تدهور أسعار األراضي املجاورة
للمقالع والكسارات بما يقارب  16مليون دوالر
في السنة ،كون هذه األعمال قد تسببت بخفض
سعر األراضي بني  16و 71في املئة من قيمتها
الحقيقية .وانخفاض قيمة املباني بما يقارب 45
في املئة من قيمتها .وركزت الدراسة على خمسة
مــواقــع فــي مـقــالــع مـنـطـقــة شننعير وابــوم ـيــزان
وانطلياس ،وقــد بلغت قيمة التدهور البيئي في
أسعار األراضي والعقارات املحيطة بهذه املواقع
جراء تشويه املنظر فقط ،ما يقارب املئة مليون
دوالر أميركي.

وزارة الــداخـلـيــة والـبـلــديــات ووزارة
الطاقة واملياه ووزارة الزراعة...إلخ.
 إضــافــة تسميات وتعابير جديدةل ــم ت ـكــن مـلـحــوظــة ف ــي امل ــرس ــوم رقــم
 2002/88.3وم ـن ـهــا إعـ ـ ــادة تــأهـيــل
املواقع والكسارات الصغيرة...إلخ.
 التغيير فــي نــوعـيــة الـضــريـبــة منال ــرس ــوم عـلــى األم ـت ــار املــرب ـعــة الـتــي
ّ
تسببت بتشويه املواقع إلى الرسوم
ع ـلــى األمـ ـت ــار امل ـك ـع ـبــة املـسـتـخــرجــة
والتي ّ
تؤمن مداخيل إضافية.
 إضــافــة إل ــى حـصــر االسـتـثـمــار فيمشاعات الدولة أو في األمــاك التي
يملكها مصرف لبنان وإيـجــاد آلية
لتأجير هذه األراضي واستصالحها
وتشجيرها.

