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مجتمع وإقتصاد
ً
من المفترض أن تتوقف األعمال في موقع ّ
تقرير
سد جنة اليوم ،استجابة للقرار الذي أصدره محافظ جبل لبنان فؤاد
ّ
فليفل« ،تجاوبا مع كتاب وزير البيئة الذي يطلب منع أي أعمال في موقع سد جنة الى حين اتخاذ مجلس الوزراء القرار
المناسب في هذا الموضوع» .وفيما أرجأ مجلس الوزراء البت في الموضوع الى الجلسة ُ
المقبلة ،يسعى رافضو المشروع
الى الضغط عليه من أجل إبقاء توقيف األعمال

ّ
قضية سد جنة :المصالح في مواجهة العلم
هديل فرفور
أصدر محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل
فــي  23أي ــار ال ـجــاري ق ــرارا يقضي بـ
«منع أي أعـمــال فــي موقع سـ ّـد جنة،
وذل ــك لـحــن ات ـخ ــاذ مـجـلــس الـ ــوزراء
الـقــرار املناسب فــي املــوضــوع» .ومن
ّ
املـ ـت ـ ّـوق ــع أن ي ـت ـب ــل ــغ ال ـق ـي ـم ــون عـلــى
«ال ــورش ــة» ف ــي امل ــوق ــع ال ـق ــرار ال ـيــوم.
هذا القرار أتى استجابة لكتاب وزير
البيئة محمد املـشـنــوق ال ــذي أرسله
ال ـخ ـم ـيــس املـ ــاضـ ــي ،ع ـق ــب «ظـ ـه ــور»
قرار تمديد إجازة قطع األحراج الذي
ّ
ات ــخ ــذه وزيـ ــر ال ــزراع ــة أكـ ــرم شـ ّـهـيــب،
وال ــذي استندت اليه الشركة املكلفة
أعـ ـم ــال ال ـس ــد ل ـق ـطــع آالف األش ـج ــار
الحرجية خالل الفترة املاضية.
«يجب التفتيش عــن مشاريع بديلة
ل ـت ــزوي ــد ال ـع ــاص ـم ــة بـ ـي ــروت بــامل ـيــاه
ال ـع ــذب ــة غ ـيــر م ـش ــاري ــع الـ ـس ــدود في
جبل لبنان» ،كانت هذه التوصية من
أب ــرز الـخــاصــات الـتــي تـ ّـوصــل اليها
تقرير مركز األبحاث الجيوفيزيائية
التابع لـ «املجلس الوطني للبحوث
العلمية» حول مشروع ّ
سد جنة ّفي
 19كانون األول املاضي .حينها ،حذر
امل ــرك ــز ،وه ــو الـجـهــة الــرسـمـيــة الـتــي
تقوم بعملية رصد وتسجيل الزالزل
وتحديد مراكزها ،من مخاطر زلزالية
ّ
داهمة على سكان املناطق املجاورة
ال ـت ــي «س ـ ـتـ ــزداد ب ـس ـبــب إنـ ـش ــاء ســدّ
ّ
ج ــن ــة» .سبقت ه ــذا الـتـقــريــر ،تقارير
ّ
ُمـشــابـهــة ّشــكـكــت ف ــي جـ ــدوى إنـشــاء
السد وحــذرت من تداعياته ،كتقرير
ال ـ ـشـ ــركـ ــة اإلس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة
العاملية  SAFEGEالتي خلصت الى
أن املوقع املقترح للسد يتميز بطبيعة
ج ـي ــول ــوج ـي ــة وه ـي ــدروج ـي ــول ــوج ـي ــة
مـ ـعـ ـق ــدة ال تـ ـن ــاس ــب إن ـ ـش ـ ــاء خ ـ ــزان
مــائــي .كــذلــك تقرير الــوكــالــة األملانية
الرسمية  ،BGRاملكلفة من الحكومة
األملــانـيــة الـتـعــاون التقني مــع لبنان
فــي مــوضــوع امل ـيــاه ،وال ـص ــادر فــي 3

حزيران  ،2012الذي ُيشير الى نسبة
ّ
التسرب الهائلة التي سيتسبب بها
السد .إضافة الــى تقرير تقييم األثر
البيئي العائد ملشروع إنشاء السد،
ال ـ ــذي ُيـ ـق ــدر ك ـل ـفــة ال ـت ــده ــور الـبـيـئــي
ب ـن ـح ــو  42مـ ـلـ ـي ــون دوالر أم ـي ــرك ــي
سنويا ،وبحسب التقرير فــإن «هــذه
الكلفة سـتـكــون تـصــاعــديــة»ُ ،مشيرا
ال ــى أن ــه «ال يمكن ات ـخــاذ أي تدابير
ت ـخ ـف ـي ـف ـيــة ل ـت ـف ــادي اآلث ـ ـ ــار الـبـيـئـيــة
السلبية».
ّ
ان ـطــاقــا م ــن ه ــذه امل ـع ـط ـيــات ،نــفــذت
«ال ـحــركــة الـبـيـئـيــة» أم ــس اعـتـصــامــا
في ساحة ريــاض الصلح تزامنا مع
ان ـع ـق ــاد م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء لـلـمـطــالـّبــة
ب ــوق ــف م ـ ـشـ ــروع إن ـ ـشـ ــاء س ـ ـ ّـد ج ــن ــة.
ّ
«تـســلــح» الـنــاشـطــون امل ـشــاركــون في
اإلع ـت ـص ــام ب ـت ـقــريــر م ــرك ــز االب ـح ــاث
الجيوفيزيائية وبتقرير تقييم األثر
البيئي للمشروع ّ
منددين باملشروع
الـ ـ ـ ــذي «يـ ـ ـخ ـ ــدم امل ـ ـصـ ــالـ ــح ال ـخ ــاص ــة
ال ـض ـ ّـي ـق ــة» ،ع ـلــى حـ ـ ّـد تـعـبـيــر رئـيــس
راشد.
الحركة بول أبي ّ
«ل ـيــش عــن س ـ ّـد جــنــة راضـ ــي؟ لتبيع
م ــن ح ــول ــه األراض ـ ـ ـ ــي» ،الف ـت ــة ُرف ـعــت
خــال إعتصام أمــس ليعكس اتهاما
لـ «مناصري» املشروع بأنهم يريدون
«خـ ـ ــدمـ ـ ــة املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن واصـ ـ ـح ـ ــاب
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارات».
يـ ــرى االس ـ ـتـ ــاذ ال ـج ــام ـع ــي وال ـخ ـب ـيــر
الـهـيــدروجـيــولــوجــي سمير زعتيتي
أنــه يـجــري التسويق للسد على أنه
«مـكـســب رب ـحــي م ــن شــأنــه أن ُيــرفــق
ب ــان ـش ــاء اوتـ ـي ــات وم ــراك ــز ت ـجــاريــة
يستفيد منها أبناء املنطقة ،إضافة
الى إغراء أصحاب األراضي بارتفاع
سعر العقارات املجاورة للسد .يحمل
زعتيتي الفتة تقول« :هيدا مش ّ
سد
ه ـيــدا مـصـفــايــة» ،وه ــو ق ــول اقتبسه
م ــن اح ــد ال ـخ ـب ــراء ال ـه ـيــدرولــوج ـيــن
الفرنسيني الــذي أشــرف على دراســة
املشروع في إشارة الى طبيعة املوقع
التي ال تسمح بتخزين املياه.

تكلفة إنشاء  10آبار للمنطقة لن يتجاوز المليون دوالر (هيثم الموسوي)

المعتصمون
استند
ّ
ضد السد الى تقرير مركز
االبحاث الجيوفيزيائية
ّ
يتذرع املدافعون عن املشروع
وفيما
بــأن الـهــدف هــو توفير املـيــاه ملناطق
بيروت وجبيل وكسروان وغيرها من
املناطق (قيل إن املشروع يؤمن أكثر
من  30مليون متر مربع)ُ ،يظهر تقرير
الــوكــالــة االملــان ـيــة أن نـسـبــة الـتـسـ ّـرب

ّ
للسد هائلة وتــراوح بني 35%
املائي
و % 52وه ــي ت ـبــدأ م ــن ارتـ ـف ــاع 800
متر حتى  860مترًا ،والتسرب األكبر
بني ارتفاع  810و 820مترًا .وتصميم
س ـ ــد جـ ـن ــة ه ـ ــو الرت ـ ـف ـ ــاع  834م ـت ـرًا
كـحــد أدن ــى و 839مـتـرًا كـحــد أقـصــى.
وبالتالي ففي ارتفاع يزيد على 810
أمتار يصبح التسرب حوالى ،%100
ف ـي ـمــا ُي ـش ـيــر ت ـقــريــر م ــرك ــز األب ـح ــاث
الـجـيــوفـيــزيــائـيــة ال ــى خـطــر تجفيف
مجرى نهر إبراهيم وواديــه األوسط
والسفلي من املياه ،وهو أحد األنهار

الـنــادرة الــذي ال يــزال مــوجــودا ،وهو
م ــا «س ـت ـكــون ل ــه إن ـع ـكــاســات سلبية
حــادة على البيئة البحرية كما على
املناطق الساحلية».
«ي ـ ــري ـ ــدون املـ ـش ــاري ــع ال ـض ـخ ـم ــة كــي
يتمكنوا من قضم حصصهم منها»،
يـقــول زعـتـيـتــيُ ،مـشـيــرا الــى امكانية
ان ـ ـشـ ــاء آب ـ ـ ــار ل ـل ـم ـن ـط ـقــة ك ـح ــل بــديــل
ُ
ومـضـيـفــا« :إن تكلفة إنـشــاء  10آبــار
للمنطقة لن تتجاوز املليون دوالر»،
فـيـمــا تـلـفــت الـحــركــة الـبـيـئـيــة ال ــى ان
تكلفة السد تفوق املليار دوالر .بدوره

قضية

مآثر وزير االتصاالت :توزيع «مغانم» الجيل الرابع
وفيق قانصوه
فــي حـكــومــة «ك ــل مــن إي ــدو إلـ ــو» ،كل
وزي ـ ــر فـ ــوق «مـ ـغ ــارت ــه» ص ـ ّـي ــاح .وفــي
«مغارة» وزارة االتصاالت ،ليس عبد
املنعم يوسف ـ ـ رغــم كل «جبروته» ـ ـ
إال واحـ ـ ـدًا م ــن األربـ ـع ــن .ت ـج ــاوز حـ ّـد
السلطة ب ــات هــو الـ ـ «نـ ــورم» الـســائــد،
حتى في وزارة االتصاالت التي يتربع
ع ـل ــى س ـ ّـدتـ ـه ــا مـ ـح ــام ض ـل ـي ــع يــدعــى
بطرس حرب .الوزير ـ ـ غير الضليع في
االتصاالت وتقنياتها ـ ـ يعرف تمامًا
مــن اي ــن تــؤكــل الـكـتــف ،وكـيــف توظف
ال ـ ــوزارة فــي خــدمــة الـنـيــابــة والـبـلــديــة
واملخترة والتبعية السياسية.
فــي نـيـســان  2015انـتـهــت م ــدة العقد
املــوقــع بــن الــدولــة ومجموعة «زيــن»
ال ـكــوي ـت ـيــة (إلدارة وت ـش ـغ ـيــل شـبـكــة
«تاتش») وشركة «أوراسكوم تلكوم»
املـ ـص ــري ــة (الدارة وت ـش ـغ ـي ــل شـبـكــة
«ال ـفــا») .تــم التهويل على اللبنانيني
بتوقف االتصاالت الخليوية في حال
ع ــدم تـجــديــد الـعـقــود ،عـلــى الــرغــم من
ان الــدولــة ،ممثلة ب ــوزارة االتـصــاالت،
قادرة في اي حني على استرداد القطاع
وادارت ــه مباشرة ،على غــرار مــا جرى
عند انهاء عقد سابق مع شركة «فال-

دي ـت ــي» األمل ــان ـي ــة /ال ـس ـعــوديــة اواخ ــر
عــام  .2008ســارع مجلس ال ــوزراء الى
تـمــديــد ال ـع ـقــود حـتــى ،2015/12/31
مـ ــع ض ـ ـ ـ ــرورة إج ـ ـ ـ ــراء م ـن ــاق ـص ــة قـبــل
ه ــذا ال ـتــاريــخ .لـكــن لــم تـجــر املناقصة
املــوعــودة بحجة وج ــود «صـعــوبــات»
ل ــم ي ـحــددهــا اح ــد .وب ــدل ال ـع ــودة الــى
مجلس الــوزراء ّ
لبت األمــر ،عمد حرب
الى تجديد العقد شهريًا «على كيفه»
بذريعة تسيير املــرفــق الـعــام ،فارضًا
ع ـلــى ال ـشــرك ـتــن املـلـتــزمـتــن «إت ـ ــاوة»
رعــايــة أنشطة ومهرجانات سياحية
وغيرها« ،ص ــدف» أنها فــي معظمها
ـواد وجـمـعـيــات
ت ـعــود ألش ـخ ــاص ونـ ـ ـ ٍ
وبـلــديــات قريبة مــن تـنــوريــن ،مسقط
رأس الــوزيــر ح ــرب ،بكلفة زادت على
 8,5م ــاي ــن دوالر .أمـ ــا ال ـح ــق ال ــذي
تعطيه الـعـقــود لـلــوزيــر باقتطاع 0,1
ف ــي امل ـئــة م ــن املــداخ ـيــل إلن ـش ــاء هيئة
مالكي الخليوي (Owner Supervisory
مهمتها
 ،)Board-OSBوه ــي وح ــدة ّ
م ــراق ـب ــة ع ـمــل ال ـشــرك ـتــن املـشــغـلـتــن
يـفـتــرض أن تـضــم نـحــو  25شخصًا،
فـ ـق ــد اسـ ـتـ ـخ ــدم ــه الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ل ـت ـحــويــل
ه ــذه الـهـيـئــة ال ــى «وح ـ ــدة بـتــرونـيــة»
تــوظــف نـحــو  66شـخـصــا غالبيتهم
مــن غـيــر ذوي االخ ـت ـصــاص ،وبينهم

صحافيون ،بــرواتــب تصل الــى 8000
دوالر شهريًا!
«م ــآث ــر» ال ــوزي ــر ح ــرب ت ـت ـعـ ّـدى هيئة
املــال ـكــن ال ــى ال ـتــدخــل ف ــي مـنــاقـصــات
توريد وتركيب أجهزة الجيل الرابع من
االنترنت ( )4Gالتي أطلقتها «تاتش»
و«الفا» نهاية العام املاضي .فمن دون
تبرير مقنع ،استبعدت شركة «»ZTE
الصينية مــن املناقصات («األخ ـبــار»،
 ٣٠كانون األول  ،)٢٠١٥رغم تقديمها
ع ــرض ــا أرخ ـ ــص م ــن ب ـق ـيــة ال ـش ــرك ــات.

ّ
سيكبد
تلزيم «نوكيا»
الخزينة اللبنانية  1,3مليون دوالر
إضافية على العقد
في الحصيلة تم تقاسم أكثر من 200
ّ
مليون دوالر بني ثالث شركات .فلزمت
كـ ــل مـ ــن «ت ـ ــات ـ ــش» و«أل ـ ـ ـفـ ـ ــا» شــرك ـتــي
«هــواوي» و«اريكسون» توريد اجهزة
الجيل الرابعُ .
ومنحت «نوكيا» جائرة
«تـ ــرض ـ ـيـ ــة» ب ــامل ـس ــاه ـم ــة فـ ــي ت ــوري ــد
األجهزة ألكثر من  200موقع من 1400
ستجهز بتكنولوجيا الجيل الــرابــع.
أث ــار استبعاد « »ZTEضجة حاولت

هـيـئــة مــالـكــي الـخـلـيــوي اسـتـيـعــابـهــا،
فـطـلـبــت م ــن «ت ــات ــش» ،ف ــي ك ـتــاب الــى
مــديــرهــا ال ـعــام بيتر كــالـيــاروبــولــوس
(اسـ ـتـ ـق ــال م ــن م ـه ــام ــه م ـن ــذ ف ـت ــرة مــن
دون ت ـع ـيــن ب ــدي ــل م ـن ــه ح ـت ــى اآلن)،
بإدراج الشركة في مناقصة الستدراج
هــوائـيــات ل ـ  1413موقعًا .لكن الالفت
أن الـ ـكـ ـت ــاب ط ـل ــب فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـفـســه
إدراج شركة «يونيك توليب» (يملكها
لــوسـيــان ح ــرب قــريــب ال ــوزي ــر ح ــرب)،
الى جانب « ،»ZTEلضمان حصة من
الكعكة لها ،رغم طلب «تاتش» سابقا
استثناء هاتني الشركتني بذريعة عدم
تلبيتهما الشروط التقنية املطلوبة.
تدخالت الــوزيــر حــرب في املناقصات
ت ـت ـبـ ّـدى ب ــوض ــوح أي ـض ــا ف ــي إصـ ــراره
على إعـطــاء شــركــة «نــوكـيــا»  %25من
عقد توريد األجهزة للمواقع الـ .1413
والالفت أن حرب ،في كتاب وجهه الى
كــال ـيــاروبــولــوس ( 19ش ـبــاط ،)2016
ّ
أصر على حصة «نوكيا» ،محددًا سعر
 22900دوالر لـكــل مــوقــع ( 4Gص ــورة
ال ـخ ـط ــاب م ــرف ـق ــة) ع ـل ـمــا أن ال ـع ــرض
الــذي قدمته « »ZTEكــان سيوفر على
الخزينة مــا ال يقل عــن أربـعــة ماليني
دوالر.
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن إص ـ ــرار حــرب

