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مجتمع

مجتمع
قضية

حق ّ
الرد

التلوث ينسحب على الحوض األدنى لليطاني

ّ
مياه الجنوب غير صالحة للري واالســتعمال

لم يعد التلوث الكارثي محصورًا
بالحوض األعلى لنهر الليطاني من منبعه
من نبع العليق في بعلبك إلى بحيرة
القرعون .انسحبت الكارثة على الحوض
األدنى في الجنوب ،بعدما ّبينت التحاليل
المخبرية تلوثًا شديدًا في قناتي القاسمية
ورأس العين اللتين تستخدم مياههما في
الري وفي الضخ إلى المشتركين

آمال خليل
كـشـفــت الـتـحــالـيــل الـجــرثــومـيــة ملياه
الـ ـ ــري ف ــي أق ـن ـي ــة ال ـقــاس ـم ـيــة ورأس
العني التابعة لشبكة مياه الليطاني
عـ ــن ن ـس ــب خ ـط ـي ــرة مـ ــن ال ـب ـك ـت ـيــريــا
ال ـ ـبـ ــرازيـ ــة أو الـ ـق ــول ــونـ ـي ــات ،ت ـفــوق
املعدالت املسموح بها بــآالف املــرات.
ويـنـسـحــب ه ــذا ال ـت ـلــوث ع ـلــى امل ـيــاه
الـتــي تستخدم لالستعمال املنزلي
ف ــي مـنـطـقــة ص ــور وت ـ ــروي الـسـهــول
الساحلية في الجنوب.

القرعون :انخفاض المياه وارتفاع التلوث
ً
أصدرت املصلحة الوطنية لنهر الليطاني جدوال بنسب املياه الوافدة إلى بحيرة
القرعون منذ سنة  1962حتى سنة  .2018وتظهر املقارنة بني األرقام ،أن العام
الـجــاري هو األســوأ بسبب انخفاض النسبة إلــى ما دون معدالتها .نسبة هذا
العام سجلت  76مليون متر مكعب .النسبة األقل منها سجلت في السنة املائية
 2000ـ ـ  2001حيث بلغت  61مليونًا و 50ألف متر مكعب .في حني كانت النسبة
األعلى في السنة املائية  1968ـ ـ  1969حني بلغت نسبة املتساقطات مليارًا و12
مليونًا و 999ألف متر مكعب .كمية املتساقطات تتأثر باختالف درجات الحرارة
ّ
من سنة إلى أخــرى ،ما يؤثر في معدل كميات التبخر .لكن طريقة إدارة املياه
في الحوض األعلى لنهر الليطاني من خالل االستعمال العشوائي وغير املمنهج
للمياه الجوفية (آبــار خاصة وعامة) ،تتسبب بانخفاض ملحوظ في منسوب
املياه الجوفية في بعض املناطق وبالتالي انخفاض كميات املياه املتدفقة من
ً
ً
الينابيع وصــوال إلــى جفافها قبل أوانـهــا .فضال عن أن كميات املياه املتدفقة
مــن بـعــض الينابيع يـتــم تحويلها مــن املـنـبــع إل ــى مــؤسـســات امل ـيــاه لالستفادة
منها ألغــراض الـ َـري والشفة قبل وصولها إلى مجاري املياه .كما يسجل ّ
ضخ
كميات املياه من مجرى النهر ،حيث يقوم املزارعون بوضع سواتر ترابية في
مجرى النهر بهدف حجز املياه واستعمالها لري مزروعاتهم .انخفاض كمية
املتساقطات في البحيرة ،يضاف إلى استمرار ضخ مصادر الصرف الصحي
واملياه العادمة ،يؤدي إلى تقليل فرص معالجة مياهها من البكتيريا والسموم.

«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» حـ ـصـ ـل ــت عـ ـل ــى ت ـق ــري ــر
لتحاليل جرثومية أجرتها املصلحة
الوطنية لنهر الليطاني على مياه
قناتي القاسمية ورأس الـعــن .وقد
أظ ـهــرت أن ع ــدد الـقــولــونـيــات بلغت
 13300مـسـتـعـمــرة ف ــي امل ـئــة ملليتر
عـ ـن ــد أول ال ـ ـق ـ ـنـ ــاة ف ـ ــي ال ـق ــاس ـم ـي ــة،
و 11000مستعمرة فــي املئة ملليتر
في القناة عند ساحة الشبريحا على
بعد حوالي كيلومترين .والالفت أن
عــدد القولونيات املتحملة للحرارة
فــي كمية املـيــاه نفسها بلغت 2625
مستعمرة في املئة ملليتر عند أول
الـقـنــاة و 15000مستعمرة فــي املئة
ملليتر عند ســاحــة الشبريحا .كما
ب ـ ّـي ـن ــت ال ـت ـح ــال ـي ــل امل ـخ ـب ــري ــة ت ـلــوث
ب ــرك رأس ال ـعــن م ـبــاشــرة أو تـلــوث
ال ـن ـب ــع ال ـ ــذي ي ـغ ــذي ـه ــا .إذ ب ـل ــغ ع ــدد
الـ ـق ــول ــونـ ـي ــات اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة 250000
مستعمرة في الـ  100ملليتر في برك
رأس ال ـعــن و 13000مـسـتـعـمـ ْـرة في
َ
قناة رأس العني عند منطقة القليلة.
أم ــا الـقــولــونـيــات املتحملة لـلـحــرارة
فـبـلــغ ع ــدده ــا  197.5مـسـتـعـمــرة في
ال ـبــرك و 6875مستعمرة فــي القناة
عند القليلة.
وخلص تقييم املصلحة إلى أن «مياه
البرك والقناة غير صالحة لالستعمال
أو الري بحسب كافة املعايير العاملية»
ال ـت ــي ت ـس ـمــح ب ــوج ــود أقـ ــل م ــن 1000
م ـس ـت ـع ـم ــرة مـ ــن الـ ـق ــول ــونـ ـي ــات وأقـ ــل
م ــن  100مـسـتـعـمــرة م ــن الـقــولــونـيــات
املتحملة للحرارة في الـ 100ملليتر!
وم ـ ـع ـ ـلـ ــوم أن م ـص ـل ـح ــة ال ـل ـي ـط ــان ــي
تستثمر مشروع ري القاسمية ـ ـ رأس
العني الــذي يؤمن مياه الــري لحوالي
 3000هكتار مــن املـســاحــات الزراعية
وألكثر من  1287مشتركًا في  32قرية،
من نهر الليطاني والينابيع الواقعة
في حوضه األدنى عبر قناة ّ
جر يبلغ
طــولـهــا ح ــوال ــي  55كـيـلــومـتـرًا ،تمتد
ً
ش ـم ــاال م ــن مـنـطـقــة ال ــزراري ــة ـ ـ ـ ـ الـســد
حتى الزهراني ـ ـ صيدا ،وجنوبًا من

القولونيات المتحملة
للحرارة تؤكد تلوث
أقنية الري والبرك
بالمياه الناجمة عن
الصرف الصحي

منطقة القاسمية ـ ـ محطة الضخ حتى
امل ـن ـصــوري .فـيـمــا تستثمر مؤسسة
مـيــاه لـبـنــان الـجـنــوبــي الـبــركــة األكـبــر
ف ـي ـهــا ل ـضــخ م ـيــاه ـهــا ن ـحــو شـبـكــات
امل ـ ـيـ ــاه الـ ـت ــي ت ـص ــل إل ـ ــى امل ـ ـنـ ــازل فــي
مدينة صور وبلداتها بعد إخضاعها
للمعالجة.
ب ـح ـســب ت ـقــريــر امل ـص ـل ـحــة ،فـ ــإن عــدد
الـقــولــونـيــات ي ــدل عـلــى تـلــوث متعدد
امل ـص ــادر م ــن ال ـتــربــة وال ــرواس ــب إلــى
الجريان السطحي الزراعي والنفايات
ال ـح ـيــوان ـيــة أو ال ـب ـشــريــة .ل ـكــن نسب
القولونيات املتحملة للحرارة تؤكد
تـ ـل ــوث أق ـن ـي ــة الـ ـ ــري وال ـ ـبـ ــرك بــامل ـيــاه
العادمة الناجمة عن الصرف الصحي.
وت ـ ـهـ ـ ّـدد ن ـس ــب ال ـت ـل ــوث هـ ــذه مـصـيــر
م ـشــروع ري الـقــاسـمـيــة ـ ـ رأس العني
الـ ـت ــاب ــع ل ـل ـم ـص ـل ـحــة ال ــوط ـن ـي ــة لـنـهــر
الليطاني ومشاريع ضخ مياه املنازل
التابع ملؤسسة مياه لبنان الجنوبي.
تمامًا كما ّأدت نسب التلوث العالية
في الحوض األعلى للنهر إلى تعليق
العمل بمشروع الــري فــي القناة 900
ال ـ ـ ــذي ي ـج ــر مـ ـي ــاه ال ـ ـ ــري مـ ــن ب ـح ـيــرة
ال ـقــرعــون إل ــى ب ـلــدات ال ـب ـقــاع الـغــربــي
صعودًا نحو البقاع األوسط.
ويـعـ ّـد توجيه الـصــرف الصحي نحو
قـ ـن ــوات الـ ـ ــري أحـ ــد م ـظ ــاه ــر ال ـت ـعــدي

توضيح من «يونيسيف»
ّردا على تقرير « %76من األطفال غير ّ
مطعمني ضد األمراض» في
ّ
«األخبار» أمس ،تؤكد منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسيف) أن
األرقام املذكورة واملنسوبة لها في التقرير «غير دقيقة وخارجة عن
ُ
سياق ُما ذ ّكر خالل املقابلة الهاتفية».
ّ
املتينة والطويلة
ولفتت املنظمة إلــى ّ أنها «تــود ،إنطالقًا من العالقة ّ
األم ــد مــع وزارة الــصـحــة ال ـعــامــة ،بـخــاصــة فــي مــا يـتـعــلــق بحمالت
التحصني ،دعم وتأكيد االرقــام التي نشرتها الــوزارة»ُ ،م ّ
شددة على
ّ
أنه منذ بداية العام «جندت الوزارة جميع شركائها للعمل على إعادة
إدخال كل طفل يعيش في املناطق الضعيفة التغطية والتحصني ،إلى
ّ
الصحية».
نظام التحصني الروتيني في مراكز الرعاية

التي أدت إلــى تلويثها ،لكنها ليست
الوحيدة .املصلحة أجرت مسحًا على
أش ـك ــال ال ـت ـعــديــات وم ـظــاهــر الـتـلــوث
وق ــدم ــت إخـ ـب ــارًا ب ـحــق ال ـفــاع ـلــن إلــى
النيابة العامة املالية .بدورها ،أجرت
ال ـن ـيــابــة مـسـحــا أظ ـه ــر ق ـي ــام بـلــديــات
وأش ـخ ــاص فــي ق ـضــاء ص ــور بــإنـشــاء
مـ ـط ــام ــر وم ـ ـك ـ ـبـ ــات ن ـ ـفـ ــايـ ــات ص ـل ـبــة
تتضمن م ــواد عـضــويــة (تـنـتــج منها
عصارة سامة) وردمـيــات ،في محيط
وضمن استمالك أقنية الــري التابعة
للمصلحة وضـمــن ح ــرم األقـنـيــة .في
حــن أن املـعــايـيــر الــدول ـيــة تستوجب
أن تبتعد املطامر  300متر عن أقنية
ال ــري إذا كــانــت ال ـق ـنــاة مــن ال ـبــاطــون.
وفــي قضاء صيدا ـ ـ الــزهــرانــي ،أظهر
املسح تعديات بإقامة منشآت ثابتة
ف ــي ح ــرم ال ـق ـنــاة وإنـ ـش ــاءات وحـقــوق
مـ ــرور غ ـيــر م ـشــروعــة م ــن ع ـلــى جسم
القناة ،ال سيما في منطقة جيمجمي
ـ ـ ـ ـ الـ ـخ ــراي ــب ،وفـ ــي ب ـلــدتــي الـصــرفـنــد
والـبـيـســاريــة حـيــث أقـيـمــت إن ـشــاءات
ثابتة ومحال تجارية وصناعية في
ّ
تصرف املياه املبتذلة
استمالك القناة
ف ـي ـه ــا .وط ــالـ ـب ــت امل ـص ـل ـح ــة ال ـن ـيــابــة
العامة املالية باالدعاء على الفاعلني
من أشخاص وبلديات وإلزامهم برفع
التعدي وإزالة كافة اإلنشاءات الواقعة
ضـمــن اس ـت ـمــاك املـصـلـحــة واملـكـبــات
ومنع كافة املطامر واملكبات الواقعة
ضمن نطاق استمالك املصلحة على
طول قناة ري القاسمية ـ ـ رأس العني.
رئ ـي ــس املـصـلـحــة س ــام ــي ع ـلــويــة قــال
لـ«األخبار» إن النيابة العامة «تحركت
ضــد الـفــاعـلــن وب ــدأت باستدعائهم.
لكن اإلجراءات امليدانية الكفيلة برفع
التعديات وحماية األقنية من الصرف
الصحي ،ال تزال بطيئة».
* تقرير املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
ح ــول ت ـلــوث م ـيــاه رأس ال ـعــن والـقــا ًسـمـيــة
وتـقــاريــر التحليل الـجــرثــومــي كــامـلــة على
املوقع االلكتروني.

شركات التأمين
ملتزمون بالقانون
تعليقًا على مــا ورد فــي «األخ ـبــار» ( )2017/11/10بعنوان «خـ ّـوة
التأمني االلزامي :الشركات تقبض والضمان يدفع» ،نوضح اآلتي:
ً
أوال ،بالنسبة لألرقام
 1ـ ـ تضمن املقال أرقامًا غير دقيقة تتعارض مع االرقــام الرسمية
لتقرير لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة االقتصاد.
 2ـ ـ سـ ّـددت شركات التأمني خــال السنوات الخمس االخـيــرة (بني
 2012و 2.7 )2017مليار ليرة تعويضًا عن  34الــف حــادث صدم
وفق االرقام الواردة في تقرير لجنة مراقبة هيئات الضمان.
 3ـ ـ ورد في املقال ان الضمان ســدد تكاليف استشفائية بمبلغ 3
مليارات ليرة .وهنا ال بد من توضيح األمور التالية:
أ ـ ـ املبلغ املشار اليه ،إن صح ،سدده الضمان خالل فترة امتدت على
مدى  7سنوات .وفي املقابل ،تكبدت شركات التأمني  3.7مليار ليرة
خالل  5سنوات فقط .من هنا يبرز الفارق الكبير بني املبالغ ووفاء
الشركات بالتزاماتها بشكل حاسم.
ب ـ ـ ورد في املقال أن الضمان يملك الوثائق القانونية من محاضر
قوى االمن وتقارير خبراء السير مرفق بها ارقام بوالص التأمني .في
هذه الحالة كان يجب على الضمان ارســال طلباته الى لجنة مراقبة
هيئات الضمان في وزارة االقتصاد التي تملك الضمانات الكافية من
شركات التأمني لتغطية اي مطالبة ،وبالتالي تحصيل املبالغ املذكورة.

ّ
تهدد نسب التلوث مصير مشروع ري القاسمية ــ رأس العين ومشاريع ضخ مياه المنازل التابع لـ«مياه لبنان الجنوبي» (األخبار)

تقرير
استصالح أم
مرملة جديدة؟

إرجاء إعالن جبل الريحان محمية 6 :أشهر إضافية للمرامل!
رغم االنتظار  12عامًا إلعالن جبل
الريحان (قضاء جزين) محمية طبيعية،
ُسحب اقتراح القانون من جدول أعمال
الجلسة التشريعية األخيرة في اللحظات
الحفاظ على
األخيرة .الحجة هي ّ
الملكيات الخاصة .لكن ناشطين بيئيين
يلفتون الى أن سحب المشروع جاء
عقب مهلة إدارية منحها وزير الداخلية
ألصحاب مرملة تسمح باستئناف العمل
فيها لستة أشهر بعد توقفها لعامين
آمال خليل
ل ـل ـمــرة األول ـ ـ ــى ،أدرج اقـ ـت ــراح قــانــون
«إع ـ ـ ـ ـ ـ ــان ج ـ ـبـ ــل الـ ـ ــري ـ ـ ـحـ ـ ــان م ـح ـم ـي ــة
طبيعية» على جــدول أعمال الجلسة
التشريعية في مجلس النواب اإلثنني
املاضي .االقتراح يستند إلى املرسوم
ال ـ ـ ــوزاري ال ــرق ــم  17533الـ ــذي واف ـقــت
ف ـيــه ال ـح ـكــومــة ع ـلــى إنـ ـش ــاء املـحـمـيــة

ب ـمــوجــب ق ــان ــون ي ـق ـ ّـره ال ـب ــرمل ــان .لكن
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،لدى
الوصول الى البند الثامن من الجدول
ال ـ ـخـ ــاص بـ ــإعـ ــان امل ـح ـم ـي ــة ،اس ـت ـبــق
م ــداخ ــات ال ـن ــواب ،وس ـحــب االق ـتــراح
ً
«بناء على تمنيات من رؤساء بلديات
منطقة الريحان وفعالياتها بإرجائه
لـتـحــديــد املـلـكـيــات ال ـخــاصــة الــواقـعــة
ضمن حــدود املحمية ،منعًا للتعدي
عليها وضياع الحقوق».
وك ــان ــت ال ـح ـكــومــة واف ـق ــت ف ــي أي ـلــول
 2006ع ـل ــى اق ـ ـتـ ــراح إعـ ـ ــان املـحـمـيــة
الذي ّ
قدمته بلدية الريحان عام .2004
ّ
لكنها شددت على وجوب أن يتضمن
مشروع القانون نصًا «يحفظ حقوق
املــالـكــن» ،علمًا بــأن قــانــون املحميات
امل ـ ـعـ ــدل الـ ـ ـ ــذي أق ـ ـ ّـرت ـ ــه ل ـج ـن ــة ال ـب ـي ـئــة
الـنـيــابـيــة مـطـلــع ال ـع ــام ال ـج ــاري نـ ّـص
على «الحق بإنشاء محمية طبيعية
ع ـلــى األم ـ ــاك ال ـخــاصــة ب ـعــد مــوافـقــة
أصحابها خطيًا بموجب عقد بينهم
وبــن الــدولــة اللبنانية ممثلة بــوزارة
الـبـيـئــة .وف ــي حــالــة ع ــدم مــوافـقــة أحــد
امل ــال ـك ــن أو أكـ ـث ــر ،ع ـلــى ضـ ـ ّـم أمــاكــه
الــى املحمية الطبيعية ،يمكن إلدارة

املحمية أن تستملك عقارًا أو عقارات
ه ـ ـ ـ ــؤالء ع ـ ــن طـ ــريـ ــق إع ـ ـ ـ ــان امل ـن ـف ـع ــة
الـعــامــة الـبـيـئـيــة ل ـهــذا االس ـت ـمــاك ،أو
مقايضتها بأمالك تابعة للدولة».
هـ ـ ـشـ ـ ــام ي ـ ـ ــون ـ ـ ــس ،رئـ ـ ـيـ ـ ــس ج ـم ـع ـي ــة
«الجنوبيون الخضر» التي أطلقت
ّ
حملة الستعجال إعالن املحمية ،أكد
لـ«األخبار» أن «املبررات التي قدمت

للتأجيل غير جــديــة» ،إذ إن «إعــان
املحمية ال ينزع امللكية عن العقارات
الـ ـخ ــاص ــة أو يـ ـص ــادره ــا بـ ــل ي ـقـ ّـيــد
استعماالتها ،وهــي ّ
مقيدة باألصل
وفق التصنيف العقاري باعتبارها
أراض ـ ــي زراعـ ـي ــة وم ـن ــاط ــق حــرجـيــة
ت ــرع ــاه ــا ق ــوان ــن الـ ـغ ــاب ــات ()1949
وحـمــايــة ال ـغــابــات ( )1996وحـمــايــة

المرامل تنهش أحراج الريحان والعيشية وجوارهما منذ عام ( 2000األخبار)

البيئة (.»)2002
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة ال ــري ـح ــان
حـســن فـقـيــهّ ،أي ــد إرجـ ــاء اإلع ـ ــان ،مع
تــأك ـيــده أن ال ـب ـلــديــة ل ــم تـضـغــط بـهــذا
ال ـشــأن .وأوضـ ــح« :أش ـخــاص واصـلــن
من البلدة اتصلوا وطلبوا التأجيل».
ول ـفــت ف ــي ات ـص ــال م ــع «األخـ ـب ــار» الــى
عـ ـ ــدد مـ ــن املـ ــاح ـ ـظـ ــات عـ ـل ــى امل ـق ـت ــرح
الحالي .فـ«عندما قــدم رئيس البلدية
األس ـب ــق مـحـمــد ح ـم ــزة فـقـيــه م ـشــروع
امل ـح ـم ـيــة ،ل ــم ت ـكــن الـ ــدراسـ ــات حــولـهــا
مكتملة ،إذ لم تــراع امللكيات الخاصة.
وعـنــدمــا تــم لحظها ،صـغــرت مساحة
املحمية املقترحة ،وتم تعديل حدودها
ع ــام  .2013م ــع ذل ــك ،ال يـمـكــن اعـتـبــار
ال ـت ـعــديــل كــاف ـيــا .ألن امل ـس ــح ال ـع ـقــاري
اإللزامي في املنطقة التي كانت محتلة
حتى عام  ،2000لم ينجز بعد .ننتظر
الـتــأكــد مــن ح ــدود املـلـكـيــات الـخــاصــة،
لـكــي ال ت ـتــداخــل مــع األمـ ــاك ال ـعــامــة».
ّ
لفقيه أيـضــا مــاحـظــات تـتـعــلــق بــدور
البلدية فــي إدارة املحمية ،إذ «يعطي
ال ـقــانــون امل ـق ـتــرح لـلـجـمـعـيــات املــدنـيــة
دور اإلش ــراف واإلدارة ،فيما يجب أن
يكون هذا دور البلدية».
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إعالن المحمية
ال ينزع الملكية عن
الخاصة
العقارات
ّ
ً
المصنفة أصال
أراضي زراعية

إال أن عـ ــددًا م ــن ال ـنــاش ـطــن يــربـطــون
بني اإلرجــاء وبــن املرامل التي ال تزال
ت ـن ـهــش أح ـ ـ ــراج ال ــريـ ـح ــان والـعـيـشـيــة
ّ
وتتسبب
وجــوارهـمــا منذ عــام ،2000
في ّ
تلوث نهر الليطاني املجاور واملياه
ّ
الجوفية ،وتعطل محطة ضخ املياه في
مشروع الطيبة بسبب ترسب الرمول
مـ ــن امل ـ ـيـ ــاه .وي ـل ـف ــت ه ـ ــؤالء إل ـ ــى قـ ــرار
وزي ــر الــداخـلـيــة فــي حـكــومــة تصريف
األعـمــال نـهــاد املـشـنــوق ،فــي  8تشرين

األول املاضي ،القاضي بإعطاء مرملة
ت ـق ــع ف ــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم  19ف ــي مـنـطـقــة
قروح في الريحان مهلة إداريــة للعمل
ملــدة ستة أشـهــر ،بعد ق ــرار وقفها عن
العمل فــي أيـلــول  .2016ويسمح قــرار
املشنوق لعلي وإبراهيم ب .بـ«تأهيل
املوقع ونقل الرمول الناتجة عن اعمال
التأهيل ملدة ثالث سنوات» ،علمًا بأن
أصحاب املرملة كانوا مع شركاء لهم
ق ــد أنـ ـش ــأوا م ــرام ــل ف ــي م ــواق ــع اخ ــرى
مــن الــريـحــان ،ونقلوا الــرمــول مــن دون
االل ـ ـت ـ ــزام ب ـم ــا ي ـن ــص ع ـل ـي ــه ال ـق ــان ــون
ب ــوج ــوب اس ـت ـصــاح ـهــا ب ـع ــد ان ـت ـهــاء
أعمال الحفر والجرف .ومنذ عام ،2002
تاريخ تأسيس أول مرملة في املنطقة،
ل ــم تـقــم ال ـب ـلــديــات والـ ـ ـ ــوزارات املعنية
وال ـق ــوى األم ـن ـيــة بــواجـبـهــا ف ــي فــرض
تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون  ،2009\42الـقــاضــي
باستصالح املــرامــل وإعــادتـهــا أحــراج
صنوبر.
ماذا ستفعل البلدية الحالية مع املرملة
الـجــديــدة؟ أج ــاب فقيه« :تــواصـلـنــا مع
الدرك ،فقالوا ال نستطيع أن نوقفه عن
الـعـمــل .تواصلنا مــع صــاحــب املرملة،
فوعد بأنه سيلتزم باالستصالح».

فــي املـجـلــس األع ـلــى للمقالع
والكسارات في وزارة البيئة،
يـ ّخـضــع ل ـلــدرس عـقــد اتـفــاق
وق ـع ـت ــه ب ـلــديــة ال ــري ـح ــان مع
«ش ـ ــرك ـ ــة الـ ــري ـ ـحـ ــان ل ـل ـب ـنــاء
وامل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاوالت» الس ـت ـص ــاح
ال ـع ـقــار رق ــم  16م ــن منطقة
قروح التي ّ
شوهتها املرامل،
علمًا ب ــأن أص ـحــاب الشركة
هم أنفسهم أصحاب املرامل.
وال ــاف ــت أن الـعـقــد يتضمن
اس ـت ـص ــاح ش ـي ــر ب ــارت ـف ــاع
 50م ـت ـرًا سـيـنـتــج ع ـنــه نقل
ك ـم ـيــات م ــن ال ــرم ــول تــذهــب
ل ـص ــال ــح الـ ـش ــرك ــة ن ـف ـس ـهــا!
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــد ،ت ـل ـت ــزم
«شــركــة الــريـحــان» بـ«الحفر
ب ـع ــد م ــواف ـق ــة وزارة الـبـيـئــة
وال ـب ـلــديــة وت ـحــت إشــرافـهـمــا
ملدة سنة واحــدة ،بهدف زرع
أشجار الصنوبر واملحافظة
عليها ورعايتها بعد انتهاء
األشغال».

ثانيًا :الرقابة على الشركات
 1ـ ـ تعتبر املؤسسة الوطنية للضمان االلزامي من اكثر املؤسسات
التي تخضع لرقابة مباشرة مسبقة مــن قبل الــدولــة عبر ممثليها
الحاضرين في مجلس ادارتها.
 2ـ ـ ال بد من التأكيد ان مجلس ادارة املؤسسة يتألف من ممثلني عن
هيئات الضمان ،اضافة الــى مدير عــام هيئة ادارة السير في وزارة
الداخلية .كما ان اجتماعاتها ال تكون قانونية اال بحضور مفوض
الحكومة ممثل وزير االقتصاد والتجارة.
 3ـ ـ وعليه ال يستقيم القول بانعدام الرقابة أو بوجود خلل فيها.
ثالثًا :بالنسبة للمركبات غير المؤمنة
 1ـ ـ بحسب تقرير لجنة مراقبة هيئات الضمان للعام  ،2017بلغ عدد
املركبات ّ
املؤمنة مليونًا ومئتني وخمسني الفًا.
 2ـ ـ في حال افترضنا ان عدد املركبات قيد السير هو حوالي مليون
وثمانماية الف مركبة يتبني ان حوالي  500الف منها غير ّ
مؤمنة،
وبالتالي غير قانونية ،تعرض صاحبها والغير لعواقب خطيرة في
حال حصول اي حادث.
 3ـ ـ شركات التأمني غير مسؤولة عن املركبات غير ّ
املؤمنة وال تتمتع
بأي سلطة او صالحية اللزام صاحب املركبة باجراء عقد تأمني.
 4ـ ـ وعليه يفترض على الهيئات املختصة من وزارات وادارات معنية
مـتــابـعــة املــوضــوع وتـطـبـيــق اح ـكــام ال ـقــانــون مــن خ ــال مــاحـقــة اي
مخالفة والزام جميع اصحاب املركبات باجراء التأمني.
رابعًا :بالنسبة الرباح الشركات
 1ـ ـ ورد في املقال ان ارباح شركات التأمني بلغت  162,4مليون دوالر
بحسب تقرير صادر قبل عامني.
 2ـ ـ تجدر االشــارة الــى ان هــذه املبالغ موزعة على  50شركة تأمني،
مما يــؤكــد ان االرب ــاح املــذكــورة ليست بالحجم الكبير او املضخم
الذي يحاول التقرير االيحاء به ،مع التأكيد ان هذه االربــاح قانونية
وتخضع لرقابة االدارات املختصة.
 3ـ ـ املبالغ املذكورة ال تقاس بأرباح قطاعات اخــرى تحقق اضعاف
هذه املبالغ في سنة واحدة موزعة على عدد شركات اقل.
 4ـ ـ ال ينبغي اعطاء انطباع بأن قطاع التأمني يحقق ارباحًا خيالية غير
مستحقة ،مع العلم ان شركات التأمني هي شركات تجارية تبغي
الربح القانوني الذي يؤمن استمراريتها وبالتالي استمرارية قطاع
التامني.

املحامي جورج صافي
بالوكالة عن املؤسسة الوطنية للضمان االلزامي

