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 :في الوقائع 

 
المجالس البلدية  وتنظيم من وبإشراف ,2014وحتى نهاية عام  2004إبتداء من عام  

إستخراج حصل  حداد،المهندس سامي يوسف  2016التي تولى رئاستها حتى شهر أيار 
ن موذلك  تتنافى مع شروط مرسوم تنظيم المقالع والكسارات. رمول بطريقة غير شرعية

 والجواب والضهر، المارغة طقافي من قضاء عاليه-دارةلبلدة عين تابعة مختلفة أماكن 
وتشكل تلك األخيرة  وهي مناطق يصنفها المخطط التوجيهي للبلدة زراعية أو حرجية

الواقع في حرم محمية أرز الشوف  حمى عين العلق المشاعيكما في  مواقع طبيعية،
مور في فرعه والذي يشكل موقعا طبيعياً وأحد منابع نهر الدا 532حسب القانون 

د الطبيعية كالتربة والغابات اذ بأضرار غير قابلة للتصحيح للموار ذلك تسبب الشمالي.
قطع اشجار الصنوبر بكثافة ومما يشكل في أماكن عدة إعتداء على األمالك الخاصة جرى 
والمواقع الطبيعية  كما على األمالك العامة ،اورة لمواقع المرامل غير الشرعيةالمج

 .)صور فوتوغرافية ربطاً(. في ما يتعلق بحمى عين العلق رز الشوفومحمية أ
 

بإخبار إلى قائمقامية عاليه حول هذه  2014تقدم السادة روجيه حداد وحافظ يحيى عام 
بث تلفزيون الجديد لحلقة من برنامج  بعد , /ش41/2014مسجل تحت الرقم  العمليات

السيد مبشال هيدموس عضو بلدية . في معرض الحلقة أقر 26/4/2014الفساد بتاريخ 
دارة آنذاك بإستيفاء مبلغ مالي من مستثمري الرمول عن كل شحنة رمل مستخرجة  نعي

من مرامل غير قانونية. وفي ما ييلي تفريغ لبعض ما جاء في الحلقة )الحلقة الكاملة 
 على قرص مدمج مرفق بهذا اإلخبار(:

 

 :   ثانية  من الحلقة المسجلة على القرص 46و   61ابتداء من الدقيقة 

: األهم من هيك عنا منطقة نحنا بوادي عين دارة هيدي منطقة طالع فيا سد مي، ناصر يحيى

متر مربع، نحنا كانت مطالبتنا انو  50000ومعلوماتي انا مشي عا التلزيم، هيدي منطقة حوالي 

ن أرضو )...( من ضمن اتفاق بين صاحب قبل اإلستمالكات خلي صاحب ها األرض يستفيد م

 األرض والمستثمر من ضمن نسبة مئوية عم يشيل رملو من أرضو

 : عم ياخدو رخص بالمرامل؟غادة عيد

: ال مش عم ياخدو رخص بالمرامل )...( الموضوع عم ندافع عنو ألنو المنطقة رايحة ناصر يحيى

 رايحة.

: )عن رئيس البلدية السابق سامي حداد( هددني بمكتب البلدية وفقد اعصابو لما حافظ يحيى)...( 

دوالر عا الكميون وعشر دوالرات  80قلتلو ارضي مش للبيع قلي خود مصاري منضمنّا ومندفعلك 



للبلدية. هون بدنا نسأل العشر دوالرات للبلدية وين عم بتروح؟ عشر دوالرات للبلدية استاذ سامي 

 عم بتروح؟ حداد وين 

 : مش مسمحلو رئيس البلدية يعمل ضرايب..منو وزارة ماليةروجيه حداد-

: عين دارة البلدة شبه الوحيدة عا مستوى لبنان اللي ما صار فيا سرقات ألنو فيا ناصر يحيى-)...( 

 حرس بلدي. هاو الحرس البلدي بدنش معاشات بدنش ياكلو؟ 

 عم يدفع ضريبة!)...( أيا مستثمر عم يستثمر بعين دارة 

: اليوم البلدية عندا حصة من المرامل كيف؟ )...( اليوم في مبلغ عم يقتطع للبلدية. هل غادة عيد-

مسموح؟ انتا عم تدخل مال هيدا بدو قانون بدو تشريع ما فيا البلدية تجي تاخد رسوم منا بالقانون 

 موجودة.

 : هباتناصر يحيى-

 ة....منو شي شرعي البلدية تجي تاخد حصة من مرامل : بالتعابير بينقال عنا خوغادة عيد-

: أيا شخص بيقدر يجي ويعطي هبة للبلدية...بيقدر يعطي ميشال هيدموس )عضو بلدية حينها(-

 مساعدة للبلدية..ايا شخص متمول     
 
 

 :في القانون
 

ا مبما أن حضرة المدعي العام المالي دعا المواطنين إلى الحضور لمكتبه وتبليغه بكل 
 هدراً لألموال العامة،فساداً أو يمكن أن يشكل 

 
بهدف البيع أو اإلستثمار أو التسويق يجب  او الصخور بما ان كل عملية أستخراج  للرمولو

، وهذا ما ليس مرسوم تنظيم المقالع والكساراتفي أن تخضع لشروط الترخيص الواردة 
ظم األستاذ ناحينها على ما صرح معالي وزير البيئة  المذكورة والمقالع راملمتوفراً في الم

، 2013شباط  20نشر نهار األربعاء  في تحقيق للصحافية منال شعياالخوري لجريدة النهار 
الوزير أن "الوزارة لم ترّخص ابدا لكل هذه المرامل في عين دارة. هي  على لسانورد فيه 

 ،(قانون او رخصة"،  )المقال ربطاً تعمل من دون اي 
 

( تلحظ العقوبات المالية 8803من مرسوم تنظيم المقالع والكسارات ) 23وبما أن المادة 
 ،علق باستخراج دون أي قانون ورخصةوالسجن في ما يت

 
واستناداً على المساحة  ،ديد الرسوم من قبل وزارة الماليةتلحظ تح 26وبما أن المادة 

 ،الكميونعلى  $ 10وليس بطريقة ال باألمتار  المربعة 
 

رغم ،ع خالفا لما يلحظه قانون الغاباتوبما أنه لم تحصل أية إعادة تأهيل أو تشجير للمواق
مما انعكس سلباً على  ،ل من تلك العمليات جرائم متماديةمما يجع مطالبتنا المتكررة،

 ،جهة وعلى مالية الدولة بالنتيجةالقيمة العقارية لألراضي الموا
 
 لذلك    
 

كي يصار  قائع وفي مصير األموال المستوفاة،في هذه الولتحقيق ا حضراتكمنرجو من 
للمحاكمة  واحالتهم والمشاركين والمتدخلين،الفاعلين عن المنظمين وكشف الالى 

كين بالمالمن أضرار بالمنطقة و تلك األعمال هتلحقلما أومعاقبتهم وتحميلهم المسؤولية 
 دولة.كما بمالية ال لألراضي في تلك المحلة

 
 اإلحترام تفضلوا بقبول فائقو
 



 
 
 
 
 
   


