8

الجمعة  27تموز  2018العدد 3526

الجمعة  27تموز  2018العدد 3526

مجتمع

مجتمع
على الغالف تعيش منطقة شرقي صيدا وقرى قضاء جزين تحت شبح الخوف من الكسارات والمقالع المفتوحة.
آخر الملفات التي أثارت أهالي المنطقة ،مشروع «استصالح زراعي» في عقارات كبيرة في منطقة كفرفالوس.

شكوك كثيرة تحوم حول أهداف المشروع الذي يملكه ورثة الرئيس رفيق الحريري من أن يكون المشروع
الزراعي المفترض مجرد ّ
كسارة بـ«لباس أخضر»

ّ
مشروع زراعي أم كسـارة للحريري؟

«تالل البلوط» في كفرفالوس
آمال خليل
قبل حوالى شهر ،علم رئيس اتحاد
بلديات قضاء جزين خليل حرفوش
أن وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـب ـل ــدي ــات في
حـ ـك ــوم ــة تـ ـص ــري ــف األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ن ـه ــاد
املـ ـشـ ـن ــوق م ـن ــح ش ــرك ــة اس ـت ـث ـمــاريــة
تــرخـيـصــا بــاسـتـصــاح الـعـقــار الــذي
يملكه ورثــة الرئيس رفيق الحريري
في كفرفالوس ونقل الناتج وتوزيعه
وبـ ـيـ ـع ــه ف ـ ــي األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة.
بــالـتــزامــن ،منح وزي ــر الــزراعــة غــازي
زعيتر ترخيصًا بقطع األشـجــار في
ال ـع ـقــار ذاتـ ــه .وق ـعــت ه ــذه املـعـطـيــات
كــال ـصــاع ـقــة ع ـل ــى امل ـن ـط ـقــة الـ ـت ــي لــم
تـنـجــح ف ــي إق ـف ــال ال ـك ـس ــارة ومـجـبــل
الـبــاطــون الـلــذيــن تملكهما «الـشــركــة
العربية لإلنشاءات املدنية» اململوكة
مــن رج ــل أع ـمــال ص ـيــداوي محسوب
على تيار املستقبل ،في نقطة تقاطع
ب ــن ب ـل ــدات ع ــن امل ـيــر ولـبـعــا وم ــراح
الحباس..
العقار الواقع خلف منشآت الحريري

نحفر خمس
سنوات لنزرع
الكرمة
وفـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــة األول ـ ـ ـيـ ـ ــة
ل ـل ـم ـش ــروع الـ ـ ــزراعـ ـ ــي ال ـتــي
قـ ــدم ـ ـت ـ ـهـ ــا شـ ـ ــركـ ـ ــة «تـ ـ ـ ــال
الـب ـلــوط» ،فــإن أعـمــال الحفر
وال ـ ـجـ ــرف «س ـت ـس ـت ـمــر مل ــدة
خمس سـنــوات ،تشمل شق
طـ ــرقـ ــات داخـ ـلـ ـي ــة وت ـحــويــل
سفوح التالل إلى مصطبات
أو م ـ ـ ـ ــدرج ـ ـ ـ ــات زراع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة.
وسيتركز الحفر في املنطقة
التي ترتفع بــن  340و440
م ـت ـرًا .أم ــا املنطقة السفلية،
التي يقل ارتفاعها عن 340
مترًا ،فلن تطاولها األشغال
ألنـهــا تشكل غـطــاء حرجيًا
ي ـم ـت ــد ن ـح ــو مـ ـج ــرى ال ـن ـهــر
ف ــي ق ـعــر الـ ـ ـ ــوادي» .وتـلـحــظ
الدراسة «تدفق مياه األمطار
وض ـ ـ ـمـ ـ ــان وص ـ ــولـ ـ ـه ـ ــا إلـ ــى
ً
م ـج ــرى ال ـن ـه ــر ،ف ـض ــا عن
توافر املياه الجوفية و التنوع
البيولوجي ومسار الطيور».
وت ـع ـه ــدت ال ـش ــرك ــة بـ ــأن أي
م ـق ــاول يـعـمــل ف ــي امل ـشــروع
مـ ـل ــزم ب ـت ـط ـب ـيــق ت ــوص ـي ــات
دراس ـ ــة األثـ ــر الـبـيـئــي .فيما
لـفــت املـهـنــدس االسـتـشــاري
ال ـ ــى أن «األرض ص ـخــريــة
وس ـن ـح ـت ــاج إل ـ ــى اس ـت ـق ــدام
كميات من األتربة من الخارج
لفلشها على املدرجات ،على
أن تكون مناسبة لنوع معني
م ــن الـ ــزراعـ ــة ،ع ـلــى األرجـ ــح
سيكون الكرمة».

(علي
حشيشو)

عند مدخل كفرفالوس ،وكل ما ّ
يمت
ل ــه ب ـص ـلــة ،ب ــات ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـيــرة
«مشبوهًا» ويثير حساسية مسبقة
ف ــي امل ـح ـي ــط .مـطـلــع الـ ـع ــام الـ ـج ــاري،
ثـ ـ ــارت ث ــائ ــرة ف ــاع ـل ـي ــات ج ــزي ــن ،وال
سيما الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر واتـحــاد
ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات ،ل ـ ـ ــدى بـ ـي ــع فـ ـه ــد رف ـي ــق
ال ـح ــري ــري (آلـ ــت إل ـي ــه مـلـكـيــة الـعـقــار
بــالــوراثــة) إل ــى رج ــل األع ـمــال محمد
دنش الذي استحصل على تراخيص
إلنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء ك ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــارة ،ب ـ ـه ـ ــدف ت ــوفـ ـي ــر
الـصـخــور لبناء مـشــروع ســد بسري
ال ـ ـ ــذي الـ ـت ــزم ــه مـ ــن م ـج ـل ــس اإلنـ ـم ــاء
واإلع ـ ـمـ ــار .حـمـلــة ال ــرف ــض الـشـعـبـيــة
والسياسية تزامنت مع االنتخابات
النيابية ،وأث ــارت حساسية طائفية
وتــدخــات مــن مرجعيات صيداوية.
وانتهى األمــر بتدخل الرئيس سعد
ال ـح ــري ــري الـ ــذي أق ـن ــع شـقـيـقــه أيـمــن
بـ ـش ــراء ال ـع ـق ــار ب ــال ـش ــراك ــة م ــع رجــل
األعمال عــاء الخواجة والتفكير في
طريقة مختلفة الستثماره.
يــومـهــا ،ســاد انـطـبــاع بــأن العمل في

الـعـقــار قــد جمد على غ ــرار الجامعة
وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــى الـ ـ ـل ـ ــذي ـ ــن ش ـ ّـي ــدهـ ـم ــا
ال ـحــريــري األب مـطـلــع الثمانينيات
عـقــب تـحــريــر شــرقــي ص ـيــدا ،قـبــل أن
يقصفهما ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائ ـي ـلــي .لكن
الـعـقــار ع ــاد إل ــى الــواج ـهــة قـبــل شهر
عندما وصـلــت ،بالتواتر ،معلومات
إلــى البلديات بــأن شركة استثمارية

مالكو العقار أكدوا ّحرصهم
على رضا األهالي ولوحوا باللجوء
إلى القضاء للسير في المشروع
تـ ـن ــوي ت ـن ـف ـيــذ م ـ ـشـ ــروع زراعـ ـ ـ ــي فــي
ال ـع ـق ــار ال ـ ــذي يـ ـح ــاذي ح ـ ــدود سـبــع
بـلــدات ،منها :صفاريه وأنــان ومــراح
الحباس.
عمليًاّ ،
تبي أنه بعد استبعاد دنش
عن ملكية األرض ،حصل األخير على
تـعـهــد بــال ـح ـصــول ع ـلــى حــاج ـتــه من
الصخور لبناء سد بسري من األرض

نفسها .وهــو أمــر ال ينفيه أصحاب
شركة «تالل البلوط» (OAK HILLS
 ،)ESTATEلكنهم ي ــؤك ــدون أن نقل
الـ ـصـ ـخ ــور س ـي ـك ــون ض ـم ــن م ـش ــروع
استصالح زراعي كبير.
حـصـلــت ال ـشــركــة السـتـكـمــال عملية
الشراء على تمويل بماليني عدة من
ال ـ ــدوالرات مــن أح ــد امل ـص ــارف ،الــذي
اش ـت ــرط ـ ـ ـ ـ ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ات ـفــاق ـيــات مع
ُ
مؤسسات تمويل دولية ـ ـ بأن يرفق
طـلــب الـتـمــويــل ب ــدراس ــات وتـعـهــدات
صــريـحــة بــإطــاق امل ـش ــروع الــزراعــي
ف ــورًا .ووفـقــا لــذلــك ،جــرت االستعانة
بشركة WARDELL ARMSTRONG
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة إلعـ ـ ـ ــداد دراسـ ـ ـ ــة األثـ ــر
البيئي بالتعاون مع شركة محلية،
ك ـمــا ت ــم االتـ ـف ــاق ع ـلــى إط ـ ــاع أب ـنــاء
امل ـن ـط ـق ــة ع ـل ــى ت ـف ــاص ـي ــل امل ـ ـشـ ــروع،
وخـصــوصــا أن الـشــركــة البريطانية
تخشى أن يتم تحميلها مسؤولية
أعمال لم تنفذ.
رغــم ذلــك ،حامت الشكوك الجزينية
حـ ـ ــول املـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـ ــزراعـ ـ ــي «ب ـس ـبــب

اآللية التي اتبعت لنيل التراخيص»
بـ ـحـ ـس ــب رئ ـ ـي ـ ــس االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد خ ـل ـي ــل
ً
ح ــرف ــوش .إذ «بـ ـ ــدال م ــن أن يـعــرض
طـلــب الـتــرخـيــص امل ـقــدم مــن الشركة
ع ـل ــى ال ـب ـل ــدي ــة ،ح ـي ــث ي ـق ــع ال ـع ـق ــار،
وعلى املحافظ إلبداء الرأي واملوافقة،
أصــدر املشنوق وزعيتر ترخيصني
باستصالحه وقطع األشجار فيه من
دون أخذ موافقة محلية».
حرفوش وعدد من رؤســاء البلديات
ق ـصــدوا ،برفقة الـنــائــب زي ــاد أســود،
وزي ــر البيئة ط ــارق الخطيب نهاية
ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي لـ ـع ــرض ال ـق ـض ـيــة.
كما طلبوا لقاء ممثلني عن الشركة
صـ ــاح ـ ـبـ ــة امل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع السـ ـتـ ـيـ ـض ــاح
األمــر .لم يكن اللقاء إيجابيًا بسبب
املـ ـص ــارح ــة الـ ـت ــي ت ـب ــادل ـه ــا مـمـثـلــو
«ت ــال ال ـب ـلــوط» ورؤسـ ــاء الـبـلــديــات.
أحـ ــد الـ ـش ــرك ــاء ف ــي امل ـ ـشـ ــروع ،ول ـيــد
السبع أعني ،أكد أن وجهة استخدام
ال ـع ـقــار حــالـيــا «زراع ـي ــة فـقــط تشمل
اس ـ ـت ـ ـصـ ــاح وإن ـ ـ ـشـ ـ ــاء ج ـ ـلـ ــول ع ـلــى
مساحة مليون ونصف مليون متر
من أصل مليوني متر مربع ،املساحة
الكاملة لـلـعـقــار» .لكنه لفت الــى أنه
«س ـي ـن ـت ــج م ـ ــن اسـ ـتـ ـص ــاح األرض
فـ ــائـ ــض م ـ ــن األح ـ ـ ـجـ ـ ــار والـ ـصـ ـخ ــور
واألتربة البيضاء تذهب للمتعهد».
وعـنــدمــا واج ـهــه رئـيــس بـلــديــة لبعا
ف ـ ـ ـ ــادي رومـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوس بـ ـ ـ ــأن أص ـ ـحـ ــاب
الـ ـش ــرك ــة «حـ ـصـ ـل ــوا ع ـل ــى تــرخ ـيــص
من املشنوق إلنشاء كسارة ومجبل
بــاطــون» ،لم ينف السبع أعــن ،وقال
إن «ال ـت ــرخ ـي ــص الس ـت ـص ــاح أرض
وإنشاء كسارة في حال اللزوم».
عبارتا كسارة ومجبل باطون كانتا
كفيلتني باستفزاز الحضور« .كيف
ي ـم ـكــن أن ن ـثــق ب ــامل ـش ــروع ولـ ــم نكد
ننتهي من الخالف على كسارة لبعا
(يملكها رجل األعمال محمد الشماع
صديق آل الحريري) غير القانونية،
والـ ـت ــي ح ـظ ـيــت بـتـغـطـيــة سـيــاسـيــة
مــن فــريـقــك الـسـيــاســي (يـقـصــد تيار
املستقبل)؟» ،ســأل رومــانــوس .فكرر
الـ ـسـ ـب ــع أعـ ـ ــن م ـ ـ ـ ــرارًا بـ ـ ــأن «ف ــري ـق ــي
السياسي يرغب بــأن ينفذ املشروع
ّ
برضى الجميع» .ومما عــزز شكوك
رؤس ــاء الـبـلــديــات املــاحـظــة التقنية
الـتــي أورده ــا املـهـنــدس اإلسـتـشــاري
في املشروع بأن استصالح مساحة
مـلـيــونــي مـتــر مــربــع «يـنـتــج مـنـهــا 4
مــايــن نــاتــج م ــن ص ـخــور وأح ـجــار
وأتربة ال يمكن أن تبقى في مكانها،
بل يجب إخراجها إلى خارج العقار
وفق ترخيص نقل متوافر».
لـ ــم ي ـق ـت ـنــع رؤسـ ـ ـ ــاء الـ ـبـ ـل ــدي ــات ب ــأن
امل ـ ـش ـ ــروع زراع ـ ـ ـ ــي وت ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــوا عـلــى
رف ـضــه ،فــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،فـيـمــا شـ ّـدد
ّ
«لدي توجيهات
السبع أعني على أن
بالتعاون والـتــراضــي معكم .أمــا إذا
عــرق ـلــت ال ـب ـلــديــات تـنـفـيــذ امل ـش ــروع،
فسنضطر إلــى الــدخــول فــي دعــاوى
قضائية».
في اتصال مع «األخبار» ،أكد حرفوش
املحسوب على التيار الوطني الحر،
أنه سيقف ضد املشروع «مهما كانت
الضغوط السياسية» ،مشيرًا إلى أن
رؤس ــاء الـبـلــديــات س ـي ـبــدأون بجولة
على املسؤولني لعرض القضية ،بدءًا
من رئيس الجمهورية ميشال عون.

محضر اللقاء :هواجس واتهامات ...وردود غير مقنعة
في  11تموز املاضي ،عقد اجتماع في مقر اتحاد
ب ـل ــدي ــات ق ـض ــاء ج ــزي ــن ل ـل ـت ـشــاور ح ــول م ـشــروع
ك ـفــرفــالــوس ال ــزراع ــي امل ـق ـتــرح ،بـحـضــور ممثلني
عــن شركة «تــال البلوط» وشــركــة WARDELL
 ARMSTRONGالبريطانية املكلفة بدراسة األثر
البيئي واالجتماعي ،بالتعاون مع شركة «أس إي
أس» ال ـل ـب ـن ــان ـي ــةSustainable Environmental
 )Solutionsورؤساء بلديات القرى املحيطة بعقار
كفرفالوس .وفي ما يلي أبرز ما دار في االجتماع:
بــدايــة ،تـحــدث رئـيــس مجلس إدارة الـشــركــة وليد
السبع أعــن عــن «تكليف شــركــة إنكليزية إجــراء
دراسـ ــة لـلـمـشــروع .لــديـنــا مـلـيــونــا مـتــر مــربــع ،هي
مساحة عقارات كفرفالوس التي تقع خلف منشآت
الـجــامـعــة واملـسـتـشـفــى .ك ــان يـمـلـكـهــا فـهــد رفـيــق
الحريري بعدما آلت إليه بالوراثة .حينها ،اتصل به
املقاول محمد دنش راغبًا بشرائها .الحقًا ،عرض
استثمارها واستصالحها وإنشاء مقلع وكسارة
الستخدام الصخور في بناء سد بسري .بعدها
قام الرئيس سعد الحريري مع مستثمرين بشراء
العقار من شقيقه فهد ،ضمن خطة إقامة مشروع
زراعي .مشروع كهذا على مساحة مليون ونصف
مـلـيــون مـتــر مــربــع ستنتج مـنــه أح ـجــار وصـخــور
وأتــربــة سـتـكــون مــن حـصــة املتعهد ال ــذي سينفذ
املشروع.
ـ ـ ـ ـ رئ ـيــس االت ـح ــاد خـلـيــل ح ــرف ــوش :بــالـنـسـبــة إلــى
مشروع سد بسري ،نعرف أن الجهة املنفذة لديها
صـخــور كــافـيــة 70 .فــي املـئــة مــن الكمية املطلوبة
متوافرة في أراضــي بسري ،وعلمنا بــأن املتعهد
خوري اتفق مع شخص من منطقة الشوف لتأمني
الصخور الالزمة الباقية التي سيحتاج إليها بعد
 3أو  4سـنــوات .وقــد زودنــا بهذه املعلومات وزير
الطاقة ومجلس اإلنـمــاء واإلع ـمــار .الكمية الباقية
ليست بحاجة إلى مشروع ضخم كهذا .لذلك ،هناك
ربــط خاطئ بــن إنـشــاء كـســارة كفرفالوس وسد
بسري .ستحفرون وتجرفون وتقلعون األحجار
وال ـص ـخــور واألت ــرب ــة وتـنـقـلــونـهــا وتـبـيـعــونـهــا ،ثم
توقفون األشغال وتغادرون.
ـ ـ رئيس بلدية لبعا ،نائب رئيس االتحاد :جايبني
رخـصــة مــن وزارة الداخلية حتى تعملوا كسارة
ومجبل باطون.
ـ ـ السبع أعني :الرخصة الصادرة من وزارة الداخلية
الستصالح أرض وإنشاء كسارة في حال اللزوم.
 حرفوش :في االجتماع في مكتب النائب أمل أبوزيد ،تحدث محمد دنش عن مشروع زراعي .فكان
ردن ــا إذا كــان إنمائيًا نبحث فـيــه .لـكــن ،فــي اليوم
التالي ،وصلتنا رخصة غير قانونية عن نقل ناتج
واستصالح أراض! نحن نحافظ على منطقتنا.
ـ ـ السبع أعني :قررنا أال نبدأ باملشروع قبل دراسة
األثـ ــر الـبـيـئــي وف ــق امل ــواص ـف ــات ال ـعــامل ـيــة .فــريـقـنــا
الـسـيــاســي يــرغــب ف ــي أن يـنـفــذ امل ـش ــروع بــرضــى
الطرفني.
ـ ـ ـ ـ رئ ـي ــس ب ـلــديــة لـبـعــا ف ـ ــادي رومـ ــانـ ــوس :فــريـقــك
السياسي باألمس أثار مشكلة على كسارة متعدية
عـلـيـنــا .مـحـمــد ال ـش ـمــاع أهـ ــدر دم ـن ــا .كـيــف يمكن
أن نثق بهيك شغلة؟ إذا منطقة زراعـيــة وأخــذتــوا
رخصة صناعية ،كيف لو ّ
متعدين؟
ـ ـ السبع أعنيّ :
لدي توجيهات من املالكني بالتعاون
معكم.

ـ ـ حرفوش :لدينا تجارب سيئة مع مالك مدعوم من
الحزب نفسه.
ـ ـ رومانوس (متوجهًا الى ممثل الشركة اإلنكليزية):
ال نريد أن يستعملوا اسم شركتكم ضدنا.
ـ ـ املهندس االستشاري في املشروع :تقنيًا ،سيكون
متوقعًا خــروج ناتج من األرض .يجب أن نجلل 3
أمتار بمساحات معينة .أرض سليخ ،يجب أن نرفع
مترًا من الصخر ونضع مكانها أتربة .أما بالنسبة
إلى النقل ،فال نستطيع أن ننقل إال برخصة.
ـ ـ حرفوش :أنتم تملكون الرخصة.
ـ ـ املهندس :املنتج من أرض مساحتها مليونا متر
مربع ال يمكن أن يلقى في الــوديــان .طلبنا دراســة
لنعرف الطريق األفضل للنقل.
ـ ـ رئيس بلدية كفرفالوس بول الشماعي :كنا نتمنى
أن يـسـتـبــدل ه ــذا امل ـش ــروع بـخـطــوة مــن الـحــريــري
ً
لتشغيل املستشفى والـجــامـعــة ب ــدال مــن كـســارة
ومجبل باطون.
ـ ـ السبع أعني :األمر يدرس.
ـ ـ رومــانــوس :لديكم ماليني األمتار في الجنوب لم
تزرعوها ،جايني تزرعوا هون؟
ـ ـ ممثل الـشــركــة اإلنـكـلـيــزيــة :نـحــن متخصصون
بتأهيل املناجم ،وهناك تحضيرات بيئية واجتماعية
يجبأن تنفذ قبل البدء باملشروع.
ـ ـ الـسـبــع أع ــن :نـقــوم بتنفيذ م ـشــروع مـمــاثــل في
كرخا.
ـ ـ ـ ـ رئ ـيــس بـلــديــة كــرخــا ج ــان نـخـلــة :وال أب ـشــع من
هـيــك .كــان هـنــاك شجر سـنــديــان عند كعب النهر
قطعوه .مشروع كرخا لم ينجز بعد .وبسبب أعمال
قلع الصخور وتفجيرها بالديناميت في منشآت
ّ
الـحــريــري ع ــام  1982تشققت ال ـج ــدران وتشظى
الزجاج.
ـ ـ حرفوش :هذه منطقة ليس فيها مياه .ليس هناك
ً
دراسة أصال عن إمكانية الزراعة في العقار.
ـ ـ املهندس االستشاري :ألن األرض صخرية .التربة
ستصمم ألنواع زراعة معينة .الهدف االستفادة من
أشعة الشمس لتصل الى األرض.
ـ ـ حرفوش :نخشى أن يكون الهدف تحضير األرض
لقلع الصخور.
ـ ـ املهندس :في مشروع كرخا خلطنا التراب وسيزرع
بالكرمة .على األقل ّ
علي أن أفرش األرض بمتر واحد
من التراب.
ـ ـ ـ ـ ح ــرف ــوش :كـنــا نتمنى أن ي ـكــون مـعـكــم مهندس
زراعي.
ـ ـ ـ ـ رئ ـيــس ب ـلــديــة ك ـفــرجــرة م ـ ــارون ش ـل ـهــوب :لــديـنــا
مـ ـخ ــاوف .ك ـيــف يـمـكــن أن ن ـبــدد ه ــواج ــس ال ـنــاس؟
نــرضــى بــاملـشــروع إذا بقيت محتوياته ضمنه ولم
تنقل .هــذا املـشــروع قنبلة نــوويــة ترمونها فــي قلب
املنطقة .يمكن أن ينفذ املشروع تدريجيًا وليس دفعة
واحدة على كامل العقار.
ـ ـ املهندس :االحتمال األفضل لالستفادة من العقار
هــو الـضــم و ال ـفــرز ،وه ــذا ال يـنــاســب املنطقة ل ــدواع
ديموغرافية .والبديل هــو االسـتـصــاح .ومــن امللزم
عمليًا نقل الناتج الى خــارج العقار .هناك  4ماليني
متر مكعب من الناتج ،وسيكون لدينا مركز زراعي.
ـ ـ رومــانــوس :افـتـحــوا بــاب االستثمار بــاألسـهــم .لو
كانت نيتكم صافية لكنتم قدمتم دراســة الجدوى.
في الجنوب تبيعون أراضي الحريري.
ـ ـ رئيس بلدية صفاريه حبيب ضاهر 20 :في املئة

من العقار فقط يمكن أن تستثمر في العمل الزراعي.
هذه حفلة كذب .أصحاب العقار حصلوا على قرض
مالي .وحاليًا يتم الكشف على األرض وطبيعتها.
ـ ـ حــرفــوش :وزيــر الــزراعــة منح رخصة من دون أن
يقوم بدراسة .في اآللية ،يعرض طلب االستصالح
ع ـلــى ال ـب ـلــديــة ث ــم امل ـح ــاف ــظ ،و أخ ـي ـرًا ي ـق ــرر ال ــوزي ــر
بالرفض أو املوافقة .في هذه الحالة ،الوزير وافق من
دون أي موافقة محلية .وهذا جزء من مخاوفنا .ملاذا
حصلت األمور بهذه الطريقة؟
ـ ـ رئيس بلدية كفرفالوس :تعرضنا لحملة ممنهجة
نـحــن وأم ــل أب ــو زي ــد وخـلـيــل حــرفــوش عـلــى خلفية
مشروع دنــش .ونرفض إنشاء أي مقلع أو كسارة
أو مجبل بــاطــون .كمشروع زراع ــي ،لــم يصل إلينا
شــيء ولــم يـعــرض علينا فــي البلدية .عندما يطرح
علينا امل ـشــروع ال ــزراع ــي ،سـنـعــرض امل ـشــروع على
استشاريني زراعيني وبيئيني لنعطي الجواب.
ـ ـ حرفوش :نحن كاتحاد نتبنى الفكرة ونتولى األمر.
ـ ـ رئيس بلدية صفاريه :قرار وزير الداخلية ال عالقة
له باألثر البيئي .أوعز إلى القطعات األمنية بمواكبة
األشـغــال .هــذا يعني قلع الناس من أرضها ملــدة 20
عامًا .تلقى بنك «عــوده» طلبًا للحصول على قرض
وقــدم أصحاب املشروع املستندات وحضر مخمن
عقاري الى صفاريه لتخمني قيمة العقار .وحصل
املــال ـكــون عـلــى  8مــايــن دوالر مـقــابــل اسـتـصــاح
األراضي ،ووزير الزراعة تقاضى رسوم الترخيص
مل ـش ــروع بـقـيـمــة  8م ــاي ــن دوالر .املـ ـش ــروع يعني
أعمال حفر في األرض ملدة  10سنوات ،ما يعني أن
نسب السرطان ستزيد ،علمًا بــأن طريق صفاريه
ال تتحمل مرور شاحنة عليها .سننام على الطريق
ولن نسمح لكميون بأن يمر.
ـ ـ السبع أعني :لن نمر من صفاريه .هدفنا أن ننجز
مشروعًا نموذجيًا يقتدى به ّ
ونمد أيدينا لنتعاون
معًا.
ـ ـ رئيس بلدية صفاريه :لو اجتمعنا قبل سنة لم نكن
لنعترض.
ـ ـ رئـيــس بلدية أن ــان :مــا حصل عملية غــدر عندما
أعطت الوزارات التراخيص.
ـ ـ السبع أعني :أنا ّ
لدي توجيهات بأن ال أنفذ أي شيء
على األرض إال بالتراضي معكم.
ـ ـ روم ــان ــوس :امل ـشــروع كـلــه غ ــش .هــو تـعــويــض عن
إق ـفــال مجبل الـبــاطــون وك ـســارة الـشـمــاع .املـشــروع
ليس مربحًا إال عندما تنقلون الناتج.
ـ ـ رئيس بلدية كفرجرة :نريد إنشاء ســوق زراعــي
ضمن املشروع.
ـ ـ رئـيــس بـلــديــة كـفــرفــالــوس :فــي ح ــال ع ــدم موافقة
البلديات ،كيف ستنفذون املشروع؟
ـ ـ السبع أعني :في مشروع بقسطا املماثل ،بعنا الناتج
(صخور وترابة بيضاء) الى معمل سبلني وفق عقد.
القانون يسمح لي بالتصرف .وعندها سنضطر إلى
الدخول في دعاوى مع البلديات.
ـ ـ رئيس بلدية صفاريه :حسب اإلفادة العقارية التي
حصلوا عليها ،ال يحق لهم إنشاء سوق زراعي.
ـ ـ حــرفــوشّ :أي م ـشــروع إنـمــائــي نـ ّ
ـرحــب ب ــه .لكننا
ّ
ضد أي كسارة .وهناك ميثاق وقعنا عليه كأعضاء
اتحاد .هذا قرارنا النهائي .بالنسبة إلى املشروع ،بعد
إنجاز دراسة األثر البيئي واالطالع عليها سنحيلها
ال ــى خ ـبــراء إلبـ ــداء ال ـ ــرأي .ول ــن يـمــر ش ــيء مــن دون
موافقتنا.
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