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مجتمع وإقتصاد
ّ
تقرير
تطورت المواجهة ،يوم السبت الماضي ،بين أهالي بلدة عين دارة وأصحاب شركة «فتوش للمقاوالت» إلى
ّ
اشتباك باأليدي والعصي ،أدى إلى وقوع جرحى من الطرفين .هذا الحادث هو الثاني من نوعه في سياق االعتراض
ّ
العقارية ،وهو يأتي بعد تهديدات بفرضه بالقوة
على إقامة معمل إسمنت في منطقة عين دارة

عين دارة في مواجهة فتوش مصنع الموت لن يمر
أسامة القادري
عصر السبت املــاضــي ،تـ ّ
ـوجــه أهالي
ع ــن دارة إل ــى ك ـ ّـس ــارات "آل ف ـتــوش"
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ح ـيــث يـسـعــى األخـ ــوان
بيار ومــوســى ،شقيقا النائب نقوال
ف ـت ــوش ،إل ــى إن ـش ــاء مـعـمــل إسـمـنــت،
وذل ـ ـ ــك ب ـع ــدم ــا ب ـل ـغ ـهــم خ ـب ــر ت ـ ّ
ـوج ــه
ّ
مضخة باطون وجباالت إلــى املوقع
للمباشرة باألعمال .هناك ّ
تعرضوا
ُ
ّ
ل ـل ـت ـهــديــد امل ـس ــل ــح ،وخـ ـط ــف أحــدهــم
لـ ُـي ـتــرك ف ــي م ــا ب ـعــد ُجــري ـحــا ،بـعــدمــا
ت ـ ـعـ ـ ّـرض لـ ـلـ ـض ــرب امل ـ ـ ـبـ ـ ــرح ،بـحـســب
رئيس بلدية عــن داره العميد فــؤاد
ه ـ ـيـ ــدمـ ــوس ،مـ ــا دفـ ـ ــع األه ـ ــال ـ ــي ال ــى
الـ ـت ــواف ــد ن ـح ــو م ــوق ــع امل ـع ـم ــل لـقـطــع
ال ـط ــري ــق أمـ ـ ــام الـ ـجـ ـب ــاالتُ ،م ـن ـفــذيــن
اعتصامًا احتجاجيًا.
ّ
ت ــدخـ ـل ــت ال ـ ـقـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة ع ـل ــى أث ــر
ّ
اإلشـ ـك ــال وت ـع ــه ــدت بـتـنـفـيــذ مطلب
األهـ ــالـ ــي الـ ـق ــاض ــي ُب ـ ـعـ ــودة مـضـخــة
الباطون وتوقيف املسلحني .لم ُي ّ
فك
االعـ ـتـ ـص ــام إال ب ـع ــدم ــا وع ـ ــد رئ ـيــس
ف ــرع م ـخــابـ ُـرات جـبــل لـبـنــان األهــالــي
بـ ـت ــوقـ ـي ــف املـ ـسـ ـلـ ـح ــن ف ـ ــي غ ـض ــون
سـ ــاعـ ــات ،الفـ ـت ــا ال ـ ــى أن "أسـ ـم ــاء ه ــم
باتت فــي عهدتهم" .وص ـ ّـرح األهالي
بنيتهم العودة الى االعتصام "ما لم
يتم االلتزام بما ُوعدوا بهُ ،وهو منع
ّ
دخول الجباالت وتوقيف املسلحني".
من جهته ،أصدر النائب نقوال فتوش
ب ـيــانــا ات ـه ــم ف ـيــه رئ ـي ــس ب ـلــديــة عني
ّ
داره بقيادة "عصابة ُمسلحة قامت
ب ـه ـج ـ ــوم وح ـش ـ ــي ع ـلــى ال ـشــاح ـن ـ ــات
واآلل ـ ـ ـيـ ـ ــات وتـ ـكـ ـسـ ـي ــره ـ ـ ــا ،وأق ــدم ـ ـ ــت
علـى ضـ ــرب السائقيـن ب ــآالت حـادة
وفـ ــراع ـ ـ ـ ــات وأقـ ــدم ـ ـ ـ ــت ع ـل ـ ــى إط ـ ـ ــاق
ال ــرص ـ ـ ــاص عـلـ ــى إح ـ ـ ــدى ال ـس ـي ـ ــارات
لقتـل مـن فيهـا ،وكـان نتيجـة الحـادث
اثنـان منهـم بحالـة حرجـة في غـرف

العنايـة الفائقـة وثالثـة أشخـاص في
املستشفيـات".
ي ـن ـفــي مـ ـص ــدر أمـ ـن ــي ه ـ ــذه الـ ــروايـ ــة،
وي ـ ـقـ ــول "إن ّ ت ــدخ ــل ال ـ ـقـ ــوى االم ـن ـيــة
انحصر بفض اإلشكال" ،ويضيف إن

ُ
وعد األهالي
ُبتوقيف
سلحين
الم ّ
ُمقابل فكهم
االعتصام
(مروان
طحطح)

ّ
"كل ما يقال عن أن املعتصمني حطموا
مضخة الباطون وأن بينهم مسلحني
ـار مــن ال ـص ـحــة" ،ويــوضــح أن
ك ــام ع ـ ٍ
"املـضـخــة خــرقــت حـشــود املعتصمني
وغادرت من دون التعرض لها ،وذلك
تنفيذًا للتعهد ،لكن علمنا أنــه عند
وصولها الــى شــركــة فـتــوش ،وصلت
محطمة ،وهذا ال يعني أن املعتصمني
حطموها".
ب ـ ــدوره ،ق ــال رئ ـيــس بـلــديــة ع ــن داره
ف ـ ــؤاد ه ـي ــدم ــوس إنـ ــه ل ــن ت ـج ــري ّ
أي
أش ـغ ــال ب ـقــوة الـ ـس ــاح ،الف ـتــا ال ــى أن
"فـتــوش ال يفهم أن مصنع امل ــوت لن
يمر في عني داره ولو على جثثنا".
ّ
فتوش اتهم القوى األمنية بـ"التلكؤ"،
وق ـ ــال" :ات ـص ــل شـقـيـقــي ال ـس ـيــد بـيــار
ف ـ ـتـ ــوش بـ ـم ــدي ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ــام ق ـ ـ ـ ــوى األم ـ ـ ــن
الــداخـلــي الـلـ ــواء إبــراهـيـ ــم بصبـوص
طــالـبـ ــا الـحـمــايـ ــة ،فــأف ـ ــاده ب ـ ــأن لــديـ ــه
أوام ـ ـ ـ ــر م ـ ــن ال ـق ـي ـ ـ ــادة ال ـع ـل ـي ـ ــا ب ـع ـ ــدم
الـ ـت ــدخ ـ ـ ــل ب ــامل ــوض ـ ـ ــوع م ـم ـ ـ ــا يـثـبـ ــت
التصميـم الجرمـي".
وأضاف" :إن شقيقـي مالـك للعقـارات،

وامل ـ ـل ـ ـك ـ ـي ـ ـ ـ ــة مـ ـحـ ـمـ ـي ـ ـ ــة ب ــال ــدسـ ـت ـ ـ ــور
والقانـون ،ولديـه تراخيـص قانونيـة
أص ـب ـح ـ ــت مـحـصـنـ ــة م ـ ــن ك ـ ــل طـعـ ــن
ون ــاف ـ ـ ــذة وص ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات
امل ـع ـن ـيـ ـ ــة ،وه ـ ـ ــي م ـس ـن ـ ــدة وم ـث ـب ـت ـ ــة
بأحكـام قضائيـة نهائيـة ومبرمـة".
ودعـ ــا رئ ـي ـ ــس مـجـلـ ــس ال ـ ـ ــوزراء إلــى
التحـرك السريـع "لوقـف االعتـداءات
امل ـش ـبــوه ـ ــة" ،وقـ ــال إن ه ـ ــذا الـكـتـ ــاب
ب ـم ـثــاب ـ ــة إخـ ـب ـ ـ ــار ل ـل ـن ـيــاب ـ ــة ال ـعــام ـ ــة

ّ
أمني
نفى مصدر
يكون المعتصمون
أن
ّ
قد تعرضوا لجبالة
الباطون

التمييزيـة ملالحقـة مرتكبـي الجرائـم
وامل ـح ــرض ـي ـ ــن وامل ـت ــدخ ـل ـي ـ ــن ،وع ـلــى
رأسهـم رئيـس البلديـة.
وت ـ ّ
ـوج ــه ف ـت ــوش ال ــى ق ــائ ــد الـجـيــش،
واع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــره ف ـ ـ ــي "م ـ ـ ــوض ـ ـ ــع الـ ـغ ــائ ــب
واملـتـغــاضــي" ،م ـهـ ّـددًا بــأنــه "سيكـون
لـنـ ــا مــوق ـ ــف م ـ ــن الـتـمــديـ ــد املـخــالـ ــف
للقانـون".
وك ــان قــد سـبــق ه ــذه ال ـحــادثــة وقفة
تضامنية مع بلديتي عني داره وقب
الـيــاس فــي بـلــدة قــب ال ـيــاس ،لوضع
آلية جديدة ملنع إنشاء معمل املوت
في تلك املنطقة .ورأى النائب عاصم
ع ــراج ــي أن هـ ــذا امل ـع ـمــل ي ـ ــؤدي الــى
أمـ ـ ــراض س ــرط ــان ـي ــة ،وق ـ ــال "بـحـســب
ّ
اإلحـ ـ ـص ـ ــاءات ،إن أك ـث ــر م ـنــاطــق في
لـ ـبـ ـن ــان تـ ـع ــان ــي مـ ــن ارتـ ـ ـف ـ ــاع نـسـبــة
االمـ ــراض الـســرطــانـيــة هـمــا منطقتا
شكا وسـبـلــن ،الـلـتــان تــوجــد فيهما
معامل االسمنت ،ألن الهواء يستطيع
أن ينقل حبيبات مطحونة عشرات
الـكـيـلــومـتــرات ،وبــالـتــالــي ت ــؤدي الــى
ّ
وتضر الرئتني".
تصلب في الشرايني

متابعة

ّ
كسارة تقضم مساحة محمية وادي
داني األمين
مـنــذ أي ـ ــام ،س ـمــع أب ـن ــاء مـنـطـقــة وادي
الحجير أص ــوات إن ـف ـجــارات متتالية
مـ ـص ــدره ــا م ـح ـم ـيــة وادي ال ـح ـج ـيــر.
ت ـب ـ ّـن ف ــي م ــا ب ـع ــد ،أن أحـ ــد أص ـحــاب
الكسارات في املنطقة لجأ الى تفجير
ال ـص ـخــور وس ــط املـحـمـيــةُ ،مستكمال
عمله ومخالفا بذلك القرار القضائي
ال ـقــاضــي ب ــوق ــف ع ـمــل ال ـك ـس ــارات في
املنطقة.
ُ
أعـمــال الكسارة استأنفت منذ أواخــر
الشهر املاضي ،وهي ال تزال ُمستمرة

بحسب ش ـهــادات ابـنــاء املنطقة حتى
اليوم .هذا الواقع ،دفع بعض أصحاب
الكسارات األخــرى للمطالبة بالعودة
الى أعمالهم السابقة ،أسوة بصاحب
الكسارة "النافذ".
ُ
تفيد املعطيات أن وزارة البيئة هي
ال ـ ـتـ ــي س ـم ـح ــت لـ ـص ــاح ــب الـ ـكـ ـس ــارة
بــاس ـت ـئ ـنــاف عـمـلــه وم ـن ـح ـتــه رخـصــة
مفتوحة بحجة "إع ــادة تأهيل املكان
وتشجيره" .كذلك ،عمدت الــوزارة الى
إرسال كتاب الى املدعي العام البيئي
تلفت فيه الــى أن الكسارة تقع خارج
نطاق املحمية العقاري ،و"أن ّ
الكسارة

تـقــع ب ـم ـحــاذاة املـحـمـيــة اس ـت ـنــادا الــى
ال ـك ـشــف الـ ـص ــادر ع ــن وزارة الـبـيـئــة،
وتـبـعــد نـحــو  5كـلــم ع ــن املـحـمـيــة وال
تحتوي على األشجار" ،وفق ما ُيظهر
مضمون الكتاب.
يـ ـق ــول رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة امل ـح ـم ـي ــة عـلــي
الزين إن "تزويرا قد حصل في مسألة
التقرير ال ــذي اسـتـنــدت الـيــه ال ــوزارة،
الن قـ ــانـ ــون امل ـح ـم ـي ــة كـ ـ ــان واضـ ـح ــا
ع ـنــدمــا أشـ ــار ال ــى أن امل ـح ـم ـيــة تمتد
مــن م ـفــرق ب ـلــدة قعقعية الـجـســر الــى
م ـفــرق ب ـلــدة عـيـتــرون (يـشـمــل منطقة
تمركز الكسارة)" .ويرى الزين أن هذا

