
عبد الكافي الصمد

»ب�����اع ج���ارن���ا ك��ي��ل��و ال���خ���وخ األح���م���ر في 
ل��ي��رة!«. بهذه  ب��ي��روت بمبلغ عشرة آالف 
ال��ع��ب��ارة ي���روي ن��ق��وال ال��ش��ام��ي، م��ن بلدة 
ال��ض��ن��ي��ة، والدهشة  ف���ي  ال��ع��زي��م��ة  ح��ق��ل 
والبهجة ترتسمان على وجهه، كيف أن 
 تشارين« نحو 5 

ّ
ج��ارًا ل��ه قطف ف��ي »ع��ز

ك��ي��ل��وغ��رام��ات م��ن ث��م��ار ال��خ��وخ األحمر، 
وأن���زل���ه���ا إل����ى ص���اح���ب أح����د م���ح���ال بيع 
عارضًا  العاصمة،  في  والفاكهة  الخضر 
ع��ل��ي��ه ف��اك��ه��ة ص��ي��ف��ي��ة ع��ل��ى أب�����واب فصل 
الشتاء، فما كان من الزبون الذي وجد أن 
ته 

ّ
السلعة »لقطة«، إال أن اشترى منه غل

الذي  كلها، بعدما فاوضه على سعرها، 
ونقدًا  ًا 

ّ
ع��د ليرة  آالف  على عشرة  استقّر 

للكيلوغرام الواحد!
م��ا ي��روي��ه الشامي ليس س��وى حالة من 
ال��ت��ي شهدتها  املشابهة  ال��ح��االت  م��ئ��ات 
ق����رى وس����ط ال��ض��ن��ي��ة وس��اح��ل��ه��ا أخيرًا 
تشتهر  لكونها  وم��ف��اج��ئ،  واس���ع  بنحو 
الفواكه الصيفية على اختالفها،  بزراعة 
ومنها الخوخ األحمر أو »البكيري« كما 
في  وُيقطف  ينضج  ألن��ه  عليه،  يطلقون 
أواخ����ر ال��رب��ي��ع م��ن ك��ل ع���ام، ق��ب��ل أي نوع 

آخر من أنواع الفواكه.
لكن هذه املفاجأة التي تناقلها املزارعون 
كأنها عجيبة من عجائب الطبيعة، كانت 
ال��ع��ام كانت  ه���ذا  ف��ي  أن���ه  األول  لسببني: 
تبرز  التي  أي  »الرجعية«،  الفاكهة  ثمار 
وتنضج عادة في مثل هذه األيام من كل 
سنة إنما بنحو قليل ج��دًا، قد تجاوزت 
االعتيادية،  ال�����ح�����االت  ف����ي  ال���ت���وق���ع���ات 
وأصبحت أشجارها تحمل ثمارًا كما لو 

 املوسم.
ّ
أنها في عز

عماد إبراهيم، من بلدة بخعون، يوضح 
ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق أن وال����ده »ي��ج��ل��ب معه 
م��ن ب��س��ت��ان��ه إل���ى ال��ب��ي��ت ي��وم��ي��ًا أك��ث��ر من 

12

ية في كانون
ّ
نضج خوخ الضن

ُ
»غضب الله« ي

تحقيق

كيلوغرام من الخوخ، ويعرضه أمامنا«، 
ويشير ف��ي م���وازاة ذل��ك إل��ى أن »أشجارًا 
ك��ث��ي��رة ف���ي ب��س��ت��ان��ن��ا ق���د أزه������رت وبدت 

كأنها في فصل الربيع!«.
أم����ا ال��س��ب��ب ال��ث��ان��ي ل��ل��م��ف��اج��أة، ف��ه��و أن 
سعر كيلوغرام الخوخ من »الباب األول« 
الذي كان ال يباع في موسمه بأكثر من 4 
آالف ليرة، بات يباع اليوم حتى لو كان ال 
يزال أخضر، أي فّجًا، بما بني 3 و7 آالف 

ليرة تقريبًا«.
هذا التطور غير الطبيعي الذي نتج من 
وارتفاع  طويلة،  لفترة  األم��ط��ار  انقطاع 
درج����ات ال���ح���رارة بنحو غ��ي��ر م��ع��ت��اد في 

مثل هذه األيام من كل سنة )قبل أن تمطر 
منذ يومني(، يقول عنه مظهر الصمد »لم 
نكن نشهده في السابق. كنا نرى بعض 
األشجار،  على  »الرجعي«  الخوخ  حّبات 
 ظاهرة 

ّ
إال أن ما يحصل هذه األي��ام يعد

غير طبيعية«.
ل����م ت��ق��ت��ص��ر ه�����ذه ال���ظ���اه���رة ال���الف���ت���ة في 
 

ّ
امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى ص��ن��ف ال���خ���وخ، ال����ذي يعد

أن����واع األش���ج���ار امل��ث��م��رة الرئيسية  أح���د 

غنى الضنية بالينابيع 
مّرر »الصيف الثاني« بأقّل 

ضرر ممكن

شراء املرء خضرًا صيفية في فصل الشتاء، أمر أصبح طبيعيًا 
منذ اكتشاف الخَيم البالستيكية. لكن قطف فواكه صيفية 
في التشرينني وحتى في كانون، هو غير العادي، ها هو يحصل 

ية
ّ
في بعض املناطق ومنها الضن

واملنتشرة بكثرة فيها، بل امتدت جزئيًا 
أو ك��ل��ي��ًا، إل���ى أص��ن��اف امل��ش��م��ش والدراق 
وال��ت��ف��اح واإلج����اص ال��ت��ي ي��ع��ت��اش منها 
الضنية  ع�����ائ�����الت  م�����ن   %60 م�����ن  أك����ث����ر 
امل��واط��ن��ني في  ب��ات حديث  تقريبًا، حيث 
بلدات جرد املنطقة، وتحديدًا في بلدات 
السفيرة وقرصيتا وبيت الفقس ونمرين 
وب��ق��رص��ون��ا، كيف أن »أش��ج��ار اإلجاص 
بالزهر  ومشكوكة  بيضاء  أصبحت  ق��د 
من رؤوسها حتى كعابها، في مشهد لم 
يره الكبير وال الصغير عندنا«، على حد 
تعبير علي زين الدين من بلدة قرصيتا، 
ت���رداد عبارات:  ال���ذي ك��ان ال يتوقف ع��ن 
»هذا غضب من الله«، و»ألله ينّجينا من 

األعظم«.
ق��ل��ق أه���ال���ي ال��ض��ن��ي��ة م���ن ه����ذه الظاهرة 
ي����ف����ّس����ره رئ����ي����س م��ص��ل��ح��ة ال������زراع������ة في 
الشمال معن جمال، من الناحية العلمية، 
ب��إش��ارت��ه إل���ى أن��ه��ا »ت��ع��ود إل���ى سببني: 
والبساتني  األش���ج���ار  ه���ذه  ع��ط��ش  األول 
ارت��ف��اع درجات  للمياه أخ��ي��رًا. وال��ث��ان��ي، 
الحرارة في الفترة ذاتها، ما جعل براعم 

األشجار تبرز وتزهر وتثمر«.
���ي���ة ك����ان����ت ت���ش���ه���د في 

ّ
ف���ب���رغ���م أن ال���ض���ن

اللبنانية،  امل��ن��اط��ق  ب��اق��ي  ك��م��ا  ال��س��اب��ق، 
األول  تشرين  ثانيًا« بني شهري  »صيفًا 
 منطقة غنية 

ّ
والثاني، إال أن كونها تعد

ج�����دًا ب���م���ي���اه ال��ي��ن��اب��ي��ع واألن�����ه�����ار، جعل 
»ال��ص��ي��ف ال��ث��ان��ي« ه���ذا ي��م��ر ب��أق��ل ضرر 
الحراري،  االحتباس  ظاهرة  لكن  ممكن، 
وف������ق ج�����م�����ال، »ت���ت���ح���م���ل م���س���ؤول���ي���ة ما 

يحصل اليوم«.
هذا األمر كان قد دفع جمال إلى التخوف 
م��ن أن ع���دم »ت��س��اق��ط األم��ط��ار ف��ي األيام 
موجات  م��ع  تترافق  وأن  املقبلة،  القليلة 
ب����رد وص��ق��ي��ع، س��ي��ق��ت��ل ب���راع���م األشجار 
ف��ي ال��رب��ي��ع امل��ق��ب��ل«، ل��ك��ن��ه��ا، ال��ح��م��د لله، 

د الخوف. 
ّ

أمطرت.. وتبد

مجتمع

علي النهري ــ نقوال أبورجيلي 

أهالي  النهري.  علي  في  يطاق  ال  الوضع 
البلدة الزحالوية يعانون وضعًا مأسويًا، 
ب��ع��دم��ا ت��ف��اق��م��ت أزم�����ة م���ي���اه ال���ش���رب في 
البلدية،  ذم��ة رئيس  وال��ي��وم، على  البلدة. 
أحمد املذبوح، يعاني 40 ألف مواطن من 
انعدام هذه املياه، جازمًا أن األخيرة ملّوثة 
»بنسبة 200%«. املشكلة مزمنة إذًا، ومياه 
األهالي،  يشربها  كان  التي  يحفوفا،  نبع 
باالستعمال  م��ح��ص��ورًا  استهالكها  ب���ات 
املنزلي، رغم تلوثها. أما املصدر الرئيس 
للتلّوث، وفقًا للمذبوح، فهو »تسّرب املياه 
إل��ى ه��ذا النبع من شبكة الصرف  اآلسنة 
الصحي التابعة لبلدة سرغايا السورّية، 
ال���ت���ي ت��ق��ع ع��ل��ى ت���خ���وم س��ل��س��ل��ة الجبال 

الشرقّية التي تفصل لبنان عن سوريا«. 
ي��ع��ود امل���ذب���وح ب���ذاك���رت���ه إل����ى ع����ام 1992. 

ي في نبع يحفوفا
ّ

ي غير صح
ّ

الصرف الصح
تقرير

ف���خ���الل ت��ل��ك ال��س��ن��ة » ش���ه���دت ب���ل���دة على 
ال��ن��ه��ري وال���ق���رى امل��ح��ي��ط��ة ك��ارث��ة صحّية 
ت مستشفيات منطقة البقاع 

ّ
بعدما اكتظ

التيفوئيد  ���ي 
َ

ب���م���رض امل���ص���اب���ني  ب���م���ئ���ات 
الفحوصات  ك�����ان�����ت  وال�����س�����امل�����ون�����ي�����ال«. 
النبع  أن مياه  آن���ذاك،  أثبتت  ق��د  املخبرّية 
الجراثيم.  أن�����واع  م��خ��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ت��ح��ت��وي 
 في ذاكرته، فال يخطر في باله 

ً
يدقق قليال

أي حضور رسمي يذكر، سوى »إنشاء ما 
يشبه محطة تكرير،  وتحويل مياه الخط 
الرئيسي إلى هذه املحطة بهدف تخفيف 
ال�����دول�����ة حينها  اس���ت���ن���س���ب���ت  ال�����ت�����ل�����ّوث«. 
الكلور.  وحتى  من  بكميات  املياه  تعقيم 
ه����ذا ال���ح���ل »ال���ب���دائ���ي« ل���م ي��س��ت��م��ر سوى 
بضعة أشهر، لتعود األم��ور الى ما كانت 
عليه ف��ي ال��س��اب��ق. وف��ي ع��ام 1999 عادت 
البلدية وأرسلت عينة من هذه املياه الى 
م���ج���ددًا، » أن نسبة   

ّ
ل��ي��ت��ب��ني امل��خ��ت��ب��رات، 

الثلّوث قد ارتفعت عّما كانت عليه«. إلى 
جانب مشلكة التلوث، الكارثية طبعًا، ينّبه 
امل��ذب��وح إل��ى وج��ود عقبات أخ��رى، تحول 
امل��ي��اه: األع��ط��ال متكررة  اليوم دون تأمني 
في الشبكة. القسطل الرئيسي املمتد على 
النبع  م��وق��ع  م��ن  ط��ول نحو 20 كيلومترًا 
 الى ثكنة 

ً
في أعالي بلدة يحفوفا وصوال

أبلح مهترئ،  اللبناني في سهل  الجيش 
 هذا الخط منذ 80 عامًا، أي » أيام 

ّ
وقد ُمد

الفرنسيني«. كذلك يشكو املذبوح تعديات 
م��س��ت��م��رة ع��ل��ى ال��ش��ب��ك��ة، وخ��ص��وص��ًا في 
الصيف من »أصحاب البساتني واملقاهي 
ت��رب��ي��ة األسماك  وامل���ت���ن���زه���ات وأح������واض 
املياه  الستجرار  القساطل  يثقبون  الذين 
ومؤسساتهم«.  أراض���ي���ه���م  إل����ى  ب����غ����زارة 

املحصلة: ال مياه في علي النهري.
ويوضح قاسم املكحل، أحد أبناء البلدة، 
الفقيرة  الطبقة  أب��ن��اء  م��ن  قليلة  نسبة   

ّ
أن

تعود مشكلة تلّوث مياه نبع 
ي 6 بلدات 

ّ
يحفوفا، الذي يغذ

تقع  شرق ــ شمال مدينة زحله، 
الى أوائل تسعينيات القرن 
املاضي، وما زالت تتفاقم. 

ووفقًا ملتابعني بلديني، مياه 
النبع ملوثة تمامًا، مشروع 

الناصرية متوقف، ومؤسسة 
مياه البقاع في الغيبوبة. أما 

فقراء علي النهري، فيغلون النار 
امللوثة، ويشربونها

ع��ن��د تشغيلها.  امل��ي��اه  اس��ت��خ��راج  مضخة 
املياه  امل��ش��روع متوقف وال��ن��اس يشربون 
 آخر: 

ً
اآلس���ن���ة. وي��ت��ذك��ر امل���ذب���وح ت��ف��ص��ي��ال

 
ّ

ات امل����ش����روع«. وبق
ّ

»س���رق���ة ج��م��ي��ع م����ع����د
مياه  مؤسسة  فانتقد  البحصة،  امل��ذب��وح 
أن هذه   

ّ
التجربة، تبني البقاع: »من خالل 

مسؤولياتها  من  نفسها  أقالت  املؤسسة 
 مشاكلها على صعيد 

ّ
في إدارة املياه وحل

املنطقة كلها، وما زالت الالمباالة تتحكم 
واستفاض  ع���ل���ي���ه���ا«.  ال���ق���ّي���م���ني  ب���ع���ق���ول 
ش���ارح���ًا: »ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن م����رور شهرين 
ع��ل��ى ت��ع��ه��دن��ا أم����ام م��دي��ر ه���ذه املؤسسة، 
التسهيالت  تقديم  جميع  م، 

ّ
مسل م���ارون 

املطلوبة لتنظيم عملّية الجباية وإيصال 
امل���ي���اه ال����ى امل����ن����ازل، ل���م ن��ل��م��س أي����ة بوادر 

ملعالجة املشكلة حتى اآلن«.

الذين »ال حول لهم وال قوة، يضطرون إلى 
شرب هذه املياه )امللوثة(، بعد غليها على 
 ذلك يخفف من نسبة تلّوثها«. 

ّ
النار، عل

ت��خ��ّص��ص غ��ال��ب��ي��ة السكان  امل���ق���اب���ل،  ف���ي 
مبالغ شهرية ثمنًا لغالونات مياه الشرب 
املنازل  عها على 

ّ
التي باتت توز املعدنّية، 

ب��ان��ت��ظ��ام ش��رك��ات خ��اص��ة، م��ش��ي��رًا ال���ى أن 
»امليسورين«،  امل����ن����ازل  أص����ح����اب  ب���ع���ض 
آب���ارًا ارت��وازّي��ة لهذه الغاية، فيما  ح��ف��روا 
وتنسحب  اآلسنة.  املياه  يشربون  الفقراء 
ال��ق��رى املحيطة،  ال��ن��ه��ري على  ح��ال��ة علي 
السابق  العضو  م��ن��ذر،  دعيبس  يلفت  إذ 
ف��ي ب��ل��دي��ة ري����اق، إل���ى أن األخ���ي���رة حفرت 
ب��ئ��رًا ارت���وازي���ة ف��ي منطقة ح��ش��م��ش، قبل 
س����ن����وات، ج�����ّرت امل���ي���اه م��ن��ه��ا إل����ى أحياء 
ب��ل��دت��ي ري����اق وح����وش ح����اال، ل��ك��ن ذل���ك لم 

يطمئن معظم سكان هذه األحياء، فهم ما 
زالو يشترون املياه املعدنّية تجنبًا لتكرار 
تجربة الكارثة الصحّية التي حدثت قبل 

نحو 20 عامًا.  
أمام هذا الواقع، طالب املذبوح برفع خطر 
ال���ث���ل���وث، م���ن خ����الل إق���ام���ة ح���ائ���ط يفصل 
ن��ب��ع يحفوفا،  امل���ي���اه اآلس���ن���ة ع���ن م���وق���ع 
ال���رئ���ي���س���ي، وطبعًا،  ال���ج���ّر  وت��غ��ي��ي��ر خ���ط 
ح��م��اي��ة ال��ش��ب��ك��ة م���ن ال��ت��ع��دي��ات. ويتذكر 
حدثًا مهّمًا: مشروع الهيئة العليا لإلغاثة 
نهاية عام 1999 في سهل بلدة الناصرية 
امل��ج��اورة، ال��ذي كلف مليار ليرة لبنانّية، 
وشمل آن��ذاك، حفر بئر ارت��وازي��ة، تجهيز 
محطة  بواسطة  وتشغيلها  اتها 

ّ
معد ك��ل 

ل���ل���ك���ه���رب���اء، إن����ش����اء خ�������زان ل���ل���م���ي���اه. لكن 
امل���ش���روع ت���وق���ف ن��ت��ي��ج��ة ع��ط��ل ط����رأ على 

باع املزارع كيلو الخوخ الكانوني بعشرة آالف ليرة )األخبار(

امليسورون 
حفروا آبارًا 
إرتوازية 
فيما 
الفقراء 
يشربون 
املياه 
اآلسنة 
)األخبار(
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