 10مجتمع واقتصاد

االثنني  1أيلول  2014العدد 2382

تحقيق

تداعيات شحّ المياه :فرض خوّات على مزارعي الــم
أدى ّ
شح املياه في منطقة
الضنية واملنية إلى إتالف نحو
 %50من املزروعات وحرمان املزارعني
َ
جني املحاصيل التي كانوا قد حضروا
لها منذ بداية هذا العام .كذلك
أسهم نقص مياه ّ
الري في خسارتهم
ملساحات واسعة من أرزاقهم
نتيجة اليباس .أما «املصيبة»
األكبر ،فتمثلت بخضوع هؤالء
لعدد من الشبيحة الذين يسيطرون
بقوة السالح على ينابيع املنطقة،
وتحديدًا نبع السكر ،ويمنعون
املزارعني من االستفادة من مياهه
إال بدفع مبالغ طائلة

ق��رص�ي�ت��ا ،ال�ت��ي ال ت ��زال م�ن��ذ ع��ام 1990
تنتظر اس�ت�ح��داث شبكات ملياه الشفة
ف �ي �ه��ا .ون �ت �ي �ج��ة ل �ت �ل��ك امل� �ش ��اك ��ل ،ات �ف��ق
املعنيون على بناء سد بريصا إلع��ادة
عادال تحت إشراف
توزيع املياه توزيعًا
ً
مصلحة مياه الضنية ،لكن األخير كان
«عجيبة» م��ن عجائب ال��دول��ة ،وتحول
من سد إلى «ج��ورة» غير ّ
مهيأة لحفظ
امل �ي��اه ،ف �ع��ادت امل�ش��اك��ل ل�ت�ت�ف��اق��م ،حتى
صدق املثل القائل« :تيتي تيتي ،متل ما
رحتي متل ما جيتي».
وحديثًا ،أضيفت أزمة أخرى إلى الئحة

أزمات الضنية .مع ندرة مياه الري لجأ
عدد من املدعومني إلى استغالل األزمة
لكسب امل��ال ال��وف�ي��ر ،عبر اح�ت�ك��ار مياه
نبع السكر الذي ينبع من بلدة نمرين.
�اء ع �ل��ى ذل� ��ك ،ي �ق��ول أح ��د م��زارع��ي
وب� �ن � ً
ال�ب�ل��دة إن��ه اض�ط��ر إل��ى دف��ع م�ب�ل��غ 500
أل ��ف ل �ي��رة ل�ب�ن��ان�ي��ة ل �ق��اء ح�ص��ول��ه على
م �ي��اه م��ن ال �ن �ب��ع ل ��ري ح�ق�ل��ه مل ��دة ث�لاث
ساعات .ويوضح« :كنا نسقي حقولنا
مرتني في الشهر ملدة أرب��ع ساعات في
ك��ل م� ��رة .ك ��ان ك��ل م � ��زارع ي�ح�ص��ل على
حقه من املياه بحسب األعراف السائدة،

شح المياه أدى
ّ
إلى وقوع مشاكل
بين المزارعين

التي يتولى ش��اوي م��ن مصلحة املياه
توزيعها .أما اآلن ،فقد سيطر املدعو م.
ح .على مياه النبع كله .يعطي منها من
ي�ش��اء ويحجبها ع� ّ�م��ن ي�ش��اء .بيشتغل
ع �ل��ى م ��زاج ��و ال ��زمل ��ة ،ون �ح �ن��ا وأرض �ن��ا
صرنا ره��ن ل��ه .من أول الصيفية لهلق
م��ا سقينا األرض إال م��رة وح ��دة وم��ن
بعد ما دفعنا هيديك الحسبة».
ب�ح�س��ب أح ��د امل�ط�ل�ع�ين ع �ل��ى امل �ل��ف ،إن
«م .ح .م��ن أب�ن��اء نمرين ،وس�ك��ان محلة
ب��اب ال�ت�ب��ان��ة ف��ي ط��راب�ل��س ،ع�ّي�نّ بصفة
ش��اوي على نبع السكر م��ن قبل رئيس

ساندي الحايك
يشكو نور الدين حسون ،أحد مزارعي
�وء ح��ال ال��زراع��ة في
ب�ل��دة ال�س�ف�ي��رة ،س � َ
ب �ل��دت��ه .ي �ش �ي��ر إل� ��ى أن «ال �س �ف �ي��رة ه��ي
ث��ان��ي أك �ب��ر ق��ري��ة ف��ي ال �ض �ن �ي��ة ،وف�ي�ه��ا
أك �ب ��ر ن �س �ب��ة م �ت �س��اق �ط��ات ،ل �ك �ن �ه��ا أق��ل
املستفيدين م��ن امل�ي��اه .ف�لا خ��زان��ات في
ال �ق��ري��ة ل�ح�ف��ظ م �ي��اه ال �ش �ت��اء ،وق �ن��وات
ّ
ال� ��ري م�ه�ت��رئ��ة بمعظمها ،م��ا أدى إل��ى
إت�ل�اف م��ا ي �ق��ارب  %60م��ن امل��زروع��ات
ف �ي �ه��ا» .ال ي �خ �ف��ي ال ��رج ��ل ال � ��ذي ت�ع�ل��ق
ب�ح�ق��ول ال�ض�ن�ي��ة وزراع��ات �ه��ا م�ن��ذ ك��ان
م��راه�ق��ًا ،اح�ت�م��ال تخلي ع��دد كبير من
ال �ف�ل�اح�ي�ن ع ��ن م �ه �ن��ة ال � ��زراع � ��ة .ي �ق��ول:
«بتفوتي على األرض بتشوفي الشجر
ل ��ي ع �م��رو ف ��وق ال � � �ـ 100س �ن��ة ع ��م ي��ذب��ل
ويموت .يعني ما عاد همنا املحصول،
ص��ار همنا ال�ش�ج��رة! ه�ي��دا شقا عمرو
الواحد ،بيكون ّ
مكبر الشجر متل إبنو،
فجأة بتيبس من العطش .الله ما قالها!
إذا ال �س �ن��ة ل��ي ج ��اي رح ت �ك��ون صعبة
متل ه��ل سنة ،كتار م��ن امل��زاع�ين م��ا رح
يفلحوا أراضيهم».
ف��ي أح��د الحقول امل �ج��اورة ،م��زارع يهز
ب�ي��دي��ه أغ �ص��ان ش�ج��ر ال� ��دراق .تتهاوى
الثمار أرضًا ككرات ثلج كبيرة .يتركها
على األرض ويمضي ،فيردف حسون:
«ش��اي�ف��ة ك�ي��ف ع��م ي�ه��ر ال� ��دراق ع��ن إم��و
ب��س ت �ه��زي ،ه�ي��دا ك�ل��و «ت��اخ��خ» ألن ما
انسقا ّ
مي».
يرى خبير املياه محمد سعيد علوش،
أن «املياه قليلة هذا العام باملقارنة مع
السنوات السابقة ،إال أنه ال تزال كميات
كبيرة منها متوافرة في الينابيع .لكن
س� ��وء إدارت � �ه� ��ا ،وع � ��دم ت��وزي �ع �ه��ا ع�ل��ى
ك��اف��ة ق��رى الضنية بنحو ع ��ادل ،ال بل
اح�ت�ك��اره��ا م��ن ق�ب��ل ع��دد م��ن الشبيحة
أل �ح �ق ��ت أض � � � ��رارًا ب ��ال �غ ��ة ب��امل �ح��اص �ي��ل
ال��زراع�ي��ة» .يعدد امل�ص��ادر التي تتغذى
م �ن �ه��ا ال �ض �ن �ي ��ة ب� ��امل � �ي� ��اه ،وه � � ��ي :ن�ب��ع
ال�س�ك��ر ،ن�ب��ع ال �ق �س��ام ،ن�ب��ع س �ي��ر ،ونبع
الزحالن ،باإلضافة إلى عدد من العيون
امل �ت��وس �ط��ة وال �خ �ف �ي �ف��ة .ي� �ق ��ول« :امل �ي��اه
ّ
ع�ي�ن�ه��ا ال �ت��ي ت �س �ت �خ��دم ل� �ل ��ري ،ي�ش��رب
منها أبناء املنطقة .وهي نقية ونظيفة
م �ئ��ة ف��ي امل �ئ��ة .وي �ق��ول إن ن �ب��ع ال�س�ك��ر،
أغ� ��زر ال �ي �ن��اب �ي��ع وأك �ث��ره��ا اس �ت �خ��دام��ًا،
تتغذى منه بشكل أساسي كل من بلدة
بقاعصفرين ،السفيرة ،جرود الضنية،
قرصيتا ،نمرين ،بيت الفقس ،الحازمية،
وب�ط��رم��از .إال أن حصة ك��ل منطقة من
امل�ي��اه تختلف بحسب األع��راف املتبعة
مثال ،تقاس نسبة األراضي
منذ سننيً .
الزراعية في بلدة قرصيتا وتحدد وفقًا
لحاجة البلدة م��ن امل�ي��اه ،وتعطى على
هذا األساس» .يضيف« :الشوائب التي
تشكو منها بعض البلدات سببت عدم
وصول ّ
الكم املتفق عليه من املياه .ففي
إح� ��دى ال �ق��رى ل��م ت�ك�ت�م��ل ب �ع��د خ�ط��وط
ّ
الجر ،وف��ي آخ��رى ال قنوات ري حديثة
تصل بينها وب�ين الينابيع ،أو م��ا من
وص �ل��ات مل �ي��اه ال �ش �ف��ة ك �م��ا ح� ��ال ب�ل��دة

أحد املدعومني يحتكر نبع السكر ويفرض الخوات على املزارعني (مروان طحطح)

أغنى منطقة لبنانية بالمياه عطشى
عبد الكافي الصمد
«هناك عشرات الهكتارات من األراضي
ال��زراع�ي��ة ل��م ت�ش��رب ه��ذه السنة سوى
م��رة واح ��دة ،عليك أن تحمد ّ
رب��ك ألف
م � � � ّ�رة ع �ل ��ى أن أرض � � ��ك ش ��رب ��ت م��رت�ين
رد أحد
هذه السنة وتبطل ّ ن��ق» .هكذا ّ
ن��واط�ي��ر م�ي��اه ال ��ري ف��ي ال�ض�ن�ي��ة على
مزارع في املنطقة كان ّ
يلح عليه بهدف
ّ
توفير املياه له لري بستانه .هذا الجدل
حدته في اآلون��ة األخ�ي��رة بني
ارتفعت ّ
نواطير املياه وامل��زارع�ين في الضنية،
بعدما وجد مئات املزارعني في املنطقة
أنفسهم غير ق��ادري��ن على ري أرضهم
ب�ش�ك��ل ك ��اف ،م��ا أل �ح��ق أض� ��رارًا كبيرة
بمواسمهم الزراعية.
ي��وض��ح رئ�ي��س بلدية قرصيتا محمد
علوش ،أن «عدم ري األراضي الزراعية
ك�ف��اي��ة ،أدى إل��ى ي�ب��اس نحو  %30من
بساتني البلدة» ،وهي بساتني تشتهر
ب��أن�ه��ا األول ��ى ف��ي إن �ت��اج اإلج ��اص في
الضنية والشمال ،إذ يناهز موسمها
عادة  400ألف صندوق ،لكن هذا العام،
و«ب �س �ب��ب م��وج��ة ال �ب��رد ال �ت��ي ضربته
باكرًا ون��درة املياه ،فإن املوسم بالكاد
وصل إلى  15ألف صندوق».

ي �ك �ش��ف ع �ل��وش أن «إش � �ك� ��االت ش�ب��ه
ي��وم�ي��ة ت�ق��ع ب�ين امل��زارع�ي�ن ون��واط�ي��ر
امل�ي��اه بسبب ع��دم ت��وزي��ع م�ي��اه ال��ري
بشكل عادل ،وأن البلديات وفاعليات
ول �ج��ان��ًا م�ح�ل�ي��ة ت�ع�م��ل ع�ل��ى حلحلة
وحمل
هذه املشاكل قدر املستطاع»،
ّ
م �ص �ل �ح ��ة م � �ي� ��اه ال� �ض� �ن� �ي ��ة «ال� �ق� �س ��م
األك �ب��ر م��ن م�س��ؤول�ي��ة أزم��ة امل �ي��اه في
ال �ض �ن �ي��ة ه� ��ذه ال �س �ن��ة» .وي �ل �ف��ت إل��ى
أن م �ص �ل �ح��ة امل� �ي ��اه «ل� ��م ت �ن �ظ��م ع�م��ل
ال �ن��واط �ي��ر ك �م��ا ي �ج��ب ،ول ��م ت��راق�ب�ه��م
ف��ي ع��دم تقيدهم بالتعليمات ،كذلك
إن االه � �ت� ��راء ف ��ي ق� �ن ��وات م �ي��اه ال ��ري
ال �ف��رع �ي��ة وال��رئ �ي �س �ي��ة ،ال �ت��ي ال ي ��زال
ب�ع�ض�ه��ا ت��راب �ي��ًا ح �ت��ى ال� �ي ��وم ،وع��دم
قيام املصلحة بصيانتها كما يجب،
ك��ان سببًا إضافيًا ف��ي تصاعد أزم��ة
امل �ي��اه» .وي�ض�ي��ف ع�ل��وش سببًا آخ��ر
ألزم� � ��ة امل � �ي� ��اه ،ه ��و ع � ��دم إن � �ج ��از س��د
بريصا ،ال��ذي تبني بعد انتهاء أكثر
من  %90من منشآته أن أرضيته غير
صالحة وال تضبط امل�ي��اه املتجمعة
ف �ي ��ه ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن� ��ه «ل� ��و ك� ��ان س��د
ب��ري �ص��ا م �ن �ج �زًا ألم �ك��ن س��د ح��اج��ات
املنطقة كلها إلى مياه الري».
رئيس بلدية نمرين املجاورة مصطفى

يلجأ بعض المزارعين
إلى شراء صهاريج المياه
المكلفة ماليًا

عربس ،أوض��ح لـ«األخبار» أن مواطنًا
من بلدته «لم يرو أرضه الزراعية سوى
مرة واحدة هذه السنة ،كانت منتصف
شهر آب ،ما ألحق أضرارًا كبيرة بها».
عربس الذي انتقد بشدة أداء مصلحة
املياه ،اعترف بأن «األزم��ة سببها قلة
امل �ي��اه» ،لكنه رأى أن «إدارة م��وارده��ا
ب�ش�ك��ل س�ي��ئ ف��اق�م�ه��ا» ،الف�ت��ًا إل��ى أن��ه
«ل��و ات�ب�ع��ت مصلحة امل �ي��اه إج ��راءات
معينة ألمكن تجاوز األزمة بأقل ضرر
م�م�ك��ن ،ول �ك��ن ل��م ُي�س�ت� َ�ج��ب للمطالب
والنداءات».
الشكوى من أزمة املياه تمتد إلى بلدة
سير ،امل��رك��ز اإلداري للقضاء وواح��دة

م��ن أغ �ن��ى ب �ل��دات ال�ض�ن�ي��ة بالينابيع
وامل � �ي� ��اه .إذ ي ��وض ��ح رئ �ي ��س ب�ل��دي�ت�ه��ا
أح�م��د علم أن «ه�ن��اك ت��راج�ع��ًا ب�لا شك
ف��ي م��وارد الينابيع» ،معتبرًا أن��ه «لو
كانت هناك إدارة جيدة لهذه امل��وارد،
ولو نفذ مشروع سد بريصا جيدًا ،ملا
كانت هذه األزم��ة موجودة في منطقة
ت�ع��د واح� ��دة م��ن أغ �ن��ى م�ن��اط��ق لبنان
ب��امل �ي��اه ،س� ��واء ال �ي �ن��اب �ي��ع أو خ��زان��ات
املياه الجوفية».
انخفاض منسوب مياه أغلب الينابيع
ك��ان ملحوظًا ه��ذه السنة ،فقد تراجع
م� �ن� �س ��وب ن� �ب ��ع ال� �س� �ك ��ر ال� �ش� �ه� �ي ��ر ف��ي
ال �ض �ن �ي��ة ،وال � ��ذي ي� ��روي أراض � ��ي ج��رد
ال �ض �ن �ي��ة ووس �ط �ه ��ا ،ن �ح��و  %60ع� ّ�م��ا
ك ��ان ��ت ع �ل �ي��ه ال �س� �ن ��ة امل ��اض � �ي ��ة ،وه ��و
أم ��ر ان�س�ح��ب أي �ض��ًا ع�ل��ى ن�ب��ع ال�ق�س��ام
ال ��ذي ي ��روي ب�ل��دت��ي س�ي��ر وب�ق��رص��ون��ا
وجوارهما.
يشير رئ�ي��س بلدية بقرصونا محمد
بكور ،إلى أن «قسمًا كبيرًا من أراضينا
ال � ��زراع� � �ي � ��ة ب� �ت� �ن ��ا ن� ��روي � �ه� ��ا ب ��واس� �ط ��ة
ّ
�ؤم��ن ري
«ال �ن �ب��اري��ش» ،وه ��و أم ��ر ال ي� ّ
األراضي كفاية ،ما أدى إلى يباس بني
 10ـ  15في املئة من البساتني».
�داء من
�
ت
ات �س ��اع رق �ع��ة ه ��ذه األزم � ��ة اب � � ً

