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تقرير

سد وبحيرة اليمونة نسبتها %45
ّ
مــن االل ـت ــزام ،وأن املتعهد نــفــذ عــام
 2015ما يقارب  ،%11ولذلك هناك
ضــرورة لإليعاز للمتعهد بتكريس
املوارد البشرية واآللية لإلسراع في
وتيرة التنفيذ وإنهاء املشروع وفق
الـ ـج ــدول الــزم ـنــي املـ ـق ـ ّـدم م ــن قـبـلــه،
وإنجاز الكميات املتبقية خالل 150
يوم عمل فعلي ،كما ورد في موافقة
وزير الطاقة واملياه بتاريخ الثاني من
شـبــاط املــاضــي .ولـفــت شــريــف إلى
ُ
أن سائر امل ــواد التي طلبت هــي من
«الغابيونات (الشبك املغلف واململوء
بــالـصـخــور) وال ــورق ــة البالستيكية
وال ـ ـ ــواص ـ ـ ــل الـ ـسـ ـطـ ـح ــي وس ـ ـكـ ــورة
الـجــارور ،وقــد جــرى املوافقة عليها
وباتت بحوزته ولم يبق عليه سوى
إنجاز املشروع» ،مشددًا على أن أي
تأخير إضافي سيؤدي إلى سحب

ّ
يوفر ّ
السد المياه ألكثر
من  100ألف نسمة
في  42قرية
ال ـك ـف ــاالت املــال ـيــة لـتـنـفـيــذ امل ـش ــروع
وتسليمها إلى متعهد آخر إلكماله.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،عـ ـ ــزت ش ــرك ــة «ن ـي ــو
ّ
ليبانون» التأخر في تسليم مشروع
سد وبحيرة اليمونة إلى «تغييرات
وتـ ـع ــدي ــات طـ ـ ــرأت ع ـل ــى ال ـخ ــرائ ــط
واملـ ـ ـش ـ ــروع ،ف ــي وقـ ــت ت ــأث ــرت فـيــه
الـشــركــة مــن ق ــرار منع الـيــد العاملة
السورية من الدخول بدون تأشيرة
مسبقة ،وعدم توقيع جدول مقارنة
األس ـ ـعـ ــار م ــن ق ـب ــل وزارة ال ـطــاقــة
واملـيــاه» ،على ما يقول علي دندش،
رئـيــس مجلس اإلدارة .ويـشــرح ّأن
هذه «التعديالت على األشغال كان

ال بـ ّـد من إضافتها في الوقت الذي
كــانــت قــد اسـتـقــالــت فـيــه الـحـكــومــة،
ول ـ ــم ت ـت ـم ـكــن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة مـ ــن تــوق ـيــع
جــدول املقارنة الــذي يرفع االسعار
 .»%15ويوضح دنــدش أن الشركة
رب ـحــت مـنــاقـصــة ال ـســد بـكـلـفــة 11
مليون دوالر ،بعدما رفضت أربعة
ع ــروض أس ـعــار« ،ولــديـنــا اليقني أن
املشروع ما كــان ليجري تنفيذه لو
ك ــان ع ــرض األس ـعــار أكـثــر مــن 11
مليون دوالر ،وكان سيجري رفض
ك ــل ع ــرض أك ـبــر م ــن تـلــك الـقـيـمــة».
وال يتوقف املتعهد عند هــذا الحد،
ّ
مؤكدًا «خسارة الشركة املتعهدة ما
يقارب ستة ماليني دوالر بحفرية
الـســد ،ولكننا أكملنا العمل كرمى
للمنطقة ،وألن الـتــوقــف عــن العمل
فيه يعني أن ال أحد سيكمل تنفيذه
وستخسر املنطقة املشروع».

«بحر» من المياه لكن أحوال أهلها ليست بخير (هيثم الموسوي)
تعوم بلدة اليمونة على ٍ

صـ ّـحـيــة» بــالـقــرب مــن مـنــازلـهــم .وهي
ً
أصال القريبة من منابع املياه.
سـ ـ ــوء ال ـت ـن ـف ـي ــذ ي ــدف ــع ث ـم ـن ــه أه ــال ــي
اليمونة الذين يضطرون في كل حني
لالستعانة بشركة صيانة .أضف إلى
ّ
ذلــك أن املــؤسـســة أيـضــا تتسلم مهام
ّ
محطة التكرير ّ «وهذه األخيرة تعمل
بواسطة الـضــخ وكلما انقطع التيار
الكهربائي ،تطوف الــريـغــارات بمياه
ال ـص ــرف ال ـص ـح ــي» .ت ـلــك امل ـي ــاه الـتــي
ستجد طريقها ال محالة نحو األنهر

«ال ـل ــي ب ـت ـشــرب مـنـهــا الـ ـن ــاس» ،على
ح ــد ق ــول رئ ـيــس ال ـب ـلــديــة .ت ـلــك امل ـيــاه
الـتــي ال يـشــرب منها أهــالــي اليمونة
فـقــط ،وإن ـمــا أهــالــي  42قــريــة تصلها
املياه .وفي هذا اإلطــار ،يرفض املدير
اإلداري ف ــي امل ــؤس ـس ــة ،خـلـيــل ع ــازار
مــا يقوله أهــالــي املنطقة ،مشيرًا إلى
«أن ـنــا مـنــذ سـنـتــن ،عــدلـنــا فــي شبكة
الـصــرف الصحي حتى لــم يعد هناك
أية مشكلة» .ولكن ،يحدث أنه في فترة
ذوب ــان الـثـلــوج «بتصير األم ــور أوفــر

ويمكن بتفيض الريغارات»!
ول ـ ـ ــوزارة ال ـط ــاق ــة واملـ ـي ــاه حـكــايـتـهــا
م ــع ال ـي ـمـ ّـونــة أي ـض ــا ،ف ـه ــذه األخ ـي ــرة
يفترض أنـهــا مـســؤولــة عــن تنظيف
م ـجــاري األن ـهــر فــي املـنـطـقــة ،غـيــر أن
املسؤول عن هذا األمر ال يفعل شيئًا
سـ ــوى «ت ـس ـج ـيــل الـ ـف ــواتـ ـي ــر» .ي ـق ـ ّـدر
األهــالــي هـنــاك أنــه منذ فـتــرة طويلة
ّ
لــم تنظف مـجــاري األنـهــر ،والـجــواب
ال ــذي ك ــان يــأتـيـهــم عـنــد ال ـس ــؤال عن
األم ـ ــر «وي ـ ــن ب ــدن ــا ن ـحــط ال ـطــالــوش

(األوساخ) إذا شلناه؟».
هكذا ،صارت حال اليمونة .وهي حال
ّ
تختلف تمامًا عما يتذكره كبار السن
ع ــن املـنـطـقــة ال ـتــي كــانــت «مـشـنـشـلــة»
ب ــال ـت ـف ــاح .ي ـت ــذك ــرون ـه ــا ك ـي ــف ك ــان ــت،
فيحلو لهم وصفها «متل ما مكتوبة
بـكـتــاب الـجـغــرافـيــا» :بـحـيــرة «ينغل»
ف ـي ـه ــا س ـم ــك ذه ـ ـبـ ــي ،ي ـع ـت ــاش مـنـهــا
سـكــان الـضـيـعــة .أمــا ال ـيــوم ،فـقــد مــات
السمك وصارت «البركة» مستنقعًا ال
يعرف الناس متى يصبح ّ
سدًا.

مزارعو بشري :القوات
يحاسبوننا على خيارنا البلدي!
فيفيان عقيقي
ك ــأن ــه ال يـكـفــي م ــزارع ــي ب ـش ــري أزمـ ــة تـصــريــف
ّ
املتكررة سنويًا ،وما يلحقها من إنخفاض
التفاح
األسعار وارتفاع تكلفة اإلعتناء بالبساتني ،حتى
تـضــاف إليها هــذا الـعــام أزم ــة مـيــاه تـهـ ّـدد بإتالف
املحاصيل.
 %80م ــن أه ــال ــي ب ـشــري يـعـيـشــون م ــن ال ــزراع ــة،
وخصوصًا زراعة التفاح .فأرض بشري شاسعة،
وتنتج سنويًا ما ّ
معدله مليون صندوق تفاحّ ،أما
ٌ
بسبب
هذا العام ،هناك خوف من ّتلفه قبل قطافه ّ
حرمان املزارعني مياه الــري .ترتوي بشري كلها
من نبع "مــار سمعان"ّ ،أمــا بساتينها فتصل إلى
حــدود إهــدن ،وغالبًا ما تعاني ّ
شحًا وخصوصًا
ف ــي ف ـت ــرة ال ـص ـيــف بـسـبــب ال ـض ـغــط ع ـلــى امل ـي ــاه.
مــا يدفع املــزارعــن لرفع الـصــوت بهدف فتح "بئر
مكعب) ووضــع ّ
ال ـكــوازرة" (سعة  3000متر ّ
حد
ّ
ّ
لتسلط افراد من آل كيروز على املياه الجوفية.
تـقــع منطقة الـبـســاتــن (مـســاحـتـهــا نـحــو  40ألــف
دونم) في محيط أراضي هؤالء ،حيث البئر املمتدة
ّ
الجوفية التي حفروها من دون رخصة
إلى املياه
منذ عقود على خلفية الخالف بينهم وبــن افــراد
من آل طوق ،وذلك بهدف تأمني حاجاتهم من املياه
ثـ ّـم تركت من دون استعمالها .في فترات سابقة
كــان أصـحــاب األراض ــي يسمحون للنواطير ّ
بمد
املياه إلى أراضي املزارعنيّ ،أما اليوم فإن االستفادة
منها باتت ممنوعة.
ي ـع ــود س ـبــب امل ـن ــع ،بـحـســب إي ـل ــي ف ـخ ــري رئـيــس
ّ
ّ
اللبنانية" ،إلى "نتائج
منسقية املعارضة في "القوات
ّ
ّ
اإلنتخابات البلدية واالختيارية ،التي حصلت فيها
املعارضة على  %40من نسبة أصوات املقترعني،
مقابل حصول القوات على  .%60وبما أن األرض
يملكها مؤيدون للحزب فهم يمنعون وبقوة السالح
ّ
البئر
من صوت للمعارضة ّمن االستفادة من مياه ّ ّ
مستغلني املـيــاه الـجــوفــيــة الـتــي هــي ملك ع ــام لكل
املواطنني ،علمًا أن القانون يتيح ألصحاب األرض
االس ـت ـفــادة مــن نسبة  %3مـنـهــا" .يـتــابــع فـخــري:
"مــوســم الصيف هــذا الـعــام ح ـ ٌـار ،والـتـفــاح بحاجة
لـلـ ّ
ـري .غالبيتهم يتوجهون إلــى نبع مــار سمعان
الــذي ما عاد يلبي الحاجات كافة ،فيما مياه "بئر
الكوارزة" ممنوعة عنهم ،بنية معاقبتهم والتضييق
ّ
السياسية .واملطلوب من
عليهم بسبب خياراتهم
ّ
الدولة أن تحافظ على أمالك الناس العامة من مياه
ّ
املتحدث باسم
وغـيــرهــا"ُ .يطالب طانيوس طــوق
مــزراعــي بـشــري "بــالـسـمــاح لـهــم بــاالسـتـفــادة من
املياه ،كي ال تتلف املزروعات" ،ويضيف "مشكلتنا
سببها األول ّ
شح الينابيع نتيجة سحب مياه الثلوج
عبر قساطل إلى منطقة الضنية ،وهناك خالفات
تاريخية بيننا على املياه .وتضاف إليها مشكلة
االستيالء على املياه الجوفية من خالل اآلبار غير
ّ
ّ
املرخصةّ .أما البلدية فغائبة عن السمع وال تتدخل
في املوضوع".
يحصر فخري معاناة املزارعني بأزمة املياه فقط
ال ّ
وتسلط السياسة على لقمة عيشهم ،بــل يـ ّ
ـردهــا
ّ
والتعرض
أيضًا إلى "طريقة التعاطي مع السوريني
لهم واإلعتداء عليهم ،ما ّ
يؤدي إلى تركهم البلدة مع
ّ
ما يولده ذلك من أزمة في إيجاد يد عاملة لقطاف
املوسم .إضافة إلى عدم االهتمام بتصريف اإلنتاج،
وبيع املحاصيل بأسعار أقل من تكلفة اإلنتاج إذ
ّ
لبنانية فيما
نبيع صـنــدوق التفاح ب ــ 3آالف ليرة
تكلفته تبلغ  7آالف ليرة ،وعدم مساهمة الجهات
ّ
صناعية صغيرة
املعنية في استحداث مشاريع
ّ
م ــن امل ـحــاص ـيــل ال ــزراعـ ـي ــة ،ك ـم ـصــانــع لـلـمــربــيــات
وغ ـيــرهــا" .ويـضـيــف ف ـخــري "م ــن ي ـ ّـدع ــون زعــامــة
بـشــري ال يعملون لتأمني حــاجــات األهــالــي ،يبدو
أن ّنيتهم تركنا فقراء ،ليستعبدونا بلقمة عيشنا،
أو تهجيرنا مــن أرضـنــا ،فاليوم  %15مــن أهالي
بشري يعيشون فيها فقط".
ينفي رئيس بلدية بشري فريدي كيروز ما ُيحكى
ّ
عــن أزمــة مـيــاه ،ويــؤكــد "عــدم تسجيل أي شكوى
ّ
البلدية" ،ويتابع" :تكمن مشكلة املــزراعــن في
في
تصريف اإلن ـتــاج ال ــذي يــدخــل ضمن مسؤوليات
وزارتي الزراعة واالقتصاد .نحن استلمنا البلدية
ً
منذ شهرين وال نملك حلوال راهنة ،علمًا أن البلدية
السابقة ساعدت املزارعني بقدر استطاعتها ،كما
ساهم نواب القضاء في إنشاء مصانع للمنتجات
ً
الزراعية" .قبل أن يختم متسائال" :بركي حدا عم
ّ
يتسلى فينا".

