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بدائل
خبز وملح
«هدف» الشركات
رامي زريق

ً
ها هو املونديال يعود إلينا حامال تشويقه
بيد ووجباته السريعة
وأحالمه وخيباته ٍ
وأكياس الشيبس واملشروبات الغازية باليد
األخرى .فقد ارتبطت مشاهدة مباراة كرة
القدم تقليديًا بتزايد استهالك املأكوالت
الجاهزة و»النقرشات» لتمرير الوقت بني
األهداف ،مما يجعل من هذا املهرجان
الرياضي مناسبة لزيادة الوزن وتكديس
السمنة .وقد أظهرت دراسة حديثة أن
البريطانيني وحدهم سيستهلكون خالل
فترة املونديال  47مليون وجبة سريعة
و 211مليون زجاجة بيرة إضافية عن
املعتاد .تعي الشركات العاملية الكبرى مثل
«ماك دونالد» و«كوكا كوال» أهمية هذه
املناسبات الرياضية العمالقة في زيادة
مبيعاتها وتكديس ثرواتها .لهذا السبب،
تستنفر كل قواها اإلعالمية ،مغرقة
املالعب باإلعالنات ،لتدفع املشاهدين إلى
استهالك املزيد من املأكوالت املشبعة
ّ
بالسكر واألمالح التي ثبت بوضوح أثرها
السلبي على الصحة .وفي هذا السياق ،ال
ّبد من االلتفات إلى الدراسة التي أنجزتها
أخيرًا الجامعة األميركية في بيروت والتي
تشير إلى تضاعف حاالت البدانة في لبنان
خالل العقد املاضي ،بحيث ارتفعت نسبة
الشباب املصابني بالوزن الزائد من %20
عام  1997إلى  %35في عام  ،2008مما
يزيد من ّ
تعرضهم للعديد من األمراض
املزمنة وعلى رأسها السكري والضغط
والسرطانات .وتعزو الدراسة أسباب هذه
العوارض إلى سوء التغذية وقلة الرياضة
وخاصة إلى تناول املشروبات الغازية ذاتها
التي تعمد الشركات العمالقة إلى ترويجها
عن طريق الرياضة واملونديال!
فالتحاليل قد أثبتت احتواء كل ليتر من
الكوكاكوال وأخواتها على حوالى 30
ملعقة من ّ
السكر .انطالقًا من هنا ،يبدو
من الضروري املطالبة بتطبيق أنواع قوانني
التحذير نفسها املرعية في تسويق التبغ
على املنتجات الغنية بالسكر واألمالح
والدهون.

فاكهة الصيف« :خيرها بغيرها»
كل عام في مثل هذا
الوقت ،تغدق بساتني
البقاع على أصحابها
اإلنتاج الوفير من العديد
من أنواع الفواكه .إال أن
التغير املناخي ،الذي فتك
بأزهار اللوز واملشمش
والكرز وحتى التفاح ،قد
فعل فعله هذا العام،
ليربك املوسم

يا طالع
الشجرة

البقاع ــ رامح حمية

ً
اللوز أوال ،وم��ن ثم املشمش والكرز
واألك� ��ي دن �ي��ا وال �ج �ن��ارك والبطيخ،
وغيرها من فاكهة الصيف الكثيرة
وامل �ت �ن� ّ�وع��ة .س�ل�س�ل��ة غ��ذائ �ي��ة يطول
ذك��ر أنواعها ،ينتظرها الجميع كل
الصحية
ع��ام ،بالنظر إل��ى ال�ف��وائ��د
ّ
ال�ت��ي تختزنها ،وإل��ى كونها تمثل
مورد رزق آلالف العائالت البقاعية،
وم �ن �ت �ج��ًا أول� �ي ��ًا ل �ل �ت �ص �ن �ي��ع ،سواء
مل� ��ؤون� ��ة ال� �ش� �ت ��اء ب��ال �ن �س �ب��ة ّ
لربات
امل �ن��ازل ،أم ب �غ��رض ال�ب�ي��ع بالنسبة
للنسوة املنتظمات ف��ي تعاونيات.
إال أن نتاج هذا العام لم يكن وفيرًا
ك�ب��اق��ي األع� ��وام ال�س��اب�ق��ة ،إذ طالته
ن��درة ال�ف��واك��ه ،ال�ت��ي ظ�ه��رت معاملها
ج� �ل� �ي ��ة ،وأه� �م� �ه ��ا ّ
وأول � � �ه� � ��ا ارتفاع
األس � �ع ��ار ،ك ��رد ف �ع��ل ط �ب �ي �ع��ي ،وفق
القاعدة االقتصادية التي توازن بني
أح��وال «ال�ع��رض وال�ط�ل��ب» .فالطلب
امل �ت��زاي��د ع�ل��ى ال �ف��واك��ه ال ��ذي يقابله

ّ
ً
مهما كان موسم القطاف عاطال على املزارعني ،يظل مساحة
للهو ولتكوين ذكريات ممتعة ألطفالهم
(األخبار)

ال�ع��رض القليل ،س��وف ي��ؤدي حتمًا
إل ��ى ارت� �ف ��اع أس �ع��اره��ا ك �ث �ي �رًا جدًا.
وهذا ما حدث هذا العام.
ن � �س� ��وة ال� �ب� �ق ��اع ُي� �ع� �ت� �ب ��رن أول من
اس �ت �ش �ع��رن غ �ي��اب ت �ل��ك األن � ��واع من
ال �ف��واك��ه ،ال �ت��ي ،إن ح��دث وتوافرت،
ت �ك��ون م��رت �ف �ع��ة األس � �ع ��ار ،وخاصة
اللواتي يقدمن على صنع مربيات
املشمش وال�ك��رز منهن .فقد أشارت
ح �ن��ان ال�ح�س�ي�ن��ي إل ��ى أن البستان
املالصق ملنزلهم الذي يحوي أنواعًا
متعددة من الفواكه« ،لم يحمل هذا
ال � �ع� ��ام» ،األم � ��ر ال � ��ذي ف� ��رض عليها
شراء كيلو املشمش العجمي بمبلغ
 7000آالف ل� �ي ��رة ،أم ��ا ك �ي �ل��و الكرز
فوصل سعره حد األربعة آالف ليرة،
«وكالهما ليسا من النوعية الجيدة
واملناسبة لصنع املربيات الشتوية».
وإذا كانت بعض العائالت قد أتاحت
ل�ه��ا ق��درات �ه��ا امل��ال �ي��ة ش ��راء الفواكه
بأسعارها الحالية ،فإن كثيرًا منها
ّ
غضت الطرف وتراجعت عن شرائها
ل�ت�ك�ت�ف��ي ب�ت�م��ري��ره��ا «م� ��رة واحدة»
خالل املوسمً ،
بناء على مقولة «سنة
م �ب��ارك��ة ورزق ج ��دي ��د» ك �م��ا تقول
فاطمة ،وهي ربة منزل أشارت أيضًا
إلى أنها قررت االعتماد على ما بقي
م ��ن م��ون��ة ال �ع ��ام امل ��اض ��ي بالنسبة
مل � ��رب � ��ى امل � �ش � �م� ��ش ب� �س� �ب ��ب ارتفاع
أس� �ع ��اره ه ��ذا ال� �ع ��ام ،أم ��ا بالنسبة
لبقية األن ��واع فـ«نصيبهم بالجنة
هالسنة» ،كما تتمنى لعائلتها ،إذ
ليس من املعقول برأيها الشراء بهذه
األسعار الـ«مش معقولة» لتحضير
بعض أنواع املربيات.
امل� � � � ��زارع� � � � ��ون ،م� � ��ن ج � �ه � �ت � �ه ��م ،بدت
ع�ل�ي�ه��م م � ��رارة ال� �خ� �س ��ارة ،وخاصة
أن ال�خ�س��ائ��ر ال �ت��ي ل�ح�ق��ت بمواسم
الصيف كبيرة ،وه��ي التي ّ
يعولون
عليها لتأمني متطلبات واحتياجات
الشتاء .املزارع محمود الفليطي ،ابن
ب�ل��دة ع��رس��ال ،ل�ف��ت إل��ى ع��دم وجود
موسم كرز ومشمش في البلدة لهذا
ال� �ع ��ام ،وخ��اص��ة أن ت�ق�ل�ب��ات املناخ
وم ��وج ��ات ال �ص �ق �ي��ع ال �ت ��ي تخللته
ق� ��د ض ��رب ��ت ال �ب �س ��ات�ي�ن ع �ل ��ى نحو
ق��اس ،حيث ت��دن��ت درج ��ات الحرارة
ف��ي ف �ت��رة إزه� ��ار امل�ش�م��ش العجمي
وال� �ك ��رز ال �ط �ل �ي��ان��ي ،إل ��ى  9درجات
تحت الصفر ،ليليها صباح ضبابي
ّ
ل ��ف امل�ن�ط�ق��ة ب��أث��ره��ا ،وه ��و م��ا أدى

إل��ى القضاء على م��ا ي�ق��ارب  80إلى
 %85من إنتاج الكرز في البلدة الذي
يعتبر املورد الرئيسي لرزق عائالت
عرسال .ولفت الفليطي إلى أن بعض
ال �ب �س��ات�ي�ن ال �ت ��ي ي �ت��أخ��ر إزهارها،
ت�م�ك�ن��ت م��ن ت��وف�ي��ر ب�ع��ض اإلنتاج،
ل �ك �ن��ه ي� �ب ��اع ل �س ��وري ��ا ب �س �ع��ر 1750
ليرة ،أي بفارق  500ليرة عن العام
امل��اض��ي .أم��ا بالنسبة إل��ى املشمش
فأكد أنه «ليس هناك موسم مشمش
ف��ي ع��رس��ال وال ف��ي ال �ق��رى املحيطة
ك��ال�ل�ب��وة وال �ف��اك �ه��ة ..وه ��و م��ا يبرر
ارتفاع سعر كيلو املشمش العجمي
إلى  7000ليرة».
وت �ك��اد ب �ع��ض أن � ��واع ال �ف��واك��ه التي
تنتجها بساتني ال�ب�ق��اع كاملشمش
وال � �ك� ��رز ال ت �ك �ف��ي ال � �س ��وق ُ املحلية
اللبنانية ،وخ��اص��ة أن��ه ال تستورد
ه��ذه األن��واع من ال�خ��ارج ،كما يؤكد
امل �ه �ن��دس ال ��زراع ��ي ع�ل��ي املوسوي،
ال � ��ذي أوض � ��ح ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن عدم
وج � ��ود ث� �م ��ار ف ��ي أ ّش� �ج ��ار بساتني
ال�ب�ق��اع ه��ذا ال �ع��ام م��ث��ل نقصًا حادًا
ل�ه��ذه ال�ف��واك��ه ف��ي األس� ��واق ،وسمح
بارتفاع أسعارها ارتفاعًا ملحوظًا،
ح�ي��ث ت ��راوح س�ع��ر كيلو ال �ك��رز بني
 2500و 4000ليرة ،فيما وصل سعر
كيلو اّل�ل��وز ح��د  2000ل�ي��رة فيما لم
ي �ت �خ��ط ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي األل � ��ف ليرة
لبنانية.
وي �ع ��زو امل ��وس ��وي ال �س �ب��ب ف ��ي ذلك
إل ��ى ال�ت�غ�ي��ر امل �ن��اخ��ي ال ��ذي شهدته
أشجار البقاع في الفترة املمتدة بني
ن�ه��اي��ة ش�ه��ر ك��ان��ون ال �ث��ان��ي وشهر
آذار ،حيث ارتفعت در ًج��ات الحرارة
ارتفاعًا ملحوظًا ،ب��دال من الصقيع
وتساقط ال�ث�ل��وج ،األم��ر ال��ذي سمح
ل �ب��راع��م ال� �ل ��وز وامل �ش �م��ش والتفاح
ف��ي وق ��ت الح ��ق ب��ال�ت�ش�ك��ل والتفتح
زه�ي��رات صغيرة م��ا لبثت أن ذبلت
ب�ع��د م��وج��ة ال�ص�ق�ي��ع ال�ت��ال�ي��ة .وعن
إمكانية مواجهة امل��زارع�ين موجات
تغير امل�ن��اخ ،أش��ار امل��وس��وي إل��ى أن
الدول املحيطة بلبنان تعمد دوريًا،
وخ��اص��ة خ�ل�ال ال �ف �ت��رات اإلنتاجية
الزراعية ،إلى توزيع نشرات خاصة
ب��أح��وال ال�ط�ق��س تسمح للمزارعني
ب�ت� ّح�ض�ي��ر ال��وس��ائ��ل ال �ك �ث �ي��رة التي
تمكنهم من حماية مزروعاتهم من
هذه التغيرات ،سواء لجهة البرودة
أو الحرارة.

مواسم

«مكنسة الساحرة» تفتك بأشجار اللوز
مايا ياغي
«الفيتوبالسما» ،أو مكنسة الساحرة،
ه��و م ��رض ي�ف�ت��ك ب��ال �ل��وزي��ات وببعض
أش� � �ج � ��ار ال� �ف ��اك� �ه ��ة ال� �ص� �ي� �ف� �ي ��ة ،نالت
نصيبها من اإلصابة به آالف األشجار
في لبنان هذا العام .فقد انتشر املرض
بسرعة تفوق انتشار املعرفة به وتوعية
املزارعني عليه حتى قضى على الكثير
من اإلنتاج لوزًا ودراقًا ونكتارين.
«م�ع��رف��ة امل��زارع�ي�ن ب �ه��ذا امل ��رض قليلة،
وال �ع ��وارض ال�ت��ي تظهر ع�ل��ى الشجرة
ال يتوقع أنها عوارض مرض أبدًا» كما
تقول املهندسة الزراعية روال معكرون
ش��ارح��ة «ف ��ال �ع ��وارض ت �ب��دأ م��ن إزهار
م�ب�ك��ر وم ��ن ت �ك � ّ�ون ل �ل �ب��راع��م م �ن��ذ شهر
ش� �ب ��اط .وف ��ي آذار ،ي � ��زداد ع ��دد أوراق
ال�ش�ج��رة ذات األ ّط� ��راف ال �ح �م��راء كثيرًا
ج� �دًا إل ��ى أن ي �ح��ل ن �ي �س��ان م��ن دون أن
تثمر األزه ��ار ،ب��ل تظهر ،عوضًا عنها،

في أيار ،ما يشبه أوراق الحبق مع نمو
كثيف ل�لأغ�ص��ان وت �ف��رع غ�ي��ر طبيعي،
ل �ي �ص �ب ��ح ش� �ك ��ل ال � �ش � �ج� ��رة كاملكنسة
ت �م��ام��ًا ،وم ��ن ه�ن��ا ك��ان��ت ال�ت�س�م�ي��ة .أما
الثمار ،فشكلها يتغير لتصبح طولية

َ
وصغيرة إلى أن تيبس الشجرة تمامًا
في حزيران وآب».
ع � � ��وارض ق ��د ت �غ �ي��ب ح �ت��ى ع ��ن بعض
امل � �ه � �ن ��دس �ي�ن .ورغ� � � ��م أن أس� � �ب � ��اب هذا
امل ��رض ال ت ��زال مجهولة ح�ت��ى اآلن ،إال

أن ال��دراس��ات العلمية ال�ت��ي ت�ج��ري في
امل �خ �ت �ب��رات ت � ّ
�رج ��ح أن ي �ك��ون انتشاره
ُ
بسبب حشرة ُم��ا .وح��ال�ي��ًا ،يجمع عدد
من الحشرات وتجرى فحوصات «الدي
أن آي» لتحديد الحشرة امل�س��ؤول��ة عن
ن �ق �ل��ه .ول �غ��اي��ة اآلن ،ل��م ُي �ع��رف السبب
الرئيسي وراء ق��دوم امل��رض إل��ى لبنان،
ولكن املرجح أن يكون السبب الرئيسي
هو أن معظم بساتني اللوزيات في لبنان
ال ت�خ�ض��ع لعملية م�ك��اف�ح��ة الحشرات
الكيميائية .وكان باحثون في الجامعة
األميركية قد شرعوا في محاولة معرفة
ط��رق مكافحة امل��رض وأس�ب��اب��ه منذ أن
لوحظ وجود حاالت عدة منه عام ،2000
إال أن هذه الدراسات توقفت في مرحلة
م��ا .وتكمن خ�ط��ورة ه��ذا امل��رض ف��ي أنه
معد ينتقل من خ�لال املنشار أو مقص
التشحيل إلى األشجار السليمة .وحتى
اآلن ،ل �ي��س ل ��ه ع �ل��اج ،س� ��وى الوقاية،
أو ق� �ط ��ع ال� �ش� �ج ��رة امل ��ري � �ض ��ة ،إضافة

إل� ��ى اس �ت �ع �م��ال ال �ن �ص��وب أو الشتول
امل��وث��وق��ة وال �خ��ال �ي��ة م��ن األم� � ��راض ،من
دون أن ننسى طبعًا عمليات التعقيم
ال �ض��روري��ة ف��ي ح ��ال اس �ت �خ��دام مقص
واحد من شجرة ألخرى.
في محاولة الح�ت��واء األزم��ة ،ب��دأ مكتب
ال �ت �ع ��اون اإلي �ط ��ال ��ي وم��ؤس �س��ة جهاد
ال � �ب � �ن ��اء اإلن� �م ��ائ� �ي ��ة ب� �ح� �م�ل�ات توعية
ل �ل �م��زارع�ي�ن .وألن ان �ت �ش��اره ع��م جميع
املناطق اللبنانية فإن التوصل إلى حلول
ب ��ارزة ومستعجلة ض ��روري ،وق��د تقي
هذه الحلول زراع��ة اللوزيات في لبنان
من التعرض لهذه املخاطر ،وخصوصًا
بالنسبة للمناطق السليمة.
ت �ج��در اإلش � � ��ارة إل� ��ى أن ه� ��ذه الجهات
املذكورة تعلن عن استعدادها لتلقي أي
مالحظات من امل��زارع�ين عن اشتباههم
ب��وج��ود ه��ذه ال �ع��وارض ف��ي بساتينهم
ب�ه��دف م�س��اع��دت�ه��م ف��ي كيفية الوقاية
منها.

