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بدائل
خبز وملح
التمرد
ّ
رامي زريق
يتفق معظم املراقبني على أن مفاوضات
ّ
«تغير املناخ» انهارت وعلى أننا عدنا اآلن
الى خانة الصفر ،نبحث عن طريقة إلعادة
ّ
بث الحياة في قضية ّ
يعدها الناشطون
في املجتمع املدني مصيرية للبشريةً ،
بينما تتعامل معها الحكومات ،وخاصة
في البلدان الصناعية ،على أنها عائق
مزعج لعجلة النمو االقتصادي الدائم.
ولكن ،كيف وملاذا انهارت هذه املفاوضات،
تمامًا كما انهارت املفاوضات بني محمود
عباس ونتنياهو ،واملفاوضات بشأن
النووي اإليراني وغيرها وغيرها؟ الجواب
السريع هو ّأن مبدأ التفاوض ُي َّ
فرغ من
معناه إذا لم يوضع في إطار عالقات القوة
املوجودة بني املتفاوضني .فكيف يستطيع
يمسكون
الضعفاء مواجهة األقوياء الذين
ً
بكل حبال السلطة؟ هل يتوقعون فعال أن
يساوم األقوياء على مكتسباتهم؟ فذلك
سلوك ال يحصل إال في عالم الخرافة
والخيال ،حيث يعيش الليبراليون على
أشكالهم ،وحيث تتاح فرص املساواة
للجميع كأنهم يعيشون في فيلم «slum
 .»dog millionairأما باقي الناس،
فهم يعيشون في الواقع البشري ،في َ
«عصر الزنوج واألميركان» ،حيث يعاقب
التمرد على اإلمبراطورية باملوت على
يد مجموعات املرتزقة و ّالعمالء .ثمة
مناسبات رمزية تأتي لتذكرنا بهذا الواقع
في لبنان اليوم :زيارة الرئيس اإليراني
املشاكس ،زيارة اليدا غيفارا وانحناؤها
على أضرحة شهداء صبرا وشاتيال
والحاج عماد مغنية ،قضية املحكمة
الدولية واملحاوالت الفاشلة الغتيال
املقاومة ،وتهديدات السيد فيلتمان املبطنة.
كان املجتمع ًاملدني املهتم بشؤون البيئة
قد وضع آماال كبيرة في مفاوضات املناخ
التي بلغت أوجها في قمة كوبنهاغن.
إال أنه يكتشف اليوم حدود قدرته على
إحداث تغيير تاريخي إن لم ينتزع القوة
من مراكزها ويواجه بها أعداء الحياة .فما
العمل؟

موسم الزيتون :حبة فوق حبة تحت
هذا العام ،تفاوت املوسم
الجنوبي
بني شطري لبنان َ
والشمالي ،املشهورين
بزراعة الزيتون .ففيما بدأ
مزارعو الجنوب قطافه
منذ الشهر املاضي ،ال يزال
أهالي الشمال بانتظار «أول
شتوة» حتى يبدأوا بجني
محصولهم

كان غير
شكل الزيت

مايا ياغي
اخ�ت�ل��ف ت�ق��وي��م م��وس��م ال��زي �ت��ون هذا
العام من منطقة إلى أخرى في لبنان،
وبني ً املزارعني في املنطقة الواحدة.
ّ
ع� � ��ادة ،ت �م��د س�م�ي��ة ع �ل �ي��ق ،م��ن بلدة
يحمر الشقيف في الجنوب ،مفرشًا
ب�ل�اس� �ت� �ي� �ك� �ي ��ًا ت � �ح� ��ت زيتوناتها
لقطافها ،لكنها اليوم تلملم الحبات
ع��ن ال� �ت ��راب ،ألن �ه��م «م ��ش محرزين،
ل �ك��ن ّه �ن��اك م ��ا ي� �ع � ّ�وض ،فالحبات،
ّ
الرص» .في
على قلتها ،كبيرة وخرج
�رى أم�ين قميحة أن
بلدة القصيبة ،ي� ً
أحسن
كان
لكنه
،
مقبوال
موسمه كان
ّ
ّ
ال�ع��ام ال�ف��ائ��ت .فتقلبات امل�ن��اخ أثرت
ك�ث�ي�رًا ف��ي اإلن �ت��اج وال��زي �ت��ون عطش
ّ
كثيرًا هذا العام .في كفرتبنيت ،جهز
حسني عبدو جابر محصوله وأخذه
الى معصرة الزيتون ،إال أن دوره لن
يصل قبل يومني لشدة االزدح ��ام .فـ
«ال �ن��اس ك�ل�ه��م اس�ت�ع�ج�ل��وا القطاف،

رغم توافر املعاصر الحديثة ،يفضل بعض أبناء بلدة راس
مسقا أن يعصروا في معصرة عبد الحميد عبدو التي يزيد
عمرها عن السبعني عاما (كامل جابر)

ألن معظم ال�ح�ب��ات ب��دأت تسقط من
ّ
شدة الحرارة وقلة املياه» .يقدر برو
إن�ت��اج��ه ال�س�ن��وي م��ن ال��زي��ت بخمس
ع �ش��رة «ت �ن �ك��ة» .ول �ك��ن ،ي �ب��دو أن ��ه لن
ي�ت�ج��اوز التنكات األرب ��ع ه��ذا العام،
رغم «أنني اعتنيت بها جيدًا ،فالحة،
تنقيب األح�ج��ار واألع�ش��اب اليابسة
وتقليم ،س�م��اد طبيعي وكيماوي».
ُ
جد نفعًا بسبب العطش
كل ذلك لم ي ِ
ال� �ش ��دي ��د ال� � ��ذي ع��ان �ت��ه املزروعات.
«ب��زم��ان ده ��ري م��ا ش�ف��ت م�ت��ل هيدا
ال�ط�ق��س ،ال�س�ج��ري��ة م��ا زه��زه��ت غير
هاليومني ملن نزل املطر» ،يقول.
يرجع املهندس الزراعي في مؤسسة
ج�ه��اد ال�ب�ن��اء اإلن�م��ائ�ي��ة ي��وس��ف نور
ال��دي��ن ت��راج��ع م��وس��م ال��زي �ت� ّ�ون هذا
ال �ع��ام ال ��ى ق �ل��ة األم� �ط ��ار ،م��ا أث� ��ر في
ن �س �ب��ة ال ��زي ��ت امل �ت��راج �ع��ة ع ��ن العام
ّ
الفائت ،حيث تقدر حاليًا بني  18الى
 25كيلوغرامًا زيتًا لكل مئة كيلوغرام
ّ
زي � �ت� ��ون .م ��ن ج �ه �ت��ه ،ي� � ��رد الدكتور
م �ح �م ��د ب � � � � ��دران ،م� � �س � ��ؤول الدائرة
املؤسسة ،ه��ذا التراجع
الزراعية في
ّ
ف��ي اإلن�ت��اج إل��ى قلة العناية الكافية
م��ن جانب امل ��زارع ،ال��ذي يتعامل مع
الزيتون كشجرة حرجية ،وإل��ى عدم
ص �ح��ة امل �ق��ول��ة ال �ش��ائ �ع��ة إن املوسم
ي �ت �ف��اوت م ��ن ع� ��ام إل� ��ى ع � ��ام ،مؤكدًا
ّ
ال ��دور ال ��ذي ت��ؤدي��ه ال�ت��رب��ة ف��ي كمية
الزيت ونوعيته ،وتحديدًا في مناطق
حاصبيا ومرجعيون ،التي غالبًا ما
يكون ًإنتاجها جيدًا.
ش �م��اال ،ف��ي ب �ل��دات م�ث��ل راس مسقا،
ب� �ك� �م ��رة ،ودارم � � �ي� � ��ري ،ح �ت ��ى زغرتا
ال��زاوي��ة وال �ك��ورة ،ل��م ي�ب��دأ املزارعون
ق � �ط ��اف ال� ��زي � �ت� ��ون ب � �ع ��د .ينتظرون
�ار ،ف��امل��وس��م عندهم
ت �س��اق��ط األم� �ط � ً
يفتح أب��واب��ه ع��ادة ف��ي العشرين من
تشرين األول .وتشتهر منطقة الكورة
ّ
املعمر الذي ُيتجاوز عمره
بزيتونها
ّ
األرب�ع�م�ئ��ة س �ن��ة ،ك�م��ا ت �ع��د م��ن أكثر
امل�ن��اط��ق إن�ت��اج��ًا ل�ل��زي��ت وللصابون
ّ
تتغير،
ال�ب�ل��دي .ل�ك��ن م�ع��ال��م املنطقة
إذ ي��ؤك��د رئ �ي��س ب�ل��دي��ة راس مسقا،
ج ��رج ��س خ� � ��ازن ال� � �ق � ��اري ،التراجع
الواضح في مساحات بلدته املزروعة
زي�ت��ون��ًا ،نتيجة االم �ت��داد العمراني،
وتحديدًا ّ
توسع مدينة طرابلس ،ما
أدى إلى اندثار الزراعة في ما يقارب
ال�س�ت ً�ين ف��ي امل �ئ��ة م��ن ت�ل��ك األراضي،
إضافة إلى تراجع املزارعني عن زرع

ن �ص��وب ج ��دي ��دة ،ف��إم �ك��ان��ات املزارع
الشمالي ضعيفة ،وإنتاج الزيتون ال
يغطي ثالثني في املئة من مصاريفه:
الفالحة ،واليد العاملة والسماد.
ً
إض��اف��ة إل ��ى ت�ل��ك ال �ع��وام��ل ،ب ��رز هذا
العام ط��ارئ صحي ،إذ فتكت بعض
األم � ��راض ب��زي �ت��ون ال �ش �م��ال ،أبرزها
«ذب� � ��ان� � ��ة» ال� �ب� �ح ��ر امل � �ت ��وس ��ط وعني
ال�ط��اووس ،ما استدعى رش أشجار
يفوق
ال��زي �ت��ون ب �م �ب �ي��دات ،وه ��ذا م��ا ّ
قدرة املزارعني املادية .وفيما تكفلت
وزارة ال � ُ�زرا َع ��ة ب�ت�ك��ال�ي��ف ال� ��رش في
ال�ك��ورة ،ت��رك��ت زيتونات راس مسقا
وب �ك �م��رة وب� �ل ��دات أخ� ��رى ملصيرها،
«م��ا زاد امل��وس��م ت��راج�ع��ًا» ك�م��ا يقول
�دو ،أح��د م�لاك��ي بساتني
ي��وس��ف ع �ب� ُ
ال� ��زي � �ت� ��ون .وت � � �ع � � َ�رف ه � ��ذه البلدات
ب��زي �ت��ون �ه��ا ال �ع �ي��رون��ي والصوري،
ال��ذي يمتاز ب�ج��ودة زي�ت��ه ،وال ��ذي ال
ي� ��زال ،رغ ��م ت��راج �ع��ه خ�ل�ال السنوات
األخيرة ،يغطي حاجة السوق املحلي
ف� ��ي ال� �ش� �م ��ال .ف �ب �ع��دم��ا ك � ��ان أهالي
ب�ي��روت يقصدون البلدات الشمالية
لشراء الزيت ،أصبحوا يشترونه من
املحال التجارية التي تبيع أصنافًا
عديدة مستوردة من تونس وسوريا،
وأرخص من الزيت املحلي.
ورغ ��م أن وج ��ود امل �ع��اص��ر الحديثة
ّ
س��ه��ل عملية العصر ،إال أن كثيرين
ما زالوا يفضلون الطريقة التقليدية،
التي تبدأ «م��ن قطافه ي��دوي��ًا وليس
ب �ع �ص��ا ت �ك �س��ر أغ � �ص� ��ان� ��ه ،وم� � ��ن ثم
عصره خ�لال فترة ال تزيد ع��ن عشر
ساعات» كما يقول الدكتور أنطوان
الديري ،املدير السابق لكلية العلوم
في الجامعة اللبنانية في طرابلس.
ّ
وت � � ��ؤدي ت �ق �ن �ي��ات ال �ع �ص��ر دورًا في
الحفاظ على جودة الزيت ،فالطريقة
التقليدية هي الفضلى ،حيث يوضع
م� �ع� � ّج ��ون ال� ��زي � �ت� ��ون ف � ��ي «خوص»
ليصفى الزيت من الزيبار من خالل
ع �م � ّل �ي��ة ك �ب��س ي �خ �ض��ع ل� �ه ��ا ،بينما
تتلخص الطريقة الحديثة بغسل هذا
ال�ع�ج�ين ال�ن��ات��ج م��ن ط�ح��ن الزيتون،
وت � �ج� ��ري ط� � ��ردًا م� �ح ��وري ��ًا بواسطة
مياه ساخنة بحرارة تسعني درجة،
ليفصل الجامد عن السائل ،وبعدها
تكرر العملية ليفصل الزيت عن املياه
السوداء« ،ما يسبب تغيرًا في تركيبة
الزيت ونسبة حموضته» كما يؤكد
الديري.

مواسم

يتحكمون في األسعار والتفاح إلى البرادات
التجار ّ
إهدن ـــ فريد بو فرنسيس
لم يكد موسم قطاف التفاح في إهدن
ي ��وش ��ك ع� �ل ��ى االن � �ت � �ه� ��اء ،ح� �ت ��ى بدأت
إليجاد أسواق
صرخات املزارعني تعلو ً
لتصريف محصولهم ،بدال من أن يقعوا
ضحية التجار وال�س�م��اس��رة .فاملزارع
ع��ان��ى م�ش��اك��ل ك�ث�ي��رة ه ��ذا امل��وس��م من
ّ
دون أن يتلقى أي رعاية ،فيما يسعى
ال �ت��اج��ر ال ��ى ت�ح�ق�ي��ق رب ��ح وف �ي��ر على
ح �س��اب��ه ،ع �ب��ر ام �ت �ن��اع��ه ع��ن دف ��ع أكثر
من عشرة آالف أو اثني عشر ألف ليرة
ث�م�ن��ًا ل �ل �ص �ن��دوق ال ��واح ��د ،ال� ��ذي يسع
أربعة وعشرين كليوغرامًا من التفاح
ع�ل��ى األق� ��ل .أم ��ام ه ��ذه األس� �ع ��ار ،وجد
املزارعون أنفسهم عاجزين عن تغطية
التكاليف التي دفعوها وحائرين بني
ن��اري��ن :ه��ل ي�ب�ي�ع��ون ب�س�ع��ر ال�ك�ل�ف��ة أم
يرسلون محصولهم إلى البرادات؟
«ي ��درك ال�ت�ج��ار أن�ن��ا ال نستطيع قطف

تكاليف القطاف املكلفة،
املوسم بسبب
ّ
ل��ذا أص�ب�ح��وا يتحكمون ف��ي األسعار،
وب �ت �ن��ا أم� ��ام ح �ل�ي�ن ،ف��إم��ا أن نعطيهم
امل��وس��م ب��ال�س�ع��ر ال ��ذي ي��ري��دون ّ،أو أن
نترك التفاح يسقط أرضًا ويتحلل في

ال� �ت ��راب» ،ي �ق��ول ي��وس��ف امل �ك ��اري ،أحد
�ن .فقد ك��ان امل��وس��م مكلفًا هذا
امل��زارع�ي ً
العام :أوال بسبب الطقس الحار الذي
ت��زام��ن م��ع أزم ��ة م�ي��اه ال ��ري ف��ي إهدن،
بينما كانت األشجار تحتاج إلى الري

ً
مرتني ف��ي الشهر ب��دال م��ن م��رة واحدة
ك ��ال �ع ��ادة ،وث��ان �ي��ًا ألن ارت� �ف ��اع أسعار
األسمدة الكيماوية واألدوي��ة الزراعية
بنسبة  %30عن العام امل��اض��ي ،ترافق
العاملة والعمال
مع ارتفاع أجور اليد
ّ
ّ
املوسميني ،ما زاد الطني بلة.
ّ
«يكلف الصندوق سعة  20كيلوغرامًا
ما بني سبعة أو ثمانية آالف ليرة من
دون أج��ور القطاف والنقل والتبريد،
ويعرضون علينا أس�ع��ارًا ال تزيد عن
 12ألف ليرة للصندوق الواحد» ،يقول
امل � ��زارع س��اي��د ف��رن�ج�ي��ة م��ن ب�ق��وف��ا في
إهدن ،ويضيف« ّ :نريد أن نبيع لندفع
املال الذي استدناه منذ بداية املوسم،
ولنعتني بالحقل بعد القطاف للموسم
الجديد قبل أن يدهم الثلج الحقول».
أم ��ا ل��و رف ��ض امل � ��زارع ال�ب�ي��ع باألثمان
ال ��رخ� �ي� �ص ��ة امل � �ط� ��روح� ��ة وآث � � ��ر تبريد
م�نّ�ت�ج��ه ،ف�ت�ل��ك م�ص�ي�ب��ة أخ � ��رى ،حيث
يكلف تبريد الصندوق الواحد حوالى

ً
 4500ل �ي��رة ل�ب�ن��ان�ي��ة ،إض��اف��ة ال��ى ألف
ل� �ي ��رة ب� ��دل ن �ق��ل ّع ��ن ك ��ل ص � �ن� ��دوق .إال
أن ب �ع �ض �ه��م ي �ف��ض �ل��ون ال �ت �ب��ري��د رغم
�ك .منهم روب�ي��ر رش��وان ،ال��ذي يؤكد
ذل� ّ
«ف��ض �ل��ت أن أرس ��ل ال �ت �ف��اح ال ��ى البراد
بانتظار أسعار أفضل مع تقدم الوقت.
ل��ن أب �ي��ع ال �ص �ن��دوق ب��أق��ل م��ن  20ألف
ليرة».
امل� � ��زارع� � ��ون ن � ��اش � ��دوا وزارة الزراعة
ال� �ت ��دخ ��ل إلن � �ق ��اذ م ً ��ا ب �ق��ي م ��ن موسم
يعتمدون عليه عادة في تعليم أوالدهم
وإعالتهم ،وأبدوا انزعاجًا من انطالق
العام ال��دراس��ي باكرًا ما منع أبناءهم
من مساعدتهم في القطاف ،وبالتالي
التوفير عليهم بجزء من أجور العمال.
أحدهم قال «إذا كان وزير التربية يريد
التمثل بالغرب ،فإن املدارس في فرنسا
ً
م �ث�لا ت�ع�ط��ي ب�ع��د ب��دء ال� ��دروس عطلة
َ
لقطف العنب وع�ص��ره ،ل��م ال يقومون
بذلك في لبنان؟».

