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بدائل
خبز وملح
ترتيب البيت
رامي زريق
يبذل وزير الزراعة جهده لترتيب البيت
الزراعي .وقد أعلن أخيرًا عن تفعيل خطة
عمل خمسية للوزارة ،أطلق عليها اسم
«استراتيجية النهوض بالقطاع الزراعي»،
ترتكز على ثمانية محاور تغطي مشاكل
القطاع األساسية بنواحيها االقتصادية
واالجتماعية والبيئية .ال شك بأن
استكمال وضع هذه الخطة خالل فترة
زمنية قياسيةُ ،ي ّ
عد برهانًا ساطعًا عن
جدية الوزير وفريق عمله ومهنيتهم .وهي
خطة تستحق الدعم الكامل ،وخاصة أن
تنفيذها قد يؤدي إلى مواجهات داخل
الحكومة وخارجها ،مع من لهم مصلحة
في عرقلة عملها ألنها تتعدى على
صالحياتهم وعلى مصالحهم .وسيكون
السؤال الكبير عن مدى استعداد وزارة
املالية لتبني الخطة وتمويلها ،وخاصة
أن الفريق املسيطر عليها منذ عقدين لم
يبد اهتمامًا جديًا بالنهوض بهذا القطاع.
لذلك ،قد يحتاج الوزير إلى حشد الدعم
داخل مجلس الوزراء من خالل تفعيل
تحالفات مع وزراء آخرين قد يشاركونه
في توجهات الخطة ،مثل وزير االتصاالت.
وهذا لن يحصل إال على قاعدة الدعم
املتبادل ،الذي ،حتى اآلن ،لم ُيحترم دائمًا.
كما يطلب من القيمني على الخطة تحويلها
من الئحة أعمال يجب إنجازها إلى
استراتيجية فعلية تقودها رؤية واضحة
تحدد هوية القطاع الزراعي الذي ينظر
الوزير إلى بنائه :زراعة تتجه إلى التصدير
السيادة الغذائية؟ زراعة تدعم
أم زراعة
ّ
الفقراء الذين يمثلون أكثرية املزارعني أم
أخرى تدعم كبار املستثمرين؟ زراعة
«القيمة املضافة» و«القدرة التنافسية»
وسائر مفردات النيوليبرالية التي تترجم
عمليًا باستغالل البيئة والبشر أم زراعة
األسواق العادلة؟
تبدو من القراءة األولية للخطة أن التوجه
العام سيكون على قاعدة «البعض من كل
شيء» مع األمل بأال تتحول مع الزمن إلى
«كل شيء للبعض» من النافذين واألقوياء.

حمالت المقاطعة :وجهات عديدة لعملة واحدة
تزامنت الدعوة
الفلسطينية إلى املقاطعة
وسحب االستثمارات وفرض
العقوبات التجارية ()BDS
على إسرائيل ،منذ إطالقها
عام  ،2005مع طفرة في
الحمالت العاملية التي
دعت بدورها للمقاطعة
ألسباب عديدة ،صحية
وبيئية وعمالية ،ما يطرح
أهمية قيام عمليات
تنسيق ،من شأنها تعزيز
الدعوة بني حملتنا املحلية
وهذه املجموعات

حق
العودة

مارسي نيومان*
ح �ق �ق��ت ال� ��دع� ��وة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة إلى
امل �ق ��اط �ع ��ة وس� �ح ��ب االستثمارات
وف��رض العقوبات التجارية ()BDS
ع �ل ��ى إس ��رائ � �ي ��ل ن� �ج ��اح ��ات عديدة
منذ إطالقها ،عبر حمالت وأنشطة
أنجزت في مختلف أنحاء العالم:
ف� �ق ��د اس� �ت� �ه ��دف ��ت ح� �م� �ل ��ة «Derail
ّ
املخولة
 »Veoliaالشركة الفرنسية
بناء سكة لقطار يصل بني مختلف
م �س �ت �ع �م��رات ال � �ق� ��دس ،ف �ي �م��ا رفض
ت �ج �م��ع االت � � �ح � ��ادات ال� �ت� �ج ��اري ��ة في
جنوب أفريقيا تفريغ سفينة تحوي
س �ل �ع��ًا إس��رائ �ي �ل �ي��ة .وف� ��ي الواليات
امل �ت �ح ��دة ،أج �ب��ر ط �ل�اب «هامشبر»
جامعتهم على سحب استثماراتها
ف��ي إس��رائ �ي��ل ،ك�م��ا س�ح��ب صندوق
التعويضات النرويجي استثماره
من شركة األمن اإلسرائيلية «ألبيت»،
ب�ي�ن�م��ا أق� ��رت االت� �ح ��ادات التجارية

في حني يعتاش أصحاب هذا املنزل املقدس��ي في أحد مخيمات
البؤس والش��تات على كس��رة من الخبز ،يتم تقديم همبرغر ماك
ّ
دونالد في بيتهم لضيوف غير مرحب بهم

في بريطانيا ق��رارًا بمقاطعة السلع
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،وأدت ح �م �ل��ة عاملية
ض � ��د ش� ��رك� ��ة امل� � � ��اس اإلسرائيلية
األفريقية «ليف ليفييف» إلى سحب
االستثمارات األميركية والنرويجية
واإلن �ك �ل �ي��زي��ة م �ن �ه��ا .ك �م��ا أسقطت
ش��رك��ة م��وت��وروال ف��رع�ه��ا الالسلكي
اإلسرائيلي ( )MIRSوص� ّ�وت اتحاد
امل��وظ�ف�ين ال�ع��ام�ين ال�ك�ن��دي ملقاطعة
إسرائيل .ورغم أن الئحة النجاحات
ليست مكتملة ،إال أنها تمنح فكرة
وافية عن مدى سرعة انتشار الدعوة
خالل العام املاضي وحده.
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ش �ه��د ال �ع��ال��م العربي
اف �ت �ت��اح م �ح��ل «ل �ي��ف ل �ي �ف �ي �ي��ف» في
دبي ،ومحل بيع الثياب اإلسرائيلي
األردني  »»Musa Garmentsاملعروف
باستغالله ال�ع�م��ال ف��ي مصنعه في
إربيد ،كما شهد تعاون شركة «Tek
 »Signalsفي إمارة أبو ظبي مع شركة
«أوراد» اإلسرائيلية للبث ،فيما ّ
سجل
ف��ي لبنان (ص �ي��دا) اس�ت�خ��دام شركة
« »IBCمل�ع��ال�ج��ة ال �ن �ف��اي��ات الصلبة
ملعدات من صنع الكيان الصهيوني،
واستخدام محطة إرسال في الباروك
ل �ت �ج �ه �ي��زات الس �ل �ك �ي��ة ّ إسرائيلية.
فالقوانني اللبنانية تحظر التطبيع
م� ��ع ال � �ك� �ي ��ان ال� �ص� �ه� �ي ��ون ��ي ،إال أنه
م ��ن ال ��واض ��ح أن ه �ن ��اك خ ��روق ��ًا في
ل �ب �ن��ان ،ك �م��ا ف ��ي غ �ي��ره م ��ن البلدان
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة .وب �م��ا أن ال�ت�ط�ب�ي��ع مع
إس��رائ�ي��ل ممنوع قانونًا ّ ف��ي لبنان،
ف �م ��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي أن ت� ��رك� ��ز الدعوة
إل ��ى امل�ق��اط�ع��ة ه �ن��اك ع�ل��ى الشركات
األميركية واألوروبية التي تستثمر
بكثافة ف��ي الكيان الصهيوني مثل
م� �ط ��اع ��م «م � � ��اك دون� � ��ال� � ��د» و«برغر
كينغ» وشركات مثل «جونسون أند
ج��ون�س��ون»« ،نستله»« ،كوكاكوال»،
«س�ت��ارب��اك��س» ،و«فيليب موريس/
م�ن�ت�ج��ات ك��راف��ت» .ف �ه��ذه الشركات،
مثل االق�ت�ص��اد الصهيوني عمومًا،
تجني أرباحها م��ن أش�ك��ال متنوعة
من االستغالل.
ه� � �ن � ��ال � ��ك أس� � � �ب � � ��اب ك� � �ث� � �ي � ��رة تدعو
مل�ق��اط�ع��ة ال �ش��رك��ات امل��ذك��ورة أعاله،
ال ت�ب��دأ باستغالل ال�ع�م��ال واألرض
وال ت �ن �ت �ه��ي ب ��امل� �ش ��اك ��ل الصحية
ك� ��داء ال �س �ك��ري ال �ت��ي ت�س�ب�ب�ه��ا لدى
م�س�ت�ه�ل�ك��ي م �ن �ت �ج��ات �ه��ا .فانطالقًا
م��ن ال �ح��ال��ة ال�ص�ح�ي��ة ل �ل �ف��رد ،يجب

أن ت�ك��ون ص�ح��ة االق �ت �ص��اد املحلي،
ال�ب�ي�ئ��ة ،وال �ع �م��ال أدوات م�ه� ًم��ة في
حركة املقاطعة .لنتناول ،مثاال على
ذلك ،حالة أكثر الشركات شيوعًا في
ال��دع��وة إل ��ى امل�ق��اط�ع��ة ال �ت��ي تتعلق
مباشرة بموضوع الغذاء :نستله.
ف � � �ش � ��رك � ��ة ن � �س � �ت � �ل� ��ه ق� � � ��د تعرضت
ل�ض�غ��وط خ�ل�ال ال �س �ن��وات األخيرة،
ألس � �ب ��اب م �ت �ن��وع��ة .ف �ف��ي الواليات
امل� �ت� �ح ��دة ،ت �س �ت �خ��رج ه � ��ذه الشركة
ّ
وتلوثها.
م�ي��اه التجمعات الريفية
وأخ� �ي� �رًا ،ق ��اد س �ك��ان م�ن�ط�ق��ة «مني»
حملة ناجحة لكف يد شركة نستله
ع��ن م �ي��اه منطقتهم .وت�ب�ي��ع نستله
م�ي��اه�ه��ا ف��ي ل�ب�ن��ان م��ن خ�ل�ال االسم
ال� �ت� �ج ��اري ص �ح ��ة ،وف� ��ي األردن من
خ�ل�ال اس ��م «غ ��دي ��ر» .إال أن مشاكل
نستله م��ع املقاطعة ك��ان��ت ق��د بدأت
ق� �ب ��ل ه� � ��ذه ال �ح �م �ل ��ة ب ��وق ��ت طويل.
ف�ت��اري��خ ال�ش��رك��ة ف��ي ت��وظ�ي��ف نساء
يتنكرن كممرضات يشجعن نساء
ال �ج �ن��وب ال �ف �ق �ي��رات ع �ل��ى استخدام
م �ن �ت �ج �ه��م م� ��ن غ � � ��ذاء األط� � �ف � ��ال بدل
اإلرضاع من الثدي بات أمرًا معروفًا.
فقد أدى استخدام املياه امللوثة مع
تركيبة نستله ل�لأط�ف��ال إل��ى مرض
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن األط � �ف� ��ال وإل� � ��ى جفاف
حليب أمهاتهم املرضعات .ورغم أن
تلك املقاطعة قد استهدفت حصريًا
تركيبة غ��ذاء األط�ف��ال التي تنتجها
ن �س �ت �ل��ه ،إال أن ق� �ي ��ام م �ص��ان��ع تلك
ال�ش��رك��ة ع�ل��ى رك ��ام ق��رى فلسطينية
ّ
دمرتها واحتلتها إسرائيل ّ ،كما هي
حال مثيلتها كوكا كوال ،يمثل سببًا
إضافيًا للمقاطعة جميع منتجاتها
بما فيها «نسكافيه» و«كوفي مايت»
والشوكوال والحبوب التي تنتجها.
وت� � �ب � ��رز أه� �م� �ي ��ة م� �ت ��اب� �ع ��ة حمالت
املقاطعة املتوازية هذه في تعزيزها
النضال من أجل العدالة في فلسطني،
م ��ن خ�ل��ال ت��وس �ي��ع ن �ط��اق��ه ليشمل
النضاالت املتعلقة بالبيئة والصحة
وال� �س� �ي ��ادة .ف �ه��ي ن� �م ��اذج تستحق
درس �ه��ا واإلف� ��ادة م�ن�ه��ا ،والتنسيق
مع الجماعات املسؤولة عنها عامليًا،
واعتماد استراتيجيتها ،في سياق
تبادلي يتيح لجماعاتنا في العالم
العربي إفادتها بالنضاالت من أجل
العدل في لبنان واملنطقة.
* أستاذة مساعدة في تدريس األدب في
جامعة عمان األهلية

مواسم

البعلية
الزيتون بديل الكرز في األراضي
ّ
البقاع ـــ نقوال أبو رجيلي
بيع النصوب في البقاع
تشهد محال ً
األوس � ��ط إق� �ب ��اال م �ل �ح��وظ��ًا ع �ل��ى شراء
أش � �ج � ��ار ال � ��زي � �ت � ��ون ،م� � ��ا دف� � ��ع بعض
أصحاب املشاتل إلى رفع األسعار ،في
وق��ت ب��دأت أص��وات أص�ح��اب األراضي
ب� ��االرت � �ف� ��اع ،مل �ط��ال �ب��ة وزارة الزراعة
بتوزيع هذه األشجار مجانًا كما جرت
العادة.
«اق� �ت�ل�اع أش� �ج ��ار ال� �ك ��رز واستبدالها
ب��ال��زي �ت��ون ل �ي��س ب�ط�ي��ب خ��اط��ر منا»،
ي�ق��ول امل� ��زارع ودي ��ع أب��و رج�ي�ل��ي الذي
ي�م�ل��ك أرض� ��ًا ص �غ �ي��رة ف ��ي س �ه��ل بلدة
كفرزبد ،مضيفًا «ما جبرنا على ّ
املر إال
األم� ّ�ر منه» .استعانة أبو رجيلي بهذا
امل �ث��ل ال �ش��ائ��ع ل�ي��س ان�ت�ق��اص��ًا م��ن قدر
الزيتون كما يؤكد ضاحكًا ،بل ألسباب
عديدة وهي« ،بطء ّ
نمو نصوبه ،وتأخر
استثمار محصوله لفترة تمتد بني 7

و 10أعوام ،باإلضافة إلى أن أشجاره ال
تثمر سنويًا ودوريًا كما هو معروف»،
كما يشرح ،الفتًا إلى أن طبيعة التربة
ف��ي م�ع�ظ��م م�ن��اط��ق ال �ب �ق��اع األوس� ��ط ال
ت �ث �م��ر ح �ب��وب��ًا ت� � ��وازي ب �ج��ودت �ه��ا تلك

التي تنتجها باقي املناطق اللبنانية
ف��ي ش�م��ال لبنان وج�ن��وب��ه ،م��ن ناحية
غ ��زارة ال��زي��ت وط�ع��م ح�ب��وب الزيتون.
رغ��م ذل��ك ،يتجه الكثيرون ص��وب هذه
الزراعة في األراضي البعل ،نتيجة عدم

ج ��دوى االع�ت�ن��اء ب��أش�ج��ار ال �ك��رز التي
ل��م تعد ّ
تعمر ،بعدما عجز أصحابها
ف ��ي م �ك��اف �ح��ة «دودة ال �ش �ج ��ر» أو ما
يعرف بـ«زيز أبو شوارب» ،التي تنخر
جذوعها وتسبب جفاف أغصانها.
ف� �ق ��د ت� �ب�ي�ن ،خ �ل��ال ج ��ول ��ة ق ��ام ��ت بها
«األخبار» على مناطق البقاع األوسط،
ّ
البعلية
أن م�ع�ظ��م أص �ح��اب األراض� ��ي
ي��زي�ل��ون أش �ج��ار ال �ك��رز م��ن بساتينهم
ت�م�ه�ي�دًا ل�غ��رس�ه��ا ب �ن �ص��وب الزيتون.
امل ��زارع طوني السكاف اشتكى م��ن أن
إنتاج أشجار الكرز ،التي اقتلعها هذا
العام وباعها حطبًا للتدفئة ،لم يغط
تكاليف االع�ت�ن��اء ب�ه��ا طيلة  15عامًا،
ع ��ازي ��ًا ذل ��ك ألس �ب ��اب ع� ��دة ،م ��ن بينها
اف�تّ�ق��ار أرض ��ه للمياه ال�ج��وف�ي��ة ،وعدم
تمكنه م��ن ري أش�ج��اره��ا ال�ت��ي نخرت
العامل
«دودة الشجر» أغصانها ،إال أن ّ
األه ��م ،ه��و ت��أث��ر ال�ب��راع��م عند تفتحها
ف ��ي ف �ص��ل ال ��رب �ي ��ع ،ب �ع��وام��ل مناخية

«الصقيع أو الشلهوبة».
م� ��ن ج �ه �ت��ه رأى أح� �م ��د الترشيشي،
ص��اح��ب م�ش�ت��ل ف��ي ب �ل��دة ت�ع�ل�ب��اي��ا ،أن
سبب تزايد الطلب على ش��راء نصوب
الزيتون هذا العام هو ّ
تحول أصحاب
األراض � ��ي ال�ب�ع�ل� ّ�ي��ة ع��ن زراع � ��ة أشجار
ال�ك��رز ،واستبدالها بأصناف مختلفة
من بينها الزيتون .وعن أسباب ارتفاع
األس�ع��ار يقول ،إن ذل��ك يخضع لسوق
ال �ع��رض وال �ط �ل��ب ،وارت� �ف ��اع ث�م��ن هذه
«امل�ط��اع�ي��م» ال�ت��ي ت�س�ت��ورد بمعظمها
من سوريا ،وهي تباع بأسعار تتراوح
بني  15و 18ألف ليرة لبنانية ،بحسب
ن ��وع� �ي ��ة ال � �ش � �ت� ��ول وح� �ج� �م� �ه ��ا ،لكون
أع�م��ار ّه��ا ت�ت�ج��اوز ال�س�ن��وات الخمس،
م ��ا ي ��وف ��ر ع �ل��ى امل � ��زارع �ي��ن م ��زي � �د ًًا من
ال��وق��ت الس�ت�ث�م��ار إن �ت��اج �ه��ا ،ب ��دال من
ان �ت �ظ��ار ن�ح��و  8س �ن��وات ح�ت��ى يكتمل
نمو النصوب الصغيرة التي ال يتعدى
ثمنها ثالثة آالف ليرة.

