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بدائل
خبز وملح
الشجر قبل البشر؟
رامي زريق
يحمل الربيع معه كل عام وفودًا من العائدين
إلى رحاب الطبيعة :حقول األزهار املوسمية،
رفوف الطيور املهاجرة ،ومجموعات
املتنزهني البيئيني ،وعشاق املشي في الجبال
واألحراج .يأتون من كل أنحاء الوطن إلى
القرى واألرياف النائية ،على منت سياراتهم
الرباعية الدفع ،مرتدين أحذية متخصصة،
ثنائية الدفع ،حاملني معهم مياههم املعلبة
ومونتهم املستوردة .ما أجمل منظرهم،
بثيابهم امللونة الزاهية ،قوافل تتسلق جبال
أكروم ،وهضاب الضنية ،وتتوغل في
غابات وادي جهنم .ينشرون هيامهم بها
عبر القارات ،في الصور الفنية والحكايات
املشوقة ،التي تنتقل عبر الفايسبوك
واملدونات اإللكترونية .يحرصون عليها
كأنها جزء منهم ،فهم حراسها ومأمورو
أحراجها ،يتأكدون من سالمتها وصحتها
عند كل رحلة .والويل ملن ّ
يتجرأ على أن
يقطع شجرة ،أو أن يحفر تلة رمل .البيئيون
باملرصاد ،هواتفهم املحمولة في أيديهم،
مستعدون لالتصال بهذا الوزير الشاب،
املعني بدور املجتمع املدني ،أو بذاك النائب
الساهر على نظافة البيئة وسالمتها .هم
قادرون ،من خالل معارفهم ،على تحريك
الوسائل اإلعالمية الضجرانة واملضجرة،
لتغطي االنتهاكات والتعديات على لبنان
األخضر .عملهم ال يتوقف ،واألمثلة عن
وجديته ال تنتهي .فمنذ قرابة
جدواه
ً
أسبوعني ،مثال ،وقع نظر إحدى هذه
املجموعات على كمية من أشجار األرز
املقطوعة في جرود عكار .بغضون أيام ،كان
البلد كله معني باملوضوع ،وتفشى الذعر في
صدور الفاعلني .طبعًا ،هم مشكورون ،على
اهتمامهم بالطبيعة وسهرهم عليها ،لكنهم
مطالبون أيضًا بااللتفات إلى األوجه األخرى
من الظلم في املناطق التي يقصدونها ،فلم
نسمع يومًا عن متنزهني بيئيني رفعوا
هواتفهم وصنعوا الخبر حني صادفوا
ً
أطفاال خارج مدرسة أقفلت أبوابها ،يعملون
ملساعدة أهلهم األميني الذين يعيشون تحت
خط الفقر.

العلم والتقليد في خدمة الزراعة العضوية
بينما يرزح املزارع العكاري
تحت وطأة عوامل اإلنتاج
والتصريف ،ينفرد أحدهم،
أحمد أبو كدل ،بنوع مميز
من الزراعة جعله مقصد
التواقني لغذاء لم تلوثه
الزراعة
سموم العصرّ :
العضوية التي تخصص
هو وعائلته بإنتاجها

مغامرة
أبو ربيع

عكار ـــ روبير عبد اهلل
يقعد صبيحة كل يوم على مصطبة
تطل على مزرعته .ال تحلو له القهوة
إال وه��و ينظر إل��ى أبنائه وق��د بدأوا
ال �ع �م��ل إلن �ت��اج «أوس � ��ع ت�ش�ك�ي�ل��ة من
م �ن �ت �ج��ات ال � ��زراع � ��ة ال� �ع� �ض ��وي ��ة في
لبنان» .هكذا يصنف أحمد أبو كدل،
الشهير بكنيته «أبو ربيع» ،مزرعته
ف ��ي ب� �ل ��دة ب �ب �ن�ي�ن .م� �ن ��زل أب � ��ي ربيع
عبارة عن ثالثة طوابق يسكن فيها
م��ع أب�ن��ائ��ه الخمسة ع�ش��ر .جميعهم
يعملون معه في املزرعة .املتزوج كما
املوظف ،من
العازب ،املوظف أو غير
ّ
أكمل تعليمه ومن ال يزال يتعلم.
ع�ل��ى ب�ع��د أم �ت��ار م��ن امل�ب�ن��ى املذكور،
ي�ج�ه��ز أب ��و ك ��دل م�ب�ن��ى آخ� ��ر ،ألن ��ه ال
يفكر في ت��رك أح��د من أبنائه يبتعد
ع ��ن امل� ��زرع� ��ة .ح �ت��ى ع� ��ام  2001كان
يمتلك مع إخوته ج��راف��ات وجرارات
يستخدمونها في مجال استصالح
األراض��ي ال��زراع�ي��ة .وف��ي تلك األثناء

الزراع��ة العضوية التي التزم بها أبو ربي��ع حملته من وادي
الجاموس إلى إيطاليا حيث ش��ارك في «معرض التذوق» عام
( 2008األخبار)

ك��ان��ت وزارة ال��زراع��ة معنية بإعادة
إح �ي��اء ال ��زراع ��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة الخالية
من املواد املصنعة أو املعدلة جينيًا،
وبما أن ال ��وزراة كانت تشكو نقصًا
ف ��ي امل �خ �ت �ب��رات وال �ت �ج �ه �ي��زات ،كما
ف��ي ال �ط��اق��م ال �ب �ش��ري امل��ؤه��ل للقيام
ب�ت�ل��ك امل �ه �م��ة ،ف�ق��د أوك �ل��ت إل ��ى كلية
ال � ��زراع � ��ة ف� ��ي ال �ج ��ام �ع ��ة األميركية
م�ه�م��ة إج � ��راء األب� �ح ��اث والدراسات
في مجال الزراعة العضوية .وبينما
ك� ��ان وف� ��د م ��ن ال �ج��ام �ع��ة األميركية
يستطلع األمكنة املناسبة في عكار،
وق� ��ع االخ �ت �ي ��ار ع �ل��ى ق �ط �ع��ة األرض
ال�ت��ي يملكها أب��و ك ��دل ،بالنظر إلى
م��ا تتمتع ب��ه م��ن م��واص�ف��ات ،أهمها
ب �ع��ده��ا ع��ن ال �ط��ري��ق ال �ع��ام ووجود
حواجز طبيعية تفصلها عن غيرها
م ��ن األراض� � ��ي ال �ت��ي ت �س �ت �خ��دم فيها
الحالية.
أنواع الزراعات ّ
ف��ي ع ��ام  2002وق� ��ع أب ��و رب �ي��ع عقدًا
م��ع ال�ج��ام�ع��ة األم �ي��رك �ي��ة م��دت��ه سنة
ّ
ون �ص��ف س �ن��ة .ث ��م ُم � ��دد ال �ع �ق��د املدة
نفسها .بموجبه ،تستخدم الجامعة
خ�م�س��ة آالف م �ت��ر م��ن أرض� ��ه كحقل
اخ �ت �ب ��ار وت � �ج� ��ارب .ك ��ان ��ت النتائج
م��ده �ش��ة ف ��ي ال� �ن ��وع وال� �ك ��م م �ع��ًا ،ما
دف��ع أب��و ك��دل لزيادة مساحة األرض
امل�س�ت�خ��دم��ة ف��ي ال ��زراع ��ة العضوية
لتصل حاليًا إلى نحو ثالثة وعشرين
دونمًا بالقرب من املنزل .ي��زرع فيها
ك ��ل أن � � ��واع ال� �خ� �ض ��ار والحشائش،
ك�م��ا ال �ف��واك��ه وال�ح�م�ض�ي��ات وسائر
األش � �ج� ��ار امل� �ث� �م ��رة .ب ��اإلض ��اف ��ة إلى
قطعة أرض أخ ��رى ب�م�س��اح��ة عشرة
دون�م��ات ي��زرع فيها الزيتون واللوز
والتني والعنب.
«ليبان س��رت» ،الشركة التي تشرف
ع �ل ��ى ع �م ��ل أب � ��ي رب � �ي� ��ع ،ه� ��ي إحدى
الشركات التي تمنح املزارع أو املصنع
أو ال�ت��اج��ر ش�ه��ادة إث�ب��ات العمل في
مجال املنتجات العضوية .يبدأ من
فحص التربة وكامل البيئة الزراعية،
ح� �ت ��ى اخ � �ت � �ي ��ار ال� � �ب � ��ذار العضوي،
غ �ي��ر امل �ع��دل ج�ي�ن�ي��ًا ،ب��اإلض��اف��ة إلى
األسمدة العضوية واألدوية الخالية
م��ن ال �س �م��وم ،ك�م��ا أن�ه��ا ت��رس��ل فجأة
مفتشني للتأكد من سالمة العمل في
سياق املوسم الزراعي.
وي � ��وض � ��ح أب � � ��و رب � �ي� ��ع أن الزراعة
ال�ع�ض��وي��ة ل�ي�س��ت م �ج��رد ع ��ودة إلى
البيئة ال��زراع�ي��ة التقليدية ،ب��ل إنها

ت �ح �م��ل دم � �ج ��ًا ل� �ل� �خ� �ب ��رات العلمية
الحديثة في إط��ار العملية الزراعية،
مثل فرض حراثة تقتصر على عشرة
سنتمترات تحت التراب حيث املواد
العضوية املغذية والخالية من املواد
امل� �ض ��رة .ال ��زراع ��ة ال �ع �ض��وي��ة ليست
عالية األرب ��اح ،لكن ال��رب��ح الحقيقي
يأتي من خالل مساهمة أفراد العائلة
ف��ي ع�م�ل�ي��ة اإلن� �ت ��اج .ف��أب �ن��اء األسرة
يبدون حرصًا أكبر في عملهم ألنهم
في النهاية «أصحاب الرزق» بخالف
«امل��أج��وري��ن ال��ذي��ن ال يهمهم سوى
قبض أجورهم في آخر النهار» .لذلك
ل��م ي�س�ت�خ��دم أب ��و رب �ي��ع س ��وى أجير
واحد في السنة الحالية بعدما شغل
الوظيفة أحد أبنائه ،ما أعاق جزئيًا
ه� ��ذا األخ� �ي ��ر ع ��ن ال �ق �ي��ام بواجباته
ت �ج��اه امل ��زرع ��ة .ان �ت �س��ب رب �ي��ع االبن
األكبر ألبو كدل إلى املدرسة الزراعية
ف ��ي ال� �ع� �ب ��دة وك� � ��ان األول ف ��ي صفه
طوال أعوام الدراسة ،ألنه كان يدرس
م��ن ن��اح �ي��ة وي �ع �م��ل ف��ي ال ��زراع ��ة من
ناحية أخ��رى .ت�خ� ّ�رج ربيع مهندسًا
ّ
وتعمقت خ�ب��رة العائلة في
زراع �ي��ًا،
م�ج��ال ال��زراع��ة ال�ع�ض��وي��ة ،فانتقلوا
إلى تصنيع منتجاتها ،من الزيتون
وزي��ت الزيتون ،إل��ى م��اء الزهر وماء
الورد ،وورق العنب والصعتر ودبس
ال� ��رم� ��ان ،ورب ال� �ب� �ن ��دورة وصلصة
البندورة ومكدوس الباذنجان .وكل
تلك املصنوعات الخفيفة تحظى على
ش �ه��ادة م��ن ال�ش��رك��ة امل��ذك��ورة أعاله،
ّ
ومكوناته
يذكر فيها طبيعة املنتج
وطريقة إنتاجه.
منتجات تلك امل��زرع��ة تباع في محل
ط��راب�ل��س ق ��رب ال�س�ي�ت��ي كومبلكس،
وف � � ��ي ب � � �ي � ��روت ف � ��ي «ب � �ي � ��ت السالم
ال � �ص � �ح� ��ي» وف � � ��ي م� ��ؤس � �س� ��ة «سلة
ال� �ص� �ح ��ة» ،ك ��ذل ��ك ف ��ي امل �ش��رف �ي��ة في
الضاحية الجنوبية في محل اسمه
«زاوي ��ة ال�ص�ح��ة» وإل ��ى ج��ان�ب��ه محل
آخر «البدائل العالجية» .كما يسوق
ب��اق��ي م��ا ينتج ف��ي س��وق الطيب في
وسط بيروت.
ف��ي رح�ل��ة ت�ط��وي��ر اإلن �ت��اج العضوي
ج��رت استضافة أب��ي رب�ي��ع ف��ي أكثر
م ��ن ن � ��دوة م �ت �ل �ف��زة ،ك �م��ا ت�ل �ق��ى أكثر
من ثالثني شهادة حضور ّ في غرفة
ص �ن��اع��ة وال �ت �ج ��ارة .ل �ع��ل تجربته
ال � ّ
ت� �م ��ث ��ل م ��رج� �ع ��ًا ف � ��ي م � �ج� ��ال زراعة
املنتجات العضوية وتصنيعها.

حواضر المزرعة

اللوز :ثالثة مواسم لشجرة واحدة
ال تتعرض أشجار اللوز في مزرعة أبي
ربيع ملعظم املشاكل التي تتعرض لها
باقي حقول ال�ل��وز ف��ي ع�ك��ار .فمزرعته
مصممة بطريقة تحمي األش�ج��ار من
ال �ع��واص��ف ال �ت��ي ت��أت��ي ع �ل��ى األزهار،
وخصوصًا إذا تفتحت قبل أوانها .هذا
ما ّ
تكرر كثيرًا في السنوات األخيرة مع
االرتفاع املستمر في معدالت الحرارة.
إلى جانب األصناف األخ��رى ،تحتوي
امل��زرع��ة زه��اء  900ش�ج��رة ل��وز ،تتعدد
أن ��واع �ه ��ا ب�ي�ن ال �ط �ل �ي��ان��ي واإلسباني
والحلواني وأم عمر والشاكوش.
وب �خ�ل�اف ب��اق��ي امل��واس��م ي�ن�ف��رد اللوز
بتمتعه ب�م��واس��م ث�لاث��ة .م��وس��م اللوز
األخ � �ض� ��ر وال � �ل � ��وز ال� �ن ��اض ��ج (الفرك)
ث��م ال �ل��وز ال �ي��اب��س .ي �ب��دأ م��وس��م اللوز
األخ �ض��ر ف��ي أوائ � ��ل آذار ل�ي�ن�ت�ه��ي في
منتصف نيسان .ويمتاز ه��ذا املوسم
بارتفاع ربحيته ألن وزن اللوز يكون
أوج � ��ه ،ك �م��ا ي�ل�ق��ى رواج � ��ًا واسعًا.
ف��ي ِ

واللوز في حال الزراعة العضوية يباع
بأضعاف سعر غيره .وقد باع أبو ربيع
هذا العام ما يقارب الثالمئة كيلوغرام.
بني شهري أيار وحزيران تنضج حبة
اللوز وهي ال تزال خضراء فتصل كمية

املبيعات من املزرعة إلى حوالى الستة
أط �ن��ان .أم��ا م��ا يبقى م��ن ال �ل��وز فيباع
ي��اب �س��ًا .وي �ف �ض��ل أب� ��و رب �ي ��ع أن يبيع
اللوز اليابس بعد تكسيره ،ألن في ذلك
تحقيقًا للمزيد من األرباح.

ي�ع�م��د أب ��و رب �ي��ع إل ��ى ت�ج��دي��د نصوب
ال �ل ��وز ،ألن األش �ج ��ار ال�ق��دي�م��ة تصبح
هرمة فيتناقص مردودها .في عمليات
ال�ت��وض�ي��ب ي �ف��رز ال �ل��وز ف��ي ع�ل��ب وزن
الواحدة منها مئتني وخمسني غرامًا،
ألن��ه ف��ي عملية التسويق ،كلما صغر
ح �ج��م ال�ك�م�ي��ة امل��وض �ب��ة ك�ل�م��ا ازدادت
الربحية.
ال�ل��وز ف��ي م��زرع��ة أب��ي رب�ي��ع ال يخضع
ألي عملية م��ن عمليات رش املبيدات،
فلقد «ت��أق�ل�م��ت م��زرع�ت��ي ع�ل��ى الزراعة
العضوية» وهو أمر يحصل كما يذكر
أب� ��و رب �ي ��ع ب �ع��د س� �ن ��وات م ��ن الزراعة
العضوية ،ألن��ه بمرور السنني تتكاثر
الحشرات «النافعة» القادرة ،حتى من
دون االعتماد على املبيدات العضوية،
ع� �ل ��ى م �ك ��اف �ح ��ة ال � �ح � �ش� ��رات الضارة.
وأب� ��و رب �ي��ع ب��امل�ن��اس�ب��ة ي�م�ن��ع الصيد
ب �ت��ات��ًا ب��ال �ق��رب م ��ن م��زرع �ت��ه وه � ��ذا ما
يسمح ب��وج��ود دائ��م لكمية كبيرة من

ال�ع�ص��اف�ي��ر ال �ت��ي ت ��ؤدي دوره� ��ا أيضًا
ف ��ي ح �م��اي��ة امل� � ��زروع� � ��ات ،ع �ل��ى الرغم
م� ��ن ك � ��ون ت �ل ��ك ال �ع �ص��اف �ي��ر تستهلك
قسمًا م��ن ث�م��ار امل��زرع��ة ،لكن م��ا تأكله
العصافير ال ي�ع��ادل ج��زءًا يسيرًا مما
تفتك به الحشرات في حال غياب تلك
العصافير.
يحرص أبو ربيع على عدم إدخ��ال أي
عنصر يمس عضوية البيئة الزراعية
ف��ي م��زرع �ت��ه .ف��ال �ج��رار ال ��ذي ي�ف�ل��ح به
أرض امل ��زرع ��ة ال ي�س�ت�خ��دم ف��ي سائر
األراض � � � ��ي ح� �ت ��ى ال ي �ن �ق��ل م� �ع ��ه تربة
ملوثة ،وف��رام��ة الحشيش ك��ذل��ك .لذلك
ال يستغرب سهولة تسويق منتجاته،
إذ ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ك ��ون م��وس��م اللوز
األخ �ض��ر ق��د أش ��رف ع�ل��ى االن �ت �ه��اء ،ال
ي ��زال أب��و رب�ي��ع ي�س��وق طلبيات اللوز
ً
بناء على اتصاالت هاتفية من مختلف
املناطق اللبنانية.
روبير ...

