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ل� َ�م االس �ت �غ��راب؟ ل� َ�م االس�ت�ن�ف��ار؟ ما
املشكلة؟
ه � � � � ��ذه وغ � � �ي � � ��ره � � ��ا م� � � ��ن األس � �ئ � �ل � ��ة
االس�ت�ف�ه��ام�ي��ة ،ك � ّ�رت دف �ع��ة واح ��دة،
اس�ت�ن�ك��ارًا الس�ت�غ��راب�ن��ا «ت�س�ع�ي��رة»
أج��ر ّ
العمال في قطاف الزيتون .قد
يكون مفهومًا بالنسبة إلى البعض
أن ت�خ�ت�ل��ف ال�ت�س�ع�ي��رة ب�ي�ن منطقة
وأخ��رى ،فتصل إل��ى ثالثني ألفًا في
البترون ،وأربعني ألفًا في مرجعيون.
لكن ما ليس مفهومًا أن يكون أجر
الرجل أعلى من أجر املرأة .في أحسن
األح ��وال ،إذا تقاضى ال��رج��ل ثالثني
ألفًا ،تقاضت هي خمسة وعشرين.
وإذا تقاضى أرب �ع�ين ،تقاضت هي
ثالثني .والسبب؟ ال يوجد سبب .هذا
ً
األمر بديهي .ما هذا السؤال أصال.
«ه��ذا ق��ان��ون» يجيب الرجل وينتقل

إلى الشكوى من مشكلة التصريف.
ول��دى اإلص ��رار على تحديد سبب،
ي� �ع �ت ��رف ب � ��أن «امل � � � ��رأة ت �ع �م��ل ع ��دد
ال �س��اع��ات ن �ف �س��ه ،ب ��ل إن �ه��ا تقطف
ب �ش �ك��ل أف� �ض ��ل وت �ع �ت �ن��ي ب �ح� ّ�ب��ات
ال��زي �ت��ون ،ول� �ك ��ن ...ه �ك��ذا ت �ع� ّ�ودن��ا».

ً
س � �ي� ��دة أخ� � � � ��رى ،أح� � �ض � ��رت رج �ل��ا
وزوج �ت��ه ل�ي�س��اع��داه��ا ف��ي ال�ق�ط��اف،
ت ��وق �ف ��ت ع �ن ��د األم � � ��ر .ب � ��دا وك��أن �ه��ا
انتبهت إليه ألول مرة رغم سنواتها
التي تجاوزت السبعني «طول عمرنا
ه�ي��ك م �ن��دف��ع .ال � ّ
�رج ��ال ب�ي��اخ��ذ أك�ث��ر

من املرا .بس معك حق ،ليش؟» .هي
أي�ض��ًا ت��ؤك��د أن ال�س�ي��دة تعمل أكثر
ّ
من زوجها ،وتهتم بالزيتون وتنظفه
م ��ن األوراق وال �ح � ّ�ب ��ات امل �ت �ض� ّ�ررة.
«معك حق ،غلط» ،تقول بأسف.
بالتأكيد ليست ه��ذه املشكلة األب��رز

التي ُيفترض أن يفتتح بها ملف عن
الزيتون في لبنان .لكن لم يكن ممكنًا
تجاهل مرور هذه املعلومة هامشية
ف ��ي أح ��ادي ��ث امل� ��زارع �ي�ن وأص �ح��اب
البساتني .يقولونها وكأنهم يحكون
ّ
ع��ن مسلمة يفترض التعامل معها
م ��ن دون ن� �ق ��اش ،أو ح �ت��ى س� ��ؤال.
ت ��رى ،ه��ل ت�ت�ع��ام��ل ال��دول��ة بالطريقة
ذاتها مع مطالبهم املحقة؟ أال تسمع
صرختهم :أي��ن سنذهب بزيتوننا؟
موسم السنة املاضية ال يزال ّ
مكدسًا،
ي �ب��اع ب �ـ«ت ��راب امل� �ص ��اري» .وامل��وس��م
ال �ح ��ال ��ي م� �ه � ّ�دد ب �م��واج �ه��ة امل�ص�ي��ر
ذات��ه .ال تقتصر املشكلة على غياب
دعم الدولة فحسب ،بل ّ
تتعداها إلى
سماحها باستمرار استيراد الزيت
ّ
من الخارج .املزارعون من كل لبنان
يصرخون ،فيما تصدح األغنية :كان
غير شكل الزيتون.

زيتونبخيرلبنان
ليس
وادي التيم «يخزّن» مواسمه
على كتف جبل الشيخ،
ّ
ٌ
ناس ال حول لهم وال قوة غير
ٌ
كروم ّ
وشجر كريم.
رمادية
موسم القطف بدأ في قرى
حاصبيا ،وموسم العام املاضي
ٌ
صامد في الخوابي .واألمر
االعتيادي اآلخر :الدولة
غائبة عن السمع
فراس الشوفي
ّ
لحاصبيا علم ،لوضعت زيتونة
لو ك��ان
ّ
في وسطه .هذه البقعة الذهبية من وادي
ال �ت �ي��م ،ال يصيبها م��ن ب�ل�اد األرز س��وى
اإله �م��ال .وإذا وق��ف ال �ن��اس ف��ي أقبيتهم
ّ
ليعدوا خوابي الزيت الباقية من السنة
امل ��اض� �ي ��ة ،ل �ف �ه �م��وا م ��ا ق� �ص ��ده ال��رئ �ي��س
نبيه ب� ّ�ري حني ق��ال :أخشى ما أخشاه أن
ّ
ّ
ّ
سني
املحررة على
يترحم أهالي املنطقة
االحتالل اإلسرائيلي.
ّ
ت �ل �م �ل��م ح��اص �ب �ي��ا ج��رح �ه��ا ف ��ي ك� ��ل ع ��ام.
ه��ذا الشجر العتيق املعطاء ال يعنيه إن
اشترى الجيش اللبناني ثمرة ورده أو لم
يشتر ،ال ّ
يهمه إن ك��ان في هرمية الدولة
ّ
اللبنانية من يقدر أن أناسًا يعيشون أو
يموتون إن ب��اع��وا زيتهم أو ك� ّ�دس��وه في
ال �غ��رف امل�ظ�ل�م��ة .ه��ذا ال�ش�ج��ر يعطي كما
اعتاد أن يعطي مذ ب��دأ ال��زم��ان هنا على
جبل الشيخ.
ّ
ّ
«ب��ل �ش��ت ت �ق �ط��ف ،ب��ل �ش��ت ت �ع �ص��ر ،ك ��م م� ّ�د

ع�ن��دك؟ ق� ّ�دي ب��اق��ي م��ن السنة امل��اض�ي��ة؟»
ه��ذا حديثهم .املتعبون هنا «م��ن الفجر
إل��ى النجر» ف��ي ال �ك��روم .ال «ج� ّ�م�ي��زة» ّوال
«م��ون��و» ف��ي حساباتهم .الحياة تتوقف
ع�ن��ده��م «ع �ل��ى ك��م م� ّ�د زي �ت��ون» وع �ل��ى ك� ّ�م
التنكات التي قد يضمنون بيعها.
ح� � ��رك� � ��ة ال� � �ق� � �ط � ��ف وال � � �ع � � �ص � ��ر ف � � ��ي ق � ��رى
حاصبيا وال�ع��رق��وب ب��دأت ب�ب��طء .بعض
ال� �ق ��رى ك �ش� ّ
�وي��ا وع�ي��ن ق �ن �ي��ا وح��اص �ب �ي��ا
وميمس والخلوات ال تستعجل القطف،
ّ
ــ«الحص» ما زال صغيرًا ،ألن السماء لم
ف
تمطر بعد ما ّيكفي .بينما ص��ار القطف
ف��ي راش� ّ�ي��ا ال �ف��خ��ار وك��وك�ب��ا وامل � ��اري في
ّ
ع ��زه .ال ي�خ�ف��ي ال�ح��اص�ب��ان�ي��ون أن قطف
ال ��زي �ت ��ون ق �ب��ل امل �ط��ر ي �ع �ط��ي زي �ت��ًا ع��ال��ي
ال �ج��ودة بينما ت �ت��راج��ع ال�ن��وع� ّ�ي��ة درج��ة
ّ
أو أك �ث��ر إذا ش ��رب ال �ش �ج��ر م �ط �رًا« ،ل �ك��ن
ّ
ً
الظروف تحتم أن ينتظر املزارعون قليال
ّ
ّ
علهم يزيدون غلتهم» ،يقول ّ
بسام كازيال
ّ
حاصبيا.
صاحب إحدى املعاصر في
ف��ي معصرة ب� ّ�س��ام ،ينزل ال��زي��ت كالذهب
ال�خ��ال��ص ال�س��ائ��ل م��ن أس �ط��وان��ة ف�ض� ّ�ي��ة،
الشيخ سلمان
وبقايا الزيتون على يدي
ّ
أبو ضرغم كبطاقة ّ
هويته .يتنقل الشيخ
ب�ين امل�ع�ص��رة وخ��زان��ات «ال�س�ت��ان�ل�ي��س»،
وهو يتمتم «اسمالله اسماالله» ،وعيناه
ال تحيدان ع��ن مراقبة ال��زي��ت ال��ذي يميل
األص � �ف� ��ر ف �ي ��ه إل � ��ى األخ � �ض � ��ر ،ورائ �ح �ت ��ه
ّ
تستثير كل الحواس.
ّ
يتفق الحاضرون ّهنا على أن اللبنانيني
عمومًا يفضلون الزيت السميك،
والعرب ّ
بينما يفضل األوروب�ي��ون الزيت الرقيق
األص �ف��ر« ،ه��ذا سبب إض��اف��ي إل��ى جانب
اإله �م��ال مل�ن��ع ت�ص��دي��ر ال��زي��ت ال�ل�ب�ن��ان��ي»
يقول كازيال.

ف��ي ح��اص�ب� ّ�ي��ا وال �ع��رق��وب وم��رج�ع�ي��ون،
ت�ع�ي��ش ع�ل��ى األرض ب�ين  700إل ��ى 800
أل � ��ف ش� �ج ��رة زي � �ت� ��ون ،ب �ع �ض �ه��ا م �ع� ّ�م��ر
ي �ع��ود إل ��ى األل� ��ف األول امل� �ي�ل�ادي ،على
م��ا يقوله امل�ه�ن��دس غيث معلوف مدير
امل��درس��ة ال��زراع �ي��ة ف��ي ال�خ�ي��ام .معلوف
اب��ن راش� ّ�ي��ا ال�ف�خ��ار ،وال�ت�ج��وال معه في
س�ي��ارت��ه ال��رب��اع� ّ�ي��ة ال��دف��ع ب�ين البساتني
ّ
الرمادية ،يوصلك إلى زيتونة
والكروم
األخ �ي��رة ت�ب�ل��غ م��ن ال �ع �م��ر ،مع
�روح.
رح � �
ُ
زي� �ت ��ون ��ات أخ � � ��ر ،أك� �ث ��ر م ��ن  1700ع ��ام.
ّ
حتى الزيتونة املعلم هذهّ ،
دم��رت قسمًا
كبيرًا م��ن أغصانها ّ
دب��اب��ة ميركافا في
اج�ت�ي��اح ع��ام  .1978ل��م ت�ع��رف امليركافا
ّ
ّ
حينها أن الزيتون سيتعلم الحقًا إطالق
الصواريخ املضادة للدروع.
ي �ح� ّ�دث��ك م �ع �ل��وف ع ��ن ذب ��اب ��ة ال��زي �ت��ون.
ال��ذب��اب��ة ت�ب�ي��ض ف��ي ال�ش�ج��رة وت�ت�ح� ّ�ول
دود ينخر الجذع ويقتل
بيوضها إلى ٍ
ال � � ��ورق وال� �خ� �ش ��ب م� ��ع ال� ��وق� ��ت .ال �ع �ل��ب
ّ
ال �ص �ف��راء امل�ع��ل�ق��ة ع�ل��ى ب�ض��ع زي�ت��ون��ات

دمرت الميركافا قسمًا
ّ
من أغصان زيتونة رحروح
المعمرة عام 1978

ّ
بشكل يجذب الذبابة ويدفعها
مصممة
ٍ
ّ
إل��ى ال��دخ��ول ،ث��م يمنعها م��ن ال�خ��روج
فتموت بفعل «األس ��ر» .يتابع معلوف
عن حياة الشجرة« ،يبدأ شجر الزيتون
بالعطاء بعد  12عامًا تقريبًا من تاريخ
زرع � ��ه ،وي��زي��د إن �ت��اج��ه ت��دري �ج��ًا .ي��زه��ر
ب�ين منتصف نيسان حتى أي��ار .وحني
ت �ت �ل� ّ�ون ال �ث �م��رة ب�ي�ن ال �ص �ف��رة وال � ّ�س ��واد
ي�ك��ون ال��وق��ت امل�ن��اس��ب لقطفها ،أي 15
ت�ش��ري��ن ّ
األول ت�ق��ري�ب��ًا .ال�ط��رق الحديثة
ت�غ� ّ�ي��ر ك�ث�ي�رًا ف��ي ط��رق ال ��زرع وال�ع�ن��اي��ة،
وت �ك� ِ�س��ر م��ا اك�ت�س�ب��ه األه��ال��ي ب��ال�خ�ب��رة
امل� �ن� �ق ��ول ��ة ع� ��ن األج � � � � ��داد؛ ف� �س ��ت ع �ش��رة
زي�ت��ون��ة ع�ل��ى م�س��اح��ة دن��م واح��د كانت
ّ
األربعينيات ،واليوم
طريقة ال��زرع ف��ي
يزرع بني  40إلى  45شجرة في املساحة
ذاتها».
ّ
ي�ع��ود ال�س�ب��ب ال ��ذي ي��دف��ع ب�س��ك��ان ه��ذه
ّ
القرى لزراعة الزيتون إلى قلة األراضي
ّ
ّ
املروية .وحسب معلوف ،ف��إن ما يقارب
ّ
 20إل��ى  %25من السكان يعتاشون من
والزيتون.
إنتاج الزيت
ّ
ن� � ّ
�ودّع راش � ّ�ي ��ا ال �ف��خ��ار ع �ن��د أب ��و سعيد
وف � ��خ � ��ارات � ��ه .أش � �ك� ��ال ورس� � � ��وم ج�ب�ل�ه��ا
ّ
السبعيني على ج� ّ�رات وأباريق وتحف
ف ��ي ق� �ب ��وه امل� �ظ� �ل ��م .وت� �ح ��ت ال �ص � ّن��وب��رة
ال �ك �ب �ي��رة زرع ف ��ي األوان� � � ��ي ال �ف��خ��اري��ة
املكسورة ما يطيب وتشتهي من الحبق
واملردكوش والصعتر.
أب��و سعيد يريد لصوته أن يصل .على
ال ��دول ��ة أن ت �ش �ت��ري ال��زي �ت��ون وإال على
ال �ن��اس ال� �ن ��زول إل ��ى ال� �ش ��ارع .ي�م��ازح��ك
ال �ف��اخ��وري وال �ف�لاح ال �ه��ادئ بكوميديا
س� ��وداء ،وي�ق�ت��رح أن ي�ض��ع ال �ن��اس على
تنكات الزيت رسمًا يشير إل��ى خطورة

ّ
وس ّ
زيت الزيتون ُ
ميته ،عل الدولة تهتم
به كما تفعل مع التبغ.
أزمة التصريف مشكلة قاتلة بالنسبة إلى
هذا النوع من الزراعة.
املزارعني ومصير ُ
ف��ي ال �ع��ام امل��اض��ي ،ق � ّ�در إن �ت��اج حاصبيا
ومحيطها بما يزيد على  120ألف تنكة،
ي �ت ��راوح تصنيفها ب�ي�ن ب ��اب أول ،ث��ان��ي
وث ��ال ��ث ،وي��ذه��ب ال �ب �ع��ض إل ��ى ال �ق��ول إن
الرقم بلغ  180ألف مع تنكات غير صالحة
ل�لأك��ل .امل �ف��ارق��ة أن ق ��رار ال�ح�ك��وم��ة آن��ذاك
ّ
شراء  50ألف تنكة من كل لبنان للجيش
ّ
اللبناني ،نالت حاصبيا منه ما يقل عن
 5500تنكة .أي  4.6من نسبة اإلنتاج على
أبعد تقدير .وال يعلم ٌ
أحد بعد ما خطط
ّ
السحرية لهذا العام.
الحكومة
زيت العام املاضي ما زال يباع هنا بسعر
أقل من الكلفة تتراوح بني  45و 50دوالرًا
أم �ي��رك �ي��ًا ،ف ��ي ح�ي�ن ك ��ان ي� �ت ��راوح ال�س�ع��ر
ال �ع��ام امل��اض��ي ب�ي�ن  100و 110دوالرات.
وأزمة التصريف تضاف إليها أزمة كلفة
اإلن� �ت ��اج أي �ض ��ًا ،إذ ارت �ف ��ع س �ع��ر ال�ع�ص��ر
وك�ل�ف��ة ال�ي��د ال�ع��ام�ل��ة بنسبة ع�ش��ري��ن في
ً
امل�ئ��ة ،ف�ض�لا ع��ن كلفة النقل والتوضيب
والفالحة وامل�ب�ي��دات .وال يمكن أن نعمي
ال �ع �ي��ون ع��ن أزم ��ة زي �ب��ار ال��زي �ت��ون .فنهر
الحاصباني رئ��ة حاصبيا وأزم��ة ّ
تلوثه
ّ
م��زم �ن��ة .ل ��م ت �ق��م ب �ل��دي��ة ح��اص �ب �ي��ا ب �ح��ل
ّ
حقيقي حتى اللحظة غير إجبار املعاصر
ع�ل��ى اس �ت �ح��داث ح�ف��ر ك�ب�ي��رة وتعبئتها
ّ
بالزيبار ،فيما ال�ح��ل الوحيد ه��و تكرير
ال ��زي �ب ��ار وت �ح��وي �ل��ه إل� ��ى س �م ��اد ب�ح�س��ب
بعض الخبراء.
باختصار ،الحاصباني يركض ،ويركض
رغ�ي�ف��ه امل�غ� ّ�م��س ب��ال��زي��ت أم��ام��ه ،ف�ل��م تعد
تجارة الزيت «أكلة».

