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زيتون الكورة
حطب للمدافئ!
عمر بعض أشجار الزيتون
في الكورة يفوق الخمسمئة
سنة .لزيت الكورة وزيتونها
الفضل في ّ
تخرج األطباء
واملهندسني .كان ذلك قبل
العقدين األخيرين .لكن
في ّهذه األيام ،صار البعض
يفضل أن ّ
يحول تلك األشجار
إلى طعم للمدافئ ،ألن الزيت
يبقى في الخوابي من عام إلى
آخر ،وكلفة اإلنتاج باتت أعلى
من سعر املبيع

روبير عبد اهلل
«ال �ح �م��د ل �ل��ه .ق�ل�ع��ت خ�م�س�ين ك�ع�ب��ًا من
أش � �ج� ��ار ال ��زي � �ت ��ون ه � ��ذا ال� � �ع � ��ام» .ه �ك��ذا
ّ
يستهل أح��د أك�ب��ر م��زارع��ي ال��زي�ت��ون في
ال �ك ��ورة ح��دي �ث��ه .ف��ي ال �ع �ق��د ال �س��اب��ع من
العمر ،خلص ابن بلدة كفر حزير ،ألفرد
ضاهر ،إلى أنه «ال يشتغل بخسارة غير
والده ،يقول
املجنون» .ورغم ترحمه على ّ
«شو كان صاير عليه حتى يتعذب بزرع
الزيتون ،ويورثنا أو يورطنا بمهنة ما
فيها غير وجع القلب».
لكثرة ما في جعبته من أخبار وتجارب،
ي ��رى ض��اه��ر أن م�ش�ك�ل��ة ال��زي �ت��ون على
ض �خ��ام �ت �ه��ا ه� ��ي ت �ف �ص �ي��ل ب �س �ي��ط ف��ي
دولة ّ
تكرس اهتمامها الفعلي ملسؤولي
ال ��دول ��ة ف ��ي ق �ط��اع ال �س �ي��اح��ة .وألن ش��رّ
ال� �ب� �ل� �ي ��ة م � ��ا ي � �ض � �ح ��ك ،ي� �ض� �ي ��ف ع �ض��و
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ت�ع��اون�ي��ة مل��زارع��ي ال��زي�ت��ون
في الكورة بطريقة طريفة ،إن استفادته
الفعلية من أحراج الزيتون التي يملكها
تكاد تقتصر على توفير م��ؤون��ة املوقد
( ،)Cheminéeل ��ذل ��ك ع� �ق ��د ات� �ف ��اق ��ًا م��ع
ص��اح��ب ج ��راف ��ة ق ��وام ��ه ق �س �م��ة أخ �ش��اب
الزيتون «م��ا ف��وق ال�ت��راب لي وم��ا تحته
لصاحب الجرافة».

م��ن ب�ين املشاكل العديدة التي يعانيها
القطاع ،يركز ضاهر على ما ّ
يعده األهم:
ان �خ �ف��اض س �ع��ر ال ��زي ��ت ب �س �ب��ب ال � ّغ��ش.
وال �غ ��ش ي �ت��م ب �ت �س��وي��ق زي ��ت م �ص��ن��ع ال
ت �ك �ل��ف ال �ت �ن �ك��ة ال� ��واح� ��دة م �ن��ه أك �ث ��ر م��ن
عشرة دوالرات ويتم بيعه باعتباره زيت
زيتون أصليًا .وقد وصل مستوى الغش
ّ
املصدر باعتباره
إلى أن الزيت اللبناني
ّ
«زي��ت زي�ت��ون لبناني م�م�ت��از» ،وتسوقه
ش��رك��ات ّ(م �ح �ت��رم��ة) ي�ت�ن��اف��س امل�ع�ل�ن��ون
ف��ي ال�ت�غ��ن��ي ب �ج��ودت��ه ،ق��د غ ��زا األس ��واق
ال� �ع ��امل� �ي ��ة .ض ��اه ��ر ال� � ��ذي ي �م �ل��ك أب� �ن ��اؤه
ّ
م �ح��ال ت�ج��اري��ة ك�ب�ي��رة ف��ي كاليفورينا،
حاول أن يعرض بضاعته هناك ،فأرسل
الزيتون إل��ى ال��والي��ات املتحدة ،ليفاجأ
بأنه لم يستطع منافسة تجار الزيتون
اللبنانيني ه �ن��اك ،رغ��م أن��ه ه��و صاحب
األرض ف ��ي ل �ب �ن��ان ،وأب � �ن� ��اؤه أص �ح��اب
امل� �ح ��ال ال �ت �ج��اري��ة ،أي ب��اخ �ت �ص��ار كما
ّ
املصدر،
قال بالتحديد :أنا امل��زارع ،وأنا
وأن��ا البائع» .وم��ع ذل��ك ،ال ي��زال يحتفظ
ب��دون�م��ات كثيرة ت�ح��وي أش�ج��ار زيتون
يقدر عمرها بخمسمئة سنة.
ف ��ي ج ��ول ��ة ب�ي�ن ب� �ل ��دات ق� �ض ��اء ال� �ك ��ورة،
يتضح أن أي ك��وران��ي ل��دي��ه ح�ك��اي��ة مع
ش �ج��رة ال ��زي� �ت ��ون .م ��ن ال ي �م �ل��ك ب�س�ت��ان

في الهرمل« :بكر ممتاز»
يزخر قضاء الهرمل ببساتني الزيتون الدائمة الخضرة.
ّ
«املقدسة» بالنسبة إلى األهالي تعاني،
لكن هذه املساحات
إلى انعدام األسواق التصريفية ،من مشكلة عدم الترويج لها
رغم جودتها املشهود لها
أهالي حوض العاصي يعصرون موسمهم في الهرمل (األخبار)

رامح حمية
ي��ؤم��ن حسن أم�ه��ز بعطاء ش�ج��رة زيتون
الهرمل ،وجودة إنتاجها .ال يقتصر إيمان
ّ
تتحصن بها تلك
ابن الهرمل على قدسية
الشجرة ،بل على ثقة «بقدرة فريدة على
إن�ت��اج م��ذاق رف�ي��ع ،س��واء ف��ي ال��زي�ت��ون أو
ال��زي��ت ،يضاهي سائر األن ��واع امل��وج��ودة
ف� ��ي امل� �ن ��اط ��ق ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة وح� �ت ��ى ال � ��دول
امل �ج��اورة» ،كما ي��ؤك��د .منذ ثمانية عشر
عامًا أقدم أمهز على غرس ما يقارب 300
من شتول الزيتون ،وذلك بعد سنوات من
ت��دق�ي�ق��ه وتفتيشه ع��ن زراع� ��ات تتناسب
م��ع ت��رب��ة ال �ه��رم��ل وط�ب�ي�ع�ت�ه��ا امل�ن��اخ�ي��ة،
وت� ��رض� ��ي ط �م ��وح ��ه ف� ��ي ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى
«منتج ع�ض��وي ف��اخ��ر بعيد كليًا ع��ن كل
ّ
امللوثات الكيماوية ،ويمكن من خالله أن
أمنح زيتون الهرمل الشهرة التي يفتقر
إل�ي�ه��ا» ي�ق��ول« .ب�ك��ر م�م�ت��از» ه��ي ال�ع�ب��ارة
ال �ت��ي ت �ت �ص� ّ�در ن �ت��ائ��ج االخ� �ت� �ب ��ارات على
غالبية إنتاج زيتون بساتني قرى الهرمل،
وب� � �ش� � �ه � ��ادة اخ� �ت� �ص ��اص� �ي�ي�ن ف��رن �س �ي�ي�ن
وإيطاليني ووزارة الزراعة اللبنانية .هكذا
يشاطر نمر امل�ق�ه��ور ،أم�ين س��ر الجمعية
التعاونية الزراعية في الهرمل ،أمهز في
رأيه عن النوعية الفاخرة لزيتون املنطقة،
الفتًا إلى «الدور اإلعالمي الذي ينبغي أن
تلعبه وزارة الزراعة من خالل لفت النظر
إل� ��ى ن��وع �ي��ة ال��زي �ت��ون ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة .فهو
«خضير بكر» ،يتمتع بمواصفات عالية
وبنسبة حموضة ال تتعدى  ،%1إضافة
إل��ى خ �ل� ّ�وه م��ن األم � ��راض» .ي �ب� ّ�رر امل�ق�ه��ور
ك�ل�ام��ه ه ��ذا ب ��أن «ال �ث �ق��ة ب �ن��وع �ي��ة زي �ت��ون
الهرمل تكاد تقتصر على أبناء القضاء،
وبعض القرى املجاورة».
لكن ما سبب عدم توافر هذه الشهرة التي
قد تساعد في معالجة مشكلة التصريف
ال �ت��ي ي��واج�ه�ه��ا امل ��زارع ��ون ه �ن��اك؟ س��ؤال

عقد ضاهر
اتفاقًا مع
صاحب جرافة
«ما فوق التراب
لي وما تحته
لك» (األخبار)

زي�ت��ون ه�ن��اك ،ف�ج��اره أو أخ��وه أو قريبه
ي �ف �ع��ل .وس �ي �ك��ون ب��ال �ت��أك �ي��د ع �م��ل على
ضمان أحد املواسم ،أو املتاجرة بزيته،
أو استخراج الزيت أو الصابون.
ال ت �م �ل��ك ال� � �ك � ��ورة ت �ع ��ري �ف ��ًا أف � �ص ��ح م��ن
ت�ع��ري�ف�ه��ا ب �ب�ل�اد ال ��زي �ت ��ون .ل �ي��س ه�ن��اك
ب � �ل� ��دة ف � ��ي ال � �ق � �ض ��اء خ ��ال� �ي ��ة م � ��ن ك � ��روم
ال��زي �ت��ون .ك�م��ا أن أغ�ل��ب ال�ب�ل��دات تحوي
معصرة أو اثنتني ،منها ما يعمل على
ال � �ب� ��ارد ب��ال �ط��ري �ق��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ،ف�ي�ن�ت��ج
أفضل األن��واع وأكثر فائدة من الناحية
ال �ص �ح �ي��ة ،وم �ن �ه��ا م� ��ا ي �ع �م��ل ب��ال �ط��رق
األوتوماتيكية الحديثة ،ويتميز بغزارة
إنتاجه .وإلى الزيت والزيتون األخضر،
اختص اب��ن ال�ك��ورة بصناعة الصابون،
فأنشئت معامل لتلك الغاية ،كما تشهد
ب �ل��دات ال �ق �ض��اء وق� ��راه وج ��ود ح��رف�ي�ين،
يجولون على املنازل لصناعة الصابون
في داخلها.
ول� � �ك � ��ن ،ه � ��ل ي� �ف ��اخ ��ر ال� � �ك � ��وران � ��ي ب �ه ��ذا
ال �ت �ع ��ري ��ف؟ ي �ج �ي��ب ج� � ��ورج ق�س�ط�ن�ط�ين
عيناتي ،رئيس جمعية مزارعي الزيتون
ّ
ومنسق تجمع الهيئات املمثلة
في الكورة
لقطاع الزيتون في لبنان ،بقوله إن كثيرًا
م��ن امل��زارع�ين ل��م يقطفوا مواسمهم ،ألن
ّ
ال��زي��ت م �خ��زن ل��دي�ه��م م��ن ال �ع��ام السابق

بسبب إغ��راق ال�س��وق اللبنانية بالزيت
امل �س �ت��ورد ،م��ع ال�ع�ل��م ب ��أن ج ��ودة ال��زي��ت
اللبناني سمحت ل��ه ب��ال�ف��وز ب��أك�ث��ر من
م� �ع ��رض ع� ��امل� ��ي ،وج� �ع �ل ��ت ل �ب� �ن ��ان أح ��د
أفضل خمسة ب�ل��دان ف��ي إن�ت��اج الزيتون

جفت الزيتون حطب الفقراء

في محاولة من معاصر الزيتون في الهرمل ّ
للحد من ّأي ّ
تلوث بيئي قد ينتج
من «جفت» الزيتون ،عمدت غالبيتها إلى تصنيع جفت الزيتون «كحطب صالح
الستعماله في التدفئة» ،بحسب ما يؤكد نمر املقهور أمني سر الجمعية التعاونية
الزراعية في الهرمل .ويشير إلى استقدام آلة حديثة من تركيا لتصنيع قطع
ّ
الجفت ومن ثم لفها في أوراق وتوضيبها داخ��ل أكياس من النايلون ،وبيعها
بأسعار ال تتعدى مئة دوالر للطن الواحد.
بعض ال�ع��ائ�لات امل �ح��دودة ال��دخ��ل باتت تعتمد على حطب جفت ال��زي�ت��ون بعد
االرت�ف��اع الكبير ال��ذي لحق ب��أن��واع الحطب األخ��رى ،إذ وص��ل سعر ط��ن حطب
السنديان إلى  375ألفًا ،وحطب اللوز إلى  300أل��ف ،في حني بلغ سعر حطب
«البالول» وقطع خشب البناء إلى  350ألفًا لحمولة البيك _ آب.

أنتجت بساتين الهرمل
العام الماضي ما يقارب
 4000طن من الزيتون
أشجار الزيتون حديثة
العهد ال يتجاوز عمر أقدم
بساتينها أربعة عقود

سرعان ما تجد اإلجابة عنه لدى مزارعي
الزيتون في الهرمل ،الذين يجمعون على
أن أشجار الزيتون حديثة العهد في قرى
القضاء ،وال يتجاوز عمر أقدم بساتينها
أربعة عقود .ويؤكد املقهور أن أول بستان
زيتون زرع في الهرمل كان في عام ،1974

ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ب ��دأت ف�ي��ه ه ��ذه ال��زراع��ة
تشهد ازدهارًا ورواجًا كبيرين منذ بداية
تسعينيات ال�ق��رن امل��اض��ي ،بعدما «أيقن
املزارعون والتعاونيات الزراعية أن تربة
ق ��رى ق �ض��اء ال�ه��رم��ل وم�ن��اخ�ه��ا ،وارت �ف��اع
ب�ع�ض�ه��ا ع ��ن س �ط��ح ال �ب �ح��ر م ��ا ب�ي�ن 600
و 900متر ،يناسب زراعة أشجار الزيتون،
ً
ف� �ض�ل�ا ع� ��ن االن� �ت� �ك ��اس ��ات امل �ت �ت��ال �ي��ة ف��ي
السنوات األخيرة في الزراعات التقليدية
ّ
وتحكم التجار ف��ي امل��زارع�ين ،وه��و األم��ر
الذي ال يمكن حصوله في إنتاج الزيتون
ح �ي��ث ي �م �ك��ن ت �خ��زي��ن ال� ��زي� ��ت ألك� �ث ��ر م��ن
سنة وبيعه» .بساتني الزيتون املترامية
ض� �م ��ن م � �س ��اح ��ات ال � �ه ��رم ��ل ال� �ش ��اس� �ع ��ة،
ت�ظ�ه��ر ك��واح��ات خ �ض��راء ت� ّ
�زي��ن ج��ارات�ه��ا
ال �ج��رداء وال �ق��اح �ل��ة .ف��ي ال�ش��رب�ين وسهل
ال�ه��رم��ل وس�ه��ل ال �ق��اع وال �ك��واخ وال�ق�ص��ر،
ث�م��ة م��ا ي �ق��ارب  130أل ��ف ش �ج��رة زي �ت��ون،
وج�م�ي�ع�ه��ا م��ن أن� ��واع م�خ�ت�ل�ف��ة ،م�ن�ه��ا ما
ه��و خ��اص ب��األك��ل دون ال��زي��ت (ك��أش�ج��ار
ّ
املهجن،
البلدي أب��و ش��وك��ة» ،والكالماتو
والسوري اإلدلبي والصوراني والفاروقي
والنيبالي) ،في حني تنحصر جودة زيت
ال��زي �ت��ون ف��ي «ال �ط �ل �ي��ان��ي» ال� ��ذي أظ�ه��رت
ن �ت��ائ��ج م �خ �ت �ب��رات ف��رن �س �ي��ة وإي �ط��ال �ي��ة،
وحتى املكتب ال��زراع��ي في وزارة الزراعة

