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من بين المشاكل
العديدة التي يعانيها
القطاع انخفاض سعر
الزيت بسبب الغش
كيف تتخلى الدولة
عن زراعتها الوطنية
خدمة لعصابات استيراد
ً
الزيت وتزويره؟

استيراد الزيتون.
وع��ن ش��راء الحكومة اللبنانية خمسني
ألف تنكة زيت لصالح الجيش اللبناني،
ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ،ي �ل �ف��ت ع �ي �ن��ات��ي إل� ��ى أن
الكمية التي كان يفترض شراؤها تصل
إلى أربعمئة ألف تنكة ،ورغم ذلك برزت
عوائق كثيرة حالت دون تسديد ثمن ما
اشترته الدولة .فيومًا قيل إن القرار غير
مكتمل ،ومرة أخرى إن املوازنة املرصودة

وفي عكار أزمة تصريف

الجيد .ويستغرب عيناتي كيف تتخلى
ال� ��دول� ��ة ع ��ن زراع� �ت� �ه ��ا ال��وط �ن �ي��ة خ��دم��ة
«لعصابات اس�ت�ي��راد ال��زي��ت وت��زوي��ره»،
في حني أن وزارة الزراعة األردنية أمرت
م �ن��ذ أي � ��ام ق �ل �ي �ل��ة ب �م �ن��ع اس� �ت� �ي ��راد زي��ت

ال ��زي� �ت ��ون .وك ��ذل ��ك ت �ف �ع��ل ح �ك��وم��ة غ ��زة.
وح�ت��ى االح �ت�لال اإلس��رائ�ي�ل��ي ال��ذي دمر
آالف ال��دون �م��ات ف��ي ف�ل�س�ط�ين امل�ح�ت�ل��ة،
وف ��ي ل�ب�ن��ان خ�ل�ال ع� ��دوان ت �م��وز ،2006
تضع حكومته رسومًا مرتفعة جدًا على

إذا كانت الكورة مشهورة بإنتاج ما يقارب ثلث الزيتون اللبناني ،ف��إن عكار
أيضًا عرفت زراع��ة الزيتون منذ ال�ق��دم .تشهد على ذل��ك األح��واض وامل�ج��اري
املحفورة في الصخور في أعالي جبل أك��روم ،والتي كانت مخصصة للطرق
التقليدية في استخراج الزيت .أبناء أكروم عادوا بكثافة إلى زراعة الزيتون في
العقدين األخيرين ،فيما احتفظت برقايل وبقرزال بزراعة الزيتون وبإنتاج أنواع
الزيت املمتاز ال��ذي يماثل الزيت الكوراني .ويعزو موريس توما ال��ذي ينتج مع
أخيه زهاء خمسمئة تنكة زيت سنويًا ،جودة الزيت في بقرزال إلى نوعية التربة
وإل��ى الخبرة املتوارثة في اختيار أن��واع األشجار وف��ي معالجتها وتسميدها.
ولكن يشكو املزارعون أيضًا سوء التصريف ،وارتفاع كلفة اإلنتاج ،علمًا بأن
التعاونية الزراعية في بقرزال ،يقول توما ،رفعت قائمة بالزيت املنتج في البلدة
إلى وزارة الزراعة ،على أمل تصريفه.

غ�ي��ر ك��اف�ي��ة .وأخ �ي �رًا ص��در م��رس��وم نقل
االع�ت�م��اد امل�خ�ص��ص ل��زي��ت ال��زي�ت��ون في
م�ن�ت�ص��ف ت �م��وز امل ��اض ��ي .ل�ك��ن امل�ف��اج��أة
أن ط��ري �ق��ة ال ��دف ��ع ج � ��اءت ع �ل��ى ط��ري�ق��ة
الحواالت .وهي عالوة على مرورها في
ق �ن��وات م�ص��رف�ي��ة دول� �ي ��ة ،وع �ل��اوة على
ّ
تصعب على
التأخر الطويل في السداد،
امل��زارع البسيط إج��راءات الحصول على
ح�ق��ه ،وك��أن ه�ن��اك ت��أث�ي�رًا للتجار الذين
«ضاقت في عيونهم أن يشتري الجيش
اللبناني من املزارع مباشرة».
وع� ��ن ال �غ ��ش ف ��ي ص �ن��اع��ة ال ��زي ��ت ،ي��رى
عيناتي أن ث�م��ة ف�ن��ون��ًا ل�لاح�ت�ي��ال ذكية
وقديمة جدًا تعود إلى القرن الثاني عشر،
اشتهر بها التجار اإلسبان عندما كان
رجال الدين يشترون منهم زيت الزيتون
إلضاءة الكنائس ،ثم ما عرف بمتالزمة
الزيت السامة  toxic oil syndromeالتي
أودت ب �ح �ي��اة  800ش �خ��ص ف ��ي م��دري��د
وب�ت�س� ّ�م��م  25أل�ف��ًا ف��ي ع��اص�م��ة إسبانيا
وج ��واره ��ا .وع �ل��ى امل �ن��وال ن�ف�س��ه ،يعمد
ب�ع��ض ض �ع��اف ال �ن �ف��وس ف��ي ل�ب�ن��ان ال��ى
اس�ت�ي��راد زي��وت م �ك� ّ�ررة ،يضيفون إليها
مواد كيميائية ّ
ملونة ،فتصبح على قدر
م��ن الخطورة وت�ب��اع إل��ى قسم كبير من
املطاعم.

في الجنوب :غزارة إنتاج وضعف تصريف
اللبنانية« ،ج��ودة ه��ذه النوعية وبنسبة
البروكسايد املتدنية جدًا مقارنة مع أنواع
الزيتون في بقية املناطق اللبنانية ودول
الجوار في فلسطني واألردن وسوريا».
رغ��م ذل��ك ،ي��واج��ه م��زارع��و الهرمل مشكلة
ع ��دم وج ��ود أس� ��واق م�ح�ل�ي��ة أو خ��ارج�ي��ة
ل� �ت� �ص ��ري ��ف إن � �ت� ��اج � �ه� ��م ،خ � �ص ��وص ��ًا م��ع
ارت �ف ��اع اإلن �ت��اج �ي��ة ب�ش�ك��ل ت �ص��اع��دي مع
ك��ل م��وس��م .ف �ق��د ت �ب�ّي�نّ وف ��ق إح�ص��ائ�ي��ات
الجمعية التعاونية الزراعية في الهرمل
أن بساتني الهرمل أنتجت العام املاضي
ما يقارب  4000طن من الزيتون ،وحوالى
 2500طن من زيت الزيتون على مستوى
معاصر ال�ه��رم��ل ال �ث�لاث .ويشير املقهور
إلى أنه «بنتيجة الضغط ورف��ع الصوت،
أق ��دم وزي ��ر ال��زراع��ة ح�س�ين ال �ح��اج حسن
بالتنسيق مع الهيئة العليا لإلغاثة على
ش��راء  1200تنكة زي��ت زي�ت��ون م��ن إن�ت��اج
الهرمل لهذا ال�ع��ام» ،م�ش��ددًا على أن ذلك
غير ك��اف لتصريف ما يقارب  2500طن،
وهي الكمية املتبقية.
موسم قطاف الزيتون انطلق في الهرمل
ع� �ل ��ى أن ي �س �ت �م��ر ح� �ت ��ى ن� �ه ��اي ��ة ال �ش �ه��ر
ال � �ج� ��اري ،ف ��ي ح�ي�ن ي �ب �ق��ى أم� ��ل امل ��زارع�ي�ن
ه �ن��اك ب� ��أن ت �س �ع��ى ال �ح �ك��وم��ة إل� ��ى ش ��راء
املوسم أو توفير أس��واق خارجية« ،حتى
ال تتكدس مواسمنا كما إنتاجية األعوام
املاضية» يقول امل��زارع محمد دن��دش ابن
ال�ه��رم��ل ،ال ��ذي ي��رى أن ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة أن
ت �م��ارس دوره ��ا ف��ي ح�م��اي��ة امل��زارع�ي�ن من
خالل خطوات جدية ،منها دعم املزارعني،
ووق� � ��ف اس� �ت� �ي ��راد ال� ��زي� ��وت م� ��ن ال� �خ ��ارج
وبيعها على أنها بلدية» .ليس بعيدًا عن
ال�ه��رم��ل ،ثمة بساتني ملواطنني لبنانيني
ضمن األراض��ي السورية في قرى حوض
العاصي ،بات أبناؤها يحملون إنتاجهم
ل�ع�ص��ره ف��ي ال �ه��رم��ل ،ب�ع��دم��ا س � ّ�دت سبل
عصره في طرطوس.

داني األمين
دفعة واح��دة ،ب��دأ األه��ال��ي وامل��زارع��ون
ف� ��ي ب �ن ��ت ج �ب �ي��ل وم ��رج� �ع� �ي ��ون ق�ط��ف
املنتشرة في حقولهم.
أشجار الزيتون
ّ
امل��وس��م ه ��ذا ال �ع��ام ي �ب��ش��ر ب��ال �خ �ي��ر ،ال
شكاوى حقيقية من املوسم على غير
العادة ،ومعظم أشجار الزيتون تحمل
ّ
حباتها بكثافة« .يأتي هذا املوسم في
وق ��ت ال �ح��اج��ة إل �ي��ه ،ال س�ي�م��ا ف��ي ه��ذا
العام ال��ذي تضاءلت فيه فرص العمل
وم �ص��ادر ال� ��رزق» ،ي�ق��ول امل ��زارع ف��ادي
حيدر ،من بلدة عيترون .وهذا ما ّ
يفسر
تهافت العائالت على قطف أشجارهم
بأنفسهم ،واالستغناء ق��در املستطاع
ع��ن ال �ع �م��ال .ف ��األوض ��اع االق �ت �ص��ادي��ة
سيئة ج�دًا ،و«على الجميع أن يبذلوا
ج� � �ه � ��ودًا م� �ض ��اع� �ف ��ة ل� �ق� �ط ��ف أش � �ج ��ار
الزيتون من دون االستعانة بالعمال،
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى أك�ب��ر ق��در م��ن اإلن�ت��اج
وتغطية مصاريف األيام العجاف».
ه��ذا م��ا ّ
يفسر خ��روج أرب ��اب العائالت
م� ��ع ن �س��ائ �ه��م إل � ��ى ال � �ح � �ق� ��ول ،ب �ع��دم��ا
توقفوا عن ممارسة أعمالهم املعتادة،
ّ
«حتى إن عددًا كبيرًا من األهالي علقوا
دراس� ��ة أوالده � ��م إلع��ان�ت�ه��م ف��ي قطاف
ً
الزيتون بدال من العمال» بحسب أحمد
قشمر من بلدة العديسة .يتوجه قشمر
في الصباح الباكر مع زوجته وأوالده
ال��ى حقله البعيد ف��ي ب�ل��دة يحمر في
ال�ن�ب�ط�ي��ة ،ل�ق�ط��ف أك �ث��ر م��ن  50ش�ج��رة
ّ
بالعمال ،ألن األمر
زي�ت��ون .لم يستعن
ّ
«ي �ك��ل��ف ن �ص��ف امل ��وس ��م» ال � ��ذي ي �ب��دو
ج�ي�دًا ج �دًا ه��ذا ال �ع��ام« ،لكننا ال نعلم
إن كنا سننتج زيتًا كثيرًا ،فالسماء لم
تمطر بعد عكس ال�س�ن��وات املاضية».
ي�ج��زم محمد خلف ب��أن «كمية الزيت
ستكون أق��ل من العام امل��اض��ي» بدليل

أن «أرب �ع�ي�ن م � ّ�دًا م��ن ال��زي �ت��ون أنتجت
لنا  4تنكات زيت فقط ،رغم أن الكمية
نفسها ف��ي ال �ع��ام امل��اض��ي أن�ت�ج��ت 10
تنكات».
خلف يلفت إلى عدم إمكان االستغناء
ع ��ن ال� �ع � ّ�م ��ال ف ��ي ال� �ق� �ط ��اف« ،ألن ع��دد
املزارعني في القرى تراجع كثيرًا بسبب
ال �ه �ج��رة ،وم�ع�ظ��م أص �ح��اب ال�ب�س��ات�ين
ه��م م��ن امل�غ�ت��رب�ين ال��ذي��ن ال ب��دي��ل لهم
من استئجار األي��دي العاملة املكلفة».
ه��ؤالء يحصلون على نصف امل��وس��م،
كما يطالب أصحاب املعاصر بحوالى
 %10من اإلنتاج.
هذا األمر يشجع الكثيرين على العمل
ف��ي القطاف ،ت��راه��م يتنقلون م��ن بلدة
إل��ى أخ��رى لالستفادة من فرصة عمل
م��وس �م �ي��ة ت ��وف ��ر ل �ه ��م م ��ؤون �ت �ه ��م م��ن
الزيت والزيتون عدا عن أجرهم .محمد
أيوب ،ابن حوال ،يعمل اليوم في شقرا
امل� �ج ��اورة م��ع زوج �ت��ه وأوالده .ي�ق��ول
«نتقاسم املوسم بيننا وبني أصحاب
ال�ب�س��ات�ين م��ا يحقق ل�ن��ا ف��ائ��دة مالية
كبيرة إذا استطعنا بيع إنتاجنا من
ال��زي��ت» .لكن املشكلة ه��ذه األي ��ام ،عند
م�ح�م��د وغ �ي��ره ،ت�ك�م��ن ف��ي أن «امل��وس��م
ً
ّ
ونضطر إلى
ال يمكن تصريفه كامال،
يؤدي
حفظ الزيت لسنتني أو أكثر ،ما ّ
إل ��ى ان �خ �ف��اض س� �ع ��ره» .ل��ذل��ك ي�ف��ض��ل
معظم عمال الزيتون تحصيل أجرهم
ن �ق �دًا ،وه ��ذا أم ��ر ص �ع��ب ،ألن أص�ح��اب
س �ت �ط �ي �ع��ون ت �ص��ري��ف
ال �ب �س��ات�ي�ن ال ي � ّ
الزيت أيضًا ويفضلون تقاسم اإلنتاج
�ال .م�ش�ك�ل��ة ع ��دم ال�ت�ص��ري��ف
م ��ع ال �ع �م� ّ
ت �ه� ّ�دد ب�ت��دن��ي س�ع��ر تنكة ال��زي��ت ال��ذي
ّ
ال ي�ق��ل ال�ي��وم ع��ن  120دوالرًا أميركيًا.
وي�ش�ي��ر ب�ع��ض امل��زارع�ي�ن ال��ى أن ع��ددًا
ك�ب�ي�رًا منهم ال ي ��زال يحتفظ بكميات
كبيرة م��ن ال��زي��ت م��ن امل��وس��م امل��اض��ي.

الشجرة التي تنتج
كثيرًا هذا العام يتد ّنى
إنتاجها في العام
المقبل

ويؤكدون أن قيادة الجيش تعمد الى
ّ
ش��راء أط�ن��ان م��ن ال��زي��ت امل �خ��زن ،ولكن
بأسعار متدنية جدًا نسبة إلى سعره
امل� � �ت � ��داول ب �ي�ن األه � ��ال � ��ي .وق � ��د ع �م��دت
ف��ي ال �ع��ام امل��اض��ي إل ��ى ف�ح��ص ج��ودة
الزيت ليتبني أن معظم الزيت متدني
املواصفات نظرًا إلى عدم وجود ثقافة
ّ
علمية ع�ن��د امل��زارع�ي�ن تتعلق بكيفية
ت�خ��زي�ن��ه .وي�ل�ف��ت م�ح�م��د ي�ع�ق��وب إل��ى
أن «زي ��ت ال��زي�ت��ون ي�ح�ت��اج إل��ى عناية
ّ
م� � ��رك� � ��زة ،ف� �ه ��و ي� �ج ��ب أن ي� ��وض� ��ع ف��ي
غ��ال��ون��ات م�ع�ت�م��ة م��ن غ �ي��ر ال�ب�لاس�ت��ك
امل �ع��روف ،ألن��ه يتأثر بسرعة بالهواء
وال� �ض ��وء وال � �ح� ��رارة ون��وع �ي��ة ال��وع��اء
وهذا أمر مكلف ودقيق وصعب».
امل �ل��اح� � �ظ � ��ة ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة ال� � �ت � ��ي ي� �ح ��رص
امل � ��زارع � ��ون ع �ل��ى اإلش� � � ��ارة إل �ي �ه��ا ه��ي
جفاف األشجار ،بدليل تساقط ّ
حبات
ال��زي�ت��ون أرض��ًا ،بسبب العطش .يعيد
ُ
قشمر السبب إلى أن «األشجار ال تروى
خ �ل��ال ال� �ص� �ي ��ف ،وي �ع �ت �م��د امل� ��زارع� ��ون
ع � �ل ��ى س � �ق � ��وط األم � � �ط� � ��ار ف � ��ي ش� �ه ��ري
أي �ل��ول وت �ش��ري��ن ،وه ��ذا م��ا ل��م يحصل
ه��ذه السنة ،لذلك ق� ّ�رر جميع أصحاب

أشجار الزيتون االستعجال في قطف
أشجارهم قبل أن تتساقط ّ
حباتها».
وبحسب سامي رمال «ال يعود جفاف
أشجار الزيتون والعنب و«الصحاري»
إل��ى ّ
تغير امل�ن��اخ فحسب ،ب��ل إل��ى عدم
االه �ت �م ��ام ب� ��األراض� ��ي ال ��زراع� �ي ��ة ال�ت��ي
ك ��ان ��ت ت �ع �ت �م��د س��اب �ق��ًا ع �ل��ى األس �م ��دة
الطبيعية ،وهي إلى انقراض» .ويشير
إل� ��ى أن «ال �ع �ن��اي��ة ب��أش �ج��ار ال��زي �ت��ون
ت �ح �ت��اج ال� ��ى ث �ق��اف��ة وخ� �ب ��رة وت��دري��ب
ع �ل �م��ي ،وه� ��ذا غ �ي��ر م �ت��واف��ر ،ال سيما
أثناء قطف الزيتون .فضرب األغصان
ب� ��ال � �ع � �ص� � ّ�ي ،أو ت� �ش� �ح� �ي ��ل األش � �ج � ��ار
ط��ري�ق��ة غ �ي��ر م ��دروس ��ة ،ي ��ؤدي ��ان إل��ى
ب� ّ
تدني اإلنتاج في املوسم التالي ،لذلك
فالشجرة التي تنتج كثيرًا ه��ذا العام
يتدنى إنتاجها في العام املقبل».
ت �ج��در اإلش � ��ارة إل ��ى أن ّ م��وس��م ق�ط��اف
ال��زي �ت��ون ه ��ذا ال �ع��ام وف� ��ر ف ��رص عمل
ملعظم النازحني قسرًا من سوريا ،الذين
هم من أصل لبناني أو س��وري .هؤالء
الذين يزداد عددهم يومًا بعد يوم في
ال �ق��رى وال �ب �ل��دات ال �ح��دودي��ة ي�ع��ان��ون
ّ
م��ن ق��ل��ة ف��رص العمل ،وق��د وج��دوا في
قطاف الزيتون فرصة مؤقتة لإلنتاج،
ك �م��ا ي ��ؤك ��د م �ح �م��د ال� �ص� �ف ��دي ،امل �ق �ي��م
ف��ي ب �ل��دة ال�ط�ي�ب��ة (م��رج �ع �ي��ون) .وه��و،
ب �ح �س��ب ق� ��ول� ��ه« ،واح� � � ��د م� ��ن ع� �ش ��رات
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�ق�ي�م��ون في
س��وري��ا وع � ��ادوا ف��ي األش �ه��ر امل��اض�ي��ة
إلى بلداتهم بسبب األوض��اع األمنية،
ّ
ل �ك �ن �ه��م ي� �ع ��ان ��ون م� ��ن اإلف � �ل ��اس وق ��ل ��ة
العمل ،لذلك نبحث عن أي فرصة عمل
م�م�ك�ن��ة ،م��ن ب�ي�ن�ه��ا ق �ط��اف ال��زي �ت��ون».
وت� �ت ��راوح أج� ��رة ال �ع��ام��ل ال �ي��وم �ي��ة في
�ون ب�ي�ن  25و 30دوالرًا
ق �ط��اف ال��زي �ت� ّ
يوميًا ،لذلك يفضل امل��زارع��ون تقاسم
ّ
الغلة مع ّ
العمال.

