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مجتمع وإقتصاد
ّ
ّ
التفاح الوفير لهذا العام نعمة على المزارعينّ ،
تحول نقمة لغياب أسواق تصريفه .الدولة
تحقيق بدال من أن يمثل إنتاج
ّ
ّ
«مارونية» وزراعة
الطائفية ،معتبرًا زراعة التفاح
العاجزة عن إيجاد حلول ،يلجأ بعض مسؤوليها إلى اللعب على الغرائز
يؤمن ّ
ّ
ّ
«شيعية» ،وكأنه بذلك ّ
واالستمرارية لمن تبقى من أهالي الجرود التي هجرتها الغالبية
مقومات الصمود
التبغ ّ
ّ
من سكانها .كيف ال وهي الوسيلة األسهل التي تغنيهم عن أي خطة تحفظ كرامة المزارعين

َ
ْ
ٌ
ّ
إنتاج بال أسواق و{لعي» مستمر :التفاح اللبناني وجهته
فيفيان عقيقي
أشـجــار التفاح املثمرة متروكة برغم
قـ ــرب ان ـق ـض ــاء م ــوس ــم ال ـق ـط ــاف .هــذه
ّ
غالبية بساتني
ليست مبالغة بل حال
ّ
التفاح فــي الـجــرود اللبنانية ،بعدما
اخ ـ ـتـ ــار امل ـ ــزارع ـ ــون ت ــرك ـه ــا لـتـتـلـفـهــا
الـطـبـيـعــة ،ب ــدل تـحـ ّـمــل كـلـفــة إضــافـ ّـيــة
ُ
فــي قطافها ،تــراكــم خسارتهم نتيجة
اإلنتاج .فهؤالء تكفيهم
أزمة تصريف ّ
الـ ــديـ ــون امل ـس ـت ـحــقــة ملـ ـص ــارف ل ـج ــأوا
إليها القتراض ما يسعفهم في إنتاج
الـتـفــاح ،كــان مــن املفترض أن ّ
يحولوا

العام إلى
ارتفع اإلنتاج هذا
ّ
 150ألف طن ولم يصدر حتى
اليوم سوى  14.800طن فقط
بدالته لدفع أقساط امل ــدارس ،وتأمني
مصاريف املعيشة التي باتت أكثر من
صعبة عليهم.
م ــام ــح ال ـخ ـي ـب ــة الـ ـت ــي ت ــرت ـس ــم عـلــى
وجــوهـهــم بـعــد ره ــن أراضـيـهــم وقطع
أش ـجــارهــم وتـلــف إنـتــاجـهــم ،لــم تترك
ّ
أمــامـهــم ســوى الـجـلــوس وتــذكــر حقب
ســابـقــة م ـ ّـرت عـلـيـهــم .ف ـه ــؤالء ل ــم تعد
ّ
للتمسك بأرضهم
تعنيهم ال ــدع ــوات
دون أي مـ ـق ـ ّـوم ــات ل ـل ـص ـم ــود ف ـ ّي ـهــا.
يـ ـجـ ـلـ ـس ــون تـ ـح ــت أشـ ـ ـج ـ ــار ال ـ ـتـ ــفـ ــاح،
اح ــده ــم ي ـت ـ ّ
ـرح ــم ع ـل ــى ّأي ـ ـ ــام الــرئ ـيــس
ّ
كـمـيــل شـمـعــون وي ـتــذكــر كـيــف "أجـبــر
بحنكته الـسـيــاسـ ّـيــة األم ـي ــرك ــان على
ش ــراء الـتـفــاح فــي الـخـمـسـيـنــات برغم
أنـهــم رم ــوه فــي ال ـب ـحــر" .آخ ــر ال يعود
ً
بــالــزمــن بـعـيـدًا وي ـقــاطــع رفـيـقــه قــائــا
ّ
"م ــا ت ــروح بـعـيــد ،ت ــذك ــر سـنــة ال ـ ــ2003
ّ
الجمهورية السابق إميل)
ملا (رئيس
لحود ّ
ّ
تحدى الحريري ،وأجرى مسحًا
ّ
ّ
لـكــل بـســاتــن الـتـفــاح وخــصــص يومًا
ً
كــامــا لـعــرض املنتجات فــي الـشــوارع
ّ
ال ـل ـب ـنــانــيــة ،ب ـيــع بـنـتـيـجـتـهــا املــوســم
ً
كامال؟".

ّ
متكررة
أزمة

ً
األزمـ ــة امل ـم ـتـ ّـدة م ــن ع ـكــار ش ـم ــاال إلــى
شبعا جنوبًا انـفـجــرت ،صـبــاح أمــس.
ّ ّ
ـزي ن ــظ ـم ـت ــه ال ـت ـع ــاون ـ ّـي ــة
ت ـ ـحـ ـ ّـرك رم ـ ـ ـ ـ

ّ
ال ــزراع ـ ّـي ــة ف ــي الـ ـع ــاق ــورة ،ذك ـ ــر كـثـيـرًا
مــن الـلـبـنــانـيــن بــأزمــة تـتـكـ ّـرر سنويًا
م ــن دون إيـ ـج ــاد ال ـح ـل ــول الـ ـج ـ ّ
ـذري ــة،
ودفـعـتـهــم لـلـتـضــامــن افـتــراضـيــا على
م ـنـ ّـصــات م ــواق ــع ال ـت ــواص ــلّ .أمـ ــا على
أرض الواقع فقد استمر "اللعي" نفسه،
إذ ب ـع ــد س ــاع ـت ــن م ــن إقـ ـف ــال امل ـس ـلــك
الغربي ألوتوستراد جبيل بصناديق
ّ
التفاح وأجسام املزارعني الجبيليني،
ّ
فـتـحــت ال ـق ــوى األم ـنــيــة ال ـطــريــق أم ــام
العابرين الذين استفادوا من التفاح
ّ
الــذي وزع عليهم مجانًا ،ودعــا وزيــر
الزراعة املعتصمني إلى اجتماع معه،
الـ ـي ــوم ،لـلـبـحــث ف ــي ال ـح ـل ــول ،بحسب
رئ ـ ـيـ ــس بـ ـل ــدي ــة الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــورة م ـن ـص ــور
ً
وهـبــي الــذي اشـتــرط أن تـكــون "حـلــوال
ّ
تضمن كــرامــة املـ ــزارع وال تــذلــه أكـثــر،
ّ
ّ
وإل فــالـتـصـعـيــد" .م ــؤكـ ـدًا أن "الـعـمــل
ّ
ـار لتأسيس هيئة رسـمــيــة إلتـحــاد
جـ ٍ
ّ
بـلــديــات الـتـفــاح (مــؤلـفــة مــن  45بلدة)
ستعمل على فتح صندوق تعاضدي
ّ
الزارعية،
للمزارعني ملواجهة الكوارث
ورس ــم خـ ّـطــة عـمــل المــركـ ّ
ـزيــة لضمان
كــرامــة امل ــزارع ،وبقائه فــي أرضــه ،بدل
ّ
يتحول الى مشروع مهاجر".
أن
ّأم ـ ــا م ــدي ــر ال ـت ـع ــاون ـي ــة ال ــزراعـ ـي ــة فــي
ّ
ال ـع ــاق ــورة رش ـيــد ال ـهــاشــم ،ف ـيــؤكــد أن
ّ
"هـ ـن ــاك إج ـم ــاع ــا ع ـل ــى شـ ــل ال ـب ـل ــد اذا
لــم ت ـبــادر ال ــدول ــة الـتــي لــم تهتم يومًا
ب ـ ــامل ـ ــزارع إل ـ ــى إيـ ـج ــاد حـ ـل ــول تـ ُعـفـيــه
مــن رس ــوم الشحن إلــى روسـيــا أســوة
ّ
بــالــدولــة ال ـس ـ ّ
ـوري ــة ،وإلـ ــزام املـنــظـمــات
ّ
الدولية بشراء اإلنتاج كما باقي دول
الـنــزوح" ،ويضيف" :املــزارعــون ليسوا
مواطنني درجة عاشرة".

ال ـ ـبـ ـ ّ
ـريـ ــة مـ ــع س ـ ــوري ـ ــا) وب ـ ـ ــدء ت ــراج ــع
األس ـعــار ،فـخــال ســت سـنــوات تراجع
الكيلوغرام الواحد من  1200ليرة إلى
 300ليرة .واستفحلت األزمة منذ عام
 2014ب ـعــدمــا ف ــرض ــت روس ـي ــا حـظـرًا
األوروبية التي ّ
ّ
تحولت
على املنتجات
ّ
ّ
األفريقية والعربية ومن
إلى األســواق
ضـمـنـهــا م ـصــر ،ال ـتــي ت ـعـ ّـد املـسـتــورد
األكبر للتفاح اللبناني بنسبة .%70
هـ ـك ــذا أض ـي ـف ــت إل ـ ــى م ـش ـك ـلــة ت ــراج ــع
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار أزمـ ـ ـ ــة تـ ـص ــري ــف اإلنـ ـ ـت ـ ــاج،
ومـنــافـســة أجـنـبـ ّـيــة حـتــى ف ــي الـســوق
امل ـح ـلـ ّـيــة ال ـت ــي دخ ـل ـهــا ال ـع ــام املــاضــي
 2500طن من التفاح اإليطالي ُ(معفى
ّ
الجمركية) وبيع ب ــ2000
مــن الــرســوم
ليرة (سعر الجملة) ،يضاف إليها هذا
ال ـعــام ق ـضــاء حـ ّـبــات ال ـبــرد عـلــى نحو
 %80مــن املــوســم الــذي لــم يعد يصلح

س ـ ــوى الس ـت ـخ ــدام ــه ف ــي ال ـص ـنــاعــات
ّ
الغذائية.
وبحسب الهاشم ،يباع اليوم "صندوق
ّ
لبنانية
التفاح املعروب بـ 5آالف ليرة
فيما كلفته تصل إلــى  10آالف ليرة،
ّأما التفاح املضروب بالبرد ،فال يجد
امل ــزارع من يشتريه ،وخصوصًا أن ال
مـعــامــل لـلـصـنــاعــات ال ـغــذائـ ّـيــة لــديـنــا،
ّ
تشجيعية لـلـمــزارع
وم ــا مــن سـيــاســة
الــذي يعيش وضعًا مأساويًا ،وهناك
نحو مليون إنسان ّ
مهيأ للعيش تحت
ّ
الحد األدنى للفقر".

حلول «الزراعة»

ّ
"مـ ــوضـ ــوع ت ـص ــري ــف إنـ ـت ــاج ال ـت ــف ــاح
ّ
هــو أول ـ ّ
ـوي ــة" ه ــذا مــا ت ــؤك ــده مـصــادر
في وزارة الزراعة لـ"األخبار" ،مشيرة
إلـ ـ ــى أن "ه ـ ـنـ ــاك مـ ـس ــاع ــي لـتـخـفـيــف

األزم ــة الـتــي ال ق ــدرة لـلـمــزارعــن على
ّ
ت ـح ـ ّـم ـل ـه ــا" .وت ـق ـض ــي خ ــط ــة ال ـ ـ ــوزارة
بـ ــ -1 :ال ـب ـحــث ع ـلــى أسـ ـ ــواق ج ــدي ــدة.
 -2ح ـ ّـل أزم ــة ال ـس ــوق امل ـصـ ّ
ـريــة حيث
ي ـع ــان ــي ال ـت ـف ــاح ال ـل ـب ـنــانــي مـنــافـســة
فـ ــي ال ـن ــوع ـي ــة والـ ـسـ ـع ــر -3 .ال ـب ـحــث
ب ـت ـعــوي ـضــات لـ ـلـ ـم ــزارع ــن -4 .ش ــراء
ّ
املـنــظـمــات غـيــر الـحـكــومـ ّـيــة قسمًا من
املـحـصــول اللبناني وتــوزيـعــه ضمن
ّ
الغذائية للنازحني السوريني.
السلل
 -5العمل باإلجازة املسبقة للتصدير
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـمـ ـن ــع إس ـ ـت ـ ـي ـ ــراد م ـن ـت ـج ــات
خ ـ ــارج ـ ـ ّـي ـ ــة ال تـ ـسـ ـت ــوف ــي الـ ـ ـش ـ ــروط
املـ ـف ــروض ــة -6 .ال ـب ـح ــث ف ــي تـصــديــر
 %25م ــن اإلنـ ـت ــاج املـ ـض ــروب بــالـبــرد
ّ
الغذائية.
الستعماله في الصناعات
 -7البحث مــع روسـيــا لفتح األســواق
ّ
الجمركية البالغة
وإلغاء التعريفات

مهيأ للعيش تحت ّ
هناك نحو مليون إنسان ّ
الحد األدنى للفقر (هيثم الموسوي)

أزمة التصريف

ّ
ت ـ ـعـ ـ ّـد ه ـ ـ ــذه الـ ـسـ ـن ــة األسـ ـ ـ ـ ــوأ ب ـ ــن ك ــل
ّ
الكمية
السنوات السابقة ،إذ ارتفعت
املنتجة من  90ألــف طن إلــى  150ألف
ط ــن ،فـيـمــا تـصــريــف اإلن ـت ــاج يـتــراجــع
س ـن ــوي ــا ،ف ـب ـعــدمــا ارت ـف ــع م ــن  26ألــف
طــن عــام  2003إلــى  85ألفًا عــام ،2010
انخفض إلى  40ألف طن العام املاضي،
ّ
يصدر هذا العام حتى اليوم سوى
ولم
 14.800طن فقط.
وبـ ـ ــدأت األزمـ ـ ــة ت ـل ــوح ف ــي األف ـ ــق منذ
انـ ـ ـ ـ ــدالع الـ ـ ـح ـ ــرب الـ ـ ـس ـ ـ ّ
ـوري ـ ــة وت ــوق ــف
ّ
التصدير الـبـ ّ
ـري (عبر الطرق الدولية

تقرير

القمح المسرطن ال يقتل بعد التصدير!
لم َ
مطاحن
حكاية
تطو
ّ
لبنان الحديثة بعد .ولعل آخر فصولها
كان صدور نتائج تحاليل ّ
العينات التي
ثبت في بعضها وجود مواد مسرطنة
بنسب عالية .لكن ،بدل أن تكون هذه
ٍ
النتائج رادعًا ألصحاب المطاحن التي
كانت تطعمنا «السرطان» ،فقد كانت
دافعًا لهم للطلب من قاضي األمور
المستعجلة في بيروت ،جاد المعلوف،
بالسماح لهم لتصدير هذا القمح إلى
الخارج ،لبيعه هناك .وكان لهم ما أرادوا
حيث قضى بالسماح بهذا األمر ،قبل أن
تنقضه محكمة االستئناف المدنية

راجانا حمية
«إن ال ـ ـعـ ـ ّـي ـ ـنـ ــة (…) غ ـ ـيـ ــر م ـط ــاب ـق ــة
ّ
لـ ـلـ ـم ــواصـ ـف ــات املـ ـعـ ـتـ ـم ــدة ألن نـسـبــة
ّ
األوكـ ــراتـ ــوك ـ ـسـ ــن أعـ ـل ــى مـ ــن املـ ـع ــدل
ّ
املسموح بــه ،علمًا بــأن التحليل لهذه
ّ
العينة ّ
تكرر أربع مرات».
هـ ـ ـ ــذه واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ــن ع ـ ـي ـ ـنـ ــات الـ ـقـ ـم ــح،
املوجودة في مطاحن لبنان الحديثة،
وال ـخــاض ـعــة ،بــأمـ ٍـر قـضــائــي ،لتحليل
ال ـس ـمــوم ال ـف ـطــريــة .ل ــدى الـتــدقـيــق في
النتيجة ال ـصــادرة عــن مختبر الفنار
ـ ـ مصلحة األبـحــاث العلمية الزراعية
ّ
ـ ـ ـ ـ يـتـبــن أن نـسـبــة «األوكــراتــوك ـســن»
ّ
ف ـي ـه ــا ب ـل ـغ ــت  ،ppb 10,8ع ـل ـم ــا بـ ــأن
النسبة املسموح بها هي بني صفر و3
 .ppbورقــم الثالثة هو ّ
املعدل األقصى
ً
املـسـمــوح بــه كــي يـكــون القمح مقبوال
لالستهالك .أمــا مــا يجري فــي العينة
ال ـتــي كـنــا سـنــأكـلـهــا خ ـب ـزًا ،فتتخطى

الـنـسـبــة م ــا ه ــو م ـس ـمــوح ب ــه وم ــا هو
ً
ً
أصال ،لتصبح ّ
سمًا قاتال.
مقبول
ً
وإذا ما أراد أحد مثال معرفة ما الذي
يعنيه «القتل» باألوكراتوكسني ،فما
ّ
«التعرف» الــى هــذه املـ ّـادة
عليه ســوى
ّ
املؤلفة من كلمتني «أوكرا والتي تعني
نوعًا من العفن أو الفطريات ،وتوكسني
الـ ـت ــي ت ـع ـنــي املـ ـ ـ ــادة الـ ـق ــاتـ ـل ــة ،وال ـت ــي
تـصـيــب ال ـق ـمــح ف ــي مــرح ـلــة الـتـخــزيــن
َ
وف ــي مــرح ـلــتــي اإلنـ ـت ــاج والـتــوضـيــب
أيضًا» .وهذه املادة ،بحسب التعريف
الـبـسـيــط« ،م ـعــروفــة بـخـطــورتـهــا وقــد
تـ ــؤدي إل ــى ال ــوف ــاة ،وخ ـصــوصــا أنـهــا
تـسـبــب أم ــراض ــا ع ـ ـ ّـدة؛ مـنـهــا ورم في
ّ
البولية (.»)...
الكلى والكبد واملسالك
وهـ ــذه امل ـ ــادة م ــوج ــودة ب ـن ـسـ ٍـب قــاتـلــة
ّ
في القمح الذي كان مخزنًا في عنابر
مطاحن لبنان الحديثة ،املقفلة حتى
ـرار قـضــائــي لـعــدم استيفائها
اآلن ب ـقـ ٍ
الشروط املطلوبة.

تعود ّ
القصة إلــى قــرار قاضي األمــور
املستعجلة في بيروت ،جاد املعلوف،
فــي نـيـســان املــاضــي بــوضــع «األخ ـتــام
والـشـمــع األح ـمــر عـلــى مـطــاحــن لبنان
الحديثة وتكليف أصحابها بتفريغها
م ــن ال ـح ـشــرات املـشـكــو مـنـهــا وإت ــاف
م ـخــزون أي إهـ ــراء يـتـبـ ّـن فـيــه وجــود
أي ّحـ ـش ــرات وإب ـ ـقـ ــاء األخ ـ ـتـ ــام لـحــن
تــوفــر جميع ش ــروط الـســامــة العامة
ّ
والصحية داخــل املطحنة» ،بناء على
عدد من املحامني والجمعيات
شكوى ٍ
األهلية .يومذاكّ ،
تقدمت خبيرة مكلفة
من القضاء بفحص الواقع على األرض
ليتبني لها أن ما نأكله «قوارض وبعر
فئران وصراصير وجرذان ميتة» .بعد
الـتـقــريــر ،أح ـضــرت الـجـهــة املستدعى
بــوج ـه ـهــا ت ـق ــري ـرًا م ــن وزارة ال ــزراع ــة
يفيد العكس! استمر الــواقــع بني أخذ
ّ
ورد ،إلى أن جرى التكليف ،خالل فترة
اإلصــاحــات التي طلبت مــن أصحاب

املـ ـطـ ـحـ ـن ــة ،أخـ ـ ــذ عـ ـيـ ـن ــات مـ ــن ال ـق ـمــح
والطحني داخــل املطحنة وإخضاعها
لـ ـتـ ـح ــالـ ـي ــل ت ـ ـنـ ــوعـ ــت ب ـ ـ ــن ت ـح ــال ـي ــل
ال ـس ـمــوم الـفـطــريــة واملـ ـع ــادن الـثـقـيـلــة.
وق ـ ــد أث ـب ـت ــت ال ـت ـح ــال ـي ــل خ ـل ــو بـعــض
ال ـع ـي ـنــات م ــن ال ـش ــوائ ــب أو وج ــوده ــا
بـشـكـ ٍـل ال يـت ـعــارض مــع امل ـس ـمــوح بــه،
فيما بينت التحاليل لعينات أخــرى
وجــود مــواد بنسب قاتلة؛ منها مادة
«األوكــراتــوكـســن» في خانة «تحاليل
السموم الفطرية» ومادة «الكادميوم»
فــي فـحــص تـحــالـيــل امل ـع ــادن الثقيلة.
وه ــذا األخ ـيــر ي ـعـ ّـرض اإلن ـســان ملــرض
الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.
هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ــواد م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة فـ ـ ــي م ـج ـمــل
ع ـي ـن ــات ال ـق ـم ــح ال ـ ـ ــذي ك ــان ــت تـبـيـعــه
إحـ ــدى امل ـطــاحــن األس ــاس ـي ــة الـخـمــس
فــي ب ـيــروت .هــذا هــو تعريف الـكــارثــة.
وجود مواد مسرطنة في مادة غذائية
رئ ـي ـس ـي ــة .أمـ ــا الـ ـك ــارث ــة األك ـ ـبـ ــر ،فـهــي

