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بدائل
خبز وملح
هبة مجانية
رامي زريق
في الوقت الذي تلتهم فيه نيران االحتباسً
الحراري ما بقي من غابات لبنان ،مفسحة
املجال للمزيد من الزحف العمراني في
املناطق البرية ،تستعد بعض املنظمات
غير الحكومية الخضراء «املحترفة» للقيام
بنقلة نوعية من عالم العمل امليداني الى
عالم االقتصاد واألسواق الخضراء .فقد
دعا منذ بضعة أيام برنامج األمم املتحدة
للبيئة «يونيب» من ّ
يعدها نخبة الجمعيات
البيئية العربية ،للتشاور معها في قضايا
االقتصاد األخضر واالستهالك واإلنتاج
ّ
املستدامني .وبغض النظر عن أسلوب
انتقاء الجمعيات وعن تاريخ الجهات
املنظمة ،ال بد من اإلشارة الى بعض
البديهيات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا
باملهمة الجديدةّ .
تعد املقاربة الكالسيكية
لالقتصاد ،كما املقاربة النيو كالسيكية،
الطبيعة بمثابة «هبة مجانية» يستعملها
املستثمر إلنتاج السلع ولتكديس األرباح،
الى أن تنفد مواردها ،فجشع النظام
الرأسمالي ال يعرف حدودًا .ويمكن إعطاء
أمثلة عديدة على ذلك ،منها االمتداد
العشوائي وغير املكبوح للعمران على
األراضي الزراعية واألحراج ،أو انبعاثات
الغازات املسببة لالحتباس الحراري التي
يستحيل تنظيمها ما دامت تتضارب
مع عملية «النمو» االقتصادي .والسبب
هو أنه مع كل انخفاض في وتيرة اإلنتاج
والنمو ،يعاني النظام االقتصادي العاملي
السائد أزمات تذهب ضحيتها الطبقات
ّ
ّ
تصور عالم
الهشة .لذلك ،يستحيل
يسوده النظام الرأسمالي ،ويقبل القيمون
وضع حدود
عليه واملستفيدون منه ّ
لالستهالك ،من دون أن يؤثر ذلك سلبًا
في واقع الطبقات الهشة .يكمن الحل
الوحيد لهذه املعضلة في تحدي النظام
االقتصادي السياسي السائد ّ
برمته ،ال
في تبني بعض اإلصالحات التجميلية.
فهل الجمعيات األهلية مستعدة لخوض
هذه املعركة التي سوف تواجه فيها
ّ
ّ
ّ
الدوليني؟
ومموليها
عرابيها

تعاونية األميرةّ :برية دار الواسعة

تسيطر الفرحة
على رئيسة وأعضاء
تعاونية األميرة ــ دار
الواسعة وجوارها ،لنجاح
ّ
تعاونيتهم الالفت في
معرض «أرضي» األخير.
فالتعاونية التي لم يتجاوز
عمرها العام الواحد
ّ
تمكنت من منافسة أكبر
التعاونيات وأقدمها

الجرد
الخصب

البقاع ــ رامح حمية
َ
«ل��و ك�ن��ت ن��زل��ت ع م�ع��رض «أرضي»
ومعي  5طن مكدوس باذنجان وكشك
كنت بعتهم» .ال�ك�لام ل�ـ ن��وف��ة جعفر،
رئ �ي �س��ة ت �ع��اون �ي��ة األم� �ي ��رة لتصنيع
�زراع��ي .فسعادة السيدة ال
اإلن�ت��اج ال� ّ
ت �ق��اس ،إذ إن «امل �ش��ارك��ة ف��ي معرض
أرضي أظهرت لنا مدى النجاح الذي
ح�ق�ق�ن��اه ،وإن ك��ان التصنيع ال يزال
ي �ت� ّ�م وف �ق��ًا ل�ل�ط��ري�ق��ة امل �ن��زل �ي��ة ،بعيدًا
ع��ن اآلالت وامل� �ع ��دات ال �ح��دي �ث��ة التي
التعاونيات الزراعية
تمتلكها بعض ّ
األخ� � � ��رى ،ال� �ت ��ي ت �ل��ق �ت �ه��ا م ��ن جهات
م�ح�ل�ي��ة أو دول �ي ��ة داع � �م ��ة»« .جاءت
ال �ت �ع��اون �ي��ة ب �ه��دف ي �ت �ج��اوز هدفها
الغذائي ،إذ كان دافعنا األساسي من
وراء إنشائها محاربة آف��ة املخدرات
امل�ت�ف�ش�ي��ة ،وم �ح��ارب��ة زراع �ت �ه��ا ،عبر
ت�س��وي�ق�ن��ا وإب� ��رازن� ��ا ن �ج��اح زراعات

تعتم��د تعاونية األميرة في إنتاجها على النباتات واألعش��اب
البعلية التي تمأل سهول البقاع األوسط
(األخبار)

أخ� ��رى ت �ع��ود ع �ل��ى م ��زارع ��ي املنطقة
ب �ن �ف��ع م � ��ادي ي �ف��وق م ��ا ق ��د ت �ع��ود به
عليهم حشيشة الكيف» ،تقول جعفر.
ذلك؟
لكن ،هل ّ
نجحت التعاونية في ّ
«هدفنا يتحققً يومًا بعد يوم» ،تؤكد
السيدة ،مشيرة إلى التزايد املستمر
ف ��ي ع� ��دد أع� �ض ��اء ال �ت �ع��اون �ي��ة ،التي
احتفلت خالل الشهر املنصرم بمرور
سنة على إنشائها .وتحتفظ جعفر
بالفضل لزوجها ،الذي كان وراء فكرة
إنشاء التعاونية .فاملهندس الزراعي
ح� �م ��د ج� �ع� �ف ��ر ،وه � � ��و ي� �ح� �ت ��ل اليوم
م�ن�ص��ب أم�ي�ن س��ر ت�ع��اون�ي��ة األميرة،
ي�خ�ت�ص��ر ب�ج�م�ل��ة ه��وي��ة التعاونية
ومحتواها من تفاح وأزهار وأعشاب
على اختالفها ،حيث يصفها ب ّ
ـ«برية
دار ال ��واس� �ع ��ة ّال � �ج� ��ردي� ��ة» .ويروي
املهندس كيف أن انطالقة التعاونية
ك ��ان ��ت ب �ع��د ط ��رح ��ه ف� �ك ��رة استثمار
نسوة دار الواسعة والقرى املجاورة
لها لألعشاب واألزه��ار املنتشرة في
املنطقة ،ضمن إطار تعاونية زراعية
«ن� �ح ��ارب ب��واس �ط �ت �ه��ا ت�ف�ش��ي زراعة
حشيشة الكيف ،وتعاطيها أيضًا ،من
خالل توفير عمل لكثير من العاطلني
م � �ن� ��ه» ،م� �ش� �ي� �رًا إل� � ��ى وج � � ��ود شباب
كثيرين من بني أعضاء التعاونية.
بدأت مغامرة إنشاء التعاونية فعليًا
من دون رأس مال ،حيث جرى االعتماد
أساسًا على ّ
«همة النسوة» ،اللواتي
أظهرن نشاطًا في ّالعمل ،وخصوصًا
ب�ع��دم��ا اك�ت�ش�ف��ن أن إن�ت��اج�ه��ن يعود
عليهن «ب �م��ردود م��ادي م�ع�ق��ول بدل
ال �ق �ع��دة ب��ال �ب �ي��ت» ك �م��ا ي �ق��ول جعفر.
وق��د خدمت طبيعة املنطقة أصحاب
امل�غ ّ��ام��رة ،إذ إن تلك الطبيعة تتميز
ب �غ��ل��ة واف � ��رة م ��ن ال �ن �ب��ات��ات ،وتتيح
غ ��رس ال�ك�ث�ي��ر م��ن أن� ��واع املزروعات،
ن�ظ�رًا إل��ى امل�ي��اه ال��واف��رة ال�ت��ي تحيط
بسائر وهادها حتى محيط منازلها:
فمن أشجار التفاح واإلجاص والتوت
ال� �ب ��ري ،إل ��ى األع� �ش ��اب ال �ت��ي ال تكاد
تنتهي ب��دءًا م��ن ال�لاف�ن��در وحشيشة
ال��زوف��ة والختمية والبابونج ،مرور ًًا
وصوال
باملردكوش والنعناع البري
ّ
إل ��ى أزرار ال� ��ورد ال �ج �ّ�وري والعليق
وال��زع��رور واملليسة .كله موجود في
املنطقة.
رغ � � ��م ذل � � � ��ك ،ي� �ش� �ي ��ر ج� �ع� �ف ��ر إل � � ��ى أن
تعاونية األميرة ال تعتمد فقط على
ه ��ذه األع �ش��اب ب��ل إن �ه��ا ت�ع��اق��دت مع

م ��زارع�ي�ن ف ��ي راس ب�ع�ل�ب��ك وجبولة
وإي � � �ع� � ��ات« ،ف �ح �ص �ل �ن��ا ع� �ل ��ى إنتاج
امللوخية وح�ب��ة البركة وب��ذر الكتان
وال �ك �م��ون وال �ي��ان �س��ون» ،م� ّ
�رج �ح��ًا أن
تلك الزراعات التي نجحت التعاونية
في تسويقها «ستزدهر وتحل محل
زراع� ��ة ح�ش�ي�ش��ة ال�ك�ي��ف ب��ال�ن�ظ��ر إلى
ربحها الوافر» .إال أن فرحة الزوجني
ّ
جعفر ليست م�ط�ل�ق��ة .إذ ت�ح��د منها
امل �ش��اك��ل ال �ت��ي ت �ح �ي��ط بالتعاونية.
تشعر نوفة بغصة ،وهي تتحدث عن
ّ
التصنيعية
«اف�ت�ق��اره��ا إل��ى امل �ع��دات
ال �ت��ي ت�ت�م�ت��ع ب �ه��ا ت �ع��اون �ي��ات أخرى
«ف ��ي ًم�ي�ن ي �س��أل ع �ن �ه��م» ،ك�م��ا تقول،
مشيرة إلى أنها بصدد إنجاز جدوى
اقتصادية عن متطلبات تعاونيتها
في محاولة منها لقطع الطريق على
ّ
«تتذرع بغياب دراسة
املنظمات التي
الجدوى لعدم دعمنا» ،كما تقول.
ليست تعاونية األميرة ،سوى إحدى
ال �ت �ع��اون �ي��ات ال ��زراع� �ي ��ة اللبنانية،
ال �ت ��ي ت �ع��ان��ي م �ث��ل م�ع �ظ �م �ه��ا غياب
الفعلي من جانب الدولة .فـ«أم
الدعم
ّ
محمد» تؤكد أن «ال�ق��روض الزراعية
ال ت� � ��زال اس �ت �ن �س��اب �ي��ة ح �ت��ى اليوم،
وه�ن��اك بعض التعاونيات الوهمية
ال �ت��ي ت�س�ت�ف�ي��د م��ن ال ��دع ��م ،فتشتري
وتطرحها
بضاعتها من هنا وهناك
ً
ع �ل��ى أن �ه��ا م��ن م�ن�ت�ج��ات�ه��ا» ،إضافة
إل ��ى أن ال� �ق ��روض ،ل��و ت ��واف ��رت ،فهي
«زه �ي��دة ال ت�ت�ع��دى ال�خ�م�س��ة ماليني
ل �ي��رة ،وب �ف��ائ��دة  .»%5ف��اط�م��ة جعفر
ه��ي إح ��دى املنتسبات إل��ى تعاونية
األم � �ي� ��رة .ت �ص��ف ت �ج��رب �ت �ه��ا ف ��ي هذا
ّ
امل� �ج ��ال ب��إي �ج��اب �ي��ة ع��ال �ي��ة ،متحدثة
ع��ن التغيير ال�ج��ذري ال��ذي ط��رأ على
حياتها بعد االنتساب إلى التعاونية.
على
فقد كان عملها يقتصر قبل ذلك ّ
«األم��ور املنزلية فقطً ،وب��روت�ين ممل
جدًا» .أما اليوم ،فإضافة إلى األعمال
امل�ن��زل�ي��ة ،ه�ن��اك ع�م��ل منتج ت�ق��وم به
ف ��ي إط � ��ار ال �ع �م��ل ال �ت �ع ��اون ��ي ،ضمن
ّ
التقيد بها «للخروج
ب��رام��ج ينبغي
بمنتج مميز» كما تقول ،وخصوصًا
أن االس �ت �ع��دادات واأل ُع �م ��ال م��ا زالت
ف��ي تعاونية األم �ي��رة ت�ن� َ�ج��ز بطريقة
يدوية شاقة .أما «إذا توافرت معدات
تصنيعية لنا ،فسوف تصبح عملية
اإلن�ت��اج أس�ه��ل بكثير ،وس��وف تفتح
أم��ام�ن��ا ّ م �ج��االت تصنيعية جديدة»
كما تؤكد السيدة.

حواضر التعاونية

«الفندر» دار الواسعة والشراونة
لعل أكثر ما تتميز به تعاونية األميرة ـــــ
دار الواسعة هو اهتمامها بتلك النبتة
ال �ت��ي ي�ط�ل��ق ع�ل�ي�ه��ا اس ��م «الالفندر»
ُ(التعبير باللغة اإلنكليزية ،والنبتة
ت� �ع ��رف ت �ح��ت اس� ��م ال �خ ��زام ��ى باللغة
العربية) ،التي تزخر بها تالل وأودية
دار ا ّل��واس�ع��ة .النبتة عطرية بامتياز
«ل �ك��ن ال �ع�ي�ن ب �ص �ي��رة وال �ي��د قصيرة،
ف ��ي م� �ج ��ال اس �ت �غ�ل�ال �ه��ا ك �م��ا ينبغي
ف��ي الصناعات التي ق��د تنتج عنها»،
يقول اب��ن البلدة ،وأم�ين س��ر تعاونية
األميرة ،املهندس الزراعي ُحمد َّ جعفر،
فعلى الرغم من أن النبتة تصنف من
ال �ن �ب��ات��ات ال �خ��اص��ة ب��إن �ت��اج الزيوت
ّ
فرنسيني،
مهندسني
العطرية بحسب لاّ
كما يؤكد جعفر ،إ أن التعاونية ما
زال� ��ت ت�ف�ت�ق��د امل� �ع ��دات ال �ح��دي �ث��ة التي
يمكن االعتماد عليها إلنتاج العطر.
أع� �ض ��اء ال �ت �ع��اون �ي��ة ل ��م يستسلموا
أم � ��ام ه� ��ذا ال� �ع ��ائ ��ق ،ف �ق��د ع� �م ��دوا إلى

«تطييب»
اس �ت �غ�لال زه ��ر ال�ن�ب�ت��ة ف��ي
ً
العديد من الطبخات الدسمة ،إضافة
ً
دواء إلب �ع��اد حشرة
إل��ى استعمالها
العث عن الثياب ،ذلك أن وضع بعض
ال�ح�ب�ي�ب��ات م��ن زه ��ر ال �خ��زام��ى داخل

خ ��زان ��ة ال �ث �ي ��اب ك � ّف �ي��ل ب �ن �ش��ر رائحة
جميلة ،وبطرد العث ،وحشرات أخرى.
ي��ؤك��د ج�ع�ف��ر أن ال �ت �ع��اون �ي��ة ستعمد
خ�ل�ال امل ��وس ��م ال� �ق ��ادم إل ��ى استعمال
«الكركي» الخاصة بتقطير الورد ،في

محاولة ذاتية وغير ممكننة لتقطير
نبتة الالفندر.
ّ
ال �ن �ب �ت��ة ال �ج��ردي��ة ت �ع��د م ��ن النباتات
ال�ب�ع�ل�ي��ة ال �ت��ي ت �ك��ره األرض الرطبة،
وه � � ��ي ت � �ن� ��اس� ��ب ط� �ب� �ي� �ع ��ة أرض دار
ال��واس �ع��ة امل�ش�م�س��ة وال �ج��اف��ة .وتؤكد
ّنوفة جعفر ،رئيسة تعاونية األميرة،
أن املزارعني ّ
«روضوا» النبتة البعلية،
إذ ل �ج ��أوا إل ��ى زراع �ت �ه��ا ك �ش �ت��ول في
نجحت التجربة
محيط امل�ن��ازل ،وق��د
ّ
ب��ام �ت �ي��از ،وخلاّ�ص��وص��ًا أن املزارعني
حرصوا على أ يصلها امل��اء إال عند
غ ��رس� �ه ��ا ف � �ق ��ط .وال ي �ق �ت �ص��ر وجود
النبتة على دار ال��واس�ع��ة ،إذ نجحت
زراعتها في حي الشراونة ،في بعلبك،
األم ��ر ال ��ذي يعني أن�ه��ا م��ن امل�م�ك��ن أن
ت � ��زرع ف ��ي ال� �ب� �ق ��اع« .ج��ذب �ت �ن��ا رائحة
النبتة والخصائص التي تتميز بها،
ف��أق��دم�ن��ا ع�ل��ى ق�ط��ف زه��ره��ا وطرحه
ك�م�ن�ت��ج ط�ب�ي�ع��ي ف��ي األس� � ��واق ،حيث

نال اإلعجاب ،وخصوصًا األشخاص
الذين يدركون مليًا ماهية الالفندر»،
تقول رئيسة التعاونية.
بعد رواج الطلب على النبتة ،أخذت
ن �س��وة ال �ت �ع��اون �ي��ة ي��زرع �ن �ه��ا ف ��ي كل
«ح� � � ��اك� � � ��ورة» أو ح � � ��وض ورد أمام
مدخل امل�ن��زل ،وتحت ك��ل ن��اف��ذة حتى
تدخل رائحتها إل��ى كل أرج��اء املنزل،
وخ�ص��وص��ًا عند م��وس��م إزه��اره��ا في
الفترة املمتدة بني آيار وتشرين األول.
ّ
الطبية
ويؤمن سكان املنطقة بالفوائد
لزهرة الالفندر ،ساردين الئحة طويلة
بحسب جعفر ،من كونها
منها ،تبدأ،
ّ
ّ
مدرة للبول ،ومسكنة لألوجاع وآلالم
املعدة والغازات ،كما يفيد شرب زيتها
ف� ��ى ع �ل��اج االض � �ط� ��راب� ��ات العصبية
وخ �ف �ق��ان ال �ق �ل��ب وال� �ص ��داع والتهيج
ّ
النفسي ،كما أنه فعال في مداواة لدغة
الحشرات.
رامح....

