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بدائل
خبز وملح
االقتصاد المعولم
رامي زريق
يقع العالم واقتصاده تحت هيمنة البلدان
القوية والغنية ،وعلى رأسها الواليات
املتحدة األميركية .أحد األساليب التي
تبسط فيها هذه الدول سيطرتها على
العالم هي من خالل استنساخ نظامها
االقتصادي في البلدان الضعيفة وفرضه
عليها بالقوة إذا احتاج األمر .وبذلك،
تصبح هذه البلدان مرتبطة بنظام عاملي
متشعب ال طاقة لها على التحكم به،
يتسلل إلى كل بيت ويحدد نمط حياة
املواطنني .وألن هذه املنظومة مبنية على
مبادئ الرأسمالية العابرة للقارات ،نطلق
عليها أحيانًا اسم «االقتصاد املعولم»،
التي هي جزء ال يتجزأ من آلية القوة
والسيطرة .لذلك ،يجب ّ
عدها نوعًا من
االحتالل الخسيس واملجدي جدًا للبلدان
الغنية؛ ألنه يتيح لها إمكان سلب موارد
البلدان الفقيرة والضعيفة وفتح أسواق
هذه البلدان ملنتجاتها وخنق قطاعاتها
اإلنتاجية من دون أن ّ
تحرك بارجة
واحدة أو جنديًا واحدًا .فجنودها اليوم
يرتدون البزات الرسمية وينتمون إلى
منظمات مالية عاملية على نمط البنك
الدولي وصندوق النفط الدولي ،ولديهم
عمالؤهم في البلدان الفقيرة ،وهي الطبقة
الحاكمة فعليًا ،حتى لو لم تكن في الحكم.
فهي تسيطر على الخيارات االقتصادية
وعلى املصارف واإلعالم والوكاالت
الحصرية وشركات املقاوالت والقطاعات
الخدماتية وغيرها .وتستطيع هذه الطبقة
كذلك دفع أجندتها وشرعنة االحتالل
االقتصادي والتبعية من خالل إبرام
القوانني والسياسات املالئمة في الوزارات
ومجالس النواب الواقعة تحت نفوذها
املالي والسياسي .لهذا السبب ،لن تنجح
ثورة وال حتى فورة عربية واحدة إن لم
نعالج هذا الواقع .وهذا أمر لم نعد نستطيع
تأجيله ،وتكمن أهميته في أنه سيفتح
من جديد ملف التكامل االقتصادي
والسياسي العربي ،وهذا ما ال يريده لنا
املحتل وأعوانه.

«الضنية» المكتفية ذاتيًا :تزرع وتأكل وتصدّر
الضنية
تحافظ منطقة
ً
على ً«صيتها» منطقة
زراعية بامتياز منذ
سبعينيات القرن املاضي.
غير أن هذا الصيت طرأت
عليه بعض التغييرات ،ال
سيما تراجع اليد العاملة
املحلية وتبدل بعض
أنواع الزراعات هناك

خيرات
سهولنا

عبد الكافي الصمد
ال � �ف ��رق ش ��اس ��ع ب �ي�ن ه� � ��واء ال �ض �ن �ي��ة
وه� � ��واء امل ��دي� �ن ��ة .ال ي �م �ك��ن أن ي �ك��ون
ث� �م ��ة ق� ��اس� ��م م� �ش� �ت ��رك ب �ي��ن االث � �ن �ي�ن:
ب�ي�ن «ه ��وا ال�ض�ي�ع��ة» وب�ي�ن ح��ر م��دن
اإلس �م �ن��ت ال �ق��ات��ل ع�ل��ى ال �س��اح��ل .أي
عابر سبيل قد يكتشف ه��ذا الفارق،
ل�ح�ظ��ة وص��ول��ه إل ��ى ح��اج��ز الجيش
ال�ل�ب�ن��ان��ي ع �ن��د م �ف��رق ب �ل��دة ع�ش��اش
ف ��ي ق �ض��اء زغ ��رت ��ا ،م�ت�ج�ه��ًا ص �ع��ودًا
صوب الضنية .هناك ،سيشعر حتمًا
بنفحة باردة خفيفة تنقله إلى جرود
ال �ش �م ��ال ،وه� ��ي ال �ت ��ي ال ت �ش �ب��ه أب� �دًا
الطقس الحار والرطوبة التي حملها
معه من الساحل.
ليس الطقس املعتدل وحده ما ّ
ينبه
الزائر إلى أنه عند «بوابة الضنية»،
ف��ال�لاف�ت��ة ال �ح��دي��دي��ة ال�ض�خ�م��ة ال�ت��ي
وضعها اتحاد البلديات ،بعد حاجز
الجيش بمسافة قليلة ،والتي تحمل

لم يب��ق في الضنية إال قلة قليلة من اليد العاملة املحلية .هجرها
الكثي��رون إلى مناطق الس��احل ،تاركني حقوله��م لـ»األجانب» .مع
ذلك ،تبقى كروم الضنية املورد األساس لحوالى  %42من العائالت.

ع� �ب ��ارة «ال �ض �ن �ي��ة ال �خ �ض��راء ت��رح��ب
ب� �ك ��م» ،ه ��ي م ��ا ي �ل �ف��ت ال �ن �ظ��ر أي �ض��ًا.
عبارة تتوضح أكثر برؤية بسطات
باعة الخضر وال�ف��واك��ه التي تنتشر
على جانبي الطريق الرئيسية التي
تربط الضنية بطرابلس.
هذه الصورة تعكس واقعًا اقتصاديًا
ـــــ اجتماعيًا عن قرى وبلدات الضنية
ال �ث �م��ان��ي وال� �ث�ل�اث�ي�ن ،وال� �ت ��ي يشكل
ال �ق �ط��اع ال� ��زراع� ��ي أح� ��د أب � ��رز م� ��وارد
س� �ك ��ان� �ه ��ا ،خ� �ص ��وص ��ًا خ� �ل��ال ف�ص��ل
الصيف ،حيث تتحول إلى ما يشبه
خلية نحل.
م��ا ت�ش�ه��ده الضنية ال �ي��وم ،وإن ك��ان
الفتًا ،ليس ج��دي�دًا .ففي سبعينيات
ال�ق��رن امل��اض��ي ،ك��ان��ت ال��زراع��ة امل��ورد
األس � ��اس ل�غ��ال�ب�ي��ة أه ��ال ��ي ال�ض�ن�ي��ة،
بحسب امل��زارع محمد كنج من بلدة
ب�ق��اع�ص�ف��ري��ن .غ�ي��ر أن��ه ف��ي ف�ت��رة من
الفترات ،طرأ تطور الفت على الحياة
االق �ت �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة أله��ال��ي
املنطقة تمثل في الهجرة إلى الخارج
م ��ع ب ��داي ��ة ال � �ح ��رب األه� �ل� �ي ��ة ،وم �ي��ل
كثيرين إلى التجارة واألعمال واملهن
الحرة والوظائف في سنوات الحقة.
إال أن كل ذلك لم يمنع أهالي الضنية
ال � ��ذي � ��ن ب � �ق� ��وا م � � ً�ن امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع �ل��ى
منطقتهم «منطقة ذات طابع زراعي
ب ��ام �ت �ي ��از ،وإن ه �ج��ره��ا ال �ك �ث �ي��رون
وات�س�ع��ت فيها ال��رق�ع��ة ال�ع�م��ران�ي��ة»،
ي �ق��ول رئ �ي��س م�ص�ل�ح��ة ال ��زراع ��ة في
الشمال معن جمال ،ابن بلدة بخعون
كبرى ب�ل��دات الضنيةّ .
يفصل جمال
ال��واق��ع ب��األرق��ام ،فيشير إل��ى أن «ما
ب�ي�ن  39و %42م ��ن أه ��ال ��ي ال�ض�ن�ي��ة
يعتاشون من الزراعة أو يستفيدون
منها ،وأن ه��ذه النسبة تتفاوت بني
ً
ب�ل��دة وأخ� ��رى ،إال أن�ه��ا ت��رت�ف��ع قليال
في جرد املنطقة التي توسعت فيها
رقعة األراضي الزراعية».
ول �ئ��ن ح��اف�ظ��ت ال�ض�ن� ًي��ة إل ��ى ح � ّ�د ما
على «صيتها» منطقة زراع �ي��ة ،فقد
طرأت تغييرات ّ
عدة على هذا الواقع،
أهمها «تراجع اليد العاملة املحلية
ف��ي ال��زراع��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،األم ��ر ال��ذي
يدفع كبار امل��زارع�ين إل��ى االستعانة
بعمال أجانب عندما «يهجم» املوسم
(ول�ه��ذا السبب ،يتكاثر ع��دد العمال
ال � �س� ��وري�ي��ن ف � ��ي ال� �ض� �ن� �ي ��ة ص �ي �ف ��ًا)،
وت��راج��ع مساحة األراض ��ي امل��زروع��ة
بالتفاح واإلجاص ملصلحة اللوزيات

م��ن دراق وم�ش�م��ش وخ ��وخ وغ �ي��ره،
ً
ف�ض�لا ع��ن ت�ق��دم زراع ��ة الخضر على
م��ا ع��داه��ا كما ه��ي ال�ح��ال ف��ي ج��ردي
النجاص ومربني» ،يتابع جمال.
الدافع إلى استبدال أنواع معينة من
ال��زراع��ات ب��أخ��رى ه��و «ال�ت�ن��وي��ع في
�ف
األص� �ن ��اف ،وع� ��دم ح�ص��ره��ا ب�ص�ن� ٍ
واح ��د» ،يضيف ج�م��ال .أم��ا السبب؟
يجيب امل ��زارع أ ُح�م��د ط��ال��ب ف��ي جرد
النجاص« :إذا ضرب أحدهم بصنف
معنيّ ،
يعوض بالصنف اآلخر».
في الجرد املذكور ،تعمل أكثر من 500
عائلة صيفًا في أراضيه الزراعية التي
عملوا على استصالحها بأيديهم.
وت �ع �ت �م��د ف ��ي ري م��زروع��ات �ه��ا على
مياه ال�ب��رك الترابية التي ّ
يجرونها
بقساطل تمتد ع��دة كيلومترات من
ثالجات القرنة ال�س��وداء .في الجرد،
ت �ت��وزع أن ��واع ال��زراع��ات ب�ين أش�ج��ار
الفاكهة كالتفاح واإلجاص ،والخضر
ك ��ال� �ل ��وب� �ي ��اء وال � �خ � �ي� ��ار وال � �ب � �ن� ��دورة
وال� � �خ � ��س وال � �ب � �ص� ��ل وغ � �ي� ��ره� ��ا .أم ��ا
تصريف املحصول فينقسم قسمني:
ت� �ص ��ري ��ف م �ح �ل ��ي وآخ � � ��ر خ� ��ارج� ��ي،
ح �ي��ث ي� ��ودع امل �ح �ص��ول ف��ي م�ش��اغ��ل
ال �ت��وض �ي��ب ت �م �ه �ي �دًا ل �ت �ص��دي��ره إل��ى
الخارج.
وال ت�ق�ت�ص��ر ه ��ذه «االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة»
ال��زراع �ي��ة ع�ل��ى ه��ذي��ن ال�ن��وع�ين فقط،
إذ إن بعض أهل الضنية يبيع قسمًا
ك�ب�ي�رًا م��ن منتجاته ال��زراع �ي��ة داخ��ل
امل �ن �ط �ق��ة ،م��ن غ �ي��ر أن ي �ض �ط��روا إل��ى
نقلها إل��ى س��وق ال�خ�ض��ر الرئيسي
ف��ي ط��راب �ل��س أو إل ��ى ب �ي��روت ،وذل��ك
م � � ��ن خ� � �ل� ��ال «ن � � �ش � � ��ره � � ��م» ب� �س� �ط ��ات
الخضر والفواكه على ط��ول الطريق
ال��رئ �ي �س �ي��ة ،وت �ح��دي �دًا أي� ��ام الجمعة
وال� �س� �ب ��ت واألح � � ��د م ��ن ك ��ل أس� �ب ��وع.
واألم�ث�ل��ة كثيرة على ه��ذا ال�ن��وع من
ال �ت �ص��ري��ف .أح �م��د ش � ��وك ،م ��ن ب�ل��دة
ب �ق��رص��ون��ا ف ��ي ج� ��رد ال �ض �ن �ي��ة ،أح��د
ه � ��ؤالء ال �ب��ائ �ع�ي�ن ال� �ج ��وال�ي�ن ،ي�ش�ي��ر
إلى أن «أكثر من ثالثة أرب��اع املوسم
أبيعه هنا في الضيعة للمصطافني،
تحديدًا الخيار والبندورة واللوبياء
ً
ف �ض�ل�ا ع ّ��ن ال� �ف ��واك ��ه» ،الف �ت��ًا إل� ��ى أن
ّ
ذل��ك «يوفر علي أج��رة نقل البضائع
وال �ق��وم �س �ي��ون ل�ل�ت��اج��ر ،وبيخليني
إرب � ��ح ك ��م ل �ي��رة زي � ��ادة ح �ت��ى إت �م� ّ�ون
ل �ل �ش �ت��وي��ة وإدف� � � ��ع رس � � ��وم ت�س�ج�ي��ل
أوالدي في املدارس».

مواسم

أم حسين« :أطيب» مشمش في الضنية
ت �ش �ت �ه ��ر ق � � ��رى ال� �ض� �ن� �ي ��ة وب� �ل ��دات� �ه ��ا
بزراعة أربعة أنواع من أشجار فاكهة
امل�ش�م��ش ه��ي :ال �ل��وزي وال�ع�ج�م��ي وام
أحمد وام حسني ،والتي تنتشر على
نطاق واس��ع في املنطقتني الساحلية
ٍ
�وع
وال ��وس �ط ��ى .ل �ك��ن ،ث �م��ة ام �ت �ي��از ل �ن� ٍ
ع �ل��ى آخ � ��ر ،غ �ي��ر أن ال �ش �ه��رة امل�ط�ل�ق��ة
ل � � �ـ«أم ح� �س�ي�ن» ،ح �ي��ث ت �ش �ه��د زراع �ت��ه
ً
إقباال كثيفًا من املزارعني في البلدات
والقرى التي يراوح ارتفاعها بني 400
متر و 700متر .ويعود اهتمام أهالي
ه� ��ذه ال� �ب� �ل ��دات وال � �ق� ��رى ،وخ �ص��وص��ًا
بخعون وحقل العزيمة وحرف سياد
وع��زق��ي وكفرحبو وكفرشالن وم��راح
السراج وطاران وبطرماز دون غيرها
ب �ه��ذا ال� �ن ��وع ،إل ��ى أن ه ��ذا ال �ن ��وع من
امل �ش �م��ش (ام ح �س�ي�ن) ي �م �ت��از ب�ط�ي��ب
طعمه وح�لاوت��ه وش�ك�ل��ه امل�م� ّ�ي��ز «خ��د
أص �ف ��ر وخ� ��د أح� �م ��ر ،وك� ��ل ح �ب��ة أك �ب��ر
م��ن ال �ب �ي �ض��ة» ،ي �ق��ول أح ��د امل ��زارع�ي�ن.

وي �ض��اف إل ��ى ت�ل��ك امل �م �ي��زات أس �ع��اره
امل �ق �ب��ول��ة ف ��ي ال� �س ��وق امل �ح �ل �ي��ة أو في
أس��واق ال��دول الخارجية التي يصدر
إليها ،إذ ي��راوح سعر الكيلو الواحد
بني ألف و 3آالف ليرة.

وم� ��ا ي �ج �ع��ل ت �ل��ك ال �ب �ل ��دات وامل �ن��اط��ق
تحتل ال�ص��دارة في زراع��ة ه��ذا النوع،
هو «فشل» زراعته في بعض املناطق،
إذ ب��اءت م�ح��اوالت زرع��ه ف��ي املناطق
الجردية أو الساحلية بالفشل .وي� ّ
�رد

امل � ��زارع � ��ون أس� �ب ��اب ه� ��ذا ال �ف �ش��ل إل��ى
تأثيرات التربة واملناخ على إنتاج أي
ص�ن��ف زراع ��ي ،بمعنى «م�لاء م��ة ه��ذه
العوامل أو ع��دم مالءمتها» .وبسبب
ع��دم مالءمة التربة لهذا النوع ،تأتي
النوعية مختلفة كثيرًا في املنطقتني
ال� �ج ��ردي ��ة وال �س��اح �ل �ي��ة ع �م��ا ه ��ي ف��ي
املنطقة الوسطى.
وبعيدًا عن النوعية ،ينهي املزارعون
ق� �ط ��ف م ��وس� �م� �ه ��م م �ن �ت �ص��ف ال �ش �ه��ر
ال �ج��اري ،على أن ُي��وض��ب ف��ي أقفاص
ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة أو أخ� ��رى م�ص�ن��وع��ة من
ال �ف �ل�ين ،ت�م�ه�ي�دًا إلن ��زال ��ه إل ��ى ال �س��وق
املحلية أو تصديره إلى الخارج ،بعدما
أصبح هذا النوع من الفاكهة «ماركة
مسجلة» ومعروفًا كما ه��و «البطيخ
ال� �ع ��دل ��ون ��ي» .وب � �م� ��وازاة ذل � ��ك ،ي�ه��دي
ب�ع��ض امل��زارع�ي�ن ك�م�ي��ات م��ن مشمش
ام حسني إل��ى أص��دق��ائ�ه��م ومعارفهم
ف��ي أك �ث��ر م��ن م�ن�ط�ق��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة ،حيث

باتت ه��ذه الهدية تقليدًا سنويًا ،إلى
ّ
درج ��ة أن ب�ع��ض األش �خ��اص ُي��ذك��رون
أص ��دق ��اء ه ��م ف ��ي ال �ض �ن �ي��ة بحصتهم
م� � ��ن م� �ش� �م ��ش «ام ح� � �س �ي��ن» ف � ��ي ك��ل
موسم!
وع �ل��ى ص �ع �ي� ٍ�د آخ� ��ر ،ي�س�ت�ف�ي��د بعض
امل ��زارع�ي�ن واأله ��ال ��ي ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة من
امل�ش�م��ش ع�ل��ى ط��ري�ق�ت�ه��م ،فيصنعون
ّ
منه «املربى» بعد غليه باملاء والسكر،
وه� ��و م ��ا ي �س �م��ى «ال� �ن� �ق ��وع» .غ �ي��ر أن
ه��ذه ال�ع��ادات الغذائية تشهد تراجعًا
م �ن��ذ س� �ن ��وات ،خ �ص��وص��ًا ب�ي�ن ال�ج�ي��ل
ال� �ج ��دي ��د ،ل ��درج ��ة أن ع� ��دد ال �ع��ائ�ل�ات
التي تهتم بصنع «النقوع» باتت من
ال�ق�ل��ة القليلة ،إم��ا ألن األه��ال��ي هناك
ب��ات��وا ي�ش�ت��رون��ه «ج��اه �زًا» م��ن امل�ح��ال
ال �ت �ج��اري��ة ،ك�م��ا ه��ي ال �ح��ال ال �ي��وم ،أو
أن� �ه ��م اس �ت �غ �ن��وا ع �ن��ه ن �ه��ائ �ي��ًا .وه��و
االحتمال األكبر.
عبد الكافي...

