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بعد العصر :زيت و«مش زيت»
بني زيت الزيتون والنوعية...
معصرة .هذه الخالصة جزء
أساس من الدرب الطويل الذي
بعده الزيتون زيتًا بكرًا
سيخرج ّ
ً
ممتازًا .لكن ثمة أجزاء أخرى
تؤثر ،مثل كمية الزيتون
ونوعيته وطريقة التخزين
ومدة االنتظار في املعصرة

راجانا حمية
ع�ن��دم��ا ن�س��أل إح ��دى ال�ع��ام�لات ف��ي وزارة
ال � ��زراع � ��ة ع ��ن «م� �س� �ت ��وى» زي � ��ت ال��زي �ت��ون
اللبناني ،تقول بالحرف ال��واح��د« :زيتنا
( »is the bestاألف� �ض ��ل) .ه ��ذا ف��ي املنطق
اللبناني الصرف .وإن كان يمكن االعتراف
بالنوعية الجيدة للزيت اللبناني ،حسب
م��ا يقول ال�ع��ارف��ون ب��أح��وال��ه ،إال أن��ه ليس
األف�ض��ل دائ �م��ًا .فاملنطق اللبناني يبتعد
ب �ع��ض ال �ش��يء ع��ن امل �ن �ط��ق ال�ع�ل�م��ي ال��ذي
ي ��راف ��ق ال ��زي �ت ��ون «ف� ��ي درب � ��ه ال �ط��وي��ل من
الشجرة إلى نوعية القطاف وزمن االنتظار

في املعصرة إلى آخر عصرة ترشح» ،يقول
الدكتور رام��ي زري��ق .ه��ذا ال��درب هو الذي
ي �ح� ّ�دد «م �ك��ان��ة» ال��زي��ت ،م��ا ب�ين زي��ت بكر
ممتاز أو جيد أو ّ
سيئ أو ...أسوأ.
ل�ك��ن ،م��ع ه ��ذا ال � ��درب ،ث�م��ة راب ��ط ق ��وي بني
ن��وع �ي��ة ال ��زي ��ت ون �ظ��اف��ة امل� �ع� �ص ��رة .وه ��ذا
ّ
ال��راب��ط ش��ك��ل قبل س�ن��وات ع�ن��وان مشروع
مركز دراس��ات الزراعات العليا املتوسطية
ع��ن زي ��ت ال��زي �ت��ون ال�ل�ب�ن��ان��ي .ي��وم�ه��ا ،ك��ان
ال � �س ��ؤال ع ��ن ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن «ال �ن��وع �ي �ت�ي�ن»:
ال��زي��ت وتقنيات امل�ع�ص��رة .وج ��اء ال�ج��واب
«ال� ��زي� ��ت ي �ت��أث��ر أي �ض ��ًا ب �ط��ري �ق��ة ع �ص ��ره».
وحسب ما يقول زري��ق ،هناك «تأثير كبير

 %70من
إنتاج
الزيتون
ّ
يتحول زيتًا
وتبقى %30
للمائدة
(األخبار)

لتقنية عصر الزيتون على نوعيته ،تقاس
بالفارق بني العصرة على مراحل وعصرة
الدفعة ال��واح��دة» .ففي لبنان ،ثمة الكثير
من معاصر «العصر على دف�ع��ات» ،والتي
ّ
تقدر بحوالى  .%82أي حوالى  435معصرة
م��ن أص ��ل  ،544تعتمد ال�ع�ص��ر التقليدي
_ املكبس .وه��ذه الطريقة تتطلب «منا أن
نتعامل مع املعصور واملجروش واملكبوس،
أي أن نعمل مرحلة بمرحلة ننقل خاللها
مكان إلى آخر» .وهنا،
عجينة الزيتون من
ٍ
ق��د ت�ت��أث��ر ال�ن��وع�ي��ة «وف� ��ي أغ �ل��ب األح �ي��ان
سلبًا» .فالزيتون كالقلب .دقيق وحساس.
ال يمكن التعاطي مع «عصيره على أساس
أنه ّ
أي سلعة أخرى» ،يضيف زريق.
أم��ا بقية ال� �ـ ،%82فمقسومة ب�ين املعاصر
«األوت ��وم ��ات� �ي� �ك� �ي ��ة ال� �ح ��دي� �ث ��ة» و«ن �ص ��ف
األوت��وم��ات �ي �ك �ي��ة» .األول � � ��ى ،وه� ��ي ط��ري�ق��ة
ّ
«ال�ع�ص��رة ال��واح��دة ،فتشكل  %3فقط من
مجمل املعاصر ،فيما تبلغ نسبة الثانية
 .%15ع �ل��ى أس � ��اس ه� ��ذه ال �ق �س �م��ة ،ال �ت��ي
ّ
يتغلب فيها التقليدي ،ال يمكن القول إن
«زيتنا هو األف�ض��ل ،فإمكان الفساد أكبر
في املعاصر التقليدية» .أما كيف األحوال
ف��ي اإلج �م��ال؟ ي�ق��ول زري ��ق «أح ��وال ال��زي��ت
ّ
ّ
ومتغيرة ،إذ ال نستطيع
اللبناني متقلبة
ال�ق��ول إن��ه جيد أو ع��اط��ل» .واملقياس هنا
«م� ��دى ال �ن �ظ��اف��ة ف ��ي آخ ��ر ال� �ط ��ري ��ق» ...من
دون أن ننسف أهمية «أول الطريق التي
يفترض أن ت�ك��ون خاللها الحبة محمية
ف��ي القطف وف��ي التخزين وم��دة االنتظار
أيضًا».
ه ��ذا ف��ي امل�ن�ط��ق ال�ع�ل�م��ي .أم ��ا ف��ي املنطق
ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ف��األم��ور تسير ع�ل��ى م��ا يفعله
م��زارع��و ال��زي�ت��ون ال��ذي��ن ي�ع�ص��رون زيتهم
ويشترون زيتًا آخ��ر .وهنا ،تكون العودة
دائ � �م ��ًا إل � ��ى «ط ��ري� �ق ��ة ال� �ع� �ص ��ر» .ه � ��ذا ه��و
ال �ف��ارق إذًا .ث�م��ة ف� ��وارق أخ ��رى مصاحبة
ل �ل �ن��وع �ي��ة .ف �ف��ي ال �ت �ق �ل �ي��دي ،ت �ك ��ون ك�م�ي��ة
املادة املترسبة في الزيت أعلى من طريقة
العصر الحديثة .وأكثر من ذلك ،فإن «املياه

العادمة» التي تخرج من املعاصر الحديثة
«تكون نسبة تركيزها باملواد امللوثة أقل
م��ن مياه التقليدية» .ول�ك��ن ،هناك م��ا هو
أك�ث��ر أه�م�ي��ة ،وه��و أن «ك��ل  100كيلوغرام
من الزيتون تنتج ما بني  50و 80ليترًا من
الزيت في املعاصر الحديثة ،بزيادة تبلغ
ح��وال��ى  %20ع��ن ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة» .ه��ذه نقطة
قو ٍة أخرى ،بحسب زريق .مع ذلك ،يتحدث
ع��ن إم �ك��ان ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ن��وع�ي��ة ج�ي��دة
م��ع التقليدي «فيما ل��و ت��م تحسني سبل
اإلن �ت ��اج ،وه ��و ش ��رط ال ي �ف� ّ�رق ب�ي�ن م ��زارع
وص��اح��ب م�ع�ص��رة» .ل�ك��ن ،ثمة مسؤولية
تلقى على عاتق األخير« ،وهي مسؤولية
النظافة في العصر».
في عودة إلى املعاصر املوجودة في لبنان،
ال ب ��د م ��ن اإلش� � ��ارة إل ��ى أن  %21م ��ن تلك
امل �ع��اص��ر م�س� ّ�ج�ل��ة رس�م�ي��ًا ع�ل��ى امل�س�ت��وى
الوطني ،مقابل  %46ذات تسجيل محلي،
وهو الجانب املتعلق بالرخصة الرسمية
إلن �ش��ائ �ه��ا .أم ��ا ال�ب�ق�ي��ة ،ف �ـ«م �ت �ح� ّ�ررة» من
ال��وط �ن��ي وم ��ن امل �ح �ل��ي! وه �ن��ا ،ال رخ�ص��ة
إنشاء وال رخصة عمل ،إذا ك��ان ال بد من
االل� �ت ��زام ب �ن �ظ��ام ال�ت�س�ج�ي��ل ال� ��ذي تضعه
ّ
وزارة الصناعة ،والذي يحتم على صاحب
املعصرة الحصول على رخصتني ،واحدة
لإلنشاء وأخرى للعمل.
أم� ��ا ح � ّ�ص ��ة امل �ن ��اط ��ق م ��ن ه� ��ذه امل �ع��اص��ر،
ف�ي�س�ت�ح��وذ ال �ش �م��ال ع �ل��ى ال �ن �ص��ف ،%50
مقابل  %21ف��ي جبل لبنان و %14.5في
ال�ج�ن��وب و %12ف��ي النبطية و %2.5في
ال�ب�ق��اع .وتعمل ه��ذه امل�ع��اص��ر على عصر
 %70م��ن إن �ت��اج ال��زي�ت��ون ال�ل�ب�ن��ان��ي ،فيما
 %30تبقى «زيتونًا للمائدة».
ث�م��ة س ��ؤال أخ �ي��ر ،ال ع�لاق��ة ل��ه بالنوعية
وال ب��ال�ك�م�ي��ة :ه��ل ت �ع��رف��ون م��ا ه��ي كمية
استهالك اللبناني لزيته؟ الجواب مصيبة
أخ ��رى ،وه��و أن ال�ل�ب�ن��ان��ي «أق ��ل مستهلك
ل��زي��ت ال ��زي� �ت ��ون ،ح �ي��ث ال ت �ت �ع��دى نسبة
استهالكه السنوي الـ 2,5كيلوغرام ،مقابل
ً
اليوناني مثال الذي يستهلك  20كلغ».

طرابلس :كان غير شكل الصابون
اقترنت صناعة الصابون
بطرابلس لعقود ،وقد
تراجعت اليوم لحلول الصابون
َّ
املصنع مكان البلدي وانحسار
املساحات املزروعة بالزيتون
في املدينة والجوار .ومع
ذلك فمنتجات خان الصابون
تباع في  200نقطة في لبنان
والعالم
عبد الكافي الصمد
طرابلس هي واح��دة من امل��دن القليلة في
م �ن �ط �ق��ة ش� ��رق امل �ت��وس��ط ال �ت ��ي اش �ت �ه��رت
ب �ص �ن��اع��ة ال � �ص� ��اب� ��ون ،وان � �ت � �ش ��رت ف�ي�ه��ا
خ ��ان ��ات أو أس � ��واق ح �م �ل��ت اس� �م ��ه .ي�ع��ود
ذلك إلى انتشار شجر الزيتون في املدينة
وض��واح �ي �ه��ا ،وت �ح��دي �دًا ف ��ي ال � �ك ��ورة ،ما
ّ
سهل على الحرفيني ابتكار هذه الصناعة
وتطويرها.
ي �ق��ول رئ �ي��س ل �ج �ن��ة اآلث� � ��ار وال � �ت� ��راث ف��ي
ّ
بلدية طرابلس د .خالد تدمري ،إن صناعة
ال�ص��اب��ون ازده ��رت أي��ام الصليبيني ،قبل
أن تشهد فترتها ال��ذه�ب�ي��ة أي ��ام املماليك
ال��ذي��ن أن �ش��أوا خ��ان ال�ص��اب��ون ع��ام ،1480
وبعدهم العثمانيني ال��ذي��ن ّ
وس�ع��وه .هنا
ي�ت�ح��دث ت��دم��ري ع��ن وث�ي�ق��ة ت��اري�خ�ي��ة في
قصر ال�ب��اب العالي ف��ي إسطنبول ،تشير
إلى أن السلطان سليمان القانوني كانت
تصله الهدايا من طرابلس ،وعلى رأسها
ال � �ص� ��اب� ��ون وال � �س � �ك ��ر وم� �ن� �ه ��ا «ص� ��اب� ��ون

العرايس» ،وهو صابون على شكل كرات
كان ُيوضع في جهاز العروس.
ل ��م ي �ت��وق��ف ازده� � ��ار ه ��ذه ال �ص �ن��اع��ة على
خان الصابون وحده ،فقد كانت طرابلس،
ب�ح�س��ب ت��دم��ري ،ت�ض��م ن�ح��و  10مصابن
ك�ب�ي��رة ،ل��م يبق منها ال�ي��وم س��وى  3فقط
ت�ع�م��ل ي ��دوي ��ًا .ال� �ي ��وم ،ب��ات��ت ه ��ذه ال�ف�ت��رة
ال��ذه�ب�ي��ة م��ن امل��اض��ي ،ل��وال ق�ل��ة ال ي��زال��ون
ي �ت �م �س �ك��ون ب� �ه ��ا ،ب��اع �ت �ب��اره��ا م ��ن ت ��راث
املدينة ومورد رزق لهم.
بدر حسون أحد هؤالء الذين أعادوا إحياء
الخان وصناعة الصابون في املدينة .يعزو
الثورة
الرجل تراجع صناعة الصابون إلى
ّ
الصناعية التي جعلت الصابون املصنع
ّ
ي �ح��ل م �ك��ان ال �ص��اب��ون ال� �ي ��دوي .وال�س�ب��ب
ال � �ث ��ان ��ي ،ب � � ��رأي ح � �س� ��ون ،ه� ��و «ان� �ح� �س ��ار
مساحة األراضي املزروعة بالزيتون ،سواء
في طرابلس أو املناطق القريبة منها ،ما
جعل املصابن تستغني عن زيت الزيتون
ف��ي ص �ن��اع��ة ال �ص��اب��ون ب��زي��وت أخ� ��رى أو
شحوم حيوانية ،ففقدت صناعة الصابون
التقليدية في طرابلس روحها وقيمتها».
ّ
وي��وض��ح ح�س��ون أن ال �ص��اب��ون املصنوع
م��ن زي��ت ال��زي�ت��ون ،وامل �ع��روف بالصابون
البلدي ،يتوزع على نوعني :األخضر الذي
يستخرج من «عجوة» الزيتون ،واألبيض
امل�س�ت�خ��رج م��ن زي ��ت ال��زي �ت��ون ،ك��اش�ف��ًا أن
ط��ري�ق��ة ال�ص�ن��اع��ة التقليدية ل�ل�ص��اب��ون ال
تحتاج إل��ى أكثر من ق��در كبير من املعدن
(حلة) ،وموقد وملح وصود كوستيك.
ال ّ
يتردد حسون في التأكيد أن الصابون
ال �ت �ق �ل �ي��دي امل �ص �ن ��وع م ��ن زي� ��ت ال��زي �ت��ون
«أفضل من الصابون الحديث ،ألن صناعة
صابون زيت الزيتون ال تتضمن شحومًا
حيوانية وم��واد كيميائية .لكن الرجل لم
يقع في ما وصفه بالخطأ ال��ذي وق��ع فيه

الصابون األخضر
يستخرج من «عجوة»
الزيتون واألبيض
من الزيت

س��واه من صانعي الصابون في طرابلس
كي يبقى محافظًا على صناعته ،ومن ثم
ي �ط� ّ�وره��ا ح�ت��ى ب��ات��ت ص�ن��اع��ة ال�ص��اب��ون
اليوم في طرابلس تقترن به.
وي�ل�ف��ت ح� ّ�س��ون إل��ى أن «م��ا س��اع��دن��ي في
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ع�م�ل��ي ه��و ب �ي��ع منتجاتي
م � ��ن ال � �ص� ��اب� ��ون ب� ��امل � �ف� ��رق إل � � ��ى ال ��زب ��ائ ��ن
مباشرة ،وعدم سماحي للتجار بالتحكم
ب ��أس �ع ��اره ��ا» ،ك��اش �ف��ًا أن م �ن �ت �ج��ات خ��ان
ال� �ص ��اب ��ون ت� �ب ��اع ال � �ي� ��وم ف� ��ي  200ن�ق�ط��ة
بيع ،منها  4فقط في لبنان ،والباقي في
أنحاء العالم .ال يخفي افتخاره بأنه أعاد
ل �ص �ن��اع��ة ال �ص��اب��ون م �ج��ده��ا ال �غ��اب��ر في
ط��راب�ل��س ،لكنه ي�ش��دد على أن�ه��ا «تحتاج
إل � ��ى رع ��اي ��ة أك� �ب ��ر م ��ن ال �ج �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة،
كونها صناعة تقليدية تحمل إرث املدينة
وت��راث �ه��ا ،وت��وف��ر وظ��ائ��ف ع �م��ل ،وت�س�ه��م

في تصريف موسم الزيت والزيتون بدل
ركوده كل عام».
وفي هذا املجال ،يشير إلى أنه ينتج 1200
م�ن�ت��ج ط�ب�ي�ع��ي م�ش�ت��ق م��ن زي ��ت ال��زي�ت��ون
وزي� � ��وت أخ� � ��رى ،وه� ��ي ج�م�ي�ع��ًا م�ن�ت�ج��ات
طبيعية ،وأن األل��وان التي يضيفها على
ال �ص��اب��ون ط�ب�ي�ع�ي��ة وت �س �ت �خ��دم ل�ل�ت�ن� ّ�وع،
مستعينًا بمهندسني كيميائيني وبأبنائه
ال��ذي��ن اكتسبوا املهنة ع��ن طريق الخبرة،
وأحدهم ّ
تخرج مهندسًا كيميائيًا.
لكن ّ
حسون يلفت إلى أن أسعار الصابون
ال �ط �ب �ي �ع��ي ال � ��ذي ي �ص �ن �ع��ه ،ال �ج ��ام ��د م�ن��ه
وال�س��ائ��ل ،وك��ذل��ك ال�ع�ط��ور و«ال�ك��ري�م��ات»،
مرتفعة بسبب تكلفتها ،وبعض أنواعها
ي �ب��اع ب��أك �ث��ر م ��ن  10أض� �ع ��اف ال � ّص��اب��ون
الصناعي ،ما يجعل شراءها متعذرًا على
عموم الناس.

ّ
ّ
ّ
ومواد كيميائية (األخبار)
حيوانية
يتضمن الصابون البلدي شحومًا
ال

