الخميس  27تشرين الثاني  2014العدد 2455

بلدي

التي تخسر مع كل موسم في ظل
غـيــاب الــدولــة عــن التعويض على
امل ــزارع ــن» .يـقــول« :يــا عمي اليوم
صرخة مزارعي البطاطا اللقيسة
طلعت ،وكيلو البطاطا بـ 300ليرة
بــأرضــه ،بوقت كلفته مش أقــل من
 400لـيــرة ،مــن بـعـ ّـوض عليه مني
بطعميلو والده؟».
ت ـتــوالــى األس ـئ ـلــة م ــن امل ـ ــزارع ابــن
الـ ـسـ ـبـ ـع ــن س ـ ـنـ ــة« :ل ـ ـ ــم ال ت ـس ـعــى
ً
ال ـ ّـدول ــة ف ـع ــا إلـ ــى ت ـشــريــع زراعـ ــة
القنب الهندي بالبقاع ،وتنظيمه
كـقـطــاع زراع ــي مـنـتــج ،مثله كمثل
قطاع التبغ ورخصه؟ هناك الكثير
م ـ ــن ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي حـ ـك ــت عــن
ال ـج ــدوى االق ـت ـصــاديــة امل ــوض ــوع.
طيب ،أين صار الشمندر السكري؟
أين الزراعات البديلة؟ أين السدود
ال ـت ــي ي ـجــب أن ت ـك ــون م ـن ـجــزة من
ع ـقــود طــويـلــة ون ـحــن عـلــى أب ــواب
الجفاف كما يشرحون ويحكون؟
مـ ـ ـ ــاذا أن ـ ـ ـجـ ـ ــزوا اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادًا ل ـه ــذه
األزمة؟».
فـ ــي غـ ـي ــاب أي م ـ ـشـ ــروع إن ـم ــائ ــي
فــي بعلبك ـ الـهــرمــل ،لــم يـكــن أمــام
مـ ــزارعـ ــي ال ـح ـش ـي ـشــة ف ــي ال ـب ـق ــاع،
ً
ال ــذي ــن ان ـت ـظــروا ط ــوي ــا ال ــزراع ــات
البديلة ،سوى اختيار زراعة النبتة
الـتــي تـمـتــاز بـمــواصـفــات طبيعية
ت ـت ـنــاســب وط ـب ـي ـعــة ت ــرب ــة وم ـنــاخ
أراضـ ـ ــي بـعـلـبــك ـ ال ـه ــرم ــل .تجمع
غــالـبـيــة م ــزارع ــي الـحـشـيـشــة أنـهــا
نبات يعيش على مـخــزون التربة
مــن املـيــاه ،وعـلــى نسبة كبيرة من
رطــوبــة ال ـهــواء ،وأن ــه يملك جــذورًا
تـنــاســب ال ـج ــرود وال تـحـتــاج إلــى
أسـ ـم ــدة أو أدوي ـ ـ ــة زراع ـ ـيـ ــة ل ـعــدم
تعرضها لآلفات الحشرية بالنظر
إلى برودة الطقس والرياح.
فهل آن اآلوان لتفكر الــدولــة ّ
مليًا
في تشريع زراعــة الحشيشة ،بدل
الخوض في لعبة غض الطرف عن
الزراعة ،والتهويل بالتلف بالقوة؟
آذار امل ـقـبــل مــوعــد جــديــد م ــع نثر
حـبــات «القنبز» فــي رحــم الحقول
البقاعية ،فلننتظر!

«الدق والتنقية
والفرز» هي
المرحلة األولى
في عملية
التصنيع (األخبار)

ّ
التبغ سم مضمون
مــؤس ـســة ال ــري ـج ــي ،بـيـنـهــم حــوالــى
 17ألــف أســرة فــي جنوب لبنان ،أي
املـنـطـقــة ال ـتــي انـطـلـقــت فـيـهــا زراع ــة
التبغ ألول مرة في لبنان ،منذ عهد
األمير فخر الدين .والجدير ذكره أن
عــدد مــزارعــي التبغ فــي لبنان يزيد
على  24ألــف م ــزارع ،وتغطي زراعــة
التبغ مساحة  91ألف دونم ،في حني
يبلغ اإلن ـتــاج اإلجـمــالــي حــوالــى 11
أل ــف كـلــغ .وتـتــركــز زراعـ ــة الـتـبــغ في
جـنــوب لبنان منذ عـشــرات السنني.
وت ــرع ــاه ــا إدارة ال ـت ـب ــغ وال ـت ـن ـب ــاك
«ال ــريـ ـج ــي» ،وهـ ــي وك ــال ــة حـكــومـيــة
شـبــه مـسـتـقـلــة ،تــأسـســت ع ــام 1935
بطلب من االنتداب الفرنسي لتنظيم
م ـ ـ ــزارع ال ـت ـب ــغ ف ــي ل ـب ـن ــان وم ــراق ـب ــة
اس ـت ـي ــراد ال ـت ـب ــغ .وت ــوف ــر الـحـكــومــة
دع ـم ــا ك ـب ـي ـرًا ل ـه ــذه الـ ــزراعـ ــة بـكـلـفــة
سنوية تصل إلى  73.3مليون دوالر
أميركي.
ويـشـيــر املـ ــزارع حـســن م ــراد ال ــى أن
«هذه الزراعة هي التي ميزت بعض
الـ ـق ــرى والـ ـبـ ـل ــدات ع ــن غ ـي ــره ــا ،مــن

حيث طبيعة الحياة ،ونمط العيش،
وع ــدد املـقـيـمــن ،ال ــذي ــن وجـ ــدوا من
زراعــة التبغ فرصة للبقاء» ،ويلفت
إلـ ـ ــى أن «الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدات األكـ ـ ـث ـ ــر ك ـث ــاف ــة
لـلـسـكــان املـقـيـمــن ف ــي مـنـطـقــة بنت
جـبـيــل ،ه ــي ال ـب ـلــدات ال ـتــي يـعـتــاش
أبناؤها من زراعة التبغ .على سبيل
امل ـثــال ،بـلــدة عــن اب ــل الـتــي ال يــزرع
أبـنــاؤهــا التبغ أصبحت فــارغــة من
األهالي ،وال يعيش فيها اليوم أكثر
من  1500نسمة ،بينما بلدة رميش
الزراعية املجاورة يعيش فيها اليوم
أكثر من  7000نسمة ،كما هي الحال
فــي بلدة عـيـتــرون» .ويــؤكــد على أن
«دعم هذه الزراعة وضمان تصريف
انتاجها هــو السبب الــذي أدى الى
ً
زيادة عدد المزارعني» متسائال عن
«السبب الذي يمنع الدولة من دعم
الــزراعــات األخــرى وتأمني تصريف
انتاجها ،وبيعه ،ألن ذلك قد يساهم
في محاربة آفة التدخني ،وتسهيل
أمور املزارعني الذين ترهقهم زراعة
ال ـت ـبــغ ال ـت ــي تـتـطـلــب وق ـت ــا وج ـه ـدًا

كبيرًا طيلة أيام السنة».
يذكر أن بلدة عيترون تنتج وحدها
س ـن ــوي ــا ح ــوال ــى  14أل ـ ــف ط ـ ــرد مــن
الـتـبــغ ،أي مــا يـعــادل  350ألــف كلغ،
وبلدة رميش حوالى  320ألف كلغ،
وك ــذل ــك ب ـل ــدة ع ـي ـتــا ال ـش ـع ــب ،وه ــي
ال ـ ـقـ ــرى األك ـ ـثـ ــر إنـ ـت ــاج ــا ل ـل ـت ـبــغ فــي
مـنـطـقــة بـنــت جـبـيــل .كـمــا أن معظم
ّ
مزارعي التبغ يعتمدون بشكل كلي
عـلــى ه ــذه ال ــزراع ــة ،وال يستفيدون
من أي ضمانات صحية أو عالجية،
رغم مطالباتهم املتكررة بتسجيلهم

ّ
صنف إنتاج التبغ
في المرتبة السادسة
من حجم المبيعات
المحلية

ف ــي الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لـلـضـمــان
االجتماعي.
دع ــم ال ــدول ــة ل ــزراع ــة الـتـبــغ ال يعني
أن الــدولــة ال تحقق أربــاحــا مــن هذه
الزراعة ،اذ تم تصنيف إنتاج التبغ
فـ ــي ل ـب ـن ــان فـ ــي امل ــرتـ ـب ــة ال ـس ــادس ــة
مـ ــن ح ـج ــم امل ـب ـي ـع ــات امل ـح ـل ـي ــة ،أم ــا
مـ ــوازنـ ــة ال ــري ـج ــي ف ـت ـق ــدر بـ ـ ـ ــ%2,55
م ــن ح ـجــم م ــوازن ــة ال ــدول ــة ،غ ـيــر أن
األسعار املعتمدة في شراء التبغ من
امل ــزارع ــن مــن قـبــل الــريـجــي ،ال تــزال
متدنية نسبة الــى غــاء املعيشة ،اذ
يجري شــراء كيلوغرام التبغ اليوم
بمبلغ  12.500ليرة فقط ،أي بزيادة
الف ليرة فقط عما كان عليه السعر
ف ــي ع ــام  .1996ل ـكــن ادارة الــريـجــي
تـ ـح ــرص عـ ـل ــى دعـ ـ ــم هـ ـ ــذه الـ ــزراعـ ــة
بطرق أخرى ،من خالل تكريم بعض
املـ ـ ــزارعـ ـ ــن وتـ ـق ــدي ــم بـ ـع ــض اآلالت
واملـ ـع ــدات ل ـهــم ،إض ــاف ــة ال ــى تــأهـيــل
بعض البرك الزراعية.
قبل نحو شهرين ،بدأ مزارعو التبغ
ي ـت ـس ــاب ـق ــون ع ـل ــى ت ـس ـل ـيــم األوراق
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ال ـس ـم ــراء امل ـك ـ ّـدس ــة ف ــي أكـ ـي ــاس من
«ال ـخ ـي ــش» ب ـعــد أش ـه ــر طــوي ـلــة من
ال ـع ـم ــل فـ ــي ح ـق ــول ـه ــم ت ـح ــت أش ـعــة
الـشـمــس ال ـحــارقــة .لـكــن مــا يجنونه
من «شيكات» يتم توزيعه عادة على
املصارف وأصحاب املحال التجارية
وامل ــدارس لـســداد ديــونـهــم السابقة.
ألن «املزارعني سبق لهم ان استدانوا
ريـثـمــا يـحــن مــوعــد الـتـسـلـيــم» كما
يـ ـق ــول املـ ـ ـ ـ ــزارع م ـح ـم ــد غ ـ ـشـ ــام ،مــن
بـلــدة يـ ــارون ،ال ــذي ك ــان قــد اسـتــدان
مــن أح ــد امل ـصــارف مبلغ  46مليون
ّ
ليسد رمق عيش عائلته طيلة
ليرة
العام املنصرم .ويقول أحد املوظفني
العاملني فــي «الــريـجــي» إن «بعض
ال ـ ــزراع ـ ــات ال ـبــدي ـلــة ق ــد ت ـن ـتــج أكـثــر
بكثير من زراعــة التبغ ،وبجهد أقل
بكثير ،كما حصل بالنسبة لزراعة
الزعتر البلدي وزراعة الصحارى في
غير موسمها ،لكن ذلك يحتاج الى
الدعم وضمان تصريف اإلنتاج عبر
جهاز موثوق يسعى الــى التواصل
مع الخارج لضمان هذا التصريف».

