من املتوقع أن يواجه إمجايل إنتاج الزيتون العاملي أكرب اخنفاض له منذ  15عاماً ،ودعت صحيفة «اجلارداين»

الربيطانية ،امل ستهلكني يف العامل إىل ختزين زيت الزيتون ،ووصفت عام  2014بكونه سنة« سوداء »على إنتاج
زيت الزيتون ،قائلة أبن الـ  12شهراً املاضية كانت مروعة لصناعة زيت الزيتون ،كما تضاعفت كلفة إنتاج زيت
الزيتون يف بعض املناطق من العامل.

وطبقاً للمجلس الدويل للزيتون ،تشري أحدث األرقام إىل أن أسعار املنتجني ارتفعت بنسبة  %121يف ديسمرب

املاضي ( ،)2014مقارنة ابلفرتة ذاهتا يف عام  ،2013مع تراجع املعروض بنحو الثلث .ويقول اخلرباء أبن هذه
الزايدة من املرجح أن تنتقل للتجار ،ومن مث للمستهلكني ،ليصبح تناول زيت الزيتون يف األطعمة شكالً من أشكال

الرتف.

وتوقع حمللون سنة سيئة لزيت الزيتون منذ فصل الصيف املاضي ،بعد أن اتضح أن الطقس الساخن أواخر
فصل الربيع املاضي يف إسبانيا ،وهي أكرب منتج للزيتون يف العامل ،كان على وشك أن يكون له أتثري رئيس على

حماصيل اخلريف ،كما أدى انتشار احلشرات وتسببها يف أخطر األمراض اليت تصيب أشجار الزيتون يف تدمري حماصيل
الزيتون يف عدة بلدان.
وعملت اسراب كبرية من احلشرات على تدمري حمصول الزيتون يف أجزاء من جنوب إيطاليا ،ما أدى إىل دعوات
إلعدامها ،ومما حذا برئيس احتاد مزارعي الزيتون اإليطاليني ،لوصف عام  2014أبنه أسوأ عام يف اتريخ إنتاج
الزيتون ،حيث أن املزارعني اإليطاليني عانوا بشدة من اآلفات واألحوال اجلوية السيئة.
وأييت أتثري هذا املرض على رأس سنة سيئة بشكل خاص ملزارعي الزيتون اإلسبانيني واإليطاليني يف عام 2014
بسبب اآلفات والطقس ،والذي أدى الخنفاض احلصاد بنسبة  ٪50-40يف إيطاليا فقط .وجدير ابلذكر أن إنتاج
اسبانيا وايطاليا من الزيتون يصل إىل  ٪70من اإلنتاج األورويب ،مما يؤدي إىل حتذيرات بزايدة أسعار زيت الزيتون
يف املستقبل القريب.
ويف اليوانن ،كان منتوج الزيتون أكثر استقراراً ،وعانت الدول املنتجة األخرى األصغر للزيتون ،فقد عاىن املغرب

وتونس أيضاً سوء األحوال اجلوية ،يف حني أن سوراي اليت متتلك  74مليون شجرة زيتون ،قد أتثرت ابحلرب األهلية.
وبدأت ترتسم مالمح أزمة زيت الزيتون يف العامل ،حيث حذرت شركة زيت الزيتون اإليطايل يف هيفر ،يف
مقاطعة كينت الربيطا نية ،عمالءها من أن إمداداهتا ستكون حمدودة .ومتثل إسبانيا وإيطاليا  % 70من إمجايل إنتاج
زيت الزيتون يف العامل ،وطبقاً للمجلس الدويل للزيتون ،سينخفض إنتاج إسبانيا من زيت الزيتون يف العام احلايل
 2015أبكثر من النصف إىل  825.700طن ،كما يتوقع أن يرتاجع إنتاج إيطاليا كذلك من زيت الزيتون بنحو
الثلث إىل  302.500طن ،وهو أكرب تراجع منذ عام  .1991وسيكون األكثر تضرراً ابلدرجة األوىل املزارعون

واقتصادات الدول املنتجة لزيت الزيتون ،حيث تقدر صناعة زيت الزيتون ابلنسبة للمنتجني األوروبيني اجلنوبيني
بنحو ملياري جنيه إسرتليين.
الزيتون

ومن املعروف أن شجرة الزيتون شجرة معمرة مستدمية اخلضرة ،تتبع الفصيلة الزيتية وهي من النبااتت دائمة
اخلضرة وتعترب ثروة ملا هلا من فوائد اقتصادية وبيئية .وحيتل الزيتون موقعاً مهماً بني األشجار املثمرة األخرى نظرا

الستخدامه يف تغذية اإلنسان ،وحتضري بعض املواد الطبية ،ومثرته ذات فوائد كثرية فهي غذاء كامل ويستخرج منها

زيت الزيتون ذو فوائد صحية وغذائية ،فهو ال حيتوي على الكولسرتول املضر للقلب وتستعمل خملفاته يف عالئف
احليواانت ،كما يعد خشبه من بني أجود أنواع األخشاب املستخدمة كوقود.
ويُعَتـ َقد ،أبن أصل الزيتون يعود إىل منطقة شرق البحر األبيض املتوسط وخاصة املنطقة الواقعة بني أضنة يف

تركيا ومشال غرب سوراي اليت تعد املوطن األول لشجرة الزيتون وسلسلة اجلبال الساحلية السورية وصوالً إىل منطقة

وتعد سورية املوطن األصلي لشجرة الزيتون ومهد انتشارها .وتعد زراعة الزيتون
جنوابّ .
جبال انبلس يف فلسطني ً
إحدى أهم الزراعات يف املناطق املطرية اجلافة ونصف اجلافة ،وترتبط زراعته حبياة وعادات جمتمعها ثقافياً و تراثياً

واقتصادايً .وينتشر الزيتون اليوم يف بالد الشام وتونس و اجلزائر و اليوانن و إسبانيا و إيطاليا وليبيا.

مرض اللفحة البكتريية على الزيتون
تدل دراسة املستحااثت النباتية على تعرض النبااتت إلصاابت مرضية منذ حنو  250مليون عام .وقد أوردت
األسفار القدمية ذكراً ألمراض األصداء ،والبياضات ،واللفحات اليت سببت تغريات جذرية يف اقتصادايت الشعوب

يف تلك العهود .ويف املنطقة العربية أمثلة واضحة عن اآلاثر الكبرية اليت تسببها أمراض النبااتت لالقتصاد القومي،

فذبول القطن والزيتون يف سورية وتعفن البصل وتفحم الذرة الصفراء الشامية يف مصر ،وتقرح احلمضيات يف السعودية
واليمن .وجتعد أوراق البندورة الفريوسي واصفرارها يف معظم الدول العربية ،هي شواهد قليلة على اآلاثر املدمرة
ألمراض النبااتت.
ويبلغ عدد األمراض النباتية املسجلة يف العامل حنو مثانني ألف مرض ،حتدث خسائر سنوية كبرية قد تصل يف
كثري من الدول النا مية اليت ال تتوافر فيها إجراءات املكافحة إىل حنو  %50-30من اإلنتاج الزراعي.
أما أخطر ما يهدد زراعة الزيتون يف أوراب والعامل فهو مرض اللفحة البكتريية الذي ظهر سنة  2013يف جنوب
إيطاليا ،مما يشكل خطرا كبريا على أشجار الزيتون األوروبية ،وفقا لتقييم من قبل اهليئة األوروبية لسالمة األغذية
( .)EFSAوينتشر املرض حاليا فقط يف جنوب إيطاليا ،حيث أصاب حوايل  8000هكتار من أشجار الزيتون.

اجتاحت بكرتاي  Xylella fastidiosaاملعروفة أيضا ابسم مرض اللفحة البكتريية منطقة أبوليا يف

اجلنويب من إيطاليا ،حيث تتأثر عدة آالف من
الطرف
اهلكتارات من مزارع الزيتون اآلن .وحبسب التقارير فإن تفشي املرض يف أبوليا شديد للغاية ،وإن البكترياي تقتل
العديد من النبااتت يف إقليم ليتشي اإليطايل .وتعترب اللفحة البكتريية على الزيتون من أخطر اآلفات اليت تصيب
أشجار الزيتون .وتعترب هذه البكترياي واليت تنقسم إىل عدة أنواع ،من أهم عشرة مسببات بكتريية آلفات النبات،
وتظهر أوىل األعراض على قمم األشجار حيث تذبل األوراق ،مث تصاب األغصان وتبدأ األشجار تضعف إىل أن
متوت متاما يف احلاالت احلادة .وتقتل البكترياي النبااتت املصابة عن طريق منع حركة املياه يف األشجار ،مما يتسبب
يف حتول لون األوراق اىل اللون األصفر والبين قبل سقوطه ،مث تسقط فروعها بعد ذلك مباشرة.
وحبسب العلماء فإن اإلصابة ببكرتاي  Xylella fastidiosaاملعروفة أيضا ابسم لفحة أوراق الزيتون غريبة
عن القارة األوربية ،وهى إصابة شائعة يف األمريكيتني والشرق األوسط ،واليت يعتقد أنه قد مت إحضارها إىل أورواب
عن طريق احلشرات املصابة ،وأنه قد مت نقلها مع السلع النباتية ،أو عن طريق تسلل احلشرات املصابة .ويرى العلماء
أن مثة صلة بني تغري أمناط التجارة العاملية وانتشار هذا املرض.
وهناك نبااتت ميكنها أن حتمل البكترياي دون أن تظهر عليها عالمات املرض ،وهذا ما يزيد من خطورته .كما
تصيب هذه البكترياي العديد من النبااتت مثل كروم العنب ،أشجار اخلوخ ،واحلمضيات الدفلة ،واللوز ،والربقوق،
واملشمش والنب وكذلك الب لوط ،والدردار.
ومبجرد ظهور اإلصابة تنتشر البكترياي عن طريق احلشرات اليت تتغذى على السوائل النباتية والسالالت املختلفة
منها لديها نطاق واسع من النبااتت املضيفة مما يؤثر على أشجار البلوط واجلميز واحلمضيات والكرز واللوز واجلريب
فروت ،واخلوخ ،والدفلة وأشجار الغاابت.

وينتقل املرض عن طريق نوع معني من احلشرات املاصة هو نطاط األوراق ،والذي يطري ملسافات قصرية .أما
االنتقال ملسافات طويلة فإنه يتم عن طريق نقل النبااتت املصابة .كما أن هناك وسائل أخرى حمتملـة لنقل املرض
وهي الثمار ،واخلشب ،واألزهار والبذور واألوراق لكن هذه الوسائل قليلة الفاعلية .وال يوجد وسيلة للقضاء على
هذا املرض ،لذا ال بد من اختاذ اجراءات وقائية الحتواء تفشي املرض ،والرتكيز على النبااتت املصابة واحلشرات
الناقلة.
ولألسف فإن مكافحة انتشار هذا املرض هي عملية صعبة للغاية ،بسبب أن املبيدات احلشرية املستخدمة
لقتل احلشرات املضيفة للب كرتاي هلا أتثرياهتا البيئية غري املرغوبة .كما أن أشجار الزيتون القدمية يف أبوليا اليت زرعت
هناك واستوطنت املنطقة منذ عدة قرون هلا قيمة عالية لدى املزارعني وكثري منهم قد يقاوم برامج القضاء على هذه
األشجار.
وتقول تقارير العلماء أنه من املرجح جدا انتشار املرض يف االحتاد األورويب ،وأن عواقب ذلك ستكون كارثية
وخطرية بسبب خسائر احملصول وغريها من األضرار املتوقعة واليت ستكون عالية وتتطلب تدابري رقابية مكلفة .ونظرا
خلطورة هذه اآلفة وتعدد النبااتت اليت تصيبها فإن الكثري من الدول األوروبية قد وضعت مصاحل محاية النبااتت
لديها يف حالة التأهب.
وجيب أن تتخذ كل الدول العربية اليت تزرع الزيتون كل التدابري الالزمة حلماية ثروهتا النباتية من أشجار الزيتون
من هذا اخلطر الداهم ألن العامل أصبح قرية صغرية وسبل انتشار املرض متوفرة يف كل الدول العربية.
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