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تعترب زراعة البطاطا يف لبنان من الزراعات الرئيسية، حيث تقدر املساحة املخصصة لها بنحو 19 الف هكتار. تحتل محافظتا 
البقاع والهرمل املرتبة االوىل من حيث نسبة االرايض املزروعة )70%(. وقد راوح انتاج الهكتار الواحد بني 8 و25 طنا، وهو 

رقم مرتفع مقارنة بانتاج الهكتار يف البلدان العرشة االوىل التي تنتج البطاطا 

تعزيزا لدور هذه الزراعة، عملت "مؤسسة رينه 
والسفارة  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون  معوض" 
انجاز  عىل  الزراعية،  والتعاونيات  الهولندية 
مرشوع تطوير زراعة البطاطا وتأصيلها، وتصدير 
20 طنا من البطاطا العكارية املؤصلة اىل هولندا 
للمرة االوىل ذات مواصفات عالية، تتوافق مع 
املواصفات االوروبية. ما يربهن عىل ان السوق 
بعد   اللبنانية  املنتجات  امام  مفتوحة  االوروبية 
املزارعون  فيحصل  االوروبية.  املعايري  استيفاء 
يف لبنان عىل الدعم الصحيح واملقاربة املطلوبة 

لبلوغ هذه االهداف.
جورج  البقاع  يف  البطاطا  مزارعي  نقابة  رئيس 
ال  التجربة  هذه  ان  العام"  لـ"االمن  اكد  الصقر 
اىل  التصدير سيتم   اتباعها، خصوصا وان  ميكن 
بلد يعترب من اكرث البلدان انتاجا للبطاطا. وتحدث 
عن كلفة انتاج الطن الواحد يف لبنان التي تصل 

اىل 250 دوالرا.

■ تجربة جديدة تحدث للمرة االوىل، هي دخول 
انتاج من البطاطا اللبنانية اىل سوق هولندا. كيف 

تنظر اليها؟ هل ستتوسع مستقبال؟
□ مع احرتامنا لجميع الذين تعاونوا عىل امتام 
مؤسسة  او  الزراعة  وزارة  اي  التجربة،  هذه 
رينه معوض او االتحاد االورويب، كانت لنا سابقا 
السوق  لدرس  محاوالت  تحديدا  سنة   20 منذ 
هولندا  اسواق  عىل  بجولة  وقمنا  االوروبية، 
فرنسا وبلجيكا بهدف تصدير انتاجنا من البطاطا 
اىل تلك االسواق، لكن تأكدنا اننا سنصدر البطاطا 
اىل نبع البطاطا، وهي متوافرة يف تلك االسواق 
عىل مدار السنة وبسعر 100 اورو للطن الواحد. 
وليست  الدولة  بدعم  ينعم  الهولندي  املزارع 
لديه كلفة استهالك مازوت وحفر ابار ارتوازية، 
االمور  وهذه  املياه.  شح  معنى  يعرفون  وال 
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انتاج  كلفة  لبنان  يف  االنتاج.  كلفة  من  تخفف 
الطن الواحد هو 250 دوالرا. اذا اردت تصديره 
اىل اوروبا سرتتفع كلفته اىل 350 دوالرا، فكيف 
الطن  وسعر  االوروبية  السوق  يف  البيع  ميكن 
هناك 100 اورو؟ بالنسبة اىل التجربة التي متت 
اخريا مبساعدة مؤسسة رينه معوض، فقد اتت 
ضمن فرتة تقع بني الشهرين الثالث والخامس، 
وهي الفرتة التي تعاين فيها اوروبا من الطقس 
ان  ميكن  لذلك  البطاطا.  انتاج  ويتدىن  املثلج 
يستفيد املزارع يف عكار من هذه الفرتة ويقوم 
االوروبية.  او  الهولندية  السوق  اىل  بالتصدير 
لكن السؤال هل السعر سيناسب اهل عكار اذا 
كانت الكلفة مرتفعة؟ هذه التجربة مع متنياتنا 
بنجاحها ال ميكن الركون اليها واتباعها، خصوصا 
وانك ستصدر اىل بلد يعترب من اكرب البلدان انتاجا 

للبطاطا.

■ لكنها مفارقة جيدة. املزارع يف عكار متكن من 
االورويب،  االتحاد  من  محددة  مواصفات  اتباع 

ومتكن بالتايل  من دخول اصعب االسواق؟
□ هذا االمر صحيح. ميكن تطبيق املواصفات 
عىل انتاج يقدر بنحو 20 طنا. لكن لبنان يصدر 
مع  العربية،  الدول  اىل  طن  الفي  نحو  يوميا 
افتقارنا اىل مؤسسة تعنى بفرز البطاطا، ووزارة 
الزراعة ال متلك الهيكلية املطلوبة النشاء مثل 
تصدير  ميكنها  التي  املمكننة  املؤسسة  هذه 
االنتاج عىل مسؤوليتها. نحن نعتمد اليوم عىل 
الفرز اليدوي ما يؤدي اىل وجود نحو 10% من 
للتصدير ويؤثر  االنتاج يف كل كيس ال يصلح 

عىل عملية التصدير.

اعتامد  عرب  الوضع  هذا  تفادي  يتم  ال  ملاذا   ■
املزارعني عىل االت فرز خاصة؟

□ املشكلة االساسية هي نوع البطاطا التي تزرع 
يف لبنان. نحن نعتمد عىل نوع "السبونتا"، وهو 
مطلوب ومرغوب من الشعبني اللبناين والعريب. 
يف اوروبا تم الغاء هذا النوع بسبب حجمه الكبري 
الذي ال ميكن مكننته لفرزه. فهم يعتمدون عىل 
الحجم  والصغرية  املدعبلة  البطاطا  انواع  انتاج 
نظرا اىل سهولة استهالكها واستعاملها يف التفريز 

والتشبيس.

■ متى يستطيع لبنان االنتقال من "السبوتنا" اىل 
االنواع االخرى؟

□ نحن نتبع حاليا ما تتطلبه االسواق التقليدية 
الدول  لذا عىل  "السبونتا"،  التي تفضل  العربية 
االنواع  اىل  النوع  هذا  من  االنتقال  العربية 
االخرى حتى نتمكن من التطور واعتامد االنتاج 

الحديث.

■ ملاذا االنتظار، اال ميكن اعتامد التنوع وفرضه 
عىل االسواق التقليدية؟

□ ال نستطيع الننا نتعرض اىل منافسة شديدة 
تعتمد  التي  والصني  كباكستان  اخرى  دول  من 

عىل نوع السبونتا وعىل اليد العاملة.

■ لَِم ال ميكن اعتامد مواصفات جديدة لدخول 
السوق العربية؟

□ نحن ما زلنا ملوك السوق العربية يف انتاج 
االسعار.  عىل  ترتكز  املنافسة  لكن  البطاطا. 
فباكستان ليس لديها كلفة ري، وكذلك االمر يف 
الصني التي تعتمد عىل برك ري انشأتها الدولة 
باالنهر وبكلفة زهيدة  السواقي  املرتبطة عرب 
جدا. بينام نحن نعتمد يف منطقة بعلبك مثال 
عىل االبار االرتوازية وكل ساعة شفط للمياه 
املازوت  مثن  لرية  الف   100 كلفتها  البرئ  من 

سدود،  وال  برك  ال  لدينا  ليس  املستعمل. 
والدولة غائبة وال تسعى اىل تحقيق مثل هذه 
املزارع ينئ تحت وطأة  لذا سيبقى  املشاريع. 

ارتفاع الكلفة.

التصدير  انه ميكن تعميم تجربة  اال تعتقد   ■
اىل اوروبا عىل بقية املناطق اللبنانية فال تبقى 

محصورة يف منطقة عكار؟
□ مثة صعوبات تتعلق بالكلفة فقط. اذا وجدت 
مواصفات  تطبيق  ميكننا  التنافسية  االسعار 

االتحاد االورويب بكل سهولة.

■ لكن كيف متت هذه العملية يف ظل ارتفاع 
الكلفة؟ وما هو الهدف؟

التصدير  اىل  الطريق  افتتاح  اىل  انه مسعى   □
فصل  وان  خصوصا  معينة،  مواصفات  وفق 
التصدير يناسب اوروبا. االنتاج يف هذا الفصل 
االنتاج.  اىل  عطىش  السوق  تبقى  لذلك  غائب 
لدينا يف  شهري 6 و7 من  االنتاج  يبدأ  عندما 

السنة، يبدأ االنتاج ايضا يف اوروبا.

■ لكن لبنان يستورد البطاطا من الخارج عىل 
الرغم من غزارة انتاجه. كيف تواجهون هذه 

املنافسة داخليا؟
□  معاهدة التيسري العربية ال تطبقها اي دولة 
يستورد  الذي  الوحيد  وهو  لبنان.  اال  عربية 
واالردين  والعراقي  والسوري  املرصي  االنتاج 
والسعودي. هذه الدول تعتمد عىل حجة عدم 

اللبناين  مطابقة املواصفات ملنع دخول االنتاج 
لتصدير  متهيدا  معينة  فرتات  يف  اسواقها  اىل 

انتاجها.

■ هل هذا هو السبب فقط؟
عدم  حجة  يعتمدون  الوحيد.  السبب  انه   □

مطابقة املواصفات لتصدير انتاجهم الينا.

■ وملاذا ال تطبقون املواصفات؟
يف  هو  للبطاطا  انتاج  اجود  ان  عىل  اشدد   □
لبنان، وهي مرغوبة يف كل الدول العربية. لكن 
اىل  يلجأون  حامية النتاجهم ودعام ملزارعيهم 

هذه الوسيلة.

■ ملاذا ال نطبق املعاملة باملثل؟
□ الن وزارة الزراعة يف لبنان غري مهتمة مطلقا 
الرغم  باالنتاج. عىل  اللبناين وال حتى  باملزارع 
من مراجعاتنا املتكررة لعدد من الوزراء الذين 
نلق  مل  الزراعة،  وزارة  مهامت  عىل  تعاقبوا 

التجاوب املطلوب. ابلغناهم ان السوق اللبنانية 
ليست يف حاجة اىل 50 الف طن بطاطا من مرص 
ملدة شهر واحد، اي يف الشهر الثالث من السنة 
توضع يف الربادات وتؤثر تاليا عىل انتاج منطقة 
عكار. اتانا الجواب ان االمر هو لحامية موسم 
التجاري بني  امليزان  التفاح، وهذا غري صحيح. 
لبنان ومرص مثال مييل نحو مرص التي تصدر اىل 
ال  بينام  مليون دوالر،  بقيمة 800  لبنان سلعا 
يصدر لبنان سوى 70 مليون دوالر. هذه املقارنة 
تكفي. ملاذا ربط استرياد البطاطا بتصدير التفاح 
فقط، علام ان هناك سلعا اخرى ميكن االعتامد 
ال  طن  الف   50 كمية  التقدير.  لتعديل  عليها 
تؤثر عىل السوق املرصية، لكنها تؤذي السوق 

اللبنانية بشكل كبري.

■ ما هي كمية االنتاج اللبناين؟
□ نحن ننتج بحدود 400 الف طن من البطاطا، 
ونستهلك 200 الف طن يف السوق املحلية. اذا 
دخل االنتاج املرصي يتدىن استهالك السوق من 
نحو  نصدر  طن.  الف   150 اىل  اللبناين  االنتاج 
200 الف طن خالل اشهر 8 و9 و10 و11 من 
بعض  يتعرضون يف  املزارعني  بان  علام  السنة، 
االحيان اىل خسائر كبرية من جراء املنافسة يف 

االسواق الخارجية.

■ ماذا عن التهريب؟
□ هذه املشكلة تحاول ادارة الجامرك اللبنانية 
مكافحتها ضمن وسائلها املتاحة. فهي تقوم حاليا 
من  التاجر  مينع  اجراء  وهو  االسواق،  مبداهمة 
االعتامد عىل االنتاج املهرب خوفا من مصادرته، 

ما يؤثر عىل عمليات التهريب ويحد منها.

■ كيف ترى مستقبل االنتاج الحايل؟
□ جيد جدا لعوامل عدة. االنتاج الرتيك ارتفعت 
البلدان  من  عدد  يف  املزارعون  ويعاين  كلفته 
املصدرة من الخسائر، لذلك لجأوا اىل تخفيف 
االنتاج  فان  ذلك  ونتيجة  املزروعة،  املساحات 
اللبناين يف هذه الفرتة جيد. ونأمل يف ان يستمر 
الزراعة  وزارة  كذلك  تقوم  وان  التحسن  هذا 
اجراءات ملساعدتنا عىل  عليها من  يتوجب  مبا 
التصدير ودعمنا والغاء كل الصعوبات االدارية 

والتقنية وحتى السياسية.

ما زلنا ملوك 
السوق العربية في انتاج 

البطاطا

رئيس نقابة مزارعي البطاطا يف البقاع جورج الصقر.
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