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الملف
عصام شلهوب

مدير مختبرات البيئة في الجامعة األميركية:
القطاع الزراعي يعاني من غياب الرقابة

ما يحدث يف القطاع الزراعي يشري اىل وجود حالة فساد مسترشية بشكل ال يخفى عىل احد ،وانتشار سياسة فاسدة
تنجم عنها نتائج غري صحيحة وغري سليمة .هذا الفساد طاول كل يشء يف املنظومة الزراعية من دون استثناء ،ما
يوجب الوقوف امام هذا االمر الخطري الذي اصاب هذا القطاع املهم يف لبنان
مل تؤثر االزمة املالية عىل االمن الغذايئ بازاء
ارتفاع االسعار فحسب ،بل باتت تهدد قدرة
لبنان عىل انتاج املواد الغذائية .اذ ميارس مو ّردو
املستلزمات الزراعية الضغوط عىل املزارعني
الذين ال يستطيعون التسديد اال عند حصاد
املواسم ،بهدف تسليمهم املحاصيل باسعار
متدنية.
مدير مختربات البيئة والزراعة والغذاء يف كلية
الزراعة يف الجامعة االمريكية الدكتور محمد
غسان ابيض اكد لـ"االمن العام" ان القطاع
الزراعي يعاين من مشاكل كثرية ،ابرزها غياب
الرقابة وانتشار املستلزمات الزراعية السيئة.
■ هل يستويف االنتاج الزراعي عنارص السالمة
الصحية واىل اي مدى تحوط به عمليات الغش؟
□ يشكل القطاع الزراعي نحو  %4من الدخل
الوطني ،ما ميثل  %6من العاملة الوطنية،
فيام تصل نسبة العاملة الوطنية يف الصناعات
الغذائية اىل  .%25يعاين القطاع الزراعي من
مشاكل كثرية ابرزها تداخل صالحيات عدد
من الوزارات ،اىل غياب عنارص االرشاد الدائم
واملستمر للمزارع ،االمر الذي يؤدي اىل غياب
الكفاية .اضافة اىل وجود "كارتيالت" االدوية
واملبيدات الزراعية واالسمدة الكيميائية
املستوردة من الخارج التي تسيطر عىل القطاع
الرتباطها مبصالح خاصة مع بعض الوزارات
املعنية التي تفقد القدرة عىل تنظيم استرياد
هذه املواد ،ومراقبة عملية استرياد االدوية
املحظر استعاملها يف الدول املتطورة او دول
العامل االول ،فتصدّر اىل العامل الثالث ومنها لبنان
من دون اي رقابة او محاسبة .لذا فهي منترشة
عندنا بكرثة ،علام ان استخدامها العشوايئ
يؤدي اىل حاالت كوارث بيئية او تسمم،
وتسبب رضرا فادحا يف االشجار املثمرة ويف

املزروعات كلها .عدم معرفة املزارع بانواع هذه
املبيدات واثارها السيئة عىل الزراعة يكبده
خسائر كبرية .يعترب السامح باسترياد املبيدات
السامة مخالفا البسط قواعد السالمة العامة
التي يحاسب عليها القانون ،لكن للرشكات
املستوردة القدرة عىل تخطي كل االنظمة .ان
غياب االرشاد الستعامل املبيدات وتواريخ الرش
والكميات املسموحة يؤدي اىل اصابة املزارع
بالخسارة .كام ان عملية ادخال مواد عضوية
ومبيدات جديدة يجب ان متر بوزارة الزراعة،
التي والسباب خافية عىل البعض ،تحول دون
تحقيق هذه الغاية او تبدو شبه مستحيلة.
من الرضوري ان تدخل املبيدات التي تحمل
املواصفات الصحيحة اىل السوق اللبنانية ،لكن
التنفيعات والفساد يحوالن دون ذلك.
■ هل يتمتع املنتج الزراعي مبواصفات الجودة
والنوعية ،وما هو دور التاجر يف هذه العملية؟
□ املزارع هو الحلقة االضعف .تجار سوق
الحسبة يتحكمون بكل العملية ويؤ ّمنون
ارباحهم ،لذا املزارع هو الخارس االول.
االحصاءات عن املنتجات الزراعية وعن
اسعارها غري موجودة ،لذلك يفقد املزارع قدرته
عىل البيع املبارش اىل السوق ،وبالتايل عليه ان
مير بسوق الحسبة .التعاونيات الزراعية غري
مفعلة او فاعلة ،او انها تخضع للمحسوبيات
السياسية .بالتايل ،ال ميلك املزارع قدرة الحصول
عىل التسهيالت التي تساعده عىل التحكم
بحركة منتجاته تسويقا وبيعا ،وال ميكنه تحمل
تكلفة الربادات ،لذلك تعمد التعاونيات اىل
اختيار املنتج املناسب وتدفع مثنه للمزارع
وفق تعرفات الجودة املوضوعة منها .يشرتون
البضائع باسعار متدنية ويتم بيعها باسعار
مرتفعة ،كام يحصل حاليا يف اسواقنا املحلية.

■ يعيش القطاع الزراعي اليوم حالة من
التفلت عىل مختلف الصعد ،من املسؤول
وكيف ميكن وقف هذا النوع من الفساد؟
□ ال يستطيع املزارع الحصول عىل
تسهيالت التصدير وكذلك تخزين منتجاته
يف الربادات .لذا يخاف من كساد موسمه
ويضطر للبيع اىل تجار الجملة .للحد من
هذا الوضع ،يجب تفعيل تجمعات املزارعني
وليس التعاونيات حتى يتمكنوا من بيع
املحصول مبارشة اىل الرشكات الكبرية ،الن
التصدير اىل الخارج امر مستحيل بالنسبة
اليهم .الفوىض التي يعيشها القطاع اليوم
مردها اىل غياب الدولة عموما ،وتحديدا
لجان املراقبة املولجة عملية التأكد من
جودة املبيدات ومتتعها باملواصفات الصحية
املحددة .االمور تسري اليوم من دون حسيب
او رقيب ،وتطبيق القوانني املتعلقة بالقطاع
الزراعي يجب ان ترتافق مع رقابة مشددة
عىل التطبيق ،وان يكون للدولة دور فاعل
واال سيبقى الفساد مستمرا.
■ مخالفات الروزنامة الزراعية دامئة ومستمرة،
وتشتم منها عملية فساد مقونن .ما هي
انعكاساتها عىل املزارع وعىل املنتج املحيل؟
□ صحيح ان وزارة الزراعة هي التي تضع
الروزنامة الزراعية ،لكن مع غياب االرشاد
يبدو ان تطبيقها صعب .من اجل انجاحها،
يجب تأمني البذور املناسبة وتشجيع املزارع
عىل انتاج انواع معينة من الزراعات لتوفري
الربح املادي ،عوض الخضوع للتجار الذين
يفرضون انتاج منتجات محددة تؤ ّمن لهم
االرباح .مبا ان املزارع ال ميلك املال الكايف،
سيضطر للقبول مبا يطلبه التاجر ،من دون ان
ننىس التالعب باسعار املنتجات وفق العرض

مدير مختربات البيئة والزراعة والغذاء يف كلية الزراعة يف الجامعة االمريكية الدكتور محمد غسان ابيض.

والطلب يف السوق املحلية او التصدير اىل
الخارج ،علام ان املزارع يدفع دامئا الثمن.
■ انترشت منذ فرتة طويلة مشكلة ري
املزروعات مبياه آسنة ،اىل اي مدى اثر ذلك عىل
سمعة املنتج اللبناين؟
□ انها مصيبة كربى .مع غياب قدرة املزارعني
عىل استعامل املياه الصالحة للري ،يلجأون اىل
استعامل املياه االسنة او املبتذلة .ال احصاءات
بازاء كميات املياه االسنة املستعملة يف الري،
لكن منظمة الزراعة واالغذية الدولية (الفاو)
تشري اىل وجود نحو مليوين مرت مكعب من
املياه املبتذلة تستعمل يف الري سنويا يف
لبنان .ال مواصفات محددة للمياه املبتذلة
العادة استعاملها بعد معالجتها يف عمليات
الري الزراعية .كام ان لبنان ال ميلك مواصفات
محددة للمياه املبتذلة املستعملة يف الزراعة.
اخريا ،قامت احدى اللجان يف "ليبنور" بدرس
مواصفة ستكون اختيارية العادة استعامل
املياه املبتذلة املعالجة يف الري الزراعي ،لكنها ال
تزال قيد الدرس وستصدر قريبا .للمياه االسنة
تأثري صحي سلبي كبري ،فهي مليئة بالبكترييا
واملعادن الثقيلة التي تظهر يف املنتجات
الزراعية املروية بها .من اسوأ املنتجات التي متر
بهذه املياه هي الزراعات ذات االوراق الخرض.

الكارتيالت تسيطر
على القطاع الزراعي
لتأمني مصالحها

عىل املزارع تجنب الري باملياه املبتذلة حتى
ال تنمو البكترييا وتتكاثر .عملية الري باملياه
االسنة هي من اخطر ما يقوم به املزارع النها
تؤدي حتام اىل مشاكل يف التسويق والتصدير.
املياه املبتذلة تشبه املبيدات السامة ،والتسمم
يصيب االنسان والبيئة معا ،مام ينعكس عىل
وضع الحيوانات والطيور ويؤدي يف بعض
االحيان اىل نفوقها .استعامل املياه االسنة يؤدي
اىل مشاكل صحية وبيئية ،ويعترب من اهم
عنارص الفساد املنترشة يف كل القطاعات.
■ القوانني التي ترعى القطاع الزراعي موجودة،
هل الفساد هو وراء عدم تطبيقها؟
□ من املؤكد ان الفساد املنترش يف االدارات
العامة والخاصة هو وراء عدم تطبيق القوانني،
نظرا اىل غياب الرقابة واملحاسبة وافتقاد

املزارعني اىل الوعي املطلوب .معالجة هذا
الفساد تبدأ كام قلت سابقا ،باعتامد الكفاية
يف عملية التوظيفات يف القطاع العام بعيدا من
السياسة واالستنسابية .ان عملية تدريب املزارع
وتعليمه عىل االستعامل الجيد للمبيدات،
واملواعيد املناسبة للرش ،والري مبياه جيدة،
والقيام باملعالجة وفق مواصفات محددة،
تحتاج اىل شفافية واقتناع .لكن بازاء سبل
تحسني الوضع ،يجب اللجوء اىل دراسة وضعتها
وزارة الزراعة شملت انواع املبيدات املسموح
باستريادها واستعاملها ،لكن تطبيق ذلك مل
يكن متوافرا بسبب غياب الرقابة الفاعلة .هذا
الغياب يصب ضمن املصالح الشخصية ومصالح
الرشكات الكبرية التي متلك القدرة عىل فرض
رأيها عىل الوزارة وعىل املزارعني .هذا هو
الفساد يف ذاته.
■ ماذا عن واقع الفساد يف قطاع الصناعات
الغذائية؟
□ اذا ادخلت منتجات زراعية مبواصفات جيدة
ستخرج مبنتج صناعي جيد ،والعكس صحيح.
ما ينطبق عىل الزراعة ينطبق عىل الصناعة
الغذائية .هذه الصناعة تعاين من تداخل
صالحيات الوزارات وعدم مراقبة الصناعيني.
تتوزع هذه املهام بني وزارات البيئة والصناعة
والزراعة واالقتصاد وغرف التجارة والبلديات،
ما يؤدي اىل فشل نجاح مراقبة الصناعة
الغذائية .ال بد من االشارة اىل ان وضع الصناعة
الغذائية افضل من الزراعة .مرد ذلك اىل ان
االزمة االقتصادية واملعيشية التي منر فيها،
شجعت الصناعيني عىل التصدير وتحسني
نوعية منتجاتهم ،ما اضطرهم اىل اعتامد صناعة
مبواصفات عاملية .هذا االمر املفيد دفعهم اىل
تحسني طريقة التصنيع واستعامل مواد اولية
سليمة وجيدة تسمح لهم بالتصدير اىل الخارج.
اما املنتجات املستهلكة داخليا ،فال تخلو من
بعض املشاكل خصوصا عندما يتم اللجوء
اىل صنع منتج رخيص ،فعمد اصحاب تلك
الصناعات اىل استعامل مكونات اقل جودة من
غريها .اخريا ،علينا ان نع ّول عىل القطاع الخاص
النه يحاول التصدير ،وهو امر يعود بالنفع
عىل املستهلك ويؤدي اىل تحسني املنتج الغذايئ
بعيدا من عمليات الفساد املرضة.
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