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مقالإقتصاد
"إجْت الدولة"... حلم كل مواطن

"اجْت الدولة" تعني باللغة اللبنانية الدارجة "اجت كهربا الدولة"، قول ابتكره اللبناين 
يف زمن الحرب يف مثانينات القرن املايض، واستمر يردده عىل مدى سنوات التسعينات 
وااللفية الثانية، وال يزال مستمرا يف ذلك خصوصا اليوم مع الشح غري املسبوق يف التغذية 

التي ال تتعدى يوميا الساعتني او الثالث ساعات. 
عندما تهل ساعة التغذية من كهرباء الدولة، تضج املنازل باصوات التجهيزات الكهربائية، 
النها فرصة كون تعرفتها ال تزال منخفضة، بهدف استعاملها ولو ملدى زمني قصري لالقتصاد 
يف فاتورة املولد يف الحي، التي باتت تسابق االسعار العاملية للنفط، علام ان التغذية من 

املولد اصبحت ايضا مقننة للتوفري يف استهالك املازوت والتخفيف من عبء الفاتورة. 
اقرارها بل يف  العربة ليس يف  الكهرباء لكن  انتظار واخذ ورد، اقرت خطة  بعد طول 
الهدر  املزيد من  اال  منها  ينفذ  وتعلن ومل  تطرح  التي  االوىل  ليست  تنفيذها، وهي 
والتقنني والعتمة. كيف ميكن الحكومة التي دخلت يف خضم اجواء االنتخابات النيابية 
متهيدا لالنتخابات الرئاسية، ان تنطلق يف تنفيذ هذه الخطة، علام ان الخطط االخرى 

تعرضت للتجاذبات وتعطل تنفيذها.
استفاقت الحكومة متأخرة عىل هذه الخطة، اذ كان مفرتضا بتها منذ تشكيلها، ألن العتمة 
كانت متددت واعمت عيون جميع املسؤولني فاصبحوا كالعميان يحتاجون اىل عصا 
بيضاء يفتشون بواسطتها عن مخارج الزمتهم عرب تأمني املازوت بأي وسيلة كانت وبأي 
سعر كان، فدخلوا يف مفاوضات مع اصحاب الرشكات واخضعوا البنك املركزي المالءات 
َمن يف يدهم الحل والربط، لتأمني املازوت ليس لكهرباء الدولة، بل للمولدات الخاصة. 
ال بل سمحوا بادخال املازوت من بلدان اخرى عرب وسائل يعرفها الجميع، تهربت من 
دفع الرسوم املتوجبة للدولة. هذه الصورة العمياء منعت الحكومة من االهتامم بوضع 
خطة قصرية املدى تبعدها من سيطرة اصحاب املولدات ورشكات املحروقات، وتسمح 
لها بأن تستعيد دورها يف تأمني خدمة تدخل يف صلب الحياة االقتصادية واالجتامعية 
واملعيشية. اال انها التهت مبشاريع تأمني الكهرباء عرب الربط السدايس والرباعي والثاليث، 
الغاز من مرص، يستفيد منها االردن وسوريا يف املرتبة االوىل وِمن ثم لبنان.  وتوفري 
الوقاحة هنا، ان املال الذي سيدفع مثنا للغاز والكهرباء من االردن، هو من جيب الدولة 
اللبنانية. رغم ذلك استبرشنا خريا، لكن يبدو ان هذا الخري ال يزال بعيد املنال، نظرا اىل 
ارتباط وصول الكهرباء اىل لبنان بقانون قيرص، يف حني يبدو ان عوائق كثرية ال تزال تحول 

دون تحقيق هذا "الحلم".
عىل الدولة ان تقتنع وملرة اخرية بأن الكهرباء هي عصب الحياة واملحرك الرئييس لعجلة 
االقتصاد،  لذا يجب ان تلجأ اىل اتخاذ قرار استثنايئ رسيع يقيض بانشاء محطات انتاج 
كهرباء مركزية يف كل منطقة، وهذا امر ميكن تنفيذه، خصوصا وان لدى لبنان رشكات 
كهرباء تنفذ محطات كهربائية يف كل دول العامل، وتتمتع بسمعة جيدة جدا، فلامذا ال 
تكلف مبرشوع وطني مهم جدا، ام ان املصالح واملنافع الخاصة والشخصية والعموالت 

هي لولب الحركة.
املواطن ال يريد شيئا من كل ما تقومون به، وال يهتم مبا تعلنونه عرب وسائل االعالم، 
النه كَفر بكل وعودكم التي اوصلته اىل عتمة حياتية ومعيشية ومالية. وهو يأمل فقط 
اليوم يف ان يرى ضوءا يطل من خلف هذه العتمة تنري له سبل الخروج اىل حياة افضل 

ولو يف الحد االدىن. 
فهل َمن يستحي ويستجيب؟ 

عصام شلهوب

إقتصاد
وزير الزراعة: الحروب سلبّية على األمن الغذائي

ندفع ثمن 40 عامًا من إهمال القطاع
تطبيقا ملفهوم االمن الغذايئ، اي تأمني املواد االساسية الغذائية ألي مجتمع يف شكل مستدام، فان لبنان محكوم بادراج هذا 
املفهوم يف سلة االصالحات االقتصادية املرجوة واملأمولة منذ عقود، مبعنى ان ينتهج لبنان سياسة زراعية ترعى وتدعم، معنويا 

وماديا، مزارعي القمح والبقوليات يف سهولهم 

غذايئ  امن  ازمة  امام  لبنان  بات  هل    ■
حقيقية، نتيجة الحرب الروسية - االوكرانية 
وتأثريها عىل صادرات الحبوب السيام منها 
القمح، بفعل االنهيار االقتصادي الداخيل؟ 
□  ال شك يف ان لهذه الحرب تأثريا واضحا، 
العاملي  االقتصاد  عىل  ثقلها  ارخت  وقد 
القمح خصوصا. لكن  عموما وتصدير مادة 
من  انطالقا  امللف  هذا  مع  يتعاطى  لبنان 
العاملي  املنتج  هذا  تأمني  باستمرار  ارادته 
كثرية،  السباب  ورضوري  مستدام  شكل  يف 
املنتج،  هذا  توفري  من  التمكن  عدم  ألن 
سيأخذنا اىل مكان بعيد جدا. اال ان االمور 
تعنى  وزارية  لجنة  هناك  كليا،  مختلفة 
واسبوعيا  دوريا  وتجتمع  الغذايئ  باالمن 

اثبت القطاع الزراعي، املهمل واملرتوك من 
اركان السلطة عىل مدى عقود، قدرته عىل 
خالل  من  للغذاء،  االساسية  املواد  تأمني 
بجودة  القمح  مادة  انتجت  ناجحة  تجارب 
ونوعية ال تختلفان عام يستورد من الخارج، 

بل افضل منها. 
االهتامم  القطاع  هذا  اليالء  االهم  االعتبار 
التي خلقتها جائحة  والرعاية، هو الظروف 
كورونا والحرب الروسية – االوكرانية حاليا، 
غري  الدول  يف  الغذايئ  االمن  هددت  التي 

املكتفية ذاتيا يف االنتاج.
اكد  حسن  الحاج  عباس  الزراعة  وزير 
لدينا  لتكون  نطمح  "اننا  العام"  لـ"االمن 
املحيل،  االستهالك  تكفي  االنتاج  عىل  قدرة 
او  السكر  او  القمح  اىل  بالنسبة  سواء 
االمر  هذا  ان  اعترب  لكنه  البقوليات". 
تستغرق  قد  تاريخية  صريورة  "يتطلب 
مثن  اليوم  ندفع  الننا  اال  ليشء  ال  سنوات، 
والقمع  االهامل  مامرسة  من  عاما   40

والقهر ضد املزارعني والقطاع الزراعي".

■  ما هو مفهوم االمن الغذايئ، هل يطبقه 
لبنان؟

□  يؤرش مفهوم االمن الغذايئ اىل القدرة 
املواطنني  لجميع  الغذاء  توفري  عىل 
وااليفاء  ونوعا،  كام  بلد،  يف  املقيمني 
شكل  يف  املواطنني  هؤالء  بحاجات 
وكرمية.  صحية  حياة  اجل  من  مستدام 
االمر،  هذا  مطلق  شكل  يف  ملتزم  لبنان 
اي  اىل  وهو  املطروح  السؤال  يبقى  لكن 
اقتصادية  ازمة  من  اليوم  نعاين  مدى 
واالمن  الغذائية  السلة  مبارشة  بها  تتأثر 

الوضع. عقدنا اجتامعا برئاسة  ملواكبة هذا 
اليات من  ميقايت، ووضعت  نجيب  الرئيس 
او  الالزمة،  االعتامدات  فتح  ترسيع  شأنها 
العامل  دول  مع  املبارش  التواصل  خالل  من 
ملعرفة امكانات الرشاء من تلك الدول، وما 
الحصول  ميكن  التي  القمح  كميات  هي 

عليها.

■  نحو 50% من اللبنانيني او اكرث يشعرون 
بالقلق من عدم قدرتهم عىل توفري غذائهم، 
فهل تنفذ الحكومة من خالل وزارة الزراعة 
فقدان  موجة  زحف  لوقف  عاجلة  خطة 

الغذاء؟
□  الجميع يشعرون بالقلق، وكذلك يعيش 
لن  التي  االزمة  بازاء  القلق  هذا  اللبنانيون 
اىل  تصل  بل  املنطقة،  عىل  تردداتها  تقف 
شكل  يف  تتأثر  التي  االورويب  االتحاد  دول 
مبارش. هذا االمر طبيعي، ألن الحروب تؤدي 
اىل نتائج سلبية يتلقفها املواطن وتتأثر بها 
بدأنا  آخر.  يف  او  شكل  يف  الغذائية  السلة 
يف وزارة الزراعة منذ فرتة، عقد اجتامعات 
ومؤسسات  وجمعيات  خرباء  مع  يومية 
الهامش  لتطوير  القمح،  مبوضوع  تعنى 
تأصيل  للقمح وتوسيعه من خالل  الزراعي 
واملنظامت  "ايكاردا"  مع  والرشاكة  البذور 
القدرة  الدراسات  اثبتت  وغريها.  العاملية 
وطني  منتج  لدينا  يكون  وان  التوسع،  عىل 
يف  يغطي  قد  والصلب  الطري  القمح  من 
عن  تقل  ال  نسبة  املقبلة  القليلة  السنوات 

40% من حاجة االستهالك املحيل.

"الفاو"  منظمة  مع  الزراعة  وزارة  تنفذ   ■
دعم  مشاريع  اخرى  دولية  ومنظامت 
للمزارعني، هل حقق هذا التعاون اهدافه؟
من  اسرتاتيجيا  الزراعة  وزارة  وضعت   □
منتجا،  الزراعي  القطاع  يصبح  ان  اهدافها 
تغطية  عىل  قدرة  اوال  لدينا  يكون  وان 
املحيل،  االستهالك  لحامية  املحلية  السوق 
يف  واملنافسة  التصدير  عىل  القدرة  وثانيا 
الخارج. هذا االمر دونه عقبات كثرية، منها 

وجهنا  يف  اغلقت  التي  االسواق  فتح 

وزير الزراعة عباس الحاج حسن.

نحن في حاجة ماسة
الى اعادة بناء االهراءات
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لبنان  يعاين  نعم،  هو  الجواب  الغذايئ؟ 
اىل  بعد  تصل  مل  االمور  لكن  ازمة،  من 
تعترب  اذ  نصل،  ولن  املواد  بعض  فقدان 
الكريم  العيش  اساسيات  من  املواد  هذه 

والغذاء الصحي للمواطن اللبناين.
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إقتصاد
مرادفة  جديدة  اسواق  ايجاد  وحاولت 
التتبع  موضوع  اىل  اضافة  بديلة،  وليست 
جودة  عىل  للحفاظ  الزراعي  واالرشاد 
لحامية  سواء  ونظافتها،  الزراعية  منتجاتنا 
االسواق  يف  املستهلكني  او حامية  املواطنني 
العربية.  والدول  االورويب  كاالتحاد  االخرى 
اسرتاتيجيا  وجود  علينا،  ذلك  حتم  تاليا، 
وتنشيط  املياه  باستدامة  تعنى  واضحة 
الحفاظ  البذور،  وتأصيل  التعاوين  العمل 
كل  من  وحاميتها  الحيوانية  الرثوة  عىل 
وهو  االسامك  قطاع  تنشيط  املعوقات، 

قطاع واعد.

اال  والزيوت  القمح  انقطاع  خطر  مع   ■
سياسة  اىل  يحتاج  بات  لبنان  ان  تعتقد 
استدامة  اكرث  زراعية  لبنية  تؤسس  زراعية 
كالقمح  االساسية  الغذائية  للمواد  اقله 
اجل  من  وغريها،  السكري  والشمندر 
مليارات  يهدر  الذي  االسترياد  عن  التوقف 

الدوالرات؟
قدرة  لدينا  يكون  ان  اىل  نطمح  نحن    □
سواء  املحيل،  االستهالك  تكفي  االنتاج  عىل 
البقوليات.  او  السكر  او  القمح  بالنسبة اىل 
لكن هذا االمر يتطلب صريورة تاريخية قد 
ندفع  الننا  اال  ليشء  ال  سنوات،  تستغرق 
االهامل  مامرسة  من  عاما   40 مثن  اليوم 
والقطاع  املزارعني  ضد  والقهر  والقمع 
الزراعي. كلام خف استرياد املواد االساسية 
كلام يذهب بنا هذا االمر اىل االكتفاء الذايت. 
تحقيق  ميكن  ال  لكن  ونتمنى،  نطمح  نحن 
زيادة  علينا  لذا  الحالية،  املرحلة  يف  ذلك 
املائية  املوارد  وتأمني  املزروعة  املساحات 
الحقيقي  االرشاد   - املستدامة  والطاقة 
من  والشباب  املرأة  ومتكني   - للمزارعني 
خالل التعاونيات الزراعية. يجب علينا ايضا 
وهو  كالزعفران  العطرية  الزراعات  تنشيط 
ذلك  اىل  اضف  لبنان،  يف  جدا  جيد  منتج 
حتام  وهو  الصناعي،  الهندي  القنب  زراعة 
ضوء  يف  اللبناين  االقتصاد  يف  كثريا  سيغري 
يقل  ال  سنويا  مدخوال  يحقق  بأن  توقعات 

عن مليار دوالر للموسم الواحد.

فيها هل نشهد من  التي منر  االزمة  ■ مع 
خاللكم تصورا فاعال يساعد عىل منو القطاع 
اللبنانيني  من  كبري  قسم  وتحول  الزراعي 

نحو هذا القطاع؟
□ لدي تصور واضح قريب وبعيد االمد. 
الدولية  الهيئات  بدعوة  يتمثل  القريب 
املانحة اىل مساعدتنا، خصوصا واننا نعاين 
من صعوبات عىل كل الصعد. انا اتحدث 
الدولية  واملؤسسات  الهيئات  كل  عن 
الزراعي وفق خطة  القطاع  تساعد  التي 
التي  االركان  تعتمد عىل  زراعية  طوارئ 
ذكرتها سابقا: طاقة شمسية تشمل نحو 
ارشاد  مستدامة،  مياه  مزارع،  الف   50
اسواق  وفتح  البذور،  تأصيل  زراعي، 

جديدة.

مصلحة  لدى  تخزين  عنابر  وجود  مع   ■
يوجد  هل  الزراعية،  العلمية  االبحاث 
سبب بعد لعدم استرياد لبنان ملاديت القمح 

والطحني؟
االبحاث  املوجودة يف مصلحة  العنابر   □
الحل  وليست  الحل  من  جزءا  ستكون 
فيها  املواد  تخزين  ميكن  اذ  املستدام، 
اعادة  يجب  لذا  ثالثة.  او  شهرين  ملدة 
كتلك  للقمح،  واالهراءات  العنابر  بناء 
املطلوب  بريوت.  مرفأ  يف  املوجودة 
يف  نحن  لكن  رديفة،  عنابر  بناء  اليوم 
االهراءات،  بناء  العادة  ماسة  حاجة 
اسرتاتيجيا  يرسم  ان  لبنان  يستطيع  وال 
انشاء  خالل  من  اال  مستدامة،  حقيقية 
البنى التحتية الستدامة القطاع االنتاجي 

العام. واالقتصادي 

العلمية  االبحاث  مصلحة  متكنت   ■
مساحات  زراعة  من  الليطاين  ومصلحة 
طن  الف   300 نحو  انتاج  عىل  ساعدت 
للرغيف  تصلح  الجودة  عالية  اصناف  من 
اىل  الوصول  الهدف  وكان  اخرى،  وملنتجات 
انتاج نحو 500 الف طن مام كان سيخفف 
وراء  كان  َمن  نعيشها.  التي  االزمات  من 

توقف هذا املرشوع؟
 40 منذ  املتعاقبة  السياسات  وقفت   □
عاما وحتى اليوم حائال دون تطور الزراعة 
عمل  كان  لذا  عموما،  الزراعة  ووزارة 
االقتصادي.  الصعيد  عىل  هامشيا  الوزارة 
جدا  مهم  االبحاث  مصلحة  به  قامت  ما 
وتحسني  البذور  تأصيل  اىل  بالنسبة 
وكذلك  جديدة،  مساحات  وزراعة  االنتاج 
استنباط انواع متنوعة من القمح والشعري 
هو امر جيد، فضال عن املدخالت الزراعية 
واالصناف الجديدة من االعالف. كل هذه 
االمور كانت تحتاج اىل استمرارية ومتابعة 
الحكومة،  قبل  ومن  الزراعة  وزارة  من 
من  الواضح  االهتامم  هذا  تشهد  مل  لكن 
من  وال  املاضية  السنوات  يف  الحكومة 
يف  االمور  كانت  رمبا  السياسية،  الطبقة 
ريعية.  سياسات  العتامد  مؤاتية  السابق 
نحن  متاما،  مختلف  فاملوضوع  اليوم  اما 
ان  فاما  لها،  ثانية  ال  واحدة  حقيقة  امام 
مكان  اىل  ذاهبون  نحن  واما  االن  نتحرك 

صعب جدا جدا.

يومية  الئحة  عادة  الزراعة  وزارة  تصدر   ■
ملاذا  واللحوم،  والفواكه  الخرضوات  باسعار 
يف  التطلعات  هي  وما  ذلك  عن  توقفت 
اال  املربر  غري  الغالء  دابر  لوقف  املستقبل 

التجار؟ بشجع 
وزارة  عن  تصدر  كانت  التي  الالئحة   □
تضعها  التي  االسعار  عىل  مبنية  الزراعة 
وقد  مطلوب  امر  وهو  االقتصاد،  وزارة 
الوزارات  بني  التفاعل  القانون.  عليه  نص 
الهيئات  بني  رضوري  والتنسيق  واجب، 
التي تواكب ضبط االسعار عىل االرض. اما 
ملاذا توقفت هذه اللوائح فال جواب لدي، 

اما ان نتحرك االن واما 
نحن ذاهبون الى مكان 

صعب جدا

عامل  هو  وجودها  بأن  التام  اقتناعي  مع 
ليس  لكن  االسعار.  ضبط  يف  جدا  مساعد 
جهود  تضافر  اىل  يحتاج  بل  وحيد  كعامل 
اطار  لوضع  واملسؤولني  الهيئات  من  عدد 
منتج  اىل  بنا  تصل  التي  الحقيقية  للصورة 
اقل  باسعار  مواطن  كل  متناول  يف  يكون 

ومبا مينع االحتكار.

اىل  الزراعي  التصدير  عمليات  عن  ماذا   ■
الخارج خصوصا اىل الدول العربية؟

□ لدينا بعض املشاكل مع عدد من الدول 
العربية  اململكة  مع  وتحديدا  العربية 
اىل  بالعودة  محكومون  لكننا  السعودية، 
ودية  كانت  العالقات  ألن  االسواق  هذه 
بد  ال  لبنان.  عىل  بيضاء  اياد  لها  وكانت 
انها  مجاريها،  اىل  االمور  تعود  ان  من 
فتح  يخص  ما  يف  اما  وستعرب.  غيمة صيف 
كل  عىل  منفتحون  فنحن  جديدة،  اسواق 

واحد  عدو  لدينا  الجوار.  دول  يف  االسواق 
فهي  الدول  بقية  اما  االرسائييل،  العدو  هو 
شك  ال  وحليفة.  وقريبة  وشقيقة  صديقة 
تنشيط  عىل  ونعمل  االطار،  هذا  يف  بتاتا 
االسترياد والتصدير من هذه الدول العربية 

واالوروبية واليها. 

ان  ام  الزراعية  الروزنامة  تطبق  هل   ■
الحبل عىل غاربه؟

ولوال  تطبق،  الزراعية  الروزنامة   □
لكنا  والعراق  ومرص  االردن  مع  تطبيقها 
"عىل  اللبنانية  الزراعية  املنتجات  وجدنا 
االرض"، او كانت السوق اللبنانية متخمة 
االخوة  نشكر  نحن  العربية.  باملنتجات 
ونحن  تعهداتهم،  التزموا  الذين  العرب 
تؤسس  النها  الروزنامة  مفاعيل  ملتزمون 
وبني  بيننا  واضح  وتبادل  حقيقية  لرشاكة 

العربية. الدول 

القريب وهل  ■  كيف تنظر اىل املستقبل 
انقاذ  بوجوب  قناعة  عىل  الجميع  اصبح 
اىل  االمور  وصلت  بعدما  يعانيه  مام  البلد 

حد السكني؟
□  لقد تولدت قناعة لدى الجميع بانقاذ 
الوطن. انها لحظة مفصلية يف تاريخ لبنان، 
فحتى يف ايام الحرب املاضية مل نشهد مثل 
هذه اللحظة. هناك ازمة اقتصادية صحية 
حادة،  وزراعية  امنائية  معيشية  اجتامعية 
عمودية.  سياسية  ازمة  ذلك  اىل  اضف 
باننا سنخرج منها وسيساعدنا  نحن نؤمن 
الجميع. لذلك ادعو املعارضة واملواالة اىل 
التعاون من اجل الخروج من هذه االزمة، 
يك نعيد لوطننا دوره الريادي والقيادي يف 
كام  هي  الصغرية  الدولة  فهذه  املنطقة، 
وطن،  من  اكرب  لبنان  البابا:  قداسة  قال 

لبنان رسالة.
ع. ش


