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إقتصاد

عصام شلهوب

االقىص لكميات القمح املزروع محليا لن
يتجاوز  40000او  50000طن ،وهذه الكمية
هي استهالك لشهر واحد فقط .انت يف حاجة
اىل استرياد كمية  11شهرا من الخارج ،فيام
نحن نستهلك سنويا حواىل  600000طن،
 %80منه اوكراين.

مخاطر أزمات غذائ ّية تلوح في األفق
حطيط :ال قمح ال ماء وال كهرباء قبل االنتخابات النياب ّية
التحذير من ازمات غذائية تعني لبنان بشكل اسايس كونه "بطال" يف استرياد القمح .تزداد محاوالت توفري بدائل من
القمح الرويس واالوكراين صعوبة ،نظرا اىل تردد مرصف لبنان يف فتح اعتامدات جديدة وتحويل االموال املخصصة لدعم
استرياد هذه املادة ،فام بدائل لبنان املتاحة لضامن امنه الغذايئ؟
حل االزمة موجود اما عند حاكم املرصف
املركزي ،او وزير االقتصاد ،او عند القوى الفاعلة،
هذا ما اكده رئيس تجمع املطاحن احمد حطيط
لـ"االمن العام" ،معتربا ان الدعم سيتوقف نهائيا
قبيل االنتخابات النيابية او بعدها مبارشة.

التي يتبعها العطاء املوافقة املسبقة تأخذ شهرا
ونصف شهر .يف ظل االزمة حاليا ،ال احد يقبل
بأن يبيع القمح وفق االجراءات القدمية .البائعون
يريدون القبض سلفا وال ينتظرون ،وهذا ما
ينعكس سلبا عىل املوضوع وعىل احتياطنا.

■ مع االنهيار االقتصادي والحرب الروسية -
االوكرانية برزت ازمة القمح والطحني ،هل نحن
امام ازمة امن غذايئ ام ان الحل متوافر؟
□ يف املفهوم العام نحن كاصحاب مطاحن ال
نستطيع ايجاد الحل .طرق الحل متوافرة اما عند
حاكم املرصف املركزي او وزير االقتصاد او عند
القوى الفاعلة.

■ ما هو الفرق بني القمح املدعوم وغري املدعوم؟
□ القمح املدعوم حاليا يباع بحسب سعر
الرصف مبليوين لرية للطن .اما سعر طن القمح
غري املدعوم فيصبح بـ  ،28000000ويصبح سعر
ربطة الخبز بني  25000و 30000لرية.

■ هل نحن امام ازمة تشعب صالحيات؟
□ موضوعنا االسايس القمح وازمته غري ازمة
بقية املواد الغذائية ألنه مدعوم ،واملفتاح يف
يد حاكم مرصف لبنان .مل نتمكن من تكوين
احتياطي اسرتاتيجي للقمح بسبب تأخر املوافقة
عىل اموال الدعم لكل بواخر القمح ،فيام اخذت
الستوكات يف املطاحن تتناقص.
■ ماذا مينع مرصف لبنان من تحويل االموال،
هل له هدف معني؟
□ مل نتواصل مع الحاكم ،التواصل كان مع
وزير االقتصاد ،واملشكلة ان الحاكم ال يقول
لوزير االقتصاد انه ال يريد التحويل ،بل يقول له
سنح ّول االموال خالل يوم او يومني او ثالثة .لكن
عىل االرض ال يحصل هذا االمر .االزمة العاملية
التي انعكست علينا سلبا ليست يف عدم توافر
القمح اذ يوجد  100بلد مستعد لبيعنا القمح،
لكن املشكلة عند مرصف لبنان .ان االجراءات

■ هل لدى مرصف لبنان القدرة عىل االستمرار
يف الدعم؟
□ البنك املركزي يؤكد عىل دعم القمح
واالدوية املزمنة لغاية االنتخابات النيابية،
وبعد االنتخابات ال اعلم.
■ اال ميكن التخيل عن اسواق روسيا واوكرانيا
واالنتقال اىل اسواق اخرى لتأمني القمح؟
□ اسعار القمح ارتفعت اكرث من  200دوالر
للطن .كان ميكن االسترياد من رومانيا وسلوفاكيا
وبلغاريا او مولدوفا ،لكنهم منعوا تصدير القمح
خوفا من الحرب .بعد ذلك اتجهت كل البلدان
مثل مرص وتركيا نحو فرنسا واملانيا ،لكن الضغط
دفع اىل تحديد كوتا للتصدير ،وهذه املرحلة
الثانية .اما املرحلة الثالثة فهي االسترياد من
امريكا الشاملية او امريكا الجنوبية .لكن املشكلة
تكمن يف فرق االسعار بني اوكرانيا واوروبا وامريكا
الذي يرتاوح بني  70او  80دوالرا للطن ،تضاف
اليها كلفة الشحن .عدا عن قرص املسافة بني
اوكرانيا وبريوت فهي تأخذ نحو  8ايام وتستطيع

ان تحصل عىل بواخر صغرية .اما الشحن من
امريكا فيفرض استعامل بواخر تحمل 50000
طن بهدف توفري اجرة الشحن ،االمر الذي يو ّلد
مشكلة التمويل ومشكلة مع مرصف لبنان ال
ميكن ألحد تحملها يف الوقت الحارض ،باالضافة
اىل مشكلة التخزين .امام هذا الواقع ،ابلغنا وزارة
االقتصاد باننا لن نستورد القمح .عىل الدولة ان
تقوم باالسترياد ،عىل ان نقوم نحن بالطحن.
■ شكلت لجنة لالمن الغذايئ ماذا فعلت هذه
اللجنة لغاية اليوم؟
□ ضمت كل االطراف من املستوردين للمواد
وعب كل
الغذائية واملصنعني واملطاحن واالفرانّ ،
طرف خالل اجتامعها برئاسة وزير االقتصاد عن
وتم عرض كل اوجه املشكلة واىل
وجهة نظرهّ ،
اين نحن متجهون واالمكانات املتوافرة لجهة
املخزون .كذلك جرى البحث يف املشاكل املتوقعة
يف القريب العاجل وعىل املدى الطويل .وقد
رشح لنا االتصاالت التي اجريت مع السفراء
واملنظامت من اجل تأمني املخازن يف الدرجة
االوىل ،واقرتحنا ان يعقد اجتامع بوجود رئيس
الحكومة ووزير االقتصاد وحاكم مرصف لبنان
من اجل حل مشكلة القمح والتمويل عرب مرصف
لبنان ،ولكن لغاية اآلن مل يحصل هذا االجتامع.
■ بالنسبة اىل قرار مجلس الوزراء القيام برشاء
 50000طن من القمح ،ماذا حصل؟
□ اتخذ وزير االقتصاد هذا القرار ،لكن دفرت
الرشوط مل ينجز واالموال املطلوب تحويلها من
البنك املركزي مل تحول ،وحتى اآلن مل تطلق هذه
املناقصة ،علام ان كل تأخري ييسء اىل الوضع
واالسعار آيلة اىل االرتفاع.

■ كم تتوقع ان تطول االزمة؟
□ هذا كله مرتبط بالحرب الروسية  -االوكرانية
وبرأيي ان االزمة ستطول وستشتد.
■ هل تتوقع ازمة حادة قريبة؟
□ اعتقد انه يجب عىل مرصف لبنان تغيري
االجراءات التي يعتمدها وان يفتح "الحنفية"
قليال فتحل االزمة .ال بد من التأكيد عىل ان
االسعار القدمية انتهت.

رئيس تجمع املطاحن احمد حطيط.

■ ملاذا مل تشارك الرشكات املعنية يف املناقصة؟
□ لقد ابلغت وزير االقتصاد ان الرشكات لن
تشارك يف املناقصة بسبب تخوفها من موقف
مرصف لبنان ،علام ان فتح االعتامدات للدولة
ليس مقبوال يف الوقت الحارض .متنيت ان يجري
رئيس الحكومة اتصاالت مع فرنسا والواليات
املتحدة لتأمني القمح منهام.
■ اىل اي حد ميكن تطبيق فكرة "تقدمة من
الشعب االمرييك اىل الشعب اللبناين"؟
□ ارى االمور يف الوقت الراهن ان ال ماء وال
كهرباء قبل االنتخابات النيابية ،ولن يحصل
يشء ويا لالسف قبل ذلك .من خالل لقاءاتنا مع
البنك الدويل ملسنا بأنه ميلك خطة ،وهو ينسق
مع رئاسة الحكومة بهذا الشأن .اعتقد ان هذا
املوضوع جدا مهم وسيأيت بالنتيجة املطلوبة،
لكن خويف هو من الوقت .نحن يف حاجة اىل
الحل خالل شهر او شهر ونصف شهر ،وهذا ال
ينجح اال اذا كان من دولة اىل دولة.
■ ماذا عن االنتاج املحيل ؟
□ االنتاج املحيل مل يتجاوز  50000طن سنويا
وهي كمية استهالك ملدة شهر .مشكلة االنتاج

على الدولة ان تقوم
باالستيراد على ان نقوم
نحن بالطحن

املحيل ان نوعيته جيدة ،لكنها ال تصلح للخبز
العريب .القمح الوطني صالح للمعكرونة والباستا
واملنتجات الفاخرة ،وقد تراجعت هذه الكميات
اىل ما بني  20000و 25000طن.
■ لكن مؤسسة االبحاث العلمية الزراعية لديها
تجربة يف تأصيل القمح ،وقد اعلنت قدرتها
عىل انتاج نوعية تصلح للخبز العريب ،فلامذا ال
تعتمد؟
□ الربنامج كان موجودا ،لكن مشكلته ان
كمية االنتاج قليلة .املزارع ليس له مصلحة
بزراعة هذا الصنف ألن مردوده قليل .نحن
مع دعم الزراعة واملزارع ،ونطالب بأنه يجب
ان تكون للزراعة قيمة مضافة ،يعني ان الحد

■ بعض الدول اوقف التصدير كمرص والجزائر،
كيف ستواجهون هذا االجراء؟
□ دول عدة اوقفت التصدير .الجزائر ابلغتنا
منذ فرتة عن الغاء كل عقود السكر ،ألن مجلس
الوزراء الجزائري اتخذ قرارا باملحافظة عىل
االحتياط االسرتاتيجي بكل ما يتعلق باملواد
الغذائية.
■ وماذا عن املصادر االخرى؟
□ الهند منعت تصدير السكر ،و املغرب ليس
لديه انتاج غري للشهر السادس ،واملخزون لدينا
ميكن ان ال يكفي اكرث من شهر .طبعا نحن امام
ازمة ،ويف رأيي بداية الحل مل تظهر بعد.
■ هل بات دور الدولة صوريا؟
□ لنكن واضحني ،كل الحكومات تتجاوب كالميا
عند وقوع املشكلة ،لكن الفعل يرتبط مبرصف
لبنان .لذلك دامئا "يشيلون" املشكلة عن ظهرهم
ويضعونها عىل ظهر مرصف لبنان .كل مرة
يتحججون بأن مرصف لبنان مل يح ّول االموال.
■ ما هو الحل النهايئ والعميل؟
□ اعتقد ان حاكم مرصف لبنان سيوقف الدعم
قريبا ،ان مل يكن قبل االنتخابات فبعدها حتام.
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