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مقال

إقتصاد
السوق العرب ّية املشتركة حلم والرباعية قائمة
الحاج حسن :لو كانت لدينا زراعة قمح ملا انتظرنا البواخر
بات االكتفاء الذايت من الغذاء يف كل دولة رضورة قصوى يف ظل التهديد بوقف االمدادات من جانب الدول املنتجة حفاظا
عىل اكتفاء مجتمعاتها ،مع بدء انتشار جائحة كوفيد وصوال اىل الحرب الروسية االوكرانية .هذه الرضورة ال بد ان تنسحب
عىل لبنان ،املعروف مبيزة منتجاته الزراعية عىل انواعها
تفرتض هذه الرضورة مد اليد الرسمية اىل
املزارع الذي يشكل الحلقة االضعف يف
عملية االنتاج والتسويق .االزمة االقتصادية
واملالية التي يشهدها لبنان ،زادت من
الصعوبات التي يواجهها املزارع الذي مل يلق
عىل مدى عقود اي دعم رسمي يشجعه عىل
االستمرار يف الزرع والحصاد .املثل االبرز
عىل ذلك ،مناشدة مزارعي القمح لترصيف
انتاجهم.
وزير الزراعة عباس الحاج حسن اعترب
يف حديث اىل "االمن العام" انه "كان من
واجب وزارة االقتصاد وضع الخطة منذ نحو
شهر ونصف شهر التي تسمح برشاء موسم
القمح بصنفيه القايس والطري ،بحيث يكون
(الرشاء) رسالة متهيدا لرشاء موسم الصنف
الطري الذي نعمل عىل انتاجه السنة
املقبلة".
■ كيف تنظر اىل ارضاب املوظفني يف القطاع
العام الذي انعكس سلبا عىل الزراعة بوقف
التصدير وما هي الحلول؟
□ االرضاب يف القطاع العام تكفله القوانني
املرعية ،واعالنه ارضابا مفتوحا حق ،لكن
تسيري املرفق العام حق ايضا .لذلك ال ميكن
االرضاب وشل حركة االسترياد والتصدير
باملطلق .تأثر القطاع الزراعي لناحية
التصدير وواجه صعوبات يف االيام االوىل،
اال اننا متكنا "باملونة" عىل املوظفني املولجني
باملعابر الربية والبحرية والجوية تسيري
اعامل الناس تصديرا واستريادا ،من دون اي
مقابل عىل رغم تعرضهم التهامات وصفتهم
باملرتشني والفاسدين .من واجبي كوزير

■ هل يعمل عىل اتفاقات تجارية جديدة مع
هذه البلدان؟
□ الغريب يف االمر ،ان دوال مثل باكستان
والهند ال تربطنا بهام اي مذكرة تفاهم .وقد
اكدا تقديم كل مساعدة تتعلق بالقطاع
الزراعي ،وكذلك كان موقف سفري رومانيا.
اذا منلك مفاتيح قوة كثرية يجب استخدامها،
نحن ال نعيش حالة انهيار تام يف القطاع
الزراعي ،ولن نصل اىل هذا املستوى ،وسنبقى
ندافع عن هذا القطاع.
■ هل هذه الخطوات كافية لحامية القطاع؟
□ ان املوقف الذي ملسته خالل لقاءايت مع
السفراء يدل عىل مدى حاجتنا اىل اتفاقات
تجارية زراعية جديدة .بدأت منذ مثانية
اشهر املناقشات واللقاءات مع عدد من
املسؤولني يف مرص واالردن وسوريا والعراق
والجزائر واملغرب واالتحاد االورويب .من دون
شك ،هناك اسواق نستهدفها النها مربحة
واخرى بعيدة ،لكن االمر يختلف بني ان
تكون الجدوى االقتصادية غري مربحة كثريا
وبني حالة الكساد .لذلك اختار االسواق
البعيدة ولو كانت االرباح قليلة .القطاع
الخاص يتحكم بالتجارة البينية بني هذه
الدولة او تلك.

وزير الزراعة عباس الحاج حسن.

تجار يحاولون جني ارباح
تفوق  60ضعفا

مسؤول العمل بكل طاقتي لتسيري املرفق
العام ،لذا مل اترك اي وسيلة يف سبيل ايجاد
الحل .يعمل رئيس الحكومة للوصول اىل
الحل الذي يريض الجميع ،رمبا مع نهاية شهر
متوز .علام ان املوظفني يف القطاع العام هم
الرشيحة االكرث ترضرا من االزمة االقتصادية.

■ املزارعون عىل عتبة قطاف املواسم ،فهل
يجوز تحويل مواسم الخري اىل مواسم قاتلة؟
□ ال بالطبع .لقد تواصلت مع غالبية
السفراء الذين تربطنا بهم عالقات جيدة
لزيادة التصدير .هناك روزنامة زراعية
متكنا من تطبيقها ،لذلك ال ميكن القول
ان القطاع الزراعي معاقب خصوصا يف
هذين الشهرين .التقيت سفراء رومانيا
وباكستان والهند ،وتلقيت وعدا من
سفري باكستان باسترياد كميات كبرية من
التفاح عدا عن استرياد كل انواع الخرض.
اجمع هؤالء السفراء عىل تأكيد التعاون
الزراعي مع لبنان ،وان يشمل االسترياد
انواعا مختلفة.

■ ما هي عقبات التصدير امام القطاع
الزراعي؟
□ متكنا من فكفكة كل العقد ،وبكل صدق
مل نجد بابا مغلقا يف وجهنا ،حتى ان اململكة
العربية السعودية التي مل تفتح اسواقها
امام منتجاتنا ملسنا وجود ايجابية كبرية يف
التعاطي معنا .اما فتح االسواق فهو مسألة
تحتاج اىل النضج ،وامتنى الوصول اىل نتيجة
ايجابية قريبا.
■ هل هناك رشوط تتعلق باملعايري
واملواصفات الدولية؟
□ نحن ملتزمون املعايري واملواصفات الدولية،
الننا نصدر اىل دول الخليج والدول االوروبية
والواليات املتحدة نخبة االنتاج اللبناين

الفساد اإلداري واملالي..
وأحالم اليقظة
تعد ظاهرة الفساد املايل واالداري من الظواهر الخطرية التي تواجه البلدان وخصوصا
النامية ،كلبنان مثال حيث نخرت يف جسمه واوجعته .بدأت باالمن عىل تنوع مجاالته،
وما تبعه من شلل يف عملية البناء والتنمية االقتصادية التي تنطوي عىل تدمري االقتصاد
والقدرة املالية واالدارية ،وبالتايل عجز الدولة عىل مواجهة تحديات حاجات املجتمع
املعيشية والصحية واالجتامعية ،وصوال اىل انهيار البنى التحتية من كهرباء وماء واتصاالت
ومواصالت وغريها من االمور الذي يحتاجها الوطن واملواطن.
يف كثري من البيانات الرسمية واالعالمية التي تتناول قضايا الفساد ،يذكر الفساد املايل
مرتافقا مع الفساد االداري ،وكانهام نوعان مختلفان ومنفصالن عن بعضهام البعض ،بل
ان بعضها يبالغ يف الرتكيز عىل الفساد املايل عىل اساس انه نواة الفساد ،ويضعه يف مرتبة
متقدمة قبل الفساد االداري ،يف حني ان الفساد املايل ما هو اال نتيجة للفساد االداري ،وخلل
يف االجراءات االدارية التي يفرتض ان تكون سدا منيعا ضد نشوء اي نوع من الفساد .وعليه
ميكن القول ان الفساد االداري مظلة تؤوي تحتها كل انواع الفساد مبا فيها الفساد املايل.
فال ميكن ان يكون فساد مايل من دون وجود فساد اداري وضعف وقصور يف االجراءات
االدارية او االدوات الرقابية .فاالختالس ،واستغالل املال العام ،والهدر يف املال العام
نتيجة طبيعية الستغالل النفوذ ،وسوء االستعامل االداري ،وتعارض املصالح ،والواسطة
واملحسوبية ،وكل ما سبق من مامرسات تسمى فسادا اداريا .كام ان بعض مامرسات
الفساد االداري قد تفيض اىل تجاوزات ومخالفات مالية ،وما حدث ويحدث اليوم من
فساد اداري ادى اىل اهدار ما يفوق  15مليار دوالر امرييك من احتياطات مرصف لبنان
عىل الدعم الذي رسق من مال مودعي املصارف ،عىل عينك يا تاجر ،مبشاركة مؤكدة من
اصحاب النفوذ .الفساد االداري هو القناة التي متر من خاللها املخالفات والتجاوزات املالية،
بل انه يرشعن تلك املامرسات ويحاول تغطيتها واضفاء الصفة النظامية عليها من خالل
التالعب يف االجراءات االدارية حتى ال تنكشف تلك املامرسات.
كل قضايا الفساد املايل التي تم كشفها وضبطها محليا عند تتبع منشئها ،جاءت نتيجة
لخلل يف املامرسات االدارية وضعف االجراءات واستغاللها من موظفني فاسدين ،وان هناك
محاوالت للتغطية عليها لسنوات عدة ،فكثري من االنهيارات التي حدثت سابقا يف كثري من
املؤسسات املالية والهيئات العامة يعود اساسا اىل فساد اداري سهل مرر كثريا من العمليات
املالية التي تحوم حولها شبهة فساد.
يظل الفساد بغض النظر عن تصنيفاته ،سواء اكان فسادا اداريا او ماليا ،جرمية كربى ومعول
هدم ملسرية الوطن .الوسيلة االوىل نحو القضاء عليه تكمن يف تعزيز االجراءات االدارية
وتسهيلها ،وتعزيز اجراءات الرقابة داخل الجهات الحكومية ،وقبلهام تعزيز اخالقيات
املهنة .فلكل مهنة اخالقياتها ،لكن هناك اخالقيات تتشارك فيها كل املهن كاالمانة والصدق
واالخالص والنزاهة واحرتام االنظمة واللوائح املنظمة لعملها.
التحول االهم الذي ميكن ان يحد من انتشار الفساد هو نرش االحكام القضائية الخاصة
بقضايا الفساد املايل واالداري بعد اكتسابها الصفة القطعية ،ألن االعالم مبا يصدر من احكام
يف قضايا الفساد سيكون رادعا قويا امام الفاسدين واملفسدين ،ويؤسس ملرحلة جديدة من
احرتام االنظمة والقوانني ومراعاتها.
فهل يتحقق هذا الحلم عىل بساطته ،ام اننا سنبقى نعيش احالم اليقظة عىل
بشاعتها وقسوتها؟
عصام شلهوب
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إقتصاد
الخايل من الرتسبات وذات الجودة العالية
ويضاهي املنتجات الغربية ال بل يتفوق عليها
خصوصا انها متلك القدرة التنافسية .اما لجهة
امللف االمني ،فتعمل كل القوى االمنية بكد
ال يتوقف ،ويشكر وزير الداخلية عىل جهده
النهاء وتجفيف منابع الكبتاغون وغريها،
ومنع تهريبها عرب لبنان اىل الدول االخرى،
علام ان التهريب تقوم به عصابات وهذا بات
واضحا للجميع .اذا ،لبنان ملتزم يف السياسة
واالمن واالقتصاد واالجتامع بكل ما من شانه
توثيق العالقات مع الدول العربية.
■ كيف يواجه القطاع الزراعي ارتفاع اسعار
املحروقات وتأمني املستلزمات ،وماذا قدمت
الوزارة؟
□ من الطبيعي ان ترتفع االسعار بنسبة
 ، %15لكن ان تزيد بنسبة  %300فهذا حرام
واجرام .هنا تقع املسؤولية عىل السلسلة التي
تربط بني املنتج واملزارع وبني املستهلك .يجب
ان تتحمل التعاونيات الزراعية املتخصصة
جزءا من املسؤولية ،وميكن لالسواق الشعبية
االضطالع ايضا بهذا الدور .لكن قبل هذا
وذاك ،يجب ضبط االسعار والغش واالحتكار
من خالل الضابطة العدلية والقوى االمنية.
هنا يأيت دور وزارة االقتصاد بالتعاون مع
القوى االمنية .تضطلع وزارة االقتصاد بدورها
لكن ما تقوم به ال يكفي ،ويجب عىل القوى
االمنية تكليف عنارص اضافية للقيام بهذا
الدور .لذلك وجب تعديل او تجديد او
تغيري القوانني مبا يتالءم مع املصلحة الوطنية
االساسية.
■ ماذا عن دور التاجر الذي يصول ويجول
من دون حسيب او رقيب؟
□ هناك تجار ترفع لهم القبعة واخرون
يجب زجهم يف السجن ،وتجار يرضون مبا
اجازه القانون والحق واخرون يتاجرون بدم
الناس ويحاولون جني ارباح تفوق  60ضعفا
وهذا االمر مرفوض باملطلق ،لذا يجب ان
ينالوا الجزاء الرادع .ليس هذا االمر حلام او
ال ميكن ان تحققه املؤسسات الرسمية ،ومثال

هناك احتكار وترهل في
مكان ما في وزارة االقتصاد

عىل ذلك االنضباط يف مشرتيات االجهزة
العسكرية ،ملاذا هو موجود هناك وليس
يف االسواق التجارية؟ ألن هناك مساءلة
ومحاسبة وقوانني مرعية االجراء فقط.
عندما تطبق هذه املسائل بجدية من اجهزة
الرقابة وحامية املستهلك تستقيم االمور،
وينتفي وجود "ستة وستة مكرر" وتختفي
الطرابيش .اذا تطبيق القانون والتزامه هو
الهدف ،واستقاللية القضاء تشيع االرتياح
عىل رغم انه بعيد املنال .ميكننا ضبط االسعار
يف االسواق واالستعانة بامتياز بالعمل االمني
ملصلحة االقتصاد ،وميكن ضبط حركة االسواق
الداخلية والتهريب ،ألن التهريب الحاصل
مقونن.
■ مزارعو القمح يشتكون من عدم ترصيف
انتاجهم ،فال الدولة تشرتيه وال تسمح
بتصديره ،ما هو الحل؟
□ يحرضين بيت الشعر الذي يقول "كالعيث
يف البيداء يقتلها الظأم واملاء فوق ظهورها
محمول" .كان من واجب وزارة االقتصاد
وضع خطة منذ نحو شهر ونصف شهر تسمح
برشاء موسم القمح بصنفيه القايس والطري،
بحيث يكون الرشاء هذا العام ،رسالة متهيد
لرشاء موسم الصنف الطري الذي نعمل عىل
انتاجه السنة املقبلة .ان مهمة وزارة الزراعة
تنتهي عند وضع خطة زراعة القمح الطري
بعد ثالثة اشهر من االن ،وتتضمن كيفية
رشاء وتوزيع البذور املؤصلة ومواكبة املواسم
حتى الحصاد .القانون ال يجيز رشاء القمح
من وزارة الزراعة .هناك مديرية الحبوب
والشمندر السكري يف وزارة االقتصاد هي
املسؤولة عن رشاء القمح من املزارعني.

وزير االقتصاد اكد يل انه يعمل بجهد النهاء
املوضوع ،وقد ابلغته ان وزارة االقتصاد
تأخرت كثريا يف الرشاء .لقد وضعت رؤية
لكيفية رشاء القمح من املزارعني وهي بسيطة
جدا ،واعلن ان الجيش اللبناين مستعد ليكون
رشيكا .لن نقبل بعد االن بوضع خطة وطنية
من دون رشاكة الجيش اللبناين سواء لناحية
زراعة القمح وتوزيع البذور عىل املزارعني
او رشاء املحاصيل .االمر ليس من صالحيايت
ولكن لن اتواىن عن اتخاذ اي اجراء يصب يف
مصلحة املزارعني .آلية الرشاء واضحة وفتح
باب الطلبات املوجودة لدى وزارة االقتصاد
والكشف عىل الطلبات السابقة والجديدة
وفق معايري القرارات التنظيمية ،ودفع
املستحقات اىل اصحابها ضمن مهل محددة
وبالسعر املعمول به .وهناك دور لرئاسة
مجلس الوزراء وملرصف لبنان لدعم املواسم
ورشاء املحاصيل كام يحصل يف كل دول العامل.
■ ما هي كمية االنتاج من القمح هذه
السنة؟
□ قدرت وزارة االقتصاد كمية القمح بنوعيه
بـ  60الف طن ،وهو رقم بسيط نظرا اىل
حاجة السوق ،امتنى ازدياد انتاج القمح
الطري بنسبة  %15العام املقبل ،وهو قابل
لالرتفاع سنويا .مل يعد مسموحا لنا كدولة
رشاء كل يشء من الخارج .نحن يف خضم
ازمة عاملية ،علينا ايجاد املخارج املناسبة بدل
اذالل املواطن عىل ابواب االفران .اعود واكرر
ان هناك احتكارا وتجارا فاجرين وترهال يف
مكان ما يف وزارة االقتصاد ،ومسؤولية امنية.
اؤكد ان صوابية االمور تبدأ من االساس ،فلو
كان لدينا زراعة قمح ملا كنا نحتاج النتظار
البواخر.
■ ما هي اهداف املؤمتر الزراعي الرباعي
الذي عقد يف بريوت اواخر متوز؟
□ االجتامع الرباعي خطوة تهدف اىل خطوات
اوسع ،ولن يقترص عىل سوريا والعراق واالردن
ولبنان ،بل نطمح اىل عقد مؤمتر يشمل كل
الدول العربية يف اي عاصمة عربية ،استباقا

ملؤمتر القمة العريب يف الجزائر .اجزم بالتعاون
مع وزراء الدول العربية بامكان احداث خرق
يف الزراعة ،عجزت عن تحقيقه السياسة حتى
االن .عنوان القمة العربية سيكون االمن
الغذايئ ،ووزارات الزراعة يف الدول العربية
معنية اساسا يف هذا املوضوع .السوق العربية
املشرتكة الكبرية كانت حلام ،السوق العربية
البينية بني الدول االربع هو طموح ،لكن يف
االساس هو كيفية ترتيب االمور بينها لجهة
التنظيم واالسترياد والتصدير او تخفيف
الرسوم الجمركية واالعباء املالية بينها ،يك
نؤسس لعمل عريب اوسع يف القطاع الزراعي.
■ هناك مشاكل قامئة بني الدول االربع،
اال يجب انجاح السوق املشرتكة بينها قبل
البحث يف سوق عربية اوسع؟
□ عمليا توجد سوق عربية رباعية مشرتكة،
ونعمل عىل حل املشاكل العالقة والتخفيف
من العقد املوجودة مثل الرسوم التي
تفرضها سوريا عىل تجارة "الرتانزيت"،
مع انه امر سيادي للحكومة السورية وال

جدال حوله .نحن نريد ايجاد االلية التي
توائم بني ما هو مصلحة سوريا ومصلحة
لبنان ،ومصلحة سوريا ومصلحة العراق.
وما وجدته من احتضان مرصي واردين
وسوري وعراقي للبنان يبرش بالخري كثريا.
هذا التضامن ملسته عىل هامش القمة يف
اسطنبول عندما التقيت الوفود االماراتية
والسعودية والكويتية ،اذ سمعت كل
االيجابية واملحبة للشعب والحكومات
اللبنانية .ما نحتاج اليه اليوم هو التواصل
املبارش واملصارحة لتذليل العقبات.
■ هل وضع سلم اولويات بني الدول االربع؟
□ انها افكار ستطرحها كل الوزارة ملناقشتها
للخروج بتوصيات شاملة .وضع لبنان رؤيته
واهدافه والنقاط التي طرحها مل تؤخذ
بالكامل ،وابرزها حركة الرتانزيت والروزنامة
الزراعية وتبادل الخربات ،والهم االسايس هو
السعي اىل تأمني وجود املنتجات الزراعية
عىل مدار السنة ،كالتفاح والبندورة وغريهام.
هذا امر جيد النه يفتح شهية بقية الدول

عىل الدخول يف هذه الرشاكة .املطلوب اليوم
التكامل والندية النها االساس يف كل العالقات
العربية.
■ هل ميكن تخفيف الرضائب بني الدول
العربية؟
□ انه طموح ،والتعامل باملثل اساس،
فكيف مع االخوة .هناك الروزنامة الزراعية
التي تربطنا مبرص وهي متنع دخول بعض
املنتجات الزراعية اللبنانية يف اوقات محددة
اىل السوق املرصية .وبعد التواصل مع وزير
الزراعة املرصي الذي تلقى توجيهات الرئيس
السييس بفتح الروزنامة وكانت االوضاع عىل
احسن ما يرام والتزمنا كل مندرجات االتفاق،
وكذلك االردن ،كام ال تقل العالقة مع سوريا
اهمية عن العالقة مع االردن والسعودية
وقطر وغريها .سوريا بوابة العبور ملنتجاتنا
واالقل كلفة ،مع اعطاء لبنان كل التسهيالت
املطلوبة .اذا ال نريد اال متتني العالقات وان
تكون العالقة من دولة اىل دولة.
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