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كأنه مل تكف الدول النامية والفقرية ازماتها االقتصادية، حتى اتت جائحة كوفيد - 19 التي ستواصل التأثري سلبا عىل 
لبنان من تدهور  يواجهه  االقتصادية. لكن االخطر ما  للصدمات  العرضة  العامل، وستجعلها شديدة  بلدان عدة حول 

رسيع للعملة وانتشار للتضخم الجامح

ممثل منظمة الفاو في لبنان: 
البلد مهّدد بالجوع وليس باملجاعة

يف تطور يحمل بني طياته مخاطر كبرية، حذرت 
االغذية  وبرنامج  والزراعة  االغذية  منظمة 
العاملي التابعان لالمم املتحدة يف تقرير جديد 
الجوع  نسبة  ارتفاع  احتامل  من  اخريا  صدر 
الحاد يف االشهر املقبلة. احتسب التقرير لبنان 
من بني 16 دولة مهددة من جراء ارتفاع الجوع 
الساخنة.  املناطق  ضمن  تصنيفه  وتم  الحاد، 
هذا التصنيف يرفع من نسبة املخاطر ويضع 
لبنان يف دائرة العناية الفائقة، كام وصف ممثل 
منظمة االغذية والزراعة التابعة لالمم املتحدة 
يف  سعادة  موريس  الدكتور  لبنان  يف  )الفاو( 
حوار مع "االمن العام" عن هذه املخاطر، الفتا 
االزمة  بدء  منذ  يتدهور  الغذايئ  االمن  ان  اىل 

االقتصادية بشكل رسيع جدا.

■ نرشت منظمة الفاو وبرنامج االغذية العاملي 
تقريرا ادرج لبنان من بني 16 بلدا مهددا من 
جراء زيادة مستويات الجوع، هل اىل هذا الحد 

وصل الوضع الغذايئ يف لبنان؟
وهو  اشهر،  ثالثة  كل  التقرير  هذا  يصدر   □
تقرير دوري للفت النظر اىل املناطق الساخنة 
االوىل  املرة  ليست  دولة.   20 وهي  العامل  يف 
التي يذكر فيها لبنان، واالمن الغذايئ يف لبنان 
يتدهور السباب عدة، منها االزمة االقتصادية 
الفقر  مستوى  وزيادة  فيها،  مير  التي  الحادة 
والبطالة، وتدهور سعر رصف اللرية والتضخم 
من  املئة  يف   80 نحو  يستورد  لبنان  الرسيع. 
االغذية، علام ان تسعرية اكرب نسبة من الغذاء 
بالدوالر، وكلام تراجع سعر رصف اللرية ارتفع 
يف  االقتصادية  االزمة  بدء  منذ  االغذية.  سعر 
العام 2019، يتدهور االمن الغذايئ بشكل رسيع 
جدا. الجديد الذي حصل هو وضع لبنان عىل 
خط النقاط الساخنة، اذ صدرت مؤرشات من 
لبنان،  لبنانيني، وخاصة من مرصف  مسؤولني 

ممثل منظمة الفاو يف لبنان الدكتور موريس سعادة.

اذا رفع الدعم 
سيتدهور مستوى االمن 

الغذائي بسرعة

اىل  الوصول  القدرة عىل  لديه  تكون  ان  يجب 
املدخالت الزراعية. مثة خوف كبري عىل صغار 

املزارعني من ترك الزراعة وبيع اراضيهم.

■ هل وضعتم خطة قصرية االجل للمساعدة 
العاجلة وخطط متوسطة وطويلة االجل؟

□ كمكتب منظمة يف لبنان نعمل مع وزارة 
الزراعية  خطتها  وضع  يف  ساهمنا  الزراعة، 
نستوحي  الخطة  هذه  من   .2025  -  2020
املزارعني  دعم  عىل  تركز  التي  الدعم  خطة 
يف  والتوسع  الزراعية،  املدخالت  اىل  للوصول 
استصالح االرايض، ومتكني املزارع من الحصول 
عىل القروض امليرسة حتى يستطيع االستثامر 
يف القطاع. لدينا حاليا مرشوع يقيض باعطاء 
املزارعني قسائم رشائية يستطيعون عربها رشاء 
املدخالت الزراعية. كان املرشوع يشمل الف 
مزارع، لكننا نحرض حاليا مرشوعا سيشمل 30 
الف مزارع. كل مزارع سيحصل عىل قسيمة 
قيمتها 300 دوالر ومسعرة بالدوالر لحاميته 
من انخفاض سعر رصف اللرية، ويستطيع عرب 
الزراعية  املدخالت  من  الئحة  القسيمة رشاء 
ونحن  القسيمة  يأخذ  التاجر  املوردين.  من 
سيولة  يضخ  االمر  هذا  بالدوالر.  له  ندفع 
بالدوالر للمستوردين ليك يتمكنوا من االسترياد 
اكرث، ويعيدوا تفعيل الحلقة الزراعية تدريجا 

بعدما انكرست.

القيادات  مع  اتصاالت  حركة  بدأتم  هل   ■
اللبنانية للتعاون يف مجال مساعدة لبنان؟

□ اللقاءات مستمرة وخاصة مع وزير الزراعة. 
وعندما وضعت  معه،  دائم  تشاور  عىل  نحن 
اسرتاتيجيا وزارة الزراعة عقدنا لقاءات موسعة 
مع جميع املعنيني يف املجتمع املدين وتجمعات 
املزارعني والجامعات والقطاع الخاص، وناقشنا 

هذه االسرتاتيجيا.

التحذير من مجاعة مبنيا عىل  ■ دامئا يكون 
وفاة من جراء  مثل تسجيل حاالت  معطيات 

الجوع، هل حصل ذلك يف لبنان؟
بأننا مل نحذر من مجاعة بل  التوضيح  □ اود 
حذرنا من جوع. الفرق كبري جدا، الن املجاعة 
حدود  اقىص  وهي  الجوع  من  املوت  تعني 
نتوقع مجاعة  الغذائية. نحن ال  املواد  انعدام 
يف لبنان بل تدهور وضع االمن الغذايئ، ورمبا 

عدم  اىل  عائالت  وتضطر  تغذية  سوء  يحصل 
ارسال ابنائها اىل املدارس والدفع بهم اىل العمل.

■ ما هي النصائح والتوجيهات التي تسدونها 
اىل الجهات الرسمية واالهلية للحد من تفيش 

ظاهرة الجوع؟
□ هناك توصيات عدة ابرزها:

الغذاء وخاصة  دعم  الحفاظ عىل  محاولة   -1
الخبز. 

2- سيبدأ تنفيذ شبكة االمان االجتامعي قريبا 
يف لبنان تضم البطاقات التمويلية املدعومة من 
 150 نحو  ستغطي  والتي  الدويل  البنك  قرض 

الف ارسة فقرية. 
عىل  االعتامد  يف  االستمرار  ميكن  ال   -3
املساعدات، النه يجب اعادة تنشيط االقتصاد 
وهو الحل االكرث فاعلية عىل املديني املتوسط 
حل  يف  الرشوع  يتطلب  االمر  هذا  والطويل. 
االزمة االقتصادية، والتزام االصالحات االقتصادية 
والسياسية التي طلبها املجتمع الدويل، والوصول 
الدويل، النه من  النقد  اتفاق مع صندوق  اىل 
دون الوصول اىل هذا االتفاق لن يكون هناك 
ضخ للسيولة بالنقد االجنبي والتي ميكن عربها 

اعادة انعاش االقتصاد اللبناين. 
وقرارات  اجراءات جذرية  مطلوب  اخريا،    -4
محاوالت  طالت  فمهام  صعبة.  سياسية 
القرارات  هذه  اتخاذ  كرة  رمي  السياسيني 
عىل بعضهم البعض، اال انه ال مفر من اتخاذ 

القرارات الصعبة وان ميتلكوا جرأة اتخاذها.

بجميع  املتحدة  االمم  ستلعبه  دور  اي   ■
منظامتها وليس حرصا عرب الفاو ملساعدة لبنان 

عىل الخروج من ازمته املعيشية واالجتامعية؟
االمم  متكامل. كل منظامت  برنامج  □ هناك 
لتغطية  مشرتك  تنسيق  وفق  تعمل  املتحدة 
اىل  املياه  اىل  الصحة  من  القطاعات،  جميع 
التعليم... وضعنا خطة عمل وبرنامج طوارئ، 
وهناك مشاورات مع الجهات املانحة لتمويلهام. 
عىل  املانحة  الجهات  ان  الحقيقية  املشكلة 
استعداد لتقديم دعم انساين فقط، الن الدعم 
باالصالحات  مرشوط  واالستثامري  التنموي 
الحكومة  من  املطلوبة  والسياسية  االقتصادية 
اللبنانية، علام ان هناك برنامجا متكامال للدعم 

االنساين واملستلزمات االساسية.

بأن الدعم عىل السلع الغذائية سيتم خفضه 
بشكل كبري جدا من جراء انخفاض االحتياطي 
من العمالت االجنبية لدى املرصف. هذا هو 
اثار التخوف لدينا، النه  املؤرش االسايس الذي 
اذا تم رفع الدعم عن السلع الغذائية وخاصة 
الخبز الذي هو طعام الفقراء، سيؤدي ذلك اىل 
تدهور رسيع يف االمن الغذايئ، الن عددا كبريا 
املدعومة  السلع  عىل  يعتمدون  السكان  من 
وخاصة عىل الخبز، ان كانوا لبنانيني او نازحني 
تدهور  مثة  فلسطينيني.  الجئني  او  سوريني 
الغذايئ عىل مستوى  االمن  رسيع يف مستوى 
الدعم سيكون  لبنان، واذا تم رفع  كل سكان 

التدهور ارسع.

لبنان يف  التقرير لتصنيف  ■ عىل ماذا استند 
دائرة الخطر الشديد؟

الدعم عن  رفع  احتامل  اعتمد عىل مؤرش   □
السلع الغذائية، خاصة ان وضع االمن الغذايئ 
من  السابق  يف  يكن  مل  لبنان  والن  يتدهور. 
التي تعاين من تدهور  الدول  ضمن مجموعة 
عن  احصاءات  توجد  ال  لذلك  الغذايئ،  االمن 
عنده  توقفنا  ما  لكن  وغريها.  التغذية  سوء 
هو تدهور القوة الرشائية التي منعت الطبقة 
املتوسطة من رشاء الحاجات الغذائية الكاملة. 
هناك اضطرار لرشاء مواد غذائية اقل تغذية، 
وهناك مؤرشات نأخذها يف االعتبار، لكن املؤرش 

االهم هو التخوف من رفع الدعم.

■ اال يستدعي ذلك اتخاذ اجراءات عاجلة ملنع 
الوصول اىل الكارثة التي تم التحذير منها؟

□ بالطبع، الحكومة اللبنانية تعقد اجتامعات 
وتبحث ترشيد الدعم، ونحن نعرف ان الوضع 
الدعم  االقتصادي صعب جدا ويجب خفض 
االدوية  او  املحروقات  مثل  معينة  سلع  عىل 

اتخاذ  اللبنانيني  الخليوي، وعىل املسؤولني  او 
االن  اخضاعها  يجب  التي  السلع  يحدد  قرار 
لخفض الدعم، والسلع التي يجب ان تستمر 
خاضعة للدعم. عىل سبيل املثال، ميكن رفع 
الدعم التدريجي عن املحروقات الن الطبقة 
املتوسطة والغنية تستفيد منها اكرث من الطبقة 
النه  االحمر  الخط  هو  الخبز  بينام  الفقرية، 
طعام الفقري الذي اذا ما فقد القدرة عىل رشاء 

الخبز ماذا يأكل؟ 

التي  االجراءات  هذه   طبيعة  هي  ما   ■
ستتخذ لجهة الوصول اىل السكان املهددين 
بالجوع او لجهة متكينهم من الحصول عىل 

وسائل انتاجية؟
اىل  الوصول  قدرة  هناك  الغذايئ  االمن  يف   □
امتالكه.  يتم  وما  الرشائية  القوة  وهي  الغذاء 
يشكل االنتاج الغذايئ يف لبنان اقل من 20 يف 
لزيادة  امكان  السكان، ومثة  املئة من حاجات 
الفجوة من  الزراعي لتغطية قسم من  االنتاج 
االنتاج  زدنا  لو  حتى  لكن  املستوردة.  السلع 
املئة ستبقى هناك فجوة كبرية،  بنسبة 50 يف 
علام ان االنتاج الزراعي يعاين من مشاكل كثرية 
بسبب االزمة االقتصادية. ان املدخالت الزراعية 
مستورد  اغلبها  وبزور  ومبيدات  اسمدة  من 
وتسعريتها ايضا بالدوالر، ما يجعل كلفة االنتاج 
فقدان  مع  بالتزامن  جدا  كبري  بشكل  تزيد 
يسلفون  الزراعية  املواد  تجار  كان  السيولة. 
توقف  التسليف  لكن  املوسم،  اىل آخر  املزارع 
والدفع بات بالدوالر وبسعر عال جدا. لذا، هناك 
عدد كبري من املزارعني خفضوا مستوى زراعاتهم 
او توقفوا عن الزراعة كليا، وهذا مصدر خوف، 
النه مع انخفاض قيمة اللرية اللبنانية يجب ان 
يصبح القطاع الزراعي اكرث تنافسية مع املستورَد 
ر. ليك تكون لديه القدرة عىل التنافسية،  واملصدَّ
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