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متابعة
بعد صراخ املعارضة السابقة ،الذي ّ
واملنابر ،رفضًا للسياسات
اإلعالم
وسائل
به
ت
ضج
ّ
االقتصادية التي اتبعتها الحكومات «الحريرية» ،ها هي تتسلم السلطة التنفيذية،
فيخفت صراخها في بيانها الوزاري ،وتعلن عبر فقرة صغيرة ،ال رؤية فيها وال أمل،
متابعة نهج تهميش القطاع الزراعي!

البيان الوزاري :زراعة «ما في»!
عامة
فقرة مختصرة جدًا تتضمن
ً
أخطاء وأفكارًا ّ
رشا أبو زكي
ب��اخ �ت �ص��ار ،ي�م�ك��ن ال �ق ��ول إن ال�ف�ق��رة
املتعلقة بالقطاع ال��زراع��ي في البيان
ال��وزاري لحكومة «كلنا للوطن ،كلنا
ُ
للعمل» ك�ت�ب��ت ف��ي ع�ش��ر دق��ائ��ق على
أبعد تقدير ،فهذا القطاع ال��ذي يؤثر
في آالف العائالت التي تعيش في قرى
بعيدة عن اإلنماء واالهتمام الرسمي،
ُحددت أهداف إصالحه بفقرة ال يمكن
أن تشي سوى بفكرة واحدة :الحكومة
الحالية ،كما سابقاتهاّ ،
تعد القطاع
ال��زراع��ي هامشيًا ،وم��ن يعملون فيه
ه��ام�ش�ي�ين ...ف�ق��رة ش��دي��دة االختصار
الى درجة عدم الحاجة إلى مقارنتها
بالبيان الوزاري للحكومة السابقة!
ح �ك��وم��ة «ك �ل �ن��ا ل �ل �ع �م��ل»؟ ّ
أي ع �م��ل؟

إنتاجي؟ إنمائي؟ إصالحي؟ أم العمل
على استكمال نهج اقتصادي ال رؤية
ف �ي��ه وال ه � ��دف س � ��وى اس �ت �ك �م��ال م��ا
سبق؟ «األخبار» طرحت هذه األسئلة
ع�ل��ى ع��دد م��ن ال�خ�ب��راء االق�ت�ص��ادي�ين
والباحثني املتخصصني ف��ي القطاع
ال��زراع��ي ،فكانت الصياغة العمومية
للفقرة الزراعية األكثر بالغة ،إضافة
الى تساؤالت عديدة عن أخطاء غريبة
ج� � ��اءت ف ��ي ن ��ص ص �غ �ي��ر ال ي�ح�ت�م��ل
األخطاء!

ُ
جمل إنشائية وثغر

ي�خ�ت�ص��ر ال �ب �ي��ان ال� � ��وزاري للحكومة
ال � �ج� ��دي� ��دة أه � � � ��داف ت� �ط ��وي ��ر ال �ق �ط��اع
ال��زراع��ي ف��ي ال�ف�ق��رة ال� �ـ 32م��ن ال�ب�ي��ان،
وي �ق��ول ح��رف�ي��ًا «ف��ي امل �ج��ال ال��زراع��ي،

ف � ��إن ال �ح �ك ��وم ��ة ت �ت �ع �ه��د االس� �ت� �م ��رار
ف ��ي ال �ع �م��ل ع �ل��ى ال �ن �ه��وض ب��ال�ق�ط��اع
الزراعي كأحد القطاعات االقتصادية
األس� ��اس � �ي� ��ة ت��أم �ي �ن ��ًا ل � �ف ��رص ال �ع �م��ل
وم �ص��ادر العيش ال�ك��ري��م للمواطنني
ف��ي امل�ن��اط��ق الريفية ،وت��وف�ي�رًا لألمن
ال �غ��ذائ��ي وس�ل�ام ��ة ال� �غ ��ذاء وال� �ت ��وازن
ال �ب �ي �ئ��ي .وس �ت �س �ت �م��ر ال �ح �ك��وم��ة ف��ي
ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي
وال �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة وت �ف�ع �ي��ل اإلرش� ��اد
وال��رق��اب��ة وات �خ ��اذ اإلج � � ��راءات اآلي �ل��ة
لتعزيز ال�ص��ادرات الزراعية وتطوير
ال� � � �غ � � ��رف وامل � � ��ؤس� � � �س � � ��ات ال � ��زراع� � �ي � ��ة
والحفاظ على امل��وارد الطبيعية ،وال
سيما ال�غ��اب��ات وامل �ي��اه ،وإي �ج��اد أطر
ل�ل�ت�س�ل�ي��ف ال ��زراع ��ي وم �ل��ف األض� ��رار
الناتجة عن الكوارث الطبيعية».
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تراجع أم «استعجال»؟
ً
إضافة الى العموميات التي ترد في الفقرة
املتعلقة بالزراعة في البيان الوزاري للحكومة
الجديدة ،فإن األخيرة أسقطت من أجندتها
عددًا من املشاريع األساسية التي كانت مذكورة
في البيان الوزاري للحكومة السابقة ،وأهمها
 4مشاريع كان ال بد لحكومة تدعي اإلصالح أن
تتبناها1 :ـــــ وضع آلية عملية للتسليف الزراعي
وتطوير قانون املصرف الوطني لإلنماء الزراعي.
2ـــــ استحداث التأمني على املخاطر والكوارث
الطبيعية التي تصيب القطاع الزراعي3 .ـــــ
واستحداث مشاريع دعم جديدة ملساعدة صغار
املزارعني والصناعات الغذائية 4 .ـــــ تقويم
وإعادة تفعيل دور التعاونيات الزراعية.

خارجية
تجارة
ّ

في املئة

هي نسبة
مساهمة القطاع الزراعي
في الناتج املحلي اإلجمالي،
بحسب الحسابات الوطنية
لعام  ،2009وقد ّ
سجلت
نقطة مئوية
تراجعًا بواقع ً
واحدة مقارنة بعام
 2008عندما كانت
تبلغ .%5.8

ويتضمن ال�ب�ي��ان ال� ��وزاري للحكومة
ال �ج ��دي ��دة ث �غ��رة الف� �ت ��ة ،ف �ه��و إض��اف��ة
ال ��ى أن ��ه ع � � ّ
�ام ج � �دًا وغ �ي��ر واض � ��ح في
م�ع�ظ��م ب �ن��وده ،ال ي�ض��ع ال�ب�ن��ود وف��ق
أول ��وي ��ات ال �ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ي ،ف�ي��أت��ي
ً
ق�ط��اع ال�ك�ه��رب��اء م�ث�لا ف��ي ال�ب�ن��د ال �ـ29
رغ ��م أه�م�ي�ت��ه ،وال �ق �ط��اع ال ��زراع ��ي في
البند ال �ـ ...32فيما كان على الحكومة
أن ت�ض��ع امل��واض �ي��ع األس��اس �ي��ة ال�ت��ي
ت �ه��م امل��واط �ن�ي�ن ف ��ي ال �ب �ن��ود ال�ع�ش��رة
األول� ��ى ل�ل�إش��ارة ال��ى أه�م�ي�ت�ه��ا ،وم��ن
هذا املنطلق يرى الخبير االقتصادي
لويس حبيقة أن الفقرة التي أش��ارت
ال��ى آلية عمل الحكومة ال�ج��دي��دة في
القطاع ال��زراع��ي هي «لتلتة» ال أكثر،
ّ
وف��ن��د حبيقة ب�ن��ود ال�ف�ق��رة :إذ تشير
الحكومة في مطلع الفقرة الزراعية في
البيان ال��ى أن هدفها تطوير القطاع
ال ��زراع ��ي ،ل�ك�ن�ه��ا ل��م ت �ح��دد آل �ي��ة ه��ذا
التطوير وم��دة مشروعها التطويري
وط��رق تمويله ،لتعيد وت�ك��رر الفكرة
نفسها في عبارة أخرى ،كما تتضمن
ال� �ف� �ق ��رة ح ��دي �ث ��ًا ع� ��ن ت ��وف �ي ��ر س�ل�ام��ة
ال �غ��ذاء ،وي �س��أل حبيقة «ك �ي��ف؟ بأية

قطاعات

ّ
العاملية
استغالل مرفأ طرابلس :من اإلقليم إلى
ب��وج��ود خطط لتوسيع م��رف��أ ط��راب�ل��س وتطويره
ّ
ّ
جغرافية ترفع
حتى ع��ام  ،2028وبتمتعه بمزايا
ّ
أهميته في املدى البعيد ،هناك آمال كثيرة
مستوى
معقودة عليه .فما هو «ال��دور االقتصادي واملزايا
التنافسية» لهذا املرفق العام؟
ّ
ّ
نظمتها بلدية امليناء ّ
أول
السؤال مثل عنوان ندوة
ّ
من أم��س ،للبحث في أف��ق التطوير .ف��اآلن ال تمثل
البضائع الداخلة إل��ى لبنان عبر ه��ذا املرفأ سوى
 %6من البضائع اإلجمالية ،فيما تصل ّ
حصة مرفأ
بيروت إلى .%66
ش �م��ال �ي��ة ،أح �م��د
�
ل
ا
�ة
�
ن
�
ي
�د
�
مل
ا
�أ
�
ف
�ر
�
م
وب �ح �س��ب م ��دي ��ر
ّ
ّ
فإن نقاط ّ
قوة هذا املرفأ تتمثل في قربه من
تامر،
الحدود البرية مع سوريا ،ومن ثم الداخل العربي
وال�خ�ل�ي�ج��ي ،وان �خ �ف��اض أج ��ر ال �ي��د ال�ع��ام�ل��ة ال�ت��ي
من املمكن تشغيلها في تقديم الخدمات املرفئية،
ووجود منطقة اقتصادية حرة.
ّأم ��ا ن�ق��اط ال�ض�ع��ف ،ف�ه��ي بحسب م��ا نقلته وك��ال��ة
ّ
«املركزية» عن تامر ،افتقار الهيكل التنظيمي
أنباء
للمرفأ إل��ى إدارات فنية وتسويقية وإلكترونية

املزارعون سيبقون على هامش االهتمامات الحكومية (مروان بو حيدر)

م �ت �خ �ص �ص ��ة ،وض � �ع� ��ف اإلم� � �ك � ��ان � ��ات ال �ت �م��وي �ل �ي��ة
والنقص ف��ي اإلم�ك��ان��ات الفنية ،وخصوصًا لجهة
تشغيل محطة الحاويات والتعقيدات على صعيد
الروتني اإلداريّ .
وشدد تامر في الندوة التي رعتها
«الجمعية اللبنانية للتنمية االق�ت�ص��ادي��ة» ،على
«أه�م�ي� ً�ة خ�ف��ض كلفة ب��دل ال�خ��دم��ات ع�ل��ى العمالء
م�ق��ارن��ة ب��امل��راف��ئ األخ ��رى ،وت�ق��دي��م خ��دم��ات مميزة
في الجودة والكفاءة» ،ومن شأن تلك الخدمات أن
«ت ��ؤدي إل��ى خفض ف�ت��رة ب�ق��اء السفينة ف��ي امل��رف��أ،
والتركيز على نوعيات معينة من السفن ،وتقديم
ّ
وتميز أكبر».
خدمات لها ترتكز على كلفة أقل
وف � ��ي األج � � ��ل ال �ق �ص �ي��ر ي �س �ت �ط �ي��ع امل� ��رف� ��أ ت�غ�ط�ي��ة
ال� �س ��وق امل �ح �ل �ي��ة واإلق �ل �ي �م �ي��ة ،وال س �ي �م��ا س��وري��ا
واألردن وال�ع��راق ودول الخليج العربي ،من خالل
خ��ط ت��ران��زي��ت ث��اب��ت؛ وم ��ع ان �ط�ل�اق ع �م��ل امل�ن�ط�ق��ة
ّ
وتفعيلهماُ ،يمكن
االقتصادية ومحطة الحاويات
ً
أن يصار إلى اعتماد مرفأ طرابلس مرفأ محوريًا
يخدم التجارة العاملية في اآلجال املتوسطة.
(األخبار)

آليات؟» .وكذلك كان ال بد من اإلشارة
ال ��ى كيفية تفعيل اإلرش� ��اد ال��زراع��ي
ً
وال��رق��اب��ة م�ث�لا ،وف��ي أي مناطق وأي��ة
نطاقات .ويلفت الى أن البيان الوزاري
يشير ال��ى دع��م ال �ص��ادرات ال��زراع�ي��ة،
ّ
كأن من صاغ البيان ال��وزاري ال يعلم
أن ب��رن��ام��ج دع��م ال �ص��ادرات ال��زراع�ي��ة
ق ��د ان �ت �ه��ت م�ف��اع�ي�ل��ه ه ��ذا ال� �ع ��ام .أم��ا
العبارة األكثر ضبابية ،التي تتضمن
ً
خ �ط��أ ف �ع �ل �ي��ًا ،ف �ه��ي ت �ل��ك ال �ت��ي تشير
ال � ��ى «ت� �ط ��وي ��ر ال � �غ� ��رف وامل ��ؤس� �س ��ات
الزراعية» ،إذ إنه من املعلوم أنه ليس
ه �ن��اك غ ��رف زراع �ي ��ة ف��ي ل �ب �ن��ان ،رغ��م
املطالب العديدة في هذا اإلطار ،التي
تمتد ال��ى عشرات السنوات املاضية!
ويشدد حبيقة على أن الفقرة الزراعية
ً
ف ��ي ال �ب �ي��ان ال ت �ت �ع��دى ك��ون �ه��ا ج�م�لا
إن�ش��ائ�ي��ة ال ت�ع�ن��ي أي ش ��يء ،م��ا ي��دل
ع�ل��ى أن ال�ح�ك��وم��ة ال�ح��ال�ي��ة ستسير
وفق النمط املتبع سابقًا في التعاطي
مع القطاع الزراعي.

استراتيجية مفقودة
وب� �ح� �س ��ب رئ � �ي ��س ق� �س ��م االق� �ت� �ص ��اد

نفط

استكشاف النفط ّبرًا في املرحلة املقبلة؟
«م�ع�ن�ي��ون ب��ال �ب��دء ب�س��رع��ة أك �ب��ر وج� ّ
�دي ��ة أك �ث��ر في
ّ
موضوع النفط في البر اللبناني» .هكذا يحدد وزير
ّ
التحدي املقبل الذي
الطاقة واملياه جبران باسيل
يمثل أم��ام لبنان ف��ي اس�ت�غ�لال ال��وق��ود األح�ف��وري
الكامن في ح��دوده ،وذل��ك بعدما ب��دأ العمل جديًا،
ّ
اإلقليمية.
الستخراج الغاز في مياهه
استعدادًا
ُ
ففي العام املاضي أق� ّ�ر قانون التنقيب عن النفط،
وينتظر اآلن إق��رار مراسيمه التنفيذية استعدادًا
إلط�ل�اق الجولة األول��ى للتراخيص ف��ي ب��داي��ة عام
ّ .2012أم��ا قانون التنقيب ب� ّ�رًا «فقانونه قديم» ،ما
يجعل العمل أسرع ،أوضح الوزير« ،لكن ننظر فيه
لنعرف ما الذي يجب تحديثه».
وأت��ت تأكيدات ج�ب��ران باسيل بشأن النفط ّ
البري
على هامش املؤتمر النفطي العاملي األول في لبنان
ّ
ّ
عاملية
الذي نظمته الوزارة وشاركت فيه  85شركة
ت�ع�م��ل ف��ي ال �ق �ط��اع .واخ �ت �ت��م ه ��ذا امل��ؤت �م��ر ب�ج��ول��ة
ّ
ّ
الجيولوجية.
ميدانية لالطالع على طبيعة لبنان
ّ
وبرأي الوزير ،إن التنقيب برًا «ال يجوز إهماله من
دون إعطاء أي ترجيحات أو تنبؤات بخصوصه»؛

ف �ع �م �ل� ّ�ي��ة االس �ت �ك �ش��اف «أض� �ح ��ت واج � �ب ��ة ،وي �ج��ب
اإلس ��راع فيها أك�ث��ر» ،معربًا ع��ن أمله ف��ي أن تكون
ّ
العملية «سمة املرحلة املقبلة بعد االنطالق في
هذه
موضوع املياه اللبنانية»
ّ
أهمية زي��ارة ممثلي الشركات
وش� ّ�دد باسيل على
ّ
ّ
لبنان للمشاركة ف��ي املؤتمر ال��ذي استمر  3أي��ام،
«وت �ح��دي �دًا ف��ي ه ��ذا ال ��وق ��ت ،ح�ي��ث ه �ن��اك م�ح��اول��ة
لإليحاء والقول إنه ال وجود لالستقرار في لبنان.
لكن العكس صحيح؛ ففي ك��ل مناسبة اقتصادية
نجد اإلقبال العاملي أكبر».
وف��ي خ�ت��ام ال�ج��ول��ة ال�ت��ي شملت  8م��راك��ز ،أوض��ح
امل �ه �ن��دس ال �ج �ي��ول��وج��ي ف��ي وزارة ال �ط��اق��ة ،ف��ادي
ُ
ن��ادرّ ،أن الصخور التي جرى ّ
تفحصها تشبه تلك
امل��وج��ودة ف��ي البحر التي ُ«يمكن أن تكون شاهدًا
على ما لدينا من طبيعة في البحر لناحية مكامن
ّ
ّ
الجيولوجيني
النفط» .ولفت ن��ادر إلى أن الخبراء
املئة الذين شاركوا في الجولة مهتمون باستكشاف
النفط والغاز في البحر.
(األخبار)

