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تحقيق
األبقار الحلوب في لبنان نحو  300طن حليب يوميًا ،ويستهلك اللبنانيون نحو
ينتج مربو ّ
الفقراء»؛ ألن سعر الحليب يكاد يكون تحت
ّ
 800طن .لكن هؤالء املربني هم «أفقر ّ
مستوى كلفة اإلنتاج بسبب احتكار القلة املؤلفة من مصانع األجبان واأللبان ،وفتح
الحدود أمام الحليب املستورد طازجًا أو بودرة

حرب على «أفقر الفقراء»
غال والحليب رخيص
يصفون مزارعهم :العلف ٍ
مربو األبقار ّ
محمد وهبة
يوميًا ،على م� َّ�دى فترة تمتد ألكثر
من  20عامًاُ ،ينكل بمنتجي الحليب
ف��ي ل �ب �ن��ان ،وال س�ي�م��ا ال �ص �غ� ّ�ار ،أو
أف �ق��ر ف �ق��راء ل �ب �ن��ان ،ال��ذي��ن يمثلون
 %70م��ن مجمل امل�ن�ت�ج�ين؛ إذ
ن�ح��و
َ
إنهم ُيخضعون بوسيلتني :احتكار
ّ
القلة الذي تمارسه مصانع األجبان
واألل �ب��ان ،و«التهريب الشرعي» من
سوريا إلى لبنان!

األسعار ومصائب الفقر
غال والحليب رخيص» ،هذه
«العلف ٍ
املعادلة تدفع مربي األبقار الحلوب
إل � ��ى ال �ت �خ �ل��ي ع ��ن م ��زارع� �ه ��م وبيع
األب� �ق ّ��ار ل �ل��ذب��ح ،ب �ع��دم��ا ب��ات��ت كلفة
التخلص منها أقل من كلفة الحفاظ

ع�ل�ي�ه��ا؛ إذ ي � ��راوح س �ع��ر كيلوغرام
الحليب ب�ين  700ل�ي��رة و 750ليرة،
علمًا بأن كلفة نقله إلى املصنع هي
على ع��ات��ق امل ��زارع ،وال�س�ع��ر مرشح
ل�ل�ان �خ �ف��اض ب �ع��د ف �ت ��رة ح�ي�ن تبدأ
األغ�ن��ام ب� ّ
�در الحليب لينخفض إلى
م��ا ب�ين  600ل�ي��رة و 650ل �ي��رة ،لكنه
يعود إلى االرتفاع في الصيف ليبلغ
 950ل �ي��رة ف��ي أح �س��ن األح� � ��وال ،وال
سيما بني نهاية شهري آب وتشرين
الثاني.
ي� �ك ��اد ه � ��ذا امل� �س� �ت ��وى م ��ن األسعار
ي�ك��ون أق��ل م��ن كلفة إن�ت��اج الحليب،
لكنها ليست املصيبة الوحيدة التي
ت �ص �ي��ب امل � � � ��زارع؛ ف �ب �ح �س��ب دراسة
أج��رت �ه��ا م�ن�ظ�م��ة األغ ��ذي ��ة العاملية
«ف � ��او» ف ��ي إط� ��ار «م� �ش ��روع إنعاش
ق �ط��اع ال�ح�ل�ي��ب وت��أه �ي �ل��ه ف��ي سهل

البقاع وجرود الهرمل وعكار»،ينّالذي
يديره الشاذلي ّ
كيولي ،فقد تب أن
م��ا ال يقل ع��ن  %72م��ن امل��رب�ين «هم
لبنان» ،علمًا بأن
من أفقر الفقراء في ّ
مربي هذه املناطق يمثلون  %80من
مجمل املربني في لبنان .كذلك فإنهم
م��ن ص�غ��ار امل��رب�ين ،أي يملكون بني
بقرة واحدة و 10أبقار فقط.
م� ��ن رح� � ��م ه� � ��ذه امل� �ع� �ط� �ي ��ات ظهرت
م �ف ��ارق ��ة غ ��ري �ب ��ة؛ إذ ت �ش �ي��ر دراسة
الـ«فاو» إلى أن مجمل إنتاج الحليب
املحلي يبلغ  300ط��ن ي��وم�ي��ًا ،فيما
�ن 700
ي�س�ت�ه�ل��ك ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون م ��ا ب�ي ُ
ط � ��ن و 800ط � ��ن ي� ��وم � �ي� ��ًا ،وتشبع
ال �ف �ج��وة ب�ي�ن اإلن� �ت ��اج وال �ط �ل��ب من
االستيراد ،فيدخل يوميًا إلى
طريق
ّ
لبنان ما ال يقل عن  500طن يوميًا.
ل�ك��ن مل ��اذا ت �ك��اد األس �ع ��ار ت �ك��ون في

%95

فساد وهدر
ُ ّ
يقسم ّ مشروع إنعاش اإلنتاج الحيواني
املتعثر إلى قسمني :األول متعلق بتنمية
الحليب ،والثاني بمشروع األبقار.
مراكز لجمع
ّ
وتقول اللجنة املكلفة إعادة درس املشروع
إن كلفة إنشاء مراكز جمع الحليب وتجهيزها
بلغت  6.587ماليني دوالر ،وتتراوح طاقتها
التخزينية بني  10آالف ليتر و 160ألفًا .وبينما
يتفاوت متوسط الكلفة بني مركز وآخر بنحو
 340ألف دوالر ،لم يعمل من املراكز الـ 12إال 4
مراكز ،وبعضها اشتغل لفترة قصيرة .وتبني
أن أحكام العقود املوقعة بني  7تعاونيات
واملشروع لم تطبق ،وال سيما أن بعض
التعاونيات كانت وهمية!

من العلف املستخدم
لتربية األبقار الحلوب هو
مستورد ،وبالتالي فإن
كلفة إنتاج الحليب في لبنان
باتت مرتبطة بصورة شبه
كاملة بمتغيرات أسعار
العلف الخارجية ،وهو أمر
يجب النظر إليه بعمق ودراية
بسبب حجم تأثيره السلبي
على صغار مربي
األبقار

م�ت��وس�ط�ه��ا ال�س�ن��وي ت�ح��ت الكلفة؟
ومل��اذا ي��زداد فقر ص�غ��ار امل��رب�ين ،ما
دام الطلب في السوق يفوق العرض
املحلي بضعف الكمية تقريبًا؟

القوة الضاربة!

ليس ّ
سرًا أن هناك مصنعني كبيرين
ف��ي ال �ب �ق��اع ي�س�ي�ط��ران ع�ل��ى أسعار
ال�ح�ل�ي��ب .وي �ق��ول ع ��دد م��ن أصحاب
امل �ص��ان��ع ال �ص �غ �ي��رة ّ،إن «مصنعي
جديتا وتعنايل يتحكمان بالسوق؛
ألنهما يشتريان أكثر م��ن  %23من
الحليب املنتج محليًا؛ فهما يبادران
إل � � ��ى دع � � � ��وة امل � �ص� ��ان� ��ع الصغيرة
لالجتماع كلما أرادا خفض األسعار.
ّ
وتتكرر
إن �ه �م��ا ال� �ق � ّ�وة ّ ال� �ض ��ارب ��ة».
االجتماعات كلما دعت الحاجة إلى
مزيد من الخفض.
وف � � ��ي ظ � ��ل ت� �ق� �ل� �ب ��ات األس � � �ع� � ��ار بني
ً
شتاء،
االرت�ف��اع صيفًا واالنخفاض
ي�ب��دو ّأن مصانع األج �ب��ان واأللبان
ال ت �ت��أث��ر س�ل�ب��ًا ب �ه��ذه امل �ع��ادل��ة ،بل
تستفيد منها لتحقق أرب��اح��ًا على
م � � ��دار ال � �س � �ن ��ة؛ ف� �ه ��ي ت � �ف� ��رض على

قطاعات

تجارة

احتكار الحديد :العبء دائمًا على املستهلك
شهدت صادرات الحديد اللبناني خالل السنوات
املاضية تدهورًا حقيقيًا ّوصلت نسبته إلى %10
لتبلغ  21أل��ف ط��ن ف��ي ع��ام  ،2010مقارنة
سنويًا ّ
بـ 31ألف طن في عام  ،2006وذلك فيما ّ يزداد الطلب
داخليًا في سوق تخضع الحتكار القلة.
فصناعة الحديد ،ألنها محكومة بإنتاج داخلي
م� �ح ��دود« ،اع �ت �م��دت َب�ن�ح��و ك�ب�ي��ر ع �ل��ى الواردات
ٌ
فيما يقطر االستهالك الداخلي قطاع أساسي هو
ّ
العقارات والبناء» تقول ورق��ة أع��ده��ا أخيرًا قسم
األبحاث في بنك لبنان
واملهجرّ .
وبلغت نسبة ال�ن�م� ّ�و ال�س�ن� ّ
�وي��ة امل��رك�ب��ة الستيراد
الحديد  %15.7خ�لال ّ السنوات الخمس املاضية
ل�ت�ب�ل��غ  1.2م�ل�ي��ون ط � ّ�ن ف��ي ال �ع��ام امل��اض��ي ،تقول
ال��ورق��ة ،وت�ش�ي��ر إل��ى أن ّس��وق ال�ح��دي��د ف��ي لبنان
«العبون
تنحو صوب «احتكار القلة» حيث يوفر
ّ
ق�ل�ائ ��ل ج � � ��زءًا ك� �ب� �ي� �رًا م� ��ن االس � �ت � �ه �ل�اك املحلي».
وباألرقام ،تسيطر ثالث شركات فقط ،هي ""Demco
و" "Societe Libanaise pour les Metauxو"،"Yared
على أكثر من  %50من السوق ،وهذا األمر ينعكس

ّ
ّ
يتحكم مصنعا جديتا وتعنايل بالسوق ألنهما يشتريان أكثر من  %23من الحليب املحلي (أرشيف ــ بال

تلقائيًا على أسعار املنتجات النهائية للمستهلك
اللبناني.
ّ
وف ��ي ه ��ذا ال �ص��دد ت �ق��ول ال ��ورق ��ة إن ال�ت�س�عُ�ي��ر في
ّ
املحلية يقوم على أسعار املصانع تضاف
السوق
ّ
إليها كلفة النقل إلى مرفأ بيروت ثم أكالف ورسوم
إض��اف� ّ�ي��ة أخ ��رى (ال�ت�خ�ل�ي��ص ال�ج�م��رك��ي والرسوم
ّ
الجمركية) ،وأخ�ي�رًا ّ ُيضيف التاجر هامش الربح
الذي يبتغيه .غير أن العامل األساسي في املعادلة
ّ
ّ
العامليني.
هو األسس االقتصادية للعرض والطلب ّ
الحديد
وبني عامي  2006و ،2010راوح سعر طن
ّ
ّ
بني  532دوالرًا و 855دوالرًا ،وبلغ معدل سعر طن
الحديد املستورد  606دوالرات في العام املاضي.
تنقل ال��ورق��ة ع��ن إدارة ش��رك��ة "،"Yared
وحسبما ّ
ّ
ّ
ّ
القوية لألسعار ،ال ّ تملك
الحركية
ف��إن��ه «ف��ي ظ��ل
ال�ش��رك��ات العاملة ف��ي ال�س��وق هامشًا للتوقعات،
وف��ي املقابل تنحو إل��ى نقل ّ ت��ذب��ذب األس�ع��ار إلى
امل�س�ت�ه�ل��ك ال �ن �ه��ائ��ي» .أي إن امل�س�ت�ه�ل��ك اللبناني
ّ
يتحمل العبء السعري في جميع األحوال.
(األخبار)

مجموعة واس �ع��ة م��ن زب��ائ�ن�ه��ا ،وال
س�ي�م��ا ال �ت �ع��اون �ي��ات االستهالكية،
ت ��وق� �ي ��ع ع � �ق� ��ود س� �ن ��وي ��ة بأسعار
ّ
ومعادالت محددة مسبقًا ،وبالتالي
ت �ض �م��ن ل� �ه ��ا اس � �ت � �م� ��رار تزويدها
باملنتجات ،فيما تضمن لها حجم
مبيعات مرتقبًا ومتزايدًا.

ّ
حدود مشرعة

ال ت�ن�ح�ص��ر م�ش�ك�ل��ة م��رب��ي األبقار
ال�ح�ّل��وب ب��ال�ق��درة ال�ك�ب�ي��رة الحتكار
ال �ق��ل��ة ع �ل��ى س �ح��ق م ��زارع� �ه ��م ،فهم
يعانون أيضًا م��ن تشريع استيراد
الحليب بال رقابة وبال أي رسوم.
الطازج
فاملعروف أن كميات الحليب
ّ
املستوردة تأتي من سوريا؛ مستغلة
وج � ��ود ات �ف��اق �ي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن لرفع
ال� ��رس� ��وم ال �ج �م��رك �ي��ة ع ��ن منتجات
ال �ح �ل �ي��ب .وي �ش �ي��ر ب �ع��ض أصحاب
امل �ص��ان��ع إل� ��ى دخ � ��ول ن �ح��و  40طن
ح �ل �ي��ب ي� ّ�وم �ي��ًا م ��ن س� ��وري� ��ا ،لكنها
كميات أقل جودة من املنتجة محليًا؛
ألن م�ع�ظ�م�ه��ا ك�م�ي��ات م��رف��وض��ة من
مصانع األجبان واأللبان في سوريا.

عامة
مرافق ّ

ّ
ترخيص غريب إلعادة تأهيل مرفأ الجميل
ّ
ّ
الجميل
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن ق ُ�ض� ّ�ي��ة م��رف��أ ج�م �ي��ل
ّ
البحري وخزاناته لم تحسم لدى القضاء املختص،
حصلت إدارة املرفأ أخيرًا على ترخيص يجيز لها
ّ
ّ
تضررت
التجمع التي
إعادة تأهيل وترميم منشآت
بفعل عدوان ّ
تموز عام .2006
ّ
ّ
ف��امل��رف��أ ي�ق��وم على األم�ل�اك ال�ع��ام��ة ال�ب�ح��ري��ة ،األمر
ّ
عملية تصفية املمتلكات
ال��ذي سبب تعقيدات في
ّ
الجميل وشركة «جيركو» التي
فيه بني ورثة جميل
ّ
تقول إنها تملك املرفأ وخزانات الوقود.
وك � ��ان أك � ��رم ال � �ج ��رد ،وه� ��و س � ��وري ال �ج �ن �س� ّ�ي��ة ،قد
اشترى شركة «جيركو» قبل سنوات عديدة .وبعد
ّ
الجميل ،عمد ال��ورث��ة إل��ى وض��ع اليد
وف��اة جميل ّ
األمالك
على
تقع
باعتبارها
انات
والخز
على املرفأ
ّ
ال �ع� ّ
�ام��ة ال�ب�ح��ري��ة ،وب��ال�ت��ال��ي اس�ت�ع�م��ال�ه��ا مرخص
ّ
لجميل الجميل حصرًا ،ال لشركة «جيركو».

إزاء ه ��ذا ال ��وض ��ع ،رف ��ع أك � ��رم ال� �ج ��رد دع � ��وى لدى
ال �ق �ض��اء امل �خ �ت� ّ
�ص ع��رق �ل��ت ح �ص��ول ال ��ورث � ّ�ة على
الترخيص املالئم إلع��ادة تأهيل املرفأ والخزانات
ُ
التي استهدفت في ح��رب ع��ام  .2006وال ت��زال تلك

ً ّ
الدعوى قائمة حتى اآلن ،لذا من املستغرب أن ُيعطى
ّ
ال �ت��رخ �ي��ص ،ف�ي�م��ا ل��م ي�ت�غ��ي��ر ش ��يء ع�ل��ى الصعيد
ّ
القانوني! ّ
املعنيني
ووجهت إدارة املرفأ الشكر إلى
ّ
عملية منح الترخيص ،وهم وزير الطاقة واملياه
في
ّ
جبران باسيل ،ووزير األشغال العامة والنقل غازي
ال�ع��ري�ض��ي ،ورئ�ي��س امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة للنقل البري
والبحري عبد الحفيظ القيسي .وطلبت في بيان
أصدرته أمس ،من الهيئة العليا لإلغاثة «املساعدة
وال�ت�ع��وي��ض عليها نتيجة األض � ��رار ال �ت��ي لحقت
باملرفأ ومستودعاته أسوة باملؤسسات واملصانع
التي حظيت بالتعويض منذ سنوات» .كذلك سألت
ع��ن «س�ب��ب ح��رم��ان�ه��ا ال�ت�ع��وي��ض ،رغ��م املراجعات
امل�ت�ك��ررة وامل �ن��اش��دات ال�ع��دي��دة ال�ت��ي وجهتها إلى
ّ
ال��رؤس��اء وال� ��وزراء واملعنيني وال�ت��ي ل��م ت��ؤد حتى
الساعة إال إلى وعود مؤجلة».
ّ
كذلك طلبت إدارة املرفأ من الرئيس املكلف تأليف
حكومة ج��دي��دة ،نجيب ميقاتي« ،امل�س��اع��دة» على
حل هذا امللف.
(األخبار)

