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مجتمع وإقتصاد
زراعة

ّ
مزارعو البطاطا في قبضة التجار
أسامة القادري
ال تقتصر معاناة مزارعي البطاطا
ع ـل ــى ك ـل ـف ــة اإلن ـ ـتـ ــاج امل ــرتـ ـفـ ـع ــة ،بــل
ي ـ ـضـ ــاف إلـ ـيـ ـه ــا اح ـ ـت ـ ـكـ ــار الـ ـت ـ ّـج ــار
وقدرتهم على فــرض األسـعــار التي
تتيح لهم تحقيق أرباح أكبر .يأتي
ّ
التجار املصدرون في آخر الحلقات
ال ــزراعـ ـي ــة ق ـبــل وص ـ ــول امل ـن ـتــج إلــى
الـ ـس ــوق االس ـت ـه ــاك ـي ــة ،وهـ ــم أق ــوى
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـح ـ ـل ـ ـقـ ــات ن ـ ـ ـفـ ـ ــوذًا وقـ ـ ـ ـ ــدرات
م ــال ـي ــة ف ـي ـح ـص ـلــون ع ـل ــى ال ـح ـمــايــة
ويـ ـط ــالـ ـب ــون بـ ـح ـ ّـص ــة مـ ــن م ــزاري ــب
ال ـه ــدر ،م ـقــارنــة بــالـحـلـقــة األض ـعــف،
أي املـ ـ ــزارع الـ ــذي ي ـت ـحـ ّـول إل ــى أداة
لـتــولـيــد أرب ــاح ال ـتـ ّـجــار .هـكــذا تبدو
الـصــورة الـيــوم فــي موسم البطاطا.
امل ــزارع ــون "ق ـل ـعــوا" امل ــوس ــم ،وبــاتــوا
ّ
التجار
يبحثون عن تصريفه ،فيما
ي ـف ــرض ــون أسـ ـع ــارًا أدن ـ ــى م ــن كـلـفــة
اإلنـتــاج ويـجــاهــرون بــذلــك علنًا ،ثم
ّ
يتذرعون بأن مزاريب الدعم لم تعد
ت ـصـ ّـب ف ــي جـيــوبـهــم ب ــل ف ــي جـيــوب
شركات النقل البحري!
يـ ـفـ ـن ــد املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزارع مـ ـ ــوريـ ـ ــس بـ ـط ــرس
خـ ـ ـس ـ ــارت ـ ــه ف ـ ـ ــي م ـ ــوس ـ ــم الـ ـبـ ـط ــاط ــا
وال ـخ ـض ــر ل ـه ــذه ال ـس ـنــة ب ــن أك ــاف
ال ـب ــذار واألدوي ـ ــة واألس ـم ــدة والـقـلــع
والقطف ،مشيرًا إلــى أن حصيلتها
خسارة  150ليرة عن كل كيلوغرام
ب ـط ــاط ــا .ك ـل ـفــة ك ـي ـل ــوغ ــرام الـبـطــاطــا
تبلغ  500لـيــرة ،إال أنــه يـبــاع الـيــوم
للتجار بنحو  350لـيــرة" .مجبرون
ّ
نسدد
على البيع بهذا السعر حتى
ً
ال ـ ــدي ـ ــون وأتـ ـ ـع ـ ــاب ال ـ ـع ـ ـمـ ــال ،ف ـض ــا
عــن أن ــه ال ق ــدرة لــديـنــا عـلــى تخزين
الكميات في البرادات" يقول بطرس.
كذلك يــواجــه عبد الرحيم املجذوب
األزم ـ ـ ــة ن ـف ـس ـه ــا .وج ـ ــد ن ـف ـس ــه أمـ ــام
خـ ـي ــاري ــن أح ــاهـ ـم ــا مـ ـ ـ ّـر؛ م ـضــاع ـفــة
الــديــون إذا اخـتــار تخزين الكميات
امل ـن ـت ـج ــة ،أو ال ـخ ـض ــوع الب ـ ـتـ ــزازات
التجار الذين ّ
يحددون سقف السعر
في السوق.
حـ ــال املـ ــزراعـ ــن أن ال ــواق ــع م ـ ـ ّـر ،فــا
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـت ـف ـت ــت إل ـي ـه ــم بــوص ـف ـهــم
ال ـح ـل ـق ــة األهـ ـ ــم فـ ــي اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ،فـيـمــا
الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف عـ ــانـ ــدت ـ ـهـ ــم ب ـ ـعـ ــد إق ـ ـفـ ــال

الذريعة التي ّ
يقدمها التجار هي أن التصدير تراجع وهناك إغراق للسوق المحلية (مروان طحطح)

امل ـعــابــر ال ـبــريــة ع ـبــر س ــوري ــا .فمنذ
س ـ ـن ـ ـتـ ــن أقـ ـ ـفـ ـ ـل ـ ــت طـ ـ ــريـ ـ ــق س ـ ــوري ـ ــا
الـبــريــة ،وتدخلت الــدولــة عبر إيــدال
ل ـت ـق ــدي ــم دع ـ ــم ل ـل ـت ـص ــدي ــر ال ـب ـح ــري
بــواسـطــة ع ـ ّـب ــارات تـحـمــل شــاحـنــات
مـبـ ّـردة محملة باملنتجات الزراعية
وال ـص ـن ــاع ـي ــة .ه ـ ــذه اآللـ ـي ــة ل ــم تـعــد
م ـن ــاس ـب ــة ل ـت ـج ــار ال ـب ـط ــاط ــا ال ــذي ــن
ي ـش ـيــرون إل ــى أن ال ــدع ــم دف ــع سعر
الشحن البحري إلى االرتفاع وخلق
اح ـت ـكــارًا ت ـمــارســه ش ــرك ــات الـشـحــن
ّ
لتتحكم في الكلفة .فبحسب رئيس
اتحاد املــزارعــن في البقاع ابراهيم

 500ليرة كلفة
الكيلو ويباع للتجار
بـ  350ليرة
ال ـت ــرش ـي ـش ــي ،ت ـب ـ ّـن أن ال ــدع ــم عـبــر
إي ـ ـ ــدال تـ ـح ـ ّـول إل ـ ــى احـ ـتـ ـك ــار لـلـنـقــل
الـبـحــري مــن قـبــل شــركــة واح ــدة ،أي

أنــه أصبح مــزراب هــدر قيمته تزيد
ع ـل ــى ألـ ــف دوالر ع ـل ــى ك ــل شــاحـنــة
مبردة.
الترشيشي هــو أحــد الـتـ ّـجــار الــذيــن
ي ـ ـفـ ــرضـ ــون أس ـ ـ ـعـ ـ ــارًا ب ــائـ ـس ــة ع ـلــى
امل ــزارع ــن ،لـكـنــه يـغــرقـهــم بالحديث
عن حجج إضافية تتعلق بمنتجات
أوروبـ ـ ـي ـ ــة تـ ـغ ــرق ال ـ ـسـ ــوق امل ـح ـل ـيــة،
وب ـف ـســاد ف ــي الـ ـجـ ـم ــارك" ...الــذري ـعــة
التي ّ
يقدمها التجار هو أن التصدير
تـ ـ ــراجـ ـ ــع ،وه ـ ـن ـ ــاك إغـ ـ ـ ـ ــراق ل ـل ـس ــوق
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ب ــاملـ ـنـ ـتـ ـج ــات األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة
ال ــرخ ـي ـص ــة ال ـث ـم ــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى

ارت ـف ــاع كـلـفــة الـنـقــل ال ـب ـحــري" يقول
املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــذوب .وي ـ ـض ـ ـيـ ــف" :رغ ـ ـ ـ ــم ه ــذه
األس ـ ـعـ ــار والـ ـخـ ـس ــائ ــر ،ت ـط ـل ــب مـنــا
الدولة أن نتوقف عن ري مزروعاتنا
من مجرى نهر الليطاني ألنه ملوث،
كيف تحمينا من جشع التجار؟".
ّ
املجذوب ّ
التجار ،فيقول
يكرر ذرائع
إن دعـ ــم إيـ ـ ــدال ل ـل ـت ـصــديــر ال ـب ـحــري
"ي ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـب ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة كـ ـ ـب ـ ــار الـ ـتـ ـج ــار
وشركات النقل البحري فقط ،الفتًا
إلى أنه قبل قــرار الدعم ،كانت كلفة
الحاوية املـبــردة ،من مرفأ طرابلس
حتى مرفأ ضبا  3500دوالر ،وبعد
الدعم أصبحت الكلفة  4600دوالر،
اي ــدال تــدفــع  3آالف وامل ـص ــدر يدفع
 1600دوالر ،فكيف يمكن أن نفسر
هذا الفرق الفاضح؟".
ذرائ ـ ـ ــع الـ ـتـ ـج ــار عـ ــن م ـ ـ ــزراب ال ــدع ــم
ال ت ـل ـغ ــي ك ــونـ ـه ــا "ك ـ ـ ــام حـ ــق يـ ــراد
ب ــه ب ــاط ــل" .ف ـهــذا ال ــدع ــم امل ـق ـ ّـدم عبر
"إيدال" ،مثله مثل كل عمليات الدعم
ّ
تحولت إلى هدر للمال العام،
التي
ّ
لكنها ليست الحجة الفعلية للسعر
امل ـن ـخ ـفــض .ف ـمــا يـعـلـمــه امل ــزارع ــون،
وخـصــوصــا الـصـغــار مـنـهــم ،هــو أن
الـقــدرات املالية لكبار التجار تتيح
ل ـهــم ال ـت ـعــاقــد م ــع ال ـع ــدد األك ـب ــر من
املزارعني باألسعار التي تناسبهم.
خـ ـط ــوة الـ ـتـ ـج ــار ت ــأت ــي ق ـب ــل ظ ـ ّهــور
طالئع املوسم ،أي أن املــزارع يفضل
أن ّ
يؤمن تصريف موسمه خوفًا من
ك ـســاد الح ــق .غ ـيــاب الـحـمــايــة الـتــي
ّ
ي ـف ـتــرض أن ت ــوف ــره ــا ال ــدول ــة ل ـهــذا
امل ــزارع وقـلـقــه مــن الـكـســاد يدفعانه
إلى الخضوع البتزاز التجار.
الالفت أن الترشيشي يؤكد حصول
ّ
ه ــذا األمـ ــر ،فـيـقــول إن ــه يـتـســلــم "طــن
الـ ـبـ ـط ــاط مـ ــن املـ ـ ـ ـ ــزراع ب ـق ـي ـم ــة 250
دوالرًا وهــو دون الكلفة الحقيقية"،
مشيرًا إلــى أن "أمــل امل ـ ّـزارع الوحيد
هــو الـعـمــل بــاتـفــاقـيــة وقـعـهــا وزي ــرا
الــزراعــة في لبنان واألردن تتضمن
موافقة األخـيــر على دخــول  30ألف
ط ــن ب ـط ــاط ــا إلـ ــى الـ ـس ــوق األردنـ ـي ــة
ف ــي مـطـلــع أي ـل ــول امل ـق ـبــل ،وبــالـتــالــي
"يجب تنظيم عمليات االستيراد من
الخارج واألفضل منع االستيراد".

مال وأسواق
بنك :البنك الزراعي الصيني
ساكسو ً
األكثر تداوال في لبنان

فرصة استعادة  %3من ثمن الوقود
في محطات «مدكو» في لبنان
أعلنت شركة فيزا العاملية لتكنولوجيا الــدفــع اإللكتروني عن
شراكة حصرية لحاملي بطاقاتها في لبنان ،تتيح لهم استعادة
 %3من مشترياتهم من الوقود في محطات مدكو وفينيسيا،
وعددها  200محطة خدمات في كل املناطق اللبنانية.
بــدأ الـعــرض يــوم االثـنــن  1آب وسـتـعــاد النسبة مــن املعامالت
امل ــدف ــوع ــة إلـ ــى حــام ـلــي ال ـب ـط ــاق ــات ب ــواس ـط ــة ال ـب ـن ــوك املـ ـص ـ ّـدرة
لبطاقاتهم في نهاية الحملة.
يحدد املبلغ األقصى للمعامالت ببطاقة فيزا في هذه الحملة بـ
 150ألف ليرة لبنانية ،والنسبة القصوى الستعادة مبلغ املكافأة
بمبلغ  75ألف ليرة لكل حامل بطاقة خالل الحملة.

أع ـل ــن ســاك ـســو ب ـن ــك ،م ـ ـ ّ
ـزود خ ــدم ــات ت ـ ــداول األص ـ ــول امل ـت ـعــددة
واالستثمار عبر اإلنـتــرنــت ،عــن العقود مقابل الـفــروقــات لألسهم
ً
املـفــردة الخمس األكـثــر ت ــداوال على منصة "ســاكـســو تــرايــدر غو"
 ،SaxoTraderGOحيث احتل البنك الزراعي الصيني مركز األسهم
ً
املفردة األكثر تداوال في لبنان.
البنك الــزراعــي الصيني هــو واحــد مــن البنوك "األربـعــة الكبار" في
الصني ،حيث يبلغ عــدد املتعاملني معه  320مليون عميل تجزئة،
و 2.7مليون عميل من الشركات ولديه ما يقرب من  24,000فرعًا.
ً
وكــان بنك الصني ثاني أكثر األسهم املفردة تــداوال في لبنان ،مما
يعكس االتجاه نحو االستثمار في البنوك التجارية الصينية.
ويــأتــي تــرتـيــب الـعـقــود مـقــابــل الـفــروقــات لــأسـهــم امل ـفــردة الخمس
ً
األكثر تداوال في لبنان على النحو التالي:
 .1البنك الزراعي الصيني.
 .2بنك الصني.
 .3بنك بي أن بي باريبا.
 .4دويتشه بنك.
 .5نايك.
وقال الياس األعــرج ،املدير التنفيذي للحسابات في مكتب التداول
في ساكسو بنك" ،تظهر شعبية أسهم البنك التجاري الصيني مع
املستثمرين اللبنانيني في وقت مثير لالهتمام حيث ان ،على الرغم
من وجود بيانات متضاربة حول االقتصاد الكلي في الصني ،يبقى
أداء البنوك التجارية الصينية قويًا".

«غروهي» تحصد جوائز عالمية
أضــاف الصانع األملــانــي "غــروهــي" ( )GROHEالــى رصـيــده نحو
 230جائزة هذا العام ،منها جوائز "ريد دوت" لتصميم املنتجات،
الـتــي حصدها منتجون مــن تشكيلة "أكــوات ـيــون" ()Aquatunes
(ال ـس ـمــاعــات الــاسـلـكـيــة) وج ـه ــاز تـنـظـيــم الـ ـح ــرارة (Grohterm
 .)800وك ــذل ــك ج ــوائ ــز ( )iFلـتـصـمـيــم امل ـن ـت ـجــات ،ال ـت ــي نــالـتـهــا
مـجـمــوعــة صـنــابـيــر  Essenceالـكــاسـيـكـيــة الـشـهـيــرة ومجموعة
الرشاشات الرأسية لالستحمام "40 Rainshower® F-Series
 . -AQUASYMPHONYوأي ـض ــا ج ــوائ ــز ()IconicAwards
لالبتكار في التصميم الداخلي ،التي حصدتها مجموعة صنابير
ّ
ومكبر الصوت في رشــاشــات االستحمام من
()Eurocube Joy
مجموعة ( )Aquatunesوصنابير مجموعة ( .)Essenceأما جائزة
" "Green Good Designفحصدتها صنابير املطبخ من مجموعتي
( )Essenceو(.)Minta Touch

9

