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ُ
في أذهاننا صــورة نمطية عن أزمــة الزراعة في لبنان:
بعت
ط
تحقيق
ّ
مــزارعــو تفاح وبطاطا ،وأحيانًا حمضيات ،يعانون دائمًا من
ّ
فيحتجون برمي إنتاجهم في الـشــارع رمــزيـا ،مطالبين
كساد محاصيلهمّ ،
«الدولة» بتعويضاتُ .إل أن األزمة أكثر تعقيدًا من هذه الصورة ،فهي ترتبط
ً
أوال بنموذج اقتصادي بنيت أساساته على دعم القطاعات الخدمية ،وال ّ
سيما
التجارة والمصارف والعقارات ،وإهمال القطاعات اإلنتاجية ،وال ّ
سيما الزراعة،
فالحكومة ال تنفق سوى أقل من  %1من موازنتها على القطاع الزراعي،
اإلدارات
وهــو بمعظمه إنـفــاق على األج ــور والنفقات االستهالكية فــي ّ
والهيئات والبرامج المعنية بتنظيم القطاع اإلنتاجي األول ودعمه .ال يتعلق
األمر باأليديولوجيا فقط ،بل بالنتائج الماثلة لهذا النموذج ،وال ّ
سيما على صعيد

ّ
حساب األراضي الزراعية والحرجية ،وخصوصًا على الساحل
على
العمران
د
تمد
ّ
حيث ّ
أكثرية السكان ،وكذلك على صعيد ارتفاع أسعار األرض وارتفاع
س
تتكد
ّ
كلفة اإلنتاج وتدني الدخل العائلي من الزراعة ،ما عدا في الحيازات الزراعية
الكبيرة التي دخل إليها رأس المال ،وال ّ
سيما ذات الصلة بصناعة النبيذ والكونسروة
والتشيبس وبعض الزيوت والسلع الزراعية كالموز واألفوكادو والحمضيات.
في النتيجة ،نزحت األسر من الريف إلى المدينة بحثًا عن فرص عمل أخرى ،ووفقًا
لوزارة الزراعة فإن نحو  %70من الذين ال يزالون يعملون في الزراعة يعملون
في الوقت نفسه في قطاعات أخرى ّ
لسد حاجاتهم المعيشية .هذا الواقع ال
يعبر فقط عن ّ
ّ
تحركات السكان وضغوطها ،بل كانت له تداعيات خطيرة على
األمن الغذائي للمجتمع اللبناني ،إذ ازداد االعتماد على االستيراد لتأمين الحاجات

الغذائية األساسية والكمالية ،ووفقًا إلحصاءات الجمارك اللبنانية فاقت فاتورة
استيراد المواد الغذائية نحو ستة أضعاف قيمة الصادرات الغذائية اللبنانية
في  .2018وفــي مقابل إنتاج زراعــي بقيمة ملياري دوالر فقطّ ،استوردنا
في العام الماضي منتجات غذائية بقيمة  3.5مليار دوالر ،وهي تشكل أكثر
من  %80من حاجاتنا الغذائية .يقول االقتصادي عباس رمضان إن «السياسات
أهداف ّآنية والحقة .فلننظر إلى القطاع الزراعي في األراضي
توضع
لتحقيق ّ
ّ
ّ
ُ
اإلسرائيلية القائمة
الفلسطينية المحتلة الـ
ـذي يستمد قوته من العقيدة ّ
ّ
على ّ
التشبث باألرض ،ويؤمن  %95من االحتياجات الغذائية ّالمحلية .ولننظر إلى
القطاع الزراعي في لبنان اآلخذ بالتدهور ،نتيجة نموذج يعزز الهجرة ،وبالتالي
ترك األرض ،بحثًا عن فرص عمل الستقطاب عمالت أجنبية يعجز النموذج عن
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ونستخلص نتائج كل
تأمينها من إنتاجه
الخاص .فلنقارن بين ّ
هاتين السياستين ّ
ّ
سكان الريف تراجع
منهما» .في لبنان ،تبين إحصاءات األمم المتحدة أن عدد ّ
بين عامي  1950و ،2018من  %68إلى  %11من مجمل سكان لبنان .ووفقًا
إلدارة اإلحصاء المركزي ،تراجع عدد العاملين في الزراعة من  %19إلى  %6من
األسر في
القوى العاملة بين عامي
مجمل
 1970و .2015ويعيش  %40من ّ
ّ
ّ
الريف تحت خط الفقر .وتراجعت حصة الزراعة من مجمل الناتج المحلي من
 %9إلى  %3خالل الفترة نفسهاّ .أما وفقًا ّلوزارة الزراعة ،فعلى الرغم من أن %63
من مجمل مساحة لبنان صالحة للزارعة ،إل أن المساحة المزروعة بالفعل اآلن ال
تتجاوز %22
فيفيان عقيقي

ّ
ماذا نزرع؟ ماذا نصدر؟ ماذا نستورد؟

 10أصناف متدنية القيمة
على  71%من األراضي الزراعية
ت ـب ـل ــغ مـ ـس ــاح ــة األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ــزراعـ ـي ــة
ُ
املـسـتـخــدمــة فــي لـبـنــان نـحــو  260ألــف
ُ
هـكـتــار ،يـحـصــد منها نـحــو  3ماليني
ط ـ ــن م ـ ــن امل ـ ـحـ ــاص ـ ـيـ ــل ،ب ـق ـي ـم ــة 2.03
ّ
م ـل ـي ــار دوالر سـ ـن ــوي ــا .مـ ــا ي ـع ـنــي أن
ـزراعـيــة
فـُـي كــل هـكـتــار مــن األراضـ ــي الـ ّ
امل ـس ـت ـخــدمــة ،ي ـتـ ّـم إن ـت ــاج  12طــنــا من
املحاصيل وسطيًا ،بقيمة  7740دوالرًا
ّ
سـنــويــا ،أي إن الـقـيـمــة الــوسـطـيــة لكل
ُ
ّ
كلغ من املحاصيل املنتجة ال تتخطى

ٍّ
متدن ّ
 65سنتًا ،وهو ّ
جدًا.
معدل
وفـقــا لــإحـصــاء ال ــزراع ــي لـعــام ،2015
ال ــذي أعـ ّـدتــه وزارة الــزراعــة بالتعاون
ّ
مــع منظمة األغــذيــة والــزراعــة التابعة
ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة ( )FAOوامل ـف ـت ــرض
ص ـ ــدوره ق ــري ـب ــا ،ت ـس ـت ـحــوذ  10أن ــواع
م ــن املـحــاصـيــل عـلــى  %71م ــن مجمل
ُ
األراضـ ـ ـ ــي ال ــزراعـ ـي ــة امل ـس ـت ـخ ــدم ــة فــي
ّ
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،إل أن ـ ـهـ ــا ال تـ ـس ــاه ــم س ــوى
ب ـ ــ %59م ــن مـجـمــل اإلنـ ـت ــاج ال ــزراع ــي،

القيم األكبر مقابل أقل المساحات
من األراضي اللبنانية تستحوذ عليها  10زراعات ،غالبيتها
على الرغم من أن ّ %71
ذات قيمة مضافة متدنية ،إل أن هناك زراعات مرتفعة القيمة وتستحوذ على مساحات
أقل بكثير .وتبرز الجوزيات (الكستناء والفستق الحلبي) التي تستحوذ على  %2.3من
مجمل املساحة في مقابل مساهمتها بنحو  %6من مجمل قيمة الزراعات اللبنانية،
واألشجار االستوائية (األفوكادو والقشطة والكيوي) التي تستحوذ على  %2.2من
مجمل املساحات املزروعة وتساهم بـ  %6من قيمة اإلنتاج الزراعي.

ّ
وال تتخطى ُقيمتها ربــع قيمة مجمل
امل ـحــاص ـيــل امل ـن ـت ـجــة .وأك ـث ــر م ــن ذل ــك،
ّ
تـغــطــي  5مـحــاصـيــل  %57م ــن مجمل
ه ـ ــذه املـ ـس ــاح ــة وتـ ـس ــاه ــم ب ـ ـ ـ ــ %37مــن
مجمل اإلنتاج الزراعي ،فيما يستحوذ
م ـح ـص ــول ُ واحـ ـ ــد ع ـل ــى ربـ ــع امل ـســاحــة
الزراعية املستخدمة ويساهم بــ%0.8
فقط من مجمل اإلنتاج الزراعي.

الزيتون
يستحوذ الزيتون على  %24من مجمل
هذه املساحة على الرغم من مساهمته
بـ ـ ــ %4.7م ــن مـجـمــل اإلنـ ـت ــاج ال ــزراع ــي
و %1.1مــن قيمة هــذا اإلنـتــاج ،ويعود
ذلك إلى التشجيع الذي حظيت به هذه
الزراعة سابقًا من إيطاليا بهدف إنتاج
زي ــت الــزي ـتــون وش ــرائ ــه .وع ـلــى الــرغــم
مــن تــراجــع االه ـت ـمــام اإلي ـطــالــي بزيت
الــزي ـتــون الـلـبـنــانــي ،وبــالـتــالــي تــراجــع
ّ
ونوعيته نتيجة االستغالل
تنافسيته
ّ
الـجــائــر لــأراضــي واسـتـعـمــال كميات
ّ
كبيرة من األسمدة والكيميائيات ،إل
ّ
أنه ال يزال يشكل نحو  %10من مجمل
قيمة اإلنتاج الزراعي.

القمح والشعير

الصادرات

ّ
التفاح

ّ
ّ
ي ـغــطــي ال ـت ــف ــاح  %5.6م ــن امل ـســاحــات
املـ ــزروعـ ــة ،وي ـســاهــم بـنـحــو  %8.4من
مجمل اإلنتاج الزراعي .تراجعت قيمة
ّ
الـتــفــاح فــي الـسـنــوات األخـيــرة كنتيجة
ل ـتــراجــع تـنــافـسـيـتــهّ .ف ـفــي س ـن ــوات ما
قـبــل ال ـح ــرب ،ك ــان ال ـتــفــاح ي ـعـ ُّـد عــامــة
فــارقــة لـلــزراعــة اللبنانية ،وخصوصًا
ّ
وأوروبـ ـ ُـ ــا ،إل أن
ف ــي الـخـلـيــج ال ـعــربــي ّ
َ
بروز أنواع أخرى من التفاح املنتج في
دول شمال أفريقيا وزيادة استعماالت
األس ـم ــدة ف ــي ل ـب ـنــانّ ،أدى إل ــى ارت ـفــاع

التبغ
يـغـطــي ال ـت ـبــغ ن ـحــو  %3.1م ــن مجمل
األراضـ ـ ـ ـ ــي الـ ــزراع ـ ـيـ ــة وخـ ـص ــوص ــا فــي
ب ـع ـل ـبــك  -ال ـه ــرم ــل وعـ ـك ــار وال ـن ـب ـط ـيــة
ّ
والجنوب ،إل أنه ال يساهم سوى بـ%0.3
من مجمل اإلنتاج الــزراعــي و %3.6من
قيمته .والتبغ هــو زراع ــة مدعومة من
الدولة عبر إدارة حصر التبغ والتنباك
(ريجي) املسؤولة عن منح التراخيص
للمنتجني وشـ ــراء املـحــاصـيــل ،وفيما
ّ
َّ
يصدر القسم األكبر من اإلنتاج املحلي
ّ
إلى الخارج يتم استيراد التبغ األجنبي
ّ
لصناعة السجائر املحلية.

العنب والكرز والبرتقال

ّ
ي ـغــطــي ع ـنــب امل ــائ ــدة ن ـحــو  %2.8من
مجمل املساحات املزروعة ،ويليه الكرز
بنسبة  ،%2.3ومن ّ
ثم البرتقال بنسبة
 %2.2وتساهم هذه املحاصيل مجتمعة
بنحو  %10من مجمل اإلنتاج الزراعي.
ع ـل ـمــا أن ال ـع ـن ــب ي ــدخ ــل فـ ــي ص ـنــاعــة
النبيذ ،فيما الكرز والبرتقال ّ
يعدان من
أب ــرز املنتجات الــزراعـيــة امل ـصـ ّـدرة إلى
الخارج.
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بزر وكاجو أكثر من الطحين واألرز!
ب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ــة الـ ـ ـب ـ ــزر امل ـ ـس ـ ـتـ ــورد ع ــام
 ،2018أك ـثــر م ـ ّـرت ــن ون ـصــف املـ ـ ّـرة من
ق ـي ـمــة ال ـط ـحــن امل ـس ـت ــورد وتـ ـج ــاوزت
بقليل قيمة األرز امل ـس ـتــورد .وقــاربــت
قـيـمــة الـصـلـصــات كــالـكــاتـشــاب وم ــرق
ّ
واملربى والبوظة والعلك قيمة
الحساء
ّ
املحضرات الغذائية لألطفال الرضع.
ّ
ال ت ـش ــك ــل هـ ــذه األم ـث ـل ــة اس ـت ـث ـن ـ ً
ـاء ملــا
نستورده سنويًا من مواد غذائية .ففي
الواقعُ ،ت ّ
بي اإلحصاءات الصادرة عن
الجمارك اللبنانية أن قيمة املنتجات
الغذائية التي ال يمكن للبنان إنتاجها
ال ت ـت ـج ــاوز  %18م ــن م ـج ـمــل ف ــات ــورة
االسـتـيــراد ،فــي حــن أن أكـثــر مــن %82
م ــن قـيـمــة املـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة امل ـس ـتــوردة
ّ
ُ
تدفع ثمنًا ملنتجات ال تدخل في السلة
ال ـغ ــذائ ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة ،أو الس ـت ـي ــراد
ّ
م ـن ـت ـجــات ي ــوج ــد ب ــدائ ــل م ـحــل ـيــة لـهــا
أو إم ـك ــان ــات ل ــزراع ـت ـه ــا وتـصـنـيـعـهــا
ّ
وتطويرها ،إل أن ارتفاع كلفة اإلنتاج
ّ
ّ
املـحــلــي وتــراجــع نــوعــيـتــه تـحــول دون
ذلك.
يعيد املدير السابق ملركز االستشعار
عــن بـعــد فــي املــركــز الــوطـنــي للبحوث
العلمية الــدكـتــور طــال دروي ــش األمــر
إل ـ ــى أسـ ـب ــاب عـ ـ ـ ّـدة ،م ـن ـهــا م ــا يــرت ـبــط
بطبيعة لبنان وتربته وما يمتلكه من
ثــروات طبيعية ،وهــو ما ينطبق على
«الثروة السمكية واألنواع املتوافرة في
بحرنا ،والتي ال تكفي ّ
لسد الحاجات
ّ
ّ
االسـتـهــاكـيــة املـحــلـيــة فـيـعــوض عنها
باالستيراد» ،وإلى سياسات ومصالح
ّ
ترسخت على مــدار سـنــواتّ ،أدت إلى

ف ـقــدان ال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي والـصـنــاعــات
املرتبطة به للتنافسية نتيجة ارتفاع
ّ
كلفة اإلنتاج املحلي وتراجع نوعيته،
وهـ ـج ــرة ال ـع ـمــل ف ــي الـ ــزراعـ ــة وتــرب ـيــة
املواشي ،وهو ما «انعكس على تربية
ّ
املواشي التي ال ّ
تسد الحاجة املحلية
الزراعات مثل
من اللحوم ،وعلى ّبعض ً ّ
الحبوب التي تتطلب عمال شاقًا فيما
ربحيتها منخفضة».
اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــورد لـ ـبـ ـن ــان عـ ـ ـ ــام  2018مـ ـ ــواد
ومـنـتـجــات غــذائ ـيــة بـقـيـمــة  3.5مليار
ّ
دوالر ،وهــي تشكل  %17.2مــن مجمل
ف ــات ــورة االس ـت ـيــراد ال ـتــي بـلـغــت خــال
الفترة نفسها نحو  20.4مليار دوالر.
ُّ
تعد البروتينات الحيوانية والنباتية
ّ
ج ـ ــزءًا أس ــاس ـي ــا م ــن ال ـس ــل ــة ال ـغــذائ ـيــة
ّ
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،لـ ـك ــن الـ ــافـ ــت أن ل ـب ـنــان
ي ـس ـتــورد ّ س ـكــاكــر وش ــوك ــوال ومـيــاهــا
ً
غازية ُ
ّ
ومكسرات وكحوال،
وبنًا وتبغًا
وهي منتجات كمالية ،بقيمة متقاربة
قيمة واردات
( 715مليون دوالر) مــع
ّ
الـ ـلـ ـح ــوم واألسـ ـ ـم ـ ــاك ومـ ـح ــض ــراتـ ـه ــا
الغذائية .وينفق أكثر من نصف هذه
القيمة ( 482مليون دوالر) الستيراد
أج ـب ــان وأل ـب ــان ومـشـتـقــاتـهــا كــالــزبــدة
وال ـق ـشــدة ومـنـتـجــات األفـ ــران كالخبر
املـ ـح ـ ّـم ــص (ت ـ ــو ّس ـ ــت) والـ ـكـ ـع ــك ،وه ــي
ّ
ُ
م ـن ـت ـجــات ت ـص ــن ــع م ـحــل ـيــا وتـ ـع ـ ّـد مــن
ّ
املنتجات األساسية في السلة الغذائية
اليومية.
ت ـ ـبـ ـ ّـن إحـ ـ ـص ـ ــاءات املـ ـ ـ ـ ــواد ال ـع ــذائ ـي ــة
املـسـتــوردة الكثير مــن املـفــارقــات .على
ً
سبيل املـثــال ،بــدال مــن حماية اإلنتاج

ّ
امل ـح ــل ــي ووض ـ ــع س ـي ــاس ــات لـتـحـفـيــزه
وتحسينه ورف ــع تـنــافـسـيـتــه ،ن ــرى أن
لبنان يستورد  30ألف طن من القشدة
بقيمة  104ماليني دوالر ،وهــي سلعة
ّ
مـنـتـجــة مـحــلـيــا ف ــي امل ـخــابــز واألفـ ــران
ومـحــال الـحـلــويــات ،ويمكن تطويرها
وت ـح ـس ــن ن ــوع ـي ـت ـه ــا .واألمـ ـ ـ ــر نـفـســه
يـنـطـبــق ع ـلــى  7آالف ط ــن م ــن ال ــزب ــدة
تستورد بقيمة  48مليون دوالر ،و24
ألــف طــن مــن الـخـبــز املـحـ ّـمــص والكعك
وال ـ ـكـ ــورن ف ــاك ــس ب ـق ـيـمــة  58مـلـيــون
دوالر .وفيما يستورد كاتشاب بنحو
 5مــايــن دوالر ،ت ـت ـكـ ّـرر سـنــويــا على
ال ـ ـشـ ــاشـ ــات م ـش ــاه ــد رمـ ـ ــي املـ ــزارعـ ــن
لـلـبـنــدورة احتجاجًا على عــدم إمكان
تصريفها .ومن األمثلة األكثر تعبيرًا
ع ــن ت ــأث ـي ــر ال ـس ـي ــاس ــات االق ـت ـص ــادي ــة
ّ
املعادية لإلنتاج املحلي ،نذكر استيراد
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تستحوذ الصناعات الغذائية على %77
من مجمل الصادرات الغذائية اللبنانية،
في مقابل  %23للسلع الزراعية وتحديدًا
ال ـف ــواك ــه وال ـخ ـض ــار وال ـح ـب ــوب وال ـت ـبــغ.
ووف ـقــا لـلـجـمــارك الـلـبـنــانـيــة بـلـغــت قيمة
هــذه ال ـص ــادرات نحو  667مليون دوالر
عام .2018
ُ
تـظـهــر ه ــذه الـبـيــانــات نفسها أن  11فئة
م ــن امل ـن ـت ـجــات ال ـغــذائ ـيــة تـسـتـحــوذ على
نحو  %84.1من مجمل قيمة الـصــادرات
الـغــذائـيــة .تـتـصـ ّـدرهــا الـخـضــار والـفــواكــه
املـحـفــوظــة ومـحـضــراتـهــا ( ،)%19تليها
الفواكه ( ،)%11.5ومن ّ
ثم ألواح الشوكوال
والبسكويت والـسـكــاكــر ( ،)%10الــزيــوت
(وغالبيتها زيــت زيـتــون) بنسبة ،%8.2
وم ـن ـت ـج ــات امل ـخ ــاب ــز كــال ـخ ـبــز امل ـحـ ّـمــص
وال ـ ـكـ ــورن ف ــاك ــس وال ـع ـج ــائــن ال ـغــذائ ـيــة
( ،)%6.1الكحول بنسبة ( %5.4علمًا أن
الـنـبـيــذ وح ــده يـسـتـحــوذ عـلــى  %3.2من
مجمل قيمة الصادرات) ،والثمار القشرية
ّ
الحية
أو املـكـ ّـســرات ( ،)%5.2الحيوانات

ولحومها ومحضراتها ( ،)%5.1الخضار
( ،)%4.9التبغ ( )%4.9والنب (.)%3.7
تـ ـب ـ ّـن ن ــوع ـي ــة ه ـ ــذه ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات ضـعــف
اإلنتاج الزراعي ،وهو أمر ال يحتاج إلى
ّ
األهم من
إحصاءات إضافية إلثباته .لكن
ذل ــك ،إب ــراز عمليات الـتـحـ ّـول الرأسمالي
التي طاولت القطاع الزراعي والصناعات
املرتبطة بــه ،وهــي بجزء منها صناعات
متدنية القيمة املضافة ،أي إنها ال تسهم
مهم من ّ
بتشغيل عدد ّ
العمال في عملية
ُ
الـتـصـنـيــع م ـثــل ال ــن الـ ــذي ي ـس ـت ــورد من
ّ
ّ
محمص ،وتقوم
محمصًا وغير
الـخــارج
ّ
شركات تصنيع النب املحلية بتحميصه
وت ـع ـل ـي ـبــه وم ـ ــن ث ـ ـ ّـم ب ـي ـعــه ف ــي األسـ ـ ــواق
ّ
املـ ـح ــلـ ـي ــة وال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،واألمـ ـ ـ ـ ــر ن ـف ـســه
ينطبق على الثمار القشرية مثل الكاجو
والفستق الحلبي والبندق والبزور على
ّ
ّ
أنــواع ـهــا ،ال ـتــي تـحـ ّـمــص وتـعــلــب محليًا
تمهيدًا لبيعها في األسواق.
ّ ً
تحوال
وهـنــاك صناعات غذائية شهدت
ّ
وأهمها النبيذ الذي
نحو رسملة الزراعة،

نـحــو أل ـفــي طــن مــن الـعـلـكــة بـقـيـمــة 11
مليون دوالر ،علمًا بأنها سلعة كانت
ّ
تنتج محليًا قبل إقفال آخــر معاملها
ق ـب ــل س ـ ـنـ ــوات (ك ـ ــادب ـ ــوري أدام ـ ـ ـ ــس –
تشكلتس) وانتقاله إلــى مصر بسبب
اإلنتاج املرتفعة في لبنان.
كلفة ّ
ال تـ ـت ــوق ــف األمـ ـثـ ـل ــة ال ـ ـصـ ــادمـ ــة عـنــد
هـ ــذا الـ ـح ـ ّـد ،ب ــل تـنـسـحــب ع ـلــى جملة
م ــن امل ـ ـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة ال ـك ـمــال ـيــة ال ـتــي
تستحوذ على نسبة عالية من فاتورة
االس ـت ـي ــراد ،وت ـت ـجــاوز أض ـع ــاف قيمة
املـ ـ ـ ــواد األس ــاسـ ـي ــة أو الـ ـت ــي ال يـمـلــك
ً
ّ
تشكل عامال
لبنان بدائل لها ،بحيث ُ
إضــاف ـيــا فــي زيـ ــادة الـعـجــز امل ــزم ــن في
املـيــزان الـتـجــاري ،وال ــذي بلغت قيمته
التراكمية بني عامي  1992و 2017نحو
 261مليار دوالر ،وفقًا للبنك الدولي،
ّ
ّ
للحد
وذل ــك مــن دون اتـخــاذ أي إج ــراء

من استهالكها كفرض رسوم جمركية
على استيرادها.
في الواقع ،يستورد لبنان  48ألف طن
من البزر بقيمة  66مليون دوالر ،وهو
ّ
ما يتخطى قيمة  72ألف طن من األرز
ي ـس ـتــوردهــا لـبـنــان بـقـيـمــة  55مـلـيــون
ّ
دوالر وتــدخــل ضـمــن ســلـتــه الـغــذائـيــة
ّ
األســاس ـيــة وال يـمـكــن زراع ـت ــه محليًا.
وأكثر من ذلك ،ينفق نحو  124مليون
دوالر لـشــراء أكثر مــن  19ألــف طــن من
ال ـك ــاج ــو وال ـف ـس ـت ــق ال ـح ـل ـبــي والـ ـل ــوز
وال ـ ـجـ ــوز والـ ـبـ ـن ــدق ،وه ـ ــو م ــا ي ـ ــوازي
تقريبًا  5أضعاف ما ينفقه لشراء 55
أل ــف ط ــن م ــن ال ـط ـحــن وال ـس ـم ـيــد (26
م ـل ـي ــون دوالر) .ك ـم ــا ي ـن ـفــق ن ـح ــو 49
مليون دوالر لشراء الفاكهة االستوائية
ّ
ّ
واملربى أي ما يوازي ضعفي
واملجففة
قيمة ما ينفقه لشراء الطحني.

الواردات

%82

المواد الغذائية
من قيمة ُ
المستوردة تدفع ثمنًا
لمنتجات ال تدخل
ّ
في السلة الغذائية األساسية
منتجات
أو الستيراد ّ
يوجد بدائل محلية
لها أو إمكانات لزراعتها
وتصنيعها

نتاجر بما ال نزرع

ّ
اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﻌﺸﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻐﻄﺎة

اﻟ

المصدر :إدارة الجمارك اللبنانية

تستحوذ البطاطا على  %8.5من مجمل
األراضــي الزراعية ( %45من املساحات
املــزروعــة بــالـخـضــار) ،وتـســاهــم بنحو
 %19.5م ــن مـجـمــل اإلنـ ـت ــاج ال ــزراع ــي
( 41%من مجمل إنتاج الخضار)ٌّ .
تعد
البطاطا من أكثف املزروعات إنتاجًا في
لبنانّ ،أما قيمتها املتدنية فتعود إلى
ارت ـفــاع قيمة بــذورهــا بما يـفــوق قــدرة
ً
املزارع العادي على زراعتها فضال عن
رسملتها املتنامية واملتصلة بتصنيع
رقائق البطاطا التي تنتشر معاملها
في البقاع.

ّ
ت ـغ ــط ــي الـ ـبـ ـن ــدورة  %3.1م ــن مـجـمــل
األراضي املزروعة وتساهم بنحو %12
من مجمل اإلنـتــاج الــزراعــي ،علمًا بأن
قسمًا منها يزرع في الخيم ،وهي ّ
تعد
م ــن امل ـحــاص ـيــل ذات الـقـيـمــة املـضــافــة
امل ــرت ـف ـع ــة ول ــدي ـه ــا أس ـ ـ ــواق اس ـت ـهــاك
ّ
م ـحــل ـيــة وخ ــارجـ ـي ــة ،وخ ـص ــوص ــا فــي
البلدان الخليجية.

ﺒﺮﺗ

خضار وفواكهة محفوظة ومحضراتها
فواكهة
شوكوال وبسكويت وسكاكر
زيوت
منتجات املخابز واألفران
كحول وبيرة
ثمار قشرية (كاجو وجوز ولوز وبندق وفستق حلبي)
حيوانات ّ
حية ولحومها ومحضراتها
خضار
تبغ
بن
مياه معدنية وغازية مضاف إليها سكر
بهرات
سكر
بقوليات
أجبان وألبان ومشتقاتهما
مياه معدنية وغازية
طحني وجريش وسميد
شاي
حبوب
أرز
خل

127.5
77
67
55
41
36
35
34
33
32
24
19
13
12
9
5
5
4
3.6
3.6
3
1.7

19.1%
11.5%
10%
8.2%
6.1%
5.4%
5.2%
5.1%
4.9%
4.9%
3.7%
2.9%
2%
1.8%
1.3%
0.7%
0.7%
0.6%
0.6%
0.5%
0.5%
0.3%

البطاطا

البندورة

ﻘﺎل

السلعة

ألف
دوالر

النسبة من مجمل
الواردات الغذائية

ّ
والشعير نحو  %19.5من
يغطي القمح
ُ
مجمل املـســاحــة املـنـتـجــة للمحاصيل،
فـيـمــا ويـســاهـمــان بـ ـ  %3.5م ــن مجمل
اإلنتاج الزراعي و %2.5من قيمته .علمًا

بأن أكثر من ثلثي ّ
كمية هذه املحاصيل
ال تدخل في صناعة الخبز بل تستعمل
ُإلنتاج املواد العلفية ،وبعض املنتجات
املستهلكة األخرى مثل السميد والبرغل.
وتنتشر ه ــذه ال ــزراع ــة فــي ل ّـبـنــان على
الــرغــم مــن إنتاجيتها املـتــدنـيــة كونها
مدعومة من مكتب الحبوب والشمندر
ّ
السكري الذي يعمل تحت وصاية وزارة
االق ـت ـص ــاد ،وي ـش ـتــري ال ـق ـمــح بــأسـعــار
مدعومة من املزارعني.

كلفة إنتاجه وتراجع تنافسيته وفقدان
بعض من أسواقه.
ٍ

بلغت قيمة صادراته العام املاضي أكثر
من  21مليون دوالر ،وهو منتج تسيطر
ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــة ت ـص ـن ـي ـعــه مـ ــا ال ي ـق ــل عــن
خمس شركات لبنانية تمتلك مساحات
شاسعة فــي سهل الـبـقــاع ،وتعتمد على
الـيــد الـعــامـلــة املـتــدنـيــة الكلفة فــي عملية
زراعــة الكروم وقطافها وتصنيع النبيذ
ق ـبــل طــرحــه ف ــي األس ـ ــواق .واألم ـ ــر نفسه
يـنـطـبــق عـلــى مـ ــزارع ال ـح ـيــوانــات ،فوفقًا
ّ
لوزارة الزراعة ،يشكل حائزو األبقار على
ّ
سـبـيــل امل ـث ــال ،ثـلـثــي م ــرب ــي ال ـح ـيــوانــات،
و %1م ـن ـهــم وي ـب ـل ــغ ع ــدده ــم ن ـح ــو 104
حائزين يمتلكون  %22من مجمل األبقار
ّ
املوجودة ويحوز كل منهم على أكثر من
 50رأس بقر بما يسمح بــإنـتــاج ّ
كميات
مـهـ ّـمــة قــابـلــة للتصنيع وال ـت ـصــديــرّ .أمــا
ّ
الطيور فتتوزع الدواجن البياضة بنسبة
 %43على املزارع التي تمتلك أكثر من 25
ّ
ألف طير ،والدواجن اللحم تتوزع بنسبة
 %47على املزارع التي تمتلك أكثر من 30
ألف طير.

السلعة

حيوانات ّ
حية ولحومها ومحضراتها الغذائية
أجبان وألبان ومشتقاتهما
حبوب (قمح وذرة وشعير وشوفان وبرغل)...
ألواح شوكوال وبسكويت وسكاكر وعلك
زيوت وشحوم
محضرات فواكهة وخضار
تبغ
ثمار قشرية (كاجو وجوز ولوز وبندق)...
سكر
منتجات املخابز وعجائن غذائية
كحول وبيرة
بقوليات
فول الصويا
حمص
عدس
لوبيا /فاصوليا
بن
محضرات غذائية لألطفال الرضع
بزر
فواكهة
أرز
خضار
مياه معدنية وغازية مضاف إليها سكر
شاي
طحني وجريش وسميد
ّ
بهارات ومنكهات
نشاء

النسبة من
ألف
دوالر مجمل الواردات
الغذائية

789
379
272
191
156
128
124
124
105
103
98
94
51
19
8
5.5
79
75
66
61
55
54
33
27
27
13
10

22.6%
10.8%
7.8%
5.5%
4.5%
3.6%
3.5%
3.5%
3%
3%
2.8%
2.7%
1.5%
0.5%
0.2%
0.1%
2.3%
2%
1.9%
1.7%
1.6%
1.5%
0.9%
0.8%
0.8%
0.4%
0.3%

المصدر :إدارة الجمارك اللبنانية

