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زراعة

ّ
قطوع الموز مر ...قطوع الحمضيات ٍآت

ّ
تنفس مزارعو الموز
الصعداء بعدما نقل الرئيس
نبيه بري إليهم نبأ موافقة
الحكومة السورية على
استئناف استيراد إنتاجهم.
قطوع الموز ّ
مر .لكن أزمة
تصريف موسم الحمضيات
آتية .أزمة ّ
أشد ألن سوريا
مكتفية بحمضياتها،
والدولة اللبنانية ال ّ
تحب
الزراعة والمزارعين
آمال خليل

أعـلــن رئـيــس تجمع مــزارعــي الجنوب
ع ـبــد امل ـح ـســن ال ـح ـس ـي ـنــي ،ف ــي ب ـيــان،
ً
أم ـ ـ ــس ،ت ـل ـق ـيــه اتـ ـ ـص ـ ــاال مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
ن ـب ـيــه ب ـ ــري ب ـع ــد اس ـت ـق ـب ــال ــه الـسـفـيــر
السوري علي عبد الكريم علي ،يعلمه
أن "ال ـجــانــب ال ـس ــوري عـلــى اسـتـعــداد
السـتـئـنــاف اس ـت ـيــراد امل ــوز اللبناني،
وس ـ ـ ـ ــوف ي ـ ـبـ ــدأ ب ـ ــإص ـ ــدار اإلج ـ ـ ـ ـ ــازات
الخاصة للمستوردين من قبل وزارة
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـ ـسـ ــوريـ ــة" .انـ ـط ــاق ــا مــن
ذل ــك ،قــرر التجمع وجمعية املــزارعــن
فــي لبنان إلـغــاء االعـتـصــام ال ــذي كان
مـقــررًا أمــس على أوتــوسـتــراد الغازية
والدامور.
م ـن ــذ بـ ــدء ن ـض ــوج ــه ف ــي ش ـه ــر أي ـل ــول
الفائت ،كاد موسم املــوز أن يكسد في
مـعـقـلــه م ــن س ـهــل ال ــدام ــور إل ــى سهل
ال ـن ــاق ــورة .وب ــرغ ــم اس ـت ـبــاق امل ــزارع ــن
املوسم بإطالق الصرخات التحذيرية،
وال سيما بعد حـمــات دعــم تصريف
التفاح مؤقتًا ،إال أن وزارة الزراعة لم
تـسـتـجــب ملـطـلــب م ــزارع ــي امل ــوز إق ــرار
خ ـطــة لــدع ـم ـهــم .ف ــامل ــوز الـ ــذي يعتمد
تصريفه بشكل رئيسي على السوق
السورية ،ازدهرت زراعته في السنوات
األخ ـيــرة بفضلها (تـسـتــوعــب الـســوق
السورية  70في املئة من اإلنتاج) ،إال أن
استيراد سوريا للموز اللبناني توقف

منذ أن قرر وزير الزراعة أكرم شهيب
إقفال الحدود أمام البضائع السورية
فــي حــزيــران الـفــائــت ،مــا اسـتــدعــى ردًا
باملثل من جانب الحكومة السورية .لم
تسفر مراجعات وزير الصناعة حسني
الحاج حسن مع الجانب السوري عن
السماح للتجار السوريني باستيراد
املـ ــوز ،إذ اقـتـصــر ال ـت ـجــاوب ال ـســوري
على ق ــرار صــدر قبل أسـبــوعــن يضع
املــوز اللبناني في مقابل الحمضيات
السورية .وقضى بالسماح باستيراد
ط ــن م ــن امل ـ ــوز ال ـل ـب ـنــانــي الـ ــى ســوريــا
فــي مقابل تصدير خمسة أطـنــان من
الـحـمـضـيــات الـســوريــة ال ــى لـبـنــان .إال
أن الهيئات الزراعية املعنية في لبنان
رفضت القرار ووجــدت فيه كيدية ألن
السوق اللبنانية متخمة بحمضياتها
املكدسة من دون تصريف وال تنقصها
كميات إضافية.
نائب رئيس تجمع مــزارعــي الجنوب
رض ــا فــاضــل ذك ــر أن اتـفــاقـيــة الـتـبــادل
ال ـت ـج ــاري ب ــن س ــوري ــا ول ـب ـن ــان الـتــي
ك ــان ــت م ـع ـت ـمــدة ح ـت ــى ب ــداي ــة األزم ـ ــة
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة قـ ـض ــت بـ ــإل ـ ـغـ ــاء الـ ــرسـ ــوم
والقيود على إدخــال بضائع البلدين.
ومـنــذ ع ــام  ،2011ظــل امل ــوز اللبناني
يــدخــل إل ــى ال ـســوق الـســوريــة مــن دون
رسـ ــوم ج ـمــرك ـيــة .إال أن قـ ــرار شهيب
أوق ــف الـتـبــادل الـشــرعــي و"فـتــح الباب
عـ ـل ــى مـ ـص ــراعـ ـي ــه لـ ـلـ ـمـ ـه ــرب ــن ،ح ـتــى
أصـبــح حجم املنتجات املهربة يفوق
بــأض ـعــاف ح ـجــم ال ـب ـضــائــع املـتـبــادلــة
شرعيًا".
وفـ ـ ـ ــق إح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــات ال ـ ـت ـ ـج ـ ـمـ ــع ،فـ ــإن
ثـقــل إن ـت ــاج امل ــوز يـتــركــز ب ــن الـغــازيــة
وال ـن ــاق ــورة ،فــي حــن يـنـتــج حــوالــى 5
في املئة منه في سهل الدامور .اإلنتاج
اإلج ـم ــال ــي ل ـل ـســوق ال ـل ـب ـنــان ـيــة يـفــوق
 150ألــف طــن سنويًا بقيمة إجمالية
ت ـتــراوح بــن  90مليونًا ومـئــة مليون
دوالر .كلفة زراعة كيلو واحد من املوز
تـبـلــغ  600ل ـيــرة لـبـنــانـيــة ،فـيـمــا يـبــاع
حاليًا ب ـ  300لـيــرة بسبب كـســاده في
السوق .األسوأ أن املوز ال يمكن حفظه
في البرادات وال يتحمل أوقات تخزين
طويلة .فتح السوق السورية بوجهه
السـتـيـعــاب  70فــي امل ـئــة مــن اإلن ـتــاج،
سيفتح السوق األردنية التي تستورد

ما بني  10آالف و 15ألف طن سنويًا.
قـطــوع امل ــوز مــر باستجابة الجانب
ال ـ ـسـ ــوري .فـ ـم ــاذا ع ــن ال ـح ـم ـض ـيــات؟
ي ـ ــؤك ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس ج ـم ـع ـي ــة املـ ـ ــزارعـ ـ ــن
أنـ ـط ــوان ال ـحــويــك أن أزمـ ــة تـصــريــف
مــوســم الـحـمـضـيــات ال ــذي سينضج
قـ ــري ـ ـبـ ــا أصـ ـ ـع ـ ــب بـ ـكـ ـثـ ـي ــر .ف ــالـ ـس ــوق
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ل ـ ــم ت ـط ـل ــب ال ـح ـم ـض ـي ــات

صندوق الحمضيات
ّ
يكلف  8آالف ليرة ويباع
بخمسة آالف
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ي ـف ـي ــض ف ـيــه
إن ـت ــاج ـه ــا س ـن ــوي ــا ب ـن ـحــو  400أل ــف
ط ــن .لـكـنـهــا كــانــت أح ـيــانــا تـسـتــورد
كـ ـمـ ـي ــات م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة م ـ ــن الـ ـح ــام ــض.
الــافــت أن األزمـ ــة ال ـســوريــة لــم تؤثر
عـلــى حــركــة تـصــديــر اإلن ـتــاج املحلي

من الحمضيات .إذ يستخدم التجار
ال ـس ــوري ــون مــرفــأ طــراب ـلــس كمحطة
تــرانــزيــت إل ــى ال ــدول امل ـس ـتــوردة! من
ي ـس ـت ـق ـبــل ال ـح ـم ـض ـي ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة؟
يشير الحويك إلــى أن قبلتها كانت
دوم ــا دول الخليج الـتــي تنقل إليها
ب ـشــاح ـنــات ال ـتــرانــزيــت ع ـبــر ســوريــا
واألردن أو س ــوري ــا والـ ـ ـع ـ ــراق .بعد
األزمة السورية ،ارتفعت كلفة الشحن.
في حني كان يكلف املستوعب الواحد
إلـ ــى ق ـطــر  3500دوالر ،بـ ــات يكلف
أكـثــر مــن  8آالف دوالر .وفيما كانت
تكلف الشاحنة ألـفــي دوالر لتجتاز
األراضــي السورية ،باتت تحتاج الى
أك ـثــر مــن خـمـســة آالف دوالر بسبب
املـ ـخ ــاط ــر الـ ـت ــي ي ـل ـق ــاه ــا ال ـس ــائ ـق ــون
وقطاع الطرق الذين يفرضون ّ
خوات
عليهم .تلك الـحــال السيئة استمرت
حـ ـت ــى إق ـ ـفـ ــال خـ ــط الـ ـت ــران ــزي ــت بــن
سوريا واألردن في أيار  2015عندما
ُ
احتجز عدد من السائقني اللبنانيني

عـلــى ي ــد داعـ ــش .فـكـيــف ال ـح ــال اآلن؟
"مــن سيئ إلــى أســوأ" يؤكد الحويك،
وال سيما بسبب املنافسة الشديدة
مــع حمضيات مصر وســوريــا ودول
حوض املتوسط .الصادرات تراجعت
بنسبة  60فــي املـئــة ،فــي حــن أحجم
معظم التجار عــن اعتماد التصدير
البحري بسبب ارتفاع الكلفة .كساد
اإلنـتــاج يقابله ارتـفــاع كلفة زراعـتــه.
إنتاج الحمضيات الذي يبلغ ضعف
إنتاج املوز (تقدر قيمته بأكثر من 150
مليون دوالر) .صندوق الحمضيات
ال ــواح ــد ،تبلغ تكلفة زراع ـتــه  8آالف
ل ـي ــرة .لـكـنــه ي ـبــاع ف ــي ال ـس ــوق حاليًا
بخمسة آالف .ولفت الحويك إلــى أن
س ـبــب األزم ـ ــات ال ــزراع ـي ــة املـتــاحـقــة
"س ـ ــوء اإلدارة ال ــرس ـم ـي ــة وال ـك ـيــديــة
السياسية" ،مشيرًا إلى رفض شهيب
إقــرار روزنــامــة زراعية مع السوريني
الذين وافقوا على التفاوض بشأنها
خالل العام الجاري.

يرفض شهيب إقرار روزنامة زراعية مع السوريين (أرشيف)

قطاع خاص

ُمنتجات «امبريال توباكو»:
صنع في لبنان
محمد وهبة

(هيثم الموسوي)

ّ
توقع ،اليوم ،إدارة حصر التبغ والتنباك في لبنان «ريجي» عقد
شــراكــة مــع شركة «إمـبــريــال تــوبــاكــو» .يسمح هــذا العقد إلدارة
الـحـصــر ،بتصنيع كــل منتجات «امـبــريــال تــوبــاكــو» باستثناء
«داف ـيــدوف» ،وذلــك بشرط أن يتم األمــر تحت إشــراف خبرائها
الدوليني .هــذه الخطوة تأتي بعد تحديث معامل إدارة الحصر
بكلفة تجاوزت  25مليون دوالر ،قد تكون بداية مشوار ّ
تحول
الـ«ريجي» إلى مركز تصنيعي إقليمي للدخان.
خالل السنوات املاضية ،قـ ّـررت إدارة حصر التبغ والتنباك في
ّ
التوسع فــي صناعة الــدخــان انطالقًا مــن كونها تحتكر
لبنان
ّ
استيراد الدخان وبيعه في لبنان .الخطة قضت بإنتاج أصناف
ّ
محلية ،على أن تكون الخطوة الثانية تصنيع أصناف
دخــان
الـشــركــات الـعــاملـيــة فــي مـصــانــع الــريـجــي .األم ــر لــم يـكــن يتطلب
الكثير .فقد أنفقت إدارة الحصر أكثر من  25مليون دوالر على
تطوير مصانعها وتحديث بنيتها التحتية لتصبح مهيأة ملزيد
من ّ
التوسع .وبحسب املعطيات املتداولة ،فقد انطلقت املفاوضات
مع أكثر من شركة عاملية لتصنيع الــدخــان .أول اتفاق أنجزته
إدارة الـحـصــر ك ــان م ــع شــركــة «ام ـب ــري ــال ت ــوب ــاك ــو» .منتجات
هــذه الـشــركــة هــي «جـيـتــان»« ،غ ــول ــواز» «وي ـســت»« ،داف ـي ــدوف»،

ّ
«بريلينت»« ،روي ــال» ...كل هــذه األصـنــاف ستصنع في لبنان،
باستثناء دافيدوف ،إذ إنها متروكة للمرحلة الثانية من االتفاق
ّ
بني الطرفني ،وذلــك بعد أن تتأكد شركة «امبريال توباكو» من
ق ــدرة إدارة الـحـصــر عـلــى الـتـصـنـيــع ب ـمــواص ـفــات عـلــى قـيــاس
«أيقونتها» دافيدوف.
ّ
حاليًا ،تستحوذ أصناف شركة «امبريال توباكو» على حصة
سوقية تبلغ  %15من مبيعات الدخان في لبنان ،أي ما يوازي
 10آالف ص ـنــدوق سـنــويــا .املـقـصــود بـهــذه ال ـحـ ّـصــة ،املبيعات
ّ
وتوزعها ،وال
الشرعية التي تستوردها إدارة الحصر في لبنان
يدخل ضمنها منتجات التهريب.
إذًا ،االتفاق يتيح ملصانع الـ«ريجي» إنتاج كمية موازية للكمية
ّ
ستؤمن املواد األولية و«الخلطة» ،فيما
املستوردة .الشركة العاملية
ستحصل إدارة الحصر على ربــح إضافي من كلفة التصنيع
يعادل  %20من األرباح اإلضافية التي كانت تحققها من خالل
االستيراد واملبيعات.
الــافــت فــي هــذه الـشــراكــة أنـهــا تعكس ق ــدرة واسـعــة لــدى إدارة
الـحـصــر عـلــى تــأديــة دور أكـبــر بكثير مــن ال ــدور الـحــالــي الــذي
يقتصر على استيراد منتجات الدخان املصنعة عامليًا في تركيا
وسويسرا ودول أخرى وتوزيعها .إدارة الحصر صارت قادرة
على توسيع الصناعة «لتصبح واحدة من املصنعني اإلقليميني
للدخان في العالم» يقول أحد مديري اإلدارة .التصنيع لحساب
ّ
الشركات العاملية أمــر مهم ،فهو يوظف املزيد من اليد العاملة،
ً
ويحقق أرباحًا إضافية ،فضال عن أنه محصور اليوم باملبيعات
في السوق املحلية ،لكن يمكن أن ّ
يتطور إلى تصدير املنتجات
إلى دول املنطقة.

