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مجتمع وإقتصاد

على الغالف يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم قضية إغالق معبر «نصيب» على الحدود األردنية ــ السورية
وتداعياتها على الصادرات الزراعية اللبنانية التي لم يعد لديها منفذ سوى البحر .كلفة النقل البحري قد تزيد
بنسبة  %40عن النقل ّ
البري ،ولذلك سيقترح وزيرا الزراعة أكرم شهيب والصناعة حسين الحاج حسن باالتفاق مع
المنتجين المحليين في قطاعي الزراعة والصناعة ووسطاء النقل ،دعم عمليات النقل البحري إلى دول الخليج
والعراق واألردن

ّ
المصدرون يبحثون عن ممر بديل :البحر أمامــ
محمد وهبة
معبر «نصيب» الحدودي بني األردن
ً
وسـ ــوريـ ــا «بـ ـ ــات الـ ـي ــوم م ـق ـف ــا حـتــى
إشعار آخــر» ،وفق وزيــر الزراعة أكرم
شهيب .إغــاق «نصيب» حـ ّـول لبنان
إلى «جزيرة» ال منافذ ّ
برية لها على
األســواق الخليجية والعراق واألردن.
خيار النقل ّ
الجوي غير مطروح بسبب
ع ــدم جـ ــدواه االق ـت ـصــاديــة ،أم ــا خـيــار
ّ
النقل البحري فسيرتب كلفة إضافية
ّ
على الزراعة والصناعة يقدرها وزير
الصناعة حسني الحاج حسن بنحو
« 80م ـل ـيــون دوالر س ـن ــوي ــا» .ال ـحــاج
حـ ـس ــن وشـ ـهـ ـي ــب س ـي ـق ـت ــرح ــان عـلــى
مجلس ال ــوزراء «دعــم النقل إلــى دول
ال ـخ ـل ـيــج واألردن والـ ـ ـع ـ ــراق» .الــدعــم
ُ
مـطـلــوب ،لكنه يثير «ل ـع ــاب» التجار
والسياسيني لتحويله ،كالعادة ،إلى
قناة جديدة لنهب املال العام.

أين الممر؟
«ال ي ـم ـكــن الـ ــرهـ ــان ع ـل ــى إع ـ ـ ــادة فـتــح
معبر نصيب على ال ـحــدود األردنـيــة
ّ
ـ ـ ـ ال ـس ــوري ــة ب ـعــدمــا ن ـهــب امل ـســل ـحــون
ح ـ ـمـ ــولـ ــة الـ ـ ـش ـ ــاحـ ـ ـن ـ ــات واخـ ـتـ ـطـ ـف ــوا
سائقيها ...هــذا املعبر املغلق حاليًا،
ل ــم ي ـعــد آم ـن ــا ف ــي ك ــل األح ـ ـ ــوال .حتى
لــو أعـيــد فـتـحــه ...فلمن سنشكو هذه
امل ـمــارســات؟ وم ــن يمكنه ضبطها؟».
ه ـك ــذا أق ـف ــل رئ ـي ــس ن ـقــابــة ال ـفــاحــن
اللبنانيني ابــراهـيــم ترشيشي خيار
التصدير البري بصورة شبه نهائية،
إذ إن معبر «نصيب» هو آخر املعابر
ّ
البرية التي كانت تربط لبنان بأسواق
ال ـخ ـل ـي ــج واألردن والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ،وه ــو
ّ
بـ ــات الـ ـي ــوم ت ـحــت س ـي ـطــرة مـســلـحــي
«ال ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» م ـ ــن الـ ـجـ ـه ــة الـ ـس ــوري ــة،
فـيـمــا أغـلـقـتــه الـسـلـطــات األردن ـي ــة من
جهتها .أمــا االتـصــاالت التي أجراها
الـجــانــب اللبناني بالجانب األردن ــي
ف ــي م ـحــاولــة لـفـتــح امل ـع ـبــر أو ملـعــرفــة
املـ ــدى الــزم ـنــي إلغ ــاق ــه ،ف ـقــد وصـلــت
إلى حائط مسدود .وقال وزير الزراعة
أكرم شهيب لـ«األخبار» إن «التواصل
مع السلطات األردنية لم يتوقف منذ
ثالثة أيام ،وقد اتصل وزير الداخلية
نـ ـه ــاد املـ ـشـ ـن ــوق ب ـن ـظ ـي ــره األردن ـ ـ ـ ــي،
ل ـك ــن اإلجـ ــابـ ــة الـ ـت ــي ت ـل ـق ــاه ــا ل ـب ـنــان،
فــي محصلة كــل ه ــذه االت ـص ــاالت ،أن
«املعبر مغلق حتى إشعار آخر».
املـ ـشـ ـه ــد يـ ـع ـ ّـب ــر ع ـ ــن قـ ـل ــق بـ ــالـ ــغ مــن

«الحصار ّ
البري» ،الذي يدفعه لبنان
ثمنًا لتدهور األوض ــاع على الحدود
السورية ـ االردنية ،فاملشكلة بحسب
رئ ـي ــس ن ـق ــاب ــة أصـ ـح ــاب ال ـص ـنــاعــات
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة م ـن ـي ــر الـ ـبـ ـس ــاط «ك ـب ـي ــرة
ج ـدًا وق ــد بــاتــت ال ـخ ـيــارات م ـحــدودة،
ومـ ــا نـقـلــق م ـنــه ه ـ ّـو خ ـس ــارة ال ـســوق
السعودية ،التي تمثل أكثر من نصف
صادراتنا».
هـ ـ ــذا ال ـ ـك ـ ــام ال يـ ـقـ ـف ــل ال ـ ـب ـ ــاب أم ـ ــام
ال ـخ ـي ــارات ال ـبــدي ـلــة؛ «ل ــم يـعــد أمــامـنــا
ســوى البحر .نريد تنظيم خط النقل
البحري ،وأن تضع الدولة يدها معنا،
وت ـســاعــدنــا ف ــي ب ــداي ــة ال ـطــريــق حتى
ال ت ـمــارس شــركــات املــاحــة ضغوطًا
تفاوضية علينا في ظل ضيق الوقت
وال ـ ـظـ ــروف ،وف ــي ان ـت ـظــار أن يـتـعـ ّـود
الـ ـت ـ ّـج ــار اس ـت ـع ـم ــال الـ ـخ ــط ال ـب ـح ــري
بصورة مجدية» ،يقول ترشيشي.

الخيار البديل
إذًا ،الـبـحــر أم ــام ل ـب ـنــان ،فـيـمــا الـعــدو
يـحــاصــره مــن بـعـيــد ...أيــن امل ـفـ ّـر؟ يرى
ترشيشي أنه يجب التعامل مع لبنان
عـلــى أن ــه «ج ــزي ــرة» ،وبــال ـتــالــي يجب
ت ــوف ـي ــر خ ـط ــوط ن ـق ــل بـ ـح ـ ّ
ـري ــة ،إال أن
املشكلة تكمن فــي األك ــاف اإلضافية
لـلـنـقــل ال ـب ـحــري املـ ـق ـ ّـدرة بـنـحــو 2000
دوالر على كل شاحنة».
وبـحـســب ال ــدراس ــة ال ـتــي سيعرضها
وزي ــر الـصـنــاعــة حـســن ال ـحــاج حسن
ع ـل ــى م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـيـ ــوم ،يـكـبــد
خـ ـ ـي ـ ــار ال ـ ـن ـ ـقـ ــل الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري صـ ـ ـ ـ ــادرات
الـصـنــاعــة وال ــزراع ــة مبلغ  80مليون
دوالر إضافية سنويًا .ويشير الحاج
حـســن فــي ات ـصــال مــع «األخ ـب ــار» إلــى
أن «الصورة واضحة لدينا ،والخيار
البديل للتصدير ّ
البري هو التصدير
ال ـب ـحــري ال ــذي درس ـن ــاه ســابـقــا (قـبــل
ن ـح ــو س ـن ـت ــن) وق ـ ــد ب ـ ــدأ املـ ـص ــدرون
اعتماد هذا الخيار ،رغم انطوائه على

التصدير بواسطة
النقل البحري يكلف 80
مليون دوالر إضافية

على وزيري الزراعة والصناعة الحذر في التعامل مع اقتراح دعم نقل الصادرات (أ ف ب)

مشكلتني أساسيتني :األول ــى تتعلق
ب ــال ـف ـت ــرة ال ــزم ـن ـي ــة ل ـب ـل ــوغ ال ـش ـح ـنــة
مقصدها (تحتاج الشحنة في البحر
إلى  30يومًا باملقارنة مع  10أيام ّبرًا)،
وال ـثــان ـيــة تـتـعـلــق بــالـكـلـفــة اإلضــافـيــة
ال ـتــي سـيـتـكـبــدهــا امل ـ ـصـ ــدرون ...لــذلــك
س ــأق ـت ــرح ع ـل ــى م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء فــي
جلسته الـيــوم توفير دعــم مــن الدولة
ل ـل ـن ـقــل إل ـ ــى دول ال ـخ ـل ـي ــج وال ـ ـعـ ــراق
واألردن».
خ ـ ـيـ ــار الـ ـتـ ـص ــدي ــر الـ ـبـ ـح ــري يـنـقـســم
إلـ ــى اثـ ـن ــن :األول يـتـعـلــق بــإمـكــانـيــة
الـتـصــديــر بــواسـطــة الـشـحــن البحري
لـ ـلـ ـبـ ـض ــائ ــع امل ـ ـحـ ـ ّـم ـ ـلـ ــة بـ ــال ـ ـحـ ــاويـ ــات
(ك ــون ـت ـي ـن ــرات) ،وه ـ ــذا األم ـ ــر يـنــاســب
الـ ـص ــادرات الـصـنــاعـيــة ،سـ ــواء كــانــت
صناعات غذائية أو كيماوية أو ورق
وسواها .أما الثاني فهو يتعلق بنقل
الشاحنات ّ
املبردة املحملة بالبضائع
ال ــزراعـ ـي ــة إلـ ــى دول امل ـق ـصــد أو دول
قريبة منها بواسطة بــواخــر عمالقة
معروفة بسام «عبارات .»RORO
ّ
املصدر إلى استعمال
وفي حال لجوء
بـ ّـرادات البواخر ،فإن أعباءه ستزيد
حتمًا وستكون كلفة النقل مضاعفة

ن ـظ ـرًا إل ــى التحميل والـتـفــريــغ أكثر
م ــن مـ ـ ـ ّـرة ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ن ـقــل الـشــاحـنــة
امل ـب ـ ّـردة سـيـكــون مكلفًا اي ـضــا ،إذ إن
الـخـطــوط املقترحة هــي على النحو
اآلت ــي :الـتـصــديــر مــن مــرفــأ طرابلس
إل ــى مــرفــأ ب ــور سـعـيــد ث ــم إل ــى مــرفــأ
ّ
جدة حيث تنتقل الشاحنات ّ
املبردة
ب ـ ّـرًا ،وبـحـســب املـعـطـيــات ف ــإن الكلفة
اإلض ــاف ـي ــة ل ـه ــذا ال ـخ ــط ت ـب ـلــغ 2000
دوالر على كل شاحنة.
الـخــط الـثــانــي ال يـصــل مـبــاشــرة إلــى
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،بـ ــل ي ـص ــل إل ـ ــى م ـي ـنــاء
مــرســن ومـنــه إل ــى األردن ثــم مصر،
وال ـك ـل ـفــة اإلض ــاف ـي ــة ع ـلــى الـشــاحـنــة
الواحدة تبلغ  1000دوالر .وبحسب
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس غـ ـ ــرفـ ـ ــة امل ـ ـ ــاح ـ ـ ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة
إي ـلــي زخ ـ ــور ،ف ــإن «ن ـقــل الـشــاحـنــات
بـ ــال ـ ـع ـ ـبـ ــارات ال ـ ـ ــى ب ـ ـل ـ ــدان ال ـخ ـل ـي ــج
العربي عبر املرافئ التركية ،ال يمكن
اعتماده ،ألن العبارات ّ
تمر باملرافئ
اإلسرائيلية».

الدعم = الهدر

فــي ال ــواق ــع ،ب ــدأ ال ـتـ ّـجــار اللبنانيون
يـ ـعـ ـتـ ـم ــدون أك ـ ـثـ ــر عـ ـل ــى ال ـت ـص ــدي ــر

الـبـحــري خ ــال السنتني املاضيتني،
فحجم ال ـص ــادرت الـبــريــة ك ــان يصل
إلـ ـ ــى  90ألـ ـ ــف طـ ــن شـ ـه ــري ــا ك ـم ـعــدل
وسطي ،لكنه تراجع اليوم (قبل اقفال
معبر نصيب) إلى  50ألف طن شهريًا،
وبــال ـتــالــي ف ــإن  %55م ــن ال ـص ــادرات
كــانــت تــذهــب ب ـ ّـرًا ،وأكـثــر مــن نصفها
هــي ص ــادرات زراع ـيــة .وبالتالي فإن
معالجة األمر سريعًا أمر طارئ ،نظرًا
إلى «تكدس البضائع لدى املزارعني
وخـ ـس ــارة أك ـث ــر م ــن م ـل ـيــونــي دوالر
يوميًا بسبب إقفال معبر نصيب منذ
أول نيسان» ،يقول ترشيشي.
عـلــى أي حـ ــال ،ي ـبــدو أن اق ـت ــراح دعــم
الـ ـنـ ـق ــل إلـ ـ ــى دول ال ـخ ـل ـي ــج واألردن
وال ـ ـع ـ ــراق لـ ــن يـ ـك ــون اق ـ ـتـ ــراح ال ـح ــاج
حـ ـس ــن وح ـ ـ ـ ــده ،ب ـ ــل سـ ـيـ ـك ــون مــوق ـفــا
موحدًا مع وزيــر الزراعة أكــرم شهيب
واألط ــراف املعنيني بـهــذه املـســألــة من
مـ ــزارعـ ــن وتـ ـج ــار وص ـن ــاع ـي ــن .ه ــذا
املــوقــف سيتبلور ال ـيــوم فــي اجتماع
يعقد بني وزيــري الزراعة والصناعة،
ووسـ ـ ـط ـ ــاء ُال ـن ـق ــل ال ـ ـبـ ــري وال ـب ـح ــري
وال ـج ـ ّـوي .خـصــص االجـتـمــاع إلعــان
م ــوق ــف مـ ـ ّ
ـوحـ ــد تـ ـج ــاه ق ـ ّـص ــة ال ــدع ــم

تقرير

نقابتا الكازينو :لجنة المصروفين لم تحترم تقري ـ
ليا القزي
ت ـع ــود نـقــابـتــا املــوظ ـفــن ف ــي كــازيـنــو
لـبـنــان إل ــى ال ـت ـحــرك ،اسـتـنـكــارًا لعدم
اح ـت ــرام الـلـجـنــة ،ال ـتــي كــانــت مخولة
دراس ــة ملفات املـصــروفــن ،قــراراتـهــا.
أما إدارة الكازينو ،فهي أمام امتحان
آخر :تثبيت ُدفعة أولى من املتعاقدين
م ــع ش ــرك ــة أب ـي ــا ،يـبـلــغ ع ــدده ــم 110
موظفني ،بــدايــة شهر حــزيــران املقبل،
ُ
إذا لـ ـ ــم ت ـ ـق ـ ـفـ ــل قـ ـضـ ـي ــة امل ـ ـصـ ــروفـ ــن
مـ ــن الـ ـك ــازيـ ـن ــو ،إذ تـ ـب ــن أن الـ ـق ــرار
ال ــذي ات ـخــذتــه الـلـجـنــة ال ـتــي تــرأسـهــا
رئ ـيــس مـجـلــس ادراة شــركــة «ان ـت ــرا»

ّ
(املساهم االكـبــر فــي الكازينو) أخلت
ب ــال ـت ــزام ــات ـهــا .فـ ُـم ـع ـظــم «امل ـغ ـبــونــن»
هــم أعـضــاء فــي نقابة املــوظـفــن ،التي
يــرأس ـهــا ه ــادي ش ـه ــوان ،ف ــي ح ــن أن
 17موظفًا أعضاء في نقابة أصحاب
االل ـعــاب فــي الـكــازيـنــو ،الـتــي يرأسها
ج ـ ــاك خـ ــويـ ــريُ ،س ــوي ــت أوض ــاعـ ـه ــم.
وكـ ــان مـتــوقـعــا أن ي ـعــود  47مــوظـفــا
إلــى مزاولة أعمالهم ،بعد أن وضعت
الـلـجـنــة تـقــريــرهــا ،اال أن  10موظفني
رف ـض ــوا ال ـع ــودة طــالـبــن ع ــوض ذلــك
مبلغًا مــن امل ــال كـتـعــويــض عــن سني
خــدم ـت ـهــم .ف ـك ــان ل ـهــم م ــا أرادوا .أمــا
اللجنة الطبية التي تولت درس حاالت

املــوظـفــن املــرضــى ،فلم تنته بعد من
دراسة امللفات .بقية املصروفني أخذوا
تعويضاتهم ورحلوا.
ي ـ ـق ـ ــول م ـ ـص ـ ــدر ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس ادارة
الكازينو إن هــذه «التخريجة» كلفت
املــرفــق الـسـيــاحــي ب ـحــدود  28مليونًا
أو  30مليون دوالر .لكن ذلك ال يعني
أن صفحة الخالفات مع إدارة كازينو
لـبـنــان قــد طــويــت ،أو أن الــذيــن ع ــادوا
ال ــى وظــائـفـهــم راض ــون عـ ّـمــا آل ــت اليه
أوضـ ــاع ـ ـهـ ــم .ف ـه ـن ــا ف ـص ــل ج ــدي ــد مــن
الخالفات .ولكن ،ملــاذا هــدأت الزوبعة
ُ
التي أثيرت حول هذا امللف؟
يـ ــزعـ ــم م ـ ـصـ ــدر داخـ ـ ـل ـ ــي ف ـ ــي ك ــازي ـن ــو

ُّ
ّ
لـبـنــان ُأن «جـمـيــع األمـ ــور ال ـتــي اتـفــق
عـلـيـهــا ن ـف ــذت .يـبـقــى االخ ـت ــاف حــول
طــريـقــة الـتـنـفـيــذ» .بـسـبــب إق ـفــال قسم
الـعــاقــات الـعــامــة فــي الـكــازيـنــو (يبلغ
ع ـ ــدد ال ـع ــام ـل ــن ف ـي ــه سـ ـت ــة) اس ـت ـعــن
بهؤالء كعمال استقبال أو في موقف
السيارات« ،األمر الذي أثار حفيظتهم
ألن ـهــم ل ــم ي ـت ـع ــودوا يــومــا أن يـكــونــوا
مــرؤوســن ،إضــافــة إلــى أنـهــم اعتبروا
ال ــوظـ ـيـ ـف ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة انـ ـتـ ـق ــاص ــا مــن
قيمتهم» .في حني أن شهوان يعتبر أن
ما يحصل ٌ
أمر «غير مقبول» ،مؤكدًا أن
ُ
«القضية لن تقفل» .األمر بالنسبة إلى
رئيس النقابة أن «كسر رتب املوظفني

ال يجوز ،خاصة أن تقرير اللجنة نص
على أن يعود كل مصروف إلى مزاولة
ع ـم ـل ــه األسـ ـ ــاسـ ـ ــي» ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أن ــه
«بـسـبــب الـنـقــص فــي أع ــداد املــوظـفــن،
بــات عــدد كبير منهم يعمل لساعات
ً
إضــافـيــة مــن دون أن يقبض ب ــدال عن
ذلك».
يتحدث مصدر في مجلس اإلدارة عن
«نـيــة بـعــض األفـ ــراد للتقدم بشكاوى
الــى وزارة العمل بسبب التعويضات
املادية التي لم يحصلوا عليها» .هذه
النقطة يوضحها شهوان في اتصال
مــع «األخ ـب ــار» ،فيؤكد أن  16شخصًا
«لم ُيحسم وضعهم بعد» .أما بالنسبة

