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مجتمع وإقتصاد

تقرير ستنفق المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات «إيدال»  21مليار ليرة لدعم التصدير البحري من خالل برنامج
ّ
ّ
والتجار وشركات الشحن،
المصدرين
«الجسر البحري للصادرات اللبنانية» الذي يمتد لسبعة ّ أشهر .المبلغ أثار لعاب
فأصبح كل منهم يريد أن يكون محور آليات الدعم عله «ينهب» ّ
حصة أكبر ...كل ذلك يحصل فيما «إيدال » تنتظر
تحويل األموال من وزارة المال!

ُ
دعم التصدير البحري يثير لعاب التجار
محمد وهبة
قـ ـب ــل يـ ــومـ ــن ،كـ ـش ــف رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
اإلدارة املــديــر الـعــام فــي «إيـ ــدال» نبيل
ع ـي ـتــانــي ،ع ــن ص ـ ــدور امل ــرس ــوم 2156
ال ــذي يـمـنــح «إي ـ ــدال» سـلـفــة بقيمة 21
مليار ليرة إلنفاقها على دعم التصدير
ال ـب ـحــري .امل ــرس ــوم ال ـص ــادر ب ـقــرار عن
مجلس ال ــوزراء ،يــأتــي بعد أكـثــر مــن 5
أشهر على إغــاق املعابر الـبـ ّـريــة التي
تــربــط ل ـب ـنــان بـ ــدول الـخـلـيــج وال ـع ــراق
واألردن بــواسـطــة األراضـ ــي الـســوريــة،
أي معبر «نصيب» ال ــذي يــربــط لبنان
وس ــوري ــا ب ـ ـ ــاألردن ،وال ـ ــذي ت ـم ـ ّـر عـبــره
تجارة لبنان مع دول الخليج ،ومعبر
«الوليد» الذي يربط لبنان ّبرًا بالعراق
عن طريق سوريا.
شروط االستفادة
وق ــد ح ـ ّـدد عيتاني ش ــروط االسـتـفــادة
مــن الــدعــم على النحو اآلت ــي :أن تنقل
ّ
املحملة باملنتجات اللبنانية
الشاحنة
ّ
امل ـن ـشــأ بــواس ـطــة ع ــب ــارات «رورو» أو
ّ
«روروبـ ــاكـ ــس» عـلــى خ ــط نـقــل منتظم
ب ــن امل ــوان ــئ ال ـل ـب ـنــان ـيــة وبـ ــن مــرفــأي
ضبا في السعودية والعقبة في االردن،
وأن تكون شركات التصدير والشحن
مقبولة من «إيدال».
وب ــال ـت ــال ــي ،فـ ــإن ك ــل ش ــاح ـن ــة مـحـ ّـمـلــة
باملنتجات اللبنانية تسلك هذا املسار،
ُ
ســت ـم ـنــح دع ـم ــا مــال ـيــا ي ــدف ــع م ـبــاشــرة
ّ
لـشــركــات الـشـحــن .لــم تـحــدد بعد قيمة
ال ــدع ــم الـ ــذي سـيــدفــع ع ــن ك ــل شــاحـنــة،
لكنه ال يتجاوز  1300دوالر نظرًا إلى
قيمة املبلغ اإلجمالي املخصص للدعم
بـمــا ي ــوازي  21مـلـيــار ل ـيــرة ،وللمعدل
الــوس ـطــي ل ـعــدد ال ـشــاح ـنــات امل ـصــدرة
يوميًا الـبــالــغ  53شاحنة ( 37شاحنة
محملة بمنتجات زراعية و 15محملة
بمنتجات صناعية).
وال ّ
شك أن التدقيق في منشأ املنتجات
أمـ ــر أس ــاس ــي ل ــاس ـت ـف ــادة ،ويـنـسـحــب
األم ـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى ب ـ ـلـ ــوغ الـ ـش ــاحـ ـن ــة امل ــرف ــأ
امل ـق ـصــود سـ ــواء ف ــي الـعـقـبــة أو ضـبــا.
وبحسب عيتاني ،فــإنــه سيتم تكليف
شــركــات خــاصــة ملــراقـبــة ه ــذه العملية
مــن أرض املــزرعــة حـتــى أرض الـعـ ّـبــارة
أو ال ـبــاخــرة ،وسـيـجــرى إع ــداد تقارير
تفصيلية عن عمليات التصدير وعدد
الشاحنات ونوع البضاعة وسواها.
فساد الدعم
رغم ذلك ،تبقى هذه اآللية ،كغيرها من
آل ـيــات ال ــدع ــم ،عــرضــة ألك ـثــر مــن خــرق.
فـمــن هــي الـجـهــة ال ـتــي ستحصل على

مال الدعم؟ هل هم املصدرون والتجار
أم شــركــات الـشـحــن ووكـ ــاء الـبــواخــر؟
وهل هناك ضرورة قصوى لهذا الدعم؟
في ضوء املعطيات التي ّقدمها عيتاني
ّ
يتبي أن املـصــدريــن ب ــدأوا ينسجمون
مـ ــع الـ ــوضـ ــع الـ ـج ــدي ــد ،أي مـ ــع إغـ ــاق
املـعــابــر الـبــريــة .لـهــذا الـسـبــب تراجعت
قيمة الصادرات الزراعية بنسبة %35
ف ـق ــط خـ ــال ال ـش ـه ــري ــن ال ـل ــذي ــن أعـقـبــا
إغــاق املعابر البرية (أيــار وحــزيــران)،
ثم ّ
تبي خالل الفصل الثاني من السنة،
أن التصدير الجوي ارتفع بنسبة ،%87
فيما بلغت نسبة الــزيــادة عبر البحر
 .%328هــذا يعني أن املصدرين كانوا
في أول شهرين تحت الصدمة ،لكنهم
تأقلموا مع وسائل التصدير املتاحة،
أي الـ ـتـ ـص ــدي ــر بـ ــواس ـ ـطـ ــة ال ـ ـطـ ــائـ ــرات
والتصدير البحري بواسطة الحاويات
(الكونتينرات املحملة بالبضائع والتي
تشحن بواسطة بواخر الشحن العادية
وهـ ــي مـخـتـلـفــة ع ــن ال ـش ـحــن بــواس ـطــة
عبارات رورو أو رورباكس التي تنقل
ال ـش ــاح ـن ــات امل ـح ـم ـلــة بــال ـب ـضــائــع مــع
سائقيها أو ينتقل سائقوها بواسطة
الجول ملالقاتها) .هذه املعطيات تثير
ال ـت ـســاؤالت عــن املنفعة الـتــي ستخدم
اقتصاد لبنان من هــذا الدعم طاملا أن
املصدرين لديهم القدرة على التصدير
الـ ـبـ ـح ــري وال ـ ـج ـ ـ ّـوي وسـ ـ ـ ــداد األك ـ ــاف
املــرتـفـعــة مـقــارنــة مــع أك ــاف التصدير
البري.
ك ــذل ــك ي ـب ــدو واضـ ـح ــا أن ب ـعــض كـبــار
ً
املصدرين الذين يسيطرون أصال على
صغار املزارعني ويشترون محاصيلهم
بأسعار بخسة ،سيعملون أيضًا على
االستحواذ على مبالغ الدعم لوحدهم.
وب ـح ـســب م ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ،ف ــإن كـبــار
املصدرين طالبوا ،خــال االجتماعات
املـ ـخـ ـصـ ـص ــة ل ـ ـ ـ ــدرس دع ـ ـ ــم ال ـت ـص ــدي ــر
الـبـحــري وآل ـيــاتــه ،ب ــأن يـحـصـلــوا على
ً
مبالغ الدعم مباشرة في جيوبهم بدال
م ــن أن تــدفــع ل ـشــركــات ال ـش ـحــن .ولـكــن
بعد إصــرار إيــدال على أن تدفع مبالغ
الدعم لشركات الشحن ،بــدأوا يجرون
مفاوضات مع أصحاب هذه الشركات
للحصول عـلــى ع ـمــوالت مـقــابــل عقود
التصدير التي تشمل منتجات صغار
امل ــزارع ــن أيـضــا املسيطر عليهم .لكن
امل ـش ـك ـل ــة أيـ ـض ــا أن شـ ــركـ ــات ال ـش ـحــن
ستسعى هــي أيـضــا السـتـغــال مبالغ
ال ــدع ــم م ــن أج ــل ف ــرض أس ـعــارهــا على
ال ـش ـحــن ،إذ لــن ي ـكــون أم ــام املـصــدريــن
س ـ ــوى االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن م ـب ــال ــغ ال ــدع ــم

إيدال لم تتلق من سلفة الخزينة بمبلغ  21مليار ليرة أي قرش بعد (مروان طحطح)

ولــو فــرض عليهم األم ــر تقاسمها مع
شركات الشحن!
ّ
مشجعة
تجارب غير
هـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن أمـ ـ ـ ــام «إيـ ـ ـ ـ ـ ــدال» ت ـح ـ ٍّـد
لـ ــال ـ ـت ـ ـفـ ــاف ع ـ ـلـ ــى أالعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب ال ـ ـت ـ ـجـ ــار
والـ ـش ــرك ــات ال ـس ــاع ــن إلـ ــى ال ـن ـهــب من
امل ـ ــال الـ ـع ــام .م ـه ـمــة ع ـي ـتــانــي ل ـت ـجــاوز
الـهــدر والفساد تبدو شبه مستحيلة.
التجارب السابقة في مجال الدعم هي
مــؤشــر فــي هــذا امل ـجــال ،فعندما قـ ّـررت
ال ــدول ــة دع ــم الـخـبــز ال ـعــربــي ،اح ـتــارت
ف ــي آلـ ـي ــات ال ــدع ــم ،ف ـكــانــت ت ــدف ــع م ـ ّـرة
ل ــأف ــران م ـبــاشــرة م ــا ّأدى إل ــى تفريخ
م ـئــات األف ـ ــران ال ـج ــدي ــدة ،ث ــم قـ ـ ّـررت أن
تدفع الــدعــم مباشرة للمطاحن ،إال أن

الدعم يثير
المخاوف من سعي
الشركات والتجار
إلى نهب المال العام

ه ــذه األخ ـي ــرة نـفـخــت ح ـجــم اسـتـهــاك
الـخـبــز ال ـعــربــي بــال ـت ـعــاون م ــع األف ــران
امل ـح ـظ ـيــة ،وع ـم ــدت إل ــى ب ـيــع الـكـمـيــات
اإلضافية املخصصة للطحني املدعوم
ملنتجات أخــرى مثل الخبز االفرنجي
والحلويات واملناقيش وغيرها بأرباح
هائلة.
وفـ ــي ح ــال ــة دعـ ــم ال ـت ـصــديــر ال ــزراع ــي،
ال ش ـ ـ ّـك ب ـ ــأن إثـ ـب ــات م ـن ـشــأ امل ـن ـت ـجــات
أم ـ ــر أسـ ــاسـ ــي مل ـع ــرف ــة ح ـج ــم الـ ـس ــوق،
وخ ـصــوصــا أن األمـ ــر ل ـيــس ثــاب ـتــا ألن
امل ـح ــاص ـي ــل ال ــزراعـ ـي ــة غ ـي ــر م ـتــوق ـعــة.
وبحسب املصادر ،فإن هناك كثيرًا من
حـ ــاالت ال ـغــش ال ـتــي شـهــدتـهــا ال ـســوق
وت ـبـ ّـن فـيـهــا وج ــود مـنـتـجــات زراع ـيــة

ُ
لم يأخذ المواد في  LIUوطلب منه دفع ثمنها

تقرير

محمد ملص
تقدم «جو» (اسم مستعار) ،الطالب
فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـص ـي ــدل ــة فـ ــي ال ـجــام ـعــة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ( )LIUفــي
ـواد
ط ــرابـ ـل ــس ،ب ـط ـل ــب ل ـت ـس ـج ـيــل مـ ـ ّ
ف ــي خـ ــال ال ـف ـص ــل ال ـص ـي ـف ــي ،لـكــنــه
عـ ــاد ب ـع ــد س ــاع ـت ــن وس ـح ــب اس ـمــه
م ــن الئ ـح ــة الـتـسـجـيــل ع ـبــر حـســابــه
الـخــاص على مــوقــع الجامعة على
شـبـكــة اإلن ـتــرنــت ،ل ـكــون امـتـحــانــات
املــواد التي اختارها ستجري خالل
شهر رمضان املاضي.
ّ
ومــع ذل ــك ،فــوجــئ ال ـشــاب ب ــأن عليه

دفــع مبلغ  250دوالرًا أمـيــركـيــا ،من
دون تقديم أي شرح تفصيلي بشأن
ال ـخ ــدم ــة امل ـق ــدم ــة ل ــه م ــن ال ـجــام ـعــة
م ـقــابــل ه ــذا امل ـب ـل ــغ .ه ــذا األمـ ــر دفــع
بـ ــوالـ ــدة ال ـط ــال ــب إلـ ــى ال ـت ــوج ــه إل ــى
مـبـنــى ال ـجــام ـعــة ،وال ـط ـلــب م ــن أحــد
املــوظـفــن هـنــاك مقابلة املــديــر ،لكن
األخ ـي ــر ام ـت ـنــع ع ــن ال ـت ـحــدث إلـيـهــا،
وأح ــال ـه ــا ال ــى م ـســؤولــة املـحــاسـبــة،
ّ
الـتــي أكــدت لـلــوالــدة أن املبلغ ترتب
عـ ـل ــى جـ ــو بـ ـع ــدم ــا طـ ـل ــب ت ـس ـج ـي ـلــه
ضـ ـم ــن ع ـ ـ ــداد ال ـ ـطـ ــاب فـ ــي ال ـف ـصــل
ّ
ال ـص ـي ـف ــي .ه ـن ــا ّ
ردت الـ ــوالـ ــدة ب ــأن
ابنها لم يستفد من أي خدمة مقابل

دفعه املبلغ ،فكان جــواب املسؤولة:
«هكذا ينص قانون الجامعة».
وع ـن ــدم ــا رفـ ـض ــت األم دفـ ــع امل ـب ـلــغ،
لـ ـج ــأت املـ ـس ــؤول ــة إلـ ــى م ـســاوم ـت ـهــا
عـبــر خـفــض الـقـيـمــة ال ــى  100دوالر
أم ـي ــرك ــي ب ـع ــد الـ ـت ــواص ــل م ــع مــديــر
ّ
الفرع ،غير أن والدة جو بقيت على
م ــوق ـف ـه ــا ،م ــا حـ ــدا ب ــامل ـس ــؤول ــة إل ــى
تقديم عرض يقضي بتقسيط املبلغ
إلــى  20دوالرًا شهريًا ،أمــا الــوالــدة،
ف ــامـ ـتـ ـنـ ـع ــت ع ـ ــن دف ـ ـ ــع ول ـ ـ ــو دوالرًا
واحدًا.
«ج ــو» لـيــس ال ـطــالــب الــوح ـيــد الــذي
حصلت معه هذه الحادثة ،إذ تبني

خطأ تقني في
تسجيل قيمة المادة
عبر الموقع االلكتروني
ّ
أنـ ـه ــا واجـ ـه ــت أك ـث ــر م ــن  15طــالـبــا
سحبوا تسجيلهم مــن املــواد وبقي
املبلغ مستحقًا عليهم.

ل ـكــن أي ــا م ــن هـ ــؤالء ل ــم ي ـجــرؤ على
الـتـحــرك لالستفسار عــن املــوضــوع،
ما عدا «جو» ،الذي يسأل عن سبب
الـفــوارق الشاسعة في األقساط بني
اخـ ـتـ ـص ــاص ال ـص ـي ــدل ــة وغ ـ ـيـ ــره مــن
االختصاصات العلمية األخرى مثل
البيولوجيا والـكـيـمـيــاء والكيمياء
الـحـيــاتـيــة ،ك ــأن يــدفــع طــالــب السنة
األول ـ ــى ف ــي كـلـيــة ال ـص ـيــدلــة  8آالف
دوالر أميركي ،مقابل  4آالف دوالر
لباقي االختصاصات العلمية.
وف ــي ات ـصــال مــع ف ــرع الـجــامـعــة في
منطقة ضهر العني بطرابلس ،يؤكد
أحــد املوظفني أن مدير الفرع أحمد

