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مقال

إقتصاد
الحياة تعود إلى معبر نصيب بعد  3سنوات على إغالقه
الطريق مفتوحة أمام املنتجات اللبنانية ...بال شروط
عادت الحياة اىل معرب نصيب  -جابر الحدودي بني سوريا واالردن الذي يعد رشيانا
حيويا لحركة التجارة وعربه اىل بلدان املنطقة .وهو يعترب املعرب الرئييس بني 19
معربا بريا سوريا ،ويصفه البعض باملعرب االهم يف الرشق االوسط ،ملا له من اهمية
يف التبادل التجاري بني لبنان سوريا واالردن وبقية دول الخليج
بدأ العمل عىل انشاء معرب نصيب ـ جابر عام
 1991عىل مساحة تقدر بـ 2867دومنا ،وبورش
العمل يف املعرب عام  .1997يشمل املعرب 3
مسارات منفصلة ،واحد للمسافرين القادمني
وآخر للمغادرين ،وثالث مخصص للشاحنات
القادمة واملغادرة .كام تحاذيه منطقة حرة
سورية اردنية مشرتكة ،ومرافق اخرى لخدمة
املسافرين.
يعترب املعرب رشيانا حيويا للزراعة والصناعة
اللبنانية املعدة للتصدير .اذ كان مير عربه
يوميا ما يقارب  300شاحنة لبنانية محملة
باملنتجات .وهو املنفذ الربي الوحيد الذي
يربط لبنان بالخليج ،ويؤدي دورا يف ترسيع

حركة نقل البضائع اللبنانية .االمر الذي
من شأنه ان يعطيها القدرة عىل املنافسة
واملحافظة عىل جودتها العالية .ناهيك بتنشيط
قطاع النقل الربي وايجاد فرص عمل ،وتفعيل
قطاع التجارة.
املعرب الذي اغلق يف العام  2015نتيجة ازدياد
الخطر االمني ،واستحالة مرور الشاحنات
بني لبنان واالردن عرب سوريا ،اصبح جاهزا
الستقبال الصادرات والواردات .املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ،اكد امكان
مبارشة املزارعني واصحاب الشاحنات عملية
التصدير ،وذلك بعد اجرائه اتصاالت مع
الجانب السوري .هذه االتصاالت نفت عالمات

ترشيشي :خسائر لبنان
مليار و 200مليون دوالر سنويا
■ ماذا يعني فتح معرب نصيب  -جابر امام
مرور املنتجات اللبنانية اىل الدول العربية؟
□ معربا نصيب يف سوريا وجابر يف االردن،
بالنسبة اىل القطاع االنتاجي يف لبنان
وخصوصا الزراعي هام رشيان الحياة .عندما
اقفال كان يوما اسود للقطاع الزراعي .تدنت
نسبة االسعار بنحو  %50وبلغت حجم
خسائر لبنان من خالل اقفال املعابر نحو
مليار و 200مليون دوالر سنويا .علام ان كال
من االردن وسوريا خرسا نحو  10مليارات
دوالر .اغالق معرب نصيب اوقف نحو 3

االف شاحنة لبنانية عن العمل ،وكان سببا
يف اغراق السوق اللبنانية باالنتاج الزراعي
السوري ،اضافة اىل اننا سلكنا عملية التصدير
عرب البحر بتكلفة وصلت اىل  3اضعاف ما
هي عليه عرب الرب .قامت الدولة بدعم عملية
التصدير بنحو  50مليار لرية ،ومل نصل اىل
النتيجة املتوخاة .كنا نصدر عرب معرب نصيب
 550الف طن ،بينام مل يتجاوز حجم التصدير
عرب املرفأ اكرث من  350الف طن ،اضافة اىل
اموال تدفع لدعم هذه العملية .كنا كمن
يحاول تجنب املوت.

االستفهام التي طرحت يف شأن منع دخول
البضائع وخروجها من لبنان واليه عرب االرايض
السورية ،او زيادة رسوم املرور ،وان الوضع
عاد اىل طبيعته وواقعه ما قبل ازمة الحدود .
اعلن رئيس تجمع مزارعي وفالحي البقاع
ابراهيم ترشييش ان اللواء ابراهيم ،بعد
اتصاالته بالجانب السوري ،اكد ان الطريق
مفتوحة امام املنتجات اللبنانية ،وان الوضع
عاد اىل طبيعته وواقعه ما قبل ازمة املعرب عام
 .2015وشدد عىل انه كام كانت تعامل البضائع
السورية بعد اقفال املعرب عند تصديرها من
لبنان ،ستعامل اليوم البضائع اللبنانية بعد
فتح املعرب .واشار رئيس نقابة مصدري الفاكهة
يف لبنان نعيم خليل اىل انه ملس اهتامما من
رئيس الجمهورية بامور الزراعة ومبعرب نصيب
ملا له من اهمية يف عودة النشاط االقتصادي
عىل مختلف وجوهه ،ومن املدير العام لالمن
العام كل اهتامم وتفهم للمشكالت.

خسرنا اسواقنا التقليدية
عبر املنافسة

رئيس تجمع مزارعي وفالحي البقاع ابراهيم ترشييش.

■ اىل اي حد اثر اغالق املعرب عىل املحافظة
عىل اسواق لبنان العربية؟
□ استغلت الدول االخرى واقع لبنان ،ودخلت
اسواقنا التقليدية عرب املنافسة ،خصوصا وان
مواعيد تسليم البضائع املشحونة غري محددة
او مضمونة .االمر الذي اثر عىل عالقتنا مع
الزبائن ما دفعهم اىل التعامل مع تجار من
بلدان اخرى .هذه املشكلة مل نكن نعانيها عرب
معرب نصيب .فالبضائع كانت تصل يوميا طازجة
اىل مقاصدها يف االسواق العربية ،خصوصا
الخليجية منها .ابرز نتيجة سلبية للشحن عرب
البحر حرمان لبنان من السوق االردنية وبنسبة
وصلت اىل نحو .%80
■ زرتم املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم .ما هي املواضيع التي اثريت خالل
اللقاء ،وعىل ماذا تم االتفاق؟
□ خالل الزيارات التي قمنا بها برفقة الوزراء
واملعنيني اىل سوريا للبحث يف موضوع املعرب،
تبني لنا ان املقاطعة الرسمية بني لبنان وسوريا
من جهة وبني سوريا واالردن من جهة اخرى
مستمرة ،وان مجاالت التواصل بينهم مقطوعة،
وتبني لنا ايضا ان الجميع يحتاجون اىل من
يقرب وجهات النظر بينهم .هذه املهمة ال
يقوم بها اال اللواء عباس ابراهيم ،النه يتمتع
بالقدرة والحنكة والذكاء وديبلوماسية التواصل.
عرضنا امام رئيس الجمهورية هذا االمر ،فاكد
لنا ان املوضوع بحث وقد تم تكليف املدير
العام لالمن العام الحل .خالل اللقاء مع اللواء
ابراهيم يف حضور رؤساء جميع النقابات
الزراعية يف لبنان ،تأكدنا ان عىل رأس اهتامماته
موضوع معرب نصيب .لذا اعتربنا ان املهمة
انجزت خصوصا انه يشعر معنا مبا يعانيه هذا
القطاع .بعد اتصاالت اللواء ابراهيم بالجانب
السوري ،اكد ان الطريق مفتوحة امام املنتجات
اللبنانية ،وان الوضع عاد اىل طبيعته وواقعه
ما قبل عملية اغالق معرب نصيب  -جابر ،وان
اللواء نقل خربا مفرحا اىل االف اللبنانيني بدءا
من املزارعني اىل املصدرين واصحاب املشاغل
ومكاتب التخليص الجمريك وسواهم من مئات
العائالت التي لطاملا انتظرت هذه البشارة.

لكي يبقى لنا وط ٌن واقتصاد
عندما تنرصف الهيئات االقتصادية وجميع املعنيني اىل معالجة االزمة التي
يعيشها لبنان يك يبقى لنا اقتصاد ،سيجدون انفسهم بال ادىن شك امام مواضيع
شائكة متتد جذورها اىل الشؤون االمنية والسياسية ،بعد االجتامعية واملعيشية.
تحمل دامئا التجاذب
الهيئات االقتصادية ليست غريبة عن هذا الواقع .وهي ّ
السيايس مسؤولية تراجع الوضع االقتصادي بكل متفرعاته وانعكاساته ،ليس
عىل مصالح هذه الهيئات ،فحسب بل عىل مصلحة لبنان ككل.
الحكومة العتيدة ليست غريبة عن هذا الواقع ،وهي ستتلقى سياط الكالم
السيايس  -االقتصادي يف اكرث من موقع واكرث من جهة .لكن عليها ان تتحمل
النها اصال جاءت ليك تعالج مثل هذه الحاالت.
ثم ان اصحاب الشأن واملعايل يدركون ،او عىل االقل يترصفون بشكل يوحي
بانهم يدركون ،ان القضايا االمنية والسياسية يشء مكمل للقضايا االقتصادية.
والعكس بالعكس بحيث ان خلال اقتصاديا ينعكس توترا يف ميادين اخرى،
كام ان انحسارا سياسيا يولد اجساما اقتصادية وتجمعات اتفاقية واستهالكية
جديدة ومتواصلة تفرض نفسها عىل املستقبل السيايس.
كام ان معالجة االزمات االقتصادية بشكل يفرز عدالة ،ويؤكد حقوقا ويطبق
منطقا وعلام ،ويساير اخالقا ووطنية ،ويعكس وعيا وتصميام ،تعترب من دون
شك شيئا مكمال للحل السيايس والحل االجتامعي .اذ ان معالجة االزمة املالية
تتطلب اخرتاقا للحلقة املفرغة ،وتطويقا السباب االزمة التي دارت يف داخلها.
فهل ينتبه الق ّيمون عىل الشؤون السياسية والضالعون يف لعبة الرصاع املحيل
واالقليمي ،ان الثقة الدولية التي اكتسبها لبنان خالل السنوات املاضية وخالل
مؤمتر سيدر تحتاج اىل استقرار سيايس ،يعزز االستثامرات املحلية والعربية،
ويشجع املؤسسات والبيوتات االقليمية والدولية عىل دعم االقتصاد الوطني.
ال بد من التطلع اىل امور باتت تشكل عبئا كبريا عىل االقتصاد ،منها استمرار
منو الدين العام حتى اصبح يتجاوز  %150من الناتج املحيل االجاميل ،واستمرار
العجز يف الحساب الجاري ،ويف ظل جهود ال تزال غري كافية ملكافحة الفساد
واملفسدين .واذا ما جاءت املوازنة ،ستكون خطوة يف رحلة االلف ميل ،وستبقى
غري كافية.
اذا كان قدر للبنان ان يعيش مع شعبه وحكمه حالة ترقب مضنية عىل مسار
الحراك العريب االقليمي من جراء ما يحصل يف سوريا ،فهل يجوز ان ندخل هذا
الوطن يف الرصاعات املحلية واالقليمية ،وان تكون مسريتنا سلبية بدال من ان
تكون محطة جديدة لتجديد االمل يف املستقبل.
املؤرشات السلبية التي تتخوف منها الهيئات االقتصادية قد تنقلب ايجابيات اذا
ما احسن الجميع ،سياسيني واقتصاديني ،التعامل مع االحوال الراهنة.
تحمله لبنان يف املايض من ويالت ،يدفعنا اىل الدعوة امللحة بوجوب االستمرار
ما ّ
يف التفاؤل ،والعمل عىل ابراز االيجابيات التي يختزنها هذا الوطن .لذا علينا
تطويق كل اسباب االزمات التي يعيشها اقتصادنا ،واالندفاع يف تطوير عالقات
العمل لزيادة االنتاج وتحسني االداء الوظيفي يف القطاع العام ،رغم املعوقات
السياسية وتخلف االدارة.
فهل نفعل ذلك يف محاولة انقاذ ليك يبقى لنا وطن واقتصاد؟
عصام شلهوب
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إقتصاد
■ ماذا عن رشوط الجانب السوري تجاه لبنان؟
□ ال صحة لهذا الكالم مطلقا .طأمننا اللواء
ابراهيم اىل ان الجانب السوري ال يطلب شيئا
عىل االطالق من الجانب اللبناين .كام كانت
تعامل البضائع السورية بعد اقفال املعرب عند
تصديرها من لبنان ،ستعامل اليوم البضائع
اللبنانية بعد فتح املعرب .النتائج التي ظهرت
اثبتت ان لرئيس الجمهورية ولوزير الخارجية
وللواء ابراهيم دورا اساسيا يف التوصل اىل هذه
النتيجة السعيدة.
■ ماذا عن اجراءات الجانب االردين؟
□ املوضوع سيكون تحت التجربة،

يف انتظار استكامل جميع االجراءات
القانونية املطلوبة ومعرفة طريقة
استقبال الجانب االردين للبضائع اللبنانية
التي متر ترانزيت عرب معرب جابر .االمر
الذي طأمننا هو ان سفرية لبنان يف االردن
ستستقبل اول شاحنة لبنانية ستدخل عرب
نصيب  -جابر.
■ اىل ماذا تحتاج عملية بدء التصدير؟
□ املؤرشات االيجابية بدأت بالظهور
فور اعالن الجانب السوري ان املعرب بات
مفتوحا امام البضائع اللبنانية .علام ان
عملية التصدير قد يشوبها بعض التأخري ان

عىل صعيد بعض التجار واملوردين لصيانة
شاحناتهم والبحث عن سائقني مستعدين
لقيادتها اىل االردن عرب سوريا وهو امر ليس
سهال ،خصوصا وان عودة العمل اىل املعربين
تعني وجود اجراءات حامية امنية جيدة بعد
التجربة املريرة مع املعرب.
■ هل سيتوقف دعم الدولة لعملية التصدير
عرب البحر؟
□ طبعا ،خصوصا وان االتفاق ينص عىل ان
الدعم سيتوقف برشطني ،اذا مل تتوافر االموال
واذا تم فتح معرب الرب .عند توقف هذا الدعم
سيتوجه الجميع نحو الرب.

خليل :معبر التنف
مهم جدا لتصدير التفاح

من املدير العام كل اهتامم وتفهم ،ويبدو ان
مساعيه القت تجاوبا لدى السلطات السورية
التي اقرت بالسامح للشاحنات اللبنانية
بالدخول اىل معرب نصيب من دون رشوط
مسبقة ،وستعامل كام تعامل الشاحنات
السورية ،انطالقا من ان لبنان كان يعامل
املنتجات السورية املصدرة اىل الخارج كأنها
بضائع لبنانية.

■ كانت لكم زيارة للمدير العام لالمن العام.
ما هي املواضيع التي اثريت خالل االجتامع؟
□ اثرنا موضوع االنتاج اللبناين الصناعي
والزراعي الذي كان يتم تصديره عرب املمرات
الربية اىل االسواق العربية .غري ان اقفال
معرب نصيب ح ّول قسام من هذه الصادرات
اىل البحر والجو .كانت الدولة تدعم عملية
التصدير هذه ،غري ان االوضاع التي استجدت
اخريا وادت اىل استعادة معرب نصيب امنه،
غريت هذه املعادلة .كان ال بد من بحث ■ ما اهمية معرب نصيب لالقتصاد اللبناين؟
املوضوع مع رئيس الجمهورية خالل استقباله □ املعرب يسمح بتصدير املنتجات اللبنانية
لنا ومع اللواء عباس ابراهيم الذي رحب من دون تكاليف اضافية ويف وقت اقل .مع
بلقائنا تنفيذا لرغبة الرئيس عون ،وملعرفته اغالق معرب نصيب تراجع تصدير االنتاج
املسبقة مبشكالتنا وتحسسه مبعاناتنا .خالل الزراعي منذ ثالث سنوات اىل النصف من
البحث معه يف موضوع املعرب وما ميكن ان جراء املنافسة الخارجية ،والتلف الذي يصيب
يصادف افتتاحه من رشوط وعقبات ،طالبت بعض الخرضوات .ال بد من القول ان طريق
اللواء ابراهيم بالعمل عىل فتح معرب التنف الرب خري لكل املنتجات الزراعية والصناعية.
ايضا الذي يربط سوريا بالعراق ،خصوصا وان
املوردين اليوم يسلكون طريق تركيا  -اربيل ■ هل تتوقع وضع رسوم جديدة عىل عمليات
ومن ثم العراق عرب مرفأ طرابلس .يجب ان التصدير؟
نويل هذا املعرب اهتامما خاصا ،فهو يوصلنا □ هناك معاهدات تحكم هذه العملية.
بالعراق وهو مهم جدا لتصدير التفاح .ملست ترددت اشاعات تحدثت عن رفع الرسوم.

طريق البر خير لكل املنتجات
الزراعية والصناعية

رئيس نقابة مصدري الفاكهة يف لبنان نعيم خليل.

لكن هذا االمر مل يتأكد .االهتامم الذي
ابداه رئيس الجمهورية وجميع املسؤولني
يساعد يف تخطي كل العقبات واملحاوالت
التي تعيق عملية الرتانزيت من لبنان اىل
دول املقصد.

■ ماذا عن املشكالت التي تواجهونها لناحية
املنافسة والتهريب؟
□ نواجه عمليات تهريب للمنتجات الزراعية
من سوريا ،وقد متكنت الجامرك اللبنانية
من ضبط املعابر ،ومن مداهمة مراكز البيع
ومصادرة البضائع املهربة .االسعار هي العامل
االبرز يف عمليات التهريب ،والروزنامة الزراعية
هي التي تحكم عمليات التبادل الزراعي بني
الدول العربية ،وخصوصا بني لبنان واالردن
وسوريا .لنأخذ مثال انتاج املوز الذي يصدر
القسم االكرب منه اىل سوريا واالردن ،فقد
خرس لبنان يف فرتة السنوات الثالث املاضية
بعض االسواق وخصوصا السوق االردنية.
نأمل بعد فتح املعرب يف ان يعاد النظر يف
االتفاقات التجارية من اجل وضع روزنامة
زراعية جديدة .وال بد من اتفاق جديد
بالنسبة اىل التفاح لبدء عملية التصدير .يبقى

االمر بالنسبة اىل االصناف االخرى ،وهي املوز
والبطاطا والعنب والتفاح وغريها .نأمل يف ان
يعود االمر اىل طبيعته مع افتتاح معرب نصيب.

يف الدول العربية .عملية املنافسة تكمن فقط
يف الكلفة املتعلقة باملياه والكهرباء واليد
العاملة وشح االمطار والنقل.

■ ما هو حجم التصدير اىل الدول العربية؟
□ قبل اغالق املعرب وصل حجم التصدير اىل
 580الف طن .مع اغالقه تراوح التصدير بني
 330الف طن اىل  360الفا .تعرضنا ملنافسة
مهمة جدا من االسواق االوروبية التي
باتت متلك انتاجا ضخام من التفاح والعنب
والبطاطا ،واقامت عالقات جيدة مع الدول
العربية ،باالضافة اىل الغاء الرسوم الجمركية.
هذا االمر خفض من الكلفة وسمح باملنافسة.

■ هل مثة خوف من وقف الدعم الذي
تقدمه ايدال؟
□ دعم ايدال هو للتصدير ،ويقدر بحسب
ُبعد كل بلد نصدّر اليه ،ويطاول فئتني من
املصدرين االوىل والثانية ،وهو يهدف اىل فتح
باب املنافسة بني املصدر العتامد افضل سبل
التوضيب وتطبيق املواصفات العاملية ،والسعي
اىل تحسني املشاغل .االمر يتعلق بالتزام
املصدرين جميع الرشوط املطلوبة ،علام ان
غالبية املصدرين هم من املزارعني .لذلك ننتظر
جالء كل القضايا املتعلقة باملعابر الستئناف
التصدير الذي سيعود خريا عىل لبنان.
ع .ش.

■ ماذا عن املواصفات؟
□ املواطنون العرب يتذوقون الخرضوات
والفاكهة اللبنانية ،لذا فهي مرغوبة ومطلوبة
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