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 لتذليل العقبات" المجلس األعلى"نتواصل مع ": النهار"نجار لـ ية تعوق الصادراترسوم السورية على شاحنات الترانزيت اللبنان

 
 سلوى بعلبكي

ركة النقل المتبادل وتطبيقًا جيع حتش"نية من رسوم العبور لدى دخولها إلى سوريا كمقصد أخير، بغية في آب الماضي إعفاء الشاحنات اللبناعلى رغم اعالن وزارة النقل السورية 
العربية عبر األراضي السورية، بسبب ، وفق ما ذكرت، إال أن لبنان ال يزال يواجه مشكلة في تصريف المنتجات الزراعية والصناعية إلى الدول "لمبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين

  .آالف دوالر لتلك المتجهة نحو العراق 3دوالر للشاحنة المتجهة الى االردن و 077حو ر بنرسوم الترانزيت المرتفعة التي يفرضها الجانب السوري والتي تقد  
  

 -اني لنقل السابق يوسف فنيانوس أن طرح الموضوع مع األمين العام للمجلس االعلى اللبنمطالبة لبنان بخفض رسوم الترانزيت ليست جديدة، إذ سبق لوزير االشغال العامة وا
  .خصوصا أن بضائع الترانزيت في جميع الدول ال تخضع للرسوم الجمركية، فهي ال تنافس سلعًا محلية، وال ُتستهلك محلياً وري، السوري نصري خ

  
اذا عاملتنا : "فاً ، مضيآالف دوالر نقدًا، وفق ما قال 5ا والتي تصل الى نحو وع كلفة النقل بين لبنان والعراق من خالل سوريفي تغريداته أثار الوزير السابق فادي عبود موض

لخليج ويريحنا لذا نطلب من كل من هم على تواصل مع سوريا التحرك الجدي الن هذا سيؤدي الى مضاعفة صادراتنا الى العراق وا... سوريا بالمثل تنخفض الكلفة الى النصف
 ".نقداً  FIOمن ابتزاز بعض شركات الشحن البحري التي تفرض على اصحاب البضائع دفع الـ

  
هذه المصاريف ُتعتبر برأيه غير . وأذونات التسليم FIO)) Free in outأن وكالء البواخر يتقاضون من اصحاب البضائع مصاريف المرفأ " النهار"التفاصيل يؤكد عبود لـ وفي

بالدوالر نقدًا، فيما   ون عليها من أصحاب البضائعيحصل ة للدوالر، ولكن بعد ارتفاع سعر الصرف ظلوالير  0577ة، إذ كانوا يسددونها لمرفأ بيروت على سعر صرف منطقي
عملية ابتزاز "ويرى عبود ان هذه العملية هي (. ليرة فقط ألف 037دوالرا يدفعها اصحاب البضائع، أما الوكالء فيسددون للمرفأ نحو  225)يدفعون لمرفأ بيروت بالليرة اللبنانية 

 ".فعلى اي اساس يستوفي هؤالء المصاريف المحلية منا؟ والمشكلة أن كل وزير يقول إن هذا الموضوع ليس من صالحياته. رقع الطوأقل ما يقال عنها انها أشبه بعمليات قّطا
  

التفاقية العربية ا"لف اللبنانية التي تمر عبر اراضيها، والتي تخا  شاحناتترانزيت المرتفعة جدا التي تفرضها سوريا على الأما الموضوع االهم، برأي عبود، فيتعلق برسوم ال
ار أن المازوت في ، مقترحا في هذا االطار فرض رسم مازوت على الشاحنة السورية على اعتب"ضرورة معاملة سوريا بالمثل، اي بفرض رسوم مماثلة عليها"، وهنا يرى "للترانزيت

طرابلس ترانزيت الى سوريا تتزّود المازوت من دون دفع رسم مازوت او رسوم  مرفأ لبنان مدعوم، وتاليا فإن مئات الشاحنات السورية التي تحمل بضائع مستوردة عن طريق
ود فيقترح التواصل مع الجانب السوري ومفاوضته لتجنب هذا الخيار، والطلب إال أنه يع". دوالر على االقل، اضافة الى رسم العبور 277دوالر او  077يجب فرض ... "ترانزيت

فالصادرات اللبنانية . مستوى الرسوم التي يفرضها لبنان على الشاحنات السورية، خصوصا ان هذه الرسوم تضر بالجانبين السوري واللبناني م الىمن المعنيين خفض هذه الرسو 
آالف  6و  5تها حاليا ما بين ر كلفدوالر، فيما تقد   0077انت ناشطة أكثر مما هي عليه اليوم، إذ إن تكاليف الشاحنة لم تكن تتجاوز الـالى العراق قبل الحرب في سوريا ك

النكايات .. نان بالمثل؟ماذا سيكون موقف سوريا اذا عاملها لب: ، وسأل%"27لوال هذه التكاليف لكانت تضاعفت صادراتنا الى العراق، فالحركة انخفضت بنحو ... "دوالر
هل من مصلحة السوري ان تسيطر منتجات الخليج على السوق : "ئر السورية، فيسأل عبودالخساأما في ما يتعلق ب". ؟!كيف بالحري مع فتح مرفأ حيفا. باالقتصاد الكل خسران

 ".راعة اللبنانية حيث يعمل اآلالف من السوريين ويحّولون دوالرات الى سوريا؟العراقية بداًل من االنتاج اللبناني؟ أَوليست مصلحة سوريا في أن تزدهر الصناعة والز 
  

الصناعة لها حظوظ اكبر حاليا، خصوصا ان التجار ال يستوردون "بنانية، وفي ظل ارتفاع سعر الدوالر وانخفاض نسبة االستيراد، يؤكد عبود ان ت اللوبالحديث عن الصادرا
ال قوميا بل مهربا، لذا يعملون بر بطمع انهيار العملة، كان من المفترض ان تزيد صادراتنا، ولكن لالسف المصّدر في لبنان ال يعت: "وقال. "المنتجات التي تصنع في لبنان

 ".جاهدين لعرقلة عمله
  

لجأُت الى رئيس الجمهورية مطالبا : "هو سياسي بحت، قالوفيما اكد عبود أن كل الوزراء المعنيين نفضوا أيديهم من موضوع كلفة الترانزيت بحجة أنه ليس من صالحياتهم بل 
 ".ال اعتقد انهم يعون مدى الضرر على اقتصادنا"ون المعنيين لم يتعاطوا بجدية مع الموضوع، وسف لكوأ". اياه بإرسال مبعوث خاص لمعالجة الموضوع

  
السوري وخصوصا مع أن الوزارة على تواصل مع الجانب " النهار"بالموضوع، موضحا في اتصال مع إال أن وزير النقل واالشغال ميشال نجار نفى أن تكون الوزارة غير معنية 

. أو خفضها اللبناني من خالل المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف احمد تامر، على امل ان تعقد اجتماعات بين الجانبين إللغاء هذه الرسوم -السوري على المجلس اال
  .جانبين لتذليل هذه المعوقاتين الكده تامر الذي أن كشف ان االمين العام للمجلس نصري خوري يحاول عقد اجتماع فني في الفترة المقبلة بوهذا االمر أ

  



ذ أكد ان رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية الى سوريا قليلة جدًا ال تتعدى  من الشاحنات % 07لشاحنة اللبنانية، قال ان دوالرا يتحملها التاجر الذي يستورد البضائع وليس ا 27وا 
 .التي تنقل بضائع الى سوريا هي شاحنات لبنانية

  
والمصدرين يهمهم نقل  سبب ارتفاع تكاليف النقل البري، لجأ المصدرون الى الحاويات البحرية بما ادى الىى تعطيل قسم كبير من االسطول البري، علما ان التجارانه بواوضح 

  .، نظرا الى السرعة في ايصالها بما يضمن الجودة المطلوبة وااليرادات الوفيرةبضائعهم برا
  

التي تحدد الرسوم  0000" االتفاقية العربية للترانزيت"على قدم وساق، وفق ما قال تامر، فهل تتراجع سوريا عن هذه الرسوم خصوصا أنها تتعارض مع تجري المساعي للمعالجة 
 تبعًا للمسافة والوزن؟

 
 


