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تقرير

ثمرة «الشراكة» مع أوروبا

ــفاسد

العجز التجاري تضاعف  3مرات!

مع حلول األول من آذار الحالي ،وتطبيقًا لـ»اتفاقية
الشراكة» بين لبنان واالتحاد األوروبي ،ألغيت الرسوم الجمركية
بالكامل على التجارة بالسلع الصناعية بين الطرفين ،كما
وصلت الرسوم الجمركية على السلع الزراعية المتبادلة إلى
حدودها الدنيا ،وذلك بعد انتهاء مرحلة التخفيض التدريجي
لهذه الرسوم ،التي بدأت منذ توقيع االتفاقية عام .2002
فما هو الحصاد االولي لهذه االتفاقية منذ توقيعها
حتى نهاية العام الماضي؟
فراس ابو مصلح

االتصال مع شلوق لم ينجح .في املرة
األولــى طلب متلقي االتـصــال االنتظار
حتى فترة الظهيرة ليكون عميد الكلية
ق ــد أن ـهــى بـعــض األعـ ـم ــال ،وف ــي امل ــرات
األخرى لم يجب أحد على االتصاالت.
ّ
تتخوف املـصــادر مــن أن يقدم رئيس
ال ـجــام ـعــة وع ـم ـيــد ال ـك ـل ـيــة ع ـلــى عـقــد
صـفـقــة عـلــى ح ـســاب مـسـتــوى الكلية
ّ
التخوف
والـقــوانــن املــرعـيــة اإلجـ ــراء.
م ـبــرر ،إذ سـبــق لـهـمــا أن عـقــدا اتـفــاقــا
سياسيًا مــع تـيــار الـعــزم منذ عامني،
ق ـضــى بـخـفــض م ـعــدل ق ـبــول ال ـطــاب
في امتحانات املاستر  2الى ،20/7.5
إذ إن طالب تيار العزم حينها خرقوا
مقاطعة الطالب لالمتحانات.

ترافقت مع تغييب املكون السني عن
كليتي اإلعــام والتربية ،إلــى جانب
كـلـيــة إدارة األع ـم ــال ،وألـحـقــت غبنًا
بهذا ّ
املكون يفترض تصحيحه».
وعن كيفية التعويض على الطالب،
أوضــح شحيطة أن الــدروس توقفت
ف ــي ال ـك ـل ـيــة ق ـب ــل  3أيـ ـ ــام م ــن مــوعــد
إمتحانات الفصل األول ،مرجحًا أن
ُ
تـجــرى االمـتـحــانــات األسـبــوع املقبل
على أبعد تقدير ،ومتوقعًا أن «يكون
ال ـف ـصــل ال ـثــانــي مـكـثـفــا ومـضـغــوطــا
لـ ـت ـع ــوي ــض م ـ ــا ف ـ ـ ــات عـ ـل ــى الـ ـط ــاب
م ــن ان ـق ـط ــاع ع ــن ال ــدراس ــة ف ــي فـتــرة
اإلضراب».

ت ـ ـضـ ــاعـ ــف ع ـ ـجـ ــز املـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزان ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
اللبناني مــع االت ـحــاد األوروبـ ــي أكثر
مــن  3م ــرات ،مــن  2.6-مليار دوالر في
عـ ــام  2002إلـ ــى  8.4-م ـل ـي ــارات دوالر
ف ــي ع ــام  !2014يـعـكــس ت ـفــاقــم الـعـجــز
التجاري شروط التبادل املجحفة بني
ال ـطــرفــن غـيــر املـتـكــافـئــن ،ال ـتــي زادت
م ــن حــدتـهــا «ات ـفــاق ـيــة ال ـش ــراك ــة» الـتــي
تــوصــف زورًا بــأنـهــا اتـفــاقـيــة «تحرير
الـ ـتـ ـج ــارة» .ال ـص ـن ــاع ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال
ت ـنــافــس ت ـلــك األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـهــي تلقى
م ـ ـحـ ــاربـ ــة رسـ ـمـ ـي ــة فـ ـ ــي «جـ ـمـ ـه ــوري ــة
التجار» ،بــدال من الدعم كـ»مثيالتها»
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة؛ وبـ ــالـ ــرغـ ــم مـ ــن الـ ـب ــرام ــج
العديدة املمولة من االتحاد األوروبــي
«لرفع تنافسية» الصناعات اللبنانية،
إال أن أكــاف األخيرة «ارتفعت بدل أن
تنخفض ،وألسباب داخلية» ،بحسب
امل ــدي ــر الـ ـع ــام لـجـمـعـيــة ال ـص ـنــاع ـيــن،
سـعــد الــديــن عــويـنــي .أم ــا فــي الــزراعــة،
ف ــال ــرس ــوم ال ـج ـمــرك ـيــة ال ـهــزي ـلــة ،حتى
قبل خفضها بموجب االتفاقية ،كانت
أدن ــى بكثير مــن م ـعــدالت الــدعــم التي
يتمتع بها اإلنتاج الزراعي األوروبي،
ما يعني إغراقًا لإلنتاج املحلي ،زادت
م ــن حــدتــه االت ـفــاق ـيــة ال ـتــي أب ـقــت على
الـحــواجــز الجمركية وغـيــر الجمركية
(محددات كمية «كوتا» وجداول زمنية
ً
ل ــاس ـت ـي ــراد ،ف ـض ــا ع ــن امل ــواص ـف ــات)
التي يحمي بها األوروبيون إنتاجهم
الزراعي «الحساس»!
كتب جوزيف ستيغلتز في آذار 2006
فـ ــي م ـج ـلــة Far Eastern Economic
ً
 Reviewمـ ـ ـق ـ ــاال ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «ال ـ ـعـ ــدالـ ــة
االجتماعية والـتـجــارة الـعــاملـيــة» ،أكد
فيه أن «مستويات الرسوم الجمركية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـف ــرضـ ـه ــا الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـص ـن ــاع ـي ــة
املتقدمة ضد الــدول النامية هي أعلى
ب ــأربـ ـع ــة أض ـ ـعـ ــاف مـ ــن تـ ـل ــك ال ــرس ــوم
ـدول امل ـت ـقــدمــة» ،وأن ــه
املــوج ـهــة ض ــد الـ ـ ُ
«ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي أج ـب ــرت فـيــه ال ــدول
ال ـنــام ـيــة ع ـلــى ف ـتــح أس ــواق ـه ــا وإل ـغ ــاء
الدعم (للقطاعات اإلنتاجية) ،استمرت
ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة املـ ـتـ ـق ــدم ــة ب ــدع ــم
زراعاتها ،وأبقت الحواجز أمام تجارة
املنتجات التي هي أساسية بالنسبة
إل ـ ـ ــى اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادات الـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـن ــامـ ـي ــة».
يشرح ستيغلتز أن «البنى الجمركية
مصممة لجعل تـحــرك ال ــدول النامية
ّ
صـ ـع ــودًا ع ـل ــى س ــل ــم ال ـق ـي ـمــة امل ـضــافــة
(على املنتجات الزراعية والصناعية)
أك ـثــر ص ـعــوبــة ،و(ل ـت ـعــويــق) االن ـت ـقــال
ً
مثال من إنتاج السلع الزراعية الخام
إلى إنتاج األغذية املصنعة» ،موضحًا
أن الـ ـ ــدول ال ـص ـنــاع ـيــة ،ب ــالـ ـت ــوازي مع
خفضها لـلــرســوم الـجـمــركـيــة« ،لـجــأت
إلى استعمال الحواجز غير الجمركية
كشكل جديد من الحمائية» (املذمومة
بشدة في أدبيات «تحرير التجارة»)!
ي ــرى سـتـيـغـلـتــز أن لـتـحــريــر ال ـت ـجــارة
ف ــوائ ــد هــائ ـلــة «ح ـي ــث ه ـن ــاك تــوظـيــف
كــامــل (بمعنى تــوافــر فــرص الـعـمــل ،ال
االس ـت ـث ـمــار) ،وحـيــث يـكــون االقـتـصــاد

ن ــاض ـج ــا» ،م ــؤكـ ـدًا أن «ه ـ ــذه ال ـش ــروط
غير متوافرة في الدول النامية» التي،
«ب ــدون سياسة حمائية ،ال تستطيع
امل ـن ــاف ـس ــة فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـح ــدي ـث ــة،
وسـتـكــون محكومة بالبقاء فــي خانة
النمو الضعيف من االقتصاد املعولم».
ك ـم ـث ــال ،ي ـق ــول سـتـيـغـلـتــز إن «أول ـئ ــك
الــذيــن نــاصــروا الـتـجــارة ال ـحــرة قــالــوا
فعليًا لكوريا الجنوبية قبل  35عامًا
أن تلزم زراعة األرز»!
التغني بــ»الـفــرادة اللبنانية» ال يغير
شيئًا في الحقائق العنيدة ،وأوالها أن
لبنان من الــدول النامية التي يتحدث
عنها ستيغلتز ،بل هو إحدى أكثر تلك
الـ ــدول تخلفًا عـلــى مـسـتــوى قـطــاعــات
اإلنتاج الحقيقي ،الزراعي والصناعي.

االتحاد االوروبي:
الطرف المتضرر حر
بتعليق التزاماته
جزئيًا أو كليًا

بـحـســب «ات ـفــاق ـيــة ال ـش ــراك ــة» نـفـسـهــا،
ك ــان ُيـفـتــرض بـلـبـنــان أن يـتـخــذ خــال
ف ـتــرة الـتـخـفـيــض الـتــدريـجــي لـلــرســوم
الجمركية ( )2015-2002إج ــراءات من
شــأنـهــا تـحـصــن اإلن ـت ــاج املـحـلــي قبل
تشريع األبواب بالكامل أمام املنافسة
غـيــر املتكافئة مــن اإلن ـتــاج األوروبـ ــي،
ي ـش ــرح م ـص ــدر مـطـلــع مـعـنــي بــاملـلــف.
على رأس اإلجراءات تلك خفض أكالف
اإلن ـ ـتـ ــاج امل ـح ـل ــي ب ـن ـحــو  ،%30وأه ــم
ت ـلــك األكـ ــاف أك ــاف ال ـطــاقــة والـنـقــل،
ح ـ ـيـ ــث كـ ـ ـ ــان ُي ـ ـف ـ ـتـ ــرض خ ـ ـفـ ــض س ـعــر
الكهرباء بالتحول إلى استعمال الغاز

السنة
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

تضاعف عجز الميزان التجاري مع االتحاد األوروبي أكثر من  3مرات منذ عام ( 2002هيثم الموسوي)

إلنتاجها ،وبناء شبكة نقل بري كفؤة
تتضمن إنشاء سكة حديد من بيروت
ً
ً
إلـ ــى ال ـب ـق ــاع مـ ـث ــا ،فـ ـض ــا ع ــن إع ـف ــاء
مــدخــات اإلنـتــاج (آالت ،أسـمــدة ،مــواد
أولـ ـي ــة) م ــن ال ــرس ــوم ،ي ـش ــرح امل ـص ــدر،
مــؤك ـدًا أن «أي ــا مــن تـلــك اإلجـ ـ ــراءات لم
ُيـ ـتـ ـخ ــذ» .وقـ ــد ي ـك ــون أهـ ــم اإلجـ ـ ـ ــراءات
التي كان من الواجب اتخاذها ضمان
«تنافسية» االقتصاد ،ما يعني تفكيك
البنى االحتكارية التي تكبل االقتصاد
وتخنق أي إمكانية للمنافسة.
يضحك وزيــر الصناعة حسني الحاج
ً
حسن طويال لدى سؤاله عن اإلجراءات
امل ـت ـخ ــذة ل ــرف ــع تـنــافـسـيــة ال ـص ـنــاعــات
اللبنانية منذ توقيع «اتفاقية الشراكة»
عـ ــام  .2002ال ـح ــدي ــث ع ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات
املــذكــورة «نـكـتــة» ،يقول الـحــاج حسن،
م ــؤكـ ـدًا أنـ ــه «لـ ــم يـتـحـقــق شـ ــيء مـنـهــا؛
أو رب ـمــا تـحـقــق ال ـن ــزر الـيـسـيــر فـقــط».
يـصــف ال ـحــاج حـســن تـشــريــع األب ــواب
أمـ ـ ــام الـ ـ ـص ـ ــادرات األوروبـ ـ ـي ـ ــة ف ــي ظــل
الوضع الراهن بأنه «اجتياح جديد»،
إذ تـســوء حــالــة الـصـنــاعــة بــاطــراد ألن
الدولة «لم تقم بإجراءات كافية بالحد
األدنـ ـ ــى ل ـتــأه ـيــل صـنــاعـتـهــا لـتـنــافــس
ف ــي ظ ــل تـفــاقـيــات كــاتـفــاقـيــة التيسير
العربية واتفاقية الشراكة األوروبية».
لــن تؤثر األخـيــرة كثيرًا فــي صناعتنا
ألن ـ ـنـ ــا «ال نـ ـن ــاف ــس األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن فــي
غالبية صـنــاعــاتـهــم؛ لـكــن املشكلة في
خسارة الدولة لجزء مهم من اإليرادات
(الـ ـجـ ـم ــركـ ـي ــة)» ،ي ـق ــول الـ ـح ــاج ح ـســن،

ّ
تطور التبادالت التجارية بني لبنان واالتحاد األوروبي
الصادرات
الواردات
150.042
2.802.789
142.920
3.065.450
181.491
3.768.624
212.251
3.744.050
273.268
3.540.903
464.242
4.524.498
532.455
5.887.027
450.481
6.230.497
766.536
6.430.757
505.097
7.275.831
444.139
8.250.233
353.971
8.356.262
367.107
8.749.942

امليزان التجاري
2.652.7472.922.5303.587.1333.531.7993.267.6354.060.2565.354.5725.780.0165.664.2216.770.7347.806.0948.002.2918.382.835-

شــارحــا أن «ال ـضــرر حـصــل ،والـنـقــاش
اآلن ه ــو ف ــي كـيـفـيــة ال ـح ــد م ـن ــه» عبر
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات كـ ـف ــرض «رس ـ ـ ـ ــوم ن ــوع ـي ــة»
ع ـل ــى اس ـت ـه ــاك ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ــواردات .وإن
كــانــت ال ــرس ــوم ت ـلــك مـخــالـفــة ظــاهــريــا
مل ـبــدأ «ت ـحــريــر ال ـت ـج ــارة» ،فــالــواقــع أن
«ال ـك ــل يـضـحــك ع ـلــى ال ـك ــل ،والـجـمـيــع
يـ ـف ــرض إج ـ ـ ـ ـ ــراءات حـ ـم ــائـ ـي ــة» ،يــؤكــد
الحاج حسن .ولدى سؤاله عن املنطق
م ــن خ ـفــض ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة حتى
قـبــل تــوقـيــع اتـفــاقـيــة ال ـشــراكــة ،يجيب
ال ـحــاج حـســن أن ال ــدول «يـلــي بتفهم»
ت ــرف ــع الـ ــرسـ ــوم ال ـج ـمــرك ـيــة ق ـب ــل عـقــد
اتفاقيات كـهــذه ،كــي تحسن شروطها
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ـ ـيـ ــة ،شـ ـ ــارحـ ـ ــا أن غ ــال ـب ـي ــة
الصناعات املحلية تضررت حتى قبل
«ات ـفــاق ـيــة ال ـش ــراك ــة» بـسـبــب «اتـفــاقـيــة
الـتـيـسـيــر» لـتـحــريــر ال ـت ـجــارة العربية
البينية ،وأن أبرز الصناعات املتضررة
كــانــت صـنــاعــات السيراميك والجلود
والنسيج والزجاج« .لو لم تكن بعض
الصناعات محمية ،كصناعة الترابة
وال ـك ــاب ــات واألل ــوم ـن ـي ــوم ،ل ـكــانــت قد
ً
انتهت» ،يؤكد الحاج حسن ،قائال إنه
ذاهب باتجاه فرض إجــراءات حمائية
على الـصـنــاعــات كــافــة ،كـفــرض رســوم
نوعية وإجازات استيراد مسبقة ،وأنه
بدأ تطبيق هذه اإلجــراءات فعليًا على
صناعات الترابة ورقائق البطاطا.
خ ــاف ــا لــاع ـت ـقــاد ال ـس ــائ ــد ،ف ــ»ات ـفــاق ـيــة
ً
الشراكة» نفسها تبيح ،عمال بالفقرة
 25منها« ،إذا كانت أي سلعة ألي من
ُ
ال ـطــرفــن ت ـس ـت ــورد بـكـمـيــات م ـتــزايــدة
وبشكل يسبب أو يهدد بالتسبب بضرر
فادح للمنتجني املحليني ،يكون الطرف
(املتضرر) حرًا بتعليق التزاماته (ذات
الـصـلــة بــاالت ـفــاق ـيــة) جــزئـيــا أو كـلـيــا»،
بحسب إجابة بعثة االتحاد األوروبــي
في بيروت على أسئلة «األخبار» ،لكن
فــي ال ــواق ــع ،ق ــد ي ـكــون لـكـلـمــة «إغـ ــراق»
وقــع املوسيقى على آذان املستوردين،
أصحاب الوكاالت التجارية الحصرية؛
إذ ي ـبــدو حـلـمــا بـعـيــد امل ـن ــال أن يعمد
هـ ـ ـ ــؤالء ،أص ـ ـحـ ــاب األم ـ ـ ــر والـ ـنـ ـه ــي فــي
«جـمـهــوريــة ال ـت ـجــار» ،إل ــى االس ـت ـفــادة
من الفقرة املــذكــورة من االتفاقية؛ كما
أنــه مــن املستحيل أن يعمد هــؤالء إلى
ً
تـفـكـيــك اح ـت ـكــارات ـهــم ب ــأي ــدي ـه ــم ،عـمــا
ب ـب ـن ــود االتـ ـف ــاقـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـش ــدد عـلــى
ضمان تنافسية االقتصاد ،واألرجح أن
يدفعوا لتطبيق ما يناسبهم مما ورد
في االتفاقية في هذا السياق ،أال وهو
«تفكيك االحـتـكــارات الحكومية» فقط
(وهم بدأوا بذلك بالفعل)!

