األربعاء  27أيار  2015العدد 2599

مجتمع وإقتصاد

ّ
وأعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة امل ـخ ـت ـص ــة ب ـفــض
عروض مناقصات النفايات.
وب ـع ــد االج ـت ـم ــاع أع ـل ــن وزي ـ ــر الـبـيـئــة
أنـ ـ ــه «كـ ـ ـ ــان مـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن تـتـخــذ
اللجنة قــرارهــا بعدم فتح أي عــروض
فــي املـنــاطــق الـتــي فيها ع ــرض واح ــد،
وركــزت على املنطقة الثانية ،أي املنت
وكـســروان ُ وجبيل ،حيث توجد ثالثة
عروض ،وفتحت هذه العروض للتأكد
من وجود جميع املطلوبات فيها ،وفي

ُ
ال ـبــدايــة ف ـتــح ع ــرض شــركــة «بـيــوتـيــك،
إنــدف ـكــو ،»Pizzorno ،وج ــرت املــوافـقــة
على قبولها في العرض .ويرأس شركة
بيوتيك ن ــزار يــونــس ،وشــركــة إندفكو
نعمة اف ــرام ،أمــا  Pizzornoفهي شركة
فرنسية تعمل في قطاع النفايات.
ُ
تح عرض شركة «آراكو»Serco ،
كذلك ف ُ
وأيـ ـض ــا ق ـب ـل ــت ه ـ ــذه الـ ـش ــرك ــة بـسـبــب
اكتمال املطلوبات .ويرأس شركة آراكو
ج ـهــاد ال ـع ــرب .أم ــا شــركــة  Sercoفهي

أعـ ّـدت ـهــا وزارة الـخــارجـيــة الصينية:
االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ـ ـم ـ ـبـ ــادئ األم ـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة
الخمسة للتعايش السلمي ،التمسك
بـ ــاالن ـ ـف ـ ـتـ ــاح والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون (املـ ـقـ ـص ــود
ب ــن ال ـص ــن وال ـ ـ ــدول ال ــواق ـع ــة ضمن
ّ
التمسك باالنسجام
منطقة الـحــزام)،
ّ
التمسك بعمليات السوق
والتسامح،
(ات ـ ـب ـ ــاع ق ـ ــواع ـ ــد الـ ـ ـس ـ ــوق والـ ـق ــواع ــد
الــدولـيــة والـتـفـعـيــل املستفيض لــدور
ال ـســوق ال ـحــاســم فــي تــوزيــع املـ ــوارد)
والتمسك باملنفعة املتبادلة والكسب
املشترك.
هـ ــذه املـ ـب ــادئ ال ـت ــي وردت ف ــي ورق ــة
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة تـحــت
مسمى «مبادئ البناء املشترك» ،تشير
بوضوح إلى أن األمر أبعد وأعمق من
مـجـ ّـرد «طــريــق» كانت تستعمل لنقل
الـحــريــر الـصـيـنــي وال ـتــوابــل الهندية
إلــى بــاد الشرق وأوروب ــا ...وبالتالي
يستوجب األمــر طــرح ســؤال مــن نوع
مختلف :ماذا يريد العرب من الصني؟
َ
وعالم يمكن أن يحصلوا؟
ي ـك ــاد امل ــؤت ـم ــر ي ـخ ـلــو م ــن أي إج ــاب ــة
بسبب «الوفرة» في تسطيح القضايا
االقـتـصــاديــة .امل ــارد الصيني يـحــاول

هل أخذ العرب قرارًا
بالحصول على
المعرفة في الصناعة
والتكنولوجيا من الصين؟

تقديم صورته العاملية ـ االقتصادية
م ـ ــن خ ـ ــال «ط ـ ــري ـ ــق الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر» ،ل ـكــن
ال ـعــرب ال يــزالــون عــالـقــن ومــذهــولــن
م ــن مـ ــؤشـ ــرات «الـ ـتـ ـب ــادل ال ـت ـج ــاري»
التي تميل ملصلحة الصني ،رغم أنها
تتضمن صادرات النفط العربي.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس تـ ـ ـج ـ ـ ّـم ـ ــع رجـ ـ ـ ــال
وسـيــدات األعـمــال اللبناني الصيني
ع ـلــي ال ـع ـبــدال ـلــه ،ف ــإن «ال ـص ــن تنظر
اليوم الى البلدان العربية باعتبارها
سوقًا واعدة وواسعة ،وتضمن فرصًا
تجارية كبيرة وهــي مصدر أساسي
لـلـنـفــط» ،أم ــا ال ـب ـلــدان الـعــربـيــة «فهي
تنظر إلــى الـصــن باعتبارها واحــدة
م ــن أك ـب ــر األسـ ـ ــواق ال ـعــامل ـيــة ال ـت ــي لم

شركة بريطانية فازت بعدة مناقصات
داخ ــل املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة ،لـكــن ال مـجــال
ملـ ـق ــارنـ ـتـ ـه ــا ب ـ ـشـ ــركـ ــات أع ـ ـلـ ــن الـ ـع ــرب
ســابـقــا أن ــه ي ـفــاوض لـلـتـحــالــف معها،
وأب ــرزه ــا مجموعة  SUEZالفرنسية.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار»،
رفـضــت املـجـمــوعــة الفرنسية املــدرجــة
أس ـه ـم ـهــا ف ــي ال ـب ــورص ــة ال ــدخ ــول في
م ـنــاق ـصــات ال ـن ـفــايــات ف ــي ل ـب ـنــان بعد
عـ ــدة اج ـت ـمــاعــات اس ـت ـشــاريــة ملجلس

تكتشف فيها كــل ال ـفــرص بـعــد نظرًا
إلى القوة اإلنتاجية الخجولة للبلدان
العربية وعدم وجود رؤية اقتصادية
عربية واضحة تجاه الصني».
في لبنان ،يبدو كالم العبدالله أوضح.
فــال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري خ ــال ال ـس ـنــوات
األربــع املاضية يشير إلــى ارتـفــاع في
صادرات الصني إلى لبنان وانخفاض
فــي ص ــادرات لبنان إلــى الـصــن .ففي
عــام  2011كــانــت ص ــادرات لبنان إلى
الصني تبلغ  43.5مليون دوالر ،لكنها
ت ــراجـ ـع ــت ف ــي ع ـ ــام  2014إل ـ ــى 12.4
مليون دوالر .وفــي هــذا الــوقــت كانت
صادرات الصني إلى لبنان ترتفع من
 1624مليون دوالر في  2011إلى 2483
مليون دوالر في .2014
لكن ّمــا هــي حقيقة كــل هــذا الـتـبــادل؟
يـ ـم ــث ــل الـ ـنـ ـف ــط أس ـ ـ ـ ــاس الـ ـ ـص ـ ــادرات
العربية إلى الصني ،وهو الذي يجعل
كفة امليزان التجاري مع الصني تميل
ملصلحة بعض دول الخليج .سطوة
املــارد الصيني فرضت نفسها بسبب
اإلخـفــاق العربي «املتعمد فــي بعض
األحيان» وفق تعبير وزيــر الصناعة
حـ ـس ــن الـ ـ ـح ـ ــاج ح ـ ـسـ ــن .وه ـ ـ ــي ال ـت ــي

ال عروض
في بيروت
وضاحيتيها،
وال في
الشوف
وعاليه
وبعبدا
(هيثم
الموسوي)
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إدارتـ ـ ـه ـ ــا واملـ ـ ـص ـ ــارف الـ ـت ــي ت ـمــول ـهــا،
لسببني :األول هو عدم إعالن الحكومة
الـلـبـنــانـيــة م ــواق ــع مـسـبـقــة للمعالجة
ّ
وال ـط ـم ــر ،وال ـث ــان ــي أن دف ـتــر ال ـشــروط
ّ
ي ـح ـ ّـمــل امل ـت ـع ـهــد ب ـن ـدًا ج ــزائ ـي ــا يـمــكــن
الحكومة اللبنانية من مقاضاته دوليًا
في حال فشله في إدارة النفايات ،وهو
أمر وجدته الشركة عالي الخطورة وال
يتناسب مع املعايير التي تعمل بها.
ولقد دفــع هــذا األمــر جهاد العرب إلى
استخدام الخطة (ب) ،أي التحالف مع
الـشــركــة البريطانية  ،Sercoعلمًا بأن
هذه الشركة ليست مؤهلة للدخول في
مناقصة بيروت بسبب حجم أعمالها،
فقرر العرب الدخول في مناقصة املنت
ً
وك ـس ــروان وجـبـيــل ،أم ــا فــي أن يعدل
مجلس الـ ــوزراء ق ــراره ويـخـتــار موقع
م ـس ـبــق مل ـط ـمــر بـ ـي ــروت وضــواح ـي ـهــا،
األمـ ــر الـ ــذي يـمـكـنــه م ــن ال ـت ـفــاوض مع
شركات أخــرى أو إعــادة التفاوض مع
مجموعة  SUEZالفرنسية ،للتقدم إلى
مناقصة بيروت مجددًا.
أمـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض ال ـ ـثـ ــالـ ــث فـ ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة
الـ ـخ ــدم ــاتـ ـي ــة ( ،)٢ف ـ ـجـ ــاء مـ ــن ش ــرك ــة
«الف ــاج ـي ــت ،خ ـ ــوري ،»Danico ،وقـبــل
أي ـ ـضـ ــا بـ ـسـ ـب ــب وج ـ ـ ـ ــود املـ ـطـ ـل ــوب ــات.
ويـ ـ ـ ــرأس ائـ ـت ــاف ش ــرك ــة الف ــاجـ ـي ــت –
باتكو التي تتولى إدارة النفايات في
طــراب ـلــس أنـ ـط ــوان أزعـ ـ ــور ،أم ــا شــركــة
الـ ـخ ــوري ل ـل ـم ـقــاوالت ف ـيــرأس ـهــا دان ــي
ال ـخــوري ،ولـقــد ائتلفت الـشــركـتــان مع
ش ــرك ــة  Danicoاإلي ـط ــال ـي ــة ،وت ـقــدمــت
إلــى مناقصتي كـســروان ،املــن وجبيل
والشمال – عكار ،علمًا بأن األخيرة لم
َُ ّ
تفض عروضها ،ألن العرض الذي تقدم
به هــذا االئـتــاف كــان العرض الوحيد
املـ ـسـ ـج ــل .أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى ع ــرض
الـجـنــوب ،فقد تقدمت بــه شــركــة دنش
للمقاوالت ،فيما تقدمت إلى مناقصة
البقاع شركة قاسم حمود للتعهدات.
لكن عروض ُّ الشمال والبقاع والجنوب
ل ــم يـ ـج ـ ِـر ف ــض ـه ــا ل ـل ـتــأكــد رس ـم ـي ــا مــن
هوية العارضني والشركات األجنبية
املؤتلفة معهم.
وأع ـل ــن امل ـش ـنــوق «أن ق ـبــول ال ـعــروض
في املنطقة الخدماتية ( )٢هو مبدئي،
ويجب النظر فــي الجوانب القانونية
ُ َ
واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وامل ـ ــال ـ ـي ـ ــة ،حـ ـي ــث تـ ـف ــت ــح
ال ـع ــروض املــال ـيــة بـعــد ان ـت ـهــاء عملية
التقويم .واآلن ،في ضوء هذه النتائج،
ً
س ـت ـض ــع الـ ـلـ ـجـ ـن ــة مـ ـحـ ـضـ ـرًا كـ ــامـ ــا،
وسـ ُـيــرفــع تـقــريــر إل ــى مـجـلــس الـ ــوزراء
عـلــى أس ــاس ه ــذه الـنـتـيـجــة للمتابعة
إن ّقرر مجلس الــوزراء إجراء مناقصة
جــديــدة للمنطقتني  1و ،3أي بـيــروت

والضاحيتني وجبل لبنان الجنوبي،
أو إذا ق ــرر فـتــح ال ـعــروض ألن ــه يوجد
ع ــرض واح ــد فــي املـنــاطــق الخدماتية
( ،)٦ -٥ -٤وهذا قرار ال نأخذه نحن».
وسـ ـئ ــل امل ـش ـن ــوق ع ــن ت ـف ـس ـيــره ل ـعــدم
تقديم ع ــروض ،خصوصًا فــي بيروت
ف ــأج ــاب« :ق ــد ت ـكــون ه ـنــاك مشكلة لها
عالقة باملطامر من جهة ،ثم أعتقد أن
الـشــركــات رأت أال تـتـقــدم ب ـعــروض في
بيروت بسبب ربما كمياتها أو تعقيد
املناقصة فيها ،وال أريد أن أضع نفسي
مكان هذه الشركات ،لكن من حقها أن
ت ـحــاول ،وإذا لــم تجد طريقة للدخول
في هذه املناقصة ،فتعتذر .وقد جاءتنا
أيضًا مجموعة اع ـتــذارات مــن شركات
لم ترد أن تشارك ،رغم أنها في البداية
كــانــت م ــن ال ــذي ــن حـصـلــوا عـلــى دفــاتــر
الشروط ،أي دفعوا ثمن هذه الدفاتر».
وردًا عـلــى سـ ــؤال «األخـ ـب ــار» عـ ّـمــا إذا
ك ــان مــوعــد إق ـفــال مـطـمــر الـنــاعـمــة في
 17تموز قد سقط بالضربة القاضية،
قـ ــال وزي ـ ــر ال ـب ـي ـئــة« :ال ع ــاق ــة إلق ـفــال
م ـط ـم ــر ال ـن ــاع ـم ــة ب ـ ــأي ش ـ ــيء يـحـصــل
اليوم ،فمطمر الناعمة وعدنا بإقفاله
ُ
وسيقفل في  17تموز».
وع ـ ّـم ــا إذا كـ ــان خ ـي ــار ال ـت ـصــديــر إلــى
ً
ال ـخــارج سـيـكــون بــديــا حتميًا ملطمر
ال ـنــاع ـمــة ،رأى امل ـش ـنــوق أن ه ــذا األم ــر
ّ
يبته مجلس الـ ــوزراء ،علمًا بــأن كلفة
ه ــذا ال ـخ ـي ــار بـحـســب الـ ـع ــروض الـتــي
تقدمت بها عدة شركات مرتفعة جدًا.
وع ـ ــن مـ ــواقـ ــع امل ـع ــال ـج ــة والـ ـطـ ـم ــر فــي
املنت وكسروان قــال« :هــذا أمر ال يمكن
معرفته اآلن قبل االطالع على العروض
امل ـقــدمــة ،فـنـحــن قـبـلـنــا ه ــذه ال ـعــروض
بالشكل من حيث وجود جميع النقاط
املطلوبة منها ،وعلينا كلجنة أن نعود
ل ـن ــدرس ه ــذه ال ـ ـعـ ــروض» .وإذا كــانــت
الشركات قد التزمت الالئحة املرشحة
إلقامة مطامر ،قال« :لم نفتح العروض،
ُ
وهذه العروض تفتح في ما بعد .اآلن
قبلنا هــذه الـعــروض بسبب استكمال
املتطلبات فقط».
وإذا كـ ــان اقـ ـت ــراح ت ـصــديــر ال ـن ـفــايــات
إل ــى الـ ـخ ــارج ال يـ ــزال ج ــاري ــا ب ـم ــوازاة
ً
املناقصات ،قال« :دعني أتكلم أوال عن
املـنــاقـ َصــات ،فتقرير اللجنة الــوزاريــة
س ـ ُـي ــرف ــع إل ـ ــى م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ــذي
س ـي ـف ـصــل ف ــي م ــوض ــوع إع ـ ـ ــادة ط ــرح
مناقصات أو شحن إلى الخارج ،وهذا
ّ
املوضوع من الضروري بته في أسرع
وقــت ممكن ،وأت ـصـ ّـور أنـنــي ســأحــاول
طرحه من خارج جدول أعمال مجلس
الــوزراء يوم الخميس ،ألن جلسة الغد
(اليوم) مخصصة للموازنة».

تــدفــع ال ـع ـبــدال ـلــه إل ــى الـ ـس ــؤال اآلت ــي:
ه ــل م ـس ـتــوى ال ـع ــاق ــات االق ـت ـصــاديــة
العربية مناسب ومنطقي؟
الـ ـح ــاج ح ـس ــن تـ ـح ـ ّـدث ب ـص ــراح ــة مــع
«ال ـ ـصـ ــديـ ــق ال ـص ـي ـن ــي الـ ـ ـ ــذي ن ــاص ــر
ال ـق ـضــايــا ال ـع ــرب ـي ــة» ،ف ــأش ــار إلـ ــى أن
«ال ـ ــدول الـعــربـيــة تـتـعــامــل مــع الصني
ب ــامل ـف ـ ّـرق .أخـفـقـ ّنــا ف ــي الـعـمــل الـعــربــي
امل ـش ـتــرك .لــو كــنــا نــريــد الـتـعــاطــي مع
الـصــن بــالـجـمـلــة ،لـكــان هـنــاك فرصة
إلق ــام ــة ع ــاق ــات اق ـت ـصــاديــة .ل ـكــن في
الوضع الحالي نحن سوق للصني».
رؤي ــة ال ـحــاج حـســن للعالقة العربية
ال ـص ـي ـن ـي ــة تـ ـسـ ـت ــوج ــب أرب ـ ـ ـ ــع ن ـق ــاط
اساسية:
ـ ـ ي ـجــب اإلج ــاب ــة ع ــن الـ ـس ــؤال اآلتـ ــي:
مــاذا نريد من الصني؟ نحن نستورد
مـ ــن ال ـ ـصـ ــن ،وال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـص ـي ـن ـيــة
ال ـت ــي تـعـمــل ف ــي ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة هي
فـ ــي غــال ـب ـي ـت ـهــا تـ ـسـ ـت ــورد ال ـب ـضــائــع
الصينية لتسويقها لــدى مستهلكي
ال ــدول العربية .نعرف أن الصني هي
كـتـلــة نـقــديــة هــائـلــة وه ــي تـبـحــث عن
ال ـت ــوظ ـي ــف ،ل ـك ــن ف ــي امل ـق ــاب ــل تــذهــب
االستثمارات العربية إلى البورصات

األمـيــركـيــة حـيــث تـخـســر مــن قيمتها
بـ ـص ــورة ش ـبــه دوري ـ ـ ــة .امل ـ ــال ال ـعــربــي
ض ــائ ــع ولـ ـي ــس لـ ــه قـ ـيـ ـم ــة ،أمـ ـ ــا املـ ــال
الصيني فهو يستثمر في كل العالم.
ـ يجب علينا أن نحصل على املعرفة
مــن الـصــن الـتــي نقلت معرفتها إلى
ب ـع ــض دول الـ ـع ــال ــم ،ل ـك ــن «هـ ــل أخ ــذ
الـعــرب ق ــرارًا بالحصول على املعرفة
في الصناعة والتكنولوجيا؟ املعرفة
ت ـح ـتــاج إلـ ــى ق ـ ــرار س ـي ــاس ــي .رؤسـ ــاء
العرب يذهبون إلى الصني للتحريض
بعضهم على بعض ،ال للحصول على
املعرفة».
ـ ليس لدينا مانع من التبادل التجاري
م ــع ال ـص ــن ،لـكــن األم ــر يـسـتــوجــب أن
نسأل أنفسنا ملاذا هو ليس متكافئًا.
نصف مــا ي ـصـ ّـدره لبنان إلــى الصني
ه ــو ع ـب ــارة ع ــن خ ـ ــردة ،وق ــد ت ـب ـ ّـن أن
هناك معوقات للتصدير إلى الصني.
«عندما كنت وزي ـرًا لـلــزراعــة ،حاولت
تصدير زيــت الزيتون ،لكن واجهتنا
ض ــريـ ـب ــة ب ـن ـس ـب ــة  ،%40م ـ ــا ي ـج ـعــل
سـلـعـنــا أغ ـل ــى م ــن ال ـس ـلــع األوروبـ ـي ــة
ال ـتــي تـحـصــل ع ـلــى م ـي ــزات ضــريـبـيــة
تفاضلية».

