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متابعة
تركيا تدعم األكالف الصناعية ،والسلع منتجة وفق معايير أوروبية ...هاتان النقطتان
كافيتانّ لتثيرا الذعر لدى الصناعيني اللبنانيني بعد توقيع لبنان وتركيا اتفاقية
تجارة حرة تكون بموجبها املنتجات التركية ّمعفاة من الرسوم الجمركية .فالصناعة
اللبنانية كانت على مدى العقدين األخيرين مهشمة ومكشوفة ،فيما قدراتها ال يمكن
ُ
أن تقارن بقدرات املارد العثماني

اتفاقية تجارية تثير الذعر
اإلعفاء الجمركي للواردات التركية ُيلغي صناعات لبنانية
محمد وهبة
أثار مشروع إنشاء منطقة تجارة ّ
حرة
ب�ين ل�ب�ن��ان وت��رك�ي��ا ق�ل��ق الصناعيني
وامل��زارع�ين املحليني؛ ف�ه��ؤالء رفضوا
االتفاقية قبل أن يكون لبنان جاهزًا
ل �ل �م �ن��اف �س��ة ،وك � ��ان وزي � ��ر االقتصاد
وال �ت �ج��ارة م�ح�م��د ال �ص �ف��دي ،يرفض
ت ��وق� �ي ��ع االت� �ف ��اق� �ي ��ة ب �س �ب��ب ضغوط
املنتجني ،وعمد إلى مقاطعة الزيارة
ال�ت��ي ق��ام بها رئ�ي��س الحكومة سعد
الحريري لتركيا لكي ُيبعد عنه كأس
ُه��ذه االت�ف��اق�ي��ة امل � ّ�رة .إال أن االتفاقية
فرضت كأمر واقع في الزيارة األخيرة
ل ��رئ� �ي ��س وزراء ت ��رك� �ي ��ا رج � ��ب طيب
أردوغان.
ف ��ي ال �ح �ص �ي �ل��ة ،أع �ل��ن رئ �ي �س��ا وزراء

ال �ب �ل��دي��ن ،ال �ح��ري��ري وأردوغ � � � ��ان ،في
مؤتمر صحافي مشترك ،والدة آلية
ل �ل �ت �ع��اون ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ه ��ي اللجنة
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�ت�ع��اون بني
ل �ب �ن��ان وت ��رك� �ي ��ا .وه � ��و م ��ا ت � � � ّ
�ذرع به
ال� �ص� �ف ��دي ل �ت �ب��ري��ر ال� �ت ��وق� �ي ��ع ،إذ إن
تخضع للتعديل
االت�ف��اق�ي��ة يمكن أن
ّ
في اللجنة املذكورة إذا تحفظ عليها
مجلس الوزراء أو املجلس النيابي.

قطاعات مكشوفة
من هم املتضررون من هذه االتفاقية؟
األك�ي��د أن معظم بنود ه��ذه االتفاقية
ت � ��ؤدي إل� ��ى إل� �غ ��اء م �ص��ان��ع األلبسة
وال � �ج � �ل� ��ود وال � �ص � �ن ��اع ��ات الغذائية
وال��ورق �ي��ات ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن هذه
ال �ق �ط��اع��ات وغ �ي��ره��ا ك��ان��ت مكشوفة

وع � � ��رض � � ��ة ل� �ل� �ت� �ه� �ش� �ي ��م ع � �ل � ��ى أيدي
الحكومات املتعاقبة التي أضعفتها،
فأتى رئيس الحكومة الحالية سعد
الحريري ليكمل هذا النهج ،ممارسًا
ضغوطًا في اتجاه تسريع إقرار هذه
االتفاقية من دون أي اعتبار للمصالح
اللبنانية املتضررة من املنافسة غير
املتكافئة مع السلع التركية املدعومة
األكالف.
ك ��ان ال �ن �ق��اش دائ � �رًا ح ��ول ب �ن��ود هذه
االت�ف��اق�ي��ة م�ن��ذ أش �ه��ر ،وق��د ناقشتها
ال� ��وح� ��دة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ف ��ي السرايا
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ي �س �ي �ط��ر عليها
م�ك�ت��ب ال� � � � �ـ« ،»UNDPث��م ن��وق �ش��ت مع
وزي ��ري االق�ت�ص��اد وال �ت �ج��ارة ،محمد
ال �ص �ف ��دي ،وال � ��زراع � ��ة ح �س�ي�ن الحاج
حسن بمشاركة جمعية الصناعيني
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استثمارات مشتركة

سلعة

يأمل وزير االقتصاد والتجارة محمد
الصفدي (الصورة) ،أن تتمكن قطاعات
ّ
اإلنتاج اللبنانية من تجاوز ما يضر بها في
ّ
اتفاقية التجارة الحرة بني لبنان وتركيا،
الفتًا إلى أن الصناعي اللبناني سيضطر إلى
إجراء استثمارات مشتركة مع الصناعيني
األتراك .لكنه يشير إلى أن  70%من اقتصاد
لبنان اليوم قائم على قطاع الخدمات ،فيما
ّ
علينا في مجال الصناعة
األتراك متقدمون ّ
والزراعة ،لذلك ستتركز االستفادة في
قطاع الخدمات ،ومع دخول السوق الرباعية
سترتفع السوق املتاحة لإلنتاج اللبناني
من  4ماليني إلى  120مليونًا

بناء

هو عدد السلع التي
كانت جمعية الصناعيني
تطلب إدراجها ضمن
الالئحة الثالثة التي تبحث في
إعفائها من الرسم الجمركي
في عام  ،2015وهناك وقت
لالتفاق ُعليها حتى عام
 ،2020فأدرج منها 300
سلعة ،وبقيت  50سلعة
غير مدرجة

ما مدى استفادة املقيمني من النمو؟

في لبنان ،ثم جرت اجتماعات ثنائية
عديدة بني الجانبني.
ل � ��م ي �ق �ت �ن��ع ال � �ح� ��ري� ��ري ب� �م ��ا عرضه
ال �ص �ف��دي م��ن اع �ت��راض��ات ن�ق�ل�ه��ا عن
جمعية الصناعيني ّ ووزارة الزراعة،
وأص� � � � � ّ�ر ع� �ل ��ى ت� �ب ��ن ��ي رأي الوحدة
االقتصادية ف��ي ال�س��راي��ا ،التي كانت
ّ
ت �م ��ث ��ل ال � �ع� ��ون األك � �ب� ��ر ل �س �ل �ف��ه فؤاد
السنيورة ،فما كان من الصفدي إال أن
قاطع زيارة الحريري لتركيا التي كان
ع�ل��ى ج ��دول أع�م��ال�ه��ا م�ن��اق�ش��ة بنود
االتفاقية .ويقول الصفدي لـ«األخبار»
إن «الضغط السياسي ك��ان موجودًا
منذ فترة طويلة إلقرار هذه االتفاقية
س��ري �ع��ًا ،ل��ذل��ك ل ��م أذه � ��ب إل� ��ى تركيا
م ��ع ال��رئ �ي��س ال �ح ��ري ��ري ،ع�ل�م��ًا بأننا
نريد التعاون مع األت��راك ،لكن ضمن
منظومة مصالح لبنانية».
م ��ا ج � ��رى الح � �ق ��ًا ،ب �ح �س��ب متابعني
ّ
ل�لات �ف��اق �ي��ة ،أن س �ع��د ال �ح��ري��ري هد ًد
ال� �ص� �ف ��دي ب �ت��وق �ي��ع االت� �ف ��اق� �ي ��ة بدال
التركي،
منه وإح��راج��ه أم��ام ال�ج��ان��ب ً
فضاقت الخيارات أمامه وص��وال إلى
محاوالت تعديل بنود هذه االتفاقية

ب � �م� ��ا ي � ��رض � ��ي ب � �ع� ��ض الصناعيني
وي�ن�س�ج��م م��ع م�ط��ال��ب وزي ��ر الزراعة
ح � �س �ي�ن ال� � �ح � ��اج ح � �س ��ن ال � � � ��ذي أبلغ
املعنيني أنه «لن يوافق على ما يؤذي
ّ
ويضر به».
املزارع

لوائح التطبيق
ض �م��ن ه� ��ذا ال ��واق ��ع وه � ��ذه الظروف،
ّ
وق ��ع ال �ح��ري��ري وأردوغ� � ��ان االتفاقية
التي تتضمن إعفاء السلع الواردة من
ك�لا اّل�ب�ل��دي��ن م��ن ال��رس��وم الجمركية،
ّ
وص��ن �ف��ت ف��ي  3ل��وائ��ح ت �ح��دد السلع
وتواريخ تطبيق اإلعفاء عليها:
ـــــ الالئحة األولى تشمل عددًا من السلع
التي يطبق عليها اإلعفاء من الرسوم
الجمركية فور تصديق االتفاقية من
مجلس النواب في البلدين.
ـــــ الالئحة الثانية تتضمن السلع التي
تدخل في إط��ار االتفاقية بعد خمس
سنوات على تصديقها.
ـــــ الالئحة الثالثة تحتوي على السلع
التي يجب التفاوض عليها بعد مرور
خمس سنوات.
م��ن وج�ه��ة نظر ن��ائ��ب رئ�ي��س جمعية

قطاعات

ّ
نمو مساحات رخص البناء  %130منذ 2007
ّ
وصلت مساحة األراضي املرخص بالبناء فيها إلى
 14.41مليون متر مربع في نهاية األشهر العشرة
األول ��ى م��ن ال�ع��ام ال �ج��اري ،م��ا يشير إل��ى أن نشاط
هذا القطاع قد يبقى قويًا في املستقبل إذا اقترنت
الرخص بالتنفيذ .ومقارنة بالفترة نفسها من عام
 ،2009حني كانت املساحة  10.19ماليني متر مربع،
تكون نسبة النمو ق��د بلغت  ،%41.4وفقًا لألرقام
التي نشرتها أخ�ي�رًا نقابتا املهندسني ف��ي بيروت
وال �ش �م��الّ .وف ��ي ع ��ام  ،2007ك��ان��ت م�س��اح��ة البناء
املسجلة حتى تشرين ّ
ّ
األول 6.29 ،ماليني متر مربع
ّ
فقط ،م��ا يعني أن�ه��ا ارتفعت بنسبة ت�ق��ارب %130
النشاط
خالل  3سنوات .وهذا النمط يوضح مستوى
ً
ّ
على ه��ذا الصعيد ،حيث ُي�ع��د ّق�ط��اع ال�ب�ن��اء عامال
ّ
ّ
النمو املحققة ُخالل السنوات
أساسيًا في معدالت
األخيرة ،رغم الشكوك الكثيرة التي تطرح في شأن
ّ
النمو :من هي اليد العاملة في القطاع؟
طبيعة هذا
ّ
ّ
أي طبقة تستفيد من التوسع العقاري املسجل؟ ما
ّ
ّ
املسجلة ،وبالتالي
األجنبية في الفورة
دور األموال

ّ
اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تدمر مقومات عيش اللبنانيني (أرشيف ــ مروان طحطح)

وع� �ل ��ى أس � ��اس ش� �ه ��ري ،ن �م��ا ع� ��دد رخ� ��ص البناء
املمنوحة في تشرين ّ
األول املاضي بنسبة ،%22.44
ل �ي �ب �ل��غ  1735رخ� �ص ��ة .ول �ك ��ن ّرغ� ��م ذل� ��ك تراجعت
م �س��اح��ة األراض � � ��ي ال �ت ��ي ت �غ��ط �ي �ه��ا ت �ل��ك الرخص
بنسبة  %3.36إل��ى  1.34مليون متر م� ّ
�رب��ع .وهذا
ّ
ّ
االقتصادية األسبوعية
األم��ر يعني ،وفقًا للنشرة
ّ
ّالتي يعدها قسم األبحاث في بنك لبنان واملهجر،
ّ
ّ
املطورين العقاريني يوجهون اهتمامهم صوب
أن
الشقق األص�غ��ر ،حيث يبقى الطلب مرتفعًا ،نظرًا
ّ
للبنانيني املقيمني
إلى محدودية القدرة الشرائية
هذا النوع من املساكن في العاصمة
وإقبالهم على ّ
وضواحيها ،وحتى املناطق القريبة منها ،نظرًا إلى
االرتفاع الهائل في األسعار على نحو ال يتناسب
أبدًا مع ّ
ّ
الشرائية للعائالت.
تطور القدرة
وتبقى منطقة جبل لبنان ّف��ي الطليعة م��ن حيث
م�س��اح��ات ال�ب�ن��اء ال�ت��ي تغطيها ال��رخ��ص ،بنسبة
 ،%46.43يليها الجنوب وبيروت بنسبة %14.17
و.%9.56
(األخبار)

زراعة

 1.6مليار ليرة مخصصة لدعم املزارعني
البقاع ــ نقوال أبورجيلي وأسامة القادري
«ت �ط��وي��ر زراع� ��ة ال �ح �ب��وب ف��ي ل �ب �ن��ان» ،ه��و عنوان
الورشة التي انطلقت أول من أمس في مركز األبحاث
ّ
ّ
الزراعية في تل عمارة وعرض فيها وزير
العلمية
ال�ع�م��ل ح�س�ين ال �ح��اج ح �س��ن ،م�ع��ال��م خ�ط��ة تطوير
زراعة الحبوب ،مشيرًا إلى أن حجم الدعم للقطاعات
الزراعية تبلغ قيمته  1.6مليار ليرةّ ،
حصة الحبوب
منها  800مليون ل�ي��رة ،الفتًا إل��ى أن ال�ه��دف بلوغ
إنتاج لبنان من القمح املحلي نحو  %30و %40من
مجمل حاجاته االستهالكية ،وتشجيع العودة إلى
إن�ت��اج الشعير وال �ع��دس وزي ��ادة ك�م�ي��ات الحمص
لبنان يستورد
املنتجة أيضًا .وقال الحاج حسن إن ّ
 470أل��ف طن قمح ،بينما اإلن�ت��اج املحلي يبلغ 50
ألف طن و 80ألف طن ،وبالتالي فإن زيادة اإلنتاج
املحلي إلى « ،%40تستلزم إكثار البذار ،وهذا األمر
يجري تأصيله في مصلحة األبحاث بالتعاون مع
مؤسستي «إيكاردا» ،و«أكساد» ،في حدود  5آالف
طن من أصناف الحبوب األربعة حتى عام .»2012

وأع �ل��ن ات �خ��اذ ق� ��رار ف��ي م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،يقضي
ب��أن ُي ��زرع ال�ق�م��ح وال�ش�ع�ي��ر ب�م��وج��ب ط�ل��ب «زراعة
وت�س�ل�ي��م» ،فيحصل امل��زارع��ون ع�ل� ّ�ى ال �ب��ذار بسعر
مدعوم من وزارة الزراعة التي تتسلم أيضًا اإلنتاج
ّ
بسعر تشجيعي ،غير أنه شدد ّ على مزارعي منطقة
ومالءمة
بعلبك ل��زرع الشعير بسبب قلة األم�ط��ار
ّ
الشعير لهذه املنطقة ،الفتًا إلى أن الدولة ستسلم
بذار ّالعدس والحمص بسعر تشجيعي ،إال أنها ال
تتسلم اإلن�ت��اج من امل ��زارع .حتى اآلن ،بلغت كمية
ّ
بذار القمح والشعير التي تقدم بها املزارعون إلى
وزارة الزراعة 1600 ،طن للحصول على الكيلوغرام
ال��واح��د ال��ذي يبلغ س�ع��ره  1200ل�ي��رة ،بسعر 475
ليرة ،أي أقل من سعره الحقيقي بقيمة  725ليرة،
وب��ال �ت��ال��ي ي �ق��ول ال� �ح ��اج ح �س��ن إن� ��ه ب� ��ات بإمكان
امل��زارع�ين تسلم الكميات اب�ت� ً
�داء م��ن ي��وم الخميس
املقبل ،من مصلحة بعلبك ،رياق ،العبدة ،والنبطية،
على أن يدفعوا ثمن البذار املدعوم شيكات مصرفية
ّ
مصدقة م��ن أي مصرف لبناني ملصلحة األبحاث
العلمية الزراعية.

