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الحكومة أمام االستحقاق :حماية اإلنتاج أم االستيراد؟
في ثالثة جلسات مجلس
الوزراءُ ،في  28شباط /فبراير
 ،2019طرح البند الخامس
على ّجدول األعمال
ُ
بعض
بحماية
ق
تعل
الم
ّ
المنتجات الصناعية المحلية،
وهي :المعكرونة،
والطحين ،والبرغل،
والبسكويت ،ومواد
ّ
التنظيف ...إل أن أي نقاش
لم يحصل في هذا الشأن،
إذ سارع رئيس مجلس الوزراء
سعد الحريري إلى اقتراح
لجنة وزارية برئاسته لدراسة
هذا الملف ّ
«الحساس» ،كما
ّ
قال ،والذي يتعلق ّ
بحرية
التجارة واالستيراد وعالقات
لبنان مع دول «ذات شأن
كبير» ،مثل تركيا ومصر
والسعودية

ّ
شــكــل مجلس ال ــوزراء فــي جلسته فــي 28
شباط /فبراير املاضي لجنة وزارية لدراسة
ط ـل ـبــات ع ــدد م ــن الـصـنــاعـيــن الـلـبـنــانـيــن،
الــرامـيــة إلــى حـمــايــة بـعــض منتجاتهم ّ
مما
ّ
يـعـتـبــرونــه إغ ــراق ــا ل ـل ـســوق امل ـحــل ـيــة بسلع
مستوردة من بلدان تدعم إنتاجها ،وهو ما
يـ ّ
ـؤدي ،برأيهم ،إلى منافسة غير مشروعة
ت ـقـ ّـوض قــدرتـهــم اإلنـتــاجـيــة وتــدفـعـهــم إلــى
إق ـفــال املــزيــد مــن خـطــوط اإلن ـتــاج وصــرف
املزيد من العمالة الصناعية.
ح ـ ـ ــرص رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـعــد
ال ـحــريــري عـلــى تـ ــرؤس ه ــذه الـلـجـنــة ،الـتــي
ضـ ّـمــت إل ـيــه :نــائــب رئ ـيــس املـجـلــس غسان
حاصباني ،وزيــر املــال علي حسن خليل،
وزير االقتصاد والتجارة منصور بطيش،
وزي ـ ــر ال ـص ـنــاعــة وائ ـ ــل أبـ ــو ف ــاع ــور ،وزي ــر
الزراعة حسن اللقيس ،وزير الدولة لشؤون
التجارة الخارجية حسن مــراد ،باإلضافة
إلــى وزي ــر االت ـصــاالت محمد شقير ،الــذي
ّ
أصر الحريري على تسميته عضوًا في هذه
ّ
اللجنة بصفته يمثل «الهيئات االقتصادية»
كما أعلن في الجلسة املذكورة.
سـبـقــت جـلـســة مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء امل ــذك ــورة
اتصاالت أجراها الحريري بالوزراء املعنيني،
وال سـ ّـي ـمــا وزيـ ـ ــري االق ـت ـص ــاد وال ـت ـج ــارة
والـصـنــاعــة ،وعـ ّـبــر صــراحــة عــن معارضته
اع ـت ـ ّم ــاد «س ـي ــاس ــات ح ـمــائ ـيــة» لـلـصـنــاعــة
ُ
املحلية ،وبالتالي فهم من اقتراحه تشكيل
الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة أن ــه يــريــد «تـطـيـيــر» البند

الـخــامــس مــن ج ــدول أعـمــالـهــا ،ال ــذي يطلب
فــرض رس ــوم كافية ّ
للحد مـ ّـن اسـتـيــراد 5
أصناف يزعم املنتجون املحليون أن لديهم
ال ـطـ ّـاقــة اإلن ـتــاج ـيــة لـتــوفـيــرهــا لــاسـتـهــاك
املحلي ،وثانيًا ،أن استيرادها تنطبق عليه
صـفــة «اإلغـ ـ ـ ــراق» ،إذ ي ـتـ ّـم اس ـت ـيــرادهــا من
ب ـل ــدان تــدعــم إن ـت ــاج ه ــذه األصـ ـن ــاف لــديـهــا
ّ
وتخفض أسعارها إلى أقل من كلفة اإلنتاج
ّ
ّ
يتسبب في ضرر بالغ.
املحلية ،ما
ح ـت ــى اآلن ل ــم ت ـع ـقــد ه ـ ــذه ال ـل ـج ـن ــة س ــوى
ُ
اج ـت ـم ــاع ــن ،ولـ ــم ت ـس ـفــر أع ـمــال ـهــا ع ــن أي
تـ ّ
ـوجــه ُم ـح ـ ّـدد ،علمًا ب ــأن وزارة االقـتـصــاد
والـ ـتـ ـج ــارة ،ال ـت ــي أنـ ــاط ب ـهــا ق ــان ــون حـمــايــة
اإلنـ ـت ــاج ال ــوط ـن ــي صــاح ـيــة الـتـحـقـيـ ّـق في
الشكاوى التي يرفعها املنتجون املحليون
وتقديم التوصيات في شأنها إلــى مجلس
الــوزراء ،عرضت دراســة موجزة عن أعمال
«جـهــاز حماية اإلنـتــاج الوطني» منذ إقــرار
هـ ــذا الـ ـق ــان ــون عـ ــام  ،2006ك ـم ــا عــرضــت
نتائج التحقيقات في شأن  19سلعة ّ
تقدم
ّ
مـنـتـجــوهــا امل ـحــل ـيــون ب ـش ـكــاوى م ــن تــزايــد
اسـتـيــرادهــا ،بـمــا فيها األص ـنــاف الخمسة
التي طلب البند الخامس بحماية إنتاجها،
وه ـ ـ ــي :املـ ـعـ ـك ــرون ــة ،والـ ـطـ ـح ــن ،والـ ـب ــرغ ــل،
والبسكويت ،ومواد التنظيف.
وف ــق ه ــذه الـ ــدراسـ ــة ،حـ ـ ّـدد ق ــان ــون حـمــايــة
اإلنـتــاج الوطني  3ح ـّـاالت تستدعي فرض
الرسوم الحمائية املؤقتة أو الدائمة:
¶ اإلغـ ـ ــراق ،أي تـصــديــر ُمـنـتــج إل ــى لبنان

ّ
بسعر يقل عن قيمته العادية.
¶ الدعم ،أي تصدير ُمنتج إلى لبنان مدعوم
م ـب ــاش ــرة أو ب ـطــري ـقــة غ ـي ــر م ـب ــاش ــرة مــن
حكومة بلد املنشأ.
¶ الـ ـت ــزاي ــد ف ــي االس ـ ـت ـ ـيـ ــراد ،أي ت ـصــديــر
منتجات ّ
بكميات مـتــزايــدة إلــى لـبـنــان ،بما
يـتـسـ ّـبــب ف ـ ّـي ال ـض ــرر ال ـبــالــغ لـلـصـنــاعــة أو
الزراعة املحلية التي تنتج أصنافًا مماثلة.
الدراسة إلى أن جهاز حماية اإلنتاج
وتشير ّ
الــوط ـنــي حــقــق م ـنــذ إن ـشــائــه ف ــي ن ـحـ ّـو 14
ش ـكــوى وردتـ ــه م ــن الـصـنــاعـيــن املـحــلـيــن،
 9منها لــم يـتـ ّـم اتـخــاذ أي ق ــرار فــي شأنها
في الحكومات السابقة ،و 3منها فقط ّقرر
مجلس الـ ــوزراء ف ــرض رس ــوم وقــائـيــة ،و2
منها ال تزال قيد البحث.
ووفق هذه الدراسة ،ال تزال هناك  19شكوى
تنتظر القرار من وزير االقتصاد والتجارة
بعرضها على مجلس الوزراء التخاذ القرار
في شأنها ،وتشمل األصناف ّالتالية:
ّ
بنحو 40
¶ البرغل :يقدر ّ
االستهالك املحلي ّ
ألف طن سنويًا ،تغطي الصناعة املحلية 30
ـف طــن مــن الطلب االستهالكي ،فــي حني
ألـ ّ
نحو  ُ 10آالف طن ،علمًا
املستوردات
ي
تغط
ّ
بــأن طــاقــة اإلن ـتــاج املـحــلــي املـتــاحــة تبلغ 50
ألــف طــن ،أي أكثر مــن الطلب االستهالكي.
ويأتي  %99.8من مستوردات هذا الصنف
مــن تركيا ،وال تفرض الحكومة على هذه
امل ـس ـتــوردات س ــوى رس ــم جـمــركــي بنسبة
.%10

¶ ال ّـط ـح ــن :يـ ـق ـ ّـدر ال ـط ـلــب االس ـت ـهــاكــي
املحلي بنحو  352ألــف طــنّ ،
وتقدر ّطاقة
ّ
اإلنتاج املحلية بنحو  600ألف طن ،إل أن
لبنان يستورد أكثر من  35ألف طن%55 ،
من تركيا و %13من أوكرانيا ،و %10من
هــول ـنــدا .وال ت ـفــرض الـحـكــومــة أي رســم
جمركي على هذه املستوردات.
¶ املعكرونةّ :
يقدر ّ االستهالك بنحو ّ24
ألـفــا ّو 465طـنــا ،إل أن الصناعة املحلية
طنًا ،على الرغم من
ال تغطي سوى ُ 267
أن طاقتها اإلنـتــاجـيــة املـتــاحــة تـصــل إلــى
 22ألــف طــن ،ويـجــري اسـتـيــراد أكـثــر من
 24ألــف طــن %56 ،من تركيا و %32من
إيـطــالـيــا ،وال ت ـفــرض الـحـكــومــة أي رســم
جمركي على استيراد هذا الصنف.
¶ ال ـب ـس ـك ــوي ــت الـ ــوي ـ ـفـ ــر :ي ـ ـقـ ـ ّـدر ال ـط ـلــب
االسـتـهـ ّـاكــي بنحو  48ألـفـ ّـا و 118طنًا،
وال ت ـغــطــي ال ـص ـنــاعــة امل ـحــل ـيــة سـ ــوى 7
آالف و 423طـنــا ،ويـتـ ّـم اسـتـيــراد  21ألفًا
و 112طنًا ،من تركيا ( )%51والسعودية
( )%12وبلجيكا (.)%5
¶ م ـ ـ ــواد ال ـت ـن ـظ ـي ــف (ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــودرة) :يـ ـق ـ ّـدر
اال ّس ـت ـه ــاك بـنـحــو ّ 62أل ـف ــا و 860طـنــا،
تغطي الصناعة املحلية  21ألفا و 47طنًا،
ّ
ويتم استيراد  ّ 38ألفًا ُو 632طنًا ،علمًا بأن
طاقة اإلنتاج املحلي املتاحة تصل إلى 76
ألف طن .وتأتي مستوردات هذا الصنف
مـ ــن م ـص ــر ( )%44وسـ ــوريـ ــا ()%26
وتركيا (.)%7

