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عزيزي القارئ،

الإقت�صاد  وزير  اأتبّوء من�صب  اأن  ل�صرف كبري يل  اإنه 

هذه،  ب�صفتي  بكم،  اأرّحب  واأن  ثانية  لولية  والتجارة 

التنمية.  و  التجارة  اأخبار  من  العدد   هذا  نطاق  يف 

اأتوق اإىل العمل جنبًا اإىل جنب مع زمالئي يف جمل�س 

الوزراء واملجل�س النيابي على حتقيق اأولّوياتنا الوطنّية 

يف تنمية الإقت�صاد واملجتمع. 

الإقت�صاد  وزارة  فريق  بذلها  التي  الظافرة  باجلهود  اأ�صيد  اأن  اأي�صًا  اأّود 

والتجارة وهو ما زال يكثف جهوده مع الأطراف املعنّية يف القطاعني العام 

واخلا�س واملجتمع املدين ل�صمان اإيجاد اأف�صل احللول للتحّديات الرئي�صية 

املطروحة اأمامنا والعمل على تطبيق هذه احللول.

لدينا جدول اأعمال طموح تربز فيه اأولوّيتان مهمتان وهما حتقيق التزاماتنا 

منظمة  اإىل  لبنان  اإن�صمام   عملية  واإنهاء   3 باري�س  اأعمال  جدول  ح�صب 

حت�صني  يف  تتمثل  متعّددة  اأخرى  اأولويات  اأي�صًا  ولدينا  العاملية.  التجارة 

البنية التحتّية لت�صهيل التجارة واملوافقة على م�صروع قانون التجارة الدولية 

والجازات وتعزيز حماية امللكّية الفكرّية وخلق نظام مناف�صة جديد، الخ. 

لذلك، فاإننا نلتزم بامل�صاهمة يف احلّد من تراكم الأعمال الت�صريعّية غري 

وال�صالح  الإقت�صادّية  التنمية  اأعمال  جدول  تنفيذ  تعيق  والتي  املنجزة 

الإجتماعي يف بلدنا.

ي�صّلط هذا العدد من  اأخبار التجارة والتنمّية ال�صوء على الأخبار الإيجابّية 

املتعّلقة بالإنتعا�س الإقت�صادي الذي �صهده لبنان خالل العام املن�صرم ول 

جزءا  القطاعان  هذان  وي�صّكل  وال�صياحة.  امل�صريف  القطاع  ازدهار  �صيما 

 80 اإىل   70 التقديرات   بح�صب  ميّثل  الذي  اخلدمات  قطاع  من  يتجّزاأ  ل 

املتزايدة،  اأهمّيته  اإىل  ونظرًا  لبنان.  الإجمايل يف  املحلي  الناجت  باملئة من 

بات قطاع اخلدمات ي�صّكل حمور حمادثات الإن�صمام اإىل منظمة التجارة 

العاملية.

اإّن العربة التي ميكن اأن ن�صتخل�صها من جناح القطاع امل�صريف وال�صياحة 

على  املحافظة  مّتت  ليربالّيان  بطبيعتهما  كونهما  من  بالرغم  اأنه  هو 

التنظيمّية وغريها من تدابري الدعم. يجدر بنا  م�صتوى فّعال من الرقابة 

اأن ن�صري على مثال ق�صة النجاح هذه واأن نقتدي بها يف جممل قطاعاتنا 

الإقت�صادية. لذلك نحن ن�صعى اإىل اأن ت�صفر املفاو�صات التي جنريها �صمن 

املنتجني  نفاذ  اإمكانية  عن  العاملية  التجارة  منظمة  اإىل  الن�صمام  اإطار 

من  عالية  م�صتويات  تقّدم  تناف�صّية  م�صادر  اإىل  اللبنانيني  وامل�صتهلكني 

والنقل  الت�صالت  وخدمات  املالّية  اخلدمات  ومن  والحرتافية  املهارات 

والبنى التحتّية التي ُتعترب جميعها اأ�صا�صّية للتنمية الإقت�صادية.

الذين  العاملية  التجارة  اأع�صاء منظمة  اإىل  بّلغناها  التي  الر�صالة  هذه هي 

ح�صروا الجتماع ال�صابع الذي انعقد يف جينيف �صهر ت�صرين الأول الفائت 

واإىل اأهم �صبعة �صركاء جتاريني جنري معهم مفاو�صات ثنائية. ونحن لدينا 

م�صلحة يف اإيجاد فر�س ملوردي اخلدمات اللبنانّيني يف الأ�صواق اخلارجّية 

والعمل يف نف�س الوقت على اجتذاب الإ�صتثمارات يف القطاعات التي تخلق 

قطاعًا   130 فيها  مبا   - القطاعات  كافة  تندرج  الواقع،  ويف  العمل.  فر�س 

اخلدماتي  الواقع  جّلي  ب�صكل  يعك�س  مّما  لبنان  عر�س  اإطار  يف   - فرعّيًا 

لقت�صادنا. 

يتمّثل دور وزارة القت�صاد والتجارة يف هذه املرحلة الدقيقة والنهائية من 

املفاو�صات يف اإيجاد توازن بني م�صالح قطاعات اخلدمات املحلّية وم�صالح 

ملتزمون  ونحن  والإقليمّيني.  الثنائّيني  الأ�صا�صّيني  التجارّيني  لبنان  �صركاء 

باإنهاء عملية الن�صمام اإىل منظمة التجارة العاملية قبل نهاية العام 2010. 

الأطراف  جميع  مع  بّناءة  م�صاورات  جولة  خو�س  اإىل  ن�صعى  �صوف  لذلك، 

اإىل  ل  التو�صّ اإن  ذلك،  اإىل  اإ�صافة  واخلا�س.  العام  القطاعني  يف  املعنّية 

توازن كهذا �صروري ملكاملة البنى التحتّية القانونّية واملوؤ�ص�صاتّية الرئي�صية 

لقطاعاتنا وفق املوا�صفات واأف�صل التطبيقات الدولية . 

الرهانات  نظهر  اأّن  والتنمية  التجارة  اأخبار  من  العدد  هذا  يف  �صنحاول 

على  معمقة  نظرة  نلقي  واأّن  للغاية  احل�ّصا�س  اخلدمات  بقطاع  املحيطة 

قطاعي اخلدمات القانونّية والنقل البحري. ناأمل اأن ي�صاهم ذلك يف تقّدم 

احلوار ب�صاأن حتديد دور تلك القطاعات �صمن اإطار امل�صار الإجمايل الذي 

نتبعه جميعنا نحو الإ�صالح البنيوي والإندماج يف الإقت�صاد العاملي.

نتوق دومًا اإىل التوا�صل معكم مل�صاركتنا اأفكاركم واآرائكم حول اأّية معلومات 

واردة يف هذا العدد من اأخبار التجارة والتنمية.  ويف اخلتام، اأوّد اأن اأمتنى 

لكم اأعيادًا مباركة و�صعيدة.

مع التحيات،

حمّمد ال�صفدي

وزير الإقت�صاد والتجارة

عدد 2 - كانون الول 2009 اأخبار ومعلومات عن عملية اإن�صمام لبنان اإىل منظمة التجارة العاملية
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 ملحة موجزة عن التفاق العام ب�صاأن التجارة باخلدمات 
)GATS(

عن  املنبثقة   )  GATS  ( باخلدمات  التجارة  ب�صاأن  العامة  التفاقية  هدف 

منظمة التجارة العاملية اىل تعزيز التجارة وال�صتثمارات يف اخلدمات بني 

الدول الأع�صاء يف املنظمة. وتوؤمن التفاقية بيئًة م�صتقرًة ومنّظمة للتجارة 

وال�صتثمارات.  وهي تهدف اإىل دمج اأ�صواق اخلدمات على ال�صعيد العاملي 

ال�صنوات  مدى  على  بال�صلع  التجارة  حترير  غرار  على  تدريجي،  وب�صكل 

وتعزيز  النطاق  وا�صعة  اقت�صادات  ا�صتحداث  اأجل  املا�صية، من  اخلم�صني 

الفعالية والزدهار العاملي.

الرئي�صية تقريبًا  املبداأ كافة قطاعات اخلدمات  ت�صمل التفاقية من حيث 

واخلدمات  املهنية  كاخلدمات  اجلوي(  النقل  خدمات  معظم  عدا  )ما 

البناء  وخدمات  والت�صالت  الربيد  وخدمات  لل�صركات  �صة  املخ�صّ

البيئية  التعليم )اخلا�س( واخلدمات  الب�صائع ف�صاًل عن خدمات  وتوزيع 

وامل�صارف والتاأمني والرعاية ال�صحية وخدمات النقل ) الربية والبحرية 

و�صكك احلديد(.

التي  القطاعات  العاملية حول  التجارة  الع�صاء يف منظمة  الدول  تتفاو�س 

على  الإ�صالحات  اإدخال  ت�صمن  اأن  دولة  اي  وباإمكان  بتحريرها.  تلتزم 

مثاًل  ميكنها  كافيًا.  مربرًا  لديها  كان  حال  يف  معينة  قيود  �صمن  اأ�صواقها 

احلّد من عدد ال�صركات امل�صموح لها النفاذ اإىل اأ�صواقها )�صركات اخلليوي 

مثاًل( اأو تف�صيل ال�صركات الوطنية ) اإعفاء املدار�س اللبنانية اخلا�صة من 

ال�صرائب مثاًل(.

1- �صراء  اأمناط او طرق لتقدمي اخلدمات:  ت�شمل االتفاقية مبدئيًا اربعة 

البحري  التاأمني  خدمة  �صراء  )مثال  لبنان  خارج  يف  �صركة  من  اخلدمة 

)مثاًل  اخلارج  يف  اللبنانيني  وجود  خالل  اخلدمة  �صراء   -2 اوروبا(،  من 

الإقامة يف الفنادق وارتياد املطاعم خالل ال�صفر(، 3- خلق ا�صتثمار اجنبي 

ا�صتحداث  يف  ال�صتثمار  )مثاًل  اللبنانيني  على  خدمات  لعر�س  لبنان  يف 

جمال  يف  العالية  والكفاءات  املهارات  لأ�صحاب  ال�صماح   -4 امل�صارف(، 

ال�صتثمار )مدراء واأخ�صائيني( بالعمل موؤقتًا يف لبنان )كاملحامني الأجانب 

خمت�صة  اأجنبية  �صركات  حل�صاب  العاملني  الدويل  بالقانون  املخت�صني 

بالقوانني الأجنبية(. ال انه وكما ذكرنا اآنفًا ميكن اتخاذ اإجراءات حتفّظية 

اذا كانت االأ�شباب وجيهة كال�شرط الذي يق�شي باأّن يكون امل�شرف �شركة 

م�صاهمة اأو اأن يكون املحامون معرتفًا بهم من قبل نقاباتهم الوطنية. 

نظام التجارة الدولية باخلدمات: نظرة معمقة

ما تزال القوانني التي ترعى اتفاق الـGATS يف مرحلة ال�صياغة وهي تلحظ 

الوكالت  قبل  من  حمايتها  اأو  اخلدمات  تنظيم  كيفية  احلالت  غالب  يف 

الر�صمية و�صبه الر�صمية.  لكل دولة احلق مبوجب اتفاق الـGATS بالإبقاء 

اإجراءات  اأو  انظمة  اأو  قواعد  اأو  قوانني  تكون  )قد  التدابري  بع�س  على 

تن�ّس  باخلدمات.   التجارة  يف  توؤثر  التي  اإدارية(  تدابري  اأو  قرارات  او 

العامة  اللتزامات  هما  اللتزامات  من  نوعني  على   GATSالـ اتفاق  اأحكام 

واللتزامات املحّددة.

تطّبق اللتزامات العامة اإّما على كافة القطاعات )غري م�صروطة( او  على 

ت�صتند  )م�صروطة(.  خا�صة  التزامات  ب�صاأنها  البلد  اتّخذ  التي  القطاعات 

متعّدد  التجاري  للنظام  الأ�صا�صي  الركن  على  املبداأ  يف  العامة  اللتزامات 

جميع  مبعاملة  يق�صي  والذي  بالرعاية  الأوىل  الدولة  مبداأ  وهو  الأطراف 

املثال  �صبيل  فعلى  بالت�صاوي.  العاملية  التجارة  منظمة  يف  الأع�صاء  الدول 

باإبقاء  منه  رغبة  اخلا�س  التعليمي  بقطاعه  يتعلق  التزامًا  بلد  يقدم  ل  قد 

هذا القطاع مغلقًا يف وجه اخلدمات الأجنبية واملوردين الأجانب.  يف هذه 

احلالة، ل ميكن لهذا البلد اأّن يقّرر يف مرحلة لحقة فتح هذا القطاع لفئة 

اأنها  طاملا  بال�صتثناءات   GATSالـ اتفاق  ي�صمح  �صواها.  دون  الأع�صاء  من 

مدرجة يف جداول اللتزامات.

اإىل  يهدف  الذي  ال�صفافية  مبداأ  وهو  اآخرًا  م�صروطًا  غري  واجبًا  وهناك 

�صمان اإبالغ الأمانة العامة ملنظمة التجارة العاملية ح�صب الأ�صول باملعلومات 

الكافية التي تتعّلق باتفاق الـGATS اأو توؤثر يف تنفيذه. ويت�صّمن التفاق اأي�صًا 

اأحكامًا تتعّلق باإمكانية جلوء املوردين اإىل القانون ومدى خمالفة الحتكارات 

وتدابري الدعم ملبداأ الدولة الأوىل بالرعاية.

اأّما الواجبات امل�صروطة فهي التي تن�صاأ عندما يقدّم بلد ما التزامات ب�صاأن 

قطاع معنّي.  وهي تتّم يف اإطار مبداأ ال�صفافية اأّي الإبالغ يف الوقت املنا�صب 

ويف اإطار جمموعة من املعايري املرتبطة بالتدابري املحلية املتعلقة بالقطاعات 

التي تقّدم ب�صاأنها التزامات حمّددة. وهذا يعني اأنه ينبغي اأّن تكون الأنظمة 

والقوانني كما يلي:

)اأ (   م�صتندة اإىل معايري مو�صوعية و�صفافة كالكفاءة والقدرة على تقدمي  

         اخلدمات.

)ب ( األ تفر�س اأعباء تتخطى امل�صتوى ال�صروري ل�صمان نوعية اخلدمة.

الأنظمة  هذه  تكون  اأن  ينبغي  ل  الرتخي�س،  باإجراءات  يتعلق  ما  يف  )ت ( 

والقوانني عائقًا بحّد ذاتها على توريد اخلدمة.

ل  اأنه  غري  املحّددة،  باللتزامات  جدوًل  بلد  كل  يقدم  باأّن  التفاق  يق�صي 

ين�س على اأطر القطاع او م�صتوى حتريره.  ويرتك القرار لكل دولة يف ما 

يتعلق بالقطاعات التي ترغب بتقدمي التزامات ب�صاأنها وبالقيود  التي ترغب 

يف فر�صها. ويجوز للبلد اأن يتعهد بالتزامات اإ�صافية يف ما يتعلق مب�صائل ل 

اأو املعاملة الوطنية اللذين ين�س  اإىل الأ�صواق   اأحكام النفاذ  تندرج �صمن 

.GATSعليهما اتفاق الـ

على الدول الأع�صاء التي تقّدم التزامات حمّددة اأن تتقّيد بواجبات النفاذ 

الرئي�صية )اأو القيود( يف اإطار مبداأي النفاذ اإىل الأ�صواق واملعاملة الوطنية 

واأّية التزامات اإ�صافية مدرجة يف جداول اللتزامات اخلا�صة بكّل بلد.  وكما 

الأوىل  الدولة  مبداأ  اإىل  الأ�صواق  اإىل  النفاذ  تدابري  ت�صتند  �صابقًا،  ذكرنا 

�ص  بح�صب تقديرات منّظمة التجارة العاملية، بلغت ح�صّ

الطرق الربع لتوريد اخلدمات يف جتارة اخلدمات العاملية 

من حيث القيمة التجارية ما ن�صبته 25-30 باملئة للطريقة 

الأوىل و10-15 باملئة للطريقة الثانية و55-60 باملئة 

للطريقة الثالثة و2-3 باملئة للطريقة الرابعة.  وتعترب 

العمليات التجارية املنجزة وفق النمط الثالث املكّون الأكرث 

ديناميكية خالل ال�صنوات الأخرية وهي غالبًا ما تكون 

م�صحوبة با�صتثمارات اأجنبية مبا�صرة.



• �صفحة 3  2009 الأول  ن�صرة الـتـجــارة والـتـنـمـية • كانون 

  تقارير

الأع�صاء  الدول  متنح  باأّن  فيق�صي  الوطنية  املعاملة  مبداأ  اأّما  بالرعاية. 

اآخر  بلد  اأّي  خدمات  وموردي  خدمات  اإىل  العاملية  التجارة  منظمة  يف 

املماثلة  خلدماتها  متنحها  التي  املعاملة  عن  رعاية  تقّل  “ل  معاملة  ع�صو 

اأّن تكون  ينبغي  اآخر ل  لها”.  ومبعنى  التابعني  املماثلة  وملوردي اخلدمات 

ال�شروط املفرو�شة على املناف�شة متحّيزة ل�شالح اخلدمات املحلّية وموردي 

اخلدمات املحليني، اإّل اإذا ت�صّمنت جداول اللتزامات ا�صتثناءات.

الأ�صواق  اإىل  النفاذ  �صمن  تندرج  ل  التي  الإ�صافية  اللتزامات  كافة  اأّما 

واملعاملة الوطنية فهي ترتبط بالتزام حكومة البلد املعني مبعايري تنظيمية 

الت�صالت  قطاع  يف  املّطبقة  كتلك  باملناف�صة  مرتبطة  �صوابط  اأو  حمّددة 

ال�صلكية والال�صلكية.

للحصول على تفاصيل إضافية عن اخلدمات اجلدولة ، يرجى زيارة صفحة الويب 
ألمانة منظمة التجارة العاملية www.wto.org  واتبع هذا املسار:

 
Trade Topics->Services Gateway->How to Read a Sched-

  ule

فيليب بوريل من مركز ايدياز يف جنيف �صاهم يف هذا التقرير

 ربط حترير اخلدمات بالتنمية*

على  فوائد  عنه  يرتّتب  الأجانب  اخلدمات  موردي  اأمام  الأ�صواق  فتح  اإّن 

اقت�صادات البلدان النامية.  ي�صهم ذلك يف �صّد الثغرات يف جمال تقدمي 

اخلدمات العامة وخدمات الأعمال الرئي�صية وتعزيز فر�س الأعمال والتعّلم 

لل�صركات املحلية وخلق الوظائف وتعزيز املناف�صة لناحية الأ�صعار والنوعية.  

غري اأّن هذه الفوائد ل تتحّقق ب�صكل تلقائي.

هذا وقد يحدث حترير قطاع اخلدمات وقعًا �صلبيًا على امل�صتهلكني الفقراء 

وال�صركات املحلية وقدرة احلكومة على تنظيم هذا القطاع. وتلعب العوامل 

الرئي�صية ككفاءة املوؤ�ص�صات املحلية وقدرة ال�صركات املحلية التناف�صية دورًا 

عملية  حتليل  وي�صعب  التحرير.   عملية  تداعيات  حتديد  يف  الأهمية  بالغ 

املفرو�صة  العوائق  ولأّن  ب�صهولة  قيا�صها  ميكن  ل  لأنه  باخلدمات  الجّتار 

منها  اأكرث  وقوانني  قواعد  عن  عبارة  )فهي  تعقيدًا  اأكرث  هي  اأمامها 

ر�صوم(.  وت�صتدعي هذه العوامل جمتمعة حاجة ما�صة لأخذ احلذر والقيام 

با�صت�صارات وا�صعة النطاق قبل تقدمي اللتزامات املتعلقة باخلدمات.   

القت�صادية  للتنمية  اأ�صا�صية  القطاعات  هذه  تعترب  احل�ّصا�صة  القطاعات 

وخدمات  الأ�صا�صية  اخلدمات  املثال  �صبيل  على  ت�صمل  وهي  والجتماعية 

�صبكات البنى التحتية واخلدمات املالية.  وهي ت�صّنف عادة يف خانة »ال�صلع 

العامة« لأّن املنافع املرتّتبة عنها ل تنح�صر فقط بامل�صتهلك املبا�صر. ففي 

هذه القطاعات اخلدماتية تت�صّدر اأولويات اأخرى غري الكفاءة القت�صادية 

كاحل�صول على اخلدمات ال�صحّية الأ�صا�صية ال�صاملة.  ولعتبارات ثقافية 

مبا  الدول،  من  كبرية  �صريحة  حكومات  فر�صت  واقت�صادية،  و�صيا�صية 

فيها بلدان منظمة التعاون القت�صادي والتنمية، مراقبة �صديدة على هذه 

القطاعات وقامت بتحريرها ب�صكل تدريجي وبطيء. ففي ما يتعلق بخدمات 

املياه وبح�صب تقديرات منظمة التعاون القت�صادي والتنمية اأّن املوؤ�ص�صات 

العامة ل تزال ت�صتاأثر مبا ن�صبته 90% من م�صاريع توريد املياه.  ويف احلالت 

التي مّت تخ�صي�س هذه القطاعات، برزت �صرورة تنظيم هذه القطاعات 

هذه  لكون  نظرًا  املنال  �صعب  الأمر  هذا  اأّن  علمًا  فيها،  املناف�صة  وتعزيز 

من  �صخمة  ا�صتثمارات  من  تتطلبه  ملّا  اأو  بطبيعتها  احتكارات  القطاعات 

اأجل النفاذ اإليها.

الهياكل  تفعيل  يجب  اأّنه  عديدة  درا�صات  اأظهرت  التدريجي  التحرير 

التنظيمية قبل حترير القطاعات اخلدماتية الرئي�صية واإّل تقّل�صت الفوائد 

التحرير  اإىل  احلاجة  تربز  هنا  من  نتائجها.  انعك�صت  حتى  اأو  املحتملة 

التدريجي احلذر يف ما يتعلق بـالقطاعات احل�ّصا�صة املذكورة اأعاله كونها 

احتكارات بطبيعتها.

�صناعاتها  بحماية  ناٍم  بلد  حكومة  ترغب  قد  الوطني   القت�صاد  بناء 

النا�صئة بهدف تعزيز تنّوع اقت�صادها وديناميكّيته وبهدف حماية الوظائف 

و�صبل العي�س.  وبالرغم من كونها ت�صتورد ب�صكل ا�صا�صي اخلدمات اإّل انها 

باأ�س به من موردي اخلدمات املحليني. واإّن هذه ال�صناعات  متلك عدد ل 

ة لتنحيتها عن �صوق العمل  الديناميكية وال�صغرية احلجم بغالبيتها، معر�صّ

اإذا ما واجهت مناف�صة غري متكافئة يف مرحلة مبكرة من ن�صاأتها.  وهي تلعب 

دورًا هامًا يف ما يتعلق بالعمالة والناجت املحلي الإجمايل واأي�صًا يف ما يتعلق 

بتاأمني اخلدمات لأجزاء اأخرى من القت�صاد. )وبح�صب تقديرات منظمة 

التعاون القت�صادي والتنمية تبلغ ح�صة اخلدمات ما ن�صبته 10-20 باملئة يف 

مدخالت النتاج(.  وبالتايل فاإّن املحافظة على قطاع حملي �صليم قد يكون 

لها اأبلغ الأثر يف تعزيز املناف�صة واإيجاد احللول املحلية للم�صتهلكني املحليني 

ال�صركات  من  امل�صتوى  متدنية  خدمات  على  هوؤلء  يح�صل  عندما  �صيما  ل 

الكبرية احلجم التي تقيم وزنًا للعمالء الأوفر ثراًء.

* EU FTA Manual. Briefing 4. ActionAid/Christian Aid/Oxfam. February 2008.
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  قطاع اخلدمات البحرية حتت املجهر

اخلدمات.  على  ومبني  �صغري  اقت�صاده  اأّن  اإذ  التجارة  على  لبنان  يعتمد 

لتحقيق منوه وزيادة  الدولية رئي�شية  االأ�شواق  العالقات مع  تعترب  وبالتايل 

ذلك  يف  مبا  لبنان  يف  النقل  خدمات  قطاع  اأهمية  توؤّكد  وهي  مداخيله 

ومن  بها.  لة  املت�صّ الأخرى  واخلدمات  الربي  والنقل  البحرّية  اخلدمات 

واأّن  املحلي  لالنتاج  ال�صرورية  ال�صلع  نقل  ت�ّصهل  ان  اخلدمات  هذه  �صاأن 

توّفر خدمات خارج حدود البالد. وي�صّكل لبنان نقطة عبور باجتاه �صوريا 

يف  حمدودة  احلركة  اأّن  غري  ال�صعودية،  العربية  واململكة  والعراق  والأردن 

الوقت الراهن. ولكن قد تتزايد فر�س لبنان يف لعب دورًا حموريًا يف ال�صرق 

الو�صط اذا ما ا�صتطاع تعزيز كفاءة عمليات النقل.

و�صمن  العاملية  التجارة  منظمة  اإىل  الن�صمام  مفاو�صات  �صياق  يف 

املفاو�صات الثنائية، ُوّجه اإىل لبنان طلبًا يق�صي بتقدمي التزامات يف قطاع 

دفع  اىل  الطلب  هذا  ويرمي  القطاع.  هذا  حترير  اأو  البحرية  اخلدمات 

احلكومة اللبنانية اىل االلتزام باإزالة �شرط ح�شول ال�شركات االأجنبية على 

لقرار  فوفقًا  حملية.  �صراكات  اإقامة  خالل  من  لبنان  يف  �صحن  تراخي�س 

وزارة النقل 68 / ن /1994 )ال�صادر يف حزيران/يونيو 1994(، يتوّجب على 

الأفراد اللبنانيني و/اأو ال�صركات التي ميلكها لبنانيون اأن ميلكوا ما ل يقل 

بع�س  الإطار، جنحت  هذا  ويف  البحريني.  الوكالء  عن 50% من ح�ص�س 

مع  بال�شراكة  �شحن  كوكاالت  بالعمل  العاملية  البحري  النقل  خطوط  اأكرب 

�صركات حملية وت�صتاأثر خدماتها ب�صريحة كبرية من ال�صوق.

يرجى مراجعة املقابلة التي اأجريت مع ايلي زخور.

ُطلب من لبنان حتديدًا ازالة ال�شرط القا�شي باأن تكون اكرثية امل�شاهمة يف 

�صركة وكالء النقل البحرية لبنانية اجلن�صية ال�صماح باإن�صاء وكالت �صحن 

اأجنبية يف لبنان. وميتد الطلب لي�صمل ما يلي: مناولة الب�صائع والتخزين 

اجلمركي.  التخلي�س  وخدمات  امل�صتودعات  احلاويات/خدمات  وحمطات 

املرافئ  خدمات  ب�صاأن  التزامًا  اأي�صًا  التجارييون  لبنان  �صركاء  طلب  وقد 

معقولة  ب�شروط  االأجنبية  لل�شفن  متاحة  اخلدمات  هذه  تكون  باأن  يق�شي 

وغري متييزية.

العوامل  من  �صل�صلة  على  القطاع  حترير  بهدف  املقّدمة  احلجج  ت�صّدد 

للموؤثرات  تقييم  وبح�صب  املقّدمة.  اخلدمات  ونوعية  والكفاءة  كالتكاليف 

والتجارة،  القت�صاد  وزارة  بناًء على طلب  األن هاملتون  بوز  �صركة  اأجرته 

فاإّن املناف�صة �صديدة يف لبنان بني �صركات ال�صحن و�صركات النقل بالعربات 

مرجّوة-)الر�صم  نتيجة  -وهذه  منخف�صة  ال�صعار  ُيبقي  ال�صاحنات مما  اأو 

اخلدمات  موثوقية  على  فاعل  ب�صكل  بعد  توؤثر  مل  املناف�صة  هذه  اأّن  اإّل   .)1

و�صرعتها ونوعيتها اذ ل يزال لبنان بعيدًا عن انداده يف هذا املجال. 

الكفاءة  وموؤ�صر  اللوج�صتية  اخلدمات  لأداء  الدويل  البنك  ملوؤ�صر  وفقًا 

اللوج�صتية الذي يقي�س قدرة واأهلية ال�صركات املحلية، ي�صّجل لبنان حاليًا 

ال�صرق  يف  الإقليميني  انداده  عند  امل�ّصجل  امل�صتوى  من  اأدنى  اأداء  م�صتوى 

م�صتوى  لبنان  ت�صاطر  التي  الأخرى  الدول  ويف  افريقيا  و�صمال  الأو�صط 

الدخل عينه )الر�صم 2(. ويف حني تختلف اأ�صباب �صعف الأداء، ُيلحظ تدين 

اأي�صًا  لبنان  اأنداد  ويتفّوق  املحلية.  ال�صركات  تدر�س قدرات  التي  املوؤ�صرات 

يف ما يتعلق باملوؤ�صرات الرئي�صية مثل الوقت املطلوب للت�صدير وال�صترياد.

مقّدمي  خمتلفة:  م�صتويات  ثالث  على  التحرير  اآثار  تظهر  الواقع،  يف 

وجود  اأّن  �صّك  ل  املحلية.  العمل  و�صوق  اخلدمات  وم�صتخدمي  اخلدمات، 

تعزيز  اإىل  يوؤدي  املحليًة  ال�صوق  قيود يف  لأية  اأجنبية غري خا�صعة  �صركات 

بال�صتثمارات  القيام  على  قادرة  غري  املحلية  ال�صركات  اأن  اّل  املناف�صة 

وتفتقر  اأخرى.  جمالت  يف  املعتمدة  الدولية  املوا�صفات  ملناف�صة  الالزمة 

ال�صركات اللبنانية اىل التكنولوجيا والبنى التحتية والقدرة الإدارية والدراية 

الكفيلة بتحقيق املطابقة مع هذه املوا�صفات.

كما اأّنه با�صتطاعة امل�صتخدمني الإفادة كثريًا من وجود ال�صركات الأجنبية. 

الن هاملتون مقابالت مع جمموعة من  بوز  اأجرت  التقييم،  اإجراء  وخالل 

ال�صركات اللبنانية املحلية التي تعتمد على خدمات النقل ولحظت ارتباكها 

يف ما يتعلق بتحرير القطاع. فقد اأعرب العاملون يف جمال ت�صنيع الأغذية 

بالرغم  الولية  املواد  �صحن  كلفة  اإرتفاع  من  ا�صتيائهم  عن  مثاًل  الزراعية 

من ر�صاهم التام عن ال�صرعة وامل�صداقية. كما اأنه نظرًا اىل ه�صا�صة و�صع 

الت�صغيل، قال بع�س املنتجني الذين متت مقابلتهم اأّن ال�صتثمارات يف بع�س 

ال�صواق ل �صيما �صوق ال�صاحنات املربدة والتخزين مفقودة.

باأهمية  العابرة  وال�صحنات  امل�صافنة  عمليات  على  املتوّقع  الأثر  ويّت�صم 

خا�صة. ويعتقد عدٌد من الذين متت مقابلتهم اأن لبنان كان بعيدًا جدًا عن 

امل�صتوى املطلوب لي�صبح حمورًا اقليميًا. واأ�صارت ثالث �صركات دولية خالل 

املقابالت انها يف حال ح�صلت على تراخي�س �صحن وا�صتثمرت مبا�صرًة يف 

ال�صركات  واأ�صارت  اقليميًا.  مركزًا  بريوت  من  جتعل  اأن  ل�صتطاعت  لبنان 

الثالث اأي�صًا اىل انها ما كانت لتفعل ذلك لو مل يكن المر مبقدورها. اّل انه 

وكما ذكرنا �صابقًا، تعمل �صركتان من اأهم �صركات ال�صحن البحري يف لبنان 

من خالل �صراكات حملية لكنها مل تظهر بعد التح�صينات املطلوبة. الرسم األول: تكاليف القطاع اللوجستي في لبنان

الرسم الثاني: مقارنة لبنان في اداء القطاع اللوجستي في لبنان
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التي  الدولية  الدرا�صات  ا�صتنتجت  نطاقًا،  الأو�صع  القت�صاد  منظور  من 

متت مراجعتها يف تقييم بوز الن هاملتون اأنه “من �صاأن زيادة فعالية النقل 

لة به اأن توؤثر ايجابًا وبطريقة غري مبا�صرة على  البحري واللوج�صتيات املت�صّ

ت�صجيع ال�صتثمارات اخلا�صة وزيادة التدفقات التجارية وبالتايل على تعزيز 

ناهيك عن  القت�صاد  العمل يف غالبية قطاعات  وا�صتحداث فر�س  النتاج 

خف�س تكاليف الواردات بالن�صبة اىل املنتجني وامل�صتهلكني وزيادة اإيرادات 

الدولة من خدمات املرافئ”.

تتمّيز  �صوق  يف  لبنان  يف  اأ�صاًل  يعملون  الدولية  املالحة  وكالء  اأن  مبا 

القطاع  يف  املنّظمة  غري  التح�صني  عمليات  ت�صتوجب  العالية،  بالتناف�صية 

البحري حاًلّ متكاماًل يتخّطى ال�صماح بامللكية الأجنبية الكاملة يف جمالت 

املناطق  وتو�صيع  املرافق  حت�صني  كهذا  حٌل  وي�صمل  الب�صائع.  ونقل  ال�صحن 

احلرة وتب�صيط العمليات يف املرافئ والتو�صل اىل طرق جتارية مفتوحة. ويف 

هذا ال�صياق، يجب اأن يتمّحور موقف لبنان يف املفاو�صات حول احلفاظ على 

“امل�صاعدة من  اأي�صًا اىل ال�صتفادة من برنامج  ال�صعي  الراهن مع  الو�صع 

اجل التجارة” لت�صهيل عمليات ال�صتثمار والتح�صني.

الرسم 3: إيرادات مرفأ بيروت 2004 - 2009 )لغاية هذا التاريخ(

املصدر: مرفأ بيروت؛ حسابات وزارة االقتصاد والتجارة

املصدر: مرفأ بيروت؛ حسابات وزارة االقتصاد والتجارة

الرسم 4: حركة مرفأ بيروت 2004 - 2009 )لغاية هذا التاريخ(
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زخور،  اميل  ايلي  ال�صتاذ  مع  مقابلة 

رئي�س الغرفة الدولية للمالحة يف بريوت

 ن.ت.ت.: من متثل الغرفة الدولية للمالحة 

يف بريوت وما هو الدور الذي تلعبه يف قطاع النقل 

البحري؟

للمالحة  الدولية  الغرفة  اأن  اىل  ن�صري  اأن  من  البداية  يف  بد  ل  زخور:  إيلي 
اأطلق  وقد  الفرن�صي،  النتداب  اأيام   1939 العام  يف  تاأ�ص�صت  بريوت  يف 

كانوا ميثلون خطوطا بحرية  اأع�صاءها  لأن   » الدولية  الغرفة   « ا�صم  عليها 

اأدوارا  اأجنبية لعدم وجود خطوط بحرية لبنانية. ولعبت الغرفة وما تزال 

رئي�صية لتعزيز قطاع النقل البحري اللبناين وتفعيل خدماته خ�صو�صا يف 

مرفاأ العا�صمة بريوت. فبعد انتهاء الأحداث الأليمة يف نهاية العام 1990، 

وا�صتعادة ال�صرعية ملرافقها ومرافئها، وعودة الأمن وال�صتقرار اىل البلد، 

بذلت الغرفة جهودا مكثفة لإعادة بناء مرفاأ بريوت الذي دّمر وحرق خالل 

وزارة  على  تعاقبوا  الذين  الوزراء  مع  بالتعاون  ومتكنت   الأحداث.  تلك 

معداته،  وتعزيز  وتو�صيعه  املرفاأ  تاأهيل  اإعادة  من  والنقل  العامة  الأ�صغال 

اجلمارك  وقانون  احلاويات  حمطة  لبناء  م�صاريع  اإعداد  يف  وامل�صاهمة 

اجلديد. وقد ا�صتاأن�س وزراء النقل براأي الغرفة حول اجلدوى القت�صادية 

من بناء املحطة، بينما تبّنى وزير املال دولة الرئي�س فوؤاد ال�صنيورة الذي 

رفيق  ال�صهيد  احلكومة  رئي�س  حكومة  يف  الوزارة  هذه  مهام  يتوىل  كان 

احلريري يف العام 2002، م�صروع قانون اجلمارك الذي اأعدته الغرفة ول 

�صيما الق�صم البحري منه. 

حتول مرفاأ بريوت مركزا لعمليات امل�صافنة

الرتانزيت  لعمليات  مركز  اىل  بريوت  مرفاأ  احلاويات  حمطة  حتولت  وقد 

اجلديد  اجلمارك  قانون  �صّهل  كما  »امل�صافنة«،  با�صم  املعروفة  البحري 

املعامالت اجلمركية وتب�صيطها، خ�صو�صا تلك املتعلقة بعمليات امل�صافنة، 

وعلى م�صاعفة هذه العمليات عرب مرفاأ بريوت.

ول ي�صعنا ونحن نتحدث عن حمطة احلاويات اإل اأن ننّوه بالقرار احلا�صم 

العري�صي  غازي  الأ�صتاذ  معايل  والنقل  العامة  الأ�صغال  وزير  اتخذه  الذي 

يف مطلع العام احلايل، والذي ق�صى بتو�صيع حمطة احلاويات وجتهيزها، 

لي�صبح طول ر�صيفها املركزي ) رقم 16 ( 1100 مرتا بدل من 600 مرت، 

مما �صيمكن املرفاأ من التعامل مع عدد اأكرب من ال�صفن العمالقة يف وقت 

قد  التو�صيع  اأعمال  اأن  علما  احلاويات،  من  اأكرب  حركة  وا�صتيعاب  واحد، 

بداأت ومن املنتظر اأن تنتهي خالل 36 �صهرا”.

مما يتقدم، يتبني اأن الغرفة الدولية للمالحة يف بريوت تلعب دورا رئي�صيا 

يف الدفاع عن م�صالح الوكالء البحريني وت�صهيل اأعمالهم. وهي خري ممثل 

لهم داخليا وخارجيا ولدى كافة امل�صوؤولني املعنيني بقطاع النقل البحري.

 ن.ت.ت.: توؤكد الح�صاءات اأن قطاع النقل البحري اللبناين 

وخ�صو�صا مرفاأ بريوت مل يتاأثر بالأزمة املالية والقت�صادية العاملية، 

والتي كانت تداعياتها كارثية على حركة التجارة البحرية يف العامل. 

ما هي الأ�صباب التي مّكنت قطاع النقل البحري اللبناين من ال�صمود 

وحتقيق النتائج اجليدة ؟

وهو  �صربه  خارج  يغرد  طائرا  بريوت  مرفاأ  اعتبار  ميكن  نعم  زخور:  إيلي 
ي�صكل ا�صتثناء مميزا يف ظل الأزمة املالية والقت�صادية العاملية التي اأثرت 

�صلبا على حركة التجارة البحرية العاملية وحركة املرافئ واأعمال �صركات 

اخلطوط البحرية. فقد متكن مرفاأ بريوت من اأن ي�شمد اأمام هذه االأزمة بل 

اأنه متكن من جتاوزها وحتقيق النتائج اجليدة بحركته الجمالية ووارداته 

املالية. فكافة الوقائع على الأر�س والح�صاءات توؤكد اأن حركة مرفاأ بريوت 

على  وال�صريبة  واجلمركية  املرفئية  بالواردات  املتمثلة  املالية  والورادات 

القيمة امل�صافة )TVA( ورئا�صة امليناء �صتكون يف نهاية العام احلايل اأكرب 

مما كانت عليه يف العام املا�صي.

لقد متكن لبنان من جتاوز الأزمة املالية والقت�صادية العاملية بف�صل ال�صيا�صة 

امل�صرفية احلكيمة التي يعتمدها م�صرف لبنان والتي انعك�صت اإيجابا على 

اأن يبقى حم�صنا وبعيدا عن تداعيات هذه  ا�صتطاع  قطاع امل�صارف حيث 

للقطاع  ال�صيولة  �صخ  يف  واملعافى  ال�صليم  القطاع  هذا  ا�صتمر  وقد  الأزمة. 

الدورة  فتابعت  وامل�صتوردين.  للتجار  امل�صرفية  العتمادات  وفتح  التجاري 

البحرية عرب مرفاأ  التجارة  وازدهرت  ن�صاطها ب�صورة طبيعية  الق�صادية 

العامل  مع  التجاري  التبادل  حلركة  املركزي  ال�صريان  يعترب  الذي  بريوت 

اخلارجي حيث يوؤمن عبور اأكرث من 80 باملئة من هذه التجارة.

يف  العاملة  احلاويات  حمطة  اأهمية  تتاأكد  الح�صاءات،  هذه  على  وبناء 

مرفاأ بريوت والدور املحوري الذي تلعبه، حيث �صكلت الرافعة الأ�صا�صية يف 

منو حركة املرفاأ ووارداته املالية. ونحن واثقون اأن هذا الدور �شيتعزز بعد 

النتهاء من ور�صة تو�صيع حمطة احلاويات، ل �صيما اأن خطوطا بحرية عدة 

كانت عازمة على اعتماد مرفاأ بريوت مركزا لعمليات امل�صافنة. ولكن اإدارة 

املرفاأ مل تتمكن من التجاوب مع رغبة هذه اخلطوط ب�شبب عدم قدرة املرفاأ 

على ا�صتيعاب املزيد من ال�صفن العمالقة وحركة اأكرب من احلاويات.

 ن.ت.ت.: كيف تتوزع حركة التجارة البحرية يف لبنان وما هو الدور 

الذي تقوم به اخلطوط البحرية العاملية وح�صتها من هذه احلركة ؟

عن  الأ�صل  طبق  ن�صخة  هو  لبنان  يف  البحري  النقل  قطاع  اإن   : زخور  إيلي 
القطاعات القت�صادية الأخرى، كامل�صارف و�صركات التاأمني وو�صطاء النقل 

املراكز  حتتل  التي  تلك  �شيما  ال  العامل  يف  الكربى  البحرية  فاخلطوط   ...

نحو  البحرية  التجارة  حركة  من  باملئة   72 من  اأكرث  على  ت�صيطر  الأوىل 

باملئة من حركة احلاويات  توؤمن نحو 30  ال�صوي�صرية   MSC لبنان. ف�صركة 

امل�صتوردة بر�صم ال�صتهالك املحلي و CMA CGM الفرن�صية نحو 19 باملئة 

و MAERSK الدامناركية نحو 12 باملئة و HAMBURG SUD الملانية نحو 

11 باملئة.

الع�شرة  االأ�شهر  خالل  منطية  حاوية   72259 تفريغ  اأمنت   MSC ف�صركة 

الأوىل من العام احلايل اأي ما ن�صبته 30 باملئة من املجموع العام للحاويات 

 CMA امل�صتوردة بر�صم ال�صتهالك املحلي والبالغ 237661 حاوية منطية، و

CGM  44890 حاوية منطية ما ن�شبته 19 باملئة، و MAERSK  28458 ما 
ن�صبته 12 باملئة، و HAMBURG SUD 25122 حاوية منطية ما ن�شبته 11 

باملئة.

  CMA CGM ال�صوي�صرية و  MSC : وجتدر الإ�صارة اىل اأن ال�صركات الثالث

الفرن�صية و MAERSK الدامناركية ت�شاهم ب�شورة كبرية يف ملكية الوكاالت 

البحرية التي متثلها يف لبنان. ف�صركة MSC متلك نحو 50 باملئة من وكالة 

وكالة  من  باملئة   50 نحو  اأي�صا  متلك   MAERSK و�صركة  )لبنان(،   MSC
�صعاده  )جاك    CMA CGM جمموعة  متلك  بينما  )لبنان(،    MAERSK

وعائلته( 100 باملئة وكالة MERIT SHIPPING التي متثلها يف لبنان.

املرتبة 95 بني 183  لبنان يف  الدويل  البنك   ن.ت.ت.: �صّنف تقرير 

دولة على موؤ�صر الكفاءة التجارية مع اخلارج، وهذا الت�صنيف غري امل�صجع 

املعامالت  �صري  يعرقل  مما  الإداري  والروتني  البريوقراطية  اىل  عائد 

ويزيد من م�صارفها، اإ�صافة اىل عدم وجود مناف�صة جدية يف قطاع النقل 

البحري. ما هو راأيكم مب�صمون هذا التقرير ؟

الدويل،  البنك  ي�صدرها  التي  للتقارير  وتقديرنا  احرتامنا  مع  زخور:   إيلي 
هذه  بع�س  يف  معلومات  من  ورد  ما  ت�صحيح  اىل  اأحيانا  م�صطرون  فاإننا 

لبنان  يف  والت�صدير  بال�صترياد  اخلا�صة  اجلمركية  فاملعامالت  التقارير. 

  تقارير عن القطاعات
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لالأنظمة  نتيجة  الأخرية  اخلم�صة  ال�صنوات  خالل  ملمو�صا  حت�صنا  �صهدت 

من  الأكرب  فالق�صم  اجلمارك.  اإدارة  اعتمدتها  التي  املتطورة  اجلمركية 

املراحل  عدد  تقلي�س  اىل  اأدى  ما  اإلكرتونيا،  ينجز  اأ�صبح  املعامالت  هذه 

التي متر بها هذه املعامالت، وبالتايل اىل اخت�صار يف الوقت وانخفا�س يف 

امل�صاريف. اأما ما ذكره التقرير عن عدم وجود مناف�صة حقيقية يف ميدان 

النقل البحري، فهذا كالم غري دقيق لأن هذا القطاع ي�صهد مناف�صة �صديدة 

بني اخلطوط والوكاالت البحرية العاملة يف مرفاأ بريوت.

املناف�صة �صديدة يف قطاع النقل البحري

اأّدى اىل  املتعاملة مع مرفاأ بريوت كبري جدا مما  البحرية  فعدد اخلطوط 

ن�شوب مناف�شة قوية واندالع حروب باأجور ال�شحن البحري بني هذه اخلطوط 

كما  لبنان.  اىل  امل�صتوردة  الب�صائع  من  ح�صتها  حجم  لتكبري  ت�صعى  التي 

وامل�صتوردين  التجار  على  متدنية  تفريغ  كلفة  تعر�س  البحرية  الوكالت  اأن 

الإغرائهم ل�شحن ب�شائعهم بوا�شطة اخلطوط البحرية التي متثلها يف لبنان، 

يف  اأي�صا  موجودتان  وامل�صاربة   املناف�صة  هذه   اأن  علما 

قطاعي و�صطاء النقل وخمل�صي الب�صائع.

اأجور النقل البحري يف الت�صدير متدنية جدا

اأما على �صعيد ت�صدير الب�صائع، فلبنان يعترب بلد ا�صترياد 

مليار   16 نحو  قدرها  بقيمة  ب�صائع  ي�صتورد  لأنه  بامتياز 

نحو  قدرها  بقيمة  ب�صائع  ت�صديره  مقابل  �صنويا،  دولر 

3.4 مليارات دولر �صنويا. اإن هذه الفجوة الكبرية جتعل 

عدد احلاويات امل�صتوردة مالأى بر�صم ال�صتهالك املحلي 

اأكرب بكثري من عدد احلاويات امل�صدرة بب�صائع لبنانية، 

وتنتج فائ�صا �صخما بعدد احلاويات الفارغة بر�صم اإعادة 

البحرية  اخلطوط  تتحمل  وبالتايل  لبنان.  من  الت�شدير 

مرفاأ  من  الفارغة  احلاويات  هذه  حتميل  اإعادة  كلفة 

بريوت وكلفة تفريغها يف مرفاأ بلد املق�صد. لذلك توافق 

للحاويات  �شحن متدنية  اأجور  تلك اخلطوط على عر�ض 

الت�صدير من  ب�صائع  اأكرب ح�صة من  بغية احل�صول على  امل�صدرة مالأى  

عاتق  على  امل�صدرة  املالأى  احلاوية  حتميل  كلفة  بالتايل  فت�صبح  لبنان، 

امل�صدر اللبناين، وكلفة تفريغها يف بلد املق�صد على عاتق امل�صتورد الأجنبي، 

لذلك نالحظ اأن اأجور �صحن احلاوية فئة 20 قدم امل�صتوردة من ال�صني مثال 

امل�صدرة  اأجور �صحن هذه احلاوية  تتجاوز  ل  بينما  تبلغ نحو 1400 دولر، 

الـ 250 دولر فقط. )ربطا تفا�صيل  بب�صائع لبنانية اىل اأحد هذه املرافئ 

العام  من  الأوىل  الع�صرة  الأ�صهر  خالل  بريوت  مرفاأ  يف  احلاويات  حركة 

.)2009

ن�ؤيد ان�شمام لبنان اىل منظمة التجارة الدولية �شمن �شروط 

وا�شحة

العاملية  التجارة  منظمة  اىل  لبنان  ان�صمام  مع  اأنتم  هل  ن.ت.ت.:   

“ ومع حترير اخلدمات ومن بينها قطاع النقل البحري وملاذا ؟  WTO“

إيلي زخور:  نحن نوؤيد ان�صمام لبنان اىل منظمة التجارة العاملية ومع حترير 
و�شوابط  �شروط  �شمن  ولكن  البحري،  النقل  قطاع  بينها  ومن  اخلدمات 

وا�صحة للمحافظة على م�صالح كافة العاملني يف هذا القطاع.

فنحن مع ال�صتمرار يف تطبيق قرار وزارة النقل اللبنانية الذي يفر�س باأن 

ميلك اأكرثية احل�ص�س اأو ن�صف الأ�صهم يف وكالة بحرية عاملة يف لبنان، 

اأو  احل�ص�س  هذه  عن  التفرغ  لهوؤلء  يحق  ول  لبنانية  �صركات  اأو  لبنانيون 

اأن  جمددا  ونذكر  لبنانية.  �صركات  غري  اىل  اأو  لبنانيني  غري  اىل  الأ�صهم 

�صركات املالحة البحرية الأكرث عمال يف لبنان هي ثالث �صركات الأجنبية.

كما اأن MSC  و CMA CGM  تنفردان يف اعتماد مرفاأ بريوت مركزا لعمليات 

اإ�شافية  األف حاوية منطية  نحو 400  نقل  اأي�صا  توؤمنان  وبالتايل  امل�صافنة، 

بر�صم امل�صافنة عرب مرفاأ بريوت �صنويا.

من جهة ثانية، ن�صري اىل اأن الأردن الذي ان�صم  اىل منظمة التجارة العاملية 

و�صع �صوابط لدخول �صركات املالحة الأجنبية اىل قطاع الوكالت البحرية 

باملئة من  الأردنية 50  ال�صركات  اأو  الأردنيون  اأن ميلك  الأردن، ففر�س  يف 

الوكالت البحرية، وذلك حفاظا على م�صالح العاملني يف هذا القطاع، يف 

حني اأن م�صر ان�صمت اىل منظمة التجارة العاملية دون اأن ت�صع اأي �صوابط 

لدخول �صركات املالحة الأجنبية اىل القطاع البحري امل�صري. لذلك فاإن 

هذا القطاع يعي�س و�صعا ماأ�صاويا لأن الوكالت الأجنبية اأ�صبحت ت�صتحوذ 

على اأكرث من 75 باملئة من حجم خدمات التوكيالت البحرية واخلدمات يف 

قناة ال�صوي�س. ولكن بعد اأن تاأكدت احلكومة امل�صرية من الأ�صرار اجل�صيمة 

النقل  اأ�صدر وزير  النقل البحري امل�صري،  التي حلقت بالعاملني يف قطاع 

حممد من�صور القرار رقم 451 بتاريخ 2009/10/1، الذي فر�س اأن ل تقل 

ح�صة ال�صريك امل�صري عن 51 باملئة من راأ�س املال الوكالة البحرية، وذلك 

لكي يتمكن هذا القطاع من اأن ي�صتعيد عافيته ون�صاطه.

الأوروبية  ال�صراكة  الن�صمام اىل  �صوريا رف�صت منذ فرتة ق�صرية  اأن  كما 

وطلبت تاأجيل ان�صمامها اىل موعد لحق، بعد اأن تبني لها النتائج ال�صلبية 

القت�صادية  القطاعات  على  الن�صمام  هذا  عن  تنتج  اأن  ميكن  التي 

واخلدماتية يف �صوريا، خ�صو�صا على قطاع النقل البحري. فالقانون احلايل 

ال�صوري الذي ينظم هذا القطاع يفر�س اأن تكون الوكالت البحرية مملوكة 

بن�صبة 100 باملئة من �صوريني اأو �صركات �صورية، ومينع على الأجنبي وحتى 

العربي اأن يكون �صريكا يف وكالة بحرية عاملة يف املرافئ ال�صورية.

�صريك لبناين ميلك اأكرث من 50 باملئة من ال�صركات العاملة يف 

املجالت البحرية

لذلك، وتدارك لالأ�صرار الفادحة واجل�صيمة التي �صوف تلحق بقطاع النقل 

البحري اللبناين وحماية لهذا القطاع الهام يف القت�صاد الوطني، نطالب 

جمددا بفر�ض ال�شرط التايل قبل ان�شمام لبنان اىل منظمة التجارة العاملية :

- عدم ال�صماح لغري اللبناين حق امتالك اأكرث من 50 باملئة من احل�ص�س 

اللبنانية  البحرية  املجالت  العاملة يف  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  الأ�صهم يف  اأو 

ال�صفن،  اإدارة  خدمات  ال�صفن،  ت�صغيل  املالحة،  وكالء  :خدمات  التالية 

خدمات  ال�صفن،  �صيانة  اإ�صالح  خدمات  البحري،  النقل  و�صطاء  خدمات 

تزويد ال�صفن وخدمات املعاينة البحرية.

دون  الأجنبية  ال�صركات  اأمام  بابها  وفتح  البحرية  اخلدمات  حترير  اإن 

احلاجة اىل �صريك لبناين، �صوف يطيح بال�صركات اللبنانية التي توؤمن حاليا 

هذه اخلدمات، في�صطرها اىل اإغالق اأبوابها وت�صريح موظفيها وزيادة عدد 

العاطلني عن العمل يف هذا القطاع.

                                                                         
ال�صيد زخور ي�صغل اأي�صا من�صب النائب الأول لرئي�س الحتاد العربي لغرف 

املالحة البحرية
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  قطاع اخلدمات الفرعي الذي ن�صّلط ال�صوء عليه: 

اخلدمات القانونية

القت�صادية خا�صًة يف  البنى  اأ�صا�صيًا يف  القانونية عن�صرًا  ُتعترباخلدمات 

اخلدمات  قطاع  ويق�ّصم  واخلدمات.  بال�صلع  التجارية  باملبادلت  يتعلق  ما 

القانونية  الإ�صت�صارات  خدمات  وهي:  فئات  ثالث  اإىل  عامليًا  القانونية 

اأما  وامل�صاحلة/الو�صاطة.  التحكيم  وخدمات  القانوين  التمثيل  وخدمات 

الأجنبي( فهناك ثالث  الأجنبي )املورد  القانونية  بالن�صبة ملورد اخلدمات 

امل�صيفة(  الّدولة  )قانون  املحلي  القانون  يف  تتمّثل  للممار�صة  جمالت 

وحتّدد  الدويل.  والقانون  بلده(  يف  املطّبق  )القانون  الأجنبي  والقانون 

القوانني الوطنية اخلدمات التي ميكن للموردين الأجانب تقدميها وجمالت 

�صهم.  تخ�صّ

ي�صّم قطاع اخلدمات القانونية يف لبنان ع�صرة اآلف حمام تقريبًا ومعظمهم 

من خّريجي اأهم خم�صة جامعات حقوق يف البالد وتزداد ن�صبة املهاجرين 

منهم ملتابعة درا�صاتهم العليا. وينّظم القانون 70/8 وموؤ�ص�صتان اأ�صا�صيتان 

املحاماة  املحامني يف طرابل�س مهنة  ونقابة  املحامني يف بريوت  نقابة  هما 

يف لبنان. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن نقابة املحامني يف طرابل�س ت�صم حمامي 

طرابل�س وال�صمال.

لبنانيًا  اأّن يكون مواطنًا  يتوجب على كل فرد يرغب مزاولة مهنة املحاماة 

لفرتة ل تقّل عن ع�صر �صنوات واأن يكون منت�صبًا اإما اإىل نقابة بريوت اأو اإىل 

نقابة طرابل�س. وبالن�صبة للمتخّرجني ال�صباب فيتوجب عليهم احل�صول على 

اإجازة يف القانون من جامعة معتمدة واإمتام ثالث �صنوات من التدّرج قبل 

اأن يتم ت�شجيلهم يف جدول اال�شتئناف. ويتوّجب على من يرغب االنخراط يف 

ال�صلك الق�صائي اأن ي�صتويف �صروطًا معّينة اإ�صافية.

لبنانيًا  املحامي  يكون  اأن  �صرورة  على  التاأكيد  الأحكام  هذه  من  وُيق�صد 

كلّية  من  جمازًا  يكون  اأن  �صرورة  عن  ناهيك  لبنان  يف  العمل  من  ليتمكن 

تقدمي  من  ليتمّكن  القانون  يف  اأ�صتاذ  اأو  ا�صتئناف  كمحامي  لبنانية  حقوق 

يف  وذلك  القانونية  والإ�صت�صارات  القانوين  والتمثيل  التحكيم  خدمات 

جمالت القانون كافة )اأي القانون املحلي والأجنبي والدويل(.

اللبنانيون بخدمات  واملحامون  اللبنانية  ال�صركات  بع�س  ت�صتعني  وغالبًا ما 

�صركات موجودة يف اخلارج يف ما يتعّلق بامل�صائل ذات �صلة بالقانون الأجنبي 

ويتّم ذلك عادًة عن طريق �صبكة النرتنت اأو الهاتف اأو الفاك�س وكّلها و�صائل 

خدمات  على  احل�صول  اللبنانيني  با�صتطاعة  وعمليًا  قيود.  لأية  تخ�صع  ل 

قانونية من اخلارج كما باإ�صتطاعة الأجانب املجيء اىل لبنان لالإ�صتفادة من 

خدمات املحامني اللبنانيني.

وي�صّكل الطلب الذي وّجه اإىل احلكومة اللبنانية خالل مفاو�صاتها الثنائية 

جوهر امل�صاألة املطروحة فهو يق�صي بال�صماح ل�صركات اخلدمات القانونية 

اأن يكون لها ح�صورًا ماديًا )اأو جتاريًا( يف لبنان )وفقًا للطريقة  3( ف�صاًل 

عن ال�صماح للمحامني الأجانب مبزاولة املهنة يف لبنان لفرتة موؤقتة )وفقًا 

للطريقة 4(.

 

القانونية  باخلدمات  املتعلقة  املناقشات  حول  املعلومات  من  للمزيد 
الصفحة  زيارة  الرجاء  العاملية،  التجارة  منظمة  إطار  ضمن  تطرح  التي 
التالي  املسار  وتتبع   www.wto.org املنظمة:  سرّ  ألمانة  االلكترونية 
Background Pa- القانونية”  اخلدمات  خلفية  ”مستند  ال ىللوصول 

.per on Legal Services, S/C/W/43
Trade Topics->Trade Services Gateway->Legal Ser-

vices->Background Paper on Legal Services

ووجهات  الرئي�صة  الق�صايا  من  بع�صًا  والتنمية  التجارة  اأخبار  ت�صتعر�س 

النظر املتعّددة التي يدور حولها هذا اجلدال*. 

اأُُطر املمار�صة

حتّدد معظم الدول �شراحًة �شالحيات املحامني االأجانب وغالبًا ما ينخرط 

هوؤلء يف العمل الإ�صت�صاري والتحكيم الدويل بالرغم من اأّنه ُي�صمح للمحامني 

اأي�صًا  الدول  حتّدد  اأّن  وميكن  املحاكم.  اأمام  املثول  فقط  املوؤهلني  املحليني 

ُطر الأعمال ال�صت�صارية.
ُ
اأ

�شروط النفاذ اإىل الأ�ش�اق

العاملية  التجارة  الأع�صاء يف منظمة  الدول  امل�صتمرة بني  املفاو�صات  ترّكز 

اخليارات  وت�صمل  الأجانب  للمحامني  التجاري  احل�صور  اأ�صكال  على 

وال�شراكات  الفردية  املمار�شة  البحث  ب�شاط  على  املطروحة  النموذجّية 

املدرجة  الإلتزامات احلالية  وت�صمل  املحلية.  وال�صراكات  امل�صتقّلة  الأجنبية 

قيودًا  الأع�صاء،  للدول  القانونية  باخلدمات  املتعلقة  اللتزامات  يف جداول 

خمتلفة حتّدد ما اإذا كان على ال�صركة اأن تكون �صركة حمدودة امل�صوؤولية اأو 

اإذا ما كان باإ�صتطاعتها اأن ت�صبح فرعًا تابعًا ل�صركة اأجنبية اأو اإذا ما كانت 

اأي�صًا  هناك �صرورة لإن�صاء مكتب رئي�صي حمّلي لها. وتت�صمن هذه القيود 

حتديد اإ�شم ال�شركة و�شروط االأهلية املتوخاة لدى كاًل من املوظفني املحليني 

والأجانب، اإلخ.

التعاون والدخول يف �صراكات مع املحامني املحليني

تلقائيًا  تظهر  ال�صواق،  لدخول  الو�صيلة  تكون  ما  غالبًا  ال�صراكات  اأن  مبا 

م�صاألتان ا�صا�صيتان األ وهما تقا�صم الر�صوم والنفقات وا�صتخدام حمامني 

حمليني. ومن �صاأن ذلك اأن يّحدد ال�صقف الذي ل ت�صتطيع ال�صركات الجنبية 

تخطيه اأثناء اإ�صطالعها بالقانون املحلي 

ويف هذا ال�صياق تظهر اأربعة مقاربات وهي:

- مقاربة الندماج، من خالل التعاون التام بني ال�صركات املحلية والأجنبية 

ومن خالل تقا�صم الر�صوم والنفقات وا�صتخدام املحامني املحليني.

ال�صوق  الجنبية  ال�صركات  تدخل  امل�صتقّلة:  الأجنبية  ال�صركات  مقاربة   -

ُطر ممار�صاتها 
ُ
اأ وتنح�صر  املحلية  ال�صركات  مع  ر�صمي  تعاون  اأّي  دون  من 

بالقانون الأجنبي والدويل. ويتوّجب على املحامني املحليني العاملني ل�صالح 

هذه ال�صركات التخّلي عن �صهادات مزاولة املهنة اخلا�صة بهم.

- مقاربة امل�صاريع امل�صرتكة: قد ت�صمح امل�صاريع امل�صرتكة بني �صركات حملية 

واأجنبية مبمار�صة حمدودة للقانون املحلي يف ظل كيان منف�صل ومواز من 

التعاون.

- مقاربة ال�صركات املحلية: ُتن�صاأ �صركة اأجنبية فرعًا حمليًا منف�صاًل عنها 

يفر�س هذا  وقد  اأجانب.  والنفقات مع حمامني  الر�صوم  تقا�صم  على  قادر 

الكيان اجلديد متطلبات حملية تتعلق بدور ال�صريك املحلي وا�صتخدام عمال 

حمليني، اإلخ.

القوانني الوطنية واملدونات الأخالقية

و�صركات  الأجانب  املحامني  عمل  على  حملية  رقابًة  الدول  معظم  تفر�س 

القانون من خالل وكالت ر�صمية و�صبه ر�صمية. ويتّم ذلك عادًة عن طريق 

النقابات اللبنانية الّتي ت�صتطيع مثاًل و�صع �صجل باأ�صماء املحامني الأجانب 

فر�س  على  قدرتها  ومن  التاأديبية  النقابة  �صلطة  من  يزيد  مما  املقيمني 

املعايري.

صادرة  تعريفّية  مذكرة  وهي  األجانب”  احملامني  بتأسيس  املتعلقة  “املسائل  الى  *باالستناد 
الطاولة   “ الى  ومقدمة   2009 نيسان/ابريل  في  والويلز  الجنلترا  القانونية  املؤسسة  عن 

أيار/ في  الدولية”  التجارة  منظمة  الى  لبنان  انضمام  القانونية-  اخلدمات  حول  املستديرة 

  .2009 مايو 
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القانون  جمال  يف  فعليًا  للعمل  مهاراته  تطوير  على  يعمل 

مرموقة  جامعات  يف  درا�صاتهم  معظمهم  ويتابع  الدويل 

درا�صة  اإىل جانب  واأوروبا  الأمريكية  املّتحدة  الوليات  يف 

وا�صتخدام الّلغة النكليزية.  وهناك اأي�صًا فئة كبرية من 

املحامني الذين ي�صتطيعون تقدمي خدمات الو�صاطة بفعل 

اإنت�صابهم اإىل جلنة التحكيم يف غرفة التجارة الدولية ) 

املعروفة اأي�صًا مبحكمة التحكيم يف غرفة التجارة الدولية(.

يف  الأوروبي  الإحتاد  مع  بال�صرتاك  والتجارة  القت�صاد  وزارة  اإ�صت�صافت 

وقت �صابق من هذا العام، طاولًة م�صتديرة حول اخلدمات القانونية وقد مّت 

الت�صليم باأّن على املحامي تعّقب عمالئه “خا�صًة اأن املحامي ل يعمل فقط 

على ت�شوية اخلالفات اإمنا ي�شطلع اأي�شًا بدور م�شت�شار اأعمال”. وبناًء على 

ذلك، ت�صعى املفو�صّية الأوروبية وحكومات اأخرى اإىل تقدمي ت�صهيالت لبع�س 

دون  من  الإخت�صا�صات  متعددة  ا�صت�صارات  تقدمي  من  لتتمكن  ال�صركات 

م�صاألة  التعامل مع  الإجتماع على �صرورة  الت�صديد خالل  مّت  ولقد  �صعوبة. 

فتح قطاع اخلدمات القانونية بطريقة “دقيقة لكن غري تقليدّية” للتخفيف 

“ الآثار اجلانبية غري املرغوب فيها”. وُي�صتعان بحل كهذا حني تكون  من 

القوانني املنّظمة للقطاع �صعيفة.

نقل  اإمكانية  البارزة  القرتاحات  بع�س  وت�صمنت 

يتيح  مما  الداخل”  اإىل  اخلارج”  “من  العمل 

القانون  يف  التّخ�ص�س  فر�صة  املحليني  للمحامني 

حمامني  وجود  اأن  عن  ناهيك  والّدويل  الأجنبي 

�صعيد  على  اإن  النقابة  ي�صاهم يف حتديث  قد  اأجانب 

�صاأن  من  اإذًا  التدريب.  اأنظمة  اأو  التعليم  اأو  القوانني 

وجود حمامني اأجانب و�صركات اأجنبية تعزيز القدرة 

التناف�صية وحت�صني نوعية خدمات القطاع ب�صكل عام.  

واإذا ما اأراد لبنان اأن يلعب دورًا حموريًا يف املنطقة، 

ُت�صّهل  متينًة  تنظيمية  بنيًة  ي�صتحدث  اأن  عليه  يتحّتم 

م�صالح  مع  يتعار�س  ل  مبا  الأجنبية  ال�صركات  عمل 

ال�صركات اللبنانية. 

البحث؟ بساط  على  املطروح  ما 

منذ حزيران/ يونيو 2004، جُتري احلكومة اللبنانية مفاو�صات ثنائية مع 

املتحدة  والوليات  الأوروبي  الحتاد  وهم  اأ�صا�صيني  جتاريني  �صركاء  ثالثة 

من  ُطلب  وباخت�صار،  القطاع.  بهذا  املتعلقة  التفا�صيل  لإنهاء  واأ�صرتاليا 

لبنان ال�صماح للمحامني الأجانب مبمار�صة القانون الأجنبي والقانون الدويل 

العام وتقدمي ال�صت�صارات القانونية داخل اأرا�صيه )با�صثناء اخلدمات الّتي 

يلي  التحكيم وخدمات امل�صاحلة. وفيما  العدل( ف�صاًل عن  كّتاب  يقدمها 

عر�س للطلبات الولية والطلبات املراجعة التي تقدمت بها الدول.

الصغير؟ السمك  يبتلع  الكبير  السمك 

وقد  ال�شروط.  هذه  من  اأّي  رفع  وجه  يف  �شديدة  مقاومة  االآن  حّتى  ُت�شجل 

نقابة  يف  العاملية  التجارة  منظمة  جلنة  ورئي�س  القانوين  امل�صت�صار  اأّكد 

خ�صي�صًا  ُاجريت  مقابلة  خالل  دباغ  �صالح  الدكتور  بريوت،  يف  املحامني 

لهذه الن�صرة من “اأخبار التجارة والتنمية” اأّن “موقف اللجنة التي يراأ�صها 

وتابعات  �صوابق  اإىل  �صيوؤدي  الّذي  )املادي(  الفعلي  التواجد  حول  يتمحور 

وهذا بالتحديد ما تعار�صه اللجنة”. واأ�صاف قائاًل اإن “اإ�صرار بع�س الدول 

على �صرورة اأن جتيز نقابة املحامني يف بريوت باحل�صور الفعلي )املادي( 

ل�صركات اأجنبية يف لبنان من اأجل تقدمي اإ�صت�صارات يف القانون الأجنبي و/

باإ�صتطاعتها القيام بذلك  اأّنه  اأمٌر ي�صعب فهمه خا�صًة  اأو القانون الدويل 

مثاًل.  الإلكرتوين  والربيد  كالفاك�س  املتاحة  الإت�صالت  و�صائل  طريق  عن 

كما اأ�صار د.دباغ اإىل اأن اإعطاء احلق يف تاأ�صي�س �صركات يف لبنان من قبل 

�صركات القانون الأجنبية �صيوؤدي اإىل “ت�صارب يف امل�صالح” “على ح�صاب 

ال�صوق املحلية”. و�ّصدد على اأّنه بالرغم من قبول بع�س ال�صركات، فال�صوق 

لن تتحمل دخول املزيد من ال�صركات.

�صيقة  �صوق حملية  �صر�صة يف  املناف�صة  اأن  د.دباغ  اإعترب  الأحوال،  كّل  ويف 

اأن عددًا كبريًا منهم  اأ�صاًل واأ�صار يف ما يتعلق بكفاءة املحامني اللبنانيني 



• �صفحة 10  2009 الأول  ن�صرة الـتـجــارة والـتـنـمـية • كانون 

  تقارير عن القطاعات

خانة املعلومات

اخلدمات القانونية من وجهة نظر اأكادميية

يواجه طالب احلقوق يف لبنان اأ�صوًة مبعظم نظرائهم يف العامل عدداً كبرياً 

من التحديات بعد تخّرجهم لي�س اأقّلها م�صاألة العثور على وظائف. وحاولت 

اأجرتها وزارة القت�صاد والتجارة عام 2009 تعقب ما يقارب  درا�صة موجزة 

اإل  التخّرج  اأمورهم بعد  اإليه  اآلت  األف وخم�ُس مئة متخرج ومعرفة ما قد 

اأنها مل تر�صد �صوى بيانات قليلة.

اأجريت �صمن  الّتي  اإىل بع�س املقابالت  ت�صري التقديرات التقريبية بالإ�صتناد 

خّريجي  من  كبرية  ن�صبًة  اأن  احلقوق  كليات  يف  م�صوؤولني  مع  الدرا�صة  اإطار 

ال�صتئناف  حمامي  جدول  يف  موؤخرًا  ت�صجيلهم  مّت  من  ذلك  يف  مبا  احلقوق 

ي�صافرون للبحث عن عمل اأو ُي�صطروا اىل تغيري وظائفهم اأو مواجهة البطالة 

اإذا ما اأرادوا البقاء يف لبنان. وّيتجه املتخرجون املهاجرون بغالبيتهم اإىل العمل 

يف �صركات قانون لبنانية اأوعربية اأو اأجنبية يف منطقة اخلليج والدول العربية 

وتتّجه ن�صبًة اأقل، اأكرث اإقتدارًا اإىل اأوروبا والوليات املتحدة ملتابعة درا�صاتهم 

العليا )ماج�صتري يف احلقوق/LLM  اأو ما يعادلها(. وتخُل�س يف نهاية املطاف 

ن�صبة اأقل بعد اإىل الإنت�صاب اإىل النقابات الأوروبية اأو الأمريكية و|اأو العمل يف 

�صركات قانون يف هذه البالد.

اأظهرت الدرا�صة اأي�صًا وجهة نظر اأهم كلّيات احلقوق يف لبنان لناحية م�صاألة 

التابعة  الهيئة  لبنان وقد اختلفت عن وجهة نظر  اإمكانية توظيف طالبهم يف 

ملنظمة العمل الدولية يف نقابة املحامني يف بريوت. فبالدرجة الأوىل وردًا على 

اأّكدت  املحامني على وظائف،  تعيق عثور  الّتي  الأ�صا�صية  العقابات  �صوؤال حول 

مهارة  اإىل  ال�صاحقة  بغالبيتهم  يفتقرون  املتخرجني  اأن  على  الكلّيات  معظم 

اتقان  وهي  الدويل  والقانون  االأجنبي  القانون  يف  االنخراط  تخّولهم  اأ�شا�شية 

لغة اأجنبية ثانية كالإنكليزية و/اأو الفرن�صية. يف حني اأعزت كلّيات اأخرى  �صبب  

تّقل�س فر�س العثور على عمل يف مهنة املحاماة اإىل التنامي املتوا�صل يف عدد 

املتخرجني الأمر الذي يوؤدي اإىل فائ�س يف �صوق العمل.

اأمام  اللبنانية  ال�صوق  راأيها حول م�صاألة فتح  اأي�صًا عن  و�ُصئلت كلّيات احلقوق 

على  موؤكدًة  ايجابيًا  الأمر  الأكرب  الن�صبة  اعتربت  وقد  الأجنبية.  ال�صركات 

�صرورة زيادة فر�س العمل، اإذ من �صاأن ال�صركات الأجنبية اأن تلعب دورًا مهمًا 

يف توظيف الكفاءات املحلية، بخا�شًة اإذا فر�ض هذا ال�شرط قانونًا، مما �شيزيد 

من فر�س بقاء املحامني اللبنانيني ال�صباب يف لبنان. واأعتربت كلّيات اأخرى اأن 

من �صاأن ال�صركات الأجنبية اأن تزود لبنان باملعارف واملهارات الّدولية الالزمة 

اأن  اإىل  اأخرى  اأ�صارت كلّيات  ال�صوق املحلية. كما  الثغرات« يف  »�صّد  من خالل 

املناف�صة بني ال�صركات املحلية والأجنبية قد تكون اإيجابية ملهنة املحاماة خا�صًة 

اأن »ال�صركات املحلية املتخ�ص�صة متلك قدرات تناف�صية عالية«.     

ن�صب الت�صجيل والتّخرج من جامعات احلقوق يف لبنان
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  مقابلة مع ال�صتاذ وليد نا�صر، حمام بالإ�صتئناف

الآن.  حتى  متمّيزاًً  مهنياً  م�صاراً  تبعَت  ن.ت.ت.:   

َعملَت يف اخلارج ومن ثّم يف لبنان. ما هي الأ�صباب التي 

دفعت بك اإىل العودة؟ وما هي التحديات التي واجهتها 

التقارب  اأوجه  هي  ما  لبنان؟  يف  �صركتك  تاأ�صي�س  لدى 

دبي  يف  ال�صركات  تاأ�صي�س  اإجراءت  بني  والختالف 

ولبنان؟

التي  اخلربات  معي  حاماًل   1997 العام  يف  لبنان  اإىل  ُعدُت  ناصر:  وليد 
وزارة  اختارتني  حتى  و�صلت  اإّن  وما  الفكرية.  امللكية  جمال  يف  اكت�صبتها 

القت�صاد والتجارة لأن�صم اإىل اللجنة املوجلة مراجعة قانون امللكية الفكرية 

اجلديد و�صياغة قانون براءات الخرتاع اجلديد. وا�صتجابة لالجتاه املتّبع 

اليوم، هناك �صريحة وا�صعة من املتعلمني املي�صورين الذين ينهون درا�صتهم 

القانونية الأ�صا�صية يف لبنان ومن ثّم يلتحقون بجامعات يف اأوروبا اأو الوليات 

املتحدة الأمريكية للح�صول على �صهادات متقّدمة وخربات وا�صعة.  وينتهي 

املطاف بفئة كبرية من املحامني يف لبنان.

قد  كوين  املحاماة  مهنة  واأزاول  لبنان  اإىل  اأعود  اأن  بكثري  علّي  اأ�صهل  كان 

انت�صبت اإىل نقابة املحامني قبل اأن غادرت للدرا�صة والعمل يف اخلارج.  يف 

ال�صهل  اأ�صاًل.  من  قائمة  �صركة حماماة  مع  �صراكة  دبي، دخلت فقط يف 

ميتلك  املحامي  كان  اذا  وطنية  �صركات  مع  �صراكة  يف  الدخول  بالإجمال 

ال�صت�صارت  لتقدمي  ترخي�س  على  احل�صول  اأّن  غري  املطلوبة.  املوؤهالت 

القانونية بات يف غاية ال�صعوبة اليوم يف دبي.

الأ�صواق  يف  تنخرط  اللبنانية  ال�صركات  بداأت  متى  ن.ت.ت.:   

اخلليجّية وهل هذا اأمر معهود؟ ما هو متو�ّصط حجم ال�صركات اللبنانية 

هل  معّينة؟  اأ�صواق  اأو  خدمات  يف  �صة  متخ�صّ هي  وهل  الأ�صواق  هذه  يف 

متلك هذه ال�صركات قدرات تناف�صية عالية مقارنة بال�صركات اخلليجّية؟ 

وما هي ن�صبة املحامني اجلدد واملتمّر�صني الذين يق�صدون اخلليج للعمل 

يف تلك ال�صركات؟

وليد ناصر: تعمل ال�صركات اللبنانية للخدمات القانونية يف اخلليج منذ 30 
عامًا. ويرتاوح حجم هذه ال�صركات بني �صركات �صغرية احلجم و�صركات 

كبرية احلجم وهي تعالج ق�صايا عديدة تتعلق بالقوانني املوؤ�ص�صية )قوانني 

ال�صركات(.  �صاهمت بع�س ال�صركات اللبنانية يف تاأ�صي�س مهنة املحاماة يف 

ولكن  تناف�صيا جّيدَا.   ال�صركات موقعًا  وبالتايل حتتل هذه  منطقة اخلليج 

لحظنا موؤخرًا اأن بع�س الدول اخلليجّية تتجه اإىل اإغالق اأ�صواقها يف وجه 

الأجانب مبن فيهم املحامني اللبنانيني.

منذ فرتة وجيزة، طلب اإىل �صركة كبرية ومهمة تعمل يف دولة قطر منذ 25 

عامًا اإغالق اأبوابها. ويف دبي اأي�صا يتم فر�س املزيد واملزيد من القيود على 

حق املرافعة للفئة القليلة من املحامني الأجانب احلا�صلني على تراخي�س 

الأكرب  ال�صبب  ويعود  اللبنانيني.  املحامني  فيهم  مبن  املحاكم  اأمام  للمثول 

وراء ذلك اإىل وجود جيل جديد من املواطنني اخلليجيني الذين ين�صمون 

تزداد  وبالتايل  لهم.  كافية  م�صاحة  تاأمني  حكوماتهم  وحتاول  املهنة  اإىل 

�صعوبة دخول املحامني اللبنانيني اجلدد اإىل الأ�صواق اخلليجّية. وهذا يعني 

اأّنه ينبغي على �صانعي ال�صيا�صات يف لبنان اإدراك هذه الأمور على حقيقتها 

عند اتخاذ قرارات تتعلق بتحرير قطاع اخلدمات القانونية.

ال�صركات  متلكها  التي  املماثلة  التناف�صية  القدرات  هي  ما  ن.ت.ت.:   

مقارنة  مثاًل  اخفاقًا  اأو  جناحًا  حترز  وهل  املحلية؟  ال�صوق  يف  اللبنانية 

ما هي مكامن  و  اللبنانية؟  ال�صوق  اإىل  تدخل  قد  التي  الأجنبية  بال�صركات 

القّوة وال�صعف لدى ال�صركات اللبنانية مقارنة بال�صركات الأجنبية؟

على  تقت�صر  التي  ال�صركات  فيها  اللبنانية مبا  ال�صركات  تواجه  ناصر:  وليد 
حمام واحد )ال�صركات املنفردة(  حتديات جّمة خالل مزاولة اأعمالها يف 

لبنان.  نذكر على �صبيل املثال ل احل�صر عدم الإملام باللغة الإنكليزية التي 

اأمرًا �صروريًا يف التعامل مع العمالء الدوليني، وعدم توافر التدريب  باتت 

واخلربات ب�صاأن اإجراء املفاو�صات والتعامل مع العمالء الدوليني.

 متوا�صل. ويعترب هذا العدد 
ٍ
َتَنام  يف لبنان، وهم يف 

ٍ
األآف حمام هناك 10 

كبريًا جدًا بالن�صبة لبلد بحجم لبنان ولي�س بالأمر الغريب اأن يعاين املحامون 

من البطالة اأو حتى اأن ي�صرفوا جهدهم اإىل ن�صاطات واأعمال اأخرى لتغطية 

نفقاتهم.

واإذا ما ق�ّصمنا مهنة املحاماة يف لبنان اإىل ق�صمني يتبني اأّنه يف جمال القانون 

املحلي متلك ال�صركات اللبنانية قدرات عالية على التناف�س يف ما بينها. فهي 

تقّدم خدمات ممتازة وحتافظ على الروابط الالزمة ولديها لفيف من اأهل 

الفكر القانوين. وبالفعل متلك ال�صركات البارزة معرفة متمّر�صة يف القوانني 

اللبنانية ول اأحد يباريها يف هذا املجال.

ولكن تختلف ال�صورة متامًا يف ما يتعّلق مبزاولة القانون الدويل.   نفتقر حتمًا 

اإىل النوعية يف هذا املجال وتعجز غالبية ال�صركات اللبنانية عن التناف�س مع 

ال�صركات الدولية التي لديها القدرة على فتح فروع يف لبنان.  فاملحامون يف 

الذين يفر�صون معايري  الدوليني  العمالء  لي�صوا معتادين على عقلية  لبنان 

عالية وحمّددة يف ما يتعلق بالنوعية والدّقة و�صرعة التنفيذ.

واإذا األقينا نظرة على النظام التعليمي القانوين يف لبنان نرى اأنه يعاين من 

كاإجراء  املهنة  العملية من  بالنواحي  يتعّلق  ما  الطالب يف  اإعداد  نق�س يف 

لغة  هي  التي  النكليزية  باللغة  املذّكرات  �صياغة  اأو  املوؤ�ص�صية  املفاو�صات 

م�صرتكة ت�صتخدم يف الأ�صواق الدولية.  ل ميكن العمل من دون الت�صّلح بالّلغة.  

واملحامون ذوو اخلربة الذين يفرت�س بهم اأّن ينموا ثقافتهم ومعارفهم من 

الإجراءات  عن  ناهيك  ذلك.  يفعلون  ل  تدريبية  بحلقات  امل�صاركة  خالل 

اليومية  التي ينبغي القيام بها لإجناز الأعمال وحتى الأكرث روتينية منها. 

واإذا اعترب العمالء الأجانب اأّن هذه الإجراءات فا�صدة �صيقعون يف م�صاكل.

 ن.ت.ت.: ميكن اأن تقّدم ال�صركات القانونية الأجنبية ثالث فئات من 

التحكيم  وخدمات  التمثيلية  واخلدمات  ال�صت�صارية  اخلدمات  اخلدمات: 

القانوين وخدمات امل�صاحلة/الو�صاطة القانونية.  هل هناك براأيك م�صاحة 

يف لبنان لتمار�س ال�صركات الأجنبية هذه الأن�صطة؟ اذا كان اجلواب نعم ما 

هي القيمة امل�صافة التي ميكن اأن تخلقها هذه ال�صركات؟ هل باإمكانها مثاًل 

نقل الدراية واملعارف الدولية وخلق فر�س العمل اإلخ..؟

وليد نا�صر: القطاع القانوين يف لبنان مفتوح اأ�صاًل مبا فيه الكفاية، بحيث 

ميكنهم  اخلارج  يف  اأو  لبنان  يف  مقيمني  كانوا  �صواء  الدوليني،  العمالء  اأّن 

عرب  اإليها  يحتاجون  التي  القانونية  ال�صت�صارات  خدمات  على  احل�صول 

الهاتف اأو عرب �صبكة النرتنت.  اذا ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه هو هل ت�صتطيع 

هذه ال�صركات اأّن تتواجد فعليًا يف لبنان .  بداية اأنا ل اأرى مربرًا لذلك اإّن 

تقدمي  ب�صاطة  بكل  – ينبغي  اأخرى  اأ�صباب  لأية  اأو  بالتكلفة  تتعلق  لأ�صباب 

حجة مقنعة لل�صماح لل�صركات الأجنبية النفاذ اإىل �صوق ت�صيق اأ�صاًل باأهلها.

�صتكون  اللبنانية  ال�صوق  اإىل  النفاذ  الأجنبية  لل�صركات  �صمح  ولو  حتى 

م�صاهمتها الإجمالية يف مهنة املحاماة �صئيلة.  فعلى �صبيل املثال، اعتادت 

البديهي  من  وبالتايل  واأملعهم  املحامني  اأف�صل  توظيف  على  ال�صركات  هذه 

اأّن  اأّن تبحث يف لبنان عن موؤهالت وكفاءات ومهارات مماثلة.  مّما يعني 

عدد املحامني الذين �صيتم توظيفهم �صيقت�صر على فئة �صغرية من الأفراد 

املي�صورين الذين ت�صنت لهم فر�صة احل�صول على تدريب يف اخلارج وتعّلم 

من  ي�صتفيدوا  لن  توظيفهم  �صيتم  الذين  املحامني  اأن  اأو  الأجنبية   اللغات 

هذه ال�صركات لأنه �صيتم ا�صتخدامهم لتاأدية مهام م�صاعدين قانونيني يف ما 
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يتعلق مب�صائل حملية حمدودة وللمتابعة مع املوؤ�ص�صات احلكومية املحلية، ولن يتعلمون الكثري.  وبالفعل منذ بع�س الوقت ق�صدت زميلة يل اإمارة دبي لتعمل 

لة باملهام املوكلة اإليها والتعليمات الواجب التقّيد بها من دون  حل�صاب �صركة اأمريكية واإذا بها تتلقى يف يومها الأول ر�صالة الكرتونية وردت فيها لئحة مف�صّ

اإخ�صاعها لأّي تدريب اأو تهيئتها.  هذه هي العادة املتّبعة.  وبالتايل علينا ان نكون واقعيني يف توقعاتنا ويف ما يتعلق بالفوائد املرتتبة عن دخول ال�صركات 

الدولية اإىل ال�صوق اللبنانية.

اأّما يف ما يتعلق بالقدرة التناف�صية، اأعتقد انه علينا جتهيز القطاع القانوين يف لبنان ليتما�صى اأكرث ما ميكن مع املوا�صفات الدولية لناحية الإملام باللغات 

القانونية الدولية والتدريب على التعامل مع العمالء الدوليني واإجراء املفاو�صات و�صياغة املذّكرات القانونية والعقود.  اذا حّررنا �صوق اخلدمات القانونية 

من دون تهيئة املحامني اللبنانيني لدخول ال�صركات الأجنبية اإىل هذه ال�صوق فاإّن �صركات املحاماة الأجنبية �صت�صيطر ل حمالة على الغالبية ال�صاحقة من 

الأعمال اخلارجية التي تقوم بها ال�صركات اللبنانية حاليًا.  ومن ال�صرورة مبكان اإجراء درا�صة لتقييم التاأثري الذي قد يلحقه حترير النفاذ اإىل الأ�صواق 

�صركات  اللبنانية يف وجه  القانونية  �صوق اخلدمات  ب�صاأن فتح  نهائي  التزام  باأي  التعهد  بلدان كالأردن وم�صر وقطر مثاًل قبل  املحلية يف  املحاماة  مبهنة 

املحاماة وال�صت�صارات القانونية الأجنبية. 

  تقارير عن القطاعات

ت�صدر ن�صرة التجارة والتنمية عن وحدة منظمة التجارة العاملية يف وزارة القت�صاد   والتجارة

الرجاء اإر�صال التعليقات والأ�صئلة اإىل العنوان التايل:

وزارة القت�صاد والتجارة • وحدة منظمة التجارة العاملية

مبنى اللعازرية - ق�صم 2 ب - الطابق ال�صاد�س

�صارع مري جول، با�صورة • و�صط بريوت التجاري، لبنان

هاتف: 961.1.982.294+ مق�صم 1611 • فاك�س: 961.1.982.297+

amackie@economy.gov.lb :بريد اإلكرتوين

www.economy.gov.lb :موقع اإنرتنت


