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مقالإقتصاد
لبنان يضرب أخماسًا بأسداس

الدولتني،  اىل  البحرين  انضمت  - االرسائييل،  االمارايت  السالم  اتفاق  بعد االعالن عن 
خارجية  وزيري  مع  سالم  اتفاقيتي  نتنياهو  بنيامني  ارسائيل  وزراء  رئيس  ووقع 
لن  رمبا  الزياين.  عبداللطيف  والبحرين  نهيان،  ال  زايد  بن  عبدالله  الشيخ  االمارات 
تكون البحرين االخرية، وان هناك عىل ما يقال دوال عربية اىل جانب مرص واالردن 
قد تنضم اىل هذا االتفاق، عىل الرغم من ان مثة دوال يف املنطقة لن تغري موقفها يف 

الوقت الراهن واىل مدة طويلة.
اذا كانت ردود االفعال السياسية عىل االتفاق االرسائييل - االمارايت - البحريني مثرية 
للجدل، فان االوساط االقتصادية يف لبنان بدأت ترضب اخامسا باسداس. فام هي ابرز 
تبعاته املتوقعة عىل اسواق الخليج التي تعترب سوقا طبيعية للصادرات اللبنانية، والتي 

وصلت عائداتها قبل الحرب السورية عام 2011 اىل 5 مليارات دوالر؟
تبدو الفرحة واسعة يف اوساط رجال االعامل والرشكات االرسائيلية باالتفاق، وفق تقرير 
بعد  امارايت  حذر  يقابله  االرسائيليني  املستثمرين  ابتهاج  عنوان:  تحت  رويرتز  لوكالة 
اتفاق يف شأن العالقات. اسباب هذا الفرح كثرية ويف مقدمها انه ال يفتح امامهم ابواب 
ثاين اكرب اقتصاد عريب بناتج محيل يزيد عىل 400 مليار دوالر فحسب، بل ايضا ابواب 
اسواق دول مجلس التعاون الخليجي االخرى التي تتشابك عالقاتها وتسهيالتها التجارية 

املتبادلة بشكل واسع مع اسواق الدول العربية االخرى .
سيتم خالل االسابيع املقبلة توقيع اتفاقات ثنائية تتعلق بقطاعات االستثامر والسياحة 

والرحالت الجوية املبارشة واالمن، عىل ما تؤكده وكالة انباء االمارات )وام(.
اوىل نتائج هذا االتفاق اعالن رشكة موانئ ديب العاملية توقيع مذكرات تفاهم مع الجانب 
االرسائييل القامة مناطق حرة يف ارسائيل متاثل منطقة جبل عيل يف دولة االمارات. فهل 
انتهى دور مرفأ بريوت بعد تدمريه، خصوصا وانه يعترب من اهم املرافئ املوجودة عىل 
للرتانزيت، ويضم  وابرز ممر  العربية،  والدول  العامل  بني  الوصل  املتوسط، وكان صلة 
بل  ال  االبرز  املنافس  وهو  املنطقة،  دول  بكل  تتصل  للمستوعبات  محطة  اكرب  اليوم 

االوحد مليناء حيفا االرسائييل؟ 
مجال  يف  ابرزها  كان  الجانبني،  بني  الثنائية  االتفاقات  وترية  االخرية  االيام  يف  ازدادت 
هبوعليم  وبنك  الوطني  ديب  االمارات  بنك  وّقع  فقد  املرصيف.  والقطاع  االستثامر 
العالقات  بدء  اطار  يف  ويندرج  نوعه،  من  االول  يعد  بينهام  تعاون  اتفاق  االرسائييل 
املالية واالقتصادية بني الجانبني. كذلك اعلنت بورصة ديب لالملاس توقيع مذكرة تفاهم 

مع البورصة االرسائيلية لتعزيز فرص التجارة الثنائية. 
يف موازاة هذه التطورات االسرتاتيجية الجيو سياسية واالقتصادية، نرى عىل ما يقوله 
بريوت،  لبورصة  مطلقا  وانعداما  اللبناين،  املرصيف  للقطاع  تاما  انهيارا  االقتصاد  خرباء 
وشلال امميا ملؤسسة االسواق املالية، وموتا رسيريا للقطاع السياحي والفندقي ولكل 
املنتجعات السياحية، وتدهورا قريبا للقطاع العقاري، وافالسا متعمدا للشعب اللبناين. 
الضوء من كهرباء منهوبة  نتلمس  الهاوية،  ان كنا منارة للرشق اصبحنا يف قاع  فبعد 

نتيجة فساد دولة بكل اركانها خدمة لهذا او ذاك.
يضيف هؤالء الخرباء انه يف موازاة حجم االوضاع وآثارها الخطرية عىل لبنان وشعبه 
تشكيل  شأن  يف  نتعارك  نزال  ال  بريوت،  دمرت  التي  املرفٔا  كارثة  ظل  ويف  وإقتصاده، 
السياحة  الصفر. كيف سرنى  النقطة  اىل  الرئيس املكلف وعدنا  اعتذر  ان  حكومة اىل 

تزدهر، او ستعود املصانع اىل سابق نشاطها، وهل ستنهض الزراعة وتعود الكهرباء؟ 
القامئة تطول، فهل نحتاج اىل انفجار آخر لنعي ما يحصل ونعود اىل لبنان؟

عصام شلهوب

وما  توقفت؟  هل  بحرا  التصدير  عمليات   ■
لضامن  اتخذت  التي  البديلة  االجراءات  هي 

حركة العمل؟
□ التصدير بحرا مل يتأثر، واملرفأ استعاد نشاطه 
بنسبة 70 يف املئة تقريبا بعد شهر من االنفجار. 
التأخري اصاب بعض الصناعيني، غري ان االوضاع 
تحسنت خصوصا وان ال ارضار مبارشة بالبضائع 
املوجودة يف محطة الحاويات التي مل تترضر. اما 
السنوات  يف  الصناعية  الصادرات  نسبة  تراجع 
االخرية فكان نتيجة اقفال املعابر الربية يف اتجاه 
يكن  مل  الرتاجع  هذا  ان  اال  العربية.  االسواق 
دراميا واستطاعت الصناعة الحفاظ عىل اسواقها 
مليارات   3 قيمته  ما  اىل  صادراتنا  وصلت  وقد 
تستعيد  ان  الصناعة  وتستطيع  سنويا،  دوالر 
رقم صادراتها الذي حققته عام 2011 وبسهولة 
بتوفري  وذلك  دوالر،  مليارات   5 بلغ  والذي 
املالية  االجراءات  يف  واملرونة  التسهيالت  بعض 
والنقدية والجمركية، ناهيك بقدرة الصناعة عىل 
تخفيض فاتورة االسترياد الكبرية لالسواق املحلية، 
وميزان  التجاري  امليزان  عىل  ايجابا  ينعكس  ما 

املدفوعات.

■  كيف تتعاملون مع املستوردين وهل تنفذون 
التزاماتكم؟  

موادنا  متويل  نؤّمن  الننا  تكلفتنا  ارتفعت    □
الصعبة.  بالعمالت  السوداء  السوق  من  االولية 
عىل  قدرتنا  من  ما  نوعا  يحد  املوضوع  هذا 
الصادرات  ارقام  تراجع   ان  علام  املنافسة، 
ناتج من ارتفاع التكلفة ما حد من قدرتنا عىل 
هناك  عام،  بشكل  لكن  الخارج.  يف  املنافسة 
عىل  حافظت  الصناعية  القطاعات  من  الكثري 
زبائنها  مصالح خرست  ومثة  الخارج،  يف  زبائنها 
بانتظام.  االولية  موادها  تأمني  تستطع  مل  النها 

من هنا نالحظ تراجع مؤرشات الصادرات. 

■ هل تعترب مرفأ طرابلس بديال ام مساعدا ملرفأ 
التي  االضافية  التكلفة  حجم  هو  وما  بريوت، 

ستتكبدونها؟
□ يبقى مرفأ بريوت مرفقا حيويا وهو االساس 
لبنان  املنطقة وليس عىل مستوى  عىل مستوى 
فقط، ويخدم كل القطاعات االقتصادية اللبنانية. 

لكننا مع تطوير املرافئ اللبنانية كلها، السيام 
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نكبة مرفأ بريوت ادمت االقتصاد واتت عىل ما تبقى من قطاعات اقتصادية، منها قطاع الصناعة الذي كان يعاين قبل 4 آب 
الداخلية،  االقتصادية  واالزمة  الربية،  املعابر  واقفال  السورية،  االحداث  بسبب  انتاجه  وتراجع يف  كبرية  الفائت من خسائر 

وجائحة كورونا. وجاء انفجار املرفأ اخريا لرياكم خسائر اضافية عىل هذا القطاع

ادى تدمري املرفأ اىل توقف حركة استرياد مختلف 
بالصناعات  الخاصة  االولية  واملواد  البضائع 
توقف  ما سبب شبه  تقريبا،  املحلية ملدة شهر 
لحركة القطاع الصناعي، وتوقف املصانع القريبة 
ترضر  عدم  ان  حني  يف  االنتاج،  عن  واملترضرة 
محطة الحاويات اعطى االمل يف سالمة البضائع 

املستوردة المتام عمليات االنتاج.
االمني العام لجمعية الصناعيني اللبنانيني الدكتور 
انفجار  انعكاسات  له رأي خاص يف  خليل رشي 
لـ"االمن  اشار  اذ  الصناعي،  القطاع  عىل  املرفأ 
املرفأ  بانفجار  تتأثر  مل  الصناعة  ان  اىل  العام" 
االولية،  املواد  انقطاع  عىل  وال  مبارشة   بارضار 
وهناك  كثريا  تترضر  مل  املستوعبات  محطة  ألن 
يف  النقص  وان  سحبها،  تم  البضائع  من  الكثري 

املواد االولية مرده اىل توقف التمويل.

االقتصاد  عىل  اثرت  بريوت  مرفأ  كارثة   ■
تقرأ  كيف  الصناعي،  القطاع  الوطني وخصوصا 
اصيب  التي  االرضار  قيمة  وما هي  التداعيات؟ 

بها القطاع ماديا ومعنويا؟
□ اضافت كارثة املرفأ يف 4 آب تعقيدات كثرية 
عىل االوضاع الصعبة واملأزومة التي تعيشها البالد 
املستوى  عىل  وخصوصا  كلها،  املستويات  عىل 
مرفق  اهم  يف  العمل  تعطل  فقد  االقتصادي. 
الحركة  عليها  تعتمد  التي  االساسية  املرافق  من 
التجارية، ناهيك بالدمار والخراب الذي لحق به، 
ويحتاج اىل الوقت والجهد والتمويل العادة بنائه. 
وقد اصاب الصناعيني ما اصاب غريهم من كارثة 
املرفأ، تعطيل وتأخري وارضار يف البضائع اكان عىل 
صعيد التصدير او استرياد املواد االولية. ومل تكن 
ارضار املصانع املبارشة كبرية بل جاءت محدودة، 
املنطقة  بكثافة يف  املصانع  نظرا اىل عدم وجود 

املنكوبة املحيطة باملرفأ.

االنفجار  قبل  تعاين  كانت  املحلية  الصناعة   ■
توقف  فهل  االولية.  املواد  استرياد  وتعتمد عىل 
استرياد هذه املواد، وما هو تأثريها عىل القطاع؟ 
الصناعي  القطاع  منه  عاىن  الذي  االهامل    □
وركودا  شلال  انعكس  املتعاقبة،  الحكومات  من 
يف ظل االزمة االقتصادية واملالية املتفاقمة منذ 
املستوى  عىل  الصناعيون  استطاع  وقد  سنوات. 
بشكل  وان  االستمرار  ذايت،  وبصمود  الفردي 
رعاية  او  دعم  او  مساعدة  اي  دون  من  جزيئ 
من الدولة ومؤسساتها. غري ان االمور وصلت اىل 
مرحلة االختناق التي المست خسارة مؤسسات 
به  تتأثر  مل  التام.  االقفال  والمست  ورشكات 
الصناعة بانفجار املرفأ من جهة االرضار املبارشة، 
ألن  االولية،  املواد  انقطاع  عىل  ذلك  يؤثر  ومل 
وتم سحب  كثريا  تترضر  مل  املستوعبات  محطة 
املواد  يف  النقص  اما  البضائع.  من  كبري  قسم 

انفجار  جاء  التمويل.  توقف  اىل  فمرده  االولية 
املرفأ ليزيد الطني بلة مع ما يعانيه القطاع من 
اجراءات املصارف التي حجبت اموال الصناعيني 
ومنعتهم من استعاملها بغية تأمني املواد االولية 
تعميم  يحل  ومل  العمل،  الستمرار  الرضورية 
بل  املشكلة،  الخصوص  هذا  يف  لبنان  مرصف 
ما  التعميم  تطبيق  رفض  يف  املصارف  متادت 
دفع عددا كبريا من املصانع اىل االقفال وترسيح 

عاملها.

■  كيف ترى الحل؟
مرصف  مع  بالتعاون  الصناعيني  جمعية   □
الخارج  انشاء صندوق خاص يف  لبنان يف صدد 
)Oxygen Fund( لتمويل املواد االولية وتوفري 
العمالت الصعبة املطلوبة. نأمل يف ان يبدأ هذا 

الصندوق بالعمل يف مطلع العام املقبل.

االمني العام لجمعية الصناعيني اللبنانيني خليل رشي. 
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إقتصاد
لكنه  بريوت،  كمرفأ  املجهز  طرابلس  مرفأ 
يحتاج يف الحقيقة اىل االهتامم والرعاية بشكل 
سنخفف  املتوازن،  االمناء  اطار  وضمن  افضل 
الضغط عن مرفأ بريوت. نحن كصناعيني نحتاج 
موجودة  املصانع  ان  السيام  طرابلس  مرفأ  اىل 
بريوت  يف  ترتكز  وال  اللبنانية  االرايض  كل  يف 
االقرب  هو  طرابلس  مرفأ  كان  رمبا  وضواحيها. 
مسافة من بريوت لكثري من املصانع املوجودة يف 

جبل لبنان ومنطقة الشامل.

ازمة  من  الربي  النقل  عمليات  تخفف  هل   ■
التصدير عرب املرفأ؟  

صادراتنا  تراجعت  سوريا  يف  االحداث  بعد   □
العام 2011 اىل حدود  من 5 مليارات دوالر يف 
بنسبة  اي  تقريبا،  دوالر  مليار  ونصف  مليارين 
50% نتيجة صعوبات التصدير الربي  عرب سوريا، 
السوريون.  فرضها  التي  املرتفعة  الرسوم  ابرزها 
الرسوم، ليك  هناك كالم عن محاوالت لتخفيض 
التي اصبحت  تاليا من تخفيض تكلفتنا  نتمكن 

مرتفعة جدا وتحد من امكانات التصدير.

هل  االجنبي  القطع  من  التصدير  عائدات   ■
بها  يحتفظ  ام  املحلية  السوق  اىل  تدخل 

الصناعيون خارجا؟ 
تبقى  املصدرة  السلع  عائدات  ان  اعتقد  ال   □

خصوصا  لبنان،  اىل  تحويلها  يتم  بل  الخارج  يف 
املواد  لرشاء  يستعمل  املال  هذا  من  جزءا  وان 
االولية بهدف تأمني استمرارية العمل. لذا يؤّمن 
الذين يصدرون موادهم االولية هذه التحويالت 

الخارجية من مبيعات صادراتهم اىل الخارج. 

لبنان  اجراءات مرصف  اي حد ساهمت  اىل   ■
العملة  ازمة  تخطي  عىل  الصناعة  مساعدة  يف 

الصعبة؟
□ ساعدت جزئيا. غري ان العالقة الشخصية بني 
اصبحت  التجارية  ومصارفهم  الصناعيني  بعض 
كل  عىل  يطبق  تعميم  هي  مام  اكرث  شخصية 
الصناعيني، وتاليا هناك مصارف رفضت التعاون 
ومصارف اخرى تعاونت اىل حد ما، واتت نتائج 
وبقيت  جدا  محدودة  لبنان  مرصف  تعميم 
رهن مزاجية املرصف التجاري وعالقته بعميله. 
النيات طيبة عند حاكمية املركزي وجيدة، لكن 
عددا من املصارف رفض تطبيق التعاميم التي 
اجل  من  صعبة  عمالت  عن  االفراج  تحاول 

اغراض الصناعة.

الصناعة  لواقع  الحلول  مخارج  ترى  كيف   ■
الصناعة مهدد خصوصا  املحلية، وهل مستقبل 
التي  الرافعة  انها  كورونا  وباء  بعد  تبني  وانه 

ستحمي االقتصاد الوطني؟

بقدراتها  اللبنانية  الصناعة  استطاعت   □
وامكاناتها الذاتية التطور واالزدهار عىل الرغم 
لبنان  عاشها  التي  الصعبة  الظروف  كل  من 
رعاية  دون  من  اليوم،  وحتى  االستقالل  منذ 
راكمت  فقد  الرسمي.  املستوى  اهتامم عىل  او 
خربات تقنية ووظفت رساميل تشغيلية وامنت 
قادرة  وهي  اللبنانيني.  االف  ملئات  عمل  فرص 
عىل الرغم من كل ما حصل عىل اعادة النهوض 
العراقيل  ازاحة  مبجرد  جديد  من  والقيامة 
ترعى  سياسات  ووضع  امامها،  من  واملعوقات 
لقد  متوازن.  بشكل  االقتصادية  القطاعات  كل 
السياسات  خطأ  نعيشها  التي  االزمة  اثبتت 
وادارة  الريع  عىل  واالعتامد  السابقة  الرسمية 
كصناعيني  نأمل  نحن  واملنتجني.  لالنتاج  الظهر 
رضورة  يف  املسؤولني  من  الجديد  الكالم  بعد 
العودة اىل القطاع االنتاجي وعىل رأسه الصناعة 
الوطنية، لنعيد بناء اقتصادنا عىل اسس سليمة 

ومتطورة ومستدامة.

متكن  املطلوبة  االجراءات  ان  تعتقد  هل   ■
القطاع من استعادة ازدهاره؟ 

□ بالتأكيد. بقليل من املساعدات يف استطاعتنا 
ان نكون سباقني وقادرين عىل التطور برسعة 
وبوقت قصري جدا. نحن منلك قدرات هائلة 
ماليني   5 اىل  صادراتنا  رفع  حاليا  امكاننا  ويف 
امنا  طاقاتها  بكامل  تعمل  ال  الصناعة  دوالر. 
تعمل بنسبة  30  او40  يف املئة من طاقاتها 
االنتاجية. اننا قادرون عىل العودة اىل نسبة 5 
مليارات دوالر بكل سهولة مع توفري التمويل 
املصارف،  يف  الصناعيني  اموال  عن  واالفراج 
لبنان  للبلد.  العامة  الحلول  من  جزء  وهذا 
والصناعة  كبرية،  اقتصادية  ازمة  يعاين  اليوم 
العملة  تأمني  مستوى  عىل  ان  املنقذ  هي 
الصعبة عرب تطوير صادراتها وتخفيض فاتورة 
االسترياد، ألن الصناعة قادرة عىل تغطية نحو 
7 او 8 مليارات دوالر يف االسواق املحلية من 
التجاري  امليزان  يخفف من عجز  ما  انتاجها، 
وميزان املدفوعات. اعتقد ان القطاع الصناعي 
يف  االسايس  املساهم  يكون  ان  عىل  قادر 

الخروج من االزمة املالية والنقدية. 
ع. ش االرضار املبارشة للمصانع اللبنانية مل تكن كبرية.


