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وزير الصناعة: إهتمام واضح 
من املغتربني باإلستثمار الصناعي

اتجاه  يف  الخطوات  اللبنانية  الصناعة  رسخت  والنقدية،  واملالية  السياسية  االزمة  ظل  يف  ومتويل  اجراءات  من  تيرس  مبا 
االقتصاد املنتج. فهي متكنت يف ظل الوضع املنهار من تأمني الحاجات االستهالكية للسوق املحلية، واضافة خطوط انتاج 

جديدة، وفتح معامل، وعودة اىل العمل لتلبية متطلبات السوق املستجدة 

الصناعة  استمرت  الظروف،  كل  الرغم من  عىل 
الخارجية، وتوفري فرص  اىل االسواق  التصدير  يف 
جدا  مهتمني  مستثمرين  واستقطاب  العمل، 
بالتوظيف يف هذا القطاع. مل تكن الصناعة لتنجح 
تتمتع  تكن  مل  لو  ملصلحتها  االزمات  تطويع  يف 
منتجاتها باملواصفات التي تخولها املنافسة، محليا 
الله كشف  الصناعة عامد حب  وزير  وخارجيا. 
اهتامم  وجود  عن  العام"  "االمن  اىل  حديث  يف 
واضح من املستثمرين وحتى من التجار للعمل 
مغرتبني  بدء  عن  فضال  االنتاجي،  القطاع  يف 

باالستثامر الصناعي.

لدعم  اجراء  اكرث من  الصناعة  اتخذت وزارة   ■
ما هي  القامئة،  االزمة  الصناعي يف ظل  القطاع 

النتائج العملية التي حققتها هذه االجراءات؟
□ ال شك يف ان الوضع االقتصادي واالجتامعي 
دعم  حاولنا  كبري.  شكل  يف  تدهور  والصحي 
كانت  عام  مختلفة  بذهنية  الصناعي  القطاع 
سابقا. لبنان ال ميلك ثقافة االنتاج بل ثقافة الريع. 
نحن نهوى التجارة، لكن عندما ال نجد ما نتاجر 
مجتمع  اىل  نتحول  محليا  منتجة  سلع  من  به 
يف  ساهم  مام  االسترياد،  عىل  يعتمد  مستهلك 
االنتاج  عىل  القدرة  وفقدان  االسعار  ارتفاع 
وتأمني االكتفاء الذايت زراعيا وصناعيا. عملنا عىل 
تغيري الثقافة االقتصادية، وهذا ما نلمسه اليوم 
من التوجه نحو االنتاج املحيل بقناعة الجميع، 
نجحنا  لقد  ومستهلكني.  واقتصاديني  سياسيني 
اجراءاتنا وخطة عملنا،  اليشء من خالل  بعض 
يف وضع بداية تغيري للثقافة االقتصادية يف لبنان 

وحتى لثقافة املستهلك.

املواطن،  لدى  قناعة  من  نابعة  هي  هل   ■
املالية  االصول  ضغط  تحت  حاجة  عملية  ام 

املتدهورة؟

□ لدي قناعة بأن الصناعة اللبنانية تتمتع بكل 
املواصفات املطلوبة التي تسمح لها ليس فقط 
االسواق  اىل  بل  املحلية  السوق  اىل  بالدخول 
والكفايات  العملية  القدرات  كل  لدينا  العاملية. 
طبعا،  بالتطور.  لصناعتنا  تسمح  التي  العلمية 
التصنيع  عىل  االعتامد  يف  دورها  الحاجة  لعبت 
املحيل بعد تراجع القدرة الرشائية للمواطن، وقد 
ملس املواطن جودة الصناعة املحلية وان املنتجات 
تتمتع مبواصفات عاملية. هناك اهتامم واضح من 
املستثمرين وحتى من التجار للعمل يف القطاع 
قدرة  بتوسيع  الصناعيون  يقوم  كام  االنتاجي. 
مصانعهم وتطوير نوعية السلع املنتجة، فضال عن 
بدء مغرتبني باالستثامر الصناعي. يف لبنان اليوم 
تسعة مصانع لالدوية ومصنعان ينتجان االمصال 
واملتمامت الطبية. تم الرتخيص يف الفرتة االخرية 
لسبعة مصانع جاهزة لالنتاج وبكلفة تصل اىل 
نحو 25 مليون دوالر لكل مصنع، مام يؤكد عىل 
الرغم  وجود اشخاص مستعدين لالستثامر عىل 
من الوضع االقتصادي املنهار. ال بد من التأكيد 
التصدير ارتفعت يف شكل جيد،  ان قدرتنا عىل 
استنادا اىل الزيادة يف عدد االتفاقات التي وّقعت 
مع الخارج. ال نغفل اننا متكنا من تحرير قسم 
كبري من اموال الصناعيني املوجودة يف املصارف 
والبالغة نحو 85 مليون دوالر، قبض الصناعيون 
كام  االولية.  املواد  لرشاء  منها  مليونا   40 نحو 
نأمل يف تحرير كل اموالهم املوجودة بني براثن 

املصارف.

السلع  الدولة لالعتامد عىل  ■ ماذا عن موقف 
املنتجة محليا يف املناقصات العامة؟

لجنة  تدرسها  قوانني  مشاريع  ثالثة  هناك   □
والتخطيط  والصناعة  والتجارة  الوطني  االقتصاد 
الصناعة  وتشجيع  دعم  قانون  اقرتاح  النيابية: 
الدوائية، اقرتاح قانون يرمي اىل اعفاء كل الرشكات 

عليها  املتوجبة  الرضيبة  من  لبنان  يف  الصناعية 
الوطنية،  للصناعة  دعام  وتحفيزها  لتشجيعها 
اقرتاح القانون الرامي اىل دعم الصناعات اللبنانية 
العامة  واملؤسسات  العامة  االدارات  عقود  يف 

والبلديات وكل َمن يتداول امواال عامة.
التي  القوانني  مشاريع  اللجنة عىل  وافقت  وقد 
الريعي  االقتصاد  من  واالنتقال  الصناعة  تحفز 
اىل االقتصاد املنتج. كذلك وافقت اللجان النيابية 
عىل مرشوع قانون العفاء الصناعيني والزراعيني 
والقطاع السياحي من دفع فوائد الدين عن عامي 
2020 و2021. اعترب ان كل هذه املشاريع اذا ما 
تشكل دعام مهام جدا  العامة،  الهيئة  اقرت يف 
للقطاع الصناعي، فضال عن تعديل سبعة مراسيم 
املستثمرين  لدعم  ايدال  مؤسسة  مع  باالتفاق 
الجدد لالستثامر يف القطاعات االنتاجية، وهو امر 
الصناعي  القطاع  دعم  مرشوع  اما  جدا.  ايجايب 
والبالغ نحو 400 مليون دوالر، فهو مجمد حاليا 
من وزارة املال بسبب الحاجة اىل االموال. نأمل 
يف ان نتمكن مستقبال من تحريك املوضوع، ما 

يساعد الصناعة عىل الحفاظ عىل العامل.

■ عىل الرغم من االيجابيات التي ذكرتها، هناك 
هو  ما  عاملها،  وترصف  ابوابها  تقفل  مصانع 

موقفكم من ذلك؟
□ عدد قليل جدا من املصانع اقفل ابوابه بسبب 
تأمني  الذي مل يستطع  القطاع املرصيف  اجراءات 
لصالح  مال  التنافيس  الجو  لكن  لها.  االموال 

الصناعة املحلية.

■ ماذا عن السلع االغراقية التي تدخل اىل السوق 
اللبنانية سواء من طريق دول تدعم صناعتها او 

التهريب؟
السلع  عىل  يؤثران  واالغراق  التهريب   □
مشكلة  ميثل  والتهريب  املحلية،  الصناعية 

الملف

وزير الصناعة عامد حب الله.

لدينا كل القدرات التي 
تسمح لصناعتنا بالتطور

كبرية. املطلوب من الجامرك اللبنانية مالحقة 
عرب  املهربة  البضائع  دخول  ووقف  املهربني، 
اعادت  الواقع،  هذا  من  الرغم  عىل  الحدود. 
االحذية  كمصانع  ابوابها  فتح  املصانع  بعض 
وهي  جدا،  جيدة  سلعا  تنتج  التي  وااللبسة 
تصدر اليوم اىل الخارج من دون اغفال انشاء 
والتي  التنفس  اجهزة  تصنع  جديدة  مصانع 
تصدر ايضا اىل الخارج. اؤكد ان فرص العمل 
 %6 نسبة  وهناك  الصناعي،  القطاع  يف  كثرية 
من املصانع املنشأة حديثا مام يوفر اكرث من 
200 وظيفة. سنعلن قريبا باالتفاق مع االتحاد 
وهناك  الوظائف،  من  آخر  عدد  عن  العاميل 
نحو 8 االف مؤسسة صناعية كبرية ومتوسطة 
املصانع  عدد  يتجاوز  ال  رمبا  الحجم.  وصغرية 

التي اقفلت اصابع اليد.

■ ماذا عن امكانات التصدير اىل الخارج واملعاملة 
باملثل؟

يف  عقدت  التي  التجارية  االتفاقات  مشكلة   □
اللبناين  للمنتج  ظاملة  فهي  جدا،  كبرية  املايض 
كام ان املعاملة باملثل معدومة. هناك عدد من 
مثل  الصناعي،  القطاع  حق  يف  الجائرة  القوانني 
عليها  توجد  ال  التي  املستوردة  املنتجات  بعض 
رسوم جمركية، يف حني ان املنتج نفسه املصّنع يف 

لبنان تلحق مبواده االولية رسوم جمركية.

■ لكنكم اتخذتم سلسلة من التدابري لحامية 18 
سلعة صناعية، هل طبقت هذه الحامية؟

□ كل ما اتخذ من تدابري تم تطبيقه. لكن مشكلة 
االغراق والتهريب ادت اىل رضر واسع عىل السلع 
املنتجة. نحن نعيش يف اجواء جلب بضائع من 

الخارج، وافراغها يف السوق اللبنانية.

■ باالضافة اىل عمليات التزوير؟
معروفة  وطنية  لسلع  تزوير  هناك  طبعا.   □
بدعم من عدد من الدول، وقد اتخذنا جملة من 
االجراءات مع وزارة الخارجية للحد منها او وقف 

مثل هذه العمليات.

رشاء  عىل  بقدرته  املواطن  يشعر  ال  ملاذا   ■
تكون  ان  ميكن  التي  الصنع،  املحلية  املنتجات 

اسعارها بعيدة من متناوله؟
□ ويالالسف، االستغالل موجود يف عقول الكثري 

من اللبنانيني وكذلك االحتكار. عىل وزارة االقتصاد 
مراقبة كل ما يتعلق بعملية بيع السلع املحلية 
واملستوردة. كام ان الجشع موجود لدى كثري من 
التجار واملستوردين واملوزعني. اؤكد لكم مثال ان 
مافيا "الرتابة" اكرب واهم من الدولة، ومهام قمنا 
مبحاوالت لضبط اسعارها يخرج َمن هو يف مركز 
مسؤولية لرتك اسعارها عىل ما هي عليه، من دون 
تعرضت  التي  املدعومة  السلع  ننىس قصص  ان 
مسؤولية عىل  انها  والتهريب.  والغش  لالحتكار 
الدولة تحملها عرب قمعها بشكل فعال من قبل 
قوى االمن واالجهزة املولجة بذلك. عىل القضاء 
بت كل املخالفات التي تصل اليه برسعة وعدم 

"النوم" عليها.

السوق  تلبية حاجة  الصناعة  استطاعت  ■ هل 
والتصدير اىل الخارج يف شكل متواز؟ 

املوجودة  االولية  املواد  السلع.  كل  يف  ليس   □
القطاع  يف  موجودة  وهي  جدا،  قليلة  محليا 
الزراعي. تعرضت الصناعة بشكل عام يف املايض 
لعملية تدمري ممنهج، ومع ذلك لدى قسم كبري 
من  العديد  تصنيع  عىل  قدرة  الصناعيني  من 
السلع، لكن هذا االمر يحتاج اىل وقت للوصول 

اىل انتاج الكميات الالزمة لتلبية حاجة السوق.

■ هل حافظت الصناعة عىل اسواقها الخارجية؟
□ مل نخرس اسواقنا الخارجية، لكن بسبب كورونا 
خرسنا بعض العقود التي مل نتمكن من تلبيتها 
وااللتزام بها. هناك عقود جديدة متنوعة سندخل 

بواسطتها اىل االسواق مجددا.

■ ما هي تلك االسواق؟
السوق  اىل  الدخول  يف  نأمل  الخليج.  اسواق   □
العراقية وتحسني عملية التصدير يف شكل كبري 
للمنتجات الزراعية واالدوية واملحركات وغريها، 
اضافة اىل برامج املعلوماتية التي ال اب لها وال ام. 
امل يف ان يتغري اسم وزارة الصناعة لتصبح وزارة 
من  خوف  ولدي  املتقدمة،  والتقنيات  الصناعة 
العالقات االرسائيلية مع بعض الدول العربية التي 
ميكن ان تؤثر عىل الكثري من منتجاتنا وخربائنا 
مسؤولية  اكتافنا  عىل  استبدالهم.  فيتم  وعاملنا 
كبرية، لذلك من الرضوري االعتامد عىل منتجات 
مميزة ومبواصفات جيدة واسعار منافسة، وهذا 

يلزمه جهد مضاعف عام كنا نبذله يف السابق.

عصام شلهوب


