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رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني:
كفاية صناعّية واستعادة ثقة املستهلك

صدقت ويالت املفكر جربان خليل جربان عندما قال قبل اكرث من مئة عام "ويل المة تلبس مام ال تنسج، وتأكل مام ال 
تزرع، وترشب مام ال تعرص". لبنان يعيش هذه الويالت اليوم، بعدما استبدلت قدرات قطاعاته املنتجة مبا تصنعه معامل 

الخارج، وبعدما فرّط اولياء السياسة بالرثوات البرشية 

عصام شلهوب 

رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني فادي الجميل.

املستهلك نحو االعتامد عىل املنتج املحيل بعدما 
اكتشف قدرات الصناعة وجودتها، ولوال هذه 
االكرث  البلدان  اىل  التصدير  ملا متكنا من  امليزة 
تطلبا مثل اوروبا وامريكا. كام تحتل املنتجات 
الغذائية اللبنانية مكانة جيدة يف تلك االسواق، 
وصناعة  بها،  نفخر  تقليدية  بصناعة  ناهيك 
املصانع،  وتجهيز  واالالت،  متطورة،  الكرتونية 
عدا عن تصنيع االت صناعية حديثة ومتطورة، 
اخرها اجهزة التنفس االصطناعي لغرف العناية 
جائحة  خالل  وجودها  فرضت  التي  الفائقة 
بل  لبنان  عىل  استهالكها  يقترص  فلم  كورونا، 

صّدرت اىل الخارج. 

■ تتحدث دامئا عن قدرة الصناعة عىل النهوض 
االقتصادي وعن انها عىل مفرتق طرق، ملاذا؟  

الصناعة السيام  مكانة  اكدت  ثالثة  عوامل   □
يف الفرتة االخرية. فهي برهنت اوال عن كفاية 
عالية، ونالت ثانيا ثقة املستهلك املحيل، ومتثل 
عىل  االعتامد  نحو  التوجه  يف  الثالث  العامل 
تعطي  العوامل  هذه  االنتاجية.  القطاعات 
االقتصاد  يف  اكرب  دور  تأدية  يف  امال  الصناعة 
الوطني. للحفاظ عىل قدرتنا، اطلقنا رصخة منذ 
كانون الثاين 2020 عن الحاجة اىل مواد اولية، 
خصوصا ان حجم عمل الصناعة السنوي يقارب 
لالستعامل  منها  مليارات  دوالر، 10  مليار   13
النتاج  الخارج.  اىل  تصّدر  مليارات  و3  املحيل 
هذا الحجم من العمل، نحتاج اىل استرياد مواد 
اولية بقيمة 3 مليارات دوالر. علام ان الصناعة 
عرب  املستوردة  االولية  املواد  مثن  اعادة  تؤّمن 
االخرى،  العرشة  املليارات  قيمة  التصدير، وان 
بعد  الخارج.  تنتج محليا ستستورد من  اذا مل 
جهد متواصل، متت املوافقة عىل تحرير 100 
مليون دوالر من اموال الصناعيني املوجودة يف 
املصارف لرشاء املواد االولية. لكن، عىل الرغم 

من اهمية املوضوع متت املوافقة عىل ملفات 
اذ مثة  بقيمة 50 مليون دوالر فقط،  صناعية 

تلكؤ يف اعطاء املطلوب.
 

■ ما هي قيمة الصادرات اليوم؟  
□ االحصاءات النهائية غري متوافرة، لكن تقدر 
سنويا.  مليار  ونصف  مليارين  بنحو  قيمتها 
الدولة  اتخذتها  التي  كورونا  اجراءات  لعبت 
بعض  عىل  مبارشة  اثرت  حيث  سلبيا،  دورا 
ازمة  االنتاج خالل  ان  املهمة. علام  الصناعات 
كورونا يف العامل كان مصانا، ال بل شجعت الدول 
الصناعيني عىل االستمرار يف اعاملهم، اذ بقدر 
اهتاممها بالحفاظ عىل صحة املواطنني بقدر ما 

كانت مهتمة بتأمني مستلزمات معيشتهم. 

■ هل اقفلت مصانع بسبب ذلك؟  
□ ال املك احصاءات حول املوضوع. لكن لجأ 
ملصانعهم  فروع  فتح  اىل  الصناعيني  من  عدد 
يف  الرئييس  املركز  اقفال  دون  من  الخارج  يف 
لبنان. ال ميكن اغالق املصانع يف فرتات االزمات 
وخصوصا الصحية، كام ال ميكن تأجيل التزامات 
تسليم  مواعيد  فهناك  االغالق،  عرب  الصناعة 
اثبت  لقد  السبب.  كان  مهام  التزامها  يجب 
الصناعيون مرة اخرى انهم اصحاب مسؤولية 
اجل  من  فقط  يعملون  ال  ومعاناة،  ومثابرة 
املال. نأمل مستقبال يف اعطاء الصناعة االولوية.

■ هل حافظت الصناعة عىل اسواقها الخارجية 
خصوصا العربية؟  

صناعته  يف  يستثمر  مل  اللبناين  الصناعي   □
ايضا.  الخارجية  فقط، بل حافظ عىل اسواقه 
لتصدير  متعددة  طرق  ايجاد  اىل  سعى  لقد 
منتجاته بعد اقفال املعابر الربية، عىل الرغم 
بهدف  اضافية  اكالف  من  تكبده  ما  كل  من 

هذه الويالت، مل تثبط القطاعات االنتاجية يف 
وجودها  لتثبت  لها  تحديا  شكلت  بل  لبنان، 
وامللبس،  واملرشب  املاكل  ضامن  يف  ودورها 
الخارج،  من  تأمينها  سبل  تقطعت  بعدما 
هل  اللبناين.  معيشة  انقاذ  يف  تاليا  وساهمت 
سريد اولياء السياسة الجميل لهذه القطاعات، 
والرعاية  االهتامم  فيولونها  الصناعة،  وتحديدا 
له  يؤّمن  مام  منتج  بلد  اىل  لبنان  يحّول 
االستدامة يف النمو وخلق فرص عمل للبنانيني 
يف  ارزاقهم  عن  بحثا  هجرتهم  تزايدت  الذين 

بالد العامل؟
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عرّب عن هذه االمال لـ"االمن العام"، مشريا اىل 
الفرتة  الصناعة يف  اكدت مكانة  ثالثة  "عوامل 
عالية،  كفاية  عن  اوال  برهنت  فهي  االخرية، 
ونالت ثانيا ثقة املستهلك املحيل، ومتثل العامل 
الثالث يف التوجه نحو االعتامد عىل القطاعات 

االنتاجية".

■ كيف تصف الوضع الصناعي اليوم يف ظل 
وماليا  اقتصاديا  لبنان  فيها  مير  التي  االزمات 

وسياسيا فضال عن جائحة كورونا؟  
اليوم،  طرق  مفرتق  عىل  الصناعي  القطاع   □
كبرية  طاقات  املايض  يف  ميلك  كان  انه  علام 
نظرا  القطاع  عن  ندافع  نحن  ضائعة.  وفرصا 
اىل متكنه من خلق فرص عمل ونقوم بتحفيز 
كل القطاعات االقتصادية، من زراعية ومرصفية 
ممكنة  فرص  من  باكرث  نطالب  ال  وتجارية. 
لكن  االخرى،  الدول  تجاه  باملثل  واملعاملة 
عدم اكرتاث َمن هو مسؤول اوصلنا اىل مرحلة 
االنفجار منذ سنة ونصف سنة. ما كان يحصل 
يف املايض مل يكن يف استطاعة اي بلد تحمله. 
اما اليوم، فقد تغريت االوضاع نتيجة ما حصل 
وسيتوجه  مختلف،  دور  للصناعة  ويحصل. 

السلع  ان  علام  االسواق.  تلك  عىل  الحفاظ 
اللبنانية تعرضت خالل االزمة لعمليات تزوير 
كبرية من ارسائيل وتركيا وبعض الدول العربية، 
عرب وضع عالمات متثل االرزة اللبنانية، اليهام 
لبنانية.  بانها  والعرب  االجانب  املستهلكني 
ان  يف  نأمل  لذا  الجميع،  من  كانت  املحاربة 

يأيت الحل متكامال.

■ كيف تواجهون السلع االغراقية التي تنافس 
املنتج املحيل؟  

وتقلبات  االغراق  من  اليوم  تعاين  الصناعة   □
اسعار الدوالر، وهذا يؤذي العالقات التجارية 
ان سعر  علام  بالتجزئة،  البيع  عملية  ويعرقل 

الصناعي محدد.

■ ما هي اسس تسعري السلع املنتجة محليا؟  
عملية  يف  اساسية  االولية  املواد  اسعار   □
املواد  بعض  تكلفة  تتعدى  ال  فهي  التسعري، 
10% من قيمة السلعة املنتجة، يف حني تصل 
عملية  يف   %60 اىل  اخرى  اولية  مواد  كلفة 
من  السلعة  كلفة  باحتساب  وسطية  حسابية 
بـ 40%، والتي يفرتض تسعريها  االولية  املواد 
السلع  اسعار  تبقى  لذلك  السوق.  وفق دوالر 

املحلية اقل من تلك املستوردة. 

■ لكن اسعار السلع املحلية ليست يف متناول 
قدرة املواطن عىل رشائها، وتسعر وفق دوالر 

السوق السوداء، ما هي االسباب؟ 
الرشائية  املواطن  قدرة  يف  تكمن  املشكلة   □
التي تدنت بشكل كبري. الحل املتكامل للواقع 
الذي نعيشه هو السبيل الوحيد للخالص، وذلك 
عرب وقف النزف وتفعيل القطاعات وتصحيح 
فيام  يعاين،  مكوناته  بكل  املجتمع  الرواتب. 
وزيادة  الترصف  عىل  قادرة  غري  املؤسسات 

االجور، والناس تشكو من تدين مداخيلها.

■ ما هي نسبة استقطاب السلع املحلية لرغبة 
املستهلك لالعتامد عليها ورشائها؟  

□ ال املك احصاءات دقيقة. َمن يراقب السوق 
يتبني له ان االسترياد العشوايئ للسلع انخفض يف 
شكل كبري، ومتكنت الصناعة من تلبية حاجات 
متنوعة للمستهلك. اؤكد قدرة الصناعة املحلية 
السلع  مختلف  من  السوق  حاجة  تأمني  عىل 
وتصدير الفائض، وبقدرة ترتاوح بني 3 مليارات 
دوالر و5 مليارات سنويا، ما يخفض عجز امليزان 
التجاري الذي المس 20 مليار دوالر عام 2019.

■ هذا الواقع ميكن ان يحفز الصناعة لتغطية 
الحاجة وانشاء صناعات اضافية؟  

□ نحن عىل مفرتق طرق، لكننا ننظر اىل املستقبل 
بأمل. انشاء معامل جديدة معقد اليوم الرتباط 
استرياد االالت الصناعية للتجهيز بسعر الدوالر 
مبادرات  هناك  ممكن.  غري  امر  وهذا  الطازج، 

فردية ساهمت نوعا ما يف تفعيل القطاع. 

■ اين اصبح صندوق دعم الصناعيني؟  
□ "سيدر اوكسجني فاند" مبادرة كانت الحل 
حاجاته  لتلبية  الصناعي  للقطاع  املرتقب 
التي ال تصدر اىل الخارج،  وخصوصا للمعامل 
عىل  الحصول  ميكنها  املصدرة  املصانع  ألن 
وزارة  اعلنته  الذي  الربنامج  الطازج.  الدوالر 
للصناعي  يسمح  بل  دعام،  يعترب  ال  الصناعة 

بتحويل امواله السترياد املواد االولية.

■ اىل اي مدى ميكن الصناعة تحقيق منو معني 
يف الوضع الحايل؟  

□ ميكنها تحقيق النمو يف شكل مؤكد نظرا اىل 
قدراتها. يف العام 2011 بلغت قيمة الصادرات 
 2,7 اىل  لتنخفض  دوالر  مليارات   4,206 نحو 
هذا  مليار.   1,5 واىل   2019 عام  دوالر  مليار 
يعني ان القطاع متكن من االنتاج والتصدير عىل 
الرغم من املعاناة التي يعيشها. املطلوب اتخاذ 
املبادرات  تنفيذ  امكاننا  ويف  املناسب  القرار 
متكاملة  رؤية  طرحنا  كبري.  بشكل  للتصدير 
من 6 بنود، اكدنا خاللها ان يف امكان الصناعة 
النفقات من دون  العام، وحرص  الدين  خفض 
خنق املواطن عرب رفع الناتج الوطني. املطلوب 
مليارات   4 اىل  صادراتنا  بزيادة  الدفع  حاليا 
دوالر تساعد يف زيادة الناتج املحيل بقيمة مليار 
دوالر، كام ميكن زيادة االستثامر يف القطاع ألن 
كل  ان  تعني  الصناعي  القطاع  يف  وظيفة  كل 
عامل او موظف ميكنه خلق نحو 50 الف دوالر 
مبيعات، اي كلام تراجع العجز التجاري بقيمة 
مليار دوالر، تم خلق 64 الف فرصة عمل. ان 
تخفيف االسترياد بقيمة 5 مليارات دوالر يوفر 
زيادة  يف  يساهم  مام  جدا،  كثرية  عمل  فرص 
الصادرات. الدين العام زاد 15 مليار دوالر بني 
عامي 2015 و2019. فلو اعطيت الصناعة 200 
العمل  فرص  خلق  من  لتمكنت  دوالر  مليون 
بعض  عند  النظر  قرص  صادراتها.  من  وزادت 

املسؤولني اوصلنا اىل ما نحن عليه.  

الملف


