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تحقيق
لبنان
يقول رئيس مجلس تنمية الصادرات اللبنانية خالد فرشوخ ،إن التبادل التجاري بني ّ
وسوريا بات اليوم شبه معدوم .إال أن أرقام الصادرات الصناعية لشهر نيسان ،معززة
ببعض الوقائع واملعطيات التجارية ،تكشف عن خريطة جديدة لهذا التبادل التجاري
املباشر منه أو الترانزيت نحو البلدان العربية ،فما هو واقع الصناعة املحلية ضمن هذه
الخريطة وما هي آفاق نموها؟

المصانع تلتقط أنفاسها
مالمح خريطة تجارية جديدة منبثقة عن األزمة في سوريا ولبنان
محمد وهبة
نمت ص��ادرات امل�ع��دات الكهربائية
ف ��ي ن �ي �س��ان  2012ب �ن �س �ب��ة %7.2
ل �ت �ب �ل��غ  44.6م �ل �ي��ون دوالر ،وف �ق��ًا
ل � � � � � ��وزارة ال � �ص � �ن� ��اع� ��ة .ك � �م� ��ا زادت
ص� � � � ��ادرات ال � �ل� ��دائ� ��ن (ال� �ص� �ن ��اع ��ات
ال �ب�ل�اس �ت �ي �ك �ي��ة وامل� � �ط � ��اط) ب�ن�س�ب��ة
 %19.5لتبلغ  12.9م�ل�ي��ون دوالر.
وف ��ي امل �ق��اب��ل ان �خ �ف �ض��ت ص� ��ادرات
امل�ج��وه��رات م��ن  63.8مليون دوالر
إلى  23مليونًا.
ه��ذه األرق � ��ام ،ب��ال�ن�س�ب��ة ال��ى بعض
ال� �ص� �ن ��اع� �ي�ي�ن ،ك ��اف� �ي ��ة ل�ل�اس� �ت ��دالل
ّ
املستجد على
على حجم التغيير
أوضاع القطاع الصناعي والناجم
عن األزمة في سوريا ودول املنطقة،

إذ يعتقد ه��ؤالء بأن هناك خريطة
جديدة ستحكم العالقات التجارية
ب� �ي��ن ال � �ب � �ل� ��دي� ��ن س� � � � ��واء ب��ال �ن �س �ب��ة
للتصدير واالستيراد باالتجاهني
وفق العوامل اآلتية:
ــ تراجع ّ
حدة املنافسة في األسواق
ّ
الخارجية التي كانت تتعرض لها
ب �ع��ض ال �ص �ن��اع��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة م��ن
صناعات سورية مماثلة ذات كلفة
متدنية .هذا األم��ر يمكن أن يسري
ع�ل��ى ق�ط��اع��ات ع � ّ�دة م�ث��ل الصناعة
ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة وص � �ن ��اع ��ات ال� �ك ��رت ��ون.
وف��ي ه��ذا اإلط ��ار ،يشير أم�ي�ن امل��ال
ف ��ي ج �م �ع �ي��ة ال �ص �ن��اع �ي�ين ن��زاري��ت
ص ��اب ��ون� �ج� �ي ��ان ال� � ��ى أن امل �ص ��ان ��ع
اللبنانية «أخ��ذت نفسًا ف��ي الفترة
األخ� �ي ��رة ،ألن امل �ن �ت �ج��ات ال �س��وري��ة

كسر الذهب
خالل األشهر األربعة األولى من السنة الجارية
واألحجار
ارتفعت صادرات املجوهرات
ّ
الثمينة إلى  257.8مليون دوالر لتمثل نحو
 25%من مجمل الصادرات الصناعية مقارنة
مع  247.4مليون دوالر في الفترة نفسها من
السنة املاضية .إال أن أمني املال في جمعية
الصناعيني نزاريت صابونجيان يرى أن صادرات
الذهب ال ّ
تعبر تمامًا عن صناعة وطنية
«فما ّ
يصدر من لبنان هو كسر الذهب من أجل
تنقيته في مصانع سويسرا وغيرها وبيعه
ّ
بصورة خامية .وهذا التصدير يدل على حالة
اللبنانيني الذين عمدوا إلى بيع ممتلكاتهم
للحصول على مبالغ هم بحاجة اليها».

امل�م��اث�ل��ة للصناعة ال��وط�ن�ي��ة كانت
تملك ق��درة تنافسية كبيرة ناتجة
م��ن كلفة انتاجها املنخفضة .فمن
امل � �ع� ��روف أن م �ع��ام��ل األغ� ��ذي� ��ة ف��ي
ح� �م ��ص ك� ��ان� ��ت ت� �ن ��اف ��س امل �ص ��ان ��ع
اللبنانية في األس��واق الخارجية».
وه��ذا األم��ر يعود إل��ى تقلص كلفة
اإلن � �ت� ��اج ال� �س ��وري ��ة ،ف �ف��ي ال �س��اب��ق
ك� � ��ان اإلن� � �ت � ��اج ال� � ��زراع� � ��ي امل� �ح �ل ��ي،
وه ��و ع�ن�ص��ر ال�ك�ل�ف��ة األس ��اس ��ي ،ذا
ك�ل�ف��ة م�ت��دن�ي��ة س ��واء ل �ل��ري أو ال�ي��د
ّ
العاملة ...غير أن تقلص املساحات
امل ��زروع ��ة وال �ت �ض �خ��م ال� ��ذي أص��اب
العملة السورية رفع األكالف كثيرًا
ف ��ي ظ ��ل ع ��دم ان �ت �ظ��ام ت ��واف ��ر م ��ادة
امل��ازوت االساسية النتظام عملية
ري املزروعات.
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دوالرًا

هي كلفة كل  1000فنجان قهوة
بالستيك في لبنان ،أي أغلى
بنسبة  %16.6من كلفة الكمية
نفسها في السعودية حيث
تبلغ  18دوالرًا ،لذلك إن قدرة
لبنان التنافسية في هذا املجال
ّ
تعد ضعيفة جدًا مقابل الدعم
الذي تحصل عليه الصناعات
الخليجية ،ففي السعودية هناك
صندوق لدعم الصادرات بـ 45
مليار ريال ( 11.9مليار دوالر)

عدم االستقرار يدفع نحو ّ
تحوالت إنتاجية جديدة (هيثم املوسوي)
ه � �ك ��ذا ص � � ��ارت ك �ل �ف��ة اإلن� � �ت � ��اج ف��ي
لبنان منخفضة مقارنة مع سوريا.
وبحسب رئيس جمعية الصناعات
الغذائية جورج نصراوي ،ارتفعت
ك � �ل � �ف� ��ة امل � � � � � ��واد األول � � � �ي � � ��ة ال �ل��ازم � ��ة
ل� �ل� �ص� �ن ��اع ��ات امل� � ��ذك� � ��ورة (غ ��ذائ� �ي ��ة
وك � � � ��رت � � � ��ون )...ف � ��ي س� � ��وري � ��ا ،ف �ي �م��ا
أق � �ف� ��ل ب� �ع ��ض امل � �ص� ��ان� ��ع ،م � ��ا ّأدى
إل ��ى ان �خ �ف��اض ال� �ق ��درة اإلن �ت��اج �ي��ة
ل �ل �م �ص ��ان ��ع ال � �ت� ��ي ك� ��ان� ��ت ت �ن��اف��س
م�ث�ي�لات�ه��ا ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي االس ��واق
ال �خ��ارج �ي��ة ،وال س �ي �م��ا ف ��ي ب �ل��دان
أوروبا وأميركا .فاإلنتاج السوري
ك� � ��ان ي �ق �ت �ط��ع ح� � ّ�ص� ��ة م � ��ن أس� � ��واق
ّ
ب �ع��ض ال �س �ل��ع م �ث��ل امل �ع��ل �ب��ات على
ّ
أنواعها والخضار ّ
املبردة واملجلدة
وامل��رب �ي��ات« ...لكنها ل��م تتمكن من
منافسة العصائر اللبنانية» يقول
نصراوي.
ـ� � �ـ اس� � �ت� � �ف � ��ادة ب � �ع ��ض ال� �ص� �ن ��اع ��ات
ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة ف��ي ل �ب �ن��ان م��ن ارت �ف��اع
ال � �ط � �ل� ��ب ع � �ل� ��ى امل� � � �ع � � ��دات واآلالت
الكهربائية ف��ي ال�س�ع��ودي��ة ومصر
واإلم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة .ففي

ل � �ب � �ن� ��ان ،ب� �ح� �س ��ب ص ��اب ��ون� �ج� �ي ��ان،
ه� �ن ��اك ش ��رك ��ة واح� � � ��دة ت �ص �ن��ع 14
أل � ��ف م � �ح � ّ�ول ك� �ه ��رب ��اء وت� �ص � ّ�دره ��ا
إل ��ى ال� ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،ف�ي�م��ا ي �ص� ّ�در
ل�ب�ن��ان «ال �ج� ّ�ب��االت» ال�ت��ي تستعمل
في البناء والعاملة على الكهرباء.
وي � � �ض� � ��اف إل� � � ��ى ه� � � ��ذا ال � � �ن� � ��وع م��ن
ال � � � �ص� � � ��ادرات ،أن ه � �ن� ��اك ن� �ح ��و 20
م �ص �ن �ع��ًا ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان ت �ع �ك��ف ع�ل��ى
ّ
أعمال تجميع املولدات الكهربائية.
ـ �ـ ب�س�ب��ب االض �ط��راب��ات األم�ن�ي��ة في
سوريا ،تراجع سعر ص��رف الليرة
السورية مقابل العمالت األجنبية
ّ
وت �ض ��خ �م ��ت االس � �ع � ��ار ف� ��ي ال �ب�ل�اد
ف� � ��زادت األك� �ل��اف امل �ح �ل �ي��ة ل�ت�ص�ب��ح
بعض الصناعات التي تعتمد على
املواد األولية املستوردة ،ذات كلفة
مرتفعة ولم يعد بإمكانها املنافسة
مع الصناعات اللبنانية .وبحسب
ب �ع��ض ال �ص �ن��اع �ي�ي�ن ،ت ��راج ��ع ن �م� ّ�و
ال � �ص � �ن� ��اع� ��ات ال� �ب�ل�اس� �ت� �ي� �ك� �ي ��ة ف��ي
س��وري��ا ال�ت��ي ك��ان��ت تستورد امل��واد
الخام وتعيد تصنيعه لالستهالك
املحلي أو للتصدير الخارجي.

متابعة

ٍّ
االعتداء على موظفة الكهرباء :حقيقة أم تجن؟
رشا أبو زكي
يوم أمس ،تحولت قضية مياومي كهرباء
لبنان إلى حرب إعالمية .فقد أعلن وزير
الطاقة وامل�ي��اه ج�ب��ران باسيل أن مديرة
ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة ف��ي م��ؤس�س��ة ال�ك�ه��رب��اء
منى عيسى تعرضت للتهديد م��ن أحد
امل � �ي� ��اوم �ي�ن .وان� �ط� �ل ��ق ب ��اس �ي ��ل م� ��ن ه ��ذا
ال�ح��ادث ،ليكرر أن املياومني «يحتلون»
املؤسسة ،وال بد من تحريرها .وهو زار
أمس عيسى في منزلها للتضامن معها.
وقالت عيسى خالل الزيارة إن عمال ّ
غب
الطلب دخلوا مكتبها في املؤسسة قبل
ح��وال��ى ش�ه��ر ،وه� ّ�دده��ا أح��ده��م بالقتل،
ً
محاوال معرفة ما إذا كان راتبه قد ُم ّس.
وأضافت أن محاولة أخرى جرت لدخول
مكتبها أول م��ن أم��س ،وع�ن��دم��ا رفضت
ت�ع��رض��ت لتهديد م�ب��اش��ر ،م��ا اضطرها
إلى مغادرة املؤسسة.
إال أن عضو لجنة متابعة جباة اإلك��راء
وع � �م� ��ال امل �ت �ع �ه��د ج � ��اد ال� ��رم� ��ح أك � ��د أن

ّ
ه� ��ذا ال� �ك�ل�ام «ل �ي��س س� ��وى ت �ج��ن يشبه
م� ��ا ق ��ال ��ه ب ��اس� �ي ��ل ف� ��ي ب � ��دء االع� �ت� �ص ��ام
ع ��ن أن امل� �ي ��اوم�ي�ن ي��رف �ع��ون ال �س �ك��اك�ين
وال��رش��اش��ات ع�ل��ى امل��وظ �ف�ين» .وأك ��د أن
أح �دًا ل��م يعتد على عيسى ،مشيرًا إلى
أن أح��د امل �ي��اوم�ين «ص �ع��د إل��ى مكتبها
ل�ل�اس �ت �ي �ض��اح ع� ��ن م �ص �ي��ر رات � �ب� ��ه ف�ل��م
ي �ج��ده��ا ،وع �ن��دم��ا س ��أل ع�ن�ه��ا ول ��م يلق
ج ��واب ��ًا ،رف� ��ع ص��وت��ه غ��اض �ب��ًا م ��ن ال ��ذل
الذي يتعرض له ،وذلك أمام املكتب ،من
دون أن ي�ت��وج��ه إل ��ى ع�ي�س��ى أو غيرها
م��ن امل��وظ�ف�ين» .ول�ف��ت إل��ى أن امل�ي��اوم�ين
التقوا بعيسى ،قبل ح��وال��ى شهر ،وقد
استقبلتهم بالترحاب.
وأك��دت مصادر املياومني لـ«األخبار» أن
عيسى لم تكن في مؤسسة الكهرباء خالل
وجود املياوم أمام مكتبها ،بل كانت في
وزارة الطاقة واملياه في كورنيش النهر
ب��رف�ق��ة ك��ل م��ن م �ن��دوب ال�ت�ي��ار ف��ي نقابة
ع �م��ال وم �س �ت �خ��دم��ي ال �ك �ه��رب��اء أن �ط��وان
ه ��اش ��م وم �ن �س��ق ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر

مخاوف من أن يكون
مكوث عيسى في منزلها
تمهيدًا لوقف الرواتب عن
الموظفين الثابتين

ف��ادي أب��و ُ عبد ال�ل��ه .وع�ن��دم��ا ع��ادت إلى
املؤسسة ،أبلغت بحضور أحد املياومني
إل� ��ى م �ك �ت �ب �ه��ا ،ف �خ��رج��ت م ��ن امل��ؤس �س��ة،
ل�ي�ج��ري إع�ل�ان خ�ب��ر االع �ت��داء عليها في
وسائل االعالم .وتخوفت املصادر من أن
يكون مكوث عيسى في منزلها ،محاولة
ل�لام�ت�ن��اع ع��ن دف ��ع ال ��روات ��ب للموظفني

ال�ث��اب�ت�ين ف��ي م��ؤس�س��ة ال�ك�ه��رب��اء ،ووق��ف
ت�ح��وي��ل األم� ��وال ل �ش��راء ال�ف�ي��ول ،تمهيدًا
لقطع الكهرباء كليًا عن لبنان وتحميل
املياومني املسؤولية.
ولفتت املصادر إلى أن مؤسسة الكهرباء
م� ��زروع� ��ة ب �ك ��ام �ي ��رات امل ��راق� �ب ��ة ،م�ط��ال�ب��ة
باسيل وعيسى بإظهار تسجيل الفيديو
الذي يدين املياومني بالتعرض لعيسى.
وغ�م��زت م��ن ت��زام��ن ّ
رد فعل عيسى ،ومن
ث��م ب��اس�ي��ل ،م��ع االع�ت�ص��ام ال�ن��اج��ح ال��ذي
ن� �ف ��ذه م� �ي ��اوم ��و ال� �ك� �ه ��رب ��اء ف ��ي ج��ون �ي��ة،
وزي ��ارة وف��د م��ن لجنة املتابعة للديمان
في اليوم نفسه .وكذلك لتحويل األنظار
عن التقرير الصادر عن دي��وان املحاسبة
في أيار املاضي ،وال��ذي يشير إلى فقدان
فواتير في املؤسسة بقيمة  14مليار ليرة،
م��ن دون أي محاسبة للمسؤول الفعلي
عن هذا املوضوع والذي بات معروفًا.
وق��د أع�ل�ن��ت لجنة ال�ع�م��ال امل �ي��اوم�ين في
م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي أم ��س أن «ال �ت �ح��رك��ات
األخيرة التي قام بها العمال وجباة اإلكراء

جاءت ّ
كرد فعل على حجز رواتبهم منذ
أكثر من ثالثة أشهر بني مؤسسة كهرباء
ل �ب �ن��ان وش� ��رك� ��ات م� �ق � ّ�دم ��ي ال� �خ ��دم ��ات».
ول�ف�ت��ت إل��ى أن التصعيد ال ��ذي ي�ق��وم به
العمال والجباة يكون بطلب من اللجنة
وت �ح ��ت ع �ي ��ون امل ��راس� �ل�ي�ن وال �ك ��ام �ي ��رات.
ّ
وعما قاله وزير الطاقة جبران باسيل إن
أع ��داد ع�م��ال املتعهد ت��راج�ع��ت كثيرًا في
االعتصام ،أوضحت اللجنة أن ذلك يعود
ألسباب مادية ،وهي عدم دفع الرواتب ،إذ
إن العامل ال يكاد يملك ثمن رغيف خبز،
فكيف بمصاريف النقل؟ ورغم ذلك ،أكدت
أن االعتصام ال ي��زال مستمرًا بالروحية
والوتيرة ذاتهما على رغم سحب جداول
ال �ح �ض��ور م ��ن م��دي��ري �ت��ي ال� �ت ّ ��وزي ��ع .أم��ا
لجهة قول باسيل إن الذين وقعوا عقودًا
مع الشركات بلغ عددهم  400عامل ،فقد
دعته اللجنة إل��ى إب��راز ه��ذه العقود عبر
اإلع �ل��ام ،ألن ��ه س�ي�ت�ب�ّي�نّ أن م�ع�ظ�م�ه��م من
امل�ت�ق��اع��دي��ن وك �ب��ار ال �س��ن وامل �ق� ّ�رب�ين منه
والذين ال يشملهم مشروع القانون.

