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  التحديات االقتصادية: الجلسة األولى
  فادي الجميل، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين

   
إال أن ذلك بدأ يتراجع منذ اندالع األزمة % 10نموا بلغ  2009البنك الدولي، شھد لبنان عام  أرقام بحسب

إلى ھذا، فاقم وجود . 2015وصفر عام  2014عام % 2.2حيث بلغت نسبته   2011السورية عام 
مربع، في  كلم/444الالجئين السوريين من أزمة االكتظاظ السكاني التي يعاني منھا لبنان أصال والتي تبلغ 

ويعاني لبنان أيضا من أزمة بطالة وأزمة ھجرة شبابه وأدمغته، . كلم مربع/99حين أنھا تبلغ في تركيا مثال 
من عدد % 42.5مليون الجئ شكلوا  1.7زاد من حدتھما تدفق الالجئين السوريين بأعداد ھائلة بلغت، 

البنك  قدر. مليون الجئ في تركيا 34مليون الجئ في فرنسا و 28.5سكانه، وھذا ما يعادل مثال وجود 
 ملياراتمليار دوالر، زيد عليھا خمسة  7.5بـ  2014الدولي خسارة لبنان نتيجة لھذه األزمة وحتى العام 

بين % 32بعامة و% 25بالنمو سنويا، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة ليبلغ % 2.9، وخسارة 2015عام 
  .الشباب

  
ما يردده البعض عن إن لبنان استفاد من لصحة  الين على قطاع الصناعة، بالنسبة لتأثير أزمة الالجئ

ما حصل ھو تراجع في تدفق السلع السورية التي كانت فالوافدين الجدد لجھة استھالك االنتاج اللبناني، 
لم  على خالف المھن الحرة،و. الفرصة أمام السلع اللبنانية للظھور  تغرق السوق اللبنانية سابقا، ما أتاح

إال أن المشكلة األساس، تكمن في . يشھد القطاع الصناعي عملية استبدال العمالة اللبنانية بالعمالة السورية
موضوع فك المعامل في سوريا وإعادة تركيبھا في لبنان عشوائيا وبشكل مستباح، إلى جانب كونھا ال تعمل 

فباتت تنافس االنتاج الصناعي . اللبنانية في مجاالت جديدة تعطي قيمة مضافة بل في مجاالت عمل المعامل
العمالة اللبنانية حيث غالبية عمالھا تنافس ايضا ، و%30تراجعا بلغ  2012اللبناني والذي يشھد منذ العام 

إحجام الوكاالت الدولية عن شراء المساعدات اإلغاثية العينية  إلى ال بد من اإلشارةإلى ھذا، . من السوريين
أن تحصر مشترياتھا في ھذا  وأناشدھاالالجئين السوريين في لبنان من السوق اللبنانية التي تقدمھا إلى 

  : ولدينا مقاربتين لمواجھته كصناعيين الموضوع يؤثر على مستقبلناف. اإلطار باإلنتاج اللبناني
  

شغيلھم نحن ال نريد أن يكون وجود الالجئين دائم وھناك ضغوط علينا لت: أوال خلق فرص عمل للبنانيين
ولكن نريد خلق فرص للبنانيين أوال وال مانع أن نتعاون مع السوريين في المجاالت التي ال يعمل اللبنانيون 

كجمعية صناعيين، نرى أن الوضع : "اجتماعية شاملة موضحا-وثانيا، وضع رؤية اقتصادية. فيھا
مليون دوالر  148لدينا . للنمواالقتصادي متردي ونمونا ضعيف جدا على الرغم من إنه لدينا مجال كبير 

  لذلك، تابع، ال بد من رسم رؤية ". كموجودات وقوى عاملة كبيرة ومن المعيب أن يبقى نمونا في تراجع



  
 دون كافة القطاعات تشمل لالقتصاد جديدة تحفيزات حزمةوضع  )1(اقتصادية اجتماعية شاملة، تعمل على 

 الوضع تحصين )3( محددة، زمنية فترة وضمن مراحل على اإلدارة وتفعيل إصالح خطة إقرار )2(، استثناء
 الدولي والمطالبة المجتمع مع بالتعاون واالجتماعي األمني الداخلي االستقرار تحصين )4( االجتماعي،

 لتعزيز نتلقاھا التي إسوة بالمساعدات لكذ اللبنانية، التحتية البنية على يصرف دولي مساعدات ببرنامج
 الشراكة إلطالق الالزمة التدابير إتخاذ )5(السوريين، للنازحين عمل فرص بتأمين بما يسمح األمني الوضع
 .والغاز النفط الستثمار واضحة رؤية إطالق )6(، وأخيرا  والخاص العام القطاعين بين
  

الرئيس أمين الجميل وبيت المستقبل الذي يقارب مواضيع حيوية ومھمة، إلى طرح  وفي ھذا المجال، أناشد
مسألة تغيير المنظومة التي يعمل على أساسھا االقتصاد اللبناني وأخذ المبادرة لتغيير األوضاع السائدة 

، ھذا إضافة إلى انتخاب رئيس %10حيث وصلت نسبة النمو إلى  2009لنتمكن من إعادة تجربة عام 
  .جديد وتفعيل عمل الحكومة والمؤسسات الدستورية

 


