التجربة الكورٌة :مثال ٌحتذى
وزٌر الصناعة فرٌج صابونجٌان
تقود ألمانٌا اآلن اوروبا بسبب اقتصادها القوي المرتكز على صناعتها .وكذلك األمر بالنسبة الى كورٌا
الجنوبٌة التً اعتمدت الصناعة خٌاراً استراتٌجٌا ً لبناء اقتصادها بعد حرب أهلٌة ومجاعة وفقر .ونجحت
جداً فً فترة قصٌرة ،إلى حد ارتقائها أعلى المناصب وصوالً إلى وقوفها إلى جانب دول الـ  G20وتربعّ
قادتها على طاولة زعماء العالم وقادته.
ألمانٌا دمّرت وكذلك كورٌا .لكنهما تجاوزتا مرحلة الحرب والدمار إلى االزدهار والرفاهٌة والتقدم .لقد ثبتا
فً مراهنتهما على االقتصاد المنتج .لبنان أٌضا ً مرّ بالحروب وتقاتل أبناؤه .وبعدما نفض عنه غبار
الحرب ،تأرجحت خٌاراته والرؤى االقتصادٌة التً بنى علٌها خطط النهوض .ورغم ذلك ،نجح إلى حد ما
كٌف ٌحصّن اقتصاد الخدمات وٌنعش السٌاحة القائمة على البراعة والمهارة ،ولكنه لم ٌدعم الصناعة القائمة
على اقتصاد المناعة بما فٌه الكفاٌة ،ولم ٌسهّل أمور الزراعة التً تكتفً بالقناعة .هذه السٌاسة المقرونة
بعدم تفعٌل بورصة بٌروت ،لم تج ّنب لبنان الرزوح تحت مدٌونٌة كبٌرة .وكان باألحرى أن ٌتم االستثمار
فً بناء المناطق الصناعٌة بهدف تخفٌض كلفة االنتاج الصناعً وخلق فرص عمل فً االرٌاف للمحافظة
على ابنائنا فً مناطقهم ،مج ّنبٌن بٌروت والمدن الكبرى من صٌدا الى طرابلس االكتظاظ السكنً والضغط
االجتماعً.
أتحدث عن كورٌا بهدف وضع الحجر األساس فً عملٌة تفعٌل العالقات التبادلٌة بٌن بلدٌنا اللذٌن تجمعهما
قواسم مشتركة ع ّدة .البٌئة مماثلة ،وشعباهما ذكً وموهوب كما ٌقول سفٌر كورٌا فً لبنان السٌد بٌونغ جً
كٌم .ولذلك ،نؤمن أن تبادل أفكارنا وتجاربنا وخبراتنا سوف ٌكون مفٌداً جداً لكل من لبنان وكورٌا .كورٌا
التً كانت بٌن الدول التً تتلقى المساعدات الخارجٌة ،غدت بٌن الدول المانحة فً فترة قصٌرة .ال أعتقد
فً ظل هذه التجربة الماثلة امامنا أنه ٌصعب على لبنان أن ٌتحول من دولة مدٌونة لٌصبح بلداً مكتفٌا ً
وغنٌاً .ومن هنا دعوتً المتكررة الى إقامة الصناعات التكاملٌة وتبنً سٌاسة الدمج بٌن المصانع ونشر
الثقافة الصناعٌة فً المناهج التربوٌة ،واجتذاب االستثمارات األجنبٌة إلى لبنان لتوظٌفها فً القطاعات
االنتاجٌة.
تضامن الشعب الكوري وعناده ومثابرته وضع كورٌا فً المرتبة العاشرة فً االقتصاد العالمً ،والثامنة
عالمٌا ً من حٌث التصدٌر .أما نجاحات اللبنانٌٌن التً نفاخر بها فً لبنان والخارج فقد تركزت فً إطار
المبادرة الفردٌة .أما كورٌا والمانٌا والبرازٌل وغٌرها فقد نجحت الدولة فً التحدي من دون أن تذوب فٌها
المبادرة الفردٌة.
أحد أسباب اهتزاز بعض الدول االوروبٌة أنها غٌر صناعٌة وٌقوم اقتصادها على الخدمات واالستٌراد.
والسبب معروف وٌعود إلى التوجه القائم على إعطاء االولوٌة للتجارة والخدمات والتطوٌر العقاري .فً
حرب تموز  ،6002بقٌت مصانعنا تعمل بٌنما توقفت الخدمات والسٌاحة .وأعتبر أن سٌاسة كورٌا القائمة
على معادلة المزاوجة بٌن السعر والجودة قلّصت الفوارق االجتماعٌة ،وأزالت الحدود بٌن الطبقات

االجتماعٌة وأتاحت أمام الجمٌع قدرة الحصول على التكنولوجٌا التً كان من المستحٌل فً السابق على
المجتمع العادي أن ٌقتنٌها .فأصبح التلفزٌون والهاتف وااللكترونٌات والسٌارات وغٌرها من المواد
االستهالكٌة بمتناول الٌد ،ولم ٌعد شراؤها أمراً عسٌراً أو مكلفاً.
الشعوب الطموحة تتعلّم من تجارب اآلخرٌن مهما اختزنت من تارٌخ وأصالة وتقالٌد .ونحن مهتمون بالتعلّم
من التجارب الناجحة ككورٌا والبرازٌل والمانٌا وغٌرها.
الصداقة لكً تدوم بٌن الشعوب وتتطوّ ر إلى درجة األخوّ ة ،تتطلّب الصراحة والتح ّدث من القلب إلى القلب.
لقد أحبّ الشعب اللبنانً الشعب الكوري من دون وجود معرفة أو عالقة مباشرة بٌنهما .الدلٌل على ذلك
رواج الصناعات الكورٌة فً لبنان إلى ح ّد استٌراده نحو  620ملٌون دوالر سنوٌا ً منها .نصف هذا
االستٌراد مرتبط باآللٌات والسٌارات واألجهزة الكهربائٌة .وتحت ّل السٌارة الكورٌة المرتبة األولى فً
المبٌعات فً لبنان.أما صادراتنا إلى كورٌا فتصل إلى حدود الـ  62ملٌون دوالر .الرقمان متشابهان بفارق
عشرة أضعاف .الشعب الكوري ٌعد خمسٌن ملٌونا ً ونحن خمسة مالٌٌن .الرقمان أٌضا ً متشابهان وأٌضا ً
بفارق عشرة أضعاف .وإذا تفحّ صنا نوعٌة الصادرات اللبنانٌة ،فنرى أن غالبٌتها ٌدخل فً إطار النحاس
والخردة واأللمنٌوم .لكن لدٌنا العدٌد من المنتجات الممٌّزة األخرى دخلت إلى أسواق اوروبٌة وامٌركٌة
وأفرٌقٌة وعربٌة وتلقى هناك الرواج الكبٌر .نحن مهتمون بأن تفتح أمامنا أسواق جدٌدة ومن بٌنها كورٌا.
وإننً متأكد أن تحقٌق ذلك ممكن بفضل جهود البعثات الدٌبلوماسٌة وسفرائنا فً الخارج وأٌضا ً عبر تفعٌل
جمعٌات الصداقة المشتركة بٌن رجال األعمال.
لبنان بات مشهوراً بصناعة المجوهرات واألزٌاء واألدوٌة والمواد الغذائٌة والنبٌذ والمفروشات والصناعات
التقلٌدٌة والحرفٌة والكهربائٌة والكٌمٌائٌة والورقٌة وغٌرها .فطالما نقود السٌارة الكورٌة ونشاهد التلفزٌون
الكوري ونتكلم عبر الهاتف الكوري ،فلما ال نسعى معا ً إلى تزٌٌن المرأة الكورٌة بالمجوهرات اللبنانٌة
وباألزٌاء اللبنانٌة ،ولما ال ندخل المطبخ اللبنانً والنبٌذ والزٌت والفاكهة والدواء ومواد التجمٌل إلى كورٌا؟
نحن نثق بعدم وجود أي عائق مقصود أمام ذلك طالما نحن متأكدون بأن النٌات الطٌبة متوفرة ،وكذلك
الرغبة واالرادة والتصمٌم.
علٌنا أن نؤسس لعالقات قوٌة عبر تبادل الوفود وزٌارات رجال األعمال والصناعٌٌن وتفعٌل السٌاحة،
وذلك من خالل سلسلة اجراءات كتسهٌل الحصول على الفٌزا وإقامة خط طٌران مباشر وفتح مراكز ثقافٌة
فً كال البلدٌن لتعلٌم اللغتٌن الكورٌة والعربٌة .أغتنم هذه المناسبة ألدعو سعادة السفٌر كٌم وجمٌع المعنٌٌن
إلى تنظٌم زٌارة لوفد من رجال األعمال والصناعٌٌن والمستوردٌن الكورٌٌن إلى لبنان فً أقرب فرصة
لإلطالع على تنوّ ع الصادرات اللبنانٌة وإطالعنا على حاجات السوق الكورٌة وتبادل المعلومات فً هذا
اإلطار .وبما أن السفٌر كٌم هو من المعجبٌن بلبنان كما هو قرٌب من السلطات العلٌا فً بالده ،أتمنى أن
نساعده على حمل شعلة لبنان لنضٌئها معا ً فً كورٌا.

