الشوكوال ...تقنيات لبنانية مميزة
منذ اكت�شاف ال�شوكوال من حبة الكاكاو يف بالد املايا الهندية قبل امليالد بـ  2000عام  ،يحكي لنا
التاريخ بدايات هذه احللوى العجيبة التي تنحدر من كلمتني وتعني املاء احلام�ض.
يف منت�صف القرن ال�ساد�س ع�رش اكت�سب �رشاب ال�شوكوال �شهرة وا�سعة يف �أوروبا وبخا�صة يف فرن�سا
و�إ�سبانيا وبريطانيا حتى �أ�صبح هذا ال�رشاب ي�ضارب حمال القهوة يف ال�شهرة.
ويف عام  1847ابتكرت �رشكة �إنكليزية فكرة ت�صنيع ال�شوكوال ال�صلبة للأكل كما نعرفها اليوم .يف
حني قام الكيميائي الهولندي كونارد فان هوتن باخرتاع مع�رصة كاكاو ما مكن م�صنعي احللوى من
�صنع حلويات ال�شوكوال بخلط زبدة الكاكاو مع بودرة ال�سكر.
ويف عام � 1876أ�ضيف احلليب �إىل ال�شوكوال يف �سوي�رسا بعدما قام �أحد م�صنعي احللوى ال�سوي�رسيني
بتطوير �صناعة �شوكوال احلليب وذلك ب�إ�ضافة احلليب املكثف �إىل �سائل ال�شوكوال ،ويتح�صل على
�سائل ال�شوكوال هذا كمنتج ثانوي غري متخمر من اللحم الداخلي حلبة الكاكاو.
وكان ال�سوي�رسيون قد قاموا ب�إ�ضفاء قوام ناعم لل�شوكوال بوا�سطة عملية ت�صنيعية ت�سمى «كون�شنج»
وتعني ال�شكل املحاري لأوعية التخمر القدمية والتي ت�شبه املحار حيث كانوا يخلطون فيها �أجزاء
ال�شوكوال حتى ي�صري القوام ناعم ًا ،وحتى بات ُيعرف عن ال�سوي�رسيني ا�ستهالكهم لأكرب ن�سبة من
ال�شوكوال ،مقارن ًة بغريهم من ال�شعوب ،ولكن ما مييز �سوي�رسا ،التي ت�شقها �سل�سلة جبال الألب� ،أي�ض ًا،
هو ا�ست�ضافتها لبع�ض �أكرب ال�صنّاع العامل ِّيني لهذه احللوى اللّذيذة.
وهكذا تطورت �صناعة ال�شوكوال على �أيدي الأوروبيني ثم انت�رشت �صناعة هذا املنتج يف دول العامل
ومنها لبنان الذي �أ�صبح عالمة فارقة مفعمة باحليوية ،لقيمته الغذائية العالية ،وكذلك �سهولة
ه�ضمه ومتثله يف ج�سم الإن�سان .حتى بات لل�شوكوال اللبنان ّية قَوام ر�شيق للمناف�سة ولل�سيطرة على
أرا�ض جتار ّية مغرية ومربحة يف املنطقة والعامل.
� ٍ
فقبل ع�رشات ال�سنني دخلت ال�شوكوال بلونيها البني الغامق والأ�سود �إىل الأ�سواق اللبنانية ،وعلى
غرار الأوربيني ،اعتنى لبنان بتقليد ومبهارة خا�صة جداً بالفن الرفيع لإعداد ال�شوكوال .بل واتّبع
ا�سرتاتيج ّية خا�صة لتطوير املنتج.
�صحيح �أنه مل تعد ال�شوكوال اخلام منتجا ترتبط جودته بالبالد الأوروبية بل �أنتجه لبنان ليكون من
�أوائل البالد العربية التي ت�صنع ال�شوكوال حمليا مبوا�صفات عالية اجلودة حيث انطلقت من �سوق
بريوت �إىل اخلليج العربي والعامل ،حتى �أ�صبحت للم�صنّعني اللبنان ّيني تقن ّيات مم ّيزة يف هذا
الإطار.
ومع انت�شار ظاهرة تناول ال�شوكوال يف املنا�سبات ،ومن دون منا�سبة� ،شاع �أي�ضا �أن
تناولها ي�شعر ال�صغار والكبار بالغبطة وبلذة كبرية تبلغ حد الإدمان عليها ،ومن
هنا جاءت عادة تقدمي ال�شوكوال يف الأعياد واملنا�سبات ال�سعيدة والأفراح� ،إذ �إن
امل�ضيف يتوق �إىل تقدمي الأف�ضل �إىل �ضيوفه لإ�رشاكهم معه يف �سعادته.
وبهدف الإ�ضاءة على املنتج ،كان هذا امللف يف «ال�صناعة والإقت�صاد»
وقد جاء غني ًا باملعلومات من خالل املقابالت التي �أجريت مع
خمت�صني يف هذا املنتج وقد �أكدوا جميع ًا� ،أن �صناعة ال�شوكوال
متزج ما بني العلم والفن ،وهذا ما يجعل ال�شوكوال الأ�صيلة
مميزة ،وال�شوكوال التجارية �سيئة».

ملف العدد

ٌ
نجاح عالمي
صناعة الشوكوال في لبنان..
قدرات تنافسية عالية قوامها اإلحتراف واإلبتكار
على رغم ما يعانيه القطاع ال�صناعي اللبناين مبجاالته املختلفة
تقدمه يف ظل بيئة �إقت�صادية �صعبة،
من عدة حتديات حتد من ّ
تقدمهم خمرتقني الأ�سواق
يتابع �صناعيو ال�شوكوال يف لبنان ّ
اخلارجية ،حاجزين لهم بف�ضل ت�أ ّلقهم مكان ًا بني �أرقى املاركات
العاملية.
العاملية يف �صناعة ال�شوكوال على امل�ستويات
ّ
وكانت �صناعة ال�شوكوالته قد �شهدت منواً عاملي ًا الفت ًا خالل
ال�سنوات الأخ�يرة املا�ضية ،واكبها ال�صناعيون اللبنانيون
التطور عرب �إحرتافهم لعملهم و�إتباعهم
بتوجههم نحو املزيد من
ّ
العديد من التقنيات املميزة «.
وتزدهر �صناعة ال�شوكوال يف لبنان حيث يويل �أ�صحاب امل�صانع
التجارية �إهتمام ًا كبرياً م ّكنهم من تقدمي
اجلودة وامل� ّؤهالت
ّ
املميزة التي �أ�صبحت رفيقة امل�ستهلكني
املنتجات
جمموعة من
ّ
والتخرج والأعياد واملنا�سبات على �أنواعها.
يف �أوقات الأفراح
ّ
ولع ّل حال الإ�شباع التي تعاين منها ال�سوق اللبنانية دفعت
�صناعيي ال�شوكوال �إىل االنفتاح على الأ�سواق اخلارجية و�ش ّكلت
لهم يف الوقت نف�سه حافزاً لتو�سيع �أعمالهم وال �سيما �أن ال�شوكوال
عاملية
اللبنانية تتمتع مبميزات تناف�سية كبرية �إذ تتمتع مبعايري
ّ
ّ
وب�سعر مناف�س ،ما �ساهم يف جناح ال�رشكات اللبنانية و�سريها
خط الت�صدير والرتويج ملنتجاتها .فكثرية هي ال�رشكات
على ّ
اللبنانية العاملة يف �صناعة ال�شوكوال والتي مت ّكنت من الولوج
�إىل �أ�سواق دول كثرية حمقق ًة النجاح تلو الآخر عاك�س ًة بذلك
ت�صميم ًا كبرياً على بلوغ �أرقى امل�ستويات يف �صناعة ال�شوكوال.

عمل مربح

ويف الواقع ،تعترب �صناعة ال�شوكوال من �أقدم ال�صناعات �إذ تعود
�إىل ما قبل امليالد ،وتكت�سب �أهميتها من املكانة التي حتتلها
ال�شوكوال يف قلب م�ستهلكيها على اختالف �أعمارهم ،فال�شوكوال
مع�شوقة اجلماهري والهدية رقم واح��د والثالثة يف �إدمانات
ال�شباب والطعام الأول املرغوب للأطفال والن�ساء والذي يتم
ا�ستهالك  95طن ًا منه يف كل ثانية يف العامل.
وباتت �صناعة ال�شوكوال تعرف بالعمل املربح حتى يف �أوقات
مير ب�إحدى �أ�سو�أ
الأزمات ،ففي عام  2009عندما كان العامل ّ
إقت�صادية يف التاريخ احلديث ،كانت �أعمال
ال�صعوبات ال
ّ
�صناعة ال�شوكوالته تزدهر ،متام ًا كما �أثبتت جتارب الأزمات
إقت�صادية ال�سابقة .ففي الف�صل الثاين من ذلك العام حتديداً،
ال
ّ
ومنت مبيعات ال�شوكوالته عاملي ًا لدى بع�ض ال�رشكات بن�سبة
جتاوزت .10%
والقيمون على ال�صناعة هذا النمو �إىل واقع � ّأن
لون
ويعزو املح ّل
ّ
عملية خف�ض الإنفاق خالل الأزمات ،يبقون
الأفراد ،يف �إطار
ّ
يف منازلهم :يجل�سون على الأريكة ،ي�شاهدون التلفاز ،وي�أكلون
املنتجات اللذيذة ،وبينها تلك احللوة التي ي�ش ّكل ال�شوكوال
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ب�أنواعه املتعددة �أبرزها.
الطبية على فوائد ال�شوكوال على
أبحاث
كما �ساهم تركيز ال
ّ
ال�صحي وال��غ��ذائ��ي ،وت���أث�يره الإيجابي على القلب
ال�صعيد
ّ
وال�رشايني وال�ضغط ،يف �سلوك الطلب على ال�شوكوال منحى
التو�سع يف
ت�صاعدي ًا �إيجابي ًا ح ّفز ال�رشكات على املزيد من
ّ
�أعمالها.

أسباب النجاح

ويعود ت�أ ّلق اللبنانيني يف �صناعة ال�شوكوال يف الدرجة الأوىل �إىل
الإهتمام البالغ بجودة املنتوجات و�ضبط معدالتها عرب اختيار
امل��واد الأولية� ،أو �آلية التح�ضري والت�صنيع �أو جلهة تغليفها
لتقدميها �إىل امل�ستهلك .و�ساهم هذا اجلمع بني النكهة اللذيذة
واجلودة العالية والتغليف الأنيق يف جعلها طلب ًا للم�ستهلكني ما
�رشع �أمامها �أبواب الأ�سواق اخلارجية .فالذوق اللبناين املتنوع
ّ
واملتجدد وقدرته على ابتكار نكهات متعددة �أعطت �إنتاجه
قدرات تناف�سية عالية جداً ،وال �سيما �أنَّ بع�ض �صانعي ال�شوكوال
متنوعة ت�شبع حاجات امل�ستهلكني
يعمدون �إىل ابتكار ح�شوات ّ
وتنوعت يف الأ�سواق الداخلية كما اخلارجية.
مهما اختلفت ّ
وت�ش ّكل حداثة م�صانع ال�شوكوال يف لبنان �سبب ًا �أ�سا�سي ًا يف جناح
هذه ال�صناعة �إذ من �ش�أنها تقدمي �إنتاج عايل اجلودة يراعي
يلبي �رشوط �شهادات
معايري ال�سالمة الغذائية والنظافة ،كما ّ
اجلودة كالـ ISOمث ّال التي يعمل الكثري من امل�صانع للح�صول
عليها لت�سهيل ت�صدير منتجاتهم �إىل اخلارج.
2

ال�شوكوالته لدى اللبنانيني يف
املنا�سبات والأعياد .وتتناف�س
حمال بيع ال�شكوال على تقدمي
ب�ضاعتها ب�شكل مميز يلفت
نظر الزبون ويدفعه �إىل ال�رشاء.
ويظهر الأمر وا�ضح ًا من خالل
ورق التوليف املذهب �أو الف�ضي
�أو غ�يره ،وكذلك من املحتوى
الذي يت�ألف من اللوز والف�ستق �أو
الكراميل.

التحديات

لبنان والشوكوال

ويف الواقع ال تتوافر ارقام حديثة عن ا�ستهالك ال�شوكوال يف
لبنان ،لكن وفق ًا لدرا�سة �أجراها �أ�صحاب معامل ال�شوكوالته يف
لبنان ي�ستهلك اللبنانيون  300طن من هذه املادة �سنوي ًا ،و�أن
لدى كل عائلة لبنانية م�ؤلفة من �أربعة �أ�شخا�ص ميزانية خا�صة
ل�رشائها �أ�سبوعي ًا ترتاوح ما بني الدوالر والثالثة دوالرات.
وتعترب ال�شوكوال متعة ملتذوقيها ،وال �سيما بالن�سبة �إىل �أولئك
الذين يتناولونها �ساخنة على الطريقة الأمريكية او الإيرلندية،
وهو �أمر �شائع لدى طالب اجلامعات واملدار�س الذين يرتادون
املقاهي الأجنبية يف لبنان.
وتالقي ال�شوكوال التي يتناولها اللبنانيون وي�ستعملونها يف
ال�ضيافة رواج ًا كبرياً لدى خمتلف الطبقات ،وترتفع ن�سبة �رشاء

Ice-Cream, Pastry Ingredients

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن الأو����ض���اع
اجل���ي���دة ال��ت��ي ت�����س��ود ق��ط��اع
�صناعة ال�شوكوال ،فهناك الكثري
من التحديات التي تواجه هذه
ال�صناعة �أب��رزه��ا ح��ال عدم
الإ�ستقرار التي ي�شهدها لبنان
وال��ت��ي تدفع ال�صناعيني �إىل
ال�تروي يف تو�سيع م�صانعهم
ّ
�أو ب��ن��اء م�صانع ج��دي��دة يف
ظل الظروف الراهنة التي تعم
البالد.
وي�شري بع�ض �أ�صحاب امل�صانع
�إىل النق�ص الكبري يف املهارات والكفاءات يف جمال العمالة
املتخ�ص�صة يف �صناعة ال�شوكوال ،م��ا يدفع ال�رشكات
العاملة يف القطاع �إىل �إخ�ضاع اليد العاملة العادية �إىل
دورات تدريب مك ّثفة لتقدمي �إنتاج يتمتع مب�ستوى عالٍ من
اجلودة واحلرفية” .ويقرتح املتابعون يف هذا الإطار�“ ،أن
تقوم الدولة ب�إن�شاء معاهد ومدار�س مهنية قادرة على تلبية
حاجة ال�سوق يف املهن املختلفة التي تعاين نق�صا من هذه
الناحية».
وي�شكل ارتفاع الأكالف الت�شغيلية كالطاقة واملياه وكلفة اليد
العاملة اللبنانية يف م�صانع ال�شوكوال ،ف�ض ًال عن القوانني
الع�شوائية والآليات املع ّقدة �أحد �أبرز التحديات التي تواجه هذه
ال�صناعة وتتطلب ح ًال �رسيع ًا.

Shams Bldg. Chouran Str.
Raouche Beirut Lebanon
P.O.Box: 14/5412 Mazraa
T. 961 1 787528/9
F. 961 1 788157
E. info@gemco-lb.com
www.gemco-lb.com
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فرعون يفتتح معرض الشوكوال في البيال

فرعون يفتتح المعرض

افتتح وزي���ر ال�سياحة مي�شال فرعون
مهرجان بريوت الطهي ومعر�ض ال�شوكوال
يف «ال��ب��ي��ال» يف ا���س��ب��وع ال���ت���ذوق ،يف
ح�ضور رئي�س احت���اد ال��غ��رف التجارية
وال�صناعية وال��زراع��ي��ة يف لبنان حممد
�شقري ،نقيب ا�صحاب املطاعم واملقاهي
واملالهي والباتي�رسي طوين رامي وعدد
من ال�شخ�صيات االقت�صادية وال�سياحية
والديبلوما�سية.
القت جومانا دبو�س �سالمة كلمة حتدثت
فيها عن «املهرجان الذي يت�ضمن ان�شطة
وور���ش عمل غنية ومتنوعة ح��ول احدث
تقنيات الطهو متتد على مدى ثالثة ايام
ب�ين  12و 14ت�رشين ال��ث��اين م��ع جمموعة
م��ن ا�شهر الطهاة ،كما ي�شمل املعر�ض
على جمموعة م��ن اح��دث اواين الطاولة
وجتهيزات املطابخ باال�ضافة اىل من�صات

اجلمعيات وال�رشكات واحلرفيني امل�شاركني
باملعر�ض».
تلتها كلمة لرئي�س نقابة املطاعم طوين
رامي وق��ال« :عند البطون ت�ضيع العقول،
�ستبقى ب�يروت عا�صمة ال��ذوق والتذوق
واجل��ودة والنوعية واخلدمة» ،داعيا «كل
مرتادي املطاعم اىل زيارة املطاعم والتمتع
ب�أف�ضل العرو�ض واحل�سومات واجلودة».

فرعون

من جهته ،القى فرعون كلمة ق��ال فيها:
«الهيئات االقت�صادية واملنظمات غري
احلكومية واجلمعيات تقدم اليوم ما هو
االف�ضل م��ن خ�لال امل�شاهد احل�ضارية
التي ر�أيناها خ�لال ف�صل ال�صيف ،وما
نزال من خالل هذا املعر�ض نرى اجنازات
على م�ستوى دويل واب��داع دائم وال �سيما

من أجواء المعرض
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من خالل ال�سيدة جومانا دبو�س و�رشكة
هو�سيباليتي �رسفي�زس التي تقوم بتنظيم
معار�ض على م�ستوى ع��ال منذ �سنوات،
وبالتايل علينا كهيئات �سيا�سية ان نكون
على م�ستوى هذا االبداع ومواكبة وم�ساعدة
ه��ذه الهيئات االقت�صادية واملنظمات
واجلمعيات وان ال نبقى يف �شلل يعيق هذا
االقت�صاد والنمو وي�ؤثر مبا�رشة على حياة
املواطن».
و�أمل ان «تبقى هذه املعار�ض على امل�ستوى
ذاته من خالل االب��داع ،وان نعود ونواكب
هذه الن�شاطات الت�رشيع وعمل احلكومة
وانتخاب رئي�س للجمهورية وان نكون على
م�ستوى االبداع الناجح لي�س يف لبنان امنا
يف العامل العربي .ومعر�ض «chocolat
 »du salonا�صبح موعدا �سنويا كلنا
ننتظره ونهنئكم جمددا على هذا املعر�ض».

Lune De Miel
(Chocolatier)

Hadath-Baabda - Rue St.Georges
Tel: 05- 45 25 00 / 05- 45 21 21
Fax: 05-45 25 00
E-mail|:nassifriz@gmail.com

مقابلة

 ..Cappelloالعنوان الدائم للجودة والتم ّيز
ندى درويش :ماضون نحو مزي ٍد من اإلبتكار

ميزة التج ّدد ومتابعة العمل الدقيقة و�ضعت
م�صنع �شوكوال  Cappelloعلى طريق النجاح ،التي
�سلكها منذ اللحظة الأوىل لن�ش�أته ،ليكون حب
الإبتكار الذي تتمتع به م�ؤ�س�سته ندى اخلليل
دروي�ش رفيق ًا له.
يبدو الإرتياح وا�ضح ًا على وجه دروي�ش التي
لطاملا �أكّدت ثقتها بنجاح « »Cappelloوالذي
ت ّوجه بنيله «اجلائزة البالتينية للجودة و�أف�ضل
عالمة جتارية» م�ؤخراً وكرّ�سته ثقة الزبائن التي
حظي بها منذ انطالقته الأوىل.
ما�ض نحو مزي ٍد من الإبتكار والإبداع «هكذا ا�ستهلت
«ٍ Cappello
دروي�ش حديثها مع «ال�صناعة والإقت�صاد» ،م�ؤكد ًة «موا�صلة
 Cappelloمت�سكه مبعايري اجلودة العالية وتقدمي الرقي والأناقة
يف التغليف والإبتكار يف النكهات».
و�أعلنت دروي�ش عن يقينها �أن «اجلائزة البالتينية للجودة
و�أف�ضل عالمة جتارية» �ستكون باكورة اجلوائز التي �سينالها
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 Cappelloنظراً للجودة العالية التي يتمتع بها والتي يراقب
فريق العمل معايريها با�ستمرار� ،إ�ضافة �إىل اجلهود التي يبذلها
الإخت�صا�صيون الذين ي�ضمهم فريق عمل  Cappelloلتقدمي
نكهات جديدة».
وك�شفت �أنَّ  Cappelloم�ستمر يف �إيالء التغليف �إهتمام ًا كبرياً
ملا ي�ضفيه على منا�سبات الزبائن من جمالية وحيوية ،وقالت:
«�إهتمامنا الكبري بالتغليف ومراقبتنا لأدق تفا�صيله �أبهر
زبائننا و�ش ّكل عام ًال �إ�ضافي ًا لك�سب ثقتهم واملحافظة عليها
يف �آنٍ واح��د» .و�أ�ضافت�« :سنوا�صل تقدمي �أروع الإبتكارات
يف �أ�ساليب التغليف التي �أعطتنا ميزة يف �صناعتنا ،فاقرتان
التغليف الأنيق باجلودة العالية والنكهات اللذيذة كان �سبب
م�ستمرون يف اعتماد هذا الأ�سلوب».
جناحنا ،ونحن
ّ
وتابعت« :يعمل فريق العمل كخلية نحل با�ستمرار ،فهناك
متابعة لكل تف�صيل دقيق يف ديكور ال�صالة التي ُيعر�ض فيها
الإنتاج ،كما �أنَّ فريق التغليف يجهد دائم ًا يف تنفيذ توجيهات
الإخت�صا�صيني من حيث اختيار الأل��وان وتنا�سقها و�إبتكار
ت�صاميم جديدة».
و�أ�شارت �إىل وجود «�إميان كبري لدى فريق العمل ب�أهمية العمل
الذين يقومون به ،وال �سيما �أ ّنهم وجدوا النجاح يرافقهم وال تعد
ثقة الزبائن التي اكت�سبناها واجلائزة التي نالها � Cappelloإلاّ
خري دليلٍ على ذلك».
ٍ
جناحات كثرية
�سجلوا
اللبنانيني
«ال�صناعيني
و�شددت على �أن
ّ
ّ
يف حقل �صناعة ال�شوكوال وغزو الأ�سواق اخلارجية مناف�سني
لأ�شهر امل��ارك��ات العاملية ،وه��ذا الأم���ر يزيد م��ن اندفاعنا
و�إ�رصارنا على النجاح».
6

مقابلة
شوكوال الروش  ..إنتشار محلي وعربي

طه :إلنشاء معاهد تل ّبي حاجة السوق
يعود انت�شار �شوكوال الرو�ش
يف ال�سوق املحلية والعربية
�أوال �إىل الإهتمام البالغ
بجودة املنتوجات ورفع
معدل هذه اجلودة من جهة
اختيار املواد الأولية� ،أو جلهة
حت�ضريها وت�صنعيها او جلهة
�إخراجها على الوجه الذي
يرغب به امل�ستهلك� ،إ�ضافة
�إىل الأ�سعار التناف�سية.
و�أ�شار �صاحب �رشكة «الرو�ش» ل�صناعة ال�شوكوال فايز طه �إىل
�أن «امل�شاكل واملعوقات التي يتعر�ض لها عمل ال�رشكة تعود
�إىل النق�ص الكبري يف املهارات والكفاءات يف جمال العمالة
املحرتفة واملتدربة ،ما يدفعنا �إىل تدريب عنا�رص عادية وغري
متعلمة مهنيا» .واق�ترح طه يف هذا الإط��ار «�أن تقوم الدولة
ب�إن�شاء معاهد ومدار�س مهنية قادرة على تلبية حاجة ال�سوق
يف املهن املختلفة التي تعاين نق�صا من هذه الناحية».
ويف رد على �س�ؤال حول رفع القدرة التناف�سية لل�صناعة اللبنانية
يف الإ�سواق الداخلية واخلارجية ،قال« :ال�سوق �أ�صبحت �سوق ًا
عاملية بعد انهيار احلواجز والعوائق �أمام انتقال الأ�شخا�ص
والب�ضائع واخلدمات فلم يعد من املمكن تنمية القدرة على
املناف�سة وتطويرها يف حال اقت�صارنا على الت�صنيع اال�ستهالكي
فقط .ويف حال اكتفائنا مبتابعة ما يجري من تطور �صناعي يف
العامل ،ذلك �أن هذه احلالة التي نحن عليها ال ن�ستطيع معها �إال
املواكبة واملتابعة لي�س غري ،وهذا ما يجعلنا نلهث وراء الآخرين
لن�ستهلك ما ينتجونه ويحملنا على �أن نرك�ض وراءهم ويحرمنا
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من مناف�ستهم».
و�أ�ضاف طه�« :إننا نرى انق�سام العامل �إىل
فريقني من هذه الناحية ال�صناعية فريق
عامل �صناعي وفريق عامل ا�ستهالكي� .أي �أن
فريقا �صناعيا متطورا ومتقدما وهو الذي
ميلك قاعدة �صناعية ق��ادرة على الإن�شاء
والإبتكار وفريقا م�ستهلكا متخلفا ال ميلك
القاعدة ال�صناعية ما يجعله تابعا وم�ستهلكا
ملا ينتجه الآخ���رون� .إن العامل ال�صناعي
ميلك العلم واملعرفة وميلك مراكز الأبحاث
ال��ق��ادرة على �إن��ت��اج كل جديد من العلوم
وامل��ع��ارف املتعلقة بجميع الأ�شكال �أي
املدينة ال�صناعية الناجتة من تلك الأبحاث
العلمية والتكنوجلية وهذه عاملية ولي�ست
حكرا �أو �رسا على �أحد وميكن امتالكها يف
حال وجود الإرادة والتخطيط .وقبل ذلك وجود احلافز احلاد الذي
يحمل على العمل والتنفيذ لتلك الإرادة وتلك التخطيط .وهذا غري
ممكن �إال بعد امتالك الأمة فكرة كلية عن حياتها وعي�شها والتي
مبوجبها يتحدد كل �شيئ ويحفز على �شيئ .وعليه ف�إن هذه هي
الطريقة لنتمكن من امتالك القدرة على املناف�سة يف ال�سوق
املحلية والعاملية .ولي�س كما يعتقد الآخرون بفر�ض القوانني
والقيود على ال�صناعة الأجنبية حماية لل�صناعة الوطنية».
وتابع« :ال�سوق العاملية واحدة وال يفيد معها و�ضع احلواجز
القانونية واجلمركية ما يدفع النا�س �إىل التهريب وخمالفة
القوانني فاملناف�سة ال�صناعية تكون باجلودة العالية للمنتج
وبالتجديد والإبتكار والإبداع وبالأ�سعار املناف�سة وبامل�ستوى
العايل يف التخطيط والتنفيذ .كما هو بالقدرة على تلبية حاجات
ال�سوق بكل ما تتطلبه».
وعن التفا�ؤل بامل�ستقبل ،اعترب طه �أنه من «غري املفيد �أن ن�شغل
انف�سنا بالتقديرات والتوقعات حتى و�إن كانت من معطياتها لأن
اهتمامنا يجب �أن ين�صب على التنمية والتطوير ب�إيجاد القاعدة
ال�صناعية يف البالد ولي�س بالتفا�ؤل �ضمن معطيات
متخلفة الهثة وراء الآخرين .والقاعدة ال�صناعية التي
نريدها هي �إن�شاء مراكز الأبحاث اجلادة يف البحث
عن القوانني واخل�صائ�ص املوجودة يف املادة ويف
ما �أودعه اهلل تعاىل يف ال�سماوات والأر�ض من تلك
القوانني واخل�صائ�ص لأن يف الك�شف عنها والتنقيب
عليها ما ي�شكل لنا قاعدة يف العمل والتخطيط يف
املجال ال�صناعي ويف غريها من جماالت احلياة».
(امل تر اهلل خلق لكم ما يف االر�ض جميع ًا) (امل تر ان
اهلل خلق لكم ما يف ال�سماوات وما يف االر�ض)
و�صدق اهلل العظيم
العدد  150كانون �أول 2015
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مقابلة
«كرامبل»  ..نجاح قوامه الجودة العالية والجمالية الفائقة

إسكندر :صامدون أمام التحديات
وجناحها يف الأ�سواق اخلارجية ثمر ًة لذلك».
كر�ست �شعار «�صنع يف لبنان» يف
واعترب � َّأن «هذه اجلهود ّ
وتطوره
ال�صناعي
القطاع
منو
يف
و�ساهمت
الأ�سواق اخلارجية،
ّ
مبختلف جماالته».

اإلهتمام بالجمالية

التميز يف �صناعة
واعترب �إ�سكندر «�أن ما م ّكن «كرامبل» من
ّ
املميزة هو
ال�شوكوال �إ�ضافة �إىل اجل��ودة العالية والنكهة
ّ
الإهتمام باجلمالية التي ت�ضفي على املنتج رونق ًا يجعله
حمبب ًا لدى امل�ستهلك».
�شدد على � ّأن «�صناعة ال�شوكوال اللبنانية قادرة
ويف حني ّ
على املناف�سة يف الأ�سواق اخلارجية نتيجة جودتها العالية
ونكهتها اللذيذة»� ،إعترب �أن «ال�صناعة اللبنانية تعاين من
املناف�سة يف الأ�سواق املحلية من ال�سلع امل�ستوردة ما ي�ضع
على طاولة الدر�س �رضورة البحث عن ال�سبل الكفيلة بحماية
الإنتاج املحلي وجتنيبه هذه املناف�سات عرب �إع��ادة در�س
الإتفاقيات الثنائية املو ّقعة �أو رفع الر�سوم اجلمركية �أو
فر�ض موا�صفات حمددة ت�سمح للإنتاج امل�ستورد بدخول
املحلية».
الأ�سواق
ّ

«اجلودة العالية والتط ّور امل�ستمر» عامالن �أ�سا�سيان
�ساهما يف جناح وت�ألّق «م�ؤ�س�سة كرامبل ل�صناعة
احللويات» على مدى ع�رشات ال�سنوات� ،إذ يحر�ص
الق ّيمون على امل�ؤ�س�سة على «�إ�ستخدام �أجود �أنواع
ومت�� ّن��ى �إ�سكندر على
املك ّونات الأوروبية بهدف تقدمي �إنتاج
بجودة عالية قاد ٍر على ولوج الأ�سواق
ضبط معايير الجودة
اخلارجية عرب متتّعه بقدرات تناف�سية
ال
م
ست
مر
سا
ه
م
في تخ ّطي
كبرية متكّنه من ربح معارك تناف�سية
ك
را
مب
ل
كثرية وتعزيز ح�ضوره يف تلك الأ�سواق.
لتح ّدي جمود

دعم الصناعة

ال��دول��ة دع��م ال�صناعة ودر����س �آليات
ت��ن��م��ي��ة ال���ق���ط���اع وال ���س��ي��م��ا �أن
امل�صانع اللبنانية خطت خطوات
ج��ب��ارة على ط��ري��ق احل��داث��ة
ت��ق ّ��دم ّ
والإنفتاح على الأ���س��واق اخلارجية.
أهمية
ور�أى �أنَّ لدعم القطاع ال�صناعي � ّ
كبرية �إذ من �ش�أن منو القطاع ال�صناعي
الت�أثري ايجاب ًا على قطاعات �أخرى وال
األسواق اللبنانية عبر
�سيما ال��زراع��ة التي تقدم م��واد �أولية
ا
إلنفتاح على األسواق
و�أ�شار مدير م�ؤ�س�سة كرامبل عادل �إ�سكندر
لل�صناعة خ�صو�ص ًا ال�صناعات الغذائية.
ال
عر
بي
ولفت �إىل �أن حال عدم الإ�ستقرار التي
�إىل «�أن �ضبط معايري اجلودة امل�ستمر �ساهم
ة والعالمية على
ي�شهدها لبنان لها تداعيات كثرية
تخطي كرامبل
يف
ّ
ّ
لتحدي «جمود الأ�سواق الر
غ
م
م
ن
ب
ع
ض
ال
م
ع
و
قات على الإقت�صاد بقطاعاته كافة� ،إذ � َّإن
اللبنانية عرب الإنفتاح على الأ�سواق العربية
الرتاجع الذي �شهده الإقت�صاد اللبناين
والعاملية على الرغم من بع�ض املعوقات
طاول القطاعات كا ّفة نتيجة انخفا�ض
التي تتم ّثل بارتفاع كلفة الإنتاج الناجت من �إرتفاع كلفة
طلب امل�ستهلكني على الكثري من ال�سلع».
أولية».
الطاقة وكلفة اليد العاملة وارتفاع �أ�سعار املواد ال ّ
ويتخطى القطاع ال�صناعي
وقال �إ�سكندر« :ال بد �أن يواجه
ولفت �إىل «�أن��ه على الرغم من كل تلك التحديات ،مت ّكنت
ّ
هذه التحديات بنجاح .فال�صناعي اللبناين �أثبت قدرته على
ال�صناعة اللبنانية من حجز مركز مرموق لها يف الأ�سواق
التطور يف ظل حتديات كثرية نتيجة حنكته وذكائه وقدرته
اخلارجية ،بف�ضل جهود ال�صناعيني اللبنانيني الذين مل
ّ
على الإبتكار ،لذلك ال ميكننا �أن نفقد تفا�ؤلنا بامل�ستقبل رغم
التطور ومل يتوقفوا يوم ًا عن
يتوانوا يوم ًا عن ال�سعي نحو
ّ
�صعوبة الأو�ضاع والإ�ضطرابات التي ي�شهدها لبنان».
البحث عن ال�سبل امل� ّؤدية �إليه ،ف�أتى ت�أ ّلق ال�صناعة اللبنانية
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مقابلة
 .. United Coأكثر من نصف قرن من النجاح المحلي والعالمي

حاموش :مؤمنون بصناعة لبنان
ت�شكل ق�صة جناح � United Coإحدى �أبرز
ق�ص�ص جناح �صناعيي ال�شوكوال يف لبنان.
فقبل �أكرث من ن�صف قرن بد�أت ف�صول الرواية
مع ال�سيد حممود يو�سف حامو�ش الذي بد�أ
م�سريته يف عامل �صناعة ال�شوكوال عرب
العمل يف �رشكة فرن�سية ل�صناعة ال�شوكوال
الفاخرة.
عام  1973عزّز حامو�ش م�سريته بامل�ساهمة
يف ت�أ�سي�س �رشكة ل�صناعة ال�شوكوال ما
لبثت �أن حققت �إنت�شاراً وا�سع ًا وكرّ�ست �إ�سم ًا
المع ًا يف ال�سوق لي�س على �صعيد لبنان
فح�سب بل على �صعيد الأ�سواق اخلارجية.
جناح ال�رشكة الأوىل �شكل دافع َا �أ�سا�سي ًا
حلامو�ش خلو�ض غمار �صناعة ال�شوكوال
م�ستق ًال ،لتب�رص  United Coالنور يف
الت�سعينات ،ولتقدم �إ�ضافة �إىل �صناعة
وامللب�س
ال�شوكوال �صناعة ال�سكاكر ،امللنب
ّ
وتوابعها.
التطور
�سلكت � United Coرسيع ًا طريق
ّ
والتو�سع� ،إذ �أ�شار مدير �رشكة United Co
ّ
ح�سني حامو�ش يف حديث مع «ال�صناعة
والإقت�صاد» �إىل �أن جودة �إنتاج ال�رشكة
واملتابعة الدقيقة للعمل �ساهما يف
�إنت�شار ال�رشكة ب�شكل وا�سع وانفتاحها
على الأ�سواق اخلارجية يف وقتٍ قيا�سي».
وقال« :اخلربة التي اكت�سبناها على مدى
ع�رشات ال�سنوات من خ�لال �شغفنا
ب�صناعة ال�شوكوال كانت �سالحنا يف
الدخول �إىل ال�سوق وخو�ض مناف�سات
�رش�سة يف ع��امل �صناعة ال�شوكوال
متك ّنا خاللها من تكري�س �إ�سمنا بني
الزبائن نظراً للجودة العالية والنكهة
ميزت �إنتاجنا».
اللذيذة التي ّ
و���ش��دد على �أن «م�صانع United
ّ
تتميز مب�ستوى عالٍ من احلداثة
ّ Co
مت ّكن فريق العمل من �ضبط معدالت
اجل����ودة ب�����ش��ك��لٍ دق��ي��ق ومتابعة
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موا�صفات �سالمة الغذاء التي حر�صت
عليها  United Coب�شكل كبري منذ
بداياتها وعززتها عرب نيلها �شهادتي الـ
 ISO 9001و الـ .»ISO 22000
ولفت �إىل � َّأن احل��داث��ة التي تتمتع بها
امل�صانع �سمحت لـ  United Coبتنويع
عملها ،ف�إ�ضافة �إىل �صناعة ال�شوكوال
وامللب�س وتوابعها،
وال�سكاكر وامللنب
ّ
تقوم ال�رشكة ب�صناعة ال�شوكوال اخلام
واحل�شوات العالية اجلودة لتزويد امل�صانع
بها عند الطلب».
وق���ال« :رح��ل��ة  United Coيف �صناعة
ال�شوكوال ت�ستحق الوقوف عندها ،فحالي ًا
تقدم م�صانعنا ذات املوا�صفات واملعايري
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العاملية� ،أك�ثر من � 600صنف مبختلف
النكهات والطعمات املعروفة على �صعيد
العامل».
ور�أى حامو�ش �أن هناك حتديات تواجه
القطاع ال�صناعي تتم ّثل بارتفاع تكاليف
الإنتاج نظراً الرتفاع تكلفة الطاقة وتكلفة
اليد العاملة .و�إعترب �أن عدم الإ�ستقرار
التحدي الأهم الذي ي�صعب تخطيه
يبقى
ّ
ن��ظ��راً لآث����اره ال�سلبية وال��ك��ث�يرة على
الإقت�صاد ب�شكلٍ عام ،فالقدرات ال�رشائية
للم�ستهلكني يف تراجع م�ستمر والعامل
ب�أ�رسه يعي�ش حا ًال من القلق ،وهذا طبع ًا
�سينعك�س �سلبي ًا على الإقت�صاد اللبناين
ومنو القطاع ال�صناعي.
وق��ال« :رغ��م ه��ذا ،ك�صناعي لبناين
�أف�ضل �أن �أق��ول �أين ل�ست مت�شائم ًا.
ف�إمياننا بوطننا وب�صناعة لبنان
�سيبقى دائم ًا حافزاً لنا لتقدمي املزيد
من النجاحات والدخول �إىل �أ�سواق
جديدة .فكما حملنا مراراً �شعار «�صنع
يف لبنان» �إىل دول عربية و�أجنبية
�أب��رزه��ا �أ�سرتاليا وفيينا و�أم�يرك��ا
وكندا� ،سنكمل على هذه الطريق من
دون �شك و�ستكون  United Coعلى
موع ٍد مع جناحات كثرية وعديدة».

مقابلة

شوكوال دندي ..العراقة والحداثة في صناعة الشوكوال
بد�أت ق�صة �شوكوال دندي يف عامل
�صناعة ال�شوكوال من ع�شق ال�سيد
م�صطفى �سعاده لل�شوكوال الفاخرة
والرفيعة يف �أربعينات القرن
املا�ضي ،حني �سافر �إىل �سوي�رسا
فاكت�شف وتعلّم �أ�صول وفن �صناعة
ال�شوكوال من �شيف �سوي�رسي من
امل�ستوى الرفيع ليعود بعدها
�إىل لبنان حيث �أ�س�س م�صنع ًا يف
�إحدى القرى اللبنانية التي تتمتع
بال�رشوط املناخية املثالية لإنتاج
ال�شوكوال.
وعلى م��ر العقود ،وقفت الرغبة يف
تقدمي �شوكوال فاخرة �إىل زبائن دندي
خلف تقدمي منتجات فريدة من نوعها
تعك�س التقاء ال�رشق والغرب .فالتاريخ
ال��ط��وي��ل م��ن احل��رف��ي��ة ل��دى القيمني
وال��ع��ام��ل�ين يف ال����شرك��ة �أخ��ذه��م يف
اجتاهات خمتلفة عرب رحلة البحث عن
الأف�ضل يف �صناعة ال�شوكوال لتكري�س
مبد�أ «ال�شوكوال الفاخرة يف متناول
اليد».
ر���س��خ ال�سيد �سعاده فينا نحن
وق��د ّ
القيمني على ال�رشكة جمموعة مبادىء
هي مبثابة الطريق التي علينا �سلوكها.
فمهمتنا ه��ي امل�ضي بخرباتنا �إىل
الأم�����ام يف ���ص��ن��اع��ة �أج����ود �أن���واع
ال�شوكوال ،ال�سكاكر ،الدراجيه والبوظة
م��ع االه��ت��م��ام وال�ترك��ي��ز على خدمة
العمالء.
ر�ؤيتنا هي تعزيز مكانتنا كعالمة
جتارية فارقة يف الأ�سواق اللبنانية
والعاملية فهي تعد من بني العالمات
املرموقة واملعروفة جيداً يف املنطقة
وال��ع��امل .فنحن منذ �سنني طويلة
حر�صنا على تقدمي �شوكوال فاخرة
�إىل زبائن دندي عرب ابتكار منتجات
فريدة من نوعها تعك�س التقاء ال�رشق
والغرب.
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من أهم قيمنا
االلتزام بالجودة والهدف

نحر�ص على ال��وف��اء بوعودنا وفقا
ملعايري اجلودة الدولية ودعما لأهداف
�رشكتنا .م��ن خ�لال التقيد ب�رشوط
ال�سالمة الغذائية حيث ي�ضم فريق
عملنا م�ست�شاراً لل�سالمة الغذائية يهتم
مبعايري اجل��ودة و�ضبطها .ويف هذا
الإطار تعمل دندي على االنت�ساب �إىل
نظام حتليل خماطر الغذاء .HACCP

التركيز على خدمة العمالء

نقدم جمموعة من ال�شوكوال املح�شوة
كما ّ
تتنوع
التي
الكال�سيكية
احل�شوات
ب�أجود
ّ
بني الب�سكويت �أوالكراميل �أواملك�رسات
�أو كرمية ال�شوكوال ،كما نقدم جمموعة
ك��ب�يرة م��ن ال�����ش��وك��وال الكال�سيكية،
امل��ل��ون��ة وذات نكهات
وال�����ش��وك��وال
ّ
متعددة ،وجمموعة وا�سعة من املنتجات
املغلفة بال�شوكوال (دراج���ي���ه) .كما
تتميز �شوكوال دندي ب�صناعة الك�ستناء
ّ
امل��ح�لاة ب��ال�����س��ك��ر(امل��ارون غال�سيه)
الفرن�سية ال�شهرية ،بالإ�ضافة اىل الكم�أة
بال�شوكوال الرائعة (ترفل) وجمموعة من
الكوكيز الأمريكية املرغوبة.
نحن نواكب با�ستمرار وب�رسعة التع ّلم،
التكيف ،تطوير و�إ�ضافة قيمة �إىل �صناعة
ّ
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منتجاتنا من خالل �أفكار وابتكارات
جديدة والتي يعمل على تطبيقها ق�سم
الأبحاث والتطوير  .R&Dفكنا �أول من
ابتكر �شوكوال الت�شيز كايك و �شوكوال
الفطر بالإ�ضافة �إىل �شوكوال الكنافة
وال��رد فيلفت ( )Red Velvetو�أ�صناف
عديدة نعجز عن ذكرها كلها هنا.

كفاءة وتناغم

نحن نعمل با�ستمرار على حت�سني
كفاءتنا يف ك��ل امل��ج��االت ون�سعى
جاهدين لزيادة قيمة م�ضافة م�ستدامة
�إىل �أ�صحاب امل�صلحة لدينا ومتكني
عمالئنا من احل�صول على منتجات
عالية ب�أ�سعار معقولة.

ثقة ومبدأ

نحن ن�سعى جاهدين لك�سب واملحافظة
على ثقة موظفينا وعمالئنا من خالل
مبادىء مبنية على ال�صدق واالنفتاح.
و�أ�شار �أحد ال�رشكاء �أن �شوكوال دندي
بجميع فروعها املنت�رشة يف لبنان،
ال�سعودية ،الكويت وقطر تعمل على
خطة تو�سيعية بت�شييد مبانِ �صديقة
للبيئة ح��ر���ص��ا م��ن��ه��ا ع��ل��ى حتمل
م�س�ؤوليتها جتاه م�ستقبل �أف�ضل من
�أجل الأجيال القادمة.

مقابلة
والتوسع
 40 ..Blue Bird Candyعام ًا من التط ّور
ّ

دياب :لدعم الصناعة

بد�أت رحلة  Blue Bird Candyعام  1975يف عامل
�صناعة ال�شوكوال لت�شكل �إ�سم ًا رائداً بني ال�رشكات
التي ت�ألّقت يف عامل �صناعة ال�شوكوال وال�سكاكر
عرب تقدمي �إنتاج يتمتّع بجودة عالية ونكهة
رائعة �إ�ستقطب امل�ستهلكني يف الأ�سواق الداخلية
واخلارجية على ال�سواء.
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مت�س ّلحة بخربة  40عام ًا يف �صناعة ال�شوكوال وال�سكاكر عمدت
التطور امل�ستمر
� Blue Bird Candyإىل ك�سب ثقة زبائنها عرب
ّ
و�إبتكار منتجات ونكهات لذيذة .وتعمل Blue Bird Candy
للحفاظ على ثقة زبائنها وك�سب والئهم عرب متابعة كل جديد
يف عامل ال�صناعات الغذائية ب�شكل عام و�صناعة ال�شوكوال
وال�سكاكر ب�شكل خا�ص ،فعمدت �إىل حتديث م�صانعها با�ستمرار
�إميان ًا منها بدور احلداثة يف تقدمي �إنتاج يلبي حاجات امل�ستهلك
وي�ضمن جناح وا�ستمرارية ال�رشكة».
النجاح الذي حققته � Blue Bird Candyسمح لها ب�سلوك طريق
Most
التو�سع حيث عمدت �إىل ت�أ�سي�س �رشكة Machinery
ّ
 Forلت�صنيع �آالت تخت�ص بتغليف و�صناعة ال�سكاكر وال�شوكوال،
ما �سمح لها ب�سلوك طريق الت�صدير �إىل الأ���س��واق اخلارجية
فعمدت �إىل ت�صدير �آالتها �إىل الأ�سواق العربية وال �سيما ال�سعودية
والعراق والأردن.
و�أ�شار مدير عام  Blue Bird Candyحم�سن دياب �إىل وجود
حتديات كثرية تواجه عمل ال�رشكة ولع ّل �أبرزها عدم الإ�ستقرار
الأمني وال�سيا�سي الذي يلقي بت�أثرياته ال�سلبية الكثرية على
الإقت�صاد ب�شكل عام ما ي�ضعف الطلب يف ال�سوق نتيجة حال
احلذر التي ي�ضفيها على ر�ؤو���س الأم��وال التي بطبيعة احلال
تبتعد عن الإ�ستثمار يف ظروف كهذه.
ور�أى �أن على الدولة دعم القطاع ال�صناعي ،فال�صناعيون
اللبنانيون يعملون بجد ويح ّققون جناحات رغم الظروف
ال�صعبة التي يعملون فيها والتحديات التي يواجهونها ،ما
يعني �أنه وبقليلٍ من الدعم يحقق القطاع ال�صناعي منواً الفت ًا
ويقدم فر�ص عمل كثرية حتد من ارتفاع معدالت البطالة
وم�ستويات الهجرة.
و�أعرب دياب عن تفا�ؤله مب�ستقبل عمل ال�رشكة التي �سارت يف
والتو�سع على مدى �أربعني عام ًا ومن دون �شك
طريق التطور
ّ
�ستتابع على هذه الطريق يف امل�ستقبل.
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