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 1د. كمال حمدان

 

الحقا ، وقد تعمد الهبة المالٌة المخّصصة لتسلٌح الجٌش اللبنانًتنفٌذ مإخرا المملكة العربٌة السعودٌة أوقفت 

تقٌٌد  بصورة خاصة احتمال البلدٌن، بما فً ذلك مختلف أشكال التبادل التجاري واالقتصادي بٌنخفض الى 

مع قرارات مماثلة قد أٌضا هذا التوّجه ومن غٌر المستبعد أن ٌتزامن  أو تقلٌص عمل اللبنانٌٌن فً المملكة.

وبمعزل عن  .سعودي، تعبٌرا عن تضامنها مع الموقف المجلس التعاون الخلٌجًباقً دول تصدر عن 

محاولة األمور فً هذا االتجاه، فان أفضت الى ذها  التً المتراكمة والحٌثٌات السٌاسٌة سبا  األمناقشة 

المجال أمام تسجٌل عدد من فً تفسح ، ثل هذه القراراتمتؤتٌة عن مالاالقتصادٌة استقراء المفاعٌل 

 :وأهمها اآلتً ،ةمقتضبالالمالحظات 

 االقتصادٌة اللبنانٌة المرتبطة بالعالقات مع دول مجلس التعاون االقتصادي:حول حجم المصالح  -0

منذ الماضً البعٌد  –تشكل قد شّكلت وما تزال أن دول مجلس التعاون الخلٌجً مبالغة فً القول لٌست ثمة 

لمفهوم الشراكة المتعدد األوجه والمجاالت وللبنان، بالمعنى الشامل أساسٌا  ااقتصادٌا شرٌك -نسبٌا 

 : االقتصادٌة هذه الشراكةلناظمة سة مسارات أساسٌة التوقف عند خم ٌمكنوباختصاراالقتصادٌة. 

أكثر من نصف  -بشكل وسطً  –حٌث استقطبت دول المجلس سنوٌا ، السلعً سار التبادل التجاريمأوال، 

، كما استقطبت جزءا أساسٌا من اجمالً صادرات لبنان الصناعٌة والزراعٌة خالل العقد المنصرم

 ؛ البلدان العربٌةالوافدة الى لبنان من مستوردات ال

ن موسطٌا % 01نحو ل السٌاح الخلٌجٌون ، وبخاصة السٌاحً منه، حٌث شكّ ثانٌا، مسار التبادل الخدمً

أن متوسط انفاق السائح شارة الى ، مع االاجمالً عدد السٌاح العر  الوافدٌن الى لبنان خالل هذه الفترة

مساهمة النشاط ، وأن أربعة أضعاف انفاق السائح العربً غٌر الخلٌجًوسطٌا ثالثة أو الخلٌجً ٌكاد ٌوازي 

 ؛ وازن نسبٌاثقل ذات فً جمٌع المقاٌٌس تعتبر السٌاحً فً الناتج المحلً القائم فً لبنان 

فً المبانً والمساكن واألراضً وأعمال التطوٌر ٌة ال سٌما االستثمارات العقار – مسار االستثمارات ثالثا،

%  27% و21على ما ٌراوح بٌن وسطٌا ستحوذ المواطنون ورجال األعمال الخلٌجٌون احٌث  –العقاري 

، والتً لعبت دورا العقد المنصرم خالللبنان  الىالمتدفقة  (FDI)ة من اجمالً االستثمارات األجنبٌة المباشر

، هذا مع الخارجً الجاريبارزا فً دعم الحسابات الخارجٌة للبلد، بما فً ذلك مٌزان المدفوعات والحسا  

                                                           
1
 بٌروت -فً مإسسة البحوث واالستشارات  المدٌر التنفٌذي 



هذه األصول العقارٌة الراهنة لتصفٌة الفً  -من ضمن تفاعالت األزمة  –التفكٌر أن وجو  لفت النظر الى 

 ؛ لفائت بالنسبة الى أصحابهاقدر كبٌر من الربح اباألسعار الرائجة ٌنطوي على 

فً )مع صنادٌق التنمٌة الخلٌجٌة(  المملكةساهمت ، حٌث المالٌة تسهٌالتالالهبات ومسار تدفقات  رابعا،

المتمادٌة والغزوات اللبنانٌة هدّمتها الحر  األهلٌة التً  - تموٌل عملٌة إعادة أعمار البنى التحتٌة

( 7( وبارٌس )0للبنان فً اطار مإتمرات بارٌس )محدّدة توفٌر تسهٌالت مالٌة وفً  - االسرائٌلٌة المتكررة

مصرف لبنان، دعما لالستقرار النقدي أودعت فً التً مالٌة المانات األ بعض (، فضال عن3وبارٌس )

 فً البالد؛ والمالً 

حٌث ، المسار األهّم واألكثر تؤثٌرا( هو)والى بلدان الخلٌج  اللبنانٌة تدفقات الٌد العاملةمسار خامسا، 

العربٌة  وبخاصة المملكة العربٌة السعودٌة ودولة االمارات –استقطبت دول مجلس التعاون الخلٌجً 

 شكّلمما ، 0727اجمالً تدفقات الٌد العاملة اللبنانٌة الى الخارج منذ عام % من صافً 01نحو –المتحدة 

المعاكسة التً ٌرسلها اللبنانٌون العاملون فً  المالٌة للتحوٌالت %(21% و71ما بٌن ) مهما امصدر

ملٌارات دوالر فً السنة خالل السنوات  8بنحو وسطٌا البنك الدولً ها قدرّ تً ٌالخارج الى بلدهم األم، وال

قد  من اللبنانٌٌن العاملٌن فً الخارج عموماالوافدة  التحوٌالتقٌمة هذا مع العلم أن الثمانً المنصرمة. 

مما % من اجمالً الناتج المحلً القائم )المرتبة الثالثة عالمٌا(، 77% الى 71شّكلت بالنسبة الى لبنان نحو 

آثار طوى علٌه ذلك من نامئات األلوف من األسر اللبنانٌة، مع ما عشرات بل عم استهالك واستثمار أتاح د

 اٌجابٌة على معدالت النمو االقتصادي فً البلد.

 التداعٌات االقتصادٌة المحتملة على الصعٌد اللبنانً:إشكالٌات حول  -2

جملة من المسائل واالشكالٌات، التً  –ولو من زاوٌة افتراضٌة  –تطرح محاولة محاكاة هذه التداعٌات 

وفً مجلس التعاون الخلٌجً. دول ٌفترض التبّصر فً أبعادها سواء من جان  الدولة اللبنانٌة أو من جان  

 االطار، ٌمكن تسجٌل اآلتً:هذا 

مع لبنان ان تصعٌد االجراءات التقٌٌدٌة على المصالح االقتصادٌة المتعددة األشكال المرتبطة بعالقة أوال، 

لبنان ستقرار المن أسس تبقّى فً تقوٌض ما فً المدى القصٌر  ٌساهم قد ،دول مجلس التعاون الخلٌجً

( ومن تبعات 7102من انعدام النمو )بٌن صفر وواحد فً المئة عام فلبنان ٌعانً راهنا . االقتصاديالنقدي و

% من الناتج 01)نحو ، ومن عجز مالً متفاقم )نحو ملٌون نازح( باهظة الكلفةأزمة النزوح السوري ال

، أي ملٌار دوالر أمٌركً 20)أكثر من  الناتج المحلً هذا ودٌن عام ال ٌنفك ٌرتفع كنسبة منالمحلً القائم( 

ٌعانً من خلل متزاٌد فً حساباته الخارجٌة، بدءا من المٌزان أنه . كما (% من هذا الناتج001نحو 

 اقتصادي -معطى الماكرووفً ظل مثل هذا الالتجاري مرورا بمٌزان المدفوعات وانتهاء بالحسا  الجاري. 

من  -ئٌا أو استنسابٌا ه أن ٌكون انتقاحتى لو أرٌد ل - ًلبنانال قتصاداال فان أّي ضغط اضافً على ،الهشّ 

الذي بات ) أن ٌعّزز فرضٌة االنهٌار النقدي، فً وقت تالشت فٌه معدالت نمو ودائع القطاع المصرفً شؤنه

 المخاطر السٌادٌةفٌه  توازداد (،% من قٌمة الدٌن العام اللبنان81ًأكثر من  مع مصرف لبنانٌحمل 

 . بحس  مإسسات التقٌٌم العالمٌة



وصوال الى الترحٌل الجزئً أو الكلً للبنانٌٌن العاملٌن فً  - تصعٌد االجراءات الخلٌجٌةان فرضٌة ثانٌا، 

مع خفض كبٌر فً أسعار بالطبع تزامن م)ال النقدي اإلخالل بالتوازن من شؤنها –دول مجلس التعاون

( التً Hyperinflation" )التضخم الفالت"شبح أزمة مما قد ٌعٌد الى األذهان صرف العملة الوطنٌة(، 

. كما أن % سنوٌا(071كان قد خبرها هذا البلد خالل النصف الثانً من الثمانٌنٌات )ارتفاع األسعار بنسبة

. فً لبنان معدالت النمو االقتصاديفً  حاد وربما غٌر مسبوقإضافً التسبّ  بانخفاض شؤنها أٌضا من 

كافة مكّونات انهٌار أطٌاف واسعة من  الى -كما فً الثمانٌنٌات  –نٌن العاملالتالزم بٌن هذٌٌإدي وسوف 

 اجزء تهالخساركنتٌجة ، والفقٌرة ما دون المتوسطةو ةوسطفئات االجتماعٌة المتالالشع  اللبنانً، ال سٌما 

، خاص(أجراء القطاع الالمقدّمة الى )بما فً ذلك تعوٌضات نهاٌة الخدمة  من مدخراتها باللٌرة اللبنانٌةمهما 

ٌطال هذا االحتمال ) ا السنوٌة المحّررة بهذه العملةومداخٌله اجورهالقوة الشرائٌة ألكنتٌجة النخفاض  وأ

المتمولٌن ورجال األعمال وكبرٌات المإسسات العاملة سوف "نخ "  ؤنكذلك فثلثً القوى العاملة(. نحو 

توزع خارطة عض التفاوت فً بإمكان حصول نصٌبها من تبعات هذا االنهٌار، مع ، هً األخرى، تحملت

أن الوزن النسبً لهذه النخ  فً كل من مكّونات المجتمع اللبنانً ٌتفاوت الى حدّ تلك التبعات، نظرا الى 

 كبٌر من مكّون الى آخر.

المتعاقبة منذ أوائل بكافة أطرافها و  –هً التً تتحّملن الطبقة السٌاسٌة اللبنانٌة ؤبٌجب االقرار ثالثا، 

ضٌق فً مروحة الخٌارات المسإولٌة الكبرى عّما انتهت الٌه أوضاع االقتصاد اللبنانً من  -التسعٌنٌات 

قد أمعنت هذه الطبقة فضعف وهشاشة وانكشاف على مثل المخاطر التً تحدق بالبالد راهنا. المتاحة ومن 

فً  -بعدها  وصاخصخالل "الحقبة السورٌة" وبائنٌة والعالقات الزالفوقٌة المهجوسة بآلٌات المحاصصة  –

بسب  عدم امتالكها  ،التً الحت غٌر مّرة أمام البالد تبدٌد العدٌد من فرص النهوض باالقتصاد المحلً

 توجٌهو الوطنً االقتصاد تحدٌث بنٌاتعن  هذه الطبقة تغاضت. ولرإٌة انمائٌة محددة المعالم واألهداف

الرٌعً العقاري وأنشطة ذات قٌمة مضافة مرتفعة من خارخ النمط خلق فرص عمل فً  نحو االستثمار

توسٌع وتنوٌع  تطوٌر المرافق والخدمات العامة األساسٌة، وفً فشلت فًكما . السائد والتوزٌعً البسٌط

)أي غٌر  الجاري العام نفاقاالضبط القاعدة الضرٌبٌة، وإرساء المرتكزات األساسٌة للحماٌة االجتماعٌة، و

 .الى موازنات سنوٌة نظامٌةالبلد الذي خرج عن السٌطرة منذ أكثر من عشر سنوات افتقد خاللها  المنتج(

المجتمع تً أنفق ال الشابّة ةاللبنانٌللكفاءات والخبرات وهً بذلك خلقت ونّمت العوامل والشروط الطاردة 

لدى فرص عمل الئقة فً بلدها األم اٌجاد عجزت عن التً ، وملٌارات الدوالراتعلى تكوٌنها وإعدادها 

فً  جدلسٌاسٌة لم ٌلطبقة امضمون الخطا  االٌدٌولوجً لالنخراط فً سوق العمل. والمإسف أن محاولتها ا

فً  )بعدما عّز التصدٌر الحقٌقً للسلع والخدمات للتصدٌر الى الخارجمادة هذه الموارد البشرٌة سوى 

ٌنبغً الشؤن العام االقتصادي. و معلهذه الطبقة  مركنتٌلًالالفوقً و تعاطًالبذلك نمط  امإكد، (لبنان

محفوفة أمام خٌارات محدودة ومعدوم االرادة شبه جعل البلد  الذيهو بالذات الواقع هذا االعتراف بؤن 

 كالتً ٌعٌشها الٌوم.بالمخاطر 

ٌج  أن تإخذ فً االعتبار لدى التعامل  – عملٌةالنظرٌة وال –ان العدٌد من االعتبارات االقتصادٌة  رابعا،

الترحٌل الجزئً أو الكلً للٌد العاملة اللبنانٌة  خطركتلك التً ٌجّسدها  ،األهمٌةالحساسٌة ومع مسؤلة بالغة 

من حٌث المبدأ، تعبّر تدفقات الٌد العاملة عبر الحدود الخارجٌة للدول فدول مجلس التعاون الخلٌجً.  من



بدي استعداده وطرف آخر ٌللبٌع  ة عملهمشتركة بٌن طرفٌن، طرف ٌعرض قوّ  ذاتٌة عن وجود مصلحة

سوق تفرضها آلٌة العرض والطل  فً التً شروط البترتبط ٌفترض أن  فان هذه التدفقاتوبالتالً  .لشرائها

الناجم موقف البأكثر مما ترتبط  - قوننتها فً عقود عمل إفرادٌة أو جماعٌةفً العادة التً تجري و - حّرة

وال بؤس من أحد األطراف تجاه اآلخر. مارسه ٌالذي خوي األأو خالقً األ نسانً أواال تعاطفغلبة العن 

 هً التً توفّرلٌد العاملة اللبنانٌة فً دول المجلس ل "كفاءةال/كلفة"البؤن معدل فً هذا االطار االعتراف 

العامل غٌر اللبنانً الوافد الى أسواق هذه الدول. إّزاء مقارنة للعامل اللبنانً النسبٌة المٌزة الفً األساس 

تحصده  قدما فً  روٌةبتؤن وفكٌر ت، فان دول مجلس التعاون مدعّوة الى ال)وهو كذلك( وإذا كان ذلك كذلك

الترحٌل الجزئً أو الكلً للٌد  قرارتنفٌذ قد تنجم عن حسابات الربح والخسارة االقتصادٌة المباشرة التً من 

 لة اللبنانٌة. العام

جراء ان مثل هذا االفمما ال شك فٌه من الزاوٌة اللبنانٌة، مسؤلة تبعات الترحٌل  نظر الى  ماإذا  خامسا،

على المبعدٌن بشكل خاص، وعلى االقتصاد اللبنانً  ضخمةسوف ٌنتج فً المدى القصٌر أعباء وأضرارا 

بٌد أن هذا الوضع المؤزوم بالذات . راهنا فً لبنانالمتردٌة ، وبخاصة فً ظل األوضاع االقتصادٌة عموما

العاملون المبعدون فً بلدهم األم، ستثمرها حقٌقٌة ٌرٌادٌة على فرص مهنٌة و –ولو بعد حٌن  –قد ٌنطوي 

حرو  صدمات أو من من لتّوها تماما كما حصل فً العدٌد من التجار  العالمٌة التً شهدتها بلدان خارجة 

. بالذات العاصفة ، والتً تّم فٌها البدء فً تلّمس أبوا  األمل قً ذروة األزماتلٌةكونٌة أو حرو  داخ

من ووالعلمٌة والثقافٌة الخبرات المهنٌة من تراكم ووالطاقات موارد فالعاملون المبعدون ٌمتلكون من ال

المتوسط من  ما ٌمكنهم فً المدىمع مجتمع المال واألعمال العابر للحدود، متنوعة عالقات الالشبكات 

 هإالء وسوف ٌتعّزز مسار التكٌّف االٌجابً هذا، كلما نجحعلى عوامل الندرة والصعا . التدرٌجً التغل  

اللبنانٌة م على الطبقة السٌاسٌة منظّ الف ومكثّ الضغط ال ةمارسفً م –مع أشقائهم فً الوطن  –المبعدون 

، على نطاق واسع (االصالح االقتصادي )والسٌاسًأبوا  فتح الشروع فً بهدف إجبارها على المتخلفة 

 . المٌزات النسبٌة لالقتصاد اللبنانً ولموارده البشرٌة والمعرفٌة بالتحدٌدوتعظٌم على النحو الذي ٌتٌح إبراز 

التً تحصل راهنا، فان نمطا تلك وفً مشرق عربً وشرق أوسطً ٌشهد تحوالت عاصفة وغٌر مسبوقة ك

مفسحا لهم المجال أمام المبعدٌن،  –ذات ٌوم  –فً األفق لوح ربما ٌواألعمال آخر من الفرص المهنٌة 

ورشة إعمار ما ورشة استثمار االكتشافات النفطٌة والغازٌة اللبنانٌة أو فً سواء فً لالنخراط بفعالٌة 

لتقسٌم العمل الجدٌدة المستقبلٌة أو فً األنماط  ،هدّمته الحرو  فً بلدان المنطقة، ال سٌما سورٌا والعراق

مندجات االكتشافات التطور التكنولوجً والتطبٌقات السلمٌة ل ،عبر موجات متالحقة ،التقنً التً قد ٌطلقها

  اقلٌمٌة كبرى مثل تركٌا واٌران.  اقتصادات النووٌة فً 


