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سياسة

جنون ابن سلمان :حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

مستحيال
«رهائن الخليج» :كسر هذه الحلقة ليس
ً
اعتادت دول الخليج أخذ اللبنانيين
العاملين في أسواقها رهينة إخضاع
لبنان وانتزاع تأييده الكامل لمصالحها.
تحولت
وعلى ّ
مر العقود الماضيةّ ،
عمليات «االبتزاز» إلى قاعدة تحكم
عالقة هذه الدول بلبنان ،برضى قسم
من اللبنانيين خضعوا لمعادلة «لقمة
العيش» مقابل «السيادة والكرامة».
يروجون ،اليوم،
«أحفاد» هذا الفكر ّ
للمعادلة نفسها التي ال يبدو أن
كسرها مستحيل
محمد وهبة
كــل مـغـتــرب لـبـنــانــي فــي دول الخليج
هــو رهـيـنــة .كـســر ه ــذه امل ـعــادلــة ليس
ً
مستحيال ،لكن ذلــك يتطلب أكـثــر من
اح ـت ـجــاز ال ـس ـعــوديــة لــرئـيــس مجلس
الــوزراء سعد الحريري وإجباره على
االسـتـقــالــة وإذالل ــه على امل ــأ .يتطلب
لبناني
األم ــر أن يـكــون هـنــاك اقـتـنــاع ّ
بأن أســاس املشكلة يكمن في «تبني»
لبنان نموذجًا اقتصاديًا ّ
يقوض خلق
فرص العمل ،ويدفع طالبي العمل إلى
املفاضلة بني البطالة أو الهجرة بحثًا
عــن «لـقـمــة ال ـع ـيــش» ،ثــم يـتــركـهــم بعد
ذلــك على قــارعــة «ال ـبــازار» السياسي،
فــإمــا يــدخ ـلــون إل ــى مـسـلــك الــزبــائـنـيــة
الـسـيــاسـيــة فــي ال ـســوق املحلية حيث
ي ـط ـل ـب ــون ال ـع ـم ــل مـ ــن «الـ ــزع ـ ـيـ ــم» ،أو
يجري تحويلهم إلــى سلعة للمبادلة
السياسية في املهجر.

طرد جماعي؟
مــع انـفـجــار أزم ــة احـتـجــاز السعودية
لرئيس حكومة لبنان سعد الحريري،

ع ـ ــادت ل ـه ـجــة ال ـخ ـل ـيــج إلـ ــى ال ـت ـهــديــد
بـمـقــاطـعــة لـبـنــان اقـتـصــاديــا إلج ـبــاره
ع ـلــى ال ـخ ـض ــوع مل ـصــالــح ه ــذه ال ــدول
ورغ ـب ــات ـه ــا .وب ـ ــرزت مـ ـخ ــاوف م ــن أن
تلجأ السعودية إلى سيناريو «الطرد
ال ـج ـمــاعــي» لـلـبـنــانـيــن ال ـعــام ـلــن في
أسواقها ،والضغط على دول الخليج
للقيام باألمر نفسه.
فــي ال ــواق ــع ،إن لـهـجــة الـتـهــديــد بطرد
لبنانيني أمر مارسته السعودية على
م ــدى الـعـقــود املــاض ـيــة .إال أن ت ـكــراره
بات يتسارع خالل السنوات املاضية،
ً
وصوال إلى حدود أخذ إجــراءات شبه
ّ
دائمة ضد اللبنانيني العاملني في دول
الخليج لتصنيفهم مذهبيًا وطائفيًا
وأم ـن ـي ــا .وبــال ـف ـعــل ق ــام ــت ال ـس ـعــوديــة
واإلمارات ودول أخرى بطرد لبنانيني
زعـمــت أن لديهم ارتـبــاطــات مــع حزب
ال ـلــه ،ثــم أوق ـفــت مـنــح سـمــات الــدخــول
للبنانيني إلــى أراضـيـهــا إال بموافقة
أمـنـيــة ،وب ــدأت تـتــوســع فــي ه ــذا األمــر
ً
وص ــوال إلــى طــرد أصـحــاب مؤسسات
مـتــوسـطــة وصـغـيــرة أق ــام ــوا لـسـنــوات
عـ ــديـ ــدة فـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج وأف ـ ـنـ ــوا نـصــف
عمرهم في تكوين هذه األعمال.
كــذلــك ،ب ــدأ املـغـتــربــون فــي ه ــذه ال ــدول
يـلـمـســون تـغـيـيــرات سـلــوكـيــة ضـ ّـدهــم
ّ
التعمق في التدقيق ّبهوياتهم
لجهة
ً
وأعـمــالـهــم ،وص ــوال إل ــى تـلــقــي أسئلة
ل ـل ـت ـص ـن ـيــف امل ــذه ـب ــي ع ـل ــى ال ـطــري ـقــة
الـلـبـنــانـيــة :أي ــن ت ـس ـكــن؟ م ــن أي قــريــة
أو بـلــدة؟ مــا هــي العالقة التي تربطك
ب ـفــان؟ وغـيــرهــا مــن األسـئـلــة ال ـتــي ال
هدف لها سوى حصر االنتماء ،علمًا
بــأن عمليات اإلبعاد من دول الخليج
تـضـمـنــت ط ــرد لـبـنــانـيــن م ــن مــذاهــب
مختلفة ،وإن كانت الغالبية شيعية.

مواجهة سياسية أم
اقتصادية؟
املرحلة السابقة مــن عمليات اإلبعاد
والطرد كانت بمثابة عمليات إفرادية
انتقائية .واالعتقاد سائد بأن الهدف
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ُ
مـ ـنـ ـه ــا ه ـ ــو تـ ـح ــوي ــل امل ـ ـب ـ ـعـ ــديـ ــن إل ــى
«أمثولة» لتخويف غيرهم .أما اليوم،
ف ـم ــا ت ـ ـ ّ
ـروج ل ــه ال ـس ـع ــودي ــة وأزالمـ ـه ــا
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان مـ ــن س ـي ــاس ـي ــن وب ـع ــض
رجــال األعـمــال ،عن إمكان تنفيذ طرد

التهديد بطرد
لبنانيين أمر مارسته
السعودية على مدى
العقود الماضية

جماعي ،يثير أسئلة عن االستعدادات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة لـ ـلـ ـم ــواجـ ـه ــة وع ـ ــن ق ـ ــدرة
الـسـعــوديــة وبــاقــي دول الخليج على
ارتكاب مجزرة من هذا النوع بعيدًا عن
حالة الجنون املطلق .وقد طرحت هذه
املـخــاوف فــي لقاء رئيس الجمهورية
مـيـشــال ع ــون بــالـهـيـئــات االقـتـصــاديــة
االسـبــوع املــاضــي ،وفــاجــأهــم الرئيس
بــال ـقــول« :روح ـ ــوا فـتـشــوا ع ــن أس ــواق
جديدة .وجع ساعة وال كل ساعة».
م ـ ــوق ـ ــف ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ج ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي وق ـ ـتـ ــه.
ال ـ ـج ـ ـنـ ــون امل ـ ـط ـ ـلـ ــق ح ـ ــال ـ ــة سـ ـع ــودي ــة
محتملة السـتـعـمــال املـغـتــربــن ورق ــة
لـلـمـقــايـضــة ع ـلــى م ــوق ــف س ـيــاســي أو
خ ـطــوة سـيــاسـيــة مــن ح ــزب ال ـلــه .غير
أن ال ـتــدق ـيــق امل ــوض ــوع ــي ف ــي خـطــوة
ك ـهــذه ،يـظـهــر أن ـهــا صـعـبــة التحقيق،
وأن وج ـ ــود ال ـلـب ـنــانـيــن ف ــي الـخـلـيــج
ليس عاديًا ،بل يرتبط جذريًا بأعمال
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تصميم
سنان عيسى

ومشاريع وخبرات ال يمكن االستغناء
عنها بهذه السهولة .هذا الواقع يعزز
احتمال أن تضع السعودية جنونها
جانبًا ،لكنه ال يلغي إمكانية االبتزاز
ً
ّ
اإلف ـ ــرادي ،وه ــو ال يـشــكــل ح ــا جــذريــا
ً
لهذه األزمة ومنع االبتزاز مستقبال.

العالج الجذري
وأي ــا تـكــن الـخـطــوة املـقـبـلــة ،فالرئيس
ّ
مطلع على تاريخ االبتزاز السعودي.
وكالمه أمــام الهيئات يعني أن الوقت
ح ـ ـ ــان ل ـس ـح ــب ه ـ ـ ــذه الـ ـ ــورقـ ـ ــة م ـ ــن يــد
ال ـس ـعــوديــة .إال أن ه ــذا امل ــوق ــف ليس
ك ــافـ ـي ــا .م ـن ــع االبـ ـ ـت ـ ــزاز واالسـ ـت ــره ــان
يـ ــوجـ ــب تـ ـغـ ـيـ ـيـ ـرًا ج ـ ــذري ـ ــا ف ـ ــي ب ـن ـيــة
االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي فــي ات ـجــاه خلق
املـ ــزيـ ــد مـ ــن فـ ـ ــرص الـ ـعـ ـم ــل .فـبـحـســب
الخبير االقـتـصــادي كمال حـمــدان ،إن
«اقتصاد لبنان ال يخلق فرص عمل»؛

البحث عن أسواق جديدة :الترقيع يتركنا رهائن
شربل نحاس *
في لقائه وفد الهيئات االقتصادية ،األسبوع املاضيّ ،
حض رئيس
الجمهورية ميشال عون هؤالء على البحث عن أسواق جديدة،
ردًا على مخاوف أبدوها من طرد السعودية لبنانيني مغتربني ،أو
قيامها بإغالق حدودها أمام الصادرات اللبنانية.
إن كسر النمط االقتصادي القائم يتطلب خطوات ّ
جدية وعمالنية
لكسر حاجزين أساسيني :حاجز الكلفة الباهظة في املؤسسات
اإلنتاجية في لبنان ،وحاجز الصعوبات املؤسساتية التي تعوق
فتح أسواق جديدة.
من أهم شروط «اختراق» أسواق جديدة لتصريف السلع
والخدمات اللبنانية ،أن تكون السلع املنتجة في لبنان قادرة على
تلبية شروط البيع في الخارج ،أي أن تكون السلع املنتجة في لبنان،
نوعًا وسعرًا ،مساوية للسلع املنتجة في الخارج ،وهو ما يمنح
السلع قدرتها التنافسية ويتيح لها التغلغل في األسواق الخارجية.
لكن ،لألسف ،كلفة اإلنتاج في لبنان باهظة بسبب ارتفاع كلفة
الطاقة املستهلكة في الصناعة والزراعة ،أو كلفة االستثمار (شراء
األرض) ،أو كلفة املعيشة (كلفة الرواتب واألجور) .وبالتالي إن
القدرة على املنافسة باألسعار غير متاحة.
وال يقتصر األمر على ذلك ،إذ إن املؤسسات املنتجة في لبنان
تواجه مشكلة أساسية تتعلق بالوصول إلى األسواق .القدرة على
الوصول ،بمعزل عن قياس الكلفة ،تتطلب أن يكون لدى املؤسسات

ّ
املحلية حجم كاف يوفر لها التنافس مع مؤسسات مشهورة
عامليًا .املؤسسات الكبيرة في لبنان محصورة باملصارف
والجامعات واملدارس واإلعالم ،والخدمات التي تنتجها غير
قابلة للتبادل ،ال تصديرًا وال استيرادًا ،وبالتالي ليس لدى السلع
اللبنانية القدرة التسويقية في الخارج .ليست سلعًا مشهورة ،وال
رافعة تسويقية لها .ومن أبرز األمثلة على ذلكّ ،أن لبنان ّ
يصدر
بشكل أساسي سلعًا يستهلكها اللبنانيون املغتربون .فاملطاعم
اللبنانية املنتشرة في الخارج تستورد حاجاتها من السلع
اللبنانية املخصصة في غالبيتها الستهالك املغتربني ومعارفهم.
لكن خارج هذا اإلطار ليس هناك انتشار للسلع اللبنانية بسبب
ارتفاع سعرها مقارنة بالسلع املماثلة .وال نجد أن هناك سلعًا
لبنانية منافسة للسلع الوطنية إال في الدول التي لديها مستوى
ّ
ّ
فيصدر إليها لبنان بعض املعدات التي لم تعد
تطور أقل من لبنان،
ّ
تنتج عامليًا ،أو في أسواق «صعبة» تمكن املصدرون اللبنانيون من
الدخول إليها بعالقاتهم الخاصة.
ً
يثير هذا األمر سؤاال أساسيًا :هل نحن قادرون على تطوير
مؤسساتنا وخفض كلفة اإلنتاج؟
إذا اتفقنا على توصيف املشكلة ،فاالتفاق على وصف الدواء ليس
مشكلة .هذا الوضع ليس محصورًا بالسلع اللبنانية ،بل يطاول
أيضًا الخدمات التي يمكن لبنان أن يصدرها أو يستفيد منها
ً
خارج حدوده الجغرافية .قطاع النقل الجوي يشكل مثاال حقيقيًا
ّ
على هذا األمر ،إذ إن بنيته االحتكارية تشكل مانعًا أمام انخفاض

األسعار ،وهو ما يحصر الخدمات ّ
املقدمة باللبنانيني املغتربني
ثالثة أضعاف الكلفة التي يمكن أن تدفع لقاء الخدمة
الذين يدفعون ّ
نفسها ،وبالتالي قلة فقط تستعمل خدمات النقل الجوي اللبنانية
لالنتقال من مكان إلى آخر .علمًا بأن هناك منافسة كبيرة على
هذه الخدمات من شركات النقل الجوي املحيطة بلبنان.
هذا املثال يستكمل اإلجابة عن السؤال األساسي عن قدرة لبنان
في البحث عن أسواق جديدة .نعم ،إن معالجة أسعار األراضي
ً
من دعم القروض السكنية بهدف إبقاء األسعار مرتفعة،
بدال
ّ
هو الحل ملعالجة أهم ّ
مكون في كلفة اإلنتاج اللبنانية ،ومعالجة
كلفة املعيشة متاحة أيضًا عبر توفير الطبابة والتعليم املجانيني
ّ
لكل اللبنانيني .السكن والطبابة والتعليم تشكل  %70من كلفة
املعيشة .من مصلحة املؤسسات التي تدفع بدالت طبابة وتعليم
ونقل وسكن ملوظفيها أو تأخذ كلفتها في الحسبان عند تحديد
األجور أن تؤمن الدولة بنية تحتية مجانية َّ
تمول بالضرائب على
ّ
املداخيل الريعية ،وما أكبرها ،فتنخفض كلفة اإلنتاج ويشجع
االستثمار في الصناعة والخدمات القابلة للتصدير التي وحدها
تخلق فرص العمل وتستوعب العمالة املاهرة ،بدل أن تتوجه إلى
الهجرة أو إلى االستزالم للزعماء لتحصيل بعض املنافع على
حساب املجتمع .هذا هو املقصود بالبحث عن أسواق جديدة ،وأي
بحث آخر ال معنى له سوى ترقيع النموذج الحالي الذي أثبت أنه
يضع لبنان رهينة كيفما دارت األمور.
* وزير االتصاالت السابق

