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 النائب األول لحاكم مصرف لبنان - كلمة رائـد شـرف الديـن

 

 جسر للتواصللبنان مؤتمر االقتصاد االغترابي  ... 
 لبنان - بيروت | 1015 األول كانون 15 

 
، ويل عىل  غالبًا باملنظور االقتصادي، ويجري تقييمه باألرقامدور املغرتبني اللبنانيني ينظر إىل 

ل ، لكىل  تيي ىلت متهيدية رغم إدرايك بأن مىلمتمترمم هىلو مىلمتمتر اقتصىلادي باأل ىلا هذا مالحظا

 لبنان جرًسا للتواصل يستدعى صورًا وأفكار:

  

 االقتصادي مرتبط باال تدامة وحقوق األجيال القادمة؛ف -

وابرز األمثلة الحاجة إىل اليد العاملة املهاجرة واليشية مىل   باألمنيواالقتصادي مرتبط  -

 الجاليات األجنبية،

واالقتصادي مرتبط باالبتكار، ومعلوم ريىلادة اللبنىلانيني ت تسىلجيل الىلتاوات وإحىلدا   -

 الفورات ت تكنولوجيا الطب واملعرفة والصناعة،

مل انهىلارت حىلدودا السيا ىلية وتىلداملا مىلواردا واالقتصادي مىلرتبط بالسىليايف ت عىلا -

وأمذت به مياطر التلو  والتصحر والتغىل  املنىلامي، وملهىلا ال تعىلرتق بتقسىلي ت وال 

 تحّدها حدود.

 

لة بني عنارص االقتصاد ومىلا يىلمت ر فيىله اإلطار الكيل ال تذمار العالقات املتباد  السياق  هذا ير م

  وبا تيدامنا هذا املقاربة الشمولية نستطيع اإلضاوة ع  إ هامات املغرتبني.  م  عوامل. 
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تتعرّض الهجىلرة الدوليىلة ت هىلذا اةونىلة  لاىلغوطات هااللىلة، ال  ىلي  الهجىلرة عىلت املتو ىلط، 

مسلمني إىل العامل الغريب. بل إن هجىلرة العىلرب ضىلم  بلىلدانهم  و م  مسيحيني وهجرة العرب 

تنكمش إىل أبعد الحدود )لبنان ودول اليليج(. ولو تفىلاقم هىلذا املنحىلى  م  جوالتهم السياحية

ت السنوات والعقود القادمة، فإن أ را ع  عالقات الشعوب واألمىلم  ىلرتتد  ىللبًا عىل  قاىلايا 

التثاقف والسلم، وتعزز باملقابىلل مقىلوالت املىلروجني للصىلولية والتقوقىلع. مىل   ىلتعي   عجلىلة 

 املايفة واملصدرة. التنمية والنمو ت البلدان

 

وة املاديىلة قىلوته ، هنىلا  سطم  الجغرافيا وال ، وإ  تفقد مالًالسياق املعومل ياق اليوم: ت 

منو ج مجتمعي منترش جغرافياً، عاىن لعقود طويلة الحرب األهلية وصدامات حىلادة ت إقلىليم 

يتمتع بكل املزايا التي تجعىلل مىل  درا ىلة حالتىله  الذي بالغ االضطراب. عنينا به النمو ج اللبناين

  أمرًا جديرًا وواعًدا.

 

الرميىلزة  واملغرتبىلون هىلم ،لىلوط لالجغرافيىلة حىلدود اليتميز االقتصاد اللبنىلاين بامتىلدادا مىلارج 

ميثلون وجه لبنان الحااري والثقات ت العامل. ميتلىل   اياا وهم ،األ ا ية لالقتصاد الوطني

ماليىلة  املغرتبون اللبنانيون رؤو  أموال برشية واجت عية وعلميىلة و قافيىلة إضىلافة إىل قىلدرات

ويساهمون م   ،ت ر م صورة مايئة ع  وطنهم ت اليارج ا ا يامب ة. وهم يلعبون دورا 

م  مىلالل التحىلويالت املاليىلة واال ىلتث رات التىلي بشكل فعال ت دعم االقتصاد الوطني و ل  

 يقومون بها.

 

تشكل تحويالت املهاجري  اللبنانيني دعامة أ ا ية لإلقتصاد الوطني، بحيث تسىلاعد عىل  تلبيىلة 

ترفد القطاع املرصت بالوداالع بشكل منتظم،  وهياالحتياجات املعيشية لآلالق م  العاالالت، 

ان هىلىلذا  مىلىل  .قطىلىلاعني اليىلىلال والعىلىلام عىلىل  حىلىلد  ىلىلواويسىلىلاهم بىلىلدورا ت إقراضىلىلها لل حيىلىلث

امليىلزان التجىلاري، وبالتىلايل تعزيىلز وضىلع  تالتحويالت تشكل املورد اال ايف لتصحيح اليلىلل 

 اليزينة اللبنانية. 

 

حرل مرصق لبنان مالل العقدي  األم ي  ع  توف  عملة مستقرة وبيئة مرصفية  ىلليمة  قدل

م   مح بتجنيب لبنان العديد م  األزمات االقتصادية ومفاعيلها االجت عية، وبزيادة الثقىلة مىل  

 مالل ارتفاع السيولة وا تقرار األ عار والفواالد واملحافظة ع  القدرة الرشاالية لىلد  املىلواط .

حيىلث ا ىلتمرت تحىلويالت املغرتبىلني  ،مىل  ت اليىلارج ،وقد انعكسىلا هىلذا الثقىلة ت الىلدامل

،  ىلاهم ا ىلتقرار  ىلعر الرصىلق 6002بالتدفّ  اىل لبنان ت ميتلف الظروق. فبعىلد حىلرب متىلوز 

رصىلت بتشجيع املغرتبني ع  ار ال تحويالتهم عىلت القنىلوات الر ىلمية. مىل  َىلكلل  القطىلاع امل

وأزمىلة الىلديون  6002 العىلام وقىلات االزمىلات، ماألزمىلة املاليىلة العامليىلة تآمنًا ت أ اللبناين مالً ا 

، بحيىلث ازدادت التىلدفقات اىل لبنىلان بشىلكل ملحىلو  مىلالل هىلذا 6000السيادية ت اوروبىلا عىلام 

الفرتة. إضافة اىل  ل ،  ىلاهم تشىلجيع مرصىلق لبنىلان إنتشىلار املصىلارق التجاريىلة اللبنانيىلة ت 



  
 

 
3 / 4 

 5112االول   كانون  | للتواصل جرس... لبنان

 

 واق الدول املر لة للتحويالت، ت التيفيىلف مىل  ملفىلة تحويىلل األمىلوال أ  ومترمزها تاليارج 

 وترسيعها، وتشجيع املغرتبني ع  ايداع مدمراتهم  ت هذا املصارق.

 

مليىلار دوالر أمىل يك  7.5ت تقرير حديث له، قّدر البن  الدويل تحويالت املغرتبني إىل لبنان بىل

مليار دوالر أمىل يك للعىلام  7.45% مقارنة مع الىل 0.7سبة ، م  يشّكل ارتفاًعا بن6005مالل العام 

املايض. وبذل  حّل لبنىلان ت املرتبىلة الساد ىلة عرشىل عامليىًلا، وت املرتبىلة اإلحىلد  عرشىل بىلني 

. مذل ، صنّف لبنان مثاين 6005م  حيث تحويالت املغرتبني ت عام  065 اإلقتصادات النامية الىل

دولة  ات الدمل  44دولة عربية ومثالث أمت متلّ  لها بني  02 أمت متلّ  لتحويالت املغرتبني بني

% مىل  النىلاتج 04.4املتو ط إىل املرتفع. م  وقُّدرت تحىلويالت املغرتبىلني إىل لبنىلان يىلا يىلوازي 

، وهي النسبة  ات املرتبة الىلث ين عرشىل األعىل  عامليىلا، و ىلاين 6005املحيل اإلج يل ت العام 

هذا التحويالت  جزواً مه ً م  عجز امليىلزان التجىلاري،  غطّاعربية. م  أع  نسبة بني الدول ال

 ىلاهم بتمويىلل ، األمىلر الىلذي %40 قىلارب الىلىل او ىلطيً  حيث َىلّكلا نسىلبتها اىل اال ىلت اد معىلداّل 

 % ع  مد  السنوات القليلة املاضية.60ا ت اد السلع واليدمات بنسبة فاقا الىل

 

بالرغم م  َىلّكله انيفىلاض  ىلعر البىلرتول مىل  و ل  الوت ة السنوية لهذا التحويالت مستقرة، 

تحٍد ع  حرمة التحويالت، مون هىلذا االنيفىلاض يىلمت ر عىل  حرمىلة االقتصىلاد ت اليلىليج، وهىلو 

% مىلىل  اجىلىل يل تحىلىلويالت املغرتبىلىلني. إن وتىلىل ة 20 بنسىلىلبة تحىلىلويالت اىل لبنىلىلانللاألهىلىلم  نبىلىلعامل

ممترش جيد يدل عىل  متانىلة الوضىلع املىلايل والثقىلة بالنظىلام املرصىلت اللبنىلاين.  هيالتحويالت 

البن  الدويل، م  املتوقع أن تستقر نسبة تحويالت املغرتبني إىل لبنىلان مىل   تقديرات وبحسب

% 0.7. م  أنها تسىلتحو  عىل  6005و 6004% بني عامي 0.1إج يل تحويالت املغرتبني عامليًا ع  

، بعىلد أن  ىلّجلا النسىلبة 6005الت املغرتبني إىل االقتصادات النامية ت العام م  إج يل تحوي

 نفسها ت العام املايض. 

 

 

املغرتبني، و  ،م  ،االقتصاد اللبناين يحتاج ت املقام األول اىل جهود ودعم أبنااله املقيمني إن

ز دور نرّص ع  رضورة أن يتعزّ  ،لذل  .مصوصا ت ظل الظروق واألوضاع التي مير فيها لبنان

املغرتبني ت وطنهم، و ل  ع  طري  تفعيل نشاطهم االقتصادي واال تث ري ت لبنان، 

اقتصاد املعرفة، و ل  ع   ، وبياصة ت مجالاال تث ر ت لبنان متعددة فرلمصوًصا وأّن 

ة تجاربهم الناجحة. طري  تأ يس الرشمات الناَئة أو مساندتها وتوجيهها وتطويرها عت مشارم

تهدق اىل  ،والتي أطلقها منذ حوايل السنتني ،ان مبادرات مرصق لبنان لدعم اقتصاد املعرفة

م  مالل ا تث ر املصارق ت و  .تحري  عجلة النمو ومل  فرل العمل األمرث تيصصا ومفاوة

قدرة لبنان  الرشمات الناَئة،  يساهم اقتصاد املعرفة ت مل  قطاع جديد م  َأنه أن يحّس 

 التنافسية.
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تشار  هيئة األ واق املالية بفعالية ت تىلأمني بيئىلة ممتاتيىلة للتىلداول باأل ىلهم  ،وت اإلطار  اته

م  تعىلّد الهيئىلة  .ت البورصة املحلية وت السوق الثانوية، م  يام  وجود أ واق مالية عادلة

يتّم  . و وقلسلع والذهب والقطعحاليا إلطالق منصة إلكرتونية للتداول باال هم والسندات وا

تشغيلها م  قبل القطاع اليال ع  أ ا  ترميص مينح ملجموعة تشىلغيل واحىلدة. ومىل  َىلأن 

رشمات الناَئة الناجحة ت طرح أ همها ع  الجمهور، وأن تتمك  م  التساعد هذا املنصة أن 

وحتىلى غىل   ،ت اليىلارج عل  أن هىلدفنا يق ىل بتمكىلني اللبنىلانيني مع نظ اتها.ا التواصل عامليً 

الىلىلذي  لىلىلديهم اهىلىلت م باالقتصىلىلاد اللبنىلىلاين مىلىل  اإل ىلىلتفادة مىلىل  هىلىلذا األداة الفعالىلىلة  ،اللبنىلىلانيني

والشفافة والياضعة لرقابىلة الهيئىلة، لال ىلتث ر ت لبنىلان أو للتىلداول بىلاألوراق اللبنانيىلة بطريقىلة 

 ومو وقة. ميرسة

 

للبنىلىلانيني  يسىلىله ن ت تحقيىلىل  هىلىلدفنا ن مواصىلىللة الجهىلىلود املحليىلىلة وا ىلىلتقطاب املغرتبىلىلني اا

ل عىل  دور املغىلرتب اللبنىلاين القايض بإنشاو قطاع م  َأنه أن يرثي لبنان لفرتات طويلة ونعىلوّ 

واملمت سات االغرتابية ت املساهمة ت عمليىلة نهىلوض لبنىلان وبنىلاو ممت سىلاته وتر ىليم دعىلاالم 

لعالقات الدولية والتكامىلل األممىلي عنرصاً أ ا ياً ت اأضحا الهجرة عموماً فاقتصادا وتقويتها. 

لتنامي أ رها االقتصادي والثقىلات ت بلىلدان املصىلدر واملقصىلد. وبالنسىلبة للبنىلان، لطاملىلا مىلان 

 إن لناحيىلة احتىلواو االحتقانىلات ،املهاجرون ت دنيا االغرتاب  روة حقيقية للبلد ومسىلعفاً ألبناالىله

الداملية وت مقّدمها البطالة والفقر، أو لناحية تأمني َىلبكة ح يىلة مونيىّلة ومنىلتاً عامليىلاً إل ىلارة 

 قاايا لبنان ت املحافل الدولية. 

 

متفىلىلاعاًل ت أ هىلىلانكم ت هىلىلذا  نأمىلىلل أن يبقىلىلىفريىلىلدة. مىلىلا ال هامصاالصىلىل -إ ن–لهجىلىلرة اللبنانيىلىلة ل

تجىلاا تحىلّديات التطىلرّق ر القاالم واملرتجىلى اليصاالص املرتبطة بالدو  تل  يه حظة العصيبةالل

أن فت البلدان املايفة تحديًدا، وت تعزيز التعاون والسلم الدوليني عموًما.  نادور  :والتهميش

نتحىلىلد  عىلىل  اللبنىلىلانيني املنترشىلىلي  عىلىلت العىلىلامل، فىلىلنح  نتحىلىلد  عىلىل  ماليىلىلني الر ىلىلل املحملىلىلني 

أ لوب حياة وتعامىلل.  لقىلد أصىلبح لاللبنىلاينل صىلفة  , بل انهياامني فلكلورية و قافية وإبداعية

لتجىلارة وا والفكىلر والعلىلم واالقتصىلاد نعا بها اللب  واملفاوض واملقدام ت مجاالت االمرتاعيُ 

 مىل  صىلفات فعىلاًل  هىلي تلىل  منىلو ج مفعىلم بالطاقىلة ومغمىلور بىلالنور. .واألزياو واإلعالم وغ ها

 . والتنابذ قطعال زم  ت، التجس  بني النا  والثقافات يتومى

   

 لبنان الكوين.هم  املغرتبون

 

 وَكراً. 

 

 


