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  مداخلة تقديمية لمحاضرة الدكتور عصام الزعيم 
  في المجلس الثقافي للبنان الجنوبي 

  ٢٠٠٢ز و تم١١يوم الخميس في 
 
  

  التكامل االقتصادي بين لبنان وسوريا،
  في المعاني والمواقع والمواقف

 
 
  

  .ال بد في البدء من التوقف عند معاني التكامل االقتصادي
 ما يندرج عن تكثيف مصفوفة المدخالت في اقتصاد رقعة التكامل االقتصادي يعني تحديداً

والمعلوم أن غالبية . جغرافية معينة على مستوى تبادل السلع والخدمات بين هذه الرقعة والخارج
ويجدر التذكير أن شكل . التجارة الدولية باتت اليوم تتم ضمن إطار الشركات العبر وطنية ذاتها

فكلما صغُر حجم الدول . ف في إحصاءات التجارة الدوليةالحدود السياسية يؤدي إلى انحرا
فإذا اعتبرنا دولة ال . ازدادت تلقائياً حصة مبادالت كل منها مع الخارج إلى إنتاجها واستهالكها

تضم إال شخصاً واحداً وكان هذا الشخص يحترف مهنة واحدة، بلغ تبادل تلك الدولة االفتراضية 
د واستهالكه أو كاد، بينما إذا اعتبرنا الكرة األرضية دولة واحدة مئة بالمئة من إنتاج ذاك الفر
ولما كانت دول المشرق العربي ومنها لبنان وسوريا دوالً صغيرة . انعدمت التجارة الدولية كلياً

الحجم فهذا يعني أن محدودية التبادل التجاري بينها كما تظهر في اإلحصاءات تخفي وضعاً 
  .من الوضع السيء الظاهرحقيقياً هو أكثر سوءاً 

فالتكامل بمدلوله االقتصادي ال يعدو كونه توصيفاً لدرجة التخصص في اإلنتاج ولما يستتبع 
والنظر . التخصص من تكثيف لتبادل السلع والخدمات بين المؤسسات االقتصادية ال بل ضمنها

  .إليه من زاوية جغرافية أو دولية اجتزاء لمدلوله الفعلي
  .لبنان وسوريا داخلي أوالًفالتكامل بين 

  .وهو من ثم ثنائي
ويجدر في هذا المجال إيالء -وهو أخيراً بين مجموعة البلدين واألطراف اآلخرين 

  ).أهمية خاصة لقطبي العراق من جهة والمجموعة األوروبية من جهة أخرى
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  .وهذه األبعاد الثالثة متواصلة ومتدرجة وغير منفصلة
. بعاده أو محطاته الثالثة ليس ذا مجموع ثابت فله منافع وله مضاروالتكامل االقتصادي في أ

وإن كان الفكر االقتصادي المهيمن يركز على المنافع المتأتية من زيادة اإلنتاجية التي يؤدي 
إليها التخصص فالفكر السياسي ال بل الممارسة السياسية تبرز حقيقة أنه كما للوصل منافع 

 ذلك أن وصل فئات ومجموعات ومناطق تتمتع بثروات ومداخيل .فكذلك للفصل منافع أيضاً
  .شديدة التفاوت يولّد في الغالب تأججاً في النزاعات وصعوبات في لجم تفاعالتها

ويصبح السؤال بالتالي قبل التوقف عند حظوظ التكامل معرفة لمن تكون منافعه وعلى من تقع 
تكامل تفيد بشيء في مجال اإلجابة على وال أظن أن لصق نعت العربي على كلمة ال. مضاره

  .السؤال وال هي تبشر بخير قياساً على تجارب العقود السابقة
  كيف تبدو الوقائع اآلنية في مجال التكامل االقتصادي بين لبنان وسوريا؟
وأما في االقتصاد فما . ال يختلف اثنان على ارتفاع درجة التكامل السياسي وال على عدم توازنه

كمه مفارقة فاقعة فمن جهة أولى نرى حركية شبه معدومة للسلع والخدمات بينما من نشهد تح
وهذا األمر ال يصح فقط على . جهة ثانية نرى حركية متدفقة لعوامل اإلنتاج من عمالة ورساميل

فتبادل السلع . العالقات بين لبنان وسوريا بل ينطبق على عالقات كل منهما بالعالم الخارجي
والعالم يكاد ينحصر بالخامات المعدنية ) أو سائر بلدان المشرق( ين لبنان أو سوريا والخدمات ب

  .والزراعية وبعدد محدود من السلع القليلة الثمن والمرتفعة الوزن أو السريعة العطب
ضمن هذه الصورة العامة نالحظ أن واقع العالقات االقتصادية بين لبنان وسوريا يمكن وصفه 

واجه في اقتصاده مشاكل داخلية حادة ومتباينة وأن التكامل قائم بين هذه المشاكل بأن كال منهما ي
  .الحادة والمتباينة من ضمن منطقي الوصل والفصل

فبينما نرى تورماً في المال والطلب في لبنان نرى لجماً لهما في سوريا ونرى أن آليات إعادة 
وال يحد من مدى هذا التكامل . وتوزيع المنافعالتوزيع تتكامل بينهما في حركية األسعار والعمالة 

  .المشوه سوى ممانعة الفئات المتضررة منه هنا وهناك
  كيف يمكن قراءة مواقع األطراف المختلفة، دولة ومجتمعا، من الوقائع التي ذكرنا؟

ال بد أوالً من تسجيل نقاط النجاح ونقاط الفشل في كل من البلدين فسوريا قد نجحت في إرساء 
وسوريا قد اتبعت . قومات قوة الدولة مقابل كبح حركية المجتمع بعكس ما جرى في لبنانم

وفي المدى التاريخي وبمعزل عن . سياسةً سكانية متوسعة بينما نظّم لبنان فصد مخزونه السكاني
 التلوينات المختلفة للصياغات األيديولوجية فإن القرن المنصرم قد أدى فعلياً إلى ترسخ الكيانات

السياسية والتشكليات االجتماعية المنضوية تحتها فخسرت والية بيروت امتدادها الساحلي 
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واستوعبت بيروت المدينة جبل لبنان واالقضية األربعة بينما استقرت لدمشق قطبيةٌ استوعبت 
مدينة حلب بعد أن سلخت عنها امتداداتها الشمالية والغربية وأفُل موقع أقطاب أخري كانت قائمة 

  .و موعودة، وال سيما طرابلس وحمصأ
 وقد حكم منطق الدولة سلوك كل من لبنان وسوريا وتغلب ليس فقط على المقوالت التاريخية 

فبالرغم من صغر حجمه همش لبنان . واأليديولوجية بل أيضاً على المعطيات الجغرافية والمادية
  . أطرافه بينما جعلت سوريا من طرطوس مرفأ دمشق

  .ليوم كبيرة حتى دون حاجة لمشاريع تطال إعادة رسم الكيانات السياسية في المنطقةالتحديات ا
أو المصارف بل بانحالل كيانه االجتماعي وسوريا مهددة فلبنان مهدد ليس بإفالس الدولة 

هذه التحديات قد تؤجلها هنا بعض . بزعزعة كيانها السياسي وبانفالت آليات ضبط مجتمعها
.  والدعائية وقد يؤجلها هناك استنفاد مخزون النفط واستجرار نفط العراقاإلجراءات المالية

  .لكنها ال تلغي حقيقة المصاعب والتحديات واإلمكانيات
  .التكامل يبدأ في الداخل

  . والتكامل هو اقتصادي واجتماعي معاً
 
  

  شربل نحاس


