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 والغاز والتنمية اإلقتصادية في لبنان النفظقطاع 
  ألبر داغر .د.ا

Résumé 

Il est question dans ce texte de : 

1) présenter les concepts utilisés en science  économique pour 

expliquer les effets d’une découverte de pétrole et de gaz sur 

l’économie concernée, et l’usage qui en est fait au Liban. Il est plus 

précisément question de présenter le concept de « mal hollandais », 

avec lequel on constate les effets négatifs du développement d’un 

secteur minier sur l’économie, et de présenter l’indicateur de « taux 

de change effectif réel » (REER), qui résume les conséquences 

possibles de la découverte de gaz et de pétrole, et son calcul au 

Liban. 

2) présenter les structures de l’économie libanaise, comme une 

« économie de production de services » au départ, et qui est ensuite 

devenue une « économie de transferts », et qui a exprimé la priorité 

accordée aux intérêts des « rentiers financiers », aux dépens des 

intérêts des « capitalistes industriels ». Ce qui justifie de la qualifier 

de « capitalisme de rentiers », lequel concept a été élaboré par 

Keynes et utilisé par les Post-Keynésiens. 

3) présenter l’usage qui peut être fait de la rente pétrolière pour :         

a) financer la construction d’une « économie de production » ;        

b) financer une politique sociale qui contribue à fixer les libanais 

dans leur pays. La rente peut être utilisée pour créer une « Banque 

de Développement » libanaise spécialisée dans l’octroi du crédit de 

long terme, et pour financer la construction de 100 « zones 

industrielles » à travers le pays. Elle peut être utilisée pour financer 

une « politique sociale », à l’image de ce qui s’est fait en Amérique 

Latine en pleine ère néo-libérale, mais aussi en France. 
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دارة األعمال ومكتب الفرنكوفونية،  مداخمة في ندوة كمية العموم وكمية اإلقتصاد وا 

 الحدث –كمية العموم  – 5172تشرين الثاني،  71في 

عشض اإلاـاهُم التي وعخخذمها في علم ؤلاكخصاد لخعُحن ؤثش  (1: على يظإكصش مذاخلت

ع ( 2ػني؛ ظخؼاللها، على ؤلاكخصاد الى اهدشاؾ آباس هـؽ وػاص وا هُـُت إظخخذام الَش

ل الخىمُت في لبىان  .الىـؼي والؼاصي لخمٍى

، أز مله         ال     ىلغ زالل      ا  ا         ك        د ال        ش الس     كتش ف            ث     ر ألا .1

 ":الداء اله لىدي"

، "الذاء الهىلىذي"ذا واظدثماسه ببلىسة مـهىم ظمدذ ججشبت إهدشاؾ البتروٌ في هىلى

 شذًذ العلبُت على اللؼاعاث الزي ٌ
ً
عني خالت ًماسط ؿيها اللؼاع البترولي الىاش ئ، ؤثشا

ؤدي إلى خالت هضع  صىاعُت-اإلاىخجت الخللُذًت، ٍو
ً
 ظلعا

ً
. جصيُع في البلذان التي جيخج جللُذًا

ًخم رلً مً خالٌ ألاحىس اإلاشجـعت التي ًىؿشها هزا اللؼاع للعاملحن ؿُه، ما ًؤدي إلى 

ًيىن . ت العاملحن في اللؼاعاث الخللُذًت بشؿع ؤحىسهم، بما ًخجاوص إسجـاع إهخاحُتهممؼالب

ت مً اللؼاعاث الخللُذًت إلى اللؼاع اإلاىجمي،   باهخلاٌ اإلاىاسد البشٍش
ً
ألاثش العلبي ؤوال

ألاحىس الحاصلت، ما ًظشب جىاؿعُت ؤلاكخصاد  اثوباسجـاع ولـت ؤلاهخاج مً خالٌ اسجـاع

 .(1985؛ سومش، 1984وىسدن، ) سومش في ؤهثر مً هصوىسدن و  ًرل ششح. الىػني

مً خالٌ ًصلح لـهم ؤوطاع ول البلذان البترولُت، هزا اإلاـهىم ؤن الباخثىن  سؤي

ع البترولي، ومً خالٌ  الزي ًؤدي إلُه( effet de dépense) "مـعٌى ؤلاهـاق" هزا حعّبب الَش

ع  الؼلب وبالخالي  إلى سؿع" مـعٌى ؤلاهـاق"ًؤدي . بخدّعً ظعش صشؾ العملت الىػىُتالَش

 بحن ألاظعاس الىػىُت وألاظعاس في بلُت العالم، طذ مصلحت ؤلاكخصاد 
ً
يش ئ جـاسكا ألاظعاس، وٍُ

ؤدي جدّعً ظعش صشؾ العملت إلى إؿلاد العلع الىػىُت جىاؿعُتها في الخاسج. الىػني  ٍو

 .( 146-141: 2221 ؛ داػش،31-28: 2222داػش، )

الزي ًإخز باإلعخباس  (REER) "مؤشش ظعش الصشؾ الـعلي الحلُلي"س ؤلاكخصادًىن بلى 

ججاه ظلت مً العمالث، الىاحم ( effective)ألاثش العلبي لخدّعً ظعش الصشؾ الـعلي ( 1: 

ألاثش العلبي ( 2عً الخذؿلاث بالعمالث الصعبت التي جؤدي إليها ؿىسة اللؼاع اإلاىجمي؛ 
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، بما (différentiel d’inflation)اث الىػىُت ملاسهت باألظعاس العاإلاُت السجـاع ؤظعاس اإلاىخج

ظعش "جخعّشض البلذان التي حشهذ إسجـاع  .ًظشب اللذسة الخىاؿعُت للمىخجاث الىػىُت

ظدثماس اإلاىخج ؿيها سعبب عىامل إسجـاع اليلـت وجشاحع ، لتراحع ؤلا "الصشؾ الـعلي الحلُلي

 . اإلاؤششهزا الخىاؿعُت التي ًخخصشها 

 ح لة لبى ن

إسجـاع مؤشش  إخدعب إظىىذس مىشبل. لت لبىانعالج باخثىن عذة هزه اإلاعإلت في خا

 2222و 1992بحن %  77وهي واهذ . ثخالٌ الدععُيُا" ظعش الصشؾ الـعلي الحلُلي"

الزي جبّحن ، 2222-1992للحلبت  إخدعاب اإلاؤشش دساظت ؤخشي  ثوؤعاد (.2221مىشبل، )

ؤي ؤن ولـت ؤلاهخاج في لبىان جظاعـذ خالٌ  .هزه الحلبتخالٌ %  122ؤهه اسجـع بيعبت 

لعب جثبُذ . ألامش الزي ًـعش إوعذام ؤلاظدثماساث اإلاىخجت على امخذاد الحلبت. عشش ظىىاث

 في ظعش (واخذ دوالس ملابل ٌ ٌ  1522)ظعش الصشؾ ؤلاظمي 
ً
 هبحرا

ً
، الزي ؤخـى جدعىا

  .الذوس الشبِغ في إخباغ ؤلاظدثماس والىمى خالٌ الحلبت ،الـعليالصشؾ 

  ك   د الكبى وي  إك   د خدم ت زإك   د ريعي بيية. 2

 الخدم ت إك   د -

ع الخذماثمـهىم إكخصاد  ًمىً اظخخذام اإلاعاصشة  لىصف الخجشبت اللبىاهُت والَش

إكخصاد الخذماث في لبىان مً خالٌ الىظُـت التي إهُؼذ ببحروث مً كبل  وشإ. بشمتها

ت مىز اللشن الخاظع عشش، و اللىي ؤلاظخعما ( entrepôt)مخضن -ؤدث إلى وشىء إكخصادٍس

كشؤث واسولحن ػاًدغ الخجشبت، وؤظهشث إظخمشاس هزه . وجؼىس ألاوشؼت الخذماجُت في بحروث

ظّمذ ؤلاكخصاد  .ظخلالٌلبت ؤلاهخذاب ثم خلبت ؤلا الىظُـت سعذ اإلاخصشؿُت، ؤي خالٌ خ

 (outward oriented tertiary economy" )إكخصاد خذماث مىـخذ على الخاسج"اللبىاوي 

 . (1998ػاًدغ، )

ً اإلاذؿىعاث ؤظهشث ؤسكام ، ػلبت اللؼاعاث اإلاىخجت  خالٌ مىاٍص
ً
العخِىُاث مثال

ً لل إلاذاخُل اهما ؤظهشث ػلبت . الذخل الىػنيخذماث على اللؼاعاث اإلاىخجت للعلع في جيٍى

عُت، ؤي مذاخُل التراه ىع اإلاالُت، ؤو الَش الـىابذ على الىداةع اإلاصشؿُت،  ٍضذ والعُاخت والٍش
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ً هزا الذخل. إلخ ظلُم هصش ؤن العلبُت ألاهم في الخجشبت اللبىاهُت حّعذها  وحذ .في جيٍى

على ( limitation of productive capacity)الحذ مً اللذسة ؤلاهخاحُت لإلكخصاد الىػني 

وؤظهش ؤلبر داػش هُف ؤدي حعاػي الذولت اللبىاهُت  (.1978هصش، )1975امخذاد الحلبت ختى 

 (.2211داػش، )مع ٍسف لبىان خالٌ خلبت ؤلاظخلالٌ إلى إؿشاػه مً ؤهله 

 أسم لية أصح ب الري ع امل ليةر  -

سؤظمالُت "ءة ؤخشي للخجشبت جدذ عىىان ؤطاؾ ؤلبر داػش إلى كشاءة واسولحن ػاًدغ كشا

ىع ت . (capitalisme de rentiers) "اإلاالُت ؤصحاب الٍش كشؤ الخجشبت بىصـها حعّبر عً ؤولٍى

ىع اإلاالُت"مصالح   "الشؤظمالُحن الصىاعُحن"على مصالح ( financial rentiers)" ؤصحاب الٍش

(industrial capitalists) ( ،2228داػش).  ت واإلا وهى جمُحز -سعذ-امإخىر مً ألادبُاث الىُجًز

ت عُا والؿىا، 1989باسػحز، ) هُجًز   (.1989؛ ظُياَس

ووشىب الحشب ألاهلُت في لبىان، جدٌى هزا  1973مع الـىسة البترولُت إبخذاء مً 

الث"إلى " إكخصاد خذماث مىـخذ على الخاسج"ألاخحر مً  " إكخصاد كابم على الخدٍى

(économie de transfert .)عُت -وجم جصيُـه في ؿئت ؤلاكخصاداث شبه  économie)الَش

semi-rentière)عً عبذ اللادس ظُذ ؤخمذ 
ً
ورلً بمعنى جإثشها الشذًذ بالخذؿلاث . ، ؤخزا

الث  عُت، على شيل مىذ خيىمُت ؤو جدٍى اإلاالُت الخاسحُت، آلاجُت مً الذٌو البترولُت الَش

، لجهت "الذاء الهىلىذي"وهي جذؿلاث لها مـاعُل  . (1996ظُذ ؤخمذ، ) للعاملحن في الخاسج

 .ععش الصشؾ الـعلي للعملتلومـعٌى جدّعً  ،ًشؿع ألاظعاس" مـعٌى إهـاق"حعببها بـ

عي-كخصاد شبهإ"وجىصُف لبىان هـ " الذاء الهىلىذي" إرا حمعىا بحن مـهىم ، هـهم "َس

ٍض إظخمشاس إكخصاد ػحر مىخج ًـاكم الىطع اللابم، لجهت حعض ظىؾ ؤن اظدثماس الؼاص اللبىاوي 

الثمع" ، مضمىت" داء هىلىذي"خالت  اظخمشاس اظدثماس هزا الؼاص ُؼزي وظ". خمذ على الخدٍى

 .حعُم ؤلاظدثماس اإلاىخج وجدبؽ الىمى

ل لبىان إلى ؤن  ًًمى ، بمعنى معاهمت "كخصاد مىجميإ"هظُف ؤن مً شإن جدٍى

 ؤوضح. خجػحر مى ٍض وشىء إكخصاد جىصَعيج الىػني، حعض اللؼاع اإلاىجمي سشيل كىي في الىاج

هزا اإلاأٌ لإلكخصاداث مِشاٌ شاجلى و وحُاوىمى لىحشُاوي  (1987ببالوي، ) خاصم ببالوي 

ٌ الششوغ  دوالهشواششح . العشبُت  distributive) بدذ جىصَعُت الذولُت التي جبُذ إكامت دو
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state) ( ،1982دوالهشوا .)مّحز شاجلى بحن ؤلاكخصاد اإلاىخج (économie de production) 

واعخمذ لىحشُاوي هزا (. 1986شاجلى، ) (économie d’allocation) وؤلاكخصاد الخىصَعي

 (allocation state) الخمُحز في كشاءة الخجشبت العشبُت وبلىسة مـهىم الذولت الخىصَعُت

 (. 1987لىحشُاوي، )

 باإلعخباس لؼبُعت الىفي وكذ ظابم ؤهه ً هخبُذ 
ً
، ظام العُاس ي في لبىانمىً ؤخزا

علش، )( local power holders)" ؤصحاب ظلؼت مدلُت"اإلايّىن مً  اللٌى ؤن  ،(1988بَش

وإعؼائهم  ألاكؼاب العُاظُحن إلؿادة حمهىسهم ؤلاهخخابيؤمىاٌ الؼاص ظىؾ جخىّصع على 

 هىان مـاهُم. وما كلخه ػحر واؾ  . ششعُت ظُاظُت إطاؿُت جؤّبذ واكع ألاصمت في لبىان

وهي جشبؽ بحن ػبُعت الىظام . مإخىرة مً ؤلاكخصاد العُاس ي لم ؤعخمذها في هزا العشض

 جدىاٌو . العُاس ي اللابم وبحن الـعالُت ؤلاكخصادًت
ً
ت ؤهثر جخّصصا وهىان ؤدبُاث هظٍش

على  العالكت بحن إهخاج العلع والخذماث العامت، وؤلاهلعام في اإلاجخمع، وألاصح في الىخبت،

 . ؿعالُت اظخخذام اإلاىاسد الىػىُتعذم ؤي ػابـي ومزهبي، و  ،"إثني"ؤظاط 

 س خدا  الريع لخكم شرزط بل ء الكبى هيين في أرضهم يف يمكً ا .3

ذ الىداةع في اللؼاع  ال ًىـي ؤن جيىن هىان جذؿلاث مالُت راث ميشإ خاسجي، جٍض

اإلاصشفي، وؤن جيىن واحهاث اإلاصاسؾ حمُلت وؤن ًيىن هىان ؿابع في محزان اإلاذؿىعاث، 

ها هدً ؤما كؼاع مصشفي جبلؽ وعبت . وول هزا الهشاء اللذًم، ليي جيىن ألامىس بإلف خحر

فاجج، في خحن ٌعخمش هضؾ الهجشة إلى مً الى%  352الىداةع ؿُه 
ّ
 . الخاسج بذون جىك

ل بىاء إكخصاد مىخج؛ ( 1: لـ اظخخذام ؤمىاٌ الؼاص ًمىً  ل ؤلاهـاق ( 2جمٍى جمٍى

بلي اللبىاهُحنؤلاحخماعي الز ًُ  . في ؤسطهم ي 

 املىجمي ل م يل بى ء إك   د مى ج س خدا  الريعإ -

ت، بداحت الظخعادة الحماًت الجمشهُت هإد هدً اة سبِعُت مً ؤدواث العُاظت الخجاٍس

الحماًت والذعم هما الىظُلخان . ورلً لحماًت اإلاىخجحن اللبىاهُحن مً ؤلاػشاق واإلاىاؿعت

جلاوم سشم التي لابمت الصىاعاث لذعم الاللخحن ًيبغي اعخمادهما لذعم صىاعاث هاشئت و 
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 ما ًيخهي صشاعها ػحر اإلاخ

ً
مع اإلاىاؿعت الخاسحُت يافئ الىـغ اإلاىاؿعت الخاسحُت، وػالبا

 . جمثل الحماًت والذعم ؤٌو الششوغ لبىاء إكخصاد مىخج. بئؿالظها وخشوحها مً العىق 

ل" مصشؾ وػني للخىمُت"الششغ الثاوي هى إوشاء   ػٍى
ً
ت بإمىاٌ الؼاص، ًلّذم كشوطا

خاسع  . حهىدهم لحُاصة اللذسة الخىاؿعُت الذولُت ألاحل للصىاعُحن، ٍو

هى دعم ؤلاظدثماس الصىاعي بإمىاٌ الؼاص، مً خالٌ جىـُز بشهامج  الششغ الثالث

يش ئ  جّهض الظخلباٌ الصىاعاث  122ًُ
ُ
مىؼلت صىاعُت على امخذاد ألاسض اللبىاهُت، ج

 . الجذًذة

ش البنى الخدخُت للمىاصالث، بما ًلّشب الشاسع هى اظخخذام ؤمالششغ  ىاٌ الؼاص لخؼٍى

جعل لبىان بشّمخه مذًىت واخذة  . اإلاعاؿاث ٍو

 ج م عي س خدا  الريع املىجمي ل م يل  هل ق   إ -

مشاول ظىء جىصَع في اإلااض ي واهذ جثحر خىلىا معإلت الترهحز على ؤن مشاول لبىان هي 

ـ اإلالاسبت للظُت الخىمُت حؼـلهزه  هىا هشي ؤن. للثروة والذخل ش" ها هـحعٍش
ّ
، "جصيُع مخإخ

ف آظُا التي خشحذ-ذان ششق على شاولت ما ؿعلذ بل
ّ
 صىاعُت مً الخخل

ً
 . وؤصبدذ بلذاها

وشبىت ألامان وؤلاظيان إلهـاق ؤلاحخماعي، ؤلاهـاق على الخعلُم والصحت اإلالصىد با

 . ؤلاحخماعي، ؤي الظمان الصحي الشامل

خمام بهزا الىىع مً ؤلاهـاق ؤهمُت كصىي، إرا ؤخزها سعحن ؤلاعخباس ؤن ًىدعب ؤلاه

ل دساظت ؤوالدهم   ألن ؤوطاعهم ال حعمذ لهم بخمٍى
ً
لبىاهُحن هثر، يهاحشون مً بالدهم نهابُا

، ؤو مىاحهت الؼىاسا في خُاتهم، ألن لِغ لذيهم ، ؤو إًجاد ظىً البمؤو دؿع ولـت الؼبابت

  .حؼؼُت ؤو طمان صحي
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دارة األعمال  00 مجلة العلوم االقتصادية وا 

 
خ "في اظباب جباػؤ الىمى الاكخصادي في لبىان" ظىىذس مىشبل، إ واهىن الثاوي  8، النهاس، بخاٍس
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2212 ، 
ُ
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 .138-118، ص صـدت 224، (2212

ت التى جىاحه ظىسٍا ولبىان في ظل اإلاخؼحراث"ؤلبر داػش،   الخدذًاث الاكخصادًت والخىمٍى

شان و 27و 6، في البعث لصحُـت اإلالحم الاكخصادي، وششث في "الاكلُمُت والذولُت  11خٍض

شان  ،33، العذد الذؿاع الىػني اللبىاوي ، وفي مجلت2222جمىص،  18و   – 87. ، ص2222خٍض
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 241، (2221داس النهاس، : بحروث)ا، الخدذًاث ؤلاكخصادًت والعُاظاث اإلاؼلىبت لبىان وظىسٍ
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