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عينت وزارة الخارجية واملغرتبني 20 ملحقا اقتصاديا الحقتهم بالبعثات اللبنانية يف الخارج. ما الدور الذي يلعبه هؤالء يف ظل 
االزمة االقتصادية الراهنة التي تعصف بالبالد؟ علام ان فكرة امللحقني االقتصاديني ليست جديدة يف لبنان، فهي تعود اىل العام 

1972 حني عنّي 6 ملحقني اقتصاديني ثم اوقف عملهم بسبب اشكاليات سياسية 

طرحت فكرة تعيني ملحقني اقتصاديني مجددا 
يف العام 2016، حيث اقرتحت الهيئة املنظمة 
ملؤمترات االغرتاب اللبناين "ال دي اي" يف احدى 
يف  وذلك  اقتصادية،  ملحقية  انشاء  توصياتها 
واملغرتبني  الخارجية  وزير  قام   .2017 العام 
امللحقني  عدد  بزيادة  باسيل  جربان  السابق 
احدهم  )استقال   20 اىل   12 من  االقتصاديني 
العواصم  من  عدد  ويف  بريتوريا(  يف  اخريا 
العام  اواخر  نهائيا يف  تعيينهم  وتم  املعتمدة، 
2018. يتوزع هؤالء يف البعثات الديبلوماسية 
ضمن البلدان اآلتية: الواليات املتحدة االمريكية، 
املكسيك،  املانيا،  بلجيكا،  املتحدة،  اململكة 
الكويت،  كندا،  مرص،  العاج،  ساحل  االردن، 
فرنسا، اليابان، الصني، جنوب افريقيا، االمارات 
السعودية،  الربازيل،  روسيا،  املتحدة،  العربية 

العراق ونيجرييا. 
الخارجية  لوزارة  االقتصاديون  امللحقون  يتبع 
ويعودون  منها،  رواتبهم  ويقبضون  اللبنانية، 
بالرتاتبية اىل مدير الشؤون االقتصادية وهو حاليا 
ناصيف  الخارجية  ولوزير  قبالن،  بالل  السفري 
حتي. يتحرك هؤالء يف عملهم يف البعثات املعنية 
مع  بالتنسيق  يتم وضعها  سنوية  لخطة  تنفيذا 
والصناعة  والزراعة  االقتصاد  املختصة:  الوزارات 
ومؤسسة ايدال، باالضافة اىل االولويات السياسية 

واالقتصادية املوضوعة يف البلد. 
اىل جانب املهامت الرسمية املنوطة بهم، يقوم 
امللحقون االقتصاديون مبا يتناسب مع الظروف 
تجارية  وفود  بتنظيم  القيام  مثل  املستجدة، 
واعامل  الجتامعات  والتحضري  لقاءات  وعقد 
الربط بني مختلف القطاعات بني لبنان والخارج، 
والتجارية  االقتصادية  املصالح  عن  الدفاع 
دراسة  اللبنانيني  املصدرين  وتزويد  اللبنانية 
التي  الرشكات  عن  التحري  التمهيدية،  السوق 

اىل  الصادرات  قيمة  بلغت  بينام  امرييك،  دوالر 
الصني 14 مليون دوالر امرييك. اما ابرز املنتجات 
تالئم  التي  تلك  فهي  لها،  اسواق  فتح  املنوي 
واملواصفات  واملعايري  الصيني  الغذايئ  النظام 
املطلوبة يف الصني. كذلك مثة اوراق عمل لتسويق 
املنتجات الزراعية بني لبنان واوسرتاليا ونيوزيلندا 
والحمضيات  العجمي  واملشمش  الكرز  لتصدير 
والخرضوات، وذلك عرب التواصل مع اشخاص من 
الجالية اللبنانية هناك مبا انه ال يوجد ملحقون 
اقتصاديون يف هذين البلدين، باالضافة اىل ورقة 
يف  اللبنانية  الزراعية  املنتجات  لتسويق  عمل 
العمل  سيتم  فيام  االمريكية،  املتحدة  الواليات 
عىل تدريب املصدرين عىل املطلوب منهم ليك 

يتمكنوا من الدخول اىل االسواق االمريكية.
الخارج:  يف  تسويقها  يتم  التي  املنتجات  ابرز 
النبيذ،  االوىل،  الدرجة  يف  الغذائية  الصناعات 
التي  الخدمات  بعض  االزياء،  تصميم  صناعة 
بعض  الهندسية،  والتصاميم  بالربمجيات  تتعلق 
وايضا  املولدات،  تصدير  مثل  الصناعية  املواد 
تصدير  مثل عملية  املواد  بعض  تصدير  تسهيل 
العسل اللبناين اىل اوروبا حيث مثة قرار اورويب 
معينة  صحية  مواصفات  وجود  بسبب  مبنعه 
تختلف بني بلد اورويب وآخر، خصوصا يف تصنيف 

العسل العضوي. 
تكمن االولويات يف املرحلة الحالية يف بناء شبكة 
البيانات الخاصة بلبنان ومعرفة من هي الجهات 
التي ميكن ان تستورد منه، ومن هم اللبنانيون 
الصناعية  املواد  يف  بالتجارة  يهتمون  الذين 
للبنان  املهمة  الصناعات  من  وسواها  الغذائية 
من اجل وجود املقاربة املطلوبة، وكذلك تنظيم 
التي  لبنان  سياحة  تسويق  وموضوع  املعارض 

تراجعت بسبب فريوس الكورونا. 
هل اثرت كورونا سلبا عىل حركة امللحقني؟ 

تشري االوساط الديبلوماسية املعنية اىل ان فريوس 
خالل  من  امللحقني  حركة  عىل  سلبا  اثر  كورونا 
تقليص قدرتهم عىل انجاز دراسة السوق، واثرت 
يتواجدون  املحيل حيث  الذوق  ان  لناحية  ايضا 
االقتصادية  االزمات  نتيجة  وكذلك  متاما،  تغري 
الخارج.  يف  للشعوب  الرشائية  القوة  وتراجع 
فالصعرت اللبناين مثال صار من الكامليات بالنسبة 
املواد  يفضلون  الذين  الناس  من  كبري  عدد  اىل 
االساسية واملحلية الصنع. كام اثر بطبيعة الحال 

عىل التسويق السياحي الذي تغريت اولوياته. 

فكرة امللحقني االقتصاديني يف وزارة الخارجية تعود اىل العام 1972.

يتعامل معها املصدرون من اجل التأكد من انها 
ال تحظى بأي سمعة سيئة.

يف  بلد  كل  يف  االقتصادي  امللحق  دور  يتلخص 
عنه،  والتعريف  اللبناين  االنتاج  بعرض  العامل 
اللبنانية  االقتصادية  العالقات  تعزيز  وبكيفية 
مع الدول عموما وتحديدا مع الدولة التي يكون 

موجودا فيها.
وفق االهداف واملهامت االساسية لعمل امللحقني، 
واملحددة يف املادة 3 من املرسوم رقم 3040 تاريخ 
تحت  االقتصادي  امللحق  يقوم   ،1972 آذار   25
واالنظمة  للقوانني  ووفقا  البعثة  رئيس  ارشاف 

والتعليامت النافذة، باالعامل اآلتية:
1- جمع املعلومات حول ما يهم لبنان من الشؤون 
االقتصادية والتجارية واملالية يف البلد الداخل يف 
املعلومات ملعرفة  نطاق صالحيته، ودرس هذه 
تأثريها عىل االقتصاد اللبناين والكتشاف االسواق 
اللبنانية، وامكان  املمكنة للمنتجات والخدمات 
توظيف رؤوس االموال االجنبية يف لبنان وتنشيط 

السياحة فيه.
ومع  البعثات  سائر  مع  اتصاالت  اجراء   -2
الرسميني ورجال االعامل وغرف التجارة والصناعة 
الجالية  وافراد  والصناعيني  التجار  وجمعيات 
وجميع  االعالم  عن  املسؤولني  ومع  اللبنانية 
املعنيني بالشؤون االقتصادية والصناعية والتجارية 
واملالية والسياحية، بهدف تعريف لبنان وامكاناته 
والعمل  له،  االسواق  وايجاد  الحقول  هذه  عىل 
عىل انشاء غرف تجارية مشرتكة ومتابعة نشاطها.
3- وضع ادارة برنامج االعالم التجاري والسياحي 
وتحرير املقاالت، والقاء املحارضات عن املنتجات 
لبنان،  يف  السياحة  وعن  اللبنانية  والخدمات 

وتشجيع تنظيم الرحالت السياحية اليه.
واالسواق  املعارض  تنظيم  يف  املساهمة   -4
لهذا  القادمني  اللبنانيني  واستقبال  واملؤمترات 

الغرض وتسهيل مهمتهم واالرشاف عىل املعارض 
اللبنانية الدامئة.

الدولية  الهيئات  اجتامعات  يف  االشرتاك   -5
املعاهدات  عقد  ويف  املفاوضات،  ويف  واعاملها 
احكام  تنفيذ  عىل  والسهر  الدولية،  واالتفاقات 
االتفاقات االقتصادية املعقودة او التي تعقد بني 

لبنان والبلد الداخل يف نطاق صالحيته.
6- تقديم املعلومات واملشورة اىل رجال االعامل 
اللبنانيني وتأمني الصلة بينهم وبني رجال االعامل 
يف البلد املوجود فيه، والقيام تاليا باملحافظة عىل 

العالقات الطيبة بينهم.
بني  التجارية  النزاعات  تسوية  اىل  السعي   -7
اللبنانيني  مصالح  وحامية  واالجانب  اللبنانيني 

االقتصادية.
املساعدات  عىل  الحصول  امكان  يف  البحث   -8

والقروض الخارجية والعمل عىل الحصول عليها.
9- التعاون مع وزاريت االقتصاد الوطني والزراعة 
والصناعية  التجارية  والغرف  الفاكهة  ومكتب 

اللبنانية وجمعيات الصناعيني والتجار اللبنانيني.
املالية  الحالة  عن  شهرية  تقارير  وضع   -10
فيه،  يعمل  الذي  البلد  يف  عموما  واالقتصادية 
اللبنانية  املنتجات  ترصيف  عن  خاص  وبنوع 
زيادة  لتأمني  اتخاذها  يجب  التي  التدابري  وعن 
واالجابة  شامل،  سنوي  تقرير  ووضع  الترصيف 
االدارية  االعامل  بجميع  والقيام  الرسائل  عن 

واملكتبية التي تتطلبها هذه املهامت.
11- مساعدة رئيس البعثة واالجابة عن استشاراته 
وتنفيذ ما يأمر به يف مختلف االمور االقتصادية 

والتجارية واملالية.
12- املساهمة يف املراسيم.

الفرتة االخرية  االقتصاديون يف  امللحقون  اضطلع 
للبنان،  الحيوية  القضايا  من  العديد  بحل 
عند  العالقني  اللبنانيني  السائقني  اعادة  ابرزها: 

تقرير
االيتانول  لرشاء  مصدر  تأمني  الرتكية،  الحدود 
من السوق العاملية لصالح مصانع املعقامت يف 
اولية  دراسات  املختصة  الوزارات  تزويد  لبنان، 
ازمة فريوس كورونا عىل االقتصاد  عن تداعيات 
بني  بعد  من  مريئ  اجتامع  عقد  ولبنان،  العاملي 
امللحقني االقتصاديني وقطاع الرشكات الناشئة يف 
لبنان القرتاح حلول لدعم هذه الرشكات وربطها 
بالزبائن واملستثمرين يف الخارج، تحرير البضائع 
اللبنانية العالقة عىل الحدود السعودية واالردنية، 

سلسلة  لعقد  الصناعيني  جمعية  مع  التعاون 
اطالق  صناعية،  قطاعات  مع  بعد  عن  لقاءات 
ايدال بشكل مثمر وفعال  التعاون مع مؤسسة 

تنفيذا ملذكرة التفاهم بني الوزارة وبينها.  
اثبت  قد  املرشوع  هذا  ان  اىل  املعلومات  تشري 
جدواه وتأكدت فعاليته السيام يف تخطي بعض 
العربية  البلدان  بعض  مع  العالقة  يف  العقبات 
خالل االزمة االخرية التي يشهدها لبنان. وتفيد 
ان  العام"  لـ"االمن  معنية  ديبلوماسية  اوساط 
الديبلوماسيون  امللحقون  بها  قام  "مهامت عدة 
سهلت التبادل التجاري كام حصل يف اثناء تسهيل 
عملية مرور الشاحنات املحملة باملوز والتفاح اىل 
املعنيون  االقتصاديون  امللحقون  االردن، فتدخل 

وقاموا بحل املشكلة. كذلك تدخلوا يف اثناء تفتيش 
شاحنات الخرضوات عند الحدود السعودية وهي 
لو طالت مدة توقفها واستمر  ان تفسد  كادت 
امد بقاء البضاعة يف الشاحنات، وقد نجحوا يف 
مربهنني  الشاحنات،  ارس  فك  يف  وساهموا  ذلك 

تاليا ان عملهم يومي ومتعدد الوجه". 
مثة مشاريع لتسويق املنتجات الزراعية اللبنانية 
فامليزان  الصني.  مع  ابرزها  بلد،  من  اكرث  يف 
ومثة  متوازن  غري  والصني  لبنان  بني  التجاري 
فوارق بني الصادرات والواردات بحيث ال تتعدى 
اىل  بالنسبة  املئة  يف  الواحد  اللبنانية  الصادرات 
بلغت   2019 العام  ففي  الصني.  من  الواردات 
مليون  الصني 1627  من  الواردات  مجمل  قيمة 

ساهم امللحقون 
االقتصاديون في حل قضية 
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