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 وتقدير شكر
 

البنك الدولي  ،أشــرف على إعداد هذه الدراســة التشــخيصــية المنهجية الخاصــة بلبنان إيريك لو بورني (كبير الخبراء االقتصــاديين
بمكتب مؤســســة التمويل الدولية)، وبول باربور (مســؤول أول في مجال )، وتوماس جاكوبز (المســؤول الرئيســي لإلنشــاء والتعمير
)، مع فريق رئيســــــــي يتأَلف من مديري البرامج بمكتب بيروت (حنين ســــــــيد، الوكالة الدولية لضــــــــمان االســــــــتثمار إدارة المخاطر،

العمليات  ومنى كوزي (مســــؤولة وحســــام بيديس، وبيتر موســــلي)، وليا حكيم (خبيرة اقتصــــادية، البنك الدولي لإلنشــــاء والتعمير)،
الُقطرية)، ورابتي غونيســكيري (خبير اقتصــادي رئيســي، مؤســســة التمويل الدولية)، وكارول خزامي (مســؤولة العمليات، مؤســســة 

ويتضـــمن الجدول التالي تحديد أعضـــاء الفريق  التمويل الدولية) ومارســـيل راشـــد (مســـؤولة االســـتثمار، مؤســـســـة التمويل الدولية).
وســــــُيؤدي هؤالء األعضــــــاء دورا مهما في تقديم آراء الخبراء  ب قطاعات الممارســــــات العالمية/مجاالت الحلول المشــــــتركة.بحســــــ

 والمراجعة الدقيقة طوال عملية إعداد الدراسة التشخيصية المنهجية. 
 

عالمية وحدات وقطاعات الممارسات الوقد اعتمد الفريق الرئيسي اعتمادا كبيرا على الخبرات المتصلة بقطاعات ُمحددة من شتى 
GPs) ومجاالت الحلول المشـــــــــــتركة ((CCSAs) .د الجدول التالي أعضـــــــــــاء الفريق الذين  التابعة لمجموعة البنك الدوليوُيحد

 نُيمثلون كال من هذه الوحدات، وقطاعات الممارســات العالمية، ومجاالت الحلول المشــتركة ولديهم معرفة خاصــة وخبرة في لبنا
 وقاموا بدور مهم في تقديم آراء متبصرة طوال عملية إعداد هذه الدراسة التشخيصية.

 
قطاع الممارســــــــــــــات العالمية / مجاالت الحلول 

 المشتركة / الوحدة
  أعضاء الِفرق

 ستيفن شونبرجر، وجوزيف لودغر لونينغ الزراعة
 نواه يارو التعليم
 سيمون ستولب، ودانييل دوريال الطاقة

 ماريا صراف، ومايكل فيسليتش البيئة والموارد الطبيعية
 بيتر موسلي، وغابرييل سنسنبرينر، وبيترو كاليس. التمويل واألسواق

 سبايريدون ديمتريو، وماسيمليانو كالي الهشاشة والصراع والعنف
جوي غالب (خبير االقتصـــاد الســـياســـي)، وفرانســـيســـكا ريكاناتيني، وليديا  الحكم الرشيد

هبهب، وســـتيفاني ترابنيل (الحكم الرشـــيد)، ولينا فارس وســـيبهر فوتوفات 
 (إدارة الشؤون المالية العامة).

 ندوة رافع، وديما كريم الصحة
توماس جاكوبز، ورابتي غونيســـــكيري، وبشـــــرى محمد، ومارســـــيل راشـــــد،  مؤسسة التمويل الدولية

 وكارول خزامي
عبد وأنجيال الزير، وفيكتوريا ســــــــتروكوفا، و  ديفيد روبالينو، وحنين ســــــــيد، الوظائف

 اهللا ساي
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 وسام حركي، وٕابراهيم جمالي، وسامر متى، وليا حكيم المالية العامة الكلية
  بيرسيفوني إكونومو الوكالة الدولية لضمان االستثمار

 تارا فيشواناث، وساروش ستار، وعزيز أتامانوف الفقر وتوزيع الدخل
 حنين سيد وديما كريم ماعيشبكات األمان االجت

أمينة الزيات، وكارول خزامي، وعبد اهللا ســـــــــــــاي، وماســـــــــــــيميليانو كالي،  التجارة والقدرة على المنافسة
 وبيتر موسلي، وديفيد فرانسيس

زيــاد النكــات، وعمر وهــاب، وســــــــــــــعيــد دحــداح (النقــل)، وفيكتور موالس  النقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 المعلومات واالتصاالت)(تكنولوجيا 

 شانتال ريليكيه، وآية محجوب، وكارولين بانسون التنمية الحضرية، والريفية، واالجتماعية
 كلير كفوري المياه

  
  

ويتقدم الفريق بخالص الشــــــكر لكل من جوزيف بي. ســــــابا (االســــــتشــــــاري والمدير القطري الســــــابق للبنان)، وراجو ســــــينغ (مدير 
وأخيرا، نود أيضــــــا أن نشــــــكر  على ما قدموه من مالحظات دقيقة وبناءة خالل مرحلة اســــــتعراض النظراء.) LCC8Cالبرنامج، 

)، وفريد بلحاج (المدير MNACEأفريقيا  وشمال األوسط الشرق منطقة شانتيانان ديفاراجان (رئيس الخبراء االقتصاديين بمكتب
د فونك (مدير بقطاع الممارســات العالمية)، وأوغســت كوامي (مدير بقطاع اإلقليمي لدائرة الشــرق األوســط بالبنك الدولي)، وبرنار 

واستفاد  الممارسات العالمية) على ما قدموه طوال عملية إعداد الدراسة التشخيصية المنهجية من مشورة ودعم ومالحظات مفيدة.
ر العام الحكومة اللبنانية. وقدم أالن بيفاني (المديإعداد التقرير اســـــــــتفادة كبيرة من التعاون الوثيق والمشـــــــــاركة الفعالة من جانب 

ويشُكر الفريق أيضا روال رزق عازوري  بوزارة المالية)، وشادي كرم (مستشار رئيس الوزراء) معلومات ومساهمات قيمة للدراسة.
  وحسن كريم (وهما من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) على مالحظاتهما الصائبة.
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 وافٍ  موجز
 
 . وكانالعقود. لطالما تأثر لبنان، منذ أن نال اســــــتقالله، بنظام الطائفية الســــــياســــــية الذي رســــــم خارطة الدولة على مر 1

الهدف، في األصـــل، من إنشـــاء نظام ســـياســـي بطابعه الطائفي هو تحقيق التوازن بين المصـــالح المتنافســـة للمجتمعات المذهبية 
ل هذا النظام في نظر الكثيرين إلى عائق أمام تطور نظم حكم رشــــــــــــــيد أكثر فعالية، إذ أدى إلى  المحلية، ولكن ما لبث أْن تحو

عملية اتخاذ القرارات ووضـــــــع الســـــــياســـــــات، ومن ثم إلى اضـــــــمحالل مؤســـــــســـــــات الدولة. وتبين أيضـــــــا أن نظام شـــــــلل بين في 
المحاصصة الطائفية في لبنان جعل البلد عرضة بدرجة كبيرة للتدخالت الخارجية التي أسهمت في إذكاء الخالفات والصراعات 

  بين الفرقاء المحليين.
 
نموًا معتدًال عبر العقود الماضية، لكن تفاوتت نسبة النمو من عام إلى آخر بسبب الصدمات  قد شهد االقتصاد اللبناني. ل2

وبلغ  الكبيرة والمتكررة والتي كانت في معظمها ذات طابع سياسي، وأبدى االقتصاد مرونة وقدرة على مجابهة تلك الصدمات.
، لكن 2014إلى عام  1992في الفترة من عام  %4.4بنســــبة معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المتوســــط ما ُيقدر 

هذا األداء أخفى تأثير الكثير من الصــــــــــدمات (المحلية والدولية، والســــــــــياســــــــــية و/أو الطائفية) التي تعرض لها لبنان خالل هذه 
بين  إلى الصـــالت القويةبالنظر -ويتمثل أحدث هذه الصـــدمات في الصـــراع المحتدم في ســـوريا المجاورة والذي كانت له  الفترة.
ومع ذلك، فقد أبدى إطار االقتصـــــاد الكلي للبنان مرونة وقدرة على مجابهة  آثار غير مباشـــــرة ســـــلبية وكبيرة في لبنان. -البلدين

 كل هذه الصدمات الكبيرة التي تعرض لها حتى اآلن. 
 
ي على نطاق واســــع، وتحقيق نم3 و شــــامل للجميع، وذلك في ظل ضــــعف فرص . عمل لبنان جاهدا للحد من الفقر المتفشــــ

وكان معدل انتشــار الفقر مرتفعا، ولم يتغير بوجه عام على مدى الخمســة والعشــرين عاما  العمل والتوظيف وتدني نوعية النمو.
أظهرت ، وباستخدام الخط األعلى للفقر %10و %7.5ومنذ نهاية الحرب األهلية، تراوحت معدالت الفقر المدقع بين  الماضية.

ولم يكن التوزيع المناطقي لنســبة الفقر متســاويا، إذ بلغ  من الســكان كانوا يعتبرون ضــمن الفئات الفقيرة. %28البيانات أن نحو 
أقصــاه في شــمال البالد وجنوبها، وبعض البؤر الصــغيرة والمكتظة في ضــواحي المدن الكبيرة، وهو ما يدل على عدم التكافؤ في 

ويكمن أحد العوامل األســـاســـية في غياب النمو االقتصـــادي الشـــامل في ضـــعف المرونة الالزمة  التنمية.نمط النمو االقتصـــادي و 
وقد تزامنت جهود خلق فرص العمل في لبنان مع ارتفاع كبير في أعداد الســـــــكان في ســـــــن العمل،  بين عملية التوظيف والنمو.

اآلونة األخيرة، تأثرت على األغلب أوضــــــــــــــاع الفقر والوظائف  وفي وكانت فرص العمل تفتقر في العادة إلى النوعية المطلوبة.
وال يزال جزء كبير  بشكل سلبي من جراء تداعيات الصراع السوري، وعلى األخص، تدفق أعداد كبيرة من الالجئين على البالد.

 بنان.ات جودة يفتقر إليها لمن اللبنانيين، والسيما الشباب الُمتعلمين، يلجأ إلى الهجرة خارج البالد طلبا لفرص عمل ذ
 
. في هذا الســــياق، أعدت مجموعة البنك الدولي دراســــة تشــــخيصــــية منهجية خاصــــة بلبنان بهدف تحديد العوائق والقيود 4

(من حيث النوعية والكمية)، وهو العامل الذي يعتبر الســـــبيل إلى الحد من  الرئيســـية التي يواجهها في مجال خلق فرص العمل
تعزيز الرخاء المشــــــــترك (وهما هدفي مجموعة البنك الدولي). وتعتمد هذه الدراســــــــة على تحليل شــــــــامل للشــــــــواهد الفقر المدقع و 

والحقائق المتاحة (وتجدر اإلشارة هنا إلى أوجه نقص البيانات). وقد استفادت الدراسة أيضا من جوالت تشاور مكثفة شارك فيها 
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اء المجتمع األهلي والمنظمات غير الحكومية، باإلضـــــــافة إلى ممثلين عن خبراء لبنانيون وممثلون عن القطاع الخاص، وأعضـــــــ
 الحكومة اللبنانية وآخرين من الجهات المعنية وأصحاب الشأن.

 
. تفترض الدراســـة التشـــخيصـــية أن جذور فشـــل لبنان في تحقيق النمو الشـــامل وفرص العمل المطلوبة تكمن في عائقين 5

) 2) هيمنة النخبة التي تتخذ ذريعة الطائفية / الحكم الطائفي قناعا لها؛ و(1(وهما  ألخر.(أساسيين) متأصلين يعزز أحدهما ا
ويفِرض هذان العائقان أعباء  (الناجمان جزئيا عن ديناميات صــــراع أوســــع نطاقا في منطقة الشــــرق األوســــط). الصــــراع والعنف

من إجمالي الناتج  %9لناجم عن نظام الحكم الطائفي بنســـــــــــبة ثقيلة تنهك االقتصـــــــــــاد اللبناني، وتُقدر التكلفة الســـــــــــنوية للخلل ا
وال ُتحاســـــــب الدولة من يرتكبون مخالفات للقانون إذا ما كانوا من المقربين من الشـــــــخصـــــــيات التي تتمتع بنفوذ  المحلي ســـــــنويا.

 لمســـــــــيطرة وُيغذي نظامســـــــــياســـــــــي/النخبة المســـــــــيطرة طائفيا و/أو أصـــــــــحاب النفوذ األثرياء، األمر الذي ُيقوي ســـــــــلطة النخبة ا
وغالبا ما ُيؤثر نفوذ أصــــحاب الشــــأن والعالقات الشــــخصــــية (ما ُيعرف باســــم نظام الواســــطة) في تنفيذ الســــياســــات  المحســــوبية.

ى الفساد وخضوع السياسات لتأثير النخب الحاكمة حتى أصبح داًء مزمنا يحول دون تحقيق هدفي  وتطبيق القانون. وهكذا، تفش
ويشـــمل ذلك الحرب األهلية  وبالمثل، فإن تكلفة الصـــراع والعنف باهظة ومتكررة. الفقر وتعزيز الرخاء المشـــترك في لبنان.إنهاء 

الذي تســـبب في أضـــرار مباشـــرة  2006) التي اســـتنزفت نصـــف االقتصـــاد اللبناني، والصـــراع مع إســـرائيل عام 1975-1990(
مليون دوالر، وفي اآلونة األخيرة الصــراع في ســوريا الذي كلف  700قدر بنحو مليار دوالر، وخســائر غير مباشــرة تُ  2.8بلغت 

مليار دوالر  2.6مليار دوالر من جراء الخســائر في القطاعات المنتجة، وزيادة عجز المالية العامة نحو  7.5االقتصــاد اللبناني 
  .2014خالل العام 

 
(أكثر تقليدية) متداخلة ضــــمن العائقين األســــاســــيين المتعلقين  ُتبين الدراســــة التشــــخيصــــية أن ثمة عوائق أخرى .6

بخضــوع الســياســات لتأثير النخب التي اكتســبت صــبغة مؤســســية عبر نظام المحاصــصــة الطائفية القائم، وبهشــاشــة الوضــع 
خلة تأثيرا سلبيا في وُتؤثر العوائق المتدا الدقيق في البلد، وظروف المنطقة المتضررة من جراء الصراعات المسلحة بشكل عام.

إمكانيات لبنان في تحقيق نمو اقتصـــادي مســـتدام يكفل العيش الكريم لمواطنيه، ومن هذه العوائق والقيود عدم اســـتقرار االقتصـــاد 
الكلي، وضــــــعف مناخ أنشــــــطة األعمال، ونقص االســــــتثمارات في مرافق البنية التحتية (الســــــيما في المناطق المحرومة)، وعدم 

وتفترض الدراســة التشــخيصــية  الكفاءات المعروضــة وحاجات ســوق العمل، وضــعف المؤســســات واإلطار التنظيمي.التوازن بين 
أنه إذا لم يوجد التأثير المخل باالســــــــــــــتقرار لنظام الحكم الطائفي والنزاعات الداخلية واإلقليمية، تنخفض تداعيات هذه العوائق 

ل الي، فإن العوائق والقيود التي تتعلق بقطاع الكهرباء أو قطاع التعليم، على سبيالمتداخلة بدرجة كبيرة مما هي عليه اآلن. وبالت
المثال ال الحصــــر، تكون "متداخلة" ضــــمن هذين العائقين األســــاســــيين، وتؤدي إلى تعطيل العمليات اإلصــــالحية على المســــتوى 

 القطاعي وٕالى تفاقم تداعياتهما السلبية على القطاعات األخرى.
 
يب أولويات معالجة العوائق التي ُتعرِقل الجهود التنموية في لبنان، قام فريق البنك الدولي بتصـــــــــميم منهجية . بهدف ترت7

) 1وتشــتمل عملية تحديد األولويات على الخطوات التالية: ( تصــويت للتحقق من مدى حدة تلك العوائق بشــكل شــفاف وســليم.
) الطلب من خبراء 2لعمل التحليلي الذي تقوم عليه هذه الدراسة التشخيصية؛ (إعداد الئحة شاملة بالعوائق والقيود استنادا إلى ا

البنك الدولي القائمين على هذه الدراســــــة الخاصــــــة بلبنان بتصــــــنيف العوائق من األكثر وْقعا إلى األقل، وذلك بناًء على خمســــــة 
ة للتداعيات، والشــــروط المســــبقة، وأوجه التكامل، وقو  معايير (تداعيات تلك العوائق والقيود على األهداف المرجوة، والمدة الزمنية
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) تحديد األولويات وفقا لدرجات تصــويت الخبراء ســالفة الذكر على أســاس متوســط درجات تقدير كل عائق 3الشــواهد واألدلة)؛ (
اشــــر التحديات ل مبمما ُيتيح لإلصــــالحيين أن ُيعالجوا بشــــك -على حدة حتى يتســــنى تحديد األولويات بحســــب الهامش الُمكثف 

قطاعا  11ونتجت عن عملية تحديد قائمة العوائق والقيود وضـــــــــع الئحة تشـــــــــتمل على  التي تعترض مســـــــــار التنمية في البالد.
وتشـــــــتمل هذه الالئحة على عائقين رئيســـــــيين هما نظام الحكم الطائفي، والصـــــــراعات والعنف، وثمانية  ضـــــــمن ســـــــلم األولويات.

ْدق 4ســــــــي يتصــــــــل بعدم توافر البيانات ونوعيتها. وأخيرًا، (قطاعات متداخلة، وعائق أســــــــا ) تم التحقق من دقة التحليالت وصــــــــِ
  وتم التأكد من متانة المنهجية الُمَتبعة في تحديد األولويات. األدلة.

 
مِكن تصــنيف ويُ  . مع أن جذور هذين العائقين تضرب في صميم النظام بلبنان، ثمة وسائل محتملة للتخفيف من تأثيرهما.8

) إســـــتراتيجية تهدف بشـــــكل مباشـــــر إلى الحد من تفاقم هذين العائقين نفســـــهما؛ 1هذه الوســـــائل في نوعين من اإلســـــتراتيجيات: (
) إستراتيجية ترمي إلى التخفيف من العوائق المتداخلة عن طريق تصميم برنامج إصالحي تتوافق حوافزه مع القيود الرئيسية 2و(

ســـــــــتراتيجية األولى على إمكانيات عديدة في مجال تحقيق األهداف التنموية، لكنها تتطلب وقتا طويال لُتؤتي القائمة. وتنطوي اإل
أما اإلســـــــتراتيجية الثانية فهي مناســـــــبة أكثر لتحقيق النتائج على  ثمارها نظرا لُعْمق جذور هذين العائقين والعالقة القائمة بينهما.

وتشــــتمل أمثلة اإلســــتراتيجية  ين العائقين فمن المحتمل أن تكون هذه النتائج محدودة النطاق.المدى القريب، ولكن نظرا لعمق هذ
األولى على تطبيق بنود أســـــاســـــية في اتفاق الطائف مثل اعتماد قانون الالمركزية، وٕانشـــــاء غرفة أدنى في البرلمان على أن يتم 

 علومات (اإلحصائية)، وتعزيز االستقرار السياسي، وٕاصالحانتخابه على أساس غير طائفي، وتحسين إمكانية الحصول على الم
ومن أمثلة اإلســـتراتيجية الثانية: العمل على إجراء تحليل شـــامل للقطاعات المتداخلة ُيبين حدة التداعيات  المؤســـســـات وتطويرها.

فرص ج االســـتفادة من الالســـياســـية واالقتصـــادية ومدى تعرضـــها للصـــراعات، وتصـــميم حزمة كبيرة من اإلصـــالحات، وفرض نه
حينما تتاح، وااللتفاف على مســألة النخبة المســيطرة، والمشــاركة االجتماعية "األفقية"، وٕادارة مشــكلة تدفق الالجئين الســوريين إلى 

 لبنان وتحويلها إلى فرصة محتملة. 
 
9 ان بشكل ن آفاق التنمية في لبن. إذا تم تصميم اإلصالحات التي تفرض حافزا أقوى في وجه هذين العائقين، فسوف تتحس

(أ) الحد من مواطن ضــــــــــــــعف اإلطار الكلي للمالية العامة؛ (ب) تعزيز الحوكمة والفعالية في  جوهري. وذلك من خالل ما يلي:
المؤســــــــســــــــات العامة؛ (ج) معالجة الثغرات في قطاع الطاقة بهدف زيادة إنتاجية القطاع الخاص وتقليص األعباء الكلية للمالية 

مة؛ (د) تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصـــــــاالت لربط لبنان باالقتصـــــــاد العالمي وجعله قادرا على خلق فرص العمل العا
المطلوبة في القرن الحادي والعشـــــــــــــرين؛ (ه) تحديث قطاع التربية والتعليم والحرص على تزويد الشـــــــــــــباب بالمهارات التي تلبي 

نشــــطة األعمال وتخفيف األعباء في مجال تأســــيس الشــــركات وتشــــغيلها؛ (ز) زيادة احتياجات ســــوق العمل؛ (و) تحســــين مناخ أ
االســـــتثمارات في قطاع النقل لتســـــهيل حركة األفراد والبضـــــائع،؛ و(ح) معالجة قضـــــايا البيئة لحماية الموارد الطبيعية في لبنان، 

صـــــــــالحي للقطاعات المذكورة إذا ما أراد لبنان خلق ومنها الموارد المائية. ويجب مراعاة البعد الطارئ عند تصـــــــــميم البرنامج اإل
الوظائف الكافية ذات النوعية الجيدة إلفادة المواطنين وتحقيق هدفي الحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشــــــــــــــترك لتجنب 

  تدهور األوضاع المعيشية ومعالجة األعباء والضغوط اإلضافية التي تفرضها الصراعات اإلقليمية.
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 للبلد العام السياق أوال:
 

 عامة خلفية  .أ
 
 4.5ســـكانه  في الشـــريحة العليا من البلدان متوســـطة الدخل، وبلغ عدد مفتوح اقتصـــاد ذو صـــغير بلد لبنان .1

على أســــاس  أمريكيا دوالرا 17390 المحلي الناتج إجمالي من فيه الفرد نصــــيب متوســــط وبلغ. 2013نســـمة في  مليون
. والخدمات والتجارة هما أهم 2013عام  دوالرات باألســــــــــــــعار الحالية للدوالر األمريكي في 9905تعادل القوة الشــــــــــــــرائية و

وعانى لبنان من ويالت الحرب األهلية،  اد الوطني.القطاعات وُيشكالن مع السياحة والخدمات المالية العمود الفقري لالقتص
وعلى الرغم من عدم  والصــراعات الخارجية، وعدة موجات من الالجئين الفلســطينيين، ومؤخرا، من تدفق الالجئين الســوريين.

لكبيرة المتعلمة ااالســــتقرار الســــياســــي في لبنان، فإنه معروف بارتفاع مســــتواه من التنمية البشــــرية وانفتاح اقتصــــاده، وجالياته 
 أ).2010والمتنوعة من أبنائها في المهجر (البنك الدولي 

 
يتســــم النظام الســــياســــي في لبنان بضــــعف حاد مع اشــــتداد مخاطر العنف والصــــراع بســــبب تأثير نظام الحكم  .2

يتضـح هذا و بية. الطائفي الذي تسبب على نحو متزايد في شلل عملية اتخاذ القرارات وجعل البالد معرضة للتدخالت األجن
وهذه  بجالء في "اآلثار غير المباشـــــــــرة" المســـــــــتمرة لديناميات الصـــــــــراعات اإلقليمية ومنها الحرب الدائرة رحاها في ســـــــــوريا.

الهشــــاشــــة والضــــعف في مواجهة المخاطر هي نتاج عقود من نوبات الصــــراع والعنف المتكررة، وعدم االســــتقرار الســــياســــي، 
، 1صــــــــــــــادية العميقة. وقد أدى هذا إلى "تراجع دور" الدولة في وجه المصــــــــــــــالح الطائفية/الفئويةوالتفاوتات االجتماعية واالقت

وفضـــــــال عن التكاليف  وضـــــــرورة الحفاظ على الســـــــالم الطائفي على حســـــــاب الحكم الرشـــــــيد الفعال وكفاءة تقديم الخدمات.
ر االقتصــا عنها  د اللبناني بشــدة من الحرب األهلية التي نجمتاالجتماعية المرتفعة وتدمير النســيج االجتماعي للبالد، تضــر

ل نموا طفيفا بعد انتهاء الحرب  رة لمرافق البنية التحتية وتردي اإلنتاجية. وعلى الرغم من أن االقتصـاد سـجأضـرار مادية ُمدم
اتســـــاع  تصـــــادية، بل أســـــهم في، فإن هذا النمو لم يؤد إلى تنمية عادلة وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد االق1990في عام 

ونجح العديد من مؤتمرات المانحين في العقد األول للقرن الحالي في تعبئة مســـــاعدات مالية  االنقســـــامات والمظالم الطائفية.
وهكذا، فإن  تشــتد الحاجة إليها للبالد، لكن معظمها ذهب إلى تمويل الديون المتفاقمة للبنان وتحقيق اســتقرار العملة المحلية.

لتمويل الُمقدم من المانحين كان له دور محدود في التوجيه الرشــــــــــــيد لتقديم الخدمات االجتماعية التي تشــــــــــــتد الحاجة إليها، ا
ف يشـــمل الجميع بثماره وخْلق فرص العمل والتوظيف. وبالرغم من ذلك، اســـتطاع لبنان تحقيق  وتعزيز نمو اقتصـــادي ُمنصـــِ

ُمحركها الرئيســــــــي معدل نمو مرتفع في القطاع المصــــــــرفي في بعض ســــــــنوات  طفرة اقتصــــــــادية دون المســــــــتوى األمثل كان
االضـــطراب العالمي، وفترة "الفوضـــى" التي اتســـمت بتدني معدالت النمو بســـبب نقص إصـــالح الســـياســـات، كما شـــهدنا في 

أكثر ضعفًا مع سعي لبنان  وأصبح هذا الوضع اآلن السنتين األخيرتين مع اشتداد اآلثار غير المباشرة للصراعات اإلقليمية.
إلى التكيف مع اآلثار العميقة التي طال أمدها للصـــراع الســـوري من حيث مواجهة آثار التدفق الهائل لالجئين، واالضـــطرار 

                                                

المؤسسية و  في هذه الدراسة التشخيصية المنهجية، ُيستخدم تعبير طائفي لإلشارة إلى نظام حكم توافقي يقوم على التوزيع المتساوي للسلطات السياسية 1 
غالبا ما ُيستخدم هذا التعريف للطائفية كمرادف للفئوية، وٕان كان األخير يشيع استخدامه لإلشارة إلى أشكال فيما بين الطوائف الدينية. وفي لبنان، 

نستخدم تعبير  ،الهوية السياسية واالجتماعية والتنظيم والعمل التي تستند إلى االختالفات الدينية وفي الغالب إلى المصالح الحصرية. وفي هذه الدراسة
إلى النظام السياسي ووظائفه، ونستخدم تعبير "الفئات" و "الفئوية" لإلشارة إلى مصالح معينة وأفعال وتنظيم جماعات دينية أو فئات طائفية لإلشارة 

 .ذات هوية خاصة
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إلى معالجة التوترات الناجمة عن مســـــــاندة الطوائف اللبنانية المتنافســـــــة أطرافا مختلفة في األزمة الســـــــورية. وجعل هذا لبنان 
قدرات ُتذَكر الستيعاب صدمات وضغوط جديدة أو التغلب عليها، وأضعف بشدة آفاق البالد في تحقيق النمو المستدام بدون 

 والتنمية في األمد الطويل.
 

لقد شهد االقتصاد اللبناني نموًا معتدًال عبر العقود الماضية، لكن تفاوتت نسبة النمو من عام إلى آخر بسبب  .3
كررة والتي كانت في معظمها "ذات طابع سياسي"، ولكن االقتصاد أبدى مرونة وقدرة ملحوظة على الصدمات الكبيرة والمت

في الفترة من  %3.6وبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المتوســـــط ما ُيقدر بنســـــبة  مجابهة تلك الصـــدمات.
هذه األرقام تخفى آثار الكثير من الصدمات  ، لكن2)2014إلى  1992في الفترة من  %4.4( 2014إلى عام  1965عام 

وكان أحدث هذه الصدمات هو الصراع  (المحلية والدولية، والسياسية و/أو الطائفية) التي تعرض لها لبنان خالل هذه الفترة.
بيرة في كالمحتدم في ســــــــوريا المجاورة والذي كانت له بالنظر إلى الصــــــــالت القوية بين البلدين آثار غير مباشــــــــرة ســــــــلبية و 

وفي  -يرونعلى األقل بالمقارنة بما توقعه الكث-واســتطاع لبنان التغلب على صــدمات متكررة وكبيرة بشــكل جيد نســبيا لبنان.
ويفخر لبنان على ســـــــــبيل المثال بأنه أحد بلدان قليلة لم  غضـــــــــون ذلك اكتســـــــــب مرونة كامنة وقدرة على مجابهة األزمات.

عاما من الحرب األهلية ووصـــــلت نســـــبة ديونه إلى إجمالي  15ا الســـــيادية، حتى بعد أن شـــــهد تتخلف قط عن الوفاء بديونه
 الناتج المحلي إلى أعلى مستوى في العالم في منتصف العقد األول من القرن الحالي. 

 
ي الفقر من للحد جاهدا لبنان النمو، عمل نوعية تدني ظل وفي .4 واســــع الذي ال يزال عند نطاق على المتفشــــ 

واستنادا إلى البيانات المتاحة (وٕاْن كانت غير مرضية)، كان  مستويات مرتفعة ويتسم بتفاوتات مناطقية واجتماعية كبيرة.
وكان الحال كذلك، سواء كان  الماضية. عاما والعشرين الخمسة مدى على عام بوجه يتغير ولم مرتفعا، الفقر انتشار ُمعدل

ومنذ نهاية الحرب األهلية، تراوحت معدالت الفقر المدقع بين  3األدنى (المدقع) أو األعلى.قياس الفقر باســـــتخدام خط الفقر 
من الســــــكان كانوا يعتبرون ضــــــمن الفئات  %28، وباســــــتخدام الخط األعلى للفقر أظهرت البيانات أن نحو %10و 7.5%

تظة في البالد وجنوبها، وبعض البؤر الصغيرة والمكوتفاوت التوزيع المناطقي لنسبة الفقر، إذ بلغ أقصاه في شمال  4الفقيرة.
واتســم الفقر باتســاع نطاقه واســتمراره  ضــواحي المدن الكبيرة، وهو ما يدل على غياب التكافؤ في النمو االقتصــادي والتنمية.

نما انخفض حي ، لكنه يتناقض بدرجة ملموســة مع التقدم الذي تحقق خالل العقود التي ســبقت الحرب األهلية1990منذ عام 
) مع أن المقــارنــة بين البيــانــات %22إلى  %50(من  1974إلى  1961معــدل الفقر بــأكثر من النصــــــــــــــف في الفترة من 

 تنطوي على إشكالية كما هو ُمبين في الفصل الثاني).
 
على ( وباإلضـــافة إلى الفقر النقدي، فإن شـــريحة أوســـع نطاقا من الســـكان تعاني من األبعاد غير النقدية للفقر .5

سبيل المثال يعانون من تدني مستويات التعليم والرعاية الصحية وٕامكانية االستفادة من مرافق البنية التحتية األساسية). ومع 

                                                

/تموز المركزي في يوليوتستند إلى الحسابات القومية اللبنانية التي نشرتها إدارة اإلحصاء  2011و  2004أرقام إجمالي الناتج المحلي بين عامي  2 
فتستند إلى تقديرات الخبراء إلى حين ورود التقديرات النهائية إلجمالي الناتج المحلي  2014و  2013و  2012، أما البيانات الخاصة باألعوام 2013

 .من إدارة اإلحصاء المركزي

 .43خطوط الفقر ُمعرفة في الفصل الثاني الفقرة  3 

على الترتيب. وباستخدام خط الفقر  2007و 2005و 1997و 1993في األعوام  %8.7و %8و %10و %7.5المطلق بنسبة ُقدر معدل الفقر  4 
). وكما هو ُموضح في الفصل الثاني، القسم ب، ُتظهر ُمؤشرات إرشادية أن 2005( 1993) في %28.5( %28األعلى، ُقدر معدل الفقر بنسبة 

 .2005غير محتمل منذ المسوح االستقصائية لعام  التقدم نحو الحد من الفقر كان
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أن لبنان يندرج في الشـــريحة العليا من البلدان متوســـطة الدخل، فإن ضـــعف المؤســـســـات العامة وتدهورها جعل الدولة عاجزة 
ويســـتطيع المواطنون األكثر ثراء التعويض عن ذلك  ودة مرضـــية على نطاق واســـع للســـكان.عن تقديم خدمات عامة ذات ج

بشـــراء ســـلع وخدمات خاصـــة (مثل المدارس الخاصـــة، والمياه المعبأة، وُمولدات الكهرباء، إلخ)، لكن الفقراء والشـــريحة الدنيا 
 الخدمات األســاســية، وهو ما ُيؤثر تأثيرا من الطبقة المتوســطة يعجزون عن التعويض تماما عن نقص فرص الحصــول على

ي الفقر غير النقدي في بعض شــــــــرائح المجتمع عن انتشــــــــار  ســــــــلبيا في أحوالهم المعيشــــــــية ونوعية حياتهم. ف تفشــــــــ ويكشــــــــِ
 التفاوتات، ومن ثم غياب الرخاء المشترك والتكافؤ في توزيع الموارد االقتصادية في لبنان اليوم.

 
ويكمن  نمو شـــــامل للجميع نظرًا لضـــــعف مســـــتويات خلق فرص العمل وتدني نوعيتها. عجز لبنان عن تحقيق .6

 0.2والنمو التي بلغت  التوظيف عملية بين الالزمة المرونة ضـــعف في الشـــامل االقتصـــادي النمو غياب في األهم العامل
 جهود وفي لبنان، تزامنت يقيا.وهي نســــبة متدنية حتى بمقاييس المســــتويات الســــائدة في منطقة الشــــرق األوســــط وشــــمال أفر 

ذات نوعية  العمل التي تم توفيرها فرص وكانت 5الســــــــكان في ســــــــن العمل، أعداد في كبير ارتفاع مع العمل فرص خلق
 .2009-2004العادة، وأســـهمت اإلنتاجية في قطاعات مثل الخدمات بثلث الوظائف التي تم توفيرها في الفترة  في متدنية

تأثرت على األغلب أوضــــاع الفقر والوظائف بشــــكل ســــلبي من جراء تداعيات الصــــراع الســــوري، وعلى  وفي اآلونة األخيرة،
وفي ضــــوء الســــجل القاتم في مجال الحد من الفقر والعجز عن  األخص، نتيجة لتدفق أعداد كبيرة من الالجئين على البالد.

ي مسح رك، كشف أصحاب المصلحة الرئيسيون في لبنان فتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد االقتصادية وتعزيز الرخاء المشت
د) أنهم يرون أن الحماية االجتماعية وخلق الوظائف يأتيان في 2014اســـــــــتقصـــــــــائي للبنك الدولي على المســـــــــتوى الوطني (

الواقع أن و  المركزين الثاني والثالث على الترتيب على ســـــــــــــلم أولويات التنمية (يأتي في المركز األول حوكمة القطاع العام).
خلق الوظائف يعد أهم عامل في جهود الحد من الفقر، والثالث في تحقيق الرخاء المشـــــــــترك (بعد زيادة الطبقة المتوســـــــــطة، 

ويضطر نقص الوظائف الجيدة داخل البالد نسبة كبيرة من اللبنانيين إلى السفر للخارج، السيما  وتواصل النمو االقتصادي).
ك من آثار ســــلبية على إمكانيات االقتصــــاد على األمد األطول، والســــاحة الســــياســــية اللبنانية (حيث الشــــباب الُمتعلم، وما لذل

ُيمثل الشـباب صـوتا قويا محتمال من أجل التغيير الذين ُيعبرون في الوقت الحالي عن اسـتيائهم بالرحيل بدال من السـعي من 
لُمؤهل إلى الخارج خســـــــارة لالقتصـــــــاد ألن البالد تفقد موردا إنتاجيا كما ُتعد هذه الهجرة للشـــــــباب ا أجل التغيير في الداخل).

 وتضطر إلى التعويض عنه باستئجار عمال مغتربين.
 
ُيعَتبر التفــاوت في توزيع البنيــة التحتيــة االجتمــاعيــة والمــاديــة في لبنــان عــامال مهمــا في الحــد من الفرص  .7

ن في مســـتويات المعيشـــة.  ا ُيفاِقم التفاوتات بين المناطق في لبنان االختالفات المكانية منومماالقتصـــادية وتحقيق تحســـ 
حيث البنية التحتية وتقديم الخدمات. فالمناطق التي تشــــــهد نقصــــــا كبيرا في الخدمات ومرافق البنية التحتية غالبا ما تقصــــــي 

إن البالد تعاني من الضعف النسبي غير أنه بخالف التفاوتات المكانية الصارخة، ف شرائح السكان التي ال تتاح لها الفرص.
لمرافق البنية التحتية األساسية الذي ُيؤثر في الفرص المتاحة للمواطنين للحصول على وظائف، ومستويات معيشتهم، والنمو 

ر ســــــــــ وتعد البنية التحتية التي تحتاج إلى التطوير في لبنان من أهم العوامل التي ُتف االقتصــــــــــادي للبالد على األمد الطويل.
 تدني نوعية النمو وثبات مستويات الفقر.

 

                                                

النساء (انظر  نسجلت األيدي العاملة نموا قويا بفضل زيادة السكان في سن العمل، والزيادة البطيئة في المشاركة في األيدي العاملة، السيما فيما بي 5 
  .الفصل الثاني أدناه)
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ونظرًا لطبيعة عملية إعادة اإلعمار بعد الحرب األهلية في لبنان، نشـــأت بيئة لالقتصـــاد الكلي تتســـم بالضـــعف  .8
ففي أعقاب انتهاء الحرب األهلية، ونظرا ألن  الهيكلي للمالية العامة الذي أوجد مواطن ضــــعف وقصــــور كبيرة لالقتصــــاد.

ل عمليات إعادة إعماره الكبيرة من خالل االقتراض. وكانت  6التمويل الذي وعد به المانحون لم يأت إلى لبنان، راح البلد ُيمو
أســــــــــعار فائدة تلك القروض التي تم التعاقد عليها مرتفعة جدا في بادئ األمر أثناء فترة صــــــــــعود معدل التضــــــــــخم إلى خانة 

وفي الوقت الذي اســـتقرت فيه معدالت التضـــخم  قيمة العملة في نهاية الحرب األهلية. المئات، وبســـبب االنخفاض الحاد في
وأســــعار العملة، كان حجم الديون قد زاد زيادة ملحوظة، الســــيما إذا ما قورن بانتعاش النمو االقتصــــادي. وأثار هذا مخاوف 

على ديون لبنان، وهو ما أســــــــــهم بدوره في تدهور  بشــــــــــأن القدرة على تحمل أعباء الديون، وأدى إلى ارتفاع عالوة المخاطر
 ديناميات الدين وتعثر إمكانيات النمو االقتصادي للبالد.

 
على الرغم من أن لبنان يواجه تحديات تنموية حادة وملحة، فإن جهود اإلصـــالح لتحســـين نوعية المؤســـســـات  .9

األفرقاء في لبنان (انظر أدناه)، ظل العائقان الملحان وبســـــــــــبب صـــــــــــعوبة تحقيق التوافق بين  وتعزيز النمو كانت محدودة.
والكبيران للتنمية االقتصــــــــــــــادية في لبنان بدون حل، مع أنه في الكثير من الحاالت (وربما معظمها) كانت الحلول معروفة 

انظر أدناه)،  ،وموثقة. وتشــــــيع هذه الفرص الضــــــائعة لإلصــــــالح في قطاع البنية التحتية المتدهور (الســــــيما قطاع الكهرباء
وتدني جودة المؤســـــســـــات العامة التي عجزت عن تقديم مســـــتويات مرضـــــية من الخدمات، وبيئة عفا عليها الزمن لممارســـــة 

  أنشطة األعمال، وبيئة غير مستدامة لالقتصاد الكلي، وذلك على سبيل المثال ال الحصر.
 

دخل في لبنان، وكذلك في مقاييســــــــــه للنمو توجد أوجه نقص كبيرة في البيانات الخاصــــــــــة بالفقر وتوزيع ال .10
وفضــــــــــال عن تدني نوعية البيانات الالزمة لتقييم التقدم المحرز نحو بلوغ هدفي إنهاء الفقر  االقتصـــــــادي والحكم الرشـــــــيد.

وضــــــعف إمكانية التعويل على هذه البيانات، ومحدودية توفرها، فإن ضــــــعف النظام اإلحصــــــائي  7وتعزيز الرخاء المشــــــترك،
وتشتمل أوجه النقص  تشر على نطاق واسع ويعوق التحليل االقتصادي على مستوى االقتصاد الكلي والمستوى القطاعي.من

) ضــعف إحصــاءات 2) غياب معلومات دورية عن تطور ســوق العمل وظروف معيشــة األســر؛ (1والقصــور على ما يلي: (
طول فترات التأخير (التي تصل إلى ثالثة أعوام) في  )4) ضعف اإلحصاءات الخاصة بالتضخم؛ و(3ميزان المدفوعات؛ (

ويرجع هذا القصــور الكامن في النظام اإلحصــائي، إلى حد كبير، إلى النظام الســياســي  إصــدار الحســابات القومية الســنوية.
فيما تشهد و  الطائفي في لبنان وسنوات من الصراع (انظر أدناه)، وهما عامالن أسهما في الضعف الشديد لمؤسسات الدولة.

البالد تدريجيا جهودا لمعالجة مواطن ضـــــعف النظام اإلحصـــــائي، فإن الحالة الراهنة للنظام تحد كثيرا من نطاق تحليل قيود 
وتفرض هذه  8).2007من إعداد بيرثيليمي وآخرين  – HRVالنمو في لبنان (الدراســــــة التشــــــخيصــــــية للنمو باســــــتخدام نهج 

يصـــية المنهجية الحالية عند تحليل هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشـــترك في ضـــوء المعوقات قيودا على الدراســـة التشـــخ
وفي ظل هذه القيود المهمة وما يتصــــــــل بها من محاذير، ُأجرَيت  مواطن الضــــــــعف التي تعتري بيانات الفقر وتوزيع الدخل.

 الدراسة التشخيصية الحالية.
                                                

  .حينما أصبح مستوى الدين العام للبنان مبعث قلق كبير 2001في  1ا بعد ابتداء من مؤتمر باريس وصل التمويل الُمقدم من البلدان المانحة فيم 6 

ساس أ قد ُيؤثر نقص البيانات الجزئية على نوعية اإلحصاءات األخرى أيضا، مثل الحسابات القومية (إذ إن الحسابات القومية يجب إعدادها على 7 
  .الممارسات المعتادة في معظم البلدان) مسوح أساسية محدودة، على النقيض من

 وتشخيص النمو منهجية ابتكرها ريكاردو هوسمان وداني رودريك وأندريس فيالسكو لرصد األسباب الرئيسية في أن بعض البلدان النامية ال تنم 8 
، لكن كل سبب ُيفِرز تُفسر لماذا ال ينمو اقتصاد معينبنفس السرعة المتوقعة منها. ويستند النهج التشخيصي للنمو إلى فكرة أنه قد توجد أسباب كثيرة 

لنمو ا مجموعة متميزة من األعراض. وقد تصبح هذه األعراض أساسا تشخيصيا تفاضليا يحاول فيه الُمحلل التمييز بين التفسيرات المحتملة لمعدل
  .)2008المالحظ القتصاد بلد ما (هوسمان وآخرون، 



 

19 

 

 
 لبنان في التنمية عملية أمام رئيسيان عائقان المنهجية: التشخيصية للدراسة األساسي المحور  .ب

 
تفترض هذه الدراسة التشخيصية أن جذور فشل لبنان في تحقيق النمو الشامل للجميع وفرص العمل تكمن في  .11

) هيمنة النخبة التي تتخذ ذريعة الطائفية / الحكم الطائفي 1وهما ( وجود عائقين (أساسيين) متأصلين يعزز أحدهما اآلخر.
وُتؤكد  ) الصــــــراع والعنف (الناجمان جزئيا عن ديناميات صــــــراع أوســــــع نطاقا في منطقة الشــــــرق األوســــــط).2لها؛ و(قناعا 

الدراســـة التشـــخيصـــية على األثر الطاغي لهذين العائقين على التنمية في البالد، لكن ثمة عوامل أخرى كثيرة أســـهمت أيضـــا 
.ج أدناه عرضـا عاما لنشـوء هذين 1وُيقدم الفصـل  اقتصـادي شـامل ومسـتدام.في فشـل لبنان في الحد من الفقر وتحقيق نمو 

ال لهما.3ويعرض الفصل  العائقين المترابطين وتطورهما. أ وصفا وتحليال ُمفص 
 

َيفِرض هذان العائقان أعباء ثقيلة تنهك االقتصاد اللبناني، وُتقدر التكلفة السنوية للخلل الناجم عن نظام الحكم  .12
وال ُتحاســـب الدولة  ).2014(شـــعبان،  من إجمالي الناتج المحلي ســنويا %9بنســبة  -ممثال في العائق األول –في الطائ

من يرتكبون مخالفات للقانون إذا ما كانوا من المقربين من الشــــخصــــيات التي تتمتع بنفوذ ســــياســــي/النخبة المســــيطرة طائفيا 
وغالبا ما ُيؤثر  ).1سلطة النخبة المسيطرة وُيغذي نظام المحسوبية (الشكل  و/أو أصحاب النفوذ األثرياء، األمر الذي ُيقوي

فعلى  ).2نفوذ أصحاب الشأن والعالقات الشخصية (ما ُيعرف باسم الواسطة) على تنفيذ السياسات وتطبيق القانون (الشكل 
قــــارب/العــــائلــــة مثلمــــا يتــــدفق على ســــــــــــــبيــــل المثــــال، من المحتمــــل أن يتــــدفق التمويــــل من القطــــاع العــــام اللبنــــاني إلى األ

من األموال بالمقارنة مع  %25وتصــــــل المدفوعات المباشــــــرة إلى الموظفين العموميين أو الرؤســــــاء إلى  المحتاجين/الفقراء.
وهكذا،  ).58، الصـــــــفحة 51في البلدان األعضـــــــاء بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصـــــــادي (الشـــــــكل  %10نحو 

ى الفســــــــاد  في أعماق الطبقة النخبوية الحاكمة ليصــــــــبح داًء مزمنا يحول دون تحقيق هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء يتفشــــــــ
 المشترك في لبنان. 

 
رات الفساد وهيمنة النخبة على صعيد يأتي في مرتبة متقدمة. لبنان 1الشكل  تصو 

 
 .2013المصدر: مقياس الفساد العالمي، 
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وعلى مدى  بأنها كبيرة ومتكررة. -وهي العائق األســـاســـي الثاني –المؤســـســـات تتســـم تكلفة الصـــراع وضـــعف  .13
وكانت التكاليف االقتصــادية  تاريخه كدولة، لطالما تأثر لبنان بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بصــراعات محلية وٕاقليمية كبيرة.

-1975ن هذه الصراعات الحرب األهلية (وم واالجتماعية لهذه الصراعات كبيرة، وكانت لها آثار طويلة األمد على البالد.
الذي تســـبب في أضـــرار مباشـــرة بلغت  2006) التي اســـتنزفت نصـــف االقتصـــاد اللبناني، والصـــراع مع إســـرائيل عام 1990

)، وفي اآلونة األخيرة 2010مليون دوالر (البنك الدولي،  800 – 700مليار دوالر، وخســائر غير مباشــرة ُتقدر بنحو  2.8
مليار دوالر من جراء الخسائر في القطاعات المنتجة، وفقدان  7.5في سوريا الذي ُيقدر أنه كلف االقتصاد اللبناني الصراع 

(البنــك الــدولي  2014و 2012مليــار دوالر من إيرادات المــاليــة العــامــة وزيــادة اإلنفــاق العــام بين عــامي  2.6مــا قيمتــه 
 د).2013

 
وائق أخرى (أكثر تقليدية) متداخلة ضمن هذين العائقين األساسيين تتعلق تبين الدراسة التشخيصية أن ثمة ع .14

بخضوع السياسات لتأثير النخب التي اكتسبت صبغة مؤسسية عبر النظام القائم للمحاصصة الطائفية، وبهشاشة الوضع 
عوائق المتداخلة تأثيرا سلبيا وُتؤثر ال الدقيق في البلد، وظروف المنطقة المتضررة من جراء الصراعات المسلحة بشكل عام.

في إمكانيات لبنان في تحقيق نمو اقتصــــادي مســــتدام يكفل العيش الكريم لمواطنيه، ومن هذه القيود عدم اســــتقرار االقتصــــاد 
الكلي، وضــعف مناخ أنشــطة األعمال، ونقص االســتثمارات في مرافق البنية التحتية (الســيما في المناطق المحرومة)، وعدم 

ب تحليال 3ويعرض الفصل  ين الكفاءات المعروضة وحاجات سوق العمل، وضعف المؤسسات واإلطار التنظيمي.التناغم ب
 باالســـتقرار المخل التأثير يوجد لم إذا هذه الدراســـة التشـــخيصـــية أنه وتفترض تفصـــيليا للعوائق المتداخلة الُمحددة في لبنان.

اآلن،  عليه هي مما كثيراً  تداعيات العوائق المتداخلة ســــــتكون أقل فإن واإلقليمية، الداخلية والنزاعات الطائفي الحكم لنظام
  ويكمن خير دليل على تعظيم هذا األثر في المثالين التاليين المتصلين بالبنية التحتية ونظام الحكم:

 
فوذ القوي للقطاع الخاص فقد حال الن : اآلثار الضارة للعائقين األساسيين على قطاع البنية التحتية.المثال األول •

والمصـــــالح الطائفية في الحكومة التي ســـــهلها نظام الحكم الطائفي دون التوزيع المنصـــــف والكفؤ لالســـــتثمارات في 
البنية التحتية (في عمليات اإلنشاء والصيانة)، وأعاق وضع إستراتيجية وطنية تتناول تطوير البنية التحتية بوصفه 

ونتيجًة لذلك، كانت نفقات  ).2009شـــــــــاملة للبالد (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، جزءا من رؤية أوســـــــــع لتنمية 
الميزانية واالســــــــتثمارات في البنية التحتية تســــــــترشــــــــد في العادة باعتبارات الحصــــــــص الطائفية و "عوامل الجغرافيا 

تأثر قطاع البنية التحتية بدرجة ومن حيث ديناميات الصــــــــــــــراعات اإلقليمية،  االنتخابية" ال باالحتياجات الفعلية.
ـــــــــــــــــ والضـــغوط التي نشـــأت عن 2006كبيرة باألضـــرار المادية الناجمة عن العملية العســـكرية اإلســـرائيلية في عام  ـ
وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أجهد تدفق  األعداد الكبيرة من الالجئين الســــــــــــوريين الذين يعيشــــــــــــون في لبنان حاليا.

مرافق البنية التحتية الرئيســــــية، الســــــيما المياه والصــــــرف الصــــــحي والكهرباء وٕادارة النفايات الالجئين بشــــــدة قدرات 
الصــــــــــــــلبـة والخـدمـات البلـديـة، بمـا في ذلـك من حيـث إمكـانيـة الوصــــــــــــــول إليهـا وتوزيعهـا ونوعيتهـا (البنـك الـدولي 

  د).2013
 

رَ  المثال الثاني: • وحدث هذا من خالل عدة  ك نظام الحكم".دفع العائقان األســاســيان لبنان تدريجيا للوقوع في "شــَ
أوال، ُيمثل نظام المحاصصة الطائفية للحكم وتركيزه على التوازن والسعي إلى التوافق  قنوات تعزز بعضها بعضا.

بين جميع الطوائف (على أســــاس ممارســــة حق النقض) توازنا غير مســــتقر في التطبيق العملي، يشــــيع فيه التنازع 
وحينما ال تتم تلبية المصـــــالح  ن خالل آليات رســـــمية وغير رســـــمية للمســـــاومات وتحقيق التوافق.لكن يتم احتواؤه م
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الطائفية من خالل هذا النظام، قد يفرض طرف خارجي عملية اتخاذ القرارات، أو يجري اســــــــــــــتخدام العنف كملجأ 
د، أصـبحت حقوق النقض أشـد وحينما ترك الوسـيط الخارجي (وهو غالبا سـوريا) البال أخير وٕان كان متكررا نسـبيا.

قوة وتأثيرا، وضــــــاعف هذا من حالة الشــــــلل في اتخاذ القرارات في البالد (مثال على ذلك آخر قانون للميزانية كان 
كما يتضـــــح في التراجع الملحوظ والمســـــتمر لمجموعة متنوعة من 9) 2006وتم التصـــــويت عليه في  2005للعام 

رات الحكم الرشــــــيد في لبنان (ال حين  2005). وكانت الحالة األولى ُتســــــتخَدم في الغالب حتى عام 3شــــــكل ُمؤشــــــ
، مع 2008وفي الحالة الثانية على ســـبيل المثال، في عام  كانت ســـوريا ال تزال تحتفظ بوجود عســـكري في لبنان.

رة ئاالستقطاب السياسي المتزايد بسبب الصراع السوري، كان خطر اتساع نطاق الصراع السياسي وخروجه عن دا
أن الحكومة اللبنانية اليوم عرض للتأثر بشـكل  -وهي مرتبطة باألولى–والثانية  الجهاز الحكومي إلى العنف كبيرا.

حاد بديناميات الصـــــــــــــراع اإلقليمية بســـــــــــــبب التحالفات التي توجد بين األطراف اإلقليمية الفاعلة وتنظيمات طائفية 
 تلك قدرات أقوى من قدرات الحكومة اللبنانية. ُمعينة ُيشكل بعضها "دولة داخل الدولة" ويم

 
. الفســـــاد في تنفيذ الســـــياســـــات: لبنان يفوق 2الشـــــكل 

في المنطقــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة  البلــدان المنــاظرة
 تنفيذ السياسات في الميدان االقتصادي

 
 

  .2010المصدر: مسح جودة اإلدارة العامة للحكومة، 

مؤشـــــرات اإلدارة الرشـــــيدة في لبنان تدهورت من  .3الشـــــكل 
 2005/2006مستوى ضعيف بالفعل منذ 

 
 

 الرشـــــــــــيد للحكم العالمية المؤشـــــــــــراتالمصـــــــــــدر: البنك الدولي، 
2013. 

 
  

                                                

من ميزانيات ما بعد الحرب في حدود الفترة الزمنية التي يحددها الدستور وكانت آخر حسابات ختامية مغلقة رسميا هي لم يتم التصويت على أي  9 
  .تحتاج إلى تعديالت كبيرة 2003حتى عام  1993، لكن الحسابات من األعوام 2003حسابات 
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 صراع موضع طائفي نظام  .ج
 

نب منه من خالل النزاعات، من هدفه األصـــــــــلي حماية حقوق  .15 ر نظام الحكم الطائفي في لبنان، في جا تطو
ولتحديد إطار تحليل التحديات اإلنمائية الراهنة التي  األقليات إلى نظام قائم على ســــيطرة النخبة وعاجز عن أداء وظائفه.

) ُيبِرز عالقة 2) و(1) ُيقدم عرضــا تاريخيا مختصــرا لمنشــأ العائقين األســاســيين (القســم ج.1يواجهها لبنان، فإن هذا القســم (
  ).2ن هذين العائقين وآثار ذلك على مسار التنمية في البالد (القسم ج.الترابط التكافلي الحاسمة بي

 
 

ر نظام الحكم الطائفي والصراع في لبنان .1 تطو 
 

 )1975-1943فترة ما بعد االستقالل (
 

ســـــت الدولة اللبنانية كنظام ديمقراطي توافقي يرتكز على أســـــس  .16 إقرارًا بالهيكل الطائفي للمجتمع في لبنان تأســـــ
، فإنه لم يحصــــــل على االســــــتقالل الرســــــمي إال 1920وعلى الرغم من أن لبنان حظي باالعتراف كدولة في عام  10طائفية.
ســــت الدولة اللبنانية من خالل دســــتورها  مع انتهاء االنتداب الفرنســــي. 1943في عام  ونظرا للهيكل الطائفي للمجتمع، تأســــ

وكان الهدف من هذا  "توافقي" يقوم على المســــــاواة بين الجماعات الطائفية. وميثاقها الوطني غير المكتوب كنظام ديمقراطي
وفي الواقع، أن تعداد الســــــــــــــكان لعام  النظام هو الحيلولة دون هيمنة إحدى المجموعات الطائفية على المجموعات األخرى.

 6المقاعد في البرلمان بنســـبة من مجموع الســـكان اســـُتخِدم كأســـاس لتوزيع  %54الذي أظهر أن المســـيحيين يؤلفون  1932
 وهي نســـبة المســـيحيين إلى المســـلمين (وفي وقت الحق اســـتخدم هذا األســـاس في توزيع المناصـــب العامة األخرى). 5إلى 

وهكذا، مع قيام الجمهورية، كان هيكل الســـلطة يســـيطر عليه المســـيحيون الموارنة الذين يشـــغلون منصـــب رئاســـة الجمهورية، 
وكان لبنان في ذلك الوقت  ئف الرئيســـــــــية في جهاز الخدمة المدنية، ويمتلكون معظم ثروات البالد.ويســـــــــيطرون على الوظا

وأتاح هذا قيام ســـلطة تنفيذية فعالة تدير شـــؤون الدولة، وتكفل  يتبع نظام الديمقراطية الرئاســـية على غرار النموذج الفرنســـي.
وحقق البلد درجة مرتفعة نســـبيا  11يا، وســـاعد على تطوير المؤســـســـات،ونتيجًة لذلك، كان النظام مســـتقرا نســـب اتخاذ القرارات.

بية الســـيما الحرب العر  -ومع ذلك لم يكن لبنان منيعا في مواجهة الصـــدمات الخارجية في هذه الفترة من النمو االقتصـــادي.
 ).2007(المقدسي،  1967و 1948اإلسرائيلية في 

 
الحرب على الليبرالية الســياســية، وســاعد على إجراء انتخابات رئاســية شــّجَع نموذج الحكم الذي كان قائما قبل  .17

 ).2007(المقدســـــي،  ونيابية منتظمة، وكذلك على التطوير المرحلي للدولة من خالل اإلصـــالحات االقتصـــادية واإلدارية
رئاســــــــته التي ُيطلق عليها  وأثناء ) ببناء الدولة واإلدارة العامة في لبنان.1964-1958وتمّيزت والية الرئيس فؤاد شــــــــهاب (

الحقبة الشــــــــــهابية شــــــــــرع لبنان في تنفيذ برنامج إصــــــــــالحات لتقوية الدولة اللبنانية، وتوســــــــــيع دور الدولة في تقديم الخدمات 
ئت خالل هذه الفترة وكاالت تديرها الدولة مثل  االجتماعية للتخفيف من بعض االختالالت االجتماعية واالقتصــــــــادية. وُأنشــــــــِ

                                                

تمثيل والمشاركة في اتخاذ القرار، وهي نموذج غالبا ما ُيقترح إلدارة الديمقراطية التوافقية شكل من أشكال الحكم يضمن للجماعات الرئيسية ال 10 
الناحية  نالصراع في المجتمعات التي تتسم بانقسامات عميقة بين قطاعات السكان. وُينَظر إليها في الغالب على أنها مرادف لتقاسم السلطة لكنها م

  .لبنان لديمقراطية التوافقية على أسس دينية طائفية ُتعَرف باسم الطائفية كما هو الحال فيالشكلية ليست سوى شكل واحد لتقاسم السلطة. وحينما ُتقام ا

  .على سبيل المثال إنشاء مجلس الخدمة المدنية ومصرف لبنان (المركزي) 11 
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وطنية لنهر الليطاني، ومنظومة التعليم الحكومي بما فيها الجامعة اللبنانية، والصــــــــــــــندوق الوطني للضــــــــــــــمان المصــــــــــــــلحة ال
غير أنه بعد ذلك شـــــهدت الدولة من خالل النخبة الحاكمة ممارســـــات المحاباة والمحســـــوبية والعالقات الزبونية،  االجتماعي.

لت على نحو متزايد في األسواق ى إلى  12وتدختشويهها من أجل تحصيل منافع الريع وتقسيمها بين زبائنها وأنصارها مما أد
ونتيجًة لذلك، ضـــعفت الســـلطة المركزية للدولة والمؤســـســـات الســـياســـية بمرور  ).2007(الجمعية اللبنانية لتعزيز الشـــفافية، 

ل ما كان ب صــد به ادئ األمر نظاما طائفيا ُيقالوقت مع خضــوعها للســيطرة المتزايدة للنخبة على امتيازات الدولة. وهكذا تحو
 توفير الضوابط والموازين لحماية األقليات الطائفية إلى نظام لعالقات الزبونية بات سائدا اليوم.

 
ل الخارجي ( 1990- 1975الحرب األهلية والتدخ( 

 
الفلســـــطينية من األردن وأدى طرد منظمة التحرير  ، كان النظام الطائفي قد بلغ أقصــــى مداه.1975بحلول عام  .18

(الذي باتت تقوده آنذاك من األراضي اللبنانية) إلى توترات  13واستمرار نضالها ضد دولة إسرائيل 1971إلى لبنان في عام 
، لم يعد النظام 1975وبحلول عام  والفئات المســــيحية اللبنانية وعلى رأســــها الموارنة. 14متزايدة بين الفلســــطينيين وأنصــــارهم

وخالل ســــــنواتها الخمســــــة عشــــــر،  را على احتواء التوترات المتزايدة، واندلعت الحرب األهلية، ُمخلفة آثارا ُمدمرة.الطائفي قاد
وأســهم تغير تحالفات  تحور الصــراع عدة مرات، وأدى إلى تقســيم البالد بحكم األمر الواقع إلى "إقطاعيات" طائفية ومذهبية.

عات محلية جديدة ذات نفوذ (الســــــــــــــيما حزب اهللا) في تفاقم التدخالت الخارجية (ومنها المتحاربين ودوافعهم وظهور مجمو 
ل السوري الذي استمر من 2000واحتاللها الجنوب حتى عام  1982الغزو اإلسرائيلي عام  2005حتى  1976، والتدخ ،(

وبالنظر إلى طول مدة التدخل  ب.وشــــــــــكلت هذه العوامل إلى حد كبير ديناميات الســــــــــلطة والصــــــــــراع في حقبة ما بعد الحر 
الســــوري وتغلغله في الدولة والمجتمع اللبناني، كان له أثر بالغ على لبنان، الســــيما من حيث الحكم الرشــــيد، وهيمنة النخبة، 

قات لبناء مؤســــســــات فعالة ومســــتقلة للدولة، وتحســــين مســــتوى المعيشــــة. 2012وعلى حد تعبير ريكارد ورامزبوثام ( والُمعو، 
) "كان وضــع الزعماء الســياســيين اللبنانيين من كل الفئات يعتمد على إقامة عالقات طيبة مع الضــباط العســكريين 72ص. 

  السوريين ومع دمشق."
 

تســـببت الحرب األهلية في معاناة إنســـانية هائلة، ودمار مادي كبير، وأضـــعفت أيضـــا بشـــدة الســـلطة المركزية  .19
من  %5ألف شــــــخص ( 150رب، كانت مرافق البنية التحتية قد تعرضــــــت للدمار، وقتل وفي نهاية الح للدولة وشــــرعيتها.

مليار  30ألف شــــخص في عداد المفقودين، وبلغت خســــائر الوحدات اإلنتاجية ما ُيقدر بنحو  17الســــكان)، وما ُيقدر بنحو 
وأوهنت الســــلطة التنفيذية، وأوجدت  وأنتجت الحرب جيال جديدا من الزعماء، ).2004المقدســــي (–) 1974دوالر (بأســــعار 

وفي أثناء الحرب، طورت الميليشــيات اقتصــاداتها، وقامت بتشــغيل الموانئ، وفرض الضــرائب، وأنشــأت مؤســســات  دويالت.
إذ كان نصف مناصب الخدمة -، كانت اإلدارة العامة تفتقر إلى الموظفين1990وفي عام  ).2007خاصة بها (الطرابلسي 

 ).2004وٕالى البنية التحتية، وعجزت عن تقديم الخدمات األساسية (الزين وسيمز، -د)2016(البنك الدولي المدنية شاغرا 
بيد أن هذا اإلجراء أدى إلى اجتذاب  ولتفادي انهيار جهاز الخدمة المدنية، لجأت الحكومة إلى توظيف عمال بعقود مؤقتة.

                                                

  .مثل ترسية التعاقدات العامة، وتوفير فرص العمل، وما شابه ذلك ألبناء دوائرهم 12 

توسطت فيه مصر وأضفى شرعية على الوجود العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بهدف أساسي هو محاربة  6919اتفاق القاهرة لعام  13 
قدمتها م الجيش اإلسرائيلي. ولم يلبث مقاتلو المنظمة أْن بدأوا إقامة حواجز التفتيش في أنحاء البالد، فأثاروا توترات مع مختلف الطوائف، وفي

  .المسيحيون

د رئيسي للسالح أرسلت في يونيو/حزيران وم 14  وحدات فلسطينية تحت سيطرتها 1976ن ورائهم سوريا، وهي ُمور.  
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لق هيكال موازيا حال دون ضــــــــــــــخ أيد عاملة ماهرة وجديدة في اإلدارة المهرة وغير المهرة من العمال، وفي نهاية المطاف خ
ونتيجة لذلك، كانت معظم الخدمات العامة والمرافق تفتقر إلى القدرات وفقدت وظيفتها الحقيقية، إذ أصـــــــبحت مجرد  العامة.

  مصادر للبحث عن الريع، والتوظيف، والرشوة، وتوزيع األموال لمصلحة أنصار أمراء الحرب.
 

مع انحســــــــــار نفوذ الدولة تدريجيا أثناء الحرب األهلية (وبعدها)، تدخلت المنظمات غير الحكومية والقطاع  .20
وهذه النتيجة المهمة للحرب األهلية  الخاص لسـد هذه الفجوة بتقديم خدمات تتراوح من الكهرباء إلى الخدمات االجتماعية.

ولذلك، فإنه  قديم خدمات عالية الجودة في أنحاء البالد ال تزال ضــــــــعيفة.مازالت قائمة اليوم، إذ إن قدرة القطاع العام على ت
يشــــــــــــــهد لبنان اآلن هيمنة شــــــــــــــبه كاملة للمنظمات غير الحكومية والجمعيات  15في مجال مثل تقديم الخدمات االجتماعية،

رار الخدمات األســـــاســـــية وســـــاعد هذا االنخراط القوي من جانب المنظمات الحكومية والجمعيات األهلية على اســـــتم األهلية.
التي انحسر فيها دور الدولة (وكذلك الحكومات المحلية)، لكن كان من نتيجته أيضا أن الدولة لم تستطع تأمين قاعدة كافية 
لتقديم الخدمات للفقراء بعد انتهاء الحرب، وال تزال الدولة تجد نفســــها اليوم في وضــــع تقل فيه ضــــغوط الســــكان عليها لزيادة 

ية تقديم الخدمات العامة بالنظر إلى المدى الذي وصــــــــــــــلت إليه المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في نطاق ونوع
غير أنه على الرغم من أن المســـــتوى المرتفع لتقديم الخدمات من جانب القطاع الخاص ســـــاعد  16توفير مثل هذه الخدمات.

ية قراء مازالوا خارج المنظومة، وهو ما يزيد من التفاوت في نوعفي ســــــــد بعض الفجوة التي خلفتها الدولة، فإن الكثير من الف
  وكمية الخدمات المتاحة، السيما أن بعض هذه الجهات من غير الدولة تعمل على أساس طائفي.

 
 )2005-1990إعادة اإلعمار بعد الحرب (

 
النظام الطائفي أكثر الذي كان يهدف إلى جعل  1989/1990انتهت الحرب رســـــــــميا من خالل اتفاق الطائف  .21

إنصـــــــــافا، لكن تنفيذه الجزئي مكن، في الواقع، النخبة (التي كانت قائمة وقت الحرب) من توطيد نفوذها خلف ســـــــــتار 
ومع أن اتفاق الطائف أنهى الحرب، فإن األجزاء التي تم تنفيذها منه لم تنجح في بناء المؤســــــــســــــــات وٕاقامة نظام  الطائفية.

بل على العكس من ذلك، فإنه أضعف رئيس الجمهورية، وفشل في تقديم بديل فعال وكرس الطائفية،  سياسي يؤدي وظائفه.
لت إلى هيكل حكم مواز خارج المؤســــــــســــــــات الدســــــــتورية يشــــــــار إليه بنظام الترويكا. ص تمثيل المســــــــيحيين  17التي تحووتقل

نة والشــيعة وطوائف أخرى مثل الدرو   ز والعلويين مكاســب بالمقارنة بأوضــاع ما قبل الحرب، حيثوســلطاتهم، بينما حقق الســُ
 انتقل توزيع المقاعد في البرلمان من نسـبة سـتة إلى خمسـة بين المسـيحيين والمسـلمين إلى التعادل، وهو ما زال قائما اليوم.

غير  لبرلمان على أســــاسومن الجدير بالذكر، أن أجزاء مهمة من اتفاق الطائف لم يتم قط تنفيذها (مثل إنشــــاء غرفة أدنى ل
طائفي، إلى جانب غرفة أعلى تقوم على أســــاس طائفي، وبســــط الالمركزية التي تؤدي إلى نقل عملية اتخاذ القرارات بشــــأن 

ولو تم تنفيذها لكانت على األرجح قد قلصــــت كثيرا من أثر الطائفية في وضــــع  تقديم الخدمات العامة قريبا من المســــتهلك).
 السياسات.

 

                                                

ات مالمنظمات غير الحكومية مثل الجمعيات األهلية ذات االنتماء الديني كانت تُقدم خدمات مثل المنح التعليمية، والحصص الغذائية، والخد 15 
  .واأليتامللنساء الالتي يتعرضن للضرب، 

  القطاع الخاص أو حتى أفراد كانوا ُيقدمون الكهرباء والمياه، إلخ، (واستمروا في ذلك). 16 

  .الترويكا يضم رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة والبرلمان، وُيمثل كل منهما إحدى الطوائف الدينية الثالث: الموارنة والسنة والشيعة 17 
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واتســــــمت هذه الفترة بازدهار . 2005و 1990تهاء الحرب، شــــهد لبنان فترة اســــتقرار نســــبي بين عامي مع ان .22
وٕاْن كان -وتجديد النظام الســياســي الذي حافظ على االســتقرار  18االســتثمارات بعد الحرب في بعض قطاعات البنية التحتية،

وكان النمو االقتصادي معتدال،  وجود القوات السورية. ومناخ من األمن النسبي الذي ضِمنه -على حساب الفعالية والكفاءة
وتركز في معظمه على قطاعات البنية التحتية والســــــــــــــياحة، ولكنه في نهاية المطاف فقد االســــــــــــــتمرارية ألن عمليات إعادة 

لها القطاع العام إلى حد كبير وضـــــمنتها أســـــعار فائدة حقيقية مرتفعة في ظل بيئة من نمو دل إلجمالي معت اإلعمار التي مو
وكان النمو  الناتج المحلي الحقيقي أفضــت إلى عجز متزايد للمالية العامة، وفي نهاية المطاف إلى ارتفاع شــديد للدْين العام.

االقتصـــــادي في هذه الفترة أيضـــــا غير متكافئ في ثماره، إذ عاد بالنفع بشـــــكل غير متناســـــب على بعض المناطق وشـــــرائح 
ورات التفرقة في المعاملة والتهميش، وأبقى على التوترات الطائفية (انظر القســــــم الخاص بالفقر الســــــكان، وهو ما أذكى تصــــــ

  في الفصل الثاني).
 

تمخض النظام الســـياســـي المســـتمد من اتفاق الطائف عن هيمنة النخبة القائمة على أســـاس طائفي، لكن كان  .23
يكن بكفاءة) مادام يوجد وســيط ذو نفوذ قادر على فرض القرارات. يمكن ضــبطه والتحكم فيه وكان يؤدي وظائفه (وٕاْن لم 

وأفرزت معادلة النظام السياسي التي وضعها اتفاق الطائف حكومة ودولة تعمالن على مستوى "القاسم المشترك األدنى" من 
ض الفعلي ظر إلى حق النقحيث كفاءة تقديم الخدمات ونوعيتها. وجعل هذا النظام عملية اتخاذ القرارات شـــبه مســـتحيلة (بالن

على القرارات الذي تتمتع به الطوائف المذهبية الرئيســـية)، األمر الذي تطلب إيجاد حلول من خارج المؤســـســـات و/أو تدخل 
وفي مواجهة ضــــعف الحكومة  وســــيط خارجي (في ذلك الوقت ســــوريا) له نفوذ كاف لحمل التجمعات الطائفية على التوافق.

ع "الدولة داخل الدولة" بفضــل دمج أفراد الميليشــيات في جهاز اإلدارة والمؤســســات العام ة، وطدت المؤســســات الطائفية وضــْ
 19ووزراء، بل ورؤســاء للســلطتين التنفيذية والتشــريعية للحكومة.وفي الوقت نفســه، أصــبح أمراء الحرب ســياســيين العامة. 

ووضــعت  وأصــبحوا ممثلين لطوائفهم، وهو نظام قائم حتى اليوم.وهكذا، تم في نهاية المطاف دمج أمراء الحرب في النظام، 
الطبقة الســــياســــية الجديدة آليات للدعم والتحويالت النقدية، واســــتخدمت القطاع العام مصــــدرا لمغانم ســــياســــية لضــــمان والء 

نة للتنظيم االقتصــــــادي وأدى هذا إلى إطالة أمد ممارســــــات المحســــــوبية والزبونية كأشــــــكال مهيم مختلف الدوائر التابعة لهم.
ولم يتم اعتماد إصــــــــالحات إال إذا كانت ال ُتؤثر في رفاهة الترويكا، ووافق عليها الوســــــــيط ذو النفوذ، وهو ما  واالجتماعي.

ع نوعية وكفاءة  20قصــر مجموعة اإلصــالحات القابلة للتنفيذ على عدد صــغير جدا. رت من هذا الوضــْ وبمرور الوقت، تضــر
  عام للسلع والخدمات.تقديم القطاع ال

 
 الوقت الحاضر) -2006مأزق االقتصاد السياسي (

 
خلق اغتيال رئيس الوزراء الســابق رفيق الحريري وما تبعه من انســحاب القوات الســورية (التي كانت حتى ذلك  .24

"ثورة األرز" ووصلت  دينامية جديدة على الساحة السياسية. 2005الحين الوسيط الفعلي بين مختلف األطراف) في عام 
التي أعقبت االغتيال ذروتها في حدثين كبيرين نتج عنهما انســحاب القوات الســورية واســتقطاب القوى الســياســية في تحالفات 

آذار الذي ُيمثل التيار الرئيســــي  8وكان التحالف األول في شــــكله الحالي بقيادة حزب اهللا الموالي لســــوريا وتجمع  متنافســــة.

                                                

  .ة الطرق والمطار وقطاع االتصاالت وشبكة الصرف الصحيكان معظم االستثمارات في شبك 18 

  .2003و 1989منصبا وزاريا شغلها زعماء ميليشيا سابقون بين عامي  39) أن 2003وجد ليندرز ( 19 

اعس عن في وقت ضائقة مالية شديدة كان من الواضح أن التق 2002مثال لهذا اإلصالح هو استحداث الضريبة على القيمة المضافة في عام  20 
  .مواجهتها سُيؤثر تأثيرا سلبيا على كل الطوائف وقادتها
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وبســـبب  آذار الذي يضـــم جماعات ســـنية وجماعات مســـيحية مارونية أخرى. 14نة، واآلخر بقيادة تحالف للمســـيحيين الموار 
اغتيال الحريري وفي غياب وسـيط ذي نفوذ بين األطراف اللبنانية، سـرعان ما اتسـع نطاق االسـتقطاب السـياسـي بين تحالفي 

احة الســـــياســـــية وبالنظر إلى االختالفات الحادة بينهما وُيهيِمن المعســـــكران على الســـــ آذار واســـــتمر حتى اليوم. 14آذار و 8
وظل منصـــــب رئاســـــة الجمهورية شـــــاغرا مرتين،  والشـــــكوك المتبادلة، أدى المأزق الذي تال ذلك إلى إصـــــابة البالد بالشـــــلل.

قشــــات ناواســــتغرق تشــــكيل حكومة عدة أشــــهر في كل مرة، وتطلب اتخاذ قرارات أو إجراءات حكومية رئيســــية أشــــهرا من الم
 والمساومات خارج نطاق المؤسسات.

 
يوما  34، أحدث هجوم اســـــتمر 2006ففي عام  عاد العنف والصــــراع إلى لبنان بســــبب أحداث محلية وٕاقليمية. .25

في  2006وتســـبب هجوم  وحصـــار جوي وبحري من ِقَبل إســـرائيل أضـــرارا فادحة، وانتكاســـات لالنتعاش االقتصـــادي للبالد.
ة في أنحاء البالد، من بينها ما أصاب مرافق البنية التحتية الرئيسية للنقل والخدمات، والمساكن، وأدى خسائر اقتصادية كبير 

وفي الوقت نفســــــــه، وصــــــــلت  ب). 2007(البنك الدولي،  1990إلى ضــــــــياع بعض مكاســــــــب إعادة إعمار لبنان منذ عام 
روتها، وتطورت إلى صراع مسلح أسفر عن سيطرة آذار إلى ذ 14آذار و 8بين تحالفي  2008التوترات السياسية في عام 
  وتمت تسوية هذا الصراع الداخلي من خالل "اتفاق الدوحة" الذي توسطت فيه قطر. األول على شوارع بيروت.

 
آثارا كبيرة زعزعت األوضـــــاع الســـــياســـــية/الطائفية واألمنية  2011أحدث الصـــــراع الســـــوري الذي بدأ في عام  .26

آذار، وبوجه أعم  14آذار و 8فقد أدت األزمة السورية إلى تصاعد التوتر بين تحالفي  ية في لبنان.واالقتصادية واالجتماع
وتفاقمت  بين طوائف الســـــــنة والشـــــــيعة داخل لبنان بســـــــبب انتماءاتها إلى المتحاربين في أي من جانبي الصـــــــراع الســـــــوري.

هكة بالفعل، والسيما الخدمات االجتماعية، وعلى المجتمعات التوترات من جراء الضغوط المتزايدة على الخدمات العامة، الُمن
مليون الجئ ســــــوري الحدود وتســــــجيلهم رســــــميا لدى مفوضــــــية األمم المتحدة لشــــــؤون الالجئين  1.1المحلية مع عبور نحو 

وبدأت  وفضـــال عن ذلك، أدت عدة حوادث عنف إلى تدهور األوضـــاع األمنية، من ســـكان لبنان). %25(ُيمثلون أكثر من 
المجتمعات المحلية تشــــعر على نحو متزايد بأن الالجئين خطر على االســــتقرار االجتماعي، وفرض عدد من البلديات حظرا 

ل اســـــتهدف خصـــــيصـــــا الســـــوريين. لة للتكاليف االقتصـــــادية واالجتماعية للصـــــراع  للتجو وُيمِكن االطالع على تقديرات ُمفصـــــ
 أدناه لمطالعة ُملخص لتلك النتائج. 1انظر اإلطار -د) 2013ولي (السوري على لبنان في دراسة للبنك الد

 
عن مواطن الضـــعف في اتفاق  2006في غياب وســـيط خارجي بين األطراف الســـياســـية، كشـــفت فترة ما بعد  .27

وفي غياب  اســـــتقطاب حاد، وتدعيم النظام الطائفي وظاهرة الدولة داخل الدولة، مما أدى إلى جمود ســـــياســـــي.-الطائف
آذار، وتال ذلك حالة من الجمود مع ممارســــة كل  14آذار و 8ســــيط قوي، اتســــعت رقعة االنقســــام الســــياســــي بين تحالفي و 

طائفة مذهبية (حتى داخل التحالفين) ســلطتها بحكم األمر الواقع في النقض لعرقلة أي قرار ســواء كان إداريا أم اقتصــاديا أم 
ز مصالح الجماعات األخرى.سياسيا ال يصب في مصلحتها المباشرة أو من  وعلى الساحة السياسية، بين  المحتمل أن ُيعز

، كانت حكومات تصــــــــريف األعمال تحكم لمدة عامين تقريبا، وتطلب األمر الوصــــــــول إلى اتفاق 2015وأوائل  2005عام 
شـــهر، ومنذ مايو/أيار بعد فراغ في منصـــب الرئاســـة لمدة ســـتة أ 2008دولي في الدوحة النتخاب رئيس للجمهورية في عام 

وفي الوقت نفسه، ال يعمل البرلمان في العادة بسبب غياب النصاب  كان كرسي رئاسة الجمهورية شاغرا مرة أخرى. 2014
، 2013وفي عام  على ســـبيل المثال، لم يصـــدر عن البرلمان قانون واحد. 2007وكانت نتيجة ذلك، أنه في عام  القانوني.

ســـــــنها إلى اثنين، ولكن هذين القانونين كانا يتصـــــــالن بتمديد والية البرلمان وتأجيل االنتخابات  وصـــــــل عدد القوانين التي تم
نت خمســــــــة قوانين و النيابية. وفي المجال اإلداري واالقتصــــــــادي،  على الترتيب. 2009و 2008قانونا في عامي  14وســــــــُ
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ا من ميزانية عامة للدولة (آخر ميزانية تمت الموافقة عليه تعطلت الوظائف األســـــاســـــية للســـــلطة التنفيذية والبرلمان مثل إقرار
). وفضـــال عن ذلك، فإن قرارات مهمة تتصـــل بإعادة هيكلة شـــركة كهرباء لبنان، أو إنشـــاء هيئة تنظيمية لقطاع 2005عام 

ضــى واعتصــامات الفو  النفط، أو إزالة هياكل بناء غير قانونية يرجع تاريخ معظمها إلى الحرب األهلية تســببت كلها في إثارة
وتضـــــاعفت مثل هذه األحداث أو المحاوالت الفاشـــــلة لإلصـــــالح في الســـــنوات األخيرة، وفي معظم الحاالت كانت  وتوترات.

وخالصــــــــة القول إن النظام القائم على القواعد والقوانين لم يعد قائما، ويســــــــود اآلن نظام قائم على  تنطوي على بعد طائفي.
 ياسية.التوافق والمساومات الس
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 21: اآلثار االقتصادية واالجتماعية للصراع السوري على لبنان1اإلطار 

 
ووصـــــلت الخســـــائر  خلف الصـــــراع في ســـــوريا آثارًا ســـــلبية كبيرة على اقتصـــــاد لبنان، ونســـــيجه االجتماعي، وخدماته العامة.

. ويتداعى التماســـك االجتماعي فيما 2014عام  مليار دوالر بنهاية 7.5التراكمية في النشـــاط االقتصـــادي إلى ما ُيقدر بنحو 
ُيعَزى جزئيا إلى تضــــــــــافر عوامل اشــــــــــتداد الفقر، وتدهور ســــــــــوق العمل، واالنفالت األمني المتزايد، وتدهور الخدمات العامة 

وُتقدر  ن.يوتتعرض األخيرة لضـــغوط بســـبب الزيادة المفاجئة والكبيرة في الطلب الناجمة عن تدفق الالجئين الســـوري الرئيســـية.
. وفي كل 2014مليار دوالر حتى نهاية عام  2.6التكاليف التي تتحملها المالية العامة من جراء الصـــــــــــراع الســـــــــــوري بنحو 

مجاالت الخدمات العامة الرئيســـــية، تجري تلبية الزيادة في الطلب في الوقت الحالي من خالل تراجع إمكانية الحصـــــول على 
مليار دوالر إلعادة إمكانية الحصــــــــول على  2.5وُيقدر أنه ســــــــيلزم ضــــــــخ نفقات إضــــــــافية قدرها  الخدمات العامة ونوعيتها.

 الخدمات العامة ونوعيتها إلى مستوياتها قبل الصراع السوري.
 

 األثر االقتصادي
 

تاريخية واالجتماعي-ُيؤثر الصـــــــــراع في ســـــــــوريا .24  ةوهو بلد مرتبط ارتباطا وثيقا بلبنان من خالل أواصـــــــــره ال
نقطة مئوية في  2.9وُيقدر أن معدل نمو االقتصــاد اللبناني هبط  تأثيرا سلبيا شديدا على االقتصاد اللبناني. -واالقتصادية

مليار دوالر حتى عام  7.5ويؤدي هذا إلى خســــــــائر تراكمية في النشــــــــاط االقتصــــــــادي قيمتها  كل عام من أعوام الصــــــــراع.
نفالت األمني والتأثيرات غير المباشــــــرة لحالة عدم اليقين والشــــــكوك التي ُتوثر تأثيرا . وينشــــــأ أكبر األثر من خالل اال2014

ويشكل انخفاض مستوى النشاط االقتصادي الناجم عن ذلك ضغوطا خافضة  سلبيا عميقا في ثقة المستثمرين والمستهلكين.
 لعامة بســــــــــــــبب التدفق الكبير في أعداد الالجئينعلى اإليرادات الحكومية تؤدي، مع اقترانها بارتفاع الطلب على الخدمات ا

وترجع  الســوريين، إلى تكبيد الميزانية تكاليف كبيرة وٕالحاق أضــرار بالغة بالمالية العامة للبنان التي تعاني من ضــعف هيكلي.
 هذه التكاليف في معظمها إلى تدفق الالجئين على لبنان.

 
الســـــوري على قطاع التجارة، بدأت الشـــــركات تتكيف تدريجيا مع الصـــــدمة بعد التأثير الســـــلبي األولي للصـــــراع  .25

ويتميز اقتصــــــاد لبنان بقطاع تجاري كبير، ولذا فإنه شــــــديد االرتباط  وأوجدت ســــبال للتغلب على آثارها أو االســــتفادة منها.
ك بســــبب ل األراضــــي الســــورية، وكذلبســــوريا نظرا لدورها كشــــريك تجاري، وألن نســــبة كبيرة من التجارة اللبنانية تعبر من خال

وشهد النصف األول  المخاطر التي يجلبها زعزعة االستقرار في سوريا لصادرات لبنان الكبيرة من الخدمات، السيما السياحة.
وتكشــــف البيانات حتى عام  تراجعا حادا في تدفقات التجارة الســــيما للمنتجات الغذائية والســــلع االســــتهالكية. 2013من عام 
أنه على الرغم من أن الُمصدرين اللبنانيين إلى سوريا تضرروا من هبوط الطلب في السوق السورية (وٕان كان بدرجة  2014

وُتظِهر  أقل من نظرائهم األردنيين)، فإن ُمصـدرين لبنانيين آخرين بدأوا التصـدير إلى سـوريا لسـد النقص في اإلنتاج السـوري.
 يين في لبنان يمنحون الصادرات اللبنانية من الخدمات زخما مهما.البيانات أيضا أن الالجئين السور 

 
كبد الصــــــراع الســــــوري وما نجم عنه من تدفق كبير لالجئين على لبنان ميزانية الحكومة المركزية تكاليف ُتقدر  .26

ن ضــــــغوطا حادة . وفرضــــــت صــــــدمة الصــــــراع الســــــوري على المالية العامة للبنا2014مليار دوالر حتى نهاية  2.6بمبلغ 
                                                

  .د) 2013هذا القسم مقتبس في معظمه من البنك الدولي ( 21 
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ففي جانب اإليرادات، ُيقدر أن اآلثار غير المباشـــرة للصـــراع  يتعذر تحملها بالنظر إلى الضـــعف األولي للمالية العامة للبنان.
، وذلك بســـــــــــبب مجموعة من اآلثار 2014مليار دوالر حتى نهاية عام  1.5تســـــــــــببت في هبوط حصـــــــــــيلة اإليرادات بمقدار 

وفي جانب  رئيســـــــية (مثل الســـــــياحة) واآلثار غير المباشـــــــرة من خالل تراجع النشـــــــاط االقتصـــــــادي. المباشـــــــرة على قطاعات
مليار دوالر خالل الفترة نفســــــها، وكان معظمه بســــــبب  1.1النفقات، ُيقدر أن اإلنفاق الكلي للحكومة في الميزانية زاد بمقدار 

ومع اتســـــــــــــــاع عجز الميزانيــة العــامــة، وتراجع النمو  امــة.الزيــادة الحــادة في طلــب الالجئين الســــــــــــــوريين على الخــدمــات العــ
االقتصــادي، وزيادة عالوة المخاطر التي تضــاف إلى أســعار الفائدة بســبب الصــراع الســوري توقف التقدم الملحوظ الذي حققه 

ديون لبنان مرة أخرى ، وارتفعت نســــــبة 2006لبنان في تقليص نســــــبة ديونه إلى إجمالي الناتج المحلي للمرة األولى منذ عام 
 واستمرت منذ ذلك الحين. 2012في عام 

 
 التنمية البشرية واآلثار االجتماعية

 
ماليين دوالر في مجاالت  308تذهب التقديرات إلى أن الصـــــــــراع الســـــــــوري كبد الميزانية العامة تكاليف قدرها  .32

أي إعادة ســبل الوصــول إلى -ط هذه األوضــاع، وأن ضــب2014الصــحة والتعليم وشــبكات الضــمان االجتماعي حتى نهاية 
منها  من إجمالي الناتج المحلي) %3مليار دوالر ( 1.4ســـيتطلب هذه الخدمات ونوعيتها إلى مســـــتويات ما قبل الصـــــراع، 

وُيقدر أن الصــــراع أثر تأثيرا ســــلبيا وجوهريا على أوضــــاع الفقر وســــبل  مليون دوالر لخلق فرص عمل قصــــيرة األجل. 166
ألف لبناني  170، ُيقدر أن نحو 2014وبنهاية عام  كســــب العيش واألحوال الصــــحية ورأس المال البشــــري للشــــعب اللبناني.

آخر ســــقطوا في براثن الفقر (باإلضــــافة إلى مليون لبناني يعيشــــون حاليا تحت خط الفقر). والمناطق اللبنانية التي ترتفع فيها 
ألف  220ومن المتوقع أن يصــــــبح  طق التي تســــــتضــــــيف أعدادا كبيرة من الالجئين.معدالت انتشــــــار الفقر هي أيضــــــا المنا

وقد أنهك تدفق الالجئين قطاع الخدمات االجتماعية  لبناني آخرين، معظمهم من الشــــــــــــــباب غير المهرة عاطلين عن العمل.
ن الالجئين بين الجنســين، فيما بي العامة الضــعيف بالفعل في لبنان، واشــتدت التوترات االجتماعية، ومن ذلك قضــايا المســاواة

 وعلى سبيل المثال: والمجتمعات المحلية اللبنانية.
 

وُيؤثر  زيادة الطلب على الخدمات الصحية والناجمة عن الصراع السوري تُنِهك نظام الرعاية الصحية في لبنان. •
ة الطلب على خدمات الرعاية الصــحية؛ ) زياد1الصــراع في ســوريا في نظام الرعاية الصــحية في لبنان من خالل ما يلي: (

) نقص عمال الصـــــــــحة ومنهم 3) زيادة التزامات وزارة الصـــــــــحة العامة غير المدفوعة للمســـــــــتشـــــــــفيات المتعاقدة معها؛ (2(
) زيادة حادة في األمراض المعدية وظهور أمراض جديدة لم يشـهدها لبنان من قبل مثل 4المتخصـصـون وأطقم التمريض؛ (

وُيشـــــــكل فرط ازدحام  ) زيادة مخاطر أوبئة مثل األمراض المنقولة عن طريق المياه، والحصـــــــبة، والســـــــل.5الليشـــــــمانيا؛ و(
الســــكان، ونقص مرافق البنية التحتية للمياه والصــــرف الصــــحي، وغيرها من الظروف البيئية الســــيئة مخاطر كبيرة بانتشــــار 

ي حاالت اإلصــابة بالقمل والطفح وهكذا، زاد الطلب على  الجلدي التي ظهرت بين الالجئين. اإلصــابات بالعدوى، مثل تفشــ
وفضــال عن ذلك، فإن اشــتداد الطلب على رعاية المســتشــفيات ُيشــكل ضــغطا على  خدمات الرعاية الصــحية زيادة ملحوظة.

 المســـتشـــفيات وازدحامها، وقد يعرض للخطر إمكانية الحصـــول على الرعاية الصـــحية، ومن ثم يفرض ضـــغوطا مالية على
وفي األمد المتوســــط إلى الطويل، قد يؤدي  المســــتشــــفيات، ويؤدي إلى زيادة التكاليف، ويتســــبب في نقص خدمات العالج.

ر الرعاية الصحية إلى زيادة المستويات العامة لإلصابة باألمراض، السيما بين الضعفاء والمحرومين. أثر تأخ  
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أطفال الالجئين الســـــــــوريين تؤدي إلى تكاليف متزايدة على الناجمة عن التعليمية  زيادة الطلب على الخدمات •
وقبل الصـــــراع  المالية العامة، وآثار ســـلبية على نوعية التعليم الحكومي، وتخلق حاجة كبيرة إلى التعليم غير الرســـمي.

وعلى  نوات.لمدة تزيد على عشـــر ســـ %90الســـوري، كانت نســـبة االلتحاق بالتعليم األســـاســـي في لبنان ثابتة عند أكثر من 
فحســــب من مجموع الطالب، فإنها ُتقدم خدماتها في الغالب ألطفال ذوي  %30الرغم من أن المدارس الحكومية تســــتوعب 

ع اجتماعي واقتصـــــــادي أدنى. ومنذ بداية الصـــــــراع الســـــــوري، وتدفق الالجئين على البالد، تُتيح وزارة التربية والتعليم  وضـــــــْ
 40، بلغ عدد أطفال الالجئين الملتحقين بالمدارس الحكومية 2012وفي عام  رســـــــــها العامة.العالي لالجئين االلتحاق بمدا

مليون دوالر تم تمويلها من جانب  24وكانت هناك تكاليف إضافية قدرها  مليون دوالر. 29ألفا بتكلفة على الميزانية قدرها 
واســــــــــــتمرت  ما على وزارة التربية والتعليم العالي تحملها.المانحين من خالل وكاالت األمم المتحدة، والتي لوال ذلك لكان لزا

من الالجئين الذين لم  %65وال تتضـــمن هذه األرقام نســـبة  هذه التكاليف في االزدياد مع الزيادة الســـريعة ألعداد الالجئين.
 وخارج المدارس، وهييلتحقوا بالمدارس الرســـــــــــــمية، وهو ما خلق احتياجات ملحة إلى التعليم في المدارس غير الرســـــــــــــمية 

 ضرورية الحتواء ممارسات تشغيل األطفال التي بدأت بالظهور وغيرها من العواقب االجتماعية السلبية.
 

 اآلثار على البنية التحتية
 

، 2014مليون دوالر حتى عام  589ُتقدر التكاليف التي تتحملها المالية العامة في مجال البنية التحتية بنحو  .33
ولم يكن قطاع البنية  مليون دوالر للنفقات الجارية. 258، منها مليار دوالر لضبط األوضاع 1.1هناك حاجة إلى وستكون 

األســـاســـية في لبنان (الســـيما المياه والصـــرف الصـــحي والخدمات البلدية، والكهرباء والنقل) مؤهال كما يجب لمواكبة الضـــغط 
وتأثرت بشــــدة األجهزة والمؤســــســــات الحكومية المحلية  رة في أعداد الالجئين.المتزايد على اســــتخدامه بســــبب هذه الزيادة الكبي

والبلدية، التي تعاني بالفعل من ضـــــــائقة مالية وضـــــــعف القدرات، باألزمة حيث تقوم اآلن بتوفير الخدمات األســـــــاســـــــية وتهتم 
  التحديد:وعلى وجه  باالحتياجات الملحة لكل من الالجئين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم.

 
اضطرت شبكات إمدادات المياه والصرف الصحي التي كانت تواجه بالفعل تحديات جسيمة قبل األزمة إلى تلبية  •

وأدت هذه الزيادة في الطلب على المياه إلى نقص  من مســــتواه قبل األزمة. %7طلب إضــــافي على المياه ُيقدر بنســــبة 
ع عام جفاف نجم عنه ضــــــعف معدالت تراكم المياه في مســــــتجمعات المياه ، ألنها تزامنت م2014حاد في المياه في عام 

لية إلعادة الخدمات إلى مســتويات ما قبل األزمة لالجئين والمجتمعات المضــيفة لهم على  بالبالد. وتشــتمل اإلجراءات التدخ
صـــهاريج ريجية، ومعدات تنقية المياه و ) تدابير إغاثة إنســـانية مثل توزيع المياه الُمعبأة والمنقولة بشـــاحنات صـــه1( ما يلي:

) نفقات إضافية رأسمالية وللتشغيل والصيانة، وتوفير المعدات الضرورية، وبنية 2التخزين على أشد فئات السكان حرمانا؛ (
) التعجيل باالســـــــــتثمارات في البنية التحتية واإلصـــــــــالحات 3تحتية قصـــــــــيرة األجل إضـــــــــافية الســـــــــتعادة إمدادات المياه؛ و(

ســـــــســـــــية مثل مرافق البنية التحتية للتخزين والنقل، وٕاعادة تأهيل وٕاحالل شـــــــبكات التوزيع، ومعالجة مياه الشـــــــرب ومياه المؤ 
 الصرف، وتوسيع وتحسين شبكات الري.

 
نتج تدهور ملموس بدرجة ملحوظة في مســــــــتوى ونوعية إدارة النفايات الصــــــــلبة والخدمات البلدية عن الزيادة  •

فقد تضـــاعفت عمليات توليد النفايات الصـــلبة في عدة مناطق  لطلب من جانب الالجئين الســوريين.الحادة والمفاجئة في ا
من البالد، وهو ما يســـــــــــهم في تلوث المياه الجوفية، وتلوث موارد المياه، وانتشـــــــــــار األمراض التي تنقلها المياه. وتشـــــــــــتمل 

لية إلعادة الخدمات إلى مســـــــــتويات ما قبل األ 1( زمة لالجئين والمجتمعات المضـــــــــيفة لهم على ما يلي:اإلجراءات التدخ (
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) إقامة منشــــآت لكمر وفرز ودفن النفايات؛ 2إغالق وٕاعادة تأهيل مطامر النفايات الصــــلبة البلدية المكشــــوفة والعشــــوائية؛ (
 عة.) تقديم الدعم المالي للبلديات المضيفة لتغطية النفقات التشغيلية والرأسمالية اإلضافية المتوق3و(
 
ميجاوات بحلول نهاية  251ُتقدر الزيادة في الطلب على الكهرباء الناجمة عن وجود الالجئين الســــوريين بنحو  •

وأدت األزمة الســــــــــــــورية من خالل الزيادة الحادة في الطلب على الكهرباء إلى تفاقم جوانب النقص الهيكلية في . 2014
نية ، وتدني مستويات الكفاءة، وارتفاع نسبة الفاقد من الكهرباء، ونقص مرافق البالقطاع، والسيما نقص طاقة التوليد الُمركبة

التحتية، األمر الذي أفضـــــــى إلي محدودية انتظام التيار الكهربائي، ونقص مســـــــتويات اإلمدادات، والتخفيضـــــــات الواســـــــعة 
ية للبنانيين إلى مستويات ما قبل األزمة وتلبوتشتمل اإلجراءات التدخلية الالزمة إلعادة خدمات الكهرباء للسكان ا لألحمال.

) اســـــــتثمارات رأســـــــمالية في طاقة التوليد وما يتصـــــــل بها من شـــــــبكات النقل والتوزيع؛ 1( احتياجات الالجئين على ما يلي:
  ) القدرات المؤسسية والمساعدة الفنية إلعداد المشاريع وتنفيذها.2و(
 
من الالجئين زيادة حادة في حركة المرور على بعض الطرق، وهو شهدت المناطق التي تستضيف أعدادا كبيرة  •

وأثرت األزمة الســــورية على قطاع النقل في لبنان في األشــــكال  ما تســـبب في وقوع حوادث وتدهور ســـريع لشـــبكة النقل.
مرور تســــــــــــــببت في ) زيادة كبيرة في أحجام حركة ال2) زيادة معدل التآكل والتلف في شــــــــــــــبكة الطرق والنقل؛ (1التالية: (

وإلعادة أداء قطاع  ) شــــبه توقف لحركة النقل العابر المزدهرة في لبنان، الســــيما لشــــحن البضــــائع.3االختناق المروري؛ و(
) الحفاظ على الموجودات، الســــيما من 1( النقل إلى ســــابق عهده قبل األزمة، يلزم القيام باســــتثمارات في المجاالت التالية:

) حلول النقل 3) زيادة القدرات، ومن ذلك من خالل إعادة بناء الشــــــبكات، وتوســــــعتها؛ و(2ق؛ (خالل تعزيز صــــــيانة الطر 
 العام مثل النقل الجماعي.

 
 

 عالقة الترابط التكافلية بين نظام الحكم الطائفي والصراع .2
 

والمتعاضـــدة للصـــراع ُيطيل االضـــمحالل المتزايد لمؤســـســـات الدولة والبيئة المضـــطربة أمد الديناميات المتكررة  .28
وُيوافق الوضـــع في لبنان نموذج الصـــراع والعنف والهشـــاشـــة الذي وصـــفت  (التي تختفي وراء قناع الطائفية. وهيمنة النخبة

ه)، والتي ُذكر فيها أن غياب مؤسسات تتمتع  2011" (2011مطبوعة البنك الدولي المعنونة "تقرير عن التنمية في العالم 
ومن هذا  بيئة إقليمية ودولية مضـــــطربة يطيالن أمد الديناميات المتكررة والمتعاضـــــدة للصـــــراع والهشـــــاشـــــة.بالمرونة ووجود 

إلى مجموعة  -نظام الحكم الطائفي وتأثر البلد بديناميات الصـــراع في الشـــرق األوســـط-المنظور، يؤدي العائقان األســـاســـيان
لة أمد عدم االســــتقرار وتفرض في الوقت الحالي عوائق خطيرة في من الضــــغوط الداخلية والخارجية التي تســــهم معا في إطا

وعلى وجه التحديد، خلفت األزمات والصــراعات المختلفة على مر الســنين التي ترجع في جانب  وجه آفاق التنمية في لبنان.
ت االنقســــــــاما منها إلى هذه الضــــــــغوط الهيكلية عواقب وتداعيات أطالت أمد الهشــــــــاشــــــــة في لبنان واســــــــتمرت في تصــــــــعيد

وأفضـــــــى هذا إلى ضـــــــغوط وصـــــــراعات جديدة، وفي الوقت نفســـــــه أحدث تحوالت في الضـــــــغوط  االجتماعية والســـــــياســـــــية.
 وتشتمل العواقب على ما يلي: والصراعات القديمة، وأوجد سياقا يصعب فيه تمييز أنماط واضحة لعالقة السببية.

 
يأتي في صميم النظام  الصراع وممارسة السلطة السيادية. نظام سياسي ضعيف اختل أداء وظائفه وعاجز عن إدارة •

الســياســي الطائفي في لبنان التوتر والتنازع بين أهداف النهج التوافقي في التخفيف من الصــراع واآلثار التي تنطوي في 
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مواطنيها من و نهاية المطاف على تفرقة وتمييز في المعاملة لعقد اجتماعي يجري فيه التفاعل في العالقة بين الدولة 
وللحيلولة دون وقوع صـــراعات طائفية في المســـتقبل بعد الحرب األهلية،  خالل االنتماءات والمصـــالح الطائفية والفئوية.

وكان أَثر هذا  وطد اتفاق الطائف النظام الطائفي من خالل "نشـــر" أوســـع للســـلطة الســـياســـية ومســـؤوليات المؤســـســـات.
ل (بالنظر إلى ضــرورة توفر توافق واســع على كل قرار)، وترســيخ المصــالح الطائفية إصــابة عملية اتخاذ القرارات بالشــل

وقد "اضــمحلت" الدولة، في الواقع، مع نقل الســلطة  في صــميم مؤســســات الدولة، وٕاضــعاف اســتقاللية الدولة وفعاليتها.
لة األســاســية فعال لوظائف الدو الســيادية فعليا إلى فاعلين وتنظيمات طائفية، وأصــبحت المؤســســات عاجزة عن التنفيذ ال

وفي الوقت نفســــه، ظل التنازع راســــخا في صــــميم النظام من خالل إرســــاء تنافس "دائم" على  في العديد من القطاعات.
الســــلطة الســــياســــية، والموارد، وامتيازات الدولة التي ُيقصــــد بها خدمة المصــــالح الطائفية والفاعلين الســــياســــيين وأتباعهم 

البعض أنه لم ُيمِكن تفادي العودة إلى صــــــــــــــراع طائفي عنيف إال من خالل تنظيم "طني" للتنافس  ويرى وأنصــــــــــــــارهم.
، والذي ضــــــــمن درجة معينة من االســــــــتقرار واتخاذ 2005الســــــــياســــــــي في وجود التواجد الســــــــوري في لبنان حتى عام 

ود بين القوى السياسية الذي كان الوجوقد تجلى ضعف الدولة في أعقاب االنسحاب السوري، إذ أدى التنافس  القرارات.
  .2008السوري ُيخفف منه إلى جمود سياسي وأزمة، وعودة الصراع فترة قصيرة في عام 

 
خالل الحرب األهلية،  ترســيخ الطائفية كنظام مواز وبديل لتنظيم مناحي الحياة االجتماعية واالقتصــادية والســياســية. •

والمذهبية ُتشــــــــكل "دوال داخل الدولة"، وكانت في الواقع تقوم بمهام الحكم واإلدارة كانت الميليشــــــــيات والجماعات الدينية 
ل على هذا البعد من أبعاد الطائفية، وازداد رســـــــــوخا، وأصـــــــــبحت  والدفاع عن الســـــــــكان. وبعد الحرب األهلية، طرأ تحو

رئيســــية للتنظيم الطائفي دورها في وكان من الســــمات ال الحدود اإلدارية للمناطق بين الجماعات ذات طبيعة مؤســــســــية.
توفير الخدمات االجتماعية األســـاســـية مثل التعليم والرعاية الصـــحية، وتقديم خدمات الدعم االجتماعي إلى أشـــد الفئات 

ومع أنه يمكن القول إن هذا كان مفيدا في غياب مؤســـــســـــات فعالة للدولة، فإنه عمق االنقســـــامات المجتمعية،  حرمانا.
مؤسسية على نظام غير منصف ينطوي على تفرقة في المعاملة لتنظيم الحياة االجتماعية واالقتصادية وأضفى صبغة 

وأدى هذا مع اقترانه بخصــخصــة تقديم  بالنظر إلى أن تقديم وتوجيه الخدمات غالبا ما كان يرتبط بالحمالت االنتخابية.
تات حادة من حيث إمكانية الحصــــــــــــول على الخدمات، الخدمات العامة والتمويل المباشــــــــــــر من جانب الدولة، إلى تفاو 

  22وذلك بسبب التكاليف المغالي فيها لتقديم الخدمات التي ُيحددها فاعلون من القطاع الخاص.
 
رت أثناء  • ر اقتصـــــاد لبنان بعد الحرب األهلية بشـــــدة بالنظام الســـــياســـــي الطائفي والعالقات االجتماعية التي تطوتأث

وأدت إلى نمو غير متكافئ، وٕادارة يكتنفها الغموض للموارد العامة، وانتشار الفساد على نطاق واسع، الحرب األهلية 
وأدت هذه العوامل إلى ظهور حكومة واقتصــــــــاد  األمر الذي أســــــهم في توطيد هيمنة النخبة واالنقســــــامات الطائفية.
صــــــول إلى قطاعات منفردة، وكان لهم من خالل ُيهيِمن عليهما عدد صــــــغير من األفراد الذين ســــــيطروا على ســــــبل الو 

ه انتقادات إلى حملة إعادة إعمار لبنان وما نجم عنها من  ممارســـــــــــــــات الزبونية تأثير قوي على توزيع الموارد. وُتوج
ازدهار النمو االقتصــــادي في التســــعينيات بأنها عادت بالنفع على قطاع صــــغير من الســــكان، وأن معظم االســــتثمارات 

وخالل هـــذه الفترة، لم يكن اإلنفـــاق  في بيروت، وتراكمـــت األربـــاح في معظمهـــا في أيـــدي نخبـــة من األثريـــاء.تركزت 
االجتماعي يحظى بأولوية على أســـــاس المكاســـــب المتوقعة أن تصـــــل المســـــتويات الدنيا نتيجًة لالســـــتثمارات في إعادة 

وكما أبرز الفصــــــــــــــل  ).2009مائي لألمم المتحدة، اإلعمار، ولكنها لم تحدث في مختلف أنحاء البالد (البرنامج اإلن
الســــــــــــابق عن الفقر، فإن التفاوتات بين المناطق صــــــــــــارخة في لبنان، إذ يعيش أغلب الفقراء في مناطق هامشــــــــــــية في 

                                                

  .)2004لتحليل أثر خصخصة الخدمات والطائفية في سياق قطاع الصحة، راجع كاستوري وميهيو سيباي ( 22 
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وجاء أداء لبنان دون المتوســـــــــط للعالم ومنظمة التعاون والتنمية في  األطراف النائية (الســـــــــيما في الشـــــــــمال والجنوب).
رات وضـــع الســـياســـات الميدان  االقتصـــادي وبلدان منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا في مجموعة متنوعة من ُمؤشـــ

العقبات أمام العمل العام، وجودة  )ضــعيف للغاية(وُتميز درجات التصــنيف  أدناه). 3وتقديم الخدمات (انظر القســم ب.
مة، والتغطية القائمة على أســـــــــــــــاس االحتياجا ى هذا  ت للخدمات العامة في مختلف المناطق.الخدمات الُمقدوقد أد

التفاوت، مع غياب حكومات قادرة على تنفيذ خطة تنمية وطنية إلى نشــــــــــــوء تصــــــــــــورات عن التمييز في المعاملة على 
 كأساس االنتماء الطائفي في المجال االقتصادي (الذي غالبا ما استغلته المجموعات السياسية في حشد التأييد والتحر ،(

وقوى المنافســـــة والمنازعات الســـــياســـــية بين المجموعات الطائفية بشـــــأن الســـــيطرة على محاور الســـــلطة االقتصـــــادية في 
  ).2008الحكومة (كرافت وآخرون، 

 
وأدى اندماج الديناميات الخارجية مع الداخلية في لبنان إلى إطالة أمد ضــــــــعف البالد وشــــــــدة تأثرها بالصــــــــراعات  •

لطالما تأثر لبنان بديناميات خارجية (أي إقليمية ودولية) بُطُرق مختلفة، منها دم االســــــــتقرار في المنطقة. اإلقليمية وع
) كونه مســـرحا لصـــراعات إقليمية والســـعي وراء أهداف خارجية (ســـياســـية وعســـكرية)، ومن ذلك الصـــراع اإلســـرائيلي 1(

انية فاعلة لتحالفات ســــــياســــــية إقليمية لتقوية مكانتها ) من خالل اســــــتخدام جهات لبن2الفلســــــطيني والتدخل الســــــوري؛ (
) من خالل اآلثار غير المباشـــرة للصـــراع اإلقليمي وآثاره (الســـياســـية واألمنية واالقتصـــادية) 3الســـياســـية في الداخل؛ و(

وعلى مر الســــــــنين، أصــــــــبحت بعض هذه العوامل  وعلى األخص الصــــــــراع الحالي في ســــــــوريا.-المزعزعة لالســــــــتقرار
الخارجية جزءا ال يتجزأ من المشهد السياسي المحلي، من حيث الهويات واألجندات السياسية لبعض المجموعات (سواء 
كانت وطنية أو عابرة للحدود في طبيعتها) ومن حيث الدور الذي تلعبه المجموعات اللبنانية في ديناميات الصــــــراع في 

قليمي الحالي بين الجماعات الشـــيعية والســـنية في العراق وســـوريا وعلى ســـبيل المثال، الصـــراع اإل مكان آخر بالمنطقة.
ل التوترات واالنقســــــامات الطائفية من  ي إلى اســــــتقطاب المجتمعات المحلية، وتحويترك أثرا ســــــلبيا قويا في لبنان، ويؤد

على النمو والفقر وُيحِدث هذا أثرا ســـــــلبيا قويا  صـــــــراع بين المســـــــلمين والمســـــــيحيين إلى صـــــــراع بين الســـــــنة والشـــــــيعة.
 والمساواة.

 
 

بعد عرض الخلفية المرجعية والمحور األســــــــاســــــــي للتحديات اإلنمائية التي يواجهها لبنان، ينقســــــــم هذا التقرير كما  .29
وبالنظر إلى أوجه النقص  ُيقدم الفصــــل الثاني عرضــــا عاما ألوضــــاع لبنان فيما يتصــــل بالنمو والفقر وخلق الوظائف. يلي:

نات، فإنه حيثما أمكن، يعتمد العرض العام نهجا طويل األجل بشــــــــــــــأن أداء تلك القطاعات، بهدف إبراز المتصــــــــــــــلة بالبيا
ويعرض تحليل هذا الفصــل تشــخيصــا ألداء لبنان  االتجاهات والعوامل الهيكلية بدال من الظواهر القصــيرة األجل أو الدورية.

ن التوأمين المذكورين أعاله. وُيوِرد الفصل الثالث تفاصيل في خلق وظائف مستدامة ذات جودة من أجل الوصول إلى الهدفي
ويشـــرح الفصـــل في البداية التحديين األســـاســـيين، ويلي  التحديات والفرص المتاحة للبنان فيما يتصـــل بتحقيق هذين الهدفين.

ويتناول الفصــــــل  بنان.ويختم الفصــــــل بعوامل القوة، ومصــــــادر المرونة والفرص المتاحة لل ذلك التحديات/العوائق المتداخلة.
وأخيرا، وعلى أســـــــــاس  الرابع بمزيد من التعمق المخاطر ومواطن الضـــــــــعف الرئيســـــــــية التي تحيط بنموذج التنمية في لبنان.

تحليل الفصــــــــول الســــــــابقة، يعرض الفصــــــــل الخامس قائمة ُمرتبة من حيث األولوية للتحديات، وُيبِرز بعض الفرص المتاحة 
 للبالد.
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 والوظائف والفقر النمو ثانيا:
 

رات  .أ وتحليله النمو تطو 
 

 23).4 (الشــــــكل منذ نهاية الحرب األهلية، نما االقتصــــاد اللبناني بوتيرة معتدلة، لكنه تعرض لصــــدمات متكررة .30
لكن  2014،24إلى  1993في المتوســــــــــــــط في الفترة من  %4.4وُيقـدر أن معـدل نمو إجمـالي النـاتج المحلي الحقيقي بلغ 

وُيمِكن مالحظة ســـــت فترات منفصـــــلة للنمو  ).1(االنحراف المعياري  %3.2التقلب حول ذلك المتوســـــط كان كبيرا، إذ بلغ 
 ):4خالل حقبة ما بعد الحرب األهلية (الشكل 

بين  %12.9بلغ معدل النمو في المتوســــــــط  ).1995-1991انتعاش ما بعد الحرب وطفرة إعادة اإلعمار (  .أ
وذلك بفضــــــــل االســــــــتثمارات العامة الكبيرة التي اســــــــتهدفت إعادة إعمار مرافق البنية  1995و 1991عامي 

  التحتية للبالد ووسط بيروت، ويرجع أيضا إلى االستهالك العام الكبير.

تراجعت وتيرة النمو بدرجة ملموســــة بين  ):2000-1996الشــــواغل المتصــــلة بالدين العام أثرت على النمو (  .ب
بســــــــبب الصــــــــدمات (الصــــــــراع مع إســــــــرائيل في  %2.4لتصــــــــل في المتوســــــــط إلى  2000و 1996عامي 

من  %100) والمخاوف المتزايدة فيما يتعلق بالزيادة الســــــــريعة للدْين العام الذي تخطى 1996أبريل/نيســــــــان 
وانحســر االســتهالك الخاص واالســتثمار، وأصــبح صــافي الصــادرات هو  ).53إجمالي الناتج المحلي (الشــكل 

 4ك الوحيد للنمو (الشكل الُمحر.( 

ومع  ).2004-2001عاود االقتصــاد النمو، إذ إن المســاعدات الخارجية أســهمت في تحســين مشــاعر الثقة (  .ج
أن عجز المـاليـة العـامـة زاد زيـادة كبيرة ودفع البالد نحو أعلى نســــــــــــــبـة ديون إلى إجمـالي النـاتج المحلي في 

نت بفضـــل مؤتمري بار  2002و 2001للمانحين الدوليين في عامي  2وباريس  1يس العالم، فإن الثقة تحســـ .
ومع تحسن مستوى الثقة، عزز االستهالك الخاص النمو، وبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 

 .%4.1المتوسط 
 أثر اغتيال رئيس الوزراء رفيق ).2006-2005الصـــــــدمات الســـــــياســـــــية الداخلية والخارجية تؤثر في النمو (  .د

على االقتصــــاد، وبلغ معدل  2006والصــــراع مع إســــرائيل في صــــيف عام  2005الحريري في فبراير/شــــباط 
  25فحسب. %2.2نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المتوسط 

لقى النمو االقتصــادي دعما  ).2010-2007التعافي واالزدهار االقتصــادي بفضــل الباحثين عن مالذ آمن (  .ه
وهو  %9.2، وبلغ في المتوســــــــــــــط 2007للمــانحين الــدوليين في ينــاير/كــانون الثــاني  3من مؤتمر بــاريس 

                                                

ب األهلية وأثناءها. وهذا المنظور الطويل األجل بشأن النمو ُيفسر اآلثار الدائمة التي خلفها الصراع ُيقدم عرضا ألداء االقتصاد قبل الحر  2المرفق  23 
كات النمو الرئيسية في لبنان (رأس المال البشري والمادي واالجتماعي) على ُمحر.  

للبنانية التي نشرتها إدارة اإلحصاء المركزي في يوليو/تموز تستند إلى الحسابات القومية ا 2011-2004أرقام إجمالي الناتج المحلي من األعوام  24 
فتستند إلى تقديرات الخبراء، وذلك رهنا بالتقديرات النهائية إلجمالي الناتج المحلي الصادرة  2014و 2013و 2012، أما البيانات عن األعوام 2013

  عن إدارة اإلحصاء المركزي.

مليار  2.8بشرية كبيرة، وأضرار في مرافق البنية التحتية، وخسائر اقتصادية. وُتقدر األضرار المباشرة بمبلغ  تسبب الصراع مع إسرائيل في خسائر 25 
  .)2010مليون دوالر (البنك الدولي،  800-700دوالر واألضرار غير المباشرة بنحو 
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ويرجع  26متوســـــــط قياســـــــي على الرغم من الحوادث األمنية المتكررة واألزمة المالية العالمية/الكســـــــاد العالمي.
امين عجانب من انتعاش النمو االقتصــادي إلى "أثر التغير في معدل التضــخم" بعد أن تضــرر االقتصــاد من 

ونظرا لوضــع المالذ اآلمن نســبيا في نظر لبنانيي المهجر، وفائض الســيولة من  ).2006و 2005ضــعيفين (
بلدان الخليج (بفضــــــل أســــــعار النفط القياســــــية المرتفعة)، تدفقت الودائع على البنوك اللبنانية وأذكت طفرة في 

ية إلى معظم البلدان، وجد لبنان نفســــــه مســــــتفيدا وفي حين امتدت األزمة المالية العالم االســــــتثمارات العقارية.
منها، إذ اجتذب جهازه المصرفي المودعين الذين يساورهم القلق على سالمة مؤسساتهم المصرفية في البلدان 

وكانت ثقة المودعين نتيجة للوائح المتشــــددة في تنظيم الجهاز المصــــرفي، وما يتمتع به من ســــيولة  المتقدمة.
على األعمال المصــــــــــــرفية التجارية التقليدية (ولذلك كان يتميز بتدني مســــــــــــتوى تعرضــــــــــــه  وفيرة، مع التركيز

 لألصـــــول الشـــــديدة الخطورة مثل األوراق المالية المضـــــمونة برهون عقارية التي كانت جوهر األزمة المالية).
ذب إضافية سبيا عوامل جوكانت القواعد الصارمة للسرية المصرفية في لبنان وهيكل أسعار الفائدة المرتفعة ن

 وأسهم انتعاش االستهالك الخاص أيضا في تعزيز النمو في هذه الفترة الزمنية. لبعض المودعين.

بعد أن بلغت الطفرة العقارية  ).2014-2011اقتصـــــاد ُمنَهك تعرض لصـــــدمات ســـــياســـــية داخلية وخارجية (  .و
وفي الوقت ذاته، تأثر  ر االســــــتثمارات.منتهاها (ووصــــــلت األســــــعار مســــــتويات مرتفعة للغاية)، بدأت تنحســــــ

) بشكل سلبي وبدرجة 2010 -2007وهو المحرك الرئيسي اآلخر للنمو في السنوات –االستهالك الشخصي 
في أعقاب ســــــــقوط حكومة الوحدة الوطنية لســــــــعد الحريري ثم  2011كبيرة بالفراغ الســــــــياســــــــي في أوائل عام 

ومع تراجع الثقة، هوى متوسط  لقضايا األمنية وتدفق الالجئين.نشوب الصراع السوري الذي أثار العديد من ا
 خالل السنوات الثالث الماضية. %1.7نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 

 
بعد طفرة اإلعمار التي أذكاها االستثمار، أصبح  .4الشكل 

 االستهالك المحرك الرئيسي للنمو في لبنان

 
وحســــابات خبراء البنك  المصــــدر: إدارة اإلحصــــاء المركزي،

 .الدولي
 

القطاع  حســـاســـيةالخدمات هي ُمحرك النمو لكن  .5الشـــكل 
 وضاع األمن تضفي سمة التقلب على االقتصادأل 

 
 

المصـــــــــدر: إدارة اإلحصـــــــــاء المركزي وحســـــــــابات خبراء البنك 
 .الدولي

 

                                                

ات مسلحة بين فئات سياسية متنافسة في مايو/أيار ومصادم 2007اشتملت الحوادث األمنية الكبرى على معارك نهر البارد في صيف عام  26 
2008.  
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، وقد أســــهم بدرجة 2011باألحداث منذ عام قطاع الخدمات الذي طالما كان ُمحركا رئيســــيا للنمو تأثر بشــــدة  .31
، بلغ نصـــــيب 2011و 1997وبين عامي ).5ملموســـة في انخفاض معدل النمو في لبنان في الســـنوات األخيرة (الشـــكل 

 في مجموعة بلدان المقارنة. %49من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمقارنة مع  %74قطاع الخدمات في المتوســــــــــــــط 
ونظرا  من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي. %5.6ك، أســــــــــهم قطاع الزراعة في المتوســــــــــط بنســــــــــبة وعلى النقيض من ذل27

إلى هبوط  2011لحصــــــته المهيمنة في االقتصــــــاد اللبناني، أدى تراجع وتيرة النمو الذي لوحظ في قطاع الخدمات منذ عام 
التجارة الداخلية والســـــياحة واســـــتطاعت القطاعات كبير لمعدل النمو العام، وكان النصـــــيب األكبر في هذا الهبوط لقطاعات 

  العقارية والمالية تحمل جانب من الصدمة، فيما ُيعَزى جزئيا إلى حزم التحفيز التي اعتمدها البنك المركزي.
 

أضــفى االعتماد الكبير على القطاعات العقارية والســياحية التي تتســم بشــدة تأثرها بالصــدمات األمنية قدرا قويا  .32
من إجمالي تكوين رأس  %70إلى  %50وأســهم القطاع العقاري بنســبة  ومتكررا نســبيا من التقلب على االقتصــاد اللبناني.

. وألن القطــاع يجتــذب في الغــالــب عمــاال غير مهرة يتم توفيرهم في لبنــان من خالل العمــال 1997المــال الثــابــت منــذ عــام 
 لذي نجم عن القطاع لم يؤد إلى زيادة كبيرة في الوظائف للمواطنين اللبنانيين.األجانب األقل تكلفة، فإن النمو االقتصادي ا

في المتوســـــــط بين  %17.1وهكذا، فإن قطاعات العقارات واإلنشـــــــاءات أســـــــهمت بحصـــــــة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي (
مجموع القوى العاملة  من %7.8)، لكن عدد الذين حصــــلوا على وظائف في هذه القطاعات لم يتعد 2011و 2004عامي 

. وتســــــتخلص نتائج مماثلة في أنحاء منطقة الشــــــرق األوســــــط وشــــــمال أفريقيا حيث تبلغ 2009و 2004اللبنانية بين عامي 
بين عامي  %19من إجمالي الناتج المحلي لكن مســــــــــاهمته في خلق الوظائف لم تتعد  %46حصــــــــــة القطاع العقاري نحو 

وفي قطاع السياحة، والفنادق والمطاعم وكذلك قطاعات تجارة الجملة والتجزئة  28و). 2012(البنك الدولي  2011و 2003
، لكنها شــــــديدة التأثر بالصــــــدمات الســــــياســــــية 2011و 2004من إجمالي الناتج المحلي بين عامي  %16.8بلغ نصــــــيبها 

غير  بيا شــديدا على هذه القطاعات.تأثيرا ســل 2011وتبعا لذلك، أثر تدهور األوضــاع األمنية والســياســية منذ عام  واألمنية.
أن األثر الســــــلبي للصــــــراع الســــــوري على القطاع العقاري أمكن، إلى حد ما، التخفيف منه عن طريق حزم التحفيز المتكررة 
التي قدمها مصــــرف لبنان المركزي (من خالل عرض قروض مدعومة من البنوك التجارية) بهدف تحســــين ســــبل الحصــــول 

  .2014-2012سورة، وهو ما ساعد القطاع العقاري على الصمود جزئيا في فترة األعوام على قروض عقارية مي
 

على جانب الطلب، كان االستهالك الخاص الُمحرك الُمهيمن للنمو في لبنان في القرن الحادي والعشرين، لكنه  .33
نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي  من %75وبلغ نصيب االستهالك الخاص شديد التأثر بحالة الثقة والصدمات األمنية. 

، وال تزال منخفضــــة منذ ذلك 2011في عام  %17وتقلصــــت هذه المســــاهمة إلى  ).4(الشــــكل  2010و 1998بين عامي 
وأدى انخفاض مســــتويات الصــــادرات وفرط االعتماد على  الحين بســــبب ضــــعف األوضــــاع األمنية وتراجع ثقة المســــتثمرين.

من إجمالي الناتج المحلي  %33و %22المحلي إلى عجز متواصـــــــــل في الميزان التجاري تراوح بين  الواردات لتلبية الطلب
 ).2013(على أســــاس نشــــرة الحســــابات القومية إلدارة اإلحصــــاء المركزي في يوليو/تموز  2011-1997في فترة األعوام 

، تقلصــت االســتثمارات العامة 2006ة منذ عام ومع ضــيق حيز اإلنفاق المتاح في المالية العامة، وعدم وجود ميزانية معتمد
 %3.6، وهي أقل كثيرا من المتوســـــــط البالغ 2011و 1997من إجمالي الناتج المحلي بين عامي  %1.4إلى  %6.3من 

رات المتاحة أن ركود النشـــاط االقتصـــادي منذ عام  في مجموعة البلدان المقارنة. ن المؤشـــكان نتيجة لهبوط حاد  2011وتُبي

                                                

لت هذه المجموعة نفس متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الذي حققه لبنان في  27  (على أساس تبادل القوة الشرائية). وتضم  2013سج
  .ينام وتركيا وأوروغواي وفنزويالالمجموعة أذربيجان وبيالروس وكوبا وغابون وموريشيوس والمكسيك ورومانيا وسور 

  .2013تشير بيانات الحسابات القومية في هذه الفقرة إلى بيانات تتسق مع نشرة الحسابات القومية إلدارة اإلحصاء المركزي في يوليو/تموز  28 
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غير أن الطلب من  29في االستهالك الخاص، إذ إن تدهور األوضاع األمنية والسياسية أثر في ثقة المستهلكين تأثيرا سلبيا.
 األعداد الكبيرة من الالجئين السوريين الذين تدفقوا على لبنان عوض جزئيا عن هبوط االستهالك الخاص.

 
 الوظائف و الفقر  .ب

 
د)، جاء ترتيب إصـــالح حوكمة القطاع  2014اللبنانيين أجراه البنك الدولي (في مســـح اســـتقصـــائي للمواطنين  .34

وتشـــــتمل الجوانب الرئيســـــية لهذا التحدي على هيمنة النخبة على  العام في المركز األول بين األولويات اإلنمائية في لبنان.
ي الفســــاد، وهي ر على تحقيق هدفي إ أنشــــطة األعمال، والتطبيق االســــتنســــابي للوائح التنظيمية، وتفشــــنهاء الفقر جميعا ُتؤث

وفي الواقع، ُتظهر الشـــواهد الدولية أن زيادة جودة نظام اإلدارة الرشـــيدة والحوكمة يمكن أن يســـاعد  وتعزيز الرخاء المشـــترك.
ة وتبين أيضـــــــا أن الشـــــــفافية ضـــــــرورية لفعالية الحكوم ).6(الشـــــــكل  %20على خفض معدل الفقر المطلق بما يصـــــــل إلى 

  ).7(الشكل 
 

 30يعتبر اللبنانيون خلق الوظائف والحماية االجتماعية من أهم أولويات التنمية والرخاء المشــــــترك في بالدهم. .35

د) ألصــــحاب المصــــالح، كشــــف اللبنانيون أن الحماية االجتماعية وخلق 2014وفي مســــح اســــتقصــــائي أجراه البنك الدولي (
ني والثالث على الترتيب بين أولويات التنمية بعد حوكمة القطاع العام كما أشــــــرنا الوظائف/التوظيف يأتيان في المركزين الثا

فحســـب قالوا إنها  %8من اللبنانيين أن بالدهم تســـير في االتجاه الخطأ ( %66وفي هذا االســـتقصـــاء نفســـه، يرى  من قبل.
وتتوافق هذه اآلراء مع كون  لحالية.تسـير في االتجاه الصـحيح)، وهو ما يكشـف عن ُعْمق مشـاعر االسـتياء من السـياسـات ا

 النمو غير شامل للجميع، إذ إن مرونة نمو الوظائف ضعيفة حتى بالمقارنة ببلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
 

على الرغم من نقص البيانات، فإن عدم كفاية جهود خلق وظائف منتجة أعاق على األرجح إنهاء الفقر وتعزيز  .36
ح أدناه، فإننا ال نعرف إال النذر القليل عن اتجاهات الفقر على أســرع في لبنان.  الرخاء المشــترك بمعدالت وكما هو ُموضـــ

المدى المتوســـــــط إلى الطويل في لبنان. لكن الشـــــــواهد الدولية ُتظِهر أن األجور والوظائف هما العامالن الرئيســـــــيان لتقليص 
ظائف عن معدالت نمو القوى العاملة. ويشير تحليل البيانات ). وفي لبنان، تخلف خلق الو 2014الفقر (إنشوست وآخرون، 

إلى أن التحسينات في سوق العمل لم تساعد على خلق مزيد من فرص العمل والتوظيف المحلية، السيما الوظائف الرسمية 
دا فحســـب ن واحفي القطاع الخاص. وتركز معظم خلق الوظائف في قطاعات منخفضـــة اإلنتاجية، الســـيما التجارة. وتبين أ

من كل ثالثة مشــــــــاركين في القوى العاملة لديه وظيفة في القطاع الرســــــــمي. ومن ثم، فإنه بدون زيادة فرص كســــــــب الدخل 
 وتحسين نوعيتها، تجد األسر في لبنان صعوبة في تحقيق تحسينات ملموسة في مستويات رفاهيتها.

 
حيز اإلنفاق المتاح في المالية العامة يحدان من  فضـــــــــال عن ذلك، فإن االفتقار إلى فعالية الحكومة، ونقص .37

وفي لبنان، تتألف اإلجراءات نطاق تغطية شبكة األمان العامة التي كان من الممكن أن تساعد على زيادة دخول الفقراء. 

                                                

على  2013و 2012سنوي) في (بمعدل  %9.9و %33.9انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن الجامعة األمريكية ببيروت وبنك بيبلوس  29 
  .الترتيب. (أحدث األرقام السنوية المتاحة)

 30  مة للحد من الفقر والضعف عن طريق التشجيع على كفاءة أسواق العمل، وتقليص تعرف الحماية االجتماعية من سياسات وبرامج ُمصمضتتأل 
الجتماعية مثل البطالة واإلقصاء والمرض والعجز والشيخوخة (البنك الدولي، الناس للمخاطر، وتعزيز قدراتهم على إدارة المخاطر االقتصادية وا

2011(.  
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لية للحماية االجتماعية من التأمينات االجتماعية واإلجراءات التدخلية في ســــــــــــوق العمل (التي غالبا مل على ما تشــــــــــــت التدخ
أنظمة قائمة على االشـــــــــــــتراكات مثل معاشـــــــــــــات التقاعد) والخدمات االجتماعية (توفر خدمات كالصـــــــــــــحة والتعليم) وبرامج 
هة على نطاق ضــيق. بيد أن هذه البرامج ال تصــل إال إلى نســبة صــغيرة من الســكان، وال تكفي  للمســاعدات االجتماعية ُموج

، يظــل الســــــــــــــكــان معتمــدين اعتمــادا كبيرا على دخولهم للخروج من دائرة الفقر، وربمــا على وهكــذا لتلبيــة احتيــاجــات الفقراء.
شـــــــبكات األمان الخاصـــــــة (مثل تحويالت المغتربين)، ولكن ليس هناك ســـــــوى القليل من المعلومات عن هذا المصـــــــدر من 

 مصادر الدخل في جهود الحد من الفقر.
 

في الســـــنوات األخيرة، يبدو أن المعروض من العمال ذوي المهارات المحدودة زاد زيادة ســـــريعة بســـــبب األزمة  .38
ا ذات وكانت الوظائف التي تمت تهيئتهالســورية، وهو ما أثر بشــكل ســلبي في دخول اللبنانيين محدودي الدخل والفقراء. 

ة في الغالب) وتذهب إلى غير اللبنانيين (مثل العمال بأجر في نوعية متدنية (مثال تتطلب مهارات محدودة، وغير رســــــــــــــمي
وتأثرت أوضـــاع الفقر والوظائف بشـــدة وبشـــكل ســـلبي بالصـــراع الســـوري، والســـيما تدفق أعداد كبيرة من  قطاع اإلنشـــاءات).

حكومية اإلصــــــــــــــالحات الالالجئين إلى لبنان. وهكذا، تبدو احتماالت الحد من الفقر في األجل القريب قاتمة في لبنان، لكن 
 في األجل المتوسط قد يكون لها أثر ملموس على تحسين رفاهة الفقراء.

 
 اإلدارة الرشيدة تخفض معدل الفقر المطلق .6الشكل 

 
 .)2002المصدر: ستيف ناك (

 الشفافية وفعالية الحكومة .7الشكل 
 

 
المصــدر: مشــروع العدالة العالمية، درجات الحكومة المفتوحة 

)0.0 – 1.0(. 
 

 )2012-1961قياس الفقر النقدي وعدم المساواة ( .1ج.
 

على الرغم من نقص البيانات الجزئية، جرت محاوالت متفرقة لقياس أحوال المعيشـــة في لبنان منذ الســـتينيات.  .39
. ويجدر 1997و 1961أدناه النتائج الرئيســـــــــية التي تمخضـــــــــت عنها تقارير مختلفة بين عامي  1وُيلخص الجدول 

مالحظة أنه ال يوجد أســـاس يذكر للمقارنة بين هذه التقديرات بمرور الزمن، ألن كل المســـوح االســـتقصـــائية التي ُأجريت 
وفضال عن ذلك، يوجد قدر ضئيل جدا من الوثائق بشأن كيفية إعداد  يبدو أنها مختلفة من حيث المنهجية وحجم العينة.

  ، يجب فهم االتجاهات المعروضة أدناه في ضوء هذا التنبيه.ولذلك مجاميع الرفاهة وخطوط الفقر عبر الزمن.
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 2014-1961قياس أوضاع الفقر وعدم المساواة في لبنان  .1الجدول 

  
 
 
 

اتسم االقتصاد اللبناني قبل الحرب األهلية بدرجة عالية من التفاوت في الدخول، وانحسار معدالت الفقر ولكنها  .40
قضـــــــــايا المقارنة بين الدراســـــــــات األولية، فإن ارتفاع مســـــــــتويات التفاوت في الدخول وبصـــــــــرف النظر عن  ال تزال مرتفعة.

وكانت الدراســـــة األولى للفقر قد  ).1ومعدالت الفقر في الســـــتينيات أعقبته تراجعات ســـــريعة للفقر في الســـــبعينيات (الجدول 
من الســــــــــــــكان في لبنان تقل  %50ن وأظهرت أ 1961نشــــــــــــــرتها بعثة معهد البحوث والتدريب من أجل التنمية (إرفد) عام 

ووثق التقرير نفســــــــه تفاوتات واســــــــعة بين المناطق في مســــــــتويات المعيشــــــــة ودرجة عالية من عدم  دخولهم عن خط الفقر.
من السكان فقراء في  %22) أن نسبة الفقراء في لبنان بلغت 1976وأظهرت الدراسة الثانية لشيميل ( المساواة بين السكان.

)، فإن التفاوت في الدخول كان مرتفعا نســبيا، إذ 2004وبحســب دراســة غاســبارد ( قبل الحرب األهلية. 1975-1973فترة 
  31على الترتيب. 1974و 1960في عامي  0.55و 0.51بلغ ُمؤشر جيني 

 

 لغرب واالجتماعية االقتصــادية وقدرت اللجنة وظلت مسـتويات الفقر وعدم المسـاواة مرتفعة بعد الحرب األهلية. .41
، %28) أن معدل الفقر على أســـــــاس االســـــــتهالك بعد الحرب األهلية بلغ 1995المتحدة (اإلســـــــكوا) ( لألمم التابعة آســـــــيا

. ونظرا ألن دراســــة بعثة إرفد كانت قائمة على أســــاس 1997في  %10و 1993في عام  %7.5ومعدل الفقر المدقع كان 
غير أنه وفقا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  .1993و 1960في عامي الدخل، فإنه ال يمكن المقارنة بين تقديرات الفقر 

                                                

وٕاذا  .يقيس مؤشر جيني مدى انحراف توزيع الدخل أو اإلنفاق االستهالكي فيما بين األفراد أو األسر داخل بلد ما عن التوزيع المتساوي تماما 31 
  .) فإنه يعني عدم المساواة الكاملة1كاملة، أما إذا كانت قراءة المؤشر (كانت قراءة المؤشر صفرا فهذا يعني المساواة ال
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)، إذ هوى U-shaped)، كان الفقر إذا تم قياسه كنسبة مئوية للسكان منخفضي الدخل على شكل حدوة الحصان (2004(
ومن  .1995-1994في  %52، وارتفع مرة أخرى إلى 1974-1973في  %22إلى  1960-1959في  %50من 

في  0.44إلى  1960في  0.5تفاوت في المساواة، انخفضت مؤشرات جيني على أساس الدخل انخفاضا طفيفا من حيث ال
رات جيني على أســـــــاس اإلنفاق قليال من 1997 1997في  0.47إلى  1951في  0.51. وبالمثل، تراجعت أيضـــــــا مؤشـــــــ 

  ).2004(غاسبارد، 
 

من  %88وتشـــــــــــير التقديرات إلى أن  ج).2011دولي، يعيش أغلب فقراء لبنان في مناطق حضـــــــرية (البنك ال .42
لوضع خريطة توزيعات الفقر، وجد صندوق التنمية  2004وفي دراسة ُانجزت في  سكان لبنان يعيشون في مناطق حضرية.

االقتصــــادية واالجتماعية في لبنان أن عدد الفقراء في البؤر الصــــغيرة والمكتظة في ضــــواحي المدن الكبرى أكبر من عددهم 
في كل المناطق الريفية بلبنان. وُيؤلف جميع سكان المناطق الريفية بلبنان نسبة قليلة من السكان الذين يعيشون في األحياء 

 ).2004في  %30الفقيرة في لبنان (
 

وفيما يلي 33 32.لم يتحقق تقدم ملموس نحو الحد من الفقر على األرجح حتى اآلن في القرن الحادي والعشــرين .43
(برنامج األمم المتحدة  2005-2004النتائج الرئيســــية التي خلص إليها المســــح االســــتقصــــائي لألســــر متعدد األغراض في 

 ):2008اإلنمائي، 
 

ويشـتمل هذا على  على الترتيب. 2007و 2005-2004من سـكان لبنان في  %8.4و %8الفقر المدقع أصـاب  •
تي لم تتمكن من تلبية معظم احتياجاتها األســــــاســــــية الغذائية نســــــبة األســــــر التي تعيش دون خط الفقر المدقع أو ال

 34وغير الغذائية.
 

  .2005-2004من السكان كانوا فقراء باستخدام خط الفقر األعلى في  28.5% •
 

ُرِصَدت اختالفات وفوارق صارخة بين المناطق من حيث متوسط نصيب الفرد من االستهالك ومعدالت الفقر بين  •
في منطقة جبل  %27.3وبين جميع الفقراء، تركز  الشــــــــمال والجنوب والبقاع أشــــــــد المناطق فقرا.المناطق، وكان 

من الفقراء فقرا  %46من مجموع الفقراء في الشــــــــــمال، واألكثر لفتا لالنتباه أن  %38لبنان الثرية نســــــــــبيا، وتركز 
 مدقعا يوجدون في المنطقة الشمالية.

 

                                                

، أجرت وزارة الشؤون االجتماعية بمساندة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وفي شراكة مع إدارة اإلحصاء المركزي أول مسح 2000بعد عام  32 
 2005إلى أبريل/نيسان  2004ية األسرة). وأجري المسح في الفترة من فبراير/شباط استقصائي لألسر متعدد األغراض (مسح ظروف المعيشة وميزان

ألف أسرة ُموزعة على عموم البالد. وغطت العينة كل السكان الفعليين ماعدا الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات الالجئين.  13وشارك فيه نحو 
األسر على أساس نهج تكاليف االحتياجات األساسية (وحيث أن خط الفقر األدنى ُيستخدم كمعيار  وُأنشئت خطوط للفقر المدقع واألدنى واألعلى بين

دوالر في عام  3.84دوالر للفرد يوميا إلى  2.4للتأهل في برنامج االستهداف الوطني للفقر، فقد تم تحديثه باستخدام مؤشر أسعار المستهلك من 
  .)2014البنك الدولي  – 2013

(خط الفقر  2172(خط الفقر األدنى)؛ و 1332(خط فقر الغذاء)، و 844ط خطوط الفقر السنوية للفرد الواحد بالليرة كانت كما يلي: متوس 33 
  .األعلى). وأي أسرة تنفق أقل من خط الفقر األعلى تعتبر فقيرة

  ).2008أمامية (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تم الحصول عليها باستخدام نماذج محاكاة خلفية و  2007و 1997تقديرات الفقر لعامي  34 
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ر جيني للبنان بلغ  .ُيمثل معظم التفاوت في لبنان تبين أن التفاوت داخل المناطق • ر أن ُمؤشــــــــــــــفي  0.361وُيقد
باســـتخدام متوســـط نصـــيب الفرد من االســـتهالك. ويعادل هذا المتوســـط في بلدان الشـــرق األوســـط  2004-2005

أشـــــده في الشـــــمال وبلغ مســـــتوى التفاوت  وشـــــمال أفريقيا، ويقل كثيرا عن معدل التفاوت في بلدان أمريكا الالتينية.
وكان الشــــــمال وجبل لبنان أدنى منطقتين من  التي وجد فيها أدنى معدل لمتوســــــط نصــــــيب الفرد من االســــــتهالك.

. وكانت المنطقة الشــــــــمالية متميزة أيضــــــــا بســــــــبب التدني 2004/2005و 1997حيث نمو االســــــــتهالك بين عام 
  قة.بطا بالتفاوت الكبير في توزيع الدخل في هذه المنطالشديد لمرونة الفقر إلى نمو االستهالك الذي قد يكون مرت

 
، كان %8. وبالمقارنة بمعدل الفقر العام في لبنان والبالغ الفقر على أشـــــــــده في المناطق الريفية واألســـــــــر الزراعية •

اع وارتف 35وٌيعَزى ارتفاع إنتاجية القطاع من األسر التي تشتغل بالزراعة يعيشون تحت خط الفقر. %20أكثر من 
هكتار  0.1من كل المزارع تتراوح بين  %90معدالت الفقر إلى أن حيازات األرض صـــــــغيرة جدا، إذ إن مســـــــاحة 

 هكتار، األمر الذي يحد من إمكانية التفرغ الكامل في العمل. 1.5هكتارات، ومتوســط حجم المزرعة أقل من  4و
وأسـهم  الي ضـغوطا خافضـة على العمل بأجر.وفضـال عن ذلك، فإن قطاع الزراعة في لبنان يشـهد في الوقت الح

وصـــــــــول أكثر من مليون الجئ ســـــــــوري يبحثون عن وظائف في المناطق الريفية في انخفاض األجور في القطاع 
وفضـــال عن ذلك، فإنه بخالف القطاعات األخرى، ال يوجد قيد قانوني فيما يتعلق بالعمال الزراعيين، أو  الزراعي.

وتُثير ضـــــــــخامة حجم الفائض من األيدي العاملة احتمال إثارة  لالجئين الســـــــــوريين.شـــــــــروط للحد األدنى لألجور 
 التوترات االجتماعية.

 

                                                

لشركات ا ارتفاع معدل اإلنتاجية فيما بين الشركات الصغيرة شائع نسبيا في األسواق النامية والصاعدة. ومع أن الشركات الصغيرة أكثر إنتاجية من 35 
لريفية جم حيازتها من األراضي واالفتقار إلى الخدمات االستشارية االكبيرة، فإنها ال تستطيع االبتعاد عن أساليب زراعة الكفاف بسبب القيد على ح

  .وأوجه قصور السوق (وذلك بين أشياء أخرى)
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معدالت االستجابة في مسح ميزانية األسر حسب  .8الشكل 
 2012-2011المناطق، 

 
 .المصدر: إدارة اإلحصاء المركزي

التقييم الذاتي للطبقات االقتصـــــــــادية في لبنان  .9الشـــــــــكل 
 36)2013المقارنة (وبلدان 

 
يم مسح الق المصدر: حسابات خبراء البنك الدولي على أساس

   .، الموجة السادسة)WVSالعالمية  (
مالحظة: أجريت المســـــــوح في ســـــــنوات مختلفة وبلدان مختلفة. 

ب"ال أدرى" و "ال إجابة".  واســــــــــتبعد من الحســــــــــابات اإلجابات
وتشـــــــــتمل الطبقة المتوســـــــــطة على الشـــــــــريحة الدنيا من الطبقة 

الطبقة المتوســـــطة والطبقة العليا. ولم يتم الشـــــريحة المتوســـــطة و 
 تقديم تعريف للطبقات إلى المجيبين.

 
البيانات، وٕامكانية ، لكن ظهرت عدة مشكالت أثناء جمع 2011/2012ُأجِري بحث استقصائي لميزانية األسر  .44

ويعمل فريق من البنك الدولي حاليا مع إدارة  التعويل على االســـــــتبيان، وتمثيل البيانات التي تم الحصـــــــول عليها للواقع.
  اإلحصاء المركزي الستكشاف سبل التغلب على المعدالت المرتفعة من عدم االستجابة.

 
رة بناء على مسوحات غير تقليدية2ج. 2014-2010( . آراء ُمتبص( 

 37(على أساس الدخل والرفاهة الشخصية كما أفاد بهما المجيبون)
 

ل عليها يحول دون إجراء تحليل تقليدي ألوضـــــاع الفقر، فإنه  .45 االفتقار إلى بيانات جزئية ُيعو على الرغم من أن
ترصـــد الرفاهة الشـــخصـــية ُتتيح فعلي ســـبيل المثال، المســـوح التي  38يمكن الحصــول على معلومات قيمة من مســوح أخرى.

                                                

ها من إذ إن الفرق بين متوسط نصيب الفرد في-اختيرت مجموعتان للمقارنة. تشمل األولى بلدانا ذات مستويات متماثلة من التنمية االقتصادية 36 
(وهي أذربيجان وبيالروس  -زيادًة أو نقصا %10بأسعار تعادل القوة الشرائية ونظيره في لبنان ال يتجاوز  2010ي عام إجمالي الناتج المحلي ف

  .ورومانيا وتركيا والمكسيك وأوروغواي). وتشمل الثانية بلدانا من الشرق األوسط وشمال أفريقيا هي مصر وتونس واألردن والمغرب وليبيا

) "البيانات الجزئية 2014نتائج تفصيلية للتحليل مع وصف للبيانات في مذكرة المعلومات األساسية (فيشواناث وعتمانوف (يمكن االطالع على  37 
  .وقياس الفقر في لبنان" البنك الدولي

 38  لمجيبون عن مها افي غياب بيانات جزئية حديثة العهد، قد يكون مفيدا الحصول على معلومات من مسوح استقصائية أخرى تتضمن معلومات قد
ن يأنفسهم بشأن دخل األسرة و/أو تصورات الناس لرفاهتهم. وعلى وجه الخصوص، استخدمت ثالثة مصادر مختلفة تغطي تقريبا الفترة الزمنية ب

اهية غنية عن الرف: مسح القيم العالمية، والمقياس العربي، ومسح القدرات المالية. وتحتوي المسوح الثالثة جميعا على معلومات 2014و 2010
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فهم تقييم الناس أنفســهم لرفاهتهم. وُيقدم أيضــا مزيدا من التحليل لخصــائص المجيبين من حيث التعليم أو الوظيفة معلومات 
  مفيدة عما يرى اللبنانيون أنه خصائص األسر التي تعتبر نفسها فقيرة ومن ال تعتبر ذلك.

 
رد في كل المســـوح وهو أنه على الرغم من معدل النمو القياســـي للنمو في كان هناك اســـتنتاج الفت للنظر ومط .46

وثمة اســــــــــــــتنتاج الفت للنظر  ، فإن معدل الفقر ظل مرتفعا في لبنان في العقد الثاني من القرن الحالي.2007-2010
ضت عن تقديرات لمعدل الفقر متقاربة جدا (مع أنه تم قياسها بطرق مختلفة في مسوح  يتمثل في أن كل المسوح الثالثة تمخ

من المجيبين في مســــح مؤســــســــة وورلد  %30من الســــكان.  وعلى وجه الخصــــوص، اعتبر نحو  %30مختلفة) وهي نحو 
من األفراد  %29)، ورأى نحو 9(الشــكل  2013فســهم منتمين إلى الطبقة العاملة أو الدنيا في عام فاليوز (القيم العالمية) أن

أن أسرهم تنتمي للفئة منخفضة الدخل وتجد صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتها  2010في مسح البارومتر العربي في عام 
من األســــر يقل نصــــيب الفرد فيها من الدخل  %31.7 )، وأخيرا، وجد مســــح وطني للتوعية والقدرات المالية أن39(الشــــكل 

والذي أضـــــــــــيف إليه معامل التضـــــــــــخم ليعادل أســـــــــــعار  2004عن خط الفقر المأخوذ من المســـــــــــح المتعدد األغراض لعام 
201239. 

  
يتيح اســتخدام الخصــائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصــادية الفردية إلى جانب وضــع الرفاهة رســم صــورة  .47

وعلى وجه الخصــــــوص، فإنه وفقا لنتائج مســــــح مؤســــــســــــة وورلد فاليوز يرتبط كون المرء في  الت ارتباط الفقر.عامة لمعام
الطبقة المتوســـطة (حســـب البيانات المســـتقاة من التصـــورات الشـــخصـــية) في لبنان بالحصـــول على تعليم عال ووظيفة بدوام 

ت لكون المرء في الطبقة المتوســــــــــــــطة بكونه عاطال أو ربة ويرتبط أقل االحتماال كامل أو كونه من أرباب األعمال الحرة).
وبالمثل، فإن الحصـــــول على مســـــتوى تعليمي أفضـــــل ووظيفة  ).129، الصـــــفحة 6بيت أو لم يتلق تعليما رســـــميا (الجدول 

قاة حســـب تيرتبط ارتباطا ســـلبيا كبيرا بكون المرء في فئة األربعين بالمائة الدنيا من الســـكان على أســـاس بيانات الدخل المســـ
) ووفقا لمســح البارومتر العربي، لوحظت الشــريحة العليا 130، الصــفحة 7التقييم الذاتي للمجيبين (انظر النتائج في الجدول 

من األسر متوسطة الدخل (حسب البيانات التي أفادوا هم بها) بين المشاركين في المسح الذين هم أرباب عمل في الشركات 
لمدرسين واألطباء. وكانت مجموعات المجيبين (حسب الوضع الوظيفي) التي أفادت بشكل غير أو مهنيين مثل المحامين وا

، 90متناســــــب بأنهم أســــــر منخفضــــــة الدخل أفرادا يعملون كعمال زراعيين وربات بيوت ومن ليســــــت لديهم وظيفة (الشــــــكل 
 ).129الصفحة 

 
وى ارتباطا وثيقا بمتغيرات ديموغرافية، وبالمســتُيظهر المســح االســتقصــائي للقدرات المالية أن فقر الدخل يرتبط  .48

ولذلك، يكون الفقر أكثر وضـــــوحا بين األســـــر التي لديها عدد كبير من  التعليمي لرب األســـرة، ووضـــعه في القوى العاملة.
ة في األســــــر التي لديها أكثر من أربع %88في األســــــر التي ليس لديها أطفال إلى  %24ويزداد معدل الفقر من  األطفال.

وأخيرا، فإن األســر  ويقل احتمال الفقر إذا كان المرء موظفا في القطاع الرســمي أو من أرباب األعمال. ).6أطفال (الشــكل أ
أ، 95التي حصـــــــــل أربابها على مســـــــــتوى تعليمي جيد (تعليم عال) تقل كثيرا احتماالت ســـــــــقوطها في براثن الفقر (الشـــــــــكل 

 ).131الصفحة 
 

                                                

نقدية لالشخصية للمجيبين وخصائص الفرد/األسرة. وبيانات الدخل التي قدمها المجيبون أنفسهم ُجِمعت في بعض المسوح. ويساعد ربط المعلومات ا
   .مع الرفاهة الشخصية في جدولة النتائج باستخدام بدائل غير كاملة لقياس الفقر في السنوات األخيرة

  .2012و 2004/2005بين  %51.1ألف ليرة. وبلغ معدل التضخم التراكمي  2172بلغ  2004/2005لفقر في متوسط خط ا 39 
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 )2014-2012زمة السورية على أوضاع الفقر (. اآلثار التقديرية لأل 3ج 
 

ُيعَزى جانب من عدم إحراز تقدم في الحد من الفقر في العقد الثاني من القرن الحالي إلى الصراع السوري الذي  .49
وفي غياب بيانات . 2014إلى  2012تشـــــــــير تقديرات إلى أنه هوى بآالف من اللبنانيين في براثن الفقر في الفترة من 

ل عليها عن أوضــــاع الفقر لتقييم أثر الصــــراع الســــوري على الفقر، اســــُتخِدم نموذج التوازن العام القابل للحســــاب حديثة  ُيعو
لمحاكاة أثر الصــــــراع الســــــوري على أوضــــــاع الفقر في لبنان  GTAP(40الذي يطلق عليه مشــــــروع تحليل التجارة العالمية (

ولذ يجب فهم تقديرات  41أوجه قصــــــــــــــور مهمة لتقييم معدالت الفقر،وتنطوي هذه النماذج على  ه).2013(البنك الدولي 
رات إرشـــادية. وتشـــتمل المتغيرات الخاصـــة بالصـــدمات على أعداد الالجئين،  النقاط التي يتم الحصـــول عليها على أنها مؤشـــ

ع أن تؤدي األزمة الســــــــــورية وكان من المتوق وأعداد القوى العاملة، والدخل المتاح لإلنفاق، وٕاجمالي الناتج المحلي الحقيقي.
 وأن يزداد الفقراء القائمون بالفعل فقرا. 2014ألف شــــــــــــــخص بحلول عام  170إلى زيادة أعداد الفقراء بين اللبنانيين بواقع 

وتتمثل القنوات التي تنتقل من خاللها آثار األزمة الســــــــــــــورية في ارتفاع معدل التضــــــــــــــخم (زيادة الدخول المحلية والطلب 
حســــــــــار فرص العمل والتوظيف بســــــــــبب تراجع النشــــــــــاط االقتصــــــــــادي، وانخفاض األجور (ماعدا دخول العمل المحلي)، وان

للمهاجرين الوافدين) الذي يرجع في معظمه إلى تباطؤ النشـــــــاط االقتصـــــــادي وزيادة حادة في أعداد األيدي العاملة من جراء 
  تدفق الالجئين.

 
 لرخاء المشترك. خلق الوظائف وهدفا إنهاء الفقر وتعزيز ا4ج 

 
  . النمو والوظائف واإلنتاجية 1-4ج . 

 
جل من أ -الســـيما للشـــباب–يعتبر اللبنانيون خلق الوظائف عامال ضـــروريا للحد من الفقر وثالث أهم العوامل  .50

ي ف ويتطلب الخروج من دائرة الفقر وتحســين رفاهة العمال وأســرهم على نحو مســتدام تعزيز الفرص تعزيز الرخاء المشترك.
ويصـــــدق هذا بوجه خاص على لبنان حيث يرى أصـــــحاب المصـــــالح اللبنانيون أن خلق الوظائف هو العامل  ســـــوق العمل.

والوظــائف هي ُمحرك التنميــة و"ليســـــــــــــــت نتيجــة فرعيــة للنمو  42د).2014األكثر فعــاليــة في الحــد من الفقر (البنــك الــدولي 
) مســـــتويات المعيشـــــة: 1( وللوظائف آثار تحويلية من النواحي التالية:)، 2013االقتصـــــادي". (تقرير عن التنمية في العالم 

فاألفراد في شــــــتى أنحاء العالم يعملون من أجل الخروج من براثن الفقر عن طريق تحســــــين معايشــــــهم باكتســــــاب القدرة على 
ن العمال الطريقة التي يعملون ب2كســـــــب مورد دخل الئق ومنتظم؛ و( ما حســـــــها وزادت كفاءتهم، أمكن خلق ) اإلنتاجية: فُكل

) التماســـــــــــــــك االجتماعي: فالوظائف تجمع أناســـــــــــــــا ذوي خلفيات 3وظائف أكثر إنتاجية وٕازالة الوظائف األقل إنتاجية؛ و(
أيضـا  2013وأظهر تقرير عن التنمية في العالم  اجتماعية وعرقية مختلفة، ومن ثم تؤدي إلى تحسـين التماسـك االجتماعي.

  مشكالت الهيكلية التي تعوق خلق وظائف الئقة تختلف من بلد آلخر.أن التحديات وال
                                                

)، وللمزيد من الكتابات في اآلونة األخيرة وأحدث نسخة 1997من أجل التوثيق األولي لنموذج مشروع تحليل التجارة العالمية، راجع كتاب هيرتل ( 40 
  .https://www.gtap.agecon.purdue.edu/models/current.asp وني:من النموذج، راجع الموقع اإللكتر 

دما ُأجرَيت نعلى سبيل المثال، ال يتضمن مشروع تحليل التجارة العالمية النموذج التفصيلي لالقتصاد المطلوب إلعداد تقدير دقيق للغاية. وأيضا، ع 41 
المتاحة لم تشتمل في الغالب على أكثر من بضعة أشهر حينما كان عدد كبير من الالجئين ، فإن البيانات 2013دراسة البنك الدولي في أغسطس/آب 

  .في لبنان، ولذلك قد ال يتسنى الفهم الكامل للقنوات التي سُيؤثر من خاللها الصراع السوري على الفقراء

التعليم ية االجتماعية والتنمية الريفية وحوكمة القطاع العام وتكافؤ الفرص و العوامل األخرى المهمة ُمرتبة ترتيبا تنازليا هي النمو االقتصادي والحما 42 
  .ومكافحة الفساد والتنمية المناطقية المتوازنة
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في لبنان، ثمة ارتباط قوي بين البطالة والقطاع غير الرســــمي والفقر، وهو دليل على الدور الحيوي الذي يمكن  .51

 را في لبنان يرتبط بكونهوكما هو ُمبين أعاله، كون المرء فقي أن تقوم به الوظائف في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
وال عجب أن معدالت الفقر أعلى كثيرا بين  عاطال بال عمل أو ذا وظيفة منخفضـــــــــــة اإلنتاجية/في القطاع غير الرســـــــــــمي.

غير أن معدالت انتشـــار الفقر وعمقه وشـــدته تبلغ أعلى مســـتوياتها بين الموظفين الذين ال يحصـــلون على رواتب  العاطلين.
ويؤلف هؤالء الموظفون أكثر من ثلــث الفقراء العــاملين، وثلــث آخر من الفقراء العــاملين  43).2008، ثــابتــة (الليثي وآخرون

وعلى النقيض من ذلك، تصـــــــــل معدالت انتشـــــــــار الفقر أدنى مســـــــــتوياتها بين الموظفين ذوي  هم من أرباب األعمال الحرة.
لبنانيين غير المهرة في الوظائف غير الرسمية ومنخفضة ويشير هذا إلى اتساع نطاق الفقر بين ال الرواتب وأرباب األعمال.

اإلنتاجية، وٕالى الفوارق الكبيرة في الدخول بين الوظائف الرســــــــــــــمية/التي تتطلب مهارات وغير الرســــــــــــــمية/التي ال تتطلب 
ي المائة ف وقد يســـهم توســـيع إمكانية الحصـــول على وظائف أفضـــل، وتحســـين اإلنتاجية، وزيادة دخول فئة األربعين مهارات.

  الدنيا من السكان مساهمة كبيرة في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في لبنان.
 

وحتى  يواجه لبنان تحديا جسيما يتصل بالتوظيف، إذ إن النمو االقتصادي لم يتمخض عنه خلق وظائف كافية. .52
وامل ق الوظائف في القطاع الخاص بســـبب عخالل فترات النمو االقتصـــادي الســـريع نســـبيا، شـــهد لبنان تدني مســـتويات خل

، نما إجمالي الناتج المحلي 2009و 1997وبين عامي  مثل ســــــــوء نظم الحكم الرشــــــــيد والحوكمة وضــــــــعف البنية التحتية.
 أ).2012فحســـــــب (البنك الدولي  %1.1ســـــــنويا، ومع ذلك بلغ معدل نمو الوظائف  %4.4الحقيقي في المتوســـــــط بمعدل 

 فحســــــــــــب، وهي تقل كثيرا عن نظيرتها في بلدان أخرى في المنطقة. 0.2مرونة نمو الوظائف بلغت ويشــــــــــــير هذا إلى أن 
 ونقص الوظائف من األسباب الرئيسية الستمرار ارتفاع معدالت البطالة. 

 
وتوجد  وتركزت الوظائف التي تم توفيرها في قطاعات منخفضــــــة اإلنتاجية تحتاج إلى عمال ذوي مهارات قليلة. .53

، 2009و 2004وبين عامي  ).10الوظائف التي تمت تهيئتها في لبنان في قطاعات منخفضــــــة اإلنتاجية (الشــــــكل  أغلبية
) وقطاعات خدمات منخفضـــة اإلنتاجية %61كانت العوامل الرئيســـية التي أســـهمت في صـــافي خلق الوظائف هي التجارة (

لت خدمات مرتفعة اإلنتاجية وشـــهدت قطاعات الزراعة والصـــناعة  ).%10) تلتها اإلنشـــاءات (33%( إلغاء وظائف، وســـج
ويعمل  فحســب من صــافي إجمالي خلق الوظائف). %5مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصــاالت والتمويل نموا هزيال للغاية (

وثلث العاملين  ).11ثلثا الموظفين في التجارة والخدمات، وظل نصـــــــــف القوى العاملة في القطاع غير الرســـــــــمي (الشـــــــــكل 
جر، ونحو ثلثي أصـــــــحاب األعمال الحرة يعملون في خدمات منخفضـــــــة اإلنتاجية (مثل تجارة الجملة والتجزئة، وٕاصـــــــالح بأ

ويعمل في الخدمات مرتفعة اإلنتاجية (مثل المعلومات واالتصــــــــــــــاالت، والخدمات المالية،  الســــــــــــــيارات، والنقل، والتخزين).
  من المشتغلين باألعمال الحرة. %3فحسب من العاملين بأجر و %14وأنشطة التأمين) 

 

                                                

   .موظف يعمل على أساس أسبوعي ويأخذ أجره بالساعة أو على أساس العمل بالقطعة 43 
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كل  . خلق الوظائف كان في معظمه في قطاعات 10الشـــــــــ
  منخفضة اإلنتاجية

. نصــــــــف األيدي العاملة يعملون بالقطاع غير 11الشــــــــكل 
  الرسمي

  2010تصنيف األيدي العاملة حسب الوضع 

 
 

 
اإلحصـــاء المركزي (األيســـر)؛ وحســـابات الخبراء على المصـــدر: حســـابات خبراء البنك الدولي على أســـاس بيانات من إدارة 

 .أساس مسح العالقة بين العمال وأرباب العمل في لبنان (األيمن)
 

  . الجوانب الديموغرافية والقوى العاملة والهجرة2-4ج. 
 

على الرغم من أن معدالت المشــــــاركة في القوى العاملة ال تزال منخفضــــــة الســــــيما للنســــــاء فإن أعداد األيدي  .54
لت القوى العاملة نموا قويا، فيما ُيعَزى  العاملة آخذة في الزيادة في لبنان بسبب عوامل ديموغرافية وزيادة المشاركة. وسـج

ومازال معدل  44جزئيا إلى زيادة في عدد السكان في سن العمل، والزيادة البطيئة للمشاركة في القوى العاملة، السيما للنساء.
ومازال  العاملة منخفضـــا في لبنان، إذ يشـــارك أقل من نصـــف الســـكان في ســـن العمل في ســـوق العمل.المشـــاركة في القوى 

) منخفضــــــا بالمقارنة بالبلدان األخرى في منطقة الشــــــرق األوســــــط وشــــــمال %70معدل مشــــــاركة الذكور في القوى العاملة (
ومن ناحية أخرى، يتسق  أ).12تنمية نفسها (الشكل أفريقيا، لكنه يشبه إلى حد كبير بلدانا من خارج المنطقة لها مستويات ال

معدل مشــــاركة اإلناث مع المتوســــطات في الشــــرق األوســــط وشــــمال أفريقيا، لكنه يتخلف كثيرا عن بلدان المقارنة من خارج 
 ســـيروعلى الرغم من أن معدالت المشـــاركة الحالية منخفضـــة، الســـيما للنســـاء، فإنها ت ب).12المنطقة ماعدا تركيا (الشـــكل 

ألف فرد في المتوســــط يدخلون  23وٕاذا لم نأخذ في الحســــبان تدفق الالجئين في اآلونة األخيرة، فإن  45في اتجاه صــــعودي.
والستيعابهم سيحتاج االقتصاد إلى خلق أكثر من ستة أمثال عدد الوظائف التي يخلقها (في المتوسط  سوق العمل كل عام.

  ).2007و 2004وظيفة فحسب سنويا بين عامي  3400
 

خلف تدفق الالجئين من الصـــراع الســـوري المحتدم أثرا عميقا على الوضـــع االجتماعي واالقتصـــادي في لبنان،  .55
ووصلت األعداد (الرسمية) لتدفق الالجئين إلى ربع سكان  د). 2013وأدى إلى تدهور أحوال سوق العمل (البنك الدولي، 

                                                

  .المتوسط. وُيعزى نصف هذا النمو إلى زيادة السكان في سن العمل في %2.2، نمت األيدي العاملة بمعدل سنوي 2010و  2004بين عامي  44 

بات اعلى مدى السنوات العشر الماضية، زاد معدل المشاركة الكلية زيادة متوسطة فيما يرجع إلى حد كبير إلى زيادة مشاركة النساء السيما الش 45 
  .)2013و  2004عامي بين  %26إلى  %22المتعلمات (فقد زادت معدالت مشاركة النساء من 
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وبســــــــبب ذلك التدفق، من المتوقع أن تزداد القوى العاملة  فقر المرتفعة بالفعل.لبنان، وتســــــــببت في زيادة معدالت البطالة وال
وبسبب انخفاض المستوى التعليمي لالجئين السوريين،  ، وأن تحدث تغيرات كبيرة بين النساء والشباب.%35بما يصل إلى 

ســــــع القطاع غير الرســــــمي نتيجة ســــــينضــــــم معظمهم إلى المعروض من العمال ذوي المهارات المحدودة، ومن المرجح أن يت
 يعملون في قطاع البناء. %12ويشــــتغل نحو نصــــف العمال الالجئين الســــوريين بالزراعة أو الخدمات المنزلية تليها  لذلك.

ولذلك، فإن المنافســـة بين العمال اللبنانيين والســـوريين على وظائف منخفضـــة النوعية وتتطلب مهارات محدودة ســـتزداد على 
 إلى مزيد من البطالة وتراجع الدخول من األجور في هذا القطاع من سوق العمل. األرجح وتؤدي

 
 تزال منخفضة في لبنان السيما بين النساء معدالت المشاركة في األيدي العاملة ال .12الشكل 

 عاما) 15أ) الذكور (نسبة الذكور فوق 

 

 عاما) 15ب) اإلناث (في المائة من اإلناث  فوق 

 
للبنان. مالحظة: أحدث ســنة متاحة في  2010مؤشــرات التنمية العالمية، مســح العالقة بين العمال وأرباب العمل المصــدر: 

  .العقد األول للقرن الحالي
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من الســـكان  %15وُيقدر أن نحو  الهجرة ســبيل رئيســي للحصــول على الوظائف والفرص االقتصــادية للبنانيين. .56
وفي األغلب بسبب عدم االستقرار السياسي في لبنان وبحثا عن فرص اقتصادية أفضل في )، 2010اللبنانيين قد هاجروا (

وتعد الدراســـات الشـــاملة عن وضـــع المهاجرين اللبنانيين نادرة، وتشـــير الشـــواهد والدالئل المتاحة إلى أن فرص  بلدان أجنبية.
نا ملحوظا بفضل الهجرة، لكنه ال تزال توجد بع نت تحس2009ووجد كاسباريان ( ض التباينات بين الجنسين.توظيفهم تحس (

من  %61أن  2007و 1992عاما الذين هاجروا بين عامي  35-18في تحليله لوضــــــــــع اللبنانيين في الشــــــــــريحة العمرية 
ولكن  .%91المهاجرين الرجال كانت لديهم وظائف في لبنان قبل هجرتهم، ولكن بعد هجرتهم وصــــــلت نســــــبة توظيفهم إلى 

فحســب، وارتفعت نســبة عدم النشــاط وعدم العمل تســع نقاط إلى  %36إلى  %32للنســاء، زادت نســبة التوظيف من  بالنســبة
ويبدو أن المهاجرين اللبنانيين يندمجون بشـــــكل جيد في ســـــوق العمل بالبلدان المســـــتقبلة حتى عند مقارنتهم بالبلدان  .59%

  الخارج ويعيش عدد كبير من أبنائها في المهجر. التي تتسم تاريخيا بارتفاع معدالت هجرة مواطنيها إلى
 

قد ُيؤدي ارتفاع معدل هجرة السكان الحاصلين على تعليم عال مع تدفق العمال السوريين غير المهرة إلى زيادة  .57
تيحهــا ي ومع االفتقـار إلى وظـائف عـاليـة اإلنتـاجيـة/األجر في الـداخـل، والفرص المربحـة التي ندرة األيدي العاملة الماهرة.

ومع أنه  أ).12من اللبنانيين الحاصـــلين على تعليم عال إلى الخارج (الشـــكل  %44العمل في الخارج، هاجر ما يصـــل إلى 
ال يوجد تقييم لآلثار الكمية لهذا التدفق لأليدي العاملة إلى الخارج على االقتصـــــــــــاد اللبناني، فإنه من الُمرجح أن تكون لهذه 

وُتظِهر الشـــواهد المســـتقاة من المكســـيك  آثار ملموســـة على المعروض من األيدي العاملة واألجور. الصـــدمات الكبيرة للهجرة
في مجموعة ُمعينة من المهارات ترفع أجور العمال في تلك المجموعة نحو  %10أن زيادة معدل الهجرة إلى الخارج بنســـــبة 

 ين المستويات التعليمية والجنسين، فإن الهجرة قد تسهموبالنظر إلى االختالفات في معدل الهجرة ب ).2007(براتشي،  4%
وقد  ب).12في اتســــاع فجوة األجور بين الجنســــين وفئات المهارات وزيادة التفاوت في األجور بوجه عام في لبنان (الشــــكل 
لمطاف عبئا ا يزيد ارتفاع مســــتويات هجرة اللبنانيين الحاصــــلين على تعليم عال من ندرة مهارات أســــاســــية، ويخلق في نهاية

وتشــــير الدراســــات إلى أن الهجرة تفضــــي إلى قدر كبير من نزوح ذوي الكفاءات أو ما ُيســــمى 46ثقيال على اإلنتاجية والنمو. 
 ).2"نزيف العقول" (انظر اإلطار 

 

                                                

رة، فليس همع أن تدفق األيدي العاملة على لبنان (مثل العمال المهاجرين والالجئين) قد ُيعوض عن الهجرة الواسعة إلى الخارج بين العمال الم 46 
ائص السكان به عموما فيما يبدو خصهناك سبب قوي يدعم الرأي بأن الوضع كذلك. أوال، خصائص العمال المهاجرين الوافدين والالجئين في لبنان تش

د)، وهو ما ُينبئ بأن مثل هذا التدفق الوافد للعمال عاجز في الوقت الحالي عن سد فجوة المعروض من 2013اللبنانيين المقيمين (البنك الدولي، 
ن صممة من أجل إدارة اآلثار السياسية واالجتماعية لالجئياأليدي العاملة الماهرة الناجمة عن الهجرة إلى الخارج. وثانيا، قوانين العمل، السيما تلك المُ 

  .من بلدان معينة تحد من اندماج الالجئين في سوق العمل اللبنانية، على سبيل المثال في المجاالت المهنية ذات المهارات العالية
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 . معدل الهجرة حسب مستوى التحصيل العلمي13الشكل 
 2010معدل الهجرة في  أ)

 

 2007-1999ب) معدل الهجرة بين 

 

) وُيظِهر 2009مقتبس من كاســـــــباريان ( األيمناأليســـــــر مأخوذ من مؤشـــــــرات التنمية العالمية. والجانب  الجانبالمصـــــــدر: 
 حسب النوع وفئة المهارات. 2007و 1999معدل الهجرة بين عامي 

 
 

 والكفاءات" على نطاق واسع: الخلفيات التعليمية والمهنية للمهاجرين اللبنانيين تكشف عن "هجرة العقول 2اإلطار 
 

من المهاجرين في عينة  %25) أنه بين المهاجرين اللبنانيين الذين حصـــــلوا على دراســـــات جامعية (2014وجد كاســـــباريان (
 درســــــوا العلوم والرياضــــــيات وعلوم الحاســــــوب. %9.8في مجاالت الهندســــــة والتكنولوجيا، و %26.6الدراســــــة) كان حوالي 

ص نحو  في األدب والعلوم  %13لمهــاجرين ذوي التعليم الجــامعي في اإلدارة وخــدمــات األعمــال، ومن ا %26.5وتخصــــــــــــــ
ويشــغل الكثير منهم وظائف إدارية في المســتويات المتوســطة والعليا  أ).14في الطب (الشــكل  %11االجتماعية، وأكثر من 

رين وظائف في مســــتويات اإلدارة العليا، ويشــــغل ربع المهاج ب).14ذات أهمية حاســــمة لكفاءة التشــــغيل واإلنتاجية (الشــــكل 
  في مجال الخدمات، أغلبهم تجار. %17في المهن العلمية وغيرها من المهن اإلدارية، و %20و
 

 . التخصص والوظيفة للمهاجرين اللبنانيين14الشكل 
 ب) الوظيفة   اتأ) التخصص لخريجي الجامع

  
 ).2014المصدر: بيانات من كاسباريان (
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 توفر الوظائف .3-4ج. 
 

وتختلف  تتفاوت نواتج ســــــــوق العمل وٕامكانية الحصــــــــول على وظائف جيدة بين فئات الســــــــكان أو المناطق. .58
معدالت المشــــــــاركة في القوى العاملة، والبطالة، ونوع الوظيفة (ذات أجر/أعمال حرة، قطاع رســــــــمي/غير رســــــــمي) اختالفا 

فالمناطق األكثر حرمانا تقل فيها في العادة معدالت المشـــاركة في  مناطق.ملحوظا بين فئات الســـكان (الشـــباب والنســـاء) وال
القوى العــاملــة، وترتفع معــدالت البطــالــة، وهو مــا قــد يرجع في جــانــب منــه إلى التفــاوتــات المكــانيــة في مرافق البنيــة التحتيــة 

المشــــــاركة في القوى العاملة بصــــــورة وتقل معدالت  أدناه). 16والشــــــكل  15وتقديم الخدمات التي تم تحديدها آنفا (الشــــــكل 
، وتنخفض إلى حد ما في الجنوب والنبطية. وتبلغ معدالت البطالة أعلى %38ملحوظ في الشـــــــــمال، حيث تبلغ أدناها عند 

وفي الشـــــمال، يشـــــتغل أغلب القوى العاملة باألعمال والمهن الحرة، أما في  مســـــتوياتها في جنوب البالد (الجنوب والنبطية).
  وجبل لبنان فإن أكثر من النصف عاملون بأجر.بيروت 

 
. معدالت المشــــاركة في األيدي العاملة حســــب 15الشــــكل 
 المناطق

 حسب المناطق ةالوظيفي الحالة. 16الشكل 

  
المصدر: حسابات خبراء البنك الدولي على أساس بيانات من إدارة اإلحصاء المركزي (الجانب األيسر)؛ وحسابات الخبراء 

 للبنان (الجانب األيمن). 2010أساس بيانات مسح العالقة بين العمال وأرباب العمل على 
 

وقبل أن تتكشف األزمة  ).17(الشكل  البطالة مرتفعة، السيما بين النساء والشباب، وغالبا ما تكون لمدة طويلة .59
ة جزئيا إلى طول متوســــــــط مدة البطالة وُتعَزى هذه المعدالت المرتفع من القوى العاملة عاطلين. %11الســــــــورية، كان نحو 

ومعدل البطالة  ويبلغ معدل البطالة بين النساء مثلي نظيره بين الرجال. أشهر للنساء). 10شهرا للرجال و 13(ما يقرب من 
) مرتفع بدرجة تبعث على القلق حتى بالمعايير اإلقليمية، السيما إذا ما قورن ببلدان أخرى خارج %34في صفوف الشباب (

ومن المحتمل أن ترتفع معدالت البطالة الحالية بدرجة كبيرة بســــــــبب تراجع النمو  منطقة الشــــــــرق األوســــــــط وشــــــــمال أفريقيا.
  االقتصادي وأثر الصراع السوري.

 
فنصــف القوى  مازال النشاط غير الرسمي من السمات البارزة لالقتصاد اللبناني وأسواق العمل، السيما للفقراء. .60

أخرى يشــــــــــتغلون  %30في وظائف غير رســــــــــمية ذات أجر، و %20يعملون في القطاع غير الرســــــــــمي:  العاملة في لبنان
ومعدل العمل في القطاع  أ).2012باألعمال الحرة ويفتقرون إلى إمكانية الحصول على الضمان االجتماعي (البنك الدولي، 

من األفراد في أفقر ربع من حيث  %74ذ إن غير الرســــــــــمي أقل كثيرا في الشــــــــــريحة األكثر ثراء من الســــــــــكان اللبنانيين، إ
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فحســب بين األفراد في الربع  %15الدخول هم عمال بأجر في القطاع غير الرســمي، لكن نســبة العمال غير النظاميين تبلغ 
وُيشكل قيدا  47ويرتبط الطابع غير الرسمي لالقتصاد بضعف ظروف العمل، ).18، الشكل 2013األغنى (غاتي وآخرون، 

ولذلك، فإن جودة الوظائف في لبنان ال تزال ضـــــعيفة للغاية، الســـــيما للعمال األكثر  48ارة مؤســـــســـــة أعمال رســـــمية.على إد
ومعظم  حرمانا، وال تزال بيئة ممارســــة أنشــــطة األعمال حافلة بالتحديات في ضــــوء ارتفاع مســــتويات النشــــاط غير الرســــمي.

وينشط نحو  ئة الصغيرة، والخدمات الشخصية، وٕاصالح المركبات.العمال غير النظاميين يشتغلون في مجاالت تجارة التجز 
 من الشركات في القطاع غير الرسمي في بيع األغذية والمالبس واألجهزة المنزلية واإللكترونيات وسلع أخرى. 66%
 

 . معدالت البطالة17الشكل 
ا) معدل البطالة في لبنان حســــــب نوع الجنس والســــــن والتعليم 

(%) 

 

بين الشــــــــــــــباب (% من األيدي العاملة في أعمار  ب) البطالة
 عاما) 15-24

 
 

للبنان. مالحظة: أحدث سنة متاحة في  2010مؤشرات التنمية العالمية، مسح العالقة بين العمال وأرباب العمل  المصادر:
  .العقد األول للقرن الحالي

 
ويشــــــــــــــتد التفاوت في األجور في  على االنتقال.ارتفاع التفاوت في األجور في لبنان وتدني قدرة األيدي العاملة  .61

لبنان بســـــــــــــبب االختالفات في إمكانية الحصـــــــــــــول على فرص العمل، وفي عالوات األجور المرتبطة بالمســـــــــــــتوى التعليمي 
فالعاملون  ).19ويوجد تباين ملموس في األجور بين األوضـــــاع الوظيفية، وداخل كل وضـــــع وظيفي (الشـــــكل  49والمهارات،

غير الرســـــمي يحصـــــلون على أدنى األجور وثمة انخفاض في مســـــتوياتها. فأفراد الخميس األغنى يحصـــــلون في في القطاع 
والعاملون في القطاع الرســـــــــمي يكســـــــــبون دخوال أعلى بدرجة  مثل الخميس األفقر. 3.3المتوســـــــــط على أجور تعادل تقريبا 

مرة عن أفراد الخميس  3.6تزيد أجورهم في المتوسط  ملموسة من العاملين في القطاع غير الرسمي، وأفراد الخميس األغنى

                                                

ت يا أفضل (مثل العطلة السنوية، وعطالت الوضع والعطالمن حيث ظروف العمل، ُتنِبئ الشواهد بان العمال الرسميين يتاح لهم الحصول على مزا 47 
  المرضية)، ونوعية أفضل من الوظائف (مثال ذات أجور أعلى، وعقد مكتوب، ومدة عمل أطول).

لة / غ 48  ر الرسمية يثالثة وخمسون في المائة من أصحاب مؤسسات األعمال وكبار المديرين يعتبرون المنافسة التي تتعرض لها الشركات غير الُمسج
قا كبيرا في لبنان، بالمقارنة مع  ق في المناطق  %28ُمعوفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وفي تحليل أكثر تفصيال، يبدو أن هذا أكبر ُمعو

، ت األعمالاألكثر ريفية (وعلى وجه التحديد في شمال لبنان حيث ترتفع معدالت العمل في القطاع غير الرسمي. (بيانات مسح مؤسسا
2013/2014(.  

للنساء بالمقارنة  %52للرجال و %32إذا تساوت العوامل األخرى، فإن الحصول على تعليم جامعي أعلى يؤدي إلى زيادة األجر في الساعة  49 
  .أ)2012بالحاصلين على تعليم ابتدائي فحسب. وللمهارات المعرفية أثر إيجابي باإلضافة إلى أثر التعليم (البنك الدولي، 
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وأجور المشــــتغلين باألعمال الحرة هي األكثر تفاوتا (نســــبة متوســــط األجور في الخميس األغنى إلى الخميس األفقر  األفقر.
الشـــــــــــــرائح واتســـــــــــــاقا مع هذا، تقل أجور أصـــــــــــــحاب األعمال والمهن الحرة في  ) بالنظر إلى التنوع في األعمال الحرة.4.5

الخميســية األدنى دخال بوجه عام عن أجور الموظفين في القطاع الرســمي، لكن الوضــع معكوس بالنســبة للُخميســين األعلى 
دخال في توزيعات الدخول. وتتســــــم إمكانية انتقال األيدي العاملة بأنها محدودة، إذ تبلغ معدالت االنتقال من وضــــــع وظيفي 

طاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، أو من صاحب عمل حر إلى وظيفة ذات أجر) إلى آخر (على سبيل المثال من الق
  50.%10أقل من 

 
قات البحث عن  .62 ترتبط مستويات التعليم ارتباطا قويا بالحصول على وظائف أفضل في القطاع الخاص، لكن ُمعو

وبوجه  ).20(الشكل  صول على وظيفةوظيفة وممارسات المحسوبية والواسطة قد تحول دون انتقال األيدي العاملة والح
حاصـــلون على تعليم ابتدائي أو مســـتوى أقل)، ويوجد تفاوت  %42عام، ال تزال مســـتويات التعليم في القوى العاملة متدنية (

وأكثر من نصف أصحاب األعمال والمهن الحرة حاصلون على تعليم ابتدائي أو  كبير في الوضع الوظيفي أو قطاع العمل.
وليس هذا ُمســـــــــتغَربا بالنظر إلى أن األغلبية الســـــــــاحقة من  فحســـــــــب بين العاملين بأجر. %27بالمقارنة مع  مســـــــــتوى أقل

وعلى النقيض من ذلك، فإن أكثر  أصـــحاب األعمال والمهن الحرة يعملون في وظائف منخفضـــة اإلنتاجية/منخفضـــة األجر.
بين العاملين بأجر في  %75لنســــــــــبة إلى نحو من العاملين بأجر حاصــــــــــلون على تعليم جامعي، وتصــــــــــل هذه ا %40من 

ويبدو أنه يوجد ارتباط قوي بين مســــــــــــــتوى التحصــــــــــــــيل العلمي، وٕامكانية  51خدمات مرتفعة اإلنتاجية في القطاع الخاص.
الحصــول على وظائف عالية اإلنتاجية/مرتفعة األجور في القطاع الخاص، لكن حواجز وعوائق إضــافية تتصــل بالبحث عن 

فعلي سبيل المثال،  ات المحسوبية والواسطة قد تحول دون انتقال األيدي العاملة من وضع وظيفي إلى آخر.وظيفة وممارس
وفضـــــال عن ذلك، فإن هذه  في لبنان ال تزال العالقات والمعارف الشـــــخصـــــية هي اآللية األكثر انتشـــــارا للبحث عن وظيفة.

 القطاع العام.العالقات قد تلعب أيضا دورا مهما في التوظيف، السيما في 
 

. ارتفاع مســــتوى العمل بالقطاع غير الرســــمي 18الشــــكل 
 بين الفقراء

. متوســط األجر الشــهري حســب الشــرائح الخميســية 19الشــكل 
 والوضع الوظيفي

  
 .2010المصدر: حسابات الخبراء على أساس مسح العالقة بين العمال وأرباب العمل 

 

                                                

  .أ)2012(البنك الدولي،  2010-2007على أساس شهري في ديسمبر/كانون األول  50 

لمعرفية افضال عن التعليم الرسمي، يبدو أن للمهارات المعرفية آثارا إيجابية إضافية على األجر للموظفين العاملين بأجر، أما غياب المهارات  51 
  أ).2012لرسمي (البنك الدولي، فُيؤثر على احتمال العمل في القطاع غير ا
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 الوظيفي والقطاعات الرئيسية للتوظيف في القطاع الخاص . مستويات التعليم حسب الوضع20الشكل 
 أ) عامل بأجر

 

 ب) صاحب عمل حر

 
مالحظة: * تجارة الجملة والتجزئة، وٕاصـــالح المركبات، والنقل والتخزين، وأنشـــطة اإليواء والخدمات الغذائية، واألنشـــطة 

 واألنشطة المهنية والعلمية والفنية. العقارية؛ و ** اإلعالم واالتصاالت، والخدمات المالية والتأمين،
 للبنان. 2010المصدر: مسح العالقة بين العامل ورب العمل 

 
 . ديناميات الوظائف على مستوى الشركات4-4ج.
 

وُتظِهر الشــــــــــواهد  الشـــــــركات األحدث عهدا واألكثر إنتاجية هي الُمحركات الرئيســـــــية لخلق الوظائف في لبنان. .63
كما هو الحال في معظم بلدان المنطقة، وكذلك -خلق الوظائف على مســـــــتوى الشـــــــركات أنه في لبنانالحديثة عن ُمحددات 

الشــــــــــــــركــات حــديثــة العهــد واألكثر إنتــاجيــة هي التي تخلق مزيــدا من الوظــائف (البنــك الــدولي،  -البلــدان ذات النمو المرتفع
وهي ُتظِهر أن الشركات األقدم عهدا تتجه في العادة  ة.أدناه هذه النتيجة في حالة عمر الشرك 21ي). وُيبين الشكل 2014

إلى التخلص من العمال في لبنان وتونس، لكن صـــــــافي خلق الوظائف كان إيجابيا للشـــــــركات في المرحلة األولى لتشـــــــغيلها 
ت ويقل عدد سنوا 4التي يتراوح عمر تشغيلها من صفر إلى –وساهمت الشركات الناشئة الصغرى  (سنواتها األربع األولى).

من الصــــــــــافي  %177، أي ما يعادل 2010و 2005ألف وظيفة في لبنان بين عامي  66بتوفير نحو  -عمالها عن أربعة
في المرتبة  999و 200وجاءت الشــــــــــــــركات حديثة العهد الكبيرة التي يتراوح عدد موظفيها بين  اإلجمالي لخلق الوظائف.
 ألفا). 12الثانية في خلق الوظائف (
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 تخلق مزيدا من الوظائف األحدث عهدا. الشركات 21 الشكل

  

  
وفي  2010و 2005). تظهر الرســـــوم البيانية صـــــافي خلق الوظائف في لبنان بين عامي 2014البنك الدولي (المصـــــدر: 

ا الفئات باللون الغامق. فئات الشــــــــــــركات من حيث الحجم والعمر التي خلقت وظائف 2010و 1996تونس بين عامي  أم ،
 .فباللون الفاتحالتي قلصت الوظائف 

 
تنمو الشـركات الناشـئة بسـرعة أكبر في السـنوات األولى لتشـغيلها، لكنها أقل من إمكانياتها، وهو ما يشـير إلى  .64

قات كبيرة لنمو هذه الشركات في لبنان. أكبر  ةفالشــركات حديثة العهد تنمو وتتســع أنشــطتها لخلق وظائف بســرع وجود ُمعو
 %19أعوام عدد موظفيها  4وفي لبنان، زادت الشــــــــــــركات التي يتراوح عمرها من عامين إلى  من الشــــــــــــركات األقدم عهدا.

 %12عاما فأكثر فقد زاد عدد الوظائف فيها  25ســـــنويا خالل الســـــنتين األوليين لتشـــــغيلها، أما الشـــــركات التي يبلغ عمرها 
ف في الشــــــــــركات حديثة العهد في لبنان أقل من إمكانياتها عند مقارنتها بالبلدان ومع ذلك، فإن نمو الوظائ ).22(الشــــــــــكل 

ففي المغرب، على ســــــــــــــبيل المثال، زادت الشــــــــــــــركات التي يبلغ عمرها عامين إلى أربعة أعوام عدد  األخرى في المنطقة.
فأكثر فكان نمو الوظائف فيها  عاما 25في الســــــــــنتين األوليين لتشــــــــــغيلها، أما الشــــــــــركات التي يبلغ عمرها  %25موظفيها 

ويعد ُمعدل فقدان الوظائف كبيرا، مع افتراض أن ألف شــركة عمرها أقل من ســنتين تبدأ في  مماثال تقريبا للوضــع في لبنان.
وظيفة عن  293المتوســـــــــــط بأربعة عمال وتعمل لمدة عامين، ســـــــــــَيِقل عدد الوظائف التي تخلقها ســـــــــــنويا في لبنان بمقدار 

 52 المغرب.
 
 
 
 
 
 

                                                

وظيفة).  240وظيفة في لبنان وألف وظيفة في المغرب خالل العام األول (الفرق بينهما  760في هذا السيناريو، ستخلق الشركات المذكورة آنفا  52 
وظيفة). ومتوسط الفرق في عدد  345.6وظيفة في المغرب (الفرق بينهما  1250وظيفة إضافية في لبنان و 904.4وخالل العام الثاني، ستخلق 

  .وظيفة 292.8الوظائف التي تتم تهيئتها في السنتين األوليين 
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  . الشركات األكثر إنتاجية تخلق عددا أكبر من الوظائف2الجدول 
 (الُمتغير التابع هو نمو الوظائف لدى الشركات)

 

  
د). مالحظات: المتغير التابع هو نمو الوظائف لدى الشـــــــــركات الذي ُيعرف باســـــــــتخدام معدل النمو وفق  2014المصـــــــــدر: من البنك الدولي (

شــــوه). وعالقات االنحدرا ُمرجحة بمتوســــط حجم الشــــركات خالل فترة النمو. *** تشــــير إلى داللة إحصــــائية عند -هالتيوانجر-(ديفيسمنهجية 
. ويقاس نمو الوظائف ســـــنويا، وتقاس اإلنتاجية في بداية الفترة الزمنية. وفي مصـــــر، تشـــــتمل البيانات على منشـــــآت الصـــــناعات التحويلية 1%

على األقل. وفترات التقدير  20على األقل، وفي تركيا تتضـــمن البيانات الشـــركات التي يبلغ عدد موظفيها  10لغ عدد موظفيها والتعدين التي يب
 %1في مصر. وإلنتاجية األيدي العاملة في مصر مغزى إحصائي عند مستوى  2011إلى  2007في لبنان وتركيا، و 2010إلى  2005هي 

 .2007ف الذي يقاس خالل فترة األربع سنوات على اإلنتاجية األولية لأليدي العاملة في عام حينما ينحدر معدل خلق الوظائ
 

وباإلضــــافة إلى  غير أن ضـــعف معدل دخول الشـــركات إلى الســـوق ونمو اإلنتاجية مازال يعوق خلق الوظائف. .65
وفي  د).2014الوظائف (البنك الدولي، عمر الشـــــــركة، ُتعتَبر إنتاجية الشـــــــركة عامال رئيســـــــيا من العوامل المؤثرة في خلق 

وهو من أعلى نســب مرونة خلق  %3.9في إنتاجية الشــركات إلى رفع معدل خلق الوظائف  %1لبنان، تؤدي زيادة نســبتها 
 واتساقا مع هذه النتائج، تبين أن الشركات سريعة النمو تكون أكثر إنتاجية ).2الوظائف إلى اإلنتاجية في المنطقة (الجدول 

لكن دخول الشـــركات إلى الســـوق ونمو اإلنتاجية كانا ضـــعيفين إلى  وأحدث عهدا من الشـــركات التي ال تتســـم بســـرعة النمو.
كما أن معدالت الدخول إلى  درجة حالت دون تســــــــــريع وتيرة خلق الوظائف فيما ُيعَزى جزئيا إلى عوائق في طريق الدخول.

ت في لبنان منخفضــــــة بالمقارنة مع بلدان المقارنة في المنطقة (الشــــــكل الســــــوق في قطاعات الصــــــناعات التحويلية والخدما
فحســــــب في لبنان بالمقارنة مع  %9وعلى ســــــبيل المثال، فإن معدل دخول شــــــركات خدمات جديدة إلى الســــــوق يبلغ  ).23

 في اقتصاد سريع النمو مثل تركيا. %12في تونس وما يصل إلى  9.6%
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تنمو بسرعة أكبر لكن دون . الشركات حديثة العهد 22الشكل 
 إمكانياتها

 
المصـــــــــــــدر: حســـــــــــــابات خبراء البنك الدولي من بيانات مســـــــــــــح 

 2007للبنان ومســــــــــح  2013مؤســــــــــســــــــــات األعمال، ومســــــــــح 
للمغرب. ُحســــــــــبت معدالت نمو الوظائف الســــــــــنوية باســــــــــتخدام 

ن خالل ســنة المســح وســنتين ســابقتيبالشــركات مســتوى التوظيف 
 للمسح.

 

الشركات إلى السوق في لبنان منخفض . دخول 23الشكل 
 مقارنة ببلدان أخرى بالمنطقة

 
ي). 2014المصـــــــــــدر: مقتبس بتصـــــــــــرف من البنك الدولي (

معدل دخول الســـــــوق هو نســـــــبة الشـــــــركات الجديدة في ســـــــنة 
معينة إلى عدد الشــركات في الســنة الســابقة. والتغطية الزمنية 

-2005في لبنـــــان، و 2010-2005للبيـــــانـــــات هي الفترة 
 .في مصر 2011-2007في تركيا، و 2010

 
 

  عوائق أمام دخول الشركات إلى السوق، والنمو، والتسجيل الرسمي لألنشطة .5-4ج. 
 

ترى مؤســــســــات األعمال أن عدم االســــتقرار الســــياســــي، ومناخ االســــتثمار، والكهرباء، والفســــاد هي المعوقات  .66
السياسي المركز األول بفارق كبير عن العوامل األخرى بين أشد معوقات ويحتل عدم االستقرار  الرئيسية لتشغيلها ونموها.

ق رئيسي هو ضعف  ).%58قدرة الشركات على إدارة عملياتها والنمو (بلغت نسبة الشركات التي رأت هذا الرأي  وثاني ُمعو
قا رئيســيا أو شــديدا تاله الكهرباء ( %15واعتبره  53"مناخ االســتثمار" والحصــول %17)، والفســاد (%11من الشــركات ُمعو (

ومازال هذا الترتيب للمعوقات الرئيســـــــية كما هو بين مختلف تقســـــــيمات البيانات (عمر  .24الشـــــــكل  -)%7على التمويل (
الشــركة، وحجمها، والقطاع، والمكان)، لكن النســب المئوية تتباين، إذ إن نســبا أكبر من الشــركات األحدث عهدا ومؤســســات 

لحجم وتلك التي تعمل في شــــمال لبنان وفي قطاع الخدمات في بيروت الكبرى وجنوب لبنان تعتبر عدم األعمال متوســــطة ا
ق الرئيسي. ويجدر أيضا مالحظة أن بعض هذه المعوقات ليست متنافرة يستبعد بعضها بعضا. األمن السياسي هو الُمعو 

اد ُيقوض الشـــفافية والمســـاءلة، ومن ثم يذكي الفســـفعلى ســـبيل المثال، ُيضـــِعف عدم االســـتقرار الســـياســـي المؤســـســـات، وقد 
 وضعف مستويات تقديم الخدمات.

 
تضطر كثير من الشركات لدفع رشا للحصول على خدمات مثل تراخيص التشغيل أو تراخيص البناء أو تراخيص  .67

ة التشــغيل في معظم أنشــطوتتلقى الشــركات في لبنان طلبات بدفع رشــا أو تشــعر أن دفعها مطلوب حينما تنخرط  االسـتيراد.

                                                

سوق العمل، ل تشتمل هذه الفئة الُمركبة التي ُتسمى "مناخ االستثمار" معدالت الضرائب وٕادارتها، وتنظيم الجمارك والتجارة، واللوائح التنظيمية 53 
  .على األراضي، والمحاكم والممارسات غير الرسميةوالتراخيص والرخص، والحصول 
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)، أو ترخيص %17من الشــــــركات أفادت بأنها تتوقع تقديم رشــــــا)، أو الحصــــــول على توصــــــيلة كهرباء ( %42مثل البناء (
ويســــهم هذا في إضــــعاف المنافســــة، والحيلولة دون دخول وتوســــعة الشــــركات التي تعجز عن التغلب على  ).%12تشــــغيل (

معدالت انتشـــــار دفع الرشـــــا والفســـــاد ارتباطا قويا بتعدد التراخيص واشـــــتراطات الترخيص، ويرتبط ارتفاع  مثل هذه الحواجز.
وفي نهاية المطاف، يفاقم  وكذلك غموض القوانين واللوائح التنظيمية الذي غالبا ما يؤدي إلى التنفيذ االستنسابي للسياسات.

مثل هذه التراخيص واشـــتراطات الترخيص وتؤدي إلى  هذا من الحواجز أمام إنشـــاء مؤســـســـات األعمال ونموها، التي تخلقها
  إضعاف المنافسة ونمو القطاع الخاص.

 
قات 24الشكل  تنفيذ الســياســات يفتقر إلى االتســاق وٕامكانية 25الشــكل  عمليات الشركات ونموهاالقائمة أمام . الُمعو .

 المنطقة التنبؤ به

  
مؤســــســــات المصــــدر: حســــابات خبراء البنك الدولي من مســــح 

حة حســـــــــــــــب 2013/2014األعمال في لبنان  واألرقام ُمرج .
قات على  بيانات المســـــــح. ويعرض الشـــــــكل أبرز خمســـــــة ُمعو
المســــــــــــتوى الوطني. يجمع مؤشــــــــــــر مناخ االســــــــــــتثمار ثمانية 
مؤشـــــــــرات ذات صـــــــــلة (معدالت الضـــــــــريبة وٕادارتها، واللوائح 

ائح و التنظيميـــة للجمـــارك، والتجـــارة، والتراخيص والرخص، والل
ض، االتنظيميـــــــة للعمـــــــل، والمحـــــــاكم، والحصــــــــــــــول على أر 

  والممارسات غير الرسمية).
 

المصــــــــدر: حســــــــابات خبراء البنك الدولي من بيانات مســــــــح 
حة 2013/2014مؤســـــــــســـــــــات األعمال للبنان  األرقام ُمرج .

 حسب بيانات المسح.

 التنظيمية والســـياســـات معوقا رئيســـيا في طريقيعتبر رواد العمل الحر في لبنان الغموض بشـــأن تنفيذ اللوائح  .68
وتتأثر الشركات متوسطة العمر والحجم بشكل سلبي ملموس مثل الشركات التي توجد في جبل  عمليات مؤسسات األعمال.

 يولكن يبدو أن هذا ُيؤثر بدرجة أكبر في الشركات األصغر وتلك الت ).25لبنان وفي أنشطة تجارة التجزئة والجملة (الشكل 
من وقتهم في التعامل مع مختلف  %12ولذلك، ينفق مديرو الشــــــــــــركات في المتوســــــــــــط أكثر من  توجد خارج العاصــــــــــــمة.

ويفتح غياب الوضوح في القوانين واللوائح الباب أمام التنفيذ االستنسابي ويؤدي إلى العوائق البيروقراطية  الكيانات الحكومية.
 واستثماراتها.والفساد، ويحد من إمكانيات نمو الشركات 
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 ضعيف وُيقوض أداء الشركاتمستوى تقديم خدمة الكهرباء  .26الشكل 

  
 2013مالحظات: حسابات الُمؤلفين من مسح مؤسسات األعمال للبنان 

 
تواجه الشركات عائق ضْعف تقديم خدمات الكهرباء، مع تباين في ذلك بين المناطق وتتكبد خسائر كبيرة نتيجًة  .69

يوما في  13يوما للحصـــــــول على توصـــــــيلة كهرباء عند تقديم طلبها بالمقارنة مع  56وتضـــــــطر الشـــــــركات لالنتظار  لذلك.
 وبعد أن تحصــــل الشــــركات على التوصــــيلة، فإنها تتلقى خدمة ســــيئة للغاية. ).26يوما في المغرب (الشــــكل  19األردن و

وأْثر ذلك  ســــاعة يوميا. 8.7ســــاعة في المتوســــط أي نحو  5.2انقطاعا للكهرباء في الشــــهر مدته  50وتتعرض ألكثر من 
وينطوي ســــوء  من مبيعاتها بســــبب انقطاعات الكهرباء. %6على مؤســــســــات األعمال كبير، وتخســــر الشــــركة في المتوســــط 

فالشـــــــركات في بيروت وجنوب لبنان تشـــــــهد  تقديم خدمات الكهرباء على فروقات من حيث نوعية الخدمة فيما بين المناطق.
ســـاعة يوميا في جبل لبنان وما يصـــل  11ســـاعات من انقطاعات الكهرباء يوميا بالمقارنة مع  4المتوســـط ســـاعتين إلى  في

  54).27ساعة في سهل البقاع (الشكل  17إلى 
 

  . االختالفات المكانية في تقديم خدمة الكهرباء27الشكل 
 عدد الساعات يوميا

ال الصــغيرة . الحصــول على التمويل ومنشــآت األعم28الشــكل 
 والمتوسطة والشركات الكبيرة

  
المصـــدر: حســـابات خبراء البنك الدولي من مســـح مؤســـســـات 

  .2013/2014األعمال في لبنان 
  ).2010: البنك الدولي واتحاد البنوك العربية (المصادر

 

                                                

من الشركات تمتلك ُمولد كهرباء أو  %91تتخذ الشركات إستراتيجيات مختلفة ُمكلفة للتكيف مثل إنتاج الكهرباء باستخدام الُمولدات، وأكثر من  54 
من استهالك الشركات من الكهرباء. وفي سهل البقاع والنبطية،  %50 تتشارك فيه. وخارج بيروت، تساهم ُمولدات الطاقة في توفير ما يربو على

  .على الترتيب من احتياجاتها من الكهرباء من الُمولدات %69و %62تحصل الشركات على 
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ل أداء جيدا إقليميا في إقراض مؤسسات األعمال الصغيرة  .70 لبنان سج ة والمتوسطة، فإن سياسعلى الرغم من أن
اإلقراض المتحفظة لبنوكه تحد من إمكانية الحصـــــــــول على االئتمان، لكن يتم تخفيف هذا األثر جزئيا ببرامج الحكومة 

ويبلغ نصـــيب مؤســـســـات األعمال الصـــغيرة والمتوســـطة من القروض كنســـبة مئوية من  ومصــرف لبنان (المركزي) للتحفيز.
) %34بنان، وهي أعلى نســــــــبة في الشــــــــرق األوســــــــط وشــــــــمال أفريقيا بعد المغرب (في ل %16مجموع قروض البنوك نحو 

وتعتمد الشــــــــــــركات اللبنانية اعتمادا كبيرا على  ).2010؛ البنك الدولي واتحاد البنوك العربية 28) (الشــــــــــــكل %20واليمن (
من الشركات متوسطة  %63من الشركات الصغيرة و %50من كل الشركات، و %53القطاع المصرفي في تمويلها، إذ إن 

وبوجه عام، يســـاهم التمويل الممنوح من البنوك التجارية المحلية  الحجم أفادت بأنها تعاقدت للحصـــول على قرض مصـــرفي.
وترجع هذه النتائج إلى مختلف برامج  من تمويل اســــتثماراتها. %39من تمويل رأس المال العامل للشــــركات و %24بنســــبة 

، 2000بنان المركزي للتحفيز والدعم إلقراض مؤســســات األعمال الصــغيرة والمتوســطة منذ عام الحكومة اللبنانية ومصــرف ل
منها على ســـــبيل المثال دعم مدفوعات الفائدة للمقترضـــــين من مؤســـــســـــات األعمال الصـــــغيرة والمتوســـــطة، وتقديم ضـــــمانات 

ولم يتضح مقدار  55سات اإلقراض.خاصة لهذه المؤسسات، ومنح إعفاءات بشأن االحتياطي اإللزامي المفروض على مؤس
له البنوك التجارية من هذا النشــــــاط إذا لم توجد هذه البرامج التحفيزية. وفي الكثير من األســــــواق على المســــــتوى  ما ســــــُتفضــــــ

الدولي، على الرغم من غياب برامج تحفيز واسعة، تبين أن تمويل مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة نشاط مربح لتلك 
التي اكتســــــــــــــبت خبرة في معالجة المخاطر المرتبطة بذلك القطاع. وعلى الرغم من برامج الدعم الكبيرة من جانب  البنوك

قات أنشــــــطة األعمال والنمو التي  الحكومة ومصــــــرف لبنان، فإن إمكانية الحصــــــول على االئتمان ال تزال من بين أبرز ُمعو
لحصـــــــول على االئتمان مازال ُيشـــــــكل تحديا جســـــــيما الســـــــيما أن قيمة وفضـــــــال عن ذلك، فإن ا حددتها الشـــــــركات اللبنانية.

من قيمة القرض في المتوســط، ونحو ثلثي مؤســســات األعمال في  %166الضــمانات المطلوبة ال تزال مرتفعة جدا، إذ تبلغ 
 د).2010عينة تقييم مناخ االستثمار التي أفادت بأن أحدث قروضها تطلب تقديم ضمانات (البنك الدولي، 

   

                                                

ضمان القروض مثال لواحد من أنجح برامج ضمانات االئتمان في المنطقة هو برنامج كفاالت، وهو برنامج مدعوم من الحكومة (والمانحين) ل 55 
 ىبهدف تحسين الحصول على التمويل بين مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة. وأظهرت نتائج تقييم مناخ االستثمار أن برنامج كفاالت وصل إل

لت ثمار التي حص). وال تزال أغلبية الشركات في استقصاء تقييم مناخ االست%38نسبة مئوية مرتفعة بدرجة ملموسة من الشركات التي شملها المسح (
الرئيسية  ةعلى ضمان من برنامج كفاالت يطلب منها تقديم ضمانة كبيرة لالقتراض. وهذا تحٍد مهم وعقبة تواجهها الشركات الصغيرة والمبتدئة. والميز 

ك، دفعت وفضال عن ذل لضمان كفاالت لكل الشركات في تقييم مناخ االستثمار هو النوع األطول أجال من القروض التي يمكنها الحصول عليها.
  ز). 2012الشركات الصغيرة أسعار فائدة أقل، ومن ثم انخفضت تكلفة تمويلها (البنك الدولي، 
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قات تمويل الشركات29الشكل  لبنان: ُمعو . 

 
 .2013/2014المصادر: حسابات خبراء البنك الدولي من مسح مؤسسات األعمال للبنان 

 
 على الرغم من الوضــــــع المواتي نســــــبيا للحصــــــول على التمويل، فإنه ال تزال توجد فجوات ال يســــــتهان بها. .71

وينجم عن هذا  يقل اعتمادها على البنوك في تمويل احتياجات عملياتها.فالشـــــركات األصـــــغر حجما على وجه الخصـــــوص 
انحســـار اعتمادها على خطوط االئتمان والقروض المصـــرفية، ونســـبة أصـــغر من االســـتثمار وحصـــة التمويل المصـــرفي في 

تكون الشـــــــركات وبقدر ما  ).29االســـــــتثمار ورأس المال العامل، باإلضـــــــافة إلى زيادة مصـــــــادر التمويل الداخلي (الشـــــــكل 
األصـــغر في العادة أيضـــا أحدث عهدا، وقد تكون لديها ضـــمانات أضـــعف وســـجل أداء مالي محدود، فإن إمكانية حصـــولها 

ي)، فإن الشــركات 2014وكما لوحظ آنفا وورد بالتفصــيل في دراســة البنك الدولي ( على التمويل قد تنطوي على صــعوبات.
الوظائف في لبنان، ومن ثم فإن تخفيف عوائق تمويلها ذو أهمية كبيرة لتحقيق  األحدث عهدا هي الُمحرك الرئيســــــــــــــي لنمو
وفي هذا الصــــــــدد، تبرز األهمية البالغة إلطالق مصــــــــرف لبنان مبادرة التعميم  هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشــــــــترك.

ر المصرفية، منها دعم االستثمار مليون دوالر من المنتجات المالية غي 400الذي يهدف إلى تخصيص ما يصل إلى  331
في رؤوس أموال الشـــركات الناشـــئة، باإلضـــافة إلى مبادرة تكميلية لمؤســـســـة كفاالت يســـاندها البنك الدولي لإلنشـــاء والتعمير 

 لتوفير رأس مال أولي مرتفع المخاطر لبدء تشغيل الشركات الناشئة.
 

، ويديرها أناس حاصـــــلون على مســـــتوى تعليمي أغلبية الشـــــركات غير الرســـــمية صـــــغيرة، ومملوكة للبنانيين .72
ويبلغ متوســــــط المبيعات  دوالرا شــــــهريا. 2455ويبلغ حجم مبيعات الشــــــركة غير الرســــــمية في المتوســــــط  منخفض نســــبيا.

فالشـــركات التي يقل عدد موظفيها عن  56دوالرا، وهو ما يشـــير إلى وجود اختالفات كبيرة فيما بين الشـــركات. 995الشـــهرية 
وأغلبية الشــركات غير الرســمية  ).30من كل الشــركات (الشــكل  %91من على القطاع غير الرســمي، وُتمثل زهاء أربعة تهي

ومســتوى التحصــيل العلمي بين أصــحاب الشــركات  ).%4) وفلســطينيون (%8) يليهم ســوريون (%87يديرها لبنانيون (نحو 

                                                

دوالر. ويصل  1500من الشركات غير الرسمية يبلغ متوسط مبيعاتها الشهرية نحو  %56الشركات التي تضم موظفا واحدا أو اثنين وتؤلف نسبة  56 
  .%3.74دوالر للشركات غير الرسمية التي يبلغ عدد موظفيها ستة أو أكثر لكن هذه الشركات تؤلف نسبة  9000ة أكثر من متوسط المبيعات الشهري
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لم يحصلوا على أي قدر  %9تعليم ابتدائي فحسب، وحصلوا على  %46غير الرسمية منخفض نسبيا بدرجة تثير الدهشة: 
 فقط حاصلون على تعليم جامعي.  %16من التعليم، و

 
 تعتبر الشركات غير الرسمية زيادة المنافسة من المنتجات األقل سعرا والفساد أشد المعوقات لتشغيلها ونموها. .73

نافســـيها األقل ســـعرا هم أكبر عقبة في طريق من الشـــركات غير الرســـمية التي شـــملها مســـح اســـتقصـــائي بأن م %53وأفاد 
قا رئيسيا  %22وثاني أبرز العقبات هو الفساد، إذ اعتبره  ).31قدرتها على إدارة عملياتها ونموها (الشكل  من الشركات ُمعو

 ركات غيرويثير نقص إمدادات الكهرباء قدرا كبيرا من المشـكالت للشـ ).%8أو شـديدا يليه إمكانية الحصـول على التمويل (
من المخابز أن الكهرباء  %76وعلى ســــبيل المثال، يرى نحو  الرســــمية التي لها أنشــــطة صــــغيرة في الصــــناعات التحويلية.

ق رئيســــي أو شــــديد. ر بشــــكل غير متناســــب في بعض القطاعات بالمقارنة بغيرها من  ُمعوقات األخرى ُتؤث وال يبدو أن الُمعو
  القطاعات.

 
 . أكبر العوائق أمام عمليات المنشآت غير الرسمية31الشكل  المنشآت غير الرسمية. حجم 30الشكل 

 
 

  .2013/2014القطاع غير الرسمي  –المصادر: حسابات خبراء البنك الدولي من مسح مؤسسات األعمال للبنان 
 

االستعداد لتسجيل األنشطة وتوفيق وضعها حسب اللوائح الرسمية متدن السيما بين الشركات الصغيرة بسبب  .74
وبين الشــــــركات غير الرســــــمية األكبر، يعتبر الوقت والرســــــوم  أ).32(الشــــــكل المنافع المحدودة المتصــــورة لهذا التســــجيل 

ير العوامل المهمة أيضـــــا في قرار الشـــــركات بالبقاء في وضـــــعها غوالضـــــرائب وعمليات التفتيش التي يتطلبها التســـــجيل من 
من  %72وأفاد نحو  الرســـمي، وهو ما يشـــير إلى ميل للبقاء بعيدا عن القطاع الرســـمي كوســـيلة لتفادي تطبيق الســـياســـات.

ل أنشطتها ألن التسجيل ال يعود بمنفعة حقيقية (الشكل  سباب األخرى لعدم واأل ب).32الشركات غير الرسمية أنها ال ُتسج
قات التسجيل  ).%27.7) وزيادة الضرائب (%21.6التسجيل هي الوقت والرسوم التي تتضمنها هذه العملية ( ويبدو أن ُمعو

المتصـــلة بالوقت والرســـوم وزيادة الضـــرائب وعمليات التفتيش واالجتماعات مع موظفين حكوميين أكثر أهمية لدى الشـــركات 
 %39.5أنه ال نفع من تســــــجيل شــــــركاتهم، وال يريد  %59.5عمال فأكثر، يرى  6شــــــركات التي لديها وفيما بين ال األكبر.

بسبب زيادة عمليات  %26بسبب الوقت والرسوم التي يتطلبها التسجيل، و %32تسجيل شركاتهم بسبب زيادة الضرائب، و
إلى أن الشـــــركات غير الرســـــمية في لبنان تختار  وتشـــــير هذه النتائج التفتيش والمعاينة واالجتماعات مع موظفين حكوميين.

البقاء بعيدا عن االقتصـــــاد الرســـــمي حتى تبتعد عن رقابة ســـــلطات إنفاذ القوانين بالنظر إلى انخفاض تكلفة الفرصـــــة البديلة 
  للعمل في القطاع غير الرسمي.
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 االستعداد لتوفيق األوضاع رسميا ومعوقاته .32الشكل 
 توفيق أوضاع الشركات رسمياأمام ب) المعوقات الرئيسية    ألوضاع رسمياأ) االستعداد لتوفيق ا

 . 
 .2013/2014القطاع غير الرسمي  –المصدر: حسابات خبراء البنك الدولي من مسح مؤسسات األعمال للبنان 

 
نية إمكاســــيكون اعتماد برامج لزيادة التســــجيل الرســــمي للشــــركات أكثر تأثيرا إذا اقترن بســــياســــات لتحســــين  .75

وتتمثل المنافع الرئيســـــية  الحصــــول على التمويل، وخفض الضــــرائب، وتبســــيط اإلجراءات الضــــريبية للشــــركات الصــــغيرة.
من  %39للتســـجيل الرســـمي كما يراها رواد األعمال في القطاع غير الرســـمي في تحســـين إمكانية الحصـــول على التمويل (

من الشـــركات)، وفي تحســـين إمكانية الحصـــول  %13.8تذاب العمالء (الشـــركات)، وفي القدرة على إصـــدار إيصـــاالت واج
ويتوقع عدد قليل من رواد األعمال أن يؤدي  .33الشـــــــــكل  -من الشـــــــــركات) 12.8على المواد الخام والخدمات الحكومية (

ن تتمثل في تحســيوترى الشــركات األصــغر منافع أكبر للتســجيل الرســمي  التســجيل الرســمي إلى تقليص مدفوعات الرشــاوى.
وبين الشــركات األكبر، تجلب القدرة على توســيع قاعدة العمالء من خالل إصــدار اإليصــاالت الذي  الحصــول على التمويل.

وتشير هذه النتائج إلى أن السياسات التي تهدف إلى زيادة عمليات التسجيل  يأتي مع التسجيل الرسمي منفعة كبيرة متوقعة.
لة الرســمي للشــركات ســيكون  لها أثر أكبر إذا اقترنت ببرامج لتحســين الحصــول على التمويل بين مؤســســات األعمال الُمســج

 حديثا، وبإجراءات لخفض الضرائب وتبسيط اإلجراءات الضريبية للشركات الصغيرة. 
 

 المنافع الرئيسية المتصورة للتسجيل الرسمي .33الشكل 

 
 .2013/2014القطاع غير الرسمي  –مؤسسات األعمال للبنان المصدر: حسابات خبراء البنك الدولي من مسح 

 
أدى تدفق الالجئين السوريين إلى زيادة الشركات غير الرسمية المملوكة لسوريين، لكن ال توجد أدلة على أنها  .76

ُفِتحت بعد من كل مؤســســات األعمال غير الرســمية التي يديرها ســوريون  %66فنحو  تسببت في إزاحة الشركات اللبنانية.
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من مؤسسات األعمال التي يديرها لبنانيون، وهو ما يشير إلى أن نشوب الصراع في سوريا  %29بالمقارنة مع  2011عام 
بيد أنه ال يوجد دليل على أن  وما نتج عنه من تدفق الالجئين أدى إلى إنشـــاء الكثير من الشـــركات غير الرســـمية في لبنان.

وِنَسب مؤسسات األعمال غير الرسمية التي يديرها  يرها سوريون تسببت في إزاحة شركات لبنانية.مؤسسات األعمال التي يد
وفي األماكن القريبة من  متســـــــــــــــاوية تقريبا. 2014-2011واألعوام  2010-2004لبنانيون وُأنشــــــــــــــئت في فترة األعوام 

من المؤســســات التي  %13.6تي يديرها ســوريون مســتوطنات الالجئين الســوريين غير الرســمية، ُتؤلف مؤســســات األعمال ال
، لكن المؤســـســـات اللبنانية ال 2010و 2004للمؤســـســـات التي فتحت بين  %4.7بالمقارنة مع  2014و 2011ُفِتحت بين 

 ب).34من المؤسسات الجديدة بالقرب من مستوطنات السوريين (الشكل  %84تزال ُتؤلف أكثر من 
 

 ريين وٕانشاء شركات غير رسميةتدفق الالجئين السو  .34ل الشك
 ب) قرب مستوطنات الالجئين السوريين غير الرسمية   أ) كل المواقع

  
 .2013/2014القطاع غير الرسمي  –المصدر: حسابات خبراء البنك الدولي من مسح مؤسسات األعمال للبنان 

  
  

 المهجر وتحويالت المغتربين
 

القوي في الخارج وروابطهم العميقة في الوطن أقاربهم من خالل يســـاند المهاجرون بفضـــل مركزهم االقتصـــادي  .77
ويتلقى لبنان تحويالت من المغتربين أكبر من أي بلد آخر ذي حجم مماثل (الشــكل  تحويالت كبيرة مستقرة ومتكررة نسبيا.

ريقيا الشــــــــــــــمالية، وغرب أوروبا، وأفوتلعب تحويالت المغتربين المقيمين في بلدان عربية دورا مهما، تليها أمريكا  57أ).35
ويقوم  وتتســــــم التحويالت بأنها متكررة ومســــــتقرة، الســــــيما للمهاجرين الذين لهم أطفال أو آباء في لبنان. 58ب).35(الشــــــكل 

من المهاجرين الذين يعولون أســرا  %96مهاجر واحد من كل أربعة مهاجرين تقريبا بإرســال تحويالت منتظمة، ويرســل نحو 
ل نحو  ت وأطفال في لبنان تحويالت بشــــــــــــــكل منتظم.ولهم زوجا من المهاجرين الذين لهم آباء في الوطن  %44وُيرســـــــــــــــِ

والتحويالت األقل تكرارا أكثر شـــــــــيوعا بين المهاجرين الذين لهم أشـــــــــقاء أو أخوات فحســـــــــب في لبنان أو  تحويالت بانتظام.
بة للبنانيي المهجر الذين غادروا لبنان قبل عقود وترسخت ومع أن تكرار التحويالت أقل بالنس أ).36صالت دم أقل (الشكل 

                                                

تليها في منطقة الشرق األوسط وشمال  2012من إجمالي الناتج المحلي في  %16دوالر أو  1600بلغ متوسط تحويالت المغتربين للفرد الواحد  57 
  .من إجمالي الناتج المحلي) %6.8دوالر للفرد أو  200من إجمالي الناتج المحلي)، والمغرب ( %7.5دوالرا أو  238الفرد يبلغ أفريقيا مصر (نصيب 

) أن المهاجرين إلى الخارج في بلدان عربية هم المصدر الرئيسي لتحويالت المغتربين يليهم المهاجرون في أمريكا الشمالية 2014وجد كاسباريان ( 58 
  .وروبا وأفريقياوغرب أ
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ويقوم نحو ثلث المهاجرين الذين غادروا قبل أقل من  ).2014أقدامهم في الخارج، فإن تكرارها مازال كبيرا (كاســــــــــــــباريان، 
 ب).36كل عاما (الش 25لمن غادروا قبل أكثر من  %17عشرة أعوام بإرسال تحويالت بانتظام بالمقارنة مع نحو 

 
78.  تســهم التحويالت مســاهمة كبيرة في االســتثمارات في مجاالت التعليم والرعاية الصــحية لألســر اللبنانية، ومن ثم

وتســاعد تحويالت المغتربين األســر على االســتثمار في التعليم، ويكون أثرها  تســاند التنمية البشــرية ومهارات الجيل القادم.
من األســر التي تتلقى تحويالت اعتمادا  %39ويعتمد نحو  مدرســة االبتدائية إلى الجامعة.كبيرا على كافة المســتويات من ال

للتعليم  %46ويزيـــد هـــذا الرقم إلى  جزئيـــا أو كليـــا على هـــذه التحويالت في تمويـــل تعليم أبنـــائهم في المـــدارس االبتـــدائيـــة.
وبين األســــر التي تتلقى تحويالت، يعتمد  أيضــــا.ومســــاهمة التحويالت في الرعاية الصــــحية كبيرة  أ).37الجامعي (الشــــكل 

يعتمـــدون على التحويالت من داخـــل لبنـــان  %4على التحويالت من الخـــارج في دفع نفقـــات العالج بـــالمقـــارنـــة مع  24%
  ب).37(الشكل 

 
 تحويالت المهاجرين اللبنانيين في أنحاء العالم .35الشكل 

 التحويالت إلى لبنانب) حجم ومنشأ         حجم التحويالت )أ

 . 
 ).2014من مؤشرات التنمية العالمية. والجانب األيسر مقتبس من كاسباريان ( المصادر: الجانب األيمن

 
 

يحافظ لبنانيو المهجر على روابط قوية مع لبنان، لكن مشـــــاركتهم في الحياة الســـــياســـــية واالقتصـــــادية ال تزال  .79
ل المهاجرون اللبنانيون  محدودة. تحويالت مالية، ويزورون بلدهم، ويســـهمون في إنشـــاء مؤســـســـات األعمال والتجارة، وُيرســـِ

وعلى  ).2007ويســاندون األنشــطة الخيرية ويســاعدون المجتمعات المحلية في أوقات الصــراع والكوارث الطبيعية (حوراني، 
سندات الخزانة  التمويل الحكومية بشراءسبيل المثال، على مستوى االقتصاد الكلي، أسهم لبنانيو المهجر في تلبية احتياجات 

هة خصــــــــيصــــــــا إلى المهاجرين. ئت جمعية صــــــــندوق إنقاذ الطفل في لبنان بادئ األمر في قبرص عام  الموج  1995وُأنشــــــــِ
منظمــة في لبنــان (رحمي،  24وفتحــت بعــد ذلــك عــدة مكــاتــب لهــا في البالد لجمع التبرعــات الخيريــة وســـــــــــــــانــدت أكثر من 

ومات المتعاقبة بدرجات متفاوتة ربط المهجر ولبنان من خالل جهود مثل إنشـــــــــاء وتوســـــــــيع البعثات وحاولت الحك ).2007
ولم تتحقق بشـــكل  59الدبلوماســـية والقنصـــلية للبنان والســـماح بإنشـــاء منظمات متصـــلة بمصـــالح المهاجرين على أرض لبنان.

                                                

نيين وسن ابيد أن لبنانيي المهجر مازالوا يريدون من الحكومة تلبية طلبهم في مسألتين رئيسيتين: هما إعادة حق المواطنة ألحفاد المهاجرين اللبن 59 
   .قانون يجيز الحق في التصويت غيابيا لمن يقيمون في الخارج
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ني المهجر ألن رواد األعمال اللبنانيين في الخارج كامل اإلمكانيات الكبيرة لالســــــتثمار في أنشــــــطة األعمال من جانب مواط
  يرون أن بيئة السياسات في الداخل يشوبها الكثير من الغموض والضبابية، فضال عن تفشي الفساد.

 
  تكرار التحويالت .36الشكل 

 ب) تكرار التحويالت حسب طول مدة اإلقامة بالخارج      تكرار التحويالت أ)

 . 
 .)2014البنك الدولي باستخدام بيانات من كاسباريان (المصدر: خبراء 

 
 لبنان: استخدام التحويالت .37الشكل 

 من أجل اإلنفاق على الرعاية الصحية ب)            ) لالستثمار في التعليمأ 

  
 ).2014المصدر: خبراء البنك الدولي باستخدام بيانات من كاسباريان (

 
 

من اللبنانيين في الخارج يتيح فرصـــــة لالســـــتفادة من مجموعة من األشـــــخاص األهم من ذلك، أن العدد الكبير  .80
وســـــــاعدت المســـــــتويات المرتفعة من تحويالت  الموســـــرين الذين يتمتعون بقدر جيد من التعليم وعلى صـــــلة بوطنهم األم.

وُيشـــــــــكل  60القوي. اللبنانيين في المهجر أيضـــــــــا على حماية االقتصـــــــــاد اللبناني من االنهيار إلى جانب الجهاز المصـــــــــرفي
اللبنانيون في المهجر وشبكات المغتربين في الخارج مستودعات بالغة األهمية من المعارف بشأن فرص التجارة واالستثمار، 

ووفقا لتقديرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصــــــــــادي، فإن لبنانيي المهجر المقيمين في  والخبرات الفنية والعلمية.

                                                

   .من إجمالي الناتج المحلي %6.8يالت المغتربين بنسبة (أحدث بيانات متاحة)، ساهمت تحو  2013في عام  60 
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 من ســــــــكان لبنان. %3.4ظمة بارزون من حيث حجم الفئة التي تتمتع بمهارات عالية منهم، والذين ُيؤلفون نحو بلدان المن
وكشـــــــــــــفت مشـــــــــــــاورات أجراها البنك الدولي في اآلونة األخيرة مع لبنانيي المهجر عن رغبة قوية في رد الجميل والبقاء على 

م التشـــاور معهم إلى خلفياتهم وتجربة تربيتهم وســـط الحرب وامتالكهم وأشـــار كثيرون من الذين ت اتصـــال بلبنان وفي الخارج.
وعبروا في الغالب عن اســـــــــتعدادهم لتقديم المزيد إذا توفرت ســـــــــبل صـــــــــحيحة أكثر  القدرة الطبيعية على التكيف والمخاطرة.

وعلى الرغم من البيئة  األم.شـــــفافية للتخفيف من الشـــــكوك ومشـــــاعر عدم الثقة الحالية بين المغتربين في مؤســـــســـــات الوطن 
وقد  القاتمة لممارســـة أنشـــطة األعمال في لبنان، فإن المغتربين يعتقدون في العادة أن لهم دورا مهما يجب أن يضـــطلعوا به.

تلعب الجهود الفردية مثل التواصــــــل واالســــــتثمار وٕاســــــداء النصــــــح واإلرشــــــاد دورا حيويا في قطاعات ُمعينة (مثل التكنولوجيا 
 المســــتوى، وتكنولوجيا المعلومات واالتصــــاالت والطاقة الشــــمســــية) وفي مشــــاريع إنمائية في المناطق النائية والريفية. رفيعة

 وغالبا ما يكون المغتربون مرتبطين بالمدينة التي ينحدرون منها ويريدون المساهمة لتحسين البنية التحتية المحلية فيها.
  

 عليميالتمستوى المعدل هجرة حسب  .38الشكل 
 2010) الهجرة في أ

 

 2007-1999ب) معدل الهجرة بين 

 
) ويظهر معدل 2009المصـــــــدر: الجانب األيســـــــر من مؤشـــــــرات التنمية العالمية. والجانب األيمن مقتبس من كاســـــــباريان (

 .حسب نوع الجنس وفئة المهارات 2007و 1999الهجرة بين 
 

البيانات الكلية تكشـــــــــف أن إســـــــــتراتيجية التمويل إلعادة اإلعمار على الرغم من نقص البيانات الجزئية، فإن  .81
فمن الواضــــــــح أن إســــــــتراتيجية تمويل  وخدمة أعباء الديون تؤدي إلى اتســــــاع التفاوت في مســــــتويات الدخول في لبنان.

المتوســـــــــــــط) عادت عمليات إعادة اإلعمار والتعافي من خالل االقتراض بدال من فرض الضـــــــــــــرائب (على األقل في المدى 
بالنفع على المواطنين اللبنانيين األكثر ثراء: فلم تزد أعباؤهم الضـــــريبية (الضـــــرائب في لبنان منخفضـــــة نســـــبيا إذا ما قورنت 

ى بيانات نظرا لالفتقار إل-ببلدان المقارنة)، واســـــــــــتفادوا أيضـــــــــــا من عائد حقيقي مرتفع نســـــــــــبيا على رأس المال (ُمعبرا عنه 
، فإن معدل العائد 40وكما يتضح في الشكل  ر الفائدة الحقيقي بعد حساب الضريبة على الدين العام).بمتوسط سع -أفضل
في فترة ما بعد الحرب  (g)على رأس المال كان أعلى بدرجة كبيرة من معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي  (r)هذا 

)، فـإن هـذه الفجوة 2013وكمـا الحظ بيكيتي ( ).4.6%=  (g)أكبر من  7.1%= (r): 2013-1993(أي فترة األعوام 
مؤشـــــــرات بديلة على الحد األعلى لنمو  (g)تخلق تفاوتا كبيرا ومزمنا في الدخول حيث يعد  (g)و  (r)) بين %2.5الكبيرة (

  األجور الحقيقي على المدى الطويل.
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رات عن دخل األســـــــر في لبنان (%،  .39الشـــــــكل  تصـــــــو
2010( 

 
  .البنك الدولي على أساس المقياس العربي المصدر: حسابات

ح مالحظة: ُمرج. 

كل  ئد على رأس المال والنمو  .40الشـــــــــ عا فجوة كبيرة بين ال
 االقتصادي والتفاوت زاد بسرعة على األرجح

 
المصـــــدر: حســـــابات خبراء البنك الدولي. متوســـــط ســـــعر الفائدة 

على الدين  2013-1993الحقيقي بعد الضــــــــــــــريبة في األعوام 
بينمـــا بلغ متوســــــــــــــط معـــدل نمو إجمـــالي النـــاتج   %7.1العـــام 

نقطـــة  2.5. الفجوة البـــالغـــة %4.6المحلي الحقيقي في الفترة 
  كبيرة. "ن" و "ع"مئوية بين 

 
 الفقر متعدد األبعاد والتفاوت في الحصول على الخدمات العامة وجودتها 5ج.

 
ُتعد األبعاد غير النقدية للفقر في لبنان شــديدة، وذلك بســبب نقص الخدمات االجتماعية وخدمات البنية التحتية  .82

ة لنمو منصف مواتية ومالئمويصعب تحقيق التكافؤ في توزيع الموارد االقتصادية من دون تهيئة بيئة ذات النوعية الجيدة. 
وتلعب الحكومة دورا حيويا في إيجاد هذه البيئة عن طريق تعظيم اإلمكانيات البشــرية واإلنتاجية للمجتمع بصــرف  ومســتدام.

وتتمثــل إحــدى  النظر عن الظروف الخــارجيــة مثــل نوع الجنس، أو محــل الميالد، أو ثروة األبوين، أو الــدين، أو العرقيــة.
يمكن للحكومــة من خاللهــا تعظيم القــدرات البشــــــــــــــريــة واإلنتــاجيــة في توفير المنــافع العــامــة مثــل التعليم والميــاه القنوات التي 

والطرق والكهرباء على نحو فعال. ويناقش هذا القســـــــم بإيجاز التفاوت في إمكانية الحصـــــــول على خدمات عامة أســـــــاســـــــية 
 ونوعيتها في لبنان. -المياه والتعليم–مختارة 

 
 المياه

 
بيروت الكبرى وجبل لبنان الثرية نســبيا في اآلونة األخيرة ارتفاع درجة  61ةأظهر مســح اســتقصــائي في محافظ .83

ووفقا للبيانات التي ُجِمعت، فإن حصــــــــــول الجمهور على المياه ال  62التفاوت في إمكانية الحصــــــول على المياه ونوعيتها.
 ة.يما بين المســاكن واألســر باختالف وضــعهم من حيث الثرو يشــمل الجميع في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان ويختلف ف

من الســــكان من شــــريحة الســــتين بالمائة العليا في توزيع الدخل الحصــــول على  %70وعلى وجه الخصــــوص، يمكن لنســــبة 

                                                

  .المحافظة هي إحدى تقسيمات النظام اإلداري. ويوجد في لبنان ست محافظات 61 

وُرصِدت في بيروت  1200يناقش هذا القسم نتائج مسح أجرته مؤسسة البحوث واالستشارات لتقييم أثر مشروع سد بسري. وكان عدد المالحظات  62 
   .وجبل لبنان. وال ُيوجد مسح وطني حديث العهد بشأن الوصول إلى مياه شرب آمنة في لبنان الكبرى
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وت كبير ويوجد أيضــا تفا بين شــريحة األربعين بالمائة الدنيا من الســكان. %58المياه من الشــبكة العامة بالمقارنة مع نســبة 
فعلي ســبيل المثال، يحصــل جميع ســكان بلدية المتن تقريبا على  في إمكانية الوصــول إلى شــبكة المياه العامة بين البلديات.

وفضـــال عن ذلك، فإن نوعية المياه العامة أســـوأ بين أشـــد  في عالية. %10المياه من الشـــبكة العامة، وتقل هذه النســـبة عن 
وعلى ســـــبيل المثال، فإن المياه التي يتم  ين بالمائة الدنيا بالمقارنة مع األســـــر األكثر ثراء.األســـــر حرمانا من شـــــريحة األربع

في شريحة الستين بالمائة العليا  %32من األسر في شريحة األربعين بالمائة الدنيا بالمقارنة مع  %46تقديمها مالحة لنسبة 
  من السكان.
 

كما  ويتعرض أغلبية المشتركين النقطاعات متكررة إلمدادات المياه.تتصف شبكة المياه العامة بسوء خدماتها،  .84
ساعة يوميا  13ساعات مقابل  6أن متوسط توفر إمدادات المياه في الشبكة العامة أقصر كثيرا من المصادر غير العامة: 

الحصــول على المياه كل فحســب من األســر التي تمتلك توصــيلة بالشــبكة العامة  %20وال يتاح ســوى لنســبة  على الترتيب،
بين األســـــــــر التي تســـــــــتخدم المياه من  %90يوم في موســـــــــم الجفاف (ديســـــــــمبر/كانون األول حتى مايو/أيار) بالمقارنة مع 

  63من المشتركين غير راضين عن الخدمة الُمقدمة من خالل الشبكة العامة. %82مصادر أخرى. وُيقدر أن 
 

لحصـــول على المصـــادر العامة والخاصـــة ل. 41الشـــكل 
 المياه في جبل لبنان بين شرائح الدخل

 

  مياه الشبكة العامة مالحة في مختلف طبقات الدخل .42الشكل 
 من السكان %

 
  ومسح األسر. حسابات خبراء البنك الدولي. المصدر: مؤسسة البحوث واالستشارات. ومشروع زيادة إمدادات المياه.

الدنيا من الســــكان مما هي عليه في شــــريحة  %40الشــــبكة العامة أقل بين شــــريحة المالحظات: *** متوســــط الوصــــول إلى 
ذي الداللة اإلحصــــائية. وليس متاحا الحصــــول على بيانات دخل دقيقة من المســــح، ولذلك تم  %1العليا عند مســــتوى  %60ال

فرد ونتيجة لذلك يعكس نصـــيب ال حســـاب الحد األعلى للدخل لكل أســـرة من شـــريحة دخل معينة لتقدير نصـــيب الفرد من الدخل.
 من الدخل التقدير التقريبي للحد األعلى.

 
 النواتج التعليمية

 

                                                

من األسر التي لديها توصيالت بالشبكة استعدادهم الختيار خطة من بين خطط افتراضية تتسم بأجود خدمة مياه وأعلى  %43نتيجة لذلك، أبدى  63 
  طاع وجودة مياه عالية).رسوم استهالك مياه (إمدادات مستمرة دونما انق
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يوجد تفاوت واسع في لبنان من حيث التحصيل العلمي بين التعليم الحكومي والخاص، وهو ما يضعف المساواة  .85
والطبقة المتوســـــــطة في المدارس الخاصـــــــة ذات ويتركز أطفال األســـــــر األكثر ثراء  ).43(الشـــــــكل  في الفرص بين األطفال

ولخصــــــــائص  ).44األداء المرتفع، أما النســــــــبة األكبر من األطفال المحرومين فيلتحقون بمدارس ذات أداء متدن (الشــــــــكل 
 األسرة، ومحل اإلقامة، وٕامكانية الحصول على الخدمات أثر كبير على التحصيل العلمي في مجاالت الرياضيات والعلوم.

وُتظِهر جداول بســـيطة متعددة المداخل تفاوتا كبيرا في درجات االختبار في الرياضـــيات والعلوم بين المناطق، وحســـب محل 
 اإلقامة، والمســـــــتوى التعليمي لألبوين، ومدى توفر وســـــــائل تكنولوجيا المعلومات واالتصـــــــاالت، والســـــــلع المعمرة في لبنان.

ويعد المستوى التعليمي لألبوين مؤشرا  ضا بتسجيل أدنى درجات االختبار في لبنان.وترتبط اإلقامة في مناطق ريفية نائية أي
ويرتبط العيش في أســـرة لم يحصـــل فيها األبوان على تعليم ثانوي بتســـجيل  قويا ألداء األطفال في درجات االختبارات أيضـــا،

لألب ومقر اإلقامة (المنطقة ومكان المدرســـــة)  وتظِهر البيانات أيضـــــا أن المســـــتوى التعليمي أدنى الدرجات في االختبارات.
من إجمالي التفاوت على الترتيب (الشـــكل  %23و %44هما أكبر عاملين من عوامل التفاوت في الفرص، ويبلغ نصـــيبهما 

45.(  
 

درجات االختبار في الرياضــــــــيات والعلوم بين  .43الشــــــــكل 
  المدارس

 
م، ات والعلو المصــــدر: دراســــة االتجاهات الدولية في الرياضــــي 

  أوزان ترجيحية للطالب. ، وبول كاهو. اسُتخِدمت2011

تصــنيف الطالب حســب الخلفية االقتصــادية بين  .44الشــكل 
 المدارس (%)

 
المصــــــدر: دراســــــة االتجاهات الدولية في الرياضــــــيات والعلوم، 

، وبول كــاهو. مالحظــة: اســــــــــــــُتخــِدمــت أوزان ترجيحيــة 2011
 للطالب.
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الظروف التي تســـــــــهم في تفاوت الفرص في  .45الشـــــــــكل 
 درجات االختبارات الدولية في الرياضيات في لبنان

 
المصـــــدر: دراســـــة االتجاهات الدولية في الرياضـــــيات والعلوم، 

 ، حسابات خبراء البنك الدولي.2011

وضـــع الســـياســـات وتقديم الخدمات: أداء لبنان  .46الشـــكل 
 ضعيف على المستويين اإلقليمي والدولي

 
 .2012المصدر: قاعدة بيانات األوضاع المؤسسية، 
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 لبنان في والفرص التحديات ثالثا.
 

 الرئيسية التحديات  .أ
 

ليمية الصـــراع الوطنية واإلق وديناميات-في شـــكله الحالي الذي ُتهيمن عليه النخبة-ُيشـــكل نظام الحكم الطائفي .86
عائقين رئيســـيين أوجدا تفاوتات واختالالت هيكلية عميقة، وعرقال النمو االقتصـــادي والتنمية الشـــاملة، وهما في صـــميم 

وُيؤثر هذان العائقان  الوضع الهش الحالي للبالد وضعفها في مواجهة الصدمات الوطنية واإلقليمية التي تزعزع االستقرار.
و والتنمية في كل القطاعات ويجب أن ُيؤخذا في الحســــــــــــبان عند تحليل التحديات واألولويات الخاصــــــــــــة بقطاعات على النم

 ونناقش فيما يلي السبل الرئيسية التي يتجلى فيها هذان العائقان التوأمان. ُمعينة.
 
 

 نظام الحكم الطائفي في لبنان: هيمنة النخبة التي تتخفى خلف قناع الطائفية .1
 

ال يمكن دراسة مسار النمو االقتصادي والتنمية في لبنان منذ االستقالل بمعزل عن نظام الحكم الطائفي للبالد  .87
ر على مر العقود. ويرجع هذا إلى دور الطائفية في توفير األســـاس الذي يقوم عليه النظام الســـياســـي للبنان، وفي  الذي تطو

وفي هذا الصـــــــدد، يمكن القول بأن النظام الطائفي مارس تأثيرا  ال التنظيم.تحديد العالقات االقتصـــــــادية واالجتماعية وأشـــــــك
وتشــتمل المظاهر الرئيســية لهذا العائق على  في تحديد هيكل مســارات النمو االقتصــادي والتنمية.-وليس خارجيا -تأســيســيا 
  ما يلي:

 
ة ى الســــاحة الســــياســــية من قدرة الحكومُيضــــِعف غياب توافق ســــياســــي على األولويات الوطنية بين األطراف الفاعلة عل •

رة. وخلق اســـتمرار التوترات بين األطراف الســـياســـية  على وضـــع وتنفيذ ســـياســـات إنمائية طويلة األجل ذات رؤية ُمتبصـــ
 الداخلية والتي غالبا ما تظهر في أشـــــــــكال طائفية حالة من الجمود في الســـــــــلطتين التشـــــــــريعية والتنفيذية لنظام الحكم.

ويستمد هذا "العائق" جذوره من طبيعة  لذلك، لم تتم المصادقة على خطط وسياسات التنمية الرئيسية أو تنفيذها.ونتيجة 
 النظام الطائفي نفسه (وبعبارة أكثر تحديدا التنفيذ الجزئي التفاق الطائف).

 
حســــــاب معايير الجدارة ُتضــــــِعف التعيينات اإلدارية القائمة على المحاصــــــصــــــة الطائفية في المؤســــــســــــات العامة على  •

وُتؤدي  ).46واالســـــتحقاق من قدرة الدولة على تقديم خدمات عامة جيدة بكفاءة، وتحقيق نمو شـــــامل مســـــتدام (الشـــــكل 
الحاجة إلى الحفاظ على "توازن القوى" الطائفي داخل المؤســـــســـــات ســـــواء في التعيينات أو في تقســـــيم المســـــؤوليات عن 

ح الطائفية أولوية على الحاجة إلى تقديم الخدمات بإنصــــــــاف وكفاية، واالفتقار تخصــــــــيص الموارد إلى إعطاء المصــــــــال
وقد تفاقمت هذه المشـــــكلة بشـــــكل ملحوظ في لبنان في الســـــنوات العشـــــر الماضـــــية  بوجه عام إلى الشـــــفافية والمســـــاءلة.

 ).48ال أفريقيا (الشكل )، إلى درجة أن البلد أصبح اآلن أسوأ البلدان أداء في منطقة الشرق األوسط وشم47(الشكل 
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الدور المتنامي بســــرعة للواســــطة  .47الشــــكل 
 والطائفية

 
 .المصدر: المقياس العربي (سنوات مختلفة)

التدخل السياسي في الوظيفة العامة في لبنان أسوأ ما يكون  .48الشكل 
 في المنطقة

 .2013المصدر: مسح المقياس العربي، 
 
ح في الفصــــــل األول، خرجت الدولة اللبنانية التنظيم الطائفي لهيكل العالقات االجتماعية واالقتصــــــادية.  • كما هو ُموضــــــ

من الحرب األهلية ضـــعيفًة واهنة، وقد أزاحت دورها الســـيادي وقدراتها منظمات ومصـــالح طائفية اضـــطلعت في حاالت 
وفي هذا الســــــــــــياق، تتحدد الحقوق والفرص  المناطقية ونظام الحكم. ُمعينة بحكم األمر الواقع بمســــــــــــؤوليات عن اإلدارة

وزود  االجتماعية واالقتصادية الفردية من خالل االنتماءات الطائفية وعالقات المحسوبية/الزبونية مع القيادات الطائفية.
وبالنظر  باالستقالل السياسي.هذا أطرافا فاعلة طائفية ومنظمات طائفية بقدر كبير من السلطة، وفي بعض الحاالت ، 

إلى نظام تقاســـــــم الســـــــلطة على أســـــــاس طائفي في لبنان، أفرز ذلك أيضـــــــا انتماءات طائفية أصـــــــبحت مبادئ تنظيمية 
رئيســـــــــــــية في تقديم الخدمات العامة، وتخصـــــــــــــيص الموارد المالية، وهي أمور تســـــــــــــاعد كلها على إطالة أمد التفاوتات 

  باين إمكانية الحصول على خدمات عامة ذات جودة.المناطقية الحادة في الدخول مع ت
 

والدور الذي يعطيه للطوائف، أصـــبحت  1960في ظل قانون االنتخابات النيابية لعام  ضـــعف المســـاءلة أمام الناخبين. •
برامج األحزاب الســــياســــية ذات محتوى اقتصــــادي واجتماعي محدود وتتركز على حماية حصــــة الطائفة فيما تســــتأثر به 

ن نوعية الخدمات والمؤســــســــات العامة وأثرها على النمو يختار كثير من  وارد عامة.من م ومع ضــــعف احتماالت تحســــ
 اللبنانيين الهجرة إلى خارج البالد.

 
 الهشاشة والصراع والعنف .2

 
ثر أطوال معظم تاريخ لبنان، كان االســـتقرار الداخلي والديناميات الســـياســـية واالجتماعية واالقتصـــادية للبالد تت .88

قات  بشــكل مباشــر بديناميات الصــراع اإلقليمية. ولغرض هذه الدراســة التشــخيصــية المنهجية، تبرز أهمية ُبعدين نظرا للمعو
 التي يخلقانها في طريق نظام الحكم واالستقرار االقتصادي واالجتماعي، وهما:

 
ومن الســمات الرئيســية للحياة الســياســية  المؤســســاتية.التحالفات اإلقليمية وضــعف ســلطة الدولة، ونظام الحكم والقدرات  •

في لبنان إقامة تحالفات بين أطراف ســـــــــياســـــــــية داخلية فاعلة (أي التجمعات الطائفية/المذهبية) وأطراف فاعلة إقليمية، 
جية ر ويكون ذلك في العادة في شــــــــــــــكل ما لعالقة الزبونية التي تتم فيها مبادلة الدعم العابر للحدود بالمســـــــــــــــاندة الخا
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ْنِذر تحالف جماعات لبنانية مع أطراف متخاصــــــــــــــمة في  ).2013ألجندات داخلية (حوراني،  وفي الوقت الحالي، ُي
 -آذار مع المعارضـــة الســـورية 14آذار وعلى رأســـه حزب اهللا مع النظام الســـوري وتحالف  8تحالف -الصـــراع الســـوري

وُيؤثر هذا تأثيرا مباشــــــــرا على نظام  االســــــــتقرار والصــــــــراع.بتقويض التوازن الطائفي الدقيق مع تزايد احتماالت زعزعة 
الحكم وقدرات مؤســـــســـــات الدولة، ويصـــــيب بالشـــــلل الجهاز الحكومي التخاذ القرارات الذي يعاني بالفعل من مشـــــكالت 

 ).2014ساي، –-عويصة، وُيقوض قدرة مؤسسات الدولة على احتواء االنفالت األمني والعنف (بارنيس
 

مليون  1.1، كان أكثر من 2015حتى يناير/كانون الثاني جئين وزعزعة االســتقرار االقتصــادي واالجتماعي. تدفق الال •
الجئ ســــــــــــــوري قد طلبوا رســــــــــــــميا اللجوء في لبنان، وتمخض عن هذا التدفق ضــــــــــــــغوط هائلة وتنافس على الخدمات 

االســــــــــــــتيعاب المحدودة للخدمات الحكومية وفضــــــــــــــال عن األعباء على المالية العامة وقدرات  االجتماعية والوظائف.
د)، تزايدت المخاوف أن ُيؤدي اشــــــــتداد مواطن الضــــــــعف واحتدام التوترات  2013والمجتمعات المحلية (البنك الدولي، 

 إلى انهيار العالقات بين المجتمعات المضيفة والالجئين، وأن ُيفِسد التوازن الطائفي الدقيق داخل المجتمع، ُمسببا مزيدا
  من االستقطاب للتوترات الطائفية على المستوى السياسي.

 
 المتداخلة والعوائق التحديات   .ب

 
كانت العوائق الرئيســـــــية المذكورة أعاله الســـــــبب الرئيســـــــي الذي أدى إلى تفاقم التحديات اإلنمائية وتلك التي  .89

في اآلونة األخيرة بتحليل عوائق النمو وفي الواقع، قامت دراســــــــــــــتان  يواجهها القطاع الخاص في لبنان منذ وقت طويل.
وســـــــــيرًا على منهجية هاوســـــــــمان رودريك وفيالســـــــــكو في  )،2007الدراســـــــــة األولى لبيرثيليمي وآخرين ( وعوامله في لبنان:

ومن أهم هـــذه العوائق  ) عوائق مترابطـــة (متـــداخلـــة) للنمو في لبنـــان.2007تشــــــــــــــخيص النمو، حـــدد بيرثيليمي وآخرون (
وتشتمل هذه المخاطر على خطر وقوع  الية العامة للدولة وما ينجم عنها من مخاطر متصلة باالقتصاد الكلي.اختالالت الم

ولكفاءة النفقات والخدمات العامة أيضــــــــــــــا أثر كبير على النشــــــــــــــاط  أزمة الذي ُيؤثر على طبيعة االســــــــــــــتثمارات ونوعيتها.
ع اصة (مثل ضعف البنية التحتية، السيما الكهرباء)، ويؤدي إلى اتسااالقتصادي، إذ أنه ُيكمل بشكل سيء االستثمارات الخ

ه)، وُتركز على ُمحركات النمو  2012للبنك الدولي ( أما الدراســـة الثانية فهي فجوة عدم المســـاواة والتباينات بين المناطق.
قات ال المســـــتدام وعوامله على األمد الطويل في لبنان، ب 1رئيســـــــية للنمو تشـــــــتمل على: (وقد خلصـــــــت إلى أن المعوتقل (

االقتصــاد الكلي، والســيما خطر اســتمرار اختالالت المالية العامة، وصــدمات حادة على صــعيد االقتصــاد الكلي قد تنشــأ عن 
) فجوات البنية التحتية، الســــــيما في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والصــــــرف الصــــــحي واالتصــــــاالت 2هذه االختالالت؛ (

) أوجه النقص في أنشــطة الوســاطة في القطاع المصــرفي بســبب هيمنة المالية العامة: فالصــناعات 3ة والالســلكية. و(الســلكي
عالية اإلنتاجية واألنشـــطة الُمبتِكرة ال يبدو أنها تســـتفيد من التدفقات المالية الوافدة التي يكون مآلها في الغالب ودائع قصـــيرة 

وفضـــــال عن ذلك، فإنه على الرغم من قوة القطاع المصـــــرفي في لبنان،  حواذ عقارية.األجل في البنوك أو في عمليات اســـــت
 64يبدو أن وصول المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل مازال عائقا.

                                                

قا رئيسيا يزيد على المتوسط اإلقليمي  %42يكشف مسح البنك الدولي لمؤسسات األعمال أن قرابة  64  من الشركات تعتبر الحصول على التمويل ُمعو
بدأها البنك المركزي وهيئات . وفضال عن ذلك، على الرغم من الجهود التي %29وأعلى بدرجة كبيرة عن المتوسط العالمي البالغ  %38.5البالغ 

 ةحكومية وشبه حكومية أخرى (مثل مؤسسة كفاالت) لمساندة مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة وتحسين وصولها إلى التمويل، فإن دراسة مؤسس
الئتمان برون الحصول على االتمويل الدولية حول الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلصت إلى أن رواد األعمال والمنشآت الصغيرة يعت

قا بسبب ضعف سجل األداء، ومتطلبات الضمانات الكبيرة، واالفتقار إلى عالقة راسخة مع مؤسسة الوساطة المالية. ومازال الضعف هو  مة سُمعو
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 وهي بيئة االقتصـــاد الكلي، تتناول األقســـام التالية ببعض التفصـــيل العوائق الرئيســـية المتداخلة التي يواجهها لبنان. .90

 والبنية التحتية، والمؤسسات ونظام الحكم، ورأس المال البشري، ومناخ االستثمار، وٕامكانية الحصول على التمويل، والبيئة.
 

 مواطن الضعف في االقتصاد الكلي .1
 

تنطوي بيئة االقتصـــاد الكلي على مواطن ضـــعف كبيرة بســـبب تقلب أوضـــاع المالية العامة وأعباء الديون التي  .91
ر التنافســــــية العالمية التابع للمنتدى  لبنان وتعرضــــه لمخاطر عدم االســــتقرار والصــــراعات اإلقليمية.يتحملها  وُيظِهر مؤشــــــ

االقتصـــــادي العالمي أن ضـــــْعف بيئة االقتصـــــاد الكلي هو أكبر العوائق التي يواجهها لبنان على اإلطالق، وأيضـــــا بالمقارنة 
دان المقارنة على أساس تعادل القوة الشرائية، أو من حيث مرحلة التنمية (الشكل ببلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أو بل

بلدا على مؤشــــــر التنافســــــية العالمية، يأتي ترتيب لبنان كثاني أســــــوأ بلدان العالم بالنســــــبة ببيئة  144ووفقا لتصــــــنيف  ).54
العامة للبالد، الذي تتجلى فيه شــــدة تأثير  وينشــــأ هذا الضــــعف من االختالل الهيكلي للمالية ).55االقتصــــاد الكلي (الشــــكل 

وقد حالت هيمنة المصـــالح الطائفية في المؤســـســـات الحكومية وما تثيره من  العائقين التوأمين الرئيســـيين المشـــار إليهما آنفا.
القتصــــادية اتحديات في طريق فعالية اتخاذ القرارات دون إرســــاء الضــــوابط والموازين المناســــبة والتنســــيق الســــليم للســــياســــات 

وفضـــال عن ذلك، كان موقع لبنان في نقطة تقاطع عدة صـــراعات في المنطقة َمْبعث صـــدمات  ).2007والمالية (مقدســـي، 
متواصـــلة الســـتقرار اقتصـــاده الكلي، بما في ذلك اآلثار الشـــديدة لتدفق الالجئين الســـوريين على المالية العامة (البنك الدولي 

صلة باألوضاع األمنية والتي أفضت إلى تدهور شديد في قطاعات إنتاجية رئيسية، السيما د)، وكذلك الصدمات المت2013
ل " ر مؤســــســــة برتلســــمان شــــتيفتونغ للتحو الســــياحة والتجارة (مؤشــــBertelsmann Stiftung BTI "2014.(  وقبل ســــنوات

إلى  2007وبفضل فترة من النمو القوي من  قليلة، كان لبنان صاحب أعلى نسبة دْين إلى إجمالي الناتج المحلي في العالم.
، تقلصت هذه النسبة بدرجة ملحوظة فيما ُيعَزى غالبا إلى تحسن متصل بالدورة االقتصادية، وٕاْن كان قد حدث أيضا 2010

ذلك  نغير أن العجز الهيكلي الكبير للمالية العامة لم تتم معالجته بشكل جذري، بل على النقيض م بعض الترشيد لإلنفاق.
اتســــــع، وكان من أســــــباب هذا االتســــــاع تطبيق إجراءات دائمة تســــــببت في تآكل اإليرادات (مثل اإلعفاء من الضــــــريبة على 

، واألعباء الكبيرة على المالية العامة المرتبطة باألزمة 2011ومع تراجع النمو منذ عام  القيمة المضـــــــــــــــافة على الديزل).
دات وزيادة النفقات التي تتصــــــــل في معظمها بتكاليف توفير الخدمات العامة لالجئين الســــــــورية والناجمة عن انخفاض اإليرا

) وحدث تدهور ملحوظ في بيئة 53الســــــــــوريين، عاودت نســــــــــبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي الصــــــــــعود (الشــــــــــكل 
يناميات الدْين ال يمكن االســتمرار في واســتنادا إلى الســياســات والتوقعات الحالية، فإن د ).52الشــكل -االقتصــاد الكلي للبالد

  ).2014تحملها (صندوق النقد الدولي، 
 

هات طائفية، تفتقر ســـــياســـــة المالية العامة إلى الشـــــفافية، والمبادئ األســـــاســـــية  .92 في ظل نظام يخضـــــع لتوج
وتتســــــم إجراءات وضــــــع  للمســــاءلة، ولذا ُتهيِمن عليها المصــــالح المكتســــبة، وتتســــم بتدني الكفاءة وبكونها غير مثمرة.

ألســــباب متنوعة، منها االســــتقطاب  2005ولم تتم الموافقة على موازنة عامة للدولة منذ عام  الميزانية بالفوضــــى والتشــــوش.

                                                

ل اللوائح القروض كبيرة. و حوافز القطاع المالي لتوجيه نسبة كبيرة من مطلوباته نحو استثمارات إنتاجية، ومتطلبات الضمان بالنسبة لحجم  ُتفض
   .التنظيمية في العادة انحياز القرارات االستثمارية في لبنان إلى االستثمارات السائلة أو العقارات
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وكانت آخر حسابات مغلقة رسميا للمالية العامة هي  65السياسي في البرلمان والنزاع المتصل بالنفقات خارج إطار الموازنة.
وتجري عمليات اإلنفاق في معظمها من خالل إصــــــدار التشــــــريعات الالزمة، والقروض من الخزانة،  .2003حســــــابات عام 

قات أســــاســــية مثل 2005وحتى قبل عام  والتدابير الخاصــــة. كانت ســــياســــة المالية العامة تفتقر إلى الشــــفافية بســــبب ُمعو ،
خت ثقافة غياب  موازنة التي يجري تنفيذها.االختالف في تبويب الموازنة بين قانون الموازنة المصــــــــــــــادق عليها وال وترســــــــــــــ

الشـــــفافية والهيمنة على ســـــياســـــة المالية العامة ألغراض طائفية من جراء نقص اإلشـــــراف الســـــليم، بما في ذلك على كيانات 
ُيتيح هذا و  خارج إطار الموازنة تتلقى تمويال حكوميا كبيرا وال تخضـــع للمســـاءلة إال أمام طوائف/شـــخصـــيات ســـياســـية ُمعينة.

وفضـــال عن  النقص في الشـــفافية والمســـاءلة المجال لتســـرب موارد المالية العامة، ومواطن الضـــعف وعدم الكفاءة، والفســـاد.
ذلك، فإن الوثائق الرئيسية الخاصة بالموازنة العامة للحكومة وأنشطتها المالية تظل غير منشورة أو ال يتم إصدارها. ويعوق 

ى المعلومات اآلليات المحتملة للمســاءلة أمام الغير (مثل حقوق التصــويت لمواطنين مســتنيرين، ضــعف إمكانية الحصــول عل
 ومنظمات المجتمع المدني، ووســـائل اإلعالم)، ويجعل إدارة الموارد العامة أمرا اســـتنســـابيا على أســـاس كل حالة على حدة.

قات الناجمة عن النظام الطائفي التخاذ القرا رات الســــــــــــــياســــــــــــــية واإلدارية في اآلونة األخيرة بســــــــــــــبب زيادة وقد تفاقمت الُمعو
االستقطاب المتصل بالصراعات في سوريا والعراق، وأدت إلى الجمود والشلل في وضع السياسات وتنفيذها (مؤشر مؤسسة 

ل،  2014برتلسمان شتيفتونغ للتحو.( 
 

قات تحول  .93 دون أدائه وظائفه على الوجه السليم، وُتضِعف يعاني نظام إدارة الشؤون المالية العامة من عدة ُمعو
فإن نظام إدارة  66ومع أنه تم تنفيذ بعض اإلصـــــــــالحات، من شــــــفافيته، وُتؤدي إلى عدم كفاءة اســــــتخدام الموارد العامة.

ف ئالشــؤون المالية العامة في لبنان عفا عليه الزمن ويخلق أوجه نقص وقصــور داخل دورة الميزانية ويعكس التجزؤ في وظا
وتتمثل أســـــباب عدم كفاءة النفقات العامة في فاتورة األجور ونظام غير مســـــتدام لمعاشـــــات تقاعد موظفي  الموازنة والخزانة.

ويفتقر ســــــــلم األجور والرواتب لموظفي جهاز الخدمة المدنية إلى الشــــــــفافية، ويكشــــــــف عن فجوات  67جهاز الخدمة المدنية.
عامة نفســــــــها، وكذلك عن حزمة كبيرة من المزايا والمنافع التي ُتشــــــــوه التوازن العام وتشــــــــوهات كبيرة داخل منظومة الخدمة ال

وعلى مســــــتوى الموارد البشــــــرية، من الممكن تعزيز تنفيذ إجراءات التعيين على أســــــاس الجدارة واالســــــتحقاق  لســــــوق العمل.
من المناصــب  %41الوظائف الشــاغرة إلى  وتوجد أيضــا فجوة كبيرة في القدرات في جهاز الخدمة المدنية، وتصــل والكفاءة.

ه للســـياســـات فيما  ).2013في جهاز الخدمة المدنية (المبيض بســـاط،  %70الرئيســـية و وفضـــال عن ذلك، يعوق غياب توج
يتعلق بإصــــــــــالح جهاز الخدمة المدنية مع جوانب النقص والقصــــــــــور في إدارة الموارد البشــــــــــرية والتدريب تكوين رأس المال 

وتثير هذه التحديات مزيدا من الضــغط على "قدرات الدولة للحكم"، فضــال عن  اك األيدي العاملة، وٕادارة التنوع.البشــري، وحر 

                                                

-2006، فإنه في غياب ميزانيات معتمدة للسنوات 14969/1963من الدستور وقانون المحاسبة العمومية رقم  86وفقا لما نصت عليه المادة  65 
من ُمخصصات آخر ميزانية معتمدة  12" التي ُتفوض الحكومة أن تنفق شهريا واحد على 1/12تتم النفقات الحكومية على أساس "قاعدة  ،2013

. دة، وافق البرلمان على زيادة حد اإلنفاق القانوني من آخر ميزانية معتم2012) وتشريعات مواتية أخرى. وفي أكتوبر/تشرين األول 2005(أْي ميزانية 
، تحملت الحكومات المتعاقبة مصروفات خارج إطار الميزانية. وثار جدل فيما يتصل بالنفقات خارج إطار الميزانية 2012-2006وخالل فترة السنوات 

ة الماليآذار بأن يقوم ديوان المحاسبة بمراجعة هذه النفقات. واقترح وزير  8مع مطالبة بعض أعضاء تحالف  2010-2006التي تمت في السنوات 
ي عدم موافقة فوأعضاء آخرون في البرلمان مشاريع قوانين تسعى إلى إجازة النفقات خارج الميزانية التي لم تتم بعد الموافقة عليها. وأسهم هذا الجدل 

  .)2014لبنانية، . (الحكومة ال2013، وهو ما يحد من قدرة الحكومة على اعتماد ميزانية لعام 2012-2006البرلمان على ميزانيات للسنوات 

في الميزانية  2001في اآلونة األخيرة، تشمل هذه إصالحات إعداد الميزانية مثل اعتماد تبويب جديد للميزانية وفقا إلحصائيات المالية الحكومية  66 
   .2014المقترحة لعام 

للعسكريين بالمقارنة مع المعدل المستدام  %13للمدنيين و %12يرجع هذا إلى ارتفاع معدل العائد الضمني الحقيقي على االشتراكات يصل إلى  67 
  .)2013(السادسة،  %3البالغ 
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أن خطر زيادة العنف والصــــــراع في البلدان المجاورة يؤدي إلى مزيد من التدهور لبيئة الرقابة الضــــــعيفة بالفعل فيما يتصــــــل 
تآكلت الثقة في الحكومة مع اشــــــــتداد الفســــــــاد، والمصــــــــالح المكتســــــــبة، وخيارات وقد  بتنفيذ القواعد واإلرشــــــــادات التوجيهية.

وأخيرا، تثور عقبات في طريق المســـــــاءلة بالنظر إلى ضـــــــآلة  الســـــــياســـــــات المثيرة للبلبلة والحيرة (مســـــــوح المقياس العربي).
 المعلومات المتاحة التي تحد من الشفافية والمشاركة.

 
أوجه جمود شــديد في الميزانية تضــعف الحيز المتاح للتحرك في إطار المالية يشــوب عمليات اإلنفاق في لبنان  .94

وتتركز هذه النفقات على تكاليف الموظفين، وخدمة أعباء الدين،  العامة والمرونة الالزمة للصـــــــمود في وجه الصـــــــدمات.
من مجموع اإلنفاق خالل  %81.6)، والتي يبلغ نصــيبها معا في المتوســط 49والتحويالت إلى شــركة كهرباء لبنان (الشــكل 

. وفاتورة األجور (كنسبة من إجمالي الناتج المحلي) لموظفي القطاع العام في لبنان ليست كبيرة 2013-2006فترة األعوام 
إذا ما قورنت بمجموعة بلدان المقارنة، ولكن المزايا ســـــخية، الســـــيما معاشـــــات التقاعد (التي تتميز بأنها متباينة بين موظفي 

 .50الشـــكل -قطاع العام حتى أن البعض مثل العســـكريين والقضـــاة يتمتعون بنظام مزايا شـــديد الســـخاء بالمقارنة بغيرهم) ال
ونظرا لضخامة  وتتصل المسألة بدرجة أكبر بنوعية الخدمات العامة التي يستطيع هؤالء الموظفون في القطاع العام تقديمها.

  من مجموع اإليرادات والِمَنح. %60ئدة كبيرة، وتعادل ثلث مجموع النفقات ونحو الدْين العام، كانت مدفوعات أقساط الفا
 

اإلنفاق الحكومي تغلب عليه مدفوعات الفوائد  .49الشــــــــكل 
الكبيرة والتحويالت إلى شـــــــــركـــة كهربـــاء لبنـــان والنفقـــات 

 الشخصية

 
 .المصدر: وزارة المالية وحسابات خبراء البنك الدولي

تكلفة موظفي القطاع العام في لبنان بالمقارنة  .50الشــــــــكل 
 مع بلدان أخرى

 
 .المصدر: وزارة المالية وحسابات خبراء البنك الدولي

 
بات موارد المالية العامة كبيرة وتنتشر على نطاق واسع، وتزاحم برامج فعالة لشبكات  .95 النفقات غير المنتجة وتسر

وكما هو ُمبين أدناه، فإن  المعيشة للسكان (من خالل تقديم خدمات أفضل). األمان االجتماعي، وتحد من تحسين ظروف
، حولت الحكومة في المتوســـــــط ما نســـــــبته 2014و 2006وبين عامي  قطاع الطاقة ُيشـــــــكل عبئا كبيرا على المالية العامة.

إلى الكفاءة والفعالية، إذ تبلغ طاقتها ويفتقر إنتاج الشــركة  من إجمالي الناتج المحلي إلى شــركة كهرباء لبنان ســنويا. 4.3%
وُيؤدي هذا إلى انقطاعات يومية منتظمة  ميجاوات. 3195ميجاوات بالمقارنة مع طلب الذروة البالغ  2019لتوليد الكهرباء 

توى رســـوم ســـوطويلة للتيار الكهربائي، واالســـتخدام الواســـع النطاق للمولدات الخاصـــة االحتياطية بتكلفة تعادل ثالثة أمثال م
وفي حين ال تســــــترد شــــــركة لبنان ســــــوى نحو نصــــــف تكاليف إنتاج  ).2014شــــــركة كهرباء لبنان (صــــــندوق النقد الدولي، 

(البنك الدولي، -دوالرا للبرميل) 23(حينما كان ســــــــعر النفط  1996الكهرباء الكلية، فإنها لم تغير رســــــــوم الكهرباء منذ عام 
شركة كهرباء لبنان، ثمة مصادر أخرى لإلهدار في جانبي النفقات واإليرادات، مثل وباإلضافة إلى إهدار موارد  ب).2008
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اإلنفاق على موظفي الخدمة المدنية ومعاشــــات التقاعد للعســــكريين أو اإلعفاءات الضــــريبية (انظر البنك الدولي، اســــتعراض 
وبالنظر إلى هذه  تشـــر على نطاق واســـع.ومن الُمتصـــور أن الفســـاد من ب) لالطالع على التفاصـــيل).2005اإلنفاق العام (

سوى قدر محدود من  ال يتبقى في ميزانية لبنان -في األجل القصير–البنود الكبيرة التي تفتقر إلى الكفاءة وغير االستنسابية 
 .الموارد لتنفيذ برامج جدية لمكافحة الفقر، وشبكات األمان االجتماعي، واالستثمار في البنية التحتية األساسية

 
وأدى ضــــــــيق  ).2007أدى نْقص النفقات الرأســـــمالية العامة إلى تقليص إمكانيات النمو (بارثيليمي وآخرون،  .96

إلى هبوط حـاد في اإلنفـاق العـام  2005الحيز المتـاح لإلنفـاق في المـاليـة العـامـة مع عـدم الموافقـة على الميزانيـة منـذ عـام 
من إجمالي الناتج المحلي منذ بداية األلفية الجديدة، وهو ما  %1.5ط نحو على المشاريع االستثمارية التي بلغت في المتوس

ونتيجة لذلك، تدهورت شــــــــــبكة مرافق البنية التحتية للبالد ونوعيتها، الســــــــــيما مرافق  يقل كثيرا عن نظيره في بلدان المقارنة.
ذلك، فإنه بســـبب ضـــعف االســـتثمارات  وفضـــال عن النقل وٕامدادات المياه والكهرباء، وهي خدمات ضـــرورية لرفاهة الســـكان.

العامة في هذه القطاعات تخلفت القدرات المتاحة عن االحتياجات متسببًة في تراجع النمو االقتصادي المحتمل وتدهور عام 
  في مستويات المعيشة.

 
تج واإلنفاق غير المنأدت عمليات إعادة اإلعمار بعد الحرب التي تم تمويلها باالســـــــتدانة واقترنت بعدم الكفاءة  .97

ع أصــــبحت فيه الدولة مثقلة بأعباء الديون. وعلى النقيض من فترة ما قبل الحرب األهلية التي كان فيها القطاع  إلى وضــــْ
-1993العام ُمقِرضــــا صــــافيا، اتســــمت المالية العامة للبنان في فترة ما بعد الحرب بضــــعف هيكلي متواصــــل في الســــنوات 

ويرجع هذا إلى معدل  ).52من إجمالي الناتج المحلي (الشــــــكل  %12.4العامة في المتوســــــط  ، وبلغ عجز الموازنة2013
)، وضعف 40نمو أقل من إمكانيات االقتصاد، وارتفاع تكاليف االقتراض (بالمقارنة بنمو االقتصاد كما هو ُمبين في الشكل 

هدار والفســـــــاد (البنك الدولي، اســـــــتعراض النفقات العامة، كفاءة اإلنفاق العام فيما ُيعَزى جزئيا إلى العجز عن كبح جماح اإل
من  %185.2ب). وبســـــــــــبب هذه العجوزات المرتفعة والمتواصـــــــــــلة للمالية العامة، بلغ الدين العام للبنان ذروته عند 2005

كل وقت (الشـــ، وهي أعلى نســـبة للدين إلى إجمالي الناتج المحلي في العالم في ذلك ال2006إجمالي الناتج المحلي في عام 
، ساعد نمو مرتفع ومتواصل إلجمالي الناتج المحلي على تحقيق تحسن كبير في موازين 2010و 2006وبين عامي  ).53

ن. نقطة مئوية. 40المالية العامة للبنان وقلص نســــبة الدين نحو  بيد أن التوازن الهيكلي األســــاســــي للمالية العامة لم يتحســــ 
ن ديناميات الدْين. ونتيجًة لذلك، حينما يتراجع ومع اآلثار اإلضـــــافية لألزمة الســـــورية على المالية العامة  النمو يتوقف تحســـــ

ه) بدأت ترتفع نســـبة 2013، البنك الدولي  2014-2012مليار دوالر لفترة األعوام  1.1(التي ُتقدر بإنفاق إضـــافي قيمته 
ألمد المتوســـــط بالنظر إلى الفوضـــــى الحالية للســـــياســـــات وفي ، ومن المتوقع أن تواصـــــل االرتفاع في ا2013الدْين في عام 

  أوضاع المنطقة، وأْخذ الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة العالمية في الحسبان.
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 تدفق األموال من القطاع العام .51الشكل  
 

 
 . 2010المصدر: مسح جودة اإلدارة الحكومية، 

 
على األموال التي يرســـــــلها لبنانيو المهجر ودول الخليج مســـــــتعدا كان الجهاز المصـــــــرفي المحلي الذي يعتمد  .98

وفي نهاية الحرب األهلية،  لتمويل التراكم الكبير للدْين العام على حســــاب القطاع الخاص والتعرض لديون ســــيادية كبيرة.
وحفز  إلعادة اإلعمار.تطلب نقص المعونات الخارجية تعبئة األموال من القطاع الخاص لتمويل احتياجات البالد الكبيرة 

ذلك على إحياء ثقافة مصــــرفية كانت ســــائدة قبل الحرب، ونجح في إعادة االرتباط بالجالية الكبيرة من اللبنانيين في المهجر 
وأدى النجاح في تطبيق نظام ســـعر صـــرف ثابت (مقابل الدوالر األمريكي) لوقف  التي كانت الحرب من أســـباب ضـــخامتها.

إلى ســـعر صـــرف اســـمي مســـتقر، فلم يتغير ســـعر صـــرف الليرة مقابل الدوالر منذ  1992تفجرت في عام أزمة العملة التي 
. وبفضل هذا االرتباط وأسعار الفائدة المرتفعة على الدْين الحكومي تمكن الجهاز المصرفي من اجتذاب الودائع 1997عام 

وبالنظر إلى  ر ومن اســـــتخدام هذه الودائع في تمويل الحكومة.األجنبية بعرض أســـــعار فائدة مرتفعة على ودائع الليرة والدوال
وفي الوقت  ضـــخامة الدين العام، وصـــل حجم القطاع المصـــرفي إلى مســـتوى لم يشـــهده إال عدد قليل من البلدان في العالم.

اطر والتكلفة لمخنفسه، كان يتعين أن تكون العوائد من إقراض القطاع الخاص أفضل من هوامش األرباح الكبيرة منخفضة ا
ومع أن هذا لم يكن مشــكلة بالنســبة للشــركات  التي تحققها البنوك من إقراض الدولة إذا ُأريد تحســين تعميم الخدمات المالية.

التي تتمتع بنفوذ سياسي، فإنه كان شاغال مهما لبقية القطاع الخاص والسيما لمؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة (كما 
حيث يظهر الحصـــول على التمويل في المركز الســـادس بين أشـــد معوقات  71في الصـــفحة  66الشـــكل هو مشـــار إليه في 

 ممارسة أنشطة األعمال).
 

وللحفاظ على ربط الليرة بالدوالر، يجد مصـــــرف لبنان نفســـــه محصـــــورا في دور التابع وفقا لنموذج ســـــتاكلبرغ  .99
)Stackelberg(68 الكميات المتبقية من سـندات الدين السـيادي، ويضـمن  فهو مشـتري في مواجهة سلطة المالية العامة؛

وفي ظل الهيمنة الشــــــــــــــديدة  في الوقت ذاته أن تعرض البنوك هوامش ربح جذابة على الدوالر لتمويل المعامالت الجارية.
يضـــــــــــمن  ،والمســـــــــــتمرة للمالية العامة، والمركز المالي للقطاع المصـــــــــــرفي التي تزيد على ثالثة أمثال إجمالي الناتج المحلي

وبالنســـبة  مصـــرف لبنان أن تســـتمر البنوك في اجتذاب الودائع األجنبية وأن تتم تلبية مجموع احتياجات تمويل القطاع العام.
وفيما يتعلق بالمهمة  للمهمة األولى، اســــتحدث مصــــرف لبنان شــــهادات إيداع أو العديد من أنظمة إعادة التمويل المدعومة.

اء الكميات المتبقية من ســـــــندات الدين الحكومي في ســـــــوق اإلصـــــــدار األولي أو الســـــــوق الثانية، يقوم مصـــــــرف لبنان بشـــــــر 
وتُقوض حلقة ردود األفعال بين الجهاز المصـــرفي والديون الســـيادية اســـتقاللية مصـــرف لبنان، وهو ما قد يمنعه في  الثانوية.

                                                

يل بلالطالع على تحليل على أساس نظرية األلعاب لمسائل تنسيق السياسات النقدية والمالية باستخدام نموذج إستاكلبرغ للمنافسة، راجع على س 68 
  .)2004المثال المبرتيني وروفيلي (
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لبنان ال ُيمِكنه التوقف عن القيام بدور التابع  واألهم من ذلك، أن مصـرف نهاية المطاف من تحقيق أهداف سـياسـته النقدية.
في مواجهة ســـــــــــلطة المالية العامة حتى ينكمش حجم الدين العام ومجموع احتياجات تمويل القطاع العام بدرجة كافية بحيث 

 ال تعرض االستقرار الكلي للخطر. 
 

للمــاليــة  األوليبعــد عقــد من فوائض الميزان  .52الشـــــــــكــل 
 ةكبير  ةعام عجوزاتو  عجوزات،العامة، لبنان يعود لتسجيل 

 
 .المصدر: وزارة المالية وحسابات خبراء البنك الدولي

بعد خفض ملحوظ للدين وٕان كان يقوم على  .53الشـــــــــكل 
الدورات االقتصــادية، النســبة المرتفعة للدْين آخذة في الزيادة 

 مرة أخرى

 
 .وحسابات خبراء البنك الدوليالمصدر: وزارة المالية، 

 
على الرغم من ازدهــار قطــاع البنوك التجــاريــة، فــإن قــدرات هــذا القطــاع محــدودة لتلبيــة طــائفــة متنوعــة من  .100

وما زالت هناك فجوات في تلبية احتياجات تمويل مؤســــــســــــات األعمال الصــــــغرى والصــــــغيرة  احتياجات التمويل القائمة.
التمويل األطول أجال لمشــــــاريع البنية التحتية والشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص. والمتوســــــطة، وكذلك في آليات 

مة مثل تلك التي تعرض أنظ وُيمِكن معالجة بعض هذه الفجوات بمزيد من التطوير للمؤســــســــات المالية غير المصــــرفية،
ومع أن المؤســســات المالية غير  المال.)، والتمويل األصــغر، وحلول أســواق رأس factoringاإليجار التمويلي، والتخصــيم (

المصرفية يمكنها االضطالع بدور أكبر في تعميم الخدمات المالية، ثمة عوائق ترجع في جانب منها إلى غياب بيئة قانونية 
وتنظيمية مالئمة. وعلى ســــــــــــبيل المثال، في حالة قطاع التمويل األصــــــــــــغر، حدث بعض التقدم المحمود، لكن ما زال يوجد 

ير لم تتم تلبيته، وهو ما ُيعَزى جزئيا إلى العبء الذي يخلقه إطار تنظيمي قائم لم يتم تصــــــــــــــميمه بحيث يتالءم مع طلب كب
هذا القطاع بعينه. وللمســــاعدة في ســــد فجوة حاســــمة، أطلق مصــــرف لبنان في اآلونة األخيرة برنامج حوافز مبتكرة (التعميم 

ع البنوك على االســــــتثمار331رقم  في الكيانات في مراحلها األولى، وســــــوف يعزز المعروض من رأس المال،  ) الذي ُيشــــــج
الســـــيما للشـــــركات في مراحلها األولى، والمؤســـــســـــات التي ُيحتمل أن تســـــاعد على تعزيز النمو وتتيح في الوقت نفســـــه أكبر 

ألطول ليات التمويل ااإلمكانيات على األجلين القصـــــير والمتوســـــط لخلق الوظائف وفرص العمل. وبالمثل، يجب أن تعمل آ
أجال أيضــــا لبناء القدرات المؤســــســــاتية وٕايجاد بيئات تنظيمية مواتية قبل أن يمكنها أداء دورها في تمويل المشــــاريع الواســــعة 

ومن اإلجراءات التي ســــتســــاعد على تحســــين إدارة المخاطر  النطاق للبنية التحتية والشــــراكات بين القطاعين العام والخاص.
ع على  تعميم الخدمات المالية العمل على تقوية البنية التحتية للقطاع المالي المتصــــلة بســــجالت الضــــمانات، وأنظمة وُتشــــج

 التسوية والحفظ، والمعلومات االئتمانية.
 

 البنية التحتية: سوء اإلدارة وعدم كفاية االستثمارات .2
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لخدمات وتتمثل اأدى ضـــْعف قاعدة البنية التحتية في لبنان إلى انحســـار التنمية االقتصـــادية ورفاهة الســـكان.  .101
 األساسية التي تخلف فيها لبنان في االتصاالت السلكية والالسلكية، والكهرباء، والمياه المأمونة، والصرف الصحي، والنقل.

وفضال  والدخل الكلي، وأيضا لتحقيق قْدر أساسي من مستويات المعيشة للناس.وتعد هذه الخدمات ضرورية لنمو اإلنتاجية 
عن ذلك، قد تكون لتحسين البنية التحتية آثار إيجابية على تفاوت الدخول ألنه ُيتيح للشرائح المحدودة الدخل الحصول على 

حسين ا وٕامكانياتها. وهو يساعد أيضا على تالمزيد من الفرص اإلنتاجية وتحسين نوعيتها، ومن ثم زيادة العوائد على موارده
  نواتج الرعاية الصحية والتعليم، ومن ثم تعزيز رأس المال البشري.

 
التنافســـية النســـبية للبنان تكشـــف عن مواطن  .54الشـــكل 

 ضعف في االقتصاد الكلي والمؤسسات والبنية التحتية
يكشف مؤشر التنافسية العالمية في لبنان عن  .55الشكل 

 جه نقص في المتطلبات األساسيةأو 

 
المصــــدر: المنتدى االقتصــــادي العالمي، مؤشــــر التنافســــية 

 .، وحسابات خبراء البنك الدولي2014/2015العالمية 

 
المصــــدر: المنتدى االقتصــــادي العالمي، مؤشــــر التنافســــية 

 .2015-2014العالمية 
 

وقصـــــــور بالمقارنة مع بلدان مماثلة، وُتشـــــــكل عائقا في تعاني مرافق البنية التحتية في لبنان من أوجه نقص  .102
ر التنافسية التابع للمنتدى االقتصادي العالمي، ُتعد البنية التحتية  طريق توسيع القطاع الخاص ونمو الوظائف. ووفقا لمؤش

ومن  ).55و  54ن في لبنان ثاني أضــــــعف المعوقات نســــــبيا، وأقل كثيرا من مجموعات مختلفة في بلدان المقارنة (الشــــــكال
بين القطاعات الفرعية التســـعة للبنية التحتية يأتي ترتيب اثنين منها في لبنان في العشـــرة في المائة الدنيا من تصـــنيف العالم 

وعلى وجه الخصوص،  بلدا) وأربعة قطاعات في فئة الخمسة والعشرين في المائة الدنيا على مستوى العالم. 144(من بين 
وهو يحل في المركز المائة  ).143/144كثاني أســـوأ بلد في العالم فيما يتصـــل بجودة إمدادات الكهرباء ( يأتي ترتيب لبنان

وقد تؤدي االســــتثمارات في  في اشــــتراكات الهاتف الخلوي لكل مائة من الســــكان. 114والعشــــرين في جودة الطرق والمركز 
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–دراســــة للبنك الدولي أنه من المحتمل أن يؤدي كل مليار دوالر البنية التحتية إلى زيادة كبيرة في خلق الوظائف، وأظهرت 
آالف وظيفة متصــــــلة بالبنية التحتية في البلدان المســــــتوردة  110ُيســــــتثَمر في البنية التحتية إلى تهيئة نحو  -في المتوســــــط

أن الكهرباء هي ثاني ويبرز مســح البنك الدولي لمؤســســات األعمال أيضــا  للنفط في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا.
 أكبر عقبة أمام شركات القطاع الخاص بعد عدم االستقرار السياسي.

 
وتذهب تقديرات حديثة  يعوق ضـــْعف شـــبكات وخدمات النطاق العريض في لبنان النمو ونشـــاط القطاع الخاص. .103

ة النمو االقتصــادي في نطاق في انتشــار اتصــاالت النطاق العريض أن ُتؤدي إلى زياد %10إلى أن من شــأن زيادة نســبتها 
وســــــــــــــتكون الوظائف التي يتم توفيرها  69.%10نقطة مئوية، وزيادة معدل التوظيف نحو  1.50نقطة مئوية إلى  0.24من 

وتتصــــــل الوظائف المباشــــــرة في معظمها باألشــــــغال المدنية وٕانشــــــاءات البنية  للعمالة الماهرة وغير الماهرة على حد ســــــواء.
أما الوظائف غير المباشـــــرة فقد  طاق العريض التي ُتوظف في الغالب عماال من غير ذوي المهارات.التحتية التصـــــاالت الن

تكون للعمالة الماهرة وغير الماهرة. بيد أن الوظائف التي تأتي من تأثيرات شــــــــــــــبكات النطاق العريض (أي التأثيرات غير 
ن تنوع األيدي العاملة في لبنان واتســاع نطاق الموارد البشــرية ولن يكو  المباشــرة) غالبا ما تكون وظائف ذات مهارات عالية.

وتفتح إمكانيات تطوير خدمات جديدة في القطاعات الوســــــــــــيطة مثل األعمال  ذات المهارات العالية عائقا النطالق القطاع.
هة ولوجيا المعلومالمصرفية اإللكترونية أو الرعاية الصحية اإللكترونية، واستكمال صناعات جديدة مثل خدمات تكن ات الموج

ويفتح صعود شركات تطبيقات الهواتف  للتصدير الباب أمام العديد من فرص التوظيف الجديدة التي يقودها القطاع الخاص.
الخلوية وعولمة أنشـــــــــــطة التشـــــــــــغيل العالمية من خالل اســـــــــــتلهام الحلول واألفكار من الجمهور الباب أمام العديد من فرص 

وٕاذا لم يتم ربط العمال  لمن يمتلكون توصــــــــيلة عبر النطاق العريض بهذه المنصــــــــات اإللكترونية الجديدة. التوظيف الجديدة
قات شـــديدة في المســـتقبل، الســـيما  اللبنانيين واالقتصـــاد بهذه الفرص الجديدة للتوظيف، فســـوف يواجه لبنان على األرجح ُمعو

التالي مزيدا من التفاصيل عن اإلصالحات التي  3وُيقدم اإلطار  الدخل. أنه يتطلع إلى االنتقال إلى مصاف البلدان مرتفعة
قاته القائمة. شهدها القطاع في اآلونة األخيرة وُمعو 

 
 

 
 : لبنان: أداء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت3اإلطار 

 
الداعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات ، بدور أكثر نشـــــــــاطا في تقوية البنية التحتية 2011اضـــــــــطلعت الحكومة، منذ عام 

وأدت التحســينات في البنية التحتية والســياســات الخاصــة باالتصــاالت الســلكية والالســلكية إلى اتســاع نطاق تغطية  واالتصـاالت.
، اتســـــــع نطاق انتشـــــــار خدمات 2014خدمات الهاتف الخلوي واالتصـــــــاالت ذات النطاق العريض وخْفض أســـــــعارها. وفي عام 

 %50من السكان، وتم تدشين خدمات الخلوي ذات النطاق العريض وأصبحت تغطي نحو  %100الخلوي ليشمل قرابة  الهاتف
من الســــــكان (معظمهم من خالل خدمات الجيل الثالث)، وانخفضــــــت أســــــعار خدمات االتصــــــاالت الثابتة ذات النطاق العريض 

دوالرا (ســــــعر ســــــلة الخطوط الثابتة في منظمة التعاون  28الغ بدرجة ملموســــــة، وباتت اليوم تتماشــــــى مع المتوســــــط اإلقليمي الب
بيد أن محدودية نطاق تغطية خدمات االتصــــــاالت  70.(2014)انظر جيلفانوفســــــكا وآخرين. -والتنمية في الميدان االقتصــــــادي)

دوالرا (أو  55توســــط الثابتة ذات النطاق العريض واألســــعار المرتفعة التصــــاالت الخلوي ذات النطاق العريض التي تبلغ في الم
                                                

  .)2009)/ وتشيرنيتش وآخرين (2009)، وكيانغ وروسوتو (2010)، ومكينسي (2010س وآخرين (انظر كات 69 
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تجعل خدمات النطاق العريض غير ميســــــورة لطائفة واســــــعة من الســــــكان  71دوالرا) 25نحو ضــــــعفي المتوســــــط اإلقليمي البالغ 
وال تزال جودة التوصـــيالت وٕامكانية الحصـــول على ســـرعات عالية قضـــية مهمة، الســـيما لقطاع األعمال. ويقترن  ).56(الشـــكل 

ال يمكن التعويل عليها، وهو ما يجعل إمكانية الحصــــــــــــــول على خدمات النطاق العريض ذات الجودة بهذا أن إمدادات الكهرباء 
 شاغال مهما يتصل بالبنية التحتية لرواد األعمال.

 
غير أن القطاع يعتمد على اإلجراءات  وقد ســـــــــاعدت اإلجراءات الحكومية على توســـــــــيع نطاق التغطية وخفض األســـــــــعار.

تحســــــــــين نطاق التغطية والخدمات من أجل تلبية الطلب المتزايد من جانب المواطنين ومؤســــــــــســــــــــات واالســــــــــتثمارات الحكومية ل
وبدون إصالح ُيحفز على االستثمار الذي يقوده القطاع الخاص والمنافسة، سيعجز القطاع عن مسايرة الطلب المتزايد  األعمال.

تغطية، وخفض األســـــعار. وفي األمد الطويل، من المرجح أن لالقتصـــــاد لالســـــتمرار في تطوير البنية التحتية، وتوســـــيع نطاق ال
يســــتمر هذا في التأثير على إنتاجية الشــــركات واالقتصــــاد. وســــيكون للتكاليف المرتفعة لخدمات النطاق العريض وتدني نوعيتها 

 ة لريادة األعمالأيضـــــــــا أثر على ريادة األعمال التكنولوجية، وهو مجال ينطوي على إمكانية أن يســـــــــاعد على خلق فرص جديد
 والتوظيف للشباب. 

 
 خدمات اإلنترنت الثابتة والمحمولة ذات النطاق العريض في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأسعار  .56الشكل 

 
). مالحظة: بالنســــــبة للضــــــفة الغربية 2014المصــــــدر: جيلفانوفســــــكا وآخرين (

 :النطاق العريض الثابتوغزة المعلومات غير متاحة. القيم الخاصــــة بجيبوتي: 
ـــــابـــــت: خـــــدمـــــات و  ،%32.4: الخلوي، وليبيـــــا 22.1% النطـــــاق العريض الث
 للخلوي:النطــــاق العريض خــــدمــــات ، وســــــــــــــوريــــا %10.0 :، واليمن77.2%
13.8%.  

 
 

يمثل قطاع الكهرباء مثاال صـــــارخا على القطاعات التي تعاني قصـــــورا في األداء والتي ُتؤثر تأثيرا ســـــلبيا على  .104
الســـبب شـــركة كهرباء لبنان أوال، تعد التحويالت المالية إلى  االقتصــاد الكلي، والنمو االقتصــادي، واألســر في لبنان.وضــع 

وثانيا، دأبت مصــادر مختلفة على أن اعتبار الكهرباء تشــكل عائقا أمام القدرة  في جزء ال ُيســتهان به من الدْين العام للبالد.
وثالثا، على الرغم من استعداد المستهلكين لدفع سعر أعلى مقابل  األعمال في لبنان. على المنافسة وسهولة ممارسة أنشطة
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 %4مليار دوالر (أو  1.7خدمة كهرباء عالية الجودة، فإن غالبيتهم يمتلكون ُمولداتهم الخاصـــة بهم التي ُتقدر نفقاتها بمبلغ 
كما أن األعباء التي يتحملها  تقديم الخدمة العامة. من إجمالي الناتج المحلي) للتعويض عن أوجه النقص والقصــــــــــــــور في

ســــــاعة كل يوم، في حين ال تتعرض  13-12المســــــتهلكون غير متســــــاوية، فالمناطق الفقيرة تعيش بدون كهرباء عامة لمدة 
تنفيذ  وتحول االنقســـــامات الســـــياســـــية والطائفية دون ســـــاعات. 3المناطق الغنية مثل بيروت ســـــوى النقطاعات يومية مدتها 

وأتاح هذا لمؤسسة كهرباء لبنان أن تستمر في العمل بمستوى أداء ضعيف،  عاما. 30اإلصالحات المقترحة منذ أكثر من 
وُيعَزى هذا في جانب منه إلى عجزها  وتســجيل خســائر غير تجارية كبيرة، مع تدني نســب إصــدار الفواتير وتحصــيل قيمتها.

ويمكن االطالع على مزيد من التفاصــيل  عاما. 20رســوم االســتهالك منذ ما يربو على عن اســترداد التكاليف بســبب تجميد 
 أدناه. 4عن الوضع السيئ لقطاع الكهرباء في اإلطار 

 
 يعوق ضْعف البنية التحتية للنقل واإلجراءات اإلدارية الُمعقدة والُمرٍهقة في لبنان التجارة والقدرة على المنافسة. .105

ف مؤشـــر البنك ا لدولي للخدمات اللوجســـتية الذي يقيس أداء البلدان في النظم اللوجســـتية للتجارة أن تكاليف االســـتيراد ويكشـــِ
ومع أن تكلفة الصــــــادرات المحلية للبنان عبر موانيه ومطاره رخيصــــــة نســــــبيا بالمقارنة  والتصــــــدير في لبنان مرتفعة نســــــبيا.

ر المســافات داخل لبنان، بالمتوســط اإلقليمي ومتوســط الشــريحة العليا للبلدان متو  ســطة الدخل، وذلك في األغلب بســبب ِقصــَ
ويجعل هذا لبنان في وضــــــع  فإنها مرتفعة بدرجة ملموســــــة لصــــــادرات لبنان البرية ووارداته عْبر موانيه ومطاره إلى المنطقة.

ر الخدمات  ي.غير موات بدرجة كبيرة ألْن يكون مركزا تجاريا للمنطقة، وهو الدور الذي لعبه بنجاح في الماضــ وُيظِهر مؤشــ
قات الرئيســـــية لألنظمة اللوجســـــتية في لبنان تتمثل في ضـــــْعف مرافق البنية التحتية واإلجراءات اإلدارية  المعو اللوجســـــتية أن

ة يويتناقض هذا مع الدور المهم الذي يلعبه النقل في االقتصاد، إذ يعمل في قطاع خدمات النقل واالتصاالت السلك الُمعقدة.
ومن منظور خلق الوظائف، يكتســـــب  من الســـــكان في ســـــن العمل بلبنان (معظمهم في مجال النقل). %7والالســـــلكية نحو 

القطـاع أهميـة كبيرة للفقراء، ألن ُمقـدمي الخـدمـات والموظفين ينحـدرون في العـادة من األســــــــــــــر األقـل ثراء (مثـل ســـــــــــــــائقي 
فالت الصــــــــغيرة، والســــــــائقين)، وألن معظم الذين يعملون في مجال الشــــــــاحنات، وســــــــائقي ســــــــيارات األجرة، وأصــــــــحاب الحا

 اإلنشاءات كثيفة العمالة للبنية التحتية للنقل هم عمال فقراء من غير ذوي المهارات.
 

 
الذي تعاني منه المالية  : مؤسسة كهرباء لبنان: نموذج الهدر في اإلنفاق العام الناجم عن النظام الطائفي4اإلطار 

 1981مؤسسات األعمال واألسر منذ العامة و 
 

ر التحويالت المالية المتكررة والهائلة إلى مؤسسة كهرباء لبنان القضايا الهيكلية الدائمة التي تتصاعد بمرور الوقت  ُتفس
 وهي وٌتهيِمن الشــــركة على إمدادات الكهرباء في لبنان، مع غياب توافق في اآلراء بين األطراف الســياســية على اإلصــالح.

والشــركة في حد ذاتها مصــدر رئيســي لضــعف االقتصــاد الكلي للبالد بســبب ضــخامة ما  مرفق خدمات عامة متكامل رأســيا.
ولكن بالنظر إلى أن القطاع يصطبغ بدرجة  استنزفته من موارد المالية العامة على مر الزمن، والعبء الذي ال تزال تفرضه.

 /1عالية من التسييس والتأثر بالنظام الطائفي، فإن اإلصالحات لم تخرج إلى حيز الواقع. 
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من الدين العام للبنان، وهو  %40وُتشــــكل مؤســــســــة كهرباء لبنان عبئا ثقيال على المالية العامة، إذ يبلغ نصــــيبها نحو 
عبء يزداد بســرعة وأصــبحت التحويالت المالية إلى الشــركة 
 اآلن ُتؤلف أكثر من نصـــــــــف عجز المــاليــة العــامــة للبنــان

وبلغت التحويالت المالية إلى الشـــــــــــــركة في  ).57(الشـــــــــــــكل 
من إجمــالي النــاتج المحلي في الفترة من  %2.3المتوســــــــــــــط 

. وزادت هـــــذه التكـــــاليف بـــــاطراد بمرور 2013إلى  1992
ونتيجًة لهذا، فإن التحويالت المالية إلى الشــــــــــركة في  الوقت.

من  %4.4بلغت في المتوســــــــــــط  2013-2006الســــــــــــنوات 
من عجز  %55نويا، أو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي ســــــــــ

، 2012ومنذ عام  المالية العامة للدولة في تلك الســــــــــــــنوات.
ونظرا ألن  زادت هذه التحويالت على ملياري دوالر ســـــــــــــنويا.

ل عجزا منـذ عـام  كـانـت 1992ميزان المـاليـة العـامـة ســــــــــــــجـ ،
التحويالت إلى مؤســـــــــســـــــــة كهرباء لبنان ُتدَفع فعليا من خالل 

لتقدير تكلفة ذلك االقتراض،  1992دام المتوســـط المتحرك لســـعر الفائدة الفعلي على الدين العام منذ عام وباســـتخ االقتراض.
 %55.4وصــــلت إلى مســــتوى مذهل قدره  2013إلى  1992نجد أن التكلفة التراكمية للتحويالت إلى الشــــركة في الفترة من 

فإن ما يقرب من  %143.1جمالي الناتج المحلي في لبنان ومع بلوغ نســــــــــــــبة الدين العام إلى إ من إجمالي الناتج المحلي.
ل خســائر،  من إجمالي الدين العام للبنان ُيعَزى إلى مؤســســة كهرباء لبنان. 40% وبعبارة أخرى، فإنه لو لم تكن الشــركة تســج

  .%143.1بدال من  %87.8لكانت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي للبنان قد بلغت 
 

المالية لمؤســــســــة كهرباء لبنان وأســــبابها وكيفية معالجتها معروفة منذ وقت طويل (كما أشــــار إليها البنك  إن الخســــائر
وبدأت  )، لكن واضـــــعي الســـــياســـــات لم يتصـــــدوا لمعالجتها حتى اآلن على الرغم من مرور ثالثة عقود.1983الدولي، 

م في عام  الكهربائي من الشـــــركة من خالل التوصـــــيالت غير بســـــبب "ســـــرقة التيار  1981الخســـــائر المالية للشـــــركة تتضـــــخ
، فإن نسبة ال تتعدى %12ويعني هذا أنه مع بلوغ الخسائر المعتادة لخطوط الكهرباء نحو  القانونية وعدم فوترة المستهلكين."

ذه الخســائر وزادت ه فقط من الكهرباء التي تولدها وتشــتريها الشــركة هي التي يتم إصــدار فواتير بشــأنها للمســتهلكين. 54%
 %29وتعادل  1982"على الرغم من الدعم الحكومي ألسعار زيت الوقود وزيت الغاز التي دفعتها مؤسسة كهرباء لبنان في 

في أن  1983وتتمثل إحدى التوصــــــــــــــيات التي أوردها تقرير البنك الدولي في  من أســــــــــــــعار المعمل على الترتيب." %20و
ل الحكومة بمناقشــة مشــكلة التوصــي الت غير المشــروعة والحســابات المتأخرة بشــكل مفرط مع مؤســســة كهرباء لبنان وأن "ُتعج

وينبغي للحكومة أيضا أن تناقش  تضع خطوات عملية لمساعدة المؤسسة على استعادة األوضاع الطبيعية في بيع الكهرباء.
المؤســســة  االســتهالك الالزمة لتمكين مع مؤســســة كهرباء لبنان مســتوى تكاليف التشــغيل ومتطلباتها المالية وحجم زيادة رســوم

 من دفع ثمن مشترياتها الحالية من النفط وأداء أعباء خدمة ديونها وتحقيق مستوى التعادل في حسابات التشغيل."
 

من األســــــــــــر ال تزال  %92على الرغم من الميزانية الكبيرة والمدعومة لمؤســــــــــــســــــــــــة كهرباء لبنان، فإن إمدادات الكهرباء إلى 
وُتقدر النفقات على هذه الُمولدات بمبلغ  وغير منتظمة، وتضــــطر هذه األســــر إلى االعتماد على الُمولدات الخاصــــة.متقطعة 

وُيعَزى تــدني جودة الخــدمــات الُمقــدمــة في قطــاع  ).2013من إجمــالي النــاتج المحلي (روبرتس،  %4مليــار دوالر أو  1.7

التكلفة التراكمية للتحويالت إلى شـــــــــركة  .57الشـــــــــكل 
من إجمالي  %55تصــــــل إلى  1992كهرباء لبنان منذ 

  2013الناتج المحلي 

 

 ة وحسابات خبراء البنك الدولي.المصدر: وزارة المالي
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ى النظام الطائفي الذي تعمل فيه كوادر الهياكل األســـــــــاســـــــــية الداعمة (مثل العمال الكهرباء إلى الفســـــــــاد، وســـــــــوء اإلدارة، وٕال
  وُمقدمي الخدمات) تحت حماية زعماء طوائفها.

 
وٕالى جانب أوجه القصـــــور وعدم الكفاءة التشـــــغيلية الكبيرة التي طال أمدها، أدت ســـــياســـــة الحكومة المتصـــــلة برســـــوم 

َزى جانب وُيعهرباء لبنان، واعتمادها على التحويالت المالية من الميزانية العامة. االستهالك إلى تفاقم خسائر مؤسسة ك
، والذي يضع سقفا 1996كبير من تحويالت الميزانية إلى مؤسسة كهرباء لبنان إلى تجميد التعريفة االسمية القائمة منذ عام 

والرا للبرميل، وهو أقل كثيرا من مســتويات اســترداد د 23للرســوم التي تتقاضــاها المؤســســة يســتند إلى متوســط ســعر للنفط قدره 
وُتعَزى التحويالت أيضا إلى عوامل أخرى تسهم في انخفاض اإليرادات (مثل هيكل رسوم يفتقر للكفاءة، وانخفاض  التكاليف.

حطات الكهرباء ممســـــتويات الفوترة والتحصـــــيل) واالرتفاع الشـــــديد لتكاليف اإلنتاج (مثل تكاليف التشـــــغيل والصـــــيانة الكبيرة ل
 بسبب عدم كفاية الصيانة الدورية، وتقادم المعدات، والخسائر الفنية الكبيرة).

 
(البنك الدولي،  تؤدي مواطن الضـــــــــعف والقصـــــــــور في قطاع الكهرباء إلى اتســـــــــاع التفاوت وعدم المســـــــــاواة في البالد

هلكون الذين ال يدفعون فواتيرهم يدعمهم بشــكل ) المســت1( وتنبع مظاهر التفاوت من طائفة متنوعة من األســباب: ج).2009
) المســـــــتهلكون الذين يتعرضـــــــون 2غير مباشـــــــر دافعو الضـــــــرائب وزبائن مؤســـــــســـــــة كهرباء لبنان الذين يدفعون فواتيرهم.؛ (

لمســــتهلكين ل النقطاعات التيار الكهربائي يتكبدون تكاليف أعلى للبدائل (مثل الُمولدات الكهربائية الخاصــــة لألغنياء والشــــموع
كما أن األعباء التي يتحملها المســـــــتهلكون غير  ) ترشـــــــيد الكهرباء ُمجِحف للغاية وفي مصـــــــلحة األغنياء.3األكثر فقرا)؛ و(

ســـــاعة كل يوم، في حين ال تتعرض المناطق الغنية مثل  13-12متســـــاوية، فالمناطق الفقيرة تعيش بدون كهرباء عامة لمدة 
ق الرئيســـي للحياة اليومية وســـبل كســـب العيش،  ســـاعات. 3مية مدتها بيروت ســـوى النقطاعات يو  وعلى الرغم من هذا الُمعو

ل الحكومة بذل جهود لتحقيق تعادل الفوائد التي تتلقاها كل طائفة بدال من تقديم خدمات تقوم على أســـــــــــاس الحاجات  ُتفضـــــــــــ
واقع إلنتاج الطاقة الحرارية في مطلع التســـعينيات ) أنه تم تحديد ســـبعة م2008ويذكر نحاس ( وتصـــب في مصـــلحة الفقراء.

لقطاع الكهرباء، ليس بسـبب مقتضـيات الطلب، ولكن ألن "كل طائفة أو مجتمع يصـّر على وجود محطة للكهرباء خاصـة به 
رات تذكر في صور وبعلبك." (نحاس،  2008... وشرعت الحكومة فيما بعد في إنشاء محطتين ليس لهما ُمبر.( 

 
لكون مســتعدون لدفع ثمن أكبر مقابل الحصــول على إمدادات كهرباء عالية الجودة، لكن واضــعي الســياســات لم والمســته

ويشـــــــكل العيش بدون كهرباء عبئا اجتماعيا واقتصـــــــاديا على  يتصـــــدوا لمعالجة هذه المســـــألة خالل أكثر من ثالثين عاما.
اآلثار االجتماعية واالقتصــادية (على مســتوى األســر) الذي ُيعده وكما اتضــح من المســح االســتقصــائي لتقييم  األســر اللبنانية.
ج)، يوجد طلب قوي على إمدادات كهرباء ذات نوعية أفضــــل ولو بســــعر أعلى بدرجة كبيرة: فأكثر من 2009البنك الدولي (

وقدرت  م.و نصــف المجيبين في المســح مســتعدون لدفع ضــعفي إنفاقهم الحالي بشــرط الحصــول على الخدمة طوال ســاعات الي
الدراسة نفسها أن حصة اإلنفاق على الكهرباء (من مؤسسة كهرباء لبنان ومصدر خاص) في ميزانية األسر منخفضة نسبيا، 

وتكشـــف نماذج المحاكاة أنه حتى إذا تم تطبيق زيادات كبيرة نســـبيا لتعريفة اســـتهالك  حتى ألدنى الشـــرائح الخميســـية للدخل.
غير أنه  إنها ال تؤدي إلى زيادة اإلنفاق األســــري عن المعايير الدولية في أي شــــريحة خميســــية.الكهرباء على جميع الفئات ف

 يجب تقييم األثر على المستهلكين الفقراء واألقل يسرا بعناية وتعويضهم إن لزم األمر.
 

اط بين التطوير واالســــتثمارات وتبين أنه توجد عالقة ارتب ويضــر تدني نوعية خدمة إمدادات الكهرباء بالنشــاط االقتصــادي.
فحينما تتعرض إمدادات الكهرباء النقطاعات  التي تتســـــم بكفاءة التكلفة في شـــــبكات الطاقة وبين نمو إجمالي الناتج المحلي.



 

86 

 

وتعتبر الكهرباء أشـــــــــــــــد المعوقات تقييدا  متكررة أو تكون باهظة التكلفة، تتباطأ وتيرة النمو االقتصـــــــــــــــادي أو حتى ينكمش.
وكما لوِحظ آنفا، احتل لبنان مرتبة ثاني أســـــــوأ بلد في العالم من حيث نوعية إمدادات الكهرباء  ســـــــة األعمال في لبنان.لممار 

وبالمثل، ِوفقًا لمســــح البنك الدولي لمؤســــســــات  .2015-2014على مؤشــــر المنتدى االقتصــــادي العالمي للتنافســــية العالمية 
قًا رئيســـــــــــيا لعمليات الشـــــــــــركات وقدرتها على من الشـــــــــــركا %55.1، يعتبر 2013/2014األعمال  ت اللبنانية الكهرباء ُمعو
 المنافسة.

_______ 
، اصطدمت محاوالت مؤسسة كهرباء لبنان إلسناد خدمات توزيع الكهرباء بالتجزئة إلى 2012/على سبيل المثال، في عام 1

حيان، من القوى العاملة المنقســــــــــــمة فئويا. وكانت ُمقدمي خدمات من القطاع الخاص بمقاومة قوية، بل وعنيفة في بعض األ
االنقســـــامات داخل القوى العاملة في مؤســـــســـــة كهرباء لبنان نتيجة مباشـــــرة للنهج الطائفي اللبناني المتبع في الحكم والوظائف 

 العامة، وسلطت الضوء على القيود في وضع القرارات إلدارة رشيدة داخل النظام الطائفي.
 
 

ويؤدي هذا إلى  خدمات النقل تطوير القطاع الخاص والوصـــول إلى األســـواق في المناطق المتأخرة.يعوق تدني  .106
 144بين  120وكما ُلوِحظ آنفا، يحتل لبنان المركز  ارتفاع التكاليف النقدية وغير النقدية على األســر ومؤســســات األعمال.

ألف كيلومتر ُمربع، فإنها بوجه عام  22يرة، إذ يبلغ طولها ومع أن شبكة الطرق في لبنان كب بلدا على مقياس جودة الطرق.
ويشـــــــيع التكدس المروري في بيروت الكبرى، إذ إن شـــــــبكة النقل غير متطورة بالمقارنة بمعظم المدن في 72 في حالة ســـــــيئة.

الجنوب  لشمال إلىالمنطقة. وفضال عن ذلك، لم تحدث توسعة كبيرة لشبكة الطرق منذ الستينيات، وكل حركة المرور من ا
ل عليها للنقل  يجب أن تتم عبر شـــوارع وســـط بيروت، وال توجد شـــبكة للنقل الجماعي في بيروت، وليســـت هناك شـــبكات ُيعو

ل عليها بســبب التكلفة المرتفعة نســبيا لملكية المركبات في لبنان، فضــرائب  73العام. وتتفاقم مشــكلة غياب شــبكة نقل عام ُيعو
من قيمة المركبة، وهي أعلى من نظيرتها في معظم البلدان، لكن البنزين غير  %50المركبات قد تتعدى االســــــــــــــتيراد على 

وُتقلل كل هذه العوامل من مســـــــــــــتويات الرفاهة، والتواصـــــــــــــل، وفي  مدعوم كما هو الحال في معظم بلدان المنطقة األخرى.
 مالية، وما لذلك من آثار ســـلبية على النمو االقتصـــادي واحتواءالوقت نفســـه تزيد معدالت الحوادث والتكاليف االقتصـــادية وال

ر على ترتيب هذه األعباء، ُيؤلف اإلنفاق على خدمات النقل نحو  كافة فئات المجتمع. من نفقات األســـــــــر،  %15وكُمؤشـــــــــ
ر في تبطة بتكدس المرو وهي نســــــــــــــبة مرتفعة إذا ما قورنت بالبلدان األخرى، وُتؤدي حاالت الهدر ومظاهر عدم الكفاءة المر 

من إجمالي الناتج المحلي الوطني سنويا (حكومة لبنان،  %5إلى  %4المناطق الحضرية إلى خسائر اقتصادية ال تقل عن 
ه للتجارة والخدمات يعتمد اعتمادا كبيرا على  ب).2011 ولهذه التكاليف المرتفعة أهمية كبيرة، إذ إن لبنان كاقتصــــــــــــــاد موج

  قل فيه لنقل األفراد (السياحة/الطيران) والسلع (التجارة وحركة النقل العابر).شبكة وسائل الن
 

ويخلق قطاع النقل الذي يفتقر إلى الكفاءة ويتســــــــــــــم  تؤثر تكاليف النقل المرتفعة على الفقراء على نحو ُمجِحف. .107
تركز في بيروت، ويســـــهم ســـــوء خدمات فالنشـــــاط االقتصـــــادي ي بارتفاع تكلفة خدماته تفاوتات متزايدة بين بيروت والمناطق.

 النقل في ذلك، ألن الصـــــناعات والخدمات ُتضـــــطر إلى االنتقال إلى بيروت لتكون أقرب إلى الطلب والتجمعات الســـــكانية.

                                                

ي حالة جيدة، ومتوسطة، سيئة على الترتيب. فحسب من شبكة الطرق الرئيسية في لبنان ف %20و %65و %15تذهب تقديرات الخبراء إلى أن  72 
ه نظيره بوبالمقارنة، في األردن (صاحب االقتصاد اآلخر الُموجه نحو الخدمات في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل في المنطقة الذي يش

  .على الترتيب من شبكة الطرق في حالة جيدة، ومتوسطة، سيئة %12و %28و %60اللبناني إلى حد كبير)، كان 

  .كل المدن في المنطقة أقامت مثل هذه الشبكات (تونس، والرباط، ودبي، والقاهرة) أو في سبيلها إلى إقامتها (عمان والرياض وجدة) 73 
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وأي إصـــالح لالمركزية  وســـوء نوعية الطرق ســـمة بارزة للمناطق المتأخرة في لبنان بســـبب ضـــْعف نفوذها الســـياســـي نســـبيا.
وال يمكن  السياسية يلقى ترحيبا شديدا، ولكنه يتطلب تحسين الترابط بوسائل النقل بوصفها شرطا أساسيا مسبقا.االقتصادية و 

لفقراء المناطق الريفية تحمل أعباء الســــــــكنى في بيروت، حيث تشــــــــتد تكاليف فرص التوظيف والرحالت اليومية إلى بيروت 
ر المســافات ل عليها، ُيضــطر فقراء الحضــر  .وتســتغرق وقتا كبيرا على الرغم من ِقصــَ وبســبب عدم وجود شــبكة نقل عام ُيعو

ومن الصــــــــعب تحديد مقدار  إلى اســــــــتخدام حافالت وشــــــــاحنات خفيفة متقادمة ومكتظة وغير آمنة لتلبية احتياجاتهم للتنقل.
البيانات،  لبنان بســــبب نقصتكلفة الطرق المتدهورة والســــيما الطرق الريفية على االقتصــــاد وشــــرائح الســــكان األقل دخال في 

لكن هناك شــــــــــــواهد واســــــــــــعة النطاق من برامج إعادة تأهيل الطرق في المناطق الريفية في بلدان أخرى على أنها تؤدي إلى 
  74تحسن كبير في دخول سكان المناطق الريفية.

 
وكانت لضـــــْعف إدارة  يخلق ســـجل لبنان في تردي أحوال الســـالمة على الطرق عبئا كبيرا آخر على االقتصـــاد. .108

ســــــالمة الطرق، بما في ذلك ســــــوء نوعية البنية التحتية للطرق، والســــــلوكيات الســــــيئة، وعدم إنفاذ القوانين، آثار ضــــــارة على 
ل الصـــليب  595، أحصـــت شـــرطة المرور 2012وفي عام  ســـالمة الطرق في لبنان. وفاة ناجمة عن حوادث المرور، وســـج

) 2013تقاد أن هذه األرقام أقل من الواقع، وتشـــــير تقديرات منظمة الصـــــحة العالمية (ويســـــود االع إصـــــابة. 6700األحمر 
ي) أن التكلفة االقتصـــــــــادية للوفيات واإلصـــــــــابات في 2013. وُتظهر دراســـــــــة للبنك الدولي (950إلى أن عدد الوفيات بلغ 

ي، متخطيـــًة معظم البلـــدان األخرى من إجمـــالي النـــاتج المحلي الوطن %5.5حوادث المرور على الطرق في لبنـــان تعـــادل 
 بالمنطقة.

 
ُتعد خدمات إمدادات المياه دون المســـــــــتويات المتوقعة في بلد متوســـــــــط الدخل، ولهذا تداعيات وآثار مهمة،  .109

وعلى الرغم مما يتمتع به لبنان من ارتفاع نســــــــبي في متوســــــــط نصــــــــيب الفرد من موارد المياه، فإنه  الســـــيما على الفقراء.
 %60فقطاع الزراعة يستهلك ما يزيد على  من موارده المائية ِبُطُرق ال تكفل في الغالب استدامتها. %66ر من يستخدم أكث

من األيدي العاملة، كثير منهم فقراء، لكن مســـــــــــــــاهمته في إجمالي  %20من الموارد المائية المتاحة ويعمل فيه أكثر من 
وتزداد حدة التفاوت الموســـمي بين إمدادات المعروض من المياه (التي  .ســـنويا %6الناتج المحلي ال تزيد في المتوســـط عن 

تبلغ ذروتها في الشــــــتاء المطير) والطلب (الذي يبلغ ذروته في أشــــــهر الصــــــيف الحارة والجافة) بســــــبب االنخفاض الشــــــديد 
ديات د بســـــرعة من البلوتدني كفاءة شـــــبكات مياه الشـــــرب، وفي جانب الطلب، بســـــبب الطلب المتزاي 75لقدرات تخزين المياه،

وبسـبب برنامج اسـتثمارات لم يتم تخطيط تسـلسـلها بشـكل سـليم، وغياب نموذج أعمال سـليم  والقطاعات الزراعية والصـناعية.
من مياه المجاري غير المعالجة إلى المجاري المائية والبحر. ولم تُنَقل المسؤولية عن  %92إلدارة الصرف الصحي، يذهب 

مياه في المناطق كما كان ُمخططا، ولم يتم تنفيذ مقترحات تحقيق المركزية اإلدارة ونقلها إلى جمعيات الري إلى مؤسسات ال
 ويفتقر أكثر من نصـــف أنظمة الري إلى التشـــغيل والصـــيانة الســـليمة. مســـتخدمي المياه، وزيادة معدالت اســـترداد التكاليف.

 لزيادة اإلنتاج والتجارة في محاصيل مرتفعة القيمة. وعوائد المزارع من المياه متدنية، وتضيع على البالد فرص
 

فالقدرة على تحمل شراء مسكن  ُيؤثر االختالل الوظيفي لقطاعي األراضي واإلسكان على الفقراء أكثر من غيرهم. .110
، أْي 9بلغ ت مسألة بالغة األهمية للشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسط في لبنان. فنسبة سعر المسكن إلى الدخل في لبنان

                                                

ي متوسط ف %39في تكلفة نقل البضائع وزيادة قدرها  %43ساهم برنامج الطرق الريفية في المغرب في السنوات األخيرة في انخفاض نسبته  74 
  .الدخل الشهري لألسرة الواحدة بين فقراء المناطق الريفية

  .في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا %85من مجموع موارده بالمقارنة مع المتوسط البالغ  %6ال يخزن لبنان سوى  75 



 

88 

 

في بلد من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصــــــــادي (البنك  5ما يقرب من ضــــــــعفي المتوســــــــط الذي يقل عن 
). وبلغ متوسـط تكلفة المتر المربع في شـقة سـكنية في 2011ج، وبرنامج األمم المتحدة للمسـتوطنات البشـرية 2011الدولي 

، أو ما يعادل تقريبا المثلين إلى أربعة أمثال تكلفة الشـــــــــقق الســـــــــكنية في 2011ام دوالر في ع 6800-4200بيروت نحو 
عواصــم بلدان المشــرق والمغرب العربي األخرى. وهناك قْدر كبير من التفرقة االجتماعية واالقتصــادية، مع قلة مســاكن ذوي 

قاتالدخل المختلط. وُيؤثر االختالل الوظيفي ألســواق وســياســات األراضــي على الف التي  قراء تأثيرا مباشــرا، ومن خالل الُمعو
وتشــــــتمل التحديات المهمة المتصــــــلة باألراضــــــي على الســــــبل غير الفعالة لتزويد األراضــــــي بالخدمات،  ُيســــــببها للشــــــركات.

د (المثير للجدل) ومن المتوقع أْن ُيؤثر قانون اإليجارات الجدي وممارسات ضرائب األراضي التي تفتقر إلى الكفاءة والفعالية.
ألف شـــــــقة ســـــــكنية معظمها في  200ويهدف إلى إلغاء اإليجارات القديمة على نحو  2014الذي صـــــــدر في أبريل/نيســـــــان 

) تشريد السكان ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين سيجدون 1بيروت. ويثير تطبيق مثل هذا القانون عددا من المخاطر: (
) 2مليون سوري ُمشرد في أنحاء البالد؛ ( 1.1التكلفة، وهي مشكلة ُيفاِقم منها وجود صعوبة في العثور على مسكن ميسور 

تغيرات ديموغرافية مهمة في أجزاء مختلفة من لبنان وفي الوضــــع االجتماعي واالقتصــــادي لبيروت تؤدي إلى زيادة عمليات 
للبالد حيث يجري تعلية المباني المربحة ذات الكثافة ) احتمال تدمير النســـــــــــيج األثري 3تطوير المدن وطرد الفقراء منها؛ و(

 السكانية العالية في قلب األحياء التاريخية، مما ينذر بفقدان ما تبقى من التراث العمراني والثقافي في وسط المدن.
 

 76ضعف وتدهور المؤسسات ونظام إدارة الحكم .3
 

قات  .111 بها النظام يخلق ســوء نظام إدارة الحكم وضــعف المؤســســات ُمعوكبيرة تســهم في تفاقم التحديات التي ُيســب
ى فيها الفســــاد، وأصــــبحت تعاني من  الطائفي القائم. وتتســــم المؤســــســــات في لبنان بالضــــعف الشــــديد، وعدم الكفاءة، ويتفشــــ

ق بين ف"شــــــرك نظام الحكم" الذي يتم فيه الحفاظ على االســــــتقرار الســــــياســــــي من خالل إخضــــــاع االســــــتحقاقات الوطنية للتوا
وفي هذا الوضــــــع، يجدر مالحظة أن  المصــــــالح الطائفية على حســــــاب قيام مؤســــــســــــات قوية ُتركز على المصــــــلحة العامة.

مصـــرف لبنان المركزي يبرز كمؤســـســـة فعالة تحظى بالتقدير واالحترام ألن صـــالحياته الواســـعة محمية بســـياج من القانون، 
 ومن ذلك استقالله المالي عن الحكومة.

 

                                                

  ).www.agidata.orgالحوكمة القابلة للتطبيق ( ُيلخص هذا القسم تحليل بيانات الحوكمة الموجودة التي تم تجميعها من بوابة مؤشرات 76 
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 جودة مؤسسات المالية العامة اللبنانية ضعيفة وتزداد ضعفا وسوءا .58شكل ال 

 
 .2013إلى  2008المصدر: المؤشر القطري لتقييم السياسات والمؤسسات للبنك الدولي، 

 
ل لبنان أداء ضـــــــعيفا في الكثير من المؤشـــــــرات اإلجمالية لنظام إدارة الحكم، ويقل هذا األداء عن المتوســـــــط  .112 ســـــــج

بشأن تصنيف البلدان من حيث  3اإلقليمي، وتدهور بشكل ملحوظ خالل السنوات العشر الماضية كما هو ُمبين في الشكل 
ر التنافســـية العالمية،  بشـــأن جودة المؤســـســـات. 58الفســـاد، وســـيادة القانون، واالســـتقرار الســـياســـي، وفي الشـــكل  ووفقا لمؤشـــ

قات  ل المؤســســات ثالث أضــعف المعونســبيا التي يواجهها لبنان، ومع أن الفرق بينه وبين بلدان المقارنة ال يضــاهي فيُتشــك 
). وفي الواقع، 54ضخامته الفجوة المتصلة بالبنية التحتية وبيئة االقتصاد الكلي، فإنه مع ذلك كبير ال يستهان به. (الشكل 

ر وبين المؤشــــرات ال بلدا. 144بين  139تحتل المؤســــســــات اللبنانية المركز  فرعية األحد والعشــــرين للمؤســــســــات على مؤشــــ
وكانت أســوأ التصــنيفات  من البلدان في العالم. %10) منها، جاء ترتيب لبنان بين أســوأ %71( 15التنافســية العالمية وفي 

)، 143/144)، والهدر في اإلنفاق الحكومي (ثاني أســـوأ بلد في العالم: 144/144للثقة في الســـياســـيين (األســـوأ في العالم: 
)؛ وتكلفة اإلرهاب على 142/144)، ومدفوعات الرشـــــــــــاوى (142/144والمحســـــــــــوبية في قرارات المســـــــــــؤولين الحكوميين (

)، وحماية 139/144)؛ وكفاءة اإلطار القانوني في اإلجراءات المنظمة لطرق الطعن (140/144ممارسة أنشطة األعمال (
)، 138/144)، وشـــفافية عملية وضـــع الســـياســـات الحكومية (138/144)، واســـتقالل القضـــاء (139/144الملكية الفكرية (

وتجلت مواطن الضـــــــعف هذه أيضـــــــا في اســـــــتطالعات رأي  ).137/144وتحويل األموال العامة عن وجهتها الصـــــــحيحة (
، أفاد اللبنانيون عن ضـــــــعف ثقتهم في: (أ) 2013ففي اســـــــتطالع للرأي أجرته مؤســـــــســـــــة غالوب عام  المواطنين اللبنانيين.
 ).%4)؛ و(ج) أن حكومتهم ليست فاسدة (%15)، والقضاء، (ب) أن االنتخابات نزيهة (%37حكومتهم الوطنية (
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 الثقة في المؤسسات .59الشكل 

 
 . 2013المصدر: المقياس العربي، 

 الوعي باحتياجات المواطنين .60الشكل 

 
 .2013المصدر: المقياس العربي، 

 
 لنظام إدارة الحكم تخفي تباينا كبيرا من حيث أداء المؤســــــــســــــــات داخل البالد.غير أن المؤشــــــــرات اإلجمالية  .113

فالخدمات العامة ال تصـــل إلى جميع المواطنين بنفس الطريقة وبنفس الجودة، كما أظهر مســـح المؤســـســـات في القطاع غير 
المناطق الحضرية والريفية (الشكل ولهذه االختالفات أهمية بين المدن وبين  الرسمي وتقرير قاعدة بيانات وضع المؤسسات.

تدهورت بشـــــكل ملحوظ جودة وضـــــع الســـــياســـــات العامة وتقديم الخدمات التي كان مســـــتواها بالفعل  2006ومنذ عام  ).61
  ).62ضعيفا (الشكل 

 
ى فيه الفســاد، وهو ما يزيد تكاليف المعامالت  .114 يشــوب الجهاز القضــائي بطء اإلجراءات، وارتفاع تكلفتها، ويتفشــ

ولبنان  وٕانفاذ التعاقدات عملية بطيئة وباهظة التكلفة، مع ارتفاع التكاليف المرتبطة بأتعاب المحامين.لمؤســـســـات األعمال. 
 700ط وشــــمال أفريقيا، إذ يســــتغرق إنفاذ عقد عادي في المتوســــط أكثر من هو أشــــد البلدان بطئا في منطقة الشــــرق األوســــ

وٕامكانية التنبؤ بالقواعد واللوائح التنظيمية معيبة بوجه عام فيما ُيعَزى جزئيا إلى افتقار القضــــاة إلى المعلومات القانونية  يوم.
خاذ عدد من تدابير اإلصالح، فإن الفساد مازال وعلى الرغم من ات والتدريب، ويؤدي ذلك إلى عدم اتساق تسوية المنازعات.

وتثور شكوك حول نزاهة القضاء واستقالله  مشكلة خطيرة في القطاع القضائي السيما في التعامل مع موظفي إدارة المحاكم.
التنبؤ وتضــررت أيضــا القدرة على  على أســاس المدى الذي امتد فيه النظام الطائفي إلى التعيينات في المناصــب القضــائية.

دات التشريعات ومراجعتها، وهو ما يرجع جزئيا على األقل إلى نقص الموارد المتاحة لوحدة صياغة  ي عملية وضع مسوبتدن
والحظ قضـــاة ومحامون ومســـؤولون حكوميون أن التشـــريعات التي ُأســـيئت صـــياغتها غالبا ما تخلق  التشـــريعات بوزارة العدل.

ــــــــــــــُتعدلها أم تحل محلها ، وهو ما يستلزم إجراء حالة من عدم اليقين فيما إذا كا نت القوانين الجديدة ُتكمل القوانين القائمة أم ـ
ويؤدي هذا إلى ارتفاع تكاليف المعامالت التي  تعديالت متكررة ويثير صــــــــــــعوبة أمام الجمهور في فهم مضــــــــــــمون القانون.

 ضا على صعوبات.وقد ينطوي إنفاذ أحكام القضاء أي تتكبدها مؤسسات األعمال.
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تدني جودة الخدمات العامة والتفاوتات  .61الشـــكل 
 المكانية في تقديم الخدمات ُتميز لبنان

 
المصــــــــــدر: قاعدة بيانات األوضــــــــــاع المؤســــــــــســــــــــية، 

2012. 

جودة وضع السياسات العامة وتقديم الخدمات تدهورت  .62الشكل 
 2006بشدة منذ 

 
 .2012المؤسسية، المصدر: قاعدة بيانات األوضاع 

 
نواتج القضاء اللبناني ُينَظر إليها على أنها  .63الشكل 

  معيبة بشدة

 
المصـــدر: مؤشـــر ســـيادة القانون لمشـــروع العدالة العالمية، 

2014. 

اللبنانيون يكشـــــفون عن افتقار شـــــديد للثقة في  .64الشـــــكل 
 المؤسسات العامة الرئيسية للبالد

 
 .2011-2010المصدر: المقياس العربي 

 
ثمة فارق كبير بين األبعاد القانونية لنظام إدارة الحكم والتنفيذ الفعلي لنفس القوانين واللوائح التنظيمية ُيؤدي  .115

وتداعت المســاءلة من جراء الفترات الطويلة والمتكررة لحكومات تصــريف  إلى ثقافة ضــعف المســاءلة واإلفالت من العقاب.
ومتزايد من المناصــــب الرفيعة في اإلدارة شــــاغرا بســــبب حالة الجمود بشــــأن التعيينات التي تقوم ومازال عدد كبير  األعمال.

وتتســــم اللوائح التنظيمية  على أســــاس طائفي، األمر الذي يزيد من تعقيد مســــتويات المســــاءلة التي يشــــوبها الغموض بالفعل.
وال يوجد في لبنان إطار  صــل بتضــارب المصــالح.الخاصــة باإلفصــاح عن الدخل والممتلكات بالضــعف، وكذلك تلك التي تت

وتثور صــــــــعوبات في طريق حصــــــــول  77ســــــــليم لحرية المعلومات، بما في ذلك ما يتصــــــــل بالتشــــــــريعات واللوائح التنظيمية.
والحدود بين شـــخصـــية  منظمات المجتمع المدني على المعلومات عن الشـــؤون العامة، ومنها المعلومات المتصـــلة بالميزانية.

ويرتبط معظم الســــياســــيين/واضــــعي الســــياســــات في  لســــياســــات في القطاعين العام والخاص غير محددة بوضــــوح.واضــــعي ا

                                                

 بيد أنه يوجد مشروعا قانون، األول عن الحق في الحصول على المعلومات والثاني عن حماية الُمبلغين عن الفساد، وُعِرض المشروعان على 77 
  .على الترتيب 2010و 2009البرلمان في 
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وتعوق  المســـــــــــتويات الرفيعة بالمصـــــــــــالح المالية والعقارية الكبيرة بشـــــــــــكل مباشـــــــــــر أو من خالل أقاربهم من الدرجة األولى.
 دخول شركات جديدة إلى السوق.  االحتكارات المرتبطة بالسياسيين المنافسة وتخلق عقبات في طريق

 
يف للبنان مقارنة ببلدان أخرى عأداء ضـــ .65الشـــكل 

 في كل مؤشرات ممارسة أنشطة األعمال

 
المصــــــــــدر: البنك الدولي، ممارســــــــــة أنشــــــــــطة األعمال 

. المتوســــــــط لمجموعة بلدان الفرق في متوســــــــط 2014
نصـــــــيب الفرد فيها من إجمالي الناتج المحلي بأســـــــعار 

  %10القوة الشــرائية ونظيره في لبنان ال يتعَدى  تعادل 
. وهـــــذه البلـــــدان هي أذربيجـــــان وبيالروس 2013في 

وكوبــا وغــابون وموريشــــــــــــــيوس والمكســــــــــــــيــك ورومــانيــا 
 وسورينام وتركيا وأوروغواي وفنزويال.

ن لبنافي ممارسة أنشطة األعمال أمام العوائق الرئيسية  .66الشكل 
 ضايا نظام الحكم المتصلة بالطائفيةتشتمل على البنية التحتية وق

 
المصــــــــدر: المنتدى االقتصــــــــادي العالمي، مؤشــــــــر التنافســــــــية العالمية 

2013. 

 
لبنان يســـجل أســـوأ أداء بين بلدان المقارنة في  .67الشـــكل 

 نوعية المؤسسات

 
 .المصدر: البنك الدولي والمنتدى االقتصادي العالمي

  األكثر فسادا بين بلدان المقارنة ُيعدلبنان  .68الشكل 
ر  ر تصوالفساد اتمؤش 

 
 .المصدر: منظمة الشفافية الدولية

 
ى المحســـوبية ومحاباة األقارب في إدارة جهاز الخدمة المدنية.  .116 ر على تتفشـــويبدو أن العامل الرئيســـــي الذي ُيؤث

ه الســــياســــي وليس الخبرة  وتلعب هذه العوامل 53في الصــــفحة  48والمهارات (الشــــكل قرار تعيين موظف مدني هو التوج .(
دورا أكثر أهمية في لبنان منه في أي بلدان أخرى بالمنطقة، وزادت أهميتها زيادًة ملحوظة في الســــــــــــنوات القليلة الماضــــــــــــية 
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من ينجحون في ). وهذه الوظائف في القطاع العام مطلوبة ألنها توفر دخال مضــــمونا ومزايا ل53في الصــــفحة  47(الشــــكل 
 الفوز بها.

 
لطالما كانت الحكومات المحلية محرومة من أســـباب التمكين، وكانت مســـاءلة هذه الحكومات أمام المســـتويات  .117

ويتجلى هذا  وتمتلك الحكومات المحلية في لبنان تفويضــــا محدودا، وتعاني من ضــــيق موارد التمويل. العليا والدنيا محدودة.
في بلدان  %20بالمقارنة مع  2007في  %6أو -مة التي تُنفذها الحكومات المحلية اللبنانيةفي ضـــعف حصـــة النفقات العا

دة في مختلف أنحاء العالم (البنك الدولي  وفضــــــــال عن ذلك، تتســــــــم التحويالت المالية  ج).2007لها حكومات مركزية موح
لى ا غير منتظمة وغالبا ما تتأخر، فُتضــــــــــِعف قدرتها عالتي ترســــــــــلها الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية اللبنانية بأنه

وآليات المســـــــاءلة أمام المســـــــتويات العليا والدنيا  االســـــــتثمار في خدمات ومرافق بنية تحتية ذات نوعية جيدة والحفاظ عليها.
 وعمليات القياس والشفافية فيما يتصل بأداء الحكومات المحلية محدودة. محدودة.

 
مة يعاني من الضعف، وهو ما يؤدي إلى ضعف المساءلة العامة وتفشي سلوكيات التربح نظام المشتريات العا .118

ر مؤســـســـة الشـــفافية الدولية فيما  وتحقيق المكاســب الشــخصــية. ويأتي تصـــنيف لبنان دائما في الطائفة الدنيا لمســـوح مؤشـــ
ن نظام اإلدارة الرشـــــيدة العامة  بلدا). 175بين  136: المركز 2014يتصـــــل باإلدارة الرشـــــيدة والحوكمة (ســـــنة  وُينِبئ تحســـــ

ومن المجاالت الرئيسية لتحسين المشتريات العامة  بتحسن المساءلة العامة وجودة اإلدارة، ومعالجة مشكلة االرتشاء والفساد.
ؤســـســـات موضـــع ســـياســـات للمشـــتريات الحكومية تتســـم بالشـــفافية وتكون مفتوحة لطائفة واســـعة من ُمقدمي العروض ومنهم 

وهذا هو المجال الذي ُيمِكن أْن يؤدي فيه قانون عصـــــــري للمشـــــــتريات العامة بما في ذلك  األعمال الصـــــــغيرة والمتوســـــــطة.
المشــتريات اإللكترونية إلى خفض تكلفة تقديم الســلع والخدمات، والمســاعدة في إزالة بعض مظاهر الفســاد والرشــوة المتفشــية 

ومستوى مكافحة الفساد ضعيف، إذ  ي الفساد الممنهج إلى زيادة تكلفة المشتريات العامة.ويؤد  في القطاعين الخاص والعام.
 18على مؤشـــر مؤســـســـة الشـــفافية الدولية، وجاء ترتيبه في مركز رابع أضـــعف بلد بين  2010في عام  %22ســـجل لبنان 

وفضــال عن ذلك، ال تســتوفي جودة الســلع  بلدا في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا (قبل العراق وليبيا واليمن وســوريا).
) االفتقار إلى قانون شـــــامل 1( وتشـــــتمل المعوقات الرئيســـــية للمشـــــتريات العامة على ما يلي: والخدمات المعايير المطلوبة.

دولية  ) االفتقار إلى منافسـة3) ضـْعف بيئة الرقابة فيما يتصـل بتنفيذ القواعد واإلرشـادات التوجيهية؛ (2للمشـتريات العامة؛ (
) االفتقار إلى آليات 5) نقص قدرات الموارد البشــــــــــــــرية والتدريب، مقترنا بعدم اعتبار الشــــــــــــــراء مهنة؛ (4للقطاع الخاص؛ (

  ) االفتقار إلى المعلومات/البيانات الخاصة بأداء المشتريات.6مؤسسية لشكاوى المشتريات و(
 

 ت السوقتفاوت رأس المال البشري وعدم توافق المهارات مع احتياجا .4
 

ُمعدال حسب التفاوت أنه على  2013أظهر مؤشر البنك الدولي للتنمية البشرية  تفاوت تطور رأس المال البشري. .119
ل أداء جيدا على مؤشـــــــر رأس المال البشـــــــري، فإنه يواجه تفاوتا كبيرا في الفرص والنواتج فيما بين  الرغم من أن لبنان ســـــــج

ســـــــــــياســـــــــــي الطائفي وممارســـــــــــات الواســـــــــــطة والمحســـــــــــوبية أكثر من ارتباطها بالجدارة وتقترن الفرص بالنظام ال 78مواطنيه.
) على أن الفوز بوظيفة من خالل المعارف 2013من المجيبين في مســح المقياس العربي ( %80ووافق قرابة  واالســتحقاق.

ورأى أكثر  وشمال أفريقيا.في منطقة الشرق األوسط  %60والواسطة منتشر على نطاق واسع بالمقارنة مع المتوسط البالغ 
                                                

عن مؤشر التنمية البشرية، وهو من أكبر الفروق في مجموعة  %20.8لتفاوت في لبنان بنسبة تقل قراءة مؤشر التنمية البشرية معدال حسب ا 78 
  .بلدان فئة المستويات المرتفعة من التنمية البشرية
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ه السياسي للطالب أكثر أهمية من المؤهالت في السعي للحصول على وظيفة  %70من  من المجيبين أن القبيلة و/أو التوج
 والرقمان هما أعلى الِنَسب بين كل بلدان المنطقة. في المنطقة. %40في القطاع العام، بالمقارنة مع 

 
وعلى الرغم من أن  ي أوجدها نظام الحكم الطائفي في الخدمات االجتماعية أيضا.تتضح االختالالت الهيكلية الت .120

منه من القطاع الخاص)، فإن اإلنفاق االســتثماري لم  %70اإلنفاق االجتماعي في لبنان كان مرتفعا دائما (ويأتي أكثر من 
قديم الخدمات إلى ارتفاع هائل للتكاليف أدناه)، وأدت خصــــخصــــة ت 3يكن يتســــق مع التوزيع الجغرافي للفقر (انظر الجدول 

وكانت االســــتعاضــــة عن الدعم الذي تقدمه الدولة للرعاية  ).2004ســــيباي، -أثر على الفقراء أكثر من غيرهم (ســــي وميهيو
ألكثر شــــــــرائح الســــــــكان  79االجتماعية، وقيام منظمات طائفية بتقديم الخدمات االجتماعية بشــــــــكل مباشــــــــر مفيدًا في الغالب

 حرمانا، لكنه أضعف قدرة الدولة على تقديم الخدمات االجتماعية وتنظيمها وتحسين نوعيتها.
 
 

 . لبنان: اإلنفاق العام والفقر واالحتياجات األساسية3الجدول 

  
 

 ).2009( برنامج األمم المتحدة اإلنمائيو ٕادارة اإلحصاء المركزي، و المصادر: وزارة الشؤون االجتماعية، 
 

يعاني لبنان من تفاوت صارخ في مستويات الدخل وفي التعليم، لكن هذا التفاوت أقل وضوحا في مجال الرعاية  .121
على الترتيب بالمقارنة مع مؤشــــر التنمية البشــــرية الُمعدل حســــب  %6.7و %24.1و %30(إذ تبلغ نســــبة الفرق  الصـــحية
وهي صـــعوبة تشـــتد في المناطق -في تقديم خدمات عامة عالية الجودةوينبع هذا في جانب منه من ضـــْعف الدولة  التفاوت.

ومع انخفاض معدالت العائد على الموارد البشــــرية ذات المهارات في الداخل،  ).70والشــــكل  69األشــــد فقرا (انظر الشــــكل 
 ر المنتدىيواجه لبنان صــــــــــــعوبات شــــــــــــديدة في اجتذاب المهارات والمواهب واالحتفاظ بها (مثال ســــــــــــجل لبنان على مؤشــــــــــــ

على الترتيب، ووصــــــل معدل هجرة الحاصــــــلين على تعليم  97/122و 99/122االقتصــــــادي العالمي لرأس المال البشــــــري 
وُتؤثر هذه العوامل على آفاق التنمية في البالد، إذ يصــــــــعب العثور على  ).2013وفقا للمؤشــــــــر في  %43.9جامعي إلى 

ولذلك، يتمثل التحدي في الحد من عدم التوافق  ن كامل إمكانيات رأسمالهم البشري.عمال مهرة، وال ُيحقق الكثير من اللبنانيي

                                                

ي نطاق فعلى الرغم من الدور المهم للمنظمات الطائفية في تقديم الخدمات االجتماعية والرفاهة، ينبغي مالحظة أن أوجه التفاوت توجد حتى  79 
دف الدوائر هالتغطية "داخل المجموعات". وفي الكثير من الحاالت، يكون تقديم منظمات طائفية للخدمات انتقائيا وُتحركه دوافع سياسية، أي أنه يست

اميت وآخرين، ى، راجع كاالنتخابية المهمة، ولذلك فإن أكثر الناس حرمانا وضعفا ال يستفيدون بالضرورة من هذه الخدمات (لالطالع على تحليل أوف
2010(.  



 

95 

 

بين المهارات واحتياجات القطاع الخاص: مرحلة ما بعد التعليم الثانوي التي تهتم بالمهارات الخاصــــــــــة بقطاعات التكنولوجيا 
وض هذا أيضــــــــا جهود لبنان للحد من الفقر وتعزيز وُيق المعلومات واالتصــــــــاالت، والســــــــياحة، والرعاية الصــــــــحية، والتعليم.

االحتواء االقتصـــــــادي واالجتماعي، إذ ُيعد االرتقاء االجتماعي/االقتصـــــــادي أمرا صـــــــعبا بالنســـــــبة لألفراد الذي ُيوَلدون آلباء 
  محدودي المهارات.

 
على إمكانية الحصــول  خلقت األزمة الســورية وما ارتبط بها من تدفق أعداد كبيرة من الالجئين ضــغوطا شــديدة .122

 د).2013(البنك الدولي  على الخدمات العامة ونوعيتها في لبنان، الســـيما، تلك الخدمات المتصـــلة برأس المال البشـــري
وُتقدر التكلفة على ميزانية الحكومة المركزية لتلبية االحتياجات اإلضـــافية لخدمات الرعاية الصـــحية والتعليم وشـــبكات األمان 

مليون دوالر (ويســتبعد هذا الطلب الذي تتم تلبيته من خالل  340-ماليين 308بمبلغ  2014-2012ســنوات االجتماعي لل
وفي قطاع الصـــــــحة، أدى تدفق الالجئين إلى زيادة كبيرة في الطلب على خدمات الرعاية  المســـــــاعدات اإلنســـــــانية الدولية).

وضــــــــغوط مالية على المســــــــتشــــــــفيات عجزت الحكومة عن الصــــــــحية، ومن ثم إلى نقص في العاملين في القطاع الصــــــــحي 
وزادت تكاليف الرعاية الصـــــحية زيادة كبيرة، ُمتســـــببة في آثار جســـــيمة على رفاهة المجتمعات المضـــــيفة األقل قدرًة  تلبيتها.

ى تزايد علوفي قطاع التعليم، نجم عن تدفق الالجئين أيضــــــــا تكاليف م على تحمل تكاليف خدمات جيدة للرعاية الصــــــــحية.
وٕاذا  المالية العامة، مما أفضــت إلى تقلص جودة التعليم الحكومي، وزيادة الحاجة إلى التعليم غير الرســمي وخارج المدارس.

لم تتم معالجة هذه الضـــــغوط، فإن العبء اإلضـــــافي على النظام التعليمي قد يؤدي إلى تراجع التحصـــــيل الدراســـــي للطالب 
صــحة والتعليم، أصــبحت مزاحمة المجتمعات اللبنانية المضــيفة بســبب األعداد الكبيرة من الالجئين وفي قطاعي ال اللبنانيين.

 السوريين مصدرا للتوتر وتقوض االنسجام واالستقرار االجتماعي.
 
 من يتسم التعليم في لبنان بوجود العديد تعايش العديد من األنظمة التي تختلف مستويات جودتها اختالفا كبيرا. التعليم: •

وتســــــــــــــتوعــب  األنظمــة المتجــاورة، ومنهــا التعليم الحكومي والتعليم الخــاص، والتي يعمــل كــل منهــا بمعزل عن اآلخر.
فحسب من الطالب في لبنان، على الرغم من كونها مجانية وأن الخيارات البديلة باهظة  %31المدارس الحكومية نحو 

)، أو في مدارس خاصــــــــــــة مجانية %53مدارس خاصــــــــــــة ( والنســــــــــــبة الباقية من الطالب في 80التكاليف في معظمها.
) المخصـــــــصــــــة %3)، أو يلتحقون بمدارس األونروا (%13(مدعومة من الدولة) تقوم في الغالب على أســـــــس طائفية (

وله آثار  81ويكشـــــف هذا التفضـــــيل للمدارس غير الحكومية عن تدني جودة المدارس الحكومية، للطالب الفلســـــطينيين.
ر في وفي الواقع، واســتنادا إلى نتائج مســح اســتقصــائي لألســر. ســلبية كبيرة على الفقراء وكفاحهم للخروج من شــراك الفق

وتكشـــــــف البيانات أيضـــــــا أن الفقراء  ، يمكن القول إن هناك عالقة ارتباط قوية بين الفقر والتعليم في لبنان.2004عام 
أقل جودة، وأن األثرياء يلتحقون بمدارس خاصة أعلى جودة (برنامج األمم المتحدة يلتحقون في العادة بمدارس حكومية 

وتعني الجودة األفضــــــــــــــل المرتبطة بالمدارس الخاصــــــــــــــة أن طلبة المدارس الحكومية على األرجح  ).2008اإلنمائي، 
ي هذا األســـــــــا يحصـــــــــلون على تعليم أقل ويواجهون آفاق توظيف أكثر صـــــــــعوبة عند تخرجهم. س لتوارث تدني وُيرســـــــــِ

                                                

)، ألن هؤالء الطالب 1999النظام التعليمي الخاص في لبنان أيضا مجاني لنسبة كبيرة من الطالب (البنك الدولي، استعراض اإلنفاق العام للتعليم  80 
) 2من مجموع الطالب في لبنان)؛ ( %19نحو ) ألبناء الموظفين العموميين (ونسبتهم 1يتلقون إعانات دعم عامة أو خاصة. وهذه اإلعانات متاحة (

–من التالميذ تلقوا منحا من أرباب أعمال القطاع الخاص  %5.7األسر التي يكون عضو واحد على األقل فيها عامال باألجر في القطاع الخاص (
لون من دفع المنح)؛  الطالب المعفيين من دفع الرسوم الدراسية 3و(وهم نسبة صغيرة إذ كشفت مسوح استقصائية أن الكثير من أرباب األعمال يتنص (

  .من مجموع الطالب) %8.5(نحو 

ل نتائج أكاديمية أقل في التقييمات الدولية والوطنية، وكان مستوى طالب المدارس الحكومية يقل  81  ن أن المدارس الحكومية ُتسجعن نظيره  %10تبي
  .2011ولية في الرياضيات والعلوم لعام في المدارس الخاصة في نتائج دراسة االتجاهات الد
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ويجدر أيضا مالحظة أن النظام التعليمي في لبنان وبسبب طبيعته  المستوى التعليمي والدخل األقل من جيل إلى جيل.
الطبقية القوية على أســـــــــــاس خطوط الدخل والطائفة ال يؤدي رســـــــــــالته المدنية الكالســـــــــــيكية في كونه الرابط الذي يربط 

 المواطنين بالدولة.
 

ببلدان منطقة الشـــــرق األوســـــط وشـــــمال أفريقيا األخرى، يزيد صـــــافي معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي في  وبالمقارنة
 %67غير أن صـــــــــــافي معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي في لبنان الذي يبلغ  .%96لبنان قليال عن المتوســـــــــــط عند 

ن ذات مســــتوى مماثل من التنمية يتضــــح أن صــــافي وعند المقارنة ببلدا في المنطقة. %72يتأخر عن المتوســــط البالغ 
 .%81معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي في لبنان يقل كثيرا عن المتوسط البالغ 

 
 . التغطية الجغرافية69الشكل 

 
 .2012المصدر: قاعدة بيانات األوضاع المؤسسية، 

  الخدمات الحصول على تكافؤ فرص .70الشكل 

 
 األوضاع المؤسسية.المصدر: قاعدة بيانات 

 
 الصـحة: نظام ذو طبقتين إحداهما قطاع للصـحة العامة يفتقر إلى الكفاءة واإلنصـاف، وقطاع خاص ذو جودة عالية. •

يبرز في لبنان وضـــــع صـــــحي جيد نســـــبيا بين الســـــكان، لكنه كما هو الحال في التعليم، ينطوي على تفاوت شـــــديد من 
 الجنس فيما يتعلق بإمكانية الحصــــــــــول على خدمات الرعاية الصــــــــــحية ونوعيتها.حيث التوزيع الجغرافي والدخل ونوع 

فعلى ســـــــــبيل المثال، توجد في بعض المناطق (البقاع وشـــــــــمال لبنان) بؤر تتســـــــــم بمعدالت متدنية من حيث الوضـــــــــع 
غرافي وتكشـــف مدخالت نظام الرعاية الصـــحية عن تفاوت ج االجتماعي واالقتصـــادي وما يرتبط به من أحوال صـــحية.

ويفتقر نظام الرعاية  ويتســـــم تقديم الخدمات بالتعقيد لدى المؤســـــســـــات العامة والخاصـــــة كُمقدمين للخدمات. 82صـــــارخ.
صـــــــــــة في أغلبها للرعاية العالجية  الصـــــــــــحية إلى الكفاءة ويتســـــــــــم بارتفاع تكلفة إجراءاته، إذ إن الموارد العامة ُمخصـــــــــــ

ونظرًا ألن مظلة التأمين  لية واألدوية المكافئة فتتلقى مخصــصــات محدودة.والمســتحضــرات الصــيدالنية، أما الرعاية األو 
من الســـــــكان، فإن النفقات الفعلية التي يتحملها المريض من جيبه تمثل المصـــــــدر  %50.1الصـــــــحي ال تغطي ســـــــوى 

بالدفع بصــــورة  وبســــبب االلتزام 83األكبر لتمويل الرعاية الصــــحية، وهو ما يعني شــــيوع عدم المســــاواة فيما بين األســــر.
وُتظِهر  مباشــــرة مقابل هذه الخدمات، تتعرض نســــبة كبيرة من الســــكان لصــــعوبات مالية وقد يصــــل الحال إلى اإلفقار.

 %35ففي منطقة النبطية، يتكبد نحو  البيانات أيضـــــا أن النفقات الصـــــحية الكارثية تختلف اختالفا كبيرا بين المناطق.
                                                

 %7.8) بالمقارنة مع البقاع التي سجلت %33و %42على سبيل المثال، منطقة جبل لبنان كانت بها أعلى كثافة من األطباء والممرضين ( 82 
  ).2009من الممرضين (عمار،  %19فحسب من أطباء لبنان و

  ط).2013(البنك الدولي،  %4.2الرعاية الصحية، أما أغنى األسر فُتخصص  من دخلها على %14تُنِفق أفقر األسر نحو  83 
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ا المتوســــــــــط الوطني فيبلغ من األســــــــــر النفقات الصــــــــــحية الكارثي ويعِكس نظام الرعاية الصــــــــــحية الوضــــــــــع  .%7ة، أم
االقتصـــــــادي والســـــــياســـــــي األوســـــــع للبالد من حيث إن ممولي خدمات الرعاية الصـــــــحية ومقدميها على اختالفهم (وزارة 

ارات ز الصحة العامة، وصندوق الضمان االجتماعي، ومختلف المؤسسات المتخصصة) يندرجون جميعا تحت إشراف و 
أو مســؤوليات إدارية مختلفة وهو ما يجعل أي محاولة للقيام بإصــالح شــامل على المســتوى الوطني تنطوي على الكثير 

ولتحســين نظام الرعاية الصــحية في لبنان، من الضــروري زيادة المســاءلة في نوعية الخدمات  من الصــعاب والتحديات.
ومن بين العقبات الرئيســــية التي يتعرض لها القطاع وقدرته على توســــيع  وتقوية اإلجراءات التنظيمية. العامة وتقديمها،

نطاق التغطية عدم كفاية اإلنفاق العام على الصحة واإلنفاق الُمشوه على الرعاية العالجية بالمقارنة مع الرعاية الوقائية 
 والرعاية الصحية األولية.

 
يأتي ترتيب نظام شبكات األمان االجتماعي في لبنان  التغطية.ضعف أداء نظام لشبكات األمان االجتماعي ومحدودية  •

بلدا على مؤشــــر المنتدى االقتصــــادي العالمي لرأس المال  122بين  117ضــــمن أضــــعف األنظمة في العالم (المركز 
ويعاني لبنان شــــأنه شــــأن باقي دول منطقة الشــــرق األوســــط وشــــمال أفريقيا من عوامل رئيســــية تعوق  ).2013البشــــري 

الية شــبكات األمان االجتماعي: (أ) إنها تعرض العديد من البرامج الصــغيرة المجزأة ســيئة التوجيه التي ال ُتحِدث أثرا فع
ملموســــــــا على الفقر أو معالجة التفاوت بســــــــبب ضــــــــيق نطاق تغطيتها، وارتفاع مســــــــتوى تســــــــرب األموال منها، وتدني 

ســـات العامة مع عدم توفر بيانات متســـقة يمكن التعويل عليها ُيقلل ضـــْعف قدرات المؤســـ-مســـتويات ما تُقدمه من منافع
فعالية البرامج؛ و(ب) إنها تعتمد اعتمادا كبيرا على أنظمة الدعم الشامل التي تنقصها الكفاءة وتحابي األغنياء، وتزاحم 

بأنه مجزأ ويعتمد في الغالب على ويتسم برنامج شبكات األمان االجتماعي في لبنان  اإلجراءات التدُخلية األكثر فعالية.
من إجمــــالي النــــاتج المحلي في  %1التوجيــــه الفئوي والجغرافي، ولم يتجــــاوز إنفــــاق البرنــــامج لغير أغراض الــــدعم 

ا دعم األســـــــعار (للديزل والخبز واإلنتاج المحلي للتبغ) فال يشـــــــكل ســـــــوى نســـــــبة هزيلة  2013،84 من هذا  %0.03أم
في الحد  2013من إجمالي الناتج المحلي على شـــــبكات األمان االجتماعي في عام  %1ولم يســـــاهم إنفاق  اإلجمالي.

وٕاذا تم اســـتبعاد دعم الكهرباء،  من الفقر أو معالجة التفاوتات، وتبين أن أثره محدود في حماية الضـــعفاء من اللبنانيين.
 كات األمان االجتماعي يزيد زيادة حادة إلىوالســيما التحويالت المالية إلى مؤســســة كهرباء لبنان، فإن اإلنفاق على شــب

فـدعم الكهربـاء ُينَظر إليـه على أنـه شــــــــــــــبكـة لألمـان االجتمـاعي لحمـايـة  من إجمـالي النـاتج المحلي. %5.6أكثر من 
. ونظرا ألن دعم الكهرباء يتســـم بارتفاع 1996اللبنانيين الفقراء من خالل تعريفة تصـــاعدية لالســـتهالك تم تحديدها في 

ســرب األموال منه، مع ضــآلة قيمة منافعه للفقراء، فإن كفاءة البرنامج كشــبكة لألمان االجتماعي ضــعيفة ويجب نســبة ت
وُيضـــِعف عجز الحكومة عن توفير  جـــــــــــــــــ).2009(البنك الدولي  االســـتعاضـــة عنه ببرامج أكثر كفاءة وأْحســـن توجيها.

وبالمثل، يخلق غياب آليات إلبداء المالحظات  ).59 شــــبكات أمان اجتماعي مالئمة ثقة المواطنين في الدولة (الشــــكل
 ).60التقييمية انفصاما بين الحكومة واحتياجات المواطنين (الشكل 

 

                                                

قين واألحداث الجانحين، والمتسربين من 1تشتمل هذه على ( 84  الخدمات االجتماعية والبرامج الموجهة إلى فئات معينة من السكان (مثل الُمعو (
) 2، وُتوزع غالبية ميزانيتها على المنظمات غير الحكومية وجمعيات الرعاية االجتماعية؛ و(المدارس واأليتام) التي تقدمها وزارة الشؤون االجتماعية

وق داإلعفاءات من رسوم العالج في مستشفيات حكومية وخاصة، والُمخصصة لالستفادة من خدمات المستشفيات من ِقَبل الذين ال ُيغطيهم الصن
شراء التأمين الصحي. وأخيرا، أقامت الوزارة البرنامج الوطني الموجه للحد من الفقر وهو أول برنامج الوطني للضمان االجتماعي وال يمتلكون سبل 

  .للمساعدات االجتماعية لمكافحة الفقر يستهدف األسر اللبنانية األشد فقرا وحرمانا
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ووفقا لتقرير المنتدى  يشــــهد لبنان درجة صــــارخة من التفاوت بين الجنســــين فيما يتعلق بالتمكين الســــياســــي. .123
)، ُيَعد لبنان ثامن أسوأ بلد في العالم من حيث المساواة 2014العالم لعام االقتصادي العالمي عن (الفجوة بين الجنسين في 

شملها المسح وسجل على مؤشر الفجوة بين الجنسين تقدير  85بلدا 142بين  134بين الجنسين، إذ جاء ترتيبه في المركز 
 التمكين الســـــياســـــي (يقيس مؤشـــــرويرجع هذا التقدير المتدني في معظمه إلى ضـــــْعف أداء البلد من حيث  86نقطة. 0.592

الفجوة بين الجنسين في العالم الفجوات النسبية بين النساء والرجال في أربعة مجاالت رئيسية، وهي الصحة والبقاء على قيد 
ل بوباستخدام هذا الُمؤشر، جاء ترتيب لبنان الثالث ق الحياة، والتحصيل العلمي، والمشاركة االقتصادية، والتمكين السياسي).

األخير في منطقة الشــــرق األوســــط وشــــمال أفريقيا، إذ لم يكن أســــوأ منه من حيث الفجوة بين الجنســــين ســــوى ســــوريا واليمن 
وعلى الرغم من هذا التصـــــنيف الضـــــعيف، فإن تقديرات لبنان  ).72على التوالي (الشـــــكل  142و 139اللذين كان ترتيبهما 

لى حد كبير نظائرها في بلدان المنطقة األخرى (الســــــــــــيما الفرق بين تقدير المطلقة من حيث الفجوة بين الجنســــــــــــين مماثلة إ
، شــــــــــــــهــد لبنــان تــدهورا 2010ومنــذ عــام  نقطــة). 0.01وأن خــامس أعلى تقــدير في المنطقــة ال يتجــاوز  2013لبنــان في 

ربه باســـتمرار من قمتواصـــال في تصـــنيفه على المؤشـــر العالمي وتقديره النســـبي من حيث الفجوة بين الجنســـين وذلك نتيجة ل
 ).71التقدير صفر في مجال التمكين السياسي (الشكل 

 
. التفاوت بين الجنســـــين في لبنان زاد زيادة ملحوظة 71الشـــــكل 

 في السنوات القليلة الماضية

 
المصــــدر: التقرير العالمي للمنتدى االقتصــــادي العالمي عن الفجوة 

 .2014بين الجنسين 

ضـــعيفا بشـــأن المســـاواة . لبنان يســـجل أداء 72الشـــكل 
 بين الجنسين في المنطقة

المصــــــــــدر: التقرير العالمي للمنتدى االقتصــــــــــادي العالمي 
 .2014عن الفجوة بين الجنسين 

 
 

يحتل لبنان مرتبة متدنية للغاية على مؤشـــر عدم المســـاواة بين الجنســـين في بلدان الشـــرق األوســـط وشـــمال  .124
لتمكين الســـياســـي، لكن الوضـــع أفضـــل بدرجة ملحوظة في مجاالت التحصـــيل أفريقيا من حيث المشـــاركة االقتصـــادية وا

ر التمكين الســـــــياســـــــي في لبنان في المرتبة قبل األخيرة في العالم (األخير في منطقة  العلمي والصـــــحة. ويأتي ترتيب مؤشـــــــ
ي إلى العدد المنخفض دائما نقطة. وُيعَزى هذا الترتيب المتدن  0.01الشرق األوسط وشمال أفريقيا)، مع حصوله على تقدير 

للنســـاء المنتخبات في البرلمان أو الالتي يتم تعيينهن وزيرات، إذ لم ُتنتخب لعضـــوية البرلمان ســـوى ثالث نســـاء فحســـب في 
. لكن هذا التصـــــنيف ال يعرض بشـــــكل صـــــحيح دور 2014، ولم ُتعين أي امرأة في مجلس الوزراء الســـــابق في عام 2008

                                                

ل أداء أقل على ُمؤشر الفجوة بين الجنسين لعام  85  ن ومالي وسوريا وتشاد وباكستان واليمنسوى ساحل العاج وٕايرا 2014لم ُيسج.  

  . = المساواة1.00عدم المساواة،  0.00 = 86 
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فبلدان مثل الكويت والســعودية قد تحصــل  الســياســية بالمقارنة مع بلدان أخرى في العالم العربي والمنطقة. المرأة في القضــايا
على تقدير أعلى في التمكين السياسي لتعيينها مزيدا من النساء وزيرات في سنة ُمعينة، بيد أن النساء في لبنان يشاركن في 

بلدا،  142بين  133ومن حيث المشـــــاركة االقتصـــــادية، جاء ترتيب لبنان في المركز  1952.87الحياة الســـــياســـــية منذ عام 
)، وانخفاض 0.34وذلك بســـــبب المســـــتويات المتدنية نســـــبيا لمشـــــاركة النســـــاء في األيدي العاملة (نســـــبة اإلناث إلى الذكور 

اركة النســـاء في األيدي العاملة في ويســـاوي معدل مشـــ ).0.27الدخل التقديري المكتســـب للنســـاء (نســـبة اإلناث إلى الذكور 
لبنان المتوسط السائد في المنطقة، وآِخذ في الزيادة باطراد كما أوضحنا من قبل، وٕان كان من مستوى منخفض. ومن حيث 
التحصـــــيل العلمي، اســـــتطاع لبنان ســـــد الفجوة بين الجنســـــين في التعليم الثانوي والجامعي، وفاقت نســـــبة اإلناث إلى الذكور 

ا معدل التحاق الذكور فيزيد على %90يد أن معدل التحاق اإلناث بالتعليم االبتدائي منخفض نســــــــــــــبيا إذ يبلغ ، ب1.0 أم ،
ل لبنان أفضل  بلدا في التحصيل العلمي. 142بين  106وبناء على ذلك، ظل ترتيب لبنان في المركز  .97% وأخيرا، سج

)، ويتســــاوى تقريبا معدل نوع الجنس عند 142بين  62ة الرئيســــية (تصــــنيف من حيث الصــــحة والبقاء بين المجاالت األربع
 الوالدة والعمر الصحي المتوقع بين الرجال والنساء. 

 
 تحديات مناخ األعمال والحصول على التمويل تحد من المنافسة .5

 
قات بســــــبب أوجه الجمود الهيكلي الصــــــارمة. .125 المتاحة حديثا من وُتظهر البيانات  يواجه االقتصــــــاد اللبناني ُمعو

اســــتقصــــاءات مناخ االســــتثمار أن حالة الضــــبابية على الســــاحة الســــياســــية تهيمن على القرارات االســــتثمارية للشــــركات، لكن 
ومع أن القطاع  مشـــــكالت مناخ االســـــتثمار تحل في المركز التالي بين أهم المعوقات الرئيســـــية لممارســـــة أنشـــــطة األعمال.

قدر كبير من المرونة والقدرة على التكيف في مناخ اســتثماري ُمتقلب وحافل بالتحديات، فإن الخاص في لبنان أظهر تمتعه ب
الُقْرب من الصـراع في سـوريا المجاورة وزيادة عدم االسـتقرار السـياسـي الداخلي، والبيئة الجيوسـياسـية التي تحيط بها الشـكوك 

لون االســـــتثمارات قصـــــيرة األجل وجعل ه زادت بدرجة كبيرة التعرض للمخاطر الُمتصـــــورة. ذا رواد األعمال والشـــــركات ُيفضـــــ
قات "التقليدية" لمناخ االستثمار في  88والسائلة التي كانت على حساب النمو االقتصادي. وتتداخل كل هذه العوامل مع الُمعو

 كل مراحل دورة حياة الشركات، وهي:
 

 189بين  104ولذلك، جاء ترتيب لبنان في المركز  لتكاليف.إنشــاء مؤســســة تجارية أو تصــفيتها مهمة شــاقة وباهظة ا •
وال يزال الحد األدنى المرتفع  ).2015بلدا على مقياس ســـــهولة بدء النشـــــاط التجاري (تقرير ممارســـــة أنشـــــطة األعمال 

لثابتة ا لرأس المال الالزم لتأســـــيس شـــــركة ذات مســـــؤولية محدودة الذي يقضـــــي به القانون التجاري، والتكاليف اإللزامية
التي يتقاضــاها المحامون عن تأســيس شــركة جديدة، حتى الشــركات الصــغيرة، تفرض حواجز وعقبات مهمة أمام دخول 

كما أن إجراءات التخارج (اإلعســـــــار والتصـــــــفية) ال تزال باهظة التكلفة وتنقصـــــــها  صـــــــغار رواد األعمال إلى الســـــــوق.

                                                

، لكن بلدانا مثل قطر والبحرين وُعمان واإلمارات العربية المتحدة لم تفعل هذا 1952حصلت النساء في لبنان على الحق في التصويت في عام  87 
  .عاما على ذلك التاريخ 50إال بعد مضي أكثر من 

جه و القطاع الخاص اللبناني شأنه شأن النظام السياسي واالجتماعي واالقتصادي األوسع نطاقا أظهر تحليه بقدر ملحوظ من المرونة والصمود في  88 
مال. ععدم االستقرار والصدمات (الداخلية واإلقليمية) على مر السنين، واستطاع تخفيفها أو إدارتها مع بعض النجاح "كثمن" لممارسة أنشطة األ

وز قدرات اوتعتبر المخاطر الحالية على األمن واالستقرار السياسي (السيما تلك المتصلة بالصراع السوري) مجموعة مخاطر أشد وقعا وأوسع أثرا وتتج
  .آليات التكيف المحلية على مواجهتها
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ر تســـــوية حاالت اإلعســـــار في تقرير ممارســـــة  136الشـــــفافية وتتســـــم بالبطء، وجاء ترتيب لبنان في المركز  على ُمؤشـــــ
 أنشطة األعمال 

 
  صعوبة إدارة مؤسسات األعمال. •
 

o :ئة التنافسية لألسواق ضعيفة بسبب الحواجز الكبيرة أمام دخول السوق، البي ضعف البيئة التنافسية والمنافسة
وال يوجد قانون  السيما اإلجراءات القانونية واإلدارية، وسياسات التسعير واسعة النطاق والممارسات التقييدية.

ية، ة احتكار ولذلك، فإن نصـــف األســـواق المحلية في لبنان يخضـــع الحتكار القلة أو ذا طبيع ُمنظم للمنافســـة.
وعلى وجه  ).2003(وزارة االقتصـــاد والتجارة،  %40وفي ثلثها شـــركة مهيمنة تزيد حصـــتها في الســـوق على 

الخصـــــوص، يبدو أن من الصـــــعب تصـــــور أي إصـــــالحات في هذا المجال قبل مضـــــي بعض الوقت بســـــبب 
ن لحصــــــريين والنابعة مالنفوذ الســــــياســــــي الحتكارات االســــــتيراد التي يســــــيطر عليها عدد محدود من الوكالء ا

وال توجد قيود ُتذَكر على تضـــــــارب  .1967المرســـــــوم االشـــــــتراعي للتســـــــعير ومكافحة االحتكار والغالء لعام 
المصــــــــــالح تخص رئيس الدولة والوزراء وأعضــــــــــاء البرلمان في اإلطار التشــــــــــريعي، وهو ما يحد من الجهود 

العمل الســــــياســــــي وتذوب الفروق بينهم في أحوال  وهكذا، ينخرط رجال األعمال في الوقائية لمكافحة الفســــــاد.
ويعتقد أن لهذه الهيمنة للنخبة وغياب المنافســـــة على نطاق واســـــع في االقتصـــــاد أثارا ســـــلبية كبيرة (أ)  كثيرة.

على كفاء االقتصاد وفي نهاية المطاف على النمو والوظائف، وأيضا على (ب) رفاهة المستهلكين، ويضران 
 سر الفقيرة واألسر في شريحة األربعين بالمائة الدنيا.على وجه الخصوص باأل

 
o :أصــــــدرت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشــــــفافية أول مدونة لحوكمة 2006في عام  ضــــــعف حوكمة الشــــــركات ،

وتصــــلح هذه المدونة أن تكون نموذجا ألنواع  الشــــركات في لبنان وتتركز على الشــــركات اللبنانية المســــاهمة.
وحتى اآلن، لم  األعمال والمنظمات غير الربحية في لبنان وفي أنحاء الشـــرق األوســـط.أخرى من مؤســـســـات 

غير أن البنوك كانت أكثر نشـــــــــــــــاطا وتجاوبا تحت  ُينفذ القطاع الخاص إال جزءا محدودا من هذه المدونة.
دونة وتقضــي بأن تعتمد كل البنوك م 2011إشــراف مصــرف لبنان (الســيما التعميمات التي صــدرت في عام 

لحوكمة الشـــركات، وتهدف هذه المدونة إلى تحســـين الشـــفافية وتســـهيل الرقابة على البنوك من جانب مختلف 
الهيئات المعنية وأصـــحاب الشـــأن). ومن شـــأن تحســـين ممارســـات حوكمة الشـــركات أن يســـاعد على تحســـين 

  س المال الخارجي.المساءلة والشفافية واتخاذ القرارات، وأن يساعد أيضا الشركات على اجتذاب رأ
 

o .مازالت إدارة الضـــــرائب وتنظيم ممارســـــة األعمال تفتقر  تعقد اإلجراءات اإلدارية والتفاوت في تطبيق القوانين
وفيما يتصــل باســتخراج تراخيص البناء يحتل لبنان المركز  إلى الشــفافية وتتســم بأنها ُمعقدة وعفا عليها الزمن.

، ويتطلب إتمام هذه 2015البنك الدولي عن ممارســـــة أنشـــــطة األعمال لعام بلدا وفقا لتقرير  189بين  164
يوما كحد أدنى. وأفاد التقرير أيضـــــا بوجود تفاوت كبير فيما بين الشـــــركات في الحصـــــول على  244العملية 

ويتســـــم هذا التحدي بأنه  رخصـــــة، وأنه يرتبط بمدى ما يتمتع به أصـــــحاب الشـــــركات من عالقات ســـــياســـــية.
ك ويرى القطاع الخاص أنه ُيؤثر على المســتثمرين الذين يديرون مؤســســات أعمال في قطاعات مختلفة متشــاب

 وهو أيضــــــــا مجال يرتفع فيه معدل انتشــــــــار الفســــــــاد في المعامالت التي تتم مع األجهزة البلدية. من البالد.
عذر ن إجراءات تطبيقها بطيئة ويتومازال إنفاذ العقود مصدرا للمشاكل، وعلى الرغم من وجود قوانين مقبولة فإ
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ل أداء أدنى من المتوسط اإلقليمي من  التنبؤ بها وباهظة التكلفة على مؤسسات األعمال. وما فتئ لبنان ُيسج
حيث إنفاذ اللوائح والقوانين، وكذلك أدنى من المتوســــــــط الســــــــائد في المنطقة وفي منظمة التعاون والتنمية في 

وســــــنة وصــــــربيا وكولومبيا على مؤشــــــرات التأثير غير الالئق في عمليات اإلنفاذ الميدان االقتصــــــادي وفي الب
وُتؤثر المصـــــــاعب التي يلقاها الُمقِرضـــــــون في حبس الرهن ونزع الملكية  .)73(الشـــــــكل وحاالت نزع الملكية 

 2013/2014وتكشــف بيانات المســح االســتقصــائي لمؤســســات األعمال  ســلبيا على إقراض القطاع الخاص.
الفسـاد مازال يشـكل عقبة خطيرة في طريق عمليات مؤسـسـات األعمال، لكنه يحتل المركز الرابع بعد عدم أن 

 االســـــتقرار الســـــياســـــي، ومناخ االســـــتثمار، وٕامدادات الكهرباء (الحصـــــول على التمويل في المركز الخامس).
في  96نظر الشــــــــــكل وتتســــــــــق هذه النتيجة في الشــــــــــركات على اختالف حجمها وعمرها وقطاعها ومكانها (ا

وُتظِهر بيانات المسح االستقصائي لمؤسسات األعمال أيضا أن مواطن الضعف  في المرفق). 133الصفحة 
في مناخ االســـــتثمار ليســـــت مجرد عوائق قانونية ولكنها أيضـــــا واقعية. ومع أنه حدثت تحســـــينات إيجابية في 

والواردات، فإن الحصـــــــول على توصـــــــيالت الكهرباء عدد األيام الالزمة للتخليص الجمركي على الصـــــــادرات 
وفضــــــال عن ذلك، هناك تقلبات ملموســــــة في  والمياه وتراخيص التشــــــغيل والبناء مازال يشــــــهد تأخيرات كبيرة.

 الوقت المستغرق، وبشكل أكثر وضوحا في سهولة الحصول على تراخيص البناء.
  

o ن في الفصل الثاني. صعوبة الحصول على األيدي العاملة الماهرة، كما هوُمبي  
 

o  من حيث التكلفة والوقت المســــتغرق تمثل رادعا مهما آخر للمخاطرة من جانب رواد تصــــفية مؤســــســــة أعمال
األعمال. ويشكل ذلك أيضا عائقا كبيرا في الكثير من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا ولبنان، وقد سجل 

بشـــــــــأن مقاييس ممارســـــــــة أنشـــــــــطة األعمال. غير أن أنظمة لبنان لبنان أداء أفضـــــــــل من جيرانه في المنطقة 
للتعامل مع إعادة هيكلة الديون "خارج نطاق المحاكم"، وقضـــــــــــايا اإلعســـــــــــار واإلفالس ُتعد قديمة وعفا عليها 

 الزمن وتعوق تطوير األعمال في لبنان.
 

o ر بنســبة  القطاع غير الرســمي في لبنان كبير جداصــندوق 2011تج المحلي في من إجمالي النا %30(ُيقد ،
ويكشـــف هذا عن احتمال  النقد الدولي)، ونســـبة أكبر من التعامالت غير الرســـمية تجري في المناطق الريفية.

ســــيطرة أصــــحاب المصــــالح المكتســــبة على القطاع الرســــمي في المراكز الحضــــرية، وعن عرقلة القطاع غير 
وقد اتسع القطاع غير الرسمي على األرجح بدرجة كبيرة  ).74الرسمي للمنافسة في المناطق الريفية (الشكل 

كما اتضــــح في -وقد يؤدي هذا التدفق الكبير مليون الجئ ســــوري إلى البالد. 1.4بســــبب تدفق ما يربو على 
إلى "مزاحمة" االقتصـــــاد الرســـــمي (فُيقوض المنافســـــة، ودور/قدرات  -أوضـــــاع أخرى هشـــــة ومتأثرة بالصـــــراع

غير الرسمي القائمة التي تعد مصدر رزق غالبية الفقراء اللبنانيين، واألسوأ من ذلك،  الدولة) وشركات القطاع
ي إلى مزيد من زعزعة االســـتقرار الســـياســـي من خالل تجريم القطاع غير الرســـمي من جراء عمليات  قد ُتفضـــِ

 ).2011التربح بال ضابط، واالستغالل، وهيمنة شبكات التجارة (روسيس، 
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وتُبين الشــواهد المســتقاة  غير الرســمي تأثر بشــدة بوجود الالجئين الســوريين وبالمنافســة منهم. يبدو أن القطاع
أنه في المجاالت التي يتركز فيها الالجئون الســوريون  2014لعام  89من اســتقصــاء المؤســســات غير الرســمية

ق الرئيسي لعملياتهم. وُيالحظ  ترى أغلبية مؤسسات األعمال أن المنافسة من المنافسين األقل سعرا هي الُمعو
 .يكذلك أن الفساد هو ثاني أكبر الُمعوقات في تقدير مؤسسات األعمال التي شاركت في المسح االستقصائ

 وفيما يلي بيان الصورة كاملًة.
 

 . إنفاذ اللوائح التنظيمية73الشكل 

 
مؤشـــــــر ســـــــيادة القانون  –المصـــــــدر: مشـــــــروع العدالة العالمية 

2014. 

. نوعية بيئة ممارســـــة أنشـــــطة األعمال حســـــب 74الشـــــكل 
  المناطق

 

 
 .2013/2014المصدر: مسح مؤسسات األعمال في لبنان  

 
كما لوحظ آنفا، ال ُيَعد الحصول على التمويل المعوق الرئيسي مثلما هو الحال في بلدان أخرى بالشرق األوسط  .126

ق أمام مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة  ة وغير أكثر من الشركات الكبير وشمال أفريقيا، لكنه عقبة كبيرة جدا، وُمعو
المجيبين) عقبة في طريق الشــــــركات غير الرســــــمية في أنحاء البالد، من  %40وهو أيضــــــا (في تقدير أكثر من  الرســــــمية.

وبدت عالمات على أنه من المحتمل للجهود الجارية التي يبذلها البنك المركزي وغيره من  ).75ماعدا ســهل البقاع (الشــكل 
ها على تحســين قدرتالمؤســســات الحكومية وشــبه الحكومية (مثل كفاالت) لتشــجيع مؤســســات األعمال الصــغيرة والمتوســطة و 

الوصــول إلى التمويل أن ُتحقق بعض النجاح، لكن مســتوى األداء الضــعيف، ومتطلبات الضــمان الكبيرة، وعدم وجود عالقة 
الذي أصـدره مصـرف  331وبفضـل التعميم رقم  90راسـخة مع مؤسـسـة الوسـاطة المالية كلها عوامل تعوق الشـركات الناشـئة.

                                                

 89  ل هذا المسح البالد إحصائيا. فالعينة مأخوذة من مسارات عشوائية للعدادين (القائمين على المسح) في األماكن المستهدفة في المناطق ال ُيمث
 الحضرية وفي أطراف المدن (وتم تصنيفها أيضا إلى طبقات لضمان أن تشتمل على أماكن بها تجمعات معروفة لالجئين السوريين وأخرى خالية

معالم األماكن المستهدفة. وكانت عينة مؤسسات األعمال غير الرسمية منها). وكان كل من العدادين يعمل داخل مناطق ُمحددة مسبقا وفقا لترسيم 
منطقة من المناطق الحضرية  25من هذه المؤسسات اختيرت من أربع مناطق في لبنان (البقاع وبيروت الكبرى وشمال لبنان وجنوبه) و 1015تضم 

ي مجاالت الصناعات التحويلية الصغيرة وُمقدمي خدمات التجزئة وخدمات والواقعة في أطراف المدن. وكانت المؤسسات التي تم إجراء مقابلة معها ف
  .تضم اثنين من الموظفين 260موظفين، و 5-3تضم  186مؤسسة في العينة منشآت تضم ُموظفا واحدا، و 600أخرى. وكان قرابة 

وعة بشأن الوظائف في مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة (مجمتأكدت هذه النتائج في دراسة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية في اآلونة األخيرة  90 
و). ووجدت هذه الدراسة أن رواد األعمال ومؤسسات األعمال الصغيرة، السيما تلك التي تديرها نساء يعتبرون الحصول على 2014البنك الدولي، 

قا لعملياتهم االئتمان ُمعو.  



 

103 

 

ر هذا بالخير فيما يتصـــــــل بمســـــــتقبل لبنان المركزي في اآلونة األخ زا لرأس المال الُمخاِطر، وُيبشـــــــيرة، يشـــــــهد لبنان أثرا ُمحف
االســتثمارات في أســهم رأس المال في مراحلها األولى مع أن القطاع مازال في بداياته. كما أن المعروض من الشــركات التي 

ر محدود، وهو ما يســـــــــــتلزم ســـــــــــد الفجوة في احتياجات التمويل تمتلك مقومات البقاء والنجاح لتلبية طلب رأس المال الُمخاطِ 
وغيرها من احتياجات الشـــــــــــــركات الُمبتِكرة التي تنطوي على إمكانيات لتحقيق نمو مرتفع عند إنشـــــــــــــائها وفي مراحل تطورها 

انات اســــــتقصــــــاء وتكشــــــف بي ومن ثم، فإن إلعادة توازن الســــــوق آثارا وتداعيات على خلق الوظائف وفرص العمل. األولى.
مؤســـســـات األعمال أن الشـــركات الصـــغيرة وقطاعات "الخدمات األخرى" (ومنها تكنولوجيا المعلومات واالتصـــاالت) أظهرت 

، وُتظهر شـــواهد من مســـوح اســـتقصـــائية في بلدان 2013-2010تحقيق أكبر نســـبة من خلق الوظائف خالل فترة الســـنوات 
 ق نموا مرتفعا في بداياتها تخلق معظم وظائف الشـــــــركات الصـــــــغيرة والمتوســـــــطة أخرى أن الشـــــــركات حديثة العهد التي ُتحق

مال ُتظِهر أن رواد األع -باإلضــافة إلي بيانات المســح-(مؤســســة كوفمان). بيد أن الشــواهد المســتقاة من مجموعات التركيز
وبالنظر إلى الســـلوك اإلقراضـــي  جارية.والشـــركات الناشـــئة ال تلقى مســـاندة كافية من خدمات االئتمان التقليدية في البنوك الت

للبنوك التجارية، يتطلب جزء رئيســي من الدعم لتشــجيع زيادة جهود خلق الوظائف التي يقودها القطاع الخاص التركيز على 
القطاع المالي غير المصــــــــرفي واإلصــــــــالح المؤســــــــســــــــاتي ذي الصــــــــلة مثل األعمال الجارية حاليا من حيث تطوير أنظمة 

وهيئة أســـــــواق رأس المال، واإليجار التمويلي، وقطاع التمويل األصـــــــغر. وهو يتضـــــــمن أيضـــــــا تنويع المنتجات المدفوعات، 
والخدمات المالية التي يتيحها تقوية أنظمة أسهم رأس المال، واالئتمان، والتأمين، والتمويل األصغر من أجل تسهيل التمويل 

تأمين، وأســــهم رأس المال للشــــركات الناشــــئة، ومؤســــســــات األعمال ذات للشــــراكات بين القطاعين العام والخاص، وخدمات ال
اإلمكانيات الكبيرة للنمو، وكذلك تطبيق إصــــــالحات بشــــــأن المعامالت المضــــــمونة ســــــتتيح لمؤســــــســــــات األعمال الصــــــغيرة 

يادة خلق ز والمتوســـــطة أو تتيح للبنوك قبول ضـــــمانات منقولة ومن ثم تيســـــير إجراء عمليات إقراض أكبر وأضـــــمن وبالتالي 
 الوظائف.

 
 . لبنان: الحصول على التمويل حسب حجم الشركة ومكانها ووضعها الرسمي مقارنًة بالوضع غير الرسمي75الشكل 

 

 

 

رات 2013/2014المصــــدر: مســــوح مؤســــســــات األعمال  حة ببيانات المســــوح. ومؤشــــ رات للشــــركات الرســــمية ُمرج المؤشــــ .
 مرجحة.المنشآت غير الرسمية ليست 
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 . لبنان: التعليم وتوزيع األيدي العاملة76الشكل 

 
 

المصــــدر: المنتدى االقتصــــادي العالمي، تقرير رأس المال البشــــري 
2013. 

. تدهور البيئة كبير ومتعدد األبعاد في لبنان 77الشــــكل 
)2005( 

 
 .أ)2011البنك الدولي ( المصدر:
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وينجم هذا التدهور عن عوامل كثيرة، وُيؤثر على الفقراء أكثر من غيرهم  شـــــــــديد. يعاني لبنان من تدهور بيئي .127

من إجمالي الناتج المحلي. ويكشف  %3.2، تم تقدير تكلفة التدهور البيئي بنسبة 2005وفي عام  أ).2011(البنك الدولي 
ث المياه والهواء وتآكل الســـواحل هي أكثر أســـباب األضـــرار ال 77الشـــكل  ر التدهور البيئي  بيئية تكلفًة في لبنان.أن تلووُيؤث

على المجتمعات المحلية األفقر أكثر من غيرها ألنها تعتمد اعتمادا مباشــــــــــــرا بدرجة أكبر على خدمات المنظومة البيئية في 
لغذاء إلى ج ا"تؤدي األضـــــــرار التي لحقت بالبيئة وكذلك نقص المياه النظيفة واألراضـــــــي الصـــــــالحة للزراعة أو إنتا رفاهتها.

وفضـــال عن  ).2014المزيد من الجوع والمرض والفقر وتقليل الفرص المتاحة لكســـب العيش" (الصـــندوق العالمي للطبيعة، 
ذلك، فإن األســـر الفقيرة أكثر عرضـــة للتلوث البيئي بســـبب االختالفات في الوضـــع الصـــحي وٕامكانية الحصـــول على الرعاية 

 يسية للتدهور البيئي:وفيما يلي المصادر الرئ الطبية.
 

غالبا ما يجري التخلص من مياه الصـــــــــرف الصـــــــــحي غير المعالجة  تلوث المياه مشـــــــــكلة آخذة في االزدياد في لبنان. •
والجريان الســــطحي من النفايات والنشــــاط الزراعي في األودية واألنهار والبحر المتوســــط متســــببا في التلوث تلوث كبير 

فحســـب من مياه الصـــرف  %8) األســـر، إذ تجري معالجة 1المصـــادر الرئيســـية للتلوث على (وتشـــتمل  للموارد المائية.
) الصــــناعات، حيث إن معظم النفايات الصــــناعية يتم التخلص منها دون معالجة 2و( 91)؛2012(وزارة الطاقة والمياه 

جة مياه البلديات الواقعة باتجاه وحتى مرافق معال في المســـــطحات المائية الكبيرة ومنها البحر المتوســـــط ونهر الليطاني.
مصاب األنهار تفتقر إلى القدرات التكنولوجية السليمة لمعالجة مثل هذه النفايات السمية السائلة، ولذا ُتشكل خطرا بالغا 

وهناك مصـــــدر ثالث للتلوث يتمثل في الزراعة،  92على جودة إمدادات مياه الشـــــرب، والري، وخدمات المنظومة البيئية.
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 إن الجريان الســطحي وتســرب مخلفات األســمدة والمبيدات يعرض الموارد المائية في لبنان لمصــادر تلُوث إضــافية.إذ 
وفي عينات من مياه الشــرب والمياه الجوفية جمعت في المدن الكبرى في لبنان رصــدت مرارا مبيدات الكلور والفوســفات 

 ).2013العضوية بكميات كبيرة (قزحيا وآخرون، 
 

فحســــــب من النفايات الصــــــلبة  %53، كان 2007حتى عام  خلص من النفايات الصــــلبة للبلديات مشــــكلة دائمة.الت •
ومن المحتمل أن تكون هذه األرقام  البلدية يتم التخلص منها في المطمرين الصــــــــحيين في البالد: وهما الناعمة وزحلة.

ويجري التخلص من  ه).2013الماضـــيين (البنك الدولي، ســـاءت كثيرا بســـبب تدفق الالجئين الســـوريين خالل العامين 
ونتيجة لذلك، ال تزال المكبات المكشـــوفة والعشـــوائية  مكب مكشـــوف. 700النفايات الصـــلبة المتبقية في مطمر مغلق و

 أ).2011التي تتسبب في تلوث الهواء ومستجمعات المياه والمناطق الساحلية منتشرة (البنك الدولي 
 

 
 : آثار الصراع السوري على البيئة في لبنان5اإلطار 

 
بشأن آثار الصراع السوري على البيئة  /1ُيلخص هذا اإلطار النتائج التي خلص إليها تقييم أجرته وزارة البيئة في اآلونة األخيرة 

أعداد كبيرة  ارتبط به من تدفقفباإلضافة إلى التحديات االجتماعية واالقتصادية الهائلة، يفرض الصراع السوري (وما  في لبنان.
وتتمثل اآلثار الرئيســــية فيما  من الالجئين إلى لبنان) ضــــغوطا شــــديدة على الموارد الطبيعية والمنظومة البيئية الهشــــة في لبنان.

 يلي:
 

ألف طن  325ُيقدر أن الكمية اإلضــــافية من النفايات البلدية الصــــلبة الناجمة عن الالجئين تبلغ  :إدارة المخلفات الصـــلبة -
مع أن جزءا من هذه النفايات تجري إدارته  في توليد النفايات الصــــلبة للبلديات. %15.7ســــنويا، أو ما ُيمثل زيادة نســــبتها 

في إطار مرافق النفايات الصــــــلبة القائمة، فإن أكثر من نصــــــف النفايات التي تتولد يتم التخلص منها في مطامر مكشــــــوفة 
  األرض والتربة والمياه، وتخلق مخاطر صحية شديدة. تؤدي إلى زيادة تلوث

 
مليون متر مكعب،  70و 43ُتقدر الزيادة في إمدادات مياه الشــــــــــرب إلى المنازل بما يتراوح بين  إمدادات المياه ونوعيتها: -

ع المياه الذي يتعر  من االســـــتهالك الوطني للمياه. %12-8أي بنســـــبة  ض لضـــــغوط وأفضـــــت هذه الزيادة إلى تدهور وضـــــْ
مترا في  20)، وٕالى تناقص في مســتويات منســوب المياه الجوفية (يتراوح من متر إلى 2013/2014بالفعل في لبنان (في 

وتسبب أيضا استهالك مياه سيئة النوعية،  ).2014وأبريل/نيسان  2013عدد من اآلبار في أنحاء البالد بين أبريل/نيسان 
لنظافة العامة في مستوطنات الالجئين في زيادة حاالت اإلصابة باإلسهال وأمراض وعدم كفاية وسائل الصرف الصحي وا

ثات الناجمة عن التخلص من المياه المستعملة أيضا كبيرة.  معدية أخرى. وكانت الزيادة في كمية الُملو 
 

لطلب ير االنبعاثات الناجمة عن ايصــُعب تقدير الزيادة في تلوث الهواء بدقة، لكن الدراســة اعتمدت على تقد جودة الهواء: -
وتشير النتائج إلى  اإلضافي على النقل بالطرق البرية، وتدفئة المساكن، وحرق النفايات الصلبة في العراء، وٕانتاج الكهرباء.

ثـات الهواء في لبنـان (القيـاس للجســــــــــــــيمـات التي يبلغ قطرهـا  %20زيـادة نســــــــــــــبتهـا  10ميكروجرام و 2.5في انبعـاث ُملو 
  جرام، وثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد أحادية النتروجين، وأول أكسيد الكربون).ميكرو 
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نســمة في  520إلى  400أدى تدفق الالجئين إلى زيادة كثافة الســكان في لبنان من  استخدام األراضي والمنظومة البيئية: -
، يئية واالجتماعية، ومنها توليد المزيد من النفاياتويؤدي هذا التوسع العمراني إلى الكثير من الضغوط الب الكيلومتر المربع.

وبالنسـبة لالجئين خارج المناطق  ومشـكالت المياه والصـرف الصـحي، والتلوث السـمعي الناجم عن الضـوضـاء، واالكتظاظ.
جار شـــــالحضـــــرية الذين اســـــتقروا في مخيمات عشـــــوائية، أدى هذا إلى تعديات على األراضـــــي الزراعية، والتقطيع المفرط أل

  الغابات، وتهميش المنظومات البيئية الحساسة.
 

مليار دوالر (منها  3.5ويذهب تقييم ُمتحفظ لخطة اإلدارة البيئية للتخفيف من اآلثار البيئية للصـــــــــراع الســـــــــوري إلى أنها تتكلف 
على حســــــاب اإلجراءات التي يمكن وهذا التقييم ُمتحفظ ألنه يقتصــــــر  مليون دوالر ســــــنويا ألعمال التشــــــغيل والصــــــيانة). 300

  تقديرها كميا أثناء إعداد التقرير.
_______ 

وهي دراســـــة أجرتها وزارة الطاقة اللبنانية  )، "التقييم البيئي للصـــــراع الســـــوري في لبنان"، ســـــبتمبر/أيلول،2014/ وزارة الطاقة (1
 بدعم من االتحاد األوروبي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

 
 
 

 والفرص والصمود، المرونة ومصادر القوة، مواطن  .ج
 

على الرغم من البيئة الحافلة بالصــــــــعاب والتحديات، يمتلك لبنان عددا من ُمحركات النمو المهمة، ومصــــــــادر  .128
وقد مكنت هذه العوامل االقتصــــــاد من تحقيق أداء جيد وســـــط  المرونة والصــــمود في مواجهة الصــــدمات، والفرص الكبيرة.

ل لبنان أقوى تعاف بعد الحرب بالمقارنة مع بلدان شهدت صراعات دامت أكثر  لمعاكسة.الظروف ا فعلى سبيل المثال، سج
وكان لبنان من أســـــــرع البلدان نموا في العالم أثناء مرحلة الركود  ).126الصـــــــفحة  – 2من عشـــــــر ســـــــنوات (انظر المرفق 

ن بفضـــل ما يتمتع به من مرونة وقدرة على الصـــمود في أوقات . وتمكن لبنا2008االقتصـــادي التي ضـــربت العالم في عام 
الشــــــــــدة، من الحيلولة دون تكرار العنف الذي شــــــــــوهد أثناء الحرب األهلية، وٕاتاحة الفرص لتحقيق اســــــــــتقرار البالد ومعالجة 

 والسيما ما يلي: المشكالت الهيكلية األساسية.
 
أو البلدان ذات المســــــتوى المماثل من التنمية، حقق لبنان أداء  بالمقارنة ببلدان المنطقة رأس مال بشــــري قوي نســــبيا. •

، وهو 2013بلدا على مؤشـــر البنك الدولي للتنمية البشـــرية لعام  187بين  65جيدا نســـبيا، فقد كان ترتيبه في المركز 
ولكن باســـــــتخدام  عة جدا").ما يضـــــــع البلد في فئة "التنمية البشـــــــرية المرتفعة" (الفئة الثانية دون "التنمية البشـــــــرية المرتف

، لم يكن أداء لبنان على القدر نفســـــــه من القوة 2013مؤشـــــــر المنتدى االقتصـــــــادي العالمي لرأس المال البشـــــــري لعام 
ل لبنان أداء  بلدا)، وذلك بسبب الضْعف الشديد ألدائه من حيث "البيئة المواتية". 122بين  74(المركز  ومع ذلك، سج

الذي يتفوق فيه بدرجة ملحوظة على بلدان الشــــــــــــــريحة العليا من الفئة متوســــــــــــــطة الدخل وعلى  قويا في مجال التعليم،
بلدا على مؤشــــر المنتدى  122بين  32البلدان المناظرة في الشــــرق األوســــط وشــــمال أفريقيا، إذ جاء ترتيبه في المركز 

 شري، السيما في مجال التعليم، وذلك أساساً ويستثمر لبنان بقوة في رأسماله الب االقتصادي العالمي لرأس المال البشري.
وتعد جودة النظام التعليمي (الذي يهيمن عليه القطاع الخاص) مرتفعة، وحل لبنان  من خالل اإلنفاق الخاص المرتفع.

ومع أن العائد  .2013بلدا على مؤشر المنتدى االقتصادي العالمي لرأس المال البشري لعام  122بين  13في المركز 



 

107 

 

لى رأس المال البشــري منخفض في لبنان، فإن الكثير من اللبنانيين مســتمرون في االســتثمار بقوة في التعليم (الخاص ع
والمرتفع الجودة) الذي يتيح لهم المنافســــــــة بشــــــــكل إيجابي على المســــــــتوى الدولي والفوز بوظائف ذات أجور عالية في 

أن هذا النزوح للكفاءات والعقول يثير قضــــــــــــــايا الحفاظ على الخارج، الســــــــــــــيما في دول مجلس التعاون الخليجي (غير 
نا ملحوظا، ويميل التصنيف في  المواهب في الداخل، كما سبق شرحه). نت أيضا النواتج الصحية في لبنان تحس وتحس

 93هذا المجال لصالح لبنان بالمقارنة مع بلدان المنطقة أو البلدان ذات المستوى المماثل من التنمية.

يشــــــــهد لبنان منذ وقت طويل ظاهرة هجرة واســــــــعة إلى الخارج، ويعتبر  جر والتدفقات الكبيرة لتحويالت المغتربين.المه •
وتحويالت  .اللبنانيون في المهجر من أكبر طوائف المهاجرين في العالم من حيث نســـــــبتهم إلى عدد الســـــــكان المقيمين

وحل لبنان في مركز تاسع أكبر  دفوعات ولميزان المالية العامة.المغتربين كبيرة ومصدر مستقر للتمويل للبلد لميزان الم
 2013التي يتلقاها كنســــــــــــــبة من إجمالي الناتج المحلي في عام  94بلد في العالم من حيث التحويالت الشــــــــــــــخصــــــــــــــية

 - ضمن عوامل أخرى –وتسهم تحويالت المغتربين أيضا في إنعاش القطاع العقاري، وهي عامل رئيسي  ).17.7%(
ويتمتع اللبنانيون في المهجر بمهارات عالية ويقيم معظمهم في بلدان ذات  نمو المتواصــــــــــــل للقطاع المصــــــــــــرفي.في ال

وفضــال عن التحويالت، تســتطيع الجالية اللبنانية في المهجر  اقتصــادات متقدمة، ويرتبطون بوطنهم األم بروابط وثيقة.
تثمارات المنتجة والمســـــاندة للتنمية، وتقديم النصـــــح والمشـــــورة، المســـــاهمة في التنمية االقتصـــــادية للبنان من خالل االســـــ

 وٕانشاء شبكات األعمال.

بالنظر إلى شـدة الصـدمات ومواطن الضـعف  المساندة القوية من المجتمع الدولي حينما تواجه البالد أوقاتا عصيبة. •
ن أصـــدقاء لقاها في األوقات العصـــيبة معلى صـــعيد االقتصـــاد الكلي التي تعرض لها لبنان، فإنه لوال المســـاندة التي يت

(في الســنوات  4و 2و 1ومن أمثلة هذه المســاندة مؤتمرات باريس  لبنان لكانت البالد في وضــع اقتصــادي بالغ الســوء.
بيد أن المســـــــــــــــاندة الدولية التي قدمها المجتمع  .2008على الترتيب)، واتفاق الدوحة في  2007و 2002و 2001

ن على التغلب على اآلثار الحادة على التنمية من جراء األزمة الســورية، والســيما تدفق أعداد كبيرة الدولي لمســاعدة لبنا
من الالجئين الســـــوريين، كانت محدودة، ولعل هذا مرجعه األوضـــــاع الصـــــعبة على مســـــرح الحياة الســـــياســـــية الداخلية، 

 والعوامل الجيوسياسية اإلقليمية والدولية.

قات التي تكتنفه.قطاع خاص مفعم بالحيوي • لشــــــــــــــعب لبنان تاريخ طويل ومرموق كتجار يرجع  ة على الرغم من المعو
وعلى مر  ولذلك تســــود منذ أمد بعيد ثقافة ودور الشــــركات واألســــواق الخاصــــة. على أقل تقدير إلى عصــــر الفينيقيين.

ي تقديم خدمات التقليد القوي ف العصور، اكتسب لبنان بفضل موقعه الجغرافي في مفترق الطرق بين الشرق والغرب هذا
ه دولي قوي. القطــاع الخــاص. ويعــد لبنــانيو المهجر بتنوعهم  وطوال تــاريخــه الثري، كــان للقطــاع الخــاص دائمــا توجــ

ومازالت هذه  وأعدادهم الكبيرة على مســــــتوى العالم مظهرا من مظاهر رأس المال البشــــــري القادر على المنافســــــة دوليا.
االقتصـــــــادية قائمة اليوم، وُتشـــــــكل عند اقترانها بفرص جديدة للتجارة واالســـــــتثمار في أنحاء المنطقة المصـــــــادر للحيوية 

وباإلضــافة إلى  مصــادر مهمة للمرونة والنمو المحتمل إذا توفرت الظروف الســياســية والمؤســســاتية واألمنية الصــحيحة.
                                                

دت على تستند إلى اعتبارات سكانية وساعفي الواقع، على الرغم من التحديات، استمر لبنان في االستثمار في برامج الوقاية من األمراض التي  93 
 تحقيق تحسينات كبيرة في الوضع الصحي وفي تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، بل وتجاوزت البلدان األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال

 ا في القطاع العالجي، عدة جهود إصالحيةأفريقيا. وبالمثل، أطلقت وزارة الصحة العامة، إدراكا منها ألوجه النقص والقصور في المنظومة السيم
  .األداءبلتحسين القواعد التنظيمية، السيما وضع برنامج اعتماد للمستشفيات واستحداث آليات متطورة بدرجة معقولة للتعاقد في المستشفيات ترتبط 

فها البنك الدولي بأنها التحويالت الشخصية وتعويض 94  البيانات هي مالتحويالت الشخصية للمغتربين ُيعر جموع البندين ات الموظفين. "علما بأن
لعالمية، االواردين في الطبعة السادسة من دليل صندوق النقد الدولي لميزان المدفوعات: التحويالت الشخصية وتعويضات الموظفين" (مؤشرات التنمية 

2014.(  
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 هناك تحد رئيســــــــي يتمثل في فك ارتباط القطاعالوضــــــــع الحالي الهش للبالد واالضــــــــطرابات التي تعصــــــــف بالمنطقة، 
الخاص بالمصــالح الطائفية، من خالل زيادة مســتويات المســاءلة وتحســين إدارة تضــارب المصــالح والتخفيف من فرص 

ومع أن وْضع  الفساد، وفي الوقت نفسه التشجيع على توزيع أكثر إنصافا لالستثمارات وتوجيهها إلى المناطق المتخلفة.
من خالل انحيــازه إلى فــاعلين طــائفيين -االقتصـــــــــــــــاد إيجــابي بوجــه عــام، فــإنــه (وٕالى حــد مــا المجتمع المــدني) القطــاع

وقد يؤدي إطالق إمكانيات التنمية الشـــــاملة للقطاع  ُيســـــِهم أيضـــــا في تعزيز التفاوتات وعدم المســـــاواة.-ومصـــــالح فئوية
في اإلنفاق العام االجتماعي والســـياســـات في األجل الخاص إلى تحقيق مكاســـب ملموســـة، الســـيما في غياب تحســـينات 

كما أن مشــــــــاركات القطاع الخاص "غير الطائفية" قد تســــــــاعد على تضــــــــييق الفوارق والتوترات بين التجمعات  القريب.
 الطائفية من خالل بناء الثقة والتعاون.

 مه، وربحيته، وهو عماد نموذجيتســـم القطاع المصـــرفي في لبنان بمرونته وصـــموده في وجه الصـــدمات، وِكَبر حج •
وكذلك فإن الجهاز المصـــــــــــرفي اللبناني يتســـــــــــم بارتفاع درجة  التنمية (غير الشـــــــاملة) في البالد منذ الحرب األهلية.

ن تنظيمه من قبل مصـــرف لبنان المركزي. ، بلغت نســـبة الشـــريحة األولى من 2013وفي عام  ســـيولته، وربحيته، وُحســـْ
حة بالمخاطر رأس المال إلى الموجودات ا ل الشـــــريحة  .3أْي ضـــــعفي ما تقضـــــي به اتفاقية بازل  %12.2لُمرجوُتشـــــك

 .%87.5األولى لرأس المال مصدر التمويل الرئيسي للبنوك التجارية، حيث تبلغ نسبة الودائع إلى مجموع االلتزامات 
بالمقارنة مع هامش  %4بته ، ألزم مصــــــرف لبنان المركزي البنوك باعتماد هامش حماية إضــــــافي نســــــ2015وفي عام 

وفضــــال عن ذلك، تتميز البنوك بدرجة عالية من الســــيولة  .%2.5الحماية الذي تقضــــي به اتفاقية بازل الثالثة ومقداره 
وانخفاض نسبة القروض غير المغلة وبلوغ العائد على حقوق الملكية خانة العشرات. غير أن البنوك تشهد ارتفاع درجة 

وفي  من موجودات البنوك تتركز لدى القطاع العام ومصــــرف لبنان. %55يادية، إذ إن أكثر من تعرضــــها للديون الســــ
محاولة لتنويع محفظتها، توسعت البنوك إقليميا، وكانت لذلك نتائج مختلطة حتى اآلن (مثال التنويع في سوريا تبين أنه 

 ة).ة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فكان أكثر إيجابيباهظ التكلفة بسبب الصراع، أما التنويع في بلدان أخرى بمنطق

وتساعد قوة القطاع على التخفيف من بواعث القلق المتصلة باالستدامة فيما يتعلق بمواطن الضعف السيادية واالقتصاد 
من الدين الحكومي تحوزه مؤســــــــســــــــات مالية محلية ومصــــــــرف لبنان  %80أوال، ما ُيقدر بنســــــــبة  الكلي لعدة أســــــــباب.

وفضــــــــــال عن ذلك، يتم الوفاء باحتياجات التمويل الخارجي الكبيرة جزئيا من خالل ودائع المغتربين الذين هم  لمركزي.ا
على دراية بالوضــــــع الســــــياســــــي واألمني في بلدهم وفي المنطقة ويكنون مشــــــاعر ثقة قوية في مصــــــرف لبنان والجهاز 

، تجتذبها الهوامش 1993ســــــنويا في المتوســــــط منذ عام  %14ونتيجة لذلك، تنمو الودائع بنســــــبة  المصــــــرفي اللبناني.
وبسبب أثر التغيرات في معدل التضخم، تناقص معدل نمو التدفقات الوافدة من غير المقيمين  95الكبيرة ألسعار الفائدة.

في  %7.4وٕالى  2011-2003في الســـــنوات  %16.2إلى  2002-1993في الســـــنوات  %21.5بمرور الوقت من 
ومازال هذا المعدل المنخفض للنمو كافيا لتلبية االحتياجات التمويلية  وبداية األزمة الســـورية. 2011ام المتوســـط منذ ع

وٕاجمالي االحتياطيات الدولية  97وتشتمل العوامل الُمخففة األخرى على صافي األصول األجنبية الكبيرة للبنوك 96للبالد.

                                                

ية ية على الدوالر، وسعر الفائدة المحلية على الودائع الدوالرية، وسعر الفائدة المحلأسعار الفائدة الرئيسية في هذا الترتيب هي أسعار الفائدة الدول 95 
ئدة على الليرة ة والفائدة اعلى الودائع بالليرة. ويجتذب الفرق بين أسعار الفائدة المحلية والدولية على الدوالر الودائع الدوالرية، أما الفرق بين أسعار الف

ع الودائع بالعملة المحلية. ومع ذلك، فإنه مثل معظم االقتصاد، يتسم الجهاز المصرفي في لبنان بدرجة عالية من الدولرة المحلية على الدوالر فيُ  شج
  ).%64(معدل الدولرة 

  ).2014كاف لتغطية احتياجات البالد التمويلية وٕابقاء االحتياطات عند مستوى مرتفع (صندوق النقد الدولي،  %8معدل نمو قدره  96 

أثبت القطاع المصرفي اللبناني تحليه بالمرونة والصمود في عدة دورات اقتصادية واضحة، إذ بلغت نسبة الشريحة األولى من رأس ماله إلى  97 
، لكن معدل ربحيته (الذي ال يزال في خانة العشرات) وجودة الموجودات تدهورت خالل 2013في عام  %12.2الموجودات المرجحة بالمخاطر 
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وفضـال  شــكل حاجز وقاية مريحا يســاعد في تعزيز ثقة المســتثمرين.الكبيرة من النقد األجنبي في مصــرف لبنان، والتي تُ 
عن ذلك، أظهر مصـــــــرف لبنان اســـــــتعداده ألن يكون الضـــــــامن األخير للقطاع المالي من خالل احتياطياته الكبيرة من 

 النقد األجنبي وٕادارته الُمحنكة لألزمات، والسيما تدخالته في سوق الدين الحكومي.

 
 األجل تفوق مجموع األصول األجنبية ةااللتزامات األجنبية قصير . 78الشكل 

 

 
 .وخبراء البنك الدوليووزارة المالية المصدر:  مصرف لبنان 

 
على الرغم من مرونة القطاع المصـــــرفي التي ثبتت كفاءتها في التصـــــدي للصـــــدمات الكبيرة، فإن حجم القطاع ُيعرض 

فااللتزامات الخارجية القصيرة األجل للبنان تفوق احتياطياته  صعيد االقتصاد الكلي.البالد لمخاطر ال ُيستهان بها على 
) وهو ما يجعل البالد عرضــــــة لســــــيناريو التوقف المفاجئ الذي ســــــيؤدي فيه تغير 78من األصــــــول األجنبية (الشــــــكل 

وتتألف األولى في  ســـياســـات جذرية. مفاجئ في ثقة المســـتثمرين في البالد إلى االضـــطرار على الفور إلى اتخاذ تدابير
. 2013من إجمالي الناتج المحلي في عام  %222معظمها من التزامات خارجية للبنوك التجارية وقد وصــــــــــــــلت إلى 

وفي الجانب اآلخر، بلغ مجموع األصول األجنبية للبنان التي تتألف من إجمالي احتياطيات النقد األجنبي لدى مصرف 
 من إجمالي الناتج المحلي في السنة نفسها. %157ية والذهب) واألصول األجنبية للبنوك التجارية لبنان (العملة األجنب

 
ر ضــــــبط النفس الذي تحلت به كل التجمعات  الدافع القوي لحب البقاء الســــياســــي. • على المســــــتوى الســــــياســــــي، ُيفســــــ

االنحدار والســــــــقوط في هوة الصــــــــراع واالقتتال الذي والطوائف فيما يتعلق بالصــــــــراع الســــــــوري الرغبة العامة في تفادي 

                                                

ه علسورية. وتعتمد السيولة في البنوك اعتمادا كامال على استعداد مصرف لبنان المركزي إلعادة تمويل الدين الحكومي واسترداد شهادات إيدااألزمة ا
ج ممن موجودات البنوك لدى القطاع العام ومصرف لبنان). وُتعزى ربحية البنوك أيضا إلى النهج "التوسعي" لمصرف لبنان (أي برا %55(يتركز 

ديه لالتحفيز والتمويل الرخيص) واالفتقار إلى التنويع داخل القطاع المصرفي إذ إن الكثير ُيقِرضون نفس العمالء المختارين، والقليل منهم 
حد النهج التي أ إيرادات/عمليات من خارج لبنان تكفل له تنويع المخاطر الكلية. وُيمثل تحرك بنك عودة الكتساب مزيد من حقوق االمتياز اإلقليمية

  .تتبعها البنوك لتنويع هذه المخاطر
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بيد أن الوضــــــــــــع مازال مائعا، وأظهرت األحداث التي وقعت في اآلونة األخيرة في طرابلس  صــــــــــــاحب الحرب األهلية.
 مدى السرعة التي يمكن أن يحدث بها تصاعد األحداث. -والمعارك الشرسة مع تنظيم داعش -وعرسال 

عًا حضـــــــريا في منطقة الشـــــــرق األوســـــــط  انيات الدخل المرتفع.التجمع الذي يصــــاحب إمك • لبنان من أكثر البلدان توســـــــ
(ُمذكرة رصد االقتصاد، البنك الدولي)، ويعيش قرابة  %89وشمال أفريقيا والعالم. وتُقدر نسبة سكان الحضر فيه بنحو 

ســــــــكان لبنان يعيشــــــــون في تجمعات كبيرة، من  %64وُيقدر أن  أربعة ماليين نســــــــمة في المدن والمناطق الحضــــــــرية.
ولكن على  معظمها في مدينة بيروت وضواحيها المجاورة، إلى جانب طرابلس وصيدا وصور وزحلة (المرجع السابق).

بمرور  -يروتب–النقيض من األنماط التي ُلوِحظت في معظم أنحاء العالم، تقلصــت نســبة الســكان في المدينة الرئيســية 
ج). وقـد تســــــــــــــهم التـدابير التي تهـدف لزيـادة قـدرة عوامـل اإلنتـاج على االنتقـال في زيـادة 2011الـدولي  الوقـت (البنـك

 اإلمكانيات اإلنتاجية للمدن في لبنان.

هناك قســــم صــــغير ومســــتقر من االقتصــــاد ويتميز بإنتاجية عالية بالمعايير اإلقليمية. وقد ظلت حصــــة قطاع  الزراعة. •
وتتفاوت  .%8، ما يعادل تقريبا المتوسط اإلقليمي البالغ %6اتج المحلي مستقرة نسبيا عند نحو الزراعة من إجمالي الن

متر)، وتتباين تساقطاته المطرية  2000تضاريس لبنان الجغرافية من حيث االرتفاع عن سطح البحر (الذي يصل إلى 
الزراعيــة، ومنهــا الحبوب، وبســـــــــــــــاتين الفــاكهــة، ملم)، ممــا ُيؤدي إلى تنوع منتجــاتــه  1600إلى  200(التي تتراوح من 

فحســـــب من  %3والزيتون، والدرنات (الســـــيما البطاطا)، وكذلك الحليب ومنتجات األلبان الُمصـــــنعة. ومع أنه ُيقدر أن 
إذا ُأِخذ في الحســــــــــــــبان العاملون  %20األيدي العاملة يعملون بدوام كامل في الزراعة، فإن هذا الرقم قد يصــــــــــــــل إلى 

، األمر الذي يؤدي إلى أن %29وهذا بالمقارنة مع المتوســــــط اإلقليمي البالغ  وســــــميون ومن يشــــــتغلون بدوام جزئي.الم
 ِمْثل المتوسط اإلقليمي. 15إنتاجية األيدي العاملة تضاهي 

 
ســـيما الفاكهة، وســـيتطلب نمو قطاع الزراعة في المســـتقبل التطوير المســـتمر لســـالســـل التوريد للمنتجات عالية القيمة، ال

وقد اشـتهرت المنتجات اللبنانية بجودتها  والخضـراوات، والمنتجات الحيوانية إلى األسـواق اإلقليمية، واألوروبية والمحلية.
العالية، وميزتها التنافســــية في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وتركيا ومصــــر، ودخولها الجزئي إلى أســــواق أوروبا. بيد 

ق أو حتى مجرد الحفاظ عليها ســيتطلب اســتثمارات إضــافية في ضــبط الجودة وٕاجراءات االعتماد أن توســيع هذه األســوا
من أجل الوفاء بالمعايير الصــــــارمة على نحو متزايد للصــــــحة النباتية وســــــالمة األغذية. وفي الوقت نفســــــه، ســــــيســــــتلزم 

ع في إنتاج هذه المنتجات اســـــتثمارات في أنظمة ري عالية الجودة في  ز في الوقت الحالي على إالتوســـــنتاج أراض تترك
وتســــــاهم هذه االســــــتثمارات في تحســــــين نواتج الزراعة،  حبوب منخفضــــــة القيمة وتعتمد في الغالب على مياه األمطار.

 وتهيئة فرص عمل إضافية في كل مراحل سلسلة التوريد.
 

تنام تحقيق نمو أكثر شــموال من خالل اغواســتشــرافا آلفاق المســتقبل، ُيمكن أيضــا تعزيز اقتصــاد لبنان وآفاقه ل .129
 ومن بين هذه التدابير: الفرص التي تنطوي على إمكانيات تحويلية. 

 
وبوجه عام، سيعود تحقيق السالم  إنعاش وٕاعادة إعمار البلدان المضطربة حاليا في الشرق األوسط (سوريا والعراق). •

ه) أن الصراع في سوريا يتسبب في انخفاض 2013بنك الدولي (وقدر ال واالستقرار في المنطقة على لبنان بنفع كبير.
فالســالم في ســوريا إذا تحقق فســوف يزيل  نقطة مئوية ســنويا. 2.9نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان بمقدار 

ية قوية على ر إيجابهذه اآلثار السلبية غير المباشرة للصراع، وتعافي سوريا وٕاعادة إعمارها ستكون له على األرجح آثا
وكان رواد األعمال اللبنانيون والبنوك اللبنانية يلعبون دورا مهما ومتناميا في أوســـاط العقد األول من  الشـــركات اللبنانية.
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له نحو انتهاج آليات تســـــتند بدرجة أكبر إلى عوامل الســـــوق. ونظرا لمعرفتهم  القرن الحالي في اقتصـــــاد ســـــوريا مع تحو
والعراق  ركات القطاع الخاص اللبناني في وضـــع جيد لالســـتفادة ســـريعا إذا نما االقتصـــاد الســـوري.بســـوريا، ســـتكون شـــ

  سوق أخرى تتمتع فيها مؤسسات األعمال اللبنانية بمزايا نسبية يمكن استغاللها حينما تستقر األوضاع على األرض.

َعت في اآلونة األخيرة من خالل المســــــح كشــــــفت خرائط ثالثية األبعاد للشــــــواطئ اللبنان الثروة الهيدروكربونية. • ية ُوضــــــِ
 -تريليون قــدم مكعبــة معظمهــا غــاز طبيعي) 25الزلزال عن احتمــال وجود موارد هيــدروكربونيــة كبيرة (قــد تزيــد على 

واكتشـــــــــاف مثل هذه الكمية الكبيرة من الثروات الطبيعية قد يكون عامل تغيير جذريا  ).2014صـــــــــندوق النقد الدولي (
ائم في لبنان، إذ ســـــيتيح موارد مالية كافية لمعالجة ما ورثته البالد من إســـــراف في إنفاق المالية العامة (أي للوضـــــع الق

الدْين العام الكبير)، وما صـــــــــــاحبه من عجز كبير في ميزان المعامالت الجارية، وكذلك لالســـــــــــتثمار في البنية التحتية 
المدى المتوســـط، قد يؤدي هذا إلى انحســـار مواطن الضـــعف في  وعلى والخدمات االجتماعية التي تشـــتد الحاجة إليها.

المالية العامة للبنان (تراجع الدْين العام وانخفاض حجم القطاع المصــــــــــــــرفي)، وزيادة الحيز المتاح لإلنفاق في المالية 
ير المحتمل أن ومن غ العامة، وحاجة أقل إلى عرض أســــــــــــعار فائدة مرتفعة على الودائع الجتذاب األموال إلى البالد.

، لكن الشواهد الدولية ُتظِهر أن هذه اإليرادات قد تكون كبيرة، 2020تتراكم إيرادات للمالية العام لصالح الدولة قبل عام 
وٕاذا أصــــبح لبنان منتجا للغاز، فقد يتمكن أيضــــا من اســــتخدام بعض موارده من  الســــيما لالقتصــــادات الصــــغيرة نســــبيا.

الطاقة (الُمصــــــمم الســــــتقبال مدخالت الغاز، لكن حتى اآلن يجري تشــــــغيله بالنفط األقل  الغاز في تشــــــغيل قطاع توليد
ولذلك، تُتيح الثروة الهيدروكربونية فرصـــة ثمينة لالقتصـــاد لخلق الوظائف وتعزيز رفاهة الســـكان  كفاءة واألعلى تكلفة).

ون الثروة الهيدروكربونية إيذانا بانهيار لبنان إذا وهناك أيضــا احتمال أن تك (ولكنها تجلب أيضــا تحديات كما بينا آنفا).
ولتفادي لعنة الثروة  اســـتمر في هذا الطريق الحالي للحكم الذي يتســـم بضـــعف المؤســـســـات وتدني مســـتويات المســـاءلة.

 ")، يجب أن تكون اإلدارة الرشـــــيدة (في شـــــكل مؤســـــســـــاتdutch diseaseالطبيعية (أو ما ُيســـــمى "الُحمى الهولندية 
 ).2014بعد بإنشائها) في صدارة هذا القطاع الجديد (جمالي ولو بورني،  -لألسف-وآليات محاسبة قوية لم يقم لبنان 

يستطيع لبنان لكونه اقتصادا صغيرا مفتوحا ذا موقع إستراتيجي على طرق التجارة اإلقليمية  التكامل التجاري للمشرق. •
نطقة (في حقبة ما بعد الصــراع في ســوريا وٕاذا ما تحقق مزيد من االســتقرار االســتفادة من تقوية التكامل التجاري في الم

ز)، فإن أوجه التكامل االقتصــادي 2014وكما هو ُمبين في تقرير للبنك الدولي صــدر في اآلونة األخيرة ( في العراق).
ملموسـة في  متوقع تحقيق مكاسـببين مصـر وتركيا واألردن ولبنان والعراق وسـوريا واألراضـي الفلسـطينية كبيرة، ومن ال

ولهذه البلدان التي يضـــــــــــمها  الرفاهة من زيادة التجارة واالســـــــــــتثمارات، وفي نهاية المطاف، من التكامل االقتصـــــــــــادي.
ر بخير، بفضــل تعداد ســكانها الذي يبلغ  مليون نســمة،  224"المشــرق الجديد" وْزن اقتصــادي كبير ومســتقبل واعد ُيبشــ

تريليون دوالر،  1.4مليون كيلومتر مربع، وٕاجمالي ناتجها المحلي االســــــــــمي وقيمته  2.4بالغة ومســــــــــاحة أراضــــــــــيها ال
وتخلق أوجه التشابه في مراحل التنمية االقتصادية، أو الموارد االقتصادية،  وقْربها من األسواق وممرات النقل الرئيسية.

ويشـــير حجم وهيكل تدفقات التجارة  ســـية وعوامل التكامل.أو تكاليف عوامل اإلنتاج إمكانيات هائلة لالســـتفادة من التناف
 واالستثمار بين بلدان المشرق هذه إلى وجود إمكانيات كبيرة غير مستغلة لتوطيد وتوسيع التكامل في منطقتهم الفرعية.

ة المحلي قد تســـاعد اإلصـــالحات الرامية إلى تحقيق المركزية الســـلطة وتمكين الحكومات تعزيز المســتوى الثالث للحكم. •
من أســباب القوة في معالجة الهموم المتصــلة بالتفاوتات في اإلنفاق العام وتقديم الخدمات، وقد تكون وســيلة لزيادة الثقة 
في الدولة ومســـاءلتها. وعلى الرغم من المحاوالت الســـابقة لتحقيق المركزية الســـلطة، فإن تطبيق هذه اإلصـــالحات كان 

نية على درجة عالية من المركزية، ومن المتصور أن تخصيص الموارد للحكومات المحلية محدودا، وال تزال الدولة اللبنا
. 2014وقدم رئيس لبنان الســـابق مشـــروع قانون عن الالمركزية اإلدارية في أبريل/نيســـان  يجري بطريقة غير منصـــفة.
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ا لزيادة قدرات الحكومات المحلية، وٕاذا حظيت هذه اإلصـــــــالحات بالدعم والمســـــــاندة، وتم اعتمادها، فإنها قد تخلق حافز 
 وتعزيز شفافية إجراءات الحكومات المحلية والمساءلة عنها.
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 واالستدامة المخاطر رابعا.
 

 العامة والمالية الكلي االقتصاد صعيد على االستدامة  .أ
 

لتوازن ايتســـم االقتصـــاد الســـياســـي للبنان بأن أصـــحاب المصـــلحة الرئيســـيين ليســـت لديهم حوافز تذكر لتغيير  .130
وبسبب النهج الذي ُتحركه اعتبارات طائفية في وضع  المحلي غير المثالي لالقتصاد إذا لم يكن ُيخَشى وقوع أزمة وشيكة.

الســـــــياســـــــات وما يترتب عليه من إنفاق غير منتج ويفتقر للكفاءة ويقترن بضـــــــعف جهود تعبئة اإليرادات، تنشـــــــأ لدى الدولة 
ويجد القطاع المصـــــرفي بديال محدودا  جد من الســـــهل تمويلها من خالل الجهاز المصـــــرفي.احتياجات تمويل هيكلية كبيرة ت

من حيث إقراض القطاع الخاص بالنظر إلى عالوة المخاطر المطلوبة زيادًة على العمليات البســــــيطة "الخالية من المخاطر" 
ركهما عوامل خارجية، يتعرض القطاع الخاص ومن ثم، فإنه بخالف الســــــــــــــياحة والقطاع العقاري اللذين ُتح إلقراض الدولة.

والنتيجة هي اقتصــــــــاد أكثر اعتمادا على هجرة كفاءاته  ه).2012عند مســــــــتوى ما ألثر المزاحمة االنتقائية (البنك الدولي، 
كلي الذي والتقلب على صـــعيد االقتصـــاد ال وعقوله وعلى قطاعات شـــديدة التأثر بالدورات االقتصـــادية والصـــدمات الخارجية.

يتمخض عن ذلك هو مصـــدر رئيســـي للشـــكوك وحالة الضـــبابية في نظر المســـتثمرين المحليين واألجانب، فيكبح االســـتثمار 
ويؤدي عدم توفر حيز متاح لإلنفاق في إطار المالية العامة إلى ضـــــغوط على  الخاص، وبالتالي، يخفض اإلنتاج المحتمل.

ي هذا أيضـــــــــا إلى  لتحتية، الســـــــــيما فيما يتعلق بالنقل وٕامدادات المياه والكهرباء.االســـــــــتثمار، ومن ثم تدهور البنية ا وُيفضـــــــــِ
وال تجد األطراف المعنية الرئيســية في االقتصــاد مثل واضــعي الســياســات ونخبة مجتمع األعمال  انخفاض اإلنتاج المحتمل.

 قتصــاديا وســياســيا) تكفل لهم مكاســب جيدة.حوافز تذكر للســعي من أجل اإلصــالحات ألن التنافســية المحدودة لألســواق (ا
 2002وفي أوقات الشــدة فحســب، أمكن اعتماد إصــالحات وتنفيذها، مثل اســتحداث الضــريبة على القيمة المضــافة في عام 

 أثناء أزمة المالية العامة.
 

لصدمات ا مع أن بيئة االقتصاد الكلي في لبنان تتسم بالضعف الشديد، فإن البالد استطاعت الصمود في وجه .131
الكبيرة، ألن مواطن الضـــــــــعف هذه نفســـــــــها تُحد من خيارات الخروج، والتمويل الخارجي كان يصـــــــــل حتى اآلن أثناء 

ويواجه لبنان مواطن ضــعف كبيرة على صــعيد االقتصــاد الكلي بســبب ارتفاع مســتوى مديونيته، والعجز المزدوج  الصــدمات.
ارية)، وِكَبر حجم الجهاز المصــــرفي، وارتفاع درجة دولرة االقتصــــاد (صــــندوق الكبير (في ماليته العامة وميزان معامالته الج

ومع  وكانت مواطن الضـــــعف هذه حاضـــــرة في لبنان منذ قرابة ِعْقدين. .(2007 ، بارثيليمي وآخرون).2014النقد الدولي، 
 ية من عوامل ضــبط األوضــاعذلك، كان لبنان في أوقات الشــدة يســتطيع دائما، حتى اآلن، تفادي األزمة بفضــل مجموعة قو 

 وتحقيق االستقرار:

وكما أوضـــحنا  قطاع مالي قوي ســـاعد على الحفاظ على اســـتقرار االقتصـــاد الكلي للبنان وصـــموده في وجه الصـــدمات. •
آنفا، تتسم المؤشرات التقليدية للقطاع المصرفي والخاصة برأس المال والسيولة والقروض غير المغلة جميعا بالمتانة في 

وُتدِرك البنوك أيضــــــــــــــا مخاطر اإلفراط في إقراض  98، وذات أهمية حيوية للحفاظ على الثقة في أوقات الشــــــــــــــدة.لبنان

                                                

ت ايجعل تعرض القطاع المصرفي، السيما عدم توافق أرقام الميزانية العمومية بشأن الموجودات األجنبية القصيرة األجل، البالد عرضة لصدم 98 
من الموجودات األجنبية، وهو ما يجعل البالد عرضة لتوقف مفاجئ.  مفاجئة. واألهم أن االلتزامات الخارجية القصيرة األجل للبالد تفوق احتياطياتها

. ومن ناحية 2013من إجمالي الناتج المحلي في  %222وااللتزامات الخارجية القصيرة األجل هي في الغالب للبنوك التجارية وقد وصلت قيمتها إلى 
  .المحلي في العام نفسهمن إجمالي الناتج  %157أخرى بلغ مجموع الموجودات األجنبية للبنان 
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الدولة، ولكنها تشـــعر إلى حد ما بالعجز عن تخفيفه بســـبب الغياب الُمتصـــور للبدائل، وبالنســـبة للودائع بالليرة اللبنانية، 
ع الكثير من البنوك العجز عن اإلقراض. إقليميا لتعزيز النمو وتنويع النشــــــــــاط، وتزايد اهتمامها بأفريقيا نظرا  وقد توســــــــــ

 لروابطها مع لبنانيي المهجر.

ُيدِرك المســـتثمرون والُمقِرضـــون تمام اإلدراك أنه بالنظر إلى مواطن الضـــعف  إحداث تغير جذري كبديل للوضــع القائم. •
 -إذا حدث–عن تمويل احتياجات التمويل اإلجمالية الكبيرة للبالد  المتعددة والمتداخلة للمالية العامة للبنان، فإن التوقف

فســوف ُيؤثر على ارتباط الليرة بالدوالر ويؤدي إلى إعســار مالي مفاجئ وواســع النطاق لألجزاء الرئيســية لالقتصــاد (أي 
ما قد فزة عالية للتضخم، و الدولة والجهاز المصرفي)، وٕالى إفقار جزء كبير من السكان من خالل صدمات الميزانية، وق

 ينجم عن ذلك من أثار اجتماعية شديدة.

بالنظر إلى اســـــتقرار ربط العملة المحلية بالدوالر الذي لم يتغير  الوضـــــع القائم ُمجٍز ماليا للقادرين على االســـــتفادة منه. •
رجيح مربحة جدا لالســــــتفادة من ، كان إقراض الدولة بالليرة باســــــتخدام الدوالر عملية ت1997بالقيمة االســــــمية منذ عام 

 فروق أسعار الفائدة للمودعين والمستثمرين.

ألســـباب مالية و/أو جيوســـياســـية كان لبنان (حتى وقت قريب) يتلقى دائما  مجموعة رئيســـية من البلدان الغنية الداعمة. •
الوقت المناســـب على تحويل واشـــتمل الدعم الذي جاء في  دعما ماليا فوريا وحاســـما من مجموعة بلدان رئيســـية داعمة.

، ومليار دوالر أخرى في 2006الســـعودية مليار دوالر إلى مصـــرف لبنان المركزي في بداية الصـــراع مع إســـرائيل عام 
وقدمت بلدان مجلس التعاون الخليجي  أثناء مأزق سياسي داخلي لترسيخ الثقة في ربط الليرة بالدوالر. 2008أوائل عام 

في  3و 2و 1متحدة أيضــــا دعما ســــياســــيا وماليا من خالل ســــلســــلة من مؤتمرات المانحين (باريس وأوروبا والواليات ال
على الترتيب)، والتي تعهد فيها لبنان بإجراء إصــــــــــــــالحات هيكلية (لم يتم بعد تنفيذ  2007و 2002و 2001األعوام 

را نســـــبيا بالمقارنة بثروة البلدان وألن لبنان مازال اقتصـــــادا صـــــغي معظمها) في مقابل الحصـــــول على مســـــاعدات مالية.
 الداعمة له، فإن المساعدات المالية الُمقدمة كبيرة إلى درجة تكفل فعاليتها في تعزيز الثقة.

ز ثقة  مغتربون داعمون وأثرياء تربطهم بلبنان روابط وثيقة. • حينما تأتي إشـــارة دعم قوية من البلدان المانحة الغنية، تتعز
ل ويمكن تبقى قصـــــــيرة األج -إذا حدثت-الليرة بالدوالر إلى درجة تجعل تدفقات رأس المال الخارجة المغتربين في ربط 

 التحكم فيها.
 

على الرغم من المرونة الملحوظة لالقتصـــاد وصـــموده في وجه الصـــدمات على أســـاس الســـياســـات والتوقعات  .132
دوق النقد الدولي في مشــاوراته بموجب المادة الرابعة وأجرى صــن الحالية، فإن ديناميات الدين العام ليست قابلة لالستمرار.

ال الســتدامة الدْين على أســاس ثالثة ســيناريوهات: 2014في  خط األســاس (الوضــع األصــلي)، وثبات الرصــيد  تحليال ُمفصــ
ن أكثر من وتشـــــير النتائج إلى أنه من المتوقع أن يزداد الدين العام م األســـــاســـــي للميزانية، والوضـــــع التاريخي فيما مضـــــى.

وســتزداد احتياجات التمويل اإلجمالية  ).79(الشــكل  2019في  %155إلى  2013من إجمالي الناتج المحلي في  143%
وُتعد احتياجات التمويل  ).80(الشـــــكل  2017في  %40إلى  2013من إجمالي الناتج المحلي في  %30أيضـــــا من نحو 

االنقطاعات المفاجئة التي من شأنها التسبب في حدوث أزمة، وما لها  اإلجمالية الكبيرة هذه موطن ضعف كبيرا في مواجهة
وفضـــــــال عن ذلك، فإن ديناميات الدين واحتياجات التمويل شـــــــديدة التأثر  من آثار حادة على الفقر والنمو الشـــــــامل للجميع.

  بصدمات االقتصاد الكلي، والسيما بالنمو وأسعار الفائدة وصدمات االلتزامات الطارئة.
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إجمالي الدين العام مرتفع وفي مســـــــــار غير  .79الشـــــــــكل 
 مستدام وآخذ في الزيادة 

 
المصــــــــــدر: صــــــــــندوق النقد الدولي، مشــــــــــاورات بموجب المادة 

 .2014الرابعة، 

. إجمالي احتياجات التمويل للقطاع العام كبيرة 80الشـــــــــكل 
 للغاية ولذا تخلق مخاطر إعادة تمويل كبيرة

 
الدولي، مشــــــــــاورات بموجب المادة  المصــــــــــدر: صــــــــــندوق النقد

 .2014الرابعة، 

 واالجتماعية السياسية االستدامة  .ب
 

، ســـاءت كل مؤشـــرات الحوكمة والمؤســـســـات بدرجة ملحوظة، إذ إن عملية وضـــع الســـياســـات 2005منذ عام  .133
وبدا أن  لبنان.وصــلت إلى طريق مســدود، ُملقية الضــوء على حدود ترتيبات نظام الحكم لحقبة ما بعد الحرب األهلية في 

، إذ لم يوجد طرف خارجي فاعل قادر على فرض 2005التوازن السياسي الذي تحقق مع اتفاق الطائف بلغ منتهاه بعد عام 
وكما هو ُمبين في  اتخاذ القرارات حينما أصــبحت الســاحة الســياســية أكثر انقســاما ووصــلت إلى حالة من الجمود الســياســي.

رات الحوكمة مثل مكافحة الفســـاد وســـيادة القانون بســـرعة  3الفصـــل الثالث (القســـم ب. الحوكمة والمؤســـســـات)، ســـاءت مؤشـــ
. وبالمثل، زادت مســتويات عدم االســتقرار الســياســي ومعدالت انتشــار العنف والصــراع منذ 2005/2006وبدرجة كبيرة منذ 

مية إلدارة الحكم، والمؤشــر القطري لتقييم . وهذه االتجاهات قائمة مهما كان مصــدر البيانات (المؤشــرات العال2005/2006
 السياسات والمؤسسات، ومعهد بارتلسمان).

 
وأثار هذا التدهور الملحوظ لمؤشــرات جودة إدارة الحكم ووضــع الســياســات مخاوف قوية بشــأن إمكانيات النمو  .134

تنمية في والحوكمة في عملية ال بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات (الشامل للجميع) في لبنان في المستقبل
ومع أن الوضــع الســياســي  ).2013البلد المعني (انظر مثال تقرير المنتدى االقتصــادي العالمي عن التنافســية العالمية لعام 

الحالي ال يتيح تنفيذ إصـــــــــالحات الحوكمة التي تشـــــــــتد الحاجة إليها على المســـــــــتوى القطري، فإن نهجا بديال أكثر تدرجا قد 
د في تنفيذ اإلصــالحات الرامية إلى تحســين بيئة ممارســة أنشــطة األعمال وتقديم الخدمات على المســتوى المحلي، وفي يســاع

 الوقت نفسه االنخراط في إصالحات أكثر تعقيدا (إدارة الموارد البشرية) في مرحلة الحقة.
 

توى المجتمعي وبين الطوائف يخلق الصــراع الســوري بوجه عام ضــغوطا على التوازن الدقيق بالفعل على المســ .135
وُتؤدي ســـــهولة اختراق الحدود والروابط الوثيقة بين الجماعات الســـــياســـــية والعســـــكرية في لبنان وســـــوريا إلى تفاقم  في لبنان.

وُينَظر إلى اآلثار غير المباشــــــرة  االنقســــــامات الســــــياســــــية القائمة على أســــــس طائفية، وتثير حوادث عنف في أنحاء البالد.
وكان لالجئين أكبر األثر على  السـوري، ومنها التدفق المطرد لالجئين السـوريين، على أنها خطر على وجود لبنان.للصـراع 
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الســكان المضــيفين الفقراء (بســبب المنافســة على المســاكن منخفضــة التكلفة، والســلع األســاســية، والوظائف منخفضــة األجر)، 
ويثير هذا احتمال وقوع ردود فعل معادية  ت الفقر بين الســـــكان اللبنانيين.وتؤدي موجات النزوح المتواصـــــلة إلى زيادة معدال

 من السكان المضيفين.
 

 واالستدامة البيئية المخاطر  .ج
 

 نموذج النمو في لبنان غير قابل لالســــتمرار على مســــتوى البيئة كما يتضــــح في نضــــوب الثروة الكلية للبالد. .136
أس المال (الثروة)، ومنها األشـكال المادية والمالية والطبيعية والبشـرية وأشـكال ولقياس االسـتدامة، يلزم أن تسـهم كل أشـكال ر 

وتُتيح تحليالت الثروة لنا أن نســــــــــأل هل نمو  رأس المال االجتماعي (غير الملموس) في توليد دخول اآلن وفي المســــــــــتقبل.
وُيمِكن قياس إجمالي ثروة بلد  مال الطبيعي.إجمالي الناتج المحلي مســــتدام، أم أننا نعيش على رأســــمالنا بما في ذلك رأس ال

ويقيس هذا الصـــــــــــافي المعدل الحقيقي لالدخار في اقتصـــــــــــاد ما، بعد أن تؤَخذ في  ما من خالل صـــــــــــافي االدخار الُمعدل.
، 2012وفي عام  الحسبان االستثمارات في رأس المال البشري واستنفاد الموارد الطبيعية وما يتسبب فيه التلوث من أضرار.

وهذا الُمعدل منخفض بدرجة خطيرة ويأتي  من إجمالي الدخل القومي. %2.2-بلغ صـــــــــــــــافي االدخار المعدل في لبنان 
طة الدخل و+ %17.8بالمقارنة مع + في البلدان منخفضـــــــــــــــة الدخل  %7من إجمالي الدخل القومي في البلدان متوســــــــــــــ

 تراكم للثروة، لكنه يستنفد ثروته (كما هو موضح أعاله).ويعني معدل االدخار السالب أن لبنان ال يشهد أي  100.99
 

اســتدامة النمو في لبنان أكثر إثارة لالهتمام عند التعبير عنها من حيث متوســط نصــيب الفرد من الدخل، الذي  .137
ى تحســــين لوفي االقتصــــادات، التي تشــــهد نمو أعداد ســــكانها، الســــيما في البلدان النامية التي تتطلع إ يهتم به المواطنون.

مســتويات المعيشــة المادية لمواطنيها، تتطلب التنمية المســتدامة ال مجرد زيادة الثروة، وٕانما أيضــا زيادة متوســط نصــيب الفرد 
ومما يؤســـف له، أن لبنان شـــهد نضـــوبا متواصـــال لنصـــيب الفرد من الثروة  ط).2014ح، و 2014من الثروة (البنك الدولي 

دوالرا في  667و 2005دوالرا في  416ابقة) على مدى الســـــنوات الماضـــــية، منخفضـــــا بمقدار (تعرف الثروة في الفقرة الســـــ
وعلى النقيض من ذلك، خالل الفترة  ).2014) البنك الدولي، مؤشـــرات التنمية العالمية 2010(جميعا بالدوالر في ( 2010

دوالر، وارتفع في  101يقيا في المتوســــط نفســــها، زاد متوســــط نصــــيب الفرد من الثروة في بلدان الشــــرق األوســــط وشــــمال أفر 
دوالرا. وجاء ترتيب لبنان في الثلث األدنى للبلدان متوســطة الدخل  1039الشــريحة العليا من البلدان متوســطة الدخل بمقدار 
. ويرجع اســــــتنفاد نصــــــيب الفرد من الثروة في لبنان في معظمه إلى 2010التي اســــــتنفدت نصــــــيب الفرد من الثروة في عام 

من إجمالي الدخل القومي) وزيادة محدودة نســــبيا في تكوين رأس المال  %15.5نخفاض الكبير لقيمة رأس المال الُمنَتج (اال
واستنفاد رأس المال الطبيعي كما ُيقدر في الوقت الحالي ال يستحق الذكر، لكن  من إجمالي الدخل القومي). %1.4البشري 

كبيرة ألن عوامل مثل تآكل الســواحل، والمياه والصــرف الصــحي، ومصــائد األســماك،  من المحتمل أنه تم التهوين منه بدرجة
غير أن بعض هذه العوامل المحذوفة ضـــعيفة للغاية في لبنان، وشـــهدت تدهورا  والموارد البحرية لم ُتؤخذ بعد في الحســـابات.

ق الكبير ين يعيشـــــون في لبنان بســـــبب التدفإلى قفزة في أعداد الســـــكان الذ‘ســـــريعا في الســـــنوات الماضـــــية فيما ُيعَزى جزئيا 
  ه)2013(البنك الدولي،  2012لالجئين السوريين منذ عام 
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قد ُيؤثر التدهور البيئي الكبير والمتزايد بســـــــرعة تأثيرا ملموســـــــا على ُمحركات النمو الرئيســـــــية في لبنان مثل  .138
لبة، بالزحف العمراني العشــوائي، والمحاجر، ومكبات النفايات الصــفعلى ســبيل المثال، تأثر التراث الطبيعي للبالد  السياحة.

فخلق ضغوطا متصاعدة على المواقع الطبيعية البارزة مثل تضاريس الكارست اللبنانية في قضاء كسروان، والجسر الطبيعي 
 أ).2011القريب من آثار فقرا ونبع اللبن (البنك الدولي، 

 
ع العمراني العشـــــــــوائي  .139 ر التوســـــــــعلى بيئة المدن، وتركيبتها المورفولوجية، وقدرتها على تســـــــــهيل النمو أث

وشهدت  وحدثت العديد من اإلنشاءات وتعليات المباني غير القانونية أثناء الحرب األهلية، ومازالت قائمة اليوم. االقتصادي.
البا الســـكنية في المدن الكبرى، وذلك غالســـنوات األخيرة قفزة في أعداد تراخيص البناء، والمؤســـســـات الجديدة، والمشـــروعات 

وكانت النتيجة هي التكدس العمراني، ونقصــــــــــــان المســــــــــــاحات  في غياب تطبيق صــــــــــــارم لقواعد التخطيط والبناء العمراني.
وتضـــاعفت أســـعار العقارات واإليجارات، وارتبطت أســـعار  الفضـــاء، وتدهور البيئة الحضـــرية، وخطرا على التراث المعماري.

فصــــــل بين المناطق الراقية واألحياء الفقيرة التي تعرضــــــت فيها الخدمات (المياه والصــــــرف الصــــــحي وشــــــبكات المســــــاكن بال
  الطرق) لضغوط وتدهورت مستويات المعيشة.

 
لين لدى  فقد خَلق تدفق الالجئين ضــــغوطا إضــــافية على الموارد الطبيعية. .140 بلغ عدد الالجئين الســـــــوريين الُمســـــــج

)، وهم 2015مليون (حتى يناير/كانون الثاني  1.1لالجئين الذين دخلوا ســـــوريا منذ بداية الصـــــراع مفوضـــــية األمم المتحدة 
ويتركز معظم الالجئين في مناطق فقيرة بالفعل في ســــــهل  من ســــــكان لبنان قبل األزمة. %25يمثلون زيادة قدرها أكثر من 

وخلقت هذه الزيادة في أعداد الســـــــــكان  ت العامة.)كانت تعاني قبل ذلك نقص الخدما%35) وشـــــــــمال لبنان (%35البقاع (
 ضغوطا إضافية على الخدمات العامة والموارد الشحيحة مثل إدارة النفايات الصلبة والمياه النظيفة والصرف الصحي.

  
 

 
 : آثار تغير المناخ على لبنان6اإلطار 

 
بمعدل أســـرع من المتوســـط العالمي، وتراجع ســـنوي في ينبئ نموذج توقعات تغير المناخ في لبنان بارتفاع درجات الحرارة 

ر واالرتشـــاح، وزيادة نوبات  التســاقطات المطرية. ي هذا إلى انحســـار الجريان الســـطحي للمياه، وارتفاع معدالت التبخوســـُيؤد
 أفريقيا من وتراوح متوســـــط عدد أيام موجة الحرارة التي لوحظت في المدن بمنطقة الشـــــرق األوســـــط وشـــــمال الجفاف والقحط.

يوما عند  187يوما عند ارتفاع حرارة العالم درجتين مئويتين وأكثر من  93ومن المتوقع أن يزيد إلى  صـــــــــــفر إلى أســـــــــــبوع.
). وفضــال عن ذلك، من 2014، ُمســتشــهد به في البنك الدولي، 2013درجات مئوية (ليليفيلد وآخرون  4ارتفاع حرارة العالم 
زيد الحرارة القصــــــــــــــوى ما بين درجة مئوية واحدة حول ســــــــــــــواحل لبنان ودرجتين مئويتين في أن ت 2040المتوقع بحلول عام 

ومن  درجات مئوية إلى خمس درجات على الترتيب. 3ســــــــــــتتراوح الزيادة من  2090المناطق الداخلية الجبلية، وبحلول عام 
طق الســــاحلية إلى المناطق الداخلية، المتوقع أن يحدث نقصــــان ملموس في التســــاقطات المطرية ســــيكون أكثر حدة من المنا

 .2090لسنة  %45إلى  %25، ومن  2040لسنة  %20إلى  %10ويتراوح من 
 

ومن المتوقع أيضـــا أن يصـــبح مخزون المياه في صـــورة ثلوج وموســـم التزلج في الشـــتاء مبعث قلق متزايد بســـبب تغير 
ورا مهما في إمدادات المياه، وأيضــــــــــــا في اجتذاب الســــــــــــياح في وجدير بالذكر أن المناطق الجبلية في لبنان تلعب د المناخ.
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ولكن في ظل تغير المناخ من المتوقع أن تشـهد المناطق الجبلية انحسـار إجمالي التسـاقطات المطرية، وكذلك  أشـهر الشـتاء.
ومن  صـــــــورة ثلوج. تراجع نســـــــبة ما يســـــــقط من األمطار في صـــــــورة ثلوج، مما ُيؤثر على الغطاء الثلجي ومخزون المياه في

ل في ذروة تدفقات المياه في األنهار نحو األشــــــــــــــهر األولى  رات في أنظمة ذوبان مياه الثلوج إلى تحوي تغيالمتوقع أن ُتؤد
للعام، وما لذلك من آثار ســـــلبية على األنظمة الواقعة باتجاه مصـــــاب األنهار من حيث كميات المياه المتاحة ونوبات النقص 

اإلطارية تحليل  المتحدة األمم اتفاقية إلى للبنان الثانية الوطنية وتضمنت الرسالة ي أشهر الصيف الحارة والجافة.الموسمية ف
درجات مئوية. ومن المتوقع حينئذ أن تنكمش الكتلة  4حوض نهر الكلب في سيناريو ارتفاع حرارة األرض درجتين مئويتين و

 مليون متر مكعب على الترتيب. 350مليون متر مكعب و 700إلى  مليون متر مكعب 1200الثلجية من إجمالي 
 

ساحلية، والغابات، والصحة  ضة للتأثر بتغير المناخ على الزراعة، والكهرباء، والمناطق ال وتشتمل القطاعات األخرى الُمعر
والزراعة من أشـــد القطاعات ضـــعفا  للتكيف.العامة، والمســتوطنات البشــرية، والبنية التحتية، وهي تحتاج إلى تنفيذ تدابير 

ع العمراني، وهي عوامل ُتؤثر على غلة المحاصــــيل  بســــبب محدودية الموارد المائية المتاحة وضــــغوط النمو الســــكاني والتوســــ
عة ســـوزيادة الطلب على الكهرباء بســـبب احتياجات التبريد في فصـــل الصـــيف ســـتتطلب تو  الزراعية، الســـيما أشـــجار الفاكهة.

إذا كان  %1.8ميجاوات ألن الزيادة في االســــــــتهالك اإلجمالي ذي الصــــــــلة ســــــــتبلغ  438و 87طاقة التوليد الُمركبة ما بين 
وبالزيادة الحالية في منســــــــوب مياه البحر  درجات مئوية. 3إذا كان االرتفاع  %5.8االرتفاع في الحرارة درجة مئوية واحدة و

عاما ســــــُتؤثر تأثيرا  30ســــــنتيمترا في  60و  30في حوض المشــــــرق، فإن زيادة تبلغ ما بين ملم/ســــــنويا  20التي تبلغ تقريبا 
وفضـــــــــال عن التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة،  كبيرا على المناطق الســـــــــاحلية والمســـــــــتوطنات البشـــــــــرية والبنية التحتية.

بيعية، وتواتر ؤثر تأثيرا سلبيا على غابات لبنان ومحمياته الطوالتساقطات المطرية، فإن التغيرات األحيائية المناخية للبنان ستُ 
وسيكون لآلثار  حوادث الحرائق وتوالي نشوبها، ومعدل التجديد للغابات، وتتناقص المساحة الكلية ألنواع ُمعينة من األشجار.

تحدث  هات، وُيقدر أنه من المتوقع أنالمباشـــــــرة وغير المباشـــــــرة لتغير المناخ تأثير على الصـــــــحة العامة في الكثير من الجب
بســـــبب زيادة درجات الحرارة وتعرض الفئات الضـــــعيفة من  2030و 2010وفاة إضـــــافية ســـــنويا بين عامي  2483-5254

 السكان لمزيد من األخطار.
 

ب أيام موجة الحر بمؤشـــــــر دوام نوبة الدفء الذي ُيعرف بأنه أطول نوبة ســـــــنوية من ســـــــتة أيام متع قل اقبة على األأ/ ُتحســـــــَ
 ويتخطى فيها أقصى درجات الحرارة المئين التسعين المحلي بالمقارنة بفترة مرجعية (باأليام).

 
)؛ 2014، والبنك الدولي (2011البيئة،  وزارة ،"اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية إلى للبنان الثانية الوطنية الرســـالة المصـــادر:

) "نموذج موجات الحر الشــــــديد المتوقعة، وتلوث 2013لعاصــــــمة؛ وليليفيلد وآخرون ("، واشــــــنطن ا3تقرير "اخفضــــــوا الحرارة 
 فيرالغ.-الهواء في شرق البحر المتوسط، والشرق األوسط في القرن الحادي والعشرين" التغير البيئي اإلقليمي، إسبرنجر

 
  
 

 العامة والخدمات التحتية البنية استدامة  .د
 

الكهرباء الذي ال تتوفر له مقومات البقاء ُيضــــــِعف اســــــتدامة المالية العامة وقدرات إن الوضــــــع المالي لقطاع  .141
فموجودات مؤســـــســـــة كهرباء لبنان، ومنها  مؤســـســـة كهرباء لبنان على تحســـين إمدادات الكهرباء إلى األســـر والمصـــانع.
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د ســتثمار في طاقة إنتاج إضــافية تشــتوتحد مشــكالتها المالية الكبيرة أيضــا من قدرتها على اال محطات الطاقة تتقادم بســرعة.
وتقترح هذه الوثيقة الســـــــــياســــــــــات  وفي يونيو/حزيران وافقت الحكومة على وثيقة ســـــــــياســـــــــات لقطاع الكهرباء. الحاجة إليها.

واالســـــــــــــتثمارات التي ترمي إلى زيادة مســـــــــــــتوى ونوعية إمدادات الكهرباء، وٕادارة نمو الطلب، وخفض متوســـــــــــــط تكلفة إنتاج 
زيادة اإليرادات، وتحســــين حوكمة القطاع، وفي نهاية المطاف تحســــين تقديم الخدمات وتقليل العبء على المالية الكهرباء، و 

بيد أن أغلبية الخطط التي أوردتها الوثيقة لم تخرج بعد إلى حيز التنفيذ،  العامة الذي يضــــــــــــــعه القطاع على الموارد العامة.
  صاد اللبناني.ومازال القطاع ُيشكل ضغطا كبيرا على االقت

 
مزيدا من الضـــغوط على البنية  2011ُيســـبب التدفق الســـريع والهائل لالجئين الســـوريين على لبنان منذ عام  .142

يات المعرضــــــــــة للمعانة بالفعل نان، وعلى المجتمعات المحلية والبلد بالفعل في لب ية الضـــــــــعيفة  لي، (البنـك الـدو  التحت
فقد كان مجلس اإلنماء واإلعمار قد تنبأ في  عاما للبنان: 25صــــــــــدمة مدتها ويعادل تدُفق الالجئين الســــــــــوريين  د).2013

مليون خالل هذه  1.5للسنوات الخمس والعشرين القادمة زيادة عدد سكان لبنان  2005مخططه الرئيسي للبنية التحتية في 
لين الذي  الســنوات الخمس والعشــرين. يمكن الوصــول إليه قريبا في لبنانويماثل هذا العدد عدد الالجئين الســوريين الُمســج. 

وفيما يتصـــــل بالمجتمعات المحلية والبلديات، فإن الخدمات البلدية ليســـــت ُمهيأة لمواجهة مثل هذه القفزة في أعداد الســـــكان، 
ويتعرض التماســــــــــــــك  وهو ما أدى إلى انحســــــــــــــار جودة الخدمات (وما لذلك من آثار ســــــــــــــلبية محتملة على األمد الطويل).

اعي لضــغوط، والتوترات في ازدياد في المجتمعات المحلية التي يجد فيها الالجئون صــعوبة في إعالة أنفســهم، ويتأثر االجتم
المضيفون بفرط االزدحام والتكدس، وبلوغ الخدمات العامة األساسية حد التشبع، وارتفاع اإليجارات، والضغوط على الرواتب 

داد كبيرة من الالجئين الســـــــــوريين أيضـــــــــا ضـــــــــغوطا على التوازن الدقيق بالفعل على والتكاليف المتزايدة. وخلق وصـــــــــول أع
المســـتوى المجتمعي وفيما بين الطوائف في لبنان. وتأثرت النســـاء والفتيات اللبنانيات بدرجة كبيرة بأزمة الالجئين الســـوريين، 

  في سياق تفاقم االنفالت األمني وزيادة ملموسة في أعمال العنف.
 

منذ وقت طويل مناقشــة الالمركزية بوصــفها حال محتمال لمعالجة التدهور المتواصــل في الخدمات العامة  يجري .143
. وتهدف 2014وقدم الرئيس ميشــال ســليمان خالل واليته مشــروع قانون عن الالمركزية اإلدارية في أبريل/نيســان  الرئيسية.

إعادة توزيع الســــــلطات والمســــــؤوليات والموارد المالية الالزمة لتقديم اإلصــــــالحات القانونية التي دعا إليها اتفاق الطائف إلى 
بندا ويتضـــمن ترتيب أولويات ســـلطات وحقوق  147ويحتوي مشـــروع القانون على  الخدمات العامة بين مســـتويات الحكومة.

مســــــة األقضــــــية الخالبلديات الســــــيما فيما يتعلق باالســــــتقالل المالي. والهدف هو إنشــــــاء مجلس منتخب في كل قضــــــاء من 
والعشـــرين في لبنان وتزويدها بســـلطات مالية وٕادارية واســـعة. بْيد أن إصـــالحات الالمركزية في لبنان ترتبط بالهيكل الطائفي 
لنظام الحكم، والطريقة التي يجري بها تقاســــــــــم الســــــــــلطات بين مختلف التجمعات، ولذا من المتوقع أن يكون إقرار مشــــــــــروع 

  القانون صعبا.
 

عملية تقديم الخدمات على مســـــتوى البلديات تحت أعباء الزيادة الكبيرة في الطلب على هذه الخدمات في  تنوء .144
وُتعَتبر هذه  وتمويل البلديات قضــــــــــــــية دائمة أخرى في لبنان. حين أن أوضـــــــــاعها المالية ال تزال ُمتقلبة وغير منتظمة.

بشـــــــــــــــدة قدرة البلديات على تقديم الخدمات وتنفيذ مشــــــــــــــروعات التنمية  اإليرادات بوجه عام غير كافية، وُتقدم بطريقة ُتقيد
وللبلديات مصـــــــــــــــدران رئيســــــــــــــيان لإليرادات: وهما التحويالت المالية من الحكومة المركزية التي ُتوزع من خالل  المحلية.

ويقوم توزيع  ي المائة المتبقية.) والضرائب والرسوم المحلية التي ُتؤلف نسبة الثالثين ف%70الصندوق البلدي المستقل (نحو 
صات الصندوق البلدي المستقل على أساس ( لين في البلدية (ال عدد السكان الفعليين)، و(1ُمخص 2) عدد الناخبين الُمسج (
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فة ألنها ال تأخذ في الحســــبان  إجمالي اإليرادات التي تم تحصــــيلها في الســــنتين الســــابقتين. وُتعتَبر هذه الصــــيغة غير ُمنصــــِ
حجم كل بلدية على حدة، وتجعل من الصعب على البلديات األصغر حجما تقديم مستوى مقبول من الخدمات. وفضال عن 
ذلك، فإن المدفوعات من الصندوق البلدي المستقل غير منتظمة في العادة، وتتأخر المدفوعات في بعض األحيان ما يصل 

 إلى عامين.
 

 العامة) والمالية الكلي االقتصاد وٕادارة (الصراع والمخاطر الهيدروكربونية الثروة  .ه
 

 تنطوي االكتشــافات الهيدروكربونية الكبيرة على احتمال إثارة توترات اجتماعية كبيرة ومخاطر صــراع في لبنان. .145
حفز تويرجع ذلك إلى أن اإليرادات غير المتوقعة من االكتشـــــافات الهيدروكربونية (أو من زيادة أســـــعار الهيدروكربونات) قد 

وكما تُنِبئ الشــــــــواهد في اآلونة األخيرة، فإن هذا االحتمال يصــــــــدق  100على العنف عند محاولة تخصــــــــيص هذه اإليرادات.
فعلى ســـــبيل  بدرجة أكبر في البلدان التي يمكن أن ُيؤدي فيها العنف الســـــياســـــي إلى تحقيق مكاســـــب ســـــياســـــية واقتصـــــادية.

الصـدور) إلى أنه في المتوسـط، تزيد اكتشـافات حقول النفط العمالقة خطر المثال، خلصـت دراسـة لين ومايكلز (على وشـك 
ســـــنوات من االكتشـــــاف بالمقارنة مع احتمال خط  8-4نقاط مئوية في غضـــــون  8-5وقوع صـــــراعات داخلية مســـــلحة نحو 

وات لى األقل في السنبل إن هذا األثر يشتد في البلدان التي شهدت حربا أهلية واحدة ع نقاط مئوية. 10األساس البالغ نحو 
) إلى أن زيادة قيمة صادرات 2014وبالمثل خلصت دراسة كالي وموالبديتش ( ).81العشر التي سبقت االكتشاف (الشكل 

وهما يرصـــــــدان أيضـــــــا عددا من  الســـــــلع األولية الثابتة (التي ُتحركها األســـــــعار العالمية) تؤدي إلى زيادة مخاطر الصـــــــراع.
وأبرز هذه العوامل هي  101على العالقة بين قيمة إيرادات صادرات المواد الهيدروكربونية وخطر الصراع. العوامل التي ُتؤثر

وتزداد مخاطر الصـــراع في  مســـتوى التفاوتات االقتصـــادية، ومســـتوى االنقســـامات العرقية والدينية، وتاريخ الصـــراع الحديث.
وزيادة مســــــتويات التفاوت االقتصــــــادي، ووقوع حرب أهلية في الســــــنوات البلدان مع ارتفاع ِقَيم االنقســــــامات العرقية والدينية، 

  العشر السابقة.
   

                                                

، 2009رسون أو "تأثير الجشع" (انظر مثال بيسلي وبي‘ جائزة الدولة’تستطيع نماذج نظرية مختلفة تفسير هذا التأثير الذي يطلق عليه في العادة  100 
  ).2011ودال بو ودال بو 

  ).2014سلع األولية الثابتة على الهيدروكربونات والمنتجات المعدنية (كالي وموالبديتش، تشتمل ال 101 
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 )2008-1946أثر اكتشاف حقل نفط عمالق على الصراعات المسلحة الداخلية ( .81لشكل ا
 

 (أ) الصراع المسلح الداخلي

 

(ب) الصــراع المســلح الداخلي في بلدان شــهدت صــراعا ســابقا 
 " ت"في عقد قبل التوزيع االحتمالي 

 
المصــدر: لين ومايكلز (وشــيك الصــدور). ٌيبين المحور األفقي عدد الســنوات قبل أو بعد التوزيع االحتمالي (ت) ويتراوح من 

على  %95التقديرية والخطوط الرمادية فاصــــــــــل الثقة بنســــــــــبة . وتظهر الخطوط الســــــــــوداء المعامالت  10-إلى ت  5-ت
 أساس األخطاء المعيارية الُمجمعة على المستوى القطري.

 
ف الوضــع في لبنان عن صــورة بلد ُمعرض لخطر الصــراع من جراء الصــادرات الهيدروكربونية .146 تبعث على  يكشــِ

لى يعاني البلد من االنقســامات الدينية، ويشــهد صــراعا أهليا عفمســتوى التفاوت االقتصــادي في لبنان مرتفع نســبيا، و  القلق.
وتزيد هذه الخصائص من خطر نشوب صراع تدفع إليه االكتشافات الهيدروكربونية في لبنان  102درجة منخفضة من الشدة.

أســـــــاس اآلثار  ، نقيس كميا هذه الزيادة في الخطر بســـــــبب كل من هذه العوامل على4وفي الجدول  بالمقارنة بالبلد العادي.
فعلى ســبيل المثال، في بلد متوســط مســتوى االنقســامات الدينية فيه  ).2014الحدية المحســوبة في دراســة كالي وموالبديتش (

. وعلى %2.5)، ترفع زيادة االنحراف المعياري في صـــــادرات المواد الهيدروكربونية والمعادن خطر الصـــــراع بنســـــبة 0.35(
ويصـــدق التحليل نفســـه  .%5.7) يزداد خطر الصـــراع بأكثر من الضـــعفين بنســـبة 0.79ْي مســـتوى االنقســـامات في لبنان (أ

ومن ناحية أخرى، ُتؤدي عوامل أخرى  على العاملين الرئيســيين اآلخرين، التفاوت االقتصــادي والصــراع في التاريخ الحديث.
نان جارة مع الجيران إلى اختالفات أقل بين لبمثل مســتوى الديمقراطية، والمســاءلة، ووجود صــراع في بلدان مجاورة ونســبة الت

 والبلد العادي.
 

                                                

ينبع هذا التصنيف للصراعات من بيانات الدليل الدولي للمخاطر القطرية في قاعدة بيانات الصراعات المسلحة في برنامج أوبساال لبيانات  102 
، وضع الدليل الدولي للمخاطر القطرية قيمة متوسطة 2014وفي السبعة األشهر األولى من عام الصراع/المعهد الدولي لبحوث السالم في أوسلو. 

)، وهو ما يجعل البالد في الشريحة العليا من تلك الفئة. ويتوافق الصراع منخفض الشدة 4-1) للبنان في فئة "الحرب األهلية" (على مقياس من 2(
اال لبيانات الصراع/المعهد الدولي لبحوث السالم في أوسلو "عدم التوافق محل النزاع الذي يتعلق بالحكومة حاليا في لبنان أيضا مع تعريف برنامج أوبس

  ".وفاة متصلة بالمعارك على األقل 25و/أو أرض يؤدي فيها استخدام القوة المسلحة بين طرفين أحدهما على األقل حكومة دولة ما إلى 
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ل إلى بلد منتج لســــلع أولية وُمصــــدر لها خطر رئيســــي آخر هو ما يصــــاحبه من تحديات تتصــــل  .147 يرتبط بالتحو
التحـــديـــات ومن  بــاالقتصـــــــــــاد الكلي والمــاليــة العــامــة.

االقتصـــــــادية الشـــــــائعة احتمال حدوث ما ُيســـــــمى "الُحمى 
ويشــير تعبير الحمى الهولندية إلى احتمال أن  الهولندية".

تؤدي تدفقات أموال خارجية كبيرة ومتواصــــــــلة إلى تحفيز 
ســـــــــريع للطلب المحلي اإلجمالي واالقتصـــــــــاد بما يتجاوز 

اع فإمكانياته، فيخلق ضـــغوطا تضـــخمية ويفضـــي إلى ارت
وســـــيقلص هذا القدرة التنافســـــية  ســـــعر الصـــــرف الحقيقي.

للصــــــــــــادرات وقد يؤدي إلى عجز متواصــــــــــــل في الميزان 
ومع أن قطاع اســــــــــــــتخراج الموارد الطبيعية قد  التجاري.

يحقق إيرادات كبيرة، فإنه ليس كثيفا في اســــتخدام األيدي 
ومن ثم، فإن أي نقصان في القدرة التنافسية من  العاملة.

قســـم الذي ال يتعلق بالموارد من االقتصـــاد قد يؤدي إلى ال
 ه).2014إلغاء عدد كبير من الوظائف (البنك الدولي، 

ب اإليرادات  وثمـــــة تحـــــد آخر هو المعـــــدل المرتفع لتقلـــــ
عـادة مـا يكون أكبر من نظيره في البلـدان غير -واإلنفـاق

وما يصــاحبه من مســايرة الدورات  -المنتجة للســلع األولية
تصـــــــــــــــاديــة وفضــــــــــــــال عن ذلــك، فــإن إيرادات الموارد االق

الطبيعيـــة ُمتقلبـــة وقـــابلـــة للنفـــاد، وهو مـــا يثير قضــــــــــــــــايـــا 
ويتطلب هذا  االســـــــــتدامة واإلنصـــــــــاف فيما بين األجيال.

تنظيم االســـــــــــــــتهالك الحكومي عبر الزمن، وتفـــــــادي 
االضــــطرار إلى تعديل كبير للمالية العامة حينما تنضــــب 

  ).2014لنقد الدولي، ثروة الموارد (صندوق ا
 
 

 الزراعة قطاع في والفرص المخاطر  .و
 

بوجه عام، ُيثير عدم تنويع مســـتويات الدخل لدى األســـر الزراعية مخاطر كبيرة فيما يتصـــل بتأثير القطاع على  .148
والهواجس المتصلة ويتعلق الشاغل الرئيسي الخاص باالستدامة  .الهدفين المتالزمين: إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك

بالنمو الزراعي والحد من الفقر بضـــرورة تســـهيل تنويع دخول األســـر الزراعية من خالل إتاحة فرص عمل في المزارع (زيادة 
إنتاج المنتجات عالية القيمة والقيمة المضـــافة) وخارجها. وفضـــال عن ذلك، ســـتتطلب بعض االســـتثمارات في المزارع تجميع 

ســهيل االســتفادة من مزايا اإلنتاج ذي الحجم الكبير. وتقتصــر قدرة الحكومة على التأثير في القطاع إلى الحيازات الزراعية لت
حد كبير على االستثمارات الرأسمالية بسبب ضعف مخصصات الميزانية لوزارة الزراعة ومستويات التوظيف المتدنية للغاية، 

 ناسبة.وهو ما يحد من قدرة الوزارة على تقديم خدمات زراعية م
 

. لبنان يواجه خطر وقوع صراع بسبب صادرات 4الجدول 
  المحروقات أكبر من البلد العادي

  
 ؛) في عمليات الحســــاب2014المصــــدر: اســــتنادا إلى كاليه وموالبديتش (

) لبيانات التفاوت، 2009لِقَيم المتوســــــط والقيم الخاصــــــة بلبنان: ســــــولت (
الصــــــــــــــراع في اآلونة األخيرة:  ؛) للتفتت الديني2003أليســــــــــــــينا وآخرين (

برنامج أبســاال لبيانات الصــراع/معهد بحوث الســالم في أوســلو (للمتوســط) 
شـــــــر ومؤ  ؛والدليل الدولي بشـــــــأن المخاطر القطرية على االســـــــتثمار للبنان

لمستوى الديمقراطية، والدليل الدولي بشأن المخاطر القطرية  2نظام الحكم 
نامج أبســاال لبيانات الصــراع/معهد بحوث الســالم في أوســلو بر و  ؛للمســاءلة

(للمتوســــــــــــط) والدليل الدولي بشــــــــــــأن المخاطر القطرية للصــــــــــــراعات لدى 
 ةلياألو  وقاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصــــــــــائية لتجارة الســــــــــلع ؛الجيران

لحصــــــة التجارة مع الجيران. والمتوســــــط هو القيمة المتوســــــطة للمتغير في 
ب على أســـــــــاس األثر الحدي لمؤشـــــــــر أســـــــــعار  العينة الكاملة التي ُتحســـــــــَ

واألثر المتوســــــــــــط هو زيادة  ؛)2014الصــــــــــــادرات في كاليه وموالبديتش (
احتمال الصـــراع بســـبب زيادة في االنحراف المعياري في مؤشـــر صـــادرات 

ان هو واألثر على لبن ؛لســـــــــلع األولية والتي تُقاس بمتوســـــــــط قيمة المتغيرا
 زيادة االحتمال التي تقاس بقيمة المتغير بالنسبة للبنان.
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وٕاذا لم ُتعاَلج مســألة الفائض الكبير من األيدي العاملة من الالجئين الســوريين، فإنها تثير احتمال خلق توترات  .149
والســــــــــــبب في ذلك هو أن الزيادة الهائلة في المعروض من األيدي العاملة والتوفر المفاجئ  اجتماعية في المناطق الريفية.

 ن في انخفاض األجور الحقيقية وانحســـار الفرص المتاحة للحصـــول على وظائف "الئقة".أليد عاملة رخيصـــة نســـبيا يتســـببا
على ســــبيل المثال، أظهرت دراســــة لمنظمة األغذية والزراعة (الفاو) أنه من المحتمل أن يتســــبب تدفق العمال الســــوريين في 

وخلص مســـــح اســـــتقصـــــائي لمنظمة العمل  ).2013(الفاو،  %60انخفاض المعدل اليومي لألجور الزراعية ما يصـــــل إلى 
وفضال  دوالر شهريا. 400إلى أن ثالثة من كل أربعة الجئين سوريين يحصلون على أجر يقل عن  2013الدولية في عام 

عن ذلك، قد ُيؤثر انخفاض األجور على مســــتويات التغذية ألفقر الشــــرائح الخميســــية للســــكان، األمر الذي قد تكون له آثار 
 صحة صغار األطفال والنساء.سلبية على 

 
ل من الصـــادرات إلى اإلنتاج المحلي لألغذية. .150 ت األزمة الســـورية إلى التحول  أد رات البارزة التحووكان من التغي

هة فيما ســـبق إلى الســـوق الســـورية إلى اإلنتاج المحلي. وفضـــال عن ذلك، كانت ســـوريا، قبل  من الصـــادرات التي كانت ُموج
وكان الكثير من المزارعين اللبنانيين يشترون أو ُيهربون المستلزمات  ب األهلية، تدعم أسعار األسمدة والمبيدات.اندالع الحر 

ومع نضــــــوب هذا المصــــــدر غير الرســــــمي والرخيص للمســــــتلزمات الزراعية، يضــــــطر المزارعون إلى  الزراعية من ســــــوريا.
وأســــــــهم أيضــــــــا الوضــــــــع األمني المتوتر في  ع تكاليف اإلنتاج.االعتماد على مســــــــتلزمات من الســــــــوق المحلية، وهو ما يرف

ومع أن قطاع  األراضــــــــــــــي الزراعية على امتداد الحدود الســــــــــــــورية اللبنانية وتحويل طرق التجارة في زيادة تكاليف اإلنتاج.
ر، فإن العدد الهائل من الالجئين الذين ُيؤلفون نحو  25التصــــــــــدير تضــــــــــر%  ى إلى زيادة الطلب من الســــــــــكان اللبنانيين أد

وهـذا هو واقع الحـال، إذ عـادة مـا يتم تقـديم المعونـات الغـذائيـة التي ُيوزعها  المحلي على الســــــــــــــلع الغـذائيـة المنتجـة محليـا.
وفي الوقت نفسه، حدث تراجع حاد في المنتجات الزراعية السورية  المجتمع الدولي على الالجئين السوريين في شكل نقدي.

د هذا بالنفع على المزارعين اللبنانيين الذين ينتجون للســوق المحلية، إذ باتوا يواجهون منافســة أقل ويســتفيدون وعا المســتوردة.
  من األيدي العاملة الرخيصة.

 
ل تأثير مهم في األمد  ُيتيح التغير في هيكل الســـــــوق فرصـــــــا ويخلق تحديات. .151 ح أن يكون لهذا التحوومن الُمرج

فمن ناحية، ُيمِكن اعتبار الزيادة في الطلب المحلي مع المعروض الكبير من  لزراعي في لبنان.المتوســــــــــــــط على القطاع ا
ومن ناحية أخرى، تنبئ التحوالت الجارية في  األيدي العاملة فرصــــــــــــــة جيدة لمزيد من التطوير للقطاع الزراعي في لبنان.

وأحد البدائل المتاحة هو أن تعيد  ه إلى أســـــــــواق بديلة.هيكل اإلنتاج بتحديات وشـــــــــيكة، إذ يحتاج لبنان إلى تنويع صـــــــــادرات
وألن القطاع ُيهيِمن عليه قطاع  احتياجات قطاع التصــــدير توجيه اإلنتاج نحو أســــواق جديدة في المنطقة أو ربما في أوروبا.

اد ق إلى رو خاص مفعم بالحيوية، فإن عملية إعادة التوجيه هذه يمكن دعمها من خالل تقديم معلومات كافية عن الســــــــــــــو 
 األعمال.
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 الفرص وٕابراز التحديات أولويات تحديد خامسا.
 

قات التي يواجهها لبنان في تســـريع خطى التقدم نحو  .152 بة من حيث األولوية ألهم الُمعويعرض هذا الفصـــل قائمة ُمرت
ى مع القصــد الرئيســي للدراســة رح الفرص الممكنة التشــخيصــية، ويقت بلوغ هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشــترك بما يتمشــ

قات رئيســــــــــــية ومتداخلة كبيرة تُبطئ التقدم نحو إنهاء الفقر  لمعالجتها. ن في الفصــــــــــــل الثالث، يواجه لبنان ُمعووكما هو ُمبي
وٕاذا اســــتمر الوضــــع القائم، فإن لبنان يواجه خطر تدهور وضــــعه الهش  المدقع وتعزيز الرخاء المشــــترك على نحو مســــتدام.

ح في الفصـــل الرابع. قات تســـتعصـــي على المعالجة في وقت واحد، لكن الدراســـة  بالفعل كما هو ُموضـــ قد يبدو أن هذه الُمعو
قات التي تعتبر حاســمة، وقد تكون لها  ق النمو آثار ملموســة في الســعي نحو تحقي -إذا ما عولجت–التشــخيصــية تُبِرز الُمعو

 القتصادية واالستدامة للبنان.وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد ا
 

قات إلى المساعدة في تحديد اإلصالحات الالزمة لدعم جهود  .153 يهدف ترتيب الدراسة التشخيصية ألولويات الُمعو
يتم الذي ســــ الحكومة والمانحين من أجل النمو والحد من الفقر، وٕاثراء إطار الشـــراكة اإلســـتراتيجية لمجموعة البنك الدولي

عليه مع الحكومة اللبنانية. وســــــُيلخص اإلطار المتفق عليه الخطوط العريضــــــة لعمل مجموعة البنك الدولي  تحديده واالتفاق
وألن الدراسة التشخيصية وثيقة عامة، فإنه ُيقَصد بها أيضا أن تكون مرجعا  خالل فترة السنوات األربع إلى الخمس القادمة.

  متاحًا للجمهور العام.
 

 المنهجية  .أ
 

نـات ذاتيـة ومعيـاريـة كبيرة، فـإن مع أن أي  .154 يب ألولويـات التحـديـات اإلنمـائيـة ينطوي على عنـاصـــــــــر وُمكو ترت
وتم ترتيب  المنهجية الُمصَممة في هذه الدراسة التشخيصية ُيقصد بها أن تكون تحليلية وشفافة وقائمة على المشاركة.

قات لخلق الوظائف وبلوغ الهدفين المتالزمين من خ الل العملية التالية:أولوية الُمعو  

قات. • وتم تحديد هذه المعوقات بناء على التحليالت التي أجريت في الفصول األول  وضع قائمة شاملة/طويلة للُمعو
كما تم التأكد من صـــدقية العمل التحليلي في تحديد مجموعة شـــاملة من  إلى الرابع من هذه الدراســـة التشـــخيصـــية،

ولذلك، كلما رصـد أصـحاب المصـلحة  103واسـعة مع أصـحاب المصـلحة الرئيسـيين.الُمعّوقات من خالل مشـاورات 
دة التحليل األولي للدراســة التشــخيصــية، ُطِلب من الخبراء القطاعيين بالبنك  قات لم تظهر بشــكل كاف في ُمســو ُمعو

 دراسة التشخيصية. الدولي أخذ هذه المعلومات الجديدة في الحسبان مع الشواهد الداعمة المتاحة عند مراجعة ال
 

                                                

قطاعا للممارسات العالمية ومجاال للحلول المشتركة من البنك الدولي  16المنهجية متعدد التخصصات في  ساهم فريق خبراء الدراسة التشخيصية 103 
 قات. وبين ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار في التحليل على أساس الدراسات القائمة والتحليالت الجديدة لتحديد الُمعو

، عقد البنك الدولي أيضا ثماني جوالت تشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ومنهم المجتمع المدني 2014ون األول يونيو/حزيران وديسمبر/كان
دة حوأكاديميون ومعاهد بحثية والقطاع الخاص وممثلون عن القطاع العام في بيروت وطرابلس وجلسات إضافية مع ممثلين عن الحكومة واألمم المت

من لبنانيي المهجر في واشنطن العاصمة. وأتاحت هذه المشاورات رؤى ثاقبة إضافية ووثقت أو أْثرت المعلومات الخاصة والمانحين والشباب وعينة 
قات الجديدة بالُمعو.   
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قات. • ق في القائمة الطويلة للُمعو قام خبراء مجموعة البنك الدولي الذين أعدوا الدراســــــــة  تصــــــــنيف الخبراء لكل ُمعو
قات المذكورة آنفا. ق في قائمة الُمعو ف هؤالء الخبراء بوجه عام من  التشــــــــخيصــــــــية للبنان بتصــــــــنيف كل ُمعوويتأل

قطاعيين مختصـــــــــين بلبنان في إطار تغطيتهم القطرية (مثال خبير قطاع المياه الُمكلف  خبراء نوعين من الخبراء:
بالعمل بشــــأن لبنان وبضــــعة بلدان أخرى)، وهؤالء الخبراء على دراية جيدة بمواطن القوة والضــــعف النســــبية للبنان 

لقطاعية في لبنان (مثال ) خبراء ُقْطريين يعملون في مجموعة واســــــــــــــعة من القضــــــــــــــايا ا2كٌل في قطاع خبرته؛ و(
الخبير االقتصـــــــــــادي المعني بلبنان، ورؤســـــــــــاء البرامج)، وهؤالء الخبراء على دراية جيدة بمواطن القوة والضـــــــــــعف 
النســـبية للقطاعات داخل االقتصـــاد. واشـــتمل خبراء مجموعة البنك الدولي أيضـــا على خبراء للبنك مقرهم في لبنان 

صـــــــــــــــد من هـذا التنوع من حيـث الخلفيـة القطـاعيـة والُقْطريـة، وكـذلـك المزيج وكـان الق وآخرين مقرهم خـارج لبنـان.
الُمســـــــتَحب من النظرات الثاقبة والدراية المحلية العميقة، هو تقديم أقوى ضـــــــمانات ممكنة بأن تصـــــــنيف األولويات 

ر بشــكل صــحيح تعقيد التحديات اإلنمائية التي يواجهها ل ع  نان.بالذي ســيســفر عنه تصــويت الخبراء ُيصــووكان تنو
ل في النقاط الفرعية أدناه). ْدق التصـــنيف (كما هو ُمفصـــ  خبراء مجموعة البنك أيضـــا وســـيلة مثالية للتأكد من صـــِ

ق، ُطِلب من الخبراء أن يكون تقييمهم على أساس المعايير الخمسة التالية: وعند الحكم على تصنيف كل ُمعو  
 

i. :األثر المحتمل على القضـــــاء على الفقر وتحقيق زيادة دائمة في رفاهة تقييم حجم  التأثير على األهداف
وبالمقارنة بالمعايير األخرى، يحظى التأثير الكلي على تحقيق الهدفين المتالزمين  الســــــــــــكان األقل ثراء.

 بأعلى وزن؛ 
 

ii. :راسة اإلطارحساب المحصلة النهائية لآلثار القصيرة األجل والطويلة األجل عند د األفق الزمني لآلثار 
الزمني الذي من المتوقع حدوث األثر فيه لتضــــــــــــــمينه اإلجراءات التدخلية التي تكفل تحقيق مكاســــــــــــــب 

 (ملموسة) سريعة؛
 

iii. قات التي يجب معالجتها أوال من أجل إطالق العنان إلمكانيات أوسع؛  الشروط المسبقة هو تحديد الُمعو 
 

iv. :قات تأثير في مختلف المجاالت (النمو تقدير المدى الذي ســــــيكون فيه لم أوجه التكامل عالجة هذه الُمعو
قات؛  ي إلى تعظيم اآلثار اإليجابية لمعالجة هذه الُمعووعدم المساواة، واالستدامة)، و/أو يؤد 

 
v. :تقييم درجة الثقة في قاعدة الشواهد (الخاصة بالمشكلة والحل)؛ و  قاعدة الشواهد 

كمعيار في دراســـات تشـــخيصـــية أخرى للبنك الدولي، لم يتم إدراجها المالءمة الســـياســـية التي اســـتخدمت 
ق الرئيسي (هيمنة النخبة). كمعيار منفصل، ألنها ُرِصدت بالفعل في الُمعو  

تم إدراج نتائج عمل خبراء مجموعة  ترتيب تصــــــــــنيفات الخبراء (تحديد األولويات على أســــــــــاس الهامش الُمكثف). •
قات على أســــــــاس متوســــــــط درجة كل ُمعوق على حدة.البنك الدولي في جداول، ووُ  ع تصــــــــنيف للُمعو ولتقديم  ضــــــــِ

ع مجموعة أولويات ذات تركيز ضــــــيق وقائمة طويلة من األولويات من شــــــأنها تخفيف  مفاضــــــلة معقولة بين وضــــــْ
قات  فة.اعملية ترتيب األولويات برمتها، قرر الفريق أن أولويات لبنان تتأَلف من الثلث األعلى للُمعوومع  لُمصــــــــــــن

نت قائمة من  مجاال  11بروز محاور التركيز والقطاعات المشــــــــــــــتركة من هذا الثلث األعلى من المعوقات، تكو
ولكن من المهم مالحظة أنه على الرغم من تحديد المجاالت ذات األولوية، فإن ذلك تم على  ُمصـــــــــــــنفا ذا أولوية.
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ق الذي اعُتِبر ذا (مثال مع أن قطاع ال الهامش الُمكثفأســــــــــــــاس  تعليم أحد المجاالت التي تم تحديدها، فإن الُمعو
أولوية قصــوى لم يكن القطاع نفســه، وٕانما قضــايا ُمعينة مثل "التفاوت الصــارخ في التعليم بين نظامي التعليم العام 

ودته في التعليم وجوالخاص" أو "تدفق الالجئين الســــوريين الذي فاقم المشــــكالت المتصــــلة بإمكانية الحصــــول على 
والقيمة المضــافة للتصــنيف على أســاس الهامش الُمكثف هي أنه ُيقدم توجيهات واضــحة في  المدارس الحكومية").

القضــــــــايا الُمعينة التي ُتشــــــــكل صــــــــعوبات ومواطن ضــــــــعف تعوق ســــــــعي البالد من أجل تطوير وخلق العديد من 
  الوظائف ذات الجودة.

 
للتحقق من المتانة أو الدقة في تصنيف األولويات الذي أسفرت عنه عملية  رات دقة النتائج.تحليل الحساسية/اختبا •

وكما هو  104التصـــــنيف، تم تحليل األثر الذي ســـــتتركه معايير التصـــــنيف البديلة على األولويات التي تم تحديدها.
تانة البنك الدولي على تحليل مُموضـــح آنفا، ســـاعدت الخلفيات المهنية والشـــخصـــية شـــديدة التنوع لخبراء مجموعة 

ومما يبعث على الطمأنينة، أنه تم التأكد من  التصــنيف بتقســيم نتائج التصــويت على أســاس هذه العوامل المختلفة.
  متانة كل البدائل المعقولة التي استخدمت.

 

 األولويات تحديد نتائج  .ب
 

المجاالت األحد عشـــــــــر، اثنان يتألفان من ومن هذه  105.وتصــــــنيفهامجاال ذات أولوية لإلصــــــالح  11تم تحديد  .155
 المجاالت الرئيســــية التالية (أ) هيمنة النخبة خلف ســــتار الطائفية / نظام الحكم الطائفي؛ و (ب) الصــــراع والوضــــع الهش.

قات المترابطة–وتتصـــــــل المجاالت التســـــــعة المتداخلة  مات لمعلو بالحوكمة، وتكنولوجيا ا -في ترتيب من حيث األولوية للُمعو
واالتصــــــــــاالت، والطاقة، وبيئة االقتصــــــــــاد الكلي والمالية العامة، ومناخ ممارســــــــــة األعمال، والتعليم، والنقل والبيئة، والمياه. 

قا أســاســيا. ر خريطة باأللوان هذه المجاالت األحد عشــر على أســاس  وثارت أيضــا مســألة توافر البيانات بوصــفها ُمعو وُتصــو
قات الُمصـــــنفة في فئة أكبر  ).5تصـــــنيف (الجدول المعايير الخمســـــة إلطار ال قات فرادى، من بين الُمعو وعلى أســـــاس الُمعو

عشـــرة، تتصـــل األربعة األولى بالحوكمة، وتكنولوجيا المعلومات واالتصـــاالت، واثنان للطاقة، تليها هيمنة النخبة، والصـــراع، 
  والمعوقات المتصلة باالقتصاد الكلي والمالية العامة.

 
برزت الوظائف بقوة بوصـفها النتيجة/الهدف الذي يرى أصـحاب المصـلحة أنه مطلوب للبنان ومواطنيه من أجل  .156

قات، إذ إنها نتيجة التحديات القائمة ‘ الوظائف’وال تبرز  تحقيق إمكانياتهم اإلنمائية. كمجموعة منفصــــــــــــلة بين أكبر الُمعو
ا للعدد المتزايد من النساء في سوق العمل وفي أماكن خارج بيروت ويحد ضْعف جهود خلق الوظائف، السيم وليست عائقا.

وأظهرت المشاورات  (مثل طرابلس) من تنمية رأس المال االقتصادي والبشري، وغالبا ما تكون البطالة المرتفعة طويلة األمد.
تماعية على أن للحماية االجمع أصحاب المصلحة أن نقص جهود خلق الوظائف مسألة متشابكة السيما للفقراء، مع التنبيه 

وأكدت المشــــاورات أيضــــا أن قلة وظائف ذات  أيضــــا دورا قويا ينبغي أن تضــــطلع به من أجل أفراد المجتمع األشــــد حرمانا.
                                                

فة ر ) الفريق الرئيسي للدراسة التشخيصية المنهجية على األرض الذين ستكون لديهم مع1تشتمل هذه على استخدام نتائج درجات التصنيف من ( 104 
قات التي يواجهها لبنان؛ و( قا على األرض وأن  122من بين  120) كل المشاركين في التصويت الذين أجابوا عما ال يقل عن 2أشمل بالُمعو ُمعو

  .الذين أجابوا عن مجموعة فرعية صغيرة من األسئلة لن يكون لديهم تقييم شامل للتحديات اإلنمائية التي يواجهها لبنان

قا بلغ  122لدرجات في القائمة النهائية المؤلفة من متوسط ا 105  قات 0.5مع انحراف معياري قدره  3.3ُمعو د الثلث األعلى تصنيفا من الُمعووتحد .
   .مجاال رئيسيا ذا أولوية عند تجميعها حسب القضايا ذات الصلة 11بفصل المعوقات األحد واألربعين األعلى تصنيفا التي تتماشى مع 
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وتفاقمت  جودة وتعويضــات جيدة تدفع الشــباب وغيرهم من المواطنين الســاخطين على الوضــع القائم إلى الهجرة إلى الخارج.
االقتصـــاد في خلق الوظائف من جراء تدفق الالجئين الســـوريين الذين ينافســـون على نحو متزايد على أيضـــا مشـــكلة ضـــعف 

ومن شــــأن التغلب  الوظائف ويضــــعون ضــــغوطا نزولية على األجور، الســــيما على العمال غير المهرة، والنســــاء، والشــــباب.
قات التي تحددت أولويتها أن يحفز جهود خلق الوظائف ال ويات تي قد تكون ذات آثار تحويلية بتأثيرها على مســـــتعلى الُمعو

  المعيشة واإلنتاجية واالنسجام االجتماعي.
 

قات الُمرتبة حســـــــــــــــب المجموعات. .157 فُيعَرض في البداية  ســــــــــــــتتناول الفقرات التالية عرض الثلث األعلى من الُمعو
قات المتداخلة الُمدرجة في نســق  ف في نتائج التصــويتالمجاالن الرئيســيان تليهما الُمعوق ُمصــن ن يظهر فيه أكبر ُمعووُيبي .

ق من الُمعوقات المتداخلة في الثلث األعلى حسب المجموعات. 82الشكل  مدى انتشار كل ُمعو 
 

وتعترض إحراز  ومن المعوقات الرئيســية في لبنان انتشــار هيمنة النخبة وفســادها متخفيًة خلف قناع الطائفية. .158
خلق الوظائف/تحقيق الهدفين التوأمين عوائق شــــــــــديدة بســــــــــبب النظام الطائفي للحكم الذي ُتســــــــــيِطر عليه  تقدم ملموس نحو

ل الســياســي في المؤســســات العامة  الُنُخب التي تقود توزيع الســلطة وال تخضــع أفعالها للمســاءلة. ي هذا النظام إلى التدخوُيؤد
ل من العائالت على حســــاب التنمية االقتصــــادية األوســــع وبرنامج فعال ويضــــمن تركز النفوذ الســــياســــي والثروة في عدد قلي

ويعَجز النظام أيضــا عن إدارة تضــارب المصــالح بين مجتمع األعمال والنخبة الســياســية، األمر الذي يخلق  لخلق الوظائف.
ه الفســـاد كُمحرك أســـاســـي، بما وفي نهاية المطاف، فإن هذا النظام يغذي ظاهرة التربح واكتســـاب المنافع على حســـاب الغير.

 في ذلك دفع الرشاوى الذي يتفشى في القطاعين العام والخاص. 
 

ق رئيســـي آخر هو الصـــراع واألمن والوضـــع الهش بما في ذلك األزمة الســـورية في الفترة األخيرة. .159 وهناك ُمعو 
 ة بعوائق شــــــديدة وفي بعض األحيان عاجزة عنويعاني لبنان من نظام ســــــياســــــي هش ال ُيؤدي وظائفه، ويجعل الدولة ُمكبل
ولطالما تســـببت الصـــدمات األمنية في تقلب النمو  إدارة الصـــراع وممارســـة ســـلطتها الســـيادية بســـبب عوامل داخلية وخارجية.

ن وأحد المظاهر لهذا الوضــــــــــع الهش في اآلونة األخيرة هو األزمة الســــــــــورية وما نجم عنها من تدفق الالجئي االقتصــــــــــادي.
السوريين الذي ُيؤثر على اقتصاد لبنان، وُيفاِقم المشكالت القائمة بالفعل في الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية 

ومع الصــــراع يشــــتد أيضــــا الفســــاد الذي  والخدمات العامة واالجتماعية وجودتها وفعاليتها، ويســــِهم أيضــــا في التدهور البيئي.
ق الرئيسي الخاص بهيمنة النخبة.يرتبط ارتباطا مباشرا بالمُ  عو 

 
ق متداخل في لبنان، الســيما مع االفتقار إلى اإلرادة الســياســية والرؤية، ونقص قدرات  .160 تبُرز الحوكمة كأكبر ُمعو

قات المتداخلة عرقلة  المؤســـســـات الحكومية، ومنها القضـــاء. والحوكمة والتحديات المتصـــــلة بالمؤســـــســـــات هي أكثر الُمعو
قات في "نقص اإلرادة السـياسـية، والقدرة، والمؤسـسـات الالزمة لتصـميم لتحقيق لب نان الهدفين المتالزمين، وتشـترك أبرز الُمعو

وأبرزت المشـــاورات مع أصـــحاب المصـــلحة غياب  وٕانفاذ القوانين والســـياســـات واإلســـتراتيجيات الجديدة وتنفيذ اإلصـــالحات."
 ى ذلك في نقص التخطيط، أو عدم اســتمرارية الســياســات الحكومية، أو غياب الوضــوح الرؤية للبنان والقيادة للبالد ســواًء تجل

ومن الُمتصــور  بشــأن ماهية الرؤية فيما يتصــل بالتصــدي للتحديات في األمدين القصــير والطويل، بما في ذلك تحدي الفقر.
أضـــعف من أن تُقدم خدمات عالية الجودة، أن المؤســـســـات العامة تتســـم بالضـــعف الشـــديد، وعدم الكفاءة، والفســـاد، وقدراتها 

ويعاني الجهاز القضـــائي من بطء اإلجراءات وارتفاع تكلفة  األمر الذي يلحق ضـــررا بالغا بالمواطنين الضـــعفاء واألقل ثراء.
لحوكمة وتشــتمل ُمعوقات ا التقاضــي والفســاد، وكذلك ضــعف القدرات وُيثِقل كاهله إطار قانوني غير فعال وعفا عليه الزمن.
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) غياب التوافق في اآلراء بين األطراف الســـــــياســـــــية على األولويات الوطنية بين األطراف 1الســـــــائدة األخرى على ما يلي: (
الذي أصــاب بالشــلل عملية اتخاذ القرارات الســياســية؛  2006الســياســية الفاعلة بســبب االســتقطاب الســياســي الحاد منذ عام 

) غياب الدولة 4) المحاباة والمحسوبية في قرارات الموظفين الحكوميين؛ و(3لمساءلة؛ () ضعف قابلية السلطة التنفيذية ل2(
 الكامل أو اضمحالل دورها في الكثير من أجزاء المجتمع.

 
تعوق أوجه النقص والقصــــــور في البنية التحتية بدرجة كبيرة تحقيق الهدفين التوأمين، الســــــيما البنية التحتية  .161

ونظرا ألوجه تكامله مع كل القطاعات،  .ســــلكية، وخدمات اتصــــاالت النطاق العريض واإلنترنتلالتصــــاالت الســــلكية والال
يتســــبب قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصــــاالت الضــــعيف حاليا في عرقلة جهود خلق الوظائف والنمو وفي نهاية المطاف 

وســـيؤثر إيجاد خدمات  عوق متصـــل بالبنية التحتية.تنمية رأس المال البشـــري، وكان ثاني أكبر المعوقات الُمصـــنفة، وأكبر م
 اتصاالت وٕانترنت أكثر انتظاما وأقل تكلفة تأثيرا إيجابيا على المواطنين والقطاع الخاص على السواء.
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 مخطط  باأللوان لمجاالت األولوية الُمحددة . لبنان:5الجدول 

 
 

كما يلي: األحمر = ملزم جدا، والبرتقالي = ملزم بدرجة معتدلة، المصـــــــــــــــدر: خبراء البنك الدولي. مالحظة: ترمز األلوان 
 واألصفر= ملزم قليال.
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وقد احتل هذا القطاع المركزين الثالث والرابع في تصــــــنيف أكبر  .إن قطاع الطاقة في حاجة واضــــحة لإلصــــالح .162

قات. الة في البنية ويحول غياب اإلرادة الســـــياســـــية، والمصـــــالح المكتســـــبة، والفســـــاد جميعا  الُمعودون تحقيق إصـــــالحات فع
وتعد مؤســــســــة كهرباء لبنان مصــــدرا رئيســــيا لجوانب  التحتية، الســــيما قطاع الطاقة الذي يتشــــابك مع كل مناحي االقتصــــاد.

ضعف االقتصاد الكلي بسبب ضخامة ما تستنزفه من موارد المالية العامة، وتأثيرها على ميزان المدفوعات، ويعاني القطاع 
وجه نقص وقصــــور في العمليات، وســــياســــة تعرفة (رســــوم) عفا عليها الزمن، ومواطن نقص خطيرة في المنظومة كلها من أ

وتتطلب اإلصــــالحات في هذا القطاع اهتماما بالغا بالنظر إلى تأثيرها على المالية العامة،  من توليد الكهرباء حتى توزيعها.
كهرباء هي ثاني أكبر عقبة في طريق شـــــــركات القطاع الخاص)، وعلى وعلى مناخ ممارســـــــة أنشـــــــطة األعمال (حيث إن ال

  جهود الحد من الفقر حيث إن الفقراء يجدون صعوبة في الحصول على الكهرباء من الشبكة العامة أو الُمولدات الخاصة.
 

ف بيئة االقتصـــــــاد الكلي والمالية العامة عن مواطن ضـــــــْعف كبيرة أدت إلى تفاوت مســـــــتويا .163 ة ت التنميوَتكشـــــــِ
قات المتصـــــلة باالقتصـــــاد الكلي والمالية العامة في الثلث األعلى من  االقتصـــادية بين أرجاء لبنان. ويندرج العديد من الُمعو

قات المتداخلة بعد الحوكمة. قات على ســــــــــــــلم  التصــــــــــــــنيف، وتحتل المركز الثاني بين أكبر الُمعو ويتصــــــــــــــل أكبر هذه المعو
ادية المتفاوتة بين أجزاء البالد التي عادت بالنفع على بعض المناطق وشــــرائح الســــكان أكثر من التصــــنيف بالتنمية االقتصــــ

وُتهيمن المعوقات المتصــــلة بســــياســــة المالية العامة وٕادارة  غيرها، وتجاهلت إلى حد كبير اآلخرين ومنهم المناطق الحدودية.
سة المالية العامة التي تفتقر إلى المساءلة األساسية، وتهيمن شؤون المالية العامة على المجموعة التي يأتي على رأسها سيا

وُيعتبر غياب  عليها النخبة، وتفتقر إلى الكفاءة، وغير منتجة وفي حاجة إلى اإلشـــــــــراف وتعاني من تعثر وضـــــــــع الميزانية.
يئة ض الكفاءة والمســـاءلة والبفي حد ذاته عائقا أمام تحقيق الهدفين التوأمين، حيث إنه يقو  2005ميزانيات معتمدة منذ عام 

كما أن اإلنفاق الحكومي غير المنتج والذي ينطوي على إسراف، وتحويل األموال العامة  التنافسية لقرارات السياسات العامة.
عن وجهتها الصـــــحيحة، وعمليات تســـــرب الموارد من المالية العامة كبيرة ومنتشـــــرة وتزاحم جهود خفض حدة الفقر وصـــــافي 

وُيعَزى تدني كفاءة اســــــــــــــتخدام الموارد العامة إلى نظام إلدارة الشــــــــــــــؤون المالية العامة يعاني من  مان االجتماعي.برامج األ
وُتؤدي الصـدمات المتكررة السـيما تلك المتصـلة بأوضـاع األمن إلى  تحديات تعوق األداء السـليم لوظائفه وُتضـِعف شـفافيته.

ية العامة يتســــــــم بالضــــــــعف في معظم جوانبه ومنها ارتفاع عجز الميزانية والمديونية تقلب النمو وتســــــــهم في إطار كلي للمال
المفرطة للدولة. وقد أســــهمت األزمة الســــورية في الفترة األخيرة في تفاقم مواطن الضــــعف هذه بتعريضــــها االقتصــــاد والمالية 

  العامة لمزيد من الضغوط.
 

الشــركات في القطاع الخاص بشــكل مباشــر بتأثيره على يحد ضــْعف مناخ ممارســة أنشــطة األعمال من إنشــاء  .164
قات أربعُة تتصـــــــــل بالتمويل  خلق الوظائف ومن ثم تحقيق الهدفين التوأمين. ويندرج في الثلث األعلى من تصـــــــــنيف الُمعو

ة بيئة ممارســوتواجه الشــركات الجديدة عقبات في الدخول إلى الســوق ترجع إلى ضــعف  واألســواق والتجارة والبيئة التنافســية.
أنشـــــطة األعمال الذي ُيؤدي إلى إضـــــعاف أوجه الكفاءة والقدرة التنافســـــية للعمليات، وُتعَزى أيضـــــا إلى االحتكارات المرتبطة 

ومن العوامل التي تعوق أيضــا إنشــاء الشــركات االفتقار إلى  بالســياســيين الذين هم أيضــا رجال أعمال والتي تعوق المنافســة.
ومن منظور التنافســــــية، الســــــيما في التجارة، فإن تكاليف  اد الذي يتركز على القطاع العقاري والســــــياحة.التنوع في االقتصــــــ

االســـتيراد والتصـــدير المرتفعة نســـبيا، وســـوء مرافق البنية التحتية، واإلجراءات البيروقراطية المرهقة والمعقدة تســـهم جميعا في 
  خلق مناخ أعمال غير جذاب.
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ت الصـــارخ في الحصـــول على التعليم وجودته بين نظامي التعليم العام والخاص تحديا يعوق تراكم ُيشـــكل التفاو  .165
فالتعليم عامل رئيسي في تراكم رأس المال البشري الذي ُيَعد ضروريا للحصول  رأس المال البشري لنسبة كبيرة من السكان.

ومع أن لبنان يتســــم بمتوســــط قوي نســــبيا من حيث رأس  على وظائف عالية الجودة، والنمو االقتصــــادي، والرخاء المشــــترك.
المال البشــــــري، الســــــيما في مجال التعليم، فإن ســــــوء نوعية التعليم في المدارس الحكومية يخلق تفاوتا كبيرا في الفرص بين 

ع هذا نطاق التفاوت في البالد مكانيا بين المناطق و  المواطنين تبعًا لثروة آبائهم وحالة دخولهم. ى  من وقت آلخر.وُيوســـــوأد
تدفق الالجئين الســـــــوريين في الفترة األخيرة إلى تفاقم هذه المشـــــــكلة في المدارس الحكومية، حيث أصـــــــبحت بعض المدارس 
المكتظة والمدرســــــين يديرون مناهج دراســــــية مختلفة الســــــتيعاب االحتياجات المختلفة لألطفال اللبنانيين والســــــوريين، وهو ما 

 التعليم لكل الطالب. ُيؤثر على جودة 
 

قات  .166 التدهور البيئي الكبير والمتزايد بســـــرعة واالفتقار إلى تعميم إمكانية الحصـــــول على مياه الشـــــرب من الُمعو
وبرزت البيئة مع التركيز على قضــــــايا المياه في أربعة  الهامة المترابطة بالنظر إلى أن المخاطر البيئية ُتؤثر على الفقراء.

قات، وي ويعد  نصرف أشد أسباب القلق إلى تدهور شبكة إمدادات مياه الشرب بسبب انخفاض النفقات الرأسمالية العامة.ُمعو
ث المياه الناجم عن التخلص من مياه الصـــرف غير المعالجة، والنفايات الصـــناعية  قا رئيســـيا الســـيما تلو التدهور البيئي ُمعو

وتؤدي أزمة الالجئين الســـوريين إلى تفاقم ســـريع  زراعية في المســـطحات المائية.الســـائلة، والجريان الســـطحي من النفايات ال
للتدهور البيئي بالنظر إلى محدودية نوعية وقدرات شـــــــــبكة إمدادات المياه العامة، والتحديات المتصـــــــــلة بالنفايات الصـــــــــلبة، 

  وٕامكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي.
 

ا للنقل العام مع ارتفاع معدالت االختناق المروري في منطقة بيروت الكبرى يعوق عدم وجود شـــبكة ُيعتمد عليه .167
ق متصــــل بالبنية التحتية يدخل الثلث األعلى من تصــــنيف  الجهود الرامية لتحقيق الهدفين التوأمين. ومع أن هذا آخر ُمعو

قات، فإن له تداعيات وآثارا على األســـــر ومؤســـــســـــات األعمال تفضـــــي إلى تكالي ي ذلك إلى  ف نقدية وغير نقدية.الُمعوويؤد
إضــــــــــــــعاف قدرات الترابط في عموم البالد، ويؤثر تأثيرا ســــــــــــــلبيا على النمو االقتصــــــــــــــادي وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد 

  االقتصادية.
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 في الثلث األعلىسحابة الكلمات ألشد العوائق المتداخلة انتشارا حسب محور التركيز  .82الشكل 

 
 

 
ق أســـاســـي ُيؤثر على وضـــع الســـياســـات على أســـاس   .168 إتاحة البيانات وٕامكانية الحصـــول على المعلومات ُمعو

وتوجد أوجه نقص كبيرة في إحكام توقيت البيانات، وٕامكانية التعويل على البيانات  الشـــــواهد ويحول دون توعية الســـــكان.
تغطية البيانات مع ظهور مواطن ضــعف تتعلق بالبيانات عن المتاحة بســبب ضــعف القدرات اإلحصــائية عموما، ومحدودية 

ومع أن بعض الوزارات عززت اإلفصــــــــــاح عن البيانات  الفقر وتوزيع الدخل والمقاييس االقتصــــــــــادية مثل ميزان المدفوعات.
متاحة عالنية  ةونشـــر التقارير، فإن المواطنين العاديين ليســـت لديهم قدرة تذكر للوصـــول إلى المعلومات التي تكون في العاد

ومثل هذه الفجوات في المعارف والوقائع  في البلدان األخرى بالنظر إلى أنه لم يتم بعد ســـــــن قانون لحرية تداول المعلومات.
 قد تستغلها النخبة في الحفاظ على خطاب ذي لهجة طائفية.

 
قات على للتغلب فرص  .ج الُمعو 

 
األزمة السورية لبنان في مفترق طرق، ويجب على البالد  لقد وضعت التحديات الداخلية والضغوط الناجمة عن .169

قاتها اإلنمائية. ب على ُمعوومع أن لبنان أثبت مرونته وصموده في وجه طائفة  أن تسارع إلى اغتنام الفرص المتاحة للتغل
واليوم، يواجه لبنان ظاهرة  .متنوعة من األزمات الداخلية والخارجية، فإنه ال يتفاعل في أحوال كثيرة إال في مواجهة األزمات

ومن هذه الصــدمات المخاطر األمنية الداخلية والخارجية  "عاصــفة حقيقية" يتعرض فيها للعديد من الصــدمات الطويلة األمد.
الكبيرة، وشـــــغور منصـــــب رئاســـــة الجمهورية، واتســـــاع مواطن ضـــــعف االقتصـــــاد الكلي، وقدوم أعداد لم يســـــبق لها مثيل من 

وطول أمد هذه الصدمات يبعث  هذه الصدمات على إمكانية إحداث تغيرات في لبنان في األمد المتوسط. وتنطوي الالجئين.
وفي مواجهة هذه الصدمة الطويلة األمد متعددة الجوانب يجب  على بالغ القلق، إذ إنه يختبر حدود مرونة البالد وصمودها.
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نظمات المجتمع المدني أن يجتهدوا إلدراك حجم التحديات التي على الزعماء الســياســيين ومتخذي القرار والقطاع الخاص وم
ويجب المســــارعة إلى دراســــة إيجاد حلول ســــريعة  يواجهها لبنان، واالتفاق على رؤية للمســــتقبل، وتنفيذ إصــــالحات طموحة.

ياســـات في لبنان وعلى الرغم من اإلقرار بأن اختالل عملية وضـــع الســـ لخلق الوظائف، الســـيما للفئات الضـــعيفة والمحرومة.
وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة في السنوات األخيرة، فإنه ال مجال لالستكانة في هذا الوقت الذي يشوبه الغموض وسط 

 مخاطر داخلية وٕاقليمية متفاقمة من عدم االستقرار.
 

170.  الرئيســيين  قينوفي الوقت نفســه، مازال الصــراع الســوري ُيضــِعف بشــدة اســتقرار لبنان، وتنميته، في ظل الُمعو
وعند هذا المنعطف، يحيط قدر كبير من الشكوك بمسار األزمة السورية في المستقبل. غير  لهيمنة النخبة والوضع الهش.

أنهه لغرض هذه الوثيقة، يمكن تحديد ثالثة سيناريوهات على األمد المتوسط إلى جانب انعكاساتها المحتملة على الُمعوقات 
 الرئيسية في لبنان:

 
ســــوف يؤدي التوصــــل إلى هدنة لوقف إطالق النار و/أو تســـوية الصـــراع في ســـوريا (ســـيناريو "أفضـــل حالة").  •

إلى انتهاء أعمال العنف والصــــــراع  -إذا حدثت–تســــــوية في نهاية األمر من خالل التفاوض للصــــــراع في ســــــوريا 
د تشـــتمل االنعكاســـات واآلثار على وق الواســـعة النطاق، ومن ثم إلى تحســـين األوضـــاع األمنية في أنحاء المنطقة.

وقد  لبنان على انحســار التوترات الســياســية الداخلية وحالة االســتقطاب، واتســاع المجال المتاح للحوار واإلصــالح.
يؤدي تحســـــين أوضـــــاع األمن في ســـــوريا أيضـــــا إلى بداية عودة الالجئين إلى وطنهم، وٕان كان من المحتمل بقاء 

وأخيرا،  ة بسبب ضيق الظروف االجتماعية واالقتصادية في سوريا على األمد القصير.أغلبهم في لبنان مدة طويل
ســيتيح بدء التعافي االقتصــادي وٕاعادة اإلعمار في ســوريا للقطاع الخاص اللبناني فرصــا كبيرة لالســتثمار والتجارة 

  والخدمات.
 
حالي للصــــراع في ســــوريا، الذي يتســــم إذا اســــتمر المســــار ال اســـتمرار الوضـــع الحالي (ســـيناريو الوضـــع القائم). •

بمعارك متقطعة بين الحين واآلخر (أي بدون عمليات عســـــكرية كبيرة أو حاســـــمة) ونشـــــاط المعارضـــــة المســـــلحة، 
وٕارادة أو آفاق محدودة لمفاوضات السالم، فإن ذلك سيظل يفرض ضغوطا قوية تزعزع االستقرار في لبنان وُتعمق 

قات الرئيســـــــــــــية، بما في ذلك تكريس هيمنة وفي هذا الســـــــــــــينا أوضـــــــــــــاعه الهشـــــــــــــة. ريو، من المحتمل تفاقم الُمعو
النخبة/االنقســـامات الطائفية مما ُيؤدي إلى اشـــتداد مخاطر زعزعة االســـتقرار الســـياســـي/االجتماعي، وتدهور مطرد 

جدها أو للوضــــــع االقتصــــــادي والمالية العامة بســــــبب تقاعس الحكومة عن العمل، وضــــــغوط يصــــــعب التغلب عليه 
  وضع الالجئين.

 
إذا تصاعد الصراع في سوريا، بما في ذلك زيادة المواجهات العسكرية وأعمال العنف  تصاعد الصراع في سوريا. •

على نطاق واســــع، فإنه قد يؤدي إلى موجات جديدة من نزوح الســــكان، ومســــاع جديدة من جانب المتقاتلين لحشــــد 
وفي هذا الســــيناريو، قد يؤدي خطر امتداد آثار الصــــراع  ات اإلقليمية.مزيد من الدعم من خالل الشــــبكات والتحالف

إلى لبنان إلى زعزعة شــديدة الســتقرار البالد وما لذلك من انعكاســات وتداعيات محتملة منها انهيار شــامل للتوازن 
انهيار نيفة، و الســــــــياســــــــي الداخلي القائم حاليا، وتصــــــــاعد التوترات الســــــــياســــــــية والطائفية وتحولها إلى مواجهات ع

وقد يفضــي زعزعة االســتقرار الســياســي واحتمال تدفق جديد على نطاق واســع لالجئين  الحكومة ومؤســســات الدولة.



 

134 

 

الســـــوريين إلى لبنان إلى زعزعة الوضـــــع االجتماعي واالقتصـــــادي بشـــــدة، ومن ثم إلى اضـــــطرابات شـــــعبية وتفاقم 
 التوترات بين الطوائف في أنحاء لبنان.

 
قات الرئيسية على التنمية تخفيف آثار .1 الُمعو 

 
قات الرئيســــــية أن مع .171 كونها نتاج عقود من التطور المؤســــــســــــاتي -الجذور التي يواجهها لبنان عميقة الُمعو

وبصــــرف النظر عن كيفية تطور الوضــــع في  .تأثيرها من للتخفيف محتملة وســـائل توجد فإنه -واالجتماعي والســـياســـي
قين المتالزمين، ومن ثم تقوية قدرة البالد على الصــــــــــمود في وجه الصــــــــــدمات  ب على الُمعوســــــــــوريا، ثمة فرص مهمة للتغل

ن بوجه عام تصــــنيف مصــــادر هذه المرونة والقدرة على الصــــمود وخيارات اإلصــــالح في ويمك 106الخارجية وتخفيف آثارها.
) اعتبار 2) الســـعي بشـــكل مباشـــر إلى تخفيف الُمعوقين الرئيســـيين نفســـهما؛ و(1( إســـتراتيجيات التخفيف، وهما:نوعين من 

قات المتداخلة بتصـــميم برنامج إصـــالح تتوافق حوافزه مع الُمعوقات  مًا به والعمل لتخفيف الُمعوالُمعوقين الرئيســـيين أمرًا ُمســـل
داف الُمعوقين الرئيسيين تنطوي اإلستراتيجية األولى على إمكانيات عديدة لتحقيق األهالرئيسية القائمة. وبالسعي إلى تخفيف 

ب وقتـــا طويال لُتؤتي ثمـــارهـــا نظرا لُعْمق جـــذور المعوقين التوأمين وعالقـــة الترابط بينهمـــا. ا  التنمويـــة للبالد، لكنهـــا تتطلـــ أمـــ
مدى القصـــــــير، ولكن نظرا لعمق المعوقات الرئيســـــــية فمن اإلســـــــتراتيجية الثانية فهي مناســـــــبة أكثر لتحقيق مكاســـــــب على ال

 المحتمل أن تكون هذه المكاسب ذات نطاق محدود ورهنا بظهور "فرص سانحة".
 

قات عميقة الجذور وشاملة مثل لبنان اليوم. .172 ن البدائل التالية سبل السعي لإلصالح في بلد يعاني من ُمعووُتبي 
قين الرئيســـــــــــيين في لبنان، يجب النظر إلى هذه البدائل على أنها مع التشـــــــــــديد على أنه بســـــــــــبب الطبيعة  المائعة جدا للُمعو

  وال تزعم هذه البدائل أنها جامعة مانعة. إرشادية إلى الُنُهج العامة لإلصالح التي ينبغي اتباعها،
 

قات الرئيسية (المزايا: متوسطة األمد لكن كبيرة)1اإلستراتيجية  تخفيف الُمعو : 
 

ســــــــــُيؤدي على األرجح إلى نتائج مهمة من حيث تخفيف هيمنة  يذ العناصــــــــــر البارزة الرئيســــــــــية التفاق الطائفتنف •
ومن هذه العناصــــر قانون الالمركزية، وٕانشــــاء مجلس أدنى للبرلمان على أن يتم انتخابه على أســــاس غير  النخبة.

 وعلى وجه التحديد: ق األقليات).طائفي (مع بقاء المجلس األعلى على أساس طائفي من أجل حماية حقو 
 

o :ن  الالمركزية في ســياق هيمنة النخبة من خالل النظام الســياســي الطائفي، قد تكون الالمركزية، إذا ُأْحســِ
تصـــــميمها، وســـــيلًة الســـــتعادة الصـــــلة بين واضـــــعي الســـــياســـــات المنتخبين والناخبين/مســـــتهلكي الخدمات 

ة من أســـباب القوة من خالل الالمركزية الفرص المتاحة لهيمنة وقد ُيقلل تمكين الحكومات المحلي العامة.

وقد يخلق نقل السلطات (المالية، السياسية) إلى الحكومة المحلية، أو على األقل السلطات التي  النخبة.
تتصـــــل بعدد قليل من الخدمات ذات األولوية خطا واضـــــحا لمســـــاءلة الموظفين المحليين أمام المواطنين 

                                                

الرغم من العوامل الداخلية والخارجية المختلفة التي تسهم في هشاشة الوضع في لبنان، فإنه يوجد أيضا عدد من المصادر المهمة للمرونة  على 106 
ية، لوالصمود، ومنها المكاسب التي تحققت خالل السنوات العشر الماضية وحالت دون تكرار أعمال العنف التي شهدتها البالد خالل الحرب األه

  .وتُتيح فرصا لتحقيق استقرار البالد ومعالجة االختالالت الهيكلية األساسية



 

135 

 

كما أن العمل لتنفيذ مشـــروع قانون الالمركزية  ونهم، وُيســـهل االســـتجابة الحتياجات المواطنين.الذين ُيمثل
 قد يسهم في تحسين سالمة هذا البديل. 2014لعام 

 
o .إنشاء مجلس ثان يكون من حيث تصميمه غير  إنشاء مجلس أدنى للبرلمان ال يقوم على أساس طائفي

على أســــاس غير طائفي قد ُيخفف بدرجة ملموســــة من الســــلطات التي طائفي وُيعَهد إليه بمهام التشــــريع 
ومع ذلك، ستتم حماية  تمكنت بعض النخب من االستئثار بها على مر السنين مستخدمة قناع الطائفية.
شــــــأنه شــــــأن المجلس -الحقوق الطائفية لألقليات من خالل مجلس أعلى في البرلمان، لكن هذا المجلس 

 الدور الرئيسي الذي يحظى به حاليا في تحديد أجندة البرلمان.لن يكون له  -األعلى
 

ُتعد حرية الوصـــــــول إلى المعلومات مكونا جوهريا ألي تحســـــــين ســـــــبل الحصـــــــول على المعلومات (اإلحصـــــــائية).  •
 مجتمع يتســــم باالنفتاح والشــــمول ويرفض اإلقصــــاء، وتشــــكل جزءًا ال يتجزأ من أي برنامج لتحقيق تكافؤ الفرص.

يح مزيدا من المنافســــة العادلة داخل القطاع الخاص، وســــتســــاعد المجتمع المدني والمواطنين على مســــاءلة وهي تُت
ســــــــواء كانت اقتصــــــــادية أم –وتفيد حرية الوصــــــــول إلى المعلومات أيضــــــــا في إظهار التكاليف الحقيقية  الحكومة.
للبناني أن تُتيح الوصــول إلى المعلومات لنظام الحوكمة الحالي. ومن شــأن زيادة شــفافية القطاع العام ا -اجتماعية

وقد ُيســـــهل هذا مشـــــاركة المواطنين ووســـــائل اإلعالم  الحكومية والبيانات واإلحصـــــاءات االجتماعية واالقتصـــــادية.
ومنظمات المجتمع المدني في حوار مســـــــــتنير بشـــــــــأن الســـــــــياســـــــــات، لُتســـــــــتخَدم كأداة لزيادة المســـــــــاءلة، ألن هذه 

قد يســـــاعد اعتماد إجراءات إفصـــــاح تفاعلية كخطوة  على فحص المعلومات وتدقيقها.المجموعات ســـــتصـــــبح قادرة 
أولى قبل إقرار تشــــــــــــــريعات على تخفيف هيمنة النخبة من حيث التحرك نحو تكافؤ الفرص في الحصــــــــــــــول على 

لى التنفيذ، ة إالمعلومات، وفرص محدودة للتقدير االســـتنســـابي، وزيادة المســـاءلة (إذ إن التشـــريع ال ُيؤدي بالضـــرور 
 فالتنفيذ في الغالب هو وظيفة اإلرادة السياسية للوزارات واإلدارات والمؤسسات فرادى).

 
قد يخلق التحســـــــــين بشـــــــــكل إســـــــــتراتيجي للخدمات التي يشـــــــــتد الطلب عليها من القطاعين العام والخاص الطلب   •

وفي لبنان، تندرج  خدمة هيمنة النخبة.المناســـــــــب ويتيح حافزا للموظفين العموميين لتقديم المصـــــــــلحة العامة على 
 المسؤولية الفعلية عن تقديم الخدمات المحلية ضمن نطاق اختصاص اإلدارة المركزية التي تسيطر عليها النخبة.

وعليه، فإن إنفاق القطاع العام، ورأس المال البشـــــــــــــري، وفي نهاية المطاف تقديم الخدمات ال تحكمه بالضـــــــــــــرورة 
وفضال عن ذلك،  ه نظام محسوبية يستند إلى تحالفات الطوائف الدينية واألحزاب السياسية.الحاجة، إنما في جوهر 

وتحســــــــــــــين  فــإن الكثير من الموظفين المحليين ُتعينهم الحكومــة المركزيــة على النقيض ممن يتم انتخــابهم محليــا.
قد يؤدي إلى زيادة الطلب على  الخدمات األكثر اســــــــــــــتخداما أو التي تعتبر األكثر أهمية من ِقَبل الجمهور العام

اإلصالحات من مختلف الطوائف، األمر الذي قد ُيفِضي بدوره إلى زيادة الحوافز لدى كيانات القطاع العام لتعزيز 
 وقد تشــــتمل هذه القطاعات على الصــــحة والتعليم وٕادارة األراضــــي واســــتخراج الوثائق الشــــخصــــية. اإلصــــالحات.

فاإلصـــــالحات  ن اإلصـــــالحات التي ســـــتعود بالنفع على القطاع الخاص بوجه أعم.ويمكن أن ُيقال األمر نفســـــه ع
يمكن تنفيذها من خالل حوســـــــــبة نماذج الوثائق المشـــــــــتركة، والخدمات اإللكترونية، وتبســـــــــيط اإلجراءات اإلدارية، 

م الخدمات في نهاية وقد ُتؤدي تحســينات تقدي ومعالجة الفســاد في المســتويات الدنيا مثل رشــوة الموظفين اإلداريين.
ل في المواقف نحو خدمة المصلحة العامة بدال من حماية هيمنة النخبة.  المطاف إلى تحو 
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ر ضــــبط النفس الذي تحّلى به حزب اهللا والتجمعات  تشــــجيع االســــتقرار الســــياســــي. • على المســــتوى الســــياســــي، ُيفســــ
ي النحدار والســـــقوط في هوة الصـــــراع واالقتتال الذالســـــنية فيما يتعلق بالصـــــراع الســـــوري الرغبة العامة في تفادي ا

، ومن خالل 2006والمكاســــــــب التي تحققت من خالل جوالت الحوار الوطني منذ عام  صــــــــاحب الحرب األهلية.
أدوات مثل اتفاق الدوحة هي خطوات مهمة وٕاْن كانت ُمتقطعة، ويمكن البناء عليها كأســـاس لتوافق ســـياســـي جديد 

وقد تشــــتمل مســــارات التحرك في هذا الصــــدد على ما  لســــياســــي وتعريف األولويات الوطنية.بشــــأن طبيعة النظام ا
) إتاحة مجال للحوار 2؛ و(2006) تشجيع تجديد الحوار الوطني والمصالحة، بالبناء على سوابق ما بعد 1( يلي:

يات اتخاذ ز على تعزيز عملالتشاركي واالنخراط في اإلصالحات الحيوية السياسية والمتصلة بالحوكمة، مع التركي
 القرارات والحوكمة التي تتسم باإلنصاف وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد االقتصادية على كل المستويات.

 
، والضـــغوط 2006على الرغم من الدمار الذي خلفه الصـــراع مع إســـرائيل في عام  إصـــالح المؤســـســـات والتنمية. •

وريين، كانت هناك اســـــــتثمارات في تقوية المؤســـــــســـــــات الوطنية على مدى الحالية الناجمة عن أزمة الالجئين الســـــــ
ومع أن هذه االســتثمارات لم ُتؤد دائما إلى تقديم خدمات  األعوام الماضــية، بعضــها من خالل المســاعدات الدولية.

ي أســــاســــا مهما لجهود تنمية القدرات في المســــتقبل من أجل زي لشــــفافية ادة اعامة أكثر إنصــــافا وكفاءة، فإنها ُترســــِ
وقد تشــــــتمل  واإلنصــــــاف في تقديم الخدمات، وُتتيح منطلقا لبرامج اإلصــــــالح االقتصــــــادي والتنمية في المســــــتقبل.

) إصـالح المؤسـسـات الرئيسـية، بما في ذلك الشـفافية في عمليات 1( مسـارات التحرك في هذا الشـأن على ما يلي:
تقديم الخدمات (قد يشـــــــــتمل التركيز اإلضـــــــــافي على  االســـــــــتهداف واتخاذ قرارات التخصـــــــــيص، ونوعية/إنصـــــــــاف

) تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في اإلنفاق االجتماعي على 2االستهداف المستند إلى المخاطر)؛ (
) وضــع برامج 3أســاس اُألُطر المشــتركة للســياســات/التخطيط والقواعد الشــفافة/المنصــفة التي تُنظم التخصــيص؛ و(

لمؤســـــــســـــــات والقدرات في القطاعات الرئيســـــــية مع التركيز على معالجة التفاوتات الديموغرافية والمناطقية لتطوير ا
وتشـــجيع تطوير الســـياســـات الذي يســـتند إلى التفاعل مع المواطنين (تمييزا لها عن الُنُهج الفئوية/الطائفية األضـــيق 

 نطاقا).
 
 

قات المتداخلة 2اإلستراتيجية  قات الرئيسية القائمة: معالجة الُمعو ن الُمعوبتصميم إصالحات تتضم  
 

قين  تحليل القطاعات المتداخلة من منظور االقتصــــــــــاد الســــــــــياســــــــــي ومخاطر الصــــــــــراع • في حالة عدم وجود الُمعو
الرئيســــيين، فإن تصــــميم إصــــالحات على المســــتوى القطاعي ســــيتركز في معظمه على القضــــايا الفنية التي يجب 

قين الرئيســــيين، فإن إجراء تحليل فني لإلصــــالحات  القطاع المعني.إصــــالحها داخل  وفي لبنان، بالنظر إلى الُمعو
وحتى تتحقق هذه  القطاعية المطلوبة أمر ضـــــــروري لكنه ليس شـــــــرطا كافيا لحدوث اإلصـــــــالحات فعليا ونجاحها.

) حساسية 2ئيسيين وسلطاتهم، و() دوافع أصحاب المصلحة الر 1الحالة األخيرة، يلزم إجراء تحليل مسبق يشمل (
وٕاذا كشــف تحليل أصــحاب المصــلحة الرئيســية  القطاع الذي ســيتم إصــالحه ومدى تأثره بالصــراع والوضــع الهش.

ع يمكنه فيه  على ســــبيل المثال أن حزبا طائفيا قويا يحصــــل على مكاســــب شــــخصــــية قوية من القطاع، وفي وضــــْ
 ى أكثر الحلول الفنية متانة للقطاع لن يؤدي إلى النتائج المرجوة.نقض أي محاوالت إصالح في القطاع، فإنه حت

وحينما يصــــــل الســــــاعون إلى إصــــــالح القطاع إلى الفهم الســــــليم لألثر على القطاع من جراء نظام الحكم الطائفي 
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قين  ب على هذين الُمعووالصـــــــــراع والهشـــــــــاشـــــــــة، يجب عليهم تصـــــــــميم حزمة إصـــــــــالحات ذات حوافز تكفل التغل
  وُتقدم النقاط الفرعية التالية أمثلة كيف يمكن تصميم مثل هذه الحزمة من اإلصالحات. يسيين.الرئ
 

وقد  زيادة المكاســـــــب المتاحة للمجتمع مع ضـــــــمان أال تتأثر المكانة النســـــــبية (أو المطلقة) للُنخب. صـــــــفقة كبرى: •
فية م اقتصـــــادية) بين األحزاب الطائتســـــاعد الصـــــفقة الكبرى على تخفيف التنافس على الســـــلطة (ســـــياســـــية كانت أ

وفي الوقت الحالي، يتمثل الوضــــــــــع القائم بين النخب في احترام  والنخب التي ُتســــــــــيِطر على االقتصــــــــــاد اللبناني.
بعضــــــهم مجال نفوذ بعض، وذلك على ســــــبيل المثال، عن طريق إيثار الطوائف الدينية بوزارات رئيســــــية معينة أو 

ع مختلف أصــحاب المصــلحة على  دوائرهم ومناطقهم.خدمات ُتقدم إلى أبناء  ومن شــأن الصــفقات الكبرى أن ُتشــج
"تقاســــــــــم أوجاع" اإلصــــــــــالحات في مقابل تقاســــــــــم المنافع والمزايا. ولكي تنجح الصــــــــــفقة الكبرى، يجب تحديد فهم 

بادلة، الثقة المتللمصــــالح اإلســــتراتيجية المشــــتركة، والدوافع، والحصــــول على المعلومات، وشــــروط الســــلطة، ومدى 
واعتماد صـــفقة  وهناك خيار آخر هو أن البديل لعدم التعاون (أي التصـــارع) بالغ الســـوء ووشـــيك. وٕانفاذ المســـاءلة.

كبرى ســـيتجاوز على األرجح األحزاب الســـياســـية في لبنان إلشـــراك أو إدراج أطراف دولية فاعلة قادرة على التأثير 
 على الساحة السياسية في لبنان.

 
قات الرئيســـــية بصـــــفة مؤقتة أقل  ج انتهازي:نه • االســـــتعداد الغتنام الفرصـــــة حينما تســـــنح، مثال حينما تصـــــبح الُمعو

ولعل  رســوخا (مثال ألن اتفاق ســالم إقليمي ُيخفف بدرجة كبيرة من نظام الحكم الطائفي والصــراع والوضــع الهش).
عدة مبادرات لإلصـــالح في اآلونة األخيرة أو على مثل هذه الفرصـــة بدأت تســـنح في قطاع الحوكمة حيث ُطِرَحت 

وشـــك أن ُتطَرح. على ســـبيل المثال، تدرس وزارة المالية إصـــالحات واســـعة النطاق لعملية إدارة األراضـــي واتخذت 
بعض الخطوات لمعالجة الفســــــاد المتفشــــــي في إجراءات إدارة األراضــــــي. واتخذت وزارة الصــــــحة خطوات لمعالجة 

ويســتطيع أصــحاب المصــلحة مســاندة هذه اإلجراءات التدخلية  منة المتصــلة باألغذية واألدوية.الممارســات غير اآل
على ســـــبيل المثال،  واســـــتخدامها في خلق آثار غير مباشـــــرة تعود بالنفع على الحوكمة في قطاعات أخرى أيضـــــا.

تي ُتؤثر لومات والشفافية البتحسين آليات المساءلة العامة التي تشمل القطاع العام، أو تيسير الحصول على المع
 على عدد كبير من القطاعات المختلفة.

 
، بمعنى العمل مع أطراف خارجية فاعلة القطاع العام يمكنهم الدفاع عن اإلصــــالحات االلتفاف على هيمنة النخبة •

القطاع -رة وفي الوقت الحالي، تقوم أطراف فاعلة كثي الضـــــــــرورية و/أو تقديم الخدمات الرئيســـــــــية إلى المواطنين.
بالتعويض عن نقص الخدمات التي  -الخاص ومنظمات المجتمع المدني واألحزاب الســــــياســــــية والجماعات الدينية

يقدمها القطاع العام الذي تســــــــــيطر عليه النخبة، ولذلك يتم تقديم الخدمات على أســــــــــاس خدمة أغراض ُمعينة مع 
 ضعف تدابير المساءلة.

 
حات  ".المشــــــــــــاركة االجتماعية "األفقية • غالبًا ما ُتعَتبر منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في لبنان ُمرشــــــــــــ

ولكن تاريخ لبنان منذ  طائفية، أْي منظمات ُتشكل جزءا من النظام الطائفي األوسع والمؤسسات التي ينتمون إليها.
ع  ع الديناميات األفقية التيالحرب األهلية ُيبِرز أيضـــا دورهم الذي قد يكون إيجابيا في المســـاعدة على تشـــجي ُتشـــج

وهكذا، فإن مســـارا إســـتراتيجيا  على اندماج مختلف عناصـــر المجتمع فيما يتعلق بالقضـــايا الســـياســـية واالقتصـــادية.
رئيســــــــــــــيا يتمثل في تقوية التنظيم المتكامل غير الطائفي للمجتمع المدني والقطاع الخاص، وبوجه خاص "جيل 
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م، في وضـــــــع أجندات وطنية لإلصـــــــالح والتطوير المؤســـــــســـــــي تتســـــــم بالشـــــــمولية وعدم الربيع العربي" ومشـــــــاركته
وعلى المستوى المحلي، قد تساعد مشاركة تلك األطراف الفاعلة في تخفيف التوترات االجتماعية (ومنها  اإلقصاء.

غوط ة الضـــــــــما يرتبط بتدفق الالجئين) على تقوية التماســـــــــك االجتماعي والصـــــــــمود، وُتســـــــــهل وضـــــــــع آليات إلدار 
 االجتماعية واالقتصادية المصاحبة.

 
ح أن لبنان سـيحتاج إلى أن يعالج وجودا طويل األمد  إدارة تدفق الالجئين السـوريين وتحويله إلى فرصـة. • من الُمرج

ومع أن المســـــــاعدات  لالجئين الســـــــوريين على األمد المتوســـــــط بصـــــــرف النظر عن كيفية تطور األزمة الســـــــورية.
كانت ضــــرورية في إعالة الالجئين والتخفيف جزئيا من متطلبات المالية العامة المصــــاحبة، ثمة فرصــــة اإلنســــانية 

لتوطيد هذه المكاســــب والحفاظ عليها في األمد المتوســــط، وفي الوقت نفســــه تقوية وتحســــين قدرات القطاعين العام 
األعمال اإلنســـانية والتنمية على ثالثة  وقد يشـــتمل دعم هذه االســـتمرارية بين والخاص كناتج إنمائي في حد ذاتها.

تحســــين الحيز المكاني للجوء اآلمن من خالل تقوية قدرات المجتمعات المحلية ) 1( مســــارات إســــتراتيجية محتملة:
) تقديم المساندة للحكومة لتلبية 2المضيفة على إدارة التوترات االقتصادية واالجتماعية المرتبطة بوجود الالجئين؛ (

األســـــاس لتحســـــينات في األمد المتوســـــط في مرافق البنية  لمالية العامة وفي الوقت نفســـــه أيضـــــا إرســـــاءمتطلبات ا
) التشــجيع على مزيد من االعتماد على النفس واالســتقالل االقتصــادي بين الالجئين 3التحتية وتقديم الخدمات؛ و(

هة لدعم ســــــبل كســــــب العيش وســــــياســــــات الحتوائهم في األمد المتوســــــط في االقتصــــــاد  من خالل مســــــاعدات موج
ــانيــة حيويــة لبلــد مثــل لبنــان كي ُيقــدم للمجتمع الــدولي منفعــة عــامــة عــالميــة تتمثــل في وتعــد ا الوطني. لنقطــة الث

اســـتضـــافة الالجئين وفي الوقت نفســـه الحيلولة دون انتشـــار مفســـدة عامة عالمية مثل اإلرهاب الدولي أو التخفيف 
 دون تمويل كاف).من آثاره (إذا ُتِركت اإلجراءات التدخلية الوقائية مثل معالجة الفقر 

 
قات المتداخلة .2 ب على الُمعوفرص التغل 

 
قْين الرئيســيين التوأمين  .173 ب على الُمعون أ–مع مراعاة تصــميم إصــالحات ذات حافز كاف للتغلعالهكما هو ُمبي- 

 قد تساعد الفرص التالية على تحسين كبير لآلفاق اإلنمائية للبنان:
 

مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصـــاالت والكهرباء وٕامدادات المياه والنقل ســـُتحِدث إصـــالحات البنية التحتية في  •
فإصــــــــــــــالح قطاع الكهرباء أمر بالغ  تحوال في نوعية الحياة للجميع، باإلضــــــــــــــافة إلى حفز جهود خلق الوظائف.

 ة العامة والمعامالتاألهمية، وســــــــيؤدي إلى اســــــــترداد التكاليف لمؤســــــــســــــــة كهرباء لبنان، وتحســــــــين موازين المالي
ل عليها بمتطلبات  الخارجية، وتقليص انبعاثات ثاني أكســــــــيد الكربون. وســــــــيفي وجود إمدادات كهرباء منتظمة ُيعو

وســـُتمهد هذه اإلصـــالحات الطريق إلى  قطاع النقل الذي ســـُيطِلق هو نفســـه العنان لتحســـين الترابط وتحفيز النمو.
جهود تنويع االســـتثمارات للقطاع الخاص اللبناني من التنمية العقارية والســـندات اجتذاب رأس المال األجنبي وحفز 

ز البيئة التنافسية في لبنان. دة في مزيج مصادر الطاقة في  الحكومية، األمر الذي سُيعزوُيتيح إدراج الطاقة الُمتجد
من  %20 هدفه المتمثل في توليدلبنان فرصــة لخلق وظائف خضــراء مراعية للبيئة، الســيما مع ســعي لبنان لبلوغ 

. ومن شـــــــــــــــأن تحقيق تحســــــــــــــينـات في تكنولوجيـا المعلومــات 2020هـذا المزيج من الطـاقـة المتجـددة بحلول عـام 
واالتصـــاالت خلق فرص العمل، وكذلك الحال بالنســـبة للخدمات الجديدة ذات الصـــلة في القطاعات الوســـيطة التي 

تطويرها في مجاالت األعمال المصــــــــــــرفية اإللكترونية والصــــــــــــحة تتعلق باتصــــــــــــاالت النطاق العريض التي يمكن 
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رها تكنولوجيا المعلومات. هة للتصــدير التي تُيســ وســٌتســاند  اإللكترونية وفي الصــناعات الجديدة مثل الخدمات الموج
بنان لمثل هذه التحســــــــــينات في تكنولوجيا المعلومات واالتصــــــــــاالت أيضــــــــــا منظومة بيئة التكنولوجيا المتنامية في 

  وُتحفز خلق المزيد من الوظائف عالية الجودة.
 

هة للزراعة  • ي لها من خالل اســــــــــتثمارات ُموجبعض التحديات التي يواجهها ســــــــــوق العمل في لبنان ُيمِكن التصــــــــــد
بيد أن األزمة الســـــــــــورية تُتيح  فقطاع الزراعة يشـــــــــــهد تحوالت في هيكل إنتاجه وتناقص معدالت األجور. والمياه.

وقد يســــــــاند القيام باســــــــتثمارات ملموســــــــة إعادة تأهيل شــــــــبكات الري من خالل  رصــــــــة ثمينة للمنتجين المحليين.ف
اســــتثمارات في المرافق المادية وغير المادية للبنية التحتية بما يتســــق مع اإلســــتراتيجية الزراعية للحكومة للســــنوات 

(ُتعتبر ندرة المياه وكفاءة اســـــــــتخدامها عائقا  التي تهدف إلى مواصـــــــــلة العمل إلنعاش هذا القطاع 2015-2019
فضال عن ذلك، سيتعين أن يعيد قطاع التصدير توجيه نفسه بعيدا عن األسواق  رئيسيا لتوسيع اإلنتاج الزراعي).

وســـــيحتاج إلى تطوير ســـــالســـــل التوريد لمنتجات عالية القيمة في فاكهة  التقليدية في ســـــوريا وٕالى مزيد من التنوع.
وقد تكون المجاالت المحتملة للمســـــــــاندة في مجال التحليل وُنُظم معلومات الســـــــــوق، وبرامج  ت ُمعينة.وخضـــــــــراوا

هة لترويج الصادرات، ومساندة مؤسساتية لتعزيز كفاءة القطاعات وتنظيمها. ُموج  
 

التعليم الجيد في فقد َتحدد  االســتثمارات في رأس المال البشــري ضــرورية مع وجود فرص في كل مســتويات التعليم. •
وفي مســـتويات  الطفولة المبكرة بوصـــفه عائقا يحول دون الخالص من الفقر وقد يكون مكســـبا في األمد المتوســـط.

 التعليم الثانوي والجامعي، ُتَعد البرامج التعليمية المالئمة لتلبية متطلبات ســـــــوق العمل في لبنان ذات أهمية بالغة.
ص العلمي والمهنة، إذ إنه يتيح ويتصـــل بذلك، حضـــور مســـتشـــارين مهنيي ن لتوجيه عملية اختيار الشـــباب للتخصـــ

وينبغي بعث األمل في نفوس الشـــــــــــــباب في أنه يمكنهم أن يكونوا عامل تحفيز للتغيير في لبنان  فرصـــــــــــــة أخرى.
 زوالشــــــــباب في معظمهم منفصــــــــلون عن العملية الســــــــياســــــــية ويفتقدون الحاف وتزويدهم بالمهارات الالزمة للنجاح.

إلحداث أي تغيير حقيقي في لبنان في ظل الوضـــــع االقتصـــــادي والســـــياســـــي الســـــائد، ومن ثم يأتي ميلهم الشـــــديد 
ومن الضـــروري إجراء تعديالت في المناهج الدراســـية لضـــمان أن يكتســـب الخريجون المهارات  للهجرة إلى الخارج.

األعمال في النظام التعليمي في المســــــــــــــتويين التي يطلبها أرباب األعمال، وكذلك الحاجة إلى دمج مهارات ريادة 
وقد يساعد  الثانوي والجامعي لحفز أولئك الشباب الذين يبدون اهتماما ببدء شركات جديدة وخلق وظائف ألنفسهم.

إيجاد ُملتَقيات مشــــــــــتركة للشــــــــــباب من شــــــــــتى الخلفيات مثل المراكز المجتمعية والنوادي الرياضــــــــــية على تخفيف 
 لجغرافية ذات الصبغة الطائفية.تقسيمات الحدود ا

 
قات الُمحددة  .174 ومع أن الحلول الفنية معروفة من أجل تحقيق اإلصـــــــــالح والتقدم في كل مجال من مجاالت الُمعو

فهناك مجال أن تســــــتعيد الدولة ثقة مواطنيها بإعادة بناء  .من حيث األولوية، فإنه يمكن النظر في فرص إضــــافية "ناعمة"
والنقطة الفرعية ســالفة الذكر عن "المشــاركة االجتماعية األفقية" هي واحدة من مثل هذه  ها ســيادة القانون.الدولة وفي صــميم

وهناك خيار آخر هو أنه باإلضـــــــافة إلى التركيز على خلق الوظائف، تســـــــتطيع الحكومة اقتراح وتنفيذ ســـــــياســـــــة  الخيارات.
مة مســابقات لتعزيز الهوية اللبنانية، ونشــر مواد ُملِهمة وتســاعد إلشــراك الشــباب، وٕاطالق حمالت عن الحوكمة الرشــيدة، وٕاقا

وُيمِكن اســتلهام تغيرات ســلوكية في اإلدارة من  على تحقيق التمكين االقتصــادي مثال عن الوظائف والمنح الدراســية والهبات.
 واجبهم في خدمة المواطنين بشـــــــكلخالل قصـــــــص إيجابية عن طريق التعرف على اإلدارات والوكاالت والقادة الذين ُيؤدون 

  جيد.
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فالطائفية إذا لم ُتســـَتغل كســـتار للفســـاد وهيمنة  بوســع لبنان تحويل مجاالت التركيز الســلبية إلى مجاالت إيجابية. .175

ويمكن تحديد المداخل إلى النظام الطائفي من أجل حفز  النخبة يمكن أن تســـــــــــــــاعد على تعزيز التنوع واحترامه في لبنان.
 ير مثل إشـــــراك الهيكل الطائفي في التخطيط والمناقشـــــات بشـــــأن المنافع العامة، وخلق الوظائف، والنمو االقتصـــــادي.التغي

فعلى ســــبيل المثال، ُيمِكن لهذا البلد اســــتغالل ميزته  ويســــتطيع لبنان أيضــــا إعادة تحديد نفســــه وســــط التغيرات الديموغرافية.
ائية. وتوجد أيضــــــــا فرص للقطاع الخاص اللبناني بالنظر إلى خبرته في مجال النســــــــبية المتغيرة في قطاع الصــــــــناعات الغذ

  التعافي وٕاعادة اإلعمار حينما تستقر البلدان المضطربة حاليا في المنطقة.
 

وقد كان الدعم القوي من الجالية اللبنانية في المهجر بتوفير  للبنانيي المهجر دور مهم في مســــــاندة اإلصــــــالح. .176
ويمكن تعبئة لبنانيي المهجر للتأثير على صناع القرار الرئيسيين في  تحويالت المغتربين مصدر قوة للبنان.قاعدة كبيرة من 

لبنان لمساندة اإلصالحات، ويستطيعون القيام بدور في تقديم الخبرات والمواهب وتمويل االستثمارات في األصول اإلنتاجية، 
اعدة على تركيز جهود القطاع الخاص والمجتمع المدني بعيدا عن المصــالح والوســاطة في التوترات الســياســية الداخلية بالمســ

  الطائفية.
 

   



 

141 

 

 المراجع
Alesina, Alberto, Baqir, Reza, and Easterly, William (1999), “Public Goods and Ethnic Divisions,” 

Quarterly Journal of Economics, Vol. 114 (4), pp. 1243-1284. 

Ammar, Walid (2009), Health beyond Politics, World Health Organization Eastern Mediterranean 

Regional Office.  

Assadissa (2013), “Worrying Indicators: Pension System in Lebanon,” Assadissa 4, pp. 133-134. 

Barnes-Dcey, Julien (2014), “Lebanon: Containing Spillover from Syria,” European Council on 

Foreign Affairs. 

Bertelsmann Stiftung, BTI (2014), “Lebanon Country Report,” Gutersloh: Bertelsmann Stiftung. 

Berthélemy, J.C., S. Dessus, and C. Nahas (2007), “Exploring Lebanon’s Growth Prospects,” 

World Bank Policy Research Working Paper No. 4332, Washington DC. 

Besley, Tim and Torsten Persson (2009), “Repression or Civil War?” American Economic Review, 

vol. 99(2), pp. 292-97 

Calì, M. and A. Mulabdic (2014) “Trade shocks and conflict: Revisiting the cross-country 

evidence,” mimeo, The World Bank, Washington DC. 

Cammet, Melani and Issar, Sukriti (2010), “Bricks and Mortar Clientalism: Sectarianism and the 

Logics of Welfare Allocation in Lebanon,” World Politics, July. 

Chaaban, Jad (2014), “The Costs of the Lebanese Sectarian System,” mimeo, American University 

of Beirut. 

Czernich et al. (2009) “Broadband Infrastructure and Economic Growth”. 

Dal Bó, E. and P. Dal Bó (2011), “Workers, Warriors and Criminals: Social Conflict in General 

Equilibrium,” Journal of the European Economic Association.  

Eken, S., P. Cashin, N. Erbas, J. Martelino, and A. Mazzarei (1995), “Economic Dislocation and 

Recovery in Lebanon,” IMF Occasional Paper No. 120, Washington DC 

See El-Laithy, H., K. Abu-Ismail; K. Hamdan (2008) “Poverty, growth and income distribution in 

Lebanon—country study,” International Policy Centre for Inclusive Growth. 

El Zein, Fares and Sims, Holly (2004), “Reforming War’s Administrative Rubble in Lebanon,” 

Journal of Public Administration and Development, Volume 24, pages 279-288. 

European Union (2009), “Lebanon Country Statistical Situation Report. Version 2.0,” Brussels. 

FAO (2013), “Agricultural Livelihoods and Food Security Impact Assessment and Response Plan 

for the Syria Crisis in the Neighboring Countries of Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon and Turkey,” 

Rome 

Gaspard, Touffic (2004) “A Political Economy of Lebanon, 1948-2002, the Limits of Laissez 

Faire”, Brill Leiden, Boston.    

Gatti, R.; Angel-Urdinola, D.; Silva, J; and Bodor, A (2013), “Striving for Better Jobs: The 

Challenge of Informality in the Middle East and North Africa Region,” World Bank, 

Washington DC. 

Gelvanovska et al. (2014), “Broadband Networks in the Middle East and North Africa,” World 

Bank, Washington DC 

Government of Lebanon (2014), “Lebanon Country Profile 2014”, Ministry of Finance. 

______ (2012a), “National Water Sector Strategy,” March 



 

142 

 

______ (2012b), “National Strategy for the Wastewater Sector,” Ministry of Energy and Water. 

______ (2011a), “The National Social Development Strategy of Lebanon 2011”, Ministry of Social 

Affairs (MOSA). 

______ (2011b), “Lebanon’s Second National Communication to the UNFCCC,” Ministry of 

Environment. 

______ (2010), “Policy Paper for the Electricity Sector,”  

______ (2007), “Recovery, Reconstruction and Reform,”   

______ (2005), “2004-2005 Living Conditions and Household Budget Survey,” CAS,  

______ (2003), “Competition in the Lebanese Economy: A Background Paper for a Competition 

Law for Lebanon,” Ministry of Economy and Trade. 

______ (2002), “Paris II Meeting: Beyond Reconstruction and Recovery…Towards Sustainable 

Growth,” November 2002. 

Hausmann, Ricardo; Klinger, Bailey; Wagner, Rodrigo (2008), “Doing Growth Diagnostics in 

Practice: A ‘Mindbook’,” Harvard CID Working Paper No. 177, September. 

Hertel, T.W. (ed.) (1997), Global Trade Analysis: Modeling and Applications, Cambridge 

University Press.  

Hourani, Guita (2007), “Lebanese Diaspora and Homeland Relations”, paper prepared for the 

Migration and Refugee Movements in the Middle East and North Africa.  

Hourani, Najib B. (2013), “Lebanon: Hybrid Sovereignties and U.S. Foreign Policy”, Middle East 

Policy Council. 

IGSPS, MOPH, and WHO (2012), National Health Statistics Report in Lebanon, Beirut.  

Inchauste, Gabriela, João Pedro Azevedo, B. Essama-Nssah, Sergio Olivieri, Trang Van Nguyen, 

Jaime Saavedra-Chanduvi, and Hernan Winkler (2014) Understanding Changes in Poverty, 

World Bank, Washington DC. 

International Labour Office (2010), “L’émigration libanaise et son impact sur l’économie et le 

développement,” Cahier des Migrations Internationales No.105, Genève. 

International Monetary Fund, Lebanon Article IV Consultations (various years but especially 2014, 

and 2011). 

International Poverty Centre (2008), “Poverty, Growth and Income Distribution in Lebanon,” 

Jamali, Ibrahim and Le Borgne, Eric (2014), “A Lebanon Sovereign Wealth Fund: Preliminary 

Recommendations,” Assadissa: A Journal of Public Finance & State Modernization, Issue 5, 

October, pp. 68-88. 

Kasparian, C. (2014), “Emigrants,” mimeo, Beirut. 

______ (2009), “L’émigration des jeunes libanais et leurs projets d’avenir,” Université Saint 

Joseph, Beirut. 

Kasturi, Sen and Mehio-Sibai, Abla (2004), “Transnational Capital and Confessional Politics: The 

Paradox of the Health Care System in Lebanon”, International Journal of Health Services, 

Volume 34, Number 3, pp. 527-51. 

Katz et al. (2010), “The Impact of Broadband in the Economy: Research to Data and Policy Issues.” 

Knack, Steve (2002), “Social Capital, Growth and Poverty,” The Role of Social Capital in 

Development; Cambridge University Press, UK. 



 

143 

 

Kouzhaya, A., et al. (2013), “Occurrence of Pesticide Residues in Lebanon’s Water Resources,” 

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, Vol. 91(5), pp 503-09. 

Kraft, M., Al-Mazri, M., Wimmen, H., and Zupan, N. (2008). “Walking the Line: Strategic 

Approaches to Peacebuilding in Lebanon”. Bonn, Germany: Working Group on Development 

and Peace (FriEnt). 

Lambertini, Luca and Rovelli, Riccardo (2004), “Monetary and fiscal policy coordination and 

macroeconomic stabilization. A theoretical analysis,” Universita di Bologna. 

Lebanese Transparency Association (2007), “Reconstruction Survey: The Political Economy of 

Corruption in Post-War Lebanon,” Beirut. 

Lebanese Information Center (2013), The Lebanese Demographic Reality, Beirut. 

Leenders, Reinoud (2003), “In Search of the State: The Politics of Corruption in Post-War 

Lebanon.” 

Lin, Y-H and G. Michaels (forthcoming), “Do Giant Oilfield Discoveries Fuel Internal Armed 

Conflicts?” Journal of Development Economics. 

Makdisi, Samir (2007), “Rebuilding Without Resolution the Lebanese Economy and State in the 

Post-Civil War Period.” American University of Beirut Lecture and Working Paper Series No 

3. 

______ (2004), The lessons of Lebanon: the Economics of War and Development, I.B. Tauris, 

London. 

______  and Sadaka (2003), “The Lebanese Civil War, 1975-1990,” Lecture and Working Paper 

Series No.3, American University of Beirut, Institute of Financial Economics. 

McKinsey (2010), “Fostering Economic and Social Benefits of ICT,” The Global Information 

Technology Report 2009-2010, World Economic Forum;  

Ministry of Energy (2014), “Lebanon Environmental Assessment of the Syrian Conflict,” 

September. Study undertaken by the Lebanese MoE with support from the European Union and 

UNDP. 

Mission IRFED (1961), “Besoin et possibilité de développement du Liban: etude préliminaire,” 

Ministère du Plan. 

Moubayed Bissat, Lamia (2013), “Why Civil Service Reform Is an Inevitable Choice in times of 

Crisis,” Assadissa 4: 13. 

Nahas, Charbel (2008), “The Lebanese System: 1985-2005, A Political Economy Perspective.”  

Picard, Elizabeth and Ramsbotham (eds.) (2012), “Reconciliation, Reform and Resilience: Positive 

Peace for Lebanon,” Accord, an International Review of Peace Initiatives, Issue 24.  

Piketty, Thomas (2013) Le capital au XXIe siècle, Seuil, Paris. 

Prachi, M. (2007), “Emigration and wages in source countries: Evidence from Mexico”, Journal of 

Development Economics, Vol. 82, pp. 180– 199. 

Qiang and Rossotto (2009), “Economic Impacts of Broadband,” 2009 Information and 

Communications for Development, World Bank. 

Rizk Azour, Rola (2013), “Personnel Cost in Central Government of Lebanon,” Assadissa: A 

Journal of Public Finance & State Modernization, Issue 4:15. 

Schemeil, Yves (1976), “Sociologie du Système Politique Libanais, Grenoble” Université de 

Grenoble II (Ph.D. Thesis). 



 

144 

 

Rahme, J. (2007), “Transnational Philanthropy by Migrant Organization: The Case of The 

Lebanese Children’s Fund Association”, study presented for the fulfillment of summer training 

at the Third Session of the Florence School on Euro-Mediterranean Migration and 

Development, September, p. 22 

Roberts, Nigel (2013), “Lebanon: Searching for the State,” British Embassy in Lebanon . 

Rossis, Nicholas M. (2011), The Informal Economy in Lebanon: Dangers and Benefits, Durham 

theses, Durham University. 

Sen, Kasturi and Mehio-Sibai, Abla (2004), “Transnational Capital and Confessional Politics: the 

Paradox of the Health Care System in Lebanon,” International Journal of Health Services, Vol. 

34(3), pp 527-551. 

Trabousli, Fawaz (2007), “A History of Modern Lebanon.” Pluto Press, London. 

UNDP (2009), “Lebanon 2008-2009 National Human Development Report: Toward a Citizen’s 

State,” 

______ (2008), “Poverty, Growth and Income Distribution in Lebanon,” August. 

______ (2007), “Poverty, Growth and Inequality in Lebanon” 

UNESCWA (1995) “Poverty in Lebanon,” United Nations Economic and Social Commission for 

Western Asia. 

UNHABITAT (2011), “Lebanon Urban Profile: A Desk Review Report.” 

______  (2010), “Investigating Grey Areas,” 

WHO (2013) “Global Road Safety Status Report,” Geneva. 

World Bank (2014a), “New coincident and leading indicators for the Lebanese economy,” Samer 

Matta, Policy Research Working Paper, June. 

______ (2014b), “Doing Business 2014: Lebanon - understanding regulations for small and 

medium-size enterprises,” Report No. 82892-LB, October. 

______ (2014c), “Greater Beirut - Water Supply Augmentation Project : environmental and social 

impact assessment,” May. 

______ (2014d), “Lebanon country opinion survey report (July 2013 - June 2014),” March. 

______ (2014e), “Lebanon Economic Monitor: A Sluggish Economy in a Highly Volatile 

Environment,” Spring. 

_______ (2014f), “IFC and Fransabank Supporting Job Creation in Lebanon” Case Study. 

February.  

_______ (2014g), “Over the Horizon: A New Levant,” Report No. 86946-IQ, March, Washington 

DC. 

______ (2014h), “The Changing Wealth of Nations: Measuring Sustainable Development in the 

New Millennium,” Washington DC. 

______ (2014i), The Little Green Data Book, 2014, Washington DC. 

______ (2014j) “Jobs or Privileges—Unleashing the Employment Potential of the Middle East and 

North Africa,” Macro and Fiscal Management Global Practice, Middle East and North Africa 

Region. 

______ (2013a), “Lebanon - Financial sector assessment program : the insurance sector - a market 

and risk based review : technical note,” FSAP, Report No. 84238-LB, December. 



 

145 

 

______ (2013b), “Lebanon - Financial Sector Assessment Program (FSAP) : capital market 

development - technical note,” FSAP, Report No. 84236-LB, December. 

______ (2013c), “Lebanon - Financial sector assessment,” FSAP, Report No. 84237-LB, October. 

______ (2013d), “Lebanon - Economic and social impact assessment of the Syrian conflict,” Report 

No. 81098-LB, September. 

______ (2013e), “Lebanon - Economic and labor force impact of the change in the wage structure 

of the public sector,” Report No. 79324-LB, June. 

______ (2013f), “Lebanon: Social Promotion and Protection Project (SPPP),” Project Appraisal 

Document, April. 

______ (2013g), “Supporting innovation in SMEs in Lebanon through a public/private equity fund 

: the iSME fund,” Report No. 75658, February. 

______ (2013h), “Jobs for Shared Prosperity: Time for Action in the Middle East and North 

Africa,” Roberta Gatti, Matteo Morgandi, Rebekka Grun, Stefanie Brodmann, Diego Angel-

Urdinola, Juan Manuel Moreno, Daniela Marotta, Marc Schiff bauer, and Elizabeth Mata 

Lorenzo. 

______ (2013i), “Lebanon - Macro-fiscal context and health financing factsheet,” Report No. 

80286-LB, January. 

______ (2013j), “Road Traffic Injuries: A Public Health Crisis in the Middle East and North 

Africa,” Transport Note 45, October. 

______ (2013k), Jobs, 2013 World Development Report, Washington DC. 

______ (2013l), Fairness and Accountability: Engaging in Health Systems in MENA, Washington, 

DC 

______ (2012a), “Lebanon - Good jobs needed : the role of macro, investment, education, labor 

and social protection policies (MILES),” Report No. 76008-LB, December. 

______ (2012b), “Doing business 2013 : Lebanon - smarter regulations for small and medium-size 

enterprises : comparing business regulations for domestic firms in 185 economies,” Report No. 

73956-LB, October. 

______ (2012c), “Inclusion and Resilience: The Way Forward for Social Safety Nets in the Middle 

East and North Africa,” Joana Silva, Victoria Levin, Matteo Morgandi, September. 

______ (2012d), “Lebanon - Country water sector assistance strategy (2012-2016),” Report No. 

68313-LB, April. 

______ (2012e), “Lebanon - Using Lebanon's large capital inflows to foster sustainable long-term 

growth,” Report No. 65994-LB, January. 

______ (2012f), “Investing for Growth and Jobs”, Middle East and North Africa region. 

______ (2012g), “Supporting Innovation in Small and Medium Enterprises Project,” Washington 

DC. 

______ (2011a), “Lebanon - Country environmental analysis,” Report No. 62266-LB, July. 

______ (2011b), “Striving for Better Jobs: The Challenge of Informality in the Middle East and 

North Africa Region,” Roberta Gatti, Diego F. Angel-Urdinola, Joana Silva, Andras Bodor. 

______ (2011c), “Poor Places, Triving People: How MENA Can Rise Above Spatial Disparities”, 

Report No. 58997, January. 



 

146 

 

______ (2011d) “Case Studies in Governance and Public Management in the Middle East and 

North Africa,” Dubai School of Government Publication: Number 2, February. 

______ (2011e) “Conflict, Security, and Development,”, 2011 World Development Report, 

Washington DC 

______ (2010a), “Lebanon Country Partnership Strategy for the Period FY 2011-FY 2014,” Report 

No. 54690-LB, July. 

______ (2010b), “Lebanon - Water sector : public expenditure review,” Report No 52024-LB, May. 

______ (2010c), “Lebanon - Agriculture sector note : aligning public expenditures with 

comparative advantage”, Report No. 69547-LB, January. 

______ (2010d), “Lebanon: Reversing Declining Competitiveness, A Survey-Based Investment 

Climate Update,” Finance and Private Sector Development. Middle East and North Africa 

Region. (unpublished). 

______ (2009a), “Gender-based differences among entrepreneurs and workers in Lebanon,” 

Country Gender Assessment, Report No. 50077, December.  

______ (2009b), “Lebanon - World trade indicators 2009,” Report No. 72658-LB, December. 

______ (2009c), “Lebanon - Social impact analysis : electricity and water sectors,” Report 

No.48993-LB, June. 

______ (2009d), Lebanon CGAC Report, April. 

______ (2008a), “Second Emergency Social Protection Implementation Support Project (ESPISP 

II),” Emergency Project Paper, September. 

______ (2008b), “Lebanon - Electricity sector public expenditure review,” Report No. 41421-LB, 

January. 

______ (2007a), “Exploring Lebanon's growth prospects,” Berthelemy, Jean-Claude; Dessus, 

Sebastien; Nahas, Charbel, Policy Research Working Paper, Report No. WPS4332, August. 

______ (2007b), “Lebanon - Economic and social impact assessment from recovery to sustainable 

growth,” Report No. 39316, January. 

______ (2007c), “Decentralization and Local Governance in MENA,” Washington D.C. 

______ (2005a), “Lebanon - Country financial accountability assessment,” Report No. 36969-LB, 

May 2005. 

______ (2005b), “Lebanon - Public expenditure review : reform priorities for fiscal adjustment, 

growth and poverty alleviation,” Report No. 32857-LB, March. 

______ (2005c), “Lebanon - legal and judicial sector assessment,” Report No. 32144-LB, January. 

______ (2001), Social Protection Sector Strategy Paper: From Safety Net to Springboard, 

Washington DC. 

______ (1993), “Lebanon - Stabilization and reconstruction,” Report No. 11406-LB, March. 

______ (1983), “Lebanon - Reconstruction assessment report,” Report No. 4434, March. 

______ (1973), “Lebanon - Current economic position and prospects,” Report No. 162. 

______ and Union of Arab Banks (2010), “The Status of Bank Lending to SMEs in the Middle 

East and North Africa Region: The Results of a Joint Survey of the Union of Arab Banks and 

The World Bank,” Financial Flagship. 

World Wide Fund (2014), Poverty and the Environment: Making the Links, WWF. 



 

147 

 

 المنهجية التشخيصية والدراسة اإلحصائي النظام .1 المرفق
 

تتســـم القدرات اإلحصـــائية في لبنان بالضـــعف بشـــكل عام، وُيعَزى ذلك إلى عدة أســـباب منها نقص الموارد لدى  .177
ويتجلى  ).2014أ، وصندوق النقد الدولي، 2010أ و2007(البنك الدولي، تقارها إلى االستقالل إدارة اإلحصاء المركزي واف

، ســجل لبنان ثاني أســوأ 2010ففي عام  هذا في انخفاض األداء على مؤشــر القدرات اإلحصــائية الذي أنشــأه البنك الدولي.
ر بعد غابون من بين بلدان لها مســـــــتويات متماثلة من التنمية االقتصـــــــادية مقاســـــــا وفق نصـــــــيب الفرد من  أداء على الُمؤشـــــــ

وتعوق مواطن الضعف المتصلة بالبيانات اتخاذ القرارات والتحليالت  إجمالي الناتج المحلي على أساس تعادل القوة الشرائية.
طاق العمل وعلى ســــــــــبيل المثال، يحد اإلطار الزمني لبيانات الحســــــــــابات القومية وتواترها من ن االقتصــــــــــادية واالجتماعية.

وال ُيمِكن كذلك إجراء تحليل االنحدار فيما بين البلدان أو  التحليلي الذي يمكن إجراؤه في الدراســـــــة التشـــــــخيصـــــــية المنهجية،
تقدير الناتج المحتمل الذي يتطلب اســــتخدام تقنيات اقتصــــادية متقدمة (مثل التصــــفية) باالعتماد على البيانات المتاحة حاليا 

 زيد من التفاصيل).للم 2(انظر المرفق 
 

وٕالى جانب نْقص الموارد والقدرات، يتمثل أحد األســـــــباب الرئيســـــــية لضـــــــْعف النظام اإلحصـــــــائي في لبنان في  .178
وبســـبب التوازن الســـياســـي/الطائفي الدقيق الذي جاء ذكره في المتن  الحســاســيات الســياســية والطائفية المرتبطة بالبيانات.

ونظرًا  كاليات ُمعينة تتعلق بجمع البيانات على مســـتوى األســـر المعيشـــية في لبنان.الرئيســـي للدراســـة التشـــخيصـــية، تثور إشـــ
للطبيعة الطائفية للنظام الســـــــــــياســـــــــــي، فإن العوامل الديموغرافية للســـــــــــكان التي هي األســـــــــــاس الذي أقيم عليه معظم النظام 

اســة وعلى درجة عالية من التســييس، ويثور خوف من أن تطلب بعض الجماعات  اإلحصــائي للبالد كانت دائما مســألة حســ
وقد  ).2013مزيدا من السلطة إذا أظهرت اإلحصاءات تحوال في العوامل الديموغرافية للسكان (المركز اللبناني للمعلومات، 

. 1942في  1932، وقامت الحكومة اللبنانية بتحديث نتائج تعداد 1932ُأجِري آخر تعداد رســـــــمي للســـــــكان في لبنان عام 
اعتمادا على ســــــــــــجالت الحالة المدنية داخل وزارة الداخلية (االتحاد  1964آخر تحديث لإلحصــــــــــــاءات الســــــــــــكانية في  وتم

 ).2009األوروبي، 
 

تاحتها، وهي البيانات المطلوبة  .179 تأخر لبنان عن البلدان األخرى متوســـــــــطة الدخل في جمع البيانات الجزئية وٕا
عدد مســــــوح البيانات الجزئية المتاحة في الدليل المركزي للبيانات  83وُيظِهر الشــــــكل . لرصــــد التقدم نحو بلوغ هدفي البنك

مســـحا  71مســـحا لتركيا أو  63مســـحا اســـتقصـــائيا للبنان في الدليل بالمقارنة مع  16وال يوجد ســـوى  الجزئية للبنك الدولي.
فمن بين المسوح الستة عشر المودعة في  سرية.وثمة مشكلة حادة في لبنان تتمثل في نقص المسوح والبيانات األ للمكسيك.

وهذه المســــوح األســــرية هي نوع البيانات التي ُتســــتقى منها تقديرات الفقر وتوزيع  الدليل يتعلق اثنان فحســــب بميزانية األســــر.
 ظائف.الو  وال توجد في لبنان أيضا مسوح منتظمة للقوى العاملة، وهو ما يحد من تحليل سوق العمل وتطورات نمو الدخل،

 
 ُيعَزى نقص البيانات الجزئية في دليل البنك الدولي إلى عدم توفر البيانات و/أو عدم إمكانية الوصــــــــول إليها. .180

وعلى سبيل المثال، يوجد عدد كبير من مسوح ميزانية األسرة التي ُجِمَعت بياناتها في إيران، لكن ال يتم إطالع البنك الدولي 
في لبنان، واســـــتخدم واحد منهما  2000ســـــحان اثنان فحســـــب لميزانية األســـــرة أجريا منذ عام وعلى النقيض، يوجد م عليها.

شــواهد على هذا ُتظهر أنه بالنســبة للبنان فإن معدل الفقر  83فحســب في قياس معدالت الفقر وعدم المســاواة. وُيقدم الشــكل 
 فإن معدالت الفقر المطلق الوطني تقاس بانتظام. ، أما في بلدان أخرى كثيرة2005المطلق الوطني غير متاح إال لعام 
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وال تبرز وثائق إســـتراتيجية الســـياســـات الحكومية أهمية جمع البيانات واإلحصـــاءات فيما ُيعَزى جزئيا إلى مثل   .181
لوطنية افعلى سبيل المثال، ال يرد ذكر مسائل البيانات في إستراتيجية التنمية االجتماعية  هذه المسائل السياسية/الطائفية.

، 2005)، حتى على الرغم من أن أحــدث تقــديرات معــدالت الفقر كــانــت لعــام 2011للبنــان (وزارة الشــــــــــــــؤون االجتمــاعيــة، 
ويفرض هذا قيدا مهما على قدرة الحكومة على التقييم الدقيق ألهداف التنمية االجتماعية والحد من الفقر األســـــــــــــــاســــــــــــــيـة 

ويؤدي هذا إلى اتســــــــــاع االنقســــــــــامات الســــــــــياســــــــــية  االجتماعية واالقتصــــــــــادية.وتحديدها، األمر الذي يطيل أمد التفاوتات 
 واالجتماعية وتفاقم التوترات، ومن ثم يطيل أمد ضعف لبنان في مواجهة الصراع.

 
وفضــال عن مســائل البيانات الالزمة لتحليل الهدفين المتالزمين، تثور أيضــا بعض القضــايا المهمة فيما يتصــل  .182

 ومن بين هذه القضايا:  ائية المتاحة لرصد وتحليل أوضاع االقتصاد.بالمعلومات اإلحص
 

ال يتم تجميع الحســـــــابات القومية اللبنانية إال على أســـــــاس ســـــــنوي، وال تغطي ســـــــوى فترة األعوام  الحســـــــابات القومية: •
ت وطرأت تحســـــــــينات في اآلونة األخيرة في تجميع الحســـــــــابا ).2014(حتى ديســـــــــمبر/كانون األول  1997-2013

-2004حســــــابات قومية جديدة للفترة  2013القومية، إذ نشــــــرت إدارة اإلحصــــــاء المركزي في أكتوبر/تشــــــرين األول 
) 2) و(2008) إطار جديد يتســـــق والمعايير الدولية (نظام األمم المتحدة للحســـــابات القومية، 1على أســـــاس ( 2011

 ت الخدمات). بيانات جديدة (مثل عوائد الضريبة على القيمة المضافة وواردا
 

ـــات: • ـــدفوعـ على الرغم من أنه حدثت بعض التحسينات الطفيفة (مثل إعداد بيان وضع االستثمارات الدولية)،  ميزان المـ
) الحظ أن بيانات ميزان المعامالت الجارية تضــــــمنت عددا من جوانب اللبس فيما 2014فإن صــــــندوق النقد الدولي (

وتتســـــم أيضـــــا نوعية  وتحويالت العمال المغتربين، والدخل من االســـــتثمار.يتصـــــل بتقديرات خدمات القطاع الخاص، 
بيانات حسـاب رأس المال والحسـابات المالية بالضـعف، إذ تشـوب جوانب اللبس البيانات الخاصـة باالسـتثمار األجنبي 

  ارج.المباشر، واالستثمار في أسهم رأس المال، والقطاع الخاص غير المصرفي، واقتراض الشركات من الخ
 

) تفصـــيال 1، لم تكن بيانات تضـــخم أســـعار المســـتهلكين تقدم (2013قبل ديســـمبر/كانون األول  األســـعار والتضـــخم: •
) تفصــيال جغرافيا 3) نظام ترجيح ُمحدثا لســلة التضــخم؛ و(2شــامال لألســعار (أســعار اإليجارات ُتجَمع اآلن شــهريا)؛ (

اإلحصــاء ألســعار المســتهلكين يعكس بدقة ديناميات األســعار الكلية ولم يكن مؤشــر إدارة  لمؤشــر أســعار المســتهلكين.
من ســـــــلة أســـــــعار المســـــــتهلكين القديمة لم تكن ُتجَرى إال مرة  %16في لبنان، حيث إن مســـــــوح اإليجارات التي تؤلف 

ن الثاني ر/كانو ولم تقم إدارة اإلحصاء المركزي بجمع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بين يناي واحدة كل ثالثة أعوام.
 ، فنشأت فجوة في تسلسل بيانات اإلدارة.2013ومايو/أيار 

 
وال ُيجَرى بشـــــكل دوري مســـــح لقوى  2009،107تعود أحدث بيانات رســـــمية للبطالة إلى عام  ســـــوق العمل واإلنتاجية: •

العمل التحليلي لدور ويعوق غياب هذه البيانات  كما ال تتوفر بيانات عن اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج. العاملة.
 مختلف عوامل اإلنتاج والتغيرات التقنية في تحقيق النمو.

 
                                                

) ُيخفف إلى 2012(البنك الدولي  )MILESالمشروع غير المتكرر لسياسات االقتصاد الكلي واالستثمار والتعليم والعمل والحماية االجتماعية ( 107 
  .2010ت ترجع إلى عام حد ما من مشكلة نقص بيانات سوق العمل لكن هذه البيانا
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توجد بيانات محدودة عن إمكانية الحصول على  إمكانية الحصول على رأس المال والعائد على االستثمارات الخاصة: •
العوائد الخاصـــــــــــــــة على  وُيمِكن الحصــــــــــــــول على بيانات عن تكلفة التمويل، لكن بيانات رأس المال في القطاعات.

 االستثمار غير متاحة.
 

. عدد مســـــــــوح البيانات الجزئية الُموَدعة في 83الشـــــــــكل 
 الدليل المركزي للبيانات الجزئية بالبنك الدولي

. معدالت الفقر الوطنية كما وردت في مؤشــرات 84الشــكل 
 التنمية العالمية للبنان وبلدان مختارة للمقارنة

 
المصدر: تجميع خبراء البنك الدولي على أساس الدليل 

  .2014أبريل/نيسان  21 فيالمركزي للبيانات الجزئية 

تتســـــــم  البلدان المختارة  بأن الفرق في متوســـــــط  مالحظة:
نصيب الفرد فيها من إجمالي الناتج المحلي بأسعار تعادل 

 %10القوة الشـــــــــرائية بالدوالر ونظيره في لبنان ال يتعَدى  
 زيادة أو نقصا.

 
 البنك ، وحدة)2011المصـــــــــدر: اســـــــــتنادا إلى أزفيدو جيه. بي. (

للـــدخول إلى قواعــد  ) Stataوحـــدة (المفتوحـــة:  للبيـــانـــات الـــدولي
) S457234بيانات البنك الدولي، ومكونات البرامج اإلحصــائية (

بيانات مؤشــــرات التنمية العالمية و كلية بوســــطن، إدارة االقتصــــاد. 
. والبلـدان المنـاظرة نفســــــــــــــهـا كمـا هي 2014يونيو/حزيران  9في 

 . وال توجد أرقام لكل من إيران وبربادوس.1مبينة في الشكل 
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 األهلية والحرب االقتصادي األداء :2 المرفق
 

نظرا ألن األداء االقتصــــادي للبنان تأثر بدرجة ملموســــة بأوضــــاع الهشــــاشــــة والصــــراع، فمن المفيد عرض منظور  .183
فعلى ســــــــــــــبيل المثال، تأثر األداء االقتصــــــــــــــادي للبنان تأثرا عميقا بالحرب األهلية في  في البالد على األمد الطويل.للنمو 

التي كانت لها آثار طويلة األمد على كل الُمحددات الرئيســـــــية للنمو االقتصـــــــادي من رأس المال  1990-1975الســـــــنوات 
 واالجتماعي.البشري والمادي إلى رأس المال المؤسساتي 

 
 ،1974و 1950وكانت معدالت النمو االقتصــادي ومتوســط نصــيب الفرد من النمو قوية في الفترة بين عامي  .184

بين  %7وكان ُمحركها الرئيســـــي قطاع الخدمات واالســـــتهالك الخاص. وُيقدر أن نمو االقتصـــــاد اللبناني بلغ في المتوســـــط 
ل الفترة نفســها، فاق متوســط نصــيب الفرد من نمو إجمالي الناتج وخال ).2003(مقدســي وصــدقة،  1974و  1950عامي 

ل نسبة مماثلة 2004(غاسبارد،  %3المحلي  ومع أن  ).1995(إيكن وآخرون  1974-1964في السنوات  %3.3) وسج
ت ومن حيث المســـــاهما 108متوســـــط نصـــــيب الفرد من النمو كان قويا، فإنه أقل من متوســـــط النمو في ســـــبعة بلدان مجاورة.

من إجمالي الناتج المحلي) الُمحرك الرئيســــــــــــــي  %69.5القطاعية في إجمالي الناتج المحلي، كان قطاع الخدمات الكبير (
وفي جانب اإلنفاق، في تلك الفترة نفســـــها، كان االســـــتهالك  ).1971-1966للنمو في الفترة الســـــابقة على الحرب األهلية (

وهكذا،  ).1973لي الناتج المحلي الُمحرك الرئيسي للنمو (البنك الدولي، من إجما %78.5الشخصي الذي بلغت مساهمته 
 في بداية الحرب األهلية، كان هيكل االقتصاد ُمتقدمًا وكان نصيب الزراعة والصناعة فيه صغيرا نسبيا.

 
وتذهب  ).87(الشــكل  تكبد لبنان بســبب الحرب األهلية خســائر اقتصــادية وبشــرية كبيرة (من بين أشــياء أخرى) .185

 184من الســـــــكان المقيمين في ذلك الوقت) وأكثر من  %5ألف وفاة (أو  144التقديرات إلى أن الخســـــــائر البشـــــــرية بلغت 
بسبب  109وانخفض النمو االقتصادي في لبنان بمقدار النصف أثناء الحرب األهلية ).2003ألف إصابة (مقدسي وصدقة، 

الهبوط الكبير لالستثمارات، واضطراب أسواق السلع والعمل، والدمار الشديد لرصيده من رأس المال المادي (ما ُيقدر بمبلغ 
من الســــــــــــــكــان) (إيكن  %7.3ألف من اللبنــانيين المهرة ( 200مليــار دوالر)، وهجرة أعــداد كبيرة للخــارج ُتقــدر بنحو  25

. 1998) إال في عام 1974ولم يُعد االقتصاد إلى مستواه السابق على الحرب ( ).1993، البنك الدولي، 1995وآخرون، 
ومن حيث متوســـط نصـــيب الفرد، وفي ضـــوء النمو الســـكاني الســـريع (وبصـــرف النظر عن الخســـائر البشـــرية للحرب األهلية 

إال  1974لي الحقيقي إلى مســـتواه في والهجرة الواســـعة والمســـتمرة إلى الخارج)، لم يعد نصـــيب الفرد من إجمالي الناتج المح
. وهكذا، فمن المنظور االقتصـــادي، مضـــى جيل قبل أن تعود البالد إلى (متوســـط) الرفاهة الذي كانت عليه 2002في عام 

وكما هو ُمبين في الفصـــلين األول والثاني، كانت للحرب أيضـــا آثار ســـيئة على المؤســـســـات، والحوكمة، ودور  قبل الحرب.
 الدولة.

 

                                                

  .هي قبرص واألردن وسوريا وتونس وٕاسرائيل وتركيا ومصر 108 

)، وخلص إيكن 8.0وفقا لبيانات من جدول بين العالمي ( 1974من مستواه في  %48، بلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 1990في عام  109 
  .)، إلى الرقم نفسه بتجميع مختلف مصادر المعلومات1995وآخرون (
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. نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في لبنان 85الشكل 
حتى لحق  1974في  البلـــدان النظيرةتخلف عن مجموعـــة 

 بهم في العقد األول من القرن الحالي

 
المصـــــــــــــــدر: مؤشــــــــــــــرات التنميــة العــالميــة. بلــدان المقــارنــة هي 

وا وباربودا، وشــــــــــــــيلي، وجنوب أفريقيا، وتركيا، غ، وأنتيهنغاريا
وبولنــــدا، وكولومبيــــا، وجــــامــــايكــــا، وكوســــــــــــــتــــاريكــــا، وقبرص، 

  وأوروغواي.
 

  %41 البالغإلى حجمه  . عاد االقتصــــاد اللبناني86الشــــكل 
 فحسب 2009في من االقتصاد األمريكي  1974في 

 
وحســـــــــــــابات خبراء البنك  8.0المصـــــــــــــدر: جداول بن العالمية 

 .الدولي

ر التنمية في  .186 بت الحرب األهلية في تأخففي أوائل السبعينيات، كان ترتيب لبنان  لبنان لجيل واحد على األقل.تسب
 من بلدان العالم من حيث نصـــيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (على أســـاس تعادل القوة الشـــرائية). %31ضـــمن أعلى 

حل ضـمن  2011ي (فوتراجع هذا التصـنيف بشـكل ملحوظ بسـبب الحرب األهلية، ولم يسـتعد لبنان بعد ترتيبه بشـكل كامل 
لكننا نجد تقييما أكثر إيجابية بدرجة طفيفة عند مقارنة أداء لبنان مع بلدان أخرى كان  110من بلدان العالم). %35أعلى 

وكما يظهر في  .1974نصـــــــــــيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها مماثال له معدال وفقا لتبادل القوة الشـــــــــــرائية في عام 
ومنذ ذلك الحين، ســار نموه بخطى  بلدا) حتى العقد األول من القرن الحالي. 12ن بلدان المقارنة (، تأخر لبنان ع3الشــكل 

، وأصــــــــــبح اآلن مرة أخرى على قدم 1974، اقترب لبنان من منتصــــــــــف مجموعة نظرائه في 2011ســــــــــريعة، وبحلول عام 
موعة (مثال قبرص كان ترتيبها من حيث المســــــــــاواة مع شــــــــــيلي وتركيا، لكنه متأخر كثيرا عن أفضــــــــــل البلدان أداء في المج

وبالمثل، لم  عن لبنان). %43مرتفعا بنســـبة  114نصـــيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي معدال وفقا لتعادل القوة الشـــرائية 
(وفقا  2009إال في عام  %41وهي  1974يســترد حجم اقتصــاد لبنان الفجوة التي كانت بينه وبين االقتصــاد األمريكي في 

 .86الشكل -ادل القوة الشرائية)لتب
 

ومع أن الحرب األهلية أخرت لبنان وســـكانه جيال  ).88(الشـــكل كان تعافي لبنان من الحرب األهلية قويا نســبيا  .187
 12فبالمقارنة مع  كامال من حيث التنمية، فإن مقارنة تعافيه مع نظيره في بلدان أخرى خارجة من الصـــــــــراع تثير االهتمام.

ســــــنوات على األقل، يتبين أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان انتعش  10ن الصــــــراع وشــــــهد حربا دامت بلدا خارجا م
) رأس المال البشــــري ذي المهارات 1وُيعزى هذا األداء الجيد إلى ( 111بســــرعة وأصــــبح في وقت الحق أفضــــل البلدان أداء.

                                                

  .وحسابات خبراء البنك الدولي 8.0المصدر: جداول بين العالمية  110 

في السنة األخيرة لكل صراع. واختيرت بلدان المقارنة  100إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار تبادل القوة الشرائية) تم تطبيعه عند مستوى  111 
 2011و  1960سنوات على األقل بين عامي  10التي شهدت حروبا استمرت  2011 مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم لعام من قائمة البلدان في
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وال في مرحلــة مبكرة من عمليــة التعــافي وٕاعــادة اإلعمــار التي ) التــدفق الســــــــــــــريع والكبير لرؤوس األم2العــاليــة في لبنــان؛ (
) جهود اإلعمار 3اســـــــــــتمرت منذ ذلك الحين، وذلك إلى حد كبير بفضـــــــــــل تحويالت الجالية اللبنانية الكبيرة في المهجر؛ و(

  الواسعة النطاق.
 

انخفاض إجمالي الناتج إلى . الحرب األهلية أدت 87الشــــكل 
النصـــــــف، ومضـــــــى جيل قبل أن يعود  المحلي للبنان بمقدار

 لمستواه قبل الحرب

  
وحســــــــابات خبراء  8.0المصــــــــدر: بيانات جداول بين العالمية 

 .البنك الدولي

. أداء قوي نســــبيا لالقتصــــاد اللبناني عند تعافيه 88الشــــكل 
 بعد الحرب

  
وحســــــــابات خبراء  8.0المصــــــــدر: بيانات جداول بين العالمية 

 .البنك الدولي

  

                                                

ب أفريقيا وجمهورية و . والبلدان التي اختيرت هي لبنان وليبريا وموزامبيق والسلفادور ونيبال وبيرو وسيراليون وأنغوال وغواتيماال وٕاندونيسيا ورواندا وجن
  .الكونغو
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يانية ورســـــــــوم جداول :3 المرفق  وٕامكانية الفقر ألوضــــــــــاع تكميلية ب

 العامة الخدمات على الحصول
 

. نســـبة الطبقات المختلفة بين الُمجيبين في 89الشـــكل 
 حوالي مســــــــح القيم العالمية،لبنان وبلدان المقارنة من 

2013 

 

نســـــــبة مختلف الطبقات بين المجيبين في لبنان  .90الشـــــــكل 
مســـــــــح القيم وبلدان المقارنة حســـــــــب الوضـــــــــع الوظيفي من 

 2013حوالي ، العالمية

 
، الموجة السادسة. مالحظة: ُأجرَيت المسوح )WVS( المصدر: حسابات خبراء البنك الدولي على أساس مسح القيم العالمية

 واستبعد من الحسابات اإلجابات "بال أدري" و "ال إجابة".في سنوات مختلفة في بلدان مختلفة 
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آثار هامشية من نموذج بروبيت تُفسر كون المرء  .6الجدول 
في شريحة األربعين بالمائة الدنيا من المجيبين على أساس 

، 2013التقييم الذاتي للتصنيف على سلم الدخل في لبنان في 
 مسح القيم العالمية

  
خبراء البنك الدولي على أساس بيانات مسح القيم  المصدر:  تقدير
  .6العالمية، الموجة 

  مالحظة: استُْبِعدت من التقدير الردود "بال أدري" و "ال إجابة". 

 .%1و***  %5ذو الداللة اإلحصائية، و**  %10* مستوى 

.  فئات دخل األســـــــــرة بين المجيبين على 91الشـــــــــكل 
المقياس العربي  اختالف وضــــــعهم في األيدي العاملة من

 2010في %، 

  
المصدر: حسابات خبراء البنك الدولي على أساس بيانات 

  المقياس العربي.

مالحظة: استُبِعد من الحساب األفراد الذين لم يدلوا 
 بإجابات عن وضع دخل األسرة.

 
. معدالت الفقر بين األســر على اختالف حجمها 92الشــكل 

  2012في 

 

بين األســـــــــر على اختالف عدد  . معدالت الفقر93الشـــــــــكل 
 2012أطفالها في 

 
  .2012المصدر: مسح القدرات المالية في  

 .مالحظة: حسابات خبراء البنك الدولي
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. انحدار بطريقة المربعات الصغرى ُيفسر درجات 7الجدول 

 اختبار الرياضيات في دراسة االتجاهات الدولية

 
الدولية في الرياضيات والعلوم المصدر: درجات دراسة االتجاهات 

قدمها بول كاهو. مؤشر تساوي الفرص البشرية أعده عزيز 
  عتمانوف.

فرصـــــــة تســـــــجيل مالحظات: طفل الصـــــــف الدراســـــــي الثامن لديه 
درجات في الرياضــــــيات أعلى أو مســــــاوية لمتوســــــط الدرجات في 
إيران وتركيا ورومانيا، وهي بلدان تتشــــــابه معدالت إجمالي ناتجها 

 دراسة االتجاهات الدولية). ومتاحة فيي، المحل

. التغطية ومؤشــر تســاوي الفرص البشــرية 94الشــكل 
ومؤشـــــــــر التبــاين لمجموعــة مختــارة من البلــدان على 
ضيات في دراسة االتجاهات  أساس درجات اختبار الريا

 الدولية

 
المصدر: درجات دراسة االتجاهات الدولية في 

  ، وحسابات المؤلف. 2011الرياضيات والعلوم 

س يقي. اســتخدمت األوزان الترجيحية للطالبمالحظات: 
 0مؤشـــــــــــر التباين درجة التفاوت في الفرص ويتراوح من 

إلى واحـــد الـــذي يشــــــــــــــير إلى القيمـــة األعلى التي تعني 
فل الصـــــــف الدراســــــي اشـــــــتداد درجة عدم المســـــــاواة. ولط

الثامن فرصــة إذا كانت درجة اختباره أعلى من المتوســط 
 .439 في لبنان وتركيا وٕايران:
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 ، مسح القدرات المالية2012. معدالت الفقر في 95الشكل 
 أ) وضع عائل األسرة في األيدي العاملة

 

 ب) وضع عائل األسرة في األيدي العاملة

 
 .، وحسابات خبراء البنك الدولي2012المالية المصدر: مسح القدرات 

 
 

 . حساب مؤشر الفرص البشرية1اإلطار أ 
 

ر الفرص البشـــرية  ُمؤشـــ(HOI)  نة، ومدىر واحد النطاق المتاح أو إمكانية الحصـــول على فرصـــة ُمعي مقياس يجمع في مؤشـــ
 وبالتعبير في شكل معادلة: اإلنصاف في توزيع هذه اإلمكانية.

 
HOI=C*(1-D) حيث أن ،C  هي متوســـط النطاق المتاح للحصـــول على الفرصـــة، وD  هي مقياس عدم التشـــابه أو عدم

  تكافؤ الفرص.
 

ر الفرص البشــرية  ويتراوح ُمؤشــHOI  من صــفر إلى واحد. وٕاذا كان المجتمع اإلحصــائي يتمتع بتغطية كاملة لنطاق الوصــول
ره القيمة واحد أو  عا توزيعا غير  %90ومن ناحية أخرى، إذا كان نطاق التغطية  .%100إلى الفرص يعادل مؤشــــــــــــــوُموز

ر الفرص البشــرية وتتوقف القيمة على %90أقل من  منصــف لصــالح فئة معينة (مثال ســكان الحضــر) فســتكون قراءة ُمؤشــ ،
ومن البديهي،  وجه الدقة على مدى اإلنصـــاف في توزيع إمكانية الحصـــول على الفرص بين ســـكان الريف وســـكان الحضـــر.

ر يحســب إمكانية الحصــول على الفرص ويطبق عليها نســبة خصــم إذا لم يكن الحصــول على الفرص ُموزعا توزيعا  الُمؤشــ أن
  منصفا.

 
االختالف والتفاوت في إتاحة الوصـــــــول إلى فرصـــــــة معينة بين مختلف فئات الناس (في حالتنا هذه بين  Dويقيس المؤشـــــــر 

من صـــفر إلى  Dويتراوح المؤشـــر  الريف والحضـــر) بالمقارنة بمتوســـط إتاحة الوصـــول إلى هذه الفرصـــة بين عموم الســـكان.
من منظور االقتصــــاد  Dوُيمِكن تقدير المؤشــــر  وصــــول إلى الفرصــــة.واحد، ويســــاوي صــــفرا في حالة المســــاواة الكاملة في ال

  القياسي وتحليله لمعرفة مساهمة الخصائص المختارة لتحديد فئات السكان.
 

 ).2011(كويستا ونارايان  HOIويشرح نموذج عددي بسيط كيف يتم حساب ُمؤشر الفرص البشرية 
 

 مدارسسنوات الملتحقين بال 10-6عدد األطفال في سن  
 طفل) 100البلد ب ( طفل) 100البلد أ ( 
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 30 40 من السكان) %50الحضر (
 30 20 من السكان) %50الريف (

 60 60  مجموع الملتحقين بالمدارس
 

ولكن  ).60/100( 0.6طفال أو  60متوسط االلتحاق بالمدارس أو معدل إتاحة الوصول إلى الفرصة في البلدين واحد وهو 
ومن ثم يجب إعادة توزيع  .30مقابل  20معدل إتاحة الوصـــول في المناطق الريفية أقل من التوزيع المتســـاوي: في البلد (أ) 

  عشرة أطفال لتحقيق المساواة.
10/60) =0.5-D)=0.6*(1-=C(1AHOI 
0/60) =0.6-D)=0.6*(1-=C(1BHOI 

 
 .0.6وأقل من معدل التغطية البالغ  0.5للبلد (أ) هو  HOIونتيجَة لذلك، فإن ُمؤشر الفرص البشرية 

 
 ).2011)، وكويستا ونارايان (2009المصدر: ُمقتبس من باروس وآخرين (
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  إضافية نتائج :2014-2013 األعمال مؤسسات مسح :4 المرفق
 
 
 الشركات في لبنان. أكبر العوائق أمام عمل 96لشكل ا
 

  

 
 

حة ببيانات المسوح. أكبر خمسة عوائق على المستوى الوطني 2013/2014المصدر: مسوح مؤسسات األعمال  األشكال ُمرج .
  ُمبّينة. 

  
يجمع مؤشـــــــــر مناخ االســـــــــتثمار ثمانية مؤشـــــــــرات ذا صـــــــــلة (معدالت الضـــــــــريبة وٕادارتها، واللوائح التنظيمية للجمارك والتجارة، 

 .التنظيمية للعمل، والمحاكم، والحصول على األراضي، والممارسات العشوائية) ، واللوائحوالتصاريحوالتراخيص 
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