
7 ا يفنتلا صخلملا 

الملخص التنفيذي

الطائفية  بنظام  استقالله،  نال  أن  منذ  لبنان،  تأثر  لطالما   .1
وكانل العقود.ل عبر  الدولة  خارطة  رسم  الذي  السياسية 
ا هدف،لفيلاألصل،لمنلإنشاءلنظاملسماسيلبطابعهلا طائليل
ا يصخافسةل فيجصيعاتل ا يصا حل بمنل ا صوازنل تحقمقل هول
ا يلهبمةلا يحفمة،لو كنلمال بثلأنلتحّوللهلالا خظامل مصبحل
فيلنظرلا كثمرينلعائقًالأماملا حوكيةلا سفميةلوا لّعا ة،لحمثل
وصخاعةل ا قرارل أخلل عيفمةل فيل واضٍحل شفٍلل إ ىل أّدىل
أثبتل كيال ا دو ة.ل مؤسساتل إفراغل إ ىل وبا صا يل ا سماساتل
ا خظاملا طائليلفيل بخانلبأنهلا وسمفةلاألقوىل صعريضلا بفدل
تغليةل فيل سّببتل بدورهال ا صيل ا نارجمةل ا صدخّلتل إ ىل

ا نلفاتلوا صراعاتلبمنلا لئاتلا يحفمة.
الماضية،  العقود  عبر  معتدالً  نمواً  اللبناني  االقتصاد  شهد   .2
لكن تفاوتت نسبة النمو من عام إلى آخر بسبب الصدمات 
الكبيرة والمتكررة والتي كان معظمها من الطابع السياسي، 
تلك  وجه  في  ملحوظاً  صموداً  االقتصاد  أبدى  بحيث 
الصدمات. سجللا خاتجلا يحفيلاإلجيا يلا حقمقيلنيوًالبيعدلل
هلال عيلل وقدل 2014،ل وا عامل 1992ل ا عامل بمنل با يئةل 4.4ل
)ا يحفمة،ل ا صراعاتل منل ا عديدل آثارل إخلاءل عفىل األداءل
واجههال بخانل ا صيل ا طائلمة(ل و/أول وا سماسمة،ل واا عا يمة،ل
هيل ا صدماتل تفكل أحدثل ومنل ا يلكورة.ل ا لصرةل خللل
ا حربلا قائيةلفيلسوريا،لوا صيلنظرًال فروابطلا وثمقةلبمنل
تداعماتلسفبمةلهائفةلترهقل بخان.ل كنل تصسببلفيل ا بفدين،ل
أمامل ا خسبيل صيودهل فيل ا فبخانيل ا كفيل االقصصادل اسصيرل

ا صدماتلا كبمرةلا صيليواجههالا بفدلحصىليومخالهلا.
نمو  وتحقيق  الفقر  انتشار  من  الحد  على  لبنان  عمل  لقد   .3
اقتصادي شامل، وذلك في ظل ضعف فرص العمل وتدني 
نوعية النمو. و ملتصغمرلمؤشراتلا لقرلا صيلسجفتلارتلاعًال
مخللحوا يل25لسخة.لوبّمختلا دراساتلبأنلنسبةلا لقرلا يدقعل
مالبعدلا حربلاألهفمةلتراوحتلبمنل7.5لبا يئةلو10لبا يئة.ل
ومنلخلللاسصنداملا نطلاألعفىل فلقر،لأظهرتلا بماناتلأنل
28لبا يئةلمنلإجيا يلا سكانلاعُصبروالضينلا لئاتلا لقمرة.ل
كيالأنلا صوزيعلا يخاطقيل خسبةلا لقرل مليكنلمصساٍو،لإذلبفغل
ا بؤرل بعضل تواجدل معل ا بلد،ل وجخوبل شيالل فيل أقصاهل
ا صغمرةلوا يكصظةلفيلضواحيلا يدنلا كبمرة،لمّياليدللعفىل
ومسارل االقصصادال ا خيول نيطل فيل ا حاصلل ا صوازنل عدمل
ا صخيمة.لأّمالا عامللاألهملفيلعدملتحقمقلا خيولا شامللفمكُينل
فيلنقتلا يرونةلا لزمةلبمنلعيفمةلا صوظمفلوا خيو.لوقدل
تزامختلجهودلخفقلفرصلا عيللفيل بخانلمعلارتلاٍعلمفحوظل
فيلا قوىلا عامفة،ل كنلافصقدتلتفكلا لرصلا خوعمةلا يطفوبة.ل
وقدلتأثرتلعفىلاألغفبلقضايالا خيولوا لقرلوفرصلا عيلل
عفىل ا سوريةل األزمةل تداعماتل بسببل سفبيل بشكلل مؤخرًال
 بخان،لوباألختلا صدفقلا كبمرل ّلجئمنلا سوريمنلإ ىلا بفد.ل
ا شبابل وباألختل ا فبخانممن،ل منل كبمرل جزءل يزالل والل

ا حاصللعفىلشهاداتلجامعمة،ليفجألإ ىلا هجرةلخارجلا بلدل
طفبًال لرٍصلنوعمٍةلفيلمجاللا عيللالليوفرهال بخان.

بإعداد  الدولي  البنك  مجموعة  قامت  السياق،  هذا  في   .4
والقيود  العوائق  تحديد  بهدف  للبلد  منهجي  تشخيص 
األساسية التي يواجهها لبنان في مجال خلق فرص العمل 
فيل األهمل يعصبرل ا لال ا عاملل وا كيمة(،ل ا خوعمةل حمثل )منل
)تفكل ا يشصركل ا رفاهل ا يدقعلوتعزيزل ا لقرل ا حدلمنل عيفمةل
ا صشنمتل هلال يعصيدل ا دو ي(.ل ا بخكل مجيوعةل أهدافل هيل
عفىلتحفمللشاملل ألدّ ةلوا حقائقلا يصوفرةل)وتجدرلاإلشارةل
هخالإ ىلمحدوديةلا بمانات(،لكيالاسصلادلا صشنمتلمنلجوالتل
عنل وميثفمنل خبراءل بخانممن،ل تضيختل مكثلةل اسصشاريةل
ا قطاعلا ناص،لوأعضاءلا يجصيعلاألهفيلوا يخظياتلغمرل
ا حكوممة،لإضافةلإ ىلميثفمنلعنلا حكومةلا فبخايخةلوآخرينل

منلا يعخممنلوأصحابلا شأن.
النمو  توليد  في  الفشل  جذور  بأن  التشخيص  يفترض   .5
أساسيين  عائقين  في  تكمن  العمل  وفرص  المتكامل 
قبلل منل ا حكمل توّ يل أال ا طائلي،ل ا حكمل أواًل:ل مترابطين،ل
ثانمًا:ل قخاعًال ها.ل ا طائلمةل ذريعةل تسصندمل ننبويةل طبقةل
واسعةل صراعاتل عنل جزئمًا،ل ا خاجيمن،ل وا عخفل ا صراعل
ا عائقانل ا خطاقلفيلمخطقةلا شرقلاألوسط.لويلرضلهلانل
ا فبخاني،لحمثلُتقدرل ا يصرابطانلأعباًءلثقمفةلتخهكلاالقصصادل
ا كفلةلا سخويةل فنللا خاجملعنلا حكملا طائليلبـِل9لبا يئةلمنل
ا خاتجلا يحفيلاإلجيا ي.لوبحسبلا همكفمةلا قائية،لاللُتحاسبل
منل كانوال مال إذال ا قانونل ينا لونل ا لينل ا يواطخمنل ا دو ةل
ا يقربمنلمنلا خنبةلا يسمطرةلطائلمًا،لأولمنلهملعفىلصفةل
ا خنبةل سفطةل منل يعززل مّيال األثرياء،ل ا خلوذل بأصحابل
مخهجمةل أنل كيال ا يحسوبمة.ل نظامل ويغلال ا يسمطرةل
“ا واسطة”لوا علقاتلا شنصمةلمعلأصحابلا خلوذلغا بًالمال
وهكلال ا قانون.ل وتطبمقل ا سماساتل تخلملل عفىل سفبًال تؤثرل
يصلشىلا لسادلفيلأعياقلا طبقةلا خنبويةلا حاكيةل مصبحلداًءل
كفلةل أنل كيال ا صخيوية.ل أهدافهل تحقمقل منل ا بفدل ييخعل مزمخًال
عفىل يشهدل فا صاريخل ومصكررة،ل باهظةل وا عخفل ا صراعل
نصفل اسصخزفتل ا صيل (1975–1990)ل األهفمةل ا حربل
االقصصادلا فبخاني،لوا صراعلمعلإسرائمللعامل2006لا لال
دوالرل مفمارل 2.8ل بفغتل هائفةل مباشرةل خسائرل فيل تسببل
أممركي،لوخسائرلغمرلمباشرةلُقدرتلبـِل700لمفمونلدوالرل
أممركي،لوا صراعلفيلسوريالمؤخرًالا لالكففلاالقصصادل
جّراءل منل أممركيل دوالرل مفمارل 7.5ل اآلنل حصىل ا فبخانيل
ا نسائرلفيلا قطاعاتلا يخصجةلوتوسمعلا عجزلا يا يلبحوا يل

2.6لمفمارلدوالرلأممركيلخلللا عامل2014.
تقليدية(  التشخيص بأن هناك قيود أخرى )أكثر  يبين  كما   .6
النخبة  صميم  في  المترابطين  العائقين  ضمن  متداخلة 
ا طائليل ا خظامل عبرل ا قمودل تفكل تيأسستل وقدل المسيطرة،ل
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ا قائم،لوا وضعلا دقمقلفيلا بفد،لوظروفلا يخطقةلا يصضررةل
منلجّراءلا صراعاتلا يسفحةلبشكللعام.لوتؤثرلا قمودلسفبًال
ا يسصدامل االقصصادال ا خيول تحقمقل فيل إمكانماتل بخانل عفىل
عدمل ذ كل فيل بيال ا كريمل فيواطخمن،ل ا عمشل يضينل ا لال
اسصقرارلاالقصصادلا كفي،لوا يخاخلا ضعمفلألنشطةلاألعيال،ل
واالسصثياراتلغمرلا كافمةلفيلمجاللا بخىلا صحصمةل)وباألختل
ا كلاءاتل بمنل ا صوازنل وعدمل اا يحرومة(،ل ا يخاطقل فيل
ا يؤسساتل وضعفل ا عيل،ل سوقل وحاجاتل ا يعروضةل
فيل بأنل هلا،ل ا صشنمتل يلصرضل كيال ا صخظميمة.ل واألطرل
واإلقفميمة،ل ا داخفمةل وا خزاعاتل ا طائليل ا حكمل نظامل غمابل
وبا صا ي،ل أكثر.ل محدودةل ا يلكورةل ا قمودل تداعماتل تكونل
ا قمودلا صيلتصعفقلبقطاعلا كهرباءلوقطاعلا صعفمم،لعفىلسبملل
األخرىل ا عوائقل ضينل مصداخفةل فهيل ا حصر،ل الل ا يثالل
ا يصرابطة،لمّياليؤدالإ ىلتعطمللا عيفماتلاإلصلحمةلوإ ىل

تلاقملا صداعماتلا سفبمةلعفىلا قطاعاتلاألخرى.
على  التنموية  الجهود  تعرقل  التي  العوائق  وبهدف وضع   .7
نظام  بتصميم  الدولي  البنك  فريق  قام  األولويات،  سلم 
بشكل شّفاف  العوائق  تلك  للتحقق من مدى حدة  تصويت 
ا صا مة:ل ا نطواتل األو وياتل تحديدل عيفمةل تضيختل وسليم.ل
(1)لإعدادلالئحةلشامفةلبا عوائقلوا قمودلوفقًال فعيللا صحفمفيل
ا لاليسصخدلعفمهلهلالا صشنمت؛ل(2)لا طفبلمنلخبراءلا بخكل
ا دو يلا قّميمنلعفىلا صشنمتلبصحديدلا عوائقلمنلاألكثرلإ ىل
األقللوقعًا،لوذ كلبخاًءلعفىل5لمعايمرل)تداعماتلتفكلا عوائقل
ا زمخمةل فصداعمات،ل ا يرجوة،لوا يّدةل وا قمودلعفىلاألهدافل
 (3) األد ة(؛ل وقّوةل ا ُيكّيفة،ل وا عواملل ا ُيسبقة،ل وا شروطل
ا صصويتل درجاتل معدلل عنل ا خاتجةل األو وياتل وتحديدل
بحسبلا هامشلا يكثفل–لمّياليسيحل إلصلحممنلمناطبةل
عيفمةل عنل نصجتل وقدل ا صخيمة.ل مسارل تواجهل ا صيل ا صحدياتل
ا صصويتلهلهلالئحةلتحددل11لقطاعًالضينلسفملاألو ويات،ل
وقدلشيفتلعائقّيلنظاملا حكملا طائليلوا صراعات/ا عخف،ل
إضافةلإ ىلا قطاعاتلا يصداخفةلوعدملتوّفرلا بمانات.لوأخمرًال
(4)لتملا صحققلمنلدقةلا صحا مللوقوةلاألد ة،لوقدلتملا صأكدلمنل

مصانةلا يخهجمةلا يّصبعةلبا خسبةلإ ىلتحديدلاألو ويات.
في  عميقة  المترابطين  التوأم  العائقين  جذور  أن  حين  في   .8
نصخلهال تأثيرهما،ل من  للحد  وسائل  هناك  النظام،  صميم 
تلاقمل منل ا حدل إ ىل مباشرةل تهدفل اسصراتمجمةل (1)ل كاآلتي:ل
إ ىل ترميل واسصراتمجمةل (2)ل ا يلكورين؛ل ا عائقمنل تداعماتل
ا قائم.ل ا خظامل ُيبطلل أقوىل كحافٍزل إصلحيل برنامجل تطويرل

االسصراتمجمةلاألو ىلتحيللإمكانماتلعديدةلفيلمجاللتحقمقل
ا خصائجل طويًلل حصدل وقصًال تصطفبل ا صخيوية،ل كخهال األهدافل
فهيل ا ثانمةل االسصراتمجمةل أمال ا عائقمن.ل جلورل نظرًال عيقل
مخاسبةلأكثرل صحقمقلا خصائجلعفىلا يدىلا قريب،لو كنلبشكلل
حولل األمثفةل بعضل نلكرل ا قمود.ل نظرًال عيقل محدودل
االسصراتمجمةلاألو ىلكصطبمقلبخودلأساسمةلمنلإتلاقلا طائفل
منلخلللاعصيادلقانونلا لمركزية،لوإنشاءلمجفسلمصغرل
ضينلا بر يانليصملانصنابهلعفىلأساٍسلغمرلطائلي،لوتحسمنل
وتعزيزل اإلحصائمة،ل ا يعفوماتل عفىل ا حصولل كملمةل
أمال وتطويرها.ل ا يؤسساتل وإصلحل ا سماسي،ل االسصقرارل
عفىل ا عيلل ا صا مة:ل األمثفةل فصصضينل ا ثانمةل االسصراتمجمةل
واالقصصاديةل ا سماسمةل ا صداعماتل حدةل يبّمنل شاملل تحفملل
منل كبمرةل حزمةل وتصيممل ا يصداخفة،ل با خسبةل فقطاعاتل
اإلصلحات،لوفرضلنهجلاالسصلادةلمنلا لرصلحمخيالُتصاح،ل
وا عيللعفىلموضوعلا طبقةلا خنبويةلا يسمطرة،لوا يشاركةل
إ ىل ا سورال ا خزوحل قضمةل وإدارةل “األفقمة”،ل االجصياعمةل

 بخانلوتحويفهالإ ىلفرصةلمحصيفة.
إذا تم تصميم اإلصالحات التي تفرض حافزاً أقوى في وجه   .9
لبنان  في  التنمية  آفاق  تتحسن  سوف  القائمين،  العائقين 
اإلطارل ضعفل منل ا حدل )أ(ل عبر  وذ كل جوهري،  بشكل 
ا يؤسساتل فيل ا لّعا ةل ا حوكيةل تعزيزل )ب(ل ا كفي،ل ا يا يل
ا عامة،ل)ج(لمعا جةلا ثغراتلفيلقطاعلا طاقةلبهدفلزيادةل
إنصاجمةلا قطاعلا ناصلوا حدلمنلاألعباءلا يا مة،ل)د(لتعزيزل
واالتصاالتل ربطل بخانل ا يعفوماتل تكخو وجمال قطاعل
باالقصصادلا عا ييلوخفقلفرصلا عيللا يطفوبةلفيلا قرنلا ـل
21،ل)هـ(لتحديثلقطاعلا صربمةلوا صأكمدلعفىلضرورةلتزويدل
)و(ل ا عيل،ل سوقل احصماجاتل بحسبل با يهاراتل ا شبابل
مجالل فيل األعباءل وتنلمفل األعيالل أنشطةل مخاخل تحسمنل
فيل االسصثياراتل زيادةل )ز(ل وتشغمفها،ل ا شركاتل تأسمسل
قطاعلا خقلل صسهمللحركةلاألشناصلوا بضائع،ل)ح(لمعا جةل
قضايالا بمئةل حيايةلا يواردلا طبمعمةلفيل بخان،لبيالفيلذ كل
عخدل ا طارئل ا بعدل إ ىل ا صخّبهل يجبل كيال ا يائمة.ل ا يواردل
تصيمملا برنامجلاإلصلحيل فقطاعاتلا يلكورةلآنلًا،لإذالمال
إلفادةل ا خوعمة،ل ذاتل ا كافمةل ا وظائفل خفقل أرادل بخانل
ا يواطخمنلوتحقمقلهدفيلا حدلمنلا لقرلا يدقعلوتعزيزلا رفاهل
ا يشصرك،لوذ كل صجخبلتلاقملاألوضاعلا يعمشمة،لومعا جةل
عفىل اإلقفميمةل ا صراعاتل تلرضهال ا صيل اإلضافمةل األعباءل

وجهلا نصوص.


