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 تمهيد

 "نتفي وجودهومن ينتفي دوره ي  ٬له الوجود له"من الدور

 هكذا هي الطبيعة وهكذا هو المنطق.  ٬بالدورعضوياً الوجود مرتبط 

 هكذا هي السياسة والمجتمع واإلقتصاد واألمن...

لتعليم واإلستشفاء المقصد لكان عبرالتاريخ الممر والمسهل والجامع والملجأ والمتقدم والوسيط و ٬لبنان الدور

 والثقافة والحرية والديمقراطية والتواصل....الحيوي والمصرف والسياحة والموقع الجغرافي 

   ٬حتمياً وضرورياً  وجودلبنان الفكان 

ومدارس  وثقافة دولة مستقلة وحكومة ومؤسسات وإدارة وقضاء وحضارةكان  ٬ نتيجة الدور ٬لبنان الوجود

وجامعات ومستشفيات ولغات وشركات وقوانين وإعالم وسياحة متعددة ومطابع ونشر وصناعة وزراعة 

أين هو اليوم؟ وما دوره نتيجة سنوات  طوال  ٬ومصارف ومال وتبادل وتجارة ومواصالت وإتصاالت....

المستويات ضاء وإضعاف احكات وضرب اإلدارة والقمن الفساد والتراجع والمصالح الضيقة والتغييب والمم

التعليمية واإلستشفائية واإلعالمية والسياحية والتواصلية والتجارية والحروب واإلنفجارات واألمن المهزوز 

 والخدمات الهابطة....

األخرى وتواصلها وعدم حاجتها لوسيط ؟ مادور  القريبة والبعيدة هل بقي للبنان دور يؤديه أمام تقدم الدول

الثقة به وبمؤسساته )الحكومية واإلدارية والقضائية والمصرفية والقانونية واإلقتصادية لبنان مع فقدان 

 والتعليمية واإلستشفائية والسياحية والخدماتية...( داخلياً وخارجياً؟

الجاهز والمتقدم والقادر والقوي القائم على التخطيط والتنظيم  اإلسرائيلي والبديل واليوم مع التطبيع الجماعي

 المتقدمين والتكنولوجيا والتصنيع المشابه لموقع لبنان عالقات واللوبيّات العالمية والمال والموقع الجغرافيوال

 بعد ستشفاء المتطور و....... السيماواألمن الغذائي وفرص السياحة التعددية والتعليم العالي الجودة واإل

وتراجع  غوط الدولية وفقر نصف سكان لبنانت والضإنهيار النظام المصرفي اللبناني وإنفجار مرفأ بيرو

؟  هل بقي للبنان دور يلعبه في المنطقة والعالم ٬المتهالكةائية ...مقدراته ومؤسساته الحكومية واإلدارية والقض

 دولة وكياناً وحاجة وهيكلية....؟ ٬هوجودومع غياب دوره هل يستمر 
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ه ولم نكتف بالتنبي ٬ى سنوات من اآلتي من األيام العصيبةنبّهنا على مداردنا هذه الدراسة الهادفة بعد أن كنا 

قعي أمام تطورات ظاهرة مستندين إلى رؤية واضحة وتخطيط واوبعد نظر   ومثابرةبل عملنا بجهد وتصميم 

وأمام مسارات جليّة محلياً وإقليمياً ودولياً لمن يريد أن يفهم ويتحسب ويسمع يريد أن يرى  بوضوح لمن

 ويتحضر .

إعالناتنا ومنشوراتنا ودراساتنا وأبحاثنا وتقاريرنا وإحاالتنا ومشاريعنا  لنا في وزارة الصناعة فكان

دون تجاوب وال إيجابية  ىوإستراتيجياتنا وخططنا وشفافيتنا وتنظيماتنا... التي بقيت لألسف بغالبيتها العظم

أو  /أو ألمراض نفسية و /ة وأو لمصالح ضيق /نظر ونها لقصريقال فيها أ أقل ما ألسبابإعتبار وال

 ير للبنان الدور ولبنان الوجود. لها. النتيجة عقم وتخريب وتدمحساسيات ومواقف ال مبررل

بمجهوداتنا الذاتية. نجحنا في  ٬أو على وشك التحقق ٬ن تتحققلنا أفكارنا وخططنا وبرامجنا إلى أوصأ 

ن و تعرقلت بعد أق أساساً لعدم التجاوب والتجاهل أما أنها لم تتحقإ ٬جوانب عديدة ولم ننجح في جوانب أخرى

 بدأنا بتحقيقها لسلبية وتجاهل كي النقول أكثر.

تجسيداً ألفكارنا ورؤيتنا  ٬كموظفين وكمواطنين ٬هذه الدراسة محاولة ذاتية جديدة إرضاًء لضمائرنا

في خالص وطننا ومواطنينا حيث ما زال نا نسهم علّ  ٬كتابة أو/أو فعالً و/قوالً و ٬وإستكماالً لما أوردناه سابقاً 

 ذلك ممكناَ قبل ان نصل إلى زمن اليعود ينفع فيه الندم والتحسر والتأوه.

 : مثلث القوة1تصميم رقم 
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 إشكالية البحث

)دولة اإلمارات   العربية دول الخليجبعض بين الموقعة التطبيع  إتفاقياتتداعيات كون كيف ست

ماهي أهم اإلقتصاد اللبناني؟ منظومة على  مع العدو اإلسرائيليمملكة البحرين ...(  -العربية المتحدة 

تلك التداعيات وحماية األمن اإلقتصادي نتائج جهة المو عتمادهاالواجب إ اإلجراءات والتدابير اإلستراتيجية

في بحثنا هذا نحاول معالجة هذه  ؟ لزوال نتيجة مايجريوبالتالي الدور والوجود لوطن مهدد با اللبناني

 .جابة على معظم هذه التساؤالتاإلشكالية من خالل اإل

 ملخص حول البحث

األزمات اإلقتصادية والمالية والنقدية التطورات اإلقليمية المتسارعة و بفعل اليوم يتعرض لبنان

األمن على جميعها تؤثر ٬عديدةمستقبلية والسياسية واألمنية التي تواجهه إلى أخطار واإلجتماعية والصحية 

 دورلبنانالقادمة إمكانية ضعف ومن أهم هذه األخطار  .ال بل الكيان ككل القومي لإلقتصاد اللبناني

تقوم بها بعض الدول  يجة لسياسات التطبيع التينتفي منطقة الشرق األوسط ومستقبالً  حاضراً اإلستراتيجي 

مع العدو  المغرب...( ٬وغيرها )السودان البحرين... ( -)اإلمارات  والسيما الخليجية منها العربية

للمنظومة اإلقتصادية  اتقييمنجري من ثم و ٬تاريخ اإلقتصاد اللبناني نبدأ بحثنا بمقدمة حول  .اإلسرائيلي

التي إرتكز عليها اإلقتصاد اللبناني منذ تأسيس دولة لبنان الكبير لغاية وقتنا  اللبنانية )نقاط القوة والضعف(

 والعدوبين الدول الخليجية  سياسات التطبيعحيثيات تتضمن  ة مفّصلةقارببعدها ننتقل لتقديم م. الحاضر

اإلستراتيجي على لبنان اإلقتصاد اللبناني وتهديدها لدورمنظومة على الخطيرة وتداعياتها  اإلسرائيلي

ت اإلجراءاتتضمن أهم  نراها بموجز حول اإلستراتيجية التي هذا ونختم بحثنا. المستوى اإلقليمي والدولي

 اية األمن القومي إلقتصاد لبنانحمو مستقبالً اً وحاضرلبنان اإلستراتيجي والمقترحات الهادفة لتحصين دور

 .القادمة لمواجهة تداعيات التطبيع وكيانه وديمومته
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 مقدمة

كي ال نرجع إلى أيام الفينيقيين اللبنانيين القدامى  ٬ 1943 إستقالل الجمهورية اللبنانية عاممنذ إعالن  

حرص  ٬حتى وقتنا الحاضر ٬ل الكيان اللبناني المستقلالدين وبشير الثاني تاريخ بداية تشكّ فخر ثم منذ أيام

لبنان تأسس إقتصاد وقد صلة وصل بين الشرق والغرب. فكان  ٬في محيطه تيجياإستر لبنان على لعب دور

ت المنظومة رتكزإو الفردية وحرية التملك واإلستثمار.الذي يدعم المبادرة على النظام اإلقتصادي الحر

 -المطاعم - الخدمات – ) القطاع العقاريواإلستثمارسياحة على قطاعات أساسية كال ةاللبناني يةاإلقتصاد

في  هاماً  لعب دوراً الذي  بما في ذلك القطاع المصرفيالخدمات وصناعة والزراعة الوالتجارة و ..(الفنادق

نفطية والتحوالت السياسية في أثناء فترة الطفرة الوال سيما الخليجية منها  ٬عربية عموماً ستثمارات الذب اإلج

عدة عوامل من أهمها على  الوقتفي ذلك القطاع المصرفي اللبناني  تفّوقوقد إرتكزالعربية.  الدولمعظم 

 قانون سرية المصارفصدور و خبرة القيمين على العمل المصرفيو اللبناني إستقرارالقطاع المصرفي

التي مر  والحروب األزمات تعدد بالرغم منو . وحرية حركة األموال والنظام الليبرالي 1956 /9 /3 بتاريخ

)القطاع  الخدماتالتجارة وللسياحة و في منطقة الشرق األوسط محورياً مركزأ  ن يكونأتمّكن من  بها لبنان

 والزراعات المتنوعة.  والخفيفة المتوسطةوالصناعات  واإلستشفاء والتعليم المصرفي والخدمات المالية...(

بفعل األزمات  ور لبنان اإلستراتيجي يضعف ويتالشىبدأ د ٬1975بداية الحرب األهلية عام  مع 

ت دول محيطة وقريبة تتقاسم دوره الريادي في أوبدحقة. واإلجتماعية واألمنية المتالصادية السياسية واإلقت

والتنمية بدأت عملية إعادة اإلعمار  ٬1990عام هلية الحرب األ )وليس إنتهاء ( هاءوبعد إنمختلف المجاالت. 

 ترافقتو  .الريع بدل اإلنتاجالمرتكزة على غير المبرمجة وال المخطط لها وطنياً وموضوعياً و اإلقتصادية

مباشرة بعد الحرب ما  الذي كان يبلغ حجم الدين العام اللبنانيل مع اإلرتفاع السريع عملية إعادة اإلعمار

هذه العملية أعادت قد و .مليار دوالر 5ما يقارب  1993عام  يقارب مليار وسبعماية مليون دوالر اميركي ثم

ألسباب سياسية وإقتصادية  ٬إلى لبنان ولكن ليس لوقت طويلالسطحي غير الثابت وال العميق اإلستقرار 

التي  2006تموز سنة  ا حربموبعده 1996و1993 ينشوب حرب وإجتماعية داخلية وخارجية إضيفت إلى

 باإلقتصاد اللبناني. لحقت دماراً كبيرا أ

تقدر بما يزيد  حتى اآلن خسائر ضخمةبسببها التي تكبّد لبنان   ٬2011األزمة السورية عام بدء  عند 

حتى  ٬توافد السوريون الى لبنان ودول الجوار بشكل كبير ٬(  2020 مليار دوالر )البنك الدولي 40 عن

ما ي أ( UNHCRمليون نازح )الالى ما يقارب المليون ونصف  2016سنة  لتصلأعدادهم تباعاً تزايدت 
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الجئ فلسطيني عامل والف  ٬500 يضاف اليهم أكثر من عدد اللبنانيين المقيمين% من  30يعادل أكثر من 

وعراقي وجنسيات مختلفة. هذا الرقم الضخم وضع لبنان أمام تداعيات خطرة على المستوى االقتصادي 

ضغوطاً ضخمة على البنى  كما وضع النزوح السوري.  جتماعي والصحي والتعليمي وحتى األمنيواإل

م والقدرة اإلستيعابية )الكهرباء التحتية اللبنانية التي تعاني أصالً من مشاكل كثيرة من حيث التهالك والقد

الصحي والنقل وجمع النفايات والمدارس واإليجارات والمستشفيات .... (. وساهم بتضخيم والماء والصرف 

% بين الشباب اللبناني اوائل  35والتي إرتفعت نسبتها الى  أكثر من  يونالتي يعاني منها اللبنان مشكلة البطالة

 .% من الشعب اللبناني50رتفعت نسبة الفقر إلى حوالي وإ )البنك الدولي( 2020سنة 

حيث  ٬كما زاحمت اليد العاملة السورية النازحة اليد العاملة اللبنانية في العديد من المجاالت والقطاعات

رسوم٬  وأضرائب  ةيأومن دون دفع وببدل أقل بطريقة غير شرعية السوريين  النازحينعدد من  يمارس

العمال اللبنانيين بالتسريح من  اً كبير اً مر الذي يهدد عدداأل ٬في القطاع الصناعي منها والسيماعديدة  اً مهن

 قفال. المصانع  باإلوالعديد من 

باألوضاع  المحلي ال يوفر جديدة٬ والسوقفرصة عمل  23000يقارب  مالبنان سنوياً  يحتاجو 

سبب المنافسة القاسية مع وقد جاء النزوح السوري ليزيد الوضع سوءاً ب عمل تقريباً.فرصة  3800 االّ  العادية

سنة   حتى 2011الف لبناني فقدوا وظائفهم منذ سنة  400اللبنانيين. والجدير بالذكر أن اكثر من العمال 

2020. 

مليار دوالر  1.87بما يعادل  2015كلفة تغطية حاجات الالجئين لسنة ات الدولية قدرت المؤسسوقد 

% من قيمة الحاجات األساسية المقدرة. وفي عام  40نسبة عدات التي قدمتها الدول المانحة المساولم تتجاوز 

 رغمفية مليار دوالر سنوياً ولم يحصل لبنان على المساعدة الوا 2.6قدرت الحاجات بما يعادل  2016

 . 2020عام  المانحين في الرابع من شباط في لندنمشاركته في مؤتمر

o  نعكاسات الحرب األهلية في إبسبب  ملحوظاً  تراجعاً فيواجهان ن الزراعي والصناعي االقطاعأما

تصدير المنتجات حجم دى الى انخفاض أقفال الحدود بين سورية والدول المجاورة إسورية حيث ان 

والصناعية الى دول الجوار وخصوصاً العربية منها حيث تعتبر الحدود اللبنانية السورية الزراعية 

% في العام 11.4الشريان الرئيسي للتصديرالبري. جراء ذلك انخفضت الصادرات الزراعية بنسبة 

وعلى غرار  . مليون دوالر(  207,396)   2014 مقارنة بالعام مليون دوالر(  183,675)  2015

مقارنةً  2013% خالل العام  5.1نخفضت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة إ ٬القطاع الزراعي
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% في  6.5و 2013مقارنة مع العام  2014% في العام  6.9 و 2012٬العام  مع الفترة ذاتها من

مليون  610.9 سجلت هذه الصادرات انخفاضاً وقدرهوبالتالي ٬ 2014العام  مقارنة مع 2015العام 

 مجموع الصادرات الصناعية علماً أن ٬ 2015العام الى  2012فترة الممتدة من العام دوالر خالل ال

أي  المشغولغيرمن الذهب )منها ما يعادل مليار دوالر دوالر مليار  2.497إلى  2019عام  وصل

مليار دوالر  2.548بعد أن كان  ٬بحجم غير مسبوق وغير مبرر وغير ثابت(و سبائكعلى شكل 

 .)وزارة الصناعة( 2017عام مليار دوالر أميركي  2.474و  2018عام أميركي 
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 لوضع الحالي لمنظومة اإلقتصاد اللبناني المبحث األول :   تقييم ا

 ومؤشرات إقتصادية ومالية  أرقام أوالً: 

 السورية األزمة بداية مع بالتعاظم والتعقيد التراكمية منذ سنوات اللبنانية اإلقتصادية األزمة بدأت 

 إلى اللبنانية وصول الصادرات أمام المعابر الحدودية مع سوريا دت إلى إقفالأالتي  ٬2011عام 

األمر الذي أفقد واألردن عبر معبر نصيب.  العربي الخليجدول وإلى بوكمال العراق عبر معبر ال

مليون دوالر اميركي  742)لبنان مئات ماليين الدوالرات بدل الصادرات إلى الدول العربية شرقاً 

لى الهم األكبر الذي تسبب بتحميل لبنان عشرات مليارات الدوالرات من إإضافة (. 2010عام 

ونصف نازح سوري كثر من مليون رص العمل فيه وغيرها نتيجة دخول أقدراته وبناه التحتية وف

 توزعوا على مختلف االراضي اللبنانية.

 بالدوالراألميركي  الخزينة لبيع سندات التسويق المركزي منذ سنوات نسبة رفع المصرف

 عطىأ األمرالذي ٬األميركيلخارجية بهدف اإلستدانة بالدوالراألسواق المالية ا في )اليوروبوندز(

 .تصادي للبناناإلق األمنوتهديد  األجنبي للتدخل فرصة

 لعدة أسباب داخليةلية على القطاع المصرفي اللبناني الماالعقوبات  ت اإلدارة األميركيةفرض ( 

كان قد مع العلم أن لبنان  وحتى وقتنا الحاضر. 2015منذ عام  وسياسية(وخارجية إقتصادية 

الحالي  التي فرضت عليه٬ وتأقلم مع مركزه المالي المالية والمصرفيةمتثل لإلجراءات والمعاييرإ

 . رهابموال وتمويل اإلض األيتبيمكافحة لجهة 

 لية على بعض الشخصيات السياسية واإلقتصاديةالماالعقوبات  ايضاً  ت اإلدارة األميركيةفرض    

وقتنا وحتى  2015منذ عام وإقتصادية  سياسيةرجال دولة...( لعدة أسباب  -) رجال أعمال 

 .الحاضر

 قانون قيصر من قبل الحكومة األميركية الذي هدف إلى معاقبة سوريا وفرض عقوبات  صدر

إزدياد إلى األمر الذي أدى  ٬على المستثمرين والتجارالذين يتعاونون مع أجهزة الدولة السورية

من  اللبنانيين منع المستثمرين -إلى سوريا عودة النازحينالضغط على اإلقتصاد اللبناني )عرقلة 

المدعومة من قبل  المواد الغذائية والزراعيةبعض إنقطاع  -سورياالمشاركة في إعادة إعمار 

عملية التفاوض مع الضغط على لبنان في  -إزدياد عمليات التهريب بين البلدين -الحكومة اللبنانية 
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 -بين لبنان وسوريا التجاري تطبيق إتفاقيات التبادل ةعرقل -ألهداف سياسية وإقليمية  البنك الدولي

 .(.....الضغط على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدوالر األميركي

 وفرض تنفيذه  ٬2016في كانون األول األميركي  الكونغرسالذي وضعه  قانون ماغنيتسكي رصد

)الهدف  على النطاق العالمي نتهاكات حقوق اإلنسانإمعالجة بهدف  على المستوى الدولي

وميين الفاسدين هذا القانون لحكومة الواليات المتحدة بمعاقبة المسؤولين الحك يسمح  .المعلن(

 لبنان . ومنها في العالم دولةتداءات على حقوق البشر في أي عوالمتورطين في اإل

  َر )وفق ما صد 2019 نون األولكا 31مليار دوالر لغاية  92 ما يقاربالَدين العام  حجم غبل

)الذي بلغ من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي  نسبة الدين العام  تبلغو  رسميّاً عن وزارة الماليّة(٬

 (.2019 البنك الدولي٪ ) 165  يقارب ماميركي( مليار دوالر أ 56مايقارب  2019ام ع

  ستثمارقتصاد واإلاإل على خدمة الدين العام وعلى سلباً  المصرفية المرتفعة أسعار الفائدةإنعكست 

 .والمجتمع

 11.1و  2019% عام  10 حوالي إلى الناتج المحلي في المالية العامة السنويجزبلغت نسبة الع 

 )أرقام وزارة المالية(.  2017% عام  8.6 و 2018 عام  % 

 مليار دوالر أمريكي في  3.4مقابل  2020في عام مليار دوالر  10.6مدفوعات بلغ عجز ميزان ال

   . (2020لبنان  مصرف) 2019عام 

  15.508ب  مليار دوالر مقارنة 7.765 يقارب ما 2020عام عجز في الميزان التجاري البلغ 

 الجمارك اللبنانية(.) 2018مليار دوالر عام  17.028و   2019مليار دوالر عام 

 1515رسمي بين المصارف )سعر مقابل الليرة اللبنانية األميركيللدوالرعدة أسعار ت رظه 

ل.ل حالياً  12000 السوق السوداء يتخطى   سعر -ل.ل  3900 اإللكترونية سعر المنصة -ل.ل

)..... 

  القطاعات المرتبطة أوذات  كلعلى  مباشرة تداعيات سلبيةف القروض اإلسكانية بوقتسبب

 على اإلقتصاد ككل.العالقة وبالتالي 
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  والخزينة األميركي( إلى اإلقتصاد اللبناني خاصة الدوالر) جنبيةاألدخول العمالت صعوبة تعمقت

 اللبنانية بسبب:

o قبل األزمة  2010عام ملياردوالر 4.252الصادرات اللبنانية )من تراجع مجموع قيمة

من ما يعادل مليار دوالر )منها  2019عام نهاية دوالرمليار 3.7السورية وصوالً إلى 

 .(بحجم غير مسبوق وغير مبرر وغير ثابت من الذهب المشغول

o 2018مليار دوالرعام  8حويالت المصرفية المالية من المغتربين من تراجع حجم الت 

نتيجة إلهتزاز الثقة بالوضع اإلقتصادي والمالي  2020ملياردوالرعام  6إلى أقل من 

إضافة إلى الضغوط السياسية واإلقتصادية على المغتربين في دول  ٬والمصرفي

 اإلغتراب.

o     ًتراجع حجم القطاع السياحي الذي كان يؤمن مدخوالً كبيراً من العمالت الصعبة سنويا

نتيجة اإلنخفاض الحاد بعدد السياح العرب والمغتربين اللبنانيين الوافدين إلى لبنان 

ورونا العالمية واألزمات األمنية المتالحقة على المستوى سنوياً بسبب أزمة جائحة ك

 المحلي وألسباب سياسية على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

o  6.5البنك الدولي ) حسب تقديرات 2019العام الناتج المحلي خالل معدل نموسلبية- 

 2011متواصل في ميزان المدفوعات منذ عام تراكمي عجز ى أدى ذلك إل%( وقد 

 (.2019مليار دوالر )الدولية للمعلومات  14.5بلغ حوالي   2018وحتى 

o .إزدياد حجم الفساد والهدر والفضائح دون محاسبة 

o .ًالتجاذبات السياسية وتعرقل تشكيل الحكومات وأزمات الثقة داخلياً وخارجيا 

o  وتأثيراتها. 2019تشرين االول  17تحركات الشارع منذ 
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   بين لبنان والعالم التبادل التجاري :1جدول رقم         

 )بمليارات الدوالرات٬ وزارة الصناعة٬ الجمارك اللبنانية٬ إدارة اإلحصاء المركزي(
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   بين لبنان والعالم التبادل التجاري: 2تصميم رقم       

 )بمليارات الدوالرات٬ وزارة الصناعة٬ الجمارك اللبنانية٬ إدارة اإلحصاء المركزي(
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 ( 2020 -2012صادرات لبنان إلى دول الخليج العربي ): 2جدول رقم 

 إدارة الجمارك اللبنانية( -)بآالف الدوالرات األميركية

 

  ( 2020 -2012واردات  لبنان من دول الخليج العربي ): 3جدول رقم 

 إدارة الجمارك اللبنانية( -)بآالف الدوالرات األميركية

 عمان البحرين  قطر  الكويت  اإلمارات العربية السعودية السنة

2012 423,578 416,324 630,390 24,443 8,625 14,475 

2013 440,056 379,620 451,293 32,219 13,946 22,424 

2014 415,415 372,585 251,095 24,556 16,035 22,829 

2015 379,960 388,005 328,597 22,746 19,096 21,696 

2016 371,281 337,314 546,578 17,779 18,277 14,392 

2017 383,324 359,701 336,460 15,277 39,679 16,375 

2018 502,454 588,452 270,133 38,608 20,945 21,756 

2019 344,277 563,545 556,564 31,262 22,389 16,347 

2020 182,598 632,406 189,060 6,679 6,211 9,788 

 

 (2019-2016دول الخليج العربي ) ولبنان  ع التبادل التجاري بينمجمو: 4جدول رقم 

 إدارة الجمارك اللبنانية( -)بآالف الدوالرات األميركية

 من دول الخليج وارداتمجموع ال مجموع الصادرات إلى دول الخليج السنة

2016 851,070 1,305,621 

2017 740,596 1,150,816 

2018 1,064,882 1,493,420 

2019 931,017 1,534,384 

 

 

 

 عمان البحرين  قطر  الكويت  اإلمارات العربية السعودية السنة

2012 358,940 352,036 68,101 85,473 11,964 14,679 

2013 346,835 331,653 73,393 93,859 19,916 18,443 

2014 377,540 319,982 73,603 93,474 33,576 22,563 

2015 356,530 312,770 67,485 78,698 19,714 24,397 

2016 266,612 238,671 75,589 75,719 15,783 22,576 

2017 243,162 265,674 91,788 98,625 14,593 26,754 

2018 212,380 457,249 76,507 133,393 14,976 23,802 

2019 245,583 438,607 67,659 128,027 16,289 34,452 

2020 217,710 460,306 71,624 142,250 13,711 25,106 
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  متزامنةمتالحقة وأزمات  اإلقتصاد اللبناني في مهب عدة قوعوثانياً:  

 ميزان المدفوعاتزيادة عجز  -1

عام مليار دوالر في نهاية شهر ايلول من  9.6يقارب  ما إلى العجز في ميزان المدفوعات وصل 

إعتماد لبنان المزمن على إستيراد كامل حاجاته اإلستهالكية من الخارج )حجم بسبب )مصرف لبنان(  2020

)حجم  نخفاض حجم الصادرات اللبنانيةإ( مقابل  2019مليار دوالر عام  19.2وصل إلى  اإلستيراد

في كبيرة جعل لبنان يواجه صعوبة األمر الذي  ٬ (2019مليار دوالر عام  3.7الصادرات اللبنانية وصل إلى 

 الخارجيالعام الدين الذي يستخدمه في خدمة لى العمالت الصعبة وخاصة الدوالراألميركي علحصول ا

إضافة  ٬ الضروريةوالمعدات واآلالت  وليةوالمواد األ تمويل إستيراد السلعو )سندات اليوروبوندز وغيرها(

إرتفاع الطلب أدى إلى مما  ٬لمحافظة على إستقرار سعر صرف العملة الوطنيةاإلجراءات المتبعة لإلى 

زيادة و مقابل الدوالر األميركي الليرة اللبنانية إنخفاض سعر صرفاألميركي وعلى الدوالر المحلي 

عن تحريك بالفوائد العالية والعجزالمالية من يد المواطنين السيولة السيما بعد سحب  ٬اإلنكماش اإلقتصادي

 .إعاقة إمكانيات اإلستثمار وحركيات السوق داخلياً وخارجياً المودعين إليداعاتهم المصرفية وبالتالي 

  المالية العامةعجز  -2

في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في  10 يقارب ما إلىفي الموازنة العامة  العجزنسبة  وصلت 

الذي وصل إلى ما إرتفاع حجم الدين العام نخفاض تحت وطأة باإلوبدأت اإليرادات الحكومية ٬ 2019العام 

إرتفاع كلفة بسبب   بحسب وزارة المالية )حجم الدين الفعلي أكبر(   2019مليار دوالر نهاية عام  92يقارب 

 ٬التي تعصف باإلقتصاد اللبناني األزمة المالية والنقديةو اإلقتصادي التضخم واإلنكماشخدمة هذا الدين و

 .2019 تشرين األول 17في  الشارعالذي نزل إلى  والمطلبي الحراك الشعبيتداعيات إضافة إلى 

  القطاع المصرفي -3

في  وقسماً آخرموجوداته تقريباً في الديون السيادية اللبنانية٬  معظمالقطاع المصرفي اللبناني ستثمر إ  

من تأمين  اللبنانية عدم تمكن المصارفمرالذي أدى إلىاأل ٬لقطاع الخاصإلى اعالية المخاطر تقديم قروض 

من قبل عت مؤخراً التي وضى الرغم من اإلجراءات علو . لتلبية حاجات المودعين المطلوبة المالءة المالية

تشهد ال تزال األموال والتعامالت المصرفية٬ خروج لتقييد حركة ( Capital Controlالمصارف )
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بالقطاع  ينثقة المودعإستمرار عدم بسبب بالليرة اللبنانية  إقداماً كثيفاً على سحب الودائع اللبنانية المصارف

  .المصرفي اللبناني

مصارف بالسيولة الضرورية تزويد اليقوم بالتدّخل لالمصرف المركزي كان خالل السنوات الماضية 

 2020 نهاية عاممليار دوالر 17إلى ما يقارب ووصلت لديه إنخفضت  األجنبيةبالعمالت  اتحتياطاإلولكن 

توقفت المصارف اللبنانية عن السماح للمودعين بسحب الدوالر األميركي .  )وفقاً ألرقام مصرف لبنان(

وفق سعر األميركي بالدوالرالمصرفية صحاب الحسابات بالليرة اللبنانية ألبنانية تدفع بدأت المصارف اللو

ليرة لبنانية. دأب موظفو القطاع العام والخاص على  3900 الذي حدده مصرف لبنان ب المنصة اإللكترونية

تعاني من االسواق اللبنانية أصبحت سحب كامل رواتبهم من المصارف لعدم ثقتهم بالقطاع المصرفي و

 5 ب مقارنة 2020ليرة عام  ترليون 24يقارب  لغت مابوالتي بالليرة اللبنانية  ورقيةال نقديةالكتلة تضخم ال

القدرة إضعاف زيادة نسبة التضخم و أدى إلىاألمر الذي  ٬)أرقام مصرف لبنان( 2019عام ترليون ليرة 

 .لعملة الوطنيةالشرائية ل

  جائحة كورونا4-

 اإلقتصاد اللبناني الذي ومنها اإلقتصاداتجميع  لتالعالم وعطّ معظم دول إجتاحت جائحة كورونا  

األزمات السياسية  -أزمة النازحين  -فاقمت من أزماته الموجودة مسبقاً )األزمة اإلقتصادية والمالية والنقدية 

وضعت الحكومة اللبنانية خطة إستجابة لألزمة إعتباراً من  العديد من المصابين. لى وفاةواألمنية ...( وأدت إ

نتشار إللحَد من  عة من التدابير واإلجراءاتلغاية وقتنا الحاضر. تضمنت الخطة مجمو 2020آذار  25

 وقد تضمنت الخطة عدة مراحل . .الفيروس

المؤسسات اإلقتصادية في الكامل لجميع المؤسسات التعليمية و قفالالتعبئة العامة مع اإلالمرحلة األولى: 

وتعليق الرحالت ات العامة المؤسسبعض و)باستثناء بعض القطاعات اإلنتاجية الضرورية( القطاع الخاص 

مة والخاصة٬ ٬ ورفع جهوزيّة المستشفيات والمختبرات العاوطنيّة إلدارة الكوارث لجنةوانشاء  الجوية

الصحية وغيرها ة٬ وتوسيع رقعة الفحوصات وتتبع أوضاعهم الصحيّ من الخارج  مسافرينوتنظيم عودة ال

 من اإلجراءات والتدابير. 

المؤسسات و)من خالل نظام التعليم المدمج( المؤسسات التعليمية جميع المرحلة الثانية : إعادة فتح 

 الرحالت الجويةمتابعة و)في الحد األدنى( العامة واإلدارات ات القطاع الخاص والمؤسساإلقتصادية في 

 (.لكل قطاع )ضمن ضوابط وإجراءات وقائية
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والمؤسسات قفال جميع المؤسسات في القطاع الخاص باستثناء المؤسسات الصناعية عادة إإ المرحلة الثالثة :

)من جميع المؤسسات التعليمية فتح و( % من الموظفين25 في الحد األدنىمتابعة العمل )العامة واإلدارات 

زيادة والعمل على  )ضمن ضوابط وإجراءات وقائية( الرحالت الجويةمتابعة و( التعليم عن بعدخالل نظام 

 .ة المخصصة لمرضى الكورونا على مختلف األراضي اللبنانيةعدد االسرّ 

بما في ذلك القطاعات اإلنتاجية ومنها الصناعية  ٬المرحلة الرابعة: اإلقفال الشامل لمعظم مكونات اإلقتصاد

ستوى التصدير باستثناءات قليلة جداً أثرت سلباً على مستوى تلبية الحاجات اإلستهالكية الداخلية وإنخفض م

 مع التداعيات التراكمية السلبية في محاولة لضبط الوضع المتفلت إلنتشار وباء كورونا.

المرحلة الخامسة: إعادة فتح اإلقتصاد تدريجياً بموازاة البدء بتلقيح شرائح المجتمع وفقاً لألولويات العمرية 

 سب مراحل تسلم اللقاحات من الخارج.والوظيفية )القطاع الصحي...( في عملية تستمر على مدى أشهر بح

 إنفجار مرفأ بيروت -5

إلى أضرار كبيرة في أّدى   في مرفأ بيروت)أوتفجير؟( ضخم  وقع إنفجار ٬  2020آب 4تاريخ ب

  حواليمقتل إلى حة وزارة الص وفقاً ألرقامأدى اإلنفجار  .بيروت أحياء العاصمة اللبنانيةفي  ومحيطه المرفأ

تم  .)وزارة الصحة( تسعة أشخاص في عداد المفقودينو آخرين 6500ر من أكث جرحو أشخاص 204

٬ وبات نحو ومئات الوحدات التجارية والصناعية  ألف وحدة سكنية 50عن تضّرر مباشر لنحو  اإلعالن

 10ار ما بين نفجالناجمة عن اإل المباشرة وغيرالمباشرة الخسائر المادية ترألف شخص بال مأوى٬ وقدّ  300

 . أمريكيمليار دوالر 12إلى 

  قتصاد اللبنانيلنموذج الحالي لإلتقييم اثالثاً:  

 القوانين تطبيق في ضعف القضاء وعجزه عن مواجهة المخالفات والفساد المستشري والتساهل 

ة األمنية الجهاترقابية واألجهزة ال  قيام وعدم واألنظمة  وقمع الرقابة في كامالً  بدورها المختصَّ

 العقوبات وإنزالعلى مختلف مستوياتهم  والفاسدين المجرمين المخالفات ومالحقة وضبط الجرائم

 بهم. الالزمة

 العامة الوظائف في التعيينات خضوع القوانين واألنظمة النافذة وعدمالتوظيف العشوائي خارج إطار 

 األمر والعقاب٬ الثواب قاعدة بيقتط وعدم والجدارة واالستحقاق لمعاييرالكفاءة منها القيادية سيَّما وال

 .العام ويزيد من سوء اإلدارة اإلداري األداء فاعلية من يُضعف الذي
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 تحت سنوياً الليرات اللبنانية مليارات الذي يحرم الخزينة من آالف المال العام اللبناني  الهدرفي 

الدعم  -الكهرباء - اللبنانيةالجمارك إيرادات  -التهريب عبر الحدود -مالك البحرية األ) اوين عديدةعن

المناقصات وإستدراجات  -جباية الضرائب والرسوم  -المشتقات النفطية - اإلستهالكي غير المدروس

  .العروض.....( 

   لقطاعات واإلهمال المتعمد لاإلقتصاد الريعي )الخدمات والعقارات والمصارف ..( على اإلعتماد

 الزراعة( . -اإلنتاجية )الصناعة 

 الشفافية.م عد 

 الزبائنية والمحاصصة.إنتشار 

 تحويالت المغتربين اللبنانيين والرساميل  اآلتية من الخارجالمالية  التدفقات علىاإلرتكاز(

دون تخطيط في مجاالت غير ثابتة وال منتجة وذلك   واإلستثمارات األجنبية المباشرة وغير المباشرة

 لتأمين العمالت األجنبية. وإستثمارات مربحة كافدون إنتاج داخلي  (والمساعداتأو توجيه  /و

 نتيجة نشر ثقافة إستهالكية سهلة ودون افق الناتج المحلي حجم من أعلىالمحلي ستهالك اإل حجم. 

  نسبة عالية  صادرات عامةمليار دوالر سنوياً من الخارج و 19.239بحوالي  2019عام إستيراد(

مليار دوالر )أرقام إدارة  3.731( بحوالي  مواد أولية ومنتجات نصف مصنعة مستوردة امنه

 (. 2019الجمارك سنة 

  من القوى العاملة %  40حوالي ب التي تقدرالعالية  البطالةوإرتفاع نسبة الهجرة نسب تزايد في

  .( 2020 تقريرالبنك الدولي كانون أولرقام مل )وفقاً ألمليون عا 1.8البالغة قرابة 

  28 بعد أن كانت  2020في عام  % من السكان 55إرتفاع نسبة الفقراء من اللبنانيين إلى ما يقارب 

 . سكوا()وفقاً ألرقام اإل 2019خالل عام  % 

  2019بالمئة في  2.9مقارنة بـ  2020عام بالمئة  84.3 إلى السنوي التضخمإرتفاع معدل  

 )اإلحصاء المركزي(

  فقط من المودعين يملكون 2  ما يقارب أنحيث  ٬بين اللبنانيين الثروة والدخلتفاوت في توزيع %

  )مصرف لبنان(. % من الودائع المصرفية في لبنان 60
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  عادل مجتمعياً ومفيد للخزينة.غياب نظام ضريبي 

 .غياب التخطيط والتوقّع والدراسات واإلحصائيات والمعلومات الدقيقة في القطاعين العام والخاص 

 إقتصادية علمية هادفة رغم الحاجات الملحة.و مجتمعية عدم وجود برامج وسياسات 

 .نظام سوق مفتوح دون ضوابط ودون القدرة واإلجراءات على المواجهة 

 .ضعف كبير بالمواد األولية لإلنتاج المحلي 

  أقصى ما لتحقيق اإلنتاج والتجارة كما في ما بين القطاعات اإلنتاجيةقطاعات غياب التكامل بين 

 . يمكن من اإلكتفاء الذاتي الداخلي وأفضل تطويرإنتاجي ممكن وسائل ومنتجات

 .إستثمارات إنتاجية ضعيفة 

  ومستوى إنتاجي أعلى غياب التخصصية باإلنتاج لتأمين منافسة عالية. 

 .عدم إعتماد اإلبتكار والتطوير أساساً لإلنتاج وإلقتصاد المعرفة 
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 المبحث الثاني  :   نقاط القوة والضعف في اإلقتصاد اللبناني 

 نقاط القوة  اوالً: 

 الجغرافي الموقع -1

على شاطئ البحر المتوسط ويعتبر يمثابة حلقة وصل بين غرافي إستراتيجي يتمتع لبنان بموقع ج 

أوروبا وأفريقيا الغرب )الوسط و( و.....العربي والخليج األوسط الشرق وبلدان آسيا دولالشرق )

األمر الذي مّكنه  ٬الوسيط بين القاراتدور على دوره التاريخي في لعب سابقاً حافظ لبنان وقد  ....(وأميركا

ن يكون منافساً شرساً  في أدية والثقافية واإلجتماعية ومن بناء مروحة واسعة من العالقات السياسية واإلقتصا

والثقافية ...(   ةراعالز -ة الصناع -الخدمات -ة السياح -التبادل التجاري )معظم المجاالت اإلقتصادية 

 .....والعسكرية والصحية والتربوية

 تشار اللبناني وتحويالت المغتربيناإلن -2

مليون نسمة )وفق تقديرات وزارة الخارجية  12يقارب المغتربين من لدى لبنان عدد كبير  

سيوية األ - األفريقية - االميركية نحاء دول العالم )القارةجميع أ فيمنتشرين ( 2019عام  والمغتربين

نحاء ل أفي ك من خالل إنتشارهمغير منظمة  وال موجهة  ولكن  مؤثرة واألوروبية(. ويشكل المغتربون قوى

 اإلستراتيجية.ر لهم كل اإلمكانيات المطلوبة لمساعدة وطنهم األم وتأمين مصالحه هذه القوة توفّ  . العالمدول 

إلى  2018وصلت قيمتها عام عبر المصارف تحويالت مالية إلى الوطن األم اللبنانيون  يرسل المغتربونإذ 

 نقداً بالعمالت األجنبية. ايدخلونهإضافة إلى مبالغ عالية  ٬مليار دوالر 8حوالي 

 

  واإلصطياف والترفيهية والدينية السياحة الطبيعية واألثرية -3

 -مراكز إصطياف - طبيعيةغابات ومحميات تنافسية عالية ) ذومتنوع وقطاع سياحي  لديهلبنان  

على طول الساحل  وفنادق فخمة منتجعات سياحية -قريبة جداً من الساحل  منحدرات جبلية -مراكز تزلج 

مقاهي ونواد  -متنوعة مطاعم  - الدينية والكنائس والجوامع القديمة مقاماتالومزارات العديد من ال - اللبناني

....(   وأموية مواقع أثرية رومانية وفينيقية وصليبية -شواطى رملية وصخرية متنوعة  -ليلية وكازينوهات 

اللبنانيين مغتربين وال بجانياح العرب واألبالسّ  إرتباطاً وثيقاً  لبنانيرتبط مقارنة بالبلدان المجاورة . 
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 لدى بينما القطاع السياحي مليارات دوالر سنوياً. 6يقارب  ما السياحةتؤمن حيث  ٬حول العالم المنتشرين

يتميز بمحدودية األماكن السياحية األثرية والدينية والطبيعية ومحدودية أماكن ممارسة  العدو اإلسرائيلي

 العالية قيةالخبرات اللبنانية السياحية والفندة )التزلج وغيرها...(. إضافة إلى توفراألنشطة الرياضية الشتوي

 . من الدول وخاصة على المستوى اإلقليمي التي تتفوق على نظيراتها

 التنوع المناخي -4

 يوفّر للسياح و النشاطات السياحية يتمتع لبنان بتنوع مناخي )الفصول األربعة( يؤدي إلى تنوع  

اخي يؤدي التنوع المن والخريفية(.النشاطات السياحية )الصيفية والشتوية والربيعية من مكانية ممارسة العديد إ

في أخرى إقليمية ودولية يادة تنافسية المنتجات اللبنانية أمام منتجات المحاصيل الزراعية وزإلى تنوع 

  األسواق المحلية والخارجية.

 اإلحتياطي من الذهب -5

على إستقرار  من المحافظةعلى مدى السنوات الماضية يملك لبنان إحتياطاً كبيراً من الذهب مّكنه  

وقوة العملة الوطنية إلى حد ما ومنعها من اإلنهيار التام رغم الحروب واألزمات الكبيرة التي عصفت به منذ 

مجلس الذهب العالمي ل اوفقيملكه لبنان الذهب الذي من حتياطي اإل يقّدرن عديدة ولغاية وقتنا الحاضر. وسني

)وفقاً ألرقام مصرف   2020ر دوالر في نهاية تشرين االول مليا 17.3وتبلغ قيمته الحالية  طناً  286,8 بـ

في الشرق األوسط وشمال إفريقيا من حيث  بلداً  14والثاني ضمن  عالمياً 18لبنان المركز الـ يحتللبنان( . و

 حتياطي للذهب. إأكبر 

 جذب اإلستثمارات -6

القدرات البشرية بسبب  السيما ٬جنبية والعربيةستثمارات األجذب اإلبميزة عالية ليتمتع لبنان كان  

رنة مع مقا العوائد اإلستثماريةمستوى وإرتفاع  اإلستراتيجيالجغرافي موقعه المؤهلة واإلنفتاح واإلنتشار و

  .اإلقليميلى المستوى عداً العديد من الدول وتحدي
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 القطاع العقاري -7

ونتيجة  في لبنان واألراضي بندرة العقارات المرتبط أساساً القطاع العقاري إزدهارتميز لبنان ب  

وطفرة األموال المتنقلة بين الدول نحو  الماضية طوال العقود شراء العقارات الخارجية علىالهجمة 

وبالرغم من الحروب واألزمات اإلقتصادية  اإلستثمارات األكثر ربحية بغض النظر عن مصادرها وأهدافها

مقارنة بالعديد من الدول  مستوى عال من األسعارالمحافظة على  القطاعإستطاع هذا   ٬ التي مرت على لبنان

 .ودولياً السيما الدول الخليجية( ) إقليمياً و داخلياً  مستثمرينلل عامل جذبل مر الذي شكّ ٬ األالعربية واألجنبية

 القطاع الصناعي -8

 لمحة حول القطاع -أ

أثبت قدرته على الصمود رغم كل األزمات التي مرت به  ماً دائ الواعد اللبناني القطاع الصناعي 

 -األزمات اإلقليمية والسيما األزمة السورية وإقفال الحدود امام الصادرات اللبنانية  -)الحروب المتعاقبة 

 -جائحة كورونا -األزمة اإلقتصادية والمالية والنقدية الحالية  -إرتفاع أكالف اإلنتاج  -إرتفاع أسعار النفط 

لديه كل اإلمكانيات ليزدهر وينمو وينافس على هذا القطاع ...( .   عدم اإلستقرار السياسي واإلجتماعي

لدولة من اأو الحماية المستوى المحلي والدولي والسيما في األسواق الخليجية إذا ما توفر الدعم المطلوب له 

%  25ب أن يساهم بما يقارقادر على  فهو ٬وفق خطط وبرامج وتشريعات رؤيوية واضحة وهادفة اللبنانية

 .من الناتج المحلي خالل السنوات القليلة المقبلة

تتمتع بقوة مثل الصناعات الغذائية التي ها لبنان والصناعات التي يستطيع ان ينافس فيهناك العديد من 

 تقاليدنا المميزةوخصوصية منتجاته المرتبطة بثقافتنا و بمميزات تنافسية عالية تعود إلى السمعة الطيبة

والشهرة التي إكتسبها المطبخ اللبناني على المستوى المحلي والدولي وذوق الصناعيين اللبنانيين وقدرتهم 

صناعة ك ٬على المنافسة في األسواق المحلية والدولية.  إضافة إلى العديد من الصناعات األخرى

والزيوت األساسية ومستحضرات  الطبيةواألعشاب  (Brandوالبراند ) الجنريكاألدوية  -المجوهرات

 -الطباعة والورق والكرتون -صناعة القوالب  -البتروكيماويات -تصميم األزياء - التجميل على أنواعها

  (.... الكهربائيات -األلواح اإللكترونية-برمجة الكومبيوتر
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 التخطيط اإلستراتيجي -ب

والبرامج والدراسات واألبحاث بمختلف بادرت وزارة الصناعة منذ سنوات إلى وضع الخطط   

إضافة إلى  ٬بدورها الوطني كما اإلقتصادي منها المجاالت اإلقتصادية والعلمية وليس فقط الصناعية إلتزاماً 

بينها محركاً وطنياً واحداً. أهم ما وضعته  إيمانها بأن إدارات ومؤسسات القطاع العام تتكامل وتشكل في ما

 ت منشورة على موقعها اإللكتروني :الوزارة من خطط ودراسا

  2015 / 6 /2( المعلنة بتاريخ 2025الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي )لبنان الصناعة 

 (  وخطط تشغيلية 2020-2016خطة إستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي )  ٬تنفيذاً للرؤية التكاملية

للخطط التشغيلية لتحديد ( مع تقييم سنوي  -2020 2019 -2018- 2017 /2016لسنوات )

 اإلنجازات والتحديات.

  ( وآلياتها التنفيذية تتوائم مع التغيرات 2025-2020خطة إستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي )

والمصرفية األزمات اإلقتصادية   - 2019تشرين أول  17الحاصلة على المستوى المحلي )أزمة 

 األزمات اإلقتصادية العالمية( -)أزمة كورونا والمالية والنقدية (  وعلى المستوى الدولي 

 ( الموضوعة عام 2030-2018خطة إستراتيجية لتنمية مستدامة للمناطق الصناعية )2018 

 أواخر الموضوعة (2050 -2020)ة في الصناعة اللبناني اإلستراتيجية الوطنية للذكاء االصطناعي 

 2018عام 

 وتقييم مسارها سنوياً.وكلها جرى ويجري العمل على تنفيذها 

 ( (  2030) مستدامة لتنمية اإلقتصادية لبنان سياسة مشروعدراسات وأبحاث في العديد من المجاالت

اقتصاد المعرفة  - آمن إقتصادي لمستقبل اللبناني المصرفي القطاع تحصين: اإلنتاج نحو الريع من -

 -العالمي التجاري النزاع - األوسطتحديات إستراتيجيات التنمية المستدامة في منطقة الشرق  -

 إقتصادي تقرير -بريكسيت وتداعياتها على اقتصاد لبنان -التبعية االقتصادية -الدبلوماسية االقتصادية

اإلبتكار لتنمية صناعية  -اللبنانية للحكومة اإلصالحية للخطة وإقتصادي مالي تحليل" بعنوان مفصل

 أو الرقمية العمالت -النانوتكنولوجي -الميكاترونك -الغذاءنظام اإلنذار المبكر لسالمة  -مستدامة

خطة وزارة  -الحرير طريق - الفساد لمكافحة وإجراءاتها الصناعة وزارة جهود - اإلفتراضية
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 لمعالجة المستدام الصناعة وزارة مشروع -الصناعة لفرز وجمع وترحيل النفايات المنزلية والصلبة

 بين الشراكة - الجديدة العالمية التحديات ظل في التجاري التبادل حرية - الصلبة المنزلية النفايات

صناعة الجلود وصناعة األحذية  - لبنان في والمنسوجات األلبسة قطاع - والخاص العام القطاعين

 في شتى المجاالتوالمشاريع  األبحاثالتقارير ووغيرها العديد من الدراسات و في لبنان

 .www.industry.gov.lbللوزارة :  اإللكتروني جميعها على الموقعمنشورة والقطاعات( 

 

لتدعيم القدرة على  التركيز على ضرورة إعتماد التخصصية والتكامل باإلنتاج واإلبتكار والتطويرالممنهجمع 

 المنافسة والمواجهة.

 التشريعات والعمل اليومي -ج

على  ٬يساهم بدعم الصناعة الوطنية إال وعملت عليهلم توفر وزارة الصناعة جهداً أو وقتاً أو مجاالً 

قرارات....(  -مراسيم –صعيد التشريعات والنصوص القانونية والقرارات التنظيمية )مشاريع قوانين 

أو على صعيد اإلجراءات والعمل اليومي لتسهيل  ٬معظمها منشورعلى الموقع اإللكتروني للوزارة

وحل مشاكلهم ورفع  ٬والتجار والمستهلكين واإلقتصاد ككل بالتالي المزارعين ٬أمور الصناعيين

مستوى إنتاجهم وتصديرهم وتطبيق المواصفات وإجراءات المطابقة والكشوفات والتراخيص 

 والخدمات المختلفة.....

 القطاع الصحي  9-

في على المستوى اإلقليمي ولفترة طويلة المرتبة األولى ن في لبنا صحيحتل القطاع الإلطالما  

مستشفى " من قبل العرب ة لبنانحتى وصل األمر إلى تسمي ٬اإلستشفائية التي يقدمهاجودة الخدمات مستوى 

وقد أثبتوا جدارتهم عالمي الاإلقليمي وعلى المستوى المحلي و ينزأطباء مميّ  ى لبنانلدف.  "الشرق األوسط

مستشفى  150ثر من في لبنان أكيوجد كما الخبرات الالزمة.  يتمتعون بيمتلكون أفضل المهارات ووهم 

إلنتاج األدوية٬ منها مصنعان ينتجان أمصاالً  نعاً مص 11 إضافة إلى مستشفى حكوميا٬ً 33خاصا٬ً مقابل 

كلها تتمتع بمستوى عال ومتقدم على صعيد و)وخمس مصانع جديدة تم ترخيصها وهي قيد اإلنشاء(  وحقناً 

 .التجهيز والتمريض والخبرة والتطور

 



25 
 

  العربي اإلنتماءالثقافة وووالقيم اإلنسانية اللغة والتربية  -10

والتربية )المدنية والدينية( والثقافة واإلنتماء العربي جميعها ميزات مشتركة والقيم اإلنسانية اللغة العربية 

للبنانيين بحكم الطابع الغربي للثقافة والتعليم وطرق الحياة تضاف إلى  ٬الشعوب العربيةجميع لبنان وبين 

حيطه وعن مزيج اعطى لبنان ويعطيه ميزة فريدة عن م التعليم واإلغتراب والفطرة بالتواصل مع الخارج.

ن تكون مهيأة لتلعب دوراً مماثالً. هذه الميزة بالتكامل مع الميزات األخرى بعيداً دول صغيرة مماثلة يمكن أ

 ية تحفظ للبنان فرصة ال تعوض إلستمرارية ثابتة وناجحة.عن المساوىء القابلة للمعالجة بالعقالنية والوطن

 التعليم-11

من عالمياً وجامعات ...( متطور ومعترف بشهاداته  ومهنيات يتمتع لبنان بقطاع تعليمي )مدارس 

قدرته على تخريج آالف الطالب الذين برعوا أثبت قطاع التعليم اللبناني  . جميع المؤسسات الدولية المعتمدة

وأعطوا  )حيث إحتل الطالب اللبنانييون أعلى المناصب( شتى العلوم والحقول العلمية في لبنان والخارجفي 

فالمدارس والجامعات اللبنانية تتنافس على التطور الدائم  .إنجازات مميزة في مختلف المجاالت العلمية

إلى المجتمع اللبناني الذي أصبح يعاني والتواصل مع مراكز التعليم المتطورة في العالم ونقل تجاربها الناجحة 

 من كبر حجم المتخرجين مقابل فرص العمل المحدودة بسبب عدم وضع سياسات إقتصادية وإجتماعية واعدة.

  الثروة المائية -12

 نسبة عالية من المتساقطاتوالبحيرات والينابيع و من األنهارعدد كبيربوجود يتمتع لبنان  

ستخدمت إ اآلبار التي إذا ماوالمياه الجوفية ولسنة مدار ا المرتفعات الجبلية على علىالثلوج المتراكمة توفرو

القسم وتصدير  الطلب المحليحاجة على كفاية ثروة مائية ضخمة قادرة تؤمن  ومستدام بشكل علميجميعها 

 ان يزداد الطلب ومن الطبيعي . في منطقة الشرق األوسط التي تعاني من الجفاف الدولإلى من المياه  الفائض

 ٬لدى بعض دول منطقة الشرق األوسط على مياه الشرب خالل السنوات المقبلة بسبب قلة المتساقطاتو محلياً 

من تصدير الفائض من المياه من ضبط المتساقطات واألمر الذي يزيد من تنافسية لبنان وإمكانية اإلستفادة 

 .كما هدرها باإلستعمال غير المسؤول رإلى البحهدراً لديه بدالّ من ذهابها 

   ثروة النفط والغاز الواعدة -13

بقيمة  تريليون قدم مكعب٬ 30نحو باطي لبنان من الغاز الطبيعي حتيإحجم وفق دراسات عديدة قدر  

مليار  90نحو إلى قيمتها تصل  مليون برميل نفطي 660وجود ما يقارب و مليار دوالر 164تزيد عن 
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أن تساهم في تحريك العجلة اإلقتصادية لكل القطاعات لثروة النفطية الواعدة من المفروض هذه ا  .دوالر

زيادة حجم و خفض نسبة العجز في إنتاج الكهرباءو خفض أكالف الطاقة المستعملة في اإلنتاج الصناعيو

العجز في  خفضو خلق العديد من فرص العمل الجديدةو إزدهار الصناعة البتروكيماويةو الصادرات

ماً كل هذا مشروط حك .حجم الدين العام وتحقيق النمو في الناتج المحلي اإلجمالي يرتصفو الموازنة العامة

 وداخلي قوي باستخراج وإستثمار هذه الثروة.أوال يمكن أن يسمح  بعاملين : خارجي سياسي ومصلحي

و دة من هذه الثروة ويعطلها  أستفايمكن أن يسمح أو أن يخرب اإل ٬سياسي وطائفي حزبي ومصلحي...

 يثمرها بحسب تغلب العقالنية والحس الوطني أوالً.

 القدرات البشرية اللبنانية  -14

داخل لبنان ودول اإلنتشار واإلغتراب والعمل اإلدارية والتجارية المهارات في الميزات التفاضلية  

تعدد  -مروحة العالقات الدولية -حسن الضيافة -ريادة األعمال -التجارة  -مهارة التواصل  -)الوسيط الماهر 

سني على مدى نتهم التي يتمتع بها اللبنانيون مكَ ....(  الخبرات المتعددة الجنسيات -المستوى التعليمي -اللغات

 من التفوق والتميزعلى نظرائهم من شعوب المنطقة في العديد من المجاالت اإلقتصادية وبعدها بقليل الحرب

وظهرت نتيجة هذا التميز في اإلزدهار اإلقتصادي الذي نعم به لبنان خالل حقبة العصر الذهبي لإلقتصاد 

 . اللبناني في ستينات القرن الماضي 

 في اإلقتصاد اللبناني نقاط الضعف ثانياً:

 اإلسرائيليوالعدو  بين بعض دول الخليج العربي تطبيع الالتي ستتاثر بتداعيات القطاعات أهم 

 :بإيجاز

 التبادل التجاري  -1

بادل لمصلحة إزدياد حجم الت الدول الخليجيةبين لبنان و التبادل التجاريحجم إنخفاض مية حت 

نهيار إ ٬ألسباب عديدة منها الضغوط اإلسرائيلية والدولية بهذا اإلتجاه ٬العدو اإلسرائيلي ها وبينالتجاري بين

عدم اإلستقرار السياسي  ٬اللبناني ركود النشاط اإلقتصادي ٬إنفجار مرفأ بيروت ٬القطاع المصرفي اللبناني

 .التطور التكنولوجي اإلسرائيلي المتعدد....  ٬العالقات اإلسرائيلية الدولية ٬عدم الثبات اإلقتصادي ٬واألمني
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 قطاع تكنولوجيا المعلومات  -2

تهديدا مباشراً يمثل العدو اإلسرائيلي لدى قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت نمو وإزدهار  

 الخليجية.العربية وخصوصاً في األسواق  ومنافساً شرساً لقطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت اللبناني

على نظرائها في منطقة الشرق األوسط  وتفوقها العدو اإلسرائيليتطور التكنولوجيا الزراعية لدى إضافة إلى 

 .الماسة لهذه التكنولوجيا من قبل الدول المطبعةحاجة الو

 النقل   -3

( ...المعابر الحدودية -برية  )الطرق المعبدة.ال..( و)المرافئ  بحريةالنقل المواصالت والطرق  

العدو من نظيراتها لدى ووجودية لمنافسة شرسة عبر الحدود ستتعرض  والترانزيت)المطارات ...( جوية الو

 .اإلسرائيلي

 الصناعات المتقدمة -4  

وصناعات  )الميكانيكية واإللكتروميكانيكية واإللكترونية والبرمجيات...(الصناعات المتقدمة تطور 

تشكل خطراً على المنتجات اللبنانية وتقدمها  العدو اإلسرائيليلدى  من الصناعات المستعصية وغيرها األدوية

 مباشراً عل القطاع الصناعي ككل.

 البحث العلمي  -5

مراكز األبحاث ل المقصودالمقصود وغير تهميشالبعد  ضعف مراكز األبحاث العلمية اللبنانية 

المجلس الوطني للبحوث  -القائمة منذ الستينات في مختلف المجاالت: معهد البحوث الصناعيةالحكومية 

وإفتقادها إلى الدعم المادي  المركز التربوي للبحوث واإلنماء -الزراعية مصلحة األبحاث العلمية - العلمية

وتخصيص الحكومة  العدو اإلسرائيليلدى  مراكز األبحاث العلميةوتقدم  تطوروالمعنوي مقارنة مع 

  .وتطويرها  ية الضخمة لدعمهاإلعتمادات المالا اإلسرائيلية

ومحددة األهداف للبحث العلمي فى شتى مجاالت  ستراتيجية منظمةإ يسرائيلالكيان اإلعتمد يو 

خالل خمسينات  والدعم الخارجي يعتمد على الزراعةكان ستيطاني إ كيان نتقل منتمن أن  انتهمكّ  ٬المعرفة

إسرائيل . ترتكز بنيتها العسكرية والصناعية على اقتصاد المعرفةمتطورة إلى دولة  وستينات القرن الماضي

والمعاهد التعليمية وتحتل الجامعات  العلمية المنشورة.أبحاثها عدد  على مستوىالعالم  يف 15المرتبة الـتحتل 
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ما تنفق وهي  .التصنيفات العالمية للجامعات كتصنيف معهد شنغهايإلسرائيلية مراكز متقدمة في أبرزا

 الخطط لوضعتعتبرها من الركائز األساسية و ٬ةث العلميابحعلى األ الناتج المحليمن  % 4.7 مقداره

 هتماما خاصا بالعلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعيةإ ت إسرائيل. وقد أوللكل القطاعات ةاالستراتيجي

 .إقليمياً ودولياً  في المساعدة للسيطرة والتحكم بالتغييرات المستقبلية معرفتها بأهميتهال واإللكترونية

 النفط والغاز -6

حقول النفط السيما خالل عملية اإلستخراج من و النفط والغاز يقطاعفي المتوقع حصولها المنافسة الشرسة 

 .دول اإلتحاد األوروبيأسواق إلى وعملية التصدير العدو اإلسرائيليوبين لبنان  المشتركة

 .ستفادة منهاتؤدي إلى هدر كل الثروات وعدم اإل يضاف عليها ما لدينا من فساد وسوء إدارة وتشرذم

 اإلعالم -7

مع هامش  اإلسرائيلية للنظرة الوجوديةوشبه الموحد الهادف والموجه  المتطور اإلسرائيلي اإلعالممنافسة 

والواليات ة اإلسرائيليحكومة الوالتمويل من  والذي يلقى كل الدعم على المظهر الديمقراطي تحرك حفاظاً 

مقارنة  ٬وسائل اإلعالم اإلقليمية والعالميةمع يمتلك مروحة من العالقات الدولية والمتحدة وغيرها من الدول 

الداخلية والتبعية  مع اإلعالم اللبناني الذي يعاني من نقص في التمويل والتجهيزات والقدرات البشرية

إضافة إلى المنافسة الشرسة على المالية والحزبية والنظرة الضيقة نتيجة الصراعات الداخلية والخارجية و

 .المستوى اإلقليمي

 القطاع المصرفي -8

ترسيخ أعماله بسياسة ضرورة عدم تركيزه اساساً على اإلنتاج و اللبناني بسبب القطاع المصرفيضعف 

دت إلى وأمؤخراً قتصادية والنقدية التي عصفت به األزمات المالية واإلمصرفية هادفة وذكية إضافة إلى 

بنانية وإنخفاض حجم الثقة من قبل لدى البنوك الل وخصوصاً بالعمالت األجنبيةإنخفاض نسبة المالءة المالية 

وإنتشار القطاع  مقابل تطور وخبرة وعالقات ٬اللبنانيين المقيمين والمغتربين والعرب واألجانب المودعين

 .  وإرتباطه بالمؤسسات المالية العالمية التي يديرها اليهود بمعظمها العدو اإلسرائيلي المصرفي لدى
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 مراكز التدريب ونقل المعرفة  -9

مقارنة مع لبنان  العدو اإلسرائيليلدى  مراكز التدريب على المهارات الجديدة ونقل المعرفةتوفر العديد من 

إضافة إلى عدم التخطيط ويعاني من أزمات مالية وإقتصادية  الذي اليزال يستورد الخبراء والمستشارين

 .تشكل عائقاً أمام إنشاء مراكز التدريب ونقل المعرفة وتمويلها ودعمها وعدم اإلهتمام وغيرها .....

 يناإلسرائيليتعدد اللغات لدى  -10

ة إلى جانب اللغة يتكلمون اللغة العبريهم ف .اً وثقافي لغوياً  اً متنوع اً مجتمع ناإلسرائيليي السكانلدى  

اللغة الروسية التي يتكلمها المهاجرون إضافة إلى  ٬ليين كلغة ثانيةيها معظم اإلسرائاإلنكليزية التي يتحدث ب

.  وغيرها من لغات أوروبا الشرقية خر يتكلم الفرنسية واإلسبانيةوقسم آ السابق اليهود من اإلتحاد السوفياتي

يد من لغة سامية تشترك في العد ٬ن من الدول العربيةيما المهاجروالس ٬أما اللغة العربية فيعتبرها اليهود

المتحدثين بالعبرية من فهمها والتقاط بعض مفرداتها ن اإلسرائيليين مكّ ٬ مما  العبريةاللغة المفردات مع 

باللغة  اً إلماميقولون إن لديهم  ٪ من اإلسرائيليين اليهود8.6وفقا لبيانات الحكومة اإلسرائيلية فإن  .بسهولة

تعلم اللغة العربية من تلقاء أنفسهم في مدارس اللغات ليين اليهود إلى من اإلسرائيعدد كبيراليوم بادر .العربية

 عربية داخل إسرائيلمن خالل التعايش مع عائالت أومن  ات الدراسية عبر اإلنترنتأو من خالل الدور

 .ألسباب متعددة ليس أقلها السياسية والمخابراتية

 بعد التطبيع. مفيدة عوديفقد لبنان خاصية تمتع بها على مدى عقود لن ت ٬ماتقدم

 الدعم الدولي المقدم للعدو اإلسرائيلي. -11

 وروسيا الواليات المتحدة األميركيةمع السيما  ٬واسعة من العالقات الدولية تتمتع إسرائيل بمروحة 

 الدعم المادي والتقني والمعنوي نها من الحصول علىالذي مكّ مراأل ٬واإلتحاد األوروبي والصين والهند

أسواق تجارية  -) تسهيل التبادل التجاري قليمي والدوليالمطلوب على المستوى اإل وحتى الديموغرافي

قروض ميسرة من البنك الدولي وصندوق النقد  -هبات ومنح -مساعدات مالية -واسعة للمنتجات اإلسرائيلية 

 -ل هجرة اليهوديسهت - اصلمني متودعم عسكري وأ -دعم متواصل في المحافل والمؤسسات الدولية -الدولي

 ستوضطهاد ومعاداة السامية والهولوككرة اإلالتعاطف نتيجة قوة اإلعالم اليهودي عالمياً ونتيجة تسويق ف

 والتجاهل وضعف الدعم الفعلي المالية والعقوباتالسياسية واإلقتصادية بالمقابل يتعرض لبنان للضغوط  ....(

 على المستوى اإلقليمي والدولي.
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 اإلستقرار السياسي الداخلي لدى العدو اإلسرائيلي. -12

 اإلستثمارات الذي مّكنها من جذب ٬اسي واألمنيتتمتع إسرائيل بنسبة مقبولة من اإلستقرار السي

وتحريك العجلة التجارية ...(  -السياحية -الزراعية  -)الصناعية  مختلف القطاعات اإلقتصادية  األجنبية إلى

رغم المناوشات شبه الدائمة مع تحركات الشعب الفلسطيني  ٬النمو في إقتصادها القوميوتحقيق اإلقتصادية 

سطع دليل على ذلك عدم حدوث وأ .) التي أصبحت لالسف مدجنة وتم إستيعابها وإنتفاضاته والمحيط المعادي

سرائيل والقدس رة الواليات المتحدة إلى القدس وإعالن يهودية إفعلية بعد نقل سفاأي إنتفاضات ومعارضات 

 ت الخطرمقّ نت من استيعاب مايجري داخلياً وعكّ إسرائيل تمفعاصمة موحدة إلسرائيل وصفقة العصر...( 

خاصة بعد أحداث العالم العربي وضعفه وتفككه وثوراته وتبديد قدراته من الداخل دون حرب  ٬من محيطها

 .واليوم مع مسار التطبيع المتسارع مكلفة على الكيان اإلسرائيلي

العوامل العديد من  فائضاً من االستقرار السياسي واألمني وكل ذلك بسبب لم يعد يمتلكبينما لبنان 

زمات اإلقتصادية اال -اإلهمال  -الفساد  -طراف اللبنانيين بين األ الدائمة السياسيةصراعات الداخلية )ال

           أزمة النازحين والالجئين...( والعوامل الخارجية -اإلنفجار اإلجتماعي  -والمالية والنقدية المتالحقة 

 - الخارجيةالمالية العقوبات  -الضغوط السياسية واإلقتصادية  -) تهديدات العدو اإلسرائيلي المتواصلة 

 .الضغط على المغتربين اللبنانيين ...(

 اإلنتشار. مع يهود عالقة متينةاليهود المقيمين بمتع ت -13

تم حيث  ٬يهود اإلنتشارهة وذات نظرة إستراتيجية مع بعالقات متينة وموجّ  يتمتع اليهود المقيمون 

 . ينة لألمن القومي واإلقتصاد اإلسرائيلييتسخير هذه العالقة في سبيل تأمين المصلحة اإلستراتيج

وذوبان المغتربين اللبنانيين في مجتمعات  ٬مقابل اإلنتشار اللبناني غير المنظم وال الفاعل كما يجب 

هجرتهم وتفككهم المرتبط بالتفكك اللبناني الداخلي مع غياب قدرة الدولة على توحيدهم والتعاون معهم ال بل 

 كان الواقع قائماً على إستبعادهم وعدم إعطائهم أي دور داخلي سياسي أو مالي أو إجتماعي...

 اللوبي الصهيوني  -14

مستخدمين كل  (Lobbies ) بتشكيل قوى ضغطأينما وجدوا في دول العالم د اإلنتشار يقوم يهو 

-وسائل التواصل  -اإلعالم  - والمعنوية )السلطة ....( العقارات -األسهم -الذهب  -إمكاناتهم المادية )المال 

لتحقيق المصالح اإلستراتيجية إلسرائيل في أماكن تواجدهم في مروحة عالقاتهم ومعارفهم ..(  -الجامعات 
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على المستوى  مهمثيروتأ عالية وخبرة بفاعلية  (Lobbies) قوىوقد تميزت هذه ال . مختلف دول العالم

الذي وصل إلى مراكز مهمة ومؤثرة في  مثالً  العالمي )اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة األميركية

 .صناعة القرار األميركي (

 ن.اليهود المقيموجي والرؤية المستقبلية التي وضعها التخطيط اإلستراتي -15

)اإلنتفاضات  ةمحليّ ومصيرية ستراتيجية إواجه تحديات ي في منطقة الشرق األوسط الوجود اليهودي

( ... شح المياه -بناء المستوطنات -األزمات اإلقتصادية داخل إسرائيل المشاكل العرقية و -الفلسطينية المسلحة

وضعت إسرائيل  لمواجهة هذه التحديات . كبيرة ودولية (وغيرها .. النفوذ اإليراني والتركي)تعاظم  وإقليمية

 كما عند الضرورة ب العسكريةومن خالل الحرالسيطرة  ترتكزعلى مبدأ ٬ة طويلة المدىيإستراتيج اً خطط

-العمليات اإلستخباراتية -افيالثق الغزو – والسياسي واإلجتماعي ب الناعمة )التطبيع اإلقتصاديوالحر

الدبلوماسية اإلقتصادية أو( ..التفوق على أنواعه. -والدولية -الضغوط اإلقتصادية -زعزعة األنظمة داخلياً 

  واإلقتصادي لليهود. من القوميتحقيق األالدول المحيطة بهدف إقتصادات على  والهيمنة

 تطور النظام اإلستشفائي لدى العدو اإلسرائيلي. -16

في ضمان تلقي  كبيراً  التي حققت نجاحاً ة للخدمات الصحي اً نموذج إسرائيل تعتبر ٬وفق تقارير دولية

إن متوسط العمر المتوقع في إسرائيل أعلى منه في  .جميع مواطنيها خدمات صحية أساسية عالية الجودة

سنة٬ في حين تبلغ نسبة الوفيات الناتجة عن أمراض األوعية الدموية  79.7الواليات المتحدة٬ حيث يبلغ 

وزارة الخارجية  ) ونسبة وفيات الرضع مستوى أدنى بشكل ملحوظ مما تبلغه في الواليات المتحدة

 .اإلسرائيلية( 

 ٬دخلبمستوى ال مرتبطةلضرائب المن خالل جباية ا يسرائيلالكيان اإليتم تمويل النظام الصحي في 

بتقديم حزمة من الخدمات األساسية التي تشمل م ٬ بحيث تلتزاالتأمينات الصحية وتنظيمهلدولة بمراقبة وتقوم ا

لكل من  سجالت صحية رقمية أطباء األسرة في إسرائيل يدير .ي العالج في المستشفياتطباء وتلقّ زيارة األ

من وما إلى ذلك٬ و ومتابعة مرضاهم كتشاف تغييرات في نتائج التحاليلإيمّكنهم من األمر الذي مرضاهم٬ 

 على شبكة اإلنترنت. ومتابعتها نتائج فحوصاتهم على  طالعيمّكن المرضى من اإلجهة أخرى 

 اإلسرائيلية المستشفياترة ومرتبطة بمراكز أبحاث عالمية ومراكز األبحاث الطبية ناشطة ومتطو 

 حدث التقنيات والخبرات.  مجهزة بأ
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 ٬متوفراً ال بل مطلوباً من دول التطبيع ورعاياها مراً ذا يجعل من السياحة اإلستشفائية أكل ه 

 ألسباب عديدة تضعفه في المنافسة.قدرة القطاع اإلستشفائي اللبناني بعد تراجع خصوصاً 

 ليمي النظام التع -17

الدولي وهذه الحقيقة المستوى لتثبيت أقدامها على  ي دولةأل السبيل الوحيد همان العلم والتكنولوجيا إ

هد اوالمع مدارسالالعديد من في إنشاء  أتحيث بد 1948منذ تأسيس الكيان الصهيوني عام  إسرائيلأدركتها 

 . المحتلة في فلسطين الحديثة والجامعات

 :  أجهزة ثالثة إلى ينقسم اإلسرائيلي التعليم جهازو

 )تعليم رسمي( حكومي تعليم جهاز – 1

 الحاخامات(من  مباشر ) إشراف ديني - حكومي تعليم جهاز – 2

 )تعليم خاص( مستقل تعليم جهاز – 3

الدورات  تكثيف من خاللالتكنولوجي٬  يالتعليمنظام الإصالح شامل في بإجراء  اإلسرائيليون بدأ

المدارس االبتدائية على  تشجيعو٬ ولوجيةوالتطبيقات التكن بما يشمل اإللمام بالكمبيوتر ٬درسينالمهنية للم

التعليم إلزامي في ويعتبر . خطاب المواطنة اليهوديةنشر اليهودي والثقافة اإلسرائيلية وتعليم الدين والفكر

 .إسرائيل من الحضانة حتى الصف التاسع

. بالمرحلة الثانوية يلتحق الطالب ٬من التعليم والتي تبلغ ثماني سنواتلة األساسية بعد إنتهاء المرح

٬ ومهنية٬ وزراعية٬ والثانويات متخصصة ٬ أكاديميةقسامأربعة أ إلىالثانويات اإلسرائيلية تنقسم حيث 

شهادة " متحاناتإالطالب الجتياز يتأهّل  ٬ة التي تبلغ ثالث سنواتالثانويفي نهاية المرحلة و . الشاملة

 .اسة في المعاهد العليا والجامعاتتعتبر شرطاً أساسياً لمتابعة الدر التي)الشهادة الثانوية(  "البغروت

)الجامعية والمعاهد العليا...(  إال بعد  ٬دراستهم األكاديميةن متابعة اليستطيع الطالب اإلسرائيليو  

والتي تتضمن  للفتيات التي تبلغ ثالث سنوات للشباب وسنتين ة اإللزاميةلخدمالتطوع  في الجيش للقيام با

  .أيضاً تدريبات وتعاليم مكثفة على التكنولوجيا

( إلى السيكومتري ) متحان الدخولبعد الحصول على الشهادة الثانوية )البغروت( يخضع الطالب إل

ثالثة ي يغط و التعليم العالي متحان قبول فيإ٬ ويعتمد بشكل عام ك إسرائيل في دختبار موحّ إ هووالجامعة 
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ختبار لإل يديره المعهد الوطني اإلسرائيلي ٬واللغة اإلنكليزية المنطق الكمي٬ المنطق الكالمي٬:  مجاالت هي

  ل كبير على القبول في الجامعات.ز بشكويركّ  (NITE) والتقييم

  أو الفرنسية أو الروسية أو العربية أو العبرية :االختبار بأي من اللغات التاليةيمكن أن يؤخذ 

 .واإلنجليزيةأ اإلسبانية

ست من الجامعات اإلسرائيلية في الئحة تم إدراج ٬ Webometrics  وفقا لترتيب ويبوماتركس

للتصنيف األكاديمي لجامعات العالم٬ وصلت أربع  شنغهاي ووفقا لتصنيف  جامعة في آسيا 100أفضل 

الئحة تصنيف كيو إس للتعليم جامعة في العالم٬ وثالثة منها٬ دخلت  150جامعات إسرائيلية إلى الئحة أفضل 

 .(جامعة عالمية 200العالي العالمي للتايمز )أي أفضل 

 السياحة الدينية -18

قطاع السياحة الدينية المتعددة والجاذبة للحجاج من األديان بميزة كبيرة لمتع الكيان الصهيوني تي

 متواصالً  اً زديادإوزارة السياحة اإلسرائيلية  إحصاءات لتسجّ وقد  الثالث )المسيحية واإلسالمية واليهودية(.

لت سرائيل قد سجّ كانت إو  .فلسطين المحتلةالمسيحية إلى وخاصة السياحة الدينية فدين من أجل اأعداد الوفي 

 بلغ عددهمحيث إلى فلسطين المحتلة  السياح القادمينمجموع غير مسبوقة في أعداد  نسبة عالية 2019عام 

مقارنة بالمئة  11مع زيادة ( قناة أخبار تلفزيونية إسرائيليةنيوز  24 آي)وفقاً ألرقام  سائحمليون  4.5 حوالي

وزارة السياحة٬ فإن عدد السياح  وفقاً إلحصاءاتو . 2018 عاممليون سائح  4البالغ حوالي بعدد السياح 

بسهولة  ذاهب نحو اإلرتفاعمر أوهو  .2018في العام  مليون سائحال ما يقاربة بلغ ألغراض دينيالوافدين 

نيسة القيامة في القدس ك ٬المسجد األقصى : ديان الثالثة بما فيهاتطبيع لما تعنيه القدس وغيرها لألوبقوة بعد ال

مدينة  ٬حيث أماكن المعمودية يرة طبريابح ٬آثار هيكل سليمان وبقاياه ٬كنيسة المهد في بيت لحمالمحتلة٬ 

 .ونهر األردن وغيرها منهاوجبل الطور القريب  الناصرة
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  سياسات التطبيع في مستقبلي لمسارالصراع و /تاريخي المبحث الثالث    :   موجز

 المنطقة                         

 : صفقة القرنأوالً: 

خالل مؤتمر صحفي في البيت األبيض٬ عن ورسمياً دونالد ترامب  السابق الرئيس األمريكيأعلن  

كانون الثاني  28في  الموعودة لتحقيق السالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين والتي تعرف بصفقة القرنخطته 

 رفضاً  الخطة القت إشراف جاريد كوشنر٬ صهر الرئيس دونالد ترامب. وتم وضع الخطة تحت .2020

كما تؤثر بقوة بأوضاع  بشكل كبير الحقوق الفلسطينيةمن ودوليا٬ كونها تنتقص  ٬ فلسطينيا وعربياً واسعاً 

سبق واعلنت  السلطة الفلسطينيةعلماً أن  .الدول العربية سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً كما جغرافياً وديمغرافياً 

وقبل إعالنها رسمياً من قبل الواليات المتحدة األميركية التحضير لها  بدايةمنذ الخطة المقترحة لبنود  هارفض

المعارضة  في حينه لألسف إنتهت)  2017نون األول كا منذ األميركيةارة داإلتصاالت مع اإلت وقطع

والمقاومة الفلسطينية المشروعة عند هذا الحد والمشروع مستمر بحسب المخطط بعد أن أصبح  الفلسطينية

كل ماجرى في هذا اإلطار أصبح مقبوالً ودون مقاومة وكأن الجميع موافق أن أمراً واقعاً والمستغرب 

ومتعاون ويكتفي ببعض التصريحات اإلعالمية. والسؤال الكبير هل مازال هناك ما يسمى بالقضية 

مع اإلشارة إلى أن ردة فعل  الفلسطينية؟ وأين المنظمات الفلسطينية والشعب والجامعة العربية والممانعة و....

دعومة من ردة فعل عنفية من م ٬ 2021وسكنية خالل شهر أيار  بعض الفلسطينيين في القدس ألسباب دينية

يام عدة أ غزة على مدى فصيلين فلسطينيين في غزة وما تبع ذلك من عنف بين اإلسرائيليين و فلسطينيّ 

ق نتائج الحصار إنتهت بوقف إلطالق النار  ودمار كبير في قطاع غزة طال األبنية والبنى التحتية وعمّ 

على الحياد. والتصاريح اإلعالمية  ووقوف السلطة الفلسطينيةالمستمر منذ سنوات والخسائر البشرية والمادية 

ال تشّكل ما يمكن تسميته دفاعاً  ٬للدول العربية ومحاوالت وقف العنف أوصلت جميعها إلى التهدئة دون حلول

عن القومية الفلسطينية وقضيتها بالمطلق آخذين باإلعتبار معظم الردود الدولية التي أعطت إسرائيل الحق 

ة الواليات االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفار الرئيس األميركيبعد أن قرر فاع عن النفس ( بالد

ومنذ ذلك الوقت٬ أوقفت الواليات المتحدة  .يهودية الجوالنو وبيهودية الدولة إلى القدس من تل أبيب المتحدة

منظمة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل المالية إلى  هاللفلسطينيين ومساهمات المالية والعينية مساعداتتقديم ال

 الالجئين الفلسطينيين "أونروا".
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 : )صفقة العصر( تهتضمنأهم ما 

 على المستوى السياسي واألمني 

o حتلتها اسرائيل عام إالضفة الغربية التي أراضي ستمرار السيطرة االسرائيلية على معظم إ

1967 . 

o في الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل التي أنشاتها إسرائيل ستيطانية الضخمة ضم الكتل اإل 

o بقاء مدينة القدس موحدة وتحت السيادة االسرائيلية. 

o  ستيطاني في الضفة الغربية لمدة أربع سنوات وهي الفترة سرائيل بالحد من النشاط اإلإتعهد

الدخول في مفاوضات مع الجانب االسرائيلي لتطبيق  رالممنوحة للجانب الفلسطيني كي يقر

 الخطة.

o بمدينة  الكن ال عالقة له ٬ي مكان آخرأتحمل اسم القدس في  عاصمة للدولة الفلسطينية إنشاء

وعاصمة لها وستضم العاصمة  التي ستبقى موحدة وتحت السيادة االسرائيلية القدس

 .1967حتلتها اسرائيل عام إقية التي بعض الضواحي النائية من القدس الشر الفلسطينية

o  حماية بتقديم الإسرائيل  على ماهو واستمرارالحرم الشريف في القدس إبقاء الوضع في

 .مسيحيين واليهودألماكن المقدسة في القدس وضمان حرية العبادة للمسلمين والل

o  األردن بموجب الخطة بمسؤولياته على المسجد األقصى في القدس.إحتفاظ 

 

  االقتصادي مستوىالعلى 

o  مليون فرصة عمل جديدة للفلسطينيينتأمين. 

o  خفض معدل الفقر إلى النصف٬ مما سيؤدي إلى رفع الناتج القومي اإلجمالي لالقتصاد

  .الفلسطيني

o  ستثمار على إلالتحتية وا يةلبنا اريع تطويرمشعلى لإلنفاق  أميركيمليار دوالر 50توفير

 سنوات لكل من الدولة الفلسطينية وجيرانها األردن ومصر ولبنان.  10مدى 

o انشاء أو تشغيل ميناء في غزة في المرحلة األولى٬ وبدالً من بللدولة الفلسطينية  عدم السماح

شدود المنشآت الضرورية الستيراد وتصدير السلع أسرائيل عبر مينائي حيفا وإذلك ستوفر 

خالل السنوات الخمس االولى وبعدها يمكن للدولة  الح الدولة الفلسيطينيةوالمواد لص

 الفلسطينية إقامة مرفأ في غزة بعد الوفاء بالمتطلبات األمنية لدولة إسرائيل . 
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o  ربط قطاع غزة بالضفة الغربية عبر نفق 

o ن الوثيقة إن الصراع العربي االسرائيلي خلق عددا متساويا تقريبا من الالجئي علنت

الفلسطينيين واليهود وتؤكد أن اليهود الذين فروا من الدول العربية عانوا مثل أقرانهم 

 الفلسطينيين. 

o  تؤكد الوثيقة على رفض أي عودة لالجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل واسقاط أي مطالب

ة مستقبلية بالتعويض. وكل الجىء فلسطيني ال يتمتع بحقوق المواطنة في أي بلد أمامه ثالث

 خيارات: 

 لقدرات الدولة  تبعاً إلى الدولة الفلسطينية الجديدة  العودة 

  أو منحه حق االستقرار في البلد الذي يقيم فيه وبناء على موافقة البلد 

  أو إدراجه ضمن برنامج توزيع الالجئين الفلسطينيين على الدول الراغبة األعضاء في

خمسة آالف الجىء حوالي ستيعاب إبحيث تقبل كل دولة  ٬منظمة التعاون االسالمي

 سنويا وعلى مدار عشرة أعوام. 

 : سياسات التطبيع ثانياً 

الصراع العربي ما كان يسمى مسار في  عميق تيجيال إسترمنطقة الشرق األوسط مقبلة على تحوّ  

ر مؤشراته بدأت تتظهّ  الذي ٬ التطبيعمحور دول اإلنضمام إلى كثر من دولة عربية أبدأت  حيث .اإلسرائيلي

بتوقيع  والسودان العربية المتحدة ومملكة البحريناإلمارات مثل العربية  بعض الدول من خالل قياممؤخراً 

 ن تلتحق دول عربية أخرىومن المتوقع أ .ميركيةتطبيع مع إسرائيل برعاية الواليات المتحدة األ ياتتفاقإ

تطبيع تحصل في ظل ال إتفاقياتأن الجدير بالذكر .)بعض دول المغرب العربي وغيرها ...(   بمسار التطبيع

األمني اإلستقرار الحفاظ علىتكفل عة المطبّ للدول تقديم حوافز ب قيام الواليات المتحدة واإلتحاد األوروبي

مع الواليات المتحدة واإلتحاد بين الدول المطبعة في ما  زيادة التبادل التجاريوعود بو ٬فيها اإلقتصاديو

مع البنك الدولي وصندوق النقد الديون العالقة سداد  تقديم إعفاءات أو تسهيالت حول إضافة إلى.  األوروبي

 . للدول المطبعة واألمنية تأمين الوسائل الدفاعيةالمساعدة في والدولي 

)معاهدة السالم المصرية  تفاق ثنائي معهاأول إمصروقعت  1948منذ إعالن دولة إسرائيل عام  

اتفاقية كامب ديفيد لعام  في أعقاب 1979مارس  26في  بالواليات المتحدة واشنطن العاصمة في اإلسرائيلية(

 اأو ما يشار إليه معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية ) 1994تشرين أول  26في ٬ تلتها األردن  1978
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 والبحرين 2020آب عام  13في  ثم اإلمارات(. على الحدود الفاصلة بين الدولتين  معاهدة وادي عربة باسم

تتواصل مع  علماً أن دوالً عربية أخرى ٬ 2020عام ول تشرين أ 23في والسودان  2020أيلول عام  11في 

بين بعض الدول التطبيع  ياتتفاقإ.  )المغرب وغيرها..( الجانب اإلسرائيلي بطريقة غير رسمية وغير علنية

في منطقة الشرق  لواليات المتحدةل ستراتيجيةاإلهداف إطار تنفيذ األتدخل ضمن العدو اإلسرائيلي العربية و

إيجاد وبكل بنودها  تنفيذ صفقة العصرو إسرائيليات المتحدة األميركية وتأمين مصالح الوال االوسط والسيما

  اإلسرائيلي.  -نزاع الفلسطينيحل دائم لل

شكل أو بآخر تتعرض للضغوط والهزات للتطبيع ب ضةأو المعار /أن الدول العربية المترددة و ٬الجدير ذكره

الدول التي وقعت إتفاقيات  كذلك ٬بات وغيرها لغرض التطبيع عليهاقواألمنية واإلقتصادية والنزاعات والع

سالم وعملت على التطبيع تتعرض أيضاً لمشاكل بنتائج مشابهة ولو بأشكال مختلفة ) مشكلة سد النهضة 

روض بما يختص مشكلة التنسيق شبه المف -اة لمصرقتصاد وحين مشاكل مياه وإيترتب عنه م األثيوبي وما

مشكلة قناة السويس والتركيز على المشاكل الحاصلة فيها لتبرير إنشاء قناة بن  -بالبترول والغاز المصريين 

ية المشاكل اإلقتصاد -يترتب على ذلك من تداعيات إقتصادية عميقة غوريون لتكون بديالً عنها مع ما

المشكلة السياسية المتولدة عن تنازع السلطة ضمن  - المتراكمة في األردن والضائقة المالية التي يمر فيها

مشاكل العراق البنيوية والفساد  -العائلة المالكة وبينها وبين المجموعات السياسية األردنية في الداخل والخارج

النزاعات بين الدول العربية الخليجية  -الخليج المختلفة مشاكل -مأساة اليمن  -وعدم اإلستقرار والتدخالت ...

 الحروب الليبية المتواصلة...( -

 أي توقيع يرفض وبالتالي اإلسرائيلي العدو مع سالم إتفاق أي توقيع يرفض فهو لبنان إلى بالنسبة أما 

رغم دخوله في مفاوضات غير مباشرة تحت إشراف األمم المتحدة لترسيم الحدود  ٬العالقات لتطبيع إتفاقية

 يعتبر لبنان ولكن. الجنوبية مازالت تتعثر حتى تاريخه لتباعد األهداف والمطالب والمصالح بين الجانبين 

وفي مجاالت السياحة  والعالمية العربية األسواق بين التجاري التبادل عملية في إلسرائيل شرساً  منافساً 

 سبق وقد. والتعليم واإلستشفاء والمصارف والكفاءات البشرية والموقع الجغرافي والنظام الديمقراطي ....

 الدول جامعة مجلس أقره الذي المقاطعة لمبدأ تنفيذاً  1955 عام في إسرائيل مقاطعة قانون لبنان وأصدر

 المؤسسات/  الشركات مع اللبنانية المؤسسات/ اتالشرك تعامل يجرم والذي 1951 العام في العربية

 ومازال اإلسرائيلية نظيراتها مع بدورها تتعامل التي المؤسسات/ الشركات مع التعامل ويحظر اإلسرائيلية

 وجوده تتجاهل أو/ و إعتماده في تتراخى العربية الدول من العديد أن حين في ٬لبنان في ونافذاً  سارياً  القانون

 .علناً  إلغائه إلى الوصول دون
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 المبحث الرابع    :   المنظومة اإلقتصادية لدى العدو اإلسرائيلي 

 

 موجز حول تأسيس الكيان الصهيونيأوالً: 
 

 للمسألة حل إيجاد في أهدافها أهم لتمثّ  التي الصهيونية الحركة والدة عشر التاسع القرن شهد 

مع الحفاظ على القدرة بالتأثير في هذه  ٬على دول العالم يجاد وطن قومي للشعب اليهودي المبعثربإ اليهودية

. السياسية التوراتية -الدول والتناغم بين المقيمين والمنتشرين لتأمين المصالح اليهودية وتحقيق األسس الدينية 

 هجرة مينلتأ البريطانية السلطات بعقد مفاوضات مع تيودورهرتزل العالمية الصهيونية الحركة بدأ محرك

هرتزل في  تيودوربدأ بعد ذلك  .أو أي بلد آخر سيناء جزيرة وشبهأ أوغندا بينها من أخرى٬ بلدان إلى اليهود

العمل على الترويج ألفكاره من خالل  قومي لليهود هناكستعمار فلسطين وإقامة وطن الترويج لفكرة إ

من أهمها كتاب زل عدة كتب كتب هرت 1895في نهاية عام والمؤيدين اليهود وغير اليهود . اب استقطو

هرتزل في كتبه ناقش دت إلى تأسيس الحركة الصهيونية. أ تلك الكتبوزعم أن  ٬ يهودية"البعنوان" الدولة 

فلسطين٬ إلى  غادرة أوروبا إذا رغبوا في ذلك٬مإلى الشعب اليهودي  اً يعدا ٬لليهودمستقل إقامة كيان إمكانية 

معاداة السامية٬  همتجنببهم دولة خاصة إلى تأسيس يحتاجون هود يالن أ أعلن هرتزل .""وطنهم التاريخي

اليهودي في العالم نتشرت أفكار هرتزل إو  .شعائرهم الدينية بحريةعن ثقافتهم وممارسة التعبيرنهم من تمكّ و

 . هتمام الدوليجتذبت اإلإوبسرعة 

 

دولي  دعمأكبر على للحصول العالم حول الدبلوماسية اللقاءات من بسلسلةهرتزل  قام 1898٬ عام 

 المؤتمر عقد في ونجاحها الصهيونية الحركة صعود في رئيسي دور له كان بعد أن ٬يهودية دولة قيامل

الذي تقرر فيه  1898. تاله مؤتمر بازل الثاني عام  1897 عام سويسرافي  بازل مدينة في األول الصهيوني

إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين . بنتيجة المؤتمر سئل هرتزل  من الصحفين عن إمكانية تحقيق ما 

قّرروه بوجود الخالفة العثمانية التي ال يمكن أن تتخلى عن األرض . فكان جوابه حينها : " بعد خمس سنوات 

عدة في في فلسطين" . هدف عملوا بتخطيط دقيق ومبرمج إحتماالً وخمسين سنة تأكيداً سترون دولة إسرائيل 

 الذي الصهيوني البرنامج تنفيذإلى  العالمية الصهيونية المنظمةمبادرة  انتائجه أهم من كانمؤتمرات الحقة 

 .فلسطين في لليهود قومي وطن إقامة على ينص
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قيام اليهود  عرضاً يتضمن وقدم له٬ التقى هرتزل بالسلطان عبد الحميد الثاني٬ 1901 أيار 17في  

لكن  ٬نى فلسطيميثاق يسمح للصهاينة بالوصول إلتوقيع العثمانية في مقابل الدولة ديون كامل  بتسديد

)بعد خمس  1903فكان أن حصل إنقالب ضده عام  .رفض عرض تيودور هرتزلعبد الحميد  لطانالس

( وإستلم الثالثي أنور باشا وطلعت باشا وجمال باشا السلطة 1898سنوات من مؤتمر بازل الثاني عام 

ريك التي السياسية والعسكرية للسلطنة وابقوا لعبد الحميد الخالفة الدينية وبدأوا حركة تركيا الفتاة وحملة التت

 كليز.ام ثورتهم بالتعاون مع اإلنإستفزت العرب وساهمت بقي

 

 بلفور وعد البريطانية الحكومة نشرت األولى٬ العالمية الحرب خالل 1917٬ نوفمبر من الثاني في 

 فلسطينفي  يهودية دولة إقامة في الصهيونية الحركة لطموحات بريطانيا دعم دأكّ  الذي (1916)الصادر عام 

 وبعد .  (الحلفاء وأمنت إنتصارهم فيهادخول الواليات المتحدة الحرب بجانب تيجة الوعد المباشر كان )ن

يتحقق ما لثم  .فلسطين في البريطاني االنتداب لحكم نهائي هدفك بلفور وعد األمم عصبة تأقرّ  الحرب

التي أعلنها بن غوريون حتى قبل  1948صرح به هرتزل )بعد خمسين سنة تاكيداً( بقيام دولة إسرائيل عام 

 .1898المعلن عنها عام  للخطةإنتهاء الحرب تلك السنة تثبيتاً 

ماذكر أعاله يبّين بوضوح خطرين جوهريين للكيان اليهودي. األول التخطيط اإلستراتيجي الشامل  

ة ائيل منذ أكثر من مايالقدرة على التأثير عالمياً لتحقيق األهداف لصالح إسر ٬بأهداف بعيدة المدى. الثاني

األمر الذي تجلى بالضغوط لإلعتراف  ٬وأصبح ظاهراً أكثر وعشرين عاماً. واليوم التأثير أكبر وأعمق

 بإسرائيل والتطبيع معها وصفقة القرن وتسابق الدول على كسب ود إسرائيل وإمتداداتها عالمياً.

  

 للكيان الصهيوني اإلقتصاد الكليثانياً: 

بامتدادات عابرة للدول والحدود داعمة  وتقنياً  كنولوجياً متقدم ت حرباقتصاد  الكيان الصهيونيتمتع ي

٬ عاليةال ةالتكنولوجي المنتجات ٬العسكرية الصناعات همها :أ أساسية من عدة قطاعات ويتكون ومنظمة

عة٬ الزراعية٬ األغذية المصنّ  المنتجات األجهزة الطبية الحيوية٬ ٬لكترونيةالمعدات اإل ٬جات المعدنيةتالمن

 .(والتلميع ماسلاأل عيقط)ت ماسلاأل صناعةو ٬النقلالمواد الكيميائية٬ معدات 

تاريخ الصناعة في مهم إستراتيجي ل حصل تحوّ ٬ 1967حرب حزيران من العام  بعد نهاية

تنمية  إلى اإلقتصاد المعتمد على فقط من اإلقتصاد المعتمد على الزراعة تجهت إسرائيلإ٬ حيث اإلسرائيلية

في منطقة الشرق عسكرية الالتوازنات و المعادالترتغيّ إمكانية من  هاخوفنتيجة  العسكرية الصناعاتتطوير و
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عملية تطوير  إسرائيل بدأتوفي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي  .1967حزيران  حرببعد األوسط 

ة واإلبتكارات في مجال الصناعات العلميبحاث اال عن طريق تشجيع الصناعات التكنولوجية المتنوعة٬ وذلك

ي فل في تفوق الصناعات اإلسرائيلية تمثّ دراماتيكي  حصول تطوردى إلى مما أ ٬العسكرية والتكنولوجية

 مجاالت الصناعات التكنولوجية والعسكرية خالل تسعينيات القرن الماضي.

بسبب  % سنوياً  5 حوالياإلسرائيلي  نمو الناتج المحلي٬ بلغ متوسط  2013و 2004بين عامي 

أدت األزمة المالية العالمية  . وقد)وخاصة منتجات التكنولوجيا العالية(   الصادراتالزيادة السنوية لحجم 

  .  يسرائيلاإلقتصاد اإلفي  خفيف قتصاديإإلى حدوث ركود (  2008-2009)

 التجاريةألن منظومة عالقاته  2011الربيع العربي عام  بتداعياتقتصاد اإلسرائيلي اإل لم يتأثر

األمر الذي ساعد على صمود اإلقتصاد  ٬خارج منطقة الشرق األوسط زت حينهاتركّ  )اإلستيراد والتصدير(

  .اإلسرائيلي

 اتاالستثمارحجم نخفاض إوعلى المنتجات اإلسرائيلية الطلب المحلي والدولي  إنخفاضوقد أدى 

الناتج  نخفاض معدل نموإإلى  2017و 2014 بين عاميإسرائيل  في غيرالمستقر الوضع األمنيبسبب 

حقول الغاز إكتشافات ت دّ وأ. )وزارة اإلقتصاد اإلسرائيلية( ويًا% سن 2.8 نسبةالمحلي اإلجمالي إلى 

الماسة  إسرائيلحاجة  فإلى تكشّ  2009قبالة ساحل إسرائيل منذ عام  (حقلي تمار وليفيثان) ةالطبيعي

 .المطلوب لتأمين عملية اإلستخراج والتصنيع والتوزيع للغاز الطبيعي األمنيلإلستقرار

شركة فقط من أصل حوالي  50 حوالي أن أي٬ بسيطرة اإلحتكارات  قتصاد اإلسرائيلياإل يتميزو 

 .% من اجمالي الصادرات 60 حوالي شركة مصّدرة في إسرائيل٬ تسيطر على 1660

 الصناعة: ثالثاً 

    ساهم بما نسبتهي ٬في الناتج القومي اإلجمالي نات األساسيةالمكوّ  أحدقطاع الصناعة اإلسرائيلية  

  اً مصنع 12900حوالي في القطاع ويوجد   ٬2019عام وفقاً ألرقام  في الناتج القومي اإلجمالي%  21

 450في القطاع الصناعي حوالي يعمل و قطاع الخدمات لليد العاملة اإلسرائيلية بعدعتبر ثاني أكبر ُمشغل يو

تصاالت وأشباه في مجال البرمجيات واإلالصناعات اإلسرائيلية  تفوقتو.  (2019)عام  ألف عامل

 . الصناعات ذات التقنية العاليةو الموصالت المتطورة
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واالتصاالت والتصميم واألسلحة  ائرات الحربيةالطصناعة  منتجات عالية التقنية ) القطاع تضمني 

لكترونيات الطبية واأللياف البصرية( ومنتجات الخشب والورق والبوتاس والفوسفات والمواد الغذائية واإل

البالستيك و الكيميائيةو نتجات المعدنيةالبناء والممواد والمشروبات والتبغ والصودا واإلسمنت واألدوية و

  .المنسوجاتو قطع الماسو

قطاع  .% من إجمالي الصادرات الصناعية 80 يقارب الصناعات ذات التقنية العالية ما تلشكّ 

من يعمل القسم األكبر ٬ بينمافقط  % من القوى العاملة 8حوالي ن فرص عمل ليؤمّ التكنولوجيا في إسرائيل 

 يسرائيل حوالإيوجد في  .يةاألجور المتدنّ ذات القطاعات وفي الصناعات التحويلية والخدمات اليد العاملة 

 (  معظمها يعمل في مجاالت التكنولوجيا.Start Ups) شركة ناشئة 0300

 عسقالن -أشدود -حيفا  -تل أبيب  ) الساحلية المدن الصناعية اإلسرائيلية في مؤسساتتتركز معظم ال

سهولة الوصول إلى شبكة الطرق في ل صة في ضواحي المدنصناعية مخصّ مناطق ضمن  (...سالقد –

  .البالد

 قتصاد اإلسرائيلية(وفقاً ألرقام وزارة اإلالدوالرات )بمليارات  2019 اإلسرائيلية عامأهم الصادرات الصناعية 

 القيمة      النوع

 11.8     مجوهرات ولؤلؤ وأحجار كريمة

 8   كهربائية وإلكترونية وبرمجيات تجهيزات

 5.4     معدات بصرية

 5    وتجهيزات وماكينات آالت

 4.3     الكيميائية المواد

 3.3     األدويةصناعة  قطاع

 2.8      بالستيك 

 2.5     صناعة الطيران

 1.4     صناعات معدنية 

 1.2      أسمدة

 0.7     صناعات األسلحة

 0.5    كه ومكسراتاحمضيات وفو

 0.3     مفروشات وتوابعها

 0.25     أحجار وإسمنت
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 الطاقة المتجددة : رابعاً 

الطاقة المحدودة وعلى رأسها رتباط بمصادراإلالتحرر من  أهميةحول  في إسرائيل إزداد الوعي

شعة شمس وفيرة وقطاع صناعي أإسرائيل تنعم ب . للبيئة مرتفع التكلفة وملوثيعتبر الوقود األحفوري وهو 

 تطويرقطاع الطاقات المتجددة حفاظاً على تعمل وزارة الطاقة اإلسرائيلية  حيث ٬واعد في الطاقة الشمسية

نسبة تلوث الهواء ودعم إنتاج حتباس الحراري ونبعاثات غازات اإلإة من خالل خفض على جودة البيئ

 الكهرباء من الطاقات المتجددة . 

رة إلى استغالل الطاقة ستدعت المبادإئيل خالل سبعينيات القرن الماضي أزمة نقص الوقود في اسرا

لزم بتركيب سخانات المياه أقّر الكنيست قانوناً ي 1980عام في وستخدام سخانات المياه الشمسية. إالشمسية و

زدهار هذه إستخدام المبكر والمدعوم من قِبل الدولة للطاقة الشمسية إلى الشمسية في المنازل . دفع هذا اإل

 الصناعة.

الذي حضره ممثلون من أكثر من  2015خالل مؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي في باريس عام 

درجة  خفضبتتمثل جراءات بشأن تغيير المناخ إتعهد المجتمعون بإتخاذ  ٬ولة عضو في األمم المتحدةد 166

األرض بأقل من درجتين مئويتين خالل القرن القادم. وقامت الحكومة اإلسرائيلية بتحديد أهداف حرارة 

لنفايات٬ مدافن النفايات والصرف ا:  الغاز الحيوي -الرياح  -ة الشمسية )الطاق المتجددة  ةج الطاقوطنية إلنتا

 2030حتى العام  17وعلى األقل % 2025حجم إنتاج الطاقة حتى العام إجمالي من  13% بنسبة...( الصحي

 .  % 30% ( إلى 17)أي   2030رفعت الهدف المتعلق ب  2019وفي عام 

٬ 2020جمالي إستهالك الطاقة في البالد عام إ% من 13.4مسية في إسرائيل أنتج  قطاع الطاقة الش  

وتحتل "إسرائيل" المرتبة األولى بين وهو رقم قياسي جديد٬ بحسب ما أعلنته شركة الكهرباء اإلسرائيلية. 

والمركز الثاني في العالم في القدرة على توليد الطاقة  (OECD)دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

وهي في المركز الثاني بعد  % 8.7 ة من خالل الطاقة الشمسية في إسرائيل تبلغ نسبة)الطاقة المنتج الشمسية

عن وكالة  2020عام در خالل ٬ )وفقًا لتقرير ص (% 8.6% ويليها ألمانيا بنسبة  14.7التي تبلغ  هندوراس

 (. IEA- 2019- الطاقة الدولية

 زة. تتعاملالضوئية٬ والطاقة الشمسية المركّ تنقسم الطاقة الشمسية إلى قطاعين: صناعة األلواح 

(٬ مثل األبراج الشمسية والعاكسات CSPطاقة الشمسية المركزة )ستخدام الالشركات االسرائيلية الرائدة با

٬ ذلك أن الطاقة الشمسية المركزة تنتج كمية أكبر من الطاقة وفقاً لقيمة )المرايا في صحراء النقب...( الشمسية
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المناطق ذات اإلشعاعات الشمسية المرتفعة٬ مثل صحراء النقب في اسرائيل. وتعتبر صحراء التكلفة في 

ر النقب في الجنوب٬ والوادي الشرقي من وادي عربة٬ الواقع بين البحر الميت ومدينة إيالت الجنوبية٬ أكث

لطاقة الشمسية هذه المنطقة الجنوبية إلى مركٍز لصناعة اإسرائيل مما حول  المناطق عرضةً للشمس في

أسعار الطاقة االسرائيلية. فقد تقدمت تكنولوجيا الطاقة الشمسية في البالد إلى الحد الذي باتت فيه تنافس تقريباً 

  .من الوقود األحفوري

 الزراعة: خامساً 

د نفسها بكل حاجاتها من الخضار فإن إسرائيل تزوّ  ٬وفقا لمعطيات وزارة الزراعة االسرائيلية 

الحبوب ولحم البقر والسكر.  القطاع كامل حاجاتها من لكنها تستورد  ٬والفواكه والحليب والبيض والدواجن

ر البنك الدولي نسبة العاملين في ويقدّ  2018% من الناتج المحلي اإلجمالي عام  2.5حوالي يساهم بالزراعي 

الصادرات  وقد بلغت قيمة . 2018عام  إجمالي عدد العاملين % من 1.06 حواليقطاع الزراعة بـ

البطاطا٬  ٬الحمضيات  : رةمن أهم المنتجات الزراعية المصدّ  .مليار دوالر 2.2نحو  2018لعام   الزراعية

 .... وكادو٬ التمر والمانجالفلفل٬ االفا ٬الجزر

إلى فرعين٬ وزارة الزراعة والتطوير القروي في إسرائيل٬ تقسم الزراعة اإلسرائيلية لتقارير ووفقًا 

من اإلنتاج  % 40( وفرع الثروة الحيوانية )حوالي من اإلنتاج الزراعي % 60فرع المزروعات )حوالي 

 . مليون دونم 4.1تبلغ مساحة األراضي المزروعة حوالي و.  (الزراعي

لزيادة  (..-Drones- Robots) ولوجيا الذكاء اإلصطناعي باستعمال تكن الزراعة اإلسرائيليةتتميز

- األسمدة  -الكهرباء -وتخفيض األكالف )الماء الموارد وترشيد إستعمال اإلنتاجية وتحسين جودة المنتجات

خبرات اإلسرائيليون  إكتسبو ...( مهندسين زراعيين - يد عاملة - المعدات واآلالت الزراعية -المبيدات 

إلى أقصى الحدود٬ بما  تعظيم اإلستفادة من المياه القليلةو القاحلة والصحاريي ستغالل األراضعالية في إ

 . البحار مياهمشاريع تحلية القيام بقهم في تفوّ فيها 

لين من موّ الوثيق بين المزارعين والباحثين الم الزراعي في التعاون القطاعوتكمن أسباب إزدهار

 م التكنولوجي٬ باإلضافة إلى التقدّ في الزراعة والحديثة تطوير وتطبيق األساليب المتطورةالحكومة بهدف 

 .الحديثةوتقنيات الري ات الزراعية والمعدّ  ال الماكيناتمعباست والعلمي
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إنتاج منتجات إلى باإلضافة  ٬محلياً تنتج التي تستهلكها إسرائيل  المواد األولية للمنتجات الغذائيةمعظم 

 ٬الحبوب٬ البذور  وتستورد إسرائيل ٬الزهور والفواكه والخضراواتان ولحوم الدواجن وزراعة األلب

  .اللحوم٬ القهوة٬ الكاكاو والسكر من الخارج

 ٬القرى التعاونية والزراعية والسكنية المرتبطة بالمجتمع اإلسرائيلي المهاجرتوفر إسرائيل بتتميّز 

جد في يوواجاتها وتصدير ما يفيض عن ذلك . عة الحديثة لتأمين حاومعظم القرى اإلسرائيلية تهتم بالزر

. ويعيش في هذه )مستوطنة( كيبوتس  266بلدة إسكانية و ٬443 من بينها  بلدة زراعية  919 حوالي إسرائيل

ألف نسمة٬ )حسب تقديرات وزارة  150 حوالي ألف نسمة بينما يعيش في الكيبوتسات 295 البلدات حوالي

 .الزراعة والتطوير القروي(

 السياحة : سادساً 

بعد إستكمال  كبيراً  ن تحقق نمواً أومن المتوقع  فقط من الناتج المحلي اإلجمالي% 3 حواليتساهم ب 

وإنضمام دول  ...(والمغرب والسودان عمليات التطبيع مع الدول العربية وال سيما )اإلمارات والبحرين

)وزارة اإلقتصاد  2019سائح عام  مليون 4.5حوالي إسرائيل  عربية جديدة. بلغ عدد الوافدين إلى

المحتلة ٬ إضافة إلى لفلسطين التاريخي لجغرافي سرائيل بفضل التنوع انجذب السياح إلى إي  اإلسرائيلية(.

طبريا والبحر األحمر والبحر تنوع معالمها األثرية والدينية ومنشآتها السياحية على البحر المتوسط وبحيرة 

يضاف على ذلك تعدد اللغات المكتسبة من دول الهجرة   .ومرتفعات جبل حرمون المحتلة ونهر األردن الميت

 اً.وحياة الليل الناشطة المرتبطة بتحرر المجتمع اإلسرائيلي إجتماعي

 

م هانواع السياحة المطلوبة من قبلعلى  يلزم لعرب التطبيع مين ماأبعد التطبيع ستتمكن إسرائيل من ت 

ليلية إلى السياحة الترفيهية ال ٬سطين المحتلةلوالمسجد األقصى ومدن ف من السياحة الدينية إلى القدس. ةبسهول

ثلجية شتاًء إلى السياحة اإلستشفائية في على بحر نظيف صيفاً ومرتفعات  القادرة والسياحة النهارية

كل هذا  ٬إلى السياحة التعليمية في جامعات تضاهي جامعات الدول المتقدمة ٬مستشفيات متقدمة ومتطورة

 مصرفياً وخدماتياً وتنظيمياً... ٬يترافق مع قطاعات قادرة
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 ً  البحث والتطوير والخدمات  :سابعا

 أهمية البحث العلمي-1

% من الناتج  7.4 حوالييعادل  مابث والتطوير٬ احبعلى األآخرل تنفق أكثر من أي بلد إسرائي

  . (2019 تقرير المنتدى االقتصادي العالمي) اإلسرائيلي المحلي اإلجمالي

جامعات هي: التخنيون٬ حيفا٬ تل أبيب٬ بار إيالن٬  8مؤسسة للتعليم العالي منها  55متلك إسرائيل ت

كلية  24المعلمين٬ و مؤسسة لتأهيل 23حوالي و ٬معهد وايزمان٬ الجامعة المفتوحة العبرية٬بن غوريون٬ 

 . ألفا 270 يبلغ حوالي هابتخصص٬ وعدد طال 500أكثر من  تدّرسأكاديمية 

٬ وتحتل العلوم نواع شتى أبحاثها المنشورة في أ على مستوىالعالم  في 15المرتبة الـ تحتل إسرائيل

اإلسرائيلية مراكز متقدمة في أبرز التصنيفات العالمية للجامعات كتصنيف معهد شنغهاي وتصنيف الجامعات 

 .ركسكيو إس وتصنيف ويبومات

دعم التعليم والبحث العلمي ب على إستراتيجية علمية تهدف إلى تطوير قطاع ونإعتمد اإلسرائيلي

 والدراسات العليا.التقنية الجامعات والمعاهد في  ةاألكاديمي ةث العلميابحاألالقيام بتشجيع الطالب على و

 أسسه وأهدافه -2

 التقدم فى جميع المجاالت العلميةإلى  تسعى إسرائيل من خالل دعمها للبحث العلمي األكاديمي

  بهدف: دول العالمعلى مستوى  والتكنولوجية والعسكرية

  القوميضمان األمن 

 وحاجات المجتمع اإلسرائيلي. تأمين مصالح اإلقتصاد اإلسرائيلي 

 زيادة تنافسية المنتجات اإلسرائيلية في األسواق اإلقليمية والدولية 

  ( المستعصية األدوية -العالجات  -اإلستشفائية )المستشفيات تنمية وتطوير القطاعات...

 النانوتكنولوجي ...( واإلتصاالت والتربية -والصناعية والتكنولوجية )الذكاء اإلصطناعي 

 والتعليم..
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 من خالل : طوير البحث العلميبت الدولةتقوم  

 المشتركة واإلطالع على آخر )القيام باألبحاث  تفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي عقد إ

  مع العديد من دول العالم المتقدمةات التكنولوجية والعلمية...( التطور

  األبحاث از عليهالتي يجب أن تركّ  والقطاعات مجاالتاللتحديد  التطوير إدارةإنشاء 

  والدراسات العلمية

  مؤسسات البحثية للتنسيق والتوجيه بين جميع الالمجلس القومي للبحث والتطوير تأسيس

 المراكز العلمية ...(-المؤسسات العسكرية  -المختبرات -في الدولة )الجامعات  والعلمية

  الذريةالتي تطال مجاالت الطاقة شراف على جميع األبحاث لإل اقة الذريةهيئة الطإنشاء 

  لدى الطالب  تحويل االفكار المبتكرة التي تعمل على الحاضنات التكنولوجيةتأسيس

 .ةصناعي اتإلى منتج والخبراء والباحثين

 التنافسية الخدماتية  -3

عمليات تصاالت٬ الاإل٬ النقل٬ والنقل والتنقل السفر ٬التأمين  ٬لمصارف ا) قطاع الخدماتيعتبر  

المرتبطة بتجارة السلع٬ المعلومات٬ حقوق الملكية الفكرية والتأليف٬ عمليات الالتشييد٬ ووالمالية٬ البناء 

في االقتصاد  طاعاتقكبر المن أ (.....األعمال تسهيالت وإجراءاتتراخيص اإلنتاج٬ فروع االمتياز٬ 

% من القوة العاملة )البنك 77الناتج اإلجمالي المحلي ويوظف  % من 66,1 حواليويساهم بـ اإلسرائيلي

 (.الدولي

مؤشر التنافسية العالمية في بدولة مشمولة  137ميًا من بين ( عال16إسرائيل في المرتبة )ت حلّ وقد 

 .  2018عام 

 التبادل التجاري: ثامناً 

بقيمة ستورد احيث  تجاري إلسرائيلأكبر شريك هو االتحاد األوروبي ن أرقام التبادل التجاري أن تبيّ 

إسرائيل من اإلتحاد  تستوردبالمقابل ا.  2019عام  من الصادرات اإلسرائيليةأميركي  مليار دوالر 17,3

 من األسبابالتفضيلية بين الطرفين  اقياتتفاإلوتعتبرالعام ذاته  في مليار دوالرأميركي 22,9األوروبي بقيمة 

مليار  16إلى الواليات المتحدة حوالي  يةسرائيلاإلصادرات البلغ حجم و .زدهار التبادل التجاري هامة إلال
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مليار  19,8واردات إسرائيل من الواليات المتحدة حوالي قيمة بالمقابل بلغت  ٬ 2019دوالر اميركي عام 

 ( .Trade Map.org) بذات العام دوالر اميركي

وإنشائها منطقة تجارة   (GATT)االتفاقية العاّمة للتعريفات والتجارةنضمام إسرائيل إلى إساهم وقد 

إتفاقية الشراكة مع اإلتحاد األوروبي توقيعها و 1975حرة للمنتوجات الصناعية مع المجموعة األوروبية عام 

وصول وة الصادرات اإلسرائيلية في تشجيع تنافسي 1985عام  مع الواليات المتحدةو 1995في عام 

 تحاد األوروبي والواليات المتحدةمليون مستهلك في أسواق اإل 008 حوالي اإلسرائيلية إلى منتجاتال

نها بنت إقتصاداً إنتاجياً قادراً على المنافسة ن هذه اإلتفاقيات أفادت إسرائيل إلمع اإلشارة إلى أ .األميركية

مابعد إنتهاء الحرب أي دولة التعتمد على اإلنتاج في إقتصادها ) كلبنان نتيجة توجهات أن والتصدير في حين 

 .اليوم ( تتأثر سلباً بهكذا إتفاقيات كحال لبنان 1990عام 

 )وزارة اإلقتصاد اإلسرائيلية(   2018 عام  مليار دوالر 366اإلسرائيلي ب  الناتج القومييقدر حجم 

سلعاً بما  منها ٬ 2019مليار دوالر سنة  107.637إلسرائيل حوالي  وخدمات(سلع  ) وارداتبلغ مجموع الو

قول وبعض األلماس غير المص ٬السيارات ٬القمح ٬المواد الخام ٬وأهمها : النفطدوالر  مليار 76.491 قيمته

تصاالت٬ اإل٬ النقل٬ والنقل والتنقلالسفر ٬أمين الت٬المصارف  )أما واردات الخدمات مدخالت اإلنتاج.  

المرتبطة بتجارة السلع٬ المعلومات٬ حقوق الملكية الفكرية عمليات الية٬ البناء والتشييد٬ الالمعمليات ال

الخدمات المهنية كاالستشارات الهندسية إضافة إلى األعمال٬  تراخيص اإلنتاج٬ فروع االمتياز٬ والتأليف٬

 .في السنة ذاتها مليار دوالر 31.146غت حوالي فبل (والقانونية والطبية

 مليار 113 796٫حوالي  )سلع وخدمات( الصادرات اإلسرائيليةحجم جمالي إ بلغبالمقابل 

 حواليبلغ  سلعأن حجم صادرات ال ٬وجاء في تقرير وزارة االقتصاد اإلسرائيلية . 2019أميركي سنة دوالر

أي أن الميزان التجاري  .مليار دوالر لصادرات الخدمات 55.348 يقارب مقابل ما ٬ مليار دوالر 58.448

 مليار دوالر اميركي. 6بحوالي  2019كان فائضاً لصالح إسرائيل عام 

كان هناك تبادل تجاري سري غير مباشر  ٬ 2013و 2012وبين عامي  األخيرة قبل إتفاقيات التطبيع

ما  إلى هذه الدول حجم الصادرات اإلسرائيليةبلغ حيث  ٬ ثالثة إسرائيل وبعض دول الخليج عبر دولبين 

 (.2018يقارب مليار دوالر أميركي سنوياً )وفقاً لتقرير معهد توني بلير للتغيير 
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 : القطاع المالي والنقدياً تاسع

 والسياسات النقدية الشيكل -1

كان واحدا ) سترلينياً إ عادل جنيهاً توكانت اإلسرائيلية تسمى ليرة النقدية كانت العملة  1948سنة  

. )بنك إسرائيل( 1949سنة  دوالراً  2.80عادل تل الليرة دوالرات أمريكية(٬ ثم تم تخفيض 4 يعادل الجنيه

وخفض تحفيز الصادرات اإلسرائيلية بهدف  ومنذ ذلك الحين تم تخفيض قيمة العملة اإلسرائيلية مرات عديدة

 إعتمدت 1975عام  .المحلي المتراكمالتضخم معدل إرتفاع تعويض عن والالعجز في الميزان التجاري 

سياسة "التخفيض ب( المتمثلة OECD)  اإلقتصادية التنميةومنظمة التعاون ل على السياسة النقديةإسرائيل 

ستمر . وقد إ شهرياً كحد أقصى %  2 نسبةمح بانخفاض قيمة العملة بتس" للعملة اإلسرائيلية التي لتدريجيا

بحسب من قبل بنك إسرائيل  صرف يتحدد يومياً الأصبح بعدها سعر حتى  ٬هذا النظام مدة سنتينالسير على 

 ديدوتم تحبالشيكل اإلسرائيلية الليرة إستبدال  تم 1980عام  .اإلسرائيليةالمالية العرض والطلب في السوق 

 445وبلوغها حوالي  التضخمنسبة إرتفاع وبسبب  1985سنة للشيكل الواحد٬  إسرائيلية قيمته بعشر ليرات

ربط لسرائيل آلية ك إإستعمل بن. قديمألف شيكل يعادل د في السوق النقدية اإلسرائيلية تم وضع شيكل جدي %

ضريبة الدخل  -بوالص تأمين على الحياة  -برامج إدخار -مخصصات  -)رواتب لتزامات المالية جميع اإل

دى إلى التضخم المالي٬ مما أعن إرتفاع نسبة  وذلك تعويضاً  األجنبيةة بقيمة أكثر ثباتا٬ كالعمل ....(وغيرها

عملة ال ٬الجديد حالياً  يعتبر الشيكلورفع مستوى معيشتهم مهما بلغت نسبة التضخم. من اإلسرائيليين تمكين 

يتحدد سعر صرف الشيكل بواسطة و .يتم تداولها في جميع األسواق المالية العالميةالنقدية اإلسرائيلية رسمياً و

 . ميركيدوالر أ 0.31 حوالي حالياً تبلغ قيمة الشيكلو السوق المالية اإلسرائيليةالعرض والطلب في 

   بنك إسرائيل -2

 Federal ل الحكومة ولديه إدارة مستقلة )مشابهوهو مستقل عن  مركزي لدولة إسرائيلهو البنك ال

Reserve Bank ٬ ومقره الرئيسي 1954في كانون األّول عام تأسس وقد  (في الواليات المتحدة األميركية

 :مهمة الرئيسية لهالوفي القدس٬ 

  العملة النقدية المحافظة على قيمة 

 الماليالنقدي والمحافظة على اإلستقرار  

 للحكومةاالقتصادية المالية وات سياسالبهدف دعم تنفيذ  إستعمال السياسات النقدية  

  المحلي نمو الناتجتهيئة البيئة اإلقتصادية لالمساعدة على 
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  تحديده ضمن معدل معين.أو   /و التضخم ومكافحتهمعدالت مراقبة  

 يتم تحديد نسبتها من قبل حيث  ٬على المدى القصيرالفائدة  السيماوات السياسة النقدية ستخدام أدإ

على  تهدف إلى المحافظةالفائدة بنسبة سعريحّدد بنك إسرائيل وئاسة محافظ البنك. اللجنة النقدية بر

وسعر    %3إلى  1من  حالياً  البالغمن قبل الحكومة و تضخم المالي ضمن النطاق المستهدفالمعدل 

النسبة المستهدفة من قبل أقل بكثير من  يوه%  0.8ونسبة التضخم هي %  0.1الفائدة حاليا هو 

  (.2020)وفق أرقام بنك إسرائيل تشرين أول  الحكومة

 تستعمل لتحديدئدة بنك إسرائيل فا : 

o لهم يوفرها التي السيولة مقابل التجارية البنوك منالبنك المركزي  يجبيها التي الفائدة  

o لديه إيداعاتهم علىالتجارية  للبنوكالبنك المركزي  دفعهاي التي الفائدة. 

o التي القروض على التجارية البنوك ورجال األعمال الى المواطنون يدفعها التي الفائدة 

  منهم ايقترضونه

o في البنوك التجارية إيداعاتهم مقابل المواطنون ورجال األعمال عليها يحصل التي الفائدة 

  .قصيرة لفترات

 

 جائحة كوروناتداعيات و السياسات المالية -3

 نة العامة والسياسة الماليةالمواز-أ

في اإلقتصاد  تقبل أزمة كورونا جعل اإلسرائيلي قتصادلإل نسبة النمو اإليجابية في الناتج المحليأن   

نما الناتج . ( 2019 تقرير بنك إسرائيل عام ) قتصادية لألزمةاإلتداعيات وضع أفضل نسبياً للتعامل مع ال

عام  في موازنةمالياً  عجزاً سجلت قد وكانت إسرائيل  2019% خالل عام  3.5المحلي اإلجمالي بنسبة 

 حكوميال هدفال متجاوزاً  ٬من الناتج المحلي اإلجمالي % 3.7بلغ نيست اإلسرائيلي( )التي أقرها الك 2019

  ٬% 2.9والبالغ  2018في عام المسجل اإلجمالي وكذلك العجز  من الناتج المحلي بالمئة 2.9البالغ حدد ومال

   لم تقّر لغاية تاريخه. 2020مع اإلشارة إلى أن موازنة عام 

 4.3نسبة  مليار دوالر بزيادة 137أي ما يعادل (مليار شيكل 479.6) 2019عام  زنةاموبلغ حجم   

 تأمين اإليرادات(ببالدخل )  مليار دوالر كإنفاق مشروط 11.7إليها  يضاف ٬ 2018% عن موزانة عام 

مليار (  137)  العامة مصروفات المليار دوالر سيتم سدادها كديون خارجية على إسرائيل . وتنقسم  23.5و

 إلى :
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مليار دوالر( تتضمن الموازنات العادية لكل الوزارات والمؤسسات العامة   101مصروفات عادية  ) .1

 )نفقات تشغيلية ورواتب ...(

دوالر( تتضمن نفقات تنفيذ مشاريع التطوير والتنمية العامة في مليار  36التطوير )التنمية وموازنة  .2

 الزراعة ...( -الصناعة -التعليم  -كل القطاعات اإلقتصادية )الصحة 

 

 وتحليلها  يتبين لنا التالي:  2019بعد اإلطالع على أرقام موزانة عام   

  ّة مثل موازنة التعليم اإلجتماعي القطاعاتدعم موازنات زنة بشكل الفت على ازت هذه المورك

تلتها موازنة التي مليار دوالر(  16مليار دوالر( التي كانت أعلى من موازنة الدفاع  ) 16.9)

 مليار دوالر(. 10.6) القطاع الصحيمليار دوالر( ومن ثم موازنة  12.6الضمان اإلجتماعي )

  اإلسرائيليةفي تاريخ الموازنات عية جتمامن الحماية اإلتؤأعتبرت هذه الموازنة أكثر موازنة    

 ومن  وضعتها الحكومةاإلجتماعية التي  - هذه الموازنة هدفت إلى تحقيق بنود الخطة اإلقتصادية

 همها: أ

 تعزيز التنافسية بين المصارف -

 التصدير واإلستيرادحركة تسهيل  -

 واإلستثمار تحسين بيئة األعمال -

 تطوير منظومة المواصالت -

 ستثمار في الطاقة الشمسيةإلاتشجيع  -

 البنية التحتيةإجراءات البناء و ع رخصتسري -

 الصغيرة والمتوسطة دعم المشروعات -

 المستوطناتبناء دعم تشجيع و -
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 كوروناالمؤشرات اإلقتصادية في ظل جائحة  -ب

  

ذلك االقتصاد بدأت أزمة الكورونا تعصف باالقتصاد العالمي بما في  2020خالل شهر آذار   

 قامت إسرائيل. 2030ل العام قببحسب التوقعات  يستطيع تعويضهالغة لن أضراراً باد الذي تكبّ  ٬اإلسرائيلي

تزال قطاعات  ال٬ بينما 2020وحتى منتصف أيار  2020آذار  شهر مفاصل الحياة العامة منبإغالق 

أهم المؤشرات اإلقتصادية في  الطيران.ستئناف حركة إمعطلة حتى اليوم٬ رغم  السياحةك أخرى قتصاديةإ

 ظل جائحة كورونا:

  دائرة  )من القوى العاملة  %12 نسبة إلى وصلو 2020في شهر تموز  ل البطالةمعدإرتفع

  .٬ بما يمثل حوالي نصف مليون شخص(2020اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية 

 6.8نسبة  ٬ بلغ المعدل السنوي النكماش الناتج المحلي اإلجمالي2020 عام في الربع األول من % 

٬ 2020ي من خالل الربع الثانو .(في إسرائيل ة كورونا التي بدأت خالل شهر آذاربسبب أزم)

دائرة اإلحصاء  ) في المائة 28.7إلى معدل سنوي غير مسبوق يبلغ  ناتج المحلي اإلجمالينكمش الإ

خفاض بنسبة تزيد ٬ كان هناك ان2020 عام خالل النصف الثاني منو  .(2020اإلسرائيلية المركزية 

دائرة اإلحصاء المركزية  ) ستيراد البضائع والخدماتإو محلياالستهالك الحجم في  % 40على 

 .(  2020 اإلسرائيلية

  80إلى حوالي  2019% من الناتج المحلي عام  60من المتوقع أن يرتفع حجم الدين العام من  %

% منه هو  85 الدين العام اإلسرائيلي ال يشكل خطراً على  االقتصاد ألن. )بسبب جائحة كورونا(

وليس  ستثماراإلمثل البنوك وشركات الشيكل٬ ومن مصادر داخلية في إسرائيل٬ ية أي بالعملة المحل

 .ي قروض أجنبية عاليةأبالعملة األجنبية أو ب متعلقاً 

 عام  لسبعة األولى منا شهربالمئة خالل األ 71ائيل بنسبة إلى إسر ينالسياح الوافد عدادأ تتراجع  

 800 يلحوا 2020 حتى نهاية تموز وبلغ عدد السياح .2019مقارنة مع الفترة ذاتها عام  2020

كانت إسرائيل إستقبلت و. 2019 عام  مليون سائح في الفترة المقابلة من 2.7ألف سائح٬ نزوال من 

 مليون سائح. 4.5 حوالي 2019 عام

 يزيد ما) شيكل مليار 160.3 إلى وصل نةالمواز في مالي عجز أعلى 2020٬ عام  إسرائيل سجلت 

 .اإلجمالي المحلي الناتج من% 11.7 وبلغتاريخها  في األعلى وهو ٬(دوالر مليار 50 عن

 بلغ والذي 2019٬ عام سجلته الذي العجز عن أضعاف بثالثة 2020 ة لعامالموازن عجز ويزيد

 ويعود .اإلجمالي المحلي الناتج من% 3.7 وشّكل ٬(دوالر مليار 15 نحو) شيكل مليار 52.2 آنذاك
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 7نحو) شيكل مليارات 22.9بـ الضرائب عائدات تقليص إلى 2020 موازنة في الضخم المالي العجز

 مليار 21.5 حوالي) شيكل مليار 68.6 بمقدار الحكومي االنفاق في واالرتفاع ٬(دوالر مليارات

 .ومنح إعانات شمل والذي كورونا جائحة لمواجهة االقتصادي البرنامج خلفية على ٬(دوالر

 

 الجيش والمخابرات اإلسرائيلية: عاشراً 

 الجيش -أ

لتعميم فكرة دفاع   ٬ Tsahal )يسمونه جيش الدفاع اإلسرائيلي أو تساهال  الجيش اإلسرائيليأسس ت 

لكسب الرأي العام العالمي لصالحها ولوضع الدول العربية وذلك إسرائيل عن نفسها حتى عندما تهاجم 

دافيد بن  مؤقتةالحكومة ال بقرار وزير الدفاع اإلسرائيلي ورئيس (إعالمياً وسياسياً في وضع اإلعتداء

 (يسرائيلاإل الكيانبعد اإلعالن الرسمي لقيام  يوماً  12) 1948 أيار 26في  غوريون

التي  وشتيرن كإرجون كحجر األساس باإلضافة إلى مليشيات صهيونية أخرى الهاجاناه ميليشيات باتحاد

.كإرهابيةفي حينه صنفت 
 
  

قانون ) قانون أساس مكانة الجيش وأهدافه فياإلسرائيلي ترسيخ  الكنيست رقر 1976 آذار 31في  

لغاء أي )إل عنهضوع الجيش ألوامر الحكومة والحظرعلى قيام قوة مسلحة بديلة خ يؤكد علىي( حيث دستور

 جبارياإلتجنيد ال سياسةتأسيسه ولغاية اآلن  ذمن الجيش اإلسرائيلي. إعتمد  دور مستقبلي للميليشيات(

 .واإلناث للذكور

إلى مجتمع على درجة عالية من عسكري ع اإلسرائيلي بفعل التصنيع التحّول المجتم 1967منذ العام  

٬ كان )الطفرة التكنولوجية( لدى الجيش كريةالتطور الذي حدث في الصناعات العسفالتصنيع والتقنية. 

 .ات العامة ....(الخدم -الزراعة  -الصناعة  -)اإلتصاالت  اإلقتصادية باقي القطاعاتلنمو القاطرة الرئيسية 

إضافة إلى التدريب على  فالشباب والشابات ينخرطون في الجيش في سن الثامنة عشرة٬ ويتّم إخضاعهم

والبحث العلمي  واإلبتكار اإلبداع بهدف تشجيعالتكنولوجية وعلى العلوم  لدورات تدريبية مكثفة الفنون القتالية

التركيز على التكنولوجيا والتطوير ولو إجبارياً إثبات إضافي على التوجه . في شتى العلوم التكنولوجية

الحكومي نحو بناء مجتمع خالق بثقافة تكنولوجية عالية لتأمين التفّوق المستقبلي ليتالءم مع أهداف السيطرة 

مام أنظار ثابتة أأمر يتحقق تدريجياً وبخطى إقليمياً ودولياً تحقيقاً للفكرة التوراتية للشعب المختار. وهو 

 اآلخرين وتسليمهم بذلك.
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وال سيما البند الخامس   1952عام  نيست اإلسرائيليالذي اقره الك "يهودية إسرائيل"وفي ظل قانون 

والحصول على الجنسية اإلسرائيلية في  منه والذي ينص على أن " لكل يهودي الحق بالهجرة إلى إسرائيل

 قدميو٬ صهيونيموظفًا لخدمة المشروع ال يعيش في أي دولة في العالم يديهوأصبح كل عالم . "إطار القانون

إلى إسرائيل من االتحاد السوفياتي العلماء التقنيين هجرة موجة مثال : ) ختراعاته وإنجازاته العلميةإمعظم  له

حجم صفقات الصادرات حيث أن  ٬مما أدى إلى تطور الصناعات العسكرية والتكنولوجية العالية وغيرها ..(.

 2019 عام )صادرات صناعات البرمجيات واألسلحة والطيران والمعدات وغيرها.. ( القتالية اإلسرائيلية 

 . 2018 عام مليار دوالر 7.584 قيمتها كانت قد بلغتمليار دوالر٬ فيما  7.203 بلغت

 (ستخبارات والمهمات الخاصةالمؤسسة المركزية لإل) الموساد  -ب 

تنفيذ العمليات وجمع المعلومات مهمة  وإنيطت بهذا الجهاز 1949كانون الثاني  13 في تتأسس 

واألبحاث  والتقارير القيام بوضع الدراساتإضافة إلى  ٬وخارجها حدود إسرائيلداخل لسرية استخباراتية اإل

 -إلقتصادي واإلقتصادية  )األمن االطبية ... ( واألمنية  -التكنولوجية -) العسكرية في كل المجاالت العلمية 

 -الدبلوماسية اإلقتصادية  - اإلتفاقيات التجارية -اإلقتصادية حول الدول واألسواقالدراسات اإلستقصائية 

 - الدولية ) تقنية المفاوضات والسياسيةدراسات حول النفط والغاز وغيرها..(  -العقوبات المالية واإلقتصادية 

واإلجتماعية. ترسيم الحدود البرية والبحرية ...( -العالقات الدبلوماسية
  

من كورونا٬ جائحة أزمة مواجهة تداعيات في يلعب دوراً محورياً جهاز الموساد الجدير بالذكر أن   

   .في إسرائيل طبيلجهاز المعدات ومستلزمات طبية لوريد مين تألت بعض الدول الكبرىفي خالل العمل 

الموساد برتب عسكرية إال موظفي في إسرائيل وال يحظى منية المؤسسات األأهم د الموساد أحد عّ ي 

 .أغلبهم من الضباطو الجيش اإلسرائيلي أن جميع الموظفين في جهاز الموساد قد خدموا في

 مهمات الجهاز: -1

o الوسائل اإلعالمية واإلعالنية المرئية  رصد مختلف مصادر المعلومات التي ترد في

والتقارير واألبحاث والدراسات  والمنشورات والمسموعة ومواقع التواصل اإلجتماعي

أنحاء جميع في  والمؤتمرات والمنتديات والمعارض وورش العمل ية واإلستراتيجيةاألكاديم

 ملخصات واإلستنتاجاتووضع ال وتقييمها ها وتحليلهائستقراإووتصنيفها ها جمعو مالعال

  .بشأنها
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o  ضمن  قتلوال التخريب والخطفالرصد والمراقبة ولعمليات الخاصة بأعمال لوضع خطط

 .تتقاطع مع إستراتيجية الحكومةالتي عمالنية الخطط أهداف الإطار تنفيذ 

o  في كافة  وظفينالموعمالء ال وتجنيد دول األجنبيةفي كافة ال يةاإلستخبارات شبكاتالإدارة

  دول.ال

o  وخارجها إسرائيل داخل ف المصالح اإلسرائيليةالتي تستهد عملياتالمكافحة . 

o  في  وغيرها قتصاديةاإلجتماعية واإلو سياسيةمع النخب العالقات سرية مروحة إقامة

 الداخل والخارج.

o  خالل نها إلى إسرائيل من الهجرة مب سمحيالتي ال  دولمن الالهجرة  علىاليهود مساعدة

 .فة رسميا بالقيام بهذه المهمةاإلسرائيلية المكلّ  وكاالتال

o  تنفيذ لفي المدى القصيروضع الخطط العمالنية و على المدى الطويل اإلستراتيجيالتخطيط

 .خارج الداخل وال لتأمين األمن القومي إلسرائيل في خاصةاألمنية اللعمليات ا

o  بالتعاون مع بقية بالحرب النفسية وتنفيذها  صةلعمليات الخاالتنفيذية لخطط العلى اإلشراف

 .وتأمين المصلحة اإلستراتيجية إلسرائيل الصهيوني الفكرنشر بهدف  األقسام

 لجهاز هيكلية ا -2

 عدة مؤسسات:يتبع للجهاز

   اإلستخباراتية ة ول السرياعماألعلى  ويتم فيها التدريب العمالءالموظفين وتدريب مدرسة

 .التجسسيةو

   الشرق األوسط وأفريقياوالدراسات في ألبحاث لمركز ديان   

 مركز يافيه )جافي( للدراسات االستراتيجية في جامعة تل أبيب 

  السادات التابع لجامعة بار ايالن٬  -مركز بيغن 

  معهد أبحاث األمن القومي 
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 وغيرها. 

 :إستنتاج 

 

يظهر لنا بوضوح تناغم مختلف قطاعات الكيان اإلسرائيلي بمهامها  ٬بناء على ماسبق وغيره 

هداف الكيان لف المجاالت المجتمعية لتحقيق أوتعاونها على مختلف الصعد وفي مختوهيكليتها وعالقاتها 

المتمثل بكيان شمولي  ٬السيما لدول المحيط ٬بما يشكل الخطر الوجودي الداهم ٬التاريخية والحالية والمستقبلية

فوق البشرية والملموس لهدف محدد منذ البدء )تكوينياً في التوراة  والوجود بأسس يريدونها ماالثقافة 

الشعب المختار إلهياً )ما فوق البشرية( لحكم اآلخرين )بما يعني لديهم غير  ٬ومفهوماً  فكرةً  ٬والمتوارث( وهو

 عليهم وقيادتهم لمصلحة هذا الشعب المختار. ة( والسيطر غوييم -البشر المماثلين لهم 
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  وما) بين العدو اإلسرائيلي ودول الخليجتداعيات التطبيع  المبحث الخامس:

 اإلقتصاد اللبناني  على (سيليها                        

العربية المتحدة اإلمارات ) بعض الدول الخليجيةمع  تنفيذهاالتي يجري سياسات التطبيع إن  

القطاعات  معظمعلى  مباشرة وسريعة وخطيرةسلبية تداعيات  لها يكونمن المتوقع أن ..( والبحرين

 السعوديةالعربية المملكة مثل إلى مسار التطبيع إنضمام دول أخرى وخصوصاً في حال  اإلقتصادية اللبنانية

دون أن ننسى مسار التطبيع أو على األقل . لبنانمهمة مع عالقة إقتصادية التي تتمتع ب والكويت وعمان وقطر

 نشهده اآلن من تحضيرات لدى دول المغرب العربي.  التقارب مع الدول العربية غيرالخليجية كالسودان وما

: قتصاديةإ شمل عدة قطاعاتت اإلسرائيليالعدووالخليجية بين بعض الدول  التطبيع اتيإتفاق 

النقل  -الزراعة  -الصناعة السياحة٬  ٬التبادل التجاري ٬المالية الخدماتالقطاع المصرفي وستثمار٬ اإل

القناة  -)المرافئ  والبحريالترانزيت ...(  - )سكك الحديدوالبري  شحن..( -رحالت -)تذاكر سفر  الجوي

 -المعلومات)تكنولوجيا  تكنولوجياالوالنفط والغاز...(  -الطاقة المتجددة  -)الكهرباء  ٬ الطاقة البحرية...(

 .  واإلتصاالت( يا الزراعية...التكنولوج -الذكاء اإلصطناعي 

 اإلستثمار 1-

  اإلستثمارات  دخول ماممصرعيه أيفتح الباب على  العدو اإلسرائيليتطبيع الدول الخليجية مع

 ٬ودخول إستثمارات عربية إلى إسرائيل الدول العربية المطبّعة إلى واليهودية العالمية اإلسرائيلية

إختالالت ب والتسبب العربيةالدول إقتصادات دي إلى تعزيزالهيمنة اإلسرائيلية على األمرالذي يؤ

بتداعيات سلبية على في الحالتين سيتأثر لبنان  .الصهيونيكبيرة في موازين القوى لصالح اإلقتصاد 

على اإلستثمار العربي في لبنان كما اإلستثمار اللبناني في أو /اللبنانيين العاملين في الدول المطبعة و

 الخليج.

 مشاريعال إقامةخالل  منالمنظومة اإلقتصادية لمنطقة الشرق األوسط  في جذرية إحداث تغييرات 

 بنية مياه٬ تأسيسال تحلية ٬طاقةتوليد ال محطات كبناء ٬اإلسرائيليالعدوبين الدول المطبعة ومشتركة ال

الحدود  فتحو ةيوالسياح ةيوالصناع ةيالزراع اتقطاعالتطوير ٬تصاالتواإل من المواصالت تحتية

   غيرالمتكافئة لصالح إسرائيل. المنافسةإزدياد حدة و الصهيوني قتصادإلامنتجات أمام 
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  ال رؤوس األموالدول العربية وتتجه  من واألجنبية المحلية ستثماراتاإل من المتوقع أن تنتقلبالمقابل

ة ستثمارات الخليجيمن اإل العدو اإلسرائيليستفادة إالذي يؤدي إلى األمر ٬العدو اإلسرائيلينحو 

قتصاد تحقيق نمو وتطوراإلالتي يمكن أن تؤدي إلى وعلى حساب اإلقتصاد اللبناني  الواعدة

ستثمارات الخليجية المباشرة اإل مع العلم أن . الذي يعاني من أزمات إقتصادية عديدة يسرائيلاإل

 FDI Foreign Directستثمارات األجنبية في لبنان )% من إجمالي اإل 70 -60بين  ما شكلت

Investment ) قبل نشوب الحرب السورية. 

 الذي المشروع هذا في بارزاّ  دوراً  إسرائيل تلعب حيث ٬الجديد األوسط الشرق مشروع بنود تنفيذ 

 المتحدة الواليات) الغرب في الرأسمالي المركز بين ستثمار المتبادللإل وسيط بمثابة جعلها الى يهدف

 .أخرى ناحية من العربي والخليج األوسط الشرق وبلدان آسيا ودول ناحية من(  األوروبي واإلتحاد

  بين روسيا والهند والصين وكوريا الجنوبية مع إسرائيل عميقة  واإلقتصاديةالسياسية العالقات

 األمر الذي سيجعل إسرائيل مع التطبيع واحة إستثمارات لهذه الدول. ٬ومتينة

 نظيراتها من مع ثنائية تفاقيات إتوقيع  إلىالشركات والبنوك اإلسرائيلية من المتوقع أن تبادر

  أو/لتنظيم القطاع اإلستثماري المشترك و البحرين ..( -الخليجية )اإلمارات والبنوك شركاتال

 .المتبادل بما يؤمن مصالح ترسيخ الكيان اإلسرائيلي في النسيج الشرق أوسطي

  ستصبح إسرائيل بعد سنوات من المسار الحاصل محورحياة دول المنطقة وعلة إستمراريتها

بعد ربط معظم مقّومات وجودها بالمحرك اإلسرائيلي المتقدم والمتطور واألقوى  ٬إقتصادياً وسياسياً 

دول العالم والقائم على التخطيط اإلستراتيجي والتكنولوجيا المتقدمة قبل ودعماً من  واألكثر ثباتاً 

 .بالمجاالت والمستويات والمال الوفير والذكاء التجاري والخبرة التعددية

 السياحة -2

 لناحية جذب السياح الخليجيين  العدو اإلسرائيليمن قبل سة شرمنافسة للبنان  من المتوقع أن يتعرض

في  ...( والسياحة الصيفية )السباحةفي مرتفعات جبل الشيخ السياحة الشتوية )التزلجفي مجاالت 

 الترفيهيةالسياحة و (في مؤسسات متقدمة ومتطورة) ...( والسياحة التعليمية واإلستشفائية بحر نظيف

    والثقافيةنهر األردن ...(  -المسجد األقصى  -)القدس   والدينية الفنادق...( -علب الليل -)المطاعم 

إتفاقيات التطبيع شملت العديد من القطاعات ومنها القطاع   . (المؤتمرات الدولية... -) تعدد اللغات
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السياحي حيث من المتوقع ان يتبادل الطرفان المطبّعان مكاتب سياحية مشتركة لجذب السياح 

شّكل  2018٬عام بيروت  مطار إحصاءات وفق على حد سواء. مع العلم أنهالخليجيين واإلسرائيليين 

 فيهم بمن) لوافدينمجموع ا من% 12و العرب الوافدين إجمالي من%  35 نسبة الوافدون الخليجيون

 إنفاقمجموع  إجمالي من%  45 الخليجيون نسبة السياح بلغ حجم إنفاق المقابل٬ في لكن(. اللبنانيون

 .لبنان في السيّاح

 المالية الخدمات -3

  ّمن قطاع الخدمات  المالية اللبناني إلى منافسة قد تكون قاتلةقطاع الخدمات  ضوسيتعرّ  ضتعر

لمؤسسات المالية ة مع االوثيق بمروحة من العالقاتوية لالمالية اإلسرائيلي الذي يتمتع بخبرات عا

السيما بعد إنهيار القطاع المصرفي اللبناني  ٬األميركية منهاوتحديداً  والمصرفية والنقدية العالمية

والسيما الدول  دول المنطقة زاألمر الذي يحفّ  ٬نتيجة عدم التخطيط والفساد واإلستثمارات الخاطئة

 .يةلبنانال سساتمؤالبدالً من  اإلسرائيلية على التعامل مع هذه المؤسساتمنها  الخليجية

 بنانيةحويالت المالية للعمالة اللالت -4

  ستتعرض العمالة اللبنانية في دول التطبيع للصرف  على لبنانوالدولية نتيجة الضغوط اإلسرائيلية

 -) اإلمارات في بعض الدول الخليجية المطبعة ة إسرائيليةبعمال االهستبدإل والمشاكل والعرقلة

الخدمات  -اإلستثمار -التكنولوجيا العاليةالعديد من القطاعات اإلقتصادية )..( وخصوصاً في البحرين

 ٬..... (المنتجعات-الفنادق  -المصارف -المكاتب السياحية -التعليم  -الصحة  -التجارة  - المالية

إنخفاض حجم التحويالت المالية التي يرسلها المغتربون اللبنانيون سنوياً إلى الذي يؤدي إلى األمر

بعد فقدان عدد منهم لوظائفهم وعودتهم  داخلياً  اإلجتماعي -وإزدياد الضغط اإلقتصادي الوطن األم

 ألف 300بنحو يقدر حجم العمالة اللبنانية في دول الخليج .  مع العلم أن عاطلين عن العمل إلى لبنان 

عبر المصارف إلى لبنان  اللبنانيين المغتربين جميع . تقّدر قيمة تحويالت( 2019 )وفقاً ألرقام سنة 

يدخل لبنان نقدأ في جيوب  إضافة إلى مبلغ أقل (2019) سنة  سنوياً مليارات دوالر  8و 7 بما بين

التحويالت مصدرها دول هذه % من  40 أن ما يقاربإلى التقديرات تشير .  المغتربين الزائرين

والواليات  ودول أوروبية أخرى أفريقيا وفرنسا وألمانيا من دول أخرى )يأتي والباقي العربي الخليج 

مليار  3أي ما يمكن تقديره بحوالي  ٬اليا وبعض دول أميركا الالتينية(المتحدة األميركية وأوستر

من عجز ميزان المدفوعات وعجز الميزان  اً مبلغ يغطي قسماً كبيرهذا ال. دوالر أميركي سنوياً 
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هم في عملية تعزيز ويسا اللبنانية العائالت م في تثبيت القدرة الشرائية آلالفالتجاري ويساه

 اإلستهالك المحلي للمنتجات.

 

 القطاع العقاري -5

  ستثمارات بغية الربح كما اإل ٬إنخفاض حجم الطلب على القطاع العقاري اللبناني بعد التطبيعحتمية

مصدره في لبنان  على شراء العقارات الطلبنسبة كبيرة من حجم السيما أن  ٬و بالتجارةإن بالبناء أ

مر سيؤثر هذا األخليجيين. الالخليج أو من  دولعاملين في اللبنانيين القبل خارجي وبشكل أساسي من 

 إضافة إلى موارد الدولة من رسوم وضرائب وسيولة. ٬حتماً على جميع القطاعات المرتبطة

 تكنولوجيا المعلومات  -6

 40كثر من ل أشكّ يو مورداً مهما ليمثّ  العدو اإلسرائيليلدى  المتقدمة المعلومات تكنولوجيا قطاع  %

 -تجهيزات إلكترونية التي تضم : (2019اإلسرائيلية )وزارة اإلقتصاد اإلسرئيلية  الصادرات من

 وغيرها. معدات بصرية -صناعة الطيران - برمجيات

 من الشركات التكنولوجية الناشئة  35 يتواجد في دولة اإلمارات أكثرمن %ٍ(Startup )قة في منط

حيث )يتم التعاون بين الشركات التكنولوجية الناشئة في إسرائيل من المتوقع أن و. الشرق األوسط

ثر األمر الذي يؤ ٬ونظيراتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة شركة ناشئة( 3000يوجد ما يقارب 

وخدماتها في لبنان  الناشئةالنشيطة داخلياً وخارجياً ونمو المؤسسات التكنولوجية سلباً على تطور 

  .سواق العربية والخليجيةلناحية الوصول إلى األ

  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت لدى الكيان الصهوني من المتوقع أن يكون له تاُثير قطاع تطور

)تكنولوجيا المعلومات في لبنان  سلبي على نمو وتطور وفتح األسواق امام قطاع الصناعات الجديدة

 الصناعات -الذكاء اإلصطناعي  -الناونوتكنولوجي  -الميكاترونكس  -البرمجيات  - واإلتصاالت

التكنولوجيا  - مستحضرات التجميل -الطبيعية والزيوت األساسية األعشاب –األدوية  -الميكانيكية

 .(.. والصناعية الزراعية

  من و ٬ 2016مليار دوالر عام  1.9  حواليزراعية  التكنولوجيا من الت إسرائيل ادراصبلغت قيمة

ة الذكية الزراعمجاالت  في عة والعدو اإلسرائيليالخليجية المطبّ ز التعاون بين الدول وقع أن يتركّ المت

من  المياه معالجة مشكلة نقصالحرارة الشديدة ودرجة إرتفاع مواجهة مواجهة التحديات البيئية )ل
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مين األمن الغذائي وتأ ...(البحر وأجهزة التقطير للري وغيرهاتحلية مياه خالل ترشيد إستعماالتها و

 الدفاع السيبراني وإستيراد تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت.تعزيز و

 

مع التأكيد مجدداً على خطورة هذا القطاع لما يشكله مستقبالً من أساس لإلقتصاد والحياة  

حو سيطرة الذكاء اإلصطناعي على حياة وثابتة نعة سري ماعية حول العالم التي تتوجه بخطىاإلجت

ومن يسيطر خالل السنوات المقبلة على التكنولوجيا يسيطر على  البشر في المستقبل القريب.

 .المجتمعات والدول ومصائرها

نجزنا منذ سنوات نا في وزارة الصناعة أأن ٬مع أسفنا الكبير وحزننا العميق ٬ونشير هنا 

كما أنجزنا اإلستراتيجية  ٬لنانوتكنولوجي والميكاترونكس والعملة الرقميةدراسات أولية تناولت ا

ألخذ مستوى القرارن على في تحضير وحث للمعنييالوطنية للذكاء اإلصطناعي منذ أكثر من سنتين 

 ! !هذا المجال الخطر والمهم على محمل الجد دعماً وإهتماماً وإعتماداً ولكن.....؟؟؟ 

 القطاع الصناعي والزراعي   /التبادل التجاري -7

 ٬الهادفة الى تحويل القطاع العام الى الخاص ٬إتجاه معظم الدول العربية نحو الرأسمالية اإلقتصادية 

 ٬والذي يهدف الى تحرير األخير من القيود على إستيراداته ومنحه اإلعفاءات من الضرائب والرسوم

مما يهيء البنى التحتية  ٬األمر الذي يشجع اإلستثمارات األجنبية على الحصول على إعفاءات مماثلة

بغض  ٬اإلقتصادية العربية لدخول الشركات األجنبية العالمية العابرة للحدود الى األسواق العربية

كل خطراًعلى عملية الذي سيشاألمر  ٬سرائيل ...( إ -أميركا -زها األساسية ) أوروباالنظر عن مراك

وتبعيتها  التنمية اإلقتصادية العربية مع دخول هذه المشاريع الضخمة الى منطقة الشرق األوسط

ستكون التنمية اإلقتصادية في لبنان  .األجنبية عموماً واليهودية بوجه خاص اإلقتصادية والسياسية

 ضحية مباشرة لهكذا توجه كبير وضاغط.

 األمر الذي  ٬د اإلسرائيلي في إقتصادات دول منطقة الشرق األوسط اإلندماج التدريجي لإلقتصا

نمو  -إزدهار القطاعات اإلنتاجية  -يؤدي الى تحقيق مكاسب إقتصادية إلسرائيل )زيادة الصادرات 

ثير مباشر على قدرة تأ -ثبات كياني وسياسي - تحقيق نمو إقتصادي -القطاع السياحي والمصرفي

 ... ( بسبب تقدمها اإلقتصادي والتكنولوجي المدعوم من أميركاجيههاإقتصاديات المنطقة وتو

 .والسيما لبنان وبسبب إرتفاع إنتاجية العمل مقارنة باإلقتصادات العربية ٬وأوروبا
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  كونها  ٬السوق العربية الممتدة من المحيط الى الخليجحجم إستفادة إقتصاد إسرائيل من ضخامة

األمر الذي يمّكن الزراعات والصناعات اإلسرائيلية من  ٬رةبمعظمها مستوردة أكثر منها مصدّ 

 ومنافسة الصادرات الصناعية والزراعية اللبنانية الوصول الى معظم أسواق الدول العربية المطبّعة

 .وحتى األجنبية

 إقتصادي إستراتيجي دول الخليج العربي كهدف همية التطبيع مع كافة أعلى  ي ممنهجتركيز إسرائيل

 باقي الدول العربية بالتدرجإلى ومن بعدها  منتجاتها الصناعية الى أسواق دول الخليجلوصول 

المشهورة  ٬لمنطقة الغنية بالنفطعلى عوائد مالية ضخمة من وراء التعامل مع هذه اوضمان الحصول 

ستتوجه حكماً خارج النظام  ضخمةوعوائد مالية بالطابع اإلستهالكي والتي تمتلك ودائع مصرفية 

  .المصرفي اللبناني وخارج إطار القطاع اإلنتاجي

  تشكيل خطر جدي على الصناعات العربية والسيما منتجات الصناعة اللبنانية بسبب تقدم إسرائيل في

األمر الذي يؤدي الى إنتشار صناعاتها في بعض الدول  ٬والمتطورة مجاالت الصناعات الثقيلة

 الخليجدول بإرتباطاً إستراتيجياً  ةمرتبطالصادرات اللبنانية ف  عاف إقتصادات األخيرة.العربية وإض

   أخرى. أو اجنبية أكثر من أي دولة عربية  العربي

   أي ماميركي مليار دوالر أ  1.530 ككل بلغ حجم الصادرات اللبنانية إلى الدول العربية 2019عام 

  2019مليار دوالر عام  3.731التي بلغت العامة اللبنانية % من مجموع الصادرات  41يعادل 

 .)إدارة الجمارك اللبنانية(

 2019مليون دوالر عام  438.6بلغت  العربية المتحدة مجموع صادرات لبنان إلى دولة اإلمارات  

 )الجمارك اللبنانية ( ومن أهمها:

o : مليون دوالر 16.9منتجات المملكة النباتية 

o  : مليون دوالر 22.3مواد غذائية 

o مليون دوالر 8.6: خشب وورق وكرتون 

o  :مليون دوالر 55منتجات كيميائية 

o مليون دوالر 269حجار كريمة : مجوهرات وأ 

o  :مليون دوالر 20.6آالت واجهزة كهربائية 

o  : مليون دوالر 11معدات نقل 
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  مليون دوالر 245.983بلغت  2019مجموع صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية عام 

 ومن أهمها:

o مليون دوالر 31.7:     منتجات المملكة النباتية 

o  مليون دوالر 56.5:             منتجات األغذية 

o مليون دوالر 36.6:          الصناعات الكيماوية 

o  مليون دوالر 12.8:                 لدائن ومطاط 

o مليون دوالر 9:   مجوهرات واحجار كريمة 

o مليون دوالر 24:       جهزة كهربائيةآالت وأ 

o مليون دوالر 21:        خشب وكرتون وورق 

  وبعد مراجعة أرقام  العدو اإلسرائيليالتطبيع بين بعض الدول الخليجية وتوقيع إتفاقيات بعد

 وبعدالسعودية... (  -)دولة اإلمارات منها صادرات لبنان إلى الدول العربية والسيما الخليجية 

 التالي:  ستنتاج وتوقعنظومة اإلقتصاد اإلسرائيلي يمكن إيل ملتح

o اللبنانية الدول الخليجية ومن أهم المنتجاتبين لبنان و إنخفاض حجم التبادل التجاري 

  المتوقع إنخفاضها:

 صادرات المنتجات اللبنانية الزراعية : 

o  الخضار... -الموز -الحمضيات  -تفاحال -البطاطا  

  : صادرات المنتجات اللبنانية الصناعية 

o  الصناعات  - والبرمجيات التكنولوجيا - األغذية والمشروباتمنتجات

 - واألحجار الكريمة المجوهرات –الكهربائية  والتجهيزاتاآلالت  -الكيميائية

 ( ك ...يوبالست مطاطلدائن و -الورق والكرتون -األدوية قطاع

  حرة في غزة وإسرائيل بحيث تكون مفتوحة على كل الجهات واألسواق إنشاء مناطق تجارية إمكانية

 .تجتذبه من إستثمارات عربية ودولية مع كل ما ٬العربية
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 طرق المواصالت والموانئ البحرية والبرية والجوية  -8

خاصة بعد  )مرفأ بيروتطرق المواصالت البحرية  رض أكثروستتعّ  ضعرّ تتبدأت 

والجوية  (..المعابر الحدودية -دولية المعبدة الالطرق )والبرية طرابلس وصيدا..(  -فيه  اإلنفجار

 -مطارات  -إلى منافسة شرسة من قبل )مرافئ  والعراق والترانزيت عبر سوريا)مطار بيروت( 

 .العدو اإلسرائيلي....( الطرق الدولية المعبدة - المعابر البرية -سكك الحديد 

  طريق بري لتسهيل التبادل التجاري بين ساحل فلسطين المحتلة ودول الخليج فتح تعمل إسرائيل على

األردن ثم السعودية وصوال ً الى دول الخليج العربي ..(  ربي )من البحر األبيض المتوسط عبرالع

 .ودور خطوط المرور عبر لبنان مما يؤدي إلى إضعاف دور قناة السويس المصرية

 لكل من  متراً  200 منهما بعرض كلمتد ي نبعلى خطين متوازي سعي إسرائيل لبناء قناة بحرية

الى ميناء إيالت على ساحل البحر االحمر من خليج  متراً  50وعمق  كلم 254وطول الخطين 

والبضائع وربما  نقل النفط الخامتهدف إلى  ٬"بن غوريون"باسم  عسقالن على ساحل البحر المتوسط

فاً لقناة السويس إلى أوروبا وأميركا الشمالية ولتكون مراد باإلتفاق مع بعض دول الخليجالركاب 

سيقضي نهائياً على الحاجة إلى خطي نقل ياً على لبنان وسلبفسيكون ما تاثير ذلك أ  .وبديالً عنها

  .كما نقل البضائع والترانزيت البترول الخام إلى الزهراني وطرابلس

جعل من المنطقة مشروعاً ومنتجعات وفنادق ست ع سياحيةكما ستقام على جانبي خطي القناة مشاري

سياحياً ضخماً ال منافس له ومن ضمن المشروع شق قناة تصل القناة المذكورة بالبحر الميت لضخ 

المياه فيه بسبب إنخفاض منسوب مستوى المياه فيه وإرضاًء لألردن مع مشاريع سياحية على جانبي 

 . الفرعية هذه القناة

  األمر الذي ٬بالمدى القريب جداً  ودية على التطبيع مع إسرائيلالسعالمملكة إقدام من التخوف الداهم 

للنقل البري بين إسرائيل واسعاً يفتح المجال و البرية بين دول الخليج وإسرائيللتجارة ا سهلي

. كلم لكنّها تمّر في سورية والعراق 3000فالمسافة من بيروت إلى دبي بّراً هي  .والمملكة السعودية

بينما المسافة من مرفأ حيفا في فلسطين المحتلة إلى دبي )مروراً بمدينتي عّمان والرياض( هي 

 لى إلغاءاألمر الذي قد يؤدي إ ٬ساعة في طرق صحراوية مستقيمة وآمنة 28كلم وتحتاج إلى  2500

 .عبره تجارة الترانزيتإضعاف حركة دور مرفأ بيروت و
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  حيفا هذه السكة تعيد النمو إلى ميناءوسكة حديد بين تل أبيب وإيالت٬ تسعى إسرائيل إلى بناء خط 

مد إلى  اإلماراتدولة مع  تعاونبال حيفا ميناء عادة تنشيطمن إ إسرائيل بشكل كبير. وتستهدف

 حيث سيكون ميناء إسرائيل إلىوصوالً خطوط النفط البرية من اإلمارات عبر السعودية٬ واألردن 

 .إلى األسواق العالمية هو الذي ينقل هذا النفطلشرقي للمتوسط على الساحل ا حيفا

  ٬والبحر المتوسط بالدول الخليجية٬ ومنها السعودية خط سكة حديد يربط إسرائيلوهناك مشروع بناء 

٬ ومنها عبر معبر الشيخ حسين غور األردنبمدينة بيسان في  وينطلق الخط من ميناء حيفا مروراً 

ن أهمية هذا المشروع تكمن في أ األردنية٬ وصوال إلى السعودية وسواحل الخليج.إلى مدينة إربد 

في الممكن حصولها تلتف على المخاطر االمنية  اتالقطارعبرحركة البضائع في الطرق البرية 

خطوط السكك الحديدية بين ميناء حيفا على البحر عبر أن المسافة  مضيق هرمز وباب المندب. 

 .ملك 1600تقدر بالمتوسط والرياض 

 سكك حديدية سيشكل من طرق و ٬البرية تحديداً  ٬سرائيل في مجال المواصالته إتعدّ  كل ما عند إتمام

فريقيا بدالً من لبنان. وأ واآلمن لطريق الحرير من الصين إلى المتوسط فأوروباالمنفذ الطبيعي 

 ألوروبا نحو الشرق بديالً عن لبنان.  ح إسرائيل المنفذ الطبيعي واآلمنستصببالمقابل 

 ٬صحتها تثبتية لتطور األمور وتوقعاتنا التي يهمنا هنا أن نشير إلى إننا برؤيتنا اإلستراتيج 

في مناطق  ٬بناء مناطق صناعية متطورةل إستراتيجي متكامل على مشروع 2012عملنا منذ العام 

اللبنانية على طول الشاطىء وبالمعابر البرية شماالً متصلة ببعضها وبالمرافىء  ٬لبنانية مختلفة

أنجزنا  2013اإلقليمية. العام  في مياهنايثا وشرقاً بشبكة سكك الحديد وبأنابيب الغاز المكتشف حد

ألحقناها   ٬2015رؤيتنا التكاملية للقطاع الصناعي اللبناني التي تأّخر إعالنها لألسف حتى العام 

( مع 2025 -2020( والخطة اإلستراتيجية ) 2020 - 2016تنفيذية عام )بالخطة اإلستراتيجية ال

 (2030-2018) للمناطق الصناعية الوطنية وضعنا إستراتيجيتناكما  ٬الخطط التشغيلية السنوية

بما  : الصناعة والزراعة والمواصالت وتوليد الطاقة والخدمات المتصلة والموارد المختلفة المتضمنة

وبدأنا  .خالل عشر سنوات مباشرة وغير مباشرة خمسين الف فرصة عمل جديدة مئة ويؤمن حوالي 

بقوة كما  ةالمهتم (EIB , EBRDفيذها بعد تأمين التمويل من إيطاليا وهولندا وبنوك أوروبية )بتن

صناعية ستبنى على  اإلهتمام الصيني أيضاً. وتم إنجاز المرحلة األولى من الدراسات ألربعة مناطق

 مملوكة من بلديات في شراكة مميزة بين القطاعين العام والخاص والمنتجين. أراض
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خيانة أنها أقل مايقال فيها سباب ألإال أنه لالسف تعرقل المشروع عن التكملة وربما توقف  

 للوطن.

 مرفأ بيروت -9

  الجغرافي عند بسبب موقعه اضية٬ خالل العقود الم للمنطقة ككل إستراتيجياً  دوراً  بيروت مرفألعب

والنظام الليبرالي اللبناني بقطاعاته اللبنانية التجارية  والقدرة لمتوسطمنتصف الساحل الشرقي ل

نتائج  –ات دولية عالق -موارد بشرية  -سرية مصرفية  - ) مصارف        كافةبقوة المترابطة 

 العاليةالخدمات المرفئية روفّ حيث  ٬العربية...( السياسية في الدول نظمة شكل األ -إحتالل فلسطين

من الخدمات المرفئية أنواع م كافة في منطقة الشرق األوسط . مرفأ بيروت يقدّ  هم المرافئمن أ باتو

الشرق أوسطية والخليجية في بالدول ربط الدول األوروبية ي٬ وسلعوال مسافرينوال والغاز النفطنقل 

 مرفاً بديالً عتبره أن ت عةالمطبّ  قررت الدول العربية في حالحيفا  تعاظم دور مرفأ ولكن مع .آن واحد

آب  4ي لحقت باألخير جراء إنفجار الجسيمة التبعد األضرار وخصوصاً  ٬لها عن مرفأ بيروت

 .يصبح القلق واقعاً  ٬ 2020

 القطاع المصرفي اللبناني  -10

 لعدة  وغيرها ميركيةاألدارة اإلقبل من المالية على القطاع المصرفي اللبناني العقوبات  ستزداد (

 المالية والمصرفية متثل لإلجراءات والمعاييركان قد إمع العلم أن لبنان   ٬( أسباب داخلية وسياسية

.  رهابموال وتمويل اإلض األيتبيمكافحة لجهة الحالي  التي فرضت عليه٬ وتأقلم مع مركزه المالي

 هناك تخوف من أن: ولكن

o اإلقتصاد والتجارة  في إقتصادية كبيرة لها ثقلهاسياسية وأسماء  العقوبات تشمل الئحة

 -شركات  -رجال أعمال  -مصارف - رجال دولة -سياسيين األسواق اللبنانية  )و

 .جمعيات.... ( األمر الذي قد يؤدي الى مخاطر إقتصادية كبيرة

o بحكم األميركية اإلدارة قبل من تدقيق موضع المصرفية الدّولية التعامالت كل تكون 

 عرقلة إلى بالحد األدنى يؤّدي قد األمر وهذا ٬بالدوالراألميركي  يتم التعامل أن

 .التجارية تنفيذ العمليات في كبيرخيروتأ
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o أو أعمالهم على التضييق خالل من الخليج في العاملين اللبنانيين أوضاع ثر حكماً تتأ 

 األميركية المتحدة الواليات إلى الخليج دول إنضمام مع لبنان إلى المالية تحاويلهم على

 . العقوبات تطبيق في

o سياسيين رجال  إستفادة منع بهدف األميركيالمجهر تحت وغيرها سيدر مشاريع تكون

 في الئحة العقوبات األميركية من واردة أسماؤهم شركات أعمال أورجال دولة أو وأ

إن لم يكن  المشاريع هذه تطبيق في تأخير عامل يكون قد األمر هذا .المشاريع هذه

 .هاإلغاء

o جنبية مع المصارف اللبنانية وبالتالي وقف كل التحويالت وقف تعامل المصارف األ

والمعامالت المالية كما تجفيف العملة األجنبية في لبنان وضرب اإلقتصاد بعدم التمكن 

إجتماعي  -إقتصادي -من إستيراد مواد أولية وسلع ضرورية ومعدات في حصار مالي

 ام.هدّ 

  العدو بحرينية وغيرها( مرتبطة بإتفاقيات تطبيع مع  -دخول مصارف عربية )إماراتية إمكانية

به ذلك من يرتّ  مع ما ٬إلى األسواق المالية اللبنانية ٬وربما مشاركة في المستقبل القريب اإلسرائيلي

 .تربك النظام اللبناني اإلقتصادي ككل مشاكل سياسية وإفتصادية وعالئقية

 القطاع مع وعميقة شرسة منافسة في مستقبالً  واإلسرائيلية األجنبية المصارف دخول إمكانية 

 من اللبنانية المصارف بين العربية والرساميل الودائع جذب على المنافسة وإشتداد اللبناني المصرفي

 نهاية في يؤدي الذي األمر. أخرى جهة من األجنبية والمصارف العدو اإلسرائيلي ومصارف جهة

 الموجودة العربية المصرفية الودائعو الرساميل من كبير جزءكل أو على األقل  تحول الى المطاف

   .األجنبية والمصارف العدو اإلسرائيلي مصارف الى اللبنانية المصارف في

 

  نتيجةزيادة الضغط على العملة الوطنية: 

o مع ما يترتب على ذلك من  تناقص إحتياطات مصرف لبنان من العمالت األحنبية

 .تداعيات خطيرة

o  وإنخفاض القدرة الشرائية لليرة  سعر صرف الليرة مقابل الدوالر األميركيإنخفاض

 اللبنانية.

o .تراكم الدين العام اللبناني وإرتفاع كلفة خدمته 
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o ى جذب الودائع العربية الضغط على أسعار الفائدة في لبنان بسبب إشتداد المنافسة عل

الرساميل العربية واإلقليمية من  األمرالذي قد يؤدي الى خروج الكثير من ٬بيةواألجن

 .إستثمارات اكثر ثباتاً ومردودية نية الى مالذات آمنة وذاتالمصارف اللبنا

دراسة تحفيزية عن سنوات  منذ اكثر من أربعشديدين إلى أننا انجزنا  وحزنهنا أيضاً نشير وبأسف  

تحول القطاع المصرفي من الريع نحو اإلنتاج بحيث يشارك في وسائل اإلنتاج ضرورة وأهمية وحيوية 

الصناعي والزراعي والخدماتي بشراكة كاملة بدل اإلكتفاء بريوع الفوائد بما يحصن وضعه نحو المستقبل 

نا طالما يستند بوجوده وعمله وتطوره على إنتاج القطاعات وليس تحميلها الريوع والفوائد والديون. ونشر

ال محالة خالل سنوات واقع إلى رؤيتنا لمسار تطبيع  مستندين ٬الدراسة وحاولنا جاهدين تسويقها دون جدوى

 األمر الذي تحقق خالل خمس سنوات من تاريخ دراستنا. .ال تتعدى السبع سنوات قليلة

جابي أو دون أي صدى إي المصارف بقي تنبيهنافي مجال كذلك  ٬اإلقتصاد واإلنتاجفي مجال وكما  

قبول او حتى تقبّل. النتيجة إنهيار وتعثر وفقدان ثقة ووضع مؤسساتي على المحك في إستمرارية مشكوك بها 

  نتيجة التطورات كما التجاهل والجهل والعمى وقلة التخطيط والتحسب.

 في لبنان (FDIsالمباشرة ) ات األجنبيةاإلستثمار -11

 

منظومة اإلقتصاد النمو في لتحفيز مهمةمن العوامل ال  (FDI)الخارجي المباشراإلستثمارعتبري 

من العام بدءاً  ٬ف القطاعات اإلقتصادية اللبنانيةمختلالمباشرة على وبسبب تأثيراته اإليجابية  يلبنانال

) بعضها برأينا غير مأمون  ستثمارات األجنبية المباشرةستقطب لبنان مستويات عالية من اإل٬ ا1997

 ٬4.4 ووصلت إلى مستوى قياسي بقيمة 2003بقيمة تخطّت ملياري دوالر سنوياً منذ عام  ٬المصدر؟!( 

 -الفنادق-)المنتجعات ستثمارات أجنبية مباشرة إيستقطب  لبنان بقي .2009مليارات دوالر عام 

 )إيدال(. 2018 مليار دوالر سنوياً  2.9بمعّدل شقق سكنية.. (  -مراكز التسوق -المطاعم

اإلمارات٬  امصدرهاإلستثمارات  % من 50حوالي أن  2015و 2003اإلحصاءات بين عامي تبين 

 .(ئتمان الصادراتإؤّسسة العربية لضمان االستثمار والم)  % السعودية13% الكويت٬ و14و

األجنبية  إنخفاض حجم اإلستثمارات األجنبية في لبنان وتوجه قسم من اإلستثمارات بقوة من المتوقعو 

أبيب ومعظم المدن القطاعات اإلقتصادية في تل  -إسرائيل )مرفأ حيفا نحو  والسيما الخليجية منها
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يات التطبيع التي ...( نتيجة إلتفاق -قناة بن غوريون -التكنولوجيا البسيطة -الزراعة -السياحة  -الساحلية

 .وقعت مؤخراً 

 

 األمن اإلجتماعي والفقر والجريمة -12

 

والمالية والنقدية والصحية واإلجتماعية والسياسية  األزمات األقتصاديةالعديد من حالياً يواجه لبنان 

بعد توقيع إتفاقيات التطبيع مع الدول الخليجية التي يتمتع معها لبنان بعالقات إقتصادية وستزداد  واألمنية

ق على اللبنانيين العاملين في دول الخليج السيما بعد التضيي ٬إستراتيجية ومنها )اإلمارات والسعودية ..(

ألمر الذي إنخفاض حجم التحويالت النقدية. ايرافق ذلك من  وعودة بعضهم عاطلين عن العمل وما

كشفت وقد  .إزدياد نسبة الفقر والجريمةو سينعكس مزيداً من التدهور في كافة القطاعات اإلقتصادية

االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا )إسكوا( عن تضاعف نسبة دراسة أعدتها لجنة األمم المتحدة 

٬ فضال عن 2019 عام % في 28د أن كانت ٬ بع2020% عام  55الفقراء من سكان لبنان لتصل إلى 

ونتيجة  .% خالل الفترة نفسها23إلى  8أضعاف من  3رتفاع نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع بـإ

 .ينذر بانفجار إجتماعي شامل ما  ٬سب الفقر لتصل إلى معدالت خطيرةإلتفاقيات التطبيع ستزداد ن

 

 الهجرة اللبنانية -13

 

 61,924وصل إلى  ولم يعودوا 2019عام ا ى أن عدد اللبنانيين الذين سافروإلآخر اإلحصاءات تشير 

مواطناً وما  ٬20,158 أي بزيادة 2018الفترة ذاتها من عام  لبنانياً خالل 41,766مقارنة مع  لبنانياً 

دت حركة وحتى نهاية شهر آب٬ تزاي 2020. إال أنه مع بداية ( الشركة الدولية للمعلومات) % 42نسبته 

طلبات الهجرة إلى تقديم  اللبنانيينمن  حيث سارع العديد ٬نفجار مرفأ بيروتإالمغادرين وال سيما بعد 

أن ومن المتوقع  .دة األميركية وبعض دول أوروبامتحواللجوء إلى كندا وفرنسا وأستراليا والواليات ال

ية واإلجتماعية الحالية  في واألمنتدهوراالوضاع اإلقتصادية والصحية تزداد أعداد المهاجرين نتيجة 

 القادمة إلتفاقيات التطبيع. واإلجتماعية والسياسية تداعيات اإلقتصاديةلبنان وال
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 التعليم -14

 

على  كةعالمي لتقييم أداء الدول المشارعلى أنه معيار1997عام  (PISA) وضع الباحثون اختبار

وضع معايير االختبار من وقد تم  لبنان.  من بينهادولة٬  79التي بلغ عددها ٬ ومستوى القطاع التعليمي

 منظمة التعاون اإلقتصادي والتنميةقبل 

 OECD – Organization for Economic Cooperation and Development      

الب حسب حجم ط 1000-500لعدد يتراوح بين في فرنسا٬ ويتم إجراء االختبار كل ثالث سنوات 

ً من حوالي عمرية محّددة )خمس عشرة سنة(٬ يتم اخ فئة الدولة٬ ولطالٍب من  500تيارهم عشوائيّا

القراءة٬ والرياضيات٬ :  ثالثة ميادين أساسيّة وهي رسة من البلدان المشاركة. ويرّكزاالختبارعلىمد

 ختبارإنتائج بينت   .ستخدام المهارات األساسية في هذه المجاالتإالعلوم٬ لمعرفة قدرة الطالب على و

PISA   االختبارهذا دولة شاركت في  77من أصل  74المرتبة أنه إحتل  ٬ 2018حول أداء لبنان للعام 

وضع مقلق وخطير على مستقبل   . (/https://www.oecd.org/pisa) عربياً  المرتبة األخيرةوإحتل 

لبنان بمختلف قطاعاته لما لمراهقي لبنان وشبابه من أهمية قصوى على التنمية والتطور ألي مجتمع أو 

 إنحداره وسقوطه. 

بسبب المستوى العالي لقطاعه  ٬خصوصاً الخليجيين منهم ٬لطالب المحيط لبنان الذي كان جاذباً  

 أصبح مترهالً وعلى أبواب الفشل واألّمية الفعلية. ٬التعليمي على مختلف مستوياته

 

 أهمها :  ٬عدة مشاكل منالقطاع التعليمي في لبنان يعاني  

o  القطاع التعليميجودة ضعف الرقابة على 

o  في التمويل والتجهيزات نقص 

o  ى التحتيةالبنضعف 

o  على القطاع التعليمي السوريينضغط النازحين  

o متطلبات  لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة عدم تطوير المناهج التعليمية(

 . ولتتالءم مع حاجات ومتطلبات سوق العمل الثورة الصناعية الرابعة(

o نقص في تطوير القدرات البشرية للجهاز التعليمي . 

o بسبب األزمات  ف القطاعات التعليميةي مختلعدم قدرة الطالب على دفع األقساط ف

  .اإلقتصادية واإلجتماعية
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o أزمة جائحة كورونا التي عطلت القطاع التعليمي واقفلت المدارس والجامعات. 

 

 التعليم في المدارس وتطور مستوى جودةت سلباً على كسعنإ ٬معظم المشاكل التي تم ذكرها أعاله

ومن المتوقع إزدياد الضغوط على القطاع التعليمي  .في السنوات األخيرة والمهنيات والجامعات اللبنانية

المنافسة الشرسة  -المستقبلية )إنخفاض نسبة النمو اإلقتصادي اإلقتصادية في لبنان نتيجة للتداعيات

 إلتفاقيات التطبيع على نمو وإزدهار اإلقتصاد اللبناني. على المستوى اإلقليمي...(
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 ( عة  )أنظمة وشعوبالمبحث السادس: مخاطر التطبيع على الدول المطبّ 

 

 مفهوم التطبيع : -1

 

 -البحرين  -اإلمارات  -األردن  -التي قامت وتقوم بها الدول العربية )مصر التطبيع إتفاقات 

على مستوى  وتفاهمات سياساتهي كناية عن المغرب وغيرها من الدول التي ستتبعها.... (  -السودان

)تبادل تجاري وتعامالت   ( بالموازاة مع إجراءات....إقتصادية وعسكرية وأمنيةالعربية )سياسات  الحكومات

على ( ....إستشفاء  -تعليم  -عالقات إجتماعية  - تأسيس شركات -فرص عمل  -إستثمارات  -سياحة -

  . اإلسرائيليالعدو مع شعوب العربية مستوى ال

وهومبني  العربي عالمال من اً طبيعي جزأالعربي يعتبر أن الكيان اإلسرائيلي أصبح  الفكر التطبيعي

إضافة إلى  ٬تاريخ الكيان الصهيوني وكيفية تأسيسهل الدول العربية حكومات وشعوبتجاهل فكرة على 

الدبلوماسية  -األمنية -السياسية  -على كافة المستويات )العسكريةالكيان اإلسرائيلي  ممارساتالتغاضي عن 

ت أدّ و بدأت باإلحتالل التي ربية والسيما تلك الممارساتبحق الدول والشعوب العوالعقوبات اإلقتصادية ( 

وما سببته من خراب وإحتالل أراض عربية ومنها لبنانية  من أرضه يالفلسطين الشعب هجيروت إلى شرذمة

  .ادية وعسكرية وإجتماعية في دول المحيطقتصسياسية وإ وهزات

وعسكرية أمنية  ستراتيجيةإوجود مخاوف  بحجةمع إسرائيل  عةتتذرع الدول العربية المطبّ و

 وفقا لمواقفهمتتمثل تلك المخاوف ٬ وغالبًا ما يسرائيلالكيان اإلو يةالعربالدول مشتركة بين  وإقتصادية

 .ومحيطه في منطقة الشرق األوسط وأمنيةسياسية أخرى بأخطار 

 

 والتكنولوجي واإلقتصادي ستمرار في التفوق العسكرياإل في المقابل تعتمد إسرائيل على إستراتيجية

 المالي واإلقتصادي رستقرامن عدم اإلتعاني  ٬كل غير مباشرشب ٬هاجعلو من الدول العربية على جيرانها

 .واألمني والسياسي.... 

إسرائيل تستعمل سالحاً مزدوج التأثير في إعالمها ومفاوضاتها يتمثل من جهة باستغالل ال بل أن 

بموازاة الكالم  1967وبشكل أكبر بعد حرب  1948قضية اليهود المهجرين من الدول العربية منذ حرب عام 

ات وضع الجانبين بهذا الخصوص وتسخيف تداعيلسطينيين وبالتالي تساوي عن المهجرين والالجئين الف
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كان تهجير وهجرة اليهود من الدول العربية إلى إسرائيل دفقاً ديمغرافياً  ٬اللجوء الفلسطيني. من جهة أخرى

 إيجابياً إلسرائيل عدداً وخبرات وقدرات ساهمت وتساهم بدعم الكيان اإلسرائيلي.

 

 النتائج الحتمية -2

 

ر بين إلى تصادم خطي يسرائيلاإل العدو مع لتطبيعإلى عقد إتفاقات االحكومات العربية  مبادرةتؤدي  

كما هي الحال في  بسبب عدم قبول فكرة التطبيع لدى معظم الشعوب العربية ٬الحكومات العربية وشعوبها

 واألحزاب لجماعاتللحركات واعطي شرعيةً ستإتفاقات التطبيع و . الدول التي وقّعت إتفاقيات سالم من قبل 

والسيما القضية للقضايا العربية وحيد المناصر أنها الب اإلدعاءحق الدول العربية في المتطرفة في والجمعيات 

هذا سيضاف إلى تكشف تعارض األهداف والمصائر مع الوقت بما يسبب تعارضاً وجودياً  .المحقةالفلسطينية 

وهكذا سيكون هكذا هو التاريخ  على مختلف المستويات والعودة بالتالي إلى الصراعات وعدم اإلستقرار.

 المستقبل.

 

كل من يظن أن التطبيع ينجي الدول المطبعة من نتائج وخيمة ما عليه إال مراجعة ماحصل مع و

السلطة الفلسطينية بعد توقيع معاهدة مدريد وإبراء ذمة الكيان اإلسرائيلي حيث لم يعد هناك من حاجة 

منذ خمس وعشرين عاماً حتى تاريخه. وما حصل إلستمرار مسار العالقة الجيدة والباقي ال يحتاج إلى شرح 

في مصر من ثورات وإنقالبات وهزات كان آخرها حادث قناة السويس وإحتمال إفتعاله بدليل التركيز 

 ٬اإلعالمي العالمي على نتائج إقفال القناة على التجارة الدولية وعودة الحديث المكثف عن قناة بن غوريون

غايات سياسية في األردن ل أو على األقل الموازي. ولن ننسى ماحدث أخيراً الحل البديل عن قناة السويس 

 .  وربما لن تكون المحاوالت األخيرة ألوضاع األردن الداخلية والخارجيةنظامية في إستغالل 

 

فتح الباب على مصرعيه أمام دخول ل الخليجية مع العدو اإلسرائيلي تتطبيع الدوسياسات 

كازينوهات وعلب  -مطاعم  -فنادق  -منتجعات  -مراكز تسوق -)شركات والدوليةاليهودية  اإلستثمارات

 -تكنولوجية  -صناعية  -)زراعية  اإلسرائيلية المنتجاتبها سواقأإغراق وإلى الدول العربية  الليل ....(

 األمرالذي يؤدي إلى تعزيزالهيمنة اإلسرائيلية على إقتصادات الدول العربية والتسبب ٬خدمات مالية....(

زين افي موة كبيروزات عج إلى حدوث يوصلهذا  ٬العربية بانهيارالقطاعات الصناعية والزراعية
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لصالح الوطنية  هاعمالتلدى الدول العربية وإنخفاض قيمة  ةوالتجاري ةالماليوزات العج المدفوعات وإزدياد

   .إزدهار ونمو منظومة اإلقتصاد اإلسرائيلي

 

دأ مع سيطرة تب ٬نتائج عكسية على الحكومات العربيةستؤدي إلى إتفاقات التطبيع إن في المحصلة 

زمات اإلقتصادية وضاعها وإنتشاراألاإلقتصاد اإلسرائيلي على اإلقتصادات العربية وإبتالعها وتدهور أ

إنتشار الفوضى و ٬عن شعوبها العربيةزل الحكومات عوتنتهي ب ٬واألمنية  واإلجتماعية والماليةوالنقدية 

 المصالح اإلستراتيجية جمهورية...(. عندئذ تكون قد تحققت  -صوالً إلى إسقاط أنظمتها الحاكمة )ملكية و

ألن  ٬ولو لفترة زمنية لن تطول ..اوغيره اتركيو يرانفي المنطقة ومنها : إ غير العربية الدول الكبرىلنفوذ 

 . هذه األخيرة ستكون عاجالً أم آجالً مسرحاً ألحداث مشابهة ونتائج مشابهة

 

إهمال إلى  ي وتؤديتجاه العدو اإلسرائيلالعرب بعض الحاجز النفسي لدى ستكسر  التطبيع اتسياس  

عروض إتفاقيات  المتحدة ذريعة لتقديمالواليات  وغيره من الشعوب العربية وتعطي حقوق الشعب الفلسطيني

ضرب اإلقتصاد  -ضرب النموذج اللبناني -اللبنانيين )ترسيم الحدود البحرية والبرية وظالمة بحقمجحفة 

....(  ستفادة من مكتسباته عبر التاريخ في مختلف المجاالتاإل -عن محيطه لبنان عزل -اللبناني 

- ...( والسوريين )السيطرة على الجوالننهاء القضية الفلسطينيةإ -واإلستيطان )صفقة القرن لفلسطينييناو

 للحكومات العربية من أوراق يتبقى وبعد التطبيع لن . ...(ضرب اإلقتصاد السوري -شرذمة الكيان السوري

على مستوى الحكومات مع الكيان  معظم الدول العربية بتطبيعو . العدو الصهيوني مع اتمفاوضلل رابحة

 ٬المحقة القضية الفلسطينية كافة القضايا العربية والسيما يهم التام عن عن تخلّ  قد أعلنوا نيكونو الصهيوني

األم. هذا الشرخ في بأن القضية الفلسطينية هي قضيتهم  يؤمن الشعوب العربية ظم ال يزال معفي الوقت الذي 

 ياسي واألمني والعسكريالستصعيد يؤدي إلى حصول مزيد من الالمواقف بين الحكومات والشعوب س

األنظمة والكيانات ويؤدي إلى تغيير جوهري كبير في خريطة الشرق على مستوى  واإلجتماعي واإلقتصادي

 مة العربية .وسط واألاأل
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 كيفية تحصين دور لبنان اإلستراتيجي لمواجهة تداعيات التطبيع: المبحث السابع

 

 األول داخلي والثاني خارجي:ة على سؤالين أساسيين اإلجاببتختصر   

 من يتوالها مستقبالً ؟ بالمقيم والمغترب بمؤسسات الدولة و إستعادة ثقة الشعب اللبناني٬داخلياً ول : ألا

 ؟ ورسالة حضارية إيجاده إلستدامة وجوده وطناً ودولة ومفهوماً إنسانياً أو /لبنان وإستعادة دور ٬خارجياً الثاني:

 والسيما الخليجية منها اإلقتصادية لسياسة التطبيع بين بعض الدول العربيةوإن مواجهة التداعيات المالية  ٬لذا

 -إجتماعياً -إقتصاديا  -)سياسياً   عةدي الى إنفتاح بعض الدول المطبّ تؤاللبناني والتي  اإلقتصادعلى وإسرائيل 

يمكنه  إتخاذ ما م على لبنانتحتّ على قساوتها  ٬العدو اإلسرائيلي..( على تربوياً  -صحياً  -سياحياً  -مالياً  -ثقافياً 

ه التداعيات هذأمام  نهيمكن أن تحصّ  خطة إستراتيجيةمن إجراءات سريعة وحاسمة وهادفة مبنية على 

   .بل الوجودية ال اإلقتصادية هقطاعاتافة المستويات والتي تطال كافة يه على كالقادمة علالخطرة 

 :  التالية بأبعادها الخمسة الشاملة والمستدامة تحصين على تحقيق التنميةالإستراتيجية وترتكز 

 

 : الحوكمة الصالحة    األول

 : التنمية اإلقتصادية   الثاني

 : التنمية البشرية   الثالث

 : التنمية اإلجتماعية   الرابع 

 : التنمية البيئيةالخامس 

 

 الحوكمة الصالحة: البعد األول
 

 إجراءات عاجلة- 1

 

الطلب من الجمعية العمومية لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي إقرارإعالن لبنان مسؤولية دولية لتثبيته  -أ

نموذجاً للعيش المشترك وحوار الحضارات تحت حماية األمم المتحدة ضمن حدوده المعترف بها دولياً 

 سالمة أراضيه وعدم التدخل بشؤونه الداخلية.وإلزاماً لجميع الدول باحترام سيادته وإستقالله و
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وضعتها الوزارات واإلدارات الحكومية  إلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التيل التنفيذ الفوريبدء  -ب

ال سيما ٬ بثبات وإستمرارية 2020 / 5 /12تاريخ   7رقم مجلس الوزراء  الصادرة بموجب قرار المعنية

 :القابلة للتنفيذ بشكل سريع وفاعللجهة النقاط التالية 

 احات القوانين والنصوص المتعلقة إقرارمشاريع وإقترتنفيذ النصوص القانونية ذات الصلة و

بذات الموضوع لتنفيذها بالسرعة القصوى بما يمنع الهدر والسرقة والعجز من تاريخه 

 للمستقبل.

  مؤسسات القطاع العامق الوصول إلى المعلومات فوراً من قبل جميع قانون حتطبيق 

  .وتحميل المسؤوليات للمتلكئين والمعرقلين والفاسدين والمتواطئين

 

 ٬البدء الفوري بالتدقيق الجنائي دون مواربة أو تأخير أو محاباة وكشف النتائج بكل شفافية 

بنتائج وزارة المالية  بالمليارات الضائعة التي تم إنجاز التدقيق فيها من قبل وحداتبدءاً 

يم السياسات المتبعة في اإلقتصاد والمال منذ ما بعد وقف مروراً بتقي ٬اضحة يبنى عليهاو

السيما الذين  ٬ومحاسبة المسؤولين عنها هدراً أو فشالً أو فساداً  1990األعمال الحربية عام 

أو الهدر والفساد فيها تتوسع وتزداد دون  /إستمروا بالمسؤولية لسنوات كان الدين العام و

 معالجة أو محاسبة او إستقالة أو سحب ثقة أو.........

 

على التعددية بفدرالية  القائم ٬إقرار قانون إنتخابات نيابية عادل يعكس فعلياً تركيبة المجتمع اللبناني -ج

الركائز إعتماد لجهة  بدقة من الدستور 27و 24 دتيناالم يلتزم مضمونوطوائف صريحة وواضحة 

 :التالية

  لبنان دائرة إنتخابية واحدة 

 جميع اللبنانيين مقيمين ومغتربين إعطاء حق إنتخاب جميع النواب ل 

 فوق لإلنتخاب ة عشرة ومايانمإعتماد سن الث 

  اإلنتخاب األكثري على درجة واحدة مبدأإعتماد 

 فقط على كامل األراضي اللبنانية إنتخاب كل طائفة لممثليها  

 

المناصفة والنسبية الطائفية والمناطقية وتمثيل التنوع من ضمن الوحدة الوطنية و األمر الذي يحقق 

المواالة والمعارضة وتحديد المسؤوليات كما اإلنجازات وتسهيل األمة على كل أراضيها ومبدأ وجود 

 اءة إلى داخل كل طائفةالبنّ ونقل المنافسة  لوطنية والكيانيةمين الوحدة اوتأ المحاسبة والتمثيل الصحيح

افة إلى الوحدة بين المقيمين والمغتربين وتشجيع إض ٬بين الطوائف حروباً وصراعات بدل أن تكون

وإنخراطهم الفعلي بإنماء لبنان والدفاع عنه  المغتربين على إستعادة دورهم وثقتهم وعالقتهم بالوطن األم

 .ودعمه 

 

 العمل الفوري على إعادة الثقة بالنظام القضائي اللبناني عبر: -د

  إقرار التشكيالت القضائية المبنية على الكفاءة والنزاهة والقدرة مع مراعاة قواعد المناطقية

 والطائفية. 

 ستقاللية القضاء وحمايتهة الضامنة إلتطبيق النصوص الدستورية والقانونية والتنظيمي 

 أو المتلكئين دون اإلنتظار ودون تهاون عبر  /الفاسدين و أو  /تكبين ومحاسبة القضاة المر

 اآلليات القانونية النافذة
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 أبنية  مناسبة  لقيام القضاة بعملهم مركزياً ومناطقياً  مين المستلزمات الضروريةتأ (- 

ضمانات –تقديمات مناسبة  -سكن وتنقالت -إتصاالت-حماية  -تجهيزات مكتبية وإلكترونية 

 ...(كافية

 مكن وتنفيذها بما مين اآلليات المناسبة قانونياً وعملياً إلصدار األحكام القضائية بأسرع ما يتأ

 عطاء كل ذي حق حقه.يؤمن فعاليتها إل

 والتفتيش القضائي ومجلس  يلزم من إمكانيات وصالحيات للجهات الرقابية القضائية تأمين ما

غيرها للرقابة على عمل القضاء وحسن سيره قضائية ولومعهد الدروس ا األعلى لقضاءا

 وقات المناسبة.المناسبة في األ جراءاتاإلوإتخاذ 

  إقرار  ما يلزم من آليات تسمح بمواكبة عمل القضاء ومتابعة أعماله من قبل هيئات مشتركة

حقوقيين....( بالشراكة  -أساتذة جامعيين  -المتخصص )محامين  اللبناني من المجتمع المدني

المنظمة لدولية لحقوق  -ات دولية متخصصة )محكمة العدل الدوليةمع منظمات وهيئ

 .اإلنسان....(

 

 :إصالحات بنيوية -ه

 

  فعلياً  بكامله من الدستور بحيث يكون مجلس النواب 16التطبيق الصحيح لمضمون المادة

على عمله وال إجراءات معيقة بجدول أعمال وفردانية قرارات قيود  السلطة التشريعية بال

فيكون فعلياً سيد نفسه وممثالً لألمة دون  يعرض عليه ه وما يدرسه ومايقرّ التشريعي وما 

 .أو إقتراحات قوانين عنه أو توقيت عرضها ومناقشتها /إمكانية حجز مشاريع و

 

 من الدستور بحيث يكون مجلس الوزراء 64و 17 يح لمضمون المادتينالتطبيق الصح 

أن تقيد  ال يعرض عليه ه وما يدرسه وماما يقرّ على فعلياً السلطة اإلجرائية بال قيود  بكامله

 .هذه السلطة بجدول أعمال وفردانية قرارات

 

  التفسير من الدستور بما اليسمح ب 66و 65و 64و 53التطبيق الصحيح لمضمون المواد

إال تعديل و ٬العشوائي والمصلحي وتشويه روح الدستور وتحديد صالحيات السلطات العامة

 .للتفسيرات المصلحية هذه المواد وغيرها بما ال يفسح

 

 من  49تطبيق مضمون المادة تامين صالحيات المواقع الرئاسية وتوازن مهامها واعبائها ب

رئيس الجمهورية هو رئيس  " أن مقدمتها علىنص في ي تالت وأهدافهابمعانيها  الدستور

 ستقالل لبنانإتور والمحافظة على حترام الدسإدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على ال

على للدفاع وهو القائد يرئس المجلس األ .راضيه وفقا الحكام الدستورأووحدته وسالمة 

 السيما لجهة: "على للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراءاأل

 

o ئيس الجمهورية هو مفاده أن رمر الذي األ ٬رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة

 كافة ى مختلف مكونات الدولة اللبنانيةلعم القيّ رئيسها الوحيد مع ما تعنيه الرئاسة و

والحكم بين مؤسساتها والوحيد الذي يقسم على إحترام الدستور سمها والناطق بإ

 سلطاتها العامةوأجهزتها وبين 
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o والمسؤول عن الكيان الوطني وسالمة أراضيه ووحدة شعبه  رمز وحدة الوطن

 لذلك يقتضي: ٬يتعلق بالكيان اللبناني وتناغم مؤسساته والمرجعية األخيرة لكل ما

 

 بحيث 1959/ 6/ 12 بتاريخ الصادر 116 رقم اإلشتراعي المرسوم تعديل 

حجام مع تعديل أ الداخلية بوزارة وليس الجمهورية برئاسة المحافظون يلحق

فالمحافظين  القائمقامين وصالحيات المحافظين وإلغاء وظائف المحافظات

 تابعين يكونوا أن واليجوزفي محافظاتهم  الدولة وزارات مختلف يمثلون

 العمل سير وحسن وأمن سالمة على ويسهرون المناطق حكام وهم .لوزير

 الجمهورية رئيس سلطة تحت الوطن وحدة يؤمنون وبالتالي محافظاتهم في

حكام  ٬دستوريا ويشكلون برئاسته مجلساً للمحافظين الوطن وحدة رمز

 .وتبادل الخبرات والتعاونفي مابينهم المناطق للتكامل والتنسيق 

 

o من لذلك ن سير عمل المؤسسات والعدالة واألوحس يسهر على إحترام الدستور

 يقتضي:

 6 /12بتاريخ  ن الصادرينيالمرسومين اإلشتراعي ولى منتعديل المادة األ / 

)إنشاء التفتيش 115رقم و)إنشاء مجلس الخدمة المدنية(  114رقم   1959

 1983 /16/9تاريخ ب الصادر  82 والمرسوم اإلشتراعي رقم المركزي(

الصادر بتاريخ  54قانون رقم المن  13والمادة   )تنظيم ديوان المحاسبة(

بحيث ترتبط هذه األجهزة )تنظيم الهيئة العليا للتأديب(  1965/ 2/10

على أعمال  برئيس الدولة الساهر على إحترام الدستور والمؤتمن دستورياً 

السلطات العامة وتصبح بالتالي الرقابة على أعمال السلطة اإلجرائية مستقلة 

 مراقبتها.األجهزة المذكورة محايدة ال تخضع للسلطة التي تتولى 

 

 التفتيش المركزي(  -مجلس الخدمة المدنية -)ديوان المحاسبة ة الثقة باألجهزة الرقابية إعاد

ع وبالهيئة العليا للتأديب عبر تعيين هيئات هذه األجهزة بناًء على الكفاءة والنزاهة والقدرة م

 .ها الحصانات الالزمة لـتأمين إستقالليتها وحسن سير عملهامراعاة القواعد الطائفية وإعطائ

 

  للقيام باعمالهم بالمحيط الوظيفي  وموظفيهاالرقابية للهيئات  الضرورية مستلزماتالتأمين

 سكن وتنقالت...( -إتصاالت-حماية  -تجهيزات مكتبية وإلكترونية  -) أبنية  مناسبة المناسب 

 

 والمؤسسات العامة بجعلها  العامة في اإلدارات تفعيل الوحدات اإلدارية المختصة بالتخطيط

 على مستوى الفئة الثانية.

 

 في اإلدارات  ية المختصة بالشكاوى والمراجعات والعالقات العامةتفعيل الوحدات اإلدار

 لتحسين العالقة مع الجمهور والمؤسسات العامة 

 



78 
 

 ما  والمستشارين المحليين واألجانب وقف البرامج الدائمة والمؤقتة والهادفة لتوظيف الخبراء

مساعدة الدولة اللبنانية في تنمية القدرات البشرية وعملية واإلكتفاء بالحاجة الضرورية ل أمكن

 يوفر على الدولة ماليين الدوالرات. األمرالذي  ٬تنفيذ المشاريع

 

 ب توظيف خبراء تعاموالها لدفع أاض التي يذهب معظم أإعادة النظر بسياسات وإتفاقيات اإلقتر

عدم وجود خبراء حاالت ومستشارين أجانب وال تحقق الفائدة المرجوة من ذلك )بإستثناء 

 كالف خدماتهم(.ون وتتحمل الجهات المانحة أعباء ألبناني

 فاعلة أو وهمية  غير أومؤسسات جمعيات أومدارس الى تعطيها الدولة التقديمات التي كل وقف

 أوالرياضة السياحة في أو التربية في أو الصحة في أو اإلجتماعية مجاالت الرعاية في

 .بعيداً عن المذهبية والمناطقية والمحاصصة الفارغة والمضرة ٬وغيرها

 

  إجراءات في المدى المتوسط -2

 

من خمسين عضواً مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ونسبياً بين الطوائف برئاسة  إنشاء مجلس شيوخ -أ

   طائفة الموحدين الدروز )بما يؤمن توازن الرئاسات بين الطوائف الست األساسية(. ممثل عن

 بت وإقتراح كل ما يتعلق:  مهمته :

  باألحوال الشخصية 

  أوضاع المحاكم المذهبية والروحية 

  األوقاف والملكيات الطائفية 

 .ًإبداء الرأي بإعطاء الجنسية فردياً وجماعيا 

 وتصدرعن مجلس النواب بقوانين كما وردت من مجلس الشيوخ. 

 

بما يرّسخ وجوده  إضافة مادة على الدستور تتضمن النص على إنشاء المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي -ب

ممثل عن طائفة قية دون سبب مقنع وتكون رئاسته لكمؤسسة دستورية بدل اإلكتفاء بكونه مؤسسة ميثا

كما صالحيته بالمبادرة إلى إصدار التوصيات  ليك. يكون طلب إستشارة المجلس ملزماً الروم الملكيين الكاثو

يتعلق بالشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية والتنموية وتكون  كمرجعية في كل ما والدراسات واإلقتراحات

  الصلة.  توجيهاته اإلطار التوجيهي للسياسات اإلقتصادية واإلجتماعية والتنموية للنصوص القانونية ذات

 

من خالل وضع هيكليات جديدة تواكب التطورات  إعادة هيكلة وزارات ومؤسسات وإدارات الدولة -ج

خدمات الوزارات  وكفاءة وتزيد من فعالية وشفافية )الثورة الصناعية الرابعة( العلمية العصرية

 .وإستخدام آليات الحكومة اإللكترونية  لتفعيلها وترشيق عملها والمؤسسات العامة

 

إلعداد وتدريب الموظفين وتوحيد توجيههم مهنياً  مادياً ومعنوياً  تفعيل المعهد الوطني لإلدارة ودعمه -د

 ووطنياً.

 

مقابل تقييم أدائهم دورياً وتفعيل المحاسبة  تأمين رواتب وأجور وتقديمات كافية للعاملين في القطاع العام -ه

 .عند الضرورة
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 التنمية اإلقتصادية :البعد الثاني

 

 التنمية المستدامة:  4تصميم رقم 
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 األمن اإلقتصاديأوالً: 

عبر دعم  ٬إنتاجاً ومخزوناً وإمكانات ٬تأمين الحد األقصى الممكن من اإلكتفاء الذاتي لإلقتصاد الوطنيهو  

الخدمات على أنواعها... (  -الزراعة  -القطاعات اإلنتاجية الحيوية  )الصناعةورفع مستوى وتوجيه وتطوير 

 بهدف تأمين :

  إستدامة إقتصادية توفر فرص العمل والسلع اإلستهالكية الوطنية والخدمات الضرورية للمواطن

 اللبناني ألطول فترة زمنية ممكنة.

 األمر الذي يؤدي إلى إنخفاض  ٬إلى الحد األدنى الممكن من السلع والخدمات تخفيض حجم الواردات

نسبة العجز في الميزان التجاري وبالتالي إنخفاض نسبة التبعية اإلقتصادية للدول األجنبية إلى الحدود 

 الدنيا.

 األمر الذي يؤدي إلى رفع حجم اإلحتياط المصرفي  ٬زيادة حجم الصادرات الصناعية والزراعية

 اللبناني من العمالت األجنبية.

 رات والحاجات واإلمكانات بما مبنية على معلومات وثيقة عن القدتفعيل الدبلوماسية اإلقتصادية ال

ورفع نسب النجاح في زيادة عملية اإلنتاج المتطور القادر  الممكنة يساهم في تخفيض نسبة األخطار

لتخفيض  كما التصدير على المنافسة داخلياً وخارجياً وتلبية حاجات اإلستهالك في السوق المحلي

 الحاجة الى اإلرتباطات السلبية الخارجية.

 إجتماعي -أمني -تامين التناغم والتكامل بين مختلف القطاعات اإلقتصادية من إستقرار سياسي- 

 عالئقي.

 : األمن اإلقتصادي5تصميم رقم 

 
 

 إغتراب ناشط
قطاع سياحي 

 مزدهر

مصرفي  قطاع
مستقر 

وخدمات   
 مالية متطورة

إستثمارات  
محلية وأجنبية 
مباشرة وغير 
مباشرة في 

جميع 
القطاعات 
  اإلقتصادية

 إقتصاد مستدام صناعة قادرة زراعة متطورة
األمن 

 اإلقتصادي
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 إجراءات عاجلة القسم األول  : 
 

-I الوضع الحالي: 

 

يثبت الوضع االقتصادي٬ المالي٬ النقدي٬ االجتماعي المذري الذي وصلنا  إليه مدى قصور سياسة الدعم 

 المطبقة منذ سنوات وسلبياتها٬ التي من أهمها:

  دعم المواد االستهالكية الالعدالة االجتماعية واالقتصادية عبر استفادة الميسور وغير الميسور من

للجميع دون توجيه. ال بل استفادة الميسور أكبر لكبر قدرته الشرائية واستهالكه األكبر للمواد 

 المدعومة.

  تهريب المواد المدعومة خارج لبنان وبالتالي استفادة المهربين ومخالفي القانون على حساب الدولة

 والمواطنين.

  والمنتجين للمواد المدعومة وتخزينهم لها بانتظار الوقت المناسب لبيعها احتكار عدد كبير من التجار

 بأسعار مرتفعة واالستفادة من فرق األسعار.

  استفادة بعض التجار والمنتجين من هذا الدعم لتهريب األموال عبر تحويالت بالدوالر المدعوم الى

 حساباتهم في الخارج.

 ت وستماية مليون دوالر أميركي سنوياً لزوم الدعم بحسب عجز الموازنة العامة بحوالي ستة مليارا

 التقديرات الرسمية.

  استفادة جميع المقيمين غير اللبنانيين من دعم السلع والخدمات على حساب الدولة والمواطنين

 اللبنانيين.

 .عدم تأثير الدعم إيجابياً على االقتصاد اللبناني وحركيته وبالتالي على النمو 

  الطبقات الفقيرة من الدعم الذي تقرر أساساً ألجلهم.عدم استفادة 

 .عدم االستفادة من الدعم لتحريك مشاريع اجتماعية ثابتة وتنموية 

  .ًفقدان الثقة داخلياً وخارجياً بالسلطات اللبنانية مع ما يترتب على ذلك من مخاطر كيانية مستقبال 

  تحقيق النتائج المطلوبة والتي كانت السبب  استنفاذ المقدرات المالية للدولة بهدر دون قعر ودون

 إلقرار سياسة الدعم.

  الضعضعة الناتجة عن تعدد أسعار الدوالر مقابل الليرة والفوضى المالية الناتجة عنها وتأثير ذلك

 على عدم فعالية الدعم وجدواه.

 المساهمة السلبية اجتماعياً وسياسياً باالعتراضات الشعبية ضد السلطة وقراراتها. 

   دولرة االقتصاد بما يعيق حركيته ويضعف القدرة على االستهالك والتبادل إضافة الى انخفاض سعر

 صرف الليرة اللبنانية مقابل العمالت األجنبية.

  .زيادة الدين العام دون هدف استثماري 

 .عجز الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات دن ضوابط 
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-II البديل: أهداف المشروع 

 عجز الموازنة السنوي بحوالي أربعة مليارات وخمسماية مليون دوالر أميركي. يخفض 

 .يطال جميع العائالت اللبنانية المقيمة باستثناء التي ال تريد االستفادة منه 

 .يستبعد غير اللبنانيين من االستفادة من أموال الدولة وتسهيالتها 

 .يمنع التهريب 

 .يمنع االحتكار 

 الوطني وتهريب األموال الى الخارج. يخفض دولرة االقتصاد 

 .يحرك المصارف العاملة في لبنان ويفعل دورها 

 .يخفض فاتورة استيراد السلع األساسية والمواد األولية األساسية 

 . يؤمن معيشة الحد األدنى للعائالت المعدمة وكبار السن والعاطلين عن العمل 

 .يضبط احصائياً العائالت اللبنانية وأوضاعها 

 سس لنظام ضمان شامل ونظام تقاعدي دقيق.يؤ 

  سهل التطبيق عبر األجهزة الحكومية القائمة )وزارة المالية/ الصندوق الوطني للضمان

بواسطة الحسابات المصرفية العائدة للرواتب واالجور والتعويضات  -االجتماعي

 والمساعدات..(

 .يسهم باستقرار اقتصادي/ اجتماعي/ سياسي/ أمني 

 م اصالحي مالي/ اقتصادي/ اجتماعي/ وطني شامل.يؤسس لنظا 

 .يطور النظام االستشفائي الحكومي ويرفع مستواه 

 .يطور النظام التعليمي الحكومي ويرفع مستواه 

 .يسهم بقوة بخفض فاتورة االستشفاء الخاص ويضبطه 

 .يسهم بقوة بخفض فاتورة التعليم الخاص ويضبطه 

 .يدعم القطاع الصناعي بقوة 

 طاع الزراعي بقوة.يدعم الق 

 .ًيسهم باستعادة الثقة بالجهاز الحكومي وباالقتصاد اللبناني داخلياً وخارجيا 

  يؤسس لمشاريع استثمارية أساسية للدولة بما يضمن اصالحاً طويل المدى على صعيد

 خدماتها األساسية.

 وعجز ميزان المدفوعات يخفض تراكم الدين العام. 

  وخفض اإلستيراد التجاري بزيادة االنتاج والتصديريسهم بخفض عجز الميزان. 

 .يساعد على استقرار العملة الوطنية 

  يسهم بدعم أرباب العمل عبر رفع أجور العاملين لديهم دون أكالف عليهم وبالتالي يحفز

 أيضاً على حسن سير العمل واالنتاج.
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-III المشروع آليات 

 

 كلفة سياسة الدعم الحالية -1

( من مختلف 1,100,000)  العائالت اللبنانية المقيمة في لبنان بحوالي مليون وماية ألف عائلةيقدر عدد 

 الفئات االجتماعية المعددة في الجداول أعاله.

وبحساب بسيط لكلفة كل عائلة حالياً من العجز البالغ حوالي ستة مليارات وستماية مليون دوالر سنوياً نحصل 

 على المعادلة التالية:

 دوالر أميركي سنوياً )ستة آالف دوالر( 6,000=  1,100,000:  6,600,000,000

 أي ما يعادل بالليرة اللبنانية وبسعر السوق على أساس عشرة آالف ليرة لبنانية للدوالر األميركي

 تبلغ حوالي:لكل عائلة ل.ل. وبكلفة شهرية على خزينة الدولة  60,000,000=  6,000*  10,000

 ل.ل. )خمسة ماليين ليرة لبنانية( 5,000,000=  12 : 60,000,000

الجدير ذكره أن هذه الكلفة ال تستفيد من معظمها العائالت اللبنانية بل يذهب جزء منها خارج الحدود 

بالتهريب٬ جزء يستفيد منه المحتكرون٬ جزء يستفيد منه غير اللبنانيون وجزء يستفيد منه الميسورون٬ 

يسبب عجزاً كبيراً للخزينة دون أن يؤدي الهدف منه بدعم العائالت اللبنانية التي هي بالتالي الدعم الحالي 

 .وبالتالي األمني بما يسهم بتحريك االقتصاد اللبناني ويؤمن بعضاً من االستقرار االجتماعي ٬بحاجة

 

 الخطوات المقترحة لإلجراءات العاجلة: -2

مبلغ مليون ليرة لبنانية شهرياً )حوالي ماية دوالر إعطاء كل معيل عائلة لبنانية مقيمة في لبنان  -أ 

 أميركي على أساس عشرة آالف ليرة للدوالر الواحد(.

 إلغاء الدعم الحكومي ألسعار السلع والمنتجات والخدمات على أشكاله وآلياته كافة. -ب 

مصرفية اعتماد آلية سهلة هي جاهزة حالياً لدفع المبلغ المذكور شهرياً عبر اعتماد الحسابات ال -ج 

 كاآلتي:

للموظفين والمستخدمين واألجراء والمتعاقدين والمتقاعدين في مختلف ادارات ومؤسسات  ‒

 لدى وزارة المالية. أصالً  القطاع العام المعيلين ألسرهم الموجودة

لجميع العاملين في القطاع الخاص المنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  ‒

 لدى الصندوق. أصالً  ةالمعيلين ألسرهم الموجود

لمعيلي العائالت من أصحاب المهن الحرة والعائالت غير المستفيدة من أي مورد٬ إن بسبب  ‒

% من مجموع 15و  10البطالة أو العجز أو المرض أو فقدان العمل٬ المقدرين بما بين 

هزة الشعب اللبناني )أي حوالي ماية وخمسون ألف عائلة(٬ ليس لديهم أي تغطية من أحد أج
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القطاع العام أو الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٬ تعتمد آلية تسجيلهم في مراكز 

المحافظات إلفادتهم بناًء على طلبات يتقدمون بها تسمح بضبط أعدادهم وتحديد أوضاعهم. 

 آخذين باالعتبار عدد من العائالت )ربما باآلالف( ستمتنع  عن التقدم بالتسجيل لالستفادة

 .عدم رغبتها  أو /حاجتها ولعدم  وذلك

تتولى وزارة المالية ادارة الشق المتعلق بالعاملين والمتقاعدين في القطاع العام٬ كما أصحاب المهن  -د 

الحرة والعائالت غير المستفيدة بعد تقدمهم بطلباتهم كما ذكر أعاله واالستحصال على كامل 

بأسمائهم وحساباتهم المصرفية وما يتوفر من المعلومات عنهم٬ عبر ما لديها من معلومات ولوائح 

 معلومات جديدة عمن ال معلومات سابقة عنهم بالتعاون مع مصرف لبنان ووزارة الداخلية والبلديات.

يتولى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي الشق المتعلق بالمنتسبين الى برامجه المعنيين بهذا  -ه 

 الحسابات المصرفية العائدة لهم المتوفرة لديه.المشروع بناًء على المعلومات واللوائح و

إجراء عملية دفع المبالغ الشهرية المحددة بالليرة اللبنانية الى جميع المستفيدين عبر المصارف   -و 

 اللبنانية لتحريك عمل هذه المصارف والمساهمة بتثبيت الثقة بها. 

ئق أو حسومات تتخطى األكالف التزام المصارف اللبنانية تسهيل عمليات الدفع الشهري دون عوا -ز 

 القانونية العادية المفروضة على سحب المبالغ شخصياً أو أوتوماتيكياً فقط.

إعفاء المصانع المرخصة قانوناً القائمة بتاريخ نشر هذا القانون والتي تنشأ وترخص أصوالً خالل   -ح 

ذي  القانون نفاذ ل فترةامن جميع الضرائب والرسوم التي تترتب عليها طو 2022 – 2021عامي 

 .الصلة الواجب إصداره لتشريع اآللية المقترحة

تولي الدولة اللبنانية استيراد ما يلزم من بذور مؤصلة وأسمدة وأدوية بيطرية ومبيدات مشروعة  -ط 

ضرورية إذا أمكن وماشية وأمهات دواجن مؤصلة وذلك باتفاقيات مباشرة مع الدول زراعية وآليات 

ناً على المزارعين والتعاونيات العاملين فعالً وفق األصول وعلى مسؤولية المنتجة لتوزيعها مجا

 وزارة الزارعة.

تخصيص مبلغ يعادل ما قيمته خمسين مليون دوالر أميركي لدعم وتطوير وتفعيل المستشفيات  -ي 

مستشفى حكومي عامل حالياً( أو الممكن إنشاؤها خالل سنتين من تاريخ نفاذ  33الحكومية القائمة )

ذا القانون وحصر إمكانية إستفادة جميع العاملين في مختلف ادارات ومؤسسات القطاع العام ه

والمتقاعدين من الخدمات االستشفائية لهذه المستشفيات ووقف التغطية االستشفائية لهم في 

شفيات المستشفيات الخاصة اال بالحاالت االستثنائية جدا٬ً بعد إنجاز التجهيز والتفعيل الالزمين للمست

الحكومية٬ وإنجاز الدراسة الالزمة التي تبين األكالف الفعلية لمختلف مجاالت االستشفاء فيها بما 

يؤمن تغطية النفقات الفعلية مع هامش ربح بسيط يسمح بتغطية نفقات الصيانة وتطوير التجهيزات 

مع سقوف  ٬كانوامن البدالت التي يدفعها المستشفون كائناً من  والمصاريف الطارئة والضرورية

ومن الضروري أن يترافق هذا اإلجراء مع   .للبدالت على العاملين والمتقاعدين في القطاع العام 

 المصنعة في لبنان من قبل الجهات الرسمية الضامنةسياسة دوائية تقوم على أولوية  إعتماد االدوية 

وضبط الوصفات الدوائية وتشجيع التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية الممكن  وإلزامها بذلك فوراً 

والتشدد  وعدم تغطية نفقات األدوية والمستلزمات المستوردة عند وجود البديل المحلي تصنيعها

 باجراءات تسجيل األدوية األجنبية.
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لحكومية القائمة )أكثر تخصيص مبلغ يعادل ما قيمته خمسين مليون دوالر أميركي لدعم المدارس ا -ك 

من ألف مدرسة ومعهد( تطويراً وتفعيالً وتجهيزا٬ً وحصر امكانية استفادة جميع العاملين في مختلف 

ادارات ومؤسسات القطاع العام والمتقاعدين من تعليم أوالدهم في هذه المدارس ووقف التغطية 

والتفعيل الالزمين للمدارس الحكومية  التعليمية لهم في المدارس والمعاهد الخاصة بعد انجاز التجهيز

وانجاز الدراسة الالزمة التي تبين األكالف الفعلية لمختلف مجاالت التعليم بما يؤمن تغطية النفقات 

مع هامش ربح بسيط يسمح بتغطية نفقات الصيانة وتطوير التجهيزات يدفعها الطالب التي الفعلية 

 والمصاريف الطارئة والضرورية.

 ساط الجامعية للجامعة اللبنانية بحيث:تعديل األق -ل 

تغطي أكالف التعليم فيها ونفقاته )رواتب وأجور ونفقات تشغيلية وأبحاث...( مع هامش ربح  ‒

 بسيط للتطوير والمصاريف الطارئة والضرورية.

تتناسب مع االختصاص العلمي غير المتساوي بين اختصاص وآخر ان لجهة أهميته أو  ‒

 حقوق....( -كيمياء-أدب-هندسة-) طبمستلزماته.... تجهيزاته أو نفقاته أو

 تسمح بتوجيه التعليم بحسب حاجات المجتمع والسوق. ‒

تسهم بتطوير البرامج ومواكبة التطور في الحاجات داخل لبنان وخارجه وتتناسب مع سوق  ‒

 العمل وفرص العمل المطلوبة.

 والمادية والعملية. تدفع بتفعيل البحث العلمي واألكاديمي ومستلزماته الخبراتية ‒

على نطاق  لإلستهالك استيراد الحكومة من دولة الى دولة إذا أمكن للسلع األساسية الحياتية الالزمة -م 

أدوية الحاالت المستعصية...( التي تحدد بمراسيم  -قمح -واسع ويطال الجميع )مشتقات بترولية

لتأمين المنافسة ومنع  تصدر عن مجلس الوزراء٬ إلى جانب المستوردين من القطاع الخاص

االحتكار الحكومي أو الخاص٬ األمر الذي يسمح بتخفيض النفقات واألكالف وبالتالي يخفض خروج 

العمالت الصعبة والعجز في الموازنة والدين العام والميزان التجاري ونفقات االنتاج الصناعي 

 والزراعي والخدماتي والمواطنين.

 -مطاعم و/أو ملحقاتها -بناء -المؤسسات على اختالفها )تجارةتحديد هوامش ربح منطقي للتجار و -ن 

 -شحن داخلي وخارجي -نقل –انتاج زراعي  -انتاج صناعي -محالت مصنفة -منتجعات -فنادق

وتحريك  والسياحة والخدمات باالستثمار ٬إضافة إلى ما سبق وما سيأتي ٬اتصاالت....( بما يسمح

 للمستهلكين.االقتصاد بالتوازي مع خفض األسعار 

 اعتماد سعر الصرف المتحرك بنظام السوق للعملة الوطنية. -س 

تخصيص مبلغ يعادل خمسين مليون دوالر أميركي لبدء تنفيذ االستراتيجية الوطنية للمناطق  -ع 

 2018ا منذ العام بدأ تنفيذهالتي ( الموضوعة من قبل وزارة الصناعة و2030 -2018الصناعية )

  EIB -)ايطاليا للدراسات ين يورو هباتي٬ بعد أن تم تأمين خمسة مالنيةألسباب فساد وزبائوتوقفت 

ما( ن مليون يورو )من الجهتين ذاتهياالستعداد لتأمين مبلغ تسعة وخمسالبنك االوروبي لالستثمار( و

ن مليون دوالر أميركي قرض ميسر من البنك االوروبي إلعادة يكقروض ميسرة ومبلغ ستة وأربع

( اضافة الى استعداد سابق لمنح هبة )مليون يورو( وقرض ميسر من EBRDاالعمار والتنمية ) 

عة مناطق لتمويل إنشاء أربهذه المبالغ خصصت  ٬للهدف ذاته دا بعشرة ماليين يورومملكة هولن

 من الهبة تم إنجاز الدراسات األولية لثالث منها ٬وع الكليكمرحلة أولى من المشر صناعية حديثة
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المخصصة للدراسات التفصيلية النهائية للمناطق   (EIB)أما هبة األربعة ماليين يورو من  اإليطالية.

 الثالث فهي جاهزة إلبرام االتفاقية بخصوصها والتأخير حاصل من الحكومة اللبنانية.

ماية وخمسين ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمختلف حوالي المشروع مقّدر أن يؤمن     

 -بناء -بنى تحتية وهندسية -طاقة -مواصالت -زراعة -المجاالت االقتصادية واالجتماعية ) صناعة

خدمات( ويسهم بتكامل االنتاج على أنواعه ويخفض الهجرة الداخلية والخارجية ويثبت السكان في 

 مستدامة بركائزه الستة:أراضيهم ويؤمن التنمية ال

 ( 17إعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة حوالي بيروت )منطقة صناعية 

 على أراض  شماالً وشرقاً وجنوباً  إنشاء مناطق صناعية حديثة على طول الحدود اللبنانية

البرية الحدودية وبالمعابر  وبالمرافىء البحرية متصلة ببعضها أو مملوكة من الدولة /بلدية و

 .الغازبسكك حديدية وأنابيب 

  لتخفيف الضغط عن  على اراض مملوكة للدولةإنشاء مرفأ ناشف في منطقة رياق/ البقاع

وتأمين الخدمات المختلفة من تعبئة وتغليف وإعادة توضيب وشحن  والمرافىء المعابر

 وتوزيع....

 حوالي عشرين  ةالبقاع من بحمدون حتى شتور -بناء نفق اصطناعي على طريق بيروت(

لمنع اقفالها شتاًء ولتوليد الطاقة من األلواح الشمسية على  كلم طوالً وثالثين متراً عرضاً(

 كامل مساحته الخارجية.

  بناء محطات توليد للطاقة في المناطق الصناعية المستحدثة على الغاز )كما على الطاقات

 العمراني اطق الصناعية ومحيطهالتأمين حاجات المن % من حاجتها(40حتى حوالي  البديلة

 .ضمن القضاء والمحافظة

  إقامة مناطق صناعية للتكنولوجيا والصناعات المتخصصة في المناطق الداخلية والساحلية

 للتطوير واالبتكار واالنتاج المتخصص.

قد تم وضع مشروع مكمل وضروري يقوم على شراء قطعة ارض في كل محافظة يبنى و

الثانية لمركز التدريب  ٬األولى لمقر المصلحة اإلقليمية للصناعة ٬طبقات عليها بناء من ثالث

والثالثة للتطوير  والتأهيل لعمال مؤهلين لصناعات جديدة في المناطق الصناعية الجديدة

 والتوجيه واإلبداع.

 

المصارف باالستثمار الصناعي بشراكة ات وتنظيمات وآليات تسهم وضع ما يلزم من تشريع -ف 

 والخدماتي االنتاجي بدالً من االكتفاء فقط بالريع القائم على الفائدة. والزراعي

وتنظيمها بما يضمن الملكيات الفردية وإفراز غير المفرزة مسح األراضي اللبنانية غير الممسوحة  -ص 

 ويمنع النزاعات ووضع اليد والتعديات وخالفها.

 لموّجه.استعمال األراضي الحكومية للزراعة واالستثمار االنتاجي ا -ق 

  أو/السريعة النمو و بأنواع أشجار مناسبة النتاج الثروة الخشبية والحرجية المكثف اعتماد التحريج -ر 

 -سنديان -صنوبر -للعوامل الطبيعية المضرة كما المفيدة بثمارها القابلة للتصنيع  ) عنّاب المقاومة 

 رها.٬ ويمكن ذلك بسهولة وسرعة بواسطة الطائرات العسكرية وغيأرز...(
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السماح للمتقاعدين الراغبين والقادرين بالعمل لدى أجهزة الدولة بما يتناسب مع قدراتهم مقابل  -ش 

  األمر الذي مع تعويضات بسيطة تغطي أكالف النقل واالنتقالالتي يتقاضونها  معاشات التقاعد 

بنفقات يؤمن الموارد البشرية الخبيرة والمؤهلة دون توظيف حكومي جديد إال عند الضرورة 

 محدودة.

إجراء تسويات مالية على جميع الديون المترتبة لصالح الدولة اللبنانية لتأمين أقصى ما يمكن من  -ت 

سيولة بالعمالت الوطنية واألجنبية بما يسمح بإنطالقة جديدة لتنمية فعلية بعيداً عن المماحكات 

 السياسية.

األمر الذي يوفر  ٬في مختلف مجاالت اإلقتصاد إعتماد وتطبيق نظام العمل بالساعة وعلى القطعة -ث 

ال سيما للطالب والعاطلين عن العمل وتخفيف نفقات أرباب العمل ويسّرع  فرص عمل إضافية

 اإلنتاج ويوسع شريحة إمتالك المؤهالت العملية.

 

 

 أكالف المشروع -3

 

 باحتساب مجموع أكالف المشروع المقترح يكون الحاصل كاآلتي:      -أ

 )ألف وماية ومليار ليرة 000,000,1,100,000 ⋍ عائلة  1,100,000ل.ل. *  1,000,000

  ⋍ لبنانية( شهريا٬ً تساوي بالدوالر األميركي ما يعادل على أساس دوالر يساوي عشرة آالف ل.ل.  

دوالر أميركي )ماية وعشرة ماليين دوالر(٬ فتكون الكلفة السنوية لمجموع الدفعات  110,000,000

 )مليار وثالثماية وعشرون مليون دوالر أميركي(. $ 1,320,000,000الشهرية للعائالت تقارب 

 

     50,000,000يركي يبلغ مجموع الدفعات السنوية األخرى اإلضافية مبلغاً تقريبياً يساوي بالدوالر األم   -ب

    )اعفاءات  100,000,000)استشفاء(+  50,000,000)تعليم( +  50,000,000)زراعة( +          

)جامعة لبنانية ونفقات مختلفة٬ مثال: تحريج+  50,000,000ضريبية للصناعة+ مناطق صناعية( +          

لزوم إنشاء محطات  )طاقة وكهرباء 300,000,000.( + أراضي+ استثمار أراضي حكومية...وإفراز مسح 

مليون )ستماية  $ 600,000,000  ⋍ ميغاواط خالل سنتين( 800-700توليد جديدة على الغاز بما يعادل 

 دوالر أميركي(.

 

 يكون مجموع كلفة المشروع سنوياً تقريباً    -ج
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 ون مليون وتسعماية وعشر$ )مليار   1,920,000,000  ⋍  600,000,000+  1,320,000,000  

( نفقات غير محسوبة $ )ثمانون مليون دوالر أميركي 80,000,000مبلغ  هدوالر أميركي( يضاف علي

  روتدوي

 ال غير. سنوياً  ليصبح المجموع ملياري دوالر أميركي

 القائم حالياً وكلفة المشروع المقترح البديل:بين كلفة الدعم السنوي الفرق      -د

$ )أربعة مليارات وستماية مليون  4,600,000,000  ⋍  2,000,000,000 – 6,600,000,000

 دوالر أميركي(.

 

 استنتاج منطقي نهائي: -4

 دوالر أميركي سنوياً على الموازنة.مليون أربعة مليارات وستماية حوالي المشروع يوفر       

حوالي تسعة مليارات  يوفّر مما ٬مليارات دوالر أميركيواالقتراح أن يطبق على مدى سنتين بكلفة أربعة 

كما يوفر بضع مليارات في حال إعتماد مشاريع ترشيد  ٬الوضع القائم حالياً في حال إستمر دوالر أميركي 

 .الدعم المتداولة التي ال تستثمر في اإلنتاج وتكتفي بدفع أموال دون حلول جذرية

موجهة حيث يجب وهادفة ومنتجة ليست إتفاقية مجردة بل إستثمارية األهم أن أكالف المشروع المقترح 

سلبية النتائج  كما المشاريع المقترحة وتسمح بالبناء االيجابي على نتائجها٬ في حين أن سياسة الدعم الحالية

 وبال أهداف استثمارية بنّاءة.

الكيان اللبناني ككل إلى المسار الصحيح المشروع المقترح برأينا يسمح بإعادة االقتصاد اللبناني وبالتالي 

للخروج من األزمات القائمة العميقة٬ طبعاً مع إصالحات بنيوية مواكبة على المستويات السياسية 

واالجتماعية والدستورية والقانونية واالقتصادية والتربوية واإلعالمية وغيرها لنقل لبنان خالل سنوات قالئل 

 دهار والثبات الوجودي.إلى بر األمان والتقدم واالز

المستقبل القريب غير آمن٬ ال سيما بعد اتفاقيات التطبيع الجارية تباعا٬ً األمر الذي يفرض علينا 

 االستعجال باالجراءات المالئمة لمواجهة ما سيأتي والمشروع المقترح بداية مناسبة جداً لذلك.
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 إجراءات قطاعية : القسم الثاني

 والمالياألمن النقدي أوالً: 

ي وقدرته الشرائية مين قوة النقد الوطنية وطنية إستباقية شاملة تسمح بتأيقوم على سياسات مالية ونقد  

األجنبية ضمن هوامش تحرك مضبوطة ال تؤثر سلباً على اإلقتصاد والقدرة الشرائية مقابل العمالت 

 داخلياً وخارجياً  بوجه السلع األجنبيةاإلنتاج الوطني للمواطنين وفي الوقت ذاته تؤمن إمكانيات منافسة 

 :بركائز أهمهاالمحافظة على سالمة وإستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية و

  ترشيد اإلنفاق العام وتحسين الجباية وتوسيع قاعدة المكلفين ووقف الهدر المالي في القطاع العام

 .بتفعيل القضاء ودعمه باستقاللية وحيادية وتأمين المساواة أمام القانون وأمام األعباء العامة

 الزراعة( لزيادة إنتاجها وصادراتها للحصول على العملة  -دعم القطاعات اإلنتاجية )الصناعة

 .وفق آليات علمية وعملية واضحة األجنبية وحفظ الموارد المالية داخل لبنان

 ألعلى نسبة ممكنة من اإلكتفاء المحافظة على إحتياط كاف من العمالت األجنبية والذهب واإلنتاج 

 .الذاتي

 ضائياَ وأمنياً..قضريبياً وخدماتياً و تحسين البيئة اإلستثمارية لجذب اإلستثمارات األجنبية الى لبنان   . 

 في القطاعات اإلنتاجية وفي مشاريع القطاع العام. للشراكة ٬المصرفيال سيما  ٬القطاع الخاصتحفيز 

 

 المالية والنقد: في1- 

 لإلجراءات العاجلة المذكورة في القسم األول  والتعريف أعاله يقتضي العمل على :إستكماالً 

 

 بين وزارة المال ومصرف لبنانبحسب النصوص القانونية النافذة  نسيق الفاعلالتالتعاون و 

أزمة إدارة  ٬ من أجلمن ضمن سياسة مالية ونقدية هادفة شاملة ومتكاملة والمصارف التجارية 

 :خطوات أهمها عبرحو حلول جدية فاعلة نداخلياً وخارجياً وتوجيهها النقدية  السيولة

 

 المصارف التجارية  ميركي عبرضخ السيولة بالدوالر األبالسماح المصرف المركزي  إلتزام

ال سيّما في  والزراعي الصناعي ينلزوم دعم القطاع خالل  منحها قروضاّ بفوائد مخفّضة من

 تحفز والزراعة مع ضوابط للتصنيعوالمعدات والتجهيزات مجال استيراد المواد األولية 
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وحرية  ضمان إستعمالهابة إلى النظام المصرفي اللبناني مع تسمح بإعادة العملة الصعو

 :السيماتحريكها في مجاالت إستثمارية منتجة 

o ومعدات وتجهيزات لشراء مواد اولية  كافية تسهيل منح المصدرين إعتمادات

 .تدريجياً  مدعومة وزيادة سقف هذه اإلعتماداتضرورية لإلنتاج وتطويره 

o  محفزة إعفاءات ضريبية منهم المصدرينالقطاعات اإلنتاجية وتحديداً منح. 

o .تسهيل إقراض اإلستثمارات الجديدة السيما التطويرية منها 

 

 تفعيل خدمة نقاط وبإجراءات تحفيزية مناسبة إللكترونية البطاقات المصرفية اتشجيع الدفع ب

في جميع مراكز التسوق والسوبرماركت ومحال المالبس “   ”POSالبيع اإللكتروني 

من مؤسسات والمطاعم ومحطات الوقود وجميع المدارس والمعاهد والجامعات وغيرها 

 ف من إستعمال العمالت النقدية خفيللتتجارية وصناعية وصحية وسياسية 

 

 تخفيض نسبة العجز المالي للموازنة الحكومية من خالل 

  إعتماد نظام الضريبة  –)تحسين الجباية  اإليرادات الحكوميةاإللتزام بزيادة حجم

  التصاعدية...(

 

  ووقف الهدر  لتحقيق اإلنضباط الماليغير اإلستثماري  اإلنفاق الحكوميتخفيض حجم

السيما تطبيق اإلجراءات العاجلة  ٬اللجوء العشوائي إلى اإلستدانة دون وترشيد اإلنفاق

 ٬المذكورة في القسم األول أعاله

 

 :تأمين التوازن المالي الممكن بين واردات الدولة ونفقاتها وفق المعادلة التالية 

إنفاق )إصدار السندات( =  هادفةمدروسة و إستدانة+ إستثمارات وإنتاج +  إيرادات حكومية

 إنفاق إستثماري : مشاريع تنموية ( + خدمة الدين العام.  -واجور ومعاشات تقاعد )رواتب حكومي

 

 عبر مكافحة التهرب الضريبي: 

  على إقرار الضريبة التصاعدية من خالل ليصبح أكثر كفاءة وعدالة إصالح النظام الضريبي

 بين فئات المجتمع اإلجتماعيلتضامن تأميناً للعدالة وا وصوالً إلى الضريبة الموحدة الدخل
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رابعاً )التنمية اإلجتماعية(  القسم األول أعاله وفي بتقديمات إجتماعية متنوعة مذكورة في

 .للفئات التي هي بحاجة

  المكلفين لتطال الضريبة من خالل توسيع قاعدة القيمة المضافة تطوير النظام الضريبي على

في مقابل تقديم  فوق وما مليون ليرة لبنانية 50ل يبلغ المكلفين الذين لديهم رقم أعما

 للمؤسسات الصغيرة :مؤقتة حوافز

o على عملية التصدير  إعفاءات من الضرائب والرسوم 

o تسهيل الوصول للتمويل التنموي 

o  باعفاءات وتقديمات وتسهيالت تطوير إمكانيات التكامل اإلنتاجي وسالسل القيم

 مؤقتة مدروسة وهادفة.

 

  مية نانية وفق معايير علعقاري بحيث يشمل كل األراضي اللبالتخمين الأسس نظام تطوير

 ستنسابية في التخمين.موحدة تمنع إمكانيات الغش واإل

 

  من خالل: على انواعها الضرائب جبايةالتشدد في عملية 

 

  الخارجي على وحدات وزارة المالية وعلى داتا  والتدقيقتشديد الرقابة الداخلية

 لمكلفينمعلومات ا

  إعادة النظر بمختلف أسس اإلعفاءات الضريبية بما يضمن عدم اإلستنسابية وذلك

بتقليصها إلى الحد األقصى وحصرها بحاالت خاصة إجتماعية أو تنموية تحدد 

 بقوانين.

 لقيام بالتدقيق ل بطريقة إستدراج العروض الشفافة متخصصة اتالتعاقد مع شرك

الشركات واألفراد المالي الخارجي على الحسابات المالية للدولة وعلى حسابات 

 الضريبة. دفع من ينالمتهرب

  مكافحة تهريب المنتجات الصناعية والزراعية عبر المعابر الشرعية )من خالل تشديد المراقبة

والتنسيق بين جميع األجهزة األمنية( وغير الشرعية )من   Scanner-والسكانروإعتماد المعلومات 

ة( أو إقفالها مع مراقبتها من قبل القوى األمني /خالل ضبطها قدر اإلمكان وجباية الرسوم عبرها و
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المنشأ على المعابر  دفي بال ةالجمركي اتبتقديم نسخة عن البيانوالمصدرين  وإلزام المستوردين

 المرفأ ...(. -الحدودية والمرافىء )المطار

  انب .جاألرفع قيمة الرسوم السنوية المفروضة على إقامات العمال 

 

 ستيراد عملية إتحرير  إستمرار العمل بما تم إقتراحه في القسم األول )اإلجراءات العاجلة( لجهة

أيضاً  النفط وذلك بشراء مشتقات حتكارات الشركات الخاصة٬ إمن والغاز النفط الفيول وشراء و

أو بنسبة عالية تسمح بالمنافسة بين القطاعين لمصلحة اإلقتصاد )من قبل الدولة اللبنانية  حصراً 

 إيرادات يؤمنو ستيراداإلمما يخفض من فاتورة وبأسعار مناسبة مباشرة من دول صديقة  ٬(الوطني

وخفض النفقات  المردوديةكلفة الطاقة على االنتاج المحلي لزيادة  فيضإضافة إلى تخ هامة للدولة

  .وتحفيز المنافسة

 

 سنة فسنة نات العامة الجديدةازللمو إقرار قطوعات الحساباتاإللتزام ب 

 

  طوعات والعمل على إنجاز إقرار قوفق األصول الدستورية والمحاسبية  الجديدة إقرارالموازنات

  .بالسرعة القصوى قانوناً الحسابات السابقة 

 

 والمؤسسات  واإلدارات الوزارات كافة مبان على األراضي التي تملكها الدولة لتستوعب تشييد

 150 بحوالي تقدر والتي سنوياً  الدولة تدفعها التي االيجارات كلفة وتوفيركليات الجامعة اللبناية و

تشغلها الوزارات واإلدارات والمؤسسات إجراء مفاوضات مع أصحاب األبنية التي و دوالر. مليون

 .مؤقتاً حتى إنجاز األبنية الحكومية في القطاع العام لتخفيض قيمة اإليجارات السنوية

  

 هاأمالك خمينتو ستعمالها وكيفيّة إدارتهاإالدولة وممتلكاتها ووجهة  إجراء مسح شامل لموجودات 

وإلزامهم بدفع غرامات عن الفترات  شاغليهاعلى البحرية والنهرية ووضع رسوم ضرائبية سنوية 

مهمة للخزينة أو مالية إيرادات األمر الذي يؤّمن  ٬السابقة المتوجبة عن كل سنة يتم الترخيص فيها 

 العمل على إستعادتها وإستثمارها وفقاً للقوانين المرعية.
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 المصارففي   2- 

 

  بالقطاع المصرفي اللبناني عبر:إعادة الثقة 

  لبنانية كانت ام أجنبية ورفع رساميلها خفيض عدد المصارف العاملة بتإعادة هيكلته

 ومالءاتها العينية والمالية بما يضمن ثباتها وقدرتها على تلبية حاجات العمالء.

   ة اإلستحواذ عليها من قبل المصارف المتعثرة من األسواق المالية من خالل عمليخروج

عمليات الدمج بين إجراء إلى إضافة  ٬غير متعثرةخرى مصارف أمصرف لبنان أو

 المصارف المتعثرة وغير المتعثرة.

 توزيع الخسائر  ةإطالق عملية تسوية مصرفية شاملة  بين المصارف وعمالئها على قاعد

يسمح بتأمين أكبر قدر  ممكن من ودائع العمالء وتخفيف والمنافع بين الطرفين األمر الذي 

 regulated and controlledالمصارف وفق نسب مدروسة  )األعباء المالية عن 

haircut)  . 

  تحفيزه للدخول بشراكات في التي تؤمن تحصين  القطاع المصرفي ووضع التشريعات

بدل النظام الريعي القائم فقط على القروض  القطاعات اإلنتاجية  من صناعة وزراعة

األزمات المالية والنقدية واإلقتصادية األمر الذي يخفف من تأثيرات الصدمات و ٬والفوائد

 على القطاع كما على المجتمع.

  ًوربطها  فصل لجنة الرقابة على المصارف عن مصرف لبنان وجعلها هيئة مستقلة وظيفيا

 هيكلياً بالمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي.

 تفعيل دور ومهام المؤسسة الوطنية لضمان الودائع بحيث تشمل ضمان اإلستثمارات إلى 

 جانب الودائع بعد رفع نسب الضمانات عليها وإعتماد مبدأ الضمان اإلضافي

(Complementrary Insurance)  مع المؤسسات المالية الدولية بنظام شبيه بالتأمين

وإعادة التأمين وإعطاءها إستقالليتها وظيفياَ وربطها هيكلياً بالمجلس اإلقتصادي 

 واإلجتماعي.
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 نحو اإلنتاج: من الريع 6تصميم رقم 

 

 اإلحصاءات والحسابات الوطنيةفي  -3

 ) تطوير القدرة اإلحصائية والمعلوماتية حول الحسابات الوطنية ) الماكرو  والمايكرو إقتصادية 

بالتنسيق التام بين المديرية العامة لإلحصاء المركزي ووزارة المالية والوزارات والمؤسسات العامة 

 .بما يضمن إحصاءات دقيقة وشاملة يبنى عليها

  بشكل مستمر وتعميم الفائدة منها البيانات اإلحصائيةقواعد  تيويم وتحديث . 

 ات دورية بإنتظام حول الحسابات الوطنية تفعيل دور اإلحصاء المركزي والعمل على إصدار إحصاء

 نسبة البطالة ..( وحول المؤشرات والوقائع اإلجتماعية . -مؤشر األسعار –)الناتج المحلي 

  واإلستشارات  اإلقتصاديةالدراسات والزراعية و الصناعيةتوفير المؤشرات واإلحصاءات

 واإلنتاجية وللجهات الحكومية المختصة. للمؤسسات الصناعية
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 الغذائي ألمنا: ثانياً 

بما يلزم من إمكانيات بشرية  وصناعاتها الوطنيةعات اإلنتاجية الزراعية والحيوانية دعم القطاهو  

 -السكر -الضرورية )القمح األولية السلع الغذائية إنتاج وإستيراد وحفظ لتأمين ومادية وتشريعية وإعالمية 

بنوعية عالية بموازاة تأصيل البذور والشتول وإنتاج األسمدة والمبيدات  ..(الحبوب -الحليب -اللحوم

تأمين سالمة و ألطول فترة زمنية ممكنة.للمواطنين ق ما أمكن من اإلكتفاء الذاتي تحقوالمستلزمات بكميات 

وفق والنقل والحفظ جودة بالتتبع وال اوديمومتهبحالتها األولية كما المحولة والمصنعة  هذه المنتجات

 المواصفات العالمية.

 

 : األمن الغذائي 7تصميم رقم 

 

 

 

 

 دعم القطاعات اإلنتاجية الزراعية  -1

 

لتأمين تناغم اإلنتاج الزراعي والحيواني بما  ة بين القطاعين العام والخاصالتعاون والشراكضرورة  -2

 :وغير المباشر للتصنيع الغذائي محلياً وخارجياً بالتصدير وذلك  لإلستهالك يكفي حاجة اإلستهالك المباشر
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 حتى في الظروف الصعبة من خالل تأمين: باعتماد آليات تكاملية يمكن توفيرها 

 

 تأمين المنتجات لتوصالً تجهيزات...(  -دورات تدريبية  -)ورش عمل  الموجه الدعم التقني

..( لتحقيق ما أمكن من اإلكتفاء الذاتي ألطول -اللحوم -السكر -)القمح الضرورية األولية 

 زمنية ممكنة. فترة 

  بالنوعية األفضل والسعر المناسب إما باستيراد الدولة  ة والحيوانيةالزراعيالمتطلبات

 -توجيه المزارعين والتعاونيات الزراعية إلى مصادر هذه المتطلبات ) أسمدة بمباشرة أو 

تأمينها عبر ب.....( أو أمهات دواجن -ماشية -معدات زراعية -مبيدات -شتول  -بذور 

 مساعدات من منظمات دولية أو منظمات غير حكومية دولية.

 

  اإلقتصاد والتجارة -الصناعة  -المعنية )الزراعة  الوزارات بينالمتكاملة تفعيل دورالكشوفات- 

مومته بالتتبع والجودة والتصنيع والتعليب تأمين سالمة الغذاء ودي( لضمان الجمارك-الصحة 

 وفق المواصفات العالمية.والبيع والتغليف والنقل والحفظ 

 

  بما يضمن مستقبل آمن ألساسيات اإلنتاج الزراعي لبذور الضروريةإنشاء بنك االمبادرة إلى. 

 

 المختلفة الحبوب -تشجيع ودعم زراعة المحاصيل التي تشكل أهم عناصر السلة الغذائية )القمح- 

الخضار..( بخطوات تتكامل مع الخطوات األخرى السابقة  -الزيتون -قول الب -البطاطا -الذرة

 : والالحقة

 

 الفنية للمزارعين واإلستشارات  تقديم اإلرشادات 

 عمليات اإلحتكار. مراقبة حركة أسعار السلع ومكافحة تفعيل 

 كسلع ومواد أولية ومنتجات نهائية تأمين حاجات السوق المحليالمساهمة ب  

 المساعدة في تأمين األسواق الخارجية للتصدير 

  مخزون إستراتيجي من المحاصيل األساسية يكفي ألشهر بصالحية وافية ووضع آلية تأمين

 واضحة ودقيقة ومالئمة إلستعمال المخزون وحسن توزيعه وحمايته.
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 ساسية ومزارع حيوانية وتوجيهها لزراعات أ والبلديات الدولة العمل الحثيث على إستصالح أراضي

دواجن ...(  وإستثمارها مباشرة او بالمشاركة مع القطاع الخاص  -أغنام  -ماعز -بقار أمتطورة )

ستثمار اراضيهم على إرعين والتعاونيات إضافة إلى تحفيز المزا ٬وفق إتفاقيات مناسبة للطرفين

 والبرامج العامة.بالتنسيق التكاملي ضمن الخطط 

 

 ية دون مساحة حتى اليوم وإفراز األراضي التي هي بحاجة إلفراز إستكمال مسح األراضي الباق

وإعطاء كل صاحب حق حقه بسحب فتيل المشاكل والتعديات والخالفات بسبب عدم وضوح الحدود 

 والملكيات وتعذر إستثمار األراضي تبعاً لذلك.

 

 طق المناسبة باألشجار السريعة النمو والمعمرة والصالحة للثروة التحريج السريع للجبال والمنا

 الخشبية وتفعيل حراسة األشجار بشرياً ومادياً مع إمكانية اإلستعانة بمتقاعدي القوى العسكرية.

 

 أسمدة  -شتول -)بذور وإكثارهعية والحيوانية لتأصيل اإلنتاج تفعيل وتطوير مراكز األبحاث الزرا- 

 ميم المحميات حيث يلزم وتحفيز التعليم الزراعي والتخصص في مختلف مجاالته.وتع أدوية....(

 

 التي قد تتعرض لمنافسة شرسة في األسواق الخليجية أمام منتجات نتجات الزراعية دعم وتشجيع الم

 (... الخضار -الموز  – الحمضيات -التفاح -العدو اإلسرائيلي )البطاطا

 

  وتحسين النوعية  عبر تخفيض الرسوم وأكالف النقل والشحنتسهيل حركة الصادرات الزراعية

 .والجودة

  

 إستيراد  خفض أكالف إستيراد األسمدة والمبيدات الزراعية المستخدمة في عمليات اإلنتاج الزراعي(

 وتشجيع ما يمكن إنتاجه محلياً. إتفاقيات...( -مباشرة من الدولة

 

  على إستهالك المنتجات الوطنية.تشجيع المغتربين الموجودين في دول الخليج 
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 العربية والتجارية عيةزراال تفاقاتباإل قةلالمتع راراتوالق سيماوالمر القوانين إصدار و تحديث 

 .والدولية يميةلواإلق

 

 على  من المياه الفائضةالقصوى اإلستفادة والعمل على وشبكات الري  اعيةرالز الطرق شبكة تطوير

 .مختلف مصادرها

 

 الصحي الحجر كزرام وتفعيل يلهتأو راتالمختب وتطوير الرقابة لياتآو زةهأج وتفعيل يلهتأ 

 والوارداترات الصاد ىلعالمتطورة  الرقابة عتمادإو كافة الحدودية راكزالم في والنباتي البيطري

 ت الغذائية.والمدخال

 

 الصناعة  هاتفرض التي والمعايير بالمواصفات زام االلت ىلع زارعين والم المنتجين ومساعدة تشجيع

 .نتاجإلل يةلالتفاض الميزة ضمانو والخارجية يةلالداخ األسواقالغذائية المحلية لموادها األولية و

  التجاريةراعية الز مةوالعال التتبع أنظمة عتمادإ ىلع زارعين والم المنتجين ومساعدة تشجيع 

 أو لتصنيعل المواد األولية أو يلالداخ السوق مستوى ىلع تخصصية أكثر إنتاج سلسال إلى التحول 

 .لتصديرل

 أصحاب تمكين جلأ من راعيالز القطاع في ستثمارلإل ومدعومة رةميسّ  تمويل مصادر توفير 

 .راعية وشراكات إستثماريةز قروض ىلع الحصول من والمتوسطة الصغيرة زاتالحيا

 التجارية راعية الز ماتوالعال التتبع وأنظمة والمواصفات المعايير عتمادإب راعية الز القروض ربط 

  ترشيد إستعمال المبيدات الزراعية إلى الحدود الدنيا واألسمدة لتطوير وتعميم إنتاج النوعيات العالية

 والصحية الزراعية وتشجيع الزراعات العضوية.

 الخ ... السمكية روةالث ٬المياه٬مراعي ال الغابات٬( البيئي والنظام البيولوجي التنوع ىلع المحافظة( 

  الغابات دارةإل الوطنية الخطة وتنفيذ وضع. 
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  تفعيل وتحديث ودعم التعاونيات الزراعية وتشجيعها على األبحاث والتطوير واإلنتاج النظيف

 . والمتطور

  من خالل:تنشيط الثروة الحيوانية 

   دعم أسعار األعالف -الدواجن واألبقار  )تسهيل التراخيص الالزمة مزارع تشجيع إقامة- 

 -ألنها تنافس المنتجات المحلية إلى لبنان تهريب الدواجن واألبقار ومنتجاتها عبر الحدودمنع 

 تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل..( -مساعدات فنية الرشادات واإلتقديم 

   المعاييرالفنية والصحية والبيئية تربية المواشي والطيور وفق أعلىتشجيع. 

 ض نظام التتبع لحيوانات المزارع فر 

  إقرار القوانين الداعمة  إنتاج اللحوم والحليب ومشتقاته والبيض وغيرهادعم قطاعات(- 

تسهيل الوصول  -مراقبة األسعار والجودة -مكافحة اإلغراق ومكافحة التهريب عير الحدود

 .إلى مصادر التمويل ....(

 وفق اآلليات القانونية والفنية الالّزمة إعادة تاهيل مراكز تجميع الحليب وتشغيلها 

  من خالل :تنظيم الصيد البحري والبري 

  تحديث القوانين الناظمة لهما 

 البرك والبحيرات العامة بحرياً ونهرياً وفي  والثمار البحرية تشجيع تنمية الثروة السمكية

 .الفائض تصديرك المحلي وإمكانية تأمين حاجة اإلستهاللوالخاصة 

 ت الفنيةادتقديم اإلرشادات والمساع 

 )ًالصناعة الغذائية )انظر ثالثا 
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 الصناعي األمنثالثاً: 

توفير ما يقوم على  اإلجتماعي ألي دولة. -ركيزة أساسية من ركائز األمن القومي اإلقتصاديهو   

من خالل دعم القطاع  ٬مناسبة لفترات زمنية كافية نسبياً مواطنون من منتجات مصنعة بأسعار يحتاجه ال

بكل الوسائل الممكنة وتمكينه من اإلستمرار بممارسة عملية اإلنتاج عالي الجودة وحمايته وتطويره الصناعي 

لإلستهالك  يمكن من اإلكتفاء الذاتي  تحقيق مابكميات تسمح ب المختلفةرات طويلة قدراإلمكان بالمنتجات لفت

من المنتجات الصناعية اإلستهالكية ال سيما التي ترتكز على القيمة المضافة البشرية والمواد خزين والت

إلى له بتخفيض التبعية اإلقتصادية والحاجة  . إضافة إلى تشكيل شبكة أمانوالمستوردة األولية المنتجة وطنياً 

نشاء شبكات إنتاجية وطنية مكتفية قادرة إل الوطنية اإلنتاج الصناعي األجنبي وتأمين التكامل بين الصناعات

 وترفع مستوى اإلنتاج وجودته .الضروري ومستدامة توفر الهدر والنقد النادر لإلستيراد 

 

 : األمن الصناعي8تصميم رقم 
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 الخطط واإلستراتيجياتفي  -1

 : خطط  وإستراتيجيات وزارة الصناعة 9 تصميم رقم

 



102 
 

 الحكومة : تبنّىمن الملح أن ت

   بأهدافها 2025رؤية وزارة الصناعة التكاملية للقطاع الصناعي في لبنان "لبنان الصناعة "

(  2025-2020و)(2016-2020) االستراتيجية والعمالنية وخططها االستراتيجية التنفيذية الخمسية 

 وخططها التشغيلية السنوية.

    ست ركائز  المرتكزة على " 2030"  ستراتيجية المناطق الصناعية لتنمية مستدامة"إبتنفيذ البدء    

 :أساسية 

   (2030-2018)مشروع وزارة الصناعة لتطوير مناطق صناعيّة جديدة ومستدامة ومتكاملة : 10تصميم رقم 
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  ببنى  أو من الدولة جديدة حديثة على اراض مملوكة من البلديات صناعية  مناطقإنشاء

مع  شماالً وشرقاً وجنوباً  تحيط بكامل األراضي اللبنانيةعلى طول الحدود وتحتية متطورة 

سكك الحديد وانابيب والمعابر ب٪ متصلة ببعضها وبالمرافئ ٤٥طاقة شمسية بنسبة تفوق 

يؤمن ديمومة اإلنتاج وخفض نفقاته ورفع مستوى  األمر الذي ٬الغاز من الساحل اللبناني

 جودته وتخصصه. 

 منطقة قائمة(١٧تحيط ببيروت )التي قائمة الصناعية المناطق تأهيل ال 

  ( لتخفيف على اراض مملوكة من الدولة في رياقوسط البقاع )في منطقة حوض جاف إنشاء

 والتغليف للتخزين والتعبئة الضغط على المعابر )بيروت٬ المصنع٬ الطريق الساحلي..(

 ...والخدمات

  في بعض المناطق الصناعية الجديدة لخدمتها مع على الغاز محطات توليد للطاقة إنشاء

 .محيطها

 مغطى  حتى شتورامن بحمدون  بناء نفق اصطناعي على الطريق الحالي بيروت / البقاع

طوال السنة واوفر من نفق يحفظ الطريق مفتوحة و يؤمن الطاقة لمحيطه باأللواح الشمسية

 جديتا وبوقت أقل-حمانا

  مناطق تكنولوجيا وابتكار وصناعات معرفية متطورة على الساحل ومناطق السفح إقامة

 .الغربي للسلسلة الغربية

 (26على ان يترافق ذلك مع المشروع المكمل القائم على إنشاء مراكز إقليمية )انظر صفحة 

 

  التي وضعتها وزارة ) 2050 -2020) للذكاء االصطناعي في الصناعةستراتيجية الوطنية اإلإطالق

 . 2019الصناعة عام 
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 : المثّمن الصناعي11تصميم رقم 

 

 

 في التعاون والتكامل مع اإلدارات العامة -2

 المشاريع المشتركة

  في مجال التعليم وجمعية الصناعيين اللبنانيين  التعاون مع وزارة التربية والتعليم العاليإتفاقية تفعيل

 عبر المناهج وتأمين اليد العاملة المؤهلة الثقافة التصنيعية مفاهيم شرلن ٬العالي والتعليم المهني والتقني

 .التعليمية المطلوبة للصناعة 

 

 مع منظمة األمم الجاري تنفيذه  مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني  إستكمال المشروع المشترك

 لتطوير األعمال الخشبية والبناء في طرابلس والشمال. المتحدة )يونيدو(

 

  إطالق مشروع دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لجهة معالجة نفاياتها السائلة على مجرى النهر

 . اون مع الصندوق األوروبي للتنميةالليطاني بالتع
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  العربي لتنمية الصادرات الصناعية من مقره الرئيسي في لبنان لتعزيز التجارة إطالق العمل باإلتحاد

 العربية البينية وتشجيع التصدير.

 مشاريع القوانين والمراسيم الداعمة للقطاع الصناعي -3

   :إطالق  العمل المكثف مع وزارة  المالية ومجلسي الوزراء والنواب من أجل 

  بدالً من 100إقرار مشروع قانون إعفاء الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل بنسبة %

 .النافذ حالياً %  50

  التزيد عن  قاريعتحسين بضرائب  بصيغة تحفيزية جديدةدمج المصانع إقرار إقتراح قانون

 .% 10بدالً من  3%

  سنوات بانتظار تأمين مشروع وزارة الصناعة لدعم الطاقة للصناعة لثالث وتطبيق إقرار

 بدائل.

  إقرار مشروع مرسوم تنظيم المجلس اللبناني لإلعتماد) COLIBAC) 

  ومرسوم تنظيمها رقم  97 / 642إنجاز إجراءات تعديل قانون إحداث وزارة الصناعة رقم

13173 / 98   . 

  2002 / 8018إنجاز إجراءات تعديل مرسوم إجراءات الترخيص الصناعي رقم 

 

  إنجاز( إجراءات تعديل مرسوم التصنيف الصناعيISIC)    2003 / 5243رقم 

 

  إقرار مشروع قانون المؤشرات الجغرافية ) تسمية المنشأ من ضمنها ( والعمل على التوّسع

 .لدعم التصدير والدفاع عن المنتجات اللبنانية وشعاراتها أمام المنافسة الشرسة تطبيقه في

  إلعادة التقييم اإلستثنائية لعناصر األصول الثابتة والعقارات سنوات قانونا  3تثبيت مهلة

 الموجودة الثابتة .

  الى 8السعي الى زيادة معدل اإلستهالك للمعدات الصناعية لتشجيع اإلستثمارات من %

 %  بقانون. 20
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  مكرر من قانون ضريبة الدخل  5السعي إلقرار مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة

% من نفقات اإلنتاج  5حتى  اء نفقات األبحاث والتطوير من ضريبة الدخللجهة إعف

 .اإلجمالية

 

  ( من قانون الضريبة على  17العمل على إقرار مشروع القانون المتعلق بتعديل المادة )

من هذه  الت والمعدات المستوردة للصناعةالمواد األولية واآل القيمة المضافة إلعفاء

  الضريبة .

  إقرار إقتراح القانون الرامي إلى تثبيت األفضلية في المناقصات العامة لإلنتاج متابعة

 % لصالح الصناعة الوطنية 20الوطني بنسبة تفوق ال 

 

 

 وإجرائية إجراءات إدارية -4

 ( تعيين مجلس إدارة جديد للمجلس اللبناني لإلعتمادCOLIBAC )تعيين وإنجاز المباريات الالزمة ل

 .والمواصفات ومستخدميه إلطالق عمله في إعتماد المختبرات وأجهزة إصدار الشهاداتمديره العام 

  للمساعدة في  الصناعة وزارةلتعاون الفاعل مع لوالمؤسسات العامة والبلديات الوزارات دعوة: 

  رقابة وخدماتهاإستكمال قوننة أوضاع المصانع وتسريع آليات الترخيص الصناعية (-

 .للترخيص الصناعيضمن اللجان المشتركة  السيما متابعة...( -إجراءات

  متابعة العمل المشترك مع وزارة البيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلستكمال أعمال

 وقف التلوث الصناعي على مجرى النهر وإستدامة مراقبة اإللتزام باإلجراءات.

 ٬الكلب ٬الغدير ٬اري أنهار: الحاصبانيعي على مجإطالق حملة تصفير التلوث الصنا 

 بالتعاون مع البلديات المعنية. ٬بيروت

  لى الصناعة الخضراءالتحول إترسيخ. 
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 9/6/2021 لغاية حافظةمخصة بحسب التوزيع المصانع المر : 5جدول رقم 

 

 عدد المصانع المحافظة

 715 البقاع

 318 النبطية

 276 بعلبك_الهرمل

 255 بيروت

 3575 جبل لبنان

 79 عكار

 400 لبنان الجنوبي

 396 لبنان الشمالي

 6014 المجموع
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 البرمجة٬  في اإلنتاج ذو القيمة المضافة العالية دعم وتشجيع الصناعات اللبنانية على التخصص(

لكترونيات٬ تصميم األزياء٬ الصناعات الغذائية التقليدية الوطنية٬ اإل –الميكاترونيك النانوتكنولوجيا٬ 

 عبر: مستحضرات التجميل.. .( ٬الدواء٬ المجوهرات٬ األعشاب الطبيعية والطبية 

 أو برامج ومشاريع/و لشراكة معها إنشاءً وا التعاون مع الجامعات ومراكز األبحاث 

 المساعدات من الجهات  -المنح–)القروض الميسرة   تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل

 الدولية...(

  وتوجيهإستشارات  –إرشادات  –ورش عمل  –دورات تدريبية  

  ّزمةتسهيل الحصول على التراخيص الال 

  الخارجيةتسهيل عمليات التصدير وتأمين األسواق 

 .رفع مستوى الجودة والسالمة في المصانع ومنتجاتها 

  دعم وتشجيع الصناعات التي قد تتعرض لمنافسة شرسة في األسواق الخليجية امام منتجات العدو

 -الصناعات الكيميائية –التكنولوجية والبرمجيات  –صناعات األغذية والمشروبات  اإلسرائيلي:

الورق  -األدويةصناعة  قطاع –واألحجار الكريمة  المجوهرات – الكهربائية اآلالت والتجهيزات

 عبر:( وبالستيك ... مطاط -والكرتون

  وتوجيهوإستشارات تقديم إرشادات 

 تأمين تبادل فاعل وعالي ل تفعيل الدبلوماسية اإلقتصادية والسياسية مع الدول الخليجية المعنية

 المستوى

  لتخفيض اكالف اإلنتاج  األولية للصناعات المعنيةإستيراد المواد عمليات ودعم تسهيل

 وزيادة التنافسية

  خفض الرسوم وغيرها... ( التصدير خفض عوائق( 

 تطعيم ستخدامإ عبر المزخرف النحاس - الفخار - الصابوناللبنانية ) الحرفية دعم قطاع الصناعات 

 خالل:من والخناجر(  والسكاكين السيوف صنيعت -والفضة بالذهب النحاس

 .تحويلها من حرفيات بسيطة إلى صناعات خفيفة قابلة للترخيص كصناعة 

 يونيدو...( -اإلتحاد األوروبي –) المؤسسات الدولية  تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل 

  ( ..ورش عمل -)دورات تدريبية وتوجيهوإستشارات تقديم إرشادات 
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 تسهيل الحصول على التراخيص الالزمة 

  الخارجيةالمحلية وتسهيل عمليات التصدير وتأمين األسواق 

  على اإلندماج والشراكة ل في ما بينها وعلى التكامالعاملة في لبنان تشجيع المؤسسات الصناعية

 من خالل: وزيادة حجم الناتج الصناعي اللبناني للتوسع وزيادة القدرة التنافسية

 إقرار قانون الدمج بين المصانع 

  تشجيع( بناء التجمعات الصناعيةClusters) 

 تسهيل الحصول على التراخيص الالزمة 

 ( 2030-2018السير قدماً باإلستراتيجية الوطنية للمناطق الصناعية والتنمية المستدامة) 

 

   لتتطابق مع  المؤسسات التي تعنى بتحسين جودة المنتجات اللبنانية الصناعية والزراعيةتفعيل

 من خالل:المعايير الدولية 

 -العلمية معهد البحوث الصناعية٬ ليبنور٬ كوليباك٬ مراكزاألبحاثدور  تفعيل -

 (  Qualeb -مصلحة االبحاث العلمية الزراعية

الحكومية لتعميم وترسيخ مفاهيم الجودة لتعاون مع المنظمات الدولية وغيرا -

 والسالمة.

 سيما أمام المنتجات اإلسرائيلية في األسواق زيادة تنافسية المنتجات اللبنانية في األسواق الخارجية وال

 عبر: تخفيض أكالف اإلنتاجمن خالل العربية والدولية 

  ٬للقطاعات اإلنتاجيةعلى القروض  فوائد مخفضة  

  نفقات٬ الرسوم وتخفيض ال 

  تمكين الصناعيين من دفع الفوائد بالليرة اللبنانية على القروض بالدوالر 

  المكننة وتحديث اآلالت 

 تشجيع اليد العاملة المحلية ٬ اإلدارة المتطورة٬ البدائل لوسائل اإلنتاج 

 الصحي والصرف المياه وإمدادات ونقل كهرباء التحتية ) البنى تأهيل وإعادة تطوير 

 .  ...( واإلتصاالت واإلنترنت ٬ والمعلوماتية

 بأشكالها والموارد الطاقة إستخدام كفاءة رفع وتشجيع والبديلة المتجددة الطاقات إستعمال 

 الصناعية والنفايات التلوث حجم لتخفيف  recycling التدويرية الصناعات وتشجيع كافة

 .المستدام اإلنتاج وتحقيق اإلنتاج أكالف وتخفيض



110 
 

 الالزمة التراخيص تسهيل  

  الصناعية العقارات تصنيف 

 على للحصول الصناعية المؤسسات حث ISO 14000 وعلى البيئية اإلدارة حول ISO 

 .المجتمعية المسؤولية حول 26000

 اإلتفاقيات في الخضراء الصناعات تشجيع المتضمنة الصناعي التعاون إتفاقية نموذج إعتماد 

 .الدولية

 أشكالها على الموارد إستعمال وترشيد البديلة الطاقات نحو والتوجه الطاقة ترشيد ثقافة نشر 

 ...(إعالن إعالم٬ تدريب٬ ندوات٬ عمل٬ ورش) 

 وتعميمه األخضر اإلقتصاد مفهوم لترسيخ  العلميّة األبحاث في الفاعلة المشاركة. 

 إلى الصناعة وزارة خدمات منح شروط كأحد تدريجياً  الخضراء الصناعة مفهوم فرض 

 . الصناعية واإلفادات والشهادات الصناعي بالترخيص بدءاً  لبنان في العاملين الصناعيين

 البديلة الطاقة إستعمال تشجيع الى يرمي للمصانع تحفيزي قانون إقرار على العمل 

 .والمتجددة

 

 تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -5

 الصغيرة والمتوسطة على مختلف أنواعها وأعمالها في جميع المناطق عبر: تنظيم عمل المؤسسات 

  لتي ترعى الخاصة اتنظيم إنتشارها وتوحيد الشروط العامة وحثها على قوننة أوضاعها و

 : عملها وتعميمها من خالل

o الترخيصبسيط إجراءات ت 

o تسمح لها بالتطور والثبات. )إعفاءات ضريبية لعدة سنوات...(لها حوافزمالية توفير 

o التسهيالت المختلفة. -التوجيه -الدورات التدريبية 

o الخارجيةلتصديرللوصول إلى األسواق اإلستفادة من التسهيالت في عمليات ا 

  عبر: األعمال بيئة تحسين وتنظيم 

o التجارية٬ العقود مثل التجاري القانون في الواردة األساسية التجارية إقرار القوانين 

 ...(هاإفالسإقفالها و تسجيلها٬إنشاءها وتسهيل وتبسيط : ) الشركات وقانون
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o  خذ ) مع األ المنافسة وقانون األسواق ومراقبتها المتعلقة بتنظيم القوانينإقرار

 الملكية وحقوقباإلعتبارخصوصية اإلنتاج المحلي وضرورة دعمه وحمايته ( 

 المستهلك والمؤشرات الجغرافية وغيرها. الفكرية وحماية

 شجيع الصادراتت -6

 : التواصل مع سفراء بعض الدول العربية واألجنبية لتعميق التعاون والتبادل السيما في مجاالت 

  التقنية لتسهيل التبادل.رفع العقبات والعراقيل 

  لتسهيل التبادل لمصلحة اإلعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والمواصفات إتفاقيات تعميم

 .والدول المعنية لبنان

 ل لزوم الصناعة باسعار مخفضةتأمين مشتقات البترو . 

  ولية للصناعة بتسهيالت مالية حكومية .أتسهيل تأمين مواد 

  إعتماد ( مبدأ المقايضةTROC)   مع دول لدينا معها حاجات متبادلة.حيث يمكن بالمنتجات 

  ًالعمل على تطبيق مبدأ الضمان أو التأمين على أكالف المواد األولية المصدرة إلى لبنان بدال

األمر الذي يؤخر دفع األموال مسبقاً لشراء المواد إلى ما بعد  ٬من اإلعتمادات المصرفية

  . تمويل الذاتي لكل عملية إنتاجيةإنتاجها وبيعها بما يؤمن ال

 الحد من اإلستيراد  -7

 المستوى على إستهالكها وتشجيع األجنبية األدوية جنريك وتصنيع المحلية الدوائية الصناعات دعم

 حصراً  الوطنية الصناعة باستخدام الحكومية والضامنة الصحية المؤسسات إلزام خالل من المحلي

 البالغ اإلستيراد كلفة من الممكن األعلى الحد لتوفير األجنبية األدوية إستيراد من بدالً  ٬وجودها عند

 .سنوياً  دوالر مليار 1.3 حوالي

 فقط الضروري األدنى الحد باستعمال اإلستهالك هذا حجم وتخفيض األدوية إستهالك ضبط. 

 تضع التي الدول كما اللبناني الدواء بتسجيل تسمح ال التي الدول أمام بالمثل المعاملة مبدأ تطبيق 

 .إختالفها على اللبنانية الصادرات امام تقنية عراقيل

 للدواء مركزي كمختبر الصناعية البحوث معهد لدى الطبية والمستحضرات مختبراألدوية إعتماد 

 . والنفقات والجهد للوقت توفيراً 
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 وتبسيط الواردات في والزيادة اإلغراق حالتي في الوطني اإلنتاج حماية وسائل إعتماد تفعيل 

 التي.....(   تركيا -الصين) معها تجارية إتفاقيات ال التي الدول على األجنبية السلع أمام إجراءاتها

 – شرسة منافسة) الوطنية للصناعة الجسيم الضرر وتسبب بسلعها اللبنانية األسواق وتغرق أغرقت

 ...( .مصانع إقفال – بطالة

 تخفيض حجم إستيراد السلع التي يوجد لها مثيل في الصناعة المحلية تدريجياً )األدوية الجنريك- 

 مواد التنظيف والصابون ...( من خالل : –العسل  -األلبان واألجبان والبيض

  ًالعمل إعالميا وإعالنياً على نشر الوعي حول ضرورة إستهالك اإلنتاج الوطني بديال

 ن للمنتجات اللبنانية مقارنة مع المنتجات المستوردة. وتخفيض بدالت اإلعال

  رفع الرسوم الجمركية عند الضرورة القصوى على المستوردات علمياً وقانونياً من الدول

التي ال إتفاقيات لنا معها على األقل إلعطاء األفضلية للصناعة الوطنية في السوق المحلي 

   وتخفيض فاتورة اإلستيراد بالعمالت الصعبة.

  تفعيل الرقابة على المنتجات المستوردة من الخارج إستناداً للمواصفات الوطنية٬ حفاظاً على

 صحة وسالمة المستهلك.

 المنظومة عجلة لتحريك والخدمات والتجارة والزراعة الصناعة قطاعات بين التكامل تشجيع 

 . المعنية الوزارات بين والتنسيق التعاون زيادة خالل من اإلقتصادية

 ( الصناعية واآلالت المعدات األولية٬ المواد)  الوطني اإلنتاج أجل من اإلستيراد إجراءات تسهيل...

 ....( وحماية دعم – داخلي نقل -الصناعية الشهادات – المنشأ شهادات)للتصدير األساسية والحاجات

  تنظيم وإعادة...( شحن مرافئ٬)  والتواصل النقل على المترتبة المالية واألعباء الرسوم تخفيف 

 .والمطارات المرافئ وإدارات الجمارك ورسوم إجراءات

 إلى باإلضافة اللبنانية٬ الصادرات وتحفيز التجارة تسهيل الثنائية على أساس اإلتفاقيات تحضير 

العالمية مع ضمان مصلحة القطاعات  التجارة منظمة إلى اإلنضمام أجل من المفاوضات تسريع

 ) الصناعية والزراعية (.  اإلنتاجية الوطنية

 العمل على تعديلها قدر اإلمكان مراجعة جميع اإلتفاقيات التجارية بين لبنان وشركائه التجاريين و

 .لمصلحة لبنان
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  رؤساء البعثات  –تفعيل التعاون مع البعثات اللبنانية في الخارج والسيما في الدول الخليجية )السفراء

اديين...( والمنظمات الدولية والحكومات األجنبيّة وسفاراتها العاملة الملحقين اإلقتص –الدبلوماسية 

 في لبنان. 

  التركيز على تسويق اإلنتاج الوطني والبحث عن أسواق خارجية جديدة بإستمرار على المستوى

 اإلقليمي )خليجياً وعربياً( والدولي.

  ومراكز البيع المعارض -8

  الفعلية واإلفتراضية تنظيم المعارض الوطنية والدوليةلوإيدال التعاون مع وزارة اإلقتصاد والتجارة 

 الدولية اإلقتصادية والعالئقية.اإلقليمية ووالمشاركة فيها لتثبيت موقع لبنان على الخارطة 

  تفعيل اإلعتماد على المنصات اإللكترونية بديالً عن المعارض الفعلية للترويج للمنتجات اللبنانية كما

 والتسويق واإلستيراد الضروري وفتح مجاالت التعاون والشراكات. ه العلميللتوجي

 بيع وتسويق المنتجات اللبنانية  إعتماد مقرات دائمة أو شبه دائمة داخل لبنان وخارجه كمراكز

بالتعاون مع اإلدارات والبلديات المعنية والقطاع الخاص والسفارات والمنظمات الدولية وغير 

 الحكومية.

 إقتصاد المعرفة   -9

 

 

 ركة فيها مادياً وعملياً وبشرياً عبر:تشجيع اإلبتكار واألبحاث والمشا 

 تدريبية دورات -دراسات – ندوات – عمل ورش) المعنيين اللبنانين بين نشرالوعي – 

 في توظيفهالراألبحاث العلمية واإلبتكا من اإلستفادة أهمية حول....(   ومسموع مرئي إعالم

 . اللبناني لإلقتصاد واإلزدهار النمو تحقيق خدمة
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 إقامة في المعنية األجنبية والجهات والصناعيين ومراكزاألبحاث الجامعات مع التعاون 

 حددتها التي التخصصية المجاالت في السيما المتخصص العلمي البحث وتطويرمراكز

 النانو٬ كتكنولوجيا" 2025 الصناعة لبنان“ التكاملية رؤيتها في الصناعة وزارة

 البديلة٬ الطاقات ٬( software) والبرمجة األدوية الغذائية٬ الصناعات الميكاترونيك٬

 الطبية٬ األعشاب والعطور٬ التجميلية المنتجات الصناعية٬ واآلالت المعدات تصنيع

 .التدويرية الصناعات والصناعية٬ الحيوية الكيمياء

 والحرفيّة والمتوّسطة الصغيرة المؤّسسات لدعم والخاص العام القطاعين بين الحوار مأسسة 

 تباعاً  وتعميمها االلكتروني التحّكم ولوحات الطبية األعشاب المعلومات٬ تكنولوجيا سيما ال

 بهدف والتشغيلية األخالقيةو اإلداريةو القانونية األعمال بيئة تهيئةو أخرى قطاعات على

 تنافسية زيادةاألبحاث الصناعية واإلبتكار ل مجاالت في العمل وتنظيم وحماية تطوير

 .ة والزراعية والحيوانية والخدماتيةالمنتجات الصناعي

 المشترك والعمل والخبرات التكنولوجيا لتبادل األجنبية الجهات مع والفني العلمي التعاون 

 . والتطوير والبحث للتنمية

  بجعله جمعية علمية ذات منفعة عامة. ليرا()مأسسة برنامج األبحاث الصناعية 

  تربط الجامعات ومراكز األبحاث التابعة لوزارة الصناعة التي تفعيل المنصة اإللكترونية

 والمصانع والوزارة

  ورعاية اإلبتكارات الصناعية  التي ترغب في التقدم التكنولوجياإلنتاجية مساندة القطاعات

 واإلنتاجية. 

  الجهات الحكوميّة وغيرالحكوميّة المعنية والجامعات والجمعيات   بالتنسيق معتشجيع قدرات اإلبداع

  ومراكز األبحاث.  النقاباتو

  وتطويرها بإستمرار. التي تشجع اإلبتكاروضع النصوص القانونية المناسبة 

 والحكومة اإللكترونية والمعامالت الرقمي اإلقتصاد في الدخول تشجع على التي إقرارالقوانين 

 اإللكتروني. والتوقيع اإللكترونية

  بما يسمح للبنان مواكبة الثورة الصناعية الرابعة باالستناد إلى مقومات الذكاء اإلصطناعي

 مختلف مجاالت المجتمع من خالل:تطويرآليات 
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  ( 2050-2020تبني وتطبيق اإلستراتيجية الوطنية للذكاء اإلصطناعي )  التي انجزتها

 2018عام وزارة الصناعة  أواخر

 

 

                                            moderndiplomacy.eu 

 

 إعطاء وفي المؤسسات التعليمية واألكاديمية في لبنان٬  ناعيطصاإلذكاء إدخال مقررات ال

العلمية )مثل الهندسة والرياضيات واإلقتصاد والعلوم  ختصاصاتهتمام أكبرلإلإ

 ( والتعليم المهني.وإدارة البيانات .. والتكنولوجيا

  وربط بتكار لدى الطالب وتشّجيعهم على اإل تحفيز وتنمية مهارات التفكيراإلبداعي

 مخرجات التعليم والتدريب بحاجات سوق العمل.

 مجاالت في التعليمية المستويات مختلف على واألكاديمي المهني التدريب برامج إنشاء 

 برامج وضع األولويات على تحديد مع ٬التكنولوجية البرامج من وغيره اإلصطناعي الذكاء

 وجود بسبب الوظائف لفقدان المعرضين العاملين من عدد أكبر مع للمهن تدريبية ودورات

 التطورالسريع لمواجهة المستمر التعليم ثقافة وترسيخ تشجيع إلى إضافة ٬آلية وظيفية مهام

 المستقبل٬  في المطلوبة الوظائف طبيعة في

  نشر ثقافة اإلبتكار والتطوير والمبادرات على وسائل التعاون مع القطاع الخاص على

 التواصل اإلجتماعي بالموازاة مع الوسائل اإلعالمية المختلفة.

 الذكاء مجاالت في واسع نطاق على إليها الوصول يمكن اإلنترنت على ةتدريبي برامج إنشاء 

 الذكاء يدّرب المواطنين على أساسيات وأدوات أن شأنه من األمر الذي ٬ناعيطصاإل

 .المستقبل على لها سيكون الذي والتأثير ناعيطصاإل
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  تفعيل التوجه البحثي العلمي ونقل التكنولوجيا والتكامل المعرفي ودعمها داخلياً بالنصوص

 الالّزمة.والموازنات المناسبة وخارجياً مع الدول والمنظمات باإلتفاقيات والهبات 

 

 القطاع السياحيرابعاً: 

 من  تنشيط السياحة الداخلية لزيادة وعي المواطنين وحثهم على التعرف على بلدهم بشكل أفضل

 خالل:

  ة في لبنانيبث البرامج اإلعالمية واإلعالنية التوعوية حول أهم المناطق السياحتكثيف 

  تحريك العجلة اإلقتصادية إبرازأهمية السياحة الداخلية في تأمين األمن اإلقتصادي من خالل

 .منع خروج العمالت الصعبة خارج لبنان و

 المستدامة على مدى الفصول األربعة .و الداخلية تشجيع السياحة 

 

 اعات األعمال وقط العرب واألجانببما يسهل جذب السياح  تأمين البيئة المناسبة للسياحة واألعمال

 الدولية الى لبنان عبر :

  .ترسيخ اإلستقرار األمني والسياسي وضمان أمن وسالمة السيّاح 

 . المحافظة على المواقع األثرية والتراثية والبيئية وصيانتها 

 .تفعيل دور الشرطة السياحية وتطويرها  

  المسابح –الكازينوهات  –المقاهي  –المطاعم  –إلتزام المؤسسات السياحية ) الفنادق- 

باألسعار و...( بالجودة العالية  والدينية المواقع التراثية واألثرية والطبيعية –مراكز التزلج 

 المناسبة تحت إشراف المرجعيات المختصة وعدم التالعب بها.

 

 تظهر جماليات ومسلسالت وبرامج فزيونية إلنتاج أفالمتشجيع ودعم الصناعة السينمائية والتل 

 المناطق اللبنانية والثقافة والتقاليد واإلمكانيات الخدماتية والجغرافية وخالفها.

 عبر : وتأمين مستلزماتها الفنية والخدماتية الصناعية في لبنان السياحة تشجيع 

 من خالل وسائل حول المؤسسات الصناعية عالمية واإلعالنية إلنشر البرامج الوثائقية ا

 ووسائل التوصل اإلجتماعي عالم المرئي والمسموعإلا
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  تضمين برامج الرحالت السياحية في لبنان زيارات ميدانية الى المصانع والمزارع

 .بربط السياحة باألعمال النموذجية وتنظيم زيارات متخصصة لرجال األعمال

 إجراءات  يمكن من تشجيع وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية على إعتماد أقصى ما

 بيئية.

 

 اإلنتشار اللبنانيخامساً: 

 م والسيما دول ترسيخ التواصل بين وزارة الخارجية والمغتربين واإلنتشار اللبناني في كل بقاع العال

 : الخليج العربي من خالل

  قانونياً ومعنوياً ودعمهم عند الضرورة. اللبنانيينحماية المنتشرين والمسافرين 

 وإشراكهم  بالحياة اللبنانية وقطاعاتها مغتربينتعميم الهوية اللبنانية على ال. 

 ومواطنيه المقيمين سية اإلقتصادية لحماية المصالح اإلستراتيجة للبنان الدبلوماتفعيل دور

 الدولي اإلقليمي و والمنتشرين على المستويين

 إعالمياً وإعالنياً وعملياُ  ماكن اإلنتشارفي أ ق للمنتجات اللبنانيةمين األسواتأ. 

  تشكيل قوى ضغط لبنانية تقارب اللبنانيين المنتشرين وتعاونهم وتشاركهم وتشجيع

(Lobbies في )اإلستراتيجيةومواطنيه ماكن إنتشار المغتربين لحماية مصالح لبنان ا 

  معامالت إدارية   -تأمين الخدمات اإلدارية والرسمية والتسهيالت الالزمة لهم )جوازات

 وغيرها (.

  وتشجيع الشراكات طن األمووالنجاحات الى الالمعرفة الجديدة و اتالمهارو نقل الخبرات. 

  من وزيادتها  بالوطن واإلستفادة من تحويالتهم المغتربينإرتباط المساعدة في إستمرارية

 خالل:

o  ترسيخ األمن واإلستقرار السياسي 

o  إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي 

o إلى لبنانمن و المالية وتقديم كل التسهيالت للتحويل المالي الخدماتتطوير  

o  تحسين البيئة اإلستثمارية 
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   جارة عبر واإلجتماعية اللبنانية كما باإلقتصاد والتواإلنتخابية إشراكهم بالحياة السياسية

تواصل مصلحي ووطني بين المقيمين والمغتربين والعمل على جذب  إيجاد شبكة

 وتشجيع مشاركتهم في األعمال القائمة والجديدة. إستثماراتهم الى لبنان 

 

  اإلتصاالت: دساً سا

  من خالل : تنظيم قطاع اإلتصاالت 

  بعد ترشيقها وتطويرخدماتها  وإعادة تفعيل وزارة اإلتصاالت الهيئة الناظمة للقطاعإلغاء

  ومؤهالت العاملين فيها

 تأمين الشفافية ومكافحة الفساد والحفاظ على إيرادات الدولة . 

 على  ٬والالسلكية السلكية في مجال اإلتصاالت والخاص٬ العام القطاعين بين تعزيز الشراكة

 .أسس واضحة تؤمن المصلحة العامة والتطور المستدام

  وجودة وتأمين إستمرارية خدمات الهاتف الخلوي واألرضي واألنترنت تحسين نوعية

 وحماية المعلومات والبيانات الشخصية ونشرها على مختلف األراضي اللبنانية بكفاءة .

  السلكية اإلتصاالت خدمات على والرسوم المفروضة الضرائب مستوى في النظر إعادة 

وخفض األكالف  العامة والتطور المستدامسس واضحة تؤّمن المصلحة على أ ٬والالّسلكية

 . والبدالت

  المستهلكين لتزويد المنشآت والمعدات )األلياف الضوئية ...(  أحدث لتقديم الفرص إتاحة 

 اإلتصاالت. قطاع في الالّزمة التحتية والبنى المتطورة اإلتصاالت بخدمات

  في مجالي البريد  واإلستفادة من خدماتهمإعادة تفعيل إدارة البريد وحل مشكلة العاملين فيه

العادي والبريد السريع وتوسيع رقعة الخدمات الممكن تأمينها عبر إدارة البريد لمنافسة 

 .أو الشراكة معه جودة وأسعار وخدمات /القطاع الخاص و

 

 الكهرباء: سابعاً 

 يشكل  ما الذي لبنان كهرباء مؤسسة في العجز حجم تقليصإصالح قطاع الكهرباء و العمل على 

 :المحلي وذلك عبر الناتج إجمالي من ٪  4 نسبة يقارب
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  عن الكهرباء ووقف الهدر مقابل تحسين الخدمة وزيادتها تدريجياً واإلستعاضة رفع الدعم

 البواخر...( -عن الحلول البديلة )مولدات األحياء

  والبدالت تفعيل إجراءات الجباية ورفع الغطاء عن كل المتهربين من دفع الرسوم . 

   وال سيما  التحتية وإستكمال بناء وتجهيز وتأهيل المحطات وتنظيم التوزيعتحديث البنى   

 ا البيئي.موالجية وتخفيف أثره الذوق في الكهرباء محطتي توليد تأهيلإعادة  

 الفيول لتوليد الطاقة.إستخدام الغاز بديالً من 

   لتعميمها وخفض توليد الطاقة جديدة لبإنشاء محطات إعتماد المركزية إنتاج الكهرباء

  السيما في المناطق الصناعية  ٬أكالفها

 لزوم إنتاجها كما لمحيطها في األقضية والمحافظات.في األطراف الجديدة  

 والصيانة والتشغيل البناء في اإلستثمار طريق عن التوزيع قطاع في الخاص القطاع إشراك 

 .والتحصيل القياس والفوترة ذلك في بما وأنشطة التوزيع٬

 صناعة محلية تحفيز كفاءة الطاقة وترشيدها وتعميم الطاقات البديلة وتخفيض أكالفها (- 

 .أبحاث....( -شراكات محلية  ودولية -إبتكار

 

 النقل : ثامناً 

 العامة السالمة عالية وتأمين جودة ذات على أنواعها والشحن والمواصالتللنقل  تحتية بنية تأمين 

 .المرورية

  باصات مختلفة األحجام بحسب اد باعتم مقبولة وبتكلفة فاعلة عامة متنوعة و نقل وسائل تأمينإعادة

 .كبيرة بين المناطق....( -طابقين -) صغيرة ضمن المدن واألحياءوداخل المدن وخارجها المناطق 

 .بناء الجسور السريعة واألنفاق على مفارق وتقاطع الطرق لحل مشكلة السير في بيروت والمناطق 

  تأهيل شبكة سكك الحديد وتطويرها وإعتمادها لنقل البضائع بمرحلة أولى وربط الداخل اللبناني

 اف.كما بالشبكات اإلقليمية والمناطق الصناعية في األطر والمعابر الحدودية بمرافىء الساحل

  تأهيل المرافىء البحرية على طول السواحل وتقسيم عملها للنقل والشحن والسياحة والخدمات

 المرتبطة.
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  رفع مستوى قدرات مطار بيروت وتأهيل مطار القليعات إلستخدامه لنقل الركاب والشحن وربطه

 بشبكة الطرق والسكك الحديدية. 

  مختلف المناطق للنقل الداخلي والخارجي إنشاء مطارات جديدة للخدمة السريعة والضغيرة في

 هليكوبتر..( -)طائرات صغيرة

 

 النفط والغاز: تاسعاً 

 الصندوق السيادي -1

 

على داخل الحدود اللبنانية المستخرجين والغاز النفطقطاعي  السيادي لإلشراف على لصندوقإنشاء ا 

 تأثير المالئم واإلقتصادي لما في ذلك منإنتاجهما وإستثمارهما بالشكل إدارتهما والبر كما في البحر و

ة والمحافظة المعايير الدولية لتأمين الشفافي  وفق هماعائدات الوطني وإدارة اإلقتصادنمو  على إستراتيجي

بموازاة عمليات التسوية المالية بين الدائنين  وإطفائهالعام  الدين عبء خفضلعلى الثروة الوطنية 

والمدينين وبين الدولة والمسؤولين عن الهدر والنفقات غير المبررة إلستعادة ما أمكن من أموال عمومية 

بحسب الخطط اإلقتصادية  والتنموية االستثمارية وتنفيذ المشاريع وحل المشاكل الداخلية ذات الصلة(

 .الشاملة الواجب إتباعها

 

 : هيكليته -2

 بقوانين ومراسيمظمته المالية والعملية والوظيفية وأن تحدد مهام وصالحيات الصندوق وهيكليته اإلدارية

  .تنظيمية وتطبيقية

 

 يتألف من : و

 

رئيس مجلس  -رئيس مجلس النواب:  برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من مجلس أمناء  -أ

وزير  -والتجارة وزير اإلقتصاد -وزير المالية -رئيس الحكومة -نائب رئيس مجلس النواب -الشيوخ



121 
 

ورئيس المجلس اإلقتصادي  والمغتربين وزير الخارجية –وزير البيئة  -الصناعةوزير -الطاقة والمياه

 واإلجتماعي.

جلس اإلدارة ويحدد توجهات الصندوق يتولى إتخاذ القرارات اإلستراتيجية ويشرف على أعمال م

 . ومساراته اإلدارية األساسيةاإلستثمارية 

 

 المدراء العامينحاكم مصرف لبنان ومن برئاسة نائب رئيس الحكومة وعضوية كل  مجلس إدارة -ب

 –المالية  –والمغتربين  الخارجية -البيئة –والمياه  الطاقة -الصناعة -في وزارات :  اإلقتصاد والتجارة

رئيس جمعية المصارف  –المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي  –معهد البحوث الصناعية  –الجمارك 

 ورئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.

 

تنفيذي برئاسة مدير عام مع هيكلية إدارية ديناميكية كفؤة وفاعلة تقوم على المبادرات  جهاز إداري -ج

 البناءة وإبتكاراألفكار والحلول والمشاريع وحسن اإلدارة.

 : هاستثمارات  -3

o داخل لبنان وخارجه (البورصة) األسهم  

o الثابت الدخل Fixed Income عن الصادرة السندات في استثمارات عن عبارة وهي 

  والجهات األجنبية. والشركات الحكومة

o العقارات Real Estate 

 :هتدخلمجاالت  -4

 اإلستثماريالثاني ال سيما في جزئها  ٬ضرورةعند ال ةيموازنة الحكومال تمويل. 

  ودعم اإلحتياطي السيادي للجهاز  )بموازاة التسوية المشار إليها أعاله( وإطفائه الدين العامخدمة

  الحكومي.

 بالتنسيق مع مصرف لبنان وفق القوانين النافذة. المحافظة على اإلستقرار النقدي والمالي 

  إنشاء مناطق  –دعم القطاعات اإلنتاجية لبنى التحتية اإلقتصادية )المستدامة لتنمية التمويل مشاريع

 -إتصاالت -مستشفيات -جامعات -مدارس  -جسور  -طرقات  - محطات توليد الطاقة -صناعية 

 (..  مياه
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 اإلستشفاء.....( –البطالة  -التقاعد -تأمين تمويل شبكات الحماية اإلجتماعية )اإلسكان 

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت )الذكاء  تمويل األبحاث العلمية وتشجيع اإلبتكار في مجاالت

ومجاالت إستثمارية إنتاجية تسهم بالتنمية  النانوتكنولوجي...( -الميكاترونكس -اإلصطناعي

 المستدامة.

 إلى باإلضافة ٬جديدة عمل فرص المنتجات البتروكيماوية لخلق توجيه اإلستثمارات نحوصناعات 

 .اللبنانية التحتية البنى وتطوير المباشرة األجنبية تشجيع اإلستثمارات

  من خالل :  في إختصاصات متطورة من الشباب اللبنانيد البشرية المؤهلة تأمين المواردعم

 خبرات...الجذب  -تدريبورش عمل و -  والمعاهد ية في الجامعاتتعليمتوفيراإلختصاصات ال

 

 الشفافية -5

 باإلضافة العام خالل الصندوقومشاريع  وقرارات أنشطة جميع حولمفصلة  سنويةتقارير يتم نشر 

وحيث يلزم من وسائل  اإللكتروني هموقععلى  الصندوق ستثماراتإ المطلوبة حول معلوماتال جميع نشر إلى

ويخضع للتدقيق الداخلي والخارجي بما يضمن حسن استعمال األموال وصحة اإلستثمارات  النشر واإلعالم.

 وآليات التدخل والتمويل.

 

 مرفأ بيروت : عاشراً 

أن ال  بيروت مرفأل يمكن ولكن ٬األخيرعلى  ضخمة ترتب خسائرمنافسة مرفأ حيفا لمرفأ بيروت إن  

يتمتع بميزات جغرافية  مرفأ بيروت ألن وإسرائيل الخليج دول بين التطبيع إتفاقيات رغم دوره يضعف

والتي ال تتوفر  (السفن وغيرها.. لرسو متراً  35 مناسب عمق -مالئم لحركة السفن جغرافي موقع)تنافسية 

ومنافسة مقارنة مع  ويقدم مرفأ بيروت خدمات مرفئية ممتازة وبأسعار مناسبة ٬حتى تاريخه   لدى مرفأ حيفا

شركة شحن دولية. بينما مرفأ حيفا لديه  56مرفأ عالمي و 300ولديه عالقات مع حوالي غيره من المرافئ٬ 

  شركة شحن دولية. 32رفأ عالمي وما يقارب م 200عالقات مع حوالي 

 لذا من األهمية العاجلة القيام بما يلزم :

 بمستوى عال ومتطور.وتفعيل المرفأ وتجهيزه  إلعادة إعمار 



123 
 

 الناقورة...( لتخفيف  –جبيل  -جونية -صيدا-توزيع أعباء المرفأ على مرافىء أخرى) طرابلسل

 الضغط على العاصمة وطرقها ومواصالتها.

 ضبط األوضاع األمنية والجمركية والصحية في المرفأ لزيادة العائدات ومنع التهريب والمخالفات ل

 والفساد.
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 التنمية البشرية : البعد الثالث

 التعليم1-

 

 ٬الفساد ٬المشاكل السياسية ٬اب عديدة أهمها: الحروب المتالحقةتراجع المستوى التعليمي في لبنان ألسب

... بعد أن كان من األفضل ضعف اإلنتماء والحس الوطني ٬التدني الفكري والثقافي ٬المشاكل اإلجتماعية

فترك   ٬التخطيط لمواكبة التطورات الحاصلة داخلياً وحارجياً  . وكما القطاعات األخرى لم يتم إعتمادإقليمياً 

المعاهد والجامعات ألهداف مصلحية وإنتشرت المدارس و والتأثيرات السلبية التعليم عرضة للتجاذبات

وطائفية بدالً من األهداف التربوية والوطنية واإلجتماعية. األمر الذي زاد من الشروخات المجتمعية والتباعد 

مما أفقدنا  ٬الهجرة والعيش خارجاً  هات. وصار حلم الشباب هوجوالعدائية والتقوقع وتعددية اإلنتماءات والتو

قطاع التعليم اللبناني لديه كل طير للقدرات الوطنية. يبقى أن لمؤهالت  في نزف خمن الكفاءات وا الكثير

العدو اإلسرائيلي وجذب  لمنافسة قطاع التعليم لدىإلعادة تصحيح المسار داخلياً ور والنمو اإلمكانيّات للتطو

القطاع التعليمي اللبناني  سيما الخليجية منها( نظراً لقدرةالى لبنان من جميع الدول العربية )كافة الطالب إل

الميزات المشتركة )اللغة والتربية والقيم اإلنسانية والثقافة واإلنتماء العربي( لدى جميع الدول العربية  وتوفر

 ع التعليم لدى العدو اإلسرائيلي.  لذلك يجب العمل على :وعدم توفرها في قطا

 ب التطور الحاصل على المستوى لتواك على كل المستوياتوتطويرالمناهج التعليمية  تحديث

الدولي في مجاالت ..( والعدو اإلسرائيلياإلقليمي )قطاع التعليم لدى بعض الدول العربية ولدى 

  ( .وغيرها..صطناعي إلتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت والذكاء ا ) إقتصاد المعرفة الجديدة

 سوق العمل في القطاعات  وحاجات متطلبات والعالي ليتكامل مع والتقني المهني تطوير التعليم

 العربية اللغات تدريس وتعزيز اإلنتاجية )الصناعية والزراعية ( وإقتصاد المعرفة وتشجيع

 .جودتها وضمان واألجنبية وتقنيات التواصل واإلنفتاح

 سكرتاريا -لغات -ماتيةإدخال المناهج التطبيقية بشكل فاعل في البرامج التعليمية : معلو- 

 ....(ونفن -إبتكار –ميكانيك  –أعمال منزلية  -عمال يدوية ومهنية سريعة )خياطةأ -محاسبة

  تقريب النشء الجديد من إنتاجه وتشجيع التدريب المهني في المصانع وفي المناطق الصناعية

 . الوطني وحثه على إعتماده والدفاع عنه وتفضيله على اإلنتاج األجنبي

  من خاللنشر ثقافة ريادة األعمال: 
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  في المهنيات والجامعات توفيراإلختصاصات التعليمية المناسبة 

   ورش العمل والندوات والدورات التدريبية تعميم 

 ومفهوم المبادرة اإليجابية وفتح المجاالت أمام الكفاءات  دعم األبحاث واإلبتكارات العلمية. 

  المرحلتين الثانوية والجامعية في مجاالت تحتاجها فرض مفهوم الخدمة اإلجتماعية في

بما يسمح بترسيخ التضامن اإلجتماعي والعمل المشترك وتوحيد النظرة  ٬الدولة والمجتمع

 المجتمعية والوطنية.

 م للفئات المحدودة القدرة ومنافسة التعليم يعلترفع مستوى التعليم الرسمي بما يسمح بنشر ال

 مجتمعية سليمة.الخاص في حركية تربوية 

  تقليص عدد المؤسسات التربوية والجامعية بناء على تقييم دقيق ومواكبة دائمة واإلبقاء فقط

 على المؤسسات المؤهلة والقادرة.

 

 الثقافة واللغة والقيم اإلنسانية واإلنتماء العربي -2

  

غيره ويحصنه ن هي تراث شعب ومخزونه الفكري واإلجتماعي والوطني يما يميزه عالثقافة 

بين التاريخ والحاضر والمستقبل بكامل أبعادها. وهي حافظ وجودنا  أمام غدرات الزمان

  وهويتنا وتميزنا وقدرتنا على اإلستمرار شعباً ووطناً.

 ٬اإلنتماء العربي ٬التميز ٬افية هي ذاتها نقاط قوته. التعدديةنقاط ضعف لبنان المجتمعية والثق

 ٬المبادرة الفردية ٬رافيالموقع الجغ ٬صغر المساحة ٬ر الشبابعنص ٬الحركية المجتمعية

اللغة العربية في موازاة اللغات األخرى......كلها عوامل  ٬ط العائليةبالروا ٬اإلنتشار في العالم

 مفيدة أو مدمرة وهنا تكمن مسؤوليتنا في تحديد المسار. لذلك علينا:

 وتطويره كقاعدة أساسية للتميز واإلنطالق إعادة إحياء التراث اللبناني 

 .التركيز على التفريق بين العلم والثقافة وتكاملهما 
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 ٬ترسيخ اإلفتخار باإلنتماء الوطني وتميزه واإلرتباط باألرض والوطن بمقوماته كافة 

 في المدارس والجامعات والمؤسسات اإلجتماعية.

 ة.تشجيع تعددية اللغات والمبادرات الفردية المنتج 

  تعميم مفاهيم آداب المجتمع وترسيخها وتوحيد النظرة المستقبلية بما يعيد إنتاج ما

 فقدناه من قيم إنسانية ووطنية.

  تغيير النظرة إلى التعليم المهني والتقني من كونه مالذ الفاشلين في التعليم األكاديمي

عامل إلى حاجة مجتمعية خالقة وبناءة تنتشر لتحول المجتمع اللبناني إلى مجتمع 

 منتج مهني متطور.

 بحيث  ٬العمل بقوة على تغيير نظرتنا للعمل وعدم الخجل من أي عمل مجتمعي

 ا نقوم به مصدر فخر وإعتزاز كائناً ما كان العمل أو الوظيفة.يصبح نجاحنا بم

 تشجيع بالنظرة إلى المنتجات الوطنية و الثقافة المجتمعية والمفاهيم السائدة في ما يتعلقتغيير

إستهالك المنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية وربط إستهالك اإلنتاج المحلي باإلنتماء 

 الوطني.

  إلبتكار والتطوير وأهمية الكتاب ودعم وتمويل والقراءة والبحث العلمي واتشجيع اإلطالع

مراكز البحث العلمي والفكري ومحتواه وتأمين المكتبات الوطنية المجهزة تكنولوجياًعلى مختلف 

 األراضي اللبنانية والحث على المبادىء اإلنسانية العالية.
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 : مجتمع متقّدم12تصميم رقم 
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 التنمية اإلجتماعية :البعد الرابع

 

 األمن اإلجتماعي-1

هو نتيجة  تحقق األمن الغذائي واألمن الصناعي واألمن اإلقتصادي حيث يصبح المجتمع متطوراً  

كب بثقافة مجتمعية سليمة وسلمية تكون األساس المتين إلستقرار إجتماعي بحركية إقتصادية ديناميكية توا

ألي مجتمع مستقر ورفاهية كافية  والضروري عمل بالحد األدنى الممكن وخارجياً وبفرصالتطور داخلياً 

 لمعظم شرائح المجتمع وتضامن إجتماعي عالي الجودة.

  : األمن اإلجتماعي13تصميم رقم
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 الحماية اإلجتماعية-2

 

 أنظمة  غير المستفيدة من العاملة للفئات الشيخوخة ضمانو التقاعد نظام التركيزعلى إقرار

 للتقاعد. القانوني السن بلوغها لحظة واإلجتماعية الصحية التقديمات كل تفقد التي ٬التقاعد

  تفعيل إجراءات حماية المستهلك ومكافحة التهريب والتهرب والغش والتزوير بأقصى العقوبات

 واألحكام.

 ة اإلقتصاديالمساواة بين المرأة والرجل وتشجيع المرأة على المشاركة في العملية تحفيز

 والسياسية وخاصة صناعة القرار.

  مدهالى بال ين من غير اللبنانيينلتشجيع عودة النازحموحدة وعاجلة اقرار سياسة حكومية 

 للتخفيف من أعباء واكالف النزوح المالية واإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية واألمنية وغيرها.

  ضامنة لتوحيد النظرة وتخفيف الهدر وتحسين الالحكومية جهات األنشطة اإلستشفائية للتنسيق

 الخدمة وتطوير التقديمات والتكامل بالعمل.

 : تفعيل نشاط الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي عبر 

  اإلستشفائية واإلجتماعية والتعويضات المختلفة.عمليات المكننة جميع 

 لتوفير الوقت والكلفة. وتبسيط إجراءاته اإلدارية أنظمته طويرت 

 عليه تفعيل أجهزة الرقابة المعنية. 

  توسيع قاعدة المستفيدين من خدماته وتغطياته بضم المهن الحرة غير المستفيدة حالياً إلى

 جانب كبار السن والعاطلين عن العمل مؤقتاً.

 

 إن عبر بناء أبنية سكنية مناسبة بأحجام  الوسطى ومادونهاة إسكانية علمية للطبقة وضع سياس

أو دولية للبناء وفق شروط فنية /أو عبرمناقصات وطنية و قبل الدولة بأسعار منافسةتلفة من مخ

 .تحددها الحكومة ومالية وإدارية

 بانتظار إيجادهم  ٬السيما المتزوجين منهم ٬إقرار نظام الدفع الشهري المؤقت للعاطلين عن العمل

لفرص عمل تؤمن لهم المورد الالزم للعيش. شرط تأمين الرقابة الفاعلة عليه منعا للفساد وسوء 

 اإلدارة.
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 يتناسب بما العام القطاع موظفي جميع بين( التعاقد ومعاشات وأجور رواتب) العدالة تحقيق 

 غير أوالمساواة واإلختالفات العشوائية بدل محددة هوامش ضمن واألعباء المهام مع

 .المبررة

 الصحة  -3

 بدءا من  الذين هم بحاجةالمقيمين في لبنان  ينيللبنانم التغطية الصحية الشاملة نظا إقرار

من الموازنة٬  قوانين وبرامج وإقتطاعات وإستثماراتب البطاقة الصحية الموحدة٬ وتأمين تمويله

 قانونية ويحّسن اإلنتاجيةفرص العمل اليحفز مما 

 ة كخطوة إلى األمام بإتجاه التغطية الشاملةة األوليّ يتعميم خدمات الرعاية الصح  

 برامج ووضع  وترشيد كلفتها والمستلزمات الطبية والجراحية ضمان جودة المنتجات الصيدالنية

 .ضمان الجودة لخدمات اإلستشفاء والرعاية الصحية األولية

 باعتماد معايير علمية ومالية واضحة تعديل آلية تسعير االدوية. 

 والرقابة الفاعلة وتحفيز الجودة والفعاليّة الخاصة ترشيد العالقة مع المستشفيات. 

  األمراض غير السارية كأمراض القلب والسكري والسمنة والسرطان ضد الفاعلة التوعية

  .وفوائد الوقاية المسبقة والعالج المبكر وغيرها

  للعمليات الطبية واإلستشفائيةإعتماد المكننة. 

  تنمية الموارد البشرية وتعزيز ثقة المواطن بوزارة الصحة العامة لتأمين العنصر البشري الكفوء

 .الصحية

  ليكونالمركزي عن المختبر الطبي والصيدلي لدى معهد البحوث الصناعية بديالً المختبر إعتماد 

المختبر المرجعي للصحة العامة بالنسبة و البلدعلى السالمة العامة في ساسية للحفاظ أركيزة 

 خبرية الموثوقة.لتحاليل المل

 قابي للحفاظ على الرّ  الصحة وزارةتعزيز دور و السهر على السالمة العامة والترصد الوبائي

 .الصحة العامة

 الطبابة واألدوية  وتسهيلها الصّحة مجاالت في والبرامج الخدمات على الحصول توسيع إمكانية (

 بعيداً عن الزبائنية والهدر والفساد. المستعصية...(
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  دعم الصناعات الدوائية اللبنانية وحمايتها وفتح األسواق الخارجية امامها وإعتماد منتجاتها

 حصراً عند التشابه وضبط إستيراد الدواء من الخارج.

   للحد من األمراض ولتخفيف الفاتورة الصحية . دون تلوث العمل الدائم على تأمين بيئة سليمة 

  تأهيل المستشفيات الحكومية وتجهيزها وتطويرها لتغطية أقصى ما يمكن من عمليات إستشفائية

المتوسطي الحال والفقراء وتأمين منافسة شريفة مع المستشفيات الخاصة مالياً  نللمواطني

 وإستشفائياً.

 إدارة األزمات والكوارث -4

 ر هيئة إدارة األزمات والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية والهيئة الوطنية لضبط تفعيل دو

 إستعمال وتداول المواد الكيميائية وزيادة جهوزيتها للمساعدة عند الحاجة.

 عواصف  -)الزالزل والهّزات األرضيّة  زمة لمجابهة األزمات والكوارثالالّ  طالخط وضع

المؤسسات اإلدارات وعلى  طتوزيع الخطأعمال ارهابيّة.....( و -أنهيارات على انواعها -طبيعية

   والعمل بموجبها عند الضرورة. لإللمام بها المعنيين  واألقسام واألفراد

 هاعن مدى نجاح ر تقييميةاريتق ووضعللتأكد من فاعليتها نة ة كل سوتجربتها مرّ  طختبار الخطإ 

 .إلصالحها وتطويرها والمعوقات التي واجهتها

 وإدارتها وإتخاذ اإلجراءات السريعة لتجنّبها  الكوارث مخاطر من الحد لعمليات واضح إطار بناء

 قبل وقوعها اولتخفيف أضرارها عند وقوعها.

  عند الضرورة.دعم الدفاع المدني وتطويره وتجهيزه بما يؤمن قدرته على التدخل 

  دعم الصليب األحمر وتطويره وتعميم اإلرشادات الحمائية الشخصية والعائلية لتخفيف تداعيات

 الحوادث والرعاية األولية.

 العمل والعمال-5

 لتأمين أكبر قدر ممكن من  مختلف القطاعات اإلقتصادية أو بالقطعة في/الساعة وتطبيق نظام العمل ب

كما  نية أو األكاديمية أو الجامعية.الب الذين يتابعون دراساتهم المهفرص العمل للشباب السيما الط

تخفيض نفقات اإلنتاج والمساهمة في المنافسة داخلياً وخارجياً. مع ضرورة تحديد الحد األدنى للبدل 

 في الساعة.
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  للقيام بمهامها بكفاءة وفعاليةمختلف مجاالت أعمالها في ا وتطويرهبناء قدرات الموارد البشرية 

وإعتماد التدريب الدائم لتطوير مهارات العمال داخل المؤسسات اإلنتاجية وخارجها في المعاهد 

 والمؤسسات المتخصصة.

 .تفعيل الكشوفات الدورية على المؤسسات اإلنتاجية من أجل حسن تطبيق أنظمة العمل 

  وفق مؤشرات التضخم 3% و2األجور دورياً مطلع كل سنة بمعدل يتراوح بين تطبيق زيادة %

 .بالحاالت اإلستثنائية التي تستوجب إجراءات إستثنائية إالّ  اإلقتصادي الطبيعي السنوي

 جتماعي وتعزيز مفهوم الحوار اإل والضمان اإلجتماعي العمل يرفع مستوى الوعي بأحكام قانون

 ن.جتماعييبين الشركاء اإل

  تحفيز اللبنانيين على تولي األعمال المتوفرة دون تردد أو خجل إلستبدال اليد العاملة األجنبية

 وتوفير خروج العملة الصعبة وتأمين العمل لمن ال يعمل.

 كأحد العناصر الرئيسية في رسم  إلعتماد عليهال وااع العمات العلمية لقطاوالدراس ررياإعداد التق

 العمالية واإلجتماعية . السياسات

   والدوليةقة المحلية التشبيك مع المؤسسات ذات العالتفعيل. 

  عمل ومكافحة البطالة وتنظيم سوق العمل الفرص لتعميم تفعيل عمل المؤسسة الوطنية لإلستخدام

 وفرض رسوم على العمالة األجنبية.

 اد العمالة األجنبية غير التخصصية الوطنية ٬ وإستبع العمالة لتوظيف العمل بكل الوسائل الممكنة

 والضرورية . 

 . تحديث وتطوير قانون العمل لضمان حقوق العّمال والفئات الضعيفة 

 

 اإلعالم  -6

  عاماً عتباره ملكاً إب البث التلفزيوني واإلذاعي لمحطاتوالمجتمعي التصرف بالهواء السياسي 

 القانونية والدستورية . واعدللق ومسؤولية مجتمعية وطنية وفقاً 

 تغيير الثقافة المجتمعية والمفاهيم السائدة في ما يتعلق بالنظرة إلى المنتجات الوطنية.المساهمة ب 
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  تشجيع إستهالك المنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية وربط استهالك اإلنتاج المحلي باإلنتماء

 اإلنتاج الوطني وإزدهار الوطن.الوطني وإظهار وترسيخ العالقة المباشرة بين نمو 

  مساحات إعالمية مناسبة وإعالنية للصناعة والزراعة اللبنانية كما تقديم وسائل اإلعالم المحلية

منصات األعمال مجانا أو بأسعار رمزية السيما تضمين البرامج الصباحية المرئية والمسموعة 

ناعية والزراعية والخدماتية )جوائز فقرات ترويجية وتوعوية للمستهلك تتضمن أهم األخبار الص

 منتجات.....( . -حلول -إبتكارات  -نجاحات  -

  تشجيع إنتاج البرامج الوثائقية لتعزيز المادة اإلعالنية الصناعية وتشجيع المجتمعات الريفية على

 العودة الى الزراعة السليمة وإعتماد الطرق الحديثة إلنتاج أفضل بإستعماالت بيئية أمثل.

 ة و تنظيم أنشطة مالئمة للمناسبات.الوطني ة لإلنتاجاتإعالمي ةسنوي يص أيامتخص  

  والمجتمعية جات السياسية والطائفيةمستوى التشنّ  خفضعالمية تقع في دائرة إتقديم مواد. 

  تطوير الصناعة السينمائية والتلفزيونية مع مستلزماتها وإنتاجاتها إلستقطاب القدرات اإلنتاجية

 واإلعالنية والدعائية. واإلعالمية

  نشر صورة لبنان المشرقة كبلد إنفتاح وتواصل وتقدم ومبادىء إنسانية عالية إضافة الى التركيز

على قطاعاته اإلنتاجية وخدماته المتقدمة وحقيقته كبلد سياحة على مدار السنة ونظام ديمقراطي 

 م راق وزراعة سليمةتعددي ودولة قانون ومؤسسات وحقوق إنسان وطبابة متقدمة وتعلي

 وبيئة نظيفة. وصناعة منتجة بجودة عالية

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 التنمية البيئية: البعد الخامس

 

 األمن البيئي -1

حماية المحيط زام المجتمعي إفرادياً وجماعياً بهو الوصول إلى الحد األقصى الممكن من اإللت 

 -للمستقبل بتكامل مع كل مجاالت األمن المجتمعي ) الغذائي على أنواعها وإستدامتها والحفاظ عليها والموارد

هو باختصار الحفاظ على الثروات الطبيعية على إختالفها  ٬الخدماتي....(  -السكني -إإلقتصادي -الصناعي

 لمستقبل آمن.

 

 ةيالبيئاإلجراءات -2

 إلى  المجاالت الصناعيةإستخدام المواد الكيميائية الضارة في كل ؤسسات الصناعية بخفض إلزام الم

ن إستعمالها في ومنع تسّربها الى الهواء والماء والتربة والتوعية على حس الحد األدنى الممكن

 التعليم واإلعالم من خالل:التدريب و

 )الترخيص الصناعي اإلخضر )اإللتزام البيئي 

 الكشوفات الدورية 

  وتعاونها مع اإلدارات المعنية البلدياتتفعيل مسؤولية 

  تنظيم حمالت توعويّة بأهميّة البيئة وسبل المحافظة عليها٬ وتنظيم حمالت لتنظيف

 وخاّصةً السياحية منها. وعدم تلويثها المناطق

 على للحصول الصناعية المؤسسات حث ISO 14000 وعلى البيئية اإلدارة حول ISO 26000 

 المجتمعية المسؤولية حول

 للبيئة صديقة الصناعات لجعل البيئة وزارة مع التنسيق 

 للطاقة والموفرة الخضراء األبنية إستعمال تشجيع 

 كافة بأشكالها والموارد الطاقة إستخدام كفاءة رفع وتشجيع والبديلة المتجددة الطاقات إستعمال 

 البيئية فرزها من المصدر ومعالجتها بالطرق برع والنفايات على أنواعه التلوث حجم لتخفيف

 .المناسبة

 والتوجيه للتوعية واإلعالم والندوات العمل ورش إقامة... 
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 البديلة الطاقات لتوليد يلزم ما وكل الشمسية واأللواح والمعدات التجهيزات مكونات إنتاج على العمل 

 .أنواعها على

 إستعمال ٬التدوير النفايات٬ معالجة)  فعالية وأكثر كلفة أقل بديلة طاقة مصادر تأمين على العمل 

 ....(األرض باطن من الطبيعية الحرارة٬ الهواء ٬البخارية الطاقة٬ الشمسية الطاقة -الغاز

 ورش)  أشكالها على الموارد إستعمال وترشيد البديلة الطاقات نحو والتوجه الطاقة ترشيد ثقافة نشر 

 ...(إعالن إعالم٬ تدريب٬ ندوات٬ عمل٬

 للبيئة الصديقة بنيةلأل ميسرة قروض لتوفير المختلفة والمالية المصرفية الجهات مع العمل 

 البديلة والطاقات البيئة على بالحفاظ متخصصة دولية هبات من لإلستفادة السعي  

 وتعميمه األخضر اإلقتصاد مفهوم لترسيخ  العلميّة األبحاث في الفاعلة المشاركة. 

 والمتجددة البديلة الطاقة إستعمال تشجيع الى يرمي للمصانع تحفيزي قانون إقرار على العمل. 

  لترسيخ العادات الصحيّة والبيئية الصحيحة في اآلمنة إعطاء الدروس في المدارس حول البيئة

 األطفال منذ الصغر.

  واألودية( ٬ األنهار وأحواض البحرية الشواطئ ) الطبيعية وحماية المواقع المحافظة على البيئة 

والثقافي والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية  والمعماري الحضاري التراث على الحفاظ إلى إضافة

 لمواجهة اآلثار السلبية للتغير المناخي وندرة الموارد .

 العالية النوعيات إنتاج وتعميم لتطوير الدنيا الحدود إلى واألسمدة الزراعية المبيدات إستعمال ترشيد 

 .العضوية الزراعات وتشجيع الزراعية والصحية

 والمراعي الهامشية لألراضي المستدامة اإلدارة تطبيق. 

  والتصحر التربة تلوث من والحد  الزراعية األراضي استعمال ترشيد. 

  الخ...  السمكية الثروة ٬المياه٬ المراعي الغابات٬( البيئي والنظام البيولوجي التنوع على المحافظة( 

  الغابات إلدارة الوطنية الخطة وتنفيذ وضع. 

  النصوص القانونية البيئية الملزمة وتطويرها بما يتناسب.تطبيق 

 زيادة زراعة األشجار في المساحات الفارغة لزيادة تنقية الجو٬ والحد من الزحف العمراني 

  .وإنجراف التربة والمساهمة بضبط المتساقطات جوفياً 

 الراعية.و دعم إقامة المحميات الطبيعية وتعميمها من خالل إقرار القوانين الناظمة 
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  والصرف الصحي المياه-3

  إمدادات إستمرارية وضمان التغطية لتحسين الصحي والصرف المياهلقطاع  اإلصالح الجذري 

 شبكات في والتسرب الهدر من والحد التخزين٬ سعة زيادة خالل من لبنان٬ أنحاء كل في المياه

 المياه ومعالجة جمع مستويات زيادة إلى باإلضافة الري٬ لشبكات التغطية وتوسيع اإلمداد٬

  المبتذلة وإعادة إستعمال ما أمكن منها للري واإلستعمال الخارجي.

 الليطاني الحيوي بعد معالجته من التلوث والتفريع . نهر مشروع تنفيذ متابعة 

  .وضع خطة علميّة لضمان نظافة وديمومة المياه اللبنانية بكافة مصادرها ووقف هدرها 

 القصوى لمياه األنهار والمياه الجوفيه للشرب والري وإستصالح اإلراضي  إستعمال الطاقات

 وتوليد الطاقة الكهربائية .

 ٬للشرب واإلستعمال المنزلي والصناعي  المياه تأمين ( المائية الموارد من ستفادةاإل كفاءة رفع 

 ترشيد ٬هذا الهدف  التوعية للحفاظ على الثروة المائية في التعليم واإلعالم وفرض مايلزم لتحقيق

 (. ... المياه وثلت من الحد الري٬ مياه ستعمالإ

  إستكمال المشاريع المجتزأة لمد شبكات الصرف الصحي ومحطات التكرير في كل المناطق

 .اللبنانية وصيانتها الدائمة

  ثلوج الجبال مصادر المياه والمتساقطات وإنشاء البحيرات والبرك الطبيعية وتفعيل إستعماالت

 .لتوليد الطاقة والري والشرب في حال صالحية المياه لذلك عند ذوبانها

 .ًوقف التعديات على مجاري المياه على أنواعها السطحية والجوفية والتشدد تجاهها مالياً وجزائيا 
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 الخاتمة

عربية الدول بعض البين التي وقعت مؤخراً لة بإتفاقيات التطبيع ثمفي ظل التطورات اإلقليمية المت

لها تداعيات سلبية  والتي من المتوقع أن يكون (...السودان -مملكة البحرين -)دولة اإلمارات العربية المتحدة

 -اإلستثمار -اإلستشفاء -التعليم  -السياحة  -)التبادل التجاري ن القطاعات اإلقتصادية اللبنانيةعلى العديد م

السيما الصناعي القطاع زراعي والسيما التكنولوجيا الزراعية والقطاع ال - والجوي النقل البري والبحري

بات من الضروري أن يبادر لبنان إلى  ٬ .....(واألدوية المستعصية تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتقطاع 

جل تحصين التي ذكرناها في بحثنا هذا من أ إقتصادية ترتكز على اإلجراءات والمقترحاتوضع إستراتيجية 

ها على منظومة اإلقتصاد تداعيات التطبيع بين الدول العربية والسيما الخليجية منأمام تيجي اان اإلستردور لبن

 في الحاضر والمستقبل كصلة وصل بين الشرق والغرب والحضاري لبنان الريادياللبناني وعلى دور

 .مركز إقتصادي محوري في منطقة الشرق األوسطكو

امام ما سيأتي من تطورات ويقتضي التشديد على أهمية عوامل الوقت والمبادرة والتضامن الوطني 

الوجودية التي بدأت منذ زمن وتستمر بوتيرة متسارعة وخطرة ال تحتمل التسويف أو نخسرالحرب 

 والمناكفات الفارغة والعشوائية.

والدقة وربما التعديل والتصحيح واإلضافة هذه الدراسة ليست نهائية وتحتاج حكماً للتفصيل والتوسع 

ألن تكون مرتكزاً سياسياً وهيكلياً وإدارياً وإقتصادياً وإجتماعياً ووطنياً برأينا وبقوة لكنها تصلح  ٬والحذف

 يبنى عليه.

ذكرناه  خذ مايكفي لنأ مع األمل والتمني والرجاء بأن يكون لدينا من الحكمة والوطنية وبعد النظر ما

 إلتزام.بجدية و
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 المراجع :

 دراسات وخطط وبرامج وزارة الصناعة -1

  2015 / 6 /2( المعلنة بتاريخ 2025الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي )لبنان الصناعة 

 وخطط تشغيلية  ( 2020-2016خطة إستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي )  ٬تنفيذاً للرؤية التكاملية

( مع تقييم سنوي للخطط التشغيلية لتحديد  -2020 2019 -2018- 2017 /2016لسنوات )

 اإلنجازات والتحديات.

  ( 2025-2020خطة إستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي)  تتوائم مع التغيرات وآلياتها التنفيذية

األزمات اإلقتصادية والمالية   - 2019تشرين أول  17على المستوى المحلي )أزمة لحاصلة ا

 (األزمات اإلقتصادية العالمية -لى المستوى الدولي )أزمة كورونا والنقدية (  وع

  2018الموضوعة عام  (2030-2018لمناطق الصناعية )مستدامة لخطة إستراتيجية لتنمية 

 الموضوعة عام  (2050 -2020) ةلصناعة اللبنانيفي ا ء االصطناعياإلستراتيجية الوطنية للذكا

2019 

 (2020وعة عام )الموض  تحليل مالي وإقتصادي للخطة اإلصالحية للحكومة اللبنانية 

  ومحدثة عام  2016الموضوعة عام    (2030لتنمية مستدامة ) يةلبنان اإلقتصادمشروع سياسة

2019 

  2019تقرير إقتصادي بعنوان "مالحظات وزارة الصناعة على رؤية ماكينزي" الموضوع عام 

  2017دراسة إقتصادية بعنوان " إقتصاد المعرفة" الموضوعة عام 

  "2017الدبلوماسية اإلقتصادية" الموضوعة عام دراسة إقتصادية بعنوان 

  2018بحث إقتصادي بعنوان " تحديات إستراتيجيات التنمية المستدامة" الموضوع عام 

  " إقتصادي لمستقبل اللبناني المصرفي القطاع تحصين اإلنتاج إلى الريع مندراسة إقتصادية بعنوان 

  2018" الموضوعة مطلع عام آمن

 2017وان " التبعية اإلقتصادية " الموضوعة عام دراسة إقتصادية بعن 

  2017دراسة إقتصادية بعنوان " الصناعة والليرة ومابينهما" الموضوعة عام 

 

 دراسات مرجعية مختلفة -2

 

 إدارة اإلحصاء المركزي 

 إدارة الجمارك اللبنانية 

 يني للدراسات اإلسرائيلية "مدار"المركز الفلسط www.madarcenter.org 

 : وزارة الطاقة اإلسرائيليةwww.gov.il 

 وزارة اإلقتصاد والصناعة اإلسرائيلية   :www.economy.gov.il 

  :وزارة الزراعة والتطوير القروي اإلسرائيليةwww.moag.gov.il 

  :وزارة الخارجية اإلسرائيليةgov.il.mfa.www 

    بنك إسرائيلwww.boi.org.il 

 www.intracen.org  International Trade Center: 

 World bank Group: www.worldbank.org 

 Iternational Monetary Fund ( IMF ): imf.org 

 https://fanack.com/reports/united-nations/ 

http://www.industry.gov.lb/getattachment/PublicationsAndStudies/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8AAI-Strategy-at-Industry2020-2050.docx?lang=ar-LB
http://www.industry.gov.lb/getattachment/PublicationsAndStudies/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9.docx?lang=ar-LB
http://www.industry.gov.lb/getattachment/PublicationsAndStudies/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9.docx?lang=ar-LB
http://www.industry.gov.lb/getattachment/PublicationsAndStudies/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9/(2025)-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9AR-2019-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-(1).docx?lang=ar-LB
http://www.madarcenter.org/
http://www.economy.gov.il/
http://www.moag.gov.il/
http://www.mfa.gov.il/

