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Abstract 

The Lebanese economy depends on a free system based on private initiative and the 

economic independence of individuals and their protection. The state has adhered to this 

system when issuing various economic and financial legislations. It also indicates the 

adoption of the principle of freedom of exchange, the movement of capital, and the 

guarantee of deposits and investments, all as a policy to attract and invest capital in 

Lebanon. Since the middle of 2000 and after the Israeli withdrawal from southern Lebanon, 

Lebanon has witnessed good economic developments, especially since successive 

governments have suffered from crises and political turmoil that affected the Lebanese 

economy in all its aspects, which affected the economy’s contraction from an expected 

growth rate of 6 percent by mid-2006 to 2-3 percent growth for the same year, and all these 

crises and repercussions led to a noticeable decline in the Lebanese economy in the last two 

decades.                        
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 2020 وحتى سنة 2000  تطور االقتصاد اللبناني منذ العام

 

 سحر ماهود محمد
 العراق ،رئاسة جامعة بغداد ،الباحثة

 محمد حازم عبد الستار
 العراق ،الجامعة كلية الهادي، ةالباحث

 الملخص

وقد التزمت  ،القتصادية وحمايتهاالقائم على المبادرة الخاصة واستقاللية األفراد ا يعتمد االقتصاد اللبناني على النظام الحر

الدولة بهذا النظام عند إصدار مختلف التشريعات االقتصادية والمالية، كما يؤشر على االقتصاد اللبناني اعتماد مبدأ حرية 

، الصرف وتحريك الرساميل وضمان الودائع واالستثمارات كل ذلك كسياسة لجذب رؤوس االموال واستثمارها في لبنان

من جنوب لبنان شهد لبنان تطورات اقتصادية جيدة السيما وان  وبعد االنسحاب اإلسرائيلي 2000ف عام ومنذ منتص

واضطرابات سياسية مست االقتصاد اللبناني بكل جوانبه مما اثر في انكماش  أزماتالحكومات المتعاقبة قد عانت من 

 ،في المائة نمو لنفس العام 3 - 2إلى  2006ف عام في المائة بحلول منتص 6االقتصاد من معدل نمو كان متوقعا بنسبة 

  .يخيرةالى تراجع االقتصاد اللبناني بشكل ملحوظ في العقدين األأدت  والتداعيات زماتوكل تلك األ

 .رأس مال ،استثمار لبنان، اقتصاد،: الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة

ال(1)ىالقآلنذاليمجموعززمالمززانالقا ززملصالوقاصـاززال  وحتاززاال1946عززل اليتميززاالقتصتـاززاللالقاني،ززل،نذالماززا،لالقت ززت   ال

ال:قامتمثنمالفنالجوق،بالعلةالويمكنالوـفهالعنىالقا،حوالقاتلان

قعتمززللالقا،مززل القتصتـززلل القاحزز الوييززكنهالقانيي قاززنالقا ززل  العنززىالقاميززلل ةالقاصلـززمالوق ززت  ايمالق فزز قلالقتصتـززلليمال .1

قاتززاق القالواززماليهززلقالقا،مززل الع،ززلالمـززلق المصتنزز الذالو(2)مززنالقال ززتو القاني،ززل،نال15وحمليتهززلالولاززتالق ززت،للقالماززىالقامززللةال

القاتي يعلصالقتصتـلليمالوقاملايم.

،م قالاملالح  زهالذزلقالقا زل،ونالمزنالق،عكل زلصالميجلييزمالفزنالال1956قعتمللالصل،ونال  يمالقامـل  الوقتاتاق اليهالم،لالعل ال .2

 وايلالمهمل.جلبال ؤوسالق موق الوق تثمل ذلالفنالاي،لنذالوتطوي القا طلعالقامـ فنالوجعنهالم كاقالمصنيميلالول

قعتمللالميلأالح يمالقاـ  ذالوح يمالتحوي القا، لالوتح تالقا  لمي الوضملنالقاولق عالوقت زتثمل قصذالوعزل القاتعز  ال .3

 قاتنالم اليهلالاي،لن.الاملصتحتيلطنالقالذبالفنالقامـ  القام كا القاني،ل،نالعنىالقا غ المنالقاضغوطلصالوق 

تحليلاللو القا طلعالقاعل الفنالتوفي القاي،يمالقاتحتيمالاللع الوتو يعاللو القا طلعالقاصل الفنالمجم القا،يلطالقتصتـلل ذالمع .4

 الع الوتيجيعالقا طلعالقاصل ال.الاممقاأل

يهلالاي،لنالتطو قصالقصتـلليمالجيلةذالملال جنصالمعم القامؤي قصالتح ،لاًلمنحومزلاًلوتحليزلقاًلال2000وم،لالم،تـ العل ال

%العزل ال3٫9ذالينز القا،مزوال2000%العزل ال1٫1يعلالقت، زحلبالقت ز ق يننالمزنالقاج،زوب.الففزنالم ليز ال، زيمال،مزوالح ي زنالينغزصال

.الويزلاتذالوـز القا،زلتلالقامحنزنال2004%ال،هليزمال5٫06ذالو2003%العزل ال1٫7وـوتًالقازىالال2002%العل ال3٫4وال2001

ذالكمززلال ززجنصالقافتزز ةال2000منيززل قاًلعززل الال17٫25م ليزز الال2004منيززل اللوت ال،هليززمالعززل الال21اني،ززلنالماززىالحززوقاىالالجمززلانقإل

ال.ال(1)،ويلاًل ال3٫03متو طال،موالح ي يلاًلين الال2004ال–ال2000

قاتزنالال2020وقازىال ز،مالال2000 ز يعمالعزنالقاوصزل عالوقتالحزلقلالصز  القامزلةالمزنالعزل الالينمحزمالويمكزنالا،زلالقنال،عطزن

وقث صالييكٍ القواليآص العنىالتطزو الو،مزوالقتصتـزللالقاني،زل،نالويمكزنالقجملاهزلالعنزىالقا،حزوالالم،يماص صاليلات نيلصالقا يل يمالوق 

ال:قاتلان

                                                           
(1)
 2002ان .بيللروت: مركللز دراسللات الوحللدة العربيللة، جللو 1اللبناني)اإلمكانيللات والفللرط ،  -التكامللل الصللناعي السللوري ،يخليللل دمشللقية نهللاد 

 .  39.ط
(2)
من الدستور اللبناني "  الملكية في حمى القانون فال يجلوز أن ينلزع علن أحلد ملكله إال ألسلباب المنفعلة العاملة فلي األحلوال المنصلوط  15المادة  

 عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادالً ". 
(1)
  2014-06-19|  00:48موضوع منشور في موقع  ،اسات والبحوثادارة الدر –اتحاد المصارف العربية االمانة العامة   

 ...  2014وحتى سنة  2000) التطورات االقتصادية والمالية في لبنان منذ العام      

http://www.ijherjournal.com/
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صلـزمالأنالقاح يز  الصزلالتوازمالل وتزينالالذ2005قا ليقال فيزقالقاح يز  العزل الالقغتيل ال  يسالقاوا قءالقاني،ل،نالأحلقل .1

وق كيز الالق و قازل الكزلنالقاضزلمنالال:2004ال-ال2000وقاثل،يزمالمزنالعزل الال1998ال-1992مزنالعزل الالا  ل مالقازوا قء

قاتززنالوم،يززعالقاث ززمالقالقصنيززمالوقاصل جيززمالاكزز المززلاليتعنززقاليلتصتـززللالقاني،ززل،نالوقانيزز ةالقاني،ل،يززم.الويؤيزز العنززىالتنززتالقامززلةال

حلفمصالقاعمنمالقاني،ل،يمالعنىالق ت  ق ذلالطوق ال ،وقصالفيملاليع  الي يل مالق زت  ق ال، زل ال، زيصالانح يز  الحتزىالفزنال

ال.ال(2)قافت قصالقاتنالكلنالفيهلالصل جالقاحكومم

ذالع،لملالصلمصالم  ق ي اليعمنيمالقعتلقءالوق عمالقا،طلقالعنىالاي،لنال لقاًلعنىالأ  الحابالهللاالتث،زينالمزنال2006فنالتمواال .2

منالوجهمالقا،م القاملايمذالالذ(2006آبالال14-تمواال12تنالأطنقالعنيهلالق  الح بالقاث ثمالوقاث ثيناليوملاًل)ج،ولذلذالوقا

مزسالمز قصالمزنالكنفزمال2006فإنالكنفمالتلمي القاي،يمالقاتحتيمالص  القاح بالقإل ز ق ينيمالعزل ال معااازاللةالاليعزلل الحزوقانالصس

قازززاالال(المزززاع000ذ100قامتضاازززا  ةال).الوي زززل نالعازززاللالقاماازززا،لا ال1975قإلعمزززل اليعزززلالقاحاازززا بالق ذنيزززمالعزززل ال

.الوت ل التكنفمالق ض ق القاتنالأـليصالقاميل،نالقا ك،يماليحوقانال،ـ ال1991م،ا الكل،صالملم ةالفنالعل الال000ذ220

 قجزعالقايزك الال2002وال1993منيزل اللوت اليزينالعزلمنالال3قاميلا القاتنالأ،ف صالعنىال يل زمالعزولةالقا،زلاحينال)حزوقانال

 .الال(1)1 ص ال

فنالقصتـللالقاجمهو يمالقاني،ل،يمالعنىالص  القامتوصعالق تفعصالقحتيلطزلصالقا، زلالال2008علاميمالقتصتـلليمالقاالاممأث الق  .3

ال15.6ذالكملالاقلصالقاولق زعالقامـز فيماليم زلق ال2008منيل اللوت الفنال،هليمالآبالال25ق ج،ينالفنالاي،لنالماىالأكث المنال

تم القا،يلطالقاع ل  الوح كزمالذالويهلالاي،لنالمصيل ال يلحنالوق 2009ىالمنالعل الق وامنيل اللوت الص  القا يعمالأيه ال

%الفنالغلاييمالقام،لطقذالمعالحلولالق،صفل الطفي الفنالتحوي صالقاعزلمنينالفزناللو ال20قاي،لءالواقلصالق  عل الي، يمال

 .(2) ( 3) قاصنيلالقاع ين

كملالتمهز الق،عكل زلصالقاـز قعالفزنال زو يلالييزك اليزل االفزنالقا طزلعالقاتجزل  ذالملالتزالث صالقاتيزللتصالقاتجل يزمالفزنالمزلال .4

.الفني،زلنالقازل اليت ز القصتـزلل الامزمصيز الق الصزلملصذالويزل ص القا طزلعالقا زيلحنالقازل اليزهلالقالذزل قًاليص القا نعالوقا

قا ززو يمذالازيسالف ززطالي زيبالقاززلو القاززل التنعيزهال ززو يلالكيزز يتالالامززمي طزلعالتجززل  الوق زعذاليتززالث الييززك المنحزوماليل 

ث صالتنزتالقاممز قصالمازىالحزلالكييز التجل  الذل ذالي الأيضلال ،هلالتؤمنالقامم قصالقاتجل يمالقاتنالي تفيلالم،هلالاي،لن.الف لالتال

وتضززلعفصالقامصززلط العنززىالقاـززلل قصالفززنالمجززل القاصززلملصذالوت ززيملالفززنالصطززلعالقا ززيلحم.الكمززلاليتكيززلالاي،ززلنالص ززل  ال

ال2013العززل المززنالق و .وصززلاليززهلالقا،ـزز الال2010منمو ززمال،تيجززمالقت،صفززل القام ززتم الفززنالعززللالقاززاوق الم،ززلالعززل ال

اطلامزلالالذنالملاليتعنقاليتيلل القام،تجلصالقاغلق يمالوقا نعالقت ته كيمت قجعلالحللقالفنالم توىالقا،يلطالقاتجل  الوت يملالف

مزلالذ2012ييلالأ،هال ج الأو الفل  الاهالفنالمجزل التجزل ةالق غليزمالعزل الالكلنالاي،لنالي تو لالقاموقلالقاغلق يمالمنال و يلذ

يع الت يبالفنالق تلقلقصالعك يمذالحيزلالألىالذزلقالقت تيزلتالفزنال،مزطالقا،يزلطالقاتجزل  المازىال فزعالق  زعل القامحنيزمالاز

ال.ال(1)قا نعالق  ل يم

 

 :شكالية البحثإثانيا. ا 

وقنالقافيز القازل القـزلبالالذاي،لنالصز  القاع زلينالقاملضزينالمتعثز قالفزنالمز الضزع القافز  الوتزل،نالقا،مزواليعلالقصتـلل

يثي القات لؤ العنالقاعوق قالالفنالصنقالوتح نالف  القتصتـللالا التفنحالفنالتح يقالقا،موالقايلم القتم القال القاحكوملصالقامتعلصيم

المتالث قاليعوقم اللقصنيمالوصل جيمال.الوقال الكلنالمتليلبالقا،موال2000نالحنصاليلتصتـللالقاني،ل،نالم،لالعل القات

ال

 :ثالثا: فرضية البحث

ال،حتلجالقاىاليع القات لؤتصال2000اغ  القايحلالعنالتطو القتصتـللالقاني،ل،نالم،لالعل ال

القاني،ل،نال؟.القاىالتليلبال،موالقتصتـللألصالالقاميلي ةالقاتنال يلبملذنالق  .1

                                                           
(2)

 /https://www.aljazeera.net/ebusiness/2005/2/24مقالة منشورة في موقع الجزيرة    
(1)

 https://books.openedition.org/ifpo/6577 ،2006ـة: األراضي اللبنانية تحت و أة حرب تموز الخــــاتمـــ  ،مقالة منشورة في موقع  

 
(2)

 ،على اقتصادات الدول العربية 2008موضوع أثر األزمة االقتصادية العالمية  

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752863 
(1)
ة  السللللللللللورية  علللللللللللى الوضللللللللللع االقتصللللللللللادي واالجتمللللللللللاعي فللللللللللي لبنللللللللللان  تقيلللللللللليم تللللللللللداعيات االزملللللللللل  -الملخلللللللللل  التنفيللللللللللذي  

-IA%20of%20Syrian%20ConflictES-https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/MNA/LBN

EX%20SUMMARY%20ARABIC.pdf  موقع المقالة . 

http://www.ijherjournal.com/
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/MNA/LBN-ESIA%20of%20Syrian%20Conflict-EX%20SUMMARY%20ARABIC.pdf
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/MNA/LBN-ESIA%20of%20Syrian%20Conflict-EX%20SUMMARY%20ARABIC.pdf
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 يع  القتصتـللالقاني،ل،نالقت ت  ق الوقا،موالقايلم الفنالقاع لينالقاملضينال؟.ا ال .2

 اصنقالقصتـللالم ت  ؟ال.الاممملالذواللو القاحكوملصالقامتعلصيمالفنالوضعالقاحنو القاأل .3

 محيطهالقتصنيمنالوقالوان؟ال.الالاملصيالذ التالث القتصتـللالقاني،ل،ن .4

 

 :البحث أهداف :رابعا  

الـللالقاني،ل،نالص  القاع لينالقاملضيينالوقلصالقاىالتليلبالفنال،مو ال.قاتنالحنصاليلتصتال يلبقاتع  العنىالق  .1

 فنالقاع لينالقاملضيينال.القاتوـ القاىاليع العوقم العل القت ت  ق القتصتـلل  .2

 وقامعوصلصال.الاملصق المنالوطالةالكي العمنصالقاحكوملصالعنىالتم ي الاي،لن .3

 يمحيطهالقتصنيمنالوقالوانال.الييلنالتالث القتصتـللالقاني،ل،ن .4

 

 :البحث ةأهمي :خامسا  

الأامزلصوقاتزنالتعز  الفيهزلالقازىالالصيز ةص  القاع لينالق القايحلالفنالت نيطالقاضوءالعنىالقتصتـللالقاني،ل،نالأذميمتي اال

وتيلوالم حنزمالقوقصز الالقصنيميمالوعلاميمالقص ىالأحلقلوطل فيمالوال يل يمالأاملصـلقملصالوالفنالمعممهلالحلقلمتتلايمال،تيجمالق 

صتـللالقاني،ل،نالقاتناليمكنالقنالتوي القازىالق،حزلق الح ي زنالاز الييزهل الاي،زلنالمزنالذنالقتيلالوطالةالعنىالقتالوملاليعلذلال2020عل ال

الصي ال.ال

 

 :منهجية البحث :سادسا  

 ززيت الم،لصيززمالموضززوعالقايحززلاليززلام،هلالقاوـززفنالقاتحنينززنالقعتمززللقالعنززىالقاح ززل قالوقتلاززماللقصالقتتـززل اليموضززوعال

المنالقا  نالقاحلانال.الالصي ةقتصتـللالقاني،ل،نالص  القاع لينالق 

ال

 عا : خطة البحث:ساب

ويمكنالقنالالق و فنالقاميحلالال2000اغ  القاواوجالفنالقايحلالتيلالمنالم،لصيمالمؤي قصالقتصتـللالقاني،ل،ناليعلالعل ال

وت زنيطالالق و فزنالقامطنزبالالصيز ةوقاـعلبالقاتنالحنزصالصز  القاع زلينالق الاملصق ال،  مهالقاىالمطنيينالحيلاليمكنالقنال،،لصش

قمزلالذالعنىالقتصتـللالقاني،ل،نالفنالقامطنزبالقاثزل،نالصي ةص  القاع لينالق التصتـلليمقا يل يمالوقالاملصعنىالتلقعيلصالق القاضوء

ففزنالقامطنزبالذويمكزنالقنال،،لصيزهاليمطنيينال2006حز بالالأع لبقاميحلالقاثل،نالف،،لصشالفيهالقتصفلقالفنالقتصتـللالقاني،ل،نالفنال

مزلالفزنالقامطنزبالقاثزل،ناليمكزنالقنالقالذ2000مزلاليعزلالعزل الالامزلصقتصفلقالقاحكومنالفنالتصطنالق اليمكنالقنال،تع  العنىالق و 

،ت،لو اليع القاـعويلصالقاتنالوقجهصالقتصتـللالقاني،ل،نالكملال،لصي،لالفنالقامطنبالقاثلالالتلقعيلصالتلذو القتصتـللالقاني،ل،ناليعلال

الالالمعالقاصلتممالوقا،تل لالوقاتوـيلصال.ال2019عل ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال
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 :2000مؤشرات االقتصاد اللبناني بعد عام  :األولالمبحث 

وقصتـزلليمالمحنيزمالومصنيميزمالولوايزمذالأثفز صالفزنالتطزو  الالأم،يزمتطزو قصال يل زيمالوالصيز ةع زلينالق يهلالاي،لنالصز  القا

قاملايزمالقاعلاميزمالعزل الالامموق ال2006ذالوح بالتمواال2005قتصتـلل الوقات،مو ذالومنالأذمهلالقغتيل ال فيقالقاح ي  العل ال

وت زيملالقاتطزو قصالقاتزناليزهلتهلالال2010 الذالوـوتًالمازىالقاتحزوتصالقا يل زيمالقاتزنالتيزهلذلالقام،ط زمالم،زلال،هليزمالقاعزل2008

 الاي،لنال.ال و يلالوقاتنالتالث صاليهلالقالو القتصنيميماليضم،هل

 :خير والصعاب التي حلت خالل العقدين األ مزماتاأل :األولالمطلب 

(ذالقاتناليهلصالمعللةالي،لءالقاي،يزمالقاتحتيزمذالمازىالجل،زبالقإل،فزلقالقاجزل  القاكييز ال2005-1991فت ةاليعلالقاح بال)وتعلال

امتو عالوقاتعلفنالقايطنءالان ل ةالعنىالتوايلالقإلي قلقصذالماىالمايلالمزنالقتصزت تصالقاملايزمالوق تفزلعالقازلينالقاعزل .الاقلالعجزاالوق

ال8.4صي الأنالي،صف الماىالال1996%الفنالعل الال20.6ماىالال1993فنالعل الالجملان%المنالقا،لتلالقامحننالقإلال9.3قامياق،يمالمنال

مزنالالجمزلاننذالعنىالوجهالقاصـو ذالك، يمالم ويزمالمزنالقا،زلتلالقامحنزنالقإلذاليي،ملالق تفعالقالينالقاعل القامحن2005%الفنالعل ال

عنزززىالقاتزززوقان.المزززنالحيزززلالقا يمزززمالال2005والال1997%الفزززنالعزززلمنالال87.7%الوالال86.5مازززىالال1993%الفزززنالعزززل الال44.2

منيزل اللوت الأم يكزنالفزنالال32مازىالحزوقانالال1993منيل اللوت الأم يكنالفزنالعزل الال3.7قالينالقاعل المنالالمجملانقت ميمذالاقلال

منيززل اللوت الأم يكززنالفززنالعززل الال15منيززل اللوت الأم يكززنالماززىالحززوقانالال0.3.الواقلالقاززلينالقاعززل القاصززل جنالمززنال2003عززل ال

ذالحيلالقات صالقاحكومماليمل،حيناللوايينالاطنبالقام لعلةالقاث،ل يمالوصفز ال2002،تيجمالامؤتم اليل يسالقاثل،نالفنالعل الال2003

صزل  الالمجمزلانمالقاتنالتتحم المعلتصالفل لةالأعنى.الت القاتعهلاليمين الأ عل القافل لةالمنالص  المعللةالذيكنمالقاتاقملصالقاليونالقامحني

علًملاليال عل المصفضمالالع الجهولالقاحكوممالاتصفزي القازلينالقاعزل المـز  الال15منيل اللوت الأم يكنالفنالص و الملتهلالال4.4

جنالييزك المنحزومالاي،لن.التالتنالغلاييمالقالينالقاعل الفناليك اللينالعل المحننذالعنىالقا غ المنال لالقافجوةالمعالقازلينالقاعزل القاصزل 

.المز التكزوينالقا، زولالقاط ي زمالق  ل زيمالاتمويز القامياق،يزمالمزعالمـزلق الوييزعالألونال2002وصلـمالم،زلالعزل الال2000م،لالعل ال

 .ال(1)قاصاق،مالييك ال  ي نالاني،وتالقاتجل يم

عنىال،طلقالوق زعالعيز العزللالمزنالقا طلعزلصالال2006آبال)أغ طس(الال-ق،تي القاض  القا،لج العنالح بالتمواال)يوايو(ال

مذالواكنالييك الأكث الحلةالفنالقام زلكنالقا زك،يمالوقاي،يزمالقاتحتيزم.الواهزلقالآثزل العمي زمالعنزىالقإل،فزلقالقاحكزومنالوعجزاالقتصتـللي

اعزل الالجمزلانفنالقامل زمالمزنالقا،زلتلالقامحنزنالقإلال46.4قامياق،يمذالفنالحينالأنالقاتكلاي القاميلي ةالوغي القاميلي ةالقام ل ةالتعلل ال

ا،ليزز مالعززنالقاص ززل ةالقالق مززمالازز أسالقامززل القاييزز  الوقت ززتثمل الوقاتززنال.الذززلقالتالييززم القاتكززلاي الق صزز ىالمثزز التنززتالق2005

منيزل اللوت الأم يكزنالأصز بالمازىالقاـزحمذالال15يـعبالانغليمالتحليلذلالكميلً.الملقالكلنال ص الق م القامتحلةالقامزلكو ال زلي ًلالوذزوال

 .(2))ذ ال.الذل ال، يمالعلايمالييك المل2005اعل الالجملانفنالقامل مالمنالقا،لتلالقامحننالقإلال70.7فهلقاليعلل ال

 

 على االقتصاد اللبناني خير خالل العقدين األ السياسية واالقتصادية مزماتتداعيات األ :المطلب الثاني

قاملايززمالومصفلصززلصالقا يل ززمالقا ززلي مالماززىالقعتمززللالقاحكومززمالقام كايززمالقاضززعيفمالوصتهززلالازز  يسالقاززوا قءالالامززمألصالق 

حيلالقعتملالقعتمللقالكييً قالعنىالال2009،وفمي الال9ماىالال2005يوايوالال19وقال اليغ الم،ـبال  يسالقاوا قءالم،لالالذقا ،يو ة

ك  القامل،حينالقالوايينذالوث وةالقامؤيلينالقايل اينذالاتمكي،هلالمنالمج قءالوت،فيلالمهممالمعللةالقإلعمل القاضصممالفنالمت،لو القايزل.ال

ألق هلالقا ليقالغي الميجع.القحتلجصالقاحكوممالماىالمص،لعالقامل،حيناليالنالاليهلالقا ل ةالعنىالقا يل اليهل القامهممذالعنىالقا غ المنالأنال

وصلالتفلص الذلقالي يبالقتضط قيلصالقا يل يمالوعل القت ت  ق .التضم،صالجهولالمعللةالقإلعمل اليعلالقاطزل  المكو،زلصالقا طزلعينال

قاعززل الوقاصززل ذالعنززىالقازز غ المززنالأنالذززلقالأـززيحالمعتًمززلالييززك المتاقيززلالفززناليعزز الق حيززلنالي ززيبالقام ززلذممالقاكييزز ةالا فيززقال

أكتززوي الال20حتززىالق ززت لاتهالفززنالال2000ذالومزز ةالأصزز ىالمززنالعززل ال1998ماززىالال1992 لالمززنالقاح يزز  .الكزز  يسالوا قءالانززي

ذالاعبالقاح ي  اللوً قالحل ًملالفيملاليتعنقاليجهولالقا طلعالقاعل .الكملالصللالجهزولالمعزللةالمعمزل القا طزلعالقاصزل القايزلمنمذال2004

 ةالصلـززمالمززعالقام ززتثم ينالقاتززنال،يززالصالمززنالث ثززمالأيعززلل:القمززت تالثزز وةاليصـززيمالذل نززم الكززلناليتمتززعاليمكل،ززماليصـززيمالكييزز

                                                           
(1)

 106 – 87ط  ،489العلدد  ،42مجللد  ،المستقبل العربلي ،السياسة النقدية والخلل البنيوي في االقتصاد اللبناني ، 2019ايمن نور الدين ) ،عمر  

 . 
(2)

مجلللة جامعللة تشللرين للبحللوث  ،2014 – 1995لبنللان واالردن للفتللرة مللا بللين  ،فللي سللوريةمحللددات التطللور المللالي  ،  2018شللادي ) ،العظمللة  

 .  100 – 87ط  ،1العدد  ،40مجلد  ،سلسلة العلوم   االقتصادية والقانونية –والدراسات العلمية 
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ا التكنالآايزلصالقاتمويز اليزينالقا طزلعينالقاعزل الالقا عوليين.الواليهالصل ةالكيي ةذالييك العل ذالعنىالجلبالقاتموي القالوان.الومعاللات

ال.(1)فناليلقيمالق افيماللوناللو المو عالانتي علصالقالوايمالالوقاصل القاتنالكل،صالمهممالفنالقات عي،يلصالمتلحم

.الغلايًزلالمزلالتز ال2006حز بالالأع زلبقازل التز القاتعهزلاليزهالإلعزللةالمعمزل الاي،زلنالفزنالذ،لتاليع القتاتيزلسالحزو القامينز ال

م.المزناليزينالجملايزوقإل، زل،يمالفزنالتعهزلقصالمعزللةالقإلعمزل ذالممزلالاقلالمزنالقت تيزلتالحزو القاميزلا القإلالم،يزمتضمينالقام زلعلةالق 

م.الأوتًذالفزنالقجتمزلعالاجلمعزمالقازلو العمنيلصالمعللةالقإلعمل الوقت،تعلشالقتصتـزلل القا  ي زيمذاليمكزنالتحليزلالقام زلذملصالقاتلايز

الذالتعهلصالقاممنكمالقاع ييمالقا عوليمال2006أغ طسال/الآبالال20قاع ييمالفنال

منيزززوناللوت الأم يكزززنالال800الإجمزززلانمنيزززوناللوت الأم يكزززن(اليال300منيزززوناللوت الأم يكزززن(الوقاكويزززصال)ال500)

ال31يززمالق مزز القامتحززلةالفززنال ززتوكهوا الفززنالكم ززلعلقصالإلعززللةالقإلعمززل .الثل،يًززلذالجمززعالمززؤتم القامززل،حينالانتعززلفنالقاميكزز الي عل

منيوناللوت الأم يكنالمعالجاءالم،هزلالانم زلعلةالقإل، زل،يمالقامو زعم.الأـز صالقاحكومزمالال940تعهلقصالي يممالال2006أغ طسال

ال1.5قاني،ل،يمالعنىالأ،هلالتحتفماليلا يط ةالعنىالأ الم لعلةالملايماليت الت ليمهل.الثلاثًلذالصلمصالقاممنكمالقاع ييزمالقا زعوليمالوقاكويزصال

 اللوت الالع القحتيلطيلصالاي،لنالفنالمحلوامالت ت  ق العمنزمالقازي ل.الومزعاللازتذالتاليمكزنالم،فزلقالذزل الق مزوق ذالويلاتزلانالتالمنيل

يمكنالقعتيل ذلالم لعلةالإلعللةالقإلعمل .ال قيعًلذال لذ القامل،حونالمنالقا طزلعالقاصزل ذاليمزلالفزناللازتالـز،لليقالقت زتثمل المثز ال

أيًضلالفنالقاتموي .الومعاللاتذالا اليت الق تثمل الذل الق مزوق القاتجل يزمالفزنالق عمزل الالتنتالقاتنالطو تهلالجمعيمالقاي،وتالقإل  ميمذ

قامل ةالانلص ذالوا الت لذ الفنالتموي التكلاي المعللةالقإلعمل الق  ل يم.الصلمً لذالأعننالقا  يسالق م يكنالوصتهلذاليعلالأ يوعالمنال

يززلك اليلاتفـززي المجزز قءقصالقاـزز  .المنيززوناللوت ذالاكززناللونالأنالال230وصزز المطزز قالقا،ززل ذالعززنالحامززمالم ززلعلقصالصيمتهززلال

الالال.ال(1)) لل لًذالأمه الحابالهللاالقا ل ةالعنىالاعباللو الصيلل الفنالمعللةالي،لءالقتصتـللذاليلع الملانالمنالمي قن
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 . 69 -47ط  ،490العدد  ،42بي . مجلد المستقبل العر ،ازمة السياسة النقدية في لبنان وسبل الخروج منها ، 2019فرحات اسعد ) ،فرحات 
(1)
مجلللة بحللوث اقتصللادية  ،االزمللة االقتصللادية العالميللة وانعكاسللاتها علللى لبنللان وكيفيللة معالجللة تلللك االنعكاسللات ، 2009بطللرس انطللوان ) ،لبكللي 

 .  154 – 127ط  ،47العدد  ،16مجلد  ،عربية
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 2006حرب  أعقابفي االخفاق في االقتصاد اللبناني  :المبحث الثاني

قاتزنالكل،زصالتتطنزبالق زتجليمالال2006ح بالـي الالأع لبوقجهصالاي،لنالعلًلقالمنالقاض و قصالقتصتـلليمالقامنحمالفنال

 يل يمالفعلام.التيك الذل القاض و قصالوقت تجليمالقا يل يمالجوذ الي ،لملالقاحكوممالانتعلفنالقتصتـزلل القازل التز الت ليمزهالفزنال

قاملايزمالوتز قك الالامزمانمل،حين.القاض و قصالق  ل يمالتتعنقاليملالينن:المعزللةالي،زلءالقاي،يزمالقاتحتيزم.المعلاجزمالق ال3مؤتم اليل يسال

ال.(2) اعل القاضص  القتذتمل اليلاض  القايي نالوتيجيعالق،تعلشالقا يلحم الوتعايااللو القا طلعالقاصل قالينالق

 

  2000ما بعد عام  مزماتاالخفاق الحكومي في تخطي األ :األولالمطلب 

 :البنية االساسية - 1

قازي لذالوتنييزمالقتحتيلجزلصالالإلعزللةالي،زلءالقتصتـزللذالوتوحيزلالذميزمأمزً قاليزلا الق الكل،صالمعللةالي،لءالقاي،يمالقاتحتيزمالانلوازم

قتجتملعيززمذالوتحفيززاالقا،يززلطالقاصززل ذالومعززللةالم،تززلجالقاـززلل قص.اليلام ل ،ززمالمززعالجهززولالمعززللةالقإلعمززل الفززنالقا طززلعينالقاعززل ال

قاطل  ذالتحزصالصيزللةال  زيسالقازوا قءالقاح يز  ذالكل،زصالجهزولالمعزللةالقإلعمزل العنزىالقاـزعيلالالوقاصل الفنالفت ةالملاليعلالقتفلق

منالقات كياالييك الأ ل زنالعنزىالييز وص الأكثز اليزفلفيم الومعاوازمالعزنالقاتزلص صالقا يل زيم.العنزىال زيي القاوط،ناليلافع اليلتًال

قامثل ذالكلنالي،يغنالايللةالقات كياالعنىالق جاقءالق ف  المنالقاي لالحيلالمنالقامحتم الأنالتؤل الايزللةالقازلص المزنالقإل،فزلقالعنزىال

 تيطالفنالقإل،فلقالقت ته كن.الت القاتعهلاليلافع الفيملاليي،ه التالثي المضلع الأكي ال،ليئالعنالقاتو عالقامالأحلقلقاي،يمالقاتحتيمالماىال

ىالذزنالوضزعالق وازواكنالكل،صالذ،لتالحلجزمالمازىالقامايزل.الومزعاللازتذالكل،زصالقاصطزوةالالمنيل اللوت الإلعللةالقإلعمل ال1.1يمين ال

مثز القاطز قالال-ط ق قالاتطوي القاميل يعالوـ فهلذالوصزلالقصت حزصالقاحكومزمالقاني،ل،يزمالحي،هزلالأنالتتي،زىالقاينزلقنالميزل يعالمحزللةال

ال.ال (1)وقاج و القامحللة

 :المالية العامة وعبء الدين العام أمزمة - 2

منيزوناللوت الأم يكزنالمزنالقاعل زلقصالقاتزنالتعزل التحـزينهل.الكمزلالال650ت ييصالقاح بالفنالص ل ةالميلي ةالينغصال،حزوال

فزنالال3مازىالال2مازىالال2006فزنالقامل زماليحنزو الم،تـز العزل الال6ت يبالفنالق،كملشالقتصتـللالمنالمعل ال،موالكلنالمتوصعلالي، زيمال

منيزوناللوت .الكزلنالقايزلي القاوحيزلالانحكومزمالال350قامل مال،موالاهلقالقاعل ذالممزلالت زيبالفزنالص زل  الأصز ىالفزنالقإليز قلقصالتينز ال

اتموي الذلقالقاعجزاالذزوالطيلعزمالقا، زولالواكزنالذزلقال زيكونالازهالتزالثي الضزل العنزىالقاتضزص الوتزالثي ال زنينالعنزىالـزحمالقامياق،يزمال

أص ىذالفإنالتحم القامايلالمنالقاليونالاتموي القاعجاالمناليال،هالأناليزؤل المازىالتفزلص القازلينالالقاعموميمالاني،تالقام كا .المنال،لحيم

ال.ال (2)قاعل الاني لذالوذوالأعنىال،ـيبالانف لالفنالقاعلا 

منيل اللوت الأم يكزن.القمتنكزصالقاي،زوتالقاني،ل،يزمالقاصلـزمالال36ثل،يًلذالقاحلجمالماىالمعللةالتموي القالينالقاعل القاحلانالقايلا ال

ذلقالقالينذالوصلالأيل صالماىالأ،هلال تعيلالتموينهل.ال تكونالقا ضيمالقا  ي يمالذزنالق زتعلقلذ الان زملفاليفتز ةالالمنيل اللوت المنال20

منيل اللوت الأم يكزنالقام زلعلةالمزنالقازلق ،ينالقا  زميينالوقاصلـزمالال16 ملفاليالص ال ع الفل لة.ال يتطنبالقامين القامتي نالوصل  ال

ال.(3) نالذلقال يكونالمع ًلققالوايينالوقاعم العنىالصطمالاتصفي القاليونذالعنىالقا غ المنالأ

قام الامالقاثلاثمالتتعنقالي طلعالقاكه يلء.التكن القإلعل،لصالقام لممالان طلعالقاحكوممالحزوقانالمنيزل اللوت الأم يكزنال ز،ويًلذال

.اليزيناللعز القاكه يزلءالجمزلانفزنالقامل زمالمزنالقا،زلتلالقامحنزنالقإلال5.3فنالقامل مالمنالمي قلقتهلالوحزوقانالال20أ الملاليعلل الحوقانال

فقالقاحكوممالقاني،ل،يزمال،ـزفهلالقا ز،و القإليز قلقصذالممزلاليزؤل المازىالق زتيعللالقت زتثمل قصالق صز ىالفزنالقاي،يزمالوصلممالقالينذالت،

قاتحتيززمالأوالقإل،فززلقالفززنالقا طلعززلصالقتجتملعيززم.ال ززيؤل الم،هززلءاللعزز القاكه يززلءالماززىالحززلولالـززلممالقصتـززلليمالومـززلعباليززينال

ميلل ةالقاتناليمكنالأناليزؤل الفيهزلالتمويز القامز،حالقام لمزمالمزنالقاف  قءالمملال يتطنباليلتًالم،هالي ،لملاللع الموجه.الذلقالذوال،وعالقا

ال.ال(1)تالثي المضلع الكيي الالأحلقلقامل،حينالال ق لصالقاجلوىالوقام لعلةالقاف،يمالماىال

تطنيصالمعلاجمالقصت  القاتوقانالقاملانالتح ي،لصالجوذ يمالعنىالجل،ينالقإلي قلقصالوقإل،فزلق.المزنال،لحيزمالقإليز قلقصذالتز ال

قا يممالقامضلفمذالوملصل ال،مل الض ق باللص الأكث الكفزلءةالوتـزلعليم.الأعن،زصالحي،هزلالقاحكومزمالقا،م الفنالايللةالمعل الض ييمال

                                                           
(2)
 .  62 – 47ط ،9العدد ،1مجلد ،مجلة العلوم االقتصادية واالدارية والقانونية،لمركزيةالفساد االقتصادي علة لبنان ا ، 2017محمد ) ،زريق 
(1)

 مرجع سابق .  ، 2019ايمن نور الدين ) ،عمر  (
(2)
 مرجع سابق .    ، 2017محمد ) ،زريق 
(3)
ط  ،508العلدد  ،44مجللد  ،تقبل العربليالمسل ،دور تركز الثروة واالحتكارات فلي اضلعاف االقتصلاد اللبنلاني ،  2021فرحات اسعد ) ،فرحات 

115 – 131  . 
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فزنالال15ثز المازىالال2008فزنالقامل زمالفزنالعزل الال12فزنالقامل زمالمازىالال10أ،هلالتصططالاايللةالقامعل الض ييمالقا يممالقامضزلفمالمزنال

ييمالقا يمززمالقامضززلفمالت ززلو الذالتوصعززصالقاحكومززمالأنالتكززونالعل ززلقصالضزز 2010.الويحنززو ال،هليززمالعززل ال2010قامل ززمالفززنالعززل ال

.الكملاليعزلالقإلـز فالقاضز يينالمزنالأذز القا يل زلصالوأكث ذزلالفلعنيزمالامعلاجزمالجملانفنالقامل مالمنالقا،لتلالقامحننالقإلال2حوقانال

فزنالقامل زمالف زطالمزنالقا،زلتلالقامحنزنالال3ميكنمالقاعجاالوقاليونالفنالاي،لن.العنىال يي القامثزل ذالتمثز الضز ييمالق مز تالفزنالاي،زلنال

فنالقامل مالفناللو الم،مممالقاتعلونالقتصتـلل الوقات،ميم.الومنالث ذالفزإنالقإلـز فالقاضز يينالفزنالذزلقالال4.5ياالالم ل ،مالجملانقإل

قامجل الاليهالقا ل ةالعنىالتح ينالقإليز قلقصالقاحكوميزمالييزك الكييز .المـزل الآصز المحتمز الا يز قلقصالقاضز يييمالقامو زعمالذزوال

فزنالقامل زماليحنزو العزل الال7فزنالقامل زمالمازىالال5ييمالمزنالقاض ييمالعنىاللص القافوق ل.الصططصالقاحكومزمالاايزللةالمعزل الذزل القاضز 

.الوذزلقالمز ةالأصز ىالاليزهالجمزلانفنالقامل مالمزنالقا،زلتلالقامحنزنالقإلال5ذالوكلنالمنالقامتوصعالأنالتل العل لقصالتعلل الحوقانال2008

مز العنزىالقا ل ةالعنىالتعاياالقإلي قلقصالقاحكوميمالوت ني القاعجاالقاعل ذالاكنالقاحكوممالا التكنالعنزىالل قيزماليتزالثي  القا زنينالقامحت

ال. (2)جلبالقت تثمل القاصل جن

صلـمالقتتـزلتصالوقاكه يزلءالكزلنالذزوالقاصيزل القآلصز الال-الاتذالفإنالت  يعالعمنيمالصـصـماليع القا طلعلصالقاعلممال

قاوحيلالأمل القاحكوممالامعلاجمالعجاالقامياق،يمالعنىالقاملىالقا ـي .القا ضزيمالقا  ي زيمالذ،زلالذزنالق زتصلق الق مزوق القامتالتيزمالمزنال

عوق ززلالالمجمززلاناززلينالقاعززل الأوالق ززتصلقمهلالاتمويزز القإل،فززلقالقت ززتثمل  .الكززلنالمززنالقامتوصززعالأناليززؤل القاصـصـززمالات نيزز الق

.الومنالث ذالفإنالقاصـصـمالذنالصطوةالجملانفنالقامل مالمنالقا،لتلالقامحننالقإلال15قاصـصـمالماىالق،صفل الفنالقاليوناليعلل ال

لالمنال يل لصالقإلـز حلصالقتصتـزلليمالوقاضز يييمالفنالقتتجل القاـحيحالات ني القالينالقاعل الوقاعجاذالواكناليجباللعمهلاليلاعلي

مازىالتوصز العمنيزمالقاصـصـزمالي زيب:الق ضز ق القاتزنالاح زصاليلاعليزلالمزنالأـزو الال2006حز بالألصالالق صز ى.الومزعاللازتذ

قا طلعالقاعل  الق،صفل القإلي قلقصالقاتنال تتح قالمنالييعالذل الق ـو الفنالذلقالقاوصص الص ل ةالعلممالانث مذالومصلط المتـزو ةال

ال.(1)ـللالمنالصي القام تثم ينالقامحنيينالوق جل،بالأعنىالفنالقتصت

وفيملاليتعنقاليجل،بالقإل،فلقذالكلناليجبالقات كياالعنىالت ني القامـ وفلصالغي القام،تجزمالوقاموجهزمالييزك ال زيئذالفضز اًل

ويزمالاصفز اللعز القاكه يزلء.ال زيكونالازلاتالتزالثي ال زنينالق واذالوجبالمعطلءالل و عنالمعلاجمالتكنفمالصلممالقالين.الفيملاليتعنقالي

ذالطنبالمنالقاحكوممالقاني،ل،يزمالأنالت،زلصشال3مؤتم القامل،حينالييل يسالالعنىالقاف  قءالو يتطنبالوضعالتلقيي الم،ل يمالوذللفمال.الفن

ي وةالانحـو العنىالمايلالمنالقاي وطالقامي  ةالعنىالقا  و القاحلايمالوقامحتمنزمالمزنالقام  ضزينالوقامزل،حينالقازلوايين.الحيزلال

مالطوعيمالمنالصيز القا طزلعالتمث الصلممالقاليونالق ت،اقفًلالكييً قالا ي قلقصالقاحكوميم.الوقحتلجاللاتالأيًضلالماىالأناليس تكم اليم لذم

قاصل القامحننذالوتحليلقاًلقا طلعالقامـ فنذالات ني العبءالقافل لةالعنىالقالينالقاعل .الفمناليالنالقاصـصـزمالقا،لجحزمالأنالت زه ال

أيًضلالق،صفل القاحلجمالماىالقاحكوممالات لي القإلعل،لصالان طلعلصالقاتنالتتكيزلالص زل  .الومزعاللازتذالحتزىالازوالتز الت،فيزلالجميزعالذزل ال

ماززىالم ززتوىالالجمززلان ززو الي ززتغ قالق مزز ال زز،وقصالعليززلةالاصفزز ال، ززيمالقاززلينالماززىالقا،ززلتلالقامحنززنالقإلقإلجزز قءقصالي،جززلفذالف

ال.(2)م تلق 

 :األضرار البيئية والسياحة - 3

كززلنالصطززلعالقا ززيلحمالأحززلالقا طلعززلصالقا  ي ززيمالقاتززنالتززالث صاليززلاح ب.الينعززبالقا طززلعاللوً قالمهًمززلالفززنالقتصتـززللال،مززً قال

ص ىالمث القا، ز الوقاي،زلءالوقاع زل قصالوقاصزلملصالقامـز فيمالوقاملايزمالوتجزل ةالقاتجا زم.الت تيلطهالقا و الي طلعلصالقاصلملصالق 

يص ذالال300000ذالوتوم الحوقانالجملانفنالقامل مالمنالقا،لتلالقامحننالقإلال12والال10ت لذ القا يلحمالييك الميلي اليملاليينال

فززنالقت ززت  ق القتصتـززلل الالمنيززل اللوت المززنالقاعل ززلقصذالعك ززصالقات ززل القاكييزز ال2ثنززلالذززؤتءاليعمنززونالفززنالأعمززل التمززوين.ال

ال.ال2006وقا يل نالقال الح  تهالقاي لالصي الق،لتعالقاح بالفنالم،تـ العل ال

ال2006فزنالقامل زمالفزنالقا يزعالقاثلازلالمزنالال58.6معالق،لتعالقاح بالحللالق،صفزل الكييز الفزنالأعزلقلالقا زل حينالي، زيمال

ينيزمالوقام،تجعزلصالقايزلط يم.الوصزلالألىاللازتالماغلءالقامه جل،لصالوقاحف صالقامو ي يم.الومغز قالقامطزلع الوقاف،زللقالوقام ذزنالقان

ال. ( (1)ىالمنال،فسالقاعل ق وافنالقامل مالفنالأعلقلالقا ل حينالاأليه القات عمالال8.6ي، يمالالمجملانماىالق،صفل ال

عنزىالت،ميز القات ز بالقا،فطزنالصيلازمالال2006 كاصالجهولالقإل،علشالقاميك الفنال،هليمالقاح بالفزنالم،تـز الأغ زطسال

غي القام،فج ة.الوذلقاليعكسالقاحلجمالمازىالمعزللةالتوايزلالذزلقالقا طزلعالوأذميتزهالقاكييز ةالانزي لالمزنالقا لح القاني،ل،نالوماقامالقا ،لي ال
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وتوايزلالقا، زلالق ج،يززن.الومزعاللاززتذالاز التز،جحالقاززي لالفزنالجززلبالقا زيلفالوقت ززتثمل الالجمززلانحيزلالقاتوميز الوقا،ززلتلالقامحنزنالقإل

ال.الال( (2)عالجي ق،هلالقإلصنيميينوقاعل لينالي يبالعل التح يقال   اللق  اليينالمصتن القافـل  القاني،ل،يمالوم

 

 بعض الصعوبات التي واجهت االقتصاد اللبناني  :المطلب الثاني

 االقتصاد اللبناني في ظل جائحة كورونا  :وال  أ

طل  زمالوق زعمالقا،طزلق.الالأامزلصكو و،لالي،هليمالقاع لالقاثل،نالمنالقا  نالقاعي ينالعنزقالاي،زلنالفزنالالأاممفنالم التـلعلال

قا،زلتلالالمجمزلان٪المزنال160ل، م:القتفت قضلصالقا يلليمالقاتنالت الأصلذلالتـ القآلنالماىالملالي  بالمنالليونالصالأامميوقجهالاي،لنال

ملايم.المنالقام جحالأناليـ العجاالقامياق،يمالقال التوقجههالقالوامالمازىال، زيمالملذنزمالتـز المازىالالأاممقامحنن.الكملاليوقجهالاي،لنال

قاعمنزم.الق زت،فلصالقالوازمالقحتيزلطنالالأامزمهالاي،لنالأيًضزلال.الع وةالعنىالذلتينالق امتينذاليوقججملان٪المنالقا،لتلالقامحننالقإل15

٪.العمنزمالاي،زلن:القانيز ةالقاني،ل،يزمالم يوطزماليلازلوت ذالاك،هزلالال70قالوت اليلاكلم الت  ييًلالوفنالقصتـللاليعتملالعنىالقالوت الي، يمال

انتضزص .ال،مزً قال نالمالفنالأ وققالقاـ  .ال،تيجمالاهلقالقتصت  ذالكلنالذ،زلتالتزالجيلالجملاي٪المنالقا يممالقإل60ف لصالأكث المنال

قاحكوممالقاني،ل،يمالت تو لالاغنبالقاموقلالقت زته كيمذالفه،زلتالقت زلعالفزنالعجزاالقاح زلبالقاحزلانالقامزامنذالويزالقلال زوًءقالحيزلال

ال.(3):القا طلعالقامـ  امميلأصالقاتحوي صالقا نينمالفنالقا،ضوب.الوذلقاليؤل الماىالقا يبالقا  ي نالاأل

نالقصتـزللالاي،زلن.ال،جززحالقا طزلعالفزنالجززلبالق مزوق المزنالمجموعززمالفززالق و يسطنزقالعنزىالقا طزلعالقامـزز فنالق ز القاكنزبال

وق عمالمنالقامـلل المملالألىالماىالت اي العللال كلنالاي،لن.الت الجمعالذل الق موق المنالجميعالأ،حلءالقاي قالق و ط.الجع الصلعلةال

عنزىالقاي،زتالا صتـزللالقاني،زل،ن.الكثيز قالمزلالتز القاث،زلءالالجمزلانأضزعل القاحجز القإلال3مازىالال2.5ولق عهالفنالمـزل  الاي،زلنالعزللةال

قام كا القام مىالمـ  الاي،لنالي يبالقاتحفمالقاحل القال الأمه  .اللذبالمـ  الاي،زلنالايـزيحالقاحزاق القا،لصز القازل اليمزو ال

قالوامالقاني،ل،يمالمنالص  الق تصلق القاي،وتالقامحنيمالمنالص  الت لي المعزلتصالفل زلةالمضزلعفم.الومزعاللازتذالحتزىالمزعالوجزولالمثز ال

ال.ال(1))قاي،وتالقامحنيمالصلالقعن،صالقف  هلالالفإنالجميعالذذل القاف  اللقصالقالص القام تفع

وقفقالمجنسالقاوا قءالقاني،ل،نالعنىالت لي الم لعلقصالملايمالاجميزعالق  ز اللقصالقازلص القامز،صف الوكزلاتال وا زتالقازلينال

٪الف طالمنالمجمزوعالقا زكلنالقاني،زل،ييناليعييزونالتحزصالصزطالقاف ز .ال33كلنالحوقانالالذ19ف لوقالومل فه الي يبالفي وسالكو و،لال

ال.ال(2)٪المنالقاني،ل،يينالتحصالصطالقاف  50ق،صف الملالي  بالمنالال2020ي الفنال،ي لنال/الأي 

  2020واقع االقتصاد اللبناني بعد   :ثانيا

حيلاليؤي القاىالقنالذ،لتال،  الفنالقا،موالقتصتـلل الم  و،ًزلاليل تفزلعالمعزلتصالقايطلازمالوق،صفزل التزلف لصالعل زلقصالالال

جزلصالعنزىالم زتوىالقازي لالي زيبالقاف زللالو زوءالقإللق ةالمزنالصيز القاملايمالماىالل وتهلاليعلالق،لتعالقحتجلالاممقاعمنم.الوـنصالق 

ذززل القتحتجلجززلصاليززلو ذلالماززىالمغزز قالجميززعالقاي،ززوتالوكززلاتاليزز القا صليززمالعنززىال أسالقامززل العنززىالألصالالقاطي ززلصالقا يل ززيم.

ق م يكزن.الالقا حويلصالقا، ليمالماىالجل،بالقاتحوي صالقا، ليم الأثل اللاتالمصلو الييالنالقامولعينالقالينالتين الملص قته اليلالوت 

٪المنالصيممالقاني ةالقاني،ل،يمالعنىالقالوت الق م يكنالفنالقا وقالقا ولقء.الفنالوصصال ليقالمنال60ف لصالقاني ةالقاني،ل،يمالحتىالقآلنال

في وسالكو و،لذالأعن،صالقاحكوممالقاني،ل،يمالأ،هلالاز التعزلالصزلل ةالعنزىال زلقلالقا ز و القاصل جيزمالالأاممذالمعالتفلص ال2020مل سال

فيز وسالالأاممعجاالعنال لقلالقاني،ل،يينالعنىالقإلط قالا لقلالقا   .القا طلعالق كث التض  قالمنالالقاتنالأصلتهلالوذلقاليمث الأو 

مزناللي زمي الالق و كو و،لالذوالصطلعالق غليمالوقامي ويلص.القاتنالكل،صالعمللالقتصتـللالقاني،زل،ن.الفزنالقافتز ةالمزنال زيتمي المازىال

٪ال17يزص ال)ال25000لالألىالمازىالف زلقنالمؤ  مالاألغليمالوقامي ويلصالممزال800ذالت المغ قالملالي  بالمنال2019منالعل ال

ال.(1)مؤ  مالمضلفيمال200منالقاعلمنينالفنالصطلعالق غليمالوقامي ويلص(الومل فه .الفنالي،لي القاتلانذالت المغ قال

وف ًلالاأل،ملطالقاعلاميمذالأمز صالقاحكومزمالقاني،ل،يزمالأيًضزلاليزإغ قالجمزلعنالفزنالم،تـز اليزه المزل س.الأمز صالقاحكومزمال

يوًمززلذال ذ،زلاًليم قجعززلصالال14اي،زلنذالوكززلاتالمغز قالجميزعالقام،لفززلالوقامعزلي القاي يززمالامزلةاليزإغ قالقامطزل القاززلوانالقاوحيزلالفززنال

                                                           
(2)
 . 62 – 47ط  ،المرجع السابق ، 2017محمد ) ،زريق 
(3)

ط  ،504العلدد  ،43مجللد  ،المستقبل العربي ،والمقارنة التنموية الضرورية إلعادة النهوض ،2020  ازمات لبنان 2021علي رضا ) ،كركي  (

153 –  167  . 
(1)
 :اوراق ثقافيلة ،قلق المستقبل لدى الشباب الجامعيين في ظلل جائحلة كورونلا واالزملة االقتصلادية فلي لبنلان ،  2020ليال عبد السالم ) ،الرفاعي  

  2مجلد  ،مجلة االدب والعلوم االنسانية

 .  129 – 80ط  ،9العدد  ،      
(2)

 .  77 – 62ط  ،المرجع اسابق ، 2021علي رضا ) ،كركي   
(1)
 وما بعدها .  153ط  ،المرج السابق ، 2021علي رضا ) ،كركي  
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قاتمليل.العنىالعكسالقاينلقنالق ص ىالفنالحلامالقإلغ قذالحيلالمنصالجميعالقاي،وتالمفتوحمذالص  صالقاجمعيمالقامـ فيمالقاني،ل،يمال

كلنالذلقالجهًلقالوقضًحلالمنالأجز القاحفزلمالعنزىالتحل الق وقم القاحكوميمالقاميلي ة.الأغن صالقاـ،لعمالقامـ فيمالاملةالأ يوعين:ال

قحتيلطيلصالقا يوامالاليهل.الع وةالعنىاللاتذالمعالمغ قالك الينءذالانالتتمكنالقاحكوممالمنالقامضنالصلًملالوتحـزي القاضز ق بذال

ال.(2)مملال يايلالمنالعجاالقامياق،يمال

يعت زلالذالصهلالذلقالقإلغ قفنالحينالأنالقاعليلالمنالقاينلقنالصضعصالقاىالقإلغ قالقإلجيل  الغي المحللالقاملةالقاتنال ي تغ 

معم القا،لسالأ،هال يكونال وصزلصالغيز المحزللة.الطسنزبالمزنالقا،زلسالقاعمز المزنالقام،زا ذاليي،مزلالطسنزبالمزنالقآلصز يناليي زلطمالعزل ال

وحمززً قالصل ًمزلالعنززىالقا ززل،ونالانتجمعززلصالالقا يلضزيمالقاكيزز ىالحززلقلقاعمز .اليوقجززهالقاعززلا الحمز ال ززف العلاميًززلذالوماغزلءالجميززعالق 

تنالتكونالفيهلالو ل  القا،  القاعل اليل عمذالطسنبالمنالقا،لسالعل الق تصلق الو ل  القا،  القاعل الوكزلاتالتج،زبالقاكيي ة.الفنالقاينلقنالقا

جميعالق ملكنالقاعلممذالوقاتنالتيم القامطلع الوقامتلح الوحتىالم قكاالقات وق.الأطن صالمتلج القاي لامالأيًضلالصوقعلالـل ممالمنال

ماىالقاحزلالمزنالقاضز و يلصالقاتزنالييزت يهلالقا،زلس.الي،زلًءالعنزىالص  القا ملفالف طالاعللالمعينالمنالق يصل اليلالقص اليلإلضلفمال

ذل القاعوقم ذالتالث صالجميعالصطلعزلصالقتصتـزللالقاني،زل،ن.المزعالقإلغز قاليكلمز الصوتزهذالكل،زصالذ،زلتالت زل ي العزنالت نز القإل،فزلقال

ال(3))قات لي  المنالصي القام تهنكينالقا لي ينالييك الكيي 

صطلعزلصالقاضززيلفم.التالي تـز الق مز العنزىالأنالأعضززلءاليمكزنال ؤيزمالذزل القاميززلك العنزىالأ،هزلالأ زوأالييززك الصزل الفزنال

ـ،لعمالقا ف القاعلاميم:القاف،للقالوي كلصالقاطي قنالوغي ذلاليوقجهونالتصفيضلصالأوالتوصفًلالفنالقا،يلط الوكلاتالمتزلج الق حيزلءال

كمزلالقاـغي ة.التعتي اليي وصالمنالأيه القاوجهلصالقا يلحيمالواكنالجميعالقاوجهلصالقا يلحيمالمهجزو ةالقآلن.القاز ح صالتالت نزعذال

ت الماغلءالجميعالقاع و القاتجل يم.التوصفصالقاحيلةالقانينيمالقايهي ةالفنالييز وصالتملًمزلالي زيبالقإلغز ق.المزعالعزل الوجزولال زل حينال

قتصتـزلليمذالفزإنالقاعليزلالمزنالالامزموعل الوجولال كلنالمحنيزينالا  زتمتلعذالتعزل،نالجميزعالق عمزل القاتجل يزمذالويزلا،م المازىالق 

قتصتـززلليمالقامتـززلعلةالو، زز الق مززوق الفززنالالامززمه القاعلمنززمالقاتززنالتايززلالمززنالق قامزز تالم يززلونالويحتززلجونالماززىالت زز يحالصززوت

الال.(1)اي،لن

ال

 2019تداعيات تدهور االقتصاد اللبناني بعد عام  :المطلب الثالث

قتصتـلليمالفنالقاعلا .الق،صف القا،لتلالقامحنزنالالاملصذاليعل،نالقاني،ل،يونالمنالوقحلةالمنالأ وأالق 2019م،لالأوقص العل ال

ال52منيزل الج،يزهالم زت اي،ن(ذالمزنالحزوقانالال16.6منيزل اللوت ال)ال21.8مازىالال2021فزنالقامل زمالفزنالعزل الال58يمالي، زالجملانقإل

وذوالقت،كملشالقاوحينالال جمالأ،هال"ي تيطالعللةاًليلاـز قعلصالأوالال-منيل الج،يهالم ت اي،ن(الصي العلمينالف طالال38منيل اللوت ال)

مززلاليعززلالقاحزز بالق ذنيززماليزز يطالقاعمنززمالقاني،ل،يززماليلاززلوت الذززنالصزز ق الالامززم.الصنفيززمالذززل الق  (2)قاحزز وب"ذالوف ًززلالاني،ززتالقاززلوان

لوت الأم يكن.الا ،وقصذالكل،صالال1اي قصال ت لو اللق ًملالال1507ق م يكن.الفنالأوقص القات عي،يلصذالوعلالقاي،تالقام كا اليالنال

ذال2011ل القاي،وتالصلل ةالعنىالجلبالملاليكفنالمنالقالوت قصالان ملفال ـحلبالقاح ليلصاليلاتيلل اليهلقالقامعزل ذالواكزناليعزلالعز

قاحز بالقا زو يمالقامجزلو ةالوقاتزوت قصالفزنالجميزعالأ،حزلءالقام،ط زمالمازىالميطزلءالتزلفقالقت زتثمل قصالقالوت يزمالمازىالألصالالع،لمل

ذاليزلأصالقاي،زوتالفزنالت زلي الأ زعل ال(3)فنالملاليـزفهالقاكثيز ونالقآلناليال،زهالمصطزطاليزو،ا الالذ( 4)اي،لنذالاجالوقالماىالتكتيكلصالأص ىال

فنالقامل مذال وا تالقازلينالي زعلوناليإيزلقعالأمزوقاه الفزنالاي،زلن.الاكزنالال20ماىالال15حوقانالالفل لةالم تفعمالييك الغي الم تلق ذالمن

ال.ال(4)ويلتاًلمناللاتذالت اللفعهالمنالولق عالقام تثم ينالقاجللالال-قا، لالالفعالقاعل لالعنىالذل القاولق عالا اليكنالموجوًلقال

حتجلجزلصالضزلالقا،صيزمالق،هل الييصالقازو ق.الكل،زصالعمنيزلصال زحبالقازلوت المحزلولةذالوألصالقتال2019فنالـي العل ال

قا يل يمالقافل لةالفنالاي،لنالماىالمغ قالقاي،وت.الع،لملالأعيلالفتحهزلذالاز اليزتمكنالقا،زلسالمزنال زحبالأمزوقاه .اليزع صاليلازلع المزنال

                                                           
(2)
 وما بعدها .  62ط  ،المرج السابق ، 2021علي رضا ) ،كركي 
(3)
 .  129 – 80ط  ،مرجع سابق ،  2020ليال عبد السالم ) ،الرفاعي  

(1)
 وما بعدها 153ط  ،المرج السابق ، 2021علي رضا ) ،كركي 
(2)
 .   60 – 46ط  ،185العدد  ،شؤون عربية ،المتعددة الى اين ،ازمة لبنان والمأزق ،  2021مصطفى ) ،العزيزعبد   

4
 .    164 – 157ط  ،96العدد  25مجلد  ،مجلة دراسات شرق اوسطية ،االسباب والحلول  :  االزمة االقتصادية اللبنانية 2021محمد ) ،   موسى( 

(3)
 : هو نظام بيع هرمي وشكل من أشكال االحتيال، يجذب المسلتثمرين علن  ريلق تقلديم الوعلود بتحقيلق عائلد Ponzi Schemeمخطط بونزي )   

 كبير دون مخا ر، حيث يعتمد هذا 

 .https://hbrarabic.com المخطط على استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المستثمرين السابقين، مما يؤدي إلى كسب ثقتهم.        
(4)

 وما بعدها .  47المرجع السابق ط  ، 2019فرحات اسعد ) ،فرحات   
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ومه صال وقال ولقءالاني ةذالولص الاي،لنالفناللوقممالتضزص المفز طالمزنالث ثزمالأ صزل .الوفزنالوصزصالالع ملصالقاتصن العنالقا لقل

الال.ال(1)أا الاي ةالانلوت الال33قا وقالقا ولقءالماىالال ليقالمنالقاعل القاجل  ذالوـ ال ع 

ق تفعصالتكنفمالق زتي قلالقاوصزولالوقاكه يزلءالوقاغزلقءالمازىالاي،زلنالييزك الكييز .التيصز صالقا وقتزبالوقامزلص قصاليزينالعيزيمال

وضززحلذل.الق،طفززالصالأضززوقءالقايززوق عذالوتمززألالقام ززلعلقصالقالوايززمالقآلنالقاعليززلالمززنالقاصززلملصالقاعلمززمالقاتززنالتالت ززتطيعالقالواززمال

ذالألىالتفيزنالجل حزمالفيز وسالكو و،زلالوقت،فجزل الفزنالمي،زلءال2020مهل.الكثي الممنالق تطلعوقالقامغلل ةالغلل وق.الفزنالعزل الت لي

يزلاي ل.الالامزميص الوتلمي الم لحلصاليل عمالمنالقاملي،زمذالمازىالمايزلالمزنالق ال200يي وصذالوقال الأ ف العنالم ت الأكث المنال

ال. (2)اف  ذالوف ًلالاألم القامتحلةفنالقامل مالمنالقا كلناليعييونالقآلنالتحصالصطالقال80ملالي  بالمنال

أـيحصالقام لذنالوقاحل،لصالوقامطلع الوقاف،للقالقافلت،مالقامتي يمالماىالحلالكيي القحتيلطيًزلالاألث يزلءالأوالأوا زتالقازلينالازليه ال

ممكل،يمالقاوـو الماىالح ليلصالمـ فيمالأج،ييم.الف لالاجالالقا،لسالماىالجمزعالقا ملمزمالووضزعالع مزلصالعنزىالق  قضزنالمزنالأجز ال

ال.(3)لالقاحيلةقاي لءالعنىالصي

يتفلو الاي،لنالحلايًلالعنىالـف مالم، للالمعالـ،لوقالقا، لالقالوانذالاكنالقاجمولالقاحكومنالحتىالقآلناليع،زنالأنالقا نيز المزنال

اضخالقالوت قصالفزنالقا زوقالالصي ةقا،لسالملالاقاوقاليالمنونالفنالقاتوـ الماىالح الص ييًل.الويلامث ذالفإنالجهولالقاي،تالقام كا الق 

م المايهزلالمزنالصيز القاكثيز ينالعنزىالأ،هزلالصطزوةال يل زيمذالممزلاليايزلالمزنالق زت،اق القتحتيلطيزلصالاتح يقالقت ت  ق الفنالقاني ةالي،

ال.الال(4)قا،لل ةالاك بالقاتالييلالصي القت،تصليلصالقام ينم

ال

 :الخاتمة

قاملايززمالومصفلصززلصالقا يل ززمالقا ززلي مالماززىالقعتمززللالوقصززعالقصتـززلل اليـززعبالعنززىالقاحكومززلصالقام كايززمالالامززمثزز صالق أ

ي زيبالقتضزط قيلصالقا يل زيمالوعزل المزنالقجز قءالقـز حلصالح ي يزمالتمزسالقتصتـزللالقازل القصزلاليزلات قجعالالقامتعلصيمالقاضعيفم

قتمز القتصز الف زلالت زييصالذالإلعزللةالي،زلءالقتصتـزللالذميزمأمً قاليلا الق الكل،صالمعللةالي،لءالقاي،يمالقاتحتيمالانلوام والذقت ت  ق القاعل 

كنالمنالقاعل لقصالقاتنالتعل التحـينهل.الكملالت يبالفنالق،كمزلشالمنيوناللوت الأم يال650قاح بالفنالص ل ةالميلي ةالينغصال،حوال

الذفنالقامل مال،موالاهلقالقاعزل ال3ماىالال2ماىالال2006فنالقامل ماليحنو الم،تـ العل الال6قتصتـللالمنالمعل ال،موالكلنالمتوصعلالي، يمال

مهًمزلالفزنالقتصتـزللالا طلعالقا يلحمالأحلالقا طلعلصالقا  ي يمالقاتنالتزالث صاليزلاح ب.القاتزنالاعيزصاللوً قالالكملالقنالق ض ق القايي يم

قاىالت قجعالقتصتـزللالقاني،زل،نالييزك الألصالالوقاتلقعيلصالاملصوك التنتالق الذ،مً قالت تيلطهالقا و الي طلعلصالقاصلملصالق ص ى

ال.الصي ةمنحومالفنالقاع لينالق 

ال

 :النتائج

 :من خالل استعراض مجريات البحث يمكن تشخيص النتائج التالية

المعللةالي،لءالقاي،يمالقاتحتيم.ألصالال(ذ2005-1991ح بال)تعلالفت ةالمعللةالمعمل القاطل  اليعلالقاال .1

فزنالال20.6مازىالال1993فزنالعزل الالجملانفنالقامل مالمنالقا،لتلالقامحننالقإلال9.3اقلالعجاالقامياق،يمالمنالالذق تفلعالقالينالقاعل  .2

ال.ال2005فنالقامل مالفنالعل الال8.4صي الأنالي،صف الماىالال1996قامل مالفنالعل ال

 .ال2006ح بالـي الالأع لبيمالقامنحمالفنالوقجهصالاي،لنالعلًلقالمنالقاض و قصالقتصتـللال .3

فنالقصتـللالقاجمهو يمالقاني،ل،يمالعنزىالصز  القامتوصزعالق تفعزصالقحتيلطزلصالقا، زلالال2008قتصتـلليمالقاعلاميمالالاممأث صالق  .4

 .ال2008منيل اللوت الفنال،هليمالآبالال25ق ج،ينالفنالاي،لنالماىالأكث المنال

قاتجزل  ذالملالتزالث صالقاتيزللتصالقاتجل يزمالفزنالمزلاليصز الالكملالتمه الق،عكل لصالقاـ قعالفنال و يلالييك اليل االفنالقا طلع .5

.الفني،لنالقال اليت ز القصتـزلل الي طزلعالتجزل  الاممقا نعالوقاصلملصذالويل ص القا طلعالقا يلحنالقال اليهلالقالذل قاًلصي الق 

 وق عال.

                                                           
(1)
 ومابعدها  .  46مرجع سابق . ط  ،  2021مصطفى ) ،عبد العزيز  

(2)
 . 69- 47مرجع السابق ط  ، 2019فرحات اسعد ) ،فرحات  

(3)
 وما بعدها  .  157ط  ،  2021محمد ) ،موسى  

(4)
 ومابعدها  . 46المرجع السابق . ط  ،  2021مصطفى ) ،عبد العزيز 
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وذزنالالطزلقطل  زمالوق زعمالقا،الأاملصكو و،لالي،هليمالقاع لالقاثل،نالمنالقا  نالقاعي ينالعنقالاي،لنالفنالالأاممفنالم التـلعلال .6

قا،ززلتلالالمجمززلان٪المززنال160ليززونالصل، ززمالوالقتفت قضززلصالقا ززيلليمالقاتززنالتزز الأصززلذلالاتـزز القآلنالماززىالمززلالي زز بالمززنالالأامززم

 قامحنن.
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 :المراجع

قتصتـزلليمالفزنالالامزم(.الصنقالقام ت ي الالىالقاييلبالقاجلمعيينالفنالم الجل حزمالكو و،زلالوق 2020قا فلعنذالايل العيلقا   ال)

ال.129ال-ال80ذال9ذالع2ملالذنمالقآللقبالوقاعنو القإل، ل،يماي،لن.الأو ققالث لفيم:المج

.المجنمالجلمعزمال2014وال1995(.المحللقصالقاتطو القاملانالفنال و يمذالاي،لنالوق  لنالانفت ةالملاليينال2018قاعمممذاليلل ال)

ال.100ال-ال87ذال1ذالع40ملالذ ن نمالقاعنو القتصتـلليمالوقا ل،و،يمال-تي ينالانيحولالوقال ق لصالقاعنميمال

ذال9ذالع1ملالذ(.القاف للالقتصتـلل :العنمالاي،لنالقام كايم.المجنمالقاعنو القتصتـلليمالوقإللق يمالوقا ل،و،يم2017ا يقذالمحملال)

ال.62ال-ال47

ال.60ال-ال46ذال185عالذاي،لنالوقامآاقالقامتعللةالماىالأين.اليؤونالع ييمالأامم(.ال2021عيلقاعاياذالمـطفىال)

ذال489ذالع42مزلالذيو الفنالقتصتـللالقاني،ل،ن.القام ت ي القاع ين(.القا يل مالقا، ليمالوقاصن القاي،2019عم ذالأيمنال،و القالينال)

ال.106ال-ال87

ذال490ذالع42مزلالذقا يل مالقا، ليمالفنالاي،لنالو ي القاص وجالم،هزل.القام زت ي القاع يزنالأامم(.ال2019ف حلصذالف حلصالأ علال)

ال.69ال-ال47

الذي،ززل،ن.القام ززت ي القاع يززن(.اللو الت كززاالقاثزز وةالوقتحتكززل قصالفززنالمضززعل القتصتـززللالقان2021ف حززلصذالف حززلصالأ ززعلال)

ال.131ال-ال115ذال508ذالع44مل

(.التالثي الجل حمالكو و،زلالعنزىالقإل،تلجيزمالقاملليزمالوقتجتملعيزمالفزنالقام،يزالةالقاـز،لعيمالقاني،ل،يزم.ال2021/1ك كنذالعننال ضلال)

ال.167ال-ال153ذال12ذالع3ملالذأو ققالث لفيم:المجنمالقآللقبالوقاعنو القإل، ل،يم

الذوقام ل يزمالقات،مويزمالقاضز و يمالإلعزللةالقا،هزو .القام زت ي القاع يزنال2020اي،لنالالأاملص(.ال2021/2ك كنذالعننال ضلال)

ال.77ال-ال62ذال504ذالع43مل

قتصتـلليمالقاعلاميمالوق،عكل لتهلالعنىالاي،لنالوكيفيمالمعلاجمالتنتالقت،عكل زلص.المجنزمالالامم(.الق 2009ايكىذاليط سالق،طوقنال)

ال.154ال-ال127ذال47ذالعال16ملالالذيحولالقصتـلليمالع ييم

ذال96ذالع25مزلالذوقاحنزو .المجنزمالل ق زلصاليز قالأو زطيمال زيلبقتصتـزلليمالقاني،ل،يزم:الق الامزم(.الق 2021ىذالمحملال)مو 

ال.164ال-ال157
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