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مقدمة العدد
ّ
ُت ّوجت التحركات النقابية والشعبية املطالبة بتصحيح األجور اليت شهدها لبنان عىل مدى أكرث من خمس
سنوات ،باستجابة احلكومة هلذه املطالب عرب إقرارها سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاع العام واألساتذة

يف القطاع اخلاص .وبما أن هذه التحركات كانت يف الواقع تعبري ًا عن النقمة والرفض ملا آلت إليه عملية

توزيع املداخيل يف هذا البلد كان ال بد أن يصار يف الفصل األول من هذا التقرير إىل استعراض التطورات
اليت حلقت بعملية توزيع األجور بني خمتلف القطاعات اإلنتاجية بحسب حصتها يف الناتج املحيل خالل

السنوات املاضية ،وحتديد ًا الفرتة  .2012 -1997وكذلك دور السياسات املالية واالقتصادية ليس يف هذا

التوزيع وحسب ،بل يف تكريس أنماط حمددة من النمو والتنمية ملصلحة الريوع واملركز عىل حساب األنشطة
االنتاجية واألطراف أيض ًا.

ويف الوقت الذي يواجه فيه العامل عموم ًا حتدي ًا مصريي ًا نتيجة الطلب املتعاظم عىل مياه الرشب ،فإن عوامل
إضافية تعمل عىل مضاعفة هذا التحدي يف بلد حمدود املوارد أصالً كلبنان ،حيث يتدفق مئات آالف النازحني

السوريني نتيجة األزمة املستمرة يف سوريا منذ العام  .2011ومع التوجه لتقنني استخدامات املياه الصاحلة
للرشب حتت ضغط األزمة املذكورة ،أخذ موضوع معاجلة مياه الرصف الصحي لالستخدامات البديلة يف
األنشطة الزراعية والصناعية يستحوذ عىل اهتمام مزتايد عىل الصعيد املحيل يف اآلونة األخرية .وقد ترجم

هذا االهتمام بمبادرة منظمة األغذية والزراعة الدولية (الفاو )FAO -إىل تقديم الدعم الفين لتفعيل برامج

استخدام مياه الرصف الصحي املعاجلة ،خصوص ًا يف املجال الزراعي .وذلك باالستناد إىل دراسة اإلمكانيات

املتوفرة عىل هذا الصعيد .واملبادرة املشار إليها تشكل يف الواقع موضوع الفصل الثاين من هذا التقرير اإلنمايئ.

أما يف الفصل الثالث فنجد أبرز التطورات اليت شهدها ملف النفط يف لبنان مطلع العام اجلاري ،وذلك بعد
جمود استمر أربع سنوات .وقد لقي هذا امللف دفع ًا قوي ًا مع إقرار جملس الوزراء مرسومني جديدين يف إطار
التحضري إلطالق دورة الرتاخيص األوىل .باإلضافة إىل إطالق وزارة الطاقة دورة التأهيل الثانية لالشرتاك

يف دورة الرتاخيص األوىل .وبذلك يرتفع عدد الرشكات صاحبة احلق غري املشغّلة إىل  41رشكة ،إىل جانب
 13رشكة مشغّلة منها تسع رشكات عربية جميعها غري مشغّلة .فاملرسوم األول تضمن تقسيم املياه البحرية
اللبنانية إىل عرش رقع ،سوف جيري تلزيم خمس منها ،مع االحتفاظ برشيط عىل طول الشاطىء اللبناين .بينما
5

حدد املرسوم الثاين تفاصيل رشوط االشرتاك باملزايدة ،إىل جانب بنود اتفاقية االستكشاف واإلنتاج.
ومع الضغط الذي أحدثه نزوح مئات اآلالف من السوريني إىل لبنان عىل مرافق اخلدمات العامة ،كان

لقطاع الكهرباء احلصة الوافرة من هذا الضغط .حيث ازداد التقنني الكهربايئ وكرثت األعطال الكهربائية

عىل الشبكة .وكان ال بد أن تتدخل وزارة الطاقة واملياه بالتعاون مع جهات دولية لتحديد آلية املعاجلات
والتدخالت املطلوبة الستيعاب تداعيات األزمة .وهلذه الغاية وضعت الوزارة بالتعاون مع برنامج األمم
املتحدة االنمايئ دراسة تناولت التأثريات املحتملة للزنوح السوري عىل قطاع الكهرباء حتديد ًا يف املديني

القريب واملتوسط .وهو املوضوع الذي يتناوله الفصل الرابع من هذا التقرير بمزيد من التفصيل.

وإنطالق ًا من أمهية التنمية الريفية عىل صعيد ختفيف وطأة الفقر واحلد من االكتظاظ السكاين يف احلوارض
املدينية ،فضالً عن احلفاظ عىل التوازن البييئ واملوارد الطبيعية ،يسلط التقرير يف فصله اخلامس الضوء عىل

واقع قطاع العسل يف لبنان بوصفه قطاع ًا واعد ًا وقابالً للتوسع ،بما يف ذلك حتديد أبرز املبادرات واإلجراءات
لتنمية هذا القطاع احليوي بما حيقق األهداف املشار إليها.

وإنسجام ًا مع حرص املركز االستشاري للدراسات والتوثيق عىل االهتمام بشؤون الصناعة الوطنية ،خصوص ًا

مع ما يواجهه هذا القطاع من ظروف غري مؤاتية منذ فرتة غري قصرية ،كان ال بد من التوقف عند أحدث
البيانات املتعلقة هبذا القطاع .ومن هذه البيانات الدراسة الصادرة عن جمعية الصناعيني ،واليت تضمنت

مؤرشات عديدة مقلقة حول تطور الصناعات اللبنانية خالل الفرتة  .2015 -2011حيث يعرض الفصل
السادس من هذا التقرير أبرز تلك املؤرشات ،بما فيها املعوقات اليت تواجه هذه الصناعات ،وصوالً إىل

اإلصالحات املقرتحة للنهوض بالقطاع الصناعي.
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الفصل األول

اجتاهات الأجور يف لبنان
والعوامل امل�ؤثرة عليها
خالل ال�سنوات
2012-1997
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�إجتاهات الأجور يف لبنان والعوامل امل�ؤ ِّثرة عليها
خالل ال�سنوات 2012-1997
الدكتور عبد احلليم فضل اهلل
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متهيد
بدء ًا من ثمانينيات القرن املايض حصل تراجع ملموس يف حصة األجور من الناتج يف معظم البلدان ،وال
سيما منها البلدان الصناعية ،سبقه ثبات نسيب يف عقدي الستينات والسبعينات .وتبني اجلداول أدناه أ ّن نمو

األجور يف العقد األخري يعادل نصف نمو الناتج العاملي تقريب ًا ،لكنه يساوي  20باملئة فقط من معدل النمو
يف الدول املتقدمة ،وحوايل  150باملئة من نمو الناتج اآلسيوي .ويعود تباطؤ نمو األجور مقارنة بالنمو العام

حتوالت مماثلة
إىل
التحوالت اليت طرأت عىل العالقات االقتصادية يف العامل يف العقود األخرية ،وصاحبتها ّ
ّ

يف األفكار االقتصادية واملبادئ املتبعة يف وضع السياسات االساسية .ويأيت يف طليعة هذه األسباب التخيل
عن اقتصادات الرفاه ،واعتماد سياسات إعادة توزيع معاكسة ،انطوت عىل خفض الرضائب عىل األرباح إىل
2

النصف ومضاعفة الرضائب عىل األجور .

ومثّل اشتداد املنافسة االقتصادية العاملية عنرص ضغط إضافي ًا عىل األجور ،وخصوص ًا يف ظل ظاهرة تفكيك
خطوط اإلنتاج اليت تسمح بنقل أجزاء من عمليات صناعة السلع أو اخلدمات املرتبطة هبا إىل الدول ذات

 -1رئيس املركز االستشاري للدراسات والتوثيق

 -2يف أوروبا مثالً ارتفع العبء الرضييب امللقى عىل كاهل العاملني بأجر حوايل  20باملئة يف أواسط التسعينات مقارنة ببداية الثمانينات ،يف حني
انخفض هذا العبء بمقدار  22باملئة يف املتوسط بالنسبة إىل العاملني من ذوي املهن احلرة ،ممن لدهيم القدرة عىل اإلفالت من قبضة مكاتب الرضيبة
الوطنية .أنظر:
ً
هورست أفهيلد-ترجمة د.عدنان عباس عيل ()2007؛ «اقتصاد يغدق فقرا»؛ الكويت :سلسلة عامل املعرفة؛ العدد  ،335ص62-61:
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األجور املخفضة .واىل جانب ذلك ،نذكر ازدياد االستثمارات يف وسائل اإلنتاج عىل حساب االستثمارات
يف العمل ،والتخيل عن الفوردية اليت قربت يف مطلع القرن العرشين العمال من أرباب العمل ووحدت
مصاحلهم ،والكيزنية اليت أكدت عىل دور الدولة يف دعم الطلب الفعال .
3

لكن التفسري النظري األفضل للرتاجع املذكور أعاله ،ورد يف كتاب توماس بيكييت« :الرأسمال يف القرن
تتبع توزيع املداخيل بني طريف اإلنتاج من عام  1770حىت عام  ،2010ووجد أ ّن
الواحد والعرشين» ،فهو ّ
حصة األجور ،وخصوص ًا يف العقود األربعة األخرية انخفضت باطراد نسبة اىل جمموع املداخيل .يلتقي هذا
االستنتاج مع ما توصل إليه قبل ذلك يورغن كازنسكي  Kuczynski JÜrgenمن جامعة هامبولدت األملانية،
والذي بينّ يف دراسة نرشها عام  ،1972أ ّن نصيب العاملني بأجر اختذ منحى تراجعي ًا منذ الثورة الصناعية
وحىت الثالثينيات من القرن املايض .وهذا ما يدل عىل أن مرونة االستبدال بني رأس املال والعمل هي اكرب

من الواحد الصحيح ،وخيالف الفرضية اليت قام عليها نموذج كوب-دوغالس والقت تأييد اقتصاديني كرث
من بينهم جون مينارد كيزن ،ومفادها ان العالقة بني األجر ورأس املال تتسم باالستقرار عىل املدى الطويل.
وبحسب بيكييت فإ ّن االرتفاع املطرد يف حصة الرأسمال من جمموع املداخيل يف العقود األخرية ،يعود اىل

إطالق العنان لقوى السوق ،اليت جعلت عائد االستثمار أعىل من معدل النمو االقتصادي ( .)r>gوحىت
عندما يرتاجع العائد فإ ّن ذلك يتم بمعدالت أقل من معدل الزيادة يف نسبة الرأسمال/الناتج  ،βاألمر الذي
4

يفرس املسار التصاعدي حلصة الرأسمال من جمموع املداخيل  αيف الظروف املختلفة  .ونتيجة لذلك تعاظمت
الفوائض املالية اليت حتوزها قلة من الرأسماليني ،مما زاد قوتهم التفاوضية يف مقابل العمال واألجراء،
وشجعهم عىل توظيف أجزاء إضافية من أمواهلم يف جماالت ريعية غري منتجة.
 3للمزيد أنظر:
	 -مكتب العمل الدويل -تقرير األجور يف العامل ( 2009/2008جنيف  ،)2008الفصالن  1و 2و.3
	-استنتاجات بشان تعزيز املنشات املستدامة ،مؤمتر العمل الدويل ،الدورة  ،96جنيف  2007وال سيما الفقرة .13
	Low Commission Report (2009); “National Minimum Wage”; Norwich: the Stationary Office;2009;P: ix-
	-أوضاع العامل ( 2010حترير برتران بادي ودومينيك فيدال)؛ مداخيل العمل،مداخيل رأس املال ( 2009-1969آالن بيهر وروالن
بفيفري كورن)؛ ص.207 - 202 :

 -4تأخذ معادلة حصة دخل الرأسمال اىل جمموع املداخيل  αالشكل اآليت :
=α r×β
حيث :r :العائد عىل رأس املال؛  βنسبة رأس املال اىل الناتج (او االدخار اىل النمو) s/g
للمزيد عن حتليل بيكييت أنظر:
Thomas Piketty (2014); Capital in the Twenty-First Century; Cambridge, Massachusetts, The Belknap Press of Harvard
University Press;2014; P:114131-.

10

املبحث األول

 مسار األجور يف لبنان ( :)2012-1997تقدير مؤرشات الرتاجع5

عاىن لبنان من فصل واضح بني إنتاجية العمل من ناحية ونمو األجر من ناحية ثانية  .وتظهر اإلحصاءات
وجود مسار تارخيي لرتاجع وزن األجور مما نقل لبنان من خانة الدول اليت يتسم توزيع الدخل فيها بقدر
مقبول من التوازن إىل خانة الدول اليت تعاين من اختالالت حادة عىل هذا الصعيد .ففي عام  1964بلغت
6

حصة األجور يف القطاع الصناعي أكرث من  42باملئة من جمموع القيم املضافة هلذا القطاع مقارنة بـ  24.2باملئة
8

7

فقط عام  2003و 26.5باملئة عام  2007للمؤسسات الصناعية اليت تضم أكرث من  5عمال  .ومل نعرث عىل أرقام
رسمية موحدة عن حصة األجور قبل احلرب األهلية ( ،)1990-1975إذ تراوحت التقديرت بشأهنا بني 41
9

10

باملئة للمدة  1970 -1964و 58باملئة للعام .1975

املؤشات :
 - 1-1بناء
رّ
مل تنرش يف أعقاب احلرب األهلية تقديرات موثوقة لنسبة األجور من الناتج ،والرقم الرسمي الوحيد املتاح من
قدر حصة األجور من
بداية التسعينيات حىت اآلن هو الوارد يف تقرير احلسابات االقتصادية للبنان  1997الذي ّ
12

11

الناتج بـ 35.5باملئة  ،وهذه النسبة توازي يف املدة نفسها نصف مثيلتها تقريب ًا يف الدول النامية .

 -5قدرت نسبة العاملني بأجر غري منتظم بعرشة باملئة عام  1952-1951وهذه النسبة سجلت ارتفاع ًا مطرد ًا بعد ذلك لتصل إىل  23باملئة عام  1970ثم
انخفضت يف التسعينات إىل اقل من عرشين باملئة ( 19باملئة عام  )1997قبل ان تستأنف ارتفاعها بعد ذلك.
راجع :توفيق كسبار (“ ،)2005اقتصاد لبنان السيايس  :2002-1948يف حدود الليربالية االقتصادية” ،ترجمة فاتن احلريري زريق واملؤلف؛ بريوت:
دار النهار ،الطبعة األوىل ،ك .2005/1ص206 :؛ جدول .9-5
 -6املجموعة اإلحصائية اللبنانية 1968؛ ص.130 :

 -7اجلمهورية اللبنانية-رئاسة جملس الوزراء؛ «احلسابات االقتصادية للبنان اعادة احلسابات »2007-1997حسابات لبنان القومية 2010؛ ص.58:

;”8- Republic of Lebanon-Ministry of Industry (2010);”the Lebanon Industrial Sector-Facts and Findings
Op.Cit;P:14,Table A.1.
 -9توفيق كسبار؛ م.س؛ ص209 :؛ ج 10-5
راجع أيضاً :د .قبالن سليم كريوز ،آراء ،وحلول ،يف أهم املشاكل االقتصادية -االجتماعية للبنان املعارص ،منشورات اجلامعة اللبنانية قسم الدراسات
االقتصادية ،بريوت .1970
 -10تقديرات أنيس أيب فرح .املصدر :أنطوان حداد ()2001؛ “الفقر يف لبنان”؛ جملة فكر الفصلية عدد 75؛  ،2001ص.135:

 -11بواقع  83,2%يف القطاع العام و 29,1%فقط يف القطاع اخلاص.

 -12يقدر املعدل املثقل لنسبة األجور إىل الناتج يف  16دولة نامية بـ 63باملئة للعام ..

11

بعد عام  1997اتفقت معظم املؤرشات عىل حصول تراجع ملحوظ يف حصة األجور ،كما يظهر مثالً إحصاء
قدر حصة األجور
بالعينة أجري عام  2003وشمل  240مؤسسة صناعية و  270مؤسسة خدماتية ،والذي ّ
ّ
من جمموع القيمة املضافة يف قطاعات الصناعة واخلدمات والتجارة  24,2باملئة و 32,9باملئة و 10.9باملئة عىل
13

التوايل  .وإذا أخذنا بعني االعتبار أ ّن القطاعات الثالثة اليت شملها املسح املشار إليه مسؤولة عن تأمني 68
باملئة من الناتج املحيل القائم فإن حصة األجور تشكل  24,3باملئة من جمموع القيم املضافة هلذه القطاعات
جمتمعة ،أي أقل بخمس نقاط تقريب ًا مقارنة بنصيب األجور من الناتج يف القطاع اخلاص للعام 1997
(واملقدرة بـ  29باملئة).
ووفق مرشوع تصحيح األجور الذي أعده الوزير رشبل نحاس أثناء توليه وزارة العمل قدرت كتلة األجور
يف القطاع اخلاص النظامي قبل إقرار زيادة عالوة املعيشة عام  2012بـ 6065مليار ل.ل .وترتفع إىل  7آالف
مليار ل.ل بعد الزيادة ،وإذا أضفنا إليها نسبة األجور يف املوازنة العامة املقدرة بـ 9.5باملئة من الناتج عام 2013
14

مقارنة بـ  11باملئة عام  ، 1997تساوي عندها نسبة األجور يف القطاع العام والقطاع اخلاص النظامي ما
يقارب  20باملئة من الناتج.
15

واعتماد ًا عىل حماكاة لنمو األجور وردت يف دراسة عن الفقر يف لبنان شارك يف إعدادها البنك الدويل ،
يتبني أ ّن نمو حصة الفرد من الناتج كان خالل عقد التسعينيات أرسع من نمو احلد األدىن لألجور ،يف حني
مرات تقريب ًا،
سجل متوسط األجر عىل املستوى الوطين أقل معدالت النمو .فقد تضاعف احلد األدىن ثالث ّ
مرات (وجميع
ومتوسط األجر مرة ونصف املرة ،يف مقابل زيادة متوسط الدخل الفردي أكرث من خمس ّ
ذلك باألسعار اجلارية) .هذا يدل عىل ان مكونات الناتج األخرى مثل األرباح والفوائد واإلجيارات ،نمت

بمعدالت أعىل من نمو األجور .لكن نمو حصة الفرد من الرضائب غري املبارشة كانت األعىل عىل اإلطالق،
كما ارتفعت نسبة الفوائد إىل الناتج من  5باملئة إىل  11باملئة تقريب ًا ،وتصل هذه النسبة إىل عرشين باملئة بإضافة
16

الفوائد اليت تدفعها احلكومة عىل ديوهنا .
13- Lebanese Republic-Presidency of the Council of Ministers;” Economic Accounts of Lebanon 2010”; Compiled and
published under the direction of Robert Kasparian; Economic Accounts of Lebanon;Oct.2011.

 -14انظر :مرشوع موازنة .2013

15-Republic of Lebanon (2000);”Poverty Review Main Report”;Beirut: CRI and MENA Development
Group;P:1930-.

 -16اعتمد الباحث يف تقدير نسبة الفوائد من الناتج عىل بيانات :جمعية املصارف اللبنانية؛ .التقارير السنوي 2012-1997
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ومن املؤرشات األخرى الدالة عىل انخفاض حصة األجور ،تراجع جمموع مداخيل العاملني بأجر واملداخيل
17

األخرى نسبة إىل الناتج من  77,3%عام  1997إىل  66,14%عام  2003ثم إىل  65,6باملئة عام  ، 2009ومن
املرجح أن يكون تراجع األجور أعىل من تراجع األرباح نظر ًا للموقع التفاويض القوي ألرباب العمل يف ظل
غياب املفاوضات اجلماعية إالّ يف عدد قليل من القطاعات .وحىت ولو كان الرتاجع متناسب ًا بني خمتلف أنواع
املداخيل ،وهذه فرضية مستبعدة ،فلن تتخطى حصة األجور  30باملئة من جمموع الناتج اإلجمايل.
سننطلق من تقدير وسطي حلصة األجور من الناتج يساوي  25باملئة للعام  ،2012وبناء عىل هذا التقدير تكون
كتلة األجور باألسعار الثابتة قد سجلت نمو ًا مقداره  25باملئة تقريب ًا بني عامي  1997و ،2012يف مقابل نمو
تراكمي للناتج املحيل احلقيقي مقداره  79باملئة حسب التقديرات الرسمية .وبما ان إنتاجية العمال نمت يف
املدة نفسها بنسبة قريبة من نمو الناتج ،فهذا يشري إىل انخفاض الكلفة احلقيقة الصافية لألجور إىل ما يعادل
18

النصف  ،وإىل حصول عملية متعاظمة إلعادة توزيع الدخل من العمال إىل الفئات االجتماعية األخرى وال
سيما منهم أرباب العمل ،وإىل املستفيدين من املداخيل الريعية غري املرتبطة باإلنتاج.
 -1-2تراجع متفاوت لألجور بني املناطق والقطاعات واملهن:
مل تتغري معدالت األجور بنسب متماثلة بني القطاعات ،وكان الرتاجع األكرب يف السنوات  2007-1997من
نصيب العاملني يف قطاع التجارة ( 26.6-باملئة) ،يليه قطاعا الصناعة والزراعة ( 13.22-باملئة و12.33-
باملئة عىل التوايل) .وحصل ارتفاع ملحوظ يف قطاعات أخرى والسيما منها النقل واالتصاالت اليت زاد فيها
جل التفاوت نفسه عىل الصعيدين املناطقي واملهين .كانت الزيادة
وس ّ
االجر بأكرث من  60باملئة يف املدة نفسهاُ .

األعىل يف متوسطات األجر يف العاصمة بريوت واليت حققت نمو ًا اسمي ًا تراكمي ًا يف املدة نفسها مقداره 8.86
جل جمود نسيب يف املناطق األخرى ،حيث تراوح معدل التغري يف معدالت األجر االسمي بني
باملئة ،فيما ُس ّ

( 4.24)-باملئة يف جبل لبنان و 1.13باملئة يف البقاع .وشهدت ضواحي بريوت اليت تضم ما ال يقل عن  10باملئة
من السكان ،اكرب معدالت الرتاجع بما مقداره ( 19.3 )-باملئة يف السنوات نفسها .وعىل صعيد التوزيع املهين
جل حتسن يف أجور املوظفني اإلداريني بمن فيهم الكوادر العليا واملعلمون واملهن الوسطى ،وطرأ
للعمال ُس ّ
 -17احلسابات االقتصادية للبنان؛ 2009 1997-

 -18معدل الزيادة يف الكلفة احلقيقية الصافية لألجور= معدل نمو األجور – معدل نمو اإلنتاجية
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انخفاض كبري عىل متوسطات أجور العمال املهرة وغري املهرة واملزارعني بنسب ترتاوح ما بني ( 25.5)-باملئة
19

للمزارعني و( 11.6 )-باملئة للعمال املهرة .
ان تراجع حصة األجور من الناتج من جهة ،وتفاوت معدالت التغري املوجب أو السالب بني املناطق
والقطاعات واملهن من جهة أخرى  ،يدل عىل أ ّن نمط النمو والتنمية كان له تأثري قوي عىل اجتاهات العمالة
واألجر يف لبنان ،والذي كان منحاز ًا ملناطق وقطاعات وفئات دون أخرى .فاألرقام واملقارنات اآلنفة تظهر
بوضوح أ ّن الوضعية األفضل كانت للموظفني اإلداريني العاملني يف األنشطة اخلدماتية اجلديدة ،وهي اليت
تنعم بتمويل جيد ورعاية حكومية مقبولة (مثل قطاع االتصاالت) ،وهذا ينطبق أيض ًا عىل العاملني بأجر يف
20

أما
العاصمة اليت حتظى باهتمام رسمي خاص أيض ًا عىل صعد اإلنفاق واالستثمار واخلدمات األساسية ّ .

املسار األسوأ لتغري األجور فكان للعمال واملزارعني املهرة وغري املهرة ،والسيما العمال الزراعيني والصناعيني
يف ضواحي العاصمة واملحافظات اليت ال تتمتع برعاية حكومية خاصة.
 -1-3مقارنة واستنتاج:
استناد ًا إىل األرقام والتقديرات أعاله نالحظ األمرين اآلتيني:
أ -مع أن تق ّلص حصة األجور من الناتج اإلجمايل هو ظاهرة عاملية ،فإن وتريته يف لبنان أرسع من مثيالته يف
البلدان األخرى ،فبحسب إحصاءات منظمة العمل الدولية تعد حصة األجور من القيمة املضافة يف لبنان أقل
من مثيالتها يف  31دولة من أصل  39دولة شملها إحصاء املنظمة .وللمقارنة فإن هذه احلصة كانت تعادل أكرث
من % 70من متوسطها يف عدد من الدول املماثلة يف بداية السبعينيات
ب -بلغ نمو الناتج يف لبنان خالل املدة  2012 -1997ضعفي نمو األجور .يف هذه السنوات قدر النمو
 -19يف هذه الفقرة اعتمد الباحث عىل أرقام دراسات :إدارة اإلحصاء املركزي (« ،)1998األوضاع املعيشية لألرس يف عام ( ،»1997بريوت :اجلمهورية
اللبنانية ،إدارة اإلحصاء املركزي)/الربنامج االنمايئ لالمم املتحدة ووزارة الشؤون االجتماعية؛ «خارطة الفقر البرشي »2004؛ الربنامج االنمايئ
لالمم املتحدة -مرشوع بناء القدرات للحد من الفقر ،الطبعة االوىل 2007؛/ادارة االحصاء املركزي؛»الدراسة الوطنية لالوضاع املعيشية لالرس
»2007؛ ادراة االحصاء املركزي .2007
كما اعتمد الباحث عىل إحصاءات وزارة الصحة العامة بالنسبة إىل عدد السكان
http://www.moph.gov.lb/Publications/Documents/Statistical%20Bulletin%202011.pdf.

 -20تبني أرقام جملس اإلنماء واألعمار الذي ارشف عىل معظم املشاريع األساسية يف البىن التحتية يف سنوات ما بعد احلرب االهلية ان االنفاق
االستثماري الفعيل للفرد يف العاصمة كان خالل التسعينات اعىل بـ 44باملئة مما هو خمطط له يف خطة أفق  2000فيما كان هذا االنفاق اقل بـ 31باملئة
يف ضواحي بريوت واقل بـ  23باملئة مما هو خمطط له يف املحافظات االربعة :اجلنوب ،النبطية ،البقاع والشمال.
للمزيد أنظر :جملس االنماء واالعمار؛ تقرير تقدم العمل ،آذار .2001
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احلقيقي املرتاكم بحوايل  80باملئة حسب التقديرات الرسمية ،يف وقت نمت فيه كتلة األجور بالقيم الثابتة
21

بمعدل  27باملئة فقط  ،وما ال يزيد عن  11.5باملئة يف السنوات  .2007-1997واستناد ًا إىل هذه األرقام معطوفة
عىل التقديرات الواردة يف دراسيت األوضاع املعيشية لألرس عامي  1997و 2007لتوزيع النشاط االقتصادي
وفق نوع االرتباط بالعمل يتبني حصول زيادة يف حصة الفرد من الناتج بمعدل تراكمي مقداره  69باملئة تقريب ًا
خالل املدة املذكورة ،يف مقابل زيادة تراكمية يف معدل األجر احلقيقي للعامل الواحد مقدارها  14باملئة فقط
22

وفق أعىل التقديرات  .وبما أ ّن متوسط إنتاجية العامل الواحد زادت بحوايل  60باملئة يف املدة نفسها ،فهذا
يدل عىل أن كلفة العمل انخفضت بنسبة  46باملئة عىل األقل.
ّ

 -21اعتماد ًا عىل التقدير الوسطي الذي اعتمده الباحث لنسبة األجور من الناتج واملقدرة بـ 25باملئة

 -22كان نمو األجور يف لبنان أعىل بقليل من مثيله يف منطقة الرشق األوسط اليت تعتمد اقتصادات العديد منها عىل إيرادات ريعية متأتيه من النفط أو
التحويالت .لكن نمو األجور يف لبنان كان أقل بكثري من معدله يف آسيا و يساوي نصف املعدل العاملي تقريب ًا وأعىل من معدله يف الدول املتقدمة اليت
فقدت كثري ًا من زخم نمو األجر فيها بعد األزمة املالية واليت مل تؤثر عىل لبنان باملقدار نفسه.
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املبحث الثاين

أسباب تراجع حصة األجور من الناتج املحيل:
 -2-1اإلطار العام
ُيعزى الرتاجع يف حصة األجور يف لبنان من حيث املبدأ إىل أمرين أساسيني :األول نمو األرباح بمعدالت
تزيد عن النمو العام لالقتصاد ،مدفوعة بسياسات التحرير االقتصادي اليت خفضت الرضائب عن الفئات
العليا وزادتها عىل الفئات الدنيا .والثاين الزيادة املطردة حلصة الفوائد والعائدات غري املرتبطة باإلنتاج من
جمموع القيم املضافة.
وال يبدو االجتاه االنحداري لنصيب العاملني بأجر من الدخل اإلجمايل مرتبط ًا بالتقلبات االقتصادية الدورية،
حيسن حصة هؤالء ،بل ان نسب النمو اجليدة اليت حققها لبنان يف السنوات
إذ إن ارتفاع معدالت النمو مل ّ

 2010-2007واملقدرة بأكرث من ثالثني باملئة باألسعار الثابتة رافقها تراجع إضايف يف متوسطات األجر .وهذا
يعين أن دفع حصة األجور إىل األسفل مل يكن بسبب عوامل ظرفية بل بفعل عوامل بنيوية مرتبطة برتكيبة
االقتصاد اللبناين والسياسات املتبعة يف تسيريه .ويتقاطع ذلك مع املقاربة اليت اعتمدها بيكييت يف تفسري تراجع
حصة األجور من الدخل اإلجمايل ،إذ أ ّن وفرة التدفقات املالية من اخلارج إىل لبنان ساعدت عىل زيادة نسبة
تغري الرأسمال إىل النمو  βوعوضت عن ضآلة االدخار املحيل  sوركود العائد عىل رأس املال .r
ونذكر فيما يأيت أبرز التحوالت ذات الطابع البنيوي اليت حدثت ابتداء من عام  2007واليت أسهمت يف
تقليص نصيب العاملني بأجر من الناتج:
أ -زيادة حصة االقتصاد الريعي عىل حساب االقتصاد اإلنتاجي (الزراعة والصناعة واخلدمات)
والسيما منها )1 :الريع املايل والعقاري املرتبط بالتدفقات اخلارجية ،واليت ارتفعت نسبتها من
الناتج إىل  61باملئة عام  2008ارتفاع ًا من  26.8باملئة عام  ،2004واىل ما يرتاوح بني  40و 57باملئة
بعد ذلك .كما زاد حجمها أكرث من  100باملئة بني عامي  2004و )2 .2010الريع السيايس املرتبط
بالزبائنية من جهة ،وباملكاسب اليت حتققها جماعات الضغط االقتصادي جراء التصاقها باملواقع
16
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األساسية النافذة يف السلطة من جهة ثانية  )3 .الريع االحتكاري الناشئ عن استحواذ أقلية من
24

الرشكات عىل األسواق .
ال يمكن يف ظل نقص البيانات تقدير قيمة الريوع املالية والعقارية والتجارية /االحتكارية من الناتج،
25

لكن لو احتسبنا حصة الفوائد عىل الودائع املرصفية املقدرة بـ  14باملئة من الناتج  ،وأرباح املبيعات
العقارية غري املرتبط بالطلب الفعيل من أجل السكن والناجتة عن ارتفاع أسعار العقارات بمعدالت
تزيد عن  350باملئة خالل السنوات  ،2010-2007وأضفنا احلد األدىن لعوائد االحتكار اليت قدرها
البنك الدويل بـ  15باملئة (دون احتساب ريوع املصدرين املستفيدين من حماية وكاالتهم) ،فهذا يعين
أن حصة املداخيل الريعية من جمموع املداخيل ترتاوح بني  30باملئة و 40باملئة من الناتج .وستتجاوز
النسبة نصف الدخل القومي إذا أضفنا إىل ما تقدم التحويالت اليت تعادل بمفردها ما بني  15باملئة
و 20باملئة من الناتج اإلجمايل.
وتنعكس زيادة املكاسب الريعية عىل حصة األجور من الناتج من خالل األمرين اآلتيني:
األول :إن تركز النمو يف القطاعات ذات الطابع الريعي أكرث من غريها جيعله نمو ًا دون وظائف
 ،jobless Growthبحيث ال ترتافق الزيادة املطردة يف الناتج مع زيادة مماثلة يف التشغيل .و يؤكد
ذلك ما سبقت اإلشارة إليه من تفاوت كبري بني زياديت األجور والناتج ،ففي السنوات -2000
 2010مثالً اتسع حجم االقتصاد باألسعار الثابتة بما ال يقل عن  60باملئة يف حني مل تزد كتلة
 -23يعد االنفاق السيايس اهلائل الذي حصل يف انتخابات ً 2009
مثاال معرب ًا عن الزبائنية والرتابط بني السياسة واملال.

 -24القطاعات األعىل اليت عانت من اعىل معدالت الرتكز هي جتارة بيع التجزئة يف قطاعات :الوقود السائلة ،الغاز والزيوت ،...وخدمات
التجهزيات االلكرتونية ،النفايات والرصف الصحي ،والنشاطات املشاهبة...
للمزيد انظر:
- Consulting and Research Institute (2003); “Competition in Lebanese Economy- A Background Report for a
Competitions Law for Lebanon”; May 2003, Beirut- Lebanon.
 روجيه نسناس وآخرون؛ “هنوض لبنان ،نحو رؤية اقتصادية اجتماعية” بريوت :دار النهار ،الطبعة االوىل 2007؛ ص .201 197-وبخصوص االحتكار يف أسواق :املال والدواء واملشتقات النفطية ومدخالت البناء واالعالم انظر:
غالب ابو مصلح؛”ازمة االقتصاد اللبناين (الواقع واحللول)”؛ بريوت :دار احلمراء ،الطبعة االوىل2007 ،؛ ص87-66:
 -25احتسب الباحث هذا الرقم استناد ًا اىل احصاءات جمعية املصارف عن حجم الفوائد عىل الودائع والسندات واحلسابات االقتصادية للبنان
.2011
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األجور بأكرث من  15باملئة ،وبقيت معدالت البطالة عىل حاهلا تقريب ًا (ما بني  8%و ، )8.4%وزادت
أعداد املهاجرين ال سيما من الشباب املؤهل علمي ًا.
الثاين :إن نمو املداخيل الريعية (يف القطاعني املايل والعقاري) بنسب تفوق نمو الناتج اإلجمايل ،كان
عىل حساب مداخيل العاملني بأجر .فأرباب العمل واملعتاشون عىل األرباح عموم ًا يتمتعون بموقع
27

احتكاري يسمح هلم بإمرار عبء الريوع إىل العاملني بأجر لدهيم .
وقد وصل حجم التدفقات املالية اآلتية من اخلارج إىل حوايل  84مليار دوالر أمريكي يف السنوات
 ،2012 – 2007أي حوايل نصف التدفقات اليت تلقاها لبنان منذ عام  .1993وقد أسهمت هذه

28

األموال يف حصول نمو قوي هو األعىل يف العقدين األخريين ،فتضاعفت تقريب ًا الودائع املرصفية
وارتفعت القدرة اإلنفاقية لألرس.

29

املقدرة بحوايل  39باملئة من الناتج املحيل اإلجمايل للسنوات املذكورة
لكن احلجم اهلائل هلذه األموال ّ

أحدث صدمة سلبية ،متثلت يف زيادة األسعار الداخلية بمعدالت تفوق مثيالتها اخلارجية ،مما أدى

جمدد ًا إىل ارتفاع سعر الرصف احلقيقي  ،الذي سجل زيادة مقدارها  140باملئة مقارنة بما كان عليه عام

30

 .1992وقد أ ّثرت هذه الزيادة سلب ًا عىل القدرة التنافسية لالقتصاد اللبناين فترضرت القطاعات غري

ويصور ذلك بدقة منحىن
اخلاضعة للمنافسة الدولية ،وترسخت االجتاهات االنكماشية لالقتصاد.
ّ
الدورات االقتصادية يف العقدين األخريين اليت تطول فيها فرتات التباطؤ والركود وتقرص فيها فرتات

الرواج ،بعكس ما كان عليه احلال يف ستينيات وسبعينيات القرن املايض.
 -26للمزيد عن البطالة راجع:

	-د.نجيب عيىس؛ «إطار اسرتاتيجي ملكافحة البطالة يف لبنان» ؛ بريوت :املركز االستشاري للدراسات والتوثيق؛ .2011
	-ادارة االحصاء املركزي ومنظمة االمم املتحدة للطفولة اليونسيف؛ «لبنان :املسح العنقودي متعدد املؤرشات الدورة الثالثة -2007التقرير
النهايئ»؛ ادارة االحصاء املركزي؛ كانون اول .2010

 -27أكدت جتارب التفاوض بني أطراف اإلنتاج بشأن زيادة األجور يف السنوات األخرية وال سيما منذ عام  2012ان أرباب العمل واملتكسبني من
الريوع يتمتعون بقوة تفاوضية منعت العاملني بأجر من حتقيق احلد األدىن من مطالبهم

 -28هناك عالقة ارتباط قوية بني نمو التحويالت ونمو الودائع يصل إىل حد التطابق وقد استعملت دراسة صادرة عن البنك الدويل هذه األخري
كمتغري مقرب للتحويالت.
انظر:
World Bank & Republic of Lebanon (2012); “Using Lebanon’s Large Capital Inflows to Foster Sustainable Long- term
Growth”; January 2012; World Bank- Poverty Reduction and Economic Management Department.
 -29احتسب الباحث هذا الرقم استنادا إىل بيانات املصدر نفسه.

30- World Bank. Republic of Lebanon--Good Jobs Needed: The Role of Macro, Investment, Education, Labor and
Social Protection Policies. Washington, DC. 2012.
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ُخ ّصص جزء كبري من التحويالت لتمويل الطلب املحيل عىل السلع االستهالكية املستوردة ،مما رفع نسبة

االسترياد إىل الناتج من  35.7باملئة معدالً وسطي ًا للسنوات  2006-2002اىل  48.2باملئة منه معدالً وسطي ًا
للسنوات  ،2012-2007يف حني زادت نسبة الصادرات إىل الناتج من  21.2باملئة إىل  24.78باملئة فقط يف املدتني
31

املذكورتني  .كما زاد الطلب الداخيل عىل اخلدمات غري القابلة للتبادل الدويل مما ضاعف أسعارها يف مدة
زمنية قصرية .وبنتيجة ذلك انخفضت تنافسية القطاعات املولدة لفرص العمل وخصوص ًا الزراعة والصناعة

وبعض اخلدمات واليت تأثرت سلب ًا بارتفاع سعر الرصف احلقيقي ،يف حني ان زيادة حجم االسترياد بوترية
32

اعىل من نمو الصادرات خفض زخم النمو وزاد مداخيل املستوردين االحتكاريني بمعظمهم ،دون خلق

أما القطاعات اليت ال تتعرض ملنافسة دولية (مثل البناء والصحة ،واالتصاالت والتعليم)
فرص عمل جديدةّ .

فقد شهدت نمو ًا وزيادة يف األسعار مل يرتافقا مع نمو مماثل يف فرص العمل.

انصبت األموال عىل القطاعات ذات معدالت التشغيل املنخفضة ،فبني عامي  2003و 2009
وعىل العموم ّ
بلغ معدل النمو احلقيقي السنوي حوايل  5باملئة ،لكن معدل النمو احلقيقي للزراعة كان أقل من املعدل العام

( 3باملئة معدالً سنوي ًا) ،وسجلت الصناعة نمو ًا سالب ًا مقداره  %-3سنوي ًا عىل نحو خ ّفض حصتها من الناتج

من  11.6باملئة إىل  7باملئة فقط .ومل تسجل اإلدارة العامة نمو ًا يذكر ،وكان نمو اخلدمات أقل بقليل من معدل

النمو العام .ويف مقابل التباطؤ الذي عانت منه هذه القطاعات األربعة اليت تضم ثالثة أرباع قوة العمل
تقريب ًا ،كان قطاع البناء األوفر حظ ًا بتحقيقه نمو ًا بلغ ثالثة أضعاف معدل النمو العام ( 19%سنوي ًا) مع أنه

يستوعب عمالة هشة وقليلة التنوع وغري لبنانية بمعظمها ،وال تتجاوز نسبتها  10%من حجم اليد العاملة.

ب -سبقت اإلشارة إىل أن نمو اإلنتاجية كان أعىل من نمو األجور ،ومع ذلك فإ ّن إنتاجية العمال كانت

متدنية .ففي عام  2012قدر متوسط مسامهة العامل الواحد يف تكوين القيمة املضافة بما يرتاوح بني نصف
33

وثالثة أرباع ما كانت عليه قبل احلرب األهلية ( )1975عىل اختالف التقديرات .
 -31انظر :احلسابات االقتصادية للبنان؛.2011-1997

 -32كان جزء كبري من التحويالت يذهب لتمويل الطلب املحيل عىل السلع االستهالكية املستوردة ،مما رفع نسبة االسترياد إىل الناتج من  35.7باملئة
معدالً وسطي ًا للسنوات  2006-2002اىل  48.2باملئة منه معدالً وسطي ًا للسنوات  ،2012-2007يف حني زادت نسبة الصادرات إىل الناتج من 21.2
باملئة إىل  24.78باملئة فقط يف املدتني املذكورتني.

 -33يقدر الناتج عام  1974بـ  27,5مليار لرية لبنانية بأسعار  ،1997وعام  2012بـ  37,6بأسعار السنة نفسها .يف حني بلغ عدد العمال  760ألف ًا وما ال
يقل عن  1,3يف العامني املذكورين عىل التوايل .ومن األسباب اليت تقف خلف تدين إنتاجية العمال يف لبنان :،ضعف تعليم القوى العاملة وعدم تطابق
مهاراتها مع احتياجات سوق العمل ،حيث بينت دراسة مايلز ان  57باملئة من أصحاب املؤسسات يشكون من تردي تأهيل عماهلم ،وأ ّن  40باملئة من
العمال يعملون يف وظائف تتناسب جزئي ًا مع مهاراتهم أو ال تناسبها عىل اإلطالق .هذا إضافة إىل االستخدام غري الفعال للموارد البرشية ،كما يدل
عىل ذلك ارتفاع معدالت بطالة الشباب ،وهجرة اخلرجيني والعمال املهرة ليحل حملهم داخل البلد وباطراد ،عمال أقل تأهيالً ومهارة .للمزيد راجع:
World Bank. Republic of Lebanon-Good Jobs Needed: The Role of Macro, Investment, Education, Labor and
Social Protection Policies ;Op.Cit.
و :روجيه نسناس؛ “هنوض لبنان”؛ م.س؛ ص37 :
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34

وبناء عىل وجود عالقة جدلية متبادلة بني األجور واإلنتاجية  ،يصح االستنتاج بأ ّن تردي أوضاع سوق
العمل يف لبنان كانت عنرص ًا أساسي ًا يف إبطاء نمو كتلة األجور وخفض نسبتها من الناتج.

ج -خالل عقد التسعينيات من القرن املايض اتبعت احلكومات اللبنانية مقاربة غري منصفة للعاملني
بأجر ،بدعوى أ ّن دعم األجور أو تبين ما يعرف بسياسة األجر االجتماعي ،يلحق الرضر بقدرة
القطاع اخلاص عىل حتقيق تراكم رأسمايل كاف للحصول عىل معدالت نمو مستدامة ومرتفعة.

وهلذا الغرض كُ بح احلوار االجتماعي وتعرضت احلركة النقابية يف العقد املذكور لضغوط شديدة
أفقدتها استقالليتها ،وبنتيجة ذلك حصل خلل حاد يف التوازن بني أطراف اإلنتاج ،وغابت معه
قواعد املفاوضة اجلماعية ،وأُخضعت سياسات األجور لقواعد نيوليربالية متشددة ،حالت دون إقرار
35

زيادات معتد هبا لألجور تتناسب مع زيادة املعدل العام لألسعار  ،وهذا بدعوى أ ّن إقرار زيادات

أجور متناسبة مع التضخم ،ستؤدي إىل االنكماش وتلحق الرضر بالقدرة التنافسية للبلد

		  -2-2حتليل قيايس:
انطالق ًا من العرض السابق ،سنحاول يف هذه الفقرة حتديد العوامل املؤثرة عىل مستويات األجر بدقة أكرب ،من

خالل حتليل قيايس للعالقات اليت تربط بني املتغريات ذات صلة ،هبدف حتديد العوامل املؤثرة عىل املستوى
العام لألجور أو املرتبطة به .مع األخذ بعني االعتبار اآليت:

 -1اختريت متغريات التحليل بناء عىل صلتها بموضوع البحث وفق ما مر سابق ًا ،ومع ذلك استبعدت بعض

العوامل ذات الصلة بسبب عدم توفر بيانات كافية بشأهنا.

 -2بما أننا مل نعرث عىل بيانات عن متوسطات األجر يف كل القطاعات موزعة عىل مناطق أصغر من حمافظة
مقرب  Proxyبسبب متكن الباحث من
كاألقضية فقد اعتمدنا متوسطات األجر يف القطاع الصناعي كمتغري ّ
احلصول عىل إحصاءات مفصلة مناطقي ًا بشأنه عىل نحو كاف لبناء نموذج قيايس.
 -2البيانات املتوفرة هي من مصادر متعددة وسنوات خمتلفة (لكن متقاربة) ،كما أن بعضها قطاعي وبعضها
عام ووطين ،ومع ذلك فإهنا تتسم بأكرب قدر ممكن من االتساق يف ظل نقص اإلحصاءات الذي يعاين منه

لبنان.

التحسن اإلنتاجية ،كما يتبني من دراسة شملت  108بلدان وأقاليم،
 -34بقدر ما تؤدي زيادة اإلنتاجية إىل حتسن مستويات األجور حيفز هذا
ّ
وكشفت عن وجود ارتباط اجيايب قوي بني النمو واإلنتاجية ،بحيث أ ّن زيادة اإلنتاجية بمقدار دوالر واحد ترفع األجور بمقدار 0,44دوالر
أمريكي ( .) R2 = 0.652راجع :مكتب العمل الدويل؛»اجتاهات االجور»؛ م.س؛ ص 11-10
 -35ما بني عامي  1997و ،2013أقرت زيادتان لألجر تساويان جمتمعتني حوايل  33باملئة من متوسط األجر ،يف حني أ ن تقديرات التضخم املرتاكمة
بني هذين العامني تراوحت بني  80باملئة عىل األقل (إدارة اإلحصاء املركزي) و 116باملئة (مؤسسة البحوث واالستشارات).
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 -3ال تغطي البيانات اخلاصة بمتغريات التحليل عدد ًا من السنوات يسمح ببناء سالسل زمنية ،ولذلك

اعتمدنا بيانات مقطعية ملدة زمنية حمددة ( )2007-2005موزعة عىل  19قضاء ومنطقة لبنانية (بما فيها النتائج

العامة للبنان) .وقد استثنيت أقضية :البرتون ،برشي ،زغرتا ،البقاع الغريب ،راشيا ،بسبب انخفاض عدد
العمال الصناعيني فيها أو لعدم دقة بياناتها.
املتغريات:
املتغري التابع (يف حتليل االنحدار) :متوسط األجور يف الصناعة اللبنانية يف املناطق واألقضيةاللبنانية.

املتغريات املستقلة (يف حتليل االنحدار):*

نسبة األرس ذات اإلشباع املتدين للحاجات األساسية غري املشبعة(الدليل العام) .36

*

تأ ّخر مستوى االستثمار احلكومي يف البىن األساسية؛ معرب ًا عنه بمعدل احلرمان يف

*

معب ًا عنه بمعدل احلرمان يف ميدان/دليل التعليم.
تأخر التنمية البرشية؛ رّ

*

معب ًا عنها بحصة العامل الواحد من الناتج الصناعي يف القضاء/املنطقة.
اإلنتاجية؛ رّ

*

معب ًا عنه بمتوسط عدد العمال الصناعيني يف املصنع
حجم الوحدات االقتصادية؛ رّ

ميدان(دليل) املياه والكهرباء والرصف الصحي.

الواحد.

 -36يتضمن الدليل خمسة أدلة فرعية :تعبرّ عن مستوى التنمية البرشية (أدلة :الصحة ،التعليم ،والسكن) ،ومستوى اإلنفاق احلكومي عىل البىن
االساسية (دليل املياه والكهرباء والرصف الصحي) ،ومستوى التنمية االقتصادية (دليل وضع األرسة االقتصادي).
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حتليل االرتباط:
37

يلخص اجلدول رقم ( )1نتائج حتليل االرتباط مرتبة قوة العالقة  ،وذلك كاآليت:
اجلدول ( )1معامالت االرتباط بني متوسط األجور الصناعية واملتغريات ذات الصلة
معامل االرتباط بني

املتغري

املؤرش

متوسط االجور الصناعية

انتاجية العامل الصناعي

الناتج الصناعي/العمال الصناعيني

0.84

حجم املؤسسة الصناعية
احلرمان البرشي

عدد العمال الصناعيني/عدد املؤسسات
الصناعية

نسبة االرس ذات االشباع املتدين يف الدليل العام
للحاجات االساسية غري املشبعة

احلرمان يف دليل التعليم نسبة االرس ذات االشباع املتدين يف ميدان التعليم
احلرمان يف البنية
االساسية

نسبة االرس ذات االشباع املتدين يف ميدان املياه،
الكهرباء والرصف الصحي

واملتغري

0.71
0.605
-0.49
-0.48

وبحسب هذه النتائج فإن العوامل الثالثة األكرث ارتباط ًا بمستويات األجر الصناعي هي  :اإلنتاجية حجم

املؤسسة ومستوى إشباع احلاجات األساسية.

حتليل االنحدار:
معادالت االنحدار اخلطي البسيط (بني متغريين):
يعرض اجلدول رقم ( )2نتائج حتليل االنحدار اخلطي البسيط اليت تتضمنها خمس معادالت مقبولة إحصائي ًا

عند مستوى ثقة  95%ودرجة حرية  .17وتضم كل واحدة منها متغري ًا تابع ًا هو :معدل األجور الصناعية؛

وواحد من املتغريات املستقلة املذكورة يف اجلدول .ويظهر من النتائج أن األجر الصناعي يتأثر عىل نحو قوي
بمتوسط اإلنتاجية (حصة العامل الواحد من الناتج الصناعي) وعىل نحو متوسط بحجم الوحدة االقتصادية
 -37استناد ُا إىل بيانات اجلدولني ()6و( )7الواردين يف النسخة الكاملة للدراسة املنشورة عىل املوقع االلكرتوين للمركز االستشاري للدراسات
والتوثيق.
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(متوسط عدد العمال يف املصنع) ،واإلشباع املتدين للحاجات األساسية (احلرمان يف الدليل العام) ،لكن
األجر يتأثر عىل نحو ضعيف باحلرمان عىل مستوى التعليم و”املياه والكهرباء والرصف الصحي”.
جدول ( )2املعلمات املقدرة يف معادالت االنحدار اخلطي البسيط اليت تبينّ العالقة بني املتغري التابع
(متوسط األجور) واملتغريات املستقلة

معادلة
االنحدار

املتغري املستقل

معلمة املتغري

القيمة الثابتة
معلمة التقاطع

t-

Intercept

stat

املستقل

معامل
التحديد

اختبار -ف

درجة

F

احلرية df

17

املعلمة t-stat

R2

3293

0.044 6.55

6.47

70.5

40.77

2

عدد العمال/املصنع

4320

8.15

107.7

4.11

50.1

17.08

17

3

احلرمان يف الدليل العام

8154

13

53.8-

3.22

37.7

10.28

17

4

احلرمان يف دليل التعليم

8532

8.48

59-

2.26

24

5.3

17

7403

35.47- 13.2

2.3

22

5

17

1

5

حصة العامل من الناتج
الصناعي

احلرمان يف دليل املياه،
الكهرباء والرصف الصحي

االنحدار اخلطي املتعدد:
38

النموذج األول :نستخدم فيه بيانات مقطع عريض عن  19منطقة لبنانية ويتضمن النموذج املتغريات اآلتية:
ÿ ÿاملتغري التابع :مستوى األجور الصناعية يف املنطقة Y
املتغريان املستقالن :39نسبة األرس املحرومة بحسب الدليل العام X1؛ و :حصة العامل من الناتج الصناعي X2
وباستعمال طريقة املربعات الصغرى االعتيادية OLSحصلنا عىل املعادلة اآلتية:
Y= 4438-20.43 X1 + 0.037 X2
 -38اعتماد ًا عىل بيانات اجلدول رقم ( )5الوارد يف النسخة الكاملة املنشورة عىل املوقع االلكرتوين للمركز االستشاري للدراسات والتوثيق..

 -39استبعدت املتغريات اآلتية“ :احلرمان يف دليل التعليم» و»احلرمان يف دليل الكهرباء واملياه والرصف الصحي» و»متوسط عدد العمال يف املصنع»
بسبب قبول فرضية العدم بشأن معلماتها عند مستوى ثقة  95%ودرجة حرية .13
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النموذج الثاين :لتقدير مرونة التغري يف مستوى األجور بالنسبة إىل تغري كل من الدليل العام واإلنتاجية،

قمنا بقياس عالقة االنحدار بني لوغاريتم  Yولوغاريتمي  X1و  ، X2وباستخدام طريقة املربعات الصغرى
االعتيادية ،حصلنا عىل املعادلة اآلتية:
((4.2

InY=2.14-0.096 InX1+0.38 InX2

df =16

)(1.48

F=17.7

)(4.35

t-stat

R2=0.69

تشري معادلة االنحدار إىل أن مرونة األجور/الدليل العام تساوي  -0.096ومرونة األجور/اإلنتاجية تساوي

0.38؛ وهذا معناه ان تراجع نسبة األرس املحرومة من إشباع حاجاتها األساسية بنسبة عرشة باملئة وزيادة

حصة العامل من الناتج الصناعي بالنسبة نفسها يزيد متوسط األجر الصناعي بنسبيت  1%تقريب ًا و 3.8%عىل
التوايل.

وباملحصلة ،يبني التحليل القيايس أن العامل األكرث تأثري ًا عىل األجور الصناعية هو إنتاجية العامل يليه يف
التأثري مع فارق مستوى اإلشباع يف الدليل العام للحاجات األساسية ،أما املتغريات األخرى الواردة يف التحليل

فقد ظهرت عالقة ارتباط قوية أو متوسطة بينها وبني املتغري التابع ،ورفض فرض العدم بشأن معلماتها يف
معادالت االنحدار اخلطي البسيط (بني متغريين) ،لكن ُقبل هذا الفرض يف نموذج االنحدار اخلطي املتعدد.

مما جيعل التأكد من تأثريها عىل معدل األجر بحاجة اىل مزيد من البيانات ،غري املتوفرة حىت اآلن.
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اخلال�صة :
40

 انخفضت خالل مدة البحث نسبة األجور/الناتج يف لبنان ملصلحة أنواع املداخيل األخرى وال سيما منهااملكاسب الريعية واالحتكارية وعائدات األنشطة غري املولدة لفرص العمل .وقد حصل هذا االنخفاض

بمعدالت أعىل من مثيالتها يف العامل عموم ًا والدول متوسطة الدخل خصوص ًا.

 يرتبط االجتاه االنحداري حلصة األجور بصورة رئيسية بزيادة معدالت الفقر البرشي اليت تأثرت سلب ًابرتاجع االستثمارات العامة .كما يرتبط برتاجع نمو إنتاجية العمال مقارنة بنمو الناتج املحيل ،والذي ترافق

مع زيادة حجم التدفقات املالية وحتويالت املهاجرين.

 -أظهر التحليل القيايس أ ّن تدين حصة األجور من الناتج هو نتيجة تفاعل العاملني املذكورين أعاله :ارتفاع

معدالت احلرمان يف إشباع احلاجات األساسية (الفقر البرشي) من ناحية وتباطؤ إنتاجية العمال من ناحية

ثانية .فمع أن اإلنتاجية زادت بمعدالت تفوق زيادة متوسطات األجور يف مدة البحث ،إال ان ذلك حصل
بمعدالت غري كافية ملوازنة مستويات الفقر البرشي املرتفعة.

 مل يتمكن البحث من إثبات أو نفي فرضية تأثر اجتاهات األجر بكل من الرأسمال البرشي واالستثمار العاممعرب ًا عنهما بدليل التعليم ودليل املياه والكهرباء ،كما مل تظهر صلة مؤكدة بني األجور واهليكل االقتصادي،

معرب ًا عنه بمتوسط عدد العمال يف املصنع الواحد .لكن التحليل البياين (الرسم  )3أظهر وجود عالقة موجبة
بني مستويات األجر وحجم املؤسسة.

 مل يؤكد التحليل القيايس وجود عالقة ذات معنوية إحصائية بني التعليم ومستويات األجر ،41ومع ذلكفقد أظهر الرسم ( )4مالمح عالقة عكسية (ضعيفة نسبي ًا) بني متوسط األجر السنوي يف املنطقة ونسب األرس

املحرومة يف جمال التعليم.

وعىل العموم خلص البحث إىل إثبات الفرضيتني اآلتيتني -1 :ان تراجع حصة األجور من الناتج يف لبنان
حصل بوترية أرسع من معدالت تراجعه العاملية -2 .مل يكن هذا الرتاجع متعلق ًا بتقلبات النمو الدورية ،بقدر
ارتباطه بعوامل بنيوية جعلت املضمون االجتماعي للسياسات االقتصادية ضعيف ًا ،وتعرب عن ذلك أفضل
تعبري املستويات العالية للفقر البرشي ،الذي شمل نصف األرس اللبنانية تقريب ًا ،مق ّلالً األثر االجيايب املتوقع

للتحسن املحدود يف معدالت اإلنتاجية الذي عرفه لبنان خالل مدة البحث.

 -40لالطالع عىل النص الكامل للدراسة مع اجلداول واملصادر واملراجع واالختبارات القياسية واالحصائية أنظر رابط املوقع االلكرتوين للمركز
االستشاري للدراسات والتوثيقwww.dirasat.net :

 -41أكدت الدراسات ذات الصلة ضعف تأثري التعليم عىل معدالت رواتب اخلرجيني يف لبنان .حول هذه النقطة راجع:
Charbel Nahas;”Financing and Political Economy of Higher Education in Lebanon”; Economic Research
Forum;April 2009.
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الرسم ( :)1العالقة بني متوسط األجر السنوي يف الصناعة ونسب األرس املحرومة يف األقضية اللبنانية
()2004،2007

)

الرسم ( :)2العالقة بني متوسط األجر السنوي يف الصناعة وإنتاجية العمال يف األقضية اللبنانية
()2004،2007
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الرسم ( :)3العالقة بني متوسط األجر ومتوسط حجم املؤسسة الصناعية يف املناطق اللبنانية
()2004،2007

الرسم ( :)4العالقة بني متوسط األجر السنوي يف الصناعة ودليل احلرمان يف التعليم بحسب األقضية اللبنانية
()2004،2007
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الفصل الثاني

تقييم مياه
ال�صرف ال�صحي
املعاجلة يف لبنان
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30

تقييم مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف لبنان
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الزتود باملياه العذبة وسط تزايد الطلب عليها نتيجة النمو السكاين
تشهد بلدان العامل اتساع ًا يف فجوة
ُّ

واحتياجات التنمية ،ال سيما يف البلدان املتوسطة والفقرية باملوارد املائية .األمر الذي يدفع باجتاه إجياد طرق
جديدة للحفاظ عىل املياه العذبة وجتددها.

تتعرض املوارد املائية لضغط مزتايد أيض ًا ألسباب متعددة ،منها ما هو ذايت ومنها خارجي ،تشكل
ويف لبنان ّ

جمتمعة حتديات جدية عىل املديني القريب والبعيد ،وهي :النمو السكاين املتسارع ،التوسع العمراين املضطرد ،

النمو االقتصادي  ،سوء إدارة املياه وغياب السياسات احلكيمة يف هذا املجال ،التغريات املناخية ،تلوث البيئة.
فضالً عن تدفق االنازحني السوريني نتيجة األزمة السورية املستمرة.

قدر املتوسط السنوي للمياه املتاحة لالستخدام يف لبنان  2700مليون مرت مكعب يف حني يرتاوح الطلب
وي ّ
ُ

قدرت وزارة الطاقة واملياه يف العام 2010
السنوي عليها ما بني  1473و  1530مليون مرت مكعب .43وقد ّ
النصيب السنوي للفرد الواحد من املياه املتاحة من املصادر املتجددة يف لبنان بـ 926مرت ًا مكعب ًا وهو أقل من
واملقدر بـ  1000مرت مكعب مع توقع انخفاض هذا املعدل اىل  839يف عام  2015من
املعيار الدويل املعتمد
ّ

دون األخذ بعني االعتبار تداعيات األزمة السورية وتدفق النازحني .األمر الذي قد يدفع هذا املعدل إىل
االنخفاض بنسبة أكرب من املتوقع.

ويتوزع استخدام املياه يف لبنان عىل املجاالت التالية:
 الزراعة .% 61 االستخدام املزنيل. % 30 االستخدام الصناعي .44 % 9 -42منظمة األغذية العاملية« ،تقييم مياه الرصف الصحي املعاجلة واملخصصة للزراعة يف لبنان».2016 ،

 -43وزارة الزراعة ،احلكومة اللبنانية 2010« ،مرشوع املرصد اللبناين للتنمية الزراعية » إحصاء زراعي .2010
 -44املصدر السابق
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ونتيجة هلذا الشح يف موارد املياه العذبة يصبح استخدام مياه الرصف الصحي املعاجلة خيار ًا معقوالً ومتاح ًا

أمام املزارعني .وهذا االستخدام اآلمن ملياه الرصف الصحي املعاجلة يسمح بتدوير املغذيات ألغراض إنتاجية

من جهة ،ويؤدي إىل ختفيض كميات مياه الرصف الصحي اليت جيري ترصيفها يف األهنار والبحر وتوفري
موارد املياه العذبة الستخدامات أكرث حيوية من جهة أخرى  .فمياه الرصف الصحي املعاجلة غالب ًا ما تستخدم

لري زراعة األعالف وإنتاج األغذية واألخشاب يف النظم الزراعية والزراعات احلرجية ،اليت تتطلب مياه ًا

معاجلة من الدرجة الثانية ملا تتمزي به هذه املياه من ختفيض تكاليف املعاجلة وزيادة املادة العضوية يف الرتبة.

 - 1الوضع الراهن ملياه الرصف الصحي والنفايات السائلة يف لبنان
ينتج لبنان كميات كبرية ومزتايدة من مياه الرصف الصحي املزنلية والنفايات السائلة الصناعية اليت حتتاج إىل

املعاجلة .وبحسب االسرتاجتية الوطنية لنظام الرصف الصحي لعام ُ 2012ينتج لبنان نحو  310ماليني مرت
مكعب من مياه الرصف الصحي سنوي ًا ،من بينها  250مليون مرت مكعب من مياه الرصف الصحي البلدية/

املزنلية ،وحوايل  60مليون مرت مكعب من النفايات السائلة الصناعية.

وينص املخطط التوجيهي العام لقطاع الرصف الصحي ( 1982جرى حتديثه يف العام  )1994عىل تلبية
ّ

احتياجات التجمعات السكانية الكبرية يف املناطق احلرضية والريفية ،عرب استخدام تكنولوجيات ومنشآت

التجمعات وطبيعتها .وذلك باإلضافة إىل جمموعة توصيات بإنشاء  54نظام ًا
بأحجام تتناسب مع حجم تلك
ّ
متكامالً (منها  12نظام ًا يف املناطق الساحلية و 42نظام ًا يف املناطق الداخلية) ،بما يف ذلك جتميع املياه ومعاجلتها

والتخلص منها.

لقد قام لبنان باستثمارات ضخمة يف مرافق الرصف الصحي عىل مدى العقدين املاضيني .حيث جتاوزت

قيمة االستثمارات يف هذا القطاع منذ أوائل التسعينيات مبلغ  1.4مليار دوالر أمريكي بحسب االسرتاتيجية

الوطنية املذكورة .أما اجلهات املعنية هبذه االستثمارات فهي :جملس اإلنماء واإلعمار ،وزارة الطاقة واملياه ،
وزارة اإلسكان  ،البلديات ،هبات من وكاالت دولية .وقد جرى متويل هذه االستثمارات بواسطة مصادر
متعددة منها اخلارجي ،كالقروض واهلبات من وكاالت دولية وحكومات أجنبية ،ومنها املحيل بواسطة

الدولة.

مع ذلك فإن معظم مياه الرصف الصحي املجمعة ما زال جيري التخلصمنها من دون أية معاجلة ،يف جماري
األهنر املائية والشواطىء البحرية .كما أن الكثري من املناطق ما زالت تستخدم احلفر الصحية .مما يؤدي إىل
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ترسب كميات كبرية من النفايات السائلة ،وبالتايل تلوث مصادر املياه اجلوفية .كذلك فإن إحجام غالبية

املصانع عن معاجلة نفاياتها السائلة واللجوء بدالً من ذلك إىل تفريغ النفايات الضارة يف شبكات التجميع

أو رميها يف الطبيعة يفاقم عملية التلوث بأشكاهلا .وهذه املمارسات تؤدي بالنتيجة إىل رفع تكاليف الرعاية
الصحية وتلوث املوارد املائية والرتبة وتراجع إيرادات القطاع السياحي.

 - 2األسباب الرئيسية للوضع الراهن
تتعدد األسباب الكامنة وراء التخبط الذي تعيشه البالد يف مواجهة مشكلة النفايات السائلة عموم ًا ومياه
الرصف الصحي حتديد ًا .إال أنه يمكن حتديد أبرز تلك األسباب عىل الشكل التايل:
 -1-2عدم تنسيق الربامج االستثمارية اخلاصة بقطاع الرصف الصحي بني اإلدارات واملؤسسات الرسمية
املعنية هبذا القطاع ،وذلك نتيجة غياب خطة متكاملة ملعاجلة النفايات السائلة .فضالً عن أن املخطط الرئييس
لقطاع الرصف الصحيقد جتاوزه الزمن مع تسارع املتغريات السكانية واالقتصادية واملناخية.
 -2-2خضوع االستثمارات العامة يف قطاع الرصف الصحي ملعايري تالئم مصالح اجلهات املانحة واملرجعيات
السياسية النافذة ،وليس ملعايري موضوعية وعلمية بحتة.
 -3-2تباطؤ تنفيذ االستثمارات العامة يف قطاع الرصف الصحي واستغراق عملية التنفيذ سنوات طويلة.
 -3-2ضياع املسؤولية املتصلة بعمليات ختطيط وتنفيذ املشاريع العامة بني جملس اإلنماء واإلعمار ووزارة
الطاقة واملياه ومؤسسات املياه والبلديات.
 - 4-2عدم وجود نموذج تشغييل عميل قادر عىل تشغيل نظام جتميع ومعاجلة مياه الرصف الصحي ،يف ظل
عجز مؤسسات املياه العامة املوجودة عن التصدي هلذه املسؤولية بالكفاءة املطلوبة من جهة ،وبقاء القطاع
اخلاص خارج هذا القطاع وعدم منحه الفرصة الختبار قدراته يف هذا املجال.

 - 3االسرتاتيجية الوطنية اخلاصة بمياه الرصف الصحي لعام 2012
يتضح من األسباب املشار إليها أعاله أن لبنان يفتقر إىل السياسات واإلرشادات املالئمة واألطر التنفيذية
الفاعلة ملعاجلة مياه الرصف الصحي قبل إعادة استخدامها ألغراض الري أو ترصيفها يف جماري األهنر
والشواطىء البحرية.
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وقد الزتمت احلكومة من خالل “االسرتاتيجية الوطنية لقطاع مياه الرصف الصحي عام  ”2012بتعزيز جمع

ومعاجلة مياه الرصف الصحي ودعم استخدام املعالج منها يف الزراعة والصناعة وجماالت أخرى ،اضافة إىل
امللوثة بالدفع”  .وتشتمل هذه
اسرتداد تكلفة معاجلة مياه الرصف الصحي اعتماد ًا عىل مبدأ “ إلزام اجلهة ّ

االسرتاتيجية عىل خمس مبادرات هي :

 تعزيز عملية جمع مياه الرصف الصحي وإعادة استخدامها من خالل استكمال شبكات الرصف الصحي. حتسني اإلطار التنظيمي واملؤسسايت للقيام هبذه العملية. حتديد املسؤوليات املتصلة بتوفري خدمات استخدام مياه الرصف الصحي املعاجلة. حتديد التدابري املالية لتوفري اخلدمات املذكورة بأسعار مناسبة. -إرشاك القطاع اخلاص يف إدارة قطاع مياه الرصف الصحي.

 - 4دراسة منظمة األغذية والزراعة الدولية : FAO
استجابت منظمة األغذية والزراعة الدولية  FAOمؤخر ًا لطلب لبنان تقديم الدعم يف جمال تنفيذ برامج

التعاون الفين وإعداد إرشادات تتعلق باستخدام مياه الرصف الصحي املعاجلة ،خصوص ًا يف املجال الزراعي.
لذلك عملت املنظمة عىل إعداد دراسة هبدف التوصل إىل تقييم مدروس ألوضاع ما يقارب  166حمطة
ملعاجلة مياه الرصف الصحي عىل امتداد األرايض اللبنانية .وذلك باالعتماد عىل البيانات املجمعة من جهات

كمجلس اإلنماء واإلعمار ومؤسسات أخرى ذات صلة.

حمدثة وشاملة حول حالة مياه الرصف الصحي املعاجلة والتطور
وهذه الدراسة تهدف لتوفري قاعدة بيانات ّ

احلاصل عىل هذا الصعيد يف لبنان .وكذلك تسليط الضوء عىل الفجوات املوجودة يف البيانات املتوفرة وأوجه

القصور ،وصوالً إىل تقييم خيارات معاجلة مياه الرصف الصحي باستخدام هنج دراسة احلالة داخل قضاء

معي عن طريق حتليل متعدد الطبقات لنظام املعلومات اجلغرافية (.)GIS

وهلذه الغاية تعتمد الدراسة بشكل خاص عىل معطيات مرشوع منظمة األغذية والزراعة اجلاري تنفيذه يف
لبنان منذ عام  2011بعنوان “ التأقلم مع شح املياه ودور الزراعة – املرحلة الثالثة “  ،والذي يرمي إىل تعزيز

االستخدام اآلمن ملياه الرصف الصحي املعاجلة يف قطاع الزراعة .كذلك حتاول الدراسة توفري أدوات لدعم

احلكومة اللبنانية من أجل بلوغ أهدافها املعلنة إلدارة املياه املخصصة للزراعة وتطوير سياسات جديدة حول
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استخدام مياه الرصف الصحي املعاجلة ،باإلضافة إىل حتقيق عدد من االسرتاتيجيات الوطنية القائمة ذات
الصلة باملياه والزراعة وإدارة البيئة والتصحر.

وقد توزعت الدراسة يف منهجيتها لتحليل اإلمكانيات املتوفرة يف معاجلة مياه الرصف الصحي عىل مرحلتني.

ركزت املرحلة األوىل عىل مراجعة وجمع بيانات جديدة حول مياه الرصف الصحي املعاجلة عىل املستوى

الوطين .وذلك ضمن إطار موحد من املعايري يسمح بمراجعتها وتنقيحها فيما بعد .ويضم هذا اإلطار

متغريات متعددة ،أبرزها ما ييل:

 1.الرقم ،يشري إىل رقم حمطة معاجلة مياه الرصف الصحي.
 2.القضاء واملنطقة أو املحافظة.
 3.إسم املرشوع ،القرية اليت يتم فيها إنشاء حمطة معاجلة مياه الرصف الصحي.
 4.مستويات معاجلة املياه الناجتة عن حمطة معاجلة مياه الرصف الصحي ،بحسب املراحل التالية:

 5.احلالة ،بمعىن املرحلة اليت وصل إليها تنفيذ حمطة معاجلة مياه الرصف الصحي
 6.االستطاعة ،أو احلجم األقىص للمياه اليت يمكن معاجلتها
 7.األشخاص املخدومني ،وهم السكان املستفيدون من معاجلة مياه الرصف الصحي.
 8.اإلدارة ،وتتمثل باملؤسسة املسؤولة عن إدارة حمطة معاجلة مياه الرصف الصحي.
مولت تنفيذ حمطة معاجلة مياه الرصف الصحي.
املمولة ،بوصفها الوكالة اليت ّ
 9.الوكالة ّ
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ويف املرحلة الثانية ُجمعت البيانات املنجزة حديث ًا حول مياه الرصف الصحي املعاجلة طبق ًا ملعايري أساسية

جغرافية وبيئية أساسية يف نظام املعلومات اجلغرافية ( ) GISترمي لتحديد موقع حمطات معاجلة مياه الرصف
الصحي اليت تم إنشاؤها ،والتخطيط يف هناية املطاف ملواقع حمطات جديدة تكون مناسبة وذات كفاءة .وقد
اختذت نتائج عن قضاء راشيا كدراسة حالة .
توىل جملس اإلنماء واإلعمار عملية جمع البيانات يف لبنان عام  ، 2013باالستعانة بمصادر متعددة منها
مؤسسات وإدارات حكومية وجامعات حملية خاصة واجلامعة اللبنانية ومؤسسات للبحوث وكذلك

منظمات دولية .وذلك ضمن معايري موحدة وضعتها منظمة األغذية والزراعة الدولية ( )FAOيف إطار
مرشوع “ التأقلم مع شح املياه ودور الزراعة – املرحلة الثالثة” للمنظمة ذاتها.
وقد تضمنت قاعدة البيانات اجلديدة معلومات تتعلق بنحو  166حمطة ملعاجلة مياه الرصف الصحي .إال

أن وجود نقص يف البيانات املذكورة ،خصوص ًا فيما يتعلق بحالة املعاجلة وقدرة املحطة وعدد السكان،

وعدم وجود تفسريات ملسائل تتعلق بالغطاء النبايت واستخدام األرايض واجليولوجيا والرتبة ،كل ذلك أعاق
االستفادة التامة من نظام املعلومات اجلغرافية ،وبالتايل التأثري سلب ًا عىل النتائج املستخلصة.

 - 5نتائج املرحلة األوىل للبيانات املتعلقة بمياه الرصف الصحي املعاجلة يف  166حمطة يف لبنان

أظهرت جمموعة البيانات املتعلقة بمحطات معاجلة مياه الرصف الصحي ،وعددها يف لبنان  166حمطة

موزعة بحسب اخلارطة أدناه ،عدد ًا من النتائج املثرية لالهتمام أبرزها ما ييل:

أ) بالنسبة ملستوى املعاجلة:
تبينّ أن غالبية حمطات معاجلة مياه الرصف الصحي تعالج املياه عىل املستوى الثاين.
فمن أصل  166حمطة هناك  139منها تعالج املياه عىل املستوى الثاين أي ما نسبته  % 84من إجمايل املحطات،
وأربع حمطات تعالج املياه عىل املستوى األول ،يف حني توجد حمطتان فقط تعاجلان املياه عىل املستوى الثالث.
أما املحطات املتبقية ،وعددها  21حمطة ( )12,7%فلم تأت عىل ذكر أية معلومة يمكن أن تفيد يف حتديد مستوى
املعاجلة.
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ب) بالنسبة حلالة التنفيذ واحلالة التشغيلية:
مل تقدم معظم املحطات )أي  70حمطة ملعاجلة مياه الرصف الصحي أو  % 42من إجمايل املحطات( أية معلومة

بخصوص حالة تنفيذها ،يف حني اعترب  58منها )أو  % 35من إجمايل عدد املحطات( أن التنفيذ بات مكتمالً
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ولكن دون أن تتوافر معلومات كافية حول حالتها التشغيلية .وهنالك  37حمطة (أو  % 22من إجمايل عدد
املحطات) ما زالت قيد اإلعداد ،وحمطة واحدة حيتاج تنفيذها إىل التمويل.

ج) االستطاعة وعدد املستفيدين:
رصحت  59حمطة فقط ( 36يف املئة من إجمايل حمطات املعاجلة) عن حجم مياه الرصف الصحي املعاجلة،
ّ

ورصحت  80حمطة (أي ما نسبته  ) 48,2%عن عدد السكان الذين ختدمهم تلك املحطات ،منها  71حمطة قدمت
ّ

تقديرات أولية لعدد األشخاص الذين ختدمهم .واقترصت املعلومات الدقيقة هبذا الشأن عىل أربع حمطات
فقط .وباملقابل مل تقدم  51,8%من املحطات أية معلومات بخصوص عدد األشخاص الذين ختدمهم ،فضالً
عن مدى إمكانية خدمتها لعدد أكرب من السكان.

د) اإلدارة:
بالرغم من ضعف البيانات حول إدارة حمطات معاجلة مياه الرصف الصحي يف لبنان ،فإن ما توفر منها يظهر
استمرارية خضوع تلك املحطات إلدارة وصيانة من قبل جهات متعددة .فهناك  43حمطة ختضع إلدارة
البلديات ،و  30حمطة ملجلس اإلنماء واإلعمار ،و 18حمطة للمديرية العامة للموارد املائية والكهربائية ،و
 70حمطة ال ختضع ألية صيانة فاعلة .أما حمطات معاجلة مياه الرصف الصحي اخلمس املتبقية فهي بواسطة
مؤسسات خمتلفة ،مثل احتاد الشوف األعىل ( 3حمطات) ومياه البقاع الرشقي (حمطة واحدة) ومؤسسة املياه
الرسمية (حمطة واحدة) .وذلك عىل الشكل املبينّ يف الرسم البياين التايل:
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هـ ) مصادر التمويل:
يتبني من البيانات املتعلقة بالتمويل أن حمطات معاجلة مياه الرصف الصحي ُت ّمول من قبل جهات مانحة

عديدة أبرزها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .يليها العديد من بلدان االحتاد األورويب،

بما يف ذلك فرنسا وإيطاليا وأملانيا ،إىل جانب بنوك دولية أخرى مثل البنك اإلسالمي للتنمية
والبنك األورويب لالستثمار .وهذا التمويل يتوزع بحسب الرسم البياين التايل:
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اخلامتة
يتطلب حتويل مياه الرصف الصحي من تهديد حمتمل إىل فرصة لتوفري مصدر إضايف للمياه ،يمكن استخدامه
بشكل خاص يف القطاع الزراعي وبعض االستخدامات الصناعية واملزنلية ،وجود إدارة موحدة وفاعلة هلذا

القطاع تسهر عىل ترجمة سياسات متكاملة تستند إىل بيانات دقيقة وشاملة حول حالة القطاع ،األمر الذي
يفتقد إليه لبنان بشدة.

وقد حاولت احلكومات املتعاقبة سد هذ الثغرات األساسية باالستعانة بمنظمة الزراعة الدولية ( ) FAOاليت

تولت تنفيذ دراسة هبدف إجياد قاعدة بيانات موثوقة حول معاجلة مياه الرصف الصحي عىل املستوى الوطين،

وتوفري أداة مفيدة للحكومة اللبنانية تساعدها عىل إدارة شبكة حمطات معاجلة مياه الرصف الصحي املوجودة.

وقد جرى توحيد املعايري بما يسمح بتحليل البيانات اليت تم جمعها باالستناد إىل نظام املعلومات اجلغرافية
( ) GISيف إطار منهجية إلدارة البيانات سواء عىل املستوى اإلقليمي أو الوطين .إال أن عدم شمولية ودقة

البيانات املتوفرة حال دون االستفادة املثىل من خمرجات نظام املعلومات اجلغرافية املذكور.
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الفصل الثالث
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أوالً  :املراسيم ودورة التأهيل املسبق الثانية
أقر جملس الوزراء بتاريخ  4كانون الثاين من العام  2017مرسومني جديدين يف إطار التحضري إلطالق دورة

الرتاخيص األوىل يف لبنان .وقد تم نرشمها يف اجلريدة الرسمية العدد رقم  4تاريخ  21كانون الثاين لعام .2017
وهذان املرسومان مها:

* املرسوم رقم  42تاريخ ( ،2017/1/19تقسيم املياه البحرية اللبنانية إىل مناطق عىل شكل رقع) .وهو

يتضمن تقسيم املياه البحرية اللبنانية املؤلفة من املياه اإلقليمية واملنطقة االقتصادية اخلالصة املحددة
بموجب املرسوم  ٢٠١١/٦٤٢٣وذلك بمساحة إجمالية تبلغ  ٢٢٧٠٠كلم مربع ،إىل عرش ُرقع
مع حتديد إحداثيات كل منها .وسوف تعرض هذه الرقع للمزايدة تباع ًا خالل دورات الرتاخيص
اليت ستنظمها الدولة اللبنانية .وقد حفظ املرسوم منطقة عازلة ال ُيسمح باألنشطة البرتولية فيها إال

بموجب مرسوم يصدر عن جملس الوزراء ،متتد عىل طول حدود شاطئ الدولة اللبنانية من أقىص
الشمال إىل أقىص اجلنوب ،وذلك ملسافة ثالثة أميال بحرية داخل البحر اإلقليمي.

45- Lebanese Petroleum Administration
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وذلك بحسب الصورة الطبوغرافية أدناه:

* املرسوم رقم  ٤٣تاريخ  ( 2017/1/19دفرت الرشوط ونموذج اتفاقية االستكشاف واإلنتاج).
ويتضمن إجراءات التقدم بطلبات املزايدة وطريقة تقييم العروض املقدمة واختيار الرشكات الفائزة،
وكذلك الرشوط املالية املتعلقة برسم املزايدة والكفاالت .إضافة إىل نموذج اتفاقية االستكشاف
واإلنتاج بني الدولة والرشكات النفطية.
والقانونية قد اكتملت ملتابعة دورة الرتاخيص
الترشيعية
وبإقرار هذين املرسومني تكون املنظومة
ّ
ّ

اللبنانية ،واليت سبق أن أُطلقت يف أيلول عام  ،2013وتأ ّهلت بموجبها 46
البحرية
األوىل يف املياه
ّ
ّ
رشكة ( 12رشكة مشغّلة و 34رشكة غري مشغّلة).

وإىل جانب املرسومني املشار إليهما أُطلقت دورة التأهيل املسبق الثانية لإلشرتاك يف دورة الرتاخيص األوىل،
وذلك باالستناد إىل قرار وزير الطاقة واملياه رقم /1و تاريخ  26كانون الثاين ( 2017إستكمال دورة الرتاخيص
األوىل يف املياه البحرية) ،وال سيما املادة الثالثة منه اليت نصت عىل إجراء دورة تأهيل مسبق للرشكات.
باإلضافة إىل القرار الصادر عن اهليئة واملتعلق بالرشكات اليت تم تأهيلها مسبق ًا خالل دورة التأهيل املسبق يف
العام  ، 2013واليت طلبت منها اهليئة حتديث ملفاتها .وقد جاءت نتائج دورة التأهيل الثانية عىل الشكل التايل:
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 -1التأهيل كصاحب حق ُمشغّل:
( ONGC Videsh Limitedالرشكة الوطنية اهلندية )

 -2التأهيل كصاحب حق غري ُمشغّل:
 رشكة روسية - PJSC Lukoil رشكة قطرية - Qatar Petroleum International Limited Q.S.C رشكة بريطانية New Age (African Global Energy) Limited رشكة روسية - JSC Novatek رشكة إيرانية Petropars Limited -��������������  Cor� Sonatrach International Petroleum Exploration and Production
 -رشكة جزائرية -

poration

 رشكة مالزيية Sapurakencana Energy Sdn Bhd -أما الرشكات املؤهلة مسبق ًا خالل دورة التأهيل املسبق اليت أجريت يف العام  2013فقد بقيت عىل حاهلا،

باستثناء تغريات طفيفة ناجتة عن انفصال رشكيت  Novatekو GPB Global Resources BVاملؤهلتني
كمجموعة رشكات وفق ًا لنص املادة  3.3من املرسوم  .2013/9882فقد رصحت رشكة  ، Novatekالرشكة
املرجع بالنسبة إىل التأهيل املسبق ،بأهنا فسخت رشاكتها مع رشكة ، GPB Global Resources BV

لتتقدم بصورة منفردة خالل دورة التأهيل الثانية وتص ّنف كصاحب حق غري مشغّل .فيما خرجت جمموعة
 Novatek – GPB Global Resources BVمن الئحة الرشكات املؤهلة.

وباملحصلة ،يكون عدد الرشكات املؤهلة صاحبة احلق قد ارتفع من أربع وثالثني رشكة صاحبة حق غري

مشغّل إىل واحد وأربعني رشكة .أما الرشكات املشغّلة قد ارتفع عددها إىل ثالث عرشة رشكة مقابل اثنيت

عرشة رشكة يف دورة التأهيل األوىل .وبات توزيع جنسية الرشكات عىل الشكل التايل :
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جنسية الرشكة

صاحب حق غري
مشغل

االمارات

5

اليابان

3

بريطانيا

6

روسيا

5

كوريا

2

اهلند

اسرتاليا

2

الكويت
اوسرتيا

1

إيطاليا

1

أيرلندا

1

1

برمودا

1

تركيا

1

تايلندا

مشغل

فرنسا

غري مشغل
1

كرواتيا

1

هنغاريا

1

1

كندا

1

لبنان

1
1

أمريكا

صاحب حق

جنسية الرشكة

صاحب حق صاحب حق

الدانمارك

1

1

1

1

برازيل
إسبانيا
إيران

1
1

جزائر
املجموع
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املصدر Administration Petroleum Lebanese :

1

1

1
1

قطر

1
1

نيوزيلندا
مالزييا

1

1

الرنويج

3

مشغل

1

13

الرقع املعروضة للمزايدة
ثاني ًاُ -
أعلن وزير الطاقة واملياه بتاريخ  26كانون الثاين من العام  2017أرقام الرقع البحرية املعروضة للمزايدة يف

دورة الرتاخيص األوىل يف املياه البحرية اللبنانية وهي الرقع  1و 4و 8و 9و ،10من أصل الرقع العرش الواردة
يف اخلارطة أعاله.

بناء عىل هدفني للدولة اللبنانية من دورة
وكانت هيئة إدارة قطاع البرتول قد أعدت دراس ًة يف هذا اخلصوص ً

الرتاخيص األوىل مها:

 الوصول إىل اكتشافات جتارية تؤمن االستثمار يف البنية التحتية الالزمة هلذا القطاع املحافظة عىل أحقية الدولة اللبنانية يف االستفادة من مواردها النفطية املوعودة عىل كامل املياه االقتصاديةاخلالصة.
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بناء عىل املعايري التالية
وقد متت دراسة مروحة من االحتماالت اليت ختدم اهلدفني املذكورين أعاله وتقييمها ً

للوصول إىل النتيجة املعلنة:

 -ضمان تنفيذ سياسة التلزيم التدرجيي اليت متنح الدولة اللبنانية واملؤسسات احلكومية واالقتصاد اللبناين

الوقت الكايف لالستفادة من هذا القطاع بشكل ٍ تدرجيي.

الرقع بطريقة مشرتكة خلفض تكاليف التطوير قدر اإلمكان.
 احتماالت تطوير ُ التأكد من وجود احلوافز الكافية جلذب رشكات النفط والغاز العاملية. -مراعاة معايري الصحة والسالمة والبيئة.

ثالث ًا  :إعالن احلكومة اللبنانية ّنيتها االنضمام إىل مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية
أعلن جملس الوزراء يف جلسته العادية اليت انعقدت يف  ٢٥كانون الثاين  ٢٠١٧عن نية لبنان االنضمام إىل

مبادرة الشفافية يف جماالت الصناعات االستخراجية.

ويف ما ييل نص اإلعالن « :تشكل مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية  EITIمعيار ًا إلدارة
موارد النفط والغاز واملعادن يف البلدان املنضمة اىل هذه املبادرة ،حيث يتم تنفيذ هذا املعيار من
قبل احلكومات بالتعاون مع املجتمع املدين والرشكات العاملية املنقبة عن البرتول واملنتجة له.
وملا كانت هيئة إدارة قطاع البرتول قد أوصت باالنضمام اىل هذه املبادرة تعزيز ًا للشفافية يف قطاع البرتول يف
لبنان ،وملا كانت جلنة األشغال العامة والنقل والطاقة واملياه قد أصدرت توصية اىل احلكومة اللبنانية بإعالن

االنضمام اىل املبادرة وكذلك األمر وزارة املالية ،وبناء عليه ،تعلن احلكومة اللبنانية عن ّنيتها انضمام لبنان اىل
مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية  EITIوعن ّنية احلكومة االلزتام بتنفيذ هذه املبادرة وتسمية وزير
الطاقة واملياه لقيادة عملية تنفيذ املبادرة».
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مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية

أُطلقت مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية يف عام  2003وهي مبادرة غري ملزمة تعمل
عىل تشجيع ودعم اإلدارة العامة والرشكات البرتولية للقيام بنرش البيانات املتعلقة هبذه الصناعات.

والشفافية يف البلدان الغنية باملوارد عن طريق النرش الكامل ملدفوعات الرشكات واإليرادات احلكومية

من النفط والغاز والتعدين ومراجعتها .وكالزتام طوعي من جانب أصحاب املصلحة باألهداف

املشرتكة ،يضم اهليكل الدويل للمبادرة بلدان ًا غنية باملوارد الطبيعية ،ورشكات استخراج دولية ووطنية،
ومنظمات جمتمع مدين ،ومستثمرين ،وبلدان ًا داعمة .وقد أُطلقت هذه املبادرة هلدفني رئيسيني :اإلفصاح
عن إيرادات الصناعات االستخراجية اليت تدفع للحكومات واحلفاظ عليها (الرضائب ،ورسوم

االمتياز ،وعالوات التوقيع) وتشجيع وتقوية أسلوب احلوار بني أصحاب املصالح .ويتماىش تنفيذ

املبادرة يف البلدان املتعاملة مع البنك الدويل مع أجندة اإلدارة العامة ومكافحة الفساد اليت تطبق من
خالل دعم مؤسسات تدير القطاع االستخراجي ومنظمات املجتمع املدين اليت تراقب القطاع.

رابع ًا  :املراحل املتبقية قبل بدء اإلنتاج
يتوقع أن تكتمل رشوط إطالق دورة الرتاخيص األوىل مع إقرار مرشوع قانون األحكام الرضيبية املتعلقة

باألنشطة البرتولية .وذلك إقرار مرسومي حتديد البلوكات البحرية ونموذج اتفاقية االستكشاق واالنتاج.
عملية االستكشاف فور توقيع العقد بني الدولة والرشكات ،ولفرتة قد تستغرق ست
ومن املفرتض أن تبدأ
ّ
سنوات كحد أدىن .وبحسب اهليئة أنه يف احلالة اللبنانية قد يستغرق االستكشاف مدة أقرص ،ألن هيئة إدارة

البحرية ،حتضري ًا
اجليولوجية للبلوكات
الزلزالية والدراسات
قطاع البرتول سبق أن أنجزت املسوحات
ّ
ّ
ّ
إلطالق املزايدة احلفر والتنقيب واإلنتاج.
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الفصل الرابع

ت�أثري الأزمة ال�سورية
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ت�أثري الأزمة ال�سورية على قطاع الكهرباء يف لبنان

يعاين قطاع الكهرباء من مشاكل بنيوية جسيمة بدأت منذ أكرث من خمسة عرش عام ًا .ثم جاءت األزمة السورية

وما رافقها من نزوح مئات اآلالف من السوريني إىل الداخل اللبناين لزتيد من حدة هذه املشاكل حيث يقدر

حجم الضغط اإلضايف الناتج عن هذا الزنوح بحوايل  490ميغاوات أو ما يعادل خمس ساعات تغذية يومي ًا.
وبالرغم من حماولة احلكومة اللبنانية جاهد ًة زيادة التغذية الكهربائية سواء عرب تأهيل حمطات التوليد أو
استئجار بواخر ،إال أن أقىص ما توصلت اليه هو زيادة التغذية بحوايل  440ميغا وات اليت جرى امتصاصها

بقي تقنني التيار الكهربايئ عىل حاله يف جميع املناطق اللبنانية ،باستثناء
من قبل النازحني السوريني .وبذلك ّ
العاصمة بريوت.

أعدت بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة االنمايئ وبتمويل من هولندا دراسة
يذكر أن وزارة الطاقة واملياه ّ
عن آثار الزنوح السوري عىل قطاع الكهرباء يف لبنان  ،إضافة إىل حتديد التدخالت املطلوبة من احلكومة هبدف

االستجابة هلذه األزمة  .وقد استندت هذه الدراسة إىل مصادر متعددة لتحديد عدد النازحني السوريني يف
قدر
لبنان وحتليل أوضاعهم املعيشية ،منها ما هو صادر عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني والذي ّ

عدد النازحني بـ 1,032,589سوري يف لبنان حىت  30حزيران  ، 2016ومنها أيض ًا تقديرات مديرية األمن العام

البالغة  1,500,000سوري  .باإلضافة إىل استطالع ميداين لتجمعات السوريني النازحني يف جميع املناطق

اللبنانية  .وفيما ييل أبرز ما توصلت إليه الدراسة املذكورة:

 .1عدد النازحني السوريني يف لبنان املسجلني لدى املفوضية السامية لشؤون الالجئني واملديرية

العامة لألمن العام:

بلغ عدد النازحني السوريني املسجلني لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  104826747يشكلون

 250245عائلة موزعني عىل  1298قرية يف لبنان .يف حني أن تقديرات مديرية األمن العام تشري إىل وجود مليون

مسجل موزعني عىل  366227عائلة  .وذلك عىل الشكل التايل:
ونصف املليون نازح سوري
ّ

46- UNDP , “The Impact of the Syrian Crisis on the Lebanese Power Sector and Priority Recommendations” , 2017.
 -47عدد النازحني السوريني بتاريخ  30حزيران  2016بلغ  1032589فرد ًا و 247454عائلة ،لكن التقرير افرتض وجود  % 7ال يزالون يتابعون
اروراقهم من أجل التسجيل .
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أرقام مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
عدد النازحني السوريني

العائالت

األفراد

بريوت وجبل لبنان

77370

298702

83691

255194

62638

375312

26546

119059

250245

1048267

الشمال
البقاع
اجلنوب
املجموع

أرقام مديرية األمن العام اللبناين
عدد النازحني السوريني

العائالت

األفراد

بريوت وجبل لبنان

110805

427423

الشمال

91104

365165

البقاع

126268

537047

اجلنوب

38050

170365

املجموع

366227

1500000
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وبحسب اجلدولني أعاله يرتكز تواجد الزنوح السوري يف حمافظة البقاع بنسبة  ، % 36تليها حمافظيت بريوت
وجبل لبنان  ، % 29ومن ثم حمافظة الشمال  ، % 24مقابل  11%فقط يف حمافظة اجلنوب .

.2االستهالك املبارش للكهرباء
 عرب االستهالك املبارش للكهرباء  :اعتمدت األمم املتحدة عدة سيناريوهات الحتساب كمية الطاقة املستهلكةمن قبل النازحني السوريني .فقد بلغت هذه الكمية استناد ًا إىل عددهم املسجل لدى مفوضية األمم املتحدة

لشؤون الالجئني  268467كيلو وات ساعة ،وترتفع هذه الكمية إىل  389043كيلو وات ساعة بحسب أرقام

مديرية األمن العام اللبناين  .ويتضح ذلك من خالل اجلدولني أدناه:

الطاقة املستهلكة استناد ًا إىل أرقام مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني
عدد النازحني السوريني

كيلو وات

بريوت وجبل لبنان

99043

الشمال

51945

البقاع

82571

اجلنوب

34908

املجموع

268467

الطاقة املستهلكة استناد ًا إىل أرقام مديرية األمن العام اللبناين
عدد النازحني السوريني

كليو وات

بريوت وجبل لبنان

142012

الشمال

75815

البقاع

121520

اجلنوب

49696

املجموع

389043
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وإذا كانت حمافظيت بريوت وجبل لبنان تتصدران بقية املحافظات من حيث استهالك النازحني السوريني

للطاقة الكهربائية بحسب املصدرين ،فإن قضاء زحلة احتل املرتبة األوىل بني األقضية من حيث هذا
االستهالك ،وذلك بحسب الرسمني البيانيني التاليني:

54

وقد تبينّ خالل االستطالع امليداين ملخيمات النازحني السوريني أن غالبيتهم ال يملكون أدوات كهربائية
والغسالة مما ُيق ّلص نسبي ًا حجم استهالكهم للطاقة .أي بمعىن آخر أن استهالك هؤالء النازحني من
كالرباد
ّ
ّ

املقدر أن يكون أكرب بكثري فيما لو توفرت هلؤالء تلك األدوات الكهربائية .ومع األخذ بعني االعتبار اهلدر
الفين نتيجة األعطال اليت تصيب الشبكة ،والذي تقدر نسبته بما يقارب  15%بحسب مصادر وزارة الطاقة،

تصبح النتائج عىل الشكل اآليت :

الطاقة املستهلكة استناد ًا إىل أرقام مديرية

الطاقة املستهلكة استناد ًا إىل أرقام مفوضية

األمن العام اللبناين مع األخذ بعني االعتبار

األمم املتحدة لشؤون الالجئني مع األخذ بعني

 %15هدر تقين يف الشبكة

االعتبار  %15هدر تقين يف الشبكة

بريوت وجبل لبنان

113900

بريوت وجبل لبنان

163314

البقاع

94957

البقاع

139748

الشمال

59736

الشمال

87187

اجلنوب

40144

اجلنوب

57150

املجموع

308737

املجموع

447399

 .3االستهالك غري املبارش للكهرباء
يتمثل االستهالك غري املبارش للكهرباء ذات الصلة بتواجد النازحني السوريني بزيادة استهالك الكهرباء

للمدارس الرسمية من جهة ومضاعفة األعمال البلدية ملواكبة هذا التواجد من جهة أخرى .فاملدارس
الرسمية زادت دوامها  4ساعات ،بحيث أصبحت تعمل  10ساعات بدالً من  6ساعات من أجل استيعاب
أعداد إضافية من التالميذ السوريني .وهذا األمر ترتبت عليه زيادة إضافية يف استهالك الطاقة بلغ حجمها

ويبينّ اجلدول التايل توزع الزيادة اإلضافية يف استهالك الكهرباء الناتج عن التحاق
 1089.5كيلو وات ساعةُ .
الطالب السوريني النازحني باملدارس الرسمية اللبنانية:
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متوسط

استهالك
عدد املدارس

عدد الطالب

بريوت وجبل لبنان

71

28776

الشمال

68

املنطقة

البقاع

اجلنوب

املجموع

الرسمية

59

40

238

السوريني

الطاقة

للمدرسة

خالل دوام 10
ساعات (كيلو
وات)

الطاقة

للمدارس

اليت تعمل 10
ساعات

الطاقة لألربع
ساعات

االضافية

(كيلو وات)

20.112

1428

7.381

502

200.8

2724

1089.5

22704
13224

6.301

854857

استهالك

استهالك

571.2

9.185

20783

إجمايل

الزيادة يف

542

252

216.8

100.8

أما بالنسبة للبلديات ،فقد زادت فاتورة الكهرباء يف العديد منها بسبب تشغيل مضخات املياه لساعات أطول
من أجل تغطية استهالك املياه اإلضايف الناجم عن تواجد النازحني .وكذلك نتيجة اضطرار تلك البلديات
إلنارة الشوارع بالقرب من خميمات الزنوح السوري ألسباب أمنية .وتقدر احلصيلة اإلجمالية الستهالك
الطاقة اإلضافية بواسطة  649بلدية بحوايل  36297ك.و.س .موزعة عىل  1298قرية.
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4

 .التوصيات

وختلص الدراسة املشار إليها إىل جمموعة من التوصيات من شأهنا التخفيف من وطأة األزمة السورية عىل
قطاع الكهرباء .وهذه التوصيات موزعة عىل مرحلتني:

يف املرحلة األوىل( ،أي عىل املدى القصري أقل من سنة) هناك حاجة اىل ختفيف الضغط عىل شبكات الكهرباء
من خالل إدارة الطلب عرب التدابري التالية:

 توزيع ملبات توفر الطاقة للنازحني السوريني. التشجيع عىل استخدام السخانات عىل الطاقة الشمسية.ويف املرحلة الثانية ( ،أي عىل املدى املتوسط من سنة اىل خمس سنوات) يصار إىل ما ييل:
 استبدال لبمات انارة الشوارع يف لبنان بتلك املوفرة للطاقة. -العمل عىل انشاء حمطات لتحويل الطاقة الشمسية إىل طاقة كهربائية عرب اخلاليا الشمسية .وذلك باستخدام

تقنيات جديدة قادرة عىل التحويل احلراري املبارش لإلشعاعات الشمسية إىل طاقة كهربائية عرب اخلاليا
الشمسية .

 إعادة تأهيل حمطات الطاقة املائية القائمة أو إنشاء حمطات مائية جديدة لزيادة قدرة التوليد -تأهيل حمطات حتويل الكهرباء او إنشاء حمطات جديدة من أجل حتسني التغذية باجلهد الكهربايئ ()Volatge

ورفع مستواه ،واحلد من اخلسائر التقنية .

ري املزروعات
 التشجيع عىل استخدام مضخات املياه عىل الطاقة الشمسية ،خصوص ًا يف جماالت ّواالستخدام املزنيل.
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الفصل الخامس

قطاع الع�سل يف لبنان
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48

قطاع العسل في لبنان

قدر عدد اللبنانيني العاملني
وي ّ
ُتعترب تربية النحل من األعمال الزراعية املنترشة يف أرجاء املناطق اللبنانية ُ ،

كمية من العسل بلغت حوايل  1620طن ًا عام
غالب ًا بشكل جزيئ يف هذا القطاع بحوايل  6200لبناين ينتجون ّ
ُ 2013تقدر قيمتها بما يقارب  32مليون دوالر.

غري أن إنتاج العسل يف لبنان يغلب عليه التقلب وعدم الثبات .وهو ما لوحظ خالل السنوات العرشين
األخرية ،بحسب الرسم البياين أدناه :

الرسم البياين رقم  : 1إنتاج العسل يف لبنان 2013-1993

املصدر  :احصاءات منظمة األغذية العاملية
وهناك نوعان أساسيان من العسل املنتج يف لبنان ،مها :عسل الغابات واألزهار الربية وعسل زهر الليمون .

ومن املتعارف عليه أن مربيّ النحل ينقلون ُقفران النحل اىل املناطق الساحلية خالل فصل الشتاء متهيد ًا جلين
حصاد عسل زهر الليمون اول الربيع .وجتدر االشارة إىل أن عسل زهر الليمون يمثل ثلث اإلنتاج اللبناين من

العسل .وهو أقل سعر ًا بحوايل  % 33من األنواع األخرى كعسل البلوط وعسل االزهار الربية .

48- Fao, “non-wood forest product value chains in lebanon”, 2016.
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ومن املؤكد أن قطاع العسل يف لبنان قادر عىل مضاعفة طاقته اإلنتاجية وزيادة التصدير إىل اخلارج ،خصوص ًا
يف بلدان االغرتاب اللبناين بما فيها دول اخلليج ،فيما لو توفرت له الرعاية والدعم من قبل املؤسسات املعنية

يف الدولة .وال خيفى أن مثل هذا الدعم له قيمة مضاعفة عالية جلهة التنمية الريفية والتخفيف من وطأة الفقر
واحلفاظ عىل التوازن البييئ وحماية الغابات املحلية و املوارد الطبيعية.

 القاعدة اإلنتاجية للعسل يف لبنانبالرغم من أن القسم األكرب من نشاط تربية النحل يف لبنان ُيعترب عمالً مكمالً أو جزئي ًا بالنسبة للعديد من

املزارعني وغري املزارعني ،إال أنه ُيشكل مصدر دخل إضافي ًا ال يستهان به للعديد من األسرُ  ،خصوص ًا أن
بغض النظر عن العناية
كلفة االستثمار االولية يف هذا النشاط متدنية نسبي ًا والتكاليف الثابتة والعمالة حمدودةّ ،
املستمرة واإلدارة الرشيدة املطلوبة هلذا النوع من النشاط تفادي ًا للكثري من األمراض اليت تصيب النحل .فمن

األمراض األكرث شيوع ًا يف هذا املجال ما ييل:

 -مرض تع ّفن احلضنة األمريكي .وهو مرض خطري ومعد حلضنة نحل العسل ويعترب من أخطر األمراض

اليت تصيب احلضنة وتسبب أرضار ًا فادحة

للمناحل.

 -مرض “الفاروا املدمرة” واسمها العلمي  ،Varroa destructorمن أرشس اآلفات اليت تصيب قفران

النحل ،وتؤثر عىل إنتاجيتها وصوالً إىل نفوق كميات كبرية منها.

 -اضطراب اهنيار مستعمرة النحل  disorder (CCD( Colony collapseهي ظاهرة خيتفي فيها فجأة

النحل الشغال من اخللية .

وتعترب النحلة السورية  Apis mellifera syriacaمن أبرز أنواع النحل الشائعة االستخدام لدى مريب
النحل يف إنتاج العسل يف لبنان  .والنحل السوري صغري احلجم لونه أصفر ،شديد الرشاسة وإنتاجيته
متدنية ،إال أنه يستطيع التكيف برسعة بالبيئة املحيطة  .كما أن هناك نوع ًا آخر مستخدم ًا وهو النحل

اإليطايل  Apis mellifera ligusticaالذي يتمتع بانتاجية اعىل من النحل السوري ومقاوم لألمراض.

قدر عدد ُقفران النحل املوجودة يف لبنان بـ  170000قفري موزعني عىل خمسة أقسام من مربيّ النحل ،عىل
وي ّ
ُ
الشكل التايل :
 .1صغار املربني ممن يمتلكون حوايل  25قفري او اقل للمريب الواحد .وهؤالء يمثلون  % 70من مريب النحل
يف لبنان .وهم غالب ًا من هواة تربية النحل وإنتاجهم يكون موجه ًا لالستعمال املزنيل أو يباع عىل نطاق ضيق

لألقارب واألصدقاء .
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مربو النحل متوسطو احلجم ،ويمتلك الواحد منهم ما بني  49-26قفري ًا .وهؤالء يشكلون  % 14من مريب
ّ .2
النحل .ويغلب عىل نشاط هذه الفئة الطابع عائيل دون تقايض أي أجر .ويبلغ متوسط إنتاج العسل للمريب الواحد

من هذه الفئة ممن لديه  40قفري ًا حوايل  1200كلغ من العسل سنوي ًا تباع يف األسواق بقيمة تقارب .$ 21600

مربو النحل الكبار ممن لدى الواحد منهم ما يرتاوح بني  50قفري ًا و  100قفري ًا .وهؤالء يمثلون ما نسبته
ّ .3

 % 16من مربيّ النحل .ويطغى عليهم الطابع العائيل أيض ًا .ويقوم هؤالء بجين العسل مرتني يف السنة .إال أهنم
فعالة.
يواجهون الكثري من الصعوبات اللوجستية يف إدارة قفراهنم بصورة ّ
 .4رشكات العسل متوسطة احلجم ذات املاركة املسجلة ،ولدى الواحد منهم أكرث من  200قفري .ويوجد
يف لبنان عرش رشكات فقط تنطبق عليهم هذه املواصفات .وغالب ًا ما تستثمر هذه الفئة مبالغ كبرية يف بناء أو

استئجار متاجر لبيع التجزئة خاصة هبم يف بريوت وبعض املناطق احلرضية .باإلضافة إىل املشاركة وإقامة

املعارض الدورية.

 .5رشكات العسل الكبرية املسجلة .ومتتلك الواحدة منها ما ال يقل عن ألف قفري نحل .وهناك رشكتان فقط

من هذا النوع يف لبنان .وهاتان الرشكتان متتلكان حصة كبرية يف سوق العسل املحيل ،وتسيطران عىل غالبية
الصادارت اللبنانية من العسل .

 قنوات التسويق الداخليةيتم ترصيف اإلنتاج اللبناين من العسل عرب أربع قنوات رئيسة هي :
القناة األوىل  :بيع العسل مبارشة من قبل مريب النحل باستخدام العالقات الشخصية أو بواسطة االستعانة

ببعض التعاونيات  .وهذه القناة تشكل  % 54من إجمايل سوق العسل يف لبنان ،ويتم من خالهلا ترصيف
حوايل  % 62من إنتاج العسل اللبناين .ويف غياب دور التاجر الوسيط فإن هذه القناة توفر ملريب النحل ربح ًا
صافي ًا ال يقل عن  20دوالر ًا يف الكلغ الواحد .بحيث يتمكن كل مريب نحل من بيع إنتاج  20قفري ًا خالل

السنة الواحدة ،وهو ما يساوي  600كلغ من العسل.

القناة الثانية  :بيع العسل باسم رشكة يف حمالت التجزئة .ويتم هبذه الطريقة ترصيف  35%من اإلنتاج اللبناين،
أي ما يقارب  44%من إجمايل سوق العسل املحيل .حيث يباع االنتاج بشكل أسايس عرب مؤسسات جتارية
لدهيا ماركات مسجلة للعسل ،إىل جانب موزعني لدهيم صلة بمحالت التجزئة .ويعترب مربو النحل أصحاب

االنتاج املتوسط والكبري املصدر الرئييس للعسل الذي يتم ترصيفه عرب هذه القناة .وختتلف هذه القناة عن

القناة األوىل بوجود الوسطاء مثل املوزع وبائع التجزئة الذين يشاركون مريب النحل بحوايل  40%من مردود
عملية البيع.
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القناة الثالثة  :تلجأ إليها املؤسسات الصغرية اليت تقوم بترصيف جزء من إنتاج العسل املحيل ضمن عملياتها

التجارية اليومية ،وبالتايل فهي تبيع إنتاجها بنفسها دون احلاجة اىل وسطاء .مما يضمن هلا االحتفاظ بكامل
مردود عملية البيع .

القناة الرابعة  :تتمثل يف التصدير املبارش دون وسيط .حيث تقوم املؤسسات الكبرية ببناء شبكة عالقات مع

املوزعني يف دول جملس التعاون اخلليجي و الواليات املتحدة بشكل خاص .وتتمزي هذه الرشكات بقدرة
كبرية عىل التجاوب مع التغيريات احلاصلة يف األسواق .إذ استطاعت أن تبيع إنتاجها يف دول أفريقيا حيث

التواجد املكثف لالغرتاب اللبناين .

 االسترياد والتصديراسترياد العسل :
يستورد لبنان حوايل  % 14من حاجته املحلية إىل العسل  .ويرتكز االسرتاد عىل ماركات عسل رخيصة ذات
منشأ صيين ،والذي يعاد تصديره من السعودية اىل لبنان ،حيث يشكل االسترياد من السعودية  70%من قيمة
العسل املسورد سنة  .2014كذلك يستورد لبنان عسالً بمواصفات أوروبية من أملانيا واليونان بشكل خاص،

باإلضافة اىل كميات ال بأس هبا من األردن .وعموم ًا يالحظ أن املستهلك اللبناين يفضل رشاء العسل املحيل
مبارشة من مريب النحل أو بعض اجلمعيات التعاونية مقابل سعر أعىل .وقد تطور إسترياد العسل يف لبنان عىل
الشكل املبني يف الرسم البياين التايل:
الرسم البياين رقم : 2استرياد العسل يف لبنان 2014-2004

املصدر  :إحصاءات منظمة األغذية العاملية
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تصدير العسل :
تشكل دول جملس التعاون اخلليجي الوجهة الرئيسية لصادرات العسل اللبناين .حيث استقطبت هذه الدول

حوايل  78%من إنتاج العسل املصدر سنة  ،2014نصف هذه الصادرات كانت وجهتها السعودية .كذلك تعترب
االسواق االمريكية وجهة لقسم ال بأس به من صادرات العسل اللبناين ،وذلك منذ العام  .2005وجيد هذا

العسل إقباالً كبري ًا من قبل املغرتبني اللبنانيني يف الواليات املتحدة ،باالضافة إىل اجلاليات العربية والسكان

األصليني .وجتهد الرشكات اللبنانية يف الرتويج للعسل اللبناين يف بالد اإلغرتاب باستخدام ماركات جذابة.
وتكمن أمهية السوقني األمريكي والسعودي بالنسبة للعسل اللبناين كأسواق واعدة يف كوهنما يمثالن  25%و

 37%عىل التوايل من االسترياد العاملي للعسل .ولذلك فإن اجلهود لتطوير الصادرات باجتاه هذين السوقني من

شأنه أن يرتجم زيادة يف االنتاج املحيل من العسل ،وبالتايل خلق فرص عمل جزئية إضافية يف املناطق الريفية .

 ضوابط ترصيف العسل اللبناين حتديد املنشأ:يعترب حتديد نقطة املنشأ ( سواء املزرعة أو مريب النحل ) وصوالً إىل نقاط البيع أحد أبرز الرشوط اليت فرضتها

وزارة االقتصاد والتجارة منذ العام  2011لضمان جودة العسل اللبناين .إال أن االمتثال هلذه االجراءات ال
يزال حمدود ًا جد ًا وطوعي ًا يف ظل غياب آليات املراقبة الفعالة .ويقترص االلزتام هبذه اإلجراءات عىل التسجيل

لدى التعاونيات للحصول عىل دعم وزارة الزراعة يف جمال مكافحة األمراض اليت تصيب قفران النحل.
 -االلزتام باملواصفات:

خيضع إنتاج العسل اللبناين لضوابط ترشيعية صارمة منذ العام  ،2013حتدد سقف ًا أعىل غري مسموح جتاوزه
لبقايا املضادات احليوية الشائعة كالترتاسيكلني وأوكيس تيرتايكلني اليت تم ختفيضها تدرجييا وصوالً إىل حظر

استخدامها بشكل تام إعتبارا من عام  .2015يذكر أنه منذ العام  2013يوجد لوائح حتدد النسب املسموح هبا
ملا يقارب  54مادة ومبيد كيماوي .وهذه املعايري والضوابط تأيت استجابة ملطالب دول االحتاد األورويب .غري أن
عدم قدرة املختربات الثالثة املوجودة جيعل االلزتام هبذه الضوابط متام ًا أمر ًا مستبعد ًا .واملختربات املشار إليها

هي :مصلحة االبحاث العلمية للزراعة  ،معهد البحوث الصناعية  ،مركز ادارة اجلودة يف طرابلس .

وإذا كانت هذه املختربات قادرة عىل اختبار مستوى رواسب املبيدات طبق ًا لرشوط الواليات املتحدة ودول

املنطقة ،إال أهنا ليست جمهزة الختبار عتبات االحتاد األورويب وخاصة فيما يتعلق برواسب الترتاسيكلني

وأوكسيتيرتاسيلني .مما يعيق مريب النحل من احلصول عىل شهادة اجلودة املطلوبة .واجلدير ذكره أنه ال توجد
آلية فاعلة ملراقبة مدى الزتام شحنات العسل املستوردة بكل املعايري واملواصفات املذكورة.
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خال�صة:
يتمتع قطاع تربية النحل يف لبنان بفرص واعدة للتطوير والتوسع ،بما يؤدي إىل حتسني أوضاع املزارعني

عرب تأمني مدخول إضايف لألرس اللبنانية يف األرياف والعاملة يف تربية النحل ،فضالً عن الدور اهلام للنحل
يف احلفاظ عىل التوازن البييئ .خصوص ًا أن هذا النوع من النشاط ال يتطلب الكثري من اجلهد والرساميل.

مما يفرض عىل اجلهات املعنية يف الدولة اختاذ العديد من املبادرات واإلجراءات لتنمية وتنشيط هذا القطاع
احليوي ذوي األبعاد البيئية واالقتصادية واالسرتاتيجية ،أبرزها ما ييل:

 .1تنظيم دورات تدريبية مستمرة ملريب النحل للتعرف عىل أحدث وأفضل املمارسات يف هذا القطاع ،وصوالً

إىل زيادة االنتاج وحتسني نوعيته.

 .2توفري قروض صغرية ميسرّ ة خمصصة لتشجيع النساء والشباب عىل االنخراط يف هذا النشاط.
 .3تعزيز البحوث وعمليات التدريب لتطوير املهارات يف اختاذ التدابري الوقائية يف مواجهة أمراض النحل

الشائعة .فضال عن دعم وتطوير املراكز املحلية إلنتاج ملكة نحل قادرة عىل التكّ يف بشكل أفضل مع الظروف
البيئية املحلية.

.4تعزيز الضوابط وآليات التتيع واملراقبة هبدف حتسني جودة املنتج اللبناين .
 .5تطوير املختربات اللبنانية القائمة بما يتناسب مع املهام املطلوبة منها من جهة ،ويستجيب ملعايري اجلودة
العاملية من جهة أخرى .وبما يؤدي يف هناية املطاف إىل تعزيز قدرة املنتج اللبناين عىل املنافسة واخرتاق األسواق

اخلارجية من جهة أخرى.
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الفصل السادس

و�ضع القطاع ال�صناعي اللبناين
خالل الفرتة
2015-2011
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و�ضع القطاع ال�صناعي اللبناين خالل الفرتة 2015-2011
أصدرت جمعية الصناعيني اللبنانيني دراسة املؤرشات الصناعية ،49وذلك بعد عمل استمر لثالث سنوات،

بالتعاون مع وزارة املالية وبمسامهة من البنك اللبناين الفرنيس ورشكة .indevco

وقد تضمنت الدراسة العديد من املؤرشات حول أداء القطاع الصناعي ،أبرزها ما ييل:

أوالً -تطور املصانع كم ًا ونوع ًا
انخفض العدد اإلجمايل للمصانع يف لبنان خالل الفرتة  2015-2011بمعدل نمو سنوي مركب.% -4.4 50
ففي العام  2015بلغ عدد املصانع  1977مصنع ًا مقابل  2365مصنع ًا عام  . 2011وبذلك يكون عدد املصانع
املقفلة  388مصنع ًا .

وعىل صعيد آخر ،توزع النشاط االقتصادي للمصانع عام  2015إىل ثالثة عرش قطاع ًا ،يأيت يف طليعتها

قطاع الصناعات الغذائية ( 373مصنع ًا ) والصناعات الكيمائية والبالستيك ( 272مصنع ًا ) وصناعة الورق

والكرتون( 224مصنع ًا) وصناعة املواد املنجمية( 223مصنع ًا) .وذلك عىل الشكل املبينّ يف الرسم البياين التايل:

49- Association of Lebanese Industrialists, “ ALI Industry Indicator “, March 2017.

معدل النمو السنوي المركب ( )CAGRهو متوسط معدل النمو السنوي لالستثمار على مدار فترة زمنية محددة أطول من سنة ،ولحساب
50
معدل النمو السنوي المركب قم بقسمة قيمة االستثمار في نهاية الفترة قيد النظر على قيمته في بداية تلك الفترة ومن ثم قم بزيادة واحد على الناتج
مقسوم على طول الفترة واطرح واحد من النتيجة الالحقة.
ويمكن صياغة ذلك على النحو التالي:
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وقد تركزت غالبية املصانع املقفلة بنسبة  56%يف ثالثة قطاعات هي:
 الصناعات الغذائية :تراجع العدد من  464مصنع ًا عام  2011إىل  373مصنع ًا عام  .2015الصناعاتاملنجمية :تراجع العدد من  294مصنع ًا عام  2011إىل  223مصنع ًا عام .2015

 الصناعات البالستيكية :تراجع العدد من  328مصنع ًا عام  2011إىل  272مصنع ًاعام .2015 قطاع معدات النقل :شهد انخفاض ًا بوترية أرسع بلغت نسبتها  ، % 8,1نتيجة إقفال ستة مصانع ه  6مصانعخالل فرتة الدراسة.

اما القطاعات الصناعية التسعة املتبقية فقد شهدت تراجع ًا بنسبة أقل عدد املصانع املقفلة .وهي موزعة عىل
التايل:

معدل النمو السنوي املركب

نشاط املصنع

عدد املصانع

ورق

36

-3.70%

28

-3.60%

29

-4.50%

خشبية

5

-2.00%

متنوعة

2

مفروشات

33

معدنية

19

جمموهرات

2

جلود

10

آالت
غزل
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()2015-2011
-3.60%
-2.70%

-0.90%
-5.10%
-3.10%

ثاني ًا -تطور حجم االستثمارات الصناعية:
بلغت نسبة االستثمارات اليت يقل حجم أعماهلا عن مليون دوالر  % 62من إجمايل املصانع عام  .2015فيما

بلغت نسبة املصانع بحجم أعمال يرتاوح بني مليون دوالر إىل خمسة ماليني دوالر  .% 23وبلغت نسبة
املصانع بحجم خمسة ماليني إىل  20مليون دوالر  ،% 10مقابل  5%للمصانع اليت يتجاوز حجمها  20مليون
دوالر .وذلك عىل الشكل املبني يف الرسم البياين التايل:

ويالحظ أن انخفاض عدد املصانع خالل فرتة الدراسة يتناسب طردي ًا مع حجم أعماهلا .فالنسبة األكرب من
الرتاجع تبدأ من املصانع الكبرية اليت يتجاوز حجم أعماهلا  20مليون دوالر بمعدل  ،%-7.81تليها املصانع

ذات احلجم املتوسط الذي يرتاوح بني خمسة ماليني دوالر إىل  20مليون دوالر ،واليت تراجع نموها السنوي
بمعدل مركب  .%-6.3ثم املصانع ذات احلجم بني مليون دوالر اىل خمس ماليني دوالر برتاجع بلغ معدله

 ،%- 5.6فاملصانع اليت يقل حجمها عن مليون دوالر برتاجع يف نموها السنوي بلغ  . %-3.2وهو ما نالحظه

من خالل اجلدول التايل:
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حجم املصانع

2011

2015

عدد املصانع
املقفلة

صفر إىل مليون دوالر

معدل نمو
سنوي
مركب

1387

1217

170

-3.20%

261

201

60

-6.30%

مليون دوالر إىل خمسة ماليني دوالر

خمسة ماليني دوالر إىل  20مليون دوالر
أكرث من  20مليون دوالر

584
133

463

121

96

37

-5.60%
-7.81%

وباإلجمال ،يالحظ أن احلجم اإلجمايل لالستثمارات الصناعية قد شهد تقلبات شديدة خالل الفرتة -2011

 ،2015لينتهي سنة  2015برتاجع نسبته  ،1%كما يتضح من خالل الرسم البياين أدناه:

 تطور توزع املصانع جغرافي ًا:بقي توزيع املؤسسات الصناعية حسب املناطق مستقر ًا نسبي ًا خالل الفرتة بني العامني  2011إىل  . 2015حيث
بقيت املؤسسات الصناعية عام  2015متمركزة يف حمافظة جبل لبنان بنسبة  .% 65وينطبق هذا الوضع عىل

املؤسسات اجلديدة واملقفلة عىل حد سواء ،بحسب اجلدولني أدناه:

تو ّزع املصانع اجلديدة بحسب املحافظات خالل الفرتة بني العامني 2015 -2011
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2011
64

جبل لبنان

2015
65

11

بريوت

12

9

لبنان الشمايل

7

8

البقاع

8

6

لبنان اجلنويب

6

1

النبطية

1

1

اهلرمل

1

تو ّزع املؤسسات الصناعية املقفلة خالل الفرتة بني العامني  2015-2011بحسب املحافظات:
املنطقة
جبل لبنان

عدد املصانع املقفلة
بني 2015-2011
212

بريوت
البقاع

لبنان الشمايل
لبنان اجلنويب
النبطية
اهلرمل
عكار

نمو سنوي مركب

28

46
61

32
4
5

0

-3.70%

-2.90%
-6.50%
-8.60%
-5.70%

-3.60%

-6.60%
0%

 القوى العاملة يف القطاع الصناعيعىل الرغم من الرتاجع يف عدد املؤسسات الصناعية بني العامني  ، 2015-2011فقد ارتفع حجم القوى العاملة
بمعدل نمو سنوي مركب  .% 4.3وذلك بحسب الرسم البياين التايل:
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وبإلجمال فإن قطاع الصناعات الغذائية يستقطب  33%من اليد العاملة الصناعية ،بحسب إحصاءات سنة
 ، 2015حيث توزعت العمالة الصناعية عىل الشكل املبينّ يف الرسم البياين أدناه:

وقد تركزت الزيادات يف عدد وظائف القطاع الصناعي بني عامي  2015-2011بشكل خاص يف قطاع
الصناعات الغذائية الذي بلغ عدد الوظائف اجلديدة فيه  5255وظيفة ،كما يتضح من خالل الرسم البياين
التايل:
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وبحسب التوزيع اجلغرايف كان من الطبيعي أن تستحوذ حمافظة جبل لبنان ،حيث التمركز الصناعي ،عىل
العدد األكرب من اليد العاملة الصناعية اجلديدة بمعدل  .75%بحسب الرسم البياين التايل:
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 أسواق املنتجات الصناعية الوطنيةيشكل السوق املحيل الوجهة الرئيسية لترصيف املنتجات الصناعية الوطنية بنسبة  ،83%مقابل  17%من
املنتجات تتجه نحو األسواق اخلارجية كما يتضح من خالل الرسم البياين التايل:

 الصعوبات اليت يواجها القطاع الصناعي يف لبنان :يواجه القطاع الصناعي يف لبنان العديد من الصعوبات ،أبرزها ما ييل:
اخلضات السياسية واألمنية الداخلية
 .1عدم االستقرار األمين – السيايس .مما يضعف ثقة املستثمرين بسبب ّ

ويف الدول املحيطة.

 .2غياب الدعم والتوجيه لالستثمارات يف الصناعات ذات القيمة املضافة املرتفعة ،يف ظل توجه املزيد من

املستثمرين نحو القطاعات األرسع واألسهل ربح ًا ،كقطاع اخلدمات والتجارة .

.3عدم توافر البىن التحتية املالئمة ،بما يف ذلك مناطق صناعية جمهزة وبأسعار مقبولة حالي ًا  ،حيث تعمل أكرث

املؤسسات الصناعية يف منطقة جبل لبنان املكتظة بالسكان .

 .4ارتفاع تكاليف وعوامل اإلنتاج ،كاألرض والكهرباء واليد العاملة والفائدة .مما يضعف القدرة التنافسية

للمنتجات الصناعية اللبنانية.
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 .5األزمة السورية ،وما نتج عنها من توقف التصدير الربي .مما زاد يف كلفة النقل بشكل هائل ،وبالتايل أحلق
خسائر فادحة بأسواق التصدير اللبنانية ،وخاصة العربية منها .

.7مواجهة منافسة شديدة من قبل املصانع السورية الصغرية نسبي ًا واملنتقلة من موطنها األصيل يف سوريا إىل

لبنان ،واليت تعمل بصورة غري قانونية دون أي ترخيص أو رقابة.

 .8املنافسة األجنبية يف الداخل واخلارج واملضاربة الشديدة ،فضالً عن سياسة اإلغراق اليت تشهدها بعض

القطاعات الصناعية ،يف ظل سياسة األجواء املفتوحة وضعف الرقابة والتهريب.

.9عدم انسجام العديد من االختصاصات اجلامعية واملهنية مع حاجات سوق العمل مما يؤدي اىل نقص يف اليد

العاملة الفنية املتخصصة يف بعض املجاالت الصناعية .

تعدها املنظمات الدولية ملساعدة النازحني
 .10عدم اعطاء أفضلية للمنتجات اللبنانية يف املناقصات اليت ّ

السوريني .

عينة من  500صناعي لبناين لتحديد أبرز ثالثة مشاكل يواجهها كل منهم إىل
وقد خلص استطالع شمل ّ
النتائج التالية:51

رصح هبا الصناعي
املشاكل اليت ّ
انقطاع الكهرباء

ارتفاع كلفة الطاقة

ارتفاع كلفة املواد األولية وكلفة االنتاج

ارتفاع كلفة اليد العاملة اللبنانية بالنسبة للجنسيات االخرى وعدم توفرها
منافسة البضائع املستوردة وعدم حماية الصناعة الوطنية -منافسة سورية
ركود السوق اللبنانية

عدم دعم الدولة للصناعيني

املنافسة غري القانونية من املؤسسات غري املرخصة

التكاليف اجلمركية واالجراءات الصعبة لتخليص البضائع يف مرفأ بريوت
الرضائب املرتفعة

 -51املديرية العامة للصناعة  « ،مؤرشات عن القطاع الصناعي والوضع االقتصادي يف لبنان» ،شباط .2017
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عدد املصانع
184
58

54
47
47
45

37

28

23
23

إصالحات مقرتحة للنهوض بالقطاع الصناعي
 -إجراء دراسة موضوعية لكل قطاع صناعي عىل حدة ملعرفة جدواها االقتصادية ومكامن الضعف والقوة

وصوالً إما إىل تطويرها أو االستغناء عنها أصالً.

 إختيار الصناعات ذات القيمة املضافة العالية ،اليت تتيح للمنتجات اللبنانية املنافسة عىل الصعيد العاملي. -تطوير املناهج التعليمية من اجل بناء قوى عاملة قادرة عىل االنخراط يف اقتصاد املعرفة وتطوير الصناعات

املحلية.

 إجياد السبل املناسبة لتشجيع املصارف عىل توفري التمويل الطويل االجل للقطاع الصناعي. تطوير األسواق املالية (البورصة ) واليت ُتعترب ركزية اساسية للتمويل الطويل االجل . تطبيق قانون حماية االنتاج الوطين و قانون املنافسة ومنع االحتكارات. تطبيق املعايري الدولية االيزو ،ISOبما حيّصن الصناعة الوطنية ويزيد من حافزيتها عىل التطوير ويعزز ثقةاملستهلكني املحليني واألجانب هبا.

 العمل عىل خفض كلفة الطاقة املستخدمة يف االنتاج الصناعي اىل مستويات توازي التعرفات املعتمدة يفدول اجلوار ،فضالً عن رضورة تزويد جميع املناطق الصناعية بالطاقة عىل مدار الساعة لتفادي التكاليف

االضافية الناجتة عن تأمني طاقة بديلة .

 -وضع سياسية حمائية عرب فرض رسوم نوعية عىل بعض السلع املستوردة بغية حماية الصناعات اليت هي

وضع منافسة غري عادل مع السلع األجنبية .
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launch of the tender for the first five blocks on offer, with a strip along the Lebanese coast. While the second decree specified the conditions for participation in
the auction, together with the terms of the exploration and production agreement..
With the additional pressure on Lebanese public service facilitates due to the displacement of hundreds of thousands of Syrians refugees, the electricity sector had
the largest share of this pressure. Where electrical rationing has risen and abrupt
breakdowns caused electricity network failure . The Ministry of Energy and Water
must intervene in cooperation with international bodies to determine the mechanism of treatment and interventions required to absorb the repercussions of the crisis. To this end, the Ministry, in cooperation with UNDP, has developed a study on
the potential impact of Syrian displacement on the electricity sector in the near and
medium term. The subject dealt with in chapter IV of the present report in greater
detail.
In light of the importance of rural development in alleviating poverty and reducing
overcrowding in urban areas, as well as maintaining ecological balance and natural
resources, the fifth chapter highlights the reality of the honey sector in Lebanon as
a promising and scalable sector, Initiatives and actions for the development of this
vital sector to achieve these objectives.
In line with the Consultative Center for Studies and Documentation keenness to
support the national industry, especially with the unfavorable conditions faced by
this sector recently, it was necessary to shed lights on the latest data related to
this sector. Among these data is the study issued by the Industrialists Association,
which included several disturbing indicators on the development of Lebanese industries during the period 2011-2015. Chapter 6 of this report presents the most
prominent indicators, including the obstacles facing these industries, as well as the
proposed reforms to improve the industrial sector.
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Introduction
The demands of trade movements union in Lebanon calling for wages adjustment
since five years ago ,has been culminated in the government’s responses to it by the
endorsement of the new wage scales for public sector and teachers of the private
sector. Whereas these movements were formed as a result of resentment and rejection of the income distribution in this country, and it was critical to shed lights on
this issue demonstrating the latest developments happened to the income distribution process among different production sector according to it share of GDP during
the last years , especially between 1997-2012. In addition to the role of fiscal and
economic policies not only in the distribution issue, but also in devoting specified
patterns of growth and development for the benefits of rents and status on the account of production activities and other parities.
Although access to drinking water is a critical global issue, Lebanon as a resourceconstrained country is confronting increasing challenges due to large influx of
Syrian refugees since the 2011 crisis. Along with the government directions to
rationalize the use of drinking water under the pressure of abovementioned crisis
, the approach of using treated wastewater in agricultural and industrial activities
perceived to be important to the national authorities recently . This concern was
translated by the initiative of the FOA that tended to provide the technical support
to activate the treated wastewater programs , especially in agriculture sector . In
accordance to the study of potentiality at this level. The abovementioned imitative
comprised the subject of the second chapter of the development report .
In the third chapter, we find the most prominent developments in the oil sector in
Lebanon early this year, after a four-year stalemate. Where the Council of Ministers
gave this sector a strong impetus with the adoption of new decrees in preparation
for the launch of the first licensing cycle. In addition, the Ministry of Energy organized the second pre-qualification round in order to participate in the first licensing
round. Where the number of right holders increased to 41 companies, as well as 13
operators, including nine Arab companies, all of which are non-operators. The first
decree included the division of Lebanese maritime water into ten blocks, with the
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