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ّ
مقدمة العدد
جمرد واجهة
أهم مبادئ االقت�صاد اللبناين الأ�سا�سيةّ ،
يكاد �شعار «املبادرة الفردية» ،ك�أحد � ّ
يتحول �إىل ّ

لإخفاء تق�صري ال�سلطات الر�سمية املعنية جتاه قطاعات اقت�صادية واعدة يف لبنان لكنها تُركت لقدرها

دون �أي �شكل من �أ�شكال الدعم والرعاية .ومن هذه القطاعات �أ�سطول ال�صيد البحري اللبناين ،الذي
يبقى من �أكرث القطاعات تخ ّلف ًا ومعاناة رغم موقع لبنان اجلغرايف على ال�ساحل ال�رشقي للبحر الأبي�ض
املتو�سط ،وامتالكه �شاطئ ًا ال ّ
يقل طوله عن  220كلم.

ومن هذه القطاعات �أي�ض ًا قطاع الزراعة الع�ضوية كنظام �إنتاج غذائي زراعي �صديق للبيئة ،ي�ساعد

يف جتدد املوارد الطبيعية ويعزز املناعة ال�صحية ،ف�ض ً
ال عن الفر�ص االقت�صادية واملالية الواعدة التي
حتديات كثرية تعيق منوه وتطوره.
يختزنها هذا القطاع ،والذي يواجه ّ

ويف ّ
ظل الت�أزم ال�سيا�سي والفلتان الأمني� ،أقفل العام  2013على تدهور �إ�ضايف يف مرتبة لبنان وفق ًا
تف�شي الف�ساد مبختلف �أ�شكاله وم�ستوياته على نطاق وا�سع ،مع ما
ملقيا�س احلكم الر�شيد ،يف م�ؤ�شرّ على ّ
لذلك كله من ت�أثريات م�ضاعفة يف احلد من النمو االقت�صادي.

ومع ا�شتداد النزاع يف �سوريا وما ي�صاحبه من ازدياد ّ
مطرد يف �أعداد النازحني ال�سوريني �إىل لبنان،

الذين فاق عددهم املليون نازح وفق ًا ملعظم التقديرات يف بلد يقارب عدد �سكانه الأ�صليني �أربعة ماليني
ن�سمة ،ت�ضاعفت ال�ضغوط على �ش ّتى القطاعات االقت�صادية واالجتماعية ومرافق اخلدمات العامة ،التي

تعاين �أ�ص ً
هيكلي مزمن يف الأداء .وقد باتت هذه امل�ضاعفات تنذر مبزيد من التدهور
ال من ق�صور
ّ

يف الأو�ضاع املعي�شية تتج�سد معامله يف ازدياد �أعداد الفقراء وانت�شار الأمرا�ض واجلرائم بني املواطنني
والنازحني على حد �سواء.

هذه املو�ضوعات وما يت�صل بها يتناولها العدد (الثاين ع�رش) من �سل�سلة التقرير الإمنائي مبزيد من
ت�ضمنتها درا�سة حديثة ملنظمة
التف�صيل .يف الف�صل الأولُ ،ي�س ّلط التقرير ال�ضوء على �أبرز املعطيات التي ّ

الأغذية والزراعة الدولية ( )FAOحول �أ�سطول ال�صيد البحري اللبناين ،مع تو�صيات لتطوير هذا
الأ�سطول.
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والتحديات التي تواجهها.
�ضو ّية يف لبنان
ّ
ويف الف�صل الثاين يعر�ض التقرير لأو�ضاع الزراعة ال ُع ِ
ويتطرق الف�صل الثالث �إىل امل�ؤ�رشات الإح�صائية لآخر الدرا�سات املقارنة ب�ش�أن ا ُ
حلكم الر�شيد يف لبنان

واملنطقة ،ودور هذا احلكم يف النمو االقت�صادي ف�ض ً
ال عن �أبرز الآليات لتطبيقه.

�أما الف�صالن الرابع واخلام�س فهما خم�ص�صان لعر�ض م�ضمون الدرا�سة احلديثة التي قام بها البنك
الدويل لدرا�سة ت�أثريات الأزمة ال�سورية على االقت�صاد واملجتمع اللبنانيني والكلفة املطلوبة �سواء ملواجهة
تبعات هذه الأزمة �أو لإعادة الأو�ضاع الطبيعية واالقت�صادية واالجتماعية �إىل ما كانت عليه قبل الأزمة.
ويف اخلتام ي�ستعر�ض الف�صل ال�ساد�س ُجملة من امل�ؤ�شرّ ات الإح�صائية ،منها ما يتعلق بتطور م�ؤ�رش

قطاعي الدواء واالت�صاالت
احلرية االقت�صادية يف لبنان باملقارنة مع دول العامل ،ومنها ما ما يت�صل ب�أداء َ
يف ال�سنوات الأخرية.
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