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 تقرير سياس ي:

 لبنان في عين العاصفة .. هل ينجو؟ 

 ❊محمد يوسف أبو ليلى
 

 مة:املقد  
ُيُ  ُُعد  ُمنحدث ُالرابع ُيوم ُوقع ُالذي ُتاريخيُاملاض يُغسطسآبُ/أُاالنفجار ُبيروت ُمرفأ ُفي

 
ُومفصليُا

 
ُتسارعتُبعدهُا ُإذ ،

ُوااُل ُواملالية ُواالقتصادية ُواألمنية ُالسياسية ُفيالتطورات ُ ُاإلُجتماعية ُوبأبعادها ُتشالبنان، ُالتي ُوالدولية، بكتُقليمية

ُمواقفها،ُمعُإ
 
نانيةُنيةُمؤسساتُالدولةُاللبصالحاتُجذريةُفيُبُ مُعلىُإقد ُجماعهاُعلىُأنُالُمساعداتُماليةُللبنانُماُلمُت

ُُ،املهترئة
 
 رُبملياراتُالدوالراتُاألمريكية.قد ُوالغارقةُبديونُت

ُفإنُ ُمنُُ،جراءاتُاصالحيةُمنُأجلُالحصولُعلىُدعمُدوليالياتُاملتحدةُاألمريكيةُإطلبُالُوولكنُفيُاملقابل،ُ
 
وتحديدا

ُ
 
ُإال ُهي ُما ُاألمريكيةُصندوقُالنقدُالدولي، ُفرضتهُالوالياتُاملتحدة ُنهٌج ُاالقتصاديُواملالي ُفالحصار اعة". جلُمنُأُ،"شم 

ل"ُسرائيوالهادفةُإلىُحمايةُأمنُ"إيكيُدونالدُترمب،ُاستهدافُ"حزبُهللا"،ُضمنُمسارُاستراتيجيُرسمتهُإدارةُالرئيسُاألمُر

قهاُاالستراتيجيُفيُالشرقُاأُلُوتعزيز  وسط.تفو 

 ةة ودولي  انفجار مرفأ بيروت .. تبعات محلي  
الي،ُانفجارُضخمُفيُمرفأُسطسُمنُالعامُالحغأنواعها،ُُوقعُفيُالرابعُمنُآب/أُىبينماُيرزحُلبنانُتحتُوطأةُاالزماتُبشتُ 

(ُوجرحُاآلالفُ)190ُودىُبحياةُالعشراتُ)بيروت،ُأ
 
6500ُُقتيال

 
ُجريح(،ُمخل

 
،ُوخسائرُماليةُق

 
اُهائال اُدمار 

رتُماُبينُالـُف 
10ُد 

أنُاالنفجارُنتجُعنُمليارُدوالرُأمريكي.ُوبعدُساعاتُعلىُوقوعُاالنفجار،ُأعلنُرئيسُالحكومةُاللبنانيةُحسانُدياب15ُُإلىُ

ُمنُمادةُنيتراتُاألمونيومُكانتُمخزُ 2750ُ
 
رُفريقُمنُجامعةُشيفيلدُقوُ 1نةُمنذُستُسنواتُفيُمستودعُ"خطير"طنا ةُ،ُوقد 

ُمنُشأنهُأن1.5ُاالنفجارُبحواليُ ُتيُإنُتي،ُوهذا ُالـ واحدُمنُأقوىُاالنفجاراتُغيرُالنوويةُفيُُيجعلهُكيلوُطنُمنُمادة

 إلىُتشكيلُلجنةُتحقيقُيرأسهاُ"دياب".ُ،ساعة24ُ.ُدفعُاالنفجارُالحكومة،ُوبغضون2ُُالتاريخ

ُفعلىُالصعيدُاملحلقدُ ُاالنفجارُتبعاتُوتداعياتُسياسيةُمحليةُودولية. ُأقدمُالرئيسُحسانُديابُعلىُإعالنُتركُ لي،

أشارُديابُأنُُ،غسطس،ُأيُبعدُستةُأيامُمنُوقوعُانفجارُمرفأُبيروت.ُوفيُكلمةُاالستقالةآب/أ10ُاستقالةُحكومتهُفيُ

ُ"الخطرُكبيرُمنُالطبقةُالتيُتتحكمُبمصيرُهذاُالبل ُإلىُأن 
 
دُ"فسادُاملنظومةُالسياسية"ُهوُالذيُأنتجُهذهُالكارثة،ُمشيرا

 .3وتعتاشُعلىُالفتن"

                                                           
 .باحث في الشأن السياسي ❊ 

 /https://www.france24.com/ar.ُماُالذيُنعرفهُعنُانفجارُمرفأُبيروتُبعدُمرورُشهرُعلىُوقوعُالكارثة؟ُراجع:1ُُ
 /ُ/https://arabic.rt.com/photolines.ُماُمدىُقوةُانفجارُبيروت؟،ُراجع:2ُُ
 /https://www.alaraby.co.uk.ُكارثةُمرفأُبيروتُتطيحُحكومةُحسانُدياب:ُإعالنُاستقالة،ُراجع:3ُُ

https://www.france24.com/ar/20200904-ما-الذي-نعرفه-من-معلومات-بعد-شهر-على-وقوع-انفجار-مرفأ-بيروت
https://arabic.rt.com/photolines/1142490-ما-مدى-قوة-انفجار-بيروت/
https://www.alaraby.co.uk/
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ُفدفع ،
 
ُدوليا ُيومينُمنُُاالنفجارُأما ُبيروتُبعد ُزيارة ُإلى ُ"مانويلُماكرون" ُالحادثةالرئيسُالفرنس ي

 
ُمتخذ ُمنُ، ُسلسلة ا

مهمها،ُإستضافةُمؤتمرُدوليُللمانحينُعبرُتقنيةُالفيديو،ُ،ُمنُأالخطوات مليون300ُُتعهداتُباملساهمةُبمبلغُُوالذيُقد 

اُُو،4ُدوالرُمنُأجلُإعادةُاالعمارُودعمُاللبنانيين س يُوذلكُبهدفُرسمُمسارُسياُ،يلوُلعنُزيارةُثانيةُبتاريخُاألولُمنُأمعلن 

خرجُلبنانُمنُأ ُمبادرةُسياسيةُبعدُلقائزمتهُالراهني 
 
طلقا  قصرُالصنوبر.ُهُكافةُرؤساءُالكتلُالنيابيةُفية،ُم 

 

 نقاذيةانتخاب أديب ومبادرة "ماكرون" ال 

رحُإُبعدُقرابةُالشهرُعلىُانفجارُمرفأُبيروت،ُوقبلُوصولُالرئيسُالفرنس ي
 
سمُالدبلوماس يُُايمانويلُماكرونُإلىُبيروت،ُط

ُ
 

تسميةُأديبُلتشكيلُُتاللبنانيةُاملقبلة.ُوفيُسابقة،ُوبغضونُساعات،ُتمُحُلرئاسةُالحكومةاللبنانيُُمصطفىُأديبُكمرش

بلُالحكومةُمن اُ،أغلبُالكتلُالنيابيةُق  ،ُميشالُعون،ُبتكليفُسفيرُلبنانُبلُرئيسُالجمهوريةومنُقُ ُ،ليتمُاإلعالنُرسمي 

 .5لدىُأملانيا،ُمصطفىُأديب،ُبتشكيلُحكومةُجديدةُبعدُأنُحصلُعلىُدعمُغالبيةُالنواب

،ُإلطالقُمفاعيل6ُيروتيمانويلُماكرونُإلىُبمنُآب/اغسطسُالرئيسُالفرنس يُإ31ُوبعدُساعاتُمنُالتكليف،ُوصلُبتاريخُ

ملبادرةُالفرنسيةُعناوينُعديدة،ُساسيينُفيُلبنان.ُوحملتُاعليهاُمعُاألفرقاءُالسياسيينُاأُلُاملبادرةُالفرنسيةُالتيُتمُالتوافق

،ُتكونُمهمتها،ُبحسبُماكرون،ُإنقاذُلبنانُوبغضون خمسة عشرة يوًماهمهاُاإلسراعُفيُتشكيلُالحكومةُبرئاسةُأديب،ُأ

.ُوهوُماُأكدتهُالناطقةُباسمُوزارةُأوروباُوالشؤون7ُوإطالقُاإلصالحاتُملكافحةُالفسادُوإصالحُملفُالطاقةُوإعادةُاإلعمار

"األولويةُفيُلبنانُيجبُأنُتكونُللتشكيلُالسريعُلحكومةُمهمةُيمكنهاُتنفيذُُأنُ،أنييسُفونُديرُموُلُ،الخارجيةُالفرنسية

 .8وأنُاألمرُمتروكُللقوىُالسياسيةُ"لترجمةُهذاُااللتزامُإلىُأفعالُدونُتأخير"ُ،اإلصالحاتُاألساسيةُلنهوضُالبالد"

 اعتذار أديب وعرقلة املبادرة الفرنسية

اُعلىُتكليفُمصطفىُأديب،ُومحاولتهُتشكيلُحكومةُمصغرُ 15ُبعدُمرورُ ُيوم 
 
ةُمُأديبُبعد ُد ُفةُمنُاختصاصيين،ُصُ ةُمؤل

منُجهة،ُوالتشديدُعلىُأنُالُُماُفيُمحاولتهُعدمُالسماحُأليُمنُالكتلُالنيابيةُتسميةُوزرائهااتُاثناءُالتشكيل،ُالسيُ مطبُ 
اُمنُوزراءُحكومتهُبأبعادُسياسيةُأوُحزبيةيتُ  لثنائيُالشيعيُ"ُحزبُهللاُخرى.ُمحاوالتُ"أديب"ُدفعتُا،ُمنُجهةُأصفُأي 

ُ"الثنائيُالشيعي"ُعلىُتسميةُوزارئهُالشيعةُفيُالحكومةوحركةُأ وخاصةُحقيبةُُ،مل"ُإلىُفرملةُتشكيلُالحكومة،ُإذُأصر 

ُُ؛املالية ُوزادُتشد  منُاملعاونُالسياس يُلرئيسُُدُالثنائيُبعدُالعقوباتُاألمريكيةُالتيُفرضتهاُوزارةُالخزانةُاألمريكيةُعلىُكل 

                                                           
مةُوالتبرعات،ُراجعُ.4ُُ  com/news/lebanon/24https://www.lebanon.733622مؤتمرُدعمُلبنان:ُأبرزُمواقفُالدولُوقيمةُاملبالغُاملقد 
 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-53969201.ُتكليفُمصطفىُأديبُرسمياُبتشكيلُالحكومةُاللبنانية،ُراجع:5ُُ
 https://www.youtube.com/watch?v=IRJeVhPhzao.ُشاهد:6ُُ
 /https://arabic.rt.com/middle_east.ُوصولُماكرونُإلىُلبنانُفيُثانيُزيارةُلهُبأقلُمنُشهر،ُراجع:7ُُ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/16/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-سدود،ُراجع:ُمفعولُاملبادرةُالفرنسية؟..ُتشكيلُالحكومةُاللبنانيةُيصطدمُبطريقُمىُ.ُهلُانته8ُ

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%

D8%AA%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85% 

https://www.lebanon24.com/news/lebanon/733622
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-53969201
https://www.youtube.com/watch?v=IRJeVhPhzao
https://arabic.rt.com/middle_east/1149566-الرئيس-الفرنسي-إيمانويل-ماكرون-يصل-إلى-لبنان-في-ثاني-زيارة-له-بأقل-من-شهر/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/16/لبنان-مشاورات-تشكيل-الحكومة-تصطدم
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/16/لبنان-مشاورات-تشكيل-الحكومة-تصطدم
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/16/لبنان-مشاورات-تشكيل-الحكومة-تصطدم
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/16/لبنان-مشاورات-تشكيل-الحكومة-تصطدم
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ُبرُ  ُنبيه ُمجلسُالنواب ُووزير ُخليل،ي ُحسن ُعلي ُالسابق، ُملزاعمُُاملالية ُوذلك ُيوسفُفنيانوس، ُالسابق، ُالنقل ووزير

،ُوتصريحاتُالعاهلُالسعودي،ُامللكُسلمانُبنُعبدُالعزيز،ُالذي9ُبُهللا"طهماُفيُالفساد،ُوتقديمُدعمُلجماعةُ"حُزتورُ 

ُيتطلبُزعُسالحُحزبُهللا،ُمشد ُلنُعاد ُيتطلعُإليهُالشعبُاللبنانيُالشقيقُمنُأمنُواستقرارُورخاء ُعلىُأنُتحقيقُما ا د 

 .10تجريدُهذاُالحزبُاإلرهابيُمنُالسالح"

ُ.إلىُاعتذارُمصطفىُأديبُعنُتشكيلُالحكومةُ،قليميُوالدولي،ُوتعقيداتُاملشهدُاملحليُواإلدفعُإصرارُ"الثنائيُالشيعي"

ُبرُ  ُوقد ُعن ُاعتذاره ُأديب ُالتشكيلر ُو"تسييس" ُشروطه ُتلبية ُلعدم 11ُالتشكيل ُشد  ُبينما ُ ُأنُ، ُعلى ُالشيعي" ُ"الثنائي د

ُبنود ُتتضمن ُال ُ ُالفرنسية" ُ"املبادرة
 
ُالحكومةُا ُتشكيل ُوآلية ُبشكل ُأطرافمتُ ُ،تتعلق ُبإهمة ُلبنانية ُداخلية

 
ُاملبادرةُا غراق

ُلجهةُاملداورةُفيُالوزاراتالفرنسيةُفيُكلُاألصولُاملتُ 
 
 .12ُبعة،ُُخصوصا

ُبمؤت ُأديب،ُخرجُالرئيسُالفرنس ي ُمنُاعتذار ُاملوقفُالفرنس ي ُلبنانُبانتظار ُفي ُكانُالساسة ُأنُوبينما ا ُمعلن  مرُصحفي،

ُتلق ُ ُاللبنانيةمبادرته ُالسياسية ُمنُالطبقة ُجماعية" ُأسفُماكرونُبسبب13تُ"خيانة ُإذ ُ"رهينةُُ، ُالشعبُاللبناني وقوع

ُالفساد" ُيسيطرُعليها ُمؤتمُر14طبقةُسياسية ُفي ا ُوكانُالفت  ُالصحفي. ُالُه ُ"الثنائي ُعلى ُالالسعُ ُإهجومه ا ُمتهم  ياهُشيعي"،

اُجزءمخصُ ُوبتعطيلُاملبادرة،ُ ُص 
 
ُإذُاعتبرُأنُ"حزبُهللاُالُيمكنُأنُيكونُفيُلمنُكلمتهُُا ا،ُ لهجومُعلىُ"حزبُهللا"ُتحديد 

ُ
 
ُجيشا ُيحُالوقتُنفسه

 
ُوحزبا ُسوريا ُفي ُوميليشيا ُلبنانُاربُ"اسرائيل" ُفي ُباحترام ُيحترمُجميعُُ؛يحظى ُأنُيثبتُأنه عليه

 !15أظهرُبوضوحُعكسُذلك"ُوفيُاأليامُاألخيرةُ.اللبنانيين

 

  ك األمريكي .. بين العصا والجزرةالتحر  

.ُإذُتتعاملُالوالياتُاملتحدةُمعُامللفُاللبنانيُكملفُمرتبطمعُتحركُأُالتحركُالفرنس يُفيُلبنانترافقُ نهجهاُبمُمريكيُمواز 

ديرانُوحلفائهاُفيُاملنطقة.ُاالستراتيجي،ُباستهدافُوإضعافُإ بلُ"حزبُواشنطنُإزاءُأيُمشاركةُسياسيةُمنُقُ ُكماُتتشد 

فهُمنظمةُ"إ ا،ُإذُتصن  رهابهللا"ُتحديد 
رهابُفُجناحهُالعسكريُبـاإُلية"،ُعلىُخالفُتصنيفُباريسُلحزبُهللا،ُحيثُتصنُ 

 دونُجناحهُُالسياس ي.

                                                           
 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-54060862.ُعقوباتُأمريكيةُعلىُوزيرينُلبنانيينُسابقينُلعالقتهماُبحزبُهللا،ُراجع:9ُُ

 https://www.lebanon24.com/news/lebanon/748915.ُامللكُسلمانُيدعوُلنزعُسالحُ"حزبُهللا":ُهذهُعالقتهُبانفجارُاملرفأ!،ُراجع:10ُُ
A7%D9%86https://www.dw.com/ar/%D9%84%D8%A8%D9%86%D%8-.ُلبنان:ُمصطفىُأديبُيعتذرُعنُتشكيلُالحكومةُ"النعدامُالتوافق"،ُراجعُ:11ُ

-%D8%B9%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%

-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%

55062725-A7%D9%81%D9%82/aD8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%% 
 /https://aawsat.com/home/article/2531056بإجهاضُاملبادرةُالفرنسية،ُراجع:ُ«ُمعرقليُالداخل»يتهمُ«ُنائيُالشيعيالث.ُ»12ُ
 https://www.nasnews.com/view.php?cat=41371.ُماكرونُيهاجمُحزبُهللا:ُعليهُاحترامُاللبنانيين،ُراجع:13ُُ
 /ps://www.alhurra.com/lebanon/2020/09/27htt.ُ"خيانةُجماعية"..ُماكرونُيهاجمُحزبُهللاُبعدُفشلُتشكيلُحكومةُلبنانية،ُراجع:14ُُ
 املصدرُالسابق..15ُُ

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-54060862
https://www.lebanon24.com/news/lebanon/748915/الملك-سلمان-يدعو-لنزع-سلاح-حزب-الله-هذه-علاقته-بان
https://www.dw.com/ar/لبنان-مصطفى-أديب-يعتذر-عن-تشكيل-الحكومة-لانعدام-التوافق/a-55062725
https://www.dw.com/ar/لبنان-مصطفى-أديب-يعتذر-عن-تشكيل-الحكومة-لانعدام-التوافق/a-55062725
https://www.dw.com/ar/لبنان-مصطفى-أديب-يعتذر-عن-تشكيل-الحكومة-لانعدام-التوافق/a-55062725
https://www.dw.com/ar/لبنان-مصطفى-أديب-يعتذر-عن-تشكيل-الحكومة-لانعدام-التوافق/a-55062725
https://www.dw.com/ar/لبنان-مصطفى-أديب-يعتذر-عن-تشكيل-الحكومة-لانعدام-التوافق/a-55062725
https://aawsat.com/home/article/2531056/
https://www.nasnews.com/view.php?cat=41371
https://www.alhurra.com/lebanon/2020/09/27/خيانة-جماعية-ماكرون-يهاجم-حزب-الله-فشل-تشكيل-حكومة-لبنانية
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نهُاألميركيونُفيُحديثهمُعنُاملبادرةُالفرنسية.ُفقدُأعلنُوزيرُالخارجيةُاألميركي،ُهذاُاملوقفُامل لي  دُتجاهُ"حزبُهللا"ُي  تشد 

ُالدبلوماسيةُالناعمةُلمُُهذهُلكن.16ُ،ُولديناُنفسُاألهداف"مايكُبومبيو،ُ"أنناُنعملُمعُالفرنسيينُفيُلبنان
 
،ُإذُتدمُطويال

،ُبدأتُبتصريحاإمريكيونُاتخذُاأُل
 
ُُفيهاُانتقدُ،تُملايكُبومبيوجراءاتُأكثرُتشددا متناعهاُعنُتصنيفُحزبُهللاُُاُلفرنسا

اُ ُإلىُأنُحزبُهللاُهوُالوكيلُنهُيجبُعلىُفرنساُالوقوفُمعُالحريُ أكـ"منظمةُإرهابية"،ُُمعتبر 
 
ةُوليسُمعُنظامُإيران،ُالفتا

نُفيُلبنان،ُةُبفرضُعقوباتُعلىُكبارُاملسؤوليكييُر؛ُإضافةُإلىُقرارُوزارةُالخزانةُاألم17عقود3ُاإليرانيُفيُلبنانُملاُيقربُمنُ

ادُفيُلبنان،ُواعتمدُعليهُالفسادُمنُخاللُعدمُدفعُأنُ"حزبُهللاُاستفادُمنُالفسبوتصريحاتُديفيدُشينكرُالواضحة،ُ

 .18رسومُاملرفأُوامتناعهُعنُدفعُرسومُالجمارك،ُوتقويضُالنظامُاملصرفي"

 

 األزمة االقتصادية والنقدية

ُ ُبعد فُسنةمرور ُالتحركاتُاالحتجاجيةُُوني  ُبدء على

(17ُُ ُاالول ُالنزيف2019ُتشرين ُيتوقف ُلم ،)

ُلبنا ُفي ُوالنقدي ُإاالقتصادي ُإذ ُاللبنانيةُن. ُالليرة ن

ُُقيمتهاتُوفقدتُمنُانهاُر %ُمقابلُالدوالر80ُقرابةُالـ

ُوانه ُالتضخم، ُبسبب ُالقدرةُاألمريكي ُمعها ارت

ُلُ،الشرائية ُيشهدها ُلم ُمستويات ُبلغت ُمنذُإذ بنان

ُارتفعتُأ ُاألسعار ُفإن ُمرُ عقود)بحسبُخبراء اتُربعة

اءُاالنفجار ُبيروت،ُزادتُوتيرةُاالنهيارُاالقتصادي،ُإذُخسرُلبنانُجر  ُبمرفأ ُومعُاالنفجارُالكارثيُالذيُحل  ُ،عنُسعرها(.

ُالخسائرُاألوليُ ُ،كُالدوليبحسبُماُكشفهُاملديرُاإلقليميُللبن بهاُانفجارُمرفأُبيروتُبلغتُساروجُكومارُجاه،ُأن  ةُالتيُسب 

 .19ُتشملُأضرارُالبنىُالتحتية،ُوالخسائرُالتيُتكبدتهاُالحركةُاالقتصاديةُ،ملياراتُدوالر8.1ُنحوُ

ُالتنفيذيُلعملياتُالبنكُ ُكشفُاملدير ُاالقتصادي، ُاالنهيار ُالفقرُوعنُنتائج ُأنُنسبة ُأكسلُفانُتروتسنبورغ، الدولي،

ُ ُلبنانُإلى ُفاألرقامُتتحدثُعنُُ.20%45ُوصلتُفي ُعنُالبطالة، ُوبحسبُتوقعاتُُمليونُلبنانيُعاطلُعن1.2ُأما العمل.

سعارُاملوادُمعُاستمرارُارتفاعُأ2020ُ%ُحتىُنهايةُعام12ُفإنُاالقتصادُاللبنانيُسينكمشُُبنسبةُُ،صندوقُالنقدُالدولي

21ُُوأفادُإحصاءُللصندوقُالوطنيُللضمانُاالجتماعيُبخروجُُ.21الغذائية
 
450ُُوُألفا

 
منُسوقُالعمل،ُفيُحينُتباطأتُُأجيرا

 .%71بنسبة2020ُُحركةُالتوظيفُفيُالعامُ

                                                           
 /akhbar.com/Politics/293379-https://www.al.ُصحيفةُاألخبارُاللبنانية،ُراجع:16ُُ
 /https://www.lebanon24.com/news/lebanon/746056راجعُُ.ُبسببُحزبُهللا..ُبومبيوُينتقدُفرنسا!،17ُ
18ُُ

 
 تُالفساد.ُ.ُشينكرُمنُلبنان،ُميليشياتُحزبُهللاُإرهابيةُوغط

 اإلعمار-وإعادة-للنهوض-دوالر-مليار-22لـ-بحاجة-لبنان-الدولي-البنك/www.alaraby.co.uk:ُمليارُدوالرُللنهوضُوإعادةُاإلعمار،ُراجع2.2ُ.ُالبنكُالدولي:ُلبنانُبحاجةُعاجلةُإلى19ُُ
 /https://www.dw.com/arخسائرُلبنانُوشروطُمساعدته،ُراجع:DWُُ.ُمسؤولُبالبنكُالدوليُيكشفُلـ20ُُ

21 . IMF sees crisis-hit Lebanon's output shrinking 12% in 2020, at: https://reut.rs/31fJ1jY 

https://www.al-akhbar.com/Politics/293379/
https://www.lebanon24.com/news/lebanon/746056/
http://www.alaraby.co.uk/البنك-الدولي-لبنان-بحاجة-لـ22-مليار-دولار-للنهوض-وإعادة-الإعمار
https://www.dw.com/ar/
https://reut.rs/31fJ1jY
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 رياض سالمة ورفع الدعم

نعاشُالحركةُاالقتصادية،ُوُذلكُفيُتمدُعلىُتدفقُالدوالرُفيُالسوقُإلمدولر"،ُأيُأنهُيعماُيشوبُاالقتصادُاللبنانيُأنهُ"

مليار183ُُنحو2019ُُو2011ُقامُفإنُلبنان،ُاستوردُماُبينُاألعوامُُافتقارُلبنان،ُلقدراتهُاإلنتاجيةُوالتصديرية.ُوباألُرظل ُ

ُخسارتهُللعمولةُاأُلمليارُعنُالفترةُنفسها31ُُدوالر،ُفيُاملقابلُتصديرُماُقيمتهُ  .22مليارُدوالر152ُجنبيةُُبلغتُبماُيعنيُأن 

ُاألُز ُتفاقم ُداخلُمؤسساتومع ُاملستشري ُالفساد ُعن ُالناتجة ُلبنان، ُفي ُاملالية ُوتهريبُأُمة ُاللبنانية ُبعضُالدولة موال

أموالهمُإلىُخارجُلبنان،ُوشبكةُُنفذيناملسؤولينُواملت

الحصارُاالقتصاديُواملاليُالتيُتفرضهاُواشنطنُملآربُ

ُ ياسياسية، ُُأد  ُشح  ُُإلى ُالسوق، ُمن ُووضعاالدوالر

ُأم ُاملركزي ُالسلعُالبنك ُنفقات ُلتغطية ُتحديات ام

ُ ُ)املحروقات ُُ–األساسية ُماُاأُلُ–الطحين ُمن دوية(

ُ"رييسم ُ ُلبنان ُمصرف ُحاكم ُسالميه ة"ُاض

ُاأُل ُالنقدية ُالحكومةُباحتياطاته ُبها غ
 
ُبل ُوالتي جنبية،

ُ ُ ُإناللبنانية، ُُبقوله ُفي ُاالحتياط املصرفُحجم

نُاالحتياطيُاإللزاميُفيُإُوُ،مليارُدوالر19.5ُإذُيملكُمصرفُلبنانُُ،يكفيُحاجاتُلبنانُألشهرُقليلةُ)ثالثةُأشهر(ُاملركزُي

وهذاُماُُ؛مليارُدوالر2ُر،ُبماُيعنيُأنُالهامشُاملسموحُالتصرفُبهُهوُفقطُمليارُدواُل17.5ُالبنكُاملركزيُيجبُأنُيكونُ

3ُإنُاملصرفُ"الُيستطيعُمواصلةُدعمُالوقودُوالقمحُوالدواءُألكثرُمنُُللقوُلدفعُمصدرُرسميُفيُمصرفُلبنانُاملركزي"،ُ

 .23أشهرُمقبلةُفيُظلُتناقصُاحتياطياتُالعمالتُاألجنبية"

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
 /anonfiles.com/articleshttps://www.lebرقام:ُلوائحُاالستيرادُتكشفُاملستور...ُهكذاُأفلسنا!،،ُراجع:ُ.ُباأُل22
 /sharq.com/article/09/09/2020-https://alيتهددُالفقراء،ُراجع:ُُ.ُأزمةُلبنان..ُرفعُالدعم23ُ

 

https://www.lebanonfiles.com/articles/أخبار-اقتصادية-ومالية/بالارقام-لوائح-الاستيراد-تكشف-المستو/
https://al-sharq.com/article/09/09/2020/أزمة-لبنان-رفع-الدعم-يتهدد-الفقراء
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 الخاتمة

 ُاالستقطابُاإل ُظل ُفي ُوالدولي، ُُوالصراعقليمي ُفي ُقدم ُموطئ ُحجز ُوالتنافسُعلى ُفإن ُاملتوسط، لبنانُشرق

ُإ ُإذ ُالعاصفة، ُعين ُفي ُم ُسيبقى ُواشنطن ُإن ُعلى ة ُمنُصر  ُرزمة ُتنفيذ ُخالل ُمن ُوحلفائه، ُهللا ُحزب ضعاف

ُإته.ُُوباسيتأثرُلبنانُبرم ُُ،وبطبيعةُالحالُ.العقوباتُتطالهم ُلرغمُمنُتدخلُفرنساُإليجادُحل 
 
ُنقاذيُللبنان،ُإال

تعزيزُنفوذهُالسياس يُأوُاالقتصاديُفيه،ُوستبقىُبقليميُأليُالعبُدوليُأوُإُأنُالوالياتُاملتحدةُلمُولنُتسمح

ة،ُأُترفعُمنُمنسوب همهاُأنُالوالياتُاملتحدةُاعادتُرسمُالخارطةُالسياسيةُالضغطُوالحصار،ُالعتباراتُعد 

ضعافُُغيرُمألوف،ُضمنُمسارُهدفهُُإتها،ُوبأسلوبُللشرقُاألوسط،ُوأنُإدارةُترمبُحازمةُفيُتطبيقُاستراتيجي
ُتفوُ  ُوتعزيز ُاملقاومة ُاالستراقوى ُالصهيوني ُالكيان ُوإق ُطويلة، ُلعقود ُأمنه ُوضمان ُالالجئينُتيجي، ُملف نهاء

ُ ُأماكن ُفي ُتوطينهم ُخالل ُمن ُمإقامتهمالفلسطينيين ُتبقى ُما ُوتوطين ُوإ، ُلبنان، ُفي ُالسوريين ُالالجئين حكامُن

 الثرواتُالنفظيةُوالغاز.السيطرةُعلىُ

 ُُويرتبطُرهانهمُعلىُُخسارة2020ُتشرينُالثاني3ُُيراهنُالكثيرُفيُلبنانُعلىُاالنتخاباتُاالمريكيةُالتيُستجريُفي،

ُ
 

ماُنظرناُوراقبناُوعلىُمدىُحُعنُالحزبُالديمقراطيُجوُبايدن.ُولكن،ُإذُدونالدُترمبُفيُاالنتخاباتُلصالحُاملرش

ا،ُداءُالسياسةُعقودُأ الخارجيةُاألمريكية،ُفإنُالتوجهُاالستراتيجيُلصياغةُالقرارُفيُالوالياتُاملتحدةُيبقىُثابت 

ُُواالختالف ُمن ُفإنه ُولذلك، ُبالتكتيك؛ ُيكمن ُتغيُ املغير ُأن ُالخارجيةُتوقع ُسياستها ُمن ُاملتحدة ُالواليات ر

ويكمنُُُ،املقبلة،ُألنُاملعيارُواضحُوثابتُاالستراتيجيةُإزاءُلبنانُأوُاملنطقةُفيُحالُخسرُترمبُالجولةُاالنتخابية

 وسط.قليميُاألولُفيُالشرقُاأُلأمنُ"إسرائيل"ُوجعلهاُالالعبُاإلُفيُضمان

 ُأُالرئيسيةُاللبنانيةُالُشكُأنُاألحزابُالسياسية طُفي ُتتخب  ُكبيرة ُأزمة ُفيُظلُالحديثُعنُانهيار منيُوخطيرة،

ُالحصا ُعن ُوالناتجة ُومؤسساتي، ُواجتماعي ُوسياس ي ُوفشل ُلبنان ُعلى ُاملفروض ُواالقتصادي ُاملالي املساعيُر

ُالفرنسيةُبايجادُمخرجُلُل
 
جتماعيُواألمنيُسيقودُإلىُرُأكثرُمنُمسؤولُأمنيُوسياس يُأنُاالنفجارُااُلزمة.ُوقدُحذ

كماُستزدادُمعهاُنسبُالبطالةُُ؛هلية"،ُوأنُمنسوبُوحجمُالسرقاتُوالجرائمُالجنائيةُستزدادُبشكلُكبير"حربُأ

ُمنهُُ،الفقرُو ر
 
ُالذيُحذ ُوهوُ"الجحيم" ُبطرقُغيرُشرعية، ُالهجرة ُاآلالفُمنُالعائالتُإلى ُاملئاتُوربما وستقود

 عون.ُميشالرئيسُالجمهوريةُ

 

 

 

 

 

 

 


