تقريرسياس ي:
لبنان في عين العاصفة  ..هل ينجو؟
محمد يوسف أبو ليلى

❊

املقدمة:
يُعدُ ُحدث ُاالنفجار ُالذي ُوقع ُيوم ُالرابع ُمن ُآب ُ/أغسطس ُاملاض ي ُفي ُمرفأ ُبيروت ُتاريخياُ ُومفصلياُُ ،إذ ُتسارعت ُبعدهُ
ُواالجتماعية ُ ُفي ُلبنانُ ،وبأبعادها ُاإلقليمية ُوالدوليةُ ،التي ُتشابكتُ
التطورات ُالسياسية ُواألمنية ُواالقتصادية ُواملالية ُ
مواقفهاُ،معُإجماعهاُعلىُأنُالُمساعداتُماليةُللبنانُماُلمُتُقدُمُعلىُإصالحاتُجذريةُفيُبُنيةُمؤسساتُالدولةُاللبنانيةُ
املهترئةُ،والغارقةُبديونُتُقدُرُبملياراتُالدوالراتُاألمريكية.
ولكنُفيُاملقابلُُ،فإنُطلبُال ُوالياتُاملتحدةُاألمريكيةُإجراءاتُاصالحيةُمنُأجلُالحصول ُعلىُدعمُدوليُ ،وتحديدا ُمنُ
ٌ
اعة"ُ.فالحصارُاالقتصاديُواملاليُنهج ُفرضتهُالوالياتُاملتحدةُاألمريكيةُ ،منُأجلُ
صندوق ُالنقدُالدوليُ،ماُهيُإالُ ُ"شم
اتيجيُرسمتهُإدارةُالرئيسُاألمريكيُدونالدُترمبُ،والهادفةُإلىُحمايةُأمنُ"إسرائيل"ُ
ُ
استهدافُ"حزبُهللا"ُ،ضمنُمسارُاستر
وتعزيزُتفوقهاُاالستراتيجيُفيُالشرقُا ُألوسط.

انفجارمرفأ بيروت  ..تبعات محلية ودولية
بينماُيرزحُلبنانُتحتُوطأةُاالزماتُبشتُى ُأنواعهاُُ،وقعُفيُالرابعُمنُآب/أغسطسُمنُالعامُالحاليُ،انفجارُضخمُفيُمرفأُ
بيروتُ،أودىُبحياةُالعشراتُ(ُ190قتيال)ُوجرحُاآلالفُ(ُ6500جريح)ُ،مخلُفاُدماراُهائالُ،وخسائرُماليةُقُدرتُماُبينُالـُُ10
إلىُُ15مليارُدوالرُأمريكيُ.وبعدُساعاتُعلىُوقوعُاالنفجارُ،أعلنُرئيسُالحكومةُاللبنانيةُحسانُديابُأنُاالنفجارُنتجُعنُ
رُفريقُمنُجامعةُشيفيلدُقوةُ
ُ
اتُاألمونيومُكانتُمخزنةُمنذُستُسنواتُفيُمستودعُ"خطير"ُ،1وقد
ُ
ُ2750طناُمنُمادةُنيتر
االنفجارُبحواليُُ 1.5كيلوُطنُمنُمادةُالـُتيُإنُتيُ،وهذاُمنُشأنهُأن ُيجعله ُواحدُمنُأقوى ُاالنفجاراتُغيرُالنوويةُفيُ
التاريخُُ.2دفعُاالنفجارُالحكومةُ،وبغضونُُ24ساعةُ،إلىُتشكيلُلجنةُتحقيقُيرأسهاُ"دياب".
لقدُتركُُاالنفجارُتبعاتُوتداعياتُسياسيةُمحليةُودوليةُ.فعلىُالصعيدُاملحليُ،أقدمُالرئيسُحسانُديابُعلىُإعالنُ
استقالةُحكومتهُفيُُ 10آب/أغسطسُ،أيُبعدُستةُأيامُمنُوقوعُانفجارُمرفأُبيروتُ.وفيُكلمةُاالستقالةُ ،أشارُديابُأنُ
"فسادُاملنظومةُالسياسية"ُهوُالذيُأنتجُهذهُالكارثةُ،مشيراُإلىُأنُ"الخطرُكبيرُمنُالطبقةُالتيُتتحكمُبمصيرُهذاُالبلدُ
وتعتاشُعلىُالفتن".3
❊ باحث في الشأن السياسي.
ُ.ُ1ماُالذيُنعرفهُعنُانفجارُمرفأُبيروتُبعدُمرورُشهرُعلىُوقوعُالكارثة؟ُراجع/https://www.france24.com/arُ:
ُ.ُ2ماُمدىُقوةُانفجارُبيروت؟ُ،راجع/ُ/https://arabic.rt.com/photolinesُ:
ُ.ُ3كارثةُمرفأُبيروتُتطيحُحكومةُحسانُديابُ:إعالنُاستقالةُ،راجع/https://www.alaraby.co.ukُ:

1

أما ُدولياُ ،فدفع ُاالنفجار ُالرئيس ُالفرنس ي ُ"مانويل ُماكرون" ُإلى ُزيارة ُبيروت ُبعد ُيومينُمنُالحادثةُ ،متخذُا ُسلسلة ُمنُ
الخطواتُ،منُأهمهاُ،إستضافةُمؤتمرُدوليُللمانحينُعبرُتقنيةُالفيديوُ،والذيُقدمُتعهداتُباملساهمةُبمبلغُُ300مليونُ
دوالرُمنُأجلُإعادةُاالعمارُودعمُاللبنانيينُ ُ،4ومعلناُعنُزيارةُثانيةُبتاريخُاألولُمنُأيلو ُلُ،وذلكُبهدفُرسمُمسارُسياس يُ
يخرجُلبنانُمنُأزمتهُالراهنةُ،مطلقاُمبادرةُسياسيةُبعدُلقائهُكافةُرؤساءُالكتلُالنيابيةُفيُقصرُالصنوبر.

انتخاب أديب ومبادرة "ماكرون" النقاذية
بعدُقرابةُالشهرُعلىُانفجارُمرفأُبيروتُ،وقبلُوصولُالرئيسُالفرنس يُإيمانويلُماكرونُإلىُبيروتُ،طرحُاسمُالدبلوماس يُُ
اللبنانيُُمصطفىُأديبُكمرشُحُلرئاسةُالحكومةُاللبنانيةُاملقبلةُ.وفيُسابقةُ،وبغضونُساعاتُ،تمتُتسميةُأديبُلتشكيلُ
الحكومةُمن ُقبل ُأغلبُالكتلُالنيابيةُ ،ليتمُاإلعالنُرسمياُ ،ومنُقُبلُرئيسُالجمهوريةُ،ميشالُعونُ،بتكليفُسفيرُلبنانُ
لدىُأملانياُ،مصطفىُأديبُ،بتشكيلُحكومةُجديدةُبعدُأنُحصلُعلىُدعمُغالبيةُالنواب.5
وبعدُساعاتُمنُالتكليفُ،وصلُبتاريخُُ31منُآب/اغسطسُالرئيسُالفرنس يُإيمانويلُماكرونُإلىُبيروتُ،6إلطالقُمفاعيلُ
املبادرةُالفرنسيةُالتيُتمُالتوافقُعليهاُمعُاألفرقاءُالسياسيينُا ُألساسيينُفيُلبنانُ.وحملتُاملبادرةُالفرنسيةُعناوينُعديدةُ،
أهمهاُاإلسراعُفيُتشكيلُالحكومةُبرئاسةُأديبُ،وبغضون خمسة عشرة ً
يوماُ،تكون ُمهمتهاُ،بحسبُماكرونُ،إنقاذُلبنانُ
وإطالقُاإلصالحاتُملكافحةُالفسادُوإصالحُملفُالطاقةُوإعادةُاإلعمارُ.7وهوُماُأكدتهُالناطقةُباسمُوزارةُأوروباُوالشؤونُ
الخارجيةُالفرنسيةُ،أنييسُفونُديرُمولُُ،أنُ"األولويةُفيُلبنانُيجبُأنُتكونُللتشكيلُالسريعُلحكومةُمهمةُيمكنهاُتنفيذُ
اإلصالحاتُاألساسيةُلنهوضُالبالد"ُ،وأنُاألمرُمتروكُللقوىُالسياسيةُ"لترجمةُهذاُااللتزامُإلىُأفعالُدونُتأخير".8

اعتذارأديب وعرقلة املبادرة الفرنسية
اُعلىُتكليفُمصطفىُأديبُ،ومحاولتهُتشكيلُحكومةُمصغرةُمؤلُفةُمنُاختصاصيينُ،صُدُمُأديبُبعدُةُ
ُ
بعدُمرورُُ15يوم
مطبُاتُاثناءُالتشكيلُ،السيُماُفيُمحاولتهُعدمُالسماحُأليُمنُالكتلُالنيابيةُتسميةُوزرائهاُمنُجهةُ،والتشديدُعلىُأنُالُ
يتُصفُأياُمنُوزراءُحكومتهُبأبعادُسياسيةُأوُحزبيةُ،منُجهةُأخرىُ.محاوالتُ"أديب"ُدفعتُالثنائيُالشيعيُ"ُحزبُهللاُ
وحركةُأمل"ُإلىُفرملةُتشكيلُالحكومةُ،إذُأصر ُ"الثنائيُالشيعي"ُعلىُتسميةُوزارئهُالشيعةُفيُالحكومةُ ،وخاصةُحقيبةُ
املالية؛ ُوزادُتشدُدُالثنائيُبعدُالعقوباتُاألمريكيةُالتيُفرضتهاُوزارةُالخزانةُاألمريكيةُعلىُكلُ ُمنُاملعاون ُالسياس يُلرئيسُ
ُ.ُ4مؤتمرُدعمُلبنانُ:أبرزُمواقفُالدولُوقيمةُاملبالغُاملقدمةُوالتبرعاتُ،راجعُhttps://www.lebanon24.com/news/lebanon/733622
ُ.ُ5تكليفُمصطفىُأديبُرسمياُبتشكيلُالحكومةُاللبنانيةُ،راجعhttps://www.bbc.com/arabic/middleeast-53969201ُ:
ُ.ُ6شاهدhttps://www.youtube.com/watch?v=IRJeVhPhzaoُ:
ُ.ُ7وصولُماكرونُإلىُلبنانُفيُثانيُزيارةُلهُبأقلُمنُشهرُ،راجع/https://arabic.rt.com/middle_eastُ:
ُ.ُ8هلُانتهىُمفعولُاملبادرةُالفرنسية؟ُ..تشكيلُالحكومةُاللبنانيةُيصطدمُبطريقُمسدودُ،راجعhttps://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/16/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-ُ:
%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%AA%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85
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ُبري ُووزير ُاملالية ُالسابقُ ،علي ُحسن ُخليلُ ،ووزير ُالنقل ُالسابقُ ،يوسف ُفنيانوسُ ،وذلك ُملزاعمُ
مجلس ُالنواب ُنبيه ُ
طهماُفيُالفسادُ،وتقديمُدعمُلجماعةُ"حزبُهللا"ُ،9وتصريحاتُالعاهلُالسعوديُ،امللكُسلمانُبنُعبدُالعزيزُ،الذيُ
ُ
ُ
تور
دعا ُلنزعُسالحُحزبُهللاُ،مشدُداُعلىُأنُتحقيقُماُيتطلعُإليهُالشعبُاللبنانيُالشقيقُمنُأمنُواستقرارُورخاءُيتطلبُ
تجريدُهذاُالحزبُاإلرهابيُمنُالسالح".10
دفعُإصرارُ"الثنائيُالشيعي"ُ،وتعقيداتُاملشهدُاملحليُواإلقليميُوالدوليُ ،إلىُاعتذارُمصطفىُأديبُعنُتشكيلُالحكومةُ.
ُبرر ُأديب ُاعتذاره ُعن ُالتشكيل ُلعدم ُتلبية ُشروطه ُو"تسييس" ُالتشكيلُ ُ ،11بينما ُشدُد ُ"الثنائي ُالشيعي" ُعلى ُأنُ
وقد ُ
"املبادرة ُالفرنسية" ُ ُال ُتتضمن ُبنوداُ ُتتعلق ُبشكل ُوآلية ُتشكيل ُالحكومةُ ،متُهمة ُأطرافا ُداخلية ُلبنانية ُبإغراق ُاملبادرةُ
الفرنسيةُفيُكلُاألصولُاملتُبعةُُ،خصوصاُلجهةُاملداورةُفيُالوزاراتُ.12
وبينماُكانُالساسةُفيُلبنانُبانتظارُاملوقفُالفرنس يُمنُاعتذارُأديبُ،خرجُالرئيسُالفرنس يُبمؤتمرُصحفيُ،معلناُأنُ
مبادرته ُتلقُت ُ"خيانة ُجماعية" ُمن ُالطبقة ُالسياسية ُاللبنانيةُ ،13إذُأسف ُماكرون ُبسبب ُوقوع ُالشعب ُاللبناني ُ"رهينةُ
اُفيُمؤتمرهُالصحفي ُهجومهُالالسعُُعلىُ"الثنائيُالشيعي"ُ،متهماُإياهُ
ُ
طبقةُسياسيةُيسيطرُعليهاُالفساد"ُ.14وكانُالفت
بتعطيلُاملبادرةُ ُ،ومخصُصاُجزءاُ ُمنُكلمتهُللهجومُعلىُ"حزبُهللا"ُتحديداُُ،إذُاعتبرُأنُ"حزبُهللاُالُيمكنُأنُيكون ُفيُ
الوقت ُنفسه ُجيشاُ ُيحارب ُ"اسرائيل" ُوميليشيا ُفي ُسوريا ُوحزباُ ُيحظى ُباحترام ُفي ُلبنان؛ ُعليه ُأن ُيثبت ُأنه ُيحترم ُجميعُ
اللبنانيينُ.وفيُاأليامُاألخيرةُأظهرُبوضوحُعكسُذلك"!15

التحرك األمريكي  ..بين العصا والجزرة
ترافقُالتحركُالفرنس يُفيُلبنانُمعُتحركُأمريكيُموازُ.إذُتتعاملُالوالياتُاملتحدةُمعُامللفُاللبنانيُكملفُمرتبطُبمنهجهاُ
االستراتيجيُ،باستهدافُوإضعافُإيرانُوحلفائهاُفيُاملنطقةُ.كماُتتشدد ُواشنطنُإزاءُأيُمشاركةُسياسيةُمنُقُبلُ"حزبُ
هللا"ُتحديداُ،إذُتصنفهُمنظمةُ"إرهابية"ُ،علىُخالفُتصنيفُباريسُلحزبُهللاُ،حيثُتصنُفُجناحهُالعسكري ُبـا ُإلرهابُ
دونُجناحهُُالسياس ي.

ُ.ُ9عقوباتُأمريكيةُعلىُوزيرينُلبنانيينُسابقينُلعالقتهماُبحزبُهللاُ،راجعhttps://www.bbc.com/arabic/middleeast-54060862ُ:
ُ.ُ10امللكُسلمانُيدعوُلنزعُسالحُ"حزبُهللا"ُ:هذهُعالقتهُبانفجارُاملرفأ!ُ،راجعhttps://www.lebanon24.com/news/lebanon/748915ُ:
ُ.11لبنانُ:مصطفىُأديبُيعتذرُعنُتشكيلُالحكومةُ"النعدامُالتوافق"ُ،راجعُhttps://www.dw.com/ar/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-ُ:
%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82/a-55062725
«ُ.ُ12الثنائيُالشيعي»ُيتهمُ«معرقليُالداخل»ُبإجهاضُاملبادرةُالفرنسيةُ،راجع/https://aawsat.com/home/article/2531056ُ:
ُ.ُ13ماكرونُيهاجمُحزبُهللاُ:عليهُاحترامُاللبنانيينُ،راجعhttps://www.nasnews.com/view.php?cat=41371ُ:
"ُ.ُ14خيانةُجماعية"ُ..ماكرونُيهاجمُحزبُهللاُبعدُفشلُتشكيلُحكومةُلبنانيةُ،راجع/https://www.alhurra.com/lebanon/2020/09/27ُ:
ُ.ُ15املصدرُالسابق.
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هذاُاملوقفُاملتشددُتجاهُ"حزبُهللا"ُيلينهُاألميركيون ُفيُحديثهمُعنُاملبادرةُالفرنسيةُ.فقدُأعلنُوزيرُالخارجيةُاألميركيُ،
مايكُبومبيو"ُ،أنناُنعملُمعُالفرنسيينُفيُلبنانُ،ولديناُنفسُاألهداف"ُ.16لكنُهذهُالدبلوماسيةُالناعمةُلمُتدمُطويالُُ،إذُ
اتخذُا ُألمريكيون ُإجراءاتُأكثرُتشدداُ،بدأتُبتصريحاتُملايكُبومبيوُ ،انتقد ُفيها ُفرنساُ ُالمتناعهاُعنُتصنيفُحزبُهللاُُ
كـ"منظمةُإرهابية"ُُ،معتبراُأنهُيجبُعلىُفرنساُالوقوفُمعُالحريُةُوليسُمعُنظامُإيرانُ،الفتا ُإلىُأنُحزبُهللاُهوُالوكيلُ
اإليرانيُفيُلبنانُملاُيقربُمنُُ3عقود17؛ُإضافةُإلىُقرارُوزارةُالخزانةُاألم ُريكيةُبفرضُعقوباتُعلىُكبارُاملسؤولينُفيُلبنانُ،
وتصريحاتُديفيدُشينكرُالواضحةُ،بأنُ"حزبُهللاُاستفادُمنُالفسادُفيُلبنانُ،واعتمدُعليهُالفسادُمنُخاللُعدمُدفعُ
رسومُاملرفأُوامتناعهُعنُدفعُرسومُالجماركُ،وتقويضُالنظامُاملصرفي".18

األزمة االقتصادية والنقدية
بعد ُمرور ُسنة ُونيف ُعلى ُبدء ُالتحركات ُاالحتجاجيةُ
(ُ 17تشرين ُاالول ُُ ،)2019لم ُيتوقف ُالنزيفُ
االقتصادي ُوالنقدي ُفي ُلبنانُ .إذ ُإن ُالليرة ُاللبنانيةُ
انهارتُوفقدتُمنُقيمتها ُقرابةُالـُُ%80مقابلُالدوالرُ
ُ
األمريكي ُبسبب ُالتضخمُ ،وانهارت ُمعها ُالقدرةُ
الشرائيةُ ،إذ ُبلغت ُمستويات ُلم ُيشهدها ُلبنان ُمنذُ
ُمراتُ
عقود(بحسب ُخبراء ُفإن ُاألسعار ُارتفعت ُأربعة ُ
عنُسعرها)ُ.ومعُاالنفجارُالكارثيُالذيُحل ُبمرفأُبيروتُ،زادتُوتيرةُاالنهيارُاالقتصاديُ،إذُخسرُلبنانُجراءُاالنفجارُ،
بحسبُماُكشفهُاملديرُاإلقليميُللبنكُالدوليُ ،ساروجُكومارُجاهُ،أن ُالخسائرُاألوليُةُالتيُسببهاُانفجارُمرفأُبيروتُبلغتُ
نحوُُ8.1ملياراتُدوالرُ،تشملُأضرارُالبنىُالتحتيةُ،والخسائرُالتيُتكبدتهاُالحركةُاالقتصاديةُ.19
وعن ُنتائج ُاالنهيارُاالقتصاديُ ،كشف ُاملديرُالتنفيذي ُلعمليات ُالبنكُالدوليُ ،أكسل ُفان ُتروتسنبورغُ ،أن ُنسبةُالفقرُ
وصلتُفيُلبنانُإلىُُ .20ُ%45أماُعنُالبطالةُ،فاألرقامُتتحدثُعنُُ 1.2مليون ُلبنانيُعاطلُعن ُالعملُ.وبحسبُتوقعاتُ
صندوق ُالنقدُالدوليُ ،فإنُاالقتصادُاللبنانيُسينكمشُُبنسبةُُ%12حتىُنهايةُعامُُ 2020معُاستمرارُارتفاعُأسعارُاملوادُ
الغذائيةُ.21وأفادُإحصاءُللصندوقُالوطنيُللضمانُاالجتماعيُبخروجُُ21ألفاُُوُ450أجيراُُمنُسوقُالعملُ،فيُحينُتباطأتُ
حركةُالتوظيفُفيُالعامُُ2020بنسبةُ.%71
ُ.ُ16صحيفةُاألخبارُاللبنانيةُ،راجع/https://www.al-akhbar.com/Politics/293379ُ:
ُ.ُ17بسببُحزبُهللاُ..بومبيوُينتقدُفرنسا!،راجعُُ/https://www.lebanon24.com/news/lebanon/746056
ُ.ُ18شينكرُمنُلبنانُ،ميليشياتُحزبُهللاُإرهابيةُوغطُتُالفسادُ.
ُ.ُ19البنكُالدوليُ:لبنانُبحاجةُعاجلةُإلىُُ2.2مليارُدوالرُللنهوضُوإعادةُاإلعمارُ،راجع/www.alaraby.co.ukُ:البنك-الدولي-لبنان-بحاجة-لـ-22مليار-دوالر-للنهوض-وإعادة-اإلعمار
ُ.ُ20مسؤولُبالبنكُالدوليُيكشفُلـُُDWخسائرُلبنانُوشروطُمساعدتهُ،راجع/https://www.dw.com/arُ:
. IMF sees crisis-hit Lebanon's output shrinking 12% in 2020, at: https://reut.rs/31fJ1jY

4

21

رياض سالمة ورفع الدعم
ماُيشوبُاالقتصادُاللبنانيُأنهُ"مدولر"ُ،أيُأنهُيعتمدُعلىُتدفقُالدوالرُفيُالسوق ُإلنعاشُالحركةُاالقتصاديةُ،وُذلكُفيُ
اتهُاإلنتاجيةُوالتصديريةُ.وباألرقامُفإنُلبنانُ،استوردُماُبينُاألعوامُُ 2011وُ 2019نحوُُ 183مليارُ
ُ
ظلُ ُافتقارُلبنانُ،لقدر
ُخسارتهُللعمولةُاألجنبيةُُبلغتُُ152مليارُدوالر.22
ُ
دوالرُ،فيُاملقابلُتصديرُماُقيمتهُُ31مليارُعنُالفترةُنفسهاُبماُيعنيُأن
ُاألزمة ُاملالية ُفي ُلبنانُ ،الناتجة ُعن ُالفساد ُاملستشري ُداخل ُمؤسسات ُالدولة ُاللبنانية ُوتهريب ُأموال ُبعضُ
ومع ُتفاقم ُ
املسؤولينُواملتنفذين ُأموالهمُإلىُخارجُلبنانُ،وشبكةُ
الحصارُاالقتصاديُواملاليُالتيُتفرضهاُواشنطنُملآربُ
سياسيةُ ،أديا ُإلى ُشحُ ُالدوالر ُمن ُالسوقُ ،ووضعاُ
البنك ُاملركزي ُأمام ُتحديات ُلتغطية ُنفقات ُالسلعُ
األساسية ُ(املحروقات ُ– ُالطحين ُ– ُا ُألدوية) ُمن ُماُ
يسمُيه ُحاكم ُمصرف ُلبنان ُ"رياض ُسالمة"ُ
ُاألجنبيةُ ،والتي ُبلغ ُبها ُالحكومةُ
باحتياطاته ُالنقدية ُ
اللبنانيةُ ُ ،بقوله ُإن ُحجم ُاالحتياط ُفي ُاملصرفُ
املركزيُ ُيكفيُحاجاتُلبنانُألشهرُقليلةُ(ثالثةُأشهر)ُ ،إذُيملكُمصرفُلبنانُُ 19.5مليارُدوالرُ ُ ،وإنُاالحتياطيُاإللزاميُفيُ
البنكُاملركزي ُيجبُأنُيكون ُُ 17.5مليارُدو ُالرُ،بماُيعنيُأنُالهامشُاملسموحُالتصرفُبهُهوُفقطُُ 2مليارُدوالر؛ ُوهذاُماُ
دفعُمصدرُرسميُفيُمصرفُلبنانُاملركزي"ُ،للقولُُإنُاملصرفُ"الُيستطيعُمواصلةُدعمُالوقودُوالقمحُوالدواءُألكثرُمنُُ3
أشهرُمقبلةُفيُظلُتناقصُاحتياطياتُالعمالتُاألجنبية".23

ُ.22با ُألرقامُ:لوائحُاالستيرادُتكشفُاملستورُ...هكذاُأفلسنا!ُ،،راجع/https://www.lebanonfiles.com/articlesُ:
ُ.ُ23أزمةُلبنانُ..رفعُالدعمُيتهددُالفقراءُ،راجع/https://al-sharq.com/article/09/09/2020ُ:
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الخاتمة
 في ُظل ُاالستقطاب ُاإلقليمي ُوالدوليُ ،والصراع ُوالتنافس ُعلى ُحجز ُموطئ ُقدم ُفي ُشرق ُاملتوسطُ ،فإن ُلبنانُ
سيبقى ُفي ُعين ُالعاصفةُ ،إذ ُإن ُواشنطن ُمُصرة ُعلى ُإضعاف ُحزب ُهللا ُوحلفائهُ ،من ُخالل ُتنفيذ ُرزمة ُمنُ
العقوباتُتطالهمُ .وبطبيعةُالحالُ ،سيتأثرُلبنانُبرمُتهُُ.وبالرغمُمنُتدخلُفرنساُإليجادُحل ُإنقاذيُللبنانُ،إالُُ
أنُالوالياتُاملتحدةُلمُولنُتسمح ُأليُالعبُدوليُأوُإقليميُبتعزيزُنفوذهُالسياس يُأوُاالقتصاديُفيهُ،وستبقىُ
ترفعُمنُمنسوب ُالضغطُوالحصارُ،العتباراتُعدةُ،أهمهاُأنُالوالياتُاملتحدةُاعادتُرسمُالخارطةُالسياسيةُ
للشرقُاألوسطُ،وأنُإدارةُترمبُحازمةُفيُتطبيقُاستراتيجيتهاُ،وبأسلوبُغيرُمألوفُ،ضمنُمسارُهدفهُُإضعافُُ
ُتفوق ُالكيان ُالصهيوني ُاالستراتيجيُ ،وضمان ُأمنه ُلعقود ُطويلةُ ،وإنهاء ُملف ُالالجئينُ
قوى ُاملقاومة ُوتعزيز ُ
الفلسطينيين ُمن ُخالل ُتوطينهم ُفي ُأماكن ُإقامتهمُ ،وتوطين ُما ُتبقى ُمن ُالالجئين ُالسوريين ُفي ُلبنانُ ،وإحكامُ
السيطرةُعلىُالثرواتُالنفظيةُوالغاز.
 يراهنُالكثيرُفيُلبنانُعلىُاالنتخاباتُاالمريكيةُالتيُستجريُفيُُ3تشرينُالثانيُُ،2020ويرتبطُرهانهمُعلىُُخسارةُ
دونالدُترمبُفيُاالنتخاباتُلصالحُاملرشُحُعنُالحزبُالديمقراطيُجوُبايدنُ.ولكنُ،إذُماُنظرناُوراقبناُوعلىُمدىُ
عقودُأداءُالسياسةُالخارجيةُاألمريكيةُ،فإنُالتوجهُاالستراتيجيُلصياغةُالقرارُفيُالوالياتُاملتحدةُيبقىُثابتاُ،
واالختالف ُيكمن ُبالتكتيك؛ ُولذلكُ ،فإنه ُمن ُغير ُاملتوقع ُأن ُتغيُر ُالواليات ُاملتحدة ُمن ُسياستها ُالخارجيةُ
االستراتيجيةُإزاءُلبنانُأوُاملنطقةُفيُحالُخسرُترمبُالجولةُاالنتخابيةُاملقبلةُ،ألنُاملعيارُواضحُوثابتُُ،ويكمنُ
فيُضمانُأمنُ"إسرائيل"ُوجعلهاُالالعبُاإلقليميُاألولُفيُالشرقُا ُألوسط.
 الُشكُأنُاألحزابُالسياسية ُاللبنانية ُالرئيسية ُتتخبطُفيُأزمةُكبيرةُوخطيرةُ،فيُظلُالحديثُعنُانهيارُأمنيُ
وسياس ي ُواجتماعي ُومؤسساتيُ ،والناتجة ُعن ُالحصار ُاملالي ُواالقتصادي ُاملفروض ُعلى ُلبنان ُوفشل ُاملساعيُ
يُأنُاالنفجارُاالجتماعيُواألمنيُسيقودُإلىُ
ُ
الفرنسيةُبايجادُمخرجُل ُلزمةُ.وقدُحذُرُأكثرُمنُمسؤولُأمنيُوسياس
"حربُأهلية"ُ،وأنُمنسوبُوحجمُالسرقاتُوالجرائمُالجنائيةُستزدادُبشكلُكبير؛ُكماُستزدادُمعهاُنسبُالبطالةُ
ُوالفقرُ ،وستقودُاملئاتُوربماُاآلالفُمنُالعائالتُإلىُالهجرةُبطرق ُغيرُشرعيةُ،وهوُ"الجحيم"ُالذيُحذرُمنهُ
رئيسُالجمهوريةُميشالُعون.
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