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 إلى الریاض؟لبنان یعّول على الدعم الخارجي والعین على الخلیج الدعم القطري مرتبط باإلصالحات ودیاب 

 تصارع فیما واالقتصادي، المالي وضعھ تأزم وقف على یساعده ما المقبلة المرحلة في خارجي دعم أي على لبنان یعّول
 .ودولیا داخلیا فُقدت التي الثقة ترمیم إعادة مقدمھا في شاقة مھمات امامھا بحكومة للخروج البالد

النزف االقتصادي، تلحظ ضرورة أن یأتي الى لبنان دعم مالي من دولة كل الخطط واالقتراحات التي یجري تقدیمھا لوقف 
مانحة وجھات دولیة ومؤسسات تمویلیة، الى الرھان االكبر على دعم عربي وتحدیدا خلیجي للوقف الى جانبھ في ھذه 

نقاذ تراحات التي تساھم في إالمرحلة الدقیقة، ولتقدیم اي تمویل او ودیعة او استثمار في السندات اللبنانیة، وغیرھا من االق
البالد وتغطیة الفجوة التمویلیة الكبیرة التي تعاني منھا. أما االنظار فتتجھ حالیا الى قطر التي كشف نائب رئیس وزرائھا 
وزیر الخارجیة الشیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أّن الدوحة تدرس عددًا من األفكار والمشاریع لمساعدة لبنان على 

أزمتھ الحالیة، مع تأكیده ان دولة قطر كانت دائما ملتزمة دعم اللبنانیین في ظل التحدیات التي یواجھونھا والبحث مع  تجاوز
 .الدولة اللبنانیة في كیفیة مساعدة الشعب اللبناني، باعتباره المتضّرر من األزمة الحالیة

ع، وعاد الى الواجھة بقوة بعد الزیارة االخیرة التي قام بھا التنسیق اللبناني مع الجانب القطري على الصعید المالي لم ینقط
حاكم مصرف لبنان ریاض سالمة الى الدوحة والتقى خاللھا عددا من مسؤولیھا المالیین، للبحث في أي نوع من الدعم قد 

لبنان،  الجنبیة لدى مصرفتقدمھ الدولة الخلیجیة لمساعدة لبنان في ھذه المرحلة، خصوصا لناحیة تعزیز االحتیاطات بالعملة ا
في وقت یسعى سالمة أیضا الى ایجاد آلیات جدیدة لتأمین التمویل الالزم لالستیراد وتعزیز قدرة المصرف المركزي على 

  .مساندة القطاع في عملیة فتح االعتمادات في ظل ازمة الدوالر التي تعیشھا البالد

أمیر قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني منتصف كانون االول الفائت اتصاال ھاتفیا من  وبالعودة الى الملف القطري، فقد تلقى
رئیس الجمھوریة میشال عون، جرى خاللھ مناقشة األوضاع في لبنان، واستعراض العالقات الثنائیة بین البلدین وسبل 

ان، وتطرق البحث ایضا الى إمكان ان تساھم تعزیزھا. وقد رحب الشیخ تمیم بالدعوة التي وجھھا إلیھ الرئیس عون لزیارة لبن
قطر في دعم لبنان خالل ھذه المرحلة المالیة واالقتصادیة الصعبة، وسمع عون كالما إیجابیا في ھذا السیاق، فأتى تكلیفھ 

احات اقتر الحاكم سالمة زیارة الدوحة في االسبوع االول من العام الحالي للقاء عدد من المسؤولین المالیین القطریین وعرض
قد تشكل مدخال لدعم مالي قطري محتمل للبنان. وبالفعل، سمع سالمة كالما إیجابیا على ان یتبلور ھذا الدعم من خالل 

التواصل الرسمي مع الجانبین، كما خرج كالم "إیجابي" في ھذا السیاق من وزیر المال القطري علي شریف العمادي خالل 
، وعلى ھامش لقاء جمع أمیر قطر بالرئیس عون في مؤتمر القمة العربیة 2019ع العام منتدى الدوحة. وللتذكیر، ففي مطل

ملیون دوالر  500التنمویة، أعلن الشیخ محمد بن عبدالرحمن نیة دولة قطر شراء سندات الحكومة اللبنانیة وتقدر قیمتھا بـ 
 .لتدعیم االقتصاد اللبناني، وھي خطوة ما زال لبنان ینتظر تنفیذھا

لكن یبدو ان الخطوة القطریة تنتظر التطورات السیاسیة الداخلیة خصوصا على الصعید الحكومي، وھذا ما تؤكده مصادر 
 ن بالبرنامج االقتصادي للحكومةمتابعة للملف، إذ تنقل عن الجھات المالیة والنقدیة القطریة تأكیدھا ان أي دعم للبنان مرھو

الجدیدة واالصالحات التي ستنفذھا ھذه الحكومة والسیما على الصعید المالي وضبط االنفاق وملف الكھرباء. من ھنا، تنقل 
ھذه المصادر أجواء قطریة تحدثت عن تأجیل أي دعم مالي للبنان الى ما بعد االعالن عن البیان الوزاري للحكومة، مستبعدة 

شف عن أي ودیعة مالیة قطریة یمكن نقلھا الى مصرف لبنان في المرحلة المقبلة لمحدودیة إیجابیات ھذه الودیعة في غیاب الك
االصالحات المطلوبة، مع استمرار النزف المالي الذي یحتاج الى اجراءات عملیة قد تمھد في ما بعد لدعم مالي مباشر یعزز 

. ویبدو ان الموقف القطري یتماشى مع الموقف الخلیجي عموما والذي یراقب بدوره االحتیاطات االجنبیة لدى مصرف لبنان
شكل الحكومة الجدیدة وبرنامجھا قبل الشروع بأي دعم مالي خصوصا لناحیة االلتزامات التي ستتعھدھا الحكومة. ویعتبر 

اعدة، فالدول الخلیجیة منكبة على معالجة المراقبون أن الموقف الخلیجي الحالي تجاه لبنان تبدل لناحیة الحماسة على المس
رواسب أزماتھا المالیة ووضع اآللیات الالزمة لتوسیع استثماراتھا في اقتصادات ناشئة واعدة وذات مردود مرتفع، فیما یبقى 

. ھعلى لبنان ان یجد وحده طریق الخروج من ازمتھ بغض النظر عن إمكان ان یأتي بعض الدعم الخلیجي لتحفیزه ومساندت
وتشیر مصادر مقربة من رئیس الحكومة المكلف حسان دیاب الى ان األخیر وبعد تشكیل الحكومة ونیلھا الثقة في المجلس 

النیابي سیقوم بجولة خلیجیة یستھلھا من السعودیة للتأكید على الروابط المتینة بین لبنان والدول الخلیجیة التي لطالما وقفت الى 
 .جانب لبنان وشعبھ

 


