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 ولبنان ُمطّوق إقتصاديًا ومالياً «... الحكم»الثالثاء موعد صدور  والطبقة السياسية ُتضّيع الوقتشهر أيلول مفصلي في تاريخ لبنان... 

 ونسبة الفقر الى ارتفاع %35و 25إلجمالي يتراجع بين تج المحّلي االنا
 

 بروفسور جاسم عجاقة
فت بلبنان من العقوبات على جّمال التي عصني بعد كل الصدمات صادي أصبح خارج السيطرة نهائًيا! هذا أقّل ما ُيمكن قّوله عن اإلقتصاد اللبناالوضع اإلقت

فالس لبن عادة تفعيلها ان. وبالتالي، ال ُيمكن البحث بمقومات إقتراست بنك، وصوال إلى تفجير المرفأ في بيروت، ومرورا بثورة تشرين ووباء كورونا وا  تصادية وا 
نقدية نتيجة الفساد القائم  -إقتصادية  -، كان يعيش في ظل أزمة مالية أ بيروتنان وقبل تفجير مرفمن دون أن يكون هناك تعديل للمشهد السياسي القائم. فلب

وزاد األمر تعقيًدا   مبني بالدرجة األولى على التجارة والريع. ى غياب السياسيات المالية إلى خلق إقتصادالذي منع لبنان من بناء هيكلية إقتصادية سليمة إذ أدّ 
مليار دوالر أميركي  91فاوضات مع الدائنين مما وضع لبنان حكًما في خانة الدول الُمفلسة مع دين عام يفوق الـ ون أي مت اليوروبوندز من دتوقف دفع سندا
 نانية في األشهر الخمسة األولى من هذا العام.تريليون ليرة لب 4بة ال سيما مع عجز بلغ ويزداد بال رقا

ليرة مقابل كل دوالر. ولعل الهبوط الحالي  10000مع المضاربة الشرسة التي أوصلت سعرها إلى  ضل حاالي السوق السوداء أفولم يكن وضع الليرة اللبنانية ف
 -ر في السوق السوداء كان بال ريب نتيجة المضاربة بخلفيات سياسية وضاع المتردية، ُيشير بوضوح إلى أن السعفي سعر الصرف على الرغم من كل اال

 ربحية.
يؤّدي تريليون ليرة شهرًيا، مع التنبيه على أن اإلستمرار على هذه الوتيرة س 1.5لخطيرة الُمتمّثلة بطبع العملة حالًيا والذي يفوق شكلة اقع ال ينفي المُ الواهذا 

 ( على المدى المتوّسط إلى البعيد.حكًما إلى تضرر سعر الصرف )الحقيقي
مواد الغذائية بالدرجة األولى، وبالتالي فإن هذه المرحلة هي مرحلة إستنزاف لموارد ارة بالناعة الخفيفة والتجالنشاط اإلقتصادي اليوم ُيمكن إختزاله بالص

ذا كانت جائحة كورونا ُمست ة( في ضرب النشاط اإلقتصادي، فإن اإلستمرار على هذه الحال سيفرض إصابة البارح 400مّرة ولكن بوتيرة أعنف )اللبنانيين. وا 
 من اإلصابات غير معروفة المصدر! مما يعني مزيًدا من التدهور اإلقتصادي. %50إلى أن إقفال البلد نظًرا حكًما إعادة 

من الشركات التي تعتمد بشكل أو بآخر على  %75مع أكثر من شريان الحيوي إلقتصاد قائم على اإلقتصاد وجاء إنفجار المرفأ ليزيد الطين بّلة مع ضرب ال
مع المعطيات الحالية. أي  %35و %26ّلي اإلجمالي ُمرّجح لإلنخفاض من جديد إلى مستويات تتراوح بين تج المحوبالتالي، فإن النااإلستيراد والتصدير. 

 ا في هذا الناتج تبًعا للتطورات السياسية... واألمنية!ر أكثر من الممكن أن نشهد إنخفاًضا إضافيً بمعنى أخر، إذا ساءت األمو 
عيش على تحاويل الُمغتربين وعلى المساعدات الدولية بسبب الصراعات الُمسّلحة والفساد وذلك على الرغم من إمتالك التي ت بواقع دولة إريترياهذا الواقع ُيذّكرنا 

 وتأمين حياة كريمة لمواطنيها.لموارد طبيعية قادرة على إنعاش إقتصادها هذه الدّولة 
 خطوات إلزامية 

سب القانون تنّص على تصريف األعمال بمعناه الضيق. إال أن هناك واجبات على هذه وهي بح ريف األعمال محدودةمن المعروف أن صالحيات حكومة تص
ن اإلستمرار بوتيرة العجز الحالي سيؤّدي إلى ضرر كبير على ن تعمد بشكل جدي وفوري إلى خفض النفقات ألالحكومة، بإنتظار تشكيل حكومة جديدة، أقلها أ

 صعيد النقد!
تيدة المنوي تشكيلها، باإلضافة إلى الشق اإلستراتيجي اإلصالحي الذي أصبحت خطوطه العريضة معروفة، عليها وضع ومة العخرى، على الحكحية أمن نا

لبنان إضافة إلى  ات كل ما سبق ذكره من أحداث وبالتحديد لجم الفقر الذي أصبح خطًرا كيانًيا علىى المدى القصير جًدا وذلك إلستيعاب ترّددخّطة إنقاذية عل
 قتصاد من خالل خطوات لها تأثير فوري ومباشر على الثقة باإلقتصاد لكي تعود اإلستثمارات الخليجية والدولية.حفيز اإلت

ن مساعدات أمّ  1قد الدولي وحده لجلب المليارات لن يكفي للخروج من األزمة. فمؤتمر باريس يتوّجب القول أن اإلعتماد على صندوق الن على هذا الصعيد،
مة مساعدات بقي 3مليار يورو، ومؤتمر ستوكهولم أّمن مساعدات بقيمة مليار يورو، وباريس  4.2أّمن مساعدات بقيمة  2يورو، وباريس  مليون 500بقيمة 
والر مليار د 10ات مالية بقيمة جة ملموسة على األرض بسبب غياب اإلصالحات وتفّشي الفساد! أما اليوم فإن مساعدمليار يورو ومع ذلك لم يأتوا بنتي 7.6

امج إصالحي واضح يتّم فيه فصل أميركي يطلبها لبنان من صندوق النقد الدولي، لن تكون كافية لنهوض لبنان والخروج به من هذه األزمة إذ لم تترافق مع برن
لها والتي من الظاهر أنها لن ترى النور وي تشكين باب الحكومة المناإلقتصاد إذا إن للسياسة تأثير مباشر وفوري على القرارات اإلقتصادية أقّله م السياسة عن

 قريًبا!
 اإلقتصاد رهينة العوامل السياسية 
، هذا ما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في معرض مقابلته «حقيقيةنتخابات إنفعالية ال ُتمّثل الشعب بصورة ال إنتخابات نيابية مبكرة ألنها ُتصبح إ»

 أمام حلحلة الوضع السياسي المتأزم  ريح الذي تتوافق عليه القوى السياسية التي ُتشّكل األغلبية النيابية، ُيشّكل عقدة جديدةذا التصتلفزيون الفرنسي. همع ال
ة كي ة ُمعينواته إلعتماد أكثريانيين. الرئيس عون وفي معرض جوابه عن الحكومة الجديدة قال إنه بدأ فوًرا مشار بحكم أن هذا األمر هو مطلب قسم من اللبن

 تبدأ اإلستشارات مع النواب.



ائج ولن يكون هناك حكومة الرئيس حسان دياب، ستأتي بنفس النتإال أن الُمعطيات على األرض ُتشير أن ال إستشارات نيابية قبل أيلول بحكم أن تجربة شبيهة ب
كل شيء يسعون إلى ربح الوقت وينتظرون عودة الرئيس الفرنسي ين على اللبنانيين المنقسمتعاون بين المجتمع الدولي وبين هذه الحكومة. وبالتالي فإن 

قتراإيمانويل ماكرون في أيلول لمناسبة ذكرى مئوية لبنان الكبير لمعرف حات ال تتعّلق بالضرورة بإسم رئيس الحكومة ة ما ستؤول إليه األمور من طروحات وا 
 .بقدر ما لها عالقة بحيادية الحكومة

 يوهات مطروحة:ة سينار عملًيا هناك أربع
 حكومة على شكل حكومة الكاظمي، وهو ما يحتاج إلى ضوابط لكي ال يكون هناك مواجهات غير محمودة؛ -أوال 
 فشل حتمًا نظًرا إلى عدم تعاون الُمجتمع الدولي معها؛حكومة على شكل حكومة دياب، وهي حكومة ست -ثانًيا 
أمام عودة اإلستثمارات، لكن هذا األمر يواجه بمعارضة داخلية شرسة خوًفا من أثمان  ما سيفتح البابدولية مط حقيقية تحت مظلة حكومة تكنوقرا -ثالثًا 

 سياسية؛
 حقاقات الكبيرة مثل اإلنتخابات الرئاسية في الواليات الُمتحدة األميركية.البقاء على حكومة تصريف األعمال حتى إنتهاء اإلست -رابعًا 
 مل داخلية وخارجية عّدة في اللعبة السياسية:إلى تداخل عوا ة نظًراا األمور ُمعقدّ عيً واق

نفجار النقدي -المالية  -لبنانًيا، كما ذكرنا أعاله، هناك ُمشكلة إقتصادية ناتجة عن األزمة اإلقتصادية  -أوال  ة القائمة منذ أيلول الماضي، تفشي وباء كورونا وا 
قادر على كفاية نفسه غذائًيا، وصحًيا، ونفطًيا وبالتالي أصبحت المساعدات اإلنسانية التي  دية( لبنان غيراإلقتصامعها )أي الُمشكلة مرفأ بيروت، حيث أصبح 

 ا يعني ضغطًا إقتصاديًا على لبنان ُيمكن إستخدامه سياسًيا.ُيقّدمها الُمجتمع الدولي أسياسية لتفادي كارثة إجتماعية مم
إعادة توقيع إتفاق نووي جديد سواء تّمت إعادة إنتخاب ترامب أو تّم إنتخاب بايدن. إال أن التصعيد سينتهي حكًما بوالذي  ياإليران -ألميركي الصراع ا -ثانًيا 

ن تشكيل ُيمكن وضعه في خانة تحسين شروط التفاوض بين الطرفين. هذا التصعيد قد يحول دو  الحالي والذي ينعكس على الساحة اللبنانية بشكل واضح،
 لة وبالتالي يتوّجب إنتظار تغيرات إقليمية أو دولية لتشكيل هذه الحكومة.الفترة الُمقب بنان فيحكومة في ل

لُمتحدة مذكرة تفاهم مع إسرائيل. هذه الصفقة تحوي في شّق منها على الضغط على صفقة القرن والتي بدأ تنفيذها فعلًيا مع توقيع اإلمارات العربية ا  -ثالثًا 
 يأتي قرار المحكمة الدولية غًدا ليزيد من الضغط على حزب اهلل ومعه على مسار تشكيل الحكومة.ولية وبالتالي رات الدلبنان لتطبيق القرا

ًصا أنها ُمتعّددة اللبنانية والتي على الرغم من طابعها اإلنساني، إال أنها ُتشّكل مصدر قلق خصو ال ُيمكن تجاهل البوارج الراسية ُمقابل الشواطئ  -رابًعا 
مال وجود إتفاق دولي على مراقبة الحدود البحرية والبرية والجوية اللبنانية ضمن سيناريو وضع لبنان تحت الفصل السابع )مقالنا في ت مما يطرح إحتالجنسيا

المواقف ب بعض صوًصا من ناحية تصلّ (. هذا األمر ُيشّكل ضغطًا إضافيًا على المشهد السياسي الداخلي خ2020آب  10خ تاري 11214الديار عدد 
 ية وبالتالي التأخير بتشكيل الحكومة.الداخل

ي البوارج الغربية الراسية في لبنان تهديًدا الموقف اإليراني الُمتمثّل بالدعم الُمطلق لحزب اهلل من قبل الجمهورية اإلسالمية في إيران والتي ترى ف -خامًسا 
ريف نهار الجمعة الماضي على إثر زيارته بيروت. بالطبع هذا األمر ُيشّكل ضغًطا يرانية جواد ظرجية اإلعّبر عنه وزير الخاواضًحا للبنان والمقاومة وهو ما 
 إضافًيا على تشكيل الحكومة.

ها ية وطرحوًصا األماكن الدينأت مالمحة بالظهور داخلًيا في لبنان مع إستعداد تركيا للمساهمة في اإلعمار خصالخليجي والذي بد -الصراع التركي  -سادًسا 
ن كان محدود التداعيات، إال أنه ُيشّكل حافزًا إضافيًا لوضع عراقيل من قبل األفرقإعطاء الجنس اء الداخليين ية التركية للبنانيين من أصل تركي. هذا الواقع وا 

 حية تشكيل الحكومة.من نا
للبنانية أصبح أمرًا واقعا ال ُيمكن نكرانه على الرغم من تدويل القضية الي فإن نان مطّوقًا وبالتاعملًيا ومع دخول العبين جدد على الساحة الداخلية، أصبح لب

 تصريحات القوى السياسية بأن تشكيل الحكومة هو شأن لبناني محض.
 

 
 

 


