
 

  
 للبنان؟ والمالية االقتصادية الخيارات ھي ما :الغرب أو الشرق

   

  النبذة

   

 ما مع سيما ال طرق مفترق على االستقالل منذ تمدالمع اللبناني االقتصادي النموذج يقف
 حركة تقييد وسياسات ٢٠١٩ تشرين ١٧ احتجاجات أعقبت التي المالية األزمة إليه أّدت

 كل يستورد بلد في - الدوالر في كبير شح من الحًقا، اعتمدت التي المال األموال رؤوس
 الديون سداد عن تخلف وأول االقتصادي، النشاط في حاد انخفاضو - تقريًبا يستھلكه ما
 إلى ١٩-كوفيد بسبب اإلغالق سفرأ االقتصادي، التباطؤ إلى ضافةوباإل .البالد تاريخ في

 على األميركية العقوبات قضت وأخيًرا، .أشھر ثالثة مدة تجاري نشاط من تبقى ما تعليق
 أمل أي على قيصر، قانون بموجب يدعمونه الذين األشخاص أو والكيانات السوري النظام
 القول يمكن ذلك، لكل نتيجة .اقتصادھا وانتعاش سوريا في البناء إعادة من لبنان باستفادة

 على الثالث العام لبنان يشھد أن نتظرالم من :قاتمة اللبناني لالقتصاد بالنسبة التوقعات إن
  .٢٠٢٠ معا ٪١٤ بنسبة االقتصاد انكماش توقع مع الركود من التوالي

   

 إلى السلطات تحتاج :نظريا واضح وماليا اقتصاديا المنكوبة الدولة على الذي الطريق إن
 مع وضاتالمفا وعلى سيدر، مؤتمر في المحددة الھيكلية اإلصالحات إجراء باتجاه الدفع

 لبنان سياسة توضيح ويجب النية، حسن على ومبنية سريعة تكون أن الدولي النقد صندوق
  .تجاريين وشركاء محتملين داعمين مع ضرورية اقتصادية دبلوماسية لبدء الخارجية

   

 ،للبنان الخارجي التجاري بالتوجه تتعلق نقاشات مؤخراً  برزت األجندة، ھذه مع بالتوازي
ً " التوجه اللبنانيين اسيينالسي من يحةشر اقتراح مع  اللبناني القتصادل رحخكم "شرقا

 ھذا .عشر التاسع القرن منذ اللبنانية التجارة تبنته ذيال الغربي توجهال تناقض المتعثر،
 الواليات وھم التجارة في التقليديين شركائه عن التخلي لبنان على سيفرض البديل المخرج
  .وسوريا وإيران الصين مثل دولب ،الخليج ودول األوروبي واالتحاد المتحدة

   

 من بالفعل سوريا تعتبر :والراسخة التاريخية الحجج من العديد على مبني االقتراح ھذا
 لصادراتا لنقل تكتسبھا التي الحيوية األھمية إلى بالنظر التجارة في الرئيسين لبنان شركاء
 ،٢٠١٩ عام إيرانو لبنان بين تجارةال بلغت أخرى، جھة من .الخليج أسواق نحو اللبنانية
 مؤخًرا روسيا أبَرَمت ھذا، إلى .السابق العام عن ٪١٢٢ زيادةب أي ،دوالر مليون ٨٠نحو

 في للدخول استعدادھا يظھر ما نووية، محطات لبناء ومصر لسودانا مع الطاقة اتفاقيات
 جانبھا، من .األوسط الشرق في شركاء مع العسكرية غير التحتية البنية في تتعلق اتفاقيات
 النامية، االقتصادات في التحتية البنية مشاريع في باستثمارھا المعروفة الصين، أظھرت
ومنذ . والكھرباء التواالتصا الحديد بسكك النقل مثل مھمة قطاعات في مارباالستث اھتماًما

 ھذه بدأت ذلك، على عالوة .ن اھتمام التمويل اللبنانيجييب تسعينات القرن الماضي، تجذب



 

 يركي،األم الدوالر من بدالً  الوطنية بالعمالت الثنائية التجارية االتفاقات إبرام في األسواق
  .بالدوالر اللبنانية الليرة ترابط ألزمة حالً  يشكل أن يمكن ما
   

 الشركاء دعم إلى اللجوء من للتطبيق قابلية أكثر البديل ھذا كان إذا ما نرى أن يبقى
اتفاقيات حيث البصمة اللبنانية راسخة من خالل المغتربين، والذين تم توقيع  التقليديين

 كالمال من الرغم علىو .اختبار الزمن معھم أمامصمدت العالقات تجارية معھم بالفعل و
 لبنان، في األجنبية والعمالت الخارجية اإليرادات غالبية تزال ما ،"رقيالش البديل" حول
 على عالوة .المتحدة والواليات وأوروبا الخليج بدول مرتبطة والتحويالت، الصادرات أي

 للبنان واقتصادية عسكرية كمساعدات دوالر مليون ٧٥٠ المتحدة الواليات قدمت ذلك،
 احتواء على لبنان لمساعدة  ٢٠٢٠ في إضافي دوالر مليون ٢٥ و وحده، ٢٠١٩ عام

  ".الشرقية" الدول تحاكيھا أن يجب التي الوقائع ھي ھذه .١٩-كوفيد جائحة

   

 وستحاول أدناه الموضحة الحاسمة القضايا الويب، عبر اإلفتراضية الندوة ھذه ستتاول
  .الشأن ألصحاب السياساتية التوصيات من عدد صياغة

   

 من توقعه يمكن الذي ما قيصر؟ قانون إطار في اللبناني االقتصاد آفاق ھي ما         -
  الدولي؟ النقد صندوق مع المفاوضات

 من جھدا توقع بإمكننا أو سيدر مؤتمر من األصل طبق نسخة إلى ننظر ھل           -
  اللبنانية؟ السلطات قبل

 دول مثل تقليديينال لبنان شركاء من نتوقعه أن يمكن الذي الدعم نوع ما           -
  المتحدة؟ والواليات وفرنسا الخليج

 اللبنانيين؟ السياسيين من يحةشر له تروج الذي الشرقي البديل جدوى مدى ما         -
  الخدمات؟ وقطاع والصناعة الزراعة على سيترتب ماذا

 البنية مشاريع من ستخالصھاا يمكن التي والتوصيات االستنتاجات ھي ما          -
  والسودان؟ ونيجيريا وأنغوال جيبوتي مثل دول في السابقة الصينية تحتيةال

 التي واالقتصادية األمنية المساعدة تضاھي أن إيران أو الصين تستطيع ھل         -
  للبنان؟ المتحدة الواليات تقدمھا

 تلك تعادل أسواق توفير وسوريا وإيران روسياو الصين تستطيع ھل          -
  وأوروبا؟ الخليج دول في الموجودة

 المتحدة ياتوالوال األوروبي واالتحاد الخليج دول فعل ردة ستكون كيف          -
  اللبنانية؟ االقتصادية لدبلوماسيةا تعتمده قد التي شرًقا التوجه جراء

 

 

   


