
  ما ھي الخيارات االقتصادية والمالية للبنان؟: الشرق أو الغرب
   

  بيت المستقبل
  ٢٠٢٠يوليو /تموز ١٠

  :التقرير 

ضمن سلسلة الحوارات اإلفتراضية حول شؤون الساعة على األصعدة االقليمّية والدولّية  
 أو الشرق" حلقة حوار افتراضية سادسة بعنوان تعقد التي ينّظمھا بيت المستقبل،  واللبنانّية
بيت " وذلك على القناة الخاصة لمؤسسة ".للبنان والمالية  االقتصادية الخيارات ھي ما :الغرب

رئيس جمھورية  أمين الجمّيل الرئيس فخامة شارك في الحوار. على موقع يوتيوب "المستقبل
في نائب  نقوال نحاس ، الدكتورورئيسھا )لبنان(المستقبل  بيت ومؤسس) ١٩٨٨-١٩٨٢(لبنان 

المملكة (كاتب وصحافي   رهللاهللا خي خير ، األستاذ)لبنان(البرلمان اللبناني ووزير سابق 
، سام منسى دار الحوار األستاذأ). لبنان(اقتصادي وباحث  روجيه ملكي ستاذأل، وا)المتحدة

  ).لبنان(كاتب سياسي والمدير التنفيذي لمؤسسة بيت المستقبل 

، نبه بيت المستقبل بمستقبل لبنان على ٢٠١٧ العام منذ" ال، وقالجمّيل أخذ الكالم الرئيس 
التي نواجھھا ال سيما االقتصادية األخطارومن  ةوالسياسي ةواالجتماعي ةد االقتصاديالصع

ومجرد . اآلن، بكل اھتمام، نركز على موضوع الندوة. والمالية ما ادى الى تعرضنا للنقد الشديد
نه من الصعب علينا الخيار بين الشرق لدور لبنان ورسالته ألطرح المسألة بھذا الشكل ھو تحد 

فرسالة لبنان ان يكون مركز حوار في الحضارات والثقافة، وھمزة وصل بين الشرق . والغرب
والغرب، ومنفتحا ومبشرا بثقافة واللقاء والتعاون ما بين الثقافات والحضارات، بما فيھا الشرق 

خاطئ؛ فانفتاحنا على الشرق اساسي، على مستويات  وممن جھة ثانية، ھناك مفھ. والغرب
والثقافي ) انفتاحنا على الخليج العربي ومجوعة من الدول العربية(عديدة السيما االقتصادي 

ساسا على الشرق أ فلبنان منفتح). التواصل الفكري واألدبي مع العديد من الدول مثل مصر(
رب ھو تحد غى لبنان االختيار بين الشرق والوالمطروح اليوم بھذا الشكل، اي ان عل. والغرب

. لرسالة لبنان ودوره وما يطمح اليه الشعب اللبناني ان يكون نقطة لقاء بين الشرق والغرب
من خالل  ااالقتصادي والمالي، كان انفتاحنا على الشرق اساسي ينونؤكد مجددا انه على الصعيد

ا العنوان ال عالقة له بالشرق او بالغرب، انما ھذ. الخليج العربي وغيرهفي العالقات مع اشقائنا 
. ي، بمعزل عن الشرق والغربيرانبدخول لبنان الى محور يسمى الممانعة او المحور اإل

ر شرقي ولديه انتداب غربي فيما يتعلق بفنزويال وغيرھا من الدول وي ھو محيرانفالمحور اإل
ي واستراتيجي بامتياز، يسعى الى ھذا الكالم مغرض وسياس لذلك. المرتبطة مع ھذا المحور

ا في االوقات نقطع عالقات لبنان مع بعض االصدقاء التقليديين وبعض الحلفاء الذين كانوا بجانب
م، لالصعبة، والى دفع لبنان نحو المجھول وان يحد لبنان، المنتشر في العالم والتي ال يسعه العا



ان يكون ھناك حوار وعالقات . بنانيمع طموح الشعب الل ضھذا يتناق. إيرانالى فنزويال و
  .إيرانال؟ لدينا اقرباء وعالقات عائلية واقتصادية وتاريخية مع  اقتصادية مع الجميع ، فلم

على حساب مصالح لبنان  إيرانانما ان تتحول ھذه العالقة الى عالقة حصرية مع . ال عداوة 
  ‟.غيرمقبولھو أمر مع كل الدول االخرى 

من غيبوبة مطلقة بعمل الحكومة الحالية، الن اكثرية  اھناك نوعˮ م قائال انالكال نحاس ثم اخذ
الخبرة والمعرفة الفنية في الشأن  لديھماعضائھا، وان كانوا تقنيين في النطاق الخاص، ليس 

فھذه الحكومة منفصلة تماما عن القدرة السياسية وليس العضائھا قدرة تشخص . العام
ھناك انفصام كلي . من االنجازات% ٩٧مخيف كالم رئيس الحكومة عن . االصالحات السياسية

دحرج السريع ويؤدي ھذا االنفصام الكامل الى الت. المعالجة بين القدرة والواقع وامكان
انفصام كلي  بلمن الحكومة،  تلكؤفليس ھناك . باالوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية

كما ان رئيس الحكومة تحت تأثير ومظلة حزب هللا الذي ھو االساس فيھا . مع الوضع القائم
ين ھذه موزية بسوھو يغطي ويعطي التعليمات ؛ ھناك نوع من اال) التيار الوطني يستفيد منھا(

المظلة ومواقف رئيس الحكومة، ال سيما عند التھجم على بعض الجھات والدول والتكلم عن 
  ‟.فھو يعطي رسائل باتجاھات محددة ومعروفة" الشرق"

لبنان رسميا الى محور الممانعة،  على نقلكان حزب هللا قادرا ما إذا حول و
وحكومة حزب هللا وھناك محاولة  نحن نعيش في عھد. الموضوع بسيط جداˮ ان خيرهللا قال

. ييراناإل-ي وان يكون ورقة في الصراع االميركييرانواضحة لنقل لبنان الى المحور اإل
دت الى أاآلن  حتىماده حسلسلة االنقالبات التي حصلت في لبنان منذ محاولة اغتيال مروان 

. ھذا ھو وضع لبنان. كامل انھيارالنتيجة التي نعيشھا؛ محاولة حزب هللا ايصال البالد الى 
اصبح حزب هللا يقرر من ھو رئيس . صغير من ھذه االنقالبات حكومة دياب ليست سوى جزء

. معروففموقعه اما وضع مجلس النواب . الجمھورية المسيحي ورئيس مجلس الوزراء السني
 انتھى لبنان عمليا مع انتھاء آخر معاقل الدفاع وھي. يعيش لبنان ھذا الوضع الخطير جدا

اتفق مع وصف نحاس لھذه الحكومة؛ فھي تجھل حتى معنى انھيار النظام . المصارف اللبنانية
فھل سيصمد . سنة العادة بنائھا ١٠٠ھذه الثقة تحتاج الى . المصرفي او معنى فقدان الثقة بلبنان

بصورة  لبنان بعد االحتفال بمئويته؟ انا اعتقد ان محور الممانعة ينھار وتتغير الصورة االقليمية
صال الوضع ھناك؟ فھو بلد مفلس أيريدون منا الذھاب الى العراق؛ ھل تعلم الحكومة . سريعة

. مع سوريا التعاملثم يتكلمون عن . وھناك حركة شعبية شيعية منذ تشرين االول الماضي
الصين؟ . تريدان وجوده إيرانالنظام السوري ليس موجودا عمليا، فھو موجود فقط الن روسيا و

. لبنان له اصال عالقات اقتصادية مع الصين، كما انھا تعمل وفقا لمصالحھا وليس مصالح لبنان
فلبنان بلد يحكمه سالح حزب هللا . خيرا، الوضع في لبنان طبيعي نتيجة وضع غير طبيعيأ



لبنان ال من ية ال اكثر وال اقل وال يعمل لمصلحة إيرانويعمل بحسب مصلحته وھي مصلحة 
    ‟.قريب وال من بعيد

المفاوضات مع صندوق النقد والبنك ˮ ان ملكي فيما يتعلق بالمفاوضات مع البنك الدولي، قالو
ة اللبنانية مھناك طبعا فقدان ثقة بالحوك. الدولي ھي جدية، الننا نريد االكسجين من اي مكان

دما كان سعر النفط مرتفعا واللبنانيون عنلتمرالتي اوصلتنا الى عجز كبير والى سياسات لم تكن 
فعالقتنا بالشرق جيدة، وحى تجاريا الصين ھي . في منطقة الشرق السيما الخليج موجودون

  ‟).دون اخذ النفط بعين االعتبار(اليوم اول مصدر للبنان 

ن من االنھيار ونوع المساعدة لمنع لبنان م هلمنع‟ شرقاˮ تقديمه للبنان اذا اتجه ما يمكنحول و
في لبنان، المشكلة ليست المبادالت ˮ ان نحاس الغرق اكثر في القعر الذي وصل اليه، قال

عدم التوازنات الداخلية السياسية واالقتصادية التي ادت الى ما نحن في التجارية، لكنھا تكمن 
وغير قادر بالحوكمة الصالحة دا المشكلة االساسية ھي ان لدينا نظام سياسي ينتج فسا. فيه

وباصدار قرارات وطنية واصالحات ألن اتفاق الطائف اسس للملل واثبت نظام الملل الذي كان 
واالتجاه شرقا او غربا لن يغير بل يجب اجراء . ١٩٩٠م حتى العا ١٩٧٥عام ال ذمنا قائم

الجدل اليوم المتعلق باتجاه لبنان فارغ النه ال يؤشر الى حلول بل ھو . اصالح داخلي عميق
  ‟.قة له باالساستفصيل ال عال

. مشكلتنا اليوم ھي فقدان كامل مفھوم الحوكمة الرشيدةˮ بالقول ان  الجمّيل علق الرئيسو 
تحقيقھا قبل  المفترضوصندوق النقد الدولي ال يطلب منا سوى مصالحنا الذاتية التي كان من 

  ‟.اللجوء اليه او الى اي داعم آخر

عقوبات، وتوجه السيد  تواجهالتي  إيرانلغاز من في ما خص تداعيات تزويد لبنان النفط واو
 على لبنان عقوباتفرض هللا الى قطع العالقات مع الواليات المتحدة االميركية و حسن نصر

ن اقتصاديا وتجاريا في كل اقطار العالم اال دول شرق آسيا مثل ون موجودواللبنانيˮ ملكي قال
تعيس ...) ،العراق، سورياإيران(التي نوجه اليھا االقتصاد الكلي في البلدان . الصين واليابان

مثال، . االساسية التي نتعرض لھا ھي فقدان عالقاتنا المصرفية المشكالتواحدى . جدا
فليس . المصارف الصينية ال تقبل اي تحويل مالي من لبنان، وحتى ال تقبل فتح اعتماد للبنانيين

  ‟.مع الصين صعبة والتجارب. لبنانھناك اي استعداد فعلي وواقعي من الصين لمساعدة 

. موقف السيد حسن نصر هللا ھذا ليس باالمر المستغربˮ ان نحاس  قالالموضوع نفسه، وعن 
وھو اليوم . فمنذ ثالثين سنة، يقول ان قناعته االساسية ھي الجمھورية االسالمية ووالية الفقيه

ضلة االساسية وھي فقدان خروج لبنان من االزمة ومن المعومن أجل . يريد العمل بقناعته
التوازن المالي لجھة موازنات الدولة والمصارف والمصرف المركزي، يجب القيام 

. عندما نقوم باصالحات، علينا الحصول على قرض ميسر. باصالحات؛ والتوجه شرقا لن يفيد
لتي بلد ال يملك العملة الصعبة ا إيران! الى من يقرضھا تحتاجستعطينا قرضا؟ فھي  إيرانھل 



% ٥ال يشكل  إيرانثانيا، استيراد النفط من . حاجة لھا لتغطية كل التعامل مع الخارجفي نحن 
  ‟.من حاجتنا االستيرادية

 جانبل عن االشارات الغربية الظاھرة لمنع االنھيار الكامل للبنان ال سيما من ئعندما سو
الواليات المتحدة الى زيارة الواليات المتحدة االميركية والمؤسسات الدولية، من تحرك سفيرة 

التموضع السياسي ˮ ان خيرهللا أجابفي الجيش االميركي الى بيروت،  ة المركزيةدالقيارئيس 
وال، يجب ان يكون ھناك أف. شيء ان يحصل على ال ه مننالمفروض حاليا على لبنان ال يمكّ 

حتى لو اخذنا جرعة . حكومة تعلم شروط الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي
لذلك، اعتقد ان المشكلة . بسيطة، فسيراقب صندوق النقد الدولي كل التفاصيل التي نقوم بھا

لن يستطيع لبنان . المشكلة السياسيةسياسية اوال واخيرا، والمشكلة االقتصادية ھي من نتائج 
أن ن من حيث يمكن لبنان اھناك مصدر. الخروج من ازماته ما دام حزب هللا يسيطر عليه

حصل على االموال وھما اوال الواليات المتحدة االميركية وثانيا دول الخليج وھذه االخيرة ي
يات فقدان الثقة بالنظام فليس ھناك حكومة تقدر تداع. تعتبر لبنان ساقطا سياسيا وعسكريا

بقي لبنان في وضعه إذا ھذه المشكلة سياسية اوال واخيرا وستطول وتستمر . المصرفي اللبناني
قال وزير . الحالي، اي حكومة حزب هللا في عھد حزب هللا؛ وال اھمية لالمور االخرى

قبل ان  ساعدوا انفسكم: الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في مجلس النواب الفرنسي
  ‟!لبنان ال يريد مساعدة نفسه في اي شيء. نساعدكم

التجارب لم ˮ ان ملكي بخصوص تجارب الصين مع دول افريقية مثل نيجيريا وجيبوتي، قالو
 في وجودتكمن  اكانت الصين تمول المشاريع، وطريقة تمويلھ: تكن مقنعة السباب عديدة

ھا وان وھذه المشاريع تتكل ان يوظف مواطناي ان الدولة التي تستقبل . الصينيين وعمالھم
حاجة في حتى في الجزائر مثال التي ليست . ال يتم بھذه الطريقة تستعمل وارداتھا، لكن االمر

سعار مغرية، لكن على حساب النوعية أالى التمويل الصيني، ھناك مشاريع صينية عديدة ب
عمار إءة مثال من نوعية مشروع فالجزائر مستا! بسعرهكل شيء . وتشغيل الموارد الداخلية

في دول اخرى مثل . ماليين شخص على االقل ٦الوحدات السكنية في الجزائر حيث يسكن 
شاسعة لبناء  على أحراجالصين  قضتسيئ حتى على البيئة، حيث  ليبيريا، كان ھناك تأثير

ة دخلت باالسعار الرخيصة او بالتمويل، ونقط. طريقة الصين ليست معاصرة. معمل خشب
  ‟.ضعف الصين االساسية ھي انھا ليست ديمقراطية

الفرق بين االستعمار الغربي آنذاك والمقاربة الصينية اليوم ھو ان ˮ ان   نحاس بدوره، علق
فلسفة الغرب ھي عندما يوسع النمو في كل العالم، يستفيد الجميع؛ يستثمر في بلد لمساعدته على 

ن ويأتون يفقط بحسب مصلحتھم؛ يوظفون صيني لكن يستثمر الصينيون. النمو من الداخل
  ‟.فنھجھم ھذا يختلف عن النھج الغربي. بمواردھم ثم يتملكون استثمارھم

   



كثر يقولون، منھم الواليات المتحدة االميركية ودول الخليج ودول االتحاد :  منسى ختمو
  تزال واقعية وحقيقية؟ھل ھذه الفكرة ال . ‟ال نسمح بسقوط لبنانˮ االوروبي ال سيما فرنسا،

مصير لكان ھذا الكالم صحيحا قبل االدارة االميركية الحالية التي ال تكترث ˮ :خيرهللاوقال 
حوثي مثال يبث من بيروت العالم إكما تغير موقف دول الخليج لغير مصلحة لبنان؛ ف. لبنان

. ع لبنان السياسيلذلك، اذكر دائما بموق. التي اصبحت في موقف معاد لدول الخليج العربي
فالصين تأتي بمواردھا وعمالھا، حتى انھا تأتي بالحالق من . الموضوع الصيني خطير جدا

انه يخلق فرص عمل فيه، ھو اھمية االستثمار االميركي او االوروبي في بلد معين ! الصين
صناعة  روسيا؟ ليس ھناك اي. بينما الصين ال تخلق اي فرص عمل؛ حساباتھا خاصة بھا

الروسية وصعود -ننسى المنافسة الصينية أالخص خصوصية منطقتنا، يجب يفيما . يةروس
ن على يھناك فراغ سياسي واقتصادي في لبنان وحكومة خالية من وزراء مطلع. الدور التركي

على لبنان الن المصادر الوحيدة  أخاف اناالول مرة، . السياسات المالية والتغييرات السياسية
وروبي ودول الخليج التي د األانھا على اموال ھي الواليات المتحدة واالتحالتي يمكن الحصول م
  ‟.العطف الفرنسي محدود كثيرا. لبنان مع تشھد عالقتھا فتورا

نصل اآلن الى نھايته الن ال  قد. ثالثين سنة ذخطوة منبنحن في نفق بنيناه خطوة ˮ :نحاسوتابع 
برأيي، طاقات . وھذا يخلق دائما الفرص. صورة واضحة للذي سيحصل وھناك ثقب اسود

جر في وقت ما فبد ان ھناك طاقة ستن ال. سوداللبنانيين كأفراد ستمنع الذھاب نحو الثقب األ
. شيء متينھناك امل، لكنه غير مبني على . طريقة ما لتخرج من بنى ھذا النفق االسودبو

  ‟.لنعمل على صالبته وعلى ان يصبح حقيقة
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