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 من ازمة الدين العاملمصارف ستكون اقسى ة اازم

 مروان اسكندر
دين العام بة الى تخفيض نسة ويعتريها الكثير من االخطاء وفي نهايتها التي تشير الوبكلمات فان الخطة غير مقنع –ما يسمى بالخطة الحكومية  –بكل صراحة ودون مداورة  

اي تخسير المودعين نسبة ملحوظة من  haircutبال. هنالك افتراض ضمني بسريان ما يسمى 2024في المئة عام  100في المئة حالًيا الى دون ال 170القومي من  للدخل
تحسن  ة واخرى خدماتية هنالك امل فييام شركات مصرفيحو االسهام في قمقابل الدوالر، وقبل نهاية السنة اقرار دفع المودعين ن ودائعهم عبر تخفيض سعر صرف الليرة

 .ادائها وتحقيقها نتائج ايجابية بعد عشر سنوات
يران، طاشراك المودعين في تملك اسهم شركات ضخمة تختص اما بال نسبة ملحوظة من اللبنانيين بان تسييره لشؤون الصالح العام سيتحسن الى حد بعيد معالحكم يريد اقناع 

اني عاقل، لتفكير لن يقنع اي لبنع الدخان وربما مستقباًل تصنيع الحشيشة، وحصر النسبة الكبرى من الودائع في خمسة او ستة بنوك، وهذا ارة، او حصر توزياو المقام
 .2013عام نان منذ انقضاء فترة رئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان فاللبنانيون اختبروا هذا الحكم المتحكم بشؤون لب

 2005المصرفيون االميركيون ما بين تعاني من عجز عن الدفع الن المشرفين على شؤونها ركزوا على اكتساب فوائد مغرية من تسليف القطاع العام، كما فعل بنوك ان ال
وق المشتركة او ا بلدان السغربية، سواء منهلك في اوروبا اللعمل فافاقوا على عجز البنوك عن تسديد الودائع، وكان كذعلى مستوى تسليف مشتريات الشقق ومراكز ا 2008و

 .في المئة من الدخل القومي 220سويسرا، وفي اليابان بلغ حجم الدين العام 
ير قروض سهلة توفب -واليونان ومن هذه ايرلندا  –انقذوا المصارف وحتى الدول االعضاء  االميركيون واليابانيون والبريطانيون ومؤسسات السوق المشتركة والحكومة السويسرية

تريليونات دوالر في اليابان،  5ريليوني جنيه استرليني، وما يعادل تريليون يورو في السوق االوروبية، وت 6خمة بلغت تريليونات الدوالرات في الواليات المتحدة، واكثر من وض
د تقلدت الواليات المتحدة دور المنقذ بسبب اعتمادها على االنتاج يا، وتايالند وقنغافورة، وماليز اي س –ازمة اواخر التسعينات في دول جنوب شرق آسيا  2008وسبق ازمة عام 

 .والتجارة مع الدول المعنية
 دامالمًيا، واقات علفرنك السويسري كانت جميعها عمالت االدخار الصحاب الثرو قدرة المصارف المركزية على االنقاذ تحققت الن الدوالر، واليورو، والجنيه االسترليني، وا

ة على المحافظة نمو اسهم في القدر البنوك المركزية في البلدان المعنية على توفير الدعم تحقق الن الخطوات كانت تتخذ بالتعاون بين البنوك المركزية، وانخفاض معدالت ال
 .عنيةعلى مستويات صرف العمالت الم

في المئة من  30واليوم هذين المصرفين يحوزان نسبة  Union de Banques Suissesلكريدي سويس والواجه اكبر مصرفين سويسريين االفالس اي ا 2008عام 
 .االحتياط العالمي من النقد القابل للتحويل دون اية عوائق

 ماذا يمنعنا من تحقيق نتيجة مماثلة؟
والقيمة الشرائية لتلك االموال تماثل  2008مليار دوالر سنة  24ن الى لبنان حّول اللبنانيو  عاد الثقة بلبنان رفيق الحريري كم حتى بعد اغتيال من استحيثما كان هنالك ثقة بالح

الخدمة والنشاط وممن  سنة من 40عدين بعد تحقيق ؤالء من المهنيين والمتقامليار دوالر، اي اكثر بكثير ممن يأمل الحكام باقتطاعه من ودائع اللبنانيين، وغالبية ه 40حالًيا 
 .ياة التي ترتفع يوًما بعد يوم بسبب ارتفاع معدل التضخمجابهة اكالف الحعلى مدخراتهم لميعتمدون 

ارف اساسية في تنظيم المصري حقق رياض سالمة خطوات من اسباب استعادة الثقة بالنظام المصرفي بعد تدهور سعر صرف الليرة في سنوات ادمون نعيم وميشال الخو 
واليوم يبحث الحكم غير الحائز على الثقة على لملمة موارد واعباء القطاع المصرفي في  2017وعام  1993ا بين عام مصرًفا م 37زيز والعمل المصرفي وحقق دمج او تع

ق قيع المسؤولين في المصرفين في تحا مقلقة بسبب تفاؤل او طمكبرى تشمل مصرفين اوضاعهمال 5مؤسسات علًما بان المصارف ال 5خمس مؤسسات وال ندري لماذا 
 .في المئة من الودائع المصرفية 65الكبرى حالًيا لديها مبدئًيا  5ارف الاطر كبرى، والمصاالرباح بمخ

ن هنالك او التحفيزي يعني ا معينة من االقتطاع المجديان تقرير نسب  –المصارف  التي ال يحق لها اطالًقا التعدي على ودائع عمالء –المشكلة التي ستواجه هذه الوزارة 
بعة اعمالها، ومستشفيات سُتدفع نحو اغالق ابوابها، ومدارس ستتوقف عن تأمين العلم لطالبها واهالي سيفقدون القدرة على تأمين بح عاجزة عن متاسسات تجارية ستصمؤ 

الكسندر اقفل بعد سنة وان فندق  17يروت توقف بعد فع النمو. تذكروا ان ماراثون بوالخبرات التي تسهم في د عملون على اكتساب المعارفاقساط ابنائهم في الخارج الذين ي
 .سنة وكذلك فندق البريستول 30
 

 سادتي الكرام
 ت الشيعية المعروفةر والعطيكم مثاًل. احد افراد العائالهنالك اثرياء لبنانيون بذلوا الغالي والرخيص لتحقيق ثروات في اقاصي الدنيا، وانتم تريدون السيطرة على اموالهم، وهذا كف

على الكورنيش، وهو اخبرني انه بدأ العمل في ليبيا في الخمسينات  سنة وكنا نتسامر في رياضة المشي 20لبنان اصبح صديًقا لي منذ  في، والعقاري فيفي الحقل المصر 
لى محبة الوطن عاقبهم عا. كيف لنا ان نلك نجاًحا كبيرً نتقل بعدها الى غرب افريقيا، واستقطب اخواته وحققوا هناكعامل بناء يحمل اكياس االسمنت واالحجار وذلك لسنوات ا

 .والعودة لالستثمار فيه

https://newspaper.annahar.com/author/91-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1


رأس اعمال مرشه الذي تءات مصرفية عالمية يجب ان تستقطب اهتمام المعنيين بوضع الحلول، ومن ابرز هؤالء الوزير السابق كميل ابو سليمان، ومروان لبنان يحوز كفا
 .عالمًيا من اهم اصحاب االختصاص بعمليات الدمجطرس الذي يعتبر ت، وجورج فؤاد بدوتشه بنك في نيويورك ولندن لسنوا

 ذه الطاقات، ام انكم تحملون من مستوى معارفكم في هذه المجاالت؟هل يجب اغفال ه
 
 
 
 
 
 

 


