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 كندرمروان اس
ام محاولة ضبط اذا ارادت الحكومة الحالية محاولة ترميم الوضع االقتصادي كي ال ينهار الى حد اكبر واوسع، يبدو بوضوح ان المنهج المطلوب يناقض التز 

آالف الفنيين واالساتذة  ةر ، وال يمكن تخفيض العجز هذه السنة رغم هج%50رب من بما يق 2021االنفاق واالستهالك. فالواقع ان االستيراد انخفض سنة 
 الجامعيين واالطباء بسبب ضيق فسحة االكتساب والكفاية في لبنان.

 
 اضافة الى ذلك يحتاج مخططو هذه الحكومة الى االدراك ان ضبط االستيراد وتخفيضه اصبح شبه مستحيل لسببين رئيسيين.

 
للمنتجات اللبنانية امر متحقق، وبعد كل ذلك وبسبب ارتفاع اسعار المشتقات النفطية ك الان استهالك اللبنانيين على انخفاض، وزيادة االستهالسبب االول 

هرباء ستكون . واذا شئنا زيادة ساعات توفير الك%60-50الضرورية لمعامل انتاج الكهرباء والمولدات الخاصة التي تزيد طاقتها على طاقة المعامل بنسبة 
 2021اكبر بكثير من حاجاتنا لعام  -مع رسوم العبور عبر سوريا ومن مصر التي عليها رسوم عبور في سوريا  –ن فاتورة مستوردات الطاقة حتى من االرد

 للمحروقات.خاصة اذا استطاع طاقم وزارة الطاقة تحقيق المستوردات من البلدين وكفاية حاجات المعامل القائمة والمولدات الخاصة 
 

النفطية والغاز المطلوب للتدفئة وخدمات الفنادق، والمنازل العائلية والمطاعم، وارتفاع نفقات السفر، وكل لبناني ت قاالسبب الثاني ارتفاع اكالف نقل المشت
الخارج او العائالت المقيمة في لبنان ممن  يستطيع السفر سواء للهرب من مستويات الحياة التعيسة في لبنان او الغراض زيارة االبناء الذين يدرسون في

 تحويالت من الخارج التي ال تتحقق اال بواسطة التسليم الشخصي االمر الذي يرفع من كلفة توافر النقد االجنبي المناسب.الن ينتظرو 
 

لي شركات اجنبية مكلفة سواء عبر فرض ضريبة ارباح غير مستحقة على تجار البنزين ومكاتب السفر، وفرض ضريبة ارباح غير مستحقة على ممث
 3ين وارد الخاصة بانجاز مشاريع ذات نفع عام للمواطنين. والحكومة الجديدة والحكومة القائمة تدركان ان االثرياء اللبنانيين بإمكانهم تاملما المساعدات او عبر

 مليارات دوالر اذا ضمنوا حسن التنفيذ.
 

من ودائع اللبنانيين وليس  %60و من انها تحوز نظرًيا شكت الكبرى والتي 6-5القطاع المصرفي ودمج المصارف الـواهم انجاز للحكومة العتيدة سيكون ضبط 
الكبرى والحجز على امالك  6على المودعين، وبالتالي يجب على الحكومة اقرار تشريع الزامي بدمج المصارف الـ %20لديها موارد تامين لتعويض نسبة 

 %25الموجودات وتصفيتها تدريًجا على ان تخصص العائدات لتعويض نسبة ه هذذه المصارف ومديريها، وانشاء هيئة مستقلة الدارة واموال رؤساء مجالس ه
من ودائع اآلخرين سواء اكانت مرتفعة ام ال، فال يجوز معاقبة من اعتبر لبنان بلدا آمنا البنائه ومستقبلهم او لسنوات  %10من ودائع صغار المودعين و

 اعده.تق
 

مل على الغاء ملكية مساهمين تستحق عليهم ديون لدى مصارف اخرى ويستطيعون تغطيتها على اساس شتي الكبرى يجب ان 6-5ودمج وتأميم المصارف الـ
ما كانوا يستطيعون اقناع ل.ل فيكون هؤالء مستفيدون من عوائد توظيفاتهم في سندات الريع، وانهم حققوها باالستدانة حين 1500سعر دوالر الدين الذي يساوي 

مليون دوالر لشراء اسهم في بنك من  350. ومن هذه مستقرضات بعشرات ماليين الدوالرات، واحد المستقرضين حصل على وضقر مديري المصارف بتامين ال
مقرض السهم البنك المعني، الى بنك يشمل البنك البنوك الخمسة وبالطبع البنك المقرض هو بين اوائل البنوك المشار اليها، وبالتالي يجب تحويل ملكية هذا ال

صارف بح مشارًكا فيه على حساب تعريض البنك المقرض لعدم التسديد، وبالتالي الدمج يجب ان يشمل البنكين مًعا. اضافة الى بدء خطة تحصين الماصي الذ
 سواء بالموظفين االكفاء واستثمارات من بنوك اجنبية ملحوظة.

 
في اوروبا وانخفاض مستويات االنتاج في اوروبا وبلدان اخرى منها الهند امور تبعث ع سلداث اوكرانيا وردود الفعل عليها وارتفاع اسعار الونعود لنقول ان اح

وحيد الذي لم تطله ال على التفكير بان المنهج االميركي لمعالجة نتائج حرب اوكرانيا يسيئ الى الدول االوروبية جمعاء، كما لليابان وكوريا الجنوبية والبلد
 ن، أي البلد الحائز بالقيمة الشرائية على اعلى مدخول في العالم.صيالهو  –باستثناء روسيا  –عقوبات 

مليار دوالر من البضائع والخدمات، واذا  1.5والصين لها مصلحة في دخول القطاع المصرفي ودعم خالصه النها تصدر الى لبنان سنوًيا ما يزيد على 
 مصارف نكون بالفعل قد بدأنا معالجة مشكلة المصارف. 5على شؤون اكبر ة طر قناع بنك الصين الدولي، اكبر بنك في العالم بالسياستطعنا ا

بدء التعويض على المودعين الصغار وتأمين برامج لتعويض بقية المودعين بنسبة اصغر تمتد على سنتين او ثالثة،  2022ونستطيع حينئٍذ ومن نهاية عام 
 ين خارجًيا ولمشاريع تسعى بعض كبرى الشركات كشركات الكهرباء لتنفيذها في لبنان.رستمتطيع قطاع المصارف استعادة جاذبيته للبنانيين المفيس

https://www.annahar.com/arabic/authors/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1


 
 هل نشهد هكذا سيناريو؟ ربما سيادة العقل وايقاظ الضمير يؤثران في هذا االتجاه.


