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 مروان اسكندر

 تشويه ان الوزير السابق جبران باسيل لم يكن لينجح في البترون لوالان على ذلك ، وافضل بره#التغيير قوى ال شك ان غالبية النواب يمكن تصنيفها بانها من
 أخير انتخاب مرشح القوات اللبنانية في البترون.قانون االنتخاب بالصوت التفضيلي وهو لم يتمكن من ت

 برامج السياسية على شاشات التلفزة.م في تحسن اللنتيجة ستساهبالمقابل الغيارى على الحكم السوري تناقص عددهم وحتى تاريخه تصريحاتهم وهذه ا
الجاري، هذا مع العلم ان الرئيس  21قالة الحكومة الحالية بتاريخ نتخابات اسهمت في نجاح وجوه جديدة واعدة، واصبحت تفرض استاهم من كل ذلك ان اال

ن تمكينه من ممارسة الحكم بحكومة ال تستطيع اقرار قوانين حال التخلي عوصى بانه في نجيب ميقاتي في حديثه مع رئيسة تحرير "النهار" يوم االنتخاب، ا
ا لم يتوافر الدليل على توافر رئيس من المنتخبين. والحقيقة ان استمرار حكم الرئيس الميقاتي اصبح واجراءات اساسية، قد يوافق على تشكيل الحكومة المقبلة، اذ

عتبر ان على البلد اعتماد سياسة اش االقتصاد واستعادة الثقة واالبتعاد عن مسايرة اقتصاد اد برنامج انعسواء على صعيمن مستوجبات التحسين المطلوب، 
ا او ايران، هذا في وقت تتصاعد فيه الشكاوى في ايران من تردي االوضاع، ويواجه الرئيس السوري صعوبة في الحصول على البلدان الممانعة اي سوري

ة اصبحت مجمدة حتى انهاء محاوالت عزل روسيا ت الحاضر، وحتى ايداعات الحكومة السورية في البنوك الروسيوسيا في الوقن ايران او ر معونات سواء م
 عالمية.عن االسواق ال

ميز، ادي اميركي مالرأي القتص ربما من المناسب ادراج تعليق على نتائج العقوبات على روسيا، فهذه العقوبات تصيب البلدان االوروبية بالضرر االكبر وهذا
والغاز وتحوز امكانية تصدير كميات توفر لها  يات المتحدة التي تحوز القدرة على كفاية حاجاتها من النفطوالبلد الوحيد الذي يحقق افادة من العقوبات هو الوال

دات الدين االميركية، االقتصاد الطبيعي الذي يفاتها في سنقتصادها وتوظارباًحا كبيرة، والسؤال المطروح هو لماذا ال تشارك الصين في العقوبات وقد اصبحت با
تقدير اختصاصية اميركية بما يحدث عالمًيا، يبدو ان الصين اصبحت سباقة في اد االميركي، وفي عصر انتشار التكنولوجيات االلكترونية وبينافس االقتص

برامج تسهيل عمليات التبادل واختصار المعامالت المصرفية وتنظيم نها الخاصة بنتجات سواء مالنشاطات المستحدثة والتي تتطور يومًيا وستشكل هذه الم
ياسه تقييم االنجاز االقتصادي. ويبدو ان الصين تجاوزت الواليات المتحدة وال تتجاوب مع الضغوط الطيران والنقل بحرا وجوا المرتكز الذي يستند الى ق

 ز حديثًا وبكلفة باهظة.ي عبر خط انجالغاز الروس االميركية، وستستمر في الحصول على
التحضير لالنتخابات وفترة انجازها، وكي تتحقق خطوات اصالح  اولها تفعيل اجهزة الدولة كما فعلت قيادة الجيش خالل فترةنعود الى لبنان وحاجاته الملحة و 

 سلطة.ين تسلقوا الادارية ال بد من تحفيز الموظفين المنتجين وتسريح اعداد الموظفين الذ
 

ت وبرئاسة رئيس جديد كلًيا، ديدة من الفريق نفسه. وال بد من انجاز الحكومة في اقرب وقمستوجبات الملحة تفادي انتقاء وزير للطاقة في الحكومة الجمن ال
عجز ميزان المدفوعات ي الى تخفيض لبنانيين يؤدوملتزم انهاض االقتصاد قبل ان يقوم بضبط االستهالك، والرئيس ميقاتي كان على قناعة بان ضبط انفاق ال

ن ينخفض هذه السنة الن اسعار المشتقات النفطية، وان العجز ل 2021عام  %50جز ميزان المدفوعات انخفض بنسبة وهذا ما يهدف لتحقيقه، وهو يعلم ان ع
تأمين ثالث وجبات الفرادها وخاصة منهم ، ال تستطيع ت اللبنانيةوهذه تشكل النسبة االهم من المستوردات، تضاعفت، ويجب ان يعلم ويستدرك ان العائال

 االطفال.
 

مو، وتبتعد عن الكابيتال كونترول التنظيم الذي يقرب نظامنا االقتصادي الى النظام تاج الى حكومة تقبل على احياء مؤسساتها وتستطيع تحقيق النلبنان يح
حائزة الثقة الدولية ان مليارات دوالر على فترة اربع سنوات، يمكن لحكومة  3حيازة نقد الدولي لمع صندوق ال السوري وبداًل من انتظار انبالج برنامج اصالحي

كإنعاش مرفأ طرابلس وتخصيص قطاع االتصاالت واشراك شركات المانية في تملك نسبة من اسهم الريجي وذلك بعد  تستدرج االستثمار في مشاريع حيوية
ن حكومات معنية كما يبدو حال المعونات غراض اخرى، ويمكن ان تتوسع معونات الهيئات الدولية سواء ملهواية او الالحشيشة ان لسماح المانيا باستهالك 

او معونات السوق االوروبية، وبنك االنماء االوروبي، ويضاف الى كل ذلك انعاش القطاع المصرفي بتأمين استثمار من بنك تجاري دولي  السعودية الفرنسية،
 ع اللبنانيين، ودون استعادة هذه البنوك نشاطها سينخفض سوقمن ودائ %60خمس بنوك واكثرها خسارة وهذه بنوك تحتوي على  ية اسهم اكبرفي تملك غالب

لواضح ان ليجية. ومن البنان، رغم ان التحويالت اليه، في حال الثقة بحكمه وحكامه، مرشحة للتزايد مع تزايد هجرة الفنيين خاصة الى البلدان العربية الخ
ال يمكن وصف نشاطه مؤسسات وهيئات تلتزم مصالح دول اخرى، ورئيس جديد للحكومة القات العربية تستوجب حكومة جديدة ال تشمل وزراء تابعين لالع

ا على ذلك بحسب  نظنه قادرً ح الجذري والبالتردد وعدم االقدام على خطوات جريئة، والحقيقة ان الرئيس ميقاتي الذي تأخر كثيًرا ومدد طوياًل خطوات االصال
 تكوين شخصيته.

صالح الجذري، االداري، والسياسي، والمالي واالقتصادي وحكومة اليوم بعيدة عن هذا االستهداف، مع ير يجب ان يكون باتجاه االالوقت للتغيير حان، والتغي
ر مع ال، ووزير االعالم ووزير المال وكل من هؤالء يستحق التوزيووزير االشغ زير التربية،العلم ان من اعضائها وزراء يستحقون التقدير، كوزير الداخلية، وو 

 رئيس جديد مقدام وصاحب مخيلة.
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