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 مروان اسكندر

 .عه عن التصاريح يسهم في تهدئة األوضاعنائب رئيس مجلس الوزراء اعتكف عن التصاريح لفترة منذ تأليف الحكومة، واعتبر أن تمن  
فهو يرى أن الودائع ستحظى باهتمام، مقابل قوله قبل بضعة أيام إن الودائع ال بد  من أن تواجه . منذ أسبوعين أصبح يصر ح حول أمور أساسية وال نرى أن تصريحاته مقنعة
 .من الحسابات الملحوظة% 08تحوز  التي تستطيع تأمين شروط استمرارها، وهذه المصارف 41الـ حسومات كبيرة تتمثل في تحويل حسابات ملحوظة الى أسهم في المصارف

ج إلى بضعة أشهر يمكن خاللها إعادة يشير الوزير الى االتفاقية المبدئية مع موظفي صندوق النقد الدولي، وأن االتفاقية النهائية التي تمه د للحصول على قروض ملحوظة تحتا
ن متحرك ترتيب أوضاع  .ًا بنسبة بسيطة لسعر صرف الليرةالمصارف واعتماد سعر ثابت وا 

منذ : التي ُيفترض استمرارها يحتاج الى فترة أشهر، ربما األشهر الباقية من هذه السنة، وسؤالنا للوزير أين يصبح مستوى الودائع 41إننا نرى أن ترتيب أوضاع المصارف الـ
مليار دوالر، ألن حاجات سحب المودعين للدوالر بما يقابله من الليرة  08بالدوالر واليوم أصبح على مستوى % 08منها  –مليار دوالر  411سنتين كان المستوى يزيد على 

رض هذه من قيمة الوديعة المسحوبة من حسابات الدوالر أو العمالت، فهل يجوز بعد ف% 08-08تؤد ي الى خسارة المودع حسب سعر الصرف في السوق الحرة نسبة 
نرجو من نائب رئيس مجلس الوزراء أن  الضريبة المخالفة للقانون والممارسات المصرفية المنتظمة أن نتآكل الرصيد الباقي للمودعين؟ وأين سيكون مستوى الودائع بنهاية السنة؟

هات الوزارة الحالي هات محدودة الفعالييجيبنا عن هذا السؤال قبل شروحات توج   .ةة، وهي توج 
مليار دوالر بما فيها  41مليار دوالر واليوم أصبح على مستوى  18كان على مستوى  48/48/1814ول نائب رئيس مجلس الوزراء إن االحتياطي المتوافر بتاريخ يق

 .ي تتوافر من صندوق النقد الدوليالتحويالت التي أنجزت بحسب حقوق السحب الخاصة الت
وق إذا اقتنعت بجد ية الخطوات اإلصالحية تستطيع تشجيع التحويالت سواء من الصندوق أو الصناديق الدولية، والواقع أن موظفي وهو في مكان آخر يقول إن سلطات الصند

ون على شرطين رئيسيين قبل أي مبادرة  .إنقاذية من صندوق النقد الدولي الصندوق وهو كان من بينهم يصر 
مستوى  مليار دوالر تضاف إليها أكالف الفائدة فتصبح على 14العتماد على سلف من الدولة التي استهلكت حتى تاريخ اليوم الشرط األول معالجة أزمة توفير الكهرباء دون ا

 .من مجمل الدين العام% 48
سنة يتمثل في تشكيل لجنة إلدارة شؤون الطاقة تكون بعيدة عن  11ي الحر وحلفائه وزارة الطاقة منذ إن الشرط العصي  على التنفيذ حتى تاريخه ومنذ تولي التيار الوطن

 .ال إصالح مع الصندوق وشروطه( مةهيئة ناظ)ودون لجنة كهذه . المحازبين وتشمل في عضويتها أعضاًء مستقلين وفن يين
مليار دوالر استحق منه  41الدين العام بالعمالت الصعبة أي ما ُيسم ى اليوروبوندز، وهذا الدين الذي كان أصله  الشرط الثاني المطلوب تحقيقه هو إقرار برنامج إلعادة جدولة

ل في الفترة نفس 48حتى تاريخه   .ها ألصحاب سندات حكومية أميركيةملياًرا قبضت من المساهمين وهذه نسبة تعلو عم ا تحص 
سنة المدير العام ألكبر مصرف لالعمال في أميركا  18مارشي الذي كان لـ. جدولة الديون الدولية المصرفي المميز مروان مارشيويحوز لبنان خبرة أحد أكبر خبراء مهم ات 

، وما زالت اإلمكانية ز المحنة الحاليةومن بعد لفرع البنك األلماني دوتشه بنك في نيويورك، قد م مشروعًا متكاماًل منذ فترة لو ُأخذ به في حينه لربما كان ساعدنا على تجاو 
 .في بيروت ESAيام في كلية الـمتوافرة، والمهم  أن تستطيع الحكومة السير بهذا المشروع الذي هو بين يدي رئيس الوزراء والذي ُيعقد مؤتمر عام حول شروطه بعد بضعة أ

 .اًل ومن ثم الدين العام الداخليولي، ومباشرة محاولة جدولة الدين العام الخارجي أو إننا نعرض إمكانية وضرورة إنجاز الهيئة الناظمة وفق شروط مقبولة من صندوق النقد الد
نان تدرس ممارسات االستنادات غير الخطوتان األوليان تسهمان بإعطاء لبنان فرصة التنفس والعمل بفعالية مع صندوق النقد الدولي، شرط تأخير اإلعالن عن لجنة تقييم في لب

مملكة العربية فالواقع أن السلطات إذا استعادت هيبتها تستطيع الكشف عن أسماء أصحاب االستفادة وثرواتهم، وحينئٍذ يكون لدينا المثال الذي حققته ال. لجتهاالشرعية وكيفية معا
 .مليار دوالر من أموال الدولة التي ُهدرت لتكون أرباحًا غير مشروعة 488السعودية باستعادة 

تحم ل كامل  تع بحكم يمارس مكافحة الهدر والسرقة، كما أننا مارسنا وال نزال استيراد المشتقات النفطية لحساب السوق السوري ونفرض على اللبنانيينمصيبة لبنان أنه ال يتم
كان األول، ومعاشات غالبية الموظفين ومعلوم أن لبنان يعتمد على نشاط القطاع الخاص في الم. أكالف االستيراد بحيث تصبح القدرة على استعمال السيارات الخاصة محدودة

 .تغطية أكالف االنتقال الى العملال تكفي ل
الى اعتماد برنامج إنجاز  نريد أن يدرك نائب رئيس مجلس الوزراء أن استعادة العافية تفرض تخصيص مرفأ طرابلس ومطار رينيه معوض والسعي لدى شركات النفط العاملة

 .مصفاتين جديدتين
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