
مرقص: “الخطة الحكومیة” ورقة مصرفیة ومالیة ولیست  
 ”اقتصادیة وال تستحق صفة “التاریخیة

 
الدكتور بول مرقص ان الورقة االقتصادیة التي وضعتھا الحكومة ال تستحق الصفة   رأى رئیس منظمة جوستیسیا الحقوقیة  

اللبناني بمواصفاتھ واخطر ما فیھا سعي من وضعھا الى تامیم  التاریخیة. وھي ال تشبھ في شكلھا ومضمونھا االقتصاد
 .المصارف ومصادرة اموال مالكیھا وحسابات المودعین وتبرئة الطاقم السیاسي والحكومي الذي انفق واضاع اموال اللبنانیین

بان ھذه الخطة ھي   وقال الدكتور مرقص أثناء مشاركتھ في برنامج “مانشیت المساء” من صوت لبنان ان علینا االعتراف
ورقة مصرفیة ومالیة اكثر مما ھي اقتصادیة ولم ترق بعد الى انقاذ وتنشیط االقتصاد وتعزیز االنتاج وال تؤدي الى زیادة النمو 

سد الفجوات المالیة وترمیم المیزان التجاري في وقت یحتاج فیھ لبنان الى خطط وبرامج مستدامة فھاجسھا الوحید  . 

وان حوت بعض األفكار الجیدة واالیجابیة غیر المتكاملة فیما تحوي على مجموعة من الخطوات السلبیة الفتا وقال ان الورقة 
یاسات مالیة واقتصادیة واداریة الى انھا تكرس نھجا خارج ما یقول بھ النظام االقتصادي في لبنان. فنحن الیوم ندفع ثمن س

ل محاسبة لمن ارتكبھا بل على العكس جاءت لتحاسب المصارف خاطئة ارتكبت لسنوات عدة ولم تأت الخطة بما یشك
 .والمودعین وتصادر حساباتھم ومدخراتھم بدل اإلجراءآت األخرى التي یمكن ان تعزز المحاسبة وتدعم السعي الى الشفافیة

قطاع العام وتوقف وراى مرقص ان بعض ما قالت بھ الخطة بعید المنال ال بل فھو صعب فكیف یمكن لھذه السلطة ان تقلص ال
الفساد فیما ھي تتجاھل او لم تتمكن من تنفیذ الكثیر من   التھرب الضریبي وكیف یمكنھا ان تستعید األموال المنھوبة المتأتیة من 

القوانین التي تغني عن معظم اإلجراءآت التي قالت بھا منبھا من مخاطر التضارب في الصالحیات بین ما ھو اداري او مالي 
 .او قضائي

وقال ان الطریق الى التفاھم مع صندوق النقد الدولي لیست سھلة وھناك امور كثیرة علینا انجازھا. فكیف یمكن لنا ان نعبرھا 
في ظل من ال یزال یعتقد ان بقدرتھ تغییر قواعد اللعبة مع المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة التي ال یمكن خداعھا مرة 

وضھا ومساعداتھا واموالھ ال تمر إال عبر صندوق النقد الذي علیھ ان یسوق الخطة اللبنانیة وما أخرى. فالطریق الوحید الى قر
 .لم یقتنع بھا ال یمكنھ فعل ذلك

وعن عدم القدرة على التحكم بسعر الدوالر األمیركي بوجود مجموعة من االسعار المختلفة قال انھ لیس ھناك من جھة قادرة 
یة عرض وطلب ھنا بتعامیم المصرف المركزي وان استقرار اسعار العمالت األجنبیة نتاج عملعلى فعل ذلك، فاألمر لیس ر

 .ومتى توفرت األموال تراجعت األسعار وكلما فقدت كلما انھار سعر العملة الوطنیة وھو بال حدود یمكن التكھن بھا من الیوم

ات التي یمكن ان یشكل تنفیذھا حال او مخرجا من األزمة. وانتھى مرقص الى اإلشارة الى ان الخطة تجاھلت الكثیر من القرار
یزید الشكوك یكمن في عدم قدرة الحكومة على اتخاذھا بالنظر الى تضارب المصالح بین اطرافھا وصوال الى مواجھات  وما

 .مرتقبة على اكثر من مستوى مصرفي ومالي وإداري وھو ما سنتلمسھ في المرحلة القریبة المقبلة
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