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●  Ο Λίβανος ετοιμάζεται να υπογράψει με το ΔΝΤ. 

●  Η εσωτερική κατάσταση είναι ασταθής, η οικονομία χειροτερεύει. 

●  Διαφωνίες με Ισραήλ για ΑΟΖ. 

✎ Λ. Βατικιώτης - Militaire.gr 

♛ ... μια χώρα χωρίς εσωτερική συνοχή γίνεται χώρος επέμβασης του ΔΝΤ και των 

γειτόνων ... όπως και στην Ελλάδα 

 

... σε κρίσιμο σταυροδρόμι 

Τον Απρ. 22 συμφωνήθηκε με ΔΝΤ βοήθεια 3 δισ. $ για 4 έτη, σε αναμονή έγκρισης από 

την Βουλή του Λιβάνου τον Οκτώβριο. 

Μετά τις εκλογές τον Μάϊο 22, η βουλή των 128 μελών είναι κατακερματισμένη: 

• Η Χεζμπολάχ και η συμμαχική της δύναμη Αμάλ διατήρησαν τις δυνάμεις τους. 
• Οι χριστιανοί σύμμαχοι των δύο σιιτικών κομμάτων, με τα οποία συγκροτούσαν 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία σημείωσαν απώλειες. 
• Οι Λιβανικές Δυνάμεις του Σαμίρ Γκεαγκέα, πρωταγωνιστή του εμφυλίου την 

περίοδο 1975-1990 και υποστηριζόμενου από την Σαουδική Αραβία σημείωσαν 
εκλογικά κέρδη. 

• Κέρδισαν επίσης εκλογικά  νέα πολιτικά κόμματα που εξέφρασαν την 
δυσαρέσκεια των Λιβανέζων απέναντι στην οικονομική κρίση που διέρχεται η 
χώρα επί 4 συνεχή χρόνια, τα οποία θεωρούνται επιρρεπή στις πιέσεις της 
Γαλλίας, της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΠΑ. 

... η εσωτερική κατάσταση 

Η έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού (4 Αυγ. 20), επέτεινε την οικονομική κρίση. 

• το εθνικό νόμισμα υποτιμήθηκε κατά 90% 
• τα συναλλαγματικά διαθέσιμα από 30 δισ. δολ. το 2019 έχουν φτάσει τα 11 δισ. 
• Το ΑΕΠ από 55 δισ. το 2018, στις 31/12/2021 έφτασε τα 21 δισ. 
• το 80% των Λιβανέζων ζει κάτω από το όριο φτώχειας. 
• η μετανάστευση έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ 
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• το ηλεκτρικό ρεύμα είναι σε έλλειψη, όπως και το νερό 
• οι ανατιμήσεις ακόμη και των πιο βασικών αγαθών εξανεμίζουν το λαϊκό 

εισόδημα 

... και εμφανίζεται το ΔΝΤ 

... όπως πάντα, σαν από μηχανής θεός. 
Το ΔΝΤ θέτει στο στόχαστρό του τον τραπεζικό τομέα, απαιτώντας μια βίαιη 
αναδιάρθρωσή του. 
Όσο κι αν εμφανίζεται ως προσπάθεια εξυγίανσης και εξορθολογισμού, στο τέλος της 
ημέρας θα δώσει τα κλειδιά των τραπεζών στη διεθνή ολιγαρχία του χρήματος. 
Και μέσω των τραπεζών αργά ή γρήγορα θα από-λιβανοποιηθεί και η οικονομία της 
χώρας. 

... όπως και στην Ελλάδα 

που οι 17 σχετικά υγιείς τράπεζες ... συγχωνεύτηκαν σε 4 συστημικές ... που πέρασαν 
στα χέρια κάποιων funds, παρά τα 45 δισ. ευρώ που έδωσε το ελληνικό δημόσιο δηλαδή 
οι φορολογούμενοι στο πλαίσιο 4 ανακεφαλαιοποιήσεων 
 
και η Ελλάδα παρά τις επανειλημμένες διασώσεις της, από το 2010 ως το 2018, διατηρεί 
ένα δημόσιο χρέος ρεκόρ στο 190% του ΑΕΠ ... που πρίν την διάσωση ήταν στο 115% 
... 

... η ΑΟΖ Λιβάνου Ισραήλ 

Μια γεωλογική έρευνα των ΗΠΑ το 2010 έδειξε ότι η Λεκάνη της Λεβαντίνης μπορεί να 
έχει: 

• 1,7 δισ. βαρέλια πετρελαίου 
• 34 τρισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. 

 
Η διαμάχη Λιβάνου Ισραήλ κρατάει 10 χρόνια και αφορά δυο μεγάλα πεδία φυσικού 
αερίου (Qaana στον Βορρά, και Karish στον Νότο). 

• Το 2010 ο Λίβανος διεκδίκησε στον ΟΗΕ την γραμμή 23. 
• Το Ισραήλ διεκδικεί την γραμμή 1. 
• Συζητήσεις το 2012 από Αμερικάνους διαμεσολαβητές πρότειναν μια ενδιάμεση 

λύση (γραμμή Η) 
• Η λύση της γραμμής Η απορρίφθηκε από τον Λίβανο. 
• Το 2020 ο Λίβανος πρότεινε μια γραμμή ακόμα νοτιώτερα (Γραμμή 29). 
• Αυτό απορρίφθηκε και από την Αμερική και απο το Ισραήλ. 
• Συνεχείς συζητήσεις το 2020 δεν κατέληξαν. 
• Οι Ισραηλινοί έστειλαν ένα πλοίο για γεώτρηση στο Karish, λίγο νοτιώτερα από 

την γραμμή 29. 
• Ο Λίβανος με αγανάκτηση πρότεινε αναστολή γεωτρήσεων μέχρι να καθοριστουν 

τα όρια. 
• Η Χεζμπολάχ απείλησε με χτύπημα αν ξεκινήσει παραγωγή χωρίς προηγούμενη 

συμφωνία. 
• Ο Λίβανος προσκάλεσε την Amos Hochstein, ανώτερο σύμβουλο ενεργειακής 

ασφάλειας (ΗΠΑ). 



• Αυτή πρότεινε, και ο Λίβανος συμφώνησε, να μοιραστεί το Qana στον Λίβανο, και 
το Karish στο Ισραήλ. 

• Η πρόταση αυτή κατατέθηκε στο Ιασρήλ, και αναμένεται η άπόκρισή του. 

  

 
 
source: Anton Macfadyen is a research associate at LINKS Europe (εδώ) 

... η συμφωνία με το ΔΝΤ 

Θα σημάνει την υποταγή της χώρας στους Αμερικανούς και το Ισραήλ. 
Θα συντριβούν οι λιβανικές δυνάμεις  που επιμένουν για παράδειγμα στον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των Παλαιστινίων και των αποφάσεων του ΟΗΕ για τη δημιουργία 
παλαιστινιακού κράτους. 
 
Το ΔΝΤ, με άλλα λόγια, θα καταφέρει να κάνει ό,τι έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής να 
κάνουν το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιώντας στρατιωτικές επεμβάσεις, 
οικονομικές κυρώσεις, διπλωματικούς εκβιασμούς και άλλα υπόγεια μέσα. 

... όπως και στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα η φιλοαμερικανική στροφή της χώρας μετά την επιβολή των μνημονίων 
πιστώνεται εξ ολοκλήρου στο ΔΝΤ: 

• οδήγησε στην μεγαλύτερη ύφεση που έχει σημειωθεί ποτέ 
• στην μεγαλύτερη πτώση μισθών και ημερομισθίων 
• πριμοδότησε εκείνα τα τμήματα της ελληνικής πολιτικής ελίτ που συνδέονταν με 

τον πιο υποτελή τρόπο με την Ουάσιγκτον και το Ισραήλ 
• περιθωριοποίησε  τμήματα της πολιτικής ελίτ που διατηρούσαν μια σχετική 

ανεξαρτησία από τις ΗΠΑ 

... η Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Οι Βρυξέλλες ... κλείνουν τα μάτια τους και νομιμοποιούν με την σιωπή τους ένα νέο 
έγκλημα του Ισραήλ. Μοναδική αντίσταση μέχρι στιγμής το Ισραήλ έχει βρει από την 
Χεζμπολάχ. 
 
Μετά την απειλή εναντίον του σκάφους της Energean το Ισραήλ το μετακίνησε εκτός του 
βεληνεκούς των σιιτικών πυραύλων. 
Το σκάφος της Energean έχει ανακοινώσει ότι το τρίτο τρίμηνο του 2022, θα ξεκινήσει 
ξανά τις δραστηριότητες του. 

... το δηλητηριασμένο φρούτο του ΔΝΤ 

Η συζητούμενη βοήθεια του ΔΝΤ είναι  όχημα πολλαπλών επεμβάσεων στην πολιτική 
ζωή του Λιβάνου και μέσο εκβιασμών. 
Ήδη απαιτεί: 

• την ψήφιση ενός αντιλαϊκού προϋπολογισμού, 
• ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων, 
• μεταφορά των τραπεζικών ζημιών στους καταθέτες (bail-in), 

γιατί να μην θέσει ως όρο για την εκταμίευση μιας μελλοντικής δόσης την παραχώρηση 
εκ μέρους του Λιβάνου κυριαρχικών του δικαιωμάτων προς όφελος του Ισραήλ; 
 
Στον Λίβανο αν κάνουν το λάθος και δεχτούν την πρώτη δόση από τα 3 δισ. ευρώ οι 
εκβιασμοί θα λάβουν μορφή καταιγίδας και στο τέλος της ημέρας η χώρα θα παραδοθεί 
στο σιωνιστικό κράτος… 
 
 

 

Σχόλια: 

Η πολιτική αστάθεια στον Λίβανο, ξεκινάει από την είσοδο και ένταξη περίπου 150.000 
Παλαιστηνίων μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1948, που άλλαξαν τα δημογραφικά 
δεδομένα. 
Ακολούθησε "εμφύλιος" πόλεμος 1975-1990, με 120.000 νεκρούς, και 1 εκ. που 
εγκατέλειψαν την χώρα. (εδώ) 
 
Αριστοτέλης Πολιτικά, Βιβλίο V, 1303a25-1303b 

• Οι πόλεις δεν γίνονται από τυχαίο πλήθος, και σε τυχαίο χρόνο. 
• Η ανομοιογένεια προκαλεί επαναστάσεις. 
• Οι πόλεις που δέχθηκαν εποίκους ή συνοίκους καταστράφηκαν. 

 
Μια χώρα, χωρίς εσωτερική συνοχή, εύκολα γίνεται χώρος, όπου επεμβαίνει το ΔΝΤ, και 
οι γείτονες ... 
 
Η Ελλάδα βαδίζει σταθερά σε αυτό το μονοπάτι ... (1) καταστροφής εσωτερικής συνοχής 
(2) αλλοίωσης του πληθυσμού 
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