
 0100-10-10الشرق
 (٢)استعادة الثقة 

 –بقلم مروان اسكندر 
% 04مكان تااوز مككلة اليوروبوندز والت  كانت تكك  نسبة ان االمر المهم من سرد هذه االرقم انه يبين ان البنوك اللبنانية كانت تحوز نسبة مقبولة من السيولة وكان باال

 .من الدين العام، لكن راا  الرؤية والحكمة اما غائبين او مغيبين عن القرارات الرئيسية
الح الخاصة عن التحكم بقرارات هذا ياب علينا بأقصى سرعة تكليف كركة او كركات خاصة بتوفير الكهرباء للبنانيين ك  تكون هنالك امدادات مستمرة وك  نبعد المص – 4

دى اكبر كركات الكهرباء ف  العالم، القطاع الهام العما  اللبنانيين، ودراسات ابنائهم، والمستكفيات، والاامعات، وهنالك توصيات بذلك من قب  كركة الكهرباء الفرنسية، اح
لكن التحرك حا  دونه توسع مطالبات الطوائف، وكان اتفاق الطائف  6991ى باتباع هذا المنهج منذ عام وملكيتها للدولة وبنسبة ملحوظة للمواطنين، كما ان البنك الدول  اوص

 .سنة دون الغاء الطائفية وتعالت المطالبات بتكريس حقوق الطوائف من قب  المستفيدين 40توص  الى الغاء الطائفية خال  سنتين وقد انقضى على اتفاق الطائف اكثر من 
 .ستقطاب االستثمارات او القروض الميسرة متعددة وقد تكون كافية ف  حا  التحرك السريع والمقنع الطالق النمو والثقة بمستقب  لبنانمصادر ا – 5

الموظفين خاصة  مليون دوالر سنوًيا نتياة زيادة اعداد 6444وانخفاض مداخي  الدولة بـ 044الفرصة الكبرى تخصيص خدمات االتصاالت بعد اختصار اعداد الموظفين بـ
ن  بقيادة فريق التخصيص منهم من ال يتمتعون بخبرات ف  هذا الماا ، ويمكن انااز هذا العم  خال  بضعة اكهر وتكليف نائب رئيس مالس الوزراء سابًقا غسان حاصبا

 .مليارات دوالر من هذا العم   1-5 النه قام بعم  كهذا لتخصيص كبكة اتصاالت كانت تخص كركة االتصاالت السعودية ف  تركيا، وتمكن تحصي 
 .من الريا  الت  تحقق ربًحا ملحوًظا ونستطيع ان نحص  على ملياري دوالر% 54-04يضاف الى هذه الخطوة تسويق نسبة 

قطاب ملياري دوالر وانفتاح ماا  كركات توزيع النفط على التكارك مع كركات نفطية ملحوظة العادة توسيع وتكغي  مصفات  طرابلس والزهران  واست  يمكن تكايع – 6
 .فن  وتحقيق وفر على ميزان المدفوعات بتخفيض مستوردات المكتقات بمليار دوالر سنوًيا 044العم   

 .مليار دوالر 2من الريا  يؤمن % 54مليارات وتسويق  0-1: السنة االولى من االندفاع االناازي تؤمن
 مليار دوالر 2(: خال  سنتين)فط استقطاب استثمار ف  مصفاتين للن: ثان  سنة

 .مليار دوالر السنة االولى 65بنوك وزيادة رأسمالها بـ 5استقطاب تملك اكبر 
 :االنطالق االول ، السنة االولى يؤمن

 مليارات من تخصيص االتصاالت 7-
 مليار من مليارين تخصص لتوسيع وتحديث المصاف  1-
 .ف  كراء اسهم ف  الريا مليار من تامين مساهمة كركة تبغ دولية  2-
 .مليار دوالر من تخصيص غالبية اسهم كركة انترا لالستثمار 2-

 .مصارف من بنك قطر الوطن  5مليار دوالر استثمار ف  كراء اكبر  15-
ومن ثم ااهضت الن  2462د الحريري عام مليار دوالر تكف  الطالق استعادة النمو وهذا المبلغ يزيد على ضعف الوعود الت  حص  عليها الرئيس سع 20الماموع يكون 

 .ميكا  عون غير مقتنع
 :ف  حا  االبتعاد عن مكروع فرض التحقق من التحويالت من والى لبنان نستطيع الحصو  على معونات

 .مليون دوالر سنوًيا ابتداء من هذه السنة 044للايش بما يزيد على  –
مليار دوالر تقترب من القرض الذي نسعى لتحقيقه من صندق النقد الدول  دون تحقيق تقدم  2.0سنوات اي  4على مدى مليون دوالر لك  سنة  944مساعدات هيئة االمم  –

 .على هذا صعيد حسب تقديرات رئيسة صندوق النقد ان المسؤولين اللبنانيين ال يعملون
 .مليون دوالر 444تحريك معونات استيراد القمح على سنة بكلفة تتااوز ا  –
 .عدات متنوعة على مستوى ملياري دوالرمسا –

 .مليار دوالر 5.0فتصبح االموا  المتوافرة للبنان وغالبيتها اموا  استثمار او معونات تفوق الـ
 اذا حققنا الخطوات المقترحة يمكن للبنان استعادة النمو خال  سنتين ومن بعد استعادة الثقة بمستقب  البالد واهله


