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خا�س ـــ »املقاول اللبناين«

م�ضطلــح  بكثافــة  انت�ــرض  الت�ضعينــات،  اأوا�ضــط  يف 

»احلريرية« عاك�ضــًا اآنذاك جه�د رئي�س الــ�زراء الراحل 

ال�ضهيــد رفيق احلريري لإعادة اإعمار لبنان والنه��س به 

بعــد نكبة احلرب الأهليــة ) 1975 – 1990( التي دمرت 

بناه التحتية ومرافقه العامة ومدنه وقراه.

   ون�ضبــت يف معظم الحيان �ضجــالت �ضيا�ضية حادة 

علــى خلفّيــة امل�ــرضوع العمــاري ال�ضخــم الــذي اأطلقــه 

احلريــري، فتــارًة اتهم اأنــه يراهن على عمليــة ال�ضام يف 

ال�ــرضق الو�ضــط التــي انطلقــت يف العا�ضمــة ال�ضبانية 

مدريــد �ضنة 1991، وط�راً قيل اأنــه يحّمل لبنان اأكر من 

قدرته مما �ضيغرقه يف دي�ن مالية كبرة.

   وغالبــًا مــا كانت اخللفيــات ال�ضيا�ضيــة تقف خلف 

النتقــادات القت�ضاديــة والعمارية مــن دون البناء على 

معطيــات هند�ضية اأو علميــة اأو تقنية فعليــة، با�ضتثناء 

بع�س الآراء التي �ضدرت عن عدد قليل من اخلراء والتي 

مل ترك اأثراً كبراً يف م�ضار العملية العمارية ككل.

   مهمــا يكن مــن اأمر، فــاإن العملية العماريــة واإعادة 

النه��س اإنطلقت بق�ة اآنذاك وكانت ثمة �رضورات ق�ض�ى 

فر�ضتهــا مرحلة احلــرب الهليــة القا�ضيــة والتي دمرت 

البنى التحتيــة واملرافق العامة وامل�ؤ�ض�ضــات والقت�ضاد 

اللبناين عم�مًا.

   اإل اأن اجلهــ�د احلك�ميــة مل تقت�ــرض يف تلــك احلقبة 

على هذا امل�ضار، بــل واكبتها خط�ات لإعادة الثقة بلبنان 

وقدراتــه املالية وعزمه على النه��ــس، فعقدت م�ؤمترات 

دوليــة متتالية لدعم القت�ضــاد وكان م�ؤمتر باري�س 1 ثم 

باري�س 2 ويف مرحلة لحقة باري�س 3.

   وبعيــداً عــن ال�ضجــال ال�ضيا�ضــي الــذي اإندلــع قبل 

واأثنــاء وُبعيــد اإنعقــاد كل م�ؤمتــر، والــذي اإنطلــق مــن 

 عناوين تت�ضــل بفر�س �رضوٍط �ضيا�ضية على لبنان بغية 

 دعمــه اقت�ضاديــًا وماليًا؛ فال�اقــع اأن “ال�ــرضوط” ال�حيدة، 

اإذا �ضــح التعبــر، كانــت �ــرضورة خ��ــس لبنــان خما�ضــًا 

اإ�ضاحيــًا حتميــًا خلف�س النفــاق العام وتر�ضيــده واإ�ضاح 

وع�رضنتهــا،  وتط�يرهــا  هيكلتهــا  واإعــادة  العامــة  الدارة 

 واإ�ضدار الق�انني والت�رضيعات واملرا�ضيم ال�رضورية لت��ضيع 

قاعــدة م�ضاركــة القطــاع اخلا�ــس يف القت�ضــاد واحلــد مــن 

املع�قــات التــي تقــف يف طريــق قــدرة لبنــان علــى جــذب 

ال�ضتثمارات والت�ظيفات اخلارجية يف القطاعات القت�ضادية 

املختلفة.

 ،)2002(  3 باري�ــس  م�ؤمتــر  اأمــام  كلمتــه  يف      

قــال الرئي�ــس رفيــق احلريــري اأن حك�مته �ضــ�ف ت�ضتكمل 

»برنامــج خ�ضخ�ضــة وا�ضع النطاق ي�ضمــل قطاعات الهاتف 

والكهربــاء وامليــاه وامل�ا�ضات ترافقــه عمليــات ت�ضنيد. اإن 

مــن �ضاأن ذلك اأن ت�ؤمن للدولة تدفقــات مالية تبلغ 5 مليارت 

دولر تّ�فــر علــى اخلزينــة قرابــة 700 مليــ�ن دولر �ضن�يًا 

على خدمة الدين العام.« )راجع »املقاول اللبناين« العدد 82 

كان�ن الول 2002(.

   منا�ضبــة اإ�ضتعــادة تلــك ال�قائــع التاريخيــة تت�ضــل 

بالتح�ضــرات اجلاريــة حاليــًا لإنعقــاد م�ؤمتــر باري�ــس 4 

وم�ؤمتــرات دوليــة اأخرى م�ازيــة بع�ضها لدعــم امل�ؤ�ض�ضات 

الع�ضكريــة والأمنيــة والبع�س الآخر لدعم لبنــان يف م�اجهة 

ملــف النازحني الــذي ي�ضكل �ضغطــًا على الإقت�ضــاد والبنى 

التحتية اللبنانية.

   وكاأن الزمن يكرر نف�ضه ول� ب�ض�ره خمتلفة، ل�ضيما لناحية 

قدرة  لبنان على ول�ج باب الإ�ضاحات القت�ضادية والهيكلية 

التــي ميكن من خالها اإعادة بناء ثقــة املجتمع الدويل بجدية 

 اللتزام اللبناين بتحقيق حت�ل فعلي يف املقاربات الإقت�ضادية 

و�ضبــط الهدر والف�ضــاد واحلد من املح�ض�بيــات والزبائنية، 

ومن خال ال�ضعي احلثيث لبناء مقاربات اإقت�ضادية منعزلة 

عــن العتبــارات ال�ضيا�ضيــة ومرتكــزة اإىل املعايــر العلميــة 

والتقنية واملهنية والهند�ضية والعمارية.
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ومــن اأبرز الإ�ضاحات التي طالبــت بها م�ؤمترات باري�س 

ال�ضابقة ن�ضر اىل التايل:

ــــــــ  �رضورة تخفيف العجز يف قطــاع الكهرباء الذي يقدر 

1،5 مليار دولر وت�ضحيح و�ضعه املايل. 

ــ   ان�ضاء الهيئة الناظمة للكهرباء.

ــــ اأعطــاء دور للقطاع اخلا�س بانتــاج الكهرباء من خال 

ال�رضاكة بني القطاعني العام واخلا�س. 

ــــ �ضبــط الهــدر والف�ضــاد وحت�ضــني اجلبايــة واإعتمــاد 

ال�ضفافية يف اإداء الإدارات.  

ــــ  تط�ير وحت�ضني خدمات البنية التحتية التي تراجعت 

ب�ضكل كبر ب�ضبب النزوح ال�ض�ري... 

اإن عدم حتقيق هذه الطلبات املتكررة، خلقت لدى البع�س 

تخ�فًا من عدم بل�غ امل�ؤمتــر الأهداف املرج�ة منه اإقت�ضاديًا 

وماليًا رغم الدعــم ال�ضيا�ضي املت�فر اأوروبيًا واأمركيًا والتاأين 

العربي. يف اي حال يبقى التحدي كبراً اأمام اللبنانيني، الذين 

ياأمل�ن اأن ترجم امل�ضاعــدات املطل�بة واقعًا ملم��ضًا ولي�س 

كامًا اإعاميًا، لأن الفر�س املماثلة ل تتكرر دومًا فيما الظروف 

ال�ضيا�ضيــة الدولية عر�ضــة للتقلب والتغر تبعــًا للم�ضالح 

والعاقات املتبادلة.

پ  لبنان يحمل م�صاريع ا�صتثمارية بـ 16 مليار دوالر اإىل باري�س 4.

احلل�: باري�س 4 فر�سة تاريخية

�عت����رب رئي�ش نقاب����ة مقاويل �الأ�س����غال �لعام����ة و�لبناء 

�للبناني����ة ع�س����و �لهيئات �القت�س����ادية �للبناني����ة �ملهند�ش 

م����ارون �حللو �أن »لبن����ان �ليوم مع �نعق����اد موؤمتر باري�ش 

4 يف �آذ�ر �ملقب����ل، �أم����ام فر�س����ة تاريخي����ة لتحقي����ق �لتعايف 

و�لنهو�����ش �القت�س����ادي و�الجتماع����ي و�لع����ودة �ىل حلبة 

�لتناف�ش بني �لدول �القليمية«.

�أ�س����اف �حللو: »�ن ما ي�سعى �ليه لبنان من خالل هذ� 

�ملوؤمتر هو توف����ري متويل مي�رص وطويل �الأجل بقيمة 16 

ملي����ار دوالر لتطوي����ر �لبنى �لتحتية للدول����ة �للبنانية على 

�ختالفه����ا ما �سي�س����ع لبن����ان يف م�س����اف �ل����دول �ملتقدمة 

ويزيد كثريً� من قدرة �قت�ساده �لتناف�سية«.

وتاب����ع: »�لبلد ل����ن ينتظر حتى �النته����اء من تنفيذ هذه 

�مل�س����اريع �لتي تتطلب وقتًا يرت�وح بني 5 و 10 �س����نو�ت، 

ليب����د�أ باال�س����تفادة، النه جمرد �لبدء بالتنفي����ذ و��إنفاق بني 

1،5 ملي����ار دوالر وملي����اري دوالر �س����نويًا يف م�س����اريع 

�لبنى �لتحتية، فاإن ذلك �سينعك�ش مبا�رصة زيادة يف �لنمو 

�القت�س����ادي يقدر بني 1 يف �ملئة و1،5 يف �ملئة، �إ�س����افة �ىل 

خلق �آالف فر�ش �لعمل«.


