�أخبار نقابة املقاولني
موقف

احللو :تفعيل ال�شراكة بني «العام» و «اخلا�ص» يحل امل�شاكل املزمنة
�أمل رئي�س نقابة مقاويل الأ�شغال العامة والبناء املهند�س مارون
مت
احللو �أن ن�شهد يف امل�ستقبل القريب حكومة وحدة وطنية كما ّ
التوافق عليه م�ؤخر ًا ،وقال �أن الأ�سماء التي ن�سمع عنها يف احلكومة
احلالية هي تلك التي �سمعنا عنها يف املا�ضي ،من هنا ال نرى تغيري ًا
جذري ًا يف �أداء احلكومة املقبلة.
وقال احللو �أن  30وزي��را يف احلكومة هو عدد كبري  ،وميكن
للوزير الواحد ان ي�ستلم �أكرث من وزارة ،م�شدد ًا على �رضورة ان
يثق جميع الأفرقاء ببع�ضهم البع�ض ويتعاونوا ملا فيه م�صلحة
لبنان.
وعلى ال�صعيد االقت�صادي اعترب احللو �أن ت�شكيل احلكومة
يحرك العجلة االقت�صادية ما �سيف�سح املجال �أمامها اىل العمل
ّ
لإجناز ما يتوجب عليها .وا�شار اىل �أن امل�شكلة الأكرب يف لبنان هي يف
عدد النازحني ال�سوريني املتواجدين على �أر�ضه ،ف�ض ًال عن �أزمتي
الكهرباء والنفايات اللتني يجب ايجاد ّ
حل لهما مبا �سينعك�س ايجاب ًا
على نظرة الدول اخلارجية الينا.
�ضاف :ال �شك �أن الو�ضع االقت�صادي يف لبنان �صعب ،ويجب
�إنقاذه من خالل خطة مدرو�سة ،ولكنني �ضد نظرية �أننا على �أبواب
الإفال�س ،ولفت اىل �أن �شعارات لبنان القوي واجلمهورية القوية ال
تط ّبق اال بالعمل الد�ؤوب واجلدي علم ًا �أن القطاع اخلا�ص يرتنّح يف
ّ
ظل جمود الدورة االقت�صادية.
�سيمول القطاع اخلا�ص وامل�صارف
متى
اىل
احللو
وت�ساءل
ّ
احلكومة؟ ّ
جراء �إقرار
االقت�صاد
دها
ب
تك
التي
مذكر ًا بالكلفة الكبرية
ّ
ّ
ً
�سل�سلة الرتب وال��روات��ب ،وم�شريا اىل ان الدولة يف لبنان ت�سدد
� 300ألف راتب �شهري ًا ،ويرتتّب عليها ديون ًا للم�صارف ،لذلك �آن
الأوان لوقف تفاقم الدين كما جاء �ضمن اال�صالحات املطلوبة يف
م�ؤمتر “�سيدر” .
وفيما اعترب احللو �أن التحدي الأك�بر أ�م��ام احلكومة والعهد
يكمن يف �إيجاد احللول للم�شاكل املزمنة و�أولها �أزمة الكهرباء قال”:
�أنه من املعيب �أن ي�ستغرق ّ
حل هذه امل�شكلة  30عام ًا” ،و�أ�شار اىل
�أنه خالل لقاء امل�ست�شارة الأملالنية �أنغيال مريكل مع رئي�س جمل�س
مت تناول عر�ض “�سيمنز”
الوزراء �سعد احلريري والذي �شارك فيه ّ
للم�ساعدة يف بناء معامل للكهرباء  ،اال �أن �أمر البت بهذا املو�ضوع
ال يزال يف يد وزارة الطاقة ،و�شدد احللو على اعتماد �آلية جيدة يف
تطبيق القرارات التي تتخذ و�إال هناك خطر �أن ي�ضيع الدعم الآتي
من م�ؤمتر “�سيدر” والذي ت�ضمن حال ملع�ضلة الكهرباء يف لبنان.
قرو�ض اال�سكان
ويف ما يتعلق ب��أزم��ة قرو�ض اال�سكان والتي ا�ستفحلت مع
قرار م�رصف لبنان وقف الدعم للقرو�ض ال�سكنية �إعترب النقيب
ّ
احلل لي�س من م�س�ؤولية “امل�رصف املركزي” فالأموال
احللو ان
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پ النقيب احللو.

التي خ�ص�صها لدعم تلك القرو�ض ا�ستنفدت واملو�ضوع الآن على
طريق احل� ّ�ل اذ نحتاج اىل  5000قر�ض �سكني لأ�صحاب الدخل
مت التوافق �ضمن اخلطة ال�سكانية التي طرحها تيار
املحدود ،وقد ّ
“امل�ستقبل” على �أن تذهب القرو�ض لأ�صحاب الدخل املحدود
وح�رصها بامل�ؤ�س�سة العامة لال�سكان ،وه��ذه الأم ��وال يجب �أن
تت�أمن من خالل املوازنة العامة .وعن و�ضع القطاع العقاري قال
�أنه يف حالة ركود و�أ�سعار ال�شقق تدنت بن�سبة ترتاوح بني  20و25
 %الفت ًا اىل ان الو�ضع �سينتظم �أكرث يف املرحلة املقبلة و�سيتم البناء
ا�ستناد ًا اىل حاجة ال�سوق ،الفت ًا اىل �أن العقار يبقى قيمة ثابتة يف
البالد.
و�أ�ضاف:املقاولون لي�سوا بعيدين عن هذا الو�ضع وو�صف
احللو �أحوالهم بال�سيئة لأنهم ال يحققون �أرباحا وال ُي�سدد لهم
امل�ستحقات املرتتبة لهم على الدولة منذ � 10سنوات والبالغة قيمتها
 130مليار لرية وهي فروقات �أ�سعار وم�صاحلات ،الفت ًا اىل �أنه
مت االتفاق مع وزير الأ�شغال العامة والنقل يو�سف فنياو�س على
ّ
موقّ
نواب لت�سديد تلك امل�ستحقات
10
من
ع
قانون
م�رشوع
تقدمي
ّ
ب�سندات اخلزينة.
واذ اعترب �أن الو�ضعني النقدي وامل��ايل ج ّيدين يف البالد ،ر�أى
�أن االق�ت���ص��اد يف ح��ال��ة �سيئة وال �ف��ر���ص ال�ضائعة ب��ات��ت جرمية
ويجدر تفعيل ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص ،من هنا �أمام
امل�س�ؤولني وال�سيا�سيني حت ّد كبري يكمن يف �إنقاذ البلد من اجلمود.
وختم بالقول �أنه �إذا وجدت االرادة والرغبة ،فنحن قادرون على
ت�صويب االقت�صاد لأننا منلك الطاقات والكفاءات.
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