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اأخبار نقابة املقاولني

احللو: تفعيل ال�شراكة بني »العام« و »اخلا�ص« يحل امل�شاكل املزمنة

موقف

اأمل رئي�س نقابة مقاويل الأ�شغال العامة والبناء املهند�س مارون 

مّت  كما  وطنية  وحدة  حكومة  القريب  امل�شتقبل  يف  ن�شهد  اأن  احللو 

التوافق عليه موؤخرًا، وقال اأن الأ�شماء التي ن�شمع عنها يف احلكومة 

احلالية هي تلك التي �شمعنا عنها يف املا�شي، من هنا ل نرى تغيريًا 

جذريًا يف اأداء احلكومة املقبلة. 

، وميكن  اأن 30 وزي��را يف احلكومة هو عدد كبري  وقال احللو 

للوزير الواحد ان ي�شتلم اأكرث من وزارة، م�شددًا على �رضورة ان 

م�شلحة  فيه  ملا  ويتعاونوا  البع�س  ببع�شهم  الأفرقاء  جميع  يثق 

لبنان. 

احلكومة  ت�شكيل  اأن  احللو  اعترب  القت�شادي  ال�شعيد  وعلى 

العمل  اىل  اأمامها  املجال  �شيف�شح  ما  القت�شادية  العجلة  يحّرك 

لإجناز ما يتوجب عليها. وا�شار اىل اأن امل�شكلة الأكرب يف لبنان هي يف 

عدد النازحني ال�شوريني املتواجدين على اأر�شه، ف�شاًل عن اأزمتي 

الكهرباء والنفايات اللتني يجب ايجاد حّل لهما مبا �شينعك�س ايجابًا 

على نظرة الدول اخلارجية الينا. 

�شاف: ل �شك اأن الو�شع القت�شادي يف لبنان �شعب،  ويجب 

اإنقاذه من خالل خطة مدرو�شة، ولكنني �شد نظرية اأننا على اأبواب 

الإفال�س، ولفت اىل اأن �شعارات لبنان القوي واجلمهورية القوية ل 

تطّبق ال بالعمل الدوؤوب واجلدي علمًا اأن القطاع اخلا�س يرتّنح يف 

ظّل جمود الدورة القت�شادية.

وامل�شارف  اخلا�س  القطاع  �شيمّول  متى  اىل  احللو  وت�شاءل 

احلكومة؟ مذّكرًا بالكلفة الكبرية التي تكّبدها القت�شاد جّراء اإقرار 

ت�شدد  لبنان   يف  الدولة  ان  اىل  وم�شريًا  وال��روات��ب،  الرتب  �شل�شلة 

300 األف راتب �شهريًا، ويرتّتب عليها ديونًا للم�شارف، لذلك اآن 

الأوان لوقف تفاقم الدين  كما جاء �شمن ال�شالحات املطلوبة يف 

موؤمتر “�شيدر” . 

والعهد  احلكومة  اأم��ام  الأك��رب  التحدي  اأن  احللو  اعترب  وفيما 

يكمن يف اإيجاد احللول للم�شاكل املزمنة واأولها اأزمة الكهرباء قال:” 

اأن ي�شتغرق حّل هذه امل�شكلة 30 عامًا”، واأ�شار اىل  اأنه من املعيب 

اأنه خالل لقاء امل�شت�شارة الأملالنية اأنغيال مريكل مع رئي�س جمل�س 

الوزراء �شعد احلريري والذي �شارك فيه مّت تناول عر�س “�شيمنز” 

للم�شاعدة يف بناء معامل للكهرباء ، ال اأن اأمر البت بهذا املو�شوع 

ل يزال يف يد وزارة الطاقة، و�شدد احللو على اعتماد اآلية جيدة يف 

تطبيق القرارات التي تتخذ واإل هناك خطر اأن ي�شيع الدعم الآتي 

من موؤمتر “�شيدر” والذي ت�شمن حال ملع�شلة الكهرباء يف لبنان. 

قرو�س ال�شكان 

مع  ا�شتفحلت  والتي  ال�شكان  قرو�س  ب��اأزم��ة  يتعلق  ما  ويف 

النقيب  اإعترب  ال�شكنية  للقرو�س  الدعم  وقف  لبنان  م�رضف  قرار 

املركزي” فالأموال  “امل�رضف  م�شوؤولية  من  لي�س  احلّل  ان  احللو 

التي خ�ش�شها لدعم تلك القرو�س ا�شتنفدت واملو�شوع  الآن على 

الدخل  لأ�شحاب  �شكني  قر�س   5000 اىل  نحتاج  اذ  احل��ّل  طريق 

املحدود، وقد مّت التوافق �شمن اخلطة ال�شكانية التي طرحها تيار 

املحدود  الدخل  لأ�شحاب  القرو�س  تذهب  اأن  على  “امل�شتقبل” 
اأن  يجب  الأم���وال  وه��ذه  لال�شكان،  العامة  باملوؤ�ش�شة  وح�رضها 

العقاري قال  القطاع  العامة. وعن و�شع  املوازنة  تتاأمن من خالل 

اأنه يف حالة ركود واأ�شعار ال�شقق تدنت بن�شبة ترتاوح بني 20 و25 

% لفتًا اىل ان الو�شع �شينتظم اأكرث يف املرحلة املقبلة و�شيتم البناء 

يف  ثابتة  قيمة  يبقى  العقار  اأن  اىل  لفتًا  ال�شوق،  حاجة  اىل  ا�شتنادًا 

البالد. 

وو�شف  الو�شع  هذا  عن  بعيدين  لي�شوا  واأ�شاف:املقاولون 

لهم  ُي�شدد  ول  اأرباحا  يحققون  ل  لأنهم  بال�شيئة  اأحوالهم  احللو 

امل�شتحقات املرتتبة لهم على الدولة منذ 10 �شنوات والبالغة قيمتها 

اأنه  اىل  لفتًا  وم�شاحلات،  اأ�شعار  فروقات  وهي  لرية  مليار   130

العامة والنقل يو�شف فنياو�س على  الأ�شغال  مّت التفاق مع وزير 

تقدمي م�رضوع قانون موّقع من 10 نّواب لت�شديد تلك امل�شتحقات 

ب�شندات اخلزينة. 

راأى  البالد،  يف  جّيدين  وامل��ايل  النقدي  الو�شعني  اأن  اعترب  واذ 

جرمية  ب��ات��ت  ال�شائعة  وال��ف��ر���س  �شيئة  ح��ال��ة  يف  الق��ت�����ش��اد  اأن 

ويجدر تفعيل ال�رضاكة بني القطاعني العام واخلا�س، من هنا اأمام 

امل�شوؤولني وال�شيا�شيني حتّد كبري يكمن يف اإنقاذ البلد من اجلمود. 

اإذا وجدت الرادة والرغبة، فنحن قادرون على  اأنه  وختم بالقول 

ت�شويب القت�شاد لأننا منلك الطاقات والكفاءات. 

پ النقيب احللو.


