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 رفيق الحريري 

توّلى الرئيس رفيق الحريري رئاسة خمس حكومات في لبنان منذ سنة    
وعمى مدى أكثر من ِعقٍد، أشرف الرئيس الحريري عمى إعادة البناء . 2881

قتُو الحرب  وىو عمٌل لم ُيعَيْد لُو مثيُل في. المادية واالقتصادية لمبنان الذي مزَّ
والرئيس الحريري يرئُس الحكومة الحالية . ظلِّ ظروف مماثمة وفترة زمنية محدودة

 217نائبًا من أصل  82، وحصولو عمى دعم 1002نيسان  26بعد تسميتو في 
 . عضوًا في البرلمان المبناني

ألبنائيما ، لوالَدين كرَّسا حياتيما 2833ُوِلد الرئيس الحريري في مدينة صيدا المبنانية، في سنة    
ل الرئيس الحريري دراستو االبتدائية والتكميمية والثانوية في مدارس . رفيق وشفيق وبيية9 الثالثة وحصَّ

، 2854وفي سنة . صيدا، ثم تابع دراستو األكاديمية في جامعة بيروت العربية، لمتخصُّص في التجارة
ِمل ُمدرِّسًا ثم محاسبًا قبل أن يدخل في سافر إلى المممكة العربية السعودية سعيًا وراء حياة أفضل، فع

وتمكَّن . مضمار األعمال فيصبح مقاواًل ويجني ثمرَة العمل الدؤوب، والمواظبة، والتمسُّك بأخالقيات المينة
وىناك، . من بناء فندق في مدينة الطائف، في المممكة، وتسميمو في ستة أشير، وىي ميمة شبو مستحيمة

 . وىما ينعمان اليوم بمحبَّة أحفادىما السبعة. ، فأصبحا أبَوين لسبعة أبناء نزوَّج السيدة نازك عوده

والرئيس الحريري رجٌل ُمحسِن، وِعصاميٌّ بنى أعمالو بنفسو عمى أساس الُسمعة الطيبة، والمصداقية    
صيٍد ُيديُر بو وىو يؤمن بأن الثقة ىي أىم ر . الكبيرة، وروح الشراكة الجديرة بالثقة التي تطبُع كل مشاريعو

ومعروف عن الرئيس الحريري أيضًا أنو ماِىٌر وُمخِمٌص لعمِمو . اإلنساُن عالقاتو البشرية والمينية في آن
 . وىذا َيظيُر جميًا في بروز نجمو بسرعة في السعودية. ولكل قضية ينتصُر ليا

ل زمٍن طويٍل من تسمُّمو ودخل الرئيس الحريري معترك الحياة السياسية واالقتصادية في موِطنو قب   
فيوَم كان يعيش في المممكة بصفتو رجل أعمال لبناني، اعتراه القمُق عمى بمده الذي . زمام رئاسة الحكومة

ز ُفرص التوصل إلى وقٍف  يرزح تحت القتال، فمعَب في الكواليس دوَر الوسيط، الذي ُيسدي الُنصح وُيعزِّ



واستثمر وقتو وعالقاتو في العالم العربي وفي الخارج . ىميةلمنار واتفاقات من شأنيا إنياء الحرب األ
، 2871فبعد االجتياح اإلسرائيمي في سنة . إلحالل السالم في وطنِو الذي عاثت فيو الحرُب دمارًا وخراباً 

لبنان، دور ناشط في إزالة ُركام األبنية الُمَحطَّمة، وفتح الشوارع -كان لشركة الرئيس الحريري، أوجيو
 . ُرق المزروعة بأكياس الرمل والحجارة، مما ميَّد الطريق أمام عودة الحياة الطبيعية لمعاصمة المبنانيةوالطُ 

، شارك الرئيس الحريري في اجتماَعي جينيف ولوزان لتحقيق المصالحة السياسية في 2873وفي سنة    
 . يةلبنان، وأسيم في الوساطة التي أثمَرت مبادراٍت وضعت حدًا لمحرب األىم

ل إلى اتفاق الطائف، الذي أنيى الحرب وأّدى إلى 2878وفي سنة     ، كان الرئيس الحريري وراء التوصُّ
ل ىذا االتفاُق إلى ميثاٍق سياسيٍّ أرسى مبادئ المصالحة الوطنية، التي . صياغة دستور جديد لمبنان وتحوَّ

 . تسود الحياة السياسية في لبنان اليوم

 

 سنوات الحكم 

ليتبوَّأ منصب رئاسة مجمس الوزراء بعد ثماني  2881الرئيس الحريري إلى لبنان في سنة  عاد   
تشرين األول  11فألَّف حكومتو األولى في . وعشرين سنة من العيش والعمل في المممكة العربية السعودية

شر عامًا مع كلِّ وتحمَّل مسؤولية المساعدة في قيادة بمٍد خرَج لمتو من حرٍب أىمية دامت سبعة ع. 2881
 . ما خمَّفتُو وراءىا من دمار مادي واسع، وتمزُّق اقتصادي، وانقسام سياسي

ل وجيَة لبنان فورًا إلى حقبة ما بعد . وبصفتو رئيسًا لمجمس الوزراء، َقِبَل الرئيس الحريري التحدِّي    فحوَّ
من بمٍد يحمُل بصمات الحرب إلى الحرب، وبدأ ببذل جيود مكثَّفة نَقمت لبنان، في أقل من ست سنوات، 

لى العب ُمحَتَرم عمى الساحة الدولية واعتبر الرئيُس الحريري كلَّ . موقع ىائٍل لعممية إعادة بناء محمية، وا 
ىل تبدأ من المدارس أو المستشفيات أو 9 شيء أولويًة عندما واجَيُو سؤاٌل ىو من أين تبدأ إعادة اإلعمار

 ؟ البنى التحتية أو االقتصاد

عادة إعمار البنية     وفي الوقت نفسو، ركَّزت الحكومة انتباىيا عمى ضمان استقرار العممة الوطنية وا 
التحتية من خالل عودة الخدمات األساسية في البالد، مثل توفير المياه والكيرباء والياتف، وتنظيف 

لممشاكل االجتماعية والتربوية كما أولى رئيُس مجمس الوزراء عنايًة خاصة . بيروت من ُمخمَّفات الحرب
 . والصحية التي عانى منيا لبنان بسبب الحرب



رين لمساعدة ألوف األشخاص الذين تركوا 2882وفي نيسان     ، أسَّس الرئيس الحريري وزارَة الميجَّ
ُد تموز من السنة نفسيا، أمَست البال 14وفي . ديارىم ُعنوًة أياَم الحرب عمى العودة إلى مدنيم وقراىم

مسرحًا لعممياِت قصٍف استمرَّت سبعة أيام وطاولت المدنيين، فما كان من الرئيس الحريري إال أن دعا إلى 
 . اجتماع عربي طارئ في دمشق، لحشد الدعم العربي لمبنان

مشروع إعادة إعمار الوسط  2883وعمى الرغم من ىذه األحداث، أطمق الرئيس الحريري في أيار    
وكان الرئيس الحريري يعتبُر أن إعادة بناء قمب العاصمة . التجاري في بيروت، الذي أَتت عميو الحربُ 

فقمُب بيروت . زال يؤمن بيا وقد ثُبَت أنو كان ُمِحقًا في ىذه الفكرة التي ما. ُيعيُد الحياة إلى لبنان كمِّو
. أضحى ُممتقًى لكل المبنانيين، وحتى لمعرب واألجانب الذين يتوافدون عميو باآلالف لينعموا بمزايا بيروت

ومشروع إعادة بناء وسط بيروت ىو . والوسُط التجاريُّ بات كذلك مركزًا ماليًا ومعِقاًل لمؤسسات البمد
يَن المشاريع التي أطمقتيا حكوماتو، وىو المشروُع الذي عِمَل عمى األقرُب إلى قمِب الرئيس الحريري، ب

وعممية إعادة اإلعمار بدأت تحت االحتالل اإلسرائيمي لجنوب . تحقيقو قبل أن يصبح رئيسًا لموزراء بكثير
مى لبنان وفي ظل التيديدات اإلسرائيمية الُمستمِّرة بشن ىجمات عمى البنية التحتية في البمد، وال سيما ع

 . قطاع الكيرباء

، شكَّل رئيس مجمس الوزراء حكومتو الثانية، وعَزم عمى استكمال عممية إعادة 2884وفي أيار    
 . اإلعمار

، شنَّت إسرائيل ىجومًا عمى لبنان، فقتمت مئة مدني لبناني في مقرٍّ لألمم 2885وفي ربيع سنة    
وباشَر ". عناقيد الغضب"أطمقت عمييا إسرائيل اسم المتحدة في قانا الجنوبية، في إطار عمميٍة عسكرية 

وأفمحِت الجيوُد التي بذَليا في صبِّ . الرئيُس الحريري بحممة دبموماسية لوقف االعتداءات اإلسرائيمية
اىتمام العالم عمى االحتالل اإلسرائيمي لجنوب لبنان، فأفَضت إلى اتفاق عمى وقف النار، ُعِرف بتفاىم 

ىذا االتفاُق إسرائيَل عمى القبول، لممرة األولى، بتجنيب المدنيين خطَر المواجية وقد أرغم . نيسان
وشكَّل أطراُف االتفاق لجنَة مراقبة لإلشراف عمى احترام وقف النار، واتفقت عمى . العسكرية في الجنوب

بنان، وبرزت ومنذ ذلك الحين، استقرُّ الوضُع عمومًا في ل. وضع إطار لممساعدة في إعادة إعمار لبنان
 . فيو مؤشراُت نمو إيجابية

، أجرى لبنان انتخابات نيابية، انُتِخب الرئيس الحريري عمى ِإثِرىا عضوًا في 2885وفي أول أيمول    
. فشكَّل الرئيس الحريري أوَل كتمة نيابية لو. مجمس النواب مع ثالثة عشر ُمرشَّحًا عمى الئحتو االنتخابية



وفي . ، ُطِمَب من الرئيس رفيق الحريري تأليف حكومتو الثالثة عمى التوالي2885تشرين الثاني  14وفي 
وأعادت . سنة 24، أول انتخابات بمدية منذ أكثر من 2887عيد ىذه األخيرة، أجرى لبنان، في صيف 

الحكومُة فتح مطار بيروت الدولي، واستطاعت فكَّ عزلة البالد الدولية من خالل رفع حظر السفر 
 . الذي كان مفروضاً  األميركي

، اختيَر رئيُس مجمس الوزراء رفيق الحريري لتشكيل حكومتو الرابعة، 1000تشرين األول  12وفي    
وحصل الرئيس الحريري عمى دعم . 1000أيمول  2بعد أن فازت كتمُتو النيابية بكل مقاعد بيروت في 

 . لخامسةعضوًا في مجمس النواب، لتأليف حكومتو ا 217نواب من أصل  205

ويرى الرئيس الحريري في إحياء االقتصاد جوىَر االستراتيجية التي يعتمُدىا، وىو يعتبُر جذَب 
 . االستثمارات الخارجية إلى لبنان مجددًا بعد طوِل انتظار دعامًة أساسيًة من دعائم البمد

، قدَّم الرئيس الحريري استقالة حكومتو، معمنًا اعتذاره عن عدم ترشيح 1003تشرين األول  10 وفي   
 . نفسو لرئاسة حكومة جديدة

 

 االستشهاد 

اغتيَل رئيس مجمس الوزراء الراحل رفيق الحريري في تفجير استيدف موكبو إثر مغادرتو المجمس    
أدى إلى استشياده مع سبعة من مرافقيو وعدد من المارة، النيابي وسموكو الطريق البحري لمعاصمة، مما 

 . كما ُأصيب العشرات بجروح

وأصدرت عائمة الزعيم المبناني الراحل بيانًا وصفت فيو اليجوم بالعمل اإلجرامي، وأعمنت أن الرئيس    
 (.  مرفق طيًا بيان عائمة الحريري)الحريري ىو شييد الوطن أجمع 

لقد ودَّع لبنان والعالم الرئيس الشييد رفيق الحريري ورفاقو السبعة في مأتم شعبي تاريخي مييب،     
وتميَّزت . اجتاز شوارع بيروت في اتجاه مسجد محمد األمين في وسط العاصمة حيث ُووروا في الثرى

بارزة شقَّت طريقيا بصعوبة وسط الحشود الغفيرة التي أتت من كل  الجنازة بمشاركة لبنانية وعربية ودولية
وخالل الجنازة، ُقِرعت . المناطق واألطياف المبنانية رافعًة األعالم المبنانية وُصور الرئيس الشييد ورفاقو

 . أجراس الكنائس في العاصمة وبثَّت المساجد آيات من الذكر الحكيم في آن

http://www.rhariri.com/Arabic.asp?Id=3118


وشاطرت المرجعيات الروحية والشخصيات . لين العرب والدوليين الجنازةوحضر الكثير من المسؤو    
وأتى الرئيس . البارزة عائمَة الحريري والشعب المبناني حزنيم، فأدوا جميعًا تحيًة أخيرة لمرئيس الراحل

وفي الفرنسي جاك شيراك وعقيمتو، إضافة إلى حشد من أفراد العائمة الحاكمة في المممكة العربية السعودية 
 . دولة الكويت وعدد كبير من الشخصيات السياسية لتقديم واجب التعزية

وتمقَّت عائمة الحريري التعازي في دارة الرئيس الراحل في مجدليون في صيدا، ثم في الرياض في    
ين، فأعمن عن ألمو وحز  نو السعودية، حيث كان ولي العيد األمير عبد اهلل بن عبد العزيز في طميعة الُمعزِّ

 . وحضرت الجالية المبنانية في المممكة السعودية لتقديم تعازييا. لفقدان زعيم عربي كبير وصديق عزيز

 

 إنجازات دوليـة 

 أصدقاء لبنان 

ُعِقد أوُل مؤتمر دولي ىدُفو الوحيُد مساعدُة لبنان في وزارة الخارجية في  2885كانون األول  في   
وشارك الرئيُس الحريري في رعاية ىذا االجتماع، الذي حضَرُه . واشنطن، بدعوة من الواليات المتحدة

د معظُم البمدان وتعيَّ . ممثمون عن منظمات دولية، ومؤسسات مالية وتجارية في أكثر من ثالثين بمداً 
وكانت العودُة إلى الساحة الدولية أساسيًة بالنسبة إلى . المشاركة بتقديم المساعدة المالية والتقنية لمبنان

عادة اإلعمار فُعِقد مؤتمران . لبنان، وكذلك مواصمة جمع رأس المال الالزم الستكمال جيود التنمية وا 
 . دة المجتمع الدولي لبنان في إدارة دينو العام، التماسًا لمساع1-وباريس 2-باريس9 ُميّمان

  1-باريس

، ترأسَّ رئيس الوزراء الوفد المبناني إلى االجتماع الثاني ألصدقاء لبنان في 1002شباط  16في    
، 2-وُأطِمق عمى االجتماع اسم باريس. قصر اإليميزيو في باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك

ئيس الحريري والرئيس شيراك، رئيس المفوضية األوروبية رومانو برودي، ورئيس البنك وحضَرُه، إلى الر 
الدولي جايمز ولفنسون، ونائب رئيس البنك األوروبي لالستثمار فرانسيس ماير، ووزير المال الفرنسي 

 . لوران فابيوس، وغيرىم من كبار المسؤولين األوروبيين والفرنسيين والمبنانيين

عرض رئيس الوزراء رفيق الحريري برنامج حكومتو لإلصالح 9 الح األساسية المطروحةمبادرات اإلص
 9 االقتصادي، الذي ارتكز عمى عدة عناصر أساسية ىي

  تحفيز االقتصاد وتحديثو 



  متابعة عممية تحديث النظام الضريبي 
  تأمين التحسين البنيوي لممالية العامة الشاممة 
  المحافظة عمى االستقرار النقدي والمالي، إضافة إلى استقرار األسعار 

حِظَي برنامج الحكومة المبنانية لإلصالح بدعم المشاركين في المؤتمر، واتفق البنك 9 نتائج المؤتمر
مميون يورو لتمويل مشاريعو  400الدولي والبنك األوروبي لالستثمار عمى منح لبنان مبمغًا بقيمة 

 . يةاإلنمائ

  2-باريس

، الذي ُعِقد في 1-، دعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى مؤتمر باريس1001تشرين الثاني  12في 
-وحضَر اجتماع باريس". بعد اإلعمار والنيوض، في اتجاه التنمية الُمستدامة"قصر اإليميزيو تحت عنوان 

 . مسؤولون ميمُّون في عدة بمدان ومؤسسات متعددة األطراف 1

تمثَّمت ىذه األىداف بحشد دعم المجتمع الدولي من أجل مساعدة لبنان في جيوده 9 ف المؤتمرأىدا
الرامية إلى تخفيف عبء الدين العام وعكس الخمل في التوازن الذي ُيعاني منو االقتصاد المبناني عمى 

ألمد، بمعدالت وتكمن المساعدة في تقديم تمويل طويل ا. مستوى االقتصاد الكمي وعمى المستوى المالي
 . فائدة أدنى بكثير من المعدالت التي كانت الحكومُة قد استدانت بيا في األسواق المحمية والدولية

وشكََّل انعقاُد ىذا المؤتمر مؤشرًا إيجابيًا غير مسبوق عمى صعيد االقتصاد والدعم السياسي الُمقدَّم 
يد التزام الحكومة بالبرنامج المالي واالقتصادي كما عكس المؤتمر إجماع المجتمع الدولي عمى تأي. لمبنان

 . في لبنان

 9 مبادرات اإلصالح األساسية المطروحة

  اإلصالح البنيوي لإلدارات والمؤسسات المختمفة 
  تعزيز إنتاجية القطاع العام وتحسين القدرة التنافسية 
  تحفيز النمو االقتصادي وتحسين المناخ االستثماري 

مميار دوالر  20.2ِمَنحًا وقروضًا بقيمة  1-ًا لوزارة المال، نتج عن اجتماع باريسوفق9 نتائج المؤتمر
مميار دوالر أميركي، ووضعت مصارُف تجارية  1.3فقد قدَّمت سبُع دوٍل ماِنحة أموااًل بقيمة . أميركي



ًة أخرى مميار دوالر أميركي، ورسمت البنك الدولي خط 2.5عاممة في لبنان خطًة تدرُّ مبالغ قيمتيا 
 . مميار دوالر أميركي 3.2لتوفير 

 

 مؤسسة الحريري 

فالمؤسسُة . لعلَّ أكثر ما يرمُز إلى الرئيس الحريري ويدلُّ عمى أىم إنجاز لُو ىو مؤسسة الحريري   
والرئيس الحريري يقوُل إن العمل . المستقبل شيادٌة عمى األىمية التي يولييا ىذا الرجُل لمتربية وألجيال

الذي تقوم بو مؤسستو ىو األقرب إلى قمبو، عممًا أن ىذه المؤسسة التي ال تتوخى الربح ُأنشئت في سنة 
ألف شاب لبناني عمى التعمُّم في أفضل جامعات لبنان والواليات المتحدة  22، لمساعدة أكثر من 2868

 . داوالمممكة المتحدة وفرنسا وكن

وتُقدِّم مؤسسة الحريري أيضًا خدمات صحية واجتماعية وثقافية لمبنانيين المحتاجين، ناىيك عن    
 . وىي تممك مكاتب في لبنان وفي باريس وفي واشنطن. تشجيع األنشطة الثقافية واألعمال الخيرية لألطفال

قدَّمت ِمنحًا تعميميًة، وبَنت مدارس وتقديرًا اللتزام مؤسسة الحريري بخدمة التعميم والثقافة، التي    
وجامعات في لبنان، وساىمت في الحفاظ عمى اليندسة اإلسالمية لممساجد، تم اختيار المؤسسة لمنحيا 

، مناصفًة مع بنك التنمية اإلسالمي ومقره مدينة 1004لخدمة اإلسالم لمعام " الممك فيصل العالمية"جائزة 
 .جدة
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