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سياسة
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على الغالف

مجلس اإلنماء واإلعمار ضابط
ينظر البعض إلى مجلس اإلنماء واإلعمار على أنه
صرح اقتصادي يدير شؤون البلدً ،
إنماء وإعمارًا ومدارس ومياهًا
وصرفًا صحيًا وطرقات وجسورًا ...الكل يحب املجلس ورئيسه.
بعض االستثناءات ّ
يعبر عنها تكتل التغيير واإلصالح،
ليتضح أن التكتل نفسه يطمح إلى الدخول طرفًا في آلية
توزيع املحاصصات املذهبية واملناطقية والسياسية .على
الرغم من اختالف الحناجر ،عنوان النشيد واحد« :كلنا
(في) مجلس اإلنماء واإلعمار»
رشا أبو زكي
ف ��ي ع� ��ام  ،1976م ��ع ان �ت �خ ��اب ال� ��راح� ��ل إل �ي��اس
سركيس رئيسًا للجمهورية ،س��اد اعتقاد بأن
الحرب انتهت .دخلت ق��وات ال��ردع العربية إلى
لبنان ،وعقد مؤتمر ف��اس ال��ذي ق��رر مساعدات
للبنان بقيمة  4مليارات دوالر إلعادة إعمار ما
ّ
دمرته الحرب .كلف سركيس نائب حاكم مصرف
ل �ب �ن��ان ،ح �ي �ن �ه��ا ،س �ل �ي��م ال �ح��ص وض� ��ع ت�ص��ور
لطريقة صرف هذه األموال .هكذا وضع الحص
هيكلية مجلس اإلنماء واإلعمار الذي كان مقررًا
أن يكون رئيسه ،قبل أن يختاره سركيس رئيس
ّ
ح�ك��وم��ة .ف��ي ع��ام ُ ،1977ح��ل��ت وزارة التصميم
وأنشئ املجلس بموجب مرسوم اشتراعي رقم
 ،5وأنيطت به ثالث مهمات رئيسية :وضع خطة
إلعادة اإلعمار والتنمية ،وتحديد جدول زمني
ل�ه��ا ،وض�م��ان تمويل امل�ش��اري��ع واإلش ��راف على
تنفيذها واس�ت�غ�لال�ه��ا م��ن ط��ري��ق اإلس �ه��ام في
عملية إعادة تأهيل املؤسسات العامة لتمكينها
م��ن تحمل مسؤولية تنفيذ ع��دد م��ن املشاريع
ت�ح��ت إش ��راف مجلس ال � ��وزراء .أع�ط��ي املجلس
صالحيات واس�ع��ة لجهة ال�خ��روج م��ن الروتني
اإلداري وت �ع��اون��ه م��ع ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص؛ ك��ذل��ك
ُوضع نظام مالي يسمح للمجلس بالصرف مع
رقابة الحقة ،ال مسبقة .إال أن املجلس انتقل إلى
ساحة تجمع جميع القوى السياسية الفاعلة.
الكل لديه حصة .الكل لديه مصلحة .الكل شريك
في املحاصصات والتنفيعات.

من التخطيط إلى التنفيذ
ان�ط�ل��ق امل�ج�ل��س ف��ي ع�م�ل��ه .ب��دأ ب��وض��ع الخطط
بالتنسيق مع الوزارات املعنية ،وغالبًا ما كانت
هذه الخطط ذات تمويل خارجي .يشير مصدر
م�ط�ل��ع إل ��ى أن اإلدارة ال �ع��ام��ة ك��ان��ت م�ش�ل��ول��ة،
ف�ل�ج��أ امل�ج�ل��س إل � ّ�ى خ�ل��ق إدارات ردي �ف��ة ،منها
بنك اإلس �ك��انّ ،ووف ��ر لها ال�ت�م��وي��ل .ب��دئ العمل
ب �م �ش��اري��ع ي �ن��ف��ذ امل �ج �ل��س ج � ��زءًا م �ن �ه��ا وت�ن�ف��ذ
الجهات املعنية الجزء اآلخر لتشجيع اإلدارات
على القيام بعملها .لكن بسبب التعقيدات التي
كانت تعانيها اإلدارات العامة ،في مقابل تحرر

املجلس من هذه التعقيدات ،بدأ املجلس يأخذ
شيئًا فشيئًا ،من الناحية العملية ،دور معظم
الوزارات.
بعد انتهاء الحرب ،تحول املجلس يدًا تنفيذية
ل ��رئ �ي ��س ال� �ح� �ك ��وم ��ة .ع � ��ام  ،1993وض � ��ع خ�ط��ة
متكاملة تتعلق بإعادة اإلعمار واإلن�م��اء تحت
اس��م «خطة أف��ق ع��ام  .»2000طاولت الخطة كل
القطاعات ،كالكهرباء وامل�ي��اه والبنى التحتية
وتأهيل امل��دارس وبناء أخرى جديدة .وتضمن
ك��ل ق�ط��اع ث�ل�اث م��راح��ل للنهوض ب��هُ ،
وح � ِّ�ددت
ّ
فترة زمنية تمتد إلى ثالث سنوات ،وكلف إعداد
الخطة  5ماليني دوالر ،وف��ق ال��رق��م املعلن ،لكن
الدراسة أهملت حكوميًا ،ولم تعلن.
أقر املجلس في دراسة له عام  2005تحت عنوان
«نحو رؤي��ة للتجهيزات وللخدمات العامة في
أفق  10إلى  15سنة» ،بأن «رؤى اإلعمار لم تشهد
ُ
إع��ادة نظر معمقة .ال ب��ل اع��ت�م��دت ف��ي مجاالت
ع ��دة خ �ي��ارات ع ��ززت األوض � ��اع ال �ت��ي أنتجتها
ال �ح��رب ت�ح��ت ح�ج��ج وش �ع ��ارات م�خ�ت�ل�ف��ة ،ب��دءًا
ً
من البراغماتية السياسية ،وصوال إلى البحث
عن التوازن في االعتمادات املخصصة .وبقيت
ال ��دراس ��ات ال�ق�ط��اع�ي��ة ت�م�ث��ل ح��ال��ة استثنائية.
وحني ُوضع مثل هذه الدراسات (مخطط النقل
بني عام  1993وعام  ،1994على سبيل املثال ،أو
خطة تجميع املدارس) لم يتخذ أي قرار حكومي
بصددها ،ال سلبًا وال إيجابًا ،فبقيت من دون
تأثير على الئحة املشاريع املوجودة سابقًا».
ه� ��ذا ال ��واق ��ع ال ي �ن �ك��ره رئ �ي ��س دائ� � ��رة ال�ت�ن�ف�ي��ذ
وامل�ع�ل��وم��ات�ي��ة ف��ي امل�ج�ل��س إب��راه �ي��م ش �ح��رور.
«ل �ل �م �ج �ل��س أدوار أس ��اس �ي ��ة ث�ل�اث ��ة :ت�خ�ط�ي��ط،
تمويل ،تنفيذ .إال أن دوره األخير غلب الدورين
األولني» .لهذا املنحى أسبابه ،فقد رفض مجلس
الوزراء خططًا تقدم بها املجلس «مثل خطة أفق
 ،2000وخطة النقل ومشروع تجميع امل��دارس،
وب �ع��ض ال�خ�ط��ط ت��أخ��ر ك�ث�ي�رًا ق�ب��ل إق � ��راره مثل
املخطط التوجيهي لألراضي اللبنانية» .يقدم
ً
ش �ح��رور م �ث��اال آخ ��ر؛ إذ إن خ�ط��ة امل ��دارس التي
ك��ان��ت ت�ه��دف إل��ى إن �ش��اء م��درس��ة واح ��دة لعدد
من القرى رفضت ألسباب مناطقية« .فكل نائب
وكل فريق سياسي يريد مدرسة ملنطقته» .هكذا

ضاعت الخطط في حضرة السياسة ،وأصبح
املجلس (ال ��ذي ك��ان م��ن امل�ف�ت��رض أن ي��ؤدي من
ض�م��ن م�ه��ام��ه دور وزارة ال�ت�خ�ط�ي��ط) مجلسًا
أعرج.

املحاصصات في التوظيف

ّ
فقد وظ��ف وزي��ر األش�غ��ال العامة والنقل غ��ازي
العريضي أخاه غالب في مشروع يتعلق باملياه
في البقاع الغربي ،من تمويل البنك الدولي الذي
ي�م�ن��ح روات� ��ب م��رت�ف�ع��ة ج �دًا ن�س�ب��ة إل ��ى ال�س��وق
اللبنانية .زي��اد امل�ش�ن��وق ،شقيق ال�ن��ائ��ب نهاد

هيكلية امل�ج�ل��س ال �ق �ي��ادي��ة ت�ت��أل��ف م��ن رئ�ي��س،
م �ج �ل��س إدارة وم� �ك� �ت ��ب امل� �ج� �ل ��س (أو م�ك�ت��ب
ال� ��رئ � �ي� ��س) .ت� �ق ��ول امل � �ص � ��ادر إن مل �ع �ظ��م ه� ��ؤالء
ارت � � �ب � � ��اط � � ��ات س � �ي� ��اس � �ي� ��ة .ال � �ب � �ع� ��ض م� ��وج� ��ود
كـ«برستيج» ،والبعض يستفيد من استمالكات
سوليدير لتحقيق أرباح هائلة من بيع األسهم
وش ��رائ� �ه ��ا! ال��رئ �ي��س ه ��و ح��ال �ي��ًا ن �ب �ي��ل ال�ج�س��ر
ال��ذي يحظى ق��ان��ون��ًا بصالحية تمثيل ال��دول��ة
في توقيع اتفاقيات التمويل الخارجي (يلفت
امل �ص ��در ،ف��ي ه ��ذا اإلط � ��ار ،إل ��ى أن ��ه ال صالحية
ل��دى ال��وزراء لتوقيع املشاريع) .ويحق لرئيس
امل �ج �ل��س ص � ��رف  80أل � ��ف دوالر س �ن��وي��ًا ع�ل��ى
املشاريع من دون الرجوع إلى أحد.
وب �ن �ظ��رة إل ��ى ت��رك�ي�ب��ة امل �ج �ل��س ،ت�ت�ض��ح معالم
املحاصصة التي تتحكم به .فالجسر هو شقيق
النائب في تيار املستقبل سمير الجسر .وكان
الرئيس رفيق الحريري قد رشحه لتولي رئاسة
املجلس بني عامي  1995و .1999وفي عام 2005
ّ
عينه الرئيس فؤاد السنيورة مستشارًا له ،قبل
أن يعيده األخ�ي��ر إل��ى رئ��اس��ة امل�ج�ل��س .ويحتل

تتحكم السياسة في كل مفاصل
عمل المجلس ،ولكل سياسي شقيق
في المجلس أو ابن أو قريب
منصب نائب الرئيس ياسر بري ،شقيق رئيس
م�ج�ل��س ال �ن ��واب ن�ب�ي��ه ب� ��ري .ف�ي�م��ا ك ��ان ال�ن��ائ��ب
الثاني للرئيس آالن قرداحي (توفي أخيرًا) من
حصة الرئيس إميل لحود .أما مفوض الحكومة
لدى املجلس ،وليد صافي ،فهو حزبي منتسب
إل ��ى ال �ح ��زب ال �ت �ق��دم��ي االش� �ت ��راك ��ي .وت�ن�س�ح��ب
امل �ح ��اص �ص ��ة ع �ل ��ى م �ك �ت��ب امل �ج �ل ��س وم �ج �ل��س
اإلدارة :غازي حداد (حصة ميشال املر) ،ومالك
العياص (الحصة الدرزية أرس�لان ـــــ جنبالط)،
ويحيى السنكري (عديل الرئيس السابق عمر
كرامي).
ي �ت��أل��ف امل �ج �ل��س م ��ن س ��ت إدارات :ال�ت�خ�ط�ي��ط،
التمويل ،املشاريع ،املالية ،الشؤون القانونية،
واإلدارة ،والثالث األولى هي األهم بني اإلدارات
الست .ومنذ إنشائه وحتى  ،2008كان التوظيف
في املجلس يخضع لكوتا املحاصصة نفسها،
وال ي �م �ك��ن أن ي �ت��م إال ب � �ـ«ال ��واس � �ط ��ة» ،روات� ��ب
امل��وظ �ف�ي�ن ت �ب��دأ م ��ن  900أل� ��ف ل �ي��رة (ل �ل �ح��راس
ال �ج��دد) لترتفع ب�ين رؤس ��اء ال��دوائ��ر واألق �س��ام
إل��ى  10ماليني ليرة ،ويضم املجلس نحو 200
م ��وظ ��ف ض �م��ن امل �ل ��اك ،إض ��اف ��ة إل� ��ى ن �ح��و 300
متعاقد على املشاريع ،ومتعاقدين عبر شركات
توظيف.
تتحكم السياسة في كل مفاصل عمل املجلس.

بتعلم»
حوار زحلة :مثل العجينة «إذا ما لزقتّ ...

لم ّ
يؤد اللقاء الحواري
الذي جمع نواب زحلة
ووزراءها ،الحاليني والسابقني،
فالنائب إيلي
نتيجته كاملة.
ّ
ماروني غاب عنه ،لكن اللقاء
ُعقد على طاولة مطران ّزحلة
عصام درويش ،رغم أن جل ما
ّ
تحقق منه هو ...انعقاده

عفيف دياب
ل��م ُيكتب النجاح لطاولة ال�ح��وار ف��ي زحلة،
أم ��س .ان�ت�ه��ى ال �ح��وار ق�ب��ل أن ي �ب��دأ ،وخ��رج
ّ
ليتحدث عن لقاء ال
أكثر من مشارك فيه
ي�ع� ّ�ول عليه ف��ي رس��م حياة سياسية أكثر
ه��دوءًا في عروس البقاع .لقاء وزراء زحلة
ونوابها الحاليني والسابقني ،لم يمر بهدوء،
كما أراده صاحب ال��دع��وة امل�ط��ران عصام
دروي ��ش ،إذ س��رع��ان م��ا تعرض لرصاص
قاتل من نائب «القاعدة الكتائبية» في زحلة
إيلي م��ارون��ي .فاألخير أص��اب مشروع ّلم
ال�ش�م��ل ف��ي م�ق�ت��ل .ل��م ي�ك�ت��رث ال��رج��ل لكل
مواقفه السابقة الداعمة ملشروع دروي��ش.

وب �ح �س��ب م�ع�ن�ي�ين ب ��ال �ح ��وار ،ف ��إن ال�ن��ائ��ب
ال�ك�ت��ائ�ب��ي «أي �ق��ن أن ح �ض��وره سيضعفه،
وسينسف أدبياته السياسية ــــ الشخصية
في حال جلوسه إلى جانب الياس سكاف
ون �ق��وال ف�ت��وش وس�ل�ي��م ع��ون وغ��اب��ي ليون
وإيلي الفرزلي»ً .
بناء على ذل��ك ،يقول أحد
ّ
ال �ك �ت��ائ �ب �ي�ين ف ��ي زح� �ل ��ة« ،ف ��ض ��ل م��ارون��ي
ً
االع � �ت � �ك� ��اف ،م� ��رس �ل�ا اع� � �ت � ��ذاره ع� ��ن ع ��دم
الحضور إلى املطران عبر وسائل اإلعالم».
اس�ت�ه��داف ال�ن��ائ��ب م��ارون��ي ل�ط��اول��ة ال�ح��وار
لم يمنع املطران درويش من تحقيق هدفه،
ب �ح��ده األدن� � ��ى ،وج �م��ع ق� ��ادة امل��دي �ن��ة ،رغ��م
امتعاضه من خطوة ماروني ،التي لم يجد
لها تفسيرًا واضحًا .فاملطران كان قد تلقى

م��ن ال�ن��ائ��ب الكتائبي ت��أك�ي��دات باملشاركة،
بعيدًا عن حساباته املتعلقة بجريمة مقتل
ش�ق�ي�ق��ه ن �ص��ري م ��ارون ��ي .وأب �ل��غ دروي ��ش
ق�ب��ل ب��دء جلسة «ط��اول��ة ال �ح��وار ال��زح�ل��ي»
ّ
ال�ص�ح��اف�ي�ين ،أن��ه ل��م ي�ت�ل��ق اع �ت��ذارًا رسميًا
م��ن م��ارون��ي ،وأن ��ه ف��وج��ئ ب�م��وق��ف األخ�ي��ر
الرافض الحضور .وكشفت جهات متابعة
ل�ـ «األخ �ب��ار» أن م��ارون��ي أرس��ل بالواسطة
رس��ال��ة ال ��ى امل �ط��ران م �س��اء أول م��ن أم��س،
يقول فيها إنه «محرج من مصافحة إيلي
سكاف» .وتابعت هذه الجهات إن درويش
ً
ت�م�ن��ى ع�ل�ي��ه ال �ح �ض��ور ق��ائ�ل�ا ل ��ه« :إن ع��دم
مصافحتك لسكاف ليس أمرًا محرجًا لك،
بل يمكنك الحضور واملشاركة بعيدًا عن

حسابات املصافحة».
م��وق��ف م ��ارون ��ي ،ورف �ض��ه ل�ك��ل ط��روح��ات
املطران درويش ،وضعتهما مصادر متابعة
في زحلة ضمن «قجة» الخسائر السياسية
ال �ت��ي يلحقها ن��ائ��ب ال�ك�ت��ائ��ب ب�ح��زب��ه على
الساحة املحلية ملصلحة ال�ق��وات اللبنانية،
التي شاركت بقوة في الحوار عبر نوابها
طوني أب��و خاطر وج��وزف صعب املعلوف
وشانت جنجنيان .وفرسان القوات الثالثة
ف�ت�ح��وا ح � ��وارات ج��ان�ب�ي��ة م��ع وزي ��ر ال�ت�ي��ار
ال��وط�ن��ي ال�ح��ر غ��اب��ي ل�ي��ون ،ون��ائ�ب��ه السابق
سليم ع��ون ،بعيدًا عن الخالف السياسي،
من دون أن ينسوا أهمية لقائهم مع سكاف
وفتوش والفرزلي وخليل ال�ه��راوي ،ومدى

