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إيقاع المحاصصات
املشنوق يعمل رئيس دائ��رة في مديرية املالية.
كذلك يعمل في املجلس فوزي أبو زيد ،وهو من
«هيئة دعم املقاومة اإلسالمية» ،وقصي شرف
ال��دي��ن اب��ن السيدة رب��اب ال�ص��در وشقيق نائب
ً
حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين مسؤوال

ّ
عن صناديق التمويل .ومثل املجلس مرات عدة
ممرًا للوصول إلى املناصب الوزارية؛ إذ انتقل
كل من يوسف سالمة وإبراهيم شمس الدين من
مجلس اإلنماء واإلعمار إلى القصر الحكومي.
ال ي��دخ��ل ش �ح��رور ف��ي ن �ف��ي ه ��ذه امل �ع �ط �ي��ات أو

تأكيدها .وهو يحسم املشهد بالقول إن «رئيس
امل �ج �ل ��س وأع � �ض � ��اء م �ج �ل��س اإلدارة ي �ع �ي �ن��ون
مباشرة من مجلس ال��وزراء ،وبالتالي ف��إن هذا
التعيني بحد ذات��ه هو ق��رار سياسي ،وتتداخل
السياسة بالقرار ،كأي إدارة لبنانية أخرى» .إال
أن��ه ي�ش��دد ع�ل��ى أن أي ش�خ��ص ،ح�ت��ى ول��و ج��اء
وف��ق حصة سياسية معينة ،ف��إن��ه ف��ور دخوله
إل��ى املجلس يصبح ملزمًا بصالحياته وعمله.
أم��ا بالنسبة إل��ى التوظيفات السياسية« ،فمن
غير املستغرب أن يكون هناك موظفون تابعون
لجهات سياسية ،أو أق��ارب لشخصيات .لبنان
صغير .وه��ذا ال��واق��ع ال ينطبق إال على قلة من
املوظفني».

مناقصات مدروسة
آل � �ي� ��ة ال� �ت� �ح ��اص ��ص امل� �ت� �ب� �ع ��ة ف � ��ي م �ن��اق �ص��ات
مجلس اإلن�م��اء واإلع�م��ار تتبع أساليب تجعل
م��ن ال�ص�ع��ب اك�ت�ش��اف�ه��ا إال ع�ل��ى م��ن ي�ع�م��ل في
امل �ج �ل��س .ت�ش�ي��ر امل� �ص ��ادر إل ��ى أن أي م �ش��روع
ينطلق قانونًا من املجلس مع اقتراح تمويل له،
وتوافق الحكومة على املشروع والتمويل ،علمًا
ِّ
للممول «ش��روط
بأنه ف��ي أح�ي��ان كثيرة تكون
خ��اص��ة» .أم ��ا امل �ت �ع �ه��دون ،ف� ُ�ي�ص�ن�ف��ون بحسب
ال �ق �ط��اع :أش� �غ ��ال ،دراس � � ��ات ،ت��وف �ي��ر م� �ع ��دات...
إض ��اف ��ة إل� ��ى ت �ص �ن �ي��ف آخ � ��ر ،ي �ق �س �م �ه��م إل� ��ى 5
فئات :متعهدو مشاريع ما دون املليون دوالر،

يتوزع المتعهدون المحظيون
على مختلف األطراف السياسية،
ولشركات الدراسات حصتها من الكعكة

آلية التحاصص
املتبعة في
مناقصات اإلنماء
واإلعمار تتبع
أساليب تجعل
من الصعب
اكتشافها إال
على من يعمل
فيه (أرشيف ــ
هيثم املوسوي)

استفادة القوات من لقاءات وح��وارات كهذه،
«وإن لم تنتج سياسيًا» وفق أحد مسؤولي
القوات في زحلة .ووضع املسؤول مشاركة
ن � ��واب ح��زب��ه ف ��ي ل �ق��اء س �ي��دة ال �ن �ج��اة ب��أن��ه
«تعبير عن هواجس القوات وأهمية حماية
زح �ل��ة ورف ��ع ش��أن�ه��ا ب�ع�ي�دًا ع��ن ال�ح�س��اب��ات
الضيقة» .وأض ��اف« :ق��رار ال�ق��وات وقائدها
س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع ه��و امل �ش��ارك��ة ف��ي ال �ح��وار،
وت �ل �ب �ي��ة دع � ��وة امل� �ط ��ران دروي � ��ش وأس��اق �ف��ة
املدينة ،ألن مصلحة زحلة تعنينا مباشرة».
ووج��ه امل �س��ؤول ال�ق��وات��ي ان�ت�ق��ادًا الذع��ًا إل��ى
م��ارون��ي «ال� ��ذي ك ��ان ي�ج��ب ع�ل�ي��ه ال�ح�ض��ور
وع��دم ال��دخ��ول ف��ي تفاصيل ص�غ�ي��رة ،بدل
أن تلقى عليه تبعات فشل اللقاء» .وأبلغت

مصادر نواب القوات في زحلة «األخبار» أن
«تصرف إيلي ماروني لم يكن ّ صائبًا ،ال بل
أضعفه ووضعه في خانة معطل الحوار».
ل�ق��اء زح�ل��ة ش ��ارك ف�ي��ه وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة غابي
ليون ،والنائب السابق سليم عون عن التيار
ال��وط�ن��ي ال�ح��ر ،ووزي ��ر ال��دول��ة ن�ق��وال فتوش،
ن� ��واب ال� �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ط��ون��ي أب ��و خ��اط��ر
وج��وزف املعلوف وشانت جنجنيان ،وعن
الكتلة الشعبية الوزير السابق الياس سكاف،
وال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ك�م�ي��ل امل �ع �ل��وف ،وال �ن��واب
ال�س��اب�ق��ون خ�ل�ي��ل ال �ه��راوي وإي �ل��ي ال�ف��رزل��ي
وجورج قصارجي ،إضافة الى أساقفة زحلة
الحاليني والسابقني .وأجمع املتحاورون في
دردشات جانبية مع الصحافيني على أهمية

ومتعهدو املليون إلى  5ماليني ،ومتعهدو الـ 5
إل��ى  10ماليني دوالر ،ومتعهدو ال�ـ  10إل��ى 20
مليونًا ،ومتعهدو ما فوق الـ  20مليونًا.
ُيدعى املتعهدون ،وفق تصنيفهم ،عبر الصحف
املحلية ،وأحيانًا األجنبية ،إلى التقدم بطلبات
امل �ش��ارك��ة ف��ي امل �ن��اق �ص��ات .ق�ب��ل ب��دء امل�ن��اق�ص��ة،
ب�ح�س��ب م �ص��در واس� ��ع االط �ل��اع ،ي�ع�م��د بعض
امل�ت�ع�ه��دي��ن إل ��ى ت�ض�م�ين ط�ل�ب��ات�ه��م م�ع�ل��وم��ات
غير صحيحة عن تنفيذهم مشاريع في بلدان
أخ��رى ،بالتواطؤ مع عاملني في س�ف��ارات دول
في لبنان ،فيما يستأجر آخرون آليات ومعدات
وي� �ق ��دم ��ون أوراق� � �ه � ��م ع �ل ��ى أس� � ��اس أن� �ه ��ا م�ل��ك
شركاتهم.
ي�ل�ف��ت امل �ص��در إل��ى أن امل�ن��اق�ص��ة ت �ك��ون ،عمليًا
وظاهريًا ،شفافة جدًا؛ إذ تمر بمراحل قانونية
دقيقة .إال أنه أحيانًا يجري التالعب بالنتائج
ً
قبل ال�ب��دء باملناقصة .فليس غ��ري�ب��ًا ،م�ث�لا ،أن
تقرر إحدى الدول تمويل أحد مشاريع الشركة
ال�ت��ي ينبغي أن ت�ف��وز ب��امل�ن��اق�ص��ة .ل ��ذا ،يجري
وض��ع دفتر ال�ش��روط بما ينطبق على الشركة
ّ
يتحول عدد من السفراء
املطلوب فوزها ،وبذلك
إلى مجرد «سماسرة» .ويؤكد املصدر أن هذه
ال�ع�م�ل�ي��ة ال ت�ن�ح�ص��ر ب �ج��دران م�ج�ل��س اإلن �م��اء
واإلع �م��ار؛ إذ ع��ادة م��ا تكون نتائج مناقصات

اللقاء وإيجابيته ،رغم االختالفات السياسية
ف��ي م��ا ب�ي�ن�ه��م .وق��ال��ت م �ص��ادر املجتمعني
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» إن االج �ت �م��اع ال� ��ذي دام ق��راب��ة
س��اع��ة ورب��ع ّ س��اع��ة «ك��ان ج�ي�دًا ف��ي الشكل
ال� �ع ��ام ،وت �خ��ل �ل��ه ح� ��وار ه� � ��ادئ» .وق� ��ال أح��د
املشاركني إن اللقاء ك��ان« :ع��ادي��ًا ،وامل�ط��ران
ع�ص��ام دروي ��ش ق��ام ب�م��ا ي�ج��ب عليه لجمع
ق��ادة زح�ل��ة» .وأض��اف «ب�ص��راح��ة ،حضرنا
كرفع عتب ،فالقلوب مليانة وال يمكن القول
إن اللقاء كان مصالحة سياسية ،وال أعتقد
أن ً
لقاء آخر سيعقد في مقبل األيام» .وتابع:
«اللقاء مثل ّرمي العجينة على الحائط ،إذا ما
لزقت ...بتعلم .واملطران يعرف هذا جيدًا ،لذا
قام بما يمليه عليه ضميره» .وقال املشارك

اللقاء إن مبادرة دروي��ش «ال ب��أس بها،
في ُ
لكن ال أخفي أن نوايا الجميع غير سليمة».
م�ش��ارك آخ��ر رأى أن اللقاء «ج��اء مسلوقًا،
وك ��ان ي�م�ك��ن اإلع � ��داد ل��ه ب �ه��دوء ب�ع�ي�دًا عن
اإلث ��ارة السياسية» .وت��اب��ع« :ال يمكن اليوم
الحديث ع��ن اللقاء وأهميته وم��دى نجاحه.
ل�ل�أس��ف ي�م�ك�ن�ن��ا ال� �ق ��ول إن ل� �ق ��اءات ك�ه��ذه
ال ي �ع� َّ�ول عليها ف��ي ت��رت�ي��ب ال�ب�ي��ت ال��داخ�ل��ي
ل��زح �ل��ة» ،م��وض�ح��ًا أن «األج � ��واء السياسية
ليست مناسبة إلنجاح لقاء
العامة في لبنان ّ
كهذا ،وإن ك��ان مغلفًا بهدف زحلي محلي
مشروع».
لقاء وزراء ونواب زحلة الحاليني والسابقني،
الذي انتهى قبل أن يبدأ ،أذاع بيانه الختامي

كهذه بمعرفة جهات سياسية عليا.
ّ
ويشرح املصدر أن مناقصات املشاريع املصنفة
ت� �ح ��ت ق �ي �م��ة م� �ل� �ي ��ون دوالر ت� �ج ��ري ب �ط��ري �ق��ة
ن�ظ��ام�ي��ة ،وأن ال�ت�ن��ات��ش ي ��دور ح ��ول ت�ل��ك التي
تفوق قيمتها هذا الرقم؛ إذ إن املتعهدين الكبار
ال��ذي��ن ي��ؤل�ف��ون م��ا يشبه «ال �ك��ارت �ي��ل» ،يتفقون
إلمرار املناقصات في ما بينهم .ويلفت املصدر
إلى أنه فيما ال يحق ألي متعهد أن يلتزم أكثر
من  5مشاريع ،إال أن عددًا من املحظيني ال يمكن
أن تقل مشاريعهم عن الخمسة ،وبالتالي ،إذا
م��ا انتهى أح��د ه��ؤالء م��ن م�ش��روع ،فمن املؤكد
أنه سيفوز باملناقصة الالحقة لكي ال يقل عدد
مشاريعه عن الحد األقصى!
وي� �ت ��وزع امل �ت �ع �ه��دون امل �ح �ظ �ي��ون وامل��دع��وم��ون
سياسيًا الذين يلقبون بـ«عابري القارات» على
مختلف األط��راف السياسية .يتربع على عرش
ه��ؤالء ،جهاد العرب ،األق��وى في لبنان( ،حصة
الرئيس سعد الحريري) .ويبرز جنوبًا املتعهد
ً
محمد دنش (حصة الرئيس نبيه بري) ،وشماال
ش��رك��ة م �ع��وض وإده (ح �ص��ة ال�ن��ائ��ب سليمان
فرنجية) ،وش��رك��ة ب��دوي أزع��ور (يملكها وال��د
وزي��ر امل��ال األسبق جهاد أزع��ور) ،وفي الشوف
شركة الريس (حصة النائب وليد جنبالط).
«ع�ب��ور ال �ق��ارات» ال يقتصر على املتعهدين؛ إذ
إن لشركات ال��دراس��ات الهندسية حصتها من
الكعكة ،ومنها ش��رك��ة ط��ال��ب للهندسة ،شركة
شاعر للهندسة ،سبكتروم ،وشركة آيس.
«ن � �ع� ��م» ،ي� �ق ��ول ش � �ح� ��رور« ،ي ��وج ��د ال �ك �ث �ي��ر م��ن
ش� ��رك� ��ات ال� �ت� �ع� �ه ��دات وامل � � �ق� � ��اوالت امل� �ق ��رب ��ة م��ن
س �ي��اس �ي�ين ،ك��ذل��ك ت��وج��د أخ � ��رى ال ع�ل�اق��ة لها
ب �ه��م» .ي�س�ت�غ��رب ال �ق��ول إن ب �ع��ض امل�ن��اق�ص��ات
تكون معروفة النتائج مسبقًا« :أكون ساذجًا إن
قلت إن املتقدمني ال يتحدثون معًا قبل إج��راء
املناقصات ،ولكن ما يهم املجلس هو الحصول
على ع��روض ج�ي��دة بأسعار مناسبة» .ويلفت
إل� ��ى أن ب �ع��ض امل �م��ول�ي�ن األج ��ان ��ب ي�ش�ت��رط��ون
تضمن دفتر الشروط أن تكون الشركات املتقدمة
إل ��ى امل �ن��اق �ص��ات م ��ن ج�ن�س�ي��ة ال ��دول ��ة امل �م��ول��ة،
وال �ح �ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ت��واف��ق ع�ل��ى ه ��ذا ال�ن��وع
م��ن ال��دف��ات��ر« ،لكن ال معلومات ل��دي ع��ن سفراء
ي�ش�ت��رط��ون ف ��وز ش��رك��ات م �ح��ددة ،ف �ه��ذا يلحق
الضرر بعملهم الدبلوماسي» .أما بالنسبة إلى
ش��رك��ات ال��دراس��ات ،فبحسب ش�ح��رور« ،يوجد
ع��دد من الشركات الكبرى التي فرضت نفسها
ف��ي ال �س��وق ،ول��دي�ه��ا ق ��درة ع�ل��ى إدارة مشاريع
كبرى ،وبالتالي يمكن أن تتسلم عددًا أكبر من
املشاريع».
وب �ي��ن ال � �ك�ل��ام ال ��رس� �م ��ي ال� � �ص � ��ادر ع� ��ن م�ج�ل��س
اإلن �م��اء واإلع �م��ار ،وك�ل�ام امل �ص��ادر امل��وزع��ة على
كل القطاعات العاملة مع املجلس ،تبقى صورة
واح��دة ت��دغ��دغ األذه ��ان ،وتسيطر على املشهد:
مجلس اإلن �م��اء واإلع �م��ار ت�ح��ول ه��و نفسه إلى
شركة تعهدات .شركة مهمتها توزيع املشاريع
ب ��أك �ث ��ر ال � �ط� ��رق «إن � �ص� ��اف� ��ًا» ع �ل ��ى ك� ��ل األط� � ��راف
ال�س�ي��اس�ي��ة .ش��رك��ة ت�ض�ب��ط إي �ق��اع ال�ت�ح��اص��ص
امل��ذه�ب��ي وامل�ن��اط�ق��ي ف��ي ب�ل��د ال�خ�لاف��ات ال��دائ�م��ة
ع�ل��ى ال�ح�ص��ص .أم� ُ�ا بالنسبة إل��ى التخطيط...
فـ«لشو؟» .الفوضى أم استمرارية النظام.

امل �ط��ران دروي� ��ش ،وت�ض�م�ن��ت ن�ق��اط��ه السبع
م��ا يناسب سياسيًا أف�ك��ار وأدب�ي��ات جميع
امل �ش��ارك�ين ،إذ ش��دد ال�ب�ي��ان ع�ل��ى أن زحلة
«تتمسك بوحدة لبنان وحريته واستقالله
وسيادته ،وتصر على امتالك حقها الكامل
في اتخاذ مواقفها املصيرية ،انسجامًا مع
ّ
تاريخها ،وأنها تمثل نقطة التقاء حضاري
وم �ح �ب��ة ب�ي�ن ال� �ع ��ائ�ل�ات ال ��روح� �ي ��ة ،وج �س��ر
ت��واص��ل م��ا ب�ين ال�س�ه��ل وال �ج �ب��ل» .وأض��اف
البيان إن «ق��رار زحلة ينبع من ق��رار أهلها
وعائالتها وفاعلياتها وقياداتها الروحية
والسياسية ،وإن التحدي الحقيقي هو في
إرساء ورشة إنماء تؤدي الى ازده��ار زحلة
والبقاع».

