
4041
عدد 65 - شباط 2019عدد 65 - شباط 2019

تتحرض الرئاسة االوىل يف سنة 2019 لورشة كربى عىل صعيد عمل الحكومة وامللفات التي ستطرح وتحتاج اىل لقاءات 
ومؤمترات متخصصة، كالتي سبق ان استضافها القرص الجمهوري يف السنتني املنرصمتني. الهدف هو الدفع الجدي نحو 

امتام االولويات التي تهم املواطن، ومعالجة الثغر التي تعرتي عمل مؤسسات الدولة والسلطات االساسية

تحقيق

قصر بعبدا خلّية نحل في انتظار الحكومة:
ورشة مشاريع تبصر النور تباعًا

داود رمال
aborami20@hotmail.com

اولوية هذا العام اقتصادية بامتياز. ستكون اكرث 
مجموعة  من خالل  االمنايئ  الجانب  عىل  تركيزا 
كبرية من املشاريع الكربى التي تبدأ بالطرقات وال 

تنتهي بالسدود واالستثامرات النفطية والغازية.
رئيس  مستشار  املسار  هذا  عن  يتحدث 
الجمهورية للشؤون الهندسية انطون سعيد عام 

هو منتظر من مشاريع.

■ ما هي الورشة التي ستعمل عليها الرئاسة هذه 
السنة؟

ميشال  العامد  الجمهورية  رئيس  اعتالء  منذ   □
عون سدة الرئاسة، اربعة انواع من املشاريع التي 
يتم متابعتها، البعض له مراسيم من دون دراسات، 
والبعض االخر وضعت له الدراسة والتمويل لكنه 
مل يوضع عىل سكة التنفيذ ومل تنجز املناقصات 
الخاصة به، والبعض يحتاج اىل مراسيم لينتقل اىل 
مرحلة الدراسات ومن ثم التمويل، فيام وضعت 

دراسات لبعض املشاريع لكن من دون متويل.

■ هل من امثلة عىل ذلك يعمل عىل معالجتها؟
اوتوسرتاد  هناك  الكبرية،  املشاريع  تناولنا  اذا   □
جونيه وتوسيعه الذي يعترب مرشوعا وطنيا مبا ان 
تنفيذه ال يعود بالفائدة عىل منطقة واحدة، بل 
عىل مناطق كثرية كونه يربط جبيل والشامل واملنت 
وبريوت، خصوصا وان عدد السيارات التي تدخل 
اىل بريوت من املدخل الشاميل يقارب 400 الف 
سيارة يوميا، لذا يعترب اكرث الخطوط التي متر عربه 
السيارات يف لبنان يوميا، ذهابا وايابا. هذا املرشوع 
كان مطلب الرئيس عون منذ كان نائبا عن كرسوان 
وصدر مرسومه ومن ثم تأمن التمويل، ومل ينفذ 
النه مل يكن هناك قرار، ورمبا جرى تقاعس عن بدء 
التوسيع. اطلقت اشاعات كثرية حول االستمالكات 
من انها تفوق املئة مليون دوالر والدولة عاجزة 

عن دفع هذا املبلغ. يف املقابل كان التمويل مؤمنا 
من البنك االورويب للتثمري بقيمة 75 مليون اورو 
للتنفيذ، لكن التنفيذ متوقف الن القرض يشرتط 
عىل الدولة تأمني االستمالكات. يومها كانت الدولة 
قد امنت حواىل 35 مليون دوالر، لكن االشاعات 
عن الحاجة اىل مبلغ اكرب، وغياب القرار، ومحاولة 
اىل  ادى  اخرى، كل ذلك  اىل مشاريع  املبلغ  اخذ 

الرئيس  عهد  يوم من  اول  ومن  املرشوع،  توقف 
عون عمد اىل الضغط النجاز االستمالكات، وتبني 
ان قيمة االستمالكات ضمن مبلغ 35 مليون دوالر. 
ثم انتقلنا اىل املرحلة الثانية وهي الدفع للمواطنني 
يف مقابل االستمالكات، بحيث بارش البنك االورويب 
وبعد  املناقصة،  اىل  توصل  التي  بالخطة  السري 
تقدمت  حيث  مرحلتني،  عىل  للرشكات  التأهيل 
التنفيذ  ملفي  انجاز  تم  وبعدها  نحو 18 رشكة، 
املقرضة  الجهة  املوافقة من  نيل  بعد  واملناقصة. 
االورويب  البنك  املايض.  ايلول  املناقصة يف  فتحت 
للتثمري يدقق يف ملف كل رشكة تأهلت يف امللفني 
لجهة  الجواب  يعطي  وقريبا  والتقني،  االداري 
الرشكات التي يوافق عليها، ومن ثم يفتح امللف 
املايل ليصبح عندنا متعهد للمرشوع. سيبدأ العمل 
اي  الديب،  جل  االعامل يف جرس  انتهاء  عند  به 

اواخر شباط.

الذي  الديب  جل  جرسي  مرشوع  عن  ماذا   ■
تطلب نقاشا طويال قبل اتخاذ القرار يف شأنه؟

□ بالنسبة اىل مرشوع جرسي جل الديب، كانت 
هناك مناقصة منجزة من دون قرار بالتنفيذ، ومن 
ثم صدر قرار بتغيري شكلهام. لكن يف اذار 2017 
اتخذ قرار يف مجلس الوزراء بانجاز هذا املرشوع 
املفرتض  من  املنت.  اخرى يف  مشاريع  اربعة  مع 
انتهاء االعامل يف الجرسين ويف الطريق الداخلية 
هي  للمتعهد  املهلة  ان  علام   ، شباط  اواخر  يف 
حتى آخر اذار. مع االشارة اىل ان هذين الجرسين 
متر من تحتهام اكرث من 300 الف سيارة يوميا، 
مام ادى اىل صعوبة يف االعامل. لو انجزا يف العام 
كل  ارسع.  واالعامل  اقل  االزدحام  لكان   2009
مرشوع يتأخر تنفيذه يزيد من صعوبة االعامل 
عىل  دامئا  الجمهورية  رئيس  يشدد  لذلك  فيه، 

الرسعة يف تنفيذ املشاريع.

■ جرى الحديث عن مشاريع طرقات من شأن 
تنفيذها الحد من االزدحام املروري. اين اصبحت 

عملية تلزميها؟
□ مثة مرشوع مهم جدا هو طريق الخط الساحيل 
الذي يبدأ من شارل حلو وصوال اىل الضبية ومير 
 40 بعرض  وهو  الحايل،  البحر  شط  عىل  تقريبا 
مرتا ويرتبط بوصلة من الضبية اىل العقيبة مرورا 
عن  قرار  وقد صدر  انفاق،  عرب  بجبال كرسوان 
املرسوم  صدر  كذلك  شأنه.  يف  الوزراء  مجلس 

لعرضه تحت  الخصخصة  ادارة  اىل  تحويله  وتم 
ادارة BOT، وبارشت اعداد الدراسات. يف املقابل 
هناك الشق الثاين وهو طريق شارل حلو وصوال 
مؤمتر سيدر ضمن  وهذا عرض يف  العقيبة،  اىل 
من  طريق  وهناك  الكبرية،  الوطنية  املشاريع 
خلدة اىل الحازمية وعرضت يف سيدر. هناك ايضا 
طريق بعبدات - بشالما التي توصل املنت الرسيع 
بخط ترشيش - زحلة، وهي ستذهب اىل املناقصة 
يف مطلع السنة علام ان متويلها مؤمن، والوصلة 
عىل  احيلت  زحلة   - ترشيش  بطريق  املعروفة 
الدراسة بحيث يتم وصل املنت الرسيع بزحلة ما 
يقرص املسافة ويخفف الضغط عىل طريق الشام. 
تتابع االعامل يف االوتوسرتاد العريب وينقصه املزيد 
من التمويل، علام انه عرض يف مؤمتر سيدر ويتم 
تحديث دراسة وصلة الجمهور، ناهيك بعرشات 

املشاريع يف الداخل ويف املناطق النائية.

■ اين اصبح مرشوع مرفأ جونيه السياحي؟
رئيس  سنة.  منذ  فيه  متواصلة  االعامل   □
الجمهورية كان وراء مبارشة تنفيذه ووضع الحجر 
االساس له. دخلت عملية التنفيذ املرحلة الثالثة، 
وهو مرشوع سياحي بامتياز وله مردود تجاري 
واقتصادي وسياحي عىل كل املنطقة وليس فقط 
االف   7 نحو  ويستقبل  كرسوان،  منطقة  عىل 
سائح يوميا ويتسع  لـ 500 يخت، كام هو مهيأ 

الستقبال اكرب باخرة سياحية يف العامل.

■ اين اصبح لبنان من التزاماته البيئية كاحدى 
دول حوض البحر االبيض املتوسط لجهة محطات 

التكرير؟
□ رئيس الجمهورية يتابع بشكل حثيث اعامل 
طول  عىل  التكرير  محطات  وتشغيل  تلزيم 
لذلك،  البحر.  تلوث  من  للحد  اللبناين  الساحل 
حولت محطة تكرير ادما يف كرسوان اىل املناقصة، 
وتم تلزيم محطة مريوبا والتنفيذ يبدأ مع السنة 
الدراسة  قيد  هي  الزوق  ومحطة  الجديدة، 
ومتويلها جاهز. ويف جبيل محطة التكرير موجودة 
يعمل عىل الشبكات وتوسيعها، واصبحت محطة 
وكذلك  افتتاحها  وتم  تعمل  البرتون  يف  التكرير 
االمر يف شكا، ويف طرابلس يعمل عىل تحديثها، 
يعمل  كذلك  العبدة.  تكرير  محطة  تلزيم  وتم 
تلزيم محطات وتحديث محطات جديدة  عىل 
التي ترد  الشكاوى  السيام يف صيدا وصور، وكل 
اىل الرئاسة او تصدر يف االعالم نتابعها ملنع الثغر.

السدود  خطة  موضوع  يف  جديد  من  هل   ■
املائية؟

سد  وشارف  التنفيذ،  قيد  جنة  سد  هناك   □
وايضا  فيه،  االعامل  من  االنتهاء  عىل  املسيلحة 
سد بقعاتا والعديد من السدود التي سيعلن عنها 
يلحظ عند  ان  ونتابعه هو  نركز عليه  ما  تباعا. 
االنتهاء من انجاز السد جر املياه عرب شبكة مياه.

■ ما هي اولويات السنة الجديدة؟
□ من اولويات السنة الحالية انجاز كل املراسيم 
للمشاريع املقرتحة واطالقها والضغط لالرساع يف 
تنفيذها، ان يف الدراسات او يف ملفات التلزيم. 
املشرتك.  النقل  االهم من كل ذلك هناك خطة 
وزارة  الوزراء  مجلس  كلف   2017 العام  يف 
االشغال اعداد دراسة محكمة للسكة الحديد يف 
لبنان. حاليا هناك دراسة اولية اعدت لسكة من 
الوزراء طلب  مجلس  لكن  طرابلس،  اىل  بريوت 
طرابلس،  اىل  بريوت  من  شاملة  دراسة  اعداد 
ومن طرابلس اىل الحدود السورية، ومن بريوت 
اىل  القاع، ومن بريوت  اىل  رياق  رياق، ومن  اىل 
قرار  سيتخذ  الجديدة  الحكومة  مع  الناقورة. 
وادارة  الدراسة  عىل  ستحال  ثم  ومن  شأنها  يف 
القطاع  مع  بالرشاكة  ستنفذ  وهي  الخصخصة، 
طلبت  اجنبية  رشكات  مثة  ان  علام  الخاص. 

الدخول فيها. 

رئيس الجمهورية 
يتابع اعمال تلزيم محطات 

التكرير على الساحل

مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية انطون سعيد.

من اولويات السنة انجاز مراسيم املشاريع املقرتحة.


