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مقابلة
غاصب مختار

خطة متكاملة لفلش اإلسفلت على كل طرقات لبنان

فنيانوس :نحن وزارة البر والبحر والجو

تحمل وزارة االشغال العامة والنقل اعباء كبرية عىل صعيد الخدمات املهمة
للمواطن واالقتصاد ،بتوليها مهامت تتجاوز مشاريع الطرق وصيانتها اىل متابعة
اجهزة النقل الكربى االخرى ومؤسساتها ،منها مطار رفيق الحريري الدويل ومرفأ
بريوت .تعمل عىل تطوير هذين املرفقني الحيويني من اجل زيادة قدرتهام ■ ملاذا مل تنفذ قرارات االستمالكات التي
صدرت؟
االستيعابية مبا يؤمن للخزينة مداخيل اضافية
يف لجان االستمالك يتعلق بالسعر وليس
بوقف التنفيذ.

تعمل مديريات وزارة االشغال والنقل
ومكاتبها يوميا نحو  12ساعة ،ووزير االشغال
العامة والنقل يوسف فنيانوس "حارض نارض"
يف الوزارة من التاسعة صباحا حتى التاسعة
ليال ،حسبام يقول مديرو املكاتب ،من اجل
متابعة اعامل الوزارة ومشاريعها التي يؤكد
الوزير فنيانوس انها ال تشمل الطرق فقط،
بل الرب والبحر والجوّ .
تحض الوزارة حاليا
ملشاريع كبرية منها مرشوع تعبيد كل طرق
لبنان ،ومرشوع "طرق اسمية" (اي كل طريق
محددة باالسم) .لذلك طلب رفع موازنة
الوزارة من  161مليار لرية اىل  433مليارا.
يف حوار مع "االمن العام" ،يتحدث الوزير
فنيانوس عن سري عمل الوزارة واملشكالت
التي تعرتضها ،واملشاريع التي تنفذها او
تعمل عىل تنفيذها.
■ يتبادر اىل ذهن املواطن ان وزارة االشغال
تعني فورا الطرق والزفت ،بينام هي تتوىل
مشاريع اخرى .هل ميكن ان نعرف ما هي
مشاريعها للعام 2018 - 2017؟
□ وزارة االشغال العامة والنقل متسك بالرب
والبحر والجو .لكن الناس ال يرون منها اال
النقل كموضوع الطرق وزحمة السري او زحمة
املطار اذا كان احد مسافرا ،وال يرى احدى
املشكالت التي نعاين منها يف موضوع النقل
الجوي والبحري ،كذلك ال يعرفون املشكالت
التي نعاين منها يف موضوع الطرق ،ويظنون
انها مرتبطة فقط بوزارة االشغال .تضم الوزارة
مديريات عدة :املديرية العامة للنقل الربي
والبحري ،املديرية العامة للطرق واملباين،

مديرية التنظيم املدين ،اضافة اىل مصلحة
النقل املشرتك وسكك الحديد.
■ ماذا عن خطة الطرق اوال؟
□ خطة الطرق املوضوعة للبنان قدمية
جدا ،وجاء التوسع العمراين وزيادة عدد
السكان ،اضافة اىل مسألة اساسية هي
النازحون السوريون ،لتزيد من حجم اعباء
النقل التي تقع عىل الوزارة .اذا كانت الطرق
مصممة لتتسع مثال ملئة الف سيارة ،اصبح
الحجم اكرث بضعفني او ثالثة اضعاف ،وعدد
السيارات الجديدة التي تنزل اىل الطرق زاد
شهريا بني ثالثة واربعة االف سيارة .لذلك
نحن نبدأ خطتنا االن من الطرق التي تشهد
زحمة اكرث من غريها ،مثال الطريق بني كازينو
لبنان ونهر الكلب .اوضح للشعب اللبناين ان
لدى مجلس االمناء واالعامر قرضا بقيمة 180
مليون اورو لتوسيع الطريق و 35مليون اورو
لالستمالك لتوسيع اطراف الطريق ،والناس
يقولون ان وزارة االشغال هي مسؤولة عن
هذه الطريق ،بينام املرشوع يتعلق مبجلس
االمناء واالعامر .عندما حاول بدء تنفيذ
املرشوع تبني له ان قيمة االستمالكات تكلف
اكرثمن  35مليون اورو ،ففكر يف توسيع
جهة واحدة من الطريق كمرحلة اوىل ،وعند
توافر قرض جديد ينفذ الجهة االخرى .وقد
اصدر رئيس لجنة االستمالك االبتدائية يف
جونيه القايض جان فهد الذي يرأس ايضا
مجلس القضاء االعىل قرارات غري قابلة
لوقف التنفيذ يف موضوع االستمالكات ،يعني
االعرتاض الذي يحصل امام هيئة االستئناف

□ هناك سببان .االول ان لرئيس بلدية جونيه
وهو رئيس اتحاد بلديات كرسوان فكرة عن
توسعة الطريق تختلف عن فكرة مجلس االمناء
واالعامر ،وقد طرح وجهة نظره بناء عىل دراسة
معدة سابقا ،بأن يقيم طريقا موازيا علويا فوق
الطريق الحالية ،وهو يرى ان هذه الفكرة
انسب وتسمح باستيعاب عدد سيارات اكرب.
لكن املشكلة انه ال ميكن مبوجب اتفاق القرض
تحويل وجهة رصف القرض لتنفيذ مرشوع
كهذا .السبب الثاين ان قرار توسعة الطريق
وفق املرشوع االول يحتاج اىل عمليات هدم
للعقارات املستملكة .لكن بعض السياسيني
واملتنفذين مينعون هدم العقارات ومحال
البيع الرسيع (وان ستوب شوب) املوجودة
عىل اوتوسرتاد جونيه ،ويحمون اصحابها بل
يضعون رشطة بلدية لحامية املكان ،فتوقف
املرشوع منذ اكرث من اربع سنوات.

■ ما هي ابرز مشاريع الوزارة االخرى للعامني
املقبلني؟
□ تقوم وزارة االشغال بالتنسيق مع مجلس
االمناء واالعامر بوضع خطة متكاملة من
اجل فلش االسفلت عىل كل طرق لبنان،
مبوجب القروض املمنوحة بواسطة مجلس
االمناء واالعامر ،وابرزها قرض من البنك
االورويب بقيمة  200مليون دوالر .اضافة
اىل قرض من البنك الياباين واخر من البنك
االسالمي للتنمية .مل تحدد بعد قيمة هذين
القرضني .هناك مرشوع كلف مبوجبه مجلس
االمناء واالعامر رشكة خاصة للمرور بسيارات
مجهزة بآالت لفحص االسفلت عىل كل طرق
لبنان بال استثناء للكشف عىل حاالتها ،وانجز

التصنيفات لحالة كل طريق (جيد جدا او
جيد او سيىء) .قمنا هنا يف الوزارة بتنزيل
خريطة الطرق التي انجزها املجلس عىل
خريطة انجزتها الوازرة للطرق التي عملت
عليها حتى متوز من  ،2017وكانت الخريطة
متطابقة مع الواقع عىل االرض ،وتبني ان
قضاء الكورة كان االفقر بنوعية االسفلت ،يف
حني ان قضاء بنت جبيل هو االول .عبدنا
طرق الكورة وبعض الطرق يف مناطق اخرى،
فخفت نسبة الطرق السيئة .وسنستفيد من
القروض االتية الستكامل مد االسفلت عىل
الطرق الباقية.
■ يقال ان منطقة زغرتا مسقطك نالت حصة
كبرية من االسفلت؟
□ نال قضاء زغرتا  -الزاوية حصته العادية
مثل غريه ،ومل نقم بأي يشء خاص او اضايف
له .ال يهمني ما يقال عن هذا املوضوع النه
غري صحيح.
■ تقدمتم باقرتاح لتنفيذ مشاريع "طرق
اسمية" .اين اصبح؟
□ نعم قدمت اقرتاحا ملجليس النواب والوزراء
مبشاريع طرق محددة باالسم ،عىل غرار القرار
 66الذي اقر ايام الوزير غازي العرييض ثم
نفذ مبوجب قوانني ،وطلبنا من النواب
والوزراء تزويدنا اقرتاحات محددة للطرق
التي تحتاج اىل اشغال والتي يعتربونها اولوية.
كانت قيمة هذا املرشوع  250مليار لرية ،وانا
قدمت مرشوعا مامثال للجنة املال واملوازنة
النيابية عندما كنا نناقش مرشوع موزانة وزارة
االشغال .عقد اجتامع وحيد يف لجنة االشغال
حرضه ممثلون عن الكتل النيابية لبحث
املرشوع ،وتقرر ان يحدد رئيس اللجنة النائب
ابراهيم كنعان موعدا مع وزير املال لنرشح
له الخطة وامكان توفري املال لها عرب قانون
برنامج ،لكننا مل نتبلغ املوعد بعد.
■ ماذا عن وضع مطار بريوت ،واين اصبحت
مشاريع التأهيل والتوسعة؟
□ عندما بدأ العمل مبطار بريوت منذ ايام
الرئيس الشهيد رفيق الحريري ،كانت الخطة
ان يستوعب خمسة ماليني ونصف مليون

وزير االشغال العامة والنقل املحامي يوسف فنيانوس.

موازنة الوزارة 161
مليار ليرة ،لذا اقترحنا
رفعها الى  433مليارا
مسافر ،لكن نتيجة االزمة يف سوريا والعراق
ارتفعت الحركة اىل الضعف ،بحيث بات هناك
نحو عرشة ماليني راكب سنويا .االمر الذي
جعل من الصعب ان يستوعب املطار هذا
العدد من املسافرين .خالل آب املايض فقط
سجل للمرة االوىل يف تاريخ لبنان مرور اكرث
من مليون مسافر يف شهر واحد ،ويف يوم واحد
فقط اقلعت من املطار او حطت فيه 350
طائرة .لذلك فكرنا طويال ،وتوصلنا باالتفاق
مع املدير العام لرشكة "امليدل ايست" محمد
الحوت اىل رضورة توسعة املطار من املدرجات
اىل املباين ،وبلغت كلفة دراسة التوسعة نحو
 800الف دوالر ،تربع بها الحوت من موازنة
الرشكة ،وانتهت الدراسة .انا اعلن عرب مجلة
"االمن العام" انه جرى يف مطلع ايلول يف
الرسايا الحكومية عرض ملرشوع التوسعة
والتصاميم ،وقد انجزتها رشكة "دار الهندسة".

■ كيف ستعالجون موقتا ازمة االستيعاب
وتزايد الركاب؟
□ مهام فعلنا ستبقى هناك مشكلة ازدحام.
املطار يتسع لخمسة ماليني راكب بينام
يستخدمه عرشة ماليني واكرث ،مع انه يعمل
بكامل طاقته البرشية والتقنية .مثال نحن
شغلنا آالت فحص الحقائب وعددها  6آالت
ليال ونهارا ،واجهزة الكشف البرشي (سكانر)
تعمل كلها ،وهناك مئة ّ
حمل للحقائب ولتلبية
عمل ماكينات وصول الحقائب ،فهل نستحرض
خمسمئة ّ
حمل؟ مثة عرشة مراقبني جويني
يعملون بصورة يومية ،وقد زدنا عددهم اثنني
فصاروا  12مراقبا .تعمل مكاتب االمن العام
واالمن الداخيل بكل عديدها وطاقتها ،حتى ان
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
ابدى االستعداد لفرز مجموعة من العسكريني
من اجل تشغيل مركز الشحن القديم املتوقف
واستخدامه للمسافرين عرب رحالت "تشارتر"
او رحالت الحج ،يف حال وافقت املديرية
العامة للطريان املدين عىل تشغيله .وقد ابدى
االستعداد ايضا لتجهيزه عىل نفقة االمن
العام .لكن املشكلة ايضا ان مثة نقصا يف عديد
عنارص قوى االمن الداخيل فهو غري كاف.
كيف نلبي حاجات املكان الجديد للسفر بينام
تحتاج ظروف البلد االمنية اىل كل عديد
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بعض السياسيني واملتنفذين مينعون هدم االستمالكات عىل طريق جونيه.

تحية خاصة الى اللواء ابراهيم
حرص الوزير يوسف فنيانوس خالل اللقاء عىل توجيه تحية خاصة اىل املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم عىل "الدور الوطني الكبري الذي يقوم به يف كل املجاالت ،السيام ما قام به
من اجل تسهيل العمل يف مطار رفيق الحريري الدويل ،ومعالجة املشكالت االمنية وغري االمنية
القامئة ،واسرتداد هيبة الوطن والدولة وبخاصة يف املفاوضات التي اجراها من اجل كشف مصري
جثامني العسكريني الشهداء الذين خطفهم تنظيم "داعش" االرهايب ،وتحرير االرض التي كان
يحتلها االرهابيون من دون تكبيد الجيش خسائر برشية اضافية .وهو بذلك خفف اعباء كثرية
وكبرية عىل الوطن وعىل الجيش".
وقال" :استغرب ما صدر يف حق اللواء ابراهيم من اتهامات يف شأن عملية التفاوض ،وبخاصة انه
مل يكن يفاوض عىل مصري الوطن".

قوى االمن واىل تطويع املزيد من العنارص
الجدد؟ لذلك يجب ان يعلم كل الناس ظروف
العمل ويشعروا معنا.
■ كيف يجري التنسيق مع الوزارات االخرى
لتسهيل العمل يف املطار؟
□ وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق
مل يرد يل اي طلب طلبته منه ،مثل زيادة
عنارص قوى االمن لتنظيم حركة املسافرين
يف الصفوف ،والشق املتعلق بالتجهيزات
االمنية االلكرتونية الحديثة ،وتم تلزيم ابواب
التفتيش املتطورة .نجري حاليا مناقصات

لتلزيم بقية التجهيزات للكشف عىل الحقائب
ومعالجة وجود متفجرات.
■ يبقى النقل البحري .ما هي مشاكله وكيف
تعالجونها؟
□ ال يوجد اي مجلس ادارة كامل يف اي مرفأ
رسمي تابع للوزارة ،من طرابلس حتى صيدا
وصور .كلهم انتهت واليتهم باستثناء عضو او
عضوين ومل يجر تعيني غريهم .اما مرفأ بريوت
فله وضع خاص ،اذ له هيئة الدارة املرفأ وهو
خاضع الرشاف وزير االشغال حرصيا وليس
للوزارة .وقد رفعت اىل مجلس الوزراء مرشوعا

مللء الشواغر يف هيئة املرفأ من كل الرتب ويف
جميع الوظائف ،وعدد الشغور فيه نحو 300
موظف ،علام ان مدخوله سنويا يبلغ نحو 300
مليار لرية من الرسوم عىل الحاويات والبضائع
فقط ،عدا ما يدخل من الجامرك .لكن من هذا
املبلغ هناك ،بحسب القانون ،مئة مليار تذهب
اىل هيئة ادارة املرفأ من اجل تطويره واجراء
االشغال للتحسينات فيه .مرفأ بريوت بات
يستوعب مليونا و 200الف مستوعب سنويا،
بينام كان يستوعب قبل عرش سنوات خمسني
الف مستوعب فقط .حاليا نحرض مرشوع
قانون من اجل ان يسمح لنا باستيعاب انواع
اخرى من املستوعبات والسفن .هذا املرشوع
الذي يسمى "تسفني" يح ّول املرفأ اىل مركز
للرشق االوسط كله من اجل شحن البضائع
التي تفرغها السفن الكبرية منه ،عرب استخدام
سفن صغرية ،مبا قد يزيد عدد املستوعبات اىل
اكرث من مليوين مستوعب.
■ هل من موازنة خاصة للوزارة هذه السنة؟
□ نحن ننتظر صدور موزانة  ،2017وهناك
اعتامد اضايف للوزارة مبئة مليار لرية ،ونحرض
حاليا ملوازنة  .2018مبا انه مل تقر موازنة منذ
سنوات طويلة ،فالوزارة تعتمد الرقم االقل
لتنفيذ مشاريعها ،وهو يبلغ  161مليار لرية
منذ والية الوزير غازي زعيرت وواليتي حاليا،
بينام كان يستحصل كل سنة يف والية الوزير
غازي العرييض عىل سلفة خزينة بقيمة
تبلغ  400مليار لرية .قدمنا اقرتاحا ان تكون
املوازنة  433مليار لرية ،وهو رقم ميكن ان
يسد حاجة الوزارة.
■ هل يشكو مالك الوزارة من نواقص؟
□ نقص املالك يبلغ نحو  %70يف الفئات
الثانية والثالثة والرابعة ،السيام يف الفئتني
الثالثة والرابعة يف املركز ويف مكاتب
املحافظات .لذا نقوم بكل العمل بنسبة
 %30من املوظفني ،وال نوظف اشخاصا جددا
التزاما بقرار مجلس الوزراء .لكن حاجتنا
عمليا يف املالك هي اىل نحو  350موظفا
بالحد االدىن ،كام ان نسبة النقص يف املديرية
العامة للطريان املدين تبلغ  ،%80اي لدينا
اقل من  60موظفا من اصل .295
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