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لبنان .كام ان وجود النازحني السوريني
جعل البنك الدويل يهتم بلبنان بطريقة
ميسا بطريقة
مختلفة ،ويعطينا متويال ّ
مل تكن موجودة سابقا.

حاصباني :مجلس الوزراء سينتقل إلى كل املحافظات

جلسات ماراتونية ملجلس الوزراء ستشهدها كل املحافظات اللبنانية .املجلس سينتقل نفسه يف كل محافظة عىل حدة ،ونكون
باعضائه جميعا من العاصمة اىل مدن اخرى ومناطق تعد من االطراف ،وسيقر خالل بذلك قد خففنا من الهدر الناتج من
جلساته هذه جدول اعامل يتضمن رزمة مشاريع امنائية وخدماتية واقتصادية ،تشكل عدم التنسيق او التخطيط».
مطالب اساسية وحيوية لهذه املناطق
■ ما هي املراحل التي مرت فيها هذه
بناء عىل قرار رئيس مجلس الوزراء سعد ملجلس الوزراء يف كل املحافظات االجتامعات؟
الحريري رقم  ،2017/56القايض بتشكيل اللبنانية ،تقر خاللها رزمة مشاريع □ يف الجولة االوىل عرض ممثلون عن
لجنة فنية لتنسيق الخدمات الرضورية امنائية واجتامعية وخدماتية واقتصادية املحافظات والبلديات للمشاريع التي
يف املحافظات ،شهدت الرسايا الحكومية تشكل اولوية هذه املناطق .خالل ثالثة تشكل اولوية بالنسبة اىل مناطقهم.
يف اآلونة االخرية ورش عمل ترأسها اشهر عقدت اللجنة  12جلسة شملت كذلك عرضت كل وزارة ملشاريع الربامج
نائب رئيس الحكومة وزير الصحة اكرث من  52ساعة اجتامعات ،اي ما املوجودة لديها .ثم انتقلنا اىل مرحلة
غسان حاصباين ،شارك فيها ممثلون يعادل  59الف ساعة انتاج ،تم خاللها ثانية بهرمية االجتامعات تهدف اىل
عن الوزارات واملناطق عىل مستوى عرض املشاريع واالولويات واملالحظات تجميع الطلبات ووضعها ضمن مشاريع
املحافظني والقامئقامني والبلديات التطويرية وسبل تحسني االداء يف كل موجودة اساسا او مشاريع جديدة ،مع
واملخاتري ،حيث مت ّثلت اكرث من  1100املناطق اللبنانية ،وعىل ضوء ذلك متكنا تحديد متويلها والتكاليف والقرارات
بلدية وحرض  24قامئقاما .كذلك حرض من تحضري اكرب خطة عمل للخدمات التي ستتخذ حيالها يف مجلس الوزراء يف
ممثلون عن االجهزة االمنية ،تم خاللها االساسية يف لبنان .كام نتجت من هذه حال تم االتفاق عىل ادراجها يف جدول
وضع جدول مبطالب املناطق اللبنانية االجتامعات مفاعيل ايجابية اخرى ميكن االعامل .بذلك تكون كل وزارة قد
وحاجاتها متهيدا لعرضها عىل مجلس االستفادة منها .التواصل والتنسيق وضعت مشاريعها عىل املستوى الوطني
الوزراء.
اللذان حصال كانا مهمني جدا ،وساعدا وعىل مستوى كل منطقة منفردة ،متهيدا
«االمن العام» التقت الوزير حاصباين عىل خلق دينامية جديدة يف االدارة لرفعها عرب الوزير اىل االمانة العامة
وحاورته يف التحضريات الجارية لعقد اذ تم تحديد املسؤوليات يف مختلف ملجلس الوزراء .اما املرحلة التحضريية
جلسات مجلس الوزراء يف املناطق .امللفات ،والتشديد عىل االهتامم االخرية ،فتشمل عقد اجتامعات داخلية
قال اوال عن انطالق الفكرة« :كانت بتحسني االجراءات املتبعة بني البلديات بني فريق العمل ومجلس االمناء واالعامر
لدى دولة رئيس مجلس الوزراء سعد والوزارات ،وبالتايل وضع آلية جديدة واالستشاري املكلف املساعدة ،اي دار
الحريري رؤية حيال هذا املوضوع تعتمد يف املستقبل يف تنفيذ املشاريع الهندسة واملعنيني يف الوزارات االساسية،
تقيض بأن يكون مجلس الوزراء قريبا وتفعيل عمل االدارات .من خالل لوضع ما يسمى  ، master planاي
من الناس وهمومهم ومشاكلهم ،وان هذا التنسيق سنتمكن من جمع كل الخطة الشاملة لكل لبنان ،مع الرتكيز يف
يستمع اليهم ويتخذ خطوات عملية هذه املشاريع وتنسيقها عىل املستوى الوقت نفسه عىل اولويات كل منطقة
لتأمني حاجاتهم ومطالبهم .من هنا الوطني ،وبخاصة ان هناك مشاريع عىل حدة.
انطلقت الفكرة وتم تشكيل فريق داخل بعض املحافظات مرتبطة مبرشوع
عمل طلب مني دولة الرئيس ان اترأس معني عىل مستوى البلد كله كجزء ■ ما هي اهم هذه املشاريع؟
اجتامعاته بصفتي نائبا لرئيس مجلس من طريق مثال ،او من مرشوع رصف □ ابرز التحديات التي واجهتنا هي
الوزراء ،ونظرا اىل خربيت السابقة يف صحي ،او آخر متعلق بالكهرباء او املشاريع املتعلقة بالرصف الصحي يف
االدارة والتنظيم والعمل يف املشاريع املياه وغريها .مع تنسيق هذه املشاريع كل املناطق .وهي مشاريع اساسية ولها
الكربى .انطالقا من هذه الفكرة توسعنا يصبح لدينا مرشوع واحد متكامل من اثر كبري عىل نوعية الحياة وعىل الصحة
اكرث ،وقررنا التحضري لعقد جلسات شأن تنفيذه ان يضع حدا العادة العمل والبيئة والتلوث واملياه الجوفية وغريها.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباين.

وهذا املوضوع هو من اهم املواضيع التي
نوقشت ،علام ان كلفته ليست مرتفعة
مقارنة باملشاريع االخرى .هناك ايضا وجود النازحني السوريني
مشاريع تتعلق بشبكة الطرقات وتحسني جعل اهتمام البنك الدولي
النقل العام املشرتك بشكل اسايس ،اذ بلبنان مختلفا
لدينا حاجة كبرية اىل التطوير يف هذا
املجال ،من دون ان ننىس ملف الكهرباء ما نقوم به عمل سلطة
وما يتعلق منه تحديدا بالشبكات املحلية تنفيذية بامتياز
والوطنية التي ليس لها عالقة فقط
مبوضوع انتاج الكهرباء الذي يثار اخريا
بل ايصال الكهرباء اىل كل املواطنني.
طبعا هناك امور اخرى كاالتصاالت التي
يتم وضع مشاريع لها عىل مستوى الوطن □ هذا يتوقف عىل نوعية املرشوع.
ككل لتحديد اولويات الشبكات ،ووصلها هناك مصادر عدة للتمويل منها الدولة
اللبنانية وقد يكون ذلك من الخزينة او
عىل مستوى كل لبنان.
من ضمن قانون برنامج يصدر ضمن
■ من الذي سيتحمل كلفة التمويل املوازنة ،وهناك جهات مانحة وصناديق
دولية مستعدة لالستمرار يف مساعدة
التي يبدو انها ستكون عالية؟

■ هل ستكون مناطق االطراف املستفيد
االكرب من هذه املشاريع؟
□ ال شك يف ان غالبية املشاريع يف
املحافظات تتعلق باملناطق التي تفتقد
التنمية الرضورية .قمنا بدعوة البلديات
من سائر املناطق ليكون لتلك الواقعة
يف مناطق االطراف صوت مسموع متاما
كسائر بلديات املدن الكربى ،فاي بلدية
يف ابعد نقطة عىل الحدود اللبنانية كان
صوتها مسموعا كصوت بلدية بريوت
او بلدية طرابلس وغريهام .وقد تم
متثيلها كسائر البلديات ومتكن ممثلوها
من املطالبة مبشاريع يعتربونها رضورية
اسوة بالبلديات الكربى ،وهذا امر
غري مسبوق يف تاريخ العمل االداري
والحكومي يف لبنان .ما نقوم به هو
عمل سلطة تنفيذية بامتياز ،وهو مناط
مبجلس الوزراء .اثبتنا من خالل هذه
املبادرة ان السلطة التنفيذية تريد ان
تكون فعال قريبة من جميع املواطنني
بشكل متواز ،وانها مبادرة اىل العمل
التنفيذي العطاء مزيد من الفاعلية
الدائها وزيادة انتاجيتها.
■ هل ستطرحون عىل مجلس الوزراء
مشاريع من شأنها خلق فرص عمل
جديدة للشباب؟
□ تأمني التمويل الالزم لكل هذه
املشاريع من شأنه ان يخلق فرص
عمل للشباب .االهم من ذلك انه
حني تتوفر لدينا بنى تحتية اساسية
ورعاية صحية اولية واستشفاء وشبكة
رصف صحي وطرقات ،كل هذه االمور
تنتج منها بطبيعة الحال مرونة اكرب
يف حركة االقتصاد ما يخلق فرص عمل
كثرية ،بعضها مبارش من خالل العمل يف
هذه املشاريع وتلزميها اىل مقاولني
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وغريهم ،وبعضها االخر غري مبارش
يتعلق بتحريك عجلة النمو االقتصادي
لكل منطقة ما ينعكس ايجابا عىل
االقتصاد الوطني.
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يناقش يف جلساته هذه اي بند باستثناء
املشاريع املتعلقة باملنطقة التي سينعقد
فيها ،كام سيستعرض خالل جلساته
كل املشاريع القامئة او التي هي قيد
التنفيذ ،اضافة اىل مشاريع جديدة
تحتاج اىل موافقته القرارها .ال ميكن ان
يكون هناك اهتامم اكرب عىل مستوى
املنطقة واملحافظة والقضاء من انعقاد
جلسة ملجلس الوزراء يشارك فيها جميع
الوزراء املعنيني بكل امللفات وتكون كل
املشاريع املتعلقة بهذه املناطق البند
الوحيد عىل جدول اعامله.

□ النية موجودة والجهود قامئة ،وقد
كرسنا جميعا ساعات طويلة من العمل
النجاح هذه املبادرة .متكنا من وضع
لوائح مبطالب كل املناطق وضعت يف
عهدة الوزراء املعنيني ليتم طرحها تباعا
عىل طاولة مجلس الوزراء الذي سيعقد
يف املحافظات بني ايلول  2017وكانون
الثاين  .2018سوف تعقد الجلسة االوىل
يف الشامل ،عىل ان تليها جلسات تباعا يف
كل من بعلبك الهرمل والنبطية والبقاع
وعكار والجنوب وجبل لبنان وبريوت.
بذلك نكون قد انتقلنا من االقوال اىل
االفعال.

■ ما هي الرسالة التي تريدون توجيهها
اىل املواطنني من خالل انعقاد مجلس
الوزراء يف املحافظات؟
□ الرسالة االوىل ان املجلس اي السلطة
التنفيذية ،يريد ان يكون قريبا من
هموم املواطنني ومشاكلهم ،وانه
مصمم عىل ايجاد الحلول املناسبة لها،
اضافة اىل الرمزية التي يوفرها انعقاد
الجلسات يف كل املحافظات .اذ يصبح ■ غالبا ما يتملك املواطن يف لبنان خوف
جميع الوزراء عىل متاس مبارش مع من اي تبقى االفعال حربا عىل ورق ■ ،كيف تستطيع هذه املبادرة ان
جميع املناطق اللبنانية .املجلس لن فكيف تطمئنهم اىل ان ذلك لن يحصل؟ تساعد عىل تفعيل العمل املؤسسايت؟

مشاركة البلديات واالتحادات واملخاتري يف اجتامعات اللجنة الفنية.

نقوم بعملية
اعادة تأهيل
املؤسسات
وتفعيلها بشكل
كبري.

□ ما قمنا به يشكل تفعيال للعمل
املؤسسايت بامتياز ،الن السلطة التنفيذية
تريد من خالل ذلك ان تدفع عجلة
العمل داخل املؤسسات والوزارات يك
تعود وتتحمل مسؤولياتها بشكل كامل،
خصوصا وان بعض املؤسسات تحولت
مع الوقت اىل نوع من املؤسسات
الرديفة للمؤسسات االساسية املوجودة
والتي يجب عليها هي ان تقوم بعملها.
نحن اليوم نقوم بعملية اعادة تأهيل
املؤسسات وتفعيلها بشكل كبري .خالل
فرتة الحرب تعطلت املؤسسات وشهدت
الفرتة التي تلتها عجلة العادة اعامر
لبنان ،ثم كانت هناك فرتة طويلة شهدنا
خاللها تعطيال لعمل الدولة .نحن نعمل
حاليا عىل اعادة احياء عمل املؤسسات،
وهذا هدف اسايس نتطلع اىل تحقيقه
بحيث نتمكن قدر االمكان من خالل
قرارات مجلس الوزراء ،ان ننيط تنفيذ
االعامل باملؤسسات املعنية ليك تستعيد
مرونتها وعملها املؤسسايت ،فتكون بذلك
هي املرجعية الوحيدة .اما املؤسسات
املقرصة فندرس سبب تقصريها وما اذا
كان عائدا اىل ازمة متويل او تقصري
اداري او اهامل او فساد او غريه ،ولكل

اثبتنا ان السلطة
التنفيذية قريبة فعال
من املواطنني
مطلوب ورقة عمل
اقتصادية اجتماعية انمائية
لكل لبنان

من هذه املشاكل الحلول املالمئة لها.
ونحمل املؤسسات
عندما نسلط الضوء
ّ
مسؤوليتها يظهر الخلل ونتمكن من
اصالحه .حان الوقت العادة بناء
املؤسسات وعدم االعتامد عىل افراد او
مجموعات بديلة تقوم بدورها.
■ كيف متكنتم من تفادي االلغام
من خالل التنسيق بني الشأنني االمنايئ
والسيايس؟
□ العمل االمنايئ يخضع لطريقة علمية،
ولهذا السبب النقطة االوىل لالنطالق

كانت البلدية التي تشكل اصغر وحدة
ادارية موجودة .كام ان بعض القرى
الصغرية متثلت مبختارها اذ ال بلدية فيها،
وبذلك كان الجميع حارضين من دون
استثناء ،وقد ارصرنا عىل ان تكون لدينا
نظرة كاملة عىل ثالثة مستويات قبل
اتخاذ قرارات مجلس الوزراء :املستوى
االول يشمل التوزيع الوطني عىل مستوى
كل املناطق ليك نتمكن من معرفة نوعية
املشاريع التي ارسلتها البلديات ،الثاين
التأكد من ان الوزارة ال تطبق فقط
اولوياتها ومشاريعها بل تأخذ يف االعتبار
بشكل اسايس مطالب املناطق ،علام ان
اكرث من  %70من مطالب املناطق كانت
مدرجة يف اطار مشاريع تابعة للوزارات،
والثالث ركز عىل رضورة انصاف كل
املناطق والتعاطي معها بشكل عادل.
هناك مناطق يف حاجة اىل مشاريع امنائية
اكرث من غريها ،ومناطق اخرى يف حاجة
اىل الرتكيز عىل االولويات االقتصادية اكرث.
من هنا فان تنمية االطراف رضورية،
وكذلك تحسني وضع املدن التي تشكل
مراكز اقتصادية كبرية هو ايضا امر اسايس
ننمي االطراف عىل
فال نستطيع ان ّ
حساب املدن وال العكس.
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