
مكم مهمات رئاسة بلدية راشيا، ما هي 
ّ
¶ بعد أشهر من تسل

السابق في  البلدي وعملكم  العمل  التي ملستموها بني  الفوارق 
الوظيفة العسكرية؟

 
ّ

م مثل خلّية النحل، كل
ّ

ــــــ الفارق كبير جدًا. العسكر منظ
أما  له ومــا عليه.  ما  شخص يعرف حقوقه وواجباته، 
في العمل البلدي، فأنا ال أزال عاجزًا عن تنظيم العمل 
بسبب تــداخــل املــلــفــات واملــواضــيــع. وإذا كنا نــعــرف أن 
املراقبة  املؤسساتي هو  العمل  إلى  بالنسبة  أهــّم شيء 
أنهما غير موجودين  واملحاسبة، فقد الحظت لألسف 
املحاسبة  تغيب  عندما  ولذلك  البلديات،  من  كثير  في 

من الطبيعي أن تغيب املسؤولية.

ل��ه��ذا س��ارع��ت��م كمجلس ب��ل��دي، إل��ى ع��رض ج���داول بالديون   ¶
ثمة  هل  البلدة؟  فاعليات  أم��ام  السابقة  البلدية  على  املستحقة 

اتهام للمجلس السابق بهذه امللفات واألوراق؟
م 

ّ
، أنا جئت إلى بلدية ليس فيها أي مستند أتسل

ً
ـــــ أوال

مهمتي بناًء عليه. في خبرتي في املؤسسة العسكرية، 
 التفاصيل، 

ّ
عند تسلم وتسليم أي قطعة، ندخل في أدق

عــكــس مــا شــاهــدتــه ومــا حــصــل مــعــي فــي الــبــلــديــة. لهذا 
 أغراض 

ّ
فت لجنة على الفور، قامت بمسح شامل لكل

ّ
أل

 مـــن كــشــوفــات الصندوق 
ّ

املــبــنــى ومــحــتــويــاتــه، وتـــبـــ�
البلدي، أن البلدية مديونة بحدود 476 مليون ليرة. وقد 
رفعت كتابًا إلى وزير الداخلية والبلديات أقول فيه إني 
عتها وحدي، 

ّ
مت البلدية بمديونية هذا املبلغ ووق

ّ
تسل

إذ رفض الرئيس السابق توقيعها. لم يحصل محضر 
م وتسليم، املسح الكامل للموجودات سنعمل على 

ّ
تسل

أرشفته في مستندات رسمية وموثقة.

¶ أل��ي��س ف��ي ق��ان��ون ال��ب��ل��دي��ات م��ا يجبر ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق على 
ف��ي كل  امل��ع��ت��رف بها  تسليم سلفه ضمن األص���ول وال��ش��روط 

اإلدارات والوزارات واملؤسسات؟
م 

ّ
ـــــ ال أتصور أن تكون البلديات خارج النظام في التسل

في  والتسليم ضمن محاضر. هنا يوجد نقطة ضعف 
قانون البلديات، ألن لكل بلدية جهازها اإلداري املقترح 
 بلدية جهازًا إداريــًا مختلفًا 

ّ
من قبلها، لذا تجد أن لكل

عن اآلخر. يفترض بوزارة الداخلية والبلديات أن تصدر 
أعضائها،  حسب  بلدية،   

ّ
لكل فيه  تحدد   

ً
شامال قانونًا 

14

من خدمة مصلحة راشيا؟ كيف ترّد على هذه التهمة؟
ـــــ بداية، نحن كان برنامجنا االنتخابي إنمائيًا، وبناًء عليه 
جئنا  أننا  ننكر  ال  أننا  كما  راشــيــا.  فــي  أهلنا  فليحاسبنا 
بدعم سياسي مع� وربحنا االنتخابات. وهذا يعني أن من 
يرغب في العمل اإلنمائي ال يجب أن يكون على قطيعة مع 
اتهم. التعاطي الجيد  سياسيي املنطقة على اختالف انتماء
أننا استطعنا مع  مع السياس� يعطيك إنتاجية. والدليل 
الوزير وائل أبو فاعور والنائب أنطوان سعد أن نأتي الى 
اللبنانية.  الجامعة  وكــذلــك  املــدنــي،  التنظيم  بمركز  راشــيــا 
كــثــيــر مـــن املـــشـــاريـــع تــمــت بــمــســاعــدة الــســيــاســيــ�، وحتى 
اللحظة لم يطلب مني الوزير أبو فاعور أي عمل شخصي، 
إنــمــا نــطــلــب تــدخــلــه فــي أمــــور عــديــدة عــنــدمــا تــكــون عالقة، 
البلدية  قطعته  الــذي  الطريق  نصف  قطعنا  ولــهــذا  لحلها، 

السابقة في دورت� متتاليت�. 
إلــــى مـــســـاعـــدة السياسي�  الـــحـــاجـــة  بـــأمـــّس  الـــيـــوم  الــبــلــديــة 
دوا الطريق. نحن مقتنعون 

ّ
للوصول إلى العمل اإلنمائي، ليمه

بــأنــه بــمــعــاونــة الــســيــاســيــ� ســيــصــار فــي املــــدى الــقــريــب إلى 
أن 50% من  إنشاء شبكة مياه جديدة ملنطقة راشيا، ونعلن 
ذ، مع أننا نعاني من مشكلة ضيق 

ّ
شبكة الصرف الصحي نف

إنــشــات، بــدل 14 و16 إنشًا،  الــتــي وضــعــت بسعة 8  القساطل 
يعرضها  مــا  خــاطــئــة،  كــانــت  وطــمــرهــا  تنفيذها  حتى طريقة 
للكسر ب� فترة وأخرى. نعود الى التدخل السياسي، تقدمنا 
بكتاب الى وزيــر الطاقة، أعلنا فيه حاجة راشيا إلى 50 ملبة 

شارع، نأمل أن يلبينا من دون تدخل أي سياسي.

¶ كيف عولجت مشكلة هدر الطاقة في إنارة الشوارع، والتي وضعت 
خزينة البلدية في كلفة عالية كونها كانت ال تنطفئ نهارًا؟

ــــ اإلنــــارة عــنــدنــا أصــبــحــت مــمــتــازة. كــل الــلــمــبــات اشتغلت، 
 مشكلة اللمبات 

ّ
ا مع أحد مواطني البلدية على حل

ّ
وتعاون

ة نــهــارًا، وتــســّبــب هـــدرًا فــي الــطــاقــة. هذا  الــتــي كــانــت مــضــاء
املواطن قدم مساهمة في صيانة هذه اللمبات على حسابه 

الشخصي نظرًا إلى العجز املادي الذي كنا واقع� فيه.

تعالج  كيف  السابقة،  البلدية  على  املستحقة  الديون  ال��ى  بالعودة   ¶
هذه امللفات من قبلكم؟ 

استطعنا  اليوم،  البلدي حتى  املجلس  رئاسة  تولينا  ـــــ منذ 
أن نسدد 249 مليونًا من أصل 476، من مستحقات عام 2008 

بلديات

أديب  املهندس  والبلديات،  الداخلية  وزير  ممثل  أكد 
البلديات  التحادات  ال��وزارة  تشجيع  الهاشم،  لويس 
في  وكشف  موظفني.  وجهاز  فني  جهاز  إنشاء  على 
هذا اإلطار أن »الوزارة أرسلت تعميمًا إلى كل اتحادات 
البلديات لتشجيعها على إنشاء هذا الجهاز الوظيفي 
قبلنا«.  من  الطلبات  هذه  متابعة  وتتم  والهندسي 
احتضنته طرابلس  ث خالل مؤتمر 

ّ
الهاشم كان يتحد

الشمال، تحت  في  نقابة املهندسني  بدعوة من  أمس 
عنوان »دور املهندس في إنماء العمل البلدي«، حضره 
رئيس اتحاد بلديات مرمرة في تركيا رجب التابا. وأكد 
األساسي  الغرض  تحقيق  في  األساسي  املهندس  »دور 
بني  التوازن  ضمان  سيما  وال  املدني،  التنظيم  من 

املصالح الخاصة للمواطنني واملصلحة العامة«.

دور المهندس زينكو هاوس

300 بلدية تركية تتواءم مع بلديات طرابلس الثالث
متابعة

عبد الكافي الصمد

بلديات طرابلس مساء  اتحاد  ــع 
ّ
وق

أول من أمس اتفاق تعاون واسع مع 
اتحاد بلديات مرمرة التركي. الخبر 
قـــراءة سياسية،  الـــذي ال يخلو مــن 
من  طــرابــلــس  استثناء  خلفية  على 
الوزراء  لــرئــيــس  األخــــيــــرة  الــــزيــــارة 
أردوغان  طـــــيـــــب  رجـــــــــب  الـــــتـــــركـــــي 
إلــــــى الــــشــــمــــال، يـــحـــمـــل الـــكـــثـــيـــر من 

اإليجابيات لعاصمة الشمال. 
هـــذا مــا يــعــّول عــلــيــه أعــضــاء بلدية 
ممثلي  استقبلوا  الــذيــن  طــرابــلــس، 
18 بــلــديــة تــركــيــة واســتــمــعــوا منهم 
إلـــــى آرائــــهــــم وخـــبـــراتـــهـــم، عــلــمــًا أن 
اتـــحـــاد بـــلـــديـــات مـــرمـــرة يــضــم 300 
أكبر  مــــــن   واحـــــــــــدًا 

ّ
بــــلــــديــــة، ويــــــعــــــد

تــركــيــا وأكثرها  بــلــديــات  اتـــحـــادات 
نشاطًا، مع اتحاد بلديات طرابلس، 
الــــــذي يـــضـــم 3 بـــلـــديـــات فـــقـــط، هي: 
طـــرابـــلـــس، املــيــنــاء والــــبــــداوي. ومن 
عه 

ّ
هنا تأتي أهمية االتفاق الذي وق

 مــن رئــيــس بلدية 
ّ

أول مــن أمـــس كـــل
طرابلس نــادر غــزال، ورئيس بلدية 

بورصة، واتحاد بلديات مرمرة في 
تركيا رجب ألتابا، بحضور السفير 

التركي في لبنان إينان إزيلندر.
املنضوية  الــــبــــلــــديــــات  عـــــــدد   

ّ
لـــــكـــــن

ضمن كــل اتــحــاد ليس هــو املقياس 
إلقـــــــرار بــــروتــــوكــــول الــــتــــعــــاون، كما 
دًا 

ّ
مؤك »األخـــــبـــــار«،  لــــــ غــــــزال  يـــقـــول 

التعاون  »عــــلــــى  طـــرابـــلـــس  حـــــرص 
املجاالت  في  التركية،  البلديات  مع 
واالقتصادية،  والتاريخية  الثقافية 
فـــي هــــذا املجال.  مــتــقــدمــون  ألنـــهـــم 
الـــبـــروتـــوكـــول الــــذي وقــعــنــاه معهم 
ميادين  فــي  إلــى مساعدتنا  يــهــدف 
تــدريــب الــعــمــال واملــوظــفــ�، أو فتح 
مــشــاريــع عــبــر عــالقــاتــهــم فــي تركيا 
وخــارجــهــا«. ويوضح غــزال: »هناك 
أمر مهم سنستفيد منه، وهو دخول 
التركي، وقد  العالم  طرابلس ضمن 
جــــرت املـــوافـــقـــة عــلــى هــــذا األمـــــر في 
»هذا  أن  غــــــزال  وكـــشـــف  املـــجـــلـــس«. 
الــبــروتــوكــول ليس األول مــن نوعه، 
بلدية غازي  مــع  تــوأمــة  فهناك عقد 
الــيــوم هو  إنــمــا توقيعنا  عــيــنــتــاب، 
تركيا  وب�  بيننا  التعاون  لتفعيل 

ويــــأتــــي نتيجة  بـــلـــديـــات،  كـــاتـــحـــاد 
تركيا،  إلـــــى  بــهــمــا  قــمــنــا  زيـــــارتـــــ� 
حــصــل بــعــدهــا تــأكــيــد مـــن جانبنا 
وجانبهم على أن نتالقى معهم في 

إطار تعاون بروتوكولي«.
ه مهمًا، وهو 

ّ
غزال لم ُيخِف أمرًا يعد

 »طرابلس أخذت »على خاطرها« 
ّ

أن
بــســبــب عــــدم زيــــــارة أردوغــــــــان لها، 
 مــــن باب 

ً
ت اعـــتـــبـــارهـــا قـــلـــيـــال

ّ
فــــــــرد

يكون  أن  نـــطـــمـــع  لــكــنــنــا  الـــبـــلـــديـــة، 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي عـــبـــد الــــلــــه غول 
املولوية  التكّية  افتتاح  في  مشاركًا 
ُوعدنا  املقبل، وقــد  في شهر شباط 

بزيارته«.
السفير التركي إزيلندر تطّرق أيضًا 
إلــى عــدم زيـــارة أردوغــــان لطرابلس 
خالل زيارته األخيرة للبنان، مشيرًا 
 هــذه الــزيــارة التي يقوم بها 

ّ
إلــى أن

الوفد »نوع من التعويض املؤقت«. 
الــذي حرص على املشاركة  إزيلندر 
في حفل التوقيع رغم وفاة قريب له 
»األخبار« أن »العالقة  منذ أيام، أكد لـ
بـــــ� طــــرابــــلــــس وتــــركــــيــــا يــــجــــب أن 
تتطّور وتصبح أكثر عمقًا«، وشدد 

األتراك  بــ�  »الــتــواصــل  أهمية  على 
 
ً
والــلــبــنــانــيــ�، الـــــذي أصـــبـــح سهال

بعد إلغاء التأشيرات، وتحديدًا ب� 
دائمًا  كانت  التي  وطرابلس،  تركيا 
عــالقــاتــهــا مــمــيــزة عـــن ســـائـــر املدن 

اللبنانية«.
وللتأكيد على هذه العالقة الخاصة 
القديمة  األســـــــواق  فـــي  الـــوفـــد  جــــال 
للمدينة، كان أكثر من نصفها مشيًا 
عــلــى األقــــــدام. والحــــظ رئــيــس لجنة 
اآلثــــار والـــتـــراث فــي بــلــديــة طرابلس 
ـــر عن  خـــالـــد تـــدمـــري أن الـــوفـــد »عـــّب
العثمانية  اآلثـــــــار  لــكــمــيــة  دهـــشـــتـــه 
أعضاء   

ّ
لكن املوجودة في طرابلس، 

الــــوفــــد لــــم يـــكـــونـــوا مــــســــروريــــن من 
الـــوضـــع الـــقـــائـــم والــــحــــال الـــتـــي آلت 
 

ْ
إليها املعالم التراثية في املدينة، وإن

 15 سنة من الحرب جعلت 
ّ

روا أن
ّ

قد
ومعاملها  بطرابلس  يلحق  اإلهــمــال 
تدمري  »األخبار«.  لـ يقول  التراثية« 
األتـــــــــــراك عالقات  مـــــع  نــــســــج  الــــــــذي 
واسعة، أوضح أن »الوفد طرح علينا 
مشاريع عديدة، من شأن بروتوكول 

التعاون أن يفتح األبواب أمامها«.

 القانون الحالي، تترك 
ّ

كيف يتكون جهازها اإلداري. في ظل
لــذا تجد  البلدي،  البلدية واملجلس  إلــى رئيس  هــذه األمــور 
في البلديات التي يفوق عدد أعضائها الخمسة عشر أنها 
مؤسسة بحد ذاتها، يوجد فيها قسم هندسة، وقسم صحة، 

وقسم معلوماتية، إلخ. 

¶ ما الذي كنت تتوقع وجوده في البلدية ولم تجده؟
ـــــ أعتقد أن أول ما يجب أن نجده في البلدية محاسب وأم� 
صندوق، وخصوصًا أننا نتعاطى باملال العام. في بلديتنا، 
هــنــاك فــقــط أمـــ� صـــنـــدوق بــالــتــكــلــيــف. لــــذا، كـــان أول شيء 
قمت بــه، إضــافــة إلــى أرشــفــة املحتويات واألغــــراض، تعي� 
األمـــوال، ويكون  كيفية صــرف  فــي  يدقق  قانوني،  محاسب 
على تواصل مع أم� الصندوق، إذا أردنا أن نطبق املعيار 

القانوني على صرف األموال. 

¶ بلدية راشيا الحالية، متهمة بأنها بلدية الوزير وائل أبو فاعور، ملا 
كان له من دور استثنائي في املعركة االنتخابية. ويهّب البعض إلى 
أكثر  فاعور،  أبو  لخدمة مصلحة  تجّير نشاطاتها  البلدية  إن  القول 

مروان زاكي
• ديون راشيا 476 مليونًا
• ال عمل مؤّسساتيًا في

     البلديات
لون حاجة 

ّ
• السياسيون يشك

     ماّسة لسير املشاريع

يحاول رئيس بلدية راشيا الوادي، العميد املتقاعد مروان زاكي، أن يحقق من موقعه الجديد إنجازات 
تصّب في خدمة بلدته إنمائيًا. هذا يتطلب تحديد املشاكل بوضوح، وهي كثيرة، يعرضها زاكي مع 

الحلول املتوافرة لها، أبرزها االنطالق بالعمل بصيغة مؤسساتية
المقابلة

أجراها أسامة القادري
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