14

األربعاء  18آب  2010العدد 1195

بلديات
َ
ال ّ
يتردد رئيس بلدية صيدا في إعالن ّنيته االنسحاب ّمن اتحاد بلدياتها إذا لم ُينتخب رئيسًا له ،وذلك
انتظار إيجاد حل نهائي لهذه املشكلة يحاول محمد السعودي
حرصًا على موقع ّعاصمة الجنوب .وفي ّ
االنتهاء من مكب صيدا الشهير الذي يمثل تحديًا له

المقابلة

محمد السعودي
¶ ننتظر منذ نصف س��اع��ة ،ه��ل ك��ان االج�ت�م��اع ال��ذي عقدتموه
طارئًا؟
ـــــ نعم ،في الحقيقة هو اجتماع ط��ارئ مع وفد من بلدية
ع �ب��را .ل��دي�ه��م م�ش�ك�ل��ة ف��ي إي �ج��اد م �ك� ّ�ب ل�ل�ن�ف��اي��ات بعدما
أقفلت الكنيسة األرض التي كانوا يرمون فيها نفاياتهم
ألنها تابعة لها .لجأوا إلينا اليوم لكي يسألوا عن إمكان
ّ
املكب
رمي النفايات في صيدا .طبعًا نحن عندنا مشكلة
الشهير ،وال يمكننا أن نستقبل نفاياتهم أيضًا.
ّ
¶ ما ّهو الحل الذي ُعرض عليهم؟
ـــــ الحل أن يجدوا مكبًا آخر ،أو أن يتفاوضوا مع الكنيسة
لتسمح لهم ،في انتظار أن نبدأ نحن بتشغيل املصنع.
¶ ّأي مصنع؟
ّ
ـــــ معمل فرز النفايات الذي أسسه مستثمرون سعوديون
في املدينة ،لقد صار جاهزًا الستقبال النفايات الجديدة،
بحيث يعالجونها مقابل رس��وم .أتوقع في حال ً االتفاق
على األسعار بيننا وبينهم أن يبدأ العمل مباشرة.
¶ وماذا سيحصل بالنسبة إلى جبل النفايات أو ّ
املكب الشهير؟
ـــــ سنباشر تنفيذ امل�ش��روع القائم ب�ن� ً
�اء على عقد بيننا
ُّ
وبني مجلس اإلنماء واإلعمار ،وقد قدمت األسعار ورست
ّ
املناقصة على السعر األقل ـــــ الذي تقدمت به شركة خوري.
ّ
ما ستقوم به الشركة هو حجز األم��واج ّ ،وهو سيؤسس
ملساحة كبيرة من املياه ال��راك��دة .وبما أن جبل النفايات
يحتوي في جزء كبير منه على ركام ومواد للردم ،سيكون
هناك ف��رز للنفايات عن ال��ردم ،ال��ذي سيوضع في البحر
فيما تنقل النفايات إلى مكان آخر.
ّ
¶ هل هذه فكرة ّ جديدة للحل أم أنها كانت مدرجة سابقًا؟
ـــــ ه��ذا آخ��ر ح��ل توصلنا إليه للتخلص من جبل الزبالة.
فلوسه م��وج��ودة ،عندنا منحة م��ن السعودية بقيمة 20
مليون دوالر ،وهناك  20مليون دوالر إضافية مرصودة
في موازنة .2010
كلفته؟
¶ كم تبلغ ّ
ـــــ السعر األقل كان  28مليونًا .يعني في فلوس.
¶ يعني سيبقى معكم مال؟
ّ
ـــــ ال .إجباري سنحتاج إلى فلوس للفرز .فالشركة ستتولى

ً
¶ لكن في صيدا موقع رئيس البلدية سياسي ّأوال
ً
 هذا كان على ّابتداء من اآلن هو ليس منصبًا
مر التاريخ ،لكن
سياسيًا.
ً
ّ
¶ مع أن انتخابات صيدا البلدية كانت األكثر سخونة سياسيًا
 «مظبوط» ،لكن االتفاق كان على أساس الوفاق .وأنا لم أقبلإال بعد ال�ت��واف��ق لكنه ل��م يكتمل .اتفقوا ّ
علي واختلفوا على
ُ
األعضاء .نحن دفعنا إلى االنتخابات وأنا لست سياسيًا.

ً
ّ
• ردم البحر حال ملكب النفايات
ّ
يتضمن  47مشروعًا
• برنامجي

¶ كيف تقنع اآلخر؟
ّ
 ه��م م�ق�ت�ن�ع��ون ،ف�ه��م ي��أت��ون ل��زي��ارت��ي وأن ��ا أستقبلهم كلهموطلباتهم مجابة

ستنسحب من االتحاد
• صيدا ّ
إذا لم تتول رئاسته

¶ ما ًرأيك في ً فكرة ّبلدية الظل؟ ّ
ألن ّ
مهمتها اإلضاءة على املشاكل،
 أهال وسهال .أنا رحبت بهاوهذا يساعدني ،عوضًا عن أن تبحث البلدية وحدها عنها.
¶ َ
فيم يختلف عملك الجديد عن طبيعة عملك السابق؟
 م��ا يختلف أن املواضيع هنا ه��ي ال�ش��أن ال�ع��ام ،فيما عمليأكثرها ش��أن عام،
يتعلق ب��اإلن�ش��اءات .املواضيع التي تطرح ّ
ّ
ل �ك��ن ج ��زءًا ك�ب�ي�رًا م�ن�ه��ا ي�ش�ب��ه ع�م�ل��ي ،م�ث��ل ح ��ل م�ش��اك��ل جبل
الزبالة ،معمل النفايات لجهة بحث العقود.

مسؤولية الحاجز مع الردم فقط.
¶ متى ستباشر العمل؟
ـــــ خالل أسابيع
¶ ومتى تعد أهالي صيدا باالنتهاء من ّ
املكب؟
ّ
ـــــ املشروع يحتاج إلى  3سنوات 36 .شهرًا .أهم شيء بالنسبة
إلى صيدا وقف النفايات الجديدةّ .أما فرز النفايات ،فهذا ال
ّ
يعد مشكلة كبيرة بقدر الروائح املنبعثة من النفايات .عندما
نتوقف عن الرمي فيه ستنعدم الرائحة ،وسنتخلص ًمن الجبل
عندما ينتهي مشروع الحاجز البحري والردم .إضافة إلى أننا
سنحصل على مساحة  55ألف متر مربع نتيجة الردم.
أنت موافق على هذا األمر؟
¶ هل ّ
 ف��ي ك��ل ب�لاد العالم ي��ردم��ون البحر .ف��ي ب�لاد الخليج حيثُلديهم مساحات واسعة يلجأون أيضًا إلى ردم البحر .عندئذ
تنشئني منطقة على البحر تكون األجمل.
¶ هل ًهذه هي املشكلة األبرز التي تناقشونها في اجتماعاتكم؟
 أصال لو لم ّتكن هذه املشكلة موجودة في صيدا ملا كنت قدّ
وافقت على تولي هذ املهمة .لقد وافقت ألني أتيت لتحدي هذا
الجبل .هذا عيب واستفزاز كبير لي كابن صيدا .عندما يسأل
أحدناّ :وين راي��ح ،قبل الجبل أم بعده؟ لقد صار معلمًا .عيب
بحق كل صيداوي أن يكون عندنا هذه املشكلة البيئية.
¶ قلت عندما وافقت .هل هذا يعني أن الفكرة لم تكن في بالك قبل أن
ُيعرض عليك األمر؟
ّ
 -أبدًا .أنا رجل أعمال وال طموح سياسيًا لدي

ال يتابع
محمد السعودي
النقاشات املتعلقة
بالالمركزية اإلدارية،
إال أنه يؤكد أهميتها
للتخفيف من
البيروقراطية اإلدارية
التي ملسها باكرًا.
ّ
أبسط األمثلة خلو
الطابعة من الحبر،
وعندما طلبهّ قيل له
يجب أن تعد ورقة
شروط وتطلب ثالثة
عروض« .قلت لهم لن
أنتظر هذه املعامالت،
خذوا اشتروا».

¶ أال يختلف األمر بالنسبة إلى التعاطي املباشر مع املواطنني؟
 هذه العالقة أعرفها وأعيشها قبل االنتخابات .لكن الطريفأن ال �ن��اس ي �ن �ظ��رون إل �ّ�ى رئ �ي��س ال �ب �ل��دي��ة ك �م��ا ل��و أن ��ه رئيس
الجمهورية .يريدون كل شيء منه .يعني أكثر مشكلة يحكون
عنها هي الكهرباء .يسألون البلدية عنها رغم أن ال عالقة لها
بها.
اإلدارية؟
¶ وماذا بالنسبة إلى األمور
ً
 أم� ��ور ك �ث �ي��رة م�خ�ت�ل�ف��ة .م �ث�ل�ا أت �ي��ت إل ��ى ال �ب �ل��دي��ة ول ��م أجدفيها قرشًا وا ّح �دًا حتى لدفع ال��روات��ب .الحكومة دفعت اآلن
نصف مستحقات  .2008عندما يكون هناك تأخر في الدفع،
واملصاريف ماشية ،يحصل تقصير.
¶ هل كنت تعرف البلدية قبل أن تصبح رئيسًا لها؟
صديقي .لكن ال ،وال
 إي��ه طبعًا .رئيس البلدية السابق ك��انّ
مرة خطر على بالي أني سأكون في هذا املوقع .كل شيء صار
ب��ال�ص��دف��ة .أو بسبب الغيمة ال�ب��رك��ان�ي��ة .كنت ف��ي لبنان يوم
جمعة وكنا نناقش ّمجموعة مشاريع لصيدا كرجال أعمال
حاجاتها ،وكنت سأسافر في
وه��ذا ما يجعلني مطلعًا على
ّ
أملانيا للعالج لكنني ألغيت الرحلة .وقتها
ُاليوم التالي إلى لاّ
ّ
املستمر
ع ��رض ع�ل��ي األم� ��ر ،إ أن �ن��ي رف �ض��ت وم ��ع ال�ت��أج�ي��ل
للرحالت كانت املباحثات دائرة فوافقت شرط التوافق.
¶ نادم؟

تقرير

ّ
بارود :تعيينات بلدية بيروت مسألة أيام
محمد محسن
ّ

عندك !!!
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خبر أول« :التعيينات في ّ
بلدية بيروت،
س �ت �ح �ص��ل ب �ع��د االن� �ت� �ه ��اء م ��ن عرض
الجزء األخير من مسلسل باب الحارة».
خ �ب��ر آخ� ��ر« :ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات اإلداري � � ��ة في
بلدية بيروت على نار حامية ،والدفاع
امل ��دن ��ي ي �ت��دخ��ل إلخ� �م ��اد الحرائق».
ه ��ذا ب �ع��ض م ��ا ك �ت �ب��ه ال �ن��اج �ح��ون في
ام �ت �ح��ان��ات م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة املدنية
مللء الوظائف الشاغرة في مالك بلدية
ب �ي��روت ،ف��ي م�ج�م��وع�ت�ه��م ع�ل��ى موقع
ال�ف��اي�س�ب��وك .األخ �ب��ار امل�ك�ت��وب��ة ليست
صحيحة طبعًا ،لكن ط��اب��ع السخرية
ف �ي �ه��ا ،ي �ع �ك��س ص �ع��وب��ة ال� �ح ��ال التي
ّ
يتأملون
يعيشها ال �ن��اج �ح��ون .ف �ه��م
م �ن��ذ أك �ث��ر م ��ن ع � ��ام ،أن ت �ص� ّ�ح وعود
ّ
معنية بملفهم،
تطلقها أكثر من جهة
ّ
لكنهم بقوا ناجحني مع وقف التنفيذ،
بسبب غياب التوازن الطائفي.
م� �ن ��ذ ف � �ت ��رة ق ��ري� �ب ��ة ،ع ��ول ��ج «مرض»
ال � �ت� ��وازن ف ��ي م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء .صاغ
م �ح��اف��ظ ب �ي��روت ب��ال�ت�ك�ل�ي��ف ناصيف

ُ
قالوش العقود التي سيدخل بموجبها
املسيحيني ،لتعديل
عدد من املوظفني
ً
ال�ت��وازن الطائفي .لكن مشكلة جديدة
ح� �ص� �ل ��ت .إذ ح � � ��ال ع � � ��دم ت ��وظ� �ي ��ف 3
ّ
صحيني دون تعيني أكثر من
مالحقني
 120ن��اج�ح��ًا .لكن املشكلة س��رع��ان ما
ّ
حلت ،قبل أن تطرأ مشكلة جديدة .أين
ّ
حصة الطائفة الدرزية من التعيينات؟
ّ
اإلحباط ذات��ه يتكرر .فمسألة التعاقد
ال � � � �ط� � � ��ارئ ،س� �ت� �س� �ت� �ل ��زم اإلجراءات
ال��روت�ي�ن�ي��ة ع�ي�ن�ه��ا ال �ت��ي استغرقتها
عملية التعاقد مع موظفني مسيحيني.
ّ
ت�ب��دأ بطلب ُي �ع��ده امل�ح��اف��ظ ،ويناقشه
وزير الداخلية في مجلس الوزراء ،وال
ت�ن�ت�ه��ي ع �ن��د م �ق��اب�لات ت �ج� ّ�ري م��ع كل
م��رش��ح للتعاقد .ه��ذا ف��ي ك��ف��ة ،ومهلة
�ن ال �ت ��ي ت �ن �ت �ه��ي في
ت �ع �ي�ين ال �ن��اج �ح�ي ّ
شباط املقبل في كفة أخرى .لكن يبدو
أن الرحلة لن تطول إلى شباط املقبل،
وال ح�ت��ى إل ��ى ان �ت �ه��اء ش�ه��ر رمضان.
ّ
صرح لـ«األخبار» املعنيون
فبحسب ما ً
الثالثة مباشرة بملف الناجحني ،فإن
توظيفهم بات قريبًا ج�دًا .يؤكد وزير

ال��داخ �ل �ي��ة وال �ب �ل��دي��ات زي ��اد ب� ��ارود أن
«م�ل��ف الناجحني انتهى وه��و مسألة
أي��ام م�ع��دودة فقط .ه��ذا حقهم ويجب
أن يحصلوا عليه» .وي��ؤك��د أن مسألة
تعيني موظفني من الطائفة الدرزية ال
ت��رت�ب��ط ب�م�ل��ف ال�ن��اج�ح�ين ف��ي مجلس
الخدمة «كان هناك مشكلة وعالجناها
مجلس ال� ��وزراء ،هل
عبر التعاقد ف��ي ّ
ّ
نوظف الجمهورية كلها قبل تعيينهم؟
س�ت�ت��اب��ع ك��ل األم � ��ور ،ل �ك��ن الناجحني
وامل �ت �ع��اق��دي��ن س� �ي� �ب ��دأون ع �م �ل �ه��م في
األي � ��ام امل �ق �ب �ل��ة ،رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة بذل
م �ج �ه��ودًا ل �ت �س��وي��ة األم� � ��ور والوضع
ي �س �ي��ر ب ��االت � �ج ��اه ال �ص �ح �ي ��ح» يقول
ب��ارودّ .أم��ا محافظ بيروت بالتكليف
ن��اص �ي��ف ق ��ال ��وش ف�ي�ك�ت�ف��ي بالتأكيد
على أن «ج��زءًا كبيرًا جدًا من العقبات
ت��م ت �ج��اوزه ّوال �ب��اق��ي ق�ل�ي��ل ج � �دًا» .من
بيروت
ج��ان�ب��ه يتجنب رئ�ي��س ب�ل��دي��ة
ّ
االلتزام بموعد محدد لتوظيفهم ،لكنه
ي��ؤك��د «ه ��ي م �س��أل��ة أس��اب �ي��ع ،وإذا لم
ي��أخ��ذ ال�ن��اج�ح��ون حقهم ،فسأستقيل
من منصبي».

