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جمل�س الوزراء يف املحافظات :الإمناء عنوان املرحلة

البقاع :مل ّفات قدمية تراكم احلرمان والقهر ..و«العالج» ال�سريع �ضرورة
البقاع ـــــــ احمد كموين

ح�ين �أط�ل��ق رئي�س جمل�س ال ��وزراء �سعد احل��ري��ري �أك�بر ور��ش��ة ر�سمية على
طريق �إن�شاء �أو ا�ستكمال م�شاريع امنائية وخدماتية خا�صة باملناطق اللبنانية
كافة ،كان للبقاع ح�ضور كبري يف ر�ؤيته للعملية االمنائية .ولعل توجيهاته بعقد
جل�سات احلكومة يف املحافظات ومنها البقاع ،لإقرار ودعم امل�شاريع املقرتحة
على ه��ذا ال�صعيد م��ن املجتمع املحلي ممثال مبجال�سه البلدية ع�بر الإدارات
املعنية� ،سابقة تاريخية مل تعهدها احلكومات �أو الإدارات املتعاقبة.

والبقاع ،هذا ال�سهل املعطاء برجاالته وجمتمعه ،بتاريخه وحا�ضره وم�ستقبله،
�شكل منذ اال�ستقالل حتى اليوم ،خزانا اقت�صاديا للبلد ،وذخ�يرة ال تن�ضب يف
رفد الوطن مبقومات البقاء وال�صمود يف وجه اعتى العوا�صف ال�سيا�سية واالمنية
واالقت�صادية .هذا البقاع ،كان يف القلب من خطة احلكومة املناطقية ،وهو على
موعد مع جل�ستني القرار الأولويات التي هي بحاجة لقرار جمل�س الوزراء ،ولت�أمني
التوا�صل مع املنظمات وال��دول املانحة مبا يتعلق بامل�شاريع ذات التمويل
ال�صغري ،و«لدف�ش» م�شاريع ما زال��ت عالقة بفعل الروتني االداري كي ت�سلك
طريقها اىل �أر�ض الواقع .اجلل�سة االوىل خم�ص�صة ملحافظة بعلبك – الهرمل

يف امل��و� �ض��وع ال �ب �ي �ئ��ي ،ال ب��دّ
م ��ن الإ�� � �ش � ��ارة اوال� ،إىل ج �ه��ود
ا� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ب��ذل��ت وت� �ب ��ذل من
احلكومة واالدارات املعنية مبا
فيها جمل�س االمن ��اء واالع �م��ار،
الزال � � � � ��ة ال � �ت � �ع� ��دي� ��ات وان � �� � �ش� ��اء
حمطات تكرير بوا�سطة متويل
م� ��ن دول وم� �ن� �ظ� �م ��ات م��ان �ح��ة،
وه��ي ج �ه��ود رغ��م اه�م�ي�ت�ه��ا ،مل
تُ �ف �ل��ح يف م �ك��اف �ح��ة امل�ع���ض�ل��ة
التي ت�سببت وما زال��ت ب�أخطار
ك �ب�ي�رة ه � ��ددت الأم�� ��ن ال���ص�ح��ي
ل �ل �م��واط��ن ال �ب �ق��اع��ي ،و�أ� �ص��اب��ت
االنتاج الزراعي ب�أ�ضرار لي�ست
ع��ادي��ة .ول�ع��ل �أب ��رز اجل��راح��ات
احل �ك��وم �ي��ة مل �ع��اجل��ة ال �ت �ل��وث،
كان قرار احلكومة مطلع العام
اجلاري بتخ�صي�ص مبلغ مادي
ك �ب�ي�ر ل �ت �ن �ظ �ي��ف وت��ع��زي��ل ن�ه��ر
ال �ل �ي �ط��اين واالن� �ه ��ر ال� ��راف� ��دة له
وت�أمني نواق�ص ت�سببت بتوقف
عمل حمطة تكرير م�ي��اه زحلة
ب�ه��دف اع ��ادة ت�شغيلها ،وكل
ذل ��ك ب�ت��وج�ي�ه��ات م��ن الرئي�س
احل ��ري ��ري وه� ��ي ق �� �ض��اي��ا ه��ام��ة
تدخل يف �صلب امللف االمنائي
ويف القلب من رزم��ة امل�شاريع
التي رفعت اىل اللجنة الوزارية
ع�ب�ر حم��اف��ظ ال �ب �ق��اع ال�ق��ا��ض��ي
انطوان �سليمان.
ول �ك��ن ،رغ ��م �أه �م �ي��ة م��ا ��ش��رع
ب� ��ه م� ��ن �أع � � �م� � ��ال ،ف� � ��ان ال� ��واق� ��ع
] مكبات نفايات وردم على جمرى الليطاين
البيئي ب�ل��غ درج ��ة خ�ط��رة ج��دا
ال مي� �ك ��ن ال �ت �ك �ه��ن ب �ن �ت��ائ �ج��ه.
وعليه� ،شكلت مبادرة الرئي�س
احل� � ��ري� � ��ري ،وال� �ن� ��� �ش ��اط ال� ��ذي
قامت به اللجنة الفنية وتفاعل
املجال�س البلدية معها ،بارقة
�أم� ��ل ب��و� �ض��ع امل �� �ش �ك��ل ال�ب�ي�ئ��ي
على �سكة احلل.
ويو�ضح املعلم :نحن نحتاج اىل ان�شاء حمطة تكرير مياه ال�صرف
ويف ه��ذا االط��ار ،ك��ان وا�ضح ًا
ال�صحي يف منطقة النا�صرية ،وهذه املحطة جرى ا�ستمالك االر�ض
تركيز املجال�س البلدية على م�شاريع بيئية ،متفاوتة بالتكلفة
اخل��ا��ص��ة ب�ه��ا م�ن��ذ ارب ��ع ع�شرة
مت�ساوية م��ن حيث الأه �م �ي��ة .ي�ق��ول رئي�س احت��اد ب�ل��دي��ات ال�سهل
��س�ن��ة .وح �ت��ى ال �ي��وم ،مل يب�صر
رئي�س بلدية غزة حممد املجذوب والذي ي�ضم احتاده �أربعة ع�شر
امل � �� � �ش� ��روع ال� � �ن � ��ور ،م� ��ع ال �ع �ل��م
جمل�سا بلديا يف البقاع الغربي« :نحن ن�ع�وّل ك�ث�ير ًا على مبادرة
ان مت��وي �ل �ه��ا م� �ق ��رر ب� �ن ��اء ع�ل��ى
الرئي�س �سعد احلريري عقد جل�ستني للحكومة يف منطقة البقاع
ات� �ف ��اق م ��ع ال ��دول ��ة االي �ط��ال �ي��ة،
القرار ما ميكن اقراره من م�شاريع ملحة للمنطقة .وبر�أيي ان امللف
وب��ال �ت��ايل ان دع��م ال��دول��ة لهذا
البيئي هو الأهم رغم حاجتنا مل�شاريع تطال جوانب حياتنا كلها.
امل �� �ش��روع وم �� �س��اع��دت �ن��ا جلهة
فامللف البيئي ال ميكن جتزئته بني البقاع الغربي واالو�سط وبعلبك
تفعيل االت �� �ص��االت م��ع اجلانب
ال�ه��رم��ل ،ان��ه وح��دة متكاملة م��ن امل�ع��ان��اة امل��دي��دة .وعليه ،حملت
االي �ط��ايل وق�ي��ام ال��دول��ة بتحمّ ل
االق�ت�راح��ات امل�ق��دم��ة م��ن قبلنا ك�ب�ل��دي��ات ،جمموعة م��ن امل�شاريع
م�س�ؤوليتها يف اجلانب املتعلق
التي تتناول تفعيل ق��رارات اداري��ة برفع التعديات عن حرم االنهر
فيها بالن�سبة لهذا امل�شروع،
البقاعية من دون ا�ستثناء ،ورف��ع مكبات النفايات املنت�شرة على
م��ن �ش�أنه ازال��ة ن�سبة مرتفعة
�ضفتي ال�ل�ي�ط��اين ،وا�ستكمال جت�ه�ي��زات حم�ط��ات تكرير ال�صرف
م ��ن امل �� �ش �ك�ل�ات امل��ت���أت��ي��ة ع��ن
ال�صحي غري املكتملة وت�شغيل املتوقف منها وان�شاء معامل فرز
فو�ضى ت�صريف املياه املبتذلة
للنفايات يف االق�ضية وا�ستكمال و�صالت ل�شبكة جم��اري ال�صرف
م ��ن ع�����ش��رات ال� �ق ��رى وخ��ا� �ص��ة
ال�صحي يف املدن والبلدات البقاعية .هذا ب�شكل عام ابرز ما حلظته
قب اليا�س وغريها ،وا�ستطرادا
امل�شاريع املقدمة على امل�ستوى البيئي ،الذي اذا ما نفذت �ست�ؤدي
رف � � � ��ع االذى ع � � ��ن ال� �ل� �ي� �ط ��اين
فورا اىل حماية حو�ض بحرية الليطاين ،واعادة احلياة اىل قناة الري
وبع�ض روافده وبالتايل خف�ض
الزراعية وتوفري مياه نظيفة لري املزروعات».
الفاتورة ال�صحية التي ت�صيب
�أ�ضاف املجذوب :ويف جانب مت�صل ،رفعنا م�شروعا بان�شاء م�سلخ
�آالف املواطنني من ت�سرب مياه
ي�خ��دم ق��رى االحت ��اد ،ومطالب اخ��رى ع�بر م��ذك��رات ر�سمية ��ص��ادرة
ال�صرف ال�صحي اىل الطرقات
ع��ن جمال�س البلديات يف املنطقة ع�بر قائمقامية البقاع الغربي
او ع�بر �شبكات م�ي��اه ال�شفة او
بخ�صو�ص ترميم وتو�سعة طرقات رئي�سية وفرعية وم�شاريع لها
من ال��روائ��ح الكريهة املنبعثة
عالقة مب�ساعدة املجتمع املحلي على توفري اخلدمات الالزمة ورفع
هنا وهناك.
ال�ضغط املت�أتي من تواجد �أكرث من مائتي الف نازح �سوري يف قرى
وت��اب��ع :م��ن املعيب ان تبقى
االحتاد وهذه امل�شاريع بع�ضها يتطلب م�ساعدة الوزارات املخت�صة
حم�ط��ة ت�ك��ري��ر ال�ن��ا��ص��ري��ة على
ع �ل��ى اي �ج��اد او ت�سهيل ال �ت �م��وي��ل م��ن ال� ��دول وامل �ن �ظ �م��ات امل��ان�ح��ة
] قائمقام البقاع الغربي و�سام ن�سبيه
وبع�ضها يحتاج اىل توفري الدعم الالزم من الدولة اللبنانية.
يف املح�صلة ،يختم املجذوب ،ان الور�شة التي اطلقها الرئي�س
�سعد احل��ري��ري على م�ستوى لبنان ت�ستحق ك��ل تقدير وتنويه،
وت� ��� �س� �ت� �ح ��ق ك� � ��ل ال� � ��دع� � ��م م��ن
ال� �ق ��وى ال���س�ي��ا��س�ي��ة ب �ع �ي��دا من
احل�����س��اب��ات ال �� �ض �ي �ق��ة .ون �ح��ن
كبقاعيني وبعدما بلغت ام��ور
البيئة وامل�شكالت االقت�صادية
و�ضغط النزوح ال�سوري مبلغا
ال ي�ط��اق ،ن�ضع ك��ل امكانياتنا
املتوا�ضعة وج�ه��ودن��ا الجن��اح
ما ب��د�أت��ه احلكومة النها بارقة
االمل الوحيدة التي تنت�شلنا مما
نحن فيه.
وت �ع �ت�بر م �ع��ان��اة ق���رى احت ��اد
ب�ل��دي��ات ال�سهل ال�ت��ي متخ�ض
ع�ن�ه��ا ت �ق��دمي م���ش��اري��ع خا�صة
مب �ع��اجل��ة امل �� �ش �ك �ل��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة
واالمن ��ائ� �ي ��ة من ��وذج ��ا ين�سحب
ع� �ل���ى م � � ��دن وب � � �ل� � ��دات ال� �ب� �ق ��اع
يف ال� �ه ��رم ��ل وب �ع �ل �ب��ك وزح� �ل ��ة
وغ�ي�ره ��ا م ��ن امل � ��دن وال� �ب� �ل ��دات
ال�ب�ق��اع�ي��ة .فامل�شكالت مزمنة
وت��اري �خ �ي��ة ع �ل��ى ه ��ذا ال�صعيد
ومن بني االمثلة الفاقعة الدالة
ع�ل��ى ح�ج��م االه �م��ال امل��زم��ن يف
اجل ��ان ��ب ال �ب �ي �ئ��ي ،م ��ا ت�ع�ي���ش��ه
مدينة قب اليا�س – وادي الدمل.
يقول رئي�س املجل�س البلدي
ف�ي�ه��ا ،ال�ن�ق��اب��ي ج�ه��اد املعلم،
«ن�ح��ن م��ن جهتنا رف�ع�ن��ا كتبا
مب� � �ط � ��ال � ��ب � � � �ض� � ��روري� � ��ة حم �ق��ة
ل �ه��ا ع�ل�اق ��ة ب �ح �ي��ات �ن��ا ال �ي��وم �ي��ة
ول �ه��ا ت ��أث�يره��ا االي �ج��اب��ي اذا ما
اق � � ��رت و�أخ� � � � ��ذت ط��ري� �ق� �ه ��ا اىل
ال �ت �ن �ف �ي��ذ ع �ل��ى م �ن �ط �ق��ة ال �ب �ق��اع
االو� � � �س� � ��ط ب� ��أك� �م� �ل� �ه ��ا وب �ع ����ض
ال �ب �ق��اع ال �غ��رب��ي اي �� �ض��ا بحكم
امل��وق��ع اال��س�ترات�ي�ج��ي وامل ��ؤث��ر
للمدينة».
] حمطة تكرير �صرف �صحي يف البقاع الغربي

يف التا�سع ع�شر من �شهر ت�شرين الأول ،والثانية خم�ص�صة للبقاعني االو�سط
والغربي يف ال�ساد�س ع�شر من �شهر ت�شرين الثاين.
ويبدو بح�سب الواقع ،وبح�سب امل�شاريع واحلاجات التي رفعتها املجال�س
البلدية املحلية يف املحافظة ،انها �أتت انعكا�سا ملعاناة يومية نتيجة وقوعها
حتت عبء ملفات امنائية وخدماتية قدمية حتتاج اىل «ع�لاج» �سريع ،وثانية
م�ستجدة �أرخت بثقلها على كاهل البقاعي اجتماعيا واقت�صاديا وامنيا متثلت
با�ست�ضافة البقاعيني لأك�ثر من مليوين ن��ازح �سوري منذ �سنوات �ست حتى
اليوم ،وحتتاج هي االخرى اىل عالج ا�سرع.

�أخطار كبرية تهدد الأمن ال�صحي للمواطن البقاعي ،و�أ�صابت الإنتاج الزراعي ب�أ�ضرار

امل �� �س �ت��وى ال�ب�ي�ئ��ي ف�ح���س��ب بل
على ع�لاق��ات ح�سن اجل ��وار مع
ج�يران �ن��ا ،ون �ح��ن يف املح�صلة
ال ميكن ان نقبل ب�أي ا�شكالية
م ��ع اه �ل �ن��ا ون��ا� �س �ن��ا ،وب��ال �ت��ايل
فلتقدم احلكومة يف مبادرتها
جتاه املناطق وبخا�صة البقاع
اىل ح�سم هذه الق�ضايا البيئية
التي �سببت وت�سبب لنا الكثري
من امل�شكالت.
وم� � ��ن ب�ي��ن امل� ��� �ش ��اري ��ع ال �ت��ي
رف� �ع� �ت� �ه ��ا ب� �ل ��دي ��ة ق� ��ب ال� �ي ��ا� ��س
وادي ال��دمل للجنة الفنية التي
�شكلها جمل�س الوزراء ،م�شروع
ا�ستحداث منطقة �صناعية يف
«م� �ن ��درة» ع �ل��ى ط��ري��ق جعلها
م� �ن� �ط� �ق ��ة ح � � ��رة ب� �ح� �ك ��م م ��وق ��ع
امل ��دي� �ن ��ة االق� �ت� ��� �ص ��ادي ال ��رائ ��د
ع� �ل ��ى م �� �س �ت��وى امل �ن �ط �ق��ة ومل ��ا
ل�ه��ذا امل���ش��روع اذا م��ا اخ��ذ ق��رار
ب��ان �� �ش��ائ��ه ،م ��ن ت� ��أث�ي�ر اي �ج��اب��ي
ج��دا على احل��رك��ة االقت�صادية
ل�ي����س يف ق��ب ال �ي��ا���س وال �ب �ق��اع
فح�سب بل على م�ستوى لبنان
واملنطقة العربية.
لي�س ب�ع�ي��دا م��ن ق��ب ال�ي��ا���س،
رفعت مطالب بان�شاء م�شاريع
ع � ��دة ل��ه��ا ع�ل�اق ��ة ب��ا� �س �ت �ح��داث
م� � �ن� � �ط� � �ق � ��ه ح � � � � � ��رة يف جم � � ��دل
ع�ن�ج��ر ع�ل��ى احل� ��دود اللبنانية
ال �� �س��وري��ة ،وا� �س �ت �ح��داث مم��رات
م� �ت� �ف���رع���ة م� � ��ن االوت� � ��و� � � �س� �ت��راد
العربي تخدم القرى املحيطة
وتكون منا�سبة لتفعيل الدورة
االق �ت �� �ص��ادي��ة ع �ل��ى ط���ول اخل��ط
ال� � ��ذي ي��خ�ت�رق��ه امل� ��� �ش ��روع م��ن
امل� ��� �ص� �ن ��ع م � � � ��رورا ب�ب��ر ال� �ي ��ا� ��س
واملرج وتعنايل وجالال وجديتا
وامل��ري�ج��ات وب ��وارج و��ص��وال اىل
�ضهر البيدر ،فيما رفعت بلدية
زح �ل��ة ��س�ل���س�ل��ة م �� �ش��اري��ع ذات
طابع بيئي يف مقدمها مو�ضوع حمطة تكرير زحلة ،و�أخ��رى ذات
طابع �سياحي امنائي اقت�صادي يليق بعرو�س البقاع.
واحل� ��ال ين�سحب ع �ل��ى م �ط��ال��ب اه� ��ايل ب�ع�ل�ب��ك ال �ه��رم��ل ،ه��ذه
املنطقة ال�ت��ي تعي�ش ظ��روف��ا ا�ستثنائية منذ ع�ق��ود ث�لاث��ة ،وما
زال��ت تعي�ش و�سط مطبات امنية اجتماعية بفعل ت�أثري الواقع
املحلي م��ن جهة واالقليمي املتمثل ب�ت��أث�يرات االزم��ة ال�سورية
من جهة ثانية ،عرفت العديد من اللقاءات التح�ضريية الجتماع
احل�ك��وم��ة املخ�ص�ص ل�ه��ا يف ال�ت��ا��س��ع ع�شر م��ن �شهر ت�شرين
االول ،ولعل ابرزها ذلك الذي انعقد برئا�سة نائب رئي�س جمل�س
الوزراء غ�سان حا�صباين و�شارك فيه اىل م�ست�شار الرئي�س �سعد
احلريري لل�ش�ؤون االمنائية فادي فواز ،املهند�س حممد عيتاين
عن رئا�سة جمل�س ال��وزراء ،حمافظ بعلبك الهرمل خ�ضر ب�شري
ور�ؤ��س��اء بلديات املنطقة .وه��ذا اللقاء �سبقته لقاءات ع��دة بني
وح� ��دت خالله
امل�ج��ال����س ال�ب�ل��دي��ة يف حم��اف�ظ��ة بعلبك ال�ه��رم��ل ّ
املجال�س البلدية ر�ؤيتها مبا يتعلق بامل�شاريع اال�سا�سية فكان
ان رفعتها عرب املحافظ ب�شري خ�ضر وابرزها ا�ستكمال �سد نهر
العا�صي ،م�شاريع مياه خا�صة بحرية اليمونة ،وق�ضية الق�ضايا،
تلوث الليطاين و�سبل رف��ع اال��ض��رار والتعديات عنه ،وموا�ضيع
اخرى لها عالقة بق�ضية �شائكة ومعقدة هي ق�ضية ال�ضم والفرز
يف غري قرية هرملية ،ا�ضافة اىل م�شاريع �صحية وامنائية وبنى
حتتية وترميم وتو�سعة �شبكة الطرق وان�شاء �شبكات جديدة
جلر مياه ال�شفة يف بعلبك وعر�سال والهرمل وغريها.
ط��ري�ق��ة ع�م��ل ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة لتن�سيق اخل��دم��ات ال �� �ض��روري��ة يف
املحافظات بناء على ق��رار رئي�س جمل�س ال ��وزراء �سعد احلريري
والذي حمل الرقم � ،2017/56سهلت اىل حد بعيد عمل املجال�س
البلدية يف اختيار م�شاريعها .وهنا ي�شرح قائمقام البقاع الغربي
و� �س��ام ن���س�ب�ي��ه ،الآل� �ي ��ة ال �ت��ي ات �ب �ع��ت واث� �م ��رت ع��ن ج��دول��ة ع���ش��رات
امل���ش��اري��ع ال�ت��ي رف�ع��ت ع�بر حم��اف��ظ ال�ب�ق��اع ان �ط��وان �سليمان ال��ذي
واكب ورعى العملية منذ بدايتها.
وي�شري اىل ان ج��دول��ة امل���ش��اري��ع اع�ت�م��دت الأول��وي��ات واحل��اج��ات
ال�ضرورية وم�ساهمة املجال�س
ال��ب��ل��دي��ة ف �ي �ه��ا خ��ا���ص��ة يف م��ا
يتعلق بت�أمني مواقع للم�شاريع
امل �ن��وي �أخ ��ذ امل��واف �ق��ة عليها.
وت � �ظ � �ه� ��ر «ج� � � � � � ��داول م� ��رف � �ق� ��ة»
ع �م �ل �ي��ة ت ��وزي ��ع امل� ��� �ش ��اري ��ع يف
البقاع الغربي ورا�شيا كمثال،
م ��وق� �ع� �ه ��ا ،م �ب�ررات � �ه� ��ا ،و� �ص��ف
امل�شروع �ألخ.
ويف م� � ��و� � � �ض� � ��وع اجل � � ��دول � � ��ة
واالخ� �ت� �ي ��ار اي �� �ض��ا ،وب� �ن ��اء على
ت��وج�ي�ه��ات االم�ي�ن ال �ع��ام لتيار
امل �� �س �ت �ق �ب��ل اح � �م� ��د احل� ��ري� ��ري
ع � �ق� ��دت � �س �ل �� �س �ل��ة ل� � �ق � ��اءات يف
م��راك��ز املن�سقيات يف عر�سال
وبعلبك والبقاع االو�سط والبقاع
ال� �غ ��رب ��ي ورا�� �ش� �ي ��ا م���ع ر�ؤ�� �س���اء
ال �ب �ل��دي��ات وف��اع �ل �ي��ات املنطقة
خ�ص�صت ملناق�شة االول��وي��ات
ال� � �ت�� ��ي حت � �ت� ��اج � �ه� ��ا امل � �ن� ��اط� ��ق
ال� �ب� �ق ��اع� �ي ��ة جل� �ه ��ة امل�����ش��اري��ع
االمن��ائ�ي��ة ،وذل��ك بهدف اق�تراح
ال � �ب � �ل� ��دي� ��ات مل� ��� �ش ��اري ��ع ق��اب �ل��ة
للتحقيق مب��ا ي�ت�لاءم واحل��اج��ة
امللحة اوال ،ويتنا�سب والتمويل
� �س��واء ع�بر امل�ن�ظ�م��ات املانحة
او عرب ال��وزارات املخت�صة .وقد
�أث � �م� ��رت ه� ��ذه اجل� �ه ��ود ج��دول��ة
م �ن��ا� �س �ب��ة مت ��ام ��ا الح��ت��ي��اج��ات
البقاع قدمت عرب كتب ر�سمية
بوا�سطة حمافظ البقاع انطوان
�� �س� �ل� �ي� �م ��ان ،وحم � ��اف � ��ظ ب �ع �ل �ب��ك
ال� �ه ��رم ��ل ب �� �ش�ي�ر خ� ��� �ض ��ر ،وه ��ي
ا��ص�ب�ح��ت ج��اه��زة وف ��ق االن�ظ�م��ة
امل��رع �ي��ة ل �ت��و� �ض��ع ع �ل��ى ج ��دول
اع� � �م � ��ال جم� �ل� �� ��س ال� � � � � � ��وزراء يف
جل�ستيه املخ�ص�صتني للبقاع.

رفع التعدّ يات عن حرم الأنهر ،و�إزالة النفايات عن �ضفتي الليطاين وان�شاء معامل فرز ،وجتهيز حمطات تكرير ال�صرف ال�صحي

م�شروع ا�ستحداث منطقة �صناعية يف «مندرة» قرب قب اليا�س ومنطقه حرة يف جمدل عنجر على احلدود
الورق .بناء عليه ،ن�أمل من االدارات املعنية حتمل م�س�ؤوليتها بهذا
اخل�صو�ص وات�خ��اذ ال �ق��رارات ال�لازم��ة يف اجتماع احلكومة املزمع
ع �ق��ده يف ال �ب �ق��اع وال� ��ذي نعلق
ع�ل�ي��ه ام� ��اال ك �ب��ارا يف ت�صحيح
اخل �ط ��أ ال�ت��اري�خ��ي واع �ط��اء ه��ذه
املدينة حقها املكت�سب.
وا� � �ش� ��ار امل �ع �ل��م اىل م �� �ش��روع
�آخ� ��ر ت �ق��دم��ت ب ��ه ال �ب �ل��دي��ة وه��و
ايجاد حل ملطمر قب اليا�س –
وادي ال ��دمل ال ��ذي ي �ح��وي �أك�ثر
من �ستمئة ال��ف مرت مكعب من
ال� �ن� �ف ��اي ��ات .ول� �ف ��ت اىل ان ه��ذا
الرقم مرعب وخطر ومر�شح اىل
االرت� �ف ��اع م��ع ال�ع�ل��م ان م�ع��ان��اة
املنطقة م��ع ه��ذا املكب ترجع
اىل خم�سني �سنة .مبعنى �آخر،
تابع املعلم :مكب ق��ب اليا�س
– وادي الدمل يحتاج اىل جدية
يف ال� �ت� �ع ��اط ��ي ال ��ر�� �س� �م ��ي م�ع��ه
وذلك بهدف ايجاد بديل علمي
وبيئي ملوقعه احل ��ايل ،ونحن
ن�ع�ت�بره مطلبا رئي�سيا يخ�ص
ابناء املنطقه كلها ،فاملعاناة
املت�أتية من النفايات املرتاكمة
يف م��وق �ع��ه �أث� ��رت وت� ��ؤث ��ر �سلبا
على قرى اجلوار وخا�صة املرج
وهذا امر نحن نرف�ضه ملا له من
ت�أثريات �سلبية جدا لي�س على
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