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بلديات
تحقيق

تقلص
السياسة ّ
من اثنتي عشرة بلدية إلى أربع ،وصل عدد البلديات
املنضوية ًفي «اتحاد بلديات البقاع األوسط» .األسباب
سياسية أوال ،ثم جغرافية ،وإن كان االتحاد لم يفقد
األمل بعد من عودة بعض البلديات إليه ،وخصوصًا أنه
فخور باإلنجازات التي حققها .إنجازات ال تلغي العوائق،
وأبرزها التداخل العقاري
أسامة القادري

كل
تحظى ّ
بلدية بنحو
 60مليون
ليرة سنويًا
(األخبار)

ّ
ك� � ��ان ال� ��وض� ��ع ال� �س� �ي ��اس ��ي م� �ت ��أزم ��ًا
بشدة عام  ،2006ومعظم اللبنانيني
م �ن �ق �س �م��ون ب � �ح� � ّ�دة ب�ي��ن ف ��ري� �ق ��ي 8
و 14آذار .ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل� ��ك ،لم
ي �ح��ل ه ��ذا األم� ��ر دون والدة ات �ح��اد
بلديات البقاع األوس ��ط ،واستطاع
ال�ق� ّ�ي�م��ون ع�ل��ى االت �ح��اد أن يضموا
اثنتي عشرة بلدية إليه .إال أن هذا
ً
ال �ن �ج��اح ل ��م ي �ع� ّ�م��ر ط ��وي�ل�ا ،ودائ �م��ًا
بسبب السياسة ،التي ازدادت ّ
حدة
امل��واق��ف ف�ي�ه��ا ب�ي�ن ط��رف��ي ال �ص��راع،
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ب �ي�ن م �ن��اص��ري �ه �م��ا ،م��ا
أدى إل� ��ى خ � ��روج ب �ل��دي��ة ب ��ر ال �ي��اس
السابقة من االتحاد .وهذا ما فرض
على بلديتي م�ج��دل عنجر وعنجر
ال� �خ ��روج ب ��دوره �م ��ا ،ب �ع��دم��ا ف�ق��دت��ا
الشرط األساسي النضمامهما إلى
االت �ح��اد ،وه��و ال�ت��داخ��ل الجغرافي،
ألن املجدل مرتبطة بعنجر ،وعنجر
م��رت �ب �ط��ة ب �ب��ر ال� �ي ��اس ،وب� ��ر ال �ي��اس
مرتبطة بتعنايل.
وف ��ي امل �ق �ل��ب اآلخ � ��ر ،خ��رج��ت ب�ل��دي��ة
ش� �ت ��ورا ال �ت ��ي ح ��ال ��ت دون ت��واص��ل
االت � � �ح � ��اد ج� �غ ��راف� �ي ��ًا م � ��ع ت �ع �ل �ب��اي��ا
وسعدنايل .بعد نتائج االنتخابات
األخيرة للبلديات ،لتلحق بها بلدية
ج��دي �ت��ا إل ��ى ات �ح��اد ب �ل��دي��ات ق�ض��اء
زحلة ،وأيضًا العتبارات سياسية.

تقرير

إنجاز مدخل بعلبك الجنوبي الشرقي ينتظر التمويل
البقاع ـ رامح حمية
ت � �غ� ��رق م ��دي� �ن ��ة ب �ع �ل �ب��ك ي ��وم� �ي ��ًا ف��ي
زح �م��ة س �ي��ر خ��ان �ق��ة .ش � ��وارع ت�غ� ّ�ص
ب �س �ي��ارات أب �ن��اء امل��دي �ن��ة وزائ��ري �ه��ا،
وح� �ت ��ى س � ّ�ي ��اح �ه ��ا .ع �ن��اص��ر م �ف��رزة
ّ
س� �ي ��ر ب �ع �ل �ب��ك ي� �ن� �ت� �ش ��رون ع� �ن ��د ك ��ل
تقاطع فيها ،يؤازرهم عدد من أفراد
شرطة بلدية بعلبك ،التي زادت من
جهتها ع��دي��د ال�ش��رط��ة ل��دي�ه��ا بغية
تسهيل حركة املرور ،وتقليص نسبة
االزدح��ام دون ج��دوى .فاملدينة التي
تتوسع عمرانيًا واقتصاديًا ،والتي
ت�ض��اع�ف��ت أح �ي��اؤه��ا ال�س�ك�ن�ي��ة على
ن �ح��و ك�ب�ي��ر خ�ل�ال ال �ع �ق��ود امل��اض �ي��ة،
ل ��م ت �ش �ه��د ش ��ق ط ��رق ��ات ج ��دي ��دة ،أو
ت��أه�ي��ل م��داخ�ل�ه��ا امل �ت �ع��ددة ،ح�ت��ى إن
حبر قرار شق وتعبيد األوتوستراد
القديم للمدينة ،في ستينيات القرن
ً
املاضي ،بقي بديال عن الزفت ،حتى
يومنا هذا.
وإزاء ذل��ك ،كان سعي اتحاد بلديات
بعلبك ،م�ن��ذ ب��داي��ة والي �ت��ه الحالية،
َّ
إلى العمل على توفير مداخل مؤهلة
تليق بمدينة الشمس األثرية ،وتكون
جاهزة الستقبال زوارها وسياحها،
ومن بينها املدخل الجنوبي الشرقي
م��ن ّ
دوار دورس ب��ات �ج��اه ب �ل��دة عني

ً
ب� ��ورض� ��اي ،وص� � ��وال إل� ��ى مستشفى
ب� �ع� �ل� �ب ��ك ال � �ح � �ك� ��وم� ��ي وم � �ت � �ن� ��زه� ��ات
امل��دي �ن��ة .ال�ط��ري��ق ال �ت��ي ي�ب�ل��غ طولها
خمسة كيلومترات توفر شبكة ربط
سريعة باملدينة دون ولوج مدخلها
ال �ج �ن��وب��ي وأس ��واق� �ه ��ا ،وه ��ي تشهد
ح ��ال� �ي ��ًا ورش � � ��ة ت ��أه� �ي ��ل م� ��ن ت�ع�ب�ي��د
وإقامة حواجز وسطية ،لكن يبدو أن
األع�م��ال فيها ستقتصر على إنجاز
نصف املدخل فقط ،حتى جسر بلدة
عني ب��ورض��اي ،دون النصف الباقي
ال � ��ذي ي ��وص ��ل إل� ��ى امل ��دي �ن ��ة .وت�ك�م��ن
م�ش�ك�ل��ة ع ��دم إك �م��ال أع �م��ال ال�ت��أه�ي��ل
من جسر عني بورضاي حتى املدينة
في «غياب التمويل ،واقتصاره على
ال �ق �س��م األول م� ��ن امل � �ش� ��روع ف �ق��ط»،
بحسب رئيس اتحاد بلديات بعلبك
ـ«األخ�ب��ار»
ب�س��ام رع��د .وف��ي ح��دي��ث ل� ّ
أشار رعد إلى أن االتحاد وقع بداية
ش� �ه ��ر ح � ��زي � ��ران امل� �ن� �ص ��رم ات �ف��اق �ي��ة
م ��ع «ال �ص �ن ��دوق ال �ك��وي �ت��ي للتنمية
العربية» للمساهمة في تمويل القسم
األول من مشروع إكمال مدخل مدينة
ب�ع�ل�ب��ك ال �ج �ن��وب��ي ال �ش��رق��ي ،مل�س��اف��ة
 2كيلومتر ،بمبلغ  500أل��ف دوالر،
على أن يسهم اتحاد بلديات بعلبك
ب�م�ب�ل��غ  550أل ��ف دوالر ،ف ��ي م�ق��اب��ل
ت��وف�ي��ر «م�ج�ل��س اإلن �م��اء واإلع �م��ار»

املبلغ الباقي وقيمته  450ألف دوالر،
ل�ت�ص�ب��ح ك �ل �ف��ة امل� �ش ��روع اإلج �م��ال �ي��ة
 1,5م �ل �ي ��ون دوالر .أع � �م� ��ال ال �ق �س��م
األول من املشروع تكاد تشارف على
االن �ت �ه��اء ،ب ��دءًا م��ن األق�ن�ي��ة الخاصة
بمياه األمطار مرورًا بتعبيد الطريق
وإق��ام��ة ح��واج��ز وج��زر وسطية ،لكن
رع � ��د ي � ��رى ّأن «األع � �م � ��ال ب ��اإلك �م ��ال،
وإذا ل� ��م ي �ن ��ف ��ذ ال �ق �س ��م ال� �ب ��اق ��ي م��ن
ال�ط��ري��ق ح�ت��ى م�ت�ن��زه��ات امل��دي�ن��ة (3
ك �ل��م) ،ف�س�ي�ك��ون عملنا ن��اق�ص��ًا ،ول��ن
ي�س�ت�ف�ي��د م �ن��ه أب �ن��اء امل�ن�ط�ق��ة وزوار
امل ��دي� �ن ��ة» ،م �ط��ال �ب��ًا وزارة األش� �غ ��ال
ال�ع��ام��ة ب��أن «ت��أخ��ذ دور ّه ��ا وتساعد
على إنجاز الطريق املصنفة رئيسية،
وخصوصًا أن وزير األشغال العامة
غازي العريضي يدرك أهمية الطريق
التي تمثل رديفًا للمدخل األساسي
ل �ل �م ��دي �ن ��ة م � ��ن ج� �ه ��ة ق� �ل� �ع ��ة ب �ع �ل �ب��ك
األثرية».
وف� ��ي ال �ف �ت��رة األخ� �ي ��رة ب� ��ات ُي�ع�ت� َ�م��د
على ط��ري��ق دورس ـــــ ع�ين ب��ورض��اي
ف��ي س��ائ��ر امل�ن��اس�ب��ات ال�ت��ي ت�ق��ام في
املدينة ،وآخرها ذكرى تغييب السيد
م��وس��ى ال �ص��در وم �ه��رج��ان ال�ت�س��وق
والسياحة .وقد كشف رعد أن اتحاد
ب�ل��دي��ات بعلبك حاليًا ب�ص��دد إع��داد
دراس� ��ة مل �ش��روع أوت��وس �ت��راد دائ ��ري

ح � � ��ول م ��دي� �ن ��ة ال� �ش� �م ��س ب��أك �م �ل �ه��ا،
األم � ��ر ال � ��ذي «ي ��وف ��ر زخ �م��ًا ع�م��ران�ي��ًا
واقتصاديًا وسياحيًا» ،وهو ما بدا
الفتًا بعد املباشرة في أعمال تأهيل
القسم األول من طريق دوار دورس ـــــ
عني بورضاي.
ت �م��وي��ل ال �ق �س��م ال �ث��ان��ي م ��ن م �ش��روع
التأهيل ليس املشكلة الوحيدة التي
تواجه اتحاد بلديات بعلبك ،بل ثمة
م �ش �ك �ل��ة أخ � ��رى ف �ن �ي��ة ب �ح �س��ب رع ��د،
يجري العمل على تذليلها بدراسات
هندسية .فأعمال التأهيل ستنتهي
ق��ري �ب��ًا ع �ن��د ج �س��ر ع �ي�ن ب ��ورض ��اي،
«الذي ّ
يعد ّ
يتجاوز عرضه
ضيقًا» (ال
ً
ال� �ع� �ش ��رة أم� � �ت � ��ار) ،م� �ق ��ارن ��ة ب �ع��رض
ال� �ط ��ري ��ق ال��رئ �ي �س �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ت �ع��دى
ع �ش��ري��ن م� �ت� �رًا .ف �ق��د أوض � ��ح رئ �ي��س
ات� �ح ��اد ب �ل��دي��ات ب �ع �ل �ب��ك أن ال�ج�س��ر
يحتاج إلى «دراسة هندسية لطريقة
ُ
ال�ع�م��ل ال �ت��ي س��ت�ع�ت�م��د» ،ك��اش�ف��ًا أن��ه
م� �ح ��ل اه � �ت � �م� ��ام ح ��ال� �ي ��ًا م � ��ن خ� �ب ��راء
«ال � �ص � �ن� ��دوق ال �ك ��وي �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة»،
وم��ن مهندسني كفوئني ف��ي بعلبك،
م��رج �ح��ًا إم �ك��ان ال �ل �ج��وء إل ��ى أع �م��دة
إضافية بهدف توسيعه واملحافظة
على الطرقات الجانبية الفرعية التي
تصل الطريق الرئيسية بأحياء بلدة
عني بورضاي.

هكذا رست أشرعة االتحاد على أربع
بلديات فقط ،هي :قب الياس ،مكسه،
بوارج واملريجات ،علمًا بأن األخيرة
ال تزال تنتظر انتخاب مجلس بلدي
ّ
لها بعدما ُعطلت االنتخابات فيها
ب �س �ب ��ب خ �ل��اف � ��ات ع� �ل ��ى ال �ح �ص��ص
ال�ط��ائ�ف�ي��ة بي��ن األط � ��راف امل�ت�ن��اف�س��ة.
ّ
وال�ك��ل يتذكر أن الخالف انطلق من
عدم املوافقة على كسر العرف املتفق
ع �ل �ي��ه ب � ��أن ت� �ك ��ون رئ ��اس ��ة امل �ج �ل��س
للطائفة السنية ،ونيابتها للطائفة
ّ
املسيحية .هكذا تسلمت بلدية قب
ال �ي��اس رئ��اس��ة االت �ح��اد باعتبارها
أكبر البلدات البقاعية ،وأنيط موقع
نائب الرئيس ببلدية ب��وارج .أي أن
ات �ح��اد ب �ل��دي��ات ال �ب �ق��اع األوس� ��ط لم
يشهد معركة انتخابية على منصب
ال��رئ�ي��س ون��ائ�ب��ه ،خ�لاف��ًا مل��ا شهدته
االن�ت�خ��اب��ات البلدية ف��ي ق��ب الياس
م ��ن م �ع��رك��ة «ش� ��رس ��ة» ،اس�ت�خ��دم��ت
ف� �ي� �ه ��ا ج� �م� �ي ��ع أن � � � � ��واع «األس � �ل � �ح� ��ة
االن � � �ت � � �خ � ��اب � � �ي � ��ة» ،ع � �ل � ��ى ال � �ط ��ري � �ق ��ة
اللبنانية ،م��ن م��ال ون�ف��وذ سياسي
وإع�لام��ي ،وخصوصًا أن�ه��ا اتخذت
أبعادًا سياسية أكثر منها عائلية.
رئ � �ي� ��س االت � � �ح� � ��اد ،ف � �ي� ��اض ح� �ي ��در،
اع � �ت� ��ذر ع� ��ن ع � ��دم ال� �ح ��دي ��ث ب�س�ب��ب
ً
أش�غ��ال��ه ،م��وك�لا مهمة ال�ح��دي��ث عن
االت� � �ح � ��اد وإن� � �ج � ��ازات � ��ه وت �ح��دي��ات��ه
إل� ��ى ع �ض��و االت � �ح� ��اد ،رئ� �ي ��س ب �ل��دة

جنيف

بعد جولة له في أرجاء قلعة بعلبك األثرية ،زار رئيس
بلدية جنيف بيار موديه ،بلدية بعلبك ،حيث كان
في استقباله رئيس البلدية هاشم عثمان وأعضاء من
املجلس البلدي .وقد أعلن موديه على أثرها «إمكان
حصول شراكة بني مدينتي بعلبك وجنيف ،والتعاون
للمساهمة في إنماء املدينة سياحيًا وبيئيًا ،وذلك
من خالل عدة مشاريع ،في مقدمها مكافحة مشكلة
التلوث ،والعمل على زيادة املساحات الخضراء وفق
مشاريع تشاركية» .وكان موديه قد جال على عدد من
البلدات اللبنانية ،وبحث مع رئيس بلدية جبيل زياد
الحواط مشروع متحف املتحجرات الذي ستؤهله
بلدية جبيل بمساندة بلدية جنيف ،انطالقًا من
خبرتها الطويلة في هذا املجال ،كما اطلع على
املدينة،
املجمع البلدي املنوي إنشاؤه عند مدخل ً
ال��ذي سيعكس ت��راث املدينة األثرية ،إضافة إلى
مشروع القرية الرياضية.

