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يف  جبل  �سفح  على  البرية  تقع 
عكار،  ق�ساء  يف  الدريب  منطقة 
مدينة  عن  تبعد  لبنان.  �سمال 
طرابل�س م�سافة 40 كلم، وتنت�سر 
والتني  اللوز  ب�ساتني  فيها 
واحراج  والرمان  والزيتون 
ال�سنوبر وال�سنديان. وعن اعمال 
للوفاق  يتحدث  البرية  بلدية 
فيقول:"  وهبي  حممد  الرئي�س 
عديدة  مب�ساريع  قمنا  لقد 
البرية  من  طرقات  �سق  منها 
�سق  كذلك  املجاورة،  القرى  اىل 
اىل  باال�سافة  داخلية،  طرقات 
دعم اجلدران باحلجر التجميلي 
والباطون، وقد عملنا على ترميم 
الرمز التذكاري باحلجر اال�سود، 
والبنك  اال�سغال  وزارة  مب�ساعدة 
الدويل، لدينا اقنية ملياه االمطار 
لكن اماكن جتمعها حتدث �سرراً 
ق�سر  ببناء  قمنا  كما  باملزارعني، 
طبقات،   4 من  يتاألف  بلدي، 
حما�سرات  قاعة  يت�سمن 
به  توقف  العمل  لكن  ومكتبة. 
قمنا  كما  متويل.  وجود  لعدم 
املخطط  وتعديل  مدر�سة  ببناء 
وزارة  اطالب  واليوم  التوجيهي، 
الثقافة بتحرير ار�س جهنم من 
احلديقة  الن�ساء  االثار  مديرية 

العامة عليها."
ال�سحي  لل�سرف  "بالن�سبة 
تفور  التي  اجلور  على  زلنا  ما 

 تقع بتعبورا على تلة م�سرفة على 
جمَرَيْي نهري اجلوز والع�سفور، 
البحر،  �سطح  عن  300م.  ترتفع 
الزيتون  ب�ساتني  بها  حتيط 
واللوز وتتميز بوفرة حما�سيلها 
والكرمة. التبغ  ومنها  الزراعية 
يتحدث  البلدية  اعمال  وعن 
بتعبورا  بلدية  رئي�س  الوفاق  اىل 
مب�ساريع  قمنا  لقد   " فيقول: 
الطرقات  تو�سيع  منها  عدة 
وتعبيدها،  للبلدة  الداخلية 
كما  الزراعية،  الطرقات  كذلك 
الكني�سة،  �ساحة  بتعبيد  قمنا 
اجلدران  دعم  اىل  باال�سافة 
باحلجر التجميلي، وان�ساء اقنية 
االعمدة  و�سيانة  االمطار،  ملياه 
ور�س املبيدات ملكافحة احل�سرات. 
ان�ساء  م�سروع  على  اليوم  ونعمل 
حديقة عامة على م�ساحة 400 م 

يف و�سط البلدة.
بربر:"  ب�سام  الرئي�س  ويكمل 
ا�ستملكت  للنفايات  بالن�سبة 
بتعبورا  يف  ار�س  قطعة  البلدية 
كانت مكب نفايات، و ناأمل ان�ساء 
معمل فرز للنفايات، لكننا بحاجة 
ال�ساحنة  وتعمل  التمويل،  اىل 
التابعة للبلدية يومياً على جمع 
ال�سندوق  يكلف  ما  النفايات 
نعتمد  لكننا  �سنويا   %30 البلدي 
التاأجريية.اما  القيمة  على 

بيئياً  تلوثاً  وحتدث  احياناً 
هذه  من  ق�سم  كريهة،  وروائح 
انابيب والق�سم  اجلور يفرغ عرب 
االخر بوا�سطة �سهاريج، والبرية 
العايل  الق�سم  منحدرة  جغرفياً 
تلوثا  يحدث  الذي  هو  منها 
لدينا  واالرا�سي،  باملزروعات 
درا�سة الن�ساء �سبكة �سرف �سحي 
التي  الوعود  ننتظر  دائماً  ولكننا 
ال تنفذ، ونحن غري قادرين على 

تنفيذه.
ان�ساء  م�سروع  بدرا�سة  قمنا  كما 
تلبي  لن  لكنها  تكرير  حمطة 
مق�سمة  فالبرية  البرية  م�ساحة 
اننا نعاين من  اىل 12 ق�سم، كما 
اليوم  ونحن  ال�سفة  مياه  قلة 
حفرته  ارتوازي  بئر  من  ن�سرب 

وال�سبكة  الرتكية،  الدولة 
اىل  وحتتاج  مهرتاأة  املمدودة 
من  عدد  هناك  كان  تاأهيل، 
ال�سفارة  مع  باالتفاق  امل�ساريع 
مياه  �سبكة  مد  منها  الرتكية 
املجل�س  لكن  مدر�سة  وبناء 
البلدي ال�سابق مل يتابع امل�ساريع 

وبقيت حرباً على ورق.
جلنة  لدينا  لل�سباب  بالن�سبة 
التوعية  بلدية تهتم مبحا�سرات 
لل�سباب، ندعم اجلمعيات املحلية 

وطالب املدار�س الر�سمية
البرية  حديثه  الرئي�س  ويختم 
وهي  اجلميلة  عكار  قرى  من 
بحاجة اىل م�ساريع للنهو�س بها 
الدولة حتمل م�سوؤولياتها  وعلى 

جتاهها."

على  زلنا  ما  ال�سحي  ال�سرف 
اجلور ال�سحية التي حتدث تلوثاً 
قدمنا  وقد  كريهة،  وروائح  بيئياً 
درا�سة م�سروع ان�ساء �سبكة �سرف 
�سحي لبتعبورا والقرى املجاورة 
اىل جمل�س االمناء واالعمار وما 

زلنا باإنتظار الرد."
بربر:"على  الرئي�س  ويتابع 
لدينا  ال�سبابية  التوعية  �سعيد 
م�سروع مكتبة للمطالعة بالتعاون 
ونعمل  االمرييكية،  اجلامعة  مع 
يف  املحلية  اجلمعيات  دعم  على 
البلدة التي تقوم بن�ساطات توعية 
�سمن  ولكن  النه�سة  كجمعية 
مع  بالتعاون  وذلك  االمكانيات 
االهايل واملغرتبني. واليوم نحن 

ناد ريا�سي  ب�سدد تنفيذ م�سروع 
 600 م�ساحتها  ار�س  قطعة  على 
م و�سيبداأ العمل به خالل هذين 
ال�سهرين و�سي�سم جمموعة من 
الريا�سية  والن�ساطات  االلعاب 

وقاعة جيم مع �سناك �سغري".
حديثه  بربر  الرئي�س  ويختم 
قادرين  نكون  ان  للوفاق:" ناأمل 
وو�سعها  بالبلدة  الرقي  على 
النموذجية  القرى  م�ساف  يف 
بالب�سر  والرقي  لبنان  يف 
نحتاج  ما  فهذا  احلجر  قبل 
بتطبيق  الدولة  واطالب  اليه 
وت�سهيل  االدارية  الالمركزية 

حياة املواطنني." 
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لبنانية  قرية  هي  ال�سنية  �سري 
يف  ال�سنية  ق�ساء  قرى  من 
ومركز  ال�سمال  حمافظة 
�سغرية  مدينة  وهي  الق�ساء. 
البلدات  معظم  حولها  يتحلق 
لت�سكل مع مركز الق�ساء، جتمعا 
دائرة  يف  يتمركز  كبريا  �سكانيا 
اما  البارد.  نهر  مبجرى  حتيط 
ما تبقى من اأرا�سيها فهي عبارة 
هذه  تتميز  �سا�سعة،  جرود  عن 
البلدة مبناخها املنع�س وال�سحي 
بالفواكه  املثمرة  وا�سجارها 
فقط  لي�س  ال�سهرة  ذو  واخل�سار 

لبنانياً امنا اأي�ساً عربياً . 
ال�سنية  �سري  بلدية  اعمال  وعن 
العلم  احمد  الرئي�س  يتحدث 
قمنا  "لقد  فيقول:  للوفاق 
تو�سيع  منها،  عديدة  مب�ساريع 
للبلدة  الداخلية  الطرقات 
وزارة  من  بدعم  وتعبيدها،  
اجلدران  ودعمنا  اال�سغال، 
واأعدنا  التجميلي،  باحلجر 
ونعمل  للبلدة،  القروي  الطابع 
االمطار  مياه  اقنية  �سيانة  على 
بالتعاون  العامة  الكهرباء  كذلك 
مع �سركة الكهرباء، واأّهلنا مقربة 
ال�ساحة  يف  النا�سر  عبد  جمال 
القطني  طريق  تاأهيل  واأعدنا 
جدرانها  ودعم  ت�سجريها  مع 
على  اليوم  ونعمل  واإنارتها، 
بالتعاون  للنفايات  مكب  اإن�ساء 
بتنفيذ  قمنا  كما  االإحّتاد.  مع 
نفقة  على  عامة  حديقة  م�سروع 
اليوم  ونقوم   ، البلدي  ال�سندوق 

بتنفيذ االوتو�سرتاد." 
وعلى �سعيد البنى التحتية يكمل 

من  لبنانية  قرية  هي  منيارة 
حمافظة  يف  عكار  ق�ساء  قرى 
للقرى  جتمع  يف  تقع  ال�سمال، 
 170 ترتفع  عكار.  �سفت  ي�سمى 
ومتتاز  البحر،  �سطح  عن  مرتا 
املحافظة  مركز  من  قريبة  انها 
مييز  ما  اجلبل.  ومن  حلبا 
منيارة عن �سائر القرى االأخرى 
انها تقع بني ه�سبتني ما يجعلها 
يف  االأخرى،  القرى  لبقية  مالذاً 

التب�سع وال�سهر والرتفيه.
منيارة  بلدية  اعمال  وعن   
طوين  الرئي�س  للوفاق  يتحدث 
بعدد  قمنا  لقد  فيقول:"  عبود 
للبلدة،  االمنائية  امل�ساريع   من 
اواًل ان�ساء حديقة عامة، ومركزاً 
يت�سمن  االجتماعية،   لل�سوؤون 
اخت�سا�سات،  خلم�س  عيادات 
مع  اأطفال  ح�سانة  ان�ساء  وثانياً 
مع  ومركز  للت�سلية،  جتهيزات 
باأف�سل  جمهز  للعجزة  حديقة 
قمنا  كما  التقنية.  الو�سائل 
نفقة  على  بلدي  ق�سر  باإن�ساء 
البلدية ويتاألف من طابقني وقد 
لالمن  كمركز  منه  ق�سم  قدمنا 
تو�سيع  اىل  باال�سافة  العام، 
وتبليطها  الداخلية،  الطرقات 

ببالط البازل التجميلي."
على  عبود:"  الرئي�س  ويتابع 
قمنا  التحتية،  البنى  �سعيد 
ال�سحي  ال�سرف  �سبكة  بتجهيز 
الن�ساء  ون�سعى  منيارة،  كل  يف 
 1998 العام  منذ  تكرير  حمطة 
اىل  امل�سروع  درا�سة  قدمنا  وقد 

نقوم  العلم:"  احمد  الرئي�س 
اليوم بدرا�سة م�سروع ان�ساء �سبكة 
�سرف �سحي مع حمطة تكرير، 
فحتى اليوم ال يوجد لدينا �سبكة 
ننتظر  ونحن  �سحي،  �سرف 
االإنارة  امل�سروع.  هذا  متويل 
البلدية  عاتق  على  هي  العامة 
الكهربائي  التيار  اإنقطاع  وعند 
تتغّذى االإنارة من بع�س مولدات 
بالن�سبة  اخلا�سة،  الكهرباء 
بوا�سطة  جتمع  فهي  للنفايات 
بخعون  مكب  يف  وترمى  عمال 
البلدية،  �سندوق  من   %5 مقابل 
ان�ساء  م�سروع  بدرا�سة  قمنا  وقد 
احتاد  مع  النفايات  لفرز  معمل 
لكننا  ال�سنية،  �سري  بلديات 
لهذا  االر�س  ايجاد  ن�ستطع  مل 

امل�سروع."
العلم  الرئي�س  ويتابع 
لل�سباب  حديثه:"بالن�سبة 
وحما�سرات  بندوات  ،نقوم 
وم�سوؤولية  املخدرات  حول 
مكتبة  لدينا  ال�سيارات.  قيادة 

وزارة  بها  تقدمت  للمطالعة 
نادي  بافتتاح  قمنا  وقد  التعليم، 
تنظيم  مع  الريا�سي  �سري  بلدية 
م�سرحيات  وندعم  بطوالت، 
الك�سفية.  واملخيمات  االأطفال 
كما اأنه لدينا العديد من املطاعم 
عمل  فر�س  يخلق  ما  والفنادق 

لل�سباب".
عن  حديثه  الرئي�س  ويختم 
روؤيته امل�ستقبلية للبلدة:" اأمتّنى 
بلدة  ال�سنّية  �سري  ت�سبح  اأن 
باملحبة  اأهلها  جتمع  منوذجية، 
حياة  اليها  تعود  واأن  والتعاون، 
ال�سابق.  يف  كانت  كما  ال�سهر 
لتعود الفنادق واملطاعم اىل �سابق 
بدعم  اال  يكون  ال  وذلك  عهدها 
امل�ساريع االمنائية يف �سري والعمل 
على نهو�سها النها بلدة �سياحية 
كما  وار�سها،  مبناخها  باإمتياز، 
خمطط  بتعديل  الدولة  نطالب 
طوابق،  اربع  لبناء  التوجيه 
يكون  م�سلخ  ان�ساء  اىل  ا�سافة 

حتت املراقبة الدائمة."

وما  واالعمار  االمناء  جمل�س 
هو  امل�سروع   وهذا  ننتظر،  زلنا 
عكار،  كل  اليوم يف  اهمية  االكرث 
كون املياه املبتذلة ت�سب يف النهر 
وهذا النهر ت�سقى منه املزروعات 
و�سحياً  بيئياً  تلوثاً  يحدث  ما 
منيارة  كبلدة  ونحن  كبرياً. 
ان�ساأنا اقنية مغلقة  �سمن نطاق 

منيارة لتفادي هذه امل�سكلة."
القرية  م�سكلة  هي  ال�سفة  مياه 
البلدية  قامت  وقد  االأ�سا�سية، 
االأ�ساطل  اأن  اال  االآبار،  بحفر 
امل�سروع  وهذا  االأر�س،  يف  تغور 
ب�سكل  اليوم  الوزارة  عليه  تعمل 

مبا�سر."
يكمل  ال�سباب  �سعيد  وعلى 
يف  لل�سباب  نادي  عبود:"اأهم 
عكار موجود يف منيارة، كما نقوم 
من  ال�سنوية  منيارة  مبهرجانات 
غناء ونحت ور�سم على احليطان، 

كبرية.  مكتبة  وجود  اىل  ا�سافة 
الكتب  تقدمي  على  ونعمل 
املدر�سية جماناً لتالميذ املدار�س 
ندعم  كبلدية  ونحن  الر�سمية. 
هنا،  االحمر  ال�سليب  مركز 

وبع�س اجلمعيات الدينية."
الدولة  عبود  الرئي�س  ويطالب 
بالقيام بواجباتها جتاه البلديات 
الهاتف؟؟  مال  اين  وي�ساأل:" 
االعمال  المتام  به  نطالب  نحن 
انه  حديثه  وي�ستتبع  البلدية. 
و�سعت  للبلدية  ار�س  لدينا 
وزارة الرتبية يدها عليها بحجة 
على  نعمل  واليوم  مدار�س  ان�ساء 

ا�سرتدادها."
ويختم عبود حديثه نحن كبلدية 
بلدتنا  جتاه  بواجباتنا  نقوم 
تكون  ان  على  ونعمل  منياره  
يف  النموذجية  القرى  احدى 

لبنان ."


