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بلدة «الال» البقاعية ت�ستغني عن خدمات الدولة بعدما �أتعبها الظالم

مديرية عينطورة في «القومي» ّ
ّ
م�صيري»
تنظم ندوة بعنوان «الإرهاب خطر

طربين :ب�صمات مجل�س الجنوب ع ّو�ضت غياب الحكومات

حمادة :بتر�سيخ دعائم الدولة القومية
ي�ستطيع �شعبنا منع اال�ستعمار من تحقيق �أهدافه

البقاع الغربي ـ أحمد موسى
ها قد شارف الشهر األول من السنة الدراسية الحالية ( )2015 / 2014على االنتهاء،
ويوميات اللبنانيين على ما هي عليه ،ال بل أسوأ .لم تنته أزمة التقنين القاسي في التيار
الكهربائي ،ال بل هي آخذة في التأزّم ،في ظ ّل التجاذبات السياسية ،واألخرى بين
مؤسسة كهرباء لبنان والع ّمال المياومين ،ما أثقل كاهل المواطن ذي الدخل المحدود
المتوسط ،إذ تر ّتبت عليه نفقات إضافية أرهقت ميزانيته الضعيفة.
وحتّى ذي الدخل
ّ
األقساط المدرسية ،القرطاسية ،الثياب الشتوية ،المازوت ،وتطول الئحة المتطلبات
في فصل الشتاء ،ليرزح المواطن اللبناني تحت ني ٍر جديد ،المتمثل في فواتير أصحاب
مولّدات الكهرباء ...فواتير تزيد على فواتير الدولة ـ الباهظة أصالً ـ بأضعاف.
وفي وقت تبدو فيه الحكومة اللبنانية عاجزة عن اتخاذ أي قرار إنمائي ،شأنها شأن
الحكومات السابقة المتعاقبة .وفي ظل التجاهل الذي احترفه الن ّواب في البرلمان عن
منطقتي البقاع األوسط والبقاع الغربي ،فإنّ بعض البلديات البقاعية ،ومنها بلدية «الال»،
ألغت من «أجندتها» مواعيد لمراجعات ومراسالت وزارة الطاقة والمياه .واختارت هذه
البلديات سبيل ما يسمى «الحكم الذاتي في الكهرباء والمياه» ،كر ٍّد على االهمال الذي
تمارسه الوزارة ودوائرها ،وعدم مباالتها بمطالب البلديات في الحصول على حقها في
المياه والكهرباء.
في غضون ذلك ،يقف ذوو الدخلين المتوسط والمحدود اليوم أمام معاناة حياتية
ومعيشية يومية كبيرة ،أبرزها استحقاقات كالها أم ّر من اآلخر .من التقنين في الكهرباء
ّ
المرشح إلى الزيادة في المرحلة المقبلة ،والمازوت الخاضع لجشع كبار التجار
والمحتكرين ومافيا السوق السوداء ،وسط انفالت الرقابة وغياب المازوت األحمر
المدعوم للمواطنين ،الذي فقد قبل أن يصل .إلى األقساط المدرسية والقرطاسية اآلخذة
أسعارها في االرتفاع بفعل فقدان الرقابة وغياب المحاسبة اآلخذة في استغالل معاناة
الناس والمزايدة عليهم ،في وقت أن حكوماتهم المتعاقبة ،أفرغت جيوب المواطنين
وأصابت القطاعات :االقتصادي والصناعي واإلنتاجي باإلفالس وصوالً إلى اإلقفال.
يأتي خيار «االستقاللية والحكم الذاتي»،
بعد سنوات من المراجعات والمراسالت التي
لم ُتجد نفعاً ،فالمياه ال تزال مقطوعة عن قرى
تختزن ماليين االمتار المكعبة وال تستثمَر،
مقابل كهرباء تتزايد ساعات انقطاعها من
شهر إلى شهر ،حتى وصلت إلى أكثر من 510
سجل رقما ً
ساعات خالل شهر آب الماضي الذي ّ
قياسيا ً في معدل ساعات انقطاع التيار في اليوم
الواحد ،إذ تجاوز  18ساعة في بعض االيام.

صورة كاريكاتورية

قد يغفل اللبنانيون أنهم يعانون التقنين
الكهربائي منذ ما يقارب االربعين سنة ،وأنّ
األمر صار يقترب من الصورة الكاريكاتورية،
خصوصا ً مع استمرار عجز الحكومة واستمرار
ضعف المطالبة الشعبية بتصحيح الوضع
الشاذ.
عشرات السنين مضت على اللبنانيين في
ظل نظام التقنين الكهربائي ،حتى أن أجياال ً
لبنانية ولدت وشبّت وشاخت في ظل التقنين
الكهربائي .والدولة تبدو غافلة وغير مستعجلة
إزاء هذه الحقيقة والواقعة التاريخية التي
ال مثيل لها بين دول العالم وعلى م ّر التاريخ
المعاصر.
وتقترب هذه الواقعة لتصبح مهزلة تاريخية
ال سابقة لها .ويبدو أنّ الخروج من هذه األزمة
ما زال دون أف��ق مستقبلية محددة .فالدولة
التي ارتفع حجم دينها العام ليتجاوز  63مليار
دوالر ،تبدو عاجزة حتى اليوم عن المعالجة أو
السيطرة على هذه األزمة.
وفي حين يتعايش اللبنانيون مع ظاهرة
التقنين الكهربائي ،تبقى المطالبة الشعبية
ف��ي تحسين وض��ع الكهرباء شبه غائبة أو
مغيبة .ويقترب حجم الدعم الذي تقدمه الدولة
اللبنانية لشركة الكهرباء من الملياري دوالر
سنوياً ،ما يثقل كاهل الخزينة من دون أن يشفي
غليل المواطنين .في حين نرى أن ظروف إنتاج
الكهرباء في لبنان تعتبر صعبة جدا ً وتقترب
من الخط االحمر ،أي ،المزيد من التقنين.

«الال» تستغني

أم��ا تأمين الكهرباء البديلة على مستوى
م��و ّل��دات الكهرباء ،فصار يثقل ب��دوره كاهل

وصول أحد المولّ َد ْين

المواطن العادي الرتفاع الكلفة الشهرية إلى
مستويات يصعب تح ّملها من الشريحة العظمى
من اللبنانيين .وكان اللبنانيون بدأوا بالمعاناة
من انقطاع الكهرباء منذ انطالق الحرب االهلية
ع��ام  ،1975ول��م تستقم االم���ور على مدى
السنوات الـ 39التي م� ّرت منذ ذاك التاريخ.
وترتفع كلفة دعم الكهرباء على الخزينة العامة
مع كل ارتفاع أسعار النفط .هذه األسعار اآلخذة
في االرتفاع إلى مستويات متقدمة تجاوزت
الـ 126دوالرا ً للبرميل الواحد مقارنة مع  70أو
 80دوالرا ً أميركيا ً قبل سنة تقريباً .فهل فعلت
ملحة كالكهرباء،
الدولة واجبها إزاء ملفات
ّ
كما فعلت بالنسبة إل��ى ملفات أخ���رى غير
مستعجلة كتمويل «المحكمة الدولية» وتجديد
البروتوكول مع المحكمة الدولية واستبدال
وزير؟ من البديهي ان الوضع يبدو اكثر صعوبة
نظرا ً إلى حجم التمويل الكبير المطلوب.
يندم رؤس��اء البلديات البقاعية على كل
االم��وال والتكاليف الباهظة التي صرفت على
مراجعات عمرها سنوات طويلة مع المؤسسات
الرسمية ،ولم تؤ ّد يوما ً إلى معالجة واقعهم
الحياتي المرير .فالمياه ال ت��زال مقطوعة في
قراهم ،والكهرباء ال تصل إلى البقاعيين سوى
ساعات قليلة تتناقص من يوم إلى آخر ،عدا
األعطال المتكررة في شبكة مؤسسة كهرباء
لبنان ومح ّوالتها المحترقة التي تحرق معها
أعصاب البقاعيين.
ث� ّم��ة ب��ل��دي��ات ح��زم��ت أم��ره��ا وشطبت من
قاموسها اسم «مؤسسة كهرباء لبنان» ،أقله
في مرحلة اليأس من حضور التيار الكهربائي،
والتقنين ال��ذي أثقلهم ،وأقسمت على عدم
التواصل مجددا ً مع مؤسسة كهرباء لبنان ،فال
الزيارات والمناشدات أوصلت التيار إلى المنازل
وخطوط الجر التي تآكلت بفعل السرقة ،وال
االعتصامات امام مؤسسة كهرباء لبنان انتهت
بوصول التيار إلى القرى التي تعاني تقنينا ً لم
تشهده من قبل.
من بين قرى البقاع الغربي ،أعلنت بلديات
استقاللها عن مؤسسة مياه البقاع ،واختارت
ال��ت��زام عملية تأمين المياه كاملة ،بعد أن
تكبدت في السنوات الماضية مصاريف إصالح
االعطال ،التي تحجم عن إصالحها المؤسسة،
بحجة عدم دفع االهالي قيمة فواتير المياه ،فيما

«الال» وطربين
يؤكد رئيس بلدية الال حسين طربين لـ«البناء»،
أنّ االهالي غير ممتنعين عن الدفع وكل ما هو
متوجب عليهم من فواتير للمياه والكهرباء
دونما متأخرات ،ولكن يريدون مياها ً وكهرباء
مقابل الرسوم التي يدفعونها ويسددونها.

تع ّنت وحرمان

أم��ام “تع ّنت مؤسسة كهرباء لبنان ،وفق
توصيف طربين ،اختارت البلدة بكل فاعلياتها
ومغتربيها ،وفي مقدّتها البلدية ،االنتفاضة
لكرامتها والحصول على حقوقها ووق��ف ك ّل
التواصل والمراجعات مع المؤسسة والمباشرة
بتأمين البديل ،عبر إيجاد لجان مشتركة مع
االهالي أفضت إلى خريطة طريق ،أوصلتها في
نهاية المطاف إلى تأمين البديل عن الكهرباء،
عبر المولدات لكل الوحدات السكنية ،بعد ان
أخذت البلدية على عاتقها مد شبكة كهربائية
لتغذية منازل البلدة كامل ًة بالتيار الكهربائي
ومن دون استثناء وتوزيعها على المنازل.
وأمام ارتفاع أسعار المازوت وارتفاع ساعات
التقنين وفواتير ال��م��ول��دات الخاصة ،التي
تجاوزت  325ألف ليرة كبدل اشتراك بقوة «5
أمبير» ،لجأت بلدية «الال» إلى ما أسمته «الحكم
الذاتي في الكهرباء».

طربين

استقدم رئيس بلدية الال حسين طربين ،بقرار
من مجلس البلدية ،وبالتعاون مع فاعليات
البلدة ومغتربيها ،مو ّلدين لتوليد الطاقة،
ق ّوتهما  ، KVA 1000و ُر ّكبت شبكة داخلية
وصلت ك ّل المنازل مع تركيب ع��دادات ،وأقفل
نهائيا ً على باقي المو ّلدات الخاصة وعملها
«المافياوي» واالحتكاري ،مع تح ّول  99في
المئة من االهالي إلى االشتراك بمولدات البلدية،
التي تتراوح فاتورتها ما بين  400ليرة إلى 500
ليرة عن كل كيلوواط (والموضوع قيد الدراسة
لتخفيضها تبعا ً لبورصة فاتورة المازوت)،
ومع مضاعفة قوة االشتراك تتضاعف القيمة
المالية ،إال انها تبقى أق��ل بضعفين أو ثالثة
أضعاف عما تستوفيه المولدات الخاصة ،إذ
إنها تستوفي شهريا ً  250أل��ف ليرة عن كل
منزل مشترك بـ« 5آمبير» ،و 500ألف ليرة عن
كل « 10آمبير» ،وفق ما قاله المواطنون في من
أبناء بلدة «الال».
ويؤكد طربين أن المولدات تشتغل بحدود
الحاجة المطلوبة لتأمين التيار الكهربائي ألهلنا
في البلدة ،أي  24/24والتي قد تصل أو تتجاوز
الـ 550ساعة في الشهر ،وفقا ً لما يقتضيه ظلم
كهرباء لبنان و«غيمة» التقنين ،التي استفحلت
في شرورها على أهلنا والمنطقة.
اختيار «الحكم ال��ذات��ي» لتأمين الكهرباء
في البقاع الغربي أو بعضه ،لم يكن بعيدا ً عن
عشرات القرى البقاعية االخرى ما بين البقاعين
االوسط والغربي ،إذ يسجل «استنساخ» هذا
قب الياس والصويري وكامد اللوز
الحل في ّ
والقرعون وراشيا.
«طريق «الجلجلة» مع مؤسسة كهرباء
لبنان و«العذابات» من جراء التقنين القاسي،
أث��را سلبا ً على أبناء البلدة التي حرم أهلها
من المياه ،بسبب عدم تزويد البئر اإلرتوازية
الوحيدو التي تدفق المياه على القرية ،بالتيار
الكهربائي ،ألنها بحاجة إلى محطة ،وتزويدها
بخطوط تغذية بالتيار الكهربائي لتشغيلها»،
وفق ما قاله طربين الذي مدح مجلس الجنوب
كثيرا ً بشخص رئيسه الدكتور قبالن قبالن،
فقال« :لمجلس الجنوب بصمات ناصعة في

إشادة بجهود قبالن

تنمية البقاع الغربي وراشيا ،إن في التنمية
ورفع الحرمان ،أو في أي شأنٍ آخر .وبلدتنا
الال حظيت بتلك البصمات ،بعد أن غابت
الدولة وحكوماتها المتعاقبة عن فعل ذلك،
فكان لمجلس الجنوب يد في تأمين محطات
كهربائية وأعمدة وشبكة ج ّر لجزء كبير للبلدة
سابقاً ،وال تزال البلدة ومع التوسع العمراني
ال��ذي رافقها ،بحاجة إل��ى محطات كهرباء
وأعمدة وشبكة جر لتغذية الجزء المتبقي من
بأمس
أحيائها ومنازلها الجديدة ،والتي هي
ّ
الحاجة إلى ذلك ،وبذلك يكون مجلس الجنوب
قد أوفى البلدة حاجتها من الكهرباء ،مع األخذ
بعين االعتبار ،تزويد البئر اإلرتوازية بمحطة
ومستلزماتها ،لتشغيلها وإرواء أبناء البلدة
من مياهها.

مواطنون

حسين صفا ،م��واط��ن م��ن «الال» ،وج��د في
مشروع البلدية ولجنة المسجد وأهالي البلدة
وفاعلياتها ومغتربيها في توفير مولدين للطاقة
الكهربائية  24/24ساعة ،بالخطوة الجيدة
وال��م��م��ت��ازة ،ف��ي ظ � ّل معاناة عمرها عشرات
السنين .وقال« :كنا قابعين تحت ظلم التقنين
القاسي وتح ّكم أصحاب المولدات .ونطالب
ال��دول��ة بإعطائنا الحق ف��ي الكهرباء أس��وة
بالقرى المجاورة التي تحصل على وقتٍ أطول
من الكهرباء ،كون الال أعطت مثلهم من أراضيها
لليطاني».
ويعلّق «أبو خالد» الذي يملك دكانا ً صغير ًة
يعتاش منها وأف��راد أسرته الخمسة ،فيقول:
«بسبب هذا التقنين القاسي ،أصحاب المولدات
ال يشغلون مولداتهم بعد الثانية عشر ليالً ،وفي
النهار تتوقف ساعتين ،من الرابعة عصرا ً حتى
السادسة ،في هذه االوق��ات ،نضطر لتشغيل
مو ّلدنا الخاص» ،ليرفقها بعبارة عتب على
الدولة التي كلما تقدّمت السنون ،كلما تفاقمت
األزم��ة« :العالم تتط ّور ووص��ل للمريخ وع ّنا
يتحسن وضع الكهربا عم يتراجع»...
بدل ما
ّ
ما جعله يختصر من المواد الغذائية والفواكه،
والبوظة ضمن االستهالك اليومي ،خوفا ً من
فسادها في ساعات الليل نتيجة انقطاع التيار.

كهرباء زحلة

وف��ي ظل ال��واق��ع المأساوي ال��ذي تعيشه
منطقة البقاع األوسط ،يؤكد مدير عام «شركة
كهرباء زحلة» المهندس أسعد نكد أنّ الشركة
ق���ادرة على ح � ّل أ ّم المشاكل ف��ي البقاع ،أي
التقنين ،وت��أم��ي��ن ال��ت��ي��ار الكهربائي لكافة
المناطق والقرى التي تتغذى من كهرباء زحلة
حالياً ،وذلك في فترة سنة ونصف السنة ،مع
التوفير في األكالف المالية بنسبة تتجاوز 30
في المئة عما يتكبده المواطن البقاعي ،الذي
صار ضحية جشع أصحاب المولدات الخاصة،
في ظل تقنين مفروض من كهرباء لبنان ،تجاوز
 18ساعة يوميا ً وما يزيد.
مهما كانت األسباب السياسية والمناطقية
والمالية والمادية والمصلحية ،التي أدّت إلى
توقيف معامل ،وحرمان كل لبنان من  40في
المئة من الطاقة االنتاجية ( 430ميغاوات)،
فإن النتيجة واحدة :تطبيق الشعار المستحكم
بالشعب اللبناني منذ الحرب ان��دالع االهلية
وحتى ال��ي��وم .اف��ت��داء ال��خ�لاف��ات السياسية
إم��ا بالمال ال��ع��ام ،وإم��ا على حساب تحميل
المواطن ،إلى أيّ طائفة انتمى ،النتائج واألعباء
االضافية حتى تحقيق المطالب التي ال يعرفها
إال أصحابها.

ّ
نظمت مديرية عينطورة التابعة
لمنفذية المتن الشمالي في الحزب
السوري القومي االجتماعي ،ندوة
بعنوان« :اإلره��اب خطر مصيريّ »،
حاضر فيها الباحث والكاتب حسن
حمادة.
حضر الندوة ع��دد من مسؤولي
ال��ح��زب ،وت��ق �دّم ال��ح��ض��ور عميدة
البيئة ميسون ق��رب��ان ،المندوب
السياسي لجبل لبنان الشمالي
نجيب خنيصر ،منفذ ع��ام المتن
الشمالي سمعان الخراط وعدد من
أع��ض��اء الهيئة ،رئيسة مؤسسة
رع��اي��ة أس���ر ال��ش��ه��داء وال��ج��رح��ى
ن��ه�لا ري���اش���ي ،وك��ري��م��ة ال��زع��ي��م
أليسار سعاده وجمع من القوميين
والمواطنين.
قدّمت للندوة نضال عازار بكلمة
ت��رح��ي��ب وت��ع��ري��ف وت��ح��دث��ت عن
مخاطر اإلرهاب.
واسته ّل حمادة محاضرته بتحية
للحزب السوري القومي االجتماعي
ومديرية عينطورة والحضور ،ولفت
إل��ى أنّ المسألة المشرقية( ،أي
سورية الطبيعية) هي المستهدفة
من قبل الدول الغربية االستعمارية،
فهدف هذه الدول ليس إنقاذ شعوب
المنطقة ،بل الهيمنة عليها والفتك
بها.
وق�����ال« :إنّ ال�����دول ال��غ��رب��ي��ة
كاالنكليز والفرنسيين وبعدهما
األميركي هم المستعمرون الجدد،
وك ّل من يدور في فلك هذا االستعمار
م��ج � ّرد أدوات صغيرة ،وصغيرة
جداً ،تعمل لمصلحة االمبراطوريات
االس��ت��ع��م��اري��ة وت��خ��دم��ه��ا وت��ؤ ّم��ن
مصالحها .وإسرائيل تشكل قاعدة
ع��س��ك��ري � ًة ت��اب��ع��ة ل�لاس��ت��ع��م��ار،
وسيأتي يوم ُتقفل فيه هذه القاعدة،
وه��ذا رهن ب��إرادة أبناء شعبنا في
مواجهتها ومقاومتها».
وأشار حمادة إلى أنّ «إسرائيل»
ك��ق��اع��دة ع��س��ك��ري��ة اس��ت��ع��م��اري��ة
احتلت أج���زاء كبيرة م��ن لبنان،
ُ
وطرد االحتالل بالمقاومة ،ما يؤكد

جانب من الحضور
أنّ أبناء شعبنا وضعوا ح� ّدا ً لهذه
ال��ق��اع��دة ال��ع��س��ك��ري��ة ،وه���ذا ك��ان
بمثابة إن��ذار لبداية انهيارها ،ما
دفع باالمبراطورية األميركية الى
التحرك سريعا ً لمنع انهيار هذه
ال��ق��اع��دة ،فجرى استهداف الشام
كونها ال��داع��م الرئيسي لحركات
المقاومة في المنطقة.
وق��ال ح��م��اده« :لقد استخدمت
االم��ب��راط��وري��ة األميركية أتباعها
الغربيين وال��ع��رب ب��ه��دف تفتيت
منطقتنا وتقسيمها ،ولذلك ال ب ّد من
مواجهة ه��ذه المخاطر ،م��ن خالل
ترسيخ دعائم الدولة القومية» ،الفتا ً
إلى أنّ ما تح ّملته الدولة السورية
ال تستطيع أيّ دول��ة في العالم أن
تتح ّمله ،وهذا مح ّل تفاؤل بانتصار
إرادة أبناء شعبنا وبمستقبل زاهر
لبالدنا.
وأكد حمادة أنّ الجيش السوري
وق���وى ال��م��ق��اوم��ة ت��خ��وض ح��رب�ا ً
ض � ّد العصابات الصهيونية ،ألنّ
«داع��ش» و«النصرة» نسختان عن
«الهاغانا» ،ووجهان إلرهاب واحد
يستهدف تدمير مجتمعنا وتفتيته
وتمزيقة وإحراقه بلهيب التط ّرف
واإلرهاب.
وأش���ار ح��م��ادة إل��ى أنّ الحزب
ال���س���وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي

ومؤسسه الزعيم أنطون سعاده نبّها
من التط ّرف والمذهبية والطائفية
ألن��ه��ا تنتج ح��روب �ا ً لتدمير أمتنا
التمسك
وحضارتنا ،ولذلك ،يجب
ّ
ب��ال��م��ق��اوم��ة وع��ق��ي��دة س��ع��اده في
مواجهة مشاريع التفتيت والتقسيم
واإلره�������اب وم����ن أج����ل ال��ح��ف��اظ
على وج��ودن��ا وتاريخنا وتراثنا
وحضارتنا ووحدة مجتمعنا.
وقال حمادة« :إنّ عددا ً من الدول
العربية وأنظمتها المتخلفة أكثر
إذعانا ً وانصياعا ً إلرادة االمبراطور
األميركي ،وهناك في لبنان من يقف
في ضفة أع��داء لبنان» ،معتبرا ً أنّ
اع��ت��داء اإلره��اب��ي��ي��ن على الجيش
اللبناني وممارسة الضغوط عليه
لوقف هجومه على القوى اإلرهابية
في عرسال ،انعكس سلبا ً عليه .فلوال
تدخل هؤالء العمالء وضغطهم ،لكان
الجيش خرج منتصرا ً وأكثر قوة في
هذه الحرب.
وختم قائالً« :ما يجب أن نعلمه
جميعا ً ونركز عليه أنّ أميركا هي
االمبراطورية وباقي األنظمة تابعة
ل��ه��ا ...وال ح��ي��اة لنا إال بمواجهة
مشروعها االستعماري بالمقاومة
وبتثبيت مفاهيم ودع��ائ��م الدولة
القومية».

تحيي �سهرتها االجتماعية
منفذية ملبورن في «القومي» ْ

ّ
الت�صدي للوباء الطائفي والمذهبي
ت�أكيد على
أقامت منفذية ملبورن في الحزب السوري القومي
االجتماعي سهرة اجتماعية في قاعة مكتب المنفذية،
بحضور ع��دد من المسؤولين وجمع من القوميين
والمواطنين.
وألقت ناظر التربية والشباب في منفذية ملبورن
ربى دي��اب كلمة وجدانية ،تحدّثت فيها عن أهمية
الوحدة االجتماعية بين أبناء أمتنا ،وضرورة التصدّي
للوباء الطائفي والمذهبي ،ورأت أن فلسطين جزء
من أمتنا ،وها هي غ ّزة ل ّقنت العد ّو درسا ً لن ينساه
بصمودها أمام عدوانه الهمجي.
وتوجهت بالتحية إلى أصحاب الصدور العامرة
باإليمان ،والقامات الشامخة بالعنفوان من أبناء
الحياة الذين يخوضون الحرب دف��اع�ا ً عن أرضنا
وع ّزة أمتنا ،فهم منتصرون ال محالة ،وكما قال المعلم
سعاده« :لو فررتم من النصر لن تجدوا لذلك سبيالً».
ثم أقيمت مأدبة عشاء شارك فيها الحضور على
أنغام األناشيد واألغاني القومية والوطنية التي قدّمها
الفنان جورج فريد عيسى.

ربى دياب تلقي كلمتها

افتتاح مهرجان «الكورة �أحلى» في �أميون

اف��� ُت���ت���ح م���ه���رج���ان «LIFE.
 KOURAالكورة أحلى» برعاية
اتحاد بلديات ال��ك��ورة ،على أرض
شير مار يوحنا في أميون ،بحضور
عميدى ش��ؤون البيئة في الحزب
السوري القومي االجتماعي ميسون
قربان ،منفذ عام الكورة في الحزب
د .ب��اخ��وس وه��ب��ة ،رئ��ي��س اتحاد
ب��ل��دي��ات ال��ك��ورة ك��ري��م ب��و ك��ري��م،
رئ��ي��س بلدية أم��ي��ون غ��س��ان ك��رم،
رئيسة مجلس إنماء الكورة عائشة
طيسون واألعضاء ،مديرة مدرسة
القديسة تيريزا األم تيريز صقر،
رؤس��اء بلديات وجمعيات وأندية،
ومختاري البلدة ،ومرشدات التربية
الوطنية ،وحشد من أبناء المنطقة
والجوار.
استهل المهرجان بكلمة ترحيب
وتعريف ألقاها ناظر اإلذاعة واإلعالم
ف��ي منفذية ال��ك��ورة ف��ي «القومي»
الدكتور هنيبعل كرم ،شدّد فيها على

الوحدة والعمل يدا ً بيد ،ال سيما في
هذه الظروف الصعبة.
وأكد «أنّ ثقافتنا هي ثقافة الحياة،
ولن يتمكن أحد من الضغط علينا
لتكبيلنا ،أو تجميدنا أو إقصائنا عن
العيش ،عيشة سعيدة يعمها السالم
وتغمرها المحبة».
وشدّد على أنّ هذه األرض أرضنا،
ولن يتمكن أحد من دفعنا إلى تركها
أو التنازل عن حبّة من ترابها.
وأكد بو كريم في كلمة ألقاها أنّ
المهرجان هذا هو األول من نوعه من
حيث تسميته بالكورة ،وبالفعل من
حيث جمعه لكافة ابناء المنطقة .إذ
اعتادت المهرجانات أن تحمل اسم
بلدات محددة ،ال اسم الكورة ،بعد
أن كان مهرجان الزيتون يجمعها
في احتفال واحد ،ونتمنى أن يُعاد.
ون��� ّوه بالمهرجان إذ إن��ه تم ّكن
م��ن ج��م��ع أه���ل ال��ك��ورة بأطيافهم
كلّها ،وسيصبح مهرجانا ً سنويا ً

ف��ي المنطقة ،ي��ب��رز وج��ه ال��ك��ورة
الحضاري.
أم��ا رئيس بلدية أم��ي��ون ،فشدّد
على أنّ الكورة يجب أن تبقى كورة
المحبة واالزده��ار والتط ّور« ،وكل
من يراهن على تعتيمها وتشويهها
نقول له إن الكورة ستبقى ساحة
للمهرجانات .ولمن يراهن ويعمل
على عرقلة المهرجانات في أميون
وإلغائها نقول إنه يراهن في المكان
الخطأ» .ور ّكز على أنّ الكورة ستبقى
متن ّفسا ً للفرح ولكل الناس بحلتها
البهية التي يعرفها بها الجميع.
ثم افتتح المهرجان باستعراض
للزفة ورق���ص ودب��ك��ة ش���ارك فيها
الجميع ،ث ّم أقيم عرس تراثي .وتخلل
المهرجان معرض للكتاب ،ومعرض
للمنتوجات البلدية والحرفيات
واالشغال اليدوية ،ونشاطات ثقافية
وترفيهية ورياضية وبيئية وعروض
فنية وتراثية ومواهب كورانية.

