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�أكد لـ «البناء» و«توب نيوز» �أنّ الدفاع عن الإ�سالم ال يكون بقتل الآخر

منا�ضل قومي يحمل الهموم االجتماعية ويتر�شح منفرداً لع�ضوية بلدية «ب�سايك» في نيوجر�سي

مل�ص :الجي�ش هو ال�ضامن لوحدة الوطن
و�إذا انهار ينتهي لبنان كوطن وكيان �سيا�سي

�سامي مرعي :لت�أكيد فعالية الجالية ال�سورية في المجتمع الأميركي
الغرب ،اعتبر ملص «أنّ عملية هنا
أو عملية هناك قد ال تشكل خطرا ً
كبيرا ً على الغرب إنما تشكل خطرا ً
على اإلس�ل�ام والمسلمين والبالد
اإلسالمية ،ومهما بلغت ق��وة تلك
التنظيمات اإلره��اب��ي��ة ،فإنها لن
تستطيع أن ت��ه �دّد ال��غ��رب ،وج � ّل
ما قد تتمكن منه هو ضرب بعض
المصالح ،لكنها ال تشكل خطرا ً
بالحجم ال��ذي يحكى عنه وي��ر ّوج
له».

حاوره محمد حمية
أك��د رئ��ي��س ال��ل��ق��اء التضامني
الوطني الشيخ مصطفى ملص «أنه
ال توجد في النصوص القرآنية على
اإلط�لاق إش��ارة إلى الدولة كدولة
بمفهومها المعاصر» ،وق��ال« :إذا
اختار أي مجتمع القيم اإلسالمية
ليحتكم إليها ،فال بأس لكن ال يجوز
أن تفرض على المجتمع أو أن يُتخذ
اإلسالم مط ّي ًَة إلقامة الدولة».
وأش��ار ملص إل��ى أنّ «األج��واء
التي وصلنا إليها ال��ي��وم سببها
التحريض المذهبي والطائفي
والحملة اإلعالمية التي هدفت إلى
شيطنة المقاومة اإلسالمية أوالً،
وشيطنة الطائفة الشيعية ثانياً،
وإظهار المقاومة والطائفة الشيعية
على أنهما الغول ال��ذي يفتح فمه
الب��ت�لاع بقية مكونات اإلس�ل�ام».
واع��ت��ب��ر «أنّ ه���ذه التنظيمات
اإلرهابية هي التي قدمت المبرر
إلقامة هذا التحالف الدولي ،وأنّ
الهدف من زرعها في المنطقة هو
تطويق حركات المقاومة والمحور
الداعم لها».
وش���دّد الشيخ ملص على أنّ
«المؤسسة العسكرية هي الضامنة
ل��وح��دة ال��وط��ن وإال انتهى لبنان
كوطن وككيان سياسي».
وإذ اعتبر أنّ مشاركة حزب الله
ف��ي القتال ف��ي س��وري��ة« ،ج��اءت
ن��ت��ي��ج� ًة ل��ل��ت��ه��دي��دات ال��م��ب��اش��رة
للتنظيمات اإلرهابية بالدخول إلى
لبنان» ،لفت ملص إل��ى «أنّ من
خطط للحرب في سورية يهدف
إلى تدميرها ،إال أنّ صمود النظام
السوري ح ّد من تلك الخسائر».
ولفت ملص إلى «أنّ هناك تهديدا ً
أمنيا ً حقيقيا ً لمدينة طرابلس ،داعيا ً
«القوى السياسية في المدينة إلى
تدارك االنفجار قبل حصوله».
وفي حوار مشترك بين صحيفة
«البناء» وقناة «توب نيوز» ،أوضح
ملص أنه «ال توجد في النصوص
القرآنية على اإلط�لاق إش��ارة إلى
الدولة كدولة بمفهومها المعاصر»،
الفتا ً إلى أنّ الرايات السوداء التي
ترفع في بعض المناطق اللبنانية،
«موجودة من زمن بعيد ومسألة
ال��ل��ون ليست م��س��أل��ة م��ه��م��ة ،إال
أنّ بعضهم يحاول أن يقلد راي � ًة

الجيش ضمانة أساسية

التنظيمات الإرهابية قدمت
المبرر لإقامة التحالف الدولي
ّ
والهدف من زرعها في المنطقة
هو تطويق حركات المقاومة
والمحور الداعم لها
«ح� ّ
�ق القيام على اآلخ��ر أي تقويم
عمله والحكم عليه وقد قال تعالى
في كتابه العزيز« :إنّ الله يحكم
بينهم في ما كانوا فيه يختلفون»،
فالحكم على اآلخر وما تصوره هذه
الجماعات بأنها تدافع عن اإلسالم
أو عن الس ّنة خطأ كبير وليس بهذه
الطريق تدافع عن اإلسالم والس ّنة،
بل على العكس تماماً ،ألنها بذلك
تكون قد استعدَت ك ّل العالم على
اإلسالم ،لذلك نرى اليوم أ ّنها بررت
بممارساتها الخاطئة والبعيدة كل
البعد من مفاهيم اإلسالم ومن القيم
اإلنسانية ،قيام التحالف الدولي
المزعوم لمكافحة اإلرهاب .فالدفاع

الم�ستقبل» لم يح�سن تقدير
مخاطر احت�ضانه التنظيمات
الإرهابية اعتقاداً منه ب�أنه
ي�ستطيع ا�ستخدامها لتحقيق
مكا�سب �سيا�سية
كان يرفعها النبي محمد باعتقاد
المسلمين أنها تجلب النصر ،وكانت
ترفعها في السابق حركات إسالمية
ع��دة كحركة التوحيد اإلس�لام��ي
والجماعة اإلسالمية ،لكنها تص ّور
اآلن على أنها أصبحت حكرا ً على
تنظيم داعش ،لذلك أصبحت تشكل
حساسية بسبب ما ج��رى تحتها
من أعمال يرفضها اإلسالم الحنيف
ومنها االع���ت���داءات ال��ت��ي تعرض
لها الجيش اللبناني في طرابلس
وعرسال وعمليات القتل البشعة
التي حصلت تحت هذه الراية».
وع��ن العالقة المشبوهة التي
ت��رب��ط ه��ي��ئ��ة ع��ل��م��اء المسلمين
بتنظيم «داع��ش» وانحيازها إليه
في مسألة العسكريين المخطوفين،
لفت ملص إلى «أنّ أميركا أنفقت
مئات الماليين من الدوالرات إلحياء
الفتنة المذهبية في لبنان والعالم
العربي واإلس�لام��ي قد أت��ت أ ُ ُكلها
وه��ذه األج���واء التي وصلنا إليها
اليوم سببها التحريض المذهبي
وال��ط��ائ��ف��ي وال��ح��م��ل��ة اإلع�لام��ي��ة
التي هدفت إلى شيطنة المقاومة
اإلسالمية أوالً ،وشيطنة الطائفة
الشيعية ثانياً ،وإظهار المقاومة
والطائفة الشيعية على أنهما الغول
الذي يفتح فمه البتالع بقية مكونات
اإلس��ل�ام ،وع��ل��ى رأس��ه��ا اإلس�ل�ام
الس ّني .وقد أثرت هذه الحملة في
كثير من المشايخ الذين يحملون
صفة العلماء ودفعتهم إلى السير
في ه��ذا الخط ليس قناعة منهم،
لكن ،ت��أث��را ً بالحمالت اإلعالمية
المكثفة وال��م��دروس��ة ،وم��راع��ا ًة
للشارع الس ّني الذي يخ ّوف كثيرا ً
من المقاومة وم��ن الشيعة ،لذلك
أص��ب��ح ه���ؤالء المشايخ يفكرون
بمنطق الصراع المذهبي والتنافس
المذموم».
وعن إظهار التنظيمات اإلرهابية
وبعض المشايخ على أنهم يحمون
الس ّنة ،قال ملص« :إذا كان هناك
من خطر يتهدّد المسلمين الس ّنة
خصوصا ً والمسلمين عموماً ،فهو
ل��ي��س خ��ط��را ً ع��س��ك��ري�اً ،ب��ل خطر
أخ�لاق��ي وف��ك��ري يجب أن نردعه
وأن ندفع في اتجاه تبني مقوالت
اإلسالم واألفكار اإلسالمية السمحة
التي تشكل م��ث��اال ً للتسامح ،ألنّ
اإلس�ل�ام قبل بكل ال��ط��وائ��ف التي
ك��ان��ت م��وج��ودة م��ن��ذ زم���ن بعيد
ف��ي منطقتنا ،كما أنّ النصوص
القرآنية ،في ه��ذا السياق ،تثبت
أنّ اإلس�ل�ام قبل ب��اآلخ��ر وبحرية
االختالف» ،نافيا ً أن يكون للمسلم

داليدا المولى

عن اإلسالم ال يكون بقتل اآلخر بل
بهدايته اآلخر وإرشاده ،بالتي هي
أحسن ،وبعد ذلك تركه لقناعته،
كما تقول اآلية الكريمة :فذ ّكر إنما
أنت مذ ّكر لست عليهم بمسيطر».
وعن موقف تيار المستقبل من
ه��ذه ال��ج��م��اع��ات وان��ت��ق��ال نسبة
كبيرة م��ن قاعدته الشعبية إلى
التنظيمات المتشدّدة والمتطرفة،
رأى ملص «أنّ ت��ي��ار المستقبل
ل��م يحسن تقدير األخ��ط��ار التي
ك��ان يمكن أن تسبّبها سياساته
باحتضان ال��ج��ه��ات اإلره��اب��ي��ة،
وك��ان يعتقد أنه يمكنه استخدام
ه��ذه الجماعات لتحقيق مكاسب
سياسية في اللعبة الداخلية ،لكنّ
ما فاته هو أنّ تلك التنظيمات إذا ما
أرادت االنقضاض على لبنان فإنّ
أول من ستنقض عليهم هم جماعة
تيار المستقبل ،وقد خرجت هذه
الجماعات اآلن عن السيطرة وباتت
تهدّد مصالح العديد من ال��دول»،
داعيا ً تيار المستقبل إلى «العمل من
أجل مواجهة الم ّد التكفيري الذي
ويتوسع في لبنان».
يتمدّد
ّ
وردا ً على سؤال عن مدى تطابق
أف��ك��ار التنظيمات اإلره��اب��ي��ة في
إنشاء دولة إسالمية مع ما ورد في
النصوص القرآنية ،أجاب ملص:
«هناك مشكلة عند المسلمين وهي
فكرة الربط بين الدين والدولة أو
بين الدين والسلطة ،ه��ذا الربط
ال���ذي ج��اءن��ا م��ع المرحلة التي
انتهت فيها الخالفة العثمانية،
حين اعتبر بعض المسلمين أنّ
انتهاء هذه الخالفة هو مؤشر على
أفول نجم هذا الدين ،فبدأ بعض
ال��دع��اة حينها بالتنظير للدولة
اإلسالمية والدعوة إلى إعادة هذه
الدولة ومنهم اإلخوان المسلمون،
ولكنني اعتقد من خالل األبحاث
التي أجريتها أ ّنها مسألة متعلقة
بالمجتمع وال عالقة لها بالدين،
ف��ال��دول��ة ه��ي مطلب اجتماعي
للمؤمن ولغير المؤمن لتنظيم
األم��ور والفصل في القضايا ،وإذا
راجعنا النصوص القرآنية فإننا
ال نجد على اإلط�لاق ،إش��ار ًة إلى
الدولة كدولة بمفهومها المعاصر
أو نصوصا ً تتحدث ع��ن الدولة
وهيكليتها ومؤسساتها ،بل نجد
نصوصا ً تتحدث عن أ ّمة إسالمية
ل��ه��ا سلطة سياسية واح����دة أو
سلطات سياسية متعدّدة».
وعن قول بعضهم إنّ «داعش»
ينشئ دول��ة إسالمية على غ��رار
ال���دول���ة اإلس�ل�ام���ي���ة ف���ي إي����ران

والسعودية ،لفت ملص إل��ى «أنّ
ال��دول��ة ي��ف��ت��رض ب��ه��ا أن تستند
إلى قيم المجتمع ،وإذا كان هناك
مجتمع إسالمي واختار أن يستند
إلى قيم اإلسالم فال بأس بذلك ،أما
في مجتمع آخر غير مسلم بوذي أو
مسيحي أو علماني فهو يستطيع
أن يختار قيم مجتمعه ،ذل��ك أنّ
الدولة حاجة اجتماعية وإذا اختار
المجتمع اإلي��ران��ي أو السعودي
القيم اإلسالمية ليحتكم إليها فال
بأس ،لكن ال يجوز أن تفرض تلك
القيم على المجتمع وال يجوز أن
ِيُتخذ اإلسالم مط ّي ًة إلقامة الدولة،
وهناك الكثير من األحزاب اإلسالمية
وليس فقط الجماعات اإلرهابية
التي تدعو إلى إقامة دولة إسالمية
وتتخذ من اإلسالم مط ّي ًة للوصول
إلى السلطة».

بين «داعش»
و«النصرة»

وع��ن أوج��ه الشبه واالختالف
ب��ي��ن تنظيم «داع����ش» وتنظيم
«جبهة النصرة» ،أوض��ح الشيخ
ملص «أنّ هذين التنظيمين لم
يتبنيا فكرا ً معينا ً ويظهراه في
ك��ت��اب م��ع��ي��ن ،ول��ك��ن م��ن خ�لال
الشعارات التي يطرحانها ،يتبين
لنا أ ّنهما يأتيان من خلفية فكرية
واحدة هي الفكر السلفي الجهادي
المتطرف».
وعن انتقال المئات من الفتيات
من أوروبا إلى سورية وإلى العراق
ل��ل��زواج م��ن عناصر المجموعات
اإلره��اب��ي��ة والقتال إل��ى جانبهم،
لفت الشيخ ملص إلى «أنهن تأثرن
بالدعوة الجهادية» ،مشيرا ً إلى «أنّ
الذين يعيشون في الغرب يدركون
م��دى الظلم ال���ذي ألحقه الغرب
بدول العالم الثالث وبدول العالم

وتطرق الشيخ ملص إلى أحداث
عرسال والمواجهات بين الجيش
اللبناني والمجموعات اإلرهابية
المسلحة ،وق��ال« :نحن ننظر إلى
الجيش اللبناني على أنه مؤسسة
تابعة للوطن وتقوم بمسؤلياتٍ
ك��ب��ي��رة وع��ظ��ي��م��ة ب��ح��م��اي��ة أم��ن
ومصالح الناس في هذا البلد ،كما
أننا نعتبر أنّ الجيش اللبناني هو
الضمانة األساسية لهذا البلد وإذا
انهار الجيش سينتهي لبنان كوطن
وككيان سياسي ،ونحن ال نريد لهذا
الوطن أو لهذا الكيان السياسي الذي
يجمع هذه المكونات أن ينتهي»،
داعيا ً إلى «حماية الجيش والحفاظ
ع��ل��ي��ه وإب���ع���اده م��ن ال��م��ه��ات��رات
السياسية التي قامت بها بعض
ٍ
أهداف
الجهات السياسية لتحقيق
سياسية وشعبوية ،ولتظهر الجيش
على أنه ض ّد الس ّنة وليكسبوا على
حسابه شعبية تؤهلهم للوصول
إلى السلطة أو البقاء فيها».
ورأى ملص في االتهامات التي
يسوقها بعضهم ض � ّد ح��زب الله
بأنه أتى باإلرهاب إلى لبنان بسبب
قتاله في سورية «استغالال ً لسذاجة
البعض ألنّ التنظيمات اإلرهابية
واأله���داف التي ترمي إليها ومنها
القضاء على األنظمة السياسية
الموجودة ،ال تتعلق بأنشطة حزب
الله أو بمشاركته في سورية ،ذلك
أنّ تلك التنظيمات رسمت مخططاتها
قبل أن يشارك في القتال في سورية،
تلك المشاركة التي ج��اءت نتيجة
لتهديداتهم المباشرة بالدخول
إلى لبنان وضرب البيئة الشعبية
لحزب الله».

ما سمي بـ«الثورة
السورية» انتهى بكارثة

وتطرق ملص أيضا ً إلى تطورات
األزم��ة السورية وتحول ما يسمى
معارضة إل��ى إره���اب ،الف��ت �ا ً إلى
«أنّ م��ا س � ّم��وه ث���ورة ف��ي سورية
انتهى بكارثة على الشعب وعلى
االقتصاد والتاريخ السوري ،وما
حصل ال يمكن ألحد أن يقبل به أو أن
يجد له أي تبرير ،وأعتقد أنّ الذي
خطط للحرب ف��ي س��وري��ة يهدف
إل��ى تدمير س��وري��ة ،ل��ك��نّ صمود
النظام السوري واحتضان الجيش
والشعب للرئيس األسد ح ّد من تلك
الخسائر ،لذلك أخجل من أن أسمي
حراكا ً انتهى إلى مثل هذا الدمار
بأنه ثورة».
وح���ول األه����داف المبتغاة من
نشر ه��ذه التنظيمات اإلره��اب��ي��ة
في المنطقة وتأثيرها في حركات
المقاومة ،أوضح ملص «أنّ الصراع
بين أمتنا وقوى االستكبار العالمي
وعلى رأس��ه��ا أميركا ص��راع قائم
ومستمر ويأخذ أوجها ً متعدد ًة ،وهو
اآلن يأخذ وجها ً عسكريا ً وعنفيا ً ولن
ينتهي طالما أنّ هناك من يريد أن
يحكم العالم بالطغيان وأن يطوق

هناك تهديد �أمني حقيقي
لطرابل�س وعلى القوى
وال�شخ�صيات ال�سيا�سية
في المدينة تدارك
االنفجار قبل ح�صوله
اإلس�لام��ي في شك ٍل خ��اص ،لذلك
فإنّ معظم الفكر المتشدّد أتانا من
المجتمعات الغربية ،وصحيح
أنّ منبعه وأساسه من منطقتنا،
لكنّ الممارسات العنيفة والتشدّد
ص����درت ع���ن أول���ئ���ك المقاتلين
ال���ذي ج���اؤوا إل��ى ب�لادن��ا بعد أن
تلقنوا أفكارا ً متطرفة في الغرب».
وأض��اف« :من أهم أه��داف تجميع
ّ
وحضهم
الغرب ه��ؤالء المقاتلين
على ما يسمى «الجهاد» هو القضاء
عليهم وإبعادهم من بالد الغرب،
لذلك أغراهم الغرب بإقامة دولة
إسالمية في منطقتنا».
وع���ن م���دى ج��دي��ة ت��ه��دي��دات
«داع���ش» للسعودية ،رأى ملص
«أنّ ال��والي��ات المتحدة األميركية
التي لم تسمح لـ«داعش» بأن يحتل
أربيل نظرا ً الى عالقة األك��راد ،لن
تسمح لهذا التنظيم بأن يصل إلى
السعودية وهي تعرف مدى خطورة
ذلك ،وك ّل ما يقال يمكن وضعه في
خانة التهويل اإلعالمي».
وعن خطر هذه المجموعات على

حركات المقاومة والمحور الداعم
لها».
وف������ي م���ل���ف ال��م��خ��ط��وف��ي��ن
العسكريين ،أمل ملص بأن «ينتهي
ه��ذا الملف نهاية سعيدة ويعود
العسكريون إلى أهلهم سالمين».
وق��ال« :ال ش� ّ
�ك في أنّ الوضع في
ع��رس��ال معقد وتداخلت ب��ه أم��ور
كثير ،ونأمل بأن تتعاطى الدولة مع
هذا الملف بحكمة بحيث ال تخسر
هيبتها وسيادتها وال يخسر هؤالء
الجنود حياتهم».
وفي شأن الوضع في طرابلس،
دعا ملص «القوى السياسية إلى
ت���دارك ال��وض��ع قبل أن ينفجر»،
مشدّدا ً على «أنّ أكثرية الشعب في
طرابلس ض� ّد العنف وض � ّد تدمير
ه��ذه المدينة ،وه��ي تريد أن تنعم
بالسالم ،لكن هناك تهديدا ً حقيقيا ً
للمدينة في ظ ّل السالح المتفلت،
والتهاون من قبل الدولة مع الملفات
األمنية وصراع األجهزة الذي نلمسه
على الساحة اللبنانية في استفحال
عناصر اإلرهاب والتحريض».

ُيبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة عصرا ً
على شاشة «توب نيوز»
تردد  12036ويعاد بثه الساعة  11ليالً

يُع ّد االغتراب إحدى ركائز العمل
الوطني والقومي الفاعل ،ألنّ ك ّل
مغترب يصبح سفيرا ً لبالده أينما
ح� ّل في ب�لاد االنتشار ،التي شارك
ف��ي ب��ن��ائ��ه��ا وازده����اره����ا .ويحفل
التاريخ االغترابي باإلنجازات المهمة
وال��ب��ارزة للمغتربين م��ن مختلف
أنحاء األ ّمة السورية ،الذين كانت لهم
مشاركات كبيرة في مختلف النواحي
العلمية واالجتماعية والسياسية
واالق��ت��ص��ادي��ة وال��ف��ن��ي��ة ،وأع��ط��وا
الصورة المشرقة لبالدهم وساهموا
في نشر حضارتها ،حاملين همومها
وقضاياها إلى العالم أجمع.
ويُعتبر المناضل القومي سامي
م��رع��ي م��ن ال��ش��خ��ص��ي��ات الفاعلة
والمعروفة ف��ي ال��والي��ات المتحدة
األميركية التي هاجر إليها في أواخر
سبعينات القرن الماضي وحصل
على الجنسية األميركية عام .1983
أس���س مصالح ل��ه ف��ي أميركا
وق��د ّ
ت��و ّزع��ت بين العمل ف��ي الخدمات
العقارية والطبية .كما ساهم في
العديد من الجمعيات األميركية وكان
عضوا ً في الهيئة اإلداري��ة للصليب
األح��م��ر األم��ي��رك��ي ف��ي نيوجرسي
وبعدها سفيرا ً دول��ي�ا ً ل��ه .ويشغل
مرعي حاليا ً رئاسة «نادي باترسون
غرايت فولز» ،فضالً عن العديد من
المساهمات ف��ي أن��دي��ة اجتماعية
وخيرية في مدينة نيوجرسي.
وإيمانا ً منه ب��أنّ دور المغترب ال
يقتصر على الجانب االقتصادي من
خالل األعمال والمشاريع التي يقوم
بها ،وم��ا لها من أث��ر على ذل��ك البلد
وعلى وطنه األم أيضاً ،بل إنه يتعداه
إل��ى أبعد من ذل��ك بكثير وه��و ال��دور
االجتماعي والسياسي ،حيث يساهم
التفاعل االجتماعي مع المجتمعات
المضيفة وم��ش��ارك��ة المغترب في
الحياة السياسية في نشر ثقافة بالده
وحضارتها وقيمها والتعريف بهويته
وقضاياه االجتماعية والسياسية.
يخوض مرعي من مغتربه األميركي
في والية نيوجرسي غمار السياسة
بترشحه لعضوية بلدية «بسايك» في
الوالية ،والتي تعتبر من أه ّم البلديات
في شرق الواليات المتحدة األميركية.
وق���د ت��ح �دّث م��رع��ي ل��ـ«ال��ب��ن��اء»
عن ترشحه ،الفتا ً إلى أنه يخوض
االنتخابات منفردا ً ألنه يؤمن «بأنّ
هذا االستحقاق البلدي يجب أن يعني
األميركيين من أصول سورية لتأكيد
فاعليتهم داخ��ل المجتمع األميركي
بخاصة ،ألنّ الجالية السورية باتت
م��ن أك��ب��ر الجاليات المنتشرة في
عالم االغتراب ،ال سيما في الواليات
المتحدة» .وأضاف« :إنّ الخطر الذي
نواجهه في الشام ولبنان والعراق
والتمدّد اإلرهابي المتطرف وما حصل
أخيرا ً في غزة تدفعنا إلى اإلص��رار
على إيصال صوتنا إلى ك ّل العالم
وتوضيح حقيقة م��ا ي��ج��ري ،و َم��ن
أفضل من المغترب الذي يعي الخطر
ال��داه��م ويمكن أن ي��ش��رح حقيقته
الفعلية للمجتمع االغترابي وسط هذا
الك ّم من التضليل اإلعالمي»؟
وأش��ار مرعي إلى «أنّ العمل في
رص صفوف
المغتربات بحاجة إلى ّ
الجالية واإلف��ادة من جميع المواقع
المهمة ال��ت��ي ت��ب��وأه��ا المغتربون
لكي نتمكن من التأثير الحقيقي في
المجتمع األميركي» ،مشيرا ً إلى «الك ّم
الهائل من اإلمكانات الموجودة والتي
ب���دأت تفعل ف��ي محيطها ،ويمكن
ب��ت��ض��اف��ر ج��ه��وده��ا ال��ض��غ��ط على
اإلدارة السياسية األميركية لتنفيذ
بعض المشاريع أو حتى عدم تبني
قرارات يمكن أن تض ّر بمصالح األمة،
بخاصة في دول��ة مثل أميركا التي

يشكل دفعا ً للجاليات العربية نحو
المشاركة في االستحقاق والتعبير
ع��ن إرادت��ه��ا ب��إش��راك أكبر ع��دد من
أبنائها في المجالس البلدية.

شفيعه المواطن

Vote Sami

Merhi
الخطر الذي نواجهه في ال�شام
ّ
والتمدد الإرهابي
ولبنان والعراق
المتطرف وما ح�صل �أخيراً في غزة
تدفعنا �إلى الإ�صرار على �إي�صال
�صوتنا وتو�ضيح الحقائق ّ
لكل العالم
يُعرف أنها تعتمد ازدواجية المعايير
في سياستها تجاه شعوب المنطقة،
ففي وقت تنادي بالديمقراطية التي
تزعم أنها تريد تعميمها على الدول
وال��ش��ع��وب ،نجد أن��ه��ا ،م��ن ناحية
أخرى ،تساهم في إشعال المزيد من
الحروب المتنقلة ،وتكون بذلك بعيدة
ك ّل البعد من الديمقراطية الفعلية».
وردا ً على س��ؤال ح��ول برنامجه
االن��ت��خ��اب��ي ،أج����اب م��رع��ي« :إن��ه
برنامج ك � ّل م��واط��ن يريد العدالة
والديمقراطية ويولي الشأن المحلي
أهمية بالغة من التعليم إلى الطبابة
واالهتمام بشؤون البيئة والحفاظ
عليها ،وليس فقط االهتمام بالشأن
السياسي العام البعيد من هموم
ال��م��واط��ن ال��ف��ع��ل��ي��ة» .وق����ال« :أن��ا
كأميركي م��ن أص���ول س��وري��ة أجد
أننا ال يمكن أن نطالب بالديمقراطية
وننسى أنفسنا ،وال يمكن أن نطالب
بالالعنصرية ونتص ّرف بعنصرية
وال يمكن أن ننادي باإلنسانية ونفقد
إنسانيتنا وبالتالي ه��ذا هو عملنا
األساسي».
واعتبر مرعي أنه كسر بترشحه
إل��ى االن��ت��خ��اب��ات البلدية الحاجز
وب����ادر إل���ى ات��خ��اذ م��وق��ف ج��ريء
تجاه قطبية الحزبين الجمهوري
والديمقراطي في الواليات المتحدة،
فكان ترشحه بمثابة ص��وت جديد
يعبّر عن متطلبات محيطه وينادي

بالقضايا التي ته ّمه ويضع الجالية
أمام مسؤولياتها تجاه مواطنيها.

عالقة مباشرة مع الناخب
وفي هذا السياق ،اعتبر مرعي «أنّ
العمل االجتماعي يقوم على االهتمام
الخاص باألمور االجتماعية وليس
النظر إلى الناخبين من خالل صناديق
االقتراع كأرقام مج ّردة كما يحدث
ع��ادة ف��ي االنتخابات البلدية في
أميركا» .وبذلك تكون المعادلة لدى
سامي مرعي هي المجتمع المحلي
والجالية بحيث تمت ّد الجسور بين
الناخبين والمرشح ،ما يسمح بح ّل
المشاكل المحلية بسهولة والمطالبة
بالتشريعات المناسبة لذلك ،كما
االه��ت��م��ام لجهة ت��أم��ي��ن ال��خ��دم��ات
االجتماعية التي تضع المرشح أمام
الناخب مباشرة ،وليس كاألحزاب
الكبيرة حيث ال يعرف الناخب عن
المرشح الكثير ،بل ينتخبه بحكم
الحزب الكبير الذي ينتمي إليه .ولع ّل
الك ّم الهائل من الخدمات االجتماعية
والمشاركة الفاعلة في الجمعيات
األهلية تعطي مرعي األفضلية في
متابعة هموم الناس الحياتية بعيدا ً
من التناحر السياسي بين الحزبين
الجمهوري والديمقراطي ،األمر الذي
يشجع الناخب العادي على التوجه
إلى صناديق االقتراع لالنتخاب ،كما

اعتبر مرعي أنّ شفيعه في ترشحه
هو المواطن ال��ذي ي��رى فيه حامالً
لواقعه االجتماعي ومؤهالً ليكون
صلة وصل بين األميركي والجاليات
العربية ،وداعما ً لهذا التواصل الب ّناء
وال���ذي ينعكس أي��ض �ا ً على نظرة
المجتمع المحلي في بسايك إلى ما
يجري في العالم العربي وفي الشام
ولبنان وم��ا ج��رى ف��ي غ��زة بشكل
خ��اص .وه��ذا االستحقاق يستدعي
تضافر الجميع من أبناء الجاليات
ال��ع��رب��ي��ة ال سيما المؤمنين بم ّد
الجسور بين الثقافات والمساهمين
في تكوين رأي عام جديد بالنسبة
إل��ى القيم اإلنسانية المتجذرة في
نفسيتنا.

الحضور اإلعالمي للجالية

وف��ي س��ي��اق حملته االنتخابية
يقوم مرعي بجملة نشاطات ويعقد
ل���ق���اءات م��ت��واص��ل��ة م���ع مختلف
الشرائح االنتخابية في دائرته ،وقد
شارك في بعضها عميد شؤون عبر
الحدود في الحزب السوري القومي
االجتماعي سامي أب��و ف���واز .وفي
حفل خاص بترشحه قالت الدكتور
فايزة جلودي وهي إحدى الداعمات
ل��ت��رش��ح��ه« :إنّ ال��ح��رب األخ��ي��رة
على غ��زة وضعتنا كجالية أم��ام
مسؤوليتنا وعلينا التحرك أكثر على
المستوى االجتماعي وزيادة عالقاتنا
بالجمعيات األهلية ،وأن نعمل على
ت��ع��زي��ز ح��ض��ورن��ا اإلع�لام��ي وعبر
وسائل التواصل االجتماعي ،لنبيّن
للمجتمع األميركي حقيقة هواجسنا
واهتماماتنا ،ألننا م��ا زلنا نسقط
بسرعة عندما يتعلق األمر بالتصويت
السياسي وتشكيل جماعات الضغط
وصناعة الحدث السياسي واالهتمام
بقضايانا الرسمية».
وت��ع��ل��ي��ق �ا ً ع��ل��ى أه��م��ي��ة العمل
السياسي ألبناء الجالية في أميركا،
رأت جلودي أن��ه «يجب أن نختار
سياسيين ي��ه��ت��م��ون بقضايانا»
مشيرة إل��ى تعاطي أبناء الجالية
ال��س��وري��ة ف��ي ال���والي���ات المتحدة
األميركية خصوصا ً ف��ي موضوع
االنتخابات ،وقالت« :نحن ال نص ّوت
وال نشارك في االنتخابات ،وال نعطي
وقتا ً تط ّوعيا ً كافيا ً فكيف سيُسمع
صوتنا؟».

عميد شؤون عبر الحدود سامي أبو فواز ومرعي مع عدد من أبناء الجالية في نيوجرسي

الجمعية الثقافية ال�سورية ـ البرازيلية تك ّرم حاكم والية بارانا
و�شخ�صيات ر�سمية برازيلية باحتفال حا�شد في كوريتيبا

د .بيتو ريشا يتسلّم الوسام من زريق والمسمار

د .ألفارو دياس يتسلّم الوسام متوسطا ً المسمار واليانا زريق قانصو وعيسى عبد الله

أقامت الجمعية الثقافية السورية ـ البرازيلية احتفاال ً في مطعم «قصر
دون أنطونيو» بمدينة كوريتيبا عاصمة والية بارانا البرازيلية ،حضره
حشد كبير من الشخصيات الرسمية والحزبية وفاعليات الجالية السورية،
وتخلله تكريم لمسؤولين رسميين وشخصيات.
تقدم الحضور إلى جانب مسؤولي الجمعية ومسؤولي الحزب السوري
القومي االجتماعي ،حاكم الوالية الدكتور بيتو ريشا ،سنادور جمهورية
البرازيل االتحادية الدكتور ألفارو دي��اس ،رئيس المجلس التشريعي
لحكومة والية بارانا الدكتور فالدير روسوني ،البروفسور في الجامعة
الفيديرالية في حقل التكنولوجيا الدكتور عمر صباغ فيليو ،قنصل سورية
الفخري الدكتورعبدو ديب عباجي وشخصيات.
وقد تم خالل االحتفال تسليم دروع صداقة و ُنسخ من كتاب أنطون
سعاده «نشوء األمم» ،مترجمة الى البرتغالية.
وقد تسلم حاكم الوالية الدكتور بيتو ريشا درع الصداقة والهدية
الرمزية من ناظر اإلذاعة واإلعالم في منفذية جنوب البرازيل في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي الشاعر يوسف المسمار ومدير مديرية

كوريتيبا زكي زريق .وتسلّم سنادور جمهورية البرازيل االتحادية الدكتور
ألفارو دياس هديته من رجل األعمال عيسى مدحت عبدالله والرفيقة اليانا
زريق قانصو ،وتسلّم رئيس المجلس التشريعي الدكتور فالدير روسوني
درع التقدير والهدية من قنصل سورية الفخري الدكتور عبدو ديب عباجي
والرفيقة نجاح جانبيه المسمار.
وتسلّم استاذ التكنولوجيا في الجامعة الفيديرالية الدكتور عمر
صباغ فيليو الدرع والهدية من استاذ الفلسفة في الجامعة الفيديرالية
والكاثولوكية الدكتور جميل اسكندر والطفل فيليب عبدالله.
تخللت االحتفال كلمات لك ّل من حاكم الوالية والسنادور ورئيس
المجلس التشريعي والمرشح لعضوية المجلس التشريعي عمر صباغ
فيليو شاكرين جميعهم الجمعية الثقافية السورية ـ البرازيلية على
التكريم.
وأشادت الكلمات بدور الجمعية ،كما تحدثت الكلمات عن عراقة سورية
ومساهماتها في المعارف والعلوم ومركزها المميّز في التاريخ اإلنساني
كونها مهد الحضارة اإلنسانية.

