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حمليات

الجالية ال�سورية في �أميركا� ...أن�شطة وفعاليات دعم ًا للوطن في وجه الم�ؤامرة الكونية

كاليفورنيا ـ ياسمين كروم
بحسهم الوطني العالي ،أدرك السوريون
ّ
المغتربون في الخارج منذ بدء الحرب الكونية
على سورية أنهم إزاء مرحلة جديدة تتطلب
رصف الصفوف وإب��داء الشجاعة والثبات
في وجه أع��داء سورية المتربصين لها عبر
أدواتهم اإلرهابية المنتشرة في الداخل .فكان
لهؤالء السوريين الشرفاء سبق التقدم نحو
مواقع ريادية أعلنوا خاللها مواقفهم الداعمة
لسورية وجيشها الباسل.

لينا م��ق��دس��ي ،واح����دة م��ن ال��س��وري��ات
المغتربات في الواليات المتحدة األميركية
ممن تنبهوا لخطورة ما يحدث .فتداعت مع
بعض النشطاء في أوساط الجالية السورية
األميركية المقيمة في جنوب والية كاليفورنيا
وبالتعاون مع عدد من المنظمات السياسية
ّ
ل��دق ن��اق��وس الخطر حيال هذه
الوطنية،
الهجمة .وكانت البداية بحمالت تبرع لجمع
مساعدات صحية ومادية للمتض ّررين في
الوطن األ ّم.
هذه المواقف تحدثت عنها مقدسي لنشرة

«سانا الشبابية» ،موضحة أنها على رغم
بُعدها آالف األميال عن وطنها األ ّم سورية،
إال أنها حملت في طيات قلبها هموم ة بلدها
ومحنته .مضيفة أنه بطبيعة الحال يشعر
كل مغترب بأنه سفير لوطنه في المجتمع
المضيف .وبناء على ذل��ك ،آمنت بجدوى
العمل السياسي واإلعالمي لتوعية المجتمع
األميركي بأفراده ومنظماته غير الحكومية،
ووس��ائ��ل إع�لام��ه المكتوبة والمرئية على
حقيقة ما يجري في سورية ،فسعيت برفقة
عدد من الشباب السوريين كمجموعة وطنية

وبشكل شبه أسبوعي ،إلى تنظيم تظاهرات
احتجاجية أمام القنصلية التركية ومسيرات
تضامنية داعمة لسورية وشعبها في مقاومة
اإلرهاب وأدواته التكفيرية.
كذلك باشرت المجموعة كما بيّنت مقدسي
بالعمل على إقامة ن��دوات سياسية تتناول
أس��ب��اب ح��رب ال��ق��وى اإلره��اب��ي��ة الظالمية
والدول الداعمة لها على سورية ،إضافة إلى
تنفيذ لقاءات حوارية واحتفاالت مختلفة
ض ّمت شخصيات سورية وطنية .مشيرة إلى
أن جميع هذه االحتفاليات تضمنت حمالت

جمع تبرعات ِ
أرسلت إلى سورية.
وأضافت« :نسعى بشكل دائم في مناطق
االغتراب األميركي لتفعيل إمكانيات جاليتنا
السورية للمساهمة في دعم صمود سورية.
وزرنا سورية ثالث مرات منذ بدء الحرب على
اإلرهاب ،وآلمنا حجم الخراب الذي أحدثه هذا
اإلرهاب الحاقد بوطننا وأهلنا ،لكننا نع ّزي
نفسنا بالتعويل على الشعب السوري الذي
تكمن أصالته في ه��ذا المخزون الحي من
قيم الحق والخير والجمال التي تع ّد من أهم
السمات الحضارية لإلنسان».

حاري�ص ...بلدة جنوبية يعيلها المغتربون ال الدولة!
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«القومي» ي�ش ّيع المنا�ضل ر�ؤوف نافع
في خريبة الجندي ـ عكار

شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وعائلة نافع وأهالي بلدة خريبة
الجندي وبلدات عكار ،المناضل المربّي رؤوف نافع في بلدته خريبة الجندي
عن عمر ناهز تسعين سنة.
شارك في التشييع إلى جانب العائلة ،عضو المجلس األعلى رياض نسيم،
منفذ عام عكار ممتاز الجعم وأعضاء هيئة المنفذية ،عدد من أعضاء المجلس
القومي ومسؤولي الوحدات الحزبية ،وجمع من القوميين والمواطنين.
كما حضر التشييع النائبان خالد زهرمان ونضال طعمة ،النائب السابق
طالل المرعبي ،رئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة على رأس وفد من
مشايخ دار الفتوى ،رئيس بلدية خريبة الجندي خالد طه ،وعدد من مسؤولي
األحزاب والتيارات وفاعليات.
أقام الصالة على الراحل الشيخ عمر الكيالني ،ثم ووري في الثرى في جبانة
العائلة.
ونعى الحزب السوري القومي االجتماعي والعائلة ،المناضل الراحل ،وفي
ما يلي نبذة عنه:
من مواليد خريبة الجندي ـ عكار  ،1928انتمى إلى الحزب عام  ،1953فكان
سوريا ً قوميا ً اجتماعيا ً مناقبياً ،مؤدّيا ً واجباته الحزبية بكل إخالص وتفان.
تحمل مسؤوليات حزبية عدّة ،عيّن مفوضا ً لمفوضية حلبا ،ثم مفوضية
القرقف ،فمفوضية شربيال ،كما عيّن مديرا ً لمديرية خريبة الجندي التي أسسها،
ثم عين ناظرا ً لإلذاعة في منفذية عكار ،فناموسا ً لها ،ثم منفذا ً عاما ً للمنفذية.
حاز عدة تنويهات وأوسمة ،منها تنويه من رئاسة الحزب ،ووسام الوجب
 ،1990ثم وسام الثبات  .2010و ُمنح رتبة االمانة عام .2014
كلّف بعدد من المهام الحزبية ،منها رئيس لجنة تنظيم القوميين في عكار
عقب أح��داث  ،1958وتعرض خ�لال مسيرة نضاله الحزبي للمضايقات
والمالحقات ،ولالعتقال والسجن والتعذيب عقب المحاولة االنقالبية ،فكان
صلبا ً قويا ً متمسكا ً بمبادئه وعقيدته.
سجل حضورا ً ب��ارزا ً على المستويين االجتماعي والتربوي ،فأقام شبكة
ّ
عالقات اجتماعية واسعة .وفي المجال التربوي عيّن مديرا ً لمدرسة خريبة
الجندي الرسمية ،وتنقل في التدريس الرسمي منذ عام  1946حتى تقاعده
 ،1992بين المدارس الرسمية في سير الضنية ،مشحا ،وحلبا ،وحوال ،قعقعية
الجسر ،العباسية ،ونقله إلى التدريس في مناطق بعيدة عن عكار وتأخر
التدرج الوظيفي كان بسبب انتمائه الحزبي.
المناضل رؤوف نافع كان مثاال ً للقومي االجتماعي الصلب ،والمد ّرس
المعطاء ،وبقي على إيمانه وعطائه حتى الرمق األخير ،وهو الذي ب ّر بقسمه
فأنشأ عائلة سورية قومية اجتماعية من أبنا ٍء وأحفاد .وأبناؤه هم الرفقاء:
الصحافي جهاد ،المربي وائل ،أسامة ،عمر نافع ،والمرحومة المربية جومانة،
وجنان.

محمد أبو سالم
حاريص ،أو «عروس الجنوب» ،بقعة من أرض لبنان
الجنوبي ال��ذي لم ينح ِن يوماً ،وبعنوان آخر هي «بلد
ٍ
ظروف قاسية
الغريب» ،ألنها حضنت ك ّل غريب عنها في
م ّرت على أبناء الوطن.
يقال قديما ً إنّ اسمها كان «حرصتا» ،أيام االحتالل،
وثبت اسمها على م ّر السنين ح ّتى اليوم على «حاريص»،
أي التي تحرص على الصديق والعالقات االجتماعية.
وتع ّد هذه البلدة من البلدات العريقة في اإلس�لام ،ففيها
مسجد يقارب عمره مئة والثالثين سنة .وفيها حسينية
تع ّد من أوليات الحسينيات التي بنيت في لبنان ،إذ يعود
بناؤها إلى عام .1960
هي بلد العلماء واالجتهاد منذ زمن بعيد ،عام 1958
كان للبلدة قاضي القضاة الشيخ يوسف الفقيه ،وكان
مرجعا ً ورئيس الحوزة ،وذا مكانة كبيرة على مستوى
لبنان والعراق وإيران والشرق األوسط ،مترئسا ً القضاء
الجعفري في لبنان.
ومن أشهر العلماء اليوم ،الشيخ مفيد الفقيه الذي نال
رتبة االجتهاد كأبيه وأجداده ،وجد ّد بناء الحوزة العلمية
الذي شاع ذكرها منذ قدومه من العراق إلى لبنان ،وسميّت
«ح��وزة النجف األش���رف» ،إذ جمعت الكثير من النخب
العلمية ،واستقطبت كثيرين من منطقة جبل عامل ،وتقدّم
للمجتمع العاملي نخبة من العلماء المتقدّمين في مجال
العلم الديني.
حاريص ،قرية من قضاء بنت جبيل ،تبعد عن بيروت
 100كيلومت ٍر ،وعن التخوم مع فلسطين المحتلّة 15
كيلومتر فقط ،ترتفع عن سطح البحر  700متر ،ويصل عدد
س ّكانها إلى  15ألف نسمة.
ُت��ع��رف البلدة باغتراب أبنائها العاملين ف��ي كافة
المجاالت ،التجارة والصناعة والبناء ،وما يع ّولون عليه
لتأمين لقمة العيش ومتطلبات البلدة.
وفيها من العائالت :أحمد ،فقيه ،ناصر ،حجازي ،جواد،
خليل ،رجب ،موسى ،زهر ،سعد ،حسن ،عسيلي ،دمشق،
مر ّوة ،مالك ،رزق ،الرز ،زلغوط ،خواجة ،صالح ،رباعي،
العلي ،يحيى ،نصور ،دقيق ،محسن.
تختلف حاريص عن غيرها بإمكانياتها الخاصة مع
غياب ال��دول��ة .فسياسة بلدية حاريص برئيسها عماد
سليمان أحمد تقوم على االستعانة بالمقتدرين إلعانة
الفقير والمحتاج.
أنجزت بلدية حاريص عدداً ،ال بل الكثير م ّما يحتاجه
أهالي البلدة .من شبكة مياه وبنى تحتية ،طرقات ،اهتمام
بالبيئة ،رياضة ،مساعدات عينية وطبيّة وغيرها ،شرح
تفاصيلها رئيس البلدية وأثنى عليها أهالي البلدة.
قامت البلدية بمساعدة الخيّرين ،بإنجاز مشروع
ضخم ،ويتمثل ببناء أكثر من ثالثين وحدة سكنيّة( ،شبه
فلل) ،تصل مساحة البيت إلى  160مترا ً مربعاً ،وتتميز
هذه البيوت ،بأنه يمكن للمالكين أن يبنوا مساكن أخرى
فوقها ألبنائهم في المستقبل ،نظرا ً إلى الوضع االقتصادي
الصعب .وكان النصيب األكبر من المشروع ألهالي حاريص
المستق ّرين في مدينة بيروت بنسبة  65في المئة ،فكان
هدف البلدية تشجيعهم للعودة إلى القرية واالستقرار
فيها ،وقدّرت قيمة المشروع بخمسة ماليين دوالر أميركي.
الخدمات في البلدية متوفرة  ،24/24مؤكدين على أن
«كبير القوم خادمهم» ،أ ّما أهم إنجازات البلدية:
ـ شبكة كهرباء واسعة تشمل البلدة كلّها وتع ّد من أفضل
الشبكات في منطقة الجنوب ،وفيها  17محطة كهرباء،
والشوارع ُمنارة دائماً.
ـ شبكة طرقات مفتوحة على كل البلد ،وتوسيع الطرقات
الفرعية بكاملها ،وتخطط البلدية لتزفيت الطرقات ،معتمدة
وسعت الطرقات كلّما قلّلت من الخسائر،
على مبدأ كلّما ّ
يصل أقل عرض في الطرقات إلى سبعة أمتار.
ـ زرع األشجار على الطرقات العا ّمة والفرعية ،وتعتمد

حفل لمديرية مونتريال في «القومي»:
ّ
التحديات التي ت�ستهدف �أمتنا
لمواجهة

البلدية زرع األشجار المثمرة إلفادة المواطنين ،وليشعر
المواطن أنه شريك في هذه الشجرة ليحافظ عليها .وتقوم
البلدية بتوزيع دب��س ال��خ�� ّروب على األه��ال��ي من جَ ني
الشجر.
ـ ملعب كرة قدم ،قدّمته البلدية سابقا ً للجيش اللبناني،
واليوم تعيد تأهيله بمواصفات دولية رفيعة.
ـ ثالث حدائق عا ّمة مؤهلة مرتيّن وحديقة قي َد اإلنجاز،
وبناء مدرسة للبلدة.
ـ تقديم المعونات الطبية ومعالجة المواطنين ،أكثر من
 1500عملية للمحتاجين على صعيد المنطقة وجوارها.
ـ مساعدات البعض من المتزوجين الجدد بتكملة بيوتهم
ّ
وشق الطرقات الفرعية لهذه البيوت.
بلدية حاريص ،هي البلدية الوحيدة التي ال تملك مركزا ً
رسميا ً لها ،إذ يعتبر المجلس البلدي ،أنّ المركز يكلّف مبلغا ً
بحدود ثالثمئة ألف دوالر ،ما يقلّص من أموال الصندوق.
ّ
ويفضل المجلس إنجاز مشاريع إنمائية تستفيد البلدة

منها ،لذلك قدّم رئيس البلدية منزله الستخدامه كمركز
للبلدية.
قامت البلدية سابقا ً بمشروع التعاونية االستهالكية
الزراعية لصناعة المنتوجات المحليّة ،إذ جمع المركز أكثر
من س ّتين فتاة مع إقامة دورات وزيارة معارض داخل لبنان
وخارجه .إلاّ أنه أقفل ألسباب اعتبرها رئيس البلدية غير
ناجحة ألنها تحتاج إلى الصبر كي يتع ّود الناس على مثل
هذه المنتجات .مشجعا ً على األكل من أرضنا الزراعية.
ويقول رئيس البلدية إنّ المجلس يحاول قدر المستطاع
تأمين الراحة للمواطن ،وقال« :ج ّربنا عبر الدولة ،لكننا لم
نحصل على شيء ،فكانت اإلنجازات نتيجة مجهود من
البلدية وبعض الخيّرين .النفط والغاز موجودان ،والدولة
لم تستطع ح ّتى اآلن أن تتوصل إلى صيغة إلظهار هذه
الثروة وإنعاش البلد وتقليل مستوى الدّين العام المتراكم.
كلنا نعرف حجم األموال في الدولة ،ونحن كبلدية نشعر
بأننا أنفع بكثير من دولتنا».
وتابع« :منذ  25سنة ،كانت الرحلة من حاريص إلى
ص��ور تستغرق أربعين دقيقة بسبب ضيق الطرقات

رئيس البلدية

المختار

رئيس البلدية

بمساحة  4أمتار والحفر الكثيرة .واليوم ،إنّ تستغرق هذه
الرحلة  20دقيقة ،ونكون بهذا قد كسبنا الوقت ،ألن عامل
الوقت مهم في تأمين المال».
وأضاف« :كلما ُز ّفتت طريق ،يعاد تخريبها من جديد
لم ّد شبكات المياه والهاتف وما إلى ذلك .وفي ذلك خسارة
وهدر لألموال العامة ،وإهمال.
على الصعيد المحلي ،نتم ّنى أن يكون المواطنون على
مستوى من الوعي والتطور ،وأن يبتعدوا عن األنانيّة،
ويركزوا على المصالح العامة ال على المصالح الشخصية
فقط.
«أتمنى ،وهذا أمر صعب في دولة كهذه ،أن تستحدث
وزارة للتصميم والتخطيط ،التي يجب أن تعمل على
مسح عام وشامل وكامل للطرقات قبل تنفيذ أي مشروع،
والرجوع إلى هذه الوزارة دائما ً قبل أيّ تخطيط».

المختار

التقينا أيضا ً مختار حاريص علي ناصر ،الذي قال إنّ
البلدة تمتاز بمغتربيها( ،نصف عدد السكان) ،وفيها نسبة
من األغنياء والفقراء ،واألقلية حالتهم متوسطة .يتعاون
تحيي المحبة واإللفة
أهالي حاريص في أم��ور كثيرة ْ
وروح التعاون بينهم ،لدينا أناس خيّرون من آل أحمد،
ومن وجهاء البلدة ،يقيمون المشاريع المه ّمة منها مشروع
سكني ضخم ،ويساعدون المتزوجين الجدد مادياً.
ّ

نعيم أحمد

وكان لنا لقاء مع المغترب نعيم أحمد الذي قال« :كل
الجنوب فيه مغتربون ،ما يساعد أهالي المنطقة .ففرص
أسسوا عملهم
ميسرة في الخارج ،وأهل الجنوب
العمل
ّ
ّ
خ��ارج ال��وط��ن .بلدتنا جميلة بموقعها وكبيرة بأهلها
وعظيمة بعلمائها .لكن المشكلة تكمن في ع��دم وجود
اهتمام من قبل الدولة .خصوصا ً في أبسط األمور التي هي
من حقوقنا .لكن أهل البلدة أم ّنوا المياه والكهرباء برعاية
رئيس البلدية وجهود المغتربين».
وتابع« :لبنان أجمل بلد في العالم ،وأحب بلدي ،لكنني
أح��زن ألن دولتي ال تحضنني كمغترب .ولو أن بلدتنا
فيها األمن واالمان واالستقرار ،لما سافرنا واغتربنا عن
وطننا».

أقامت مديرية مونتريال في الحزب السوري القومي االجتماعي ،الحفل
الشهري في قاعة «سان ل��وران» ،بحضور مدير المديرية نزار سلوم وعضو
المجلس القومي إنعام العدس وهيئة المديرية وجمع من القوميين وأبناء
الجالية.
تخلل الحفل كلمة ترحيب ألقتها تغريد مهنا ،وفيها أكدت أهمية النشاطات
التي تع ّزز التواصل والتفاعل بين أبناء الجالية السورية في المغتربات .الفت ًة
إلى ضرورة ترسيخ الوحدة الروحية واالجتماعية بين أبناء شعبنا ،لمواجهة
التحدّيات والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تستهدف أمتنا.
وحيّت مهنا شهداء الحزب وكل الشهداء الذين يدافعون عن اﻷم��ة ض ّد
اإلرهاب والتط ّرف.
وعرضت ماري جبيل فيلما ً توثيقيا ً عن مفهوم الهوية والتحدّيات التي
يواجهها الشباب في معترك الحياة الكندية .ثم كان عزف قدّمه مايكل نقوال
وناي حمود ،واختتم الحفل بالتصويت على «أطيب أكلة سورية» ،وو ّزعت
الجوائز على الفائزين.

ندوة الإبداع تك ّرم غالب غانم
ّ
نظمت «ندوة اإلب��داع» في مركز توفيق طبارة ،ندوة عن المسيرة القانونية
واالدبية والوطنية للقاضي غالب غانم .وحضر الندوة ممثل رئيس الحكومة مدير
عام وزارة العدل القاضية ميسم النويري ،الرئيس السابق حسين الحسيني ،رئيس
المجلس الدستوري عصام سليمان وحشد من القضاة والمحامين وشخصيات
ثقافية اجتماعية أدبية وأمنية ،إضافة إلى عدد من االصدقاء والمهتمين .
وألقت األمين كلمة جاء فيها« :نحتفي معكم بمسيرة قاض أؤتمن فكان األمين،
األكرم خلقا ً
واألصح مسيرة حين تبدلت أرض الوطن بالخطوب ،وحين اختلط
ّ
الحابل بالنابل ،وحين أصبحت المزايا التقرب إلى السلطان حتى لو كان جائراً،
وحين الشراكة في اإلث��م والظلم زه��وا ً وفخرا ً وحين االم��ر العلي أم��را ً مطاعاً.
القاضي غانم أنصف الناس قاضيا ً وأنصف الكلمة أديبا ً وأنصف الهوية مواطنا ً
سو ّياً ،فكان رافع ميزان العدالة إلى رحاب نور الحق الذي يعلو في فكره وعقله
ومسيرته ،وال يعلى عليه حين لزوم الحق والصبر والكلمة الطيبة صفات نبيلة
حملها إرثا ً تجلى على رحاب الوطن شعلة ضياء ونور وإبداع»
وتحدّثت الدكتورة إلهام كالب عن خطوات غالب غانم المتقنة والمتفاعلة
والمكتملة والموزعة بين ميزان الحق واجنحة الوحي والحرية ،واصفة غانم
بالكلمة القانونية الدقيقة المفحمة ذات وحي في االسلوب واللغة.
أما الدكتور دياب يونس ،فع ّرف الحضور بطريقة شعرية على حياة غالب
غانم منذ طفولته في قريته ودخوله إلى مدرسة الحكمة حتى الدخول إلى
الجامعة اللبنانية ،حيث التقاه عام  .1963وقال« :ملتقانا كان في الجامعة
اللبنانية ،فطرنا جناحا ً قرب جناح ،وساعدا ً إلى ساعد .هناك ،طالعنا الحريات
والغوغائية ،لبنان الرفاهية والحرمان ،لبنان الشرق والغرب ،لبنان واشنطن
وموسكو وحواضر الثقافة لبنان المتشبث الهوية والالهث وراء الغير ،لبنان
الواحد واللبنانات الشتى».
ورأى الوزير السابق خالد قباني أنّ غالب غانم استغرق في علم القانون
وممارسته واستوى على عرشه ،رئيسا ً لمجلس القضاء االعلى ،مجتهدا ً وساهرا ً
وحارساً ،شاهرا ً سيف العدالة راسما ً صورة مشرقة للقاضي النزيه.
وكانت كلمة أيضا ً لوزير العدل األسبق ابراهيم نجار ،واختتمت الندوة بكلمة
للمحامي رفيق غانم ،استذكر فيها بعض الذكريات التي تجمع العائلة بغالب
غانم وإبداعاته االدبية والقانونية ،معتبرا ً أنّ الوطن ناداه لتلبية النداء وال يزال
حتى اليوم حاضرا ً لتلبية أيّ نداء إلى أي قمة .ولفت إلى أنّ المك ّرم ليس عاديا ً بل
هو قامة من القامات النهضوية ،إذ سلط الضوء على فرادة قلمه فيبقى تاجه األبقى
تراثه الفكري واألدبي وله فيه محطات وعالمات.
وشهدت الندوة وقفات شعرية وكتابات للدكتور غالب غانم ُق ِرأ بعضها بصوت
جهاد األطرش.

