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حمليات

فروع «القومي» في منفذية زحلة تحتفل بالعيد الـ 83لت�أ�سي�س الحزب

م�ؤتمر «االقت�صاد االغترابي» يختتم �أعماله

�صقر :الثورة الحقيقية هي في بناء الإن�سان الجديد
وهي التي ترفع �شعار مقاومة االحتالل واال�ستعمار

المتحدثون خالل إحدى جلسات اليوم الثاني

						
أقامت منفذية زحلة في الحزب السوري القومي االجتماعي
عددا ً من االحتفاالت بمناسبة عيد تأسيس الحزب ،فإلى احتفال
سابق أقامته مديرية الفرزل ،وآخر أقامته مديريتا برالياس األولى
والثانية ،أقامت مديرية الشرقي احتفاال ً تخللته كلمات بالمناسبة،
كما أقامت مفوضية زحلة احتفاال ً ألقيت فيه كلمات من وحي
المناسبة ،وكذلك احتفلت مديرية المريجات وتخللت االحتفال
كلمات .في حين نظم طلبة جامعة «أل أي يو» وطلبة الجامعة
اللبنانية احتفالين بالمناسبة ،وقد حضر االحتفاالت المذكورة
المنفذ العام وأعضاء في هيئة المنفذية.

ندوة الفرزل

وإلى احتفالها األول ،أقامت مديرية الفرزل التابعة لمنفذية
زحلة ندوة حواريّة بمناسبة عيد التأسيس تحت عنوان «األمة في
مواجهة اإلرهاب والتقسيم» تحدّث فيها عميد الخارجية حسان
صقر.
حضر الندوة ،وفد من حركة أمل تقدّمه خالد أبو حمدان ،وفد من
تيار المرده ض ّم شربل مسلّم والمسؤول اإلعالمي في التيار موسى
قرقفي ،مسؤول حركة حماس بسام خلف ،مسؤول الصاعقة محمد
أبو نظمي وعدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية ،ورجل األعمال
ميشال ضاهر.
كما حضر الندوة عضو المجلس األعلى في الحزب د .وليد
زيتوني ،منفذ عام منفذية زحلة أحمد سيف الدين وأعضاء هيئة
المنفذية ،منفذ ع��ام البقاع الغربي د .نضال منعم ،وع��دد من
أعضاء المجلس القومي ومسؤولي الوحدات وجمع من القوميين
والمواطنين.
قدّم مذيع المديرية هادي ّ
مخ للندوة بكلمة أشار فيها إلى أنّ
تأسيس الحزب السوري القومي االجتماعي جاء لكي يعيد إلى

من ندوة الفرزل
األمة السورية ق ّوتها وحيويتها ،ويقضي على ك ّل العوامل التي
تمنعها من النهوض ،من خالل مواجهة اإلرادات األجنبية الساعية
إلى تفتيت األمة وتمزيقها وتقطيع أوصالها.
تأسس الحزب ردا ً عمليا ً على مفاعيل التجزئة والتفتيت،
وقالّ :
فنادى بالمجتمع الواحد وباألمة الواحدة الم ّوحدة ،وبرفض ك ّل أمر
مفروض ،ونادى بالصراع والق ّوة المادية التي تتمثل بإنشاء جيش
قوي يحرس وحدتها ويصون حقوقها ومصالحها ،في مواجهة
االحتالل واإلرهاب ومشاريع التقسيم والتفتيت.

صقر

وتحدّث عميد الخارجية في الحزب حسان صقر فأضاء في
مسته ّل مداخلته على المناسبة ،ومعانيها وعن فرادة فكر الحزب
وعقيدته.
وقال صقر إنّ ما تشهده بالدنا من تحديات ومؤامرات يندرج في
سياق مخطط الهيمنة االستعمارية ـ الصهيونية الذي يستهدف
وجودنا وحقنا وثرواتنا ،الفتا ً إلى أنّ ما ُس ّمي بـ«الربيع العربي» هو
نتاج المشروع المعادي وهدفه تفتيت بالدنا وتكبيل شعبنا بقيود
االستعمار واالحتالل وسالسله ،وقتل القيم الحضارية واإلنسانية.
وأكد صقر أنّ الثورة الحقيقيّة هي التي تنطلق من الجامعات ال
من الجوامع ،وهي التي ترفع شعار مقاومة االحتالل واالستعمار
وليس قتل أبناء شعبنا ،وأنّ ما شهدناه خالل األع��وام الخمسة
المنصرمة ،في الشام وفي غير بلد عربي ،إنما هو فورة مجرمين
وقتلة وإرهابيين ،ليس لهم من هدف إال قتل البشر وتدمير الحجر
والحضارة.
وأكد صقر أنّ الحزب السوري القومي االجتماعي بعقيدته وفكره
ومبادئه هو الثورة الحقيقية من أجل اإلنسان واألرض ،ألنّ بوصلته
فلسطين ووحدة األمة والشعب .بينما من يزعمون أنهم «ثوار» هم

ثلة من الطلبة خالل قطع قالب الحلوى

متآمرون على فلسطين وعلى األمة ويعملون لمصلحة المشروع
المعادي.
وح ّمل صقر الواليات المتحدة األميركية مسؤولية الفوضى
في بالدنا وفي العالم العربي وقال :إنّ هدف أميركا واضح ،وهو
تفتيت المنطقة وتقسيمها وفقا ً لمصلحة العدو الصهيوني ،وكيانه
العنصري االستيطاني ،وقد وجدت اإلدارة األميركية أعوانا ً لها
في المنطقة ،وه��ؤالء األع���وان يتمثلون بقوى إقليمية وعربية
وبالمجموعات اإلرهابية المتطرفة.
وأشار صقر إلى أنّ قوى  14آذار في لبنان نفذت عن جهل أو عن
غير جهل ،األجندة األميركية ،فلم تتو ّرع عن دعم قوى اإلرهاب في
الشام تحت مس ّمى أنها تدعم «الثوار» ،موفرة البيئة التي ساعدت
على تمرير مسلحين الى الداخل السوري وتهريب أسلحة ناهيك عن
ا ّتباع سياسة إعالمية فتنوية ،وإطالق خطاب التحريض الطائفي
والمذهبي ومحاوالت تشويه صورة المقاومة.
وأردف :لقد ثبت أنّ هناك أطرافا ً لبنانية تتالقى مع المشروع
الداعشي واألمثلة كثيرة ...سائالً أي��ن عقاب صقر؟ وأي��ن هي
المساعدات للنازحين؟
وأك��د عميد الخارجية أنّ حزبنا وعى في وقت مبكر خطورة
المشروع المعادي ،الذي يستهدف سورية إلخراجها من موقعها
الداعم لفلسطين ،وهو مشروع يستهدف قوى المقاومة في األمة.
متسائالً :أين هي الديمقراطية في بعض الدول العربية التي تدعم
المجموعات اإلرهابية بذريعة أنها تدعم الحرية والديمقراطية؟
وختم بالقول :الربيع الصحيح الذي نريده ،هو القائم على بناء
اإلنسان الجديد ،فالتغيير يحدث بالتراكم المعرفي وبنشر ثقافة
الوعي والمواطنة الحقيقية بين الناس ،وبثقافة المقاومة والصمود
ض ّد االحتالل واالرهاب.
بعد المداخلة أجاب صقر على أسئلة الحاضرين.

...وفي احتفال الشرقي

وقفة ت�ضامنية مع «المنار» في ال�سويداء ووفد من «القومي» يزور مكاتبها

الملحم :قرار «عرب�سات» يك�شف عقلية ا�ستبدادية متخ ِّلفة
زار منفذ عام منفذية السويداء في الحزب السوري القومي
االجتماعي سمير الملحم على رأس وفد من أعضاء هيئة المنفذية،
مكتب قناة «المنار» في السويداء ،تضامنا ً مع «المنار» وإدانة لقرار
إدارة «عربسات» ،وكان في استقبال الوفد القومي مدير مكتب
القناة خالد عامر وعدد من المسؤولين.
بداية تال ناظر اإلذاعة واإلعالم في منفذية السويداء عماد أبو
نص رسالة تضامنية موجهة إلى أسرة قناة «المنار» ،تض ّمنت
حال ّ
إدانة لقرار شركة «عربسات» بوقف بث قناة «المنار» ،وأكدت بأنّ
هذا القرار يوازي تدمير مبنى القناة خالل عدوان تموز .2006

الملحم

ثم أكد منفذ عام السويداء سمير الملحم أنّ التضامن مع قناة
«المنار» هو تضامن مع فلسطين التي تحيا في وجدان ك ّل مقاوم،
وهو تعبير عن التزامنا بخياراتنا القومية في مقاومة االحتالل
والعدوان واإلرهاب.
وأشار الملحم إلى أنّ قرار ادارة قمر «عربسات» الجائر بوقف
بث قناتي «المنار» وقبلها «الميادين» والقنوات السورية ،لن يؤثر
على دور هذه القنوات في نقل حقيقة الواقع ،وفضح جرائم اإلرهاب
والعدوان ،لكنه يكشف عن عقلية استبدادية متخلفة يمارسها
المتح ّكمون ب��إدارة «عربسات» ،وتنفيذهم إم�لاءات صهيونية
غربية ض ّد «المنار» والمقاومة.
واستعرض الملحم م��ا تع ّرضت ل��ه «ال��م��ن��ار» م��ن عقوبات
واعتداءات ،منها تدمير مبناها في حرب تموز  ،2006مؤكدا ً أنّ
ك ّل العقوبات واالع��ت��داءات لن تحول دون بقاء «المنار» منارة
للحقيقة.

الوفد القومي في مكاتب «المنار»

عامر

رح��ب عامر بالوفد شاكرا ً الحزب السوري القومي
ب��دورهّ ،
اﻻجتماعي على موقفه وتضامنه مع القناة ،مؤكدا ً أنّ «المنار»
شعلة لن تنطفئ ،وال يستطيع أحد وقف بثها ،الفتا ً إلى أنّ سياسة
ك ّم اﻷفواه لم تعد تجدي نفعا ً في عصر الفضاء المفتوح وتط ّور
وسائل التواصل االجتماعي ،لذلك ستبقى «المنار» على نهجها
وباﻷخص قضية فلسطين المركزية
في دعم الشعوب المقاومة
ّ
وص��وت ك ّل المقاومين اﻷح��رار ومنهم الحزب السوري القومي
االجتماعي.

وقفة تضامنية

كذلك أقيمت وقفة تضامنية مع قناة «المنار» أم��ام مبنى
محافظة السويداء ،وشارك في الوقفة عدد من أعضاء هيئة منفذية
السويداء في «القومي» وجمع من القوميين االجتماعيين ،وقد ندّد
المشاركون بقرار إدارة قمر «عربسات» ،مؤكدين أنّ «المنار» هي
صوت الحق ،والحق أبقى وأقوى.

من الوقفة التضامنية

اختتم مؤتمر االقتصاد االغترابي
أع��م��ال��ه ص��ب��اح أم���س ف���ي ف��ن��دق
فينيسيا ف��ي ب���ي���روت .ون��اق��ش��ت
الجلسة األول���ى م��ن ال��ي��وم الثاني
واألخير والتي حملت عنوان «قصص
نجاح اغترابية» تجارب شخصيات
اغترابيه ونجاحاتها في الخارج .أدار
الجلسة مدير عام المغتربين هيثم
جمعة ،وتحدث فيها ك � ّل من نائب
رئيس مشروع «إيكو أتالنتيك» في
نيجيريا رونالد شاغوري جونيور،
ورئيس مجموعة آرغا إيلي جبرايل،
واألمين العام في الجامعة اللبنانية
الثقافية ف��ي العالم محمد هاشم،
وممثل البرلمان اللبناني في البرلمان
األوروب����ي القنصل ال��ع��ام الفخري
ل��دول��ة ليبيريا ف��ي بلجيكا حكمت
ناصر ،ورئيس مجلس اإلدارة Esol
 Educationـ اإلم���ارات العربية
المتحدة وليد أبو شقرا.
وت���ن���اول���ت ال��ج��ل��س��ة ال��ث��ان��ي��ة
ال��دور التنموي للمغتربين وفرص
االستثمار ،وناقشت كيفية تعزيز دور
المغتربين في التنمية االقتصادية
في لبنان ،ودور المغتربين في قطاع
الصناعة وال��ت��ج��ارة والقطاعات
اإلن��ت��اج��ي��ة األخ�����رى ،إض��اف��ة إل��ى
السياسات والبيئة المطلوبة من أجل

تحفيز المغتربين على االستثمار .كما
ركزت على الوضع الحالي لالستثمار
ودور ال��ح��ك��وم��ة ف��ي خ��ل��ق ف��رص
جديدة.
أدار الجلسة رئيس مجلس إدارة
ومدير ع��ام «إي���دال» نبيل عيتاني،
وتحدث فيها ك ّل من رئيس الجامعة
اللبنانية الثقافية في العالم بيتر
األشقر ،رئيس جمعية الصناعيين
اللبنانيين الدكتور ف��ادي الجميل،
كبير االق��ت��ص��ادي��ي��ن ورئ��ي��س قسم
األب��ح��اث ل��دى بنك ع��ودة الدكتور
م����روان ب��رك��ات ،رئ��ي��س الجمعية
اللبنانية لصناعة البرمجيات فارس
قبيسي ،أمين س��ر نقابة أصحاب
الصناعات الغذائية منير البساط.
أما الجلسة الثالثة فتناولت تعزيز
المسؤولية االجتماعية للمغتربين
ف��ي ب��ل��دان ت��واج��ده��م .رك���زت هذه
الجلسة على تجارب المغتربين في
م��ب��ادرات المسؤولية االجتماعية
تجاه المجتمعات التي يعيشون
بها وكيفية تعزيز ه��ذه المبادرات
ومساهمة المغتربين في دفع عجلة
التنمية االقتصادية واالجتماعية
في هذه البلدان .أدار الجلسة رئيس
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
سابقا أحمد ناصر ،وتحدث فيها ك ّل

من رئيس مجلس اإلدارة في «أبل أند
بيرز» ـ نيجيريا حبيب جعفر ،رئيس
مجلس اإلدارة ف��ي «إن��ت��رب�لاس��ت
ل��ي��م��ت��ي��د»  -غ��ان��ا س��ع��ي��د ف��خ��ري،
والقنصل الفخري في ساو تومي في
لبنان رمزي حيدر ،ورئيس اللجنة
االقتصادية في الجامعة اللبنانية
منسى.
الثقافية في العالم أنطوان ّ
واختتم المؤتمر أعماله بجلسة
حملت عنوان «الصناعة المصرفية
اللبنانية ودورها في دعم االقتصاد
االغ��ت��راب��ي» ،وبحثت ف��ي مجاالت
تطوير االت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة التي
ترعى وتسهل تحويالت المغتربين،
ودور المصارف اللبنانية في كيفية
المساعدة على تعزيز وتطوير األقنية
االستثمارية المتاحة للمغتربين
في لبنان وعلى تطوير أعمالهم في
بلدان تواجدهم ،كما ركزت على دور
االغتراب اللبناني في دعم اقتصاد
المعرفة ومبادرات األعمال الناشئة.
وكان رئيس حزب الحوار الوطني
المهندس ف��ؤاد مخزومي ش��ارك في
المؤتمر م��ن خ�لال إدارت���ه الجلسة
الثانية من اليوم األول (الثالثاء)
بعنوان «ال���دور العربي والعالمي
لالغتراب اللبناني».

«�أفد» يعر�ض انعكا�سات اتفاقية المناخ على البلدان العربية

�صعب :تنويع االقت�صاد
واالنتقال ال�سريع �إلى الطاقة النظيفة
رأى المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) ،في بيان،
«أنّ التحول إلى اقتصاد خا ٍل من الكربون سيتم بشكل
أس��رع مما ك��ان متوقعاً ،وذل��ك بعد إق��رار اتفاقية قوية
للمناخ في باريس».
وح� ّ
�ض األمين العام للمنتدى نجيب صعب ال��دول
العربية على «أن تبدأ حاال ً بتنويع اقتصاداتها وتعيد
النظر بأهداف النمو الحالية لضمان مستقبل مستدام»،
الفتا ً إلى أنّ الدول العربية «يمكنها أن تصبح دوال ً رائدة
في الطاقة المتجدِّدة ،كما كان حالها كدول نفطية».
وأش��ار البيان إل��ى أنّ المنتدى «ك��ان ج��زءا ً من هذه
العملية ،فقد أعطى تقرير «أف��د» حول أثر المناخ على
البلدان العربية ،ال��ذي صدر عام  ،2009حجة دامغة
للمفاوضين أنّ اتفاقا ً قويا ً لمحاربة تغير المناخ هو في
مصلحة البلدان العربية» .وشارك مندوبون من «أفد» في
جميع مراحل مؤتمرات المناخ لمساعدة المفاوضين في
التوصل إلى نتائج متوازنة.
وأضاف البيان« :مع أنّ الهدف هو تخفيض انبعاثات
الكربون وليس منع استخدام الوقود األحفوري ،لكن إلى
حين التوصل إلى تكنولوجيا تمنع انبعاثات الكربون في
الجو من حرق الوقود ،سيكون من الصعب الفصل بين
االثنين .وحتى ذلك الوقت ،تبقى الرسالة من باريس أنّ
على دول العالم أن تكون مستعدة للتعامل مع اقتصاد بال
كربون خالل فترة قد ال تتجاوز  35سنة».
وأشار البيان إلى «أنّ ما جعل االتفاق ممكنا ً كان تحالفا ً
غير مسبوق بين مئة دولة نامية ومتقدمة ،ت ّم الكشف عنه
قبل ثالثة أيام من موعد انتهاء المفاوضات ،ض ّم الدول
األكثر تأثرا ً في أفريقيا وجزر الكاريبي والمحيط الهادئ،
جنبا ً إلى جنب مع االتحاد األوروبي والواليات المتحدة
وكندا .ودعا التحالف ،الذي انضمت إليه البرازيل الحقاً،
إلى اتفاقية قوية ملزمة يشارك فيها الجميع .هذا التحالف
أسقط الحواجز بين المجموعات التقليدية ،ما دفع الصين
والهند إلى االنضمام عقب مفاوضات شاقة».
وتوقع صعب «أن يكون لالتفاقية أثر كبير على الدول
المصدرة للبترول ،ألنّ التحول إل��ى اقتصاد ال يعتمد

أساسا ً على الوقود األحفوري قد يكون أس��رع مما كان
متوقعاً .وعلى هذه الدول أن تنوع اقتصاداتها سريعاً،
وتجري تعديالت على أهداف النمو التي تعتمدها حالياً،
خص حجمها ونوعيتها .وكما أظهرت تقارير «أفد»
في ما
ّ
المتعاقبة ،ف��إن ه��ذا الهدف يمكن تحقيقه .فجنبا ً إلى
جنب مع التعاون اإلقليمي ،يمكن للدول العربية تحويل
اقتصاداتها بطريقة مستدامة ،وذلك باستخدام دخل النفط
في العقود المقبلة لتعزيز التعليم والتقدم التكنولوجي
وبناء اقتصاد متنوع ،يعتمد على المنتجات والخدمات،
وليس على تسييل األصول الطبيعية والمالية».
وختم صعب« :أرسلت مق ّررات باريس إش��ارة قوية
لتنويع االستثمارات وإعطاء وزن أكبر للطاقات المتجددة
والنظيفة ،ما يضمن انتقاال ً سلسا ً إلى اقتصاد خا ٍل من
الكربون».

«كوكا كوال» و«�إنجاز العرب» تطلقان
الدورة الثامنة من برنامج «�أمواج فرح»
أطلقت مؤسسة «ك��وك��ا ك��وال»،
ب��االش��ت��راك م��ع م��ؤس��س��ة «إن��ج��از
العرب» ،الدورة الثامنة من برنامج
«أمواج فرح» ،وهو مبادرة تعليمية
ه��ادف��ة إل��ى تأهيل وت��دري��ب طلبة
ال��ج��ام��ع��ات ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق
األوس��ط ،إلدارة األعمال وشؤونها
ال��م��ال��ي��ة ،م��ع م��راع��اة ال��ت��ح��دي��ات
االجتماعية المحدقة بمجتمعاتهم،
فضالً عن إعدادهم لبيئة العمل في
المستقبل.
وي��ش��ارك ف��ي ه��ذه النسخة من
البرنامج ما يزيد عن  360طالب
وط��ال��ب��ة م��ن  22جامعة ف��ي ستّ
دول في منطقة الشرق األوسط ،هي
اإلمارات العربية المتحدة والمملكة
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة وال��ب��ح��ري��ن
واألردن وفلسطين ولبنان ،لتحظى
الفرق المشاركة بنهاية البرنامج
بفرصة الفوز بمنحات نقدية يبلغ
مجموعها  22أل��ف دوالر أمريكي

تقدمها مؤسسة ك��وك��اك��وال ،ليتم
توظيفها في تمويل مشاريعهم.
وسيحضر الطالب المشاركون في
البرنامج عدد من الحلقات التدريبية
الهادفة إلى تطوير وبناء قدراتهم
على إدارة ال��م��ش��اري��ع واألع��م��ال،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى جلسات تدريبية
يقدمها متطوعون من العاملين في
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ،بما ذل��ك شركة
«كوكا ك��وال» ،ح��ول إدارة الشؤون
المالية للمشاريع واالستعداد لبيئة
العمل ومنحهم ال��م��ه��ارات الالزمة
إلدارة المشاريع ،فضالً عن اطالع
الطلبة ع��ل��ى خ��ب��رات��ه��م ف��ي مجال
القطاع الخاص.
وكجزء من برنامج «أمواج فرح»،
س��ت��ض��ع ك��اف��ة ال��ف��رق خ��ط��ط عمل
خاصة بمشاريعهم ،على أن يتم
تقييمها من قبل لجنة تحكيم مستقلة
بحلول نهاية البرنامج بنا ًء على
عدد من المعايير المحددة مسبقاً،

بما في ذل��ك م��دى نجاح المشاريع
واستدامتها وتأثيرها اإليجابي على
مجتمعاتهم.
وسيتم تسليم ال��ف��رق الفائزة
ب��ب��رن��ام��ج «أم����واج ال��ف��رح» ال��ذي
سيختتم دورته الثامنة خالل شهر
كانون الثاني المقبل ،منحا ً مالية
بقيمة  10آالف دوالر أميركي للمرتبة
األول���ى ،وسبعة آالف آالف دوالر
أمريكي للمرتبة الثانية ،وخمسة
آالف دوالر أميركي للمرتبة الثالثة.
ويشار هنا إلى أنّ المشاريع الفائزة
ب��ال��دورات السابقة م��ن البرنامج
كانت قد تعرضت لطيف واس��ع من
الموضوعات ،كان من ضمنها جهاز
يتم تركيبه على أب��واب الحافالت
المدرسية لينذر سائقي الحافالت في
حال عدم ترجل كافة الطلبة من على
متن الحافلة ،ومشروع «زواب» الذي
يعمل على تحويل زيت القلي المعاد
تدويره إلى صابون.

