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االفتتاحية

ر�سالتي الى الرابطييـن
يقع موعد انعقاد الجمعية العمومية للرابطة المارونية في الزمن الميالدي ،وعلى مرمى �أيام من العام الجديد،
الذي يقبل مثق ًال ب�أوزار عام يطوي �أيامه على كثير من الدم والدمع والم�آ�سي والف�ساد ،الذي �إ�ست�شرى في مجتمعنا
وغزا �إداراتنا ،وطال غذاءنا والدواء .على �أن قمة ما ي�ؤرقنا ،ويحملنا على القلق هو بقاء لبنان دون ر�أ�س ي�سو�س
المحلي باالقليمي والدولي،
خ�ضم �أزمة �سيا�سية معقدة ،تداخل فيها المعطى
دولته ،وي�ضبط االيقاع بين �سلطاته ،في ّ
ّ
ما جعل الوطن معلق ًا بين واقع �أليم و�أمل موعود ،ال يعرف �سبي ًال الى الخروج من النفق الم�سدود بالمعوقات التي
تحول دون �إنتظام االمور فيه ،وقيام الدولة التي نرنو اليها.
لقد تابعت الرابطة المارونية الم�شهد اللبناني بكل ما حفل من تداع ّيات ،وتجاذبات ،ورهانات ،وخيبات ،وعملت
مع كل المخل�صين ،وفي جميع االتجاهات ،من �أجل فتح �آفاق لح ّل نوعي يخرج البالد من معاناتها المو�صولة،
بالتن�سيق مع بكركي ،والتعاون مع الم�ؤ�س�سات المارونية ال�شقيقة ،لتدوير الزوايا وتقريب الم�سافات ،بغية تحريك
الملف الرئا�سي ،وحثّ االفرقاء الموارنة على التفاهم والتوافق فيما بينهم و�ضمان ح�صول اال�ستحقاق في موعده
الد�ستوري .ويكفي الرابطة �أنها �سعت ،وال تزال ،مدركة حجم التحديات ،واال�سالك ال�شائكة المرفوعة في وجه
تلح وتطالب ولن تتوقف عن المطالبة باال�سراع في انتخاب
مبادرتها ،لأ�سباب تتجاوز حدود لبنان .ومع ذلك ،فهي ّ
رئي�س جديد للجمهورية.
وفي موازاة عملها هذا� ،أولت الق�ضايا الداهمة الكثير من االهتمام والمتابعة ،وفي مقدمها تملك االر�ض من
غير اللبنانيين ،وتغيير هويتها وديموغرافيتها ،في م�ؤتمر هو االول من نوعه في لبنانّ ،تم خالله التط ّرق ب�شجاعة
وم�س�ؤولية الى هذه الم�س�ألة التي ّ
تق�ض م�ضجعها .وجاء الم�ؤتمر نموذج ًا في تنظيمه ونوعية الم�شاركين فيه ودقة
المو�ضوعات المتداولة.
الى ذلك ،هناك ملفات عدة ت�ص ّدت لها الرابطة المارونية ،وعملت لجانها على معالجتها� ،سواء في ا�ستقباالتها
لوزراء ومدراء عامين و�سفراء دول كبرى معنية بو�ضع لبنان� ،أو في زياراتها له�ؤالء .ومن �أبرز هذه الملفات ،ملف
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النازحين ال�سوريين ،والجامعة اللبنانية ،وملف الغذاء واالدوية الفا�سدة.
�إن الرابطة هي جامعة مارونية ت�ضم النخب المتقدمة في الطائفة وفي كل المجاالت .هي تفك ّر ،تخطط،
تتحرك ،ترفع ال�صوت ،وت ّدل الى موا�ضع الخلل .وهي تقوى وت�ستمر فاعلة بالتفاف المنت�سبين اليها ،وم�شاركتهم
الدائمة في ن�شاطاتها ،والعمل على تحقيق �أهدافها الرامية الى توطيد دعائم العي�ش الواحد و�إ�شاعة ثقافته ،وذلك
في �إطار مجتمع متعدد ،يوفر العدالة والم�ساواة بين �أبنائه ،من خالل �إحترام القواعد الميثاقية القائمة على
التوازن الوطني� ،إنطالق ًا من وقف التعداد ،ونبذ الم�شاعر المذهبية ،والتوجه نحو �شراكة حقيقية من دونها ال
قيامة للبنان ال�س ّيد ،الح ّر ،والم�ستقل.
وفي خ�ضم االرهاب المتمادي الذي طاولت �شرارته لبنان ،ن�ستندي الرحمة على �شهداء جي�شنا ،والأبرياء الذين
�سقطوا في التفجيرات الآثمة ،وندعو الحكومة الى معالجة جادة و�سريعة لم�أ�ساة الع�سكريين المختطفين� ،آملين �أن
تتكلل الم�ساعي بعودتهم �سالمين لتم�ضية االعياد مع ذويهم ،وعودتهم الى م�ؤ�س�ساتهم لإ�ستئناف م�سيرة الن�ضال
في الدفاع عن الوطن.
ومع حلول االعياد المباركة ،ن�ستذكر ب�ألم وحزن الرئي�س ال�سابق للرابطة المغفور له �إرن�ست كرم الذي �أ�سرج
خيل الرحيل ،مخ ّلف ًا لنا نهج ًا يقتدى به في االخال�ص للبنان ،وال�سعي الد�ؤوب لوحدة الطائفة المارونية .رحمه اهلل
و�أكرم مثواه �صحبة االبرار ال�صالحين.
والى �إخواني الرابطيين ،تحية قلبية مقرونة بالدعاء لأن يغدق الطفل االلهي ح ّبه على وطننا و�أبنائنا ،وتدفع يده
الر�ؤومة عن غمامة االحزان المتراكمة ...فنهتف مع �أجواق المالئكة:
المجد هلل في العلى وعلى االر�ض ال�سالم وبين النا�س الم�س ّرة.
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الرابطة في كتابها المفتوح �إلى اللبنانيين:

�سيا�سيا ،ولرئي�س يختار في لبنان
لقرار وطني م�س�ؤول ينتج ت�ضامن ًا
ًّ
وجهت الرابطة المارون ّية كتاباً مفتوحاً �إلى الر�أي العام اللبناني ،تناولت فيه
بتاريخ ّ 2014/11/12
االو�ضاع الراهنة .وت�ض ّمن هذا الكتاب نداء �إلى اللبنانيين ،يقدّم فيه تو�صيفاً لواقع البالد ،ويقترح
عدداً من الحلول للخروج من االزمة التي تع�صف بها.
وقد تعاملت و�سائل االعالم على �إختالفها مع هذا الكتاب ،فن�شرته �إما كام ً
ال �أو مقتطفات بارزة منه،
وكان له ن�صيب بارز من التغطية على �شا�شات التلفزة والأذاعات وو�سائل االت�صال االلكتروني.
وفي ما ي�أتي ن�ص الكتاب:
لقد �أ�ضحت الأو�ضاع الأمنية وال�سيا�سية والإقت�صادية المتردية التي يعي�شها لبنان اليوم ،تدعو �إلى مزيد من
القلق والحذر ،وتنذر ب�أخطار قد تطال الهوية والكيان.
نحن اليوم على عتبة مئوية اعالن قيام دولة لبنان الكبير ،والحكم المتعاقب لم يفلح في بناء الدولة اللبنانية
ح�س المواطنة ال�صحيح في قناعاتهم ووجدانهم.
الراعية لكل �أبنائها ،وقد ف�شل في زرع ّ
هذه الدولة ،تواجه اليوم في مطلع االلفية الثالثة م�آ�سي �شرق �أو�سط منق�سم ًا على ذاته ،تتحكم به موجات
عنف و�صراعات مذهبية وعرقية ،تدفع به الى مجاهل الظالمية ،بعد �أن كان مهد الت�سامح واالنبعاث الثقافي
للح�ضارتين الم�سيحية والإ�سالمية وما ترمز �إليهما من ق ّيم �سامية.
ف�إزاء الو�ضع المتردي في الداخل ،والأخطار المحدقة بالوطن من الخارج ،ترى الرابطة المارونية من واجبها،
بحكم هويتها الوطنية ال�شاملة ودورها ور�سالتها ونخبة المنتمين �إلى �صفوفها� ،أن تتوجه �إلى الر�أي العام اللبناني
بهذا الكتاب المفتوح.
لقد �أ�ضحى من غير الجائز وال المقبول عند اللبنانيين جميع ًا ،انتظار فرقاء �آخرين ،بل غرباء عنهم ،ر�سم
الآفاق ال�سيا�سية والديموغرافية للبنان ،لع�شرات �آتية من ال�سنين.
ومن غير الجائز تفوي�ض كائن من كان� ،أن ينوب عنا في تقرير م�صيرنا.
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وطن �إ�سمه لبنان ،في غياب
ومن غير الممكن االنتظار ،حتى يرت�سم �أمامنا� ،شرق �أو�سط جديد ًا ،على ح�ساب ٍ
�أبنائه الذين ال تعوزهم روح المبادرة �إذا �شا�ؤوا ،ويتع ّين على ه�ؤالء رفع ال�صوت رف�ض ًا لالنخراط في محاور خارجية
مدمرة لوطنهم وعي�شهم الواحد.
من هنا نريد حكم ًا ديموقراطي ًا متن ّور ًا �صالح ًا ،يدعمه ٌ
قوي مد ّر ٌب مجه ٌز ب�أحدث اال�سلحة ،ي�شك ّل نوا ٌة
جي�ش ٌ
�صلبة لجمهورية متكاملة متنا�سقة ال�سلطات ،موفورة الجانب ثابتة الح�ضور.
ال �شك في �أن الآتي من االيام� ،سيفرز معطيات جديدة لوطن جديد .و�إذا كان ال يمكن للديموغرافيا �أن تتطور
بال�سرعة عينها لتطور التحوالت ال�سيا�سية ،ف�سوف تن�ش�أ توازنات جديدة ،وهذا ما نخ�شاه ،على ح�ساب توازناتنا
الحالية ،تتنا�سب مع ما تقرره القوى الخارجية تبع ًا لم�صالحها.
و�إذا كان من المتاح للمتنورين في لبنان ،المطالبة �أي�ض ًا و�أبد ًا ،بحقوق �أي �شعب في تحرير �أر�ضه �أو الإنتماء
الى نظام ديمقراطي متطور ،فذاك لأن قواهم الخا�صة و�إنتماءهم الفكري ون�ضالهم الم�ستمر من �أجل الحرية،
ت�ؤهلهم المطالبة بهذا الحق.
�إن العالم يتطلع اليوم الى لبنان ك�أر�ض لجوءٍ وواح ٍة كبيرة لحرية المعتقد ،هذه الحرية التي ت�ستتبع حريات
اقت�صادي ح ّر متزّن ،لأن لأبنائه
�أخرى ،كحرية التعبير وحرية ال�صحافة وحقوق المر�أة ،وكذلك حرية اعتماد نظام
ٍّ
القدرة على الثبات في �صون الم�سلمات التي يقوم عليها وطنهم ،من دون الوقوع في االحباط واالنهزام بفعل
م�سيحي
الخوف .فالخوف هو العدو الذي ت�ستوجب مقاومته .ويجب عدم الركون لقدرية ،ت�س ّرع الخطى نحو تهجير
ّ
دموي� ،سي�ؤدي �إذا ما ا�ستمر الى اندثار
يمار�س في م�صر والعراق و�سوريا وفل�سطين ،و�صراع �أخوي �س ّني �شيعي ّ
ح�ضارة طبعت منذ القدم منطقة ال�شرق االو�سط.
علينا الآن ولي�س غد ًا� ،أن نم�ضي متح ّدين م�سيحيين وم�سلمين في مواجهة الطامعين ب�أر�ضنا وقيمنا والتراث،
ففي االتحاد تتعاظم القوة ،ولي�س من ال�سذاجة اعتبار �أن ذلك غير ممكن اليوم ،و�أنه يقت�ضي التذكير به لمجرد
التذكير ،بل لأنه �أو ًال و�أخير ًا � ،شرط م�سبق لكل انطالقة ،و�إ ّال ف�أن انق�سامنا �س ُيلحق بنا خ�سارة فادحة ،لموقع
م�ستهدف معتّل ،وقد �أ�صابه الوهن.
فكر �إ�سالمي م�سيحي يدعو الى حوار �إ�سالمي م�سيحي في م�صر
من �أجل ذلك� ،أ�ضحى ملح ًا قيام مجل�س ٍ
والعراق و�سوريا وفل�سطين ولبنان ،مدعوم ًا بتح ّرك �شامل من المتنورين المثقفين ،ي�شك ّل تج�سيد ًا ح ّيـ ًا لتالقي
الح�ضارات واالديان في هذه البقعة من العالم ،وهو �أحد �أهم االهداف التي ت�سعى اليها الرابطة المارونية منذ
ن�شوئها.
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�إن م�شكلة العالم العربي اليوم ،هي م�شكلة ح�ضارية في المقام االول ،فالعالج يبد�أ بالإ�صالح الفكري والتعليمي
للمجتمع من �أ�سفل كما كان يقول االمام محمد عبدو ،لأنه يف�ضي حتم ًا الى فهم الدين محب ًة و�سالم ًا ،وهو ال�سالح
االم�ضى في محاربة الفكر التكفيري الم�ستجد قبل محاربة التكفيريين.
وي�س�أل جيل خائب ،ومن حقه �أن ي�س�أل :كيف يكون كل ذلك وقد �أب�صر هذ الجيل النور في ّ
خ�ضم حرب قاتلة بين
ف�ساد ،ومنافع مادية بائ�سة ،في بيئة
�أ�شقاء ،وت ّربى و�سط تقاطع مخيف للم�صالح ،بين غياب لأي �إ�صالح ،وفي جو ٍ
التع�صب والجهالة ،واالذالل المهين �أمام �أبواب ال�سفارات� ،سعي ًا وراء �سفر بعيد عن لبنان ،لبنان الذي
ال تخلو من ّ
�أ�صبح للكثير من �أهله عبئ ًا ثقي ًال ،بل هوية قاتلة ،مع بع�ض نو�ستالجيا �أليمة ،لحقبات حلوة ،نعمنا بها وانق�ضت.
نجيب على ت�سا�ؤالت �أبنائنا� ،إننا ال نزال ن�ؤمن بقيامة �أكيدة للبنان في �إطار نظام مدني متن ّور ،ي�ستمد مقوماته
من محطات م�ضيئة في تاريخنا الح�ضاري الم�شترك.
من �أجل ه�ؤالء ،ومن �أجل من �سي�أتي من بعدهم ،وهم �آتون ال محالة ،يتوجب اطالق هذا النداء.
و�أن حوار ًا بال �شروط م�سبقة بين جميع الأفرقاء ال�سيا�سيين يمكن �أن يفتح نافذة في جدار وطن مه ّدد باالنهيار
من الداخل والتفتت من الخارج.
كما �إن الإر�شاد الر�سولي ونداءات البطريرك الماروني المتكررة ،ووثيقة بكركي ،والقمم الروحية اال�سالمية
الم�سيحية ،ت�ش ّكل بم�ضمونها الروحي واالخالقي حجر الزاوية لإنطالقة كبرى ،تعمل عليها الرابطة المارونية منذ
زمن.
و�إنطالق ًا مما تق ّدم ،نرى:
�إن االنق�سام ال�سيا�سي الحا�صل اليوم في لبنان لي�س لم�صلحة الم�سيحيين وال الم�سلمين وال لم�صلحة العي�ش
الم�شترك القائم على الحرية والم�ساواة والت�ضامن .فالم�سيحيون اليوم منق�سمون بين تيارين ،هما في نزاع تاريخي
ال يعنيهم مبا�شرة ،والم�سلمون من�شطرون فيما بينهم ،في نزاعات دينية ومذهبية بخلفيات �إقليمية ا�ستراتيجية
تتع ّدى الحدود الجغرافيةُ ،تـمعن في توظيفها لح�سابها الخا�ص العديد من الدول.
وهذا الواقع ينبغي الت�صدي له بقرار وطني م�س�ؤول يف�ضي الى ت�ضامن �سيا�سي حول الم�س ّلمات الوطنية،
والى وقف ال�صراع الدموي بين �إخوتنا ال�س ّنة وال�شيعة ،وبالدعوة الى �إنتفا�ضة ا�سالمية �ضد الظالمية والرجعية
والتخ ّلف والى انبزاغ قوة ا�سالمية م�سيحية ،منفتحة على ال�شرق والغرب ،دائمة المطالبة بكل ما تتط ّلبه م�صلحة
لبنان العليا.
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و�إن �أولى االولويات اليوم ،هي المبادرة ال�سريعة الى انتخاب رئي�س للجمهورية ُيختار في لبنان ومن �أجل كل
معطل بح�سابات واهية ،يحكم ويتقا�سم �سلط ًة َر�سمت �سلف ًا القوى االقليمية حدودها.
لبنان ،في نظام �أ�ضحى �شبه ٍ
�إن اتفاق الطائف ينازع اليوم مع ع ّرابيه ،فال ننتظ ّرن �أن ّ
لنعي هذا االتفاق ،كي نقفز الى
يدق ناقو�س الخطرٍّ ،
المطالبة بعقد ميثاق وطني جديد ،ال نعرف م�سبق ًا �أفقه والم�ضامين .فالحكم يعني الم�ساواة والدراية والترقب
وح�سنَ التو ّقع.
اقرار قانون انتخابي دائم ،ي�ضمن انتخاب ممثلين حقيقيين عن ال�شعب ،يحمل الى المجل�س النيابي النخب
والقيادات القادرة على العبور الى الدولة المدنية ،المبنية على الكفاية والعدالة والم�ساواة.
التد ّرج المتزن وغير المت�سرع في تطبيق الالطائفية ال�سيا�سية ،بدء ًا بالقطاع التربوي مع العمل على غر�س روح
جديدة في قلوب النا�شئة ،تكون مفعمة بالق ّيم الوطنية الخال�صة ،والوالء للوطن.
دعـم الق�ضاء وتعزيز ا�ستقالليته وتنقيته من كل ما يعتوره من �شوائب ،و�إع��ادة �إحياء المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي وتعزيز دوره ،واعادة هيكلة وتحديد �صالحية المجل�س الد�ستوري ،وهي مبادارات الزمة ،ال ب ّد من
االقدام عليها من �أجل ت�أ�سي�س دولة القانون.
انفتاح الدولة على اال�صالحات البني ّوية ال�ضرورية في تطهير االدارة ودعم الجي�ش والقوى الأمنية وتطوير
الجامعة اللبنانية واعتماد الخ�صخ�صة والمكننة في الإدارات.
المو�سعة والالح�صرية الملحوظ في اتفاق الطائف ،فالالمركزية ،ت�ش ّكل
اعتماد نظام الالمركزية االدارية
ّ
ـوق عميق الى الحرية
اليوم على الم�ستوى الد�ستوري العالمي خــطوة كب ــرى نحو الديموقراطي ــة الحق ــة ،مع ت ٍ
تراعي في �آن قيم االن�صاف �ضمن احترام وحدة الدولة وح�صانتها.
�إن حياد لبنان هو مو�ضوع مطروح اليوم على ب�ساط البحث في وثيقة بكركي ،وثمة من يرى فيه و�سيلة ،ترفع من
�سلبيات النزاعات الدولية والإقليمية على لبنان .هذا االمر يجب �أن يكون مادة حوار وطني بين اللبنانيين ،من دون
عقد �أو �أفكار م�سبقة خ�صو�ص ًا �أنه ال يعني حياد ًا في وجه �إ�سرائيل غا�صبة االر�ض والحقوق ،وال �سيما لجهة حق
عودة الالجئين الى فل�سطين المحتلة بموجب القرارات الدولية.
�إن �صون التعدد �ضمن الوحدة ،ي�ستوجب توجه ًا وطني ًا جريئ ًا واعتماد فهم ديموقراطي تغييري وبناء دولة
ديموقراطية على قاعدة المواطنة ،دولة يت�ساوى فيها المواطنون في الحقوق ،وتعتمد الكفاية والنزاهة بدي ًال
للطائفية والمذهبية وع�صبياتها وذلك �ضمان ًا للم�ستقبل وتح�صين ًا ل�شروط العي�ش الواحد.
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�إن هذا النداء الذي نطلقه اليوم كرابطة مارونية ومن موقع وطني ،لي�س زجاج ًة ترمى في البحر ،حامل ًة ر�سالة
الى مجهول� .أننا نعي�ش اليوم حقبة مف�صلية من تاريخنا تحتّم تطوير ًا جذري ًا للنظام من داخل النظام ،و�إن لبنان
االقت�صاد ،لن يعي�ش عقد ًا �إ�ضافي ًا� ،إذا كان كل �أو جز ٌء من الإ�صالحات التي نن�شدها لي�ست محققة كلي ًا �أو جزئي ًا.
وهذا الكتاب المفتوح �سوف ي�ستتبع بات�صاالت مكثفة من �أجل �إ�ستنها�ض الر�أي العام اللبناني ،وتوعيته الى
م�س�ؤولياته الوطنية ودعوته الى الم�شاركة في مجابهة هذه االحوال الم�صيرية التي تع�صف بالبالد ،وتهدد الكيان،
وتنذر بتفريغه من مكوناته اال�سا�سية.
و�ستت�شرف الرابطة المارونية في قابل االيام بزيارة ال�صرح البطريركي والدعوة الى م�ؤتمر وطني جامع برعاية
ورئا�سة البطريرك مار ب�شارة بطر�س الراعي ،تتمثل فيه النقابات وهيئات المجتمع المدني ،والنخب الثقافية
والفكرية والمهنية لو�ضع م�ضمون هذا الكتاب  -النداء ح ّيـز التنفيذ من خالل االتفاق على تحرك ميداني ودفع
هذه القوى لالنخراط في عمل موحد غايته االولى واالخيرة انقاذ لبنان.
رئي�س الرابطة المارونية
النقيب �سمـير �أبـي اللمع
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الرابطة المارونية وبكركي
الرابطة المارونية كانت وما زالت البعد الآخر لبكركي في مواقفها الوطنية ،تدافع عنها ،وعن مواقف �سيدها،
وتعود �إليها في كل مرة يطرح فيها مو�ضوع م�صيري يتعلق بم�ستقبل لبنان ،و�صيغته ،ودور م�سيحييه .وهي تتلقف
على الدوام ما ي�صدر عن البطريرك من توجيهات ويحدد من عناوين ،وت�ستوحي م�ضامينها في �سلوكياتها الوطنية
و�أدبياتها ال�سيا�س ّية ،و�أدائها تجاه نف�سها والآخرين.
ومن هذا المنطلق ،فان الت�شاور الدائم لم يتوقف ،وكذلك االجتماعات المعلنة وغير المعلنة مع �سيد ال�صرح
والمطارنة والقيمين على دوائر البطريركية ،ت�سير بوتيرة مكثفة.
وعدا م�شاركتها الفاعلة في اجتماعات الم�ؤ�س�سات المارونية ون�شاطاتها ،با�شراف ورعاية البطريرك الكاردينال
مار ب�شاره بطر�س الراعي ،فان الرابطة المارون ّية ،وبعد يومين من اجتماع الجمعية العموم ّية ال�سنوية التي عقدت
في الخام�س ع�شر من كانون االول  2014والتي دق فيها رئي�س الرابطة المارونية جر�س االنذار داعي ًا جميع القيادات
موحد ينقذ وطنهم من التمزّق وال�ضياع في لحظة
اللبنانية ،الم�سيح ّية واال�سالم ّية� ،إلى اتخاذ موقف تاريخي ّ
مف�صل ّية يم ّر بها ال�شرق االو�سط ،ولبنان منه في القلب ،بمخا�ض كبير ال يمكن التكهن بنتائجه ،ا�ستقبل الكاردينال
الراعي المجل�س التنفيذي الذي هن�أه باالعياد و�أطلعه على الم�شاريع التي ي�ضطلع بها واالنجازات التي يحققها
و�س ّلمه ن�سخة عن تقرير الجمعية العموم ّية.
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مع وثيقة بكركي

تبنى المجل�س التنفيذي للرابطة في بيان �أ�صدره في العا�شر من �شباط  ،2014م�ضمون الوثيقة التي �أذاعها
البطريرك الكاردينال مار ب�شاره بطر�س الراعي ،والتي تعك�س الثوابت الوطنية للكني�سة المارونية ،معتبر ًا �أنها
ت�ش ّكل خارطة طريق للنهو�ض بلبنان ،وتر�سيخ دوره ،وطن ر�سالة وعي�ش واحد وثقافة حياة ،في �إطار الميثاقية
المع ّبر عنها بال�شراكة والتوازن ،والنائية به عن تداع ّيات االزمات التي تع�صف بمحيطه ،وتح�صينه �ضد كل ما
يف ّرق بين �أبنائه ،و�أعرب عن ارتياحه لما القته الوثيقة من ردود فعل �إيجابية من مختلف االفرقاء.

الرابطة المارونية بحثت
ملف االدارة اللبنانية في بكركي

عر�ض الراعي مع رئي�س و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي للرابطة وبح�ضور عدد من المديرين العامين الحاليين
وال�سابقين ور�ؤ�ساء الم�صالح ،الو�ضع الذي تمر به الإدارة اللبنانية.
وقال �أبي اللمع :عر�ضنا لنيافة البطريرك الو�ضع الداخلي في عدد من الإدارات العامة ،والأعمال التي يقوم
بها المديرون العا ّمون باال�ضافة �إلى ال�شغور الحا�صل في العديد من االدارات .ونحن على يقين �أن قيامة هذا البلد
تقت�ضي توازنات على ال�سلطات �أن تعمل على تحقيقها .كذلك عر�ضنا لغبطته �أبرز الأعمال التي قامت بها الرابطة
على هذا ال�صعيد وم�ضمون اللقاءات الدور ّية التي تعقدها مع الإدارات ومع الم�س�ؤولين ال�سيا�سيين� ،إ�ضافة �إلى
نتائج المحا�ضرات والم�ؤتمرات التي عقدت حول عدد من المو�ضوعات الجوهرية.
واليوم ،بعد ت�أليف الحكومة� ،سننظم م�ؤتمر ًا ير ّكز على دعم وثيقة بكركي كونها تمثل د�ستور ًا حقيق ّي ًا للبنان.

13

في خدمة لبنان والموارنة

الرابطة في بكركي

وفي الرابع من كانون االول  ،2014زار رئي�س و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي غبطة البطريرك الماروني.
قال �أبي اللمع :غبطة البطريرك ما زال على موقفه الداعي �إلى وجوب نزول النواب جميع ًا �إلى المجل�س النيابي،
واختيار الرئي�س الذي يرون فيه الكفاءة والجدارة والمقدرة على رئا�سة البالد.
�أ�ضاف� :إن الفراغ الرئا�سي في هذه الظروف التي تمر بها البالد� ،سي�ؤدي ال �سمح اهلل �إلى انهيار الوطنز نحن
نقوم بجميع االت�صاالت مع �سفراء الدول الكبرىللم�ساعدة على تحقيق هذا اال�ستحقاق ،وهم كما بدا لنا متجاوبون
مع �ضرورة اال�سراع اليوم قبل الغد في انتخاب رئي�س للجمهورية ،لأن الج�سم ال يكتمل �إال بر�أ�س مخطط ومدبر،
يعطي الثقة للعالم ،لأن هذا الوطن ال يزال ح�صنا للحرية والديمقراطية في هذا ال�شرق .ثم تطرقنا �إلى �إعادة
االت�صال بالمرجعيات ال�سيا�سية والحزبية ،فكان غبطته جازم ًا ب�أن �أبواب بكركي مفتوحة �أمام الجميع ،وقد قام
بما يمليه عليه واجبه الوطني ،ولن يحيد عن هذا الموقف ،فهو ال يف�ضل حزب ًا على �آخر ،وال رئي�س ًا على �آخر ،لأنه
ي�ؤمن ب�أن من يتولى رئا�سة الجمهورية �سيكون للبنان كله وللطوائف كلها .وتناولنا دور الرابطة الفاعل ،وهو الدور
الذي يث ّمنه غبطته وخ�صو�ص ًا م�ضمون الكتاب المفتوح الذي وجهته �إلى ال�شعب اللبناني والقوى الفاعلة ،لاللتقاء
والتحاور ،من �أجل �أال تكون الدورات المتتالية للمجل�س النيابي جل�سات معروفة نتيجتها م�سبق ًا .و�ستقوم الرابطة
في االيام المقبلة بمقابلة �سفراء الدول الخم�س الكبرى و�سفراء الدول الإقليمية لإبالغها وجهة نظرها ،كما �ستقوم
باالت�صاالت الحثيثة مع كل المرجعيات والقوى المدنية لإعادة تفعيل الحياة ال�سيا�سية التي ال يمكن �أن ت�ستقيم �إال
بانتخاب رئي�س للبالد.
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الرئا�سية
المارونية واالنتخابات
الرابطة
ّ
ّ

تح ّركت الرابطة المارون ّية بق ّوة على ّ
خط اال�ستحقاق الرئا�سي ،فبادرت واقترحت ،ولم تغب عن � ّأي ن�شاط
لبناني وماروني ،كان يرمي �إلى انتخاب رئي�س للجمهورية �ضمن المهلة الد�ستور ّية ،ولم تترك باب ًا �إ ّال وطرقته
للو�صول �إلى هذه الغاية ،وقد انتهجت خطين متالزمين:
الأول :التح ّرك مع الم�ؤ�س�سات المارونية با�شراف البطريرك الماروني ،والتن�سيق مع بكركي.
الثاني :االت�صال بالمرجع ّيات ال�سيا�س ّية والروح ّية المعنية باال�ستحقاق ،وعقد لقاءات مع المرجعيات
الدبلوما�س ّية ،وتنظيم ندوات وا�صدار بيانات في هذا ال�صدد.
وفي ما ي�أتي نعر�ض لحركة المجل�س التنفيذي الذي �ش ّكل ق ّوة دفع و�ضغط �أ ّدت �إلى �إبقاء ّ
ملف الرئا�سة االولى -
على ما يعتريه من عقد وعقبات  -ح ّي ًا ،ومو�ضع متابعة.
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الرابطة ت�ضم �إلى قلب
تحركها المجل�س العام
الماروني والم�ؤ�س�سة
المارونية لالنت�شار
خطورة الو�ضع القائم وتراكم اال�ستحقاقات الداهمة ،خ�صو�ص ًا تلك المتعلقة باال�ستحقاق الرئا�سي ،حتّمت
لقاء الم�ؤ�س�سات المارون ّية :الرابطة المارونية ،الم� ّؤ�س�سة المارونية لالنت�شار ،المجل�س العام الماروني ،في رحاب
بكركي وبرئا�سة �س ّيدها البطريرك الكاردينال مار ب�شاره بطر�س الراعي ،وذلك للتداول في الم�ستج ّدات وو�ضع
خطة تح ّرك في اتجاه االطراف المعن ّيين باالزمة القائمة.
وقد عقد في الحادي والع�شرين من �أيار  ،2014اجتماع في ال�صرح البطريركي ،برئا�سة البطريرك الراعي
وح�ضور ر�ؤ�ساء الم�ؤ�س�سات� :سمير �أبي اللمع ،مي�شال �إده ،وديع الخازن ،و�أع�ضاء المجال�س التنفيذية العائدة لهذه
الم�ؤ�س�سات .وع ّد هذا االجتماع بمثابة ال�ضوء االخ�ضر للتح ّرك في اتجاه الفاعليات المارون ّية خ�صو�ص ًا ،واللبنان ّية
عموم ًا ،لتقريب الم�سافات وتدوير الزوايا ،والو�صول �إلى ر�ؤية م�شتركة ،حول كيفية الخروج من الو�ضع الراهن،
وتوفير �سبل انتخاب رئي�س جديد للجمهورية �ضمن المهلة الد�ستورية.
وفي نهاية االجتماع �أ�صدر المجتمعون البيان الآتي:
 -1بعد اال�ستماع �إلى كلمة �صريحة وموثقة من �صاحب النيافة عن خطورة المرحلة ،وقد �أطلع فيها المجتمعين
على �صورة الوقائع وااللتزامات التي تمت في ح�ضوره خالل اجتماعات بكركي مع �أفرقاء �سيا�سيين معنيين ،يتبنى
المجتمعون مواقف �صاحب النيافة التي ت�ؤ ّكد حتمية اجراء اال�ستحقاق الرئا�سي في موعده الد�ستوري �صون ًا للميثاق
الوطني وتجنب ًا للفراغ في �س ّدة الرئا�سة.
 -2يلفت المجتمعون ال�سادة النواب� ،إلى �أ ّية طائفة انتموا ،من �أن تعطيل انتخاب رئي�س للجمهورية في موعده
الد�ستوري يخالف الد�ستور ن�ص ًا وروح ًا ،كما الميثاق الوطني ،ويهدد الكيان .كما يعتبرون �أن عدم انتخاب الرئي�س
في الموعد الد�ستوري من �ش�أنه �أن ي�ضرب ر�أ�س هرم ال�سلطات وي�ؤدي حكم ًا �إلى �شل عمل الم�ؤ�س�سات الد�ستورية
جميعها.
 -3ان المجتمعين برعاية �صاحب النيافة ،ي�ؤ ّكدون ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لتحديد المواقف والخطوات التي
من �ش�أنها ت�أمين انتخاب رئي�س جديد للجمهورية عم ًال بروح الميثاق الوطني والن�صو�ص الد�ستورية.
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ر�ؤ�ساء الم�ؤ�س�سات المارونية عند الدكتور جعجع
ف��ي ال�سابع والع�شرين م��ن �أي���ار  ، ،2014وان��ف��اذ ًا
لم�ضمون النداء ال�صادر عنهم في بكركي ،افتتح ر�ؤ�ساء
الم�ؤ�س�سات المارونية جولتهم على القادة الموارنة بزيارة
لرئي�س حزب القوات اللبنانية الدكتور �سمير جعجع في
معراب.
وعقب اللقاء الذي دام �ساعتين ،تال النقيب �سمير �أبي
اللمع بيان ًا با�سم الوفد جاء فيه :قام وفد من الرابطة
المارون ّية والمجل�س العام الماروني والم�ؤ�س�سة المارون ّية
لالنت�شار بزيارة رئي�س حزب القوات اللبنان ّية الدكتور
�سمير جعجع في معراب وذلك ا�ستكما ًال لتحركهم الهادف �إلى منع ا�ستمرار ال�شغور في �س ّدة الرئا�سة.
وقد قدم الدكتور جعجع ت�صور ًا حول الآلية التي يجب �أن ُتعتمد من �أجل الإ�سراع في تحقيق هذا الهدف الميثاقي،
وهي الميثاقية التي ال يمكن تجاهلها� ،صون ًا للديمقراطية ولح�سن تطبيق الد�ستور وحفاظ ًا على الوحدة الوطنية
والعي�ش الم�شترك.
 ...والرئي�س �أمين الجم ّيل
وفي الثامن والع�شرين من �أي��ار  2014التقى رئي�س حزب الكتائب الرئي�س �أمين الجم ّيل وفد الم�ؤ�س�سات
�ضم
المارونية ف��ي البيت المركزي للحزب ف��ي ال�صيفيّ .
ال��وف��د ك ّ
�لا م��ن رئي�س ال��راب��ط��ة ال��م��ارون�� ّي��ة النقيب �سمير
�أب��ي اللمع و�أع�����ض��اء المجل�س التنفيذي والرئي�س ال�سابق
للرابطة الدكتور جوزف طربيه ورئي�س الم� ّؤ�س�سة المارون ّية
لالنت�شار الوزير ال�سابق مي�شال �إده وبع�ض �أركان الم� ّؤ�س�سة،
رئي�س المجل�س العام الماروني الوزير ال�سابق وديع الخازن
وب��ع�����ض �أع�����ض��اء ال��م��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي .ح�����ض��ر ال��ل��ق��اء من
الجانب الكتائبي ،نائب رئي�س الحزب المحامي �شاكر عون ،و�أمينه العام مي�شال خوري ،والنواب� :إيلي ماروني،
فادي الهبر ،نديم الجم ّيل� ،سامر �سعاده ،الوزير ال�سابق �سليم ال�صايغ ،ورئي�س مجل�س االعالم جورج يزبك.
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رحب الرئي�س الجم ّيل بالوفد مثني ًا على المبادرة التي تقوم بها الرابطة المارونية رئي�س ًا و�أع�ضاء و�ش ّدد على
ّ
وجوب احترام العقد الميثاقي الذي ي�ش ّكل المك ّون الرئي�س لمفهوم الوطن في لبنان ،وح ّذر من خطر الدخول في
تطبيع الو�ضع والت�أقلم مع حالة عدم وجود رئي�س للبالد و�أ ّكد جهوز ّيته لح�ضور � ّأي اجتماع يدعو �إليه البطريرك
الماروني.
واعتبر الجم ّيل �أن ال�شغور في رئا�سة الجمهورية يف�ضي �إلى فراغ في الم�ؤ�س�سات و�أن المحرك الأ�سا�سي للقيام
بمبادرتي هو و�صل ما انقطع بين الزعامات المارونية والم�ساهمة في �ضمان ح�صول اال�ستحقاق الرئا�سي في
�أق�صر المهل ،م�ؤ ّكد ًا اال�ستمرار في ال�سعي الجامع بالغ ًا ما بلغت التعقيدات ،وجدد موقف الحزب الذي يرى في
مجل�س النواب هيئة ناخبة ،وال هيئة ت�شريعية بح�سب ن�ص المادة  75من الد�ستور ،طوال فترة ال�شغور الرئا�سي.
بدوره �ش ّدد اده على وجوب منع الت�شريع واالن�صراف �إلى انتخاب رئي�س للجمهورية قبل �أي عمل �آخر ،داعي ًا
�إلى جعل �سل�سلة الرتب والرواتب بند ًا �أو ًال بعد االنتخاب .وح ّذر �أبي اللمع من خطر تطبيع الو�ضع بما يجعل انتظام
الم�ؤ�س�سات قائم ًا في غياب رئا�سة الجمهورية التي ت�ش ّكل م�ؤ�س�سة حقيقية قائمة بذاتها.
�أما الوزير وديع الخازن فدعا �إلى ملء �سدة الرئا�سة بال�سرعة المطلوبة ،مثمن ًا المبادرة التي قام بها الجم ّيل،
ودعاه �إلى متابعتها.
واعتبر طربيه �أن ف�شل انتخاب الرئي�س هو �أ�سا�س ًا ف�شل داخلي �ضمن الطائفة المارونية ،قبل �أن يكون ف�ش ًال
خارجي ًا ،داعي ًا �إلى ما �سماه دوحة مارونية داخلية.
واقترح نعمت افرام جدول �أعمال وفق التراتبية الآتية :انتخاب رئي�س للجمهورية .اقرار قانون ا�ستعادة الجن�سية
اللبنانية لم�ستحقيها .اقرار قانون ع�صري لالنتخاب ،وهذه القوانين البنيوية من �ش�أنها تالفي المخاطر الكيانية
على �أنواعها.
وفد الم�ؤ�س�سات عند العماد مي�شال عون
ّ
المحطة الثالثة لوفد الم�ؤ�س�سات المارونية كانت في الرابية في منزل رئي�س تكتّل التغيير واال�صالح العماد
مي�شال عون ،وذلك في التا�سع والع�شرين من �أيار  .2014وبعد االجتماع
المط ّول الذي تناول االو�ضاع العامة في البالد ،وفي مق ّدمها اال�ستحقاق
الرئا�سي� ،أدلى رئي�س الرابطة المارونية بالت�صريح الآتي:
ال�صالح ّيات التي انتقلت �إلى مجل�س الوزراء ،ينبغي �أ ّال تكون مطلقة.
وكان توافق �شبه تام مع العماد عون حول الح ّد االق�صى في الت�شريع،
� ّأي في االمور التي ترتدي طابع ًا عام ًا ومه ًّما .و�سن�ستكمل �إجتماعاتنا مع
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�سائر الم�س�ؤولين لنتو�صل �إلى قوا�سم م�شتركة ت�ساهم في انتخاب رئي�س جديد للجمهورية ب�أقرب وقت.
�أما رئي�س المجل�س العام الماروني الوزير ال�سابق وديع الخازن ،فقال :ان م�صالح اللبنانين بد�أت ّ
تتعطل تدريج ًا
لأن هناك قرار ًا اتخذ من المرجعيات الم�سيحية الوازنة في البرلمان بعدم الت�شريع وانتخاب رئي�س للجمهورية فقط.
وفي الحكومة �أي�ض ًا يبدو �أنّ هناك توجه ًا لعرقلة العمل الحكومي وهذا �سي�ؤ ّثر على الو�ضع االجتماعي والمعي�شي.
وختم :نود �أن تتحرك القوى الم�س�ؤولة عن هذا اال�ستحقاق ،لنذهب قدم ًا �إلى المبتغى �أي انتخاب رئي�س
للجمهورية اليوم قبل الغد.
 ....وفد الم�ؤ�س�سات عند الوزير �سليمان فرنجيه
كانت خاتمة جولة وفد الم�ؤ�س�سات المارونية في بن�شعي ،بلقاء مع رئي�س تيار المردة النائب �سليمان فرنجيه
الموحد النائب �إميل رحمه والوزير ال�سابق يو�سف
في الرابع من حزيران  ،2014في ح�ضور ع�ضو كتلة لبنان الح ّر ّ
�سعاده .وبعد اللقاء قال رئي�س الرابطة النقيب �سمير �أبي اللمع:
�أود بداية �أن �ألفت �إلى �أننا منع ًا لأي لغط �أو ت�أويل،
ق ّررنا عقب زيارتنا للعماد مي�شال عون اعتماد بيانات
خطية ت�صدر عنا ،وغير ذلك لي�ست علينا �أي م�س�ؤولية
ح��ول ما ي��رد في و�سائل االع�ل�ام .ثم تال البيان الآت��ي:
بمبادرة من الرابطة المارونية ،ت�ش ّرفنا بزيارة رئي�س
تيار المردة النائب �سليمان فرنجيه ،في �إط��ار الجولة
التي تقوم بها الم�ؤ�س�سات المارونية على قيادات الطائفة
ال�سيا�سية والحزبية وفاعلياتها ،وبحثنا مع معاليه طوي ًال
في الو�ضع العام في البالد ،وخ�صو�ص ًا في هذه المرحلة
الدقيقة ،بعد ال�شغور في موقع الرئا�سة الأولى ،وهو �أمر يجب �أن يعالج كي ال يهدد القواعد الميثاقية التي ت�شكل
العمود الأ�سا�سي في بنيان الكيان الوطني.
وكان اللقاء مثمر ًا ومفيد ًا ،وتم خالله تبادل الآراء في روح �إيجابية تامة ،ف�أبدى النائب فرنجيه حر�صه على
وجوب العمل من �أجل اجراء اال�ستحقاق الرئا�سي في �أ�سرع وقت ممكن للإتيان برئي�س جمهورية قوي ،م�شدد ًا على
هذا االمر ،لأن �سدة الرئا�سة الأولى ت�شكل موقع ًا ميثاقي ًا وطني ًا بامتياز.
وقد �أكد النقيب �أبي اللمع ومن هذا البيت الكريم �أنّ الرابطة تم ّد الي ّد �إلى كل المخل�صين في �سبيل العمل
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الد�ؤوب النقاذ الجمهورية من خالل انقاذ الم�ؤ�س�سات فيها ،وهي تهيب بالقيادات اللبنانية جميعها ،وخ�صو�ص ًا
الم�سيحية منها ،والمارونية على وجه التحديد ،تحمل م�س�ؤولياتها تجاه اللبنانيين والتاريخ .وت�ؤ ّكد �أنها �ستتابع
تحركها مع جميع القيادات والفاعليات الوطنية ،ولن تتوقف حتى تحقيق الهدف الأ�سا�سي عبر انتخاب رئي�س
جديد للجمهورية يعمل على قيادة البالد مع المخل�صين من �أبنائه ،وبث روح الوحدة الوطنية والإلفة والمواطنة
ال�صحيحة في مفا�صل الم�ؤ�س�سات جميعها.

اجتماع تقويمي في بكركي
بعد جولتها على القيادات المارونية ،زارت لجنة المتابعة المنبثقة عن الم�ؤ�س�سات المارونية ،البطريرك
الماروني في الخام�س من حزيران � .2014ض ّمت اللجنة رئي�س الرابطة المارونية النقيب �سمير �أبي اللمع ،رئي�س
الم�ؤ�س�سة المارونية لالنت�شار الوزير ال�سابق مي�شال �إده ،رئي�س المجل�س العام الماروني الوزير ال�سابق وديع الخازن،
والرئي�سان ال�سابقان للرابطة المارونية جوزف طربيه وحار�س �شهاب.
�أ�صدر المجتمعون في نهاية االجتماع بيان ًا طالبوا فيه النواب ،بحكم الد�ستور ،وتبع ًا لال�صول الديمقراط ّية
المعتمدة في لبنان ،القيام فور ًا بانتخاب رئي�س جديد للجمهورية م�شيرين �إلى �أنّ الد�ستور اللبناني حدد في المواد
 73و 74هذا الواجب ،واعتبر في المادة  75منه المجل�س الملتئم النتخاب رئي�س الجمهورية هيئة انتخابية ال هيئة
ا�شتراعية ويترتب عليه ال�شروع حا ًال في انتخاب رئي�س الدولة من دون مناق�شة �أي عمل �آخر.
وذ ّكروا بن�ص المادة  62من الد�ستور التي تقول :في حال خلو �سدة الرئا�سة لأي ع ّلة كانت ،تناط �صالحيات
رئي�س الجمهورية وكالة بمجل�س الوزراء ،مما يعني �أن ذلك تدبير ا�ستثنائي ولفترة وجيزة جد ًا وموقتة .فالتمادي
في عدم انتخاب رئي�س للجمهورية وبقاء الحكومة لمدة غير محددة ،يناق�ضان الميثاق الوطني الذي يوزع رئا�سات
ال�سلطتين اال�شتراعية واالجرائية على الماروني وال�شيعي وال�سني ،وفي هذه الحال يلغى مكون �أ�سا�سي هو الرئي�س
الماروني .وهذا يتناق�ض مع الفقرة (ي) من مقدمة الد�ستور التي تن�ص على �أ ّال �شرعية لأي �سلطة تناق�ض ميثاق
العي�ش الم�شترك .وح ّذر المجتمعون من ازدياد الخطر مع انعكا�س الفراغ الرئا�سي على العديد من الم�ؤ�س�سات،
وخ�صو�ص ًا المجل�س النيابي والحكومة و�سط ت�أزيم مت�صاعد في الحاالت االقت�صادية واالجتماعية والتربوية ،مع
الخوف من �أن ُي�ستغل هذا ال�شغور القدام المت�ضررين على محاوالت افتعال �أزمات جديدة قد تجر البالد �إلى
منزلق خطير ،فيما تتخبط المنطقة ب�أزمات م�ست�شرية.
و�أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة برئا�سة البطريرك الراعي لموا�صلة م�ساعيها واتخاذ الخطوات المالئمة.
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توا�صل دبلوما�سي وات�صاالت للدفاع عن هوية لبنان
حملت "الرابطة المارونية" الهموم اللبنانية المت�شعبة �إلى كل المنتديات في الداخل والخارج ،و�سعت �إلى
المتفجرة في الجوار
اال�ضاءة على الم�شكالت التي تته ّدد البالد ب�سبب االنعكا�سات ال�سلبية التي تخلفها االحداث
ّ
العربي ،وال�سيما في �سوريا ،و�أكثرها خطورة م�أ�ساة النزوح وت�أثيرها المبا�شر على الديموغرافيا اللبنانية واالقت�صاد
الوطني ،ومال ّية الدولة في غياب الدعم الدولي الجاد لم�ساعدة لبنان على تجاوز هذه االزمة .كما رفعت ال�صوت
عالي ًا منبهة �إلى م�س�ؤولية المجتمع الدولي في الم�ساعدة على ا�ستكمال منظومة الحكم فيه بانتخاب رئي�س جديد
للجمهورية ،وتوطيد دعائم اال�ستقرار بالت�ص ّدي لخطر توطين مزدوج م�صدره النزوح ال�سوري الذي �أ�ضيف �إلى
مع�ضلة اللجوء الفل�سطيني.
وكان للرابطة المارونية تحركات مك ّثفة في هذا االتجاه ،والهدف واحد ،وهو �إنقاذ لبنان من ال�شرور المتر ّب�صة به.

زيارة �سفير المك�سيك

في ال�سابع ع�شر من �شباط 2014
زار وفد من المجل�س التنفيذي للرابطة،
ال�سفير المك�سيكي ال�سيد خايمه غار�سيا
�أمارال.

اث���ر ال���زي���ارة ق���ال رئ��ي�����س ال��راب��ط��ة
النقيب �سمير �أبي اللمع "اللقاء يهدف
�إل��ى التن�سيق مع ال�سفارة المك�سيكية
حول الزيارة التي تنوي الرابطة القيام
بها �إلى دولة المك�سيك والتي يعي�ش فيها
اليوم حوالي �ستماية �ألف مك�سيكي من
�أ�صل لبناني ،من بينهم �ستّة وزراء حاليين "و�أ�ضافّ :تم االتفاق على التح�ضير لهذه الزيارة عبر االت�صال الذي
�سيقوم به ال�سفير مع المراجع الر�سم ّية المك�سيكي ّة"...
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"حما�س" تزور الرابطة

�أو�ضاع المخيمات الفل�سطين ّية ،وت�أكيد الموقف
من رف�ض التوطين ،و�أمن لبنان وا�ستقراره ،كانت
المو�ضوعات االب��رز التي �سادت اللقاء بين وفد
"حركة حما�س" في لبنان ،ورئي�س الرابطة النقيب
�سمير �أب��ي اللمع و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي،
خالل الزيارة التي قام بها الوفد �إلى مقر الرابطة
في الحادي والع�شرين من �شباط .2014
ت�ألف الوفد الفل�سطيني من ع�ضو قيادة لبنان
في حما�س ر�أفت م ّره ومن ع�ضوي قيادة بيروت
في الحركة �أحمد الحاج و�أبو خليل قا�سم.

و�أكد م ّره ،خالل اللقاء ،حر�ص حركة حما�س على �أمن لبنان وا�ستقراره وتحييد المخيمات الفل�سطينية فيه عن
تداعيات الأزمة ال�سورية ،مدينا التفجيرات الإرهابية التي �أوقعت الع�شرات من الأبرياء بين �شهيد وجريح ،وقال:
�إن التن�سيق قائم على قدم و�ساق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والتنظيمات الفل�سطينية التي تبدي كل تعاون ،و�إن
تورط بع�ض الفل�سطينيين ب�أعمال �إرهابية مدانة ،ال يمثل حالة فل�سطينية عامة� ،إنما حاالت فردية متفرقة ،كما هو
�ش�أن العديد من المتورطين ب�أعمال كهذه من جن�سيات مختلفة.
�أ�ضاف� :إن حركة حما�س م�صرة على حق عودة الفل�سطينيين �إلى وطنهم الأم .ومن هذا المنطلق ،ترف�ض �أي
محاولة مك�شوفة �أو مبطنة لإمرار التوطين ،وهي �ستت�صدى لأي محاولة لفر�ض حل للق�ضية الفل�سطينية ال يكون
عاد ًال و�شام ًال وي�ضمن الحقوق الكاملة للفل�سطينيين ،وذلك �صون ًا للق�ضية وحماية للقد�س التي تحت�ضن المقد�سات
الإ�سالمية والم�سيحية والم�صالح العربية العليا.
من جهته ،قال �أبي اللمع� :إن الرابطة المارونية ترحب بلقاء الأفرقاء اللبنانيين والفل�سطينيين كافة ،وتبادل
الأفكار معهم في مناخ من الحرية والم�س�ؤولية .و�شدد على التم�سك بحق العودة ،والتزام القرارات الدولية ذات
ال�صلة ،انطالق ًا من الثوابت الميثاقية التي ت�ضع رف�ض التوطين في مقدم الءات الد�ستور اللبناني ،الفت ًا �إلى �أن
موقف الرابطة من رف�ض التوطين ال يتعار�ض مع تعاطفها مع الفل�سطينيين وتح�سين ظروفهم المعي�شية وحقوقهم
البديهية في حياة كريمة.

22

 12كانون األول 2014

ونبه من مغبة تورط المخيمات الفل�سطينية في ال�صراع القائم على خلفية الأزمة ال�سورية وتداعياتها على
لبنان ،نظر ًا لما قد تحمله من انعكا�سات �سلبية على ال�سلم االهلي .و�إن التن�سيق اللبناني  -الفل�سطيني واجب تحت
�سقف القانون اللبناني ،وذلك خدمة لال�ستقرار العام.

زيارة هيل �إلى الرابطة

وفي الرابع والع�شرين
م��ن ���ش��ب��اط  2014زار
ال�سفير االميركي ديفيد
هيل مع عدد من معاونيه
"الرابطة المارونية"
وك�����ان ف���ي ا���س��ت��ق��ب��ال��ه
رئي�س الرابطة النقيب
�سمير �أبي اللمع و�أع�ضاء
المجل�س التنفيذي .وفي
نهاية اللقاء� ،صدر عن
"الرابطة" بيان �أوج��ز
ما دار خالله .وجاء فيه:
"عر�ض هيل مع �أبي اللمع والمجل�س على مدى �ساعة الأو�ضاع في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها مو�ضح ًا ر�أي
�إدارته منها م�ؤكد ًا احترام وا�شنطن ل�سيادة لبنان وا�ستقراره وحر�صها على النظام الديموقراطي والحوار الدائم
بين مكونات ال�شعب اللبناني على �إختالف طوائفه و�أحزابه .وتابع البيان �أن �أبي اللمع ا�ستهل اللقاء بكلمة باللغة
االنكليزية عن الرابطة المارونية ودورها الوطني على �صعيد الحوار الم�سيحي  -الإ�سالمي ،وحق المنت�شرين في
الح�صول على جن�سية الوطن االم ،ومعالجة ملف النازحين ال�سوريين ،والو�ضع الفل�سطيني في لبنان ،وتوفير المنح
للطالب .و�أمل في دعم الواليات المتحدة االميركية للبنان من �أجل �سالمه وحريته وديموقراطيته .وبعد االجتماع،
قدم �أبي اللمع درع الرابطة لل�سفير هيل ،وكتاب ًا باالنكليزية حول تاريخ الموارنة ،قبل �أن يدون هيل كلمة في �سجل
ال�شرف.
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وفد من الرابطة لدى قن�صل فرن�سا

ف����ي �إط��������ار ال���ت���ح���رك
ال���ذي ت��ق��وم ب��ه "الرابطة
المارونية" ف���ي ات��ج��اه
�سفارات ال��دول ال�صديقة
ل���ل���ب���ن���ان ،زار ال��م��ج��ل�����س
التنفيذي للرابطة برئا�سة
النقيب �سمير �أب���ي اللمع
ال��ق��ن�����ص��ل ال��ع��ام لفرن�سا
ال�سيدة �سي�سيل لونجيه،
وجرى خالل الزيارة عر�ض
ل��ل��ن�����ش��اط��ات ال���ت���ي ت��ق��وم
ب��ه��ا ال��راب��ط��ة ف��ي العديد
م��ن ال��م��ج��االت القانونية
واالجتماعية واالن�سانية ،وتم االتفاق على "التح�ضير لو�ضع م�شروع بروتوكول تعاون بين الرابطة المارونية
والقن�صلية الفرن�سية ،ومن بينها ت�سهيل اجراءات منح ت�أ�شيرات الدخول �إلى فرن�سا ،وتبادل المعلومات حول نظام
الالمركزية االدارية المعمول به في بع�ض البلدان االوروبية وطرق تطبيقه على الم�ستوى ال�ضرائبي".
وبعد االجتماع� ،أقامت الرابطة حفل غداء على �شرف القن�صل العام.

الرابطة في ال�سفارة البابوية

وفي ال�سابع والع�شرين من �أيار  2014زار رئي�س و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي للرابطة ال�سفير البابوي في لبنان
المون�سنيور كابريال كات�شا في مقر ال�سفارة البابوية في حري�صا.
بحث المجتمعون في االو�ضاع العامة وخ�صو�ص ًا اال�ستحقاق الرئا�سي وقد ن ّوه النقيب �أبي اللمع بالدور االيجابي
الذي ي�ؤديه الفاتيكان من �أجل توطيد اال�ستقرار ال�سيا�سي واالمني في لبنان واحترام اال�ستحقاقات الد�ستورية
متمني ًا موا�صلة الكر�سي الر�سولي في متابعة هذا الدور بما له من عالقات دولية و�إقليمية ولبنانية للدفع في اتجاه
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ان��ت��خ��اب رئ��ي�����س ج��دي��د للجمهورية
اللبنانية قريب ًا وتق�صير �أمد ال�شغور
في �سدة الرئا�سة.
ال�سفير البابوي �أثنى على تحرك
ال��راب��ط��ة ال��م��ارون��ي��ة و�أك����د حر�ص
الفاتيكان على انتخاب رئي�س جديد
للبنان ف��ي وق��ت ق��ري��ب ج���د ًا وعلى
وج���وب ع��دم الت�سليم بال�شغور في
�سدة الرئا�سة االول��ى و�أن الكر�سي
م�سعى
البابوي لن ي�ألو جهد ًا وال يوفر
ً
من �أجل ا�ستقرار لبنان وا�ستقالله وانتظام الحياة الد�ستورية فيه

وفد الرابطة بوا�شنطن
و�صل وفد الرابطة المارونية الم�شارك في م�ؤتمر الدفاع عن م�سيح ّيي ال�شرق �إلى وا�شنطن في الثامن من �أيلول
 .2014وكان الوفد برئا�سة ،ع�ضو المجل�س التنفيذي المحامية ندى عبد ال�ساتر وع�ضوية ال�سادة :فادي رومانو�س،
بيار حرب و�أنطوان عطاهلل.
وقد كلف النقيب �سمير �أبي اللمع ،رئي�سة الوفد عبد ال�ساتر ،تقديم ورقة عمل �إلى الم�ؤتمر حول وجوب ت�ضافر
الجهود بين المرجعيات الدينية الم�سيحية واال�سالمية في لبنان والعالم العربي ،من �أجل عي�ش م�شترك يقوم على
الحرية وتكاف�ؤ الفر�ص والت�ضامن بين مكونات المجتمعات العربية على اختالفها.
�أ�ضاف البيان�" :إن الوفد �سيدعو الواليات المتحدة االميركية �إلى القيام بدور بناء لم�ساعدة لبنان في العديد
من الم�ستويات ال�سيا�سية واالمنية واالقت�صادية ،لأن لبنان يمثل نموذج ًا لتالقي الح�ضارات وتفاعلها في هذا
ال�شرق.
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الرابطة في زيارة زا�سبكين
وفي التا�سع من ت�شرين الأول  2014زار رئي�س و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية" ،ال�سفير الرو�سي الك�سندر زا�سبكين،
وعر�ض معه على مدى �ساعة االو�ضاع الراهنة في منطقة ال�شرق الأو�سط ،خ�صو�ص ًا ما يجري في العراق و�سوريا وانعكا�سات هذا الو�ضع
على لبنان وموقف رو�سيا من هذه التطورات ،وما تقوم به من دور على الم�ستويين الدولي والإقليمي للخروج من هذه الأزمة.
من جهته ،عر�ض زا�سبكين ر�ؤية حكومة بالده ،لـ"الو�ضع وثوابت �سيا�ستها القائمة على احترام �سيادة الدول ورف�ض التدخل في
�ش�ؤونها ورف�ض ومكافحة الإرهاب" ،م�ؤكد ًا "دعم مو�سكو لال�ستقرار في لبنان واتخاذ كل االجراءات التي تحول دون ت�أثره �سلب ًا بما
يح�صل في الدول المجاورة".
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ات�صاالت الرابطة في �ش�أن االنتخابات الرئا�سية

جعل المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية من اال�ستحقاق الرئا�سي ه ًّما رئي�س ًا له ،وهو كان في مق ّدم المتوج�سين
من عدم اتمامه في الموعد الد�ستوري المح ّدد .ففي البيان الذي �أ�صدرته الرابطة في الثالثين من كانون الأول
 2013ح ّذرت فيه من "الغيوم الداكنة الراب�ضة بفعل التجاذبات ال�سيا�سية واالقليمية والدولية ،وخالفات االفرقاء
اللبنان ّيين ،وعجزهم عن التالقي ،خ�صو�ص ًا بعد �إنغما�س غير طرف باالحداث الجارية في �سوريا و�إطاحة �سيا�سة
الن�أي بالنف�س "�أعربت عن خ�شيتها من عدم �إجراء االنتخابات الرئا�سية في موعدها الد�ستوري والقاء البالد في
والتوجه
براثن الفراغ" ،داعية �إلى "لبننة اال�ستحقاق الرئا�سي" وحاثة النواب على اال�ستجابة مع نداء البطريرك
ّ
�إلى مجل�س النواب النتخاب رئي�س جديد للجمهورية".

زيارة نقيب المحامين
وفي الزيارة التي قام بها نقيب المحامين اال�ستاذ
جورج جريج على ر�أ�س وفد من النقابة �إلى الرابطة في
ال�ساد�س والع�شرين من �آذار  ،2014ر ّكز البيان الم�شترك
ال�صادر عن المجتمعين على "وجوب العمل لمواكبة
اال�ستحقاقات الوطنية التي تنتظر لبنان ،وفي مقدمتها
اال�ستحقاق الرئا�سي و���ض��رورة �إج��رائ��ه �ضمن المهلة
الد�ستورية وبما يتوافق مع روح الد�ستور اللبناني ليكون
للبنان رئي�س يمتلك الم�ؤهالت التي ت�سمح له بقيادة
�سفينة الوطن نحو االنقاذ ،و�إعادة االعتبار للدولة المدن ّية
دولة الحقّ والقانون .كما ّتم االتفاق على التعاون لمواكبة
الم�شروعات اال�صالحية الرامية �إل��ى تحديث الدولة
وتفعيل م�ؤ�س�ساتها مثل م�شروع قانون الالمركزية االدارية
و�سائر الم�شروعات التي تعيد ثقة المواطن بدولته.
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انتخاب الرئي�س ا�ستحقاق د�ستوري وواجب وطني

في ال�ساد�س ع�شر من �أيار دعت اللجنة ال�سيا�سية في الرابطة �إلى لقاء حواري حول مو�ضوع" :انتخاب الرئي�س
ا�ستحقاق د�ستوري وواجب وطني"� .شارك في اللقاء النائب �أنطوان زهرا عن القوات اللبنانية ،النائب �آالن عون
عن التيار الوطني الح ّر ،الوزير ال�سابق يو�سف �سعاده عن ت ّيار المردة ،الوزير ال�سابق �سليم ال�صايغ عن حزب
الكتائب .وذلك في ح�ضور ح�شد من ال�شخ�ص ّيات تقدمه ممثل البطريرك الماروني المطران بول�س مطر� ،أ�سقف
�أبر�شية بيروت المارونية.
وبعد كلمة مق ّرر لجنة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والوطنية
المحامي وليد خ��وري ال��ذي �أ���ض��اء على ���ض��رورة احترام
المهل الد�ستورية في عمل ّية انتخاب الرئي�س� ،أ�شار رئي�س
الرابطة في كلمته �أن عدم اجراء االنتخابات الرئا�سية في
موعدها الد�ستوري المح ّدد ي�ش ّكل لطخة عار على جبين
نظامنا البرلماني ومعابة في �أدائنا ال�سيا�سي" مت�سائ ًال:
لماذا ترتفع العقبات والمعوقات مع كل ا�ستحقاق رئا�سي
في لبنان؟ و�أين تكمن الع ّلة؟ هل هي في د�ستورنا �أو نظامنا،
�أو في �ضعف تما�سكنا الوطني؟
وكانت مواقف المحا�ضرين في الندوة التي �أدارها ع�ضو
المجل�س التنفيذي للرابطة �أنطوان ق�سطنطين كالآتي:
• زهرا� :إن الرئي�س المتما�سك والمتم�سك بالد�ستور
وبكرامته و�صالحياته هو فع ًال رئي�س للجمهورية وناظم
لعمل الم�ؤ�س�سات وم�ؤتمن على وحدة البالد وعلى ال�سيادة
والمهم �أن يبادر �إلى ممار�سة هذه ال�صالح ّيات
والد�ستور.
ّ
بثقة وانفتاح".
 الدعوة �إلى عدم التهاون مع فكرة تكبيل و�صول � ّأيمر�شح لرئا�سة الجمهورية معلن �أو م�ضمر ،باتفاقات
م�سبقة تتجاوز االرادة النيابية وال�شعبية".
• ع��ون :المطلوب م��ن الرئي�س �أن يكون ذا �صفة
تمثيلية �شعبية ليعك�س �إرادة الم�سيح ّيين في القرار ،وذا
حجم نيابي ي�ستمد منه قوة وفاعل ّية في لعبة التوازنات بين
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الم�ؤ�س�سات وداخلها ،و�أن يكون ذا عالقة قوية وند ّية
مع المكونات الطائفية الأخرى في الوطن وذا ر�ؤية
وطن ّية وا�ضحة وبرنامج تطويري"
قوي لديه تمثيل
• �سعاده :المطلوب هو رئي�س ّ
�شعبيوحيثيةلدىالم�سيح ّيينوقادرعلىبناءتفاهمات
مع كل المك ّونات ال�سيا�س ّية والمذهب ّية في البلد.
���س��ع��اده ���س���أل� :إذا ك���ان ك��ل ال��ر�ؤ���س��اء ممثلين
لطوائفهم ،لماذا ن�سمع نغمة رئي�س لكل لبنان عندما
ي�صل الدور �إلى الم�سيح ّيين؟ ولماذا و�صول رئي�س
قوي ح�سب قولهم ي�ؤدي �إلى انق�سام في البلد؟
ّ
• ال�صايغ :الرئي�س الم�سيحي القوي يجب �أن ي�ش ّكل اطمئنان ًا للنا�س ويكون قادر ًا على الثبات على الثوابت
الوطنية ويكون م�ساره انفتاح ًا وم�ؤتمن ًا على الخير العام ومرتبط ًا ب�س ّلم قيم الم�سيح ّيين واللبنان ّيين وبال�شراكة مع
الم�سلم وهذه القيم هي �أكبر من كل الم�صالح الخا�صة المجتمعة.
وق ّدم المطران مطر مداخلة ق�صيرة اعتبر فيها �أن "النقا�ش يجب �أن ير ّكز على كيفية الخروج بموقف واحد.
نوحد
فال�س ّنة عندما يختارون رئي�س ًا يتّكلون على وحدتهم ولي�س على ثلثي اال�صوات ،وكذلك ال�شيعة ،لذلك يجب �أن ّ
كلمتنا لن�صل بالرئي�س الذي نريد.

بيانان للرابطة ي�ستعجالن انجاز اال�ستحقاق

في التا�سع ع�شر والع�شرين من �أيار � 2014أ�صدرت الرابطة المارونية بيانين حول انتخابات رئا�سة الجمهورية.
البيان االول عك�س قلقها "من � ّأي ت�أخير �أو ت�أجيل في اتمام هذا اال�ستحقاق الكبير معتبر ًا �أن �شغور �س ّدة الرئا�سة
االولى في لبنان �سي�ؤ ّدي حتم ًا �إلى �شلل كبير في هرم ّية ال�سلطات ،وينعك�س �سلب ًا على االو�ضاع الداخلية ،وعلى
�صدقية لبنان ومكانته في المحافل الدولية .و�ض ّمت الرابطة �صوتها �إلى �صوت البطريرك الماروني في دعوة نواب
االمة �إلى توفير الن�صاب لعقد جل�سة االنتخاب ،وهي م�س�ؤولية تاريخ ّية ومحطة مف�صلية في حياة الوطن.
�أما البيان الثاني ف�أ�شار �إلى �أن لبنان هو �أمام مفهومين :مفهوم الد�ستور الذي ال يجوز االزدراء بمنطوق مواده
وال�سيما المادة  /73/التي توجب انتخاب رئي�س جمهورية قبل الخام�س والع�شرين من �أيار ،ومفهوم اال�ستقالل
الذي يعلو مفهوم الد�ستور في وجاهته ،لأن اال�ستقالل يعني الم�س�ؤولية .وبالتالي ال�سيادة.
الرابطة المارونية تدعو مجل�س النواب �إلى تحمل م�س�ؤوليته وممار�سة �سيادته على نف�سه في المنحى الإيجابي،
واثقة ب�أن يقظة مبرورة �ستحدو ممثلي ال�شعب على اختيار رئي�س جمهورية �ضمن المهلة القانونية ي�ؤتمن على القدر
الوطني.
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الرابطة والتوا�صل مع الر�سميين
كانت الرابطة المارونية ،عبر مجل�سها التنفيذي ،وما تزال على توا�صل وات�صال مع كبار
الم�س�ؤولين في الدولة اللبنانية لمباحثتهم في ال�ش�ؤون العامة ،و�أو�ضاع البالد ،والتعاون
بالحد الأق�صى من الت�ضامن الوطني.
معهم من �أجل مواجهة اال�ستحقاقات الداهمة
ّ

الرابطة عند �سالم
في ال�سابع من �أيار الما�ضي  2014زار رئي�س و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي للرابطة الرئي�س تمام �سالم ،وعر�ضوا
معه االو�ضاع ال�صعبة التي تم ّر بها البالد وطرق مواجهتها .وقد �شكر الرئي�س �سالم مبادرة الرابطة متمن ّي ًا عليها
اال�ستمرار في مهامها الوطنية وال�سعي لتقريب وجهات النظر بين المتناف�سين على �س ّدة الرئا�سة .وفي نهاية
الجتماع �أدلى رئي�س الرابطة �أمام االعالم بما ي�أتي:
نحن دورنا كرابطة مارونية ال�سعي مع جميع القيادات واننا ن�سعى للو�صول �إلى اتفاق حول ت�أييد مر�شح �أو اثنين
يتناف�سان ب�صورة ديموقراطية ،ولكن �إذا ما بقيت الأمور على حالها ،فان ال�شغور في رئا�سة الجمهورية �سي�ؤدي
حتم ًا �إلى الفراغ وهو �شيء مهلك للبنان ،وعلى جميع اللبنانيين �أن يتعاونوا في �صد هذه الآفة ،ونحن جميعنا نعمل
من �أجل خير هذا الوطن ،لأن الرابطة المارونية ت�ؤمن �أن الوطن هو للجميع و�أن انتخابات رئا�سة الجمهورية هي
الهرم الأعلى في ممار�سة الديموقراطية.
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 ...والوزير نهاد الم�شنوق
وكان قد �سبق لقاء رئي�س الحكومة �سل�سلة لقاءات مع
عدد من ال��وزراء .ففي الثالث والع�شرين من �آذار 2014
ا�ستقبل وزي��ر الداخل ّية ال�سيد نهاد الم�شنوق وف��د ًا من
المجل�س التنفيذي للرابطة �أدلى على �أثرها النقيب �أبي
اللمع ب�أن الزيارة هي لتهنئة معاليه على الجهود التي يقوم
الكلي � ً
أي�ضا بق�ضايا البلديات ،وهذه م�س�ألة تنموية بالن�سبة لنا كرابطة مارونية
بها لجهة الواقع االمني ،واهتمامه ّ
ن�شكره عليها.
�أ�ضاف :ت�شاورنا مع معاليه في ملف يهمنا� ،أال وهو مر�سوم التجني�س التي طالبت الرابطة ب�إلغائه مع ت�أكيدنا
على �ضرورة �سحب الجن�سية من الذين ال والء لهم للبنان وال يحوزون على م�ستند قانوني ليكونوا لبنانيين .وهناك
ملفات ت�شوبها االخطاء .وعندما قرر مجل�س ال�شورى ار�سال بع�ض الملفات �إلى وزارة الداخلية كان همه ف�صل
ال�صالح عن الطالح ،وهذا مطلبنا.
وب�س�ؤال االعالم كيف تقيمون كرابطة مارونية الخطة االمنية التي تنفذ ودور الوزير �أجاب:
زيارتنا هي لتهنئته على الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية لجهة ا�ستتباب االمن رويد ًا رويد ًا .المواطن اللبناني
بد�أ ي�شعر ويتلم�س �أن هناك نقلة نوعية للخطوات التي تقوم بها هذه االجهزة في المناطق ،وطبع ًا هذا يريح اللبناني
وي�سرع في عجلة االنتاج ،وهو ما نحر�ص عليه كرابطة مارونية.

 ...والوزير �شبطيني
زار رئي�س و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية
وزير المهجرين القا�ضية الي�س �شبطيني بح�ضور المدير
العام للوزارة ال�سيد �أحمد محمود .جرى خالل اللقاء
المهجرين،
التط ُّرق �إل��ى المراحل التي قطعتها ع��ودة
ّ
وال�سيما الم�صالحة في بريح.
�أبي اللمع تحدث عن اللقاء فقال:
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التو�سط بينهم وبين وزارة المهجرين حول بلدة بريح وكيف ّية
ا�ستقبلنا كرابطة مارونية �أ�شخا�ص ًا عدة طلبوا منا ّ
معالجة الأو�ضاع فيها .تبين لنا �أن الوزارة قامت ب�أعمال جلى في هذا المجال ،وهناك تقدم كبير لحل م�شكلة
بلدة بريح ال�شائكة من الناحيتين االن�سانية والمادية .وتف�ضل �سعادة المدير العام بعر�ض �شامل لواقع هذه البلدة
والتعوي�ضات الم�ؤمنة لعدد كبير من �أ�صحاب الحقوق .كما �أ�شار �إلى الم�شاكل التي يجب التطرق �إليها وحلها بمنطق
�سليم خ�صو�ص ًا ان الم�شكلة عمرها حوالي � 40سنة وهي ال تحل �إ ّال بالتوافق بين �أبنائها.

 ...والوزير ق ّزي
قزّي في التا�سع والع�شرين من �آذار  2014وفي �إطار
المبادرات التي تقوم بها لتفعيل م�شاريعها االجتماعية،
قام رئي�س و�أع�ضاء من المجل�س التنفيذي بزيارة وزير
العمل ال�سيد �سجعان القزيّ .تم خالل االجتماع بحث
عدد من الموا�ضيع التي تهم اللبنانيين جميع ًا وال�سيما
منهم �أ�صحاب الدخل المحدود .و�أع��ل��ن مقرر لجنة
ال�صحة في الرابطة الدكتور مارون �سرحال �أن الوزير
خ�ص مو�ضوع ال�صندوق
القزي ك��ان متجاوب ًا في ما ّ
الوطني لل�ضمان االجتماعي و�أن��ه اقترح �آلية للتعاون
مع الرابطة في �ش�أن ال�ضمان خ�صو�ص ًا �أن الرابطة
المارونية تملك درا�سات عديدة حول هذا المو�ضوع.
وف��ي الثاني والع�شرين من �أي��ار  2014زار الوزير
�سجعان ق��زّي الرابطة المارونية وك��ان في ا�ستقباله
رئي�س و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي.
� ،ش ّدد على الدور الوطني الذي تلعبه الرابطة ،وهو دور جامع يتخطى االطار الطائفي .ور�أى �أن هناك اتفاق ًا
على �ضرورة �أن يح�صل اال�ستحقاق الرئا�سي ،لأنه واجب د�ستوري .م�شير ًا �إلى �أن رئا�سة الجمهورية في لبنان هي
المن�صب الوحيد الذي ي�شغله ماروني في العالم العربي .و�أننا كحزب كتائب دعونا كل القوى ال�سيا�سية وال�سيما
الم�سيح ّية منها �إلى التزام ح�ضور جل�سات االنتخاب لت�أمين انتخاب رئي�س جديد للجمهورية.
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 ...والوزير ريفي
بعد زيارة الوزير قزي ،قام الوفد بزيارة
وزير العدل اللواء �أ�شرف ريفي الذي عر�ض
معه االو���ض��اع العامة ف��ي ال��ب�لاد ،و���ش���ؤون
وزارته ،وكيف ّية تفعيل العمل الق�ضائي.
وقد �أثنى الوزير ريفي على عمل الرابطة
في المجال الوطني خ�صو�ص ًا �أنها ت�ضم عدد ًا
كبير ًا من المحامين والق�ضاة ال�سابقين.

 ...والوزير �أبو فاعور

في الخام�س من �أيار  2014قام رئي�س و�أع�ضاء المجل�س
التنفيذي بزيارة وزير ال�صحة وائل �أبو فاعور لالطالع منه
على الأو�ضاع ال�صحية ال�سائدة ،والأخطار الناجمة عن دخول
الموا�شي �إلى الأرا�ضي اللبنانية بدون مراقبة �أو حجر �صحي
م�سبق ،باال�ضافة �إلى �أخطارالأمرا�ض والأوبئة الم�ستجدة
والتي تهدد االمن ال�صحي اللبناني بكامله .كما تطرق اللقاء
�إلى �أو�ضاع الم�ست�شفيات الحكومية وارتياح المواطنين لقرار
الوزارة الت�صدي لبيع الأدوية الفا�سدة ومراقبة الم�ؤ�س�سات
المنتجة للحوم والأغذية.
وقد �أو�ضح �أبو فاعور �أنه منكب منذ توليه مهام الوزارة
على مكافحة هذه الآفات التي تهدد المواطنين جميع ًا دون
ا�ستثناء ،م�ضيف ًا �أنه �أولى الم�ست�شفيات الحكومية االهتمام
الكلي ب�إقرار رفع ال�صفوف المالية والم�ساهمات العائدة لها،
حيث تدعو الحاجة ،ولفت �إلى �أنه يولي مو�ضوع الأدوية المزورة والمهربة االهتمام الالزم.
وتم االتفاق على متابعة االت�صاالت بين الرابطة المارونيةووزارة ال�صحة بتكليف الدكتور مارون �سرحال مقرر
لجنة ال�صحة والبيئة في الرابطة �إنفاذ بع�ض التو�صيات المقرة في المجل�س التنفيذي.
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 ...والوزير عريجي
وف���ي ال��خ��ام�����س ع�شر م��ن �أي����ار 2014
ا�ستقبل وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة اال���س��ت��اذ ري��م��ون
ع��ري��ج��ي ف��ي مكتبه ف��ي ال�����وزارة رئي�س
و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي للرابطة  ،حيث
تم البحث في الأم��ور ال�سيا�سية الراهنة،
ووجوب حماية االمكان االثرية من االنهيار،
غنى للبنان الح�ضارة.
وهي تمثل ً
كما تطرق اللقاء �إلى تبادل وجهات النظر في كيفية التعاون مع ًا للمحافظة على هذا التراث الوطني الكبير.

والوزير جبران با�سيل:
الزيارة التي قام بها رئي�س و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي للرابطة
المارونية �إلى وزير الخارجية والمغتربين جبران با�سيل في الثالث
والع�شرين من �أيار  ،2014ر ّكزت على اال�ستحقاق الرئا�سي ّ
لخ�ص �أبي
اللمع الطروحات التي ّتم تداولها خالل اجتماع الرابطة في بكركي،
مو�ضح ًا �إن االجتماع كان للت�ضامن بين جميع اللبنانيين ولي�س فقط
بين الموارنة� .أما اليوم �أ�ضاف ،وقد ان�صرمت المدة �أو تكاد تن�صرم،
ف��ان المجتمعين وبما يمثلون على الم�ستوى الم�سيحي والماروني
واللبناني� ،سيولون هذا المو�ضوع االهتمام الالزم .بدوره �أثنى الوزير با�سيل على الدور الجامع الذي تقوم به
الرابطة ،مبدي ًا ا�ستعداد وزارة الخارجية لم�ساعدتها في مهامها الوطنية وخ�صو�ص ًا ما يتع ّلق باالنت�شار اللبناني.
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الم�سيحية
الرابطة المارونية واتحاد الرابطات
ّ
م�سيحيي لبنان وال�شرق العربي
وهموم
ّ

�إ�ستحوذ ما يتع ّر�ض له م�سيح ّيو ال�شرق ،وال�سيما في �سوريا
والعراق وم�صر على اهتمام الرابطة المارون ّية ،التي تابعت هذه
الق�ضية االن�سانية �سواء في ات�صاالتها الدبلوما�س ّية� ،أو في م�ساهمتها
هجروا ق�سر ًا من
المال ّية ،في م�ساعدة م�سيحيي المو�صل الذين ّ
ديارهم� ،سواء في الم�شاركة في االجتماع الذي عقد بين  8و� 15أيلول
 2014في وا�شنطن دفاع ًا عن م�سيحيي ال�شرق� ،أو في مق ّر الرابطة
المارون ّية التي �شهدت ع ّدة لقاءات مه ّمة التحاد الرابطات اللبنانية
 الم�سيحية عقدت في  ،2014-6-20 ،2014-2-26و  ،2014-8-2وقد تط ّرق المجتمعون �إلى هموم واهتماماتم�سيح ّية م�شرق ّية ولبنانية ،ف�ض ًال عن مو�ضوعات �أخرى .وقد �صدر عن هذه اللقاءات ثالث بيانات.
البيان الأول
دعا فيه االتحاد �إلى احترام الم�ؤ�س�سات الد�ستورية والمهل المت�صلة بها ،وفي مقدمها انتخاب رئي�س جديد
للجمهورية يكون قادر ًا على جبه التحديات ،وقيادة البالد �إلى المالذات الآمنة ،مطالب ًا القيادات اللبنانية عموم ًا
والم�سيحية خ�صو�ص ًا بالت�ضامن في ما بينها والذهاب �إلى م�صالحة تاريخية على قاعدة برنامج وطني � -إنقاذي
�شامل ،ي�ضع حدا للأزمة التي طالت ،ويح�صن لبنان من خطر انعكا�سات التطورات الخارجية ،ال�سيما تلك الجارية
في �سوريا على و�ضعه الداخلي.
كما دع��ا البيان الأول �إل��ى معالجة ملف النازحين ال�سوريين
�إلى لبنان ،بر�ؤية موحدة تنطلق من �ضرورة المواءمة بين الواجب
االن�ساني ،و�أول��وي��ة الحفاظ على �أم��ن البالد وا�ستقرارها ،بعدما
تزايدت �أعداد النازحين على نحو يفوق قدرة لبنان على ا�ستيعابهم.
و�أ���ش��ار البيان �إل��ى �أن الوجود الم�سيحي في ال�شرق له ج��ذوره
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ال�ضاربة في رحم التاريخ ،وهو لي�س وجود ًا عابر ًا ،والواجب يح�ضنا على الدعوة �إلى وحدة الكنائ�س واجتماعها
على خطة موحدة لمواجهة ما يتعر�ض له هذا الوجود من �أخطار ،و�سيكون لالتحاد برنامج تحرك في هذا الإطار
يعلن عنه في حينه.
وثمن االتحاد الوثيقة الوطنية ال�صادرة عن بكركي ،ور�أى فيها خارطة طريق �شاملة ت�ساعد على بلورة خطة
�إنقاذية كفيلة ب�إنت�شال لبنان من الم�شكالت التي تعتر�ضه ،معرب ًا عن ا�ستعداده للتجاوب مع مبادرة الرابطة
المارونية بالدعوة �إلى م�ؤتمر وطني لدعم وثيقة البطريرك مار ب�شاره بطر�س الراعي وتوفير �أو�سع حا�ضنة وطنية
لها.
و�أعرب االتحاد عن ا�ستعداده للتعاون مع الم�ؤ�س�سات التابعة للكنائ�س الم�سيحية ،ال�سيما التربوية واالجتماعية
وال�صحية ،من �أجل مواكبة التحديات التي تواجه الم�سيحيين في لبنان وال�شرق واتخاذ الخطوات الجريئة من قبل
الطوائف الم�سيحية واال�سالمية من �أجل التخفيف من معاناتهم االقت�صادية والمعي�شية بما ي�ساعد على كبح جماح
الهجرة المتمادية و�ضررها المبا�شر على اللبنانيين جميع ًا.
البيان الثاني
�أما البيان الثاني فقد �أعرب فيه االتحاد عن القلق من التط ّورات االخيرة التي ي�شهدها العراق وتخوفه من
انعكا�ساتها ال�سلب ّية على وحدته ومك ّونات �شعبه كا ّفة ،وخ�صو�ص ًا على الم�سيحيين المنت�شرين في �سهل نينوى وقد
لج�أوا �إليه من بغداد و�سائر المحافظات هرب ًا من العنف وطلب ًا للنجاة .ودعا االتحاد ،الأمم المتحدة والمنظمات
الدولية� ،إلى التح ّرك ال�سريع ل�ضمان حرية وكرامة االن�سان في هذه البقعة من العالم التي انطلقت منها الح�ضارات،
وطلب من المقامات الم�سيحية والإ�سالمية ،حا�ضرة الفاتيكان ،الأزهر ال�شريف والمرجعيات الدينية في المملكة
العربية ال�سعودية والجمهورية اال�سالمية في �إيران ،ال�سعي الجاد وبكل الو�سائل وما تمتلك من �إمكانات وت�أثير
معنوي لإنقاذ هذا ال�شعب الذي يرنو �إلى ال�سالم واال�ستقرار .ودعا كذلك بطاركة ال�شرق ور�ؤ�ساء كنائ�سه �إلى عقد
اجتماع ا�ستثنائي في لبنان للبحث في االو�ضاع الخطرة في المنطقة خ�صو�ص ًا تلك الم�ستجدة في العراق.
البيان الثالث
وفي البيان الثالث �أ�شار االتحاد �إلى �أنّ موا�صلة �إرغام الم�سيحيين في بع�ض المناطق العراقية على ترك �أر�ض
�آبائهم والأجداد ب�سبب انتمائهم الديني ،و�سط �صمت دولي وعربي و�إ�سالمي مريب ،هو و�صمة عار على جبين دول
وت�صم الآذان ،وا�صف ًا الجرائم الب�شعة التي ُترتَكب في
القرار والأ�سرة الدولية مجتمعة التي تتعامى عن الحقيقة
ّ
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قطاع غزّة على مدار ال�ساعة ،ب�أ ّنها جرائم حرب ال يمكن للمجتمع الدولي والعربي الم�سيحي والإ�سالمي ال�سكوت
عنها .وطالب المرجعيات اال�سالمية في العالمين العربي واال�سالمي باتخاذ موقف وا�ضح و�صريح تجاه ما ُيه ّدد
العالقة التاريخية بين الديانتين الم�سيحية واال�سالمية ،و�صو ًال �إلى خطوات عملية ت�ضع االمور في ن�صابها ،فال
تبقى عر�ضة لاللتبا�س والتف�سيرات المتناق�ضة والمتعار�ضة ،وذلك انت�صار ًا لروح ال�شراكة بين هاتين الديانتين،
م�سكوني ،للبحث في ُ�سبل الت�ص ّدي الع َملي لك ّل حركات التط ّرف،
داع ًيا �إلى قمة م�سيحية � -إ�سالمية ذات طابع
ّ
وتقديم الم�شتركات بين هاتين الديانتين ال�سماويتين� .إ�ضاف ًة �إلى دعوة الأمم المتحدة ،وجامعة الدول العربية
ومنظمة العالم اال�سالمي �إلى التح ّرك الفوري والمبا�شر لوقف ما يح�صل في المو�صل ونينوى بحقّ الم�سيحيين،
واتّخاذ االجراءات العملية الآيلة �إلى ت�أمين عود ٍة �آمنة لهم عبر قرارات و�ضمانات دولية نافذة.

الرابطة عند المطران عوده

وكان رئي�س الرابطة المارونية النقيب �سمير �أبي اللمع قد زار متروبولية بيروت للروم االرثوذك�س المطران اليا�س
عوده في دار المطرانية باال�شرفية في الحادي والع�شرين من تموز  ،2014وعر�ض معه االو�ضاع العامة في لبنان
والعالقات الم�سيح ّية  -الم�سيح ّية،
والم�سيح ّية  -اال�سالم ّية ،و�ضرورة
تعزيز ثقافة العي�ش الواحد ،وتعزيز
ال�سلم الأه��ل��ي .وبعد اللقاء ق��ال �أبي
اللمع:
با�سم ال��راب��ط��ة ت�شرفت ب��زي��ارة
�سيادة المطران اليا�س ع��وده الذي
�أُ ّك���ن له كل تقدير واح��ت��رام ومح ّبة،
لأتز ّود بركته لأن هذه الزيارة ت�أتي في
�سياق زي��ارات �أخ��رى �أتمنى �أن �أقوم
بها و�أن تقوم بها الرابطة المارونية
ل�سيادته .وا�ستمعت �إلى �سيادته في المو�ضوعات التي نعي�شها اليوم والواقع الذي يتخ ّبط فيه ال�شعب اللبناني بجميع
فئاته ،بدء ًا ب�شغور موقع رئا�سة الجمهورية والعمل الذي يجب �أن نقوم فيه جميع ًا ،كل الفئات الم�سيحية والم�سلمة،
لملء هذا الموقع الذي نعترف ب�أنه الر�أ�س في ج�سد لبنان .ثم ا�ستمعت �إلى �سيادته حيال بع�ض الآراء التي ت�صب
في الم�صلحة الم�سيحية العامة ال�شاملة وهي الت�ضامن بين كل الفئات الم�سيحية ،توطئ ًة للإقدام على عالقات
�أف�ضل و�أمتن مع الفئات الأخرى الم�سلمة في لبنان ،لأن لبنان ال يمكن �أن يقوم �إال بهذين الجناحين.
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اجتماع عمل مع البطريرك

في الثاني ع�شر من كانون الثاني  2014زار رئي�س و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي البطريرك الماروني ،حيث جرى
عر�ض لالو�ضاع القائمة وبرنامج عمل الرابطة لهذا العام .وبعد االلقاء قال �أبي اللمع� :إن اللقاء كان مثمر ًا ج ًّدا،
ونحن هنا ال�ستكمال م�سيرة �س ّيد ال�صرح .لقد �أطلعنا غبطته على ما قمنا به من �أعمال منذ بدء واليتنا .وهذه
لجان محددة ب�شكل يومي تقريب ًا ،وذلك
الرابطة التي ت�ضم في �صفوفها نحو �ألف �شخ�ص ّية ثلثهم يعمل �ضمن �إطار ٍ
في كل القطاعات :التربوية ،ال�صحية ،االعالمية وغيرهاّ ،
تغطي �أعما ًال مه ّمة وي�صدر عنها تو�صيات ودرا�سات ترفع
ليتم طرحها كقوانين �أو م�شاريع ،كذلك
�إلى المجل�س التنفيذي الذي يق ّر بع�ضها �أو يع ّدلها ومن ثم تو ّزع على النواب ّ
انتقلنا �إلى موا�ضيع الملفات العالقة التي نتابعها انطالق ًا من َملف التجني�س وما قمنا به في هذا الإطار و�صو ًال �إلى
ملف بيع الأرا�ضي� .أ�ضاف :لقد لم�سنا موافقة ال�سيد البطريرك على عدد من الموا�ضيع التي نود طرحها والعمل
للم �شملهم تمهيد ًا �إلى
عليها .واعتبر دور الرابطة دور ًا �أ�سا�س ًيا لأنها تعبر عن تطلعات الموارنة جميع ًا وهي ت�سعى ّ
ّلم �شمل الم�سيحيين ومن ثم اللبنان ّيين جميع ًا.
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الرابطة تزور المفتي دريان للتهنئة
ال��راب��ط��ة ال��م��ارون�� ّي��ة على توا�صل دائ���م م��ع القيادات
الروحية في الطوائف اللبنان ّية ال�شقيقة ،وقد زار المجل�س
التنفيذي مفتي الجمهورية اللبنانية ال�شيخ عبد اللطيف
دريان في ال�ساد�س والع�شرين من �آب  2014بدار االفتاء في
عائ�شة بكار لتقديم التهنئة بانتخابه مفتي ًا .وبعد الزيارة
قال �أبي اللمع :كان لنا �شرف زيارة �سماحة المفتي ال�شيخ
عبد اللطيف دري��ان� ،أوال للتهنئة بمنا�سبة انتخابه مفتي ًا
للجمهورية للطائفة ال�سنية الكريمة ،ومن ثم �أكدنا ل�سماحته
على العالقة المميزة التاريخية القائمة بين الرابطة المارونية ودار الإفتاء ،وهي من الم�سلمات التي نجتمع عليها
مع ًا ،فنحن ندعم قيام الدولة القادرة القوية ،والدفاع عن الد�ستور ،وتقوية قوى االمن للمحافظة على االمن.
�أ�ضاف �أبي اللمع :ا�ستمعنا �إلى �سماحته حول العديد من الق�ضايا التي تبذ الفرقة وتجمع بين اللبنانيين ،وقد
�أكد ب�أنه يجب �أن ننظر �إلى الأديان النظرة �إلى روحانيات وثقافة وح�ضارة ولقاءات ولي�س �إلى تنافر و�إلى طائفية،
مثني ًا على دور الرابطة المارونية الجامع لكل الطوائف والمذاهب والعامل دائم ًا في �سبيل الدولة القادرة.

ّ
ملف االنت�شار والهجرة اللبنانية

�ش ّكل ّ
ملف االنت�شار اللبناني ه ًّما دائم ًا لدى الرابطة المارونية التي لم تتوان منذ ت�أ�سي�سها عن تمتين ال�صالت
بين �شطري لبنان ،والدعوة �إلى �إيالء هذا ّ
الملف اهتمام ًا ر�سم ّي ًا ،واعطاء المنت�شرين كامل حقوقهم في الم�شاركة
ال�سيا�س ّية عبر منحهم الحقّ في االقتراع حيثما هم ،ومنح جن�سية الوطن االم �إلى المتحدرين من �أ�صل لبناني،
وتب�سيط معامالت ت�سجيل �أبنائهم ،وتوفير الت�سهيالت لمن يريد اال�ستثمار منهم.
�إلى ذلك ،ت�ص ّدت الرابطة المارونية لمو�ضوع الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ،وما يع�صف بها من خالفات،
داعي ًة الى اعادة اللحمة بين المنت�سبين اليها ،توطئ ًة الى توحيد �أهدافها في خدمة الوطن.
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مدير عام المغتربين في زيارة الرابطة

وانطالق ًا من هذا االهتمام ال�شديد
بالمنت�شرين ،ع��ر���ض رئي�س و�أع�����ض��اء
المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية ،مع
مدير عام المغتربين ال�سيد هيثم جمعه
على م��دى �ساعتين م�ساء ال��راب��ع ع�شر
من �آذار  ،2014كل الملفات التي تت�ص ّل
بالم�صالح الحيوية لقطاعات وا�سعة من
اللبنانيين في الداخل والخارج ،وذلك في
مق ّر الرابطة.

بداية عر�ض جمعة للمراحل التاريخية التي م ّر بها مو�ضوع اعادة قيد المنت�شرين من �أ�صل لبناني ،والم�شاكل
التي يواجهها على غير م�ستوى ،خ�صو�ص ًا ما يت�صل بتن�سيق العمل مع مديرية االحوال ال�شخ�صية ،وال�سماح باالطالع
على �سجل المهاجرين منذ مائة عام لبناء قاعدة معلومات وا�سعة ت�س ّهل العمل على المعنيين ،وال�سعي لتب�سيط
المعامالت في المديرية العامة واخت�صار الروتين وتوفير المعلومات ومكننتها ،ووجوب معالجة هذا االمر �سيا�س ّي ًا،
من خالل الإيعاز ب�ضرورة التعامل مع ملفات اعادة القيد وفق القوانين الناظمة لهذا المو�ضوع .ثم جرى التطرق
�إلى واقع االنت�شار اللبناني وكيفية التعاون من �أجل تعزيزه ،وتفعيل الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وتوحيدها
مثني ًا على دور الرابطة المارونية ورئي�سها في هذا المجال.
بدوره �شكر �أبي اللمع جمعة على الإي�ضاحات التي ق ّدمها حول ملف المنت�شرين� ،آم ًال قيام تعاون وثيق بين
الرابطة المارونية ومديرية المغتربين في وزارة الخارجية ،وجميع المعنيين في ال�ش�أن االغترابي ،من �أجل �إيالء
اللبنانيين المنت�شرين والذين يتحدرون من �أ�صل لبناني ما ي�ستحقون من اهتمام �سواء لجهة �إثبات حقهم الوا�ضح
في ا�ستعادة جن�سيتهم وممار�سة حقهم في التر�شح واالنتخاب ،وتمنى �أن ي�سود التعاون بين الهيئات الر�سمية
المعنية بالمو�ضوع طالما �أن الهدف واحد وهو خدمة اللبنانيين المقيمين والمنت�شرين على حد �سواء.
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الرابطة والهجرة اللبنانية

طرحت الرابطة المارونية م�س�ألة الهجرة على النقا�ش من خالل ال�س�ؤال :هل هي نقمة �أم نعمة؟
وقد حا�ضر ع�ضو المجل�س التنفيذي المحامي لوران عون عن هذا المو�ضوع ،مبين ًا �أن النظريتين تنطويان على
مقدار من ال�صحة وعدم ال�صحة في �آن في غياب �أي درا�سة معمقة عن المو�ضوع.
وتناول عون المو�ضوع مح ّدد ًا عالقة االنت�شار بالوطن الأم من الزوايا الثالث :تحويالت المغتربين ،عودة
الر�ساميل الخا�صة بالمنت�شرين وتوظيفها باال�ستثمار ،هجرة الكفايات العالية �إلى الخارج.
وقال� :إن قيمة التحويالت ارتفعت من مليار ومائتي مليون دوالر في العم � 1998إلى ثمانية مليارات دوالر حالي ًا،
�أي ما يزيد على الع�شرين في المائة من الناتج المحلي ،و�أن معدل الفرد من هذه التحويالت هو �ألفا دوالر ،وتذهب
هذه التحويالت في �شراء العقارات ،والتعليم ،والإيداعات الم�صرفية.
وب ّين عون �إيجابيات و�سلبيات هذا االمر من خالل الأبواب التي تنفق فيها هذه التحويالت التي تفتقر �إلى خطة
مدرو�سة تعزز التنمية وتربط اللبناني ب�أر�ضه من خالل خلق فر�ص عمل جديدة توفر دخ ًال محترم ًا تحفز ال�شباب
اللبناني على الت�ش ّبت ب�أر�ضه وعدم الهجرة ،داعي ًا �إلى ان�شاء مجل�س اغترابي فاعل تنخرط فيه �أكثرية وزارات
الدولة و�إداراتها على غرار ما هو معمول به في دول تعي�ش �أو�ضاع ًا �شبيهة بلبنان.
وقال �إنه ينبغي �إجراء م�سح �شامل يتناول الطاقات االغترابية� ،شاكي ًا من عدم وجود �إح�صاءات ومعلومات لدى
االجهزة المعنية في لبنان ،و�أن �أبحاثه تركزت بالتالي على الدرا�سات التي قام بها البنك الدولي ،و�صندوق النقد
الدولي ،والبنك االوروبي لال�ستثمار ،م�شير ًا �إلى �أن عدد العاملين اللبنانيين في الدول العربية هو � 400ألف ي�شكلون
ثلث الطاقة العاملة و�أن ن�سبة التحويالت هو  45في المائة من المجموع العام ،متكلم ًا عن طاقات اللبنانيين في
العديد من الدول الغربية واالفريقية ور�أى عون �أنه با�ستثناء م�صرف لبنان والم�صارف التجارية ال وجود لخطط
حكومية تولي هذا المو�ضوع ما ي�ست�أهل من �أهتمام ،و�أنه من حق المنت�شرين على دولتهم �أن تكون هناك ت�شريعات
تحفظ لهم ا�ستثماراتهم ،مت�سائ ًال هل يعقل �أال ت�ضع الحكومة ت�صور ًا �سيا�سي ًا تنموي ًا للهجرة ،كا�شف ًا على �سبيل
المثال �أنه من �أ�صل  28م�شروع ًا �إ�ستثماري ًا بقيمة مليار دوالر �أميركي ا�ستفادت من قانون اال�ستثمار رقم ،360
هناك م�شروعان في ال�سياحة والتكنولوجيا بقيمة  45مليون دوالر �أي ما ن�سبته  4،4في المائة من المجموع العام.
وي�ست�أثر الم�ستثمرون العرب بـ  80في المائة من هذه الم�شروعات ،فيما يعود  15،5بالمائة منها �إلى المقيمين.
وفند توزيع ن�سب قطاعات العمل التي ينتمي �إليها المنت�شرون وكانت النتيجة �أن  %52منهم يتعاطون التجارة
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فيما  %25يتعاطون ال�صناعة.
�أعقب محا�ضرة عون عدد ًا من المداخالت التي تناولت هذا المو�ضوع� .أبرزها مداخالت النائب نعمة اهلل �أبي
ن�صر ،الوزير ال�سابق مي�شال �إده ،والدكتور جوزف طربيه.
النائب نعمة اهلل �أبي ن�صر تناول ت�أثير مو�ضوع االنت�شار على الديموغرافيا مبدي ًا خ�شيته من �أن يتحول المجتمع
اللبناني �إلى مجتمع هرم .وتحدث عن م�شروع ا�ستعادة الجن�سية والعراقيل التي تواجهه ،و�أن هناك اقتراح قانون
بهذا ال�صدد و�ضع في العام  ،2003وهناك م�شروع مقدم من الحكومة بعدما تعذر �إقرار هذا االقتراح.
رئي�س الرابطة قال �أنه من ال�ضروري �إعادة النظر بالت�شريع اللبناني على كل الم�ستويات �سواء لجهة ال�ضرائب
وت�سهيل المعامالت ،وال�سعي �إلى �إ�صالحات �ضريبية الفت ًا �إلى وجوب اعتماد ح�صرية المناطق الح ّرة.
رئي�س الم�ؤ�س�سة المارونية لالنت�شار الوزير مي�شال اده �أ�سف لمحاولة البع�ض ربط مو�ضوع ا�ستعادة الجن�سية
بمنح �أوالد اللبنانيات المتزوجات من �أجانب الجن�سية اللبنانية لأن هذا الم�شروع هو توطين مقنع كونه يمنح
الجن�سية لـ� 270ألف فل�سطيني .و�أ�شاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها المحامي لوران عون في ملف االنت�شار.
الرئي�س ال�سابق للرابطة الدكتور جوزف طربيه� ،أ�شار �إلى خطرين :االول �إقت�صادي نتيجة الهجرة والثاني
�إختالل التوازن الوطني الديموغرافي ،محذر ًا من ت�ضا�ؤل الوزن الديموغرافي في المعادلة الوطنية ،لأن الحفاظ
على هذا التوازن ينقذ وجه لبنان الفريد في المنطقة ،وقال �أن ن�شاط الم�صارف �أ ّدى �إلى ا�ستقطاب  180مليار
دوالر ،وهناك فائ�ض �سيولة يتع ّذر توظيفها في الو�ضع ال�سيا�سي الحالي ،و�أن الم�صارف نجحت في �إبراز وجه لبنان
وفي جذب االيداعات رغم عدم اال�ستقرار.
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رئي�س الرابطة المارونية في محا�ضرة عن كتاب

لبنان الموارنة الى �أين للأباتي بول�س نعمان

حا�ضر رئي�س الرابطة الى جانب كل من رئي�س المجل�س العام الماروني ورئي�س الم�ؤ�س�سة المارونية لالنت�شار
حول كتاب الأباتي بول�س نعمان الذي حمل عنوان لبنان والموارنة �إلى �أين؟ في الثامن والع�شرين من �أيار  ،2014في
قاعة المحا�ضرات بمبنى المجل�س العام الماروني.
هاءنذا �أمام �أوراق� ،أتاحت لي اقتنا�ص لحظات ت�شابك فيها ال�شوق الى االكت�شاف مع متعة تذ ّوق ال�سرد المنمق.
ويت�أجج ال�شوق فيك وتت�ضاعف اللذة في القراءة ،حين يكون المو�ضوع بع�ض ًا منك �أو تكون بع�ض ًا منه ،ف�ستبين
لك االحداث على �أنها من لحمك ودمك ،من جوارحك وروحك ،امتداد ًا لتراث خل ّفه ن�ساك ورهبان وقادة بذلوا في
�سبيله الغالي والأغلى ،العالي واالعلى من قيم الفكر والجمال وااليمان والحق والرجاء.
خلت نف�سي و�أنا �أقر�أ الكتاب �أنني �أتنقل بين ال�صوامع واالديرة� ،ألج العتبات المبرية� ،أت�صفح كتب ال�صلوات
العتيقة ،متن�شق ًا طيب �أوراقها الم�ضخمة ب�آثار زيتها اال�سود.
وتخيلتني �أ�صغي الى �صلوات رهبان مارون ،يتلون �أعمال الر�سل في تقليد ن�سكي رائع.
وال عجب �أن ت�ستغرق النف�س في هذا الطواف ،و�أنا ابن الجبل الم�سيحي الدرزي الم�سلم ،الذي تميزت قممه
بقباب الهياكل ،و�أوديته بمحاب�سها و�صوامعها ،وكاد يمتزج تاريخ لبنان الوطني بتاريخها الديني.
الكتاب بدرا�ساته ومقاالته وبحوثه المعمقة ،واقع وتطلعات.
وعندما نقول تطلعات ،ندخل حرم الغيب ونت�صدى للم�ستقبل ،هذا الم�ستقبل الذي �شاء الكاتب �أن يحاول
تروي�ضه و�أن ي�ضبط تفلته ،ف�أدخله في �إطار البحوث والتدقيق.
فقد�س الأباتي بول�س نعمان ،عرك الحياة وخبر النا�س وطاف في كل �أر�ض وطئها لبناني وماروني ،وتعمق في
التاريخ �صغيره وكبيره ،وتنقل بين خزائن المعرفة يلتهم مك ّونها ،وما �أغلق كتاب ًا  ...ف�إذا ثقافته ثقافة حياة و�إن�سان
ورجاء وتعبد...
هكذا عرفنا قد�س الأباتي في م�ستهل ال�شباب ،وهكذا نعرفك على المقلب االخر من العمر ،تعظ وتب�شر وتذكر،
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تعظ بالخير ،وتب�شر بفرح الملكوت ،وتذكر المعمدين بماء العماد والمثبتين بزيت التثبيت.
وثق يا �أبتي� ،أن ال �شيء ي�سكتني عن قول المحبة والحقيقة فيك� ،سوى خوفي عليك من ل�ساني ،فتح�سب �أن ما
�أذيعه ي�ضيع عليك �أجر ًا �أو تحم ّر منك عين اهلل.
ال واهلل ما جئت لأ�ض ّيع عليك االجر ،بل لأك�سب لنف�سي االجر في قول الحق.
لبنان الموارنة الى �أين؟
هي انطالقة من منهجية تاريخية ال تجافي علم التاريخ وم�صطلحه ...عودة الى المع ّرف في طبقات الما�ضي،
تطواف في مدائن الح�ضارات ،مغامرة في اقتحام مو�ضوع� ،أهرق في �سبيله حبر كثير� ،إيمان باالر�ض ال اعتبارها
حجر ًا جامد ًا وتراب ًا راكد ًا ،بل لأنها ا�ضمامتان متحدتان من جغرافيا الجمال وتاريخ الرجال.
خال�صات وخ�صائل عن �أجدادنا في الجبل ال تتبجح وال ت�ؤذي ،هوية ذات مداميك ركزت على كونية الموارنة
والدروز الذين لم يكن منعزلهم الجبلي ال�صخري �إال �شرفة �أطلوا من خاللها على االفاق والرحبات والح�ضارات.
نعم الموارنة في كتابك وفي الحقيقة رواد الحداثة في هذا ال�شرق ،فال�سفة العروبة ودعاتها ،حاملو معنى
الخيار االن�ساني ال القدرية ،الم�ؤمنون بقدرة الفرد على الخلق واالبداع والنهو�ض.
نعم هم ظاهرة فريدة في نزعتهم اال�ستقاللية وتوقهم الى الحرية ،واندفاعهم نحو ال�شهادة من �أجلها يتج�سد
فيهم قول بول�س الر�سول م�شيئة اهلل �أن تكونوا �أحرار ًا و�أن تبقوا دوم ًا �أحرار ًا وقول الم�سيح من قبل :وان حرركم
االبن �صرتم �أحرار ًا حق ًا.
المارونية هي عندك فريدة في االن�سجام ال�سري بين التاريخ والجغرافيا ،بين الروح والج�سد ،بين الروح
المارونية وج�سد جبل لبنان ،وهي �إعجوبة لبنان الحديث ،وهي كما تقول �أنبتت المثلث الحق :الكني�سة والبيت
والطبيعة ،وقد جعلوا من الموارنة �شعب ًا م�ضخم ًا بالقيم االن�سانية والم�سيحية ،يتميز بالحق والعطاء واالبداع.
المارونية بمفهومك ظاهرة فريدة في تج�سدها وجوهرها الم�سيحي في واقع الروحانية والقدا�سة ،فهي ال تزال
تعطي القدي�سين والقدي�سات والطوباويين والمكرمين للم�شرق العربي وللعالم وفي هذه االزمنة بالذات� ،أزمنة
الخواء الداخلي ،والقحط االخالقي والت�صحر الروحي ،ما زال الموارنة غارقون في �شمولية الكثلكة� ،شرقيون
وغربيون في �آن ،من انطاكية وروما هم.
وهم رغم تقلبات االزمنة التي مرت عليهم منذ حوالي � 1600سنة ال يزال الموارنة يعملون في لبنان على قيام
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التوازن في المعادلة التاريخية الثالث :الما�ضي والحا�ضر والم�ستقبل ،في داخل ذاتهم وكيانهم في محيطهم وفي
انت�شارهم الوا�سع في العالم.
لبنان الموارنة الى �أين؟
لأنه الوطن الذي حمله قد�س الأباتي في قلبه وعقله عقود ًا من الزمن ،يراه اليوم يتعثر ويو�شك على االنهيار،
فكيف ال يطلق �صرخة وال يحزن وي�ضطرب ،وهو الذي كان ي�أمل �أن يواكبه في مطلع الواحد والع�شرين ليحيا عر�سه
المتوقد بدل �أن يتلم�س �آالمه وعثراته ويعاين الجلجلة التي يرزح تحتها ال�شعب اللبناني بكامله.
ويقول نحن اليوم مع ًا ،نعبر زمن ًا �ضبابي ًا جديد ًا مكل ًال بااللم وال�شهادة والخوف ،وفي قلب العا�صفة الهوجاء،
نفتقد ل�شاطىء االمان تر�سو فيه �سفننا وقد �أنهكتها االمواج العاتية ،وفي لحظات ال�صمت الثقيل نبحث عبث ًا عن
قادة ي�ضحون بالنف�س من �أجل الوطن.
�شبابنا يكفرون بكل �شيء� .أحالمهم بم�ستقبل زاهر تتبخر في لحظة �صيف حار ،نظرتهم الى ذاتهم ،الى
وطنهم ،هويتهم ،تاريخهم ،جغرافيتهم ،تراثهم وكل خاليا واقعهم �أ�صابها الجمود وكبلها الذهول.
�صحيح يا �أبتي ،ال�سيا�سة في وطني ملوثة ،والف�ساد م�ست�شر ،والبغ�ضاء تمزق �صفوف النا�س ،وكانت الم�أ�ساة
الكبيرة يوم د ّبت ال�صراعات الدموية بين الموارنة بالذات ،ف�أنهكت الج�سم اللبناني بكامله.
وت�ستطرد قائ ًال ،الم�أ�ساة كبيرة ولكن وطني �أي�ض ًا هو الكبير،
هو كبير بذاك الموقع الذي احتله في العالم ،ثمر ن�شاط كبار رجاالته و�شهدائه.
هو كبير على امتداد م�ساحة الكرة االر�ضية ،لرفعة االن�سانية وتالقي ال�شعوب وتحاورها وتعاي�شها
هو كبير ب�شخ�صه ...
هكذا �أراده البطاركة العظام ،كانوا وما يزالون ين�شرون ر�سالة الحوار والت�سامح والتالقي والتنوع في زمن
العط�ش والت�صحر و�صدام الح�ضارات ،وهكذا يريدون �أن نت�سلمه منهم ،من وحي حكمتهم وتاريخ ن�ضالهم ،نواكب
الم�سيرة ونحقق الر�ؤيا التي ر�سمها ه�ؤالء ،فنجعل من لبنان منارة للإن�سانية في م�سيرتها عبر التاريخ.
كتاب الموارنة الى �أين؟ يحمل بين حروفه هذه الخزائن من القيم الفريدة التي يقت�ضي المحافظة عليها ،فيحثّ
الموارنة بعد �صراعاتهم الدامية الى ال�صح ّو وتوحيد كلمتهم ليقتحموا بانفتاحهم محيطهم الوا�سع ،وليبنوا في �ض�ؤ
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تاريخهم ،م�ستقبل لبنانهم عبر تطوير مجتمعهم بثوابت وطنية ،فيجعلوا منها �سلوك ًا وطني ًا لبناني ًا ،وطن االن�سان
ودولة الحق والحرية والديموقراطية الح ّقة.
وك�أنه يدعو في �آخر الأوراق الى �إنتفا�ضة �إ�سالمية تنطلق من لبنان ،انتفا�ضة العقالء والمتنورين للح ّد من بع�ض
م�سلمي لبنان يرف�ضون قطع ًا
الحاالت ال�شاذة التي �أدت الى هجرة الم�سيحيين من هذا ال�شرق ،وهو على يقين �أن
ّ
مغادرة جيرانهم و�أ�شقائهم و�أبناء وطنهم ،هذه البالد على �أ�سا�س �إنتمائهم الديني.
وك�أنه يقول ،كم نحن بحاجة اليوم في عالمنا العربي الى �أمثال جمال الدين الأغفاني واالمام االوزاعي ومحمد
عبدو.
وي�ست�شهد بقول الإمام ال�صدر :فليكن لبنان القيمة النموذجية للتعاي�ش والتعارف واالن�سجام والتعا�ضد ،وليكن
النموذج التي دعت اليه �أوروبا الكاثوليكية ...علينا �أن ندافع عن نموذج ي�ضمن التعاي�ش بين الرجال والن�ساء من
�أديان و�أ�صول مختلفة ،و�أن نعمل الزدهار هذا النموذج ،فلبنان ر�سالة فريدة في ال�شرق االو�سط وحو�ض البحر
المتو�سط.
كما ي�ست�شهد بقول الإمام محمد مهدي �شم�س الدين �إن لبنان هو وطن نهائي لجميع �أبنائه� ... ،إن هذا المبد�أ
و�ضع لي�س فقط �إ�ستجابة �أو تر�ضية للم�سيحيين ،بل كان �ضرورة لالجتماع اللبناني ،ولبقاء كيان لبنان ،لي�س
لم�صلحة لبنان و�شعبه فقط� ،إنما لم�صلحة العالم العربي ،وحتى لم�صلحة جوانب كثيرة من العالم الإ�سالمي.
وتتجلى في �آخر االوراق النفحة الدينية الالهوتية للكاتب ،ب�إ�شارته �إلى قول المفكر الرو�سي
 :Solovievالتاريخ في �أبعاده التاريخية ديني ،والعناية االلهية تهز�أ من مخططاتنا وت�صوبها نحو كمال ّ
خطها،
لأن فكرة م�صير االمة لي�ست فيما ت�سعى اليه في الزمن بل ما �أُع َّد له منذ االزل ،لأن اهلل كما يقول الكتاب المقد�س
يخلق من الحجارة من يكمل مخططه.

Vladimir

بهذه الإ�شارة يهزنا الراهب هزة �شعاعية ،نورانية طويلة الفعل ،ك�أنه يقول:
�إذا كان عر�ض الحياة بيدنا ،فطولها بيد اهلل.
لقد و�سع قد�س الأبتي بول�س نعمان عر�ض ب�ساطه ما �أوتيت يداه ،فبنى حججه في هذا الكتاب من حجارة الأر�ض
و�شدها �إلى ال�سماء ...ك�أنه �إهتدى �إلى �س ّلم يعقوب ،خطوة في الأر�ض وخطوتان في ال�سماء.
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اطالق اللجنة ال�سيا�سية في الرابطة المارونية
�أعلنت الرابطة المارونية �إنطالق �أعمال اللجنة الوطنية
وال�سيا�سية في حفل غداء حا�شد �أقيم في الثالثين من �آذار
 2014في فندق الحبتور ،تقد ّمه ممثل البطريرك الماروني
الكاردينال مار ب�شارة بطر�س الراعي ،رئي�س �أ�ساقفة بيروت
للموارنة بول�س مطر ،والوزراء� :ألي�س �شبطيني ،روني عريجي
وجبران با�سيل .والنواب :نعمة اهلل �أبي ن�صر ممث ًال رئي�س تكتل
التغيير والإ�صالح العماد مي�شال ع��ون ،ه��ادي حبي�ش ،نديم
الجم ّيل ،ناجي غاريو�س� ،سيمون �أبي رميا ،ف�ؤاد ال�سعد ،زياد
�أ�سود ،ايلي ماروني ،فريد اليا�س الخازن ،جيلبرت زوين� ،سامر �سعادة ،حكمت ديب .وقد م ّثل الرئي�س �إميل لحود
النائب اميل اميل لحود ،ورئي�س حزب القوات اللبنانية �سمير جعجع الوزير ال�سابق جوزف �سركي�س.
وتم ّثل التيار الوطني الحر بالنائب االن عون ،وحزب الوطنيين االحرار بالمحامي روبير �شكري الخوري ،وحزب
الكتلة الوطنية بوديع �أبي �شبل وم ّثل ال�شيخ �سامي الجميل الدكتور بيار الجلخ.
ح�ضر الوزراء الموارنة ال�سابقون :نايلة معو�ض ،زياد بارود،
وديع الخازن ،فادي عبود� ،شكيب قرطباوي ،فار�س بويز ،نايال
معو�ض ،ادمون رزق ،روجيه ديب ،جوزف الها�شم ،جان لوي
قرداحي ،فريد هيكل الخازن وعبداهلل فرحات .ومن النواب
ال�سابقين :بيار دكا�ش ،منير الحاج ،حبيب حكيم ،من�صور
البون ،نهاد �سعيد ،فار�س �سعيد ،مهى الخوري �أ�سعد ونادر
�سكر.
و�شارك في الغداء الر�ؤ�ساء ال�سابقون للرابطة� :إرن�ست كرم ،حار�س �شهاب وجوزف طربيه ،ونقيبا المحامين
ومحرري ال�صحافة اللبنانية جورج جريج واليا�س عون ومديرة الوكالة الوطنية لالعالم ال�سيدة لور �سليمان �صعب.
�إ�ضافة الى �أع�ضاء المجل�س التنفيذي للرابطة و�إعالميين.
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بد�أ االحتفال بالن�شيد اللبناني ون�شيد الرابطة الماروني ،ودعا عريف
االحتفال ع�ضو المجل�س التنفيذي الدكتور ان��ط��وان ق�سطنطين الى
الوقوف دقيقة �صمت حداد ًا على �شهداء الجي�ش وقوى االمن الداخلي.
ثم �ألقى كلمة جاء فيها:
قبل مئة عام بالتمام ،اندلعت الحرب العالمية الأولى وكان �أجدادنا
يعي�شون في مت�ص ّرفية هنيئ ًا لمن له مرقد عنزة في جبل لبنان .وطن
كانت تبلغ م�ساحته  3500كم� .2شعب �أزعجت نزعته اال�ستقاللية ح ّكام
ا�سطنبول فاجتاح الع�سكر التركي وطنه ال�صغير .انتهت الحرب وتك ّللت بالنجاح جهود الكني�سة المارونية ومعها
نخبة من المف ّكرين والمنا�ضلين ،فولدت في العام  1920دولة لبنان الكبير بحدوده الحا�ضرة .ع�شية المئوية
الأولى لدولة لبنان الكبير ،ال يزال بع�ضنا ي�س�أل ،هل �أخط�أ البطريرك الحويك بتو�سيع حدود الجبل؟ �أم �أن الذين
مق�صرين؟
تو ّلوا القيادة ال�سيا�سية من بعده كانوا ّ
قطع ًا لم يخطئ ،ولكن الذين توارثوا ال�سلطة وتعاقبوا عليها ،لم ين�شئوا النظام ال�سيا�سي والإداري واالقت�صادي
الأف�ضل والأنجح ،ف�سقط م�شروع الدولة مرار ًا .في الأفق اليوم �أزمة كيانية .قبل مئة عام ،هاجر ثلث ال�شعب وبعد
مئة عام ا�ستمرت الهجرة ودخل �إلى بالدنا مليون نازح �سوري .فكيف نحمي الكيان ونحافظ على تن ّوعه؟ كيف
نحقق النقلة النوعية التي ُتحدث الفرق وتجعل الموارنة من جديد ،ر ّواد بناء الدولة المدنية الع�صرية ،مثلما كانوا
قبل مئة عام ر ّواد بناء دولة لبنان الكبير؟ �إن الرابطة المارونية المعن ّية بال�ش�أن الوطني� ،أرادت هذا اللقاء منطلق ًا
للحوار ،بحث ًا عن الحلول المطلوبة.
بعد ذلك �أعطيت الكلمة لمقرر اللجنة ال�سيا�سية في الرابطة المحامي وليد الخوري الذي قال:
ٌ
مبارك هذا اللقاء في زمن ال�صوم المبارك  ،انه من عالمات الخير في االيام ال�صعبة� 0إنه التعبير الأبلغ
اليوم لي�س من باب ال�صدفة  ،لقد �أردناه منتدى
والأو�ضح  ،عن الوحد ِة في الجوهر والتن ّو ِع في الر�أي 0لقا�ؤنا َ
ا�ستحقاقات م�صيري ٍة بالن�سبة الى لبنان  ،فحين يجتمع الموارنة تكون م�صلحة الوطن العليا
حوا ٍر وت�شاو ٍر ع�شي َة
ٍ
مو�ضوع اللقاء 0ان الرابطة المارونية لي�ست طر ًفا في التناف�س ال�سيا�سي  ،لكنها ومن خالل اللجنة ال�سيا�سية
فيها ت�سعى لت�أمين قناة حوار وتوا�صل بين االتجاهات ال�سيا�سية بتوجيه من رئي�سها النقيب �سمير ابي اللمع 0اننا
نهدف وبمباركة من �صاحب الغبطة الكاردينال مار ب�شاره بطر�س الراعي الى تحقيق جوهر االر�شاد الر�سولي في
العمل الوطني وفقا للثوابت المارونية التي ح ّددتها بكركي نحن ندرك ح�سا�سية الظروف التي نعمل فيها  ،ونعرف
�أهمية اال�ستحقاقات الآتية وعلى ر�أ�سها ا�ستحقاق انتخابات رئا�سة الجمهورية0ولأننا نري ُد الحفاظ على الجمهورية
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وتطويرها في االتجاه الديمقراطي والمدني 0ولأننا
حري�صون على تنوع لبنان في وحدته  ،نريد ان نعمل
معكم ومع جميع الحري�صين على الوطن  ،لت�أمين ما
ي�أتي :
�أو ًال :التوازن في ال�شراكة الوطنية �سيا�سي ًا واداري ًا
ووظائفي ًا داخل الدولة 0
انتخابات نيابي ٍة ي�ؤمنُ �صحة التمثيل
ثاني ًا :قانو ُن
ٍ
لجميع اللبنانيين0
ُ
ُ
والحفاظ على ملكيتها
��االر���ض
ثالث ًا:
التم�سك ب ِ
لتبقى لنا والوالدنا من بعدنا0
رابع ًا :ا�ستعاد ُة الجن�سي ِة اللبناني ِة وت�أمينُ كامل الحقوق للمتحدرينَ من ا�صل لبناني ونزع الجن�سية من غير
م�ستحقيها 0
ُ
واطالق عجل ِة التنمي ِة المناطقي ِة 0
قانون الالمركزية االدارية
خام�س ُا :اقرا ُر ِ
وعلى هذا اال�سا�س  ،لنا كل الأمل في ان تنطلق من هذا اللقاء  ،لجنة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والوطنية في الرابطة
المارونية برئا�سة النقيب �سمير ابي اللمع  ،وبالتعاون معكم جميعا  ،لتحقيق االهداف – الثوابت التي ُيجم ُع عليها
الموارنة  ،في �سبيل لبنان الر�سالة ولبنان الوطن ولبنان الدولة  0هذه هي اهدافنا التي �سنعمل على تحقيقها
معا والتي نرى فيها خيرا للبنان ولجميع اللبنانيين 0
بعد الخوري القى رئي�س الرابطة المارونية الكلمة الآتية:
على الوالء للبنان نلتقي اليوم ،وب�إ�سم مارون نجتمع ،و�ساعة نذكر القدي�س م��ارون ،نكون �أقرب الى اهلل...
فتلوح لنا كفاف ال�صوامع وعزلة الأديار وقباب الكنائ�س وعبق
البخور ،ويغدو لبنان �أر�ض القدا�سة و�ساعة ن�ؤم بكركي ،ونلتقي
�أحبارها ،تتدانى الم�سافات بيننا ،وتتداعى ال�سدود
ال داعي لل�س�ؤال عن �سبب اللقاء ،فكلما التقى موارنة فيما
بينهم يكون لبنان بينهم .كني�س ًة و�شعب ًا بنيناه من دم ودموع،
نختلف فيه لكننا ال نختلف عليه ،فهو ّ
متوغل في وجداننا بقدر
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ما هو ّ
متوغل في حنايا التاريخ.
�شاءت الرابطة المارونية �أن يكون هذا اللقاء حول مائدة الخبز
موحد ًا للمواقف حول
والملح في زمن ال�صوم المق ّد�س ،جامع ًا للقلوبّ ،
ن�ص عليها الد�ستور.
منظومة الم�س ّلمات الوطنية الميثاقية التي ّ
نحن عازمون على التالقي بين االتجاهات ال�سيا�سية وحري�صون
على تن ّوعها� ...إنما حان الوقت لن�صل الى القوا�سم الم�شتركة التي
تحفظ وجودنا والكيان ،فن�ضع ونن ّفذ ا�ستراتيجي ًة �سيا�سي ًة واقت�صادي ًة
واجتماعي ًة للعبور الى الدولة المدنية الع�صرية ...دولة الحق والم�ؤ�س�سات ،ال دولة الم�صالح والت�سويات .لهذا
الهدف نعلن اليوم انطالقة لجنة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والوطنية
في الرابطة المارونية بح�ضوركم وم�شاركتكم ك�إطا ٍر للحوار
وتبادل الأفكار وبلورة الم�شاريع واتخاذ القرار� .إن الرابطة
المارونية ،على �صورة بكركي ،معنية بلبنان العي�ش الم�شترك،
وطن ًا نهائي ًا لجميع بنيه .نحن معن ّيون ونجهر بالدفاع عن
حقوق الم�سيحيين عموم ًا ،والموارنة خ�صو�ص ًا ،في م�ؤ�س�سات
الدولة و�إداراتها العامة و�أ�سالكها الع�سكرية والأمنية ،لأننا
حري�صون على هذا العي�ش الم�شترك وعلى �سالمة لبنان ،وهي
الر�سالة التي �سار بهديها من �سبقنا الى قيادة وخدمة هذه
الم�ؤ�س�سة الوطنية العريقة في القدم.
الرابطة المارونية هي �أنتم .ق ّوتها من ق ّوتكم ،و�إنجازاتها مر�آة لإنجازاتكم .نجاحها نجاحكم فادعموها وواكبوا
ن�شاطاتها .تعاونوا معها في ن�ضالها لتقويم �أي اعوجاج وت�صحيح
�أي اختالل وتوجيه البو�صلة نحو الهدف الحقيقي الذي ن�سعى
�إليه جميع ًا� ،أال وهو حماية الكيان وبناء دول��ة توفر العدالة
وتح ّقق التوازن وتمنع الإق�صاء ،والتهمي�ش في �إدارة �ش�ؤون
الوطن .نهنئكم على الثقة التي منحكم �إياها المجل�س النيابي،
علم وخبرة ،ي�شهد عليهما ما�ضيكم و�إنجازاتكم
ف�أنتم �أهل ٍ
في الميادين التي عملتم فيها .ملفات عديدة و�شائكة تنتظر
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قراراتكم� ،أوالها تح�ضير المناخ المالئم للإ�ستحقاق الكبير
الت�صدي
(هكذا ك��ان ي�صفه البطريرك �صفير) ،وثانيها
ّ
لإنعكا�سات ال�صراع في �سوريا على بالدنا وارتداداتها على
الم�ستويات االمنية واالجتماعية واالقت�صادية وال�صحية...
و�إن فالحكم في الت�صدي لهذين الأمرين� ،سي�سجل لكم دعم ًا
وترحيب ًا من جميع اللبنانيين� .إن الإ�ستحقاق الرئا�سي �أمانة
بين �أيديكم لتختاروا وفق ًا للد�ستور رئي�س ًا للجمهورية ،نريده
مقتدر ًا ،ر�ؤي��وي�� ًا ومقدام ًا ليقود م�سيرة �إنها�ض الدولة من
كبواتها الأمنية واالقت�صادية والإن�سانية ،فيدفع بالوطن الى
م�صاف الأم��م الحا�ضنة ل�شعوبها ،العاملة من �أجل خيرهم
و�سعادتهم .و�إن � ّأي رئي�س �سيقع عليه الخيار� ،ستكون الرابطة
بجانبه ،داعم ًة لم�سيرته ...وقد عل ّمتنا الأح��داث �أن نجاح
رئي�س الجمهورية في لبنان ،مرهون بدعم الموارنة وتكاتفهم
حوله .و�أنتم �أيها ال�سادة النواب ،م�س�ؤولون عن �إنجاز قانون
�صحة التمثيل الوطني بعيد ًا عن مغانم
لالنتخابات ي�ؤ ّمن ّ
الح�ص�ص والعدد .بهذا ي�ستقيم العمل الت�شريعي في الدولة،
ب��دء ًا ب�إقرار قانون الالمركزية الإداري���ة المو�سعة ،لتحقيق
الإنماء المتوازن ،و�سنّ قوانين ت�ضع حد ًا للتبدل الديموغرافي
والجغرافي الذي يطال الأر���ض في لبنان ،وال��ذي ينذر بفرز
�سكاني ال يقوى الوطن على تحم ّله .و�إن �إق��رار قوانين ت�ؤ ّمن
للمتح ّدرين من �أ�صل لبناني حق ا�ستعادة الجن�سية اللبنانية
والم�شاركة في االنتخابات اللبنانية تر�شيح ًا واقتراع ًا من �ش�أنه
�أن ي�صل لبنان المقيم بلبنان المغترب ،وما يختزنه الأخير من
طاقات هائلة يقت�ضي االفادة منها على العديد من الم�ستويات.
كما �إن الرابطة المارونية عازمة على �أن تتابع معكم تنفيذ حكم
مجل�س ال�شورى ب�سحب الجن�سية من الذين ح�صلوا عليها عن غير حق ،وهي معكم في رف�ض كل �إ�شكال التوطين
المبا�شر والمق ّنع ،خ�صو�ص ًا محاولة ت�سريب قوانين تحت ذرائع �إن�سانية ،هي بمفاعيلها ونتائجها �أ�شد خطر ًا على
�شكر لل�سادة النواب الذين �أخذوا بتو�صيات لجان
هوية لبنان من مر�سوم التجني�س .وفي هذا المجال ال ب ّد من تحية ٍ
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الرابطة �سبي ًال لو�ضع م�شاريع قوانين في العديد من الميادين
أخ�ص بالذكر الأمين العام ال�سابق للرابطة النائب نعمة اهلل
و� ّ
�أبي ن�صر الذي تابع هذه الملفات عن كثب �أمام الق�ضاء كما
�أمام المجل�س النيابي.
وال�شكر مو�صول الى ك ّل من �ش ّرفنا بح�ضوره الكريم هذا
اللقاء ،من ممثلي �أ�صحاب الدولة ،ومعالي ال��وزراء والنواب
الحاليين وال�سابقين ،وممثلي ال�سفراء والم�ؤ�س�سات والمجال�س
المارونية ،وممثلي ر�ؤ���س��اء الأح���زاب وال��ت��ي��ارات اللبنانية،
و�أ�صحاب المقامات النقابية والإعالمية.
�شكر ًا للكلمة الرقيقة التي تف�ضلتم بحملها الى قلوبنا قبل
�سمعنا فهي دعم لنا في نهجنا وعملنا .لقد كنتم دائم ًا موجه ًا
ومر�شد ًا ون�صير ًا للرابطة المارونية محبب ًا الى قلوب �أع�ضائها
فلكم منا رئي�س ًا ومجل�س ًا تنفيذي ًا عميم ال�شكر على تكرمكم
بح�ضور هذا اللقاء الماروني الجامع ،ممث ًال �صاحب الغبطة
الكلي الطوبى،
والنيافة الكاردينال مار ب�شارة بطر�س الراعي ّ
الذي ن�شكره على رعايته هذا الحفل وعلى مواقفه الوطنية الجامعة الحا�ضنة لكل اللبنانيين متمنين على �سيادتكم
وتتر�سم خطى
�أن تنقل الى غبطته �أن الرابطة المارونية بمن تمث ّل ،ت�أخذ بروحية وم�ضمون وثيقة بكركي الوطنية ّ
ال�صرح الكبير في التم ّر�س بثقافة الحرية واالنت�صار لها .ومثلما كان الآباء الم� ّؤ�س�سون �أوفياء لر�سالة الإيمان
والحرية ،ف�إن الرابطة وفية لتاريخها وتراث �أ ّمتنا .وكما
تح ّقق قيام الوطن بف�ضل جهاد الموارنة كني�س ًة ومجتمع ًا،
نريد �أن نح ّقق مع ًا النقلة النوعية في م�شروع بناء الدولة
لم�ستقبل يليق بالموارنة
المدنية الع�صرية التي ت� ّؤ�س�س
ٍ
جيل �إلى
وبهذا الوطن ،وهكذا ينتقل م�شعل الوديعة من ٍ
جيل وت�شر�أب �شعلة الموارنة في اعتالجها ،ولن تخبو
�أبد ًا.
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كلمة الختام كانت ممثل البطريرك الماروني المطران بول�س
مطر:
�صاحب الغبط ِة وال ِّنياف ِة الكاردينال مار ب�شاره بطر�س
�أوال ِني
ُ
و�سائر الم�شرق الك ِّل ُّي ُّ
ُ
الطو َبىَ ،
�شرف
بطريرك �إنطاكية
ال َّراعي،
ِ
الجام ِع ا َّل��ذي ُتح ِيي ِه ال َّرابط ُة
���وي
تَمثي ِل ِه في ه��ذا ال ِّلقا ِء الأخ ِّ
ِ
ال�سيا�س َّي ِة فيهاُ ،
و�شك ًرا
المارون َّي ُة العزيز ُة تَكري ًما لأَع�ضا ِء ال َّلجن ِة ِّ
االهتمام به،
المجال ا َّلذي ُك ِّل ُفوا
ن�شاط في
على ما َقا ُموا به من ٍ
ِ
َ
وهو ٌ
خا�ص ٍة في هذه ُّ
روف ال َّدقيق ِة ا َّلتي تَم ُّر
الظ ِ
ن�شاط ُي َع ِّو ُل عليهِ ،ب َّ
بها البالدُ .ولقد ك َّل َف ِني غبط ُت ُه ب�أن �أَ َ
رئي�س ال َّرابط ِة الأمير �سمير �أبي ال َّلمع المحترم ،و�إلى �أع�ضا ِء
نقل �إلى ح�ضر ِة ِ
أطيب
ال�سيا�س َّي ِة و�إلي ُكم جمي ًعا� ،أ ُّيها ال ُم�شا ِر ُكون الأعزَّا ُءَ ،ب َرك َت ُه الأبو َّي َة مع � ِ
ال َّلجن ِة التَّنفيذ َّي ِة فيها و�إلى �أَع�ضا ِء ال َّلجن ِة ِّ
العزيز،
وب ا َّلذي َت ُقو ُم به ال َّرابط ُة في خدم ِة الق�ضايا المارون َّي ِة ال ُكب َرى َو َوط ِننا
َّقدير
ِ
لعمل ال َّد�ؤُ ِ
واالمتنان ِل ِ
ِ
م�شاعر الت ِ
ِ
لبنان .وال َّ
َ
رئي�س ِلجمهور َّي ِت ِهم،
ا�ستحقاق
اليوم في ر� ِأ�س اه ِتماما ِت ُكم ُع ُبو َر اللبنان ِّيين
ِ
انتخاب ٍ
�شك في �أ َّن ُكم ت ََ�ض ُعونَ َ
�سمح
الخام�س والع�شرين من �أ َّيار
بعد
ر�سوم ِة ِلهذا
االنتخاب ،فال َن َقع َ
ِ
ِ
وذلك �ضمنَ ال ُمهل ِة ال ُّد�ستور َّي ِة ال َم ُ
القادم ،ال َ
ِ
ُ
مرفو�ض على م�ستوى الم�س�ؤول َّي ِة الأولى في َّ
أمين
و�ص ِون
اهللَ ،و َت َقع معنا البالدُ ،في فرا ٍغ
ٍ
ِ
الذو ِد عن لبنانَ َ
م�صير ِه و َت� ِ
أمر ِب َّ
�سائر الأ ُمو ِر ا َّلتي تَ�س َعونَ في ِ�إ ِثرها� ،ضمنَ م�س�ؤول َّيا ِت ُكم
ُح ُ�ضو ِر ِه ِ
الذات وفي ِ
الفاع ِل بينَ ال َأم ِم .و�إ َّنكم في هذا ال ِ
كبير من ِق َب ِل الكني�س ِة ا َّلتي �إليها تَن َت ُمونَ  ،وعلى ر� ِأ�سها َمن هُ و � ٌأب لها
المارون َّي ِة والوطن َّي ِة ،مو�ضو ُع مواكب ٍة
وتقدير ٍ
ٍ
بموجب
م�صير ِه
وح�سن
ال�س ِاه ُر عليها في لبنانَ
ِ
والعالم ،وا َّلذي َيحم ُل َه َّم لبنانَ ُ
ِ
َو َر ٍاع ،غبط ُة �أ ِبي َنا ال�س ِّيد البطريرك َّ
ِ
الوكال ِة ا َّلتي �س َّل َمها �إليه �أ�سال ُف ُه ال ِعظا ُمَ � ،
الوطن وفي
َكوين هذا
أولئك ا َّلذين �أ�س َه ُموا مع ال ُم ِ
ِ
�سهمين الكبا ِر في ت ِ
والحفاظ على ِق َي ِم ِه الأ�سا�س َّي ِة؛ وهي ِق َي ُم الح ِّر َّي ِة
َ�صو ِغ َدع َو ِت ِه
�شترك والم�ساوا ِة ا َّلتي تَجع ُل من لبنانَ
والعي�ش ال ُم ِ
ِ
ِ
ارات َّ
أمام ال ُّدنيا
ال�ش ِ
منار ًة من َم َن ِ
رق الح�ضار َّي ِة وم�صد َر فخا ٍر � َ
هلل َ�سا ِئ ِلي َن ُه �أن ُيو ِّفقَ
أ�سرها .وفي هذه المنا�سب ِة َن�ض َر ُع �إلى ا ِ
ب� ِ
رات ا َّلتي َي ُقو ُم بها على ِّ
أجل
كل
ٍ
غبط َت ُه في ال ُمبا َد ِ
�صعيد ،من � ِ
ئا�سي �إلى غا َي ِت ِه ال َم ُ
ن�شود ِة .ولقد َوا َكب ُتم
ُو ُ�ص ِول
ِ
اال�ستحقاق ال ِّر ِّ
المراحل ا َّلتي َم َّرت بها هذه المبادراتُ وا َّلتي َيعو ُد ِل ٍّ
ُم َ
كل
جمل
ِ
وقع َي�ش َغلُو َن ُه ،و َيع َملُونَ
من �أبنا ِئ ِه َدو ٌر في َن ِ
جاحها ،من � ِّأي َم ٍ
�صاحب الغبط ِة �أ َّو ًال ،ومن �أج ِ��ل هذا
في �إط��ا ِر ِه .فلقد �أ�صد َر
ُ
اال�ستحقاق َّ
الجامع َة ،ا َّلتي �أ َّك َدت من
ِ
بالذات ،المذ َّكر َة الوطن َّي َة ِ
واج َ�س ا َّلتي َيعر ُفها اللبنان ُّيون
ٍ
جديد َثوا ِب َت لبنانَ  ،وع َر َ�ضت ال َه ِ

53

في خدمة لبنان والموارنة

اهنِ ،لت َ
�سم � ُأ�س ٍ�س ثابت ٍة نرتك ُز
ِح َي َال َو�ض ِع َب ِلدهُ م ال َّر ِ
َ�صل �إلى َر ِ
َحديد �أو َلو َّي ٍات في
�إليها في انطالق ِتنا َنح َو
الم�ستقبل ،و�إلى ت ِ
ِ
خال�ص.
أجل ال ُو ُ�ص ِول �إلى ما تَ�ص ُبو �إليه البال ُد من
العمل من � ِ
ِ
ٍ
�إنَّ هذه المذ َّكر َة كانت ال ُم َ
اال�ستحقاق
أقرب ِل ُمواجه ِة
ِ
نطلقَ ال َ
ئا�سي .فقد �أراد غبط ُت ُه �أن َيد ُع َو الجمي َع من خال ِلها لالرتقا ِء
ال ِّر ِّ
المثاليَ ،ف ُي َ
و�ض َع م�صي ُر البال ِد في
الوطني
العمل
�إلى م�ست َوى ِ
ِّ
ِّ
دعى ال�� ِّرج��ا ُل ال�� ِّرج��ا ُل لأَن َيه َت ُّموا في �أن
�أُو َل��ى الأول��و َّي ِ
��ات و ُي َ
أ�سا�س هذه
حا�س ُبونَ على � ِ
َيكو ُنوا خ َّد ًاما �صا ِلحين ِل ِبال ِد ِهمَ ،ف ُي َ
موجب ت�أدي ِت ِهم لها .وبعد �أن َ�ص َد َرت هذه المذ َّكر ُة،
الخدم ِة َو ِب ِ
مبادئ
َقدير ما جا َء فيها من
ٍ
َو�أَج َم َع ال ُف َرقا ُء على ُق ُبو ِلها وت ِ
ليمَ ،
انتقل غبط ُت ُه �إلى مرحل ٍة
لعمل
ومن
برامج ِل ِ
الوطني َّ
ِّ
ٍ
ال�س ِ
االنتخابات
أمين �إجرا ِء
ِ
ال�سعي ال ُم ِ
با�شر ِلت� ِ
ثاني ٍة وهي مرحل ُة َّ
إطالق .لقد
ال ِّرئا�س َّي ِة ،فال يكو ُن لها � ُّأي
مكن على ال ِ
ٍ
تعطيل ُم ٍ
غياب
َعطيل ِل ِم ِثل هذا
َو َاجهنا �ساب ًقا ُم
ِ
حاوالت ت ٍ
االنتخاب عب َر ِ
ِ
ف�سرون
اب عن
ِ
أكثر من ُث ِلث ال ُّن َّو ِ
� ِ
جل�سات االقترا ِعَ .و َر َاح ال ُم ِّ
ِلل ُّد�ستو ِر َيج َهدُون ِل َح ِّل هذه الم�س�أل ِة .فال ُّد�ستو ُر َيقو ُل ِب َ�ضرور ِة
المجل�س
أ�صوات
ُح ُ�ص ِول � ِّأي
�شخ�ص ِل ُيعت َب َر فائزً ا على ُثل َثي � ِ
ٍ
ِ
في ال�� َّدور ِة الأولى ِلالقترا ِع ،وفي ال�� َّدور ِة ال َّثاني ِة َيك ِفي ِل َفو ِز ِه
ٌ
اختالف َح َ
ول
ابَ .و َوق َع
َني ُل الأكثر َّي ِة المطلق ِة من � ِ
أ�صوات ال ُّن َّو ِ
اب �إلزام ًّيا في ِّ
ات االقترا ِع� ،أو االكتفا ُء ِب ُ
�صف زائد واحد منهم
ح�ضو ِر ال ِّن ِ
كل عمل َّي ِ
اعتبا ِر ُح ُ�ضو ِر ال ُّثل َثين من ال ُّن َّو ِ
القائل ب�أ َّن ُه ما َد َام ال ِّن ُ
َّ
المر�ش ِح،
اب واحد َيك ِفي ِل َفو ِز
بعد الأولىُ .وق َّد َام ال َّر� ِأي
ورات ما َ
في ال َّد ِ
�صف زائد من ال ُّن َّو ِ
ِ
بعد الأولى؟ ِح َي َال ِّ
َف ِل َ
كل ذلك َي ُقو ُل غبط ُت ُه :نحنُ
ورات ما َ
ماذا ُيف َر ُ�ض ح�ضو ُر �أكثر من هذا العد ِد ِلالقترا ِع في ال َّد ِ
ائب هو َت�أمينُ
االنتخاب و َت�أمينُ ُو ُ�ص ِول
ال ننطل ُق من هذا المو�ضو ِع ال ُّد
ِّ
ِ
واج َب ال َّن ِ
�ستوري على �أه ِّم َّي ِت ِهْ ،بل ُن�ؤ ِّك ُد �أنَّ ِ
رئي�س ِللبال ِد� .أ َّما التَّعطي ُل َفال ُيمكنُ �أن َيكونَ عم ًال وطن ًّيا مقبو ًال� .إ َّن ُه ُخ ُرو ٌج عن الم�س�ؤول َّي ِة في خدم ِة البال ِد.
ٍ
ؤون البال ِد ولي�س ِلطع ِنها في
أ�سا�س �إمكان َّي ِة تَعطي ِل ِه لأ َّن ُه مو�ضو ُع تَ�س ِي ِير �ش� ِ
نف�س ُه ال ُي ِ
مكنُ �أن ُيب َنى على � ِ
وال ُّد�س ُتو ُر ُ
ئي�س وهُ و عم ٌل
غير ذلك تكو ُن الخيان ُة ال ُعظ َمىَّ .ثم َت�أ ِتي مرحل ُة اختيا ِر ال َّر ِ
ميم حيا ِتها .هكذا ُي َف َّ�س ُر ال ُّد�ستو ُر ،و ِب ِ
َ�ص ِ
ظر ِهم ِل َيقو َد البال َد في
اب َو َ
حدهُ م ،وهو ُي ِلز ُم ُهم َ�ضمير ًّيا لأ َّنهم َم�س�ؤُو ُلون عن االقترا ِع ِل َمن هُ و الأم َث ُل ِب َن ِ
خ�ص ال ُّن َّو َ
َي ُّ
هذه المرحل ِة َّ
اب �أن
بالذاتَ .ف ُي�ؤ ِّك ُد غبط ُت ُه �أنَّ ال ُم َر َّ�ش َح خا�ص ِلبكركيَ ،ف ُهم َجمي ُع ُهم �أبنا ٌء �أعزَّا ٌء ،و�أنَّ على ال ُّن َّو ِ
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أن�سب ِلل ِّر َئا�س ِة َف ُهم ُمنت ََد ُبونَ لذلك من
َيختَا ُروا ال َ
ِق َب ِل َّ
عب وعليهم َت َق ُع الم�س�ؤول َّي ُة ال ُكب َرى .لكنَّ
ال�ش ِ
غبط َت ُه ُي�ؤ ِّك ُد � ً
يجب
أي�ضا �أنَّ َمن َي َق ُع عليه االختيا ُر ُ
�أن َيكونَ ُم َج ِّ�س ًدا ل َأما ِني لبنانَ في ال ُم َك ِّو ِن ا َّلذي
نات الوطن َّي ِة الأخ َرى.
َينت َِمي �إلي ِه �أ َّو ًال وفي ال ُم َك ِّو ِ
كل لبنانَ و ِل ِّ
رئي�س ِل ِّ
كل اللبنان ِّيين،
فال َّر ُ
ئي�س هُ و ٌ
غير ِه
وال ب� َأ�س �إذا َو َ�ص َل ِبالت ِ
َّوافق �أو ِبالت ِ
َّناف�س مع ِ
َّناف�س
ال�ص ِ
نف�س ِّ
م َّمن َل ُهم ُ
فات .والح ُّق ُيقا ُل �أنَّ الت َ
يجب �أن َيب َقى في ُ�ص ِلب ال َّثقاف ِة الدِّ يمقراط َّي ِة
ُ
مقاعد
لأنَّ القا َد َة َيح�ض ُرونَ في مجتمعا ِت ِهم من ُذ
َ
باالختبارات الوطن َّي ِة ال ُمتَ�سل�سل ِة
الدِّ را�س ِة و ُم ُرو ًرا
ِ
حتَّى َي ِ�صلُوا �إلى ما ُيق َّد ُر ل ُهم �أن َي ِ�صلُوا �إليه� .أ َّما
�إذا �أُز َ
قدان قاد ٍة لها َج ِديرينَ و�أك َّفاء ،و ِبالتَّا ِلي
َّناف�س من ال َّثقاف ِة العا َّم ِة ،ف�إنَّ ال ُبلدانَ تتع َّر ُ�ض ِبهذه الإزال ِة ِل ُف ِ
ِيل الت ُ
اليوم �أ ُّيها الأح َّبا ُء َنت ُ
الكبير
الوطني
َ�شارك م ًعا في هذا ال َه ِّم
ِ
حيح .نحنُ َ
ِلالهتزا ِز في َم�سير ِتها العا َّم ِة و�أدا ِئها َّ
ِّ
ال�ص ِ
َ
عظم
َو َيحدُونا الأم ُل في �أن ُي َو ِاج َه ُن َّوا ُبنا الأعزَّا ُء هذا
اال�ستحقاق ِ
ال�صل َب ِة ومن ال ِ
وفيهم من الإراد ِة الوطن َّي ِة َّ
إدراك ِل ِ
ف�سها من َّ
إنقاذ
ال�ضيا ِع و ِبالتَّا ِلي على � ِ
إنقاذ الحيا ِة ال ُّد�ستور َّي ِة والحيا ِة الوطن َّي ِة َن ِ
�ساعدُهُ م على � ِ
م�س�ؤول َّيا ِت ِهم ما ُي ِ
خا�ص ٍة هُ نا �أع�ضا ُء ال َّرابط ِة المارون َّي ِة الأعزَّا ُء ،ف�إنَّ علينا �أن َنتَحا َو َر مع ن َّوا ِبنا جمي ًعا
لبنانَ � .أ َّما نحنُ جمي ًعا ،و ِب َّ
ات ُو ُ�صو ًال �إلى الغاي ِة ال َم ُ
ن�شو َد ِة .و�إنَّ
أمنيات و ُنل ِقي ِ
عليهم ال َّت ِب َع ِ
أجل لبنانَ  ،و�أن َن ُ�صو َغ ل ُهم ال ِ
ِل َكو ِن ِهم ُمنت ََد ُبونَ ع َّنا من � ِ
فوف
العمل على ت ِ
ال�ص ِ
َوحيد القلُ ِ
قائق الأمو ِر ما َيد َف ُع ُكم �إلى ِ
ل ُكم من الحكم ِة �أ ُّيها الأح َّبا ُء ،ومن المعرف ِة ِب َد ِ
وب َو َر ِّ�ص ُّ
�إلى ما فيه خي ُر لبنانَ َ ،ف َت ُكو ُنوا َ
ال�سيا�س ِة َلع َّل لبنانَ ُيو َّف ُق
ال�صا ِلح َة في َع ِج ِين المجتم ِع وفي الحوا ِر مع � ِ
أهل ِّ
الخمير َة َّ
أكيدُّ .
ال�سيا�س َّي ِة على
بات � ٍ
إيمان َو ٍ
ِب ِرئا�س ِت ِه الجديد ِةَ ،و َينط ِل ُق �إلى َغ ِد ِه ِب� ٍ
طيد َو َث ٍ
فال�شك ُر ِل َر ِ
ئي�س ال َّرابط ِة و ِل َلجن ِتها ِّ
َّوفيق َو ُ�شك ًرا لإ�صغا ِئ ُكم.
أهداف الوطن َّي ِة ال ُعل َيا ،ول ُكم م َّنا �أجم ُل الأَ ِ
�ساع ِيهم نح َو ُبلُو ِغ هذه ال ِ
َم ِ
دع َي ِة ِبالت ِ
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الرابطة المارونية والجامعة اللبنانية و�ش�ؤون التربية

لقد �أولت الرابطة المارونية ال�ش�أن التربوي ،وخ�صو�ص ًا الجامعة اللبنانية ،اهتمام ًا كبير ًا ،و�سعت من خالل
لجنة التربية المنبثقة من مجل�سها التنفيذي برئا�سة اال�ستاذ �سهيل مطر �إلى الإ�ضاءة على م�شكالت الجامعة
واال�ساتذة والبحث عن الحلول الناجعة الم�ؤدية �إلى احترام الكفايات في تعيين العمداء ،وتحرير الجامعة من
ال�ضغوط ال�سيا�س ّية.
ففي العا�شر من �شباط  ،2014تو ّقفت الرابطة المارونية في اجتماع عقدته ،عند مو�ضوع تعيين العمداء ،ور�أت
�أن هذا التعيين يجب �أن يكون �شام ًال ومحترم ًا للكفاءات الأكاديمية والأ�س�س التربوية والأنظمة المرع ّية ،بما فيها
التوازن والم�ساواة.
و�ش ّددت على �ضرورة دعم الحركات الطالبية في مطالبها ومنها و�ضع قانون جديد للجامعة اللبنانية يراعي
الأو�ضاع الأكاديمية العالمية ،على غرار م�شروع القانون المو�ضوع للتعليم العالي الخا�ص ،واال�سراع في تنفيذ
المباني الجامعية المقررة في طرابل�س والفنار .فال يجوز �أن تم�ضي �سنوات و�سنوات على و�ضع حجارة الأ�سا�س
وعلى تلزيم العمل ،دون �أن ن�صل �إلى نتائج منظورة على الأر���ض ،ا�ضافة �إلى ان�شاء م�ساكن للطالب في �إطار
المجمعات الجامعية.
و�أكد المجتمعون مناق�شة هذه الق�ضايا مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة ت�صريف االعمال الدكتور
ح�سان دياب ورئي�س الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان ال�سيد ح�سين.
اجتماع ح�سين � -أبي اللمع
وبعد �شهر على اجتماع المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية ولجنة التربية ،عقد اجتماع في مق ّرها (-3-10
 )2014بين رئي�س الجامعة اللبنانية الوزير ال�سابق عدنان ال�سيد ح�سين ،ورئي�س الرابطة بح�ضور عدد من �أع�ضاء
المجل�س التنفيذي ولجنة التربية.
�أ�شار ال�سيد ح�سين خالل االجتماع �إلى النتائج التي تحققها الجامعة اللبنانية على ال�صعيد االكاديمي ،و�أعلن
�أنها كيان وطني جامع لكل اللبنانيين ،وهي كانت ويجب �أن تبقى نموذج ًا للعي�ش الواحد ،م�ؤ ّكد ًا المقاربة الميثاقية
في التعاقد مع الأ�ساتذة وتفريغهم انطالق ًا من مبد�أي الحفاظ على التن ّوع والكفاية.
ودعا �إلى تعميم وتعزيز الفروع ،و�أنه في �صدد القيام بذلك �ضمن االمكانات المتوافرة ،وذلك رغبة في توفير
التعليم العالي للطالب في جميع المناطق ،خ�صو�ص ًا �أن المبنى المركزي ي�ضيق على �سعته بالطالب الذين يقبلون
على الت�سجيل في الجامعة اللبنانية ،معرب ًا عن �أ�سفه لأن تكون الحروب التي تتالت على لبنان قد بدلت الوجه
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العلماني لهذه الجامعة.
بدوره �شدد �أبي اللمع على �أهمية هذا ال�صرح في حياة لبنان العلمية والثقافية ،داعي ًا �إلى تطويره وتفعيله ليكون
في خدمة الطالب ،وت�سخير كل االمكانات التي ت�ساعد على تعزيز م�ستوى الجامعة لتتمكن من ا�ستقطاب النا�شئة
اللبنانية وتحويلها فع ًال �إلى منتج للمعرفة.
و�أيد مطالب لجنة التربية في الرابطة متوقف ًا عند �ضرورة تعميم الفروع وتعزيزها ومدها بكل و�سائل الدعم
االكاديمي والمالي واالداري ،و�ضرورة تفريغ الأ�ساتذة وت�شكيل مجل�س الجامعة لتتوازن البنية االكاديمية واالدارية
لهذا ال�صرح الوطني.
وكانت وجهات النظر متطابقة بين رئي�سي الجامعة والرابطة على تحرير الجامعة من ال�ضغوط ال�سيا�سية ورفع
يد ال�سيا�سيين عنها ،وتم االتفاق على عقد ندوة تتناول واقع الجامعة و�أو�ضاعها و�آفاق التعليم العالي في لبنان في
وقت يحدد الحق ًا.

لقاء حواري مع رئي�س الجامعة

وفي الخام�س والع�شرين من حزيران  2014نظمت الرابطة المارونية لقاء حواري ًا مع رئي�س الجامعة اللبنانية
عدنان ال�سيد ح�سين حول �ش�ؤون الجامعة اللبنانية و�شجونها في ظل المواطنة ،في قاعة ريمون روفايل في مقر
الرابطة  -بيروت ،في ح�ضور الوزير ال�سابق ناجي الب�ستاني ،نقيب �أطباء اال�سنان ال�سابق الدكتور طوني زينون،
�أع�ضاء المجل�س التنفيذي في الرابطة ور�ؤ�ساء اللجان المنبثقة عنها ،عمداء كليات في الجامعة اللبنانية وعدد من
مدراء الكليات والفروع و�شخ�صيات فكرية و�أكاديمية واعالمية وثقافية واجتماعية .ثم كانت مداخلة رئي�س الجامعة
اللبنانية الدكتور عدنان ال�سيد ح�سين فقال :ب�صفتي رئي�س ًا للجامعة اللبنانية ،هذه الم�ؤ�س�سة العامة الم�ستقلة في
القانون وغير الم�ستقلة الآن في الواقع ،هي �أهم م�ؤ�س�سة عامة في لبنان على �صعيد التعليم العالي .والم�س�ألة لي�ست
في العدد فقط بل هي في الدور وفي الم�ستوى الأكاديمي
الرفيع ال��ذي وف��رت��ه وت��وف��ره ،على ال��رغ��م م��ن الم�آ�سي
والم�شكالت التي فر�ضت على الجامعة ،فهذه الجامعة
رغ��م الحرب والتفريغ ورغ��م تغييب مجل�سها منذ عام
 ،2004ورغم م�صادرة ا�ستقالليتها المالية منذ 1993
ورغم وقف م�شاريع التخرج المفتر�ض �أن تكون �سنوية،
ما زالت الجامعة تعطي لبنان والجامعات الخا�صة التي
تنه�ض على �أكتافها �أف�ضل الأ�ساتذة...
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وك����ان ل��ل��ج��ن��ة ال��ت��رب��ي��ة ف���ي ال��راب��ط��ة
المارونية التي تر�أ�سها اال�ستاذ �سهيل مطر
�سل�سلة اجتماعات ولقاءات مع المعن ّيين
بالملفات التربو ّية ،ال �س ّيما تلك المت�صلة بـ:
 المناهج الكتاب التربوي االق�ساط في المدار�س الخا�صة المدر�سة الر�سم ّية نوع ّية التعليم في مراحله كافةت�صب جميعها في رفع
وقد التقت وا�ست�ضافت مجموعة من االخ�صائيين و�أعدت درا�سات وبلورت مقترحاتّ ،
م�ستوى التربية والتعليم واعداد التالمذة.
لجنة التربية المتحانات جا ّدة وعادلة
وكانت لجنة التربية قد عقدت اجتماع ًا ا�ستثنائي ًا في التا�سع من حزيران  2014در�ست خالله الق�ضايا التي
ت�شغل بال اال�سرة التربوية ،في هذه المرحلة الدقيقة ،وال�سيما ق�ضايا االمتحانات والرتب والرواتب و�أو�ضاع
الجامعة اللبنانية.
وطلبت الرابطة من وزارة التربية والتعليم العالي ب�شخ�ص الوزير اليا�س بو �صعب ،متابعة الحوار مع هيئة
التن�سيق ،وا�سقاط مقولة ال�صراع بين الوزير والهيئة .وعقد اجتماع لممثلي اال�ساتذة و�أ�صحاب المدار�س واالهل،
لإي�ضاح الم�شاكل و�إيجاد حلول م�شتركة ،و�إعادة بناء الثقة بين �أع�ضاء الأ�سرة التربوية.
كما طلبت من هيئة التن�سيق ،ومن الفرقاء المعنيين� ،إي�ضاح ن�سبة الزيادة على الرواتب ،لوجود عالمات
ا�ستفهام متعددة حول هذا المو�ضوع ،والطلب �إلى الوزير بو �صعب متابعة جهوده الم�شكورة الجراء االمتحانات
الر�سمية ،على �أن تكون امتحانات جادة ،عادلة وراقية.
و�أعلنت الوقوف �إلى جانب الوزير في ا�صراره على تعيين مجل�س الجامعة ،وعلى تفريغ الأ�ساتذة الجامعيين،
ب�صورة متوازنة و�صادقة ،وبما ي�ؤدي �إلى تح�سين �أو�ضاع الجامعة اللبنانية التي تعتبر الجامعة  -الأم في لبنان.
والنظر بعين العدالة واالحترام �إلى �أو�ضاع المتقاعدين في االدارات التربوية.
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النزوح ال�سوري �إلى لبنان
وانعكا�ساته على االقت�صاد والديموغرافيا والأمن

منذ ت ََد َّفقَ النازحون ،ال�سوريين �إلى لبنان ا�ست�شعرت الرابطة
المارونية خطورة هذا المو�ضوع وما يمكن �أن يو ّلده من انعكا�سات
�سلبية على �أمن لبنان ،واقت�صاده وبناه التحتية ،ونم ّوه العام .وقد
عقدت في العام  2013عدة ندوات في هذا ال�سياق كان �أبرزها
تلك التي �شارك فيها وزي��ر ال�ش�ؤون االجتماعية في الحكومة
ال�سابقة وائل �أبو فاعور ،وممثل عن مفو�ضية الالجئين التابعة
لالمم المتحدة.
وقد ا�ستكملت هذه الندوة في العام  2014ب�سل�سلة تحركات
وات�صاالت طاولت هذا المو�ضوع الح�سا�س.

فبدعوة من مقرر اللجنة االقت�صاد ّية والمال ّية والتقن ّية في
الرابطة المارون ّية اال�ستاذ لوران عون حا�ضر عميد كل ّية ادارة
االعمال واالقت�صاد في جامعة الحكمة البروف�سور انطوان روك
مهنا حول �إنعكا�سات التباط�ؤ الدولي في معالجة االزمة ال�سورية
على االقت�صاد اللبناني .وذل��ك في لقاء حا�شد في الثالث من
�آذار .وبعد ترحيب من رئي�س الرابطة ،ومق ّرر اللجنة ،ع�ضو المجل�س التنفيذي لوران عون ،ا�ستهل مه ّنا محا�ضرته
بالإ�شارة �إلى �أن توقيت طرح المو�ضوع بالتزامن مع ت�شكيل حكومة جديدة ،هو �أمر ممتاز.
وعر�ض المحا�ضر �أرقام ًا حول مدى ت�أثير تداعيات �أزمة النازحين على البنى التحتية والقطاعات التربوية
وال�صحية والخدماتية وحركة ال�سياحة ومناف�سة اليد العاملة اللبنانية في جميع المجاالت ما فاقم حجم البطالة
وتقل�ص فر�ص العمل خ�صو�ص ًا لدى عن�صر ال�شباب حيث ّ
تخطت الـ  35في المائة ،ا�ضافة �إلى ّ
ت�ضخم الأ�سعار
وزيادة االيجارات وازدياد العبء على التعليم الر�سمي بعدما ناهزت ن�سبة ال�سوريين من طالب المدار�س الر�سمية
 ،%60ومعدالت ا�ستهالك المياه والطاقة .و�أ�شار �إلى وجود مليون لبناني تحت ّ
خط الفقر ويتوقع �أن ي�ضاف �إلى هذا
الرقم � 170ألف ًا بفعل البطالة الم�ست�شرية بعدما فاقت ن�سبتها الـ %30
ور�أى مهنا �أن �سلبيات النزوح ال�سوري على الواقع االقت�صادي العام في البالد مكلفة جد ًا.
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دربا�س في الرابطة :النزوح ال�سوري �أخطر من نكبة فل�سطين
وفي �سياق مت�صل بهذا المو�ضوع ،زار مقر الرابطة
وزير ال�ش�ؤون االجتماعية المحامي ر�شيد دربا�س في
الخام�س والع�شرين من �أيار  2014وكان في ا�ستقباله
رئي�سها وعدد من �أع�ضاء المجل�س التنفيذي .خالل
االجتماع قدم دربا�س �إلى �أبي اللمع التقرير الذي �أع ّده
ورفعه �إلى مجل�س الوزراء بعنوان ر�ؤية عملية لمعالجة
تداعيات النزوح ال�سوري على لبنان ...خريطة طريق
لمعالجة �آثار االزمة ال�سورية على لبنان.
واعتبر دربا�س �أن خطر النازحين هو �أخطر �أزمة
تمر على لبنان ،وهي �أزمة عربية ال تقل عن نكبة فل�سطين .و�إن مجل�س الوزراء �أن�ش�أ لجنة وزارية م�صغرة لمعالجة
هذا المو�ضوع .وقال �إن واقع النازحين عملية �سيا�سية تعالج ،ولي�س �إن�سانية وطارئة فح�سب .ولذلك يقت�ضي و�ضع
الم�شكلة عند العرب والأمم المتحدة ،والت�صدي لهذا الخطر من خالل تنظيم دخول النازحين ووجودهم .وقد
وافقت الوزارة على تنظيم الدخول والوجود ال�سوري ،لكنها لم توافق حتى الآن على �إن�شاء مخيمات في المناطق
الحدودية.
وعدد وزير ال�ش�ؤون االجتماعية المناطق المقترحة لإن�شاء مخيمات ،م�شير ًا �إلى �أن المنظمات الدولية لم توافق
على وجود مخيمات �ضمن �أرا�ض محايدة في �سوريا.
ودعا الوزير دربا�س �إلى انتخاب رئي�س جديد للجمهورية قريب ًا ،معتبر ًا �أن ر�أ�س الدولة هو الأ�سا�س ،وال�صيغة
الميثاقية التي ارتكز عليها لبنان ق�ضت ب�أن تم�سك الطائفة المارونية ب�سدة الرئا�سة االولى ،وعندما ال تم�سكها،
يكون هناك �إخالل باالتفاق الأ�صلي� ،أي الميثاق.
بدوره رحب �أبي اللمع ب�صديقه الوزير ر�شيد دربا�س ،و�أ�شاد بالعمل الذي قام به خالل فترة وجوده في وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية .ودق ناقو�س الخطر حيال توافد النازحين وتكاثر �أعدادهم ،داعي ًا �إلى ح ّل �سريع و�إلى و�ضع
المجتمع العربي والدولي حيال م�س�ؤولياتهما ،لأن و�ضع لبنان وواقعه ال ي�سمحان با�ستمرار هذه الم�أ�ساة على �أر�ض
وطننا الذي لم يعد قادر ًا على االحتمال.
و�أ�شار �إلى �أنّ الرابطة المارون ّية بد�أت تحرك ًا وا�سع ًا في اتجاه القيادات الم�سيح ّية عموم ًا والمارونية خ�صو�ص ًا،
والمرجع ّيات الروح ّية والهيئات الدبلوما�س ّية ،للبحث معها في مو�ضوع اال�ستحقاق الرئا�سي والآليات الواجب
اعتمادها النهاء ال�شغور في �س ّدة الرئا�سة الأولى.
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م�ؤتمر �أر�ضي هويتي
الرابطة ّ
تدق ناقو�س الخطر
ّ
نظمت الرابطة المارون ّية م�ؤتمر ًا حا�شد ًا بعنوان �أر�ضي هويتي يوم الخام�س من تموز  ،2014في ق�صر الم�ؤتمرات
ب�ضبيه وقد �شارك فيه ما يقارب ال�ستمائة �شخ�ص ،تق ّدمهم ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار ب�شاره بطر�س
الراعي ،ولفيف من المطارنة ور�ؤ�ساء الرهبانيات والكهنة� ،إ�ضافة �إلى ممثلين عن االحزاب اللبنانية الم�سيحية،
ونواب ووزراء حاليين و�سابقين ،ومئات ر�ؤو�ساء البلديات والمخاتير ،والفاعليات ونقباء المهن الح ّرة وعمداء
الجامعات و�أ�ساتذتها وح�شد من المهتمين.
�ش ّكل الم�ؤتمر حدث ًا تناولته و�سائل االعالم بالكثير من اال�ضاءة والتف�صيل نظر ًا لخطورة عنوانه و�أهميته،وغنى
المو�ضوعات المدرجة على جدول �أعماله .وقد �سبق الم�ؤتمر حملة مل�صقات ع ّمت المناطق اللبنانية ت�شير �إلى
النتائج المدمرة لبيع االر�ض وتغيير هويتها .و�أرفقت الحملة باعالنات بثتها بع�ض �شا�شات التلفزة.
ا�ستمر الم�ؤتمر من التا�سعة �صباح ًا حتى الخام�سة من بعد الظهر ،حيث و ّزعت على الم�شاركين وثائق تت�صل
بمو�ضوعات البحث ،والئحة با�سماء المتحدثين من كبار االخ�صائيين باالح�صاء ،والقانون وعلم االقت�صاد
واالجتماع والتنمية الم�ستدامة ،والتنمية الريفية.
وكانت المداخالت والنقا�شات على قدر عال من المو�ضوع ّية و�سادتها روح علمية ب ّناءة .وخل�ص الم�ؤتمر �إلى
مجموعة من التو�ص ّيات ُعهد �أمر �صياغتها �إلى االمانة العامة للرابطة التي تولت تنظيم هذا الم�ؤتمر با�شراف
مبا�شر من االمين العام المحامي فار�س �أبي ن�صر الذي تفرغ لفترة تزيد عن ال�شهر تفرغ ًا كلي ًا لها .وهو عمل
بالتن�سيق مع رئي�س الرابطة النقيب �سمير �أبي اللمع ،وبدعم من المجل�س التنفيذي لي�أتي الم�ؤتمر في �أبهى ح ّلة من
حيث التنظيم والترتيب ،ومثمر ًا من حيث النتائج التي �أ�سفرت عنها المداوالت وتبادل االفكار بين الم�شاركين.
وحظي الم�ؤتمر باهتمام ال�صحافة والعديد من الكتّاب الذين ن�شروا العديد من المقاالت التي ت�شيد بهذا
االنجاز .خ�صو�ص ًا �أن هذا الم�ؤتمر لم يتوقف عند ظاهرة بيع االرا�ضي ومخاطر التوطين والنزوح فح�سب ،بل
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عر�ض باالرقام لحجم التغييرات على الم�ستويات الديموغراف ّية والجغراف ّية ،وتناول المرا�سيم والقوانين التي
�ساهمت في تكري�س هذا الواقع من نقل النفو�س �إلى مر�سوم التجني�س.
افتتح الم�ؤتمر بحفل حا�شد تحدث فيه النائب البطريركي العام عن منطقة جونيه المطران �أنطوان نبيل
العنداري ممث ًال البطريرك الماروني ،ورئي�س الرابطة المارون ّية النقيب �سمير �أبي اللمع ،واالمين العام للرابطة
المحامي فار�س �أبي ن�صر.
ي�ضم بين دفتيه وقائع الم�ؤتمر ،وكلمات الم�شاركين ،والوثائق ،والتو�ص ّيات ،وهو
وقد �أ�صدرت الرابطة كتاب ًا ّ
وثيقة قيمة تعين كل متابع لهذا المو�ضوع .ويو ّزع مع مجلة الرابطة المارون ّية ليكون في متناول كل منت�سب �إليها.
تو�سلت الرابطة المارونية من م�ؤتمر �أر�ضي هويتي ّ
دق ناقو�س الخطر ،وحمل اللبنانيين عموم ًا والم�سيح ّيين
لقد ّ
خ�صو�صا على ا�ست�شعاره ،والعمل على عدم تفاقمه وتماديه .وهو على ما ي�ؤ ّكد م�س�ؤولوها لن يكون الن�شاط اليتيم،
ً
بل �ستليه خطوات تتولى متابعة ما بد�أ.
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كلمة ممثل غبطة البطريرك

المطران �أنطوان– نبيل العنداري

أ�صحاب ال َمقامات،
�
َ
الحف ُل ال َكريم،
�أيها َ
َ�ش َّر َفني ِغ َ
ال�س ِّي ِد البطريرك ،مار ب�شاره
بط َة �أَبي َنا َ
بطر�س الراعي ال ُك ّلي الطوبى ،و َك َّلفني �أَن �أُ َم ِّث َل ُه في هذا
ال ُم�ؤ َت َمر الأَ َّول الذي ُت َن ِّظ ُم ُه الرا ِب َط ُة المارون َّيةَ ،م�شكو َر ًة،
َحت ُعنوان �أَر�ضي هُ ِّو َيتي َ .كما �أَن ُق ُل �إ َلي ُكم َم َح َّب َت ُه الأَ َب ِو َّية
ت َ
و َب َر َك َت ُه ال َر ُ�سو ِل َّية.
َوعى الموارنة ،من ُذ بداي ِة وجو ِدهم ،قي َم َة الأر�ض
وها َو َت َع َّلقوا بها َوت ََج َّذروا فيهاَ .ر�أَوا فيها ال َ
إرث الذي َت َك َّو َنت ِمن ِخال ِله َو َع َلي ِه ال ُه ِّو َي َة المارونية .وهذا ما �أَ َّك َد
َف�أَ ّح ُّب َ
علي ِه ال َمج َم ُع ال َبطريركي الماروني حينَ َ
قال في الن�ص الثالث والع�شرين من الملف الثالثَ :ف�إذا َر ِب َح الماروني
العا َلم ُك َّل ُه َو َخ ِ�س َر �أَ َ
ف�س ُه(عدد.)1
ر�ض ُه التي َت َك َّو َنت فيها هُ ّو َي ُت ُه التاريخ َّية يكو ُن َقد َخ ِ�س َر َن َ
أر�ض �إذ ًا َلدى الماروني على َمف ُه ِوم ِه الإيماني �أَلنا ِب ِع ِمن ُم َ
الكتاب ال ُم َق َّد�سَ ،وعلى ما
يات
عط ِ
ِ
ترت َِك ُز قي َم َة ال ِ
إنطالق ًا ِمن هذه ال ُم َ
يات َو ِمن ِ�س ِّر الت ََج ُّ�س ِد الإ َلهي.
عط ِ
َي�ستَن ِت ُج ُه الالهوتُ ال َم�سيحي � ِ
إن�سان بالأر�ضَ .فالإن�سا ُن هو ابنُ الأَر�ض التي ُج ِب َل ِمن َهاَ ،وهي ِبالتالي �أُ ُّم ُه
ُي َحدِّ ُد
الكتاب ال ُم َق َّد�س َعال َق َة ال ِ
ُ
َو ِ�إ َليها َيعودَ .والإن�سا ُن ُخ ِلقَ ِل َيح ُر َث الأَ َ
ر�ض َو َي�ست َِثم َرها َو ُيما ِر ُ�س ُ�س َلط َت ُه َع َلى ُك ِّل ما َع َليهاَ ،حتى َو َلو َ�أن َبتَت َل ُهِ ،ب َ�س َب ِب
ع�ص َي ِت ِه�َ ،شوك ًا َو َح َ�سك ًا َو�أَج َب َرت ُه على �أَن َي�أ ُك َل ُخبزَ ُه ِب َع َر ِق َج ِبي ِنه (تك� .) 1،2،3أَي �أَنَّ ال َب َر َك َة الإ َل ِه َّية َو َ
ميراث
َم ِ
دا�س ِة ُ
حدهُ مَ ،بل �أن َيت ََح َّولوا َب َر َك ًة ِلل َآخرينِ .من هُ َنا َفال ُبع ُد الأَ َّول هو
عوب َو ُن ُم ِّو ِهم َو َ
الأر�ض ال َي ِ
هد ِ
ال�ش ِ
فان �إلى َق َ
يام ِب ِر�سا َل ِة ُم�شا َر َك ِة ال َب َر َكة م َع ال َآخرين.
دا�س ِة َوال ُن ُموَ ،وال ُبع ُد الثاني هو َ
الإخ ِتيار َوالميراث من �أَ ِ
جل ال َق َ
الدعوة ِلل ِق ِ
مق َمعنى َل ّما قال :طوبى للودعاء
�أَ ّما ال َم�سي ُح الذي ت ََج َّ�س َد ِل َخ ِ
ال�ص َنا َف َقد َب َّينَ َلنا ما ِل َعال َق ِت َنا بالأر�ض ِمن ُع ِ
ال�ص َّيةِ ،لذا َين َبغي َلنا ال ِعنا َي َة ِب َها َوال ُمحا َف َظ َة
ر�ض قي َم ًة َخ ِ
َف�إ َّن ُهم َي ِرثونَ الأر�ضِ .ب َف ِ
�ضل الت ََج ُّ�س ِد الإ َلهي �أَ�ص َب َح ِللأَ ِ
إن�سان َف َح�سبَ ،بل َ�أ�ص َب َحت َ�أ َ
رامها لأَ َّنها َلم َت ُعد �أَ َ
ريم
ر�ض ال ِ
�ساح ًة َلل َع ِ
َع َليها َواح ِت َ
ر�ض الت ََج ُّ�س ِد الإ َلهيَ :م َ
ي�ش ال َك ِ
الحرَ ،و َت�أ ِد َي َة َ
ال�سليم َم َع النا�س.
ُ
ال�شها َد ِة ال�صا ِد َقة ِلل َم�سيحَ ،والتَفا ُع َل الإن�ساني َ
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ماك ِن البيئ ّي ِة َوال َمعا ِل ِم
فو�س ِمن ُحدو ِد الأَ ِ
�إنَّ التَما ُث َل بينَ الماروني َوالأَر�ض َن�ست َِد ُّل َع َلي ِه ِبما ارت ََ�س َم في ال ُن ِ
كاليل
هوف َوال َمغا ِورَ ،ل ُه ُم ِ
بال َوالأَو ِد َي ِةَ ،ل ُه ُم ال ُعلُ َّو َوال ُعمقِ .منَ ال ُك ِ
ف�س َّي ِة َو ِ
ال َن ِ
الح َمى َوالأَمانِ .من �أَ ِ
الروح َّيةِ .منَ ِ
الج ِ
الذهنِ .منَ ال َعرا ِء َوال َمعا ِبدَ ،ل ُه ُم ُ
الخل َو َة َوال ِعبا َد َة َوال ُن�سكَ .و ِمن ِق َم ِم َج َب ِل
يا�ض َهاَ ،ل ُهم َنقا َو َة ال َق ِلب َو َ�صفا َء ِ
ال َث ِلج َو َب ِ
ال�صخ َر الذي ُن ِح ُتوا ِمن ُهَ ،و�أَ�ص َب َحت َ�أ ُ
فو�س ا َلأ ِب َّية َو ِل ُك ِّل
يات َن ِ
الأَر ِز َو َ�ص ّنين ت ََج ِّل ِ
ر�ض ُهم َم َلج�أً ِلل ُن ِ
�شيد الأَنا�شيدَ .ن َحتوا َ
حم ُل َق ِ�ض َّيةَ ،
الحدود.
َمن َي ِ
َعر ُف ال ُقيو َد َو ُ
ذلك �أَنَّ ُ
الح ِّر َي َة ال ت ِ
بال َوال ِوديانُ .ط ِب ُعوا ِفي َها َو َ�أ َخذوا ِمن َها
فال َموا ِر َنة ،في َعال َق ِت ِهم ِبالأَر�ضَ ،عب َر الزَ ِ
مان َوال َمكان ،هُ م �أَبنا ُء ِ
الج ِ
واحل� ،أَ�ص َب َحت َتت َ
َجاذ ُب ُهم ال َي َوم َج َد ِل َّي َة
الح َّدةَ .و َم َع تَنامي ِ
ال�س ِ
ال َق�س َو َة َو ِ
الهج َر َة ِمنَ َ
الج َب ِل َوالريف �إلى ال ُمد ُِن َو َ
ال�سهو َلة.
التَنا ُز ِع َبينَ الت ََطلُّ ِب َو ِ
ال�ش َّدةَ ،وال َت�ساهُ ِل َو ُ
الزر ِع َوال َع َم ِل َوال ِبناءَ ،ك َمن َيح َت ِف ُل ِب َه ِب َطري َق ٍة �أَ�سرا ِر َّية:
َت َم َّ�س َك
تاريخ ِه ِب�أَ ِ
المارونيَ ،عب َر ِ
ر�ضهَ .فاعتَنى ِب َها في ِ
ُّ
الح َ
َقد َم ِة ال َقرابينَ ،والزَ يتونَ الأَ َ
رير
رم َة ِلت ِ
خ�ضر ِلل َم ِ
يوت ال ُم َق َّد َ�سةَ ،و َ�أ�شجا َر ِ
يرون َوال ُز ِ
َيز َر ُع ِ
التوت ِل َح ِ
نط َة َوال َك َ
ر�ضه ِه َي ُت ُ
دا�سة ِوا�س ِتبا ٌق �إلى ما َفوق.
ر�س َوال َكهنوتِ .عنا َي ُت ُه ِب�أَ ِ
�أَ ِ
غط َي ِة ال َمذا ِب ِح َو ِث ِ
ياب ال ُع ِ
راث َق َ
با�سم َها :كالك�سرواني
فوهاَ ،فانت ََ�س ُبوا �إ َليها َوت َك ّنت عائال ُت ُهم ِ
َونرى ال َموا ِر َنة َي ِ
ر�ض التي َ�س َكنوها َو�أَ ِل َ
ا�سم الأَ ِ
حملونَ َ
وال�شمالي والع ّكاري والمتني وال َبيروتي والب�ش ّراوي والح�صروني والعاقوري والكفوري والدلبتاني والعرموني
والريفوني َو َغي ُرهُ م َ
وغي ُرهُ مَ ....و َك�أَنَّ � َ
رات عائال ِت ِهم.
إقام ِت ِهم َ�أ�ص َب َحت َم َ
�صد َر َ�ش َج ِ
أر�ض � َ
هلل َو� ٌ
إرث
ر�ض في روحا ِن َّي ِت َنا َو ُوجدا ِن َنا َلم َت ُعد ُملك ًا َنت ََ�ص َّر ُف ِب ِه على َهواناَ ،بل هي َع ِط َّي ٌة ِمنَ ا ِ
َغي َر �أَنَّ قي َم َة الأَ ِ
ِمنَ الآبا ِء َوالأَجداد .هذا ال ُ
ثير
إرث هُ َو �أَ�ش َب ُه ِب َودي َع ٍة َث ِمي َنة �أَو َذخي َر ٍة ُم َق َّد َ�سةَ .والتَعا ُم ُل َم َع هذا ال ِ
إرث هُ و َ�أك َث ُر ِب َك ٍ
الح ُ
وا�س ِم الما ِّد َيةَ .ل َقد �أَ�ص َب َحت الأَ ُ
فاظ
ذاك َر ًة َح َّية ُت�ؤَ ِّك ُد هُ ِّو َيتَنا
َوا�ص َلنا ِبالتاريخَ .و ِ
ر�ض ِ
ِمنَ ال ِثما ِر َوال َم ِ
الخا�صة َوت ُ
َّ
َع َليها هُ َو ِح ٌ
إرث َ
والجماعي وال َو َطني� .إ َّنها �أَما َن ٌة �إ�س َت َلمناها ِمن �آبا ِئ َنا َو ُن َ�س ِّل َمها ِب َدو ِر َنا
فاظ على هذا ال ِ
ال�شخ�صي َ
عاذ ُ
لوك ا َلأ َّول َ :م َ
بدال َ�أو تَبديدُ ،م َردِّدينَ َق َ
اهلل
ول َ
فر ال ُم ِ
�إلى �أَوال ِد َنا دُونَ ا�س ِت ٍ
نابوت ال ِيزراعيلي لل َم ِلك �آحاب في ِ�س ِ
َ
ميراث �آبائي(1مل.)21:3
�أَن �أَبي َع َك
تاجرونَ ِب َها ِل َن�ستَفيقَ
د�س َّيتَها؟ َهل َنت ُر ُك
ر�ض َنا َو ُق ِ
وال َي َوم �أَينَ نحنُ ِمن ت ََج ُّذ ِر َنا َو�أَما َن ِت َنا لأَ ِ
باع ِة ال َهي َكل ُي ِ
ال�ساح َة ِل َ
َ
ي�س ِب َبعيدِ ،ل ُن�ص ِب َح َ�أغراب ًا في ِديا ِر َنا؟
يوم ًاَ ،وهو َل َ
ني�سة :ماذا َف َعل ُتم َوتَف َعلونَ ِب ِعما ِد ُكم؟ َ
كذلك َي َت َر َّد ُد َ�صدى َمن
َكما َ�س َ�أ َل ال ِق ّدي�س البابا ُي َ
وحنا بو ُل�س الثاني �أبنا َء ال َك َ
َر َّووا �أَ َ
ر�ض ُكم وهُ ِّو َي ِت ُكم؟ َ -و ُ�شكر ًا !
ر�ضنا ب ِال َع َر ِق َ
والدم  :ماذا َف َعل ُتم َوتَف َعلونَ ِب َ�أ ِ
 +انطوان -نبيل العنداري
			
النائب البطريركي العام
		
على منطقة جونيه
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كلمة النقيب �أبي اللمع في الم�ؤتمر

ي�سعد المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية
وي�ش ّرفه� ،أن يرحب بكم جميع ًا ،ح�ضور ًا كريم ًا
مميز ًا ،في افتتاح �أعمال م�ؤتمره الأول �أر�ضي
ه��وي��ت��ي ،برعاية �سامية م��ن �صاحب الغبطة
والنيافة الكاردينال مار ب�شارة بطر�س الراعي،
ممث ًال ب�سيادة المطران انطوان نبيل عنداري،
المحبب الى قلب الرابطة المارونية ،الذي ن�شكر
ح�ضوره هذا الحفل مع �إلتما�س بركته ،متمنين
عليه التف�ضل بنقل �شكرنا العميم ال��ى �أبينا
البطريرك ،لتكرمه برعاية هذا الم�ؤتمر� ،آملين
�أن نوفق جميع ًا ح�ضور ًا ومتكلمين ،في انجاح �أعماله ،و�إ�صدار تو�صيات ن�أمل �أن ت�سهم في الت�صدي لواقعة التبدل
الديموغرافي والجغرافي الذي يعي�شه لبنان منذ �سنوات ،وحث اللبنانيين جميع ًا م�سلمين وم�سيحيين ،الحفاظ
على �شركة العي�ش القائمة بينهم ،وهي الكفيلة ل�ش ّدهم الى �أر�ضهم ،وتراث الآباء والأجداد.
�أيها الح�ضور الكريم،
�إن مفهوم الأر�ض الإيماني يرتكز في الم�سيحية والإ�سالم على معطيات الكتاب المقد�س والقر�آن الكريم.
فالكتاب المقد�س حدد منذ البدء عملية الخلق وعالقة االن�سان باالر�ض .االن�سان هو ابن االر�ضُ ،ج ِبل منها وهي
بالتالي �أمه واليها يعود .واالن�سان ُخلق لي�ستثمر االر�ض ويمار�س �سلطته على كل ما عليها ،حتى و�إن �أنبتت له �شوك ًا
وح�سك ًا و�أجبرته �أن ي�أكل خبزه بعرق الجبين.
وفي الآية الكريمة :و�إن في خلق ال�سماوات واالر�ض واختالف الليل والنهار ،والفلك التي تجري في البحر بما
ينفع النا�س ،وما �أنزل اهلل من ال�سماء من ماء ف�أحيا به االر�ض بعد موتها ،وبث فيها من كل دابة ،وت�صريف الرياح،
ّ
الم�سخر بين ال�سماء واالر�ض لآيات لقوم يعقلون.
وال�سحاب
من هنا ،كان البعد االول في عالقة االفراد باالر�ض التي �أوجدهم اهلل عليها ،هو بعد القدا�سة� ،أي عبادة اهلل،
وثن و�إ�شراك.
والنم ّو االيماني في التحرر من كل ٍ
�أما البعد الثاني لعالقة االفراد وال�شعوب باالر�ض ،فهو ُب ْعـد الر�سالة والإنارة ،وم�شاركة االخرين بالبركة التي
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ح�صلوا عليها لكي ينعموا بخيرات هذه االر�ض
ويحافظوا عليها.
فانطالق ًا من هذين البعدين ،ارتبط تاريخ
الموارنة بلبنان� ،أر�ض ًا ووطن ًا .فاالر�ض بالن�سبة
اليهم هي �أر���ض قدا�سة ،هي الوطن والكيان،
وقيمتها هي بما تج�سده من قيم دينية ،وخبرة
فتو�سع الموارنة الى كل
�إن�سانية وبعد ح�ضاريّ ،
لبنان ،وكان العي�ش مع غيرهم من الطوائف نابع ًا
من هذه الم�سلمات.
تائق للحرية والعي�ش الكريم.
لم تكن �أر�ض لبنان لهم وحدهم يوم كانت �أعدادهم غفيرة ،بل التقوا عليها كل ٍ
وهكذا تك ّون جبل لبنان ،وبالتالي لبنان ،وارتبط ا�سمه �أو ًال بالموارنة والدروز ،ومن َثم بباقي الطوائف والمذاهب،
�أندادهم بالمواطنة والإيمان بقيم االر�ض.
�أيها الح�ضور الكريم،
هذا هو لبنان الذي ع�شناه وعرفناه ونريده �أن يبقى.
�إنما اليوم ،تنظر كني�ستنا المارونية بكثير من القلق الى ما تناهت اليه �أو�ضاع االر�ض في بلدان االطار البطريركي
عامة ،وفي لبنان خا�صة ،وهذا القلق يتزايد يوم ًا بعد يوم.
�إن الإح�صاءات تدل اليوم على �أن م�سيحيي لبنان ،فقدوا في ال�سنوات الأخيرة ق�سم ًا كبير ًا من �أرا�ضيهم،
وهناك مناطق �أ�صبحت �شبه خالية من الم�سيحيي ،وقد بيعت �أجزاء �شا�سعة من �أر�ضه طوع ًا �أو �إكراه ًا �أو �إغرا ًء.
�أن الرابطة المارونية �أولت منذ �سنوات مو�ضوع االر�ض اهتمام ًا ب��ارز ًا ،وو�ضعت درا�سات معمقة حول هذه
البيوعات ،وحول وجوب تعديل قانون تملك االجانب ،وطرق معالجة البيوعات ال�شا�سعة لالرا�ضي بين الطوائف
المختلفة ،بما ي�صون الهوية والكيان.
اليوم �أر�ضي هويتي �أردناه م�ؤتمر ًا من �أجل لبنان ،كل لبنان ،ال من �أجل فئة فيه .وليكن وا�ضحا ومعلوم ًا� ،أن
الموارنة ال يملكون في لبنان �سوى م�شروع الدولة اللبنانية ،وهم لم يحملوا طوال تاريخهم ،اال م�شروع الوطن
الحا�ضن لكل �أبنائه ،ولو لم يكن االمر كذلك ،لما نا�ضلوا خالل الحرب العالمية االولى في �سبيل قيام لبنان
بحدوده الحا�ضرة.
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�أيها الح�ضور الكريم،
�أر�ضي هويتي لي�ست عنوان ًا �أو اكزينوفوبيا ،فنحن الموارنة والم�سيحيين وكما كل اللبنانيين االحرار ،ال نعاني
هاب الأجنبي ،وال نحمل الكراهية لأحد� .إننا نرحب ب�إقامة غير اللبنانيين على �أر�ضنا ب�أعداد وم�ساحات
من َر ِ
محددة لل�سكن �أو للعمل ،لكننا نرف�ض �أن ن�صبح غرباء في وطن بذل �أجدادنا و�آبا�ؤنا الدم والعرق في �سبيل تكوينه.
وهذا الم�ؤتمر لي�س �صرخة انفعالية� ،إنه دعوة هادئة للتفكير العميق في الم�سائل الكيانية .فلبنان الذي يعاني
اليوم �أزمات �سيا�سية واقت�صادية كبيرة ،مه ّدد في هويته الب�شرية والجغرافية ،فمع الالجئين النازحين �أ�صبح
ن�صف ال�سكان في الوطن من غير اللبنانيين ...وتحت �ضغط الحاجة والإغرا�آت الم�شبوهة� ،صارت االر�ض عقار ًا
مح ّل ًال للبيع ،لي�س فقط بين اللبنانيين بل من غرباء يتفوقون على اللبنانيين بقدرتهم ال�شرائية ،ويجدون في �أر�ض
لبنان ما ال يجدونه في �أوطانهم.
أرقام وقوانين ،تح ّدد المخاطر بكل عقالنية ،فال نخ�ضع
�أر�ضي هويتي ،نريده م�ؤتمر ًا علمي ًا ،م�سند ًا الى وقائع و� ٍ
للهلع غير المبرر ،وال نغفل االخطار الحقيقية المهددة للنظام والكيان.
�سيتعاقب على حلقات هذا الم�ؤتمر ،خبراء ومفكرون وم�س�ؤولون يتناق�شون في التبدل الديموغرافي الحا�صل
وفي حركة بيع االرا�ضي ،كما في التعديات الحا�صلة في بع�ض المناطق على الملكية العامة والخا�صة.
عال في م�س�ألة الإنماء المتوازن و�شروطه ،و�سنتع ّرف الى تجارب ناجحة في هذا المجال،
ومع ًا �سنفكر ب�صوت ٍ
ونقتدي بها لتطوير الم�شاريع الإنمائية وتعميمها ،بما ي�ضمن بقاء االن�سان في �أر�ضه ليعي�ش فيه بكرامة ،باعتباره
�إرث ًا ،ال يجوز التنازل عنه ،فاالر�ض كما �أ�سلفنا ،هي تاريخ و�إنتماء وت�ضحيات ،ومن الخط�أ الكبير �أن نتعامل معها
على �أنها عقار للمتاجرة ك�أي �سلعة �أخرى.
وفي هذا ال�سياق ،ومن �أجل لبنان الم�ستقبل ،وجب
على اللبنانيين م�سلمين وم�سيحيين �أن يبتدعوا ملحق ًا
تاريخي ًا يعطي ل�صيغة العي�ش بعد ًا مدني ًا ،يوجه الوالء
للوطن او ًال ول�صيغة ال��وح��دة الوطنية القائمة على
المركزية تن ّمي المناطق جميعها بالت�ساوي ،وت�ؤمن
لل�صيغة التعددية الح�ضارية �أفق ًا توافقي ًا.
من هذا المنطلق ومن هذه الروحية �أع ّدت الرابطة
المارونية هذا الم�ؤتمر ،ليتكامل مع جهود جميع الذين
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يدركون خطر �ضياع االر�ض والهوية .ونحن في الرابطة المارونية فخورون بما قامت به المجال�س التنفيذية ال�سابقة
ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء في الت�صدي لهذا المو�ضوع ونث ّمن المبادرات التي قام بها االمين العام الأ�سبق للرابطة النائب
نعمة اهلل �أبي ن�صر بتقدمه من المجل�س النيابي بم�شاريع قوانين عديدة ترمي الى تعديل قانون الملكية العقارية،
حفاظ ًا على االر�ض والهوية ،كما االمين العام ال�سابق ال�سيد انطوان واكيم الذي كان له ،مع لفيف من �أع�ضاء
الرابطة المارونية الف�ضل الكبير في تملك عقارات في منطقة ح�سا�سة كالحدث.
�أيها الح�ضور الكريم،
وفي الختام ،نقولها بمحبة و�صدق وحزم.
�إذا كان ثمة من يريد �أن يبدل في الطبيعة الديموغرافية في لبنان عن ق�صد وت�صميم ،ولم�آرب خارجة عن
�إطار الوطن ،ف�أن من حقنا ،ال بل من واجبنا �أن نت�صدى له بكل الو�سائل القانونية �إنت�صار ًا لحقيقة لبنان ور�سالته
االن�سانية الفريدة.
فنحن لن نقبل الم�ساومة في هذا المجال ،لن نقف متفرجين على �أية خطة ترمي ال �سمح اهلل الى ا�ستباحة
االر�ض وانتزاع ماليين االمتار من �أ�صحابها اال�صيلين ،بالم�ضايقات �أو االغرا�آت وفي مناطق محددة� .سنقاوم �أي
توجه ينزع الى تنفيذ هذه الخطة التي تحمل الدمار الى الوطن كله ،لأن عندها لن ينج َو من �شظاياها �أي طرف من
�أطراف العائلة اللبنانية وعلى كامل تراب الوطن.
لنكن يد ًا واحدة ،م�سيحيين وم�سلمين ودروز� ،س ّد ًا واحد ًا وقلم ًا �صارخ ًا في الدفاع عن الركائز الوطنية التي قام
عليها لبنان.
ون����ق����ول ك���ـ���ـ���ل ت���راب���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ات���ن���ا م��ق��د���س��ة،
وي��ح��ر���س االر�����ض� ،أه���ل االر�����ض �أ�صغرهم
وي�����أخ����ذ االر�������ض زاد ًا ح��ي��ن ُت��ل ِ��ز ُم��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُه
���ت
ن���ح���ن ،ج��ب��ـ��ال��ن��ا ل��غ��ي��ر اهلل م����ا رك���ع ْ
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والثــلج والمــوج واالغـ ـ ــوار والق ـ ـم ـ ـ ـ ــم
ي���م���وت ف���ي االر�������ض ح��ي��ـ��ـ��ـ��ـّ�� ًا ل��ي�����س ُي��ظ��ـ��ل�� ُم
��راب لبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانَ لنا خ ـ ــب ٌز ومغت ـ ــن ُم
ت ُ
وللطامعيـ ـ ــن �س ــدو ٌد حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ت�أتـ ـ ــز ُم

والى �أهل الفكر والقلم والإعالم:
�أر�ض لبنانَ �أر�ضنا ،فا�شهروا �أقالمكم ،ف�صريرها كالنيرات ُ�شهابـا
		�إن ي�ستحيل �صوا ِرم ًا وحرابـ ــا
�شرف اليراع �إذا ال�سيوف تلكـ ـ ـ�أت،
ع�شتم وعا�شت الرابطة المارونية وعا�ش لبنان
رئي�س الرابطة المارونية
النقيب �سمير �أبي اللمع
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كلمة الأمين العام المحامي فار�س �أبي ن�صر
�صاحب الغبطة والنيافة مار ب�شارة بطر�س الراعي ،بطريرك الكني�سة
المارونية الإنطاكية ممث ًال ب�صاحب ال�سيادة المطران �أنطوان نبيل العنداري
ال�سامي االحترام،
�أ�صحاب المعالي وال�سعادة ،ر�ؤ�ساء البلديات،
الآباء الأج ّالء ،ممثلي الجمعيات والم�ؤ�س�سات الأهلية ،وو�سائل الإعالم
الكرام،
ال�سيدات وال�سادة،
قالوا لناِ :ل َ��م ك ّل هذه ال�ضجة وه��ذه الحملة الإعالنية في طول البالد
وعر�ضها؟
وهل �صحيح �أنّ ال ُ
أر�ض في خطر؟
نعم هي في خطر ،ولو لم يكن الأمر كذلك لما اجتمعنا هنا حول الرابطة
المارونية وبدعو ٍة منها لنبحث في �ش�ؤون الأر�ض والهوية.
فعل عابر ٍة.
لي�س َ
وليد �ساع ِت ِه وال ه َو ارتجا ٌل �أو ر ّد ِة ٍ
م�ؤتمرنا اليومَ ،
فالرابطة المارونيـة  -وهي بالمنا�سبة م�ؤ�س�سة مدنية ُتعنى ب�ش�ؤون الكيان
تر�ص ّدُ ،تن ّبهُ ،ت�ص ّوب وتتح ّرك في ك ّل مر ٍة تتعر�ض فيها مك ّونات لبنان للخطر.
والهوية ُ -
نعم ،لبنان اليوم في خطر ،لذا
ف�إنّ الرابطة المارونية ال تهد�أ.
ب�شري �إلى �أر�ضه نتيج َة حروب ال�شرق الأو�سط من فل�سطين �إلى �سوريا� .إنه الخط ُر
الخط ُر على لبنان من ٍ
زحف ّ
ّ
المخطط المع ّد للبنان والمنطقة.
من
هذا المخطط ّ
لون ما وفـي بقعة
ت�ضم مجتمع ًا ما مـن ٍ
يتلخ�ص ب�إن�شاء مناطق جغرافية مختلفة ،كل منطقة ّ
جغرافية محددة !!!
تهجر ًا
 - 1حاولوا تنفيذه بقوة ال�سالح (وهي الطريقة الأ�سرع) فكانت الحرب اللبنانية التي �شهدنا نتائجها ّ
وهجرة.
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وبقي
 - 2وبعد الحرب ،اختلفت الطريقة َ
ّ
المخطط نف�سه :
بد�أ التالعب في الديمغرافية والجغرافية :
 – Iففي الديمغرافية:
كان مر�سوم التجني�س الذي طعنت الرابطة
به و�صدر حكم بالإجماع من مجل�س ال�شورى
ق�ضى ب�إعادة النظر به.
عدم ت�سجيل معامالت اختيار الجن�سية،
وقد ت�ص ّدت الرابطة له ونجحت بذلك.
عدم �إقرار قانون حق اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأرا�ضي اللبنانية.
عدم �إقرار قانون ا�ستعادة الجن�سية اللبنانية للمغتربين من �أ�صل لبناني ....
 – IIالتالعب بالجغرافية:
�أي َبيع الأرا�ضي �أو التع ّدي عليها ،وهنا ن�شير �إلى �أنّ عمليات البيع الوا�سعة النطاق والم�شبوهة ت�شمل م�ساحات
هائلة في كل لبنان وبين مختلف اللبنانيين!!! وب�أ�سعار تتخطى �سعر التداول وبتمويل م�شبوه!!!
عملت الرابطة على الإ�ضاءة على هذا التالعب لدى مختلف ر�ؤ�ساء البلديات و�إر�شادهم على كيف ّية تفادي البيع
معتمدين الترقب الم�سبق وبع�ض الو�سائل القانونية (منع �إ�صدار رخ�ص – و�ضع مناطق تحت الدر�س – �أو حتى
�إجراء ا�ستمالكات محددة .)...
و�إننا ُن ِع ّد حالي ًا م�شروع قانون ل ُي�صار �إلى تقديمه بوا�سطة بع�ض النواب� ،إذ �أنّ القانون يبقى الرادع الأول والأخير!
التع ّدي على الأر�ض� :شهدنا م�ؤخر ًا عمليات تع ّدي على �أمالك خا�صة �شا�سعة �أو حتى على بع�ض الم�شاعات
والأوقاف في مناطق مختلفة من لبنان.
وتم حتى �إزالة بع�ض
م ّما ا�ستوجب الت�صدي ق�ضائي ًا لهذه الظاهرة الم�شبوهة و�صدرت �أحكام جنائية عديدة ّ
المخالفات �أو منع �إن�شاء مخالفات جديدة.
باخت�صـار:
على كل لبناني �أن يكون خفير ًا على نف�سه و�أر�ضه خ�صو�ص ًا.
�إنّ البطريرك الماروني ومجل�س المطارنة �أ ّكدوا على �ضرورة الت�صدي لكل اختالل في التوازنات الديمغرافية
والجغرافية منها في لبنان.
ّ
المخطط و�إال ...
كما �أنّ المطلوب من الأحزاب اللبنانية والم�س�ؤولين على مختلف انتماءاتهم ،الت�ص ّدي لهذا
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�أ ّيها ال�سادة ؛
�أ�صبحنا �أمام �أزمة نظام مرتبط بواقع جغرافي وديمغرافي يتبدل ب�سرعة!
ْ
فلنقل بر ّبكم � َّأي لبنان نريد!
لبنا ُن في خطر!
والخط ُر على الكيان من �إ�سرائيل التي تحت ّل �أر�ض ًا لبنانية عزيزة وت� ّؤجج نيران الفتنة في هذا ال�شرق.
خط ٌر على الكيان من م�شاريع تعمل على تغيير هويته ومعالمه جغرافي ًا وب�شريا.
�أيها ال�سادة،
منذ ن�ش�أتها في مطلع خم�سينات القرن الما�ضي� ،أدركت الرابطة المارونية �أنّ حماية الوطن تقوم على حماية
�أر�ضه و�إن�سانه مع ًا،
فالأر�ض من دون �إن�سانها م�شا ٌع �سائب ِّ
لكل طامع �أو معتدي ،والإن�سان من دون �أر�ضه م�شروع الجئ بر�سم الهجرة
في ِّ
كل حين.
لبنا ُن ما كانَ لوال هذا التفاعل بين الأر�ض والإن�سان ،فالمدر�س ُة تحت ال�سنديانة والفالح المكفي �سلطا ٌن مخفي
وحجارة الحفافي وجوه جدودي لع ّمروا.
المخاطر التي تته ّدد � ُ
أر�ض لبنان كثيرة ومعقدة.
بدايتها النزوح من الأرياف وتف ّكك المجتمع الزراعي وتب ّدل المفاهيم ،بحيث لم تعد الأر�ض �إرث ًا مقد�س ًا ُننت ُج
منه لنعي�ش بل �صارت عقار ًا و�سلعة للم�ضاربة وتحقيق الربح ال�سريع.
جذري في العقل اللبناني وبالتحديد في العقل الماروني عندما انك�سر الحرم الوجداني الذي
انقالب
لقد ح�صل
ّ
ٌ
كان يمنع مج ّرد التفكير في بيع الأر�ض.
�أينَ نحنُ اليوم من ذلك القول الجبلي الم�أثور �أوالدي يا رزقاتي  ،ففي عقيدتنا تت�ساوى ال ُ
أر�ض مع البنين ،لذا
لبنا ُن موجود.
�أيها ال�سادة،
م ّما ّ
تهب من ك ّل �صوب.
ال�شك فيه �أنّ المخاطر ُتحدق بالوطن من الداخل والخارج ،فنيران الفتنة والإرهاب ُّ
�أما االنق�سامات ال�سيا�سية فقد �ش ّلت الدولة فت�شت َّت الحك ُم و�ض ُع َف �سلطا ُنه.
لكن �أخطر ما ُي�صيبنا اليوم ،هو الر�ضوخ النف�سي للأمر الواقع والت�سليم به ك�أنه قد ٌر محتّم ال ُير ُّد.
نحنُ من جهتنا ،ق ّررنا المقاومة ،ق ّررنا العمل الج ّدي الم�ستند �إلى العلم والقانون على م�ستوى ال�ش�ؤون الوطنية
الأ�سا�سية �سعي ًا لإحقاق الحق.
لقد واجهت الرابطة المارونية بجر�أ ٍة ّ
مخطط التبديل الجغرافي والديموغرافي للهوية اللبنانية ومكوناتها
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الثقافية .وفي هذا المجال ،اتخذت ِلنف�سها �صفة االدعاء في ملف �إبطال مر�سوم التجني�س الذي �صدر زور ًا في
العام . 1994
وا�ضح من �أعلى مرجعية ق�ضائية �أال وهو مجل�س �شورى الدولة ،يق�ضي
وبعد ت�س ِع
ٍ
حكم ٍ
�سنوات تم ّكنت من انتزاع ٍ
ب�ضرورة �إعادة النظر بهذا المر�سوم الذي �أَ َ
دخل �إلى مك ّونات العائلة اللبنانية دفع ًة واحد ًة ،ما ُيقارب � 250ألف
مذهبي مع ّين.
مج ّن�س َيطغى عليهم لو ٌن
ٌّ
�أينَ نحنُ من تطبيق هذا الحكم ،وال �أذي ُع �س ّر ًا �إذا قلتُ لكم �أنّ الرابطة المارونية اتخذت اال�ستعدادات الالزمة
لمراجعة مجل�س ال�شورى مج ّدد ًا بهدف �إلزام الدولة اللبنانية بتطبيق الحكم.
وكما على الم�ستوى الديموغرافي ،كذلك على الم�ستوى الجغرافي ،ف�إنّ الرابطة المارونية تعتبر �أنّ لبنان يتع ّر�ض
منذ ال�سبعينات ّ
لمخط ٍط خبيث ،ظهرت مالمح ُه بقوة في مطل ِع العام �ألفين بعد �صدور قانون تم ّلك الأجانب الذي
واحد
متر ٍ
ك�سر قاعدة التعامل بالمثل ف�ش ّرع للأجانب �شراء الأر�ض اللبنانية في ٍ
وقت ال ُي�سم ُح فيه ل ّلبناني ب�شرا ِء ٍ
في البلدان المعن ّية.
فتم عن طريق الإغراء �أو ال�ضغوط� ،إجراء
�أ ّما الخطر الآخر ،فتمثل با�ستغالل الأو�ضاع المعي�شية ال�ضاغطةّ ،
عمليات بيع كبيرة لماليين الأمتار ب�صور ٍة م�شبوهة ينت ُج عنها تمو�ض ٌع جديد للمجموعات اللبنانية بما يوحي
جديد لخرائطها الجغرافية
ب�أنّ مخطط ًا ما ُيع ُّد لهذه البالد في �إطا ِر ما ت�شهده منطقة ال�شرق الأو�سط من فرزٍ
ٍ
والب�شرية.
ي�صب في خانة
هذا ،ف�ض ًال عن تع ّديات مق�صودة على الملكيات الخا�صة والعامة ،اتخذت منحى مح ّدد ًا
ُّ
المخطط الم�شبوه.
و�أمام كل هذه التح ّديات ،كان للرابطة موقف وتح ّرك دفاع ًا عن الأر�ض ،عن الهوية ،عن التوازن ،عن العي�ش
الم�شترك ،عن لبن ــان.
ُ�س َئل �أحدهم ماذا فعلت الرابطة المارونية لمواجهة التع ّدي والبيوعات الم�شبوهة؟ ف�أجاب �أنها ت�ص ّلي.
تكتف بال�صالة ،و�إن كانت تفتخر ي�إيمانها ،ف�أن�ش�أت منذ العام  2009لجنة الطوارئ
ال �أيها ال�سادة! الرابطة لم ِ
للت�ص ّدي لبيع الأرا�ضي والتع ّدي على الأرا�ضي ما بين اللبنانيين ،فف�ضحت عدد ًا من العمليات و�أجه�ضتها بما تملك
من و�سائل.
وفي ال�سياق نف�سه ،ف�إنها ت�شجع بالتعاون مع كافة البلديات م�شاريع التنمية في جميع المناطق باعتبارها رادع ًا
نوجه التح ّية
�أ�سا�سي ًا لبيع الأر�ض ،كما �أنها تع ُّد م�شروع قانون للت�ص ّدي للبيوعات الم�شبوهة .وفي هذا الإطارّ ،
للمجال�س البلدية باعتبارها ال�شريك الأ�سا�سي في الدفاع عن الأر�ض وهي تمثلت بهذا الم�ؤتمر بما يزيد عن  170بلدية.
بذكر �إ�سمهم.
التهجم على الرابطة المارونية ودورها بات خبز ًا يومي ًا لبع�ض الو�صوليين الطامعين ِ
�إنّ ّ
وحدها ُتر�ش ُق بالحجارة.
التهجمات هي و�سا ٌم على �صد ِر الرابطة تفتخر به لأن ال�شجرة المثمرة َ
هذا ّ
له�ؤال ِء نقول �إنّ المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية يعك�س �شرعي ًا �إرادة الهيئة العامة التي يبقى لها وحدها
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ودون �سواها حق المحا�سبة والم�ساءلة.
ال�سيدات وال�سادة ،
ختام ًا ،ال ي�سعني �إ ّال �أن �أ�شكر الجهود الكبيرة لأع�ضاء الرابطة المارونية التي تتمتّع بطاقات ب�شري ٍة هائلة
مو�ضوع ٌة كلها في خدمة لبنان.
تقارب ال�سيا�سات الوطنية والعامة من موقع الرقيب الم�س�ؤول �إن�سجام ًا مع
فالرابطة لي�ست حزب ًا �سيا�سي ًا ،لكنها ُ
الخط التاريخي للبطريركية المارونية.
كذلك� ،أ�شكر زمالئي في المجل�س التنفيذي رئي�س ًا و�أع�ضاء  ،وجميع الذين تبرعوا وتج ّندوا لإنجاح هذا الم�ؤتمر،
و�أ�شك ُر ح�ضوركم جميع ًا متم ّني ًا للم�ؤتمر تحقيق الإنجازات المطلوبة في خدمة لبنان.
ع�شتم وعا�ش لبنان وطنُ الحري ِة والر�سالة.
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يوم الأر�ض ...ب�أقالم ال�صحافيين

ا�ستحوذ م�ؤتمر يوم االر�ض الذي نظمته الرابطة المارونية تحت عنوان �أر�ضي هويتي باهتمام ال�صحافة اللبنانية
وو�سائل االعالم االخرى .باال�ضافة �إلى التغطية ال�شاملة العمال الم�ؤتمر ،فقد حفلت كبريات ال�صحف بمقاالت
حول هذا اليوم الحا�شد .وقد �سبق �إنعقاد الم�ؤتمر �أي�ض ًا مقاالت تتحدث عن �أبعاده و�أهميته.
ومجلة الرابطة تورد المقاالت التي تو ّلى كتابتها �صحافيون بارزون �أمثال النائب نايله تويني ،نقيب المحررين
اليا�س عون ،واميل خوري ،وف�ؤاد �أبو زيد ،ومارك بخعازي ،وكتاب معروفون �أمثال �إميل �أبو نادر ،وفريد جورج
�سعاده .مرفقة بن�ص الحديث الذي �أجراه موقع ليبانون  24مع االمين العام للرابطة المحامي فار�س �أبي ن�صر.
على �أن هذا االهتمام االعالمي ي�ش ّكل دلي ًال على خطورة المو�ضوع الذي �أثارته الرابطة المارونية في هذا التوقيت
الدقيق الذي يواجه فيه لبنان حرب ًا �ضارية لتغيير ديموغرافيته وهوية �أر�ضه �سواء من خالل بيع االرا�ضي �إلى
االجانب �أو ا�ستمرار تدفق النازحين ال�سوريين الذي ي�ضاف �إلي الوجود الفل�سطيني ،وما ي�ش ّكله ذلك من عبء �أمني
واقت�صادي و�ضغط على قطاع الخدمات والبنى التحتية.
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�أر�ضي هويتي ...و�ضياع االثنتين!

لم تكن �أر���ض لبنان لهم وحدهم يوم كانت �أعدادهم غفيرة ،بل التقوا عليها كل تائق الى الحرية والعي�ش
ال��ك��ري��م .وه��ك��ذا تكون جبل لبنان ،وبالتالي لبنان ،ارت��ب��ط ا�سمه �أوال بالموارنة وال����دروز ،وم��ن ث��م بباقي
ال��ط��وائ��ف وال��م��ذاه��ب ،ان��داده��م بالمواطنة واالي��م��ان بقيم االر����ض .ه��ذا ه��و لبنان ال���ذي ع�شناه وعرفناه
ون��ري��ده �أن يبقى .انما ال��ي��وم ،تنظر كني�ستنا المارونية بكثير من القلق ال��ى ما تناهت اليه �أو���ض��اع االر���ض
في بلدان النطاق البطريركي عامة ،وف��ي لبنان خا�صة ،وه��ذا القلق يتزايد يوم ًا بعد ي��وم .ان االح�صاءات
ت��دل اليوم على ان م�سيحيي لبنان فقدوا في االع���وام االخ��ي��رة ق�سم ًا كبير ًا من �أرا�ضيهم ،وهناك مناطق
�أ�صبحت �شبه خالية م��ن الم�سيحيين ،وق��د بيعت �أج���زاء �شا�سعة م��ن �أر���ض��ه ط��وع�� ًا او �إك��راه�� ًا او �إغ���راء.
هذا ما قاله رئي�س الرابطة المارونية �سمير ابي اللمع ال�سبت في اللقاء الم�ؤتمر الذي نظمته الرابطة .ولعل هذا
الكالم يلخ�ص واقع الحال من جراء ازدياد بيع االرا�ضي في مناطق الم�سيحيين البعيدة والنائية خ�صو�صا ،وهي
حدث واقعي اذا ما نظرنا اليه بعيد ًا من ال�سيا�سة ،فالنا�س يطمحون الى العي�ش في المجتمعات المدينية� ،أو ًال� ،أو
هم ي�ضطرون الى النزوح لتعليم ابنائهم ،او بحث ًا عن فر�صة عمل .لكن مجرى االحداث اللبنانية يجعل البيع خطر ًا،
النه بنتائجه يتالعب بديموغرافية البلد ويق�ضي على التنوع فيه ،وتالي ًا يقل�ص االنفتاح والتفاعل لدى كل المكونات
اال�سا�سية للبنان .ولأنه من جهة �أخرى يح�صل غالبا ب�أ�ساليب غير ر�ضائية ،اذ تم الكثير منه زمن التهجير وبعده،
وزمن �سيطرة الميلي�شيات وو�ضع اليد على العقارات ،واقامة من�ش�آت عليها ،وتالي ًا دفع ا�صحابها الى بيعها مرغمين.
ولعل الواقع االخطر في هذا المجال �أي�ض ًا ،والم�ستمر الى اليوم ،هو م�صادرة ارا�ض كثيرة ،ومنع ا�صحابها من ا�ستعادتها
او اقامة من�ش�آت وم�شاريع عليها بحجة انها واقعة في مناطق م�صنفة �أمنية كما في بع�ض قرى الجنوب ،او تزوير وثائق
�شراء ح�ص�ص عدد من ال�شركاء فيها ممن �سافروا قبل نحو قرن الجبار �آخرين على البيع ،وقد انك�شفت عمليات عدة
في هذا المجال .والم�ؤ�سف ان �أحزاب ًا و�شخ�صيات تنادي بالعي�ش الم�شترك تغطي عمليات �شراء منظم ت�سعى الى
تغيير في هوية المناطق ،مما يدفع �أهلها الى هجرها الحقا ،وحلول وافدين محلهم ،والحجة هي التو�سع ال�سكاني.
ان �ضياع االر�ض ،هو �ضياع للهوية� ،ضياع للبنان الوطن الذي عرفناه ،وحلمنا به �أف�ضل .والفرز الحا�صل يقربنا من
الواقع اال�سرائيلي ،فتمار�س احزابنا حيال اللبنانيين ،ما تمار�سه ا�سرائيل على الفل�سطينيين .ان المحافظة على ما
تبقى من لبنان لي�ست م�س�ؤولية الفقراء الذين يبيعون من ار�ضهم لكفاف يومهم ،بل م�س�ؤولية ال�سيا�سيين وم�س�ؤولي
االحزاب الذين يمعنون في تدمير بنية لبنان� ،أمال في �ضرب ال�صيغة لتغييرها.
نايلة تويني (النهار)
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ال تقريظ بل هو الواقع

لم ي�صدف مرة اني تو�سلت التقريظ ل�شخ�ص مهما �سمت به الرتب� ،إذا لم يقدم على عمل الفت ي�ستقطب
التوجه،
االهتمام ،وي�ش ّد االنظار اليه .وفي كالمي على رئي�س الرابطة المارونية �سمير �أبي اللمع ما يعزّز هذا ّ
لي�س ل�صداقة قديمة تربطني به ،وال لوجودي على ر�أ�س لجنة االعالم في الرابطة ،وال حتى العجابي ببالغته
وثقافته المو�سوع ّية ،بل للن�شاط المكثف الذي يقوم به على غير م�ستوى و�صعيد ،خ�صو�ص ًا من خالل التحرك
الذي ا�ضطلع به والم�ؤ�س�سات المارونية العلمانية لمتابعة ملف اال�ستحقاق الرئا�سي بالتعاون مع البطريرك
الماروني .وكانت الجوالت التي قام بها مع الوزيرين ال�سابقين مي�شال �إده ووديع الخازن على ر�أ�س وفد م�شترك
من هذه الم�ؤ�س�سات ،على القيادات المارونية بمثابة الحجر الذي ح ّرك المياه الراكدة في بركة هذا اال�ستحقاق.
على �أن الن�شاط الأب���رز ك��ان ت�ص ّديه لملف بيع الأرا���ض��ي بتنظيمه م�ؤتمر �أر���ض��ي هويتي ف��ي الخام�س من
ت��م��وز ،وك��ان ح��دث�� ًا ن��وع�� ّي�� ًا ا�ستقطب الأ���ض��واء االع�لام��ي��ة ،و���ش�� ّد االه��ت��م��ام م��ج��دد ًا ال��ى ه��ذا المو�ضوع ال��ذي
ك��ان ي��ث��ار مو�سمي ًا ،وب�����ص��ورة غير منتظمة .وي��ب��دو م��ن خ�لال وق��ائ��ع ه��ذا ال��م���ؤت��م��ر ال��م��ه ّ��م� ،أن���ه ل��ن يكون
كبي�ضة ال��دي��ك ،ب��ل �إن���ه �سيتابع ب�أ�شكال �شتى و�أط���ر مختلفة لتحقيق الأغ��را���ض ال��ت��ي ك��ان��ت وراء عقده.
وفي مراجعة �أر�شيف ن�شاطات الرابطة المارونية منذ تو ّلي النقيب �أب��ي اللمع رئا�ستها ،نجد كم ًا ال يح�صى
من الأخبار التي تناقلتها ال�صحف ووكاالت الأنباء عن زيارات ولقاءات ومحا�ضرات وندوات علم ّية ومبادرات
ومتابعات .وهذا ّ
يدل �إلى العمل الجاد للمجل�س التنفيذي واللجان المنبثقة منه .وبطبيعة الحال قد ينبري البع�ض
ليقول :ماذا فعلت الرابطة؟ ويت�ساءل :هل هي موجودة؟ هذا البع�ض� :إما جاهل �أو متجاهل .وعادة االن�سان عد ّو
ما يجهل ،في حين �أن المتجاهل يتع ّمد �أن يتغافل عن الحقيقة ولو بدت جل ّية �أمامه .ولي�س �أ�سهل على من ال
يق ّدم �إ�سهام ًا� ،أو ي�شارك في حدث �أو منا�سبة� ،أن يكثر من الأ�سئلة ب�صيغة الإنكار .لكن الأمور وا�ضحة ومدونة
�أ�سود على �أبي�ض وموثقة ،وال �سبيل لدفعها ،بمجرد الرغبة في عدم االعتراف بما حققته الرابطة من ح�ضور.
تعاقب على الرابطة المارونية ر�ؤ�ساء �أداروها بكفاية ،وكانوا �سند ًا لر�أ�س ال�شرعية اللبنانية ،وع�ضد ًا لبكركي،
و�صائن ًا لدور لبنان الح�ضاري ور�سالته االن�سانية .واني لعلى يقين ب�أن الرابطة مارونية بانتمائها ،لكنها لبنانية
الهوية والهوى ،وطنية الم�سلك ،ميثاقية المنهج .و�إن رئي�سها الحالي النقيب �سمير �أبي اللمع ،يحافظ على هذا
االرث ،ويعمل على �إغنائه بالعطاء المتزايد.
اليا�س عون
نقيب محرري ال�صحافة اللبنانية
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الرابطة المارونية حذّ رت من بيع الأر�ض فمن يحذّ ر
من بيع الوطن والدولة؟

ح ّذرت الرابطة المارونية في م�ؤتمر عقدته تحت عنوان� :أر�ضي هويتي من بيع االرا�ضي من الغير في �ضوء
الواقع الديموغرافي وهي م�شكورة على خطوتها هذه ،لكن الحاجة ما�سة �إلى تحذير من يبيع لبنان نف�سه للغير تحت
عنوان الم�صلحية واالنتهازية والو�صولية...
�إن الأر���ض تبقى مهمة لالن�سان طالما هو يعطيها وهي تعطيه .لقد حافظ عليها في الما�ضي لأن �شجرة
التوت كانت تعطيه مو�سم الحرير وتجعله يعي�ش بكرامة ،ثم �أعطته زراع��ة التبغ مو�سم ًا بدي ًال يعي�ش منه
بكرامة �أي�����ض�� ًا ،وعندما ك�سدت ال��زراع��ة على اخ��ت�لاف �أن��واع��ه��ا ح�� َّول االن�سان االر����ض �سلعة ت�شترى وتباع
وتجنى منها الأرب���اح �إل��ى �أن �أ�صبحت ه��ذه التجارة ت�شكل خ��ط��ر ًا وج��ودي�� ًا وكياني ًا� ،إذ ال �أر����ض ب�لا ان�سان
وال ان�����س��ان ب�لا �أر�����ض ،كما ال وط��ن ب�لا �شعب وال �شعب ب�لا وط���ن ،وال وط��ن ب�لا دول���ة وال دول���ة ب�لا وط��ن.
ل��ق��د ب��ل��غ االن�����س��ان ف��ي ل��ب��ن��ان ه���ذا ال��ح��د م��ن ال�لام�����س���ؤول��ي��ة بحيث ل��م ت��ع��د االر�����ض �إرث���� ًا ي��ح��اف��ظ عليه لأن��ه
فقد حريته وك��رام��ت��ه وعي�شه ال��ك��ري��م ،وه��و ي�شعر ب����أن ال دول���ة تحميه وتحافظ على حقوقه ،و�أن القانون
ال ي��ط��ب��ق ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ع وب����دون تمييز وك�����أن ال�����ش��ع��ب ف��ي��ه �أب���ن���اء ���س��ت و�أب���ن���اء ج���اري���ة ،ف�����ص��ارت ال��ه��ج��رة
ه��ي ال�سبيل ال��وح��ي��د للتخل�ص م��ن و���ض��ع ك��ه��ذا ج��ع��ل ال��ف��ق��ر ف��ي ال��وط��ن غ��رب��ة وال��غ��ن��ى ف��ي ال��غ��رب��ة وط��ن�� ًا.
في زمن المت�صرفية �ساد الأمن الثابت لبنان ال�صغير بحيث قيل هنيئ ًا لمن له مرقد عنزة في لبنان .لكن الأمن
وحده ال يطعم جائع ًا فكانت �أول هجرة للبنانيين في ذاك الزمن .وعندما �صار لبنان كبير ًا خ�ضع لحكم االنتداب
الفرن�سي ثم لحكم اال�ستقالل وبعده لحكم الو�صاية ال�سورية بعد حرب داخلية طويلة هجرت الكثير من ابنائه.
وهذا الحكم غ َّلب في لبنان فريق ًا على �آخ��ر ،وجعل فئة ت�شعر بالغبن والإحباط والتهمي�ش ،وفئة ت�شعر بالعز
والفخار .وعندما انتهى حكم الو�صاية ال�سورية� ،أمل اللبناني في �أن ينجح قادته في �أن يحكموا �أنف�سهم ب�أنف�سهم
و�أن يهتم الحكم ب�أولويات النا�س .لكن انق�سامهم بين من يريد قيام دولة قوية وال دولة �سواها ،دولة �سيدة حرة
م�ستقلة وال قانون غير قانونها وال �سالح غير �سالحها ،ومن يريد دولة �ضمن الدولة تحت عنوان مقاومة ا�سرائيل
�أ�شعل �صراع ًا بين ه�ؤالء القادة فانق�سموا بين تكتلين كبيرين :تكتل قوى � 8آذار وتكتل قوى � 14آذار وال يزال �إلى
اليوم ،ما حال دون قيام الدولة القو ّية ال بل دون جعل نتائج االنتخابات النيابية تح�سم ال�صراع على ال�سلطة بحيث
تحكم الأكثرية والأقلية تعار�ض ،وال �أمكن ت�شكيل حكومات �إ ّال بعد �أزمات تطول وال خروج منها �إ ّال بتدخل خارج
م�ؤ ّثر ،وال انتخاب رئي�س للجمهورية �إ ّال بعد �أحداث �أمنية ّ
وتدخل خارجي يفر�ض انتخاب هذا الرئي�س .وها �إن
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لبنان اليوم بدون رئي�س �إلى �أجل غير معروف لأن ال الداخل ي�ستطيع ح�سم الخالف حول انتخاب رئي�س والخارج
م�شغول عن لبنان بما هو �أهم ،وال �أحد يعرف متى ي�ستطيع �إخراجه من انق�سامه ال�سيا�سي والمذهبي الحاد.
فكيف للبناني �إذ ًا ،وفي مثل هذا الو�ضع ال�شاذ� ،أن يفكر في البقاء وهو غير مطمئن ال �إلى حا�ضره وال �إلى م�ستقبله؟
وكيف له �أ َّال يفكر في بيع كل ما يملكه في وطنه ويهاجر �إن لم يكن من �أجله فمن اجل �أبنائه و�أحفاده؟ وكيف
للبناني �أال يفكر في بيع �أر�ضه عندما يرى بين قادته من يبيع الوطن من الغير ويرفع على �أر�ضه علم ًا غير علمه...؟
ال��واق��ع �أن ج��وه��ر الم�شكلة لي�س ف��ي ب��ي��ع الأر�����ض ب��ل ف��ي ب��ي��ع ال��وط��ن خ��دم��ة لم�صلحة خ��ا���ص��ة �أو خدمة
ل��خ��ارج لأن روح ال��م��واط��ن��ي��ة م��ف��ق��ودة ل���دى الكثيرين وال يخجلون ح��ت��ى م��ن ال��ق��ول �إن��ه��م ي��ن��ت��ظ��رون كلمة
ه���ذه ال��دول��ة �أو ت��ل��ك لينتخبوا رئ��ي�����س�� ًا �أو لي�شكلوا ح��ك��وم��ة ...وم����اذا ينفع االن�����س��ان �إن ه��و ح��اف��ظ على
�أر����ض���ه وخ�����س��ر نف�سه وك��رام��ت��ه وح��ري��ت��ه ف��ي وط���ن ال دول����ة ف��ي��ه وال ح��ري��ة وال ك��رام��ة وال ع��ي�����ش�� ًا ك��ري��م�� ًا؟
لذلك مطلوب لبقاء الأر�ض والوطن �إقامة الدولة القو ّية القادرة على ب�سط �سلطتها و�سيادتها على كل ارا�ضيها،
فال يكون قانون غير قانونها وال �سالح غير �سالحها .دولة ت�ستطيع �أن تحافظ على اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني
واالقت�صادي ،وعندها ال يبيع اي ان�سان �أر�ضه بل ي�شتري المزيد منها له ولأبنائه و�أح��ف��اده .لكن مثل هذا
الوطن ال يقوم �إال عندما يتحول اللبناني من هوية �إلى مواطن ،حزبه لبنان وطائفته لبنان ،وال ت�صنيف بين
�أبنائه .هذا م�سلم وذاك م�سيحي ،هذا ابن �ست وذاك ابن جارية ،بل �أن يكون لبناني ًا وللبنان فقط ،و�إال تح ّول
اللبنانيون بوالئهم المذهبي ولي�س للمواطنية ،قبائل يهمها الحفاظ على نف�سها �أكثر من الحفاظ على الوطن.
كان الزعيم الراحل كمال جنبالط يقول� :إن �سالمة الوحدة الوطنية �أهم من �سالمة الحدود ،وكان �سيا�سي فرن�سي
يقول :الخوف كل الخوف �أن ي�أتي يوم يتعر�ض فيه لبنان لالنفجار ب�سبب انعدام الر�ؤية ورف�ض التعلم من خبرة
الآخرين .فالكوارث التي ح ّلت بال�شعوب لم ت� ِأت دفعة واح��دة ،والم�شكلة �أن اللبنانيين ي�س ّمون ال�سرطان دملة
ب�سيطة...
�إميل خوري (النهار)
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Préférer sa personne à sa patrie, l’exemple vient d’en haut

La Ligue maronite vient de mettre en garde contre les ventes massives par des maronites en particulier, et des chrétiens en général, de terrains de plus ou moins large superficie, ainsi que contre une
spéculation foncière devenue de mode et qui semble plus lucrative que d'autres placements. Le diagnostic est pertinent et l'avertissement est parfaitement légitime, dans un petit pays comme le Liban
.où la terre a joué un rôle fondamental dans l'émergence d'une identité et d'une vocation historiques
Mais pour être salutaire, l'avertissement reste insuffisant dans un pays où le sens de l'appartenance à une
.patrie est en déclin, et où l'avenir même du pays est mis en péril et comme bradé par pur opportunisme
Beaucoup de Libanais, en effet, ont perdu le contact avec leur terre. L'urbanisation du pays et l'exode rural, ainsi
que le recul de l'agriculture, ont provoqué une insensibilité à l'égard de la propriété terrienne. Au XIXe siècle,
l'industrie de la soie avait fortement attaché le Libanais à sa terre. Au XXe siècle, la culture du tabac s'y est un
moment substituée. Mais avec l'urbanisation croissante de la population et le recul de l'agriculture, ce lien a
.fini par se rompre, malgré un mouvement de retour à la terre frustré par les prix exorbitants des biens-fonds
Malgré la gravité du phénomène, et ce qui est peut-être à l'origine de cette perversion du sens de la valeur de la terre, est la déperdition de la confiance que les Libanais ont placée dans un État juste et fort
susceptible de défendre leurs droits et de leur assurer une vie digne. Pour beaucoup, la vente de biensfonds et l'option de l'émigration par les Libanais sont fonction du désespoir que beaucoup éprouvent de
.pouvoir mener une vie digne dans un État qui leur assurerait leurs droits et leurs besoins fondamentaux
Beaucoup de Libanais, en effet, ne croient plus que le Liban pourra jamais être maître de son destin, à
l'ombre d'un État juste et fort. Ils considèrent que le clivage entre deux courants politiques radicalement
opposés, que la persistance de la corruption au sein de l'administration, que la précarité des services publics, comme l'électricité, que la présence d'un parti militairement indépendant de l'État, ont provoqué des
.dommages irréparables au sentiment de confiance qu'ils avaient dans leur avenir et celui de leurs enfants
La crise qui a provoqué la vacance présidentielle, et qui entretient le vide, est venue confirmer que le pays
semble ingouvernable et a atteint un point d'anarchie irrémédiable, puisqu'un homme à l'ego surdimensionné bloque le processus constitutionnel. Comment, dans ce cas, si l'on est doté d'un minimum de bon
sens, songer à rester ? Comment ne vendrait-on pas son lopin de terre, quand on voit l'un des puissants
.qui nous gouvernent préférer sa personne à sa patrie et se montrer individualiste jusqu'à la caricature
Non, le problème n'est pas dans la vente des biens-fonds, mais dans la vente d'une patrie au
.plus offrant, et dans la double allégeance de certains partis qui ont vendu leur pays à l'étranger
Kamal Joumblatt disait que l'intégrité de l'unité nationale est plus importante que l'intégrité territoriale .
De son côté, un homme politique français affirmait que le Liban pourrait imploser par pur aveuglement,
à cause de son refus de tirer les leçons de l'expérience et qui qui ajoutait que les catastrophes qui s'abattent
sur des peuples ne s'abattent pas d'un coup. Le véritable problème avec les Libanais, c'est leur cécité, leur
.déraison, qui leur fait dire qu'il y a une rougeur, là où il y a en réalité un cancer
Emile Khoury L'Orient le jour
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�أر�ضي هويتي لـالرابطة المارونية :قبل �أن ي�صبح
لبنان بر�سم البيع

رف�����ع ال����م����وارن����ة ف����ي �أر�����ض����ي ه���وي���ت���ي راي������ة �أرادوه����������ا ل��ك��ل��م��ة ح����ق ت�����دق ن���اق���و����س ال���خ���ط���ر ق���ب���ل �أن
ي�����ص��ب��ح ل���ب���ن���ان ك���ل���ه ب���ر����س���م ال���ب���ي���ع .ه�����ذا ه����و ع����ن����وان ال���م����ؤت���م���ر الأول م����ن ن���وع���ه ال������ذي ن��ظ��م��ت��ه
ال���راب���ط���ة ال���م���ارون���ي���ة ،وت��م��ح��ور ح���ول���ه ال���ي���وم ال���م���ارون���ي ال��ط��وي��ل ف���ي ق�����ص��ر ال���م����ؤت���م���رات ف���ي ���ض��ب��ي��ه.
ب��ب�����س��اط��ة ،ك��ان��ت ال��ه��واج�����س والأرق�������ام م��خ��ي��ف��ة .ك�����أن ي����ورد ال��ن��ائ��ب ن��ع��م��ة اهلل �أب����ي ن�����ص��ر ف���ي الجل�سة
االول�������ى م��ع��ط��ي��ات ع����دي����دة ت��خ��ل�����ص �إل������ى واق������ع م����ف����اده :ال���ع���ا����ص���م���ة ب����ي����روت ب��م��ج��م��ل��ه��ا ..م��ب��اع��ة.
في الح�ضور لم يكن ال�صف االول ر�سمي ًا بالمعنى الحكومي .تق ّدمه من اال�سماء المارونية النائبان فريد
اليا�س الخازن وغ�سان مخيبر ورئي�س المجل�س العام الماروني وديع الخازن وممثلون عن تيارالمردة وم�س�ؤولون
ف��ي ح��زب الكتائب و�شخ�صيات حزبية وق�ضائية وقانونية وبلدية ف��ي مجموع ق��ارب ال���ـ� 400شخ�ص ،وفق
ّ
المنظمين .وب��ارك��ت بكركي الم�ؤتمر ،فح�ضر المطران نبيل ال��ع��ن��داري ممث ًال للبطريرك ب�شارة ال��راع��ي.
ع��ن قد�سية االر����ض ف��ي الإ���س�لام والم�سيحية ،ت��ح��دث رئي�س ال��راب��ط��ة ال��م��ارون��ي��ة �سمير �أب���ي اللمع ،فلفت
االن��ت��ب��اه �إل���ى �أن الم�سيحيين ف��ق��دوا ف��ي ال�����س��ن��وات الأخ��ي��رة ق�سم ًا ك��ب��ي��ر ًا م��ن ارا���ض��ي��ه��م ،وه��ن��اك مناطق
ا�صبحت �شبه خالية من الم�سيحيين بعدما بيعت اج��زاء �شا�سعة من ارا�ضيهم طوع ًا �أو �إك��راه�� ًا �أو �إغ��را ًء.
و�أعلن �أنّ الم�ؤتمر هو لكل لبنان فالموارنة فيه ال يملكون �سوى م�شروع الدولة اللبنانية ،وقال :ال نعاني من رهاب
االجنبي وال نحمل الكراهية لأحد .اننا نرحب ب�إقامة غير اللبنانيين على �أر�ضنا ب�أعداد وم�ساحات محددة لل�سكن او
للعمل ،لكننا نرف�ض ان ن�صبح غرباء في وطن بذل اجدادنا و�آبا�ؤنا الدم والعرق في �سبيل تكوينه .اما التفكير العميق
في الم�سائل الكيانية فيقوده الى القول �إن الو�ضع مع الالجئين النازحين في لبنان� ،أ�صبح ن�صف ال�سكان في الوطن
من غير اللبنانيين ،وتحت �ضغط الحاجة والإغراءات الم�شبوهة �صارت االر�ض عقار ًا محل ًال للبيع ،لي�س فقط بين
اللبنانيين بل من غرباء يتفوقون على اللبنانيين بقدرتهم ال�شرائية ويجدون في ار�ض لبنان ما ال يجدونه في �أوطانهم.
ولأن ال��ه��وي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م���ن م�����س���ؤول��ي��ة ك���ل اب���ن���اء ال���وط���ن ،دع����ا اب����ي ال��ل��م��ع ال����ى ان ن��ك��ون ي����د ًا واح����دة
م�سيحيين وم�سلمين ودروز ًا ،ق��ل��م�� ًا ���ص��ارخ�� ًا ف��ي ال��دف��اع ع��ن ال��رك��ائ��ز ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ق���ام عليها لبنان.
بدوره ،ا�ست�شهد المطران العنداري بن�صه عندما قال :اذا ربح الماروني العالم كله وخ�سر �أر�ضه التي تكونت فيها هويته
التاريخية يكون قد خ�سر نف�سه .وتوقف عند واقع �أن الموارنة يحملون ا�سم االر�ض التي �سكنوها او الفوها فانت�سبوا
اليها وتك ّنت عائالتهم ب�أ�سمائها كالك�سرواني وال�شمالي والعكاري والريفوني ..وك�أن �أر�ض اقامتهم �أ�صبحت م�صدر
�شجرات عائالتهم ،خال�ص ًا الى القول بان الحفاظ على االر�ض حفاظ على الإرث ال�شخ�صي والجماعي والوطني.
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ام�����ا ع�����ض��و ال���راب���ط���ة ال������ذي ت���ول���ى م��ه��م��ة ت��ن��ظ��ي��م ال���م����ؤت���م���ر ف����ار�����س اب�����ي ن�����ص��ر ف��ا���س��ت��ع��م��ل ال���ك�ل�ام
ال��م��ب��ا���ش��ر ،وق������ال :ال��خ��ط��ر م���ح���دق ع��ل��ى ل��ب��ن��ان م���ن زح����ف ب�����ش��ري ق�����ادم ال���ي���ه .ج���رب���وا �أن ي��ن��ف��ذوا
ه����ذا ال��م��خ��ط��ط ب��ال�����س�لاح اي�����ام ال���ح���رب وف�����ش��ل��وا ،وه����ا ه���م ي�����س��ع��ون ال����ى ت��ن��ف��ي��ذه ال���ي���وم م���ن ج��دي��د.
المدعمة بالأرقام ،ذكر النائب ابي ن�صر اال�سباب الموجبة لعدم بيع ار�ض الوطن من غير اللبنانيين.
وفي كلمته
ّ
كما ع ّدد ال�ضوابط المقترحة للحد من فو�ضى بيع الأر�ض من غير اللبنانيين لجهة مث ًال تملك الفل�سطينيين.
كما عر�ض لبع�ض ال�ضوابط المتداولة في لجنة الإدارة والعدل ك�أن ال يجوز ان تتجاوز م�ساحة ما يمتلكه غير
اللبنانيين ما ن�سبته  %3من مجمل م�ساحة لبنان ،ومورد ًا عن العا�صمة بيروت ان �شركة �سوليدير م�ستثناة من
احكام قانون اكت�ساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان ،اي �أنها معفاة من الترخي�ص لتملك
العقارات ..اي �أن العا�صمة تقريب ًا ..مباعة.
غرا�سيا بيطار (ال�سفير)
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Congrès de la Ligue maronite : Ma terre, mon identité
La Ligue maronite a tenu en juillet dernier au Palais des Congrès de Dbayé un séminaire sur le
thème : Ma terre, mon identité . Certes, le sujet épineux de la vente des terres, qui entraîne une perte progressive de l'identité socioculturelle du pays, n'est pas nouveau en soi. Il est même devenu récurrent au fil
des années de guerre, avec les changements démographiques et géographiques qui ont touché le pays du
Cèdre : déplacements internes, afflux des réfugiés, ventes des terres soit entre Libanais, soit aux non-Libanais... L'action menée jusque-là pour endiguer ce fléau est restée limitée. Mais aujourd'hui ce problème
a atteint un tel degré de gravité qu'il risque de transformer totalement l'identité même du Liban, pays
convivial, creuset de cultures et de civilisations, et pays message tel que l'a défini le pape Jean-Paul II.
Tout au long d'une journée bien remplie, le thème du congrès a été abordé par d'éminents conférenciers et en présence d'un impressionnant parterre, sous ses différents angles, posant ainsi l'ensemble des problèmes dans toute leur acuité et préconisant l'action urgente à entreprendre pour mettre
un terme à tout ce qui peut mener à la perte totale de l'identité libanaise.Après avoir développé le lien
sacré entre l'être humain et la terre, Me Samir Abillamaa, président de la Ligue maronite, a abordé la
situation concrète des maronites de nos jours et la grande inquiétude de l'Église face à cet état de fait.
Les statistiques, a-t-il affirmé, montrent que les Libanais chrétiens ont perdu au cours de ces derniers années
une grande partie de leurs terres et certaines régions sont presque vides de toute présence chrétienne, de
vastes étendues de terre ayant été vendues soit volontairement, soit de force ou du fait des offres alléchantes.
Il a souligné que la Ligue a, depuis des années, accordé un intérêt majeur à cette question, à travers des
études sur la vente de vastes superficies et sur la nécessité d'amender la loi d'appropriation par des étrangers.
Ce congrès, a poursuivi Me Abillamaa, n'est pas une réaction impulsive mais un appel à une réflexion approfondie sur les questions existentielles. Le Liban, confronté à de graves crises politiques et économiques, est menacé
aujourd'hui dans son identité humaine, culturelle et géographique. La moitié de la population est désormais
constituée de non-Libanais. Ma terre, mon identité , nous le voulons un congrès scientifique, s'appuyant sur des
faits, des chiffres et des lois définissant, sans alarmisme mais en toute objectivité, les dangers qui nous menacent.
Farès Abi Nasr, secrétaire général de la Ligue maronite, est allé dans le même sens, affirmant : Oui,
la terre et l'identité sont en danger et s'il n'en avait pas été ainsi nous ne serions pas réunis ici même
pour en parler. Il a énuméré les multiples dangers : afflux des réfugiés du fait des guerres au ProcheOrient, loi sur la naturalisation que la Ligue maronite a refusée et dont le Conseil d'État a demandé la révision, non-adoption de la loi accordant aux Libanais non résidents sur le sol national le droit
de voter, et non-adoption de la loi permettant aux expatriés libanais de récupérer leur identité. Que
dire aussi de la manipulation dans la vente des terrains à des prix qui dépassent tout entendement ?
L'évêque Antoine Andary, représentant le patriarche maronite, a insisté sur le lien sacré entre
l'homme et la terre, rappelant que dès le début de leur existence, les maronites ont pris conscience
de la valeur de la terre, l'ont aimée et y ont incrusté leurs racines. D'ailleurs, a-t-il rappelé, le
Conseil patriarcal maronite avait insisté sur cet aspect, déclarant : Si le maronite gagne le monde
entier et perd la terre sur laquelle s'est formée son identité historique, il aura perdu son âme.
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À la première séance, qui avait pour titre : Les changements démographiques et géographiques au Liban ,
les statistiques avancées par Rabih Habre, spécialiste en la matière, sont plus qu'alarmantes. Il en a été de
même pour les données présentées par Béchara Karkafi, ancien directeur général des services du cadastre, sur
le mouvement des biens fonciers. Le député Nehmétallah Abi Nasr a proposé des restrictions à la vente des
terres. La deuxième séance a porté sur les lois et décrets relatifs à ce sujet. Les présidents Maurice Khawam
et Salim Sleiman, ainsi que le Dr Antoine Antoine Saad ont évoqué la nécessité d'apporter des amendements
aux lois et décrets en vigueur, et l'adoption de nouveaux projets de loi proposés en vue de protéger la propriété.
Lors de la troisième séance, il a été question du développement équilibré de toutes les régions du pays à
travers la création de zones économiques libres, de coopératives spécialisées, le jumelage entre les municipalités, etc. La dernière séance a porté sur les sources de financement par la Banque centrale, le Plan
Vert, le CDR, des organismes privés dont Kafalat, et sur le rôle des municipalités dans le développement
continu. Maintenant que le mal est diagnostiqué, que les remèdes sont proposés, reste à passer à l'action.
La tâche est ardue dans la conjoncture présente interne et régionale en l'absence d'un président de la République, avec un Parlement qui s'auto-renouvelle et une situation régionale explosive dont le Liban subit les
retombées au quotidien. Mais il ne faut pas se laisser gagner par le désespoir. Une mobilisation globale est
nécessaire car le fléau de la vente des terres, qui touche en priorité les maronites, se répercute sur l'ensemble
de la population et c'est le Liban entier, dans toutes ses familles spirituelles, dans toutes ses composantes
et richesses historiques, culturelles et valeurs fondamentales, qui sera le grand perdant. Qui voudrait d'un
Liban monochrome ?
Nelly HÉLOU L'Orient le jour
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الخطر الوجودي في �إ�شكالية االر�ض والهوية

لم يكن م�ؤتمر الرابطة المارونية في الخام�س من تموز الجاري بعنوان ار�ضي هويتي ،مجرد احتفال يماثل االحتفاالت
التي اعتاد الم�شاركون فيها اال�ستماع الى ترددات �صوتية يتال�شى �صداها مع ان�صرام الم�ؤتمر ودخوله ذاكرة التاريخ.
فما ك�شفته محاور البحث في الجل�سات التي تلت افتتاح الم�ؤتمر كان خطير ًا وا�ضاء على حقائق �صادقة ذات �آثار تدميرية
على م�ستقبل لبنان اذا لم يبادر القيمون على معالجة ا�سبابها وجذورها ،وابتداع الحلول المركبة لتطويق انعكا�ساتها
ال�سلبية على الح�ضور الم�سيحي الفاعل في لبنان ومده بمقومات الثبات في جغرافيته ،وادارات الدولة واجهزتها.
ان رئي�س الرابطة المارونية النقيب �سمير ابي اللمع ،واالمين العام للرابطة فار�س ابي ن�صر ،وممثل البطريرك
الماروني المطران انطوان نبيل العنداري ،والنائب نعمة اهلل ابي ن�صر ،والمدير العام ال�سابق للدوائر العقارية
ب�شاره القرقفي ،دقوا ناقو�س الخطر ،وب ّينوا ان فقدان االر���ض ي��وازي فقدان الهوية .ولفقدان االر���ض ا�سباب
كثيرة تبد�أ ببيعها من االجانب وال تنتهي بهجرها او اهمالها ،او اعتبارها وديعة ت�ستخدم ك�آخر خرطو�شة في
االيام العجاف ،وماذا تعني هذه الخرطو�شة �سوى بيعها ولو من ال�شيطان؟ اال ان اخطر ما ا�ستمع اليه الم�شاركون
في الم�ؤتمر ،هي االح�صاءات التي قدمها الباحث ربيع الهبر عن التبدل والتحول الديموغرافي الذي يطاول
الم�سيحيين ،في ظل تناق�ص الوالدات في المناطق ذات الغالبية المارونية ال�ساحقة .وكذلك ما عر�ضه االب طوني
خ�ضرا عن الح�ضور الم�سيحي في الدولة ،و هو ح�ضور ما زال متوا�ضع ًا ،بل منعدم الفاعلية .على الرغم من الجهد
الذي تبذله م�ؤ�س�سة البورا العداد من يرغب من ابناء الطوائف الم�سيحية في التقدم الى وظائف الدولة .على ان
الدكتور ع�صام خليفة الذي خا�ض في مو�ضوع االوقاف ،معتبر ًا انها ال ت�ستثمر على الوجه ال�صحيح ،وال تخ�ضع
لحظة نهو�ض متكاملة ت�ساعد على ربط االن�سان ب�أر�ضه ،ر�أى ان ما يحكى عن خطر ي�صيب المكون الم�سيحي
– وهو ا�سا�س في ن�ش�أة الكيان اللبناني – حقيقة ال تقبل النق�ص ولي�س عنوان ًا بر�سم التهويل والتخويف .هي
المرة االولى التي تطرح فيها ق�ضية االر�ض من منظار �شمولي يتناول تو�صيف الم�شكلة وتوفير قاعدة معلومات
للبناء عليها ،ويقترح حلو ًال مب�سطة ومركبة مع ًا ت�ساعد على الحد من هذه الم�شكلة وتداعياتها الآنية والم�ستقبلية.
ان م�ؤتمر ار�ضي هويتي ينبغي اال يكون يتيم ًا ،وف��ي المعلومات ان��ه لن يكون ،و�ستتبعه ن��دوات متخ�ص�صة
ت�ضع الأ���س�����س لخريطة طريق غايتها المحافظة على االر����ض ،ورب��ط االن�����س��ان بها م��ن خ�لال منظومة من
ال��م�����ش��روع��ات وال��خ��ي��ارات .وق��د ال��ت��زم المجل�س التنفيذي للرابطة ال��م��ارون��ي��ة بتحقيق ه��ذا الأم����ر ،ف��اذا
وف��ى ب��ال��ت��زام��ه ،ي��ك��ون ق��د وج��ه البو�صلة نحو ال��ط��ري��ق ال�صحيح ،وال اخ��ال��ه اال ع��ام�لا على ذل��ك ب�صدق.
وما لفتني اثناء الم�ؤتمر ان كل المداخالت والمناق�شات تناولت المحاور المطروحة من منطق ميثاقي والحر�ص
على هوية لبنان و�صورته التعددية وتركيبته الفريدة باختالفها وائتالفها في �آن ،لأن جميع الم�شاركين فيها ي�ؤمنون
كالبابا القدي�س يوحنا بول�س الثاني ب�أن هذا الوطن لي�س مجرد بلد ،انما هو ر�سالة.
فريد جورج �سعاده (النهار)
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لبنان �أر�ضي هو َّيتي �إلى �أين؟

����ب ال�������س���م���اء .ي������د ّوي ف���ي ال���ف�������ض���اء ،ي�����ص��دح
�أر�����ض����ي ه���وي���ت���ي! ����ص���وت ����ص���ارخ ب���ل ن������داء ،ي�����ش��قّ ُح ُ
����ج َ
��س��م��ع م���ن ف���ي �آذان����ه
م���ن �أع���ل���ى ال��ق��م��م ،م���ن م��ن��ب��ت �أرز ال��ع��ل��م��� ،ص��وت ي��خ��ت��رق ال��ح��واج��ز وال���د����ش���مُ ،ي��� ِ
���ص��م��مَ ،ي�����دك ���ص��م��ود ال�����ص��ن��م ،م���ن ال���ق���اع���دة ال����ى ر�أ�������س ال����ه����رم ،م���ن ل��ب��ن��ان ال����ى ج��ام��ع��ة الأم�����م.
ار������ض�����ي ه����وي����ت����ي ع�����ن�����وان م�����ؤت����م����ر ان����ع����ق����د ب����ت����اري����خ ال����خ����ام���������س م�����ن ت����م����وز ال�������ج�������اري ،ب����دع����وة
م�����ن ال�����راب�����ط�����ة ال�����م�����ارون�����ي�����ة ،ورع������اي������ة �����ص����اح����ب ال���غ���ب���ط���ة م�������ار ب���������ش����ارة ب����ط����ر�����س ال�����راع�����ي.
عنوان كبير وخطير ،نقلنا للتو الى م�أ�ساة فل�سطين �أر�ضا وهوية .كانت فل�سطين من قبل كلها عربية ،من ر�أ�س الناقورة
الى �صحراء �سيناء حتى عري�ش م�صر و�ضفاف البحر االحمر ،ف�أ�صبحت بعد وعد بلفور الم�ش�ؤوم ،ار�ضا مغت�صبة ،باعها
�أهلها بثالثين من الف�ضة ،وت�شظت الهوية بمباركة الأمم المتحدة في نيويورك واعالن ان�شاء دولة ا�سرائيل عام .1948
ف�����ش��ل��ت ال��ج��ي��و���ش ال��ع��رب��ي��ة م��ج��ت��م��ع��ة ،ف���ي ���ص��د ه��ج��وم ج��ي�����ش ال���ع���دو ال��غ��ا���ص��ب ،ج��ي�����ش ل��ب��ن��ان وح����ده على
م��ح��دودي��ة امكاناته �سجل ف��ي المالكية ان��ت�����ص��ار ًا يتيم ًا ال ت���زال ذك���راه على ف��رادت��ه ،ماثلة ف��ي الأذه���ان.
� ُ��ش��رد �أه���ل فل�سطين ،ب��م��ئ��ات الأل����وف ال���ى ال��ب��ل��دان ال�شقيقة االق����رب ،ف��ك��ان ل��ل��ب��ن��ان ،ال�شقيق اال���ص��غ��ر،
الن�صيب االك��ب��ر م��ن��ه��ا ،ع��ل��ى �ضيق رق��ع��ة �أر���ض��ه و���ض��ع��ف ام��ك��ان��ات��ه .وان��ت�����ش��رت ال��م��خ��ي��م��ات الفل�سطينية
ع��ل��ى ام���ت���داد �أر�����ض ال��وط��ن ال�شقيق م��ن ال��ن��ه��ر ال��ك��ب��ي��ر ���ش��م��اال ال���ى ر�أ�����س ال��ن��اق��ورة ج��ن��وب��ا م����رورا بعين
ال��ح��ل��وة و���ص��ي��دا وال��م��ي��ة وم�� ّي��ة ح��ت��ى م��دي��ن��ة ���ص��ور ،وبينهما ت��ل ال��زع��ت��ر ،ب���رج ال��ب��راج��ن��ة��� ،ص��ب��را و�شاتيال.
وتوالتالحروبالعربيةاال�سرائيليةكلهاعلى�أر�ضلبنان،وكانتحربال�سوي�سوهزيمة1967ودفر�سوار�،1973سبقتهما
عام1970معركةترحيلالالجئينمناالردن،علىعهدالملكح�سين،ف ُر ّحلعددكبيرمنهمالىالبلدال�شقيقالم�ضياف.
ول��ب��ن��ان ال��ي��وم؟ البلد ال��ع��رب��ي ال��ه��وي��ة واالن��ت��م��اء ،ه��ل �أ���ص��ب��ح ه��وي��ة ت��زح��ل م��ن تحتها �أر����ض ده��ري��ة ،يبيعها
�أهلها بثالثين م��ن الف�ضة ،على غ��رار م��ا فعل ،ط��وع�� ًا �أو ق�سر ًا ،جه ًال �أو ج�شع ًا ،ا�شقا�ؤهم ف��ي فل�سطين؟
هل من وعد ّ
مبطن خبيث ،قطعه بلفور ما ،او من حل محله في هند�سة �شرق �أو�سط جديد؟ وعد باعالن �أر�ض لبنان ،وطن ًا
موقتا ،بر�سم تغيير الهوية� .أو بيعها ،او محوها؟ على مثال �أر�ض عربية ا�صبحت جمهورية ار�ض الميعاد ،في�صبح لبنان
بعدها جزءا من جمهورية ثيوقراطية ،تتنات�ش هويتها ،طموحات �أ�صولية معلنة ،خليجية المنطق ،من احدى �ضفتيه
العربية او الفار�سية �أو من ال�ضفتين معا .عندها يتذكر �أهل لبنان كالم ال�سيد على جبل الجلجلة :وعلى ثيابي اقت�سموا.
 – 1ار����ض���ي ه���ي ه��وي��ت��ي ال���روح���ي���ة ،ف���ي ي���ان���وح ووادي ق��ن��وب��ي��ن ،ف���ي �أر������ض ق��ان��ا وه�����ض��ب��ة ال��ت��ج��ل��ي ،في
�سيدة المنطرة ب��ج��وار �صيدا وف��ي م��ق��ام النبي �أي����وب ،ف��ي بقاعكفرا وع�� ّن��اي��ا ،ف��ي م��غ��ارة ال��راه��ب ببالد
ال�شم�س ،ف��ي ال��ج��ام��ع ال��ع��م��ري ومحمد الأم��ي��ن ،وب��ج��واره��م��ا كنائ�س ق��اه��ر التنين ،م��ار جرج�س الخ�ضر.
 – 2ار���ض��ي ه��وي��ت��ي ال��وط��ن��ي��ة ف��ي عنجر وال��م��ال��ك��ي��ة ،ف��ي ب�����ش��ام��ون ورا���ش��ي��ا ،ف��ي ج��ب��ل ع��ام��ل وم��رج��ع��ي��ون
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وال��ن��ب��ط��ي��ة ،ف���ي ���س��اح��ل خ��ل��دة واالوزاع�������ي ،ف���ي �إه�����دن ودي����ر ال��ق��م��ر ف���ي ال��م��خ��ت��ارة وال����ب����اروك وبعقلين.
 – 3ار�����ض����ي ه���وي���ت���ي ال���ح�������ض���اري���ة ،م���ن���ذ �أب����ح����رت م����ن ���ش��ط���آن��ن��ا ق�������وارب م����ن خ�����ش��ب االرز ت��ن��ق��ل
االب��ج��دي��ة وال���ح���رف ال���ى ان��ح��اء ال��م��ع��م��ورة� ،أر�����ض �أول��ب��ي��ان��و���س وي��اب��ي��ن��ي��ان��و���س ف��ي �أم ال�����ش��رائ��ع ب��ي��روت.
� – 4أر�ضي هويتي الفكرية� ،أدب�� ًا و�شعر ًا و�صحافة ،تغزو الحجاز و�سوريا وم�صر وب�لاد الرافدين ،ب�أقالم
�أم��ي��ن الريحاني وج��رج��ي زي���دان ،وج��ب��ران خليل ج��ب��ران ،وج���ورج �شحادة وميخائيل نعيمة و�شكري غانم
و�صالح �ستيتية و�أمين معلوف وقبلهم المعلم عبداهلل الب�ستاني وبطر�س الب�ستاني وال�شيخ نا�صيف وال�شيخ
ابراهيم اليازجي ،وبعدهم ال�شيخ عبداهلل العاليلي واالم���ام ال�صدر واالم���ام محمد مهدي �شم�س الدين.
– 5ار�ضي هويتي� ،آثار وتراث في �آثارات بيبلو�س و�أعمدة مدينة ال�شم�س و�آثارات عنجر ،في ق�صور المعنيين وال�شهابيين
في دير القمر ،بعقلين وبيت الدين ،في ق�صر المختارة وق�صر خلدة ،في محمية �أرز الباروك وطن �شاعر كلنا للوطن.
� – 6أر�����ض����ي ه���وي���ت���ي� ،أر�������ض ال���ف���رح وال���غ���ن���اء وال��ف��ك��اه��ة وال����م����واوي����ل� :أر�������ض ع��م��ر ال���زع���ن���ي� ،أر�����ض
���ص��ب��اح وف����ي����روز وودي������ع ال�����ص��اف��ي ون�������ص���ري ���ش��م�����س ال����دي����ن� ،أر�������ض ن��ج��ي��ب ح��ن��ك�����ش وف��ي��ل��م��ون وه��ب��ه،
ار������ض ن����ور ال���ه���دى وم����اج����دة ال����روم����ي وم��ل��ح��م ب����رك����ات� ،أر�������ض ع��ا���ص��ي ال���ح�ل�ان���ي وم��ع��ي��ن ���ش��ري��ف.
�أر����ض���ي ه��وي��ت��ي ت��ع��ن��ي ال��ح��ر���ص ع��ل��ى دور وا���س��ت��م��راري��ة ن��ظ��ام دي��م��وق��راط��ي ف���ي ل��ب��ن��ان ي���راع���ي �أح��ك��ام
ال���د����س���ت���ور ،ي�����س��ه��ر ع��ل��ى ت���أم��ي��ن ح���ق���وق ال��م��واط��ن��ي��ن وح��م��اي��ت��ه��ا ،ب��ال��م�����س��اواة وال���ع���دل ب��ي��ن ال��ج��م��ي��ع.
�أر������ض�����ي ه����وي����ت����ي ،ه�����ي �أر����������ض ح����ري����ة م���������س�����ؤول����ة ،ت���ت���ي���ح ل���ك���ل م�����واط�����ن م�������س���اءل���ة �أي م�������س����ؤول
م���ه���م���ا ع��ل�ا �����ش�����أن����ه ،ع����ن �أي م���خ���ال���ف���ة او ت����ج����اوز لأح�����ك�����ام ال����ق����ان����ون وال���م���ي���ث���اق وال���د����س���ت���ور.
في ه��ذه اللحظة ب��ال��ذات� ،أر�ضي هويتي يع ّبر عنها بداهة وطوعا ،بتطبيق �أحكام الد�ستور ال�صريحة لملء
ال��ف��راغ الد�ستوري الخطير في ح��ال ا�ستمراره ،م���ؤدي�� ًا ال��ى فجوات قاتلة في �صرح ال��وط��ن ،تهدده ب��ال��زوال.
ف����ح����ذار ح������ذار م����ن ا����س���خ���ري���وط���ي م�����ا ،ي��ت�����س��ل��ل ال�����ى ����ص���ف���وف االث����ن����ي ع�����ش��ر ع���ل���ى �أر��������ض ل��ب��ن��ان،
والت ���س��اع��ة م��ن��دم.
ل��ل��ت���آم��ر ع��ل��ى ال��ه��وي��ة وال���ك���ي���ان ،ف��ق��د ال ي��ج��د ���ش��ج��رة ت��ي��ن ي�����ش��ن��ق ع��ل��ي��ه��ا ن��ف�����س��هَ ،
لبنان باق و�أع َمار الطغاة ق�صار.
�إميل �أبي نادر (النهار)
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ار�ضي هويتي :مبادرة رابطية م�سيحية العنوان،
وطنية الهدف

يعقد م�ؤتمر �أر�ضي هويتي الذي دعت اليه الرابطة المارونية طوال هذا اليوم بق�صر الم�ؤتمرات – �ضبيه ،
وهو الم�ؤتمر االول من نوعه الذي يبحث في مو�ضوع االر�ض وكيفية الت�ص ّدي لبيعها او تبديل ملكيتها بما يخالف
الثوابت الميثاقية  ،ويق�ضي على الطبيعة التعددية للبنان  ،ويخ ّرب التوازن الوطني  .ويرعى البطريرك الماروني
هذا الم�ؤتمر ممث ًال بالمطران انطوان نبيل العنداري الذي �ستكون له كلمة تعك�س موقف بكركي من المو�ضوع  ،كما
�ستكون لرئي�س الرابطة النقيب �سمير ابي اللمع كلمة مهمة اي�ض ًا من � 7صفحات فول�سكاب �سيعلن فيها العزم على
مواجهة كل من يريد ان يب ّدل في الطبيعة الديموغرافية للبنان عن ق�صد وتعميم ولم�آرب خارجة عن اطار الوطن
 ،و�ستكون هذه المواجهة بكل الو�سائل القانونية  .ويعتبر ابي اللمع ان هذا الم�ؤتمر هو من �أجل كل لبنان ،ال فئة ،
خ�صو�ص ًا ان الموارنة ال يملكون �سوى م�شروع الدولة ولم يحملوا �سواه .
وتو�ضح م�صادر مطلعة في الرابطة المارونية ان هذا الم�ؤتمر الذي �ستلي حفل افتتاحية  ،ندوات ومحاور تتناول
�شتّى العناوين المتفرعة ذات ال�صلة ي�شارك فيها اخ�صائيون � ،سيحاول ايجاد الحلول للحفاظ على هوية االر�ض ،
والت�ص ّدي لبيعها من االجانب والو�سائل الناجمة لمنع التب ّدل الديموغرافي  ،وذلك بما ي�صون وحدة الوطن وعي�ش
ابنائه وتعزيز ثقافة التالقي والحوار .
ان هذا الم�ؤتمر الذي �أع ّد له جيد ًا تحت ا�شراف رئي�س الرابطة والمجل�س التنفيذي وتابعه من البابوج للطربو�ش
 ...االمين العام فار�س ابي ن�صر الذي �صرف كل وقته لالعداد له حتى ي�أتي ناجح ًا وحا�شد ًا بكل الموا�صفات .
هذا الم�ؤتمر – على ما تقول �أو�ساط الرابطة – لن يكون يتيم ًا بل �ستليه ور�ش عمل متخ�ص�صة تابعة التو�صيات
التي �ست�صدر عنها والتي �ستذاع مطلع اال�سبوع المقبل .
ويعتبر الم�ؤتمر �أول خطوة جادة على طريق معالجة ّ
ملف االر�ض  ،وي�ص ّر م�صدر في الرابطة على اعتباره
م�ؤتمر ًا م�سيحي ًا ذي بعد وطني وميثاقي جامع على الرغم من ان الجهة الداعية اليه مارونية  .لقد ك�سبت الرابطة
الرهان والتح ّدي وا�ستطاعت تنظيم الم�ؤتمر والدعوة اليه على الرغم من كل العراقيل التي حاول البع�ض افتعالها
من اجل اجها�ضه او �صرفه عن غاياته .
ان انعقاد م�ؤتمر ار�ضي هويتي ال يعني ان االمور قد ح ّلت  ،وان الهواج�س في طريقها الى الزوال  .فالجميع
في بداية الطريق  ،والم�سيرة �شائكة ومحفوفة بال�صعاب  ،ولكن ال ب ّد من البدء من نقطة معينة  .وكان للرابطة
المارونية �شرف المبادرة والمحاولة .
كتب مارك بخعازي(-موقع ورد الآن)
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�أر�ضي هو ّيتي �صرخة تحذير وغ�ضب

يمكن القول ان الندوة  -الم�ؤتمر الذي عقد في ق�صر الم�ؤتمرات في �ضبيه ،اال�سبوع الما�ضي تحت عنوان ار�ضي
هويتي بدعوة من الرابطة المارونية اللقاء ال�ضوء على الم�شكلة الوطنية الكبيرة التي يواجهها الم�سيحيون في لبنان،
انطالقا من ا�ستهداف االر�ض التي يملكون ،باالغراء والترغيب احيانا وبالقوة القاهرة احيانا اخرى ،لبيعها من غير
لبنانيين وغير م�سيحيين ،لم ي�أخذ حقه الكامل في الن�شر والتعميم على الرغم من اهمية وخطورة المعلومات الموثقة
التي اعلنت في الم�ؤتمر الذي �ضم نخبة من االخت�صا�صيين في القانون واالح�صاء والحركة المقاومة ومفهوم االر�ض
والد�ستور ،والواقع الديموغرافي الذي يمر به لبنان واالنماء المتوازن والتنمية الم�ستدامة ،وغيرها من الموا�ضيع
التي تم بحثها ومناق�شتها من منطلق الحر�ص على الوحدة الوطنية والعي�ش الم�شترك ،وهما عامالن مع اال�سف ال
يهتم ال�شريك الم�سلم في مراعاتها وهو ي�ضع ن�صب عينيه كيف يمكن �شراء هذه االر�ض او هذه ال�شقة ،من م�سيحيين،
بد�أت االزمة االقت�صادية ال�صعبة تطحن تم�سكهم التاريخي باالر�ض تحت �ضغط الحاجة احيانا واالغراء المادي
الكبير احيانا اخرى ،دون ان ن�سقط اال�ستيالء بالقوة وباالمر الواقع على مئات االلوف من االمتار المربعة والم�ساومة
عليها بابخ�س االثمان ،وفق �شهادات كثيرة ومعلومات قيلت علنا وعلى ل�سان م�س�ؤولين �سابقين ونواب و�شخ�صيات.
والم�ؤتمر الذي امتد من ال�ساعة التا�سعة �صباحا وحتى الخام�سة بعد الظهر ،عقدت في خاللها اربع جل�سات متنوعة
الموا�ضيع ومكثفة المعلومات ،خل�ص الى تو�صيات طاولت جهات عدة مثل الدولة ،والم�ؤ�س�سات العقارية والم�صرفية،
والبلديات ،والتعاونيات ومجل�س النواب ،واالوقاف ،وغيرها من الجهات المعنية بمعالجة ظـاهرة الهجمة على االر�ض
التي يملكها م�سيحيون في الدرجة االولى ،والدروز في الدرجة الثانية ،وم�ضمون الجل�سات االربع والتو�صيات ال يمكن
ا�ستيعابها في مقال محدد الحجم ،بل يلزمها تحقيق م ّو�سع اتمنى على الديار وغيرها من و�سائل االعالم ان تف�سح
لها الم�ساحات الالزمة .و�س�أكتفي بمقالتي هذه ،اال�شارة الى ان الجل�سة االولى التي عنوانها التب ّدل الديموغرافي
والجغرافي في لبنان ،هي الجل�سة االكثر م�أ�سوية بالن�سبة الى الم�سيحيين ،نظر ًا للمعلومات الخطيرة الموثقة التي
ك�شفها محا�ضرو الجل�سة وهم ال�سيد ربيع الهبر حول االح�صائيات الديموغرافية ،وكان عر�ضه مفاج�أة الم�ؤتمر،
خ�صو�ص ًا عند مقارنته ن�سبة النمو ال�سكاني عند الم�سيحيين بن�سبته عند ال�شريك الم�سلم ،بما يب ّين الفرق الكبير
بين النمو عند الم�سيحيين الذي ي�صل في اف�ضل الحاالت الى اثنين في المائة بينما يتراوح عند الم�سلمين بين  6و8
في المئة ،تاله ال�سيد ب�شارة قرقفي المدير العام ال�سابق للدوائر العقارية الذي ك�شف عن كوارث في بيع االرا�ضي
طالت مناطق في كل لبنان ،ولم�ساحات تجاوزت الـ  17كلم مربع ًا ،اكثريتها ال�ساحقة لم�سيحيين ،ودروز بن�سبة اقل.
اما الت�شريع الذي يمار�س في مجل�س النواب حول ال�سماح الجانب ب�شراء ار�ض في لبنان ،فاقل ما يقال فيه
انه ت�شريع يهدف الى تهجير الم�سيحيين او دفعهم الى الهجرة ،وهناك ا�صرار على الم�ضي في هذه ال�سيا�سة
التهجيرية ك�شف عنها النائب نعمة اهلل ابي ن�صر ،معترف ًا ان النواب المعار�ضين لهذا الت�شريع لم يتمكنوا من
تح�سين االو�ضاع اال بمقدار ،ما يعني ان �سيا�سة تعري�ض ار�ض لبنان للبيع ،ما زالت قائمة وم�ستمرة وتطول اكثر
ما تطول محافظة جبل لبنان ،دون ان يعني ذلك ان باقي المحافظات قد نجت من هذه الكارثة المتدحرجة.
ار�ضي هويتي �صرخة خطر وغ�ضب واحتجاج اطلقها الم�سيحيون ،فهل تلقى �آذان ًا �صاغية لدى ال�شريك الم�سلم؟
ف�ؤاد ابو زيد (الديار)
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الرابطة ت�ستنكر العنف وتدين العمليات االرهابية

كانت للرابطة المارونية مواقف وبيانات من ّددة بالجرائم االرهاب ّية التي طاولت لبنان والتي �أ ّدت �إلى �سقوط
�ضحايا بريئة ،واعتكار ال�سلم ،واهتزاز اال�ستقرار.

ادانة اغتيال �شطح

على �أثر اغتيال الوزير ال�سابق محمد �شطح �أ�صدرت الرابطة بيان ًا في ال�سابع والع�شرين من كانون االول 2013
ا�ستنكرت فيه حادث التفجير االجرامي الذي وقع في منطقة ال�ستاركو و�أدى �إلى ا�ست�شهاد الوزير ال�سابق محمد
�شطح ،وعدد من المواطنين الأبرياء� ،إ�ضافة �إلى وقوع جرحى وا�صابات فادحة في الممتلكات.
ودانت في بيانها هذا النهج االرهابي الم�ستمر الذي طاول الوزير محمد �شطح المعروف باعتداله وانفتاحه
و�سعيه �إلى التالقي والحوار ،داعية جميع اللبنانيين �إلى الت�ضامن من �أجل انقاذ الوطن ممن يترب�صون به �شر ًا.
�أ�ضاف البيان� :إن الرابطة �إذ تتقدم من عائلة ال�شهيد الوزير ال�سابق محمد �شطح وتيار الم�ستقبل ،وذوي
ال�شهداء الذين �سقطوا في هذا التفجير الغادر ب�أحر م�شاعر العزاء ،تتمنى للجرحى ال�شفاء العاجل ،كما تحث
االجهزة االمنية على م�ضاعفة عملها بكل الو�سائل المتاحة ل�ضرب االرهاب ومنعه من تحقيق م�آربه في محاولة
االجهاز على ال�سلم االهلي الذي يجب �أن ينعم به لبنان.

وتفجير حارة حريك

وفي الثاني والع�شرين من كانون �أعلنت الرابطة المارونية ادانتها لتفجير حارة حريك /،ور�أت �أن هذا التفجير
�آالثم الذي ح�صد �شهداء وجرحى من المواطنين اللبنانيين ال�ساعين �إلى رزقهم و�أ�شغالهم ،ي�أتي في لحظة تخيم
فيها االجواء الإيجابية المت�صلة بت�شكيل حكومة وطنية جامعة ،وفي �أعقاب مواقف �صدرت باالم�س عن العديد من
ال�شخ�صيات اللبنانية ،والتي ت�صب في خانة توطيد االمن واال�ستقرار .ولفتت �إلى� :أن هذا االنفجار ر�سالة موجهة
�إلى التقدم في حل االزمة الحكومية ،وك�أن ثمة من يريد للبنان �أن يبقى في دوامة الفو�ضى والفراغ ،م�ؤكدة �أن يد
الفتنة لن ت�ستطيع تعطيل �إرادة اللبنانيين في االلتقاء والحوار والت�صميم على �إنقاذ وطنهم .وختمت :رحم اهلل
ال�شهداء الأمراءَ ،ومنَّ على الجرحى بال�شفاء العاجل ،وللمجرمين العابثين الق�صا�ص الرادع.
�إلى ذلك ،كانت لرئي�س الرابطة ت�صريحات وات�صاالت مع بع�ض المعن ّيين وال�سيا�سيين م�ستنكرة ل�سل�سلة
الحوادث والتفجيرات التي طاولت االبرياء في حارة حريك.
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الرابطة  :ال للتحامل على الرئي�س

لم تدع الرابطة المارونية منا�سبة �إ ّال وجاهرت بالدفاع عن موقع رئا�سة الجمهورية والت�ص ّدي لمن يحاول
ا�ستهدافه والتطاول عليه .ومن هذا المنطلق وعندما ا�شتدت الحملة على الرئي�س ال�سابق مي�شال �سليمان ،وهو
بعد في من�صبه� ،أ�صدرت الرابطة بيان ًا في الثاني من �آذار  2014ا�ستنكرت فيه الحملة على الرئا�سة االولى معتبرة
�أنّ من حقّ الرئي�س �أن يبدي ر�أيه �ساعة ي�شاء تبع ًا لقناعاته ،وفي الق�ضايا ذات ال�صلة بم�صير لبنان ووحدته
وا�ستقالله ،وال تجوز مخاطبته باال�سلوب الذي ّتم اعتماده.

وتت�صدى للمتحاملين على البطريرك
...
ّ

رف�ضت الرابطة المارونية في بيان �صدر عنها في الثامن من �أيار  2014الحملة الموجهة �ضد زيارة ر�أ�س الكني�سة
المارونية البطريرك مار ب�شارة بطر�س الراعي للأرا�ضي المقد�سة ،وما ُت َح ّمل من ا�ستنتاجات ودالالت وخال�صات
ال تعبر �إطالق ًا عن الهدف من مرافقة البطريرك الراعي قدا�سة الحبر االعظم البابا فرن�سي�س �إلى الأرا�ضي
المقد�سة.
حج ترتدي الطابع الروحي ال�صرف.
ودعت اللبنانيين جميع ًا �إلى �أن يعوا الحقائق الآتية� :إن الزيارة هي زيارة ّ
وهي لي�ست زيارة �سيا�سية ،و�ستكون منا�سبة للتوا�صل مع �أبناء طائفته في فل�سطين المحتلة لح�ضهم على الثبات
في �أر�ضهم ورف�ض كل �إ�شكال التطبيع والتطويع .و�إن حدود البطريركية المارونية ال تقت�صر على لبنان ،بل ت�شمل
�إنطاكيا و�سائر الم�شرق ،و�إن زيارة البطريرك الراعي للأرا�ضي المقد�سة تدخل في �صلب م�س�ؤوليته الروحية ك�أب
وراع لأبناء كني�سته .و�إن القد�س هي مدينة مقد�سة ،وقبلة الأديان ال�سماوية ،وال�سيما الم�سيحية والإ�سالم ،ومن
هذا المنطلق فهي مدينة مفتوحة لجميع الأديان.
وختم البيان� :إذا اجتمع العاملون في دعم الق�ضية الفل�سطينية ،ف�إنهم لن ي�ستطيعوا مجاراة البطريركية
المارونية واالرتقاء �إلى م�ستوى ما قدمته تاريخي ًا �إلى هذه الق�ضية ،وعلى كل الم�ستويات.
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 ...رف�ض التطاول على الدكتور فرن�سوا با�سيل

وفي ال�سياق عينه �أ�صدرت الرابطة في الثالث من تموز  ،2014بيان ًا ا�ستهجنت فيه التعر�ض لرئي�س جمعية
الم�صارف ،والنائب ال�سابق لرئي�س الرابطة المارونية الدكتور فرن�سوا با�سيل .الرجل الوطني و�صاحب المبادرات
التربوية واالعمارية ،واالنمائية واالن�سانية في كل لبنان .يتمتع باحترام وا�سع لي�س داخل العائلة الم�صرفية في
لبنان والخارج والرابطة المارونية ،بل في المجتمع اللبناني ب�أ�سره.
فرن�سوا با�سيل رجل ما تو�سل االفتراء والقدح يوم ًا للنيل من الآخرين في �أي موقع كانوا ،بل كان وما يزال داعية
حوار وتفاهم �سواء على الم�ستوى الوطني العام �أو الم�ستوى االقت�صادي .و�إن الق�ضاء الذي مثل �أمامه الدكتور
با�سيل هو ق�ضاء نحترمه ونثق به وب�أحكامه.

الرابطة المارونية :دعم الجي�ش اللبناني
ّ
وكل الم�ؤ�س�سات االمنية توطيد ًا لال�ستقرار

كانت الرابطة المارونية وال تزال �سند ًا وع�ضد ًا للجي�ش اللبناني ،وترى فيه �ضمانة لل�سلم االهلي ،و�ضمانة
لال�ستقرار ودعامة لالنتظام العام .وهي الم� ّؤ�س�سة الوطنية التي تحظى بالتفاف جميع اللبنانيين حولها.
ففي ال�سابع والع�شرين من كانون الثاني  ،2014ا�ستقبل قائد الجي�ش العماد جان قهوجي في مكتبه رئي�س
الرابطة المارونية النقيب �سمير �أبي اللمع ،يرافقه ع�ضو المجل�س العميد ابراهيم جبور ،تخلل اللقاء جولة �أفق حول
االو�ضاع ،حيث �أ ّكد �أبي اللمع حر�ص الرابطة على الم� ّؤ�س�سة الع�سكر ّية ،ووجوب دعمها وتوفير الغطاء ال�سيا�سي لها،
وتعزيزها بال�سالح والعتاد والعديد ،لت�ضطلع بالم�س�ؤوليات الج�سام الملقاة على عاتقها.
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الرابطة تزور اللواء ب�صبو�ص

وفي الحادي والع�شرين من كانون االول  ،2013ا�ستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابرهيم ب�صبو�ص
في مكتبه بثكنة المقر العام ،رئي�س الرابطة المارونية �سمير �أبي اللمع يرافقه ع�ضو المجل�س التنفيذي العميد
المتقاعد ابرهيم جبور ،في زيارة ق ّدما خاللها التهنئة للواء ب�صبو�ص لمنا�سبة ترقيته �إلى رتبة لواء ،و�أ�شادا بجهود
م�ؤ�س�سة قوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن والنظام�( .صورة مع ب�صبو�ص)

واللواء ابراهيم

كذلك زار رئي�س الرابطة مدير عام االمن العام اللواء عبا�س ابراهيم ،وبحث معه في ح�ضور العميد ابراهيم
جبور ،االو�ضاع العامة في البالد وما تقوم به المدير ّية من جهد للحفاظ على االمن واال�ستقرار ،م�ش ّدد ًا على وجوب
التن�سيق الدائم بين الم�ؤ�س�سات واالجهزة االمنية ال�شرع ّية لما فيه م�صلحة لبنان واللبنانيين.

تهنئة الجي�ش بعيده

وعلى جاري عادتها �أ�صدرت الرابطة المارونية في االول من �آب بيان ًا هن�أت بموجبه الجي�ش اللبناني بعيده مثمن ًة
عالي ًا دوره الكبير في الحفاظ على �سيادة لبنان وا�ستقالله وتوطيد اال�ستقرار العام والت�ص ّدي لمحاوالت زعزعة
�أمنه والعبث ب�سلمه االهلي.

 ...والدعوة �إلى تعزيزه

وفي بيان �آخر لها بتاريخ � 2014/8/12أك ّدت الرابطة المارونية دعمها غير المحدود للجي�ش اللبناني ،وت�أييدها
دوره الرائد والمميز في الدفاع عن وحدة الوطن و�سيادته وا�ستقالله و�صون �أمنه وا�ستقراره ،و�ضرب المجموعات
االرهابية وتفكيك خالياها ،مجددة ا�ستنكارها ال�شديد لما تعر�ض له الحب�س من اعتداء غادر في عر�سال ومحيطها
وا�ست�شهاد خيرة �ضباطه و�أفراده ،واختطاف ع�سكريين ما زالوا مجهولي الم�صير.
و�إذ نوهت الرابطة بااللتفاق ال�سيا�سي وال�شعبي حول الم�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ر�أت �أنه يجب �أن تتخطى االحتفاالت
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والبيانات والت�صريحات �إلى فعل ت�ضامني �أو�سع و�أ�شمل ،وت�شكيل مظلة وطنية �سيا�سية وا�سعة تمكنها من التحرك
بحرية لإنجاز المهمات الموكولة �إليها .وا�ستعجلت تنفيذ بنود الهبة ال�سعودية والبدء بتزويدها بال�سالح النوعي
الذي تحتاج �إليه في مهامها ،معتبرة �أن الهبة الإ�ضافية التي خ�ص�صها خادم الحرمين ال�شريفين ت� ّؤ�شر �إلى الدور
الكبير المنتظر من الجي�ش اللبناني و�سائر القوى الأمنية اللبنانية في تثبيت قواعد اال�ستقرار المن�شود .ودعت �إلى
�إطالق الع�سكريين المحتجزين ب�أيدي المجموعات الإرهابية بكافة الو�سائل المتاحة.

م�شاركات ...ن�شاطات ...بيانات
كان للرابطة المارون ّية ن�شاطات متفرقة على قدر عال من االهم ّية وال�سيما تلك المت�صلة بعمل �أع�ضاء اللجان
ال�سنة ع�شر� ،إ�ضافة �إلى الندوات المتخ�ص�صة في مو�ضوعات تاريخ ّية وتنمو ّية.

المنطقة الحرة بالبترون
وفي هذا ال�سياق� ،أعلنت الرابطة في االول من ني�سان  2014مبا�شرة توقيع النواب على اقتراح القانون الخا�ص
بالمنطقة الحرة في البترون و�سلوكه الطريق نحو المجل�س النيابي ،وذلك في م�ؤتمر �صحافي عقده ،ومقرر اللجنة
االقت�صادية في الرابظة المحامي لوران عون ،بح�ضور االمين العام المحامي فار�س �أبي ن�صر ،وممثل راعي �أبر�شية
البترون المارونية منير خيراهلل ،والمون�سنيور بطر�س خليل.

الم�شاركة بتكريم طربيه
و�شارك رئي�س الرابطة المارون ّية و�أركان الطائفة في التكريم الذي �أقامه �أمين المال في الم�ؤ�س�سة المارون ّية
لالنت�شار ال�سيد �شارل الحاج على �شرف الرئي�س ال�سابق للرابطة ،ورئي�س االتحاد الدولي التحاد الم�صرف ّيين
العرب الدكتور جوزف طرب ّيه ،وكان هذا الحفل منا�سبة لال�شادة بدور المحتفى به وطن ًّيا وم�صرفي ًا وماروني ًا ،وما
ينطوي عليه �شخ�صه من �صفات ومناقب.
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الموارنة وجذور الهوية التاريخية

ولمنا�سبة عيد القدي�س مارون وبدعوة من لجنة الثقافة والتراث والحوار بين االديان حا�ضر الدكتور �أنطوان
خوري حرب عن الموارنة :جذور الهوية التاريخية ومعالمها في �أر�ض لبنان ،وتخ ّلل المحا�ضرة عر�ض وثائقي.

 ...عيد مار مارون

�شاركت الرابطة المارون ّية رئي�س ًا و�أع�ضاء في القدا�س االحتفالي الذي �أقيم في عيد القدي�س مارون ،كما �شاركوا
في ا�ستقبال رئي�س الحكومة نجيب ميقاتي لدى زيارته رئي�س �أ�ساقفة بيروت للموارنة المطران بول�س مطر في
الثالث ع�شر من �شباط .2014

الرابطة ت�شارك رعية الكويت بعيد مار مارون

�شاركت الرابطة المارونية في القدا�س الذي
دعت اليه الجمعية المارونية في الكويت برئا�سة
�أمينها العام المحامي فار�س �أبي ن�صر ،وع�ضوية
�أم��ي��ن ال�����ص��ن��دوق ال��م��ح��ام��ي مي�شال قماطي،
و�أع�����ض��اء المجل�س التنفيذي المحامية ك��ارال
�شهاب ،الدكتور فادي جرج�س ،وال�سيد ب�شارة
قرقفي ،من الكويت.

و�أحيا القدا�س االحتفالي ه��ذا العام راعي
�أب��ر���ش��ي��ة ال��ب��ت��رون ال��م��ارون��ي��ة ال��م��ط��ران منير
خيراهلل ،في ح�ضور �سفير لبنان لدى الكويت
خ�ضر حلوة و�سفراء الواليات المتحدة االميركية ورو�سيا وكندا و�أرمينيا وم�صر واو�ستراليا ،وح�شد كبير من �أبناء
الجالية اللبنانية مختلف الطوائف.
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بعد الإنجيل نقل خ��ي��راهلل ال��ذي تر�أ�س
قدا�س العيد يعاونه راعي الكني�سة الأب ريمون
عيد ،الى الجالية اللبنانية في الكويت والى
�أميرها وحكومتها و�شعبها والى الموارنة فيها
تحيات وبركة ودع��اء البطريرك الماروني
ال��ك��اردي��ن��ال ب�����ش��ارة ال��راع��ي ،وت��ح��دث عن
معاني العيد وما يرمزه القدي�س مارون من
معان روحية �سامية وعن المبادىء والأ�س�س
التي ر�سمها هذا الراهب القدي�س في حياته
الن�سكية وبعدها في معاناته مع رهبانه مرورا
بانتقاله و�إياهم الى لبنان.
ودع��ا اللبنانيين والم�ؤمنين وخا�صة
ال��م��وارن��ة ال��ى التم�سك ب��ه��ذه ال��م��ب��ادىء
والعي�ش في روحانيتها وخا�صة الت�سامح
والمحبة واح��ت��رام الآخ���ر واالي��م��ان باهلل
وال��ع��م��ل بتعاليم الإن��ج��ي��ل وال���ى الحفاظ
على الوديعة الغالية التي تركها لنا �آب��اء
الإ�ستقالل في الوطن الأم لبنان� ،شاكرا
للكويت ح�سن �ضيافتها ورعايتها للبنانيين
على اختالف انتماءاتهم وطوائفهم.
وبعد االحتفال بالعيد �أقيم حفل ا�ستقبال خطابي في قاعة الكني�سة تحدث في خالله حلوه محييا الجالية
اللبنانية ودورها في الكويت وت�ضامنها واحترامها للدولة الم�ضيفة وللجهود التي تبذلها دوما ،بالتعاون مع الطاقم
الديبلوما�سي اللبناني لتوثيق عرى ال�صداقة والأخوة والعالقة بين لبنان والكويت ،كما �أ�شاد ب�صيغة العي�ش الم�شترك
الفريدة بين اللبنانيين وما يمثله مع الوجود الم�سيحي في المنطقة العربية من قيم ح�ضارية و�ضرب مثال على ذلك
�صورة العي�ش الم�شترك القائمة منذ القدم في مدينة طرابل�س عا�صمة �شمال لبنان.
وتحدث رئي�س الجمعية المارونية الجديد جوزف ا�سطفان ،م�شيدا بدور الجالية وما تمثله وحدتها ،وبالكويت
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�أميرا وحكومة و�شعبا وبما يقدمونه من ت�سهيالت الى الجالية اللبنانية ،و�أعلن عن منح دروع تقدير الى عدد من
�أع�ضاء الجالية و�ضيوفها.
و�ألقى �أمين عام الرابطة المارونية المحامي فار�س �أبي ن�صر كلمة حيا فيها الجالية ودولة الكويت� ،شارحا
الدور الذي تقوم به الرابطة لتعزيز الروابط مع المنت�شرين وما يعده مجل�سها على �صعيد التح�ضير لم�ؤتمر ماروني
عالمي تنوي الرابطة عقده في لبنان .وعد ّد �أبي ن�صر الملفات التي تعمل الرابطة على �إنجازها بهدف الحفاظ على
الوجه الميثاقي للبنان الذي ال ي�ستمر وال ي�ستقر �إال بالتوازن الوطني الذي يعز ّز ثقافة العي�ش الواحد بين اللبنانيين،
داعي ًا الى وحدة ال�صف والكلمة من �أجل انقاذ لبنان وانها�ضه .ومحذر ًا في الآن عينه من اال�ستمرار في التالعب
بالديموغرافيا والجغرافيا اللبنانية ،مما ي�ؤدي الى تق�سيم الوطن وي�ضعنا �أمام �أزمة نظام ،كما يدفعنا الى الت�سا�ؤل
مجدد ًا عن �أي لبنان نريد؟
و�أ�ضاف �أبي ن�صر� :أن على الوزارات االهتمام باالغتراب ويجب �أ ّال يقت�صر االمر على وزارة الخارجية .كما
يتع ّين على وزارة الترب ّية افتتاح المدار�س في بلدان االنت�شار مت�سائ ًال عن فروع الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
ودورها ،وهل يتم تعليم اللغة العرب ّية و�أين؟ وتوجه �إلى وزارة االعالم قائ ًال� :أال يحق لنا ا�ستحداث تلفزيون ًا و�إذاعة
تتوجه �إلى �أبناءئنا اللبنان ّيين في المهجر؟
ّ
وقال :ال خالف بين اللبنان ّيين على �أهم ّية االنت�شار الماروني في العالم ،وما يمكن �أن يجنيه لبنان من هذا
االنت�شار على جميع ال�صعدان ،والدور الذي يمكن �أن يقوم به المغتربون في عوا�صم القرار حيث يتمتعون بنفوذ
كبير.
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لجنة المناطق وانماء الريف

التقى رئي�س الرابطة المارون ّية ولجنة اتحاد الريف ال�سيد
نوفل �ضو وناق�شت معه �أفكار ًا ،وم�شروع ًا �أع ّده ال�ستثمار االر�ض
والعمل على النهو�ض اقت�صادي ًا واجتماعي ًا في بع�ض المناطق
اللبنانية ،كما حا�ضر الخبير في التنمية الم�ستدامة و�سوق العمل
ه�شام �أبو جوده بدعوة من اللجنة عينها حول و�ضع �سوق العمل
في لبنان و�أ�سباب وكيفية معالجة الخلل.
الرابطة المارونية ،ناق�شت �إنماء جزين مع رئي�س اتحاد
بلدياتها المنطقة اطلع المجل�س التنفيذي من رئي�س اتحاد
بلديات جزين خليل حرفو�ش على الخطة اال�ستراتيجية الإنمائية
لمنطقة جزين بالتعاون مع برنامج الأم��م المتحدة للإنماء
وم�ؤ�س�سة موري�س للدرا�سات .في بداية اللقاء تحدث �أبي اللمع
مثني ًا على ن�شاط االتحاد ،وكا�شف ًا �أن هدف اللقاء هو �إلقاء
ال�ضوء بما يكفي على و�ضع منطقة جزين .وعر�ض حرفو�ش
للخطة اال�ستراتيجية لإنماء جزين التي �أطلقت في �أيار ،2011
وتناولت :البنى التحتية ،التربية ،التنمية االجتماعية ،ال�سياحة،
الزراعة والتنظيم المدني .و�أ�شار �إلى اال�شكاليات الأ�سا�سية
التي تواجه المنطقة .وترتكز الخطة اال�ستراتيجية على نقطتي الر�ؤية والر�سالة ،وقد حددت االتجاهات الأ�سا�سية
و�أهدافها في زيادة انتاجية قطاع الزراعي ك�أحد �أعمدة االقت�صاد المحلي وت�شجيع ال�سكان للإ�ستثمار فيه وزيادة
فر�ص العمل في المنطقة لتمتين الن�سيج االجتماعي.

ّ
وملف االدوية
الرابطة

في الثالث ع�شر من �شباط  2014عقدت لجنة ال�صحة في الرابطة المارون ّية اجتماع ًا برئا�سة مق ّررها ،ع�ضو
المجل�س التنفيذي الدكتور مارون �سرحال .وعلى اثر االجتماع �أ�صدرت اللجنة بيان ًا �أ ّيدت فيه االجراءات والتدابير
التي اتخذتها وزارة ال�صحة بالتعاون مع نقابتي االطباء وال�صيادلة لمكافحة االدوية المنته ّية ال�صالح ّية �أو المز ّورة
والت�أ ّكد من خل ّو ال�صيدل ّيات والم�ست�شفيات والم�ستو�صفات منها .و�أثنت على الدور البارز الذي قامت به االجهزة
الأمن ّية ل�ضبط م�ستودعات هذه االدوية وم�صادرة محتوياتها وتوقيف المتورطين بانتظار �إحالتهم �أمام الق�ضاء.
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الجميل
الرابطة تهنئ فادي
ّ

لمنا�سبة انتخاب ع�ضو الرابطة المارونية ال�شيخ فادي الجم ّيل ،رئي�س ًا لجمعية
ال�صناع ّيين اللبنان ّيين� ،أ�صدرت الرابطة المارونية بيان تهنئة في ال�سابع
والع�شرين من ني�سان  ،2014مثنية على الثقة الكبيرة التي منحت له من خالل
انتخابه رئي�س ًا لهذه الجمع ّية التي يفخر بها لبنان ويعتزّ ...وتجدر اال�شارة �إلى
اللقاء الم�شترك للمجل�س التنفيذي ولأع�ضاء اللجنة االقت�صادية مع ال�شيخ فادي
الجم ّيل الذي عقد في مقر الرابطة المارونية وتم فيه التداول ب�ش�ؤون ال�صناعة
اللبنانية واقع ًا ومرتجى.
و�أ�شاد�أبي اللمع بالموقف الكريم الذي تحلى به ال�سيد رامز بو نادر في خو�ضه مناف�سة ريا�ضية يحتذى بها،
مث ّمن ًا الدور النا�شط والبناء الذي لعبه الرئي�س ال�سابق للجمعية ال�سيد نعمة افرام في دعم وتطوير ال�صناعة
اللبنانية� ،آم ًال منهم جميع ًا ومن الأع�ضاء المنتخبين ،العمل �سوية في �إنها�ض هذا المرفق الهام ودفعه �إلى الأفق
الذي يليق بلبنان.

الرابطة ت�ستذكر �شهداء ال�صحافة

ا�ستذكرت الرابطة المارون ّية في بيان لها في الخام�س من �أيار � 2014شهداء ال�صحافة اللبنان ّية ،وكل ال�صحاف ّيين
واالعالم ّيين الذي بذلوا حياتهم كي ي�شقوا طريق الحرية والتح ّرر.
و�أ ّكدت �أن عطاءهم المو�صول منذ العام  1916حتى يومنا هذا ،و�سط التحديات الكبيرة والأخطار الداهمة،
وال�ضغوط ال�شديد� ،شاهد على عظمة ح�ضورهم في المجتمع .مو�ضحة �إن واجب اللبنانيين في هذه االحوال
الدقيقة االنت�صار لل�صحافة الحرة بما تمثله من قيم وتقدمه من ت�ضحيات وت�سديه من خدمات في الدفاع عن
الحق والحرية وهذا ما يدخل في �صميم ر�سالتها.
وتوجه البيان بالتهنئة �إلى جميع ال�صحافيين واالعالميين اللبنانيين في الوطن وبلدان االنت�شار ،ودعا �إلى
تح�صينهم بالت�شريعات التي ت�صون حريتهم وتعزز دورهم في الحياة العامة ،وتطور �أو�ضاعهم على كل الم�ستويات،
لكي ي�ؤدوا مهمتهم ال�سامية في �إعالء �ش�أن الكلمة ،و�ضمان حرية الر�أي والت�أ�سي�س لديموقراطية �صحيحة �أحوج ما
يكون �إليها لبنان اليوم قبل الغد.
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الم�شاركة بم�ؤتمر �صناديق التعا�ضد

�شاركت الرابطة المارون ّية ممثلة برئي�س لجنة ال�صحة الدكتور مارون �سرحال في الخام�س ع�شر من ت�شرين
االول  2014الذي نظمه اتحاد �صناديق التعا�ضد ال�صح ّية ،في ق�صر االون�سكو تحت �شعار  :تعا�ضد القلق ...تعا�ضد
الهم ...تعا�ضد معنا برعاية وزيري الزراعة �أكرم �شهيب ،وال�صحة وائل �أبو فاعور.

الم�شاركة في تكريم قائد الك�شاف الماروني جوزف خليل
احتفال كتاب اوراق ك�شفية في ربع قرن للمحامي جوزف خليل
لمنا�سبة �صدور كتاب اوراق ك�شفية في ربع قرن واليوبيل الك�شفي الف�ضي للمحامي جوزف خليل رئي�س جمعية
الك�شاف ال��م��ارون��ي الفخري  ،دع��ت الجمعية ال��ى احتفال في
مدر�سة �سيدة اللويزة ذوق م�صبح  ،ح�ضره الوزير �سجعان القزي،
المطران مارون العمار النواب هنري حلو ،فريد اليا�س الخازن،
يو�سف خليل  ،عبا�س الها�شم و�شخ�صيات اجتماعية و�سيا�سية
ونقابية وك�شفية 0
خ�لال االح��ت��ف��ال ت�لا الأب ج��وزف زغ��ي��ب الرقيم المر�سل
م��ن غبطة ال��ب��ط��ري��رك م��ار ب�����ش��ارة بطر�س ال��راع��ي ,،وال��ق��ى
الدكتور محمد امين فر�شوخ كلمة رئي�س الحكومة تمام �سالم.
كما تال االب �شربل مهنا ر�سالة المطران بول م��روان تابت 0
والقيت كلمات للقائد �سامر مهنا  ،المحامي انطوان عبود ،
المطران انطوان نبيل العنداري  ،نقيب المحامين جورج جريج ،
رئي�س الرابطة المارونية الأمير النقيب �سمير ابي اللمع  ،رئي�س
المجل�س العام الماروني ال�شيخ وديع الخازن  ،رئي�س اتحاد ك�شاف
لبنان نبيل بي�ضون  ،وال�شاعر جوزف ابي �ضاهر الذي القى كلمة
الأ�صدقاء 0ثم القى المحامي جوزف خليل كلمة اكد فيها على موا�صلته العمل الك�شفي وتعاونه مع الم�ؤ�س�سات
المارونية في لبنان والخارج.
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كلمة �أبي اللمع
عال يلجه الم�ؤمنون بقي ّمها ،وقد
الك�شفي ُة مدر�س ٌة ور�سال ٌة ،ورتاج ٍ
تح�ص ّنوا باالخالق واالن�ضباط ،وتظللوا بروح الجماعة ،حيث الك ّل
أ�س�سها باون باول ع ّمت
واح��د ًا ،والواحد للك ّل .هذه المدر�سة التي � ّ
العالم مخترقة الحواجز اللغوية وال�سدود العرقية ،والفروقات الدينية،
وتطلعت الى االن�سان كقيمة مطلقة تخت�صر �صورة اهلل في خلقه ،والى
الطبيعة بما ترمز من غنى وتن ّوع ،وت�آلف وتناغم ،دافعت عنهما بتنمية
روح المبادرة ،واطلقت المواهب المميزة واالبداعات الكامنة لدى
النا�شئة من عقالها ،وثمرتها في خدمة المجتمع.
والك�شفية في مراحلها كافة تحمي النا�شئة وتجم ّلها بالف�ضائل،
ح�س الخدمة العامة ،واحترام النظام والقوانين
وتع ّمق في الوعي ّ
وم�ساعدة المحتاج واغاثة الملهوف ،والحفاظ على البيئة والتراث.
ه��ذه ال�صفات الزم��ت المنخرطين في ه��ذه المدر�سة حتى بعد
خروجهم منها ،لخو�ض معترك الحياة بكل م�ضامينه .وغالب ًا ما
نجدهم في االحتفاالت الك�شفية يجددون ق�سم هذه الحركة العظيمة التي لم تنح�سر �أو ت�ضمر ،م�صطحبين
�أوالده��م و�أحفادهم على �أمل �أن يح ّلوا محلهم في متابعة الم�سيرة على خطاهم ،من اجل عالم �أف�ضل ي�سوده
االخاء ،والتوا�صل ،وربط االن�سان ب�أخيه االن�سان ،والدفاع عن البيئة المنتهكة ،و�إبقاء الو�شاح االخ�ضر قالدة في
عنق االوطان.
�إن الك�شاف الماروني الذي تربطه �أوثق العالئق بالرابطة المارونية ،والحا�ضر دائم ًا في كل ن�شاطاتها ،مواكب ًا
ومنظم ًا ،حافظ على القيم العالمية للك�شفية ،وتق ّيد بقوانيها و�أعرافها ،وترجم ر�سالتها في مجتمعه مت�شبث ًا
بالمبادىء الوطنية والدينية التي تقوم على احترام االخر ،وم�ساعدة القريب والبعيد ،والمبادرة الى الخدمة .وهو
قام بانجازات كبيرة ومحمودة ال مجال اليرادها في هذه العجالة.
وعندما ن�أتي على ذكر الك�شاف الماروني ،يتبادر الى �أذهاننا الزميل المحامي ،جوزف حارث خليل ،اللبناني،
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الماروني ،المتحدر من �إحدى قالع ك�سروان – الفتوح الح�صينة :حراجل ،باني نه�ضة هذه الجمعية ،و�صاحب
الم�شروعات الرائدة التي كانت محط تقدير العائلة الك�شفية واعجابها ،ما فتح �أمامه �أبواب العديد من المواقع
الوطنية والدولية ،والم�ؤ�س�سات المارونية اللبنانية �أكبرت فيه نخوته ،ومواظبته على العطاء بروح ر�سولية .وهذا
لي�س باالمر الم�ستغرب �إذا ما عرفنا �أنه ينتمي الى عائلة مارونية كريمة� ،أ�صيلة في هذا الجبل اللبناني المنيع
الممتنع ،توارثت عن جليلها الخوري حارث خليل ،الف�ضائل الم�سيحية ،والتقاليد المارونية الم�شبعة بالقدا�سة
والبطولة ،ومن والدة م�ؤمنة ،ورعة محبة� ،ساعية دائم ًا الى الخير.
وي�ضم بين دفتيه مجموعة من الخطب،
ربع قرن من العطاء دو ّنه جوزف في هذا الكتاب الذي يحمل توقيعه،
ّ
والمحا�ضرات ،والبيانات والوثائق التي ت ّدل الى �شغفه بر�سالة الك�شفية ،وبالك�شاف الماروني الذي �أ�صبح معه،
حب �أع�ضاء
جمعية ذات ح�ضور مميز بين نظيراتها من الجمعيات ،وهو مدعاة فخر واعتزاز لنا .وقد بلغ من ّ
الجمعية له ،وتثمينهم لعطاءاته ،وت�ضحياته� ،أن �سم ّوه باالجماع رئي�س ًا فخري ًا للك�شاف الماروني مدى الحياة ،وهي
ت�سمية ي�ستحقها وي�ست�أهلها ،لأن من له يعطى ويزاد .خ�صو�ص ًا �أنه �ضاعف الوزنات ووهب من دون ح�ساب ،وكان
مث ًال و�أمثولة في ال�سخاء واالندفاع.
�إن الخطب الواردة في متن الكتاب ت�شي بجزالة اال�سلوب ،و�سال�سة الديباجة ،وو�ضوح المنطق ،و�سالمة الر�ؤية،
والمعالجة الدقيقة للمو�ضوعات التي ت�ص ّدى لها �صاحب التكريم ب�إيجاز بليغ يخت�صر الكثير من الكالم .وهذه
الكلمات الخطب تعك�س ما في قلبه من �صفاء ،وفي ف�ؤاده من فطنة ،وفي عقله من رواء.
ربع قرن م�ضى على دروب العطاء ،وال يزال ع�ضو الرابطة المارونية جوزف حارث خليل ،مم�سك ًا المحراث ي�شق
طريقه الى االمام ،يحدوه �إيمان بقد�سية الر�سالة التي نذر نف�سه لها .فكلنا معه ،يد ًا بيد من �أجل االنت�صار لقيم
لبنان التي ت�شكل الك�شفية �إحدى دعاماته البارزة.
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العر�س الجماعي بن�سخته الخام�سة:
ثالثون ثنائي ًا تبادلوا النعم بفرح
نظمت الرابطة المارونية ورعت لل�سنة الخام�سة على التوالي العر�س الجماعي في بكركي بتق ّدم ثالثين ثنائي ًا
من مذبح الرب التما�س ًا لبركة الزواج على يد البطريرك الكاردينال مار ب�شارة بطر�س الراعي الذي تر�أ�س االحتفال
في ال�سابع من �أيلول  ،2014يحيط به ال�سفير البابوي غابرييل كات�شيا والمطارنة ولفيف من رجال االكليرو�س
والكهنة .وح�ضور رئي�س الرابطة المارونية �سمير ابي اللمع واع�ضاء المجل�س التنفيذي ولجنة ال�ش�ؤون االجتماعية
واالن�شطة الداخلية.
ثالثون ثنائي ًا قالوا نعم في رحلة االرتباط االبدي المقد�س ،وتكللوا بالمجد والكرامة ،في الباحة الخارجية
لل�صرح في ح�ضور وم�شاركة ذوي العر�سان الذين توزعوا على المقاعد التي غطت الباحة التي علت الزينة جوانبها،
�صفي المقاعد فر�شت �سجادة حمراء لمرور العر�سان قبل �أن يلزموا الأماكن المخ�ص�صة لهم.
وما بين ّ
من كل مناطق لبنان وف��دوا في موكب من ال�سيارات الفخمة المزدانة بباقات الزهر :العر�سان كانوا �أول
الوا�صلين ،ثم ن�صفهم الحل ّو ،و�سط �إطالق منبهات ال�سيارات وقرع الجر�س ،ونثر الورود والأرز.
وا�صطف العر�سان �أزواج ًا ،وتقدموا الى المقاعد المخ�ص�صة لهم على �إمتداد ال�صف االول ،و�سط المو�سيقى
وت�صفيق الم�شاركين والزغاريد.
عند الخام�سة و�صل الكاردينال الراعي ،يحيط به المطارنة ورجال االكليرو�س ،حيث بد�أت مرا�سم االكليل،
الذي تو ّلت خدمته جوقة االعرا�س -انطليا�س.
بعد االنجيل المقد�س ،القى الراعي عظة �شدد فيها على معاني العر�س الجماعي ،انطالقا من معجزة قانا الجليل
بتحويل الماء الى خمر ا�ستباقا لعر�س الم�سيح ،عر�س الفداء والخال�صلكييعبرعنابعادالحبومفهومه،وهوحا�ضر في
حياة كل زوجين ،داعيا �إلى ا�ستقبال الرب بين العر�سان الذين هي�أ كل واحد منكم من دون ان تعلموا ،وهي�أ االزواج قائال
ما اجمل هذا الم�شهد الن فيه �صورة العائلة اللبنانية والوحدة وال�صداقة على الرغم مما يعتور المجتمع من انق�سامات.
وق�����ال :ان م���ب���ادرة ال���راب���ط���ة ه���ي ال��ت�����ش��ب��ي��ك ب��ي��ن ال��ع��ائ��ل��ة وال��ت�����ش��ب��ث ب�����أن ن��ب��ن��ي م��ع��ا ال��م��ج��ت��م��ع ون��ح��ن
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نتطلع م��ن خ�ل�ال ال��ع��ر���س ال��ج��م��اع��ي� ،إل����ى ب��ن��اء عائلتنا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،داع��ي��ا �أن ن�صلي م��ن اج���ل ال�شعب
ال��ل��ب��ن��ان��ي ،وان ت��ت��م وح����دة ال��ع��ائ��ل��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��ان��ت��خ��اب ���ض��ام��ن ل��وح��دت��ه��ا ،وان���ت���خ���اب رئ��ي�����س ج��دي��د
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ه��و ر�أ�����س ال���دول���ة بح�سب ال��د���س��ت��ور ،ف��ه��و ال����ذي ي���ؤم��ن وي�����ض��م��ن وح����دة ال��ع��ائ��ل��ة اللبنانية.
وج������دد ال�����ش��ك��ر ل���ل���راب���ط���ة ال����م����ارون����ي����ة ،ل���ل���م���ب���ادرة ال���ت���ي ت���ق���وم ب���ه���ا وت���رع���اه���ا ب���م�������س���اع���دة ال���ذي���ن
ي��ل��ت��زم��ون ع��ي�����ش ���س��ر ال���ح���ب وب���ن���اء ع���ائ���ل���ة ،ول���ك���م اي���ه���ا ال���ع���ر����س���ان وال���ع���رو����س���ات ،اق������ول :ان ال���رب
ي�������س���وع ح���ا����ض���ر ف����ي ح����ي����اة ك����ل واح�������د م���ن���ك���م ،وح���ا����ض���ر اي�������ض���ا ف����ي ا����س���ا����س ال����ح����ب ال���م���ت���ب���ادل.
وخ��ت��م �سائال اهلل ب�شفاعة ال��ع��ذراء ان تعي�شوا ال��ت��زام��ك��م ب�سر ال����زواج ،وت��ك��ون��وا خميرة طيبة ف��ي ك�أ�س
ل��ب��ن��ان .ف��ه��و ب��ح��اج��ة ال���ى ال��ح��ب وال���وح���دة وال���ى ف���رح و���س��ع��ادة ت��ك��ون م�����ص��در ه���ذا ال��ف��رح وه���ذه ال�����س��ع��ادة.
وبعدما تبادل العر�سان النعم علت موجة من الت�صفيق الحاد .ولدى انتهاء المرا�سم التقطت �صور التذكارية
للعر�سان مع البطريرك على مذبح الكني�سة.
ال�سفير البابوي:
ع ّلق ال�سفير البابوي على هذا العر�س بقوله� :إن الكني�سة ب�أ�سرها معكم ،خ�صو�ص ًا في هذه ال�سنة التي دعا خاللها
الأب الأقد�س الى مجمع �إ�ستثنائي لإعادة اكت�شاف روح ق ّيـم ور�سالة العائلة في الكني�سة والمجتمع .وهو ي�ساندكم
بال�صالة والمقاربة المح�سو�سة على الطريق التي �سلكتموها مع ًا اليوم ،وعلى مدى الحياة .فليكن اتحادكم مبارك ًا
بالنعم ،و�أن يثمر بيننا ،و�أن تكونوا بيت ًا للكني�سة م�ؤ�س�س ًا على الإيمان والرجاء والمحبة .وقد �أ�سعدني �أن �شاركت
بالفرح الذي م ّيـز هذا اليوم الذي يعتبر يوم ًا مف�صلي ًا في حياتكم.
�أبــي اللمــع
وقال رئي�س الرابطة المارونية النقيب �سمير �أبي اللمع عن هذه المنا�سبة� :أ�ضحى العر�س الجماعي الذي تنظمه
الرابطة المارونية تقليد ًا �سنوي ًا ،ومنا�سبة الفتة ت�ش ّد االنظار اليها ،وت�ستقطب �إهتمام االعالم ،وذلك لما يم ّثله هذا
الحدث من معان �سام ّية ،وما يعك�سه من عبر وتطلعات.
�إن الرابطة المارونية تحمل هموم ال�شباب ،وتر�صد ما يتعر�ضون له من �صعوبات وتحديات �سواء في ت�أمين
الم�سكن والطبابة والتعليم ،خ�صو�ص ًا لمحدودي الدخل منهم ،ويعت�ص ّرها االلم وهي ترى خيرة اللبنانيين يهجرون
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وطنهم ،وي�سعون لبناء م�ستقبلهم خارجه .والتحدي الكبير يكمن في الوقوف بوجه هذا الواقع الأليم .وكان ال ب ّد
من نقطة بداية .ون�أمل �أن يكون هذا العر�س ال�سنوي منطلق ًا لل�شروع في مبادرات جماعية تطاول كل مناحي الحياة
توخي ًا لعدالة اجتماعية تج ّدد ثقة ال�شباب بلبنان.
بركة الراعي للرابطة:
�أ�صدرت الرابطة المارونية مجلة خا�صة بالعر�س الجماعي ت�صدرتها بركة ر�سولية من الكاردينال مار ب�شارة
بطر�س الراعي �أ�شاد فيها بهذه الخطوة ،م�ؤكد ًا العمل مع الم�ؤ�س�سات الكن�سية واالجتماعية والإنمائية على م�ساعدة
العر�سان في مواجهة التحديات ،ومما قاله :و�إننا نتط ّلع �أكثر ف�أكثر الى دور الرابطة المارونية في �ش ّد �أوا�صر وحدة
الموارنة على الم�ستوى االجتماعي والوطني ،وفي وعي م�س�ؤوليتهم الكبيرة في المحافظة على الكيان اللبناني ،وعلى
الميثاق الوطني وال�صيغة اللبنانية ،وم�ؤ�س�سات الدولة .وال ب ّد من العمل الد�ؤوب على م ّد الج�سور بين الفريقين
المتنازعين ،والمت�سببين باالنق�سام العامودي المميت على الم�ستوى ال�سيا�سي واالجتماعي.
ال�سيا�س َّيين المذهب َّيين
َ
�إن ّ للموارنة خا�صة وللم�سيحيين عامة دور ًا تاريخي ًا ينبغي �أن ي�ؤدوه .هذه هي اليوم �ساعتهم الحا�سمة ال�سترداد
دورهم الوطني الذي يندرج في خط الآباء والأجداد.
ما يح�صل عليه العر�سان:
يح�صل العر�سان على مجموعة من الحوافز :م�ساعدة مالية ب�ألفي
دوالر �أميركي ،نفقات ال�سيارات وزينتها ،بطاقات الدعوة ،ف�ساتين
الزوجات ،بذات العر�سان ،زينة الكني�سة ،بركة ر�سولية من قدا�سة
البابا ،فر�شة تقدمة �شركة فاب ،بولي�صة ت�أمين لمدة عام في ال�صندوق
الماروني للعر�سان غير الم�ضمونين ،ت�صوير فوتوغرافي وفيديو،
الح�صول على وثائق الزواج والمعامالت ذات ال�صلة مجان ًا.

104

 12كانون األول 2014

105

في خدمة لبنان والموارنة

تقريرعمل اللجان في الرابطة

تابعت اللجان في الرابطة المارونية تنفيذ خطة عمل ،وبرنامج التحرك اللذين حددهما المجل�س التنفيذي
ف�إنكبت على معالجة الملفات ذات ال�صلة بمو�ضوعات وطنية و�إداري��ة و�إقت�صادية واجتماعية و�صحية و�إنمائية
وتربوية.
و�إ�ضطلعت االمانة العامة بدورها الرئي�س على تفعيل العمل االداري ،وتعميم �آليات التوا�صل مع �أع�ضاء الرابطة
والم�ؤ�س�سات المارونية في بلدان االنت�شار ،فح ّدثت الموقع االلكترونيwww.maronite-league.org :
ّ
يت�سقطون �أخبار الرابطة ون�شاطاتها.
وبات في متناول المتابعين الذين
وواكبت عمل اللجان خ�صو�ص ًا مو�ضوع العر�س الجماعي ومو�ضوع توزيع المنح المدر�سية والجامعية.
فاالمانة العامة للرابطة المارونية تتولى التن�سيق بين اللجان ومعها ،وربط هذه اللجان المتخ�ص�صة بالمجل�س
التنفيذي للرابطة الذي يحر�ص كل الحر�ص على �إنجاحها ،وتمكينها من تحقيق برامجها.
وفيما ي�أتي نعر�ض موجز ًا لأعمال اللجان من خالل التقارير التي تق ّدم بها ر�ؤ�سا�ؤها ومق ّرروها:

 .1لجنة الدرا�سات الد�ستورية

�أنجزت اللجنة منذ العام  2009ع�شرين م�شروع قانون ،واقتراح قانون ،وتعديالت مقترحة على القوانين،
ودرا�سات ،تناولت مو�ضوعات د�ستورية وميثاقية وملكية عقارية و�سواها .وفي العام � 2014أنهت اللجنة الد�ستورية
المو�ضوعات التي تحمل العناوين الآتية:
 ت�صريف االعمال العادية �أو اليومية في وزراة ت�صريف الأعمال. �صالحيات رئي�س الجمهورية في ت�أليف الوزارة وفق ًا للن�صو�ص المعمول بها حالي ًا. الفراغ في �س ّدة رئا�سة الجمهورية. التعديل المقترح على قانون الملكية العقارية.	�إقتراح قانون �إكت�ساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان.مو�ضوعات التقلي�ص والتعميق ودور الرابطة في هذا ال�ش�أن.المجل�س الت�أديبي في الرابطة المارونية.�-إلغاء المذهبية بين الم�سيحيين.
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 .2لجنة �ش�ؤوون الموظفين والإدارات العامة

في تقرير اللجنة �إ�شارة �إلى �أن تراجع م�شاركة الم�سيحيين عموم ًا والموارنة خ�صو�ص ًا في القطاع العام ،كان
�شديد البروز من الحقبة الممتدة بين العام  1998حتى ال�سنوات الأخيرة المن�صرمة .واعتبر �أن م�شاركة ه�ؤالء
في هذا القطاع يعادل من حيث الأهمية الم�شاركة في �صوغ القرار ال�سيا�سي وتنفيذه على م�ستوى ال�ش�أن الوطني.
وع ّدد التقرير ما قامت به لجنة �ش�ؤون الموظفين والإدارات العامة :بدء ًا من مواكبة التعيينات على م�ستوى الفئة
الأولى وتقييمها لمو�ضوع مراعاة المنا�صفة ،و�أبدت مالحظاتها حول التعيينات لناحية عدم المجيء ب�أ�شخا�ص
يتمتعون بالكفاءة والجدارة.
وكانت اللجنة عقدت  14اجتماع ًا تداولت خاللها ب�ش�ؤون الموظفين واالدارات العامة .كما زارت في الثامن ع�شر
من �آذار  2014البطريرك الماروني مار ب�شارة بطر�س الراعي و�أطلعته على ن�شاطاتها.
وعلى خط متّ�صل در�ست اللجنة �إمكان �إن�شاء :مركز توثيق ،مركز ا�ستراتيجي ودرا�سات ،مركز اللوبي الماروني،
مركز تدريب و�إعداد.

 .3لجنة المناطق و�إنماء الريف:

تو ّلت اللجنة متابعة المو�ضوعات الداخلة في �صلب �إخت�صا�صها ،و�صالحيتها .ومن �أبرز ما قامت به في العام
:2014
تنظيم لقاء مع رئي�س �إتحاد بلديات جزين خليل حرفو�ش ،حول الخطة اال�ستراتيجية الإنمائية لمنطقة جزين:من الدرا�سات �إلى التنفيذ.
ا�ست�ضافة نوفل �ضو الذي عر�ض م�شروع تربية البزاق ،وهو من الم�شاريع الإنمائية المربحة لإ�ستثمار الأر�ضوالعمل على النهو�ض الإقت�صادي والإجتماعي.
محا�ضرة للخبير في التنمية الم�ستدامة ه�شام �أبو جودة حول مو�ضوع" :و�ضع �سوق العمل في لبنان� ،أ�سبابوكيفية معالجة الخلل ودور مجل�س النواب".
كما عملت اللجنة على الإ�ضاءة على دور التعاونيات و�أهميتها ،و�ضرورة تفعيلها لتنمية المناطق والريف:
دعم تقني و�إر�شادي.دعم مالي من خالل الجمعية التعاونية اللبنانية للإنماء.تو ّلت اللجنة تح�ضير الجل�سة الرابعة في م�ؤتمر"�أر�ضي هويتي". -تو ّلت و�ضع وتوزيع اال�ستمارة االح�صائية على البلديات والمختارين.
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 .4اللجنة االقت�صادية والمالية:

تابعت اللجنة مو�ضوع المنطقة الإقت�صادية الحرة في البترون ،وخطت به خطوات متقدمة من خالل:
 توقيع نو ّاب يم ّثلون �أحزاب مارون ّية ا�سا�س ّية على اقتراح قانون المنطقة االقت�صاد ّية و ذلك بعد نيل موافقةالمجل�س التنفيذي على م�ضمون االقتراح .
ت�سجيل اقتراح القانون في المجل�س النيابي .بت م�شروع القانون .
 المتابعة مع النواب لال�سراع في ّ تنظيم لقاءات ل�شرح مفهوم و اهداف المنطقة االقت�صاد ّية الح ّرة .* تنظيم ندوات و محا�ضرات :
 محا�ضرة حول "االنت�شار و التنمية " القاها مق ّرر اللجنة المحامي لوران عون. -محا�ضرة حول الت�أثير االقت�صادي للنزوح ال�سوري القاها العميد الدكتور روك مه ّنا .

 .5لجنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأن�شطة:

عقدت لجنة ال�ش�ؤون االجتماعية واالن�شطة الداخلية في الرابطة المارونية  /16/اجتماع ًا وعدة لقاءات �أهمهامع غبطة البطريرك مار ب�شارة بطر�س الراعي وال�سفير البابوي المون�سنيور كا�شيا في �سياق التح�ضير للعر�س
الجماعي .2014
 نظمت اللجنة عر�س ًا جماعي ًا بتاريخ � 7أيلول 2014في بكركي وبرعاية ومباركة غبطة البطريرك ت ّـم فيهمباركة �إكليل  /30/زوج ًا ماروني ًا وهو العر�س الخام�س الذي تنظمه اللجنة لل�سنة الخام�سة على التوالي.
قامت اللجنة بالتوا�صل مع عدة م�ؤ�س�سات ومتمولين لجمع المبالغ الالزمة لإقامة العر�س الم�شار اليه �أعالهفت ّـم جمع مبلغ  / $/111,850/مما �ساهم بتغطية كلفة العر�س دون اللجوء الى �صندوق الرابطة ال بل بقي ر�صيد
يعادل  /$ /869/ل�صالح العر�س المقبل وقد �أ�صدرت اللجنة مجلة خا�صة بالمنا�سبة ككل �سنة.
�شاركت بتح�ضير وتنظيم عدة ندوات في الرابطة المارونية:•	 ندوة عن الالمركزية االدارية
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•	 ندوة حول �ش�ؤون و�شجون الجامعة اللبنانية
•	 �شاركت في تنظيم م�ؤتمر "�أر�ضي هويتي" الذي نظمته الرابطة المارونية بتاريخ 2014/7/5
•	 الى جانب عدة لقاءات اجتماعية في  Domaine Clos de Canaوتد�شين كني�سة �سلطانة ال�سماوات
واالر�ض في م�شروع "هيدا لبنان".

 .6لجنة التربية:

عقدت لجنة التربية في الرابطة المارونية عدة اجتماعات منها لقاء مع رئي�س الجامعة اللبنانية ولقاء مع
مدير عام وزارة التربية و�أمين عام المدار�س الكاثوليكية و�أع�ضاء من لجنة التن�سيق .وناق�شت مو�ضوع :الجامعة
اللبنانية بكل �أو�ضاعها االكاديمية واالدارية ،وتو ّقفت ب�صورة خا�صة عند الم�شاكل التي تعانيها الجامعة ،ج ّراء
ت�شابك الم�س�ؤوليات وغياب المرجعية التقريرية .كما تو ّقفت عند مو�ضوع تعيين العمداء ،وهيترى وجوب �أن يكون
هذا التعيين �شام ًال ومحترم ًا للكفاءات الأكاديمية والأ�س�س التربوية والأنظمة المرعية ،بما فيها التوازن والم�ساواة
ودعم المطالب التي ينادي الطالب بتحقيقها.
ومن �أبرز ما طالبت به اللجنة :و�ضع قانون جديد للجامعة اللبنانية يراعي الأو�ضاع الأكاديمية العالمية ،الإ�سراع
في تنفيذ المباني الجامعية بطرابل�س والفنار ،ت�أييد وزير التربية و�إ�صراره على تعيين مجل�س الجامعة ،وتفريغ
ورقي ،والحوار بين الوزير وهيئة التن�سيق
الأ�ساتذة الجامعيين ب�صورة متوازنة ،النظر الى و�ضع اال�ساتذة ب�إن�صاف ّ
النقابية ،عقد �إجتماع ممثلي اال�ساتذة و�أ�صحاب المدار�س واالهل اليجاد حلول م�شتركة للم�شاكل.
وعلى �صعيد �آخر ،تق ّدمت اللجنة بدرا�سة حول �إن�شاء ال�صندوق الماروني للمنح المدر�سية والجامعية و�أع ّدها
الدكتور طوني فغالي والدكتوره �سندرال بو فيا�ض ُعر�ضت على المجل�س التنفيذي وقد �أخذ الرئي�س النقيب �سمير
�أبي اللمع على عاتقه بلورة الم�شروع والعمل على تنفيذه� .أما الخطوط العري�ضة لهذا الم�شروع فتقوم على:
•	 ت�شكيل مجل�س �أمناء ال�صندوق من لبنان وخارجه.
•	 يتميز �أع�ضا�ؤه بالثقافة ،الثراء ،االهتمام بجدية بهذا ال�ش�أن.
•	 يو�ضع له نظام داخلي.
•	 يكون هذا ال�صندوق م�ستق ًال وال يمتلكه �أحد.
•	 �أما الرابطة فتكون الع ّراب.
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 .7لجنة البيئة وال�صحة:

�إن لجنة البيئة وال�صحة في الرابطة المارونية برئا�سة الدكتور بيار دكا�ش قد د�أبت ون�شطت منذ انتخاب المجل�س
التنفيذي الحالي على مواكبة ور�صد ب�شكل دقيق التطورات في الميدان البيئي وميدان ال�صحة االجتماعية .وكانت
لها �سل�سلة �إجتماعات لهذه الغاية مع الوزراء المعنيين ،وال �سيما وزير ال�صحة وائل �أبو فاعور ،ووزير العمل �سجعان
قزي.
ان اللجنة قامت بـ:
متابعة مو�ضوع الم�ست�شفيات الحكومية في المناطق الم�سيحية حيث �أجرت م�سح ًا ميداني ًا دقيق ًا للأو�ضاعالحالية من تجهيز وتمويل مع تجديد داتا المعلومات عن الحاجات والمتطلبات اال�سا�سية لتتمكن هذه المراكز من
�أداء دورها المرجو والم�ساهمة ب�إبقاء الم�سيحيين في مناطقهم المهددة �أ�سا�س ًا بالإفراغ الممنهج.
تحد كبير بحد ذاته لما نعرفه
در�س مو�ضوع �شامل ومت�شعب وهو مو�ضوع ال�ضمان ال�صحي االجتماعي وهو ٍّوتوحي به التقارير الر�سمية والخا�صة .وقد تمكنت اللجنة من �إحداث خروقات وظيفية في هذا المجال.
ا�ست�شعار ًا منها بالو�ضع االقت�صادي واالجتماعي ال�سيء الذي يفتك ب�أعداد كبيرة من الم�سيحيين في كافةالمناطق وحاجة ه�ؤالء �إلى تغطية �صحية مالئمة ،و�ضعت اللجنة م�سودة بروتوكول تعاون بين الرابطة وال�صندوق
التعا�ضدي ال�صحي االجتماعي  CMMSلبلورة م�شروع نموذجي  Projet Piloteلمعالجة و�سد ثغرات التغطية
ال�صحية للم�سيحيين.
تقوم اللجنة الآن بمتابعة نتائج النزوح ال�سوري على الو�ضع ال�صحي في لبنان .في هذا المو�ضوع تقوم اللجنة
الآن بالتعاون مع منظمة ال�صحة العالمية  WHOبدرا�سة الو�ضع ال�صحي العام مع در�س مب ّكر لعدد االوبئة التي
قد ت�ضرب لبنان في اال�شهر المقبلة.

 .8لجنة الثقافة والتراث والحوار بين االديان:

�أنجزت اللجنة ما ي�أتي:
•	 محا�ضرة عن التراث الماورني للدكتور انطوان حرب رئي�س لجنة التراث ،ق ّدم لها رئي�س الرابطة جمعت
عدد ًا من ال�شخ�صيات ،وبخا�صة المارونية ،والأ�ساقفة والكهنة ،وجمهور الرابطة.
•	 زيارة �أولى ،لمقر البطاركة في يانوح واالماكن المجاورة �شارك بها خم�سون ع�ضو ًا من الرابطة.
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•	 دعوة الرابطة لزيارة المتحف الوطني في بيروت� ،شارك فيها عدد من االع�ضاء حيث ت ّـم االطالع على
�آثارات الوطن يرجع تاريخها اللآف ال�سنين قبل الميالد.
•	 اقرار قيام الرابطة بحفل يليق بال�شاعر الكبير والفيل�سوف �سعيد عقل ،وهو ع�ضو الرابطة ،ثم ت�شك ّلت
على الفور لجنة للقيام بهذه المهمة و�سيعلن عن برنامج تكريم كبير والئق في موعد قريب الحق.
�أما مقترحات اللجنة فهي:
•	 متابعة القيام برحالت �سياحية تراثية
•	 اقتراح �إن�شاء متحف للفن الت�شكيلي اللبناني،
•	 ت�شكيل لجنة متخ�ص�صة بالحوار الم�سيحي -الإ�سالمي

 .9لجنة طوارئ واالهتمام بالأر�ض:

جعلت لجنة الطوارئ مراقبة البيوعات العقارية من غير اللبنانيين هدف ًا رئي�س ًا لها .وعقدت لهذه الغاية لقاءات
ع ّدة مع الم�س�ؤولين المعنيين ور�ؤ�ساء البلديات والفاعليات وبحثت مع �أهالي الميه وميه ودرب ال�سين م�س�ألة م�صادرة
�أمالكهم و�ضمهم �إلى المخيمات الفل�سطينية وما �آلت �إليه م�ساعيهم بتنفيذ الأحكام الق�ضائية ال�ستردادها ،كما
اجتمعت مع فاعليات بلدة الدامور وبحثت معها في مو�ضوع الم�شروع ال�سكني الذي تقوم به �شركة غير لبنانية في
�إطار البلدة .و�شاركت اللجنة بفاعلية في م�ؤتمر �أر�ضي هويتي .وقد تم ّكنت من جمع داتا معلومات ق ّيمة حول هذا
الملف بوا�سطة رئي�سها.

 .10لجنة تعديل النظام:

ح�ضرت م�سودة لتعديل بع�ض المواد في النظام الداخلي للرابطة �ستعمد على طرحه على الجمعية العمومية
للمناق�شة.
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ذمة اهلل
رابطيون في ّ

فجعت الرابطة المارونية بفقد عدد من �أع�ضائها الذين انتقلوا من هذه الدنيا ،بعدما �أح�سنوا �إ�ستغالل الوزنات،
و�أ ّدوا ح�سابهم ،وجاهدوا الجهاد الح�سن ،متممين �سعيهم ،بما قاموا به من جليل االعمال ،وما �أ�سدوا من خدمات
لوطنهم ومجتمعهم .كوكبة من الرجال الذين برزوا في حقول ال�سيا�سة ،والق�ضاء ،والجندية ،واالدارة ،والعمل
الم�صرفي ،والثقافة ،وكانوا �سند ًا للرابطة التي اغتنت بانت�سابهم �إليها ،و�أفادت من وجودهم في �صفوفها ،من
خالل �إ�سهاماتهم المتنوعة ،وح�ضورهم الدائم في ن�شاطاتها ،ومواكبتهم لمواقفها ومبادراتها.
وقد ودعت الرابطة المارونية هذه الوجوه الكريمة بكثير من الحزن والأ�سى.
وهي �إذ ت�س�أل اهلل �أن يتغ ّمدها بوا�سع رحمته ،وي�سكنها ف�سيح جناته ،تعاهد �أع�ضاءها ب�أن تظ ّل الرابطة �إطار ًا
جامع ًا للنخب المارونية ،و�أ�صحاب الكفاية من �أبناء الطائفة لالفادة من طاقاتهم وقدراتهم في جميع المجاالت،
والعمل مع ًا من �أجل جبه التح ّديات بوحدة الموقف وو�ضوح الر�ؤية و�صالبة العزيمة لدرء االخطار عن لبنان الوطن،
ولبنان االن�سان.
رحيل �إرن�ست كرم
في التا�سع من �أيار  2014طوى الموت علم ًا من �أعالم الرابطة المارونية ،هو المحامي �إرن�ست كرم الذي انتخب
رئي�س ًا لها بعدما �شغل طوي ًال ع�ضوية مجل�سها التنفيذي .وكان نا�شط ًا بارز ًا ،وعام ًال دائم ًا على تحقيق وحدة ال�صف
الم�سيحي باعتبارها بوابة الوحدة الوطن ّية .وكان كرم يرى �ألف وياء هذه الوحدة في التقاء الموارنة والتفافهم حول
بكركي .وقد نعت الرابطة المارونية والمجل�س العام الماروني �إلى اللبنانيين الفقيد الكبير ووزعت نبذة عن حياته.
و�شعبي حا�شد في بلدة الحدث  -كني�سة ال�سيدة ،في
ر�سمي
وفي الحادي ع�شر من �أيار �أقيم الرن�ست كرم م�أتم
ّ
ّ
ح�ضور النائب نعمة اهلل �أبي ن�صر ممث ًال رئي�س الجمهورية ،ورئي�س مجل�س النواب ورئي�س مجل�س الوزراء ،العميد
خليل خليل ممث ًال قائد الجي�ش ،النائب حكمت ديب ممث ًال العماد مي�شال عون ،النائب �آالن عون ،رئي�س الرابطة
المارونية النقيب �سمير �أبي اللمع ،رئي�س الم�ؤ�س�سة المارون ّية لالنت�شار الوزير ال�سابق مي�شال �إده ،رئي�س المجل�س
العام الماروني الوزير ال�سابق وديع الخازن ،الرئي�سين ال�سابقين للرابطة جوزف طربيه وحار�س �شهاب� ،إ�ضافة �إلى
عدد كبير من الفاعليات ال�سيا�س ّية والق�ضائ ّية واالجتماع ّية والنقباء ال�سابقين للمحامين.
تر�أ�س ال�صالة عن راحة نف�سه ممثل البطريرك الماروني ،النائب البطريركي العام المطران �سمير مظلوم،
ورئي�س �أ�ساقفة بيروت المطران بول�س مطر ،يحيط بهما لفيف من رجال االكليرو�س.
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الرقيم البطريركي
وبعد االنجيل تال المون�سنيور نبيه التر�س الرقيم البطريركي الذي وجهه البطريرك مار ب�شاره بطر�س الراعي.
وجاء فيه:
البركة الر�سولية
ت�شمل �أبناءنا وبناتنا الأع��زاء� :أبناء �شقيقتي المرحوم �أرن�ست ب�شاره كرم ،المحامي خليل من�صور �شليطا
و�شقيقته والمحامية غري�س �أبو ط ّقة ،وعائالت المرحومين �أعمامه ،وجامعة �آل كرم والمجل�س العام الماروني،
والرابطة المارونية ،ونقابة المحامين وحزب الجبهة الوطنية اللبنانية و�سائر ذويهم و�أن�سبائهم في الوطن والمهجر
المحترمين.
�آلمنا كما �آلمكم نب�أ وفاة المحامي �أرن�ست �سليل العائلة العريقة في االيمان والوطن ّية واالعمال الإن�سان ّية الخ ّيرة
إن�ساني والثقافي والوطني .فبالأ�سى
من عائالت الحدث العزيزة .بغيابه ،نف ُقد وجه ًا م�شرق ًا من وجوه مجتمعنا ال ّ
ال�شديد وال�صالة نو ّدعه معكم في �شهر �أيار المريمي ،ون�ستودع روحه بين يدي �سيدة الحدث التي طالما خ�شع في
ال�صالة �أمام �أيقونتها لت�شفع به لدى رحمة اهلل ،فينعم بالم�شاهدة ال�سعيدة لقاء �إيمانه ال�صادق و�أعماله البا ّرة.
بيت كريم .والده المرحوم ب�شاره ل ِع َب دور ًا كبي ًرا على الم�ستوى االجتماعي
المرحوم المحامي �إرن�ست ابنُ ٍ
والوطني وال�سيا�سي .فرئ�س مجال�س بلد ّية الحدث م ّرات ع ّدة منذ العهد التركي �إلى عهد االنتداب الفرن�سي،
فاال�ستقالل .وان ُتخب لم ّرات ع�ضو ًا في مجل�س الأع�ضاء القانون ّيين المو ّكلين ب�إنتخاب ن ّواب الأ ّمة .واختير ع�ضو ًا
في مجل�س �إدارة جبل لبنان ،ورئي�س ًا لغرفة الزراعة في بيروت وجبل لبنان ،و ُمنح لقب بك ،فكان �إ�سم ب�شاره بك
كرم معروف ًا في الحدث وال�ساحل ،ونواح لبنانية �أخرى.
في هذا البيت الكريم ن�ش�أ �أرن�ست ،نا�سج ًا على منوال والده و�أعمامه ،وخا�ض معترك الحياة وا�ضع ًا نف�سه في
خدمة مواطنيه ،مت�س ّلح ًا ب�شهادة الحقوق ،محامي ًا يرافع عن المتقا�ضين ب�صدق و�أمانة و�شجاعة وروح �إن�سان ّية
عالية .وقد تق ّلب في منا�صب مرموقة في الدولة اللبنانية جعلته يم ّثلها في بع�ض المحافل الدول ّية خير تمثيل.
وقبل �أن يناهز الثالثين من عمره خا�ض معركة االنتخابات النياب ّية فحاز على ثقة المواطنين ب�أكثرية �ساحقة،
�إال �أنه لم َي ُحزْ على ثقة ال�سلطة الممانعة ،فلم ي�ستطع متابعة هذا الطريق .لك ّنه لم يتراجع عن التفاني في العطاء.
َ
وعمل نا�شط ًا في �صفوفها �إلى �أن اختير رئي�س ًا
مال �إلى الخدمة الوطن ّية والإن�سان ّية ،فانتمى �إلى الرابطة المارونية ِ
لها ،ف�أعطاها من ك ّل قلبه وفكره ور�ؤيتهّ .ثم � ّأ�س�س حزب الجبهة لوطن ّية اللبنان ّية ورئ�سه متعاون ًا مع نخبة من رجال
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الفكر والقانون واالجتماع وال�سيا�سة ،وج ّلهم م ّمن تعاطوا ال�ش�أن العام ونجحوا في ن�شاطاتهم.
الكن�سي واالجتماعي .فج ّده لأبيه الخوري بول�س كرم
وكان في ك ّل ذلك ي�ستلهم تراثه العائلي القريب والبعيد،
ّ
الذي خدم رعية ال�سيدة في الحدث حوالي خم�سين �سنة ،كان َ
ورب
رجل اهلل والخدمة و�صاحب الكلمة الم�سموعةَّ ،
عائلة �ض ّمت ثمانية �أبناء كانوا م ّالكين كبار و�أ�صحاب م�صالح متن ّوعة وتجارات وا�سعة �أ ّمنت فر�ص عمل للع�شرات
من �أبناء بلدتهم ووطنهم ،و�أ�سهمت في �إنعا�ش االقت�صاد واالزدهار في المنطقة .وكان من بينهم الأديب ،وال�شاعر،
ورجل الأعمال الكبيرة والم�شاريع الحيو ّية العديدة.
ح ِفظ المجتمع للمرحوم المحامي �إرن�ست االحترام .تقدي ًرا لجهاده منح ْت ُه الدول ُة اللبنانية و�سام الأرز الوطني
والمجل�س الماروني و�سامه المذهب لقاء عطاءاته وتفانيه في خدمة المجتمع والوطن.
من رتبة كومندور،
ُ
وكان �إلى ذلك رج ًال م�ؤمن ًا ،ملتزم ًا حياة الكني�سة وتعاليمها ،مثابر ًا على ممار�سة واجباته الدين ّية ،مح ًّبا لعمل
الخير .وكان �إيمانه و�أخالقيته قوتّه في م�س�ؤولياته ،وفي تح ّمل ِمحن الحياة وم�صاعبها ،و�آالم المر�ض و�أو�صاب
ال�شيخوخةُ .م�شرك ًا �آالمه ب�آالم ال�سيد الم�سيح .وبعد �أن ك ّون لنف�سه �إ�سم ًا كبي ًرا �سيظ ّل مرت�سم ًا في ذاكرة النا�س،
رقد رقدته الأخيرة تارك ًا ذكر ًا ط ّيب ًا ،وم�صحوب ًا بالدعاء �إلى اهلل �أن يلقى ثواب المجاهدين الكبار والم�ؤمنين
ال�صالحين.
وعلى هذا الأمل ،و�إكرام ًا لدفنته ،و�إعراب ًا لكم عن عواطفنا الأبوية ،نوفد �إليكم �سيادة �أخينا المطران �سمير
مظلوم ،نائبنا البطريركي ال�سامي االحترام ،لير�أ�س با�سمنا حفلة ال�صالة لراحة نف�سه وينقل �إليكم جميع ًا تعازينا
الحا ّرة.
تغ ّمد اهلل برحمته الوافدة فقيدكم الغالي ،و�سكب على قلوبكم بل�سم العزاء.
عن كر�سينا في بكركي ،في العا�شر من �أيار �سنة .2014
 +الكردينال ب�شاره بطر�س الراعي
بطريرك �أنطاكية و�سائر الم�شرق
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كلمة �أبي اللمع

وبعد ال�صالة لراحة نف�سه ،رثا رئي�س الرابطة المارونية النقيب �سمير �أبي اللمع الراحل الكبير با�سم الرابطة
ونقابة المحامين مع ًا .وجاء في الرثاء:
في كل مرة ت�صاب المحاماة� ،أو تذكر م�صابها ب�أحد �أبنائها البررة ،ت�شعر ب�أن �صفحة عزيزة �أنتزعت من
كتابها ،في�ؤلمها �أن يختل نظام االلفة في �سفرها ،و�أن تقع على فراغ كبير.
ويزيد في حرقة نقابة المحامين لغياب �أحد كبارها� ،إح�سا�سها وتوج�سها بما يرافق حياتهم من الإجهاد المرهق،
وال�سهر الم�ضني ...حتى لتبدوا �أعمارهم مثقلة الحقب ،كل ذلك من �أجل �إعالء �ش�أن المهنة و�شرف االنت�ساب
اليها ،وح�سبها �أنها مالزمة للحق ،وم�ؤتمنة على �أغلى ما في الحياة.
المحامي ارن�ست كرم ،كان واحد ًا من تلك الكوكبة التي لها ف�ضل ت�سلم ال�شعلة من يد القدماء الم�ؤ�س�سين،
وت�سليمها بعد �ستين عام ًا من العمر المهني المثمر ،الى من هي اليوم في �أيديهم.
واع
�أن له�ؤالء علينا ،ما ي�ستحقه الجهد الريادي الذي و�ضع القواعد ّ
ور�سخ التقاليد ،وجمع المبادىء في تمر�س ٍ
�شريف ...فكتبوا بمثالهم وحياتهم االعراف غير المكتوبة ،التي هي د�ستور المهنة – الر�سالة ،ونظامها ال�صحيح.
لقد �أ�سهم �أمثال المحامي ارن�ست كرم في ر�صف حجر من حجارة البنيان الحقوقي العاليّ ،
وخط كل منهم
�صفحته في هذا التراث ،الذي ّ
ن�ضن به جميع ًا ،والذي نحمل عبئه التاريخي منذ مدر�سة الحقوق في بيروت ،الى
حلقة االوزاعي ،الى الأعالم من فقهاء النه�ضة و�أمثالهم.
�إن االحاطة ب�شخ�صية فقيدنا� ،إثبات �أن االن�سان هو اال�صل ،منه ت�ستنبت مقومات العمل المهني وقواعد التقويم
وميزات البيئة ...فال من مهنة تالزمها �صعوبة �أو ي�سر ،بل �إن�سان يولد وي�سم ويعبر ،ليبقى منه طيب الأثر.
وال يمكنك و�أنت تتحدث عن ارن�ست كرم ال�سيا�سي� ،إال �أن تربط بين هذا الجانب من �شخ�صيته وبين ذاك
الن�ضال الوطني الحافل بالم�آثر واالعتدال ،الذي رافق حياة الرجل ،حتى غدا مثا ًال لالبوة اللبنانية ال�صانعة
لمواثيقه ،وهي م�ستمدة من جهاد عا�ش في حاالته ،ومواقف عربية ولبنانية م ّر بتجربتها.
وهو ،عندما تحدث عن الغر�سة ال�صغيرة في لبنان ،ت�شعر بالقلب الكبير الذي تعهدها ،وباليد الخ ّيرة التي
فر�شت حولها تربة ال َنماء .وعندما يقول ب�شركة العي�ش ،يقولها بثقة الم�ؤمن بالت�آذر والتعاون ،بما فيه عزة الوطن.
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هذه المعاني� ،أينعت في قلب ارن�ست كرم ال�سيا�سي الوطني ،فكانت قطع ًة من ُمهجته ،وندا ًء عالي ًا من حياته...
الحرمات عنده� ،أن ي�ستلهم
وعلى وداعته� ،أبى �إال �أن يثور �إذا ُم ّ�ست القيم ،وه ّينت ال�شيم ...،وكان قد جعل في قمة ُ
في ال�سيا�سة قيم ال�ضمير ،لتبقى ال�سيا�سة في ذروة االجتراء على ُمنازلة الظلم والتحكم ،وهيك ًال للهداية  ،ال
يعادلها جاه �أو من�صب ،وال تفت في عزمها ال�صعاب ،وال ينالها ع�سف �أو �شدة ،وال يلوي بقناعاتها وعد ،وال تعنو اال
للعقل ونزاهة الر�أي ،وال ترتهن �إال لوجه الحق ،بعد وجه ربك ذي الجالل.
ويوم التهبت العقول والقلوب ،وا�ضطربت االفكار ،وزاغت االب�صار ،وتاهت الب�صائر ،ظ ّل رئي�س الرابطة ارن�ست
كرم ،بارد العقل ،هادىء الفكر ،ثاقب الب�صر ،نافذ الب�صيرة ،مالك الحكمة ،ثابت الجنان ،عميق االيمان.
لقد �آمن �أن الم�سيحيين في هذا ال�شرق ،هم ملحه وروحه و�صالحه ،و�إن الم�سلمين �أخوة كرماء �شركاء �أ�صلأ،
في ال�سراء وال�ضراء ،و�أن على الرابطة المارونية واجب المحافظة على المبادىء والم�سلمات التي قام عليها الوطن.
هم وحيد يتمحور حول كيفية تدعيم الوحدة
تولى قيادة الرابطة المارونية طيلة �ست �سنوات ،وفي داخله ّ
المارونية ،الم�سيحية ،و�إعادة ن�سج التعاي�ش الم�سيحي اال�سالمي الدرزي ،في �آن.
خالل واليته ،كانت الحالة اللبنانية ت�شهد تطورات محورية وتحوالت على كل الأ�صعدة ،ب��دء ًا ب��والدة اتفاق
الطائف ،والنتائج التي �آلت اليه...
ون�سق مع العديد من القادة
فقام بزيارات مكثفة الى العديد من بلدان القرار �أميركا وفرن�سا والفاتيكانّ ،
الموارنة ،الرئي�س �سليمان فرنجية والدكتور �سمير جعجع والدكتور جورج �سعادة  ،و�أ�سفرت لقاءاته المكوكية عن
والدة وثيقة الثوابت التي وق ّعها فيما بعد في فرن�سا �أركان المعار�ضة ك ّل من العميد ريمون اده والعماد مي�شال عون
والرئي�س �أمين الجميل والرئي�س دوري �شمعون.
�ضم على
أ�س�س ارن�ست كرم حزب الجبهة الوطنية الذي ّ
وبعد �إنتهاء واليته رئي�س ًا للرابطة المارونية عام ّ � ،1997
وداعته ممثلين عن جميع الطوائف والمذاهب والمناطق اللبنانية .وطوال ال�سنوات االخيرة ،وبينما كان يتلهى بع�ض
الم�س�ؤولين في الدولة بم�سائل واهية ،والتركيز على قطف ثمار بعد الحرب ،كان ارن�ست كرم يحاول من مكتبه،
اعادة العمل على ن�سج الج�سم اللبناني الممزق ،والعمل بتفان مع جميع ر�ؤ�ساء الرابطة المارونية على رفع من�سوب
االرادة اللبنانية الوطنية الواحدة ،القائمة على نتاج الطبيعة والطباع والتمازج ...تلك االرادة التي ال يحققها �إال
التوا�ضع والتراحم والت�ساهل والعدل والإن�صاف والوئام بين اللبنانيين.
�إرن�ست بك كرم في حياته ،كان لكل لبنان ،لكل �شعب لبنان لكل عربية �شهمة ،لكل تراب الوطن ،من الثلج الى
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الموج ،الى �أبعد نب�ضة في جرح الوطن.
اليوم ،توقف قلبه عن النب�ض،
القلب الكبير �سكت ،وهو يتطلع الى المعرفة ،مات فيها ،وهو يل ّقنها الى �أولئك الذين ،ترى عيونهم تفي�ض بالدمع
مما عرفوا من الحق
ميزان ما ا�ستلهم غير ال�سماء.
مات ارن�ست بك كرم كما �أراد ،مات في راحتي ٍ
مات في لبنان ،في حب لبنان ،في حب الوطن ،في �شلح �أرزة ،في ترابة تقد�س ،في م�صير يزاد عنه ،في م�شارف
ّ
ت�شرع لها �آفاق الحق.
�أخوتك و�أبنا�ؤك المحامون ...ال�شاهدون ب�أقالمهم على كل ُج ّلى� ،أراك فيهم جميع ًا� ،أنت .و�سيذكرونك �أبد ًا،
في القنوط وفي التمني� ،صديق ًا وفي ًا ،ذهب في عطائه وهو يقول �أنني �سعيت وحفظت الإيمان.
وفي الرابطة المارونية التي نذرت نف�سك لخدمتها ،ردح ًا من الزمن وما زلت ،وفي المجل�س العام الماروني
والم�ؤ�س�سات المارونية جميعها ،محبوك اليوم في اتالع ،ظالم االحداق كثيف في يومك ..وال يخفف علينا �إال �أن
تكون كحلت ناظريك بنور ال�شم�س التي ال تغيب.
فب�إ�سم �سعادة نقيب المحامين جورج جريج الذي �ش ّرفني فكلفني �أن �أقول فيك كلمة المحامين ،وب�إ�سم الرابطة
المارونية مجل�س ًا و�أع�ضا ًء� ،أنحني �أمام نع�شك الطاهر �إجال ًال و�إكبار ًا ،ولأ�سرتك وعائلتك وللزميلين خليل وغري�س،
و�أبناء هذه المنطقة العزيزة ،بل�سم العزاء.
ف ُع ّد مطمئن البال ،قرير العين الى حدثـك ،الى االر�ض التي �أنت منها ،ت�ضمك فت�ضمك وت�شبعك �ض ًم ًا ،يا تراب ًا
ُف ّـت م�سك ًا في التراب.
كلمة الخازن:
والرثاء االخير كان للوزير ال�سابق ،رئي�س المجل�س العام الماروني ال�شيخ وديع الخازن الذي قال� :إن �إرن�ست كرم
كان نبي ًال في �صداقته ووطنيته ووفائه ،ومتج ّرد ًا �أب ًّيا� ،أمين ًا على الوطن ،وابن ًا با ًّرا بال�صرح البطريركي.
علي رحيله ،هزّني غيابه و�أخال كل من عرفه ي�شاطرني هذا ال�شعور.
وختم :يع ّز ّ
�صور من الم�أتم
كلمة �صديق الفقيد ع�ضو المجل�س التنفيذي المحامي جهاد طربيه
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 ...دمعة وفاء بقلم المحامي جهاد طربيه
ع�ضو المجل�س التنفيذي في الرابطة المارونية
علي م�شاعري ،برحيل
علي ،بل يعثر ل�ساني ،ويع�صى قلمي ،عن و�صف الحزن الذي ا�ستبد بي ،وملك ّ
يتع ّذر ّ
ارن�ست كرم ال�صديق حتى الت�ضحية واللبناني حتى العظم والماروني حتى الثمالة .قد تدبج المقاالت الطوال عن
هذا الرجل المميز ،لكن �سلوكه و�أ�سلوب تعامله مع الآخر ،يعك�سان �شفافيته واندفاعه من �أجل وطن �آمن ،وم�ستقر
يف�سح لأ�صحاب المواهب والطاقات مكان ًا رحب ًا ،فقدم الدعم لمن ي�ستحق ،وها هم اليوم يذرفون دمعة وفاء لهذا
الفار�س الذي فتح لهم �أبواب المواقع البارزة في الطائفة والدولة والمجتمع .لي�س قلي ًال في زمن ال�سيوف المارونية
الم�سلولة ،والبالد تلملم ذيول الحرب� ،أن يجمع حامليها على وثيقة ثوابت ،ولم ي�ستكن حتى �أقرنها بتواقيعهم .من
يومها ،نادر ًا ما �سمعنا �أن فريق ًا ماروني ًا نازل فريق ًا �آخر بالنار والبارود ،على ما جرت العادة �إ ّبان الأحداث .وما
ت�أ�سي�سه لـ حزب الجبهة الوطنية �إ ّال فعل �إيمان معلن بقناعته الرا�سخة �أن لبنان ال ينه�ض بجناح واحد.
عا�ش عازب ًا ...لكنه كان ر�أ�س ًا لعائلة كبرى كان الكرميون جزء ًا منها ،ف�أبوته كانت بال حدود.
�سنفتقده� ...ست�شق الدمعة طريقها �إلى م�آقينا في كل مرة تقودنا الخطى �إلى المطارح التي كانت ت�ضمنا...
وعندما كان ينفث دخان لفافته التي لم تفارقه حتى الرمق الأخير ،ويجول ببا�صرته نحو االفق البعيد ...كنا
نتهام�س :انه ي�ستعيد في ذاكرته �صورة لبنان الذي عرف و�أحب ،لأنه كان على يقين �أنه لم يعد لهذه ال�صورة من
وجود �إ ّال في مخيلة الحالمين ...انك من الحدث و�إلى الحدث تعود يا ابن مجبول الثرى ،مكل ًال بغار الجهاد ،متوج ًا
بالذكر الم�ؤبد.

ليكن ذكرهم مخلد ًا

�أَ�سرجوا خيل الرحيل ،وم�ضوا �إلى رحاب الخلد� .أع�ضاء الرابطة المارونية
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م�ستقب ً
ال جثمان عقل بجامعة اللويزة

�سهيل مطر :خذ من زهر لبنان عر�ش ًا
ها هو قد َو َ�صل
ها هو يعود
مخ ّمر ًا بالقيم والجمال
م�ض ّمخ ًا بعطر الأرز
الحب
مت ّوج ًا بغار ّ
مبت ًّال بدموع الحنين �سكبناها ،البارحة ،على �صباح
مرفوع الجبين ك�أ ّنه �ص ّنين.
ها قد و�صل
م�شوار جينا عالدني ...م�شوار
وها هو في م�شواره الأخير الى هذه الجامعة� .آالف الم�شاوير منذ خم�س وع�شرين �سنة الى اليوم ،يقوم بها ،ك َّل
�صباح ،الى هذه الجامعة ،يدخل ال�صفوف ،يبت�سم للط ّالب ،ي�ص ّلي معهم ،يخاطبهم ،يحاورهم ،يرتفع بهم ،ويترك
عط َر �أ�شعاره وال�صدى ،مر�شو�ش ًا في الزوايا ،وفي عيون ال�شباب وال�صبايا.
وفي هذه القاعة بالذات ،كم �سمعناه ،يخاطب الجميع بلغة الكبار:
فـي كل حرف رمى كـان ال ُكبـ ــارا ،كـ ـ�أنْ		
مـ ــن جود ٍة وح ـ ـ َـده ،والنا�س مـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ِد.
نتذ ّكر الم ّرة الأخيرة ،منذ �سنتين ،وهو جال�س على ذلك الكر�سي ،وجنبه عمالق �آخر ،وديع ال�صافي ،وتحتار
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الجامعة� :أ ّيهما الملك؟
اليوم ،نحن نتك ّرم به.
�سجى جثمان الأخطل ال�صغير ،منذ خم�س و�أربعين �سنة في الجامعة اللبنانية.
هو من ّ
وهو الذي كان ير ّد :هذه جامعتي �أو�صيكم بها،
نحن ،يا مع ّلمي ،يا �س ّيد ،نحن للو�ص ّية �أوفياء،
جامعتك ،اليوم ،تبكي بفرح ،تو ّدعك وتو ِدعك �أجمل الأماني وال�صلوات،
وفي نع�ش من �صخر لبنان
في نع�ش من كتب وحبر و�شعر
الحب،
في نع�ش �صنعه ّ
نر ّدد معك:
		
�أقو ُل :الحيا ُة العزم حتّى اذا �أنا
عزمي من بعيد.
انتهيتُ  ،تو ّلى القبر َ
ولن تنتهي ،فالكبار المتم ّردون ال ي�س ُعهم نع�ش ،وال ت�سجنهم قبور ،وال يغيبون ب�إغما�ضة عين .مع ك ّل رندالت
بالدي ،مع يارا ،مع �إغنار ،مع ر�شا ،مع الزنابق والورد والبخور ،مع دمعة البردوني ،ودموع ال�شام وع ّمان والقاهرة
وبغداد ،مع دموع مكة والقد�س – زهرة المدائن ،مع انحناءات �أعمدة بعلبك ،ننحني ونقول:
مـ ــن زهر لبنان خ ـ ــذ عر�ش ًا وم ـ ــن قي ـ ِـم ال زه ـ ـ ـ ـ ـ ُر لبنـ ـ ـ ـ ــانَ م ّن ـ ــا ٌن وال القيـ ـ ـ ُم.
(ن�ص الكلمة التي القاها ع�ضو المجل�س التنفيذي للرابطة في �سعيد عقل في تاريخ )2014/12/1
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