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كلمة رئيس الرابطة المارونية

ّ
وحب �أبدي»
«�سر مقد�س

�أ�ضحى العر�س اجلماعي الذي تنظمه الرابطة املارونية تقليداً �سنوياً ،ومنا�سبة الفتة ت�ش ّد االنظار اليها،
�سامية ،وما يعك�سه من عرب وتطلعات.
وت�ستقطب �إهتمام االعالم ،وذلك ملا مي ّثله هذا احلدث من معان
ّ
فالزواج عند امل�سيحيني مقد�س ،لأنه �رس من �أ�رسار الكني�سة ،ولي�س جمرد عقد بني �إثنني .يتق ّدم العرو�سان �أمام
م�رسات
مذبح الرب وي�ؤكدان بكلمة «نعم» �إرتباطهما الأبدي ،و�سريهما مع ًا يف دروب احلياة بكل ما حتم ّل من ّ
وم�شقات .وهو ارتباط يحتاج اىل كثري من املواكبة الروحية واالحاطة من قبل ال�سلطة الروحية ل�ضمان �إ�ستمراره،
ثابتاً ،را�سخاً ،متجذراً يف القيم امل�سيحية التي تنظم قواعد احلياة الزوجية على �إيقاع الإميان والوفاء وااللتزام
ببناء عائلة ،واحلفاظ على الن�سل ،وتن�شئة عائلة �سليمة ،من دونها ال قيامة ملجتمع ووطن.

و�إن الزواج اجلماعي الذي يباركه �صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار ب�شارة بطر�س الراعي الكلي الطوبى،
ي�ضفر فوق ر�ؤو�س العر�سان �إكاليل املجد والكرامة ،وينرث الكثري من في�ض حمبته ،ويغدق عليهم كرمي رعايته
الأبوية ،لي�أتي ناجح ًا بكل املوا�صفات واملعايري التي حددتها جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية واالن�شطة الداخلية يف
وال�سعي الد�ؤوب اىل م�ؤ�س�سة قائمة يف ذاتها ،تتوجه اىل ال�شباب
الرابطة ،وقد �أ�ضحى بف�ضل املواظبة وال�سهر
ّ
تردي
وتوفر له عدداً من احلوافز التي تدفعه اىل الزواج وت�أ�سي�س عائلة لبنانية م�سيحية ،بالرغم من
املاروين،
ّ
ّ
االو�ضاع االقت�صادية ،وانح�سار فر�ص العمل عند ال�شباب.
�إن الرابطة املارونية حتمل هموم ال�شباب ،وتر�صد ما يتعر�ضون له من �صعوبات وحتديات �سواء يف ت�أمني
ويعت�رصها االمل وهي ترى خرية اللبنانيني
امل�سكن والطبابة والتعليم ،خ�صو�ص ًا ملحدودي الدخل منهم،
ّ
يهجرون وطنهم ،وي�سعون لبناء م�ستقبلهم خارجه .والتحدي الكبري يكمن يف الوقوف بوجه هذا الواقع الأليم.
وكان ال ب ّد من نقطة بداية .وقد ي�شك ّل هذا العر�س ال�سنوي منطلق ًا لل�رشوع يف مبادرات جماعية تطاول ك ّل
مناحي احلياة توخي ًا لعدالة اجتماعية جتدد ثقة ال�شباب بلبنان.

ولي�رشع
ف�ألف مربوك للأزواج اجلدد ،وليطوقهم عقد احلب االبدي ،ولي�ضيء �أمامهم درب احلياة الهانئة،
ّ
�أمامهم نوافذ الطموح اىل غد �أف�ضل ي�ستحقونه ،لأنهم �أبناء الإميان.
ومن كانوا �أبناء لالميان� ،سيح�صدون اخلري واالمل ،وي�ستجيب اللّـه دعاءهم.

رئي�س الرابطة املارونية

الرابطة املارونية

النقيب �سمري �أبي اللمع
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ويف هذه املنا�سبة ال�سعيدة نرفع ال�صالة اىل جانب �أبينا ال�سيد البطريرك ،و�أ�صحاب ال�سيادة املطارنة ورجال
االكلريو�س ،لكي يرعى غبطته زواج العر�سان ،ويح�ص ّنه بالربكة الإلهية ،ومي�شحه مبريون الفرح ،ويبارك �أيامهم،
ويفتح �أمامهم �أبواب ال�سعادة ،ويوط ّدهم بالإميان بربهم ووطنهم ،فيكونوا عائالت على غرار العائلة املقد�سة.
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أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة المارونية

نائب الرئي�س
خوام
القا�ضي موري�س ّ

�أمني عام
املحامي فار�س �أبي ن�رص

�أمني ال�صندوق
املحامي مي�شال قماطي
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الأمري النقيب �سمري �أبي اللمع

العميد ابراهيم جبور
الأ�ستاذ اميل �أبي نادر
الأ�ستاذ انطوان ق�سطنطني
الأ�ستاذ ب�شارة قرقفي
املحامي جهاد طربيه
الأ�ستاذ �سهيل مطر
الدكتور فادي جرج�س
املحامية كارال �شهاب
املحامي لوران عون
املهند�س مارون رومانو�س
الدكتور مارون �رسحال
املحامي وليد اخلوري
املحامية ندى عبد ال�ساتر �أبو �سمرا

الرابطة املارونية

رئي�س

�أع�ضاء

كلمة لجنة الشؤون االجتماعية واألنشطة الداخلية

لل�سنة اخلام�سة على التوايل يطيب يل �أن �أ�شارك زمالئي يف جلنة الأن�شطة يف الرابطة املارونية ب�إجناح
العر�س اجلماعي الذي من �ش�أنه الربط بني �أبناء مارون لت�أ�سي�س عائالت جديدة يظلّلها احلب ويقودها
الإميان� .إن الرابطة املارونية هي �أم امل� ّؤ�س�سات والروابط املارونية ومتثل نخب املجتمع املاروين اللبناين
وتهتم بالإنت�شار والأر�ض وبتنمية املنـاطق والرتبية والرتاث وال�ش�ؤون ال�سيا�سية والثقافية وال�ش�ؤون
الد�ستورية والقانونية.
�أعزائي العر�سان �إن اخلطوة التي تقدمون عليها هي خطوة مباركة من الكني�سة :قدا�سة البابا وغبطة
�رس من �أ�رسارها املق ّد�سة املظلّل بالثالوث الأقد�س ونعمة �سيدنا ي�سوع امل�سيح.
البطريرك� .إن الزواج هو ّ
حول املاء �إىل خمر وكانت املنا�سبة ت�أ�سي�س
�إن معجزة ال�سيد امل�سيح الأوىل كانت يف عر�س قانا عندما ّ
عائلة جديدة ،منا�سبة فرح و�إميان منا�سبة �إلتزام وعهد ووفاء.

االستاذ جورج الحاج (رئيس اللجنة)
الدكتور فادي جرجس
(عضو المجلس التنفيذي ،مقرر اللجنة)
أعضاء:
المهندس جو بستاني
االستاذ فادي بو داغر

الدكتورة سندرال ابو فياض صقر
األستاذ بول قاعي
األستاذ سام بشعالني
المهندس الفونس جرجس
العقيد ميشال كرم

االستاذ ايلي لحود

األستاذ توفيق بو يونس

المهندسة دنيز الحلو مرهج

(منسق)
العميد بطرس أبي نصر
ّ

د .فادي جرج�س

19
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المهندسة ماغي هيكل طربيه

المهندس انطوان عماطوري

مقرر جلنة الأن�شطة
ّ
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االستاذ زياد األصفر

الدكتورة أسمى صليبا أبي نصر

ما �أو�صاكم به الرب هو احلفاظ على الن�سل والإكثار من البنني والبنات لتبنوا عائالت م�سيحية ،مارونية
تقتدي ب�سرية �أبينا القدي�س ،وتتجذر يف �أر�ض لبنان وطن الر�سالة والعي�ش الواحد حتت ظالل �أرزه اخلالد،
وهكذا يكون الوفاء للقدي�س يوحنا بول�س الثاين... :لبنان �أكرث من وطن �إنه ر�سالة.
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الوزير مي�شال ا ّده
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جوزيف البريي
و�ساندرا �ضاهر

طوين كنعان
وكري�ستني طوبا جلقيان

فادي عبيد وريتا كريوز

فادي زغيب
و�سوزان ال�شدياق
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طوين ها�شم وريتا ها�شم

روجيه ياغي
ومايا ع�ساكر

عرسان العام 2014

زياد ال�شمايل ومرينا عقل

طارق ر�ضوان
و�شنتال بو كرم

�شربل البعينو ولينا عيد

جهاد اجلميل
واليان مبارك
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داين ال�شدياق
وفريا �صليبي

�شربل خ�ضره وكلود �سعد

عرسان العام 2014

ايلي متى
وماريان اخلوري حنا

زياد الرهبان
ورامية زخور

روين بطر�س
ورامونا حوراين

هادي خري
وبا�سكال عبد النور
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حامت جعجع
وليال جعجع

اليا�س ب�شاره
وكالوديا اخلوري

عرسان العام 2014

دوري �سمعان
وجوي�س حنا

انطوان رومانو�س
ومرلني احل�صروين

روي بركات
وماري روز ديب

�شربل دكا�ش
ومريا بو عبدو
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�شربل عبد النور
ومنال �صعب

مروان ع�ساكر
وجوليانا حامت

عرسان العام 2014

وليد غامن وباميال زغيب

ربيع داغر و�سيدة احلاج

جرج�س حرب
ومايا اخلويري

ربال الزغندي
ولو�سني دربوين

اليا�س احلكيم
وغري�س ابي خطار

مروان روك�س
وايالن ايوب
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ال�شيخ �سركي�س �سركي�س
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العرس الجماعي 2013

باملجد والكرامة تك ّللوا
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العرس الجماعي 2013
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باملجد والكرامة تك ّللوا

العرس الجماعي 2013
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باملجد والكرامة تك ّللوا

العرس الجماعي 2013
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�شركة

Hawa Chicken

عل ــى الدعــم املعـنوي وامل ــادي
للـعر�س اجلمـاعـ ـ ـ ــي املارون ـ ـ ــي
لـلع ـ ــام 2014

الياس و ديانا شمعون ( 17تشرين االول )2009

الرابطة املارونية
جلنة ال�ش�ؤون الإجتماعية والأن�شطة الداخلية

عندما قررنا الزواج مل نكن نعرف ماذا ينتظرنا،كنا نظن �أننا نعرف بع�ضنا البع�ض جيداً ،لكن احلقيقة �أنه مع
مرور الوقت كنا نكت�شف �شيئ ًا جديداً كل يوم ،يف البداية كان هناك توتر لأن كل �شيء كان جديداً وكل واحداً
منا لديه �أفكاره و�شخ�صيته ونظرته ملعاجلة الأمور فكان من الطبيعي �أن يكون هناك مناق�شات �أحيانا تكون
�سل�سة و�أحيان ًا حادة فكنا ننتظر ملعاجلة الأمور الغري املتفق عليها ب�ضعة �أيام ثم نعود حللها بدون ع�صبية.
كنا نعرف �أن الغرام لوحده ال يكفي لعي�ش حياة زوجية ناجحة �إذ مع مرور الوقت كان ال بد من هذا الع�شق �أن
تخف وتريته .لقد تعلمنا �أن جوهر احلياة الزوجية هو احلب غري امل�رشوط والت�ضحية يف �سبيل االخر والإحرتام
املتبادل .لقد رزقنا اللّـه بطفلني (ماريتا وبول) نربيهما على املحبة امل�سيحية والت�سامح ون�صب �أعيننا انهما
�أمانة منه نحافظ عليها.

ال�سيد روجيه كريوز

زواجنا مل يكون تقليدي ًا لأنه عندما قررنا الزواج مل تكن حالتنا املادية جيدة على اللأطالق امنا اللّـه و�ضع يف
طريقنا الرابطة املارونية عن طريق كاهن �صديق لنا فاخربنا عن الزواج اجلماعي الذي كان ينظم ،وكلمة حق
تقال �أنه لوال هذا الزواج لكان من ال�صعب جداً علينا �أن نتحمل م�صاريف الزواج املكلفة ،لقد كان دور الرابطة
م�صريي بالن�سبة لنا �إذ �أنه و�ضعنا على درب معبدة من ال�سهل االنطالق منها خا�ص ًة �أنها كانت مكللة بربكة
�صاحب الغبطة وهي بركة نفتخر بها �إىل اليوم.

ت�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر

عل ــى الدعــم املعـنوي وامل ــادي
للـعر�س اجلمـاعـ ـ ـ ــي املارون ـ ـ ــي
لـلع ـ ــام 2014

واليوم بعد خم�س �سنوات ما زلنا نتوجه بال�شكر �إىل كل الذين �ساعدونا يف الرابطة املارونية من الرئي�س �إىل
امل�س�ؤولني واللجان التنظيمية وكل العاملني يف الكوالي�س من �أجل احلفاظ على املجتمع املاروين ونطلب من
اللّـه �أن يكافئكم على تعب �أيديكم.

أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم

شهادات ح ّية من عائالت تقبلت س ّر الزواج
فــي األعـراس الجمـاعيـة الســابقـة
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الرابطة املارونية

نبيل وكارين عقل ( 14ايار ) 2011
كان اللقاء االول �سنة  ٢٠٠٥يف اجلامعة لكن �أح�س�سنا �إننا نعرف بع�ضنا منذ نعومة االظافر ،مل نكن نفكر
�سوى بتم�ضية الوقت �سوياً .ويف عام  ٢٠١١قررنا الزواج من �شدة حبنا لبع�ضنا ،ولأننا اردنا �أن من�ضي
العمر �سوياً.
قامت الرابطة املارونية بدور املر�شد الروحي واملعنوي .هي من �أزاحت عن كاهلنا عبء التخطيط .وجهتنا
ودعمتنا بكافة الو�سائل املتاحة لديها .فكان �إكليلنا يف  ١٤ايار � ٢٠١١ضمن العر�س اجلماعي الذي تنظمه
الرابطة املارونية ،وبارك زواجنا غبطة البطريرك مار ب�شارة بطر�س الراعي والكاردينال مار ن�رصاللّـه بطر�س
�صفري وعدد كبري من الكهنة وال�شمام�سة.
كان كل �شيء جديداً علينا يف البداية� .أن ترتك منزلك و�أهلك و�رسيرك وتنتقل مع �شخ�ص �أخر �إىل منزل جديد
حيث كل �شيء خمتلف ،لي�س بالأمر ال�سهل .كان لكلن منا عاداته وقد اتى من بيئة خمتلفة عن بيئة الأخر  .لكن
احلب الذي جمعنا وبركة اللّـه التي اعطيت لنا من خالل �رس الزواج �سهلت الأمور �شيئ ًا ف�شيئاً .ومل مي�ض �سوى
حوايل �شهر ون�صف حتى علمناَ � أن ثمرة حبنا تكللت مبالك  ،عندها فع ًال تغريت الدنيا .التح�ضري لإ�ستقبال
املولود ،ومتابعة احلمل ،مع ال�صالة الدائمة خلال�صهما بخري .يف  ٥اذار � ٢٠١٢أب�رصت �صوفيا النور .عندها
ا�صبحنا عائلة حقيقية� .إذ �أن الزواج وحده ال ي�ؤ�س�س عائلة ،بل وجود طفل يغري كل �شيء .عندها تفهم �شعور
�أهلك نحوك ،وملاذا كانوا وما زالوا يخافون عليك .تفهم معنى العائلة ،والت�ضحية والتعب وال�سهر ،وت�شعر بحب
يغمر قلبك طيلة الوقت ،خمتلف عن كل حب ع�شته يف حياتك .ال ننكر �أن احلياة الزوجية مليئة بامل�صاعب
وخا�صة مع الأحوال الإقت�صادية ال�صعبة ،لكن �إذا كان الزواج مبني ًا على احلب وال�رصاحة والإميان ،ف�إن

الزوجني ي�ستطيعان تخطي امل�شاكل وال�صعوبات؛ على الزوجني عدم �ألإجنراف �إىل الغرائز و ال�شهوات فاللّـه
خلق كل �شئ ح�سن .على الزوجني م�ساحمة بع�ضهما و ال�صالة مع ًا و�أن يتعاليا عن �أي �شكل من مظاهر احلياة.
ال�صالة هي درب اخلال�ص .ونقول ب�صدق ،ال نن�صح �أحد بالزواج بهدف القيام بواجب الزواج ،بل يجب �أن يكون
على �أ�سا�س احلب وبهدف ت�أ�سي�س عائلة ،و�إال فانه لن ي�ستمر.
العائلة ,الأ�رسة و غريها من املعاين مل تتكون من فرد �أو �شخ�ص بل من �إحتاد بني كائنني جمعهما احلب ال بل
جمعهما اللّـه ،العائلة هي �إك�سري املجتمعات .كما قال متى الر�سول (متى �« )20-19/18إذا �إجتمع اثنان �أو
ثالثة ب�إ�سمي �أكون بينهم».

أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم

شهادات ح ّية من عائالت تقبلت س ّر الزواج في األعراس الجماعية السابقة

أع�ضاء و�أفراداً حقهم وتعبهم يف اجناح زواجنا وتكوين
ال�شكر والكلمات ال تكفي وال تفي الرابطة املارونية �
ً
عائلتنا وت�أ�سي�سها .
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Mariage 14 Mai 2011

Nabil et Carine Akl et la petite Sophia

شربل وماري  -تريز عقيقي (  10حزيران ) 2012
ابدي يرعاه الآب ,يباركه الإبن
الزواج هو �رشاكة َت َ
�سمى احلب وتكلّال بعق ٍد ٍّ
ن�ش�أ بني اثنني ,اجتمعا من خالل ما ُي َ
ويحميه الروح القد�س ,طبع ًا ب�شفاعة العذراء ال ّأم وجميع الق ّدي�سني.
�سيئة .ولكن من ي ّتكل على
اقت�صادية
م�سيحية جديدة يف ظ ّل ظروف
زوجية
منذ �سنتني ن�ش�أت �رشاكة
واجتماعية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حياتية,
الرب وي�ضع حياته بني يديه ي�ستطيع تخطّ ي ال�صعوبات.منذ ذلك الوقت واىل الآن نواجه ازمات ما ّدية,
ّ
ّ
ان لكل ان�سان طبعه و طريقة تفكريه اذ كل ان�سان خمتلف عن الآخر ولكن
اجتماعية
م�شاكل
وعائلية و كما نعلم ّ
ّ
ّ
بال�صالة واحلوار واال�صغاء للآخر ميكننا ح ّل كل امل�شاكل ,في�صبح
هذا االختالف مل ولن ّ
ي�سبب لنا خالف ًا لأن ّ
قوتي �ضعف الآخر.
قوة اذ ّ
تكمل ّ
اختالفنا ّ
اجمل ما اختربنا حتى الآن خالل فرتة الزواج هو اجناب الأطفال والترّ بية .فهذا ما هو موكَ ل الينا ,تربيتهم
م�سيحية �صاحلة .منذ �سنة َن َع َم الّـه علينا ب»كري�ستا-ماريا» الطّ فلة التي ملأت علينا حياتنا ,ورتبت
تربية
ّ
علينا م�س�ؤوليات جديدة .وها ا ّننا اليوم ننتظر مولوداً جديداً بفرح ورجاء.

أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم

شهادات ح ّية من عائالت تقبلت س ّر الزواج في األعراس الجماعية السابقة

ان لهذه االخرية ف�ض ًال على الكثري من ال�شباب امل�سيحي
الرابطة
مميزة ج ّداً اذ ّ
ّ
املارونية كانت ّ
ّ
ان خربتنا مع ّ
لكم من ال�شباب اللبناين الّذي ك ّنا من
زفاف
الرابطة على تنظيم
ٍ
جماعي ّ
املاروين .فمن �ضمن ن�شاطاتها ,ت�ساعد ّ
ّ
بينهم يف  10حزيران .2012

حمبة
الرابطة على ك ّل ما فعلته مل�ساعدة ال�شباب ليتمكّنوا من ال ّزواج بكرامة و ّ
اخرياً و لي�س �آخراً ,نود �شكر ّ
Charbel et Marie-Thérèse Akiki
et la petite Christa-Maria

Mariage 10 Juin 2012
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متيز عر�سنا ,بال ّن�سبة لنا ,بع ّدة اوجه:
ّ
جماعي
افرادي وال
عر�س
بتميز وك�أ ّنه يف ٍ
ّ
َ�ش َع َر كل ثنائي ّ
ّ
احلرية بدعوة الكاهن املر�شد لي�شارك يف مرا�سم الزواج
كان لك ّل م ّنا ّ
بابوية لك ّل ثنائي با�سمه
بركة
ّ
رعاية غبطة البطريرك ومباركته االكليل
هذا ف�ض ًال عن امل�ساعدات املا ّدية و التقدميات

الرابطة املارونية

جورج والين سليمان ( 1ايلول )2013
لقد �أ�سبغ علينا اللّـه نعمة االجناب لننمو ونتكاثر وقال لنا كما جاء يف �سفر التكوين �إمنيا و �أكرثا و �إملأ الأر�ض .
ولذلك يرتك الرجل �أباه و�أمه و يلزم امر�أته في�صريان ج�سداً واحداً.
احلياة الزوجية يف مفهومها امل�سيحي هي الإ�ستمرارية وذلك عرب ت�أ�سي�س عائلة وتربيتها على تعاليم الكني�سة
ومبادئ الإميان واملحبة والت�سامح .فاال�رسة هي مدر�سة ف�ضائل �إن�سانية وم�سيحية� ،أول مكان لإعالن الإميان.
تتكلل العالقة الزوجية بالنجاح عندما تبنى على �أ�س�س را�سخة وثابتة منها الثقة واملحبة و الإحرتام وطبع ًا
احلب و�أي�ض ًا عندما تبد�أ العالقة مع �رشيكني نا�ضجني متكاملني متقبلني �صعوبات احلياة ومطباتها.

أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم

شهادات ح ّية من عائالت تقبلت س ّر الزواج في األعراس الجماعية السابقة

واحلمد هلل لقد اكملنا �سنتنا الزوجية االوىل مب�ساعدة اللّـه ومباركته وها نحن ننتظر مولودنا الأول بكل فرح
و�سعادة لتكتمل م�سريتنا ويكتمل معنى حياتنا العائلية.
وبهذه املنا�سبة لن نن�سى �أبداً ف�ضل الرابطة املارونية الكبري وكل �أع�ضائها الذين كانوا املر�شدين واالهل و
الإخوة ،ف�ض ًال عن دعمهم الروحي واملعنوي واملادي لقد رافقونا ور�سموا لنا كل خطوة خطوناها وكانوا العني
ال�ساهرة على اجناح فرحتنا وامتامها للإنطالق مب�سرية احلياة.
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Georges et Aline Sleiman

الرابطة املارونية

Mariage 1 Sept. 2013

الكشــــــاف
المـارونــي

تساهم جمعية الكشاف الماروني في تنشئة الشباب اللبناني والماروني ،وزرع
الروح الوطنية في نفوسهم ،كما تشارك في النشاطات التي تنظمها الرابطة
المارونية.

أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم

افتتاح كنيسة في رومانيا بمشاركة غبطة البطريرك
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الرعية يف الكويت ومتثلت بوفد من �أع�ضاء املجل�س
لبت الرابطة املارونية دعوة جمل�س
ّ
مبنا�سبة عيد مار مارون ّ
التنفيذي برئا�سة �أمينها العام الأ�ستاذ فار�س �أبي ن�رص وع�ضوية كل من املحامية كارال �شهاب ،الدكتور فادي
جرج�س ،الأ�ستاذ مي�شال قماطي ،الأ�ستاذ ب�شاره قرقفي حيث �شارك الوفد بالن�شاطات والإحتفاالت باملنا�سبة.

أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم

زيارة وفد الرابطة المارونية للرعية المارونية في الكويت
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بتاريخ  2013/11/29نظم املجل�س التنفيذي للرابطة املارونية يف قاعة رميون روفايل ،يف مقر الرابطة
يف الكرنتينا ،ندوة بعنوان« :الالمركزية االدارية املو�سعة» ،حا�رض فيها النائب والوزير ال�سابق ادمون رزق،
ع�ضو جلنة الدرا�سات الد�ستورية والقانونية يف الرابطة القا�ضي �سليم �سليمان ،املدير العام ال�سابق لوزارة املال
الدكتور حبيب ابو �صقر ،رئي�س اللجنة اخلا�صة بالالمركزية وزير الداخلية ال�سابق زياد بارود.

أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم

ندوة عن الالمركزية اإلدارية
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أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم
ندوة عن الالمركزية اإلدارية
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بتاريخ  2014/6/ 24نظمت الرابطة املارونية (جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأن�شطة الداخلية بالتعاون مع
جلنة الرتبية) لقاء حوار ًيا مع رئي�س اجلامعة اللبنانية عدنان ال�سيد ح�سني عن «�ش�ؤون اجلامعة اللبنانية
و�شجونها يف ظل املواطنة» ،يف مقر الرابطة.

أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم

”“ A Different Perception

نـدوة حـول شـؤون وشــجون الجــامعـة
ّ
ظــل المــواطــنـــــة
اللـبـنـانيــــة فــــي
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Achrafieh Sagesse Area, Haykal Bldg. Zouk Mosbeh Main Road, Expo Tapis Bldg.
Tel 01 44 65 71 / 56 16 27/37 - 09 22 56 27 email publimedia@prima-linea.com

الرابطة املارونية

advertising & printing

“بــا�ســـم الروح القـد�س … وب�سلطـة �سيـدنـــا يـ�ســوع املـ�سيــح والر�ســوليـن القدي�سيــن
بـطر�س وبـول�س … نعلـن يـوحنــا الثــالث والع�شـريـن ويـوحنــا بـولـ�س الثـانــي
قدي�سيـن وندرجهمـا فــي �سجـل القدي�سيـن…”.
هكذا �أعلن البابا فرن�سي�س االحد  27ني�سان  2014يف باحة كاتدرائية القدي�س بطر�س قدا�سة البابوين يوحنا
الثالث والع�رشين ويوحنا بول�س الثاين “الرجلني ال�شجاعني” بح�ضور مئات االف امل�ؤمنني من كافة انحاء العامل.
وقال البابا االرجنتيني حتت �صورتي اجنيلو رونكايل وكارول فويتيال اللتني علقتا على واجهة الفاتيكان
“نعلن قدا�سة البابا يوحنا الثالث والع�رشين والبابا يوحنا بول�س الثاين” .وعلى الفور ،قرعت اجرا�س كنائ�س
املدينة اخلالدة .وكان البابا فرن�سي�س ا�ستقبل قبل �صالة التقدي�س البابا بنديكتو�س ال�ساد�س ع�رش.
ويف عظته ،ا�شاد البابا فرن�سي�س بـ“رجلني �شجاعني” حمال “ �آماال حية” وكانا “�شاهدين على م�آ�س مل تثبط
عـزيـمتيهما” .وا�ضاف ان البابوين “�ساهما بالتاكيد يف حتقيق التطور وال�سالم” .وبعد ذلك ،اختتم احلفل و�سط
ت�صفيق وهتافات “فليحيا البابا” رددها امل�ؤمنون.

أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم

مشاركة غبطة البطريرك ووفد من الرابطة
بتقديـس البـــابـــا يوحنـا بـولـس الثـانـــي

وكتب على يافطة رفعها امل�ؤمنون يف �ساحة القدي�س بطر�س “بابوان يف ال�سماء وبابوان يف �ساحة القدي�س
بطر�س”.
ويف ختام احلفل ،قام  98وفدا ر�سميا بينهم  24من ر�ؤ�ساء الدول وامللوك ،مب�صافحة البابا فرن�سي�س ،والتقط
البع�ض �صورا تذكارية معه.
وقيل وفق ًا لل�رشطة ان  800الف �شخ�ص وفقا �شاركوا يف احلفل بينهم ن�صف مليون يف �ساحة القدي�س بطر�س
وحميطها .اما ال 300الف االخرين فتوزعوا قرب ال�شا�شات العمالقة املن�صوبة يف املواقع االثرية يف روما.
وكان الفاتيكان يعي�ش االحد يوما عظيما �ضم ا�ضخم ح�شد منذ جنازة البابا يوحنا بول�س الثاين يف .2005
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وبقيت نحو اثنتي ع�رشة كني�سة مفتوحة طوال الليل لل�صالة بااليطالية والبولندية واالنكليزية واالملانية
والفرن�سية والعربية…
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«أنا ذاهب ﻷتفقد أبنائي الموارنة واستقبل قداسة البابا فرنسيس
فـــي ابـرشيتـي المـارونية الخاضعـة لنطاق ســلطتي كبطريــرك
ماروني» بهذه الكلمات والمصطلحات خاطب البطريرك الكاردينال
بشارة الراعي الشعب اللبناني والعربي والسيما منتقدي الزيارة
والمشككين فيها وفي توقيتها وأهدافها النبيلة».
و�سط ال�صورة ال�سوداوية للو�ضع االجتماعي يف ال�رشق االو�سط ،ت�أتي زيارة البطريرك الراعي اىل االرا�ضي
املقد�سة لتوقد �رساج الأمل ب�أن هذا ال�رشق املنكوب واحلزين ال يزال ي�صلح ان يكون م�ساحة للتالقي بني االديان
ال�سماوية والعي�ش مع ًا حتت عناوين املواطنية والدميوقراطية واحرتام حقوق االن�سان...وهذا هو جوهر االميان
امل�سيحي و�صلّب ر�سالته ال�سماوية اىل الب�رشية.

أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم

زيارة غبطة البطريرك لألراضي المقدسة

�شددت زيارة البطريرك اىل رعيته عزمية �شعبه ال�صامد يف يافا وحيفا والقد�س وكفربرعم واجل�ش وغريها،
وتركت لديهم دون ادنى ريب م�شاعر قوية ب�أنهم لي�سوا مرتوكني يف �صحراء معاناتهم دون اي معني او يد متتد
اليهم .وبهذا املعنى «االبوي» و «الرعوي» ينظر ال�شعب اللبناين اىل زيارة البطريرك الراعي اىل خراف رعيته يف
االرا�ضي املقد�سة حيث ي�شدد عزميتهم ويدعوهم اىل ال�صمود والبقاء والت�شبث باالر�ض و�سط الذئاب التي حتاول
االنق�ضا�ض عليهم.
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قامت جلنة ال�ش�ؤون الإجتماعية والأن�شطة الداخلية يف الرابطة املارونية بزيارة غبطة البطريرك
الكاردينال مار ب�شارة بطر�س الراعي يف  2014/6/24لأخذ بركته وو�ضعه ب�آخر امل�ستجدات
التنظيمية للعر�س اجلماعي الذي �سيقام نهار الأحد الواقع فيه .2014/9/7
ّ

أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم

لجنة األنشطة في بكركي
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الرابطة املارونية
جلنة ال�ش�ؤون الإجتماعية والأن�شطة الداخلية

ت�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر

�شركة

Fap

عل ــى الدعــم املعـنوي وامل ــادي
للـعر�س اجلمـاعـ ـ ـ ــي املارون ـ ـ ــي
لـلع ـ ــام 2014

زارت جلنــة الأن�شطــة وال�ش�ؤون الإجتماعيـة �ســعادة ال�سفري البــابوي بتاريـــخ
 2014/7/23لدعوته اىل امل�شاركة يف العر�س اجلماعي.

أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم

لجنة األنشطة في زيارة للسفير البابوي
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أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم

مؤتمر أرضي هو ّيتي

بتـاريـــخ  2014/7/5عـقدت الرابطــة املـارونيــة م�ؤمترهـا االول بعنوان «ار�ضـي هويتـي» فـــي ق�رص
امل�ؤمترات فــي �ضبيـه ،برعـايــة البطريرك املــاروين الكاردينــال مــار ب�شــارة بطر�س الراعــي .تـوزعـت
�أعمــال امل�ؤتـمـر علــــى  4جل�ســات :التبدل الدميوغرافــي واجلغرافـي فـــي لبنــان ،القـوانيــن واملرا�ســيـم
وتعديــالتها وم�شـاريع القوانيــن املقرتحـة ،االمناء املتوازن والتنميــة امل�ستدامـة فــي املنـاطق ،م�صـادر
التمويــل .ويـهدف امل�ؤمتـر الـــى جتذيـر املـواطن اللبنـانـي فـــي �أر�ضـه.
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الرابطة املارونية
جلنة ال�ش�ؤون الإجتماعية والأن�شطة الداخلية

ت�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر

�شركة

Malapco

عل ــى الدعــم املعـنوي وامل ــادي
للـعر�س اجلمـاعـ ـ ـ ــي املارون ـ ـ ــي
لـلع ـ ــام 2014

مقرر اللجنة
ّ
لبت جلنة ال�ش�ؤون الإجتماعية والأن�شطة الداخلية دعوة ع�ضو املجل�س التنفيذي ّ
الدكتور فادي جرج�س اىل ع�شاء يف «.»Domaine Clos de Canas

أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم

عشاء لجنة األنشطة بالرابطة المارونية
فــــي الــ «»Domaine Clos de Canas
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الراعــي يقرع بـــاب كنيســة سـلطانــــة السـمــاوات واألرض فـــي مشــروع «هيـدا
لبنـــان» ففتحت لــــه أبــواب السـمــاوات.

«�أنا ب�شارة بطر�س الراعي بطريرك �إنطاكية و�سائر امل�رشق وكاردينال الكني�سة
املقد�سة على ا�سم �سلطانة ال�سماوات والأر�ض يف
اجلامعة ،جئت �أر�سم هذه الكني�سة
ّ
املحبة للم�سيح».
بلدة الزعرور
ّ
بهذه العبارات طرق �صاحب الغبطة والنيافة باب كني�سة �سلطانة ال�سماوات والأر�ض ،ففُتحت له الأبواب لتبد�أ
رتبة تكري�س الكني�سة واملذبح باملريون املق ّد�س .وذلك يف القرية اللبنانية النموذجية التي بناها زميلنا يف
الرابطة املارونية فادي �إدوار بو داغر� ،صاحب م�رشوع «هيدا لبنان» على تالل بلدة الزعرور يف �أعايل املنت
ال�شمايل.

أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم

هيدا لبنان  -ضيعة التراث

تـدشــين كنيسـة «سـلطانة السـماوات واألرض» فــي
الزعرور (مشروع هيدا لبنان) بحضور غبطة البطريرك

إلهية ،قام اجلميع بجولة يف �أنحاء القرية الرتاثية ،للتعرف على هويتها الأ�صيلة من
بعد الإحتفال بالذبيحة ال ّ
خالل معاملها املتج ّذرة يف التاريخ .ثم �شكر بو داغر احلا�رضين بكلمة ورد فيها :
«املجد للّـه ودامي ًا للّـه» كلمات يف �أ�سا�س تراثنا جمبولة بعرق جدودنا فيها علّة وجودنا «متجيد �إ�سم اللّـه» بكل
حب هالأر�ض وتعلّق فيها .هيدا هوي
�أعمالنا ون�شاطاتنا ،هي �أ�سا�س عيالنا املارونية وتعب كل فلاّ ح وعامل ّ
تنعي�ش والدنا ع تقاليد جدودنا متم�سكني
الهدف الأ�سا�سي لبناء هال�ضيعة الرتاثية حتت �إ�سم «هيدا لبنان» ّ
بجذورنا».
غادرنا «هيدا لبنان» ويف البال حنني �إىل �أيام اخلري والربكة� ،إىل القناعة ،كنز العي�ش الهني� ،إىل طحن ال�صخور
للحفاظ على املعتقد� ،إىل حبة اخلردل من الإميان الذي ينقل اجلبل .غادرنا املكان بقلوب مل�ؤها التقدير
والإحرتام واملحبة لزميلنا فادي هام�سني يف ما بيننا «لو مل يكن فادي �صاحب �إميان باللّـه ولبنان ملا �أقدم
على هذا امل�رشوع املعجزة».
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�أ�صــدقــــــاء
فادي بو داغر

86

الرابطة املارونية

كلمة شكر

تتق ّدم جلنة ال�ش�ؤون الإجتماعية والأن�شطة الداخلية

بجزيل ال�شكر

الرابطة املارونية
جلنة ال�ش�ؤون الإجتماعية والأن�شطة الداخلية
تتق ّدم

عيني �أو ّ
مادي
لكل من �ساهم ب�إعالن و بدعم
ّ
لهذا العر�س اجلماعي املاروين

من القوى الأمنية بجزيل ال�شكر

ولكل من �أدخل البهجة يف القلوب
و�ساهم يف بناء عائلة م�سيحية مارونية.

ونخ�ص بالذكر

لهم منّا كل التقدير واالمتنان
و�أطيب متنيات الفرح والنجاح لهم ولعائالتهم

قيادة اجلي�ش
املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والدفاع املدين

العر�س اجلماعي 2014

ال�شابات وال�شبان اللذين �أولونا ثقتهم
يف خطوتهم الأوىل على طريق احلياة الزوجية
متمنني لهم حياة م�سيحية �سعيدة
ودوام التوفيق

MTV
وجلنة جممع ف�ؤاد �شهاب الريا�ضي
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الرابطة املارونية

ونخ�ص بال�شكر �أي�ضاً

كما ت�شكر Télé Lumière
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