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أام صسندوق

المحامي ميشال جاك قماطي

المحامية كارﻻ إميل شهاب

المحامي لوران طنوس عون

المهندس مارون حنا رومانوس
الدكتور مارون جورج سرحال

المحامي وليد جوزف الخوري

المحامية ندى عصام عبد الساتر أبو سمرا

الرابطة اارونية ،رسسالة وطنية
وإاسستمرارية عمل ونشساط
يـطـوي الـمـجـلس الـتـنـفـيـذي لـلـرابـطـة المارونية سنته
الثالثة ،ويتهيأ لتسليم اﻷمانة الى مجلس جديد ،ينبثق
من إرادة حّرة للجمعية العمومية ،بعد تقييم موضوعي
لما حقق من إنجازات على العديد من المستويات.
لقد كان الهم الوطني ،المحفّز اﻻول لنشاطات الرابطة
وتحركاتها ،عبر التنسيق التام مع الكرسي البطريكي،
والــتــواصل مــع الــقــيــادات السيــاسيــة واﻻجـتـمـاعـيـة
والتربوية المارونية كافة ،من أجل وضع حد للشلل
الــدستــوري الــنــاتج عــن شغـور سّدة الـرئـاسة اﻻولـى،
ولتأكيد أولوية الثوابت المسيحية في ما يعود لحق
اللبنانيين المنتشرين في إستعادة جنسية الوطن اﻻم،
والضرورة الملحة لوضع قانون عادل لﻼنتخاب ،يحقق
صحـة الـتـمـثـيـل لـكـل الـمـكـّونـات الـلـبـنانية على قاعدة
المناصفة.
ولقد كانت زيارة وفد المجلس التنفيذي الى حاضرة
الفاتيكان والدولة اﻻيطالية من أبرز النشاطات اﻷخيرة
الــتي قـامت بـهـا الـرابـطـة ،حـيث بـحث الـوفـد مـع كـبـار
المسؤولين فيهما ،واقع اﻻزمة الخطيرة التي يمّر بها
لبنان ،وما يمكن للكرسي الرسولي والدولة اﻻيطالية
أن يقدمانه لحماية أمن لبنان وتسريع إنجاز اﻻستحقاق
الدستوري المتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وقد حظي رئيس الرابطة ،بعد قداس اﻻربعاء في
كنيسة القديس بطرس ،بالتفاتة خاصة عبر مصافحة
خاصة من قداسة البابا فرنسيس ،وثناء منه على ما
تقوم به الرابطة المارونية في جمع المسيحيين الى
جانب اﻻخوة المسلمين في لبنان.
هذا ،وهنا يضيق المجال في تعداد الزيارات التي قام
بها وفد الرابطة الى المراجع الرسمية ،واللقاءات التي
حــفــل بــهـا مـقـرهـا ،وقـد شمـلت وضّمـت مسؤولـيـن
ودبــلــومــاسيــيــن وأهــل رأي ،فــيــمـا أضفت الـنـدوات
المتخصصة التي عقدت من حيوية ﻻفتة على حركة
مختلف اللجان ،فكانت موضع متابعة اعﻼمية ،واهتمام
الكثيرين من أهل الرأي والوطنية.
لـقـد انـطـلـقت الـرابـطـة الـمـارونـية منذ توليها مهامها،
وطيلة الوﻻية التي ستنقضي في آذار المقبل ،2016
من المسلمات اﻵتية:
 اعتماد الميثاقية الوطنية ،والمصلحة اللبنانية العليا،في مقاربة الموضوعات السياسية المطروحة.
 اﻻصرار على انتظام عمل المؤسسات الدستوريةوتفعيلها ،بدءاً من إنجاز اﻻستحقاق الرئاسي.
 -التصدي للخطر الناشيء عن تدفق النازحين السوريين

وغـيـاب الـمـعـالـجـة الـدولـيـة الـجادة والفاعلة لقضيتهم،
وعن ترك لبنان ينوء تحت أعباء مضنية ،يواجه قدره
فيها وحيداً.
 العمل على تحقيق التضامن المسيحي ،والدعوة الىالوحدة الوطنية الشاملة بين مكّونات المجتمع اللبناني
في مواجهة تحديات تهدد وجوده ،وتؤول ﻻ سمح ﷲ،
الى إقتﻼع أهله ،مسيحيين ومسلمين من أرض اﻵباء
واﻷجداد.
 الــعــمـل عـلـى صون شركـة الـعـيش الـتـاريـخـيـة بـيـنالـلـبـنـانـيـيـن ،عـبـر الـحـفـاظ عـلـى الـهـويـة ،والـتجّذر في
اﻻرض ،والــحــفــاظ عــلــى الــتــوازن والــتـنـوع الـحضاري
المنشود.
 اﻹسراع في إقـــرار قـــانـــون الـــﻼمـــركـــزيـــة اﻻداريـــةالموسعة ،تحقيقاً لمبدأ اﻹنماء المتوازن في المناطق.
إن المؤتمرات التي عقدتها الرابطة كمؤتمر «أرضي
هــويــتي» و مؤتــمــر «مسيــحــيي الشرق اﻻوسط» و
«الشراكة الوطنية» ،وإنطﻼقاً من نبذ العنف والتطرف
كانت محطات إضاءة هامة ،شاركت فيها نخب سياسية
وفـكـريـة واقـتصاديـة ،إستـكـمـلت بـمـتـابـعات من لجان
الرابطة المتخصصة ،فض ً
ﻼ عن اللقاءات التي نظمت
في الــعــديــد مــن الــمــنــاطــق تــحت عــنــوان «اﻻنـمـاء
الــمــنــاطــقي» والــتي تـمـّيــزت بـحضور هـيئـات دولـيـة
ومحلية ورسمية معنية بهذا الموضوع.
بــهــذه الـكـلـمـات ،نـوجـز أيـهـا اﻻخـوة واﻻخـوات ،حصاد
السنــوات الــثــﻼث في هــذه الصفـحـات الـتي تـخـتصر
نشاطــات الـرابـطـة الـمـارونـيـة ومـواقـفـهـا واتصاﻻتـهـا
وبياناتها ،وهو حصاد أثمر الكثير من اﻻيجابيات ،على
المستوى الوطني الشامل ،بالرغم من الصعاب التي
واجهتنا.
واّنـا لعلى يقين ،بأن من سيخلفنا ،سيكمل ما بدأنا به
ي
ويزيد ،فالرابطة إستمرارية حياة ووجود وكيان حضار ّ
فريد ،تتبّدل وجوه القيمّين عليها ،لكن رسالة لبنان عبر
الرابطة ،ستبقى مشع ً
ﻼ يهدي المسار ويقي المسيرة
العثار ،فيزداد الكيان اللبناني الحضاري العريق ترسخاً،
منذ اعﻼن دولة لبنان الكبير ،مروراً بعهد اﻻستقﻼل
وحتى يومنا هذا.
وتبقى المارونية التي ننادي بها ولبنان ،صنوان ﻻ
يفترقان ،لوطن عريق خالد خلود الزمان.

سمير أبي اللمع
رئيس الرابطة المارونية
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الرابطة اارونية
حصساد العام 2015
بـعـدمـا اخـتـتـم العام  2014بـجـمـعـية عمومية في

لــلـبـنـان وأبـنـائـه ،وجسر عـبـور الـى شراكـة وطـنـيـة

الرابع عشر من كانون اﻻول  ،قّدمت خﻼلها هيئة
المكتب المؤلفة من الرئيس النقيب سمير ابي

وفي إطار حرصها على اﻻنماء المتوازن نظمت

واﻻمين العام اﻻستاذ فارس أبي نصر ،وأمين

لهذه الغاية ،ﻻ سيما في المتن والشوف قامت

الــلـمـع ،ونـائب الـرئـيس الـقـاضي مـوريس خـوام،

الصندوق اﻻستاذ ميشال قماطي جردات حساب

مفصلة لما تحقق من إنجاز وجرى من نشاطات.

فعلية.

الـرابـطـة الـمـارونـيـة لـقـاءات ومؤتمرات متخصصة
بـهـمـا لـجـنـة الـمـنـاطـق وإنـمـاء الـريـف ،وكـانت لـها

مـــواقـــف واضحـــة مــن كــل الــقضايــا الــوطــنــيــة

وح ّ
ل العام  ،2015فكان عام عمل هادف وفاعل

والمطلبية المطروحة ،عبرت عنها عبر بيانات حملت

المستويين الوطني والمسيحي.

النقيب سمير أبي اللمع.

عكس شمولية اهتمامات الرابطة المارونية على

حققت الرابطة المارونية في العام  2015خطوات

نـوعـيـة في مـتـابـعـة الـمـلـفـات الوطنية ذات البعد

الميثاقي ،والتي تعكس مدى اﻻرتباط الماروني

بلبنان – الوطن ،وحرصه في الحفاظ على الوجود

المسيحي الحّر في منطقة الشرق ،وعلى الشراكة

الوطنية بين اللبنانيين ،سبي ً
ﻼ الى تثبيت قواعد

تـوقـيـع مـجـلسهـا الـتـنـفـيـذي ،وتصريحات لرئيسها

وتتضمن هذه المجلة موجزاً لحصاد العام ،2015
مع اﻻشارة الى صدور كتيبّين عن الرابطة ،اﻻول
حـول وقـائـع ووثـائـق الـنـدوة الـتي نـظـمـتها اللجنة

السياسية فيها بعنوان « :الشراكة الوطنية سبيل
الــى تـحصيـن الـدولـة ونـبـذ الـتـطـرف» في فـنـدق

متروبوليتان سن الفيل في العاشر من أيار ،2015

الوحدة الوطنية .وإن اهتمامها بهاتين المسألتين

وهي ندوة تميزت بمشاركة ممثلين عن ثمانية

والــدولــة اﻻيــطــالــيـة ،ولـقـاء قـداسة الـبـابـا وكـبـار

الــثــاني حــول بــحــوث ومــداوﻻت جــلسات أعـمـال

الـحساستـيـن دفـعـهـا الـى زيـارة حـاضرة الـفـاتـيـكان

الـمسؤولـيـن فـيـهـمـا ،وتـقـديـم مـذكـرات تـتضمن
رؤيـتـهـا لـلـواقـع الـمسيـحي الـمشرقي على إيقاع

الحروب المحتدمة في غير دولة من دول المنطقة،

وللوضع اللبناني الذي يتخبط في أزمات سياسية
– اجـتـمـاعـيـة  -اقـتصاديـة يـزيـدهـا العامل الخارجي
تفاقماً وتعقيداً.

الى ذلك ،تابعت الرابطة المارونية التنسيق مع

الصرح البطريركي والمؤسسات المارونية في ما

يتعلق بوحدة الصف المسيحي ،وضرورة العمل
مـن أجـل إنـجـاز اﻻستـحـقـاق الـرئـاسي .كـمـا فـتحت

الـرابـطـة أبـوابـهـا لـلـنـداوات واستقبلت في رحابها

الــوفــود الـخـارجـيـة والـعـديـد مـن الـدبـلـومـاسيـيـن

والوزراء والنواب ،وشاركت في مناسبات مارونية

في لبنان والخارج .ولم يترك المجلس التنفيذي
مسؤو ً
ﻻ في الدولة إﻻ وزاره مستطلعاً اﻻحوال،

رافعاً اليه المطالب التي يرى في تحقيقها فائدة

أحزاب وتيارات سياسية لبنانية أساسية ،والكتاب
مؤتمر «مسيحيو الشرق اﻻوسط :تراث ورسالة»

الـذي نـظـمـتـه لـجـنـة خـاصة يـرأسهـا الـدكـتـور فادي

جرجس بالتنسيق مع لجنة اﻻنشطة في الرابطة

الـمـارونـيـة وبـالـتـعـاون مـع كنائس الشرق اﻻوسط

وذلك في جامعة سيدة اللويزة في  24و 25تموز

 ،2015إضافة الى مجلة العرس الجماعي الذي جرى

في بــــكـــركي في  6أيـلـول  .2015أمــا تـفـاصيـل
نشاطـات الـلـجـان لـهـذا الـعـام فستـجـدونـها ُمدرجة
تباعاً...

اﻻمين العام
المحامي فارس أبي نصر
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الرابطة اارونية ومزام داوود
عن جريدة النهار 2015/11/13
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«الـرابـطـة الـمـارونـيـة» عـنوان طائفي بمضمون
وطني .هكذا عرفناها مع الرؤساء الذين تعاقبوا
عليها منذ عام  ،1952خصوصاً عند اﻻستحقاقات
المصيرية التي كانت تدقّ أبواب لبنان منذرة
بالخطر وسوء العاقبة.
وقبل أشهر من انطواء وﻻية المجلس التنفيذي
الحالي للرابطة برئاسة النقيب سمير أبي اللمع،
ﻻ بد من التوقف عند الدور الذي اضطلع به هذا
المجلس وسط العواصف الهوج التي هّبت وﻻ
تزال على هذا الوطن الصغير بمساحته ،العظيم
بـرسالـتـه اﻻنسانـيـة الـمسكـونـيـة .وذلك بفضل
إحاطة ابي اللمع الواسعة بتاريخ لبنان ،ودقة
تـركـيـبـتـه ،وعـمـق اﻷزمـات المتناسلة والمتوالدة
منذ فجر اﻻستقﻼل الى اليوم ،مما حداه على
الــمــوازنــة بــيــن الــمــنــطــق والــهــوى ،والـواقـع
والــمــرتــجـى ،والصﻼبـة والـمـرونـة في مـقـاربـة
الـثـوابت ،بـهـدف بـلـوغ قـواسم مشتـركـة تـجـمع
اللبنانيّين على حزمة من المفاهيم التي تؤسس
لقيام دولة الحق والقانون ،واﻻنتقال من حال
الـتـعـثـر الـى حـال الـتـدّبـر والسيـر قـدمـاً نـحـو بناء
الوطن القوي.
وﻷن «الرابطة المارونية» هي صوت النخب في
طائفتها عمدت الى جمع القيادات على عناوين
غـيـر خـﻼفـيـة بـغـايـة تـعـزيـز الدور المسيحي في
السلطة انطﻼقاً من قاعدة المناصفة ،وصوﻻ
الى قانون انتخاب عادل يوفر صحة التمثيل ،وﻻ
مـــركـــزيــة اداريــة مــوسعــة ،واستــعــادة حــقــوق
الـلـبـنـانـيـيـن الـمـنـتشريـن في الـجـنسيـة ،وعودة
الـــمسيــحــيــيــن الــى أسﻼك الــدولــة وإداراتــهــا
وأجهزتها العسكرية والمدنية.
ولعل الﻼفت هو اهتمام «الرابطة» باﻷرض من
مـنـطـلـق رفضهـا تـغـيـيـر هـويـتـهـا ،وقـد نـظـمت
مؤتمرا لهذه الغاية ،قبل عام من مؤتمر تناول
موضوع مصير مسيحيي الشرق اﻻوسط ،ولقاء
لﻸحــزاب الــرئــيسيــة الــتي وقـعت وثـيـقـة دانت
العنف والتطرف داعية الى قيام دولة الشراكة
الوطنية على أساس روح المواطنة الصحيحة.
عدا ما أولت اﻹنماء المتوازن من عناية بتنظيم

مؤتمرات خاصة بكل منطقة.
جالت الرابطة المارونية على القيادات السياسية
والروحية ،واستقبلت السفراء العرب واﻷجانب
وزارت بعضهم ،وتوجت تحركها بزيارة وفد من
مجلسها التنفيذي للفاتيكان والدولة اﻹيطالية،
حام ً
ﻼ معاناة اللبنانيين ،وﻻسيما المسيحيين،
ومفندا في مذكرة تسلمها البابا فرنسيس واقع
الحال ،مقترحا سبل الخﻼص والخروج من النفق.
ولكن «على من تقرأ مزاميرك يا داود».
يكثر الهمس واﻻنتقاد في الصالونات المغلقة،
والمنتديات العامة :ماذا فعلت الرابطة؟
والجواب :ماذا تستطيع «الرابطة المارونية» ان
تفعل في ظل الخواء الوطني على المستوى
السيـــاسي ،والـــتشرذم الــمسيــحي الــذي بــلــغ
ذروتــه ،وهي لـيست حـزبـا سيـاسيـا وﻻ جـمـعـيـة
خيرية ،بل حاضنة نوعية لفاعليات الطائفة في
كل مجاﻻت الحياة ،والحكم عليها يكون من خﻼل
وظيفتها المنصوص عنها في نظامها؟ وكانت
وﻻ تزال امتدادا لصوت بكركي وترجمة له من
خﻼل المواقف التي تعكسها ،وهي لم تشذ
يـومـا عـن هـذا الـتـوجـه .وبـالـتـالي ،فإن الـرابـطـة
الــمـارونـيـة «اشتـغـلت» بـالـعـّدة الـمـتـوافـرة لـهـا
وأعــطت أفضل مــا تستــطـيـع إعـطـاءه في هـذه
اﻻحوال الصعبة التي أدركت الجميع ولم تستثن
أحداً.
وفي يــقــيــني أن الــنــقــيب سمــيــر أبي الـلـمـع
استـطـاع أن يـرأس الـرابـطـة بـمـعـاونـة الـمـجـلس
الـتـنـفـيـذي ،بـكـثـيـر مـن الـحـكـمـة مـجـتـنباً الفخاخ،
ومحاذراً حقول اﻷلغام ،منساباً بين التناقضات،
مستـقـيـمـاً بـيـن الـتـعـّرجـات ،مـحـّركـاً الـلـجـان نـحو
الملفات المجدية ،نائياً بهذا الكيان النخبوي عن
الصراعــات الــحــادة الــمــحــتــدمــة بــيــن “فـرسان
الموارنة” الذين لم يخلوا بعد ساحة النزال ،وهم
ﻻ يدرون أن استمرار معاركهم المفتوحة دون
أفق ،ستجعل حالهم كحال ﻻحس المبرد.

الياس عون
نقيب محرري الصحافة اللبنانية

الرابطة اارونية  دورها الوطني
عن جريدة النهار 2015/5/13

منذ تأسيسها عام  1952تجهد الرابطة المارونية
في عـمـلـهـا الـوطـني دعـمـاً لـلـبـنان الدولة ،في
سيادته ونظامه الديموقراطي ،ومحافظتها على
الصيـــغــة ،والــعــيش الــمشتــرك والسوي بــيــن
مختلف مكونات شعبه ،هذا السلوك الوطني
تأّتــى مــن نـوعـيـة الـمـنـتسبـيـن الـيـهـا ،كـمـا مـن
شخصية من تولى مجالسها التنفيذية المنتخبة.
وقـد تـابـع الـمـجـلس الـتـنـفـيـذي الـحـالي لـلرابطة
المارونية برئاسة النقيب اﻷمير سمير ابي اللمع
المسيرة الوطنية عينها .ففي معرض الدفاع عن
لبنان الدولة ،تحرك هذا المجلس على مستويات
عدة:
 تـحسيـن عـمـل الـمؤسسات الـدستـوريـة :قـبـلانـتـهـاء وﻻيـة الـرئـيس الـعـمـاد مـيشال سليمان،
وخﻼل لقاء سياسي ماروني جامع ،طالب الكتل
الـنـيـابـيـة الـمـخـتـلـفـة بـوجـوب الـعـمل على اجراء
اﻻنـتـخـابـات الـرئـاسيـة .وبـعـد الشغـور في سدة
الرئاسة قام بزيارات لكل من رؤساء الكتل النيابية
الــمسيـحـيـة لـحضهـم عـلـى الـتـعـجـيـل في اجـراء
اﻻنتخابات الرئاسية.
 حــمــايــة الـوضعـيـن اﻻقـتصادي واﻻجـتـمـاعي:وضع امـكـانـاتـه في تصرف الـحـكـومـة الـلـبـنـانية
للمساعدة على معالجة مسألة النزوح السوري،
سواء في اجتماعه مع الوزير وائل ابو فاعور يوم
كــان يــتـولـى وزارة الشؤون اﻻجـتـمـاعـيـة أو في
اجتماعه مع الوزير الحالي النقيب رشيد درباس،
وذلك بــالــتـنسيـق مـع مـمـثـل عـن بـعـثـة اﻻتـحـاد
اﻻوروبي في لـــبـــنـــان .كـــمــا بــحث في مــلــف
الـمـخـيـمـات الـفـلسطـيـنـيـة مـع الـدكـتـور خـلـدون
الشريف.
 حـمـايـة الـكـيـان مـن اخـطـار اﻻرهـاب الـتـكـفيري:عرض رؤيته الوطنية على سائر سفراء الدول
الـمـعـنـيـة بـمـكـافـحة اﻻرهاب ،وباشر تحركه دولياً
لزيارة عواصم القرار لمناقشة الملف ،والبداية
كانت من حاضرة الفاتيكان ،ثم الدولة اﻻيطالية،
وصوﻻ الى بقية الدول المعنية ،والتي يتم حالياً
التحضير لزيارتها تباعاً.
اما في معرض الدفاع عن لبنان الصيغة ،فقد

تـــطـــرق الـــمـــجــلس الــتــنــفــيــذي الــحــالي الــى
الموضوعات اﻵتية:
 طالب الكتل النيابية وعلى رأسها رئيس مجلسالنواب اﻻستاذ نبيه بري خﻼل زيارة رسمية له
بضرورة وضع قـانـون جـديـد لـﻼنـتـخـابـات النيابية
يــحــتــرم أصول الــديــمــوقــراطــيـة ويـوفـر حسن
التمثيل لمختلف مكونات الشعب اللبناني.
 نـّظـم مؤتـمـراً وطـنـيـاً اضاء فـيـه عـلـى أهـمـيـةالمحافظة على الهوية اللبنانية لﻸرض ،ومطالباً
باعادة النظر في المراسيم اﻻستثنائية الخاصة
بتملك اﻻجانب لمراقبة مدى مراعاتها للقانون،
ومشدداً عـلـى وجـوب الـمـحـافـظـة عـلى العيش
المشترك في معرض التبدل الجغرافي داخل
الوطن.
 أدار لقاء دعا اليه مختلف اﻻحزاب اﻻكثر تمثيﻼلــدى الــجــمــاعــات الــتي يــتــكــون مـنـهـا الشعب
اللبناني ،أنتج وثيقة سياسية تؤكد في مجملها
لزوم المحافظة على صيغة العيش المشترك
والسوي بين اللبنانيين ،والتي ستشكل ورقة
عمل للرابطة المارونية في تحركها الدولي.
 اﻻعداد لمؤتمر دولي في لبنان خﻼل شهرتشرين الثاني المقبل يتطرق فيه الى مسألة
الحوار البناء بين أبناء مختلف الديانات السماوية.
انها جزء من اﻻعمال التي قامت بها الرابطة
الـمـارونـيـة خـﻼل السنـتـيـن الـمـنصرمـتـيـن عـلـى
المستوى الوطني العام للتأكيد على أن ايمانها
بـلـبـنـان الـدولـة ﻻ يـتـزعـزع ،وأن الـمـحـافظة على
صيغة العيش المشترك أمر ﻻ جدال فيه ،علما
ان الجميع يعرفون انها ليست في موقع القرار
الــتــنــفــيــذي ،وان الــفـارق كـبـيـر بـيـن الـتـمـنـيـات
والقدرات ،اﻻ انها ستواصل السعي لتحقيق ما
تؤمن به ،وفي ذلك تحد لطالما التزمته الرابطة
المارونية منذ نشأتها.

المحامي جهاد طربيه
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بكركي ،الرابطة واؤوسّسسسات اارونية
إن الرابطة المارونية هي حكماً على تنسيق دائم وتشاور

مستمر مع بكركي المرجعية الروحية للطائفة خصوصاً

في كـل مـا يـتصل بـالـمـلـفـات الـدقـيـقة واﻻستحقاقات

الوطنية المصيرية ،سواء على المستوى الثنائي أو من

خﻼل المؤسسات المارونية .وفي هذا اﻻطار إستقبل

الـبـطـريـرك الـمـاروني رئـيس الـرابـطـة الـمـارونية النقيب

سمير أبي اللمع ورئيس المؤسسة المارونية لﻼنتشار

الــوزيــر السابــق مــيشال إده ورئــيس الــمــجــلس الــعـام

الماروني الشيخ وديع الخازن في  15كانون الثاني 2015

في حضور شخصيات وفاعليات من مختلف الطوائف
واﻻتجاهات للتشاور حول اﻻستحقاق الرئاسي وإمكان

الـتـوافـق عـلـى مـرشح يـحـظـى بـدعـم القوى اﻻساسية،
فينتخب ،ويضع انتخابه حّداً للشغور الحاصل في رئاسة
الجمهورية.

 -وفي السادس والعشرين من آذار  2015التقى أركان

المؤسسات المارونية ،بمناسبة عيد سيدة البشارة في
بــكــركي ،وكــان حــديث مــعــّمـق حـول اﻻوضاع الـراهـنـة،

وضرورة تــخصيص مساعــدات مــالــيـة لسبـع مؤسسات

إنسانـيـة واجـتـمـاعـيـة تـعـنـى بـاﻻيـتـام وذوي اﻻحـتياجات

الخاصة.

الــمــحـادثـات الـتي جـرت مـع الـمسؤولـيـن في الـكـرسي

الرسولي ،كما اﻻجواء التي رافقت اللقاء الذي نظمته

الــرابـطـة حـول الشراكـة الـوطـنـيـة بـحضور مـمـثـلـيـن عـن

اﻻحزاب اللبنانية الفاعلة.

 -وفي الـــحـــادي والـــعشريـــن مــن أيــار  ،2015استـقـبل

 -وفي الخامس والعشرين من حزيران  ،2015سّلم رئيس

في ما يتصل بزيارة النقيب أبي اللمع ،على رأس وفد

سمــيــر مــظــلــوم وأعضاء الــمــجــلس الــتـنـفـيـذي .شكـر

الـبـطـريـرك الـراعي رئـيس وأعضاء الـمـجـلس الـتـنـفـيـذي

للرابطة المارونية وكان عرض لنشاطات الرابطة وﻻ سيما
مـن الـمـجـلس الـى الـفـاتـيـكـان والـدولـة اﻻيطالية ونتائج

الـرابـطـة الـنـقـيب سمـيـر أبي الـلـمـع الـبـطـريـرك الـراعي

الوسام اﻷعلى للرابطة المارونية في حضور المطران

البطريرك رئيس الرابطة على هذه البادرة ،وأثار موضوع

انـتـخـابـات رئـاسة الـجمهورية داعياً

فريقي  8و 14آذار اللذين يقفان

وجهاً لوجه ،الى تقديم مرشحيهما
رسمياً ،على أن يعلن كل فريق

بــرنـامـجـه ،ويـحضر الـنـواب جـلسة

المجلس النيابي لينتخبوا الرئيس.

 -وفي العشرين من تموز 2015

استقبل البطريرك الراعي رئيس

الرابطة المارونية الذي وضعه في

أجواء اﻻستعدادات الجارية لعقد
مؤتمر مسيحي الشرق اﻻوسط

متمنياً أن يكون بحضوره ورعايته،

فـوافـق غـبـطـتـه واستبقى رئيس

الرابطة على مائدة الغذاء.
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 رحاب الرابطة اارونية
مع النائب السابق مصباح اﻷحدب

في الحادي عشر من كانون اﻻول ،2014
زار النائب السابق مصباح اﻻحدب الرابطة
الـمـارونـيـة والـتـقـى رئـيسهـا في حضور
عدد من أعضاء مجلسها التنفيذي وقد
تناول اللقاء الوضع غير المستقر
على الساحة اللبنانية وضرورة
وضع حــــــّد لــــــلصراع السنّي -
الشيعي ،ودور الموارنة الرائد
في جمع الصفوف.

مع الوفد البرلماني لدولة ﻻتفيا
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في السابع والعشرين من كانون الثاني  ،2015زار الوفد البرلماني لدولة ﻻتفيا الذي تترأس بﻼده الدورة
الحالية لﻼتحاد اﻻوروبي الرابطة المارونية ،وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها على عدد من
المرجعيات اللبنانية .وكان في استقبال الوفد رئيس الرابطة وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي .وقد
م الوفد الﻼتفي عضو كتلة حزب الوحدة النائب اللبناني اﻻصل حسام أبو مرعي ،النائب في البرلمان
ض ّ
ريجينا لوكميل لونوفا ،المهتمة بملف حقوق اﻻنسان ،النائب جانيس قوكاتز ،رئيس اللجنة النيابية
الفرعية للوقاية ومكافحة الفساد النائب الكسيس لوسكوفز وقنصل عام ﻻتفيا في لبنان جيرار أسعد
رنو.
عّرف أبي اللمع بنشاطات الرابطة المارونية واهتماماتها ،داعياً الوفد الﻼتفي الذي ترأس بﻼده الدورة
الحالية لﻼتحاد اﻻوروبي ،السعي الى اﻻتحاد لتكثيف الجهد والدفع في اتجاه مساعدة لبنان على
التصدي ﻷعباء النزوح السوري .كما أكد سعي الرابطة من أجل اﻹسراع في انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ينهي حال الشغور.
الوفد الﻼتفي عرض ﻻبعاد الزيارة التي يقوم بها الى لبنان ومنها دعوة الرابطة الى زيارة ﻻتفيا ،وتمنى
انتخاب رئيس جديد ،وإجراء انتخابات نيابية تنتج مجلساً جديداً يحقق صحة التمثيل ،وكذلك التعاون مع
الحكومة اللبنانية لمكافحة اﻻرهاب.

مع النائب ابراهيم كنعان

زار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في الخامس من آذار  2015الرابطة المارونية في مقّرها
واجتمع الى رئيسها وأعضاء المجلس التنفيذي .دار البحث خﻼل اللقاء حول الموضوعات ذات اﻻهتمام
المشترك ،وﻻ سيما مشروع المنطقة اﻻقتصادية الحّرة في البترون ،وملف مرفأ جونية السياحي .كما عرض
كنعان لﻸشواط التي قطعها الحوار القائم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مﻼحظاً وجود الكثير من
النقاط المشتركة التي تجمع الطرفين ،ومنها اعادة اﻻعتبار الى الوجود المسيحي في الدولة ،وتوقع كنعان
أن تنجز ورقة التفاهم بين التيار والقوات وأن يتم اعﻼن النيات قريباً.
رحب أبي اللمع بالحوار القائم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية واستعجل إنهاء الشغور في سدة
الرئاسة اﻻولى توخياً ﻻنتظام عمل المؤسسات واحتراماً لمنطوق الدستور.

مع النائب ايلي ماروني

في السادس والـــــعشريـــــن مـــــن آذار
 ،2015زار النائب ايلي ماروني الرابطة
المارونية وبحث مع رئيسها في حضور
عــدد مـن أعضاء الـمـجـلس الـتـنـفـيـذي،
مـلـفـات استـعـادة الـجـنسيـة الـلـبـنـانـيـة
لــلــمــنـتشريـن والـمـتـحـدريـن مـن أصل
لبناني ،وموضوع بيع اﻻراضي للغير،
كما وتشجيع المسيحيين في اﻻنخراط
بمؤسسات الدولة.

مع الوفد اﻻغترابي اﻻوسترالي

في السادس عشر مــــن تــــمــــوز ،2015
استـــقــبــل رئــيس الــرابــطــة في حضور
أعضاء المجلس التنفيذي وفداً إغترابياً
م رئيس الرابطة المارونية
اوسترالياً ض ّ
في اوستــرالــيــا طــوني خــطــار ،رئــيس
الـمـركـز الـمـاروني لـﻼبـحـاث والـدراسات
اﻻستراتيجية الدكتور جان طربيه ،الرئيس السابق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ميشال الدويهي ودوري
فرح أيوب .عرض الوفد اﻻسترالي لنشاطات الرابطة المارونية في بﻼده في مختلف المجاﻻت ،خصوصاً على
مستوى جمع شمل أبناء الطائفة وتسجيل أبناءهم في قيود السجﻼت اللبنانية وتوثيق عﻼقتهم بالوطن
وبالكنيسة وبأبناء الجالية اللبنانية ،وحشد الطاقات من أجل خدمة قضايا الوطن اﻻم .كما عرض ﻵفاق التعاون
مع الرابطة المارونية في لبنان وتنسيق العمل معها وتعزيز الروابط لدعم اﻻهداف المشتركة .وجرى البحث
في إمكان تحويل الرابطة المارونية الى مؤسسة عالمية تضم كل الروابط في بلدان اﻻنتشار.
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مع وفد من حزب اﷲ

في الثامن عشر من آب  ،2015زار
وفد من حزب ﷲ الرابطة المارونية
في مـــقــرهــا قــوامــه الــحــاج بــﻼل
اللقيس واﻻستاذ طالب جرادي وكان
في استــقــبــالـهـمـا رئـيس الـرابـطـة
وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي.
تّركز اللقاء على أهمية التواصل بين
المكونات اللبنانية وضروة
النقاش والتفكير المشترك
لــلــتــوصل الــى خــﻼصات
جامعة تمّكن اللبنانيين من
صوغ حــلــول تـوطـّد أركـان
الــدولــة ،وتــرﱢسخ ثــقــافـة
العيش وتفتح الباب أمام
كل طرف ليضطلع بدوره
الوطني الشامل.

خﻼل إلقاء الدكتور داوود
الصايغ محاضرته

في الـــعشريـــن مــن آب ،2015
حــاضر الــدكــتــور داوود الصايـغ
في الـرابـطـة الـمـارونـية بدعوة
مــن لــجــنــة الــثـقـافـة والـتـراث
والـحـوار بـيـن اﻻديـان بـعـنوان:
«لـبـنـان بـيـن ثـوابـتـه وتـحركات
المنطقة» في حضور رئيس
الــرابــطــة وعــدد مــن الــنـواب
والفاعليات السياسية .وبعد كلمة ترحيب وتعريف من مقرر اللجنة إميل
أبي نادر ،رأى الصايغ ضرورة أن يتم اﻻتفاق على القضايا اﻻساسية ،معتبراً أن أحداً في لبنان ﻻ يريد
اﻻنفصال ،ولكن هناك ربما من يجد خل ً
ﻼ في الشراكة ،وهذا أمر آخر .ووصف الصايغ المارونية «برحابة ﻻ
يحّدها أفق ،ناقضت تاريخياً وﻻ تزال كل مقوﻻت اﻻنزواء واﻻنطواء ،وتناقض بالتالي حصرها في إطار
سياسي محدد ،والموارنة متمردون على كل عصر».
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لقاءات الرابطة  حاضسرة الفاتيكان وايطاليا
زار وفد من المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة

النقيب سمير أبي اللمع حاضرة الفاتيكان من  12الى 16
نيسان  .2015وقد حضر الوفد في الخامس عشر منه،

لــقـاء اﻻربـعـاء مـع الـبـابـا فـرنسيس في بـاحـة الـقـديس

بــطــرس .وخّص الـبـابـا خـﻼل الـلـقـاء لـبـنـان بـمسيـحـيـيـه
ومسلميه بالتفاتة مميزة ،مؤكداً في كلمة له “دعمه
لهذا الوطن ليتمكن من تجاوز المحن التي يعانيها” وبعد

مصافحة البابا فرنسيس رئيس الرابطة ،عقد الوفد لقاء

عمل مع الكادرينال جان لوي توران رئيس المجمع البابوي

للحوار بين اﻻديان .وكانت للوفد لقاءات مع المونسنيور

البرتو أورتيغا المسؤول عن الملف اللبناني والشرق

أوسطي الــذي سلـمـه الـوثـيـقـة الـتي أعـدتـهـا الـرابـطـة

المارونية والتي تعكس رؤيتها للوضع المسيحي في

م لقاء عمل مع رئيس المجمع
لبنان والمنطقة ،كما ت ّ
الفاتيكاني للكنائس الشرقية البيرتو ساندري.

وفي سياق متصل ،كان لوفد الرابطة المارونية لقاءات

عمل مع كل من نائب وزير الخارجية اﻻيطالية بيار فرنندو

كاسيني ،والمسؤول عن لجنة الشؤون الخارجية واﻻمن

في مجلس الشيوخ اﻻيطالي ،الرئيس السابق لمجلس
النواب ﻻبو بستيلي .وكان وفد الرابطة قد لبى الدعوة

الى مآدب تكريمية على شرفه أقامها سفير لبنان لدى

الفاتيكان العميد جورج خوري ،والقائم بأعمال السفارة

اللبنانية في روما كريم خليل ،والمطران فرنسوا عيد.

وقد أشاد رئيس الرابطة المارونية بالجهود التي يبذلها

الـدبـلـومـاسيـون الـلـبـنـانـيـون في الخارج من أجل تمتين
عﻼقات لبنان مع كل من الكرسي الرسولي وايطاليا.
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زيارات الرابطة
زيارة السفير البابوي

استـقـبـل السفـيـر الـبـابـوي غـابريالي كاتشا في
الــخــامس عشر مــن كــانـون اﻻول  ،2014رئـيس
الرابطة ،وكان عرض للزيارة التي يعتزم المجلس
التنفيذي القيام بها الى الفاتيكان .وشدد كاتشا
خﻼل اللقاء على أن الفاتيكان يبذل مساعيه مع
السياسيين اللبنانيين من أجل إنجاز اﻻستحقاق
الرئاسي في أقرب وقت ممكن .كما يضع في
رأس أولـــولـــيـــاتـــه استــتــبــاب الــوضع اﻷمــني
واﻻقتصادي وتوطيد اﻻستقرار في لبنان.

زيارة نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين

قام وفد من المجلس التنفيذي للرابطة المارونية
برئاسة النقيب سمير أبي اللمع في السادس عشر
من كانون اﻻول  ،2014بزيارة نقيب المحامين جورج
جريج وأعضاء مجلس النقابة في بيروت .أبي اللمع
اعتبر أن أعضاء الوفد الزائر يؤكدون بزيارتهم هذه
أنهم في بيتهم الثاني ،على اعتبار أن المحامين
يـــمــثــلــون السواد اﻻعــظــم مــن أعضاء الــمــجــلس
التنفيذي للرابطة ( 8من أصل  .)17واعتبر النقيب
جريج أن الرابطة المارونية هي واحدة من الجماعات
الساعية الى لبنان القوي من الداخل.

لقاء تضامني مع المطرانين المخطوفين
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شاركت الرابطة المارونية في الثامن عشر من كانون الثاني  2015ممثلّة بعضو مجلسها
التنفيذي سهيل مطر في اللقاء التضامني مع المطرانين المخطوفين بولس اليازجي
ويوحنا ابراهيم ،الذي دعت اليه الرابطة السريانية ونظمته في قاعة القصر البلدي  -جديدة
المتن ،تذكيراً بقضية إنسانية وطنية عربية.

زيارة الوزير ميشال فرعون

استقبل وزير السياحة ميشال فرعون في الخامس من آذار  ،2015وفداً من لجنة
المناطق وإنماء الريف في الرابطة المارونية بتكليف من رئيس الرابطة النقيب سمير
أبي اللمع .وطلب الوفد من فرعون التأكيد على ضرورة وجود مرفأ سياحي في جونيه
ومطار ثانٍ في حامات.

زيارة السفير اﻻيطالي

زار رئيس الرابطة المارونية النقيب سمير
أبي الـــلـــمـــع وعضو مـــكــتب الــمــجــلس
الـتـنـفـيـذي لـلـرابطة ميشال قماطي في
العاشر من آذار  ،2015السفير اﻻيطالي
جــوسيــبي مــورابـيـتـو في مـقـر السفـارة
ببعبدا لشكره على الجهود التي تبذلها
بــﻼده في مساعــدة لــبــنـان عـلـى جـمـيـع
الـمستـويـات ،ﻻ سيـمـا لـجـهـة دعـمـهـا
مؤسسة الجيش والقوى اﻻمنية
اللبنانية عدة وعتاداً .وثّمـن أبي
الـلـمـع الـتضحـيـات الـتي يقدمها
الــجــنــود اﻻيــطــالــيـون في إطـار
اليونيفيل.

زيارة الوزير جبران باسيل

زار رئيس الرابطة المارونية مع وفد
مــن أعضاء الــمــجــلس الــتــنـفـيـذي
لـلـرابـطـة وزيـر الـخـارجية والمغتربين
في الـــحـــادي عشر مــن أيــار .2015
شكر أبي اللمع الوزير جبران باسيل
عــلــى الــمساعي الـتي يـقـوم بـهـا
لربط لبنان المقيم بلبنان المنتشر،
وعلى التحرك الذي يقوم به من
أجـل إستـعـادة الـجـنسيـة الـلـبـنـانية،
وهــو هــدف سعت وتسعــى الــيـه
الرابطة منذ زمن بعيد.
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زيارة الرئيس اﻷول جان فهد

استقبل رئيس مجلس القضاء اﻻعلى
الــقــاضي جــان فــهــد في الـعـاشر مـن
حزيران  2015في قصر العدل ببيروت
رئـيس الـرابـطـة الـمـارونـيـة مـع وفد من
الـمـجـلس الـتـنـفـيـذي للرابطة في زيارة
بـروتـوكـولـيـة .وجـرى الـتأكـيد في الزيارة
عـــلــى سعي مــجــلس الــقضاء وجــوب
لضمان استقﻼلية القضاء وتعزيز دوره
الرائد في مجال تعزيز دولة القانون،
وتحقيق العدالة .كما نّوه الرئيس فهد بالدور الوطني الذي تلعبه الرابطة المارونية على العديد من
المستويات .وقّدم النقيب سمير أبي اللمع درع الرابطة المارونية للرئيس اﻻول القاضي جان فهد.

زيارة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ
نعيم حسن في الثالث والعشرين من حزيران ،2015
وفداً من المجلس التنفيذي برئاسة النقيب سمير
أبي اللمع ،في دار الطائفة بفردان .وفد الرابطة
قّدم تعازيه بضحايا حادثة «قلب لوزة» في سوريا.
صر في
الشيخ حسن دعا الى تغليب الوعي والتب ّ
هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة التي تضع الجميع
أمــام مسؤولــيــاتــهـم الـوطـنـيـة لـمـنـع الـفـتـنـة بـيـن
الطوائف .أما أبي اللمع فأثنى على المواقف الحكيمة لشيخ العقل مؤكداً الوقوف الى جانب رؤياه
الحكيمة مشدداً على أن طائفة الموحدين الدروز هي جزء أصيل من المجتمع العربي.

زيارة النائب سامي الجمّيل

استـقـبـل رئـيس حـزب الـكـتـائب الـلـبـنـانية النائب سامي
الــجـمـّيـل في بـيت الـكـتـائب الصيـفي وفـداً مـن رئـيس
وأعضاء الرابطة المارونية في الخامس عشر من تموز
 2015مهنئاً بانتخابه رئيساً للحزب .حضر اللقاء النائب نديم الجمّيل وعدد من المسؤولين
الحزبيين .تطرق البحث الى العديد من القضايا التي تهم اللبنانيين ،ومنها الدعوة الى توحيد الجهود
من أجل قيام الدولة بكل مؤسساتها بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية ،والعمل على تفعيل
المؤسسات اللبنانية إنطﻼقاً من مجلس الوزراء ،والتضامن الذي يجب أن يتمّيز به الوزراء جميعاً.
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زيارة النائب وليد جنبﻼط

الـتـقـى رئـيس الـلـقاء الديموقراطي
النائب وليد جنبﻼط في دارته في
بيروت في الخامس من آب ،2015
وفـداً مـن الـمـجـلس الـتـنـفـيـذي في
الـرابـطـة الـمـارونـيـة بـرئـاسة الـنـقيب
سمير أبي اللمع .تركّز البحث حول
آخر المستجدات القائمة على الساحة
الـلـبـنـانـيـة ووجـوب الـتصدي لـلـفـتنة
الطائفية ودعم قيامة الدولة المدنية
العادلة.

زيارة الوزير بطرس حرب

استقبل وزير اﻻتصاﻻت بطرس حرب في مكتبه بالوزارة وفداً من المجلس التنفيذي للرابطة
المارونية برئاسة النقيب سمير أبي اللمع في العاشر من آب  ،2015تركّز البحث خﻼل اللقاء على
الوضع العام في البﻼد وضرورة التعجيل في إنهاء الشغور الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية .كما
تطرق البحث الى موضوع المنطقة اﻻقتصادية الحّرة الذي أصبح أمام المجلس النيابي .وقد أعرب
حرب عن رغبته في تقريب وجهات النظر حول اﻵراء المتباينة في بعض الموضوعات التي تتناول
موقع هذا المشروع وكيفية تمويله وما يمكن أن يطاله من تعديﻼت.
وفي نهاية الزيارة تمنى النقيب أبي اللمع على الوزير حرب أن يولي الموضوع اﻻهمية التي
يستحقها إن المشروع يفيد منطقة البترون ،وإذا كان هناك من اقتراحات فليبادر الى طرحها.

زيارة المدير العام لﻸمن العام

استقبل المدير العام لﻼمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه في الثامن عشر من آب ،2015
رئيس رئيس الرابطة المارونية النقيب سمير أبي اللمع والعميد ابراهيم جبور ،وجرى عرض لﻸوضاع
العامة وما يقوم به اللواء ابراهيم من أدوار وطنية لحلّ قضية الجنود والعسكريين المخطوفين ،وﻻ
سيما لجهة إسهاماته في ح ّ
ل قضية راهبات معلوﻻ.

زيارة الرئيس العماد ميشال سليمان

استقبل الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال سليمان في العاشر من أيلول  2015و بتاريخ 25
تشرين الثاني  2015رئيس الرابطة المارونية النقيب سمير أبي اللمع ووفداً من المجلس التنفيذي،
حيث جرى عرض لﻼوضاع العامة في البﻼد.
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الرابطة المارونية في طرابلس

في الثاني والعشرين من شباط  ،2015زار
رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للرابطة
الــمـارونـيـة مـديـنـة طـرابـلس .حضر الـوفـد
قداس اﻻحد في كاتدرائية مار مارون الذي
تــرأسه الــمــطــران جــورج ابــو جـودة رئـيس
أساقفة طرابلس للموارنة .تلت القداس
خــلــوة بــيـن أبـو جـودة وأبي الـلـمـع ووفـد
الرابطة .ثّمن أبو جودة بادرة الرابطة ،متمنياً أن تتكثف الزيارات الى الشمال وﻻ سيما الى عاصمتها
والتعاون من أجل تجذير المسيحيين في مناطقهم .بعدها زار وفد الرابطة مفتي طرابلس الشيخ
مالك الشعار في منزله ،وعقد معه اجتماعاً دام تسعين دقيقة وصف بالمثمر واﻻيجابي .وقال أبي
اللمع لوسائل اﻻعﻼم أن عاصمة لبنان الثانية ما تزال تحافظ على تنوعها وانفتاحها ووحدتها الوطنية
وعيشها المشترك .وشدد على أن المسيحي في طرابلس متجذر وهو ابن المدينة.

عون التقى اللجنة التنفيذية للرابطة المارونية

الـتـقـى رئـيس تـكـتـل «الـتـغـيـيـر واﻻصﻼح» الـعماد
ميشال عون ،اللجنة التنفيذية في الرابطة المارونية
بـرئـاسة الـنـقـيب سمـيـر أبي الـلـمـع ،وتناول البحث
مـــواضيـــع عــدة ﻻ سيــمــا اﻻوضاع عــلــى الساحــة
المحلية ،السياسية واﻻمنية واﻻقتصادية.

فرنجية استقبل وفداً من الرابطة المارونية

استقبل رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي وفد المجلس التنفيذي
للرابطة المارونية برئاسة النقيب سمير أبي اللمع تخلله بحث في مختلف التطورات الراهنة على
المستوى اللبناني والمستوى اﻻقليمي ،وأّكد فرنجيه إيمانه بأن لبنان يجب أن يبقى منطلقاً للفكر
والمعقل الحصين للحرية وللتضامن بين الفئات جميعاً المسيحية واﻻسﻼمية.

الرابطة المارونية في معراب

الـتـقـى رئـيس حـزب الـقـوات الـلـبنانية
الـدكـتـور سمـيـر جـعـجـع ،وفد المجلس
التنفيذي في الرابطة المارونية برئاسة
النقيب سمير أبي اللمع ،حيث عرضت
اﻻوضاع العامة في البﻼد.
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زيارة رئيس الحكومة تمام سﻼم

استقبل رئيس الحكومة تمام سﻼم في السراي ،رئيس الرابطة المارونية النقيب سمير أبي اللمع
مترئساً وفداً من مجلس التنفيذي.
وبعد اللقاء قال أبي اللمع :شكل اللقاء مناسبة للحديث عن المواضيع المطروحة اليوم على الساحة
اللبنانية .وقد أكد دولة الرئيس على تقديره واحترامه للمؤسسات التي يجب أن تبقى بمنأى عن
الخﻼفات السياسية والمناطقية والطائفية خصوصاً فيما يتعلق بموضوع النفايات.

كما زار وفد من الرابطة:

 غبطة البطريرك آرام اﻻول كيشيشيانكاثوليكوس اﻷرمن اﻻرثوذكس
 غبطة بطريرك سريان اﻻرثوذكساغناطيوس افرام الثاني
 القس سليم صهيوني ،رئيس المجمعاﻷعلى للطائفة اﻻنجيلية في سوريا ولبنان
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الرابطة اارونية  دولة الكويت
ناسسبة عيد مار مارون
في السادس من شباط  ،2015وبدعوة من مجلس
الرعية المارونية في الكويت ،انتدب رئيس الرابطة

وفداً برئاسة اﻻمين العام المحامي فارس أبي نصر

وعضوية الدكتور فادي جرجس والمهندس مارون
رومـانـوس لـلـمشاركـة في اﻻحـتـفـاﻻت الـتي أحياها

مجلس الرعية لمناسبة عيد القديس مارون .حضر

الوفد القداس اﻹلهي الذي ترأسه ممثل البطريرك

الماروني النائب العام على أبرشية صربا المطران

بولس روحانا ،وشارك أيضاً في برنامج النشاطات

الـتي سبـقت الـقـداس وتـلـتـه ،وتـخـلـلـه لـقـاءات مع
مـمـثـلي وسائـل اﻻعـﻼم الـكـويـتـية ،وزيارة السفارة

اللبنانية في الكويت وتلبية دعوة السفير خضر حلوه
الـى الـغـداء ،واﻻجـتـمـاع بـكـّل مـن راعـيي أبـرشيـتي

الروم اﻻرثوذكس والروم الكاثوليك المطران غطاس

هزيم واﻻرشمندريت بطرس غريب ،ورئيس مجلس
الرعية في الكويت جوزف اسطفان وأعضاء المجلس
والــجــالـيـة الـلـبـنـانـيـة في مـنـزل أحـد أركـانـهـا شربـل

شمالي .ألقى أبي نصر كلمة الرابطة التي اعتبر

فيها «أنّ عيد القديس مارون ﻻ يحتكره الموارنة،
فـهـو عـيـد لـجـمـيـع الـلـبـنـانـيـيـن الذين يجتمعون فيه

سك بثوابت العيش المشترك» ،معتبراً
ليجددوا التم ّ
«أنّ بداية  2015حملت معها مؤشرات ايجابية ،أبرزها

استئناف الحوارات بين المكونات السياسية والتي
يؤمــل مــنــهــا أن تضبــط ايــقــاع اﻻمــن وتؤدي في

الـلـحـظـة الـمـنـاسبـة الـى مـلء الشغـور في الرئاسة
اﻻولى».
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ندوات ومؤورات
الشراكة الوطنية

نـظـمت الـلـجـنـة السيـاسيـة في الـرابـطـة الـمـارونية ندوة
بعنوان «الشراكة الوطنية سبيل الى تحصين الدولة ونبذ
التطرف» في العاشر من ايار  2015بفندق ميتروبوليتان
سن الفيل شارك فيها وزير الثقافة ريمون عريجي ممث ً
ﻼ
تيار المردة ،النائب ابراهيم كنعان ممث ً
ﻼ التيار الوطني
الحر ،النائب انطوان زهرا ممث ً
ﻼ حزب القوات اللبنانية،
النائب ايلي ماروني ممث ً
ﻼ حزب الكتائب اللبنانية ،النائب
جمال الجراح ممث ً
ﻼ تيار المستقبل ،الحاج محمود قماطي
ﻼ حزب ﷲ ،علي حمدان ممث ً
ممث ً
ﻼ حركة أمل ،ورامي
الريس ممث ً
ﻼ الحزب التقدمي اﻻشتراكي.
بعد كلمتي عضو المجلس التنفيذي انطوان قسطنطين،
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ومقرر اللجنة السياسية وليد خوري ،تحدث رئيس الرابطة
النقيب سمير أبي اللمع عن معاني الشراكة الوطنية
ودورها في إمتصاص التطرف لمصلحة اﻻنخراط في
الدولة ﻻفتاً الى وجوب إمﻼء الشغور في سّدة الرئاسة
اﻻولـى وفـقـاً لـلـدستـور .أدار الـلـقـاء وعـرف بـالـمتكلمين
المستشار اﻻعﻼمي في رئاسة الجمهورية اﻻستاذ رفيق
شﻼﻻ .وفي ختام الندوة تﻼ عضو المجلس التنفيذي
اﻻستاذ وليد خوري نص الوثيقة المشتركة التي وافق
عـلـيـهـا الـمـنـتـدون وبـحضورهـم وهي بعنوان« :الشراكة
الوطنية سبيل الى تحصين الدولة ونبذ التطرف» وقد
أصدرت الرابطة ﻻحقاً كتْيباً جامعاً حول هذه الندوة.

مؤتمر « مسيحيو الشرق اﻻوسط »  :تراث ورسالة

نظمت الرابطة المارونية عبر لجنة اﻻنشطة المنبثقة من
مجلسها التنفيذي ،وبالتعاون مع مجلس كنائس الشرق
اﻻوسط ،مؤتــمــراً بــعـنـوان «مسيـحـيـو الشرق اﻻوسط:
تراث ورسالة» إمتد المؤتمر على مدى يومين  24و 25
تموز  ،2015في جامعة سيدة اللويزة ،برعاية البطريرك
الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي حضر
الـجـلسة اﻻفـتـتـاحـيـة وألـقـى كـلـمـة عـلـى قـدر كـبـيـر مـن
اﻻهــمــيــة ،تــنـاول فـيـهـا الـوضع الـمسيـحي في الشرق
والـعـﻼقـات الـمسيـحـيـة – اﻹسﻼمـيـة ،مـنـّوهـاً بالنموذج
اللبناني الذي أجرى تحو ً
ﻻ في هذه العﻼقات بنقلها من
الــتــوتــر وعــدم الـتـكـافؤ الـى الـتـوافـق والـتـكـامـل ،ومـن
التعصب الى اﻻعتدال .كما تناولت كلمته موضوع التأخير
في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،محذراً من إنجرار لبنان
الـى مـحـاور الـنـزاع اﻻقـلـيـمي والـمـذهـبي .بـعـد إفـتـتـاح
النقيب سمير أبي اللمع المؤتمر بكلمة جامعة تحدث وزير
الخارجية والمغتربين جبران باسيل ،النائب نعمة ﷲ أبي
نصر ،رئيس المؤسسة المارونية لﻼنتشار ميشال اده،
رئـيس الـمـجـلس الـعـام الـمـاروني وديـع الـخـازن ،السفـير
البابوي المونسنيور غابريالي كاتشا ،المطران ارسيني
سوكـولـوف مـمـثـل بـطـريـرك مـوسكـو وعـموم الروسيا،
وكانت كلمتان لكل من رئيس لجنة اﻻنشطة في الرابطة
الدكتور فادي جرجس ،ونائب رئيس جامعة اللويزة اﻻستاذ
سهيل مطر ،وتولى التقديم والتعريف اﻻعﻼمي ريكاردو
كــرم .وأعــقب الــجــلسة اﻻفــتـتـاحـيـة جـلسات مـتـخصصة
بعنوان «مقومات الوجود» و «استراتيجية واعﻼم» و
«الـتـنـمـيـة اﻻقـتصاديـة واﻻجـتـماعية» و «حوار اﻻديان»،
«الـعـيش الـواحـد عـبـر الـتـاريـخ» و «الـمـجـتمع والرسالة».
وفي هذه الجلسات التي امتدت على مدى يومين حاضر
أساقفة ورجال دين واخصائيون من لبنان ومن بعض
الدول العربية ،فقدموا عصارة تجاربهم مقرونة بمقترحات
عملية.
(وقائع هذا المؤتمر المهم ستصدر في كتاب شامل
وموثق عن الرابطة المارونية)
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ندوة عن اﻻنماء في المتن

السبت الثاني والعشرين من أيار  ،2015أحيت الرابطة
المارونية بدعوة من لجنة المناطق وإنماء الريف «لقاء
المتن حول اﻻنماء» في فندق لورويال ضبيه .كانت
كلمة لكل من رئيس الرابطة النقيب سمير أبي اللمع
ومــقــررة الــلـجـنـة الـمـحـامـيـة كـارﻻ شهـاب الـلـذيـن رحـّبـا
بالمشاركين وأوضحا أهداف اللقاء الذي يندرج في إطار
سعيها لﻺنماء المتوازن بين المناطق اللبنانية .حضر
اللقاء عدد من نواب وفعاليات منطقة المتن الشمالي
ورؤساء بلدياتها ،وأدار اللقاء ،اﻻعﻼمي انطوان سعد.
تحدث في اللقاء كل من رئيسة المشروع اﻻخضر ومدير
عام التعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا أبي زيد عن
دور الـــمشروع اﻻخضر والـــتـــعـــاونـــيـــات في اﻻنــمــاء،
المحامي سمير عبد الملك رئيس جمعية التجارة العادلة
في لبنان عن «دور السلطة المحلية في تعميم مفهوم
التجارة العادلة» ،المحامي سيرج عويس مدير الجمعية
التعاونية اللبنانية لﻺنماء عن «القروض الصغيرة وسيلة
لﻺنـمـاء الـمـحـلي» واﻻستـاذ عـمـر هـيـثـم مدير صندوق
التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية عن «دور الصندوق في
تفعيل التنمية المحلية بالشراكة مع البلديات» الدكتور
خاطر أبي حبيب رئيس مجلس ادارة شركة كفاﻻت عن
«إمكانات التمويل المتاحة للبلديات في لبنان» ،والعميد فؤاد عون رئيس بلدية المكنونية  -جزين عن «دور
البلديات في النمو اﻹسكاني في القرى واﻻرياف» .وتﻼ اللقاء حفل غداء قدمته لجنة المناطق وإنماء الريف
في الرابطة المارونية  -على شرف المشاركين.
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ندوة إنماء الشوف

نــظــمت لــجــنــة الــمـنـاطـق وإنـمـاء الـريـف في الـرابـطـة
المارونية في الثاني عشر من أيلول « ،2015ندوة لقاء
الشوف حول اﻻنماء» في مدينة دير القمر .شارك في
أعــمـال الـنـدوة الـمستشار مـارسيـلـو مـوري عـن اﻻتـحـاد
اﻻوروبي ،رمزي نعمان عن البنك الدولي ،كنج حمادة عن
الوكالة اﻻميركية للتنمية الدولية ،عبد ﷲ محيي الدين
عن برنامج اﻻمم المتحدة اﻻنمائي  ،UNDPأدار الندوة
اﻻعﻼمي انطوان سعد بحضور عدد من نواب المنطقة
الــحــالــيـيـن والسابـقـيـن والـوزراء السابـقـيـن ،ومـمـثـلي
الــفــاعــلــيــات والــقـيـادات السيـاسيـة والـروحـيـة ورؤساء
البلديات والمخاتير وحشد من أعضاء الرابطة المارونية
الشوفيين والمهتمين بالشأن المناطقي واﻹنمائي،
يتقّدمهم رئيس الرابطة وأعضاء المجلس التنفيذي.
أكــّد أبي الــلـمـع أن الـمـوقـع الـوطـني الشامـل والـحس
اﻻنساني اﻻجتماعي للرابطة المارونية دفعها الى إيﻼء
موضوع اﻻنماء اﻻهمية القصوى ،ودعا الى تطبيق
نظام الﻼمركزية اﻻدارية الموسعة ،سبي ً
ﻼ الى تطوير
الحياة اﻻدارية والسياسية واﻻجتماعية في لبنان ،وحلّ
مشكــلـة اﻻنـمـاء الـمـتـوازن عـبـر الـمـكـونـات الـجـغـرافـيـة
واﻻدارية في الوطن.
مقررة لجنة المناطق المحامية كارﻻ شهاب دعت البلديات
الــى وجـوب الـتـوجـه الـى اعـتـمـاد مشروعـات يـمـكـن أن
تشّكل أرضية لخلق فرص عمل وتحقيق نمو إقتصادي
واجــتــمــاعي لــربــط اﻻنسان بأرضه بــمــا يضمــن عــودة
المهجرين والنازحين.
وتحدث كل من نعمان ،وحمادة ،ومحيي الدين ،فركزوا
عـلـى تـجـارب الـمؤسسات الـتي يـمـثـلـون ،في عـمـلـيـة
الـمساعـدة عـلـى إطـﻼق آلـيـات الـعـمـل الـبلدي التنموي
ودعم المبادرات البلدية المحلية ،والتنمية الريفية سواء
في الــمــجــاﻻت السيــاحــيـة والـزراعـيـة ،وانـتـاج الـعسل،
وسوى ذلك .ختم اللقاء بحفل غداء بدعوة من لجنة
المناطق وإنماء الريف في فندق دير اﻻمير في دير
القمر ضمّ جميع المشاركين في اللقاء.
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العرسس اماعي بنسسخته السسادسسة:

 36ثنائيًا ينضسم لشسراكة أابدية
مساء السادس من ايلول  ،2015أحّيت لجنة الشؤون
اﻻجتماعية واﻻنشطة الداخلية في الرابطة المارونية
الـــعـــرس الـــجـــمـــاعي السادس في بـــكــركي ،وسط
المظاهر اﻻحتفالية التي واكبت وصول العرسان في
سياراتهم الفخمة المزدانة بباقات الزهر .بارك اﻻكليل
الــبــطـريـرك الـمـاروني الـكـارديـنـال مـار بشارة بـطـرس
الراعي الذي ترأس مراسيم العرس ،أمام حشد كبير
تقدمّه رئيس الرابطة المارونية النقيب سمير أبي
اللمع ،ورئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق
وديع الخازن وفعاليات سياسية واجتماعية ومسؤولين
أمنيين وأعضاء المجلس التنفيذي.

ألـقـى الـكـارديـنـال الـراعي عـظـة مـن وحي الـمـنـاسبة
مشدداً على قدسية سّر الزواج في الكنيسة مثنياً
عــلــى نــجــاح الــعـرس الـجـمـاعي في جـمـيـع الـقـلـوب
المؤمنة بهذا السر ،مثّمناً الدور الذي تقوم به الرابطة
المارونية في دعمها للنشاطات اﻻجتماعية والوطنية،
وهي من أهم أهداف نظامها اﻷساسي مع اﻻشارة
الى أن الرابطة هي التي تؤمن مصروفات العرس
من لباس وسيارات ،وتصوير ،وزينة ومعامﻼت ادارية
إضافـة الـى حـوافـز اجـتـمـاعـيـة وتأمـيـنية ومبلغ الفي
دوﻻر لكل ثنائي.
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بيانات ومواقف
كــان لــلــرابــطــة الــمــارونـيـة سلسلـة مـن الـمـواقـف

النيابي عبر النواب أعضاء الرابطة.

واﻻجتماعية .وفي ما يأتي أبرز هذه المواقف:

نيسان  2015بياناً تحدثت فيه عن تفاصيل زيارة وفد

والــبــيــانــات مــن اﻻحــداث والـتـطـورات في لـبـنـان،

واﻻستـحـقـاقـات الـدستـوريـة والـملفات اﻻقتصادية

• ندد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية في بيان

المجلس التنفيذي الى الفاتيكان وروما وما تمخضت

عنه هذه الزيارة من دعم للبنان على العديد من

له صدر في التاسع عشر من كانون اﻻول 2014

المستويات .

مقام البطريرك ومواقفه المبدئية الثابتة في الدفاع

من نيسان  2015بياناً شام ً
ﻼ بّينت فيه ما يفاقم من

• وفي بيان في الرابع عشر من كانون الثاني ،2015

حلول أبرزها إصدار الموازنة العامة ضمن المهل

بــعــمــلــيــة اﻻفــتـراء الـتي تشن عـلـى الـبـطـريـركـيـة
المارونية ،معتبراً أن هدفها هو التشويش على
عن القيم التي قام عليها لبنان.

رحبت الرابطة المارونية بالحوار بين حزب ﷲ وتيار

المستقبل وبين التيار الوطني الحر وحزب القوات
الـلـبـنـانـيـة ،وبـالـعـمـلـيـة الـنـوعـيـة الـتي وضعت حداً
لــلــفــوضى في سجـن رومـيـة ،ودانت الـعـمـلـيـتـيـن

اﻻرهـابـيـتـيـن في كـل مـن جـبـل مـحسن بـطـرابـلس،

والعاصمة الفرنسية ،ﻻفتة اﻻنتباه الى إن إدانة

• أصدرت الرابطة المارونية في الثامن والعشرين

تـنـامي اﻻزمـة اﻻقـتصاديـة اﻻجـتـمـاعـية ،منه النزوح

السوري الذي يزيد من وطأتها ،وقدمت مجموعة
الــقــانــونــيـة ،إستصدار مـرسومي الـنـفـط ،تـطـبـيـق

القوانين المالية والضريبية على المناطق اللبنانية
كـــافـــة ،استــكــمــال درس اقــتــراح قــانــون الضمــان

اﻻجـتـمـاعي الـجـديـد ،وضع خـطـة إقـتصاديـة عصرية
لﻼنتشار اللبناني ،دعم السياحة الريفية ...الخ.

عملية باريس تؤكد اﻻصرار على رفض التعرض لكل

• أصدرت الرابطة المارونية في الثالث عشر من أيار

• في بيان صدر في الرابع من شباط  ،2015رحب

الـــذي رفض الـــتــنــازل عــن مــبــادئــه رغــم الضغــوط

مــوضوع إنشاء الــمــنــطـقـة اﻻقـتصاديـة الـحـّرة في

ب بيان للرابطة
• وفي الثالث من حزيران  2015رح ّ
م بين العماد ميشال عون والدكتور
باللقاء الذي ت ّ
سمـيـر جـعـجـع ،نـظـراً لـمـا يـجسده مـن أهـمـيـة عـلى

اﻻديان السماوية واﻻنبياء.

الـمـجـلس الـتـنـفـيـذي لـلرابطة باجتماع اللجان النيابية

المشتركة التي درست موضوعات حيوية عدة منها
البترون .واعتبرت أن هذا المشروع وطني وإذا حاز
على موافقة أبناء المنطقة ،سيعزز اﻹنماء المتوازن

والنمو اﻻقتصادي.

 2015بياناً في الذكرى الخامسة عشرة لرحيل العميد
ريمون اده ،حّيت فيه الرجل صاحب المواقف الجريئة

واﻹغراءات.

المستويين الوطني والمسيحي ،وما يحققه من

تقارب بين اﻻفرقاء المتباعدين ،متمنياً اﻹفادة من

• بيان آخر صدر عن المجلس التنفيذي أوضح فيه

هذا اللقاء والبناء عليه.

بعض رؤساء بلديات ومخاتير ووجهاء القضاء .ولفتت

مـكـتب الـمـجـلس الـتـنـفـيـذي في الـرابـطـة المارونية

مــوقـفـه مـن مشروع الـمـنـطـقـة اﻻقـتصاديـة الـحـرة

بالبترون في ضؤ العريضة الموجهة الى الرابطة من
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• أصدرت الرابطة المارونية في السابع عشر من

الرابطة الى إنهاء ستأخذ المﻼحظات التي أبداها
مـوقـعـو الـعـريضة عـنـد تـحـديـد الـمـوقـع الـجـغرافي

للمنطقة .وسترفع هذه المﻼحظات الى المجلس

• في الخامس عشر من تشرين اﻻول  ،2015قام
بــرئـاسة الـنـقـيب سمـيـر أبي الـلـمـع بـزيـارة السفـيـر

الــفــرنسي في لــبــنــان إيــمــانــويـل بـون في قصر

الصنوبر .وبعدما تمنى أعضاء المكتب للسفير

وﻻيــة مــثــمــرة ونــاجــحـة في خـدمـة الـعـﻼقـات

اللبنانية -الفرنسية العريقة ،عرض معه موضوع

الزيارة التي ينوى المجلس التنفيذي للرابطة

القيام بها الى باريس للقاء كبار المسؤولين

فيها ،والبحث معهم في الوضع اللبناني في

ضؤ ما تشهده المنطقة من تطورات دقيقة

وخطيرة -وقد أثنى أبي اللمع على الدور الذي

تضطلع به فرنسا على مستوى دول الشرق

اﻻوسط لجهة العمل الدؤوب من أجل إحﻼل

السﻼم واﻻستــقــرار فــيــهــا ،آمـًﻼ في أن يـزور

الرئيس فرنسوا هوﻻند لبنان قريباً لما لهذه

الـزيـارة مـن أهـمـيـة ودعـمـاً لـلـبـنـان الذي يعيش

أوقاتاً عصيبة خصوصاً أن صداقة فرنسا هي
من الضمانات المطمئنة الثابتة لهذا الوطن.

• في السادس عشر مـــنــه قــام وفــد بــرئــاسة

الــنـقـيب سمـيـر أبي الـلـمـع بـزيـارة وزيـر الـدولـة

جه
لشؤون التنمية اﻹدارية نبيل دو فريج حيث و ّ

الــيــه الــدعـوة لـحضور مؤتـمـر تـنـظـمـه الـرابـطـة

بالتعاون مع مؤسسة كونراد ايدناور اﻷلمانية

في الخامس والسادس عشر من كانون الثاني
 2016في قـاعـة جـامـعـة الـحـكـمـة حـول تـطـوير

م خﻼل اللقاء عرض اﻻوضاع
العمل اﻻداري .وت ّ
العامة في البﻼد ،والتداول في الحال الراهنة
لﻺدارة اللبنانية وما تعانيه من مشكﻼت تحول
دون تـطـويـرهـا وتـفـعـيـلـهـا .وكان هناك تشديد
مشتـرك حـول وجـوب تـحـقـيـق الـتـوازن الوطني

داخل اﻻدارة من منطلقات ميثاقية ،شرط اعتماد

الكفاية ووضع الشخص المناسب في المكان

سل أعلى معايير الشفافية في
المناسب وتو ّ
اختيار الموظفين .كما جرى التشديد على ضرورة
ملء الشواغر في اﻻدارة.

• أصدرت لــجــنــة الــبـيئـة والصحـة في الـرابـطـة

المارونية بياناً شامﻼً في الحادي والعشرين من
تشريـــــــن اﻻول  2015تضمــن مـجـمـوعـة مـن

اﻻقتراحات الخاصة بحلّ مسألة النفايات .ودعا
الــبــيــان الـى عـدم تسّيـيس مـوضوع الـنـفـايـات

وتقاذف المسؤولية بين اﻻفرقاء السياسيين،
معتبراً أنهم مسؤولون جميعاً عن ايجاد حلول
مستدامة وأن تبادل اﻻتهامات ﻻ يؤدي الى أي
حل.
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موجز نشساطات اللجان
تنوعت نشاطات اللجان المنبثقة من الرابطة المارونية وأعمالها وهي انكبت على عدد من الموضوعات التي
تولّت معالجتها ومتابعتها ،ومن أبرز ما سجل هذا العام:

• على صعيد لجنة التربية
درست اللجنة:
 أوضاع المدارس وسلسلة الرتب والرواتب في لقاء بين اﻻمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ولجانالتنسيق وعملت على تقريب وجهات نظر الفرقاء.
 موضوع المنح المدرسية والجامعية وإنشاء صندوق دعم مالي. القضايا المتعلقة بالجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي.• على صعيد لجنة اﻻقتصاد:
درست اللجنة الموضوعات اﻵتية:
 تقديم مشروع قانون حول حق اﻻطﻼع والمعرفة ضرورة استصدار الموازنة ضمن المهل القانونية مﻼحقة تنفيذ المرسوم  2004-12-15-13760الذي يتضمن تشكيل صندوق خاص مستقلعن الصندوق الوطني للضمان اﻻجتماعي
 دعم اقتصاد المعرفة بالقروض المسهلة ن مصرف لبنان بفائدة متدنية دعم السياحة الدينية والريفية كما عقدت لجنة اﻻقتصاد اجتماعاً مع لجنة اﻻعﻼم في الرابطة ﻻطﻼعها على اﻻعتراضات التيوردت الى المجلس التنفيذي من بعض سكان منطقة البترون والمسار الذي سلكه مشروع
المنطقة اﻻقتصادية الحّرة في البترون بعد درسه في اللجان النيابية المشتركة.
 كما قامت بزيارة رئيس جمعية المصارف اللبنانية الدكتور جوزيف طربيه واطلعت منه على وضعاﻻقتصادي بصورة عامة.

• على صعيد لجنة الموظفين واﻻدارات العامة:
عالجت اللجنة الموضوعات اﻵتية:
 تابعت اللجنة قضيتي ردم الحوض الرابع وعمادة كلية اﻻعمال بالشمال إقرار مبدأ التعاون بين الرابطة المارونية ومؤسسة كونراد ادينور لعقد مؤتمر حول اﻻدارة العامةفي  15و 16كانون الثاني 2016
 مﻼحقة قضايا التوظيفات في الدولة وإحصاء المراكز وتوزيعها -هي بصدد عقد مؤتمر عن اﻻدارة العامة والوظيفة بالتنسيق مع مؤسسة كونراد ايدناور
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• على صعيد لجنة الدراسات الدستورية والقانونية:
قررت اللجنة اﻵتي:
 تشكيل لجنة لوضع دراسة حول وجوب تطبيق اﻻحكام الدستورية تشكيل لجنة خاصة للتنسيق مع لجنة الصحة لوضع إقتراحات لمشروع قانون اﻻخطاء الطبية متابعة التداول في مشروع الغاء الطائفية السياسية واﻵثار الناجمة عن ذلك ،وفي آلية ترشحوانتخاب رئيس الجمهورية وآلية مشروع الزواج المدني ،وفي أولويته انتخاب رئيس جمهورية
ووضع قانون انتخاب.

• على صعيد لجنة المناطق وإنماء الريف:
 تابعت اللجنة لقاءات مع المرجعيات المعنية بإنشاء مرفأ سياحي في جونية ومطارفي منطقة حامات.
 وضعت استمارات لمسح حاجات بعض لمناطق والبلدات والقرى اللبنانية مؤمنةلها التمويل الﻼزم
 نظمت ندوتان :اﻻولى بعنوان إنماء المتن والثانية بعنوان إنماء الشوف مع مسؤولينوخبراء لبنانيين ودوليين
ي كسروان جبيل على غرار الندوتين اﻻّولين.
 -تعمل اللجنة حالياً على تنظيم لقاء إنمائي لقضاء ْ

• لجنة الشؤون اﻻجتماعية واﻻنشطة الداخلية:
 ساهمت في تنظيم أعمال المؤتمر العام لمسيحيي الشرق نظمت اللجنة العرس الجماعي في بكركي في السادس من أيلول  ،2015وذلك للسنةالسادسة على التوالي

• لجنة الثقافة والتراث والحوار بين اﻻديان
 نظمت محاضرة للصحافي الدكتور داوود الصايغ في الرابطة المارونية بموضوع «لبنان بينثوابته وتحركات المنطقة»
 تقرر قيام المجلس التنفيذي بزيارة تكريم للمطران سمعان عطاهلل بمناسبة تقاعده منأبرشية بعلبك الهرمل ولشكره على ما أنجزه للموارنة في اﻻبرشية المذكورة.
 مثّل مقرر اللجنة رئيس الرابطة في حفل توقيع ديوان شعر “جنى أيلول” للشاعر اميل البجانيالذي ُدعيت إليه الرابطة المارونية وكتب مقا ً
ﻻ حول الموضوع نشر في “النهار”
 مثّل مقرر اللجنة رئيس الرابطة في اﻻحتفال بالعيد الوطني للمكسيك في  2015/9/15الذيُدعيت إليه الرابطة المارونية وجرى التداول حول تفعيل العﻼقات بين لبنان والمسكيك وحول زيارة
متوّقعة لوفد الرابطة الى المكسيك حيث توجد جالية لبنانية هامة.
ُ
• لجنة الصحة والبيئة:
درست اللجنة في لقاءات تشاورية بين أطباء الصحة وأطباء اﻻسنان والصيادلة ،الموضوعات اﻵتية:
 الوصفة الطبية الموحدة :أهدافها غاياتها ونتائجها مع مقترحات عملية ،منها إنشاء مختبرمركزي مؤهل وصالح يساهم بتحسين وضع الـ،Générique
 صوغ ورقة مطلبية حول الضمان اﻻجتماعي وعقد سلسلة اجتماعات مع رئيس مجلس ادارةالضمان الدكتور طوبيا زخيا ومسؤولين كبار في الضمان لتحسين وضعه وتقديماته.
 مناقشة الوضع الوظيفي في الصندوق الوطني للضمان اﻻجتماعيمع وزير العمل ومستشاريه
 العمل على اقتراح مشروع قانون الخطأ الطبي . موضوع المستشفيات الحكومية ومشاكلها . موضوع التعاضد الصحي موضوع النفايات والتلّوث البيئي من كافة جوانبه.• اللجنة السياسية:
نظمت ندوة شارك فيها كافة اﻻحزاب والفئات اللبنانية بعنوان:
«الشراكة الوطنية سبيل الى تحصين الدولة ونبذ التطرف»
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لقاءات 2014 - 2013
إنتخاب المجلس التنفيذي
تاريخ 2013/3/23
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التهاني بإنتخاب أعضاء المجلس التنفيذي
تاريخ 2013/3/27

زيارة بكركي تاريخ 2013/3/27

زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال
سليمان تاريخ 2013/4/3

46

زيارة العماد ميشال عون والرئيس أميل
ّ
ّ
لحود والرئيس أمين جميل تاريخ 2013/4/4
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زيارة رئيس تيار المرده
النائب سليمان فرنجيه تاريخ 2013/4/11

زيارة النائب الوزيرة السابقة نايلة معوض ورئيس
«حركة اﻻستقﻼل» ميشال معوض تاريخ 2013/4/21

زيارة المطران بولس مطر
تاريخ 2013/4/22
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زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور
سمير جعجع تاريخ 2013/4/23

زيارة المطران يوسف سويف
تاريخ 2013/5/10

زيارة القنصل الفرنسي سيلفان ريكييه
تاريخ 2013/5/21

زيارة السفير البابوي المونسنيور
غابريالي كاتشيا
تاريخ 2013/5/28
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زيارة حاكم مصرف لبنان
الدكتور رياض سﻼمه تاريخ 2013/6/4

لقاء تعاون ﻻستعادة روحية الوادي
المقدس بين الرابطة المارونية ورابطة
قنوبين تاريخ 2013/6/12

زيارة النائب نعمة اﷲ أبي نصر
تاريخ 2013/6/14

زيارة المطرانين أنطوان طربيه
ويوحنا شاميه تاريخ 2013/6/17

51

زيارة بكركي تاريخ 2013/7/5

زيارة رئيس الحكومة تمام بك سﻼم
تاريخ 2013/7/10

زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري
تاريخ 2013/7/11
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ندوة «النازحون السوريون :انعكاسات
امنية واقتصادية واجتماعية»
تاريخ 2013/7/22

لقاء مع رئيس لجنة الحوار اللبناني
الفلسطيني الدكتور خلدون الشريف
تاريخ 2013/8/20

العرس الجماعي
تاريخ 2013/9/1

توقيع بروتوكول تعاون التعاونية
اللبنانية لﻼنماء ممثلة برئيس مجلس
إدارتها فؤاد الخازن
تاريخ 2013/9/18
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زيارة سفير المكسيكي الجديد
في لبنان خايمي غارسيا
تاريخ 2013/10/10

زيارة مطران المكسيك لطائفة الروم
اﻻرثوذكس انطونيوس الشدراوي
تاريخ 2013/10/23

لقاء اتحاد الرابطات المسيحية
تاريخ 2013/11/18
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«التحول من المساعدة اﻻجتماعية الى
النهضة اﻻقتصادية»
تاريخ 2013/11/26

ندوة «الﻼمركزية اﻻدارية الموسعة»
تاريخ 2013/11/29

الجمعية العمومية
تاريخ 2013/12/14
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زيارة بكركي
تاريخ 2014/1/13

محاضرة عن جذور المارونية
تاريخ 2014/2/7

وفد الرابطة المارونية في الكويت
تاريخ 2014/2/9

زيارة سفير المكسيك خيميه غارسيا
أمارال تاريخ 2014/2/17
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لقاء اتحاد الرابطات المسيحية
تاريخ 2014/2/21

زيارة عضو قيادة لبنان في حركة
حماس رأفت مره وعضوا قيادة بيروت
في الحركة أحمد الحاج وأبو خليل
قاسم تاريخ 2014/2/21

زيارة السفير اﻻميركي في
لبنان ديفيد هيل تاريخ 2014/2/24

زيارة القنصل العام لفرنسا
سيسيل لونجيه تاريخ 2014/2/27
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لقاء مع مدير عام المغتربين
هيثم جمعة تاريخ 2014/3/14

زيارة وزير الداخلية نهاد المشنوق
تاريخ 2014/3/23

زيارة نقيب المحامين جورج جريج
تاريخ 2014/3/26

زيارة وزير العدل اللواء أشرف ريفي
تاريخ 2014/3/29

زيارة وزير العمل سجعان القزي
تاريخ 2014/3/29
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إطﻼق اللجنة الوطنية والسياسية
تاريخ 2014/3/31

محاضرة وضع سوق العمل في لبنان،
أسباب وكيفية معالجة الخلل ودور
مجلس النواب تاريخ 2014/4/10

محاضرة «الهجرة اللبنانية واﻻنماء»
تاريخ 2014/4/24

زيارة وزير المهجرين أليس شبطيني
تاريخ 2014/4/24

زيارة وزير الصحة وائل أبو فاعور
تاريخ 2014/5/5
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زيارة رئيس الحكومة
تمام سﻼم
تاريخ 2014/5/6

زيارة وزير الثقافة
ريمون عريجي
تاريخ 2014/5/15

ندوة انتخاب رئيس الجمهورية،
استحقاق دستوري وواجب وطني
تاريخ 2014/5/16

المؤسسات المارونية تزور
بكركي تاريخ 2014/5/21

زيارة وزير العمل
سجعان القزي تاريخ
2014/5/22

67

زيارة وزير الشؤون اﻻجتماعية
رشيد درباس تاريخ 2014/5/25

زيارة السفير البابوي
غابريالي كاتشيا تاريخ 2014/5/27

المؤسسات المارونية تزور
الرئيس أمين الجميل
تاريخ 2014/5/28

المؤسسات المارونية تزور رئيس
تيار المرده النائب سليمان فرنجيه
تاريخ 2014/6/4

لقاء اتحاد الرابطات المسيحية
تاريخ 2014/6/16
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المؤسسات المارونية تزور
رئيس حزب القوات اللبنانية
الدكتور سمير جعجع
تاريخ 2014/6/24

ندوة «شؤون الجامعة اللبنانية
وشجونها في ظل المواطنة»
تاريخ 2014/6/24

مؤتمر «أرضي هويتي»
تاريخ 2014/7/5

زيارة متروبوليت بيروت للروم اﻻرثوذكس
المطران الياس عوده
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تاريخ 2014/7/23

العرس الجماعي
تاريخ 2014/9/7

زيارة لسماحة المفتي
الشيخ دريان
تاريخ 2014/8/26

زيارة السفير الروسي
الكسندر زاسبيكين
تاريخ 2014/10/10

زيارة السفير اﻻميركي
دايفيد هيل
تاريخ 2014/11/25

زيارة بكركي
تاريخ 2014/12/5
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زيارة السفير السعودي
علي عواض عسيري
تاريخ 2014/12/10

انعقاد الجمعية العمومية
تاريخ 2014/12/13

محاضرة الدكتور حارث فؤاد
افرام البستاني حول مؤلفة
مئة عام من الثقافة :فؤاد
افرام البستاني 1994 - 1904
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الذكرى الو لرحيل
الرئيسس ارنسست كرم

لــمـنـاسبـة الـذكـرى اﻻولـى لـرحـيـل

رئـيس الـرابـطـة الـمـارونـية اﻻسبق

اﻻستاذ إرنست كرم أحيت الرابطة
حــفــًﻼ خـطـابـيـاً في قـاعـة خـريـّجـي

قــدامــى الــحــكـمـة اﻻشرفـيـة في

الخامس عشر من أيار  ،2015حضره
حشد كــبــيــر مــن أصدقــاء الــراحــل

تــقــّدمــه مــمــثــل رئـيس مـجـلسي

النواب والحكومة النائب نعمة ﷲ

أبي نصر ،ورئيس أساقفة بيروت
الـــمــطــران بــولس مــطــر مــمــثــًﻼ

البطريرك الماروني الكاردينال مار

بشارة بطرس الراعي ،الرئيس حسين الحسيني ،الوزيرة السابقة منى عفيش ممثلة الرئيس ميشال سليمان،

إضافة الى عدد من النواب وممثلي التيار الوطني الحر ،الكتائب والقوات اللبنانية ونواب ووزراء سابقين،
والرؤساء السابقين للرابطة وأركان الرابطة ورؤساء بلديات قضاء بعبدا والعائلة الكرمّية في لبنان.
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تحدث في هذا الحفل المطران بولس مطر و رئيس الرابطة المارونية النقيب سمير أبي اللمع ،رئيس المجلس

العام الماروني الوزير السابق الشيخ وديع الخازن ،نقيب المحامين النقيب جورج جريج ،المحامي فريد خوري عن

خريجيّ نادي الحكمة ،اﻻستاذ الفونس كرم بإسم العائلة .وتولى الصحافي جوزف قصيفي التعريف بالمناسبة
والمتحدثين.

رابطّيون  ذمّة الله
 -انطوان يزبك

متعهد بناء

 -فرنسوا جبر

صناعي

 -انطوان عوكر

تاجر

 -سامي ابي طايع

استاذ جامعي

 -فؤاد عون

سفير

 -اميل تابت

طبي ب

 -ميشال مدكور

قاض

 -جورج عطاهلل

رئيس بلدية سابق

 -رياض حرب

عميد في الجيش اللبناني

 -مرسيل شهاب

موظف فئة ثانية

 -توفيق عازار

رئيس بلدية سابق

 مرتان معوض -الياس مسلّم

خبير محاسبة

صاحب مدرسة اﻻليزيه
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