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ن�شيد الرابطة المارونية

ا�شطــــعــــــي مــــاروَن  الأروِع�شم�َس  ــــــاِك  ــــــن ــــــش ــــــ� ب
ــي ــع ــــــــقِّ ارف ـــ ـــ ــَة الــحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــِعرايـــ ـــاِح الأرب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــري فـــــي ال

ــاًل طــوال غاللنــائــبــاُت الــّدهـــــِر اأجــي والموَت  الّريـــــــَح  اأورَثتنا 
قاومنا رجال ال�ّشــــخــــِر  كهوِف  فاخُفقي يا رايــــــــَة الحقِّ اخفقيفي 

حّرًة في الم�شرِق

م�شينا اأحـرارًا  الأر�ــِس  في  بيديناُر�شاًل  رفعنا  لبنــــــاَن  �ــشــرَح 
بنينا والحبِّ  الحــــــــقِّ  يا حروَف النـــــــــّوِر والحقِّ انطقيوج�شوَر 

ومدى الكوِن اخُفقي

ــالها رفعناها ع�شا الّنــــــــــــــــوِر ماآل ــث ــاًل وم ـــ ـــ ـــ ــي واّتــبــعــنــاهــا دل
ـــاهـــًا وجـــبـــال ــاًل نلتقيوحــمــيــنــاهــا جـــب ــرِح اأهـــ فــي ظـــالِل الــ�ــشّ

رايَة الأرِز اخُفقي

�ل�ساعر �لبروف�سور جورج �أنطونيو�س طربيه كــــــــلــــمــــــــــــات:  

�لعميد �لدكتور �إيليا فرن�سي�س و�لر�ئد زياد مر�د مو�سيقى وتوزيع:  



�شاحب الغبطة والنيافة
الكاردينال مار ب�شارة بطر�س الراعي الكلّي الطوبى

بطريرك انطاكية و�شائر الم�شرق
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اأع�شاء المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية
2016/3/19

�لرئي�س�لنقيب �نطو�ن قليمو�س 
نائب �لرئي�س�ال�ستاذ توفيق معو�س
�المين �لعام�ال�ستاذ �نطو�ن و�كيم
�مين �ل�سندوق�لدكتور عبده جرج�س

ع�سو�لنقيب �لبرف�سور �نطو�ن �لخوري
ع�سو�ال�ستاذ �نطو�ن ق�سطنطين

ع�سو�ال�ستاذ جورج �لحاج
ع�سو�لدكتور جوزف كريكر

ع�سو�لمحامي �ال�ستاذ جوزف نعمه
ع�سو�ال�ستاذ �سهيل مطر

ع�سو�ل�سفير �سربل ��سطفان
ع�سو�لمحامية �ال�ستاذة عليا بارتي زين

ع�سو�لمحامية �ال�ستاذة  كارال ميالن �سهاب
ع�سو�لمحامية �ال�ستاذة كري�ستين غز�ل مالح

ع�سو�لدكتور مارون �سرحال
ع�سو�العالمية �ل�سيدة ندى �ندر�و�س عزيز

ع�سو�لمحامي  �ال�ستاذ وليد خوري
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وعد وح�شاب 

�أّيها �الأحّبة، 

عندما �أعلنت مع رفاقي في الئحة �لتجّذر و�لنهو�س برنامج عملنا فيما لو 
قّدر لنا �أن نفوز بثقة �لهيئة �لعاّمة للر�بطة �لمارونية، لم نكن ب�سدد بيانات 
ف�سفا�سة وعناوين فارغة من �أي م�سمون، بل كّنا نعني ما نقول وما نتعهد به 

�أمام �لر�أي �لعام �لماروني و�لوطني. 

لقد �نق�سى ما يقارب �لت�سعة �أ�سهر على ت�سلمنا لم�سوؤولياتنا في �لر�بطة �لمارونية، �نجزنا خاللها ما قدر لنا 
�ن ننجزه على �الأ�سعدة كافة ووفقًا للعهد �لذي قطعناه على �أنف�سنا، �أوجزه لكم بما يلي: 

بد�أنا بعملية ماأ�س�سة �لر�بطة �لمارونية �أكان لجهة تطوير جهازها �الإد�ري �أم لجهة و�سع �إطار لتو��سلها مع   -
�لر�أي �لعام عمومًا ومع �الأع�ساء خ�سو�سًا، من خالل �الإمكانات �لمادية �لمتو��سعة �لمتو�فرة. 

�أّمنا ح�سورً� للر�بطة �لمارونية في كل �لمحّطات �لوطنية �لتي ع�سناها حّتى �ليوم حيث كان للر�بطة �لموقف   -
�سمل  يجمع  للجمهورية  رئي�س  الإنتخاب  �لم�ستمرة  لدعوتها  خ�سو�سًا  باإمتياز،  و�لوطني  و�لو��سح  �لجريء 

�للبنانيين ويعيد للبنان دوره �لح�ساري �لم�سّع. 

و�جهنا م�سكلة �لنزوح �ل�سوري من خالل �لموؤتمر �لذي عقدته �لر�بطة و�لذي تطرق بكل جر�أة وم�سوؤولية �إلى   -
�لم�ساكل �لتي �أوجدتها هذه �لحالة طارحًا �لحلول �لممكنة لها، بح�سور دولي ولبناني م�سوؤول ومميز. 

�أنجزنا م�سروعًا لالإنتخابات �لنيابية �لهدف منه تح�سين �لتمثيل �لنيابي بالمطلق و�عادة �لتو�زن �لى �لتمثيل   -
�لوطني وتح�سين �لم�ساركة �لوطنية �لفعلية و�سواًل �إلى �نتاج �سلطة تحقق فعاًل هذ� �الأمر. 

�إلى م�ساعدة  �أمّنا ح�سورً� فوريًا للر�بطة في بلدة �لقاع غد�ة �لمجزرة �لتي �أدمت قلوبنا، فدعونا �لخّيرين   -
عائالت �ل�سهد�ء من خالل فتح ح�سابين م�سرفيين خ�س�سا لهذه �لغاية وكانت ح�سيلة هذ� �الأمر مبلغًا ال 

باأ�س به ُوّزع على �أحد ع�سر ولدً� من �أبناء �ل�سهد�ء. 
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زرنا �لقرى �لم�سيحية �لمتاخمة للحدود �لجنوبية ووقفنا عند حاجاتها و�أمّنا لها ما قدر لنا من م�ساعد�ت   -
عينية و�سو�ها �إ�سافة للمتابعة �لتي حققناها من خالل �لوز�ر�ت �لمعنية بالم�ساريع �النمائية �لتي تحتاجها 

هذه �لقرى و�سو�ها من �لموؤ�س�سات �لم�سيحية �لنا�سطة.

كما زرنا �لقرى �لم�سيحية في �لبقاع �ل�سمالي حيث �إطلعنا على �أو�ساعها و�الإحتياجات على مختلف �ل�سعد   -
ونحن �ليوم ب�سدد �عد�د خّطة عمل للم�ساعدة �سمن �الإمكانات �لمعنوية و�لمادية �لمتو�فرة. 

كما و�سعنا ت�سورً� لم�سروع تعديل �لنظام �الأ�سا�سي للر�بطة بحيث يتما�سى مع �حتياجات �لمرحلة �لم�ستقبلية   -
�لتي تتطلب تطوير عمل �لر�بطة وتو�سيع نطاق عملها في �لوطن وبالد �الإنت�سار. 

لقد عمل �لمجل�س �لتنفيذي و�للجان �لمختلفة في �لر�بطة كخلّية نحل طو�ل هذه �لفترة �لوجيزة لتحقيق ما هو 
�أعاله، وبالتالي ها نحن �ليوم نوؤدي لكم �لح�ساب. 

�أحبائي، 

في هذ� �ليوم �لذي نلتقيكم به في مطلع عهد ناأمل �أن يكون عهد رجاء و�أمل لكل �للبنانيين، �أكرر ما �نتهى �ليه 
برنامجنا �النتخابي من "�أن �لر�بطة �لمارونية لن تكون حزبًا �سيا�سيًا ��سافيًا على �ل�ساحتين �لم�سيحية و�لوطنية 
وهي �ستظل ملتزمة �لو�سوح و�لجر�أة و�لتجرد في مقاربة كل �لمو��سيع خالفية كانت �أم تو�فقية، فهي غير معنية 

�إاّل بالم�سلحة �لم�سيحية �لعامة ومن خاللها م�سلحة �لوطن �للبناني." 

�إننا من منطلق هذ� �لوعد و�لعهد م�ستمرون، ومعكم مقدمون وبت�سجعيكم موؤّملون. 
ع�شتم وعا�شت الرابطة المارونية

ليحيا بها لبنان 

النقيب اأنطوان قليمو�س
رئي�س الرابطة المارونية
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انتخابات مجل�س تنفيذي جديد
كانت »�لر�بطة �لمارونّية« يوم �ل�سبت في �لتا�سع ع�سر من �آذ�ر 2016، على موعد مع مجل�س تنفيذي جديد، هو 
�ل�ساد�س ع�سر منذ تاأ�سي�سها في �لعام 1952. غابت �لمناف�سة على من�سب �لرئي�س، باعالن فوز �لمر�سح �لوحيد 
�لنقيب �نطو�ن قليمو�س بالتزكية، فيما ��ستدت حول من�سب نائب �لرئي�س بين �لمحامي توفيق معو�س و�ال�ستاذ 
غ�سان خوري. �أما �أع�ساء الئحة »�لتجّذر و�لنهو�س« �لتي تر�أ�سها �لنقيب قليمو�س، فخا�سو� معركة �سهلة في مو�جهة 
مر�سحين منفردين. وعلى �لرغم من �أن �لنتيجة كانت مح�سومة �سلًفا، فقد �سهَد فوروم دو بيروت« ن�سبة �إقبال لم 
ت�سهد لها �لر�بطة مثياًل، من خالل م�ساركة 767 ناخًبا من �أ�سل 984 �سّددو� ِ��ستر�كاتهم، في �القتر�ع. وقد بلغت 

ن�سبة �لمقترعين 77،9 بالمائة.
كان ذ�ك �ل�سبت فعاًل يوًما مارونًيا طوياًل وم�سهوًد�، تجّلت فيه �لروح �لريا�سّية، و�الجو�ء �لودّية، و�لرغبة في 
ا �أنها  تعزيز دور �لر�بطة �لمارونّية، وتفعيله في خدمة �الهد�ف �لوطنّية و�لمارونّية �لتي �ن�سئت من �أجلها. خ�سو�سً
�لكيان �لجامع �لذي تو�لت عليه �سو�ء في موقع �لرئا�سة ونيابة �لرئا�سة و�مانتي �ل�ّسر و�ل�سندوق، وع�سوية مجال�سه 
�لتنفيذية، قامات وهامات �سغلت قبل والدة �لر�بطة وبعد �لوالدة منا�سب عالية و�أ�سا�سية في �لبالد تر�وحت بين 

رئا�سة �لجمهورية و�لوز�رة و�لنيابة، ومو�قع نقابّية بارزة ورفيعة في عالمي �لقانون و�لمال.
عند �لثامنة م�ساء �نتهت عمليات �لفرز، و�علن رئي�س �لر�بطة �لمنتهية واليته �لنقيب �سمير �بي �للمع �لنتائج 

على �لنحو �الآتي:
- فاز �لنقيب �نطو�ن قليمو�س بمن�سب رئي�س �لر�بطة �لمارونية بالتزكية.

- كما فاز �لمحامي توفيق معّو�س بمن�سب نائب �لرئي�س. 
�أما �لفائزون بع�سوية �لمجل�س �لتنفيذي فهم:

- �لمحامية كارال ميالن �سهاب.
- كري�ستينا �لمالح.

- �نطو�ن و�كيم.
- وليد خوري.

- �لدكتور �سهيل مطر.
- �ل�سفير �سربل ��سطفان.

- �لمحامية عليا بارتي زين.
- �لبروفي�سور �نطو�ن خوري.

- �العالمية ندى �ندر�و�س عزيز.
- �لدكتور عبده جرج�س.

- �لمحامي جوزيف نعمة.
- �ال�ستاذ جورج �لحاج.

- �ال�ستاذ �نطو�ن ق�سطنطين.
- �لدكتور جوزيف كريكر.

- مارون �سرحال.
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�أنهم  على  دليل  وهــي  �النتخابات  هــذه  في  �نت�سرو�  �لمو�رنة  »�ن  �للمع  �أبــي  �عتبر  �لنتائج،  �سدور  وبعد 
ديموقر�طيون«. وهناأ �لفائزين، وخ�س بالتهنئة �لنقيب قليمو�س، متمنًيا على �لجميع �ن »يكونو� بجانبه لنثبت �ن 

�لر�بطة هي ��ستمر�ر عمل لهذ� �لوطن«.

الوزير مي�شال اده

رئي�س جمعية الم�شارف الدكتور جوزف طربيه

النائب اآالن عونالوزير بطر�س حرب

النائب ابراهيم كنعان

اأبي اللمع معلناً نتائج االنتخابات
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رئي�س الموؤ�ش�شة المارونية لالنت�شار نعمة افرام رئي�س الرابطة المارونية النقيب �شمير ابي اللمع

نقيب المحررين اليا�س عون

النقيب قليمو�سالنائب نعمة اهلل اأبي ن�شر يدلي ب�شوته



في خدمة لبنان والموارنة

12

كلمة النقيب انطوان قليمو�س
من جهته، �سكر قليمو�س »و�سائل �العالم متابعتها �لم�سوؤولة النتخابات �لر�بطة«، مهديا فوزه »للمو�رنة بكيل 
�أطيافهم وقياد�تهم ومرجعياتهم«، معتبًر� �أن »�لر�بطة للجميع و�ستبقى كذلك، ولم تكن يوما بمعزل عن �أي تفكير 
ت�سامني«. وحيا »من �أُعطي مجد لبنان، �سيد �ل�سرح، �لذي �نطلقت منه الئحة �لتجذر و�لنهو�س، ورفاقه، �لذين 
�لذين عاي�سوها في كل مر�حل  �لالئحة  رفاقه في  �لعام 2010، وكذلك  �لر�بطة في  ��ستنها�س  ور�سة  بد�أ معهم 

�لمعركة �النتخابية«، موؤكًد� »م�سيه معهم في ور�سة عمل م�ستد�مة«، �ساكًر� عائلته »�لتي وقفت �لى جانبه«.

و�لتو��سع  �لب�ساطة  تعني  و�لتي  �لمعركة،  عنو�ن هذه  كانت  �لتي  �لمارونية،  باالأ�سالة  بالتجذر  »�اللتز�م  و�أكد 
بالنهو�س  �لتز�مه  كذلك  �لماروني.  �لمجتمع  في  �ليها  حاجة  في  وبتنا  �لرف�س،  وعفة  �لذ�ت  ونكر�ن  و�ل�سالبة 
�لوجود  الأن  �لطليعي،  �لم�سيحي  �لدور  ��ستعادة  وتحديد�  �لوطن،  في  �لم�سيحية  �لحالة  ��ستنها�س  �لى  و�ل�سعي 

�لم�سيحي في لبنان بمعزل عن هذ� �لدور �لذي يعني �لجميع، هو فناء«.

وحيا ختاما »�لمر�سح لمن�سب نائب �لرئي�س غ�سان خوري، �لذي لم يحالفه �لحظ، وهو �ساب ر�سين، متوقعا له 
م�ستقبال و�عد�، كذلك �لمر�سحين �لمنفردين على تجربتهم �لديمقر�طية«، معتبر� �ن »خ�سارتهم هي فوز موؤجل«.

ات�شالت المهنئين
�لمت�سلين:  و�أبرز  بانتخابه  �لمهنئة  �الت�ساالت  من  �سياًل  للر�بطة  �لجديد  �لرئي�س  تلقى  �لنتائج  �سدور  وفور 
�ل�سابق  و�لرئي�س  �لح�سيني،  ح�سين  �لنيابي  للمجل�س  �ل�سابق  �لرئي�س  �لجميل،  �أمين  للجمهورية  �ل�سابق  �لرئي�س 
محمد  و�لنو�ب:  جريج،  رمزي  دربا�س،  ر�سيد  قزي،  �سجعان  با�سيل،  جبر�ن  و�لــوزر�ء:  ميقاتي،  نجيب  للحكومة 
قباني، �سمير �لج�سر، �سليم �سلهب، قائد �لجي�س �لعماد جان قهوجي، رئي�س حزب �لقو�ت �للبنانية �لدكتور �سمير 
للر�بطة: مي�سال �ده، جوزف طربيه، حار�س  �ل�سابقون  �لروؤ�ساء  جعجع، رئي�س حركة �ال�ستقالل مي�سال معو�س، 
�سهاب، رئي�س �لمجل�س �لعام �لماروني وديع �لخازن و�لرئي�س �ل�سابق لجمعية �لم�سارف �للبنانية �لدكتور فرن�سو� 

با�سيل.

كما �ت�سل للغاية نف�سها �لوزر�ء و�لنو�ب �ل�سابقون: فار�س بويز، نقوال �سحناوي، �سكيب قرطباوي، عادل حمية، 
�لمحامين  نقيب  �سليم حبيب، غطا�س خوري.  بارود،  زياد  �لق�سار،  �لخازن، عدنان  �لهر�وي، فريد هيكل  خليل 

�نطونيو �لها�سم و�لنقباء �ل�سابقون: ع�سام خوري، ع�سام كرم وريمون عيد.
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ا�شتقبال المهنئين

حّدد �لمجل�س �لتنفيذي �لمنتخب للـ »ر�بطة �لمارونية« �لر�بع من ني�سان 2016، موعًد� لتقبل �لتهاني بانتخابه، 
ا لهذه �لمنا�سبة. ومن �لحادية ع�سرة قبل �لظهر  في د�ر مطر�نّية بيروت �لتي غ�ست بالوفود �لتي قدمت خ�سي�سً
ورجال  �لر�سمّيين  �لمهنئين من  �لمجل�س  �ع�ساء  يحوطه  قليمو�س  �نطو�ن  �لنقيب  ��ستقبل  م�ساء،  �ل�سابعة  وحتى 
�لدين وروؤ�ساء �لنقابات و�لجمعّيات و�التحاد�ت و�لر�بطات و�الندية، و�ل�سيا�سّيين وممثلي �الحز�ب و�لدبلوما�سّيين 
و�لقنا�سل و�لق�ساة وروؤ�ساء �لبلديات و�لمخاتير و�لفاعلّيات �الجتماعّية و�القت�سادية، وكبار �لموظفين و�لع�سكرّيين 

وح�سد كبير من �أع�ساء �لر�بطة و�الأ�سدقاء.
وح�سر مهنًئا �لوزر�ء �ألي�س �سبطيني ممثلة �لرئي�س �ل�سابق �لعماد مي�سال �سليمان، مي�سال فرعون، نهاد �لم�سنوق 
وجبر�ن با�سيل. و�لنو�ب: �سليم �سلهب، وليد خوري، �إميل رحمة، نعمة �هلل �أبي ن�سر، فريد �ليا�س �لخازن، نديم 
�سمعان  ب�سارة،  يو�سف  زيد�ن،  بول�س مطر، كميل  و�لمطارنة  زيد.  �بو  و�مل  وناجي غاريو�س  �لجمّيل، هنري حلو 
�للبنانية  للرهبانية  �لعام  �لرئي�س  ق�سارجي.  مي�سال  لبنان  في  �لكلد�ن  طائفة  مطر�ن  �لها�سم،  منجد  عطاهلل، 
�لمارونية �الباتي طنو�س نعمة على ر�أ�س وفد من مجل�س �لمدبرين، رئي�س عام �لرهبانية �النطونية �الباتي د�وود 
�لرعيدي، رئي�س عام جمعية �لمر�سلين �للبنانيين �الب مالك بو طانو�س وعدد كبير من �لرهبان و�لكهنة و�لر�هبات 

وروؤ�ساء �الديرة.
كما ح�سر رئي�س مجل�س �لق�ساء �العلى �لقا�سي جان فهد، رئي�س �لمجل�س �لد�ستوري �لدكتور ع�سام �سليمان، 
�لعميد  ن�سنا�س،  �لمجل�س �القت�سادي �الجتماعي روجيه  �لق�ساة �لحاليين و�لمتقاعدين، ورئي�س  وعدد كبير من 
منير عقيقي ممثاًل �لمدير �لعام لالأمن �لعام �للو�ء عبا�س �إبر�هيم. �لم�ست�سار في رئا�سة �لجمهورية رفيق �سالال.

المجل�س التنفيذي الجديد مع الوزير ال�شابق �شليم جري�شاتي وعدد من المهنئين
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وزراء ونواب �شابقون
�سليم جري�ساتي،  �لفرزلي، جان لوي قرد�حي، روجيه ديب،  �يلي  �ل�سابقون:  و�لنو�ب  �لوزر�ء  للتهنئة  وح�سر 
فا�سل،  �أبو  مرو�ن  طربيه،  هنري  �لخازن،  هيكل  فريد  حنا،  �ليا�س  �لنّجار،  �إبر�هيم  �سركي�س،  جو  رزق،  �إدمون 

غطا�س خوري، ح�سين يتيم، منى عفي�س، �سكيب قرطباوي ومن�سور �لبون.

النائب اميل رحمه مهنئاً

الوزيرة األي�س �شبطيني والنقيب اليا�س عون

ات�شالت وبرقيات تهنئة
�لعماد  للجمهورية  �ل�سابق  �لرئي�س  بّري،  نبيه  �لنيابي  �لمجل�س  رئي�س  مهنًئا:  قليمو�س  بالنقيب  �إت�سل  وقد 
مي�سال �سليمان، وزير �ال�سغال �لعامة و�لنقل غازي زعيتر، مطر�ن جبل لبنان لل�سريان �الرثوذك�س جورج �سليبا، 
�ل�سيدة منى �لهر�وي. وتلقى كتابي تهنئة من �ل�سفير �لفرن�سي �يمانويل بون و�ل�سفير �الير�ني محمد فتحعلي 

ونقيب �ل�سحافة عوني �لكعكي ورئي�س مجل�س �د�رة بنك بيروت �سليم �سفير.
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 رئي�س جمعية الم�شارف جوزف طربيه والوزير ال�شابق اليا�س حنا مع رئي�س الرابطة اأنطوان قليمو�س 

ونائبه توفيق معو�س

وزير الخارجّية جبران با�شيل مهنئاً قليمو�س واأع�شاء المجل�س التنفيذي
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نقابات واأحزاب ورابطات
ا نقيب �لمحامين �نطونيو �لها�سم على ر�أ�س وفد من �لنقابة، نقيب محرري �ل�سحافة �ليا�س  وقدم �لتهاني �أي�سً
عون، نقيب �الطباء �لبروف�سور �نطو�ن �لب�ستاني، نقيب �أطباء �ال�سنان �لبروف�سور كارلو�س خير�هلل، رئي�س جمعية 
فادي  �ل�سيخ  �ل�سناعيين  جمعية  رئي�س  طربيه،  جوزف  �لدكتور  �لمارونية  للر�بطة  �ل�سابق  �لرئي�س  �لم�سارف 
�لجمّيل، نقيب �لمقاولين مارون �لحلو، نقيب خبر�ء �لمحا�سبة �يلي عبود، نقيب �لمترجمين �لمحّلفين وليد م�سلم.

وح�سر عن �الحز�ب: رئي�س مجل�س حزب �لكتلة �لوطنية تامر خير، �أمين عام حزب �لكتائب �للبنانية �لمحامي 
رفيق غانم وعدد من �لم�سوؤولين �لحزبيين في منطقة بيروت، وفد من �لقو�ت �للبنانية برئا�سة �لنقيب غ�سان يارد، 
نائب �أمين عام حزب �لطا�سناق �أو�دي�س كير�نيان، م�سعود �ال�سقر من �التحاد من �أجل �لجمهورية، ميريام �سكاف 
�لحركة  رئي�س حزب  �سبل،  �أبو  وديع  �لدكتور  �لوطنية  �لكتلة  �أمين عام حزب  �ل�سعبية،  �لكتلة  وفد من  ر�أ�س  على 

�للبنانية �لمحامي نبيل م�سنتف.

وح�سر �لوزير �ل�سابق وديع �لخازن على ر�أ�س وفد من �لمجل�س �لعام �لماروني، ووفد �لموؤ�س�سة �لمارونية لالنت�سار 
برئا�سة �لمهند�س نعمت �فر�م �لرئي�س �ل�سابق للر�بطة �لمارونية �لنقيب �سمير �أبي �للمع، رئي�س �لر�بطة �للبنانية 
للروم �الرثوذك�س نقوال غالم على ر�أ�س وفد من �لر�بطة، رئي�س ر�بطة �لروم �لكاثوليك مارون �أبو رجيلي، رئي�س 
�لر�بطة �ل�سريانية حبيب �فر�م، رئي�س �لر�بطة �لمارونية في بلجيكا مارون كرم، وفد من ر�بطة قد�مى �لحكمة 
برئا�سة �لمحامي فريد خوري، وفد من ر�بطة �آل �لخوري برئا�سة جوزف خوري، رئي�س نادي �لحكمة �لريا�سي مارون 
غالب على ر�أ�س �أع�ساء �للجنة �الد�رية للنادي، رئي�س حركة �ل�سباب وديع حنا. رئي�س �تحاد ك�ساف لبنان �لمحامي 
جوزف خليل، رئي�س حركة »�لياز�« زياد عقل، وقّدم �لتهاني �المين �لعام للمد�ر�س �لكاثوليكية �الب بطر�س عاز�ر، 
�الباتي �سمعان �أبو عبدو رئي�س مكتب �لزو�ج و�لعائلة في بكركي، �الب لوي�س �لفرخ من�سق مكتب �سوؤون �النت�سار 
�لكاثوليكي لالعالم �الب  �لمركز  �نطو�ن خ�سره، مدير  رئي�س موؤ�س�سة »البور�« �الب  �لمارونية،  �لبطريركية  في 
عبدو �أبو ك�سم، وقد من عمد�ء جامعة �لحكمة، رئي�س و�أع�ساء �لجمعية �لخيرية �لمارونية مار يوحنا �ال�سرفية.

ومن �لذين هناأو� �لنقيب قليمو�س و�أع�ساء �لمجل�س �لتنفيذي عميد �ل�سلك �لقن�سلي جوزف حبي�س، �لمدير �لعام 
�ل�سابق لمخابر�ت �لجي�س �لعميد �دمون فا�سل، �لقن�سل �لعام �سايد �سالوحي، م�ست�سار �لرئي�س �سعد �لحريري 
�لدكتور د�وود �ل�سايغ، جوزف �أبو �سرف، روي عي�سى �لخوري، يو�سف �لهر�وي، �ل�سفير خليل كاظم �لخليل، �ل�سيخ 
فوؤ�د �لخازن، �سارل غ�سطين، من�سور بطي�س، جوزف �سّروع، �سوقي �لدكا�س، �لمحامي �يلي قرد�حي من كاريتا�س 
لبنان، �إ�سافة �إلى نقباء �لمحامين �ل�سابقين في بيروت و�ل�سمال ونقباء �لمهن �لحرة �ل�سابقين، �لعديد من روؤ�ساء 
�لبلديات من �سائر �لمناطق �للبنانية ومخاتير �ال�سرفية �لرميل، �ل�سيفي و�لمدور وكبار �لموظفين �ل�سابقين من 

�ال�سالك �لق�سائية و�الد�رية و�لع�سكرية ومئات �ال�سدقاء.
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النائب نديم الجميل مهنئاً قليمو�س واأع�شاء المجل�س التنفيذي

المطرانان كميل زيدان ويو�شف ب�شاره واالمين العام للمدار�س الكاثوليكّية االأب بطر�س عازار
مع قليمو�س واأع�شاء المجل�س التنفيذي
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قليمو�س واأع�شاء المجل�س التنفيذي يتلقون تهاني رئي�س الرهبانية اللبنانية المارونية االآباتي طنو�س نعمه 

ومجل�س المدّبرين والدكتور غّطا�س خوري

الوزيران مي�شال فرعون ونهاد الم�شنوق ورئي�س الموؤ�ش�شة المارونية لالإنت�شار نعمة فرام يهنئان قليمو�س والمجل�س التنفيذي
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وفد القّوات اللبنانية يهنئ قليمو�س بح�شور الوزير فرعون

رئي�شة الكتلة ال�شعبّية ميريام �شكاف والمطران �شمعان عطاهلل
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الت�شّلم والت�شليم
يوم �لثالثاء في �لثالث و�لع�سرين من �آذ�ر 2016، جرت عملية �لت�سّلم و�لت�سليم بين رئي�س »�لر�بطة �لمارونّية« 

�لمنتهية واليته �لنقيب �سمير �بي �للمع و�لرئي�س �لمنتخب �لنقيب �نطو�ن قليمو�س في مقّر �لر�بطة.

هناأ �لنقيب �أبي �للمع �لرئي�س �لجديد للر�بطة متمنًيا له وللمجل�س �لتنفيذي �لمنتخب �لنجاح و�لتوفيق �سيًر� 
على خطى من �سبقنا من �لروؤ�ساء �لذين تعاقبو� على خدمة هذه �لر�بطة بتجرد وتفان.

وبدوره �سكر �لرئي�س �لمنتخب �لنقيب �نطو�ن قليمو�س زميله �لنقيب �أبي �للمع على �لدور �لذي ��سطلع به خالل 
واليته مثّمًنا �النجاز�ت �لتي قام بها �لمجل�س �لتنفيذي �ل�سابق موؤكًد� �نفتاحه على �لجميع بروح �لحو�ر و�لمحبة.

الت�شليم والت�شّلم بين قليمو�س واأبي اللمع

الرئي�شان المنتخب والمنتهية واليته مع الطاقم االداري للرابطة
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اإلى العمل - انتخاب مكتب المجل�س
في �لتا�سع من ني�سان 2016 �نتخب �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �لمارونية مكتبه على �لنحو �الآتي: �نطو�ن و�كيم 

�أميًنا عاًما، عبدو جرج�س �أميًنا لل�سندوق.
و�كيم  �إلى  �إ�سافة  معو�س،  توفيق  �لرئي�س  ونائب  قليمو�س،  �نطو�ن  �لرئي�س  من  موؤلًفا  �لمكتب  �أ�سبح  وهكذ� 

وجرج�س.
وعين �لمجل�س مقرري �للجان �لمنبثقة من �لر�بطة من بين �ع�سائه، بناء على �أحكام �لنظام �ال�سا�سي.

وقّرر عقد خلوة القر�ر خّطة عمله، طو�ل يوم �ل�سبت في �لثالثين من ني�سان بمقّر �لر�بطة.

الزيارات والجولت وال�شتقبالت
- في الثاني ع�شر من ني�شان 2016       

��ستقبل �لبطريرك مار ب�ساره بطر�س �لر�عي رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �نطو�ن قليمو�س و�ل�سفير �سربل 
�لمارونية  للر�بطة  �لّتنفيذي  �لمجل�س  بد�أها  �لتي  �لّتح�سير�ت  »الأجو�ء  تم في خاللها عر�س  زيارة  ��سطفان في 

لالإنطالق بور�سة �لعمل، على �سعيدي �لماأ�س�سة و�لدور �لوطني«.
و�سدد قليمو�س على »�أهمية �لعمل بروح �الخوة و�لتعاون، و�الإ�ستعد�د �لد�ئم للبقاء بت�سرف هذ� �ل�سرح و�سيده«.

وفي �ليوم �لتالي للقاء بكركي، ورًد� على حمالت م�سيئة للمقام �لبطريركي، �أ�سدرت �لر�بطة �لمارونّية بياًنا 
جاء فيه:

قليمو�س وال�شفير ا�شطفان عند البطريرك الراعي
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�لى  �الرتكاز  دون  من  �لماروني  �لبطريرك  مقام  تتناول  و�أخبار  ومقاالت  مو�قف  و�الآخــر  �لحين  بين  ت�سدر 
معطيات مبّررة �ننا �إذ نوؤكد �حتر�منا لحرية �لر�أي و�الإعالم ناأ�سف ال�ستخد�م هذه �لحرية �أحياًنا لت�سويه �لحقائق. 
فالهجوم على غبطة �لبطريرك هو تهجم على موؤ�س�سة �لبطريركية �لمارونية �لتي تجاوز عمرها �الألف و�أربعمائة 
�سنة تحققت خاللها �إنجاز�ت عظيمة �أبرزها ن�سوء �لدولة �للبنانية وذلك على يد �لبطاركة �لذين ينت�سب �لبطريرك 

�لر�عي �لى �ساللتهم.
�إن �ال�ساءة على ما يمكن و�سفه بمكامن �لخلل بهدف �إ�سالحه هدف نبيل لكن �لتعاطي بخلفيات ملتب�سة وغير 
منّزهة عن �لغر�س يجعلنا ن�سكك بهذه �الأهد�ف وكاأن �لمق�سود منها �لته�سيم بالمو�رنة وبموؤ�س�ساتهم �لدينية في 
هذه �لمرحلة �لح�سا�سة من تاريخ لبنان حيث توؤدي �لبطريركية �لمارونية دوًر� كبيًر� في حماية �لعي�س �لم�سترك 

وحفظ �ال�ستقر�ر بين �للبنانيين.
�إن حرية �لتعبير �سفاهًة وكتابة �لتي يتمتع بها كل من يتناول �سّيد بكركي هي قيمة تمّيز بها لبنان بف�سل �لمو�رنة 
وكني�ستهم وبطريركيتهم ولوالهم لما ُقّدر لهم ول�سو�هم �أن يفكرو� ويكتبو� ويعّبرو� بحرية يفتقدها �لكثيرون في 
هذ� �ل�سرق. ولكن عندما تتجاوز �لحرية حدود �لحقيقة ت�سبح �نتهاًكا لكر�مة �الآخرين. من هنا نحّذر �أن ما يتكّرر 
بين �لحين و�الآخر من �فتر�ء�ت ي�سيء �لى �لوحدة �لوطنية في ظل �سكوك متز�يدة حول مر�مي هذه �لحمالت �لتي 

تتجاوز �لعناوين �لمعلنة �إلى ما هو �أدهى و�أخطر.
امت بل �ستبني على �ل�سيء مقت�ساه م�ستخدمة  و�إز�ء هذ� �الأمر لن تكون �لر�بطة �لمارونية في موقع �لمتفّرج �ل�سّ

كل �لو�سائل �لتي يبيحها �لقانون للت�سدي لكل ��ساءة تتناول �لبطريركية �لمارونية ور�أ�سها.

- وفي الحادي والع�شرين من ني�شان 2016      
في  قليمو�س  �نــطــو�ن  �لنقيب  �لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  �إ�ستقبل 
�سارل  �ل�سيادة  ذ�ت  مالطة  فر�سان  منظمة  �سفير  بالر�بطة  مكتبه 
هنري د�ر�غون. وقد هناأ د�ر�غون �لنقيب قليمو�س بانتخابه على ر�أ�س 

�لر�بطة �لمارونية.
وكانت منا�سبة جرى خاللها �لتد�ول في �آفاق �لتعاون بين �لمنظمة 
و�لر�بطة في �لمجاالت ذ�ت �الهتام �لم�سترك، و��ستمر�ر �لتن�سيق في 
�لعديد من �لمو�سوعات �لتي ترمي �لى تح�سين �لتجذر �لم�سيحي في 

كافة �لمناطق �للبنانية.
وثّمن �لنقيب قليمو�س �لدور �لذي ت�سطلع به منظمة فر�سان مالطة 
ذ�ت �ل�سيادة في دعم �لم�سروعات �ل�سحية و�النمائية في كل �لمناطق 
كتاب  من  �النكليزية  باللغة  ن�سخة  د�ر�غــون  لل�سفير  وقــّدم  �للبنانية، 

»�لمو�رنة: تاريخ وثو�بت« للدكتور خوري حرب.

قليمو�س يقدم كتاباً عن تاريخ الموارنة 
ل�شفير مالطا
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- وفي الخام�س والع�شرين من ني�شان 2016      
�إ�ستقبل رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �نطو�ن قليمو�س في مكتبه بالر�بطة وزير �ل�سوؤون �الجتماعية ر�سيد 

دربا�س �لذي هناأه بانتخابه، وكانت منا�سبة تّم خاللها �لتطرق �لى �لو�سع �للبناني �لعام من جميع جو�نبه.

ت�صريح دربا�س:
ت�سرفت بزيارة �أخي �لنقيب �نطو�ن قليمو�س �لذي تعاطيت معه كمرجع وطني عندما كان نقيًبا للمحامين، و�أر�ه 
�ليوم مرجًعا وطنًيا كبيًر� من خالل توّليه رئا�سة �لر�بطة �لمارونية �لتي لم يتعاقب عليها �إال رجاالت �لفكر بدًء� من 
�لوزير �لطبيب و�لدبلوما�سي و�ل�ساعر �المير رئيف �أبي �للمع. وهذه من�سة يعتليها �المر�ء �سو�ء كانو� من �ساللة 

�لملوك �أو من �ساللة �لخارجين من �سفوف �ل�سعب ويت�سرفون ت�سرف �الآباء.

و�أنا �أرى �أن �لر�بطة �لمارونية هي �إطار ماروني كبير يرفد لبنان لي�س من �لموقع �لطائفي بل من موقع �لت�سامن 
لة هذه �لمكونات وثمرتها. بين كل �لمكّونات. ولبنان في �لنهاية هو مح�سّ

ت�صريح قليمو�س:
�أما �لنقيب قليمو�س فقال:

على  منه  للوقوف  منا�سبة  وكانت  و�أخــوة،  وزمالة  موّدة  به عالقة  تربطني  �لذي  دربا�س  �لوزير  بزيارة  �سعدت 
�لن�ساط �لذي يرعاه في وز�رة �ل�سوؤون �الجتماعية و�لذي ي�سّكل �إمتد�ًد� لعمله في �ل�ساأنين �لوطني و�لعام و�لذي 
تمّيزت م�سيرته فيه بال�سفافية و�لوطنية بعيًد� كل �لبعد من �أي فئوية. كما عر�ست في �لزيارة �لم�ستجد�ت �سيا�سًيا 

ووطنًيا في ظّل �الأحو�ل �ل�سعبة �لتي يمّر بها لبنان. وكانت �الآر�ء متطابقة كما �لعادة.

رئي�س دير �شيدة البلمند:
بعد ذلك ��ستقبل �لنقيب قليمو�س رئي�س دير �سيدة �لبلمند �لبطريركي، �الر�سمندريت يعقوب خليل موفًد� من 
قبل بطريرك �لروم �الرثوذك�س يوحنا �لعا�سر �ليازجي. وجرى خالل �للقاء �لبحث في �سوؤون وطنية عامة وفي �سبل 
�لتي تع�سف  �لتحديات  �للبنانية لمو�جهة  �لمكونات  �لم�سيحية، وبين هذه و�سائر  �لطو�ئف  بين  �لعالقات  تمتين 

بالوطن بوحدة �ل�سف و�لموقف.
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- وفي الثالث من اأيار 2016        
��ستقبل رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �نطو�ن 
مارتن  لبنان  في  �التحادية  �لمانيا  �سفير  قليمو�س 

هوت.
ح�سر �للقاء �الأمين �لعام للر�بطة �نطو�ن و�كيم 
وم�ست�سار �ل�سوؤون �لثقافية و�ل�سحافة في �ل�سفارة 

جان بيار هوفمان.
تركز �لبحث خالل �للقاء حول �لو�سع في لبنان 
من مختلف جو�نبه وال �سيما �الزمة �ل�سيا�سية �لتي 
�لرئا�سي،  �ل�سغور  ��ستمر�ر  فيها من جّر�ء  يتخبط 

وما تعانيه �لبالد من م�سكالت �قت�سادية و�جتماعية 
�ل�سوريين  �لنازحين  من  �لكبير  �لعدد  ب�سبب  و�أمنية 

�لذي يفوق قدرتها على ��ستيعابهم وتحّمل �العباء �لناتجة من وجودهم.
وتطرق �لبحث �لى �لعالقات �للبنانية - �اللمانية، وو�قع �لتعاون بين �لبلدين، و�لدور �لذي يمكن �أن ت�سطلع به 

�لمجموعة �الأوروبية وتحديًد� �ألمانيا في �لم�ساعدة على تجاوز �ل�سعوبات و�لمطبات �لتي يعاني منها لبنان.
�لمارونية،  �لر�بطة  رئي�س  بزيارة  »ت�سرفت  �الآتية:  �لكلمة  للر�بطة  �لذهبي  �لكتاب  في  هوتن  �ل�سفير  و�سجل 

و�أعربت له عن �أطيب تمنياتي للدور �لذي ت�سطلع به من �أجل لبنان و�لطائفة �لمارونية«.
وقّدم �لنقيب قليمو�س لل�سفير �ل�سيف كتاب »تاريخ �لمو�رنة« باللغة �النكليزية.

- وفي الرابع من اأيار 2016          
��ــســتــقــبــل �لـــبـــطـــريـــرك �لـــمـــارونـــي 
�لر�عي  بطر�س  ب�ساره  مار  �لكاردينال 
قليمو�س  �نطو�ن  �لنقيب  �لر�بطة  رئي�س 

و�ع�ساء �لمجل�س �لتنفيذي.
وفق  �لر�عي،  على  قليمو�س  وعر�س 
�لمجل�س  خــلــوة  نتائج  لــلــر�بــطــة،  بــيــان 
في  �لــر�بــطــة  تــحــرك  وخــطــة  �لتنفيذي 
�لمرحلة �لمقبلة، م�سدد� على »�لتن�سيق 

 قليمو�س م�شتقباًل ال�شفير االلماني 
بح�شور االأمين العام اأنطوان واكيم

الكاردينال الراعي مع اع�شاء المجل�س التنفيذي



في خدمة لبنان والموارنة

26

و�لتعاون مع �لبطريركية �لمارونية«، و�آمال �لدعم لكي يتمكن �لمجل�س �لتنفيذي من تحقيق برنامجه في �لتجذر 
و�لنهو�س من �أجل لبنان و�لم�سيحيين و�لمو�رنة.

بدوره هناأ �لر�عي قليمو�س و�لمجل�س �لتنفيذي، متمنيا »�لنجاح في ترجمة برنامج �لر�بطة وخطة عملها بما 
يوؤدي �لى تفعيل دورها وتوظيفه في كل ما يحقق م�سلحة لبنان و�لعي�س �لو�حد و�لتو�زن بين �أبنائه«.

وكانت منا�سبة »لتد�ول �الأمور �لوطنية في �سوء �الت�ساالت �لتي يجريها كل من �لبطريرك ورئي�س �لر�بطة مع 
�لقياد�ت و�لفاعليات �ل�سيا�سية«.

- وفي العا�شر من اأيار 2016         
�أو�ستر�ليا  في  �لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  ز�ر 
�لعام  �أمينها  ير�فقه  جرج�س  باخو�س  �لدكتور 
�لدكتور �نطوني ها�سم رئي�س �لر�بطة �لمارونية 

�لنقيب �نطو�ن قليمو�س، في مكتبه بالر�بطة.

ــاق  �آف على  ــارة  ــزي �ل ــالل  خ �لبحث  وتــركــز 
�لتعاون و�لعمل �لم�سترك في تمتين �لعالقة بين 
في  ا  وخ�سو�سً �النت�سار  ومو�رنة  لبنان  مو�رنة 
فاعاًل  مارونًيا  وجوًد�  تحت�سن  �لتي  �و�ستر�ليا 
تو�فق على �سرورة  وكان  �لمجاالت.  في جميع 
�لتن�سيق تحقيًقا للتكامل بين �لر�بطتين، وذلك 

�إدخالها على كل من �لنظام �الأ�سا�سي في لبنان و��ستر�ليا بما يتالءم مع �لتطلعات  في �سوء �لتعديالت �لمزمع 
�لتي تعزز �لتو��سل مع �لر�بطة �الأم و�لتفاعل معها،  من �أجل تحقيق �الهد�ف �لم�ستركة �لتي توطد ركائز �لعمل 

�لموؤ�س�ساتي �لم�ستد�م.
و�أ�ساد �لنقيب قليمو�س بدور �لمو�رنة في �و�ستر�ليا في �لحفاظ على هويتهم و�لحر�س على �لتعلق بجذورهم، 
متمنًيا ��ستمر�ره بوتيرة عالية وزخم �أقوى، نظًر� لما يمثله من �أهمية في حماية �لوجود �لم�سيحي على كل �لم�ستويات.

وبدوره هناأ �لوفد �ال�ستر�لي �لنقيب قليمو�س ورفاقه في �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �لمارونية على �نتخابهم، 
متمنًيا له والية مثمرة مثقلة بالنجاح و�لمبادر�ت �لبانية في �سبيل لبنان و�لمو�رنة.

قليمو�س متو�شطاً جرج�س والها�شم
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- وفي الع�شرين من اأيار 2016        
�لخارجية  وزيــر  �إ�ستقبل 
با�سيل  جــبــر�ن  و�لمغتربين 
رئــيــ�ــس �لــر�بــطــة �لــمــارونــيــة 
ر�أ�ــس  على  قليمو�س  �نــطــو�ن 
�لتنفيذي  �لمجل�س  من  وفــد 
خلفية  عــلــى  مــنــه  لـــالإطـــالع 
�الأمين  عن  �ل�سادر  �لتقرير 
�لعام لالأمم �لمتحدة و�لمناخ 
تجني�س  نحو  �لمتجه  �لدولي 
ــنــازحــيــن �لــ�ــســوريــيــن في  �ل
لبنان. ومنها  �ل�سيافة  بلد�ن 

وقد �أبدى �لوفد �رتياحه لموقف �لوزير با�سيل وموقف �لحكومة �لتي طلبت �ي�ساحات حول بان كي مون.
وبعد �للقاء �سدر عن �لر�بطة �لمارونية �لبيان �الآتي:

نحن في �لر�بطة �لمارونية و�نطالًقا من تم�سكنا بالد�ستور وباالإجماع �للبناني على رف�س �أي توطين �أو تجني�س 
لالجئين و�لنازحين �سُنجري م�ساور�ت مع �لقياد�ت �للبنانية لعر�س ما يمكن وما يجب �تخاذه من �إجر�ء�ت لوقف 
هذه �لموؤ�مرة �لتي ت�ستهدف �ل�سعب �ل�سوري و�ل�سيادة �للبنانية على حد �سو�ء. وفي هذ� �الإطار نحن متاأكدون من 
�أّن �للبنانيين بجميع طو�ئفهم م�سيحيين وم�سلمين يوؤيدون �تخاذ �جر�ء�ت ميد�نية و�سيا�سية ت�سّهل عودة �لنازحين 
�ل�سوريين في �أ�سرع وقت �لى بلدهم �نطالًقا من �لمناطق �الآمنة في �سوريا وهي موجودة باإعتر�ف �الأمم �لمتحدة 

نف�سها.
�إن لبنان باأر�سه و�سعبه و�مكاناته ال يحتمل هذ� �لعدد من �لنازحين ولن نقف مكتوفي �الأيدي �إز�ء �أي محاولة 

م�سبوهة لفر�س �أمر و�قع يوؤدي في نهاية �لمطاف �لى توطين �لنازحين �ل�سوريين �أو ق�سم منهم.
فاإذ� كان تقرير �الأمين �لعام لالأمم �لمتحدة قد ُنّظم �إنطالًقا من �الأو�ساع �لتي تعي�سها �لدول �الأوروبية �لتي 
�ست�ستقبل �لنازحين و�لتي يمكنها �إ�ستيعاب هذه �العد�د نظًر� لعدد �سكانها �لذين ُيعدون بع�سر�ت �لماليين بمعزل 

عن جهوزية �لبنية �لتحتية فيها لذلك.

فاإذ� كان هذ� �الأمر ممكن �لتطبيق هنالك، فاإنه ال يمكن تطبيقه على �لو�سع في لبنان �لذي قارب عدد �لالجئين 
و�لنازحين فيه ن�سبة 40٪ من عدد �سكانه و�أو�سل معدل �لبطالة فيه �إلى ما يقارب �لـ25٪، و�لتي تطاول �لفئات 

�ل�ساّبة في كل لبنان، باالإ�سافة �إلى �لهاج�س �الأمني �لذي ر�فق عملية �لنزوح وما ز�ل.

الوزير با�شيل م�شتقباًل قليمو�س ومعو�س
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- وفي الثالث والع�شرين من اأيار 2016      
لجنة  رئي�س  جرج�س  باخو�س  �و�ستر�ليا  في  �لر�بطة  رئي�س  �سّم  �الأو�ستر�لية  �لمارونية  �لر�بطة  من  وفد  ز�ر 
�لعالقات �لدولية جو بعيني ومن�سقة هذه �للجنة جو�سلين �سربل بدوي، رئي�س �لر�بطة �لمارونية في لبنان �أنطو�ن 

قليمو�س وبحثو� معه في �سوؤون �لر�بطة، وكان �للقاء �إيجابًيا ومثمًر� وفعااًل، و�لتن�سيق جاٍر بين �لطرفين.

- وفي الرابع والع�شرين من اأيار 2016       

قام وفد من �لر�بطة �لمارونية برئا�سة �لرئي�س �نطو�ن قليمو�س بزيارة رئي�س مجل�س �لنو�ب نبيه بّري وعر�س 
�ل�سوريين في �سوء  �لنازحين  �ال�سا�سية وفي طليعتها مو�سوع  و�لوطنية  �ل�سيا�سية  �لق�سايا  �ساعة  معه على مدى 
بيان  لبنان. وجاء في  بينها  ت�ست�سيفهم ومن  �لتي  �لبلد�ن  وتجني�سهم في  لتوطينهم  �لم�سبوهة  �لدولية  �لدعو�ت 
للر�بطة �لمارونية �ن �لوفد �بلغ �لرئي�س بّري باأن �لر�بطة تعّد لموؤتمر وطني يهدف �لى تحديد �الجر�ء�ت �لعملية 
لمنع �أي تجني�س �أو توطين و�ل�سروع في �إعادة �لنازحين �لى وطنهم وعدم تكر�ر ما جرى مع �لالجئين �لفل�سطينيين 
�لذين طردتهم �إ�سر�ئيل من �أر�سهم. و�أكد �لرئي�س بري �ن �للبنانيين يجمعون على رف�س �لتوطين و�نه يوؤيد كل ما 

من �ساأنه حماية لبنان و�لحفاظ على وحدته و�سالمة �أر��سيه.

كذلك �أثار رئي�س �لر�بطة �لمارونية مو�سوع قانون �النتخابات �لنيابية من ز�وية تاأمين �سحة �لتمثيل ومو�سع 
�نتخاب رئي�س للجمهورية بما له من تاأثير على تو�زن �ل�سلطات، وقد �أكد �لرئي�س برّي �أنه ما�ٍس في م�سعاه لتحقيق 

كل ما من �ساأنه �أن يوؤّمن �نتظام �لموؤ�س�سات �لد�ستورية.

الرئي�س بّري متو�ّشطاً قليمو�س واأع�شاء المجل�س التنفيذي  للرابطة المارونية
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ا في �الد�رة �لعامة لجهة مبد�أ  كذلك �أثار وفد �لر�بطة مع رئي�س مجل�س �لنو�ب مو�سوع �لخلل �لحا�سل نوًعا وكمًّ
�ل�سر�كة �لوطنية �لمتو�زنة وقد �أ�سار رئي�س �لر�بطة �لى �أن �سكوى �لم�سيحيين في �الد�رة �لعامة لها �أ�سبابها �لتي 

ال بّد من معالجتها حفاًظا على وحدة �لدولة وفعالية موؤ�س�ساتها.

- وفي ال�شاد�س والع�شرين من اأيار 2016       
»�لـــر�بـــطـــة  مـــن  وفــــد  ز�ر 
�لنقيب  بــرئــا�ــســة  �لــمــارونــيــة« 
�نطو�ن قليمو�س، وزير �ل�سوؤون 
في  دربا�س  ر�سيد  �الجتماعية 
�لبحث  بالوز�رة. وجرى  مكتبه 
ــوؤون �لــعــامــة وفـــي ما  ــس ــ� فــي �ل
لتوطين  �تجاه  وجود  ي�ساع عن 
�لنازحين �ل�سوريين في لبنان.

�لوزير  �أ�سار  �لزيارة  وبعد 
قديمة  عالقة  »�ن  �لــى  دربــا�ــس 

ووطيدة تجمعه بقليمو�س قو�مها �اللتز�م �لمهني و�لوطني و�لمحبة �ل�سخ�سية، وقال: كانت منا�سبة لكي نتحدث 
في ما يمر به لبنان من �أخطار خ�سو�سا �أزمة �لنزوح �ل�سوري و�لتي ت�سكل �أخطر ما مر به هذ� �لبلد.

و�أ�ساف: »لقد تم �لتو�فق وكانت وجهات �لنظر متطابقة تماما على �ن موقف �ل�سعب �للبناني و�حد، و�لقياد�ت 
�ل�سيا�سية و�لموؤ�س�سات �الهلية، بان �للجوء �ل�سوري هو موقت، وقد ��ستقبل لبنان �الخوة �ل�سوريين بد�عي �الخوة 
للبيع. نحن لن نكون  و�الن�سانية، ولكن لبنان لي�س �ر�سا �سالحة الي نوع من �لتوطين ولي�س لدينا جو�ز�ت �سفر 

�سركاء في جريمة تجريد �ل�سعب �ل�سوري من هويته ومن �ر�سه«.
وك�سف دربا�س �نه علم من قليمو�س باأن �لر�بطة �لمارونية ب�سدد �لتح�سير لموؤتمر عن مو�سوع �للجوء، و�إنه 

�سي�سارك في هذ� �لموؤتمر.
بدوره، �ثنى قليمو�س على ما قاله �لوزير دربا�س، معلنا �نه يتبّنى ق�سما كبير� مما ذكره، وقال: »�نا قابلت �ليوم 
ثالثة ��سخا�س في �سخ�س و�حد �ل�سديق و�لم�سوؤول و�الن�سان، ومن هذ� �لمنطلق كانت لنا جولة �أفق حول ملف 
�لنزوح �ل�سوري، حيث و�سعنا في �جو�ئه �سو�ء من ناحية �لو�قع �لمعيو�س عى �الر�س �و من ناحية �لموقف �لر�سمي 
�للبناني و�سوال �لى �لموقف �لدولي خ�سو�سا بعد �لموؤتمر �لذي عقد في ��سطنبول حيث كان للرئي�س �سالم موقف 

و��سح في هذ� �لخ�سو�س«.

الوزير دربا�س م�شتقباًل قليمو�س واأع�شاء المجل�س التنفيذي
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ا و�ن مو�سوع �للجوء �ل�سوري  و��ساف: »و�سْعنا �لوزير دربا�س في جو �لموؤتمر �لذي �سن�سعى �لى �قامته خ�سو�سً
�أ�سبع ت�ساريح وخطابات.

و�لممكن«،  �لمعقول  �طار  �سمن  عمليا  �لمو�سوع  هذ�  لمو�جهة  �الفكار  بع�س  ن�سع  �ن  »علينا  قليمو�س:  وتابع 
م�سدد� على »�ننا لن نطلق قنابل �سوتية �و دخانية في هذ� �لملف، و�ن مقاربتنا لالمور هي مقاربة �ن�سانية ووطنية 
وهي لي�ست باأي �سكل من �ال�سكال موقفا عن�سريا وال طائفيا، م�سيًر� �لى �ن ما يجمعنا باالخوة �ل�سوريين �كبر من 

�ي تفكير، خ�سو�سا في هذ� �لظرف �لماأ�ساوي �لذي يعي�سونه، وهذ� هم م�سترك لنا جميًعا.
�لملف في  و�أن هذ�  �لموؤتمر، خ�سو�سا  ��سا�سيا في  �أن يكون عن�سر�  �لوزير دربا�س  با�ستعد�د  وختم: »�سررنا 

عهدته، و�ن �لدولة �للبنانية من خالله �سيكون لها موقف بالن�سبة لما نحن ب�سدده.

- وفي الحادي والثالثين من اأيار 2016      

��ستقبل رئي�س مجل�س �لوزر�ء تمام �سالم رئي�س �لر�بطة �لمارونية �نطو�ن قليمو�س على ر�أ�س وفد من �لمجل�س 
�لتنفيذي للر�بطة.

وبعد �للقاء قال قليمو�س: »ت�سرفنا بلقاء دولة �لرئي�س �سالم، ونحن نعتبر زيارتنا ل�سخ�سيتين، �سخ�سية رئي�س 
�لحكومة �لم�سوؤول و�سخ�سية �بن �لبيت �لعريق �لمحافظ على �لتر�ث وعلى �لجذور �للبنانية، وكذلك على �لميثاقية 
�للبناني و�لتي تحملها ��سا�سا �لر�بطة  �للبنانية، من هنا كان هناك عر�س لكل �لمو��سيع �لتي تهم �لر�أي �لعام 

�لمارونية، �سو�ء في برنامج عملها �أو في مو�قفها �لتي تتعامل من خاللها مع �لم�ستجد�ت على �ل�ساحة �للبنانية.
و�أ�ساف: »ركزنا على م�ساألة رئا�سة �لجمهورية �لتي تعتبر �أولوية بذ�تها، و�سدد دولة �لرئي�س على �أن �نتخاب 

الرئي�س �شالم متو�شطاً قليمو�س واأع�شاء المجل�س التنفيذي للرابطة
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رئي�س �لجمهورية له عالقة بديمومة �لكيان �للبناني و�لوجه �للبناني �لمميز، ولكن �نتظار �نتخاب رئي�س للجمهورية 
من دون �أن نبذل �لجهود �لالزمة ال يفيد، فنحن كر�بطة مارونية ل�سنا مجل�سا نيابيا ولكن نحن بمعر�س �سعينا 
وعملنا �لحثيث النتخاب رئي�س للجمهورية ال يمكن �لوقوف مكتوفي �الأيدي �أمام �لم�ستجد�ت على �ل�ساحة �للبنانية، 
�أولها ملف �لنزوح �ل�سوري. نحن �نتقلنا �إلى موقع �لعمل �لعمالني و��ستنباط �إجر�ء�ت عملية وو�سعنا دولة �لرئي�س 
في �أجو�ء �لموؤتمر �لذي نح�سر لعقده، وهذ� �لموؤتمر عابر للطو�ئف ولل�سيا�سات و�لم�سالح �ل�سيا�سية، وحين نقول 
�إننا نريد مو�جهة �لنزوح �ل�سوري، ال نريد �ن نرمي �ل�سوريين في �أتون �لنار، بل نريد �أن ينتقلو� ب�سكل كريم �إلى 

مناطق �آمنة بانتظار �النتقال ب�سكل نهائي �إلى �لمدن و�لقرى بعد �إعادة �إعمارها«.
�أال  و�أ�ساف: »هذ� �لمو�سوع �سيادي بامتياز، و�لنزوح �ل�سوري من خالل �لوجود على �الأر��سي �للبنانية يجب 
�أال يم�س هذ� �الأمر  ��سا�سا  �ن�ساني بامتياز، وما يهمنا  يم�س �الأمن �القت�سادي وال �الأمن �لوطني، هذ� �لمو�سوع 
م�سالحنا و�لعي�س �لم�سترك �لذي �رت�سيناه الأنف�سنا كلبنانيين جميعا. وكان دولته متحم�سا جد� لهذ� �لموؤتمر، مع 

ت�سديده على �أولوية �نتخاب رئي�س للجمهورية«.
�أعبائها، فاإن مو�سوعها ميثاقي بامتياز، و�لت�سديد  وتابع: »بالن�سبة �لى �الد�رة و�لم�ساركة �لوطنية في تحمل 
على �سرورة وعي كل �لقياد�ت لم�سوؤولياتها كي تعبر �الإد�رة �للبنانية فعال عن �لميثاقية �لتي يتم�سك بها �لجميع«.
وختم: »في مو�سوع �الإنتخابات �لبلدية �لتي ح�سلت في طر�بل�س، نحن ندق جر�س �الإنذ�ر من منطلق ميثاقي، 
ويجب ��ستيعاب ما ح�سل، و�لجو �لعام �لم�سحون ب�سكل �أو باآخر كان �ل�سبب في �ي�سالنا �لى هذه �لنتيجة. �ليوم قد 
��سيب �لعلوي و�لم�سيحي في �ل�سمال وغد� قد ي�ساب �ل�سني و�ل�سيعي في مكان �آخر، وهذ� ما ال نقبل به و�سنحاول 

عقلنة �لنتيجة �لتي �سدرت في �ل�سمال ونتعاون معها لعدم تكر�رها في مناطق �أخرى«.

- وفي ال�شاد�س من حزيران 2016       
�لتقى رئي�س »تكتل �لتغيير 
�لعماد  �لــنــائــب  و�ال�ـــســـالح« 
في  د�رتــــه  فــي  عـــون  مي�سال 
�لر�بطة  مــن  وفــد�  �لــر�بــيــة، 
�نــطــو�ن  برئا�سة  �لــمــارونــيــة 
على  �ــســرح  �لـــذي  قليمو�س 
ـــــر: »زيـــارتـــنـــا لــلــجــنــر�ل  �الأث
للر�بطة  دعمه  لجهة  و�جبة 
عندما  وخ�سو�سا  �لمارونية 
تو�فقي  جــو  �لــى  ن�سعى  كنا 
دور  للجنر�ل  وكـــان  �شورة جامعة للعماد عون ورئي�س واع�شاء المجل�س التنفيذي للرابطةد�خلها 
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��سا�سي ومميز وقد �سكرناه على ما بذله من م�ساع.
�ما في ما يتعلق بالملفات �الخرى فات�سمت �لجل�سة باالحاديث �لد�سمة و�ل�سمولية.

مو�سوع رئا�سة �لجمهورية كان �لطبق �ال�سا�سي وتحدثنا عنه بما فيه �لكفاية.
رئا�سة �لجمهورية م�سوؤولية �كثر منها تبووؤ من�سب، وهذه �لم�سوؤولية هي تجاه �الجيال �ل�ساعدة �لتي تنتظر 

�تخاذ قر�ر �إْن بالهجرة �و �لثبات في لبنان. ويجب �ن ياأتي حاكم يوحي بالثقة لكي نتر�سخ في �الر�س«.
و�أ�ساف: »�ذ� كانت �النتخابات �لرئا�سية قبل �لنيابية، فاالقتناع م�سترك بيننا وبين �لعماد عون باأن �النتخابات 
�لرئا�سية تفر�س نف�سها في �لدرجة �الولى، وال �سيما �ن �لد�ستور �للبناني و��سح فال �سيء قبل �نتخابات رئا�سة 

�لجمهورية«.
و�أ�ساف: »كان لنا كالم في ملف �لنزوح �ل�سوري وطريقة �لتعامل معه و�أبلغنا �لعماد عون �أننا في �سدد �لدعوة 

�لى موؤتمر لنرى ما هي �الجر�ء�ت �لعملية لجبه هذه �لم�سكلة �لد�ئمة،
و�سنبقى على تو��سل معه ومع غيره في لبنان لما فيه خير �لبلد وطماأنة �الجيال �لعتيدة«.

- وفي ال�شابع من حزيران 2016         

�ساركت �لر�بطة �لمارونية ب�سخ�س رئي�سها �لنقيب �نطو�ن قليمو�س في �الجتماع �لذي تر�أ�سه �لكاردينال مار 
�لر�بطة:  �إلى  �إ�سافة  �الآتية  �لمارونية  �لموؤ�س�سات  وممثلي  روؤ�ساء  �سم  و�لذي  بكركي  في  �لر�عي  بطر�س  ب�ساره 
�لكاثوليكي  �لمركز  �لمارونية،  �الجتماعية  �لموؤ�س�سة  لالنت�سار،  �لمارونية  �لموؤ�س�سة  �لماروني،  �لعام  �لمجل�س 
لالنماء  �لمارونّية  �لموؤ�س�سة  رئي�س  نائب  لوميار،  تيلي  �إد�رة  رئي�س مجل�س  �لمحبة،  �إذ�عة �سوت  لالعالم، مدير 
�ل�سامل، ر�بطة قنوبين �لر�سالة و�لتر�ث، �ل�سندوق �لتعا�سدي �الجتماعي �ل�سحّي، �ساريتي تي. في..، �لمركز 
�لماروني لالبحاث، موؤ�س�سة البور� ولفيف من �لمطارنة �لمعتمدين في بكركي، و�أمين عام دو�ئر �ل�سرح، و�لقّيمين 

قليمو�س في اجتماع  الموؤ�ش�شات المارونية في بكركي
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�أن  �لموؤ�س�سات �لمدعوة. و�عتبر �لكاردينال �لر�عي  �لبطريركيين، وممثلة عن نور�سات، وم�سوؤولين في عدد من 
هذه �لموؤ�س�سات »هي �إما من تاأ�سي�س �لبطريركية، و�ما مرتبطة بها بطريقة �أو باأخرى. وهي في كل حال قوة في 
�لكني�سة و�لمجتمع �للبناني وفي �لنطاق �لبطريركي وبلد�ن �النت�سار، ت�ساعد �لبطريرك على �تمام جزء كبير من 
م�سوؤولياته �لكن�سية و�الجتماعّية و�لوطنّية، كاأب ور�أ�س لكني�سته �لمارونّية...« وحّدد �لغاية من �الجتماع وهي »�سون 
�أهد�ف كل موؤ�س�سة و��ستقالليتها و�يجاد �سيغة تن�سيق في ما بينها بتبادل �الأفكار و�القتر�حات، بغية �لتكامل في 
وفًقا  زمنّية  مر�حل  على  م�ستركة  عمل  خطة  وو�سع  و�لت�سادم،  و�الزدو�جّية  �لت�سارب  وتجّنب  و�لم�ساريع  �لعمل 

الو�ساع كني�ستنا«.

- وفي ال�شابع من حزيران 2016         
��ستقبل �لرئي�س �ل�سابق للجمهورية �لعماد 
�لنقيب �نطو�ن قليمو�س على  مي�سال �سليمان 
»ر�بطة  للـ  �لتنفيذي  �لملج�س  من  وفد  ر�أ�ــس 
�لمهّجرين  وزيــــرة  حــ�ــســور  فــي  �لــمــارونــيــة« 
�لرئي�س  �سدد  وقد  �سبطيني  �لي�س  �لقا�سية 
�سليمان خالل �للقاء على »�أهمية �لربط بين 
مختلف �لمكونات خدمة للم�سلحة �لوطنية«، 
�أهــل  وتــحــديــًد�  �لــقــوى،  »جميع  على  متمنيا 
�آفة  من  للتخل�س  ـــدوؤوب  �ل �لعمل  �لر�بطة، 
باتجاه  �ل�سغط  �لموؤ�س�سات من خالل  تعطيل 
ــفــر�غ �لــرئــا�ــســي �لــقــاتــل«. وتحدث  ــهــاء �ل �إن
لفخامة  »زيارتنا  فقال:  �للقاء  بعد  قليمو�س 

�لرئي�س هي ل�سكره على �لتهنئة �لتي قدمها لنا 
�لم�سمون فكانت منا�سبة  ناحية  �ما من  ��ستحقاق،  �ي  ولياقته حا�سرة في  �لتنفيذي،  �لمجل�س  �نتخابنا مع  بعد 
للبحث في كل �لهموم �لوطنية بدًء� من �نتخاب رئي�س جمهورية مرور� بقانون �النتخاب، و�سوال �إلى �لجو �القليمي 
و�نعكا�سه على �ل�ساحة �للبنانية، وكانت وجهات �لنظر متطابقة حول وجوب �لت�سامن على �لم�ستوى �لم�سيحي ومن 
خالله على �لم�ستوى �لوطني، الأن هذه �لمفا�سل �لتي نمر بها هي مفا�سل تاريخية ال يمكن مو�جهتها �إال بالت�سامن، 
�أما �للعبة �لديموقر�طية فقد ي�سار �لى �عطائها وقتا �كثر الأن �لظروف متجهة �إلى تو�سل �لتو�فق �كثر من �للعبة 
�لديموقر�طية �لتي تذهب �إلى لعبة �الكثرية و�لعددية بمنطق �لتو�سل �إلى �لقر�ر�ت �لوطنية. �إذ �أن جو �لتو�فق على 

�لم�ستوى �لوطني هو �لذي يجب �عطاوؤه �الولوية«.
و��ساف: »�ما في ما يتعلق بق�سية �لنزوح �ل�سوري فان هذ� �لمو�سوع نتناوله بمنطق �سيادي وبمنطق �إن�ساني 
ولي�س بمنطق عن�سري ونحن لي�س لدينا هدف �إر�سال �إخو�ننا �ل�سوريين �إلى �آتون من �لنار، ولكن لدينا �لهم �لوطني 

�شليمان م�شتقباًل وفد الرابطة بح�شور الوزيرة �شبطيني
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�لنزوح  ق�سية  لمعالجة  موؤتمر  ب�سدد  ونحن  �سو�نا  م�ساعدة  ن�ستطيع  م�سكلتنا حتى  بمعالجة  �لمبا�سرة  ويفتر�س 
و�قت�ساديا  �منيا  �سلبا  �نعك�س  �لذي  �المر  لمعالجة هذ�  �جر�ئية  ق�سايا  ما هو ممكن طرحه من  وروؤية  �ل�سوري 
و�جتماعيا وديموغر�فيا. لهذ� �لمو�سوع �سق �ن�ساني ومن �سلب تكوين لبنان �ل�سق �الن�ساني ولن نتخلى عنه، ولكن 

هناك �زمة د�خلية يجب �عطاوؤها �الولوية حتى ن�ستطيع �لتفكير بغيرنا«.
وختم: »كانت جولة �فق بما يتعلق بم�ستقبل هذ� �لبلد وكيفية مو�جهة �لطو�رئ �لتي من �ساأنها تهجير �ل�سباب 
�لعتيد  �لجمهورية  ورئي�س  �لطالع  �لجيل  �ليه هو تجذر  ن�سعى  �لذي  �لتجذر  �ن هذ�  �لمو�سوع  بهذ�  نق�سد  ونحن 
يجب �ن يعطي هذ� �لمو�سوع �ولوية مطلقة، الن هوؤالء �ل�سباب �ذ لم يتاأملو� خير� بم�ستقبل هذ� �لبلد �سيتركونه 
ويذهبون لتنمية �لدول �لتي يهاجرون �ليها، �ذ �ن رئي�س �لجمهورية �لعتيد �لذي ينبغي �ن يب�سر ما�سيه بم�ستقبله 
هو مرتجانا، ورجاوؤنا في �لوقت �لحا�سر. ونحن �خذنا كثيرً� من �سعة �سدر فخامة �لرئي�س وبحثنا كل هذه �الأمور 

بجو من �لوطنية �لمميزة �لتي عرف بها و�لتي نتو�سلها د�ئًما عند �لم�سوؤولين عن �لر�أي في هذ� �لبلد«.

- وفي الثامن من حزيران 2016        
��ستقبل �لرئي�س �ل�سابق للجمهورية �ل�سيخ 
�لتنفيذي  �لمجل�س  من  ــًد�  وف �لجمّيل  �أمين 
�نطو�ن  �لنقيب  برئا�سة  �لمارونّية  للر�بطة 

قليمو�س في مقره ببكفيا.
�علن �لنقيب قليمو�س بعد �للقاء �ن زيارة 
�لثقافي  �لطابع  عليها  غلب  �لجمّيل  �لرئي�س 
ثقافي  و�ننا في �سرح  و�لح�ساري، خ�سو�سا 
مهم، يوؤدي دور� على �لم�ستوى �لوطني ويعمل 
�لــدور  �ساحب  �سابقا  كــان  كما  لبنان  لجعل 
»�أتت  وقال:  �ل�سرق.  �لمميز في هذ�  �لثقافي 
هذه �لزيارة �ي�سا ل�سكر �لرئي�س �لجمّيل على 

�لموقف �لذي �تخذه في معر�س تاأليف �لالئحة 
للر�بطة  �لتنفيذي  �لمجل�س  ��سبحت  �لــتــي 

�لمارونية، وكان موقفا بعيد� عن �النانية �ل�سيا�سية، و�ساهم في �إعطائنا دفعا للعمل �لذي نقوم به.
و��ساف: �ما في ما يتعلق بالعناوين �ل�سيا�سية فقد تو�فقنا مع �لرئي�س �لجمّيل على خطوط عري�سة يجب �ن 
تتحكم بمفهوم �لتعاطي مع تبووؤ من�سب رئا�سة �لجمهورية، و�همها مفهوم �ل�سيادة و�لمحافظة عليها و�لتي هي 

جزء من �لق�سم �لذي �سيوؤديه �لرئي�س �لعتيد.
وتابع: لقد و�سعنا �لرئي�س �لجمّيل باأجو�ء �أن�سطة �لر�بطة �لمارونية، و�همها مو�سوع �لموؤتمر �لمتعلق بالنزوح 
�تخاذها �سمن �طار ممكن لمو�جهة هذ� �لخطر  �لتي يقت�سي  �لعملية  �الإجــر�ء�ت  �لتعاطي مع  �ل�سوري، وكيفية 
�لد�ئم على كل �لم�ستويات �الأمنية و�القت�سادية و�الجتماعية. وتمنى علينا فخامة �لرئي�س �أن تلعب �لر�بطة دور� 

 الرئي�س الجمّيل م�شتقباًل الرئي�س قليمو�س 
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في معر�س �الإ�ستحقاق �لرئا�سي لجهة جمع كلمة �لم�سيحيين وتحديد� �لمو�رنة حول مفاهيم تنفيذية ��سا�سية، ال 
تتعار�س مع �ي مفهوم يخالف خطاب �لق�سم. و�ن هذ� �لمو�سوع خبزنا �ليومي، ونحن موؤمنون بهذ� �لمفهوم وال 

�ت�سور باأن �لر�بطة �ستكون متقاع�سة في هذ� �ل�ساأن و�ستلعب �لدور �لمقدر لها �سمن �طار �لممكن.
وهل  معينا،  �إ�سما  تطرحون  للجمهورية هل  رئي�س  �نتخاب  �جل  �ل�سيا�سة من  �ل�سخ�سيات  على  تجولون  �ُسئل: 

هناك مو��سفات معينة؟
�أن يكون �سخ�سا  �لمهم  �لمو��سفات،  ب�ساأن  �لمارونية كلمة  وللر�بطة  �الأ�سماء،  لعبة  �جاب: نحن ال ندخل في 
فان  �لينا  وبالن�سبة  وللمر�سحين.  لالأ�سخا�س  بالن�سبة  نو�يا  بمحاكمة  نقوم  �أن  نريد  وال  بم�ستقبله،  ينبئ  تاريخه 
��سا�سي، وما هو م�سمر ال يعنينا، ولكن ما يعنينا بالمطلق هو  ا  �ي�سً ��سا�سي وما هو معلوم عنه  �ل�سخ�س  تاريخ 
�ن يكون �سخ�سا يوؤمن بال�سيادة �للبنانية �لمطلقة، ويعي حاجات �للبنانيين وتحديد� عن�سر �ل�سباب، و�ن يعود 
�لم�سيحيون ويوؤدو� دورهم �لفاعل دون �أي تقاع�س و�أن تكون �لميثاقية فعلية، فيجب على �لرئي�س �لعتيد �ذن �لتقيد 

بهذه �لمبادئ و�أن يوؤمن بهذه �لم�سلمات.

- وفي التا�شع من حزيران 2016        
في  لــحــود  �مــيــل  �لــعــمــاد  �لرئي�س  �لتقى 
د�رته في �ليرزة وفد� من �لر�بطة �لمارونية 
تم  حيث  قليمو�س،  �نطو�ن  �لنقيب  برئا�سة 

عر�س �الو�ساع على �ل�ساحة �لمحلية.
عدة،  ملفات  ا،  �ي�سً �لبحث  تناول  وقــد 
و�نتخابات  �ل�سوريين  �لنازحين  ملف  منها 
قانون  �إنــجــاز  و�ــســرورة  �لجمهورية  رئا�سة 
�جــو�ء  وكانت  �لنيابية.  لالنتخابات  جديد 

�للقاء �يجابية وبناءة.
حزب  رئي�س  ��ستقبل  نف�سه  �ليوم  وفــي   -

»�لقو�ت �للبنانية« �سمير جعجع في معر�ب وفد� من �لر�بطة �لمارونية برئا�سة �لنقيب �نطو�ن قليمو�س، وح�سور 
ع�سو �لمجل�س �لمركزي للحزب �سوقي �لدكا�س.

عقب �للقاء، قال قليمو�س: »�إن زيارتنا للدكتور جعجع لي�ست فقط من �سمن زيارتنا �لبروتوكولية �لتي نقوم بها 
على �لقياد�ت، بل كانت من �أولى �لزيار�ت �لتي رغبنا �لقيام بها لمن كان �الأ�سا�س في �لتو�فق �لذي �نطلقت منه 

�لر�بطة �لمارونية بمجل�سها �لتنفيذي �لحالي«.
و�أ�ساف: »لقد تناولنا �لمو��سيع �الأ�سا�سية على �ل�ساحة، وعلى ر�أ�سها �نتخابات رئا�سة �لجمهورية، حيث كان 
هناك تو�فق بيننا على �أولوية و�سرورة �النتهاء من هذ� �الأمر لما له من �نعكا�سات �سلبية على قيام �لدولة و�إعادة 

الرئي�س قليمو�س واأع�شاء من المجل�س التنفيذي في زيارة للرئي�س اإميل لحود
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تكوين هيكليتها بالكامل. كما بحثنا في مو�سوع �لنزوح �ل�سوري، وقد �أبلغنا �لدكتور جعجع باأن مقاربتنا لهذ� �لملف 
�ل�سيا�سية، وهناك  �أن هذ� �لمو�سوع هو عابر للطو�ئف و�لم�سالح  لي�ست مقاربة عن�سرية وال �سيا�سية، ال �سيما 
�إجماع وطني حوله، ونحن نعد موؤتمر� لي�س بهدف �لتو�فق على �لخطاب و�لموقف تجاه هذ� �لنزوح، ولكن حول 

�الجر�ء�ت �لعملية لترجمة هذ� �لموقف، فنحن ال نريد رمي �إخو�ننا �ل�سوريين في �آتون من �لنار«.
وتابع: »�إن مو�سوع �الإنتخابات �لنيابية هو �سيادي وميثاقي بامتياز، بحيث يجب �إعادة �إحياء �لدور �لم�سيحي 
�لمارونية.  �لر�بطة  فيها  تت�ساهل  لن  �الأمور  و�لوجود، وهذه  �لح�سور  �لمتالزم مع  �للبنانية  �لتركيبة  �طار  �سمن 
وقد لم�سنا من �لدكتور جعجع �لحر�س �لتام على هذه �لمبادئ، وتفاهمنا على �لبقاء في ت�ساور د�ئم و�سعي دوؤوب 
لتو�سيع خيمة �تفاق معر�ب �لذي ح�سل ليكون �إطاره �أو�سع بكثير، فاتفاق معر�ب ال ي�سعى �لى توحيد �لم�سيحيين 

فقط، بل �لى توحيد �لجميع حول مفهوم قيام �لدولة بكل عنا�سرها ومكوناتها.

الدكتور جعجع متو�شطاً رئي�س الرابطة واأع�شاء المجل�س التنفيذي

- وفي الرابع ع�شر من حزيران 2016        
��ستقبل �لرئي�س �سعد �لحريري في »بيت �لو�سط« وفد� من �لر�بطة �لمارونية، برئا�سة �لنقيب �نطو�ن قليمو�س 
�لذي قال بعد �للقاء: كان هناك تو�فق تام حول كافة �لمو��سيع �لتي تطرقنا �إليها، و�أهمها مو�سوع رئا�سة �لجمهورية 
د�خليا.  ��ستقر�ر�  يتطلب  ما  �لمنطقة،  في  تاريخية  مفا�سل  على  و�إننا  �لوطني،  و�لت�سامن  �لبلد  في  و�ال�ستقر�ر 
ويمكن �لو�سول �إلى هذ� �ال�ستقر�ر عن طريق �لحياد، ولي�س طبعا تحييد �لبلد عن �ل�سر�ع �لعربي �الإ�سر�ئيلي. 
م�ستوى  على  �لهيكيلية  تنتظم  وحين  �لدولة،  بنية  في  �أ�سا�سي  ب�سكل  ي�سرب  �لذي  �لف�ساد،  مو�سوع  كذلك هناك 

�لوطن، بدء� من رئا�سة �لجمهورية، فاإن هذ� �لمو�سوع من �أهم �لمو��سيع �لتي يجب معالجتها«.

جديدة  قيادة  �أمــام  يكون  الأنــه  متفائل،  �إلــى  مت�سائم  من  يتحول  �لحريري  �لرئي�س  مع  يجل�س  »من  �أ�ساف: 
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�العتد�ل  نف�س  �سيما  وال  جديد،  بنف�س 
م�ستقبل  �سبيل  في  �سيء  بكل  و�لت�سحية 
يعرف  وهو  هاج�سه،  هي  �لتي  �الأجيال 
الن  �لــهــو�جــ�ــس  هـــذه  مــع  يتفاعل  كــيــف 
�ل�سباب يتركون �لبلد ونخ�سرهم جميًعا 
فيما  �لعالم،  بلد�ن  لبناء  يغادرون  وهم 
ونحن  �نــحــد�ري.  باتجاه  يذهب  بلدهم 
�لرئي�س  مع  د�ئــم  تو��سل  على  �سنبقى 
�لحريري، و�سنعد له عدد� من �لمذكر�ت 
حول عدد من �لمو��سيع �لتي تم �التفاق 

حولها«.
الرئي�س الحريري متو�شطاً وفد الرابطة

- وفي الثالث ع�شر من تموز 2016       
ــة في  ــّي ــمــارون ــر�بــطــة �ل ــارك رئــيــ�ــس �ل ــس � 
ببكركي  �لمارونّية  للموؤ�س�سات  �لثاني  �الجتماع 
�لر�عي  بطر�س  ب�ساره  مار  �لكاردينال  برئا�سة 
�الجتماع  في  �ساركو�  �أن  �سبق  �لذين  ح�سره 
و�لمن�سق  �الأر�ــس«،  »حركة  �إلى  ��سافة  �الول، 
�لعام للموؤ�س�سات �لكن�سّية �نطو�ن �أزعور �لذي 
تحديد  تت�سمن  و�لتي  �عدها  �لتي  �لورقة  قّدم 
تحركها  و�آلية  و�لمتابعة  �لتن�سيق  هيئة  �أهد�ف 
وخطة �لعمل �الأولية الفتا �لى �ن �أهد�ف حركة 

و�لمبادر�ت  م�ساريعها  ودعم  �لموؤ�س�سات  عمل  تفعيل  و�لمتابعة،  �لتن�سيق  وهي:  محاور  ثالثة  على  تتوزع  �لت�سيق 
�لبطريركية �لم�ستركة.

�لبطريركية و�لمن�سق  �لموؤ�س�سات  روؤ�ساء  �لبطريرك ت�سم  �لعمل هيئة تقريرية عامة برئا�سة  ولحظت هيكلية 
�لعام و�الأمانة �لعامة �لتنفيذية. و��سار �زعور �لى خطة �لعمل �الأولية �لتي تقوم على م�سح �سامل الأنظمة �لموؤ�س�سات 
�لبطريركية وتظهير مكامن �لقوة و�ل�سعف و�لفر�س و�لتحديات وبر�مجها �لحالية �لقريبة و�لبعيدة �لمدى وذلك 

بهدف تحديد �الأولويات تمهيد� للمبادر�ت �لعملية.
ثم ناق�س �لمجتمعون ورقة �لعمل و�جمعو� على �همية �إطالق �لمبادر�ت �لعملية لمعالجة �لملفات �ل�ساخنة �لتي 
هيئة  لعمل  �الد�رية  �لهيكلية  �نجاز  في  و�الإ�سر�ع  خ�سو�سا  �لم�سيحيين  و�سائر  و�لمو�رنة  عموما  �للبنانيين  تقلق 
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لجنة ال�شوؤون االجتماعّية والعر�شان يحيطون بالراعي في ال�شرح

�لموؤهلين الإعد�د �لدر��سات �لالزمة  �لعلمية  �لمتابعة و�لتن�سيق على قاعدة �الإ�ستعانة بذوي �لكفاء�ت و�لخبر�ت 
للمبادر�ت �لعملية �لمرتقبة. و�سدد �لبطريرك �لر�عي على �ن هدف هيئة �لمتابعة و�لتن�سيق هو �الإنتقال من عمل 
مميز ناجح لكل موؤ�س�سة بمفردها �إلى عمل جماعة كن�سية و�حدة تقارب �لم�سكالت �لمطروحة وت�سعى �لى �يجاد 
�أنه: »في �سوء ما تو�سلنا �ليه �ليوم من تحديد الأهد�ف و�آليات وعمل هيئة �لمتابعة و�لتن�سيق  حلول لها، موؤكد� 
ننتقل �لى ��ستكمال ت�سكيل مكتب �لهيئة �لمطلوب ت�سريعا لمبادر�ت عملية ينتظرها �سعبنا و�همها تلك �لمتعلقة 

باالأو�ساع �لمعي�سية وقطاعات �ل�سكن و�ل�سحة و�لتعليم و�لعمل.

-وفي الول من اآب 2016         
 ��ستقبل �لكاردينال �لر�عي في بكركي لجنة �ل�سوؤون �الجتماعية و�الن�سطة �لد�خلّية بالر�بطة �لمارونّية �لتي 
�سبق �أن دعته لرعاية �لعر�س �لجماعي �لذي تنظمه للمرة �ل�سابعة في �ل�سرح �لبطريركي، وذلك في �لر�بع من 
�أيلول، وقد ح�سر �للقاء ثمانية وع�سرون ثنائًيا �سيتقدمون من مذبح �لزو�ج، تحت عنو�ن »بناء �أ�سرة م�سيحّية وفًقا 

لتعاليم �لكني�سة«..
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- وفي الثاني ع�شر من اآب 2016        
�نطو�ن  �لنقيب  برئا�سة  �لمارونّية  للر�بطة  �لتنفيذي  �لمجل�س  وفد  قهوجي  جان  �لعماد  �لجي�س  قائد  ��ستقبل 
�لع�سكرية  �لموؤ�س�سة  تبذلها  �لتي  »�لت�سحيات  على  و�أثنى  �لجي�س،  عيد  بمنا�سبة  �لتهنئة  له  قّدم  حيث  قليمو�س، 

لحماية لبنان و�لحفاظ على �أمنه و��ستقر�ره«.

وفي حديث لجريدة »�لجمهورية« قال قليمو�س »تبادلنا �لهو�ج�س و�لتطمينات، فكان �الجتماع منفتًحا على كل 
�لمو��سيع �لتي ت�سغل �ل�ساحة �للبنانية و�لتي يوؤدي فيها �لجي�س دوًر� مهًما لجهة حفظ �الأمن في ظل �لنزوح �ل�سوري 

و�لتحديات �لتي ُيو�جهها لبنان«.

وفي �ل�سياق نف�سه ��ستمع �لوفد �لى �إنجاز�ت �لجي�س، و�سّدد قليمو�س على �أّن لبنان لي�س في مناأى عن تد�عيات 
�أجل  من  طاقتهم  �ق�سى  ويبذلون  �سامدون  كافة،  �الأمنية  و�لموؤ�س�سات  �لق�ساء  جانب  �لى  �لجي�س  لكّن  �لجو�ر، 
مو�جهة  لجهة  يمتلكها  �لجي�س  بات  �لتي  �لجديدة  �لتقنيات  �أجــو�ء  في  قهوجي  �لعماد  »و�سعنا  م�سيًفا:  لبنان«، 

�الرهاب و�لّدفاع عن �لحدود وحفظ �الأمن«.

�أن يكون �لحديث  �للقاء�ت، نفى قليمو�س  �لرئا�سي ي�سكل مادة د�سمة في كل  �أن �ال�ستحقاق  وعلى �لرغم من 
تطّرق �لى هذ� �لملف، موؤّكًد� �أن »�لر�بطة ال تدعم �أّي مر�سح �لى رئا�سة �لجمهورية، وما يهّمها هو ملء �لفر�غ 

�لذي ينعك�س �سلًبا على كيان �لدولة«.

�إلى ذلك، �أطلعت �لر�بطة �لمارونية قائد �لجي�س على ن�ساطاتها، وقد �أو�سح قليمو�س: »�أّكدنا للعماد قهوجي 
بالم�سلحة  ُتعنى  موؤ�س�سة  فنحن  خيرية.  جمعية  لي�ست  نف�سه  �لوقت  في  ولكن  �سيا�سًيا،  حزًبا  لي�ست  �لر�بطة  �أّن 
يكون  �أن  هدفنا  بل  طائفّيين،  �أو  فئويين  ل�سنا  �أننا  معناه  بما  �لوطنية،  بالم�سلحة  ومن خاللها  �لعليا  �لم�سيحية 
لبنان للجميع، و�أن ياأخذ كّل فريق حقه من منطلق �ل�سر�كة �الأ�سا�سية �لميثاقية �لموجودة، بعيًد� عن �لنز�عات 

�ل�سيا�سية«.

�أّنها في �سدد �إطالق �سروع  ا  �أمام قائد �لجي�س، خ�سو�سً وطرحت �لر�بطة م�ساريعها �لم�ستقبلية و�إنجاز�تها 
�نتخابي جديد خا�س بها. وقد �أكد قليمو�س �أّن »�للقاء كان ممتاًز�، وقد غادرنا مطمئنين وو�ثقين باأّن �لجي�س هو 

�أد�ة �ل�سمود �الأ�سا�سية و�لمتبقية من هيكلية �لدولة«.



في خدمة لبنان والموارنة

40

الرئي�س قليمو�س م�شتقباًل وفد الرابطة المارونية با�شتراليا

- وفي الثامن ع�شر من اآب 2016        
تلّقى رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �نطو�ن قليمو�س دعوة من رئي�س �لر�بطة �لمارونية  �الو�ستر�لية باخو�س 
�لعالقات  هذه  ومن�ّسقة  بعيني  جو  �لر�بطة  في  �لدولية  �لعالقات  م�سوؤول  �ليه  حملها  �أو�ستر�ليا،  لزيارة  جرج�س 

جو�سلين �سربل بدوي.

وكان �لنقيب قليمو�س قد �إ�ستقبل في مكتبه بالر�بطة بعيني وبدوي وبحث معهما في �آفاق �لتعاون بين �لر�بطتين 
�لمارونيتين في لبنان و��ستر�ليا، وتفعيل �آليات �لتو��سل و�لتن�سيق في كل ما يعود بالنفع و�لخير على لبنان و�لطائفة 
�لمارونية. وبعد ما �سرح بعيني ما تقوم به �لر�بطة �لمارونية في �أو�ستر�ليا من مهمات، وت�سعى �إليه من مبادر�ت، 
جرى بحث م�ستفي�س في �إمكان توحيد �لطاقات �لمارونية في �لعالم من خالل �إيجاد هيكليات مارونية فاعلة على 
�إمتد�د بلد�ن �النت�سار، وبناء رو�بط فعلية لها �لطابع �لجاد و�لموؤثر، على غر�ر ما هي عليه �لر�بطة �لمارونية في 
كل من لبنان و�أو�ستر�ليا. وتّم �التفاق على مو��سلة �لبحث، و�للقاء من �أجل بلورة �سيغة عمل وتعاون لجمع �سمل 

�لكيانات �لمارونية في �لعالم وتوحيد روؤيتها وبر�مجها.

و�سكر قليمو�س لبعيني وبدوي �هتمام �لر�بطة �لمارونية في �أو�ستر�ليا، و�لتز�مها �لتن�سيق مع �لر�بطة �الم في 
لبنان، مبدًيا �ال�ستعد�د لتقديم �أي دعم ممكن لها، منّوًها بالح�سور �لماروني �لفاعل في هذ� �لبلد �لمهم، وو�عًد� 

بتلبيتها في �لوقت �لمنا�سب.
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العر�س الجماعي
- وفي الرابع من ايلول 2016        

�ل�ساعة  بكركي  �حت�سنت 
ولل�سنة  مــ�ــســاء  �لــ�ــســاد�ــســة 
�ل�سابعة على �لتو�لي، �لعر�س 
لجنة   تنظمه  �لذي  �لجماعي 
�ل�سوؤون �الجتماعية و�الن�سطة 

في �لر�بطة �لمارونية .
ثنائًيا  وعــ�ــســرون  ثمانية 
ـــرب،  ــّدمــو� مــن مــذبــح �ل ــق ت
بـ”�لنعم”  رباطهم  ــو�  ووثــّق
�لبطريرك  �لكاردينال  �أمــام 

مـــار بــ�ــســارة بــطــر�ــس �لــر�عــي 
�الكليل  مر��سم  تــر�أ�ــس  ــذي  �ل

يحوطه �ال�ساقفة ولفيف من رجال �الكليرو�س.
جاء �لعر�سان من كل �أبر�سيات لبنان بزّي موحد، و�سيار�ت “ليموزين” بي�ساء، فا�ستقبلتهم “�لزفة” و�سارو� 
فوق �سجادة حمر�ء �إخترقت �سفّي �لح�سور �لذي �سفق لهم طوياًل، مطلقًا �لزغاريد، قبل �أن يتوزعو� و�ال�سابين 
على �لمقاعد �لمخ�س�سة لهم. وفي ح�سور رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �نطو�ن قليمو�س، و�أع�ساء �لمجل�س 
�لتنفيذي، وذوي �لعر�سان و�أ�سدقائهم، وممثلين عن فاعليات �سيا�سية، حزبية، وع�سكرية و�أمنية، دخل �لكاردينال 
�لر�عي يتقدمه �ل�سليب، ويتبعه �لمطارنة و�لكهنة، و�سط �لتر�تيل �لتي �أدتها جوقة خدمة �العر��س �لتابعة لرعية 
مار �ليا�س �نطليا�س بقيادة جهاد �سلو�ن، وقد توّلت �ي�سًا خدمة رتبة �لزو�ج، لتبد�أ �لمر��سم �لخا�سة بهذه �لمنا�سبة.

وبعد �الإنجيل �لمقد�س �لقى �لبطريرك �لر�عي عظة عن معنى �سر �لزو�ج في �لكني�سة �لم�سيحية وم�سيًئا على 
�همية هذه �لمنا�سبة �لتي تنظمها �لر�بطة �لمارونية.

وقال ي�سعدني و�الأ�ساقفة و�الآباء و�لر�بطة �لمارونية ولجنة �الأن�سطة �الإجتماعية فيها وكل �لحا�سرين �أن نحتفل 
�لجليل  قانا  �الولى في عر�س  �لذي تجلت معجزته  �لم�سيح  �ل�سيد  �لى  وقلوبنا  ونرفع عقولنا  �لجماعي.  بزفافكم 
ليكون حا�سًر� في كل عر�س ورفيق درب �لعرو�سين �لى جماعة حب وحياة متر�بطة بقر�ن �بدي على �سورة �تحاد 
�هلل بالم�سيح. وخاطب �لر�عي �لعر�سان بالقول: �نكم تدخلون �لمجتمع بحب وفرح و�سعادة. و�إن زو�جكم ي�سخ دم 

الراعي متوجهاً اإلى المذبح محاطاً باال�شاقفة ورئي�س الرابطة  ومقرر لجنة ال�شوؤون 
االجتماعّية جورج الحاج
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اأطفال ال�شرف من اأبناء اأزواج تكللوا في العر�س الجماعي خالل �شنوات �شابقة

حب جديٍد و�خالقية جديدة. �إننا نتاألم ب�سبب �الإنق�سامات في مجتمعنا، ومن �إنحطاط �الأخالق �لعامة وهي تتجلى 
عبر و�سائل �الإعالم وتقنيات �لتو��سل ونحن بحاجة �لى و�لدين يربون �والدهم على �لقيم �الأخالقية، فع�سى �أن 

تربو� لنا �جياال جديدة بات لبنان باأم�س �لحاجة �ليها الأنه يعي�س �أزمة عائلة ال تربي �جيالها.
وختم مجدد� �ل�سكر لال�ساقفة و�لكهنة �لذين عاونوه في �الإكليل و�لى �لر�بطة �لمارونية رئي�سا ومجل�سا تنفيذيا 

ولجنة �ن�سطة و�ع�ساء على تنظيم هذ� �لعر�س.

التكليل:
وبعد �لعظة تقدم كل ثنائي من �لبطريرك فكّلله بعدما تبادل �لعرو�سان كلمة »نعم« عالمة قبول �لو�حد لالآخر.

قليمو�س:

عّلق رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �نطو�ن قليمو�س على �لعر�س بالقول: »لقد كان للر�بطة �لمارونية �سرف 
�لمبادرة بتنظيم �لعر�س �لجماعي �لذي بات تقليًد� �سنوًيا يقام برعاية مبا�سرة وكريمة من غبطة �أبينا �لبطريرك 
و�سط �حتفالية يمتزج فيها دفء �الإيمان وعمقه بالفرح �لذي يعك�س �تحاد �لقلوب على �لخير. و�أ�ساف: �إن �لحو�فز 
�لمادية و�الجتماعية، عد� نفقات �لعر�س، �لتي تتكفل بها �لر�بطة �لمارونية هي �لبح�سة �لتي ت�سند �لخابية، وال بّد 
من عمل جاد دوؤوب لماأ�س�سة هذ� �لحدث وتطوير �لحو�فز لت�سمل كل �لحقول. �ألف مبروك للعر�سان. و�سكًر� الأبينا 

�لبطريرك وللجنة �ل�سوؤون �الجتماعية في �لر�بطة ولد�عمي هذ� �لحدث �لخّير«.
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حوافز الرابطة للعر�شان:
تتكفل �لر�بطة �لمارونية بتوفير عدد من �لحو�فز للعر�سان تتمثل بطبع بطاقات دعوة �إ�سمية خا�سة بكل ثنائي، 
بولي�سة  وفوتوغر�في،  فيديو  ت�سوير  �لعري�س،  بزة  و�لكني�سة،  �ل�سيارة  وزينة  وف�ستانها،  �لعرو�س  �سيارة  وتقديم 
تاأمين لالأزو�ج غير �لم�سمونين �أو فرق �سمان للم�سمونين منهم لمدة �سنة. �إ�سافة �لى هدية مالية بقيمة �ألفي 
دوالر �أميركي عد� تاأمين وثائق �لزو�ج من �لمر�جع �لمخت�سة. كما توزع على كل ثنائي بركة زو�ج ر�سولية �إ�سمية 
من �لحبر �العظم، ون�سخة عن �لكتاب �لمقد�س - �لعهد �لجديد. �إ�سافة �لى تغطية كافة �لم�ستلزمات �للوج�ستّية 

�لمتعلقة بتنظيم �لعر�س.

مالحظة: ت�سدر لجنة �ل�سوؤون �الجتماعية و�الن�سطة �لد�خلية في �لر�بطة عددً� خا�سًا بالمنا�سبة يوّزع في 
�لعر�س �لجماعي.

�شورة جامعة للعر�شان في �شاحة بكركي
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- في الحادي والع�شرين من ت�شرين الأول 2016     
�إ�ستقبل متروبوليت طر�بل�س 
�لملكيين  للروم  �ل�سمال  و�سائر 
�إدو�ر  ــر�ن  ــط ــم �ل �لــكــاثــولــيــك 
في  �لمطر�نية  مقر  في  �ساهر 
�لكورة  �لنخلة   - �لعين  �سهر 
بــحــ�ــســور �لــمــونــ�ــســنــيــور�لــيــا�ــس 
�لر�بطة  مــن  وفــد�  �لب�ستاني، 
مــقــرر لجنة  ــة �ــســم  ــي ــمــارون �ل
�لــمــوظــفــيــن  و�ـــســـوؤون  �الد�رة 
�لدكتور مارون �سرحال وع�سوي 

�للجنة يو�سف عمار وجهاد طربيه، وتم �لبحث خالل �للقاء في �أمور وطنية و�سبل توحيد �لجهود لحث �ل�سباب على 
�لعمل في لبنان وعدم �لهجرة. 

وبعد �للقاء قال �سرحال: »�إن لجنة �الد�رة في �لر�بطة �لمارونية ت�سعى لتوحيد جهود كل �لمذ�هب �لم�سيحية 
�أي�سا على �لدخول �لى وظائف �لدولة”،  �أر�سهم وعدم �لهجرة �لى �لخارج، وحثهم  من �أجل تثبيت �ل�سباب في 
موؤكد� �أن من و�جب »�لر�بطة �لمارونية �إ�ستنها�س �لحالة �لم�سيحية في �لوطن و�لمهجر ال�ستعادة �لدور �لم�سيحي 

�لطليعي في �ستى �لمجاالت«. 

بدوره قال �ساهر �أن »زيارة �أع�ساء من �لر�بطة �لمارونية لمدينة طر�بل�س و�ل�سمال لها معان ودالالت كبيرة 
جد� لنا ولكل �بناء �ل�سمال. فالر�بطة �لمارونية تهتم باأمور وطنية وم�سيحية على حد �سو�ء، و�إهتمامها بم�سيحيي 
�الطر�ف، هو عالمة جيدة و�إيجابية نثني عليها ونتمى �أن تتفعل ليبقى �لم�سيحيون في تلك �لمناطق متجذرين في 
�أر�سهم ويتفاعلون مع �سركائهم في �لوطن، وهذه خطوة �يجابية جد� ونثمنها وننتظر نتائجها في �ل�ستقبل �لقريب«.

- في الحادي والع�شرين من ت�شرين الأول 2016     
»البور�«  رئي�س جمعية  من  بدعوة  �لتنفيذي  �لمجل�س  و�أع�ساء  قليمو�س  �أنطو�ن  �لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  قام   
ي�سم كل من: )�التحاد  �لذي  »�أور�«  �تحاد  �لع�سو في  �لجمعية  �إلى  بزيارة  �الإد�ريــة،  و�لهيئة  �الأب طوني خ�سره 

وفد الرابطة المارونية في زيارة المطران �شاهر
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�لجامعة  �أ�سدقاء  جمعية   ،Groact �ل�سباب  نب�س  جمعية   ،Ucipliban لبنان   - لل�سحافة  �لعالمي  �لكاثوليكي 
فيها. �لعمل  م�سار  على  وتعرف  �لمكاتب،  على  �لوفد  جــال  حيث   ،)Labora ــور�  الب وجمعية   Aulib  �للبنانية 

و�الأهد�ف  �ليوم  حتى  تاأ�سي�سها  منذ  »البــور�«  حققتها  �لتي  �الإنجاز�ت  خ�سره  طوني  �الأب  �لجمعية  رئي�س  عر�س 
�لتي تعمل على تحقيقها، وجرى �لبحث في �سبل �لتعاون بين �لطرفين من �أجل تحقيق هذه �الأهد�ف �لم�ستركة 
وال�سيما م�ساعدة �ل�سباب �لم�سيحي على �لبقاء في لبنان وتاأمين �لعي�س �لكريم له و�ال�ستمر�رية. كما قدم كل من 
 م�سوؤولون في فريق »البور�« عر�سا مف�سال للن�ساطات �لتي تقوم بها �لجمعية و�لم�ساريع �لتي هي قيد �لتح�سير.
و�أعرب رئي�س �لر�بطة �لمارونية �أنطو�ن قليمو�س عن �إعجابه بعمل �لجمعية و�الإنجاز�ت �لتي تحّققها، و�ّسدد على 
�لروحية  �لم�سيحية  و�لمكونات  �لر�بطة  قبل  من  دعمها  و�سرورة  »البــور�«،  مع  و�لحثيث  �لد�ئم  �لتعاون  �سرورة 
�أجل  �إلى »�أهمّية �لتن�سيق بين �لر�بطة و�لجمعية و�لحفاظ على �لجهود �لم�ستركة وتفعيلها من  و�لمدنية، و�أ�سار 

و�سع كل �لعو�مل �لب�سرية و�الجتماعية بخدمة �ل�سباب وبقائه في لبنان«.

وفي �لختام �أقيم حفل ع�ساء بالمنا�سبة تم خالله تقديم درع تكريمية �إلى �لمجل�س �لتنفيذي �لجديد للر�بطة.

البورا تكّرم الرابطة المارونية
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- وفي الع�شرين من ت�شرين الثاني 2016      

- وفي ال�شابع ع�شر من ت�شرين الثاني 2016      

�الرز  غابة  �أ�ــســدقــاء  لجنة  وقعت 
بيار  رئي�سها  بنائب  ممثلة  ب�سري   –
ـــروز، عــقــد عـــر�بـــة و�ــســر�كــة مع  كـــي
�أرز  غابة  الإن�ساء  �لمارونية  �لر�بطة 

على ��سم �أع�ساء �لر�بطة .

رئي�س  تــر�أ�ــســه  وفــد  �لــر�بــطــة  مثل 
�لدكتور  �الجتماعية  �لــ�ــســوؤون  لجنة 
من  مجموعة  تر�فقه  جرج�س  فــادي 
�أعمال  على  �طلعو�  �لذين  �أع�سائها 
وتفقدو�  ون�ساطها  �لُم�سيفة  �للجنة 
�إلــى  �إ�ــســافــة  م�ساتلها،  فــي  �الأعــمــال 
�لمخ�س�سة  لــلــمــ�ــســاحــة  تــفــقــدهــم 

للر�بطة �لمارونية.

��ستقبل �لبطريرك �لماروني �لكاردينال 
لجنة  من  وفــد�  �لر�عي  بطر�س  ب�سارة  مار 
�لر�بطة  فــي  �لــعــامــة  و�لوظيفة  �الد�ر�ت 
�لتنفيذي  �لمجل�س  ع�سو  �سم  �لمارونية، 
مجل�س  و�ع�ساء   �سرحال،  مــارون  �لدكتور 
في  �لعمار،  ويو�سف  طربيه  جهاد  �الد�رة 
زيــــارة جـــرى مــن خــاللــهــا عــر�ــس الأجـــو�ء 
يتعلق  بما  �للجنة  به  تقوم  �لــذي  �لتحرك 
بخطة �الد�رة، �لتي ترتكز على �لعمل لدعوة 
�لعامة  �لوظيفة  في  �النخر�ط  �لى  �ل�سباب 

وخدمة �لدولة.
الراعي متو�شطاً �شرحال وطربيه والعمار
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- وفي التا�شع والع�شرين من ت�شرين الثاني 2016     
ز�ر وفد من حزب �هلل �سّم ع�سوي �لمكتب �ل�سيا�سي و�لمجل�س �ل�سيا�سي للحزب �لحاج محمد �سعيد �لخن�سا 

و�لحاج محمد �سالح، رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �نطو�ن قليمو�س.

ل للو�سعْين �لد�خلي و�القليمي في �سوء �لم�ستجد�ت كافة، وكيفية مو�جهة  وقد جرى في �الجتماع عر�س مف�سّ
�لر�بطة  بين  �لتو��سل  ��ستمر�ر  على  �التفاق  وتّم  �لوطنّيين،  و�لت�سامن  �لتفاهم  من  �الق�سى  بالحّد  �نعكا�ساته 

و�لحزب، و�لبقاء على ت�ساور د�ئم في كل ما يعود على �لبالد بالخير و�ال�ستقر�ر.

�لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  نيابة عن  �لحاج  �ال�ستاذ جورج  �الأن�سطة  لجنة  ومقرر  �لتنفيذي  �لمجل�س  وّقع ع�سو 
ن�ساط  يتكلالن من �سمن  لكل عرو�سين  �أرزة  ت�سّمن تخ�سي�س  �لذي  �لتعاون  بروتوكول  قليمو�س  �أنطو�ن  �لنقيب 

�لعر�س �لجماعي �لذي تقيمه �لر�بطة �سنويا في �لبطريركية �لمارونية في بكركي.



10  كانون األول 2016

49

الرابطة المارونّية
وال�شتحقاق الرئا�شي

كانت »�لر�بطة �لمارونّية« في تحركاتها �لمكوكّية باتجاه �لقياد�ت �للبنانّية و�لمر�جع �لدبلوما�سّية، ومو�قفها 
�لمثبتة في بياناتها وت�سريحات رئي�سها �لنقيب �نطو�ن قليمو�س وخطبه، ت�سّدد على وجوب �نتخاب رئي�س جديد 
للجمهورية ينهي مرحلة �ل�سغور في �سّدة �لرئا�سة، من �أجل ��ستكمال هرمّية �ل�سلطة و�طالق عجلة �لدولة. وهي 
و�ختالف  �لتجاذبات،  عن  �لناتج  �ل�سيا�سي  �لتوتر  �إمت�سا�س  بغر�س  �لمارونّية  �لفاعليات  مع  �ت�ساالتها  كثفت 

�لمقاربات حيال �لمو�سوعات �لرئي�سة. ورحبت بكل مبادرة هدفها �لتالقي وتقريب �لم�سافات وتدوير �لزو�يا.

وح�سر �لنقيب قليمو�س في �لحادي و�لثالثين من ت�سرين �الأول 2016 جل�سة �نتخاب رئي�س �لجمهورية، و�دلى 
بتعليقات �سحافّية، و�ذ�عّية وتلفزيونية و�أحاديث مختلفة �أ�ساد فيها بانجاز هذ� �ال�ستحقاق �لم�سيري.

وغد�ة �النتخاب �أ�سدر �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �لمارونّية بياًنا حول هذ� �لحدث �لد�ستوري �لمهّم، جاء فيه:

للجمهورية  رئي�ًسا  عون  مي�سال  �لعماد  بانتخاب  �للبنانيين  يهنئ  �إذ  �لمارونية  للر�بطة  �لتنفيذي  �لمجل�س  �ن 
�للبنانيين  باآمال  ولي�سارحه  للرئي�س  ليبارك  �لمنا�سبة  ينتهز هذه  �لد�ستورية،  موؤ�س�ساتنا  �إحياء  كمقدمة العادة 

و�نتظار�تهم، فهم يتوقعون منه �الآتي:
عزل. �أو  �إ�ستقو�ء  �أو  كيدية  دون  �لفئات  لكافة  و�لمتو�زنة  �لم�سمونة  �لم�ساركة  يوؤّمن  �أن  	•

و�أعر�فه. بالد�ستور  مت�سلًحا  و�لم�ساو�ة  �لحق  دولة  بناء  يعيد  �أن  		•
�لر�بطة  عر�سته  �لذي  �لنيابية  �الإنتخابات  قانون  م�سروع  �إعتماد  خالل  من  �ل�سيا�سية  �لنخب  يجدد  �أن  		•

�لماونية.
�لعامة. �لم�سوؤولية  يتولى  من  الختيار  معياًر�  و�لكفاءة  �لنز�هة  من  يجعل  �أن  		•

�ل�سيا�سية. للقوى  و�لتبعية  �ال�ستزالم  عن  بعيًد�  وحدها  للدولة  �لموظفين  والء  يعيد  	�أن  	•

مر�عاة. �أو  تمييز  دون  �لجميع  على  �لقانون  يطبق  بحيث  �لق�ساء  ��ستقاللية  يدعم  	�أن  	•
و�لمف�سدين. بالفا�سدين  �لعقوبات  �إنز�ل  في  ودورها  هيبتها  �لرقابة  الأجهزة  يعيد  �أن  		•

�لقطاع  في  �لموظفين  تاأهيل  �إعادة  على  ي�ساعد  و�أن  �الأ�سا�سية  �الد�رية  �لمر�كز  في  �لمد�ورة  يعتمد  �أن  	•
�لعام.
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يتبو�أون في  �للبنانيين �لذين  �ل�سباب  �آالف  �لتي تحّفز عودة  �لبيئة �الد�رية و�لقانونية و�لت�سريعية  �أن يخلق  	•
�أعلى �لمر�كز في �لمجاالت �الد�رية و�لمالية و�لتقنية وغيرها، وبذلك ي�ساعد هذه �لثروة �لب�سرية  �لخارج 

�لعائدة على تاأ�سي�س �سركات وموؤ�س�سات ع�سرية وحديثة توظف �الأجيال �ل�سابة.
�لمو�سعة. و�لمالية  �الد�رية  �لالمركزية  لتحقيق  ي�سعى  �أن  	•

�أن يعمل على �يجاد حلول �سريعة وم�ستد�مة لم�ساكل �ل�سير و�لكهرباء و�لمياه و�لنفايات و�ل�سمان �الجتماعي  	•
كما على تثمير ثروتنا �لوطنية من نفط وغاز ومياه...

فخامة الرئي�س
و�إنماطه فبرز  �لعي�س  و�أ�ساليب  �لدولة و�القت�ساد و�لثقافة  �أعطى �لم�سيحيون لبنان نظامه فكانو� ركيزة  لقد 
لبنان في محيطه متميًز� بحرياته وثقافته ونموذجه. وها �أن �للبنانيين جميًعا يدعونك �ليوم الأن ترعى �لنه�سة 

�لثقافية �لتي يزخر �لمجتمع �للبناني بمقوماتها.

و�إذ يوؤكد �لم�سيحيون تم�سكهم بالحياة �لم�ستركة بالرغم من تو�ني �ل�سريك وال مباالته، فاأنهم يتطلعون �لى 
ا وروًحا بما يعيد �ل�سر�كة �لوطنية �لفعلية و�لمتو�زنة. تطبيق �إتفاق �لطائف ن�سً

�لمتميز  �للبنان  �ل�سباب، هو هذ�  وفي مقدهم جيل  ا  و�لم�سيحيون خ�سو�سً �للبنانيون عموًما  به  يحلم  ما  �إن 
فاإنهم  ولذلك  و�لم�ساو�ة،  و�لحرية  بالعد�لة  �لموؤمن  �لعربي،  �لعالم  في  �لحية  �لقوى  على  �لمنفتح  محيطه،  في 

ينا�سدونك ويقفون معك في �لت�سدي للقوى �لعاملة على �إ�سعاف �لدولة و�إ�ستغاللها.

�إن هذه �لقوى تعتمد على �الأزالم و�لمحا�سيب وهي ال تمثل �لقوى �لحية في �لمجتمع �للبناني و�لتي تعمل غالبيتها 
خارج �لوطن.

�شاحب الفخامة،
لة و�لد�عمة تتطلع مع جميع �للبنانيين �إلى �أن تكون حكومة �لعهد  �إن �لر�بطة �لمارونية �لمترقبة دوًما و�لموؤمَّ
�الأول برئي�سها ووزر�ئها وبرنامجها، حكومة �الأمل و�النفتاح و�لحد�ثة، فتبعث �لحما�سة في نفو�س �ل�سباب �لذين لم 

ينغم�سو� في منظومة �لف�ساد وهم ينتظرون قيام �لدولة �لقوية �لتي تعيد �إليهم ثقتهم بالوطن.

وفقكم �هلل لما فيه خير �لوطن وبنيه.
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الرابطة المارونية في ق�شر بعبدا

��ستقبل �لرئي�س �لعماد مي�سال عون وفد �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �لمارونية برئا�سة �لنقيب �نطو�ن قليمو�س 
في �لق�سر �لجمهوري - بعبد� في �لثامن و�لع�سرين من ت�سرين �لثاني 2016 حيث نقل تهاني �ع�ساء �لر�بطة �لى 

�نتخاب �لعماد عون رئي�ًسا كمقدمة العادة �حياء موؤ�س�ساتنا �لد�ستورية«.
وقال قليمو�س: »�إن �للبنانيين يتوقون �لى �عادة بناء دولة �لحق و�لم�ساو�ة وتجديد �لنخب �ل�سيا�سية من خالل 
يتطلعون في  �للبنانيين  »�إن  �أ�ساف:  �لمارونية.  �لر�بطة  �لذي عر�سته  �لنيابية  �النتخابات  قانون  �عتماد م�سروع 
عهد �لرئي�س عون �لى �أن يجعل من �لنز�هة و�لكفاءة معيار� الختيار من يتولى �لم�سوؤولية �لعامة، و�أن يعيد والء 
�لموظفين للدولة وحدها بعيد� عن �ال�ستزالم و�لتبعية للقوى �ل�سيا�سية، و�أنيدعم ��ستقاللية �لق�ساء بحيث يطبق 
�لقانون على �لجميع دون تمييز �أو مر�عاة، و�أن يعيد الأجهزة �لرقابة هيبتها ودورها في �نز�ل �لعقوبات بالفا�سدين 
و�لمف�سدين، و�أن يعتمد �لمد�ورة في �لمر�كز �الد�رية �ال�سا�سية و�أن ي�ساعد على �إعادة تاأهيل �لموظفين في �لقطاع 
�لعام، و�أن يخلق �لبيئة �الد�رية و�لقانونية و�لت�سريعية �لتي تحفز عودة �آالف �ل�سباب �للبنانيين �لذي يتبو�أون في 
�لخارج �على �لمر�كز في �لمجاالت �الد�رية و�لمالية و�لتقنية وغيرها، وذلك ي�ساعد هذه �لثروة �لب�سرية �لعائدة 
على تاأ�سي�س �سركات وموؤ�س�سات ع�سرية وحديثة توظف �الجيال �ل�سابة، و�أن ي�سعى لتحقيق �لالمركزية �الد�رية 
و�لمالية �لمو�سعة، و�أن يعمل على تحقيق �لتنمية �لمتو�زنة و�لتوزيع �لعادل و�لمقبول للثروة �لوطنية بحيث تخت�سر 

�لفو�رق بين �ل�سر�ئح �الجتماعية وتتر�سخ قيم �لت�سامن و�لعد�لة �الجتماعية«.
و�أ�ساف: �إذ يوؤكد �لم�سيحيون تم�سكهم بالحياة �لم�ستركة بالرغم من تو�ني �ل�سريك �أو ال مباالته، فاإنهم يتطلعون 
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�إلى تطبيق �إتفاق �لطائف ت�ساوروحا بما يعيد �ل�سر�كة �لوطنية �لفعلية و�لمتو�زنة.
�إن ما يحلم به �للبنانيون عموما و�لم�سيحيون خ�سو�سا وفي مقدمهم جبل �ل�سباب، هو هذ� �للبنان �لمتميز 
في محيطه، �لمنفتح على �لقوى �لحية في �لعالم �لعربي، �لموؤمن بالعد�لة و�لحرية و�لم�ساو�ة ولذلك ينا�سدونك 

ويقفون معك في �لت�سدي للقوى �لعاملة على �إ�سعاف �لدولة و��ستغاللها«.
�لمجل�س  �أوردهــا  �لتي  �لمطالب  من  �لكثير  لتحقيق  �لعمل  وموؤكد�  �لوفد،  باأع�ساء  مرحبا  عون  �لرئي�س  ورد 

�لتنفيذي للر�بطة، الفتا �لى مو��سلة �لعمل على حلحلة عقد تاأليف �لحكومة.
و�أ�سار رئي�س �لجمهورية �أمام وفد �لر�بطة �لى �أنه يت�ساهل في �لعمل لتاأمين حقوق �لنا�س وتطبيق �لعد�لة ومنع 

�لف�ساد وقيام �لموؤ�س�سات و�لوز�ر�ت بدورها كامال.
وطماأن �لى »�أن �الأجو�ء �لع�سبية ممتازة وكذلك هي �الجو�ء �لدولية و�لعربية، وال �سيما مع كل دول �لخليج«، 

موؤكد� �ن »مهمتنا كانت �عادة �ال�ستقر�ر و�لوفاق، �أما �الآن فان �الهتمام ين�سب على �عادة بناء �لدولة«.

قليمو�س
وبعد �للقاء، تحدث �لنقيب قليمو�س �لى �العالم فقال: »لقد �أحببنا جميعنا كاأع�ساء ر�بطة �أن نكون موجودين 
في ق�سر بعبد� �ليوم لن�ستفيد من متعة �للقاء مع فخامته، خ�سو�سا �ن هذه �لجل�سة تميزت بكالم �سادر من �لقلب 
و�لعقل. وقد تد�ولنا �لهموم �لتي يعانيها �ل�سعب �للبناني ب�سكل عام وتحملها �لر�بطة �لمارونية من خالل موقعها، 

�لذي ال يحمل فقط هم �لطائفة �لمارونية، بل هم جميع �للبنانيين �إنطالًقا من �لدور �لوطني �لذي تمار�سه«.
�أ�ساف: »لذلك كان �لكالم عن كل �لهموم �لتي تعتر�س م�سيرة تاأليف �لحكومة، وقد �أبلغنا فخامة �لرئي�س �أنه ال 

ياألو جهد� كي ت�سل عملية �لتاأليف �إلى خو�تيمها، و�إن كان من �لطبيعي وجود بع�س �لعقبات.
وقد �أكد لنا �أن تاأليف �لحكومة ال يمكن �أن يتم �إال تحت �سقف مبادئ، وهي محاربة �لف�ساد، و�إعادة �لتو�زن �لى 
�ل�سر�كة �لوطنية و�لى �لدور �ل�سحيح لكل مقومات �لكيان �للبناني. و�ن �لدور �لذي يقوم به فخامة �لرئي�س هو 
دور �سامل وللجميع، وال يعني فئة معينة �سيا�سيا �و طائفيا �و مذهبيا. لذلك نحن مرتاحون جد� للقاء وللهدوء �لتام 

�لذي يتميز به فخامة �لرئي�س في ما يتعلق بعملية تاأليف �لحكومة«.
�سئل: هل طرحتم في خالل �للقاء مو�سوع قانون �النتخابات؟

�أجاب: »طبعا. لقد �أبلغنا فخامة �لرئي�س ومن �سمن �لكتاب �لذي قدمناه له، �أننا نتمنى �أن يكون هناك تجديد 
و�أن  �سبق  و�لذي  �لمارونية  �لر�بطة  و�سعته  �لذي  �النتخاب  قانون  م�سروع  خالل  من  �لبلد  في  �ل�سيا�سية  للنخب 

�أطلقناه في خالل موؤتمر �سحافي«.
�سئل هل لم�ستم �أجو�ء �يجابية في ما يخ�س م�سار عملية تاأليف �لحكومة؟

�أجاب: »لقد �أطلعنا فخامته على هموم و�قعية، ال �إيجابية وال �سلبية. ولكن لديه من �ل�سبر ومن قدرة �ال�ستيعاب 
ما يمكنه من �لو�سول �لى �لخو�تيم �ل�سعيدة في هذ� �لمجال«.
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الرابطة جنوًبا وبقاًعا
�لتجّذر باالأر�س �أوال

�لر�بطة �لمارونّية في عهد رئي�سها �لنقيب �نطو�ن قليمو�س رفعت �سعار »�لتجّذر و�لنهو�س«، وخطت خطو�ت 
و�ثقة لتحقيق هذ� �ل�سعار �لذي يرتكز على ثابتتين:

�أولوية �لتجّذر في �الأر�س، ووجوب تو�ّسل كل �ال�ساليب، و�عتماد كل �لطرق العادة تكوين �لّثقة لدى �لم�سيحّيين 
ا، و�نت�سالهم من وهدة �الحباط، وتوفير كل �لفر�س �لتي تنقل مفهوم �لتجّذر من حّيز  عموًما و�لمو�رنة خ�سو�سً
�لقوة �إلى حّيز �لفعل. ومن هذ� �لمنطلق �تبع �لمجل�س �لتنفيذي �لمنتخب في �لتا�سع ع�سر من �آذ�ر 2016 خطة 
ميد�نية تق�سي بالتوّجه �إلى �لمناطق �للبنانّية �لنائية حيث للمو�رنة وجود و�زن في عدد من بلد�تها وقر�ها �لمهّددة 
بالهجرة �إلى �لد�خل ونحو �لخارج ب�سبب �إن�سد�د �أفق �لعمل في وجه �ل�سباب، وغياب �الإنماء �لمتو�زن، و�لنق�س 

�لحاد في �لبنى �لتحتية.

وكانت �لزيارة �الأولى �إلى �لبلد�ت و�لقرى �لم�سيحّية في �لمنطقة �لحدودية من �لجنوب �للبناني، و�لثانية على 
�لبلد�ن و�لقرى �لم�سيحّية في �لبقاع �ل�سمالي. هاتان �لزيارتان �سيعقبهما زيارة �إلى عكار للغاية نف�سها.

��ستق�ست �لر�بطة في زيارتيها �لى �لجنوب و�لبقاع ��سباب ودو�فع �لقلق �لذي ينتاب �بناء هاتين �لمنطقتين، 
ووقفت على �حتياجاتهم في جميع �لمجاالت، وناق�ست معهم �ل�سبل �لناجحة للحّد من نزيف �لهجرة، و�لم�سروعات 
�لتي يمكن �أن تنفذ لتعزيز ثباتهم في �أر�سهم. وقد تلقت عدًد� من �لمذكر�ت حول �لمطالب �لملحة من روؤ�ساء 
�لبلديات و�لمخاتير و�لفاعليات، وهي تعكف على در�سها و�إجر�ء �الت�ساالت مع �لمر�جع �لمعنّية في �ساأنها. وكانت 
بد�ية �لغيث مع رئي�س مجل�س �لجنوب قبالن قبالن. وفي �إطار �إ�ستر�تيجية �لتجّذر بد�أت لجان �لر�بطة �لمارونية 
�لمناطق  في  �ال�ستثمار  على  و�العمال  �لمال  رجال  حّث  ت�ستهدف  كبرى  ور�سة  الطالق  �لالزمة  �لخطط  �عــد�د 
و�قعها  �لمناطق في �سوء  �إمكانات هذه  �لمتخ�س�سة لال�ساءة على  و�لحلقات  �لندو�ت  و�إقامة  �لنائية،  �للبنانية 
و�حياء  �ل�سناعّية،  �لمجمعات  �ن�ساء  خالل  من  فيها  �لتوظيف  تقّرر  حال  في  �النتاجية  وقدر�تها  �لديموغر�في، 
ا �ل�سباب منهم با�سعار  �لمهن و�لحرف �لتقليدّية، وبناء م�سروعات �سياحّية وبيئية، وتوفير �ل�سكن البنائها خ�سو�سً

ت�سجيعية.

لم تعتبر �لر�بطة �لمارونية بلد�ت وقرى �لمناطق �لنائية، وال �سيما �لحدودية منها، باأنها �أطر�ف، بل ر�أت �أن 
موقعها من لبنان هو في �لقلب، و�أن �أبناءها هم خّط �لدفاع �الول ذوًد� عن �لوطن و�ال�ستقالل، فاذ� �سقط هذ� 

�لخط �أو تر�جع، فان م�سير لبنان �سيكون على �لمحك.
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وفد الرابطة في الجنوب
كان �لجنوب �لمحطة �الأولى لزيارة �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �لمارونية برئا�سة �لنقيب �نطو�ن قليمو�س وقد 
ر�فقه وفد من روؤ�ساء �للجان في �لر�بطة و�ع�سائها، �إ�سافًة �إلى ممثلين عن �لوز�ر�ت �لخدماتية، وذلك في �لثامن 

من تموز 2016.

علما ال�شعب:
��ستهل �لوفد جولته في بلدة علما �ل�سعب حيث كان في ��ستقباله في مبنى �لبلدية رئي�س �أ�ساقفة �سور للطائفة 

�لمارونية �لمطر�ن �سكر�هلل نبيل �لحاج ورئي�س بلدية علما �ل�سعب �سامي فرح وفاعليات �لبلدة.

فرح:
وقال فرح: »�أنتم يا من تحملون هموم �لوطن وهو�ج�سه، زيارتكم لنا و�سام يعلق على �سدورنا �لى �الأبد. �أهلنا في 
�لمنطقة هم من خيرة �لنا�س ونحن نن�سق معهم في �لكثير من �المور، ولكن لم يكن منا يوما نائب �و وزير �و حتى 
مدير عام للم�ساعدة في تدبير �سوؤوننا، با�ستثناء نجاحاتنا �لخا�سة. نحن متروكون لقدرنا، لهذ� نحن في حاجة 

ما�سة �لى م�ساعدتكم ودعمكم لنا معنويا وماديا ووظيفيا«.

�سبابنا  �لعديد من  �ن  لهذ� نجد  و�لخارج،  �لقوى �المنية  ل�سبابنا مح�سورة في  �لعمل  »�إن �حتماالت  �أ�ساف: 
و�هلنا خارج �لوطن. �ن �الحتماالت �الخرى للعمل وال �سيما في �لمنطقة هي �سبه معدومة. لقد �ساهمنا ب�سكل كبير 
في تاأ�سي�س �لمركز �لرئي�سي لليونيفيل في �لناقورة، و�الآن �أ�سبح دخول �سبابنا للعمل في �ليونيفيل �سبه م�ستحيل. 

فالعديد من �سبابنا و�ساباتنا في حاجة �لى �لعمل ويجب م�ساعدتهم«.

وتابع: »لقد مر علينا �التر�ك و�لفرن�سيون و�لفل�سطينيون و�ال�سر�ئيليون ولم ن�ست�سلم �و نهرب، بل بقي �هلنا 
وبقينا ثابتين في �ر�سنا، �ر�س �الآباء و�الجد�د، �ر�س علما �ل�سعب �الأبية. نحن ندرك �أنكم بيننا �الآن لم�ساعدتنا 
على �لثبات �أكثر في �أر�سنا وكرومنا وبيوتنا، ف�سكر� لكم على �أي م�ساعدة �ستقدمونها لنا. �إننا نقدر عاليا ترتيب 

�للقاء بنا وقطع �لم�سافات �لطويلة للو�سول �لينا وما �سيتبع ذلك من عمل وم�ساهمات نتوقع �ن تكون موؤثرة«.

المطران الحاج:
ثم �ألقى �لمطر�ن �لحاج كلمة رحب فيها بالوفد على �أر�س علما �ل�سعب »�لتي هي من �جمل �لقرى، لكن هذه 

�لبلدة ال ينق�سها �ال �ل�سكان ب�سبب قلة فر�س �لعمل. وناأمل �ن يكون ح�سوركم بيننا فاتحة خير كي نوؤمن هذه 
�لفر�س ويبقى هوؤالء فيها ليكملو� ر�سالتهم، ر�سالة �ل�سالم و�لمحبة، وال �سيما �أن عالقتهم بالجير�ن من �أبناء 

�لقرى �لمجاورة عالقة ممتازة«.
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قليموس
وتاله قليمو�س ف�سكر رئي�س �لبلدية و�لجميع على ح�سن �ال�ستقبال، وقال: »��سمحو� لي �ن �ناديكم �يها �الخيار، 
�أنتم  بل  نعتبركم من �الطر�ف  بكل مكوناتها. ونحن ال  �لمنطقة  »روبة« هذه  �نكم  �ال  �لعدد  قليلي  �ذ� كنتم  �نتم 
في �لقلب. ونحن �ليوم موجودون معكم الننا �أخدنا على �نف�سنا عهد� منذ �نتخابنا �ن نكون معكم ونوؤكد لكم �ن 
�لر�بطة �لمارونية لي�ست فقط لبيروت وك�سرو�ن وجبيل و�نما هي لعلما �ل�سعب ورمي�س و�لقوزح و�لقرى �لمجاورة. 
فالر�بطة تبد�أ من �لحدود �وال وتتجه نحو �لعا�سمة و�ل�سو�حي. وقد جئنا �ليوم ومعنا رفاق من �لوز�ر�ت �لخدماتية 

لالطالع على حاجاتكم ولن�سع �طاًر� لبرنامج ناأمل �ن نوفق في تحقيقه و�ننا �سنبقى على تو��سل معكم.
نحن ال نطلق �سعار�ت وح�سب �نما نعدكم بان تكون �فعالنا هي �لد�لة على نو�يانا تجاهكم«.

وختم: »�إن �لتجذر باالر�س و�لهوية �لذي ن�سعى �ليه يبقى عنو�نا لكل �لموؤ�س�سات �لم�سيحية. و�نا عندما �تكلم 
بمنطق م�سيحي ربما تعتبر خطوة �لى �لور�ء بالمنطق �لطائفي ولكن �لخطوة �لى �لور�ء ��سبحت �سرورية حتى 
ن�ستطيع �ن نخطو �لى �المام ونقدر �ن نكون �سركاء حقيقيين مع �سركائنا في �لوطن كي ن�ساهم في بناء وطن قوي 

للجميع ولي�س لفئة دون �أخرى«.
و�أخير� عر�س ممثلو �لوز�ر�ت ما يمكن تقديمه من م�ساريع وخدمات للبلدة.

القوزح:
�لمحطة �لثانية في �لجولة كانت بلدة �لقوزح �لتي و�سلها �لوفد ب�سحبة �لمطر�ن �لحاج، وكان في ��ستقباله 
رئي�س �لبلدية غطا�س فلفلي ومختار �لبلدة �بر�هيم �سعب وكاهن �لرعية �الب طوني حنه، وكاهن رعية دبل �الب 

فادي فلفلي.

وبعد زياح �لعذر�ء �لذي �قامه �لمطر�ن �لحاج في كني�سة مار يو�سف �لرعائية، �نتقل �لجميع �لى مبنى �لبلدية 
�لمجاور، حيث تحدث رئي�سها مرحبا بالوفد. وعر�س معاناة هذه �لبلدة »وهي بلدة عريقة في �لقدم و�إحدى قالع 
ور�ء  �سعيا  �لقوزح  �لكثيفة البناء  �لهجرة  ب�سبب  بال�سعب  �لبلدة  في  �لد�خلي  �لو�سع  وو�سف  �ل�سامد«.  �لجنوب 

فر�س �لعمل �سو�ء في �د�ر�ت �لدولة �و في �لقو�ت �لدولية«.

وقدم رئي�س �لبلدية ومختار �لبلدة عر�سا مف�سال عن حاجات �لبلدة و�لم�سروعات �لتي يمكن �ن تقام من �أجل 
وقف �لهجرة وتوفير فر�س �لعودة للذين نزحو�.

وتوقف �للقاء عند ظاهرة بيع �الر��سي و�سبل �لت�سدي لها.
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دبل:
ثم ز�ر �لوفد بلدة دبل، وكان في ��ستقباله رئي�س �لبلدية ميالد حنا وكاهن �لرعية �الب يو�سف ند�ف ومعاونه 
�الب فادي فلفلي ومو�سيقى �لك�ساف �للبناني فرع �لبلدة وتحدث ند�ف معربا عن فرحته بهذه �لزيارة، وقال: »�إن 

�لحب ال يكون من طرف و�حد، وناأمل �أال تزورنا في �سكل مو�سمي مثل �ل�سنونو�ت«.

ودعا �لى �لحركة و�لعمل »من �جل ربط �الن�سان بار�سه و�يجاد فر�س �لعمل لل�سباب، وهناك �سناعات يدوية 
يجب تحفيزها«.

ولتبقى  �الر�س  للحفاظ على هذه  �سبابها  �لمئات من  »�لتي دفعت  دبل  ببلدة  فنوه  �لحاج  �لمطر�ن  ثم تحدث 
مندمجة في محيطها«.

ودعا �لى »�لحفاظ على قيم �النجيل و�ل�سالم و�لتعا�سد و�لتم�سك باالر�س حتى يبقى لبنان بلد �لر�سالة«.

وتحدث قليمو�س فاأكد »�أننا نحمل كما تحملون �لتجذر بالقيم و�ال�سالة �لمارونية �لمبنية على �لب�ساطة و�لتو��سع 
ومحبة �الآخر. ونرف�س كلمة �الطر�ف، فاأنتم �لر�بط �ال�سا�سي، و�لم�سيحية قادرة على �لعي�س مع �لجميع من دون 

عقد �و خوف من �الآخر. �نتم ل�ستم �الطر�ف، بل �لقلب«.

عين ابل:
ومختارها جورج خري�س  �لللو�س  �لبلدية عماد  رئي�س  ��ستقباله  في  كان  �بل حيث  بلدة عين  �لى  �لوفد  و�نتقل 
�لكتائبي ميالد حبوب ومن�سق  �قليم بنت جبيل  �لعميل ورئي�س  �سليمان و�الب جورج  �لخوري حنا  �لرعية  وكاهن 
وتحدث عن تاريخ �لبلدة، متطرًقا  بالح�سور  �لللو�س  ورحب  ح�سروني،  �ليا�س  �لمنطقة  �للبنانية” في  “�لقو�ت 
�لى ق�سية �لمبعدين �لى �الر��سي �لمحتلة وقال: »�نه مو�سوع موؤلم وخطر ونحن نخ�سى عليهم من �لتاأقلم حيث 
هم، ويجب بذل �لجهد على �على �لم�ستويات العادتهم �لى وطنهم. �ن حرب �لجبل �نتهت مع ما ر�فقها من ماآ�س 
وويالت، وتو�سلنا �لى تحقيق �لم�سالحة، فلماذ� ال نعمل على �على �لم�ستويات لل�سعي �لى م�سالحه تنتهي بعفو 
يق�سي بعودة �بناء �لمنطقة �ليها؟ نريد �ن يعود �والدنا فال نخ�سرهم. �أال تكفي �ست ع�سرة �سنة من �البعاد؟ �ن 
��ستعادتهم ال تفتقر �لى و�سائل دعم �نما ما ينق�س فقط هو �لقر�ر. �دعمو� بقاء �لم�سيحيين في �الطر�ف الن 

بقاءهم هو بقاء �لم�سيحيين في كل لبنان«.

ينزف في خا�سرة  �لمبعدين هي جرح  »�ن ق�سية  وقال:  ��ستقبالها  �بل  على ح�سن  �ساكًر� عين  قليمو�س  ورّد 
�لوطن، و�سنتابعها، ولو �فتر�سنا �ن �خو�ننا �لمبعدين �رتكبو� جناية �و جنحة �و مخالفة وقد م�سى عليهم 16 �سنة 

وهم خارج وطنهم، فاأنا �أعتبر من وجهة نظري كمحام �نهم �م�سو� فترة عقوبتهم«
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يارون:
�لمحطة �لتالية كانت في بلدة يارون في ح�سور �لمطر�ن �لحاج ورئي�س بلديتها علي تحفه و�إمام �لبلدة �ل�سيخ 

ح�سين �سليمان فرحات و�لمدير �لعام �ل�سابق لوز�رة �لد�خلية عطاهلل غ�سام وكاهن �لبلدة �الب فادي زيادة.

وتحدث في �للقاء �لمطر�ن �لحاج وقليمو�س وتحفه وم�سطفى �يوب و�مام �لبلدة، فاأكدو� �لتم�سك بنهج �لعي�س 
�لم�سترك في �لبلدة حتى في �دق �وقات �لمحن و�لحروب.

و�سدد قليمو�س على »دور يارون في ربط مكونات �لمجتمع �للبناني«، موؤكد� �أن »في كل م�سلم لبناني �سيئا من 
�لم�سيحية، وفي كل م�سيحيي �سيئا من �ال�سالم، وهذ� ��سا�سي للعي�س �لم�سترك«.

رمي�س:
وكانت خاتمة �لجولة في رمي�س، في قاعة مجل�سها �لبلدي، حيث كان في ��ستقبال �لوفد رئي�س �لبلدية مارون نمر 

�سبلي و�الباء �نطونيو�س �لحاج جورج نجيب �لعميل و�سكر�هلل �سوفاني وقائد قطاع جنوب �لليطاني في �لجي�س 
�لعميد �لركن �سربل �بو خليل ووفد من �سباط �لقو�ت �لدولية في �لجنوب.

و�أعرب قليمو�س عن �سروره بزيارته رمي�س »وهي كانت بمثابة �لنذر و�لوعد، فهذه �لبلدة هي في �لقلب و�لقلب 
ينب�س �ساعة ت�سقى �الر�س بدماء �ل�سهد�ء، وفي هذ� حياة �لوطن«.

وقال: »�ن وجود �لمبعدين خارج وطنهم لي�س متعة �و �سياحة، بل علينا �ن نعطيهم فر�سة ليعي�سو� بكر�مة. �ما 
في ما يتعلق بدور �لر�بطة �لمارونية، فهي لي�ست موؤ�س�سة مالية و�نمائية، بل هي تر�سد �لخلل في �لدولة خ�سو�سا 
�سركاء  لنكون  عقد،  دون  �لكالم  هذ�  �قول  �ن  �ريد  �لماروني  موقعي  من  و�نا  �لم�سيحيين،  بحقوق  يتعلق  ما  في 

متكافئين في هذ� �لوطن«.

�لجنر�ل  �لغربي  �لقطاع  قائد  ح�سور  في  بالز�«  »�سكاي  مطعم  في  �لر�بطة  �سرف  على  رمي�س  بلدية  و�أولمت 
�رتورو نيتي و�لمدير �لعام الد�رة ح�سر �لتبغ و�لتنباك نا�سيف �سقالوي وروؤ�ساء بلديات وفاعليات دينية و�ختيارية 

و�جتماعية وتربوية.

وخالل �لماأدبة �لقى رئي�س بلدية رمي�س كلمة نوه في م�ستهلها بزيارة �لر�بطة م�سير� �لى �ن »بلدة رمي�س كانت 
وال تز�ل بلدة م�سيافة، وي�سهد تاريخها على ذلك، رغم �مكاناتها �لمادية �لمتو��سعة. نحن ال نريد م�ساريع تقدمة 

�و �سفقة، �إنما معالجة �لبطالة �لمقنعة لمز�رعي �لتبع ومعالجة �زمة �سبابنا �لذين يغادروننا«.
وفي �لختام ت�سلم قليمو�س درعا تقديرية من رئي�س بلدية رمي�س.



10  كانون األول 2016

61



في خدمة لبنان والموارنة

62

 لقطات من زيارة المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية
الى البلدات والقرى الحدودّية 
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اللقاء مع رئي�س مجل�س الجنوب
�لر�بطة  رئي�س  بها  قام  �لتي  للجولة  ومتابعًة 
ر�أ�ــس  على  قليمو�س  �نــطــو�ن  �لنقيب  �لمارونية 
وفد من �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �إلى عدد من 
�لبلد�ت و�لقرى في �ل�سريط �لحدودي، وللق�سايا 
روؤ�ساء  من  عدد  قدمها  مذكر�ت  في  �أثيرت  �لتي 
من  عدد  ح�سور  في  قليمو�س  ��ستقبل  بلدياتها، 
�بناء هذه  �للجان من  و�ع�ساء  �لمجل�س،  �أع�ساء 
�ال�ستاذ  �لجنوب  مجل�س  رئي�س  و�لقرى،  �لبلد�ت 
قبالن قبالن في �ل�سابع  و�لع�سرين من تموز 2016.

جرى خالل �للقاء عر�س عام للو�سع �الإنمائي 
في منطقة �لجنوب وال �سيما في بلد�ت وقرى �ل�سريط �لحدودي، وتحديدً� �لم�سيحية منها. كما تّم بحث �ل�سبل 
�الآيلة �لى تحقيق م�ساريع نوعّية ت�ساعد على تثبيت �لنا�س في �أر�سهم من خالل �إقامة �لبنى �لتحتية �لالزمة لدعم 

هذه �لم�ساريع، وما يمكن لمجل�س �لجنوب �لقيام به في هذ� �الطار.
�أبناء  طلبات  مع  للتجاوب  ��ستعد�ده  مبّديًا  �لمجل�س  به  ي�سطلع  �لذي  للدور  مف�ساًل  عر�سًا  قبالن  قّدم  وقد 
�لبلد�ت و�لقرى وتوفير ما يحتاجون �إليه، وذلك �سمن �ل�سالحيات و�المكانات �لمتاحة. و�أكّد �أن مجل�س �لجنوب 
يوفّر �لخدمات لبلد�ت وقرى �لمنطقة من دون تمييز �سيا�سي �أو طائفي، وذلك من منطلق وطني مذكرً� باأنه ينتمي 
�لى مدر�سة �سيا�سية توؤمن باالندماج على م�ستوى �لطو�ئف و�لمذ�هب و�أن كل م�سلم ال يوؤمن بالم�سيحية و�لم�سيح 

يكون �إ�سالمه غير كامل.
�لمطالب  تلقى  �أن  متمنيًا  �لمارونية،  للر�بطة  زيارته  قبالن  قبالن  لال�ستاذ  قليمو�س  �لنقيب  �سكر  جهته  من 
�لتي ترفعها على �أثر جولة مجل�سها �لتنفيذي �لى �لبلد�ت و�لقرى �لم�سيحية في �ل�سريط �لحدودي، �لتجاوب من 
قبل مجل�س �لجنوب. و�أن يقوم تعاون بين �لطرفين من �أجل م�ساعدة �أبنائها على مو�جهة �لم�ساعب و�لتحديات 
�إثارة  باإن  و�أ�ساف  �لهجرة.  رقعة  �ت�ساع  دون  و�لحوؤول  باأر�سهم  ربطهم  �أجل  من  �لعمل  فر�س  وتوفير  �الإنمائية، 

�لر�بطة هذ� �لمو�سوع ينطلق من مبادئ ميثاقية وطنية ما حادت عنها يومًا.
وتّم �التفاق خالل �للقاء على �لتو��سل �لد�ئم و�لتعاون لحّل كل �لم�سكالت �لتي قد تو�جهها �لبلد�ت و�لقرى 
�لمنتجة  �لم�ساريع  تنفيذ  �أماكن وجودهم من خالل  �الهالي في  �أجل تجذير  �الفكار من  تبادل  �لحدودية، وعلى 

وتنويع فر�س �لعمل �لم�ستد�م.

وفي نهاية �الجتماع قدم رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �نطو�ن قليمو�س لقبالن كتابًا عن تاريخ �لمو�رنة، فيما 
قّدم �الخير مجّلدين عن �أعمال مجل�س �لجنوب و�إنجاز�ته.

قبالن قبالن في مقّر الرابطة
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القاع في �شمير الرابطة المارونية
في �ل�سابع و�لع�سرين من حزير�ن 2016 هّزت تفجير�ت �إرهابية بلدة »�لقاع« �لبقاعية و�أوقعت �سهد�ء وجرحى. 

تهجير  في  و�ف�سلو� خططهم  و�الهالي،  �للبناني  �لجي�س  لهم  ت�سدى  �نتحارّيون  �إرهابيون  بها   قام  تفجير�ت 
�لبلدة و�فر�غها من نا�سها، بهدف �يجاد من�سة تكون منطلًقا لهم لتعميم �إرهابهم. وفور وقوع �لتفجير�ت، �سدر 

عن �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �لمارونية �لبيان �الآتي:

�لقاع  بلدة  �سد  �الإرهابية  �لتفجير�ت  تعليقًا على حادثة بلدة �لقاع �الأليمة، ُتدين “�لر�بطة �لمارونية” ب�سّدة 
�لبقاعية و�لتي �وقعت �سهد�ء  وجرحى من �أهالي �لبلدة، وهي تفجير�ت بالغة �لخطورة وترمي �إلى زعزعة �الأمن 
�لوطن  �أهدت  �لتي  �لعريقة  �لقاع  �أبناء  قلوب  في  و�لهلع  �لذعر  و�إلقاء  لبنان،  من  �لمنطقة  هذه  في  و�الإ�ستقر�ر 
�إ�ستقالله  على  حفاظًا  �سهيدً�  �رتقى  من  بينهم  ومن  و�أفر�دها،  �سباطها  خيرة  و�الأمنية  �لع�سكرية  وموؤ�س�س�ساته 
�أمني  و�قع  �للبنانية وفر�س  �لجبهة  �لبلدة منهم، في محاولة الختر�ق  و�إفر�غ  و�سيادته، وذلك بغر�س تهجيرهم 

جديد وموطئ قدم لالإرهاب �لتكفيري. 

�إن �لرّد على هذه �لتفجير�ت يكون بمزيد من �لوعي لخطورة مقا�سدها و�لثبات في �الأر�س و�لدفاع عنها، وعدم 
مغادرتها مهما ��ستّد �ل�سغط وتعاظم �لخطر. �إ�سافة �لى �لمزيد من �لتالحم بين �لمو�طنين و�لجي�س �لذي قّدم 

ويقدم �لت�سحيات �لج�سام في �لدفاع عن �لوطن. 

�إن هذه �لحادثة �تت لتبّين �سحة و�سو�بية ما ت�سعى �إليه �لر�بطة �لمارونية من خالل دعوتها الإيجاد حلول عملية 
و�إجر�ئية لمو�جهة �الإنعكا�سات �لمختلفة و�أهمها �الأمنية �لتي �سبّبها �لنزوح �ل�سوري �إلى لبنان. 

منطقة  لمو�سوع  جذري  حّل  الإيجاد  تعانيها  �لتي  �ل�سلل  حالة  عن  وبمعزل  �للبنانية  �لدولة  �لر�بطة  تدعو  كما 
م�ساريع �لقاع على �الأ�سعدة �الأمنية و�الإنمائية و�لقانونية كافة. 

لقد �آن �الأو�ن للمجتمع �لدولي �أن يعطي ق�سية �لنزوح �ل�سوري في لبنان �لبعد �الأمني �لمطلوب بمعزل عن �لبعد 
�الإن�ساني �لذي ��ستنفذ كل مقوماته. 

رحم �هلل �ل�سهد�ء �الأبرياء ولتكن دماوؤهم فد�ء عن لبنان، �سائلينه �أن يمن على �لجرحى بال�سفاء �لعاجل.
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زيارة القاع
وفي �ليوم �لتالي توّجه وفد م�سترك من »�لر�بطة �لمارونّية« و�لموؤ�س�سة �لمارونّية لالنت�سار، �سم �لنقيب �نطو�ن 
قليمو�س و�لمهند�س نعمت �أفر�م ونائب رئي�س �لموؤ�س�سة �لمهند�س �سارل �لحاج وعددً� من �أع�ساء �لمجل�س �لتنفيذي 
للر�بطة �إلى بلدة �لقاع حيث قدم �لعز�ء بال�سهد�ء �لذين �سقطو� في �لتفجير�ت �الإرهابية �لتي �سربت �لبلدة ثّم 
ُعقد �إجتماع مو�سع في بلدية �لقاع �سم قليمو�س و�أفر�م ورئي�س �لبلدية �لمحامي ب�سير مطر ورئي�س بلدية �لفرزل 
ملحم �لغ�سان ومختارها هاني �ساهر ورجل �الأعمال مي�سال �ساهر ونائب رئي�س حركة لبنان �لر�سالة �لعميد جليل 
حلو. وبعد عر�س مف�سل للو�قع �لذي تعاني منه �لقاع وقرى �لمنطقة على كل �لم�ستويات تم �الإتفاق على مجموعة 

من �الجر�ء�ت لتعزيز ثبات �بنائها في �أر�سهم. وبعد �الإجتماع �أدلى رئي�س �لر�بطة �لمارونية بالبيان �الآتي: 
بد�ية:

�أهالي وبلدية �لقاع و�للبنانيين عمومًا ، ثم جرى عر�س مف�سل للو�قع �الأمني  تقدم �لوفد بو�جب �لعز�ء من 
و�الإقت�سادي و�الإجتماعي و�ل�سكني في �لقاع ور�أ�س بعلبك وجديدة �لفاكهة و�لقرى �لمحيطة .

وتقرر : 
1. اإعتبار الإعتداء على القاع اإعتداًء على كل لبنان من دون اأي تمييز.

2. التوجه اإلى الحكومة اللبنانية بالمطالب الآتية :
�لجي�س  يتولى  بعلبك منطقة ع�سكرية  ور�أ�س  �لقاع  �لقاع وم�ساريع  باإعالن  �لوزر�ء  �إتخاذ قر�ر في مجل�س  �أ-  

�للبناني م�سوؤوليتها.
تطبيق قر�ر وز�رة �لد�خلية �لخا�س بتعزيز قدر�ت �ل�سرطة �لبلدية ب-  

تعزيز وجود قوى �الأمن �لد�خلي �لتي يعتبر ح�سورها �سعيفًا حتى �الآن . ج-  
�لطلب من رئي�س �لحكومة �إتخاذ �لقر�ر �لالزم لتخ�سي�س �لمبالغ �لمطلوبة باأ�سرع وقت الإغاثة بلدة �لقاع  د-  

بو��سطة �لهيئة �لعليا لالإغاثة .
و�الإت�ساالت  �لمال  وز�ر�ت  �إلــى  �لطلب  ه-  
يلزم  مــا  و�إتـــخـــاذ  �لتن�سيق  و�لــد�خــلــيــة 
�لبلدية على حقوقها من  لت�سريع ح�سول 

�ل�سندوق �لبلدي �لم�ستقيل.
للرو�بط  �لمبادر�ت �لخا�سة  �أما على �سعيد 
تقرر  فقد  �الأعمال  ولرجال  �لمارونية  و�لهيئات 

�الآتي:
لدعم  �ــســنــدوق  تاأ�سي�س  عــن  �الإعــــالن    .1
�سمود �الأهالي وم�ساعدة �أ�سر �ل�سهد�ء و�الإهتمام 

وفد الرابطة المارونية وموؤ�ش�شة االنت�شار في البقاعبالجرحى بمبادرة من �لر�بطة �لمارونية .
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�إلى �أع�سائها و�ال�سدقاء.
�لتبرع  �النتهاء من حملة  وبعد 
�لــمــارونــيــة  �لــر�بــطــة  رئــيــ�ــس  وزع 
عند  قليمو�س  �نــطــو�ن  �لنقيب 
ظهر  بعد  مــن  ــو�حــدة  �ل �ل�ساعة 
ت�سرين   19 فـــي  �الربــــعــــاء  يــــوم 
من  �أع�ساء  بح�سور   2016 �الأول 
�لمجل�س �لتنفيذي عائد�ت �لحملة 
على �أبناء �سهد�ء بلدة �لقاع و�لتي 
ليرة  مليون  و�سبعين  ثمانية  بلغت 

لبنانية.
بلغ عدد �أبناء �سهد�ء �لقاع �لذين تقا�سمو� هذ� �لمبلغ �أحد ع�سر ولًد�.

توجه رئي�س �لر�بطة �لى هوؤالء بالقول: »�إن ما بذله �أباوؤكم في �سبيل لبنان و�لتجّذر في �أر�سه و�لدفاع عن تر�به 
�لوطن  �إفتدى  �لت�سحية، الأن دمهم  �لتقديمات. لقد كانو� مثااًل في  و�أغلى من كل  �أثمن  و�لت�سّدي لالإرهاب، هو 
�لمتو��سعة من  �لبادرة  تتقبلو� هذه  �أن  فالرجاء  بذلو�.  ما  �أمام عظمة  �سيء  كل  يرخ�س  لذلك  �لويالت.  وجّنبه 
�لر�بطة �لمارونّية �لتي �ستظل �لى جانبكم، ترعاكم وتو�كبكم في ميادين �لحياة بما تملك من �إمكانات. وال �سك 
�نكم �ستو��سلون �ل�سير على �لدرب �لتي �سار عليها �أباوؤكم في �لحفاظ على �الر�س و�لعر�س، و�لوقوف في وجه كل 

غا�سب، طاغ ومحتّل«.
�أخيًر� �أتوجه من �أع�ساء �لر�بطة �لمارونية و�ال�سدقاء �لذين �ساهمو� في عائد�ت حملة �لتبرع با�سمى عبار�ت 

�ل�سكر د�عًيا �إياهم �إلى مزيد من �لبذل و�لعطاء.

تبرعت �لموؤ�س�سة �لمارونية لالإنت�سار بمبلغ /200/ �ألف دوالر �أميركي .   .2
3.  كذلك تبرع رجل �الأعمال مي�سال �ساهر بمبلغ مئة �ألف دوالر �ميركي .

تعهد �لوفد باإجر�ء �الإت�ساالت �لالزمة مع وز�رة �لتربية و�لموؤ�س�سات �لتربوية �لم�سيحية لدعم تعليم �أبناء    .4
�لمنطقة وتخفيف كلفة �الأعباء �لمدر�سية عنهم و�إعادة دور �لقاع كمركز �إ�ستقطاب للتعليم في �لبقاع �ل�سمالي.

حملة تبرع الرابطة المارونية لبلدة القاع
بعيد تفجير�ت �لقاع وزيارة �لوفد �لم�سترك للر�بطة �لمارونية و�لموؤ�ّس�سة �لمارونية لالنت�سار، �إفتتحت �لر�بطة 
حملة تبرع من �أجل دعم ثبات �لبلدة في وجه ما يتهددها من تحّديات، من خالل ر�سائل �لكترونية وبيانات موّجهة 
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الرابطة في البقاع ال�شمالي
�ل�سمالي حافاًل حيث  �لبقاع  �لمارونية في  �لر�بطة  ، يوم  �الأول 2016  �لثامن من ت�سرين  �ل�سبت في  كان يوم 
جال وفد من �للجنة �لتنفيذية برئا�سة �لنقيب �نطو�ن قليمو�س على �لعديد من بلد�تها وقر�ها �لم�سيحية م�ستطلعًا 

حاجاتها ومطالبها وو�قفًا على معاناتها.

محطة بعلبك
يوم  �سباح  من  �لعا�سرة  �ل�ساعة  عند 
�لى  �لمارونية  �لر�بطة  �ل�سبت  و�سل وفد 
بعلبك. وكان في  �لمعونات في  �سيدة  دير 
��ستقباله و�لوفد �لمر�فق له �لمطر�ن حنا 
رحمة مطر�ن بعلبك ودير �الأحمر للمو�رنة 
و�لنائب �ميل رحمه و�الأبو�ن بول وجوزيف 
كيروز ، وروؤ�ساء بلديات ومخاتير وطالئع 
�لمطر�ن  و��ستقل   . وفر�سانها  �لــعــذر�ء 
�سيارة  غاريو�س  و�الأب  وقليمو�س  رحمه 
و�سط  �لدير  كني�سة  �لــى  موبيل"  "بابا 
ونثر  �لــخــر�ف  ونحر  �لدينية  �لتر�تيل  

�لزهور، وقرع �الأجر��س.
 وبعدما ُقّدمت له باقات �لزهور، و�أّدى 
�لكني�سة، توجه  �ل�سكر في  �لجميع �سالة 
�سالون  �إلـــى  �لــمــر�فــق  و�لــوفــد  قليمو�س 

�الأنط�س.

 �سم وفد �لر�بطة �لى �لنقيب قليمو�س 
و�ع�ساء  و�كــيــم  �نــطــو�ن  �لــعــام  �مينها  
عليا   ، �سهاب  كــارال  �لتنفيذي  مجل�سها 

بارتي زين ، �لدكتور مارون �سرحال ، �لدكتور �سهيل مطر ، �لدكتور �نطو�ن خوري ، �لدكتور جوزيف كريكر  وعدد 
من �ع�ساء لجان �لر�بطة.

الفتات الترحيب بالرابطة المارونية

قليمو�س والمطران رحمه في البابا موبيل
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الوفد في الأنط�س
وفي �النط�س �ألقى رئي�سه  �الب �ليا�س مارون غاريو�س 

كلمة ترحيبية  ومما جاء فيها:

عظيمة.  وفرحتنا  بعيد  زمن  منذ  تنتظركم  بعلبك   
�سنمالأ �الر�س بالحب و�سنبني من جديد بيوتا لي�سكن فيها 
�ل�سباب من بعلبك �لى دور�س �لى مجدلونا وكل �لمنطقة 
. �لم�سيح  ي�سوع  ومحبة  بقوة  الأر�سهم  هــوؤالء  يعود  كي 

وتابع �نتم روؤ�ساء بلديات ومخاتير تعي�سون مع �سعب 
يحب و�سن�سهد مع �لر�بطة وببركة �سيدنا حنا رحمة على 

�سرعين  �لى  �سليفا  للمحبة من  ر�سال  د�ئمًا  �ستكونون  .وختم:  �لرب  ت�سهد على محبة  ووجوه  نفو�س  �عمار  �عادة 
دور�س وطليا ودير �الحمر وبعلبك وكل �لمناطق ، �سنعيد �سوت �لرب لل�سهادة و�ال�ست�سهاد من �جل عالم جديد ملوؤه 

�ل�سالم و�لمحبة و�ل�سعب �لماروني هو لز�ب عتيق كان وما ز�ل منارة منذ �رز �لرب .

المطران حنا رحمه :

بعد ذلك تحدث �لمطر�ن رحمه فقال:
نرحب بكم في بعلبك و�لبقاع �ل�سمالي هذه �لمنطقة �لتي كان فيها �لو�سع مقبواًل ن�سبيًا �ثناء �لحرب مقارنة 
بالو�سع �لذي كان �سائدً� في لبنان �آنذ�ك. كان �لح�سور �لماروني و�لم�سيحي فاعاًل في هذه �لمنطقة وكانت 50 
�أن بع�س �لمغر�سين بد�أو� يدعون  بالمئة من �الأر�س تعود ملكيتها للم�سيحيين وكان �لح�سور مر�سيًا وما يوؤ�سف 

�لنا�س للهرب وبيع �الر��سي و�أن �لكثير من �خوتنا تركو� وباعو� ونزحو�  .

و�نا �رى �ليوم �أن  �خوتنا �لم�سلمين �كثر من �لم�سيحيين ت�سبثًا بعودتنا �لى بعلبك ويقولون �ن �لمنطقة من دونكم 
ال قيمة لها " و�لبالد �لتي ال يوجد فيها ن�سارى خ�سارة " وما �أقوله هو باإ�سم �خوتنا �لم�سلمين �لذين يتمّلكهم �سعور 
تاأتون �ليوم �لى �ر�سكم.  وعودتكم �لى  باأننا لو تركناهم فال قيمة للحياة عندهم. من هذ� �لمنطلق �قول �نتم 
بعلبك مطلب ��سالمي قبل �ن يكون م�سيحيا. وبعلبك منطقة لبنانية ، عودو� لتزينو� �لمنطقة باألو�نها. �ليوم نعي�س 
�لعي�س �لو�حد في هذه �لمنطقة في ظّل �لمبادئ �لتي نوؤمن فيها . �نما م�سكلتنا هي عند �خوتنا �لم�سيحيين �لذين 
�عتادو� على �لعي�س في بيروت �و هجرو� لبنان �لى �لخارج. و�ليوم نقول لهم عودو� �لى �ر�سكم �لتي ولدتم فيها 

وتربيتم  فقد �نق�ست �اليام �ل�سعبة وعليكم �لعودة لنبني معا لبنان �لجميل.

قليمو�س في اأنط�س بعلبك
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 1676 �سنة  تاأ�س�ست  �لتي  �لمطر�نية   ، �الحمر  ودير  بعلبك  مطر�نية  با�سم  �لزيارة  هذه  على  �ليوم  و��سكركم 
تقريبًا من قبل �لمجمع �للبناني وكان ��سمها مطر�نية بعلبك �لمارونية الن �لوجود �لم�سيحي في هذه �لمنطقة يرقى 
�لى �لعام 95 بعد �لم�سيح . كان �لوجود �لم�سيحي في بعلبك معروفًا  وكان لم�سيحييها قر�ءة مميزة جدً� النجيل 
ي�سوع �لم�سيح لذ� �أ�سحت هذه �لمدينة مدر�سة معروفة يفد �إليها �لم�سيحيون من �أقا�سي �الر�س ليرو� كيف يعي�س 
�أبناوؤها م�سيحيتهم وكيف ي�سرحون �النجيل . من هذ� �لمنطلق �قول �ن هذه �الر�س لي�ست غريبة عليكم وكذلك 
ح�سورنا �لتاريخي. لذ� فنحن نحيي تر�ثًا حيًا ومطلوبًا من كل �لنا�س، تر�ث �لح�سور �لماروني �لم�سيحي �لفاعل 

و�لمتفاعل مع �الآخر .
و��ساف نحن نعي�س �لت�سامح و�للقاء و�لح�سور. و�أ�ساف يقول �لنا�س لو كان لدينا بعلبك " لكنا عّي�سنا بلدنا" 
�ل�سم�س  �ن  �قول  لكني  �لعر�قيل  هي  ما  يدرك  و�لجميع  معروفة  عاي�سين" و�ال�سباب  "وم�س  بعلبك  لدينا  فنحن 

�ست�سطع من جديد فال تياأ�سو�.
قليموس :

و�لقى رئي�س �لر�بطة �لمارونية �نطو�ن قليمو�س كلمة قال فيها: كنت �نتظر منذ زمن لقاء هذه �لوجوه.
و��ساف نحن نعي�س �لت�سامح و�للقاء و�لح�سور.

�لمو�رنة   �لى كل  �لر�بطة  تتوجه  �ولى �الولويات لدينا �ن  �نا ورفاقي كانت  �ليوم �الول النتخابي  و��ساف منذ 
كي ال �قول �إلى كل �لم�سيحيين وبالتالي كل �للبنانيين. وقد حر�سنا �أن نبد�أ تحركنا في �تجاه �لمو�رنة �لبعيدين 
عن �لعا�سمة ، وذلك الإ�سقاط و�سف �لر�بطة �لمارونية بانها ر�بطة بورجو�زية ال تلتفت �ال لبيروت ومحيطها �و 
ك�سرو�ن  وجبيل. �أما �ليوم فاإن نب�س  �لر�بطة يبد�أ من هذه �لمناطق �لتي تمثل جذوة �ل�سمود و�لتجذر باالر�س 
و�ال�ست�سهاد في �سبيلها ولي�س من �لمدن �لتي تعاني تلوث �لح�سارة �لمزيفة. جئنا �لى هنا الن من �ولى �ولوياتنا 
�لر�بطة  دور  هو  هذ�  عكار.  في  �سنكون  وغد�  �لبقاع  في  نحن  و�ليوم  �لجنوب  في  كنا  باالم�س  �لنائية.  �لمناطق 

و�لهدف من مجيئها.
بد�أت زيارتي عند �بينا �ليا�س في �النط�س ولهذه �لزيارة مدلول كبير ووجودد �الب غاريو�س هو دليل على �سمود 
�لم�سيحي ودليل على �أد�ئه لدوره �لم�سيحي �لمميز في محيطه وهو �لخميرة و�ذ� ف�سدت ف�سد كل �سيئ .ولن يبقى 

وجود ح�ساري للعالم وهذ� ما يميز لبنان .
وما يميز لبنان �ن �لم�سلمين فيهم �سيئ من �لم�سيحية كما �أن �لم�سيحيين فيهم �سيئ من �ال�سالم. �ذ� خرج 
�لم�سيحي من �الر�س فال �سيئ يميز �لم�سلم �للبناني عن �لم�سلم �الفغاني، و�ذ� خرج �لم�سلم من �الر�س فال �سيئ 
��سبح متجهًا نحو ح�سارة ال  �لذي  �لغربي  �لم�سيحي  �لم�سيح، عن  �لم�سرقي حيث مهد  �للبناني  �لم�سيحي  يميز 

عالقة لها ال بالم�سيحية وال بتاريخها وال بجذورها .
دعوتنا ور�سالتنا كر�بطة مارونية هي �لعودة �لى �لجذور و�لجذور ال تعني �الر�س فقط فالجذور هي �الخالقية 
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�لتي نمت فيها �لم�سيحية وتحديدً� �لطائفة �لمارونية  �لتي بنيت على �لتو��سع و�لب�ساطة و�لت�سامن وحب �لغير 
و�لذي حل مكانهم �لح�سد و�لنميمة و�لمظاهر �لغ�سا�سة. نحن دورنا كر�بطة مارونية �عادة �حياء �لقلوب �لمملوءة 
بالذهب و�ل�سلبان �لمنحوته من خ�سب هذ� هو دور �لر�بطة �لمارونية ، دورنا لي�س �لجلو�س في �لعرو�س و�العالي، 
دورنا �ال نن�سى �لموجودين بماآ�سيهم خارج �ر�سهم حيث ال ت�ستوعبهم �الر�س �لبور و�ياديهم ووجوههم �ل�سمر�ء 
تحفر في �ل�سخر. من �جل ذلك �لر�بطة �لمارونية موجودة هنا في هذه �الر�س �لتي ��سطهدت فيها �لم�سيحية 
و�لتي يجب �ن نعود �لى �حيائها �نطالقًا منها، و�سنزور عكار كما زرنا �ر�س �لجنوب نحن �ليوم في زمن عا�سور�ء 
�لذي يحكي عن �ال�ست�سهاد. ونحن �ي�سا نعرف ما هي �ل�سهادة فال�سهادة نعمة من �هلل نفوز بها في �سبيل ق�سية 

�خالقية وق�سية حق.

محطة الوفد الثانية
نديمة  �ل�سهيدين  د�رة  في  كانت  �لثانية  محطته 
��ستقباله  في  كان  حيث  بتدعي،  في  �لفخري  و�سبحي 
�والدهــمــا ورئــيــ�ــس �تــحــاد بــلــديــات ديــر �الحــمــر جان 
�لفخري، رئي�س بلدية نيحا حنا جميل �لفخري ومخاتير 
ب�سري ودير �الحمر وبتدعي و�لبقاع �ل�سمالي و�لجو�ر .

قليمو�س تمنى على عائلة �لفخري، �ن تزرع �لحادثة 
�لرجاء في قلوبهم و�ن تقوي �سمودهم في �الر�س و�ال 

تكون �سببًا للتخاذل فيعي�سو� عقدة  �لخوف و�لتمازج معه. 
وخاطبهم:  جدودكم روو� �الر�س بالدم. و�أ�ساف: �ن �لملف في عهدة �لق�ساء وهذه رغبتنا جميعًا وعلينا �ن ن�سلم 
�المور لعد�لته وعد�لة �لرب. و�سيدنا �لبطريرك جاء �لى �لمنطقة �كثر من مرة ونحن نوؤيد توجهه و�لموقف �لذي 
�تخذه و�منيتي �ن �زور هذه �الر�س �لتي �رتوت بدماء �الجد�د ثانية وزيارتي لبتدعي لها معنى ومغزى و�نا معكم 
بتطلعاتكم ، هذه �الر�س لكم وهي �ر�س �بائكم و�أ�سالفكم ال تن�سوها بل �سلموها الوالدكم. فاالر�س لي�ست للت�سيب 
و�سعبها لي�س للت�سحية وهذه هي ر�سالتي �لى هذ� �لمنزل بالذ�ت. �حيي كبركم و�سهامتكم و�قول بالنهاية �سنعي�س 
جميعًا مع بع�سنا �لبع�س ، و�لمنطقة للجميع .كونو� فوق �لم�سائب لتجاوزها و�لحياة بدون �سعوبات لي�ست حياة 

و�نتم �هل لتذليل �لم�ساعب .
باتريك �لفخري رّحب با�سم �سباب بتدعي وب�سري �ساكرً� �لر�بطة على زيارتها و�لوقوف عند خاطر �لعائلة وقال 
زيارتكم تعزية لنا ومنذ وقوع �لجريمة وقفنا على خاطر �لبطريرك �لر�عي و�لمطر�ن حنا رحمة وعّلقنا �سالحنا 
على �لحائط وهذ� ال يعني �ننا �سن�سامح ولنا ملء �لثقة بالق�ساء وهناك تق�سير الأنه في 13 ت�سرين �لثاني تدخل 

�لجريمة عامها �لثاني ومن غير �لمعقول �ن يبقى �لقاتل في �لخارج ي�سرح ويمرح .

قليمو�س في زيارة عائلة الفخري
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مجيئكم �لينا عزيز وغال وال يجوز �ن تبقى �لدولة متقاع�سة وعاجزة عن �لقب�س على �لمجرم. �ننا ن�سبر لكن ل�سبرنا 
حدود وال وجود لم�سالحة �إذ� لم ُي�سّلم �لقتلة وقد �سقط �سهيد للجي�س عندما �لقى �لقب�س على ثالثة من �لفاعلين .

�سنبقى �لى جانب �هالي بعلبك لكن مو�سوع �لم�سالحة غير و�رد حاليًا .

زيارة النائب رحمه
�لمحطة �لثالثة للزيارة كانت في منزل �لنائب �ميل 
دير  منطقة  بلديات  روؤو�ساء  ��ستقباله  في  وكان  رحمة 

�الحمر و�لجو�ر .
�لنائب رحمه رحب بالوفد �لز�ئر موؤكدً� دور مو�رنة 
�الطر�ف وقال �إن �لموجودين في �لجبهة هم �الأ�سا�س 
وفي طليعة �لذين يد�فعون عن لبنان عندما يدق �لنفير 
 ، بالذ�ت  �لتوقيت  هذ�  في  جد�  مهم  بيننا  وجودكم   ،
�نتم عندنا �ليوم وغدً� في عكار في �قا�سي �ل�سمال و�نا 

كع�سو في �لر�بطة �قول لك يا �خي و�سديقي �ن جولتك 
ميمونة بين �هلك في دير �الحمر ومن �سرعين �لى �آخر �لقاع مو�رنة �و كاثوليك �و �رثوذوك�س يرحبون بكم، كما 

�سيعة  بعلبك و�سنتها.
من قبل عندما ز�رنا �لرئي�س �الأ�سبق للر�بطة �لدكتور جوزيف طربيه قال له �ل�سيخ محمد يزبك �ذ� لم تت�سع 
بيوتنا فقلوبنا  مفتوحة و�ي م�سوؤول ياأتي �لينا �ستكون قلوب �ل�سنة و�ل�سيعة مفتوحة له و�هال بكم على �ر�س �سفيع 

�لمو�رنة مار مارون.

قليموس: 
ورّد �لنقيب قليمو�س: �الناء ين�سح بما فيه ول�ست في و�رد زيارة دير �الحمر دون زيارة هذ� �لبيت �لذي يمثل 
�لعي�س �لم�سترك و�لع�سامّية وميزة كبرى لالن�سان �أن ي�ستطيع بناء حيثية �سيا�سية وتاريخية و�أعود الأوكد  �ن �الناء 
ين�سح بما فيه و�ن �ساء �هلل تبقى هذه �الر�س �ر�س عي�س م�سترك ولي�س �ر�س ذل و�رهاب وهي �ستبقى ع�سية على 

�لذين ي�سعون �لى ت�سويه �أ�سالتها.
و��ساف �لر�بطة �لمارونية  هي عن�سر ��سا�سي منطقها  وطني ولي�س طائفيًا، مذهبيًا �و فئويًا وهي لي�ست حزبًا 
مر�سحين  لدينا  ليكون  لي�س  �نتخاب  م�سروع  �طلقنا  باالم�س   ، و�لوطنية  �ل�سيا�سية  �ل�ساحة  على  ��سافيًا  �سيا�سيًا 
لالنتخابات با�سم �لر�بطة بل من �جل �ل�سعي لت�سحيح  �لتمثيل على �لم�ستوى �لوطني وتحفيز �الكثرية �ل�سامتة 
كي تمار�س حقها في �النتخابات وتتمكن من �إي�سال ممثلين فعليين �لى �لندوة �للبنانية النتاج �سلطة حقيقية في 
�لبلد و�عود القول �ن �لر�بطة �لمارونية لن تكون �سامتة حيال �أي ��ستهتار بحق �ي لبناني ولي�س بحق �لم�سيحيين 

قليمو�س في منزل النائب اإميل رحمه
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فح�سب ، لذلك ��سكر �سيدنا حنا رحمة �لو�عي لق�سيته وللق�سية �للبنانية ولمتطلبات �لعي�س  �لم�سترك في هذه 
�لمنطقة �لذين روى �أبناوؤها �لمنطقة بدمهم من �جل �لوجود �لحر ولم�سلحة �لمعتقد �لح�ساري �لمميز .

اإجتماع في دار المطرانية بدير الحمر
و�لنائبان  �لنائب رحمه  ��ستقبالهم  للمو�رنة حيث كان في  دير �الحمر  �لوفد مطر�نية  و�أع�ساء  قليمو�س  وز�ر 
�ل�سابقان نادر �سكر وربيعة كيروز، رئي�س �تحاد بلديات دير �الحمر جان �لفخري على ر�أ�س وفد �سّم روؤ�ساء بلديات 
دير �الحمر: لطيف �لقزح، عيناتا: مي�سال رحمة، �لزر�زير: طعان حب�سي ، نبحا: غ�سان كيروز، برقا: غ�سان جعجع 

، ب�سو�ت: حميد كيروز ، �سليفا: يو�سف رعيدي ومخاتير هذه �لبلد�ت .

المطران حنا رحمة :
و�لقى �لمطر�ن حنا رحمة كلمة رحب فيها بالر�بطة 
�فرحتم  �لزيارة  بهذه  وقــال  �لتنفيذية  �لهيئة  و�ع�ساء 
قلوبنا الأنكم �أتيتم لترو� عن كثب �لو�قع �لذي يعي�سه �بناء 

�لمنطقة .وجميل �ن تبادرو� وت�سعو� لهذه �لغاية.
�لمنطقة  فهذه  �الطـــر�ف  من  �أننا  �قــول  �ن  و�رفــ�ــس 
�نتخب فيها �أول بطريرك للطائفة من دون �أن نغفل �أن �أول 
مطر�نية للمو�رنة �أقرها �لمجمع �للبناني كانت في بعلبك 
عام1676 ، فنحن �متد�د لجبة ب�سري و�لعاقورة �أي�سًا وال 
�لعا�سي.  في  مارمارون  مقربة من  على  �أننا  �لبتة  نن�سى 
�نتم �ليوم في �ر�سكم �ر�س حج و�سهد�ء وقدي�سين عا�سو� 

�لمارونية �ل�سافية مع �لكني�سة و�لعائلة.
ت�سلمتم رئا�ستها وقد الحظنا �لجدية و�لفرق ونحن نجتمع في  �لمارونية منذ  بالر�بطة  �آمالنا كبيرة  و��ساف 
�لبقاع �ل�سمالي لنقول �ن م�سكلتنا تكمن في عدم عودة �لمو�رنة �لى �ر�سهم �ر�س �ال�ستثمار و�لعي�س و�سدد على 
وجوب �لعودة ليكون �لبقاع �ل�سمالي �سورة لبنان �لحقيقية و�ل�ساهد لوطننا وم�سيحيتنا و�ن�ساننا ، هذ� هو �لمطلوب 

وهذ� هو بيت �لر�بطة وهي تعرف كيف تزور بيتها وبمجيئكم تاأتون �لى عائلتكم .
قليموس :

ورّد �لنقيب قليمو�س: �توجه بال�سكر لكم ولكل فرد من هذه �لمجموعة �لتي ت�سع وجوهها باالأمل و�لرجاء .
وفي ما يتعلق بمجيئنا �لى بعلبك ودير �الحمر فهي تمثل �لعودة �لى �لجذور. فم�سيحيو �الطر�ف هم خط �لدفاع 
�الول ولي�س �الخير فاأنتم �لدفاع عن وجودنا وتر�ثنا و�الآمال �لتي نعلق في هذ� �لبلد �لذي كنا �ال�سا�س في كيانه 

 قليمو�س، المطران رحمه، النائب رحمه،
فاعلّيات المنطقة في دار المطرانية بدير االأحمر
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و�إن من  باأكملها.  �لعربية  و�لمنطقة  �الو�سط  �ل�سرق  �أ�ساء ح�سارة على منطقة  �لذي  �لتر�ث  تاأ�سي�س هذ�  وور�ء 
�لو�جب �لعودة �لى �لجذور �لم�سيحية �لمبنية على �لتو��سع و�لب�ساطة و�الألفة و�ال�ست�سهاد و�ل�سهادة للحق ال على 
قيم �لتخاذل و�النانية و�لعنجهية �لفارغة  �لتي تعيد �لى �لور�ء. كما �أنها تمثل  �لوعد و�المل فنحن كر�بطة مارونية 
�غنياء بكل و�حد الأن �لر�بطة �لمارونية لي�ست م�سرفًا �نما كتلة طاقات فاعلة في �لمجتمع  �للبناني بدء� بفاعليتها 

في �لمجتمع �لم�سيحي.
ومنذ �نتخابنا رفاقي و�أنا طرحنا مجموعة �أولويات، و�الأولوية �الولى �لتي ن�سعى �إليها هي �لعودة �لى �لجذور 
و�لتجذر باالر�س وعدم ��ستباحتها النا�س ال ي�ستحقونها �نتم �ليوم موجودون باأر�س �جد�دكم وقد دفعو� �ثمانها 
�لتجاري  بالمنطق  �بدً� �همالها وتركها. فاالر�س مركز ثروة ونحن ال نم�سي  �نما دما وال يجوز  لي�س عرقًا فقط 
�لقائل �ن �الر�س ثروة تنمو باالهمال. كال �ن �الر�س تنمو بارتو�ئها من عرق جبين �لنا�س ودمهم وعملهم ويجب 
�ن تثّمر ال �ن ُتترك وهذه ر�سالة �وجهها لي�س فقط لكم و�نما للكني�سة و�لرهبانيات. �الر�س يجب �ال تهمل وينبغي �ن 
ُتنّمى و�ن يعطى �لمجال للعن�سر �لب�سري ليحقق ذلك ال �ن تترك عر�سة الي �همال �و �غت�ساب �و �أي �سيئ �آخر .

على �أن وعد �لر�بطة �لمارونية لكم �أنها لن تكون �سامته بل �ستكون حا�سرة و�سيكون �سوتها مدويًا عند �للزوم 
وبكل محطة لر�سد �أي خلل في �لدولة �للبنانية و�لمجتمع خ�سو�سًا �لخلل �لذي يطاول حقوق �لم�سيحيين ومن دون 
عقد �أقول: حقوق �لم�سيحيين الأن حقوقهم هي كحقوق كل �للبنانيين وعندما �أقول ذلك فاإني ال �أنتق�س من �سركائي 
بالوطن، �إذ ال ي�ستقيم حق الأي �إن�سان �إن لم تكن حقوق �لجميع محفوظة وموؤمنة بال�سكل �لذي ت�سمنه �ل�سر�كة 

�لوطنية و�لميثاقية �لحقة �لتي بني عليهما �لكيان �للبناني.
هذه  و�إحتياجات  بمطالب  مذكرة  �لر�بطة  رئي�س  �لى  فخري  جان  �الأحمر  دير  بلديات  �إتحاد  رئي�س  قدم  ثم 

�لبلديات طالبا �ل�سعي �لى تنفيذها.

متابعة الجولة وغداء في ارغ�س
وبعدها توجه �لوفد برئا�سة �لنقيب قليمو�س �لى �سيدة ب�سو�ت للتبرك و�أكمل �لموكب طريقه نحو برقا، نبحا، 
�لقد�م حيث ��ستوقفه �الهالي عند كل محطة ونثرو� على �لموكب �الرز و�لورود. وقد ترجل قليمو�س �ساكرً� لالهالي 
�لر�بطة و�لوفد موؤكدين  �لترحيب با�سم �هاليها، برئي�س  �لبلد�ت الفتات  حفاوتهم ومحبتهم. وقدغطت طرقات 

�همية �لنهو�س بم�سيرة �لر�بطة وروحها �لميثاقية �لمحبة للعي�س �لو�حد .
�لمحطة ما قبل �الخيرة لجولة �لوفد كانت في بلدة �لقليلة - �لحرفو�س حيث ز�ر �لوفد كني�سة مار يو�سف وقدم 
�لمطر�ن رحمة نبذة عن تاريخ �لكني�سة وكيفية ترميمها بعد �سنو�ت من �الهمال ثم �قيم زياح �لقدي�س يو�سف قبل 

�أن يتوجه �لجميع �لى عيون �رغ�س تلبية لدعوة ع�سو �لر�بطة �لمارونية �لمهند�س وليد طوق .
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 تقويم الرابطة المارونية لجولتها البقاعية
بتاريخ 2016/10/8

ل  بعد جولتها على بع�س قرى �لبقاع �ل�سمالي، قومت �لر�بطة �لمارونية نتائج هذه �لجولة في �سوء ملف مف�سّ
وو��سح ُمقّدم من رئي�س �تحاد بلديات منطقة دير �الحمر �لمحامي جان فخري، وبمو�فقة جميع �لبلديات،  حول 

�أو�ساع قرى وبلد�ت �لمنطقة وحاجاتها.

وعليه ُيمكن �إيجاز �أبرز �الأولويات �لتنموية على �ل�سكل �لتالي:

وز�رة  لجانب  و�لُمقّدم  �لملف  في  �لمرفق  �لكتاب  على  �الإّطالع  بعد  حيوية:   رئي�سية  طريق  وتعبيد  تاأهيل  	•
�لنقل و�الأ�سغال �لعامة بتاريخ 2015/7/15، و�لُموّقع من قبل روؤ�ساء بلديات ومخاتير �لمنطقة، ومو�سوعه 
تاأهيل وتعبيد طريق رئي�سية عامة تربط بين طريق �الأرز – عيناتا مرورً� بجبل �لمكمل حتى تخوم بلدة تنورين، 

حيث تتفّرع �لى طريقين، �الأولى توؤدي �لى بلدة حدث �لجبة و�لثانية �إلى غابة �أرز تنورين.

بالرغم  للري  �لعالية  �لمادية  و�لكلفة  �لمتوفرة  �لمياه  وقلة  �ل�سرب،  �لكبير في مياه  �لنق�س  �لمياه:  مو�سوع  	•
�ل�سرب  مياه  �سبكة  تاأهيل  ي�ستوجب  مّما  بامتياز(،  زر�عية  هي  �لمنطقة  �أن  )خا�سًة  �لم�سادر  توفر  من 
و��ستكمالها وزيادة قدرة ��ستيعابها، وتاأهيل �سبكة �لري �لزر�عي و�عتماد �الأنابيب بدل �ل�سو�قي لمنع �لهدر، 
�إ�سافًة �إلى تاأمين م�سادر جديدة للمياه كح�ساد �لمطر �أو �لبحير�ت �ال�سطناعية و��ستعمال تقنيات توفير 

�لمياه �لحديثة. 

كما عّدد �لملف بع�س �لم�ساكل �الأ�سا�سية �لتي تعاني منها �لمنطقة على عّدة �أ�سعدة منها �إقت�سادية، �إجتماعية 
ومعي�سية في �لزر�عة، �ل�سناعة، �لتجارة و�لخدمات، وفي �ل�سحة، �لتعليم، �لبنى �لتحتية �إلخ...

�إن هذه �لم�ساكل و�الإحتياجات تدّل على مدى غياب �لدولة وتق�سيرها في هذه �لمنطقة.

باأ�سرع وقت ممكن الإعطاء هذه  �إن �لر�بطة �لمارونية �سوف تقوم جاهدًة بات�ساالت مع �لم�سوؤولين �لمعنيين 
�لمنطقة حقوقها و�إعادتها �إلى خارطة �لتنمية.

�إن م�سيحيي هذه �لمنطقة ُي�سّكلون جزءً� من قلب لبنان �لناب�س، و�جبنا م�ساعدتهم ودعمهم للتجذر و�لبقاء 
في �أر�سهم.
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النزوح مو�شوع اللقاءات والت�شالت
�أو على ر�أ�س وفد  �أو �أمني �أوروحي ز�ره منفرًد�  �أ�سا�سي،  �أو  لم يدع رئي�س �لر�بطة �لمارونية �أي مرجع ر�سمي 
على  و�لت�سريحات  �لبيانات  من  ظاهر  وهذ�  �ل�سوري.  �لنزوح  ملّف  بخطورة  وفاتحه  �إاّل  �لتنفيذي  �لمجل�س  من 
�لتنفيذي للر�بطة  �ثر كل لقاء و�ت�سال. و�إن دقة هذ� �لمو�سوع وح�سا�سيته، دفعته الأن ي�ستنفر �ع�ساء �لمجل�س 
و�للجان لل�سروع في تح�سير موؤتمر وطني لبحث ق�سية �لنازحين �ل�سورّيين. وبعد �ت�ساالت مكثفة مع �لعديد من 
�لمرجعيات �لر�سمّية و�لدولّية قرر �لمجل�س تنظيم موؤتمر بعنو�ن »�لنازحون �ل�سوريون... طريق �لعودة...« وذلك 

في �لثامن و�لتا�سع و�لثالث ع�سر من �يلول 2016.

الموؤتمر
�أيلول 2016، موؤتمًر� في فندقْي »متروبوليتان  عقدت �لر�بطة �لمارونية في �لثامن و�لتا�سع و�لثالث ع�سر من 
- حبتور« و »هيلتون - حبتور« �سن �لفيل، بعنو�ن »�لنازحون �ل�سوريون... طريق �لعودة«. تطرق �لموؤتمر في ور�س 
�لعمل ومحاور �لبحث في يوميه �الولين �لى كل �لعناوين و�لمفا�سل ذ�ت �ل�سلة بو�سع �لنازحين، بم�ساركة ممثل 
�المم  وممثلي  �التجاهات،  �لرئي�سة من كل  �للبنانية  �الحز�ب  وممثلي  �لنو�ب  �لحكومة ومجموعة من  رئي�س  عن 
�لمتحدة و�التحاد �الوروبي، ومندوبين عن �الجهزة �المنية، ومحافظين وروؤ�ساء �تحاد�ت بلدية، وروؤ�ساء جمعية 
�ل�سناعيين وتجمع رجال �العمال �للبنانيين و�التحاد �لوطني لنقابات �لعمال و�لم�ستخدمين، �إ�سافة �إلى ممثلين 
عن منظمات دولية ومحلية غير حكومية. �أد�ر �لور�س ومحاورها �إخ�سائيون و�أكاديميون وخبر�ء في �لمو�سوعات 

�لتي جرت مناق�ستها.

 جل�شة: االآثار االقت�شادية للنزوح ال�شوري في لبنان
)اليوم االأول(

 جل�شة: النازحون والموقف الدولي والقانوني
)اليوم االأول(
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�لنزوح  لم�ساألة  �لت�سّدي  بكيفية  �لمت�سلة  �القتر�حات  من  مجموعة  �لى  �لندو�ت  في  �لم�ساركون  ل  تو�سّ وقد 
�ل�سوري. وقد توّلت لجنة �سياغة خا�سة و�سع �لتو�سيات �لنهائية، �لتي تعك�س خال�سة نقا�سات �لم�ساركين �لجادة 

و�لمو�سوعية في ور�س �لعمل ومحاور �لبحث �لتي تخللتها.

 جل�شة: دور ال�شلطات المحلّية واأزمة النازحين 
)اليوم االأول(

 جل�شة: النازحون واالنعكا�شات االجتماعية والديموغرافية
)اليوم الثاني(

جل�شة: الروؤية الوطنية  ومو�شوع النازحين)اليوم التاني( جل�شة: النازحون والتداعيات االأمنية )اليوم التاني(

وختام �لموؤتمر كان في �لثالث ع�سر من �أيلول 2016، في حفل خطابي تحدث فيه مقّرر لجنة �لنزوح �ل�سوري 
�التحاد  �سفيرة  غاغ،  �سيغريد  �لمتحدة  لالأمم  �لعام  �المين  ممثلة  خوري،  وليد  �لمحامي  �لمارونية  �لر�بطة  في 
�الوروبي كري�ستينا ال�سن، وزير �ل�سوؤون �الجتماعية �لنقيب ر�سيد دربا�س، وزير �لخارجية و�لمغتربين �لمهند�س 
�أن  جبر�ن با�سيل، رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �نطو�ن قليمو�س و�طلق في هذه �لجل�سة »ن�سيد �لعودة«، قبل 
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تعلن �لتو�سيات �لتي تلتها ندوة �أد�رتها ع�سو �لمجل�س �لتنفيذي �الإعالمية ندى �ندر�و�س عزيز وقامت �لموؤ�س�سة 
�للبنانية لالر�سال �نترنا�سيونال LBCI بنقل وقائع �لموؤتمر و�لندوة مبا�سرة.

وقد �أ�سدرت �لر�بطة �لمارونية كتاًبا يت�سمن وقائع و�أعمال موؤتمر »�لنازحون �ل�سوريون... طريق �لعودة« ليكون 
مرجًعا يفُرع �إليه، نظًر� لثر�ء �لمقاربات و�لنقا�سات �لتي ر�فقت هذ� �لحدث �لوطني �لبالغ �الهمية.

وبمح�سلة �لنقا�سات �لتي جرت في �لثامن و�لتا�سع من �أيلول و�لتي توزعت على �ستة محاور عن تناول مو�سوع 
�لنزوح بكل �أبعاده ووجوهه، تبنت �لر�بطة �لمارونية �لتو�سيات �الآتية:

المتكلمون في  الحفل الختامي
 من اليمين ال�شفيرة ال�شن، كاغ، الوزير دربا�س، الوزير با�شيل، 

الرئي�س قليمو�س

اليوم الثالث

المحامي خوري مفتتحاً الحفل جانب من الح�شور الحا�شد )اليوم الثالث(
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دعوة �لحكومة �للبنانية �لى �سبط �لحدود ب�سورة محكمة لمنع دخول مزيد من �لنازحين و�لتدقيق بلو�ئح   .1
�سروط  عليهم  تنطبق  ممن  للتاأكد  �لمعنية   �للبنانية  �المنية  �الجهزة  خالل  من  لالجئين  �لعليا  �لمفو�سية 

�لنزوح �لق�سري الأ�سباب �أمنية.

�لى  �نتقاله  �إذ� ثبت  لبنان  ي�ستغل و�سعيته لالإقامة في  نازح �سوري  �للبنانية �لى ترحيل كل  �ل�سلطات  دعوة   .2
�سوريا و�لعودة منها ولو لمرة و�حدة كما ندعو �لحكومة �للبنانية �لى �إعادة �لعمل بقر�ر ترحيل �أي �سخ�س من 

�لتابعية �ل�سورية �أنهى محكوميته بناًء على حكم ق�سائي �سادر بحقه.

�لت�سدي لوجود دورة �قت�سادية �سورية متكاملة �سمن �لدورة �القت�سادية �للبنانية وتحميل �الجهزة �لحكومية   .3
�للبنانية �لم�سوؤولية عن ذلك.

و�لهجرة  �لحرب  هجرة  بين  �لتمييز  �لى  �للبنانية  �لحكومة  ندعو  م�سيف  كبلد  م�سوؤولياته  لبنان  �لتز�م  مع   .4
�القت�سادية وبالتالي �سبط �لم�ساعد�ت بما ال ي�سجع على هجرة �إ�سافية من �سوريا ويحول دون عودة �لنازحين 

�ليها.

�لت�سدد في  �عتماد �لبر�مج �لتربوية �ل�سورية في �لتدري�س لت�سهيل �ندماج �لتالمذة  �ل�سوريين في مناهجهم   .5
عند عودتهم �لى بالدهم على �أن تتولى �لدول و�لجهات �لمانحة تمويل كلفة �لتعليم بالتن�سيق مع �ل�سلطات 

�للبنانية �لمعنية. 

�لفل�سطينيين �لذين نزحو� من �سوريا  �للبنانية باتخاذ �الجر�آت �لكفيلة باعادة �لالجئين  مطالبة �لحكومة   .6
ق�سرً� �لى �أماكن �إقامتهم �ل�سابقة فيها.

بو��سطة  ر�سميًا  ذلك  ورفع  �سوري  �أب  من  مولودة  �أو  مولود  كل  ت�سجيل  نطاقها  في  كل  �لبلديات  من  �لطلب   .7
وز�رتْي �لد�خلية و�لخارجية �لى �ل�سلطات �ل�سورية لكي ال تتافقم الحقًا م�سكلة مكتومي �لقيد. مع �ال�سارة �لى 

�زدياد حاالت �لزو�ج بين �لرجال �للبنانيين و�لن�ساء �ل�سوريات.

تطبيق �لقو�نين �للبنانية على �لعمال �ل�سوريين وكذلك على �لموؤ�س�سات �أو �لم�ساريع �لتي يملكها �أو يديرها   .8
�لقر�ر �لحكومي  �ل�سورية في لبنان وتاأكيد  �لعمالة  �للبنانيين، و�عادة �سبط  �أ�سوة بما يطّبق على  �سوريون، 

�لقا�سي بح�سر عمل �لنازحين �ل�سوريين في قطاعات محددة دون �سو�ها.

بناء على ما تقدم نطالب �لحكومة �للبنانية باعتماد هذه �لتو�سيات من �سمن وثيقة وطنية ي�سار �لى تعميمها 
على جميع �لدول �لتي يقيم لبنان عالقات دبلوما�سية معها وكذلك على جميع �لهيئات و�لمنظمات �لدولية ذ�ت 

�ل�سلة.
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ثناء على مواقف �شالم وقزي وبا�شيل
م�سوؤولين  �لتي �سدرت عن  �لمتباينة  �لفعل  وردود  �ل�سورّيين،  �لنازحين  موؤتمر  �سجله  �لذي  �لنجاح  �أثر  وعلى 
و�سيا�سيين وهيئات �جتماعية وفي و�سائل �العالم، ر�أت �لر�بطة �لمارونية �أن مو�قف رئي�س �لحكومة تمام �سالم 
ووزيري �لخارجية و�لعمل جبر�ن با�سيل و�سجعان قزي، لم تخرج عن روحية ما رمى �إليه �لموؤتمر، و��سفرت عنه 
ا على ما طرحه  �لتو�سيات. فاأ�سدرت بياًنا في �لتا�سع ع�سر من �يلول 2016، �أثنى على هذه �لمو�قف، وخ�سو�سً

�لرئي�س �سالم في �لجمعية �للمومية لالمم �لمتحدة. وجاء في �لبيان:

تنظر �لر�بطة �لمارونية بارتياح للموقف �لذي عّبر عنه دولة رئي�س �لحكومة تمام �سالم �أمام �لجمعية �لعمومية 
الأمم �لمتحدة لجهة �إعالنه �سر�حة �أن ال عالج الأزمة �لنازحين �ل�سوريين �إال بخارطة طريق لعودتهم �لى بالدهم 

و�إال فان لبنان معّر�س لالإنهيار.

لة للعودة خالل ثالثة �أ�سهر وتحديد ح�س�س لدول �لمنطقة وغيرها  كما تبدي �لر�بطة تاأييدها لو�سع خطة مف�سّ
تت�سارك �الأعباء مع لبنان وفي �لوقت نف�سه تثّمن �لر�بطة �لمارونية �لمو�قف �ل�سريحة لوزيرْي �لخارجية و�لعمل 
�لنازحين �لى �لمناطق �الآمنة في  باإجر�ء�ت عملية كنقل  لجهة �لتحذير من �لخطر على وجود لبنان و�لمطالبة 

�سوريا باإ�سر�ف �المم �لمتحدة.

وتعتبر �لر�بطة �لمارونية �أن مو�قف رئي�س �لحكومة و�لوزيرين با�سيل وقزي متقاربة في �لجوهر و�إن �ختلفت في 
�ل�سكل وهي تنا�سد �لجميع عقد جل�سة عاجلة لمجل�س �لوزر�ء ُتخ�س�س لبحث ملف �لنازحين و�إنعكا�ساته على لنان 
بهدف توحيد �لروؤية و�لخطة ليكون للبنان موقف قو�س بحجم �لمخاطر �لتي يو�جهها كما تتمنى �لر�بطة �لمارونية 
�أور�قه �لمقترحات �ل�سادرة عن موؤتمر »�لنازحون �ل�سوريون... طريق �لعودة«  �إلى  على مجل�س �لوزر�ء �أن ي�سّم 
�أ�سحاب �لخبر�ت �المنية و�القت�سادية و�لقانونية  �لفاعلية ومعها  �للبنانية  نظًر� الأنها خال�سة مو�قف �الحز�ب 

وغيرهم.
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موؤتمر �شحافي لقليمو�س
�أنطو�ن  �لمارونية«  »�لر�بطة  رئي�س  وكــان 
ــمــر »�لـــنـــازحـــون  ــوؤت ــم قــلــيــمــو�ــس قـــد مـــّهـــد ل
�سحافي  بموؤتمر  �لعودة«  طريق  �ل�سوريون... 
مقر  في   ،2016 �أيلول  من  �ل�سابع  في  حا�سد 
�ل�سحافة  مــحــّرري  نقيب  بح�سور  �لر�بطة 
�للبنانية �ال�ستاذ �ليا�س عون وعدد من �ع�ساء 

�لمجل�س �لتنفيذي وح�سد من �العالميّين.
�سرح قليمو�س لالعالمّيين �أهد�ف �لموؤتمر 
ا برنامجه �لذي �سيمتد على ثالثة �أيام  عار�سً

� على �أ�سئلة �ل�سحافيين: )8، 9، 13 �أيلول 2016(. وقال ردًّ
- �أن �لهدف لي�س �لتفتي�س عن كيفية عودة �لنازحين �لى بيوتهم، بل �إعادتهم �إليها. وهذ� حقهم قبل �أن يكون 
حاجة. فحقٌّ لهم �أن يعودو� �لى بالدهم حيث يتعّين عليهم �أن يعيدو� بناءها و�لنهو�س بها. فالعودة هي �لهدف، 
وال �سيء غيرها. ففي منظورنا �أن ال هدف يتقدم على عودة �لنازحين. �أما ماذ� يتوجب علينا �لقيام به، وما هي 
يكون  �أن  يمكن  وال  بديهي،  �أمر  �لنازحين هي  �إن عودة  �لمو�سوع.  تتخذ، فهذ� جوهر  �أن  ينبغي  �لتي  �الجــر�ء�ت 

وجودهم �إ�ستيطاًنا هنا.
ال �أوؤمن �أن للر�بطة �لمارونية دوًر� �أكاديمًيا، و�نها بمثابة مركز �أبحاث. �إنما هي مر�سد لتحديد نقاط �لخلل 
في �لدولة و�لمجتمع، تتولى معالجتها من باب �لحفاظ على �لم�سحلة �لم�سيحية ومن خاللها �لم�سلحة �لوطنية 
�لعليا. و�سنو�كب �لتو�سيات بالقوة �لمعنوية �لتي يمثلها �لمنت�سبون �إليها، وعبر �لدولة �للبنانية، وقد ��ستعجلنا عقد 
هذ� �لموؤتمر قبل �نعقاد موؤتمر نيويورك �لذي �سيخ�س�س لبحث م�ساألة �لنازحين �ل�سوريين، لنزّود �لوفد �للبناني 
�لر�سمي بنتائجه، لتكون ورقة قّوة في يده تثبت للمجتمع �لدولي �ن هناك �إجماًعا لبنانًيا حول هذه �لق�سية. و�أن 
موؤتمرنا ال ينطلق من �عتبار�ت طائفية بدليل �ن �لمحور �لذي �سيعالج �لروؤية �لوطنية لمو�سوع �لنازحين �سي�سهد 
م�ساركة كل �الحز�ب و�الطياف من دون ��ستثناء. و�أن �لموؤتمر ي�سّلم �لتو�سيات للدولة �أمانة، لترفعها �لى �المم 
�لمتحدة كموقف لبناني �سامل. ودعا قليمو�س �أخيًر� و�سائل �العالم و�العالميين لمو�كبة �أعمال �لموؤتمر وال �سيما 

ختامه في 13 �لجاري.
مالحظة:تفا�سيل ووقائع �لموؤتمر ووثاقه ومد�خالت �لم�ساركين فيه �سورت في كتاب م�ستقل يوّزع على �ع�ساء 

�لر�بطة و�لمهتمين.
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م�شروع الرابطة المارونية لقانون انتخاب جديد
ترى �لر�بطة �لمارونية، �إن �أحد �ال�سباب �لرئي�سة لالزمات �ل�سيا�سية �لمتعاقبة على لبنان منذ عقود طويلة، هو 
غياب قانون عادل لالنتخابات يوؤمن �سحة �لتمثيل، وي�سهم في تجديد �ل�سلطة وتد�ولها، و�نتاج �لنخب �لقادرة على 
قيادة �لبالد نحو �لماأ�ّس�سة و�لحد�ثة. ومن منطلق م�سوؤوليتها �لوطنّية و�لميثاقية در�ست �لر�بطة مختلف �ل�سيغ 
 limited« �سيغة  �عتماد  �لى  �البحاث  بنتيجة  وتو�سلت  �لقانون.  هذ�  �ساأن  في  �لمتد�ولة  و�لم�ساريع  �لمطروحة 

vote« بعد ت�سحيح توزيع �لمقاعد.

من  �لر�بع  في  موؤتمر �سحافي حا�سد  في  �لر�بطة  م�سروع  قليمو�س  �نطو�ن  �لنقيب  �لر�بطة  رئي�س  �أطلق  وقد 
ت�سرين �الول 2016، في ح�سور نقيبي �لمحامين ومحرري �ل�سحافة �للبنانّية �ال�ستاذين �نطونيو �لها�سم و�ليا�س 

عون، وح�سد من رجال �العالم.

عـون:
�إفتتح �لموؤتمر �لنقيب عون بكلمة جاء فيها:

“نلتقي للمرة �لثانية مع رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �نطو�ن قليمو�س في مقّرها. �لمرة �الولى كانت في 
�ل�سابع من �أيلول �لما�سي عندما �أعلن �إنطالق �أعمال موؤتمر �لنازحين �ل�سوريين �لذي �سّكل في حينه حدثًا كان له 
�لوقع و�لدوّي. و�ليوم �سيعلن �لنقيب قليمو�س م�سروع �لر�بطة لقانون �النتخابات، وهو من دون �سك يعك�س ع�سارة 
جهده و�إخو�نه في �لمجل�س �لتنفيذي ونخب �لر�بطة �لمارونية �لقانونية و�ل�سيا�سية و�أتوقع �أن يلقى �ل�سدى و�الآذ�ن 
�ل�ساغية، الأن قانون �النتخابات هو �لعامود �لفقري للدولة �أي دولة، فاإذ� كان متخّلفًا، �ستكون �لدولة على �ساكلته، 

وتبقى عاجزة عن �إنتاج �لنخب �ل�سيا�سية �لقادرة على حكم �لبالد وقيادتها نحو �الف�سل.

و�سهادتي في �لنقيب قليمو�س مجروحة ومجنوحة نظرً� لل�سد�قة و�لمحبة �للتين تربطاني به. لكن �سهادة للحق 
و�لحقيقة، فاإن رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لذي نتحلق حوله �ليوم، هو رجل طاّلع، مبادر، �سجاع، وال يخ�سى مقاربة 

�لمد�ر�ت �ل�ساخنة، ويتحّمل م�سوؤولياته �أّيًا تكن �ل�سعوبات و�لتحديات.

ن�سكركم، �أيها �لزمالء، على تلبية �لدعوة، ر�جين �هتمامكم بتغطية هذ� �لموؤتمر، و�إيالءه ما ي�ستحق من �إبر�ز 
ومتابعة.
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الها�شم:
بعد ذلك قال نقيب �لمحامين �نطونيو �لها�سم: »�إن وجودي في هذ� �للقاء دليل على �أن نقابة �لمحامين حري�سة 
على �إي�سال كل �ال�سو�ت �لتي ت�سعى �لى طرح �لم�سروعات �لخا�سة بقانون �النتخابات لما فيه م�ستقبل لبنان، وهي 
لن تقف مكتوفة �اليدي تجاه ما يجري بحثه و�إعد�ده حول هذ� �لمو�سوع �لمهم. و�إن يدها ممدودة �لى �لجميع 

للو�سول �لى �أف�سل قانون �نتخابي عادل«.

قليمو�س:
بعد ذلك تحدث �لنقيب قليمو�س متحدًثا عن �لهدف من �طالق �لم�سروع 

�لمجل�س  والية  بدء  منذ  �لثاني معكم  �للقاء  وفي هذ�  �لمارونية،  �لر�بطة  في رحاب  بكم  و�سهاًل  »�أهاًل  وقال: 
�لتنفيذي الإطالق �لم�سروع �لذي �أعدته �لر�بطة �سعيًا الإ�سد�ر قانون جديد لالنتخابات، نظرً� الأهمية �لمو�سوع في 

�لحياة �لوطنية و�ل�سيا�سية لدولة تعتمد �لنظام �لديموقر�طي �لبرلماني �أ�سا�سًا للحكم.
�إن قانونًا �إنتخابيًا جديدً� وع�سريًا بات و�جبًا ملحًا الإنتاج �سلطة لبنانية �سحيحة �لتمثيل تحقق �لتو�زن �لوطني، 
عن  تنكفىء  كانت  �لتي  وهي  �لم�ساركة  على  �ل�سامتة  �الكثرية  وتحّفـز   ، �لمناطق  بين  كما  �لطو�ئف   بين  تعدل 

قليمو�س في الموؤتمر ال�شحافي محاطاً بالنقيبين ها�شم وعون وعدد من اأع�شاء المجل�س التنفيذي
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�النتخابات �سعورً� منها بتهمي�س �سوتها وتذويب فاعليته في �لقو�نين �ل�سارية.

هدفنا هو �أن ت�سارك هذه �ل�سريحة �لكبيرة في �سنع �لقر�ر �لوطني بالحّد �الق�سى من �لديموقر�طية و�ل�سفافية 
�لتي تحرّر �لتمثيل �لحقيقي للنا�س من كل �لمعوقات �لتي كانت تفرغه من م�سمونه.

في �لو�قع كان يتعّين علينا �إطالق هذ� �لم�سروع قبل �ليوم، لكن �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �لمارونية �رتاأى �أن 
يتقّدم مو�سوع �لنازحين �ل�سوريين عليه في �لتر�تب �لزمني، نظرً� لخطورته مع قرب توّجه �لوفد �للبناني �لر�سمي 
�ل�سادرة  �لتو�سيات  بورقة  �لوفد  تزويد  تـّم  وقد  نيويورك.  في  �لملف  هذ�  تبحث  كانت  �لتي  �لمتحدة  �الأمم  �لى 
عن موؤتمر “�لنازحون �ل�سوريون...طريق �لعودة” �لذي نّظمته �لر�بطة �لمارونية في 8، 9 و13 �أيلول �لمن�سرم. 

وبالعودة �لى قانون �النتخابات نرى من �ل�سرورة �لتاأكيد على ما ياأتي:

- ال م�سلحة خا�سة للر�بطة �لمارونية في مقاربة قانون �النتخابات ولي�س لها �أي مر�سح لالنتخابات �لنيابية.

- هّمنا �أن يتمثل �للبنانيون جميعًا في �لمجل�س �لنيابي بالعدل و�لم�ساو�ة.

�أن جوهر �لخالف هو  لقانون يحظى باالجماع  ونعرف  �أو  �نتخابات مثالي  لقانون  �أنه ال وجود  - نحن ندرك 
تق�سيم �لدو�ئر و�آلية �القتر�ع ولذلك ح�سرنا �قتر�حنا بهاتين �لم�ساألتْين.

هّمنا ال بل غايتنا �نتاج مجل�س نيابي نوعي وفاعل يعك�س ب�سكل عادل �ر�دة �للبنانيين وتنّوعهم.

مجل�س نيابي ُي�سائل ويحا�سب وير�قب وي�سّرع.

مجل�س نيابي ي�ستوعب �الختالف، ويمت�س �لخالف ويحمي �لميثاق �لقائم بين �للبنانيين.

�إن م�سروع قانون �النتخابات �لذي �أنكبت على �إعد�ده نخبة من �لحقوقيين و�لخبر�ء من �لر�بطة �لمارونية ومن 
�لد�ستور،  لقانون ع�سري، علمي، م�ستوحى من روح  لبنان  يعك�س حاجة  �لتنفيذي.  �لمجل�س  وباإ�سر�ف  خارجها، 

ي�سمن ح�سول �النتخابات باأعلى درجة من �ل�سفافية و�لنز�هة.

�إن �ل�سلطة �لو�ثقة من �سرعيتها هي تلك �لتي تنبثق من �نتخابات حّرة، نزيهة على ��سا�س قانون �نتخابي عادل 
بكل �لمو��سفات، وهذ� ما نهدف �ليه. 

و�إننا �إذ ن�سع م�سروع �لقانون في متناول �ل�سعب �للبناني و�ل�سلطتين �لت�سريعية و �لتنفيذية ، و�لقوى �ل�سيا�سية 
و�لحزبية وهيئات �لمجتمع �لمدني وقادة �لر�أي. فاإننا نن�سد من �لمعنيين تعاونًا يمّكن �للبنانيين من بلوغ �لهدف 

�لم�سترك بقيام �سلطة �سرعية ميثاقية نوعية وفاعلة.
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م�شروع الرابطة لقانون النتخاب
قانون  حول  للر�بطة  �لتنفيذي  �لمجل�س  م�سروع  �الول  ت�سرين  من  �لر�بع  في  �لمارونّية  �لر�بطة  رئي�س  �أطلق 

�النتخاب، في موؤتمر �سحافي حا�سد. 

ن�س الم�شروع:
 �إنطالقًا من دورها �لوطني ومن و�جبها في تحديد موقف و��سح من م�ساألة �إعادة تكوين �ل�سلطة في لبنان، 
تقارب �لر�بطة �لمارونية مو�سوع قانون �الإنتخابات �لنيابية ��ستنادً� �إلى م�سمون مقّدمة �لد�ستور و�تفاق �لطائف، 

وُتبدي ر�أيها كاالآتي :

اأوًل - في وظيفة قانون الإنتخابات:
لبنان جمهورية ذ�ت نظام برلمانّي ت�سكل �الإنتخابات �لنيابية فيها �الآلية �الأ�سا�س في �إنتاج �ل�سلطة. ال تقت�سر 
�النتخابات على �الإقتر�ع فح�سب، بل هي مجموعة عمليات متكاملة ي�سارك في مر�حل ح�سولها و�إجر�ئها �لناخبون 
و�لمر�ّسحون على حّد �سو�ء ، بدءً� من تاأليف �للو�ئح  لبر�مج �لمر�سحين مرورً� بالحمالت �النتخابية و�لدعائية في 
مناخ من �لمناف�سة �لحّرة و�لطماأنينة و�لحرية في �لتر�سح و�القتر�ع، بحيث يكون �لت�سويت نابعًا من معرفٍة وقناعٍة 

وم�ساركٍة جماعية.

من هنا ترى �لر�بطة �لمارونية �أن يوؤّمن �لقانون �النتخابي �لجديد �سّحة �لتمثيل �ل�سيا�سي و�لطائفي و�لمناطقي 
من خالل �لحفاظ على جدول توزيع �لمقاعد �لنيابية على �لطو�ئف وعلى �لمناطق، �إذ �أن �أي مقاربة تم�ّس بقاعدة 
على  يتعّين  �أّنه  كما  للخطر.  و�لوطن  �ل�سعب  وحدة  تعري�س  �ساأنها  من  و�لمناطق  للطو�ئف  �لم�سمونة  �لم�ساركة 
�لقانون �النتخابي �لجديد �أن يوؤّمن فعالية �لتمثيل، وهذ� يعني �أن تتمّثل �لمناطق و�لطو�ئف باأف�سل �أبنائها وباالأكثر 

تمثياًل لخ�سو�سياتها وطموحاتها وهو�ج�سها.

ثانيًا - في اآليات تطبيقه:
�لعملية �النتخابية و�آلية تحقيقها يجب �أن تكون ع�سريًة في تنظيمها،  ومطمئنًة في �إجر�ء�تها و�سفافًة لجهة 
عملية فرز �الأ�سو�ت و�إعالن �لنتائج، بحيث ال يبقى مجال النتحال �سفة �لتمثيل، وبحيث تكون �سناديق �القتر�ع 

مكانًا ال�ستفتاء حقيقي لمكانة كّل مر�ّسح ولمدى تعبيره عن حاجات �لمو�طنين.
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ثالثًا - في تحديد الدوائر النتخابية وطريقة القتراع:
 One Person تـــر�ه �لر�بــطة �لمارونيـــة متو�فــقًا مع م�سلحة �للبنــانييـن هـــو   �إن �لمـ�سروع �الفـ�سل �لذي 
 Limited �إعتماد م�سروع  �لطائف، ترى  �تفاق  �لتي رعاها  �لميثاقية  �فق  بتو�سيع  �إنما رغبة منها   .One Vote
Vote بعد ت�سحيح توزيع �لمقاعد بنقل ثالثة منها من دو�ئر �نتخابية �إلى دو�ئر �نتخابية �خرى وذلك وفقًا لالآتي:

ي�سار �لى نقل ثالث مقاعد نيابية �لى دو�ئر �نتخابية �أخرى على �لنحو �لتالي : �أ . 

ينقل �لمقعد �لمخ�س�س للطائفة �لمارونية من د�ئرة طر�بل�س �الإنتخابية �إلى د�ئرة �لبترون بحيث ت�سبح   – 1
�لمقاعد �لنيابية في هذه �الخيرة ثالثة مقاعد للطائفة �لمارونية بداًل من �ثنين.

ينقل كل من مقعد �لطائفة �النجيلية ومقعد �الأقليات من �لد�ئرة �لثالثة في بيروت �إلى �لد�ئرة �الأولى   – 2
بحيث ي�ساف هذ�ن �لمقعد�ن �لى �لمقاعد �لعائدة لهذه �الأخيرة. 

ُتعتمد �لدو�ئر �الإنتخابية �لحالية ح�سب قانون 2008. ب. 

ُتعتمد �لكوتا �لحالية �لمحّددة لكّل د�ئرة بعدد �لمقاعد وبتوزيعها �لطائفي. ج. 

�سوت و�حد لكّل ناخبفي �لدو�ئر بين مقعد و 3 مقاعد
�سوتان لكّل ناخبفي �لدو�ئر بين 4 و 6 مقاعد

3 �أ�سو�ت لكّل ناخبفي �لدو�ئر بين 7 و 10 مقاعد

ما هي محا�شن هذا النظام؟
يحترم �لبند »ج« من �لف�سل �لثالث من �لباب �الأول من وثيقة �لوفاق �لوطني، �أي �سمان �لعي�س �لم�سترك   .1

و�سحة �لتمثيل ل�سّتى فئات �ل�سعب و�أجياله وفعالية هذ� �لتمثيل.

2.  يحافظ على وحدة �الأر�س و�ل�سعب و�لموؤ�ّس�سات.

يح�ّسن تمثيل �لناخب، ويدفع �لمر�ّسح �إلى �لتو��سل �لمبا�سر مع �لناخب، ويوؤّدي �إلى و�سول �لنّو�ب بقدرتهم   .3
�لذ�تية، �إ�سافة �إلى دعم حزبهم �أو تكّتلهم.

يدفع �الأحز�ب وروؤ�ساء �لكتل �إلى تح�سين مو��سفات �لمر�ّسحين في كّل �لمناطق.  .4
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يرّجح �لخطاب �لوطني للمر�ّسح عبر رغبته في ��ستيعاب كّل �لمو�طنين على �ختالف طو�ئفهم في منطقته،    .5
ال �سيما �أّن معظم �الأق�سية فيها �ختالف طائفي.

�أقليات معّينة، كما  �أكثريات طائفية على  ب�سبب طغيان  �أو�لغبن  بالتهمي�س  �أو منطقة  �أي طائفة  يمحو �سعور   .6
يخّفف �لكبا�س �لطائفي و�لمذهبي في �لدو�ئر �لمختلطة.

ي�سمن حفاظ �لمر�ّسحين على خطاب �العتد�ل باعتبار �أّنهم �سوف ين�سّمون �إلى تكّتالت متنّوعة في �لبرلمان،   .7
مما ي�سّهل ت�سكيل �لحكومات باأكثرّية تحكم و�أقلّية تعار�س.

يعزز �لتعّددية �ل�سيا�سية في كّل طائفة، �إ�سافة �إلى تعزيز فر�س �ل�سباب و�لهيئات �لمدنية.  .8

ال ي�ستهدف �لتّيار�ت �ل�سيا�سية �لحالية في معاقلها، وفي كل لبنان، بل يحّثها على تح�سين نوعية �لتمثيل في   .9
خيار�تها.

يف�سح �لمجال للناخبين في �لدو�ئر �لمتعّددة �لطو�ئف و�لمذ�هب كي يختارو� مر�ّسحين من طو�ئف �أو مذ�هب   .10
�أخرى.

يحترم �لخ�سو�سّية �لتاريخّية للق�ساء كعامل جوهري في �لهوية �لنيابية و�الإد�رية. ذلك �أّن �للبنانيين، منذ   .11
ع�سر�ت �ل�سنين، �عتادو� على وجود هذ� �لق�ساء وعلى تر�ثه وعاد�ته، وهم متم�سكون بهويته �لجغر�فية، قبل 
�لطائفية. فالتعارف بين �للبنانيين يبد�أ �إجمااًل بال�سوؤ�ل: من �أّي منطقة �أنت؟ فحتى �لمهاجر ي�ستمّر مرتبطًا 

بقريته ومنطقته وق�سائه �لذي ناأى عنه وهو يعرفه ويحبه. 

يوؤّمن �ال�ستمر�رية للنظام �لمناطقي و�لتق�سيم �النتخابي �لمتبع.  .12

ي�سهل فهمه من قبل �لمو�طنين.   .13

من �ساأنه �أن يحّفز �لناخب على �الإقبال على �القتر�ع �إْذ يدرك �أّن ل�سوته �أهمية، فيزيد في ن�سبة �لمقترعين.  .14

بالن�سبة  �الإد�ري  �لتق�سيم  في  �لنظر  �إعادة  �سرورة  على  ت  ن�سّ �أنها  طالما  �لطائف،  وثيقة  م�سمون  يحترم   .15
لقانون �النتخاب، وهذ� ما يحترمه هذ� �لنظام، بعد تحويل �الأق�سية �الإد�رية �نتخابيًا �إلى محافظات.
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تو�شيحات في هذا المجال
رّب قائل اإن بع�س النواب قد يفوزون باأ�صوات اأكثر من نواب اآخرين  .1

�الأمة.  �لمنتخبون ممثلو  �لنو�ب  بها  �لتي فاز  �الأ�سو�ت  يومًا عدد  لم يذكر  �ل�سيا�سي  �لتاريخ  �أن  �لجو�ب هو   
في والية كاليفورنيا مثاًل، ُينتَخب بعدد �أ�سو�ت يزيد على 5 ماليين، في ما يحتاج �لمر�ّسح في والية د�كوتا 
�لجنوبية �إلى 200 �ألف �سوت للنجاح، ولم يح�سل �أي تعيير وال �عتر��س بهذ� �ل�سدد ذلك في فرن�سا، يتفاوت 

�أ�سو�ت �لنو�ب �لمنتخبين وفقًا لهذ� �لنظام بين نائب و�آخر.

وعلى �سبيل �لمثال ال �لح�سر، �إّن �لنائب عن �لمقعد  �لماروني في دير �الأحمر فاز باأكثر من مائة �ألف �سوت.   
بينما فاز نو�ب �آخرون بع�سرة �آالف �سوت فقط. ولم تغّير هذه �الأرقام من قانونّية �نتخاب �لنائب �لذي فاز 

باأرقام �أقّل من �الأرقام �لتي ح�سل عليها زمالوؤه.

رّب قائل اإن بع�س الأثرياء قد ي�صترون اأ�صواتًا   .2

�لجو�ب �أن �إمكانية �سر�ء �الأ�سو�ت قائمة �أ�سا�سًا، فهناك من كان يمّول ب�سكٍل مبا�سر �أو غير مبا�سر �للو�ئح في   
�النتخابات �ل�سابقة. ولكن باعتماد هذ� �لنظام يمكن �لحّد من ن�سبة �لر�ساوى و�سر�ء �الأ�سو�ت، وبذلك فاإن 

ن�سبة �لمر�ّسحين �لناجحين بف�سل �الأ�سو�ت �لتي ��ستروها تكون �سئيلة.

رّب قائل باأن الزعامات ال�صيا�صية الحالية قد تخ�صر بع�س المقاعد  .3

�لجو�ب �أّن �تفاق �لطائف �لذي ُطّبق في ظّل �لو�ساية �ل�سورية، قد �أنتج تكتالت �سيا�سية تفتقد في معظمها   
�إلى �ل�سرعية �ل�سعبية، بمعنى قبول �لنا�س �أن ممار�سة �لحكم مرتبطة بعدد �لنو�ب �لتابعين لرئي�س كل كتلة.

�إذن، لي�س من �ل�سروري �أن تكون كتلة �لرئي�س �لحريري مكّونة من عدد كبير من �لنو�ب �لتابعين له، بل هو   
يمّثل عزوة �لم�سلمين �ل�سنة حتى لو كان عنده نو�ب �أقل، و�إن �لعديد من �لنو�ب �لم�ستقلين قد يلتفون حوله 

من �أجل ت�سكيل �لحكومة.

كما �أنه لي�س �سروريًا �أن تكون كتلة �لعماد عون كبيرة كي ُينَتَخب رئي�سًا للجمهورية، باعتبار �أنه يمثل رمزية   
معينة لدى �لطائفة �لمارونية ولدى �لم�سيحيين عمومًا.

�إلى  تو�سل مر�سحيها  �أن  �أنه ال يمكن الأي طائفة  �لنيابي، خ�سو�سًا  �لمجل�س  لرئا�سة  بالن�سبة  �الأمر  وكذلك   
�لمر�كز �لعليا بدون تو�فق وطني.
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في �لخال�سة، يعترف جميع �ل�سيا�سيين باأن �لنظام �ل�سيا�سي ماأزوم، ويطالبون ب�سرورة �إيجاد مخارج لتطوير   
�لنظام، وتعتقد �لر�بطة �لمارونية باأن تجديد �لنخب �ل�سيا�سية وفقًا لم�سروع �لقانون �لمقترح هو �لحل �لممكن 

و�لقابل للتطبيق.
  �إنها دعوة لل�سيا�سيين �أن يتنازلو� عن ح�سابات �لح�س�س، كي ترتفع قيم �لحد�ثة و�لحرية و�لم�ساو�ة و�لتعاون. 
ونقول في �لنهاية �إن كّل �لقوى �ل�سيا�سية قد تعتقد �أنها تخ�سر �سيئًا ما باعتماد هذ� �لنظام، غير �أن �عتماده   

ة كّل من هذه �لقوى، لن يحّدد م�سبقًا ح�سّ
وفي ذلك م�ساو�ة في عدم �لتنبوؤ بالنتائج حيث يكون �لجميع مت�ساوين.  

الرّد على اأ�شئلة ال�شحافيين:
�سئل �لنقيب قليمو�س هل للم�سروع �أي عالقة بجهة �سيا�سية، �أو �أنه يحوز على تاأييد �أحد �الأطر�ف؟ فاأجاب

�إن �لر�بطة �لمارونية تتعاطى �لعمل �لوطني، و�إ�ستقاللية �لر�أي وهي لم تطلع �أّي �سيا�سي م�سبًقا على �لم�سروع.
ورًد� على �سوؤ�ل: هل �سيكون �لم�سروع �سرخة في و�د؟ وهل �سيكون هناك مر�سحون من �لر�بطة؟

قال: �إذ� كان كل �سوت يرتفع حول مو�سوع ما �سنحكم عليه �سلًفا بالف�سل، فاإن ذلك يعني �إننا نقول للنا�س �إياكم 
و�لتعاطي بال�ساأن �لوطني. �إن �سرختنا لي�ست في و�د، و�آذ�ن �لفاعليات بد�أت تعتاد على �سوت �لر�بطة �لتي لن 

يكون لها مر�سحون، وهي لي�ست حزًبا �إ�سافًيا على �ل�ساحتين �لم�سيحية و�لوطنية، وال »دكانة« �سيا�سية الأحد.
وقال: �إن �لر�بطة تتكّون من »�النتليجن�سيا« �أي �لنخبة بالمنطق �الخالقي ولي�س �لطبقي، و�إن �أع�ساءها نا�سطون 
لكنها  وكفاياتهم،  بح�سورهم  يغنونها  كانون  �إذ�  ا  خ�سو�سً هوؤالء،  لطموحات  معطلة  �لر�بطة  تكون  �أن  يمكن  وال 

ة ت�ستخدم لتحقيق طموحات هذ� �أو ذ�ك. بطبيعة �لحال لي�ست من�سّ
ورًد� على �سوؤ�ل �آخر، قال: �إن �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �لمارونية �سي�سع �آلية متابع للم�سروع. وهذ� �لم�سروع 

لي�س بحًثا �أكاديمًيا، وهو و�سع من �أجل �لو�سول �لى خو�تيمه.
و�سئل �أن بع�س نقاط هذ� �لم�سروع تبدو في بع�س نو�حيها في �تجاه �أن تنتخب كل طائفة مر�سحيها، فاأجاب: 
»�إنه لي�س ترجمة الأي م�سروع �آخر. �سحيح �أنه يدفع روؤ�ساء �لكتل الختيار �أ�سخا�س يكونون مقبولين في طو�ئفهم، 
ويتمتعون ب�سفات يمكن �أن توؤهلهم للفوز. وهذ� ما ي�ساعد �لطو�ئف على �نتخاب مر�سحيها. لم يعد في ��ستطاعة 
�أي من �الأقطاب �ل�سيا�سيين �أن ياأتو� بـ »ع�سا« ويدعو� �لمو�طنين النتخابها. وهذ� �لم�سروع يدفع كل �لطو�ئف وكل 

�لقياد�ت �لى �أن تح�ّسن �إختيار مر�سحيها«.
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 تقريرا اأمين عام الرابطة المارونّية
الأ�شتاذ اأنطوان واكيم واأعمال اللجان

لقد حدد �لمجل�س �لتنفيذي �لمنتخب بتاريخ 2016/3/19 �سيا�سته و�أهدفه وم�سار عمله ب�سورة و��سحة في 
�لبيان �ل�سادر عن الئحة "�لتجّذر و�لنهو�س"، على �أ�سا�س ما ت�سّمنه من بنود.

�أهم هذه �لبنود، �لوجود �لم�سيحي، خ�سو�سًا و�لماروني في لبنان، وتح�سين وحدة �لوطن و�لعي�س �لم�سترك 
كما �لم�ساركة �لفعلية في �لحكم �سمن �إطار مبد�أْي �لعد�لة و�لحرية �للذين كفلهما �لد�ستور �للبناني وينفرد لبنان 

بالعمل على �لحفاظ عليها وذلك بالرغم من �الخطار و�الحد�ث �لقا�سية �لتي مّر بها وما ز�ل يعاني من �آثارها.

�نطالقًا من هذ� �لتوجه و�إقتناعًا مّنا باأن �لبناء �ل�سالح ُيبنى حجرً� حجرً�، �نكب �لمجل�س �لتنفيذي منذ بدء 
عمله على تاأليف �للجان و�طالق عملها.

لقد كان �لتو��سل مع �لمناطق �لبعيدة و�لتي تمثل �لخط �الول للوجود �لم�سيحي �ل�سامد و�سياج ح�سوره �لحقيقي 
ال �لرمزي - كما يعتقد �لبع�س – في مقدم ما �إ�سطلعت به �لر�بطة مجل�سًا تنفيذيًا ولجانًا، كان �لقر�ر �أن تتّوج كل 

زيارة بعمل �إيجابي ومنتج.

وعلى �لرغم من �لمدة �لق�سيرة �لتي مّرت على �نتخاب �لمجل�س �لتنفيذي، كان �لعمل منتجًا وفاعاًل كما يظهر 
من خالل تقارير �للجان �لمرفقة.

لـــه  كانــــت  ناجــــحًا،  وطنيًا  موؤتمرً�  فنّظم  �لكثيف،  �ل�سوري  �لوجود  لمو�سوع  بالغة  �أهمية  �لمجل�س  �أّولى  لقد 
�أ�سد�ء طيــــبة كما �أطلق م�سروع قانــــون �نتخاب بـــر�غمــــاتــــي ومتو�زن. �إن �للجان �لمعنية بهذين �لمو�سوعْين 

تعمل على تنفيذ ما يمكن  تنفيذه لتثمر هذه �لمبادر�ت.

�لعر�س �لجماعي تظاهرة  �لن�ساط، فكان  �لوتيرة من  �لمبادر�ت �لناجحة على ذ�ت  �إبقاء  عمل �لمجل�س على 
الفتة كما كل عام تظاهرة الفتة ومو�سع ثناء وتقدير، كذلك كان لبادرة جمع مبالغ لم�ساعدة �أبناء �سهد�ء جريمة 
�لقاع �الرهابية و�لبالغ عددهم /11/ يتيمًا �لوقع �اليجابي و�لممّيز خ�سو�سًا �أن �لم�ساعد�ت وفّرها عدد كبير من 

�أع�ساء �لر�بطة �لمارونية و�أ�سدقائها.

�إن �لر�بطة و�أع�ساء �لمجل�س يعملون �ليوم بقناعة عميقة �أن �لمرحلة �لتي نعي�س هي من �أدق �لمر�حل �لتي مّر 
بها �لوطن. �إن نار �لحرب �ل�سورية �لمدمرة ال تبعد �أكثر من 80 كلم عن �لعا�سمة، كما ت�سل �أعد�د  �لنزوح �ل�سوري 
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�لى �أرقام  تتعدى كل و�سف منطقي في ظل دّين عام متر�كم  معطوفًا على تد�عيات تهاوي �أ�سعار في �سوق �لنفط 
وهو �لمحرك �ال�سا�سي القت�ساديات �لمنطقة.

لذ� يتوجب �لعمل بمثابرة جادة وفاعلة وت�سخير كل �المكانات �لالزمة، �لمادية منها و�لمعنوية، وبالتعاون مع 
�الد�ر�ت �لمعنية خ�سو�سًا �أع�ساء �لر�بطة �لقادرين و�لفاعلين على كل �لم�ستويات، للت�سدي لل�سلبيات �لتي قد 

تنتج عن �الزمات و�لتد�عيات �لمختلفة، و�ل�سعي �لى �إمت�سا�سها.

�أخيرً�، ناأمل �أن ينه�س �لعهد �لجديد بقيادته �لحكيمة الإ�ستعادة �ل�سدقية �ل�سائعة للحكم في لبنان ويعيد ثقة 
�للبناني بوطنه وعد�لة ق�سائه، ويبعد عنه �الرهاب �لمجرم كما �إرهاب �لف�ساد �لم�ست�سري.

اأعمال اللجان
 تنوّعت �هتمامات لجان �لر�بطة �لمارونية، كّل بح�سب �إخت�سا�سها ، وبا�سرت بو�سع �لخطط �لعملية و�طالق 
��سا�سه  على  يعمل  �لذي  �لبرنامج  م�سمون  تنفيذ  �أجل  من  �لدر��سات،  وتح�سير  �لمنا�سبات،  وتنظيم  �لمبادر�ت 
�لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة. وتمّيز تحرك �للجان بالدينامية و�لجدية في �لعمل، وروح �لم�سوؤولية في �لتعاطي مع 
�لملفات �لمطروحة. وقد غلب على هذ� �لتحرك �لطابع �لميد�ني، و�لرغبة �لوطيدة في عودة �لم�سيحيين عمومًا، 
و�لمو�رنة خ�سو�سًا، �لى �لدولة، و�إز�لة كل �لم�سببات �لتي تحول دون هذه �لعودة، وكذلك ربط �لم�سيحي باأر�سه 

في �لمناطق �لبعيدة وتوفير كل مقومات �لثبات له، بما يدفع خطر �لنزوح �لى �لد�خل و�لهجرة �لى �لخارج.

�إ�سافة �لى متابعة م�ساألة �لت�سامن �الجتماعي و�لملفات �لقانونية و�لد�ستورية و�القت�سادية و�لتربوية و�النمائية، 
عد� تلك �لمت�سلة بالجن�سية و�سوؤون �لمر�أة و�لطفل، و�لثقافة.

وفي ما ياأتي ملخ�س عن �أعمال كل لجنة، من �إعد�د مقررّيها.

•    لجنة شؤون الموظفين واالدارات العامة     	

تّولت لجنة �سوؤون �لموظفين و�الد�ر�ت �لعامة و�سع خطة تحرك وترجّمها على �ل�سكل �لتالي:

لجهة تاأليف �للجنة: �سّمت �للجنة نوعين من �الع�ساء، �أع�ساء حكمًا هم �لمدر�ء �لعامون �لعاملين في  	• 	
�لمالك و�لمنت�سبون �لى �لر�بطة، و�أع�ساء مختارين من �لمنت�سبين �لى �لر�بطة و�لعاملين في عدة قطاعات 

مهمتهم ترجمة خطة �لعمل.

لجهة هدف �للجنة، و�سع هدف �أ�سا�سي للعمل على تحقيقه هو تحفيز �ل�سباب �لم�سيحي لالنخر�ط في  	• 	
�لوظيفة �لعامة.
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قيام  وبعد  للهدف،  تحقيقًا  �لتحرك  لبحث خطة   2016 تموز  في  ُعقدت  خلوة  بعد  �لتحرك:  لجهة خطة  	• 	
�أو من  �أو بمن ح�سر، بعدة لقاء�ت مع مدر�ء عامين م�سيحيين )من �لمنت�سبين �لى �لر�بطة  �للجنة مجتمعة 
خارجها( �سبقها لقاء�ت مع وزر�ء م�سيحيين مخت�سين في �لوظيفة �لعامة �أو فاعلين على �لم�ستوى �ل�سيا�سي 

من حاليين و�سابقين،

و�سعت حركة �لتحرك �لتالية:

وجوب تعريف �ل�سباب �لماروني خا�سة، و�لم�سيحي عامة، بالوظيفة �لعامة من كل جو�نبها لتحفيزه على  	• 	
�النخر�ط فيها وذلك بالتو��سل معه من خالل:

�البر�سيات، عقدت لقاء�ت عدة مع عدة رعاة �أبر�سيات وكهنة رعايا �سملت �لجنوب و�لبقاع و�ل�سمال. 	• 	

�لبلديات �لم�سيحية، تّم �لعمل على �إح�ساء �لبلديات �لم�سيحية في �لمحافظات خارج بيروت وجبل لبنان. 	• 	

�لمد�ر�س و�لجامعات، عقدت لقاء�ت مع �الب بطر�س عاز�ر �المين �لعام للمد�ر�س �لكاثوليكية ومع �لدكتور  	• 	
فادي يرق مدير عام وز�رة �لتربية. كما مع �الب وليد مو�سى رئي�س جامعة �سيدة �للويزة و�أمين عام �لجامعات 

�لخا�سة.

وجوب �إعد�د طالب �لوظيفة �لعامة كي ينجح في �المتحانات �لمطلوبة ، وذلك من خالل �لتن�سيق و�لتعاون  	• 	
مع موؤ�س�سة البور�، وقد عقدت عدة �جتماعات مع �الب طوني خ�سره لو�سع �لت�سّور �لالزم.

وجوب حماية وم�ساعدة �لفائز في �المتحانات عن حق وجد�رة ، وذلك من خالل �لتو��سل مع �الحز�ب  	• 	
�لم�سيحية �ال�سا�سية وقد و�سعت �للجنة خطة لتحركها بعد �أن تو��سلت فر�دة مع كل حزب على حدة.

�لبطريركية �لمارونية: وقد ُتــّوج هذ� �لتحرك باأن عقدت �للجنة �جتماعًا مع نيافة �لكاردينال �لبطريرك  	• 	
ب�سارة �لر�عي �لكلّي �لطوبى وقد ت�سرفت بو�سعه تف�سياًل بن�ساطها و�أخذت بتوجيهاته للعمل بها.

•   لجنة إنماء الريف:         	

تنفيذ  �ساأن  في  �لتنفيذي  �لتقرير   ،2016 �الأول  ت�سرين  في  �لمارونية  �لر�بطة  في  �لريف  �إنماء  لجنة  ت�سلمت 
در��سة ميد�نية في محافظتْي عكار و�لنبطية تحت عنو�ن »�لم�سيحييون في لبنان وقائع وتحديات«، وكانت لجنة 
  Global Vision )لمناطق و�إنماء �لريف وبتمويل ذ�تي، �سبق وكلفت بتاريخ 2016/3/15 �سركة )غلوبال فيزيون�
فيها  �لتي  و�لمدن  و�لبلديات  للقرى  �ل�سامل  �لم�سح  و�إجر�ء  �لدر��سة  بتنفيذ هذه  �لمجال،  �لمتخ�س�سة في هذ� 

م�سيحيون في ق�سائْي عكار و�لنبطية.

هذه  في  �لــو�ردة  و�لدقيقة  �لقّيمة  �لمعلومات  لجانها  وكافة  �لر�بطة  �أع�ساء  جميع  بت�سرف  ت�سع  �للجنة  �إن 
�لدر��سات.
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 حاليًا، تقوم لجنة �إنماء �لريف وبالتعاون مع �لم�سروع �الأخ�سر وكلية �لزر�عة في جامعة �لروح �لقد�س، باإعد�د 
مخطط �إ�ستر�تيجي علمّي �إنمائي لبلد�ت: دبل، �لقوزح، رمي�س وعين �إبل بالطريقة �لت�ساركية، حيث ت�سارك في 

ور�سة �لعمل �لبلدية �لمعنّية و�أفر�د من �لمجتمع �لمدني و�الهلي.
منها  �إيمانًا  و�لبلد�ت  �لقرى  في  و�لجمعيات  �لتعاونيات  �إن�ساء  ت�سجيع  �لى  �لريف جاهدة  �إنماء  لجنة  وت�سعى 
بمبادىء �لتعاون وباأهمية دور �لتعاونيات، خا�سة في تح�سين �الأو�ساع �الإقت�سادية و�الإجتماعية الأع�سائها، وبالتالي 

م�ساعدتهم على �لتجّذر في �أر��سيهم و�إ�ستثمارها و�لحفاظ عليها.
في �إطار تعاون �للجنة و�إنفتاحها على باقي �لموؤ�س�سات و�لجمعيات، تم �الإتفاق على و�سع  �أطر للتعاون �لم�سترك 
بين لجنة �إنماء �لريف وجمعية ILDES �لتي ير�أ�سها عميد كلية �لزر�عة في �لجامعة �للبنانية �لدكتور �سمير مدور، 
وقد تعهدت جمعية ILDES بو�سع /156/ در��سة جدوى �إقت�سادية لم�ساريع �سغيرة بت�سرف �للجنة على �أن يتم 

�لعمل على تطويرها وتعميمها الإ�ستعمالها حيث يلزم.
نبيل  �لمطر�ن  و�لفرن�سيين،  �للبنانيين  و�لمهند�سين  �الأخ�سائيين  من  عدد  مع  �لريف  �إنماء  لجنة  ز�رت  كما 
�سكر�هلل �لحاج ر�عي �أبر�سية �سور �لمارونية، وتّم �الإتفاق على �ل�سعي و�لعمل لتفعيل �أر��سي �الأوقاف في �لمنطقة 

و�إ�ست�سالحها.
ومن ناحية �أخرى، تمت متابعة وتحقيق بع�س مطالب وحاجات �لعديد من �لبلديات مع �لوز�ر�ت و�لموؤ�س�سات 
�لمعنّية، ونحن في �سّعي د�ئم وعمل متو��سل نحاول تلبية ما تبقى من هذه �لمطالب، وذلك طبعًا �سمن �إمكانياتنا 

�لمتوفرة. وقد قامت �للجنة في هذ� �ل�سياق بزيارة �لعديد من �لم�سوؤولين و�لقادة و�لمدر�ء �لعامين.
وبم�سعى من �للجنة قّدم مدير عام “�إد�رة ح�سر �لتبغ و�لتنباك” �لمهند�س نا�سيق �سقالوي با�سًا خ�س�س 

لنقل طالب بلدة �لقوزح �لى مد�ر�سهم �لو�قعة خارج نطاق �لبلدة.
�أخيرً� ت�سكر لجنة �إنماء �لريف كل من تعاون وتجاوب معها من م�سوؤولين ومعنيين، وعلى �الأخ�س وزير �الأ�سغال 
�لمحامي �الأ�ستاذ غازي زعيتر في مو�سوع ملف مرفاأ جونيه �ل�سياحي �لذي �سلك �لطريق �ل�سليم حيث تم تلزيم 

�سركة خا�سة لدر��سة �أ�سغال مرفاأ جونيه �ل�سياحي.   

• لجنة الشؤون االقتصادية والمالية والتقنية     	
عقدت �للجنة �القت�سادية في �لر�بطة �لمارونية خم�س �جتماعات ��ستمعت خاللها �لى �قتر�حات �الأع�ساء حول 

�لم�ساريع و�لمو��سيع �لتي �ست�سكل برنامج عمل �للجنة  ومن بينها �لمو��سيع �لتالية:

�وتو�ستر�د جونية وم�سكلة �لتعوي�سات للمحال �لتجارية �لناتجة عن تو�سيعه ومدى �مكانية �إيجاد حّل �آخر ينا�سب   -
جميع �الأطر�ف �لمت�سررة.
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و�لكفيلة  �للجنة  لدى  �لمتو�فرة  و�الإمكانات  �إن�سائه  تعتر�س  �لتي  و�لعو�ئق  جونية  مرفاأ  مو�سوع  طرح  تم  كما   -
باإيجاد �لحلول �لالزمة لتذليل هذه �لعو�ئق.

طرح ومناق�سة مو�سوع مطار حامات و�أهميته على �ل�سعيد �الإقت�سادي.  -

�إن�ساء �سناديق تعا�سدي بما يوؤدي �لى تح�سين �لو�سع �الإقت�سادي  �أي�سا �لى �سرورة تعميم فكرة  تم �لتطرق   -
الأع�سائها.

��ستقبلت �للجنة �الأب �سمعون عون و�لمحامي �الأ�ستاذ �ندريه با�سيل بح�سور رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب   -
�نطو�ن قليمو�س حيث تم عر�س للو�سع �لقانوني لم�سكلة �الأر��سي �لمتنازع عليها في منطقة »ال�سا«، وفي نتيجة 

�الإجتماع طرح �لرئي�س فكرة �إمكانية زيارة وفد من �لمجل�س �لتنفيذي للمنطقة.

��ستقبلت �للجنة �ال�ستاذين �إح�سان وحمد�ن جعجع �للذين قاما ب�سرح مف�سل وعر�س لم�سروع م�سنع �لنبيذ   -
في منطقة برقا وعلى �إثر ذلك قامت �للجنة بزيارة للموقع وك�سفت على �أر��سي �لمنطقة �لتي طلب مالكوها من 

�أع�ساء �للجنة �لنظر في مدى �مكانية ��ستثمارها  درء� لخطر بيعها و��ستئثار �أهالي �لمناطق �لمجاورة بها.

�أخير� قررت �للجنة في �جتماعها �الأخير، وبعد تقييم زيارة منطقة برقا وتقرير طلب موعد مع رئي�س بلدية   -
جونية لبحث مو�سوع تو�سيع �أوتو�ستر�د جونية، وزيارة منطقة �لعاقورة لبحث تطور�ت م�سكلة ت�سريف �لتفاح.

• لجنة الشؤون الدستورية والقانونية      	

ُقبيل �نتخابه، وقبل ت�سكيل �للجنة، كّلف �لمجل�س �لتنفيذي �لمحامي جوزف نعمه بو�سع �سيغة م�سروع تعديل   -
لنظام �لر�بطة �الأ�سا�سي. ف�سّكل فريقًا م�سّغرً� من ذوي �لر�أي و�لخبرة و�الخت�سا�س �نتقاه من بين �أع�ساء 
�لد�ستورّية  �ل�سوؤون  لجنة  في  مناق�سته  وبعد  بنتيجته،  ل  تو�سّ �أ�سهر،  خم�سة  زهاء  �لعمل  ��ستغرق  �لمجل�س. 
�سورة  في  و�إقر�رها  لمناق�ستها  �لتنفيذّي  �لمجل�س  �إلى  رفعها  �لر�بطة  لنظام  جديدة  �سيغة  �لى  و�لقانونّية،  

نهائية، قبل �إحالتها �إلى �لهيئة �لعامة الإقر�رها. 

بتكليف من �لمجل�س �لتنفيذي، �أ�سرف  على �إعد�د �ل�سيغة �لنهائّية لقانون �الإنتخاب �لذي تقّدمت به �لر�بطة   -
�لمارونّية.

و�لتي  �لجمهورّية،  رئي�س  بانتخاب  �لمتعلقة  �للبناني  �لد�ستور  مو�د  بع�س  بتعديل  �قتر�ح  باإعد�د  �للجنة  تقوم   -
ت�سّببت بالفر�غ في �سّدة �لرئا�سة لزهاء ثالث �سنو�ت.
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لجنة شؤون وحقوق المرأة والطفل      
بادرت �للجنة �لى متابعة م�سروع تعديل قانون �الأحو�ل �ل�سخ�سية لدى �لطو�ئف �لكاثوليكية �ل�سادر في �لعام 

1951 و�لتي كانت قد �إنكبت على در��سته لجنة �لمر�أة �ل�سابقة منذ �لعام 2009 لغاية �لعام 2013.
وت�سعى �للجنة �ليوم �إلى و�سع هذ� �لم�سروع قيد �لتنفيذ برئا�سة �للجنة �الأ�سقفية �لكاثوليكية وباإ�سر�ف غبطة 
�لقو�عد  �إلى  باالإ�ستناد  �أوالدهم  وتجاه  �لزوجين  بين  �لم�ساو�ة  �إر�ساء  �أجل  وذلك من  �لر�عي.  ب�ساره  �لبطريرك 
�لدولة  عليهما  �سادقت  �لتي  �لطفل  حقوق  و�إتفاقية   )CEDAW( �لمر�أة  لحقوق  �لدولية  �الإتفاقية  في  �لمقررة 

�للبنانية.
كما قررت �للجنة عقد ندوة خا�سة حول مو�سوع �الإر�دة �لبابوية �ل�سادرة في �سهر �آب 2015 بعنو�ن “ي�سوع 
�لعطوف �لرحوم” حول �الأ�سول �لموجزة �لو�جب �إعتمادها �أمام �لمحاكم �لروحية. وقد تحدد موعد �لندوة خالل 

�سهر كانون �لثاني 2017 في مركز �لر�بطة برئا�سة �سيادة �لمطر�ن �ليا�س �سليمان.
كما طرحت لدى �للجنة م�ساريع تتعلق بحقوق �لطفل �سوف تتم در��ستها تباعًا.

• لجنة الشؤون الثقافية والتراثية  والحوار بين االديان   	
 تناولت �للجنة مو�سوعات متنوعة تت�سل ب�سالحياتها، ، من �أبزها:

مختلف  في  �لمبدعين  للمو�رنة  �لماروني«  �البد�ع  »جائزة  ومنح  �لطو�ئف.  كل  من  �لفكرية  �لنخب  تكريم  	•
�لمجاالت.

�لماروني« �لثقافة  »بيت  �إن�ساء  م�سروع  در��سة  	•
�الآثار«. »علم  و  �للبناني«  �لثقافي  »�لتر�ث  تتناول  تعليمية  بر�مج  �إحياء  	•

منطقة. كل  خ�سائ�س  ُتظهر  �للبنانية  �لمناطق  مختلف  في  ومحا�سر�ت  ندو�ت  ي�سّم  متكامل  برنامج  و�سع  	•
دعوة �الكاديمي من ��سل لبناني �أمين معلوف �لى لبنان ع�سو �الدكاديمية �لفرن�سية لمحا�سرة. �قتر�ح  	•

عام على قيام دولة لبنان �لكبير. مائة  مرور  بذكرى  لالحتفال  عمل  برنامج  و�سع  	•

• لجنة شؤون االنتشار الماروني واللبناني     	
طرحت لجنة �الإنت�سار خالل �جتماعاتها �أفكارً� و�قتر�حات عدة، من �أبرزها:

و�لموؤ�س�سة  �لمارونية  �لر�بطة  �الإنت�سارفي  لجنة  �لثالث:  �الغتر�بية  �لموؤ�س�سات  من  �غتر�بي  مجل�س  تاأ�سي�س  	•
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�لمارونية لالإنت�سار ومكتب �الإنت�سار في �لبطريركية �لمارونية تجتمع دوريا للت�ساور و�لتن�سيق و�لتكامل وتوحيد 
روزنامة �لعمل و�الأهد�ف.

فروع  وتاأ�سي�س  �لخارج  في  وجدت  حيث  �لمختلفة  بم�سمياتها  �لمارونية  �لرو�بط  لربط  عملية  �آلية  و�سع  	•
�الإنت�سار،  بلد�ن  في  و�للبنانية  �لمارونية  �لموؤ�س�سات  مع  و�لتن�سيق  �لمنت�سرين  مع  �لتو��سل  توؤمن  جديدة، 

برعاية �لبطريركية �لمارونية وممثليها �لروحيين، لما فيه م�سلحة �لطائفة �لمارونية ولبنان.

ونتائجها. �أ�سبابها  يعالج  �لهجرة"،  من  "�لحّد  عنو�ن  تحت  وعالمي،  محلي  موؤتمر  تنظيم  	•

ن�ساطاتها  توزع  و�لتو��سل،  �الإنتماء  �سعارها  �للبناني"،  �النت�سار  "�سنة    2018 �أو   2017 �سنة  جعل  �إقتر�ح  	•
�لمختلفة في لبنان و�لخارج على �أ�سهر �ل�سنة.

يتيح  ّمما  �ل�سيف،  ف�سل  �لى  �آذ�ر  من  �لمغترب"  "عيد  لنقل  �لمخت�سة  �لر�سمية  �ل�سلطات  لدى  �ل�سعي  	•
م�ساركة عدد �أكبر من �لمنت�سرين.

�لمنت�سرين. ال�ستقبال  �لماروني  �لبيت  و�إن�ساء  لالنت�سار،  وطني  مجل�س  الإن�ساء  �ل�سعي  	•

�ل�سعي لدى لجنة �ل�سوؤون �الإجتماعية الإ�سر�ك �لمنت�سرين في �لعر�س �لجماعي �لذي تنظمه �لر�بطة �سنويًا. 	•

�لعام. �لر�بطة  موقع  �سمن  من  �الإنت�سار  بلجنة  خا�س  �لكتروني  موقع  �إن�ساء  	•

خلق خطوط تو��سل مع �لكني�سة لتوحيد �لروؤيا. 	•

�إن�ساء موقع �لكتروني خا�س بلجنة �النت�سار من �سمن موقع �لر�بطة �لعام. 	•

• لجنة شؤون النازحين السوريين       	
و�لتا�سع  �لثامن  في  �لعودة«  �ل�سوريون...طريق  »�لنازحون  عنو�ن:  تحت  موؤتمرً�  �ل�سوري  �لنزوح  لجنة  نظمت  	•
و�لثالث ع�سر من �أيلول 2016، في فندق »متروبوليتان حبتور« و«هيلتون – حبتور« �سن �لفيل، بحث �لم�ساركون 
�القت�سادية  �لم�ستويات  مختلف  على  �لمو�سوع  بهذ�  �لمت�سلة  �لملفات  من  للموؤتمر�لعديد  �الول  �ليومين  في 
و�المنية و�الجتماعية و�لديموغر�فية و�لبلدية  و�ل�سيا�سية بح�سور ممثلين عن معظم �الحز�ب �للبنانية. وفي 
�ل�سوؤون  وزير  با�سيل،  جبر�ن  �لمهند�س  و�لمغتربين  �لخارجية  وزير  بح�سور  خطابي  حفل  �أقيم  �الخير  �ليوم 
�الجتماعية �لنقيب ر�سيد دربا�س، وممثلة �المين �لعام لالمم �لمتحدة �سيغريد كاغ و�سفيرة �التحاد �الوروبي 
كري�ستين ال�سن توّج باعالن �لتو�سيات. )وقائع �لموؤتمر مخت�سرً�، ومف�ساًل في هذ� �لعدد من �لمجلة، وفي 

كتاب �سدر خ�سي�سًا حول هذه �لمنا�سبة(.
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• لجنة الجنسية اللبنانية         	
تعمل لجنة �لجن�سية على: 

�لمارونية �لر�بطة  باإ�سم  �للبنانية  للجن�سية  جديد  قانون  م�سروع  در�س  	•
قر�ر مجل�س �سورى �لدولة باإبطال جزء من مر�سوم �لتجني�س �ل�سادر في �لعام 1994. متابعة  	•

وت�سهيل  وتب�سيط  �لجن�سية  ��ستعادة  قانون  تطبيق  على  و�لمغتربين  �لخارجية  وز�رة  مع  بالتعاون  �لعمل  	•
مر��سيمه �لتطبيقية.

• لجنة الشؤون التربوية والجامعية والشباب والرياضة والطالب الجامعيين	

عقدت لجنة �لتربية عدة �جتماعات بح�سور رئي�س �لر�بطة �لنقيب �نطو�ن قليمو�س ومقرر �للجنة �سهيل مطر، 
وح�سر �الجتماعات: �أمين عام �لمد�ر�س �لكاثوليكية �الب بطر�س عاز�ر، ومدير عام وز�رة �لتربية �لدكتور فادي 

يرق، ورئي�س ر�بطة �لتعليم �لثانوي �ال�ستاذ عبدو خاطر و�أع�ساء �للجنة،  ودر�ست �أو�ساع:
- �لقطاع �لتربوي، ب�سكل عام، و�لم�ساكل �لمتاأتية عن عدم �إقر�ر �سل�سلة �لرتب و�لرو�تب.

- �لجامعة �للبنانية بعد تعيين رئي�س جديد لها
- �لمنح �لمدر�سية من خالل �لعر�س �لغني �لذي قّدمه د. طوني فغالي.  

- �أو�ساع �لتالمذة �ل�سوريين وتاأثيرهم على �لحالة �لتربوية في لبنان.

• لجنة الشؤون االجتماعية والنشاطات االجتماعية    	
نظمت لجنة �ل�سوؤون �الجتماعية و�لن�ساطات �الجتماعية في �لر�بع من �أيلول 2016 �لعر�س �لجماعي �لذي د�أبت  	•
على تنظيمه منذ �سبع �سنو�ت. وقد �سمل /28/ ثنائيًا كلّلهم �ساحب �لغبطة و�لنيافة �لبطريرك �لكادرينال مار 

ب�سارة بطر�س �لر�عي في �سرح بكركي.
�ساهمت �لى جانب جمعية �ل�سباب �سد �لمخدر�ت في حمالت �لتوعية على �أخطار هذه �الآفة وم�سارها. 	•

عر�بة م�ساحة من غابة �الرز من خالل غر�س /44/ �أرزة. 	•
لجان �لر�بطة من خالل �لم�ساركة في تنظيم موؤتمر�ت ون�ساطات ومنا�سبات. من  �لعديد  مع  �لتعاون  	•

• لجنة البيئة والصحة         	

من �أبرز ن�ساطاتها:
�لر�بطة �لمارونية ومجل�س �إد�رة �ل�سندوق �لتعا�سدي �ل�سحي بعد تعديل مبد�أ  بين  �لبروتوكول  م�سروع  تبني  	•
�لح�سرية �لملزمة لجميع �أبناء �لكني�سة لما فيه خير كل ماروني، ودعم �لفئات �لم�سيحية �الكثر �سعفًا وحاجة 

و�سمولية من لي�س له تغطية �سحية .
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عليها خا�سة مو�سوع �لم�ست�سفيات �لحكومية في  �الطالع  بعد  �ل�سابقة  �للجان  در�ستها  �لتي  �لملفات  متابعة  	•
�ل�سحي  �ل�سمان  �أو  تعا�سدية  بر�مج  بو��سطة  للم�سيحيين  �ل�سحية  �لتغطية  ثغر�ت  و�سّد  �لم�سيحية  �لمناطق 

�اللز�مي �أو �الختياري.
من  �لمعنيين  مع  معمقة  در��سة  �إعــد�د  وهو  �لحالية،  للوالية  �للجنة  عمل  �سلب  من  ليكون  �قتر�ح  تبنّي  	•

�إخت�سا�سيين في �لبيئة و�ل�سحة حول �الف�سل للبيئة في لبنان:
�لنفايات، معامل �لفرز �أو حرق �لنفايات... منعًا للتلّوث �لبيئي من كافة جو�نبه مع �لتاأكيد على  طمر  �أم  ردم  	•

متابعة ملف �لنزوح �ل�سوري وتاأثيره على �لو�سع �ل�سحي و�لبيئي في لبنان.

• لجنة العالقات العامة         	
ومو�قع  طاقات  حول  معلومات  قاعدة  باإعد�د  وبــد�أت  عملها،  الآلية  ت�سّورً�  �لعامة  �لعالقات  لجنة  و�سعت  	•
�لمنت�سبين �لى �لر�بطة �لمارونية، وم�سح للقدر�ت �لمارونية في �لعالم، من �أجل در�س �إمكان �الفادة منها في 

تحقيق �لم�سروعات �لعائدة لم�سلحة �لطائفة.
وتن�سيق �لجولة �لتي قام بها �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة على �لقرى �لحدودية في �لجنوب  تنظيم  �للجنة  توّلت  	•

في �لثامن من تموز 2016.
و�سع خطة برنامج هدفها توفير م�سادر لتمويل ن�ساطات �لر�بطة وم�سروعاتها، و�ل�سروع باالت�سال مع �لجهات  	•

�لمعنية لهذ� �لغر�س.

• لجنة التضامن االجتماعي        	

تعمل لجنة �لت�سامن �الجتماعي على: 
لتوزيع عائد�ت حملة  و�لتح�سير  �لقاع  �لى  لالنت�سار«  �لمارونية  و«�لموؤ�س�سة  �لمارونية  �لر�بطة  زيارة  متابعة  	•

�لتبرع �لتي �إ�سطلعت بها �لر�بطة على عائالت �سهد�ء �لبلدة.
لالنت�سار” في تنفيذ تركيب كامير�ت �لمر�قبة و�لحماية في بلدة �لقاع. �لمارونية  “�لموؤ�س�سة  مع  �لتعاون  	•

فقرً�، وتمكين �أبنائها من مو�جهة  �الكثر  �لعائالت  لم�ساعدة  تبرعات  الإطالق  �لبلديات  من  عدد  مع  �ل�سر�كة  	•
�أعباء �الق�ساط �لمدر�سية في �لمد�ر�س و�لجامعات.

روؤ�ساء �لبلديات لدعم �سندوق لجنة �لت�سامن بما  من  وعدد  �لدكو�نة  بلدية  رئي�س  ح�سور  في  ع�ساء  تنظيم  	•
يمكّنه من �ال�سطالع بم�سروعاته �الجتماعية.

�إبر�م بروتوكول مع �المانة �لعامة للمدر��س �لكاثوليكية الإطالق يوم وطني في هذه �لمد�ر�س لم�ساعدة �لطالب  	•
�الكثر فقرً�.
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لجنة ال�شوؤون القت�شادية 
والمالية والتقنية

رئي�س �للجنة�ال�ستاذ غ�سان خوري
مقرر �للجنة �ال�ستاذ جورج �لحاج 
ع�سو�ال�ستاذ روجيه كيروز

ع�سو�لدكتور طوني �سقر
ع�سو�لمحامي �ال�ستاذ ر�مي طربيه

�لمهند�سة 
دنيز �لحلو مرهج

ع�سو

ع�سو�لمهند�س ن�سيب ن�سر
ع�سو�لدكتور جورج نعمة

ع�سو�ل�سيد جوزف م�سعد
ع�سو�ل�سيد مارون �سارباتي

�لمحامية �ال�ستاذة 
نتالي �لخوري

ع�سو

ع�سو�ل�سيدة جمال �ال�سطا
ع�سو�لمهند�سة �ل�سا خوري

ع�سو�لمهند�س �بر�هيم مالح
ع�سو�لدكتور ر�مي �سدياق
ع�سو�ال�ستاذ جان كال�سي
ع�سو م�ست�سار�ال�ستاذ جاد قرقماز

لجنة �شوؤون النت�شار 
الماروني واللبناني

مقرر �للجنة�ل�سفير �سربل ��سطفان
ع�سو �ل�سيدة هيام ب�ستاني

ع�سو�ال�ستاذ فادي  بو د�غر
ع�سو�ال�ستاذ  �دغار حرب

ع�سو�ال�ستاذ ميخايل دويهي
�أمين �ل�سر�لدكتور  �سارل  رزق �هلل

ع�سو�ل�سفير  فار�س عيد
ع�سو�ال�ستاذ جورج ف�سول

ع�سو�ال�ستاذ جوزف   فغالي
ع�سو�ل�سفير بهجت لحود

ع�سو�لمهند�س  غ�سان  نا�سيف
ع�سو�ال�ستاذ ب�سارة يح�سو�سي

لجنة الت�شامن الجتماعي
مقررة �للجنة�العالمية �ل�سيدة  ندى �ندر�و�س عزيز 

ع�سو�ال�ستاذ �نطو�ن عطاهلل
ع�سو�ال�ستاذ فر�دي كيروز

ع�سو�ال�ستاذ �سربل �سكر
ع�سو�ال�ستاذ �بر�هيم �سمعان

ع�سو�لمحامي  �ال�ستاذ �سليم �سعادة
ع�سو�ال�ستاذ �يلي تنوري
ع�سو�ال�ستاذ جو خوري
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لجنة �شوؤون الموظفين 
والإدارات العامة  

مقرر �للجنة �لدكتور مارون �سرحال  

�أمين �ل�سر �لمحامي �ال�ستاذ جهاد طربيه 

ع�سو �لدكتور مطانيو�س �لحلبي 

ع�سو �ال�ستاذ نقوال بو �ساهر 

ع�سو �ال�ستاذ �نطو�ن �سمعون 

ع�سو �لدكتور خاطر بو حبيب  

ع�سو �ل�سيدة جمال �ال�سطا 

ع�سو �لمهند�س �أكرم كرم 

ع�سو �لمحامي �ال�ستاذ يو�سف عمار 

ع�سو �ال�ستاذ �سوقي �بو نا�سيف 

ع�سو �لمحامية �ال�ستاذة نتالي �لخوري 

ع�سو �لدكتورة �سندرال �أبو فيا�س  �سقر 

ع�سو �لمهند�س لوي�س نّو�ر 

ع�سو  �لدكتور ع�سام عطاهلل 

ع�سو  �لدكتور جورج لبكي 

ع�سو  م�ست�سار �لدكتور  ر�مي �سدياق 

ع�سو م�ست�سار �لعميد منير عقيقي 

 المدراء العامون 
في الدوائر اللبنانية 

�ال�ستاذ جورج معرو�ي 
مدير عام �ل�سوؤون �لعقارية في وز�رة �لمالية

�ال�ستاذ �ليا�س �لطويل
 مدير عام �لتنظيم �لمدني في وز�رة �ال�سغال �لعامة

�ال�ستاذة غلوريا �أبو زيد 
مدير عام �لم�سروع �الخ�سر في وز�رة �لزر�عة 

�لدكتور فادي يرق
مدير عام وز�رة �لتربية

�لدكتور كمال �لحايك 
رئي�س مجل�س �د�رة ، مدير عام موؤ�س�سة كهرباء لبنان

�ل�سيدة  النا درغام 
مدير عام موؤ�س�سة �لمقايي�س و�لمو��سفات

�ال�ستاذ �الن بيفاني
مدير عام وز�رة �لمالية

�لدكتور �نطو�ن �سقير
مدير عام رئا�سة �لجمهورية

�ال�ستاذ �سركي�س حلي�س
مدير عام من�ساآت �لنفط في لبنان

�لدكتور فادي قمير 
مدير عام �لمو�رد �لمائية و�لكهربائية في وز�رة �لطاقة
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رئي�س �للجنة�لدكتور فادي جرج�س 
مقرر �للجنة�ال�ستاذ جورج �لحاج 
ع�سو�لمهند�س جو ب�ستاني

ع�سو�ال�ستاذ فادي بو د�غر
ع�سو�لمهند�سة ماغي هيكل طربيه
ع�سو�لمحامي �ال�ستاذ �يلي لحود 

ع�سو�لدكتورة �سندرال �بو فيا�س �سقر
ع�سو�ل�سيد بول قاعي 

ع�سو�لمهند�س �نطو�ن عماطوري
ع�سو�ل�سيد توفيق بو يون�س

ع�سو�الب هاني طوق
ع�سو�لعقيد مي�سال كرم 

ع�سو�لمحامي �ال�ستاذ �يلي قليمو�س
ع�سو�ال�ستاذ ناجي طعمة

ع�سو�ال�ستاذ لحود مجيد لحود

�لدكتور مارون �سرحال
�لدكتور عبده جرج�س 
�لدكتور جوزف كريكر

�لم�ست�سارة �العالمية ندى �ندر�و�س عزيز

مقرر �للجنة�لنقيب �لبرف�سور �نطو�ن �لخوري 
ع�سو�لدكتور ميغال عبود

ع�سو�لبرف�سور منير �سومط
ع�سو�لنقيب زياد ن�سور

ع�سو�الب جورج �سقر
ع�سو�لنقيب جورج بو�ري
ع�سو�لدكتور بيار بو خليل
ع�سو�لدكتور �سربل عاز�ر

ع�سو�لنقيب �لدكتور �سرف بو �سرف 
ع�سو�لدكتور عبدو �فر�م
ع�سو�لدكتور جورج مر�د

ع�سو�لدكتور بول كرم
ع�سو�لدكتور وليد حرب

ع�سو�لدكتور منذر قزيلي
ع�سو�لدكتور كلود رزق

لجـنة البيئة وال�شحة

اأع�شاء م�شت�شارون من المجل�س التنفيذي 

ع�سو م�ست�سارة �لدكتورة �لي�سار ر��سي 

لجنة ال�شوؤون الجتماعية 
والن�شاطات الجتماعية



10  كانون األول 2016

107

لجـنة الجن�شية اللبنانية

رئي�س �للجنة�لمحامي �ال�ستاذ �يلي �آ�ساف
مقرر �للجنة�لمحامي �ال�ستاذ وليد خوري

�أمين �ل�سر�لمحامي �ال�ستاذ  جهاد طربيه 
ع�سو�لمحامي �ال�ستاذ فار�س �أبي ن�سر 

ع�سو�لقا�سي  �ال�ستاذ حافظ زخور
ع�سو�لقا�سي بيتر جرمانو�س 

ع�سو�لقا�سي فوؤ�د نون
ع�سو�لدكتور فرن�سي�س كرم

ع�سو�لمحامي �ال�ستاذ  فريد �أ. �لخوري
ع�سو�لنقيب �سليم �ال�سطا

ع�سو�لمحامي �ال�ستاذ  �سارل غفري
ع�سو�لقا�سي �سهيل عبود

لجـنة الثقافة والتراث والحوار 
بين الديان

رئي�س �للجنة�لقا�سي �سامر يون�س
مقرر �للجنة�لدكتور جوزف كريكر

�أمين �ل�سر�لدكتور �سارل رزق �هلل 
ع�سو�لمهند�س غ�سان نا�سيف

ع�سو�ل�سيدة �ورور �بر�هيم
ع�سو�ل�سيد مارون �سارباتي

ع�سو�لدكتور نقوال ن�سر
ع�سو�لمهند�س �سمير غاوي

ع�سو�ل�سحافي �نطو�ن �سعد
ع�سو�الب هاني طوق 

ع�سو�لمهند�س ريا�س كيروز
ع�سو�لمهند�س كريم مو�سى

ع�سو�ال�ستاذ جوزف فالوغي
ع�سو�ل�سيدة نيللي �ل�سدياق
ع�سو م�ست�سار�ال�ستاذ غ�سان خوري 

لجنة العالقات العامة
مقررة �للجنة�لمحامية  �ال�ستاذة كري�ستين  غز�ل مالح

ع�سو�لمحامية �ال�ستاذة مي خري�س
ع�سو�لدكتورة غالدي�س يون�س كريكر

ع�سو�لمحامية �ال�ستاذة ن�سرين حرب
ع�سو�ال�ستاذ ��سعد عميرة

ع�سو�لمحامي �ال�ستاذ �يلي قليمو�س
ع�سو�لمهند�س جو ب�ستاني

ع�سو�لمهند�سة دنيز �لحلو مرهج
ع�سو�ال�ستاذ جوزف �ليا�س خوري

ع�سو م�ست�سار �ال�ستاذ لحود فايز لحود 
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 لجـنة الدرا�شات الد�شتورية والقانونية
رئي�س �للجنة�لقا�سي موري�س خّو�م 

مقرر �للجنة�لمحامي �ال�ستاذ جوزف نعمه 
�أمين �ل�سر�لمحامي �ال�ستاذ �يلي �آ�ساف 

ع�سو�لنقيب �نطونيو �لها�سم
ع�سو�لنقيب ع�سام كرم
ع�سو�لنقيب جورج جريج

ع�سو�لمحامية �ال�ستاذة كري�ستين غز�ل مالح
ع�سو�لقا�سي )ة( رين مطر

ع�سو�لقا�سي )ة( دور� �لخازن �سرحال
ع�سو�لقا�سي �سليم �سليمان

ع�سو�لقا�سي �ال�ستاذ فرن�سو� �ساهر
ع�سو�ال�ستاذ  نقوال بو �ساهر

ع�سو�لمحامي  �لدكتور �نطو�ن �سفير
ع�سو�لمحامي �لدكتور �نطو�ن �سعد

ع�سو�لمحامي �ال�ستاذ  فريد ح. �لخوري
ع�سو�ال�ستاذ فرديرك خير

ع�سو�ال�ستاذ فوؤ�د حكيم رحمة 
ع�سو�ل�سفير جوي تابت

الم�شت�شارون الدائمون من خارج اللجنة
�لوزير �ل�سابق جوزف �لها�سم

�لوزير �ل�سابق زياد بارود
�لوزير �ل�سابق �دمون رزق

�لرئي�س �الول جان فهد
�لمهند�س �سارل �لحاج

�لنقيب �سليم �ال�سطا
�لم�سرفي من�سور بطي�س

�لمحامي �ال�ستاذ وليد خوري
�ال�ستاذ �نطو�ن ق�سطنطين

�لدكتور مارون �سرحال
 

لجنة انماء الريف 2016
رئي�س �للجنة�لدكتور فادي جرج�س 

مقررة �للجنة�لمحامية �ال�ستاذة كارال ميالن �سهاب
ع�سو �ل�سيدة  جمال �ال�سطا

�سالال  نــجــوى  �ال�ــســتــاذة  �لمحامية 
طرزي

ع�سو

ع�سو�لمهند�سة  دنيز �لحلو مرهج
ع�سو�ل�سيدة روزي عب�سي كنعان

ع�سو�لمحامي �ال�ستاذ طوني حور�ني
ع�سو�ل�سيد �دغار حرب
ع�سو�ل�سيد عادل حنين

ع�سو�ل�سيد مارون �سارباتي
ع�سو�لدكتور �يلي مخايل

ع�سو�لمهند�س موري�س غز�ل
ع�سو�ال�ستاذ غ�سان خوري

ع�سو�لمهند�س ب�سارة يو�سف
ع�سو�ل�سيد بيار بجاني

ع�سو�ل�سيد جهاد �سالال
ع�سو�لدكتور جورج �سالم
ع�سو�ال�ستاذ فوؤ�د بركات 

ع�سو م�ست�سارة�لمحامية �ال�ستاذة باتري�سيا دكا�س
ع�سو  م�ست�سار�ل�سفير فار�س عيد 
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لجنة �شوؤون النازحين ال�شوريين
رئي�س �للجنة�ال�ستاذ مالك �أبي ن�سر

مقرر �للجنة�لمحامي �ال�ستاذ وليد خوري
�أمين �ل�سر�لمحامي �ال�ستاذ جهاد طربيه 

ع�سو�ال�ستاذ �نطو�ن ق�سطنطين
ع�سو�لمحامي �ال�ستاذ مي�سال  قماطي

ع�سو�لمحامي �ال�ستاذ �يلي �آ�ساف
ع�سو�ال�ستاذ جو خوري

ع�سو�لمهند�س بيار يون�س
ع�سو�لدكتور �نطو�ن �سعد

ع�سو�لمحامية �ال�ستاذة نجوى �سالال طرزي

لجنة ال�شوؤون التربوية 
 والجامعية والريا�شة 
والطالب الجامعيين 

مقرر �للجنة �ال�ستاذ �سهيل مطر 
ع�سو �الب بطر�س عاز�ر
ع�سو �لعميد نعيم عويني
ع�سو �لدكتور �سربل كفوري
ع�سو �لدكتور طوني  �سقر
ع�سو �لمحامي �ال�ستاذ جوزف خليل
ع�سو �لدكتور طوني فغالي
ع�سو �ال�ستاذ �ليا�س �سمالي
ع�سو �لدكتور �نطو�ن �سعد 
ع�سو �لدكتورة �لهام كاّلب 
ع�سو �لدكتور ر�مي �سدياق
ع�سو �ال�ستاذ غاريو�س زيادة
ع�سو �ال�ستاذ عبدو خاطر
ع�سو �لبرف�سور طوني زينون
ع�سو �لدكتور فادي يرق

ع�سو م�ست�سارة �الخت با�سمة �لخوري
ع�سو م�ست�سار  �الأ�ستاذ مجيد �لعيلي

لجـنة �شوؤون وحقوق المراأة والطفل
مقررة �للجنة�لمحامية �ال�ستاذة عليا بارتي زين 

ع�سو�ال�ستاذة �لجامعية  منى �سمالي خلف
ع�سو�لمحامية �الأ�ستاذة ليلى �بو زيد تنوري
ع�سو�لقا�سية �لرئي�سة دور� �لخازن �سرحال
ع�سو�ال�ستاذة �لجامعية برناديت �أبي �سالح

ع�سو�لمحامية �الأ�ستاذة عزيزة رعد �سقر
ع�سو�ال�ستاذة �لجامعية �لهام كاّلب

ع�سو�لطبيبة �لدكتورة كورين روحانا �أبي نادر
ع�سو�ل�سيدلة �لدكتورة ��سمى �سليبا �بي ن�سر

ع�سو�ال�ستاذة �لجامعية  الر� خالد مخول
ع�سو�ل�سحافية �ل�سيدة غيتا قيامة نّحال

�أبر�سية  مندوب  جبر�ن  ��سكندر  �لمحامي 
جبيل

ع�سو

ع�سو�لدكتور عبدو يون�س
ع�سو �لمحامي يو�سف عمار مندوب �أبر�سية �سور

ع�سو �لمطر�ن �ليا�س �سليمان 
م�ست�سار
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وثائق... كلمات...
وّجه رئي�س »�لر�بطة �لمارونّية« �لنقيب �نطو�ن قليمو�س كتاًبا مفتوًحا �لى �لرئي�س �لفرن�سي فر�ن�سو� هوالند �لى 
لبنان ت�سمن دعوة لباري�س لكي تتخذ موقًفا و��سًحا يوؤكد �سرورة عودة �لنازحين �ل�سوريين �لى بالدهم حتى ال 

تتكّرر ماأ�ساة �للجوؤ �لفل�سطيني �سنة 1948، و�لتخوف من �أن ي�سبح �لموّقت د�ئًما.
وفي ما ياأتي ن�س �لكتاب:

�ل�سيد فرن�سو� هوالند رئي�س �لجمهورية �لفرن�سية 
باإ�سم �لر�بطة �لمارونية نقول لكم �هاًل و�سهاًل في لبنان.

لقد �سررنا بالبيان �ل�سادر عن ق�سر �الأليزة و�لذي ورد فيه �أنكم �ستقومون بزيارة عمل للبنان تعبيرً� عن ت�سامن 
فرن�سا �لقوي مع هذ� �لبلد �ل�سديق .

�أّيها �لرئي�س �ل�سّيف،
�لحرية  من  �أجــو�ء  ببلورة   1926 منذ  و�ساهمو�   1920 �سنة  لبنان  باإن�ساء  رئي�سي  ب�سكل  �لمو�رنة  �ساهم  لقد 
و�لديموقر�طية �لتي لم يعرفها �ي مجتمع �آخر، فبرز بذلك لبنان في محيطه فكريًا وثقافيًا و�إجتماعيًا و�إقت�ساديًا 

بحيث �أ�سبح �الأر�س �لم�ستهاة لالإقامة و�لعمل و�الإ�ستثمار. 
�أّما لبنان �لذي �ستزورنه بعد �ّيام، تفّجرت فوق �ر�سه جميع حروب �ل�سرق �الأو�سط وماآ�سيه منذ �لعام 1948 تاريخ 
تهجير �لفل�سطينيين من �أر�سهم. لكن هذه �لحروب و�لماآ�سي �لتي قتلت ودّمرت لم تتمكن من قتل �لروح �للبنانية 

�لتي �سمحت باأن نعي�س معًا في وطن و�حد �أفر�د ومجموعات من �أديان ومعتقد�ت متنوعة ومختلفة. 
�أكثر من  باأنه  يقول عنه  �لثاني  بول�س  يوحنا  �لبابا  قد��سة  �لتي جعلت  �لروح  �سنة 1926 هذه  د�ستور  لقد عك�س 
وطن، �إنه ر�سالة. وباإعتقادنا وعلى هذ� �الأ�سا�س فاإّن هذ� �لنموذج �للبناني هو �لوحيد �لذي يمكن �عتماده الإنهاء 

�ل�سر�عات �لدموية في �ل�سرق �الأو�سط وبناء �ل�سالم و�الإ�ستقر�ر فيه.
تو�زنات ديموغر�فية  �لتي قام عليها وهي  �لدقيقة  �لتو�زنات  بالحفاظ على  �للبناني تق�سي  �لنموذج  �إّن حماية 
فوق م�ساحة جغر�فية محدودة، وقد �خّل بهذه �لتو�زنات عدم تطبيق �لطائف بروحيته وحرفيته و�سواًل �إلى �نعد�م 

�لم�ساركة �لمتو�زنة في �لحكم. 
خالل  ومن  �لم�سيحيين  من  جعل  و�لموؤقت  بال�سروري  بحينه  �لحّر  �لعالم  و�سفه  �لذي  هذ�  �لطائف  �إتفاق  �إّن 

�لو�ساية �ل�سورية تفلي�سة تقا�سمها �سركاوؤهم في �لوطن ِبَنهم ال مثيل له.
من جهة �أخرى، �إّن لبنان �لبلد �ل�سديق لفرن�سا كما يقول بيان �الأليزة ينتظر منكم مبادر�ت تعبر عن ت�سامنكم 
ماأ�ساة  تتكرر  ال  حّتى  بالدهم  �إلى  �ل�سوريين  �لنازحين  عودة  �سرورة  على  يوؤكد  و��سح  بموقف  يتمثل  معه  �لقوي 
�للجوء �لفل�سطيني �سنة 1948 تخوفًا من �أن  ي�سبح �لموؤقت د�ئمًا. الأن �ي تفكير وعمل من �ساأنه ت�سجيع �ل�سوريين 
على �لبقاء في لبنان ولو تحت �ستار �لمبادرة �الإن�سانية هو �نتهاك لحّقهم في �لعودة �إلى �أر�سهم ووطنهم و�عتد�ء 

على �سيادة لبنان، وحّتى ال يوؤدي هذ� �الأمر �لى حروب ونز�عات ال تنتهي و�لجميع بغنى عنها.
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ومن �أجل هذه �لغاية نرى �أن تبادر فرن�سا �إلى توفير م�ساعد�ت ع�سكرية و�زنة للجي�س �للبناني بغ�س �لنظر عن 
�لهبة �ل�سعودية وتعقيد�تها. فالحفاظ على وحدة لبنان و�أمنه و��ستقر�ره هو حق له وهو مك�سب الأوروبا وفرن�سا �لتي 
تعر�ست لهجمات �إرهابية ُندينها ب�سّدة ونرى �أّن عدم تكر�رها مرتبط بوجود دولة قوّية في لبنان ودول م�ستقّرة في 

�ل�سرق �الأو�سط وحل عادل يوؤّدي �إلى قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة.
و��سمحو� لنا من باب �لتركيز �أن نكرر ما قالته بهذ� �لخ�سو�س �أمام �لبرلمان �الأوروبي ممثلة �لمفو�سية �لعليا 

لالجئين �لتابعة لالأمم �لمتحدة وذلك بعد زيارتها لبنان ومعاينتها الإعد�د �لنازحين �ل�سوريين، �إذ قالت حرفيًا: 
»ما من بلد في �لتاريخ تعّر�س لحال مماثلة، فاالمر يبدو بالن�سبة �إلى لبنان كما لو �أن فرن�سا ت�ست�سيف في وقت 

و�حد �سكان بلجيكا وليتو�نيا معًا فاأعد�د �لنازحين �ل�سوريين �إلى لبنان يناهز ثلث عدد �سكانه«. 
كما نلفت �نتباهكم �إلى ما تعلمونه بالتاأكيد �إلى وجود مناطق �سا�سعة و�آمنة في �سوريا تتمتع بالهدوء، باإمكان �الأمم 

�لمتحدة تزويدها بالم�ساعد�ت و�إبقاءها بمناأى عن �ي �نتكا�سة �أمنية جديدة.
فعليه، فاإننا ننتظر منكم مبادرة ت�سامن مع �ل�سوريين و�للبنانيين باإقتر�حكم على �سركائكم في �لنفوذ �لدولي 
مدنهم  �لى  عودتهم  ت�سبق  �ولى  كمحّطة  �الآمنة  �ل�سورية  �الأر��سي  هذه  في  �ل�سوريين  للنازحين  مخّيمات  ببناء 
�أي  وقر�هم. ف�سرف فرن�سا و�سد�قتها و�هتمامها �لد�ئم بلبنان يتطلب من �سيادتكم م�ساعدته باالإعتر��س على 
مخطط خبيث يرمي �لى  �سر�ء �سمتنا باأمو�ل وهمية من �جل �رهاق �الأر�س �للبنانية باأعد�د �لالجئين و�لنازحين.

�شّيدي الرئي�س، 
�إّن فرن�سا �لحاملة لقيم �لحرّية و�لعد�لة و�لم�ساو�ة  وقيم �ن�سانية عديدة و�لتي نتقا�سم معها هذه �لقيم مدعوة 
من خاللكم باأن تاأخذ بكل محبة و�سد�قة وبعين �الإعتبار هموم وهو�ج�س �لم�سيحيين �لتي يتقا�سمونها مع ق�سم 

كبير من �لم�سلمين، وذلك كي يبقى لبنان منارة في هذ� �ل�سرق ومثااًل ُيحتذى لتج�سيد هذه �لقيم. 

وفي �لختام، كم كّنا نتمّنى �أّيها �ل�سيف �لكبير لو �أّن رئي�س �لجمهورية �للبنانية كان في ��ستقبالكم ومن حوله 
�أركان �لدولة بكل مكوناتها، لكن هذ� �ساأن �آخر تعرفون خلفياته بال �سك. 

�إّن �لفر�غ في رئا�سة �لجمهورية على خطورته، لن يمنع �للبنانيين و�لمو�رنة خ�سو�سًا من �لترحيب بكم بالحفاوة 
�لالزمة. 

مع تقديرنا ل�سخ�سكم �لكريم و�حتر�منا لل�سعب �لفرن�سي �ل�سديق، نقول لكم تكر�رً� �أهال و�سهاًل. 

بيروت في 2016/4/14 
رئي�س الرابطة المارونية 
انطوان قليمو�س    
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الكلمة التي األقاها النقيب انطوان قليمو�س 
في حفل تكريمه في الحكمة بتاريخ 2016/5/9

قليمو�س مكرماً في الحكمة

لجامعة  �الد�رية  �لهيئة  و�أع�ساء  رئي�س  �أبو غز�لة،  بول  �لخوري جان  – بيروت  �لحكمة  رئي�س مدر�سة  كّرم 
قد�مى �لمدر�سة، ثالثة من كبار قد�مى �لحكمة: رئي�س �لر�بطة �لمارونية، �لنقيب �ال�سبق للمحامين �ال�ستاذ 
�نطو�ن قليمو�س، نقيب �لمحامين في بيروت �ال�ستاذ �نطونيو �لها�سم، نقيب �أطباء �ال�سنان في بيروت �لبرف�سور 
كارلو�س خير �هلل، وذلك برعاية رئي�س �أ�ساقفة بيروت ، ولّي �لحكمة �لمطر�ن بول�س مطر، م�ساء �الثنين 9 �أيار 

في م�سرح �لمدر�سة، مبنى �لقد�مى، قاعة جبر�ن خليل جبر�ن 

وكانت للنقيب قليمو�س كلمة جاء فيها:

�أنت فيها �ل�ساقي و�لن�سو�ن وكّنا ُجاّل�سك �ل�سكارى  �إلى مجال�س لنا في �لحكمة ُكنَت  ُتعيدني �للحظة �ليوم 
مّرتين مّرة بك ومّرة معك. 

وُتظّللنا بقامة مديدة، وُتدخلنا في زمانك وُتذّوقنا ُطعَم �الأ�ساتذة �لكبار �لذين الب�ستهم دهرً� مليًا تقر�أَهم 
وُتقرئهم، وتاأخذ عنهم، ثّم ُتقّرب �لمو�رد وُتدّني �لم�سادر، وُت�سّوب �لخطى، وقد �أُِعنَت بما ال ندِر معه، �أنثٌر من 
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�ل�سعِر ما ن�سمع �أم �سعر من �لنثر. 
وما  مرفوعة،  بروؤو�س  �لرزق  على  غالبناها  دنيا  بنا  وتت�سرف  هموم،  وتتق�ّسُمنا  ونهتجر  بيننا  �الأيــاُم  وتقطع 

�عتمدنا �إليها على �إ�ستجد�ء �أو ملق.
 �لى �ليوم �لذي تعب فيه قلُبك �لكبير، فتترك �لفانية �لحاقدة نحو مملكة �لمجد �لذي ال يزول. 

لك مّني �لف تحّية يا معلّمي ح�سيب عبد �ل�ساتر في هذ� �ليوم �لذي جئته مكِرما ال ُمكّرمًا في رحاب »حكمتي« 
�لمتجّذرة و�لفتّية بعد �أن تركَتها منذ خم�سين ونّيف دونما بعٍد مّني �أو هجرة. 

�ساحب �ل�سيادة و�لرعاية 
�أ�سحاب �لمعالي و�ل�سعادة، 

�سيد�تي، �سادتي
رفاقي �لحكماويين. 

�إلى من  �أنا عليه  ما  �أُهدي  �أن  �ليوم  لي  فا�سمحو�  �لليلة.  م  �لمكرَّ بّدلُت في هوّية  �إن  �لرئي�س،  �الأب  �ّيها  عذرً� 
�أعطوني �لّز�د �لذي قطعت به �لوعر و�لمعارج من م�سالك �لحياة، عنيت بهم �آباء �لحكمة و�أ�ساتذتها، وما تحّيتي 
في مطلع كلمتي �إاّل لهم من خالل �لمعلم �الأعّز �لذي وفّر لي ظروف �لنهل من علمه ومعرفته و�الأخالق �لتي �أغدقها 

عليه �سيد �الأكو�ن. 
لقد �أخذتنا �لحكمة بيديها �الإثنتين ورمقتنا بعينيها وعّلمتنا �أن نقوى بالجالد كما نقوى بالجدل وَنطرب لبر�عة 
�لذهن كما َنطرب لمقارعِة �لخ�سم وم�سارعته، و�لحكمة �لتي �أخل�ست جوهرها �ل�سنون و�حكمت ر�أيها و�أعلْته، 
وتاأنّقت وتاأّلقت في �سناعته، لم ُتقَعد عن قيادة �أبنائها �إلى قتال حام بين علم �أعزل وَجهل م�ستبد، ُت�سيف �ليوم 
�إلى كلمات خلت كلمات جديدة ُم�سيئة، تكتبها لتهدي وُت�سدي وَت�سدد، وتنطلق ور�ء �لمجد للمجد. وتمّكن لمعاني 

�لخير و�لحق و�لجمال في وطن هو ��سبق و��سرع �الأوطان ُقدمًا �لى �لمدنّية، و�أعرُقها في �لمعرفة. 
لقد عّلمتنا �لحكمة كيف نذوق لّذة ما نعرف، ومتعة ما نكت�سف وح�سبها مّنا �ننا �أخذنا عنها كيف نكون ونبقى 
حجة على �لب�ساعة ، وجبهة عالية على �لزيف، ومددً� فكريًا لخز�ئنها �لفكرية �لكثيرة، و�أن نوؤدي عنها �إلى �لعالم 

�سريبة �أمجادها. 
�أيها �الأحّبة، 

نلتقي �ليوم بمبادرة كريمة من �الأب �لرئي�س جان بول �أبو غز�لة و�ل�سديق �لزميل فريد خوري رئي�س جامعة 
قد�مى �لحكمة، لنكّرم �سوّية قيم �لحكمة �لجامعة �لتي تربّينا عليها، �أال وهي �لت�سامن و�لمحّبة و�لرجولة و�لعنفو�ن 

و�لوطنية �لتي ُزودناها قبل �نتقالنا �إلى مجهول �لحياة ورحاب �لدنيا. 
على �أثر �إنتخابي نقيبًا للمحامين �سنة 1997، تقّدمت بطلب تعليق �نت�سابي في حزب �لكتلة �لوطنية، 
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وقد هّناأني يومها �لعميد �لر�حل ريمون  �إده على موقفي، فله مّني كل محبة ووفاء ع�سّية ذكرى غيابه.

�أما �نت�سابي للحكمة لم ُيعّلق لحظة في حياتي . �إنه �سرمدي �أزلي حّتى ي�سترد �لخالق وديعته. 

حكمتي هذه، عّلمتني قول كلمة �لحق مهما غلت، و�أنهتني عن �لتمّلق �لمف�سي �إلى �إنهيار �لقيم. 

�إن من مظاهر بوؤ�سنا �لعميم  و�سقائنا �ليوم �أن ينبري �نا�س لوعظ ال يّتعظون به، ويتحّدث م�سوؤولون عن عّفة ال 
يملكونها، ويحا�سر �أدعياء علم يجهلونه، ويقتني بع�سهم �سلطة ال ي�ستحقونها ويبتلي قوم بالمعا�سي وال ي�ستترو. 

تع�س  �الأعيان من  وموت  غابو�  �أو  و�ل�سدقية  و�لمعرفة  و�لحكمة   �لدر�ية  ذوو  �لمجّربون  �لرجال  �إحَتجب  لقد 
�لزمان. وما من نكد ��سّد �إيالمًا من هذ� �لقحط �لذي �أورث ما �ورث حّتى �أعطى �لوالية في �لنا�س لمن هم �أحوج 

�إلى �لو�ساية. 

�لحّل و�لربط  �أهل  للتمّلق، و�حتر�م  �لع�سف َمدعاة  �تقاء  رّده و�سار  لها على  �لنا�س بما ال طاقة  �بُتليت  هكذ� 
�سخرية �سامتة من �سرورهم، لكن لي�س �إلى حّد �أن ُت�سّمى �لَجهالة عقاًل و�لتفاهات علمًا و�لهذيان حكمة، فالثقافة 

ال يمكن �أن ُتبتذل الأن لها معايير�أقوى من كل �سلطة. 

�ساحب �لرعاية، 

مت، �إننا نلتف حولك في كل ما �أنت  يا من تحمل �سليب �لوطن وهموم �أبنائه وقيم �لحكمة، يا من جّرحه �ل�سّ
�إليه �ساٍع �أو جاهد.

�أحّبائي، 

 لي�س هذ� �لتكريم �سوى دعوة �إلى �لتعلق بالقيم �لحكماوية �لتي �سّدرت �لى �لوطن �لرجال �لرجال بداًل من 
�لُجّهل و�لفا�سدين.

لهم  نتمكن من ترجمة دعوتنا  باأبنائنا كي  تبّقى  رحمة  ما  الإنقاذ  �الأحب نطلق �سرخة  �لمنبر  �إننا ومن هذ� 
للتجّذر في هذه �الأر�س �لمعطاء �لتي �أنبتت بناة �لنه�سة في هذ� �ل�سرق. 

وبالنهاية ��سمحو� لي �ن �أحّيي كل من �سعى ونّظم هذ� �للقاء مع �لوجوه �لنّيرة �لمخل�سة فلهم مّني كل محّبة 
ووفاء ولحكمتي �لوعد باأن �أبقى على هديها،  فهي �لنور �لذي �أنار دربي في ظلمة �لوطن. 

عا�ست �لحكمة فتّية مدى �لدهر 

ليحيا بها لبنان
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كلمة قليمو�س في موؤتمر العالم الم�شيحي
�د�ر رئي�س »�لر�بطة �لمارونّية« جل�سة حول »�العالم �لم�سيحي في �ل�سرق �الو�سط«. في دير �سيدة �لبير، وما 
يو�جهه من تحّديات، وقد مّهد لهذه �لجل�سة بكلمة مخت�سرة تحدث فيها عن دور �العالم �لديني، وما ينتظره في 

�سوء �لتطّور�ت و�لتحوالت �لتي ت�سهدها �لمنطقة. 

وفي ما ياأتي ن�س �لكلمة:

»ال يوقد �سر�ج ويو�سع تحت �لمكيال...فلُي�سء نوركم للنا�س«.

هكذ� خاطب �ل�سيد �لم�سيح تالميذه �لر�سل قبل �أن ينطلقو� بعيد �لعن�سرة، باأل�سنة �سّتى، �إلى �أ�سقاع �لعالم 
�لقديم يكرزون بكلمته، وي�سقون بمحر�ثها �أثالم �لجهل، ويبّددون غيوم �لظلمة، وين�سجون من عظاته خيوط فجر 

جديد �أطّل على �الإن�سانية من كّوة �لحب �لكبير �لذي بلغ �أ�سمى مر�تب �لت�سحية فد�ء عن �لب�سرية.

�ال�ستقطاب  طر�ئق  من  �متلكو�  وما  �أل�سنتهم،  وف�سحت  قلوبهم،  �الإيمان  غمر  �الأول،  �العالميون  هم  �لر�سل 
�إال �ل�سدق في ن�سر تعاليم �لفادي �لطالع من رحم هذ� �ل�سرق �لذي يكاد يفرغ من �أتباعه. معهم تفتحت بو�كير 
متباعدة.  زمنية  فتر�ت  في  وفاعاًل  حا�سرً�،  نا�سطًا،  كان  �العالم  هذ�  قيم.  من  يعك�سه  وما  �لم�سيحي  �الإعالم 
�إنطالقًا من دعوة  ُمطلقة،  �الن�سان كقيمة  �لى  �لتطلع  �لكني�سة، وحملها على  نه�سة  �أ�سا�سيًا في  دورً�  �أّدى  بع�سه 
�ل�سعيد �لذكر �لبابا بول�س �ل�ساد�س �لى �الهتمام ب »كل �إن�سان، وكل �الن�سان«، وتجديد �لفكر �لالهوتي. على تعيين 
�الإعالم �لم�سيحي في �ل�سرق �أن يقّر بوجود تحديات ذ�تية ومو�سوعية، و�أن يبد�أ بتحديد وظيفته. فهل يكتفي بنقل 
�لمنا�سبات �لدينّية ، و�ل�سهر�ت �الإنجيلّية ، وعر�س �لر�سائل �لبابوّية و�لبطريركّية و�لتعليق عليها، �أو يم�سي �إلى 
ما هو �أعمق و�أ�سمل فيطاول ق�سايا م�سيرّية تالم�س �الخطار �لوجودّية �لتي تهّدد م�سيحّيي هذه �لمنطقة ، وهل 
ي�ستطيع تحقيق ما عجز عن تحقيقه من قبل ، لجهة �إحد�ث تحوالت نوعّية ت�ساعد على بناء مجتمع م�سيحي حقيقي 
ي�ستوحي ر�سالة ي�سوع �لنا�سري ، في�سهد لها، مغالبًا �ل�سعوبات، مو�جهًا �لمعوقات �لر�مية �إلى �إقتالعه من �أر�س 
�لر�سالة. وما هي �الإ�سافة �لتي ينبغي على �الإعالم �لم�سيحي في �ل�سرق �أن يدخلها على خطته و�أد�ئه ليتحول �لى 
نقطة جذب للنا�سئة �لتي غالبًا ُتعر�س عنه، مدفوعة �لى �العالم �ال�ستهالكي، �لمدّمر للذ�ت �الن�سانية، و�لمقّو�س 
نو� بثقافة روحية، كن�سّية  ل�سّلم �لقيم �الخالقّية. نحن في م�سي�س �لحاجة �لى �عالم م�سيحي، يدير دّفته من تح�سّ
وتاريخّية، تر�سد �لى منابع �اليمان �ال�سيل ، وتر�سم خريطة �لطريق الإعادة �سوغ فعل �إيمان جديد، يزيدنا ر�سوخًا 

في �أر�سنا، وتعّلقًا بجذورنا، وهويتنا �لم�سرقّية .

�إن مو�سوع �العالم �لم�سيحي في �ل�سرق يو�جه �أخطارً� وتحديات �سّتى: دينّية، مهنّية، �إقت�سادّية، وهذ� ما يحّتم 
�لعملي،  �لى  �لنظري  ، و�النتقال من  �أعظم  ... وهو قد يكون  ت�ستبق �الآتي  در�س خطة مو�جهة ر�هنة وم�ستقبلّية 
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، كما كان في زمن  و�الإنت�سار �الفقي  �لعامودي  و�لتاأثير  �لح�سور،  �ألق  تعيد لهذ� �العالم  �لتي  �الإمكانات  وتوفير 
�لبد�يات.

معنا في هذه �لجل�سة �ل�سحافي �لمخ�سرم ، مدير تحرير جريدة » �النو�ر« و�مين �سّر �لمجل�س �لوطني لالعالم 
�ال�ستاذ فوؤ�د دعبول ، يحدثنا عن �لتحديات �لمهنّية ، و�المين �لعام لمجل�س كنائ�س �ل�سرق �الو�سط �الب مي�سال 
جلخ �لذي تتطرق مد�خلته لمو�سوع �لتحديات �لدينية ، فيما يحدثنا �ال�ستاذ كريم عبد �هلل رئي�س مجل�س �إد�رة 

IND للتوزيع و�لبث �لتلفزيوني  عن �لتحديات �القت�سادّية. 

على �ن تختتم �عمال �لجل�سة �الولى لهذ� �ليوم ب�سهادة �عالمية لل�سما�س �سبحي مخّول، مدير �لمركز �لم�سيحي 
في �الأر��سي �لمقد�سة. يلي ذلك نقا�س ي�سارك فيه �لح�سور.
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الرابطة المارونّية
مقابالت، تحقيقات وتعليقات �شحافّية
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ال�شرق: الرابطة المارونية و»المارونية ال�شيا�شية«
�أّما وقد ُختمت �أفر�ح تهنئة �لر�بطة �لمارونية باالإ�ستقبال �لحا�سد �لذي �أقيم في مار يو�سف �لحكمة )�الأ�سرفية( 
فاإننا ال ن�سك في �أّن رئي�سها �لنقيب �أنطو�ن قليمو�س �سي�سّمر عن �ساعديه، ومعه �لمجل�س �لتنفيذي، لينطلق �لى 
ور�سة عمل تبد�أ لي�س فقط من �لبرنامج �لذي خا�س »معركته« على �أ�سا�سه، وقد �أطلقه من منبر نقابة �ل�سحافة 
باأنها  يوؤمن  �لتي  بمارونيته  و�لتز�م  ووطنية،  وعلم،  مناقبية،  من  فيه  نعرفه  مما  �إنطالًقا  بل  و�لمدّوي،  �لعالي 
عمود هذ� �لوطن وكيانه، وبالتالي من كونه على م�سافة و�حدة من �الأطر�ف �لم�سيحية و�لوطنية كافة، وت�سّبعه 

بالديموقر�طية. وتلك كلها مز�يا تجعل �لمحامي �لالمع ينقل نجاحه �لى �لر�بطة.

بد�ءة نود �أن نعترف باأننا ال نتوقع �لعجائب، كما �أننا ال نريد �أن نحّمل قليمو�س و�لر�بطة �لمارونية �أعباء مارونية 
و »ر�بطّية« �سبه مزمنة. �إاّل �أننا في �لحاالت كّلها ناأمل من �لنقيب و�لر�بطة عموًما �الآتي:

ا و�أن �لر�بطة �سرورة وطنية، و�أن دورها �لمحدود بموجب �الأنظمة و�لو�قع  �أواًل - �سرورة تحريك �لركود خ�سو�سً
يمكن �أن يتطور لي�سبح مركزًيا و�أ�سا�سًيا... و�الأدو�ر تبحث عن �أبطال، كما �أن �الأبطال يمكنهم �إبتكار �الأدو�ر. ونود 
�إقتناًعا لنا عّبرنا عنه غير مرة، بقولنا: »�إن �الأدو�ر مثل �الآنية �لفارغة. فاإذ� لم تمالأها مالأها  هنا، �أن ن�ستعيد 

�سو�ك، وحتى �لهو�ء«. لذلك ندعو �لى �أن تاأخذ �لر�بطة �لمارونية دورها بجدية وفاعلية.

�لمطلوب،  �إن  �لقول  يمكننا  �لمتعاقبة  �لتنفيذية  �لمجال�س  في  و�أ�سدقاء  بزمالء  �إحتكاكنا  خالل  من   - ثانًيا 
د�ئًما وفي هذه �لمرحلة عموًما، هو �الإنكباب على �لعمل في �إطار �لمهام �لتي �ستوزع الحًقا على قاعدة �إن هذه 

�لم�سوؤوليات هي تكليف ولي�ست ت�سريًفا. )... ولن نطيل في هذه �لنقطة...(.

ثالًثا - �إّن في طليعة و�جبات �لر�بطة، في تقديرنا، �أْن ت�سهم في �لجهود �لمبذولة جدًيا في هذه �لمرحلة، الإعادة 
تر�سيم ما ي�سمونه بـ »�لمارونية �ل�سيا�سية« تر�سيًما حقيقًيا ودقيًقا، فتزيل عنها �لمالمح �لقبيحة �لتي قّنعوها بها، 
�لد�خلية،  �الأطياف  �سائر  و�لم�سيحيين عموًما، مع  �لمو�رنة،  �إ�سطالع  تبدو حقبة  �لمزيف  �لقناع  وبداًل من هذ� 
بالدور �لوطني حقبة م�سرقة �نتجت وطًنا متقدًما على �لجو�ر و�الإقليم في �لميادين كافة، متفرًد� بازدهار كبير 
و�لتوتاليتارية  و�لديكتاتورية  �لفردية  باالأنظمة  يقارن  ال  بما  و�أرقــى  �أهم  فيها،  قيل  مهما  تبقى،  وبديموقر�طية 
و�الوليغار�سية )...(. �أما ما بعد تلك »�لمارونية �ل�سيا�سية«، فاإن لبنان هو ما نرى ونعاين ونعي�س ف�ساًد� ونفايات 

وف�سائح و... حّدث وال حرج!
خليل الخوري 
2016 - 4 - 7
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الأفكار: رئي�س الرابطة المارونية الجديد ونقيب المحامين الأ�شبق 
اأنطوان قليمو�س: 

انتخابات الرابطة كانت نتيجة 90 بالمئة من التوافق الم�شيحي.
فاز نقيب �لمحامين �الأ�سبق �أنطو�ن قليمو�س برئا�سة �لر�بطة �لمارونية بالتزكية في �النتخابات �لتي جرت مع 
نهاية �ل�سهر �لما�سي بعد �ن�سحاب مناف�سه مارون يون�س، وكذلك فاز توفيق معو�س بنيابة �لرئا�سة. كما �نتخب 
�لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة في �الأ�سبوع �لما�سي �أنطو�ن و�كيم �أميًنا عاًما للر�بطة، وعبده جرج�س �أميًنا لل�سندوق. 
فهل كانت �النتخابات �سدى للتحالفات �ل�سيا�سية �لجديدة في �لو�سط �لماروني، ال�سيما بين �لتيار �لوطني �لحر 
و�لقو�ت �للبنانية بعد ��ستبعاد مر�سح »�لمردة« �إبر�هيم جبور، وماذ� يحمل �لرئي�س �لجديد في جعبته من خطط 

م�ستقبلية؟!
»�الأفكار« �لتقت �لنقيب قليمو�س د�خل مكتبه للمحاماة في منطقة �سن �لفيل وحاورته في هذ� �لملف، �إ�سافة 

�لى �لعناوين �ل�سيا�سية �ل�ساخنة، ال�سيما في ما يت�سل برئا�سة �لجمهورية كموقع ماروني �أول بدًء� من �ل�سوؤ�ل:
التحالفات  عك�صت  المرة  هذه  المارونية  الرابطة  انتخابات  اإن  يقال  وثانًيا  مبروك...  اأوًل   -
المارونية الجديدة، ل�صيما بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وكان هذا التوافق الذي 

ا�صتبعد عنه تيار »المردة« فقط.
فماذا يقول الرئي�س الجديد للرابطة المارونية؟

- �أنا �سخ�سًيا لم �أكن �أ�سعى �لى تحالف �سيا�سي بقدر ما كنت �أ�سعى �لى تو�فق م�سيحي عام، و�سدف �أن مروحة 
�لتو�فق �سمت ن�سبة 90 بالمئة من �لم�سيحيين و�لفاعليات في �لر�بطة �لمارونية، ولم يكن �لهدف �إدخال �لر�بطة 
في محاور �سيا�سية ال �سمح �هلل، وما ح�سل �أن �لقو�ت �للبنانية و�لتيار �لوطني �لحر دعماني ب�سكل و��سح و�سريح، 
فيما حزب �لكتائب عندما �أجرى �لمقاربة معي كانت �لالئحة مكتملة، و�تخذ رغم ذلك موقًفا و��سًحا جًد�، وقال �إن 
كل هّمه هو �أن تنتج �لر�بطة، و�عتبرو� �أنني �أمثل حزب �لكتائب و�أبدى �ال�ستعد�د للعمل �سمن �للجان، وكذلك �الأمر 
بالن�سبة للقو�ت و�لعونيين �لذين كانو� �سّباقين بدعمي من دون �سروط. و�أنا طالبت �أن يتم تمثيل كل �الأطر�ف، لكن 
�سدف �أنه لم يجر �ت�سال مع تيار »�لمردة«، ولربما كان �لنائب �سليمان فرنجية من�سغاًل بانتخابات �لرئا�سة ولديه 
ظروفه �لخا�سة، ومع ذلك ورغم عدم ح�سول �الت�سال �لمبا�سر معه، فاأنا ما �أعفيت نف�سي من �أن يتمثل �ل�سمال 
في �لالئحة وتحديًد� منطقة زغرتا وكان �الأ�ستاذ توفيق معو�س معنا و�لذي �أت�سّور �أنه �إن�سان قريب من »�لمردة«، 

وبالتالي مثلت زغرتا باأف�سل �ل�سور وبموقع نائب �لرئي�س.
- �ألم يكن �لمر�سح �إبر�هيم جبور عن »�لمردة« و�ن�سحب وكان �لبديل توفيق معو�س؟

- ال �أحد بديل عن �الآخر، وتوفيق معو�س معروف في زغرتا وكان م�ست�ساًر� للرئي�س �سليمان فرنجية في �ل�سبعينات 
و�سديًقا موثوًقا للوزير �سليمان فرنجية، وح�سل بع�س �للغط حول �لمو�سوع على �عتبار �أن تيار »�لمردة« �أر�د �أن 
يحّدد بنف�سه تمثيله، لكن كنا و�سلنا �لى مرحلة ال يمكن معها تعديل �لالئحة وهكذ� �سار، لكن �الختالف في وجهات 
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�لنظر ال يف�سد في �لوّد ق�سية، و�لتو��سل مع »�لمردة« قائم و�لنائب فرنجية لي�س بعيًد� عني و�أنا لي�ست بعيًد� عنه، 
وما�سينا �لم�سترك يثبت ذلك. و�أت�سور �أن �سوء �لتفاهم �سيتّم تجاوزه ولن يكون حجر عثرة في �أي �سيء.

خطة عمل الرابطة
ال�صندوق عبده جرج�س  واأمين  اأنطوان واكيم  العام وهو  انتخبتم الأمين  الما�صي  يوم الأحد   -
العمل. فما هي تفا�صيل هذه الخطة وبرنامج  وخ�ص�صتم يوم 30 الجاري خلوة لإقرار خطة 

الرابطة الم�صتقبلي، وما هي الأولوية لديكم؟
�ل�ساحة  على  �لموجودة  �الإ�سكاليات  كل  فيه  وطرحت  �ل�سحافة  نقابة  من  �لعمل  برنامج  و�أطلقت  �سبق   -
�لوطنية. و�لعناوين �لكبرى �ستكون في �سلب دور �لر�بطة �لمارونية، وهناك لجان تتاألف منها �لر�بطة وهي �ستعنى 
�الإ�سكاليات  �الأهم هو  لكن  �سيء،  و�لبيئي وكل  و�لثقافي  و�الإنمائي  و�القت�سادي  لها طابعها �الجتماعي  بمو��سيع 

�ل�سيا�سية و�لبنيوية �لموجودة على �ل�ساحة �لوطنية.
و��ستطرد قائاًل:

على  �لخلل  فاأواًل  مفا�سل.  وفي عدة  �لدولة  م�ستوى  على  �أن هناك خلاًل ح�سل  وجدنا  �لمنطلق  من هذ�   -
ا بعد �تفاق �لطائف �لذي �عتبرنا �أنه لم ينِه �لحرب فقط، بل �أ�س�س  م�ستوى �لم�سوؤوليات و�ل�سالحيات خ�سو�سً
لمرحلة جديدة ال ي�سعر فيها �أحد بالغبن ب�سرط �أن يكون هناك تو�زن بين �لقوى �لتي يتاألف منها �لمجتمع �للبناني، 
ولكن ل�سوء �لحظ �نتقلنا من م�سروع مارونية �سيا�سية كان ينتقدها �لبع�س - وما �أحالها �أمام ما نرى �ليوم - �إلى 
م�سروع �سنية �سيا�سية، و�لى م�سروع �سيعية �سيا�سية. فهذه �لم�ساريع �أثبتت عدم جدو�ها في �سهر �للبنانيين �سمن 
كيان وفي مجتمع موّحد وفي �سياغة ما ي�سمى �لمو�طنية. ولذلك وجدنا �أن هناك خلاًل على هذ� �لم�ستوى وطرحنا 
�ل�سوت و�ستكون هناك متابعة. و�أنا ل�ست ب�سدد �إطالق »بالونات حر�رية« �أو »قنابل �سوتية« في �أي موقف، �إنما 

�ساأكون و�قعًيا جًد� بكل ما �أقول وبكل ما �أ�سعى �لى تحقيقه.
هل اأنتم مع تعديل �صالحيات الرئي�س ومن اأي باب؟  -

�أكيد، وتحت �سقف �تفاق �لطائف.. فنحن ال نريد �لخربطة، ولكن ل�سوء �لحظ ح�سل �سوء تطبيق التفاق   -
نائًبا، وكنا  فاأ�سبح 128  �لذي كان 108  �لنو�ب  بدًء� من عدد  ولي�س فقط روحيته  و�لن�سو�س لم تطّبق  �لطائف 
نتحدث عن �لالمركزية �الإد�رية و�إعادة �لتق�سيم �الإد�ري. وقانون �نتخاب جديد، لكن هذ� كله لم يحدث. �أ�سف 
�لى ذلك �أن �لتو�زن �لوظيفي غير مقبول، ونحن وجدنا �أن هناك تو�زًنا عددًيا في �لفئة �الأولى ولكنه لي�س تو�زًنا 
�إن  �لقول  ن�ستطيع  ال  هنا  ونحن  خلل.  وجود  لجهة  حرج  وال  فحدث  دون،  وما  �لثانية  بالفئة  يتعلق  ما  �أما  نوعًيا. 
�لم�سيحيين �نكفاأو� عن �لدخول �لى �لدولة، �إنما �لممار�سات �لتي جرت بعد �تفاق �لطائف �أبعدت �لم�سيحيين عن 

�لوظيفة.
المادة 95 تقول بالمنا�صفة فقط في المئة الأولى، ول تاأتي على ذكر باقي الفئات، ورغم    -

ذلك، فاإن التوازن يحترم نوًعا ما في هذه الفئات. األي�س هذا واقًعا؟
هناك  تكون  �أن  و�أفهم  جوفاء.  لي�ست  عبارة  وهذه  �لم�سترك،  �لعي�س  مر�عاة  ب�سرورة  يقول  ن�س  هناك    -
�أكثرية ما، لكن �أن يكون �لوجود �لم�سيحي في بع�س �الإد�ر�ت �سبه معدوم، فهذ� �أمر غير مقبول. و�أنا �أنزعج عندما 
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�أتحدث طائفًيا ومذهبًيا الأنني من مدر�سة علمانية توؤمن بالمو�طنية، وبالدولة �لمدنية، لكن ل�سوء �لحظ ن�سطر 
�لى �لحديث بهذه �للغة الأننا و�سلنا �لى ما و�سلنا �إليه، ال بل �عتبر �ن �لكالم بهذه �للغة خطوة �لى �لور�ء ولي�س 

خطوة �لى �الأمام.
ال�شغور الرئا�شي

هناك م�صاألة ال�صغور الرئا�صي المتمادي منذ حوالي ال�صنتين حتى ان البع�س طرح النتخابات   
بالن�صف زائًدا واحًدا. فما هو موقفك كحقوقي من هذه الم�صاألة؟

ال... �لن�س و��سح و�لرئي�س بري ح�سم �لمو�سوع باأن �لن�ساب هو �لثلثان، وفي �لدورة �الأولى ينتخب �لرئي�س   
بالثلثين وفي �لدورة �لثانية بالن�سف ز�ئًد� و�حًد�.

هل اأراد الم�صترع التاأكيد من خالل ذلك اأن يحكم لبنان بالتوافق؟  -
�أكيد... فلبنان حتى �إ�سعار �آخر موؤلف من مذ�هب وطو�ئف، ومن �لممكن �أن تعمد �لطو�ئف �ال�سالمية �لتي   -
ت�سّكل ن�سف �لنو�ب �لى �نتخاب رئي�س مع نائب م�سيحي و�حد و�لعك�س �سحيح، وبالتالي فهذ� �لن�س �سمانة للبلد، 
رغم �أنني �أعتبرها دليل ت�سوية ولي�ست دليل �سحة �أو عافية الأن �لمنطقة تتجه نحو �ل�سرذمة �لطائفية و�لمذهبية، 
وال �أعرف �إلى �أي مدى يمكن للنظام �للبناني �أن ي�سمد �أو �أن تاأخذه �لدول �لكبرى كمثال ُيحتذى ويطبق ما فيه من 
�لتركيبات في �لمنطقة. ونحن �ليوم في معر�س �إعادة �لنظر في ما ي�سمى »يالطا« جديدة و »�سايك�س بيكو« جديد، 

ونتمنى �أال يتّم ذلك على ح�ساب لبنان وال على ح�ساب وحدته.
و�أ�ساف: 

- �إًذ� نحن في �لر�بطة �سنرّكز على �لح�سور �لم�سيحي في �لدولة بكل مكوناتها �الإد�رية و�لع�سكرية و�الأمنية. 
و�سنركز على م�سكلة �لنزوح �ل�سوري �لذي خربط �لو�سع �القت�سادي و�الجتماعي و�الأمني �للبناني، و�سحيح �أنه 
�أ�ساب ما �أ�ساب دول �لجو�ر، لكن هذه �لدول لي�ست عندها �لتعقيد�ت و�لخ�سو�سيات كما �لحال في لبنان، ال �سيما 

في ما يتعلق بخ�سو�سية �لمكونات �لديموغر�فية.
البع�س يقول اإن هناك مبالغة في طرح هاج�س التوطين. فماذا تقول؟

- كيف ذلك، ونحن نتحدث في هذ� �لمو�سوع، وهل نتحدث عندما يحدث �لتوطين فعلًيا وبعد �أن يتحول �ل�سوري 
من نازح �لى الجئ؟ ال. فلي�سمحو� لنا بذلك، وال بد �أن نتخوف من هذ� �الأمر كي ال ن�سهل �لمخططات هذ� �إن كانت 
هناك مخططات لتوطين �لنازحين لئال نحاكم �لنيات. فالنزوح �ل�سوري له �آثاره �ل�سلبية، و�سفة �لنازح يمكن لنا 
�إليها  �أن يعودو�  �آمنة يمكن للنازحين  �أن نعالجها، خ�سو�سًا بعد �لتطور �لحا�سل في �سوريا لجهة ن�سوؤ م�ساحات 
فتقام لهم مخيمات بحماية �الأمم �لمتحدة و�لمجتمع �لدولي. ولكن عندما يتحول �لنازح �ل�سوري �لى الجئ ال يعود 
للدولة �أي دور في �لتعاطي في مو�سوعه الأنه يتبع �آنذ�ك لمفو�سية �الأمم �لمتحدة. �أ�سف �إلى ذلك �أن �لمخيمات 
ت�سهد حاالت زيجات ووالد�ت، و�أفهم �أن تلد �مر�أة حامل لحظة هروبها من بلدها، لكن �أن تتزوج وتحبل في لبنان 
�ل�سوؤون �الجتماعية  لوزير  قلته  �الإطار، وهذ� ما  �الأمر غير جائز وال بد من حمالت توعية في هذ�  وتوّلد، فهذ� 
ر�سيد دربا�س، الأن �لنزوح �ل�سوري �سرب �لتركيبة �للبنانية بعدما �سبق �أن �سربها �لنزوح �لفل�سطيني عام 1948، 
وال يجوز �أن يتكرر �الأمر ذ�ته، وبالتالي نحن نتقبل �لنزوح �ل�سوري كاأمر و�قع لكن ب�سرط �أن يكون محدوًد� زمنًيا 
وجغر�فًيا وديموغر�فًيا و�جتماعًيا، وال م�سكلة لدينا في �لعمالة �ل�سورية رغم �أنها تناف�س �لعمالة �للبنانية، ال بل 
�أقول �إن �لعمالة �ل�سورية �ساهمت في نه�سة لبنان �لعمر�نية و�لزر�عية، لكن �ليوم تجاوزنا هذ� �الإطار فباتت هذه 
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�لعمالة �ل�سورية تز�حم عمالتنا بدًء� من �سائقي �ل�سيار�ت و�لبا�سات وتجار �للحوم و�لخ�سار وكل �لمهن... وبالتالي 
�أ�سبح �لمو�سوع ي�سكل �أزمة للبنانيين، و�أنا �أقارب هذ� �لو�سع لي�س كرئي�س ر�بطة مارونية �إنما بمنطق لبناني وطني 
ولي�س بمنطق طائفي ومذهبي، تماًما كما �سبق وحذرنا من �لنزوح �لفل�سطيني، حيث ال بد من �لتم�سك بحق �لعودة 
للفل�سطينيين ونزع �سالح �لمخيمات �لذي ال جدوى منه لمحاربة ��سر�ئيل، بعدما وقعت �ل�سلطة �تفاقية »�أو�سلو« مع 
��سر�ئيل، وال مبّرر له �إطالًقا في مخيمات لبنان كما �لحال في �لمخيمات �لفل�سطينية في كل �لدول �لعربية حيث 
ال يجوز �أن يكون لبنان هو �ال�ستثناء �لوحيد، علًما باأن �المم �لمتحدة حددت �لخط �الأزرق، و�أي مقاومة الإ�سر�ئيل 
في �الأر��سي �للبنانية ت�سّكل خطًر� على لبنان ناهيك عن �أن مر�سوم �لتجني�س �لذي طاول ما بين 350 و 400 �ألف 
�سخ�س ينتج عنه �إ�سكاليات كبيرة و�سدر قر�ر مجل�س �ل�سورى و�أحال �لملف �لى وز�رة �لد�خلية، فهذ� �سنتابعه 

حتى �لنهاية.
ملف اأمن الدولة

 كيف تقارب ملف اأمن الدولة التي كادت الحكومة اأن تطير ب�صببه؟
- ال بد من طرح �ل�سوؤ�ل عما �إذ� كان جهاز �أمن �لدولة �سرورًيا �أم ال؟ و�إذ� كان �سرورًيا فال بد من �لتعاطي 
�سيعي  �ليوم  فالخالف  للجميع  �حتر�مي  ومع  خلقوه؟  فلماذ�  �سرورًيا  يكن  لم  و�إذ�  �الأمنية،  �الأجهزة  كبقية  معه 
�أ�ساأل: هل كان �لجهاز �سرورًيا عندما كان هناك �سيعي  - كاثوليكي - رغم قرفي �لحديث بهذ� �لكالم. لكنني 
�الأ�سبق عند  �لجهاز  نائب رئي�س  تر�أ�سه م�سيحي كاثوليكي؟! وهل كان  و�أ�سبح عديم �ل�سرورة عندما  ر�أ�سه  على 
والدته �أنطو�ن طر�بل�سي يتمتع بال�سالحيات �لتي يطالب بها نائبه �لحالي �لعميد محمد �لطفيلي يوم كان �لرئي�س 
�سيعًيا؟! ال بد للمقاربة �أن تكون على م�ستوى موؤ�س�ساتي ومن دون �لدخول في �لكالم �لطائفي، وال �إ�سكالية لدينا في 
�إلغاء �لجهاز من دون �لتفتي�س عن نقاط �لخالف، وال بد من �إعادة تكوين �الأجهزة �الأمنية كلها بعدما ن�سعها على 
ب�ساط �لبحث لدر�س و�سعها و�تخاذ قر�ر ب�ساأنها بما يتالءم مع حماية �الأمن �لقومي و�لوطني ومنظومة �لدفاع عن 

�سالمة لبنان.
كيف تقارب الحكم على الوزير ال�صابق مي�صال �صماحة من وجهة نظرك كمحاٍم وكنقيب �صابق 

للمحامين؟
�سيا�سًيا،  موقفه  كان  بل  �سليمة  لموقفه  �لقانونية  �لبنية  تكن  لم  ريفي  �أ�سرف  للوزير  و�حتر�مي  محبتي  مع   -
و�أنا �أ�سا�ًسا �سد تو�سيع �سالحيات �لمحكمة �لع�سكرية الأنها محكمة ��ستثنائية، وال يجوز �أن ت�سدر �أحكاًما تحت 
�ل�سغوطات �ل�سيا�سية. ويوم �أخلى �سبيل �لوزير �سماحة، لم يكن هذ� معناه �لبر�ءة، �أو �لموؤ�سر �لى ت�سديق �لحكم 
حتى �عتبر �لبع�س ذلك قرينة لبر�ءته، فيما قال �لبع�س �ن محكمة �لتمييز �أ�سدرت حكمها تحت تاأثير �ل�سارع، 
لكن �لملف لي�س �أمامي وال �أدخل في هذه �لتفا�سيل، �إنما �أقول �إن �لمعطيات لدى �لقا�سي �لمولج بالق�سية وهو 
يقي�س قناعته في �سوء ذلك، �إنما في �لمطلق فالحكم �لذي �سدر �أر�ح �لجو �لعام الأن �لتهم �لتي وجهت للوزير 

�سماحة لي�ست تهًما ب�سيطة بل هي تهم كبيرة.
ح�صين حميه
2016 - 4 - 15
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ال�شرق الأو�شط : »الرابطة المارونية« في لبنان تدعو لعودة الالجئين 
ال�شوريين بعد توافر المناطق الآمنة لهم 

قليمو�س لـ »ال�شرق الأو�شط«: نقارب ملف النزوح بالمعايير الأخالقية وم�شلحة بلدنا 
�ختتمت �لندوة �لتي نظمتها �لر�بطة �لمارونية في لبنان، بعنو�ن »�لنازحون �ل�سوريون - طريق �لعودة« �أعمالها، 
و�ن�سرف �لمعنيون فيها �إلى �إعد�د �لتو�سيات، وهي �ستت�سّمن �أبرز �لعناوين �لتي تناولتها، و�أهمها �لت�سديد على 

�سرورة »�إيجاد �لحلول �لعملية �لممكنة الأزمنة �لنزوح وتد�عياتها، و�لخروج بمقرر�ت قابلة للتحقق«.

�لندوة �لتي عقدت في فندق »متروبوليتان حبتور« في �لعا�سمة �للبنانية بيروت، و�سارك فيها ممثلون عن هيئات 
�الأمم �لمتحدة وخبر�ء في �لقانون �لدولي، ومنظمات تعنى ب�سوؤون �لالجئين �ل�سوريين، دعت �إلى »�لنظر بو�قعية 
للبنان، ووجوب �عتماد مقاربة موحدة لمعالجتها، و�لحد من  �لتي تمثلها بالن�سبة  �لنازحين، و�لتحديات  لق�سية 
�أخطارها من دون تجاوز �لمعايير �الإن�سانية �لمتعارف عليها«. وتقاطعت �آر�ء كل �لمتحدثين فيها، على »حق عودة 
�لنازحين �ل�سوريين �إلى بالدهم، ال �سيما بعدما تو�فرت لهم مناطق �آمنة في �سوريا، ومو��سلة �ل�سغط على �لمجتمع 

�لدولي لتقا�سم �أعباء �لنازحين مع �لبلد�ن �لم�سيفة«.

رئي�س �لر�بطة �لمارونية �أنطو�ن �إقليمو�س، ر�أى في ت�سريح لـ »�ل�سرق �الأو�سط«، �أن �للبنانيين »ال يمكنهم �أن 
يقفو� متفرجين على تف�سي �أزمة �لنزوح من دون �ل�سعي �إلى �يجاد �لحلول، �أو �أقله �لتخفيف من �أ�سر�رها«. وقال: 
�أن ن�سيء �سمعة في و�سط هذه �لظلمة، بما ير�عي م�سلحة بلدنا، و�لقيم �الأخالقية �لتي ترّبى عليها  »�سنحاول 

�للبنانيون، و�أي مقاربة خارج هذين �لمبد�أين، قد تكون لها �رتباطات معينة«.

تتفهم  �لمارونية،  �لر�بطة  تنظمها  �لتي  »�لندوة  �أن  لبنان،  للمحامين في  �سابق  نقيب  �إقليمو�س، وهو  و�أ�ساف 
�لم�سلحة  �أن  �إال  �الأخالقي،  بالمنطق  معها  تتعاطى  وهي  �ل�سوريين،  للنازحين  و�الجتماعية  �الإن�سانية  �لظروف 
�للبنانية ال تعلوها �أي م�سلحة �أخرى«. ولفت �إلى �أن »�لظروف باتت �الآن ت�سمح بعودة غالبية �لنازحين �إلى بالدهم«. 
وذّكر باأنه »خالل �النتخابات �لرئا�سية �الأخيرة في �سوريا، تدفق ع�سر�ت �آالف �ل�سوريين �لمقيمين في لبنان، �إلى 
�لى مناطق �سيطرة  �لعودة  للنظام بمقدورهم  �لمو�لين  �أن  باأ�سو�تهم، وهذ� دليل على  �ل�سورية لالإدالء  �ل�سفارة 
�لنظام، و�لذين ينا�سرون �لمعار�سة يمكنهم �لذهاب �لى مناطق �لمعار�سة، �إال �إذ� كانت �الإقامة في لبنان باتت 

هي �لمحببة �إليهم«.

و�سدد رئي�س �لر�بطة �لمارونية على �أهمية �لتو�سيات �لتي �ست�سدر عن �لندوة يوم �لثالثاء �لمقبل، بح�سور 
وم�ساركة ممثلة �الأمين �لعام لالأمم �لمتحدة في لبنان �سيغريد كاغ، قائال: »�سنتابع هذ� �لمو�سوع مع موؤ�س�سات 
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�الأمم �لمتحدة، و�سنزود وفد لبنان �إلى نيويورك )�إلى �لجمعية �لعامة لالأمم �لمتحدة( بهذه �لتو�سيات، �لتي تعّبر 
عن ر�أي كل مكونات �لمجتمع �للبناني«.

�لندوة �سلطت �ل�سوء على ما و�سفته بـ »�النعكا�سات �ل�سلبية �لتي خلفها ويخلفها �لنزوح �ل�سوري على �قت�ساد 
لبنان و�ليد �لعاملة �للبنانية، �لتي ت�ساف �إلى �النعكا�سات �الجتماعية و�الأمنية«. وتحدث �لمنتدون على تاأثير�ت 
تر�جع  �إلى  �أدى  لبنان،  �إلى  �لخليجيين  �لرعايا  �سفر  »حظر  �أن  و�سّجلو�  �ل�سياحي.  �لقطاع  على  �ل�سلبية  �لنزوح 

�لحركة �ل�سيا�سية و�لفندقية، و�ساعفت �لنك�سات �لتي يعي�سها �لقطاع �ل�سياحي منذ �لعام 2005«.

و�إلى جانب �الإ�ساءة على �أ�سر�ر �لنزوح، و�رتباطه باالأزمة �ل�سورية وتد�عياتها �لم�ستمرة، وبقاء هذه �الأزمة رهن 
�لت�سوية �ل�سيا�سية، دعا �لم�ساركون في �لندوة �لدولة �للبنانية، �إلى »�لمبادرة �ل�سريعة لتنظيم �لعمالة �ل�سورية، 
وفر�س �سر�ئب على �لعامل �ل�سوري، تفوق ما هو مطلوب من �الأجير �للبناني، بحيث ال يناف�سه �سلبا �أو ياأخذ مكانه 
�أ�سو�ق �لعمل، ما يفيد خزينة �لدولة بطبيعة �لحال، ويحافظ على �الأولوية �لعملية �لو�قعية للبناني في �سوق  في 

�لعمل«.

2016 - 9 - 10
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 م�شدر دبلوما�شي: اأنطوان قليمو�س لـ »م�شدر دبلوما�شي«: 
نرف�س دمج النازحين لأنه توطين مقّنع

قبل يومين على �نعقاد �لموؤتمر �لدولي �لذي دعا �إله �أمين عام �الأمم �لمتحدة بان كي مون في نيويورك )19 
�لجاري( للبحث في �آليات دولية لمو�جهة ق�سيتي �للجوء و�لهجرة، و�لذي �سيعقبه بعد يوم موؤتمر مماثل دعا �إليه 
�لرئي�س �الأميركي بار�ك �أوباما، و�إثر »تدفق« �الآر�ء و�لر�سائل �لدبلوما�سية �لدولية وخ�سو�سا في لبنان و�لمرّكزة 
حول دعم »�الأ�سرة �لدولية« للبلد �لم�سياف، وتبيان �أن هذ� �لدعم �لمادي ال �أفق له و�سط �نعد�م �لحلول في �سوريا. 
وبعدما ر�سح كالم عن م�سوؤولين �أمميين منهم من�ّسق �ل�سوؤون �الإن�سانية في �الأمم �لمتحدة فيليب الز�ريني عن 3 
و�إثر كالم  حلول مو�سوعة للنزوح منها �لعودة �لطوعية و�لتوطين في بلد ثالث و�لدمج في �لمجتمعات �لمحلية، 
غير مطمئن قالته م�ساعدة وزير �لخارجية �الأميركي ل�سوؤون �ل�سكان و�لالجئين و�لمهاجرين �آن ريت�سارد في جل�سة 
»�سكايب« مع �سحافيين لبنانيين �أ�سارت فيها �إلى �سرورة �أن يعي�س �لالجئون �ل�سوريون و�أبناءهم بكر�مة حيث هم 

في �نتظار عودتهم �الآمنة �لى �سوريا.

و�إثر كالم �آخر لمفو�س �سوؤون �لالجئين فيليبو غرندي �أ�سار فيه �لى �أن معّدل �أمد �لنزوح عالميا هو 20 عاما، 
�لتربية  وز�رة  تظلله  �لذي  للجميع«  بالتعليم  »�لحق  برنامج  ومنها  �لتعليمية  �لبر�مج  تطبيق  وتيرة  ت�سارع  وو�سط 
�لمناهج  يدر�سون  لبنانية في 2017  ر�سمية  �سوري في 300 مدر�سة  تلميذ  �ألف  ت�سجيل 469  تزمع  �لتي  �للبنانية 
�للبنانية، ف�سال عن »بحث متاأن« للمنظمات �لدولية �لتي »تفّرخ« ب�سكل غير م�سبوق عن �لحرف �ليدوية في �لقرى 
لـ  �أي�سا، كان كالم قوي  �للبنانيين �سيعملون  باأن  �لنازحين فيها وتغطية هذ� »�لدمج«  لت�سغيل  �للبنانية  و�لبلد�ت 
�لخارجية  ولوزير  �سالم  تمام  �لحكومة  لرئي�س  وطنية« حّملتها  »وثيقة  �أعّدت  �لتي  لبنان«  في  �لمارونية  »�لر�بطة 
و�لمغتربين جبر�ن با�سيل �لى نيويورك، وقد �ساركت ب�سياغتها جميع �الأحز�ب �للبنانية بال ��ستثناء وقد جمعتها 

»�لر�بطة �لمارونية« على طاولة تناولت �لروؤية �للبنانية �لوطنية لم�ساألة �لنزوح.

�لنقاط  لـ »م�سدر دبلوما�سي«  قليمو�س  �أنطو�ن  �لمحامي  �لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  للمو�سوع، ي�سع  و��ستتباعا 
�للبنانية على حروف �لم�ساريع و�لمخططات �لدولية

»م�صدر دبلوما�صي«:
يتوجه لبنان �لى موؤتمري �لنزوح في نيويورك بمبادئ عاّمة �سيا�سات و��سحة، في وقت ترّكز فيه �الأمم �لمتحدة 
و�لواليات �لمتحدة �الأميركية على م�ساألة »�لدمج �لمحلي« في �لمجتمعات �لذي رف�سها لبنان لكّنها تتّم بطرق غير 

مبا�سرة، فما ر�أي �لر�بطة �لمارونية بهذ� �لمو�سوع؟
اأنطوان قليمو�س:

�إن كلمة »�لّدمج« بمفهومي هي نوع من �لتوطين �لمقّنع.
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�لعائلية،  و�لرو�بط  �ل�سورية  �لعمالة  عبر  قديم  وتو��سل  و�ل�سوري  �للبناني  �ل�سعبين  بين  م�ستركة  رو�بط  ثمة 
وبالتالي ال لزوم العتماد �لدمج �لم�سطنع �لذي تنادي به �الأمم �لمّتحدة �أو �لواليات �لمتحدة �الأميركية.

بالن�سبة �لى تعليم تالمذة �ل�سوريين، فنحن ال نرف�س ذلك، لكننا نقترح تعليمهم �لمنهج �ل�سوري بغية دمجهم في 
�لمجتمع �ل�سوري. نحن نتطلع �أن يعود هوؤالء �لى �سوريا م�ستقبال. �إن تعليم �لتالميذة �ل�سوريين �لمنهج �للبناني يعوق 
�إندماجهم في �لحياة �القت�سادية �ل�سورية. في حين �أن �عتماد �لمنهج �ل�سوري يعني و�سع هدف و��سح لهم باأنهم 
يعي�سون مرحليا في لبنان ويتعلمون فيه بهدف �إكمال حياتهم �لطبيعية في بلدهم �الأم ولي�س �إندماجهم في لبنان.

من جهة ثانية، �أود �الإ�سارة �لى م�ساألة �لدورة �القت�سادية �ل�سورية �لمتكاملة �لتي نمت في د�خل �لدورة �الإقت�سادية 
�للبنانية بعد عملية �لنزوح. و�أبرز �ساهد عليها هو رئي�س بلدية عر�سال، �لذي يقول �أن �لمحال �لتجارية �للبنانية 
في عر�سال �ستغلق ب�سبب كثافة �لمحال �ل�سورية �لتي تمتنع عن �سر�ء منتجات لبنانية وتاأتي بالمنتجات �ل�سورية.

لذ� نحن �سّد �لدمج في �لمجتمع �للبناني، وهذ� ال ينفي �أننا مع توفير عي�س كريم للنازحين. هذه بر�أينا �لمقاربة 
�الإن�سانية �ل�سحيحة �لمو�سوعة من باب �لم�سلحة �للبنانية �لمرتبطة باالأمنين �الإجتماعي و�الإقت�سادي و�الأمن 

بالمطلق.
»م�صدر دبلوما�صي«:

ماذ� عن �إقتر�ح �أمين عام �الأمم �لمتحدة بان كي مون عودة �لنازحين �لطوعية بعد �إتمام �لحّل �ل�سيا�سي؟
اأنطوان قليمو�س:

ال �سيء �إ�سمه »عودة طوعية«، بل يجب �أن يعود �لنازحون �لى �سوريا عندما ينتفي مبّرر وجودهم في لبنان.
»م�صدر دبلوما�صي«:

لكن ال توجد مناطق �آمنة في د�خل �سوريا لغاية �الآن و�فقت عليها جميع �أطر�ف �لّنز�ع؟ ويخاف �لمجتمع �لدولي 
من تكر�ر �لمجازر �لتي ح�سلت في �لبو�سنة في �سنة 1995؟

اأنطوان قليمو�س:
ال يحاولن �أحد �إر�ساء مقارنة بين ما حدث من مجازر في كو�سوفو في ت�سعينيات �لقرن �لفائت وبين �لو�سع في 

�سوريا ولبنان.
�إن �لنز�ع �لم�سّلح في كو�سوفو كان عرقيا، �أي بين �ل�سرب و�لم�سلمين، وو�سل �الأمر حّد �الإبادة �لجماعية. �أما 
تتو�سع  �لّنظام، وهي  �آمنة، وهي موجودة في ظّل حماية  بالتاأكيد ثمة مناطق  في �سوريا فالنز�ع �سيا�سي �سرف. 
كما في دم�سق وريفها وفي د�ريا وبع�س �لغوطة، وثمة مناطق �آمنة �أي�سا على �لحدود �لتركية بيد �لمعار�سة. ومن 
�لممكن �الإفادة منها. مع �لتاأكيد على �أن �لقوى �لعظمى ت�ستطيع �إرغام �لنظام �ل�سوري وتركيا و�لمعار�سة حين 

تريد حماية �لمناطق �الآمنة و�لنازحين �إليها.
هذه �لمناطق �الآمنة يجب �أن ت�ست�سيف �ل�سوريين في �نتظار �إعادة بناء بلد�تهم وقر�هم للرجوع �إليها.



في خدمة لبنان والموارنة

130

في لبنان ثمة مناطق �آمنة يتم تحويلها ب�سبب �الأعد�د �ل�سخمة للنازحين �لى مناطق غير �آمنة. �إذ بد�أنا ن�سهد 
نوعا من �لح�سا�سيات بين �لنازحين �ل�سوريين وبين كافة مكّونات �لمجتمع �للبناني.

و�سف �لنزوح �ل�سوري في بد�يته باأنه يريح �ل�سريك �ل�سني في �لوطن و�إذ تبّين في ما بعد باأن �لمت�سرر �الأول 
هو �ل�سريك �ل�سني الأن �أكثرية �لنازحين موجودون في �لمناطق �ل�سنية كما في مجدل عنجر و�لبقاع وعّكار حيث 

�إفال�س �لمحال و�لم�ساكل ال تح�سى.
»م�صدر دبلوما�صي« 

يقول مفو�س �سوؤون �لالجئين في �الأمم �لمتحدة فيليبو غر�ندي باأن م�ساكل �لنزوح عالميا ت�ستمر �أقله 20 عاما 
فما ر�أيك؟

اأنطوان قليمو�س:
�أمنيا  نحن كلبنانيين غير م�ستعدين لالإنتظار 20 عاما لمغادرة �لنازحين، ب�سبب �لهو�ج�س �لتي عّبرنا عنها 

و�إقت�ساديا و�إجتماعيا وديموغر�فيا.
وهنا �أريد �لتطرق �لى مو�سوع �لوالد�ت �لتي تدق ناقو�س �لخطر.

»م�صدر دبلوما�صي«
قد يعتبر هذ� �لر�أي عن�سريا؟

اأنطوان قليمو�س:
للعائالت  �لكريم  �لعي�س  يتيح  ب�سكل  تنظيمه  �أطلب  لكنني  �أرف�سه  حين  عن�سريا  �الأمر  يكون  عن�سريا،  لي�س 
�لنازحة، فال ترزح تحت نير �لفاقة و�لحاجة في خيم متناثرة هنا وهنالك بال �أية مقومات للحياة، ما يزيد �لعبء 

على �لدولة و�لمجتمع. وبالتالي مطلوب من وكاالت �الإغاثة تنظيم حمالت توعية حول هذ� �لمو�سوع.
»م�صدر دبلوما�صي«

ما هي �لمخاطر �الإ�ستر�تيجية للنزوح على �لمدى �لطويل؟
اأنطوان قليمو�س:

ثّمة خطر وطني، هذ� �لنزوح �ل�سوري �لذي يقارب �لمليون و700 �ألف �سخ�س ومعه لجوء فل�سطيني يعني ن�سف 
عدد �سكان لبنان.

وعلى �لمدى �لطويل �سيوؤدي �لى �حتكاك مع �لمجتمع �لمحلي �سئنا �أم �أبينا.
مارلين خليفه
2016-9-18
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الفكار: رئي�س الرابطة المارونية ونقيب المحامين ال�شابق اأنطوان قليمو�س:
�شدمة كبيرة اإذا و�شلت مبادرة الرئي�س الحريري الى حائط م�شدود!

في  �لمفقود  �لتو�فق  تنتظر  لها  حلول  عن  وتبحث  و�القت�سادية  و�الأمنية  �ل�سيا�سية  لالأزمات  �لملفات  تتر�كم 
معظم �الأحيان، رغم ذلك فاإننا نرى �أن �لر�بطة �لمارونية تو�كب كل هذه �لملفات وتعقد موؤتمر�ت وندو�ت ونقا�سات 

ب�ساأنها وتطرح �لحلول و�لمبادر�ت. فهل من ي�سمع ويقر�أ؟!
»�الأفكار« �لتقت رئي�س �لر�بطة �لمارونية ونقيب �لمحامين �الأ�سبق �أنطو�ن قليمو�س د�خل مكتبه في منطقة �سن 
�لفيل وحاورته على هذ� �لخط ال �سيما بعد جولته �لبقاعية و�لموؤتمر �لذي عقدته �لر�بطة ب�ساأن �لنازحين و�إثر 

تقديم �لر�بطة لم�سروع قانون �نتخاب جديد.
�ساألناه بد�ية:

- بالأم�س زرتم البقاع، فهل هي زيارة تفقدية لالأطراف؟ وما هو ح�صاد هذه الزيارة؟
�لتي  �إنني �ساأزور �لقرى �لم�سيحية  - لم ت�ستجد �لزيارة بل هي من �سمن برنامجي يوم �نتخبت عندما قلت 
ي�سميها �لبع�س �الطر�ف، لكنني �أعتبرها خط �لدفاع �الأول عن �لتركيبة �لتعددية �للبنانية ولي�س خط �لدفاع �الأول 
عن �لم�سيحيين، الأن �لم�سيحيين لي�سو� بحاجة لخط دفاع �أول عن وجودهم ودورهم في لبنان، وذلك الأن �لر�بطة 
�لمارونية كان لها توجه ما وكاأنها ال تتعاطى �إال باالأمور �لتي تخ�س �لعا�سمة وك�سرو�ن و�لمتن وجبل لبنان ب�سكل 
عام. ال فالر�بطة �لمارونية ح�سب ر�أيي يبد�أ نب�سها من �لحدود باتجاه �لد�خل ولي�س من �لد�خل باتجاه �لحدود، 
و�أعني بالحدود �لجنوبية و�ل�سرقية و�ل�سمالية. ومن هذ� �لمنطلق ح�سلت �لزيارة، وهي فعاًل كانت ممتازة وقد 
�أيام عا�سور�ء وح�سل ��ستقبال لي في بعلبك يج�سد �لعي�س �لم�سترك و�لتفاعل �لح�ساري �لم�سيحي  تز�منت مع 
للقيام  �أذهب  لم  �أن ير�فقها وجه �سعبوي الأنني  �أحب  لم  بعلبك. وكانت زيارة مخت�سرة  - �ال�سالمي خا�سة في 
�أن �لعديد قالو� لي ما  �أفَعل �لح�سور �لم�سيحي حيثما هو، حتى  بمهرجانات �سيا�سية، بل الأتفقد برنامجي ولكي 
حرفيته: لقد م�سيت لنا �لدم في عروقنا، وهوؤالء لي�سو� �سعفاء �أو م�ست�سعفين وهم يحافظون على وجودهم. وطبًعا 
تقل�س حجم طاقاتهم �القت�سادية بفعل �لتخلي عن بع�س �لم�ساحات �لزر�عية و�لعقارية، ال �سيما و�أن �لحرب لم 
تترك �سيًئا كما هو، وال ن�ستطيع لوم �الأهالي، لكن في �لوقت ذ�ته لم يكن �لبع�س م�سطًر� للبيع ومع هذ� باع �أر�سه.

و�أ�ساف: 
- �أتمنى على �سريكنا �لم�سلم �أن يكون معنا في هذه �لمعركة �لتي تقوم بها بالن�سبة لمحاربة �لتبدل �لديموغر�في 
�أكرر  و�أنا كنت  �لقر�ر.  وبال�سيطرة على  بالهيمنة  �النفر�د  ي�ستطيع  �أحد  وال  للكل  �لبلد  الأن  �لحروب  �لذي خلفته 
و�إذ�  �الإ�سالم،  من  �سيء  فيه  �للبناني  و�لم�سيحي  �لم�سيحية،  من  �سيء  فيه  �للبناني  �لم�سلم  باأن  زيار�تي  كل  في 
�سّوه  �لذي  �الأوروبــي  �لم�سيحي  �للبناني ال يعود يفرقه �سيء عن  لبنان ال �سمح �هلل، فالم�سيحي  �لم�سلم عن  نزح 
�لم�سيحية، و�إذ� غادر �لم�سلم لبنان، فالم�سلم �للبناني ال يعود يفرقه �سيء عن �لم�سلم �الأفغاني، ولذلك فالطابع 
�لح�ساري و�لتفاعل �لموجود بين �للبنانيين �أنا حري�س على تعزيزهما و�أتمنى على �سريكنا �لم�سلم �أن ي�ساعدنا 

في هذه �لمهمة كونها لم�سلحة �لجميع.
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و��ستطرد يقول:
- هدف زيارتي و�سع برنامجي حيز �لتنفيذ و�لوقوف على �حتياجات �الهالي هناك، ال �سيما و�أن �لموطنين ال 
يح�سلون على حقوقهم في هذه �لدولة وتزلمهم و��سطة لينالو� حقهم وكيفية �لح�سول على هذ� �لحق، و�أتمنى �أن 
يكون هناك ج�سر بين �لمو�طن وحاجته ال �أن يمر من خالل نائب �أو ما �سابه، الأن �لنائب يجب �أن يهتم بم�سروع 
�أن يخبر عن  �للبنانية كونه نائب �الأمة جمعاء، وطبًعا كل نائب في منطقته عليه  بنيوي �سامل على كل �الأر��سي 

حاجات هذه �لمنطقة وي�سعى �لى تنفيذها، �إنما ال بد �أن تكون لديه روؤية �سمولية على كافة م�ساحة �لوطن.
وتابع يقول: - �نتقلت من بعلبك �لى بلدة »بتدعي« حيث كان لي موقف يدعو �لى �الأمل و�لثقة و�لرجاء بالق�ساء، 
خ�سو�سا و�أن �لبطريرك ب�سارة �لر�عي �سبقني في هذه �لزيارة بعد حادثة �آل �لفخري، و�أنا �أ�سد على يديه في هذه 
�لمهمة �لتي يقوم بها الأنه لي�س من �لمفرو�س �إن مّرت غيمة �سود�ء �أن نبقى في �ل�سو�د بل ال بد �أن نعتمد �لرجاء 
و�الأمل وال نفقد عنفو�ننا وحقنا باأر�سنا وتكون كر�متنا غير م�ست�سعفة. ولذلك دعوت �لى �البقاء على روح �لت�سامح 
و�لثقة بالعد�لة الأننا ال نريد �لعودة �لى �سعار »�لعين بالعين و�ل�سن بال�سن و�لبادي �أظلم«، بل نحن دعاة بناء �لدولة.

- هل �صتزور منطقة ال�صمال؟
- �أكيد �ساأزور عكار، لكن �أنتظر �لظرف �لمنا�سب.

- والجنوب خا�صة بعدما هاجمت مجل�س الجنوب؟
- لم �أهاجم مجل�س �لجنوب، بل و�سعت �الأمور في ن�سابها وقلت �إن �لقرى �لم�سيحية ال تنال حقها وح�ستها من 
مجل�س �لجنوب كما يجب، وهاجمني �لبع�س رغم �أنني �أعطيت �أمثلة عن بئر �رتو�زية لبلدة �لقوزح ال يوؤمن �لمازوت 
قبالن قبالن مقر  �لنو�ب  رئي�س مجل�س  ز�ر  �لنهاية  في  لكن  بيان �سدي،  و�سدر  �لمياه،  �الأهالي  ي�سحب  كي  لها 
�لر�بطة وح�سل �ي�ساح لهذه �لنقطة وو�سعت �الأمور في ن�سابها �ل�سحيح. وهنا �أرد �لتحية لمدير عام �لريجي 
نا�سيف �سقالوي �لذي ��ستجاب لطلبي عندما قلت �إن �أهالي �لقوزح بحاجة �لى با�س لنقل �أوالدهم �لى �لمد�ر�س، 
وكذلك �الأهالي �لذين يعملون في �لناقورة، فعمد �لى �ر�سال 40 مليون ليرة ليتم �سر�ء »با�س« لالأهالي وقام بعمل 

م�سكور، ويا ليت �لجميع يقتدون به.

الرئا�شة ومبادرة الحريري
ماذا عن الرئا�صة والمبادرة التي اأطلقها الرئي�س �صعد الحريري بتر�صيح العماد مي�صال عون،   -

لكن دون اإعالن ر�صمي حتى الآن، وكيف تقارب هذا الملف؟
قبل مبادرة �لرئي�س �لحريري كنا �أمام حائط م�سدود، لكن هذه �لمبادرة خلقت ف�سحة �أمل وعملت نوًعا   -
�أنها خلقت ف�سحة  من �لخرق لهذ� �لحائط �لم�سدود، وعلى هذ� �الأمر تتترتب �سلبيات و�يجابيات، فااليجابيات 
�المل، و�ل�سلبيات هي �أنه ال �سمح �هلل لو لم ت�سل هذه �لمبادرة �لى خو�تيمها �لمرجوة �ست�سكل �سدمة كبيرة للنا�س 

و�سيفقدون رهانهم على كل �سيء وكاأننا �آنذ�ك نرمي �للبنانيين من جديد في بحر هائج.
هل تعتبرها اآخر خرطو�صة؟  -

لي�ست �آخر خرطو�سة، لكن طالما جاءت م�سفوعة باالأمل وح�سلت مر�هنة عليها رغم �أنني �سخ�سًيا مثل   -
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�لقدي�س توما ال �أوؤمن �إال بعدما �أ�سع ��سبعي في كل �سيء، وبالتالي �إذ� ��ستمرت �لمبادرة مفتوحة زمنًيا، فاالأكيد �أن 
هذ� �الأمر �سي�سكل �إزعاًجا كبيًر�، ولذلك فالمفرو�س �أن يو�سع �إطار زمني لها ويعلن �لرئي�س �لحريري عنها ويحدد 
ماهيتها وما تت�سمن و�أين �أ�سبحت وي�سارح �ل�سعب �للبناني بكل �سيء ويكون �سفاًفا وهذ� ما �تمناه من �لرئي�س 

�لحريري �لذي يريد فتح �سفحة جديدة مع مكونات �لمجتمع �للبناني.
و�أ�ساف:

و�إذ� ال �سمح �هلل  �نتهى،  �لى ما  وثانًيا  �أواًل لالإعالن عنه،  له محطة زمنية  �أن تكون  �لمو�سوع يجب  هذ�   -
كانت �الأمور �سلبية. فالو�سع ال يب�سر بالخير وقد نذهب �لى �لمجهول خا�سة و�ن �ل�سعب لم يعد يحتمل �ل�سدمات 
�ل�سلبية. وكان يف�سل �أال تح�سل هذه �لمحاولة على �أن يو�جه هذه �ل�سدمة �أو �أي رهانات خاطئة، وال يعود �لمو�طن 
ياأمل ب�سيء، خا�سة و�أن �لحكومة تعاني ما تعاني بدليل �أن رئي�سها تمام �سالم يقول عنها �إنها �لحكومة �لفا�سلة، 
ومجل�س �لنو�ب متوقف عن �لت�سريع و�لديون تتز�يد و�لو�سع �القت�سادي و�لمالي بحالة مزرية، وكل وظائف �لدولة 

�الإنابة �أو بالوكالة ما يجعل �لمو�طن ال يعمل بنف�س �إ�سالحي.

م�شروع قانون النتخاب
-  تقدمت الرابطة بم�صروع وقانون انتخابي. فماذا عنه؟

تقدمت بم�سروع له عالقة باآلية �النتخاب وتق�سيم �لدو�ئر، ونحن �نطلقنا من ثالثة مبادئ �أ�سا�سية: �الأول   -
هو جلب �الأكثرية �ل�سامتة �لى �سناديق �القتر�ع من خالل تقديم ما يجذبها حتى يكون �لتمثيل معبًر� عن �أكبر 
و�لمال  و�لمحادل  بالبو�سطات  ي�سمى  وما  �لكتل  روؤ�ساء  تاأثير  تخفيف  و�لثاني هو  �لمو�طنين،  �سريحة ممكنة من 
�ل�سيا�سي على �لعملية �النتخابية حتى ي�ستطيع من ال يملك �لموؤهالت ما عد� �لمال �أن ي�سل وهو ي�ستحق �أن يقود 
�لر�أي �لعام، خا�سة و�أن �لعمل �ل�سيا�سي �أ�سبح مكلًفا في �ل�سنو�ت �الأخيرة ولم يعد هناك دور لمن ال يملك �لمال، 
حتى لو كان �أهم رجل �إ�سالحي، وهذ� �لقانون من �ساأنه �أن يحد من تاأثير روؤ�ساء �لكتل و�لبو�سطات ويف�سح في 
�لمجال �أمام �لطامحين للو�سول �لى �لنيابة من فئات �ل�سعب �للبناني، و�لثالث على �لم�ستوى �لم�سيحي، ي�ساعد 
�لم�سيحيين �أن يعك�سو� تمثيلهم �ل�سحيح قدر �لم�ستطاع، ومن �لممكن �أال ن�سل على �لمنا�سفة �لفعلية، لكن �الأكيد 

�أن ظروف �لتمثيل تتح�سن �أكثر.
هل القانون اأكثري اأو خليط من اأكثري ون�صبي؟  -

هو لي�س �أكثرًيا وال ن�سبًيا، بل هو خليط من كل �الأمور و�لبع�س يقول �إنه ن�سبي مقنع الأنه يف�سح في �لمجال   -
�لت�سويت  �أ�سميه  و�أنا  �أكثرًيا،  يعتبره  �لثالث  و�لبع�س  �لنزعة،  �أرثوذوك�سي  يعتبره  و�لبع�س  تتمثل،  �أن  لالأقليات 
�لمحدود، بمعنى �أن كل مو�طن يمكن �أن يكون له �سوتان �أو ثالثة �أ�سو�ت ح�سب حجم �لد�ئرة وعدد �لنو�ب ولي�س 

�سوت و�حد فقط.
هل يعطي للم�صيحيين الفر�صة باأن ينتخبوا نوابهم باأ�صواتهم؟  -

هذ� يتحدد �نطالًقا من نوعية �لم�ساركة ونوعية �لتحالفات وال يمكن �لتكهن بعدد محدد لكن �الأكيد �أنه   -
يح�سن من عدد �لنو�ب �لذين ينتخبهم �لر�أي �لعام �لم�سيحي.
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وماذا عن نقل المقاعد من منطقة الى اأخرى ل�صيما في طرابل�س وبيروت؟  -
هذ� خا�سع للنقا�س و�عتبرت هذه عينة، ولم �أق�سد فقط طر�بل�س ونقل �لمقعد �لماروني فيها �لى �لبترون،   -
للنقا�س  �الأولى، و�الأمر خا�سع  �لى بيروت  �لثالثة  �الأقليات من د�ئرة بيروت  �الإنجيلي ومقعد  �لمقعد  وكذلك نقل 
بمنطق وحرية وعلم ولي�س بالغريزة ورد�ت �لفعل، فنحن ن�سعى للو�سول �لى م�ستقبل �أف�سل الأوالدنا و�لعمل على 

ت�سحيح �لخلل �لحا�سل.
وهل لهذا الم�صروع اأمل باعتماده؟  -

-  من �لممكن �أن يحاربه �لجميع الأنه ال يتوخى تغليب فئة على �أخرى، وال حزب على �آخر، فالم�سروع �سيحارب 
من �الأحز�ب الأنه بعيد عن �إطار �لحزبية �ل�سيقة، و�لر�بطة �لمارونية لي�ست حزًبا وال تريد تر�سيح �أحد �أع�سائها 
للخلل  �لت�سحيح  بع�س  مع  و�لم�سالح  للطو�ئف  عابر  منطق  من  ننطلق  ونحن  ��سمه،  على  يتر�سح  و�حد  كل  بل 
و�لخ�سو�سية �لمارونية �لتي ال نتنكر لها وال ن�ستحي بها، ونتمنى �أال ت�سعر �أي طائفة في لبنان بالغبن �أو بالحرمان.

هل اأيدك غبطة البطريرك ب�صاره الراعي في هذا الم�صروع؟  -
يرعى  لكي  �ل�سيا�سي  �الإطار  يبقى خارج  �أن  وف�سلت  �للعبة  في هذه  �لبطريرك  �أدخل غبطة  �أن  �أحب  لم   -

�لمو�سوع من منطلق وطني عام، لكنني �أطلعته على �لم�سروع وو�سعته في �الأجو�ء وتبقى �لمجال�س باالأمانات.
تد�عيات �لنزوح �ل�سوري  -

لهذه  الحل  ترى  فكيف  ال�صوري.  النزوح  تداعيات  لدر�س  خ�ص�س  موؤتمًرا  الرابطة  عقدت    -
الم�صكلة التي يعتبرها البع�س قنبلة موقوتة تهدد البلد؟

�للبنانية لي�ست عاجزة عن مقاربة هذ� �لملف فقط، و�إنما ال  �أن �لدولة  قررنا عقد �لموؤتمر الأننا وجدنا    -
تملك �لروؤية �أو �لخطة �أو �لبرنامج لمو�جهة هذ� �لملف، ال بل �أكثر من ذلك فالدول و�لمنظمات �لمانحة ال تثق 
بالدولة و�الأمو�ل ال تمر عبر �لدولة كما �لحالة في تركيا و�الأردن، �إال ما ندر على ما �أعتقد كما يح�سل مع وز�رة 
�لتربية عبر ح�ساب م�سترك، ووجدنا �أن �لفلتان هو �سيد �لموقف فقررنا و�سع �ال�سبع على �لجرح. وعقدنا �لموؤتمر 
لبنان  يغادر  لن  �لنازح  �أن  �ل�سوري، و�سحيح  �لنزوح  تد�عيات  نو�جه  بل كيف  �ل�سوري  لنحدد كيف �سنطرد  لي�س 
بكب�سة زر، �أو خالل 24 �ساعة، لكن حتى يعود �لى بالده ال بد من معالجة �لتد�عيات �سو�ء �القت�سادية �أو �الأمنية 
�أو �لديموغر�فية �أو �الجتماعية �أو ما يتعلق بالبنى �لتحتية، وو�سعنا تو�سيات عملية للمعالجة بانتظار �لعودة �لى 
�لخطة �لتي و�سعناها كهدف �أ�سا�سي، ال بل �أنجزنا ن�سيد �لعودة لالخو�ن �ل�سوريين حتى تبقى هذه �لنزعة موجودة 
وتمنينا على وزير �لتربية �ليا�س بو �سعب �أن يفتتح به �سفوف �لطالب �ل�سوريين، وتحدثنا عن مناطق �آمنة كروؤية 
وطنية و�فقت عليها كل �الحز�ب �لتي �ساركت في �لموؤتمر من »�لم�ستقبل« �لى �لحزب �لتقدمي �ال�ستر�كي وحزب 

�هلل و�لتيار �لعوني و�لحزب �ل�سيوعي و�لحزب �لقومي.
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و��ستطرد قائاًل:
و�أنا قلت �إنه عندما �نتخب �لرئي�س ب�سار �الأ�سد ر�أينا �لح�سود �لتي �أمت �ل�سفارة �ل�سورية لالنتخاب، وهذ�   -
ا بكامله، بل هناك جزء كبير موؤيد للنظام، وبالتالي فهناك مناطق �آمنة في  معناه �أن �لنزوح �ل�سوري لي�س معار�سً
�سوريا تابعة للنظام و�أخرى تابعة للمعار�سة وثالثة ال تتبع �أحًد�، و�لمطلوب �أن يعود �لنازحون �لى �لمناطق �الآمنة 
عند كل طرف ومن ال يريد ذلك يمكن ��ستحد�ث منطقة �آمنة بو��سطة �الأمم �لمتحدة بانتظار �لعودة �ل�ساملة بدل 

�أن ت�سرف �الأمو�ل على �لقذ�ئف و�لدمار، فاإن ن�سبة 5 بالمئة من قيمتها كفيلة باإن�ساء مخيمات �آمنة للنازحين.
هل ترى اأن هناك نية لدى الدول الكبرى والمم المتحدة لتوطين ال�صوريين حيث هم خا�صة   -
واأن الأمين العام ال�صابق لالأمم المتحدة »بان كي مون« تحدث عن تثبيت النازحين في اأماكن 

نزوحهم عبر عبارة الرجوع الطوعي؟
هذ� �أمر مرفو�س من كل �للبنانيين، فهذ� توطين م�سطنع ومقنع. و�أنا �أقول هنا بكل �سر�حة �إن �لبع�س   -
غمز من قناة �ل�سنة و�أنهم يريدون �لتوطين لزيادة عددهم، وهذ� غير �سحيح، بدليل �أن رئي�س بلدية عر�سال با�سل 
�لحجيري قال �إن �أهالي عر�سال �أكثر �لنا�س �لذين يعانون من �لنزوح و�أ�سبحت هناك دورة �قت�سادية كاملة من 
جر�ء �لنزوح في عر�سال، ونحن قبلنا �أن يفتح �لنازحون �لمحالت لكن �أن ياأتو� بالب�ساعة من �سوريا، فهذ� معناه 
�أن �للبناني ال ي�ستفيد ب�سيء، وبالتالي ال يمكن �تهام �حد باأنه يريد توطين �ل�سوريين، وهذ� �لملف وطني بامتياز 

الأن �لجميع مت�سرر، وقلت عندما �أطلقت �لموؤتمر �إنه عابر للطو�ئف و�لمذ�هب وهو هم وطني بامتياز.
بقلم ح�صين حمية
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النهار: قانون النتخاب اأزمة توافقات بين الأفرقاء اأم تقنيات؟
الرابطة المارونية تطلق م�شروًعا في ت�شرين الأول

في وقت تعطلت فيه لغة �لحو�ر، وال �سيما على �لطاولة �لتي تجمع �الفرقاء في عين �لتينة و�لتي كانت تناق�س 
قانون �النتخاب وم�سائل �أخرى ال تقل �أهمية، وفي مقدمها قانون �النتخاب �لذي ي�سكل في�سل �لحياة �ل�سيا�سية 
في �لبلد يبقى محل متابعة عند �سائر �لقوى لمعرفة ما ينا�سبها منه وما يمكن �أن تح�سله من مقاعد في �ساحة 

�لنجمة.

وبعد عدم تمكن �للجان �لنيابية �لم�ستركة من �لتو�سل �لى �التفاق على قانون �النتخاب، وبعدما قالت �الحز�ب 
�ستقول  طائفية  جمعيات  ثمة  �نتظارها،  طال  �لتي  �لن�سبية  تطبيق  مقاربة  وفي  تف�سله  �لذي  �لقانون  في  كلمتها 
كلمتها في �لقانون �لذي تر�ه �أف�سل للبنانيين. وفي غ�سون �لحديث عن قانون �النتخاب �لذي ي�سغل �لجميع، علمت 
»�لنهار« �أن �لر�بطة �لمارونية �ستدلي بدلوها في هذ� �لم�سمار، وال �سيما في ظل �رتفاع �لحديث عن �لغبن �لذي 
قانون  م�سروع  �إعد�د  �أ�سهر  ثالثة  قبل  �لر�بطة  وبا�سرت   .1992 منذ  �لنيابية  �النتخابات  في  �لم�سيحيين  يطاول 
�نتخاب، وو�سعت �للم�سات �الخيرة عليه قبل �أيام و�ستطلقه في موؤتمر �سحافي مو�سع في �ال�سبوع �الول من ت�سرين 

�الول �لمقبل.

ولم يف�سح �لفريق �لذي �أعده عن تفا�سيله و�سكل �لدو�ئر وتوزيعها على �الق�سية و�لمحافظات، تالفيا لحرقه 
بم�ساعدة مجموعة من  �لم�سروع،  �إعد�د  تولو�  �لذين  �لمعنيون  و��ستعان  ر�سمًيا.  �إطالقه  و�سائل �العالم قبل  في 
�آر�ء �سخ�سيات �سيا�سية ��سالمية في تف�سيل  �لر�بطة. وجرى ��ستمز�ج  �لد�ستوريين من خارج �ع�ساء  �لخبر�ء 
توزيع �لدو�ئر، و�نطلقت من م�ساألة �أ�سا�سية تهم �لم�سيحيين، وهي �لت�سديد على تح�سين �لتمثيل على �لم�ستويين 
�لم�سيحي و�لوطني و�لت�سديد على رفع م�ستوى م�ساركة �لناخبين �لم�سيحيين بغية �إي�سال �كبر عدد من ممثليهم 

�لـ 64.

ولم تك�سف �لم�سادر ما �إذ� كانت �لر�بطة �عتمدت �لن�سبية في م�سروعها. وكان �سيتم �العالن عن �لم�سروع 
�لتاأجيل. وفي  �رتاأت  �أنها  �إال  �لفائت،  �لعودة« في �ال�سبوع  �ل�سوريون... طريق  »�لنازحون  بعد �النتهاء من موؤتمر 
نف�سه  و�المر  �لم�سروع،  �لر�عي على  ب�سارة بطر�س  مار  �لماروني  �لبطريرك  �إطالع  يتم  لم  �نه  �أي�سا  �لمعلومات 
ين�سحب على �لقادة �لم�سيحيين وفي مقدمهم �لعماد مي�سال عون و�لدكتور �سمير جعجع و�لرئي�س �أمين �لجميل. 
وال ت�ستبعد م�سادر في �لر�بطة �أن تكون قيادتا »�لتيار �لوطني �لحر« و »�لقو�ت �للبنانية« قد تلقتا تفا�سيل هذ� 

�لم�سروع عبر ممثلين �أو �أ�سدقاء م�ستركين في �لهيئة �الد�رية.
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و�سيقوم وفد من �لر�بطة بعد �لموؤتمر �ل�سحافي بزيارة �لر�عي وتقديم ن�سخة من �لم�سروع �لى رئي�سي مجل�س 
�ال�ستجابة  �لم�سروع  يلقى  فهل  �لحاجة.  دعت  �إذ�  �أخــرى  و�سخ�سيات  �سالم  تمام  و�لحكومة  بري  نبيه  �لنو�ب 
�لمطلوبة، �أم �أنه �سين�سم �لى الئحة �لم�ساريع �لمقدمة في �لبرلمان، ويحتفظ بري بن�سخ منها في مكتبه، و�لتي 

تر�وح بين �لد�ئرة �لفردية �ل�سغيرة ولبنان د�ئرة و�حدة؟

دون  �للبنانيين، من  و�سائر  �وال  �لم�سيحيين  �لو�جب حيال  باب  �لر�بطة جاء من  عليه  �قدمت  ما  �أن  و�لو�قع 
معرفة كيف �سيتلقى �لعونيون و »�لقو�تيون« هذ� �لم�سروع، مع مفارقة هي �أنهما لم يقدما م�سروعا م�ستركا، على 
�لرغم من »�عالن �لنيات« بينهما وتاأييد جعجع النتخاب عون رئي�ًسا. وياأتي م�سروع �لر�بطة من باب »�للهّم ��سهد 
�نني بلغت«، بغ�س �لنظر عما �إذ� كان �سق طريقه �و �ن�سم �لى خز�نة �لم�ساريع في �لبرلمان. ويبقى �ل�سوؤ�ل: بعد 
وقت  في  �النتخابية،  �لجدر�ن  في  كوة  ُتفتح  �أم  تعقيد�،  �النتخابي  �لتعقيد  يزد�د  �لمارونية، هل  �لر�بطة  م�سروع 

يدرك فيه �لجميع �ن قانون �النتخاب عبارة عن تو�فقات وتحالفات بين �الأفرقاء قبل �أن يكون م�ساألة تقنيات؟
ر�صوان عقيل
 2016 - 9 - 22
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المركزية: الرابطة المارونية ت�شعى الى ت�شويق م�شروع قانون 
النتخاب قليمو�س: �شنزور رئي�س الجمهورية لمناق�شة ت�شّورنا

�لمركزية -  تن�سط �لر�بطة �لمارونية على خط �لت�سويق لم�سروع قانون �النتخابات �لنيابية �لذي طرحته �خير�، 
وهي ت�ستعد لهذه �لغاية لزيارة رئي�س �لجمهورية �لعماد مي�سال عون لتقديم ن�سخة من �لم�سروع اليالئه �الهمية 

�لالزمة في �لحكومة �لمنوي ت�سكيلها.
وفي هذ� �ل�سياق، قال رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �نطو�ن قليمو�س لـ »�لمركزية«: »�ن �لجو �لعام في �لبلد 
ولم  �لجمهورية  رئي�س  �نتخاب  الأنه كان متجها نحو  �لقانون،  لم�سروع  ��سد�ء طرحنا  بد�ية في معرفة  ي�سمح  لم 
يعط مو�سوع قانون �النتخاب �ولوية«، الفتا �لى �أن �ول ��ستحقاق للحكومة بعد تاأليفها �سيكون قانون �النتخاب النها 
�ستكون حكومة �نتخابات من �لدرجة �الولى، لذلك �سنبحث في �ول لقاء مع رئي�س �لجمهورية هذ� �لمو�سوع �لى 

جانب رئي�س �لحكومة �لعتيد ورئي�س مجل�س �لنو�ب.
��ساف »طرحنا هذ� �لمو�سوع لي�س لنتغا�سى عنه، لكن في �لوقت نف�سه ال يمكن فر�سه، فاقتر�حنا ي�ستاأهل �ن 

ن�سيء عليها ونناق�س �سلبياته«.
وعن روؤيته للمرحلة بعد �نتخاب رئي�س �لجمهورية قال قليمو�س: »�نتخاب �لعماد عون مرحلة �مل بعد �لفر�غ 
وكافة  �لد�ستورية  �لموؤ�س�سات  بقية  على  �نحد�ريا  �تجاها  عك�س  فالفر�غ  �لعام،  ون�سف  عامين  د�م حو�لي  �لذي 
�د�ر�ت �لدولة«، قائاًل »�لعماد عون �طلق �سعار�ت قبل �تفاق �لطائف �ر�د �لجميع محا�سبته على ��سا�س »موجب 
نتيجة«، وهو كان �أطلق هذه �ل�سعار�ت ليحققها، ورغم �ن �ل�سلطة �لتنفيذية بعد �تفاق �لطائف لم تعد عند رئي�س 
�لى  ي�سعى  و�ن  �ل�سعار�ت  يبقى حامال هذه  �أن  �لرئي�س عون  �لــوزر�ء، نطالب  �أ�سبحت في مجل�س  بل  �لجمهورية 

تحقيقها، وبالتالي لن نحا�سبه كموجب نتيجة بل كموجب �سعي لهذه �لطروحات �لذي ُيعتبر »�أم �ل�سبي« فيها«.
��ساف »نتمنى �ن يكون �لعهد �لجديد مرحلة �مل للبلد، ورئي�س �لجمهورية �لقوي ما قبل �لطائف كانت قوته 
تكمن في جزء من �ل�سالحيات ولكن تبقى �سخ�سيته هي �الهم، �ما بعد �لطائف رغم �جتز�ء �سالحياته �ال �ن 

�سخ�سيته بقيت �الهم ��سافة �لى بيئته �لملتفة حوله كما هي بيئة �لجنر�ل عون �ليوم«.
خ�سو�سا  �لبوؤر  من  �لبلد  لخال�س  م�سعاه  في  عون  �لرئي�س  دعم  معلنا  �لتوفيق،  �لجديد  للعهد  قليمو�س  و�أمل 

�لف�ساد.
ولفت �لى �ن �لر�بطة ت�سعى �لى مو�كبة م�سعى �ال�ستحقاق للو�سول معه �لى بر �المان، على �ن تتابع فيما بعد 

لقاء�ت �لم�سوؤولين و�لمعنيين لعر�س م�سروع قانون �النتخاب.
و�كد �ن لقاء�ت �لر�بطة م�ستمرة لدر�س �الو�ساع و�لتطور�ت، وهي وّجهت �م�س ر�سالة �لى رئي�س �لجمهورية 

ت�سمنت �النتظار�ت من �لعهد وتمنيات �لى جانب �لدعم لتحقيق �لم�سعى.
2016 - 11 - 3
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المجلة الق�شائّية: نقيب المحامين ال�شابق اأنطوان قليمو�س
وكالة طوعية من المجتمع

في كانون �الأول من �لعام 1997. �ساأله �لرئي�س �ل�سهيد رفيق �لحريري �لذي كان رئي�ًسا للحكومة في حينها: 
�لمعني  عن  بمعزل  �أخذته  »موقفي  فاأجاب:  �لعام؟«.  �ال�سر�ب  تعّلق  هل  �لموقوفين.  �لطالب  �سبيل  �أخلينا  »�إذ� 
بالتظاهر�ت. ولن �أعّلق �إ�سر�ب نقابة �لمحامين قبل عودة �لحكومة عن قر�ر منع �لتظاهر الأّنه غير د�ستوري«. وفي 
�ليوم �لتالي، �نطلقت تظاهرة من �لجامعة �لي�سوعية �لى مجل�س �لنو�ب ولم يعتر�سها �أحد. وم�ساًء، تّم �خالء �سبيل 
�لطاّلب �لموقوفين،... كان نقيب �لمحامين �ل�سابق ورئي�س �لر�بطة �لمارونية حالًيا �لمحامي �أنطو�ن قليمو�س هو 

�لذي �أخذ ذلك �لموقف �ل�سجاع في عّز �سيطرة �الحتالل �ل�سوري للبنان..

قليمو�س: اأدعو اإلى علمنة المراكز الأ�شا�شية في الق�شاء
لدى دخولك �إلى ذلك �لمنزل، ت�سعر بمدى تالزم مهنة �لمحاماة مع حياة قاطنيه.كيف ال، ورب �الأ�سرة لي�س 
ا. و�أحد نجليه �إيلي  �إاّل �لنقيب �ل�سابق للمحامين �أنطو�ن قليمو�س وزوجته رفيقة دربه �ل�سّيدة �سونيا زميلته �أي�سً
ا... فبين �ل�سوؤ�ل عن ��ستالم مر��سلة و�ت�سال من وكيل و�لبحث عن كاتب عدل في منطقة معّينة،  ا و�أي�سً محام �أي�سً
للر�بطة  بالتزكية رئي�ًسا  �نتخابه  �أنطو�ن قليمو�س بعيد  �لنقيب  �ل�سابق  �ل�سّيق مع نقيب �لمحامين  بد�أنا �لحديث 

�لمارونية، بينما كان رفيقا �لدرب وزميال �لمهنة ي�ساركان باختيار �سور قديمة للمقال.

يعود �لنقيب �لمحامي �أنطو�ن قليمو�س �إلى ذكريات �لمنزل �لو�لدي �لذي ولد وترعرع فيه في �الأ�سرفية، وهو 
�بن مختار منطقة �لرميل، ويقول: »ذكرياتي تعود �لى حديقة ذلك �لمنزل �لذي ال يز�ل موجوًد� �إلى جانب حديقة 
�ليوم  �لتي يفتقدها جيل  �لي�سوعية. هناك كان مرتع طفولتي... طفولتنا كانت كّلها في هذه �لحد�ئق �لخ�سر�ء 

ب�سبب �لغزو �لعمر�ني لبيروت«.

�إلى مدر�سة �لحكمة  �نتقل بعد �سفوف �لح�سانة  �أّنه  �إاّل  �للعاز�رية.  بد�أ قليمو�س رحلته �لمدر�سية في مدر�سة 
- �الأ�سرفية. ويقول عن ذكرياته في �لحكمة: »هناك �أم�سيت كّل �أّيام طفولتي ومر�هقتي و�سبابي. كانت �لحكمة 
منزلي �لثاني وكنت مرتاًحا جًد� فيها. �لحكمة طبعت �سخ�سيتي فكرًيا وثقافًيا و�سيا�سًيا. فالجّو �لذي كان طاغًيا 
كان لبنانًيا وغير طائفي وغير فئوي وبعيًد� كّل �لبعد عن �لنميمة حيث كان �لق�سا�س للذي ي�ستكي على رفاقه«. 
و�أ�ساف: »كنت نا�سطا في �لجّوين �لريا�سي و�ل�سيا�سي مثل �لتظاهر�ت و�الحتجاجات �لطالبية. فهناك �كت�سفت 

بنف�سي ح�ّس �لتعاطي بال�ساأن �لعام«.
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�س بالحقوق. وعند �سوؤ�له لماذ�  وبعد تخّرجه من مدر�سة �لحكمة، �نتقل قليمو�س �إلى �لجامعة �لي�سوعية للتخ�سّ
�أتابع در��ستي في �لحقوق، فقد كان هذ� خياري منذ �سف �ل�سرتيفيكا. كنت  �أن  �ختار �لحقوق، يجيب: »طبيعي 

د�ئًما �أقول، �ساأ�سبح �سابًطا �أو محامًيا«.

وفي �لجامعة �لي�سوعية، كانت �أّول تجربة �نتخابية لنقيب �لمحامين �ل�سابق ولرئي�س �لر�بطة �لمارونية �لحالي. 
حيث �نتخب �أميًنا عاًما لر�بطة �لطاّلب في كلية �لحقوق.

�إّده عام  بالعميد ريمون  تعّرف  �ل�سيا�سية حيث  �لحياة  قليمو�س م�سيرته في  با�سر  �لحقوق،  كلية  وعلى مقاعد 
�إّده.  للعميد  �النتخابية  �لماكينة  في  �لطاّلب  من  غيره  مع  ن�سط  �أّنه  �لمرحلة  هذه  �لى  بالعودة  وي�ستذكر   .1968
ويقول: »كم ن�ستاق �ليوم �إلى تلك �الأجو�ء �لوطنية و�لديموقر�طية �لحقيقية«. ولم تقف عالقة قليمو�س بالعميد �إّده 
عند �لمرحلة �لدر��سية، فقد طلب منه �الأخير �لتدّرج في مكتبه، �إلى �أن �فتتح قليمو�س مكتبه �لخا�س في منطقة 

�ساحه �لدبا�س حيث تدّرج عدد كبير من �لمحامين قبل �أن تدّمر �لحرب �لمكتب.

مع �نت�سابه �إلى نقابة �لمحامين في بيروت. ز�د �هتمام قليمو�س بال�ساأن �لعام حيث �نتخب ثالث مّر�ت ع�سًو� 
في مجل�س �لنقابة، فعا�سر �لنقباء �سمير �أبي �للمع )1991 - 1993( ومار�سال �سيوفي )1989 - 1991( وريمون 
عيد )1987 - 1989(. �إلى �أن �نتخب نقيًبا للمحامين في �لعام 1997 و��ستمّر حتى �لعام 1999. ويقول قليمو�س 

عن هذه �لمرحلة: »عندما �نتخبت نقيًبا للمحامين و�جهت �أكثر من ��ستحقاق الأّننا كّنا تحت �الحتالل �ل�سوري«.

نقيب  �أعلن  فيومها،   .1997 �لعام  في  �لعاّمة  �لحرّيات  معركة  كانت  و�جهها  �لتي  �ال�ستحقاقات  �أبــرز  ولعّل 
طاّلب  وتوقيف  �لتظاهر.  منع  �لحكومة  قر�ر  على  �حتجاًجا  �أّيام  ثالثة  لمّدة  �لعام  �الإ�سر�ب  �ل�سابق  �لمحامين 
ونا�سطين على خلفّية تظاهرهم �سد منع بث مقابلة للعماد مي�سال عون. ويك�سف قليمو�س �أّن �لرئي�س �ل�سهيد رفيق 
�لحريري �ساأله �إذ� كان يتر�جع عن �الإ�سر�ب في حال �إخالء �سبيل �لطاّلب �لموقوفين. فاأجاب: »موقفي �أخذته 
دفاًعا عن حرية �لمعتقد و�لتعبير بمعزٍل عن �لمعني بالتظاهر�ت. ولن �أعّلق �الإ�سر�ب قبل عودة �لحكومة عن قر�ر 
منع �لتظاهر الأنه غير د�ستوري«. وفي �ليوم �لتالي، �نطلقت تظاهرة من �لجامعة �لي�سوعية �لى مجل�س �لنو�ب ولم 

يعتر�سها �أحد. وم�ساًء، تّم �خالء �سبيل �لطاّلب �لموقوفين.

�إلى جانب �لمعركة �ل�سر�سة دفاًعا عن �لحرّيات �لعاّمة. كان قليمو�س حا�سًر� ب�سكل د�ئم على �ل�ساحة �لوطنية 
و�ل�سيا�سية. في زمن كان دون �لموقف �لوطني خطورة. ويقول قليمو�س: »لم نتاأّخر في �لحفاظ على كر�مة �لمحامين 
وحرّيتهم وال عن �لدفاع عن حقوق �الإن�سان. كّنا حا�سرين في كّل �لمحافل �الإقليمية و�لدولية �لمتعّلقة بالمحامين، 
فنقابة �لمحامين موؤ�ّس�سة وطنية كبيرة يجب �أن يتّم �لمحافظة عليها وعلى دورها وال �أحد يعرف هذه �لم�سوؤولية 

�سوى من يجل�س على كر�سي �لنقيب«.
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�لعالمي  لالإعالن  �لخم�سين  �لذكرى  في  وطنيًّا  موؤتمًر�  تنظيمه  قليمو�س.  للنقيب  نذكر  �لتي  �الإنجاز�ت  ومن 
لحقوق �الإن�سان. دعا �إليه جميع نقباء �لمحامين في �لعالم. وخل�س �لموؤتمر �إلى توقيع ما عرف بـ »�إعالن بيروت«. 
وهو تعبير عن �لتز�م �لمحامين بالدفاع عن �لحرّيات �لعاّمة وحقوق �الإن�سان. وعلى هام�س �لموؤتمر. عقدت �أّول 
عن  ا  مهمًّ موؤتمًر�  نظم  وكذلك  بري.  ونبيه  �لحريري  ورفيق  �لهر�وي  �ليا�س  �لروؤ�ساء  بين  قطيعة  بعد  م�سالحة 
�الألف  �الإعالم على عتبة  �إقليمية، وكانت هناك ندوة عن »حرّية  �لم�ساركة فيه  �لدولية«، كانت  �لتجارة  »منظمة 

�لثالث«. �سارك فيها �أهم �سحافيين في �لعالم �لعربي محمد ح�سنين هيكل وغ�سان �لتويني.

حياة قليمو�س �لعائلية ال تبتعد عن �لحياة �لمهنية. فهو متزّوج من �سونيا فغالي وهي محامية. »هي �أّول �إن�سانة 
ا قبلها«. وي�سيف: »كّنا نت�سارك �لهموم و�ال�ستحقاقات  �أحببتها«، يقول قليمو�س. »فقد تزّوجت من قلب لم يعرف حبًّ
�لتي مّرينا فيها. فهي كانت �إلى جانبي في كّل �لمعارك �لتي خ�ستها في حياتي«. وي�ستعيد �سريط �لذكريات �لم�سّجل 
بـ »�ألبومات« �ل�سور �لقديمة، ويتوّقف عند �سورة تجمعه مع زوجته �سونيا لحظة �نتخابه نقيًبا للمحامين ويقول: 
»هنا بد�أت هي بالبكاء فرًحا. ونقلت �لعدوى �لي« لت�سيف هي. وقد كانت حا�سرة �إلى جانبه خالل �لمقابلة: »كانت 
�لمعركة �سر�سة جًد� وقد تكّتل �لجميع �سّده. فلم �أتمالك نف�سي لحظة �إعالن �لنتائج. و�لاّلفت �أّننا كّنا �أّول عائلة 
تقف �إلى جانب �لفائز بمركز نقيب. وقد روجت �لعادة على ذلك من بعدنا«. ورغم �سر�وة تلك �لمعركة �الإنتخابية 
ذلك �ل�سيف. لم يحرم قليمو�س �آنذ�ك عائلته وت�سّم �لى زوجته ولديه �إيلي وكارل من رحلة �سياحية �إلى �لجزر 
�ليونانية. »فوقت �لعائلة مقّد�س«، يقول قليمو�س. »رّبينا �أوالدنا على �لتقاليد �للبنانية و�لقيم �لم�سيحية. �إيلي �أ�سبح 

ا وكارل يعمل في حقل �الأعمال في دبي«. محامًيا �أي�سً
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ع�شرة على ع�شرة
لة: متابعة �لمباريات �لريا�سية من كرة قدم وكرة �ل�سّلة. - �لهو�ية �لمف�سّ

.L’homme, cet inconnu ( Alexi Carrel (:ل - �لكتاب �لمف�سّ
ل: �أمين معلوف. - �لكاتب �لمف�سّ

Gone with the wind :ل - �لفيلم �لمف�سّ
- �لبلد �لثاني لل�سكن غير لبنان: لبنان.

ومن  بي.  �أّثرت  �لتي  و�لحزن  �لفرح  محطات  من  �لكثير  وهناك  عاطفي  بطبيعتي  �أنا  �أبكتك:  �لتي  �للحظة   -
�أبرزها عند فقد�ن و�لدي وو�لدتي وعندما نجحت في �نتخابات نقابة �لمحامين.

- �لقائد �لتاريخي �لذي يلهمك؟ عالمًيا: �سارل ديغول ولبنانًيا: ريمون �إّده.
- �أحلم بـ: �ل�سحة وبالنجاح الأوالدي و�أن �أعي�س �أطول وقت مع عائلتي.

- �أخاف من: ال مكان للخوف في حياتي.
ل:  - قولكم �لمف�سّ

Alexandre Dumas: Il y a des services rendus tellement grand qu’ils ne sont payables 
que par l’ingratitude.
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�شين / جيم
- لماذا تر�ّصحتم الى رئا�صة الرابطة المارونية؟

�ليهم في �لعمل على م�سروع نه�سوي  عام 2010 طلب مّني عدد من �لرفاق في �لر�بطة �لمارونية �الن�سمام 
للر�بطة، قمنا بائتالف مع �لرئي�س �ل�سابق جوزف طربيه، كما عملنا على عدد من �لم�ساريع ب�سكل م�ستقل عن �لهيئة 
�الد�رية من بينها ��سترد�د �أر�س في �لحدث حفاًظا على �لعي�س �لم�سترك وعلى هوّية �الر�س وتثبيًتا للم�سيحيين في 

�أر�سهم. وهذه �ل�سنة. فزت بالتزكية و��سكر كّل �لذين زّكوني �لى هذه �لم�سوؤولية.
- ما هي الم�صاريع التي تعتزمون العمل عليها؟

جميع  مع  �لتو��سل  تاأمين  بهدف  و�لوب�سايت  �الإد�رة  تحديث  على  �سنعمل  للر�بطة،  �لد�خلي  �لم�ستوى  على 
�الأع�ساء ومع �سائر �لمو�طنين. و�سنعمل على تاأمين د�تا عن �لم�سيحيين �لفاعلين في �النت�سار. بهدف �ال�ستفادة 
من طاقاتهم في م�ساريع تخدم لبنان. وكذلك �سنعمل مع �لموؤ�س�سة �لمارونية لالنت�سار على �أو�سع تطبيق لقانون 
كّل  على  �ل�سوري  �لنزوح  تد�عيات  مو�جهة  كيفية  وهو  �ساخن،  ملّف  ا  �أي�سً وهناك  �للبنانية.  �لجن�سية  ��ستعادة 
�لم�ستويات. فالم�سكلة �أ�سبعت �أبحاًثا وندو�ت ولكن عملًيا ال �سيء ينّفذ على �الر�س. �سنعمل على تخفيف �الأ�سر�ر، 

وب�سكل خا�س بعد تقرير بانكي مون �لذي يتحّدث عن توطين �ل�سوريين في �لدول �لمجاورة ل�سوريا.
ا على ملف ح�سور �لم�سيحيين في �إد�ر�ت �لدولة وفي �لقوى �لم�سّلحة. فاأين �لمنا�سفة بين ��ستقالة  �سنعمل �أي�سً
�أن نكون نوعية  �لم�سيحيين من �لوجود في �الإد�ر�ت وت�سّلط �ل�سريك �لم�سلم على ح�س�سهم؟ و�لمنا�سفة يجب 

ولي�س فقط عددّية.
ب�صاأن  ما  ال�صيا�صية في الآونة الأخيرة. فهل تقترحون مبادرة  القيادات  - قمتم بجولة على 

انتخابات رئا�صة الجمهورية؟
نحن ال ندخل في لعبة �الأ�سماء، �إّنما ننادي ب�سرورة �نتخاب رئي�س جمهورية. ويجب �أال يرمي �أحد هذ� �لمو�سوع 
عند �لم�سيحيين، فالجميع م�سوؤول عن هذ� �لملف. ومن يرد �أن ينتخب رئي�ًسا، يجب �أن ينبئ تاريخه بم�ستقبله. 
فالمو�سوع �ل�سيادي �أ�سا�سي في هذ� �الإطار، ويجب �أن يكون �لمر�ّسح قد مار�س هذه �لعناوين باالإ�سافة �إلى عناوين 
�أ�سا�سية �أخرى على �لم�ستوى �لوطني. ولكّن �سخ�سية �لرئي�س لي�ست وحدها �ل�سمانة، فالطائف، �لذي لم يطّبق 
وما طّبق منه ثّم ب�سكل مبتور �أو م�سّوه. قّل�س �سالحيات �لرئي�س �إلى حّدها �الأق�سى. و�لحّل لذلك يكون باإعادة 

�لنظر في �ل�سالحيات، فال�سالحيات تدوم بينما نوعية �الأ�سحا�س تتغّير.
- ما هو القانون النتخابي الأمثل براأيكم لتاأمين �صحة التمثيل وعدالته؟

نحن ب�سدد تح�سير م�سروع قانون �نتخاب م�ستقّل عن �ل�سيا�سيين وخا�س بالر�بطة �لمارونية، خطوطه �لعري�سة 
هي �أن نعك�س �لتمثيل �لم�سيحي �لحقيقي باأف�سل �سورة وباأكبر عدد تمثيلي من �لنّو�ب، وهذ� من منطق وطني ال من 

منطق طائفي الأّن �ل�سر�كة تكون كاملة و�سحيحة �أو ال تكون.
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- ما راأيكم بالت�صريع والعمل الحكومي في زمن الفراغ الرئا�صي؟
�لد�ستور و��سح باأّن �لمجل�س �لنيابي ي�سبح هيئة �نتخابية عند �نتهاء والية رئي�س �لجمهورية، وما خال ذلك كّله 
هرطقات د�ستورية. فال يوجد ما ي�سّمى ت�سريع �سرورة وال غيره. هناك �سالحّيات ل�سيقة ب�سخ�س �لرئي�س وال 

يمكن للحكومة مجتمعة �أن تقوم بها.
اإلى  الذهاب  يجب  اأّنه  تجدون  األ  الرئا�صية،  النتخابات  �صعيد  على  الفق  ان�صداد  ظل  في   -

انتخابات نيابية اأّوًل؟
�إذ� و�سلنا �إلى ماأزق عند �قتر�ب موعد �النتخابات �لنيابية ولم نكن بعد قد �نتخبنا رئي�س، فيجب �أن نذهب �لى 
�نتخابات نيابية، تجّنًبا للفر�غ �لكّلي على م�ستوى �لموؤ�ّس�سات، �أو يكون �لخيار بالذهاب �إلى جمعية تاأ�سي�سية تدر�س 

كل �الأمور �لعالقة �لمطروحة على �لبحث.
- ما هو تقييمكم لعمل الق�صاء؟

�إلى  �أن يقومو� بت�سكيالت ق�سائية كونهم بحاجة  �أزمة �ليوم، الأّنه ال يمكنهم  هناك ق�ساة وال ق�ساء! فهم في 
مر�سوم، فيقومون بانتد�بات، ولكّن �لقا�سي �لمنتدب ال يمكنه �لقيام بالم�سوؤوليتين في �آن مًعا. وهناك ق�ساة جدد 
�سلل على  �إلى  �أّدى  �لجمهورية  رئا�سة  في  �لفر�غ  باخت�سار،  بهم؟  �سنفعل  فماذ�  �لتقاعد،  �إلى  �سيذهبون  وق�ساة 
�لم�ستويات كافة، �إ�سافة �إلى ذلك عندما نتحّدث عن ت�سكيالت نتحّدث عن محا�س�سة. ولطالما طالبت بعلمنة 
�لمر�كز �لق�سائية �الأ�سا�سية وو�سع �الأكّفاء في كّل من�سب بداًل من �لتفتي�س عن �أّي قا�ٍس من طائفة معّينة لو�سعه 

في �لمن�سب �لق�سائي �لتابع لطائفته.
- ما هي ن�صائحكم للمحامين ال�صباب؟

�أن�سحهم باأن يت�سّلحو� بالعلم، و�أن يبعدو� �ل�سيا�سة عن جّو �لنقابة ويحافظو� على حّريتهم وعلى كر�مة �لمهنة. 
وللمحامي وكالة طوعّية من �لمجتمع للدفاع عن حقوقه وو�جباته. لذ� �أدعوهم �إلى �أن يمار�سو� دورهم على �ل�سعيد 
بال�سر�كة  و�الإلتز�م  �لعليا  �لوطنية  بالم�سلحة  و�لتفريط  �الإرتهان  وعدم  �ل�سيادة  بمبادئ  �لتم�ّسك  عبر  �لوطني، 

�لوطنية �لتي وحدها تحفظ لبنان و�ل�سعي للو�سول �إلى �لدولة �لمدنية.
- ما راأيكم بما و�صلت اإليه الريا�صة اليوم؟

من �لم�سين ما ن�سهده موؤخًر� في �لمالعب.
�أنا �سّد ت�سيي�س �لن�ساط �لريا�سي وتطييفه، فاأعطو� ما للريا�سة للريا�سة وما لل�سيا�سة لل�سيا�سة. فاأنا �إن�سان 

ريا�سي ونا�سط �سيا�سي، وفي كّل حياتي لم �أدخل �ل�سيا�سة بالريا�سة.

اإل�صي مفرج
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رابطيون في ذّمة اهلل:
 

عميد متقاعد طارق نجيم   
FAB رئي�س مجل�س �د�رة موؤ�س�سة فاب عيد �سدر�وي  

جمعية مار من�سور �نطو�ن من�سور  
�ساحب مجلة �آلو بيروت �نطو�ن كرم   

نائب �سابق �وغ�ست باخو�س  
خبير محا�سبة محّلف لدى �لمحاكم �نطو�ن �ساهر  

نائب )ة( �سابقة نهاد �سعيد   
رئي�س �التحاد �لعمالي �لعام �سابقًا �نطو�ن ب�سارة  

محام رئي�س �لجامعة �للبنانّية �لثقافية في �لعالم �سابقًا بدوي �أبو ديب  
موؤ�س�س م�ست�سفى �سيدة لبنان و�لجامعة �للبنانية �الألمانية  فوزي ع�سيمي  

     نقيب �سابق ال�سحاب �لم�ست�سفيات �لخا�سة 
نقيب �سابق لل�سيادلة يوالند بدر   



في خدمة لبنان والموارنة

146



10  كانون األول 2016

147

الرابطة المارونية
 

لزيارة موقعها االلكتروني

www.maronite-league.org

لالطالع على نشاطاتها

تدعوكم

وصفحتها

Maronite League

على موقع التواصل االجتماعي فايسبوك
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Beyrouth (Medawar) - Liban
Imm. Conseil Central Maronite (100 & 110 étage)
Code postal: 2076-6514
M    : 71/366619 - 71/366620
Tel.  : (01) 562443 - 562431 / 2 
         (01) 563914 - 575999
Fax : + 961 (1) 563915

E-mail: league@maronite-league.org.lb
www.maronite-league.org

بريوت )املدّور( - لبنان
بناية املجل�س العام املاروين )الطابق 10 و11(

الرمز الربيدي: 2076-6514
هاتف: 562431/2- 563443)01(

)01( 563914 - 575999           
خليوي: 71/366619 - 71/366620

فاك�س: 563915 )1( 961+

Ligue Maronite








