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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�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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الق�شيـة والـدور
�أيها �الأحبة،

�لر�بطة  تكون  �أن  �لتنفيذي  �لمجل�س  في  رفاقي  مع  نف�سي  على  �آليت  لقد 
�لمارونية حاملة لق�سية �لوطن عمومًا وق�سية �لم�سيحيين خ�سو�سًا و�أن تكون 

هذه �لق�سية محور �لدور �لذي توؤديه وموجهه �الأ�سا�س.

لقد �سعت �لر�بطة خالل �ل�سنة �لمن�سرمة �أن تكون حا�سرة في كل �لمحطات 
�لمحورّية �لتي مّر بها �لوطن بمعر�س ر�سدها ومو�جهتها لمحاوالت �إ�ست�سعاف �لح�سور �لم�سيحي في �الد�ر�ت 

�لعامة فكان لها �ل�سوت �لمدوّي و�لح�سور �لالفت �لذي عّطل هذه �لمحاوالت.

�لوطن وتحديدً� بمعر�س  بها  مّر  �لتي  �الأمنية  �الأحد�ث  و�ل�سفافة خالل  �لجريئة  �لمو�قف  للر�بطة  كما كانت 
مو�جهة �الإرهاب �لتكفيري وتحرير �الأر��سي �للبنانية منه، فاأثبتت �أن مو�قفها تنبع من قناعاتها �لذ�تية �لمبنية 
�أي  تقَو عليها  لم  �لتي  �الأر�س  ن�سااًل في هذه  �لمتجذرة  �لم�سيحية  �لمارونية  و�لم�سلحة  �لوطنية  �لم�سلحة  على 

فتوحات، وبعيدة كل �لبعد عن �أي م�سلحة �سيا�سية.

و�نطالقًا من وجوب متابعة �لملفات �لتي قاربتها �لر�بطة كملف �لنزوح �ل�سوري ومفاعيل �لحكم �ل�سادر عن 
مجل�س �سورى �لدولة ب�ساأن مر�سوم �لتجني�س، �سعت �لر�بطة من خالل �الت�ساالت �لتي �أجرتها مع �أعلى �لم�سوؤولين 
بالتعاطي  نوعية  نقلة  �لجهود  فاأثمرت هذه  �الأكبر من �الهتمام،  �لحّيز  �لمو�سوعين  �إعارة هذين  �لى  �لدولة  في 
معها، �إذ ح�سر� كبندين �أ�سا�سيين في كلمة رئي�س �لجمهورية �أمام �لجمعية �لعامة لالأمم �لمتحدة وفي �إطالالت 
للواليات  زيارته  بمعر�س  �لر�عي  �لبطريرك  غبطة  مو�قف  وفي  �الإنت�سار،  بالد  وفي  �لد�خل  في  �لخارجية  وزير 

�لمتحدة �الميركية، وقد و�جهت �لر�بطة �أل�سنة �ل�سوؤ �لتي تناولت �لبطريرك ب�سبب ذلك.

كما �سعت �لر�بطة �لمارونية ومن منطلق مو�قفها �لمبد�أية �لى �أن تكون رئا�سة �لجمهورية و�لبطريركية �لمارونية 
على تن�سيق تام في كل �لمفا�سل �لوطنية �الأ�سا�سية وخ�سو�سًا بمعر�س �لم�ستجد�ت �الأخيرة �لتي كادت �أن توقع 
عن  لبنان  وتحييد  �لوطنية  �لوحدة  �لى  �لد�عي  و�ل�سريح  �لو��سح  �لموقف  للر�بطة  فكان  �لمجهول.  في  �لوطن 

�ل�سر�عات �الإقليمية �لذي وحده يحمي �لوطن ويمنع �إ�ست�سعافه �أو �إبتز�ز موؤ�س�ساته.
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باالإ�سافة �إلى �إطالالتها بالد�خل، كان للر�بطة جولًة خارجية ب�سخ�س رئي�سها �لذي لّبى دعوة �لر�بطة �لمارونية 
في �أو�ستر�ليا �لى زيارة هذه �لبالد. وكانت جولة عمل ت�سّنى له فيها �الإطالع على �لح�سور �للبناني �لمميز عمومًا 
في  وفاعل  ر�ئد   دور  لهم  فكان  �للبنانيين،  لنجاحات  ذر�عيها  فتحت  �لتي  �لدولة  هذه  في  خ�سو�سًا  و�لماروني 
�أن�سطة �لر�بطة في  �لحقول. وقد �أثمرت هذه �لزيارة تعاونًا وثيقًا بين �لر�بطتين �سي�سار �لى تظهره من خالل 

لبنان. 

هذه هي بع�س �لعناوين �الأ�سا�سية �لتي مّيزت دور �لر�بطة  �لوطني و�لح�ساري في �لفترة �لمن�سرمة، هذ� �لدور 
�لذي يجب �أن يبقى متالزمًا مع �لح�سور، فال ح�سور بدون دور وال دور بدون ح�سور.

�لى جانب كل ذلك، وكما هو منتظر كان للجان �لر�بطة �الأد�ء �لمميز في مختلف �لمو�سوعات �لتي تعنى بها 
باإ�سر�ف  وبن�ساط مميز  �قت�سادية، فعملت دون ملل  �أو  �أو د�ستورية  �أو �جتماعية  ثقافية،  �أو  �إنمائية،  �سو�ء كانت 

�المانة �لعامة للر�بطة وبالتن�سيق معها.

�إخوتي،

الأجل  نعمل  ثقتكم كي  �أوليتمونا  يا من  لكم  �لح�ساب  لتاأدية  نريده منا�سبة  �سنة  وكما في كل  �ليوم،  لقاءنا  �إن 
�لق�سية �لتي تجمعنا �أال وهي ق�سية �لحرية في هذ� �ل�سرق و�لدور �لح�ساري �لذي تمّيزنا به عبر �لع�سور.

�إن �لر�بطة �لمارونية وبثقتكم �لغالية �ستبقى ر�فعة ر�ية �لحرية و�لجر�أة و�ل�سفافية و�لم�سلحة �لوطنية بمعزل 
عن �أي �أنانية �أو فئوية �سيا�سية رخي�سة، فال �أحد ي�ستطيع �إلبا�سها �أي دور ال ياأتلف مع قناعاتها �أوتروي�س قر�رها 

الأنها بكم تقوى وتثبت وت�ستمر.

ع�شتم وعا�شت الرابطة المارونية،
ليبقى حراً لبنان

النقيب انطوان قليمو�س
رئي�س الرابطة المارونية
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ن�شاطات "الرابطة المارونية" 
تنّوعت ن�ساطات »�لر�بطة �لمارونية« وطنيًّا و�سيا�سيًّا، و�غتر�بيًّا، في �ل�سنة �لثانية من والية �لمجل�س �لتنفيذي 
في  �ل�سنوية  �لعمومية  �لجمعية  في  قّدمت جردة ح�ساب  بعدما  وذلك  قليمو�س.  �أنطو�ن  �لنقيب  برئا�سة  للر�بطة 
ريمون  قاعة  �لر�بطة-  مقر  في  قليمو�س  �نطو�ن  �لنقيب  برئا�سة  �لتاأمت  عندما   ،2016 �الول  كانون  من  �لعا�سر 
روفايل وح�سور عدد كبير من �أع�سائها تّقدمهم �لنائبان نعمة �هلل �أبي ن�سر و�ل�سيخ نديم �لجمّيل، رئي�س �لمجل�س 
�للبنانية �لدكتور  للر�بطة رئي�س جمعية �لم�سارف  �ل�سابق  �ل�سابق وديع �لخازن و�لرئي�س  �لوزير  �لماروني  �لعام 

جوزف طربيه.

�أع�ساء  �لر�حلين من  �لمارونية، وقف �لح�سور دقيقة �سمت حد�دً� على  �لر�بطة  �لوطني ون�سيد  �لن�سيد  بعد 
�لر�بطة.

قليمو�س:

�إفتتح �لنقيب قليمو�س �لجمعية بكلمة تناول فيها 
خالل  �لمارونية  للر�بطة  �لتنفيذي  �لمجل�س  عمل 
�ل�سروع  موؤكدً�  واليته،  من  �الولــى  �لت�سعة  �ال�سهر 
في تنفيذ برنامج الئحة "�لتجذر و�لنهو�س" �لذي 
�أ�سا�سها، وقال:  خا�س هو ورفاقه �النتخابات على 
" لم نكن ب�سدد بيانات ف�سفا�سة وعناوين فارغة 
نتعهد  وما  نقول  ما  نعني  كّنا  بل  م�سمون،  �أي  من 
وعدّد   ." و�لوطني  �لماروني  �لعام  �لــر�أي  �أمــام  به 

�إنجاز�ت بدءً� بعملية ماأ�س�سة �لر�بطة لجهة  �لنقيب قليمو�س ما حققه �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �لمارونية من 
تطوير جهازها �الد�ري �أو لجهة و�سع �إطار لتو��سلها مع �لر�أي �لعام ومع �الع�ساء  خ�سو�سًا، من خالل �المكانات 

�لمادية �لمتو��سعة. 

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

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

قليمو�س متحدثاً في الجمعية العمومّية
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�أطلقته،  �لذي  �لنيابية  �النتخابات  قانون  وم�سروع  �لر�بطة،  نظمته  �لذي  �ل�سوري  �لنزوح  موؤتمر  عند  وتوقف 
عائالت  لم�ساعدة  تبرعات  من  و�كبها  وما  طاولتها  �لتي  �لمجزرة  ح�سول  �إثر  �لقاع  بلدة  في  �لفوري  و�لح�سور 
�ل�سهد�ء، و�لجولة �لتي �سملت كاّل من �لقرى �لم�سيحية �لمتاخمة للحدود �لجنوبية، و�لقرى �لم�سيحية في �لبقاع 

�ل�سمالي لمتابعة �أو�ساعها و�لوقوف على �حتياجاتها.

�حتياجات  مع  يتما�سى  بحيث  للر�بطة  �الأ�سا�سي  �لنظام  تعديل  لم�سروع  ت�سور  و�سع  تّم  �أنه  قليمو�س  وك�سف 
�لمرحلة �لم�ستقبلية �لتي تتطلب تطوير عملها وتو�سيع نطاقها في �لوطن وبالد �الإنت�سار. 

وتابع: " لقد عمل �لمجل�س �لتنفيذي و�للجان �لمختلفة في �لر�بطة كخلّية نحل طو�ل هذه �لفترة �لوجيزة .

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. "

واكيم:
بعد ذلك تال �المين �لعام للر�بطة �نطو�ن و�كيم �لتقرير �الد�ري �لذي عر�س الأعمال 

�للجان بالتف�سيل، ومما جاء فيه:
و�أهد�فه  �سيا�سته   2016/3/19 بتاريخ  �لمنتخب  �لتنفيذي  �لمجل�س  حدد  "لقد 
كما  و�لنهو�س".  "�لتجّذر  الئحة  عن  �ل�سادر  �لبيان  في  و��سحة  ب�سورة  عمله  وم�سار 

حدد خطة عمله على �أ�سا�س ما ت�سّمنه من بنود.
لبنان، وتح�سين وحدة  �لماروني في  �لم�سيحي، خ�سو�سًا  �لوجود  �لبنود،  �أهم هذه 
�لعد�لة  �إطار مبد�أْي  �لحكم �سمن  �لفعلية في  �لم�ساركة  �لم�سترك كما  و�لعي�س  �لوطن 
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 
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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.

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

وبعدما عدّد بالتف�سيل عمل �لمجل�س �لتنفيذي خالل هذه �لفترة من واليته، قال: " �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 
�أرقــام  تتعدى كل و�سف  �أعــد�د  �لنزوح �ل�سوري �لى  �أكثر من 80 كلم عن �لعا�سمة، كما ت�سل  �لمدمرة ال تبعد 
منطقي في ظل دّين عام متر�كم  معطوفًا على تد�عيات تهاوي �الأ�سعار في �سوق �لنفط وهو �لمحرك �ال�سا�سي 

القت�ساد �لمنطقة.

�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 ".

التقرير المالي:

ثم ُتلّي �لتقرير �لمالي مبّينًا مد�خيل �لر�بطة �لقائمة على �إ�ستر�كات �أع�سائها وتبرعاتهم، وم�سروفاتها. وتّم 
�لت�سديق على �لتقرير باالجماع.

جانب من الجمعية العمومّية
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بدء الن�شاط
�إت�ساالت ولقاء�ت وندو�ت بغاية  �إنق�ساء فترة �العياد با�سر �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �لمارونية حملة  وبعد 
�لعمل على قطع �لطريق على �أية محاولة الحياء قانون �لـ60، وت�سويق م�سروع �لر�بطة لقانون �النتخابات �لقائم 
ا على بحث ترتيبات زيارة �لنقيب �نطو�ن قليمو�س �لى  على قاعدة )One man limited voices(. و�نكبت �أي�سً
�أو�ستر�ليا بدعوة من �لر�بطة �لمارونية �لتي حددت من 5 �إلى 14 �سباط 2016، للم�ساركة في �حتفاالت مار مارون 

�لتي تنظمها �لر�بطة، و�جر�ء �ت�ساالت مع كبار �لم�سوؤولين �الو�ستر�ليتين و�أركان �لجالية �للبنانية في �سيدني.

لقاء رئي�س الكتائب
  في الحادي والثالثين من كانون الثاني 2017       

�لمحطة �الولى في �لعام 2017 كانت في �لحادي و�لثالثين من كانون �لثاني عندما ز�ر رئي�س �لر�بطة �لنقيب 
�أنطو�ن قليمو�س بيت �لكتائب �لمركزي، على ر�أ�س وفد من �أع�ساء �لمجل�س �لتنفيذي، و�لتقى رئي�س �لحزب �ل�سيخ 
ا معه �الو�ساع �لعامة من مختلف جو�نبها، وال �سيما مو�سوع �النتخابات �لنيابية و�لم�ساعي  �سامي �لجمّيل، عار�سً

�لجارية لو�سع قانون جديد لالنتخابات.

قليمو�س

"زيارتنا �ليوم لهذ� �لبيت �لرمز ال يمكن و�سفها بالحدث، بل هي  بعد �للقاء تحدث �لنقيب قليمو�س، فقال: 
�أمر طبيعي جد�، خ�سو�سا عندما يكون هناك على ر�أ�س �لحزب �لعريق قيادي �ساب بنف�س جديد يو�جه �الزمات 

و�لم�ستجد�ت و�لمفا�سل �ال�سا�سية �لتي يمر بها �لبلد".

"�لحديث �لوحيد خالل �لجل�سة كان مو�سوع قانون �النتخابات، فكما بات معروفا �لر�بطة �لمارونية  �أ�ساف: 
�إحر�ج  دون  ومن  خاللها  ومن  �ولى،  بدرجة  �لوطنية  �لم�سلحة  �ال  يتوخ  لم  �النتخابات  لقانون  م�سروعا  و�سعت 

�لم�سلحة �لم�سيحية وتح�سين �لتمثيل بالمطلق عند �للبنانيين".

وتابع: "جرى �لتد�ول بهذ� �لم�سروع، و�لتاأكيد �أن �لمبد�أين �الأ�سا�سيين، هما: تح�سين �لتمثيل بالمطلق و�اللتفاف 
و�اللتفات باتجاه �لعن�سر �ل�ساب �لمتقاع�س عن �لقيام بو�جباته بمعر�س �أي �نتخابات �أو �ل�سباب �لمهاجرين �إلى 

�لخارج، و�لذين و�سلو� �إلى حد �لياأ�س ب�سبب عدم تجديد �لطبقة �ل�سيا�سية �لحاكمة".
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و�أردف: "من هذ� �لمنطلق، ياأتي م�سروع �لقانون �لذي و�سعته �لر�بطة، وطبعا �الآر�ء كانت متطابقة مع �ل�سيخ 
�سامي، الأننا ن�سعى دوما �إلى �أال يكون �أي قانون هو م�سروع �إلغاء الأحد �أو لمحو �لتعددية �ل�سيا�سية في �لوطن �لتي 

هي �لكفيلة بان تخطو �لدولة خطو�ت �لى �المام".

و�سكر قليمو�س للجميل هذ� �للقاء، متمنيا "�لبقاء على تو��سل د�ئم لما فيه م�سلحة �لبلد و�ل�سباب �للبناني".

الجمّيل

"�لر�بطة  �لمبادرة، معربا عن �سعادته الن  �لمارونية هذه  للنقيب قليمو�س و�لر�بطة  من جهته، �سكر �لجميل 
عادت و�خذت �لمبادرة بمو�سوع �سيا�سي مهم وم�سيري بالن�سبة �إلى �للبنانيين"، متمنيا "�أن تتكرر مبادر�ت كهذه 
من قبل ج�سم حيادي وعلمي، ال م�سلحة له بهذه �النتخابات، وبالتالي قادر على طرح �أفكار مو�سوعية وعلمية من 

دون �أن يكون ور�ءها م�سالح.

الرابطة في لقائها مع رئي�س الكتائب ال�شيخ �شامي الجمّيل
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قليمو�س من بكركي:
تمنيت على لبنانيي ا�شتراليا نقل اأجواء الإلفة الى لبنان
 في ال�شاد�س ع�شر من �شباط 2017             

�لمارونية �نطو�ن قليمو�س  �لر�بطة  �لر�عي رئي�س  �لكاردينال مار ب�ساره بطر�س  �لماروني  �لبطريرك  ��ستقبل 
و�طلع منه على زيارته الأ�ستر�ليا ولقائه �لجالية �للبنانية هناك.و�أعرب قليمو�س عن تاأثره "بالح�س �لوطني �لعالي 
و�لمرهف �لذي لم�سه عند �أبناء �لجالية �للبنانية في �أ�ستر�ليا وال�سيما عند ممثلي �الأحز�ب و�لفاعليات �ل�سيا�سية"، 
م�سير� �لى �للقاء �لذي نظمه �لمجل�س �لر�عوي و�لذي جمعه بال�سبيبة �لذين �بدو� "��ستعد�د� مطلقا و�سامال للعودة 

�لى لبنان، �إال �أن منظومة �لف�ساد �لمتحكمة بمفا�سل �لدولة �للبنانية تمنعهم من ذلك".

و�أ�ساف قليمو�س: "لقد تمنيت على �للبنانيين في �و�ستر�ليا نقل �جو�ء �الإلفة و�لتعاون و�لوحدة �لى لبنان بدال 
�لف�ساد  عن  غبطته  مع  حديث  لي  كان  �لز�وية  هذه  ومن  منه.  �ل�سيقة  �ل�سيا�سية  �لخالفات  �جو�ء  ��ستير�د  من 
في �لدولة وكيفية مكافحة �لموظفين �لفا�سدين فيها، ونحن على ثقة باأن هذ� �لعهد �سوف يت�سدى لهم. بدورنا 

البطريرك الراعي م�شتقباًل النقيب قليمو�س
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كر�بطة مارونية ندعم �لموظف �ل�سالح �لذي ي�سعى �لى تطبيق �ل�سفافية و�لقانون في �لعمل وال �سيما �ن �لر�بطة 
ت�سعى �لى تحفيز �ل�سباب �لم�سيحي لالإنخر�ط في �لدولة وم�سروعها �سو�ء في �الإد�رة �و في �لموؤ�س�سات �المنية 
و�لع�سكرية، ونحن ال نرفد �لدولة �ال �لموظف �ل�سالح وال نحمي �ال �لموظف �ل�سالح، و�سنحمي �لموظف �ل�سالح 

الأن �الإد�رة �لفا�سدة موؤ�سر النحد�ر �لموؤ�س�سات و�لم�ستوى �لعام".

�لى  �إال  يهدف  ال  و�لذي  �لر�بطة  ت�سوقه  �لذي  �النتخاب  قانون  �لى  للتطرق  �أي�سا  منا�سبة  كانت  "لقد  وختم: 
تح�سين �لتمثيل �لمطلق على �لم�ستوى �لوطني ككل، و�ن يكون للناخب �لم�سيحي دور �أفعل في �نتخاب ممثله، ولكن 

�لهم �لوطني �ل�سامل يبقى �لطاغي على �لم�سروع �لذي نحن في �سدد ت�سويقه".

وعن نية �لر�بطة �لمارونية �لتحرك للقاء �لم�سوؤولين و�لبحث في �لقانون �الإنتخابي و�لتعيينات، قال قليمو�س: 
"نتمنى �أن نملك ��سغاء من �سنتحدث �ليه، الأن هناك من ي�ستمع من دون �إ�سغاء. نحن جاهزون للتعامل مع كل 
هذه �لملفات �سو�ء على م�ستوى �الإد�ر�ت و�لتعيينات �و على م�ستوى قانون �الإنتخاب. لن نكون متطفلين الأن هذ� 
هو و�جبنا. نحن ال نعتمد �ال �لمقايي�س �لمجردة و�لمنطقية �لتي تخدم �لم�سلحة �لعامة من خالل �ي مد�خلة �و 
مقاربة الأي ملف. وبالن�سبة �لى قانون �الإنتخاب و�لتعيينات نعتمد �لمقايي�س �لمجردة ال �لفئوية، وال �سيما �ننا ال 
نز�ل في دولة تعتمد �لطائفية في هيكليتها. وهنا �أ�سدد على �أنه يمكن �عتماد �لطائفية، ولكن يمكننا �نتقاء �الأف�سل 

في كل طائفة ولي�س �الأقرب والء للقياد�ت �ل�سيا�سية". 
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قليمو�س بعد لقائه فخامة الرئي�س مي�شال عون:
طلبنا حماية الموظفين ال�شالحين

��ستقبل رئي�س �لجمهورية �لعماد مي�سال عون رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �نطو�ن قليمو�س مع ع�سو �لمجل�س 
�لتنفيذي للر�بطة �ل�سيدة كري�ستين غز�ل مالح ورئي�س لجنة �ل�سوؤون �الجتماعية و�الن�سطة �لدكتور فادي جرج�س.

و�و�سح �لنقيب قليمو�س �نه وجه دعوة �لى �لرئي�س عون لرعاية وح�سور �لع�ساء �ل�سنوي �لذي تقيمه �لر�بطة 
لمنا�سبة عيد �سيدة �لب�سارة، في 24 �آذ�ر �لمقبل في "كازينو لبنان.

�لتي عقدها  و�للقاء�ت  �و�ستر�ليا  �لى  �لر�بطة  زيارته مع �ع�ساء من  نتائج  �لرئي�س عون في  "و�سع  �نه  وقال 
و�ل�سبابية  �لحزبية  �و�ستر�ليا  في  �للبناني  �لمجتمع  ومكونات  �لهجرة،  ووزير  �الو�ستر�لية  �لخارجية  وزيرة  مع 
و�لرعوية". و��سار رئي�س �لر�بطة �لى �نه "�طلع رئي�س �لجمهورية على بع�س �لهموم �لتي تنتاب �لر�بطة �لمارونية 
في  �فتر�ء�ت  �ي  و�لفاعلين من  �ل�سالحين  �لموظفين  وتحديد� حماية  �لدولة،  في  �لف�ساد  �لى محاربة  بالن�سبة 

دورهم و�سالحياتهم"

 في الثالث والع�شرين من �شباط 2017         

قليمو�س ووفد الرابطة بزيارة الرئي�س عون
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الرابطة المارونية تزور الرئي�س �شعد الحريري:
لمحاربة الف�شاد اأهمّية كبرى

 في الرابع والع�شرين من �شباط 2017         

ــوزر�ء  �ل مجل�س  رئي�س  ��ستقبل 
وفـــدً� من  �لــحــريــري  �لــديــن  �سعد 
�لنقيب  برئا�سة  �لمارونية  �لر�بطة 
بعد  قــال  �لـــذي  قليمو�س  ــطــو�ن  �ن
بلقاء  ــحــظ  �ل لــنــا  "كان  ــاء:  ــق ــل �ل
�لبحث  وجــرى  �لحريري،  �لرئي�س 
في عدد من �لمو��سيع، ووجهنا له 
�لر�بطة  ع�ساء  في  للم�ساركة  دعوة 
�لذي �سيقام في 24 �آذ�ر في كازينو 
وال  �أفــق،  جولة  �أجرينا  كما  لبنان، 

�سيما بالن�سبة �لى مو�سوع �سل�سلة �لرتب و�لرو�تب و��ستحد�ث �سر�ئب جديدة، وكما �لعادة كان �لرئي�س �لحريري 
�سفافا في كل �لمو��سيع �لتي طرحت، و�طلعنا على �أجو�ء ما يجري من تخبط في �لمجل�س �لنيابي، �ن كان ما هو 
�إن �قر�ر �ل�سل�سة يتطلب تاأمين و�رد�ت، وو�سعنا �لرئي�س �لحريري في  خارج �طار �لمجل�س �و ما يبحث د�خله. 

�جو�ء �لو�رد�ت �لتي ي�سعون �لى ��ستحد�ثها لتاأمين هذه �ل�سل�سلة".
�أهمية  يوليه  �لرئي�س، وهو  دولة  �أ�سا�سي من منطلق �سخ�سية  �لف�ساد ومحاربته حيز  لمو�سوع  "كان  و�أ�ساف: 
كبيرة، كما تم �لتركيز على �سرورة محاربته و�لحفاظ على �لعنا�سر �لكفوءة و�لنظيفة في �لدولة حتى ي�ستطيعو� 
�أن يكونو� حجر �الأ�سا�س �لذي يمكن �أن نبني عليه �الد�رة. وتطرق �لبحث �لى قانون �النتخاب، وكما هو معروف فاإن 
�لر�بطة لديها م�سروع قانون وبحثنا فيه، ونحن د�ئما نتفاءل بلقاء وجه �ل�سعد، ولكن �ن �ساء �هلل ال يخيب �لو�قع 

ظننا بالن�سبة �لى ما يح�سل في �لخارج

دولة الرئي�س �شعد الحريري
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الرابطة عند العماد جوزف عون: ثقة بالجي�س اللبناني وقيادته
  في الثاني ع�شر من اأيار 2017          

في �لثاني ع�سر من �أيار 2017، ز�ر رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �أنطو�ن قليمو�س على ر�أ�س وفد من �أع�ساء 
�لمجل�س �لتنفيذي قائد �لجي�س �لعماد جوزف عون. وكانت منا�سبة �أكد فيها �لنقيب قليمو�س �لثقة بالجي�س �للبناني 
وقيادته وكفاية �لعماد عون وقدر�ته في �إد�رة هذه �لموؤ�س�سة �لوطنية �لتي قدمت �لت�سحيات �لج�سام على مذبح 
�لوطن و�لتي تتحمل �أعباء �لدفاع عن �سالم لبنان و�أمنه و��ستقر�ره و�لت�سدي للخطر �الإرهابي �لذي يتهدده . وكان 

�للقاء منا�سبة لتاأكيد �لدعم �لمتو��سل للجي�س �للبناني وقيادته �لجديدة.

العماد جوزف عون م�شتقباًل المجل�س التنفيذي للرابطة
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مي�شال اإده بمعر�س تقليد قليمو�س الو�شام الماروني:
نحفظ لبنان بمارونيته بلدًا للتنوع

 في الثاني ع�شر من اأيار 2017          
�ل�سابق  �لوزير  �أ�ساد 
تمثّله  بما  �إده  مي�سال 
من  �لمارونية  �لر�بطة 
طاقة خالقة في تدبير، 
�لعامة  �ل�سوؤون  وتطوير 
وللبنانيين،  لــلــمــو�رنــة 
ومنت�سرين،  مقيمين 
ــمــود لــبــنــان  ويـــعـــزز �ــس

ور�سوخه و�سط هذه �الأعا�سير �لمدمرة �لتي تع�سف بالمنطقة و�أ�ساف: " �أجل نحفظ لبنان بمارونيته �لتي لم، وال 
تنظر �لى لبنان �لوطن من ز�وية �لمو�رنة ح�سرً�، بل تنظر وتعمل للمارونية، ر�بطة وغير ر�بطة، من ز�وية لبنان. 

ونحن بهذ� نحفظ �لتر�ث �لماروني، ولبنان �لتنّوع �لديني و�لتعدد �لثقافي من �الآفتين معًا: �لعمومية و�النعز�ل".
كالم �إده جاء بمعر�س منح رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �نطو�ن قليمو�س "و�سام �ال�ستحقاق �لماروني من 

درجة �ل�سليب �الكبر".
فيه وجهًا  ر�أى  �لذي  �ل�ساب  بمز�يا هذ�  �إده  �لر�حل ريمون  �لعميد  �غتباط  قليمو�س متذكرً�  بالنقيب  �إده  ونّوه 
و�عدً�، م�ستندً� في ذلك �لى �إخالقيته وحيويته ووعّيه �لمتيقظ و�نطالقته �لنا�سجة �لمبكرة. و�أ�ساف " �أن قليمو�س 
توّلى رئا�سة �لر�بطة �لمارونية، نظرً� لما يتحلى به من مناقبية، و�سدق و�خال�س و�أمانة. وهو تمّكن بالفعل من 
تحقيق �لعديد من �النجاز�ت في خدمة �أهد�ف ر�بطتنا بال�سيغ �لعملية �لملمو�سة، خ�سو�سًا تلك �لتي قامت من 

�أجلها، �أال وهي ربط لبنان �لمنت�سر بلبنان �لمقيم".
ثم قّلد قليمو�س �أع�ساء �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة "و�سام �ال�ستحقاق �لماروني من درجة "كومندور".

قليمو�س:
�إده، فو�سفه بال�سمير �ليقظ،  ورّد رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �نطو�ن قليمو�س على كلمة �لوزير مي�سال 
و�لقامة �لوطنية و�لمارونية �لكبيرة، و�ساحب �لمبادر�ت �لخاّلقة، و�أ�ساد بما ينطوي عليه �سخ�سه من قيم �إيمانية 

الأو�شمة تزين �شدر قليمو�س واع�شاء المجل�س التنفيذي
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تلتزم خير �الن�سان وتقف �لى جانب �ل�سعيف، وتنحاز �لى �لفقير، عد� �لقيم �للبنانية �الأ�سيلة في �لتز�مها بوطن 
�الرز و�سعيها �لى ربط لبنان �لمقيم بلبنان �لمنت�سر، بدليل �لدور �لبارز �لذي �أد�ه ويوؤديه تحت كل �سماء، لحّث 
دون  تعطي  �لتي  �لم�سحّية  �لفذة،  بال�سخ�سية  �إده  قليمو�س  وو�سف  �الم.  �لوطن  هوية  ��ستعادة  على  �لمنت�سرين 

ح�ساب �أو مّنة.

وقال: �إن �لر�بطة �لمارونية �لتي ت�ستهدي �سيرة �لكبار �لذين تعاقبو� عليها، كانت و�ستبقى وفية لمبادئها، تعمل 
من �أجل �سيادة لبنان و��ستقالله، و�لحفاظ على �لتو�زن �لوطني و�سون �لدور �لم�سيحي في هذ� �لوطن �لذي ال 
�لتي تعك�س ر�سالة لبنان �لحقيقي  �لغالب و�لمغلوب، بل بالت�سامن و�اللتفاف حول �لقيم �لجامعة  يحكم بمنطق 

كوطن ر�سالة.

قليمو�س يلتقي وفد مجل�س اأمناء الرابطة ال�شالمية 
ال�شنّية في لبنان

  في الثاني من حزيران 2017                

�لنقيب  �لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  ��ستقبل 
�نطو�ن قليمو�س قبل ظهر �لثاني من حزير�ن في 
�لر�بطة  �أمناء  وفدً� من مجل�س  بالر�بطة  مكتبه 
�الإ�سالمية �ل�سنّية في لبنان برئا�سة �ل�سيد ماهر 

�سقال.
في  �لم�ستجد�ت  عر�س  �للقاء  خــالل  جــرى 
�لمجتمعون �سرورة  و�أكد  �لعربي،  و�لعالم  لبنان 
�لبالد بمزيد من  �لد�خلية في  تح�سين �لجبهة 
جميعًا  �الطــر�ف  بين  �لحو�ر  وتفعيل  �لــوحــدة، 

لتكوين حز�م �أمان يقي لبنان �إرتد�د�ت �لهز�ت �الإقليمية، وذلك ال يكون �إاّل بتعزيز ثقافة �لحياة �لو�حدة بين 
مكونات �لوطن.

و�سدّد �سقال على �أهمية �لدور �لذي ي�سطلع به �لم�سيحيون في �ل�سرق عمومًا ولبنان خ�سو�سًا، بما له من 
بعد �إن�ساني، ح�ساري وثقافي ينبغي �لحفاظ عليه تاأكيدً� لدور لبنان �لمميز في �لمنطقة و�لعالم.

قليمو�س محاطاً بوفد الرابطة ال�شالمية
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فاعليات و�شخ�شيات �شيا�شّية، روحّية، اقت�شادّية، 
اأ�شترالّية - لبنانّية تزور الرابطة

 في التا�شع ع�شر من تموز 2017            

��ستقبل رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �نطو�ن قليمو�س في مقر �لر�بطة �لمارونية وبح�سور �أع�ساء �لمجل�س 
ر�عي  عجاقة،  جان  ويلز  �ساوث  نيو  مقاطعة  في  �ل�سيوخ  مجل�س  رئي�س  �سّم  لبنانيًا،  �أو�ستر�ليًا-  وفدً�  �لتنفيذي، 
�الأبر�سية �لمارونية في �أو�ستر�ليا �لمطر�ن �نطو�ن �سربل طربيه، رئي�س �لر�بطة �لمارونية في �أو�ستر�ليا باخو�س 
�لمجل�س  رئي�س  خطار،  جو  �للبنانية  �الو�ستر�لية-  �لتجارة  غرفة  رئي�س  �لها�سم،  �أنطوني  �لعام  �أمينها  جرج�س، 
�لماروني طوني خطار، مي�سال �لدويهي رئي�س �لجامعة �للبنانية �لثقافية باأو�ستر�ليا، رئي�س تحرير جريدة "�لنهار" 
و�لناطق باإ�سم �لوفد �أنور حرب، �أنطوني �سكري مدير �لمكتب �لفدر�لي للمغتربين، لودي فرح �أيوب، رئي�سة ق�سم 
�سيدني �لكتائبي و�أمينة �سندوق �لر�بطة �لمارونية �الأو�ستر�لية، جو مكاري رئي�س جمعية "بطل لبنان يو�سف بك 
كرم �لزغرتاوية"، �لرئي�س �ل�سابق للر�بطة �لمارونية �الو�ستر�لية توفيق كيروز، �أع�ساء �لر�بطة: فهد �لجعيتاني، 

جان طربيه، �سفيق �سعادة، ورجل �العمال �ال�ستر�لي �للبناني جورج غ�سين.

�شورة جامعة لأع�شاء الوفد ال�شترالي - اللبناني حول المطران طربيه وقليمو�س
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بعد �ال�ستقبال، عقد �جتماع بين �لجانبين بحثت خالله مو�سوعات مهمة تتعلق بالتن�سيق بين كل من �لر�بطة 
�لتن�سيق ومجاالته،  بوجوه هذ�  �لمت�سلة  �لعري�سة  �لخطوط  �التفاق على  و�أو�ستر�ليا، وجرى  لبنان  �لمارونية في 
على �أن يو�سع ت�سّور �سامل ومقترحات عملية في �جتماعات الحقة تعقدها لجنة م�ستركة من �لر�بطتين، و�سدّد 
باأر�سهم،  �للبنانيين  ثبات  ت�سمن  �لتي  و�لمارونية  �لوطنية  �لثو�بت  �سقف  تحت  �لعمل  �سرورة  على  �لمجتمعون 
وتعميق �لتو��سل بين �الأو�ستر�ليين �لمتحدرين من �أ�سول لبنانية مع �لوطن �الأم، وذلك خدمة لق�ساياه، ودعمًا له 
على مختلف �الأ�سعدة �سو�ء من خالل ما يمكن تقديمه من م�ساعد�ت يجري �الإفادة منها ب�سفافية ووفق معايير 

علمية مدرو�سة في �لد�خل، ومن ن�سرة لملفاته �لم�سيرية في �لمحافل �لدولية.

قليمو�س:

وكان قليمو�س قد قّدم �سرحًا م�سهبًا في م�ستهل �الجتماع عن �لن�ساطات �لتي قامت وتقوم بها �لر�بطة �لمارونية 
بدءً� من موؤتمر "عودة �لنازحين �ل�سوريين" و�لتي كانت �أول من نّبـه لخطورة هذ� �لمو�سوع وتد�عياته، و�لذهاب 
�الأر�ــس،  في  لتجذيرهم  �أبنائها  �حتياجات  على  للوقوف  و�سمااًل  وبقاعًا  جنوبًا  �لنائية  �لم�سيحية  �لمناطق  �لى 
و�ل�سعي �لدوؤوب من قبلها لتحفيز �لم�سيحيين على �النخر�ط في وظائف �لدولة، عد� مو�كبتها �لم�ستمرة لالأحد�ث 

و�لتطور�ت �ل�سيا�سية و�تخاذها �لمو�قف �لمنا�سبة في �ساأنها.
المطران طربيه:

من جهته ثّمن �لمطر�ن طربيه ما تقوم به �لر�بطة �لمارونية في لبنان، وتوقف عند �لزيارة �لتي قام بها رئي�سها 
�لى �سيدني لمنا�سبة عيد �لقدي�س مارون في �سباط �لما�سي، وو�سفها بالناجحة 

اجتماع العمل في الرابطة والوفد ال�شترالي - اللبناني
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نظرً� لما خّلـفته من �إنطباعات جيدة ومميزة، وتحدث عن عالقات �للبنانيين في �أو�ستر�ليا وال �سيما �لمو�رنة مع 
�لوطن �الأم، موؤكدً� وجوب �إحتر�م �سيادة �لوطن باأاّل يكون هناك �سالح خارج موؤ�س�ساته �لع�سكرية و�الأمنية �ل�سرعّية، 
ووجوب �سبط �ل�سالح �لمتفلت من �أّي قيد، الأن ح�سارة لبنان هي ح�سارة �سلمية، موؤكدً� والء �للبنانيين �لمنت�سرين 
الأو�ستر�ليا ووفاءهم للوطن �الأم، د�عّيًا �لى مزيد من �الهتمام �لر�سمي وال �سيما من قبل وز�رة �لخارجية بهذ� 
�أ�سل لبناني، وذلك من خالل زيادة عدد �لقنا�سل وتعزيز �لبعثة  �ألف مو�طن من  �لبلد �لذي ي�سّم حو�لي 500 
�لدبلوما�سية. كما �أعرب عن �أ�سفه باأن يكون قانون �النتخاب قد خ�ّس �أو�ستر�ليا بنائب و�حد يمّثل طائفة كريمة، 

لكنها �الأقل عددً�  بين نظير�تها، فيما حرم 250 �ألف ماروني في تلك �لبالد من تمثيل نيابي.

�لعالقة  و�آفاق  تعانيه  وما  �للبنانية  �لجالية  �أهمية  على  �ل�سوؤ  م�سلطًا  حرب  �أنور  �لوفد  باإ�سم  �لناطق  وتحدث 
مع  ولقاء�ته  الأو�ستر�ليا  قليمو�س  �لرئي�س  زيارة  تركته  �لذي  �اليجابي  باالثر  ونّوه  و�لمغترب،  �لمقيم  �ل�سطر  بين 

�لم�سوؤولين فيها.

كما تحدث رئي�س غرفة �لتجارة جو خطار عن مجاالت �لتعاون �لو�عدة بين �لبلدين �إذ� تو�فرت �لنّية و�لت�سريعات 
�لالزمة. وكانت لرئي�س مجل�س �ل�سيوخ في مقاطعة نيو �ساوث ويلز جان عجاقة مد�خلة تحدث فيها عن �أهمية تفعيل 

�لتو��سل و�لتعاون بين لبنان و�أو�ستر�ليا، موؤكدً� �أنه �سيولي هذ� �الأمر عنايته �لكبرى.

دروع:

ولمنا�سبة �لزيارة قّدم قليمو�س دروعًا تكريمية 
لكل من �لمطر�ن طربيه و�لرئي�س عجاقة، ورئي�س 
�لر�بطة �لمارونية �الأو�ستر�لية باخو�س جرج�س. 
من  فنية  منحوتة  وجرج�س  طربيه  قــّدم  فيما 
ثم  قليمو�س.  للنقيب  علو�ن  نايف  �لنّحات  �سنع 
للوفد �الو�ستر�لي  �لمارونية  �لر�بطة  �أولم رئي�س 
�ل�سابق  �لرئي�س  بح�سور  "لومايون"  مطعم  في 
للر�بطة �لدكتور جوزف طربيه و�أع�ساء �لمجل�س 
�لتنفيذي للر�بطة، وكانت كلمات لكل من عجاقة، 

حرب، قليمو�س و�لمطر�ن طربيه المطران طربيه وجرج�س يقّدمان منحوتة لقليمو�س
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قليمو�س بعد لقائه الوزير با�شيل: العودة لمقررات موؤتمر النزوح

 في الحادي ع�شر من اآب 2017          

�لخارجية  وزيـــر  ��ستقبل 
با�سيل  جبر�ن  و�لمغتربين 
وفدً� من �لر�بطة �لمارونية 
�أنــطــو�ن  �لنقيب  برئا�سة 
�لجي�س  حيا  �لذي  قليمو�س 
ــنــانــي و�لــتــ�ــســحــيــات  ــب ــل �ل
في  يبذلها  �لــتــي  ــدمــاء  و�ل

�لى  �لعودة  �سرورة  نوؤكد  و�لتكفيريين  �الرهابيين  من  �لوطن  حدود  تنظيف  ملف  "بمو�ز�ة  وقال:  �لوطن،  �سبيل 
�ل�سوري �لذي كانت عقدته �لر�بطة و�لمتعلق بكيفية مو�جهة تد�عيات هذ� �لنزوح وو�سع  �لنزوح  مقرر�ت موؤتمر 
بع�س �لحلول لها. و�عتقد �ن �لعودة �لجزئية �لتي ح�سلت من قبل بع�س �لنازحين �لى �سوريا �كبر موؤ�سر على �ن 
�لعودة �آمنة ن�سبيا �أو في �لمطلق، وال يمكن �ن ننتظر �نتهاء �لحرب في �سوريا كي يعودو� خ�سو�سا و�ن هناك بع�س 

عائالت �لم�سلحين قد عادت �لى مناطق تحت �سلطة �لنظام �ل�سوري".

خوري التقى الرابطة المارونية
 في الرابع من ت�شرين الأول 2017               

�الأّول  ت�سرين  من  �لر�بع  في 
�لــثــقــافــة  ــــر  وزي �لــتــقــى   ،2017
�لــدكــتــور غــطــا�ــس �لـــخـــوري في 
�لر�بطة  رئي�س  بــالــوز�رة  مكتبه 
ــنــقــيــب �نـــطـــو�ن  �لـــمـــارونـــيـــة �ل
�سّم  وفـــٍد  ر�أ�ـــس  على  قليمو�س 
ــر�ث  ــت و�ل �لــثــقــافــة  لجنة  مــقــرر 

في �لر�بطة �لدكتور جوزف كريكر ورئي�سة بلدّية �لمغيري �ل�سّيدة جاكلين خوري، في ح�سور مدير عام �الآثار 
�لمغيري في جبل  �الثرية في قرية  و�لكنائ�س  �لمو�قع  تاأهيل  لمو�سوع  �لمهند�س �سركي�س خوري، وكان عر�س 

لبنان حيث يوجد �لمقر �الول للبطريركية �لمارونية.

قليمو�س في زيارة الوزير خوري

الوزير با�شيل م�شتقباًل وفد الرابطة
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الرابطة المارونية في بكركي

 في الثامن من ت�شرين الثاني 2017          

��ستقبل �لبطريرك �لماروني �لكاردينال مار 
ب�سارة بطر�س �لر�عي في �ل�سرح �لبطريركي 
للر�بطة  �لــتــنــفــيــذي  �لمجل�س  بــكــركــي  فــي 
�نطو�ن  �لر�بطة  رئي�س  برئا�سة  �لمارونية 
"�للقاء  �الجتماع:  بعد  قــال  �لــذي  قليمو�س 
ال  موقع  في  هو  �لــذي  بكركي  �سيد  مع  �ليوم 
عليه  يح�سد  نف�سه  �لوقت  وفي  عليه،  يح�سد 
�لتاريخية  �لمفا�سل  لكل  �الأمــان  �سمام  الأنه 
كانت  �ليوم  و�لــزيــارة  �لوطن،  بها  يمر  �لتي 
وهي  �لم�ستجد  يح�سل  �ن  قبل  مبرمجة 

ت�سريع  تم  ولكن  �لحريري  �لرئي�س  ��ستقالة 
�لموعد وم�سكور غبطته على ذلك".

وهو  �ل�ساعة  مو�سوع  تناولنا  ذ�ته  �لوقت  في  �لجديدة   - �لقديمة  �الأمــور  في  للتحدث  منا�سبة  �أ�ساف:"كانت 
��ستقالة �لرئي�س �لحريري وما تركت من �آثار وذيول �إ�سافة �لى مو�سوع زيارته �لى �ل�سعودية، فيما يتعلق بمو�سوع 
��ستقالة �لرئي�س �لحريري تحدثنا كما ��ست�سعرنا و��ست�سعر كل �للبنانيين �سرورة �اللتفاف حول �لم�سلحة �لوطنية، 
وكما يقولون �ن هناك محا�س�سة �سيا�سية �سلبية حيث �أكثرية �ل�سيا�سيين ينظرون لما �سيح�سلون على ح�س�س في 
معر�س �لعمل �ل�سيا�سي، ولكن هذه �لمرة ال فقد ��ست�سعرنا �ن �ل�سيا�سيين �للبنانيين يمار�سون محا�س�سة �إيجابية، 
يعني �أنهم بانتظار ح�سة من �لم�سوؤولية �لوطنية، وهذ� �أمر �إيجابي جد� ولم�سناه وناأمل �لبقاء في هذ� �لمنحى 

للو�سول �لى خ�سبة �لخال�س".

�أن �أحدً� ال يملي على غبطته  وتابع:"�أما بالن�سبة لزيارة �سيدنا �لى �ل�سعودية فتحدثنا بهذ� �لمو�سوع و�الأكيد 
�أن يكون هناك نوع من �لتن�سيق بينه وبين فخامة �لرئي�س في هذ� �لمف�سل �الأ�سا�سي  موقفه، ولكن تمنينا عليه 
للم�سلحة  منا�سبة  ير�ها  �لتي  �لخطوة  ويتخذ  �لو�سع  يقيم  وهو  غبطته  �لى  �لنهاية  في  يعود  و�الأمــر  �لتاريخي، 

�لوطنية بالدرجة �الأولى".

قليمو�س والمجل�س التنفيذي خالل الجتماع مع البطريرك الراعي
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و�أ�سار قليمو�س �لى �أن "�لبطريرك لديه مروحة �ت�ساالت ومد�والت وهو �إن�سان منفتح على �لجميع وعلى كل 
�الأفكار ويبقى �أن �لتقييم �لنهائي يعود له وهو �سيتخذ �لقر�ر �لمنا�سب في هذ� �ل�سدد، في �سوء ما يلهمه �هلل، 

و�لم�سلحة �لوطنية".

ورد� على �سوؤ�ل حول �للقاء مع �لرئي�س عون ومو�سوع �لتريث بقبول �ال�ستقالة قال:"لقد تمت دعوتنا كرو�بط 
م�سيحية للقاء فخامة �لرئي�س مي�سال عون، و�أنا �أدعم ب�سفتي �ل�سخ�سّية �لموقف �لذي �تخذه �لرئي�س عون وهناك 
�سبه �إجماع حوله، وب�سفتي �ل�سخ�سية وكرئي�س للر�بطة �لمارونية نلتزم د�ئما بموقف بكركي ورئي�س �لجمهورية 

�للذين نعتبرهما ي�سبان في خانة �لم�سلحة �لوطنية ولي�س في م�سلحة �الأنانية و�لفئوية".

عون يلتقي اتحاد الروابط الم�شيحية 

 في الثامن من ت�شرين الثاني 2017          

ـــس  ـــ� ـــي ـــــف رئ ـــــاأن ـــــت ��ـــــس
مي�سال  �لعماد  �لجمهورية 
�لثامن من ت�سرين  عون في 
مــ�ــســاور�تــه   2017 �لــثــانــي 
ــد�أهــا مــع �لــقــيــاد�ت  �لــتــي ب
�ل�سيا�سية  و�ل�سخ�سيات 
�طــار  فــي  وذلــك  و�لحزبية 
مــتــابــعــة �لـــتـــطـــور�ت �لــتــي 

��ستجدت بعد �إعالن رئي�س مجل�س �لوزر�ء �سعد �لحريري ��ستقالة حكومته من �لخارج، فا�ستقبل في ق�سر بعبد� 
رئي�س  قليمو�س،  �نطو�ن  �لمحامي  �لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  �سم:  �للبنانية  �لم�سيحية  �لرو�بط  �تحاد  من  وفدً� 
�لر�بطة �ل�سريانية �مين عام �التحاد حبيب �فر�م، رئي�س �لر�بطة �للبنانية للروم �الرثوذك�س نقوال غالم، رئي�س 
ر�بطة �لروم �لكاثوليك مارون �بو رجيلي، ممثل �لمجل�س �العلى للطائفة �النجيلية في لبنان فار�س د�غر، ممثل 
�العلى  �لمجل�س  رئي�س  رويل،  رويل  �ال�سورية  �لر�بطة  رئي�س  �سلمانيان،  جان  �لدكتور  �الرثوذك�س  �الرمن  طائفة 
لطائفة �لكلد�ن �نطو�ن حكيم، �لر�بطة �لقبطية ممثلة برئي�سها �دمون بطر�س وع�سوية �دو�ر بيباوي، ممثل جمعية 

�ل�سريان �لكاثوليك مي�سال حبي�س.

عون مجتمعاً باتحاد الروابط الم�شيحّية
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اللقاءات الدبلوما�شّية
كثف رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �نطو�ن قليمو�س، �إت�ساالته ولقاء�ته مع �لدبلوما�سيين �الجانب �لمعتمدين 
في لبنان، وكانت له معهم، في ح�سور عدد من �أع�ساء �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة، جوالت �أفق حول �الو�ساع في 

لبنان و�لمنطقة، وماهية �لدعم �لذي يمكن للدول �ل�سديقة �أن تقّدمه. وكانت �للقاء�ت بّناءة ومفيدة.

�سفير  ميلز،  غلين  �الو�ستر�لي  �ل�سفير  رئي�سها:  �لى  و�جتمعو�  �لمارونية  �لر�بطة  مقّر  ز�رو�  �لذين  �برز  ومن 
فرن�سا برونو فو�سيه، �سفير رو�سيا �التحادية �لك�سندر ز��سبكين، �سفير رومانيا فيكتور مير�سيا.

زيارة �ل�سفير �الو�ستر�لي في �لر�بع و�لع�سرين من �سباط 2017  لتر�سيخ �لتعاون بين �لبلدين

زيارة �ل�سفير �لفرن�سي �إلى  �لر�بطة في �لحادي و�لع�سرين من �أيلول 2017: ندعم �سيادة لبنان... ولحّل �لم�ساكل 
�لعالقة

زيارة ز��سبيكين في �لتا�سع ع�سر من ت�سرين �الأول  بعد لقائه قليمو�س و�لمجل�س �لتنفيذي:: نقّيم دور �لر�بطة 
ة وعالقتنا بها خا�سّ

زيارة �سفير رومانيا في �لتا�سع من ت�سرين �لثاني 2017 �إلى �لر�بطة: لن نّدخر جهدً� لم�ساعدة لبنان
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ال�شفير الو�شترالي: لتر�شيخ التعاون بين البلدين
 في الرابع والع�شرين من �شباط 2017        

مكتبه  في  قليمو�س  �نطو�ن  �لنقيب  �لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  �إ�ستقبل 
خالل  �لبحث  تركز  ميلز.  غلين  لبنان  في  �و�ستر�ليا  �سفير  بالر�بطة  
و�النطباعات  �لمجاالت،  جميع  في  �لبلدين  بين  �لعالقات  حول  �للقاء 
لها  �الخــيــرة  زيــارتــه  ــر  �أث على  �و�ستر�ليا  مــن  قليمو�س  بها  عــاد  �لتي 
مار  �لطائفة  �سفيع  عيد  لمنا�سبة  فيها  �لمارونية  �لر�بطة  من  بدعوة 
�الجتماع  خاللها  له  ت�سّنى  و�لتي  �أقيمت،  �لتي  و�الحــتــفــاالت  مــارون 
من  عــدد  �لــى  �إ�سافة  و�لتعددية،  �لهجرة  ووزيــري  �لخارجية  بوزيرة 
نو�ب �لحزب �لحاكم و�لحزب �لمعار�س، وم�سوؤولين في حكومة �لظل.

وقـــد �أثــنــى قــلــيــمــو�ــس عــلــى دور �و�ــســتــر�لــيــا �لـــد�عـــم لــلــبــنــان في 
في  جانبه  ــى  �ل لــلــوقــوف  �لــد�ئــم  و��ــســتــعــد�دهــا  �لنازحين  مــو�ــســوع  مــن  لموقفه  وتفهمها  �لــدولــيــة،  �لمحافل 
�لتا�سع  �لقرن  منذ  تباعًا  �ليها  وفــدو�  �لذين  للبنانيين  �و�ستر�ليا  باحت�سان  نــّوه  كذلك  �ال�ستحقاقات.  جميع 
ين�سو�  لــن  هـــوؤالء  �أن  مــوؤكــدً�  لهم  وفـــرت  �لــتــي  و�لــحــو�فــز  �لــفــر�ــس  ب�سبب  وتــفــّوق  نــجــاح  حكاية  وخــطــو�  ع�سر 
�الم. وطنهم  بالطبع  ين�سو�  �أن  دون  من  �لبلد،  لهذ�  مطلقًا  والء  �إمتنانهم  يترجمون  وهــم  �الحت�سان،  هــذ� 

و�سكر قليمو�س لميلز على �لجهد �لذي يبذله في �سبيل تمتين �أو��سر �لعالقات �للبنانية- �الو�ستر�لية، وتر�سيخها 
مع  وتعمل  �التجاه  هذ�  في  �ل�سفير  مبادر�ت  تدعم  �لمارونية  �لر�بطة  و�أن  و�لبلدين.  �ل�سعبين  م�سلحة  فيه  لما 
�للبنانيين – �الو�ستر�ليين، وال �سيما �لمو�رنة منهم، في 

هذ� �التجاه.

�ل�سفير ميلز �أكّد �أن �لعالقات �الو�ستر�لية – �للبنانية 
بارز  دور  هو  بالده  في  �للبنانيين  دور  و�أن  و�سلبة  مميزة 
و�أ�سا�سي في �إنمائها وتطورها. و�أعرب عن �رتياحه لنتائج 
هذه  لتعزيز  معًا  و�لعمل  �لتو��سل  �آمــاًل  قليمو�س،  زيــارة 

�لعالقات.

ميلز وقليمو�س

ميلز خالل اللقاء
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ال�شفير الفرن�شي في الرابطة
ندعم �شيادة لبنان... ولحّل الم�شاكل العالقة

 في الحادي والع�شرين من اأيلول 2017        
برونو  لبنان  في  فرن�سا  �سفير  ز�ر 
�لمدّور  �لمارونية في  �لر�بطة  فو�سيه 
على ر�أ�س وفد من �ل�سفارة حيث كان 
�لنقيب  �لر�بطة  رئي�س  �إ�ستقباله  في 
�لمجل�س  و�أع�ساء  قليمو�س  �نطو�ن 
�جتماع  �لفور  على  وُعقد  �لتنفيذي، 
للر�بطة  �ل�سابقان  �لرئي�سان  ح�سره 
�لدكتور جوزف طربيه و�المير حار�س 
�ــســهــاب، تــم خــاللــه �لـــتـــد�ول بملف 

�الو�ساع �لعامة.

بد�ية �ألقى رئي�س �لر�بطة قليمو�س كلمة رّحب فيها بال�سفير متناواًل �لعالقات �لتاريخية بين فرن�سا ولبنان عمومًا 
وفرن�سا و�لمو�رنة خ�سو�سًا، و�أ�ساء على �لتحديات �لتي تو�جه هذ� �لبلد في جميع �لمجاالت، متمنيًا �لم�ساعدة 
�لفرن�سية وعبرها �الأوروبية في تحديث �الأد�رة �لعامة، من خالل �لم�ساعدة على و�سع �لحكومة �اللكترونية مو�سع 
�لتنفيذ و�لتعاون لالإنتهاء مما ي�سمى �إرهاب �لف�ساد، و�لم�ساعدة على حمل �إ�سر�ئيل على �الن�سحاب من �الر��سي 
�لتي ال تز�ل تحتلها الإبطال �لذر�ئع �لموؤدية �لى ��ستمر�ر �ل�سر�ع �لع�سكري،  وتاأييد موقف �لمجل�س �لنيابي �للبناني 
لرف�س �لطرح �الميركي من �لتوطين �إ�سافة  �لى مو�جهة �لخطر �لذي ي�سّكله ��ستمر�ر وجود �لنازحين �ل�سوريين.

ورّد �ل�سفير �لفرن�سي �ساكرً� قليمو�س على كلمته و�لر�بطة  على ��ست�سافتها له موؤكدً� عمق �لعالقة مع �لطائفة 
�لى  و�قت�ساديًا و�جتماعيًا وع�سكريًا م�سيرً�  �سيا�سيًا  لبنان  ت�ساعد فيها فرن�سا  �لتي  �لمجاالت  وتناوال  �لمارونية، 
�لزيارة �لمهمة �لتي �سيقوم بها رئي�س �لجمهورية �لعماد مي�سال عون قريبًا �لى فرن�سا، وهي �ستكون زيارة دولة على 
قدر كبير من �الأهمية. و�سدد �ل�سفير �لفرن�سي على مو�قفه �لد�عمة ل�سيادة لبنان و��ستقالله و�سرورة حّل �لم�سائل 

�لعالقة بما ي�سمن �أمنه و��ستقر�ره و�زدهاره وفي مقدمها م�ساألة �لنازحين �ل�سوريين.

�شورة جامعة لل�شفير الفرن�شي مع اأع�شاء المجل�س التنفيذي للرابطة
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بعد ذلك قدم قليمو�س �لى فو�سيه عددً� من �لكتب �لتي تتعلق بتاريخ �لمو�رنة و�لبطريركية �لمارونية باال�سافة 
�لى عدد من �لمطبوعات �ل�سادرة عن �لر�بطة.

ت�صريح

على �أثر �نتهاء �الجتماع تحدث �لنقيب قليمو�س �لى �العالميين فقال: " �سررنا بلقاء �سفير فرن�سا في �لر�بطة 
�لتحديات  وكل  �المور  كل  ��ستعر�سنا  لقد  �لمرحلة،  هذه  في  عديدة  دالالت  �لزيارة  هذه  لتوقيت  و�إن  �لمارونية، 
�لتي تع�سف بالمنطقة وبلبنان،  وكان كالم عن �لعالقات �لتاريخية �لتي تربط فرن�سا بلبنان عمومًا وبالمو�رنة 

خ�سو�سًا فهما متعلقان بالقّيم وباأخالقية �لتعاطي بين �لب�سر �لتي تبتعد عنها �لكثير من �لدول �لكبرى".

�أ�ساف:  "لقد تو�فقنا على �أكثرية �المور �لتي بحثناها وكانت منا�سبة �أكد فيها �ل�سفير �لفرن�سي �أن فرن�سا ت�سعى 
د�ئمًا �لى تحييد لبنان عن �ل�سر�عات �لموجودة في �لمنطقة وهذ� ما جعلها تدعم قو�ت �المم �لمتحدة �لموجودة 
في �لجنوب. ويهم فرن�سا �أن يبقى �لجي�س �للبناني �لركيزة �ال�سا�سية للدولة في لبنان وهي ت�سعى د�ئمًا �لى دعم 
�لجي�س �لذي هو �لح�سن �لح�سين للدولة. و�أعلن هناك �سيء �أ�سا�سي تكلمنا عنه وله عالقة بمو�سوع  �لتوطين 
وكان لنا كالم و��سح عن دعم �لر�بطة للموقف �لذي خرج به �لبرلمان �للبناني و��ستنكر �لت�سريح �ل�سادر عن 
�لرئي�س �الميركي ونحن وكل �للبنانيين لنا موقف من �لتوطين �لذي هو هاج�س د�ئم لدينا فمو�فقنا في �لر�بطة 

و��سحة وال �لتبا�س فيها.

�سئل : �أ�سرت في ت�سريحك �أن ت�سرف بع�س �لدول �لكبرى يتنافى مع �خالقية �لتعامل، من تق�سد؟

�أجاب: هناك �أمور لها عالقة بحقوق �الن�سان و�لحريات �لعامة وهناك �أنا�س يب�سرون بها وال يمار�سونها فعاًل.

�لفرن�سي  �ل�سفير  ي�ساأ  لــم  و�أخــيــرً� 
�الدالء بت�سريح ولكنه قال ردً� على �سوؤ�ل 

حول موقف فرن�سا من �لتوطين:

"�أحيلكم �لى كلمة �لرئي�س �لفرن�سي   
�ألقاها في مجل�س  �يمانويل ماكرون �لتي 
�لم�ساألة  مــن  ومــوقــفــه  بــاالمــ�ــس  ـــن  �الم
فرن�سا  موقف  وهو  و��سح   جّد  �ل�سورية 

ال�شفير فو�شيه مجتمعاً مع قليمو�س والمجل�س التنفيذي�لر�سمي".
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زا�شبيكين بعد لقائه قليمو�س والمجل�س التنفيذي:
ة نقّيم دور الرابطة وعالقتنا بها خا�شّ

  في التا�شع ع�شر من ت�شرين الأول 2017        
�لر�بطة  ز��سبيكين  �لك�سندر  �لرو�سي  �التحاد  �سفير  ز�ر 
�نطو�ن  �لنقيب  �لر�بطة  رئي�س  مع  �جتماعًا  وعقد  �لمارونية، 

قليمو�س و�أع�ساء �لمجل�س �لتنفيذي.

تقوم  وما  �لرو�سية  �للبنانية  �لعالقات  �لمجتمعون في  بحث 
�أمنه  على  للحفاظ  �لمجاالت  كل  في  لبنان  لدعم  مو�سكو  به 
�سعيد  على  �أدو�ر  من  به  تقوم  ما  وكذلك  و�سيادته  و��ستقر�ره 

�لمنطقة وال �سيما في �سوريا و�سبل حلها.

وقد كانت لرئي�س �لر�بطة قليمو�س خالل �الجتماع كلمة �ساملة تناولت كل �الهتمامات ذ�ت �ل�سلة بالعالقة بين 
�لدولتين وو�سع �لمنطقة وكان رّد من �ل�سفير ز��سبيكين �أكّد فيه �لتز�م �ل�سد�قة �للبنانية �لرو�سية و�ال�ستمر�ر في 

�لعمل من �أجل تثبيت قو�عد �ل�سالم في �لمنطقة.

زا�صبكين:
عن  وتحدثنا  و�ساماًل  بّناًء  ممّيزً�،  حو�رً�  �ليوم  " �أجرينا  قال:  �لذي  �لرو�سي  �ل�سفير  تحدث  �الجتماع،  وبعد 
�لق�سايا �الأ�سا�سية في كل �لمجاالت وفي �لعالقات �للبنانية و�لرو�سية. وهناك تعاطف وعالقة خا�سة مع �لر�بطة 

ونقّيم دورها في كافة �لمجاالت و�لق�سايا �لمطروحة.

و�أ�ساف "�أكدت �لثو�بت �الأ�سا�سية لل�سيا�سة �لرو�سية في ما يخ�س �لخطو�ت �لتي يجب �إتخاذها و�إحر�ز �لتقدم 
و�إعادة �ال�ستقر�ر و�لت�سوية في �سوريا وتنقية �الأجو�ء في �لمنطقة وتثبيت �الأمن لم�سلحة �ل�سعوب وهذ� ما ن�سعى 

�لى تطويره في كل �لمجاالت بالتعاون مع لبنان.

�شئل عن عملية عودة النازحين ال�شوريين ؟

�أجاب: "�سحيح هذه �لق�سية ملحة جدً� ونحن خالل هذه �لفترة �الأخيرة نركز عليها الإيجاد �لحلول ونذكر موؤتمر 
�لر�بطة �لمارونية حول هذ� �لمو�سوع وقد كان مفيدً� . ومنذ �أيام تكلمنا مع فخامة �لرئي�س مي�سال عون في �إطار 

زا�شبكين وقليمو�س يتحدثان لالإعالم
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�إ�ستقباله للبعثات �لدبلوما�سية و��ستمعنا 
ونعرف  �لمو�سوع  هذ�  حول  حديثه  �لى 
��ست�ساف  �للبناني  �ل�سعب  �أن  جــيــدً� 

�لنازحين �ل�سوريين ووفّر لهم كل �سيء.

جــدً�  مــلــّح  ــودة  ــع �ل "مو�سوع  وقــــال: 
كثيرة   �أعــبــاًء  يرتب  ح�سولها  عــدم  الأن 
و�إقت�سادية  و�إجتماعية  و�سيا�سية  �أمنية 
ومعي�سية. وبر�أيي يجب �ال�ستفادة من كل 

�لفر�س لالإتاحة للمجتمع �لدولي تاأمين �لعودة و�إيجاد �لفر�س لت�سجيعها وفقًا للقو�عد �لدولية و�لبحث عن  �الآلية 
و�سبل �لتو��سل بين �لجهات �لمعنية ب�سورة عملية."

قليمو�س:

هذه  على  �ل�سفير  �سعادة  "ن�سكر  قال:  �لذي  قليمو�س  �نطو�ن  �لنقيب  �لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  تحدث  بعدها 
�لزيارة وكان �للقاء �سفافًا وعندما نتحدث مع �ل�سفير �لرو�سي يعني �أننا نتكلم من خالله مع �لدولة �لرو�سية �لتي 

هي بنظرنا و�سيط نزيه وعادل في ما يتعلق بكل �لم�ساكل �لتي تدور في �لمنطقة و�ل�سرق �الأو�سط.

و�أ�ساف: مو�سوع �لنزوح �ل�سوري �أخذ حّيزً� مهمًا من �لحديث وكان هناك تاأكيد من �ل�سفير بدعم �لدور �لذي 
تقوم به �ل�سرعية �للبنانية �لمتمثلة ب�سخ�س رئي�س �لجمهورية بالن�سبة لموقفها من �لنزوح �ل�سوري وعودة �لنازحين 

�لى بالدهم.

طبعًا تكلم �سعادة �ل�سفير عن �لمرحلة �لمقبلة �لتي قد تلي �لوفاق �ل�سيا�سي في �سوريا �لمبني على �أ�س�س موؤتمر 
�سن�سعى  .ولكن  �لتطبيع  مرحلة  �نتظار  با�ستطاعتنا  ولي�س  كثيرً�  ملحًا  �لمو�سوع  هذ�  كلبنانيين  ونعتبر  جنيف، 
و�سعادة �ل�سفير �أكد حقنا باأن يكون هذ� �لمو�سوع من �أولولياتنا و�هتماماتنا �ليومية وبحثنا مع �ل�سفير في �ل�سق 
�لح�سار�ت  �لذي هو مهد  �الو�سط  �ل�سرق  �لثقافي في  �لتنوع  �أي  �الأقليات  رو�سيا بحماية  بدور  �لمتعلق  �ال�سا�سي 
كلها خ�سو�سًا بعدما ح�سلت عملية �قتالع للم�سيحيين في �لعر�ق وبع�س �لمناطق �ل�سورية و�أن هذ� �لمو�سوع جاد 
ون�سعى �لى تحقيق �الهد�ف �لتي تتوخاها �لدولة �لرو�سية من خالل �لدور �لح�ساري �لنابع من تاريخها. ون�سكر 

ل�سعادة �ل�سفير هذه �لزيارة �آملين �ال�ستمر�ر في �لتو��سل لتحقيق �الأهد�ف �لمرجوة."

بعدها قّدم قليمو�س لل�سفير ز��سبكين مجموعة كتب للر�بطة �لمارونية.

ال�شفير الرو�شي مجتمعاً مع المجل�س التنفيذي للرابطة



9  كانون األول 2017

35

�شفير رومانيا في الرابطة: لن نّدخر جهدًا لم�شاعدة لبنان
 في التا�شع من ت�شرين الثاني 2017         

�الأول  �ل�سكرتير  ير�فقه  مير�سيا،  فيكتور  لبنان  في  رومانيا  �سفير  ز�ر 
لقاء  وعقد  في مقرها،  �لمارونية  �لر�بطة  كورويف،  �ندريي  �ل�سفارة  في 
مع رئي�س �لر�بطة �لمارونية �نطو�ن قليمو�س بح�سور �أع�ساء من مجل�سها 

�لتنفيذي.

تناول �لبحث خالل �للقاء �لعالقات �للبنانية – �لرومانية، و�لتطور�ت 
�لر�هنة و�لمت�سارعة في لبنان و�لمنطقة، و�لدور �لذي يمكن �أن ت�سطلع به 
بوخار�ست من خالل دورها �لفاعل في �لمجموعة �الأوروبية وعلى �لم�ستوى 
�لنازحين  لم�ساألة  و�لت�سّدي  �أزماته  تجاوز  على  لبنان  لم�ساعدة  �لدولي 
�ل�سوريين �لتي ت�سّكل عبئًا عليه على كل �لم�ستويات، وو�سف �ل�سفير لبنان 
بالبلد �ل�سديق �لذي لديه �لعديد من وجوه �ل�سبه مع رومانيا، موؤكدً� �أن 
�إمكانات  من  تمتلك  بما  له  �لم�ساعدة  تقديم  في  جهدً�  تدخّر  لن  بالده 

و�إت�ساالت، وهي مهتمة باإ�ستقر�ره و�أمنه، د�عيًا �لى تجنيبه تد�عيات �ل�سر�عات �لخارجية.

تقوم  �لذي  بالدور  و�أ�ساد  للر�بطة  زيارته  �ل�سفير مير�سيا على  �سكر  قليمو�س  �نطو�ن  �لمارونية  �لر�بطة  رئي�س 
به رومانيا في دعم لبنان وتفهم م�سكالته، 
في  �لممّيز  موقعها  توظيف  عليها  متمنيًا 
�أوروبا، وفي �الأ�سرة �لدولية في خدمة هذ� 
�لهدف. و�سرح تف�سياًل �لدور �لذي توؤديه 
�الأزمـــة  مو�جهة  فــي  �لــمــارونــيــة  �لــر�بــطــة 
بالبالد،  تع�سف  �لتي  �لكبيرة  �لوطنية 
�لعالية  �لم�سوؤولية  وروح  بالحكمة،  منّوهًا 
�لتي يعالج بها رئي�س �لجمهورية هذه �الأزمة 

و�لتفاف �لقياد�ت �للبنانية من حوله.

قليمو�س يقّدم لمير�شيا كتاباً عن الموارنة

ال�شفير الروماني مجتمعاً مع المجل�س التنفيذي للرابطة
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الرابطة: ندوات قانونية، تاريخية، اجتماعية، ثقافية

نظمت »�لر�بطة �لمارونية« �سل�سلة ندو�ت، و�ساركت في �أخرى، وذلك في �إطار �لن�ساطات �لتي تقوم بها، و�لتي 
تتناول �سوؤوًنا وطنّية، وكن�سية و�جتماعّية.

 ففي �لثامن و�لع�سرين من كانون �الول 2016، �أحيت ندوة حول »م�سروع قانون �النتخاب« �لذي كانت تقدمت 
به، في »نادي �ل�سحافة«، وتحدث عنه �سارًحا م�سمونه و�بعاده نائب رئي�س �لر�بطة �لمحامي توفيق معّو�س، وع�سو 

�لمجل�س �لتنفيذي �نطو�ن ق�سطنطين.

�آذ�ر 2017، كانت لرئي�س �لر�بطة �لنقيب �نطو�ن قليمو�س مد�خلة تاريخية في ندوة  وفي �لخام�س ع�سر من 
عقدت في كلية �لحقوق و�لعلوم �ل�سيا�سية - �لفرع �لثاني حول »والدة لبنان بين �لمجاعة ولعبة �المم«.

وفي �لثالثين من �آذ�ر 2017، عقدت ندوة في مقّر »�لر�بطة �لمارونية« بدعوة من لجنة »�لثقافة و�لتر�ث و�لحو�ر 
بين �الديان« في منا�سبة �لذكرى �ل�ستمائة و�لخم�سين ال�ست�سهاد �لبطريرك جبر�ئيل حجوال«.

وبدعوة من لجنة »حقوق �لمر�أة و�لطفل« عقدت ندوة حول: »�إ�سالح �أ�سول �لمحاكمات في دعاوى بطالن �لزو�ج 
في �لكنائ�س �ل�سرقّية"، وذلك في �لر�بع من �أيار 2017. 

ونن�سر في ما ياأتي وقائع هذه �لندو�ت بح�سب ت�سل�سلها �لزمني.
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معو�س عن م�شروع الرابطة النتخابي
يلغي الحادية، ي�شّحح التمثيل وي�شتقطب ال�شباب

 في الثامن والع�شرين من كانون الأول 2016      
قانون  "م�سروع  عن  نــدوة  �لمارونية  �لر�بطة  عقدت 
�الول في  ت�سرين   4 في  �طلقته  قد  كانت  �النتخاب" �لذي 
"نادي �ل�سحافة"، بح�سور رئي�س �لر�بطة �نطو�ن قليمو�س 
�لقو�نين  في  و�خ�سائيين  م�سوؤولين  جانب  �لى  و�الع�ساء 

�النتخابية. 
وتحّدث في هذه �لندوة نائب رئي�س �لر�بطة �لمارونية 

�لمحامي توفيق معو�س، وع�سو �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة 
�ال�ستاذ �أنطو�ن ق�سطنطين.

معو�س

ي�سب  ماروني  م�سروع  �أنه  �لقول  �حد  يتجنب  كي  �لر�بطة،  م�سروع  بتبني  يرغبو�  "لم  �نهم  �لى  معو�س  ��سار 
بم�سلحة مارونية، وقد �جتهد �لمجل�س �لتنقيذي في و�سع هذ� �لم�سروع �لذي ير�ه �الف�سل كونه يحقق �لن�سبية، 
وي�ساهم في �ال ينجح �ال �لنائب �لذي ي�ستحق، كما �أّن �الحز�ب ال ت�ستطيع �ن تو�سل نو�با غير كفوئين"، معتبر� �ن 

�لق�ساء". على  �البقاء  يجب  و�أّنه  كبير،  خطاأ  و�لمحافظة  �لدو�ئر  "تكبير 
ور�أى �ن "لعبة �لكتل وحجمها فكرة �دخلها �لنظام �ل�سوري في ر�أ�س �للبنانيين، و�قنعهم باأن فوز �لرجل �ل�سيا�سي 
باأكبر عدد من �لنو�ب يعطيه زعامة و�أهمية، وهو �مر غير �سحيح. �نها فكرة خلقها �ل�سوريون وبتنا نتناف�س على 
عدد �كبر من �لكتل، �ال �ن هذ� غير �سحيح الن �لكتل �لكبيرة لن تنجح باختيار رئي�س �لجمهورية بمفردها بل هي 

بحاجة �لى �لوفاق مع �لكتل �الخرى.
ولفت �لى �ن "هذ� �لقانون يرغم �الحز�ب على �ختيار �ل�سخ�س �لمنا�سب لتر�سيحه، كما �نه يمنع �لتطرف لدى 
�لنائب بل يدفعه �لى �العتد�ل ب�سبب �الختالط �لطائفي �لموجود"، م�سيفا: "على �لمر�سح بحد ذ�ته �ن ير�سي 
خطابه �لمو�طن وي�سع بر�مج تنمية لق�سائه �و على �لم�ستوى �لوطني، ومن جهة �خرى ي�ساهم هذ� �لقانون برفع ن�سبة 
�القتر�ع نحو 20 % عن معدله النه �سيجذب �ل�سباب �لذين ال ي�سوتون �ليوم  ل�سعورهم باأن �سوتهم لن يغير �لنتيجة".

معو�س ي�شرح لالإعالميين م�شروع الرابطة النتخابي 
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و�سدد على �نه "ال ي�ستهدف �الحز�ب بل يلزمها �ن تقدم �الف�سل"، م�سير� �لى �نه "قانون �سريع �القر�ر النه 
مبني على �لق�ساء".

وختم موؤكد� �ن "هذ� �لقانون ال ي�سمح الأي حزب �ن يتنباأ بالنتيجة �سلفا، وهو يلغي �الحادية عند كل �لطو�ئف".

ق�صطنطين

ومن جهته لفت ع�سو �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �نطو�ن ق�سطنطين 
لبنان  على  �لحرب  منذ  �لتفتي�س  هو  �للبنانيين  بين  "�لر�بط  �ن  �لى 
وفيه، على �ف�سل قانون لتطوير �لحياة �ل�سيا�سية". ور�أى �ن "�لخالف 
منذ �ل�سبعينيات هو حول تق�سيم �لدو�ئر وطريقة �القتر�ع، خ�سو�سا 
تفتقد  كبيرة  تكتالت  �ل�سوري  �لنظام  ظل  في  �لطائف  �نتج  بعدما 

لل�سرعية �ل�سعبية �ي تفتقد لقبول �لنا�س بها".

و��سار �لى �ن "�ل�سيا�سيين يتطلعون �لى م�ساريع قو�نين لما يحقق 
�آر�ئهم �ي �نهم ينظرون �لى  �لنو�ب �لمعبرة عن  لهم �كبر عدد من 
�لر�بطة  �ن  موؤكد�  �لخا�سة"،  م�سلحتهم  في  ي�سب  �لــذي  �لقانون 
�للبنانيين،  جميع  م�سلحة  في  ت�سب  نظرة  من  �لمو�سوع  "قاربت 

وهمها تمثيل جميع �لمكونات بعدل وم�ساو�ة وعلى ��سا�س �لن�سبية في �لق�ساء". و�سدد على �ن "هذ� �لقانون يوؤمن 
�لم�ساركة لجميع �الطياف في �لبلد وتطمين �القليات وتاأمين م�سالح �لمو�طنين كما ي�ساهم في ��ستعادة فر�س 

�لم�ساءلة و�لمحا�سبة و�لتخفيف من �لتكتالت �لمذهبية".

ورد� على �سوؤ�ل عن كيفية ت�سويق هذ� �لقانون، �و�سح �ن �لر�بطة �لمارونية "لي�ست حزبا ممثال في �لبرلمان 
�لنو�ب  "تعتبر  �نها  �لى  م�سير�  تمثيل معنوي"،  لها  بل  �لنيابي،  �لمجل�س  �لى  �لم�سروع  لها هذ�  ليحملو�  �للبناني 
�لمو�رنة �ع�ساء فيها وبالتالي فهي ت�سعه بت�سرفهم لربما يتبناه نو�ب من غير �لمو�رنة". الفتا �لى �ن "�لر�بطة 
�ستبد�أ بحركة تجاه �الحز�ب �للبنانية لعر�س �لم�سروع �لذي يوؤمن �لعد�لة في �لتمثيل و�النتقال من مرحلة �لت�سارع 

با�سم �لعدد �لى �لتكامل با�سم �لنوعية".

الأ�شتاذ اأنطوان ق�شطنطين



في خدمة لبنان والموارنة

40

قليمو�س في ندوة كلية الحقوق - الفرع الثاني:
الحويك ت�شدى للمجاعة وا�شتعاد للبنان ما �شلخ عنه

 في الخام�س ع�شر من اآذار 2017        

نظم �لفرع �لثاني لكلية �لحقوق و�لعلوم �ل�سيا�سية في �لجامعة 
�للبنانية - جل �لديب، و�لمركز �لماروني للتوثيق و�البحاث، ندوة 
�المم"،  ولعبة  �لمجاعة  بين  لبنان  دولة  بعنو�ن" والدة  �لكلية  في 
مظلوم،  �سمير  �لمطر�ن  �لعام  �لبطريركي  �لنائب  فيها  �سارك 
�لخوري ��سطفان �بر�هيم �لخوري، �لدكتور ع�سام خليفة، رئي�س 
�لر�بطة �لمارونية �لنقيب �نطو�ن قليمو�س، مديرة �لفرع �لدكتورة 
�وجيني تنوري، وح�سرها �لدكتور �يلي د�غر ممثال �لرئي�س �مين 
�لجميل، �دمون �لحجل ممثال �لنائب نبيل نقوال، �لمطر�ن جورج 
يزبك وعدد كبير من روؤ�ساء �لبلديات و�لمخاتير و��ساتذة �لجامعة 

و�لطالب. 

بد�ية �لن�سيد �لوطني فن�سيد �لجامعة، ثم �لقت �لدكتورة تنوري 
كلمة رحبت فيها بالح�سور م�ستذكرة "�سفربرلك و�لمجاعة �لتي تعر�س لها جبل لبنان في �لحرب �لعالمية �الولى".

مظلـــوم 
مرحلة  في  �لحويك  �ليا�س  �لماروني  �لبطريرك  �أد�ه  �لذي  "�لدور  على  فركز  مظلوم  �لمطر�ن  تحدث  بعدها 
يكن رجل  لم  �لماروني  �لبطريرك  �ن  و�أكد  �لكبير، من جهة �خرى"،  لبنان  دولة  �لحرب، من جهة، وفي �عالن 
مو�جهة، لكنه كان يت�سبث بالحق وبا�سم كل �للبنانيين، من هنا كان وقوفه في وجه لعبة �المم منطلقا من �متد�د 
�لقرن  �و�ئل  �لكبير في  �لدين  و�المير فخر  يوحنا مخلوف  �لبطريرك  بين  وقعت  �لتي  �لمعاهدة  بد�أ مع  تاريخي 
�ل�سابع ع�سر ومما رفعه �لبطريرك يو�سف حبي�س عام 1840 �لى �لباب �لعالي مطالبا با�سالحات في جبل لبنان، 
ثم �لى تطور �لكيان �لمذكور �لى �سكل حكم مع �لمت�سرفية، �ما لعبة �المم فكانت تنطلق من �تفاق �سايك�س - بيكو 
�سوريا  باعطائه مملكة ت�سم  �ل�سريف ح�سين  �النكليز  فل�سطين، كما وعد  يهودي" في  "كيان  باقامة  بلفور  ووعد 
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ولبنان وفل�سطين و�الردن وهي �للعبة �الممية �لتي و�جهها �لحويك منطلقا من �ن لبنان كان كيانا �سيا�سيا". 
و��ساف: "كان هناك تخبط فرن�سي ودولي في مو�سوع �لمناطق �لتي يطالب لبنان با�سترد�دها، ال ب�سمها كما 
�لى موؤتمر  �لتي رفهعا  �لبطريرك �ن يقف في وجه كل هذ�، لذلك فقد قدم في �لمذكرة  قيل يومها، وكان على 

�ل�سالم و�لتي �عتبرها "�نجيله �ل�سيا�سي"كل �لمبرر�ت لتثبيت مطلبه وهي:
- طبيعة �لتمثيل: ذلك �نه رئي�س وفد لبنان �لى موؤتمر �ل�سالم و�لعامل با�سم �لحكومة ومجل�س لبنان �الد�ري 

�لذي �نتدبه، كما با�سم �سكان لمدن و�لقرى �لتى ت�سم ��سخا�سا من كل �الديان و�لطو�ئف. 
- تحديد �لمطالب: �لتما�س عد�لة مفو�سي �لقوى �لحليفة و�لمتحدة، �لمجتمعين في �لمجل�س �العلى لموؤتمر 
�لفظائع  مرتكبي  ومعاقبة  و�لطبيعية  �لتاريخية  حدوده  �لى  و�رجاعه  لبنان  با�ستقالل  لالعتر�ف  وذلك  �ل�سالم 

و�لمحر�سين عليها". 
وتابع: "�ن موقف �لبطريرك هذ� �تى نتيجة لتطور فكرة �عطتها فرن�سا مجاال بعد ف�سل محاولة في�سل و�سقوطه، 
وهي فكرة �لوحدة �ل�سورية على ��سا�س علماني، وعلى ��سا�س �ن يكون هناك �نتد�ب موحد مبا�سر، وهو ما �عتبره 
�لبطريرك تحديا لالر�دة �للبنانية �لتي يمثلها مما جعله ي�سر على مطلبه، �ساعيا �لى ن�سف �للعبة �لدولية ��ستناد� 

�لى �لحق و�لتاريخ �لذي ال يمكن �ن يتنكر �حد لهما". 

فيلم وثائقي
ثم عر�س فيلم وثائقي ركز على معاناة �هل جبل لبنان في �لحرب �الهلية و�لدور �لذي �أدته �لبطريركية �لمارونية 

و�الديرة لم�ساعدة �الهالي على �ل�سمود في وجه حرب �البادة �لتي �سنها �لعثمانيون على �لجبل. 

قليمو�س
�لثاني  �أما  ماأ�ساة  �الأول  �لعنو�ن  �لكبير"،  لبنان  دولة  ون�سوء  "�لمجاعة  قال:  مد�خلة،  قليمو�س  �لنقيب  و�ألقى 
فاإنجاز تاريخي كبير. خالل عام 1916، تعر�س لبنان لمجاعة لم ي�سهدها تاريخه من قبل، ال بل لم ي�سهدها تاريخه 
�لمعا�سر في ما بعد. فقد �أقدم �لمحتل �لعثماني على �إحكام �لح�سار على جبل لبنان بحر� وبر� وقطع �الأ�سجار 
�لمثمرة وغيرها بما فيها �أ�سجار �لتوت لحرمان �للبنانيين ت�سدير �ل�سر�نق و�سوال �لى توفير حاجاتهم. ومنعت 
�المبر�طورية �لعثمانية �سيد �ل�سمك، كما منعت �دخال �لطحين �لى �لجبل لكنها �سمحت باإدخال كمية �سئيلة من 

طحين �ل�سعير. و�سادرت جميع �لحيو�نات من بقر وغنم وماعز وخيول وبغال. 

وغز� �لجر�د �لحقول و�نت�سرت �الأمر��س في �لقرى و�لمدن وتف�ست �أمر��س �لكولير� و�لتيفوئيد و�لمالريا فبلغ 
عدد �ل�سحايا �كثر من 100 �ألف ن�سمة في بلد ال يتجاوز عدد �سكانه ن�سف مليون ن�سمة.  �إن هذه �لم�ساهد �لمبكية  
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و�لموؤلمة كانت ور�ء ما �أطلقه جمال با�سا �إذ� قال: "�إنهم - �أي �لعثمانيين - ق�سو� على �الأرمن بال�سيف و�سيق�سو� 
على �للبنانّيين جوعًا" 

وقد �أو�سل �لجوع بع�س �للبنانيين �لى �كل �لكالب و�لهررة، وباتت �لجثث على قارعة �لطريق ال �أحد يفكر في 
دفنها، وقد قال �حدهم �إنه من زغرتا �لى جبيل "لم �أ�سادف �سوى �سخ�سين، �إنه �سيء مخيف". 

�أ�ساف: "�إن هذه �لم�ساهد �لمبكية و�لموؤلمة كانت ور�ء ما �أطلقه جمال با�سا �ذ قال "�نهم �أي �لعثمانيين ق�سو� 
على �الأرمن بال�سيف و�سيق�سو� على �للبنانيين بالجوع". 

�أن يخاطب �لبطريرك �لحويك �لذي ز�ره في عاليه للح�سول على م�ساعد�ت غذ�ئية ل�سعبه:  و�سمح بوقاحته 
�لبطريرك  فاأجابه  �بنها؟"،  �أكلت  لبنانية  �مر�أة  �أن  �سمعت  "هل 

�الآن".  حتى  �لجوع  ياأت  لم  �ذ�،  با�سا:  جمال  له  فقال  " كال"، 

وتابع: لم تكن �لبطريركية �لمارونية وتحديدً� �لبطريرك �لحويك في موقع �لمتفرج، بل و�سلت به �الأمور �إلى 
�ذالل نف�سه باأكثر من زيارة لجمال با�سا طلبا لم�ساعد�ت غذ�ئية مع علمه بنيان هذ� �الأخير. 

كما �نه فتح �أبو�ب بكركي للمو�طنين و��سعا كل مخزونه من �لقمح و�لطعام في ت�سرفهم حارما نف�سه و�لمطارنة 
في ذلك �لزمن �ياها حتى و�سل �الأمر بالمندوب �لفرن�سي �آنذ�ك موري�س بول �بمانويل �سر�ي �إلى �سرد ما يلي: 

�إذ� حدث  �لبطريرك قائال:  �آب، فبكى  �أو�خر  لبنان  �لى  �أن فرن�سا �ست�سل  �أخبرته  �لبطريرك  " عند زيارتي 
�إننا نموت  �أم ليد�فعو� عن �لذين بقو� على قيد �لحياة.  ذلك �سيكون متاأخر�. �سياأتي �لفرن�سيون ليدفنو� �لموتى 
"�إن بطريرك لبنان ياأكل خبز  �سهد�ء من �جل حبنا لفرن�سا، هذه هي غلطتنا �لوحيدة"، وختم �لمندوب قائال: 

�ل�سعير".

و�ردف: "نعم، �إن بطريرك لبنان ياأكل خبز �ل�سعير م�ساويا نف�سه بالرعية �لتي كانت تموت جوعا بعدما ق�سى 
عليها �لح�سار و�لجر�د و�الأمر��س �لفتاكة. 

وتعر�سو�  تاأخرت في نجدتهم.  �لتي  وتعاطفهم مع فرن�سا  و�لمو�رنة تحديد� ثمن حبهم  �لم�سيحيون  لقد دفع 
لالإبادة جوعا وعلى حبل �لم�سانق كما تعر�س قبلهم �الأرمن على �الأيدي �لمجرمة و�لحاقدة نف�سها". 

وقال: "لقد �سعى �لبطريرك �إلى تخفيف عبء هذه �لماأ�ساة من طريق �طالق �سوت �الإ�ستغاثة �أكان بو��سطة 
�لمطر�ن دريان �أم �سو�ه في �لبالد �لتي هرب �ليها �للبنانييون لتحا�سي ما �أ�ساب �سو�هم. وقد و�سلت به �الأمور �لى 
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طلب قر�س من �لحكومة �لفرن�سية في مقابل رهن �أمالك �لبطريركية �لمارونية للدولة �لفرن�سية، باالإ�سافة �لى 
كفالة �لرهبانيات �لمارونية كي يكافح �أزمة �لمجاعة �لتي حلت ب�سعبه. 

كما نظم مقاومة �لح�سار و�لمجاعة من طريق تكليف �لمون�سنيور بول�س عقل، بالتن�سيق مع �لفرن�سيين �لذين 
كانو� قد �حتلو� جزيرة �رو�د، من �أجل �سمان و�سول �لم�ساعد�ت �لى �ل�سو�طئ �للبنانية ومنها �لى جبيل و�لقرى 

و�لمدن". 

��ساف: "لو كان جبل لبنان ي�سم �ل�سهول �لخ�سبة ك�سهلي �لبقاع وعكار ووو�دي �لتيم، لكان �سمد �أهله ولما 
كانت �لماأ�ساة في حجم �لمجاعة.

من هنا �نطلق �لبطريرك �لحويك �إلى �لن�سال �الأكبر: �عادة لبنان �لى حدوده �لتاريخية و�لطبيعية �لتي �أكدتها 
خريطة هيئة �الأركان �لفرن�سية �لعائدة �لى فترة 1862-1860. 

يحقق  ذ�تي  نحو حكم  و�الإنطالق  �أر�سهم  في  �لتجذر  للبنانيين  يتيح  في حل جذري  بالتفكير  �لبطريرك  بد�أ 
�أمنياتهم بالحرية و�ل�سيادة. وكان �لبطريرك �سديد �لتاأثر بالبابا ليون �لثالث ع�سر، وقد ر�أى �لبطريرك �لحويك 
�أنه يجب تطبيق تعاليم هذ� �لبابا �لعظيم. فقرر �الت�سال بكبار �لم�سوؤولين في �لعالم، ليبحث معهم في م�ساكل 
وتابع  و�يطاليا ورو�سيا،  و�لنم�سا  �الأولى. ح�سل على ر�سائل من تركيا وفرن�سا  �لعالمية  �لحرب  بعد ماآ�سي  بالده 
�ت�ساالته من خالل �لجاليات �للبنانية في �الميركيتين و�و�ستر�ليا و�فريقيا و�سجعهم على �ل�سعي �لى تطوير لبنان 
و�ل�سغط على حكوماتهم من �جل �سمان ��ستقر�ره و��ستقالله ودعم حرية �سعبه. وقد ح�سل في هذه �لمنا�سبة 

على �آالف �لبرقيات من �الإغتر�ب.

و�لفاتيكان،  �أوروبا  مع  �لرو�بط  على  للحفاظ  روما  تاأ�سي�س مدر�سة  �أعاد  �لخارج،  مع  تو��سله  تاأمين  �أجل  من 
و�فتتح �لبيت �للبناني �لفرن�سي في باري�س الإحياء �لتبادل �لثقافي و�لعلمي و�لتاأثير في �لر�أي �لعام �لفرن�سي �لفاعل 

في �ل�سيا�سة �لفرن�سية تجاه لبنان". 

وتابع: "في مو�ز�ة تحركه �لخارجي، �أجرى م�ساور�ت مع كل �لطو�ئف �للبنانية �لتي كانت تعاني نير �الإ�ستعمار 
�لعثماني لكون �لم�سانق لم توفر �أيا منها. �أثمرت مفاو�ساته مع كل �الأفرقاء �للبنانيين منحه تفوي�سا مطلقا كي 

يفاو�س باإ�سم لبنان �لمتعدد �لح�سار�ت و�الأديان و�لمذ�هب. 

�أعطى هذ� �لتفوي�س �لبطريررك دفعا قويا في �لمفاو�سات �لتي جرت في موؤتمر �ل�سلح في فر�ساي. 

فكان عليه ومن �أجل �سمان عودة لبنان �لى حدوده �لطبيعية و�سمان �ال�ستقالل و�الإ�ستقر�ر و�لحرية و�ل�سيادة 
للبنانيين، �أن يو�جه عدوين لهذه �لنزعة �ال�ستقاللية للبنان وفكرة �لعودة �لى حدود لبنان �لطبيعية، وهما: �المير 
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في�سل و�ل�سهيونية �لعالمية. 

وقال: "�إن �أهم ما في عملية �لتو�طوؤ بينهما هو �تاحة �لمجال للدولة �لفل�سطينية - �ل�سهيونية بتو�سيع نطاق حدود 
دولة فل�سطين و�سوال �لى نهر �لقا�سمية كي يت�سنى لها �سمان حاجاتها من �لمياه للري و�نتاج �لطاقة �لكهربائية. 

�أما �الأمير في�سل فكان هاج�سه تو�سعيا، وخ�سو�سا �نه كان يحلم �أن يعيد �لى دم�سق مجدها �الأموي".

و�ردف: "في �سهر كانون �لثاني 1919 قرر مجل�س �د�رة جبل لبنان �لذي يمثل كل �لطو�ئف �أن ير�سل وفد� �لى 
موؤتمر �ل�سلح لكي يقدم �لى �لدول �لكبرى مطالب �ل�سعب �للبناني �لذي كان قد و�فق عليها �لبطريرك �لحويك 
و�سم �لوفد: د�وود عمون، محمود بك جنبالط، عبد �هلل خوري �سعادة، �ميل �ده، �بر�هيم �أبو خاطر، عبد �لحليم 
حجار، تمر حمادة. وكان هدف �لوفد �لمطالبة باإرجاع �الأر��سي �للبنانية �لى حدودها �لطبيعية الأن لبنان خالل 
حكم فخر �لدين �لثاني �لكبير كان يمتد �لى حيفا وعكا وقي�سرية فيلب�س، باال�سافة �لى �لمطالبة باإ�ستقالل لبنان 

و�إقامة مجل�س تمثيلي منتخب من �ل�سعب لكي ي�سمن حقوق �القليات".

وتابع: "لم ينجح �لوفد �الأول في مهماته الأن �لدول �لكبرى لم تكن جاهزة لترتيب �أمور �لمنطقة والأنها لم تكن 
جاهزة �أي�سا ل�سماع كلمة ��ستقالل �أو �إ�ستقالل ذ�تي في منطقة �ل�سرق �الأو�سط". 

حتى  �سوريا،  �لى  باالإن�سمام  �قناعه  �لى  �الآيلة  �لمحاوالت  بــد�أت  مهمته،  في  �الول  �لوفد  لف�سل  "تبعا  وقــال: 
�لفرن�سيون كانو� يحاولون ذلك ومن بين هذه �لمحاوالت محاولة �لمفو�س �ل�سامي في حينه جورج بيكو �أثناء زيارته 
لبكركي في حزير�ن 1919. وقد لفت �لبطريرك �لى غنى �ل�سهول �ل�سورية و�لم�سلحة في �لوحدة مع �سوريا، �إال �أن 
�لبطريرك رف�س رف�سا قاطعا قائال جملته �ل�سهيرة: "ز�وية �سغيرة من لبنان هي �أغلى من كل �ل�سهول �ل�سورية". 

و�أن مطلبه �الإ�ستقاللي هو مطلب مجل�س �الإد�رة �لذي يمثل كل لبنان. 

و��ساف: "و�فق �لبطريرك على �لذهاب �إلى فر�ساي على ر�أ�س وفد مو�سع ي�سم كل مكونات �لمجتمع �للبناني. 
�إال �أن �لفرن�سيين �لذين كانو� يعار�سون في �لخفاء زيارة �لبطريرك، ر�سخو� �سرط �أن يكون �لوفد �لمر�فق �سغير�. 
وقد تاألف �لوفد من: �لمطر�ن �غناطيو�س مبارك و�الآباء: فغالي و�لدويهي والوون �لحويك، باالإ�سافة �لى �لمطر�ن 

�لحكومة  على  �سيفا  �لوفد  حل  وقد  باري�س.  �لى  �سبقاه  �للذين  مغبغب  كيرلل�س  و�لمطر�ن  �لخوري  �هلل  عبد 
�لفرن�سية. 
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وقد غادر �لوفد لبنان من ميناء جونية في تاريخ 15 تموز 1919 بعدما تعذر عليه �لمغادرة من ميناء بيروت، كما 
كانت رغبة �لبطريرك، للداللة على لبنانية هذه �لمدينة. 

حدوده  ت�سكل  و�لتي  لبنان  عن  �سلخت  �لتي  �الأر��سي  ��سترجاع  تت�سمن  �لموؤتمر  �لى  مذكرة  �لبطريرك  قدم 
�لطبيعية، باالإ�سافة �لى مطلب تعوي�س �لجر�ئم �لتي �ألحقتها �المبر�طورية �لعثمانية باللبنانيين وبو�سع عقوبات 

�سد �ل�سلطات �لعثمانية و�الإلمانية و�ن يكون لبنان مرحليا تحت �النتد�ب �لفرن�سي". 

�لخام�س  بنيديكتو�س  �لبابا  ��ستقبله  بروما حيث  فرن�سا مرور�  �لبطريرك  �تمام مهمته، غادر  "بعد  و�أ�ساف: 
ع�سر �لذي �أظهر ر�ساه عن تطور �الأمور �إيجابا وفق ما �خبره �لبطريرك. 

وبعد عودته �لى لبنان، ز�ر �لبطريرك مجل�س �الإد�رة في بعبد� لكي يقدم تقرير� �لى كل �لذين فو�سوه بهذه 
�لمهمة �لوطنية وخاطبهم: "�تحادكم كان �سبب نجاحي ونجاح وطني رغم كل �لم�ساعب". �ما �لجنر�ل غورو �لذي 
كان حا�سر� فاأعلن "�أن �لبطريرك كان �سفيركم. نجح في ر�سالته وثمر نجاحه �سيكون ��ستقالل لبنان و�لتعاون 

�للبناني �لفرن�سي".

وقرر �ر�سال وفد ثالث �لى موؤتمر �ل�سلح ليكون على مقربة من كل ما يريد وكي يعمل على حماية �النجاز �لذي 
حققه �لبطريرك. 

�لفرن�سية و�لنو�ب. وقد  �لوفد �لى باري�س في 11 �سباط 1920 وبد�أ ن�ساطه و�ت�ساالته مع �ل�سخ�سيات  و�سل 
�أدى �ميل �ده و�ع�ساء �لوفد دور� بارز� ومميز� في مو�جهة �لتاأثير�ت �لتي قام بها �ل�سهاينة، من جهة، و�الأمير 
في�سل، من جهة �أخرى، بهدف تف�سيل ما تو�سل �ليه �لبطريرك في زيارته مع �لوفد �لثاني، ما حمل رئي�س �لحكومة 
�لفرن�سية �تيان ميليد�ن �لى توجيه كتاب �لى رئي�س �لوفد �للبناني في 19 �أيار 1920 قائال: "�إن فرن�سا لم تبدل قط 

�أهد�فها وهي تحقيق ��ستقالل لبنان تحت �الإنتد�ب �لفرن�سي. 

ثم �أتبعها بر�سالة في 24 �آب 1920 موؤكد� فيها "�أن بلدكم قد ح�سل على �لمطالب �لتي قدمتموها ومنها �عادة 
�سهل �لبقاع �لى �لدولة �للبنانية، و�إن فرن�سا تريد لبنان �لكبير لكي توؤمن لبلدكم حدوده، و�أنا �سخ�سيا، �أ�ساألكم 

�أيها �لرئي�س في �لوقت �لذي ينهي وفدكم ر�سالته وهو يعود �لى لبنان �أن تقدمو� تحياتي �لى �الأمة �للبنانية. 

وفي �الأول من �أيار 1920، وفي ح�سور ممثلي �لدول �لحليفة وممثلي �لطو�ئف �للبنانية، وفي ح�سور �لبطريرك 
�لحويك و�لمفتي م�سطفى نجا، �أعلن �لجنر�ل غورو ر�سميا �عادة �الأر��سي �لتي �سلخت عن لبنان قائال: " �أمام 
�آمالكم وت�سحياتكم ومقاومتكم و�نت�ساركم و�أنا �أ�سارككم في �لفرح و�لعزة و�لفخر �أعلن �حتفاليا لبنان �لكبير".

وكان �لجنر�ل غورو قد �أ�سدر في 31 �آب 1920 �لقر�ر �لذي يحمل �لرقم 318 و�لذي يحدد فيه حدود لبنان �لكبير".
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وختم م�سير� �لى �ن "هذه �الأحد�ث برهنت �أن �لمو�رنة وعلى ر�أ�سهم �لبطريرك �لقائد �لروحي و�لوطني، لم 
يعمل �إال لوطنه في مو�ز�ة عمله ل�سون حقوق رعيته و�لمحافظة عليها قدوة في �لت�سحية في �سبيل �لوطن". 

خليفه

بعده، كانت مد�خلة للدكتور ع�سام  خليفه تناول فيها "حياة �لخوري �لمقاوم بول�س عقل، �لقائد �لميد�ني �لذي 
وقف في وجه �لمجاعة وحاربها و�لذي رقي بعد �لحرب �لى رتبة �ال�سقفية بعد �لجهود �لتي قام بها في �لموؤ�س�سات 
و�ل�سبكات �لتي كانت تر�سل �المو�ل من �لخارج �لى �هالي �لجبل، بالتعاون �ل�سري مع حاكم جزيرة �رو�د يومها 

و�لذي كان يدعى تر�بو، ل�سر�ء �لمو�د �لغذ�ئية و�ي�سالها �لى �لمحتاجين بعيد� من عيون �لمحتّلين". 

و�ذ عدد "و�سائل �لمقاومة �لتي �تبعها �هل �لجبل"، ركز على "دور �لموؤ�س�سات �لدينية و�لمنهج �لالعنفي وهو 
ما �ساعد هذه �لموؤ�س�سات على �ي�سال �لم�ساعد�ت �لى �كبر عدد من �لمحتاجين في �لجبل". 

الخوري
وقال �لخوري ��سطفان �لخوري، في مد�خلته عن "دور �لكني�سة في �لمقاومة و�ل�سمود"، "في بد�ية �آذ�ر 1916.  
وبدعوة من مطر�ن م�سر للمو�رنة، قام �لق�س بطر�س �لخويري بمهمة �لتق�سي �لمطلوبة. �إذ تمَكن من دخول لبنان 
في 1916/3/24 و�طلع على و�قع �لحال و�لتقى �لبطريرك، وفي �الأول من �أيار 1916 عاد �إلى م�سر و�أثبت للقادة 
�لفرن�سيين ولالإعالميين و�أعيان �للبنانيين حقيقة �لمجاعة و�لتجويع �لممنهج، ونقل �لى �لعالم مقولة �أنور با�سا 

�ل�سهيرة: "�أفنينا �الأرمن بحد �ل�سيف، و�سنميت �للبنانيين جوعا".

"رويتر"  ووكالتا  و"�لمقطم"  "�الأهر�م"  جريدتا  مقدمتها  وفي  �لجر�ئد  ظهرت   1916/5/20 �سباح  وفي 
و"هافا�س" وهي طافحة باأخبار �لمظالم �لتركية في لبنان. 

جهاز  رئي�س  مع،  عقل  بول�س  �لخوري  �لماروني،  �لبطريرك  �سر  �أمين  مر��سالت،  �سكلت   1916 �آب  منذ  لكن 
�أ�سا�سيا لتق�سي �لمعلومات من م�سدٍر ثقة ومو�سوف  �أرو�د، ب�سارة �لبو�ري م�سدر�  �الإ�ستخبار�ت �لفرن�سية في 

يمِثل �لبطريركية �لمارونية.

فن�سطت �لحمالت �ل�سحافية �لمنددة بما يعانيه �سكان جبل لبنان من ماآ�س تحمل كال من جمال با�سا و�أنور 
با�سا م�سوؤولية �لمجاعة ومحاولة �إبادة �سكان جبل لبنان. و��ستمرت بكامل زخمها حتى نهاية �لحرب. هذ� �الأمر 
حرك �لر�أي �لعام �لدولي. و�لف�سيحة خففت من وطاأة�لمجاعة �إذ �أكرهت جمال با�سا على تغيير �أ�سلوبه مر�عاة 

للر�أي �لعام �لعالمي".
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وقال: "ذكر �لبطريرك �سعبه بحقبات �الإ�سطهاد �لتي تعر�ست لها �لكني�سة لكي ي�سدد فيهم �لروح لل�سمود في 
وجه �الإ�سطهاد�ت و�لموت باأخالق عالية و�سهامة.

ودعا �سعبه �لى قر�ءة حدث �لمجاعة بعين �الإيمان و�لتوبة، و�عتبارها حدثا يتخطى �لماألوف و�لطبيعي ليدخل 
�لعالم �لفائق �لطبيعة ويقود �إليه. فر�أى فيها عقابا وتاأديبا زمنيين �أنزلهما �هلل بعباده ب�سبب خطاياهم، و�لهدف 
منها هو �إنقاذهم من �لعقوبات �الأبدية �الأ�سد هوال وحملهم على �لتوبة عن خطاياهم و�إ�سالح �سيرتهم. ولذ� ر�ح 

يدعو �لمو�رنة �إلى �لتوبة عن �لخطايا و�لعودة �إلى �هلل".

و�ردف: "ر�أى �لبطريرك �أن �لتذكير بالثو�ب و�لعقاب ي�ساهم في �إعادة �إحياء �لت�سامن �الأخوي و�أوفد �لكهنة 
على  و�لمو�ظبة  �هلل  على  و�التكال  �لتوبة  على  �لموؤمنين  وح�س  �لروحية  �لريا�سات  الإقامة  �لمناطق  �إلى مختلف 
�أعمال �ل�سوم و�ل�سالة و�الإبتهاالت �لحارة. و�أمر �لجميع باأن ي�سرخو� في �آخر كل �سالة وزياح: "�إرحم يا رب، 
�إرحم �سعبك وال ت�سخط علينا �إلى �الأبد"، و�لترتيلة �لتي �أُِلفت في تلك �لمحنة �لع�سيبة ودخلت �لليتورجيا �لمارونية 

وظلت محببة �إلى قلوب �لجميع هي: "�إليك �لورد يا مريم". 

و��ساف: "لكن مما ال �سك فيه �أن �لبطريركية �لمارونية كانت �الأكثر مبادرة في �الإح�سان و�أعمال �لمحبة. لقد 
فتحت �أبو�بها �أمام �لجياع وو�سعت كل مقدر�تها �لمالية في ت�سرفهم، فتحول �لكر�سي �لبطريركي نف�سه مركز� 
لتوزيع �لطعام على �لجياع و�لح�سنات �لمالية على �لمحتاجين. وهذه كانت حال كل �لموؤ�س�سات و�لمر�كز �لتابعة 
لها. ويحتوي �الأر�سيف �لبطريركي ر�سائل �سكر كثيرة جد� موجهة �إلى �لبطريرك من كل �لقرى و�لرعايا في جبل 

لبنان موقعة من كهنة �لرعايا وم�سايخ �لبلد�ت �أو مخاتيرها ووجوهها". 
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جبرائيل حجول:
�شهيد ال�شتبداد والظلم المملوكي

 في الثالثين من اآذار 2017          

ال�ست�سهاد  و�لخم�سين  �ل�ستماية  للذكرى  و�إحياء  �لمارونية،  للكني�سة   2017 و�ل�سهد�ء  �ل�سهادة  �سنة  �إطار  في 
�لبطريرك جبر�ئيل حجوال، �أقامت لجنة �لثقافة و�لتر�ث و�لحو�ر بين �الديان في �لر�بطة �لمارونية ندوة بعنو�ن 
�لر�بطة  للمحا�سر�ت بمقر  " في قاعة ريمون روفايل  " �لبطريرك جبر�ئيل حجوال 1357-1367، �سهادة وعبر 
�لكرنتينا، تحدث خاللها  رئي�س �للجنة مدعي عام بيروت �لقا�سي �سامر يون�س، ر�عي �أبر�سية �لبترون �لمارونية 
�لموؤرخ  �ليا�س قطار،  �لدكتور  �لموؤرخ  �ل�سهادة،  ل�سنة  �لمطر�ن منير خير �هلل، بو�سفه رئي�سًا للجنة �لبطريركية 
�لدكتور �سليم بدوي، �لدكتور جوزف كريكر، ع�سو �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة ومقرر لجنة �لثقافة و�لتر�ث وقد 

�أد�رت �لندوة �لكاتبة رحاب �لحلو ع�سو �للجنة.

المطران خير اهلل والدكاترة قطار، بدوي، كريكر والكاتبة حلو
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�أبي �للمع ممثاًل رئي�س  ح�سر �لندوة ح�سد من �أع�ساء �لر�بطة �لمارونية و�لمهتمين، تقّدمهم �لمهند�س �إدي 
حزب �لقو�ت �للبنانية، رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �نطو�ن قليمو�س و�أع�ساء �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة.

قليمو�س:
وبعد �لن�سيد �لوطني ون�سيد �لر�بطة �لمارونية،  �لقى �لنقيب قليمو�س كلمة رّحب فيها بالمحا�سرين و�لح�سور، 
معربًا عن �سعادته باأن تكون بو�كير �إحياء �سنة �ل�سهادة و�ل�سهد�ء للكني�سة هذ� �لعام، على يد �لر�بطة �لمارونية، 
محيّيًا ذكرى �الحبار �لمجاهدين �لذين ثارو� على �لطغيان و�الذالل وقادو� �سعبهم �لى مقاومة �لغز�ة حتى �آخر 
نقطة من خزين �أوردتهم، وفي مقّدم هوؤالء �لبطريرك جبر�ئيل حجوال �لذي ما بخل بحياته �أمام �المتحان �ل�سعب، 

وهو �سحية �الفتر�ء و�لظلم و�ال�ستبد�د.
وختم: �إن �سعبًا من دون جذور، و�أمة من دون تاريخ ماآلهما �لى �لزو�ل �لمحتم. وما كان �لمو�رنة يومًا من هذه 

�لفئة.

يون�س:
بعد ذلك تحدث �لقا�سي يون�س، ومما قاله:" رحّل �ل�سليبيون وبقي �لمو�رنة، �أهل هذه �الر�س. بقو� ولم يرتحلو�، 
خافو� ولم يجبنو�، �إنكفاوؤ� ولم ي�ست�سلمو�، �أحبطو� لكنهم لم يياأ�سو�، طائفة �لمقاومة هم، جماعة �ل�سهادة هم. 
�ل�سيد خادم، كبيرهم �أ�سقاهم، بطريركهم �سهيدهم يحرق هو حتى ال تنطفىء �سعلة �اليمان، ي�سلب حتى يبقى 
�سليبهم مرفوعًا. هذ� هو جبر�ئيل  حجوال �لقائد �لفادي، ن�ستح�سره �ليوم، ن�ستلهمه ال لنبكيه �أو نحر�س، فنحن 

�أهل غفر�ن، نر�سل �لعبر�ت لن�ستخل�س �لعبر.

وقال: �غترب �لغرب عن جذوره �لم�سيحية ليجد في �لعلمنة ح�سارة له وهوية. فعالقتنا بال�سرق مقيمة على خوف 
وحذر و�لتبا�س ما د�م �لبع�س ينظر �لى �لمو�رنة على �نهم �أهل ذمة يوؤدون �لجزية وبعد رحيل �سفن �لمغامرين 
باأوطان �الآخرين، نبقى نحن ويبقى �أحفاد �لمماليك، وتبقى �لكني�سة و�لجو�مع، ويبقى طيف �لحجوالوي على جامع 

طينال يهدر بال�سركة و�ل�سر�كة، ومخاطبة �لمو�رنة: بالمحبة تربحون. وحدها �لمحبة تنجيكم وتنجيهم.

خير اهلل:

�ل�سهادة، وهو  �سنة  �إحياء  �لهدف من  �لذي �سرح  للمطر�ن خير �هلل  �لندوة كانت  �لمحا�سرة �الولى في هذه 
و�الخوة  وحجوال،  �لحد�سيتي  و�لبطريركين   ،350 �لـ  مارون  مار  رهبان  من  �لمعروفين  ب�سهد�ئنا  "�الحتفال 
�لم�سابكيين، وو�سع الئحة باأ�سماء "�أبناء وبنات كني�ستنا �لذين �أر�قو� دماءهم في �سبيل �إيمانهم بالم�سيح، ويعود 

�إ�ست�سهادهم �لى حقبات مختلفة من �لتاريخ عرفت فيها هذه �لكني�سة �أ�سد �ال�سطهاد�ت".
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ولخ�س �لثو�بت �لمارونية �الربعة �لغالية:
حريتهم في عي�س �إيمانهم باهلل و�لتعبير عن �آر�ئهم  -1

تعّلقهم باأر�سهم �لمقد�سة �لتي �سقوها من عرق جبينهم  -2
�رتباطهم ب�سخ�س �لبطريرك ر�أ�سهم �لوحيد و�أبيهم ور�عيهم ورمز وحدتهم و�سامنها.  -3

ثقافتهم و�نفتاحهم على �ل�سرق و�لغرب.  -4

وبعدها نّوه خير�هلل ب�سهادة �لبطريرك جبر�ئيل حجوال �أيام �لمماليك وهي حقبة قا�سية من �ال�سطهاد�ت في 
�الول من ني�سان عام 1367، قال " �أن �لكني�سة �لمارونية هي كني�سة �ل�سهد�ء، م�سيئًا على تجدد حملة �ال�سطهاد�ت 

على �لم�سيحيين في �إنحاء عديدة من �لعالم وبخا�سة بلد�ن �ل�سرق �الو�سط، قتاًل ودمارً� وت�سريدً� وتهجيرً�."

ور�أى ختامًا : �إن �سنة �ل�سهادة و�ل�سهد�ء منا�سبة فريدة ومميزة لتجديد �لتز�منا �لم�سيحي و�لماروني و�لتز�منا 
بمنا�سدة �لحرية لنا ولغيرنا من �ل�سعوب �سمن �إحتر�م �لتعددية �لدينية و�لثقافية و�لح�سارية �لتي تمّيزنا، ولتجديد 
�إنتمائنا �لى كني�ستنا �النطاكية و�لى محيطنا �لطبيعي في �لعالمين �لعربي و�ال�سالمي و�نفتاحنا على �لغرب وثقافته 

و�تحادنا مع �لكني�سة �لرومانية �لممثلة بالكر�سي �لبطر�سي و�لجال�س عليه �ليوم قد��سة �لبابا فرن�سي�س"

قّطار:

حجوال،  جبر�ئيل  �لبطريرك  عن  و�لرو�يات  �لمعلومات  وم�سادر  �لوثائق  تناول  قطار  �ليا�س  �لدكتور  �لموؤرخ 
"تاريخ �الزمنة"، وتر�كم معلوماتي مجهول  �إنطالقًا من زجلية �بن �لقالعي، و�لبطريرك ��سطفان �لدويهي في 
كتاب  �لعام 1780 مذكورة في  �لمتوفّي في  �لطر�بل�سّي  �لدويهي  يو�سف مارون  �لخوري  ر�سالة  و�أقدمه  �لم�سدر، 
"تاريخ �سوريا"، وطرح  "مخت�سر تاريخ جبل لبنان" للعينطوريني، و�سواًل �لى كتاب �لمطر�ن يو�سف �لدب�س عن 
قّطار عدة ت�ساوؤالت تت�سل بالتر�كم �لمعلوماتي، ر�بطًا ما تعّر�س له �لمو�رنة و�سائر �لم�سيحيين لمدة �سنتين من 
�لقا�سي  �النتقام  فكان  ومدينة طر�بل�س 1367،  و�لمماليك،  �لفرنجة  بين  �ل�سر�ع  بارتد�د�ت  �لى 1367،   1365
�لماروني  �لبطريرك  على  و�لقب�س  �ال�ساليب،  باأب�سع  منهم  �القت�سا�س  �لى  �أدى  �لذي  �لم�سيحيين  من  و�لظالم 
�إحدى  �أوردته  جبر�ئيل حجوال و�عد�مه خارج جامع طيالن، �ساحية طر�بل�س. وختم قطار م�ستغربًا ور�ف�سًا ما 
�لدر��سات �لمعا�سرة �لتي تتهم ن�سارى جبل لبنان بالتاآمر مع �لمهاجمين، وت�سّلط تهمة �لخيانة على �لبطريرك 
�أن  �لدر��سة  وقد غرب عن هذه  �لقبر�سي،  �لملك  يكاتبون  كانو�  بال�سو�حل  �لذين  �لذمة  �أهل  �أن  بذريعة  حجوال 

�لمو�رنة لم يكونو� من ن�سارى �ل�ساحل".
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  بدوي:

و�عتبر  �أ�سوله وجذوره،   �ل�سوؤ على  �لبطريرك جبر�ئيل حجوال، م�سلطًا  �سليم بدوي قّدم عر�سًا عن  �لكاتب 
�أن �سهادة هذ� �لبطريرك لم تكن �سوى �إمتد�دً� لجر�ئم �لمماليك بحق كل �لطو�ئف �للبنانية، وهي بمنظور هذه 
�اليام جر�ئم �إبادة و�سد �الن�سانية، ذ�كرً� �عتر��س �لفقيه و�لموؤرخ �بن كثير �لمعا�سر عليها،  و�لذي لم يلَق �آذ�نًا 
�ساغية. ور�أى �أن �لعبرة �الهم في هذه �لماأ�ساة، هو تذّكر �لت�سحيات �لتي قّدمها �أجد�دنا �لتي "تفر�س علينا و�جب 
ت�سحيح �لتاريخ و�لتعّلم من درو�سه، فنحيي �لت�سامن في ما بيننا، ونعزز وحدتنا ونقد�ّس كني�ستنا، وننفتح على 

�أهلنا من حولنا في �لوطن، لكي ال تتكرر ماآ�سي �لما�سي �لبعيد و�لقريب".

كريكر:

مقرر لجنة �لثقافة و�لتر�ث و�لحو�ر بين �الديان في �لر�بطة �لمارونية �لدكتور جوزف كريكر �سكر �لمنتدين، 
و�لح�سور، موؤكدً�ِ �أن هذه �لندوة هي حلقة من �سل�سلة ندو�ت تعّد لها �للجنة، و�عتبر �أن �لبطريرك حجوال هو رمز 
�لـفد�ء من �أجل �لثو�بت �لمارونية وهي: �لثبات على �الإيمان و�لوحدة و�لتجذر في �لوطن. وهو رمز �ل�سهادة لبقاء 
�لمو�رنة. وبعد �لثناء على قر�ر �لكني�سة �لمارونية بجعل �سنة 2017 �سنة �ل�سهادة، و�إقامة مز�ر له في بلدته حجوال، 

دعا �لى بناء قو�عد �لعي�س �لم�سترك في لبنان على �أ�س�س متينة وثابتة.

وقد �أ�سدرت لجنة �لثقافة و�لتر�ث و�لحو�ر بين �الأديان كتّيبًا عن ��ست�سهاد �لبطريرك حجوال، �حتوى تفا�سيل 
�لندوة.
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اآداء المحاكم الكن�شية
والتخفيف عن كاهل النا�س

 في الرابع من اأيار 2017          

�لمر�أة  حقوق  لجنة  من  بدعوة 
�لمارونية  �لــر�بــطــة  فــي  و�لــطــفــل 
�أ�سول  "�إ�سالح  عقدت ندوة حول: 
�لــمــحــاكــمــات فــي دعــــاوى بطالن 
�ل�سرقية"،  �لكنائ�س  فــي  �لـــزو�ج 
�لمحكمة  ــ�ــس  ــي رئ فــيــهــا  �ـــســـارك 
�الإ�ستئنافية �لبطريركية �لمارونية، 
ــيــمــان،  ــل ـــا�ـــس �ــس ـــي �لـــمـــطـــر�ن �ل
و�لم�سرف على توزيع �لعد�لة على 

لجنة حقوق  يون�س، ع�سو  عبدو  �لدكتور  �لمحامي  و�أد�رهــا  �لعّمار،  مارون  �لمطر�ن  �لبطريركية،  �الأر��سي  كافة 
�لمر�أة في �لر�بطة.

نقيب  ممثل  �ل�سخ�سية،  باالأحو�ل  �لناظرة  ببيروت  �لبد�ية  رئي�سة محكمة  �سالح  منى  �لقا�سية  �لندوة  ح�سر 
�لمحامين �لبروف�سور �بر�هيم طر�بل�سي، وعدد كبير من �لق�ساة �لمدنيين و�لروحيين و�لمحامين و�لمهتمين.

قليمو�س

هذه  باأن  ثقته  عن  ومعربًا  بالح�سور،  مرحبًا  قليمو�س  �أنطو�ن  �لنقيب  �لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  �لندوة  �فتتح 
�لندوة �ستثمر نتاجًا جديدً�، منّوهًا بالن�ساطات �لتي تقوم بها لجان �لر�بطة، ومثنيًا على جدية وكفاية رئي�سة لجنة 

حقوق �لمر�أة و�لطفل في �لر�بطة �لمارونية �لمحامية عليا بارتي زين و�أع�سائها.

المنتدون: المطرانان �شليمان والعمار، المحامي زين، والدكتور يون�س
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زيـــن

�أحكام ير�ها  �لكن�سية خ�سو�سًا لجهة �سدور  �لمحاكم  �أد�ء  �إلى  توّجه  �لتي  �النتقاد�ت  �لمحامية زين  تناولت 
�لبع�س مجحفة بحق �لزوجات، وعر�ست �الت�ساالت �لتي قامت بها، و�لم�سروع �لذي �أنجزته لجنة حقوق �لمر�أة 
و�لطفل في �لر�بطة ب�ساأن �الحو�ل �ل�سخ�سية على �سعيد تعديل وتطوير ما تي�ّسر من �لقو�نين �لمرعية �الإجر�ء 
في �لمحاكم �لروحية، لكن هذ� �لم�سروع لم يب�سر �لنور بعد، و�لجميع ينتظر �إقر�ره ب�سيغته �لنهائية، على رغم 

مو�فقة �أعلى �لمر�جع �لدينية �لكاثوليكية في لبنان عليه.

المطران �صليمان
بد�أ �لمطر�ن �ليا�س �سليمان حديثه عن �الإر�دة �لر�سولية �ل�سادرة عن �لبابا بعنو�ن "ي�سوع �لعطوف �لرحوم"،

بتاريخ 15 �آب 2015 وغايتها �لتخفيف عن كاهل �لنا�س �لذين لم ينجح زو�جهم. وفي �لحاالت �لو��سح فيها 
بطالن زو�جهم ت�سهيل ح�سولهم على �إعالن بطالن هذ� �لزو�ج بدون تاأخير. وفي �سبيل خدمة هذه �لغاية و�سع 
�أ�سواًل جديدة لدعاوى بطالن �لزو�ج تعّدل بع�س قو�نين مجموعة قو�نين �لكنائ�س �ل�سرقية �لمتعلقة بذلك. ويتّم 

و�سع هذ� �الإ�سالح حيز �لتنفيذ في 8 كانون �الول 2015.
و�سّلط �ل�سوؤ على مقدمة �لر�سالة من خالل النقاط الثالث:

تاأكيد وتقوية �سلطة رعاة �لكنائ�س �لخا�سة )�الأبر�سيات( و�لمطالبة بها: محاكمة مروؤو�سيهم.  -
حقيقة  مع  لتتنا�سب  �لــزو�ج  بطالن  دعاوى  وتنظيم  �لمقد�س،  �لــزو�ج  رباط  �نف�سام  عدم  بعقيدة  �لتم�ّسك   -

�الإيمان �الأكيدة في عمقها على قاعدة �سريعة خال�س �لنفو�س �ال�سمى.
و�لرحمة  )�الإيكونوميا(  �لتدبير  عبر  �الإلهية  �لرحمة  خادم  وطبيب"،  "قا�ٍس  �الأ�سقف:  خدمة  على  �لتركيز   -

)�الأكريبيا(.
باأق�سى  �لمقد�س  �لوثاق  حقيقة  "حماية  �لهدف  ــة:  �الإر�دي ال  �لق�سائية  �لطرق  عبر  �لــزو�ج  بطالن  دعاوى   -

درجة".
وعّدد �لمطر�ن �سليمان معايير الإ�شالح الثمانية، وهي:

عدم �إلز�مية وجوب حكمين متطابقين  -1
قا�ٍس منفرد بح�سب حكمة مطر�ن �الأبر�سية، في �لدرجة �الأولى )تحا�سي خطر �الإنزالق في �لتر�خي(.  -2

�لزو�جية )�لمحاكمة  �ل�سوؤون  �لق�سائية في  �الأبر�سية وظيفته  �لى دو�ئر   بالكلّية  يفّو�س  �لمطر�ن قا�ٍس ال    -3
�الأق�سر(.
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4-  �سيغة �لمحاكمة �الأق�سر، �إ�سافة للمحاكمة �لوثائقية )بر�هين �أكيدة وو��سحة(، فيها �الأ�سقف هو �لقا�سي، 
حماية لالإيمان و�الإن�سباط.

5-  �الإ�ستئناف �لى �لمحكمة �لبطريركية �لماألوفة )�لكر�سي �لمتروبوليتي �أو �لبطريركي(.
في  �لق�سائية  �ل�سلطة  تنظيم  في  �الأ�ساقفة  حق  بالمطلق  تحترم  �أن  �ل�سرقية  �لكنائ�س  �سينود�سات  على   -6

�أبر�سياتهم. �لغاية �لتقارب بين �لقا�سي و�لموؤمنين، وت�ساعده فيها.
7-  مجانية �لتقا�سي مع �لحر�س على توفير �لبدل �لعادل و�لالئق للعاملين في �لمحاكم.

8-  �لمحافظة على �الإ�ستئناف �لى محكمة �لروتا �لروحانية، حماية لخال�س �لنفو�س في وجه �إ�ستغالل �لقانون.
ثم توقف �لمطر�ن �سليمان عند قوانين اأ�شول المحاكمات الجديدة: 

�لمرجع �ل�سالح و�لمحاكم ،2- حق �لطعن في �لزو�ج، 3- فتح �لدعوى و�لتحقيق فيها، 4- �لحكم و�لطعون   -1
في تنفيذه، 5- �لمحاكمة �لزو�جية �الق�سر �أمام �ال�سقف �الأبر�سي، 6- �لمحاكمة �لوثائقية.

وبعدما عّرج على �لقو�عد �لعامة و�لقر�ر �لتنفيذي، خل�س �لمطر�ن �سليمان �لى �أن �لبابا فرن�سي�س �أر�د �أن يخّفف 
من معاناة �لموؤمنين ب�سبب طول �لمحاكمات �لق�سائية. لذلك �أر�د تحميل �الأ�ساقفة �الأبر�سيين هذه �لم�سوؤولية في 
�لحاالت �لو��سح فيها بطالن �لزو�ج و�لتي و�سفها بالدعاوى �الأق�سر، لتنتهي بمهلة ال تتخطى �ل�سهر و�لن�سف، 
ولكنه تنّبه �لى وجوب �الإرتكان �لى �ل�سمير و�لحذر من "�الإنزالق في �لتر�خي"، مذّكرً� بال�سرورة "لحماية حقيقة 
�لوثاق �لمقد�س باأق�سى درجة. وهذ� ما توؤمنه �سمانات �لنظام �لق�سائي"، وبالتالي ينفي �إمكانية �للجوء �لى 

�لتد�بير �الإد�رية بقر�ر في �إعالن بطالن �لزو�ج.

المطران العمار:

تحدث �لمطر�ن مارون �لعمار عن �ل�سبب �لذي دفع �لبابا فرن�سي�س �لى �إخر�ج �الر�دة �لر�سولية "ي�سوع �لعطوف 
�لرحوم"، الفتًا �لى �أن �لحبر �الأعظم يفد من خلفية ر�عوية تعرف كل �لم�ساكل �الإن�سانية، وهو يعي�سها من خالل 
حبريته. و�أ�ساف �أن هذه �الر�دة هي ر�عوية – ق�سائية تعك�س �لمحكمة �لقانونية و�لمحبة �لر�عوية لالإن�سان. وهي 
�أعطت �لمطر�ن دور �الأبوة ولي�س مجرد مدير ومدبر �الأبر�سية، فهو قا�س وطبيب، ورّد لالأ�سقف �لوهج و�لدور. 
�لبابا  و�أن  و�لمتقا�سي،   �ال�سقف  بين  �لقربى  و�لى  �لرحمة،  �لى عامل  �لق�ساء  �رتكاز  �لعمار على وجوب  و�سدد 
فرن�سي�س يثق باالأ�سقف، و�الأ�سقف في قامو�سه قريب وعادل، وهذه هي �لرحمة. وتوقف عند عن�سر �لمجانية في 
تعاطي �الأ�سقف مع �لمتقا�سين، و�لمجانية �أ�سا�سية في حياته �لر�سولية من دون ن�سيان �الأجر �لعادل للفريق �لعامل 
معه. و�نتقل من ثم �لى عن�سر �لوقت، معتبرً� �أن �الإر�دة �لر�سولية وّفرت �أكثر من ن�سف �لوقت، و�لبابا قارن ما 
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بين وقت �الن�سان و�ساحب �لم�سكلة 
و�أحقية �لق�ساء و�أن �الأولوية لوقت 
ــا�ــس. ولــيــ�ــس هــنــاك �إلــز�مــيــة  ــن �ل
�لبد�ئي  للحكم  ويمكن  �إ�ستئناف، 
رحــمــة  ــــك  وذل بـــقـــر�ر،  يــثــبــت  �أن 
فاالرجحية  �لــمــوجــوع.  بــاالإنــ�ــســان 
و�حتر�مه  �لوقت  عامل  الخت�سار 
مع �حتر�م �سو�بية �لحكم. وتوقف 
في  �لعو�ئق  عند  �لعمار  �لمطر�ن 
تطبيق �الإر�دة �لبابوية وعز�ها �لى 

�ل�سعوبات �لتي تحيط باآلية تنفيذها، الأن �الإر�دة تفر�س �أن يكون لكل �أبر�سية جهاز قانوني، الهوتي، �إجتماعي، 
رعائي، نف�سي لمو�كبة تطبيقه.

ولعمل �لجهاز وجهان:

�أمرً�  لي�س  �لم�ستطاع، وهو  �لزوجية م�ستقباًل قدر  �لم�سكالت  لتالفي  �لزو�ج  لمرحلة ما قبل  �لتح�سير  �الول: 
�سعبًا.

�لثاني: مر�فقة �لعائالت �لتي تعاني من م�سكالت قبل �لو�سول �لى �لمحكمة. 

�إن �لجهاز ي�ستلزم توفير مكان ووقت وعلم و�سمولية و�خت�سا�سات و�إمكانات مادية، وهو لي�س متو�فرً� في كل 
�الأبر�سيات، و�أن �الأبر�سيات �لتي ت�سم مطر�نًا ونائبًا عامًا، ونائبًا ق�سائيًا بد�أت �لعمل.

اأما المراحل المطلوبة لنطالق العمل ب�شورة فاعلة، فهي:

�إنتفاء  حال  في  �لمحاكم  �لى  �لمعنيين  وتوجيه  زوجية،  م�ساكل  يو�جهون  للذين  �الأبر�سية  في  جهاز  �إن�ساء  	•
�لمعالجة.

في  �لحكم  �إ�سد�ر  حتى  ويتابع  �لدعوى  ت�سّلمه  بعد  �لخ�سومة  يحدد  ورئي�سها  �لمحكمة  �لى  �لدعوى  �إر�سال  	•
مهلة 30 يومًا.

ثم  ويوقعها،  قر�ءتها  فيتولى  بالحكم،  مرفقة  �إليه  �لدعوى  �لعام  �لنائب  يرد  �لمطر�ن،  مع  �لت�ساور  بعد  	•
يبلغها �لى �لجهة �لمعنية.

الحا�شرون في الندوة
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الرابطة المارونية تمنح الدكتور فرن�شوا با�شيل
و�شام ال�شتحقاق الماروني من درجة »ال�شليب الكبر«

 في العا�شر من ت�شرين الثاني 2017        

مــنــح �لــمــجــلــ�ــس �لــتــنــفــيــذي لــلــر�بــطــة 
�لمارونّية بموجب �لقر�ر رقم 10/5 بتاريخ 
�سمعان  فرن�سو�  �لــدكــتــور   ،2016/9/6
من  �لماروني  »�ال�ستحقاق  و�سام  با�سيل 
درجة �ل�سليب �الكبر« وحمل �لقر�ر توقيع 
قليمو�س،  �نطو�ن  �لنقيب  �لر�بطة  رئي�س 

و�أمينها �لعام �ال�ستاذ �نطو�ن و�كيم.

�لر�بطة  رئي�س  �أقــام  �لمنا�سبة  وبهذه 
�لمارونية و�ع�ساء مجل�سها �لتنفيذي حفاًل 
تكريميًّا لهذه �لغاية في مطعم »لومايون - 

�ال�سرفّية« قّلد خالله �لنقيب قليمو�س �لدكتور با�سيل �لو�سام، في ح�سور نخبة من وجوه �لمجتمع �للبناني من مختلف 
�لمو�قع �لمهنية و�ل�سيا�سّية و�القت�سادية. وكان �لحفل متميًز� بدفئه ورحابته، و�الجو�ء �اليجابّية، و�الحاديث �لتي 

رّكزت على �لخدمات �لتي قدمها ويقّدمها و�لمبادر�ت �لتي يطلقها با�سيل لمجتمعه �للبناني و�لماروني.

كلمة قليمو�س

�ل�سليب  درجة  من  �لماروني  �ال�ستحقاق  و�سام  با�سيل،  فر�ن�سو�  �لدكتور  قليمو�س  �نطو�ن  �لنقيب  قّلد  بعدما 
�إياه بالرجل �لذي  �الكبر، �لقى كلمة ��ساد فيها ب�سفات �لمحتفى به، وبمبادر�ته �الن�سانية و�الجتماعية، و��سفًا 
يبني �لج�سور، ويعّزز ثقافة �لتو��سل و�للقاء، حيث يتالزم في �سخ�سه �لبعد �لمالي مع �لبعد �الن�ساني. ورّد با�سيل 
�ساكر� لقليمو�س و�لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة على بادرتها، قائاًل باأن ما يجمعنا بالر�بطة هو والوؤنا �لم�سترك للبنان 

وتعلقنا به وطًنا لالن�سان ومالًذ� لالحر�ر«.

قليمو�س وواكيم  ي�شّلمان با�شيل براءة الو�شام
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قليمو�س: با�صيل قامة رابطية نعتّز بها ونفتخر واأعماله الخيرة عّمت جغرافّية الوطن 

من �لفيد�ر �لو�دعة على �ساحل بيبلو�س، و�ساطئها �لذي ي�سهد �إرتحال �الأ�سرعة على وقع �لمجاذيف، �لتي �أقّلت 
بو� منه �لجبين باأرجو�ن �لموريك�س، �أبحر فرن�سو� با�سيل، في رحلة لم تخل من  من �أبجدو� �لعالم �لقديم، وخ�سّ

�لمغامر�ت وم�ساق في دنيا �لمال و�الأعمال، 
وعاد و�إكليل �لظفر و�لنجاح يكّلل منه �لهام، 
نًا بالعلم و�لخبرة،  فار�سًا في ميد�نه، مح�سّ
�لحقوق  في  �لدكتور�ه  �سهادة  على  حائزً� 
في  دبلوم  وعلى  لوفان-بلجيكا،  جامعة  من 
�لعلوم  معهد  من  و�لمالية  �لتجارية  �لعلوم 
�الإقت�سادية و�لتجارية من �لجامعة نف�سها، 
وهذ� ما �أّهله لبناء موؤ�س�سات ر�ئدة، ناجحة 
ت�سّم  �ل�سفوف،  متقدمة  �لجذور،  �ساربة 
في رحابها مئات �لعاملين من �لذين نفخر 

باأدمغتهم وطاقاتهم �لمبدعة. 

ي�سعب تعد�د م�سيرة فر�ن�سو� با�سيل �لمهنية في هذه �لعجالة، وهي م�سيرة حافلة باالنجاز�ت، و�لتو�سع، حتى 
غدت مجموعة "بنك بيبلو�س" معلمًا ل�سيقًا بلبنان وقطاعه �لم�سرفي، وهو تخّطى حدود وطننا �ل�سغير، في 
�تجاه �لعالم �لخارجي �سرقًا وغربًا. وهذ� يدّل �إلى ما يتمتع به مكّرُمنا من دينامية، و�سعة �أفق، وخ�سب مخّيلة، 
وقدرة على �لتكّيف مع موجات �لحد�ثة وموجبات �لتطور. وهو-�إنطالقًا مّما حقق، و��ستنادً� �لى معرفته �لدقيقة 
�لتحديات،  �لكثير من  �أربع حقبات، وو�جه  لبنان خالل  توّلى رئا�سة جمعية م�سارف  �لقطاع و�سجونه،  ب�سوؤون 
خ�سو�سًا في مرحلة تثبيت �لنقد، و�إعادة هيكلة �لقطاع ليعود �لى �أد�ء دوره بحيوية بعد �سنو�ت �لحرب �لتي فتكت 

بلبنان طوياًل.

     على �أن فرن�سو� با�سيل �لمالي و�القت�سادي يتالزم مع فرن�سو� با�سيل �الن�سان، �لذي بنى �لج�سور، معززً� 
ثقافة �لتو��سل و�للقاء،  وعّمر ورّمم ما خّربه �العتد�ء �ال�سر�ئيلي و�الرهاب: �لبيوت، دور �لعبادة، �لبنى �لتحتية، 
�لم�ست�سفيات، من دون تمييز بين منطقة ومنطقة، وطائفة و�أخرى، وكانت �أياديه �لبي�ساء تجول في لبنان – كل 

لبنان – و�أعماله �لخّيرة، منت�سرة فوق جغر�فية �لوطن، على غر�ر فروع م�سرفه �لممّيز.

قليمو�س متحدثاً 
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جميع  في  �إ�سهامات  من  لجبيل  قّدم  وما  هبات،  من  �للبنانية  �لجامعات  على  به  جاد  ما  نن�سى  ال  نن�سى  و�إن 
�لحقول، وكانت له �لمبادر�ت �لتي �ساعدت بفاعلية على جعلها عرو�سة �لمد�ئن �ل�ساحلية في لبنان.

ولن نتوقف تف�سياًل عند مكرمات فرن�سو� با�سيل، ولكن ال بّد من �الإ�سارة �لى �لكنائ�س �لتي �سّيد، و�لدعم �لذي 
وبقلب  �الأحمر،  كال�سليب  د�همة  الأحد�ث  �لمعّر�س  وباالن�سان  كاليون�سيف،  باالطفال  تعنى  �أممية  لمنظمات  وّفر 

�لمر�أة كموؤ�س�سة "يدنا". ومن منا ال يذكر �لهبة �لقّيمة للجي�س �للبناني على �أثر �أحد�ث نهر �لبارد.

�إن فرن�سو� با�سيل �لذي توّلى نيابة رئا�سة �لر�بطة �لمارونية وكان ركنًا من �أركاتها وال يز�ل، ترك �أثرً� طيبًا،   
وخّلف ذكرً� حميدً�، وكان حا�سرً� لن�سرة م�سروعاتها، وم�ساركًا في �سوغ قر�ر�تها �لوطنية.

وهو قامة ر�بطية نعتز بها ونفخر.

و�إنطالقًا من هذه �لماآثر و�حتر�مًا للدور �لوطني و�الن�ساني وتقديرً� لكل �لعطاء�ت �لمفعمة بالحب، و�الألتز�م 
قرر  �ل�ساد�س،  بول�س  �لبابا  �لذكر  �سعيد  يقول  ما  – على  �الإن�سان  وكل  �إن�سان   – كل  �الن�سان  بخدمة  �لم�سيحي 
�لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة منحه و�سام �ال�ستحقاق �لماروني من درجة �ل�سليب �الكبر، وهو �أرفع �أو�سمة �لر�بطة 
�لممنوحة لكبار �لمميزين. و�سرف كبير لنا �أن يت�سع �سدر فرن�سو� با�سيل، وهو �لحائز على �أرفع �الأو�سمة �للبنانية 

و�لفاتيكانية و�لبلجيكية، لو�سامنا هذ� عربون وفاء ومحبة.

من اليمين: النقيب اأبي اللمع، الوزير الخازن، النائب اأبي ن�شر، النقيب قليمو�س، الدكتور با�شيل، النقيب ب�شتاني والدكتور طربيه
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�إن نكّرم فرن�سو� با�سيل، يعني �أننا نكّرم من تجّذر في ثقافة �لعطاء و�لبذل، ومن �سّق طريق �لحياة �لوعرة بما 
�أي �سيء نكّرم ملكة  �متلك من ذكاء وع�سامية. ومن تمّكن منه �الإيمان �لذي ينقل �لجبال من مو��سعها. وقبل 

�الن�سان فيه �لتي ترى في �أخيه �الن�سان �لمعذب وجه �لفادي �لم�سلوب، و�سورة �هلل نبع كل رجاء.

قلب كبير، عقل م�ستنير، كف �سخّية ُتجيد �إقالة �لعثر�ت، وَجبه �لتحديات وتبديد غيوم �لبوؤ�س. هو لي�س فاعل 
خير، فح�سب، بل هو مالك رحمة ي�سير على قدمين، �إقتد�ًء بقول �ل�سيد �لم�سيح، ملك �لمجد عليه �ل�سالم: "... �إن 
منا كان يدً� روؤومًا وقلبًا حانيًا على �ل�سغار  كل ما تفعلونه مع �إخوتي هوؤالء �ل�سغار فاإن معي قد فعلتموه..." و�إن مكرَّ

و�لكبار. فاأجره م�ساعف عند ربه.

�أّيها �الأحبة، 
�إن تكريم فرن�سو� با�سيل �لذي �أردناه محطة خير وفرح وعطاء، وقدوة، �ساءت �لظروف �أن تتر�فق هذه �لمحطة 
مع �لحدث �لذي �سّج به �لوطن و�لمتمثل باإ�ستقالة �لرئي�س �سعد �لحريري بال�سكل و�لم�سمون و�لتوقيت و�لمكان 

�لذي تمت فيه. 
فال ي�سعنا في هذ� �ليوم �سوى توجيه دعاء �إلى �لقدير �لدّيان عّله ي�سمل وطننا �لحبيب برحمته .

اللهم، 
�إكفنا من خير يديك، فلي�س من خيٍر �إاّل ما �أعطيت وال من عمٍر �إاّل ما وهبت وال من ِنعم �إِاّل ما �أ�سبغت، 

�إعفنا من �لك�سل عن �سكرك
�أغلق عّنا باب �لحاجة �إاّل �إليك

�أنقذنا من �ساعة لنا هي �ساعات علينا 
�أ�سبغ وتو�سع بكرمك علينا

رت �أيدينا عنه ن�ستغفرك عما ق�سُ
ُعفت نفو�سنا له ن�ستعين بك عما �سَ

�أمل �لينا �أذنك
�إجعل �أن نرتدي �ل�سماء �سبياًل �ليك ال �سبيل �إاّل �إليك. 

وال�شالم عليكم. 
عا�س الخير
ع�شتم وعا�س لبنان
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با�صيل: يجمعنا والرابطة التزام م�صترك بتر�صيخ الوجود الماروني والم�صيحي.

ني وي�سّرفني �أن �أكوَن �ليوم �سيًفا محتًفى به �لى مائدِة �لر�بطِة �لمارونية. هذه �لر�بطة �لتي ت�سمُّ نخبًة  ي�سرُّ
من ن�ساٍء ورجاِل �لطائفِة �لمارونيِة في لبنان، و�لتي تعمُل على رفِع �ساأِن �لمو�رنِة وتر�سيِخ وجوِدهم في �أر�ِس �الآباِء 

و�الأجد�د، وعلى تعزيِز دوِرهم في بناِء �لدولِة �للبنانية وتطويِرها.

طائفِتنا  وتر�ِث  كني�سِتنا  وبقَيم  �لمقّد�س  �الإنجيِل  بتعاليِم  �لم�سترك  �إيماُننا  هو  �لر�بطة  بوتقِة  في  يجمُعنا  ما 
�ل�سريانّية �لم�سرقّية، وهو والوؤنا �لم�سترك للبنان، وتعلُّقنا به وطًنا لالإن�سان، ومالًذ� لالأحر�ر، وو�حًة الإختباِر �لعي�س 
مًعا بين مو�طنين مت�ساوين في �لحقوق و�لو�جبات، منتمين �لى عائالٍت روحّيٍة �سّتى، ت�سّكُل ن�سيَجنا �لمجتمعي 

�لتعّددي �لمتمّيز.

ا هو �لتز�ُمنا �لم�سترك بتر�سيِخ �لوجوِد �لماروني و�لم�سيحي في هذه �لبقعِة  وما يجمُعنا في هذه �لر�بطة �أي�سً
�لحقِّ  ر�ياِت  رفِع  وعلى  �أ�سا�سّية،  قيمًة  بالحريِة  �لت�سّبِث  على  وبالحر�ِس  �لعربي،  عالِمنا  من  و�لفريدِة  �لمباركِة 

و�ل�سالِم و�لعد�لِة و�لديمقر�طيِة و�لتنمية.

با�شيل  يلقي كلمته
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�أما لبناُننا، فال نخاُله ُمكتمَل �لمعنى في غياِب دولٍة منيعٍة بموؤ�ّس�ساِتها �لوطنية، وفي طليعِتها �لجي�س و�لق�ساء 
�أبناِئها،  لجميِع  �لفر�س  تكافوؤ  فيها  يتو�فُر  عادلٍة  دولٍة  غياِب  في  �لبنياِن  ر��سَخ  ُره  نت�سوَّ وال  �لم�سرفي،  و�لنظام 
باالإنخر�ِط في �الإد�رِة �لعامة و�لح�سوِل على م�ستوى جّيٍد من �لتعليِم، ومن �لَمر�فِق و�لخدماِت �ل�سحيِة و�الإ�سكانيِة 

و�لبيئيِة و�الإقت�ساديِة و�الإجتماعية.

ذ�ك هو وطُن �لمو�رنِة �الأحّب، وتلك هي دولُة �لمو�رنِة �الأعّز. بما، يج�ّسد�نه من قيٍم ومبادئ، وما ينطويان عليه 
من تطّلعاٍت وطموحات، فوق كلِّ �عتبار، وقبل �أّي زعامات �أو منا�سب �أو �أحز�ب.

�إنَّ �لحفاَظ على هذ� �لوطِن و��ستقر�ِره، و�لم�ساهمَة في بناِء هذه �لدولِة وتطويِرها هما �أهّم �أهد�ِف �لر�بطِة 
�لمارونّيِة و�أع�سائها. و�لعمُل على تحقيِق هذه �الأهد�ِف يقت�سي مّنا جميًعا، وبخا�سٍة من �الأع�ساِء �لمنتَخبين لتحّمِل 
�لم�سوؤولية، �لت�سحيَة بالجهِد و�لوقِت، و�لماِل �أحياًنا. لذ�، نحن نقّدر عالًيا ما تقومون به وما تتكّر�سون من �أجِله، 
على غر�ر �أ�سالِفكم، ونتمّنى لكم دو�َم �لتوفيِق و�لتقّدم بمباركِة غبطِة �لبطريرك �لكّلي �لطوبى، ورعايِة �أ�سحاِب 

�ل�سيادِة �الأ�ساقفة، وبدعِم جميع �أبناِء �لطائفة �لملتزمين باالإيماِن و�لعطاِء و�لوفاِء للبنان، �لوطن و�الإن�سان.
�أّيها �الأحّباء،

�لو�ساُم �لذي تكّرمُتم بمنحي �إّياه هذ� �ليوم، �سرٌف لي وتكريٌم عظيم ل�سخ�سي �لمتو��سع، وهو يزيدني �عتز�ًز� 
�أنطو�ن قليمو�س. وتعليًقا على كلمِتك �لتكريمّية  بمارونّيتي. �سكًر� لك �سديقي �لعزيز، �لرئي�ِس �لنا�سط، �لنقيب 

ُح بما فيه. �لقّيمة، �أكتفي بالقوِل �لماأثور: �الإناُء ين�سَ
�سكًر� لكّل ع�سٍو من �أع�ساء �لمجل�س �لتنفيذي �لكريم. و�لكلُّ مو�سُع محّبٍة وتقدير.

مجّدًد�، �أُعرب عن �متناني لم�ساركِتكم لي جميًعا هذه �لمنا�سبة �ل�ساّرة.

 ع�شتم، عا�شت الرابطة المارونية
وعا�س لبنان.
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�صاركوا في التكريم
-  �لوزير�ن مي�سال فرعون، جان �أوغا�سبيان.

-  �لنو�ب: بطر�س حرب، نعمة �هلل �أبي ن�سر، �رتور نظريان، �آالن عون، و�ئل بو فاعور.
�لوزر�ء �ل�سابقون: �لنقيب رمزي جريج، �لنقيب ر�سيد دربا�س، ناجي �لب�ستاني، روجيه ديب، وديع �لخازن،    -

فريج �سابونجيان، مرو�ن �سربل.
�لنائب �ل�سابق �سالح حنين.  -

رئي�س �لمجل�س �لد�ستوري �لدكتور ع�سام �سليمان.   -
-  رئي�س جمعية �لم�سارف في لبنان و�لرئي�س �ل�سابق للر�بطة �لمارونّية: �لدكتور جوزف طربيه.

-  رئي�س غرفة �ل�سناعة و�لتجارة في بيروت وجبل لبنان �لدكتور محمد �سقير.
رئي�س تجمع رجال �العمال �للبنانيين - �الميركّيين �سليم �لزغين.   -

رئي�س نقابة �لمقاولين في لبنان �لمهند�س مارون �لحلو.   -
-  �لرئي�س �ل�سابق لمجل�س �لق�ساء �العلى: �لقا�سي غالب غانم.

-  �لنقباء �ل�سابقون للمحامين: �أمل حد�د، مي�سال خّطار، ريمون عيد، �سليم �ال�سطا، ريمون �سديد.
-  �لرئي�سان �ل�سابقان للر�بطة �لمارونية: �لنقيب �سمير �بي �للمع، �المير حار�س �سهاب.

-  �لرئي�س �ل�سابق للمجل�س �القت�سادي، �الجتماعي: روجيه ن�سنا�س.
-  �لنقيب �ل�سابق لالأطباء �لبروف�سور �نطو�ن �لب�ستاني.

-  �لقن�سل �سايد �سالوحي.
رئي�س �تحاد بلديات جبيل فادي مرتينو�س.   -

-  �لبروف�سور فايز �لحاج �ساهين.
�ل�سيخ فوؤ�د �لخازن.   -

-  �أنطو�ن �أزعور.
�لمحامي �سوقي قاز�ن.   -

�لمحامي �سليم �لمعو�سي.   -
ماريو �سالال وعقيلته جومانا فرن�سو� با�سيل.   -

جان طويله.   -
مارون رزق �هلل.  -

ومن �لمجل�س �لتنفيذي ح�سر �لحفل: رئي�س �لر�بطة �لنقيب �نطو�ن قليمو�س، �المين �لعام �ال�ستاذ �نطو�ن   
و�كيم و�مين �لمال �لدكتور عبده جرج�س.

و�ع�ساء �لمجل�س �ال�ساتذة: عليا بارتي زين، كارال �سهاب كري�ستينا ماّلح، مارون �سرحال، وليد خوري، جوزف   
كريكر، �نطو�ن خوري، جورج �لحاج.
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الك�شاف الماروني يكرم رئي�س الرابطة المارونية 
النقيب اأنطوان قليمو�س

خالل �لع�ساء �ل�سنوي �لذي �أقامه �لك�ساف �لماروني و�لذي ح�سره �إلى جانب �لمطر�نين �أنطو�ن نبيل �لعند�ري 
ومنير خير�هلل وجوه �سيا�سية و�إجتماعية بارزة، تم تكريم رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �أنطو�ن قليمو�س بمنحه 

ميد�لية �ل�سرف �لفخرية وبطاقة ع�سوية �ل�سرف.

 النقيب قليمو�س محاطاً بالمطران العنداري ورئي�س اإتحاد ك�شافة لبنان المحامي جوزف خليل وقائد الك�شاف الماروني
 المحامي طوني عّبود وقادة الك�شاف الماروني.
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اليام المارونية في �شيدني
�لثالثيني  و�ليوبيل  مارون،  مار  �حتفاالت  في  قليمو�س  �نطو�ن  �لنقيب  �لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  م�ساركة  تكن  لم 
للر�بطة �لمارونية في �أو�ستر�ليا مجرد زيارة تلبية لدعوة �الخيرة له، بل �إ�ستحالت حدثًا خطف �ال�سو�ء، وجذب 
�للبنانيين في ذلك �لبلد �لذي �إحت�سن مئات �الآالف منهم، فكانت �لزيارة – على ق�سرها وكثافة مو�عيدها- �سيقة 
ومهمة ومثمرة، جعلت �الرهاق يتال�سى وجددت �لثقة بالح�سور �لماروني في بلد�ن �النت�سار �لذي ي�ستطيع �أن يجترح 
�لمجاالت  لتوظيف طاقاته في  �لتعاطي معه،  �أح�سن  لو  وكني�سته  �الم  لوطنه  يكون ع�سدً� وم�سندً�  و�أن  �لمعجز�ت 
�لمجدية بعيدً� من �لنزو�ت �لعاطفية، و�لهبات �لمنا�سبتية. كان �لم�سهد ر�ئعًا في �سيدني وكانبير�: طاقات مهاجرة 
�إبتنت عمارة �لطموح حجرً� حجرً�، وح�سدت �لنجاح في �لميادين �لتي خا�ستها عزالء �إال من �إيمان بربها ووطنها. 
هذه �لطاقات تفاعلت مع زيارة رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لتي �سارحته بما يخالجها من حّب وحنين للبنان ورغبة في 
�لعطاء، من دون �أن تن�سى �إدر�ج مالحظات تطاول �أد�ء �لدولة بدءً� من �لروتين مرورً� بالف�ساد و�سواًل �لى �عتبارها 

حاجة فيما هي �إمكانات خالقة وفر�سة ينبغي ��ستثمارها في �لوجه �لذي يوفر نه�سة م�ستد�مة للوطن �الأم.
�أو�ستر�ليا، وال �سيما �لمو�رنة منهم، قال ب�سر�حته  �لنقيب قليمو�س �لذي �سّجل �عجابه �لكبير بما حققه لبنانيو 
�لمعهودة �أنه تعّرف في زيارته هذه بلبنان �لحقيقي، لبنان �لطموح، لبنان �الن�سان �لمتعاون و�لمتحّد �لذي لم يتوقف 

عن كتابة حكاية �لنجاح و�لتفوق منذ و�سوله �لى هذه �لبالد.
بين  تّمت  �لتي  للزيارة  حافاًل  برنامجًا  جرج�س  باخو�س  �لدكتور  برئا�سة  �أو�ستر�ليا  في  �لمارونية  �لر�بطة  �أعّدت 

�لخام�س و�لخام�س ع�سر من �سباط، لكنها �نح�سرت فعليًا في ثمانية �أيام.
وفي ما ياأتي محطاتها:

2017 �صباط   7 •				الثالثاء 
�أنطو�ن �سربل طربيه تالها حفل غد�ء على  �أو�ستر�ليا �لمطر�ن  زيارة ر�سمية لر�عي �لطائفة �لمارونية في   -

مائدته بح�سور �أع�ساء مجل�س �لر�بطة في �أو�ستر�ليا ورجال �الكليرو�س �لماروني و�لر�هبات 
بعد �لغد�ء عقد �لنقيب قليمو�س موؤتمرً� �سحافيًا في قاعة ودير �سيدة لبنان تحدث خالله عن �أهد�ف زيارته   -

وتّمت تغطيته �عالميًا على �أو�سع نطاق في و�سائل �العالم �لتي يمتكلها لبنانيون باو�ستر�ليا وفي لبنان.
م�ساركة قليمو�س في �جتماع مجل�س �لر�بطة �لمارونية باو�ستر�ليا، وح�سوره مر��سم تن�سيب �أع�ساء جدد.  -

2017 �صباط   8 •				االربعاء 

توجه قليمو�س �لى �لعا�سمة كانبير� حيث �لتقى وزيرة �لخارجية �الو�ستر�لية جولي بي�سوب ووزير �لهجرة بيتر   -
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�لى  �أو ما يعرف بحكومة �لظل  �لمعار�س  �لعمال  و�أع�ساء مجل�س �سيوخ من حزب  جايتون ولّبى دعوة نو�ب 
�جتماع �أعقبه حفل غد�ء �أقيم على �سرفه، وذلك قبل �أن يعّرج وهو في طريق عودته �لى منزل �لقائم باأعمال 
�ل�سفارة �للبنانية بكانبير� جي�سكار خوري على �لن�سب �لتذكاري لجنود �و�ستر�ليين �إ�ست�سهدو�، ليقف دقيقة 

�سمت وي�سع �إكلياًل من �لزهر

2017 �صباط   9 •				الخمي�س 
ز�ر قليمو�س مكتب �لموؤ�س�سة �لمارونية لالنت�سار في �سيدني و�طلع على �سير �أعماله من مديرته �لبرف�سورة   -

فاديا بو د�غر غ�سين
�الجتماع بزعيم �لمعار�سة لوك فولي في مبنى برلمان نيو �ساوث ويلز، �أعقب �الجتماع حفل غد�ء.  -

�إ�سمه في منطقة  �لم�ساركة في �لقد��س �الحتفالي لمنا�سبة عيد �لقدي�س مارون في �لكاتدر�ئية �لتي تحمل   -
ردفرن- �سيدني 

ح�سور �لع�ساء �ل�سنوي �ل�ساهر �لذي دعت �ليه �لر�بطة �لمارونية باو�ستر�ليا لمنا�سبة يوبيلها �لثالثين وعيد   -
�سفيع �لطائفة، وذلك في د�لتون هاو�س ب�سيدني، وكانت لقليمو�س كلمة �ساملة، جامعة تطرق فيها �لى �لو�سعين 

�لوطني و�لم�سيحي، و�أهمية تر�سيخ �لعالقات بين جناحي لبنان �لمنت�سر و�لمقيم.

2017 �صباط   10 •				الجمعة 
زيارة قليمو�س للقن�سلية �للبنانية ب�سيدني تالها حفل غد�ء �أقامه �لقن�سل �لعام جورج بيطار غانم في منزله   -

على �سرفه 
لقاء م�سائي على قدر عال من �الهمية مع ممثلي �الحز�ب �لم�سيحية في �و�ستر�ليا: �لقو�ت �للبنانية، �لتيار   -
�لوطني �لحر، �لكتائب �للبنانية، حزب �لوطنيين �الحر�ر، �لمردة، حركة �ال�ستقالل، وذلك في فندق �سير�تون 

�سيدني

2017 �صباط   11 ال�صبت  	•
لقاء في غرفة �لتجارة �الو�ستر�لية – �للبنانية �لتي ير�أ�سها جو خطار �أتبع بغد�ء.  -

ع�ساء �أقامه طوني خطار رئي�س �لمجل�س �لماروني باو�ستر�ليا  -

2017 �صباط   12 •				االحد 
غد�ء في دير مار �سربل �لتابع للرهبانية �للبنانية �لمارونية  -

�أ�سئلة  ورّد على  �لقى كلمة  �لدير حيث  �إحدى قاعات  قليمو�س في  �لمارونية مع  لل�سبيبة  لقاء م�سائي حا�سد   -
�لحا�سرين �لذين قّدر عددهم بثالثمائية �سابة و�ساب
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2017 �صباط   13 •				االثنين 

�لتربوية  من�ساآتها  وتفقد  �سيدني  هيل"  "ولديت�س  منطقة  في  �لمارونيات  �لمقد�سة  �لعائلة  ر�هبات  زيــارة   -
و�ل�سحية ود�ر �لعجزة، تخلل �لزيارة غد�ء تكريمي

�لمارونية  �لر�بطة  �أركــان  طربيه،  �لمطر�ن  فيه  �سارك  ع�ساء  �أعقبها  �سيدني  حول  م�سائية  بحرية  جولة   -
باأو�ستر�ليا، وعر�بّو �لزيارة

2017 �صباط   14 •				الثالثاء 

�إقت�سر �ليوم �الخير من �لزيارة على لقاء تكريمي �أقامه رئي�س لجنة �إحياء �لتر�ث �لعربي �أيف خوري على   -
�سرف قليمو�س في �إحدى قاعات برلمان والية نيو �ساوث ويلز بح�سور وزير �لتعددية �الو�ستر�لي.

�لمقرون  �النطباعات  �أجمل  بيروت حاماًل معه  �لى  �لمارونية عائدً�  �لر�بطة  رئي�س  �ليوم غادر  وم�ساء هذ�   -
باالعجاب �لكبير بمكانة �للبنانيين عمومًا و�لمو�رنة خ�سو�سًا في �أو�ستر�ليا.

�لمعدودة  �اليام  تحوّلت  بل  حدث،  مجرد  تكن  لم  �أو�ستر�ليا،  �لى  قليمو�س  زيارة  �أن  �لقول  يمكن  باخت�سار   -
�لتي �أم�ساها في �سيدني �لى �أيام مارونية بامتياز، تمنى �لكثيرون لو �إمتدت �أكثر لي�سهد على عظمة �لح�سور 

�للبناني �لماروني �لذي �سّيد �إهر�مات تفوقه باإبرة مثابرته و�إخال�سه.

به  �شيدني ويحيط   - لبنان  �شيدة  قاعة  الذي عقده في  ال�شحافي  الموؤتمر  قليمو�س في 
ال�شحافي اأنور حرب رئي�س تحرير النهار الأو�شترالية، رئي�س الرابطة المارونية باأو�شتراليا 
�شدني في  الوطنية  الوكالة  مكتب  م�شوؤول  مخائيل  �شايد  وال�شحافي  جرج�س  باخو�س  تبادل الهدايا بين المطران طربيه وقليمو�س
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قليمو�س م�شافحاً  وزيرة الخارجية الأو�شترالية جولي بي�شوب

قليمو�س، المطران طربيه وزعيم المعار�شة لوك فولي لقطة جامعة من غذاء البرلمانت هاو�س

قليمو�س في زيارة وزيرة الخارجية الو�شترالية مع اأركان الرابطة باأو�شتراليا
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قليمو�س وال�شيدة �شونيا عقيلته  
مع وزير التعددية الو�شترالي

قليمو�س ووزير الهجرة الأو�شترالي بيتر جايتون

وزير التعددية الأو�شترالي وقليمو�س والح�شور يقطعون قالب الحلوى في برلمان نيو �شاوث ويلز
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قليمو�س يقّدم القرابين

المطران  طربيه متراأ�شاً القدا�س الحتفالي 
بعيد القدي�س مار مارون

ح�شود تالموؤمنين في كاتدرائية 
مار مارون

 النقيب قليمو�س 
يتقّدم �شفوف الم�شّلين

 واإلى جانبه القائم باأعمال 
 ال�شفارة اللبنانّية بكانبيرا 

 جي�شكار خوري والقن�شل العام 
في �شيدني جورج بيطار غانم وعقيلته
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قليمو�س وجرج�س يحيط بهما 
ال�شحافيون وال�شحافيات اللبنانيون 

في اأو�شتراليا

قليمو�س ورئي�س غرفة التجارة الأو�شترالية - اللبنانية جو خطار يحيط بهما اأركان الرابطة المارونية في �شدني

قليمو�س وزعيم المعار�شة لوك فولي
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المطران طربيه ي�شّلم قليمو�س ميدالية مار مارون في ح�شور رئي�س الرابطة المارونية في او�شتراليا باخو�س جرج�س

قليمو�س والمكرمون يقطعون قالب الحلوى
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قليمو�س مخاطبًا اللبنانيين في �شيدني
ل تن�شوا اأنكم من لبنان واليه تعودون 

في ال�شاد�س من اآذار 2017                  

�لذي  �لمركزي  �لرئي�سي  �لع�ساء  في 
باو�ستر�ليا  �لــمــارونــيــة  �لــر�بــطــة  �قامته 
كانت  �سيدني  في  هاو�س  د�لتون  قاعة  في 
في  ر�ئعة  كلمة  قليمو�س  �نطو�ن  للنقيب 

ها كاماًل: بالغتها ومعانيها نورد ن�سّ

�أن تولدو� لبنانيين، هبُة �سماٍء ومير�ٌث 
�أين منه �لعرو�س و�لتيجان

�إلى  بلبنانيتكم  موؤمنين  تنطلقو�  و�أن 
ترجمة  فتلك  �لنجاحات  وتحققو�  �لعالم 

لهذه �لهبة وهذ� �لمير�ث

�حتالاًل  وال  رعبًا  تــزرع  لم  فلبنانيتكم 
الإقامة  و�سفنًا  مجاذيف  بل  عن�سرية  �أو 
�لعالم  �أنع�ست  و�سلعًا  حــرفــًا،  �لــتــبــادل 
وو�سلت بحرً� ببحر وقارة بقارة كي يغرب 

�لمجهول من وجه �الإن�سان ودروبه. 

�نطلقتم نحو �لعالم دونما �أن تن�سو� تربة لبنانكم �لخ�سبة �ل�سمر�ء و�سخوره �لجاثمة في �الأعالي وزرقة بحره 
�لموؤملة، بل بقيت كّلها في ذ�كرتكم و�لقلب وكاأنها �لحّب �الأبدي �لذي ال  ياأفل وال يموت. فقد �سدق �ل�ساعر بقوله:

ــل فـــــوؤ�دك حــيــث �ــســئــت مــن �لــهــوى ــّق ن
�الأول لــلــحــبــيــب  �إاّل  �لــــحــــب  ـــمـــا  ف

ــفــه �لفتى ــاأل ي ــزل فـــي �الر�ـــــس  كـــم مــن
ــــزِل ــــن م الأول  دومــــــــــــًا  وحــــنــــيــــنــــه 

قليمو�س خطيباً في الع�شاء الرئي�شي في دالتون هاو�س
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اأّيها الأحبة، 

وها �نتم يا من ��ستقّريتم في �و�ستر�ليا هذه �الر�س �لخّيرة �لمعطاء، كنتم وما فتئتم �لنموذج �الأمثل، لذ�ك 
�للبناني �لذي ر�د �الأر�س، �سفر �ليدين �إاّل من عقل مبدع، و�ر�دة �سلبة، و��ستقامة في �لعمل، و�إخال�س د�ئم للوطن 
�الأم. وكنتم مثااًل يحتذى، بما حققتم من �نجاز�ت في هذه �لبالد �لتي �حت�سنتكم، م�سكورة، ورعتكم ب�سخائها، 
ووفرت لكم فر�س �لعمل �لكريم، الأنكم تعاملتم معها بوفاء، و�ساهمتم في �نمائها و�إعمارها، و�حترمتم قو�نينها 
و�لموظف  �لوالية،  وحاكم  و�لوزير  �لنائب  فكان  رحابا.  �آفاقًا  منكم  �لكثيرين  �أمام  فتح  ما  وتقاليدها،  و�أعر�فها 
تكونو�  لم  و�الإعالمي.  �الأعمال  و�لم�سرفي ورجل  و�الإقت�سادي  �الأكاديمي،  �لباحث  �لجامعي،  و�الأ�ستاذ  �لقيادي، 
عالة على �لمجتمع �لم�سيف، بل عونًا له، وعاماًل رئي�سًا في نه�سته وتطوره. وقد �سّرني ما �سمعته من �إطر�ء للدور 
بالفخر،  �سعور عميق  فغمرني  بهم.  �الإجتماع  لي  ت�سّنى  �لذين  �الأو�ستر�ليين  �لم�سوؤولين  من  به،  ت�سطلعون  �لذي 

وتخيلت للحظة كاأن �الأرز هتف ن�سو�نًا، بل�سان �ل�ساعر �لقديم: 

هوؤالء �أبنائي فجئني بمثلهم. 

اأخوتي 

�أو�ستر�ليا هي لم�ساركتم في عيد �لقدي�س مارون �لذي تحيونه بطقو�س �حتفالية، يمتزج فيها  �إن زيارتنا �لى 
�لتقوى بالحنين، و�الإيمان بالعمل، فن�ستعيد معًا ذكرى هذ� �لر�هب �لنا�سك �لذي �سّعت �أنو�ر ف�سائله، وكان �سفيعًا 
�لعرق  وقّدمت  �لحرّية،  ثقافة  وعمّمت  �الإنجيل،  تعاليم  ون�سرت  للم�سيح،  ف�سهدت  باإ�سمه،  ت�سّمت  �لتي  للجماعة 
نت بالجبال �لوعرة و�الأودية �ل�سحيقة، و�تخذت من �لمغاور و�لكهوف �سكنى لها، و�عت�سمت  و�لدم و�لدموع، وتح�سّ
بمبادئها �لروحّية وتقاليدها �الإجتماعية، فقاومت �ل�سغوط و�لفتوحات، وت�سّدت للغز�ة، موؤثرة �سظف �لعي�س على 
من  ع�سيهم  كانت  عظام،  �أحبار  بقيادة  �الإيمان  وديعة  على  وحافظت  �لح�سن،  �لجهاد  فجاهدت  �لرخاء،  حياة 
خ�سب، وقلوبهم من ذهب، ��ستعذبو� �لموت في �سبيل بقاء كني�ستهم ثابتة، ر��سخة ثبات �سخور لبنان في ر��سيات 
قممه، ومتجذرة تجّذر �الأرز في تربته �لمباركة، لقد حّبر هوؤالء وثيقة �لحرية بدمهم حتى �ذ� عّف لونها، �أعادو� 
�سباغها من جديد، الأننا ل�سنا ذميين ولن نكون، والأننا من �سرق �سهد والدة ي�سوع �لنا�سري، وحياته وموته وقيامته 

�لمجيدة، و�سهد �لعن�سرة حيث حّل �لروح �لقدو�س على �لتالمذة �الأطهار �لذين �نطلقو� للكر�زة بكلمة �لرب. 

�إن ما يتعر�س له �لم�سيحييون في �ل�سرق يعيدنا بالذ�كرة �لى �لع�سور �لظالمية، و�لممار�سات �لوح�سية، �لتي 
�الأديان  لجوهر  �لمنافية  �الأ�ساليب  كل  متو�سلة  و�لجذور،  �لمنابت  �أر�س  �لر�سالة،  �أر�س  �قتالعهم من  �لى  �سعت 
�إ�ستندو� �لى فتاوى �سّوهت �لدين �لحنيف،  �أ�ساليب تتجدد كل يوم في بالدنا، ي�سطلع بها تكفيريون،  �ل�سماوية. 
وتجاوزت نو�هيه، و�رتكبت باإ�سمه �لجر�ئم �لتي يندى لها جبين �الإن�سانية. لكن ذلك لم ولن يرهبنا، كما لم ولن 
�لتعددية �سببًا  يوؤمنون بالحو�ر، وقبول �الآخر �لمختلف، ويجدون في  �لو�حدة، �لذين  يرهب �سركاءنا في �لحياة 

لغنى ح�ساري نوعي، يميزنا عن �سائر �الأمم. 
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�لعربي  �لوطن  في  �لطليعي  ودوره  و�لثقافي،  �لديني  �لتنوع  �لقائمة على  وتركيبته  لبنان،  �لدفاع عن هوية  �إن 
و�لعالم �الأو�سع، كنموذج للر�سالة �لتي تحدث عنها �لبابا �لقدي�س يوحنا بول�س �لثاني في �إر�ساده �لر�سولي، هو مهّمة 
�سامية، م�ستركة تقوم على عاتق �للبنانيين �لمنت�سرين و�لمقيمين. و�إذ� كان من حق مهاجرينا علينا �أن نعترف 
لهم بحقوق بديهية، ون�سعى �لى تحقيقها �ليوم قبل �لغد، كاإ�ستعادة �لجن�سية �للبنانية، و�لم�ساركة في �الإنتخابات 
�لنيابية حيثما هم، وتوفير �لحو�فز �لت�سريعية و�الإجر�ئية لالإ�ستثمار في �لقطاعات �النتاجية. فاإن من حّقنا عليهم 
�أن يبادرو� �لى ت�سجيل زيجاتهم و�لوالد�ت في �ل�سفار�ت و�لقن�سليات �للبنانية، وذلك لتوثيق عالقتهم باأر�س �الآباء 
و�الأجد�د، و�نتاج �آليات تو��سل قانونية مع لبنان، من دون �أن يعني ذلك بال�سرورة �لعودة �ليها نهائيًا. و�إن هذه 
�لخطوة ال تتعار�س �إطالقًا مع والئهم للوطن �لذي �كت�سبو� جن�سيته، وينعمون �ليوم بعي�س رغيد، كريم، على �أر�سه 

�لمعطاء. 

�إن زيارتنا الأو�ستر�ليا هي لتج�سيد ما �سبق �أن تو�فقنا عليه مع رئي�س �لر�بطة �ل�سديق باخو�س جرج�س لجهة 
و�سع �إطار تن�سيقي تكاملي مع �لر�بطة �الأم في لبنان و�سواًل لتر�سيخ هذه �لمفاهيم باأبهى �سورها. 

�ل�سّكة  على  �لتعاون  �آليات  لو�سع  و�ل�سبيبة،  �لخّيرين،  وكل  �لمطر�ن،  �سيادة  برعاية  معها  �سي�ستمر  فتو��سلنا 
�ل�سحيحة. و�سنـتــــمكن – بــــاإذن �هلل – و�سفاعة �أبيـــــنا �لقديـــــ�س مــــارون، مـــــن �إر�ساء قو�عـــد ثابتــــة لهــــذ� 
�لتعاون، �لذي نريده �أن ين�سحب على �سائر بلد�ن �الإنت�سار، الأن ال وقت لدينا للترف، و�لتلهي بجن�س �لمالئكة، فيما 
�لتحديات تطرق �الأبو�ب بقوة. �أن �لجدّية �لتي لم�ستها في عمل �لر�بطة �لمارونية باأو�ستر�ليا، ورغبتها في �لتكامل 
باأد�ئها، ودّقة �لتنظيم �لتي  �أبعد �لحدود، تحملني على �بد�ء �عجابي  و�لتن�سيق مع �لر�بطة �الأم في �لوطن �لى 
ت�سّير عملها، وروح �لمحّبة و�الإحتر�م �للذين ي�سّد�ن �أع�ساءها بع�سًا �لى بع�س، وتدفعني لتوجيه ر�سالة �لى مو�رنة 

�الإنت�سار باأن �إقتدو� باأخو�نكم هنا. 

�لجبال من مو��سعها،  ينقل  باإيمان  �لذين تح�سنو�  �ولئك  �ساللة  �سربل طربية، هو من  �نطو�ن  �لمطر�ن  �إن 
�لم�سير في وطننا،  �لقّيمين على  �ليها لدى كل  بتنا بحاجة  �لتي  �ل�سفات  وتو��سع، هذه  فهو رجل �سالة وعمل 
يرعى �أبر�سيته  بحب و�نفتاح، وحر�س �سديد على �لحفاظ على خ�سو�سيتها، وفر�دتها، و�لحوؤول دون ذوبانها. فله 
نا بها، مع م�ساف �الإلكليرو�س �لموّقر و�لر�هبات  مّنا وللر�بطة بكل �ع�سائها كل �ل�سكر على �لحفاوة �لتي خ�سّ
و�لرهبان �الأجالء. وكذلك ن�سوق عبار�ت �الإمتنان �لى �لقائم باالأعمال �للبناني في �سفارتنا بكانبير�، وقن�سلنا 
�لزيارة  لهذه  �لتح�سير  في  �ساهم  من  وكل   ، �الأو�ستر�لية،   – �للبنانية  �لتجارة  غرفة  و�إلــى  �سيدني،  في  �لعام 
و�نجاحها، متوقفين عند تفاني �ل�سحافيين و�الإعالميين �لذين و�كبو� ويو�كبون، ما نقوم به من ن�ساطات، ويتولون 

نقلها باأمانتهم �لمعهودة. 
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اّما اأنتم، اأّيها الح�شور الكريم، 

فاإلى �أّي دين �إنتميتم، �أو مذهب لذتم، �أو حزب �إخترتم، �أو مدينة، �أو بلدة، �أو قرية �نت�سبتم، ال تن�سو� �أنكم من 
وت�ستعيدونه في  و�لمخيلة،  بالروح،  �إليه  تعودون  �سّك  فاإنكم ال  بالج�سد،  �لعودة  تعّذرت  فاإذ�  تعودون.  و�إليه  لبنان 

ذ�كرتكم، وكاأنكم غادرتموه منذ لحظة. 

�أعرف �ّن لبنان في قلوبكم، وحدقات �لعيون، وال تدعو� �لن�سيان ي�سغلكم عن حّبه وتتبع �أحو�له، ولو ناأت بكم 
�لم�سافات. لكن �أو�سيكم بالحفاظ على �لعهــــد و�لوعــــــد، و�لمو�ظبــــة على رفــــــده بكل �أنــــــو�ع �لدعـــم،

و�لديموقر�طية  �لحرّية  لثقافة  ي�سهد  �لمتد�فعة،  و�لــزالزل  �لعاتية،  �لرياح  وجه  في  ثابتًا  يبقى  �أن  لي�ستطيع   
و�لتعددية و�لعي�س �لو�حد، في ظالل �الأرز �لخالد. 

لقد ع�سنا �أق�سى �لتجارب و�لحروب �لعبثية و�أطماع �لغير وغيرتهم �لز�ئفة على م�ستقبلنا و�لم�سير، فلم نجد 
�إاّل �لوحدة مالذً� ومحّبة بع�سنا لبع�س عونًا و�لتجذر باالأر�س م�سيرً�، فبتنا مح�سنين، قادرين على تلقف �لمحبة 

�ل�سادقة ومو�جهة �لغدر مرددين مع �ل�ساعر:

كاأنمـــا كــل مــا فـــي �الأر�س من �أمـــــم   

                                                                                     تقا�سمت �أر�سنا حــبًا بنا ....... �إربــــــا!

�أحــبنـــا �لكـــل ليـــت �لكـــــل يكرهــــنـــا    

                                                                                  �ألــــــم يكن حبـــــــــــهم في قـــــــتلنا �سببا؟ 

اأحبائي

لكم من لبنان ..........، من ر�بطتكم �الأم، من ماآقينا دموع �لفرح ومن �سدورنا �لدم يوم يعز، ومن جبالنا 
�ل�سموخ و�لورد و�لرياحين.

ف�شالم لكم و�شالم عليكم 
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قليمو�س يدعو زعيتر لوقف الإجراء بحق اأبي زيد:
ندافع عن ق�شية حق في وجه تدابير كيدّية

  في ال�شاد�س من اآذار 2017          

َطَلْب وزير �لزر�عة غازي زعيتر ت�سوية و�سع غلوريا �أبي زيد و�إلغاء مر�سوم تعيينها مديرة عامة �أ�سيلة للتعاونيات 
و�إعادتها �إلى رئا�سة �لم�سروع �الأخ�سر، �إلى مجل�س �لوزر�ء، كان مو�سوع �لموؤتمر �ل�سحفي �لحا�سد �لذي عقده 
رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �نطو�ن قليمو�س في مقر �لر�بطة بالمدّور في ح�سور �أع�ساء �لمجل�س �لتنفيذي، 

وح�سد كبير من �ل�سحافيين و�العالميين.

وفي ما ياأتي ن�س �لموؤتمر �ل�سحفي:

قليمو�س متحدثاً في الموؤتمر ال�شحافي
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�إال  نطق  ما  �لذي  �لوطني  �ل�سرح  هذ�  في  بكم  و�سهاًل  �هاًل  ول�سانهم.  �للبنانيين  بعين  و�سهاًل  �هاًل   "
للدفاع عن ق�سية حق،  �ليوم هو  لقاوؤنا  �لمرتبطة بها.  �لمحقة  �لوطنية و�لق�سايا  �لم�سلحة  �إال  بالحق وما حمى 
بعد �أن تبلغنا معلومات موؤكدة عن �إجر��آت ت�ست�سف منها �لكّيدية و�لظلم �أتخذت بحق �لمديرة �لعامة للتعاونيات 
�لمهند�سة �ل�سيدة غلوريا �أبو زيد، تبعًا لرف�سها �الذعان لطلب �لوزير غازي زعيتر باإلغاء �لعقوبات �لتي �سبق لها 
�أن �أتخذتها بحق موظفات �رتكبن مخالفات قانونية وم�سلكية، والمتناعها �أي�سًا عن �إعطاء �إفاد�ت متعلقة باأحد 
باأهد�فها، والتخاذها قر�رً�  �أو  بتاأ�سي�سها  باأخطاء قانونية ج�سيمة مرتبطة  �سناديق �لتعا�سد وبتعاونيتين م�سوبة 

بحّل �لتعاونيتين �لمذكورتين بتاريخ 2017/2/11.

�أمام �إ�سر�رها هذ�، قام معالي �لوزير باإ�سد�ر قر�ر�ت عدة بتاريخ 2017/2/15، �إثنان منها يق�سيان باإلغاء 
�لقر�رين �ل�سادرين عن �لمهند�سة �أبو زيد و�للذين حّلت بموجبهما �لتعاونيتين �ل�سكنيتين �لمخالفتين، باال�سافة 

الأربع قر�ر�ت تناول كل منها �لغاء �لعقوبة �لمتخذة بحق �لموظفات �لتي �سبق للمديرة �أبو زيد �أن قررتها.

كما �أ�سدر قر�ر�ت �أخرى تناولت تجميد �سالحيات �ل�سيدة �أبو زيد، �لى �أن و�سل �المر به �لى �إ�سد�ر �لقر�ر 
�أبو زيد عن �لقيام بمهامها كمدير عام للتعاونيات  "توقيف �ل�سيدة  رقم 1/678 تاريخ 2017/3/2 �لذي ت�سّمن 
وذلك بانتظار �لبّت بو�سعها �لقانوني من �لمر�جع �لمخت�سة، �ألحقه بكتاب موجه لالأمانة �لعامة لمجل�س �لوزر�ء 
رقم 3/1776 بالتاريخ عينه، يطلب بموجبه ت�سوية و�سع �ل�سيدة �أبو زيد عن طريق �إلغاء �لمر�سوم رقم 2182 تاريخ 

2015/8/18 �لذي عّينت بموجبه مديرة عامة �أ�سيلة للتعاونيات و�إعادتها �لى رئا�سة �لم�سروع �الخ�سر".
تلك هي �لوقائع �لمجّردة لهذه �لق�سية �لتي �سغلت �لر�أي �لعام و�سغلتكم في �اليام �لثالث �لما�سية.

من منطلق هذه �لوقائع نتوقف عند �سوؤ�لين �أ�سا�سيين ال ثالث لهما.
�ل�سوؤ�ل �الول:  ما مدى قانونية �الجر�آ�ت �لمتخذة من �لوزير زعيتر بحق �ل�سيدة غلوريا �أبو زيد؟

�ل�سوؤ�ل �لثاني: لماذ� تحّركت �لر�بطة �لمارونية في هذه �لق�سية؟

 اأواًل: بالن�صبة الى ال�صوؤال االول:

من �لمفرو�س على �لوزير �لموؤتمن على �لم�سلحة �لعامة و�لمال �لعام، �أن يعمل على وقف �لهدر وعدم تف�سيل 
�أي م�سلحة خا�سة على م�سلحة �لدولة و�لخزينة.

لذ� من �لم�ستغرب �أن ي�سار �لى قمع موظفة مثالية " نعم مثالية" هدفت من �لقر�ر�ت �لتي �أتخذتها �أو �لتي 
�متنعت  عن �إتخاذها �لى حماية �لمال �لعام وتطبيق �لقانون، وبالتالي تف�سيل �لم�سلحة �لعامة على �أي م�سلحة 

خا�سة.



9  كانون األول 2017

79

وهنا نت�ساءل عن مدى قانونية �لقر�ر�ت �لتي �أتخذها �لوزير زعيتر.

جو�بًا على ت�ساوؤلنا، نتوقف عند �إبد�ء مالحظات يفر�سها �لمنطق �لمجرد دونما �لخو�س في بحث قانوني يوؤول 
للدفاع عن �ل�سيدة �أبو زيد �لتي تتقن �لدفاع عن نف�سها وتعرف كيف تقوم  بهذه �لمهمة خير قيام.

للمر�سوم  �إ�ستنادً�  �سالحياتها  ممار�سة  عن  للتعاونيات  �لعامة  �لمديرة  توقيف  زعيتر  للوزير  يحق  هل   –
�لمذكور  للمر�سوم  مخالفًا  �لخ�سو�س  بهذ�  قــر�ره  يعتبر  وهل   ،1959/6/12 تاريخ   112 رقم  �ال�ستر�عي 

وبالتالي ي�سكل عقوبة غير قانونية ومقّنعة بحقها ؟

تاريخ   2182 رقم  �لمر�سوم  قانونية   من  باإمتياز  و�لقانوني  �لمحامي  وهو  زعيتر  �لوزير  يتحقق  لم  لماذ�   –
2015/5/18 قبل �أن يوقعه، علمًا �أن هذ� �لمر�سوم مذّيل بتوقيعه عندما كان وزيرً� لالإ�سغال �لعامة بحكومة 

�لرئي�س تمام �سالم؟

 �إنني �أترك لل�سيدة غلوريا �أبو زيد معالجة هذه �لم�سائل �أمام �لمر�جع �لق�سائية �لمخت�سة �لتي �سيكون لها �لكلمة 
�لف�سل بها، الأنني ل�ست �ليوم محاميًا عن ق�سيتها �لخا�سة بل عن ق�سيتها وق�سيتنا �لعامة �لتي �أعطيت �لر�بطة 
�لمارونية وكالة طوعية فيها من �لر�أي �لعام �لم�سيحي، نعم من �لر�أي �لعام �لم�سيحي دونما �أي �إحر�ج �أو تطّفل.

وهنا ن�سل �لى �ل�سوؤ�ل �لثاني

ثانيًا: بالن�صبة لل�صوؤال الثاني:

لماذ� تحركت �لر�بطة �لمارونية في هذه �لق�سية؟

عندما تدعو �لر�بطة �لمارونية �لم�سيحيين لالنخر�ط في �لدولة �أي في �الد�رة �لعامة و�لجي�س و�لموؤ�س�سات 
�المنية، عليها �أن تبرهن لهم �أن دعوتها لهم �سادقة.

بمعنى �آخر، عندما ي�سار لالإفتر�ء ظلمًا على موظف م�سيحي كبير في �لدولة، كفوؤ، نظيف �لكف، ال يخاف �إال 
ربه، �سجاع، مقد�م وتقف �لر�بطة �لمارونية مكتوفة �اليدي خر�ساء عمياء �أمام هذ� �المر، فماذ� ع�سى �لم�سيحيين 
�لذين تحاول �لر�بطة �إقناعهم لالنخر�ط بم�سروع �لدولة �أن يقولو� لها �سوى �لى �أي وليمة تدعوهم، وهل هي وليمة 

�لظلم و�الإ�ست�سعاف و�لتخاذل، �أم وليمة �إدخالهم في منظومة �لف�ساد �لمتحكمة في �إد�ر�ت �لدولة؟

عالية  و�خالقية  ومهنية  بكر�مة  �لخدمة  و�جب  �لى  �لم�سيحيين  تدعو  �لمارونية  �لر�بطة  �إن  �الحبة،  �أيها  ال 
و�ل�سر�كة في �سنع م�ستقبل �لوطن، وهي تقف �لى جانبهم من هذه �لمنطلقات.
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فالمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �لمارونية ومنذ بدء واليته وفي بيانه �النتخابي �آل على نف�سه �أن يقرن �لقول بالفعل 
وهو �ليوم فاعل. فتجّذر �لم�سيحيين باأر�سهم ودعوة �لمغتربين للتو��سل �القت�سادي مع �لوطن و�الجتماعي وتنمية 
و�لمف�سدين  �لف�ساد  و�لو�جبات، ومحاربة  �لحقوق  �لفعلية في  بال�سر�كة  �إال  �الإنتماء لديهم. ال ت�سح جميعًا  ح�ّس 

وتعميم �ل�سفافية في �سوؤون �لحكم.

�أبو زيد  من هنا كانت دعوتي للقائكم �ليوم الإطالع �لر�أي �لعام على �لظالمة �لتي لحقت بالمهند�سة غلوريا 
�لموظفة بامتياز و�للبنانية بامتياز و�لتي نفخر بها كلبنانيين �أواًل وكم�سيحيين ومو�رنة ثانيًا.

�إال بالموظفين �لكفوئين �لذين ال يرو� في  فالر�بطة �لمارونية ال تقبل باأن ُترفد �لدولة و�لوظيفة �لعامة فيها 
�لوظيفة �لعامة �سوى خدمة �لوطن و�لدولة و�لعي�س �لحالل.

لقد �آن �الآو�ن لقول كلمة �لحق جهارً� وب�سوت عاٍل كي ال تبقى �لحقيقة دفينة في �لتر�ب.

�إن �لر�بطة �لمارونية ومن هذ� �لمنطلق تطلب من �العالم �للبناني بكافة مكوناته وفي هذه �لمرحلة �لمف�سلية 
ت�سكلون  و�أنتم  وطنكم  هو  فلبنان  �لدولة،  بمفا�سل  �لمتحكّمة  �لذهنية  على  �أبي�س  �نقالب  �حد�ث  تاريخنا،  من 

�ل�سلطة �ال�سا�س لتحريك �الح�سا�س �لوطني.

كما تتوجه �لر�بطة �لمارونية �لى �لمعنيين جميعًا وعلى ر�أ�سهم فخامة رئي�س �لجمهورية �لعماد مي�سال عون 
رئي�س  ودولة  �لوزر�ء  رئي�س مجل�س  دولة  و�لى  في عهده،  �ال�سا�س  �لعنو�ن  �لف�ساد  تكون محاربة  �أن  �إاّل  �أبى  �لذي 
مجل�س �لنو�ب و�لوزر�ء كافة لحماية �أمثال غلوريا �أبو زيد عن طريق و�سع يدهم على هذه �لق�سية و�تخاذ �لقر�ر�ت 

�لمالئمة �لتي ال يمكن �إال �أن تكون �لى جانب �لحق و�لحقيقة، �لى جانب غلوريا �أبو زيد.

�أمثال  باأن ي�ستفيد من  للوزير غازي زعيتر  �لعادة  �لقلب كما  �أوجه ر�سالة �سادقة من  �أغتنم �لفر�سة كي  كما 
غلوريا �أبو زيد ومن �لكفاء�ت �لتي تمّيزت بها على �ل�سعيدين �لمحلي و�لدولي وهي �لتي رفعت �إ�سم لبنان عاليًا 
في كافة �لمحافل، بداًل من مر�عاة م�سالح غير م�سروعة وغير قانونية بغ�س �لنظر عن هوية �أ�سحابها ومكانتهم. 

فهذه �لموظفة ال تكيل �إال بمكيال �لعدل و�لحق و�لقانون.

لقد كفى �إ�ست�سعافًا بالموظفين �لكفوئين ب�سكل عام و�لم�سيحيين ب�سكل خا�س.

�إن �لخطاب �لذي نمار�سه هو وطني بامتياز ويبقى وطنيًا بامتياز حتى ولو كان ظاهره طائفي وال حرح لنافيه، 
�آ�سعار �آخر مبني على �لطائفية �لبغي�سة، حبذ� لو كل  فهذ� و�جبنا وهذه مهمتنا. فتكوين �لدولة �للبنانية وحتى 
طائفة �أو مرجعية �سيا�سية تقدم للدولة �أو للوظيفة �لعامة موظفين كاأمثال غلوريا �أبو زيد، لكّنا تم�ّسكنا بالطائفية 

بداًل من ر�سقها باللعنات و�لنعوت �لتي ت�ستاأهل.
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والأوالدنا  �للبنانية  لالأجيال  و�لطليعي  �لم�ستقبلي  �لمدنية  �لدولة  م�سروع  بلورة  وباإنتظار  �لمنطلق،  هذ�  فمن 
ولمغتربينا �لمبنية على �لكفاءة و�لنز�هة، �أدعو بع�س �لقاب�سين على �لقر�ر �لوطني في هذه �لمرحلة �لحرجة من 
تاريخ �لوطن �لتي يو�جه فيها لبنان �ستى �لمخاطر من �لد�خل و�لخارج �أمنيًا و�قت�ساديًا و�جتماعيًا وديموغر�فيًا، 

�أن يّتقو� �هلل ويحفظو� �المانة.

�إن �لتاريخ لن يرحمهم و�الجيال لن ترحمهم و�النتخابات �لنيابية �لقريبة �إن�ساء �هلل لن ترحمهم، فاللبناني لم 
يعد �سلعة من قطيع ي�ساق �لى �لذبح الإطعام �لنهمين منهم �آكلي خبز �لجياع و�سارقي ريق �لعطا�س.

حفظكم �هلل و�أبقاكم �أمناء على �لر�سالة و�لوطن."

عـ�ستـم، عا�ست �لر�بطة �لمارونية، ليحيا حّرً� لبنان.

 اال�صئلة واالجوبة:

زعيتر لبحث هذه  الوزير غازي  لقائه مع  اإمكان  �شوؤال حول  قليمو�س على  رّد  الموؤتمر،  بيان  وبعد تالوة 
الق�شية،

فقال: نحن منفتحون على �لجميع، وال عقد لدينا في �لجلو�س مع �أحد، خ�سو�سًا �المر يتعلق بم�سلحة �لدولة. 
ونحن جاهزون للقاء �لوزير زعيتر لبحث ق�سية �لموظف في �لدولة  ب�سكل عام بمعزل عن هويته، ولبحث كيفية 
تكوين �لدولة، وند�وؤنا �لى كل �لوزر�ء �لم�سيحيين و�لم�سلمين �ال�سر�ع في �لبدء في م�سيرة �إ�سالح �لدولة خ�سو�سًا 
في عهد �لرئي�س مي�سال عون �لذي حمل لو�ء مكافحة �لف�ساد، و�النكباب على حماية �لموظفين �الكفياء و�لذين هم 
بقدر عال من �لنز�هة. و�إن �عادة �لنظر بالتركيبة �الد�رية وتح�سين �لموظفين �ل�سرفاء لوقف منظومة �لف�ساد 
�لمتغلغلة في �سر�يين �لدولة بغر�س ��ستئ�ساله من جذوره، و�أن هناك ق�سية �ل�سمان �الجتماعي �لذي يحتاج �لى 
معالجة لما يعتريه من ف�ساد. فمن �أجل كل هذه �المور �لمت�سلة بهيبة �لدولة، ونز�هة �إد�رتها وكفايتها، يجب �لعمل 

معًا لنكون منفتحين ومنتجين، و�لر�بطة �ستبقى مترقبة ومتابعة و�سواًل �لى �لهدف �لمن�سود.

 و�شئل عما �شتفعله الرابطة المارونية في حال عدم تجاوب الوزير زعيتر مع طلبها؟

فاأجاب: �أنا �أتحدث كرئي�س للر�بطة �لمارونية ول�ست �أد�فع �إاّل عن �لحق وق�سية �أبي زيد هي ق�سية حق و��سحة 
ونا�سعة كثلج �سنين. وقد و�سعنا �المر في عهدة رئي�س �لجمهورية وكل �لدولة حتى تتلقفه وهذ� ما يعنينا، كما 

تعنينا م�سلحة �لوطن و�ل�سعب في دولة �لحق  و�لعد�لة.

وبالن�سبة �لى �ل�سيدة �أبي زيد فهي تقوم بدورها بمر�جعات قانونية لدى �لق�ساء �لمخت�س وهو حق لها. 
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الع�شاء ال�شنوي للرابطة المارونية
با�شيل : جوهر حفاظنا على لبنان هو وجودنا الحّر
قليمو�س: ن�شعى لتثبيت قيم الجمهورية اللبنانية

   في الرابع والع�شرين من اآذار 2017        
�أحيت �لر�بطة �لمارونية ع�ساءها �ل�سنوي في �سالة �ل�سفر�ء 
في كازينو لبنان في ح�سور ممثل رئي�س �لجمهورية وزير �لخارجية 
�لنائب  �لنو�ب  مجل�س  رئي�س  ممثل  با�سيل،  جبر�ن  و�لمغتربين 
يا�سين جابر، ممثل رئي�س مجل�س �لوزر�ء �لوزير جان �أوغا�سبيان، 
ممثل �لبطريرك �لماروني �لمطر�ن بول�س مطر، �لرئي�س مي�سال 
�سليمان، ممثل �لرئي�س �أمين �لجميل ورئي�س حزب �لكتائب �المين 
�أبي  �لوزر�ء غ�سان حا�سباني و�سيز�ر  للحزب رفيق غانم،  �لعام 
نقوال  �لف�ساد  �لدولة لمكافحة  بو عا�سي، ممثل وزير  وبيار  خليل 
ممثلة  جعجع،  كارين  م�ست�سارته  �العــالم  وزير  ممثلة  �بر�هيم، 
�ل�سفير �الو�ستر�لي �لقائمة باالعمال �ل�سيدة جيما هاغنز، ممثل 
�ل�سفير �لبابوي �لمون�سنيور �إيفان �سانتو، ممثل �ل�سفير �لفرن�سي 
ز�هر �أبي ر��سد، �لنو�ب نعمة �هلل �بي ن�سر وناجي غاريو�س و�أمل 

�أبو زيد، رئي�س �لمجل�س �لد�ستوري ع�سام �سليمان، رئي�س مجل�س �سورى �لدولة �لقا�سي �سكري �سادر، ممثل قائد 
�لجي�س �لعميد مرو�ن فا�سل، رئي�س �لمجل�س �لعام �لماروني �لوزير �ل�سابق وديع �لخازن، نقيب �لمحامين �أنطونيو 
�لها�سم، نقيب �لمحررين �ليا�س عون، ممثل نقيب �ل�سحافة نائبه جورج �سوالج، ممثل �لمدير �لعام لالمن �لعام 

�لعميد �لركن وليد عون.

ح�سر �أي�سا مدعي عام �لتمييز �سمير حمود، �لقا�سي فوزي خمي�س، �لمدير �لعام للموؤ�س�سة �لعامة لال�سكان 
روني لحود، رئي�س �لموؤ�س�سة �لمارونية لالنت�سار نعمة �فر�م، رئي�س �لر�بطة �ل�سريانية حبيب �فر�م، رئي�س �لر�بطة 
�لمارونية �أنطو�ن قليمو�س و�أع�ساء �لمجل�س �لتنفيذي، رئي�س حركة �ال�ستقالل مي�سال معو�س، مدير عام تلفزيون 
لبنان طالل �لمقد�سي، �لم�ست�سارون في �لق�سر �لجمهوري رفيق �سالال وجان عزيز وحبيب �فر�م، نقيب �لمقاولين 
�أيوب، رئي�س جامعة �لروح �لقد�س �الب جورج حبيقة، رئي�س جامعة  مارون �لحلو، رئي�س �لجامعة �للبنانية فوؤ�د 
�سيدة �للويزة �الب وليد مو�سى، رئي�س �لجامعة �للبنانية �الميركية جوزيف جبر�، �أمين عام �لمد�ر�س �لكاثوليكية 
�الب بطر�س عاز�ر، رئي�س مجل�س �د�رة �ل�سندوق �لتعا�سدي �ل�سحي �الجتماعي �الب جورج �سقر، رئي�س موؤ�س�سة 
"البور�" �الب طوني خ�سر، �ل�سيد �سركي�س �سركي�س، �لمطارنة منير خير�هلل وحنا رحمه ومرو�ن تابت و�سمعان 
و�لمخاتير  �لبلديات  روؤ�ساء  من  عدد  �لى  �إ�سافة  �سعب،  �سليمان  لور  لالإعالم  �لوطنية  �لوكالة  مديرة  عطا�هلل 

و�لفاعليات �الجتماعية و�أع�ساء �لر�بطة.
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با�صيل

�لــمــارونــيــة  �لــر�بــطــة  ونــ�ــســيــد  �لــوطــنــي  �لن�سيد  بــعــد 
كلمة  كانت  جرج�س  فادي  �لدكتور  �لحفل  عريف  وكلمة 
زيارتين  مــن  "�عود  فيها:  قــال  با�سيل   جــبــر�ن  للوزير 
�لى  كانت  ــى  �الول �لعالم،  في  كبيرتين  عا�سمتين  �لــى 
خرجت  مدر�سة  �ول  �لمو�رنة  �ن�ساأ  حيث  �لكثلكة  عا�سمة 
وو�سع  �لعربية.  للنه�سة  و�أ�س�ست  و�الأ�ساقفة  �لبطاركة 
وم�ستقل  �سيد  وطــن  لبناء  �ال�ــســا�ــس  �لحجر  �لــمــو�رنــة 
وال  و�إئتمنو�،  و�الإ�سالمي،  �لم�سيحي  �للقاء  ووطن  وحر، 

زيارتي  �ما  عليه.  �لحفاظ  �ليوم  وم�سوؤوليتنا  �ن�سانه،  في  وفر�دته  ميزته  �لذي  �لر�سالة  وطن  على  ز�لو�، 
و�لدفاع عنها  و�لحرية  �لقيم  بالكثير من  معها  نت�سارك  �لتي  و��سنطن  �الميركية  �لعا�سمة  �لى  فكانت  �لثانية 

و�لخالقة". �لوثابة  �لفردية  و�لمبادرة  �الن�سان  وحقوق 

�أ�ساف: "لدينا �ليوم �نتظار�ت كبيرة ويفتر�س بنا �ن نقوم بقر�ءة هادئة ومتاأنية لما يح�سل كي ال نكرر �خطاء 
و�ن  �لح�سول عليه  ��ستطاعتنا  �بعد مما في  �لى ما هو  باعتقادنا  نقوم برهانات خاطئة ونذهب  �ن  �لما�سي، ال 
نعطيه، الننا �والد تجربة �خطاأنا فيها �ي�سا بالذهاب بعيد� من خالل رهانات مماثلة، وفي �لوقت ذ�ته في �لتخلي 
عن ذ�تنا وعدم قر�ءة �لتطور�ت وقبولنا "بذمية" معينة �رت�ساها �لبع�س �ن كان في لبنان �و في �لمنطقة. نحن 
�ليوم �مام حدين ولدينا �لم�سوؤولية في ممار�ستهما، �وال في رف�سنا "لال�سالموفوبيا" وكل ما ير�فقها من عن�سرية 
وتطرف ال ي�سبهنا، وعك�س وجودنا و�عتد�لنا �لديني �لذي تعي�سه ونمار�سه. من جهة �خرى لدينا فر�سة ال�ستعادة 
�لما�سي  �لى  �لتطلع  �لى  �ليوم مدعوون  نحن  ودورنــا.  على حريتنا  �لمحافظة  ووجودنا من خالل  وذ�تنا  حريتنا 
لنتعلم منه، و�لنظر باأمل كبير �لى �لم�ستقبل �لذي نر�ه و�عد� في حال �ح�سنا �إدر�ته من �الن، و�ح�سنا قر�ءة كل 
�لتطور�ت �لحا�سلة. ما يجمعنا في هذ� �لوطن هو �بعد من وحدة �للغة و�الأر�س و�النتماء �ليها، �نها �ر�دة �لعي�س 
نحملها  �لتي  �لطيبة  و�لم�ساعر  �الأمنيات  في  ولي�س  �ل�سيا�سة  في  تكون  �ليوم  �لوحيدة  ترجمتها  �الإر�دة  معا. هذه 
لبع�سنا �لبع�س. هذ� �المر �أ�سا�سي ولكنه ال يكفي، �لترجمة �لفعلية تكون من خالل قانون �النتخاب �لذي يجمعنا 

في �لم�ساركة �لفعلية في �إد�رة �لبالد ويعطينا �الأدو�ر �لمتكافئة تحت عنو�ن �لر�سالة �لتي يحملها لبنان".

وتابع: "قانون �النتخاب في طبيعته في هذه �لمرحلة �لتي نمر بها، ال يمكن �ن يكون خارجا عن �لو�قع وال يمكنه 
�ن يبقى في �لما�سي �لطائفي �لذي يزد�د ويتعمق في لبنان، وال يمكن �ي�سا �ن يتنكر المنياتنا و�أمنيات �سبابنا 
�لذين يريدون م�ستقبال مختلفا، وفكرهم �بعد من �لطائفية. هذ� �لو�قع �لذي نحن فيه يحتم علينا �ن يكون هناك 
�نتقال مطمئن لكل مكونات هذ� �لبلد، �نتقال من �لطائفية �لى �لعلمنة تو�كبه كل �لمكونات وت�سارك فيه. النه �ذ� 

با�شيل يلقي كلمته
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ذهبنا وحدنا باإتجاه �لعلمنة وبقيت جماعتنا خلفنا نكون بذلك ال نقدم لها �سيئا. و�ذ� بقينا ��سرى لتطرف �و غر�ئز 
�لبع�س، يعني ذلك �ننا لم ناأخذ "نا�سنا" �لى حيث يجب �ن يذهبو�. باإخت�سار نحن نرى �نه يجب �ن يكون قانونا 
�لتمثيل  ويحقق  �ليها،  �لتي نطمح  �لعلمنة  �لى  �لطائفية  ويخرج من  و�لم�ستقبل،  �لحا�سر  بين  ما  �نتخابيا يجمع 
�لفعلي لكل مكون ب�سكله �لحقيقي و�لفعلي ومن دون تزوير. �عتقد �ن �ليوم هو �لوقت �الن�سب لنا جميعا من خالل 
طماأنة بع�سنا �لبع�س من دون �ال�ستقو�ء على بع�سنا ال من خالل عو�مل د�خلية �و خارجية الننا في مرحلة ��ستعادة 
�لثقة و�لميثاقية و�لقوة في �لبالد. وال �ق�سد هنا �لقوة �لمتعالية و�لتي حملها �لبع�س في �لما�سي، �نما �عني �لقوة 
�لناعمة �لتي هي قوة �لمعرفة و�لتالقي �لتي تخرجنا من �ل�سورة �لمتناق�سة في لبنان، بين بلد �لثقافة و�الإقطاع، 

�لتعدد و�لتفرد، بلد �لهجرة وموطن �لمهجرين".

��ساف:" �ن جوهر حفاظنا على لبنان هو وجودنا �لحر، وعلينا �لحفاظ على �لقيم �لم�سيحية �لتي �أولها �لمحبة 
و�أعظمها �الإيمان و�أهمها �لرجاء، ويبقى �يماننا بوطننا ور�سالتنا ونترجى �الأف�سل د�ئما. نحن في لحظة علينا �ن 
نت�سامن جميعنا مع بع�سنا �لبع�س، م�سلمين وم�سيحيين، نحن ن�سعى �لى ربط �للبنانيين في �لد�خل مع بع�سهم 
�لبع�س من جهة، ومن جهة �خرى بدول �الغتر�ب. هويتنا مهددة بالفناء �ذ� لم نحافظ عليها وعلى خ�سو�سيتنا 

من خالل �نفتاحنا، وعلى ذ�تنا من خالل تعددنا، وعلى منا�سرتنا من خالل عي�سنا �لم�سترك".

وختم با�سيل: "�نه �لوقت �لحقيقي لنقول فيه لكل �للبنانيين �لى �ي مدى نحن �سنينون بلبنان وبهم، ومهما و�جهنا 
ما �إغر�ء�ت وترهيب، وحكما �سوف نتعر�س لهما من �الأ�سدقاء و�لخ�سوم، لكننا لن نتخلى عن بع�سنا �لبع�س ال 
كم�سيحيين وال كم�سيحيين وم�سلمين النه في �لنهاية لي�س لدينا �ال بع�سنا �لبع�س وهذه �سمانتنا �لحقيقية وحمايتنا".

قليمو�س

رعاية  بظل  �ليوم  "نجتمع  قليمو�س:  قــال  ــدوره  ب
كريمة من فخامة رئي�س �لبالد �لممثل بيننا بالوزير 
�ل�سديق جبر�ن با�سيل، في مطلع عهد لم يخطو حتى 

�ل�ساعة خطو�ته �لثابتة �لموؤملة.

�لــر�بــطــة  مــع  تفاعلكم  لتج�سيد  ــيــوم  �ل نجتمع 
�لى  ت�سعى  ن�ساأتها  منذ  برحت  مــا  �لتي  �لمارونية 

�لحرية  في  �لمركوزة  �للبنانية  �لجمهورية  قيم  تثبيت 
و�لديموقر�طية و�الحت�سان �لرحب للديانات �ل�سماوية 

و�لح�سار�ت في تفاعلها �اليجابي �لر�مي �لى �إبر�ز وجه �لوطن - �لر�سالة �لذي ال ينه�س �إال باتحاد �أبنائه لتعزيز 
�لحياة �لم�ستركة في ما بينهم، حياة ال تقوم وال ت�ستمر �إال بال�سر�كة �لكاملة غير �لمنقو�سة".

قليمو�س متحدثاً في ع�شاء الرابطة
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�أ�ساف: "حر�ست �لر�بطة �لمارونية منذ ن�ساأتها وما ز�لت على مو�كبة كل �لمحطات و�ال�ستحقاقات �لتي مر 
بها �لوطن ولم تغب عنها يوما وكانت �سوتا �سارخا في دعوتها �لى �لوحدة ولم ي�سجل عليها �نحياز �أو �نقياد لهوى 
بل �سّجل لها دورها �لجامع �لذي يتجاوز �ال�سطفافات �ل�سيقة وهي م�ستمرة في تحركها هذ� تحت �سقف �لعناوين 
�ل�سركاء  مع  و�لمتفاعل  �لفاعل  �لحر،  وجودهم  تطاول  عناوين  وهي  �لمو�رنة  بين  �لم�سترك  �لقا�سم  ت�سكل  �لتي 
في �لوطن و�لوالء له دون �سو�ه. فاأ�سا�س �لوالء �أن تو�لي وطنك، وبد�ية �لوفاء �أن تفي بقومك و�سرط وجودك بين 
�لنا�س، �أن توجد في ذ�تك، �أما �أن ت�ساوم على وطنك وتتاجر بقومك، وترهن نف�سك فذلك �سقوط من �ل�سخ�سانية 

و�لمو�طنية ي�ستتبع �سقوطا حتميا من �لقومية و�الن�سانية".

�إيمانها بلبنان وطنا خالد�، و�حد� موحد�، حر� م�ستقال �سيد�، يرف�س  "من ثو�بت �لر�بطة �لمارونية،  وتابع: 
�لتبعية، ياأبى �لو�ساية، يقاوم م�ساريع �ل�سم ومخططات �ل�سلخ يكابر محاوالت �لهيمنة و�لت�سلط من �أين �أتت و�أيا 
كان �لطامع و�لمعتدي. كما �أن من ثو�بتها �لر��سخة �أي�سا �أن تحدد �لدولة بكامل حريتها ومطلق �ر�دتها، عالقاتها 
�لخارجية، و�أن تنبع قر�ر�تها �لم�سيرية من �العتبار�ت �لوطنية �ل�سرف وبوحي م�سالح لبنان �لعليا، و�أن تقي�س 
موقفها من �أي ق�سية بمقيا�س مردودها للوطن ونوعية �نعكا�ساتها عليه، فال م�سايرة في �لمبد�أ وعلى �لجوهر ال 
م�ساومة. كما �أن من ثو�بت وهو�ج�س �لر�بطة �لمارونية في �آن، �لمحافظة على �لتنوع �لح�ساري في �ل�سرق مهد 

�لح�سار�ت وتحديد� �لح�سارة �لم�سيحية �لم�سرقية".

ور�أى �ن "�لم�سيحيين في �ل�سرق يتعر�سون لخطر �لحذف و�اللغاء من خر�ئط دوله، حتى �أن فل�سطين �الر�س 
�لتي ولد فيها �لم�سيح وعا�س و�سلب ومات وبعث حيا تكاد تخلو منهم وقد يكون لبنان هو �لح�سن �الخير للوجود 
�لم�سيحي �لحر في هذه �لمنطقة من �لعالم. من منطلق هذه �لثو�بت، وع�سية �نعقاد �لقمة �لعربية ننا�سد فخامة 
�لرئي�س �لعماد عون من خاللكم وهو �لرئي�س �لم�سيحي �لوحيد في جامعة �لدول �لعربية �أن يحمل هذ� �لهم �لمقلق 
و�أن ي�سعى بالتعاون مع �لمرجعيات �ال�سالمية �لمتنورة و�لدول �لعربية �لو�عية لهذ� �لخطر و�لمدرك الأبعاده لو�سع 
�الحادية  بر�ثن  ل�سقوطه في  ومنعا  �ل�سرق  �لذي ي�سيبهم حفاظا على هوية هذ�  �لحاد  �لنزف  لوقف هذ�  خطة 

�لظالمية و�لظالميين".

�لنزوح  تد�عيات  مو�جهة  من  "بدء�  وقال:  �للبنانيين"،  تفارق  ال  �لتي  و�لهموم  �للبناني  "�لد�خل  �لى  ولفت 
�ل�سوري وف�ساد وهدر وتلوث ونفايات وبنية تحية متهالكة من ماء وكهرباء وطرقات ونقل عام ودين عام و�سوال 
�لى تخبط ي�سابه �لعجز عن �نتاج قانون جديد لالنتخابات و�إنجاز م�سروع مو�زنة ياأخذ بعين �العتبار �ال�سالحات 
�أمام هذ� �لو�قع غير �لموؤمل للبنانيين وتحديد� �ل�سباب منهم تنظر �لر�بطة �لى �سيد �لعهد وتدعوه  �لموعودة، 
�نتاج قانون لالنتخابات  �لى  �ل�سعي  وبالتالي  �لرئا�سة  تبوئه �سدة  �لذي يجري في عروقه قبل  �لى تلقف ند�ءهم 
�لنيابية يتيح للبنانيين من خالله �نتاج �سلطة تعك�س توجهاتهم و�آمالهم في �لم�ستقبل، ونحن في �لر�بطة �لمارونية 
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و�سعنا م�سروعا بمعايير وطنية علمية عابرة للطو�ئف و�لم�سالح نرجو �أن يلقى ما ي�ستحق من �هتمام الأنه ي�ستوفي 
�ل�سروط �لموؤدية �لى �لهدف �لمن�سود".

ودعا "�لعهد �لجديد للبدء بحملة �لق�ساء على �لف�ساد �لتي لن تنتهي ف�سوال بين ليلة و�سحاها وبالتالي محا�سبة 
�لمرتكبين وتكري�س �ل�سفافية و�سخ �د�ر�ت �لدولة بدم جديد ي�سهم في نه�ستها، مما يعطي �المل لل�سباب في لبنان 
�لعام للح�ساب  �لعاملون في �لحقل  �لديموقر�طية �لحقيقية يخ�سع  وبالد �الغتر�ب بغد جديد. في ظل �النظمة 
�ل�سيا�سي على درجات، �أقلها �وال �أمام قو�عد �لحزب �لذي يعمل هوؤالء من خالله، ثانيا �أمام �لر�أي �لعام من خالل 
و�سائل �العالم كما من خالل �الحتكاك �لمبا�سر مع �لجماهير، وثالثا �أمام �لناخبين كلما حل ��ستحقاق �النتخابات 
للمجال�س �لتمثيلية. هذه �لمحاور للمحا�سبة �لديموقر�طية ما كانت يوما مكتملة �لفاعلية في لبنان، �للهم �إال في 
�ل�سحافة، وجاءت �الزمة �لوطنية �لكبرى، بما ر�فقها من ظروف وما �أفرزت من معطيات، لتعطل بع�سها وتوهن 
بع�سها �الآخر. وها نحن �ليوم في جو �لتح�سير لالنتخابات �لنيابية �لموعودة، عل �ل�سعب �للبناني يح�سن �الختيار 

و�لمحا�سبة و�لقر�ر".

وختم: "دعوتنا �لى �لمو�طنة �أ�سيلة وملحة، تهيب بكل مخل�س �أن يرف�س �لطائفية النها عبودية والن حقا و�حد� 
يريده لبنان ويدعيه وي�سر عليه وهو �لحرية ونحن نفتديه بدمائنا و�أرماق �طفالنا، فخير لنا �لف مرة �أن ن�ست�سهد 
على ر�أ�س حربة من �أن ن�سلِّم للغير �أعناقنا، وللقيد معا�سمنا ولو نير� من ذهب �أو قيد� من حرير. قدرنا �أن نخلق 
�أحر�ر� ونحيا �أحر�ر� ونموت �أحر�ر�، فيا �سعبنا حريتك معرفة و�لمعرفة �إيمان و�الإيمان محبة. فالن�سر موعدك، 

وموعدك �لحياة الأنك تعرف توؤمن وتحب".

جرج�س

"�لر�بطة �لمارونية مر�دفة لوحدة �لمو�رنة  وكان عريف �الحتفال �لدكتور فادي جرج�س �عتبر في كلمته �ن 
وجــودهــم،  تــعــادل  تحديات  يو�جهون  الأنــهــم  م�سير  وحــدة  بينهم  تجمع 
وح�سورهم، وتطاول منابتهم وجذورهم. وحدتهم هي �لمدماك �لرئي�س في 
وم�سلمين  �لمو�طنين جميعا م�سيحيين  ت�سم  �لتي  �لوطنية  �لوحدة  عمارة 
تحت �سقف �لوالء للبنان. وهي بالمر�ساد لكل من يريد �إحد�ث خلل في بنية 
�لدولة و�إد�رتها، وطغيان فريق على فريق، فالتو�زن �لوطني في قامو�سها، 

هو �سرط رئي�س لقيام دولة �لقانون و�لموؤ�س�سات".

�عد�د  من  �لمارونية  �لر�بطة  عن  وثائقي  فيلم  عر�س  �لع�ساء  وتخلل 
�العالمي فيليب �أبي زيد ومعزوفات و�أغان قدمتها جوقة �لمدر�سة �للبنانية 

الدكتور فادي جرج�س عريف الحفللل�سرير و�ال�سم. 
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البطريرك الراعي كّلل 26 ثنائيًا في العر�س الجماعي 
الثامن للرابطة المارونية

 في الثالث من اأيلول 2017          

�حت�سنت بكركي لل�سنة �لثامنة على �لتو�لي ، �لعر�س �لجماعي �لذي تنظمه لجنة �ل�سوؤون �الجتماعية و�الن�سطة 
في �لر�بطة �لمارونية.

ب�ساره  مار  �لكاردينال  �لبطريرك  غبطة  ب"�لنعم"�مام  رباطهم  ،ووثقو�  �لرب  مذبح  من  تقدمو�  ثنائيا    26
بطر�س �لر�عي �لذي تر�أ�س مر��سم �الكليل يحوطه �ال�ساقفة ولفيف من رجال �الكليرو�س.

جاء �لعر�سان من كل �بر�سيات لبنان بزي موحد، و�سيار�ت ليموزين بي�ساء، تتقّدمهم مو�سيقى �لك�ّساف �لماروني 
وبعد �كتمال عقدهم �سارو� فوق �سجادة حمر�ء �خترقت �سفي �لح�سور �لذي �سفق لهم طويال،  قبل �ن يتوزعو� 

�ال�سابين على �لمقاعد �لمخ�س�سة لهم .

دخل �لكاردينال �لر�عي يتقدمه �ل�سليب يحيط به 
�لنقيب  �لمارونية   �لر�بطة  ورئي�س  و�لكهنة  �لمطارنة 
"جوقة  �دتها  �لتي  �لتر�تيل  و�سط  قليمو�س،  �نطو�ن 
�نطليا�س  �ليا�س  مار  لرعية  �لتابعة  �العر��س"  خدمة 
رتبة  خــدمــة  �ي�سا  تــولــت  �ــســلــو�ن،وهــي  جــهــاد  بقيادة 

الراعي مترئ�شا المرا�شم�لزو�ج،لتبد�أ �لمر��سم �لخا�سة بهذه �لمنا�سبة.
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و�مــــــــام حــ�ــســد كــبــيــر 
�سيمون  ــب  ــائ ــن �ل تــقــدمــه 
�لر�بطة  ورئي�س  رميا  �بي 
�نطو�ن  �لنقيب  �لمارونية 
�لرئي�س  ونــائــب  قليمو�س 
تــوفــيــق مــعــو�ــس و�عــ�ــســاء 
ورئي�س  �لتنفيذي  �لمجل�س 
�الجتماعية  �ل�سوؤون  لجنة 
فادي  �لد�خلية  و�الن�سطة 
�للجنة  ومـــقـــّرر  جــرجــ�ــس 
جــــورج �لـــحـــاج و�عــ�ــســاء 
�للجنة وفاعليات �جتماعية 
رتبة  بـــد�أت  و�قت�سادية، 
�لـــــــزو�ج �لـــتـــي تــر�أ�ــســهــا 
 �لـــبـــطـــريـــرك �لــــر�عــــي . 
وبعد �النجيل �لقى �لنائب 
بول�س  �لعام  �لبطريركي 
�لبطريرك  كلمة  �ل�سياح 
�لمارونية  �لر�بطة  �ساكر� 
ولجنة �الن�سطة  فيها على 

تنظيم هذ� �لعر�س.

ـــحـــدث عـــن بــعــديــن  وت
للزو�ج: عهد بين �لرجل و�لمر�أة لبناء عائلة جديدة من خالل �لعطاء و�لت�سحية. وهو يقوم على �المانة .عهد �بدي 

ال رجوع فيه �ذ يكون كل و�حد موؤتمنا على �الآخر،فيما تاأ�سي�س �لعائلة هو �لهدف.

�ما �لبعد �لثاني فهو �سر �لزو�ج �لذي يعني لقاء �لعري�سين بح�سور �لم�سيح في حياتهما.�ن �لم�سيح هو �لثالث 
بين �لزوجين.وبهذ� �لح�سور يو�جهان م�ساعب �لحياة. وب�سر �لزو�ج ي�سرك �هلل �لزوجين بعملية �لخلق.. ودعا 
�ل�سياح في عظته لالقتد�ء بن�سائح �لبابا فرن�سي�س ودعوته لترد�د �لكلمات �لثالث: �سكر�، عذر�،بعد �ذنك ليكون 

�لزو�ج ناجحا متمنيا للعر�سان �لجدد �سعادة م�سمولة بح�سور �لم�سيح في حياتهم.

الأزواج في �شورة تذكارية مع قليمو�س، البطريرك الراعي والمطارنة

رئي�س الرابطة واأع�شاء المجل�س التنفيذي
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االإكليل

بعد �لعظة تقدم كل ثنائي من �لبطريرك ،فكلله بعدما تبادل �لعرو�سان كلمة"نعم" عالمة قبول �لو�حد لالآخر.

قليمو�س

رئي�س �لر�بطة �لمارونية �نطو�ن قليمو�س علق على هذ� �لعر�س فقال:

في  �لد�خلية  و�الن�سطة  �الجتماعية  �ل�سوؤون  لجنة  م�سكورة  تنظمه  �لــذي  �لثامن  �لجماعي  �لعر�س  "�نه 
�لر�بطة �لمارونية، وهو يوؤكد مدى عناية �لر�بطة بهذ� �لمو�سوع �لحيوي،وحر�سها على حث �ل�سباب على �لزو�ج 
،وم�ساعدتهم ما �مكن على �خت�سار نفقات هذ� �ال�ستحقاق بالتعاون مع �لخيرين �لمقتدرين،وبالتن�سيق �لكامل مع 
�لبطريركية �لمارونية �لتي ي�سر �سيدها نيافة �لكاردينال مار ب�ساره بطر�س �لر�عي على تروؤ�س مر��سمه كل عام. �ن 
هذه �لبادرة �ثبتت جدو�ها بدليل �لطلبات �لكثيرة �لتي ترد �لر�بطة لالفادة من �لعر�س،و�لتي ال قدرة على تلبيتها 
كلها لمحدودية �المكانات �لتي ناأمل �ت�ساعهابفعل �لجهود�لتي يبذلها �ع�ساء �للجنة �لمنظمة. فال�سكر �لكبير لكل 
من �ساهم في �نجاح هذ� �لحدث وللعر�سان �لجدد �لتهنئة ر�جيا �هلل �ن يوفقو� في بناء عائالت م�سيحية،مارونية 

مركوزة في حب �لوطن و�لت�سبث بالقيم �اليمانية �لتي كانت وما تز�ل �لركيزة �ال�سا�سية لثباتنا في �ر�سنا.

العر�شان في انتظار بدئ الكليل
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التقرير الداري لالأمن العام للرابطة
الأ�شتاذ اأنطوان واكيم

�لر�بطة �لمارونية ما�سية في تنفيذ برنامجها �لذي �سبق �أن �أطلقته منذ �ليوم �الأول لوالية �لمجل�س �لتنفيذي، 
وفي مقدم ما ت�سمنه هذ� �لبرنامج هو �لت�سّدي للق�سايا �لوطنية، و�لوقوف في وجه ما يتهدد �لثو�بت �لميثاقية ، 
وينال من حقوق �لم�سيحيين ودور �لمو�رنة في �لدولة. و�إن �لر�بطة �لمارونية �لتي تابعت ملف �لتجني�س، وق�سية 
�لنازحين �ل�سوريين، ال تز�ل على متابعتها وبالوتيرة نف�سها من خالل �الت�ساالت �لمكثفة �لتي تقوم بها مع �لمر�جع 

�لمعنية.

وقد �أنجزت �لر�بطة در��سة قّيمة وعلى قدر كبير من �الأهمية، في �ساأن �لنزوح �ل�سوري ت�سمنت مقاربة دقيقة 
و�أفكارً� عملية، وذلك باال�ستر�ك مع مجموعة من �الخ�سائيين، و�سوف يعلن عن تفا�سيلها في �لتوقيت �لمنا�سب.

لم تكن �لر�بطة غائبة عن �ل�ساأن �لوطني و�الإنمائي، و��ستطاعت من خالل تجاوب �أع�سائها مع �لرفع �لمدرو�س 
لقيمة �ال�ستر�ك �ل�سنوي تغطية نفقاتها، في حين �أن �للجان �لمنبثقة منها تعتمد �لتمويل �لذ�تي لم�سروعاتها، وهي 

م�سروعات ر�ئدة، �إ�سافة �لى �لمحا�سر�ت و�لندو�ت �لمختلفة �لتي نظمتها �أو �ساركت فيها:

الن�صاطات:

�الإ�سهام �لفاعل في بر�مج تنموية في جنوب لبنان فو�سعت در��سة �إ�ستر�تيجية �إنمائية لبلدة عين �إبل،  �أ- 

تجهيز و�إ�ستكمال تجهيز مختبر م�ست�سفى �لعناية في بلدة عين �إبل ويدخل ذلك  في �إطار �الإلتفاتة �لتي توليها   ب- 
في  �سقطو�  �لذي  �لقاع  �سهد�ء  لعائالت  �لتفاتتها  غر�ر  على  لبنان  �إمتد�د  على  �لحدودية  للبلد�ت  �لر�بطة 

�لغزوة �لتكفيرية لبلدتهم. 

 ج-  �لعر�س �لجماعي �لثامن 

تاأهيل مقّر �لبطريركية �لمارونية في يانوح على �ل�سّكة  د- 
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المحا�صرات والنداوات:
وع�سو  معو�س  توفيق  �لمحامي  �لر�بطة  رئي�س  نائب  �أحياها  �ل�سحافة  نادي  في  �النتخاب  قانون  عن  ندوة   �أ- 

�لمجل�س �لتنفيذي �ال�ستاذ �نطو�ن ق�سطنطين 
م�ساركة رئي�س �لر�بطة في ندوة �لجامعة �للبنانية كلية �لحقوق �لفرع �لثاني حول والدة لبنان بين �لمجاعة   ب- 

ولعبة �الأمم.  
 ج-  ندوة  تاريخية عن  "�لبطريرك �ل�سهيد جبر�ئيل حجوال"،

ندوة حول �إ�سالح �أ�سول �لمحاكمات في دعاوى بطالن �لزو�ج في �لكنائ�س �ل�سرقية.   د- 
�لى ذلك، فتحت �لر�بطة �لمارونية �أبو�بها �أمام �لدبلوما�سيين �الأجانب وفاتحتهم بمو�سوع �لم�ساعدة في حّل 
�أزمة �لنازحين �ل�سوريين. كما كان لها لقاء جامع مع رئي�س مجل�س �ل�سيوخ في مقاطعة نيو �ساوث ويلز با�ستر�ليا 
جان عجاقة، مطر�ن �لمو�رنة هناك �نطو�ن �سربل طربيه، ورئي�س �لر�بطة �لمارونية في ��ستر�ليا باخو�س جرج�س، 
بين هذه  �ل�سالت  �أو��سر  توطيد  بغر�س  �لجالية  ووجوه  �سيدني  في  و�لتجارة  �ل�سناعة  رئي�س غرفة  وجو خطار 
�لمرجعيات و�لر�بطة �الأم، �إنطالقًا من �الأ�س�س �لتي جرى �التفاق عليها في زيارة رئي�سها �لى كانبير� و�سيدني في 

�سباط �لما�سي.
�لثامن من  في  �لجمهوري  �لق�سر  في  �لتي عقدت  �الجتماعات  في  �لفعلي  �لمارونية ح�سورها  للر�بطة  وكان 
ت�سرين �لثاني �لما�سي لمو�جهة �الأزمة �الأخيرة �لناتجة من ��ستقالة �لرئي�س �سعد �لحريري، كذلك �لم�ساور�ت 
و�لتي  عنها  �ل�سادرة  �لبيانات  عد�  ذلك  نف�سه.  �ليوم  في  �ل�سعودية  �لى  �لماروني  �لبطريرك  توّجه  �سبقت  �لتي 

تناولت مو�سوعات وطنية وم�سيحية بروح �لم�سوؤولية �لوطنية و�ل�سجاعة �لتي عرفت عنها.
على  لالإطالع  �لزو�ر  �الآف  يوؤمه  �لذي  �اللكتروني  موقعها  تحديث  �لمارونية  �لر�بطة  تابعت  �آخر،  �سعيد  على 

ن�ساطاتها وبر�مجها وتحركات لجانها.
لن�ساطاتها،  �لكاملة  �لتفا�سيل  يت�سمن  عليكم  وّزع  �لذي  �لمارونية  للر�بطة  �ل�سنوي  فالعدد  �لكالم،  �أطيل  لن 
�أو متابعتها عبر موقع �لر�بطة و�إبد�ء  و�أعمال لجانها، وباإمكانكم �الطالع عليها �سو�ء بالح�سول على ن�سخ منها 

مالحظاتكم.
تعّر�ست �لر�بطة �لمارونية في فتر�ت متقطعة لحمالت �إفتر�ء، وتحوير لمو�قفها، فال ُير�سق �إال مثّمر �ل�سجر، 
وهي ما�سية في عملها �لدوؤوب في خدمة لبنان و�لمو�رنة، الأنهما ي�سكالن ثنائيًا ال تنف�سم عر�ه، وهما �الأ�سا�س في 

وجود لبنان وكيانه �لوطني.
�إننا ال نعمل الأنف�سنا �إنما نعمل الأجل وطننا ومجتمعنا نقدم له ما نختزن من خبر�ت وما نمتلك من �إر�دة عّلنا 

ن�سع مدماكًا م�سافًا ير�ّس �لبنيان.
وعلى �أمل �أن نلتقي في �ل�سنة �لمقبلة نحمل �إليكم ح�ساد عمل جديد.. نرجو �أن تتكاتف �الأيدي وتتحد �لقلوب 
وت�سحذ �لهمم من �أجل �أن نعطي �الف�سل ونبرز �ل�سورة �لز�هية لر�بطتنا �لمارونية، ر�بطة �لنخبة و�لمتقدمين 

في مجتمعنا.
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لجان الرابطة:
اإنماء ... ثقافة ... توجيه...

لجان الرابطة المارونية ن�شطت في جميع التجاهات، لتنفيذ برامج انمائّية، توجيهّية، اقت�شادّية، ثقافّية 
بالتعاون والتن�شيق مع مرجعيات روحية وم�شوؤولة.

وفي ما ياأتي نورد مقتطفات من هذه الن�شاطات بح�شب الت�شل�شل الزمني:
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  اللجنة االقتصادية: في مجدل العاقوره -  المغيري    

  في ال�شاد�س والع�شرين من اأيار 2016 
 ز�ر وفد من �للجنة �القت�سادية في �لر�بطة �لمارونية 
بلدة مجدل �لعاقورة و�جتمع مع رئي�س و�أع�ساء �لمجل�س 
�لبلدي ومز�رعين و��ستمع �لى �سوؤونهم و�سجونهم. وقد 
�أهل  �لتجذر باالأر�س و�ل�سمود لدى  �إر�دة  �لوفد  لم�س 
�لبلدة، ومن مقومات �ل�سمود �لتي تمنى �الأهالي دعم 
لت�سريف  �سبل  �إيجاد  لتحقيقها:  �لمارونية  �لر�بطة 

�إنتاج �لتفاح باأ�سعار تتما�سى مع ما يتكبده �لمز�رعون. وقد �سجعهم �لوفد على �إن�ساء تعاونية زر�عية موؤّكدً� ��ستعد�د 
�لر�بطة متابعة �إن�ساء هذه �لتعاونية لدى �لمر�جع �لمخت�سة.

 وكان �لوفد قد عّرج على بلدة �لمغيري وتفقد معمل �لنبيذ �ل "وديع" و�ّطلع على �أعماله وهذ� �لمعمل يوؤدي دورً� 
كبيرً� ب�سر�ء �لعنب و�لتفاح �لم�ستخدم في ��ستخر�ج �لنبيذ من �لمز�رعين �لمحليين.

وبعد محطة مجدل �لعاقورة، ز�ر �لوفد موقع �لبطريركية �لمارونية في يانوح �لمغيري و�ّطلع على عر�س تاريخي 
من �لمون�سنيور عبدو يعقوب �لذي قال �أن �لبطريركية �لمارونية با�سرت ترميم كني�سة �ل�سيدة يانوح �لتي تعود �لى 

�لجيل �لعا�سر.

  لجنة إنماء الريف: اجتماع مع الدكتورة الرا حنا     

  في ال�شاد�س والع�شرين من كانون الثاني 2017 

متابعًة وتقويمًا للمر�حل �لتي و�سل �إليها �لمخطط �ال�ستر�تيجي 
�النمائي لبلدة عين �إبل و�لذي يتّم �لعمل عليه حاليًا، عقد �جتماع 
في مكتب �لدكتورة الر� حنا و�كيم عميدة كلية �لزر�عية و�لغذ�ئية 
في جامعة �لروح �لقد�س- �لك�سليك وبح�سورها. �سّم �للقاء مقررة 
�سهاب،  كارال  �لمحامية  �لمارونية  �لر�بطة  في  �لريف  �إنماء  لجنة 
ع�سو  حنين  عــادل  �ال�ستاذ  جرج�س،  فــادي  �لدكتور  �للجنة  رئي�س 
لجنة �إنماء �لريف ، �لدكتور نبيل نمر عميد م�سارك في كلية �لعلوم 
�لزر�عية و�لغذ�ئية ورئي�س ق�سم �لهند�سة �لزر�عية في جامعة �لروح �لقد�س، �لمهند�س جورج �ل�سمالي و�لمهند�سة 
ماري عون عن �لم�سروع �الخ�سر وذلك بعد �جتماع تمهيدّي وتح�سيرّي له عقد بتاريخ 2017/1/11 بين �لمهند�س 
�لروح  جامعة  في  و�لغذ�ئية  �لزر�عية  �لعلوم  كلية  عن  نمر  نبيل  و�لدكتور  �الخ�سر  �لم�سروع  عن  �ل�سمالي  جورج 

�لقد�س.

لجنة اإنماء الريف والدكتور حنا

وفد اللجنة القت�شادية في المجدل - المغيري
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لجنة انماء الريف في زيارة للبطريرك الراعي      

  في الواحد والثالثين من كانون الثاني 2017 

ز�رت لجنة �نماء �لريف يوم �لثالثاء نيافة �لكاردينال غبطة �لبطريرك مار ب�سارة بطر�س �لر�عي في �ل�سرح 
�لبطريركي في بكركي وو�سعته في �سورة �لمخطط �ال�ستر�تيجي �النمائي لبلدة عين �بل وقدمت له �لدر��ستّين عن 

و�قع �لبلد�ت �لم�سيحية في محافظتّي �لنبطية وعكار  �للتين �أعدتهما �سركة Global Vision بتكليف من �للجنة.

ر�فق �لوفد �لمديرة �لعامة للتعاونيات في لبنان- رئي�سة مجل�س �د�رة مدير عام  �لم�سروع �الخ�سر �لمهند�سة 
غلوريا مونار�سا �أبي زيد ومهند�سو �لم�سروع �الخ�سر: ريمون خوري ، جورج �ل�سمالي وماري عون.

كما ح�سرت �ي�سًا عميدة كلية �لعلوم �لزر�عية و�لغذ�ئية  في جامعة �لروح �لقد�س- �لك�سليك �لدكتورة الر� حنا 
و�كيم و�لعميد �لم�سارك  في �لكلية �لدكتور نبيل نمر .

نزع األلغام في رميش بمبادرة الرابطة المارونية     

  في ال�شابع من �شباط 2017 
بعد زيارة �لر�بطة �لمارونية �لى �لقرى �لحدودية في 
9 تموز 2016، نجحت �لر�بطة �لمارونية  برئا�سة �لنقيب 
�نطو�ن قليمو�س في م�سعاها للمبا�سرة بعملية نزع �اللغام 
في بلدة رمي�س �لجنوبية من قبل قيادة �لجي�س م�سكورة، 

بمبادرة ومتابعة من لجنة �إنماء �لريف.
مارون  �ل�سيد  رمي�س  بلدية  رئي�س  كتب  وبالمنا�سبة 
و�ياكم  �ل�ساهرة  رمي�س  بلدية  "�إن  للر�بطة:  �سبلي  نمر 
نزع  عملية  ببدء  تب�سركم  �الهالي  وحقوق  �سالمة  على 
عقاريًا  و�لتابعة  �لحدودية  )هرمون(  محلة  في  �اللغام 

لبلدة رمي�س وذلك بتاريخ 2017/1/23 بتو�سية من جانبكم. �ساكرين تعاونكم وم�ساعيكم مجددً� و�آملين ��ستمر�ر 
�لتعاون وتحقيق �لمطالب �لتي هي حق لنا".
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الدكتور �شرحال محاوراً الطالب

NDU طالب من ال

     NDU لجنة االدارة والقطاع العام مع طالب ال

  في الرابع والع�شرين من �شباط 2017 

�لمارونية  �لر�بطة  في  �لعام  و�لقطاع  �الد�رة  لجنة  �أقامت 
لقاء مع طالب من مختلف �الخت�سا�سات في جامعة �للويزة-
�لم�ساركين  �لطالب  �أمــام  خالله  عر�ست  وقد  م�سبح.  ذوق 
�أهمية �لوظيفة �لعامة من مختلف نو�حيها، لما �النت�ساب �لى 
�الهمية  وتف�سيل  �لمنافع  تبيان  مع  �سرورة  �لعام من  �لقطاع 

�ال�ستر�تيجية لهذ� �لمو�سوع.

وقد �سارك في �للقاء عن �لر�بطة كل من �ل�سادة: د.مارون 
�سرحال، �أ.يو�سف عمار، �أ.�سوقي بو نا�سيف، �أ.�أكرم كرم. وعن 
�إد�رة �لجامعة كل من �ل�سيد�ت و�ل�سادة: �لعميد جوي�س من�سى، 

�أ.مجد بوهدير، �أ.�سهيل مطر.
�إلى جانب ذلك، تابعت لجنة �الد�رة �لن�ساطات �لتي بد�أتها في هذ� �لعهد وذلك تنفيذّ� الألتز�مها لجهة تحفيز 

�ل�سباب �لم�سيحي لالنخر�ط في �لقطاع �لعام.

ولقد عقدت �للجنة لهذه �لغاية �جتماعات �سهرية ودورية �سارك في �إحد�ها �ال�ستاذ من�سور بطي�س �لذي عر�س 
�لو�سع �لعام لمو�زنة �لدولة كما و�سعها �لمالي تمهيدً� ل�سرحه من قبل �أع�ساء �للجنة في لقاء�تها مع �ل�سباب.

وقد �أكملت �جتماعاتها مع �الأبر�سيات �لمارونية منها مطر�نية بيروت ومطر�نية �سيد�، وعلى م�ستوى �لبلديات 
معهم  �لمبا�سر  �لتو��سل  وفعّلت  وعكار  �ل�سمالي  و�لبقاع  �لغربي  �لبقاع  في  �لبلديات  �تحاد�ت  مع  لقاء�ت  عقدت 

الإي�سال �لمعلومات �لمفيدة عن فر�س �لعمل و�لتوظيف ب�سورة فورية.

على م�ستوى �لطلبة، �أكملت �للجنة لقاء�ت مع طالب �لجامعات، فكان لقاء في جامعة �لحكمة.

وقد تم �لتو��سل مع �لعديد من �لم�سوؤولين وذلك في هذ� �لعهد �لجديد �لو�عد من �أجل ت�سهيل دخول �ل�سباب 
�لم�سيحي �لى �لقطاع �لعام، كما لحماية من تعر�س بغير وجه حق من �لعاملين في �لقطاع �لعام للت�سييق و�لغبن.

كما �ساهمت �للجنة �ي�سًا  في �لم�ساعدة على بع�س �لترقيات و�لت�سكيالت �لتي ح�سلت.
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 اللجنة االقتصادية ولجنة إنماء الريف       

  في الثالث من اآذار 2017 

�إنماء �لريف و�للجنة  عقدت لجنتا 
�لمارونية  �لر�بطة  فــي  �القت�سادية 
�جتماعًا م�ستركًا في مقرها، تم خالله 
عر�س مف�سل لتربية �لبز�ق قامت به  

K- Invest consulting سركة�

الجتماع الم�شترك للجنتين

المطران خيراهلل متو�شطاً لجنة الثقافة والتراث

لجنة الثقافة والتراث تزور المطران خيراهلل      

  في الحادي ع�شر من اآذار 2017 

و�لــتــر�ث  �لثقافة  لجنة  مــن  وفــد  قــام 
و�لحو�ر بين �الأديان في �لر�بطة �لمارونية 
�سّم مقرر �للجنة ع�سو �لمجل�س �لتنفيذي 
�الآن�سة  و�لع�سوين:  كريكر  جوزف  �لدكتور 
�هلل  رزق  �ــســارل  و�لــدكــتــور  �لحلو،  رحــاب 
ر�عــي  ــر�هلل  خــي منير  �لــمــطــر�ن  بـــزيـــارة 

�أبر�سية �لبترون �لمارونية في دير مار يوحنا مارون – كفرحي. وبحث معه في برنامج عمل �للجنة، ودعاه للم�ساركة 
�لغبطة  �أعلنها �ساحب  �لتي  و�ل�سهد�ء  �ل�سهادة  �سنة  بمنا�سبة  بالبطريرك جبر�ئيل حجوال،  �لمت�سلة  �لندوة  في 

و�لنيافة �لكاردينال مار ب�سارة بطر�س �لر�عي.
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لجنة الثقافة والتراث والحوار تلتقي البطريرك الراعي    

 في الخام�س ع�شر من اآذار 2017

ز�رت لجنة �لثقافة و�لتر�ث و�لحو�ر بين �الديان �لبطريرك �لماروني �لكاردينال مار ب�سارة بطر�س �لر�عي في 
بكركي برئا�سة ع�سو �لمجل�س �لتنفيذي مقرر �للجنة �لدكتور جوزف كريكر وعر�ست معه مو�سوع  �إعادة تاأهيل 
�لمركز �لبطريركي �لماروني �لتاريخي في بلدة يانوح  جبيل و�أثنى �لبطريرك �لر�عي على �أهد�ف �للجنة موؤكدً� 
لـ /23/  �لزمن وقد �حتوى مد�فن  لفترة طويلة من  �لذي كان �سرحًا بطريركيًا  �لماروني  �لديني  �لموقع  �أهمية 

بطريركًا مارونيًا
كما و�سعت �للجنة �لبطريرك في �جو�ء �لندوة �لتي �ستعقدها يوم �لخمي�س في 30 �آذ�ر 2017 في مقر �لر�بطة 
حول حياة �لبطريرك �ل�سهيد جبر�ئيل حجوال  وذلك في �طار �حتفاالت ب�سنة �ل�سهادة و�ال�ست�سهاد �لتي تحييها 

�لكني�سة �لمارونية

"�البجدية  بعنو�ن  كتابها  عن  �الولــى   �لن�سخة  �لحلو  رحاب  �ل�سيدة  �للجنة  ع�سوة  �للقاء  هذ�  خالل  قدمت 
�لفينيقية".

البطريرك الراعي يحيط به مقرر لجنة الثقافة واع�شاوؤها
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 أهميّة الوظيفة العاّمة            

 في الثالثين من اآذار 2017
�الأعمال في جامعة  �إد�رة  كّلية  وم�ساركة عميد  بح�سور 
�لر�بطة  �أقامت  مهّنا،  روك-�أنطو�ن  �لبروف�سور  �لحكمة، 
"�أهمية �لوظيفة  �لمارونّية محا�سرة تثقيفّية تحت عنو�ن: 
بالدكتور  ممّثلة  وكانت  فيها" ،  �النخر�ط  و�سرورة  �لعاّمة 
�لــر�بــطــة  ــي  ف تــنــفــيــذي  مجل�س  ع�سو  �ــســرحــال،  مــــارون 
في  مالي  مدير  نا�سيف،  �أبــو  �سوقي  �الأ�ستاذ  �لمارونية، 
�ل�سندوق �لوطني لل�سمان �الجتماعي، �الأ�ستاذ �أكرم كرم، 
رئي�س د�ئرة في مجل�س �الإنماء و�الإعمار، و�لمحامي يو�سف 

عّمار، ع�سو لجنة �ل�سوؤون �الإد�رّية في �لر�بطة �لمارونّية. وقد �سارك في �لندوة عدد من طاّلب �لكّلية في ح�سور 
مجموعة من �أ�ساتذتها.

لجنة الثقافة والتراث في  يانوح        

 في ال�شاد�س من اأيار 2017
بين  و�لحو�ر  و�لتر�ث  �لثقافة  لجنة  من  وفد  ز�ر   
�الأديان في �لر�بطة �لمارونية بلدة يانوح – �لمغيري 

�الأثري. �لبطريركي  – �لمقر 
وكان في ��ستقبال �لوفد �لمون�سينيور رزق �هلل �أبي 
ونائب  خــوري  جاكلين  �لمغيري  بلدية  ورئي�سة  ن�سر 

�لرئي�س و�أع�ساء �لمجل�س �لبلدي.
جال �لوفد في �لموقع وتم �لبحث في كيفية �إعادة 
حول  هند�سية  در��ــســة  خــوري  قّدمت  بعدها  تاأهيله 

م�سروع �لتاأهيل.
وعد وفد �لر�بطة �لمارونية بم�ساعدة �لبلدية ومالحقة �لم�سروع لدى �لمر�جع �لمخت�سة بغية تنفيذه وو�سعه 

على خارطة �ل�سياحة �لدينية نظرً� الأهميته �لتاريخية و�لمارونية.

لجنة الوظيفة العاّمة بجامعة الحكمة



في خدمة لبنان والموارنة

100

 لجنة إنماء الريف في لقاء مع بلدية عين إبل   

 في الرابع والع�شرين من اأيار 2017

�إبل و�أع�ساء  �إبل �سّم �لعديد من �أهالي �لبلدة وبح�سور رئي�س بلدية عين  في لقاء حا�سد في مقر بلدية عين 
�لمجل�س �لبلدي، عر�ست 
في  �لــريــف  �إنــمــاء  لجنة 
فكرة  �لمارونية  �لر�بطة 
م�ساهمة  �سركة  تاأ�سي�س 
وقد  �إبل  لبلدة عين  عامة 
جرى �سرح نظام �ل�سركة 
و�لــتــطــرق �لـــى �أهــد�فــهــا 
�الأ�سا�سية  �لــغــايــة  حــيــث 
�إ�ستثمار  �أّواًل  �إن�سائها  من 
و�إ�ست�سالحها  �الأر��ــســي 
عليها  �لحفاظ  وبالتالي 

وعدم بيعها، ثانيًا خلق فر�س عمل في �لبلدة وتحريك �لعجلة �القت�سادية فيها �لخ...

�لذي  �إبل  عين  لبلدة  �الإ�ستر�تيجي  �الإنمائي  �لمخطط  �إطار  �سمن  يقع  �ل�سركة  هذه  �إن�ساء  �أن  �ال�سارة  تجدر 
�لعلوم  وكلية  �الأخ�سر  �لم�سروع  مع  بالتعاون  �إبل  عين  بلدية  مع  �لت�ساركية  بالطريقة  �لريف  �إنماء  لجنة  و�سعته 
�لزر�عية و�لغذ�ئية في جامعة �لروح �لقد�س �لك�سليك. وقد ت�سّلم رئي�س �لبلدية �لمخطط �النمائي �ال�ستر�تيجي 

للبلدة، باال�سافة �لى م�سروع نظام �سركة م�ساهمة عامة لمناق�سته.

وقد تمثلت �لر�بطة �لمارونية بع�سو �لمجل�س �لتنفيذي �لمحامية كارال �سهاب وع�سوي �للجنة �ال�ستاذين عادل 
حنين وفوؤ�د بركات. كما �سارك في �للقاء �ال�ستاذ �إميل عيد عار�سًا تجربته مع �سركة �لجبل �الخ�سر لالإ�ستثمار 

في منطقة �ل�سوف.

وقد �أعلنت مقررة �للجنة �أنه �سوف يتم قريبًا توقيع �إتفاقية تعاون ب�سعٍي من لجنة �إنماء �لريف بين بلدية عين 
�إبل وجامعة �لروح �لقد�س – �لك�سليك.
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الرابطة المارونية تدعم مركز عين إبل الصحي     

 في الثامن من حزيران 2017

في �إطار متابعتها دعم �لقرى �لحدودية، �أ�سهمت �لر�بطة 
�لمارونية في �سر�ء �آلة متطورة حديثة �لتقانة لفح�س �لدم 
CBCD Machine ل�سالح مركز �لعناية �لطبي �الجتماعي 

-عين  �لمحبة  – ر�هبات  �لمارونية  �سور  لمطر�نية  �لتابع 
 ، عيد  ندى  �الخــت  �لمركز  مديرة  �الآلــة  ت�سّلمت  وقد  �إبــل. 
في ح�سور ممثلي �لر�بطة �لمارونية �سمير �سركي�س، وفوؤ�د 

بركات ع�سو لجنة �إنماء �لريف.

  لجنة الشؤون االجتماعية زارت البطريرك الراعي     

 في الخام�س والع�شرين من تموز 2017

�لبطريرك  بــركــة  اللتما�س  �لــديــمــان  فــي  لبطريركي  �لــ�ــســرح  �الجتماعية  �لــ�ــســوؤون  لجنة  مــن  وفــد  ز�ر 
2017 �لجماعي  للعر�س  للتح�سير�ت  ��ستكمااًل  توجيهاته  و�أخـــذ  �لــر�عــي  بطر�س  ب�ساره  مــار  و�لــكــارديــنــال 

�شركي�س وبركات في مركز العناية الطبي

البطريرك الراعي متو�شطا اأع�شاء لجنة ال�شوؤون الجتماعية
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و�لــحــو�ر  و�لـــتـــر�ث  �لــثــقــافــة  عــقــدت لجنة 
�للبنانّية  للرهبانية  �لعام  �لرئي�س  �إجتماعًا مع 
مقر  في  �لها�سم  �هلل  نعمة  �الأباتي  �لمارونية 

�لرئا�سة �لعامة دير مار �أنطونيو�س – غزير.
في  للر�سم  متحف  �إن�ساء  �للجنة  عر�ست 
حرم جامعة �لروح �لقد�س- �لك�سليك بالتعاون 

مع �لر�بطة �لمارونية.
وقـــد �أبـــــدى قــد�ــس �الأبـــاتـــي تــجــاوبــًا في 
الإن�ساء  �لجامعة  حرم  �سمن  مكان  تخ�سي�س 
�لمتحف باإد�رة �لر�بطة �لمارونية. ومن ن�ساط 

في  ت�ساهم  وفرن�سا،  �ألمانيا  �سفارتي  وخ�سو�سًا   ، �ل�سفار�ت  من  عدد  مع  ثقافّية  عالقات  بناء  �لثقافة  لجنة 
�لتعاون �لثقاقي، كالم�ساركة في معر�س �لكتاب �لفرنكوفوني عام 2018.

 في لقاء مع االباتي نعمة اهلل الهاشم
 الرئيس العام للرهبانية  اللبنانية المارونية      

في الحادي والع�شرين من ت�شرين الثاني 2017 

لجنة الثقافة والتراث وحوار األديان        

في زيارة للبطريرك الراعي

في اأول من اآب 2017

�لكردينال  �لماروني  �لبطريرك  �لتقى 
�لديمان  فــي  �لــر�عــي  بطر�س  ب�سارة  مــار 
و�لحو�ر  و�لــتــر�ث  �لثقافة  لجنة  من  وفــد� 
بين �الديان في �لر�بطة �لمارونية ير�فقهم 

وتاأهيل  �لتي عر�ست لرعاية م�سروع ترميم  �لخوري  �ل�سّيدة جاكلين  �لمغيري  بلدية  �لعام لالآثار ورئي�سة  �لمدير 
�لمقر �لبطريركي في يانوح و�لكنائ�س �لمجاورة وتحويلها �لى منطقة �سياحية و�در�جها على �لخريطة �ل�سياحية 
�لدينية �لعالمية بم�ساعدة ودعم �للجنة. وو�فق �لبطريرك �لر�عي على �لم�سروع وبارك خطوة �لر�بطة �لمارونية 
وبلدية �لمغيري ومديرية �الآثار. و�سجعهم على �لم�سروع لما له  من �أهمية تاريخية وثقافية للبنان عمومًا وللكني�سة 

�لمارونية خ�سو�سًا.

الراعي م�شتقباًل لجنة التراث
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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 شؤون النازحين السوريين        

نظمت لجنة �لنزوح �ل�سوري موؤتمرً� تحت عنو�ن: »�لنازحون �ل�سوريون...طريق �لعودة« في �لثامن و�لتا�سع  	•
و�لثالث ع�سر من �أيلول 2016، في فندق »متروبوليتان حبتور« و«هيلتون – حبتور« �سن �لفيل، بحث �لم�ساركون 
في �ليومين �الول للموؤتمر�لعديد من �لملفات �لمت�سلة بهذ� �لمو�سوع على مختلف �لم�ستويات �القت�سادية 
متابعة  �جل  دورية من  بات�ساالت  �للجنة  وتقوم  و�ل�سيا�سية   و�لبلدية   و�لديموغر�فية  و�الجتماعية  و�المنية 
�لقر�ر�ت �ل�سادرة عن �لموؤتمر، وحّث �لمعنيين على �ل�سروع بتنفيذها، وهي عقدت �سل�سلة لقاء�ت و�جتماعات 

مع م�سوؤولين ر�سميين و�مينين معنيين بالملف.

وعلى  �لمو�سوع،  خطورة  على  ت�سيئ  �ل�سوري  �لنزوح  عن  وحديثة  جديدة  در��سة  لو�سع  �خت�سا�سّيون  كّلف  		•
�لو�سع �القت�سادي و�النمائي �لحالي في �سوريا، من �أجل و�سع خّطة لعودة �لنازحين.
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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 

�لمحامية �ال�ستاذة 
نتالي �لخوري

�أمينة �ل�سّر

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
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�لنقيب �لبروف�سور �أنطو�ن �لخوري
�أمين �ل�سر�لدكتور  �سارل  رزق �هلل

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

ع�سو�ال�ستاذ ميخايل دويهي
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 �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 �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   �لدكتور  ر�مي �سدياق 

ع�سو م�ست�سار �لعميد منير عقيقي 

 المدراء العامون 
في الدوائر الر�شمية 

�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 �لتعاونيات 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
�لمدير �لعام لرئا�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 �لبروف�سور �نطو�ن �لخوري 
ع�سو�لبروف�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�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 

لجنة ال�شوؤون الجتماعية 
والن�شاطات الجتماعية

ع�سو �لدكتورة كورين �أبي نادر

ع�سو �لدكتور مارون غب�س

�لدكتورة �لي�سار ر��سي 



9  كانون األول 2017

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

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�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�ال�ستاذ غ�سان خوري 

ع�سو�لمهند�سة رحاب �لحلو
 �لمحامية �ال�ستاذة 
نجوى �سالال طرزي

ع�سو

لجنة العالقات العامة

مقررة �للجنة�لمحامية  �ال�ستاذة كري�ستين  غز�ل مالح
ع�سو و�ال�ستاذ �نطو�ن ق�سطنطين

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�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�لمحامية �ال�ستاذة كري�ستين غز�ل مالح
ع�سو�لنقيب ع�سام كرم

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�لمحامي  �لدكتور �نطو�ن �سعد

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

ع�سو�ل�سفير جوي تابت
ع�سو�لقا�سي �سامي عون

ع�سو�ال�ستاذ نقوال بو �ساهر 

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

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

م�ست�سارة�لمحامية �ال�ستاذة باتري�سيا دكا�س
  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 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�لمحامي �ال�ستاذ ��سكندر جبر�ن

ع�سو�لدكتور عبدو يون�س
ع�سو �لمحامي �ال�ستاذ يو�سف عمار

م�ست�سار�لمطر�ن �ليا�س �سليمان 
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اطاللت �شحافية واعالمّية
�للبنانية  �لتلفزة  �سملت محطات  بارزة  �عالمّية  �إطالالت  قليمو�س  �نطو�ن  �لمارونّية«  »�لر�بطة  لرئي�س  كانت 
و�لعربّية، �جرت معه لقاء�ت مطولة، و�أخرى مخت�سرة �إقت�سرت على مو�سوعات معينة. �إ�سافة �إلى مقابلة الفتة 
مع محطة »�لميادين« �سمن برنامة »�أجر��س �لعودة« مع �العالمي و�لباحث غ�سان �ل�سامي، وتناول تاريخ »�لر�بطة 

�لماروني« ودورها ونطاق عملها وتحركها ومو�قفها �لوطنية و�لم�سرقّية، وم�ستقبل �لوجود �لم�سيحي في �لمنطقة.

كما كانت لرئي�س �لر�بطة مقابالت وتعليقات �سحافية مع �لعديد من �ل�سحف و�العالم �اللكتروني ووكاالت 
ا مع بع�س �ل�سحف �لعربّية. �النباء �لمحلّية، و�أي�سً

وفي �سياق مّت�سل »كّثف نائب رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لمحامي توفيق معّو�س �طالالته �لتلفزيونية و�ل�سحافية 
للحديث عن م�سروع قانون �النتخاب �لذي تقدمت به �لر�بطة في �لر�بع من ت�سرين �الول 2016.

كذلك كانت هناك مجموعة من �لتعليقات على مو�قف �لر�بطة �لمارونية �لوطنية.

ونقتطف في ما ياأتي بع�س ما كتب، وفق �لت�سل�سل �لزمني. 
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وكالة "اأخبار اليوم": 
قليمو�س: الوحدة ال�شتراتيجية للم�شيحيين �شرورة

�لحر"  "�لوطني  �لتيار  بين  �لم�سيحي  �لتحالف  يوؤدي  �أن  قليمو�س  �أنطو�ن  �لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  ��ستبعد 
و"�لقو�ت �للبنانية" �لى نوع من �الإقطاع �ل�سيا�سي �لجديد، م�سيرً� �لى �سرورة �لو�سول �لى وحدة ر�أي حول �الأمور 
�لثانية، ومن �سمن هذه  �لدرجة  في  �لوطني  �لتو�زن  وتريح  �الأولى  بالدرجة  �لم�سيحيين  تهّم  �لتي  �الإ�ستر�تيجية 
�أن �لحديث عن �الإقطاع لي�س في مكانه وال يعّبر عن  �الأمور �الإ�ستر�تيجية و�سع قانون جديد لالإنتخابات معتبرً� 

حقيقة ما هو مطروح، الفتًا �لى �أن �لروؤية �لم�سيحية �لموّحدة يجب �أن تكون بعيدة من �الإختالف �ل�سيا�سي.

 وفي حديث �لى وكالة "�أخبار �ليوم"، لفت قليمو�س �لى �أن غياب �لتنّوع �ل�سيا�سي يتجاوز �الإقطاع بل يوؤدي �لى 
�لهيمنة، �الأمر غير �لموجود في "�لجو" �لم�سيحي �لمتنّوع و�لمتعّدد �سيا�سيًا، قائاًل: يا ليت هذ� �لتنّوع موجود �ي�سًا 

عند �لطو�ئف �الأخرى.
 وفي هذ� �الإطار، تطّرق قليمو�س �لى م�سروع قانون �الإنتخابات �لذي كانت قد تقّدمت به �لر�بطة �لمارونية منذ 
�أ�سابيع، حيث �أن �لر�بطة قاربت �لملف بطرح له عالقة بالم�سلحة �لعامة، وهي كانت قد �أر�سلت ن�سخًا عنه �لى كل 

�لمعنيين بالقانون �الإنتخابي، وبعد ذلك عقدت �لر�بطة عّدة ندو�ت من �أجل تو�سيح ما ت�سّمنه.
 وك�سف �أن �لر�بطة ب�سدد �إعادة و�سعه على طاولة �لبحث وعر�سه �أمام �لر�أي �لعام من خالل �الإعالميين وكل 

�لمتعاطين بال�ساأن �لعام.
 وردً� على �سوؤ�ل، قال: �لر�بطة ال تعتبر �أن ما قّدمته هو �الأكثر ديموقر�طية فقط بل �إنه يوؤدي �لى �لتمثيل �لمطلق 
ودور مهم، وعندها ال مجال  كبيرة  قيمة  كونه يجعل من كل �سوت ذ�ت  �الإقتر�ع  يحّفز على  وهو  �لطو�ئف،  لكل 

للمحادل �أو �لبو�سطات لخطف �الأ�سو�ت و�إكمال م�سيرتها.
وفي  �لم�سيحية،  �لذ�تية  تحقيق  معينًا من  للم�سيحيين حيزً�  يعطي  �لمارونية  �لر�بطة  �قتر�ح  �أن  على  و�سّدد   

�لوقت عينه فيه �سيء من �لن�سبية كونه يحقق �الأهد�ف �لتي تتوخاها.
روؤية  هي  بل  �سيا�سية،  م�سلحة  تخدم  وال  فئوية  لي�ست  �الإقتر�ح  هذ�  يقّدمها  �لتي  �لروؤية  قليمو�س:  و�أ�ساف   

و��سحة �ساملة وعابرة لكل �لطو�ئف و�لم�سالح.
 وختم: هذ� �الإقتر�ح ياأتي �إنطالقًا من دور �لر�بطة �لمارونية �لوطني بمعزل عن دورها في ر�سد �لخلل �لحا�سل 

في حقوق �لم�سيحيين وتحديدً� �لمو�رنة منهم.

26 كانون الثاني 2017
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وكالة الأنباء المركزية: 
الرابطة المارونية تن�شط على خط ت�شويق م�شروع قانونها النتخابي

معّو�س: الحـل الوحيـد لتحقيق عدالـة وفاعليـة فـي التمثـيل
�أحاديث  و�سط  �لو�جهة  �لى  �أخير�  �لمارونية  �لر�بطة  �أعّدته  �لذي  �النتخاب  قانون  م�سروع  يقفز  �لمركزية- 
�أ�سا�سه  على  ُتجرى  �نتخاب  قانون  على  �التفاق  �لمعنيين  على  تعذر  �ن  بعد  فيه  �لبحث  �مكان  �لكو�لي�س عن  في 
�النتخابات �لنيابية �لمقبلة، حيث بدت الفتة زيارة رئي�س �لر�بطة �لنقيب �نطو�ن قليمو�س على ر�أ�س وفد رئي�س 
حزب �لكتائب �لنائب �سامي �لجميل للبحث في هذ� �لمو�سوع، في �سعي من قبل �لر�بطة �لى ت�سويق م�سروعها عّله 

ُيعتمد خ�سو�سا �ن قانونيين وم�سوؤولين عّدة �أ�سادو� بم�سمونه.

من  �ت�ساالتها  في  م�ستمرة  �لر�بطة  لـ"�لمركزية" �ن  معّو�س  توفيق  �لر�بطة  رئي�س  نائب  قال  �ل�سياق،  وفي 
�جل ت�سويق �قتر�ح قانون �النتخاب �لذي �سبق وطرحته، على �مل �ن ي�سلك طريقه في �تجاه �قر�ره العتماده في 

�النتخابات �لنيابية �لمقبلة.

�سحافية،  وموؤتمر�ت  �عالمية  �طــالالت  لنا  وكان  كافة  باالفرقاء  و�ت�سلنا  عديدين  م�سوؤولين  "زرنا  ��ساف 
لال�ساءة على �لم�سروع، م�سير� �لى �ن �لر�بطة �عتمدت �لق�ساء نظر� الأهميته في �لحياة �ل�سيا�سية، الن له �آليته 
حيث يعرف �لنا�س بع�سهم �لبع�س، وبالتالي �عتبرنا �ن بالق�ساء يمكن �لمحافظة على �لحقوق �أي �لمنا�سفة بين 

�لم�سلمين و�لم�سيحيين وتوزيع �لمقاعد.

�لت�سويت  يتم  ثالثة  �و  ي�سم مقعدين  �لذي  �لق�ساء  "�ن  قال  �لمحادل،  يجّنب  �لر�بطة  م�سروع  �ن  �علن  و�ذ 
لمر�سح و�حد فيه، وفي �لدو�ئر �النتخابية �لتي ت�سم بين 4 مقاعد �لى 6 يتم �لت�سويت �لى مر�سحين، وهي مثال 
بعبد�، عاليه، بيروت �الولى، بيروت �لثانية، �سور، �لبقاع �لغربي وك�سرو�ن، �ما �لدو�ئر �لكبرى �لتي ت�سم بين 7 
�لى 10 دو�ئر وهي �ل�سوف وبعلبك �لهرمل وعكار وطر�بل�س فاعتبرنا �ن من حيث �لمنطق يتم �لت�سويت �لى ثالثة 
مر�سحين فيها. ولفت �لى �ن هذ� �القتر�ح يحقق �لن�سبية د�خل �لق�ساء، ويعطي �لناخب قيمته بعيد� عن محاوالت 
�لمر�سح القناع �لناخب من خالل ��سد�ر بيانات وخطابات وطنية على م�ستوى �لتنمية، والن معظم �الق�سية في 
لبنان ت�سم �ختالطا طائفيا با�ستثناء بع�س �لمناطق، يعني �ن �لمر�سح ال يحتاج �لى خطاب معتدل الن �لم�سيحي 

يحتاج �لى ��سو�ت �لم�سلمين و�لعك�س �سحيح.

و��سار �لى �ن هذ� �لم�سروع قادر على تحقيق نجاح �لحر�ك �لمدني �و �القليات �ل�سيا�سية و�لمر�أة من دون وجود 
كوتا، بعيد� عن �لمحادل، الفتا �لى �ن �لر�سوة في �لقو�نين �ل�سابقة كانت تتم على م�ستوى �سر�ء روؤ�ساء �للو�ئح �و 
تمويل �للو�ئح، وح�سب م�سروعنا فان �ي متمّول ال يملك �ي قيمة فكرية لن يكون قادر� على �سر�ء �لنتيجة، فهناك 

1 �صباط 2017
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من ينجح في �النتخابات بمئة �لف �سوت وهناك من ال تتعدى ��سو�ت ناخبيه �لع�سرة �الف، وهذ� لي�س م�سكلة في 
ظل وجود �ل�سرعي و�لقانوني.

و�علن �ن م�سروع �لر�بطة �سي�ستقطب �ل�سباب و�ال�سخا�س �لذين ال يعمدون �لى �القتر�ع على �عتبار �ن �لنتيجة 
تح�سيل حا�سل بوجود �لمحادل، الفتا �لى �نه ح�سب �لقو�نين �لتي يعمد �لمعنيون �لى فرزها على قيا�س �لبع�س 
يمكن �لتنبوؤ بنتيجتها، فيما ال يمكن �لتبنوؤ �سلفا ح�سب قانون �لر�بطة بنتيجة �النتخابات، �آخذ� على �سبيل �لمثال 

مطالب جنبالط، قائال �ن ح�سب �لم�سروع يمكن �ن يح�سل جنبالط على نائب في كل منطقة له فيها نفوذ.

و�عتبر معّو�س �ن �لم�سكلة �لكبيرة تكمن في �ن و��سعي قانون �ل�ستين ��ستطاعو� �قناع �لمر�سحين باأن �أهميتهم 
تكمن في ح�سولهم على عدد �لنو�ب، بينما تاريخيا كان كل من �لروؤ�ساء: �سائب �سالم يح�سل على ثالثة نو�ب 
ور�سيد كر�مي كذلك و�سليمان فرنجية، موؤّكد� �ن م�سروع �لر�بطة هو �لحل �لوحيد �لمتاح �مام كل �لنا�س لتحقيق 

عد�لة وفاعلية في �لتمثيل، و�عتقد �ن مجل�س �لنو�ب يمكنه �لبت به خالل �ساعة و�حدة".

جريدة الجمهورية: 
قليمو�س لـ"الجمهورية":علينا كم�شيحيين الإّتفاق على الثوابت الكبرى

�لنقيب  �لمارونية«  »�لر�بطة  رئي�س  �أّكد 
�نطو�ن قليمو�س لـ»�لجمهورية« �أّن »�لر�بطة 
�لم�سيحيين  �الأطــر�ف  جميع  مع  ل  تتو��سَ
وما  �النتخاب،  قانون  �ساأن  في  و�للبنانيين 
ز�ل م�سروعها �النتخابي يحظى بتاأييد، �إذ 
�أّكدت »�لكتائب« �ال�ستعد�د لل�سير فيه، في 
حين �أّكد »�لحزب �لتقّدمي �الإ�ستر�كي« �أّن 
تطّلعات  �لى  �الأقــرب  هو  �لر�بطة  م�سروع 

�لحزب«.

معر�ب  �لى  �لكتائب  »زيــارة  �أّن  و�عتبر 
�أن نّتفق  �إيجابية، ويجب علينا كم�سيحيين 

على �لثو�بت �لكبرى و�الأمور �لمف�سلية �لتي تهّم مجتمعنا بغ�ّس �لنظر عن �لخالفات �ل�سيا�سية �لتف�سيلية«.

2 �صباط 2017
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�أ�سار رئي�س �لر�بطة �لمارونية�لنقيب �أنطو�ن قليمو�س �لى �أن م�سروع قانون �النتخاب �لذي تقدمت به �لر�بطة 
"عابر للم�سالح �ل�سيا�سية و�لطائفية و�لحزبية ويتوخى �لم�سلحة �لوطنية بالمطلق"، الفتا �لى �أّنه وبالوقت عينه 

ممثليه". هوية  بتقرير  �لم�سيحي  للناخب  �أ�سا�سيا  دور�  "يعطي 

و�عتبر قليمو�س في حديث لـ"�لن�سرة" �أّنه "حتى ولو كان م�سروع �لقانون �ل�سابق ذكره ال يفي بكل �لمطلوب، 
�ال �أّنه على �الأقل يح�ّسن �لتمثيل بالمطلق ولجميع �لفرقاء دون ��ستثناء"، مو�سحا �أّنهم لحظو� لدى �عد�ده وب�سكل 
��سا�سي �آلية �النتخاب فاأبقو� على �الأق�سية كدو�ئر، "ما يعني �أن �لدولة لن ت�سطر الإعادة تاأهيل موظفيها لال�سر�ف 
على �النتخابات كما �أّنها لن تحتاج للقيام بحملة توعية لتثقيف �لناخب الأن �لعملية �سهلة وغير معقدة". و��ساف: 
"وبما �ننا بتنا على م�سافة قريبة من �ال�ستحقاق �لنيابي، فال �سك �أن ذلك �سيكون منا�سبا تماما للحوؤول دون تمديد 

تقني".

Limited vote 

 Limited و�سرح قليمو�س تفا�سيل م�سروع �لقانون �لذي تقدمت به "�لمارونية" الفتا �لى �ّنه بات معروفا با�سم 
vote بحيث يختار �لناخب في د�ئرة حيث 3 نو�ب، نائبا و�حد�، وفي د�ئرة حيث هناك بين 4 و 7 نو�ب يختار 
"هذ� �لقانون يجعل من غير �لممكن على �الطالق توقع  نائبين، وحيث هناك �كثر من 7، يختار 3 نو�ب. وقال: 
نتيجة �النتخابات �أو ح�سمها، وهذ� ما ين�س عليه �أ�سال �لنظام �لديمقر�طي، كما �أّنه يجبر روؤ�ساء �لكتل �و �لزعماء 
على �لتحالف مع �القليات لي�س �لطائفية بل �لحزبية ما �سيرفع م�ستوى �لتمثيل، فال يكون هناك من مر�سح هام�سي 

بل �سخ�سّية مختارة بتاأن".

ورد� على �سوؤ�ل عّما �ذ� كان هذ� �لقانون يعتمد �لنظام �لن�سبي �و �الأكثري، �أو�سح �أّنه "ن�سبي مقّنع"، با�سارة 
�لى �نه يحقق �لغاية من �لنظام �لن�سبي، كما �أّنه ال �سك لي�س �أكثريا.

"�لكتائب"  �لى �ن رئي�س حزب  �ل�سيا�سّية، م�سير�  �لقوى  �لم�سروع على كل  �أّنه يجري عر�س  و�أو�سح قليمو�س 
�لنائب �سامي �لجميل رحب به تماما كما رئي�س "�لتيار �لوطني �لحر" وزير �لخارجية جبر�ن با�سيل �لذي طالب 
باأن يكون �لمعيار و�حد� في كل �لدو�ئر وبالطبع ال نرى �ي ��سكالية في ذلك. و�أ�ساف: "كما �ن �لحزب �لتقدمي 

�ال�ستر�كي عّبر عن �نفتاحه على م�سروع �لقانون... وها نحن نو��سل عر�سه على باقي �لفرقاء".

الن�شرة: 
اأنطوان قليمو�س لـ"الن�شرة": قانون النتخاب الذي تقدمنا به ي�شمح 

للناخب الم�شيحي بتقرير هوية ممثليه

22 �صباط 2017
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الرتجال بال�شل�شلة؟!

 وتطرق �لنقيب قليمو�س لمو�سوع �لمو�زنةو�سل�سلة �لرتب و�لرو�تب، م�سدد� على وجوب �أال تكون �ل�سر�ئب �لتي 
�لمي�سورة،  �ل�سريحة  �لذي �سيكون عليه �ن يدفع عن  �أ�سا�سي  �لفقير ب�سكل  �لحكومة فر�سها طبقّية وتطال  تنوي 

وقال: "�لمطلوب �ن تكون �ل�سر�ئب متو�زنة".

و�عتبر �أّنه وبما يتعلق بمو�سوع �سل�سلة �لرتب و�لرو�تب، فال �سك �ّنها مطلب مزمن ومحق، لكن بالوقت عينه ال 
يمكن �لتعاطي معها بطريقة �الرتجال ومن دون تاأمين �الير�د�ت وو�سع �آلية لتغطية نفقاتها. و��ساف: "�ذ� كانت 

�لحكومة بو�رد �قر�رها فيجب �ن ت�سمنها �لمو�زنة �لعامة و�ال فهي لن تكون جدية بم�ساألة �قر�رها فعليا

جريدة ال�شرق: 
توفيق معو�س: �شيغة با�شيل مقبولة وهي ن�شخة 

مو�شعة عن قانون الرابطة المارونية
»�لتيار  رئي�س  �سيغة  �ن  معّو�س  توفيق  �لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  نائب  �أعلن 
�لوطني �لحر« �لوزير  جبر�ن با�سيل تبدو مقبولة، �ذ �نها ن�سخة مو�ّسعة عن م�سروع 
قانون �لر�بطة �لمارونية، الفتا �لى �ن �لهاج�س �لكبير لدى �لبع�س هو تاأليف لو�ئح. 
�لقانون  م�سروع  طرحت  �لبدء  منذ  �لم�سيحية  »�لقوى  �سحافي:  حديث  في  وقال 

�الرثوذك�سي على م�ستوى لبنان كله، فالجميع يحت�سب عملية حجم �لح�س�س ح�سب تق�سيم �لدو�ئر، �سو�ء كانت 
موؤلفة من ق�سائين �أو ثالثة �و �ربعة«، الفتا �لى �ن رد�ت �لفعل على �ل�سيغة بد�أت على هذ� �ال�سا�س وقد نالت تاأييد 
�أ�سخا�س كثر بعيد� من �لجو �لعام للمو�سوع، وعن معرفة ما �ذ� كان �سيوؤمن قانون �نتخاب �سُيعتمد على �لمدى 
 one person one لبعيد من دون �دخال �ي تعديالت عليه كل �أربع �سنو�ت. وقال »في �قتر�ح �لر�بطة �لمارونية�
تمثيل  لناحية  �لمعايير  وحدة  �جماال  يحقق  �المر  وهذ�   ،multiple vote �سخ�س  لكل  يحق  �نه  �عتبرنا   vote
�لى  �لعودة  �لى  با�سيل  ب�سيغة  �ل�سير  ودعا في حال عدم  ��سحابها.  �لى  �لحقوق  وو�سول  وم�ساو�ة  بعدل  �لجميع 

م�سروع قانون �لر�بطة �لمارونية �لمقبول من كل �الطر�ف.
و�ذ �أجرى مقارنة ب�سيطة بين م�سروع �لر�بطة و�سيغة با�سيل، �أعلن �ن هدف �لبع�س زيادة عدد �ال�سو�ت من 
�جل تاأليف لو�ئح، قائال: في �لد�ئرة �لتي يبلغ فيها عدد �لمقاعد من 2 �لى 3 ، �أعطى م�سروع �لر�بطة �سوتا و�حد�، 
�ما �سيغة با�سيل فاأعطت �سوتين، وفي �لدو�ئر من 4 مقاعد �لى 6 كبيروت �الولى وبيروت �لثانية، ك�سرو�ن وبعبد�.. 

15 اآذار 2017
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�أعطيناها �سوتين �ما �سيغة با�سيل فاأعطت 3 �أ�سو�ت، �أما �لدو�ئر �لكبيرة �لتي ت�سم بين �سبعة وع�سرة مقاعد 
وهي �ل�سوف وبعلبك- �لهرمل وعكار وطر�بل�س وبيروت �لثالثة �أعلنا في �لر�بطة �لمارونية �ن للناخب 3 �أ�سو�ت، 

في وقت �ر�دو� في م�سروع با�سيل جعلها 5 ��سو�ت.
و�علن �ن ثمة �قتر�حات لل�سير بالن�سف، بحيث ُي�سار �لى تعد�د �لمقاعد �لنيابية و�النتخاب بالن�سف، بمعنى 
�ن �لد�ئرة �لتي ت�سم 6 مقاعد ينتخب فيها 3 �أ�سو�ت، و�ذ� كانت �لد�ئرة كبيرة كبيروت �لثالثة �لموؤلفة من ع�سرة 

مقاعد يتم �نتخاب خم�سة، الفتا �لى �ن بمجرد �لتو�سل �لى �سيغة لن تعود هناك �ي ��سكالية.
�لحفاظ على قانون  ويوؤمن  �لق�ساء،  �لن�سبة د�خل  يوؤمن  �لذي  �لوحيد  �لمخرج  با�سيل  وختم »قد تكون �سيغة 
�ل�ستين معدال لجهة تق�سيم �لدو�ئر �النتخابية و�لمنا�سفة بين �لم�سيحيين و�لم�سلمين، و�الهم �نه يوؤمن �لن�سبية 

�لتي يطالب بها �لجميع«.
وتوقع �ن يلقى هذ� �لم�سروع قبوال من �لجميع، خ�سو�سا في حال �عتماد �لكوتا.

جريدة الجمهورية: 
قليمو�س لـ»الجمهورية«: القرار الق�شائي انت�شار للحق

برز �أم�س تطّور ق�سائي متعّلق باالإد�ر�ت �لعامة، فقد �أ�سدَرت �لغرفة �لر�بعة في مجل�س �سورى �لدولة برئا�سة 
ع بموجبه �لمديرَة �لعامة  �لقا�سي يو�سف ن�سر قر�رً� ق�سى بوقِف تنفيذ قر�ر وزير �لزر�عة غازي زعيتر �لذي و�سَ

للتعاونيات غلوريا �أبو زيد بت�سّرف مجل�س �لوزر�ء وَوقف مهاّمها كمديرة عامة للتعاونيات.

وفي هذ� �الإطار، �أّكد رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �أنطو�ن قليمو�س لـ»�لجمهورية« �أّن »هذ� �لحكم هو �نت�سار 
�لموّظف »�الآدمــي« لن ي�سيع  باأّن حّق  �أمٍل  �أبو زيد، ما يعطي بارقة  ف  و�أن�سَ �لق�ساء قام بو�جبه  �إّن  للحّق، حيث 

�سدًى».

و�أ�سار قليمو�س �إلى �أنه »لم يح�سل تو��ُسل مع زعيتر بعد �سدور �لحكم، فقد حاَولنا �لتو��سَل معه عندما �ّتخذ 
قر�ر �لف�سل لكّنه لم يتر�جع«، الفتًا �إلى �أّن »�لق�سية لم تاأخذ منحًى �سيا�سيًا، ونحن تبّنيناها الأّنها طلَبت م�ساعدتنا 

والأّن هناك ظلمًا قد وقع».

و�سّدد قليمو�س على »��ستمر�ر �لر�بطة �لمارونية في معركة حماية �لموظفين �لناجحين، و�لمطالبة بمكافحة 
�لف�ساد وت�سحيح و�سِع �الإد�ر�ت �لعامة».

29 اآذار 2017
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الن�شرة: 
انطوان قليمو�س لـ"الن�شرة": الن�شبية الكاملة تذويب للوجود الم�شيحي

�عتبر رئي�س �لر�بطة �لمارونية �أنطو�ن قليمو�س �أن �لتفجير�ت �لتي هّزت �لم�سيحيين �لمحتفلين بعيد �ل�سعانين 
في  بل  هناك  يبد�أ  لم  �لمنطقة  في  �لم�سيحيين  ��ستهد�ف  و�أن  ا  �لم�سري خ�سو�سً �طارها  من  "�أكبر  في م�سر 
"�أخطر ما في �لمو�سوع �ن  �أحد �لكهنة"، الفتا �لى �ن  �لعر�ق و�أخذ مد�ه في �سوريا مع خطف �لمطر�نين وقتل 
م�سر ت�سهد منذ زمن مناو�سات بين �الأقباط وبع�س �لم�سلمين �لمت�سددين، ولكّنها كانت تنح�سر باطار حي �و 

تك�سير �سلبان كنائ�س، �ال �نها �ليوم تحّولت �لى مجازر كبيرة".
ونّبه قليمو�س في حديث لـ"�لن�سرة" من "مخطط لعملية �قتالع �أو تذويب لم�سيحيي �ل�سرق" الفتا �لى �ن "و�سع 
بدورهم  يتميزون  فهم  �ي مجموعة،  لهم  توؤمنها  وال  فيهم  و�ن ح�سانتهم  �سّيما  ال  مختلفا  يبقى  لبنان  م�سيحيي 
�لتاأ�سي�سي للكيان �للبناني، ولطالما كانت �الأخطار محدقة بهم، �ال �أّنها لم تحد يوما من طموحاتهم وظلو� �لمرجعية 

�ال�سا�سية لم�سيحيي �ل�سرق".
تذويب الم�شيحيين؟

�أ�سا�سه �النتخابات  وتطرق قليمو�س لملف قانون �النتخاب و�أعرب عن تفاوؤله بانجاز قانون جديد تجري على 
و�لديمقر�طية  بالن�سبية  يتعلق  ما  في  "�ما  و�أ�ساف:  خو�سه.  قبل  وقد  �لجديد  للعهد  تحدٍّ  �ّنه  �لى  الفتا  �لنيابية 
له  قانون ال عالقة  �قتر�ح  قّدمنا  �لمارونية  �لر�بطة  في  نحن  �لم�سيحي...  �لوجود  لتذويب  توؤديان  فهما  �لعددية 
�لم�سلمين  بين  �لمطلوب  �لتو�زن  عينه  بالوقت  ويعيد  �لفرقاء،  كل  هو�ج�س  يبّدد  عينه  بالوقت  �أّنه  �ال  بالن�سبية، 

و�لم�سيحيين".
و�سّدد قليمو�س على �ن "�لن�سبية �لكاملة كما يطرحها حزب �هلل ت�سكل م�سروع تذويب للوجود �لم�سيحي وهو �أمر 

مرفو�س بالمطلق ول�سنا بو�رد �لقبول بها".
�ل�سالح �لغريب.. ثم باقي �الأ�سلحة

وتناول قليمو�س �لتطور�ت �الأمنية في مخيم عين �لحلوة، معتبر� �ن �لم�سكلة �ال�سا�سية ور�ء هذه �لتطور�ت هي 
�ل�سالح �لمتفلت د�خل �لمخيم، الفتا �لى �ن �ل�سالح �لغريب مرفو�س بالمطلق على �الر�س �للبنانية، و�ن كان يتم 

�لتعاطي مع بع�س �لمجموعات �لتي تحمله بالتن�سيق و�لتعاون مع �ل�سلطات.
وحّث قليمو�س �ل�سلطات �للبنانية وكل �لفرقاء على �طالق �أي نقا�س بخ�سو�س �ل�سالح خارج �ل�سرعية بدًء� من 
هذ� �ل�سالح �لغريب لنكمل بعدها �لى ما تبقى منه. و�أ�ساف: "نعلم تماما �أن هذ� �لملف يحتاج �لى تو�فق وال يمكن 
�الرتجال فيه و�طالق مو�قف عنترية، �ال �ننا نعتقد �أّنه قد حان �لوقت لنح�سم �لمو�سوع ب�سكل نهائي ل�سمان تقوية 

�أجهزة �لدولة �للبنانية فتمار�س مهامها من دون �ن يكون هناك من يناف�سها عليها".

10 ني�صان 2017
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الن�شرة: 
قليمو�س: هدف الطائف تجريد الم�شيحيين من �شالحياتهم

�كد رئي�س �لر�بطة �لمارونية�أنطو�ن قليمو�س �ن "ال فرق بين �ل�سنة و�ل�سيعة وبين روم ومو�رنة وكاثوليك، في 
هذ� �لبلد �لمكون من م�سيحيين وم�سلمين، قانون �الحو�ل �ل�سخ�سية ال ي�سمح للم�سيحيين �لزو�ج �كثر من مرة، 

�ما عند �لم�سلمين فهذ� �المر م�سموح �ي �ن هناك خلل في مبد�أ �لتكاثر �لعددي.
وفي حديث تلفزيوني، ��سار �لى �نه عندما يكون هناك طائفة لها حق �لتكاثر ال �سيء ��سمه مبد�أ وتو�زن، �نما 
هناك خلل بالتو�زن، وكل مرة يقال �ن �لم�سلمين �كثر من �لم�سيحيين، �ال �ن هذ� لي�س معيار ونذكر �ن �لم�سيحيين 

لم يحاولو� �لهيمنة عندما كانو� �الكثرية.
و�سدد على �ن ق�سة تغيير �لنظام لم�سلحة فريق دون �آخر ال يجب �ن تبنى على �لعدد، �لم�سيحيون ال يقبلو� 
مبد�أ �لحماية وهم ��سا�س �لبلد ووجودهم متالزم مع دورهم، معتبر� �ن من م�سلحة �لم�سلمين �ن يكون �لم�سيحي 

مرتاح و�ن يحافظو� على دوره.
و��سار �لى �ن ما يجعل �لم�سلم �للبناني مختلف عن �لم�سلم �الآخر هو �لتفاعل �لح�ساري، د�عيا لعدم محاولة 
�لغاء دور �لم�سيحيين، الفتا �لى �ن "�تفاق �لطائف" بال�سكل �لذي ُطّبق فيه، جّرد �لم�سيحيين من �سالحياتهم ولم 

يعد �لتو�زن للعمل �ل�سيا�سي.

1 حزيران 2017

وكالة اخبار اليوم:  
لبنان وحوار الح�شارات

ر�أى رئي�س �لر�بطة �لمارونية �نطو�ن قليمو�س �أن قيمة م�سروع جعل لبنان بلًد� لحو�ر �لح�سار�ت و�الديان تكمن 
في �أنه يج�ّسد دور وقيمة لبنان، وهو يترجم فعليًّا طريقة تكوين لبنان �لتعّددي ولبنان �لتفاعل و�لحو�ر. وقال في 
ف لبنان بال�سكل �لذي بني عليه ون�سعه على �لمجهر �أمام  حديث �إلى وكالة »�أخبار �ليوم«: هذ� �لطرح يجعلنا نو�سّ
�لعالم. وعندما ي�سبح مركًز� للحو�ر، فهذ� يعني �أننا نقول �أن هذ� �لبلد �لمكّون من ح�سار�ت وثقافات عّدة موؤهل 
الأن يقوم بهذ� �لدور. وتابع: �لقيمة �لم�سافة هي �أن ذلك يعطيه نوًعا من �لحياد عن �ل�سر�عات، فعندما نحت�سن 
�لحو�ر، فهذ� يعني �أننا ال نريد �اللتز�م باأي فريق �أو محور، وبالتالي نعطي لبنان حّيًز� من �ل�سيادة، وهذ� ما يطلبه 
في �إطار وجوب تحّييد لبنان عن �ل�سر�عات و�لمحاور �القليمّية و�لدولية، فيكون على غر�ر �سوي�سر� مثاًل، فتنتع�س 

فيه �لحياة �القت�سادية وينعم �للبنانيون باالمن وال يعودو� يفت�سون على موطئ قدم �آخر طلًبا له.

28 اأيلول 2017
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29 اأيلول 2017 العربي الجديد:  
الم�شيحيون اللبنانيون... وجودنا متالزم مع دورنا

ال  �ليوم  و�قعهم  لبنان،  في  �لم�سيحّيون 
�أمر  عمومًا.  �لمنطقة  م�سيحّيي  بو�قع  ُيقاَرن 
لهوؤالء  �أّن  يــرون  �إذ  كثر،  معنّيون  به  يجزم 

وجودً� ودورً� ور�سالة.

تتعّدد �لطو�ئف �لم�سيحّية في لبنان، فيما 
�أو�ساع �لمنتمين �إليها - جميعًا - و�حدة. و�إن 
كان و�قعهم �أف�سل من و�قع �آخرين من �أبناء 
يو�جهون  �أّنهم  غير  �ل�سرق،  في  �لم�سيحّية 
كذلك تحدّيات تختلف طبيعتها، فيت�ساركون 

بع�سها مع �سو�هم من م�سيحّيي دول �لجو�ر، وثّمة تحدّيات �أخرى يت�ساركونها مع مو�طنيهم �لم�سلمين. 

قليمو�س: ل�شنا اأهل ذّمة

"�لعربي  �إلى  قليمو�س، في حديث  �أنطو�ن  �لمارونّية،  �لر�بطة  رئي�س  يوؤّكد  ما  بح�سب  لبنان،  في  و�لم�سيحّيون 
�لجديد"، "و�سعهم يختلف عن �أّي م�سيحّي �آخر في دول �ل�سرق �الأو�سط. هم �لذين كانو� ور�ء �أ�س�س �لكيان �للبنانّي، 
ر �لم�سيحّيون في �ل�سرق خارج لبنان - �أهل ذّمة". ويقول قليمو�س، وهو  ولم ي�سعرو� في مّرة باأّنهم - مثلما ُي�سوَّ
�أجل  ومن  �لكيان،  هذ�  �أجل  من  كثيرة  بت�سحيات  "قامو�  �لم�سيحّيين  �إّن  بيروت،  في  للمحامين  �الأ�سبق  �لنقيب 
�لحفاظ على وجودنا �لحّر وعلى دورنا �لثقافّي في �لح�سارة �لعربّية. وهذ� كّلفنا دمًا ودموعًا، وكّلفنا هجرة من 
�أّيام �لمماليك، مرورً� بالعثمانّيين، وحتى تاريخ �ليوم". وي�سرح �أّن "كثيرين هم �لم�سيحّيون �لذين هاجرو�، لكّن 
هجرتهم لم تكن بمنطق ترك �الأر�س �أو ترك �لوطن. كان هاج�س �لعودة رفيقهم د�ئمًا، �إذ ن�سف عائلة �لو�حد 
منهم كانت تبقى هنا. هم هاجرو� طلبًا للرزق و�لحرّية و�الأمان و�لتمّكن من �إبقاء من بقي هنا متجّذرين في هذه 
الأّن وجود  بالخوف.  وال  بالنق�س  وال  باالإحباط  ن�سعر  ال  �لحين، نحن  و�إلى هذ�  ُنقتَلع.  لكي  يهاجرو�  لم  �الأر�ــس. 
�لم�سيحّي مرتبط بحّريته وبثقافته وباإ�سعاعه في محيطه وبدوره". ي�سيف: "نحن و�سلنا �إلى حّد �ل�سهادة. بطاركة 
�لذي  �لدور  نوؤّدي  �أحر�رً�،  بقائنا  �سبيل  كّله في  �أبرياء...  و�أ�سخا�س  و�سباب  ��ست�سهدو�، وكذلك كهنة وعلمانّيون 

�أوكلناه الأنف�سنا في هذه �لمنطقة من �لعالم، ومن خاللها �إلى �لعالم �أجمع". 



في خدمة لبنان والموارنة

120

"مع  �أّنه  ويو�سح  بالتاأكيد".  "تقّل�سا  �إّنهما  قليمو�س  يقول  �ل�سيا�سّي،  �لدور  وكذلك  �ل�سيا�سّي  �لح�سور  وعن 
�إليها. ونحن كّنا  ��ستقالل لبنان، �أعطيت �متياز�ت للم�سيحّيين، وتحديدً� �لمو�رنة، لجهة رئا�سة �لجمهورّية وما 
�أكثرّية، لناحية �لعدد، لكّن �لمعطيات تبّدلت �إذ �إّن �لهجرة خّففت من �لوجود �لديموغر�فّي �لم�سيحّي. كذلك، فاإّن 
�لح�سور �ل�سيا�سّي للم�سيحّيين �سعف بع�س �ل�سيء خالل �لعهود �لرئا�سّية �لتي تلت �ال�ستقالل و�سواًل �إلى �لطائف، 

نتيجة بع�س �ل�سيا�سات �لخاطئة �لتي �تُِّبَعت في تلك �لعهود، �لتي كان ُيفتَر�س فيها تر�سيخ �لدور �لم�سيحّي".

ويتابع قليمو�س: "�ليوم، �أين نحن؟ �أتى �تفاق �لطائف ليدخل تعديالت على �لدور �ل�سيا�سّي للم�سيحّيين. وعندما 
�أقول م�سيحّيين �أق�سد �لمو�رنة، الأّنهم هم �لو�جهة وهم ح�سن �لم�سيحّيين في لبنان، وحتى في �ل�سرق. عندما 
ت �سالحيات رئي�س �لجمهورّية و�نتقلت تلك �ل�سالحيات �إلى مجل�س �لوزر�ء، تغّير �لمو�سوع. �إلى ذلك تاأتي  ُقّل�سَ
�لديموغر�فيا، وال يمكننا �لقول �إّن ن�سبة �لنمّو �ل�سكانّي لدى �إخو�ننا �لم�سلمين هي نف�سها لدينا. بالتالي، ثّمة خلل 
ديموغر�فّي �ليوم في لبنان". لكّن قليمو�س يوؤّكد �أّن "�إح�سا�سنا �ليوم ما ز�ل على حاله. ال يمكن للم�سيحّي في لبنان 

بالتخاذل.  وال  باال�ست�سعاف  ي�سعر  �أن 
لبنان،  في  �لم�سيحّيين  دور  �نتهى  فــاإذ� 
�أّن لبنان �نتهى.  فهذ� يعني - بمفهومي - 
�لعالم  في  موجودة  غير  ميزة  لبنان  ففي 
و�لثقافّية  �لدينّية  �لــتــعــددّيــة  وهــي  كــّلــه، 
�لم�سيحّي،  �لعن�سر  ُفقد  �إذ�  و�لح�سارّية. 
على  وي�سّدد  لبنان".  يعود  ال  لبنان  فــاإّن 
له،  دور  دون  من  �لم�سيحّي  "ح�سور  �أّن 
وما  �لــدور.  مع  متالزم  �لوجود  له.  نفع  ال 
بعافيته.  �ليوم،  �لم�سيحّي حتى  �لدور  ز�ل 
�لحقل  فــي  �إْن  ن�سط،  �لم�سيحّي  ـــدور  و�ل
في  �أو  و�لم�سرفّي  و�القت�سادّي  �لمالّي 
�لحقل �لثقافّي �أو �لتربوّي �أو �ال�ست�سفائّي، 

وحقول �أخرى. وفي �ل�سياق، فاإّن �أد�ء بع�س �ل�سيا�سّيين �لم�سيحّيين دفع في �ّتجاه �إ�سعاف �لدور �لم�سيحّي �لذي 
من �لمفتر�س �أن ي�سطلع به". 

في اإحدى كنائ�س بيروت )باتريك باز/ فران�س بر�س(
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ويعّبر قليمو�س عن ثقته في �أّن "�لم�سيحّي في لبنان، وتحديدً� �لمارونّي، ال يمكن �أن يتخّلى عن وجوده. فاليوم، 
على �لرغم من كّل ما يحيط بنا من �أجو�ء تكفيرّية و�إرهابّية، لم ن�سعر ب�سعف، ولم ن�سعر باأّن ثّمة ما يدفعنا �إلى 

�لبحث عن مالذ �آخر". 

ولبنان عرف موجات هجرة عّدة بدءً� من عام 1860، بح�سب ما ي�سير قليمو�س، مو�سحًا �أّنه "في كّل مّرة كانت 
�لهجرة تاأخذ �سبغة معّينة. لكّن �لهجرة ت�سمل �للبنانّيين جميعًا ولي�س فقط �لم�سيحّيين. ومن غير �ل�سحيح �أّن 
�لم�سيحّيين هم �لعدد �الأكبر من �لمهاجرين �للبنانّيين �ليوم. في �أزمنة �سابقة، مررنا بما يمكن ت�سميته هجرة 

�لخوف على �ل�سالمة و�الأمن، �أّما �ليوم فهي تاأتي طلبًا للرزق وت�سمل كّل مكّونات �لمجتمع �للبنانّي". 

ُيقال �إّن �لم�سيحّيين يهاجرون خوفًا من �الآخر، �أمر ينفيه قليمو�س، م�سّددً� على �أّن "ال خوف على �لم�سيحّيين 
عبر تخويفهم. وبالعك�س تمامًا، فاإّن ذلك يدفع في �تجاه هجرة عك�سّية. ونحن كر�بطة مارونّية، ندعو د�ئمًا �إلى 
�أّن  �إنكار  يمكن  "ال  �إّنه  قائاًل  �لتحّديات،  كّل  من  �لرغم  على  ذلك  �إلى  ندعو  �لوطن".  �إلى  �لعودة  �إلى  �أي  ذلك، 
لنا.  نائمة، هو تحّد  �أو خاليا  �أ�سخا�سًا  �الأطر�ف،  �لد�خل من خالل بع�س  �إلى  و�الإرهابّي و�متد�دهما  �لتكفيرّي 
�الإنمائّية  �لم�ساريع  غياب  وفي  �لر�هنة  �القت�سادّية  �لظروف  في  �لمعي�سّي  �لتحّدي  ياأتي  و�إليه،  نخافه.  ال  لكّننا 

و�القت�سادّية و�لتحفيزّية لالقت�ساد. وهذه �لتحديات ال يو�جهها �لم�سيحّيون فح�سب، بل كّل �للبنانّيين". 

ويلفت قليمو�س �إلى �أّن �لر�بطة �لمارونّية �لتي ير�أ�سها تعمل على "حماية دور �لم�سيحّيين وحقوقهم، من خالل 
�أّنها  موؤّكدً�  �للبنانّي"،  �ل�سيا�سّي  �لمجتمع  وفي  �لر�سمّية  �لموؤ�س�سات  في  �ساأنهم  من  �نتقا�س  �أو  خلل  �أّي  ر�سدها 
"لي�ست جمعّية خيرّية �أو �إنمائّية، بل دورها وطنّي �سيا�سّي. دورها وطنّي �أكثر مّما هو �سيا�سّي، �إذ هي لي�ست حزبًا 
�سيا�سيًا �إ�سافيًا على �ل�ساحة �للبنانّية. هدفها �لم�ساعدة في خلق �لخّط �ال�ستر�تيجّي �لذي يحمي �لدور �لم�سيحّي 
و�لوجود �لم�سيحّي، ولي�س من �أجل �النتقا�س من حقوق �إخو�ننا �لم�سلمين �أو دورهم". ويكمل: "نحن نحاول تحفيز 
�لم�سيحّيين لالنخر�ط مجددً� في هذه �لدولة، بداًل من �أن يقولو� �إّنها لي�ست دولتنا، لمجّرد �لتغّير �لديموغر�فّي 

�لحا�سل. نريد �أن نقول لهم �إّن هذه �لدولة هي دولة للجميع، و�إّن �لم�سيحّيين هم �أ�سا�س في �لكيان �للبنانّي". 
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وكالة اأخبار اليوم:  
قليمو�س عن زيارة الراعي للريا�س الأهم فّك اأ�شر لبنان عن التجاذبات 

�أو�سح رئي�س �لر�بطة �لمارونية �أنطو�ن قليمو�س �أن �لتوجه لدى �لبطريرك �لماروني مار ب�سارة بطر�س �لر�عي 
هو نحو تلبية �لدعوة �لى �لمملكة �لعربية �ل�سعودية، لكنه في �لوقت عينه لم يتخذ قر�ره �لنهائي بعد.

قليمو�س �لذي ز�ر �أم�س �لبطريركية �لمارونية، قال عبر وكالة "�أخبار �ليوم"، �أبلغناه موقفنا وهو �لتن�سيق مع 
رئي�س �لجمهورية �لعماد مي�سال عون، وخ�سو�سًا �أن هذه �لزيارة �إن كانت �ستح�سل في موعدها، فاإنها لن تكون 
في ظروف وال في توقيت عاديين، خ�سو�سًا و�أن �لرئي�س عون �أ�سبح "�سبه مكّلف" من قبل كل �الأفرقاء �للبنانيين 

بمعالجة �الأزمة �لم�ستجّدة جر�ء �إعالن رئي�س �لحكومة �سعد �لحريري ��ستقالته من �لريا�س.
�لذي  بالترّيث  �الإ�ستمر�ر  �أهمية  �ل�سنيورة يظهر�ن  وفوؤ�د  �لرئي�سين نجيب ميقاتي  �أن موقفّي  والحظ قليمو�س 

ي�سير به عون و�إد�رته لهذه �الأزمة.
مردود  لها من  �سيكون  لما  موعدها،  في  �لزيارة  باإجر�ء هذه  �لفتوى  د�ر  �أو�ساط  تمني  �سوؤ�ل حول  على  وردً� 

�يجابي، في �إطار معالجة �الأزمة �لم�ستجدة، قال قليمو�س: �لبطريرك وحده �لذي يقّرر متى يجري �لزيارة.
و�أ�ساف: �إذ� قّرر �لر�عي �لقيام بهذه �لزيارة فيفتر�س �أن يكون هو �لم�سارك �الأ�سا�سي في و�سع جدول �الأعمال 
�لزيارة  �إتمام  فعدم  �ل�سرطان،  يتو�ّفر هذ�ن  لم  �إذ�  قائاًل:  �يجابية،  لة  �لعودة مع مح�سّ �لى  باالإ�سافة  وتنفيذه، 

�أف�سل من �لقيام بها.
وما هي �أولويات جدول �الأعمال، قال قليمو�س: عدم �إقحام لبنان بالنز�ع �ل�سعودي – �الير�ني، ال بل فّك �أ�سر 
لبنان من �لتجاذبات �الإقليمية، وبالتالي عدم �إحر�جه نظرً� �لى �أن و�سعه �لد�خلي دقيق جدً� وال ي�ستطيع تحّمل 

عبء �ل�سيا�سات �لخارجية.
وفي هذ� �الإطار، �أ�سار قليمو�س �لى �أن معالجة �سالح "حزب �هلل" ال تتم بـ "عملية جر�حية" بل ترتبط بتطّور 

خارجي يالقيه تطّور د�خلي وبالتالي نزع �سالح "حزب �هلل" ال يتم بالقوة وال بمو�جهته ب�سالح �آخر.
و�ساأل: هل �لمطلوب �أن تح�سل مجزرة في لبنان؟! و�أ�ساف: ال �أحد في لبنان يرغب بثنائية �لدولة و�لدويلة ولكن 
في �لوقت عينه فليترك للبنان حرية معالجته بهدوء وبرباطة جاأ�س وبتفاهم بين كل �ل�سركاء، خ�سو�سًا و�أن هذ� 

�لملف د�خلي.
ودعا قليمو�س �لى عدم زّج �لدولة �للبنانية بالمحور �لخارجي �لذي و�سل �لى حافة �الإنفجار، وختم قائاًل: لي�س 

ع�سيًا على �للبناني �لو�سول �لى �أي حّل.

9 ت�صرين الثاني 2017
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التجربة اللبنانية في مواجهة لعنة الجغرافيا1
اال�صتاذ اأنطوان ق�صطنطين 

ع�شو المجل�س التنفيذي ومقرر لجنة الإعالم

قد تكون �لدولة �للبنانية �لدولة �لوحيدة �لمحايدة دينيًا، بين 
مجموع �لدول �لعربية �لتي ين�س د�ستورها على �أن �الإ�سالم دين 
�لدولة. وبالحّد �الأدنى يقع لبنان في محيط يتر�وح حجم �لح�سور 
�لديني فيه، بين تكري�س �لهوية �لدينية للدولة، كما هي �لحال في 
�إ�سر�ئيل و�ل�سعودية و�إير�ن، �أو تكري�س دين رئي�س �لدولة كما هي 
�لحال في �سوريا، �أو �عتبار �لدين �لم�سدر �لرئي�سي للت�سريع، كما 

هي �لحال في م�سر. 
�لدولة �للبنانية في �لفقه �لد�ستوري، ال دين لها، بل �إن طابعها 
جوهر  فــي  �لــدولــة  ولكن  �لعلمنة.  �سمات  حتى  وتحمل  مــدنــي، 
د�ستورها، تحت�سن �لتنّوع �لديني، وتوؤدي فرو�س �الإجالل للخالق، 

�الأحو�ل  بقو�نين  �لتحّكم  كمثل  د�ستورية،  حقوقًا  بها،  �لمعترف  للطو�ئف  وتعطي  معّين.  بدين  �اللتز�م  دون  من 
�ل�سخ�سية. 

�أن  �لتا�سعة من �لد�ستور، تحفظ حرّية �لمعتقد، لكن �لقو�نين تقّيد هذه �لحرّية وتحّجمها، بمعنى  �إن �لمادة 
للبنانيين  �لحق في �النتماء فقط �إلى �الأديان و�لمذ�هب �لمعترف بها قانونًا. وحرّية �لمعتقد محمّية بالد�ستور، 
لكّنها منتق�سة بالو�قع �لقانوني. وال ت�ستقيم �إال باإقر�ر قانون مدني لالأحو�ل �ل�سخ�سية ولو كان �ختياريًا. عندها 
تكون �لمادة �لتا�سعة من �لد�ستور �سامنة فعاًل لحرّية �لمعتقد. �أما في �لو�سع �لر�هن، فاإن قو�نين �لدولة تنتهك 

�لمادة �لتا�سعة من د�ستورها وتنتهك معها �سرعة حقوق �الإن�سان �لتي ي�ستند �إليها �لد�ستور. 
ُيقا�س عن  ال  بما  يز�ل متقّدمًا  �أنه ال  نرى  �إليه من خارجه، فيجعلنا  �لنظر  �أما  للبنان من د�خله،  هذه نظرة 
محيطه، في �لترجمة �ل�سيا�سية و�لحقوقية و�لمجتمعّية، لتنّوعه �لطائفي. وقد بد�أت ق�سة والدته بن�سال �أقلّيتين، 
هما �لمو�رنة و�لدروز في جبل �سغير، �أر�دوه ملجاأً لممار�سة معتقد�تهم بحرّية في زمن طغيان �لدولة �الإ�سالمية 

لقرون طويلة.

�ألقيت في موؤتمر دولي نّظمه في جبيل �لمعهد �ل�سويدي-�الإ�سكندرية بعنو�ن "نظر�ت في دور �لدين في �لدبلوما�سية و�ل�سيا�سة �لخارجية   1

و�لعالقات �لدولية"
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هذ� �للبنان �لذي نحتفل بعد �أقل من ثالث �سنو�ت، بالمئوية �الأولى لوالدة دولته، هو فعل �إر�دة ت�ساركت فيها، 
من  تخُل  لم  م�ستركة،  حياة  في  �سعبة  �ختبار�ت  تر�كم  �إنه  كّلها.  �لطائفية  مكّوناته  درجات،  وعلى  مر�حل  على 
نز�عات دموية. لكّنها حياة �أف�ست �إلى �سيغة ميثاقية تكّر�س في جوهرها ما حّدده �التحاد �الأوروبي �سرطًا للدول 

�لتي تريد �النتماء �إليه. و�أعني بذلك: روح �النفتاح و�لت�سامح و�لتعّددية.

لقد �حتجنا �إلى ع�سر�ت �ل�سنين قبل �أن ي�سعد رئي�س جمهورّيتنا �إلى منبر �الأمم �لمتحدة، معلنًا بثقة �أن لبنان 
يعتبر نف�سه موؤهاًل الأن يكون مركزً� لحو�ر �لح�سار�ت و�الأديان و�الأعر�ق، و�أن ي�ست�سيف لهذه �لغاية، منّظمة جديدة 
�إد�رة  �لتجربة  �إننا نطرح من موقع  �لعالم.  �ل�سالم في  من منظمات �الأمم �لمتحدة، تكون مهمّتها تطوير ثقافة 

�لتنوع كحّل �سلمي لنز�عات �لعالم �لمعا�سر.

لم تكن �إد�رة �لتنّوع �أمرً� �سهاًل في بيئٍة يتحّكم �ل�سرع �الإلهي بمفا�سل تاريخها ومجتمعها و�إن�سانها. بيئة ترّبت 
على ثقافة �لتمّيز عن �الآخر ال بل �المتياز عنه. ثقافة جعلت �ليهود يوؤمنون باأنهم �سعب �هلل �لمختار. ويت�سّرفون 
على هذ� �الأ�سا�س، وجعلت �لم�سلمين يوؤمنون باأنهم خير �أّمٍة �أخرجت للنا�س، ويت�سّرفون �أي�سًا على هذ� �الأ�سا�س.

و�لقوميات  �الأوطان  �إلى  �ل�سرق مغامرة �النتماء  �لم�سيحيون في  �لحادة، خا�س  �لدينية  �لثقافة  في بحر هذه 
�لم�ستوِعبة للطو�ئف �لدينية. نترك للتاريخ �أن يحكم على نجاح هذه �لتجربة في دولتي �سوريا و�لعر�ق �للتين ن�ساأتا 

بعد �لحرب �لعالمية �الأولى. ونتوقف عند �لتجربة �للبنانية منذ تاأ�سي�س �لدولة بعد �لحرب �لكونية �الأولى �أي�سًا. 

�إن �لن�سو�س �لتاأ�سي�سية للدولة �للبنانية، و�أعني بها د�ستور 1926، وما �سبقه وتاله من �أدبّيات قانونية و�سيا�سية، 
توؤّكد كّلها تنامي وعي عميق و�قتناع ر��سخ بحفظ �لتنّوع �لديني للمجموعات �لتي ت�سّكلت منها �لدولة. وفي كل مرة 
وقع فيها �ل�سر�ع على �ل�سلطة بين هذه �لمكّونات، كانت �لغلبة ال�ستمر�ر �سيغة �لحياة �لم�ستركة و�لميثاق �لحافظ 
للتنّوع. وبعد كل �ختبار، كانت �لد�ساتير و�لقو�نين و�الأعر�ف، تكّر�س �سر�كة بين �للبنانيين قد تنق�سها �لعد�لة 
�أو �أنها �أحيانًا توؤ�ّس�س ل�سر�عات جديدة، لكنها �سر�كة تتلّم�س طريقها �إلى نظام م�ستقر يحفظ �لتنّوع و�لتعدد في 

�إطار وحدة �لدولة.

لقد �سّعبت والدة دولة �إ�سر�ئيل بطريقة فوقية وق�سرية �لتجربة �للبنانية في �إد�رة �لتنّوع. فالعدو�ن لم يكتِف 
باحتالل �أر�س �أو قتل �أبرياء، بل �سعى �إلى تخريب ن�سيج �لمجتمع، باقتالعه �لفل�سطينيين من �أر�سهم، ورمي ق�سم 
منهم في �أر�س لبنان، �لدولة �لفتّية. وو�جهت �لتجربة �للبنانية منذ مطلع �لثمانينات تحّديًا جديدً�، هو �ل�سر�ع 
�لكبرى،  �لدول  ت�ستغّله م�سالح  �سنّي  �لدين في �سر�ع مذهبي �سيعي-  لبو�س  �أي�سًا  لب�س  �لذي  �الإير�ني  �لعربي- 

وتفجر على جو�نبه حروبًا مذهبية، دينية، وتوّلد �إرهابًا. 
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هنا، تبرز قيمة �لتجربة �للبنانية بما تختزن من روح �النفتاح  و�حتر�م �لتنّوع و�لت�سامح. تجربة تقّدم للبنان 
كما لمحيطه وللعالم، حلواًل تبد�أ بما ي�سّكل �الأ�سا�س �أي "�لتربية على رف�س �لعنف"، وقبول وجود �الآخر وحّقه في 

�الختالف. ولنا في تطّور �لزيجات �لمختلطة �لتي تو�فق عليها �لدولة كبر دليل على �النفتاح.

و�أفكار جديدة و�سلوك جديد. وهي دعوة العتماد قيم �الأديان حاّلً  �إلى ثقافة جديدة  �للبنانية دعوة  �لتجربة 
ل�سر�عات �أبنائها. دعوة لمو�جهة �الإرهاب و�لحروب بثقافة �ل�سالم و�كت�ساب مبادئ �لعي�س معًا، و�حتر�م حريات 
�لمعتقد و�لر�أي. هي نقي�س �لد�ع�سية ونقي�س دولة �لدين �لو�حد. وهي ال تخلو من �ل�سقطات وتحتاج حتمًا للتطوير 

لكي تالئم �أكثر مقت�سيات �لع�سر، لكنها تجربة ت�سلح العتمادها حاّلً �سلميًا للنز�عات.

�لديني �سابق للمدني في تكوين وعي �ل�سعوب في هذه �لمنطقة. لكن �لتجربة �للبنانية فتحت �أمام �لمدني بابًا 
و��سعًا في �لد�ستور كما في �لت�سريع، فما �لمانع من �عتماد �سيغتها حاّلً مرحليًا لحفظ �لتنوع و�حتر�م �لتعددية 

فكرية كانت �أم دينية �أم عرقية؟

ال �سالم وال ��ستقر�ر �إذ� ��ستمّر �لفكر �الآحادي �الإلغائي م�سيطرً�، �أما تكري�س �لهوية �لدينية للدول، فهو م�سروع 
�سر�عات ال تنتهي. ولبنان بنموذجه، يدعو �إلى �سيغة �أخرى نابعة من تجربته �لتي تجعل منه ر�سالة �أكبر من وطن 

بح�سب روؤيا يوحنا بول�س �لثاني.

و�لتجربة �للبنانية تريد للدين �أن يكون في خدمة �ل�سالم د�خل �لمجتمعات وبين �ل�سعوب. وتريد للمعطى �الإلهي 
�أن يكون قوة دفع �إيجابية لق�سية �ل�سالم و�لتنمية. وهي تريد �إنهاء �أي �سر�ع، وخ�سو�سًا �لديني منه بدبلوما�سية 

�النفتاح �لمرتكزة �إلى �لقيم �الأخالقية و�لدينية. 

�إنها دعوة ال�ستبد�ل قوة �ل�سالح بقوة �لحو�ر
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رابطيون في ذّمة اهلل:
 

عميد متقاعد- قوى �المن �لد�خلي 1-       جوزف كريم زخور  
�سفير متقاعد- �أمين عام �سابق للر�بطة �لمارونية 2-      �سمير نجيب حبيقة  

محام 3-       مالك جميل �سهاب    
عميد متقاعد - جي�س 4-      �بر�هيم جرج�س �لحاج 

دكتور�ه في �لهند�سة �لمعمارية 5-      حبيب يو�سف �سالمة  
نائب �سابق 6-      �سمير �بر�هيم عاز�ر  

��ستاذ جامعي 7-      جوزف ملحم فا�سل  
لو�ء ركن متقاعد- جي�س 8-      جورج ندر� حروق  

�سحافي- رئي�س نادي �ل�سحافة 9-      يو�سف حنا حويك  
Air France مدير في �سركة 10-  رودولف �سمير �أبي نادر 

قا�سي متقاعد 11-   عادل طوبيا �لخوري  
رجل �أعمال 12-   ميالد قبالن غز�ل معّو�س 
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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




