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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:  
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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  جوزف نعمه

ع�سو�ال�ستاذ �سهيل مطر
ع�سو�ل�سفير �سربل ��سطفان

ع�سو�لمحامية  عليا بارتي زين
ع�سو�لمحامية   كارال ميالن �سهاب

ع�سو�لمحامية  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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قد ال يدرك �لمرء كل ما يتمناه، لكنه بالطبع يدرك 
�لمجل�س  �لعزم عليه. وفي ختام  والية  بع�سا مما وطد 
قليلة  ��سهر  مرمى  وعلى  �لمارونية،  للر�بطة  �لتنفيذي 
ال  �لحالي،  يخلف  جديد  مجل�س  الختيار  �نتخابات  من 
�قدم جردة ح�ساب، وال �فاخر بانجاز وال �برر تق�سير� 
من  به  تزخر  بما  �لر�بطة  هذه  على  �ل�سوؤ  ��سلط  بل   ،
�الفادة  و�سرورة  �لميادين،  جميع  في  وكفايات  طاقات 
منها لي�س لتطوير وتفعيل هذ� �لكيان �لجامع فح�سب، بل 
في �لنهو�س بلبنان و�لطائفة �لمارونية �لوؤ�س�سة لكياننا 
�لوطني. فهذه �لر�بطة تدمج �لنخبوي بال�سعبي، وت�سل 
�لنظري بالتطبيقي في كل ما تقوم به من ن�ساطات. تفلح 
تت�سل  وتكبو حينا العتبار�ت ذ�تية ومو�سوعية،  �حيانا 
بطبيعة �لتحديات ، و�سعوبة تدبر �لو�سائل �لتي ت�ساعد 
على تحقيق �لطموحات، وما �كثرها. د�ئما هناك �سر�ع 
لكن  و�لمتعذر،  �لمتاح  و�لمرتجى،  �لو�قع  بين  محتدم 

�ر�دة �لعمل و�لعطاء حا�سرة �بد�. 
تاريخ  �الآفــل، لن تكون عابرة في  �لمجل�س  �ن  والية 
�لمجال�س �لتنفيذية �لتي تتالت على �لر�بطة �لمارونية، 
و�الن�ساف يق�سي بان نورد ما لنا وما علينا. فقد كان 
�لنازحين  مو�سوع  لبحث  موؤتمر  �لى  �لدعوة  �سرف  لنا 
�ل�سوريين ، وهو �لموؤتمر �الول من نوعه في لبنان، �سو�ء 
لجهة �لتنظيم ونوعية �لم�ساركة ودقة �لمو�سوعات �لتي 
طرحت و�لتو�سيات �لتي �قرت. وال �كون  مغاليا �ذ� قلت 
�نه لم يكن لهذ� �لموؤتمر قبل ،وال بعد، في ما يتعلق بهذ� 
تجر�أت  �ول من  �لر�بطة  كانت  " �لتابو" �لذي  �لعنو�ن 
على �قتحامه، في زمن �نكفاأ عن مقاربته من هم �ولى 
�لكيان  لبنان  بان   �ل�سوت   نرفع  �ن  وكان حر�سنا  به. 
و�لوطن و�الن�سان �لى ذوبان، �ذ� لم نتنبه �لى مايحدق 
به من �خطار جر�ء �لحرب في �سوريا وتد�عياتها على 

دول �لجو�ر، وخ�سو�سا لبنان . 
من  هما  و�لجبل  �لعا�سمة  �ن  تعرف  �لتي  و�لر�بطة 
�ن  �عتبرت   ، �لدولة  لبنان  بنيان  في  �ال�سا�س  �لركائز 

ــيــة  ــنــائ �لـــمـــنـــاطـــق �ل
ــاال هي  ــم ــس جــنــوبــا و�
�الول  �لــــدفــــاع  خـــط 
ــنــان،  ــب ــل عـــن هــــذ� �ل
مــنــه   مـــوقـــعـــهـــا  و�ن 
هـــو �لــقــلــب، فــكــانــت  
�لمنطقة  �لى  جولتان 
�لحدودية في �لجنوب 
�لبقاع  �قا�سي  و�لى   ،

�ل�سمالي �سرقي �لبالد. لم تكن �لجولتان مجرد �سياحة، 
و�نت�ساره   ، �لماروني  بل  �لم�سيحي،  �لتجذر  لتاأكيد  �نما 
�ال  بــالدي  بقاع  من  بقعة  من  ما  لبنان.  م�ساحة  على 
وللمو�رنة موطئ قدم فيها. كذلك العادة تذكير من فاته 
�ن يتذكر ، بقدرة �لم�سيحي �للبناني ، وال�سيما �لماروني 
و�لطو�ئفية  �لدينية  �لمجتمعات  مــع  �لتاأقلم  على   ،
و�لعي�س  �الخر  بقبول  �لعميق  اليمانه  وذلك   ، �لمختلفة 

معه ، محققا �سر فل�سفة وجود لبنان. 
 ، ولجانها  �لر�بطة  ن�ساطات  على  كثير�  �عــرج  لن 
وزيار�تها وجوالتها ، لكن من �لمفيد �ال�سارة �لى  �الآتي:
�للبنانية،  �ل�سرعية  جانب  �لــى  �لــد�ئــم  وقوفها  �أ- 
�لى م�ساع  وخ�سو�سا رئا�سة �لجمهورية، حيث �ن�سمت 
وقامت بمبادر�ت و�جرت �ت�ساالت من �جل �نهاء حال 
�لى  تز�ل  �لرئا�سة �الولى، وكانت وما  �ل�سغور في موقع 
جانب رئا�سة �لجمهورية �لتي تقود �سفينة �لوطن و�سط 
�لعو��سف �لهوج ، و�المو�ج �لمتالطمة ، في وقت طغى 
يتعذر  موؤ�س�سة  بات  حتى   ، و�الف�سادوبغى  �لف�ساد  فيه 
هذ�  لتحقيق  �لــجــهــود  كــل  تن�سب   لــم  �ذ�  �قتالعها 
و�سيدها  بكركي  جانب  �لــى  د�ئما  كانت  كما  �لهدف. 
�لتي  �لمنا�سبات  كل  وفــي  �ل�سعبة  �ال�ستحقاقات  في 
�لمارونية �ن تكون في  �لموؤ�س�سات  كان يتوجب على كل 
عمليات  تاأييد  في  �سارخا  �سوتا  كانت  .كما  ت�سرفها 
�لتكفيري  �الرهـــاب  معاقل  دك  فــي  �للبناني  �لجي�س 

جردة الح�شاب
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�لعديد  و�لماآ�سي في  و�لدمار  و�لموت  �لرعب  �لذي زرع 
من  �ل�سهد�ء  ع�سر�ت  موقعا   ، �للبنانية  �لمناطق  من 
ولم  و�لمعوقين.  �لجرحى  عــد�  ومدنيين،  ع�سكريين  
تنج بلدة �لقاع �لو�دعة من �جر�م  هوؤالء ، وقد �سارعت 
لالنت�سار  �لمارونية  �لموؤ�س�سة  مع  هناك  �لى  �لر�بطة 
من  تقديمه  ��ستطاعت  ما  مقدمة  مت�سامنة،  مو��سية، 

م�ساعدة . 
�لدولة  �د�ر�ت  في  للخلل  �لر��سد  بدور  قيامها  ب- 
ظالمة  الي  و�لر�ف�س   ، و�لع�سكرية  �لمدنية  و�جهزتها 
تحل بموظف كفي ، نظيف �لكف وحري�س على تطبيق 
�لقانون . وهذ� كان �ساأن �لمديرة �لعامة لوز�رة �لزر�عة 
�لى  �لر�بطة  وقفت  عندما  زيد،  �بي  غلوريا  �لمهند�سة 
طاولها.  جائر  تدبير  مو�جهة   في  وعناد  بقوة  جانبها 

وهناك �مثلة كثيرة نم�سك عنها ل�سيق �لمجال. 
قانون  و�ــســع  على  �الفــرقــاء  لم�ساعدة  �سعيها  ج- 
القى  قــانــون  م�سروع  و�سعت  وقــد  ع�سري،  �نتخابي 
�سيا�سية  وم�سالح  ��سبابًا  لكن   ، و�الهتمام  �ل�سدى 
هدفه  وكان   ، به  �الخذ  دون  حالت  ومختلفة  متعار�سة 
�ن  على  �آن.  في   وعد�لته  �لتمثيل  توفير �سحة  �لرئي�س 
�لخبر�ء  من  �لعديد  ��سادة  مو�سع  كان  �لم�سروع  هذ� 

�لد�ستوريين وكبار رجال �لقانون.
�سطري  بين  �لتو��سل  عرى  توثيق  عل  �لحر�س  د- 
�ت�ساالت  للر�بطة  وكانت   ، و�لمنت�سر  �لمقيم  لبنان 
�لــتــي تحت�سن  ـــدول  �ل �ــســفــر�ء  مــن  �لــعــديــد  مــع  مكثفة 
لبنانيين على �ر�سها، كما  مع �آخرين يمثلون دوال عظمى 
عالميا و�قليميا ، �سمعو� منها رف�سها �بقاء �لنازحين، 
�لد�ئم  و��ــســر�رهــا  بعودتهم،  ومطالبتها  �ل�سوريين 
�لرقم  �لقر�ر  وال�سيما   ، �لدولية  �لقر�ر�ت  تطبيق  على 
�لى  �لفل�سطينيين  �لالجئين  بعودة  �لخا�س   ،٤٨/  ١٩٤
�لمجاالت  جميع  في  لبنان  م�ساعدة  و�سرورة  بالدهم. 
تاأهيل  �عادة  على  ي�ساعد  بما  �القت�سادية  وخ�سو�سا  

بناه �لتحتية �ال�سا�سية. 
�المكانات  �سمن  �الجتماعية  �ل�سيا�سة  مو��سلة  هـ- 
فيها  للر�بطة  �لمتو�فرة. وقد قامت مبادر�ت عدة كان 
ح�سور و�زن، لكنها لم تخل يوما بالتز�مها �حياء �لعر�س 

�ل�سوؤون  لجنة  جهود  بف�سل  ��سحى  �لــذي  �لجماعي، 
بذ�تها.  قائمة  موؤ�س�سة  �لد�خلّية  و�الأن�سطة  �الإجتماعّية 
ونعمل  عملنا  و�لتي  بها  نفخر  �لتي  �النجاز�ت  من  وهو 

على تطويرها. 
لجنة  خالل  من  للر�بطة  كان  لذلك،  باالإ�سافة  و- 
�إنماء �لريف فيها دورً� �أ�سا�سيًا في تعميم �لتعاونيات في 
�لريف وتمكين �لمر�أة فيها، و�لتعريف بتقديمات �لدولة 

على هذ� �ل�سعيد من �أجل �الإ�ستفادة منها.
ز- كــثــيــرة هــي �لـــنـــدو�ت �لــقــانــونــيــة و�لــتــاريــخــيــة. 
�لر�بطة  بها  قامت  �لتي  �لريفية  و�النمائية  و�لثقافية، 
�هتماما  �لجانب  هــذ�  نولي  �ن  وينبغي  لجانها.  عبر 
��ستثنائيا، وحث �للجان على تفعيل �عمالها النها ع�سب 
�لمبادر�ت  من  بمزيد  تقوم  �ن  عليها  ويتعين  �لر�بطة، 
و�لن�ساطات، من دون �القالل من �ساأن ماقامت به على 

غير م�ستوى و�سعيد.
�أيها �لر�بطيون 

مع �نق�ساء �ل�سنة �لثالثة و�الخيرة من والية �لمجل�س 
�لتنفيذي �لحالي، وعلى م�سارف �ال�ستحقاق �النتخابي 
وبقدر�تها،  �لمارونية،  بالر�بطة  �يماني  �علن  �لمقبل، 
�ن�سمام  بعد  خ�سو�سا  �ليها،  �لمنت�سبين  و�خــال�ــس 
�كت�سفه  ما  فخر�  ويزيدني  منهم.  و�عدة  جديدة،  باقة 
يوما فيوم من  طاقات �بدعت في ميادين �خت�سا�سها، 
�ساءت �ن تكون �لر�بطة مالذ� لها، وهي ال تبخل بعطاء 
علينا.  ويتعين  ��سهام،  عن  تمتنع  وال  خبرة  تحجب  وال 

جميعا �الفادة منها. 
وختاما �تمنى لرفاقي في �لمجل�س �لتنفيذي و�لهيئة 
و�لرجاء،  �المــل  ملوؤها  �سعيدة  �عياد�  للر�بطة  �لعامة 
من  ر�بطيين  نبقى  ومعا  كنا  معا  بالقول:  لهم  متوجها 
�جل مجد لبنان، ومنعة طائفتنا �لموؤ�س�سة له على قيم. 

�لحرية و�لعي�س معا بكر�مة و�سموخ.
رئي�س �لر�بطة �لمارونية
�نطو�ن قليمو�س
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يطوي �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �لمارونية في �آذ�ر 20١٩ �سنته �لثالثة و�الأخيرة،  بعد والية تميزت بمحطات على 
قدر من �الأهمية و�لخطورة ت�سدى فيها �لمجل�س لمو�سوعات دقيقة وح�سا�سة م�ستبقًا في كثير من �الأحيان �لهيئات 
�لوطنية و�لر�سمية في مقاربتها، وفي مقّدم هذه �لمو�سوعات ملف �لنازحين في �لثامن و�لتا�سع من �آب  20١6حيث 
نظمت ور�سة عمل تناولت �لق�سية من مختلف جو�نبها، وفي ١3 من �ل�سهر نف�سه �ختتمت �لور�سة باحتفال في فندق 
�للبناني، وكان  �إهتمام �لمجتمع �ل�سيا�سي و�لدبلوما�سي، و�لر�أي �لعام  "�لحبتور" �سّكل في حينه حدثًا ��ستقطب 
محط تعليقات ورّد�ت فعل متنوعة. و�عتبر هذ� �لحدث خطوة جريئة تقدم عليها �لر�بطة �لمارونية في ظل �و�ساع 
رئي�س  من  بارزة  مو�قف  �لور�سة  هذه  �سبق  وقد  �لدقة.  بالغة  �سيا�سية  لحظة  وفي  معقدة  دولية-�إقليمية-محلية 

�لر�بطة �لمارونية �لنقيب �أنطو�ن قليمو�س �لذي وّجه كتابًا مفتوحًا 
للرئي�س �لفرن�سي �آنذ�ك فر�ن�سو� هوالند قبيل زيارته �لر�سمية �إلى 
لبنان يدعوه فيها �إلى �لتعامل مع ق�سية �لنازحين �ل�سوريين بمنظار 
��ستقر�ر  على  و�لحر�س  �لبلدين،  تربط  �لتي  �لتاريخية  �ل�سد�قة 
�لنازحين  عــودة  �سرورة  موؤكدً�  و�الجتماعي،  �الأمني  �الأرز  وطن 
�سنة  �لفل�سطيني  �للجوء  ماأ�ساة  تتكّرر  ال  حتى  بالدهم  �لى  هوؤالء 
�لموؤرخة  �لر�سالة  هذه  د�ئمًا.  �لوّقت  ي�سبح  �أن  من  تخّوفًا   ١٩٤٨
�لور�سة.  عقد  فكرة  �أطقت  �لتي  �ل�سر�رة  كانت  في ٤/١٤/20١6، 

بالر�بطة  مكتبه  في  و��ستقبل  وفاعلين،  م�سوؤولين  مع  و�ت�ساالت  زيــار�ت   ب�سل�سلة  قام  قد  �لر�بطة  رئي�س  وكان 
وزر�ء وم�سوؤولي هيئات دولية معنية بهذ� �لملف. لم يبق م�سوؤواًل من رئي�س مجل�س نيابي، ورئي�س حكومة وروؤ�ساء 
�لذي  �لتنفيذي  �لمجل�س  مع  و�لمفيدة  �لبناءة  �الأبحاث  له جولة من  وكان  �إاّل  �أحز�ب  وقادة  للجمهورية،  �سابقين 
لم ُيخف خ�سيته من تد�عيات �لنزوح �ل�سوري على �لديموغر�فيا �للبنانية، وكاأنه لم يكفها ما ��سابها من �سظايا 

�لمر�سوم �لم�سوؤوم �لذي جّن�س مئات �آالف من غير 
وطني  بخلل  مت�سببًا   ،١٩٩٤ �لعام  في  �لم�ستحقين 
و�سرخ عميق ال يز�ل لبنان يتلقى �آثاره �لكارثية يومًا 

فيوم.

بل  فئوي،  �أو  لي�س من منطق مذهبي  وكل ذلك 
مقدمة  �أن  باعتبار  د�ستوري  ميثاقي-  منطلق  من 
الء�ت: ثالث  على  �لوطني" ن�ست  �لوفاق  "وثيقة 

١-ال للتق�سيم
2-ال للتوطين
3-ال للتجزئة

المتكلمون في  الحفل الختامي من اليمين:
 ال�سفيرة ال�سن، كاغ، الوزير دربا�س، الوزير با�سيل،  الرئي�س قليمو�س

ملف النزوح ال�شوري
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الت�شّدي لالإرهاب والإنت�شار للجي�س
كان �سوت �لمجل�س �لتنفيذي قويًا مدّويًا في وجه �الإرهاب، خ�سو�سًا ذ�ك �لذي طاول �لم�سيحيين في دول �ل�سرق 
�لعربي ومغربه، و�لذي �أدى �لى تدمير كنائ�سهم و�أديرتهم و�إفر�غ مدنهم وقر�هم و�إعد�م �لمئات منهم، وتهجير 

ع�سر�ت �آالف من بالد �الآباء و�الجد�د، وهم 
�لمتجذرون فيها منذ �نبالج فجر �لم�سيحية، 
ذبح  عد�  وم�سر،  و�سوريا  �لعر�ق  في  وذلك 
و�أ�سدر  ليبيا،  �لعاملين في  �الأقباط  ع�سر�ت 
فاأ�سدر  �لمعنى،  هــذ�  فــي  و��سحة  بيانات 
�لدول  �سفر�ء  مع  �لمو�سوع  و�أثــار  �لبيانات، 
�لم�سيحية  �لروحية  و�لمرجعيات  �لكبرى 

و�الإ�سالمية.

لتفجير�ت  ــقــاع  �ل بــلــدة  تعر�ست  ـــوم  وي
�إرهابية في 27 حزير�ن 20١6 �أ�سدرت بيانًا 
�سديد �للهجة، وقام رئي�س �لر�بطة �لمارونية 
�لموؤ�س�سة  ورئي�س  قليمو�س  �أنطو�ن  �لنقيب 
�فــر�م  نعمة  �لمهند�س  لالإنت�سار  �لمارونية 
�سارل  �لمهند�س  �لموؤ�س�سة  رئي�س  ونــائــب 
�لتنفيذي  �لمجل�س  �أع�ساء  من  وعدد  �لحاج 
بزيارة �لبلدة، و�جتمعو� �لى فاعلياتها ورئي�س 
بلديتها و�لبلديات �لمجاورة، حيث تم �التفاق 

على �سل�سلة من �الجر�ء�ت منها مطالبة مجل�س �لوزر�ء �إعالن �لقاع وم�ساريعها ور�أ�س بعلبك منطقة ع�سكرية يتولى 
ت عليها مذكرة �أ�سدرها �لمجتمعون. كما �أطلقت  �لجي�س �للبناني حمايتها، �إ�سافة �لى �جر�ء�ت �منية �أخرى ن�سّ
�لر�بطة حملة تبرعات بلغت ح�سيلتها 7٨ مليون ليرة لبنانية، وذلك لدعم �أبناء �سهد�ء بلدة �لقاع، وقد تقا�سم 

�لمبلغ �أحد ع�سر ولدً�.

وفد الرابطة المارونية وموؤ�س�سة االنت�سار في القاع
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في �لثاني ع�سر من �أيار 20١7، 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.



1  كانون األول 2018

13

المناطق الحدودية والتجذر بالأر�س
�أولى �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �لمارونية مو�سوع �لمناطق �لحدودية في كل من �لجنوب و�لبقاع، عناية ق�سوى، 

معتبرً� �أن هذه �لمناطق �لم�سيحية تحمل دالالت ذ�ت مغزى كبير، و�أبرز هذه �لدالالت:
�أنها ت�سكل خط �لدفاع �الول عن لبنان �أ   - 

�سيما  وال  �لم�سيحية،  �النت�سارية  �لى  تدل  �أنها  ب- 
�لمارونية على �متد�د �لجغر�فيا �للبنانية.

�لتفاعل  على  �لم�سيحي  لقدرة  حية  �سهادة  �أنها  ج - 
على  �ال�سالمية  �لطو�ئف  �أبناء  مع  و�الختالط 
�لو�حد  �لعي�س  ثقافة  منظومة  �سمن  �ختالفها 

وقبول �الآخر و�حتر�مه.
وكانت �لجولة �الأولى في �لمناطق �لحدودية �لجنوبية 
ورمي�س،  �إبــل  عين  دبــل،  �لقوزح،  �ل�سعب،  علما  �سملت 
ور�فق رئي�س �لر�بطة و�أع�ساء �لمجل�س �لتنفيذي في هذه 
�لجولة عددً� من �أع�ساء �للجان في �لر�بطة، و�لمدر�ء 
عند  باهتمام  توقفو�  حيث  خدمية  وز�ر�ت  في  �لعامين 
حول  و�لكهنة  و�لمخاتير  �لبلديات  روؤ�ــســاء  �سروحات 
للحّد من  توفيرها  �لتي يمكن  �لو�سائل  بلد�تهم،  �أو�ساع 

�لهجة نحو �لد�خل و�لخارج. 

تمت  �لتي  و�لمطالب  �لمالحظات  كــل  ت�سجيل  وتــم 
�إثارتها في ما بعد مع رئي�س مجل�س �لجنوب قبالن قبالن 
في 20١6/7/27 لدى زيارته �لر�بطة �لمارونية و�جتماعه 

برئي�سها و�أع�ساء �لمجل�س �لتنفيذي.

قبالن قبالن في مقّر الرابطة
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في البقاع ال�شمالي
��ستكمااًل للجولة �لتي بد�أت في �لجنوب، يمّم �لمجل�س �لتنفيذي �سطر �لقرى �لم�سيحية في �لبقاع �ل�سمالي، 
مبتدئًا جولته في بعلبك ومنها منطلقًا �لى بتدعي، دير �الحمر، ب�سو�ت و�سيدتها، برقا، نبحا، �لقّد�م، �لقليلة-

�لمحطات  كل  وفي  �أرغ�س.  نبع  وختامًا  �لحرفو�س، 
و�أع�ساء  لقليمو�س  حافلة  ��ستقباالت  هناك  كانت 

�لمجب�س، �لذين ��ستمعو� �لى مطالب �الهالي.

وكان الفتًا تم�سك �الهالي باأر�سهم و��ستعد�دهم 
للتجذر فيها، و�لدفاع عنها، ومطالبتهم بمزيد من 

�لدعم �النمائي لتمكينهم من �لثبات فيها.

ر�سالة �لمجل�س �لتنفيذي كانت �سديدة �لو�سوح: 
�لتجذر، �لتجذر، فالّتجّذر. هذ� هو �لهم �لذي ياأكل 

في �سحن �لر�بطة �لمارونية.
قليمو�س في اأنط�س بعلبك

قليمو�س، المطران رحمه، النائب رحمه،فاعلّيات المنطقة في دار المطرانية بدير االأحمر
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الرابطة وحراكها على
الم�شتويين الوطني وال�شيا�شي

"�لر�بطة �لمارونية" على �لمرجعيات �ل�سيا�سية و�لروحية و�لحزبية وحاورتهم جميعًا، بمنطق مفتوح،  جالت 
ورغبة في �لو�سول �لى قناعات وطنية تجمع �للبنانيين حول مبادئ ميثاقية ت�سمن �ال�ستقر�ر �ل�سيا�سي �لذي هو 
�أ�سا�س كل ��ستقر�ر. ومن �أبرز ما ح�سل على هذ� �ل�سعيد زيارة لوفد من "حزب �هلل" للر�بطة بتاريخ 2٩/١١/20١6، 
ل للو�سعين �لد�خلي و�القليمي في �سوء �لم�ستجد�ت كافة وكيفية مو�جهة �نعكا�ساته بالحّد  تم خاللها عر�س مف�سّ
�لنقيب �نطو�ن  �لمارونية  �لر�بطة  ��ستقبل رئي�س  �ل�سياق عينه،  �لوطنيين. وفي  �لتفاهم و�لت�سامن  �الق�سى من 
قليمو�س بتاريخ 20١7/6/2،  في مكتبه بالر�بطة وفد من مجل�س �أمناء �لر�بطة �الإ�سالمية �ل�سنّية في لبنان برئا�سة 

قليمو�س محاطاً بوفد الرابطة اال�سالمية

�لمجتمعون �سرورة  و�أكد  �لعربي،  و�لعالم  لبنان  في  �لم�ستجد�ت  �للقاء عر�س  �ل�سيد ماهر �سقال، جرى خالل 
تح�سين �لجبهة �لد�خلية في �لبالد بمزيد من �لوحدة، وتفعيل �لحو�ر بين �الطر�ف جميعًا لتكوين حز�م �أمان يقي 

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

وفي �للقاء�ت مع روؤ�ساء وممثلي �الحز�ب �للبنانية، كان هاج�س بناء �لدولة �لقادرة و�لعادلة، هو �لطاغي على 
�أدبيات �لر�بطة �لمارونية �لتي تتخطى �لعناوين �لطائفية �لى �لبعد �لوطني �لمركوز في ميثاقية تقوم عليها هوية 

لبنان �لموؤتلفة - �لمختلفة.
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الرابطة المارونية وال�شتحقاق الرئا�شي

"�لر�بطة �لمارونية" خالل �الأزمة �لرئا�سية �لى تقريب �لم�سافات، وتدوير �لزو�يا، وحث �لفرقاء على  �سعت 
�إنجاز �ال�ستحقاق، وملء �ل�سغور بانتخاب رئي�س تكتمل معه �لهرمية �لد�ستورية، وقام  �لمجل�س �لتنفيذي ب�سل�سلة 
من �الت�ساالت �لمكثفة �لتي لم ت�ستثن �حدً� من �لمعنيين، ولم ياأل جهدً� في �ال�سطالع بمبادر�ت معينة من �أجل 
تو�فق م�سيحي عري�س يوؤدي �لى توفير حا�سنة للرئا�سة �الولى. ولدى �نتخاب �لرئي�س مي�سال عون �أ�سدر �لمجل�س 
في 20١6/١١/١ بيانًا �سارح فيه �لرئي�س �لمنتخب "باآمال �للبنانيين و�نتظار�تهم. وعّدد ما ينتظره منه �للبنانيون. 
وعندما ز�ر �لمجل�س �لتنفيذي �لرئي�س عون في ق�سر بعبد� في 20١6/١١/2٨ ذّكر رئي�س �لر�بطة �لنقيب �أنطو�ن 

قليمو�س في كلمته بما يتوق �إليه �للبنانيون من �إعادة بناء ل "دولة �لحق و�لم�ساو�ة" وتجديد �لنخب �ل�سيا�سية. 
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الرابطة وقانون النتخابات
ر�أت "�لر�بطة �لمارونية"  �أن �أحد علل �لنظام �للبناني، هو �نتفاء وجود قانون ع�سري لالنتخابات يوّفر �سحة 
�لتمثيل وعد�لته، فانكبت على و�سع م�سروع قانون يحقق هذه �لغاية، وقد �أعلن عنه رئي�س �لر�بطة �لمارونية لدى 
�إنجازه في موؤتمر �سحافي عقد في 20١6/١0/٤، متطرقًا �لى وظيفة قانون �النتخابات، و�آليات تطبيقه، وتحديد 
�لدو�ئر �النتخابية وطريقة �القتر�ع، ومحا�سن �لم�سروع، و�الي�ساحات في �ساأنه. ور�أى قليمو�س �أن �لم�سروع �الأف�سل 
�أفق  one person one vote. ولكن رغبًة منها بتو�سيع  �لذي تر�ه �لر�بطة متو�فقًا مع م�سلحة �للبنانيين هو 

�لميثاقية �لتي رعاها �تفاق �لطائف، ودعت العتماد م�سروع Limited vote بعد ت�سحيح توزيع �لمقاعد.
حمل رئي�س �لر�بطة و�أع�ساء �لمجل�س �لتنفيذي �لم�سروع �لى �لم�سوؤولين �ل�سيا�سيين و�لر�سميين و�لمرجعيات 
�لروحية و�لحزبية، و�سرحو� ما ياأمنه من �سحة تمثيل لكل فئات �ل�سعب �للبناني. وتر�فقت هذه �لحركة مع حملة 

�إعالمية و��سعة �سارك فيها �لى رئي�س �لر�بطة نائب �لرئي�س و�أع�ساء �لمجل�س.
�أو مرجعية �سيا�سية وروحية،  �أو مجموعة نو�ب،  ولئن لم يجد �لم�سروع من يتبناه بكليته من قبل حزب معين 
فاإنه القى �أ�سد�ء �إيجابية وجرى �ال�ستر�ساد من �الأفكار باالأفكار و�القتر�حات �لو�ردة في متنه، وعّد محاولة جادة 
لمقاربة مو�سوع �النتخابات باأفق علمي ومو�سوعي على قاعدة "�سرورة �أن يتمثل  �للبنانيون جميعًا في �لمجل�س 

�لنيابي بالعدل و�لم�ساو�ة."

قليمو�س في الموؤتمر ال�سحافي محاطاً بالنقيبين ها�سم وعون وعدد من اأع�ساء المجل�س التنفيذي
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العالقة مع بكركي
�لمارونية"  "�لر�بطة  عــالقــة  تــمــيــزت 
باالحتر�م  بكركي  في  �لبطريركي  بال�سرح 
ومارونيًا،  وطنيًا  �لد�ئم  و�لتعاون  �لمتبادل 
ـــارك فــــي جــمــيــع  ـــس ـــ� وكــــانــــت �لــــر�بــــطــــة ت
�لكني�سة  �ليها  تــدعــو  �لــتــي  �ال�ستحقاقات 
بفاعلية، وفي مقدمها �جتماعات �لموؤ�س�سات 
برئي�سها  تتمثل  وكانت  بكركي،  في  �لمارونية 
�لمجل�س  كان  كما  قليمو�س.  �أنطو�ن  �لنقيب 
�لتنفيذي يزور �ل�سرح ب�سورة دورية ويعر�س 
تلك  وخ�سو�سًا  �لبالد،  في  �لعامة  �الأو�ساع 
�لمتعلقة بالطائفة �لمارونية، مع �لكاردينال 
�لبطريرك مار ب�ساره بطر�س �لر�عي، �لذي 
رعى  حيث  �لر�بطة  ن�ساطات  عن  يغب  لم 
�لذي  �لتقليدي  �لع�ساء  �ل�سخ�سي  بح�سوره 
لمر��سيم  �لد�ئم  وتروؤ�سه  عــام،  كل  تنظمه 
�لتي تحييها  �لجماعية  �العر��س  �الكليل في 

كل عام. 

ــزوره  ت �لــتــي  لجانها  ي�ستقبل  ــان  ك كما 
�الجتماعية  ن�ساطاتها  �أجـــو�ء  في  لو�سعه 
تنظمها،  �لــتــي  و�لــمــحــا�ــســر�ت  و�لثقافية 
للح�سور  �لــعــائــدة  �لــمــلــفــات  ومــالحــقــتــهــا 
و�لموؤ�س�سات  �لعامة  �الد�ر�ت  في  �لم�سيحي 
يــر�أ�ــس  كــان  كــذلــك  ــة.  ــي و�الأمــن �لع�سكرية 
�لتح�سيرية  �للقاء�ت  �لر�عي  �لبطريرك 
�لتي  �لجماعية  �الأعــر��ــس  فــي  للم�ساركة 
تحييها لجنة �ل�سوؤون �الجتماعية و�الأن�سطة 

�لد�خلية في �لر�بطة.

قليمو�س والمجل�س التنفيذي خالل االجتماع مع البطريرك الراعي

اإجتماع الموؤ�س�سات المارونّية في بكركي

لجنة ال�سوؤون االجتماعّية والعر�سان يحيطون بالراعي في ال�سرح
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�النت�سار  مع  �لعالقة  نوعية على �سعيد  نقلة  �لحالي  �لتنفيذي  �لمجل�س  �لمارونية" في عهد  "�لر�بطة  �سهدت 
�لماروني في �لخارج، �لتي �أر�ساها �لرئي�س �أنطو�ن قليمو�س مع �لرئي�س �ل�سابق للر�بطة في �سيدني باخو�س جرج�س 
�لذي ز�ر �لر�بطة �لمارونية منفردً�، ثم على ر�أ�س وفد من �أع�سائها، مبديًا �لرغبة في توثيق عر�س �لتفاهم و�لتعاون 
بين �لر�بطتين. وكان من ثمار هذ� �النفتاح زيارة قام بها قليمو�س �لى �و�ستر�ليا للم�ساركة باحتفاالت عيد �لقدي�س 
مارون، د�مت من 7 �إلى 20١٨/2/١2. وكانت �الأيام �لمارونية في �سيدني حافاًل بالجوالت و�لن�ساطات و�الت�ساالت 
�لتي �سملت وزيرة �لخارجية �الو�ستر�لية جولي بي�سوب، ووزير �لهجرة بيتر جايتون، �إ�سافة �لى لقاء نو�ب و�أع�ساء 
في مجل�س �ل�سيوخ من حزب �لعمال �لمعار�س وتلبية دعوة هوؤالء �لى �لغد�ء. كذلك �جتماعه بزعيم �لمعار�سة لوك 

فولي في برلمان نيو �ساوث ويلز �لذي دعاه �لى �لغد�ء في �إحدى قاعاته.

الرابطة المارونية في اأو�شتراليا

تبادل الهدايا بين المطران طربيه وقليمو�س

وكان قليمو�س ��ستهل زيارته �لى �أو�ستر�ليا بزيارة ر�عي �لطائفة 
مجل�س  �جتماع  في  و�لم�ساركة  طربيه،  �سربل  �أنــطــون  �لمارونية 
�إليها.  جدد  �أع�ساء  تن�سيب  حفل  وح�سوره  �أو�ستر�ليا،  في  �لر�بطة 
كما ز�ر �لقن�سلية �للبنانية في �سيدني، وح�سر لقاء على قدر عال من 
�الأهمية مع ممثلي �الأحز�ب �للبنانية في �أو�ستر�ليا: �لقو�ت �للبنانية، 
�لتيار �لوطني �لحر، �لكتائب �للبنانية، �لوطنيون �الأحر�ر، �لمردة، 
و�ألقى  ب�سيدني.  "�ل�سير�تون"  فندق  في  وذلك  �ال�ستقالل،  حركة 
وتعميق  و�لهدف  �ل�سف  وحدة  على  فيها  ركز  توجيهية  كلمة  فيهم 
ثقافة �لحو�ر و�لتعاون بين هذه �الحز�ب �لتي تجمعها م�سلحة لبنان 
�لعليا، مع وجوب �لحفاظ على خ�سو�سية و��ستقاللية كل حزب الأن 

في �لتنوع غنى ي�سمو فوق �لتباينات و�لخالفات.

و�سملت جوالته �لمكثفة زيار�ت ولقاء�ت مع غرفة �لتجارة و�ل�سناعة �للبنانية-�الو�ستر�لية، و�لمجل�س �لماروني، 
وفرع �لموؤ�س�سة �لمارونية لالإنت�سار، ولقاء حا�سد ومهم مع �ل�سبيبة �لمارونية في تلك �لبالد. كذلك ز�ر ر�هبات 

�لعائلة �لمارونية �لمقد�سة، وح�سور لقاء تكريمي �أقامته على �سرفه لجنة �إحياء �لتر�ث �لعربي.
�أو�ستر�ليا  في  �لمارونية  �لر�بطة  �إليه  دعت  �لذي  �ل�ساهر  �لمركزي  �لع�ساء  في  �ل�سرف  �سيف  قليمو�س  وكان 
لمنا�سبة يوبيلها �لثالثين وعيد �سفيع �لطائفة، وذلك في قاعة �الحتفاالت �لكبرى في "د�لتون هاو�س-�سيدني"، 
وكانت لقليمو�س كلمة �ساملة جامعة، تطرق فيها �لى �لو�سعين �لوطني و�لم�سيحي، و�أهمية تر�سيخ �لعالقات بين 

جناحي لبنان �لمقيم و�لمنت�سر.
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�أو�ستر�ليا،  �إلى  �أن زيارة قليمو�س  �لقول  باخت�سار يمكن 
في  �أم�ساها  �لتي  �اليــام  تحولت  بل  حــدث،  مجرد  تكن  لم 
لو �متدت  �أيام مارونية بامتياز، تمنى �لكثيرون  �لى  �سيدني 
�لذي  �لماروني  �للبناني  �لح�سور  عظمة  على  لل�سهادة  �كثر 
وفور عودته  و�إخال�سه.  باإبرة مثابرته  تفوقه  �أهر�مات  �سّيد 
�إليه  ناقاًل  �لــر�عــي  �لبطريرك  قليمو�س  �لتقى  لبنان  �لــى 
�أجو�ء  �أو�ستر�ليا نقل  "لبنانيي  �لزيارة متمنيًا على  تفا�سيل 
�اللفة �لى لبنان"، كما ��ستقبل في مكتبه �ل�سفير �الو�ستر�لي 
�أهمية  حول  �للقاء  خالل  �لبحث  ود�ر  ميلز  غلين  لبنان  في 

تر�سيخ �لعالقة بين �لبلدين.

قليمو�س م�سافحاً  وزيرة الخارجية االأو�سترالية جولي بي�سوب

قليمو�س، المطران طربيه وزعيم المعار�سة لوك فولي قليمو�س وال�سيدة �سونيا عقيلته  مع وزير التعددية االو�سترالي

قليمو�س ووزير الهجرة االأو�سترالي بيتر جايتون
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�أنطو�ن قليمو�س يحيط به �أع�ساء  في �لتا�سع ع�سر من تموز 20١7، ��ستقبل رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب 
�لمجل�س �لتنفيذي، وفدً� �أو�ستر�ليًا-لبنانيًا، �سم رئي�س مجل�س �ل�سيوخ في مقاطعة نيو �ساوث ويلز، ر�عي �البر�سية 
�لمارونية في �أو�ستر�ليا، رئي�س �لر�بطة �لمارونية في �سيدني، رئي�س غرفة �ل�سناعة و�لتجارة �الو�ستر�لية-�للبنانية، 
رئي�س �لمجل�س �لماروني، رئي�س �لجامعة �للبنانية �لثقافية باأو�ستر�ليا، رئي�س تحرير جريدة "�لنهار" �ل�سادرة في 
�سيدني �أنور حرب �لناطق باإ�سم �لوفد، رئي�سة ق�سم �سيدني في حزب �لكتائب، رئي�س جمعية "بطل لبنان يو�سف 
خالل  �أعمال.  ورجال  �لر�بطة،  مجل�س  و�أع�ساء  �أو�ستر�ليا  في  �ل�سابقين  �لر�بطة  روؤ�ساء  �لزغرتاوية"،  كرم  بك 
�للقاء بحث �لجانبان مو�سوعات مهمة تتعلق بالتن�سيق بين كل من �لر�بطة �لمارونية في لبنان و�أو�ستر�ليا وجرى 
�التفاق على خطوط عري�سة مت�سلة بوجوه �لتن�سيق ومجاالته، على �أن يو�سع ت�سور �سامل ومقترحات عملية في 
�جتماعات الحقة تعقدها لجنة م�ستركة من �لر�بطتين، و�سّدد �لمجتمعون على �سرورة �لعمل تحت �سقف �لثو�بت 
�لوطنية و�لمارونية �لتي ت�سمن ثبات �للبنانيين باأر�سهم، وتعميق �لتو��سل بين �الو�ستر�ليين �لمتحدرين من �أ�سول 
لبنانية مع �لوطن �الم، وذلك خدمة لق�ساياه، ودعمًا له على مختلف �الأ�سعدة �سو�ء من خالل ما يمكن تقديمه من 
م�ساعد�ت يجري �الفادة منها ب�سفافية ووفق معايير علمية مدرو�سة في �لد�خل، �أو عبر  ن�سرة ملفاته �لم�سيرية 

في �لمحافل �لدولية.

موارنة اأو�شتراليا ب�شيافة الرابطة

�سورة جامعة الأع�ساء الوفد اال�سترالي - اللبناني حول المطران طربيه وقليمو�س
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عدد  في  �لعامة  و�لهيئة  �لتنفيذي،  مجل�سها  في  �أع�ساء  وعبر  رئي�سها،  �لمارونية" ب�سخ�س  "�لر�بطة  و�كبت 
من موؤتمر�ت �لطاقة �الغتر�بية، وذلك في �إطار �سيا�ستها �لر�مية �لى تعزيز �لعالقات بين لبنان �لمقيم ولبنان 
�آليات  �لمنت�سر. كذلك ��ستقبلت �لر�بطة وفودً� من عدد من بلد�ن �النت�سار، وتركزت �الأبحاث معها حول تفعيل 

�لتو��سل بين لبنان وهذه �لبلد�ن على مختلف �لم�ستويات.

النت�شار وموؤتمرات الطاقة الغترابية

الرابطة المارونية والدارات العامة

�أولت �لر�بطة �لمارونية، ومن منطلق وطني ميثاقي، مو�سوع �لتو�زن في �إد�ر�ت �لدولة، وتعزيز �لح�سور �لم�سيحي 
في موؤ�س�ساتها �لع�سكرية، �الأمنية، �الإد�رية، �الإنمائية، �لمالية �إهتمامًا كبيرً�. وعملت على خطين متالزمين:

�الول: حث �لم�سيحيين وال �سيما �ل�سباب على �النخر�ط في �لوظيفة �لعامة وخدمة �لدولة، وفي هذ� �ل�سياق 
�لدكتور  �لتنفيذي  �لمجل�س  ع�سو  �للجنة،  مقرر  �سم  �لر�بطة،  في  �لعامة  و�لوظيفة  �الد�ر�ت  لجنة  من  وفد  ز�ر 
 مارون �سرحال، و�أمين �سر �للجنة �لمحامي جهاد طربيه، و�لع�سو �لمحامي يو�سف �لعمار، �لبطريرك �لماروني 
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ــاره بــطــر�ــس �لـــر�عـــي فـــي �لــ�ــســرح  ــس ــ� ـــار ب م
�لو�سع  �أثــــار خــاللــه  بــبــكــركــي،  �لــبــطــريــركــي 
�أثنى  ــد  وق �لــعــامــة.  �الد�ر�ت  فــي  �لم�سيحي 
مبديًا  ومبادر�تها،  �للجنة  عمل  على  �لر�عي 
جال  ثم  لها.  متاح  دعم  كل  لتوفير  �إ�ستعد�ده 
من  على عدد  �للجنة  واليــة  فترة  طــو�ل  �لوفد 
و�لكاثوليكية،   �لمارونية  و�لرعايا  �الأبر�سيات 
للطائفة  طــر�بــلــ�ــس  �أبــر�ــســيــة  ر�عـــي  فالتقى 
و�لنائب  جودة،  �أبو  جورج  �لمطر�ن  �لمارونية 

�لبطريركي على �أبر�سية �لجّبة- ب�سري �لمطر�ن مارون �لعمار، متروبوليت طر�بل�س و�سائر �ل�سمال لطائفة �لروم 
�لملكيين �لكاثوليك �دو�ر �ساهر، ر�عي �أبر�سية �لبترون �لمارونية منير خير �هلل، ر�عي �أبر�سية �نطليا�س �لمارونية 
بلدة  �لوفد  �لعّمار. كما ز�ر  �لمارونية �لمطر�ن مارون  �لقمر  – دير  �أبر�سية �سيد�  �لمطر�ن كميل زيد�ن، ر�عي 
في  �لم�سيحي  �ل�سباب  �نخر�ط  �أهمية  مبّينًا  عمله،  لخطة  �سرحًا  قّدم  وقد  وفاعلياتها.  كهنتها  و�لتقى  �لقبيات 
�لوظيفة �لعامة و�الأ�سالك �لع�سكرية و�الأمنية و�الد�رية في �لدولة، لي�س من منطلق طائفي ومذهبي، بل من منطلق 
�أن ي�ستقيل �لم�سيحيون من دورهم في �لدولة. وكانت �للجنة قد �لتقت طالب جامعة �سيدة  وطني، الأنه ال يجوز 

�للويزة في 20١7/2/2٤ وعر�ست لهم �أهمية �لوظيفة �لعامة و�سرورة �النخر�ط فيها.

�لى  و�ل�سعي  �لــدولــة  �د�ر�ت  فــي  �لخلل  ر�سد  �لثاني:  
�إ�سعاف  �لى  يــوؤدي  �إجــر�ء  �أي  وجه  في  و�لوقوف  ت�سحيحه، 
�لح�سور �لم�سيحي في �الد�ر�ت �لعامة و�الإ�ساءة على �لف�ساد 
و�لهدر في �إد�ر�ت �لدولة، و�لذي ي�سكّل �سببًا رئي�سًا من �أ�سباب 
�لمارونية  �لر�بطة  بين  د�ئم  تن�سيق  وجود  �لى  وي�سار  �لخلل. 
وموؤ�س�سة البور� لهذه �لغاية، كما مع �سائر �لهيئات ذ�ت �ل�سلة 

بمّلف �لوظيفة �لعامة.

وفد الرابطة المارونية في زيارة المطران �ساهر

الدكتور �سرحال محاوراً الطالب
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الت�شّدي للتع�شف ...)ق�شية اأبي زيد(

وقف رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب �نطو�ن قليمو�س بقوة في وجه �لتدبير �لذي �أتخذه وزير �لزر�عة غازي 
زعيتر في �سوء �لطلب �لذي تقّدم به �لى مجل�س �لوزر�ء لت�سوية و�سع �ل�سيدة غلوريا �أبي زيد باإلغاء تعيينها مديرة 
عامة �أ�سيلة للتعاونيات و�إعادتها �لى رئا�سة �لم�سروع �الأخ�سر، وتجميد �سالحياتها. فعقد في �ل�ساد�س من �آذ�ر 
�لتي  �لقر�ر�ت  من  "هدفت  الأنها  مثالية  موظفة  قمع  فيه  �إ�ستغرب  بالر�بطة،  مكتبه  في  �سحافيًا  موؤتمرً�   ،20١7
�أتخذتها �أو �لتي �متنعت عن �إتخاذها �لى حماية �لمال �لعام وتطبيق �لقانون، وبالتالي تف�سيل �لم�سلحة �لعامة 

على �أية م�سلحة خا�سة".

باأن  �لقول  �لى  للعودة عنه، خل�س  ودعوته  �لوزير زعيتر  قر�ر  �لقانونية على  وماآخذه  وبعدما عّدد مالحظاته 
و�لموؤ�س�سات  و�لجي�س  �لعامة  �الد�رة  في  �أي  �لدولة  في  لالإنخر�ط  �لم�سيحيين  تدعو  عندما  �لمارونية  �لر�بطة 
�الأمنية، عليها �أن تبرهن �أن دعوتها لهم �سادقة. وبمعنى �آخر، عندما ي�سار لالإفتر�ء ظلمًا على موظف م�سيحي 
كبير في �لدولة، كفوء، نظيف �لكّف، ال يخاف �إال رّبه، �سجاع، مقد�م وتقف �لر�بطة مكتوفة �الأيدي خر�ساء عمياء 
�أمام هذ� �الأمر، فماذ� ع�سى �لم�سيحيين �لذين تحاول �لر�بطة �إقناعهم لالإنخر�ط بم�سروع �لدولة �أن يقولو� لها 
�سوى �لى �أّي 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؟.
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دبلوما�شيون في الرابطة
 زار دبلوما�سيون اأجانب ممن تربط بلدانهم بلبنان عالقات مميزة الرابطة المارونية، وكانت لهم جوالت 
اأفق مع رئي�س الرابطة واأع�ساء مجل�سها التنفيذي تركزت حول التعاون الم�سترك، وكيفية ن�سرة لبنان في 
الحدود بفعل  اأزماته وم�سكالته ومعظمها وافد من خارج  العالمي لتجاوز  القرار  الدولية ومواقع  المحافل 
تداعيات حروب وتطورات تفجّرت في المنطقة والجوار القريب، واأرخت بظاللها القا�سية على هذا البلد الذي 

يعاني، وتحوطه التحديات ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية.

في 2016/4/21          	•  
د�ر�غــون  �سارل  �ل�سيادة  ذ�ت  مالطة  فر�سان  منظمة  �سفير  بحث 
�لمناطق  في  �لم�سيحي  �لح�سور  تجذير  مو�سوع  قليمو�س  �لنقيب  مع 
�للبنانية، وما تقدمه �سفارة �لمنظمة في بيروت من �إ�سهامات على هذ� 

�ل�سعيد.

قليمو�س يقدم كتاباً عن تاريخ الموارنة ل�سفير مالطا

في 2016/5/3                                	•  
هــوت،  مــارتــن  �التــحــاديــة  �ألــمــانــيــا  �سفير  ز�ر 
ير�فقه م�ست�سار �ل�سوؤون �ل�سحافية و�لثقافية بيار 
هوفمان، �لر�بطة �لمارونية و�لتقى رئي�سها �لنقيب 
�نطو�ن  �لعام  �أمينها  في ح�سور  قليمو�س،  �نطو�ن 
و�كيم حيث جرى �لتركيز على �سرورة �الإنتهاء من 
قد  �لجمهورية  رئي�س  يكن  )ولم  �لرئا�سي  �ل�سغور 
�نتخب(، ومعالجة م�ساألة �لنازحين �ل�سوريين مما 
بلدهم،  �لى  و�سالمة عودتهم  لبنان  يوفّر م�سلحة 
تطويرها. وكيفية  – �الألمانية  �للبنانية   قليمو�س م�ستقباًل ال�سفير االلماني و�لعالقات 

بح�سور االأمين العام اأنطوان واكيم
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في 2017/2/24                        	•  
�نطو�ن  �لنقيب  �لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  ��ستقبل 
قليمو�س �سفير �أو�ستر�ليا في لبنان غلين ميلز �لذي �أكّد 
دور  على  مثنيًا  وتمّيزها،  �لبلدين  بين  �لعالقات  �سالبة 
في  و�الأ�سا�س  بالبارز  �أيــاه  و��سفًا  بــالده،  في  �للبنانيين 
نمائها وتطورها. ونقل �أ�سد�ء �إيجابية عن زيارة قليمو�س 

ميلز خالل اللقاء�لى �أو�ستر�ليا.

في 2017/9/28            	•  
على  فو�سيه  بــرونــو  �لفرن�سي  �ل�سفير  ز�ر 
�لمارونية  �لــر�بــطــة  �ل�سفارة  مــن  وفــد  ر�أ�ـــس 
في  قليمو�س  �نطو�ن  �لنقيب  رئي�سها  و�لتقى 
جــوزف  �لدكتور  �ل�سابقين  رئي�سيها  ح�سور 
�لبحث  تركّز  �سهاب.  حار�س  و�المير  طربيه، 
فيها  ت�ساعد  �لتي  �لمجاالت  في  �للقاء  خالل 
�إقت�ساديًا، �جتماعيًا وع�سكريًا.  فرن�سا لبنان، 

و�سدد فو�سيه على مو�قف بالده �لد�عمة ل�سيادة لبنان و��ستقالله و�سرورة حّل �لم�سائل �لعالقة بما ي�سمن �أمنه 
و��ستقر�ره و�زدهاره، وفي مقدمتها م�ساألة �لنازحين �ل�سوريين.

ال�سفير فو�سيه مجتمعاً مع قليمو�س والمجل�س التنفيذي

في 2017/10/9  	•  
لبنان  فــي  �التــحــاديــة  رو�ــســيــا  ل�سفير  كـــان 
�ألك�سندر ز��سبيكين محطة ممّيزة في �لر�بطة 
رئي�سها  �لــى  و�جتمع  ز�رهــا،  �لتي  �لمارونية 
و�أع�ساء �لمجل�س �لتنفيذي، حيث د�ر حديث 
 – �للبنانية  �لــعــالقــات  حــول  ومفيد  �سائق 
�لرو�سية، وما تقوم به مو�سكو لدعم لبنان في 

كل �لمجاالت للحفاظ على �أمنه و��ستقر�ره، و�سيادته، وكذلك ما تقوم به من �أدو�ر على �سعيد �لمنطقة، وال �سيما 
في �سوريا، و�سبل حّل �أزمتها. وعّدد ز��سبيكين �لم�ساعب و�لجهات �لتي تحول دون عودة �لنازحين موؤكدً� �سعي 

بالده لمتابعة هذ� �لمو�سوع و�عتباره من �أولويات �سيا�ستها.

ال�سفير الرو�سي مجتمعاً مع المجل�س التنفيذي للرابطة
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في 2017/11/9            	•  
بحث رئي�س �لر�بطة �لمارونية و�أع�ساء مجل�سها 
�لتنفيذي مع �سفير رومانيا فيكتور مير�سيا �لذي 
�ل�سكرتير  مع  في ١١/٩/20١7،  �لر�بطة  ز�ر 
�الأول لل�سفارة �ندري كورويف، في �لدور �لذي 
خالل  مــن  بوخار�ست  بــه  ت�سطلع  �أن  يمكن 
ح�سورها في �لمجموعة �الأوروبية لم�ساعدة لبنان 
على تجاوز �أزماته وال �سيما م�ساألة �لنازحين.

ال�سفير الروماني مجتمعاً مع المجل�س التنفيذي للرابطة

في 2018/2/1            	•  
و�أع�ساء  برئي�سها  و�جتماعه  �لمارونية  �لر�بطة  زيارته  �أثناء  ماور�زو،  �أنيا�سيو  جوزيه  �لمك�سيك  دولة  �سفير  �أكد 
مجل�سها �لتنفيذي، �أن لبنانيي �لمك�سيك يتمتعون بمكانة عالية في بالده، و�أن معظمهم من �لطائفة �لمارونية �لذي 
تربطهم بوطنهم �الأم �سالت وثيقة. و�تفق �لجانبان على مو��سلة �ل�سعي لزيادة �لتعاون بين لبنان و�لمك�سيك في 

جميع �لمجاالت، و�أن كل �الأمكانات متو�فرة لتحقيق هذ� �لهدف.

في 2018/8/3            	•  
بحث �ل�سفير �ال�سباني خو�سيه ماريا دوالفير� بينيا في �لعالقات �للبنانية – �ال�سبانية، وكيفية حّل م�ساألة �لنازحين، 
وذلك في �لزيارة �لتي قام بها �لى �لر�بطة �لمارونية و�جتماعه برئي�سها �لنقيب �نطو�ن قليمو�س و�أع�ساء مجل�سها 

�لتنفيذي.

تركّز خطاب �لر�بطة مع �ل�سفر�ء �لذين �لتقتهم في مقّرها، �أو خارجه في منا�سبات مختلفة على �الأمور �الآتية:
١-  �حتر�م �سيادة لبنان و��ستقالله وعدم �لتدخل في �سوؤونه �لد�خلية.

2-  �أولوية حّل م�ساألة �لنازحين �ل�سوريين من دون �نتظار �لحّل �ل�سيا�سي �ل�سامل لالأزمة في بلدهم، �أي �لعودة 
�الآمنة �لى �لمناطق �الآمنة.

3-  تعزيز �لعالقات �لثنائية وتطويرها بين لبنان و�لبلد�ن في مختلف قار�ت �لعالم، خ�سو�سًا تلك �لتي يقيم 
فيه �لمنت�سرون، و�لم�ساعدة على حّث هوؤالء �إيالء وطنهم �الأم ما ي�ستحق من �إهتمام.
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لجان الرابطة ون�شاطاتها
كانت لجان �لر�بطة �لمارونية على �إختالف 
وحــا�ــســرة  نا�سطة  �إلــيــهــا  �لــمــوكــلــة  �لــمــهــمــات 
�الجتماعي  �أو  �الإنــمــائــي  �ل�سعيد  على  �ــســو�ء 
�لثقافة  �أو  �لــعــامــة،  �الد�رة  �أو  �لــتــربــوي،  �أو 
بذكر  �لمجال  وي�سيق  �القت�ساد،  �أو  و�لتر�ث، 
في  مف�سلة  وردت  وهـــي  �لــنــ�ــســاطــات،  هـــذه 
"�لر�بطة"، فمن  �ل�سابقين من مجلة  �لعددين 
"لجنة �سوؤون �لموظفين و�الد�ر�ت  جوالت وفد 
�لمارونية  و�الأبر�سيات  بكركي  �لــى  �لعامة" 
بين  و�سر�كة  عر�بة  عقد  �لــى  و�لكاثوليكية، 
بجهود  �الأرز،  غابة  �أ�سدقاء  ولجنة  �لر�بطة 
لجنة �ل�سوؤون �الإجتماعّية و�الأن�سطة �لد�خلية، 
وجولة �للجنة �القت�سادية �لى مجدل �لعاقورة 
�جتماعات  �لى   .)20١6( – �لمغيري  ويانوح 
ولقاء�ت "لجنة �إنماء �لريف" مع عميدة كلية 
�لروح  جامعة  في  و�لغذ�ئية  �لزر�عية  �لعلوم 
و�كيم  حنا  الر�  �لدكتورة  – �لك�سليك  �لقد�س 
�لبطريرك  و�لــكــارديــنــال   )20١7-20١6(
بكركي  �سرح  في  �لر�عي  بطر�س  ب�سارة  مار 
 K- Invest &( و�سركة   ،)20١7/١/3١(
مف�ساًل  عر�سًا  قدمت  �لتي   )Consulting
�للجنة  بم�ساركة  وذلــك  "�لبز�ق"  تربية  عن 
�القت�سادية )20١7/3/6(، ورئي�س بلدية عين 
�لبلدية،  من  وفد  ر�أ�ــس  على  �للو�س  عماد  �إبــل 
بح�سور رئي�س �لر�بطة و�أمينها �لعام وممثلين 
�لزر�عية  �لعلوم  وكلية  �الأخ�سر  �لم�سروع  عن 

في جامعة �لروح �لقد�س – �لك�سليك، و�ميل عيد رئي�س مجل�س �إد�رة ومدير عام �لمجل�س �الأخ�سر )١١/20١7/5(،

وفد اللجنة االقت�سادية في المجدل - المغيري

لجنة ال�سوؤون االإجتماعّية في زيارة لغابة الرابطة المارونّية في االأرز ب�سّري

االجتماع الم�سترك للجنتين
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بلقاء  �الجــتــمــاع  و��ــســتــكــمــل 
فيه  عر�ست  �لــبــلــدة  فــي  حا�سد 
�لبلدية  رئي�س  وبح�سور  �للجنة، 
ــدي،  ــل ــب ـــاء �لــمــجــلــ�ــس �ل و�أعـــ�ـــس
ــركــة عــامــة  ــس ــيــ�ــس � ــاأ�ــس فـــكـــرة ت
�إ�ستثمار  غايتها  للبلدة  م�ساهمة 
و�لحفاظ  �الأر��ــســي  و�إ�ست�سالح 
عمل  فر�س  وخلق  هويتها،  على 

جديدة )2٤/٩/20١7(.

بين  و�لــحــو�ر  و�لــتــر�ث  �لثقافة  لجنة  �أمــا 
�الأديان، فقد كان لها ن�ساطات متنوعة �أبرزها 
�ل�سهيد جبر�ئيل حجوال،  �لمهمة حول  �لندوة 
�لتي عقدت في مقر �لر�بطة في 20١7/3/30، 
�أبر�سية �لبترون �لمارونية  وحا�سر فيها ر�عي 
بدوي،  �سليم  �لكاتب  خير�هلل،  منير  �لمطر�ن 
رئي�س لجنة �لثقافة �لقا�سي �سامر يون�س، وقد 
�أد�رت �لندوة �لدكتورة رحاب �لحلو بعد كلمة 
وكلمة  قليمو�س،  �لنقيب  �ألقاها  �لتي  �الفتتاح 

�لقا�سي يون�س.
المطران خير اهلل والدكاترة قطار، بدوي، كريكر والكاتبة حلو

لقاء لجنة اإنماء الريف مع بلدّية عين اإبل

�الجتماعي  �لت�سامن  لجنة  تــابــعــت 
�لعمل على �ل�سر�كة مع عدد من �لبلديات 
الإطــــالق تــبــرعــات لــمــ�ــســاعــدة �لــعــائــالت 
مو�جهة  من  �أبنائها  وتمكين  فقرً�،  �الأكثر 
�لجامعات  في  �لمدر�سية  �الق�ساط  �أعباء 
�لتي  �لم�ساعد�ت  بلغت  وقد  و�لمد�ر�س، 

وّزعت ٨5 �ألف دوالر �أميركي.
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المنتدون: المطرانان �سليمان والعمار، المحامي زين، والدكتور يون�س

وفـــــي �ـــســـيـــاق �لـــــنـــــدو�ت و�لـــمـــحـــا�ـــســـر�ت 
�لــمــر�أة  "حقوق  لجنة  نظمت  �لمتخ�س�سة، 
حول  نـــدوة  �لــمــارونــيــة  �لــر�بــطــة  و�لطفل" فــي 
بطالن  دعوى  في  �لمحاكمات  قانون  "�إ�سالح 
�لزو�ج" تحدث فيها رئي�س �لمحكمة �ال�ستئنافية 
�لبطريركية �لمارونية �لمطر�ن �ليا�س �سليمان، 
�لم�سرف على توزيع �لعد�لة على كافة �الأر��سي 
�لبطريركية �لمطر�ن مارون �لعّمار، بعد كلمتي 
�لنقيب  �لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  من  ترحيب 
عليا  �لمحامية  �للجنة  ورئي�س  قليمو�س،  �نطو�ن 
بارتي زين. �أد�ر �لندوة �لمحامي �لدكتور عبدو 

يون�س.

و�الن�سطة  �الجتماعية  �لــ�ــســوؤون  لجنة  �أمـــا 
�لجماعي،  بالعر�س  �هتمامها  فعد�  �لد�خلية، 
قامت بن�ساطات متفرقة منها زيارة د�ر �لرعاية 
�لمارونية في عين �لرمانة، فوزعت /70/ حر�مًا 
�سوفيًا ووجبات فطور على �لعّجـز. و�أنتقلت على 
فوزّعت  للر�حة"  بطر�س  مــار  "د�ر  �لــى  �الأثـــر 
حر�مات �سوفية ووجبات فطور على /75/ عجوز.

كذلك ز�رت �للجنة �القت�سادية في �لر�بطة 
�لمارونية في �لثامن ع�سر من كانون �الول بيت 
يو�سف  ما  )ديــر  �الأفــر�مــيــات  للر�هبات   �لفتاة 
�لذي للميتم  – ك�سرو�ن(، حيث  قدمت   بطحا 
ولــّبــت   ،LED �ــســا�ــســات  ــاة  فــت  /30/ يــ�ــســم   
مطعم فــي  غـــد�ء  �لـــى  �للجنة  دعـــوة   �لــفــتــيــات 

.)Burger King(

كبيراً من  اأن هناك ع��دداً  الى  ، مع اال�سارة  العامين 2016 و 2017  اللجان في  هذا ملخ�س ن�ساطات 
بقوة،  فيها  تنوعها ماثلة  الرابطة على  كانت لجان  والم�ساركات في م�سروعات ومنا�سبات.  الم�ساهمات 

ي�سيق المجال بذكرها.
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العر�س الجماعي وع�شاء الرابطة التقليدي
منذ �سنو�ت ت�سع و�لر�بطة �لمارونية 
تنظم عر�سًا جماعيًا في �الأ�سبوع �الأول 
�الإ�ــســر�ف  ويتولى  عــام.  كل  �أيــلــول  من 
�ل�سوؤون  لجنة  و�إعــــد�ده  �لعر�س  على 
ففي  �لد�خلية،  و�الن�سطة  �الجتماعية 
وفي  ثنائيًا،   /2٨/ تكّلل   ،20١6/٩/٤
�أمــا  ثنائيًا،   /26/ تكّلل   20١7/٩/3
وتــر�أ�ــس   /٤١/ فتكّلل   ،20١٨/٩/2
�لماروني  �لبطريرك  �الإكليل  مر��سم 
�لكاردينال مار ب�سارة بطر�س �لر�عي، 

�لذي �ألقى كلمات توجيهية، منّوهًا بخطوة �لر�بطة ولجنة �ل�سوؤون �الجتماعية فيها، وم�سلطًا �ل�سوء على �سّر �لزو�ج وما 
ي�سكل من معان مقد�سة، تتجاوز �لمادة �لى �لروح، وعمق �اللتز�م باإن�ساء عائلة م�سيحية، على غر�ر �لعائلة �لمقد�سة.
وتقوم �لر�بطة �لمارونية بنفقات �لعر�س �لجماعي، وتقديم حو�فز مادية و�إد�رية تخفف جزءً� من �الأعباء على 

�لعر�سان.

العر�س الجماعي 2016

العر�س الجماعي 2017
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الع�شاء ال�شنوي
�أحيت �لر�بطة �لمارونية ع�ساءها االأول في والية �لمجل�س 
�لعماد  �لجمهورية  رئي�س  برعاية   20١7/3/2٤ في  �لحالي 
�لمهند�س  و�لمغتربين  �لخارجية  بوزير  ممثاًل  عون  مي�سال 
جبر�ن با�سيل، وبم�ساركة ممثلين عن رئي�سي مجل�سي �لنو�ب 

و�لوزر�ء و�لبطريرك �لماروني.
با�سيل قال:" لدينا �ليوم �إنتظار�ت كبيرة يفتر�س بنا �أن 
�أخطاء  نكرر  ال  كي  يح�سل  لما  ومتاأنية  هادئة  بقر�ءة  نقوم 

 �لما�سي، ال �أن نقوم برهانات خاطئة ونذهب باعتقادنا �لى ما هو �أبعد مما في ��ستطاعتنا �لح�سول عليه" و�أ�ساف :
�لمحبة  �أولها  �لتي  �لم�سيحية  �لقيم  على  �لحفاظ  وعلينا  �لحّر  وجودنا  هو  لبنان  على  حفاظنا  جوهر  �إن   "
�لر�بطة  رئي�س  �أما  د�ئمًا".  �الأف�سل  ونترجى  ور�سالتنا  بوطننا  �إيماننا  ويبقى  �لرجاء،  و�أهمها  �الإيمان  و�أعظمها 
بلبنان وطنًا خالدً�، و�حدً� موّحدً�،  �إيمانها  �لمارونية،  �لر�بطة  "ثو�بت  قليمو�س فقال:  �نطو�ن  �لنقيب  �لمارونية 
حّرً� م�ستقاًل �سّيدً�، يرف�س �لتبعية، ياأبى �لو�ساية، يقاوم م�ساريع �ل�سّم ومخططات �ل�سلخ يكابر محاوالت �لهيمنة 

و�لت�ّسلط من �أين �أتت و�أّيًا كان �لطامح و�لمعتدي".
الع�ساء الثاني، رعاه �أي�سًا رئي�س �لجمهورية ممثاًل بوزير �لطاقة و�لمياه �سيز�ر �أبي خليل، وح�سره ممثاًل رئي�س 

�لمجل�س �لنيابي ورئي�س �لحكومة.
مار  �لكاردينال  �لماروني  �لبطريرك  ح�سور  الفتًا  وكان 
�لوزر�ء  من  كبير  ح�سد  �لى  �إ�سافة  �لر�عي،  بطر�س  ب�سارة 
و�لنو�ب و�لدبلوما�سيين و�لم�سوؤولين و�لفاعليات. في �لع�ساء 
�ل�سابع  ع�سية  لبنان  بكازينو  �ل�سفر�ء  �سالة  في  �أقيم  �لذي 
�لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  �أكــّد   ،20١٨ �آذ�ر  من  و�لع�سرين 
�لجمهورية  برئا�سة  �لر�بطة  �لتز�م  قليمو�س  �نطو�ن  �لنقيب 

رمز �ل�سرعّية �للبنانية و�سّمام وحدة �لوطن �أر�سًا و�سعبًا، كما تعلن �إيمانها ببكركي �لتي �أعطيت مجد لبنان، وهي 
�لكاردينال مار  �لبطريرك  �سّيدها  �لى جانب  �لمو�رنة فح�سب، وتقف  ولي�س  �ل�سرق قاطبة  �سيا�سية في  مرجعية 
ب�سارة بطر�س �لر�عي على خّط �لمو�جهة لدرء ما يتهدد وجودنا من مخاطر، وتثّمن ما يقوم به في �لد�خل و�لخارج 

لمو�جهة �ل�سعاب ونقل �لوطن �لى منطقة �الأمان �سيا�سيًا و�قت�ساديًا و�جتماعيًا".
�أما �لكاردينال �لر�عي، فقال : " نحن مدعوون لنطالب لهذه �الأر�س �لم�سرقية بال�سالم وهو من حقها، فالحرب 
لي�ست طريقًا �لى �ل�سالم، ولم تكن يومًا طريقًا �إليه. يجب �أن تبذل �لر�بطة كل �لجهود لحماية �لعي�س �لم�سترك 
�لم�سيحي – �الإ�سالمي باالحتر�م �لمتبادل و�لتعاون �لمخل�س، و�لم�ساركة �لمتو�زنة في �لحكم و�الد�رة و�حتر�م 

�لح�سور في �لمناطق، وتجنّب كّل ما يثير �لح�سا�سيات ويفقد �لثقة ويزعزع �لنّيات...".



1  كانون األول 2018

33

و�شام ال�شتحقاق الماروني
في 20١7/5/١2، قّلد رئي�س �لر�بطة �لمارونية �ل�سابق �لوزير مي�سال �ده رئي�س �لر�بطة �لنقيب �أنطو�ن  	•
قليمو�س و�سام �ال�ستحقاق �لماروني من درجة �ل�سليب �الكبر. كما جرى تقليد �أع�ساء �لمجل�س �لتنفيذي و�سام 

�ال�ستحاق �لماروني من درجة كومندور.

االأو�سمة تزين �سدر قليمو�س واع�ساء المجل�س التنفيذي

لجمعية  �ل�سابق  �لرئي�س  قليمو�س  �نطو�ن  �لنقيب  �لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  قّلد   ،20١7/١١/١0 في  	•
�ل�سليب  درجة  من  �لماروني  �ال�ستحقاق  و�سام  با�سيل  فرن�سو�  �لدكتور  �سابقًا  �لر�بطة  رئي�س  ونائب  �لم�سارف 

�الأكبر �لذي تمنحه ل�سخ�سيات مارونية ووطنية مميزة، بقر�ر من مجل�سها �لتنفيذي.

قليمو�س وواكيم  ي�سّلمان با�سيل براءة الو�سام
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بيانات الرابطة ومواقف رئي�شها
مو�قف  عن  قليمو�س  �نطو�ن  �لنقيب  رئي�سها  وت�سريحات  �لمارونية  �لر�بطة  عن  �ل�سادرة  �لبيانات  عّبرت 
�لمجل�س �لتنفيذي من جميع �لق�سايا �لوطنية و�ل�سيا�سية و�الجتماعية �لمطروحة. وهي �ت�سمت بالو�سوح و�ل�سجاعة 

و�لمو�سوعية، وت�ستلهم �لثو�بت �للبنانية و�لمارونية.

�لنقيب قليمو�س محذرً� من تحويل �لنزوح �ل�سوري �لى وجود د�ئم  في 20١6/3/2٤: �سّرح رئي�س �لر�بطة  	•
و�سواًل �لى �لتوطين.

يتعر�س  �لتي  �لت�سويه  بكركي في وجه حملة  يد�فع عن  �لمارونية  �لر�بطة  بيان عن  في 20١6/٤/١3 �سدر  	•
لها �لمقام �لبطريركي.

في 20١6/5/20، بيان بمنا�سبة زيارة  	•
رئــيــ�ــس �لــر�بــطــة �لــمــارونــيــة �نــطــو�ن 
�لمجل�س  من  وفــد  ر�أ�ــس  على  قليمو�س 
�لخارجية  وزير  �لتنفيذي لالإطالع من 
خلفية  على  با�سيل  جبر�ن  و�لمغتربين 
�لعام  ــن  �الأمــي عــن  �لــ�ــســادر  �لتقرير 
لالأمم �لمتحدة و�لمناخ �لدولي �لمتّجه 
�ل�سوريين  �لــنــازحــيــن  تجني�س  نــحــو 
فـــي بـــلـــد�ن �لــ�ــســيــافــة ومــنــهــا لــبــنــان.

الوزير با�سيل م�ستقباًل قليمو�س ومعو�س

برف�س  بري،  نبيه  �لرئي�س  مع  �لتنفيذي  مجل�سها  لقاء  بعد  �لر�بطة  عن  �سادر  بيان   ،20١6/5/2٤ في  	•
�لتوطين و�ل�سروع باإعادة �لنازحين، و�لمطالبة بقانون عادل لالنتخابات ي�سمن �سحة �لتمثيل.

الرئي�س بّري متو�ّسطاً 
قليمو�س واأع�ساء المجل�س 

التنفيذي  للرابطة 
المارونية
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�الإرهابية. �لقاع  حادثة  باإد�نة  بيان   ،20١6/6/27 في  	•

�لى  لالإنت�سار  �لمارونية  و�لموؤ�س�سة  �لمارونية  �لر�بطة  عن  م�سترك  وفد  زيارة  عن  بيان   ،20١6/6/2٩ في  	•
بلدة �لقاع.

�لعودة". �ل�سوريون...طريق  "�لنازحون  موؤتمر  عن  فيه  تحدث  لقليمو�س  �سحافي  موؤتمر   ،20١6/٩/7 في  	•

لجهة  �لمتحدة  لالأمم  �لعمومية  �لجمعية  �أمام  �سالم  تمام  �لرئي�س  موقف  تاأييد  بيان   ،20١6/٩/20 في  	•
�عالنه �سر�حة  �أاّل عالج الأزمة �لنازحين �ل�سوريين �سوى خارطة طريق لعودتهم �لى بالدهم و�إال فاإن لبنان 

معَر�س لالإنهيار.

�للبنانيين  باآمال  �لجمهورية  رئي�س  فيه  �سارحت  بيانًا  �لمارونية  �لر�بطة  �أ�سدرت   ،20١6/١١/١ في  	•
و�نتظار�تهم.

في 20١6/١2/١0، بيان �سادر عن �لجمعية �لعمومية للر�بطة حول ن�ساطاتها و�إنجاز�تها وبرنامجها للعام  	•
�لتالي.

قليمو�س متحدثاً في الجمعية العمومّية جانب من الجمعية العمومّية

�ل�ستين. قانون  برف�س  �لمارونية  �لر�بطة  عن  بيان  �سدر   ،20١7/١/23 في  	•

زعيتر  غازي  �لزر�عة  وزير  �إجر�ء  لوقف  �سحافيًا  موؤتمرً�  �لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  عقد   ،20١7/3/6 في  	•
بحق �لمديرة �لعامة للوز�رة غلوريا �أبي زيد.

�أد�نت فيه �النفجارين �الرهابيين �للذين وقعا في م�سر و��ستهدفا  �أ�سدرت �لر�بطة بيانًا  في 5/٤/20١7،  	•
�لم�سيحيين �لمحتفلين بعيد �ل�سعانين ورف�س ��ستمر�ر هذ� �لمنحى في �لتعامل مع �لم�سيحيين.
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لمدة  �لنيابي  �لمجل�س  �نعقاد  �إرجاء  �لجمهورية  رئي�س  �لر�بطة على قر�ر  فيه  تثني  بيان  في ٤/١3/20١7،  	•
�سهر.

�سيخ  مو�قف  وتثمين  م�سر،  �لى  فرن�سي�س  �لبابا  زيارة  حول  �لر�بطة  عن  �سادر  بيان   ،20١7/٤/27 في  	•
�الأزهر �لتي عك�ست �الإ�سالم في جوهره وقيمه.

ن�ساطات  لتقديم  �لتنفيذي  مجل�سها  عقدها  �لتي  �لخلوة  عن  �لر�بطة  عن  �سادر  بيان   ،20١7/7/٤ في  	•
�لمجل�س �لتنفيذي خالل �لمدة �لمن�سرمة من واليته.

ن�سر �هلل من معارك جرود  �ل�سيد ح�سن  �لعام لحزب �هلل  �الأمين  بيان �سادر حول مو�قف   ،20١7/7/2٨ 	•
عر�سال، و�سرورة تثمير �النت�سار على �الإرهاب في بناء �لدولة �لقادرة و�لحا�سنة لكل �أبنائها.

باالأكاذيب  م�سوبة  م�سللة  حمالت  وجه  في  �لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  مع  ت�سامن  بيان   ،20١7/٨/٩ في  	•
و�لتجني �ل�سخ�سي، وتاأكيد موقف �لر�بطة �لد�عم للدولة �للبنانية.

في 20١7/٨/3١، بيان �سادر عن �لر�بطة ي�سيد بما حققه �لجي�س �للبناني في جرود ر�أ�س بعلبك و�لفاكهة  	•
�لقاع �لذي �سكّل منعطفًا �أ�سا�سيًا في محاربة �الإرهاب، ووحدة كل �للبنانيين ور�ءه.

في 20١7/١0/25، بيان �سادر عن �لنقيب قليمو�س يدين فيه �لت�سريحات �لم�ستفزة �لتي ي�سوبها �الفتئات  	•
�ل�سوريين  �لنازحين  عودة  مو�سوعي  من  �الميركية،  زيارته  �أثناء  مو�قفه  ب�سبب  �لماروني  �لبطريرك  �سد 

ورف�س توطين �لفل�سطينيين.

�الأميركي  �لرئي�س  �إعتر�ف  من  قلقها  عن  فيه  تعرب  بيانًا  �لمارونية  �لر�بطة  �أ�سدرت   ،20١7/١2/7 في  	•
بقر�ر �إ�سر�ئيل جعل �لقد�س عا�سمة �أبدية لها ونقل �ل�سفارة �الميركية �إليها. ور�أت �أن �لقر�ر خطير ي�ستفز 

م�ساعر �لفل�سطينيين، ويوؤجج �ل�سر�ع ويوؤخر �ل�سالم.
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مقر  في  قليمو�س  �نطو�ن  �لنقيب  برئا�سة  �لمارونية   للر�بطة  �لعمومية  �لجمعية  �لتاأمت   ،20١7/١2/١0 في 
�لر�بطة -  قاعة ريمون روفايل وح�سور عدد كبير من �أع�سائها.

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

  قليمو�س: 

�إفتتح �لنقيب قليمو�س �لجمعية بكلمة تناول فيها عمل �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة خالل �لعام 20١7وما جاء 
في �لكلمة: " 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 مجل�س �سورى �لدولة ب�ساأن مر�سوم �لتجني�س، �سعت �لر�بطة من خالل �الت�ساالت �لتي �أجرتها مع �أعلى 
�لم�سوؤولين في �لدولة �لى �إعارة هذين �لمو�سوعين �لحّيز �الأكبر من �الهتمام، فاأثمرت هذه �لجهود نقلة نوعية 
بالتعاطي معها، �إذ ح�سر� كبندين �أ�سا�سيين في كلمة رئي�س �لجمهورية �أمام �لجمعية �لعامة لالأمم �لمتحدة وفي 
زيارته  بمعر�س  �لر�عي  �لبطريرك  مو�قف غبطة  وفي  �الإنت�سار،  بالد  وفي  �لد�خل  في  �لخارجية  وزير  �إطاللت 

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

الجمعّية العمومّية: اإ�شرار على الثوابت وتنفيذ برنامجها
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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.

باالإ�سافة �إلى �إطالالتها بالد�خل، كان للر�بطة جولًة خارجية ب�سخ�س رئي�سها �لذي لّب دعوة �لر�بطة �لمارونية 
عمومًا  �لمميز  �للبناني  �لح�سور  على  �الإطــالع  فيها  له  ت�سّنى  عمل  بجولة  �الأخيرة  هذه  زيارة  �لى  �أو�ستر�ليا  في 
و�لماروني خ�سو�سًا في هذه �لدولة �لتي فتحت ذر�عيها لنجاحات �للبنانيين، فكان لهم دورً� ر�ئدً� وفاعاًل في كافة 
�لحقول. وقد �أثمرت هذه �لزيارة تعاونًا وثيقًا بين �لر�بطتين �سي�سار لتثميره في كافة �أن�سطة �لر�بطة في 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."

  و�كيم:  

�إ�سطلعت  �لتي  �لن�ساطات  عند  متوقفًا  �الإد�ري  �لتقرير  عر�س  فقد  و�كيم  �نطو�ن  للر�بطة  �لعام  �المين  �أما 
للبطريركية  �الأّول  �لمقّر  وتاأهيل  �لجماعي  و�لعر�س  لبنان،  في جنوب  تنموية  بر�مج  في  �لفاعل  �الإ�سهام  بها من 
�لمارونية في �لمغيري، و�سو�ها من �لم�سروعات، �إ�سافة �لى �لمحا�سر�ت و�لندو�ت �لتي نظمتها �للجان �لمنبثقة 
من �لر�بطة، و�الت�ساالت �ل�سيا�سية و�لدبلوما�سية �لتي و�كبت ملفات دقيقة وح�سا�سة ذ�ت بعد وطني ووجودي، وال 
�سيما مو�سوع �لنازحين �ل�سوريين، كا�سفًا �أن �لر�بطة �لمارونية �أنجزت در��سة قّيمة وعلى قدر كبير من �الأهمية في 
�ساأن �لنزوح �ل�سوري ت�سمنت مقاربة دقيقة و�أفكارً� عملّية، وذلك باال�ستر�ك مع مجموعة من �الخ�سائيين، و�سوف 

تعلن عن تفا�سيلها في �لتوقيت �لمنا�سب.

�إاّل مثمر  "تعر�ست �لر�بطة �لمارونية في فتر�ت متقطعة لحمالت �إفتر�ء وتحوير لمو�قفها، فال ير�سق  وقال: 
�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".

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.
كان ح�ساد �سنتين من عمر والية �لمجل�س �لتنفيذي �لتي �سارفت على �الإنتهاء، وهو ح�ساد وفير، نوعي ومتنّوع 

وي�سّب في م�سلحة لبنان – كل لبنان – وال �سيما م�سيحييه ومو�رنته.
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الرابطة 2018
�ل�سنة �الخيرة من والية �لمجل�س �لتنفيذي لل"�لر�بطة �لمارونية" لم تخل من ن�ساطات ولقاء�ت ذ�ت �أهمية 
الفتة، لعّل �أبرزها �الجتماع �لذي ُعقد في ق�سر بعبد� بين رئي�س �لجمهورية �لعماد مي�سال عون و�لمجل�س �لتنفيذي 

برئا�سة �لنقيب �أنطو�ن قليمو�س في �لحادي و�لثالثين من كانون �لثاني 20١٨.

�لرئي�س عون �أّكد ت�سميمه �أمام وفد �لر�بطة على ممار�سة �ل�سالحيات �لتي حّددها �لد�ستور لرئي�س �لجمهورية 
�أّد�ه و�لخطاب �لذي حّدد فيه توجهاته خالل واليته  من دون زيادة وال نق�سان، وذلك �نطالقًا من �لق�سم �لذي 
�إنتقائية و�حتر�م مبادئ وثيقة  �لرئا�سية. وجدد �لرئي�س عون �لتز�مه �تفاق �لطائف د�عيًا �لى تطبيقه من دون 

�لوفاق �لوطني �لتي تحمي �لوحدة �لوطنية وت�سونها وتحقق �لتو�زن بين مكونات �لمجتمع �للبناني كافة.

و�أبلغ رئي�س �لجمهورية وفد �لر�بطة �لمارونية برئا�سة �لنقيب �نطو�ن قليمو�س �لذي ��ستقبله في ق�سر بعبد� �نه 
ال يمكنه �لتغا�سي  عن �لمخالفات �لقانونية �لتي تح�سل، الفتًا �لى �أن من يعرقل م�سيرة �ال�سالح ال يريد �لخير 

للبنان و�للبنانيين، كما ال يريد بناء دولة �لقانون و�لموؤ�س�سات.

وقال:" �إذ� تخلى �لحاكم عن �لد�ستور و�لقو�نين ماذ� �سيكون �لبديل التخاذ �لقر�ر�ت و�د�رة �سوؤون �لبالد؟". 
و�سدد �لرئي�س عون على �أن �ل�سارع لم يكن يومًا مكانًا لحل �لخالفات �ل�سيا�سية، بل �لمكان �لطبيعي هو �لموؤ�س�سات 
�لد�ستورية الأن �للجوء �لى �ل�سارع يوؤذي �ال�ستقر�ر �لذي ينعم به لبنان و�سط جو�ره �لمتفجر، الفتًا �لى �أن ما ح�سل 

في �ليومين �لما�سيين يجب �أن ال يتكرر.
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و�أ�ساف:" �ساأبقى �أعمل على تمتين �لوحدة �لوطنية مهما كانت �لعر�قيل �لتي ي�سعها �لبع�س �أمامي، الأني �درك 
�إال ونبذله في �سبيل  �ن هذه هي رغبة �للبنانيين على �ختالف �نتماء�تهم وخيار�تهم �ل�سيا�سية ولن نوفر جهدً� 
تلبية هذه �لرغبة ولتح�سين �لموقف �للبناني في مو�جهة �لتحديات على �نو�عها و�آخرها ما قاله �ليوم وزير �لدفاع 
لبنان الأن مثل هذ� �لكالم ي�سكل تهديدً�  لّزمه  �لذي  �للبنانية  �لمياه �القليمية  �لبلوك رقم ٩ في  �ال�سر�ئيلي عن 
مبا�سرً� للبنان ولحّقه في ممار�سة �سيادته �لوطنية على مياهه �القليمية، ُي�ساف �لى �سل�سلة �لتهديد�ت و�النتهاكات 

�ال�سر�ئيلية �لمتكررة للقر�ر ١70١ في �لجنوب.

رئا�سة  جانب  �لى  �لمارونية  �لر�بطة  وقوف  فيها  �أكد  �لزيارة  م�ستهل  في  كلمة  �لقى  قليمو�س  �لنقيب  وكان 
�لجمهورية �إعالء لمنطق �لدولة �لذي هو �ال�سا�س، ر�ف�سًا �أن يكون �ل�سارع مكانًا لبّت �لخالفات �ل�سيا�سية وردود 

�لفعل عليها.

بيان الرابطة
بعد �للقاء �أذ�ع �لنقيب قليمو�س بيانًا مهّمًا تحدث فيه عن �لتطور�ت �لر�هنة �نطالقًا من �لخالف على مر�سوم 

ترقية �ل�سباط، و�لتد�عيات �لميد�نية �لتي و�كبته. )ن�س �لبيان في مكان �آخر من �لمجلة(
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ــالــث عــ�ــســر من  ــث فـــي �ل
رئي�س  عر�س   20١٨ �آذ�ر 
�لــجــمــهــوريــة مـــع رئــيــ�ــس 
�لنقيب  �لمارونية  �لر�بطة 
�الو�ساع  قليمو�س،  �أنطو�ن 
�لـــعـــامـــة فـــي �لـــبـــالد في 
�الأخيرة،  �لتطور�ت  �سوء 

و�ال�ستعد�د�ت �لجارية لال�ستحقاق �لكبير �لمتمثل باالنتخابات �لعامة، وذلك في ح�سور كل من رئي�س ومقرر لجنة 
�ل�سوؤون �الجتماعية و�الن�سطة �لد�خلية �لدكتور فادي جرج�س و�ال�ستاذ جورج �لحاج. وقد دعا �لوفد �لرئي�س عون 

لرعاية حفل �لع�ساء �لذي �ستقيمه �لر�بطة في 26 ني�سان 20١٨ بكازينو لبنان وح�سوره.

دعوة عون لع�شاء الرابطة

قليمو�س في بعبدا
تناولت  لقاء�ت  �سل�سلة  بعبد�  ق�سر  �سهد 
�لمتعلقة  تلك  ال�سيما  �سيا�سية،  مو��سيع 
بم�سار ت�سكيل �لحكومة �لجديدة و�لعقد �لتي 

تو�جهه، ��سافة �لى �لم�سالحة �لم�سيحية.

رئي�س  فخامة  ��ستقبل  �الطــار،  هــذ�  وفــي 
ــي ١7  �لــجــمــهــوريــة �لــعــمــاد مــيــ�ــســال عـــون ف
�لر�بطة  رئي�س  بعبد�  ق�سر  في   20١٨ تموز 
قال  �لذي  قليمو�س  �نطو�ن  �لنقيب  �لمارونية 

�ثر �للقاء:

�لم�سيحية  و�ل�ساحة  عمومًا  �لوطنية  �ل�ساحة  على  تلعبه  �لذي  �لــدور  �طار  وفي  �لمارونية  �لر�بطة  �ن   "
�لبطريرك  غبطة  مع  وباالم�س  �لرئي�س  فخامة  مع  �ليوم  �جريتها  �لتي  �الت�ساالت  خالل  من  ت�سعى  خ�سو�سًا، 
�لماروني مار ب�سارة بطر�س �لر�عي، �لى حماية �لدور �لم�سيحي �لفعال في �لوطن، وبالتالي فهي تعمل على كل ما 
من �ساأنه حلحلة �لعقد �لتي تعيق ت�سكيل �لحكومة �لجديدة و�لتي تتجاوز �ل�ساحة �لم�سيحية، و�سوال �لى �ساحات 
�خرى تتطلب �ي�سًا معالجة بالعمق حتى ي�سبح �لحل وطنيًا بامتياز. وترى �لر�بطة �سرورة قيام �لرئي�س �لمكّلف، 
من منطلق �لح�س بالم�سوؤولية باال�ستعجال في تاأليف �لحكومة من خالل مبادر�ت نرى �ن يقوم بها في هذ� �التجاه".
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وفد الرابطة في بكركي
ب�سارة  مــار  �لبطريرك  غبطة  ��ستقبل 
بطر�س �لر�عي بتاريخ 26 �آذ�ر في �ل�سرح 
�لــبــطــريــركــي- بــكــركــي، رئــيــ�ــس �لــر�بــطــة 
ير�فقه  قليمو�س  �أنطو�ن  �لنقيب  �لمارونية 
�لدكتور  �الجتماعية  �ل�سوؤون  لجنة  رئي�س 
�لمجل�س  ع�سو  ومقررها  جرج�س  ــادي  ف

�لتنفيذي �ال�ستاذ جورج �لحاج.
تد�ول �لوفد مع �ساحب �لغبطة بال�سوؤون �لوطنية ومو��سيع �ل�ساعة منها �القت�سادية كما ��ستو�سح من غبطته 

حقيقة �لو�سع في بلدة بر�د في �سوريا �ثر �لمعارك �لتي �سهدتها �لمنطقة.
وقد وّجه �لوفد دعوة �إلى �لر�عي لمباركة �لع�ساء �ل�سنوي �لتقليدي �لذي تقيمه �لر�بطة يوم �لخمي�س 26 ني�سان 

�لمقبل، و�لم�ساركة فيه.
قليمو�س ي�شتقبل بانو

قليمو�س  �أنــطــو�ن  �لنقيب  �لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  ��ستقبل 
�لنائب  بالر�بطة،  بمكتبه   20١٨ �أيار  من  و�لع�سرين  �لحادي  في 

�لمنتخب عن د�ئرة بيروت �الأولى �لعميد �أنطو�ن بانو.
�لتوفيق  له  وتمنى  بانتخابه،  بانو  �لنائب  قليمو�س  �لنقيب  هناأ 
طاقاته  يوّظف  �سوف  باأنه  ثقته  عن  معربًا  �لجديدة،  مهمته  في 
�لتي  �لع�سكرية  �لموؤ�س�سة  في  خبر�ت  من  �كت�سب  وما  وقدر�ته، 
�لتي منحه  و�لمنطقة  لبنان  �لمنا�سب، في خدمة  �أعلى  فيها  بلغ 

ناخبوها ثقتهم.
تعمل  �لتي  �لمارونية  �لــر�بــطــة  دور  على  �أثــنــى  بانو  �لنائب 
�لتي  بــالــثــو�بــت  متم�سكة  ب�سفافية  �لــوطــنــي  �لــمــ�ــســتــوى  عــلــى 
روؤيــة  حــول  �لم�سيحي  �ل�سف  وحــدة  وعلى  لبنان،  عليها  يقوم 
وحــ�ــســورهــم  �لــوطــن  فــي  �لم�سيحيين  ــجــذر  ت ــخــدم  ت جــامــعــة 

�لمجال. هذ�  في  قليمو�س  �لنقيب  رئي�سها  به  ي�سطلع  �لــذي  �لر�ئد  �لــدور  �لى  �أي�سًا  ونــّوه  �لدولة.  في  �لفاعل 
وكان �تفاق على �لتن�سيق �لد�ئم، في مو�جهة كل �ال�ستحقاقات �لوطنية و�لم�سيرية و�لمطلبية بما ين�سجم مع 

م�سلحة لبنان وبيروت.
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�شفير المك�شيك في الرابطة
ز�ر �سفير �لمك�سيك في لبنان جوزيه �إنيا�سيو مادر�زو �لر�بطة �لمارونية في مقرها ظهر �الول من �سباط 20١٨، 

وكان في ��ستقباله رئي�سها �لنقيب �نطو�ن قليمو�س بح�سور �أع�ساء �لمجل�س �لتنفيذي.
تناول �لبحث خالل �للقاء �لعالقات �للبنانية – �لمك�سيكية و�آفاق �لتعاون بين �لبلدين، و�سبل تطويرها وتفعيلها.

و�أثنى قليمو�س خالل �الجتماع على �لعالقة �لمتينة �لتي تربط �ل�سعبين �لمك�سيكي و�للبناني و�لتي ترقى �لى 
زمن بعيد عندما �إحت�سنت �لمك�سيك �لمهاجرين �للبنانيين ب�سخاء وحّب، وهم بادلوها �لوفاء وكانو� دعامة لها 
في كل �لمجاالت، و�إن تطوير �لعالقات �لثنائية وماأ�س�ستها في �أطر تنظم كل �لطاقات، هو و�جب لما في ذلك من 

م�سلحة حيوية لكل من �لمك�سيك ولبنان.
�أنه - وفي �إطار خطة �لر�بطة �لمارونية للتوجه �لى بلد�ن �النت�سار- تعمل على زيارة تعّد لها،  وقال قليمو�س 
يكون هدفها �الأول تمتين �ل�سالت بين �لمك�سيك ولبنان خ�سو�سًا لجهة تفعيل دور �لر�بطة وتحفيز مو�رنة �النت�سار 
من �أجل �لتفاعل مع هذ� �لدور وتعزيزه بما يحقق �أهد�فها �لوطنية م�سيرً� باأن طاقات مك�سيكية – لبنانية ذ�ت 

�طالالت عالمية تزيد عالقاتنا تجذيرً�.
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مادر�زو:
بدوره �أعرب �ل�سفير مادر�زو عن �سروره بزيارة �لر�بطة �لمارونية، و�أكّد �أن �للبنانيين في �لمك�سيك يتمتعون 
�لطائفة  من  معظمهم هم  �أن  والحظ  مهنهم.  في  و�أبدعو�  �لحياة،  في جميع مجاالت  برزو�  وهم  عالية،  بمكانة 
بين  �لتعاون  لزيادة  واليته  خالل  في  �سي�سعى  �أنه  و�أ�ساف  وثيقة.  �سالت  �الأم  بالوطن  تربطهم  �لذين  �لمارونية 
�لمك�سيك ولبنان في كل �لميادين، و�أن كل �المكانات متو�فرة لتحقيق هذ� �لغر�س، وهي و�عدة نظرً� لخ�سو�سية 
�لتي ت�سّد �ل�سعبين و�لبلدين بع�سًا �لى بع�س، و�أ�سار �لى �لوجود �لو�زن للمك�سيكيين �لمتحدرين من �أ�سل لبناني في 

�لحكومة و�لبرلمان وموؤ�س�سات �لدولة، وهو وجود ي�ساعد على جعل �لعالقات �لثنائية بين �لبلدين و�عدة ومثمرة.
�لمجاعة  حول  وثائقي  فيلم  عن  ون�سخة  �لمو�رنة،  تاريخ  حول  كتابًا  �لمك�سيكي  لل�سفير  قليمو�س  قّدم  وختامًا 

�لكبرى في لبنان.

...و�شفير اإ�شبانيا
�إ�سبانيا في لبنان خو�سيه ماريا دوال بينا �لر�بطة �لمارونية في مقرها ظهر �لثالث من �آب 20١٨،  ز�ر �سفير 

و�لتقى رئي�سها �لنقيب �نطو�ن قليمو�س  في ح�سور �أع�ساء �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة.
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دو ال بـينا:
�أعرب �ل�سفير دو ال بينا عن �سروره لوجوده في �لر�بطة �لمارونية، م�سيرً� �لى �لدور �لذي ت�سطلع به بالده من 
خالل �لمجموعة �الوروبية، و�لى �لعالقة �لتاريخية مع لبنان، ومثنيًا على دور �لطائفة �لمارونية �لحيوي، موؤكدً� �أن 
�لر�بط �لمتو�سطي يجمع بين �لبلدين، و�أن لمدريد م�سلحة في �أمن لبنان و��ستقر�ره، كما لل�سالم في �لمنطقة، 
ووجوب حّل �لق�سية �لفل�سطينية. ونّوه �لى نجاح لبنان عبر جي�سه في مكافحة �الإرهاب. وهذ� �الأمر ي�سكل �أولوية 

بالن�سبة �لى بالده، �آماًل �أن يتعمق �لتعاون بين لبنان و��سبانيا في كل �لمجاالت.

قليمو�س:
�لمجموعة  للبنان من خالل  �لد�عم  ��سبانيا  �لر�بطة، مثمنًا دور  بينا في  بال�سفير دو ال  قليمو�س  بدوره رّحب 
�الوروبية، و�لوحدة �ال�سبانية �لعاملة �سمن �ليونيفيل، م�سيرً� �لى تحديات م�ستركة تجمع �لبلدين ينبغي �لتعاون 

لمو�جهتها، �آماًل بدور �أوروبي �أكثر تمّيزً� للحفاظ على لبنان كوطن ر�سالة و��ستمر�ر �لدور �لم�سيحي �لفاعل فيه.
وختامًا قّدم قليمو�س لل�سفير �ال�سباني كتابًا حول تاريخ �لمو�رنة. 

وجرى عر�س �الأو�ساع �لعامة في لبنان وما يو�جهه من تحديات �سيا�سية و�إقت�سادية و�جتماعية، ودور �التحاد 
�الوروبي عمومًا و��سبانيا خ�سو�سًا م�ساعدته على جبه �لتحديات، ال �سيما تلك �لناتجة من تد�عيات �الأزمات في 
�لمنطقة، وفي �لحرب �ل�سورية وما ت�سببت به من نزوح جماعي ي�سّكل عبئًا على لبنان في �سوء �إمكاناته �لمحدودة، 
و�لم�سكالت �القت�سادية �لتي يعاني منها. وتوقف �لمجتمعون عند �لعالقات �للبنانية – �الأ�سبانية، وهي عالقات 

ممتدة في �لتاريخ وم�ستمرة �لى �ليوم، وكان حر�س على تنميتها وتفعيلها وزيادة �لتعاون في كل �لمجاالت.
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ا�شتقبالت:
تجمع مو�رنة من �أجل لبنان

في �لع�سرين من كانون �لثاني 20١٨، 
�أجــل  مــو�رنــة مــن  "تجمع  وفــد مــن  ز�ر 
يو�سف  بــول  �لمحامي  برئا�سة  لبنان" 
�لمهند�سة  �لرئي�س  نائب  تر�فقه  كنعان 
ريمون  �ل�سندوق  و�مــيــن  خــوري  �ل�سا 
في  �سرباتي،  مــارون  و�لمهند�س  عــاز�ر 
�سياق لقاء�ته مع �لموؤ�س�سات �لمارونية، 
�لتقى  حيث  �لــمــارونــيــة  �لــر�بــطــة  مقر 
ونائبه  قليمو�س  �نطو�ن  �لنقيب  رئي�سها 

�ال�ستاذ توفيق معو�س.
ودعا �لر�بطة �إلى �لم�ساركة في قد��س مار يوحنا مارون في كفرحي �لبترون، �لحادية ع�سرة قبل ظهر �لجمعة 
2 �آذ�ر ، و�أطلعها على زيارة وفد من �لتجمع لالأردن لمنا�سبة عيد مار مارون، لم�ساركة �لرعية �لمارونية في قد��س 

�لعيد، وعقد عدد من �للقاء�ت. 
في �لمارونية  �لبطريركية  مر�كز  �حــد  ترميم  طــور  في  �لر�بطة  �ن  على  �لوفد  قليمو�س  �أطلع  جهته،   من 

�لمغيري - جبيل، بالتعاون مع وز�رة �لثقافة وبلدية �لمغيري.

�لمجل�س �العلى للكلد�ن
كانون  مــن  و�لع�سرين  �لتا�سع  فــي 
�لر�بطة  رئي�س  ��ستقبل   ،20١٨ �لثاني 
في  قليمو�س  �أنطو�ن  �لنقيب  �لمارونية 
�لمجل�س  رئي�س  �لمارونية  �لر�بطة  مقر 
�الأعلى للطائفة �لكلد�نية �ل�سيد �أنطو�ن 
حكيم. وجرى �لتد�ول في �ل�سوؤون �لعامة 
�لح�سور  وتحديدً�  و�لم�سرقية  �للبنانية 
ظل  ــي  ف تفعيله  و�ـــســـرورة  �لم�سيحي 
�لتجاذبات �لحا�سلة في لبنان و�لمنطقة.
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�لهيئة �لوطنية للعلوم:

في �ل�ساد�س و�لع�سرين من تموز 20١٨، ز�ر وفد من �لهيئة �لوطنية للعلوم و�لبحوث مقر �لر�بطة �لمارونية في 
بيروت، حيث ��ستقبله رئي�سها �لنقيب �أنطو�ن قليمو�س. 

�لهيئة  �الإد�رة ر�سو�ن �سعيب، وع�سو  �أحمد �سعالن، رئي�س مجل�س  �لدكتور  �لوطنية  �لهيئة  �لوفد رئي�س  و�سم 
�لعامة و�لهيئة �لعلمية �الأب �ليا�س �لحلو. 

وعر�س �للقاء الأبرز �لن�ساطات �لتي قامت بها �لهيئة خالل �ل�سنو�ت �لما�سية من مبار�ة �لعلوم �إلى حا�سنة 
�الأعمال و�لمنح �لجامعية و�لجو�ئز �لعالمية، و�لن�ساطات �لتي تخطط للقيام بها الحقا مثل معر�س بيروت �لدولي 

 .)BIIS( لالختر�عات
و�سكر �لوفد "�لتفاتة قليمو�س تجاه تميز وفد �لهيئة في �لمعار�س �لعلمية �لدولية خا�سة معر�س جنيف �لدولي 

لالإختر�عات". 
بدوره �أثنى رئي�س �لر�بطة �لمارونية على "رعاية �لهيئة للمبتكرين �ل�سباب"، و�أكد �سعيه �لى �ن تكون �لر�بطة 
�لمارونية على تو��سل د�ئم مع كل فئات �لوطن ومناطقه". وتمنى "�لتوفيق لوفود �لهيئة �لتي �ست�سارك باالأ�سهر 

�لمقبلة في معار�س �البتكار و�الختر�ع في كل من تركيا، �إلمانيا، �ل�سين، و�لكويت". 
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م�شاركات ... ومنا�شبات
قليمو�س في موؤتمر �لطاقة �الغتر�بية

�لر�بطة  رئي�س  �ــســارك   ،20١٨ ني�سان  مــن  ع�سر  �لثاني  فــي 
�الإغتر�بية  �لطاقة  موؤتمر  في  قليمو�س  �أنطو�ن  �لنقيب  �لمارونية 

�لذي ُعقد في �لعا�سمة �لفرن�سية �أخيرً�.
توليه  �لذي  �لكبير  �الإهتمام  �إطار  في  تاأتي  �لم�ساركة  �إن هذه 
�لر�بطة للبنان �الإنت�سار ودور �لمنت�سرين في بناء م�ستقبل لبنان 
لتاأكيد حق  وم�ساعدته على �لنهو�س في �ستى �لمجاالت. وكذلك 
م�ستقبل  في  بــارز  دور  لهم  يكون  �أن  في  �للبنانيين  �لمنت�سرين 

وطنهم وحا�سره من خالل ت�سريعات و�إجر�ء�ت تمنحهم �لحقوق �لبديهية �لتي ي�ستحقونها دون مّنة وفي مقّدمها 
�إ�ستعادة �لجن�سية، و�لحق في �الإقتر�ع حيث ما هم، وتوفير �ل�سمانات و�لحمايات و�لت�سهيالت �ل�سرورية لتوظيف 

طاقاتهم و�ال�ستثمار في �لوطن �الأم �لذي يحتاج �لى قوتهم وح�سورهم وفعاليتهم على غير م�ستوى و�سعيد.
�إن �لر�بطة �لمارونية ترى في موؤتمر�ت �لطاقة �الإغتر�بية منا�سبة لتحفيز �للبنانيين على �الإنخر�ط �أكثر فاأكثر 
�إلى  �أن تكون  �إال  �أن تدفع في هذ� �التجاه، و�لر�بطة �لمارونية ال يمكن  في نماء وطنهم و�زدهاره ويتوجب عليها 
جانب هوؤالء �إنطالقًا من �إيمانها في �لتفاعل �لع�سوي �لذي ينبغي �أن يقوم بينهم وبين وطن �الآباء و�الأجد�د وهذه 

م�سوؤولية تمار�سها �إلى �أبعد �لحدود.

قليمو�س م�ساركًا بافتتاح "�سوق جنى لبنان"
�لنقيب  �لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  �ــســارك 
ت�سرين  من  ع�سر  �لثاني  في  قليمو�س  �أنطو�ن 
�لريفية  �لتعاونيات  معر�س  �فتتاح   20١٨ �الول 
في  �لزر�عة  وزير  لبنان"  برعاية  جنى  "�سوق 
حكومة ت�سريف �العمال غازي زعيتر، وح�سور 
�لر�بطة  ع�سو  للتعاونيات  �لــعــامــة  �لــمــديــرة 
هذ�  �أهمية  وتكمن  زيــد.  �بو  غلوريا  �لمارونية 
�لمعر�س، �لذي تنظمه جمعية �لتجارة �لعادلة 
بيروت،   في  نوعه  من  �الأول  �نه  في  لبنان،  في 

بعدما �عتادت �لجمعية على تنظيم معار�س مماثلة في �سائر �لمناطق �للبنانية.
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ع�شاء الرابطة المارونية
قليمو�س: موؤتمر د�ئم ل�سون �لوجود �لم�سيحي

�لر�عي: عون يعمل لكل لبنان وللر�بطة دور �أ�سا�س
�لــمــارونــيــة ع�ساءها  �لــر�بــطــة  �أقــامــت   
من  و�لع�سرين  �ل�ساد�س  م�ساء  �ل�سنوي، 
ني�سان 20١٨ في �سالة �ل�سفر�ء في كازينو 
�لعماد  �لجمهورية  رئي�س  برعاية  لبنان، 
و�لمياه  �لطاقة  بوزير  ممثال  عون  مي�سال 
�سيز�ر �أبي خليل، وح�سور �لنائب �إيلي عون 
ممثال رئي�س مجل�س �لنو�ب نبيه بري، �لنائب 
�سعد  �لحكومة  رئي�س  ممثال  �ل�ساب  با�سم 
�لحريري، �لبطريرك �لماروني �لكاردينال 
مار ب�سارة بطر�س �لر�عي، �ل�سفير �لفرن�سي 

�أ�سعد عميرة ممثال رئي�س حزب �لكتائب �لنائب �سامي  �أ�سود،  �أبي ن�سر وزياد  �لنائبين نعمة �هلل  برونو فو�سيه، 
�لجميل، رئي�س مجل�س �لق�ساء �الأعلى �لقا�سي جان فهد، رئي�س �لتفتي�س �لمركزي �لقا�سي جورج عطية، �لعميد 
�لركن �أنطو�ن فرن�سي�س ممثال قائد �لجي�س �لعماد جوز�ف عون، رئي�س �لمجل�س �الإقت�سادي و�الإجتماعي �سارل 
عربيد، رئي�س �لمجل�س �لعام �لماروني �لوزير �ل�سابق وديع �لخازن، �لوزير �ل�سابق زياد بارود، �لنائب �ل�سابق فريد 
�أنطو�ن �سقير، �لعميد مرو�ن  هيكل �لخازن، نقيب �لمحررين �ليا�س عون، مدير عام رئا�سة �لجمهورية �لدكتور 

�ــســلــيــالتــي مــمــثــال �لــمــديــر 
�لد�خلي  �الأمن  لقوى  �لعام 
�للو�ء عماد عثمان، �لعميد 
جوزف تومية ممثال �لمدير 
�للو�ء  �لــعــام  لــالأمــن  �لــعــام 
�لعميد  �إبــر�هــيــم،  عبا�س 
ممثال  مـــرعـــب  �ــســا�ــســيــن 
�لدولة  الأمــن  �لعام  �لمدير 
�سليبا،  طــونــي  ـــو�ء  ـــل �ل
ــجــمــارك  مـــديـــر عــــام �ل
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بدري �ساهر، �لقائم باأعمال �ل�سفارة �لبابوية في لبنان �لمون�سنيور �إيفان �سانتو�س، رئي�س مجل�س �الد�رة �لمدير 
�لعام للموؤ�س�سة �لعامة لال�سكان روني لحود، رئي�س �أ�ساقفة بيروت للطائفة �لمارونية �لمطر�ن بول�س مطر، رئي�س 
طربية،  جوزف  �لدكتور  لبنان  م�سارف  جمعية  رئي�س  و�الأع�ساء،  قليمو�س  �أنطو�ن  �لنقيب  �لمارونية  �لر�بطة 
�لمطر�ن بول�س عبد �ل�ساتر، رئي�سة �لهيئة �لوطنية ل�سوؤون �لمر�أة كلودين عون روكز، مدير �لمكتب �الإعالمي في 
�لق�سر �لجمهوري رفيق �سالال،  مديرة �لوكالة �لوطنية لالعالم لور �سليمان �سعب، �لمر�سح عن �لمقعد �لماروني 
في د�ئرة ك�سرو�ن جبيل �لعميد �لمتقاعد �سامل روكز، رئي�س �التحاد �لكاثوليكي �لعالمي لل�سحافة - لبنان �الب 
�لفا مرو�ن حايك، نقيب  ل�سركة  �لعام  �لمدير  ليبيديف،  �لرو�سية ديمتري  �ل�سفارة  �لم�ست�سار في  طوني خ�سر�، 

�لمقاولين مارون �لحلو وفاعليات حزبية و�إجتماعية ونقابية وتربوية.
قليمو�س

جرج�س،  فــادي  �لدكتور  قدمه  ــذي  �ل �لحفل  �إ�ستهل 
كلمة  قليمو�س  �ألقى  ثم  �لر�بطة،  ون�سيد  �لوطني  بالن�سيد 
�لذي  �لتقليدي  �لع�ساء  فيها:"يحل  جاء  ما  �أبــرز  �ساملة 
عتبة  على  ولبنان  عــام،  كــل  �لمارونية  �لر�بطة  تنظمه 
�إ�ستحقاقات م�سيرية قد يتوقف عليها م�ستقبله في طالع 
�الأيام، �إنتخابات نيابية تجري على �أ�سا�س قانون جديد ال 

يمكن �لحكم عليه قبل �سدور �لنتائج، وتحليل ما �سيحدثه من تحوالت على �الأر�س، ومعرفة �لوجوه �لتي �سيحملها 
�إلى �لمجل�س �لنيابي، و�سع �إقت�سادي ومالي بالغ �لخطورة و�لتعقيد، يهدد باالإنهيار �ل�سامل �إذ� لم يجر تد�ركه 
�أرحم من �الأور�م �لخبيثة �لتي تتوثب ل�سلب ما تبقى في ج�سم �لوطن  بتد�بير جذرية تبقى على مر�رة مذ�قها، 
�لمنهك من قدرة على �إعادة �لنهو�س، ف�ساد م�ست�سر ينه�س �إد�ر�ت �لدولة وي�ستنزف �سرع �لخز�نة �لعامة ن�سمع 
كالما كثير� عن مكافحته، لكننا ن�سدم باإ�ستمر�ره ثابتا و�إ�سر�ره على �الإطاللة باألف وجه و�سيغة، وكاأنه بات قدر 

لبنان هجرة د�ئمة لالأدمغة و�لطاقات تقود �لمجتمع �إلى �سيخوخة محتمة".
�أ�ساف:"لي�ست �سورة �سود�وية ما �أطرح، لكن و�قعية، ومن منطلق م�سوؤوليتي في �لر�بطة �لمارونية وهي ر�بطة 
�لمو�رنة جميعا، بما ت�سم من هامات وقامات، وتزخر من �إمكانات وطاقات، �أرى �أن �لو�جب يدفعني �إلى �الإ�ساءة 
على هذه �الأخطار ال �الإ�ست�سالم لها، و�لر�سوخ لتد�عياتها �لمحتملة و�الإن�سياع لم�سيئة �لم�سببين لها، بل للتفكير 

في كيفية �لخروج منها و�لحد من �الأ�سر�ر �لمتفاقمة و�لعمل على تطويقها قبل فو�ت �الآو�ن". 
وتابع :"لقد تعب �للبنانيون عموما، و�لم�سيحيون خ�سو�سا، من عي�س حالة �لقلق �لد�ئم على �لم�سير و�لهوية، بدال 
من عي�س حال �الإ�سترخاء و�إنتظار م�ستقبل م�سرق لهم والأوالدهم. ففي حالة �لقلق، علينا �أن نفرق بين �لقلق �لمكبل 
�الآ�سر، وبين �لقلق �لمثمر و�لقلق �لم�ستهلك، بين �لقلق �الإيجابي و�لقلق �ل�سلبي، بين قلق �لمرتعد وقلق �لقائد".
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وقال :"�إن �لر�بطة، �إلى جانب كونها �أول من دق ناقو�س �لخطر بالن�سبة لتد�عيات �لنزوح �ل�سوري ور�سدها 
�لر�بطة  �الإفتئات على هذه �لحقوق، قدمت  �لدولة، ومو�جهة  �إد�ر�ت  �لم�سيحيين في  للخلل �لالحق في حقوق 
�لمارونية من خالل ح�س �لم�سوؤولية لديها تجاه من تمثل، وتجاه �لمجتمع �للبناني بمجمله م�سروع قانون �إنتخابي، 
�لقو�نين  جر�ء  به  حل  �لذي  �لغبن  بع�س  ويرفع  ويفعله،  �لم�سيحي  �لتمثيل  ويح�سن  بالمطلق  �لتمثيل  يح�سن 
�لمتعاقبة، �إال �أن �الأفرقاء و�ل�سيا�سيين لم يرو� فيه م�سلحتهم، فكان �لقانون �لذي نحن ب�سدده، و�لذي تناف�س 
�لبع�س على �أبوته، فيما تهرب �لبع�س �الآخر من هذه �الأبوة، �إال �أننا، ومن �أجل نقل �لو�سع �ل�سيا�سي من مرحلة 

�لجمود قبلنا به، على �أمل �أن يخرجنا من بع�س �لقلق، و�أن يحقق بع�س �لتغيير في �لطبقة �ل�سيا�سية". 
يعي  �أن  تحديد�،  و�لماروني  خ�سو�سا  و�لم�سيحي  عموما  �للبناني  �لناخب  ننا�سد  �الأ�سا�س،  هذ�  :"على  وتابع 
�لم�سوؤولية �لتاريخية �لتي يحملها هذ� �الإ�ستحقاق، فاإما حياة متجددة �أو تعفن قاتل، وعهدنا �أننا �أبناء �لحياة ال 
حدود لطموحنا، وال �سدود دون �إبد�عنا. فلنجتهد ليحمل هذ� �الإ�ستحقاق تحرير� الإر�دتنا من �أي قيد هام�سي �أو 
نزوة عابرة، و�سوال �إلى ما تطمح �إليه نفو�سنا �لكبيرة من تغيير نوعي، يوؤ�س�س للوطن �لقوي �لم�سرق بعقول �أبنائه 

و�ل�سامخ باأرزه".
وقال:"�ما �لو�سع �لماروني، و��ستطر�د� �لم�سيحي �لذي تترب�س به �الأخطار وتحوطه �لتحديات من كل �سوب، ال 
بد من �لت�سدي له بما ي�ستحق من عناية و�إهتمام، وهو م�سوؤولية �لكني�سة �وال بكل موؤ�س�ساتها وهيئاتها و�لر�بطة منها، 
و�الإجتماعية.  و�الإقت�سادية  و�لثقافية  و�لفكرية  �ل�سيا�سية  و�ل�سخ�سيات  و�لتيار�ت  �الأحز�ب  كل  م�سوؤولية  وكذلك 
كيفية �سون  �أجل بحث  �الإمكانات من  له كل  د�ئم تح�سد  موؤتمر  �إلى  �لمبادرة  �لغد،  قبل  �ليوم،  �لمطلوب  وختم: 
�لوجود �لم�سيحي في لبنان وتجذيره، و�الآليات �لمف�سية �إلى هذ� �لغر�س وطنيا �جتماعيا تربويا �إقت�ساديا ل�سوغ 
�إ�ستر�تيجية و��سحة، قابلة للتطبيق و�لحياة، و�ن �لر�بطة �لمارونية جاهزة للم�ساعدة على تحقيق مثل هذ� �الأمر".

و�كد قليمو�س "�إلتز�م �لر�بطة �لمارونية برئا�سة �لجمهورية رمز �ل�سرعية �للبنانية و�سمام وحدة �لوطن �أر�سا 
و�سعبا، و�إيمانها ببكركي �لتي �أعطيت مجد لبنان، وهي مرجعية م�سيحيي �ل�سرق قاطبة، ولي�س �لمو�رنة فح�سب.

�لر�عي 
و�لر�بطة  �لمو�رنة  عن  �لر�عي  �لبطريرك  وتحدث 
لرئي�س  �لتحية  مــوجــهــا  و�لــمــ�ــســوؤولــيــات،  �لــمــارونــيــة 
�لجمهورية �لعماد مي�سال عون �لذي ينتمي �إلى �لطائفة 
لكنه  و�لد�ستور،  �لوطني  �لميثاق  بموجب  �لمارونية 
رئي�س �لدولة وكل لبنان وكل �ل�سعب �للبناني"، م�سير� 
بل  �لمو�رنة،  �أجل  من  لي�س  لكنه  "ماروني،  �نه  �لى 
من �أجل كل �للبنانيين، وهو موؤتمن على �إ�ستقالل كل 

لبنان ووحدته و�سيادته و�سالمة �أر��سيه".
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وقال:"رئي�س �لجمهورية ماروني باإتفاق �للبنانيين، الأنه �سليل �لمو�رنة �لذين بنو� تاريخهم على �أر�س لبنان، 
فتماهى تاريخهم بتاريخ هذ� �لوطن، �سقوه بدمائهم وعرق جبينهم، ولم ي�ساوؤه يوما وطنا لهم بل �أر�دوه للجميع، 
وما ز�لو� على هذه �الإر�دة لكنهم لن يقبلو� ال �ليوم وال �أم�س وال غد�، باأن تحتكره �أو تتحكم به وبم�سيره ودولته 
و�سعبه �أية فئة �أو طائفة دون �سو�ها. وعندما تكون محاوالت من هذ� �لنوع ي�سعف لبنان في كيانه وموؤ�س�ساته 

و�إقت�ساده".
و�أكد "�أال والء عند �لمو�رنة �إال للبنان �أر�سا و�سعبا وتر�ثا وقيما، فهم موؤتمنون عليه �أكثر من �سو�هم، فقد �أعطي 
لهم لعنايتهم وم�سوؤوليتهم كما كتب �سارل مالك في ١5 �آب ١٩٨0 و�لتاريخ �ساهد، هنا تندرج م�سوؤولية �لر�بطة 
�لمو�رنة  وحدة  �أو��سر  �سد  �أجل  من  جاهدة  تعمل  �أن  مدعوة�لى  وهي  �لمنا�سبة  هذه  في  تجمعنا  �لتي  �لمارونية 
�أن تكون محررة من كل لون  �إ�سمها كر�بطة، ما يقت�سي  �لوحدة �لوطنية كاملة، فتعي�س  بناء  �أجل  كاإنطالقة من 
�سيا�سي لكي تكون مع �لجميع وللجميع وهكذ� تتناغم مع نهج �لكر�سي �لبطريركي،�أن تد�فع بكل قو�ها عن �أر�س 
لبنان الإعادة �لنظر بقانون تمليك �الأجانب و�لمحافظة على كل �سبر من �أر�س لبنان للبنانيين، �أن تد�فع عن هوية 
لبنان وثقافته وح�سارته برف�س �لتفريط باالإقامة و�لجن�سية و�لتوطين، ال يكافاأ من �الأ�سرة �لدولية، لبنان �لم�سيف 
لالخوة �لفل�سطينيين و�ل�سوريين بحمل كل �لعبء �الإقت�سادي و�الأمني و�لثقافي و�الإجتماعي، فيما �الأ�سرة �لدولية 
تغ�سل �أيديها وتمعن في �إ�سعال نار �لحروب و�لمتاجرة باأ�سلحتهم وتجربة قدر�تها ب�سعوب هذه �لمنطقة، وال توجد 

على �ل�سفاه كلمة �سالم".
وختم: �أجل هذ� هو دور �لر�بطة �لمارونية وهي مدعوة لهذ� �لدور.
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في لقاء نواب ومنت�شبين جدد للرابطة
ــــا تــــاريــــخــــي ــــه ــــان ــــي ــــة ب ــــوم ــــك ــــح ــــس: ل ــــو� ــــم ــــي ــــل ق

حزير�ن  من  ع�سر  �لر�بع  في 
�لجدد  �لمنت�سبون  �لتقى   ،20١٨
�لبالغ  �لــمــارونــيــة  �لــر�بــطــة  ــى  �ل
عددهم /١7١/ في حفل تعارف 
�لتنفيذي  �لمجل�س  �لــيــه  دعـــا 
لــلــر�بــطــة فــي مــطــعــم لــومــايــون 
�ال�سرفية، ح�سره �لنو�ب �سيمون 
�بر�هيم  �سامل روكز،  �أبي رميا، 
�ليا�س  ب�ستاني،  فــريــد  عــــاز�ر، 
ماريو  �للمع،  �أبي  ماجد  حنك�س، 

كما  �أ�سعد عميرة،  �لحزب  في  �ل�سيا�سي  �لمكتب  �لجميل ع�سو  �سامي  �لنائب  �لكتائب  رئي�س حزب  وممثل  عون، 
�لنقيب �نطو�ن قليمو�س  �أبي ن�سر �لى جانب رئي�س �لر�بطة �لمارونية  �ل�سابق �لمحامي نعمة �هلل  �لنائب  ح�سر 
�أبي �للمع و�أع�ساء �لمجل�س �لتنفيذي ولجنتي �لعالقات �لعامة و�ل�سوؤون  و�لرئي�س �ل�سابق للر�بطة �لنقيب �سمير 

�الجتماعية و�الن�سطة �لتي تولت تنظيم �لحفل.
بعد �لن�سيد �للبناني ون�سيد �لر�بطة �لمارونية وكلمة ترحيب وتعريف من رئي�سة لجنة �لعالقات �لعامة ومقررتها، 

ع�سو �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �لمحامية كري�ستين مالح، 
بالتوجه  ��ستهل  كلمة  قليمو�س  �لنقيب  �لر�بطة  رئي�س  �ألقى 
�لر�بطة  �لى  �إنت�سابهم  �إن  فيها  معتبرً�  �لجدد  �الأع�ساء  �لى 
و�لماروني  �للبناني عمومًا،  وللمجتمع  لها  م�سافة  "قيمة  هو 
خ�سو�سًا"، موؤكدً� �أن �لر�بطة "هي كيان ماروني جامع يفيء 
�ليها كل ر�غب في م�ساركتها �لدور �لوطني �لذي ت�سطلع به، 
وفي حمل �لهم �لم�سيحي وال �سيما �لماروني و�لتعبير عنه بلغة 
ت�سمو فوق �لنو�زع و�الأهو�ء، من حيث تركيزها على م�ستركات 

ال يمكن �أن تكون مو�سع نز�ع بين �أبناء �لعائلة �لو�حدة".
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ثم تطرق قليمو�س في كلمته �لى ثالثة عناوين:
�أن  مــعــتــبــرً�  �لــ�ــســوري  �لــنــزوح  �الأول: 
�لر�بطة كانت �أول من نّبه من مخاطر هذ� �لنزوح 
�لى  د�عيًا  له،  �لحلول  �قترح  من  و�أول  وتد�عياته، 
وطنية  وخطة  وجامع  موّحد  وطني،  موقف  تكوين 
لكل  �لمعلنة  للمو�قف  ترجمة  تكون  وجدية  عملية 
�لقياد�ت �للبنانية. و�إن هذ� �المر هو بر�سم رئي�س 
�لحكومة �لمكلف و�لوز�رة �لعتيدة لت�سمينه بيانها 

�لوز�ري...".
و�أعلن قليمو�س وقوف �لر�بطة �لى جانب "�لجهود �لحثيثة �لتي يقوم بها وزير �لخارجية في �سعيه �لى تكوين روؤية 
ر�سمية ووطنية موحدة حول هذ� �المر و�لدفاع عنها، معتبرً� �أن �لخطر بات د�همًا "و�لتاريخ لن يرحم �لمترددين 

و�لمتاآمرين على �لوطن".
�أبدت مالحظاتها عليه  �أن  �سبق  �لر�بطة  �أن  قليمو�س  قال  �لمجال  �لتجني�س وفي هذ�  �لثاني: مر�سوم 
�سو�ء كان "بالن�سبة للتوقيت و�ل�سكل و�لم�سمون و�نعد�م �ل�سفافية بمعر�س �إ�سد�ره، و�إن ��ستدر�ك �لرئي�س باإحالته 
�لى �لمديرية �لعامة لالأمن �لعام ال يلغي تقاع�س وز�رة �لد�خلية عن �لقيام بو�جباتها قبل �إحالته ب�سيغته �لنهائية. 
�أن  يجب  �لتي  و�الخالقية  �لوطنية  �لمعايير  تلغي  ال  �لمجال  في هذ�  �لجمهورية  لرئي�س  �لمعطاة  �ل�سالحية  و�إن 
�لمتعلق  �لملف  "تحري  �لمنا�سبة محطة لتحفيز  �أن تكون هذه  �لر�بطة على  و�أكد حر�س  تتو�فر في تجني�سهم"، 
باإبطال مر�سوم �سنة ١٩٩٤" �لذي القي تقاع�سًا و�إمتناعًا من بع�س وزر�ء �لد�خلية بعدما �أف�ست مر�جعة �لر�بطة 

في �ساأنه "باإحالة �لمر�سوم للد�خلية الإعادة در�سه و�إبطال تجني�س غير �لم�ستحقين".
�لثالث: �لحكومة �لعتيدة.   وقد دعا رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لى �لتعجيل في تاأليفها، كما �المتناع 
عن ت�سنيف "�لوز�ر�ت �سيادية، خدماتية، قانونية و�سكلية، و�ل�سعي الإي�سال �أ�سخا�س كفيّين نظيفّي �لكف، يتحلون 
بجر�أة �لموقف و�لح�س �لوطني". كذلك دعا �لى و�سع بيان وز�ري تاريخي م�سوؤول وغير ت�سووي في هذه �لمحطة 
�لحرجة من تاريخ لبنان، ويرتكز �لى "محاربة �لف�ساد فعاًل ال قواًل من طريق تفعيل �الجهزة �لرقابية و�لق�سائية 
ودعمها، و�سع خطة وطنية لمو�جهة تد�عيات �لنزوح �ل�سوري و�لعمل على ترجمتها بالتن�سيق مع �لدول �لمعنية بما 
فيهم �لدولة �ل�سورية ب�سكل مبا�سر �أو غير مبا�سر بالتن�سيق مع �لمنظمات �لدولية، �إقر�ر �إ�ستر�تيجية دفاعية تعيد 
للدولة حقها �لح�سري في �تخاذ قر�ر �لحرب و�ل�سلم، و�سع خطة طو�رىء �قت�سادية توقف �لهدر بكل تفا�سيله 

وتخف�س �النفاق وتح�ّسن �النتاجية، و�لعمل على ��سترد�د حقوق �لدولة من مغت�سيبها، دعم ��ستقالل �لق�ساء".
وختم قليمو�س: " �إن حكومة موؤلفة من �سخ�سيات تدخل �لتاريخ ال من �سخ�سيات تخرج منه، وحدها تعطي 

�المل و�لرجاء بغد �أف�سل للوطن و�أبنائه".
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لقطات من حفل ا�شتقبال المنت�شبين الجدد
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 قليمو�س مكّرمًا في زحلة:
لإنتاج طبقة �شيا�شية نظيفة توحي بالثقة لل�شباب

ع�سر  �لتا�سع  في  �ل�سبت  م�ساء   
�لر�بطة  �أقــام ع�سو  �آب 20١٨،  من 
�لمارونية رجل �العمال �سمير �سادر 
�لر�بطة  لرئي�س  تكريمية  ــة  مــاأدب
قليمو�س  �نطو�ن  �لنقيب  �لمارونية 
�أ�ساقفة  ح�سرها  زحلة،  و�دي  في 
�نطونيو�س  معو�س،  جوزيف  زحلة 
�ل�سوري وبول�س �سفر، �لنائب �لعام 
�لقا�سي  لبنان  جبل  في  �ال�ستئنافي 

في  �لر�بطة  و�أع�ساء  �لمدينة  في  و�العالمية  و�الجتماعية  �القت�سادية  �لفاعليات  من  كبير  وعدد  �سادر  �سامي 
منطقة �لبقاع.

�لوطني  "�لدور  ب  منوها  ترحيبية،  كلمة  �لدعوة  �ساحب  و�ألقى 
�لذي قام به �لنقيب قليمو�س طو�ل م�سيرته وبالعمل �لمميز برئا�سة 
دورها  �أبرزت  �لتي  �لوطنية  �ال�ستحقاقات  كل  في  �لمارونية  �لر�بطة 

�ل�سامل فوق �العتبار�ت �لطائفية".

قليمو�س
و�ألقى قليمو�س كلمة حيا فيها زحلة و�لبقاع، منوها ب "ت�سحيات 
�أبناء هذه �لمدينة عبر �لتاريخ لكي تبقى عرو�س �لبقاع وقلعة لبنانية 
�لمارونية  �لر�بطة  "دور  وتناول  �لوطنية"،  لل�سيادة  وموئال  ح�سينة 
في كل �ال�ستحقاقات �لم�سيرية �لتي مر بها لبنان و�إ�سهاماتها فيها، 
بدء� من قانون �النتخابات عندما قدمت م�سروعا يوؤمن �سحة �لتمثيل 
وعد�لته، كما �أثارت مو�سوع �لنازحين �ل�سوريين حين كانت �الأزمة في 
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معو�س
ورحب �لمطر�ن معو�س بالح�سور، وقال: "�أثني على �لر�بطة �لمارونية �لتي هي ر�بطة وطنية �لبعد وم�سيحية 

�لم�سلك ومارونية �لهوية و�لهوى، فهي تخدم لبنان، وتتالقى في �أهد�فها مع �لكني�سة �لمارونية".
ونوه ب "�لدور �لذي قامت به �لر�بطة في �الإ�ساءة على ملف �لنازحين �ل�سوريين، �إذ �ن هذ� �لملف من �أخطر 
�الأزمات �لتي �سهدها لبنان في �ل�سنو�ت �الأخيرة، ونحن في �لبقاع عانينا منه كثير� وال نز�ل نعاني من تد�عياته 

على مختلف �الأ�سعدة، وندعو �لى حل عاجل و�سامل له نظر� �إلى �الأعباء �لتي يخلفها علينا جميعا".
ودعا �إلى "�الهتمام باللبنانيين و�لم�سيحيين منهم �جتماعيا وتربويا وماديا لوقف �الإحباط �لذي يعي�سونه جر�ء 
تردي �الأو�ساع، و�الهتمام بالمناطق �لنائية لوقف نزيف �لهجرة و�لت�سدي لظاهرة بيع �الأر�س، و�ننا نعتبر كما 
�لر�بطة �لمارونية، �ن لبنان لي�س مجرد م�ساحة تقيم عليها مجموعات من �لنا�س �إنما هو م�ساحة ح�سارية �ن�سانية 

تعك�س وجود� �ساميا يرتقي �لى م�ستوى �لر�سالة، يتعين علينا �ن نحافظ عليها".

بد�ياتها، فنظمت موؤتمر� على قدر كبير من �الأهمية دل بو�سوح على خطورة هذ� �لمو�سوع وتد�عياته، فقدمت 
حلوال ومقترحات".

�إد�ر�تها للحفاظ على  "كما كانت �لر�بطة مر�سد� رئي�سيا من مر��سد �لخلل في �لدولة وخ�سو�سا في  وقال: 
�لدور �لم�سيحي فيها وعلى �لتو�زن، لي�س من منطلق طائفي بل من منطلق وطني ميثاقي، ال تز�ل تعمل من �أجل 
تثبيت هذ� �الأمر، كما �نها �أولت كل مناطق لبنان عنايتها �سو�ء في �لجوالت �لتي قمت بها �لى �لمناطق �لنائية 
وهي لي�ست بنائية وموقعها من لبنان في �لقلب، كما �ن لجان �لر�بطة �لمارونية قامت بدور كبير في هذ� �لمجال".

�ل�سعاب  ��ستدت  مهما  �لياأ�س  عدم  �لى  تدعو  وهي  بهما  تقوم  ور�سالة  دور  لها  �لمارونية  "�لر�بطة  وختم: 
و�لمعوقات، و�لى �لتجذر باالأر�س وتثبيت هويتها و�لدفاع عن خ�سو�سية هذ� �لوطن، و�أدعو �لى �إنتاج طبقة �سيا�سية 

نظيفة توحي بالثقة لل�سباب، فال يقبلون �إلى �لهجرة وال يركنون �لى �لياأ�س و�الإحباط".
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العر�س الجماعي التا�شع لـ41 ثنائيا في بكركي

�أ حيت �لر�بطة �لمارونية – لجنة �ل�سوؤون �الجتماعية و�الأن�سطة �لد�خلية ، لل�سنة �لتا�سعة على �لتو�لي، �لعر�س 
�لجماعي ل٤١ ثنائيا من مختلف �بر�سيات �لطائفة �لمارونية في لبنان، �لذين نالو� بركة �الكليل في �حتفال تر�أ�سه 
�لبطريرك �لكاردينال مار ب�سارة بطر�س �لر�عي، بمعاونة �لمطارنة يوحنا رفيق �لور�سا، بول�س �ل�سياح، �سمعان 

عطاهلل وبول�س عبد �ل�ساتر ولفيف من �الكليرو�س، وذلك في �لثاني من �أيلول 20١٨.
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ح�سر �الكليل وزير �العالم ملحم �لريا�سي، �لنائب �ل�سابق نعمة �هلل �بي ن�سر، رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لنقيب 
�نطو�ن قليمو�س و�ع�ساء �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة وعدد من �لم�ساهمين في �لعر�س وفاعليات و�هالي �لعر�سان 

و�ن�سبائهم و��سدقائهم.
و�سل موكب �لعر�سان عند �ل�ساد�سة م�ساء وجل�سو� في �الماكن �لمخ�س�سة لهم مع �ال�سابين، على وقع معزوفات 
مو�سيقى �ل�سليب �القد�س و�لزغاريد وو�سط �عالم �لك�ساف �لماروني وبيارقه ونثر �لورود، قبل �ن يدخل موكب 
�لبطريرك �لذي تقدمه �ل�سليب، وقد �حاط به نو�به �لعامون وقليمو�س، لتبد�أ مر��سم �الكليل �لذي تولت خدمته 

جوقة �العر��س �لتابعة لرعية مار �ليا�س- �نطليا�س.
عظة �لر�عي

وبعد �النجيل، �لقى �لر�عي عظة تحدث فيها عن �سر �لزو�ج 
في �لكني�سة "و�هميته في بناء �لمجتمع وتكوين �لعائلة �لم�سيحية 
�لملتزمة بالقيم �لدينية و�لوطنية"، معتبر� �ن "�لزو�ج هو ر�بط 
�لمارونية"  "�لر�بطة  و�ساكر�  و�لمحبة"،  بااليمان  يقوى  مقد�س 
ولجنة �ل�سوؤون �الجتماعية و�الن�سطة �لد�خلية فيها على "تنظيمها 

لهذ� �لعر�س �لذي بات تقليد� �سنويا نتمنى ��ستمر�ره وتطوره".
ومما قاله: "�قدم لكم �لتهاني مقرونة بال�سالة ل�سيدة بكركي 
لكي تبارك هذ� �لزو�ج وتر�فقكم في كل محطات حياتكم النكم 

تلبون دعوة مقد�سة، هي �لدعوة �لى �لحياة �لزوجية. هي دعوة، هي فرحة للمجتمع وللبنان و�لكني�سة، الن عائلة 
جديدة بثت تحمل �لحب و�ل�سعادة في وقت ال يبث فيه �ال �لوجع و�لقلق، عائلة �ستكون هي �لمدماك في حياتنا 

�لوطنية �للبنانية".
مثل  �نــه  دعــوة مقد�سة.  �لـــزو�ج هو  "�ن  �أ�ــســاف: 
�لكهنوت، مثل �لدعوة �لرهبانية، دعوة �إلهية يعبر عنها 
�لزوجان بكلمة نعم، بها يو��سالن �لر�سالة�لم�سيحية 
ثنائي  كــل  ـــوة.  و�الب �المــومــة  با�سم  نعم  و�الن�سانية. 
منكم �يها �لعر�سان ينال �لنعمة �اللهية �لتي تقد�سه، 
ليتحمل �لو�حد م�سوؤولية �الآخر. هذه هي معاني �لعر�س 
�لجماعي. �ي �ن يدخل كل ثنائي خط �لتدبير �اللهي 
و�لمجتمع ولبنان. ون�سلي لكي تتحقق �منية �لكني�سة 

فيكم".
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مر��سم �الكليل
ثم لفظ �لعر�سان "�لنعم �البدية" داللة على تقبلهم �سر �لزو�ج و�لرباط �لمقد�س، وتبادلو� �لمحاب�س، بعدما 
تلو� عهد �لزو�ج �مام �لبطريرك. ولوحظ هذ� �لعام زيادة عدد �لمتقدمين �لى �لعر�س �لجماعي، �ذ بلغ ٤١ ثنائيا، 

بعدما كان في �لعام �لمن�سرم 26 ثنائيا.

قليمو�س
كما كانت كلمة لقليمو�س �سكر فيها �لبطريرك على رعايته �الكليل وتروؤ�س مر��سمه. كما �سكر �لكهنة �لذين تولو� 
�لمو�كبة �لروحية للعر�سان، وكل من �ساهم في "�نجاح �لعر�س �لجماعي بما قدم من ��سهامات مادية وعينية". 
وقال: "�ن كل ثنائي على الئحة �لعر�س �لجماعي هذ� �لعام، هو م�سروع عائلة م�سيحية لبنانية، موؤمنة بالكني�سة 
وتعاليمها، و�أ�سبه ببيعة م�سغرة م�سيدة على �سخرة �لحب و�لت�سحية. فمبروك للعر�سان �لجدد، ون�سرع �لى �هلل 
�ن يثمر �تحادهم في رحاب �لكني�سة، وعلى خطاها، ذرية مبرورة، يتو��سل معها �لن�سل ويتكاثر، وينت�سر كاالأنجم 

�لزهر �لتي تر�سع رحب �لف�ساء". 
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ق�شطنطين ممثاًل قليمو�س: الموارنة معنيون بالحرية

�أقيمت في قاعة كني�سة �لروح �لقد�س في بلدة ب�سلي ق�ساء جبيل، ندوة في �لثاني ع�سر من ني�سان 20١٨ حول 
كتاب "�سهادتنا و�سهد�وؤنا زرع �لكني�سة ولبنان �لكيان" للموؤرخ �لدكتور طوني يو�سف �سو، بدعوة من لجنة �لوقف 
وبرعاية ر�عي �البر�سية �لمطر�ن مي�سال عون وح�سوره، وذلك لمنا�سبة �ختتام يوبيل �ل�سهادة و�ل�سهد�ء �لمو�رنة، 
�نطو�ن  �العالمي  �لتنفيذي  �لمجل�س  ع�سو  قليمو�س  �أنطو�ن  �لنقيب  �لمارونية  �لر�بطة  رئي�س  ممثل  فيها  تحدث 

ق�سطنطين.
�أكد ق�سطنطين  في كلمته "�ن �لر�بطة �لمارونية معنية بكل ما هو ماروني و�لمو�رنة معنيون بالحرية لذ� لبنان 

موجود".
وقال: "كثيرون �سهدو� للم�سيح في هذ� �لعالم و�إ�ست�سهدو� في �سبيل �إيمانهم، �أما �لمو�رنة فبقدر �إيمانهم بي�سوع 
تم�سكو� باأر�س لبنان فجاءت �سهاد�تهم في �سبيل قيمتين: �الإيمان و�لحرية، ودمغو� بال�سهادتين معنى وجودنا في 

هذ� �لم�سرق �لمعلق بين �الر�س و�ل�سماء.
�لعر�ء، ليمتلك ف�ساء �لحرية  �لنا�سك �لحياة في  �أن �ختار ذلك  �لثبوتية ومنذ  �أور�قنا  �سهد�وؤنا مهرو� بالدم 

باإيمانه �سرنا نحن �أبناء �اليمان و�لحرية معا".
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"نحن ورثة مارون �لذي بهديه �سلك �الآباء �لموؤ�س�سون درب �لحرية فجعلو� من جبال لبنان معبد� لها  وتابع: 
الأن �هلل حرية مطلقة، حر��س �لحرية نحن في هذ� �لم�سرق، من دونها ال ن�سلح ل�سيء ومن دوننا يهلك هو في 
�سو�د قرونه �لو�سطى موؤمنون باهلل حتى �ل�سهادة لكننا ما �أقمنا يوما وال �أردنا دولة دينية، تم�سكنا بالحرية لنحفظ 
لاليمان قيمته ولالن�سان مقامه لم�سرق �الأديان قدمنا �سيغة �الأوطان وجعلنا �الإنتماء �لقومي للدولة م�ساحة تح�سن 

�لتنوع �لديني و�لثقافي".
و�أ�ساف: "حر��س �لحرية نحن، بها نو�جه �لعنف �لمتفجر تحت �ستار �لدين ون�سهد باأن �لنامو�س وجد لخدمة 

�الن�سان، وباأن �لحرية �أ�سا�س �ل�سالم وباأن �حتر�م �لحق في �الختالف �أ�سا�س �لعي�س معا.
قدرنا �أن نبقى حر��سا للحرية فاإذ� تخلينا عنها �سقطت عنا �إن�سانيتنا و�سقطت لبنانيتنا، متطرفون نحن في 
تقدي�س �لحرية، وبقدر ما يكت�سفها كل و�حد منا في عزلة �الإيمان فاإننا نعي�سها كجماعة �نفتاحا مطلقا في �لوطن 

و�إنت�سار� في �أقا�سي �الأر�س كالماء و�ل�سوء و�لهو�ء".
وقال: "حين يكون لبنان في خطر ننطوي على ذ�تنا وتتحكم بنا غريزة �لدفاع عن وجودنا �لحر، وحين ن�سعر 
باالأمان نتحول �لى رو�د �لتقدمية و�لتطور و�لعولمة، ي�ستهوينا �لتحدي، نعاند، نخطىء وقد نهزم لكن روح �لحرية 
فينا ال تنك�سر، بين �أر�س لبنان وبيننا عالقة ع�سق كما بين �ل�سخر و�ل�سنديان، لبنان من دوننا �أر�س موح�سة ونحن 

من دونه جماعة تائهة، زرعنا �أر�سه دما وعرقا وقد��سة وت�ساركنا فيه مع كل طالب حرية ف�سار لنا وطنا". 

ها�شم رئي�شًا للرابطة المارونية باأو�شتراليا
�نطوني  �لمهند�س  �إنتخاب  نباأ  �لمارونية  �لر�بطة  تلقت 
ها�سم رئي�سًا للر�بطة �لمارونية في ��ستر�ليا خلفًا للدكتور 
باخو�س جرج�س، و�لمهند�س ها�سم هو ع�سو في �لر�بطة 
�لمارونية �الم في لبنان، وقد هناأ رئي�س �لر�بطة �لمارونية 
في  للر�بطة  �لجديد  �لرئي�س  قليمو�س  �نــطــو�ن  �لنقيب 
بين  و�لتن�سيق  �لتعاون  �أو��ــســر  تعميق  متمنيًا  ��ستر�ليا 
جميع  في  �لمارونية  و�لكني�سة  لبنان  لخدمة  �لر�بطتين 
�لمجاالت وخ�سو�سًا في مجال ربط �لمنت�سرين بجذورهم 
كما �أثنى على �لجهود �لتي بذلها �لرئي�س �ل�سابق للر�بطة 

�لمارونية في ��ستر�ليا �لدكتور باخو�س جرج�س �لذي كان من �لمتعاونين �لمخل�سين مع �لر�بطة �لمارونية �الأم في 
خدمة �لطائفة �لمارونية في ��ستر�ليا ووطنه لبنان.
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بيانات
اأ�سدرت الرابطة المارونية: مجموعة من البيانات �سّمنتها مواقفها من االأو�ساع الراهنة . ونورد في ما 

ياأتي اأبرزها.

   31 كانون الثاني 2018          

على �ثر لقاء �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �لمارونية برئا�سة �لنقيب �أنطو�ن قليمو�س، رئي�س �لجمهورية �لعماد 
مي�سال عون، �أذ�ع قليمو�س بيان �لر�بطة �لذي جاء فيه:

ثقتها  ولتاأكيد  �لوطنية،  �لق�سايا  لعر�س  طلبها  على  بناء  جاء  �لرئي�س  بفخامة  �لمارونية  �لر�بطة  لقاء  " �إن 
�ولوية  باعتباره  �ل�سوريين  �لنازحين  لملف  حل  و�إيجاد  �الف�سل  نحو  �لبالد  قيادة  في  �لجمهورية  رئي�س  بحكمة 

�ساغطة.

ترقية  مر�سوم  خلفية  على  �ل�سيا�سي  �ل�سجال  �تخذه  �لذي  بالمنحى  �للبنانيين  كما جميع  فوجئت  �لر�بطة  �إن 
�ل�سباط، وما ك�سفه من ثغر�ت �سببها عدم �لو�سوح في �لد�ستور �حيانًا ووجود نو�يا لدى �لبع�س لتكري�س �عر�ف 
بقوة �المر �لو�قع تناق�س مبد�أ �لف�سل بين �ل�سلطات وروحية �لميثاق  �لوطني. وبمعزل عما ورد على ل�سان وزير 
�لخارجية من كالم موؤ�سف بحق رئي�س مجل�س �لنو�ب �لذي نحترمه بما يمثل ومن يمثل، تعتبر �لر�بطة �لمارونية 
و�لطائفة  �لبطريركية  حق  في  �سابقًا  �لكثير  قيل  ولقد  �أكبر.  خطاأ  يقابله  ال  و�لخطاأ  خطاب  يقابله  �لخطاب  �أن 
�لمارونية وغيرها ولم تح�سل رّد�ت فعل عنيفة في �ل�سارع كالذي �سهدناه. وبالمقابل، �أن تجري ��ستباحة �المن 
وترويع �لنا�س وقطع �لطرقات، فهذ� �أمر مرفو�س ي�ستوجب تحرك �الجهزة �المنية و�لق�سائية وي�ستدعي �لعودة 
فورً� �لى لغة �لحو�ر و�سحب فتيل �الزمة من �ل�سارع. فاالعتر��س على �أي �أمر هو مبد�أ ديموقر�طي يمار�س في �طار 
د�ستوري وح�ساري، �أما ممار�سته في �ل�سارع في ظل �سعور بفائ�س �لقوة، فهذ� �أمر مرفو�س ولقد �آن �الو�ن لو�سع 
حد ال�ستخد�م �ل�سارع لتجيي�س �لع�سبيات �و ت�سدير �لخالفات �لى بالد �الغتر�ب، �إذ �إننا �ليوم �أحوج ما نكون 
لوقف �لت�سنج ومعالجة ق�سايا �لنا�س �لمحقة وفي مقدمها حل �زمة �لنفايات وتوفير فر�س �لعمل الآالف �ل�سباب 
و�إجر�ء �نتخابات نيابية نزيهة وتثبيت منطق �لدولة �لقوية و�لحا�سنة لجميع مكوناتها. �إننا على ثقة باأن فخامة 
�لرئي�س عون �لذي تعالى عن كل �ال�ساء�ت �لتي طاولته لن ي�سمح بك�سر هيبة �لدولة، وهو في �لوقت نف�سه حري�س 

على كر�مة جميع �للبنانيين وعلى حماية �سيغة �لعي�س �لم�سترك و�ال�ستقر�ر �لوطني".
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   20 آذار 2018            
تثمن  وبالتالي  �أبو زيد  �ل�سيدة غلوريا  �إليها ق�سية  �لتي و�سلت  للنتيجة  �رتياحها   ُتبدي  �لمارونية  �لر�بطة  �إن 
�لم�سوؤولية �لعالية �لتي طبعت �لتعاطي مع هذ� �لملف و�لتي �إن دّلت على �سيء فعلى تغليب منطق �لتجرد و�إعطاء 
كل ذي حق حقه بمعزل عن �أي فئوية �أو م�سلحة �سيا�سية عابرة باالإ�سافة الإر�ساء ودعم قيم �لنز�هة و�لكفاءة في 

�لدولة.

    11 أيار 2018            
عقد �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �لمارونية �جتماعًا برئا�سة رئي�سه �لنقيب �نطو�ن قليمو�س و�أ�سدر �لبيان �الآتي:

١-  يتقدم �لمجل�س �لتنفيذي من �لنو�ب �لجدد بالتهنئة ويخ�س بالذكر �لنو�ب �لمو�رنة �آماًل �أن تكون 
واليتهم منتجة للقو�نين �لتي يحتاجها �للبنانيون لتثبيت دولة �لحق وتحقيق �لتنمية �القت�سادية �لتي 
ب�سبب  �ل�سباب  ووقف هجرة  وطنهم  في  ببقائهم  �لكفيلة  �لعمل  فر�س  للبنانيين  توفر  �أن  �ساأنها  من 

�لبطالة، وتفعياًل لدور �لمجل�س �لنيابي �لّرقابي.

�أولويات  2-  تتوقف �لر�بطة �لمارونية باهتمام بالغ عند كالم فخامة رئي�س �لجمهورية �لذي حدد فيه 
�أن  على  �لر�بطة  وت�سدد  وت�سكيل حكومة جديدة،  نيابي جديد  مجل�س  �نتخاب  بعد  �لمقبلة  �لمرحلة 
�للبنانيين ينتظرون �إجر�ء�ت عملية في مو�سوع مكافحة �لف�ساد ووقف �سرقة �لمال �لعام وينتظرون 

تحّركًا ق�سائيًا و��سحًا في هذ� �ل�سدد.

3-  تدعو �لر�بطة �لمارونية �لقياد�ت �ل�سيا�سية �لى مقاربة �لملفات �القليمية و�لمحلية من منظار وحدة 
�للبنانيين وم�سلحتهم �لعامة. وترى �لر�بطة �أن �لحكومة �للبنانية ومن خالل وحدة موقفها مدعوة 

�لى مو�جهة �أي قر�ر دولي من �ساأنه تاأخير �أو عرقلة �إعادة �لنازحين �ل�سوريين �لى بالدهم.

٤-  كما تدعو �لر�بطة �لمارونية �لى �عتماد �لكفاءة في �لوظائف �لعامة من �سمن �لمنا�سفة �لحقيقية 
في جميع �لفئات وفي �سائر �الد�ر�ت و�الجهزة وتعتبر في هذ� �ل�سدد �أن �لتو�زن �لطائفي مفقود في 

كثير من هذه �الد�ر�ت و�الجهزة وهي �ست�سلط �ل�سوء على ذلك في �لوقت �لمنا�سب.

وفي �لمطلق فاإن �لر�بطة �لمارونية �ستبقى حري�سة على �أد�ء دورها كمر�سد الأي خلل على �لم�ستويات كافة ولن 
تاألو جهدً� في مو�جهة كل �لم�ستجد�ت في هذه �لمرحلة �لمف�سلية �لتي يمّر بها لبنان و�لمنطقة.
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    19 أيلول 2018            
عر�س �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �لمارونية باإجتماعه �لدوري �الأو�ساع �لناتجة عن تعّثر تاأليف �لحكومة �لعتيدة 

و�الأزمات �لتي بد�أت تع�سف ببنية �لدولة و�نعكا�سها على مناخ �لثقة �لعامة وتوقف عند �الآتي :

١-  على �أثر �الإنتخابات �لنيابية �لتي جرت بعد �إ�سد�ر قانون �نتخاب جديد، �أمل �للبنانيون �إنتاج طبقة 
�سيا�سية جديدة توحي باالأمل لهم وتحديدً� لل�سباب بم�ستقبل ز�هر ينزع منهم حلم �لهجرة طلبًا لالأمن 
و�الأمان �الإجتماعي و�الإقت�سادي ويوؤ�س�س لدولة ع�سرية تعالج �الأزمات �لتي باتت م�ستع�سية في ظل 
تجاذب �لم�سالح و�الأنانيات، في هذه �لمحطة �لم�سيرية من تاريخه. �إال �أن طول �الأزمة نزع منهم 

هذ� �الأمل.

2-  �إن ت�سنيف �لوز�ر�ت وتو�سيفها ب�سيادية �أو خدماتية �أو ثانوية هو بحّد ذ�ته قمة �لهرطقة و�لالم�سوؤولية 
في زمن ت�ساوت فيه �الأزمات ومخاطرها فباتت �أزمة �لنفايات و�لعمالة �الأجنبية و�نعد�م فر�س �لعمل 

و�الأمن و�الإقت�ساد و�لتربية و�لنقل و�لوز�ر�ت �لمعنية بها بذ�ت �الأهمية وبنف�س �لت�سنيف.

3-  �إن �لمطلوب �ليوم هو حكومة ت�سم وزر�ء خدمة ولي�س وزر�ء وجاهة، متمتعين بالعلم و�لتجرد و�لتقنية 
�لتي من خاللها يوؤدون دورهم في هذ� �لمف�سل �لتاريخي �لذي يعي�سه �لوطن. وزر�ء يمثلون �لنخبة 
في طو�ئفهم وال �سير من �لت�سنيف على �أ�سا�س �لطائفة �سرط �نتقاء �الأف�سل منهم و�الأكثر �إح�سا�سًا 

بالم�سوؤولية.

٤-  �إن �لمطلوب �أي�سًا �إعادة �إحياء مبد�أ �لثو�ب و�لعقاب وبالتالي �لمحا�سبة �أكان من قبل مجل�س �لنو�ب 
�أم من قبل �أجهزة �لرقابة. فحكومة �لوحدة �لوطنية ال يمكن �أن توؤ�س�س لتعطيل دور مجل�س �لنو�ب في 

�لرقابة، فالوحدة �لوطنية هي و�سيلة الإحياء �لم�سوؤولية ولي�س لتعطيلها.

�الأنــو�ء من كل حدب و�سوب، من  تتقاذفهم  �لريح  وباتو� في مهب  �الأحــو�ل  �إليه  �آلت  ما  �للبنانيون  �سئم  لقد 
�لد�خل و�لخارج.

�أن  �الأمور  زمام  على  و�لقاب�سين  �الأمر  باأولياء  �لر�بطة  تهيب  �لوطنية  بالم�سوؤولية  �لح�ّس  منطلق  ومن  فعليه، 
يحتكمو� ل�سميرهم وح�ّسهم �لوطني �سونًا للوطن وحفاظًا على �سبابه، �أمله بالتغيير وبالم�ستقبل �لموعود. 
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ترحب �لر�بطة �لمارونية بالم�سالحة �لتي تمت في �سرح بكركي بين رئي�س حزب �لقو�ت �للبنانية �لدكتور 
�سمير جعجع، ورئي�س تيار �لمردة �لوزير و�لنائب �ل�سابق �سليمان فرنجيه برعاية مبا�سرة من �لبطريرك �لماروني 

�لكاردينال مار ب�ساره بطر�س �لر�عي. 
�ن هذه �لخطوة �لكبيرة و�سعت نهاية لمرحلة موؤ�سفة، ناأمل �أن تمحى من �لذ�كرة �لجماعية �لمارونية و�أن 
تكون منطلقًا ل�سوغ روؤية جديدة وو�عدة تكون �للبنة �ال�سا�س لمرجعية م�سيحية �ساملة تحت �سقف م�سترك من 
�لثو�بت �لوطنية �لتي تعزز �لدور �لم�سيحي في لبنان، وهو دور ر�ئد تزد�د فاعليته في ظل وفاق ي�سّد �لمو�رنة 

بع�سهم �لى بع�س باعتبارهم �لركيزة �لرئي�سة �لتي قام عليها كياننا منذ �عالن قيام دولة لبنان �لكبير.
�ن تفاهم معر�ب وم�سالحة بكركي يو�ّسعان رقعة �لم�سالحة �لم�سيحية، ويوطد�نها، ويوفر�ن �إطارً� لجمع 
�ل�سمل على قاعدة �حتر�م �لحق في �الختالف وقبول �الخر، و�لحفاظ على خ�سو�سية كل طرف تحت �سقف 

�لم�سلحة �لوطنية �لعليا، وتر�سيخ ثقافة �لعي�س معًا �لى جانب كل �لمكونات �للبنانية.
�إن �لر�بطة �لمارونية و�كبت جميع �لم�ساعي �لخّيرة �لتي �أثمرت م�سالحات �أدت �لى تنفي�س بين �الفرقاء 
�لم�سيحيين، ودعمتها بكل �المكانات �لمتاحة لها، وهي على �سبيل �لتذكير ��سطلعت بدور �أ�سا�سي وحا�سم عندما 
ن�سبت حو�دث موؤ�سفة بين �لقو�ت و�لمردة في �سهر �لعين، وهي �سكّلت لجنة من �أع�ساء مجل�سها �لتنفيذي، 

وتعاونت مع �لبطريكية �لمارونية على وقفها وت�سفية ذيولها، في ظل تجاوب م�سكور من �لفريقين �آنذ�ك.
�لتي كانت  �لت�سنج  كما وقفت موقف �لموؤيد لتفاهم معر�ب النها وجدت فيه معبرً� �سليمًا المت�سا�س حال 
فرنجيه  بين   بكركي  في  �لم�سالحة  لقاء  �ن  �للبنانية.  و�لقو�ت  �لحر  �لوطني  �لتيار  بين  �الر�س  على  �سائدة 
وجعجع هو لقاء �يجابي يبنى عليه، ويمكن �الإفادة منه لر�سم خارطة طريق نحو �لمرجعية �لم�سيحية �لتي نطمح 
�لى تكوينها، تمهيد� الطالق مرجعية وطنية تكون ر�أ�س �لحربة في م�ساعدة �لدولة على �لنهو�س، وفتح �لطريق 
�مام ��ستقر�ر �سيا�سي د�ئم ت�ستقيم معه �لبالد في جميع �لميادين، من �جل وطن قوي يليق بطموحات �أبنائه 

وتاريخه �لعريق.
ومذ�هبهم  طو�ئفهم  بكل  �للبنانيين  جميع  تدعو  �لجامعة،  �لمحطة  هذه  تثّمن  �إذ  �لمارونية،  �لر�بطة  �إن 
و�نتما�آتهم �إلى �لتعالي عن �ل�سغائر و�الأحقاد و�الأنانيات، الأن �لوطن لم يعد يحتمل �أي تر�ٍخ في م�سيره في هذه 

�لمرحلة �لحرجة من تاريخه �لتي يعي�سها �للبنانيون و�سط كل �الأنو�ء �لتي ع�سفت بالمنطقة.
�أال حفظ �هلل لبنان و�للبنانيين و�أبقاه ف�سحة حو�ر ولقاء وت�سامح عّلنا نب�سر بّر �الأمان.

  15 تشرين الثاني 2018                                                                 
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ن�شاطات اللجان
الريف                                                                                                                 لجنة إنماء 

وز�رة  من  �لبلدة  في  �لبرية  �ال�سجار  وتقليم  ت�سحيل  تر�خي�س  ��ستح�سال  على  �إبل  عين  بلدية  م�ساعدة  	•
مركز  ت�سّلم  �للجنة  من  وب�سعي  �لتاريخ  هذ�  وفي   .20٨-١-١٨ في  �لزر�عة، 
�لمحبة  ر�هبات  �لمارونية  �سور  لمطر�نية  �لتابع  �الجتماعي  �لطبي  �لعناية 
SP-4430/Spotchem-EZ، وهو �لثالث  �لدم  فح�س  جهاز  �إبل   – عين 

�لمقدم للم�ست�سفى �لمذكور.

�لريف  �إنماء  لجنة  بم�سعى من  �إبل  وبلدية عين  – �لك�سليك  �لقد�س  �لروح  بين جامعة  تفاهم  توقيع مذكرة  	•
في �لر�بطة �لمارونية، وذلك في 23 �آذ�ر 20١٨.

�لعلوم  كلية  في  ومن�سقين  �أق�سام  روؤ�ساء  بح�سور  �لك�سليك   – �لقد�س  �لروح  جامعة  في  �جتماع  تنظيم  	 	•
فكرة  �لبحث حول  مو�سوع  تركز  كفردبيان.  بلدية  رئي�س  ونائب  �لك�سليك  �لقد�س-  �لروح  بجامعة  �لزر�عية 
�لعمل  وت�سجيع  زر�عية،  روزنامة  وو�سع  �لمز�رعين،  وتوعية  �لزر�عية،  و�لتجارب  لالأبحاث  مركز  �إن�ساء 

�لتعاوني، وذلك في ١١ ني�سان 20١٨.

�لى  بلدية كفردبيان  ورئي�س  �سهاب  كارال  �لمحامية  �لمارونية  �لر�بطة  �لريف في  �إنماء  لجنة  	زيارة مقررة  	•
حول  �لبحث  تركز   ،20١٨ حزير�ن   2٩ �لجمعة  يوم  زيد  �أبي  غلوريا  �لمهند�سة  للتعاونيات  �لعامة  �لمديرية 
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�سبل �لتعاون لتاأ�سي�س تعاونيات في �لبلدة، وم�ساعدة �لمز�رعين على تح�سين نوعية �إنتاجهم.

كفردبيان  بلدية  رئي�س  �أطلق  كفردبيان،  بلدية  مقر  في   20١٨/٩/2٨ في  عقد  حا�سد  لقاء  في  	�لم�ساركة  	•
�لدكتور ب�سام �سالمة �لخطة �الإنمائية �لزر�عية �لتي بد�أ �لعمل بها منذ فترة بالتعاون مع لجنة �إنماء �لريف 
في �لر�بطة �لمارونية، وبم�سعًى منها، وكلية �لعلوم �لزر�عية و�لغذ�ئية في جامعة �لروح �لقد�س - �لك�سليك. 
كانت كلمة بالمنا�سبة لكل من �لمحامية كارال �سهاب ع�سو �لمجل�س �لتنفيذي ومقررة لجنة �إنماء �لريف في 
ب�سام  و�لدكتور  �لك�سليك   - �لقد�س  �لروح  رئي�س جامعة  �لبروف�سور جورج حبيقة  و�الأب  �لمارونية   �لر�بطة 
و�الأ�ستاذ وهيب  و�لغذ�ئية  �لزر�عية  �لعلوم  كلية  و�كيم عميدة  و�لدكتورة الر�  بلدية كفردبيان  رئي�س  �سالمة 

و�لدكتور  كفردبيان  بلدية  رئي�س  نائب  عقيقي 
�لعلوم  كلية  في  �لم�ساريع  من�سق  مون�س  �ميليو 
 – �لقد�س  �لروح  �لزر�عية و�لغذ�ئية في جامعة 

�لك�سليك.

"تمكين  حول  عمل  ور�سة  تنظيم  في  �لم�ساركة  	•
�لمنتجات  و��ستد�مة  ت�سويق  مجال  في  �لمر�أة 
بتاريخ  و�الأردن"  لبنان  بين  �لتقليدية  �لغذ�ئية 
�لزر�عية  �لعلوم  كلية  نظمت   ،20١٨/١0/١0
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و�لغذ�ئية في جامعة �لروح �لقد�س - �لك�سليك ور�سة �لعمل في ح�سور وزير �لدولة ل�سوؤون �لمر�أة في حكومة 
ت�سريف �الأعمال جان �أوغا�سابيان، عميدة �لكلية �لمنظمة �لدكتورة الر� حنا و�كيم، مديرة برنامج تمكين 
ECONOWIN �لمنفذ من قبل �لوكالة �الألمانية للتعاون  �لمر�أة �قت�ساديا في �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �فرقيا 
�لدولي GIZ نور �لمغربي، مدير برنامج "�إر�دة" �لدكتور ه�سام �سعبان، م�ست�سارة �لم�سروع روال عيد �سو�ن، 

وم�ساركين من لبنان و�الأردن. وكانت كلمة بالمنا�سبة لمقررة لجنة �إنماء �لريف �لمحامية كارال �سهاب.

في  و�لغذ�ئية  �لزر�عية  �لعلوم  كلية  مع  بالتعاون  	•
بلديات  و�إتحاد  �لك�سليك   �لقد�س-   �لــروح  جامعة 
 ،General Foundation وجمعية  كــ�ــســرو�ن، 
�لريف  �إنماء  لجنة   – �لمارونية  �لر�بطة  �ساهمت 
وت�سريف  ت�سويق  على  ك�سرو�ن  �سيد�ت  بت�سجيع 
�إيــجــاد  بــهــدف  �لــمــونــة  مــن  �لمحلية  منتوجاتهن 
قر�هم.  في  و�لبقاء  �ل�سيد�ت،  لتلك  عمل  فر�س 
دروب  "م�سار  عنو�ن:  تحت  بالمنا�سبة  ن�ساط  ُنّظم 
بتاريخ  �الحــد  نهار  جــرى  ــذي  �ل )�الأول("  �لمونة 

�لم�ساركون  �سلك  وقــد  كثيف،  ح�سور  و�سط   ،20١٨/١0/2٨
فوؤ�د  �للو�ء  �لرئي�س  )�ساحة  غزير  بلدة  �لتالي:  �لم�سار   500 �ل 
�سهاب(، مرورً� ببلدة �سننعير Château Rweiss، فبلدة دلبتا 
)�ساحة �لعين( حتى �لعودة �لى بلدة غزير. وقد تكّلل هذ� �لن�ساط 
�الأكبر  �لق�سم  ت�سريف  �لن�ساء  جميع  ��ستطاعت  حيث  بالنجاح، 
�لمحامية  �لريف  �إنماء  لجنة  مقررة  و�فتتحت  منتوجاتهّن.  من 

كارال �سهاب �لمنا�سبة بكلمة حول �للقاء و�أهميته في تعزيز ريا�سة �لم�سي في �لهو�ء �لطلق، ال�ستك�ساف جمال 
�لطبيعة في ثالث بلد�ت ك�سرو�نية - فتوحية، وفي ت�سريف �لمنتجات �لغذ�ئية �لتقليدية �لتي تولت �إعد�دها 

ن�ساء غزير، �سننعير )بدعم من لجنة محمية �سننعير �لطبيعية( ون�ساء دلبتا. 

حول  تتمحور  و�لمتن  ك�سرو�ن  جبيل،  بلديات  �تحاد�ت  لروؤ�ساء  خطية  بكتب  �لريف  �إنماء  لجنة  تقدمت  	•
هيئات  و�سائر  �لمنازل  وربــات  �الهلية  و�لجمعيات  �لت�سنيعية  �لزر�عية  للتعاونيات  د�ئم  معر�س  �إقامة 

�لمجتمع �لمدني �لتي ُتعنى بالمونة، بهدف �لحفاظ على �لتر�ث �لغذ�ئي �للبناني.



1  كانون األول 2018

77

الداخلية                                                     واألنشطة  االجتماعية  الشؤون  لجنة    
�إطار �لتح�سير للعر�س �لجماعي بن�سخته �لتا�سعة، عقدت �للجنة لقاًء روحيًا مع �لكاردينال �لبطريرك  في  	•
مار ب�ساره بطر�س �لر�عي في 25 حزير�ن 20١٨، في �سياق حلقات �لتن�سئة �لم�سيحية، حيث ��ستقبل �الأخير 
�للجنة و ٤2 ثنائيًا و�أ�سابينهم، وكان محور �الجتماع �أ�سر�ر نجاح �لزو�ج، و�أبرزها قبول �الآخر، �سرورة �لحو�ر 

و�لتفهم بين �لزوجين و�أ�س�س تن�سئة عائلة م�سيحية.
 26 في  �أُقيم  �لذي  �لمارونية  للر�بطة  �لتقليدي  �ل�سنوي  �لع�ساء  الإنجاح  �إجتماعات  �سل�سلة  �للجنة  وعقدت  	•

ني�سان 20١٨ بكازينو لبنان.
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األديان                                                                بين  والحوار  والتراث  الثقافة  لجنة    
في �إطار �سنة �ل�سهادة و�ل�سهد�ء 20١7 للكني�سة �لمارونية، و��ستكمااًل لن�ساط لجنة �لثقافة و�لتر�ث و�لحو�ر بين 
�الديان في �لر�بطة �لمارونية، قام وفد من �للجنة �سّم مقررها ع�سو �لمجل�س �لتنفيذي �لدكتور جوزف كريكر، 
و�أمين �سرها �لدكتور �سارل رزق �هلل  بزيارة رئي�س دير ميفوق  �الب مي�سال �ليان ومقر �لبطريركية �لمارونية في 

دير �سيدة �إيليج، وذلك في �الول من �أيار 20١٨.

قّدم �لوفد لالأب �ليان ن�سخًا من �لكتّيب �لذي �أ�سدرته �لر�بطة �لمارونية عن �لندوة �لتي كانت قد نّظمتها �لعام 
�لمن�سرم بعنو�ن: "�لبطريرك جبر�ئيل حجوال ١357-١367، �سهادة وعبر".

في �سياق مّت�سل، كانت قد ُو�سعت لوحة تذكارية في باحة �لدير تخليدً� لذكرى هذ� �لبطريرك �ل�سهيد.
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الدستورية                                                                                            الدراسات  لجنة    
تناولت �للجنة عدة مو��سيع وو�سعت در��سات خا�سة بها و�أهم هذه �لدر��سات تتناول �لمو��سيع �الآتية:

�لالمركزية �الدر�ية – حزير�ن 200٩.  -١
�إن�ساء �ل�سلطة �لق�سائية – 200٩ .  -2

تملك �الجانب في لبنان –�أيار 20١٤.  -3
�لغاء �لطائفية �ل�سيا�سية – تموز 20١0.  -٤

در��سة حول قانون �لعمل، و�سمان �لالجئين �لفل�سطينيين في لبنان – تموز 20١0.  -5
تعزيز بع�س �سالحيات رئي�س �لجمهورية – كانون �لثاني 20١١  و �سباط 20١7.  -6

�لتعديل �لمقترح على قانون �لملكية �لعقارية - �أيار 20١١  / �أيار 20١٤.  -7
مبادئ عامة لم�سروع قانون �نتخاب جديد - �آب 20١7-20١١ .  -٨

�لثو�بت �لمارونية – �أيار 20١١.  -٩
�لدولة �لمدنية – �سباط 20١2.  -١0

م�سروع منع �لتعر�س لالديان )ميثاق مر�عاة �لمعتقد( - 20١3.  -١١
در��سة حول قانون �الحو�ل �ل�سخ�سية – 20١3.  -١2

�آلية �نتخاب �للبنانيين �لمقيمين خارج لبنان – 20١3.  -١3
ت�سريف �العمال �لعادية �أو �ليومية في وز�رة ت�سريف �العمال – 20١٤.  -١٤

�سالحيات رئي�س �لجمهورية في تاأليف �لوز�رة وفقًا للن�سو�س �لمعمول بها حاليًا – 20١٤.  -١5
�لفر�غ في �سدة رئا�سة �لجمهورية -20١٤.  -١6

مو��سيع �لتقلي�س و�لتعميق ودور �لر�بطة في هذ� �ل�ساأن -20١٤.  -١7
�لمجل�س �لتاأديبي في �لر�بطة �لمارونية -20١٤.  -١٨

�إلغاء �لمذهبية بين �لم�سيحيين -20١٤.  -١٩
ح�سور �لنو�ب �أعمال مجل�س �لنو�ب -20١٤.  -20

م�سروع �آلية �لتر�سح لمن�سب رئي�س �لجمهورية. -20١5.  -2١
م�سروع تعديل �لمادة 25 من �لقر�ر رقم 60 – ل ر)ب�ساأن مو�سوع �لزو�ج �لمدني(-20١5.  -22
م�سروع تعديل �لمادتين 3٩ و 73 من �لد�ستور – و�لمادتين ٤٩ و ٨2 من �لد�ستور -20١7.  -23

تف�سير �لد�ستور – 20١٨.  -2٤
تجنب �لفر�غ في �سدة رئا�سة �لجمهورية -20١7.  -25

ف�سل �ل�سلطات -20١٨.  -26
�لمر��سيم �لتي ال ت�ستوجب توقيع وزير �لمالية -20١٨.  -27

وقد تّم جمع كافة هذه �لدر��سات في كتّيب خا�س ُيرفع للمجل�س �لتنفيذي لالطالع عليه و�تخاذ ما ير�ه منا�سبًا.
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تحية من الرابطة الى مبدعي لبنان
تابعت �لر�بطة �لمارونية ن�ساطات �للبنانيين في �لد�خل و�لخارج في �لحقول �لتي �أبدعو� فيها وح�سلو� على 

جو�ئز وتنويهات دولية، عربية، ووطنية.
و�الإعالم،  و�الجتماع،  و�القت�ساد،  و�لطب،  و�لفن،  و�لعلم،  و�لفكر،  �الأدب،  عالم  في  هوؤالء  �إبد�عات  وتنوعت 

و�لهند�سة، و�لتكنولوجيا، و�إد�رة �الأعمال، و�لبرمجة.
مذّيلة  �لعملية،  لتفوقهم في مجاالتم  تكريمهم  لبنانيًا جرى  و�أربعين  مائة  �إلى  تهنئة  ر�سائل  �لر�بطة  ووجهت 
من  �لمزيد  على  وت�سجيعهم  هوؤالء  باإنجاز�ت  و�الإ�سادة  �لتهنئة  ت�سمنت  قليمو�س  �أنطو�ن  �لنقيب  رئي�سها  بتوقيع 

�لعطاء �لممّيز.
وقد القت بادرة �لر�بطة �لمارونية ترحيبًا لدى هوؤالء �لذين رّدو� على ر�سائل رئي�س �لر�بطة �ساكرين، قادرين 
هذه �اللتفاتة �لتي تدل �لى �هتمام �لر�بطة باالأدمغة �للبنانية �لخالقة و�لمبدعة �لتي �سّرفت وطنها بما قّدمته من 
عطاء على جميع �ل�سعد، وما خلفته من ب�سمات في كل مجاالت �لحياة، وجاء رد هوؤالء �إما بزيار�ت قامو� بها �لى 

مقر �لر�بطة، �أو بر�سائل موقعة منهم �سخ�سيًا، �أو عبر �لبريد �اللكتروني.
نورد بع�س من ر�سائل �ل�سكر في  �ل�سفحات �الآتية.
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التقرير الإداري لالأمين العام
الأ�شتاذ اأنطوان واكيم
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7.   20١٨ : �لمر��سيم �لتي ال ت�ستوجب توقيع وزير �لمالّية
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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 �سليم �سعادة
ع�سو�ال�ستاذ �يلي تنوري
ع�سو�ال�ستاذ جو خوري

لجنة ال�شوؤون القت�شادية
والمالية والتقنية

رئي�س �للجنة�ال�ستاذ غ�سان �لخوري
مقرر �للجنة �ال�ستاذ جورج �لحاج 

�أمينة �ل�سر�لمحامية  نتالي �لخوري
ع�سو�ال�ستاذ روجيه كيروز

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

ع�سو�لمهند�سة دنيز �لحلو مرهج
ع�سو�ل�سيد ريمون عاز�ر
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 �لخوري
ع�سو�لمهند�س �بر�هيم مالح

ع�سو�ال�ستاذ جان كال�سي
ع�سو�لدكتور �يلي مخايل

ع�سو�لدكتور ر�مي �سدياق
ع�سو�ل�سيدة زينة فيا�س

ع�سو�ل�سيد �سارل �أبو حرب
ع�سو م�ست�سار�ال�ستاذ جاد قرماز
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 لجنة �شوؤون الموظفين
والإدارات العامة  

مقرر �للجنة �لدكتور مارون �سرحال  
�أمين �ل�سر �لمحامي  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  يو�سف عمار 
ع�سو �ال�ستاذ �سوقي �بو نا�سيف 
ع�سو �لمحامية  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
مدير �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�لقن�سل فادي بو د�غر
ع�سو�لمهند�سة ماغي هيكل طربيه

ع�سو�لمحامي  �يلي لحود 
ع�سو�لدكتورة �سندرال �بو فيا�س �سقر

ع�سو�ال�ستاذ بول قاعي 
ع�سو�لمهند�س �نطو�ن عماطوري

ع�سو�ل�سيد توفيق بو يون�س
ع�سو�الب هاني طوق

ع�سو�لكولونيل مي�سال كرم 
ع�سو�لمحامي  �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

�العالمية ندى �ندر�و�س عزيز

مقرر �للجنة�لنقيب �لبروف�سور �نطو�ن �لخوري 
ع�سو �لدكتورة �لي�سار ر��سي

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 بول كرم
ع�سو�لدكتور منذر قزيلي

ع�سو�لدكتور كلود رزق

لجـنة البيئة وال�شحة

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

لجنة ال�شوؤون الجتماعية 
والن�شاطات الجتماعية

ع�سو �لدكتورة كورين �أبي نادر

ع�سو �لدكتور مارون غب�س
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لجـنة الجن�شية اللبنانية

رئي�س �للجنة�لمحامي  �يلي �آ�ساف
مقرر �للجنة�لمحامي  وليد �لخوري

�أمين �ل�سر�لمحامي   جهاد طربيه 
ع�سو�لمحامي  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   فريد �أ. �لخوري
ع�سو�لقا�سي �سليم �سليمان

 لجـنة الثقافة والتراث والحوار 
بين الديان

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

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

ع�سو�ل�سيدة �ورور �بر�هيم
ع�سو�ال�ستاذ مارون �سارباتي

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

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

ع�سو�لمهند�س كريم مو�سى
ع�سو�ال�ستاذ جوزف فالوغي
ع�سو�ل�سيدة نيللي �ل�سدياق

ع�سو�لمهند�سة و�لكاتبة رحاب �لحلو
 �لمحامية  

نجوى �سالال طرزي
ع�سو

ع�سو�ال�ستاذ ن�سر �أبي ن�سر
ع�سو م�ست�سار�ال�ستاذ غ�سان خوري 

لجنة العالقات العامة

مقررة �للجنة�لمحامية  كري�ستين  غز�ل مالح
ع�سو�لمحامية مي خري�س

ع�سو�لدكتورة غالدي�س يون�س كريكر
ع�سو�لمحامية  ن�سرين حرب

ع�سو�ال�ستاذ �أ�سعد عميرة
ع�سو�لمحامي �يلي قليمو�س

ع�سو�لمهند�س جو ب�ستاني
ع�سو�لمهند�سة دنيز �لحلو مرهج

ع�سو�ال�ستاذ جوزف �ليا�س �لخوري
ع�سو�لمهند�س بيار مي�سال كرم

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  جوزف نعمه 
�أمين �ل�سر�لمحامي  �يلي �آ�ساف 

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

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

ع�سو�لقا�سي �ال�ستاذ فرن�سو� �ساهر
ع�سو�لمحامي �لدكتور �نطو�ن �سعد

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

ع�سو�ل�سفير جوي تابت
ع�سو�لقا�سي بيتر جرمانو�س

ع�سو�لقا�سي فوؤ�د نون
ع�سو م�ست�سار�لقا�سي �سامي عون

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  وليد �لخوري
�ال�ستاذ �نطو�ن ق�سطنطين

�لدكتور مارون �سرحال
 

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

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

ع�سو�لمحامية نجوى �سالال طرزي
ع�سو�لمهند�سة  دنيز �لحلو مرهج

ع�سو�ل�سيدة روزي عب�سي كنعان
ع�سو�لمحامي  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 �لخوري
ع�سو�لمهند�س ب�سارة يو�سف

ع�سو�ل�سيد بيار بجاني
ع�سو�ل�سيد جهاد �سالال

ع�سو�لدكتور جورج �سالم
ع�سو�ال�ستاذ فوؤ�د بركات 

ع�سو م�ست�سارة�لمحامية  باتري�سيا دكا�س
ع�سو م�ست�سار�ل�سفير فار�س عيد 

ع�سو م�ست�سار�ل�سيد �إميل عيد
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لجنة �شوؤون النازحين ال�شوريين
رئي�س �للجنة�ال�ستاذ مالك �أبي ن�سر
مقرر �للجنة�لمحامي  وليد �لخوري
�أمين �ل�سر�لمحامي جهاد طربيه 

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

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

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

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

لجـنة حقوق المراأة والطفل
رئي�سة ومقررة �لمحامية  عليا بارتي زين 

�للجنة
ع�سو�لمحامية ليلى �بو زيد تنوري

ع�سو�لقا�سية �لرئي�سة دور� �لخازن �سرحال
ع�سو�ال�ستاذة �لجامعية برناديت �أبي �سالح

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

ع�سو�لطبيبة �لدكتورة كورين روحانا �أبي نادر
ع�سو�لمحامي  ��سكندر جبر�ن

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

م�ست�سار�لمطر�ن �ليا�س �سليمان 
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رابطيون في ذّمة اهلل:
 

�أ�ستاذة جامعية منى �أنطو�ن خلف �سمالي   
محامي - دكتور�ه �أنطو�ن فار�س حايك    

عميد متقاعد مطانيو�س يو�سف ��سكندر   
تاجر هنري فار�س ك�ساب    

�سيدة �أعمال �سادية م�سعود يون�س قاموع   
كاتب عدل �سابق �سكري �دو�ر ح�سيني    

�أ�ستاذ جامعي، باحث ومفت�س تربوي متقاعد جوزف ب�سارة �أبي ر��سد   
عميد متقاعد فوزي يو�سف هنود    

رجل �أعمال �إميل ملحم حنو�س    
قا�سي �سامي عون     
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Website: www.maronite-league.org
E-mail: league@maronite-league.org.lb
FB: Maronite league   الرابطة المارونيّة 

بيروت )المدّور( - شارع الرهبان

بناية المجلس العام الماروني

هاتف:  562443)01( - 562431 )01(- 562432)01(

)01( 563914 - )01(  575999

خليوي: 71/366619 - 71/366620

فاكس: 563915 )1.( 
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