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جردة الح�ساب
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قد ال يدرك المرء كل ما يتمناه ،لكنه بالطبع يدرك
بع�ضا مما وطد العزم عليه .وفي ختام والية المجل�س
التنفيذي للرابطة المارونية ،وعلى مرمى ا�شهر قليلة
من انتخابات الختيار مجل�س جديد يخلف الحالي ،ال
اقدم جردة ح�ساب ،وال افاخر بانجاز وال ابرر تق�صيرا
 ،بل ا�سلط ال�ض�ؤ على هذه الرابطة بما تزخر به من
طاقات وكفايات في جميع الميادين ،و�ضرورة االفادة
منها لي�س لتطوير وتفعيل هذا الكيان الجامع فح�سب ،بل
في النهو�ض بلبنان والطائفة المارونية ال�ؤ�س�سة لكياننا
الوطني .فهذه الرابطة تدمج النخبوي بال�شعبي ،وت�صل
النظري بالتطبيقي في كل ما تقوم به من ن�شاطات .تفلح
احيانا وتكبو حينا العتبارات ذاتية ومو�ضوعية ،تت�صل
بطبيعة التحديات  ،و�صعوبة تدبر الو�سائل التي ت�ساعد
على تحقيق الطموحات ،وما اكثرها .دائما هناك �صراع
محتدم بين الواقع والمرتجى ،المتاح والمتعذر ،لكن
ارادة العمل والعطاء حا�ضرة ابدا.
ان والية المجل�س الآف��ل ،لن تكون عابرة في تاريخ
المجال�س التنفيذية التي تتالت على الرابطة المارونية،
واالن�صاف يق�ضي بان نورد ما لنا وما علينا .فقد كان
لنا �شرف الدعوة الى م�ؤتمر لبحث مو�ضوع النازحين
ال�سوريين  ،وهو الم�ؤتمر االول من نوعه في لبنان� ،سواء
لجهة التنظيم ونوعية الم�شاركة ودقة المو�ضوعات التي
طرحت والتو�صيات التي اقرت .وال اكون مغاليا اذا قلت
انه لم يكن لهذا الم�ؤتمر قبل ،وال بعد ،في ما يتعلق بهذا
العنوان " التابو" الذي كانت الرابطة اول من تجر�أت
على اقتحامه ،في زمن انكف�أ عن مقاربته من هم اولى
به .وكان حر�صنا ان نرفع ال�صوت بان لبنان الكيان
والوطن واالن�سان الى ذوبان ،اذا لم نتنبه الى مايحدق
به من اخطار جراء الحرب في �سوريا وتداعياتها على
دول الجوار ،وخ�صو�صا لبنان .
والرابطة التي تعرف ان العا�صمة والجبل هما من
الركائز اال�سا�س في بنيان لبنان الدولة  ،اعتبرت ان

ال���م���ن���اط���ق ال��ن��ائ��ي��ة
ج��ن��وب��ا و���ش��م��اال هي
خ���ط ال����دف����اع االول
ع���ن ه����ذا ال��ل��ب��ن��ان،
وان م���وق���ع���ه���ا م��ن��ه
ه���و ال��ق��ل��ب ،ف��ك��ان��ت
جولتان الى المنطقة
الحدودية في الجنوب
 ،والى اقا�صي البقاع
ال�شمالي �شرقي البالد .لم تكن الجولتان مجرد �سياحة،
انما لت�أكيد التجذر الم�سيحي ،بل الماروني  ،وانت�شاره
على م�ساحة لبنان .ما من بقعة من بقاع ب�لادي اال
وللموارنة موطئ قدم فيها .كذلك العادة تذكير من فاته
ان يتذكر  ،بقدرة الم�سيحي اللبناني  ،وال�سيما الماروني
 ،على الت�أقلم م��ع المجتمعات الدينية والطوائفية
المختلفة  ،وذلك اليمانه العميق بقبول االخر والعي�ش
معه  ،محققا �سر فل�سفة وجود لبنان.
لن اع��رج كثيرا على ن�شاطات الرابطة ولجانها ،
وزياراتها وجوالتها  ،لكن من المفيد اال�شارة الى الآتي:
�أ -وقوفها ال��دائ��م ال��ى جانب ال�شرعية اللبنانية،
وخ�صو�صا رئا�سة الجمهورية ،حيث ان�ضمت الى م�ساع
وقامت بمبادرات واجرت ات�صاالت من اجل انهاء حال
ال�شغور في موقع الرئا�سة االولى ،وكانت وما تزال الى
جانب رئا�سة الجمهورية التي تقود �سفينة الوطن و�سط
العوا�صف الهوج  ،واالمواج المتالطمة  ،في وقت طغى
فيه الف�ساد واالف�سادوبغى  ،حتى بات م�ؤ�س�سة يتعذر
اقتالعها اذا ل��م تن�صب ك��ل ال��ج��ه��ود لتحقيق هذا
الهدف .كما كانت دائما ال��ى جانب بكركي و�سيدها
في اال�ستحقاقات ال�صعبة وف��ي كل المنا�سبات التي
كان يتوجب على كل الم�ؤ�س�سات المارونية ان تكون في
ت�صرفها .كما كانت �صوتا �صارخا في ت�أييد عمليات
الجي�ش اللبناني ف��ي دك معاقل االره���اب التكفيري
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الذي زرع الرعب والموت والدمار والم�آ�سي في العديد
من المناطق اللبنانية  ،موقعا ع�شرات ال�شهداء من
ع�سكريين ومدنيين ،ع��دا الجرحى والمعوقين .ولم
تنج بلدة القاع الوادعة من اجرام ه�ؤالء  ،وقد �سارعت
الرابطة الى هناك مع الم�ؤ�س�سة المارونية لالنت�شار
موا�سية ،مت�ضامنة ،مقدمة ما ا�ستطاعت تقديمه من
م�ساعدة .
ب -قيامها بدور الرا�صد للخلل في ادارات الدولة
واجهزتها المدنية والع�سكرية  ،والراف�ض الي ظالمة
تحل بموظف كفي  ،نظيف الكف وحري�ص على تطبيق
القانون  .وهذا كان �ش�أن المديرة العامة لوزارة الزراعة
المهند�سة غلوريا ابي زيد ،عندما وقفت الرابطة الى
جانبها بقوة وعناد في مواجهة تدبير جائر طاولها.
وهناك امثلة كثيرة نم�سك عنها ل�ضيق المجال.
ج� -سعيها لم�ساعدة االف��رق��اء على و���ض��ع قانون
انتخابي ع�صري ،وق��د و�ضعت م�شروع ق��ان��ون القى
ال�صدى واالهتمام  ،لكن ا�سباب ًا وم�صالح �سيا�سية
متعار�ضة ومختلفة حالت دون االخذ به  ،وكان هدفه
الرئي�س توفير �صحة التمثيل وعدالته في �آن .على ان
هذا الم�شروع كان مو�ضع ا�شادة العديد من الخبراء
الد�ستوريين وكبار رجال القانون.
د -الحر�ص عل توثيق عرى التوا�صل بين �شطري
لبنان المقيم والمنت�شر  ،وكانت للرابطة ات�صاالت
مكثفة م��ع ال��ع��دي��د م��ن ���س��ف��راء ال���دول ال��ت��ي تحت�ضن
لبنانيين على ار�ضها ،كما مع �آخرين يمثلون دوال عظمى
عالميا واقليميا � ،سمعوا منها رف�ضها ابقاء النازحين،
ال�سوريين ومطالبتها بعودتهم ،وا���ص��راره��ا الدائم
على تطبيق القرارات الدولية  ،وال�سيما القرار الرقم
 ،٤٨/ ١٩٤الخا�ص بعودة الالجئين الفل�سطينيين الى
بالدهم .و�ضرورة م�ساعدة لبنان في جميع المجاالت
وخ�صو�صا االقت�صادية بما ي�ساعد على اعادة ت�أهيل
بناه التحتية اال�سا�سية.
هـ -موا�صلة ال�سيا�سة االجتماعية �ضمن االمكانات
المتوافرة .وقد قامت مبادرات عدة كان للرابطة فيها
ح�ضور وازن ،لكنها لم تخل يوما بالتزامها احياء العر�س

الجماعي ،ال��ذي ا�ضحى بف�ضل جهود لجنة ال�ش�ؤون
الإجتماع ّية والأن�شطة الداخل ّية م�ؤ�س�سة قائمة بذاتها.
وهو من االنجازات التي نفخر بها والتي عملنا ونعمل
على تطويرها.
و -بالإ�ضافة لذلك ،كان للرابطة من خالل لجنة
�إنماء الريف فيها دور ًا �أ�سا�سي ًا في تعميم التعاونيات في
الريف وتمكين المر�أة فيها ،والتعريف بتقديمات الدولة
على هذا ال�صعيد من �أجل الإ�ستفادة منها.
ز -ك��ث��ي��رة ه��ي ال���ن���دوات ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة.
والثقافية ،واالنمائية الريفية التي قامت بها الرابطة
عبر لجانها .وينبغي ان نولي ه��ذا الجانب اهتماما
ا�ستثنائيا ،وحث اللجان على تفعيل اعمالها النها ع�صب
الرابطة ،ويتعين عليها ان تقوم بمزيد من المبادرات
والن�شاطات ،من دون االقالل من �ش�أن ماقامت به على
غير م�ستوى و�صعيد.
�أيها الرابطيون
مع انق�ضاء ال�سنة الثالثة واالخيرة من والية المجل�س
التنفيذي الحالي ،وعلى م�شارف اال�ستحقاق االنتخابي
المقبل ،اعلن ايماني بالرابطة المارونية ،وبقدراتها،
واخ�لا���ص المنت�سبين اليها ،خ�صو�صا بعد ان�ضمام
باقة جديدة ،واعدة منهم .ويزيدني فخرا ما اكت�شفه
يوما فيوم من طاقات ابدعت في ميادين اخت�صا�صها،
�شاءت ان تكون الرابطة مالذا لها ،وهي ال تبخل بعطاء
وال تحجب خبرة وال تمتنع عن ا�سهام ،ويتعين علينا.
جميعا االفادة منها.
وختاما اتمنى لرفاقي في المجل�س التنفيذي والهيئة
العامة للرابطة اعيادا �سعيدة مل�ؤها االم��ل والرجاء،
متوجها لهم بالقول :معا كنا ومعا نبقى رابطيين من
اجل مجد لبنان ،ومنعة طائفتنا الم�ؤ�س�سة له على قيم.
الحرية والعي�ش معا بكرامة و�شموخ.
رئي�س الرابطة المارونية
انطوان قليمو�س 9
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ملف النزوح ال�سوري

يطوي المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية في �آذار � 2019سنته الثالثة والأخيرة ،بعد والية تميزت بمحطات على
قدر من الأهمية والخطورة ت�صدى فيها المجل�س لمو�ضوعات دقيقة وح�سا�سة م�ستبق ًا في كثير من الأحيان الهيئات
الوطنية والر�سمية في مقاربتها ،وفي مق ّدم هذه المو�ضوعات ملف النازحين في الثامن والتا�سع من �آب 2016حيث
نظمت ور�شة عمل تناولت الق�ضية من مختلف جوانبها ،وفي  13من ال�شهر نف�سه اختتمت الور�شة باحتفال في فندق
"الحبتور" �ش ّكل في حينه حدث ًا ا�ستقطب �إهتمام المجتمع ال�سيا�سي والدبلوما�سي ،والر�أي العام اللبناني ،وكان
محط تعليقات ور ّدات فعل متنوعة .واعتبر هذا الحدث خطوة جريئة تقدم عليها الرابطة المارونية في ظل او�ضاع
دولية�-إقليمية-محلية معقدة وفي لحظة �سيا�سية بالغة الدقة .وقد �سبق هذه الور�شة مواقف بارزة من رئي�س
وجه كتاب ًا مفتوح ًا
الرابطة المارونية النقيب �أنطوان قليمو�س الذي ّ
للرئي�س الفرن�سي �آنذاك فران�سوا هوالند قبيل زيارته الر�سمية �إلى
لبنان يدعوه فيها �إلى التعامل مع ق�ضية النازحين ال�سوريين بمنظار
ال�صداقة التاريخية التي تربط البلدين ،والحر�ص على ا�ستقرار
وطن الأرز الأمني واالجتماعي ،م�ؤكد ًا �ضرورة ع��ودة النازحين
ه�ؤالء الى بالدهم حتى ال تتك ّرر م�أ�ساة اللجوء الفل�سطيني �سنة
 1948تخ ّوف ًا من �أن ي�صبح الو ّقت دائم ًا .هذه الر�سالة الم�ؤرخة
في  ،2016/4/14كانت ال�شرارة التي �أطقت فكرة عقد الور�شة.
وكان رئي�س الرابطة قد قام ب�سل�سلة زي��ارات وات�صاالت مع م�س�ؤولين وفاعلين ،وا�ستقبل في مكتبه بالرابطة
وزراء وم�س�ؤولي هيئات دولية معنية بهذا الملف .لم يبق م�س�ؤو ًال من رئي�س مجل�س نيابي ،ورئي�س حكومة ور�ؤ�ساء
�سابقين للجمهورية ،وقادة �أحزاب �إلاّ وكان له جولة من الأبحاث البناءة والمفيدة مع المجل�س التنفيذي الذي
لم ُيخف خ�شيته من تداعيات النزوح ال�سوري على الديموغرافيا اللبنانية ،وك�أنه لم يكفها ما ا�صابها من �شظايا
المر�سوم الم�ش�ؤوم الذي ج ّن�س مئات �آالف من غير
الم�ستحقين في العام  ،1994مت�سبب ًا بخلل وطني
و�شرخ عميق ال يزال لبنان يتلقى �آثاره الكارثية يوم ًا
فيوم.
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وكل ذلك لي�س من منطق مذهبي �أو فئوي ،بل
من منطلق ميثاقي -د�ستوري باعتبار �أن مقدمة
"وثيقة الوفاق الوطني" ن�صت على ثالث الءات:
-1ال للتق�سيم
-2ال للتوطين
-3ال للتجزئة

المتكلمون في الحفل الختامي من اليمين:
ال�سفيرة ال�سن ،كاغ ،الوزير دربا�س ،الوزير با�سيل ،الرئي�س قليمو�س
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الت�صدي للإرهاب والإنت�صار للجي�ش
ّ
كان �صوت المجل�س التنفيذي قوي ًا مد ّوي ًا في وجه الإرهاب ،خ�صو�ص ًا ذاك الذي طاول الم�سيحيين في دول ال�شرق
العربي ومغربه ،والذي �أدى الى تدمير كنائ�سهم و�أديرتهم و�إفراغ مدنهم وقراهم و�إعدام المئات منهم ،وتهجير
ع�شرات �آالف من بالد الآباء واالجداد ،وهم
المتجذرون فيها منذ انبالج فجر الم�سيحية،
وذلك في العراق و�سوريا وم�صر ،عدا ذبح
ع�شرات الأقباط العاملين في ليبيا ،و�أ�صدر
بيانات وا�ضحة ف��ي ه��ذا المعنى ،ف�أ�صدر
البيانات ،و�أث��ار المو�ضوع مع �سفراء الدول
الكبرى والمرجعيات الروحية الم�سيحية
والإ�سالمية.
وي���وم تعر�ضت ب��ل��دة ال��ق��اع لتفجيرات
�إرهابية في  27حزيران � 2016أ�صدرت بيان ًا
�شديد اللهجة ،وقام رئي�س الرابطة المارونية
النقيب �أنطوان قليمو�س ورئي�س الم�ؤ�س�سة
المارونية للإنت�شار المهند�س نعمة اف��رام
ون��ائ��ب رئي�س الم�ؤ�س�سة المهند�س �شارل
الحاج وعدد من �أع�ضاء المجل�س التنفيذي
بزيارة البلدة ،واجتمعوا الى فاعلياتها ورئي�س
بلديتها والبلديات المجاورة ،حيث تم االتفاق
على �سل�سلة من االجراءات منها مطالبة مجل�س الوزراء �إعالن القاع وم�شاريعها ور�أ�س بعلبك منطقة ع�سكرية يتولى
ن�صت عليها مذكرة �أ�صدرها المجتمعون .كما �أطلقت
الجي�ش اللبناني حمايتها� ،إ�ضافة الى اجراءات امنية �أخرى ّ
الرابطة حملة تبرعات بلغت ح�صيلتها  78مليون ليرة لبنانية ،وذلك لدعم �أبناء �شهداء بلدة القاع ،وقد تقا�سم
المبلغ �أحد ع�شر ولد ًا.
وفد الرابطة المارونية وم�ؤ�س�سة االنت�شار في القاع
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في الثاني ع�شر من �أيار  ،2017زار رئي�س الرابطة المارونية النقيب �أنطوان قليمو�س على ر�أ�س وفد من �أع�ضاء
المجل�س التنفيذي قائد الجي�ش العماد جوزف عون .وكانت منا�سبة �أكد فيها النقيب قليمو�س الثقة بالجي�ش اللبناني
وقيادته وكفاية العماد عون وقدراته في �إدارة هذه الم�ؤ�س�سة الوطنية التي قدمت الت�ضحيات الج�سام على مذبح
الوطن والتي تتحمل �أعباء الدفاع عن �سالم لبنان و�أمنه وا�ستقراره والت�صدي للخطر الإرهابي الذي يتهدده  .وكان
اللقاء منا�سبة لت�أكيد الدعم المتوا�صل للجي�ش اللبناني وقيادته الجديدة.
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المناطق الحدودية والتجذر بالأر�ض
�أولى المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية مو�ضوع المناطق الحدودية في كل من الجنوب والبقاع ،عناية ق�صوى،
معتبر ًا �أن هذه المناطق الم�سيحية تحمل دالالت ذات مغزى كبير ،و�أبرز هذه الدالالت:
�أ � -أنها ت�شكل خط الدفاع االول عن لبنان
ب� -أنها تدل الى االنت�شارية الم�سيحية ،وال �سيما
المارونية على امتداد الجغرافيا اللبنانية.
ج � -أنها �شهادة حية لقدرة الم�سيحي على التفاعل
واالختالط مع �أبناء الطوائف اال�سالمية على
اختالفها �ضمن منظومة ثقافة العي�ش الواحد
وقبول الآخر واحترامه.
وكانت الجولة الأولى في المناطق الحدودية الجنوبية
�شملت علما ال�شعب ،القوزح ،دب��ل ،عين �إب��ل ورمي�ش،
ورافق رئي�س الرابطة و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي في هذه
الجولة عدد ًا من �أع�ضاء اللجان في الرابطة ،والمدراء
العامين في وزارات خدمية حيث توقفوا باهتمام عند
�شروحات ر�ؤ���س��اء البلديات والمخاتير والكهنة حول
�أو�ضاع بلداتهم ،الو�سائل التي يمكن توفيرها للح ّد من
الهجة نحو الداخل والخارج.

وت��م ت�سجيل ك��ل المالحظات والمطالب التي تمت
�إثارتها في ما بعد مع رئي�س مجل�س الجنوب قبالن قبالن
في  2016/7/27لدى زيارته الرابطة المارونية واجتماعه
برئي�سها و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي.
قبالن قبالن في مق ّر الرابطة
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في البقاع ال�شمالي
يمم المجل�س التنفيذي �شطر القرى الم�سيحية في البقاع ال�شمالي،
ا�ستكما ًال للجولة التي بد�أت في الجنوبّ ،
مبتدئ ًا جولته في بعلبك ومنها منطلق ًا الى بتدعي ،دير االحمر ،ب�شوات و�سيدتها ،برقا ،نبحا ،الق ّدام ،القليلة-
الحرفو�ش ،وختام ًا نبع �أرغ�ش .وفي كل المحطات
كانت هناك ا�ستقباالت حافلة لقليمو�س و�أع�ضاء
المجب�س ،الذين ا�ستمعوا الى مطالب االهالي.
وكان الفت ًا تم�سك االهالي ب�أر�ضهم وا�ستعدادهم
للتجذر فيها ،والدفاع عنها ،ومطالبتهم بمزيد من
الدعم االنمائي لتمكينهم من الثبات فيها.
ر�سالة المجل�س التنفيذي كانت �شديدة الو�ضوح:
التجذر ،التجذر ،فالتّج ّذر .هذا هو الهم الذي ي�أكل
في �صحن الرابطة المارونية.
قليمو�س في �أنط�ش بعلبك
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الرابطة وحراكها على
الم�ستويين الوطني وال�سيا�سي
جالت "الرابطة المارونية" على المرجعيات ال�سيا�سية والروحية والحزبية وحاورتهم جميع ًا ،بمنطق مفتوح،
ورغبة في الو�صول الى قناعات وطنية تجمع اللبنانيين حول مبادئ ميثاقية ت�ضمن اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي هو
�أ�سا�س كل ا�ستقرار .ومن �أبرز ما ح�صل على هذا ال�صعيد زيارة لوفد من "حزب اهلل" للرابطة بتاريخ ،2016/11/29
مف�صل للو�ضعين الداخلي واالقليمي في �ضوء الم�ستجدات كافة وكيفية مواجهة انعكا�ساته بالح ّد
تم خاللها عر�ض ّ
االق�صى من التفاهم والت�ضامن الوطنيين .وفي ال�سياق عينه ،ا�ستقبل رئي�س الرابطة المارونية النقيب انطوان
قليمو�س بتاريخ  ،2017/6/2في مكتبه بالرابطة وفد من مجل�س �أمناء الرابطة الإ�سالمية ال�سن ّية في لبنان برئا�سة

قليمو�س محاطاً بوفد الرابطة اال�سالمية

ال�سيد ماهر �صقال ،جرى خالل اللقاء عر�ض الم�ستجدات في لبنان والعالم العربي ،و�أكد المجتمعون �ضرورة
تح�صين الجبهة الداخلية في البالد بمزيد من الوحدة ،وتفعيل الحوار بين االطراف جميع ًا لتكوين حزام �أمان يقي
لبنان �إرتدادات الهزات الإقليمية ،وذلك ال يكون �إ ّال بتعزيز ثقافة الحياة الواحدة بين مكونات الوطن.
وفي اللقاءات مع ر�ؤ�ساء وممثلي االحزاب اللبنانية ،كان هاج�س بناء الدولة القادرة والعادلة ،هو الطاغي على
�أدبيات الرابطة المارونية التي تتخطى العناوين الطائفية الى البعد الوطني المركوز في ميثاقية تقوم عليها هوية
لبنان الم�ؤتلفة  -المختلفة.
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الرابطة المارونية واال�ستحقاق الرئا�سي

�سعت "الرابطة المارونية" خالل الأزمة الرئا�سية الى تقريب الم�سافات ،وتدوير الزوايا ،وحث الفرقاء على
�إنجاز اال�ستحقاق ،وملء ال�شغور بانتخاب رئي�س تكتمل معه الهرمية الد�ستورية ،وقام المجل�س التنفيذي ب�سل�سلة
من االت�صاالت المكثفة التي لم ت�ستثن احد ًا من المعنيين ،ولم ي�أل جهد ًا في اال�ضطالع بمبادرات معينة من �أجل
توافق م�سيحي عري�ض ي�ؤدي الى توفير حا�ضنة للرئا�سة االولى .ولدى انتخاب الرئي�س مي�شال عون �أ�صدر المجل�س
في  2016/11/1بيان ًا �صارح فيه الرئي�س المنتخب "ب�آمال اللبنانيين وانتظاراتهم .وع ّدد ما ينتظره منه اللبنانيون.
وعندما زار المجل�س التنفيذي الرئي�س عون في ق�صر بعبدا في  2016/11/28ذ ّكر رئي�س الرابطة النقيب �أنطوان
قليمو�س في كلمته بما يتوق �إليه اللبنانيون من �إعادة بناء ل "دولة الحق والم�ساواة" وتجديد النخب ال�سيا�سية.
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الرابطة وقانون االنتخابات
ر�أت "الرابطة المارونية" �أن �أحد علل النظام اللبناني ،هو انتفاء وجود قانون ع�صري لالنتخابات يو ّفر �صحة
التمثيل وعدالته ،فانكبت على و�ضع م�شروع قانون يحقق هذه الغاية ،وقد �أعلن عنه رئي�س الرابطة المارونية لدى
�إنجازه في م�ؤتمر �صحافي عقد في  ،2016/10/4متطرق ًا الى وظيفة قانون االنتخابات ،و�آليات تطبيقه ،وتحديد
الدوائر االنتخابية وطريقة االقتراع ،ومحا�سن الم�شروع ،واالي�ضاحات في �ش�أنه .ور�أى قليمو�س �أن الم�شروع الأف�ضل
الذي تراه الرابطة متوافق ًا مع م�صلحة اللبنانيين هو  .one person one voteولكن رغب ًة منها بتو�سيع �أفق
الميثاقية التي رعاها اتفاق الطائف ،ودعت العتماد م�شروع  Limited voteبعد ت�صحيح توزيع المقاعد.
حمل رئي�س الرابطة و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي الم�شروع الى الم�س�ؤولين ال�سيا�سيين والر�سميين والمرجعيات
الروحية والحزبية ،و�شرحوا ما ي�أمنه من �صحة تمثيل لكل فئات ال�شعب اللبناني .وترافقت هذه الحركة مع حملة
�إعالمية وا�سعة �شارك فيها الى رئي�س الرابطة نائب الرئي�س و�أع�ضاء المجل�س.
ولئن لم يجد الم�شروع من يتبناه بكليته من قبل حزب معين �أو مجموعة نواب� ،أو مرجعية �سيا�سية وروحية،
ف�إنه القى �أ�صداء �إيجابية وجرى اال�ستر�شاد من الأفكار بالأفكار واالقتراحات الواردة في متنه ،وع ّد محاولة جادة
لمقاربة مو�ضوع االنتخابات ب�أفق علمي ومو�ضوعي على قاعدة "�ضرورة �أن يتمثل اللبنانيون جميع ًا في المجل�س
النيابي بالعدل والم�ساواة".

قليمو�س في الم�ؤتمر ال�صحافي محاطاً بالنقيبين ها�شم وعون وعدد من �أع�ضاء المجل�س التنفيذي
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العالقة مع بكركي
ت��م��ي��زت ع�لاق��ة "الرابطة المارونية"
بال�صرح البطريركي في بكركي باالحترام
المتبادل والتعاون الدائم وطني ًا وماروني ًا،
وك����ان����ت ال����راب����ط����ة ت�������ش���ارك ف����ي ج��م��ي��ع
اال�ستحقاقات ال��ت��ي ت��دع��و اليها الكني�سة
بفاعلية ،وفي مقدمها اجتماعات الم�ؤ�س�سات
المارونية في بكركي ،وكانت تتمثل برئي�سها
النقيب �أنطوان قليمو�س .كما كان المجل�س
التنفيذي يزور ال�صرح ب�صورة دورية ويعر�ض
الأو�ضاع العامة في البالد ،وخ�صو�ص ًا تلك
المتعلقة بالطائفة المارونية ،مع الكاردينال
البطريرك مار ب�شاره بطر�س الراعي ،الذي
لم يغب عن ن�شاطات الرابطة حيث رعى
بح�ضوره ال�شخ�صي الع�شاء التقليدي الذي
تنظمه كل ع��ام ،وتر�ؤ�سه الدائم لمرا�سيم
االكليل في االعرا�س الجماعية التي تحييها
كل عام.
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�إجتماع الم�ؤ�س�سات المارون ّية في بكركي

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

لجنة ال�ش�ؤون االجتماع ّية والعر�سان يحيطون بالراعي في ال�صرح

كما ك��ان ي�ستقبل لجانها ال��ت��ي ت��زوره
لو�ضعه في �أج���واء ن�شاطاتها االجتماعية
والثقافية وال��م��ح��ا���ض��رات ال��ت��ي تنظمها،
وم�لاح��ق��ت��ه��ا ال��م��ل��ف��ات ال��ع��ائ��دة للح�ضور
الم�سيحي في االدارات العامة والم�ؤ�س�سات
الع�سكرية والأم��ن��ي��ة .ك��ذل��ك ك��ان ي��ر�أ���س
البطريرك الراعي اللقاءات التح�ضيرية
للم�شاركة ف��ي الأع��را���س الجماعية التي
تحييها لجنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأن�شطة
الداخلية في الرابطة.
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الرابطة المارونية في �أو�ستراليا
�شهدت "الرابطة المارونية" في عهد المجل�س التنفيذي الحالي نقلة نوعية على �صعيد العالقة مع االنت�شار
الماروني في الخارج ،التي �أر�ساها الرئي�س �أنطوان قليمو�س مع الرئي�س ال�سابق للرابطة في �سيدني باخو�س جرج�س
الذي زار الرابطة المارونية منفرد ًا ،ثم على ر�أ�س وفد من �أع�ضائها ،مبدي ًا الرغبة في توثيق عر�س التفاهم والتعاون
بين الرابطتين .وكان من ثمار هذا االنفتاح زيارة قام بها قليمو�س الى او�ستراليا للم�شاركة باحتفاالت عيد القدي�س
مارون ،دامت من � 7إلى  .2018/2/12وكانت الأيام المارونية في �سيدني حاف ًال بالجوالت والن�شاطات واالت�صاالت
التي �شملت وزيرة الخارجية االو�سترالية جولي بي�شوب ،ووزير الهجرة بيتر جايتون� ،إ�ضافة الى لقاء نواب و�أع�ضاء
في مجل�س ال�شيوخ من حزب العمال المعار�ض وتلبية دعوة ه�ؤالء الى الغداء .كذلك اجتماعه بزعيم المعار�ضة لوك
فولي في برلمان نيو �ساوث ويلز الذي دعاه الى الغداء في �إحدى قاعاته.
وكان قليمو�س ا�ستهل زيارته الى �أو�ستراليا بزيارة راعي الطائفة
المارونية �أن��ط��ون �شربل طربيه ،والم�شاركة في اجتماع مجل�س
الرابطة في �أو�ستراليا ،وح�ضوره حفل تن�سيب �أع�ضاء جدد �إليها.
كما زار القن�صلية اللبنانية في �سيدني ،وح�ضر لقاء على قدر عال من
الأهمية مع ممثلي الأحزاب اللبنانية في �أو�ستراليا :القوات اللبنانية،
التيار الوطني الحر ،الكتائب اللبنانية ،الوطنيون الأحرار ،المردة،
حركة اال�ستقالل ،وذلك في فندق "ال�شيراتون" ب�سيدني .و�ألقى
فيهم كلمة توجيهية ركز فيها على وحدة ال�صف والهدف وتعميق
ثقافة الحوار والتعاون بين هذه االحزاب التي تجمعها م�صلحة لبنان
العليا ،مع وجوب الحفاظ على خ�صو�صية وا�ستقاللية كل حزب لأن
في التنوع غنى ي�سمو فوق التباينات والخالفات.
تبادل الهدايا بين المطران طربيه وقليمو�س
و�شملت جوالته المكثفة زيارات ولقاءات مع غرفة التجارة وال�صناعة اللبنانية-االو�سترالية ،والمجل�س الماروني،
وفرع الم�ؤ�س�سة المارونية للإنت�شار ،ولقاء حا�شد ومهم مع ال�شبيبة المارونية في تلك البالد .كذلك زار راهبات
العائلة المارونية المقد�سة ،وح�ضور لقاء تكريمي �أقامته على �شرفه لجنة �إحياء التراث العربي.
وكان قليمو�س �ضيف ال�شرف في الع�شاء المركزي ال�ساهر الذي دعت �إليه الرابطة المارونية في �أو�ستراليا
لمنا�سبة يوبيلها الثالثين وعيد �شفيع الطائفة ،وذلك في قاعة االحتفاالت الكبرى في "دالتون هاو�س�-سيدني"،
وكانت لقليمو�س كلمة �شاملة جامعة ،تطرق فيها الى الو�ضعين الوطني والم�سيحي ،و�أهمية تر�سيخ العالقات بين
جناحي لبنان المقيم والمنت�شر.
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باخت�صار يمكن القول �أن زيارة قليمو�س �إلى �أو�ستراليا،
لم تكن مجرد ح��دث ،بل تحولت االي��ام التي �أم�ضاها في
�سيدني الى �أيام مارونية بامتياز ،تمنى الكثيرون لو امتدت
اكثر لل�شهادة على عظمة الح�ضور اللبناني الماروني الذي
�ش ّيد �أهرامات تفوقه ب�إبرة مثابرته و�إخال�صه .وفور عودته
ال��ى لبنان التقى قليمو�س البطريرك ال��راع��ي ناق ًال �إليه
تفا�صيل الزيارة متمني ًا على "لبنانيي �أو�ستراليا نقل �أجواء
االلفة الى لبنان" ،كما ا�ستقبل في مكتبه ال�سفير االو�سترالي
في لبنان غلين ميلز ودار البحث خالل اللقاء حول �أهمية
تر�سيخ العالقة بين البلدين.

قليمو�س م�صافحاً وزيرة الخارجية الأو�سترالية جولي بي�شوب

قليمو�س ووزير الهجرة الأو�سترالي بيتر جايتون
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موارنة �أو�ستراليا ب�ضيافة الرابطة

�صورة جامعة لأع�ضاء الوفد اال�سترالي  -اللبناني حول المطران طربيه وقليمو�س

في التا�سع ع�شر من تموز  ،2017ا�ستقبل رئي�س الرابطة المارونية النقيب �أنطوان قليمو�س يحيط به �أع�ضاء
المجل�س التنفيذي ،وفد ًا �أو�سترالي ًا-لبناني ًا� ،ضم رئي�س مجل�س ال�شيوخ في مقاطعة نيو �ساوث ويلز ،راعي االبر�شية
المارونية في �أو�ستراليا ،رئي�س الرابطة المارونية في �سيدني ،رئي�س غرفة ال�صناعة والتجارة االو�سترالية-اللبنانية،
رئي�س المجل�س الماروني ،رئي�س الجامعة اللبنانية الثقافية ب�أو�ستراليا ،رئي�س تحرير جريدة "النهار" ال�صادرة في
�سيدني �أنور حرب الناطق ب�إ�سم الوفد ،رئي�سة ق�سم �سيدني في حزب الكتائب ،رئي�س جمعية "بطل لبنان يو�سف
بك كرم الزغرتاوية" ،ر�ؤ�ساء الرابطة ال�سابقين في �أو�ستراليا و�أع�ضاء مجل�س الرابطة ،ورجال �أعمال .خالل
اللقاء بحث الجانبان مو�ضوعات مهمة تتعلق بالتن�سيق بين كل من الرابطة المارونية في لبنان و�أو�ستراليا وجرى
االتفاق على خطوط عري�ضة مت�صلة بوجوه التن�سيق ومجاالته ،على �أن يو�ضع ت�صور �شامل ومقترحات عملية في
اجتماعات الحقة تعقدها لجنة م�شتركة من الرابطتين ،و�ش ّدد المجتمعون على �ضرورة العمل تحت �سقف الثوابت
الوطنية والمارونية التي ت�ضمن ثبات اللبنانيين ب�أر�ضهم ،وتعميق التوا�صل بين االو�ستراليين المتحدرين من �أ�صول
لبنانية مع الوطن االم ،وذلك خدمة لق�ضاياه ،ودعم ًا له على مختلف الأ�صعدة �سواء من خالل ما يمكن تقديمه من
م�ساعدات يجري االفادة منها ب�شفافية ووفق معايير علمية مدرو�سة في الداخل� ،أو عبر ن�صرة ملفاته الم�صيرية
في المحافل الدولية.
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االنت�شار وم�ؤتمرات الطاقة االغترابية

واكبت "الرابطة المارونية" ب�شخ�ص رئي�سها ،وعبر �أع�ضاء في مجل�سها التنفيذي ،والهيئة العامة في عدد
من م�ؤتمرات الطاقة االغترابية ،وذلك في �إطار �سيا�ستها الرامية الى تعزيز العالقات بين لبنان المقيم ولبنان
المنت�شر .كذلك ا�ستقبلت الرابطة وفود ًا من عدد من بلدان االنت�شار ،وتركزت الأبحاث معها حول تفعيل �آليات
التوا�صل بين لبنان وهذه البلدان على مختلف الم�ستويات.

الرابطة المارونية واالدارات العامة

�أولت الرابطة المارونية ،ومن منطلق وطني ميثاقي ،مو�ضوع التوازن في �إدارات الدولة ،وتعزيز الح�ضور الم�سيحي
في م�ؤ�س�ساتها الع�سكرية ،الأمنية ،الإدارية ،الإنمائية ،المالية �إهتمام ًا كبير ًا .وعملت على خطين متالزمين:
االول :حث الم�سيحيين وال �سيما ال�شباب على االنخراط في الوظيفة العامة وخدمة الدولة ،وفي هذا ال�سياق
زار وفد من لجنة االدارات والوظيفة العامة في الرابطة� ،ضم مقرر اللجنة ،ع�ضو المجل�س التنفيذي الدكتور
مارون �سرحال ،و�أمين �سر اللجنة المحامي جهاد طربيه ،والع�ضو المحامي يو�سف العمار ،البطريرك الماروني
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م���ار ب�����ش��اره ب��ط��ر���س ال���راع���ي ف���ي ال�����ص��رح
ال��ب��ط��ري��رك��ي ب��ب��ك��رك��ي� ،أث����ار خ�لال��ه الو�ضع
الم�سيحي ف��ي االدارات ال��ع��ام��ة .وق��د �أثنى
الراعي على عمل اللجنة ومبادراتها ،مبدي ًا
�إ�ستعداده لتوفير كل دعم متاح لها .ثم جال
الوفد ط��وال فترة والي��ة اللجنة على عدد من
الأبر�شيات والرعايا المارونية والكاثوليكية،
فالتقى راع���ي �أب��ر���ش��ي��ة ط��راب��ل�����س للطائفة
وفد الرابطة المارونية في زيارة المطران �ضاهر
المارونية المطران جورج �أبو جودة ،والنائب
البطريركي على �أبر�شية الج ّبة -ب�شري المطران مارون العمار ،متروبوليت طرابل�س و�سائر ال�شمال لطائفة الروم
الملكيين الكاثوليك ادوار �ضاهر ،راعي �أبر�شية البترون المارونية منير خير اهلل ،راعي �أبر�شية انطليا�س المارونية
المطران كميل زيدان ،راعي �أبر�شية �صيدا – دير القمر المارونية المطران مارون الع ّمار .كما زار الوفد بلدة
القبيات والتقى كهنتها وفاعلياتها .وقد ق ّدم �شرح ًا لخطة عمله ،مب ّين ًا �أهمية انخراط ال�شباب الم�سيحي في
الوظيفة العامة والأ�سالك الع�سكرية والأمنية واالدارية في الدولة ،لي�س من منطلق طائفي ومذهبي ،بل من منطلق
وطني ،لأنه ال يجوز �أن ي�ستقيل الم�سيحيون من دورهم في الدولة .وكانت اللجنة قد التقت طالب جامعة �سيدة
اللويزة في  2017/2/24وعر�ضت لهم �أهمية الوظيفة العامة و�ضرورة االنخراط فيها.
الثاني :ر�صد الخلل ف��ي ادارات ال��دول��ة وال�سعي الى
ت�صحيحه ،والوقوف في وجه �أي �إج��راء ي���ؤدي الى �إ�ضعاف
الح�ضور الم�سيحي في االدارات العامة والإ�ضاءة على الف�ساد
والهدر في �إدارات الدولة ،والذي ي�شك ّل �سبب ًا رئي�س ًا من �أ�سباب
الخلل .وي�شار الى وجود تن�سيق دائم بين الرابطة المارونية
وم�ؤ�س�سة البورا لهذه الغاية ،كما مع �سائر الهيئات ذات ال�صلة
بم ّلف الوظيفة العامة.

الدكتور �سرحال محاوراً الطالب
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الت�صدي للتع�سف (...ق�ضية �أبي زيد)
ّ

وقف رئي�س الرابطة المارونية النقيب انطوان قليمو�س بقوة في وجه التدبير الذي �أتخذه وزير الزراعة غازي
زعيتر في �ضوء الطلب الذي تق ّدم به الى مجل�س الوزراء لت�سوية و�ضع ال�سيدة غلوريا �أبي زيد ب�إلغاء تعيينها مديرة
عامة �أ�صيلة للتعاونيات و�إعادتها الى رئا�سة الم�شروع الأخ�ضر ،وتجميد �صالحياتها .فعقد في ال�ساد�س من �آذار
 ،2017م�ؤتمر ًا �صحافي ًا في مكتبه بالرابطة� ،إ�ستغرب فيه قمع موظفة مثالية لأنها "هدفت من القرارات التي
�أتخذتها �أو التي امتنعت عن �إتخاذها الى حماية المال العام وتطبيق القانون ،وبالتالي تف�ضيل الم�صلحة العامة
على �أية م�صلحة خا�صة".
وبعدما ع ّدد مالحظاته وم�آخذه القانونية على قرار الوزير زعيتر ودعوته للعودة عنه ،خل�ص الى القول ب�أن
الرابطة المارونية عندما تدعو الم�سيحيين للإنخراط في الدولة �أي في االدارة العامة والجي�ش والم�ؤ�س�سات
الأمنية ،عليها �أن تبرهن �أن دعوتها لهم �صادقة .وبمعنى �آخر ،عندما ي�صار للإفتراء ظلم ًا على موظف م�سيحي
كبير في الدولة ،كفوء ،نظيف ّ
الكف ،ال يخاف �إال ر ّبه� ،شجاع ،مقدام وتقف الرابطة مكتوفة الأيدي خر�ساء عمياء
�أمام هذا الأمر ،فماذا ع�سى الم�سيحيين الذين تحاول الرابطة �إقناعهم للإنخراط بم�شروع الدولة �أن يقولوا لها
�سوى الى � ّأي وليمة تدعوهم ،وهل هي وليمة الظلم والإ�ست�ضعاف والتخاذل� ،أم وليمة �إدخالهم في منظومة الف�ساد
المتحكمة في �إدارات الدولة؟.
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دبلوما�سيون في الرابطة

زار دبلوما�سيون �أجانب ممن تربط بلدانهم بلبنان عالقات مميزة الرابطة المارونية ،وكانت لهم جوالت
�أفق مع رئي�س الرابطة و�أع�ضاء مجل�سها التنفيذي تركزت حول التعاون الم�شترك ،وكيفية ن�صرة لبنان في
المحافل الدولية ومواقع القرار العالمي لتجاوز �أزماته وم�شكالته ومعظمها وافد من خارج الحدود بفعل
تداعيات حروب وتطورات تفج ّرت في المنطقة والجوار القريب ،و�أرخت بظاللها القا�سية على هذا البلد الذي
يعاني ،وتحوطه التحديات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.

					
• في 2016/4/21
بحث �سفير منظمة فر�سان مالطة ذات ال�سيادة �شارل داراغ��ون
مع النقيب قليمو�س مو�ضوع تجذير الح�ضور الم�سيحي في المناطق
اللبنانية ،وما تقدمه �سفارة المنظمة في بيروت من �إ�سهامات على هذا
ال�صعيد.
قليمو�س يقدم كتاباً عن تاريخ الموارنة ل�سفير مالطا

• في 2016/5/3

								

زار �سفير �أل��م��ان��ي��ا االت��ح��ادي��ة م��ارت��ن ه��وت،
يرافقه م�ست�شار ال�ش�ؤون ال�صحافية والثقافية بيار
هوفمان ،الرابطة المارونية والتقى رئي�سها النقيب
انطوان قليمو�س ،في ح�ضور �أمينها العام انطوان
واكيم حيث جرى التركيز على �ضرورة الإنتهاء من
ال�شغور الرئا�سي (ولم يكن رئي�س الجمهورية قد
انتخب) ،ومعالجة م�س�ألة النازحين ال�سوريين مما
يوف ّر م�صلحة لبنان و�سالمة عودتهم الى بلدهم،
والعالقات اللبنانية – الألمانية وكيفية تطويرها.

قليمو�س م�ستقب ً
ال ال�سفير االلماني
بح�ضور الأمين العام �أنطوان واكيم
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• في 2017/2/24
ا�ستقبل رئي�س الرابطة المارونية النقيب انطوان
قليمو�س �سفير �أو�ستراليا في لبنان غلين ميلز الذي �أك ّد
�صالبة العالقات بين البلدين وتم ّيزها ،مثني ًا على دور
اللبنانيين في ب�لاده ،وا�صف ًا �أي��اه بالبارز والأ�سا�س في
نمائها وتطورها .ونقل �أ�صداء �إيجابية عن زيارة قليمو�س
الى �أو�ستراليا.

ميلز خالل اللقاء

											
• في 2017/9/28
زار ال�سفير الفرن�سي ب��رون��و فو�شيه على
ر�أ����س وف��د م��ن ال�سفارة ال��راب��ط��ة المارونية
والتقى رئي�سها النقيب انطوان قليمو�س في
ح�ضور رئي�سيها ال�سابقين الدكتور ج��وزف
طربيه ،واالمير حار�س �شهاب .ترك ّز البحث
خالل اللقاء في المجاالت التي ت�ساعد فيها
ال�سفير فو�شيه مجتمعاً مع قليمو�س والمجل�س التنفيذي
فرن�سا لبنان� ،إقت�صادي ًا ،اجتماعي ًا وع�سكري ًا.
و�شدد فو�شيه على مواقف بالده الداعمة ل�سيادة لبنان وا�ستقالله و�ضرورة ح ّل الم�سائل العالقة بما ي�ضمن �أمنه
وا�ستقراره وازدهاره ،وفي مقدمتها م�س�ألة النازحين ال�سوريين.

• في 2017/10/9
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ك���ان ل�سفير رو���س��ي��ا االت��ح��ادي��ة ف��ي لبنان
�ألك�سندر زا�سبيكين محطة مم ّيزة في الرابطة
المارونية التي زاره��ا ،واجتمع ال��ى رئي�سها
و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي ،حيث دار حديث
�شائق ومفيد ح��ول ال��ع�لاق��ات اللبنانية –
ال�سفير الرو�سي مجتمعاً مع المجل�س التنفيذي للرابطة
الرو�سية ،وما تقوم به مو�سكو لدعم لبنان في
كل المجاالت للحفاظ على �أمنه وا�ستقراره ،و�سيادته ،وكذلك ما تقوم به من �أدوار على �صعيد المنطقة ،وال �سيما
في �سوريا ،و�سبل ح ّل �أزمتها .وع ّدد زا�سبيكين الم�صاعب والجهات التي تحول دون عودة النازحين م�ؤكد ًا �سعي
بالده لمتابعة هذا المو�ضوع واعتباره من �أولويات �سيا�ستها.
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• في 2017/11/9
بحثرئي�سالرابطةالمارونيةو�أع�ضاءمجل�سها
التنفيذيمع�سفيررومانيافيكتورمير�سياالذي
زار الرابطة في  ،2017/11/9مع ال�سكرتير
الأول لل�سفارة اندري كورويف ،في الدور الذي
يمكن �أن ت�ضطلع ب��ه بوخار�ست م��ن خالل
ح�ضورهافيالمجموعةالأوروبيةلم�ساعدةلبنان
على تجاوز �أزماته وال �سيما م�س�ألة النازحين.

ال�سفير الروماني مجتمعاً مع المجل�س التنفيذي للرابطة

											
• في 2018/2/1
�أكد �سفير دولة المك�سيك جوزيه �أنيا�سيو ماورازو� ،أثناء زيارته الرابطة المارونية واجتماعه برئي�سها و�أع�ضاء
مجل�سها التنفيذي� ،أن لبنانيي المك�سيك يتمتعون بمكانة عالية في بالده ،و�أن معظمهم من الطائفة المارونية الذي
تربطهم بوطنهم الأم �صالت وثيقة .واتفق الجانبان على موا�صلة ال�سعي لزيادة التعاون بين لبنان والمك�سيك في
جميع المجاالت ،و�أن كل الأمكانات متوافرة لتحقيق هذا الهدف.

											
• في 2018/8/3
بحث ال�سفير اال�سباني خو�سيه ماريا دوالفيرا بينيا في العالقات اللبنانية – اال�سبانية ،وكيفية ح ّل م�س�ألة النازحين،
وذلك في الزيارة التي قام بها الى الرابطة المارونية واجتماعه برئي�سها النقيب انطوان قليمو�س و�أع�ضاء مجل�سها
التنفيذي.
ترك ّز خطاب الرابطة مع ال�سفراء الذين التقتهم في مق ّرها� ،أو خارجه في منا�سبات مختلفة على الأمور الآتية:
 -1احترام �سيادة لبنان وا�ستقالله وعدم التدخل في �ش�ؤونه الداخلية.
� -2أولوية ح ّل م�س�ألة النازحين ال�سوريين من دون انتظار الح ّل ال�سيا�سي ال�شامل للأزمة في بلدهم� ،أي العودة
الآمنة الى المناطق الآمنة.
 -3تعزيز العالقات الثنائية وتطويرها بين لبنان والبلدان في مختلف قارات العالم ،خ�صو�ص ًا تلك التي يقيم
فيه المنت�شرون ،والم�ساعدة على حثّ ه�ؤالء �إيالء وطنهم الأم ما ي�ستحق من �إهتمام.
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لجان الرابطة ون�شاطاتها

كانت لجان الرابطة المارونية على �إختالف
ال��م��ه��م��ات ال��م��وك��ل��ة �إل��ي��ه��ا نا�شطة وح��ا���ض��رة
���س��واء على ال�صعيد الإن��م��ائ��ي �أو االجتماعي
�أو ال��ت��رب��وي� ،أو االدارة ال��ع��ام��ة� ،أو الثقافة
والتراث� ،أو االقت�صاد ،وي�ضيق المجال بذكر
ه���ذه ال��ن�����ش��اط��ات ،وه���ي وردت مف�صلة في
العددين ال�سابقين من مجلة "الرابطة" ،فمن
جوالت وفد "لجنة �ش�ؤون الموظفين واالدارات لجنة ال�ش�ؤون الإجتماع ّية في زيارة لغابة الرابطة المارون ّية في الأرز ب�ش ّري
العامة" ال��ى بكركي والأبر�شيات المارونية
والكاثوليكية ،ال��ى عقد عرابة و�شراكة بين
الرابطة ولجنة �أ�صدقاء غابة الأرز ،بجهود
لجنة ال�ش�ؤون الإجتماع ّية والأن�شطة الداخلية،
وجولة اللجنة االقت�صادية الى مجدل العاقورة
ويانوح – المغيري ( .)2016الى اجتماعات
ولقاءات "لجنة �إنماء الريف" مع عميدة كلية
وفد اللجنة االقت�صادية في المجدل  -المغيري
العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح
القد�س – الك�سليك الدكتورة الرا حنا واكيم
( )2017-2016وال��ك��اردي��ن��ال البطريرك
مار ب�شارة بطر�س الراعي في �صرح بكركي
( ،)2017/1/31و�شركة (& K- Invest
 )Consultingالتي قدمت عر�ض ًا مف�ص ًال
عن تربية "البزاق" وذل��ك بم�شاركة اللجنة
االقت�صادية ( ،)2017/3/6ورئي�س بلدية عين
�إب��ل عماد اللو�س على ر�أ���س وفد من البلدية،
بح�ضور رئي�س الرابطة و�أمينها العام وممثلين
االجتماع الم�شترك للجنتين
عن الم�شروع الأخ�ضر وكلية العلوم الزراعية
في جامعة الروح القد�س – الك�سليك ،واميل عيد رئي�س مجل�س �إدارة ومدير عام المجل�س الأخ�ضر (،)2017/5/11
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لقاء لجنة �إنماء الريف مع بلد ّية عين �إبل

وا���س��ت��ك��م��ل االج��ت��م��اع بلقاء
حا�شد ف��ي ال��ب��ل��دة عر�ضت فيه
اللجنة ،وبح�ضور رئي�س البلدية
و�أع�������ض���اء ال��م��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي،
ف���ك���رة ت���أ���س��ي�����س ���ش��رك��ة ع��ام��ة
م�ساهمة للبلدة غايتها �إ�ستثمار
و�إ�ست�صالح الأرا���ض��ي والحفاظ
على هويتها ،وخلق فر�ص عمل
جديدة (.)2017/9/24

ت��اب��ع��ت لجنة الت�ضامن االجتماعي
العمل على ال�شراكة مع عدد من البلديات
لإط��ل�اق ت��ب��رع��ات ل��م�����س��اع��دة ال��ع��ائ�لات
الأكثر فقر ًا ،وتمكين �أبنائها من مواجهة
�أعباء االق�ساط المدر�سية في الجامعات
والمدار�س ،وقد بلغت الم�ساعدات التي
و ّزعت � 85ألف دوالر �أميركي.

المطران خير اهلل والدكاترة قطار ،بدوي ،كريكر والكاتبة حلو

�أم��ا لجنة الثقافة وال��ت��راث وال��ح��وار بين
الأديان ،فقد كان لها ن�شاطات متنوعة �أبرزها
الندوة المهمة حول ال�شهيد جبرائيل حجوال،
التي عقدت في مقر الرابطة في ،2017/3/30
وحا�ضر فيها راعي �أبر�شية البترون المارونية
المطران منير خيراهلل ،الكاتب �سليم بدوي،
رئي�س لجنة الثقافة القا�ضي �سامر يون�س ،وقد
�أدارت الندوة الدكتورة رحاب الحلو بعد كلمة
االفتتاح التي �ألقاها النقيب قليمو�س ،وكلمة
القا�ضي يون�س.
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وف�����ي ����س���ي���اق ال�����ن�����دوات وال���م���ح���ا����ض���رات
المتخ�ص�صة ،نظمت لجنة "حقوق ال��م��ر�أة
والطفل" ف��ي ال��راب��ط��ة ال��م��ارون��ي��ة ن���دوة حول
"�إ�صالح قانون المحاكمات في دعوى بطالن
الزواج" تحدث فيها رئي�س المحكمة اال�ستئنافية
البطريركية المارونية المطران اليا�س �سليمان،
الم�شرف على توزيع العدالة على كافة الأرا�ضي
البطريركية المطران مارون الع ّمار ،بعد كلمتي
ترحيب من رئي�س الرابطة المارونية النقيب
انطوان قليمو�س ،ورئي�س اللجنة المحامية عليا
بارتي زين� .أدار الندوة المحامي الدكتور عبدو
يون�س.

المنتدون :المطرانان �سليمان والعمار ،المحامي زين ،والدكتور يون�س

�أم���ا لجنة ال�����ش���ؤون االجتماعية واالن�شطة
الداخلية ،فعدا اهتمامها بالعر�س الجماعي،
قامت بن�شاطات متفرقة منها زيارة دار الرعاية
المارونية في عين الرمانة ،فوزعت  /70/حرام ًا
العجـز .و�أنتقلت على
�صوفي ًا ووجبات فطور على ّ
فوزعت
الأث���ر ال��ى "دار م��ار بطر�س للراحة" ّ
حرامات �صوفية ووجبات فطور على  /75/عجوز.
كذلك زارت اللجنة االقت�صادية في الرابطة
المارونية في الثامن ع�شر من كانون االول بيت
الفتاة للراهبات الأف��رام��ي��ات (دي��ر ما يو�سف
بطحا – ك�سروان) ،حيث قدمت للميتم الذي
ي�����ض��م  /30/ف��ت��اة ���ش��ا���ش��ات  ،LEDول�� ّب��ت
ال��ف��ت��ي��ات دع���وة اللجنة ال���ى غ���داء ف��ي مطعم
(.)Burger King
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هذا ملخ�ص ن�شاطات اللجان في العامين  2016و  ، 2017مع اال�شارة الى �أن هناك ع��دداً كبيراً من
الم�ساهمات والم�شاركات في م�شروعات ومنا�سبات .كانت لجان الرابطة على تنوعها ماثلة فيها بقوة،
ي�ضيق المجال بذكرها.
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العر�س الجماعي وع�شاء الرابطة التقليدي

منذ �سنوات ت�سع والرابطة المارونية
تنظم عر�س ًا جماعي ًا في الأ�سبوع الأول
من �أي��ل��ول كل ع��ام .ويتولى الإ���ش��راف
على العر�س و�إع����داده لجنة ال�ش�ؤون
االجتماعية واالن�شطة الداخلية ،ففي
 ،2016/9/4تك ّلل  /28/ثنائي ًا ،وفي
 2017/9/3تك ّلل  /26/ثنائي ًا� ،أم��ا
 ،2018/9/2فتك ّلل  /41/وت��ر�أ���س
مرا�سم الإكليل البطريرك الماروني
الكاردينال مار ب�شارة بطر�س الراعي،
الذي �ألقى كلمات توجيهية ،من ّوه ًا بخطوة الرابطة ولجنة ال�ش�ؤون االجتماعية فيها ،وم�سلط ًا ال�ضوء على �س ّر الزواج وما
ي�شكل من معان مقد�سة ،تتجاوز المادة الى الروح ،وعمق االلتزام ب�إن�شاء عائلة م�سيحية ،على غرار العائلة المقد�سة.
وتقوم الرابطة المارونية بنفقات العر�س الجماعي ،وتقديم حوافز مادية و�إدارية تخفف جزء ًا من الأعباء على
العر�سان.

العر�س الجماعي 2016

العر�س الجماعي 2017
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الع�شاء ال�سنوي
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�أحيت الرابطة المارونية ع�شاءها الأول في والية المجل�س
الحالي في  2017/3/24برعاية رئي�س الجمهورية العماد
مي�شال عون ممث ًال بوزير الخارجية والمغتربين المهند�س
جبران با�سيل ،وبم�شاركة ممثلين عن رئي�سي مجل�سي النواب
والوزراء والبطريرك الماروني.
با�سيل قال ":لدينا اليوم �إنتظارات كبيرة يفتر�ض بنا �أن
نقوم بقراءة هادئة ومت�أنية لما يح�صل كي ال نكرر �أخطاء
الما�ضي ،ال �أن نقوم برهانات خاطئة ونذهب باعتقادنا الى ما هو �أبعد مما في ا�ستطاعتنا الح�صول عليه" و�أ�ضاف :
" �إن جوهر حفاظنا على لبنان هو وجودنا الح ّر وعلينا الحفاظ على القيم الم�سيحية التي �أولها المحبة
و�أعظمها الإيمان و�أهمها الرجاء ،ويبقى �إيماننا بوطننا ور�سالتنا ونترجى الأف�ضل دائم ًا"� .أما رئي�س الرابطة
موحد ًا،
المارونية النقيب انطوان قليمو�س فقال" :ثوابت الرابطة المارونية� ،إيمانها بلبنان وطن ًا خالد ًا ،واحد ًا ّ
ال�ضم ومخططات ال�سلخ يكابر محاوالت الهيمنة
ح ّر ًا م�ستق ًال �س ّيد ًا ،يرف�ض التبعية ،ي�أبى الو�صاية ،يقاوم م�شاريع ّ
والت�سلط من �أين �أتت و�أ ّي ًا كان الطامح والمعتدي".
ّ
الع�شاء الثاني ،رعاه �أي�ض ًا رئي�س الجمهورية ممث ًال بوزير الطاقة والمياه �سيزار �أبي خليل ،وح�ضره ممث ًال رئي�س
المجل�س النيابي ورئي�س الحكومة.
وكان الفت ًا ح�ضور البطريرك الماروني الكاردينال مار
ب�شارة بطر�س الراعي� ،إ�ضافة الى ح�شد كبير من الوزراء
والنواب والدبلوما�سيين والم�س�ؤولين والفاعليات .في الع�شاء
الذي �أقيم في �صالة ال�سفراء بكازينو لبنان ع�شية ال�سابع
والع�شرين من �آذار � ،2018أك�� ّد رئي�س الرابطة المارونية
النقيب انطوان قليمو�س التزام الرابطة برئا�سة الجمهورية
رمز ال�شرع ّية اللبنانية و�ص ّمام وحدة الوطن �أر�ض ًا و�شعب ًا ،كما تعلن �إيمانها ببكركي التي �أعطيت مجد لبنان ،وهي
مرجعية �سيا�سية في ال�شرق قاطبة ولي�س الموارنة فح�سب ،وتقف الى جانب �س ّيدها البطريرك الكاردينال مار
ب�شارة بطر�س الراعي على ّ
خط المواجهة لدرء ما يتهدد وجودنا من مخاطر ،وتث ّمن ما يقوم به في الداخل والخارج
لمواجهة ال�صعاب ونقل الوطن الى منطقة الأمان �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا".
�أما الكاردينال الراعي ،فقال  " :نحن مدعوون لنطالب لهذه الأر�ض الم�شرقية بال�سالم وهو من حقها ،فالحرب
لي�ست طريق ًا الى ال�سالم ،ولم تكن يوم ًا طريق ًا �إليه .يجب �أن تبذل الرابطة كل الجهود لحماية العي�ش الم�شترك
الم�سيحي – الإ�سالمي باالحترام المتبادل والتعاون المخل�ص ،والم�شاركة المتوازنة في الحكم واالدارة واحترام
وتجنب ك ّل ما يثير الح�سا�سيات ويفقد الثقة ويزعزع الن ّيات."...
الح�ضور في المناطق،
ّ
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و�سام اال�ستحقاق الماروني

• في  ،2017/5/12ق ّلد رئي�س الرابطة المارونية ال�سابق الوزير مي�شال اده رئي�س الرابطة النقيب �أنطوان
قليمو�س و�سام اال�ستحقاق الماروني من درجة ال�صليب االكبر .كما جرى تقليد �أع�ضاء المجل�س التنفيذي و�سام
اال�ستحاق الماروني من درجة كومندور.

الأو�سمة تزين �صدر قليمو�س واع�ضاء المجل�س التنفيذي

• في  ،2017/11/10ق ّلد رئي�س الرابطة المارونية النقيب انطوان قليمو�س الرئي�س ال�سابق لجمعية
الم�صارف ونائب رئي�س الرابطة �سابق ًا الدكتور فرن�سوا با�سيل و�سام اال�ستحقاق الماروني من درجة ال�صليب
الأكبر الذي تمنحه ل�شخ�صيات مارونية ووطنية مميزة ،بقرار من مجل�سها التنفيذي.

قليمو�س وواكيم ي�س ّلمان با�سيل براءة الو�سام
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بيانات الرابطة ومواقف رئي�سها

ع ّبرت البيانات ال�صادرة عن الرابطة المارونية وت�صريحات رئي�سها النقيب انطوان قليمو�س عن مواقف
المجل�س التنفيذي من جميع الق�ضايا الوطنية وال�سيا�سية واالجتماعية المطروحة .وهي ات�سمت بالو�ضوح وال�شجاعة
والمو�ضوعية ،وت�ستلهم الثوابت اللبنانية والمارونية.
• في � :2016/3/24ص ّرح رئي�س الرابطة النقيب قليمو�س محذر ًا من تحويل النزوح ال�سوري الى وجود دائم
و�صو ًال الى التوطين.
• في � 2016/4/13صدر بيان عن الرابطة المارونية يدافع عن بكركي في وجه حملة الت�شويه التي يتعر�ض
لها المقام البطريركي.
• في  ،2016/5/20بيان بمنا�سبة زيارة
رئ��ي�����س ال��راب��ط��ة ال��م��ارون��ي��ة ان��ط��وان
قليمو�س على ر�أ���س وف��د من المجل�س
التنفيذي للإطالع من وزير الخارجية
والمغتربين جبران با�سيل على خلفية
التقرير ال�����ص��ادر ع��ن الأم��ي��ن العام
المتجه
للأمم المتحدة والمناخ الدولي ّ
ن��ح��و تجني�س ال��ن��ازح��ي��ن ال�سوريين
ف���ي ب���ل���دان ال�����ض��ي��اف��ة وم��ن��ه��ا ل��ب��ن��ان.

الوزير با�سيل م�ستقب ً
ال قليمو�س ومعو�ض

• في  ،2016/5/24بيان �صادر عن الرابطة بعد لقاء مجل�سها التنفيذي مع الرئي�س نبيه بري ،برف�ض
التوطين وال�شروع ب�إعادة النازحين ،والمطالبة بقانون عادل لالنتخابات ي�ضمن �صحة التمثيل.
متو�سطاً
الرئي�س ب ّري ّ
قليمو�س و�أع�ضاء المجل�س
التنفيذي للرابطة
المارونية
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• في  ،2016/6/27بيان ب�إدانة حادثة القاع الإرهابية.
• في  ،2016/6/29بيان عن زيارة وفد م�شترك عن الرابطة المارونية والم�ؤ�س�سة المارونية للإنت�شار الى
بلدة القاع.
• في  ،2016/9/7م�ؤتمر �صحافي لقليمو�س تحدث فيه عن م�ؤتمر "النازحون ال�سوريون...طريق العودة".
• في  ،2016/9/20بيان ت�أييد موقف الرئي�س تمام �سالم �أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة لجهة
اعالنه �صراحة �أ ّال عالج لأزمة النازحين ال�سوريين �سوى خارطة طريق لعودتهم الى بالدهم و�إال ف�إن لبنان
مع َر�ض للإنهيار.
• في � ،2016/11/1أ�صدرت الرابطة المارونية بيان ًا �صارحت فيه رئي�س الجمهورية ب�آمال اللبنانيين
وانتظاراتهم.
• في  ،2016/12/10بيان �صادر عن الجمعية العمومية للرابطة حول ن�شاطاتها و�إنجازاتها وبرنامجها للعام
التالي.

جانب من الجمعية العموم ّية

قليمو�س متحدثاً في الجمعية العموم ّية

• في � ،2017/1/23صدر بيان عن الرابطة المارونية برف�ض قانون ال�ستين.
• في  ،2017/3/6عقد رئي�س الرابطة المارونية م�ؤتمر ًا �صحافي ًا لوقف �إجراء وزير الزراعة غازي زعيتر
بحق المديرة العامة للوزارة غلوريا �أبي زيد.
• في � ،2017/4/5أ�صدرت الرابطة بيان ًا �أدانت فيه االنفجارين االرهابيين اللذين وقعا في م�صر وا�ستهدفا
الم�سيحيين المحتفلين بعيد ال�شعانين ورف�ض ا�ستمرار هذا المنحى في التعامل مع الم�سيحيين.
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• في  ،2017/4/13بيان تثني فيه الرابطة على قرار رئي�س الجمهورية �إرجاء انعقاد المجل�س النيابي لمدة
�شهر.
• في  ،2017/4/27بيان �صادر عن الرابطة حول زيارة البابا فرن�سي�س الى م�صر ،وتثمين مواقف �شيخ
الأزهر التي عك�ست الإ�سالم في جوهره وقيمه.
• في  ،2017/7/4بيان �صادر عن الرابطة عن الخلوة التي عقدها مجل�سها التنفيذي لتقديم ن�شاطات
المجل�س التنفيذي خالل المدة المن�صرمة من واليته.
•  ،2017/7/28بيان �صادر حول مواقف الأمين العام لحزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل من معارك جرود
عر�سال ،و�ضرورة تثمير االنت�صار على الإرهاب في بناء الدولة القادرة والحا�ضنة لكل �أبنائها.
• في  ،2017/8/9بيان ت�ضامن مع رئي�س الرابطة المارونية في وجه حمالت م�ضللة م�شوبة بالأكاذيب
والتجني ال�شخ�صي ،وت�أكيد موقف الرابطة الداعم للدولة اللبنانية.
• في  ،2017/8/31بيان �صادر عن الرابطة ي�شيد بما حققه الجي�ش اللبناني في جرود ر�أ�س بعلبك والفاكهة
القاع الذي �شك ّل منعطف ًا �أ�سا�سي ًا في محاربة الإرهاب ،ووحدة كل اللبنانيين وراءه.
• في  ،2017/10/25بيان �صادر عن النقيب قليمو�س يدين فيه الت�صريحات الم�ستفزة التي ي�شوبها االفتئات
�ضد البطريرك الماروني ب�سبب مواقفه �أثناء زيارته االميركية ،من مو�ضوعي عودة النازحين ال�سوريين
ورف�ض توطين الفل�سطينيين.
• في � ،2017/12/7أ�صدرت الرابطة المارونية بيان ًا تعرب فيه عن قلقها من �إعتراف الرئي�س الأميركي
بقرار �إ�سرائيل جعل القد�س عا�صمة �أبدية لها ونقل ال�سفارة االميركية �إليها .ور�أت �أن القرار خطير ي�ستفز
م�شاعر الفل�سطينيين ،وي�ؤجج ال�صراع وي�ؤخر ال�سالم.
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العمومية� :إ�صرار على الثوابت وتنفيذ برنامجها
الجمعية
ّ
ّ
في  ،2017/12/10الت�أمت الجمعية العمومية للرابطة المارونية برئا�سة النقيب انطوان قليمو�س في مقر
الرابطة  -قاعة ريمون روفايل وح�ضور عدد كبير من �أع�ضائها.

بعد الن�شيد الوطني ون�شيد الرابطة المارونية ،وقف الح�ضور دقيقة �صمت حداد ًا على الراحلين من �أع�ضاء
الرابطة المارونية.
قليمو�س:
�إفتتح النقيب قليمو�س الجمعية بكلمة تناول فيها عمل المجل�س التنفيذي للرابطة خالل العام 2017وما جاء
في الكلمة " :لقد �سعت الرابطة خالل ال�سنة المن�صرمة �أن تكون حا�ضرة في كل المحطات المحور ّية التي م ّر بها
الوطن بمعر�ض ر�صدها ومواجهتها لمحاوالت �إ�ست�ضعاف الح�ضور الم�سيحي في االدارات العامة فكان لها ال�صوت
المدوي والح�ضور الالفت الذي ّ
عطل هذه المحاوالت.
ّ
كما كانت للرابطة المواقف الجريئة وال�شفافة خالل الأحداث الأمنية التي م ّر بها الوطن وتحديد ًا بمعر�ض
مواجهة الإرهاب التكفيري وتحرير الأرا�ضي اللبنانية منه ،ف�أثبتت �أن مواقفها تنبع من قناعاتها الذاتية المبنية
على الم�صلحة الوطنية والم�صلحة المارونية الم�سيحية المتجذرة ن�ضا ًال في هذه الأر�ض التي لم تق َو عليها �أي
فتوحات ،وبعيدة كل البعد عن �أي م�صلحة �سيا�سية.
وانطالق ًا من وجوب متابعة الملفات التي قاربتها الرابطة كملف النزوح ال�سوري ومفاعيل الحكم ال�صادر عن
مجل�س مجل�س �شورى الدولة ب�ش�أن مر�سوم التجني�س� ،سعت الرابطة من خالل االت�صاالت التي �أجرتها مع �أعلى
الم�س�ؤولين في الدولة الى �إعارة هذين المو�ضوعين الح ّيز الأكبر من االهتمام ،ف�أثمرت هذه الجهود نقلة نوعية
بالتعاطي معها� ،إذ ح�ضرا كبندين �أ�سا�سيين في كلمة رئي�س الجمهورية �أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي
�إطاللت وزير الخارجية في الداخل وفي بالد الإنت�شار ،وفي مواقف غبطة البطريرك الراعي بمعر�ض زيارته
للواليات المتحدة االميركية ،وقد واجهت الرابطة �أل�سنة ال�س�ؤ التي تناولت البطريرك ب�سبب ذلك.

37

في خدمة لبنان والموارنة

كما �سعت الرابطة المارونية ومن منطلق مواقفها المبد�أية الى �أن تكون رئا�سة الجمهورية والبطريركية المارونية
على تن�سيق تام في كل المفا�صل الوطنية الأ�سا�سية وخ�صو�ص ًا بمعر�ض الم�ستجدات الأخيرة التي كادت �أن توقع
الوطن في المجهول .فكان للرابطة الموقف الوا�ضح وال�صريح الداعي الى الوحدة الوطنية وتحييد لبنان عن
ال�صراعات الإقليمية الذي وحده يحمي الوطن ويمنع �إ�ست�ضعافه �أو �إبتزاز م�ؤ�س�ساته.
لب دعوة الرابطة المارونية
بالإ�ضافة �إلى �إطالالتها بالداخل ،كان للرابطة جول ًة خارجية ب�شخ�ص رئي�سها الذي ّ
في �أو�ستراليا الى زيارة هذه الأخيرة بجولة عمل ت�س ّنى له فيها الإط�لاع على الح�ضور اللبناني المميز عموم ًا
والماروني خ�صو�ص ًا في هذه الدولة التي فتحت ذراعيها لنجاحات اللبنانيين ،فكان لهم دور ًا رائد ًا وفاع ًال في كافة
الحقول .وقد �أثمرت هذه الزيارة تعاون ًا وثيق ًا بين الرابطتين �سي�صار لتثميره في كافة �أن�شطة الرابطة في لبنان.
هذه هي بع�ض العناوين الأ�سا�سية التي م ّيزت دور الرابطة الوطني والح�ضاري في الفترة المن�صرمة ،هذا الدور
الذي يجب �أن يبقى متالزم ًا مع الح�ضور ،فال ح�ضور بدون دور وال دور بدون ح�ضور".

		
واكيم:
�أما االمين العام للرابطة انطوان واكيم فقد عر�ض التقرير الإداري متوقف ًا عند الن�شاطات التي �إ�ضطلعت
بها من الإ�سهام الفاعل في برامج تنموية في جنوب لبنان ،والعر�س الجماعي وت�أهيل المق ّر الأ ّول للبطريركية
المارونية في المغيري ،و�سواها من الم�شروعات� ،إ�ضافة الى المحا�ضرات والندوات التي نظمتها اللجان المنبثقة
من الرابطة ،واالت�صاالت ال�سيا�سية والدبلوما�سية التي واكبت ملفات دقيقة وح�سا�سة ذات بعد وطني ووجودي ،وال
�سيما مو�ضوع النازحين ال�سوريين ،كا�شف ًا �أن الرابطة المارونية �أنجزت درا�سة ق ّيمة وعلى قدر كبير من الأهمية في
�ش�أن النزوح ال�سوري ت�ضمنت مقاربة دقيقة و�أفكار ًا عمل ّية ،وذلك باال�شتراك مع مجموعة من االخ�صائيين ،و�سوف
تعلن عن تفا�صيلها في التوقيت المنا�سب.
وقال" :تعر�ضت الرابطة المارونية في فترات متقطعة لحمالت �إفتراء وتحوير لمواقفها ،فال ير�شق �إ ّال مثمر
ال�شجر ،وهي ما�ضية في عملها الد�ؤوب في خدمة لبنان والموارنة ،لأنهما ي�شكالن ثنائي ًا ال تنف�صم عراه ،وهما
الأ�سا�س في وجود لبنان وكيانه الوطني".
التقرير المالي:
وتم
ثم ُت ّلي التقرير المالي مب ّين ًا مداخيل الرابطة القائمة على �إ�شتراكات �أع�ضائها وتبرعاتهم ،وم�صروفاتهاّ .
الت�صديق على التقرير باالجماع.
كان ح�صاد �سنتين من عمر والية المجل�س التنفيذي التي �شارفت على الإنتهاء ،وهو ح�صاد وفير ،نوعي ومتن ّوع
وي�صب في م�صلحة لبنان – كل لبنان – وال �سيما م�سيحييه وموارنته.
ّ
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الرابطة 2018

ال�سنة االخيرة من والية المجل�س التنفيذي لل"الرابطة المارونية" لم تخل من ن�شاطات ولقاءات ذات �أهمية
الفتة ،لع ّل �أبرزها االجتماع الذي ُعقد في ق�صر بعبدا بين رئي�س الجمهورية العماد مي�شال عون والمجل�س التنفيذي
برئا�سة النقيب �أنطوان قليمو�س في الحادي والثالثين من كانون الثاني .2018

الرئي�س عون �أ ّكد ت�صميمه �أمام وفد الرابطة على ممار�سة ال�صالحيات التي ح ّددها الد�ستور لرئي�س الجمهورية
من دون زيادة وال نق�صان ،وذلك انطالق ًا من الق�سم الذي �أ ّداه والخطاب الذي ح ّدد فيه توجهاته خالل واليته
الرئا�سية .وجدد الرئي�س عون التزامه اتفاق الطائف داعي ًا الى تطبيقه من دون �إنتقائية واحترام مبادئ وثيقة
الوفاق الوطني التي تحمي الوحدة الوطنية وت�صونها وتحقق التوازن بين مكونات المجتمع اللبناني كافة.
و�أبلغ رئي�س الجمهورية وفد الرابطة المارونية برئا�سة النقيب انطوان قليمو�س الذي ا�ستقبله في ق�صر بعبدا انه
ال يمكنه التغا�ضي عن المخالفات القانونية التي تح�صل ،الفت ًا الى �أن من يعرقل م�سيرة اال�صالح ال يريد الخير
للبنان واللبنانيين ،كما ال يريد بناء دولة القانون والم�ؤ�س�سات.
وقال� ":إذا تخلى الحاكم عن الد�ستور والقوانين ماذا �سيكون البديل التخاذ القرارات وادارة �ش�ؤون البالد؟".
و�شدد الرئي�س عون على �أن ال�شارع لم يكن يوم ًا مكان ًا لحل الخالفات ال�سيا�سية ،بل المكان الطبيعي هو الم�ؤ�س�سات
الد�ستورية لأن اللجوء الى ال�شارع ي�ؤذي اال�ستقرار الذي ينعم به لبنان و�سط جواره المتفجر ،الفت ًا الى �أن ما ح�صل
في اليومين الما�ضيين يجب �أن ال يتكرر.
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و�أ�ضاف� ":س�أبقى �أعمل على تمتين الوحدة الوطنية مهما كانت العراقيل التي ي�ضعها البع�ض �أمامي ،لأني ادرك
ان هذه هي رغبة اللبنانيين على اختالف انتماءاتهم وخياراتهم ال�سيا�سية ولن نوفر جهد ًا �إال ونبذله في �سبيل
تلبية هذه الرغبة ولتح�صين الموقف اللبناني في مواجهة التحديات على انواعها و�آخرها ما قاله اليوم وزير الدفاع
اال�سرائيلي عن البلوك رقم  9في المياه االقليمية اللبنانية الذي لزّمه لبنان لأن مثل هذا الكالم ي�شكل تهديد ًا
مبا�شر ًا للبنان ولح ّقه في ممار�سة �سيادته الوطنية على مياهه االقليميةُ ،ي�ضاف الى �سل�سلة التهديدات واالنتهاكات
اال�سرائيلية المتكررة للقرار  1701في الجنوب.
وكان النقيب قليمو�س القى كلمة في م�ستهل الزيارة �أكد فيها وقوف الرابطة المارونية الى جانب رئا�سة
لبت الخالفات ال�سيا�سية وردود
الجمهورية �إعالء لمنطق الدولة الذي هو اال�سا�س ،راف�ض ًا �أن يكون ال�شارع مكان ًا ّ
الفعل عليها.

بيان الرابطة

بعد اللقاء �أذاع النقيب قليمو�س بيان ًا مه ّم ًا تحدث فيه عن التطورات الراهنة انطالق ًا من الخالف على مر�سوم
ترقية ال�ضباط ،والتداعيات الميدانية التي واكبته( .ن�ص البيان في مكان �آخر من المجلة)
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دعوة عون لع�شاء الرابطة

ف���ي ال��ث��ال��ث ع�����ش��ر من
�آذار  2018عر�ض رئي�س
ال��ج��م��ه��وري��ة م���ع رئ��ي�����س
الرابطة المارونية النقيب
�أنطوان قليمو�س ،االو�ضاع
ال���ع���ام���ة ف���ي ال���ب�ل�اد في
�ضوء التطورات الأخيرة،
واال�ستعدادات الجارية لال�ستحقاق الكبير المتمثل باالنتخابات العامة ،وذلك في ح�ضور كل من رئي�س ومقرر لجنة
ال�ش�ؤون االجتماعية واالن�شطة الداخلية الدكتور فادي جرج�س واال�ستاذ جورج الحاج .وقد دعا الوفد الرئي�س عون
لرعاية حفل الع�شاء الذي �ستقيمه الرابطة في  26ني�سان  2018بكازينو لبنان وح�ضوره.

قليمو�س في بعبدا

�شهد ق�صر بعبدا �سل�سلة لقاءات تناولت
موا�ضيع �سيا�سية ،ال�سيما تلك المتعلقة
بم�سار ت�شكيل الحكومة الجديدة والعقد التي
تواجهه ،ا�ضافة الى الم�صالحة الم�سيحية.

وف��ي ه��ذا االط��ار ،ا�ستقبل فخامة رئي�س
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد م��ي�����ش��ال ع���ون ف��ي 17
تموز  2018في ق�صر بعبدا رئي�س الرابطة
المارونية النقيب انطوان قليمو�س الذي قال
اثر اللقاء:
" ان الرابطة المارونية وفي اطار ال��دور الذي تلعبه على ال�ساحة الوطنية عموم ًا وال�ساحة الم�سيحية
خ�صو�ص ًا ،ت�سعى من خالل االت�صاالت التي اجريتها اليوم مع فخامة الرئي�س وباالم�س مع غبطة البطريرك
الماروني مار ب�شارة بطر�س الراعي ،الى حماية الدور الم�سيحي الفعال في الوطن ،وبالتالي فهي تعمل على كل ما
من �ش�أنه حلحلة العقد التي تعيق ت�شكيل الحكومة الجديدة والتي تتجاوز ال�ساحة الم�سيحية ،و�صوال الى �ساحات
اخرى تتطلب اي�ض ًا معالجة بالعمق حتى ي�صبح الحل وطني ًا بامتياز .وترى الرابطة �ضرورة قيام الرئي�س المك ّلف،
من منطلق الح�س بالم�س�ؤولية باال�ستعجال في ت�أليف الحكومة من خالل مبادرات نرى ان يقوم بها في هذا االتجاه".
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وفد الرابطة في بكركي

ا�ستقبل غبطة البطريرك م��ار ب�شارة
بطر�س الراعي بتاريخ � 26آذار في ال�صرح
ال��ب��ط��ري��رك��ي -ب��ك��رك��ي ،رئ��ي�����س ال��راب��ط��ة
المارونية النقيب �أنطوان قليمو�س يرافقه
رئي�س لجنة ال�ش�ؤون االجتماعية الدكتور
ف��ادي جرج�س ومقررها ع�ضو المجل�س
التنفيذي اال�ستاذ جورج الحاج.
تداول الوفد مع �صاحب الغبطة بال�ش�ؤون الوطنية وموا�ضيع ال�ساعة منها االقت�صادية كما ا�ستو�ضح من غبطته
حقيقة الو�ضع في بلدة براد في �سوريا اثر المعارك التي �شهدتها المنطقة.
وجه الوفد دعوة �إلى الراعي لمباركة الع�شاء ال�سنوي التقليدي الذي تقيمه الرابطة يوم الخمي�س  26ني�سان
وقد ّ
المقبل ،والم�شاركة فيه.

قليمو�س ي�ستقبل بانو
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ا�ستقبل رئي�س الرابطة المارونية النقيب �أن��ط��وان قليمو�س
في الحادي والع�شرين من �أيار  2018بمكتبه بالرابطة ،النائب
المنتخب عن دائرة بيروت الأولى العميد �أنطوان بانو.
هن�أ النقيب قليمو�س النائب بانو بانتخابه ،وتمنى له التوفيق
في مهمته الجديدة ،معرب ًا عن ثقته ب�أنه �سوف ّ
يوظف طاقاته
وقدراته ،وما اكت�سب من خبرات في الم�ؤ�س�سة الع�سكرية التي
بلغ فيها �أعلى المنا�صب ،في خدمة لبنان والمنطقة التي منحه
ناخبوها ثقتهم.
النائب بانو �أث��ن��ى على دور ال��راب��ط��ة المارونية التي تعمل
ع��ل��ى ال��م�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي ب�شفافية متم�سكة ب��ال��ث��واب��ت التي
يقوم عليها لبنان ،وعلى وح��دة ال�صف الم�سيحي ح��ول ر�ؤي��ة
ج��ام��ع��ة ت��خ��دم ت��ج��ذر الم�سيحيين ف��ي ال��وط��ن وح�����ض��وره��م
الفاعل في الدولة .ون�� ّوه �أي�ض ًا الى ال��دور الرائد ال��ذي ي�ضطلع به رئي�سها النقيب قليمو�س في هذا المجال.
وكان اتفاق على التن�سيق الدائم ،في مواجهة كل اال�ستحقاقات الوطنية والم�صيرية والمطلبية بما ين�سجم مع
م�صلحة لبنان وبيروت.
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�سفير المك�سيك في الرابطة
زار �سفير المك�سيك في لبنان جوزيه �إنيا�سيو مادرازو الرابطة المارونية في مقرها ظهر االول من �شباط ،2018
وكان في ا�ستقباله رئي�سها النقيب انطوان قليمو�س بح�ضور �أع�ضاء المجل�س التنفيذي.
تناول البحث خالل اللقاء العالقات اللبنانية – المك�سيكية و�آفاق التعاون بين البلدين ،و�سبل تطويرها وتفعيلها.
و�أثنى قليمو�س خالل االجتماع على العالقة المتينة التي تربط ال�شعبين المك�سيكي واللبناني والتي ترقى الى
وحب ،وهم بادلوها الوفاء وكانوا دعامة لها
زمن بعيد عندما �إحت�ضنت المك�سيك المهاجرين اللبنانيين ب�سخاء ّ
في كل المجاالت ،و�إن تطوير العالقات الثنائية وم�أ�س�ستها في �أطر تنظم كل الطاقات ،هو واجب لما في ذلك من
م�صلحة حيوية لكل من المك�سيك ولبنان.
وقال قليمو�س �أنه  -وفي �إطار خطة الرابطة المارونية للتوجه الى بلدان االنت�شار -تعمل على زيارة تع ّد لها،
يكون هدفها الأول تمتين ال�صالت بين المك�سيك ولبنان خ�صو�ص ًا لجهة تفعيل دور الرابطة وتحفيز موارنة االنت�شار
من �أجل التفاعل مع هذا الدور وتعزيزه بما يحقق �أهدافها الوطنية م�شير ًا ب�أن طاقات مك�سيكية – لبنانية ذات
اطالالت عالمية تزيد عالقاتنا تجذير ًا.
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مادرازو:
بدوره �أعرب ال�سفير مادرازو عن �سروره بزيارة الرابطة المارونية ،و�أك ّد �أن اللبنانيين في المك�سيك يتمتعون
بمكانة عالية ،وهم برزوا في جميع مجاالت الحياة ،و�أبدعوا في مهنهم .والحظ �أن معظمهم هم من الطائفة
المارونية الذين تربطهم بالوطن الأم �صالت وثيقة .و�أ�ضاف �أنه �سي�سعى في خالل واليته لزيادة التعاون بين
المك�سيك ولبنان في كل الميادين ،و�أن كل االمكانات متوافرة لتحقيق هذا الغر�ض ،وهي واعدة نظر ًا لخ�صو�صية
التي ت�ش ّد ال�شعبين والبلدين بع�ض ًا الى بع�ض ،و�أ�شار الى الوجود الوازن للمك�سيكيين المتحدرين من �أ�صل لبناني في
الحكومة والبرلمان وم�ؤ�س�سات الدولة ،وهو وجود ي�ساعد على جعل العالقات الثنائية بين البلدين واعدة ومثمرة.
وختام ًا ق ّدم قليمو�س لل�سفير المك�سيكي كتاب ًا حول تاريخ الموارنة ،ون�سخة عن فيلم وثائقي حول المجاعة
الكبرى في لبنان.

...و�سفير �إ�سبانيا

زار �سفير �إ�سبانيا في لبنان خو�سيه ماريا دوال بينا الرابطة المارونية في مقرها ظهر الثالث من �آب ،2018
والتقى رئي�سها النقيب انطوان قليمو�س في ح�ضور �أع�ضاء المجل�س التنفيذي للرابطة.
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وجرى عر�ض الأو�ضاع العامة في لبنان وما يواجهه من تحديات �سيا�سية و�إقت�صادية واجتماعية ،ودور االتحاد
االوروبي عموم ًا وا�سبانيا خ�صو�ص ًا م�ساعدته على جبه التحديات ،ال �سيما تلك الناتجة من تداعيات الأزمات في
المنطقة ،وفي الحرب ال�سورية وما ت�سببت به من نزوح جماعي ي�ش ّكل عبئ ًا على لبنان في �ضوء �إمكاناته المحدودة،
والم�شكالت االقت�صادية التي يعاني منها .وتوقف المجتمعون عند العالقات اللبنانية – الأ�سبانية ،وهي عالقات
ممتدة في التاريخ وم�ستمرة الى اليوم ،وكان حر�ص على تنميتها وتفعيلها وزيادة التعاون في كل المجاالت.

دو ال بـينا:
�أعرب ال�سفير دو ال بينا عن �سروره لوجوده في الرابطة المارونية ،م�شير ًا الى الدور الذي ت�ضطلع به بالده من
خالل المجموعة االوروبية ،والى العالقة التاريخية مع لبنان ،ومثني ًا على دور الطائفة المارونية الحيوي ،م�ؤكد ًا �أن
الرابط المتو�سطي يجمع بين البلدين ،و�أن لمدريد م�صلحة في �أمن لبنان وا�ستقراره ،كما لل�سالم في المنطقة،
ووجوب ح ّل الق�ضية الفل�سطينية .ون ّوه الى نجاح لبنان عبر جي�شه في مكافحة الإرهاب .وهذا الأمر ي�شكل �أولوية
بالن�سبة الى بالده� ،آم ًال �أن يتعمق التعاون بين لبنان وا�سبانيا في كل المجاالت.

قليمو�س:
رحب قليمو�س بال�سفير دو ال بينا في الرابطة ،مثمن ًا دور ا�سبانيا الداعم للبنان من خالل المجموعة
بدوره ّ
االوروبية ،والوحدة اال�سبانية العاملة �ضمن اليونيفيل ،م�شير ًا الى تحديات م�شتركة تجمع البلدين ينبغي التعاون
لمواجهتها� ،آم ًال بدور �أوروبي �أكثر تم ّيز ًا للحفاظ على لبنان كوطن ر�سالة وا�ستمرار الدور الم�سيحي الفاعل فيه.
وختام ًا ق ّدم قليمو�س لل�سفير اال�سباني كتاب ًا حول تاريخ الموارنة.
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تجمع موارنة من �أجل لبنان

ا�ستقباالت:

في الع�شرين من كانون الثاني ،2018
زار وف��د م��ن "تجمع م��وارن��ة م��ن �أج��ل
لبنان" برئا�سة المحامي ب��ول يو�سف
كنعان ترافقه نائب الرئي�س المهند�سة
ال�سا خ��وري وام��ي��ن ال�صندوق ريمون
ع��ازار والمهند�س م��ارون �شرباتي ،في
�سياق لقاءاته مع الم�ؤ�س�سات المارونية،
مقر ال��راب��ط��ة ال��م��ارون��ي��ة حيث التقى
رئي�سها النقيب انطوان قليمو�س ونائبه
اال�ستاذ توفيق معو�ض.
ودعا الرابطة �إلى الم�شاركة في قدا�س مار يوحنا مارون في كفرحي البترون ،الحادية ع�شرة قبل ظهر الجمعة
� 2آذار  ،و�أطلعها على زيارة وفد من التجمع للأردن لمنا�سبة عيد مار مارون ،لم�شاركة الرعية المارونية في قدا�س
العيد ،وعقد عدد من اللقاءات.
من جهته� ،أطلع قليمو�س الوفد على ان الرابطة في ط��ور ترميم اح��د مراكز البطريركية المارونية في
المغيري  -جبيل ،بالتعاون مع وزارة الثقافة وبلدية المغيري.

المجل�س االعلى للكلدان
ف��ي التا�سع والع�شرين م��ن كانون
الثاني  ،2018ا�ستقبل رئي�س الرابطة
المارونية النقيب �أنطوان قليمو�س في
مقر الرابطة المارونية رئي�س المجل�س
الأعلى للطائفة الكلدانية ال�سيد �أنطوان
حكيم .وجرى التداول في ال�ش�ؤون العامة
اللبنانية والم�شرقية وتحديد ًا الح�ضور
الم�سيحي و����ض���رورة تفعيله ف��ي ظل
التجاذبات الحا�صلة في لبنان والمنطقة.
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الهيئة الوطنية للعلوم:

في ال�ساد�س والع�شرين من تموز  ،2018زار وفد من الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث مقر الرابطة المارونية في
بيروت ،حيث ا�ستقبله رئي�سها النقيب �أنطوان قليمو�س.
و�ضم الوفد رئي�س الهيئة الوطنية الدكتور �أحمد �شعالن ،رئي�س مجل�س الإدارة ر�ضوان �شعيب ،وع�ضو الهيئة
العامة والهيئة العلمية الأب اليا�س الحلو.
وعر�ض اللقاء لأبرز الن�شاطات التي قامت بها الهيئة خالل ال�سنوات الما�ضية من مباراة العلوم �إلى حا�ضنة
الأعمال والمنح الجامعية والجوائز العالمية ،والن�شاطات التي تخطط للقيام بها الحقا مثل معر�ض بيروت الدولي
لالختراعات (.)BIIS
و�شكر الوفد "التفاتة قليمو�س تجاه تميز وفد الهيئة في المعار�ض العلمية الدولية خا�صة معر�ض جنيف الدولي
للإختراعات".
بدوره �أثنى رئي�س الرابطة المارونية على "رعاية الهيئة للمبتكرين ال�شباب" ،و�أكد �سعيه الى ان تكون الرابطة
المارونية على توا�صل دائم مع كل فئات الوطن ومناطقه" .وتمنى "التوفيق لوفود الهيئة التي �ست�شارك بالأ�شهر
المقبلة في معار�ض االبتكار واالختراع في كل من تركيا� ،إلمانيا ،ال�صين ،والكويت".
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م�شاركات  ...ومنا�سبات
قليمو�س في م�ؤتمر الطاقة االغترابية
ف��ي الثاني ع�شر م��ن ني�سان ��� ،2018ش��ارك رئي�س الرابطة
المارونية النقيب �أنطوان قليمو�س في م�ؤتمر الطاقة الإغترابية
الذي ُعقد في العا�صمة الفرن�سية �أخير ًا.
�إن هذه الم�شاركة ت�أتي في �إطار الإهتمام الكبير الذي توليه
الرابطة للبنان الإنت�شار ودور المنت�شرين في بناء م�ستقبل لبنان
وم�ساعدته على النهو�ض في �شتى المجاالت .وكذلك لت�أكيد حق
المنت�شرين اللبنانيين في �أن يكون لهم دور ب��ارز في م�ستقبل
وطنهم وحا�ضره من خالل ت�شريعات و�إجراءات تمنحهم الحقوق البديهية التي ي�ستحقونها دون م ّنة وفي مق ّدمها
�إ�ستعادة الجن�سية ،والحق في الإقتراع حيث ما هم ،وتوفير ال�ضمانات والحمايات والت�سهيالت ال�ضرورية لتوظيف
طاقاتهم واال�ستثمار في الوطن الأم الذي يحتاج الى قوتهم وح�ضورهم وفعاليتهم على غير م�ستوى و�صعيد.
�إن الرابطة المارونية ترى في م�ؤتمرات الطاقة الإغترابية منا�سبة لتحفيز اللبنانيين على الإنخراط �أكثر ف�أكثر
في نماء وطنهم وازدهاره ويتوجب عليها �أن تدفع في هذا االتجاه ،والرابطة المارونية ال يمكن �إال �أن تكون �إلى
جانب ه�ؤالء �إنطالق ًا من �إيمانها في التفاعل الع�ضوي الذي ينبغي �أن يقوم بينهم وبين وطن الآباء والأجداد وهذه
م�س�ؤولية تمار�سها �إلى �أبعد الحدود.

قليمو�س م�شارك ًا بافتتاح "�سوق جنى لبنان"
���ش��ارك رئي�س الرابطة المارونية النقيب
�أنطوان قليمو�س في الثاني ع�شر من ت�شرين
االول  2018افتتاح معر�ض التعاونيات الريفية
"�سوق جنى لبنان" برعاية وزير الزراعة في
حكومة ت�صريف االعمال غازي زعيتر ،وح�ضور
ال��م��دي��رة ال��ع��ام��ة للتعاونيات ع�ضو الرابطة
المارونية غلوريا ابو زي��د .وتكمن �أهمية هذا
المعر�ض ،الذي تنظمه جمعية التجارة العادلة
في لبنان ،في انه الأول من نوعه في بيروت،
بعدما اعتادت الجمعية على تنظيم معار�ض مماثلة في �سائر المناطق اللبنانية.
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ع�شاء الرابطة المارونية

قليمو�س :م�ؤتمر دائم ل�صون الوجود الم�سيحي
الراعي :عون يعمل لكل لبنان وللرابطة دور �أ�سا�س
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�أق��ام��ت ال��راب��ط��ة ال��م��ارون��ي��ة ع�شاءها
ال�سنوي ،م�ساء ال�ساد�س والع�شرين من
ني�سان  2018في �صالة ال�سفراء في كازينو
لبنان ،برعاية رئي�س الجمهورية العماد
مي�شال عون ممثال بوزير الطاقة والمياه
�سيزار �أبي خليل ،وح�ضور النائب �إيلي عون
ممثال رئي�س مجل�س النواب نبيه بري ،النائب
با�سم ال�شاب ممثال رئي�س الحكومة �سعد
الحريري ،البطريرك الماروني الكاردينال
مار ب�شارة بطر�س الراعي ،ال�سفير الفرن�سي
برونو فو�شيه ،النائبين نعمة اهلل �أبي ن�صر وزياد �أ�سود� ،أ�سعد عميرة ممثال رئي�س حزب الكتائب النائب �سامي
الجميل ،رئي�س مجل�س الق�ضاء الأعلى القا�ضي جان فهد ،رئي�س التفتي�ش المركزي القا�ضي جورج عطية ،العميد
الركن �أنطوان فرن�سي�س ممثال قائد الجي�ش العماد جوزاف عون ،رئي�س المجل�س الإقت�صادي والإجتماعي �شارل
عربيد ،رئي�س المجل�س العام الماروني الوزير ال�سابق وديع الخازن ،الوزير ال�سابق زياد بارود ،النائب ال�سابق فريد
هيكل الخازن ،نقيب المحررين اليا�س عون ،مدير عام رئا�سة الجمهورية الدكتور �أنطوان �شقير ،العميد مروان
���س��ل��ي�لات��ي م��م��ث�لا ال��م��دي��ر
العام لقوى الأمن الداخلي
اللواء عماد عثمان ،العميد
جوزف تومية ممثال المدير
ال��ع��ام ل�ل�أم��ن ال��ع��ام اللواء
عبا�س �إب��راه��ي��م ،العميد
���س��ا���س��ي��ن م���رع���ب ممثال
المدير العام لأم��ن الدولة
ال���ل���واء ط��ون��ي �صليبا،
م���دي���ر ع����ام ال��ج��م��ارك
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بدري �ضاهر ،القائم ب�أعمال ال�سفارة البابوية في لبنان المون�سنيور �إيفان �سانتو�س ،رئي�س مجل�س االدارة المدير
العام للم�ؤ�س�سة العامة لال�سكان روني لحود ،رئي�س �أ�ساقفة بيروت للطائفة المارونية المطران بول�س مطر ،رئي�س
الرابطة المارونية النقيب �أنطوان قليمو�س والأع�ضاء ،رئي�س جمعية م�صارف لبنان الدكتور جوزف طربية،
المطران بول�س عبد ال�ساتر ،رئي�سة الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة كلودين عون روكز ،مدير المكتب الإعالمي في
الق�صر الجمهوري رفيق �شالال ،مديرة الوكالة الوطنية لالعالم لور �سليمان �صعب ،المر�شح عن المقعد الماروني
في دائرة ك�سروان جبيل العميد المتقاعد �شامل روكز ،رئي�س االتحاد الكاثوليكي العالمي لل�صحافة  -لبنان االب
طوني خ�ضرا ،الم�ست�شار في ال�سفارة الرو�سية ديمتري ليبيديف ،المدير العام ل�شركة الفا مروان حايك ،نقيب
المقاولين مارون الحلو وفاعليات حزبية و�إجتماعية ونقابية وتربوية.

قليمو�س
�إ�ستهل الحفل ال��ذي قدمه الدكتور ف��ادي جرج�س،
بالن�شيد الوطني ون�شيد الرابطة ،ثم �ألقى قليمو�س كلمة
�شاملة �أب��رز ما جاء فيها":يحل الع�شاء التقليدي الذي
تنظمه الرابطة المارونية ك��ل ع��ام ،ولبنان على عتبة
�إ�ستحقاقات م�صيرية قد يتوقف عليها م�ستقبله في طالع
الأيام� ،إنتخابات نيابية تجري على �أ�سا�س قانون جديد ال
يمكن الحكم عليه قبل �صدور النتائج ،وتحليل ما �سيحدثه من تحوالت على الأر�ض ،ومعرفة الوجوه التي �سيحملها
�إلى المجل�س النيابي ،و�ضع �إقت�صادي ومالي بالغ الخطورة والتعقيد ،يهدد بالإنهيار ال�شامل �إذا لم يجر تداركه
بتدابير جذرية تبقى على مرارة مذاقها� ،أرحم من الأورام الخبيثة التي تتوثب ل�سلب ما تبقى في ج�سم الوطن
المنهك من قدرة على �إعادة النهو�ض ،ف�ساد م�ست�شر ينه�ش �إدارات الدولة وي�ستنزف �ضرع الخزانة العامة ن�سمع
كالما كثيرا عن مكافحته ،لكننا ن�صدم ب�إ�ستمراره ثابتا و�إ�صراره على الإطاللة ب�ألف وجه و�صيغة ،وك�أنه بات قدر
لبنان هجرة دائمة للأدمغة والطاقات تقود المجتمع �إلى �شيخوخة محتمة".
�أ�ضاف":لي�ست �صورة �سوداوية ما �أطرح ،لكن واقعية ،ومن منطلق م�س�ؤوليتي في الرابطة المارونية وهي رابطة
الموارنة جميعا ،بما ت�ضم من هامات وقامات ،وتزخر من �إمكانات وطاقات� ،أرى �أن الواجب يدفعني �إلى الإ�ضاءة
على هذه الأخطار ال الإ�ست�سالم لها ،والر�ضوخ لتداعياتها المحتملة والإن�صياع لم�شيئة الم�سببين لها ،بل للتفكير
في كيفية الخروج منها والحد من الأ�ضرار المتفاقمة والعمل على تطويقها قبل فوات الآوان".
وتابع":لقدتعباللبنانيونعموما،والم�سيحيونخ�صو�صا،منعي�شحالةالقلقالدائمعلىالم�صيروالهوية،بدال
من عي�ش حال الإ�سترخاء و�إنتظار م�ستقبل م�شرق لهم ولأوالدهم .ففي حالة القلق ،علينا �أن نفرق بين القلق المكبل
الآ�سر ،وبين القلق المثمر والقلق الم�ستهلك ،بين القلق الإيجابي والقلق ال�سلبي ،بين قلق المرتعد وقلق القائد".
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وقال �":إن الرابطة� ،إلى جانب كونها �أول من دق ناقو�س الخطر بالن�سبة لتداعيات النزوح ال�سوري ور�صدها
للخلل الالحق في حقوق الم�سيحيين في �إدارات الدولة ،ومواجهة الإفتئات على هذه الحقوق ،قدمت الرابطة
المارونية من خالل ح�س الم�س�ؤولية لديها تجاه من تمثل ،وتجاه المجتمع اللبناني بمجمله م�شروع قانون �إنتخابي،
يح�سن التمثيل بالمطلق ويح�صن التمثيل الم�سيحي ويفعله ،ويرفع بع�ض الغبن الذي حل به جراء القوانين
المتعاقبة� ،إال �أن الأفرقاء وال�سيا�سيين لم يروا فيه م�صلحتهم ،فكان القانون الذي نحن ب�صدده ،والذي تناف�س
البع�ض على �أبوته ،فيما تهرب البع�ض الآخر من هذه الأبوة� ،إال �أننا ،ومن �أجل نقل الو�ضع ال�سيا�سي من مرحلة
الجمود قبلنا به ،على �أمل �أن يخرجنا من بع�ض القلق ،و�أن يحقق بع�ض التغيير في الطبقة ال�سيا�سية".
وتابع ":على هذا الأ�سا�س ،ننا�شد الناخب اللبناني عموما والم�سيحي خ�صو�صا والماروني تحديدا� ،أن يعي
الم�س�ؤولية التاريخية التي يحملها هذا الإ�ستحقاق ،ف�إما حياة متجددة �أو تعفن قاتل ،وعهدنا �أننا �أبناء الحياة ال
حدود لطموحنا ،وال �سدود دون �إبداعنا .فلنجتهد ليحمل هذا الإ�ستحقاق تحريرا لإرادتنا من �أي قيد هام�شي �أو
نزوة عابرة ،و�صوال �إلى ما تطمح �إليه نفو�سنا الكبيرة من تغيير نوعي ،ي�ؤ�س�س للوطن القوي الم�شرق بعقول �أبنائه
وال�شامخ ب�أرزه".
وقال":اما الو�ضع الماروني ،وا�ستطرادا الم�سيحي الذي تترب�ص به الأخطار وتحوطه التحديات من كل �صوب ،ال
بد من الت�صدي له بما ي�ستحق من عناية و�إهتمام ،وهو م�س�ؤولية الكني�سة اوال بكل م�ؤ�س�ساتها وهيئاتها والرابطة منها،
وكذلك م�س�ؤولية كل الأحزاب والتيارات وال�شخ�صيات ال�سيا�سية والفكرية والثقافية والإقت�صادية والإجتماعية.
وختم :المطلوب اليوم ،قبل الغد ،المبادرة �إلى م�ؤتمر دائم تح�شد له كل الإمكانات من �أجل بحث كيفية �صون
الوجود الم�سيحي في لبنان وتجذيره ،والآليات المف�ضية �إلى هذا الغر�ض وطنيا اجتماعيا تربويا �إقت�صاديا ل�صوغ
�إ�ستراتيجية وا�ضحة ،قابلة للتطبيق والحياة ،وان الرابطة المارونية جاهزة للم�ساعدة على تحقيق مثل هذا الأمر".
واكد قليمو�س "�إلتزام الرابطة المارونية برئا�سة الجمهورية رمز ال�شرعية اللبنانية و�صمام وحدة الوطن �أر�ضا
و�شعبا ،و�إيمانها ببكركي التي �أعطيت مجد لبنان ،وهي مرجعية م�سيحيي ال�شرق قاطبة ،ولي�س الموارنة فح�سب.

الراعي
وتحدث البطريرك الراعي عن الموارنة والرابطة
ال��م��ارون��ي��ة وال��م�����س���ؤول��ي��ات ،م��وج��ه��ا التحية لرئي�س
الجمهورية العماد مي�شال عون الذي ينتمي �إلى الطائفة
المارونية بموجب الميثاق الوطني والد�ستور ،لكنه
رئي�س الدولة وكل لبنان وكل ال�شعب اللبناني" ،م�شيرا
الى انه "ماروني ،لكنه لي�س من �أجل الموارنة ،بل
من �أجل كل اللبنانيين ،وهو م�ؤتمن على �إ�ستقالل كل
 52لبنان ووحدته و�سيادته و�سالمة �أرا�ضيه".
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وقال":رئي�س الجمهورية ماروني ب�إتفاق اللبنانيين ،لأنه �سليل الموارنة الذين بنوا تاريخهم على �أر�ض لبنان،
فتماهى تاريخهم بتاريخ هذا الوطن� ،سقوه بدمائهم وعرق جبينهم ،ولم ي�شا�ؤه يوما وطنا لهم بل �أرادوه للجميع،
وما زالوا على هذه الإرادة لكنهم لن يقبلوا ال اليوم وال �أم�س وال غدا ،ب�أن تحتكره �أو تتحكم به وبم�صيره ودولته
و�شعبه �أية فئة �أو طائفة دون �سواها .وعندما تكون محاوالت من هذا النوع ي�ضعف لبنان في كيانه وم�ؤ�س�ساته
و�إقت�صاده".
و�أكد "�أال والء عند الموارنة �إال للبنان �أر�ضا و�شعبا وتراثا وقيما ،فهم م�ؤتمنون عليه �أكثر من �سواهم ،فقد �أعطي
لهم لعنايتهم وم�س�ؤوليتهم كما كتب �شارل مالك في � 15آب  1980والتاريخ �شاهد ،هنا تندرج م�س�ؤولية الرابطة
المارونية التي تجمعنا في هذه المنا�سبة وهي مدعوةالى �أن تعمل جاهدة من �أجل �شد �أوا�صر وحدة الموارنة
ك�إنطالقة من �أجل بناء الوحدة الوطنية كاملة ،فتعي�ش �إ�سمها كرابطة ،ما يقت�ضي �أن تكون محررة من كل لون
�سيا�سي لكي تكون مع الجميع وللجميع وهكذا تتناغم مع نهج الكر�سي البطريركي�،أن تدافع بكل قواها عن �أر�ض
لبنان لإعادة النظر بقانون تمليك الأجانب والمحافظة على كل �شبر من �أر�ض لبنان للبنانيين� ،أن تدافع عن هوية
لبنان وثقافته وح�ضارته برف�ض التفريط بالإقامة والجن�سية والتوطين ،ال يكاف�أ من الأ�سرة الدولية ،لبنان الم�ضيف
لالخوة الفل�سطينيين وال�سوريين بحمل كل العبء الإقت�صادي والأمني والثقافي والإجتماعي ،فيما الأ�سرة الدولية
تغ�سل �أيديها وتمعن في �إ�شعال نار الحروب والمتاجرة ب�أ�سلحتهم وتجربة قدراتها ب�شعوب هذه المنطقة ،وال توجد
على ال�شفاه كلمة �سالم".
وختم� :أجل هذا هو دور الرابطة المارونية وهي مدعوة لهذا الدور.
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في لقاء نواب ومنت�سبين جدد للرابطة

ق����ل����ي����م����و�����س :ل����ح����ك����وم����ة ب����ي����ان����ه����ا ت����اري����خ����ي
في الرابع ع�شر من حزيران
 ،2018التقى المنت�سبون الجدد
ال��ى ال��راب��ط��ة ال��م��ارون��ي��ة البالغ
عددهم  /171/في حفل تعارف
دع���ا ال��ي��ه المجل�س التنفيذي
ل��ل��راب��ط��ة ف��ي م��ط��ع��م ل��وم��اي��ون
اال�شرفية ،ح�ضره النواب �سيمون
�أبي رميا� ،شامل روكز ،ابراهيم
ع����ازار ،ف��ري��د ب�ستاني ،اليا�س
حنك�ش ،ماجد �أبي اللمع ،ماريو
عون ،وممثل رئي�س حزب الكتائب النائب �سامي الجميل ع�ضو المكتب ال�سيا�سي في الحزب �أ�سعد عميرة ،كما
ح�ضر النائب ال�سابق المحامي نعمة اهلل �أبي ن�صر الى جانب رئي�س الرابطة المارونية النقيب انطوان قليمو�س
والرئي�س ال�سابق للرابطة النقيب �سمير �أبي اللمع و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي ولجنتي العالقات العامة وال�ش�ؤون
االجتماعية واالن�شطة التي تولت تنظيم الحفل.
بعد الن�شيد اللبناني ون�شيد الرابطة المارونية وكلمة ترحيب وتعريف من رئي�سة لجنة العالقات العامة ومقررتها،
ع�ضو المجل�س التنفيذي للرابطة المحامية كري�ستين مالح،
�ألقى رئي�س الرابطة النقيب قليمو�س كلمة ا�ستهل بالتوجه
الى الأع�ضاء الجدد معتبر ًا فيها �إن �إنت�سابهم الى الرابطة
هو "قيمة م�ضافة لها وللمجتمع اللبناني عموم ًا ،والماروني
خ�صو�ص ًا" ،م�ؤكد ًا �أن الرابطة "هي كيان ماروني جامع يفيء
اليها كل راغب في م�شاركتها الدور الوطني الذي ت�ضطلع به،
وفي حمل الهم الم�سيحي وال �سيما الماروني والتعبير عنه بلغة
ت�سمو فوق النوازع والأهواء ،من حيث تركيزها على م�شتركات
ال يمكن �أن تكون مو�ضع نزاع بين �أبناء العائلة الواحدة".
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ثم تطرق قليمو�س في كلمته الى ثالثة عناوين:
الأول :ال��ن��زوح ال�����س��وري م��ع��ت��ب��ر ًا �أن
الرابطة كانت �أول من ن ّبه من مخاطر هذا النزوح
وتداعياته ،و�أول من اقترح الحلول له ،داعي ًا الى
موحد وجامع وخطة وطنية
تكوين موقف وطنيّ ،
عملية وجدية تكون ترجمة للمواقف المعلنة لكل
القيادات اللبنانية .و�إن هذا االمر هو بر�سم رئي�س
الحكومة المكلف والوزارة العتيدة لت�ضمينه بيانها
الوزاري."...
و�أعلن قليمو�س وقوف الرابطة الى جانب "الجهود الحثيثة التي يقوم بها وزير الخارجية في �سعيه الى تكوين ر�ؤية
ر�سمية ووطنية موحدة حول هذا االمر والدفاع عنها ،معتبر ًا �أن الخطر بات داهم ًا "والتاريخ لن يرحم المترددين
والمت�آمرين على الوطن".
الثاني :مر�سوم التجني�س وفي هذا المجال قال قليمو�س �أن الرابطة �سبق �أن �أبدت مالحظاتها عليه
�سواء كان "بالن�سبة للتوقيت وال�شكل والم�ضمون وانعدام ال�شفافية بمعر�ض �إ�صداره ،و�إن ا�ستدراك الرئي�س ب�إحالته
الى المديرية العامة للأمن العام ال يلغي تقاع�س وزارة الداخلية عن القيام بواجباتها قبل �إحالته ب�صيغته النهائية.
و�إن ال�صالحية المعطاة لرئي�س الجمهورية في هذا المجال ال تلغي المعايير الوطنية واالخالقية التي يجب �أن
تتوافر في تجني�سهم" ،و�أكد حر�ص الرابطة على �أن تكون هذه المنا�سبة محطة لتحفيز "تحري الملف المتعلق
ب�إبطال مر�سوم �سنة  "1994الذي القي تقاع�س ًا و�إمتناع ًا من بع�ض وزراء الداخلية بعدما �أف�ضت مراجعة الرابطة
في �ش�أنه "ب�إحالة المر�سوم للداخلية لإعادة در�سه و�إبطال تجني�س غير الم�ستحقين".
الثالث :الحكومة العتيدة .وقد دعا رئي�س الرابطة المارونية الى التعجيل في ت�أليفها ،كما االمتناع
نظيفي الكف ،يتحلون
عن ت�صنيف "الوزارات �سيادية ،خدماتية ،قانونية و�شكلية ،وال�سعي لإي�صال �أ�شخا�ص كفي ّين
ّ
بجر�أة الموقف والح�س الوطني" .كذلك دعا الى و�ضع بيان وزاري تاريخي م�س�ؤول وغير ت�سووي في هذه المحطة
الحرجة من تاريخ لبنان ،ويرتكز الى "محاربة الف�ساد فع ًال ال قو ًال من طريق تفعيل االجهزة الرقابية والق�ضائية
ودعمها ،و�ضع خطة وطنية لمواجهة تداعيات النزوح ال�سوري والعمل على ترجمتها بالتن�سيق مع الدول المعنية بما
فيهم الدولة ال�سورية ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر بالتن�سيق مع المنظمات الدولية� ،إقرار �إ�ستراتيجية دفاعية تعيد
للدولة حقها الح�صري في اتخاذ قرار الحرب وال�سلم ،و�ضع خطة طوارىء اقت�صادية توقف الهدر بكل تفا�صيله
وتح�سن االنتاجية ،والعمل على ا�سترداد حقوق الدولة من مغت�صيبها ،دعم ا�ستقالل الق�ضاء".
وتخف�ض االنفاق ّ
وختم قليمو�س� " :إن حكومة م�ؤلفة من �شخ�صيات تدخل التاريخ ال من �شخ�صيات تخرج منه ،وحدها تعطي
االمل والرجاء بغد �أف�ضل للوطن و�أبنائه".
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لقطات من حفل ا�ستقبال المنت�سبين الجدد
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مكرم ًا في زحلة:
قليمو�س ّ
لإنتاج طبقة �سيا�سية نظيفة توحي بالثقة لل�شباب
م�ساء ال�سبت في التا�سع ع�شر
من �آب � ،2018أق��ام ع�ضو الرابطة
المارونية رجل االعمال �سمير �صادر
م���أدب��ة تكريمية لرئي�س الرابطة
المارونية النقيب انطوان قليمو�س
في وادي زحلة ،ح�ضرها �أ�ساقفة
زحلة جوزيف معو�ض ،انطونيو�س
ال�صوري وبول�س �سفر ،النائب العام
اال�ستئنافي في جبل لبنان القا�ضي
�سامي �صادر وعدد كبير من الفاعليات االقت�صادية واالجتماعية واالعالمية في المدينة و�أع�ضاء الرابطة في
منطقة البقاع.
و�ألقى �صاحب الدعوة كلمة ترحيبية ،منوها ب "الدور الوطني
الذي قام به النقيب قليمو�س طوال م�سيرته وبالعمل المميز برئا�سة
الرابطة المارونية في كل اال�ستحقاقات الوطنية التي �أبرزت دورها
ال�شامل فوق االعتبارات الطائفية".
قليمو�س
و�ألقى قليمو�س كلمة حيا فيها زحلة والبقاع ،منوها ب "ت�ضحيات
�أبناء هذه المدينة عبر التاريخ لكي تبقى عرو�س البقاع وقلعة لبنانية
ح�صينة وموئال لل�سيادة الوطنية" ،وتناول "دور الرابطة المارونية
في كل اال�ستحقاقات الم�صيرية التي مر بها لبنان و�إ�سهاماتها فيها،
بدءا من قانون االنتخابات عندما قدمت م�شروعا ي�ؤمن �صحة التمثيل
وعدالته ،كما �أثارت مو�ضوع النازحين ال�سوريين حين كانت الأزمة في
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بداياتها ،فنظمت م�ؤتمرا على قدر كبير من الأهمية دل بو�ضوح على خطورة هذا المو�ضوع وتداعياته ،فقدمت
حلوال ومقترحات".
وقال" :كما كانت الرابطة مر�صدا رئي�سيا من مرا�صد الخلل في الدولة وخ�صو�صا في �إداراتها للحفاظ على
الدور الم�سيحي فيها وعلى التوازن ،لي�س من منطلق طائفي بل من منطلق وطني ميثاقي ،ال تزال تعمل من �أجل
تثبيت هذا الأمر ،كما انها �أولت كل مناطق لبنان عنايتها �سواء في الجوالت التي قمت بها الى المناطق النائية
وهي لي�ست بنائية وموقعها من لبنان في القلب ،كما ان لجان الرابطة المارونية قامت بدور كبير في هذا المجال".
وختم" :الرابطة المارونية لها دور ور�سالة تقوم بهما وهي تدعو الى عدم الي�أ�س مهما ا�شتدت ال�صعاب
والمعوقات ،والى التجذر بالأر�ض وتثبيت هويتها والدفاع عن خ�صو�صية هذا الوطن ،و�أدعو الى �إنتاج طبقة �سيا�سية
نظيفة توحي بالثقة لل�شباب ،فال يقبلون �إلى الهجرة وال يركنون الى الي�أ�س والإحباط".
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معو�ض
ورحب المطران معو�ض بالح�ضور ،وقال�" :أثني على الرابطة المارونية التي هي رابطة وطنية البعد وم�سيحية
الم�سلك ومارونية الهوية والهوى ،فهي تخدم لبنان ،وتتالقى في �أهدافها مع الكني�سة المارونية".
ونوه ب "الدور الذي قامت به الرابطة في الإ�ضاءة على ملف النازحين ال�سوريين� ،إذ ان هذا الملف من �أخطر
الأزمات التي �شهدها لبنان في ال�سنوات الأخيرة ،ونحن في البقاع عانينا منه كثيرا وال نزال نعاني من تداعياته
على مختلف الأ�صعدة ،وندعو الى حل عاجل و�شامل له نظرا �إلى الأعباء التي يخلفها علينا جميعا".
ودعا �إلى "االهتمام باللبنانيين والم�سيحيين منهم اجتماعيا وتربويا وماديا لوقف الإحباط الذي يعي�شونه جراء
تردي الأو�ضاع ،واالهتمام بالمناطق النائية لوقف نزيف الهجرة والت�صدي لظاهرة بيع الأر�ض ،واننا نعتبر كما
الرابطة المارونية ،ان لبنان لي�س مجرد م�ساحة تقيم عليها مجموعات من النا�س �إنما هو م�ساحة ح�ضارية ان�سانية
تعك�س وجودا �ساميا يرتقي الى م�ستوى الر�سالة ،يتعين علينا ان نحافظ عليها".
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العر�س الجماعي التا�سع لـ 41ثنائيا في بكركي

�أ حيت الرابطة المارونية – لجنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأن�شطة الداخلية  ،لل�سنة التا�سعة على التوالي ،العر�س
الجماعي ل 41ثنائيا من مختلف ابر�شيات الطائفة المارونية في لبنان ،الذين نالوا بركة االكليل في احتفال تر�أ�سه
البطريرك الكاردينال مار ب�شارة بطر�س الراعي ،بمعاونة المطارنة يوحنا رفيق الور�شا ،بول�س ال�صياح� ،سمعان
عطاهلل وبول�س عبد ال�ساتر ولفيف من االكليرو�س ،وذلك في الثاني من �أيلول .2018
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ح�ضر االكليل وزير االعالم ملحم الريا�شي ،النائب ال�سابق نعمة اهلل ابي ن�صر ،رئي�س الرابطة المارونية النقيب
انطوان قليمو�س واع�ضاء المجل�س التنفيذي للرابطة وعدد من الم�ساهمين في العر�س وفاعليات واهالي العر�سان
وان�سبائهم وا�صدقائهم.
و�صل موكب العر�سان عند ال�ساد�سة م�ساء وجل�سوا في االماكن المخ�ص�صة لهم مع اال�شابين ،على وقع معزوفات
مو�سيقى ال�صليب االقد�س والزغاريد وو�سط اعالم الك�شاف الماروني وبيارقه ونثر الورود ،قبل ان يدخل موكب
البطريرك الذي تقدمه ال�صليب ،وقد احاط به نوابه العامون وقليمو�س ،لتبد�أ مرا�سم االكليل الذي تولت خدمته
جوقة االعرا�س التابعة لرعية مار اليا�س -انطليا�س.
عظة الراعي
وبعد االنجيل ،القى الراعي عظة تحدث فيها عن �سر الزواج
في الكني�سة "واهميته في بناء المجتمع وتكوين العائلة الم�سيحية
الملتزمة بالقيم الدينية والوطنية" ،معتبرا ان "الزواج هو رابط
مقد�س يقوى بااليمان والمحبة" ،و�شاكرا "الرابطة المارونية"
ولجنة ال�ش�ؤون االجتماعية واالن�شطة الداخلية فيها على "تنظيمها
لهذا العر�س الذي بات تقليدا �سنويا نتمنى ا�ستمراره وتطوره".
ومما قاله" :اقدم لكم التهاني مقرونة بال�صالة ل�سيدة بكركي
لكي تبارك هذا الزواج وترافقكم في كل محطات حياتكم النكم
تلبون دعوة مقد�سة ،هي الدعوة الى الحياة الزوجية .هي دعوة ،هي فرحة للمجتمع وللبنان والكني�سة ،الن عائلة
جديدة بثت تحمل الحب وال�سعادة في وقت ال يبث فيه اال الوجع والقلق ،عائلة �ستكون هي المدماك في حياتنا
الوطنية اللبنانية".
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�أ���ض��اف" :ان ال���زواج هو دع��وة مقد�سة .ان��ه مثل
الكهنوت ،مثل الدعوة الرهبانية ،دعوة �إلهية يعبر عنها
الزوجان بكلمة نعم ،بها يوا�صالن الر�سالةالم�سيحية
واالن�سانية .نعم با�سم االم��وم��ة واالب���وة .ك��ل ثنائي
منكم ايها العر�سان ينال النعمة االلهية التي تقد�سه،
ليتحمل الواحد م�س�ؤولية الآخر .هذه هي معاني العر�س
الجماعي .اي ان يدخل كل ثنائي خط التدبير االلهي
والمجتمع ولبنان .ون�صلي لكي تتحقق امنية الكني�سة
فيكم".
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مرا�سم االكليل
ثم لفظ العر�سان "النعم االبدية" داللة على تقبلهم �سر الزواج والرباط المقد�س ،وتبادلوا المحاب�س ،بعدما
تلوا عهد الزواج امام البطريرك .ولوحظ هذا العام زيادة عدد المتقدمين الى العر�س الجماعي ،اذ بلغ  41ثنائيا،
بعدما كان في العام المن�صرم  26ثنائيا.

قليمو�س
كما كانت كلمة لقليمو�س �شكر فيها البطريرك على رعايته االكليل وتر�ؤ�س مرا�سمه .كما �شكر الكهنة الذين تولوا
المواكبة الروحية للعر�سان ،وكل من �ساهم في "انجاح العر�س الجماعي بما قدم من ا�سهامات مادية وعينية".
وقال" :ان كل ثنائي على الئحة العر�س الجماعي هذا العام ،هو م�شروع عائلة م�سيحية لبنانية ،م�ؤمنة بالكني�سة
وتعاليمها ،و�أ�شبه ببيعة م�صغرة م�شيدة على �صخرة الحب والت�ضحية .فمبروك للعر�سان الجدد ،ون�ضرع الى اهلل
ان يثمر اتحادهم في رحاب الكني�سة ،وعلى خطاها ،ذرية مبرورة ،يتوا�صل معها الن�سل ويتكاثر ،وينت�شر كالأنجم
الزهر التي تر�صع رحب الف�ضاء".
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ق�سطنطين ممث ً
ال قليمو�س :الموارنة معنيون بالحرية

�أقيمت في قاعة كني�سة الروح القد�س في بلدة ب�شلي ق�ضاء جبيل ،ندوة في الثاني ع�شر من ني�سان  2018حول
كتاب "�شهادتنا و�شهدا�ؤنا زرع الكني�سة ولبنان الكيان" للم�ؤرخ الدكتور طوني يو�سف �ضو ،بدعوة من لجنة الوقف
وبرعاية راعي االبر�شية المطران مي�شال عون وح�ضوره ،وذلك لمنا�سبة اختتام يوبيل ال�شهادة وال�شهداء الموارنة،
تحدث فيها ممثل رئي�س الرابطة المارونية النقيب �أنطوان قليمو�س ع�ضو المجل�س التنفيذي االعالمي انطوان
ق�سطنطين.
�أكد ق�سطنطين في كلمته "ان الرابطة المارونية معنية بكل ما هو ماروني والموارنة معنيون بالحرية لذا لبنان
موجود".
وقال" :كثيرون �شهدوا للم�سيح في هذا العالم و�إ�ست�شهدوا في �سبيل �إيمانهم� ،أما الموارنة فبقدر �إيمانهم بي�سوع
تم�سكوا ب�أر�ض لبنان فجاءت �شهاداتهم في �سبيل قيمتين :الإيمان والحرية ،ودمغوا بال�شهادتين معنى وجودنا في
هذا الم�شرق المعلق بين االر�ض وال�سماء.
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�شهدا�ؤنا مهروا بالدم �أوراقنا الثبوتية ومنذ �أن اختار ذلك النا�سك الحياة في العراء ،ليمتلك ف�ضاء الحرية
ب�إيمانه �صرنا نحن �أبناء االيمان والحرية معا".
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وتابع" :نحن ورثة مارون الذي بهديه �سلك الآباء الم�ؤ�س�سون درب الحرية فجعلوا من جبال لبنان معبدا لها
لأن اهلل حرية مطلقة ،حرا�س الحرية نحن في هذا الم�شرق ،من دونها ال ن�صلح ل�شيء ومن دوننا يهلك هو في
�سواد قرونه الو�سطى م�ؤمنون باهلل حتى ال�شهادة لكننا ما �أقمنا يوما وال �أردنا دولة دينية ،تم�سكنا بالحرية لنحفظ
لاليمان قيمته ولالن�سان مقامه لم�شرق الأديان قدمنا �صيغة الأوطان وجعلنا الإنتماء القومي للدولة م�ساحة تح�ضن
التنوع الديني والثقافي".
و�أ�ضاف" :حرا�س الحرية نحن ،بها نواجه العنف المتفجر تحت �ستار الدين ون�شهد ب�أن النامو�س وجد لخدمة
االن�سان ،وب�أن الحرية �أ�سا�س ال�سالم وب�أن احترام الحق في االختالف �أ�سا�س العي�ش معا.
قدرنا �أن نبقى حرا�سا للحرية ف�إذا تخلينا عنها �سقطت عنا �إن�سانيتنا و�سقطت لبنانيتنا ،متطرفون نحن في
تقدي�س الحرية ،وبقدر ما يكت�شفها كل واحد منا في عزلة الإيمان ف�إننا نعي�شها كجماعة انفتاحا مطلقا في الوطن
و�إنت�شارا في �أقا�صي الأر�ض كالماء وال�ضوء والهواء".
وقال" :حين يكون لبنان في خطر ننطوي على ذاتنا وتتحكم بنا غريزة الدفاع عن وجودنا الحر ،وحين ن�شعر
بالأمان نتحول الى رواد التقدمية والتطور والعولمة ،ي�ستهوينا التحدي ،نعاند ،نخطىء وقد نهزم لكن روح الحرية
فينا ال تنك�سر ،بين �أر�ض لبنان وبيننا عالقة ع�شق كما بين ال�صخر وال�سنديان ،لبنان من دوننا �أر�ض موح�شة ونحن
من دونه جماعة تائهة ،زرعنا �أر�ضه دما وعرقا وقدا�سة وت�شاركنا فيه مع كل طالب حرية ف�صار لنا وطنا".

ها�شم رئي�س ًا للرابطة المارونية ب�أو�ستراليا

تلقت الرابطة المارونية نب�أ �إنتخاب المهند�س انطوني
ها�شم رئي�س ًا للرابطة المارونية في ا�ستراليا خلف ًا للدكتور
باخو�س جرج�س ،والمهند�س ها�شم هو ع�ضو في الرابطة
المارونية االم في لبنان ،وقد هن�أ رئي�س الرابطة المارونية
النقيب ان��ط��وان قليمو�س الرئي�س الجديد للرابطة في
ا�ستراليا متمني ًا تعميق �أوا���ص��ر التعاون والتن�سيق بين
الرابطتين لخدمة لبنان والكني�سة المارونية في جميع
المجاالت وخ�صو�ص ًا في مجال ربط المنت�شرين بجذورهم
كما �أثنى على الجهود التي بذلها الرئي�س ال�سابق للرابطة
المارونية في ا�ستراليا الدكتور باخو�س جرج�س الذي كان من المتعاونين المخل�صين مع الرابطة المارونية الأم في
خدمة الطائفة المارونية في ا�ستراليا ووطنه لبنان.
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بيانات
�أ�صدرت الرابطة المارونية :مجموعة من البيانات �ض ّمنتها مواقفها من الأو�ضاع الراهنة  .ونورد في ما
ي�أتي �أبرزها.
										
 31كانون الثاني 2018
على اثر لقاء المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية برئا�سة النقيب �أنطوان قليمو�س ،رئي�س الجمهورية العماد
مي�شال عون� ،أذاع قليمو�س بيان الرابطة الذي جاء فيه:
" �إن لقاء الرابطة المارونية بفخامة الرئي�س جاء بناء على طلبها لعر�ض الق�ضايا الوطنية ،ولت�أكيد ثقتها
بحكمة رئي�س الجمهورية في قيادة البالد نحو االف�ضل و�إيجاد حل لملف النازحين ال�سوريين باعتباره اولوية
�ضاغطة.
�إن الرابطة فوجئت كما جميع اللبنانيين بالمنحى الذي اتخذه ال�سجال ال�سيا�سي على خلفية مر�سوم ترقية
ال�ضباط ،وما ك�شفه من ثغرات �سببها عدم الو�ضوح في الد�ستور احيان ًا ووجود نوايا لدى البع�ض لتكري�س اعراف
بقوة االمر الواقع تناق�ض مبد�أ الف�صل بين ال�سلطات وروحية الميثاق الوطني .وبمعزل عما ورد على ل�سان وزير
الخارجية من كالم م�ؤ�سف بحق رئي�س مجل�س النواب الذي نحترمه بما يمثل ومن يمثل ،تعتبر الرابطة المارونية
�أن الخطاب يقابله خطاب والخط�أ ال يقابله خط�أ �أكبر .ولقد قيل الكثير �سابق ًا في حق البطريركية والطائفة
المارونية وغيرها ولم تح�صل ر ّدات فعل عنيفة في ال�شارع كالذي �شهدناه .وبالمقابل� ،أن تجري ا�ستباحة االمن
وترويع النا�س وقطع الطرقات ،فهذا �أمر مرفو�ض ي�ستوجب تحرك االجهزة االمنية والق�ضائية وي�ستدعي العودة
فور ًا الى لغة الحوار و�سحب فتيل االزمة من ال�شارع .فاالعترا�ض على �أي �أمر هو مبد�أ ديموقراطي يمار�س في اطار
د�ستوري وح�ضاري� ،أما ممار�سته في ال�شارع في ظل �شعور بفائ�ض القوة ،فهذا �أمر مرفو�ض ولقد �آن االوان لو�ضع
حد ال�ستخدام ال�شارع لتجيي�ش الع�صبيات او ت�صدير الخالفات الى بالد االغتراب� ،إذ �إننا اليوم �أحوج ما نكون
لوقف الت�شنج ومعالجة ق�ضايا النا�س المحقة وفي مقدمها حل ازمة النفايات وتوفير فر�ص العمل لآالف ال�شباب
و�إجراء انتخابات نيابية نزيهة وتثبيت منطق الدولة القوية والحا�ضنة لجميع مكوناتها� .إننا على ثقة ب�أن فخامة
الرئي�س عون الذي تعالى عن كل اال�ساءات التي طاولته لن ي�سمح بك�سر هيبة الدولة ،وهو في الوقت نف�سه حري�ص
على كرامة جميع اللبنانيين وعلى حماية �صيغة العي�ش الم�شترك واال�ستقرار الوطني".
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 20آذار 2018
�إن الرابطة المارونية ُتبدي ارتياحها للنتيجة التي و�صلت �إليها ق�ضية ال�سيدة غلوريا �أبو زيد وبالتالي تثمن
الم�س�ؤولية العالية التي طبعت التعاطي مع هذا الملف والتي �إن د ّلت على �شيء فعلى تغليب منطق التجرد و�إعطاء
كل ذي حق حقه بمعزل عن �أي فئوية �أو م�صلحة �سيا�سية عابرة بالإ�ضافة لإر�ساء ودعم قيم النزاهة والكفاءة في
الدولة.
												
 11أيار 2018
عقد المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية اجتماع ًا برئا�سة رئي�سه النقيب انطوان قليمو�س و�أ�صدر البيان الآتي:
 -1يتقدم المجل�س التنفيذي من النواب الجدد بالتهنئة ويخ�ص بالذكر النواب الموارنة �آم ًال �أن تكون
واليتهم منتجة للقوانين التي يحتاجها اللبنانيون لتثبيت دولة الحق وتحقيق التنمية االقت�صادية التي
من �ش�أنها �أن توفر للبنانيين فر�ص العمل الكفيلة ببقائهم في وطنهم ووقف هجرة ال�شباب ب�سبب
البطالة ،وتفعي ًال لدور المجل�س النيابي ال ّرقابي.
 -2تتوقف الرابطة المارونية باهتمام بالغ عند كالم فخامة رئي�س الجمهورية الذي حدد فيه �أولويات
المرحلة المقبلة بعد انتخاب مجل�س نيابي جديد وت�شكيل حكومة جديدة ،وت�شدد الرابطة على �أن
اللبنانيين ينتظرون �إجراءات عملية في مو�ضوع مكافحة الف�ساد ووقف �سرقة المال العام وينتظرون
تح ّرك ًا ق�ضائي ًا وا�ضح ًا في هذا ال�صدد.
 -3تدعو الرابطة المارونية القيادات ال�سيا�سية الى مقاربة الملفات االقليمية والمحلية من منظار وحدة
اللبنانيين وم�صلحتهم العامة .وترى الرابطة �أن الحكومة اللبنانية ومن خالل وحدة موقفها مدعوة
الى مواجهة �أي قرار دولي من �ش�أنه ت�أخير �أو عرقلة �إعادة النازحين ال�سوريين الى بالدهم.
 -4كما تدعو الرابطة المارونية الى اعتماد الكفاءة في الوظائف العامة من �ضمن المنا�صفة الحقيقية
في جميع الفئات وفي �سائر االدارات واالجهزة وتعتبر في هذا ال�صدد �أن التوازن الطائفي مفقود في
كثير من هذه االدارات واالجهزة وهي �ست�سلط ال�ضوء على ذلك في الوقت المنا�سب.
وفي المطلق ف�إن الرابطة المارونية �ستبقى حري�صة على �أداء دورها كمر�صد لأي خلل على الم�ستويات كافة ولن
ت�ألو جهد ًا في مواجهة كل الم�ستجدات في هذه المرحلة المف�صلية التي يم ّر بها لبنان والمنطقة.
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 19أيلول 2018
عر�ض المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية ب�إجتماعه الدوري الأو�ضاع الناتجة عن تع ّثر ت�أليف الحكومة العتيدة
والأزمات التي بد�أت تع�صف ببنية الدولة وانعكا�سها على مناخ الثقة العامة وتوقف عند الآتي :
 -1على �أثر الإنتخابات النيابية التي جرت بعد �إ�صدار قانون انتخاب جديد� ،أمل اللبنانيون �إنتاج طبقة
�سيا�سية جديدة توحي بالأمل لهم وتحديد ًا لل�شباب بم�ستقبل زاهر ينزع منهم حلم الهجرة طلب ًا للأمن
والأمان الإجتماعي والإقت�صادي وي�ؤ�س�س لدولة ع�صرية تعالج الأزمات التي باتت م�ستع�صية في ظل
تجاذب الم�صالح والأنانيات ،في هذه المحطة الم�صيرية من تاريخه� .إال �أن طول الأزمة نزع منهم
هذا الأمل.
� -2إن ت�صنيف الوزارات وتو�صيفها ب�سيادية �أو خدماتية �أو ثانوية هو بح ّد ذاته قمة الهرطقة والالم�س�ؤولية
في زمن ت�ساوت فيه الأزمات ومخاطرها فباتت �أزمة النفايات والعمالة الأجنبية وانعدام فر�ص العمل
والأمن والإقت�صاد والتربية والنقل والوزارات المعنية بها بذات الأهمية وبنف�س الت�صنيف.
� -3إن المطلوب اليوم هو حكومة ت�ضم وزراء خدمة ولي�س وزراء وجاهة ،متمتعين بالعلم والتجرد والتقنية
التي من خاللها ي�ؤدون دورهم في هذا المف�صل التاريخي الذي يعي�شه الوطن .وزراء يمثلون النخبة
في طوائفهم وال �ضير من الت�صنيف على �أ�سا�س الطائفة �شرط انتقاء الأف�ضل منهم والأكثر �إح�سا�س ًا
بالم�س�ؤولية.
� -4إن المطلوب �أي�ض ًا �إعادة �إحياء مبد�أ الثواب والعقاب وبالتالي المحا�سبة �أكان من قبل مجل�س النواب
�أم من قبل �أجهزة الرقابة .فحكومة الوحدة الوطنية ال يمكن �أن ت�ؤ�س�س لتعطيل دور مجل�س النواب في
الرقابة ،فالوحدة الوطنية هي و�سيلة لإحياء الم�س�ؤولية ولي�س لتعطيلها.
لقد �سئم اللبنانيون ما �آلت �إليه الأح��وال وباتوا في مهب الريح تتقاذفهم الأن��واء من كل حدب و�صوب ،من
الداخل والخارج.
الح�س بالم�س�ؤولية الوطنية تهيب الرابطة ب�أولياء الأمر والقاب�ضين على زمام الأمور �أن
فعليه ،ومن منطلق ّ
وح�سهم الوطني �صون ًا للوطن وحفاظ ًا على �شبابه� ،أمله بالتغيير وبالم�ستقبل الموعود.
يحتكموا ل�ضميرهم ّ
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ترحب الرابطة المارونية بالم�صالحة التي تمت في �صرح بكركي بين رئي�س حزب القوات اللبنانية الدكتور
�سمير جعجع ،ورئي�س تيار المردة الوزير والنائب ال�سابق �سليمان فرنجيه برعاية مبا�شرة من البطريرك الماروني
الكاردينال مار ب�شاره بطر�س الراعي.
ان هذه الخطوة الكبيرة و�ضعت نهاية لمرحلة م�ؤ�سفة ،ن�أمل �أن تمحى من الذاكرة الجماعية المارونية و�أن
تكون منطلق ًا ل�صوغ ر�ؤية جديدة وواعدة تكون اللبنة اال�سا�س لمرجعية م�سيحية �شاملة تحت �سقف م�شترك من
الثوابت الوطنية التي تعزز الدور الم�سيحي في لبنان ،وهو دور رائد تزداد فاعليته في ظل وفاق ي�ش ّد الموارنة
بع�ضهم الى بع�ض باعتبارهم الركيزة الرئي�سة التي قام عليها كياننا منذ اعالن قيام دولة لبنان الكبير.
يو�سعان رقعة الم�صالحة الم�سيحية ،ويوطدانها ،ويوفران �إطار ًا لجمع
ان تفاهم معراب وم�صالحة بكركي ّ
ال�شمل على قاعدة احترام الحق في االختالف وقبول االخر ،والحفاظ على خ�صو�صية كل طرف تحت �سقف
الم�صلحة الوطنية العليا ،وتر�سيخ ثقافة العي�ش مع ًا الى جانب كل المكونات اللبنانية.
�إن الرابطة المارونية واكبت جميع الم�ساعي الخ ّيرة التي �أثمرت م�صالحات �أدت الى تنفي�س بين االفرقاء
الم�سيحيين ،ودعمتها بكل االمكانات المتاحة لها ،وهي على �سبيل التذكير ا�ضطلعت بدور �أ�سا�سي وحا�سم عندما
ن�شبت حوادث م�ؤ�سفة بين القوات والمردة في �ضهر العين ،وهي �شك ّلت لجنة من �أع�ضاء مجل�سها التنفيذي،
وتعاونت مع البطريكية المارونية على وقفها وت�صفية ذيولها ،في ظل تجاوب م�شكور من الفريقين �آنذاك.
كما وقفت موقف الم�ؤيد لتفاهم معراب النها وجدت فيه معبر ًا �سليم ًا المت�صا�ص حال الت�شنج التي كانت
�سائدة على االر�ض بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية .ان لقاء الم�صالحة في بكركي بين فرنجيه
وجعجع هو لقاء ايجابي يبنى عليه ،ويمكن الإفادة منه لر�سم خارطة طريق نحو المرجعية الم�سيحية التي نطمح
الى تكوينها ،تمهيدا الطالق مرجعية وطنية تكون ر�أ�س الحربة في م�ساعدة الدولة على النهو�ض ،وفتح الطريق
امام ا�ستقرار �سيا�سي دائم ت�ستقيم معه البالد في جميع الميادين ،من اجل وطن قوي يليق بطموحات �أبنائه
وتاريخه العريق.
�إن الرابطة المارونية� ،إذ تث ّمن هذه المحطة الجامعة ،تدعو جميع اللبنانيين بكل طوائفهم ومذاهبهم
تراخ في م�صيره في هذه
وانتما�آتهم �إلى التعالي عن ال�صغائر والأحقاد والأنانيات ،لأن الوطن لم يعد يحتمل �أي ٍ
المرحلة الحرجة من تاريخه التي يعي�شها اللبنانيون و�سط كل الأنواء التي ع�صفت بالمنطقة.
�أال حفظ اهلل لبنان واللبنانيين و�أبقاه ف�سحة حوار ولقاء وت�سامح ع ّلنا نب�صر ب ّر الأمان.
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لجنة إنماء الريف

ن�شاطات اللجان

• م�ساعدة بلدية عين �إبل على ا�ستح�صال تراخي�ص ت�شحيل وتقليم اال�شجار البرية في البلدة من وزارة
الزراعة ،في  .2018-1-8وفي هذا التاريخ وب�سعي من اللجنة ت�س ّلم مركز
العناية الطبي االجتماعي التابع لمطرانية �صور المارونية راهبات المحبة
– عين �إبل جهاز فح�ص الدم  ،SP-4430/Spotchem-EZوهو الثالث
المقدم للم�ست�شفى المذكور.

• توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القد�س – الك�سليك وبلدية عين �إبل بم�سعى من لجنة �إنماء الريف
في الرابطة المارونية ،وذلك في � 23آذار .2018
• تنظيم اجتماع في جامعة الروح القد�س – الك�سليك بح�ضور ر�ؤ�ساء �أق�سام ومن�سقين في كلية العلوم
الزراعية بجامعة الروح القد�س -الك�سليك ونائب رئي�س بلدية كفردبيان .تركز مو�ضوع البحث حول فكرة
�إن�شاء مركز للأبحاث والتجارب الزراعية ،وتوعية المزارعين ،وو�ضع روزنامة زراعية ،وت�شجيع العمل
التعاوني ،وذلك في  11ني�سان .2018
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• زيارة مقررة لجنة �إنماء الريف في الرابطة المارونية المحامية كارال �شهاب ورئي�س بلدية كفردبيان الى
المديرية العامة للتعاونيات المهند�سة غلوريا �أبي زيد يوم الجمعة  29حزيران  ،2018تركز البحث حول
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�سبل التعاون لت�أ�سي�س تعاونيات في البلدة ،وم�ساعدة المزارعين على تح�سين نوعية �إنتاجهم.
• الم�شاركة في لقاء حا�شد عقد في  2018/9/28في مقر بلدية كفردبيان� ،أطلق رئي�س بلدية كفردبيان
الدكتور ب�سام �سالمة الخطة الإنمائية الزراعية التي بد�أ العمل بها منذ فترة بالتعاون مع لجنة �إنماء الريف
وبم�سعى منها ،وكلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القد�س  -الك�سليك.
في الرابطة المارونية،
ً
كانت كلمة بالمنا�سبة لكل من المحامية كارال �شهاب ع�ضو المجل�س التنفيذي ومقررة لجنة �إنماء الريف في
الرابطة المارونية والأب البروف�سور جورج حبيقة رئي�س جامعة الروح القد�س  -الك�سليك والدكتور ب�سام
�سالمة رئي�س بلدية كفردبيان والدكتورة الرا واكيم عميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية والأ�ستاذ وهيب

عقيقي نائب رئي�س بلدية كفردبيان والدكتور
اميليو مون�س من�سق الم�شاريع في كلية العلوم
الزراعية والغذائية في جامعة الروح القد�س –
الك�سليك.
• الم�شاركة في تنظيم ور�شة عمل حول "تمكين
المر�أة في مجال ت�سويق وا�ستدامة المنتجات
الغذائية التقليدية بين لبنان والأردن" بتاريخ
 ،2018/10/10نظمت كلية العلوم الزراعية

75

في خدمة لبنان والموارنة

والغذائية في جامعة الروح القد�س  -الك�سليك ور�شة العمل في ح�ضور وزير الدولة ل�ش�ؤون المر�أة في حكومة
ت�صريف الأعمال جان �أوغا�سابيان ،عميدة الكلية المنظمة الدكتورة الرا حنا واكيم ،مديرة برنامج تمكين
المر�أة اقت�صاديا في ال�شرق الأو�سط و�شمال افرقيا  ECONOWINالمنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون
الدولي  GIZنور المغربي ،مدير برنامج "�إرادة" الدكتور ه�شام �شعبان ،م�ست�شارة الم�شروع روال عيد �صوان،
وم�شاركين من لبنان والأردن .وكانت كلمة بالمنا�سبة لمقررة لجنة �إنماء الريف المحامية كارال �شهاب.
• بالتعاون مع كلية العلوم الزراعية والغذائية في
جامعة ال��روح القد�س -الك�سليك و�إتحاد بلديات
ك�����س��روان ،وجمعية ،General Foundation
�ساهمت الرابطة المارونية – لجنة �إنماء الريف
بت�شجيع �سيدات ك�سروان على ت�سويق وت�صريف
منتوجاتهن المحلية م��ن ال��م��ون��ة ب��ه��دف �إي��ج��اد
فر�ص عمل لتلك ال�سيدات ،والبقاء في قراهم.
ُن ّظم ن�شاط بالمنا�سبة تحت عنوان" :م�سار دروب
المونة (الأول)" ال��ذي ج��رى نهار االح��د بتاريخ
 ،2018/10/28و�سط ح�ضور كثيف ،وق��د �سلك الم�شاركون
ال  500الم�سار التالي :بلدة غزير (�ساحة الرئي�س اللواء ف�ؤاد
�شهاب) ،مرور ًا ببلدة �شننعير  ،Château Rweissفبلدة دلبتا
(�ساحة العين) حتى العودة الى بلدة غزير .وقد تك ّلل هذا الن�شاط
بالنجاح ،حيث ا�ستطاعت جميع الن�ساء ت�صريف الق�سم الأكبر
من منتوجاتهنّ  .وافتتحت مقررة لجنة �إنماء الريف المحامية
كارال �شهاب المنا�سبة بكلمة حول اللقاء و�أهميته في تعزيز ريا�ضة الم�شي في الهواء الطلق ،ال�ستك�شاف جمال
الطبيعة في ثالث بلدات ك�سروانية  -فتوحية ،وفي ت�صريف المنتجات الغذائية التقليدية التي تولت �إعدادها
ن�ساء غزير� ،شننعير (بدعم من لجنة محمية �شننعير الطبيعية) ون�ساء دلبتا.
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• تقدمت لجنة �إنماء الريف بكتب خطية لر�ؤ�ساء اتحادات بلديات جبيل ،ك�سروان والمتن تتمحور حول
�إقامة معر�ض دائم للتعاونيات الزراعية الت�صنيعية والجمعيات االهلية ورب��ات المنازل و�سائر هيئات
المجتمع المدني التي ُتعنى بالمونة ،بهدف الحفاظ على التراث الغذائي اللبناني.
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لجنة الشؤون االجتماعية واألنشطة الداخلية
• في �إطار التح�ضير للعر�س الجماعي بن�سخته التا�سعة ،عقدت اللجنة لقا ًء روحي ًا مع الكاردينال البطريرك
مار ب�شاره بطر�س الراعي في  25حزيران  ،2018في �سياق حلقات التن�شئة الم�سيحية ،حيث ا�ستقبل الأخير
اللجنة و  42ثنائي ًا و�أ�شابينهم ،وكان محور االجتماع �أ�سرار نجاح الزواج ،و�أبرزها قبول الآخر� ،ضرورة الحوار
والتفهم بين الزوجين و�أ�س�س تن�شئة عائلة م�سيحية.
• وعقدت اللجنة �سل�سلة �إجتماعات لإنجاح الع�شاء ال�سنوي التقليدي للرابطة المارونية الذي �أُقيم في 26
ني�سان  2018بكازينو لبنان.
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لجنة الثقافة والتراث والحوار بين األديان
في �إطار �سنة ال�شهادة وال�شهداء  2017للكني�سة المارونية ،وا�ستكما ًال لن�شاط لجنة الثقافة والتراث والحوار بين
�ضم مقررها ع�ضو المجل�س التنفيذي الدكتور جوزف كريكر،
االديان في الرابطة المارونية ،قام وفد من اللجنة ّ
و�أمين �سرها الدكتور �شارل رزق اهلل بزيارة رئي�س دير ميفوق االب مي�شال اليان ومقر البطريركية المارونية في
دير �سيدة �إيليج ،وذلك في االول من �أيار .2018

ق ّدم الوفد للأب اليان ن�سخ ًا من الكت ّيب الذي �أ�صدرته الرابطة المارونية عن الندوة التي كانت قد ّ
نظمتها العام
المن�صرم بعنوان" :البطريرك جبرائيل حجوال � ،1367-1357شهادة وعبر".
في �سياق متّ�صل ،كانت قد ُو�ضعت لوحة تذكارية في باحة الدير تخليد ًا لذكرى هذا البطريرك ال�شهيد.
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لجنة الدراسات الدستورية
تناولت اللجنة عدة موا�ضيع وو�ضعت درا�سات خا�صة بها و�أهم هذه الدرا�سات تتناول الموا�ضيع الآتية:
	-1الالمركزية االدراية – حزيران .2009
� -2إن�شاء ال�سلطة الق�ضائية – . 2009
 -3تملك االجانب في لبنان –�أيار .2014
	-4الغاء الطائفية ال�سيا�سية – تموز .2010
 -5درا�سة حول قانون العمل ،و�ضمان الالجئين الفل�سطينيين في لبنان – تموز .2010
 -6تعزيز بع�ض �صالحيات رئي�س الجمهورية – كانون الثاني  2011و �شباط .2017
	-7التعديل المقترح على قانون الملكية العقارية � -أيار � / 2011أيار .2014
 -8مبادئ عامة لم�شروع قانون انتخاب جديد � -آب . 2017-2011
	-9الثوابت المارونية – �أيار .2011
	-10الدولة المدنية – �شباط .2012
 -11م�شروع منع التعر�ض لالديان (ميثاق مراعاة المعتقد) .2013 -
 -12درا�سة حول قانون االحوال ال�شخ�صية – .2013
� -13آلية انتخاب اللبنانيين المقيمين خارج لبنان – .2013
 -14ت�صريف االعمال العادية �أو اليومية في وزارة ت�صريف االعمال – .2014
� -15صالحيات رئي�س الجمهورية في ت�أليف الوزارة وفق ًا للن�صو�ص المعمول بها حالي ًا – .2014
	-16الفراغ في �سدة رئا�سة الجمهورية .2014-
 -17موا�ضيع التقلي�ص والتعميق ودور الرابطة في هذا ال�ش�أن .2014-
	-18المجل�س الت�أديبي في الرابطة المارونية .2014-
� -19إلغاء المذهبية بين الم�سيحيين .2014-
 -20ح�ضور النواب �أعمال مجل�س النواب .2014-
 -21م�شروع �آلية التر�شح لمن�صب رئي�س الجمهورية.2015- .
 -22م�شروع تعديل المادة  25من القرار رقم  – 60ل ر(ب�ش�أن مو�ضوع الزواج المدني).2015-
 -23م�شروع تعديل المادتين  39و  73من الد�ستور – والمادتين  49و  82من الد�ستور .2017-
 -24تف�سير الد�ستور – .2018
 -25تجنب الفراغ في �سدة رئا�سة الجمهورية .2017-
 -26ف�صل ال�سلطات .2018-
	-27المرا�سيم التي ال ت�ستوجب توقيع وزير المالية .2018-
وقد ّتم جمع كافة هذه الدرا�سات في كت ّيب خا�ص ُيرفع للمجل�س التنفيذي لالطالع عليه واتخاذ ما يراه منا�سب ًا.
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تحية من الرابطة الى مبدعي لبنان
تابعت الرابطة المارونية ن�شاطات اللبنانيين في الداخل والخارج في الحقول التي �أبدعوا فيها وح�صلوا على
جوائز وتنويهات دولية ،عربية ،ووطنية.
وتنوعت �إبداعات ه�ؤالء في عالم الأدب ،والفكر ،والعلم ،والفن ،والطب ،واالقت�صاد ،واالجتماع ،والإعالم،
والهند�سة ،والتكنولوجيا ،و�إدارة الأعمال ،والبرمجة.
ووجهت الرابطة ر�سائل تهنئة �إلى مائة و�أربعين لبناني ًا جرى تكريمهم لتفوقهم في مجاالتم العملية ،مذ ّيلة
بتوقيع رئي�سها النقيب �أنطوان قليمو�س ت�ضمنت التهنئة والإ�شادة ب�إنجازات ه�ؤالء وت�شجيعهم على المزيد من
العطاء المم ّيز.
وقد القت بادرة الرابطة المارونية ترحيب ًا لدى ه�ؤالء الذين ر ّدوا على ر�سائل رئي�س الرابطة �شاكرين ،قادرين
هذه االلتفاتة التي تدل الى اهتمام الرابطة بالأدمغة اللبنانية الخالقة والمبدعة التي �ش ّرفت وطنها بما ق ّدمته من
عطاء على جميع ال�صعد ،وما خلفته من ب�صمات في كل مجاالت الحياة ،وجاء رد ه�ؤالء �إما بزيارات قاموا بها الى
مقر الرابطة� ،أو بر�سائل موقعة منهم �شخ�صي ًا� ،أو عبر البريد االلكتروني.
نورد بع�ض من ر�سائل ال�شكر في ال�صفحات الآتية.
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التقرير الإداري للأمين العام
الأ�ستاذ �أنطوان واكيم
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 : 2018 .7المرا�سيم التي ال ت�ستوجب توقيع وزير المال ّية
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لجنة ال�ش�ؤون االقت�صادية
والمالية والتقنية

اال�ستاذ غ�سان الخوري
اال�ستاذ جورج الحاج
المحامية نتالي الخوري
اال�ستاذ روجيه كيروز
الدكتور طوني �صقر
المحامي رامي طربيه
المهند�سة دنيز الحلو مرهج
ال�سيد ريمون عازار
الدكتور جورج نعمة
ال�سيد جوزف م�سعد
ال�سيد مارون �شارباتي
ال�سيدة جمال اال�سطا
المهند�سة ال�سا الخوري
المهند�س ابراهيم مالح
اال�ستاذ جان كال�سي
الدكتور ايلي مخايل
الدكتور رامي �شدياق
ال�سيدة زينة فيا�ض
ال�سيد �شارل �أبو حرب
اال�ستاذ جاد قرماز

رئي�س اللجنة
مقرر اللجنة
�أمينة ال�سر
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو م�ست�شار

لجنة �ش�ؤون االنت�شار
الماروني واللبناني

النقيب البروف�سور �أنطوان الخوري
الدكتور �شارل رزق اهلل
اال�ستاذ فادي بو داغر
اال�ستاذ ادغار حرب
اال�ستاذ ميخايل دويهي
ال�سفير فار�س عيد
اال�ستاذ جورج ف�ضول
اال�ستاذ جوزف فغالي
ال�سفير بهجت لحود
المهند�س غ�سان نا�صيف
اال�ستاذ ب�شارة يح�شو�شي

مقرر اللجنة
�أمين ال�سر
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

لجنة الت�ضامن االجتماعي
االعالمية ال�سيدة ندى اندراو�س عزيز مقررة اللجنة
ع�ضو
اال�ستاذ انطوان عطاهلل
ع�ضو
اال�ستاذ �شربل �سكر
ع�ضو
اال�ستاذ ابراهيم �سمعان
ع�ضو
المحامي �سليم �سعادة
ع�ضو
اال�ستاذ ايلي تنوري
ع�ضو
اال�ستاذ جو خوري
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لجنة �ش�ؤون الموظفين
والإدارات العامة

المدراء العامون
في الدوائر الر�سمية

الدكتور مارون �سرحال

مقرر اللجنة

المحامي جهاد طربيه

�أمين ال�سر

اال�ستاذ نقوال بو �ضاهر

ع�ضو

اال�ستاذ انطوان �شمعون

ع�ضو

اال�ستاذ اليا�س الطويل
مدير عام التنظيم المدني في وزارة اال�شغال العامة

الدكتور خاطر بو حبيب

ع�ضو

ال�سيدة جمال اال�سطا

ع�ضو

اال�ستاذة غلوريا �أبو زيد
مدير عام التعاونيات في وزارة الزراعة

المهند�س �أكرم كرم

ع�ضو

المحامي يو�سف عمار

ع�ضو

الدكتور فادي يرق
مدير عام وزارة التربية

اال�ستاذ �شوقي ابو نا�صيف

ع�ضو

المحامية نتالي الخوري

ع�ضو

الدكتور كمال الحايك
رئي�س مجل�س ادارة  ،مدير عام م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان

الدكتورة �سندرال �أبو فيا�ض �صقر

ع�ضو

المهند�س لوي�س ن ّوار

ع�ضو

ال�سيدة النا درغام
مدير عام م�ؤ�س�سة المقايي�س والموا�صفات

الدكتور ع�صام عطاهلل

ع�ضو

الدكتور جورج لبكي

ع�ضو

اال�ستاذ االن بيفاني
مدير عام وزارة المالية

الدكتور رامي �شدياق

ع�ضو

الدكتور انطوان �شقير
مدير العام لرئا�سة الجمهورية

العميد منير عقيقي

ع�ضو م�ست�شار

اال�ستاذ جورج معرواي
مدير عام ال�ش�ؤون العقارية في وزارة المالية

اال�ستاذ �سركي�س حلي�س
مدير عام من�ش�آت النفط في لبنان
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لجنة ال�ش�ؤون االجتماعية
والن�شاطات االجتماعية

رئي�س اللجنة
الدكتور فادي جرج�س
مقرر اللجنة
اال�ستاذ جورج الحاج
ع�ضو
المهند�س جو ب�ستاني
ع�ضو
القن�صل فادي بو داغر
المهند�سة ماغي هيكل طربيه ع�ضو
ع�ضو
المحامي ايلي لحود
الدكتورة �سندرال ابو فيا�ض �صقر ع�ضو
ع�ضو
اال�ستاذ بول قاعي
ع�ضو
المهند�س انطوان عماطوري
ع�ضو
ال�سيد توفيق بو يون�س
ع�ضو
االب هاني طوق
ع�ضو
الكولونيل مي�شال كرم
ع�ضو
المحامي ايلي قليمو�س
ع�ضو
اال�ستاذ ناجي طعمة
ع�ضو
اال�ستاذ لحود مجيد لحود

لجـنة البيئة وال�صحة
النقيب البروف�سور انطوان الخوري مقرر اللجنة
ع�ضو
الدكتورة الي�سار را�ضي
ع�ضو
البروف�سور منير �ضومط
ع�ضو
النقيب زياد ن�صور
ع�ضو
االب جورج �صقر
ع�ضو
النقيب جورج بواري
ع�ضو
الدكتور بيار بو خليل
ع�ضو
الدكتور �شربل عازار
ع�ضو
الدكتور بول كرم
ع�ضو
الدكتور منذر قزيلي
ع�ضو
الدكتور كلود رزق
الدكتورة كورين �أبي نادر
ع�ضو
الدكتور مارون غب�ش

ع�ضو

�أع�ضاء م�ست�شارون من المجل�س التنفيذي
الدكتور مارون �سرحال
الدكتور عبده جرج�س
الدكتور جوزف كريكر
االعالمية ندى اندراو�س عزيز
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لجـنة الجن�سية اللبنانية
المحامي ايلي �آ�صاف
المحامي وليد الخوري
المحامي جهاد طربيه
المحامي فار�س �أبي ن�صر
القا�ضي اال�ستاذ حافظ زخور
القا�ضي بيتر جرمانو�س
القا�ضي ف�ؤاد نون
الدكتور فرن�سي�س كرم
المحامي فريد �أ .الخوري
القا�ضي �سليم �سليمان

رئي�س اللجنة
مقرر اللجنة
�أمين ال�سر
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

لجـنة الثقافة والتراث والحوار
بين االديان

الدكتور جوزف كريكر
القا�ضي �سامر يون�س
الدكتور �شارل رزق اهلل
المهند�س غ�سان نا�صيف
ال�سيدة اورور ابراهيم
اال�ستاذ مارون �شارباتي
الدكتور نقوال ن�صر
المهند�س �سمير غاوي
ال�صحافي انطوان �سعد
لجنة العالقات العامة
الأب هاني طوق
المهند�س كريم مو�سى
مقررة اللجنة
المحامية كري�ستين غزال مالح
اال�ستاذ جوزف فالوغي
ع�ضو
المحامية مي خري�ش
ال�سيدة نيللي ال�شدياق
ع�ضو
الدكتورة غالدي�س يون�س كريكر
المهند�سة والكاتبة رحاب الحلو
ع�ضو
المحامية ن�سرين حرب
ع�ضو
اال�ستاذ �أ�سعد عميرة
المحامية
نجوى �شالال طرزي
ع�ضو
المحامي ايلي قليمو�س
اال�ستاذ ن�صر �أبي ن�صر
ع�ضو
المهند�س جو ب�ستاني
اال�ستاذ غ�سان خوري
ع�ضو
المهند�سة دنيز الحلو مرهج
ع�ضو
اال�ستاذ جوزف اليا�س الخوري
ع�ضو
المهند�س بيار مي�شال كرم
ع�ضو م�ست�شار
اال�ستاذ لحود فايز لحود
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مقرر اللجنة
رئي�س اللجنة
�أمين ال�سر
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو م�ست�شار
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لجـنة الدرا�سات الد�ستورية والقانونية

القا�ضي موري�س خ ّوام
المحامي جوزف نعمه
المحامي ايلي �آ�صاف
المحامية كري�ستين غزال مالح
القا�ضي (ة) رين مطر
القا�ضي (ة) دورا الخازن �سرحال
القا�ضي �سليم �سليمان
القا�ضي اال�ستاذ فرن�سوا �ضاهر
المحامي الدكتور انطوان �سعد
المحامي فريد ح .الخوري
اال�ستاذ فرديرك خير
ال�سفير جوي تابت
القا�ضي بيتر جرمانو�س
القا�ضي ف�ؤاد نون
القا�ضي �سامي عون

رئي�س اللجنة
مقرر اللجنة
�أمين ال�سر
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو م�ست�شار

الم�ست�شارون الدائمون من خارج اللجنة
الوزير ال�سابق جوزف الها�شم
الوزير ال�سابق زياد بارود
الوزير ال�سابق ادمون رزق
الرئي�س االول جان فهد
المهند�س �شارل الحاج
النقيب �سليم اال�سطا
الم�صرفي من�صور بطي�ش
المحامي وليد الخوري
اال�ستاذ انطوان ق�سطنطين
الدكتور مارون �سرحال

لجنة انماء الريف

الدكتور فادي جرج�س
المحامية كارال ميالن �شهاب
ال�سيدة جمال اال�سطا
المحامية نجوى �شالال طرزي
المهند�سة دنيز الحلو مرهج
ال�سيدة روزي عب�سي كنعان
المحامي طوني حوراني
ال�سيد ادغار حرب
ال�سيد عادل حنين
ال�سيد مارون �شارباتي
الدكتور ايلي مخايل
المهند�س موري�س غزال
اال�ستاذ غ�سان الخوري
المهند�س ب�شارة يو�سف
ال�سيد بيار بجاني
ال�سيد جهاد �شالال
الدكتور جورج �سالم
اال�ستاذ ف�ؤاد بركات
المحامية باتري�سيا دكا�ش
ال�سفير فار�س عيد
ال�سيد �إميل عيد

رئي�س اللجنة
مقررة اللجنة
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو م�ست�شارة
ع�ضو م�ست�شار
ع�ضو م�ست�شار
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لجـنة حقوق المر�أة والطفل

المحامية عليا بارتي زين

المحامية ليلى ابو زيد تنوري
القا�ضية الرئي�سة دورا الخازن �سرحال
اال�ستاذة الجامعية برناديت �أبي �صالح
المحامية عزيزة رعد �صقر
اال�ستاذة الجامعية الهام ك ّالب
الطبيبة الدكتورة كورين روحانا �أبي نادر
المحامي ا�سكندر جبران
الدكتور عبدو يون�س
المحامي يو�سف عمار
المطران اليا�س �سليمان

رئي�سة ومقررة
اللجنة
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
م�ست�شار

لجنة �ش�ؤون النازحين ال�سوريين

اال�ستاذ مالك �أبي ن�صر
المحامي وليد الخوري
المحامي جهاد طربيه
اال�ستاذ انطوان ق�سطنطين
المحامي مي�شال قماطي
المحامي ايلي �آ�صاف
اال�ستاذ جو الخوري
المهند�س بيار يون�س
الدكتور انطوان �سعد
المحامية نجوى �شالال طرزي
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رئي�س اللجنة
مقرر اللجنة
�أمين ال�سر
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

لجنة ال�ش�ؤون التربوية
والجامعية والريا�ضة
والطالب الجامعيين
اال�ستاذ �سهيل مطر
االب بطر�س عازار
العميد نعيم عويني
الدكتور �شربل كفوري
الدكتور طوني �صقر
المحامي جوزف خليل
الدكتور طوني فغالي
اال�ستاذ اليا�س �شمالي
الدكتور انطوان �سعد
الدكتورة الهام ك ّالب
الدكتور رامي �شدياق
اال�ستاذ غاريو�س زيادة
اال�ستاذ عبدو خاطر
البرف�سور طوني زينون
الدكتور فادي يرق
الأ�ستاذ مجيد العيلي
االخت با�سمة الخوري

مقرر اللجنة
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو م�ست�شار
م�ست�شارة
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ذمة اهلل:
رابطيون في ّ
			
منى �أنطوان خلف �شمالي
				
�أنطوان فار�س حايك
			
مطانيو�س يو�سف ا�سكندر
				
هنري فار�س ك�ساب
			
�شادية م�سعود يون�س قاموع
				
�شكري ادوار ح�سيني
			
جوزف ب�شارة �أبي را�شد
				
فوزي يو�سف هنود
�إميل ملحم حنو�ش				
					
�سامي عون

�أ�ستاذة جامعية
محامي  -دكتوراه
عميد متقاعد
تاجر
�سيدة �أعمال
كاتب عدل �سابق
�أ�ستاذ جامعي ،باحث ومفت�ش تربوي متقاعد
عميد متقاعد
رجل �أعمال
قا�ضي
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بيروت (المد ّور)  -شارع الرهبان
بناية المجلس العام الماروني
هاتف)01(562432 -)01( 562431 - )01(562443 :
)01( 563914 - )01( 575999
خليوي71/366620 - 71/366619 :
فاكس).1( 563915 :
Website: www.maronite-league.org
E-mail: league@maronite-league.org.lb
الرابطة المارونيّة FB: Maronite league
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