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أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة المارونية

النائب السابق اﳌحامي نعمة الله أبي نصر
اﻷستاذ جورج الحاج
الدكتور عبده جرجس

الرئيس
اﻷمين العام
أمين الصندوق

العميد إبراهيم جبور

عضو

الدكتور جوزف كريكر

عضو

اﳌحامي جوزف نعمه

عضو

اﳌحامي دوري صقر

عضو

اﻷستاذ ريمون عازار

عضو

السفيرة سيلفي فضل الله

عضو

اﳌهندس طوني منعم

عضو

اﳌحامي كريم طربيه

عضو

اﻷستاذ نبيل كرم

عضو

اﳌحامية ندى عبد الساتر بو سمرا

عضو

الدكتورة سندرﻻ أبو فياض صقر

عضو

اﻷستاذ ريشار روحانا فغالي

عضو
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كلمة سعادة اﻷستاذ
نعمة الله أبي نصر
رئيـس الرابطـة اﳌـارونيـة
إلى العرسان الجدد
نـحـيي مـعـكـم الـعـرس الـجـمـاعي الـحـادي عشر ،الذي
ظمه لجنة الشؤون اﻹجتماعية واﻷنشطة الداخلية
تن ّ
في الرابطة المارونية .كّنا نوّد أن نحتفل بهذا الحدث
كما جرت العادة ،في الصرح البطريركي برئاسة أبينا
السيـــد الــبــطــريــرك ،ومشاركــة مصاف اﻹكــلــيــروس،
واﻷهــل واﻷصدقــاء ،وسط مــظــاهــر الــفــرح وعـدسات
المصّورين .ولكنّ هذا العرس سيجري في مدنكم
وبلداتكم وقراكم ،بحسب إنتمائكم اﻷبرشي ،وذلك
بسبب جائحة «الكورونا» التي تعاظم خطرها وتفاقم إنتشارها ،والضائقة اﻹقتصادية التي تشّد
على خناق اللبنانيين .لكنّ هذه الضائقة ما كانت لتمنعنا من اﻹحتفال بالعرس ،ﻷنّ الدعم
المادي والعيني متوّفر ،تحت رعاية الكنيسة المارونية وبركتها الروحية.
سّر الزواج هو أحد أسرار الكنيسـة المقّدسـة ،بل من أهّمها ،ﻷّنه الحـافظ ﻹستمرار النسل
ن الزواج الكنسي
اﻹنساني ،المنبثق من العائلة التي تشّكل الحجر اﻷساس في بناء المجتمع .وأ ّ
عدا كونه سّراً مقدساً ،هو رباط روحي يتجّدد ويدوم بالحب والتضحية بين الزوج والزوجة والسهر
على ثمرته :اﻷوﻻد .هذا الزواج يرعاه الرب وُيباركه .وهو ليس عقداً ،أو إتفاقاً مادّي النزعة .فما
يربطه اﷲ ﻻ يحلّه إنسان.
إلى العرسان الجدد
سنظلّ ننتصر ﻹرادة الحياة ،ﻷّننا أبناء الرجاء واﻹيمان ،وسنظلّ ُنقبل على استحقاقاتنا بفرح
شاكرين للجنة الشؤون اﻹجتماعية واﻷنشطة الداخلية في الرابطة المارونية ورئيسها ،ما بذلته
من جهد ﻹتمام هذا العرس ،وتمكين  2٥ثنائيًا من تحقيق حلم العمر .كما نشكر كلّ من ساهم
وتبّرع لتوفير الحوافز على الرغم من اﻷحوال الصعبة والمعقدة.
إنّ رعاية صاحب النيافة والغبطة الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لهذا العرس
ومواكبته بالصﻼة ،تدّل إلى الحدب اﻷبوي ،واﻹهتمام الكبير الذي يوليه لهذا الحدث الذي صار
تقليًدا سنوًيا منذ أحد عشر عامًا.
أّيها العرسان الجدد
ب لبنان ،وتعاليم
نهّنئكم ونتمّنى لكم حياة ملؤها الفرح ،وأن ُيثمر زواجكم أوﻻًدا يترّبون على ح ّ
الكنيسة الجامعة ويتخّلقون بالقيم المسيحية ،ويكونون الخمرة الجّيدة التي تمﻸ أجاجين
المجتمع فضائل ،وسيرة  -قدوة ،على غرار آبائنا واﻷجداد الذين تكلّلوا بالمجد والكرامة ،ونالوا
جزاءَ من أحسن التصّرف بالوزنات ،فأعطت أضعاًفا مضاعفة.
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كلمة لجنة الشؤون

اﻹجتماعية واﻷنشطة الداخلية
ص بها الله الخيّرين من عباده ،الذين اختاروا السير
إّ
ن العطاء مَلكة إنسانية خ ّ
ىلع دروب الصﻼح ،واﻹلتفات إلى اﻹنسان بما يعنيه من قيمة مطلقة.
ن العرس الجماعي الذي تنظمه لجنة الشؤون اﻹجتماعية واﻷنشطة الداخلية
إّ
يف الرابطة اﳌارونيةُ ،يمثّل ذروة التضامن واﻹخاء اﻹنساني ،كونه ُيكلّل أزواجاً
باﳌجد والكرامة ىلع مذبح الرب ،وُيساعد ىلع تكوين عائﻼت مسيحية مؤمنة،
تهتدي بنور اﻹنجيل وقيَمه .وإنّ ما تقّدمه اللجنة من حوافز لﻸزواج الجدد ،إنما
ُيمّثل بادرة دعم من الرابطة ،خصوصاً يف هذه اﻷحوال الضاغطة.
إنّ اللجنة تشكر جميع الذين تبّرعوا بسخاء ،أو بحدود اﻹمكانات اﳌتوافرة
لديهم يف هذا الزمن الصعب ،متحّدين ك ّ
ن ما من معوقات
ل العوائق ﻹثبات أ ّ
ُيمكن أن تطفئ إرادة الحياة لدينا ،ﻷننا أبناء الرجاء واﳌحبّة ،وَمن كان قلبه
ُمفعماً بهذه القيَم الساميَة ،ﻻ يقبض يداً ،وﻻ يحبس عطاءً ،وﻻ يحجب مساعدةً
وﻻ يضنّ بإسهام.

فشكراً لكلّ من تبّرع مادياً وعينياً ،وجزاهم الله أضعافاً مضاعفة ،جّراء ما قّدموه
ﻹحياء هذا العرس الذي يبقى عﻼمة فرح يف هذا الظرف اﻹستثنائي.

رئيس اللجنة
الدكتور فادي جرجس

اﳌقّرر
اﻷمين العام
اﻷستاذ جورج الحاج
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لجنة الشؤون اﻹجتماعية واﻷنشطة الداخلية

رئيس اللجنة :

اﻷمين العام  -مقّرر اللجنة :
عضو :
عضو :
عضو :
عضو :
عضو :
عضو :
عضو :
عضو :
عضو :
عضو :
عضو :
عضو :
عضو :

مستشار :
مستشار :

مستشارة :

عضو مجلس تنفيذي :

الدكتور فادي جرجس
اﻷستاذ جورج الحاج

المهندس جو بستاني

القنصل الفخري فادي بو داغر

المهندسة ماغي هيكل طربيه
اﻷستاذ بول قاعي

اﻷستاذ توفيق بو يونس
اﻷب هاني طوق

الكولونيل ميشال كرم

المحامي إيلي قليموس
اﻷستاذ ناجي طعمة

المحامي لحود مجيد لحود

السيدة ماندي باسيل جرمانوس
المحامي إسكندر جبران
اﻷستاذ عزيز العم

المحامي إيلي لحود

المهندس أنطوان عماطوري
اﻵنسة جمال اﻷسطا

الدكتورة سندرﻻ أبو فياض صقر
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نشاطات لجنة الشؤون اﻹجتماعية واﻷنشطة الداخلية
بمناسبة اﻷعياد اﳌجيدة ،قامت لجنة الشؤون اﻹجتماعية واﻷنشطة الداخلية
يف ال-راب-ط-ة اﳌارون-ي-ة ،ب-م-بادرتها السنوية وزارت جمعية الشبيبة ﳌكافحة
اﳌخدرات –  JCDمركز القديسة تريزيا يف جورة الترمس  -فتوح كسروان ،حيث
اجتمعت مع الشباب الذين ُيتابعون مرحلة إعادة تأهيل بعد العﻼج ،واستمعت
إلى شؤونهم وشجونهم ،كما قّدمت إلى اﳌركز دعماً عينيّاً ُيؤمّن بعض
ال-ح-اج-ات الضروري-ة .ب-ع-د ذلك ق-امت ال-ل-جنة التي ضّم ت رئيسها ومقّر رها
والسيدات والسادة اﻷعضاء باﻹجتماع حول مائدة الغداء التقليدي السنوي،
حيث تبادلوا اﻷنخاب والتمنيات باﻷعياد اﳌجيدة.

إح-ت-ف-لت ل-جنة الشؤون اﻹجتماعية
واﻷنشطة الداخلية ،بإنتخاب رئيسها
الدكتور فادي جرجس رئيساً للهيئة
ال-وط-نية لحقوق اﻹنسان اﳌتضّم نة
ل-ج-ن-ة الوقاية من التعذيب ،بحضور
رئيس الرابطة سعادة اﻷستاذ نعمة
الله أبي نصر ،وذلك خﻼل اﻹجتماع
ال-دوري ل-ل-ج-نة .شرب الحضور نخب
اﳌن-اسب-ة ،وت-مّ-ن وا للدكتور جرجس
التوفيق والنجاح يف منصبه الجديد.

إست-ق-ب-ل السف-ي-ر ال-ب-ابوي يف لبنان اﳌونسنيور جوزيف
سبيتاري رئيس الرابطة اﳌارونية النائب السابق اﳌحامي
ن-ع-م-ة ال-ل-ه أبي نصر ،ىلع رأس وف-د م-ن لجنة الشؤون
اﻹجتماعية واﻷنشطة الداخلية ضمّ مقّررها اﻷمين العام
جورج الحاج وعدداً من أعضائها .وقد شكر أبي نصر والوفد
اﳌونسنيور سبيتاري ىلع منحه اﻷزواج الذين تكلّلوا بالعرس
الجماعي العاشر هذا العام البركة البابوية .كما قّدم الوفد
للسفير شهادة عرابة أرزة يف غابة أرز الرب يف بشري ،غُرست
يف البقعة اﳌخصصة للرابطة اﳌارونية.
وسبق للرابطة أن وّقعت بروتوكول رعاية وتعاون يف العام
 2016مع لجنة «أصدقاء غابة اﻷرز» ،مساهمًة منها بإعادة
تحريج جبال لبنان ﻻ سّيما بشجرة اﻷرز رمز الوطن.

دانيال جوزيف الياس
أماندا مروان طراد

شربل غسان الحلو
باسكال أنطوان بو غصن

شربل أنطوان أسعد
كريستيان عبداﷲ الخويري

شربل موريس كامل
كﻼريسا توفيق القصير

كريستيان رفيق صفير
دانيﻼ شربل القصيفي

فادي أديب الحاج
روى ريمون الهاشم

روني يوسف سعود
جويل يوسف شاهين

ماريو أنطوان فياض
دينا يعقوب فيجلون

ماريو أسامة عبيد
سيلفانا شربل أبو حيدر

جوزيف تيودور صفير
سا إلياس سعد
ملي ّ

طوني عبده سركيس
مونيكا سمير سﻼمة

بتريك ميﻼد عقيقي
نادين ميﻼد مطر

يوسف إلياس البيطار
نانسي سامي عقيقي

حنّـا مارون الحايك
نانسي نعيم مسعد

يوسف حنا حدشيتي
ناتالي نجيب عريضة

جوني طانيوس كنعان
رنـا طانيوس أورفلي

إلياس جريس القّزي
رندا أوبالي جاياتيسا إغودا هت

اﻵن إيلي الزغبي
رانيا مخايل بو رجيلي

روجيه مسعد فهد
روزي إسطفان الشدياق

شارل روبير أبوجوده
سمر جوزف زلعوم

روي توهرا العقيقي
سحر جان أيوب

فراس قزحيا حاتم
ساندريك محفوظ حداد

جو ميشال ظاهر
ساندي ليشا مسعود

زكريا طوني عطااﷲ
سندرا أنطوان هلون

إلياس ندره رحمة
تانيا جوزيف يونس
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بشارة شقير &

ناستازيا إسطفان

شادي الخوري &

سالي الهاشم
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شادي القبطاوي &

شربل تابت &

ساريا زيد

آدال إبراهيم
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شربل بولس &

رنا الشماعي

شارل حصروني &

ريمي باسط
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شارلي زيادة &

ماريانا موسى

إلياس المغني &

أليان زوين
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إيلي الحلو &

إيلي كرم &

إيليز صوما

مهى جعفر
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فارس مسعود &

فريد الحشاس &

مارسيل الطبشي

كريستيان الحشاش
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جورج فارس &

غانم غانم &

تيريز حنا

رين بدر
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جيلبير سﻼمة &

حنا الشدياق &

روزالي الخوري

كريستينا نازلكيان
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جو نعمة &

إميلي أنطون

جوزف أبوخليل &

ريما الخياط
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جوفان سليمان &

ماريو غصيبة &

جانو السمراني

نادين معلولي
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مارون راشد &

نعمة الله صابر &

فاطمة حسن

جوسلين عقيقي
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بول نقاشيان &

تيريز بو حبيب

ربيع مجاهد &

أسما مطر
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رالف فاضل &

كريستين الكفوري

رالف فرح &

راغدة عساف
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رامي الحصري &

روني بو زيد &

زينه غاريوس

رانيا غناطيوس
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سامي نهرا &

سارين آطاميان

طانيوس سعادة &

رانا كنعان
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طاني بومرعي &

شربلية بومرعي

طوني الخوري &

ماري مّتى
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وسيم جرموش &

ديانا الحزوري

يوسف شمعون &

مايه حداد
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ب في جريدة «نيويورك تايمز» اﻷميركية
َ ما ُكِت

2019 عن العرس الجماعي الماروني

Here Comes the Bride. And the Bride. And the Bride.
Mass Weddings Boom in Lebanon.
By Ben Hubbard
The New York Times
Sept. 15, 2019

BKERKE, Lebanon — Classical music swelled as the bride stepped from a white sedan onto a red
carpet, took the arm of her tuxedoed groom and walked down the aisle, both grinning as their
relatives cheered nearby.
The next bride did the same. And the next. And the next. And the next.
Once the couples — 34 that day — reached their seats, the patriarch of the Maronite Church,
dressed in crimson robes and gripping a scepter topped with a golden cross, led Mass and
declared the whole lot husbands and wives.
[…]
Mass weddings hold a lot of appeal for couples who cannot aﬀord their own celebrations, or
want to spend their money on other things, like building homes or starting businesses.
“They take care of everything, God bless them,” said Roni Abu Zeid, 35, who got married in the
Maronite mass wedding, which was held in Bkerke, a town near the Mediterranean coast, north
of Beirut. It is the headquarters of the Maronite Church.
Mr. Zeid is a soldier, and with his salary it was diﬃcult to save the $20,000 he needed to outfit a
home and host his own wedding party. So he gladly joined the mass wedding.
“If we got married elsewhere, we would have suﬀered,” he said.
His wedding was sponsored by the Maronite League, a nonproﬁt group associated with the
church. Maronites are the largest of the Christian groups that make up about 36 percent of
Lebanon’s population.
Fadi Gerges, an oﬃcial with the league, said it was natural for minorities to encourage their
youths to procreate in a country where demographics aﬀect power.
“When any ethnic group feels they are in danger, they pull together,” he said. “When they see
the numbers going up on the other side, they think maybe they can place a pebble to prevent a
landslide.”
This year’s mass wedding was the group’s 10th in 11 years, bringing the number of couples it
has married to 274. So far, those unions have resulted in only three divorces and more than 100
children.
To be part of the league’s group ceremony, couples must apply. At least one of the couple must
be a Maronite, and the groom must have a house and a job.
Accepted couples get a free suit for the groom, a dress for the bride, invitations, ﬂowers, photos,
$2,000 in cash and a blessing from the patriarch — a big bonus for the devout.
During the ceremony, the couples came forward one by one to say their “I dos” while their
families clapped and ululated from the audience. A camera on a crane shot footage for a television broadcast while a drone zoomed about ﬁlming the proceedings. […]
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نشاط اللجان

خلّية الطوارئ للّتعاون والّتضامن والدعم
توزيع  4000حصة غذائية على العائﻼت اﻷكثر عوزاً

وّزعت الـ ـرابـ ـط ـة اارون ـي ـة  4000ح ّصصة
غ ـذائ ـيـة عـلـى الـعـائـت األك عـوًزا ،وقد
شصملت  350بلدة فـي اناطق اللبنانية كاّفة،
وذلك بـالـتـعـاون مـع جـمـعـيتي «مار منصصور
دي بول» و«كاريتاسس  -لبنان» .وإانسصجامًا مع
مسصارها فـي الشصأان الوطني واإلجتماعي -
اسصـيـحـي ،أاصصدرت الـرابـطـة قـراًرا بإانشصاء
خ ـل ـي ـة عـمـل بـرئـاسصـة رئـيسصـهـا ضصـّمـت إا
أاعضصـاء مـكـتب السس الـتـنـفيذي للرابطة،
رؤوسصـ ـ ـاء انـ ـ ـه ـ ـا اع ـ ـن ـ ـي ـ ـة فـي الشص ـ ـأان
اإلجتماعي ،واسصؤوولة عن اطّ الصصحي
السصـ ـاخـ ـن انـ ـبـ ـث ـق ع ـن ن ـة ال ـط ـوارئ
الصصـحـيـة الـعـامـلـة فـي الـرابطة .وقد بلغت
التّعات ،من  160متّعاً حتى اآلن 255
مليون لة لبنانية ،عدا التقدات العينية من مواد غذائية .وتتابع الية نشصاطها آاملًة
الوصصول إا تأام وتوزيع حوا 5 أاو  6آالف ح ّصصة.
لقاء مع رئيس رابطة كاريتاس لبنان اﻷب ميشال عّبود

خـل إاجـتـمـاع الـيـة بـتـاريـخ  ،2020/10/6بـرئـاسصـة رئـيسس «الـرابـطة
اارونية» اامي نعمة الله أابي نصصر ،فاجأا األب ميشصال عبود الكرملي
رئيسس رابطة «كاريتاسس  -لبنان» اضصور .وأالقى كلمة أابرز جاء فيها:
عندما نتكّلم عن اوارنة اليوم أاك من أاّي وقت مضصى ،يبادر إا الذهن
فوًرا الرابطة اارونية كونها أاخذت الصصدارة فـي عمل ا فـي هذه
الظروف اعيشصّية الصصعبة ،لذلك مبادرة الرابطة اارونية كانت ثابة
أاخـذ روح وتشصـجـيـع لـنـا .لـقد أاعـطت كـاريـتـاسس الـرابـطـة اارونـيـة قائمة
البيانات  Dataبإاذن من صصاحب الغبطة .وختم األب عبود« :ل نريد أان
نتوّقف عن عمل ا ،هذه روؤيتنا .ونتمّنى على الرابطة اارونية متابعة
مبادرتها مًعا يًدا بيد».
وقد شصـكـر الـرئـيسس حضصـور األب مـيشصـال عـبـود ومشصـاركـتـه إاجـتـمـاع خلّية
الطوارىء وشصّدد على أاّننا سصنسصتمّر فـي عملنا اي ونتخطّى العراقيل،
كما أاّن الرابطة اارونية بأاغلبيتها السصاحقة تؤوّيدنا وتريد منّا أان نسصتمّر.
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لجنة الصحة
توزيع مساعدات الطّبية على اﳌستشفيات ومراكز الرعاية الصحية اﻷولية واﳌستوصفات

بعد اإلنفجار الضصخم الذي ضصرب مرفأا بوت ،إاسصتلمت
الرابطة اارونية  -نة الصصحة ،وبناء على إاتصصالت
وم ـراسص ـت سص ـاب ـق ـة ،مسص ـاعدات ط ـب ـي ـة تشص ـم ـل أادوي ـة
ومسصتلزمات طبية مرسصلة من اؤوسّصسصات التالية:
)ANERA (USAID) ، People to People (USAID
)، Task Force for Lebanon (USAID
). Direct Relief International Fund (USAID

 التنسصيق ب الرابطة واهة
أاما عن آالية التوزيع ،فقد ّ
اانحة بحضصور مندوب عنها ،وقد ُوضصعت آالية وفق معاي
م ـع ـي ـن ـة ،ل ـتـحديد حـاجـة كـل مسصـتشصـفـى ومـركـز صصـّحـي
ومسص ـت ـوصص ـف ،وحصص ـت ـه ـا م ـن اسصـتـلـزمـات .وقد تـوزيـع
اسصـاعدات عـلـى اسصـتشصـفـيـات الـتـالـيـة :بعبدا اكومي،

تـنـوريـن اكـومـي ،الـبون اكـومـي ،البوار اكومي،
الكرنتينا اكومي ،دير الصصليب ،سصان شصارل ،اللبنا
اعيتاوي ،حاصصبيا اكومي ،ضصهر الباشصق اكومي،
الـلـواء الـطـبـي بـايشس الـلـبـنـا ،سصـان لـويسس  -جـونية،
كسصروان ،الوردية ،اركز الطبي فـي اامعة األمكية.
وعلى اسصتوصصفات التالية :سصن الفيل  -النبعة ،رميشس،
القاع ،القبيات ،ع إابل ،يحشصوشس ،عبدللي ،سصانت تيز
 الفياضصية ،أاجيالنا  -طرابلسس ،مركز إااء بوت -السس العام اارو - مركز إااء بوت ،دار العجزة
اارو ،قرنايل  -حمانا.
إانـتـهت عـمـلـيـة تـوزيـع اسصـاعدات فـي  2020/10/04مع
التوافق على متابعة التعاون باسصتقبل القريب.

إجتماعات لدعم مطالب اﳌستشفيات اﳊكومية في اﳌناطق اﳌسيحية

قامت اللجنة بزيارات دورية للمسصتشصفيات اكومية فـي اناطق اسصيحية ،للوقوف على سصبل تطويرها وتأام حاجاتها.
واجتمعت أايضصاً مع وزير الصصحة لدعم مطالب هذه اسصتشصفيات التي ترتكز على رفع السصقوف االية ،ملء الشصواغر من
رضص وتقني ،باإلضصافة إا شصمل هذه اسصتشصفيات باسصاعدات بصصورة عادلة ب كافة اناطق .كذلك اجتمعت مع
مدير العناية ومدير برامج الرعاية الصصحية فـي وزارة الصصحة ،إلقرار دعم إانشصاء مراكز رعاية صصحية أاولية فـي اناطق
اسصيحية افتقرة إاليها.

 كما سساهمت اللجنة فـي إانشساء مسستوصسف فـي بلدة عبدللي  -قضساء بون.لجنة البيئة

عقدت اللجنة عّدة إاجتماعات ودرسصت كافة اواضصيع اتعلقة بالبيئة ،ووضصع
مشصروع للتشصج فـي اناطق التي اندلعت فيها ارائق.
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لجنة التضامن اﻹجتماعي
توزيع مساعدات مالية على العائﻼت اﶈتاجة

قامت الرابطة اارونية  -نة التضصامن اإلجتماعي بتوزيع مسصاعدات مالية وعينية ،ضصمن اإلمكانات اتوفرة ،على
العائت اتاجة لتغطية تكاليف أادوية مزمنة ،وفحوصصات طبية ،باإلضصافة إا مسصاعدات نقدية مدرسصية وإاجتماعية.
لجنة الشؤون اﻹجتماعية واﻷنشطة الداخلية
توزيع  1000حرام على العائﻼت اﶈتاجة

سصّلمت الرابطة اارونية  -نة الشصؤوون اإلجتماعية واألنشصطة الداخلية ،راعي أابرشصّية بوت اارونيّة اطران بولسس عبد
السصاتر  1000حرامُ ،وّزعت على العائت اتاجة فـي األبرشصية.
نصب تذكاري للبطريرك اﳊويك ﳌزار سيدة لبنان  -حريصا

نـاسصـبـة الـذكـرى ائـويـة إلعـن دولـة لـبـنـان الـكـب ،قّدمت الـرابـطـة
اارونية إا مزار سصيدة لبنان حريصصا نصصبًا تذكاريًا للمكّرم البطريرك
الياسس بطرسس اويك قق دولة لبنان الكب ،علماً أاّنه هو مؤوسصسس
ازار سصنة .1904
وتتابع اللجنة مراحل تركيز النصصب هيداً فل اإلفتتاح.

 إاضسافًة إا تنظيمها العرسس اماعي السسنوي منذ  11سسنة.لجنة اﻹنماء الزراعي
اﳌشاركة في ورشة عمل حول مشروع اﻹﳝان من أجل اﻷرض في
نيروبي  -كينيا

إانتدبت رئيسصة نة اإلاء الزراعي فـي الرابطة اارونية اامية كارل
شصهاب ،للمشصاركة فـي ورشصة عمل سصاتيجية حول مشصروع اإلان من أاجل
األرضس ،والتي انعقدت فـي مقر األ اتحدة للبيئة فـي نوبي  -كينيا من
 17إا 19 كانون األول  ،2019بحضصور ثل عن العديد من بلدان العا .وقد شصارك إا جانب شصهاب ّثلة جامعة
الروح القدسس  -الكسصليك الدكتور لرا واكيم .إانطلق هذا اشصروع شصاركة الفاتيكان ،وانظمات واؤوسّصسصات الدينية
ارتبطة بها ،ومن أاهدافه :تزويد رؤوسصاء الطوائف باعارف الزمة لتمكينهم من التواصصل الفّعال بشصأان األرضس والبيئة مع
صصانعي القرار ،وإاشصراك اتمع اد والريفي ديداً باافظة على األرضس ومواردها.
إستﻼم  18.5طن مواد غذائية وألبسة هبة من أستراليا

تتابع نة اإلاء الزراعي فـي الرابطة اارونية رسصالتها اإلنسصانية للتخفيف من وطأاة األزمات التي ّر بها لبنان ،فقد
عملت اللجنة على تأام اسصاعدات بالتعاون مع هيئة  Basics for Beirutفـي أاسصاليا ،وسصيصصل اسصتوعب األول الذي
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يزن  18.5طن مسصاعدات من مواد غذائية وأالبسصة بتاريخ  .2020/11/8وقد جرى إارسصال الهبة بجهود السصيدة نيكول أاونيل
من أاسصاليا.
محطة للرصد اﳉوي سيتم تقدﳝها إلى بلدية كفردبيان

على صصعيد آاخر ،أامّنت اللجنة طة للرصصد اوي ،سصيتمّ تقدها اإ
بلدية كفردبيان واتوّقع جهوزيتها بتاريخ  ،2020/12/3ومن خصصائصصها:
قياسس درجات ارارة ،الضصغط اوي ،الرطوبة ،سصرعة الرياح  ،وكميات
األم ـط ـار ،وذلك سص ـاعدة ازارع عـلـى مـراقـبـة الـتـطـورات واتـغات
اناخية ،واشصي األحوال اوية الطارئة واؤوثرة على اإلنتاج الزراعي،
إاضصـافـة إا مـكـافـحـة اآلفـات الـزراعـيـة الـتـي تصصـيب بـنـوع خـاصس أاشصجار
التفاح.
الرابطة المارونية تحضر ﻷكبر موقع إلكتروني ماروني Application

يسصّر الرابطة اارونية أان تعلمكم بأانها بصصدد التحضص ألك موقع مارو
إالكو Application يضصّم كافة اؤوسّصسصات اارونية الكنسصية والعلمانية
فـي لبنان والعا ،باإلضصافة إا األفراد الذين سصيكون بإامكانهم تسصجيل
أاسصمائهم وأاماكن إاقامتهم ونوع عملهم كي يُصصبح بامكانهم التواصصل مع
بعضصهم البعضس فـي جميع أانحاء العا ومع وطنهم األم بكافة مؤوسّصسصاته
اارونـيـة والـرسصـمـيـة ،مـن وزارات وبـلديـات إاضصـافـة إا اؤوسّصـسصـات اارونية
العاية والبعثات اللبنانية فـي اارج.
سصتكون هذه ان ّصصة دليل اوارنة فـي لبنان والعا ،وارجع الوحيد الذي
سصيضصّم اعلومات التالية:
نبذة عن مار مارون شصفيع الطائفة ،تاريخ اوارنة فـي لبنان والعا ،تاريخ
بكركي ،األبرشصيات والرهبنات اارونية فـي لبنان ،قّديسصي لبنان والسصياحة
الدينية ،الكنائسس اارونية فـي لبنان والعا ،األبرشصيات اارونية فـي العا،
الرابطة اارونية وكافة اؤوسّصسصات اارونية فـي لبنان والعا ،نشصاطات،
مؤورات وأاخبار اوارنة فـي لبنان والعا ،ملف اسصتعادة انسصية اللبنانية،
الوزارات والبلديات لتسصهيل أامور اغب ،البعثات اللبنانية  -سصفارات وقنصصليات ،عرضس
لوظائف شصاغرة وطلب وظيفة فـي أاي بلد فـي العا ب اوارنة.
 تكليف كل من نة اإلنتشصار ونة العقات العامة تابعة التحضصات .وعرضس اشصروع
ّ
بحضصور رئيسس الرابطة اارونية النائب السصابق نعمة الله أابي نصصر وّثلي عن اللجنت فـي
اإلجتماع الشصهري لسس األسصاقفة اوارنة بتاريخ  5آاب  .2020وقد قام الوفد بزيارات إا كلّ
من :رئيسس الرهبانية اللبنانية اارونية ،رئيسس الرهبانية ارية اارونية ،ثّل عن رئيسس
جـمـعـيـة ارسصـل الـلـبـنـانـي اوارنـة ،رئـيسصـة جـمـعـيـة الـراهبات األنطونيات ،رئيسصة جمعية
راهبات القديسصة تريزا الطفل يسصوع اارونيات ،راهبات سصيدة اقلة اتوحدات اارونيات،
أارشصيف بكركي ،من ّسصق مكتب اإلعم الرقمي فـي البطريركية اارونية.
باإلضصافة إا اإلجتماع مع هيئة ااء من نة متابعة أاعمال مؤور الاث اسصيحي
 عقد عدة اجتماعات مع شصركة  TEDMOBاوة
اشصك فـي وادي قنوب اقدسس .وقد ّ
بإااز اشصروع ،إلنهاء الـ  Designوتعديل وإاضصافة ما يلزم.
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لجنة العﻼقات العامة
ترجمة كتاب «تقسيم قبرص  1974ونكبة اﳌوارنة»

إااناً منها بضصرورة شصد أاواصصر اللحمة والتواصصل ب
اوارنة اقيم وانتشصرين فـي دول العا ،وخاصصًة
أاق ـرب دول اإلن ـتشص ـار جـزيـرة قصس ،عـمـلت الـرابـطـة
اارونية  -نة العقات العامة على ترجمة كتاب
«تقسصيم قصس  1974ونكبة اوارنة» للمؤولف أانطون م.
فضصـول اإ الـلـغـة الـيـونـانـيـة ،بـغـيـة تـوزيعه على موارنة
قصس ب ـال ـت ـع ـاون مـع رئـيسس أاسصـاقـفـة أابـرشصـّيـة قصس
اارونيّة اطران يوسصف سصويف.
وهذا الكتاب يتناول موضصوع حرب التقسصيم التي وقعت
ضصحيتها جزيرة قصس سصنة  ،1974ويسصجع طات
مشصرقة من التاريخ لعب فيها اوارنة دوراً وريًا فـي
ب ـنـاء حضصـارة جـزيـرة قصس ،ويُـشصـكـل مـرجـعـًا يـحـوي
تفاصصيل األحداث اأاسصاوية التي حصصلت فـي قصس
خل صصيف  1974وما سصبقها من تطورات سصياسصية
وعسصـكـريـة ومـا نـتـج عـنـهـا ،ويسصـتـذكـر الشصـهداء الـذيـن
سصـقـطـوا خـل اعـارك ويُـضصـيء عـلـى مـأاسصـاة ادني،
ويشص ـرح ال ـقضص ـي ـة ب ـأاب ـعـادهـا الـتـاريـخـيـة والسصـيـاسصـيـة
واإلنسصـانـيـة واضصـاريـة ،ويُـسصـّلـط الضصـوء عـلـى الـبـعـثة
الـلـبـنـانـيـة الـتـي شصـّكـلـتـهـا الرابطة اارونية والرهبانية
اارونية إلغاثة منكوبي ازيرة.
حي للرابطة المارونية
نهار ص ّ

بتاريخ  9تشصرين الأّول  ،2020زار رئيسس الرابطة اارونية النائب
السصابق اامي نعمة الله أابي نصصر يُرافقه وفد من اللجنة
الصصحية قوامه الدكتور من ضصومط ،الدكتورة كورين أابي نادر،
األسص ـت ـاذ زي ـاد ع ـقـل وأام الصصـندوق الدكـتـور عـبده جـرجسس؛
اسصتشصفى اللبنا اعيتاوي واجتمع إا رئيسصة لسس اإلدارة
األخت ماري أانطوانيت سصعاده وادير الطّبي الدكتور بطرسس
يارد.
كذلك زار الوفد مسصتشصفى الوردية واجتمع إا األخت الرئيسصة
نيكول عقيقي وادير اا السصيد نبيل العلم وهيئة اإلدارة.
كما تابع الوفد زيارة مسصتشصفى بوت اكومي اامعي  -الكرنتينا واجتمع إا مديرة اسصتشصفى السصيدة كارين صصقر
ورئيسس لسس اإلدارة الدكتور ميشصال مطر.
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خل هذه اللقاءات إاطلع الوفد على الوضصع ايدا لهذه اسصتشصفيات انكوبة بإانفجار  4آاب ،وعّبـر عن الدعم الكامل
لدومة عمل هذه اؤوسّصسصات ومتابعة رسصالتها اإلنسصانية الطبية ،والتأاكيد على ااجة ااسصة دماتها فـي انطقة ولكل
لبنان .كذلك تبادل اتمعون سصبل الدعم اادي واعنوي لهذه اؤوسّصسصات ،والدور الذي يُمكن أان تقوم به الرابطة اارونية
ختلف إامكاناتها فـي لبنان واإلنتشصار.
لجنة الثقافة
محاضرة «لبنان أرض مقدسة ومعابده تشهد» للدكتور أنطوان خوري حرب

ناسصبة ائوية األو لدولة لبنان الكب ،نّظمت نة الثقافة
والاث واوار ب األديان فـي الرابطة اارونية بتاريخ 30
أايلول  2019اضصرة للمؤورخ أانطوان اوري حرب عرضس فيها
ة تـاريـخـيـة عـن تـكـويـن لـبـنـان جـغـرافـيًا وتاريخيًا منذ أاقدم
العصصور ،وغناه باعابد منذ ما قبل اسصيحية واإلسصم بأالوف
السصن .وشصّدد ااضصر على أانّ «السصياحة الدينية بدأات قبل
األديان السصماوية ،ولبنان كان مركزا لهذه السصياحة كما تشصهد
مئات اعابد انتشصرة على أاراضصيه كافة ومن أابرزها معابد
بعلبك ،اسصماة خطأا قلعة بعلبك ،ومعابد جبل حرمون أاي ابل
اظور أاو اقدسس وهو انطقة األك كثافة باعابد».
ورأاى كذلك أانّ «العقيدة اللبنانية التي ترسّصخت على أارضس هذا
الوطن قبل اسصيحية واإلسصم ئات السصن  ،تتغ وأاثرت
على الديانات التي أاتت بعدها ل سصيما اسصيحية ،بدليل أانّ عدداً
كباً جداً من الكنائسس بُني على أانقاضس اعابد» .وعّدد أابرز
اعابد انتشصرة فـي لبنان والتي «يسصتقطب بعضصها أاعداداً كبة
من السصّواح ،إا عدد آاخر فريسصة اإلهمال وسصوء اإلسصتخدام
ويحتاج إا ورشصة ترميم كبة بغياب أايّ اهتمام رسصمي إال
نادراً؛ ومن أابرزها:
«معابد جبيل ،أاقدم مدينة فـي العا وتعود إا العام  5250قبل اسصيح ،ومن أاكها قدماً معبد قلعة جبيل ومعبد عشصوت
وكهما يعود إا 4000 سصنة ،إا معبد آاخر من األلف الثا قبل ايد ...وغها.
أافقا ،التي كانت تعت أاهم مركز ديني فـي العصصور القدة ،وكانت بحسصب نصس أاوغاريتي مقّر اإلله إايل.
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معبد يانوح على طريق أافقا ،معبد ن الفوقا ابني فوق اياه ،معابد اليّمونة اشصيّدة فـي البحة ،وهي كلها غ مسصتغلة
حضصاريًا واذا حصصل ذلك تصص كل قرية قبلة سصياحية ذات طابع حضصاري تراثي.
معبدا ع عكرين ومعبد بزيزا ومعبد حردين ومعابد السصفة ( )6وكلها فـي الشصمال».
وشصّدد ااضصـر عـلـى «أان اقـلب الشصـرقـي لـلسصـلسصـلـة الـغـربـيـة واقـلب الـغـربـي لـلسصـلسصـلـة الشصـرقـيـة يـتمّيزان بكثافة اعابد
وجاورتها للمدافن».
وقال« :هذا غيضس من فيضس ،وما يختزنه لبنان من مواقع أاثرية دينية سصتدرج فـي كتاب لبنان أارضس مقدسصة ومعابده تشصهد»،
مشصدداً على أاّن «الاث هو األمر الوحيد الذي ما زال يجمع اللبناني ويجب صصيانته وإابرازه».

نـ ـظ ـراً ل ـل ـظ ـروف اإلق ـتصص ـادي ـة
الراهنة وجائحة كورونا وانفجار
مرفأا بوت ،قامت نة البية
بـ ـالـ ـت ـنسص ـي ـق م ـع ب ـعضس أاعضص ـاء
السس التنفيذي وروؤسصاء اللجان،
ب ـت ـوزي ـع مسص ـاعدات ق ـرط ـاسص ـيـة
لـتـمـذة الـعـائـت األك حاجة
وخاصصة انكوبة نتيجة اإلنفجار.
وقد ّكنت اللجنة من تأام هبة
عينية من القرطاسصية من االية
اللبنانية فـي أابو ظبي ُوّزعت فـي
انطقة انكوبة بعد اإلسصتحصصال
على إاعفاء من الرسصوم امركية
غاثة.
بـواسصـطـة الـهـيـئـة الـعليا ل إ
وع ال ـتع ـات مـن أاعضصـاء فـي
ال ـراب ـط ـة اارون ـي ـة وخ ـارج ـهـا،
اسصـ ـتـ ـطـ ـاعت ت ـأام ك ـم ـي ـة م ـن
الـقـرطـاسصـيـة من األسصواق الية
ُوّزعت على التمذة فـي مناطق
لـبـنـانـيـة عّدة وعـلى تمذة أاولد
األزواج الذين تكّللوا خل الـ 10
سصـ ـنـ ـوات ااضصـ ـيـ ـة فـي ال ـع ـرسس
ام ـاع ـي السص ـنـوي .وقد وصصـلت
أاعداد الـتـمـذة اسصـتـفيدين إا
الـ  1000تلميذ حتى تاريخه.

لجنة التربية

تتقّدم
لجنة الشؤون اﻹجتماعية واﻷنشطة الداخلية
بجزيل الشكر
ل الذين دعمونا مادّيًا ومعنوّيًا
إلى ك ّ
وإلى الذين ساهموا بإعﻼن على صفحات مجلّتنا،
نرفع شكرنا.
وإلى الذين أضاءوا شمعة على دروب مسيرتنا،
نتمّنى لهم المزيد من فرح العطاء.

وإلى الذين ساهموا بالتحضيرات ﻹنجاح الحدث،
نشّد على أيديهم.

وإلى الذين وثقوا بنا لنكّلل خطواتهم بنَعم أبدية،
نشكر اﷲ على حسن إختيارهم
ونتمّنى لهم حياة زوجية مسيحيّة ترضي الرّب.
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