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بطريرك انطاكية و�سائر الم�سرق
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االفتتاحية

لبنان، الوطن -  الر�سالة

المختلفة  الجماعات  واأن  المتو�سط،  منارات  واإحدى  عريقة  ثقافة  مهد  باأنه  لبنان،  الر�سولي  االر�ساد  ي�سف 
فيه، هي بالن�سبة له ثروة فرادة، واإن اأحياءها هي مهمة م�ستركة بين هذه الجماعات، تبداأ بالمحافظة على الهوية 

واالر�ض، وتنطلق الى تحقيق الوطن-الر�سالة.

لقد جاء االر�ساد الر�سولي بمثابة دعوة عامة الى جميع اللبنانيين،  الإقامة لبنان الدولة والكيان، والمحافظة 
عليه وتثبيت نهائيته ولعب دور فاعل داخل هذا الكيان.

الى  الر�سولي  االإر�ساد  دعوة  فاأن  الزمن،  في  وا�ستمرار  المدى  في  على ح�سور  تقوم  الوطن  ركائز  دامت  وما 
المحافظة على الهوية واالر�ض، تقوم على تالزم – وثيق بينهما، فالهوية تتعلق باالر�ض اأ�سا�ًسا، واالر�ض ذاكرة، 
ينتهك  اإنما  اأر�سه،  يتخلى عن  فالذي  الأجياله...  ومرافقة  وقائعه،  �ساهدة على  فهي  الوطن،  تاريخ  كنوز  تختزن 

حرمة وطنه ويتنازل عن هويته، ويتنكر لن�سال من �سبقه الى اإعالء �ساأن الوطن.

كما اأن االر�ساد الر�سولي، وعلى اأهمية دعوته الى التعلق بالهوية واالر�ض، يرى اأن للبنان دوًرا ثقافًيا وح�سارًيا 
واإن�سانًيا، فهو وطن يحمل في جوهره اإرادة تج�سيد القيم الروحية التواقة الى تنمية روح المحبة والعدالة والخدمة 

بين النا�ض.

بكركي  بمواقف  والتزاًما  تاأ�سي�سها،  منذ  المارونية  الرابطة  عليها  �سارت  التي  والثوابت  القيم  من  فانطالًقا 
وبتعاليم الكني�سة ومقررات مجمع البطاركة وم�سمون االإر�ساد الر�سولي من اأجل لبنان، توؤكد الرابطة المارونية 

على اإيمانها باالآتي:

اإن لبنان يجب اأن يكون وطن تالقي االديان ومنطلق حوار بين الثقافات والح�سارات، ووطن المبادرات الم�سكونية 
واالنفتاح الروحي.
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اإن م�سوؤولية بناء لبنان الم�ستقبل، تقع على عاتق اأبنائه، جميع اأبنائه، م�سيحيين وم�سلمين، وهم الذين نا�سلوا 
اأجل  من  وبذلوا  االنتداب،  �سلطات  قاوموا  ومًعا  الم�سانق،  اأع��واد  على  علقوا  ومًعا  العثمانية،  الدولة  بوجه  مًعا 

ا�ستقاللهم اأعّز ما يملكون.

المثمر فيما بينهم، تهدف الى توطي�����د  التعاون  اأجل  للم�سيحيين والم�سلمين من  المارونية  الرابطة  اإن دعوة 
لحمة الحي��اة وتثبيت المناعة �سد االأخطار الداخلية وال�سغوطات الخارجيه التي تهددهم، وهم الموؤتمنون مًعا 

اأمام اهلل على م�ستقبل االجيال االآتية من اأبنائهم.

اإن دعوة الرابطة المارونية جميع اللبنانيين الى الحوار ال�سادق والم�سالحة الوطنية ال�ساملة، وتغليب المحبة 
على �سواها، هي ال�سعلة ال�سغيرة التي تختلج في قلب كل لبناني �سادق، وهي ال�سعلة الكفيلة بتحقيق الن�سر على 

اأي ف�سل اأو �سعف اأو وهن.

اإن الرابطة المارونية ومن م�سوؤولياتها الوطنية، ترف�ض االإنق�سام العامودي الذي يطال اليوم مجتمعنا وي�سيب 
وم�ستقبلنا،  ملهًما لحا�سرنا  اأم�سنا  فليكن  �سبيل وجودنا،  تعتر�ض  ونحن في زمن تحوالت كبرى  بالذات،  الوطن 

فنقوى على الم�ساعب وننقذ لبنان.

ولن نقبل بانقاذ وطننا من دون حرية وال بانقاذ حريتنا من دون الوطن. 

اأال حقّق اهلل اآمالنا، و�سدّد خطانا جميًعا من اأجل لبنان،  الوطن – الر�سالة.
النقيب �سمير اأبي اللمع   
رئي�س الرابطة المارونية
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جو  وفي   ،2013 اآذار  من  والع�سرين  الثالث  �سبيحة 
انتخابات  ج��رت  االخ���وي،  التناف�ض  ���س��اده  ديمقراطي 
وخم�سة  رئي�ض  ونائب  رئي�ض  الختيار  المارونية  الرابطة 
للرابطة.  التنفيذي  المجل�ض  منهم  يتاألف  ع�سًوا  ع�سر 
  950 اأ�سل  من  ناخًبا   826 االق��ت��راع  عملية  في  �سارك 
 %86،94 ب�  تقدر  بن�سبة  اأي  ا�ستراكاتهم،  �سّددوا  ع�سًوا 

من مجموع االع�ساء الذين يحق لهم الت�سويت.

خم�سة  النتخاب  المخ�س�سة  االول���ى  المرحلة  ف��ي 
ال�سيدات  فاز كل من  المجل�ض،  اأع�ساء  ع�سر ع�سًوا من 
مطر،  �سهيل  �سرحال،  م��ارون  �سهاب،  ك��ارال  وال�سادة: 
اأبي  فار�ض  الخوري،  وليد  قرقفي،  ب�ساره  طربيه،  جهاد 
ن�سر، لوران عون، مي�سال قماطي، فادي جرج�ض، مارون 
�سمرا،  اأبو  ال�ساتر  عبد  ندى  جبور،  ابراهيم  رومانو�ض، 

اأنطوان ق�سطنطين واأميل اأبي نادر.

رئي�ض  النتخاب  المخ�س�سة  الثانية  المرحلة  وف��ي 
ب�  اللمع  اأبي  �سمير  النقيب  بالرئا�سة  فاز  رئي�ض،  ونائب 
اقليمو�ض  اأنطوان  للنقيب  �سوًتا   351 مقابل  �سوًتا   388
و76 �سوًتا لل�سيد طالل الدويهي، كما فاز بنيابة الرئا�سة 
�سوًتا   283 مقابل  �سوًتا   428 ب�  خوام  موري�ض  القا�سي 
اأب��و  روب��ي��ر  للدكتور  �سوًتا  و81  خ��وري  اأن��ط��وان  للنقيب 

عبداهلل.

اأن  الدكتور جوزف طربيه  اعتبر  النتائج،  بعد اعالن 
التي  المارونية  الرابطة  هي  االنتخابات  هذه  في  الفائز 

انتخاب المجل�س التنفيذي الجديد للرابطة المارونية

الدكتور مارون �سرحال يدلي ب�سوته

الوزيرة ال�سابقة نايلة معو�س تدلي ب�سوتها

الرئي�س ال�سابق للرابطة الدكتور جوزف طربيه يدلي ب�سوته
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اإلى  توقها  يوؤّكد  اأخوي  بتناف�ض  اال�ستحقاق  هذا  اأنجزت 
الممار�سة الديموقراطية التي فطرت عليها منذ ان�سائها، 
على  الم�سرفة  اللجنة  به  قامت  ال��ذي  ال��دور  على  مثنًيا 
االنتخابات والطاقم االداري، والجهود التي بذلتها االجهزة 
االمنية في توفير المناخات االآمنة الجراء هذه االنتخابات.

بدوره نّوه الرئي�ض الجديد للرابطة النقيب �سمير اأبي 
اللمع بالجو االخوي الذي �ساد العملية االنتخابية، موؤّكًدا 
اأن��ط��وان  النقيب  �سديقه  م��ع  ج��رت  التي  المناف�سة  الدكتور انطوان ق�سطنطين يدلي ب�سوتهاأن 

المر�سح ال�سّيد طالل الدويهي يدلي ب�سوته العمبد ابراهيم جبور يدلي ب�سوته

الوزير ال�سابق زياد بارود مع بع�س اأع�ساء الرابطة المارونية
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القا�سي المر�سح موري�س خّوام يدلي ب�سوته

المحامي اال�ستاذ لوران عون

النائب روبير غانم يدلي ب�سوته

المر�سح النقيب اإقليمو�س يدلي ب�سوته ال�سيخ وديع الخازن يدلي ب�سوته

ريا�سية  كانت  الدويهي،  طالل  واال�ستاذ  اقليمو�ض 
وبحرية  اأبهى،  وال  ديموقراطية  بروح  وتمت  بامتياز 
فطر عليها الموارنة منذ وطاأت اأقدامهم اأر�ض هذا 

الوطن.

انت�سار  الجديد  الرئي�ض  اأه���دى  الختام  وف��ي 
الرابطة المارونية اإلى غبطة البطريرك مار ب�ساره 
العملية  اج��راء  على  حر�ض  ال��ذي  الراعي،  بطر�ض 
هذا  بوحي  العمل  متعهًدا  موعدها،  في  االنتخابية 
للفكر  خ�سًبا  منطلًقا  يزل  ولم  كان  ال��ذي  ال�سرح 
ي�سعى  عي�ض  �سركة  اأج��ل  من  ون�سال  حرية  وواح��ًة 

اإليها كل وطني �سادق.
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النقيب اأبي اللمع محاطا بالك�ساف الماروني اال�ستاذ ب�سارة قرقفي يتوجه الى �سندوق االقتراع 

االأ�ستاذ �سارل حاج الدكتور فرن�سوا با�سيل والدكتور جوزف خوري 
والعميد مي�سال بواري

الرئي�س االأ�سبق للرابطة االأ�ستاذ اأرني�ست كرم يدلي ب�سوته الوزير جو �سركي�س يدلي ب�سوته
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االأ�ستاذ جيلبير �ساغوري الوزير ال�سيخ وديع الخازن

النقيب اأبي اللمع، المحامية كارال �سهاب، 
واال�ستاذ اميل اأبي نادر اأثناء عملية االقتراع

ال�سفير عبد اهلل بو حبيب والمر�سح طالل الدويهي

الدكتور  ك��رم،  خليل  المحامي  القلم  رئي�س  االق��ت��راع  عملية  اأث��ن��اء 
ق�سطنطين، المحامي طربيه، العميد اأبي ن�سر مدير العالقات العامة

الرئي�س االأ�سبق للرابطة االأمير حار�س �سهاب
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اال�ستاذ نعمة فرام ال�سيخ فوؤاد الخازن يدلي ب�سوته

اال�ستاذ جورج الحاج الرئي�سة نايله معو�س واالأ�ستاذ نعمة افرام

الوزير زياد بارود الرئي�س ال�سابق للرابطة الوزير مي�سال اده
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االأ�ستاذ هنري �سفير النقيب اأنطوان خوري
َونقيب المحامين ال�سابق االأ�ستاذ نهاد جبر

النقيب اأبي اللمع يتو�سط االأ�ساتذة
 جو كرم فادي رومانو�س �سوقي دكا�س

النائب اآالن عون يدلي ب�سوته االأ�ستاذ هنري �سفير الدكتور اأنطوان خوري
ال�سفير امين الخازن والنقيب انطوان اقليمو�س

ال�سيخ الدكتور جوزف طربيه واالأمير حار�س �سهاب الدكتور فادي جري�س والدكتور فادي يرق
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النائب ال�سيخ فريد الخازن الوزير اإدمون رزق، د. فادي يرق، المهند�س مارون رومانو�س،
 د. ايلي مخايل

ال�سيدة نهاد �سعيد النائب اال�ستاذ ابراهيم كنعان

النائب هادي حبي�س ال�سيدة هيام ب�ستاني
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ال�سيخ فوزي حبي�س، الوزير فار�س بويز 
واالأ�ستاذ روك فغالي

الوزير �سكيب قرطباوي والنقيب انطوان خوري

االأ�ستاذ �سهيل مطر، ال�سيخ ريمون الها�سم، النقيب اأنطوان 
قليمو�س، عقيلة االأ�ستاذ مطر

النقيب جوزف رعيدي يدلي ب�سوته االأ�ستاذ نبيل يون�س، الدكتور نبيل حكيم 
والنقيب اأنطوان قليمو�س

المحامي وليد خوري اثناء عملية االنتخاب
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الوزير ال�سيخ فريد هيكل الخازن يدلي ب�سوته االأ�ستاذ زياد حواط رئي�س بلدية جبيل يدلي ب�سوته

المحامية عليا برتي زين واالأمين 
ِالعام ال�سابق اال�ستاذ اأنطوان واكيم

الدكتور بيار دكا�س يدلي ب�سوته

االأ�ستاذ �سفيق اأبي اللمع، العميد  طربيه 
والنقيب �سمير اأبي اللمع

المحامي اأرني�ست كرم، الدكتور جوزف طربيه، ال�سيخ وديع 
الخازن
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الدكتور فادي جري�س، النقيب اأبي اللمع 
والدكتور عبده جري�س

االأ�ستاذ فار�س اأبي ن�سر يدلي ب�سوته

المحامي وليد خوري وعقيلته االأ�ستاذة ندى عبد ال�ساتر

المحامي جهاد طربيه اثناء عملية االقتراع المحاميان جهاد طربيه ومي�سال قماطي 
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اللجنة الم�سرفة على عملية االنتخاب

النقيب اأبي اللمع مع الدكتور انطوان ق�سطنطين والمحامي 
فار�س ابي ن�سر والمهند�س مارون رومانو�س

فرز االأ�سوات ويبدو النقيب اأبي اللمع والدكتور جوزف طربيه

على اأثر اعالن النتائج

على اأثر اعالن النتائج النقيب اأبي اللمع والنقيب اقليمو�س

النائب نعمة اهلل اأبي ن�سر مع بع�س اأع�ساء المجل�س 
التنفيذي الجديد على اأثر اعالن النتائج
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ر وؤ�ساء الرابطة والمجال�س التنفيذية
(2013 – 1952)

منذ تاأ�سي�سها في العام 1952 انتخبت الجمعيات العمومية للرابطة المارونية 13 مجل�سًا تنفيذيًا تعاقب على 
 رئا�ستها رئيف اأبي اللمع )1952 – 1953(، جورج تابت )1953 – 1966(،

 اليا�ض الخوري فترة انتقالية 1966، جان اأبو جوده )1966 – 1969(،
 �ساكر ابو �سليمان )1969 – 1990(، اإرن�ست كرم )1990 – 1997(،

 بيار حلو )1997 – 2000(، حار�ض �سهاب )2000 – 2003(،
 مي�سال اده )2003 – 2007(، جوزف طربّيه )2007 – 2013(،

�سمير اأبي اللمع )2013 - -(
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         المجل�س                     مرحلة            المجل�س                       المجل�س                        المجل�س                     

  1953         
رئي�س

جورج تابت
نائب رئي�س

اليا�س الخوري
اأمين عام:

رئيف اأبي اللمع
اأمين �صندوق
جان اأبو جودة

ممثل 
لدى الحكومة

كميل يو�سف �سمعون

 1966      
رئي�س

اليا�س الخوري 
)مرحلة انتقالية(

  1966          
رئي�س

جان اأبو جودة

نائب رئي�س
فيليب الخازن

اأمين عام
جان نفاع

اأع�صاء
�ساكر ابو �سليمان

جوي تابت
جان تيان

جوزيف جعجع
اميل  الخوري  حرب

�سيمون زوين
جورج عي�سى الخوري

اأنطوان كرم

1969       
رئي�س

�ساكر اأبو �سليمان

نائب رئي�س:
فيليب الخازن

اأمين �صندوق
بطر�س خوري

اأمين عام:
جان نفاع

ممثل 
لدى الحكومة

جان تيان

 1971         
رئي�س
�ساكر 

ابو �سليمان

نائب رئي�س
اأنطوان كرم

اأمين عام
جوي تابت

اأمين �صندوق
ال�سيخ

 بطر�س الخوري

ممثل 
لدى الحكومة

فيليب مرهج
ع�سو

اأنطوان قازان

                 الأول                     اإنــتقـــالـــية               الـــثـــــاني                      الثـــالــــث                      الـــــرابــع               
 1952  

رئيف
 اأبي اللمع

جان تيان
�سارل تيان
�سارل حلو

فريد قوزما
األبير ك�سبار

اإدوار نون

    لجنة 
تاأ�صي�صية



23

14 كانون األول 2013

         المجل�س                     مرحلة            المجل�س                       المجل�س                        المجل�س                    
المجل�س                      المجل�س                             المجل�س                             المجل�س                   المجل�س                      الأول                     اإنــتقـــالـــية               الـــثـــــاني                      الثـــالــــث                      الـــــرابــع               

   الــخــــامـــ�س        الــ�صــــاد�س                      ال�صــــابــــع                             الثــــامن                  الـــتـــا�صع                            
  1994     

رئي�س 
اأرن�ست كرم

نائب رئي�س
حار�س �سهاب

امين عام
نعمة اهلل اأبي ن�سر

امين �صندوق
حافظ زخور

اأع�صاء
فكتور ابو جوده

اميل اأبي نادر
اأنطوان بركات

حارث الب�ستاني
جورج حايك

جان حرب
مي�سال خطار
حافظ زخور
ر�ساد �سالمة
حار�س �سهاب
اأنطوان عقل

ابراهيم مارون
اميل نجم

 1997    
رئي�س

بيار حلو
نائب رئي�س
مي�سال خطار

امين عام
حافظ زخور

امين �صندوق
جورج الحايك

اأع�صاء
اأنطوان بركات
فوؤاد الب�ستاني

جورج ب�سير
ر�سيد الجلخ
منير حنين

ر�ساد �سالمة
خطار �سبلي

حار�س �سهاب
اأنطوان غ�سين

فادي قمير
خليل كرم

اإيلي ي�سوعي

  1974      
رئي�س

�ساكر ابو �سليمان
نائب رئي�س

فيليب الخازن

امين عام
جوي تابت

امين �صندوق
اأديب �سادر

اأع�صاء
نعمة اهلل اأبي ن�سر

نعمة تابت
فرن�سوا جبر

�سليم الحايك
فوؤاد ال�سعد

فوؤاد ال�سمالي
جورج عدوان
جورج عميره

جورج  عي�سى الخوري
اأرن�ست كرم
بديع لحود
اميل نجم
جان نفاع

2000      
رئي�س

حار�س �سهاب
نائب رئي�س

اأنطوان بركات
امين عام

فرن�سوا �ساهر
)لغاية 2002(

خليل كرم
امين �صندوق
جورج الحايك

اع�صاء
�سامي اأبي طايع

اميل اأبي نادر
ر�سيد جلخ

فريد خوري
جورج روحانا

�سمير �سركي�س
خطار �سبلي

اأنطوان �سمعون
فرن�سوا �ساهر

رامز عواد
لوي�س الق�سي�س

1990    
رئي�س

اأرن�ست كرم
نائب رئي�س
حار�س �سهاب

امين عام
جوي تابت

امين �صندوق
نعمة اهلل اأبي ن�سر

اأع�صاء
اميل نجم

اأنطوان 
عي�سى الخوري

جورج عدوان
�سليم الحايك
فرن�سوا جبر

فيليب الخازن
مي�سال خطار

نعمة تابت
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المجل�س  
العـــــــا�صر

2003

المجل�س 
الحادي ع�صر

2007

المجل�س 
الثاني ع�صر

2010

المجل�س 
الثالث ع�صر

2013
رئي�س

مي�سال اإده

نائب رئي�س

منير حنين

امين عام

موري�س خوام

امين �صندوق

روبير  فرحات

رئي�س لجنة  تعديل النظام

ادوار عيد

رئي�س
جوزف طربيه
نائب رئي�س

عبد اهلل بو حبيب
امين عام

�سمير حبيقة
امين �سندوق
عبده جرج�س

اع�صاء
بدوي اأبو ديب
حكمة اأبو زيد
اإميل اأبي نادر

فرن�سوا با�سيل
اأنطوان ب�ستاني
عليا زين برتي

جورج حايك
�سارل الحاج  )من 2008(

جان �سلوان  )حتى 2008(
اأنطوان �سويري )حتى 2008(

 بيار ال�ساهر
)حتى 2008(
�سوقي قازان

فوؤاد عون
فادي عبود

 اأنطونيو عنداري
)من 2008(

 اأنطوان واكيم
)من 2008(

رئي�س 
جوزف طربيه
نائب رئي�س

فرن�سوا با�سيل
امين عام

انطوان واكيم
اع�صاء

عبده جرج�س
�سمير حبيقة

نعمة افرام
�سمير اأبي اللمع

حكمة ابو زيد
حافظ زخور

عليا بارتي زين
انطونيو عنداري

�سارل الحاج
انطوان قليمو�س

انطوان ب�ستاني
�سوقي قازان

طالل دويهي
فار�س اأبي ن�سر

الرئي�س
االمري النقيب �سمري اأبي اللمع 

نائب الرئي�س
القا�سي موري�س خّوام

المني العام 
املحامي فار�س اأبي ن�سر

اأمني ال�صندوق
املحامي مي�سال قماطي

اع�صاء
العميد ابراهيم جبور
اال�ستاذ اميل اأبي نادر

الدكتور انطوان ق�سطنطني
اال�ستاذ ب�سارة قرقفي
املحامي جهاد طربيه

اال�ستاذ �سهيل مطر
الدكتور فادي جرج�س

املحامية كارال �سهاب
املحامي لوران عون

املهند�س مارون رومانو�س
الدكتور مارون �سرحال

املحامي وليد اخلوري
املحامية ندى عبد ال�ساتر اأبو �سمرا

األمير سمير أبي اللمعالدكتور جوزف طربيه 2013-2007
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لجان الرابطة المارونية حالًيا
يف "الرابطة املارونية" جلان تتوّزع مهماتها على امللفات

ال�سيا �سية والوطنية و االقت�سادية و االجتماعية والرتبوية و االعالمية
و االمنائية والد�ستورية والقانونية واجلن�سية اللبنانية. كما امللفات
ال�سحية والبيئية واخلدمات وما يتفرع عنها من اأبواب وعناوين،

ت�سّم هذه اللجان نخبة من اأهل العلم و االخت�سا�ض واخلربة الذين
�سغلوا منا�سب �سيا �سية وادارية ودبلوما�سية ونقابية رفيعة وا�ستهروا
يف ميادين عملهم. ويف ما ياأتي الئحة بهذه اللجان والنا�سطني فيها.

وهم من خرية وجوه الرابطة وجنودها العاملني بتفان.
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اللجنة القت�صادية 
واملالية والتقنية

املقرر
املحامي  لوران عون

االأع�ساء
اال�ستاذ انطوان واكيم

اال�ستاذ �سارل احلاج

الدكتور  زياد احلايك

اال�ستاذ االن بيفاين

اال�ستاذ اأ�سعد مريزا

اال�ستاذ اأمني عيود

الدكتور روك انطوان مهنا

اال�ستاذ ربيع �سفري

ال�سيدة دنيز احللو مرهج

ال�سيدة كارال �سعادة

اال�ستاذ جوزف بديع اخلوري

اال�ستاذ غ�سان جوزف اخلوري

اال�ستاذ جوزف اليا�س اخلوري

اال�ستاذ جهاد �سالال

املهند�س ن�سيب ن�رص

اال�ستاذ انطوان زغيب

املحامي رامي طربيه

الدكتور كابي بجاين

م�ست�سار
اال�ستاذ روجيه ملكي

جلنة �صوؤون املوظفني 
والإدارات العامة

املقرر
العميد ابراهيم جبور

االأع�ساء
ال�سيدة غلوريا ابو زيد مونار�سا

اال�ستاذ عبد اهلل رزوق

اال�ستاذ ادمون اال�سطا

اال�ستاذ فادي يرق

اال�ستاذ االن بيفاين

املهند�س اليا�س الطويل

الدكتور كمال حايك

اال�ستاذ انطوان �سمعون

الدكتور عبدو يون�س

اال�ستاذ ابراهيم با�سيل

املحامي ح�سيب عيد

اال�ستاذ اأ�سعد عبيد

الدكتور فادي الق�سري

م�ست�سار
الدكتور ايلي خمايل

اال�ستاذ �سامي يو�سف

جلـنة الدرا�صات 
الد�صتورية والقانونية

املقرر
املحامية ندى عبد ال�ساتر بو �سمرا

الرئي�س
القا�سي موري�س خّوام

اأمني ال�سر
املحامي ايلي اآ�ساف

املن�سق
العميد بردليان طربيه

االأع�ساء
النقيب ع�سام كرم

النقيب مي�سال خطار
الدكتور فرن�سي�س كرم
القا�سي �سليم �سليمان

القا�سي فوؤاد نون
القا�سية برناديت عجيل

املحامي الدكتور انطوان ز. �سفري
ال�سفري جوي تابت

الدكتور انطوان �سعد
املحامي انطوان طعمة

املحامي روكز فغايل
املحامي فريد اأ. اخلوري

املحامي جاك �سكراهلل
املحامي انطوان طرابل�سي

اال�ستاذ نقوال بو �ساهر
املحامية لطيفة زعرت

القا�سية رين مطر
م�ست�سار

القا�سية دورا اخلازن
القا�سي بيرت جرمانو�س
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جلنة ال�صوؤون الجتماعية 
والن�صطة الداخلية

املقرر
الدكتور فادي جرج�س

الرئي�س
اال�ستاذ جورج احلاج

املن�سق
العميد بطر�س اأبي ن�رص

االأع�ساء
اال�ستاذ زياد االأ�سفر

اال�ستاذ جو ب�ستاين

اال�ستاذ فادي بو داغر

ال�سيدة ماغي هيكل طربيه

اال�ستاذ ايلي حلود

ال�سيدة  دنيز احللو مرهج

الدكتورة اأ�سمى �سليبا اأبي ن�رص

الدكتورة �سندرال ابو فيا�س �سقر

اال�ستاذ بول قاعي

اال�ستاذ �سام ب�سعالين

املهند�س الفون�س جرج�س

الكولونيل مي�سال كرم

املهند�س انطوان عماطوري

اال�ستاذ توفيق بو يون�س

جلنة تعديل نظام 
الرابطة

الرئي�س
النقيب �سمري ابي اللمع

املن�سق
العميد بردليان طربيه

االأع�ساء
القا�سي حافظ زخور

النائب نعمة اهلل اأبي ن�رص

القا�سي لبيب زوين

املحامي �سوقي قازان

النقيب مي�سال خطار

املحامي فريد اخلوري

 جلـنة النت�صار
اللبناين واملاروين

املقرر
الدكتور فادي جرج�س

املن�سق
العميد بطر�س اأبي ن�رص

االأع�ساء
العميد �سعيد عيد

املحامي فرن�سوا علم

اال�ستاذ فادي بو داغر

اال�ستاذ ادغار حرب

الدكتور جورج حايك

اللواء انطوان بركات

املهند�س �سمري غاوي

اال�ستاذ حكمة اأمل اأبو زيد

اال�ستاذ عاطف عيد

االمري حبيب الزغبي

اال�ستاذ اأ�سعد عمرية

اال�ستاذ ريكاردو كرم

م�ست�سار
اال�ستاذ ناجي اخلوري

اال�ستاذ طوين زينون
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جلـنة اجلن�صية اللبنانية
املقرر

املحامي فار�س اأبي ن�رص

املن�سق
العميد بطر�س اأبي ن�رص

االأع�ساء
املحامي  �سوقي قازان

النائب مي�سال احللو

القا�سي ب�سارة متى

القا�سي حبيب رزق اهلل

القا�سي جون القزي

املحامي انطوان عقل

القا�سي املحامي حافظ زخور

القا�سي املحامي فرن�سوا �ساهر

املحامي بول�س كنعان

املحامي جاك �سكر اهلل

املحامي فريد اخلوري

املحامي انطوان طرابل�سي

جلنة املناطق واإمناء الريف
اال�ستاذ جوزف حبيقةاملقرر

اال�ستاذ مالك ماروناملحامية كارال �سهاب
الدكتور �سمري مدورالرئي�س

املحامي ال�سيخ يو�سف اخلازناال�ستاذ اأمل اأبو زيد
املحامي �سريج عوي�ساأمني ال�سر

اال�ستاذ �سوقي دكا�ساملحامي انطوان طعمة
الدكتورة ا�سمى �سليبا اأبي ن�رصاملن�سق

ال�سيدة جانيت حواطالعميد بردليان طربيه
املحامي ا�سكندر جرباناالأع�ساء

الدكتور جورج روحانااالب هاين طوق
اال�ستاذ حبيب حامتاملحامي �سهيل �سعد

اال�ستاذ يو�سف يون�ساال�ستاذ اأ�سعد عبيد
الدكتور عبده يون�ساملحامي جوزف خمايل
املحامي ح�سيب عيداملحامية ن�رصين حرب

املحامي ب�سري عوناملحامي بيار حرب
اال�ستاذ وليد اأبي نادراملهند�س ريا�س كريوز

املهند�س �سارل ماروناال�ستاذ غ�سان �سياح
املهند�س �سمري �رصكي�ساملحامي يو�سف العمار

اال�ستاذ انطوان واكيمال�سيدة روزي كنعان
الدكتور زياد احلايكاملحامي الدكتور انطوان �سعد

املحامية نادين مو�سى �رصيانواال�ستاذ  نقوال اأبو �ساهر
اال�ستاذ غ�سان ج. اخلورياملهند�س موري�س غزال
الدكتورة غالدي�س يون�س كريكرالدكتور  رامي �سدياق

املهند�س جان ابو جودةاملهند�س ايلي غزال
اال�ستاذ �سوقي عطيةاملحامي ايلي قليمو�س

اال�ستاذ ميلو غ�سني
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جلنة درا�صة طلبات 
النت�صاب

الرئي�س
النقيب �سمري اأبي اللمع

املن�سق
العميد بطر�س اأبي ن�رص

االأع�ساء
املحامي فار�س ابي ن�رص

املحامي مي�سال قماطي

اال�ستاذ ب�سارة قرقفي

الدكتور مارون �رصحال

املحامي لوران عون

جلنة ال�صوؤون الرتبوية 
واجلامعية والريا�صة 

والطالب اجلامعيني
املقرر

اال�ستاذ �سهيل مطر

الرئي�س
االب بطر�س عازار

اأمني �سر
العميد نعيم عويني

املن�سق
العميد بردليان طربيه

االأع�ساء
الدكتور �رصبل كفوري

الدكتورة �سندرال اأبو فيا�س �سقر

الدكتور انطوان جنيم

اال�ستاذ ايلي م�سّلم

املحامي جوزف خليل

الدكتور طوين فغايل

اال�ستاذ اليا�س �سمايل

م�ست�سار

الدكتور انطوان �سعد

االخت با�سمة اخلوري

اال�ستاذ حكمت حنني

الدكتورة الهام كاّلب

الدكتور جميد العيلي
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جلـنة الثقافة والرتاث 
واحلوار بني الديان

الرئي�س
الدكتور انطوان خوري حرب

املقرر
اال�ستاذ اميل ابي نادر

املن�سق
العميد بردليان طربيه

االأع�ساء
املهند�س جو ب�ستاين

الدكتور �سارل رزق اهلل

الدكتور عبدو يون�س

الدكتور جورج لبكي

الدكتور �سليم ال�ساهر

ال�سيدة دوللي خوام

املحامية باتري�سيا دكا�س

اال�ستاذ عبدو اأبي نادر

املهند�س غ�سان نا�سيف

املحامي نهاد مدور

الدكتور جوزف كريكر

اال�ستاذ واكيم بو حلدو

  جلنة الطوارئ
مل�صك ملف بيع الأرا�صي

الرئي�س
اال�ستاذ ب�سارة قرقفي

املقرر
املهند�س مارون رومانو�س

املن�سق
لعميد بردليان طربيه

االأع�ساء
اال�ستاذ اليا�س الطويل
املحامي اندره با�سيل

الدكتور اأمني قزي
اال�ستاذ اأنطوان �سعد

اال�ستاذ اأنطوان واكيم
اال�ستاذ خليل اخلوري
اال�ستاذ رامز بو نادر

اال�ستاذ زياد اأ�سفر
املهند�س �سمري �رصكي�س

اال�ستاذ طالل الدويهي
املهند�س طوين منعم
اال�ستاذ فادي خليفة
املهند�س كارل زوين

اال�ستاذ مارون يون�س

اال�ستاذ م�سعد فار�س
اال�ستاذ ميلو غ�سني

املهند�س ن�سيب ن�رص
الدكتور هرني احللو

املهند�س كارل فغايل

جلـنة البيئة وال�صحة
الرئي�س

النائب الدكتور بيار دكا�س
املقرر

الدكتور مارون �رصحال
املن�سق

العميد بطر�س اأبي ن�رص
االأع�ساء

الدكتور عبده جرج�س 
اال�ستاذ انطوان واكيم 
الربف�سور منري �سومط
الدكتور كميل �سمعون

الدكتورة الي�سار را�سي
االب جورج �سقر

الدكتور مارون غب�س
النقيب جورج بواري

الدكتور بيار بو خليل
النقيب الربف�سور يوالند بدر

اال�ستاذ غ�سان �سياح
الدكتورة اأ�سمى �سليبا اأبي ن�رص

ال�سيدة �سمرية منا�سا
املهند�س اليا�س الطويل

الدكتور روالن ك�ساب
الدكتور جورج خليل
اال�ستاذ ر�سيد مارون

اال�ستاذ يو�سف البري كرم
املهند�س اأكرم كرم
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جلـنة حقوق املراأة 
والطفل

الرئي�س
النقيب �سمري اأبي اللمع

املن�سق
العميد بطر�س اأبي ن�رص

االأع�ساء
املحامية عليا بارتي زين

القا�سية مارلني اجلّر

الدكتورة يوالند بدر

الدكتور ايلي خمايل

الدكتورة منى �سمايل خلف

ال�سيدة نيللي حلو

املحامية نهى كرم

ال�سيدة هدى عازار

القا�سية رين مطر

املحامية لطيفة زعرت

الدكتورة غالدي�س يون�س  كريكر

الدكتورة غادة حنني

املحامية نادين مو�سى �رصيانو

جلـنة الأعـالم
الرئي�س

النقيب اليا�س عون
املقرر

الدكتور  انطوان ق�سطنطني
املن�سق

العميد بردليان طربيه
االأع�ساء

اال�ستاذ  رفيق �سالال
اال�ستاذ  حكمة اأبو زيد

اال�ستاذ �سوقي اأبو �سليمان
اال�ستاذ فوؤاد اأبو زيد
ال�سيدة دنيز عطاهلل

اال�ستاذ جورج �ساهني
ال�سيدة ندى اندراو�س

ال�سيدة نيللي احللو
اال�ستاذ جان عزيز

اال�ستاذ جورج اأبو مع�رص
اال�ستاذ طوين مراد
ال�سيدة  رنا بركات

اال�ستاذ اأ�سعد عمرية
اال�ستاذ حبيب �سلوق

اال�ستاذ خليل اخلوري
اال�ستاذ انطوان �سدياق

اال�ستاذ جوزف ق�سيفي
اال�ستاذ انطوان �سعد

اال�ستاذ طوين �سمعون
م�ست�سار

ال�سيدة دنيز رحمة فخري
اال�ستاذ جان فغايل

اال�ستاذ اأ�سعد اخلوري
اال�ستاذ جورج عرب

 جلنة درا�صة املنح التعليمية
)اجلامعية  واملدر�صية(

الرئي�س
النقيب �سمري اأبي اللمع

املقرر
اال�ستاذ �سهيل مطر

املن�سق
العميد بردليان طربيه

االأع�ساء
املحامي فار�س اأبي ن�رص

املحامي مي�سال قماطي

االب بطر�س عازار

الدكتورة �سندرال اأبو فيا�س �سقر

الدكتور فادي جرج�س
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الرابطة المارونية ح�ساد ال�سهر الت�سعة
ن�ساط مكّثف... وخطط طموحة

في  متقدمة  مواقع  يحتلون  الذين  الطائفة  اأبناء  من  النخبة  رجال  ي�ستقطب  جامع  كيان  المارونية«  »الرابطة 
اللبنانية، والمهن الحّرة واال�سالك االدارية  العمرية والمناطق  الفئات  اإلى جميع  مجاالت عملهم. وينتمي هوؤالء 
الثوابت  �سقف  تحت  العاملة  الرابطة  لن�ساطات  داعمة  ومادّية  معنوّية  قوة  مًعا  وي�سكلون  المدنّية،  وغير  المدنّية 
الوطنّية والروحية لبكركي و�سيدها، بالتعاون مع �سائر الهيئات العلمانّية المنتخبة، وغير المنتخبة داخل الطائفة 
في اإطار ما ي�سّمى »الموؤ�س�سات المارونية«: »الرابطة، المجل�ض العام الماروني، الموؤ�ّس�سة المارونية لالنت�سار«. فهذه 
تلتئم لبحث المو�سوعات الكبرى والم�سيرية ذات االهتمام الم�سترك برئا�سة البطريرك الماروني.  الموؤ�س�سات 
كما اأن »الرابطة المارونية« ت�سّكل حجر الزاوية في »اتحاد الرابطات الم�سيحّية« منذ قيام هذا االتحاد وحتى يومنا 
هذا، انطالًقا من اإيمانها ب�سرورة وحدة ال�سف الم�سيحي في زمن تعاظمت فيه التحدّيات وكثرت فيه المخاطر 

التي تتهّدد اأتباع االيمان الواحد.

ومن مظاهر قوة وحيوية الرابطة المارونية:

1- اجتماعات مجل�سها التنفيذي التي تعقد ا�سبوعًيا من دون انقطاع.

2- انبثاق لجان متخ�س�سة من مجل�سها ت�سم اأ�سحاب الكفايات والخبراء في مجاالت اهتمام هذه اللجان التي 
تتوّلى و�سع الدرا�سات، واقتراح الحلول للم�سكالت المطروحة، واعداد روزنامة عمل وتحرك في �ساأن كل ما 

يّت�سل ب�سالحياتها وحدود اخت�سا�سها.

�سة لها. 3- عقد الجمعيات العمومية في المواعيد المخ�سّ

4- تحّرك المجل�ض التنفيذي في اتجاه المرجعيات ال�سيا�سّية والروحّية، واالدارّية والع�سكرّية واالجتماعّية دعًما 
لحقوق الطائفة المارونية، انطالًقا من الثوابت الميثاقّية التي توؤّمن بها، وتعتبرها في مقّدم ال�سروط المو�سوعّية 

لقيام دولة الحقوق المرتكزة على العدالة والتوازن.

ا والموارنة  5- فتح اأبواب الرابطة اأمام كل االحزاب والهيئات وال�سخ�سّيات اللبنانية عموًما والم�سيحّية خ�سو�سً
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الم�سوؤولين  وكبار  الوزراء  ا�ست�سافة  كذلك  المطلبية.  واالمور  الم�ستركة،  الوطنية  الق�سايا  لمناق�سة  تحديًدا 
للبحث معهم في ال�سوؤون التي تتعلق بوزاراتهم ون�سيب المناطق الم�سيحية والم�سيحيين في االدارات الر�سمّية 

ت عليهما وثيقة الوفاق الوطني. انطالًقا من مبداأي االنماء المتزان والمنا�سفة اللذين ن�سّ

والر�ساالت  واالبر�سيات  بالتن�سيق  وذلك  الخم�ض،  العالم  قارات  في  الماروني  االنت�سار  مع  الدائم  التوا�سل   -6
اأن  اإلى تفعيل هذا التوا�سل. على  المارونية، والرابطات واالتحادات والمجال�ض الراعوية، وبحث ال�سبل االآيلة 
ما يبرز وجه الرابطة المارونية ويعزز دورها، هو اأن مجل�سها التنفيذي ينبثق من انتخابات تطبق اأعلى معايير 
ال�سفافة، وتت�سم بالم�ساركة الكثيفة، والمناف�سة الديموقراطّية ال�سحيحة. بدليل م�ساركة 826 ناخًبا من اأ�سل 
950 ع�سًوا �سّددوا ا�ستراكاتهم، اأي ما ن�سبته 94، 86%، في اال�ستحقاق االخير الذي جرى في 2013/3/23، 
طربيه  جوزف  للدكتور  خلًفا  جديًدا،  تنفيذّي  مجل�ض  راأ�ض  على  اللمع  اأبي  �سمير  النقيب  الرابطة  اإلى  وحمل 

والمجل�ض التنفيذي المنتهية واليته.

اأو�ساع الم�سيحّيين، وال�سيما الموارنة، بجّد وروح م�سوؤولة، ولم  7- لقد اهتمت الرابطة المارونية دائًماأ بمتابعة 
توّفر و�سيلة في �سبيل هذه الغاية. وترّكزت متابعتها على المحاور االآتّية:

وذلك  وقياداتهم،  اأحزابهم  ت�سمل  وا�سعة  لم�سالحة  توخيًّا  الم�سيحّيين،  لدى  والكلمة  ال�سف  وحدة  تحقيق   - اأ 
بمبادرات مبا�سرة منها، اأو تقديم الدعم الكامل للجهد الذي تبذله بكركي في هذا االتجاه.

ب - جمع االحزاب والقيادات حول قاعدة من الم�ستركات تت�سّل بحقوق الم�سيحّيين في ادارات الدولة واأ�سالكها، 
وفي ت�سريعات من�سفة تحّقق االنماء المتوازن. هذه الم�ستركات �سّكلت وت�سّكل قاعدة اإلتقاء وتوافق بين االحزاب 

والقيادات.

ل اإلى وحدة موقف على م�ستوى الخيارات ال�سيا�سية، يجب اأال يحول دون بلوغ مرحلة متقّدمة  ج - اإن تعّذر التو�سّ
اإليه  ت�سعى  ما  وهذا  االنتخاب.  قانون  طليعتها  وفي  وال�سيا�سّية  الد�ستورّية  اال�سالحات  من  �سّلة  على  لالتفاق 

الرابطة با�ستمرار.

اإلى المدن في الداخل، واإلى  د - مواكبة وم�ساندة الم�سروعات التي تربط االن�سان باأر�سه، وتحول دون الهجرة 
بلدان االنت�سار، �سواء كانت �سكنّية اأو زراعّية، اأو حرفية. ودعم المبادرات االجتماعّية التي تعنى بال�سباب وذوي 
الدخول المحدودة، من مثل العر�ض الجماعي الذي تنظمه �سنويًّا، والمنح المدر�سّية التي تتولى توزيعها على 

الطاّلب.

8- اإن الرابطة المارونّية لي�ست حزًبا �سيا�سيًّا بدليل توّزع المنت�سبين اإليها على مروحة وا�سعة من االحزاب والتيارات 
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والقوى والقيادات. لكل فرد من اأع�سائها حرية االنتماء ال�سيا�سي، لكن الجميع يتفقون على اأمر جوهري وهو 
توحيد الروؤية وال�سف، وو�سائل العمل من اأجل حماية الوجود الم�سيحي الحّر في لبنان، وتوفير اأ�سباب الثبات 
له، و�سمان حقوق الطائفة المارونية واأبنائها. وكل ذلك يتّم بتقديم الم�ستركات على كل المو�سوعات الخالفّية.

الم�سيحّيون  يريده  ما  تحقق  التي  الكبرى  الم�سروعات  ترعى  لكنها  خيرّية،  جمعية  لي�ست  المارونّية  9-الرابطة 
مجاالت:  في  وذلك  الدائمة،  الهجرة  اإلى  الميل  بعيد  حّد  اإلى  تلجم  حوافز  من  ا،  خ�سو�سً والموارنة  عموًما، 
ال�سكن، التربّية والتعليم، الطبابة واال�ست�سفاء، توفير فر�ض العمل. وهذه الم�سروعات ال ت�ستقيم من دون قيام 
ور�سة �ساملة ت�سّم الكنائ�ض والرهبانيات، والفاعليات االقت�سادّية والم�سرفّية، ووفق مخطط مدرو�ض، مركوز 

اإلى درا�سة جدوى وجدول زمنّي.

جميع  في  اخت�سا�ض  ورجال  الحياة،  مجاالت  مختلف  في  مارونّية  قامات  ي�سّم  نخبوي  اإطار  هي  الرابطة   -10
الميادين. وان هذه القامات وهوؤالء الرجال ملتزمون خدمة االهداف التي قامت على اأ�سا�سها الرابطة. وهم 
الم�سروعات  بهذه  للنهو�ض  الجهد  وبذل  وخبراتهم،  مهاراتهم  لتقديم  اال�ستعداد  اأهبة  على  �سيكونون  بالتالي 
حالما يّتخذ القرار، ويبداأ العمل فيها. ال بل اأن اأدراج الرابطة المارونية »مثقلة باقتراحات واأفكار وم�سروعات 
تقّدم بها اأع�ساوؤها من اأ�سحاب الباع الطويل في مجاالت اخت�سا�سهم، وهي تنتظر االحوال الموؤاتية واالمكانات 
"نحبوية" الرابطة، م�سخّرة في خدمةالم�سيحّيين عموًما والموارنة  التي ت�ساعد على طرحها. ومن هنا، فان 
ا، وهي لي�ست باًبا من اأبواب الوجاهة، بل تكليف والتزام، ارت�سوها طوًعا وعن �سابق "ت�سّور وت�سميم"،  خ�سو�سً
لتوؤّكد فعل الوفاء لالأجداد واالآباء الذين بنوا لبنان بت�سحياتهم التي ارتقت اأ�سمى مراتب ال�سهادة، وا�ستحالة 

التفريط بهذا االرث العظيم مهما ا�ستّدت المحن وال�سعاب.

هذا العدد
اإن هذا العدد الذي درجت "الرابطة المارونّية" على ا�سداره لدى انعقاد الجمعية العمومية في 
نهاية كل عام، ينطوي على ملخ�س عن ن�ساطات الرابطة منذ انتخاب المجل�س التنفيذي الجديد حتى 
اليوم، بح�سب الت�سل�سل الزمني، وذلك وفق البيانات ال�سادرة ومن دون اأي تعليق، اإ�سافة اإلى المواقف 
من المو�سوعات واالأحداث، والتي ت�سيء على الخط الذي تنتهجه الرابطة على الم�ستويين الوطني 

والم�سيحي.
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الكاردينال الراعي متو�سًطا المجل�س التنفيذي للرابطة

ن�ساطات الرابطة وتحركاتها

في ال�ساد�ض والع�سرين من اآذار 2013، زار المجل�ض التنفيذي المنتخب للرابطة المارونية   •
اأبي اللمع البطريرك الكاردينال مار ب�ساره بطر�ض الراعي. و�سّدد  برئا�سة النقيب �سمير 
البطريركي  ال�سرح  مع  ووثيق  وا�سع  تعاون  قيام  وجوب  على  اللقاء  خالل  الرابطة  رئي�ض 

والتن�سيق الدائم لمواجهة اال�ستحقاقات الوطنّية والمارونّية في هذه االحوال ال�سعبة.
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رئي�س الجمهورية م�ستقباًل المجل�س التنفيذي للرابطة

العماد  الجمهورّية  رئي�ض  المنتخب،  التنفيذي  المجل�ض  زار   2013 ني�سان  من  الثالث  في   •
مي�سال �سليمان، في ق�سر بعبدا. الرئي�ض �سليمان هّناأ المجل�ض الجديد متمنًيا له النجاح 

في اعالء �ساأن الرابطة والتوا�سل مع الجميع لما فيه م�سلحة لبنان اأواًل.
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 2013 ني�سان  من  الرابع  في   •
الرئي�ض  التنفيذي  المجل�ض  زار 
اإميل  ال��ع��م��اد  للجمهورية  ال�سابق 
رئي�ض  ق���ال  وب��ال��م��ن��ا���س��ب��ة  ل���ح���ود، 
الهواج�ض  تناول  البحث  اأن  الرابطة 
ال�سورّيين  ال��ن��ازح��ي��ن  ت��دف��ق  ح��ول 
ي�ستتبع  وما  اللبنانّية،  االأرا�سي  اإلى 
ال��واق��ع  ف��ي  رب��م��ا  تغيّير،  م��ن  ذل��ك 
الديموغرافي، في بع�ض المناطق... 
واأ�ساف اأن االتفاق مع الرئي�ض لحود 
تّم على عقد لقاءات دورّية الطالعه 

على مجريات عملنا في الرابطة المارونية والتذّود ببع�ض االآراء التي تتعلق بالو�سع الداخلي في لبنان.
وتمنى اأبي اللمع اأن يتعاون كل الروؤ�ساء ال�سابقين للجمهورية، مع رئي�ض الجمهورية الحالي، ويت�سامنوا في ما 

بينهم لحماية لبنان وخدمة ق�ساياه.

الرئي�س اأمين الجمّيل م�ستقباًل المجل�س التنفيذي زيارة المجل�س التنفيذي للرئي�س اأمين الجمّيل في بكفيا

المجل�س التنفيذي للرابطة في زيارة للرئي�س لحود

وفي الثالث من ني�سان 2013 قام رئي�ض الرابطة النقيب �سمير اأبي اللمع واأع�ساء المجل�ض التنفيذي بزيارة   •
رئي�ض الجمهورية ال�سابق ال�سيخ اأمين الجمّيل. وبالمنا�سبة قال اأبي اللمع "اأطلعنا الرئي�ض الجمّيل على االنجازات 
التي قام بها المجل�ض ال�سابق واأكدنا ا�ستمرارنا في هذه الم�سيرة التي خّطها قبلنا كبار من روؤ�ساء الرابطة المارونية، 
واأن هناك ملفات عالقة وملفات منجزة �سنحاول متابعتها باالتفاق والتعاون بيننا وبين االحزاب اللبنانّية كافة، وفي 
طليعتها حزب الكتائب اللبنانّية. وقد اأبدى الجمّيل تجاوًبا في هذا الم�سمار واعًدا بلقاءات عديدة، وعمل مثمر لما 

هو خير الموارنة، والم�سيحّيين ولبنان عامة.
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ني�سان  من  الرابع  وفي   •
التنفيذي  المجل�ض  زار  ا  اأي�سً
المنتخب برئا�سة النقيب �سمير 
اأبي اللمع النائب العماد مي�سال 
عون، وترّكز البحث على وجوب 
ق��ي��ام ال���دول���ة ب��واج��ب��ات��ه��ا في 
االدارات  في  الم�سوؤولين  تعيين 
ال��ع��ام��ة، وق��د ت��ّم االت��ف��اق على 
قيام المجل�ض بزيارت م�ستقبلّية 
الإطالع العماد عون على تحّرك 
ال��راب��ط��ة ح���ول ال��م��و���س��وع��ات 

"نحن  ال��ت��ي  المهمة  والملفات 
اليوم في �سدد در�سها وتنفيذها، واأّولها مو�سوع التجني�ض الذي �سنتابعه مع مجل�ض �سورى الدولة".

في ال�ساد�ض من ني�سان 2013، تراأ�ض الكاردينال مار ب�ساره بطر�ض الراعي اجتماًعا للموؤ�س�سات المارونية   •
المجتمعون خالله على  اأّكد  المارونّية لالنت�سار.  الموؤ�ّس�سة  الماروني،  العام  المجل�ض  المارونّية،  الرابطة  الثالث: 
ونّوه  تميّيز.  دون  من  اللبنانّيين  لجميع  ومن�سًفا  عاداًل  النيابّية،  لالنتخابات  جديد  قانون  اإلى  التو�سّل  �سرورة 
الكاردينال الراعي بالروح "الديموقراطّية التي �سادت انتخابات الرابطة المارونية... موؤّكًدا اأن الموارنة هم من 
الكبيرة،  الم�سيرّية  الوطنّية  الق�سايا  كّل  طرح  �سرورة  على  وم�سّدًدا  فقط  اأجلهم  من  لبنان  ولي�ض  لبنان،  اأجل 

لننطلق في عملّية بناء الوطن الذي قّدم ال�سهداء االبرار الغالي في �سبيله".

المجل�س التنفيذي في زيارة العماد مي�سال عون

وفي ال�سابع من ني�سان 2013 عقد المجل�ض التنفيذي للرابطة المارونّية اجتماعة االول ال�ستكمال هيئة مكتب   •
المجل�ض، بانتخاب اأمين عام واأمين لل�سندوق. وقد تّم انتخاب المحامي فار�ض اأبي ن�سر اأميًنا عاًما والمحامي 

مي�سال قماطي المانة ال�سندوق.
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وف�����ي ال���ح���ادي   •
 2013 ني�سان  من  ع�سر 
"تّيار  رئ��ي�����ض  ا�ستقبل 
المردة" النائب �سليمان 
بن�سعي،  ف���ي  ف��رن��ج��ّي��ه 
ال��م��ج��ل�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل���ل���راب���ط���ة ال���م���ارون���ي���ة 
برئا�سة النقيب اأبي اللمع 
اللقاء  بعد  اأو�سح  ال��ذي 
ال�ساعة  "مو�سوعات  اأن 
قد عر�ست، وال�سيما ما 

يتعلق بمو�سوعي االنتخابات وت�سكيل الحكومة الفًتا اإلى اأن لفرنجّيه "راأًيا �سليًما و�سديًدا حولهما ويتلّخ�ض بوجوب 
اال�سراع في ت�سكيل الحكومة، الأن عدم التاأليف، اأو التاأخير �سيطاول اال�ستقرار، والو�سعين االقت�سادي والمالي في 

لبنان باأ�سرار بالغة".

الوزير �سليمان بك فرنجيه م�ستقباًل المجل�س التنفيذي بدارته ببن�سعي

• وفي الحادي والع�سرين من ني�سان 
التنفيذي  المجل�ض  م��وع��د  ك��ان   2013
للرابطة مع الوزيرة ال�سابقة نايلة معّو�ض 
اال�ستقالل"  "حركة  رئي�ض  بم�ساركة 
العامة  االم��ان��ة  وع�سو  معّو�ض،  مي�سال 
لقوى 14 اآذار يو�سف الدويهي، وقيادييين 

في الحركة.
اللمع  اأب���ي  النقيب  ال��راب��ط��ة  رئي�ض 
اللقاء تناول الهواج�ض المارونية  اأن  قال 
الداخلي.  الو�سع  اإلى تح�سين  االآيلة  بال�سبل  المّت�سلة  االفكار  واأن تالقيا حول عدد من  واللبنانّية،  والم�سيحّية، 
م�سّدًدا على وجوب االتفاق على قانون انتخاب عادل ي�ساوي بين جميع الفئات، وعلى اجراء االنتخابات "الأن نظرة 

العالم اإلى لبنان �ستتغّير - ال �سمح اهلل - اإذا فقدنا هذا الم�سار الذي فطر عليه لبنان"

وفد المجل�س التنفيذي مع الرئي�سة نايله ومي�سال معّو�س
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المطران بول�س مطر متو�سًطا اأبي اللمع واأع�ساء المجل�س التنفيذي
المطران  للموارنة  بيروت  اأ�ساقفة  رئي�ض  المارونية  للرلبطة  التنفيذي  المجل�ض  زار  ني�سان 2013،  وفي 21   •

بول�ض مطر وكان لقاء �سارك فيه النائب العام لالأبر�سّية المون�سنيور جوزف مرهج.
مطر رّحب باأع�ساء المجل�ض التنفيذي الجديد داعًيا اإياهم اإلى متابعة ما قامت به المجال�ض التنفيذية ال�سابقة 

من اأجل لبنان، وم�ساعفة العمل في هذا االتجاه.
رئي�ض الرابطة المارونية النقيب �سمير اأبي اللمع �سّدد على التعاون مع مطرانية بيروت المارونية، وقد تطّرق 
البحث اإلى االو�ساع في لبنان و�سوريا، و�سّدد المطران مطر على اأن وحدة الموارنة هي منطلق لوحدة الم�سيحّيين.

• وفي الثالث والع�سرين من 
رئي�ض  ا�ستقبل   ،2013 ني�سان 
الدكتور  اللبنانّية  القوات  حزب 
�سمير جعجع المجل�ض التنفيذي 
�سمير  النقيب  برئا�سة  للرابطة 
ال��زي��ارة  و�سع  ال��ذي  اللمع  اأب��ي 
ف��ي اإط���ار ج��ول��ة ال��راب��ط��ة على 
وق���ال:  الم�سيحّية.  ال��ق��ي��ادات 
على  ال��ت��ط��ّورات  اآخ��ر  في  بحثنا 
ال�سعيد اللبناني، واأكدنا �سرورة 

الالمركزّية  اأهمها: تطبيق  وتداولنا في عّدة ملفات  الراهن.  اللبناني  الو�سع  النيابّية في ظّل  االنتخابات  اإجراء 
االدارّية، ودعم الدولة وتقوية الجي�ض.

الدكتور �سمير جعجع م�ستقباًل المجل�س التنفيذي للرابطة
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• وفي ال�سابع ع�سر من اأيار زار المجل�ض التنفيذي للرابطة النائب البطريركي العام للموارنة المطران �سمير 
مظلوم، على راأ�ض وفد من المجل�ض التنفيذي. وقد جرى البحث في اآخر التطّورات المتعلقة بقانون االنتخاب، وما 
تالها من �سجاالت وحمالت �سيا�سّية بين االأفرقاء الم�سيحّيين. واأعرب اأبي اللمع عن اأ�سف الرابطة الأن تكون هذه 
التطّورات قد اأطاحت اأجواء االرتياح التي اأعقبت لقاء قادة االحزاب الم�سيحّية في بكركي، متمنًيا اأن يزول التوتر 
باأ�سرع وقت. اأما المطران مظلوم، فاأبلغ من ناحيته وفد الرابطة باأنه ي�سعى اإلى راأب ال�سدع، وامت�سا�ض التوتر 

النا�سيء عن المواقف الحاّدة التي برزت في ال�ساعات االخيرة.

اأيار  في العا�سر من   •
اأ�ساقفة  رئي�ض  زار   2013
ورئي�ض  للموارنة،  قبر�ض 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ط��ري��رك��ّي��ة 
ال����م����ارون����ّي����ة ل���ل�������س���وؤون 
ال��ل��ي��ت��ورج��ّي��ة ال��م��ط��ران 
ي��و���س��ف ���س��وي��ف ال��راب��ط��ة 
ال���م���ارون���ي���ة ف���ي م��ق��ّره��ا 
ب����ال����م����دور، ف����ي ح�����س��ور 
المارونية  الموؤ�س�سة  رئي�ض 
ال�سابق  ال��وزي��ر  لالنت�سار 
اللقاء  وتخّلل  اإده،  مي�سال 

تبادل هدايا تذكارية.
وقد قال رئي�ض الرابطة اأّن االجتماع كان مفيًدا وبناء، بحث خالله المجتمعون على مدى �ساعتين اأو�ساع الطائفة 
المارونّية، وكيفية تعزيز الوجود الماروني في الدولة وكل المناطق اللبنانية، وال�سيما النائية منها. واأطلع المجتمعون من 
�سويف على و�سع موارنة قبر�ض، والدور الذي يقومون به على الم�ستوى الدولة والمجتمع. كذلك ما ي�سطلع به المطران 
�سخ�سًيا من خالل م�ساركته الفاعلة في مجل�ض اأ�ساقفة دول االتحاد االوروبي، ومجل�ض اأ�ساقفة اأوروبا الكاثوليك بو�سفه 

ممثاًل لقبر�ض.

 اأبي اللمع ي�سلم المطران يو�سف �سويف درع الرابطة المارونية

• في الع�سرين من اأيار التقى قائد الجي�ض العماد جان قهوجي في اليرزة، المجل�ض التنفيذي للرابطة المارونّية، 
وتناول البحث التطّورات االقليمّية والمحّلية.
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الفرن�سي  القن�سل  زار  اأي��ار  من  الع�سرين  في   •
�سيلفان ريكييه الرابطة المارونية تح�سيًرا لبروتوكول 
اأول��م  اللقاء  والقن�سلّية.وبعد  الرابطة  بين  تعاون 
رئي�ض الرابطة للقن�سل الفرن�سي في مطعم لو ماّيون 
اأع�ساء  وبع�ض  للرابطة  الروؤ�ساءال�سابقين  بح�سور 

المجل�ض التنفيذي.

اأبي اللمع ي�سّلم القن�سل الفرن�سي 
ال��م��ارون��ي��ة ال��راب��ط��ة  ري��ك��ي��ي��ة درع 

• في التا�سع والع�سرين من اأيار ا�ستقبل ال�سفير البابوي في لبنان المون�سنيور كابريال كات�سيا بمقر ال�سفارة في 
حري�سا، المجل�ض التنفيذي للرابطة المارونية. مو�سوعات البحث خالل اللقاء طاولت و�سع الم�سيحّيين واأحوالهم 

في ال�سرق في خ�سم الثورات العربّية واالحداث المتفاقمة في �سوريا، وكيفّية الحفاظ على وجودهم االآمن.
كات�سيا اأثنى على دور الرابطة الوطني والم�سيحي والداعم لاللتقاء والحوار الدائم بين االأديان، مثمًنا الم�ساعي 
التي تتوال هالجمع كلمة اللبنانيين في مواجهة االخطار القائمة والوافدة، متمنًيا ا�ستمرار التوا�سل معها لتبادل 

االآراء والتعاون من اأجل خير الوطن والمجتمع.

المجل�س التنفيذي في زيارة اإلى ال�سفير البابوي
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ال��خ��ام�����ض من  ف���ي   •
ك���ان   ،2013 ح����زي����ران 
التنفيذي  المجل�ض  موعد 
ل��ل��راب��ط��ة ال��م��ارون��ي��ة، مع 
ح���اك���م م�����س��رف ل��ب��ن��ان 
اأّك��د  ال��ذي  �سالمه  ريا�ض 
وح�سانته  لبنان،  معافاة 
ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال��ن��ق��دي، 
الليرة  على  خ��وف  ال  واأّن 
ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ة... وم���ّرد ذلك 
براأيه اإلى �سيا�سة الهند�سة 

المالية واالجراءات الوقائية التي يعتمدها الم�سرف، بالرغم من االنهيارات واالنتكا�سات التي اأ�سابت عدًدا من 
بلدان المنطقة.

النائب نعمة اهلل اأبي ن�سر في زيارة اإلى الرابطة المارونية

• في ال�ساد�ض من حزيران عر�ض المجل�ض التنفيذي برئا�سة النقيب اأبي اللمع، مع ال�سفير الفرن�سي باتري�ض 
�سلبّية على  اأن تخلفه من تداعّيات  �سوريا، وما يمكن  الحا�سلة في  التطّورات  لبنان في �سوء  باولي االو�ساع في 
اال�ستقرار العام. باولي اأّكد حر�ض فرن�سا على االمن واال�ستقرار في لبنان. و�سّدد على اأهمّية االلتزام التام ب�سيا�سة 
والتما�سك  الداخلي  ال�سورية الأي �سبب، وذلك �سوًنا لوحدة ال�سف  بالنف�ض وعدم االنغما�ض في االحداث  الناأي 
الوطني، مثنًيا على الدور الذي ت�سطلع به الرابطة المارونية في تقريب الم�سافات بين االفرقاء المتباعدين على 
ا في هذه االحوال التي ت�سهد توتًرا مذهبًيا مقلُقا، مبدًيا ا�ستعداده للتعاون  الم�ستوّيين الم�سيحي والوطني، خ�سو�سً

ا اإذا كان ذلك ي�سّب في م�سلحة لبنان. مع الرابطة في المجاالت المتاحة، خ�سو�سً

ا�ستقبل  حزيران  من  ع�سر  الرابع  في   •
النائب  المارونية  للرابطة  التنفيذي  المجل�ض 
نعمة اهلل اأبي ن�سر الذي عر�ض على المجل�ض 
ومحامًيا  نائًبا  ب�سفته  يتابعها  ملفات  خم�سة 
متابعتها  اآم��اًل  للرابطة،  �سابًقا  عاًما  واأميًنا 
لدى كل المراجع الر�سمّية والروحّية انطالًقا 
من مبداأ الحر�ض على حقوق الم�سيحّيين في 

المجل�س التنفيذي للرابطة في زيارة لحاكم م�سرف لبنان
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اإطار الثوابت الميثاقّية التي من دونها ال قيامة للبنان المعافى. وهذه الملفات هي:
لغاية 2003/5/7  تاريخ 1994/6/20 دعوى االبطال من 1994/6/20  التجني�ض رقم 5247  1- مر�سوم 

مراحل تنفيذ الحكم - قرارات وزارة الداخلية - هبة مالّية للتنفيذ.
2- معامالت اختيار الجن�سّية 1996/6/20 �سوؤال الحكومة وا�ستجوابها - مراجعة التفتي�ض المركزي.

3- ا�ستعادة الجن�سية للمتحدرين من اأ�سل لبناني 2003/9/10 لجنة االدارة والعدل - اللجان الم�ستركة 
واللجان الم�سغرة.

4- الحقوق ال�سيا�سّية للمغتربين اقتراًعا وتر�سيًحا - اقتراح للجنة فوؤاد بطر�ض 2005/10/22 - اقتراح 
بزيادة عدد النواب 12 ينتخبون منا�سفة بين المغتربين.

5- الجن�سية اللبنانّية لزوج المراأة اللبنانية المتزوجة من اأجنبي والأوالدها - تقرير اللجنة الوزارية المولجة 
در�ض هذا الملف. 

• في ال�سابع ع�سر من 
حزيران 2013 زار مطرانا 
اأو���س��ت��رال��ي��ا واالرج��ن��ي��ن 
انطوان  المارونية  للطائفة 
الحبيب  وي��وح��ن��ا  ط��رب��ي��ه، 
المارونية  الرابطة  �ساميه 
ف����ي م���ق���ّره���ا ب���ال���م���دور، 
المجل�ض  اإل����ى  واج��ت��م��ع��ا 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��راب��ط��ة في 
رئي�ض  وم�����س��ارك��ة  ح�����س��ور 
�����س��ة ال��م��ارون��ي��ة  ال��م��وؤ���سّ
اأو�ستراليا  من  كل  في  اللبناني  االنت�سار  لملف  عر�ض  جرى  اللقاء  خالل  اإده.  مي�سال  ال�سابق  الوزير  لالنت�سار. 
ا مع الوطن االم وتوفير  واالرجنتين واالوروغواي وو�سائل تعزيز العالقات بين اللبنانّيين عموًما والموارنة خ�سو�سً
اللبناني  لواقع االنت�سار  ا مف�ساًل  الغر�ض. وقّدم كل من طربيه و�ساميه عر�سً ال�سرورية لتحقيق هذا  االمكانات 
االنت�سار  هذا  تنظيم  محاوالت  تواجه  التي  التحديات  هي  وما  اأبر�سيته،  نطاق  في  ا  خ�سو�سً والماروني  عموًما 
وتفعيله، وتطويره، واالفادة من الطاقات التي يزخر بها لخدمة الوطن االم واأبنائه في جميع المجاالت من �سيا�سية 

المطرانان طربيه و�سامّية مع اأع�ساء المجل�س التنفيذي للرابطة
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المر�سلة  الخارجية  بالتحويالت  البلدان  هذه  في  المنت�سرين  اإ�سهام  ن�سبة  اأن  ا  خ�سو�سً واجتماعية،  واقت�سادية 
للمقيمين هي ن�سبة مرتفعة، مما يحتم على لبنان الر�سمي والكني�سة و�سائر الموؤ�س�سات الوطنية اإيالء االنت�سار ما 
ا اح�سائًيا الأعداد الللبنانيين والمتحدرين المقيمين  ي�ستحق من اهتمام. كما قّدم المطرانان طربيه و�سامية عر�سً
في نطاق اأبر�سيتيهما بح�سب اأقدمية الهجرة، ولمحة عن الن�ساط الذي تقوم به الكني�سة المارونية عبر رعاياها 

ومدار�سها، اإ�سافة اإلى الدور الذي ت�سطلع به االندية اللبنانية في هذه البلدان.

وتحدث خالل االجتماع رئي�ض تحرير جريدة "النهار" االو�سترالية ونا�سرها اأنور حرب عن دور الجالية اللبنانية 
بين  الروابط  لتعزيز  العملية  االفكار  بع�ض  وعر�ض  القارة.  في هذه  الماروني  الح�سور  متوقًفا عند  ا�ستراليا  في 

جناحي لبنان المقيم والمنت�سر.

واأ�ساد رئي�ض الرابطة المارونية خالل حفل غداء بالمطرانين طربيه و�ساميه معّواًل على كفايتهما وحيويتهما 
لتحريك ملف االنت�سار وتوجيهه نحو االهداف التي تخدم لبنان والموارنة وتحقق التكامل بين �سطري الوطن في 
ا اأن هذا االمر يدخل في �سلب مهمات الرابطة موؤّكًدا الحر�ض على  اإطار من التعاون الجاد والمنهجي خ�سو�سً
التوا�سل الدائم مع الكني�سة المارونية في بلدان االنت�سار والهيئات العلمانية الدائرة في فلكها، من اأجل و�سع اآليات 
عمل م�ستركة في خدمة الغاية التي ينبغي اأن يتوّحد حولها الجميع بدًءا من حق المنت�سرين في ا�ستعادة جن�سية 
الوطن االم، وممار�سة حقهم في االنتخاب، والح�سول على الحوافز التي توؤدي اإلى توطيد التزامهم وانخراطهم 

اأكثر فاأكثر في الدفاع عن ق�سايا لبنان وم�سالحه حيثما هم.

 المطرانان طربيه و�ساميه
يت�سلمان درع الرابطة
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الرئي�س �سليمان م�ستقباًل  المجل�س التنفيذي

 الرابطة تحمل �سرخة بكركي
اإلى المرجعيات الر�سمّية والوطنّية

• بتاريخ 5 تموز 2013، في �سوء ان�سداد االفق ال�سيا�سي، وعدم بروز موؤ�ّسرات ايجابّية تدّل اإلى اإمكان خروج 
الماروني  البطريرك  مع  المارونية  للرابطة  التنفيذي  المجل�ض  من  لوفد  لقاء  كان  ال�سيا�سّية،  اأزمته  من  لبنان 
الكاردينال مار ب�ساره بطر�ض الراعي، الذي �سّدد على العمل من اأجل ت�سكيل حكومة تتحّمل م�سوؤولّياتها، واقرار 
قانون انتخاب جديد ير�سي تطّلعات اأبناء الوطن الواحد وي�سع البالد على �سّكة اال�ستقرار واالزدهار. وتقّرر اأن 
اأنه  االإعالم  اأمام  اللمع  اأبي  واأّكد  المو�سوعات.  بهذه  عالقة  لها  التي  ال�سيا�سّية  المرجعّيات  اإلى  الرابطة  تتوّجه 
�سيكون لنا موقف رفيع النبرة اأمام هذه المرجعيات لكي ن�سع الجميع تجاه م�سوؤولياتهم. ونحن على تن�سيق دائم 

مع ال�سّيد البطريرك، و�سنوا فيه بعد تحركنا بالنتائج التي تكون قد تو�سلنا اإليها مع الم�سوؤولين المعنيين«.

• وفي التا�سع من تموز 2013 وانفاًذا لما تّم االتفاق عليه في بكركي، زار المجل�ض التنفيذي للرابطة المارونية 
رئي�ض الجمهورية العماد مي�سال �سليمان في الق�سر الجمهوري ببعبدا. اأبي اللمع اأطَلع الرئي�ض �سليمان على التحّرك 
ا على الم�ستوى االمني في  الذي تقوم به الرابطة »من اأجل تحا�سي الفراغ في عدد من المواقع في الدولة، خ�سو�سً
ظّل حكومة ت�سريف اأعمال ومجل�ض نيابي مجّدد له« و�سّدد على اأهمية ت�سكيل حكومة جديدة تاأخذ على عاتقها 

مواجهة تحّديات المرحلة المقبلة.
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• وفي العا�سر من تموز 2013 زار المجل�ض التنفيذي رئي�ض الحكومة المكلف تمام �سالم 
االإعالم  اأمام  اأدلى  اللمع  اأبي  له.  الراعي  البطريرك  اإليه دعم  ناقاًل  بالم�سيطبة  في دارته 
بت�سريح جاء فيه: "اإن واقع الحال ال ينبئ بالخير، فلبنان محاط بفراغ بالن�سبة اإلى ال�سلطة 
الت�سريعية، وفي جزء من ال�سلطة التنفيذية، وفي واقع االمن الم�ستجّد، مروًرا بواقع الق�ساء 
الحكومة  ت�سكيل  على  ت�سميمه  �سالم  عن  الرابطة  رئي�ض  ونقل  الد�ستوري"...  والمجل�ض 
اأن  باأّي حال  يمكن  ال  وهو  قّررها،  التي  الثوابت  ولكن �سمن  المعوقات،  كل  الرغم من  على 
، وال يريد ثلُثا معطاًل اأو فر�ض �سروط عليه، كما اأنه متجاوب مع الجميع  ياأتي بحكومة تحدٍّ

بديبلوما�سّية وحنكة وحوار.

المجل�س التنفيذي للرابطة في زيارة لرئي�س الحكومة المكلف اال�ستاذ تمام بك �سالم
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المجل�ض  رئي�ض  اإلى  نف�سها  الهواج�ض  الرابطة  تموز 2013 حمل وفد  الحادي ع�سر من  وفي   •
اأبي  ال�سّيد علي حمدان.  االعالمي  الم�ست�سار  بح�سور  الّتينه،  في عين  بّري  نبيه  اال�ستاذ  النيابي 
اللمع نقل عن الرئي�ض بري تخوفه من الو�سع، من دون اأن ي�سقط التفاوؤل، الأن التوافق الوطني هو 
العاّمة  الم�سلحة  في  ي�سّب  وال  تنفيذّية  اأو  ت�سريعّية  اأكانت  ال�سلطات  به  تقوم  واأّي عمل  هاج�سه، 

والوطنّية معّر�ض لالنهيار.

وقد اأدلى اأبي اللمع اأمام االإعالم اأنه حمل هواج�ض الطائفة المارونّية اإلى الرئي�ض بّري وتخّوفه 
اإقرار قانون جديد لالنتخاب خالل  اإلى  التو�سل  من الفراغ االمني والق�سائي والتنفيذي، متمنًيا 

فترة �سنة وخم�سة اأ�سهر. 

رئي�س المجل�س النيابي اال�ستاذ نبيه بّري م�ستقباًل رئي�س واأع�ساء المجل�س التنفيذي
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�سفير المك�سيك خالل زيارته الرابطة المارونية

ت�سرين  م���ن  ال��ع��ا���س��ر  ف���ي   •
المجل�ض  ا���س��ت��ق��ب��ل   2013 االأول 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��راب��ط��ة ال��م��ارون��ي��ة 
في  ال��ج��دي��د  المك�سيكي  ال�سفير 
في  اآم���ارال  غار�سيا  خايمي  لبنان 
اأع�ساء  ح�سور  في  الرابطة،  مقر 
المجل�ض التنفيذي، والدكتور جورج 
ال�سداقة  راب��ط��ة  رئي�ض  الحايك 
ورئي�ض  المك�سيكية،   - اللبنانية 
المك�سيكي  االقت�سادي  المجل�ض 
اللمع  اأب��ي  م��ارون رزق اهلل. رح��ب 
بالعالقات  م�سيًدا  اآمارال  بال�سفير 

الطيبة التي ت�سّد لبنان اإلى المك�سيك والدور الذي ت�سطلع به الجالية اللبنانية في هذا البلد على الم�ستويات الثقافية 
واالقت�سادية واالجتماعية ال�سيما اأن عدد اأبناء الجالية يبلغ نحو �ستمائة األف متحّدر. بدوره قال ال�سفير المك�سيكي 
»اإن المك�سيك اأغتنت وتغتني با�ستمرار بالوجود اللبناني المهم والمتمّيز بنوعيته والذي كانت له اإ�سهامات بارزة في 
نه�سة بلدنا في جميع المجاالت«. واأّكد اأن العالقات اللبنانية - المك�سيكية جيدة على الم�ستوى الر�سمي، مثلما هي 

ا على م�ستوى ال�سعبين ال�سديقين«. اأي�سً
وتخّلل االجتماع كلمة لع�سو المجل�ض التنفيذي للرابطة اإميل اأبي نادر. ثم تحدث الدكتور جورج الحايك، م�سيًرا 
ر لموؤتمرات عدة في لبنان، منها موؤتمر للمحامين المك�سيكيين  اإلى »اأن جمعية ال�سداقة اللبنانية - المك�سيكية تح�سّ
المتحدرين من اأ�سل لبناني، وم�سروع ثقافي فني لنحاّتين ور�سامين بينهم والدة  وزير الخارجية المك�سيكي وزوجته، 
كذلك اإقامة تمثال لقدمو�ض في ال�ساحة الكبرى لمدينة جبيل يكون �سنًوا لتمثال قدمو�ض الذي يحتل مكاًنا بارًزا في 

اإحدى ال�ساحات الكبرى في العا�سمة المك�سيكية«.
وبعد االجتماع اأقام النقيب اأبي اللمع لل�سفير المك�سيكي حفل غداٍء ح�سرها اأع�ساء المجل�ض وبع�ض الم�سوؤولين 

في الرابطة.

وفد  عبر  المارونية  الرابطة  لّبت  بكركي،  مع  بالتن�سيق  التحّرك  هذا  وبعد   ،2013 تموز  من  الثالثين  وفي   •
من مجل�سها التنفيذي دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار ب�ساره بطر�ض الراعي، وبح�سور الوزير مي�سال 
اإده وبع�ض اأع�ساء الموؤ�س�سة المارونّية لالنت�سار. وبحث المجتمعون في مجاالت التعاون بين الرابطة والموؤ�ّس�سة، 

ا لجهة قيد المتحدرين من اأ�سل لبناني. خ�سو�سً
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االنت�سار  دائرة  من�ّسق  مع  المارونّية  الرابطة  رئي�ض  عر�ض   2013 االأول  ت�سرين  من  والع�سرين  الثالث  في   •
واالغتراب في البطريركية المارونّية االب لوي�ض الفرخ، ق�سايا االنت�سار والمنت�سرين اللبنانيين، لجهة ربط هوؤالء 

بالوطن االأم من خالل م�سروعات متنّوعة تحّقق هذا الغر�ض.

بلدان  اللبنانيين في  التنفيذي م�سروع تعاون مع  واأع�ساء المجل�ض  اللمع  اأبي  النقيب  الفرخ على  بدوره عر�ض 
االنت�سار ياأخذ في االعتبار خ�سو�سّية هذه البلدان وطبيعة �سعوبها.

• وفي الرابع والع�سرين من ت�سرين االأول 2013 زار مطران المك�سيك لطائفة الروم االرثوذك�ض انطونيو�ض 
وحار�ض  كرم  ارن�ست  اال�ستاذين  للرابطة  ال�سابقين  الرئي�سين  بح�سور  مقرها،  في  المارونية  الرابطة  ال�سدراوي 
�سهاب وعدد من اأع�ساء المجل�ض التنفيذي. �سارك في االجتماع رئي�ض جمعية ال�سداقة اللبنانية المك�سيكية جورج 

حايك، ورئي�ض المجل�ض االقت�سادي المك�سيكي مارون رزق اهلل.
تناول البحث خالل االجتماع واقع العالقات بين البلدين وكيفية تطويرها وتفعيلها، واالفادة اإيجاًبا من الدور 
البارز التي يقوم به اللبنانيون في المك�سيك، ومنهم من يحتل مكانة بارزة ومتقدمة في الحياة ال�سيا�سية واالدارية 

واالقت�سادية.

المطران اأنطونيو�س �سدراوي في الرابطة
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• في اال�سبوع االخير من �سهر ت�سرين االول جال رئي�ض الرابطة المارونية على راأ�ض وفد من المجل�ض التنفيذي 
على وزير الداخلية مروان �سربل وبحث معه في مو�سوع متابعة تنفيذ قرار مجل�ض �سورى الدولة في �ساأن مر�سوم 
التجني�ض. كما قام بزيارة كل من المدير العام لالمن العام اللواء عبا�ض ابراهيم، مدير عام اأمن الدولة اللواء 

جورج قرعه، ومدير المخابرات في الجي�ض العميد اإدمون فا�سل.

اأّكد اأبي اللمع خالل اللقاء اأن الرابطة المارونية قررت التوا�سل مع االنت�سار اللبناني وال�سعي اإلى تنظيم عالقته 
مع الوطن االأم، واأن اأولى زياراتها �ستكون اإلى المك�سيك، واأ�ساد بالدور الذي ي�سطلع به المطران ال�سدراوي على 

�سعيد تمتين العالقات الثنائية بين البلدين.
بدوره �سكر ال�سدراوي الرابطة المارونية م�سيًدا بتحّركها الفعال على ال�ساحة الوطنية مثنًيا على الدور الذي 
ا في المك�سيك والذي يقت�سي تفعيله في اأعمال بانية ومثمرة  يلعبه االنت�سار اللبناني في اأميركا الالتينية، وخ�سو�سً

بعيدة عن اأي ا�ستغالل.
وراأى اأن قدر الم�سيحيين في ال�سرق وفي لبنان اأن يتحدوا على الخير واأن يعملوا مع اإخوتهم في الطوائف االخرى 
في توطيد الوحدة الوطنية والعي�ض الم�سترك، كما اأ�ساد بالدور الرو�سي في تفّهمه للمخاوف من الفتن الطائفية 

التي يجب اأن يناأى لبنان عنها بكل قواه.
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اجتماع الرابطات الم�سيحية

التقى روؤ�ساء الرابطات واالتحادات الم�سيحية في لبنان في مقر الرابطة المارونية وعر�سوا لالأو�ساع اللبنانية 
ا في �سوؤ التداعيات الناتجة عن االحداث الجارية في عدد من الدول المجاورة. عموًما والم�سيحية خ�سو�سً

االرثوذك�ض  للروم  اللبنانية  الرابطة  رئي�ض  اللمع،  اأبي  �سمير  النقيب  المارونية  الرابطة  رئي�ض  اللقاء:  ح�سر 
نقوال غالم، ممثل المجمع االنجيلي المهند�ض فار�ض داغر، ممثل كاثوليكو�سية االرمن االرثوذك�ض الدكتور جان 
�سلمانيان، ممثل بطريركية ال�سريان الكاثوليك المحامي البير ملكي، ممثل طائفة االرمن الكاثوليك عبود بوغو�ض، 
ممثل الطائفة اال�سورية جورج �سمعان حناوي، رئي�ض الرابطة القبطية في لبنان الدكتور �سليمان ميخائيل �سليمان، 
وع�سو الرابطة وليم ب�سارة، وممثل مطرانية الطائفة االآ�سورية جورج اأودي�سو. كما ح�سر اللقاء عدد من اأع�ساء 

المجل�ض التنفيذي للرابطة. وعلى اأثره اأ�سدر المجتمعون البيان االآتي:

روؤ�ساء واتحادات الرابطات الم�سيحية خالل لقائهم في الرابطة المارونية 
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اأعرب المجتمعون عن قلقهم العميق للم�سهد العام الذي ير�سف لبنان في قيوده، والذي يهدد الوطن في �سميم 
وجوده، ويقّو�ض ركائز الوجود الم�سيحي في ال�سرق العربي على نحو كارثي. وقد توقفوا عند االآتي:

• ظاهرة تفريغ  ال�سلطات والموؤ�س�سات الد�ستورية، ورف�ض هذه الظاهرة بكل اأ�سكالها. الأن الفراغ هو الم�سدر •
االول والرئي�سي للخلل الذي يعاني منه لبنان، وينعك�ض �سلًبا على طريقة تعامل المجتمع الدولي مع لبنان، ونظرته اليه.

• ودعوة • لم�سيحّييها،  الكثيفة  بالهجرة  تترجم  والتي  االأ�سا�سية،  مكوناتها  من  العربية  الدول  تفريغ  ظاهرة 
الطابع  على  الحفاظ  على  ت�ساعد  التي  االإج��راءات  واتخاذ  االمر،  هذا  خطورة  وعي  الى  االإ�سالمية  المرجعيات 

التعددي لهذه الدول، وعلى الوجه الح�ساري لالإ�سالم المتقّبل لالآخر المختلف، وغير النافي له.

• اأعدادهم، • تفاقم  الى  اأدّى  ال�سوريين،  النازحين  ملف  اإزاء  �سيا�سة موحدة  الى  اللبنانية  الدولة  افتقار  اإن   
المجتمع  ل  وتن�سّ ا�ستيعابهم،  لبنان على  ا في ظّل عدم قدرة  اإنت�سارهم، على نحو كارثي، خ�سو�سً نقاط  وتو�سع 
للنازحين  الراهنة  االأعداد  اإن  للدولة.  التي قطعها  التعهدات  ه من  وتمل�سّ بواجباته تجاههم،  القيام  الدولي عن 
ال�سوريين، وا�ستمرار تدفقهم من دون �سوابط، �سيوؤدي الى اإختالالت ديموغرافية واجتماعية ال طاقة للبنان على 
الحّد من  الى  الموؤدية  الحلول  و�سع  الى  الم�سارعة  متاأخرين،  ولو  اللبنانيين،  الم�سوؤولين  على  وينبغي  احتمالها. 

اأ�سرار النزوح، بعد ا�ستحالة دفع خطره.

• وو�سع • الم�سيحية،  واالتحادات  الرابطات  بين  والتعاون  التن�سيق،  لتعميق  �سهرية  لقاءات  التوافق على عقد 
اآليات  الإيجاد  واالإ�سالمية،  الم�سيحية  وال�سيا�سية  والروحية  الر�سمية،  المرجعيات  كل  اتجاه  في  تحرك  روزنامة 

تعاون وطني توطّد �سراكة العي�ض، وثقافة الحياة الواحدة بين اللبنانيين جميًعا، في اإطار العدالة والم�ساواة.
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بيانات الرابطة ومواقفها
في موازاة االخبار التي تتحدث عن الن�ساطات واال�ستقباالت التي يقوم بها المجل�ض التنفيذي للرابطة المارونية 
الثوابت  م�ستر�سدة  منها  مواقفها  وتت�سمن  االح��داث  تواكب  بيانات  الرابطة  اأ�سدرت  منها،  المنبثقة  واللجان 

الميثاقية والخط الوطني لبكركي. و�سلكت البيانات النهج االآتي:
1- الدفاع عن �سيادة لبنان وا�ستقالله ومنطق الدولة لجهة وجوب ر�سوخه.

ا و�سعًبا وموؤ�س�سات وحامًيا للد�ستور. 2- الدفاع عن مقام الرئا�سة االولى بو�سفه رمًزا لوحدة لبنان اأر�سً
3- الت�سدي لكل من يتعّر�ض للمقام البطريركي.

ا ون�سدان التوازن وااللتزام بالمنا�سفة، من منطلق  4- الدفاع عن حقوق الم�سيحيين عموًما والموارنة خ�سو�سً
ميثاقي يدعم نظرية العي�ض الواحد.

والتاأكيد على  ال�سورى،  العالقة امام مجل�ض  للم�سيحيين والموارنة وال�سيما تلك  العائدة  الملفات  5- متابعة 
وجوب ا�ستعادة جن�سية المتحدرين من اأ�سل لبناني، وحّق اللبنانيين المنت�سرين في االنتخاب.

وفي ما ياأتي نبذة بالبيانات ح�سب ت�سل�سلها الزمني:

بيان �صادر في 2013-4-10          
ا�ستنكار ما ورد على ل�سان نائب رئي�ض المجل�ض النيابي فريد مكاري بحّق البطريرك الماروني الكاردينال مار 

ب�ساره بطر�ض الراعي. 

بيان �صادر في 2012-4-14          
رف�ض م�سمون الحديث الذي اأدلى به مفتي جبل لبنان ال�سيخ محمد علي الجوزو، والمتعلق بالبطريرك الراعي.

بيان �صادر في 2013-4-14          
اأعلنها في العا�سمة الفرن�سّية بعد االجتماعين اللذين  اأّيد مواقف البطريرك مار ب�ساره بطر�ض الراعي التي 
الغبطة  �ساحب  موقف  اأن  وراأى  فابيو�ض،  ل��وران  الخارجية  ووزي��ر  هوالند  فران�سوا  الرئي�ض  من  كل  مع  عقدهما 
ين�سجم مع الخّط التاريخي للبطريركّية المارونّية الحري�ض على الديموقراطّية والحريات العامة و�سركة العي�ض 

بين اللبنانيين وتعميق التوا�سل بين ال�سعوب وتفعيل الحوار الم�سيحي - اال�سالمي.
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بيان �صادر في 2013-4-21 

جاء في البيان اأن الرابطة المارونية تنظر بعين القلق ال�سديد لالنعكا�سات االمنّية واالقت�سادّية واالجتماعّية 
ال�ساغطة على لبنان من  جّراء تعّر�ض بع�ض القرى في �سرق و�سمال لبنان لنيران �سورية، وتزايد المعلومات عن 
انتقال اأ�سلحة وم�سلحين بين البلدين، وتدّفق اعداد كبيرة من النازحين ال�سورّيين والالجئين الفل�سطينّيين اإلى 
لبنان تفوق طاقة لبنان على التحمل. ودعا البيان مجل�ض النواب اللبناني اإلى عقد جل�سة ا�ستثنائية عاجلة تخ�س�ض 
ا  لمناق�سة انعكا�سات ال�سراع في �سوريا على الواقع اللبناني، واتخاذ مواقف تعك�ض االجماع على حماية لبنان اأر�سً

و�سعًبا.

بيان �صادر في 2013-4-24 

البيان حّيا ال�سعب االرميني الذي اأثبت قدرته على تجاوز المحن القا�سّية التي عاناها عبر تاريخه العريق، مثنًيا 
على الدور الذي تلعبه الطائفة االأرمنية في الحياة ال�سيا�سية اللبنانية.

بيان �صادر في 2013-4-29 

تطاول  من  ح�سل  ما  و�سجب  االعالم،  و�سائل  في  واال�سالمية  الم�سيحية  الروحية  للمقامات  "التعّر�ض  دان 
على نيافة الكاردينال مار ن�سراهلل بطر�ض �سفير �سمن برنامج يعر�ض على اأحدى ال�سا�سات، كما دعا البيان 
تتولى  اللبناني،  الطيف  األ��وان  لكل  ممثلة  تكون  ان  يجب  التي  الجديدة،  الحكومة  ت�سكيل  في  اال�سراع  وجوب 
البطريرك  �سوت  اإلى  �سوتها  ت�سّم  الرابطة  واإّن  االنتخابات.  قانون  مقدمها  في  داهمة  ال�ستحقاقات  الت�سدي 
الماروني في دعوته االأ�سرة الدولية اإلى تحرك عاجل الطالق �سيادة المطرانين بول�ض اليازجي ويوحنا ابراهيم 
التابع  الك�سروانية  القليعات  بلدة  في  الرومية   - روكز  مار  دير  اقتحام  حادثة  المارونية  الرابطة  ت�ستنكر  كما 

اللبنانية". المارونية  للرهبانية 

بيان �صادر في 2013-5-27 

اأبدى قلُقا كبيًراأ من عودة موؤ�سرات ال�سراع الدامي اإلى لبنان باأ�سكال مختلفة ونا�سد القيادات اللبنانية العمل 
على منع الفتنة التي تنذر بتدمير الوطن، داعًيا القيادات المارونية الدينية وال�سيا�سية الأن تقوم بدورها التاريخي في 
حماية لبنان من خالل لجم التدهور الحا�سل في العالقات بين الطائفتين الكريمتين ال�سنية وال�سيعية. واأّيد موقف 
البطريرك ومجل�ض المطارنة الموارنة الداعي اإلى الت�سويت على اأي م�سروع من م�ساريع القوانين المطروحة على 
مجل�ض النواب حتى ولو تاأخر تقنًيا موعد اجراء االنتخابات النيابية. وا�ستنكر البيان ب�سّدة التعّر�ض ال�سافر الذي 
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لحق بعنا�سر الجي�ض اللبناني على الحدود اللبنانية ال�سورية، وطالب ال�سلطات ال�سيا�سية اتخاذ القرار بمنح قيادة 
اأية محاولة للنيل من معنويات هذه الموؤ�س�سة ال�سامنة ل�سالمة الوطن. اإلى  الجي�ض كامل ال�سالحيات للت�سدي 

بيان �صادر في 2013-6-16          

توقف بقلق �سديد عند ارتفاع اأ�سوات التهديد المتبادلة بين قيادات �سنية و�سيعية، توؤدي اإلى �سحن الجو المذهبي 
بين النا�ض، والذي من �ساأنه، ال�سمح اهلل، اأن ي�سعل حرًبا ال تنطفئ. واإن الرابطة المارونية، اإذ تعك�ض ب�سراحة 
قلق الموارنة والم�سيحيين عموًما على م�سير لبنان، تدعو اللبنانيين جميًعا، واأبناء الطائفتين ال�سنية وال�سيعية 

تحديًدا، اإلى التعبير �سلمًيا عن رف�سهم لالنجرار في اأحداث مدّمرة للوطن.

بيان �صادر في 2013-6-15          
دان التعّر�ض لمقام رئي�ض الجمهورية، ودعا جميع اللبنانيين اإلى تقديم م�سلحة لبنان العليا على اأية م�سالح 
اأخرى، معتبًرا اأن الحمالت التي ت�ستهدف الرئي�ض من بع�ض االطراف ال�سيا�سيين، على خلفية موقفه من بع�ض 

الق�سايا الراهنة، غير مبّررة على االإطالق.

بيان �صادر في 2013-6-23          

التنّبه  اإلى  واأف��راًدا  قيادات  اللبنانيين  داعًيا  عبرا،  في  اللبناني  الجي�ض  له  تعّر�ض  الذي  االآثم  االعتداء  دان 
للمخاطر الناجمة عن اذكاء الفتنة الطائفية بين مكّونات المجتمع اللبناني.

بيان �صادر في 2013-7-8           

الطائفية  النعرات  الثارة  مك�سوفة  فيه محاولة  وترى  العبد«  »بئر  في محلة  وقع  الذي  االرهابي  االنفجار  ادان 
وا�ستثارة الفتنة المذهبية.

بيان �صادر في 2013-7-14          

موّجه من رئي�ض الرابطة المارونية اإلى االأع�ساء لمنا�سبة مرور مائة يوم على ت�سّلم المجل�ض التنفيذي لمهماته.

بيان �صادر في 2013-8-15          

اإرهابًيا خطيًرا  وراأى فيه عماًل  الجنوبّية،  بيروت  الروي�ض ب�ساحية  الذي وقع في منطقة  دان االنفجارالمرّوع 
يهّدد مقومات اال�ستقرار في لبنان وال�سلم االهلي في ال�سميم.
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بيان �صادر في 2013-8-21          

دان فاجعة الغوطة ال�سرقية انطالًقا من اإيمان الرابطة بحقوق االن�سان، ووجوب تحّييد المدنيين عن المعارك 
واأعمال العنف. ودعا اال�سرة الدولية واالمم المتحدة، وعوا�سم القرار ومنظمات حقوق االن�سان. العمل على وقف 
الم�ستقبل  في  منه  الخروج  ي�ستحيل  نفق  في  بالدخول  �سوريا  تهّدد  اإلى مجازر  تحولت  والتي  التي طالت  الحرب 

المنظور.

بيان �صادر في 2013-8-23          

ا�ستنكر اأ�سد اال�ستنكار التفجيرين المروّعين اللذين ا�ستهدفا جامعي التقوى وال�سالم في طرابل�ض. وفي هذه 
المنا�سبة الموؤلمة تطلق الرابطة المارونية �سرخة وجع، وتهيب بالم�سوؤولين وال�سيا�سيين وقف ال�سجاالت المحمومة 
والترا�سق بالتهم، والجلو�ض اإلى طاولة الحوار من دون �سروط م�سبقة للبحث في بند وحيد وهو: كيفية اإنقاذ لبنان 

وتجنيبه ما يحدق به من �سرور، وما ينتظره من مخططات خبيثة.

 بيان �صادر في 2013-9-26          

اأن الرابطة المارونية دخلت في �سبات عميق. واأّكد البيان الذي  اأوردته �سحيفة »االخبار« وفيه  ت�سدى لخبر 
الحظ خلّو الخبر من ا�سناد اإلى م�سدر محّدد اأو مرجع معّين، االأتي:

: ال وجود لل�سبات في قامو�ض الرابطة المارونية. اأولاً
ا: ال تتناف�ض الرابطة المارونية مع اأحد حول اأي مو�سوع عام يتناول لبنان والملفات التي تهم اأبناءه ال�سيما  ثانياً
الم�سيحيين منهم، واأن ملف بيع االرا�سي هو في عهدة الرابطة منذ ت�سّلم المجل�ض الجديد مهماته منذ �ستة 
اأ�سهر مع الجهات الر�سمية المعنية. واأن ملف بيع االرا�سي هو ح�سًرا في يد الرابطة منذ �ستينيات القرن 

الما�سي.

بيان �صادر في 2013-11-19          

دان االنفجارين االنتحاريين اللذين ا�ستهدفا �سفارة الجمهورية اال�سالمية في ايران، واللذين اأّديا اإلى ا�ست�سهاد 
ر باالخطار التي  الع�سرات من االبرياء وجرح المئات منهم. واإن هذه المجزرة يجب اأن تحمل الجميع على التب�سّ
تتر�سد لبنان وتالحق  اأبناءه وتعيق تقدمه، وتغرقه في دّوامة القلق والفو�سى. كما يجب اأن تحّث على وقف الخطابات 
التحري�سية والجلو�ض اإلى طاولة الحوار ومقاربة المو�سوعات الخالقية باالنفتاح والرغبة في توافق وطني يقطع 
الطريق على يد الفتنة وال�سّر. وطالب البيان االجهزة االمنية باتخاذ التدابير واالجراءات الكفيلة بك�سف �سبكات 

القتل والتخريب وتعقب االرهابيين قبل اأن يتمكنوا من تحقيق ماآربهم واال�ساءة اإلى وجه لبنان الح�ساري.
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 لجان الرابطة تفعِّل عملها
وتر�سد الم�سكالت وتعّد الملفات

تنبثق من »الرابطة المارونية« لجان متخ�ص�صة ت�صّم في ع�صويتها نخبة من الخ�صائّيين 
در�س  على  للرابطة  التنفيذي  المجل�س  من  بتكليف  اللجان  وتنكب  المجالت.  جميع  في 
المو�صوعات الحيوية وال�صا�صية التي تتراوح بين الملفات ال�صيا�صّية والد�صتورّية والدارّية 

وال�صتراتيجية، و�صولاً اإلى الملفات القت�صادية والجتماعية، والتربوية على اأنواعها.

االقت�سادّية  ال�سوؤون  والقانونّية،  الد�ستورّية  الدرا�سات  والوطنّية،  ال�سيا�سّية  ال�سوؤون  ال�صا�صية:  اللجان 
والطالب  والريا�سة  وال�سباب  والجامعّية  التربوّية  ال�سوؤون  العاّمة،  واالدارات  الموظفين  �سوؤون  والتقنّية،  والمالّية 
االأديان،  بين  والحوار  والتراثّية  الثقافّية  ال�سوؤون  وال�سّحة،  البيئة  االجتماعية،  والن�ساطات  ال�سوؤون  الجامعّيين، 

االعالم، �سوؤون وحقوق المراأة والطفل، الجن�سية اللبنانية.

 اللجان الموقتة: الدرا�سات اال�ستراتيجّية، تعديل نظام الرابطة، المناطق وانماء الريف، الطوارئ لم�سك 
ملف بيع االأرا�سي، در�ض طلبات االنت�ساب، در�ض المنح التعليمّية.

االدارية،  الالمركزية  موؤتمر  والديموغرافي،  الجغرافي  االختالل  مو�سوع  ب�:  مكّلفة  وهي  الظرفّية  اللجان 
والتن�سيق الدائم مع الجمعية اللبنانية لالنماء والرابطة.

بلغ عدد الجل�سات التي عقدتها اللجان اال�سا�سّية 44 جل�سة، فيما بلغ عدد جل�سات واللجان الظرفية 8، واللجان 
والطالب  والريا�سة  وال�سباب،  والجامعّية  التربوية  ال�سوؤون  للجنة  اإثنتان  4. كذلك عقدت ثالث خلوات:  الموقتة 

الجامعيين. وخلوة للجنة االعالم.

  لجنة طوارئ بيع الرا�صي في المناطق الم�صيحّية       

وهوية  واأو�ساعها  لبنان  في  للعقارات  ل  ومف�سّ �سامل  بم�سح  للقيام  اإح�ساءات  �سركة  تكليف  اللجنة  ق��ّررت 
الجماعات واالفراد والم�ستثمرين والمالكين والطلب من البلديات اعداد م�سح �سامل عن واقع العقارات في كل بلدية.



59

14 كانون األول 2013

  لجنة الدرا�صات القانونية والد�صتورية        

وقد  اليوم.  اإلى  الجديد  التنفيذي  المجل�ض  انتخاب  منذ  اجتماعات  ثمانية  القانونية  الدرا�سات  لجنة  عقدت 
اأنجزت العديد من الدرا�سات والم�ساريع، واأبرزها م�سروع قانون �سالحّيات رئي�ض الجمهورية في تاأليف الحكومة 

وفًقا للن�سو�ض الد�ستورية المعمول بها، وم�سروع منع التعّر�ض لالديان وميثاق مراعاة المعتقد.

  لجنة التربية            

واأو�ساع  لبنان،  في  التربوّية  ال�سيا�سة  كمواكبة  االهمية  من  كبير  قدر  على  ملفات  التربية  لجنة  رت  ح�سّ
المناهج  نهو�سها،  وكيفّية  والمجانّية،  والر�سمّية  الخا�سة  المدار�ض  اللبنانّية،  الجامعة  اداريًّا،  التربية  وزارة 
اللمع  اأبي  النقيب  برئا�سة  اللجنة  وعقدت  الطالب.  مع  والتوا�سل  المعلمين  نقابات  مع  العالقة  والكتب، 
�سيدة  في جامعة  الموا�سيع  لبحث هذه  اأيلول،  من  ال�سابع  بتاريخ  خلوة  �سهيل مطر،  اال�ستاذ  المقّرر  وح�سور 

على: االتفاق  وتّم  اللويزة. 
- العمل على افتتاح العام الدرا�سي بدون ا�سرابات ؛

المراجعة ب�ساأن مجل�ض الجامعة اللبنانية وتعيين العمداء؛  -
المراجعة ب�ساأن هيكلية وزارة التربية؛  -

و�سع درا�سة اإن�ساء �سندوق خا�ض للمنح والم�ساعدات يغّذى دورًيا؛  -
مراجعة بكركي واأ�سحاب الم�سارف والمعنّيين لو�سع م�سروع ال�سندوق مو�سع التنفيذ؛  -

اعتماد معايير دقيقة لكل م�ساعدة؛  -
متابعة بع�ض ال�سوؤون مثل مكافحة اآفة المخدرات بين الطالب.  -

  لجنة المناطق وانماء الريف          
عّمار،  مارون  المطران  ولقاء  الديمان  اإلى  زيارة  تخلله  اللجنة،  الأع�ساء  تعارف  لقاء  في 31-8-2013 عقد   -

وزيارة لمقّر جمعّية اأ�سدقاء غابة االرز، وغداء وقدا�ض في مار لي�سع.
لقاء مع رئي�ض جمعية انماء ك�سروان جورج اأبو مع�سر لال�ساءة على مو�سوع مرفاأ جونيه، وتّم رفع ملف بذلك   -
اإلى المجل�ض التنفيذي للرابطة للعمل على اإزالة العوائق التي تحول دون اإنطالقة هذا المرفق المهم، وتوفير 
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التمويل له.
في 26 ت�سرين الثاني 2013 دعت اللجنة الوزير ال�سابق دميانو�ض قّطار اللقاء محا�سرة بعنوان »التحّول من   -

الم�ساعدة االجتماعّية اإلى النه�سة االقت�سادّية« بم�ساركة رئي�ض الرابطة واأع�ساء المجل�ض التنفيذي.
القرار باجراء در�ض ميداني للواقع الم�سيحي في المناطق، والم�سح ال�سامل للكنائ�ض واالديرة واالماكن االثرية.  -

اعداد بروتوكول تعاون بين الرابطة المارونية ورابطة قنوبين الر�سالة.  -
تنظيم محا�سرة في كانون الثاني 2014 عن و�سع ال�سوق العمل في لبنان واأ�سباب الخلل وكيفية معالجته.  -

  لجنة ال�صوؤون الجتماعية والداخلية         
في االأول من اأيلول 2013، ولل�سنة الرابعة على التوالي، نظمت اللجنة العر�ض الجماعة ل� 22 ثنائي في ال�سرح   -

البطريركي في بكركي.
االدارّي��ة  »الالمركزية  حول  ن��دوة  اللجنة  واأدارت  رت  ح�سّ  2013 الثاني  ت�سرين  من  والع�سرين  التا�سع  في   -

المو�سعة«.
تح�سير لموؤتمر ماروني عالمي بالتعاون مع دائرة االنت�سار في بكركي والموؤ�س�سة المارونية لالنت�سار.  -

  لجنة الثقافة والتراث والحوار بين الأديان.        
اتخذت اللجنة قراًرا باقامة حفل تكريم لل�ساعر واالديب �سعيد عقل، وذلك في مطلع العام المقبل.  -

ال�سعي لتعيين موعد يتحول اإلى تقليد �سنوي بالدعوة اإلى قدا�ض تنظمه الرابطة في بكركي ويتراأ�سه البطريرك الماروني.  -
و�سع برنامج �سياحة داخلية اإلى المعالم وال�سروح الكن�سية المارونية في لبنان.  -

  لجنة الموظفين والدارات العامة:         
تولي اللجنة اهتمامها بان�ساء اللجان االآتية:  -

االداري التوثيق  لجنة  ••
االدارية للدرا�سات  اال�ستراتيجية  اللجنة  ••

العامة. االدارات  في  الماروني  اللوبي  لجنة  ••
االداري واالعداد  التدريب  لجنة  ••
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  لجنة البيئة وال�صحة:           
تابعت لجنة ال�سحة الملفات التي با�سرت اللجنة ال�سابقة معالجتها، كما عملت على ملف تطوير الم�ست�سفيات 
الحكومية في المناطق الم�سيحية. وقد عقدت اجتماعات لهذه الغاية مع عدد من م�سوؤوليها الذين زودوا اللجنة 

بالمعلومات ال�سرورية التي تمكنها من العمل في �سوئها.
بهدف  �سقر،  جورج  االب  االجتماعي  التعا�سدي  ال�سندوق  اإدارة  مجل�ض  رئي�ض  مع  اجتماعات  عقدت  كذلك 

التعاون والتح�سير لتوقيع بروتوكول لتعميم خدمات ال�سندوق اإلى اأكبر �سريحة من المجتمع الم�سيحي.

  لجنة العالم            
ح�سور  تفعيل  اإلى  الموؤدية  االقتراحات  من  مجموعة  خاللها  اتخذت  اإجتماعات  �سل�سلة  االعالم  لجنة  عقدت 
واأع�ساء  الرابطة  رئي�ض  بح�سور   2013 االول  ت�سرين  من  الرابع  في  خلوة  وعقدت  االع��الم.  و�سائل  في  الرابطة 
المجل�ض التنفيذي، تقّرر خاللها و�سع ا�ستراتيجّية عمل اإ�سافة اإلى ال�سروع بم�سح �سامل للموؤ�س�سات ال�سحافية 

ا. واالعالمية، وللعاملين فيها من الم�سيحّيين عموًما والموارنة خ�سو�سً

  اللجنة القت�صادية           
تعمل اللجنة االقت�سادية حالًيا في الرابطة على ثالث ملفات هي:

1- متابعة م�سروع المنطقة االقت�سادّية الحّرة في البترون : لقد تم االنتهاء من درا�سة م�سروع القانون تمهيًدا 
لرفعه للمجل�ض التنفيذي على ان تكمل اللجنة در�ض ال�سق التقني .

2-م�سروع مرفاأ جونيه :اجتمعت اللجنة مع بع�ض المعنيين في هذا المو�سوع و وافق المجل�ض التنفيذي على دعم 
و مواكبة هذا الم�سروع و تاأّلفت لجنة بهذا الخ�سو�ض .

3- اللوبي االقت�سادي الماروني : لقد با�سرت اللجنة در�ض هذا الم�سروع و كان االتفاق على �سرورة القيام بم�سح 
للطاقات االقت�سادية المارونّية .

واإلى ذلك تابع المجل�ض التنفيذي باال�ستراك مع عدد من اأع�ساء اللجان اال�سا�سّية والموقتة معالجة عدد من 
الق�سايا العائدة لبع�ض البلديات في محاولة منه اليجاد الحلول الممكنة لها.

يتعلق  ما  في  موجزة  درا�سات  من  والقانونّية  الد�ستورّية  ال�سوؤون  لجنة  اأنجزته  ما  تباًعا  ن��ورد  ياأتي  ما  وفي 
ب�سالحيات رئي�ض الجمهورية في تاأليف الحكومة ودرا�سة اأخرى  عن »ميثاق مراعاة المعتقد«.
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ملخ�س درا�سة: �سالحيات رئي�س 
الجمهورية اللبنانية في تاأليف الوزارة

 Principes  supraconstitutionnels الد�ستور  المكتوبة ت�سمو  المبادئ غير  الكثير من  اأن ثمة  المعلوم  من 
اأ�سا�سها  على  ال�سيا�سي  النظام  ومور�ض  الكبرى  المذاهب  على  الثالث  الرئا�سات  وزع  الذي   1943 ميثاق  ومنها 
واأ�سبحت عرًفا د�ستورًيا م�ستقّرا. واإن تعديالت الطائف 1990/9/21 لم تم�ض هذه ال�سيغة بل اأتت تحت �سقفها. 
وبالتالي ال يمكن ت�سور اأية رئا�سة فيها معقودة للفراغ اأو لغير الطائفة المخ�س�سة لها ومنها رئا�سة الجمهورية اأي 

رئي�ض الدولة.

وقد ورد في مح�سر اقرار وثيقة الوفاق الوطني في مجل�ض النواب المنعقد في مطار القليعات بتاريخ 1989/11/5 
على ل�سان رئي�ض المجل�ض اآنذاك اال�ستاذ ح�سين الح�سيني اأنها »عقد وطني ملزم لنا معنوًيا و�سيا�سًيا ونحن نوافق 
عليها كوثيقة �سيا�سية لها مدلوالتها، ومعانيها واأبعادها الد�ستورية ولها نتائجها في ما بعد«. فبات الميثاق ركًنا 

ن�سًيا للدولة والنظام وتنتفي ال�سرعية عن اأية �سلطة تناق�سه.

ولقد ن�صت المادة 53 الجديدة على الأتي:
1- يتراأ�ض رئي�ض الجمهورية مجل�ض الوزراء عندما ي�ساء دون اأن ي�سارك في الت�سويت.

2- ي�سمي رئي�ض الجمهورية رئي�ض الحكومة المكلف بالت�ساور مع رئي�ض مجل�ض النواب ا�ستناًدا اإلى ا�ست�سارات نيابية 
ملزمة يطلعه ر�سمًيا على نتائجها.

3- ي�سدر مر�سوم ت�سمية رئي�ض مجل�ض الوزراء منفرًدا.
4- ي�سدر باالتفاق مع رئي�ض مجل�ض الوزراء مر�سوم ت�سكيل الحكومة ومرا�سيم قبول ا�ستقالة الوزراء واقالتهم.

5- ي�سدر منفرًدا المرا�سيم بقبول ا�ستقالة الحكومة واعتبارها م�ستقيلة.
6- يحيل م�ساريع القوانين التي ترفع اإليه من مجل�ض الوزراء اإلى مجل�ض النواب.

7- يعتمد ال�سفراء ويقبل اعتمادهم.
8- يراأ�ض الحفالت الر�سمية ويمنح اأو�سمة الدولة بمر�سوم.

9- يمنح العفو الخا�ض بمر�سوم، اأما العفو ال�سامل فال يمنح اال بقانون.
10- يوجه عندما تقت�سي ال�سرورة ر�سائل اإلى مجل�ض النواب.

11- يعر�ض اأي اأمر من االمور الطارئة على مجل�ض الوزراء خارج جدول االعمال.
12- يدعو مجل�ض الوزراء ا�ستثنائًيا كلما راأى ذلك �سرورًيا باالتفاق مع رئي�ض الحكومة.
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مع  ويوقع  الحكومة  لت�سكيل  النيابية  اال�ست�سارات  »يجري  الحكومة:  رئي�ض  اأن   2 فقرة   64 المادة  تن�ض  بينما 
رئي�ض الجمهورية مر�سوم ت�سكيلها وعلى الحكومة اأن تتقدم من مجل�ض النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مدة 
ثالثين يوًما من تاريخ �سدور مر�سوم ت�سكيلها. وال تمار�ض الحكومة �سالحياتها قبل نيلها الثقة وال بعد ا�ستقالتها 

اأو اعتبارها م�ستقيلة اال بالمعنى ال�سّيق لت�سريف االعمال«.
ان الن�ض الوارد في المادة 53 يلزم ظاهًرا رئي�ض الجمهورية بت�سمية ال�سخ�سية التي نالت اأكثرية اأ�سوات اأع�ساء 

مجل�ض النواب غير اأن هذه اال�ست�سارات لي�ست اقتراًعا يحرم رئي�ض الجمهورية من اأي دور في تاأليف الوزارة.
له  يحفظ  بينما  الوزارة  رئي�ض  ت�سمية  لجهة  النيابية  اال�ست�سارات  بنتيجة  بالنهاية  ملزم  الجمهورية  رئي�ض  ان 
النواب وعلى  يوؤثر على  اأن  الوزارة، ومن خالل ممار�سة هذا الحق يمكنه  اأع�ساء  الد�ستور كامل حقه في ت�سمية 
مجل�ض النواب. رئي�ض الوزراء يجري اال�ست�سارات التي ينقل نتيجتها اإلى رئي�ض الجمهورية من اأجل تاأليف الوزارة. 
وخالًفا لما هو عالق في االذهان لي�ض رئي�ض الوزراء منفرًدا هو من يوؤلف الوزارة انما لرئي�ض الجمهورية القرار 
النهائي في تاأليفها. ويوقع معه رئي�ض الوزراء مر�سوم تاأليفها. ان اال�ست�سارات ملزمة من اأجل تاأليف وزارة قادرة 
على اتخاذ القرارات، وبالتالي ان التزام رئي�ض الجمهورية بنتيجة اال�ست�سارات هو التزام فقط �سمن هذا االإطار 
ومن اأجل هذه الغاية، وهو لي�ض انتخاب مجل�ض النواب لرئي�ض الوزراء، لكي يكون رئي�ض الجمهورية ملزًما بت�سميته 
مهما كانت المعطيات والظروف، مما اقت�سى اأن ياأخذ رئي�ض الجمهورية بعين االعتبار اتجاهات اأع�ساء مجل�ض 

النواب.
يبقى اأن الدور االهم لفخامة رئي�ض الجمهورية هو اإر�ساد الوزراء اإلى عقد العزيمة على تنفيذ القواعد وت�سيير 
المرافق العامة التي توؤلف قوة الوزارة ولي�ض عدد محّبذي اأع�سائها في ال�سارع من جهة. ومن جهة ثانية، درج عرف 
د�ستوري اأنه اإذا قرب موعد انتهاء والية رئي�ض الجمهورية من دون انتخاب رئي�ض يعمد رئي�ض الجمهورية اإلى تاأليف 

وزارة يراأ�سها مارونٌي على اعتبار اأنه حال �سغور رئا�سة الجمهورية تنتقل ال�سلطات لمجل�ض الوزراء مجتمًعا.

الخال�صة:
المطلقة  والحرية  الوزراء  مجل�ض  رئي�ض  بت�سمية  الكبير  الدور  االحوال  مطلق  في  الجمهورية  لرئي�ض  يبقى 

الوزراء. بت�سمية 
وا�ستثنائًيا عند انتهاء واليته دون انتخاب خلف له بوجود رئي�ض مكلف فاإنه يعود لرئي�ض الجمهورية الحق بت�سمية 
من  انطالًقا  وذلك  ب�ساأنها  المرا�سيم  واإ�سدار  لتوقيعها  المكّلف  الرئي�ض  على  الوزارية  الت�سكيلة  وعر�ض  الوزراء 
العرف  اإلى  يعود  اأن  فله  مكلف  رئي�ض  وجود  اأنه حال عدم  على  الد�ستورية.  يتنازل عن �سالحياته  ال  باأن  واجبه 

الد�ستوري بت�سمية رئي�ض وزراء ماروني حفاًظا على ميثاق العي�ض الم�سترك.
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ميثاق مراعاة المعتقد
ت�سمن االعالن العالمي لحقوق االن�سان ال�سادر عن االأمم المّتحدة بتاريخ 1948/12/10 اأن كرامة االإن�سان 
واإعتراف جميع اأفراد العائلة االإن�سانية بها، وبظواهرها المج�سدة لكيانهم بالت�ساوي هو اأ�سا�ض الحرية، والعدل، 

وال�سالم. 
وبما اأن الحرية منوط وجودها "اإال عند الخالق" بوجود االآخر، اأفراًدا وجماعة، وبالتالي اإن حرية الذات منوطة 

بحرية االآخرين المختلفين والمتميزين بظواهرمختلفة منها العقيدة والدين.
وبما اأن حرية الذات، طالما هي منوطة، بوجود االآخر المتميز عقائدًيا تفر�ض االعتراف بحرية االآخر المتميز 
عقائدًيا ومراعاة حرية الذات تفر�ض مراعاة حرية ذات االآخر المتميز في العقيدة وفي التعبير وال�سلوك،/ وهذه 
المراعاة ال تحول، ويجب اأن ال تحول، دون التعبير عن معتقد الفرد اأو الجماعة بقدر ما ال ي�سيء ذلك اإلى معتقد 
ذات االآخرين. هذا ما ت�سمنته تو�سية الجمعية العامة لالأمم المتحدة بتاريخ 1981/11/25 رقم 55136 وبخا�سة 

المادة 20 من التو�سية.
لقد التزمت الدول االع�ساء في منظمة االمم المتحدة هذا االعالن. ولقد �سادقت ماية و�سبعون دولة على ميثاق 
اأودعته �سوي�سرا  "العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية" الذي 
بتاريخ 1966/6/18، وتّم االتفاق عليه في نيويورك بتاريخ 1966/12/16، والذي اأقره لبنان بتاريخ 1972/9/1 
و�سّدق بموجب المر�سوم اال�ستراعي رقم 3855، وت�سمنت المادة 18 منه على اأن "كل اإن�سان يتمتع بحرية الراأي، 
باحترام  الدول  تعهد  منها  والرابعة  والثالثة  االولى  الفقرة  وبخا�سة  االخرى  مواده  وت�سمن  والدين".  وال�سمير، 

حرية االأهل واالأولياء بتعليم الدين الأبنائهم.
ولقد احترم لبنان، بلد الديانات المتعددة، واالتنيات المختلفة، والح�سارات المتفاعلة، البلد الذي ن�ض د�ستوره 
على ميثاق العي�ض الم�سترك، وحرية المعتقد ، وحرية االديان، وحرية نظرًيا، ما ال دين له، واأقر قوانين مو�سوعية 

لحماية هذه الحرية.
)الفقرتان ب و ج من مقدة الد�ستور، والمادتان 7 و9(

وتن�ض المادة 473 من قانون العقوبات على عقوبة الحب�ض من �سهر اإلى �سنة على جرم اال�ساءة اإلى ال�سعائر 
الدينية، كما تن�ض المادة 474 معطوفة على المادة 209 من ذات القانون على عقوبة الحب�ض من �ستة اأ�سهر اإلى 
ا من �ستة اأ�سهر اإلى ثالث  ثالث �سنوات على جرم تحقير االديان بالكتابة اأو بالر�سم، والمادة 475 على الحب�ض اأي�سً

�سنوات على جرم تحطيم التماثيل اأو االخالل باالأمن اإبان المرا�سم الدينية.
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يمكن الدول والمجموعات اأن تحذو حذو لبنان على ال�سعيد االجتماعي وعلى ال�سعيد القانوني،
حرية  مراعاة  عدم  بظاهرة  الكرامة  هذه  اأحياًنا،  ال��دول،  وبع�ض  واالأف��راد،  الجماعات  مراعاة  عدم  اأن  غير 
اأحراًرا يتميزون في  اأفراًدا وجماعات  اأعمال بربرية حالت، وتحول، دون قيام عالم يعي�ض فيه  اإلى  اأدى  المعتقد 

المعتقد وفي التعبير عنه.
اأ�سبح من ال�سروري، والملح، تاأميًنا للعدل وال�سالم، حماية حرية المعتقدات، الدينية وغير الدينية، باإقرار كل 

دولة قواعد مو�سوعية رادعة توؤكد على حرية المعتقد وتردع التعر�ض له:
مادة اأولى: حرية المعتقد هي مكون من مكونات حرية الفرد والجماعات. ال يمكن، وال يجوز قمعها، اأو الحد 
منها، اأو التعر�ض لها، اأو الحوؤول اأو اإعاقة التعبير عنها اأو اإعاقتها، ال بالقول، وال بالفعل، ال من قبل االفراد، وال من 

قبل الجماعات، وال من قبل الدول.
مادة ثانية: يعاقب بالحب�ض من �سنة اإلى ثالث �سنوات كل من يخالف اأحكام المادة االأولى اأعاله.

مادة ثالثة: لكل دولة معنية بانتهاك اأحد اأحكام هذا الميثاق اأن تتقدم ب�سكوى اإلى مجل�ض االأمن الذي له اأن 
يطلب من الدولة التي ح�سل االنتهاك على اأرا�سيها اأن تتخذ تدابير للمعاقبة عليها، تحت طائلة تعر�سها لتدابير 

يقررها مجل�ض االمن باال�ستناد اإلى الف�سلين ال�ساد�ض وال�سابع من نظام االمم المتحدة.
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توقيع بروتوكول تعاون بين الرابطة المارونية 
والتعاونية اللبنانية لالنماء

الرابطة  بين  اأيلول 2013 حفل توقيع بروتوكول  التا�سع ع�سر من  المارونية في  الرابطة  �سهد مقر 
ممثلة برئي�سها النقيب �سمير اأبي اللمع واأع�ساء المجل�س التنفيذي والتعاونية اللبنانية لالإنماء ممثلة 

برئي�س مجل�س اإدارتها ال�سيخ فوؤاد الخازن.

كلمة رئي�س الرابطة:

تحدث النقيب اأبي اللمع في بداية الحفل مرحًبا برئي�ض واأع�ساء مجل�ض التعاونية اللبنانية لالإنماء، �ساكًرا 
لهم الدور الذي ي�سطلعون به في تحقيق اأهداف هذا البروتوكول اإنعا�ض المناطق اللبنانية كافة، وال �سيما 
النائية منها واالرياف، عبر ا�ستقطاب الم�ساهمات المالية والتبرعات الكريمة و�سواًل للغاية االأ�سا�ض، وهي 
توفير كل الم�ستلزمات التي ت�ساعد الم�سيحيين على اال�ستقرار في اأر�سهم، بما يعود بالفائدة على النظام 
من  اإنطالًقا  المارونية  الرابطة  �ستتخذها  خطوات  فاتحة  هي  الخطوة  هذه  اإن  واأ�ساف:  والكيان..  القائم 

ال�سيخ فوؤاد الخازن يتحدث خالل لقاء المجل�س التنفيذي للرابطة ومجل�س ادارة التعاونية اللبنانية لالنماء
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اإيمانها ب�سرورة وقف الهجرة في وجهتيها الداخلية والخارجية. واأن تحقيق هذه الغاية ال يكون باإبداء الن�سح 
والتمنيات، ودغدغة العواطف، ومنا�سدة المواطن التعلق باأر�سه، بل بتقديم ما يحتاجه لي�ستثمر هذه  االر�ض، 
اأو يوؤ�س�ض عماًل، اأو يمتهن حرفة، ك�سرط للبقاء حيثما هو. اإن التعاونية التي نوّقع معها اليوم هذا البروتوكول 
ت�سعى الى تاأمين قرو�ض �سغيرة ومي�ّسرة تمكن الم�ستفيدين منها من تاأ�سي�ض مهن وحرف في مناطقهم، بما 
يقيهم اللجوء الى هجرٍة هي اأقرب الى التهجير، مع ما يترتب عليها من تبدالت واأعباء من �ساأنها زعزعة 

ركائز العائلة اللبنانية، وتقوي�ض دعائمها ال �سمح اهلل.

واننا نعد اأع�ساء الرابطة والم�سيحيين بالعمل �سمن �سلة من المبادرات التي ت�ساعد اللبنانيين عموًما واأبناء 
ا، على الثبات في اأر�سهم بتوفير مجموعة من الخدمات االجتماعية المتنوعة، على قدر ما  طائفتنا خ�سو�سً

ت�سمح به االحوال واالمكانات.

كلمة ال�صيخ فوؤاد الخازن:

بدوره رّد ال�سيخ فوؤاد الخازن على كلمة اأبي اللمع، منّوًها بالمنا�سبة، وموؤكًدا اأن التعاونية اللبنانية لالإنماء 
موؤ�س�سة اإنمائية اجتماعية ال تبغي الربح، ت�سعى الى تثبيت الم�سيحيين في قراهم من خالل حّثهم على االنتاج، 
وهي من اأجل ذلك تعمل في �سبيل ت�سجيع مبادرات تنموية تخلق ظروًفا حياتية الئقة ت�ساعد الم�سيحيين على 
ا مي�ّسرة ومدرو�سة، لتمويل م�سروعات فردية قائمة اأو قيد االإن�ساء، واإذ  البقاء في بيئتهم باعطائهم قرو�سً
�سدد الخازن اأن التعاونية عازمة على موا�سلة التحدي، م�سيًرا الى �سعوبات رّدها الى االإحباط لدى المقيمين 
في بع�ض القرى والبلدات، لفت الى اأن مجموع القرو�ض التي منحتها التعاونية اللبنانية للموارنة المقيمين، 
بلغت اأثني ع�سر مليون دوالر اأميركي، منها ما ا�ستخدم لتطوير الم�سروعات القائمة وتح�سين الدخل، ومنها 
المارونية ورئي�سها  اأ�ساد بالرابطة  انتاجية. وبعدما  اإقامة م�سروعات  الم�ساعدة، على  ا�ستثمر في �سبيل  ما 
كلمتهم  وتوحيد  والعالم  لبنان  الموارنة في  ودورها في ح�سد طاقات  التنفيذي  واأع�ساء مجل�سها  اللمع  اأبي 
على جميع الم�ستويات، �سّدد على وحدة الهدف بين الموؤ�س�ستين المتكاملتين، قال: ومن هذا المنطلق ومع 
ا�سرارنا على �سرورة تكاثر الموؤ�س�سات المدنّية االإنمائية، واالجتماعية المارونية، وح�سر ال�سوؤون االخرى 
اأي ال�سيا�سية، واالدارية، واالإعالمية، الخا�سة باأمور الطائفة، بالرابطة المارونية وحدها دون �سواها، نكّر�ض 
اليوم اإيماننا الم�سترك بمبداأ التعاون بين الموؤ�س�سات، فنّوقع على بروتوكول تعاون وتبادل خبرات ومعلومات 
بين الموؤ�س�ستْين، ما �سيعّزز طبًعا فكرة تنمية القدرات الذاتية الإخواننا الم�سيحيين، و�سيوؤدي تباًعا الى اإزالة 

هاج�ض الهجرة والتخلي عن الجذور،
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م�صمون البروتوكول:

اللبنانية  والتعاونية  المارونية،  الرابطة  كل من  رغبة  ويعك�ض  فول�سكاب،  في 4 �سفحات  البروتوكول  يقع 
على  وبناّءة  اإيجابية  اإنعكا�سات  من  ذلك  في  لما  الموؤ�س�سات،  بين  التعاون  ثقافة  بتكري�ض  م.م  لالإنماء 
الم�سيحيين عامة، والموارنة خا�سة، واالرادة بتعميم اأجواء اإيجابية، تعزز ال�سعور باالطمئنان، والت�سامن، 

والقوة، واالإيمان بالم�ستقبل، يتوزع الم�سمون على المحاور االآتية:
اتفاق الطرفين على اأن ي�سع كل منهما بت�سرف االآخر قاعدة المعلومات المتعلقة ح�سًرا بالغاية من هذا   -

البروتوكول.
توافق الطرفان على العمل مًعا في �سبيل ح�سد طاقات الموارنة في لبنان والعالم، من اأجل التحفيز على   -

تنفيذ م�ساريع منتجة في المناطق الحدودية.
قيام الرابطة المارونية ممثلة بالمجل�ض التنفيذي واللجان، بزيارة المناطق اللبنانية للوقوف عند حاجات   -

الم�سيحيين فيها وخا�سة الموارنة منهم.
االتفاق بين الطرفين على تح�سير موؤتمر م�سترك الإطالق بروتوكول التعاون الراهن، بهدف زيادة موارد   -
التعاونية لالإنماء م.م. لتمكينها من تو�سيع رقعة الم�ستفيدين منها، وتحظى طلبات القرو�ض المقدمة 

بوا�سطة االمانة العامة للرابطة الى التعاونية بالرعاية واالف�سلية.
من  لديهما  ما  كل  والتعاونية  الرابطة  من  كل  ت�سع  اأن  على  تعاونيات،  اإن�ساء  على  الم�سيحيين  ت�سجيع   -

خبرات لتحقيق هذه الغاية.
والبلدات  القرى  في  المعنيين  على  لعر�سها  نموذجية،  بدرا�سات  بو�سع  اأخ�سائيين  الطرفان  يكلف   -

والتحفيز على تنفيذها.

وبعد توقيع البروتوكول جرى تبادل نخب المنا�سبة.
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لقاء تعاون ل�ستعادة روحية الوادي المقّد�س
بين الرابطة المارونية ورابطة قنوبين

اأقامت رابطة قنوبين للر�سالة والتراث في منزل رئي�سها نوفل ال�سدراوي  في الحادي ع�سر من حزيران 
لقاء تحية لرئي�ض الرابطة المارونية النقيب �سمير اأبي اللمع واأع�ساء مجل�سها التنفيذي.

م�سروع  »داعم  وحّيا  قنوبين.  عن  عرب  جورج  الزميل  قنوبين  رابطة  في  واالعالم  الن�سر  اأمين  وتحدث 
روحانية  ا�ستعادة  م�سيرة  وراعي  �سليمان  مي�سال  الرئي�ض  المقد�ض  ال��وادي  لتراث  ال�سامل  الثقافي  الم�سح 
الرابطة  بين  تتكامل  اأن  يوؤمل  التي  والجهود  الراعي،  بطر�ض  ب�سارة  مار  الكاردينال  البطريرك  قنوبين 
المارونية وموؤ�س�سة االنت�سار والمجل�ض الماروني ورابطة قنوبين ترجمة لتوجيهات الراعي، وتو�سيات المجمع 

البطريركي لجهة نقل التراث اإلى االنت�سار.
وقال االأمين العام لرابطة قنوبين المحامي جوزف فرح: »نريد هذا اللقاء تاأ�سي�سًيا لتعاون ميثاقي بين 
الرابطتين، مبني على ثقافة التعا�سد، تعاون يكون اللبنة االأولى من نوعها للرابطة المارونية ولرابطة قنوبين؛ 
يعلو فوقها البناء في موؤ�س�سات قطاعية متنوعة بف�سيلة البنائين الحقيقيين، ولي�ض بغي الطفيليين الف�سوليين 

رئي�س الرابطة يت�سلم اأيقونة العذراء
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في  ملتزمين ف�سائلهم، مهتدين  نبقى  باأن  ون�ساكها،  وقدي�سيها  لقنوبين  مًعا  المارونية. وعهدنا  القيم  على 
تنفيذ اأهداف الرابطتين وغاياتها بروحانية الوادي المقّد�ض، وقيمه االن�سانية والوطنية«.

وقال اأبي اللمع: »لم تعد قنوبين مرتع جماالت، قنوبين بدت اأر�ض بطوالت وقدا�سة، اإليها لجاأ منذ األف عام 
قوم يدافعون عن اأر�سهم وعن اإيمانهم«.

البطريرك  بركة  العّمار  مارون  المطران  قنوبين  رابطة  على  الم�سرف  البطريركي  النائب  نقل  وختاًما 
الراعي واأمله في اأن ينظم التعاون ويتعّمق بين كل االفراد والهيئات المهتمة بالوادي المقد�ض توحيًدا للجهود 

واالمكانات وتعزيًزا لفر�ض النجاح. وكانت مناق�سات في المبادرات الجارية البراز تراث قنوبين.
الم�سح  م�سروع  طريق  خارطة  وكتيب  قنوبين،  رابطة  انتاج  من  ال�5  باللغات  فيلم  الحا�سرين  على  ووزع 

الثقافي ال�سامل لتراث الوادي المقد�ض. وقدمت اإلى اأبي اللمع اأيقونة �سيدة قنوبين.
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 روؤ�ساء بلديات في الرابطة المارونية
يطرحون معاناة بلداتهم وم�سكالتها

• ا�ستقبل المجل�ض التنفيذي للرابطة المارونية في الثالث ع�سر من حزيران والخام�ض ع�سر من ت�سرين الثاني 
2013، روؤ�ساء بلديات المّيه ومّيه ودرب ال�سيم، وعين �سعاده وبعبدا. االجتماع االأول كان مع  رئي�سي بلديتي المّيه 
ومّيه، ودرب ال�سيم، نبيل �سيقلي، ومارون جحا. �سيقلي �سرح و�سع االرا�سي العائدة لالهالي والتي يقوم عليها 
االحكام  من  الرغم  على  حقوقهم  اإلى  للو�سول  المراجعة  �سبيل  في  يعانون  وما  ومّيه  المّيه  في  الالجئين  مخيم 
الق�سائية ال�سادرة ل�سالحهم من دون الح�سول على اأي نتيجة الأن ال�سلطة غير م�ستعّدة لتنفيذها وهم منذ العام 
1992 يكابدون من جّراء احتالل عقاراتهم وا�سغالها من قبل الفل�سطينيين الذين تو�سعوا اإلى عقارات جديدة. اأما 
جحا فاأ�سار اإلى عقارات عائدة البناء بلدة درب ال�سيم م�سادرة من مخيم عين الحلوة وفي حّي الدكرمان حيث 
العقارات  اأ�سحاب  اأن  اأبنية جديدة ي�سغلها الالجئون. والغريب  الم�سيحيين وت�سييد  تو�سع اال�ستيطان بعد هجرة 
الدوائر  لدى  عقاراتهم  ب�ساأن  يراجعون  مرة  كل  في  البناء،  قانون  مخالفة  غرامات  بدفع  مطالبون  الم�سادرة 

المخت�سة.

• رئي�سة بلدية عين �سعاده عر�ست مراحل اإن�ساء البلدية بعد اإنف�سالها عن بلدية بيت مري. كما عر�ست ق�سية 
بع�ض العقارات المملوكة من بع�ض العرب وق�سية عامل اال�ستثمار الذي عار�سته ب�سّدة، ولم توافق على عقد جل�سة 
ها لتهديد بع�ض النافذين و�سغطهم. واأن هذا الواقع  للمجل�ض البلدي كانت مخ�س�سة لهذا المو�سوع مّما عر�سّ
دفعها لتقديم ا�ستقالتها لمنع اإنعقاد اأّي جل�سة للمجل�ض البلدي، الأن اأكثرية اأع�سائه يميلون اإلى ال�سير بتعديل عامل 

اال�ستثمار الذي لن يكون ل�سالح البلدة.

• رئي�ض بلدية بعبدا ال�سابق المحامي اأنطوان خوري الحلو عر�ض مراحل �سلخ عقارات من نطاق بلدية بعبدا 
و�سّمها اإلى بلدية الحازمّية. واعتبر اأن كل قرارات ال�سلخ غير قانونية.

• تعهد رئي�ض الرابطة المارونية اأن تقوم الرابطة بالمتابعة مع المراجع المخت�سة في محاولة اليجاد الحلول 
الناجعة لها.
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اأو�ساع الم�ست�سفيات الحكومية على م�سرحة الرابطة

في الثالث ع�سر من اأيلول 2013 وفي اإطار اهتماماتها بالملفات االجتماعية وال�سحّية، ومتابعتها الدوؤوب لكل ما 
يّت�سل بهذه الملفات، عقد لقاء في مقّر الرابطة المارونّية ح�سره رئي�ض لجنة ال�سحة فيها النائب ال�سابق الدكتور 
بيار دكا�ض، وع�سو المجل�ض التنفيذي الدكتور مارون �سرحال، واأع�ساء لجنة ال�سحة والبيئة، اإ�سافة اإلى مدراء 
وممثلين عن م�ست�سفيات: بعبدا، الكرنتينا، تنورين، ب�سري وقرطبا. ويندرج هذا اللقاء في �سياق اللقاءات التي 

قّررت الرابطة اإجراءها مع الفاعليات الوطنّية، وم�سوؤولي االدارات والدوائر الر�سمّية.

التمري�سي،  والطاقم  والطّبي  واالداري  المالي  الم�ستوى  على  م�ست�سفياتهم  واقع  الم�ست�سفيات  ممثلو  عر�ض 
والتجهيزي، واحتياجات هذه الم�ست�سفيات لكي ت�ستطيع القيام بدورها في خدمة المواطنين في اأماكن وجودها.

وقد تّم و�سع خّطة تحرك في اتجاه الوزارات واالدارات المعنية، لتوفير الدعم الالزم لهذه الم�ست�سفيات.

 خم�سون األف دولر م�ساعدات مدر�سية
وجامعية من الرابطة

بلغت قيمة المنح المدر�سية والجامعّية التي قدمتها الرابطة المارونية للعام الدرا�سي 2012-2013 الخم�سين 
الف دوالر اأميركي، وذلك بناء على التقرير الذي اأعدته لجنة »در�ض المنح التعليمية«، التي يتوالها اال�ستاذ �سهيل 

مطر وذلك وفق الجدول االآتي:
 

مجموع قيمة الم�ساعدات المدر�سية والجامعية بالدوالر االميركي:
مجموع المنح المدر�سية: 39،500 $
مجموع المنح الجامعية: 10،500 $

المجموع العام: 50،000 $
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خلوة اللجنة التربوية في الرابطة
رئي�ض  وبح�سور   2013 اأي��ل��ول  م��ن  الثامن  ف��ي 
�سهيل مطر،  اال�ستاذ  التربية  لجنة  ومقرر  الرابطة 
�سهاب،  ك��ارال  المحامية  المناطق  لجنة  ومققرة 
ال�سنوية  خلوتها  الرابطة  في  التربية  لجنة  عقدت 
في  ت��م  م�سبح،  زوق  ال��ل��وي��زة  �سيدة  جامعة  ف��ي 
الملحة  الموا�سيع  م��ن  ع��دد  ف��ي  البحث  خاللها 
والمطروحة على ال�ساحة التعليمية، ال�سيما مع بدء 
والرواتب  الرتب  �سل�سلة  ومو�سوع  الدرا�سية  ال�سنة 
واالو�ساع بين المدار�ض والهيئة التعليمية والجامعة 
مو�سوع  اإلى  اإ�سافة  الخا�سة،  والجامعات  اللبنانية 

المنح والم�ساعدات المدر�سية والجامعية.
�سارك في اللقاء عدد من ذوي االخت�سا�ض في التربية والتعليم، من بينهم االمين العام للمدار�ض الكاثوليكية 
االب بطر�ض عازار االنطوني، والنقابي الدكتور مجيد العيلي، والدكتور فغالي، باال�سافة اإلى الدكتور �سربل كفوري 
عن الجامعة اللبنانية والدكتورين انطوان �سعد وانطوان نجيم عن الجامعات الخا�سة والبروفو�سور نعيم العويني 

كما تناولت الدكتورة �سندريلال اأبي فيا�ض مو�سوع المنح والم�ساعدات المدر�سية والجامعية للتالمذة والطالب.
وبالمنا�سبة األقى رئي�ض الرابطة كلمة جامعة تناولت ال�سيا�سة التربوية في لبنان، وكيفية الت�سّدي للمع�سالت 
االعباء  مواجهة  على  وم�ساعدتهم  عليه  الح�سول  من  العلم  طالبي  وتمكين  مراحله،  كل  في  التعليم  تواجه  التي 

المترتبة عليهم من جّراء ذلك، والدور المطلوب من الدولة في هذا المجال.

تو�سيات الخلوة
اأولاً: بدء ال�سنة الدرا�سية

1. التم�سك ببدء ال�سنة الدرا�سية في موعدها.
2. العمل على تاأمين الوفاق ال�سحي بين اأطراف االأ�سرة التربوية.

3. ت�سجيل لجنة من المعنيين بمو�سوع �سل�سلة الرتب والرواتب لو�سع ت�سّور حل لهذه الم�سكلة.
4. العمل على دعم المدر�سة الر�سمية بالتعاون مع وزارة التربية.
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ثانيااً: مو�سوع الجامعات
1. تعيين العمداء واإن�ساء مجل�ض الجامعة.

اإنماء  ي�ساعد على  اللبنانية، و�سع ت�سّور عام  الجامعة  العاملين في  المارونية  الرابطة  اأع�ساء  الطلب من   .2
الجامعة، وال �سيما في الفروع الثانية منها. )ويكّلف د. كفوري بتحقيق هذا الهدف(.

3. الطلب اإلى د. نعيم عويني مالحقة ق�سايا المرا�سيم والقوانين المتعلقة بالتعليم العالي الخا�ض.
4. تكليف لجنة عمل خا�سة لتفعيل ن�ض: الكني�سة المارونية والتعليم العالي.

ثالثًا: مو�سوع المنح والم�ساعدات المدر�سية والجامعية:
1. اإ�سدار درا�سة اإن�ساء �سندوق خا�ض للمنح والم�ساعدات، يغّذى دوريًا. )تكليف د. فغالي(.

2. تكليف رئي�ض الرابطة ومقرر اللجنة ورئي�ض اللجنة مراجعة بكركي واأ�سحاب الم�سارف وبع�ض المعنيين، 
لتحقيق هذا الم�سروع.

3. اعتماد معايير دقيقة لكل م�ساعدة.

وقد قامت لجنة المنح التعليمية من لجنة التربية بتوزيع منح مدر�سية وجامعية با�سم الرابطة المارونية بقيمة 
50،000 $ عن العام الدرا�سي 2012 – 2013، مع االإ�سارة اإلى اأن المبلغ تبّرع من معالي االأ�ستاذ مي�سال اده.

خلوة لجنة العالم
قاعة  الرابطة في  اجتماًعا مع لجنة االعالم في  التنفيذي  المجل�ض  االأول 2013، عقد  ت�سرين  الرابع من  في 

روفايل" للمحا�سرات. "ريمون 
األقى رئي�ض الرابطة المارونية النقيب اأبي اللمع كلمة جامعة. وعّدد في كلمته ملفات – تحديات، تعمل الرابطة 
على الت�سّدي لها، وتحدث في الخلوة نقيب المحررين اليا�ض عون، وادارها االأ�ستاذ رفيق �سالال، وتقّرر خاللها 
و�سع خطة عمل اعالمية تواكب ن�ساطات الرابطة. والقيام بم�سح �سامل للموؤ�س�سات االعالمية في لبنان والخارج، 
ا.. فيها، وما يمكن اأن يقّدمه من خدمات للق�سايا اللبنانية والقاء  والح�سور الم�سيحي – عموًما والماروني خ�سو�سً

ال�سوء على الواقع الم�سيحي في لبنان وال�سرق وما يتعّر�ض له من تحدّيات.
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: العر�س الجماعي المنا�صبة 
: الأول من اأيلول 2012 الزمان 

: بكركي المكان 

44 عرو�ًسا وعري�ًسا و�سيارة وباقة زهور و44 محب�ًسا جمعتهم »نعم« واحدة في عر�ض جماعي نظمته الرابطة 
الهواء  الراعي في  ب�سارة بطر�ض  البطريرك مار  االكليل  بارك  التوالي في بكركي.  الرابعة على  لل�سنة  المارونية 
الطلق، حيث تحّولت باحة كني�سة القيامة اإلى عر�ض خيالي ما كانت لتحلم به عرو�ض في زفاف فردي. والعر�ض 
اأربع �سنوات وتقول ماغي  البطريركي منذ  ال�سرح  المارونية تحييه في  الرابطة  تقليد �سنوي ما زالت  الجماعي 
هيكل طربيه ع�سو لجنة الن�ساطات الداخلية في الرابطة الم�سرفة على الحفل، ان »اعداد المتقدمين للم�ساركة 
لبناء  ا  والموارنة خ�سو�سً الم�سيحيين عموًما  »الهدف هو دعم  اأن  اإلى  ولفتت  �سنة«.  بعد  �سنة  تزداد  العر�ض  في 
اأن »الرابطة المارونية  اأما االأب روبير دكا�ض فاأكد  اأ�سر م�سيحية وم�ساعدتهم من خالل تخفيف اأعباء االكليل«. 

 نعم جمعت 22 ثنائًيا على �سراكة الحياة
في العر�س الجماعي في بكركي

الراعي واأبي اللمع يتو�سطان العر�سان الجدد
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يمنعهم  ال  كي  منها  �سغيرة  كانطالقة  للزوجين  تقدمه  ب�سيط  مبلغ  اإل��ى  باال�سافة  كافة،  بالم�ساريف  تكفلت 
 الو�سع االقت�سادي من اأخذ القرار باالرتباط«. ودعا البطريرك الراعي في عظته التي األقاها خالل العر�ض اإلى 
التي تفّرق بينهم  اإلى »التخلي عن الخالفات  بالعائلة المقد�سة« داعًيا  »االرتباط والزواج كم�سروع قدا�سة تمثاًل 
والمحافظة على عائلة »�سركة حب وحياة«. وقال: »لبنان في اأم�ّض الحاجة اإلى حب نابع من القلب اإلى فرح. اأرف�سوا 
دائًما الحزن والياأ�ض واالنق�سام ونادوا كل اللبنانيين للخروج من خالفاتهم، ولي�سقطوا الجدران التي تفّرق بينهم«. 
الجماعي  العر�ض  الفرح، وقال:  والوعد في عر�ض  العهد  الرابطة كلمة جدد فيها  القى رئي�ض  القدا�ض  وفي ختام 
ا ينتظره الموارنة، النه ي�سكل  الذي بادرت الرابطة المارونية اإلى اطالقه، اأ�سبح موؤ�س�سة قائمة في ذاتها، وحدُثً
خطوة جريئة وبانية على طريق تي�سير �سبل الزواج للنا�سئة، وقد اآلت الرابطة على نف�سها، ومن �سمن ما ت�سمح 
به امكاناتها، اال�سهام في تحفيز عملية االرتباط الزوجي المقد�ض. وفي اأي حال، فان هذا اال�سهام، مادًيا كان اأم 
معنوًيا، يبقى رمًزا اإذا لم يندرج في خّطة متكاملة ترمي اإلى بناء منظومة من الحوافز التي تت�سل بملفي ال�سكن 

والتعليم، بالتن�سيق مع الكني�سة واالجهزة المنبثقة منها، وهذا ما ت�سعى اإليه الرابطة المارونية بجد واهتمام.

العر�ض، �سيارات  والتقديمات، كبزات وف�ساتين  الهدايا  باقة من  الرابطة قدمت لالزواج الجدد  اأن  اإلى  ي�سار 
الليموزين مع الزينة، زينة الكني�سة، بطاقات الدعوة، ر�سوم معامالت الزواج، ا�سافة اإلى بولي�سة تاأمين �سحي 
لمدة �سنة في �سندوق التعا�سد الماروني، وت�سوير فيديو وفوتوغرافي للعر�ض، ا�سافة اإلى بركة ر�سولية من ال�سفارة 

البابوية، والفي دوالر اأميركي لكل عرو�سين.

 م�سهد عام للعر�س الجماعي في بكركي
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 »الرابطة المارونية« :
ندوات وحوار ونقا�س �سريح للق�سايا ال�ساخنة

ا�ست�سافت »الرابطة المارونية« في قاعة المحا�سرات ندوات تناولت مو�سوعات ح�سا�سة ودقيقة، اأبرزها ندوة 
عن النزوح ال�سوري اإلى لبنان لوزير ال�سوؤون االجتماعية وائل اأبو فاعور، واأخرى عن الح�سور الم�سيحي في ال�سرق 
اأمام التحّوالت االخيرة في ال�سرق االو�سط لال�ستاذ الجامعي �سامي نادر، فمحا�سرة للوزير ال�سابق دميانو�ض قّطار 
بعنوان: "التحّول من الم�ساعدة االجتماعّية الى النه�سة االقت�سادية". واأخيًرا عن الالمركزّية تكّلم فيها النقيب 
اأبي �سقر المدير العام  اإدمون رزق، والقا�سي �سليم �سليمان، والدكتور حبيب  اأبي اللمع والنائب والوزير ال�سابق 

ال�سابق لوزارة المال. كما كانت مداخلة لوزير الداخلّية ال�سابق المحامي زياد بارود.

وفي �سياق مت�سل كان للمجل�ض التنفيذي في »الرابطة المارونية« لقاء مع الدكتور خلدون ال�سريف رئي�ض لجنة 
الحوار اللبناني - الفل�سطيني، تناول ملف الالجئين من كل جوانبه. 

 ندوة للرابطة المارونية عن النزوح ال�سوري الى لبنان 
ابو فاعور: ل يجوز اأن يكون لبنان وحده في مواجهة هذه الأزمة

 ن��ظ��م ال��م��ج��ل�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
م�ساء  ن��دوة  المارونية  للرابطة 
في  تموز  م��ن  والع�سرين  الثاني 
مقر الرابطة المارونية في المدور 
تحت عنوان »النزوح ال�سوري الى 
االجتماعية  واالنعكا�سات  لبنان 
وزير  فيها  �سارك  واالقت�سادية«، 
ال�����س��وؤون االج��ت��م��اع��ي��ة وائ���ل اب��و 
ف���اع���ور، وم��ن�����س��ق ال��ع��الق��ات في 
في  لالجئين  الدولية  المفو�سية 

لبنان دومينيك طعمة.

وائل اأبو فاعور خالل ندوة "الالجئين" متو�سًطا طعمه وق�سطنطين.
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ح�سر الندوة النائب دوري �سمعون، اأدوني�ض عكره ممثال النائب العماد مي�سال عون، النائب ال�سابق بيار دكا�ض، 
نقيب االأطباء الدكتور انطوان ب�ستاني، رئي�ض الرابطة المارونية النقيب �سمير اأبي اللمع واأع�ساء المجل�ض التنفيذي 

وعدد كبير من المهتمين.

كلمة ابي اللمع

بعد الن�سيد الوطني ون�سيد الرابطة المارونية وكلمة تقديم من ع�سو المجل�ض التنفيذي للرابطة ومقّرر لجنة 
اأبي اللمع مرحبا بالح�سور،  االعالم الدكتور انطوان ق�سطنطين معرفا باأهداف الندوة واأهميتها تحدث النقيب 
وانعكا�ساته  بثقله  وارخى  واجهةاالأحداث،  الى  قفز  الذي  لبنان  الى  ال�سوري  النزوح  »م�ساألة  على  ال�سوء  ملقيا 

وتداعياته على الوطن كله، لي�سيبه في مقوماته االأمنية واالقت�سادية وال�سيا�سية واالن�سانية، وحتى الكيانية«.

وراأى »ان لبنان لم ي�سلم، ويا لالأ�سف من تداعياته، ولعل اأخطر ما ا�سابه من رذاذه ان االأزمة ا�ستفحلت على 
اأر�ض الوطن ولبنان في و�سع �سيا�سي غير م�ستقر، وفي حالة اقت�سادية متردية«.

ا�ساف:«ما يزيد الم�سكلة تعقيدا ان لبنان وبحكم موقعه والتزاماته الدولية واالن�سانية، ال ي�ستطيع من جهة، 
اأخرى يحتم عليه واجبه الوطني  اأمام رجال ون�ساء واأطفال، هاربين من نيران م�ستعرة، ومن جهة  اأبوابه  اإقفال 
وال�سيادي اأن يقارب هذه الحالة بحكمة وروية وعقل منفتح، فيوازن بين المنطلقات االن�سانية واالخالقية وواجب 
المحافظة على الكيان، بعيدا من الم�سالح ال�سيا�سية االآنية، والمزايدات واالتهامات واأن اأزمة النزوح ال�سوري الى 

لبنان لم تعالج منذ بداياتها بقرار �سيا�سي موحد يوؤول الى و�سع ا�ستراتيجية عمل وا�سحة المعالم«.

وتابع: »ان غياب الوفاق ال�سيا�سي بين اللبنانيين، واختالف النظرة الى القرار ال�سيادي بين الم�سوؤولين، حوال 
اأزمة النزوح هذه الى م�سكلة اأولى ي�سعب حلها على المدى القريب.وان اللقاء يدق ناقو�ض الخطر في ظل تردد 
المجتمع الدولي القادر والدول المانحة الكبرى عن تقديم الم�ساعدات الكافية للبنان، دعما القت�ساده الذي اأ�سحى 

مترديا واأمنه الذي بات متداعيا، نتيجة �سراع اقليمي ودولي لم يكن بع�سهم بعيدا عن اإذكائه«.

االأمن  تهدد  اأجواء تطورات  اليوم  نعي�ض  بلبنان،  التي تع�سف  االأزمات  ال�سورية وغيرها من  االأزمة  »مع  وختم 
واأر�سه  الطبيعية  وثرواته  الوطنية  النيل من قدراته  �ساأنه  تدبير من  لغير  وتجعل م�ستقبله يخ�سع  للبنان  القومي 
واالن�سان، وهذا ما يحدو بالرابطة المارونية ومن منطقلها الوطني ال�سامل لجميع قطاعات الوطن، التحرك الجاد 
على الم�ستويات كافة، مع المخل�سين والموؤمنين بديمومة هذا الوطن، �سعيا وراء ت�سامن ال�سعب اأمام المخاطر 
التي تهدد نظامه والكيان، والعمل من اأجل مجتمع اأكثر تجان�سا واأ�سد وحدة واأبعد روؤية. ليبقى لبنان الذي نريده 

عزيزا معافى، منطلقا خ�سبا للفكر ومعقال ح�سينا للحرية«.



79

14 كانون األول 2013

كلمة الوزير اأبو فاعور
في  هي  لبنان  الى  حاليا  الحا�سلة  والفل�سطيني  ال�سوري  النزوح  ق�سية  فقال:«ان  فاعور  ابو  الوزير  تحدث  ثم 
الق�سايا تكاد تكون هذه  الكثير من  الحا�سل حول  ال�سيا�سي  الوطنية، ومع تقديري لكل الجدل  الق�سايا  م�ساف 
االحترام  مع  وجهدهم  اللبنانيين  عقل  اليها  ين�سرف  اأن  يجب  التي  االأ�سا�سية  المحورية  الق�سية  هي  الق�سية 
والتقدير لكل النزاعات والنزعات واالنق�سامات والخالفات والق�سايا الم�ستجدة والقديمة التي تطرح في كل يوم 
على ب�ساط البحث في لبنان. لالأ�سف ق�سية النزوح هي ق�سية من االأهمية بمكان، بحيث ترتقي الى م�ستوى الق�سية 
الوطنية ولكن لالأ�سف ال يتم التعاون معها من المنطلق والم�ستوى واالأهمية نف�سهم، واأقول ال تحتل موقع ال�سدارة 

في الق�سايا الوطنية«.
اأ�ساف: »ما اأعاق الدولة اللبنانية في ال�سنتين الما�سيتين عن القيام بواجباتها االأمر هو اأننا لم نقاربه بمنطق 
الدولة، بل قاربناه بمنطق ا�سطفافاتنا ورغباتنا ال�سيا�سية. في بداية النزوح ال�سوري وبداية الثورة ال�سورية انق�سم 
وموؤيد  متحفظ  واآخر  منهم،  �سيا�سي  كطرف  ونحن  للثورة  موؤيد  ق�سم  ق�سمين،  الى  اللبناني  ال�سيا�سي  المجتمع 
الى  اندفع  النظام  المدافع عن  الثورة والق�سم  تاأييد  اأق�سى الحدود في  الى  اندفع  للثورة  الموؤيد  الق�سم  للنظام. 
اأق�سى الحدود في الدفاع عن النظام القائم وح�سل من جهة ما ي�سبه االفراط في الحما�ض من قبل الموؤيدين، 

ومن جهة اأخرى االنكار غير المنطقي من قبل الموؤيدين للنظام«.
اأن  براأيي  بالنف�ض.  الناأي  الى  االعتبار  واإعادة  بالنف�ض  الناأي  وترميم  بالنف�ض  الناأي  كثيرا عن  »نتحدث  وتابع 
اأبرز تجليات الناأي بالنف�ض هذا ال�سعار الذي بقي �سعارا لم يتم تطبيقه هو م�ساألة النازحين، طبعا الناأي بالنف�ض 
يعني عدم التورط باالأحداث الع�سكرية في �سوريا اأي عدم التدخل في �سوريا لكن اأي�سا امتداد الناأي بالنف�ض يعني 
الوطنية  الم�سوؤولية  منطلق  بل من  ال�سيا�سي  الح�ساب  منطلق  لي�ض من  ال�سوريين  النازحين  مو�سوع  مع  التعاطي 
بمثابة عربة  المنطق كانت  بهذا  الملف  تقارب هذا  اأن  التي كان يمكن  الحكومة  واالن�سانية. لالأ�سف  واالخالقية 
بح�سانين كل ح�سان يجرها باتجاه.اليوم الهيئات الدولية اأقوى من الدولة ومنظمات ما ي�سمى بالمجتمع المدني 
اأقوى من الدولة، الدولة هي الطرف االأ�سعف في هذه المعادلة الأنها اأحجمت منذ البداية عن اتخاذ قرار �سيا�سي 
واحد وا�سح في التعامل مع ق�سية النازحين. كل اأجهزة الدولة اللبنانية من دون ا�ستثناء، بما فيها وزارةال�سوؤون 
االجتماعية لي�ض لديها االأهلية والمعرفة الكافيتين والقدرة على اإدارة هذه االأزمة، وهذا اأمر جديد ال تجربة لنا به، 

الأن عملية االغاثة اأكبر واأو�سع«. 
ا�ساف »عدوان تموز دام 30 يوما وبعدها عاد النا�ض الى بيوتهم، اما اليوم فتجاوزنا ال�سنتين واالأمر على ازدياد 
وان النازحين ال�سوريين موزعون على اكثر من 1400 موقع بالمناطق اللبنانية، فهناك حوالى 278 مخيما ع�سوائيا 
وامنية  واجتماعية  اقت�سادية  اأعباء  هناك  ان  كما  اإدارتها،  الدولة  بمقدور  ولي�ض  اللبنانية  المناطق  امتداد  على 

و�سيا�سية كبرى وال يمكن ل�سم�ض الدولة اأن ت�سطع في اآن واحد على كل هذه االأزمة«.
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العليا لالغاثة ال  الهيئة  ان  الدولية تمت مواجهتنا بموقف دولي  الم�ساعدات  النقا�ض حول  بداأ  وتابع: »عندما 
اإيجاد طريقة  وعليكم  لالغاثة  العليا  الهيئة  الى  االأموال  يقدم  اأن  الأحد  يمكن  ال  وبالتالي  والهيكلية،  االآلية  تملك 
مختلفة. �سكلت لجنة وزارية ولكن لالأ�سف االأموال لم تاأت وتجاوب المجتمع الدولي كان �سكليًّا وكانت هناك خيبة 
اأي نتيجة. لقد و�سل الى لبنان 23 بالمئة من  اأمل كبرى ولم نتلق �سوى مواعظ واآراء وزيارات موفدين من دون 
الم�ساعدات التي يحتاجها وهي ذهبت الى المنظمات الدولية العاملة في لبنان ولم ي�سل الى الدولة اللبنانية اأي 
مبلغ. وطلعوا علينا بو�سفة جديدة هي �سندوق االئتمان لكنني تحفظت عليه، اإال اأن هذا المو�سوع اقترن بموافقة 
رئي�ض الجمهورية ورئي�ض الحكومة، وهذا يعني عندما يكون هناك �سندوق يديره ال�سندوق الدولي فان موظفي هذا 
ال�سندوق هم اأكثر اأهلية من الوزير واأكثر اطالعا من الم�سوؤولين اللبنانيين، ولكننا قبلنا بالمو�سوع وتجاوزنا كل 
�سيء على اأمل الح�سول على بع�ض الم�ساعدات، خ�سو�سا ان هناك 77 بالمئة من النازحين ال�سوريين من الفئات 
ال�سعيفة والمحتاجة ولبنان التزم بمجموعة الءات ال ي�ستطيع التراجع عنها، وهي بمجملها تت�سل بالبعد االن�ساني 

للم�سكلة«.

واأ�سار الى »وجود مناف�سة غير م�سروعة من قبل بع�ض النازحين ال�سوريين للبنانيين في مجاالت اقت�سادية، 
فعلى �سبيل المثال هناك 377 محال تجاريا اأن�ساأها ال�سوريون في مناطق بقاعية مختلفة في مناف�سة غير م�سروعة، 

من �ساأنها اأن تزيد التوتر، وعلينا اأن نوائم بين االأهال و�سهال وبين �سرورة اتخاذ اإجراءات �سيادية«. 

و�سدد على »�سرورة التن�سيق مع المنظمات الدولية«، معتبرا »ان لبنان ال يجوز اأن يكون وحده في مواجهة هذه 
االأزمة«. وقال »ان دعوات اإغالق الحدود تنطلق من مخاوف وهي �سقطة اأخالقية كبرى، علينا اإذا اأن نتخطى المنع 
الى تنظيم الدخول، ولبنان يجب اأال يكون بيئة جاذبة اأو بيئة نابذة، بل بيئة موؤقتة، وما يجري في �سوريا لي�ض عملية 

نزوح بل هو تهجير منظم ويمكن اأال يرجع هوؤالء النازحون الى ديارهم نتيجة الفرز ال�سكاني الحا�سل«.

يتابع المو�سوع يوميا ويجري  »اأن رئي�ض الجمهورية  النزوح، كا�سفا  ابو فاعور مقترحات عدة لتنظيم  وعر�ض 
ات�ساالت دولية وعربية لهذا الغر�ض«، معددا هذه االجراءات كما يلي: تنظيم الدخول باإن�ساء مركزي ا�ستقبال في 
الم�سنع والعري�سة في ال�سمال تديره الدولة ومفو�سية الالجئين لت�سجيل من يرغب في الدخول والتدقيق، فيما 
اإذا كان ي�ستوفي المعايير الدولية المعتمدة، حجب الم�ساعدات عن غير م�ستحقيها، وثالثا تقا�سم االأعداد مع دول 

اأخرى، ورابعا منع الن�ساطات االقت�سادية«. 

واأ�سار الى »وجود خرق جزئي في هذا المو�سوع يتمثل في قبول المانيا لخم�سة اآالف نازح«، متمنيا اأن »يكون 
هناك تجاوب عربي مماثل«. 

وك�سف اأبو فاعور عن »ان موفدين دوليين نبهوا لبنان الى �سرورة االأخذ في الح�سبان ا�ستمرار هذه الم�سكلة من 
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خم�ض الى ع�سر �سنوات«، وقال »ان لبنان تجاوز حدود التخمة في هذا المو�سوع«، م�سيرا الى حجب الم�ساعدات 
عن النا�ض غير الم�ستحقين، الفتا الى 700 مواطن �سوري تقدموا الى المفو�سية العليا لالجئين ليت�سجلوا كنازحين 
تبين اأنهم غير نازحين، وقد طلبنا من المفو�سية تزويدنا باالأ�سماء فهوؤالء ال ي�ستوفوا �سروط النازحين ويجب عدم 

معاملتهم كنازحين«.

واأ�سار الى »مبداأ تقا�سم االأعداد وهو المبداأ الذي طرحه الرئي�ض العماد مي�سال �سليمان«. وقال »لبنان ال ي�ستطيع 
العربية  االت�ساالت  كل  في  ويطرح  الكويت  موؤتمر  في  الرئي�ض  فخامة  لذلك طرح  لوحده،  العبء  يحتمل هذا  اأن 
والدولية التي يقوم بها فكرة ا�ست�سافة عدد من النازحين ال�سوريين في عدد من الدول العربية اأو غير العربية على 

قاعدة الطوعية ال على قاعدة الفر�ض«.

القانونية  الو�سعية  لحفظ  االون��روا  منظمة  الى  عهد  الجدد  الفل�سطينيين  النازحين  مو�سوع  »اأن  الى  ولفت 
الى  العودة«، م�سيرا  الحا�سل حول حق  النقا�ض  ينطبق عليه كل  الفل�سطيني  النازح  الأن  الفل�سطينيين،  للنازحين 
»الظروف ال�سعبة التي يعي�سها النازح الفل�سطيني«. وقال »هناك عمل على �سجل خا�ض بالنازحين الفل�سطينيين 

الجدد الى لبنان«. 

واأ�سار الى »نقا�سات جانبية تجريها الدولة اللبنانية مع االمم المتحدة عن امكان اقامة نقاط توزيع للم�ساعدات 
على الحدود«. وقال اإن لبنان مجتمًعا ودولة تجاوز قدرته على االحتمال في مو�سوع النازحين، وربما تطّلب االمر 

�سدور قرار دولي ما في هذا ال�ساأن

وردا على �سوؤال حول �سحة الكالم الذي دار حول منح الم�سيحيين ال�سوريين تاأ�سيرات دخول وهجرة الى دول 
غربية، او�سح »ان هذا االمر قد ح�سل من بع�ض ال�سفارات وقد ا�ستقبلت عددا من ال�سفراء بتوجيه من رئي�ض 
الجمهورية، وحذرناهم من مغبة هذا االمر ولم نطرح المو�سوع من خلفية طائفية، الأنه ال يجوز ان نخرب هوية 

�سوريا«. 

ودعا الرابطة المارونية الى »بذل جهود في هذا االتجاه الأن الم�ساألة لها �سلة مبا�سرة بم�ستقبل المنطقة واذا 
وقع مع الم�سيحيين ال�سوريين كما وقع مع الم�سيحيين العراقيين فهنا الطامة الكبرى«.

كلمة طعمة

التي  للن�ساطات  دومينيك طعمة  اللبنانية  الجهات  مع  لالجئين  العليا  المفو�سية  في  العالقات  من�سق  وعر�ض 
تقوم بها المفو�سية العليا لالجئين في لبنان وقال »هناك 1400  مخيم ع�سوائي وا�سخا�ض غير راغبين في ت�سجيل 
انف�سهم في مكتب المفو�سية العليا لالجئين، تخوفا من العودة في حال لم ي�سقط النظام في �سوريا، وهناك 80 
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الف فل�سطيني مما يعني ان 25 بالمئة من �سكان لبنان حاليا هم �سوريون«.

وا�سار الى »ان كثافة النزوح ادى الى �سغط على جميع المن�ساآت الحيوية في لبنان«، الفتا الى م�ساكل الو�سع 
ال�سيا�سي في لبنان في ظل غياب الحكومة. وقال »ال �سلطة �سيا�سية تتخذ القرار اليوم وهناك �سعوبة في تاأمين 

الموارد المالية«.ان الم�ساعدات ارتفعت من 23 بالمئة الى 27 بالمئة«. 

ولفت الى »امر خطير وهو وجود 300 الف طالب �سوري حتى نهاية العام«.

واأ�سار بالتف�سيل الى الم�ساعدات التي تقدمها المفو�سية العليا لالجئين في مو�سوع االيواء والغذاء والتعليم، 
لكنه �سكا من �سعوبة مواجهة ا�ستحقاق اال�ست�سفاء في الم�ست�سفيات اال في الحاالت اال�ستثنائية والطارئة، معتبرا 
»انه في حال توا�سل النزوح اكثر فاأكثر فاإن الو�سع �سيكون �سعبا جدا«، داعيا الى »ت�سكيل ادارة خا�سة من اجل 

اال�ستجابة للحاجات«. 
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 ملّف الالجئين الفل�سطينيين في لبنان
بين المجل�س التنفيذي والدكتور خلدون ال�سريف

اأع���ل���ن ال��م��ج��ل�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل�سياغة  تاأييده  المارونية  للرابطة 
ملف  لمقاربة  لبنانية  وطنية  روؤي��ة 
العالقات اللبنانية  - الفل�سطينية، 
بما يترجم الثوابت التي ن�ّض عليها 
رف�ض  لجهة  اللبناني  ال��د���س��ت��ور 

التوطين، 
المارونية  الرابطة  رئي�ض  واأك��د 
واأحزابه  طوائفه  بتنّوع  لبنان،  اأن 
ي��رف�����ض ال��ت��وط��ي��ن وي���دع���م حق 
وطنهم  اإلى  بالعودة  الفل�سطينيين 

االم.
ودعا ال�سلطات اللبنانية الى و�سع �سيا�سة وطنية تعالج الم�ساكل االن�سانية ل�سكان المخيمات، بما يحفظ االمن 

القومي اللبناني .
ال�سريف  خلدون  الدكتور  المارونية  للرابطة  التنفيذي  المجل�ض  مع  ا�ستقباله  خالل  جاء  الرابطة  رئي�ض  كالم 
رئي�ض لجنة الحوار اللبناني الفل�سطيني، الذي و�سع الرابطة في جو تحركه لعقد موؤتمر وطني يمّهد ل�سياغة روؤية 
لبنانية م�ستقبلية لملف العالقات اللبنانية  - الفل�سطينية تقوم على معطيات اإح�سائية دقيقة وعلى اإرادة �سفافة 
في حل الم�ساكل بالحوار و�سمان الم�سلحة الوطنية الجامعة وتاأمين اأف�سل �سروط العي�ض الموؤقت للفل�سطينيين 

الالجئين  على اأرا�سي لبنان وقد ات�سم النقا�ض بال�سراحة – واتفق الجانبين على التوا�سل والتعاون.
وقال ال�سريف اأن القرار بالن�سبة اإلى التوطين ال يكفي اأن يتخذه اللبنانيون وحدهم انما يمكن مواجهته مع الدول 
المانحة وفي مجل�ض االمن بالح�سول على قرار في المجل�ض بعدم توطين الفل�سطينيين في لبنان، والقيام باالنتقال 
من موقع الدفاع اإلى الهجوم بتوحيد روؤية اللبنانيين تجاه هذا الملف، وان�ساء موؤ�س�سة واحدة لها هيكليتها الخا�سة 

لالهتمام بالفل�سطينيين، وو�سع خارطة طريق يتفق عليها اللبنانيون والفل�سطينيون.

رئي�س الرابطة م�ستقباًل الدكتور خلدون ال�سريف م�ست�سار رئي�س مجل�س الوزراء 
اال�ستاذ نجيب ميقاتي ورئي�س لجنة الحوار اللبناني الفل�سطيني
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ندوة الدكتور �سامي نادر في الرابطة
الح�سور الم�سيحي اأمام التحّولت الخيرة 

في ال�سرق الأو�سط
الرابطة  اأقامتها  التي  الندوة  عنوان  االأو�سط" كان  ال�سرق  في  االخيرة  التحّوالت  اأمام  الم�سيحي  "الح�سور 
المارونية في مقرها في الحادي ع�سر من ت�سرين الثاني 2013. وقد تحدث عن هذا المو�سوع بالتف�سيل اال�ستاذ 
القمر  ودير  بيروت و�سيدا  اأبر�سيتي  لراعّيي  المارونية وممثلين  الرابطة  رئي�ض  نادر، في ح�سور  �سامي  الجامعي 

المارونيتين، واأع�ساء المجل�ض التنفيذي.

بعد كلمة تعريف من ع�سو المجل�ض التنفيذي انطوان ق�سطنطين طرح فيها مجموعة من اال�سئلة حول من بقي 
من الم�سيحيين في اأر�ض ي�سوع، وقدرة م�سيحيي لبنان على المقاومة ومواجهة اغراءات الهجرة، والم�سروع الذي 
الح�سور  اللمع عن  اأبي  �سمير  النقيب  الرابطة  رئي�ض  الم�سلمين، تحدث  بين  الت�سادم  منع  ودورهم في  يمتلكون 
اإ�سهاماته في  "لم ولن يندثر على الرغم من تناق�سه الأن نوعية دوره، وفاعلية  اأنه  الم�سيحي في ال�سرق، موؤّكًدا 
نه�سة هذه المنطقة على عدة م�ستويات، وقدرته على التفاعل مع العالم االإ�سالمي باالنفتاح والتعاون، جعلت منه 

�سرورة حيوية، لعالم يفت�ض عن التطور والحداثة".

كلمة الدكتور �صامي نادر

المحا�سر الدكتور �سامي نادر عر�ض للتحديات التي تواجه م�سيحّيي لبنان، وراأى اأن منها ما هو هيكلي وموروث، 
التنمية  التراجع في  الديموغرافي،  التراجع  االأرا�سي،  بيع  ومنها ما هو ظرفي، متوقًفا عند ظواهر خطيرة مثل 
االقت�سادية واأ�سار اإلى اأن �سنوات ما بعد الطائف وحقبة الو�ساية ال�سورية وا�ستثناء الم�سيحيين من عملية االعمار 
ا اأن يحملوا م�سروًعا جديداًُ يماثل الم�سروع  زادتهم �سعًفا. وقال اأنه يتعين على الم�سيحيين عموًما والموارنة خ�سو�سً
الذي اأطلقوه في ع�سر النه�سة، موؤكًدا اأن م�سروع الدولة - الوطن الذي كان قائًما قد �سقط، واأن تجربة االخوان 
في م�سر بّكرت في االفول، والواجب يق�سي باجتراح البديل، والنهو�ض بم�سروع جديد يقوم على الدولة - المواطن 

واأ�ساف: اأن الم�سيحيين والموارنة قادرون على اأداء دور مميز وهم اأمام ثالث خيارات:
1- اال�سطفاف وهذا ما هو قائم

2- االن�سحاب من الم�سهد ال�سيا�سي الم�ستجد
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3- حمل راية م�سروع جديد، والموؤكد اأنه لي�ض م�سروع الدولة - الوطن، اأو الدولة القومية، بل الدولة - المواطن. 
وقال: اإن الدولة - المواطن تبنى على الموؤ�س�سات، واأن عالم �سراع الح�سارات يقابله م�سروع لبنان الر�سالة الذي 
تحدث عنه ال�سينود�ض. وتوقف عند اعالن بعبدا وما ت�سمنه من دعوة اإلى الحياد، وهو اعتبر اأن فكرة الحياد قد 
اإلى ال�سابق. كذلك عند الالمركزية التي تنقل الو�سع من �سراع بين الطوائف اإلى تناف�ض في ما  تقّدمت قيا�ًسا 

بينها.
ولخ�ض نادر اأزمة المجتمع الم�سيحي بالديموقراطية، نا�سًحا بالتوجه اإليها بالتالزم مع الالمركزية والتنمية 
االقت�سادية، والتنوع، واالفادة من "الديا�سبورا" وح�سن توظيف العالقة معها، الأن ذلك يعزز فر�ض قيام الدولة - 

المواطن، وهي الدولة المدنية الديموقراطية التعددية.

الدكتور �سامي نادر محا�سًراأ عن التحدّيات التي تواجه الم�سيحيين في زمن " الربيع العربي".
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ندوة الدكتور دميانو�س قّطار في الرابطة
 التحّول من الم�ساعدة الجتماعية 

اإلى النه�سة القت�سادية

عند ال�ساعة الرابعة من بعد ظهر 26 ت�سرين الثاني 2011، عقد لقاء مو�ّسع في مقّر الرابطة المارونية - قاعة 
�ض  ريمون روفايل، ح�سره رئي�ض الرابطة واأع�ساء المجل�ض التنفيذي، واأع�ساء لجنة المناطق وانماء الريف.، خ�سّ
اللقاء لال�ستماع اإلى الوزير ال�سابق دميانو�ض قّطار الذي تحدث عن مو�سوع »التحّول من الم�ساعدة االجتماعّية 

اإلى النه�سة االقت�سادية«. 

ًرا عن فهم جوهر القيم وال�سفات، ما لم تتج�ّسد هذه  افتتح النقيب اأبي اللمع اللقاء وقال: يبقى االن�سان مق�سّ
تتحقق  وهي غير مح�سو�سة،  النظرية،  العدالة  وكذلك  متنورون.  اأ�سخا�ض  بها  يقوم  اأعمال مح�سو�سة،  في  المثل 

بحد�ض رفع الظلم عن المظلوم، وم�ساعدة المعثر والمعوز.

ودواء،  وكهرباء  ماء  من  العادية،  الحياة  م�ستلزمات  تاأمين  وقبل  اأكيدة،  وب�سورة  اليوم،  لبنان  ينق�ض  ما  اإن 
هو فقدان فرق عمل متخ�س�سة، تكّر�ض نف�سها للعمل التطوعي، فتعمل بروح تعاونية على جميع الم�ستويات، تحل 
الم�ساكل التي تواجه المواطن البعيد عن مركز القرار، وذلك عبر التخطيط والتثقيف والتنوير واالر�ساد، وخلق 

فر�ض عمل، توؤدي مجتمعة اإلى نه�سة اقت�سادية �ساملة. 

 الوزير ال�سابق دميانو�س قّطار متو�سّطا اأبي اللمع وع�سو المجل�س التنفيذي وكارال �سهاب.
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ثم كانت كلمة المحامّية كارال �سهاب مقّررة لجنة المناطق وانماء الريف التي دعت اإلى التعّلم »من عبر الما�سي 
من  الخروج  »منا�سدة  فيها  نمّر  التي  المرحلة  هذه  مخاطر  مدركين  ووعي  بم�سوؤولّية  الحا�سر  وعي�ض  والتاريخ، 
ثم  االنماء  ثم  االنماء  ويوّحدنا،  يجمعنا  �سامًيا  اأعيننا هدًفا  ن�سب  ولن�سع  وا�سطفافاتنا،  وت�سرذمنا  انق�ساماتنا 

االنماء«.

كلمة الوزير دميانو�س قّطار

بعد ذلك عر�ض قّطار لالفكار التي ت�سّكل اأ�سا�ض روؤيته لعملّية التحّول من الم�ساعدة االجتماعّية اإلى النه�سة 
االقت�سادّية. ولفت اإلى اأن النقا�ض هو نقا�ض مرجع و�سيكون التركيز على ال�ساأن العام ولي�ض على ال�سيا�سة. وتوقف 
مطّواًل عند مو�سوع موقع الكني�سة في العالم العربي ال�سيما لبنان في االقت�ساد والتمويل. ثم انتقل اإلى الحديث 

عن 3 اأزمات:
1- اأزمة االقت�ساد اللبناني

2- اأزمة التمويل اللبناني
3 -اأزمة االقت�ساد في الكني�سة.

اليوم وكيفية  ال�ستينات وحتى  منذ  النمو  اللبناني ومعدالت  االقت�ساد  عا�سها  التي  المراحل  قّطار  الوزير  وعدد 
توّزع االن�سطة. كما ن�سبة كل قطاع وتطّوره مع الوقت.

ا لكن ي�سعف توازن االقت�ساد الكلي. كما �سّدد على الطابع الخدماتي ال�سخم والذي يعتبر مهمًّ
واأ�ساف, واإذا كان النمو قد تراوح بين 3,5و4% في الع�سرين �سنة االخيرة فهو لم ينعك�س على موؤ�سرات الحياة 

االجتماعية وتطّور نوعّية الحياة وال على م�ستويات االدخار ال�سخ�سية.
فالنمو �سيء والتنمية �سيء اآخر. وهذه المعادالت هي التي تجعل المناطق البعيدة عن القرار المركزي في حالة 

اقت�سادية �سعبة ولوال ال�سيعة وال�سيغة المجتمعة اللبنانية لكانت االو�ساع االجتماعية اأ�سعب اأكثر فاأكثر.
من جهة اأخرى �سّدد على اأهمّية خلق فر�س العمل في اإطار المبادرة الن�ساء ال�سركات المنتجة لل�سلع والخدمات. 
وعر�س في �سياق الحديث اإلى درا�سة تبين اأن اأكثر من 60% من ال�سركات الم�سجلة في لبنان تعتبر م�ستقبلها مهّدد 
ب�سبب ال�سعوبات الجّمة: عدم القدرة على التحديث والتطور, �سعف اال�سواق, �سعوبة التمويل ومن مناق�سة الحلول 
كان التركيز على معادلة: القطاع الخا�س )الكفاءة( ال�سباب اللبناني والكني�سة لما لديها من مقدرات. )الطموح(.
حّث  لجهة  وذلك  المركزي  القرار  عن  البعيدة  المناطق  على  التركيز  كما  مبادرات  عّدة  في  التداول  وجرى 
وتحفيز ال�سركاء الثالثة اليجاد الم�ساريع وال�سركات التي تطّور هذا القطاع مثل: الزراعة المتقّدمة علميًّا وال�سناعة 
للبنانيين  عمل  فر�س  توفر  قطاعات  وكلها  والتكنولوجيا  اللبنانية  بال�سوق  محيطة  ال�سواق  ت�سّدر  التي  الخفيفة 
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المهنيين واالكاديميين وت�سمح بتنمية هذه المناطق وت�ساهم بنمو اقت�سادي فاعل. كما رّكز الحا�سرون على اأهمّية 
�سة لدعم الفكرة اال�سا�سّية التي طرحت وهي بنك االفكار واالعمال وهي اآلية حا�سنة للمبادرات  و�سع اآلية متخ�سّ
ومرافقة لالعداد والتمويل ومراقبة لالآداء والنوعية ونا�سرة للنجاحات ومحللة لالخفاقات, اإذا وجدت, كما اأنها 

تفّعل الم�ساركة مع االآخرين.

على  التركيز  اإلى  داعًيا  تنمّية.  م�سارف  عدم وجود  اإلى  لالعمال,  م�سرف  ان�ساء  اإلى  دعوته  في  قّطار  وا�ستند 
معظم  اأن  ا  خ�سو�سً االنتاجي,  الفكر  اإلى  االنهزامي  الفكر  من  والتحّول  الحّر,  االقت�ساد  وتحفيز  النائية  المناطق 
وت�سييج  المحافظتين  هاتين  من  اأبعد  الذهاب  اإلى  ما�سة  الحاجة  وباتت  لبنان,  بيروت وجبل  اإلى  يذهب  التمويل 
الحدود بمناطق اقت�سادية حّرة وم�سروعات انتاجية من زراعية و�سواها تدار بكفاية وعمالة متخ�س�سة. فنحن في 
ا بفائدة محدودة قيا�ًسا على الم�سارف  حاجة اإلى قرية انتاجية ال نموذجية, ال�سيما واأن م�سرف االعمال يوّفر فر�سً
اإلى  العودة  اللبنانيين المهاجرين تهمهم  اإلى 50% من  اأن 40  اإلى  يناف�سها. واأ�سار  اأو  التجارية وال ي�سارب عليها 
الوطن االأم, واالهم اأن نوجد لهم القاعدة, بل االر�سية التي ت�سّهل عليهم هذه العودة. وراأى اأن ما يهم المواطن هو 

تاأمين )3 م( له: م�سكن, م�ستو�سف, مدر�سة.

وتحدث عن المبادرة التي قدمها للكني�سة حول �سرورة اإعادة تنظيم نف�سها اقت�ساديًا, وهي القت تاأييًدا وترحيًبا 
من مجل�س اال�ساقفة, الفًتا اإذا »كنا نريد اأن نعي�س في الريف ال اأمل لنا بالتحّرك من دون الكني�سة«.

وتحدث قّطار مطواًل عن اال�سالحات المالّية لتنظيم �سوؤون الكني�سة واإدارة اأوقافها.

و�سّدد قّطار على اال�ستثمار في الزراعة, والذهاب نحو زراعات جديدة غير تقليديّة, وعلى ال�سناعات ال�سغرى 
في مناطق الريف الأنها ت�ستقطب فر�س عمل من دون الحاجة اإلى توظيف ا�ستثمارات كبيرة. كما �سّدد على �سرورة 
اإيجاد هيكلية جامعة وناظمة لكل الن�ساطات االقت�سادية واالنمائية وت�ساعد على تنفيذ الم�سروعات التي يتم االتفاق 

على ان�سائها. واأ�سار اإلى اأن ا�ستمرار النزف في االرياف يوؤّدي اإلى خ�سارة تمثيلها ال�سيا�سي.

ودعا الوزير قّطار اإلى توفير البطاقة التعليمية, والبطاقة ال�سحّية م�سيًرا اإلى اأن 52% من المواطنين لي�س لديهم اأّي 
نوع من ال�سمان, وبطاقة ال�سيخوخة التي تعطى لمن تجاوز �سن التقاعد. واأ�ساف: اإذا اأنجزنا هذا االمر من خارج 

اإطار ال�سراع ال�سيا�سي االنتخابي, نكون قد حّققنا نقلة نوعّية على �سعيد العدالة االجتماعية.

وبهذا الجّو االيجابي انتهى اللقاء, وبادرت اللجان اإلى تحديد مواعيد متابعة بهدف اإيجاد ال�سبل لتحقيق هذه 
المبادرات بالتالزم مع تحديد المناطق واالأولويات.
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ندوة عن الالمركزية االدارية في مقر الرابطة المارونية

ال�سلطة المركزية عبء على المواطن 
والحّل بالالمركزية الدارّية المو�ّسعة

والع�سرين  التا�سع  وفي 
 2013 الثاني  ت�سرين  من 
التنفيذي  المجل�ض  نظم 
ل��ل��راب��ط��ة ال��م��ارون��ي��ة في 
ق���اع���ة ري���م���ون روف���اي���ل، 
ف���ي م��ق��ر ال���راب���ط���ة في 
بعنوان:  ن��دوة  الكرنتينا، 
»ال��الم��رك��زي��ة االداري�����ة 
فيها  وحا�سر  المو�سعة«، 

ال��ن��ائ��ب وال���وزي���ر ال�����س��اب��ق 
ادمون رزق، ع�سو لجنة الدرا�سات الد�ستورية والقانونية في الرابطة القا�سي �سليم �سليمان، المدير العام ال�سابق 
بارود،  زياد  ال�سابق  الداخلية  وزير  بالالمركزية  الخا�سة  اللجنة  رئي�ض  �سقر،  اأبو  حبيب  الدكتور  المال  ل��وزارة 
وح�سرها النائب نعمة اهلل اأبي ن�سر، والوزير ال�سابق رئي�ض المجل�ض الماروني العام ال�سيخ وديع الخازن وممثلون 
عن كل من الرئي�ض اأمين الجميل، العماد مي�سال عون والوزير �سليمان بك فرنجيه والوزراء في حكومة ت�سريف 
االعمال الدفاع فايز غ�سن والداخلية مروان �سربل والطاقة والمياه جبران با�سيل، والنائب �سامي الجميل، وح�سد 

من ال�سخ�سيات االكاديمية والحقوقية والقانونية وممثلو روؤ�ساء جامعات ومهتمون.

بعد الن�سيد الوطني وتقديم لرئي�ض لجنة االن�سطة في الرابطة فادي جرج�ض، تحدث رئي�ض الرابطة، فلفت اإلى 
اأن »في الدولة المركزية التي نعي�ض في كنفها يدور �سراع حول من يريد الدولة على قيا�سه، ومن يريد نف�سه قبل 
اأن »ال�سلطة المركزية باتت عبًئا على المواطن،  اإلى  الدولة، ومن يريد اأن يبقى �سواه خارج هذه الدولة«، منبها 

تجعل من نف�سها ق�سية نف�سها وال تدخل في عمق متطلبات المواطن وحاجاته الملحة«

المحا�سرون رزق، بارود، �سليمان، واأبو �سقر مع اأبي اللمع وجرج�س
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كلمة الوزير ادمون رزق

اأنه »في الطائف اعتبرت الالمركزية من اال�سالحات االخرى«، الفًتا اإلى اأن »ظاهر  ثم تحدث رزق، فاأو�سح 
الطرح كان انمائًيا وباطنه اعطاء المناطق ف�سحة ا�ستقاللية لممار�سة انمائية ثقافية واقت�سادية وبقي كل ذلك حبًرا 
على ورق، وكان ن�سيب الالمركزية ن�سيب �سواها من االحكام التي و�سعت وبقيت مادة للغرغرة بين الُمَن�سبين 
على البلد، فيما ذهب اآخرون اإلى التقية والتنظير في موا�سيع غير مطروحة ا�ستباًقا لما يخالون اأنه �سي�سير واقًعا.

ا من قانون وال يزال  اأن لقاء الوثيقة والد�ستور طالب »بتنفيذ الالمركزية االدارية وو�سعنا بع�سً واإذ لفت اإلى 
المو�سوع مطروًحا للتداول«، قال ان »هاج�ض االنماء المرتبط بالالمركزية االدارية المو�سعة �سيطر على االذهان 
منذ ع�سرات ال�سنين وكدنا في 1973 اأن نحقق �سيًئا من ذلك عبر م�سروع تجمع المدار�ض وم�سروع دور المعلمين 
المتخ�س�سة والحزام ال�سحي ولم ينفذ �سيء، وها نحن نعود اإلى المو�سوع«، منتقًدا »االهدار الهائل في التنظير 
فيما المطلوب التركيز على مبادرات عملية بين هل نحن دولة اأم ل�سنا دولة وهل هناك �سيء موؤ�س�ض«، م�سدًدا في 
هذا ال�سياق على وجوب اأن »تب�سط الدولة المركزية �سلطتها على االرا�سي اللبنانية قبل التفكير في الالمركزية، 
للدولة  موحد  ووالء  م�سترك  بايمان  اال  مركزية  دولة  تقوم  اأن  يمكن  وال  ووحدتها  الدولة  مركزية  اأواًل  نريد  الأننا 

وباأدوات ال�سرعية دون �سواها«.

وراأى اأن »االأولويات التي تفر�ض نف�سها هي اال�سالح، واالأولوية االولى يجب اأن تكون ا�ستعادة البلد من التفتت 
ال�سيا�سية«،  الطائفية  الغاء  اإلى  تو�ساًل  عموًما  الطائفية  واقتالع  الد�ستور  من   95 المادة  تطبيق  وبدء  وال�سياع، 
معتبًرا اأنه »بوجود اأحزاب طائفية ودينية ال يمكن التفكير بالدولة«، مطالًبا ب� »دولة مدنية وباقتالع الطائفية من 

جذورها«.

وطالب »الرابطة المارونية باأن تكون حركة نه�سة في اتجاه العلمنة والمواطنة وعندها ال م�سكلة في الالمركزية«، 
م�سدًدا على »وجوب و�سع ال�سخ�ض المنا�سب في المكان المنا�سب، فالمطلوب نائب ينوب ووزير يزر ورئي�ض يرئ�ض.

كلمة الدكتور حبيب اأبو �صقر
واأ�سار اأبو �سقر اإلى اأن »معظم دول العالم تعتمد النظام الالمركزي المو�سع«، الفًتا اإلى اأن »اتفاق الطائف ن�ض 

على الالمركزية االدارية المو�سعة«.
ت�سمن  لبنان  في  »الالمركزية  اأن  اإلى  اأ�سار  عالمًيا،  الالمركزية  العتماد  االنمائية  المبررات  عر�ض  وبعدما 
ا في ظّل اال�سطفاف  التمثيل ال�سحيح ل�سرائح المجتمع التعددي على م�ستوى البلديات اأو المحافظات، خ�سو�سً
المذهبي، وتعطي الهيئات الالمركزية ال�سالحيات الوا�سعة لترتيب �سوؤون مناطقها عمرانًيا وثقافًيا واجتماعًيا 

وفق ما يالئمها �سمن وحدة الدولة«.
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يمكن  الالمركزي  »النظام  اأن  وراأى 
البلدي  المجل�ض  من  لبنان  في  يتكون  اأن 
)منتخب(  المحافظة  مجل�ض  )منتخب( 
المحافظ  اأي  المركزية  ال�سلطة  وممثل 
�سارًحا التكوين المقترح لكل من المجل�ض 
ال��ب��ل��دي وم��ج��ل�����ض ال��م��ح��اف��ظ��ة وط��ري��ق��ة 
انتخاب هيئاتهما و�سالحياتهما باال�سافة 

اإلى �سالحية ممثل ال�سلطة المركزية.

واأو�سح اأن »م�سروع القانون الذي و�سعته 
ل��ه الرابطة المارونية لمجل�ض المحافظة« لحظ 

ا ت�سمل �سالحيات انمائية تقدمها عادة الوزارات الخدماتية وتكون له ال�سفة التقريرية والتنفيذية  35 اخت�سا�سً
العالي،  والتعليم  الوطنية  التربية  العمل،  ال�سياحة،  االقت�ساد،  االت�ساالت،  والنقل،  العامة  اال�سغال  مجاالت  في 
ال�سخ�سية  االحوال  الثقافة،  البيئة،  ال�سناعة،  االجتماعية،  ال�سوؤون  العامة،  ال�سحة  الزراعة،  والمياه،  الطاقة 

والدفاع المدني، على اأن يوؤلف لجنة من االخت�سا�سيين في مجاالت �سالحياته«.

اإلى 16 ر�سًما ت�ستوفيها البلديات وفق القانون وال قدرة لمعظمها،  اأبو �سقر  اأ�سار  وفي �سوؤون مالية البلديات، 
ا في البلديات ال�سغرى، على ا�ستيفائها، مقترًحا تفعيل الر�سوم التي ت�ستوفيها الدولة ل�سالح البلديات  خ�سو�سً
مالية  تعزيز  اإلى  باال�سافة  االنمائي،  بدورها  القيام  من  لتتمكن  للبلديات  اأخرى  �سريبية  مجاالت  وتخ�سي�ض 

مجال�ض المحافظات.

و�سماًنا لح�سن انفاق االموال العامة، اأ�سار اإلى اأن الم�سروع يت�سمن، باال�سافة اإلى الرقابة الت�سل�سلية »تفعيل 
ديوان المحا�سبة لجهة ال�سالحيات والمالك وجعل رقابته على االداء بدل اأن تكون رقابة موؤخرة«.

كلمة القا�صي �صليم �صليمان

اإلى  يهدف  المواطنين،  ق��رارات  على  يبنى  الذي  الالمركزية،  نحو  »التوجه  اأن  اإلى  جهته  من  �سليمان  واأ�سار 
التنمية ال�سيا�سية، والتح�س�ض بمفاهيم الحرية وم�ساركة المواطن، بدًءا من القرية، وانتهاء باأعلى ال�سلطة، من 

خالل التمر�ض في اتخاذ القرار والتزام القانون في ممار�سة ال�سلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات.

من  »الالمركزية  معتبًرا  محققين«،  م�سمونين  ولي�ستا  اتجاهان  هما  والالمركزية،  »المركزية  اأن  واأو�سح 

جانب من الح�سور
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ال�سرورات ال�سيا�سية، كما اأنها ت�ساهم في تخفيف الت�سخم الذي ي�سكو منه الجهاز المركزي«.

و�سّدد على »�سرورة اأن تحقق الالمركزية التحّرر ال اال�ستقالل«، الفًتا اإلى الرقابة االدارية »الممنوحة بالقانون 
لحماية  واأعماله  اأ�سخا�سه  مراقبة  في  مركزي  ال  اإداري  معنوي  �سخ�ض  على  ليمار�سها  مركزي،  اإداري  ل�سخ�ض 

الم�سلحة العامة، وفي �سلبها وحدة الدولة واالأموال العمومية«.

التنظيم  لمفهوم  نقطة   12 معدًدا  البلدي،  العمل  بتطوير  لبنان  في  الالمركزية  قانون  م�سروع  معايير  وحدد 
الالمركزي ملخ�سها: »تعار�ض النهج المركزي في التنظيم االإداري مع المفهوم الحديث للديمقراطية الليبرالية، 
الأنها  واإدارتها  المبا�سرة  م�سالحها  وتقرير  حرياتها،  ترجمة  واالإقليمية  المحلية  للمجموعات  الالمركزية  تتيح 
تجري  والمحلية،  المركزية  الم�ستركة  الم�سالح  رعاية  العا�سمة،  في  البعيدة  االإدارة  من  الم�سالح  بهذه  اأدرى 
ممثلو  ُع  َي�سَ التمثيل،  من  معينة  ن�سبة  المقيمين  اإعطاء  مع  الم�سجلين  اأ�سا�ض  على  والبلدية  االإداري��ة  االنتخابات 
المواطنين المنتخبين، في الوحدة الالمركزية، القاعدة الملزمة لهم جميًعا في ال�سوؤون الم�ستركة بينهم، يتولى 
ممثلو الجماعات المنتخبون على درجة واحدة، م�سالح هذه المجموعات المعنوية والمادية وين�سوون في وحدات 
اإدارية متعددة وفق تقاليدهم ونمط حياتهم وبيئتهم الجغرافية والثقافية، يتولى ممثلو الجماعات المنتخبون على 
ومفهوم  والقاعدة  االأر�ض  موحدة  تبقى  التي  الدولة  عن  با�ستقالل  ولي�ض  با�ستقاللية،  م�سالحهم  واحدة  درجة 
المعنوية  بال�سخ�سية  المجموعات  تتمتع  المناطق،  اإنماء  في  التوازن  على  والمحافظ  المنفتح  الليبرالي  الحكم 
وباال�ستقالل المالي واالإداري وتتخُذ القرارات المنا�سبة بما ال يتعار�ض مع الد�ستور اأو القوانين المركزية، تتميُز 
اإدارة المجموعات والبلديات الكبرى عن البلديات ال�سغرى، تتولى ال�سلطة المركزية ال�سوؤون الع�سكرية والخارجية 
القوانين  با�ستثناء  الم�ستركة  ال�سخ�سية  واالحوال  المالية  والرقابة  الق�سائي  والتنظيم  العامة  والمالية  والنقدية 
الخا�سة بالطوائف، ُيحدد النظام ال�سريبي ب�سورة عامة ال�سرائب والر�سوم التي تفر�سها االإدارات المحلية وتلك 
العائدة لل�سلطة المركزية، تخ�سُع اأعمال الدولة واأعمال المجموعات لتمحي�ض الق�ساء لجهة المحافظة على وحدة 

الدولة وا�ستقاللية المجموعات، وال يكون للدولة �سلطة ت�سل�سلية على المجموعات«.

كلمة الوزير زياد بارود

االقتراحات  كل  القانون،  م�سروع  و�سع  لدى  االعتبار،  في  اأخذت  »اللجنة  اأن  اإلى  فاأ�سار  بارود  تحدث  اأخيًرا، 
المتعلقة بالالمركزية«، الفًتا اإلى اأن »الم�سروع يت�سمن 155 مادة متكاملة وهو يتقاطع مع اقتراحات اخرى ويذهب 
في اتجاهات مختلفة عن غيرها«، الفًتا اإلى اأن »الخيارات تنطلق من الطائف ومن دولة مركزية قوية، لكن عندما 

يتاأزم المركز ال نريد اأن ت�سرب كل مفا�سل حياة النا�ض«.

اأ�ساف: »الالمركزية يجب اأن تعبر عن نب�ض ال�سارع وعن حاجات النا�ض واأن توؤمن لها تموياًل وا�سًحا مبا�سًرا 
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لي�ض عبر ال�سلطة المركزية«، معتبًرا الع�سب المالي اأ�سا�ض الالمركزية ومن دونه ال مجال للتطبيق«، الفًتا اإلى اأن 
»الم�سروع اقترح �سندوًقا المركزًيا منتخًبا و�سندوًقا مركزًيا يخ�سع لموؤ�سرات مو�سوعية«.

في التق�سيم االداري، لفت اإلى اأن »الم�سروع ن�ض على توزيع المجال�ض المحلية على م�ستوى ق�ساء وما دون ونقل 
�سلطة القائمقام اإلى ال�سلطات المنتخبة، على اأن تلغى اتحادات البلديات تدريًجا لم�سلحة مجل�ض الق�ساء وتنتقل 
الترخي�ض،  ال��وزارات  في  اإليها �سالحيات  البلديات، كذلك تنقل  اإلى  التراخي�ض  المحافظ في منح  �سالحيات 

واأبقى على المحافظ ك�سلطة ربط مع ال�سلطة المركزية«.

اأ�ساف: »اأبقينا على البلديات كما هي، الأن الم�سكلة لي�ست في البلديات بل في التمويل، ولتمكينها من تنفيذ 
م�ساريعها اقترحنا حوافز لتوحيد البلديات واعطائها االمكانات لتعي�ض«، الفًتا اإلى اأن »مجال�ض االق�سية �ستاأخذ 

�سالحياتها من ال�سلطة المركزية«.

ولفت اإلى »الغاء الرقابة الم�سبقة على اليلديات واعتماد رقابة ق�سائية الحقة تكون �سمانة للعمل ال تعرقله وتبعد 
التاأثير ال�سيا�سي عن اأ�سخا�ض منتخبين«.

واعتبر اأن »الالمركزية مو�سوع ميثاقي ولي�ست فقط مو�سوًعا تقنًيا، هو خيار لبنان الموحد والتعددي وم�سروع 
ميثاقي لوطن نريده اأن يتنف�ض بكل مكوناته«، معتبًرا اأن »الوقت ال�سائع في ال�سيا�سة هو وقت للعمل واأن الم�سروع 

�سيناق�ض ويرفع اإلى المجل�ض الوزراء في اأقرب وقت«.
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حر�ض رئي�ض الرابطة المارونية النقيب �سمير اأبي اللمع على اإطالق مواقف تعك�ض �سيا�سة الرابطة من مختلف 
ال�سف  بوحدة  ومتم�سًكا  بكركي،  وخّط  الميثاقّية،  الثوابت  م�ستلهًما  المطروحة  وال�سيا�سّية  الوطنّية  الق�سايا 

الم�سيحي ك�سرط الزم لوحدة ال�سف الوطني.

ففي الندوات والحوارات والمنا�سبات واال�ستقباالت التي تحييها الرابطة اأو تدعى اإليها، كانت البي اللمع كلمات 
�ساملة تدّل اإلى عمق ثقافته، وقدرته على االحاطة بكل الق�سايا با�سلوب �سل�ض وجاذب.

اأو تلك التي ن�سرها رئي�ض الرابطة، وبع�سها  األقاها  وفي ال�سفحات التالية نورد ن�سو�ض بع�ض الكلمات التي 
بالفرن�سية، بح�سب ورودها الزمني.

كلمات، مقالت، مواقف

رئي�س الرابطة المارونية النقيب �سمير ابي اللمع
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 فوق كل حجر قنوبي كّف 
وفي كل ع�سبة حتف وغزوات العداء ع�سف

اأقامته »رابطة قنوبين للر�سالة والتراث« في منزل رئي�سها نوفل ال�سدراوي، في الحادي  في اللقاء الذي 
ع�سر من حزيران 2013، وهو لقاء تحّية لرئي�س الرابطة المارونية النقيب �سمير اأبي اللمع واأع�ساء المجل�س 

التنفيذي، كانت الأبي اللمع الكلمة االآتية:

�سيُفا كنت اأقف على روا�سيه واأغو�ض. يخطفني التاأمل في جماالت هذا الفرقد الجميل، كيف ال يحب طفل في 
العا�سرة، طبيعة تبذل كل �سيء من اأجل اإ�سعاده، وال تبخل عليه بلون اأو باأريج اأو بمذاق �سهي.

كيف ال تده�سه اأ�سكال ودوائر ومربعات وم�ستطيالت، عبر اأبراج وقباب وم�ساجد �سوٍء وظل، اأو م�ساكٍن من لوؤلوؤ 
الفجر الذي تنثره يد الليل على مرا�سف ال�سباح، هذا الفرقد المزنر بالفرا�سات واأجنحة الن�سائم، ال�ساتُل راأ�سه 
في الّقِن عرف ديك اأحمر، ال�ساحب ذيله على الِبطاح واالأوديِة باألف لوٍن وفتنة... كان من اأجل واأنقى �سور طفولتي.

االأودي��ة  تلك  على  ذيلُه  �ساحًبا  اأحمر،  ديك  عرَف  وح�سب،  جماالت  مرتع  لي  قنوبين  تعد  لم  ال�سنون،  وم��ّرت 
والبطاح... قنوبين بدت اإلى ناظري �ساًبا اأر�ض بطوالت وقدا�سة، اإلى هذه الجبال، لجاأ منذ األف عام قوُم يدافعون 

عن اأر�سهم، عن برهم، عن بحرهم، عن ملحهم عن ُجرحهم عن دينهم، عن ذكريات الذاكرة.

اإليه راأ�ُض نا�سك مت�سوف، وخلف كل ع�سبة  اأ�سند   ، كما بدت لي اأر�ض قدا�سة، فوق كل حجر من قنوبين كٌفُ
حتف، وفي كل مغارة عذاب واألم، وفي غزواِت االعداء ظلم وع�سُف.

الن�ّساك هناك لهم حكاياتهم، عا�سوا قوافل اأو روؤًى اأو فكرة اأو ذاكرًة... وراأوا في تلك الجبال واالأودية فتنًة اأو 
عبرًة تكفي، لو�سف االآخرة.

النا�سك يناجي رّبه: خذني اإلى �سالة، اإلى وتٍر اإلى �سفٍر اإلى مطٍر اإلى قمٍر اإلى �سماء... خذني اإلّي الأنتمي لديني 
في يوم عيدي... خذني اإلى عيدي في بنف�سجة ال�سهيد.

لقد �سليت وتن�سكت، و�ساأ�سافر اإلى قدري، اأدافع عن ن�سيدي بين الزيتون وظله المثقوب... واالآن، في �سم�ض 
الظهيرة، �ساأر�سم باأ�سبعي �سارة ال�سليب... واأم�سي.
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وبعد، اأيها ال�سيدات وال�سادة... هل كثيٌر علينا وعلى الموؤمنين بقنوبين واٍد مقد�ض، اأن نهبُّ مًعا للحفاظ على 
هذا التراث العابق بالجماالت والبطوالت والقدا�سة، ونبرز للعالم قيمًة وال اأثمن؟!!

يقول ال�سديق جورج عرب في قناديل قنوبين:

»لقد �ساء اهلل حلول �سم�ض في قلب الوادي، وفي قلب م�سيرتنا الثقافية، وفي قلب عمري الباقي، لقد اأحّلها اهلل 
النور  ب�سباحات  الدروب  م�ساء  ولتجلو  المفقود،  قنوبين  بوعود حرير  الجديدة  االأوقات  لتن�سج  الوادي  بوابة  من 
والبخور �سوب الينابيع، لقد عادت حيث نبتت اإلى دروب الوعر والق�ساوة، اإلى الخيارات ال�سعبة التي تزهر فقط 

حين يرفدها االيمان بماء الحياة«.

وما ماء الحياة اأيها ال�سيدات وال�سادة، �سوى ما قاله ي�سوع يوًما اإلى تلك ال�سامرية الحاملة وعاء ماء قرب بئر،

اأ�سقني قال لها، فاأجابته، يهودّي عدو واأ�سقيه؟!!!

اأجابها يا �سامرية، اإذا �سربت من ماء هذه البئر، ف�سترتوين لحين، اأما اإذا �سربِت من بئر المحبة فلن تعط�سي 
اأبًدا.

فلتكن المحبة فينا اأيها ال�سيدات وال�سادة دافع م�ساعدة واإخاء ون�سرة.

ح�سرة الرئي�ض العزيز ال�سيد نوفل ال�سدراوي وال�سيدة قرينته،

ال�سادة اأع�ساء رابطة قنوبين للر�سالة والتراث

بعملكم الدوؤوب و�سعيكم المتوا�سل واإنجازاتكم ال�سخمة في ميادين عّدة، �ستزهر الدروب اإلى قناديل النور، 
و�سيعود التراب دافًقا اإلى حدائق الورود والزنبق، و�ستكت�سفون المزيد من المنا�سك والمغاور وعطايا اهلل، و�ستزهر 

فينا جميًعا.

الطيبة  والكلمة  الكريمة،  الدعوة  هذه  ي�سكر  رئا�سته،  �سرف  لي  الذي  المارونية  للرابطة  التنفيذي  والمجل�ض 
بمثلها  التحية  العامرة  الدار  هذه  ل�ساحب  ويرد  فرح،  جوزف  اال�ستاذ  وزميلي  و�سديقي  اأخي  بها  خ�سني  التي 
ن�سرف منها  الكريم، عامرة ومباركة،  اللقاءات بح�سوركم  تبقى هذه  اأن  �سائاًل اهلل  والتقدير،  بالمحبة  مقرونة 
على اأعماقنا، فتعلو على يومياتنا ونخرج على محتمات عي�سنا، ونلقى تلك الغبطة في اأن نعود اإلى روحانية قنوبين، 
ب�ساطة ومحبة وتعاوًنا على الخير، وهي اأجمل ما بقي لنا من ما�ٍض اأحببناه، ومن حا�سر نريد من كل قلوبنا اأن يكون 

م�سرًقا في �سرق نحن بناته ور�سله في االيمان والح�سارة.
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للرابطة المارونية 
دور رائد في ا�ستنها�س النت�سار

في ال�سابع ع�سر من جزيران 2013 وعلى اأثر الزيارة الم�ستركة التي قام بها مطرانا اأو�ستراليا واالرجنتين 
واالورغواي اأنطوان طربيه ويوحنا الحبيب �سامّية اإلى الرابطة المارونية واجتماعهما مع المجل�س التنفيذي، 

اأولم رئي�س الرابطة النقيب �سمير اأبي اللمع على �سرفهما. وخالل الماأدبة القى الكلمة االآتية:

�ستتابع  المارونية  الرابطة  اأّن  العزيزين،  المطرانين  �سيادة  اأمام  اأوؤّكد  اأن  المنا�سبة،  هذه  في  �سعيًدا  اأجدني 
م�سيرة من �سبقها اإلى خدمة الموارنة والم�سيحيين في لبنان وبالد االنت�سار، موؤ�س�سة فاعلة قادرة متحركة ومبادرة 
تاريخهم  عبر  الموارنة  عليها  ُفطر  التي  والم�سّلمات  القيم  عن  دفاًعا  والحكيمة،  ال�سجاعة  المواقف  اتخاذ  اإلى 

الن�سالي الطويل.

اأن الرابطة المارونية، من اأجل هذه القيم اأن�سئت، وفي �سبيل رفعة �ساأنها �ستعمل، و�سيكون هذا المجل�ض التنفيذي 
ا نهو�ض الموؤمن بر�سالة �سريفة. الذي اأت�سرف برئا�سته، وفًيا لالآمال المعّلقة عليه، ناه�سً

اأو�ستراليا كما تعلمون تعتبر عن حق خّزان انت�سار اللبنانيين، والم�سيحيين باالخ�ض، ي�سغلون على اأر�سها مراكز 
رفيعة في عالم ال�سيا�سة واالقت�ساد والثقافة والمهن الحّرة و�سواها من المواقع الفاعلة في هذا المجتمع.

واالأرجنتين ال تقل اأهمية عن اأو�ستراليا باالنت�سار الم�سيحي، فاالنت�سار هناك ذو قيمة وكمية وازنة، ويجب النظر 
اإليه من هذا المنظار.

واإننا في هذا ال�سياق ننظر اإلى الزيارة التي قام بها غبطة البطريرك اإلى هاتين الدولتين، باأنها خريطة طريق 
يقت�سي االأخذ بها نهًجا م�ستمًرا في عملنا الوطني والروحي.

ت�سير على  �سابقة،  اإلى  الالتينية  اأميركا  الراعي  ب�سارة بطر�ض  مار  البطريرك  زيارة غبطة  تتحّول  اأن   : اأولاً
نهجها كل الحكومات اللبنانية، بحيث تت�سمن بياناتها الوزارية فقرات تتعلق باأهمية االنت�سار اللبناني ودوره الفاعل 

في الحياة الوطنية اللبنانية، وتحديد هذا الدور ب�سكل وا�سح.
ا: اأن تقوم الرابطة المارونية بالتعاون مع الموؤ�س�سة المارونية لالإنت�سار، والجامعة الثقافية اللبنانية في  ثانياً
العالم وغيرها من الموؤ�س�سات الم�سيحية الفاعلة، بدور رائد في توثيق العالقات بين لبنان المقيم ولبنان المنت�سر.
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ا: اأن ت�ستجيب الحكومة اللبنانية الأماني المنت�سرين اللبنانيين لجهة مطالبهم وحّقهم في اإكت�ساب الجن�سّية  ثالثاً
اللبنانّية والم�ساركة في العمليات االنتخابية والحياة ال�سيا�سية اللبنانية، وطلب �سون حقوقهم في وطنهم االأم من 

كل تعٍد، وتوطيد اللحمة القومية بين المقيمين والمنت�سرين.
ال�سوية  باللغة  المنت�سرين  ومخاطبة  ال�سطرين،  بين  متكاملة  عمل  خطة  اللبنانية،  الحكومة  ت�سع  اأن  ا:  رابعاً

والمتكافئة بين مواطن ومواطن، ولي�ض بين مواطن واأجنبي، اأي بلغة المواطنية ال�سحيحة.
االنت�سار اللبناني ال يحتاج اإلى تبيان اأهميته، واأن العمل من اأجله يعود بالخير والفائدة على جميع اللبنانيين، 
وعلى الم�سيحيين باالأخ�ض، متى �سادت الثقة بين االأطراف، وتوّطد التعاون وتوافرت ال�سدقّية، وتوّحدت النظرات 

اإليه اندفاًعا وتفانًيا وعطاء.
اإلى �سفراء ذوي خبرة واخالق لي�سطلعوا بهذه الر�سالة على خير وجه  اأن ت�سند مثل هذه المهات  ا  وخ�سو�سً
اأمثال �سيادة المطرانين انطوان �سربل طربيه ويوحنا الحبيب �سامية، والتي �سكلت �سيامتهما االأ�سقفية على هذه 

الديار انت�ساًرا لكل لبنان، لم�سيره وديمومته.
اإن ق�سية االنت�سار اللبناني ت�سري في دم �سيادتهما، بحيث باتت هذه المفاهيم والروئ را�سخة في عقلهما وال 
عجب، فقد عا�سا اأفراح االنت�سار واأتراحه، وهما من موؤ�س�سيه وبناته من م�ستوعبي تفا�سيله ودقائقه، في وعيهما 

وقلبهما، بحيث �سار هذا االنت�سار جزًءا من كيانهما واأهدافهما واأمانة غالية في عنقهما.
اأيها الح�سور الكريم،

الح�سنة  بال�سيرة  الأن  و�سيرته،  و�سيته  وتحفظ  تعرفه  و�ستظل  تعرفه،  ال�سالح خرافه  الراعي  الم�سيحية،  في 
ا، ي�ستقيم الدين. اأي�سً

هكذا فعل االآباء المغبوطون، وهكذا فعل الن�ّساك المنقطعون، وهكذا فعل الرعاة القدي�سيون، ممن برى الورع 
عروقهم، فكانوا كال�سعاع بعدما ذّوبوا بحرارة اإيمانهم �سحمانية الج�سد وترهل الروح.

بع�ض  يقول  تنتهي حيث  اأن  اأبعد من  الحياة  اأن  واأدركتم  االأجيال،  االآتي من  اإلى  اإمتداد  العمر  ان  اآمنتم،  لقد 
النا�ض، فاأدخلتم الم�ستقبل في الح�ساب،

اأمّد اهلل بعمركما اأيها االأبوان من اأجل المحتاجين اإلى ال�سالة وهم كثر، ففي �سالتكما رحمة وتعزيه واألهم اهلل 
اأبناءنا في االنت�سار اأن يقتدوا بكما رحمة ت�ستنزلها ال�سماء عليهم برًدا و�سالًما.

و�سكًرا، لح�سوركما معنا هذا اللقاء، و�سالم عليكما خير البناة، وهنيًئا للطالعين من اأجيال المنت�سرين، فقد 
كتب لهم على اأيديكم وعلى عطاءاآتكم نهج حياة.
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مائة يوم على انتخاب المجل�س التنفيذي
للعمل مًعا لنقاذ لبنان

لمنا�سبة مرور مائة يوم على انتخاب المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية اأ�سدر رئي�س الرابطة في التا�سع 
من تموز 2013 بياًنا اأوجز فيه قام به المجل�س، وما ينوي القيام به م�ستقباًل وفي ما ياأتي ن�ّس البيان:

ماذا فعلنا؟ اأين و�سلنا؟ ما هي خال�سة تجربتنا؟ وما هي نظرتنا الم�ستقبلية؟

كان ال بّد لنا، من هذه الوقفة ال�سميرية، لالإجابة على هذه اال�سئلة، ولمخاطبة الراأي العام واأع�ساء الرابطة 
والنخبة المارونية بما يليق بهم، من �سراحة و�سدق وك�سف للحقائق.

بالقيادات  مروًرا  البطريرك،  وغبطة  الرئي�ض،  فخامة  من  ابتداًء  الم�سوؤولين،  بزيارة  الواجب  اأنجزنا   : اأولاً
والم�سوؤولين الفاعلين والديبلوما�سيين ورجال الدين، ونتابع هذه الزيارات بهدف ا�ستكمال جولة التعاف والمعرفة.

ا: عملنا على بناء بيتنا الداخلي: اإنتخاب الهيئة االإدارية، ت�سكيل لجان وتعيين مقّرريها، درا�سة االو�ساع  ثانياً
المالية واالإدارية وطرق تطويرها وتفعيلها.

ا: التح�سير لعقد نداوات وحلقات حول موا�سيع متعددة. ثالثاً

ا: متابعة التطورات ال�سيا�سية واالمنية واالقت�سادية، واإ�سدار البيانات المنا�سبة المعّبرة عن راأي الرابطة  رابعاً
في االحداث الوطنية التي يمّر بها لبنان.

ا: ال�سعي الى و�سع مخطط ا�ستراتيجي وتنفيذي لعمل الرابطة المارونية في المرحلة المقبلة. خام�صاً

بناًء عليه، وبعد الزيارة االأخيرة التي قمنا بها لغبطة البطريرك الماروني نيافة الكاردينال مار ب�سارة بطر�ض 
الراعي، م�ساء الجمعة 5 تموز الحالي، وزيارة فخامة الرئي�ض العماد مي�سال �سليمان، اليوم، نعلن ما يلي:

تاأجيل  اإداري،  �سلل  الت�سّلح،  ظاهرة  تف�ّسي  الموؤ�س�سات،  تفكك  انحطاط،  عنف،  الراهنة:  الظروف  الى  نظًرا 
ا�ستقالة  ونّيف على  يوم  الد�ستوري، مرور مائة  المجل�ض  انهيار  للنواب،  الم�ستغّرب  والتمديد  النيابية  االنتخابات 
الحكومة، وال حكومة، االعتداء على الجي�ض اللبناني والقوى االأمنية، االإنحالل االقت�سادي الذي يقارب االفال�ض، 
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االإنعكا�ض المخيف لالأحداث ال�سورية على الو�سع اللبناني، وال �سّيما من حيث تدفق النازحين وعدم القدرة على 
ا�ستيعابهم.

لذل������ك كّل��������������ه،  

تدعو الرابطة المارونية الى االلتفاف حول فخامة الرئي�ض وحول بكركي وراعيها، بعد االإحباط الذي ت�سّبب به 
القادة ال�سيا�سيون، وتنازعهم حول م�سالحهم ال�سخ�سية.

دعوة الرابطة المارونية الى قيام حكومة فاعلة تمّثل اأهل الراأي والعلم واالخالق، دون الخ�سوع للمحا�س�سة 
وتقا�سم الدولة والم�سالح الحزبية وال�سيا�سية. وهي تثق بحكمة فخامة الرئي�ض العماد مي�سال �سليمان، ووطنية 

الرئي�ض المكّلف تّمام �سالم، على اإنجاح قيام هذه الحكومة.

تدعو الرابطة الى الت�سامن مع الجي�ض اللبناني، ومع قيادته ال�سريفة، وا�ستدراك عدم الوقوع في الفراغ االأمني.

تدعو الرابطة، وباأ�سرع وقت ممكن، الى و�سع قانون انتخابي جديد، والدعوة الى اإجراء انتخابات، في مهلة 
محدودة، وهي تدعو  دولة الرئي�ض اال�ستاذ نبيه بّري، الى العمل على و�سع هذا القانون، لقدرته وكفاءته وم�سوؤوليته 

الت�سريعية؛ والرابطة ت�سع قدراتها في ت�سّرف دولته للقيام بهذا الدور.

تدعو الرابطة المارونية الحكومة- اأية حكومة- الى جل�سة عاجلة لدر�ض ظاهرة النزوح ال�سوري، والعمل على 
معالجة هذا المو�سوع، عربًيا ودولًيا.

تدعو الرابطة المارونية جميع القيادات المارونية الى التحلّي بالروح الوطنية، والتخّلي عن االحقاد والتجاذبات، 
واالبتعاد عن الكيدية وال�سراعات ال�سخ�سّية، بهدف العمل مًعا الإنقاذ لبنان.

كلنا نناديكم للعمل بمحّبة، قبل فوات االوان، حيث ال تنفع �ساعة الندم، واإننا لواثقون اأنكم �ستّلبون النداء .



101

14 كانون األول 2013

 رئي�س الرابطة يدّق ناقو�س الخطر وينّبه
غياب وحدة الموقف فاقم اأزمة النزوح

اأبو  وائ��ل  االجتماعية  ال�سوؤون  وزي��ر  المارونية  الرابطة  ا�ست�سافت   ،2013 تموز  من  والع�سرين  الثاني  في 
اللمع  اأب��ي  �سمير  النقيب  الرابطة  رئي�س  افتتح  وقد  ال�سوريين.  النازحين  مو�سوع  عن  تحّدث  ال��ذي  فاعور، 

الندوة بالكلمة االآتية:
ي�سعدني وي�سرفي اأن اأرحب بكم الى هذا اللقاء، وان اثّمن ح�سوركم المميز هذه الندوة التي دعا اليها المجل�ض 
التنفيذي للرابطة المارونية، مفتتًحا �سل�سلة محا�سرات تهدف الى اثارة وتطوير النقا�ض الهادئ والمنهجي بين 
اللبنانيين حول موا�سوعات تت�سم بالطابع الوطني واالن�ساني، بعيًدا من االأفكار الم�سبقة واالأ�سطفافات ال�سيا�سية 

والفئوية.
وانعكا�ساته  بثقله  ويرخي  االح��داث،  واجهة  الى  اليوم  يقفز  الندوة  هذه  مو�سوع  لبنان،  الى  ال�سوري  النزوح 

وتداعياته على الوطن كله، لي�سيبه في مقوماته االأمنيه واالقت�سادية وال�سيا�سية واالن�سانية، وحتى الكيانية،
في هذا ال�سياق، نحمل الى علم الح�سور الكريم ان المجل�ض التنفيذي للرابطة المارونية، وعبر بيانات ولقاءات 

مع الم�سوؤولين ال�سيا�سيين، كان قد نا�سد الفرقاء اللبنانين جميًعا وجوب االبتعاد عن اآتون النزاع ال�سوري. 
لكن لبنان لم ي�سلم، ويا لال�سف من تداعياته، ولعل اأخطر ما ا�سابه من رذاذه، ان االزمة ا�ستفحلت على ار�ض 
الوطن ولبنان في و�سع �سيا�سي غير م�ستقر، وفي حالة اقت�سادية متردية ناهيك عن �سعف ومحدودية امكانيات 

الدولة المادية على ا�ستيعاب هذه التداعيات.
الى  ال�سوريين  النازحين  كان عدد  الالجئين،  ل�سوؤون  العليا  المفو�سية  اح�ساءات  وح�سب  الما�سي،  ايلول  في 
لبنان يقارب الثمانين الفا ... اما اليوم وبعد ع�سرة ا�سهر ارتفع العدد الى اربعماية واربعين الفا... اما اللجنة 
المركزية التابعة للوزارة الداخلية فتقدر عددهم اليوم بما يقارب الت�سعماية وال�سبعة والثمانين الفا، ت�ساف اليهم 
الى  العدد  المتوقع ان ي�سل  النازحين. ومن  الفل�سطينيين ي�سكلون 13 % من مجموع  اعداد كبيرة من الالجئين 

حوالي المليونين في اوائل ال�سنة المقبلة، مما ي�سكل ن�سبة 40 % من مجموع المقيمين على ار�ض لبنان. 
ازاء هذا الواقع االليم والخطير، فاإن ما يزيد الم�سكلة تعقيًدا هو ان لبنان وبحكم موقعه والتزاماته الدولية 
واالن�سانية، الي�ستطيع  من جهة اقفال ابوابه امام رجال ون�ساء واطفال، هاربين من نيران م�ستعرة فيما يحتم عليه 
واجبه الوطني وال�سيادي من جهة اأخرى ان يقارب هذه الحالة بحكمة وروية وعقل منفتح، فيوازن بين المنطلقات 
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االن�سانية واالخالقية وواجب المحافظة على الكيان، بعيًدا من الم�سالح ال�سيا�سية االآنية، والمزايدات واالتهامات 
والت�ساهل الذي يف�سي حتًما الى ت�سيب مخيف.

ولنقلها ب�سراحة ... ان ازمة النزوح ال�سوري الى لبنان لم تعالج منذ بداياتها بقرار �سيا�سي موحد يوؤول الى 
و�سع ا�ستراتيجية عمل وا�سحة المعالم ... فكلما كان يطرح ملف النازحيين ال�سوريين، كانت ال�سلطات تقع في 
االرباك... وعندما كان يطرح وجوب اعالء ال�سوت امام المنابر الدولية والعربية، كانت تبداأ التجاذبات وت�سيح 
الروؤو�ض عن الواقع ... واليوم ا�سحت مخيمات النازحيين تنت�سر كالفطر في طول البالد وعر�سها، وال رقيب وال 

ح�سيب. 
ايها الح�سور الكريم، 

ال�سيادي بين الم�سوؤولين، حوال ازمة  اللبنانيين، واختالف النظرة الى القرار  ال�سيا�سي بين  اأن غياب الوفاق 
النزوح هذه الى م�سكلة اولى ي�سعب حلها على المدى القريب. 

تقول ال�سيدة نينت كيلي في احدى مداخالتها: 
اآلية  لم يكن هناك  ان  لكنها ن�سف جاهزة،  به،  القيام  ونعرف ما علينا  اممية و�سعنا خطًطا  "نحن كهيئات 

وطنية لمواجهة االزمة قبل حدوثها، ولي�ض عندما تقع"
الم�ساعدات  تقديم  عن  الكبرى  المانحة  القادر،والدول  الدولي  المجتمع  بتردد  فتتمثل  الثانية،  الم�سكلة  اما 
الكافية للبنان، دعًما القت�ساده الذي ا�سحى متردًيا، وامنه الذي بات متداعًيا نتيجة �سراع اقليمي ودولي، لم يكن 

بع�سهم بعيًدا عن اذكائه وت�سعيره.
ناقو�ض الخطر ندقه هذه الع�سية في ح�سور نخبة مميزة من رجال الفكر والراأي وال�سيا�سية، م�سفوًعا بالكثير 
من االأ�سئلة كونها تتعلق بم�سير لبنان لعقود، اآملين الح�سول على اجوبة �سافية من معالي وزير ال�سوؤون االجتماعية 
اال�ستاذ وائل ابو فاعور الذي قارب ويقارب هذا الواقع الدقيق ب�سفافية وعقل منفتح، ويواكبه بن�ساط الفت بالرغم 

من التجاوزات ال�سيا�سية المعروفة ومن االمكانات المحدودة المتوافرة له. 
كما كل الثناء لعمل ون�ساط الباحث المخت�ض في �سوؤون الالجئين الزميل وال�سديق دومينيك طعمه، وهو يبذل 

منذ �سنين الكثير، خدمة لالن�سانية المعذبة على ار�ض لبنان.
�سكًرا لهم على تلبيتهم هذه الدعوة، يعر�سون لنا الوقائع واالعمال، ويقترحون الحلول الممكنة ... وانني على 

ثقة بانهم �سيجيبون بحرية و�سراحة على ا�سئلة الح�سور، بما يعلمون وما يتوقعون. 
العلمية  التنفيذي ال�سديق الدكتور انطوان ق�سطنطين الذي �سيتولى بدرايته  وال�سكر مو�سول لع�سو المجل�ض 

واالعالمية، ادارة هذه الندوة، 
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مع تكرار ال�سكر للح�سور الكريم فرًدا فرًدا. 
ايها ال�سيدات وال�سادة، 

مع االزمة ال�سورية وغيرها من االزمات التي تع�سف بلبنان، نعي�ض اليوم اجواء تطورات تهدد االمن القومي 
للبنان وتجعل م�ستقبله يخ�سع لغير تدبير من �ساأنه النيل من قدراته الوطنية وثرواته الطبعية وار�سه واالن�سان 
... وهذا ما يحدو بالرابطة المارونية ومن منطلقها الوطني ال�سامل لجميع قطاعات الوطن، التحرك الجاد على 
الم�ستويات كافة، مع المخل�سين والموؤمنين بديمومة هذا الوطن، �سعًيا وراء ت�سامن ال�سعب امام المخاطر التي 
تهدد نظامه والكيان، والعمل من اجل مجتمع اكثر تجان�ًسا وا�سد وحدة وابعد روؤية ... ليبقى لبنان الذي نريده 

عزيًزا معافى، منطلقا خ�سًبا للفكر ومعقاًل ح�سيًنا للحرية. 



104

في خدمة لبنان والموارنة

بمنا�سبة العر�س الجماعي لعام 2013:
»عهد ووعد في عر�س الفرح«

لمنا�سبة "العر�س الجماعي" الذي نظمته الرابطة المارونية لل�سنة الرابعة على التوالي في بكركي، كتب 
النقيب �سمير اأبي اللمع في الكّرا�س الذي ن�سرته لجنة االأن�سطة بهذه المنا�سبة، االفتتاحّية االآتية: 

لل�سنة الرابعة على التوالي، تحيي الرابطة المارونية عر�ًسا جماعًيا يج�سد فرح الحياة المتجددة اأبًدا، بح�سور 
اهلل في االن�سان. اإنها وحدة الم�سير التي تجمع االزواج الذين �سيتقدمون من مذبح الرب لنيل بركة �ساحب الغبطة 
والنيافة البطريرك مار ب�سارة بطر�ض الراعي، الذي �سيكلّلهم بالمجد والكرامة، في اإطار الرباط المقد�ض ل�سّر 
من اأ�سرار كني�ستنا الكاثوليكية الجامعة. فالزواج الم�سيحي لي�ض مجرد عقد يوقعه اإثنان اأمام �سلطة في االر�ض، 
اإنما هو عهد ووعد يقطعهما العرو�سان اأمام اهلل، بالتزام �سريح يعك�ض ذروة التناغم بين الروح والج�سد، وبتوا�سل 
م�ستمر مع دورة الحياة، لتاأكيد عظمة الكني�سة واأ�سرارها المقد�ّسة، في عملّية بناء كل اإن�سان، وكّل االن�سان، على 

ما يقول البابا بول�ض ال�ساد�ض.
فالعر�ض الجماعي الذي بادرت الرابطة المارونية الى اإطالقه، اأ�سبح موؤ�س�سة قائمة في ذاتها، وحدًثا ينتظره 
اآلت الرابطة على نف�سها،  الموارنة، الأنه ي�سكّل خطوة جريئة وبانية على طريق تي�سير �سبل الزواج للنا�سئة، وقد 
هذا  فاإن  حال،  اأي  وفي  المقد�ض.  الزوجي  االرتباط  عملية  تحفيز  في  االإ�سهام  اإمكاناتها،  به  ت�سمح  ما  و�سمن 
االإ�سهام، مادًيا كان اأم معنوًيا، يبقى رمزًيا اإذا لم يندرج في خطة متكاملة ترمي الى بناء منظومة من الحوافز 
اإليه الرابطة  التي تت�سل بملفْي ال�سكن والتعليم، بالتن�سيق مع الكني�سة واالجهزة المنبثقة منها، وهذا ما ت�سعى 

المارونية بجّد واهتمام.
ا على الم�ستويين االقت�سادي واالجتماعي، رفعت ن�سبة العازبين التي بلغت  اإن التحديات المعا�سرة، خ�سو�سً
ا مقلًقا، فكان ال بّد من الت�سدي لهذه التحديات بعمل م�سترك تنخرط فيه الرابطة المارونية الى جانب الكني�سة  حدًّ

بكل موؤ�س�ساتها، وذلك بو�سع اإمكاناتهما مًعا في خدمة الن�سىء لالإنخراط في �سّر الزواج.
بقوة  اتحادهم  يرعى  الذي  الرب  االزواج من مذبح  يتقّدم  الروح  بهذه  اإن�سان".  يفرقه  ال  اهلل  جمعه  ما  "اإن 
الثالوث االأقد�ض ونعمة ال�سيد الم�سيح الذي اإجترح معجزته االولى في عر�ض قانا الجليل، محواًل الماء الى خمرة، 

للداللة على عمق التحّول الذي يحدثه الزواج في حياة االن�سان.
فليبارك الرّب العر�سان الجدد، وليغدق عليهم في�ض نعمه، واأن يجعل حياتهم عر�ًسا دائًما يعك�ض الفرح الداخلي 
الطالع من رحم "ال�سراكة والمحبة" التي توطّد دعائم االإخاء الب�سري، وهو االأ�سا�ض في نه�سة المجتمع االن�ساني 

ورقّيه، والتزامه القّيم ال�سامية التي تكرز بها الر�سالة الم�سيحية ال�سمحاء.
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 لتعديل جذري
في اأ�سلوب توجيه الطالب

عقدت لجنة التربية في الرابطة المارونية خلوة في مبنى جامعة �سيدة اللويزه في ال�سابع من اأيلول 2013. 
و�سارك فيها �سّمة من اأهل االخت�سا�س والخبرة. وقد كانت لرئي�س الرابطة النقيب �سمير اأبي الللمع كلمة في 

ها: افتتاح هذه الخلوة. وهذه ن�سّ
ي�سدد ال�سيا�سي اإدكار فور في كتابه "تعّلم لتكون" Apprendre à être  على تالزم التعليم والتربية. فالتعليم 

هو مفتاح المعرفة، اأما التربية فهي ال�سبيل الى بناء كل اإن�سان، وكل االن�سان. 
وي�ستطرد ... اأن التالقح النوعي بين هذين العن�سرين، يوؤكد ثقافة الحياة المتجددة وهي معيار تقدم المجتمعات 

اأو تراجعها.
لبنان الح�سارة يوؤمن بهذه القيم، لذا كان متقدًما في محيطه، بل كان االأكثر وعًيا الأهمية التعليم والتربية، التي 
كان لها االأثر االكبر في قيام النه�سة االدبية والفكرية والعلمية في ع�سور طغى على بع�ض اأرجائها، ظالمية وجهل 
ال�سابع  الثاني من القرن  العربي في الن�سف  العالم  اأن تنطلق في  يّقدر لها  النه�سة، فلم  اأما  وع�سف وا�ستبداد. 
ع�سر، لوال المدار�ض التي انت�سرت في قرانا، في االأديرة وال�سوامع �سمااًل وجباًل، تحت كل اأرزة �سامخة وظالل، 

كل �سنديانة عتيقة.
"حوقا"، وهي االقدم بين نظيراتها، و"عين ورقة"  ومن منا ال يذكر الدور الكبير الذي ا�سطلعت به مدر�سة 
التي اأهدت الموارنة عظام بطاركتها، كبار اأدبائها وموؤرخيها، الذي �سقوا بحرارة اإيمانهم وعمق التزامهم و�سعة 

معرفتهم طريق التحرر، وحفظوا لغة ال�ساد من االإندثار.
والح�سارة تْوَرث، اأيها ال�سيدات وال�سادة، فال  تعجبوا اأن تكون جامعتكم اإحدى ورثة هذه الح�سارات. اأّما عن 
من  لردح طويل  قزحيا" �سكلتا  و"دير  الخن�سارة  يوحنا  مار  فمطبعة  والتعليم،  الثقافة  ن�سر  في  ودورها  المطابع 
الزمن، الدعامة االأ�سا�ض لهذا التوجه المحمود في اإحداث التغيير النوعي في بيئة اأنهكها القمع والفقر والقبر، 
والجامعات  االر�ساليات  فانت�سرت  اأبنائها...  نفو�ض  في  االإيمان  �سعلة  اإخماد  محاوالت  على  ع�سية  بقيت  ولكنها 

والمدار�ض الم�سيحية على كامل تراب لبنان.
لجنة  ورئي�ض  التنفيذي  المجل�ض  ع�سو  مطر،  �سهيل  اال�ستاذ  العزيز  ال�سديق  من  كريمة  بدعوة  اليوم  نجتمع 
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التي تعتز به وباأمثاله، رجال فكر وعلم وروؤيوية، يعملون من اأجل  الرابطة  تلك  المارونية،  الرابطة  "التربية" في 
اإعالء �ساأن الثقافة، ليبقى لبنان منطلًقا خ�سًبا للفكر ومعقاًل ح�سيًنا للحرية.

كما ي�سرني وي�سرفني ح�سور هذه النخبة المميزة من االإخ�سائيين والمتمر�سين في قطاعي التربية والتعليم، 
يعر�سون ويبحثون ما يواجهانه من م�سكالت وعقد، تت�سل باأو�ساع المدرا�ض الر�سمية والخا�سة، والهيئة التعليمية، 
ا باأو�ساع الجامعة اللبنانية والجامعات الخا�سة و�سبل تاأمين المنح للطالب واآليات زيادة حجمها  كما تت�سل اأي�سً

لت�سمل مروحة اأو�سع من الم�ستفيدين.... وكان لل�"رابطة المارونية" اإ�سهام متوا�سع في هذا المجال.
ّمة من اأبرز الوجوه االأكاديمية المهتمة بال�ساأن  اأنني على ثقة باأن هذه الخلوة التي �سيتوالى على الكالم فيها �سُ
واأخيًرا الى ر�سم  اأواًل  بانية، ترمي  التربوي، �ستوؤتي بثمار كثيرة، وتقّدم مقترحات عملية، ل�سوغها في تو�سيات 
خريطة طريق وا�سحة، ت�ساعد على تطوير هذا القطاع وتفعيله، في معايير الجودة والنوعية والتنّوع، وتمّكن الطالب 

من الح�سول على العلم من خالل اإجراءات مف�سية الى التخفيف عن كاهل ذويه تحت وطاأة االأق�ساط المرتفعة.
اأيها الح�سور الكريم، 

الدولة في هذا  فم�سوؤولية  للنقا�ض.  اأفكاًرا  �ستطرح  لكنها  الحلول،  الدولة  تفر�ض على  لن  الخلوة  �سحيح هذه 
المو�سوع هي االأ�سا�ض والمنطلق، وعليها اأن تلتفت الى تو�سياتكم بجّد واهتمام، واأن تبادر الى التعاون مع المراجع 
المعنية بالثقافة والتربية، ف�اإتحاد المدرا�ض الكاثوليكية" واالتحادات االأخرى النظيرة و"اتحاد الجامعات الخا�سة" 

ي�سكلون خزان معلومات ت�ستطيع الم�ساهمة في اإيجاد الحلول الناجعة الأزمة التعليم في لبنان.
واأخيًرا ال بّد من اإجراء تعديل جذري في ا�سلوب توجيه الطالب نحو االخت�سا�سات التي تتالءم مع اإحتياجات 

�سوق العمل، فال تلد اأمهاتنا للبطالة وتخّرج جامعاتنا للهجرة.
على  والقّيمين  الرائدة،  اللويزة  �سيدة  لجامعة  المارونية،  للرابطة  التنفيذي  المجل�ض  باإ�سم  العميم،  �سكري 
اآماًل  والتربية،  بالتعليم  المهتم  والح�سور  اأعمالها،  في  والم�ساركين  الخلوة،  ولمنظمي هذه  واإدارّييها،  رئا�ستها، 
اأن تكون هذه الخلوة، فاتحة مبادرات مثمرة تحمل في طياتها الخير والنفع لمجتمعنا اللبناني عموًما والم�سيحي 
ا والماروني تحديًدا ... وهو المرهق اليوم باأعباء الحياة والمثقل بال�سعاب التي تحوطه والتي نتمنى اأن  خ�سو�سً

تزول.
مًعا، الرابطة المارونية وجامعة �سيدة اللويزة والموؤمنين بوطن الح�سارة والرقي وبتوجيهات بكركي و�سيدها، 

�سنواجه ال�سعاب، ونقوى عليها... فنحن قوم ننتمي الى ثقافة الرجاء.
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 نعّول على لجنة العالم
لي�سال �سوت الرابطة ودعم خطة عملها

عقدت لجنة االعالم في الرابطة المارونية حخلوة لها في الرابع من ت�سرين االأول بح�سور رئي�س الرابطة 
النقيب �سمير اأبي اللمع واأع�ساء المدل�س التنفيذي. وكانت الأبي اللمع في افتتاح الخلوة الكلمة االآتية:

اأرحب بكم في الرابطة المارونية، الرابطة التي تنت�سبون اإليها، والتي تثّمن تعاونكم معها في خدمة الر�سالة التي 
قامت الأجلها، وهي الدفاع عن حقوق الم�سيحيين وح�سور الطائفة المارونية الفاعل، من خالل دفاعها عن لبنان 

الواحد وقيمه الميثاقية، وال�ساعية دائًما الى تحقيق التوازن الوطني وبناء دولة القانون والموؤ�س�سات.

اأنتم العين ال�ساهرة، واالذن الالقطة لنب�ض ال�سارع، واالأل�سنة الناطقة بمعاناة النا�ض، واالقالم المنذورة للحق 
تعلي كلمته، والعقول المثقلة بالتجربة والممار�سة. واأن وجودكم في قلبها ومعها ي�سّكل عن�سًرا اأ�سا�ًسا من عنا�سر 

ثباتها، وقدرتها على الدفاع عن الم�سروعات التي تطرح، واأداء دورها على �سفافية وجراأة.

اإن لجنة االعالم في الرابطة المارونية الذي يتولى فيها ال�سديق العزيز انطوان ق�سطنطين عن حق وجدارة 
�سفة المقرر، ت�سم نخبة من ال�سحافيين واالعالميين والمميزين، �ستكون من دون �سك، �سنًدا لمجل�سها التنفيذي، 
وتبادل  الدورية،  واللقاءات  الدائم،  الحوار  التعاون هو  بانية، وعماد هذا  نتائج  الى  �سيف�سي  بينهما  التعاون  واأن 
المعلومات واالفكار، واالتفاق على منهجية عمل ومقاربة للمو�سوعات الح�سا�سة والحيوية، المزمنة منها والداهمة.

اأمام الرابطة المارونية ملفات تحديات تعمل على الت�سدي لها ومعالجتها، وهي باخت�سار:

 ملف بيع االرا�سي الذي تتواله منذ �ستينيات القرن المن�سرم، والذي تعمل عليه بهدوء وفاعلية تحر�ض على 
اإبعاده عن اال�ستغالل ال�سيا�سي واالعالمي.

 ملف االدارة اللبنانية وهو ملف دقيق، يت�سل ب�سرورة اعادة التوازن الى ادارات الدولة واأجهزتها واأ�سالكها 
ا على العودة الى الدولة ال�سترجاع دورهم الرائد  المدنية والع�سكرية، ونحّث الم�سيحيين عموًما والموارنة خ�سو�سً

فيها، انطالًقا من االعتبارات الميثاقية، ومبداأ المنا�سفة الذي اأقّر به الجميع.

ا، من دون الم�ّض بالحق في االختالف،   موا�سلة العمل على وحدة كلمة الم�سيحيين عموًما والموارنة خ�سو�سً
والتعددية، والحرية في اختيار التحالفات، ووحدة الكلمة التي تقوم على تقديم الم�ستركات، على ما عداها من 
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اأمور هام�سية، وهي كثيرة وجوهرية، وذلك في اإطر ثابتة تحر�ض الرابطة عليها وهي عدم االحتكام الى العنف 
لحل الخالفات، وال تو�سّل الحرب االعالمية التي تحمل توتًرا غير محموٍد ينعك�ض �سلًبا على العالقات الم�سيحية.

اإبقاء التن�سيق قائًما وفاعاًل مع مرجعتْي الرئا�سة االولى وبكركي. في هذا ال�سياق فاأن الرابطة المارونية تدعم 
رئا�سة الجمهورية و�ساغل هذا الموقع حفاًظا على �سيادة لبنان وا�ستقالله، ووحدته، وعي�سه الواحد في اإطار العدالة 
والم�ساواة للجميع، وتعتبر اأن البطريركية المارونية هي مرجعها الروحي والمعنوي ت�سير بهدي توجهاتها الوطنية 

والكن�سية، وت�سترك معها في معالجة العديد من الق�سايا.

اإن الرابطة ما زالت تقوم بدورها في متابعة المراجعة االآيلة الى نزع الجن�سية اللبنانية من غير م�ستحقيها والتي 
اأعطيت لهم بموجب مر�سوم التجني�ض ال�سادر في العام 1994، كما اأنها تتابع مو�سوع منح الجن�سية للمتحدرين 

من اأ�سل لبناني،  وحق المنت�سرين في االقتراع حيثما وجدوا.

اأولوية بالن�سبة الى الرابطة، وهي لم تتخل عنه منذ ن�ساأتها. ومن المفيد  اإن مو�سوع االنت�سار اللبناني ي�سّكل 
المتحدة  والواليات  المك�سيك )1979(  العالمية في  المارونية  الموؤتمرات  الوا�سح في تنظيم  الى دورها  االإ�سارة 
االميركية )نيويورك1981(، وكندا )مونتريال 1985( واإن�سجاًما مع هذا الدور، فاأنها تعّد لموؤتمر ماروني عالمي 
بين  والعالقة  التوا�سل  لتر�سيخ  مف�سلًيا  موؤتمًرا  �سيكون  وهو  قريًبا.  اإنعقاده  ومكان  موعده  �ستعلن عن  لبنان  في 

�سطرْي الوطن.

اإن هذه العناوين و�سواها، هي مو�سع اإهتمام المجل�ض التنفيذي، الذي انكب منذ انتخابه على العمل ومواكبة 
اللجان المنبثقة عنه. واإننا ناأمل في اأن تتولى لجنة االعالم، القيام بمهّماتها في اإي�سال راأي الرابطة في كل الملفات 
المطروحة، واإن المجل�ض التنفيذي على ا�ستعداد لتزويدكم بالدرا�سات والمعلومات واالإح�ساءات والخال�سات التي 

تو�سلت اليها اللجان، في النطاق الذي يخدم اأهداف الرابطة العليا.

 اأهاًل بكم يا ح�سرة النقيب االأ�ستاذ اليا�ض عون واأع�ساء لجنة االإعالم الكرام في دار اأنتم اأهلها، 

و�سكًرا لل�سديق العزيز انطوان ق�سطنطين في �سعيه وعمله الدووؤب في اإنجاح هذه الخلوة،

مًعا نتطلع الى تعاون مثمر،

اأنتم �سوت الحق تذودون عن المبادىء والقيم التي تجمعنا من اأجل بناء الوطن الذي نحلم به جميًعا، و�سمان 
م�ستقبل اأف�سل الأبنائنا في مهد االآباء واالجداد الذي ال نرت�سي عنه بدياًل، بالًغا ما بلغت ال�سعاب.
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 رئي�س الرابطة الح�سور الم�سيحي الم�سرقي حّي
لكن الم�سهد الحالي يدعو الى القلق

كانت  الثاني 2013،  ت�سرين   11 بتاريخ  المارونية  الرابطة  نادر في  �سامي  الدكتور  اأحياها  التي  الندوة  في 
لرئي�س الرابطة كلمة هذا ن�سها:

التي  التاريخ  وقوعات  توؤكده  ما  هذا  عابًرا،  اأو  هام�سًيا  ح�سوًرا  يوًما،  ال�سرق  في  الم�سيحي  الح�سور  كان  ما 
تحكي عن عظمة الكنائ�ض التي ن�ساأت في هذه المنطقة من العالم منذ بزوغ فجر الديانة التي قامت اأركانها على 
تعاليم ي�سوع النا�سري و�سيرة حياته، م�ستلهمة كالم االنجيل واأعمال الر�سل وهي جميعها تدعو اإلى االخوة والمحبة 

وال�سفح عن االإ�ساءة.
كما اأن الح�سور الم�سيحي كان جلًيا في قيام الح�سارة العربية عبر رجال فكر ومن بينهم، الق�سي�سون والرهبان 
والن�ساك الذين و�سموا بيئتهم بطابعهم المميز، وجعلوا من اإنفتاحهم الرحب على من حولهم، نهًجا اإن�سانًيا مقروًنا 
بروئ فل�سفية واأدبية واإجتماعية، زخرت بها مكتبات ال�سرق جميعها، هو ح�سور حّي، وم�ستمر منذ قرون �سحيقة، 
مّر �سابًقا ويمّر حالًيا بمحطات �سعبة وا�ستحقاقات م�سيرية، لكنه لم يندثر ولن يندثر على الرغم من تناق�سه، 
باالنفتاح  المختلف  االآخر  مع  التفاعل  على  وقدرته  المنطقة،  نه�سة هذه  في  اإ�سهاماته  وفاعلية  دوره،  نوعية  الن 
ا لجهة ك�سر االحادية التي تت�سم بها بع�ض دول ال�سرق التي تحاول  والتعاون، جعلت منه �سرورة حيوية، خ�سو�سً

توظيف اإيديولوجيتها في م�سروعات ال اأفق لها وال روؤى.
العربي  الم�سرق  في  الم�سيحيين  واأن  القلق،  الى  يدعو  االخيرة،  الع�سرين  ال�سنوات  في  الم�سيحي  الم�سهد  اإن 
باتوا المدد المثالي لهجرة ت�ستهدف االأدمغة والطاقات المبدعة، في �سوؤ ما يتهددهم من اأخطار تطاول وجودهم 

وحريتهم، ولقمة عي�سهم، ودورهم في مجتمعاتهم. 
بداية كان النزف بطيًئا الى اأن اإ�ستّد في العراق وفل�سطين وحالًيا في �سوريا، باال�سافة الى ما يتعر�ض له اأقباط 

م�سر من تهمي�ض في المجتمع والحياة ال�سيا�سية.
اأما في لبنان، فالم�سهد وا�سح، وال تحتاج اأ�سبابه الى مزيد من �سرح، وهي معقدة ومتداخلة، والتحدّي الماثل 
اأمامنا ال يكون اإال باإ�ساعة ثقافة الثبات، والت�سبث بالهوية، والتجذر باالر�ض، ولكي يتحقق ذلك، علينا توفير االآليات 
وال�سروط الموؤدية الى هذه الغاية، وهنا تبرز �سرورة التكامل بين الكني�سة والعلمانيين من جهة، وواجب تزخيم 

الحوار الم�سيحي الم�سلم من جهة اأخرى.
اإن الم�سيحي الم�سرقّي محّب لوطنه، ويتقّن فن معرفة التعاي�ض، وي�ستطيع مع مواطنه الم�سلم، اأن يبنيا مًعا ثقافة 
ال�سرق. وبالتالي  الفاتيكان والكنائ�ض الم�سيحية في  حياة متجددة بالحوار واالنفتاح وال�سراكة. هذا ما يعمل له 
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ا من يعي اأهمية اأن تكون هذه المنطقة اأر�ض التالقي التي ت�ستظّلها االأديان  يتعّين على ال�سريك الم�سلم، خ�سو�سً
ال�سماوية، اأن يقدم، واأن يمّد يد التعاون للوقوف في وجه التفّرد اأو التطرف، اأيّا كان م�سدرهما واأنّى تكن هويتهما، 
ال�ستئناف حركة التبادل االن�ساني والح�ساري بين المجموعات الدينية والطوائفية التي يت�سّكل منها �سرقنا، فنقدم 

مًعا النموذج االأمثل عن العالم الذي نطمح اليه.
ال يمكن االكتفاء بتو�سيف واقع الوجود الم�سيحي في ال�سرق، وتعداد االخطار التي تواجهه. بل يتعّين علينا بدء 
رحلة البحث عن الحلول، وهي من دون �سك �ستكون رحلة �ساقة، الأن الحلول المرجوة يجب اأن تكون مركّبة و�ساملة، 
المذهبية  االعتبارات  وا�سقاط  الم�سيحيين   بين  والكلمة  الروؤى  توحيد  بالتالي  ويقت�سي  الم�سكلة.  وتماثل طبيعة 
�سيا�سيًة  االوجه  متعددة  يتطلب حلواًل  وهذا  العا�سفة   في عين  الجميع  الأن  واحًدا  فريًقا  والعمل  الم�سلمين،  بين 

واقت�ساديًة واجتماعية وثقافية.
الم�سيحيون يميتهم العدد، وتحيّيهم التعددية المركوزة في دولة مدنية، توؤمن العدالة بين االفراد، وللمجموعات 
المتنوعة اثنًيا وطائفًيا، وتفرز مناخات موؤاتية لتنمية ثقافة العي�ض الواحد، واإ�سعار االآخر باأن الم�سهد المختلف- 

الموؤتلف هو عامل ثراء لدول ال�سرق العربي، وطريقها الى التحّرر والتقّدم، والتجّذر في القيم االن�سانية.
الفاعليات  الى  اإ�سافة  والثقافة،  والعلم  الفكر  ورجال  والمدر�سة،  للكني�سة  وكذلك  دور،  واالح��زاب  فلل�سا�سة 
االقت�سادية والمالية، في ا�ستنها�ض خطة يجمع عليها م�سيحيو ال�سرق لي�ستحقوا وجودهم، وي�ستمروا في ر�سالتهم. 
وينبغي اأاّل ينظروا الى الظاهرة ال�سلبية ذات الطابع االرهابي واالإلغائي لدى االآخر، على اأنها ظاهرة دائمة وعامة، 
بل عليهم االنفتاح على المتنورين، واأهل  االعتدال لت�سكيل جبهة وا�سعة موؤيدة للدولة المدنّية، والراف�سة لتغيّيب 

اأي مكّون من مكّونات هذا ال�سرق، وتهمي�سه.
مًعا علينا التفتي�ض عن الحلول التي يجب اأن ت�سلك خطّين متالزمين.

وهي  العربية،  ال��دول  في  ال�سحيحة  الديموقراطية  روح  تجذير  على  االآخ��ر  ال�سريك  مع  التعاون  الول:   
من  الخروج  على  دولنا  ت�ساعد  التي  الف�سلى  االآلية  وهي  العدد،  على  ولي�ض  الكفاءة  على  القائمة  الديموقراطية 

واقعها المترّدي، ودائرة الفو�سى التي اأوقعت نف�سها اأو وقعت فيها.
الثاني: و�سع ا�ستراتيجية م�سيحية- اإ�سالمية  ي�سارك فيها الجميع الإبتداع مقاربات تمّد ج�سور التوا�سل مع 

االآخر، عبر الحوار الباني، بما ي�سّهل تطبيق هذه اال�ستراتيجية.
اجتراح  وكيفية  تحديات،  من  يواجهونه  وما  العربي  الربيع  ثورات  �سوؤ  في  ال�سرق  م�سيحيّي  وم�سكالت  هموم 
باإ�سهاب الدكتور �سامي  الليلة  الحلول المو�سوعية، للخروج من االأزمة الوجودية التي تع�سف بهم، يحدثنا عنها 
نادر، المتابع لهذا الملف، والمعروف بمو�سوعيته، وقدرته على االحاطة بكل جوانبه. ونحن على ثقة بقدرته على 
ينبغي  التي  الخيارات  دائرة  تو�سع  اأن  يمكن  التي  االفكار  واقتراح  والح�سا�ض،  الدقيق  الملف  هذا  على  االأطاللة 
العمل على  ثم  عامًة،  العربي  االن�سان  وعلى  الم�سيحي  الوجود  المرحلة على  �سلبيات هذه  الإمت�سا�ض  اعتمادها، 

ا�ستنها�سهما تحقيًقا لعروبة �سحيحة تقوم على الحداثة والمعرفة. 
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العمل الت�سامني 
ينقذ لبنان واللبنانيين

في ال�ساد�س والع�سرين من ت�سرين الثاني حا�سر الوزير ال�سابق دميانو�س قطار عن مو�سوع التحّول من 
الم�ساعدة االجتماعية الى النه�سة االقت�سادية بدعوة من المجل�س التنفيذي ولجنة المناطق وانماء الريف. 

وقد افتتح اللقاء رئي�س الرابطة المارونية النقيب �سمير اأبي اللمع بالكلمة االآتية:

معاليه، لي�ض هو بالمجهول ليعرف، وال بالمغمور ليعلن، ما ترحيبي به تعريف عنه، انها القيمة تعّرف نف�سها، 
وتر�سد النا�ض الى مكان وجودها دون وا�سطة دليل.

ًرا عن فهم جوهر القيم وال�سفات، ما لم تتج�ّسد هذه المثل في اأعمال مح�سو�سة، يقوم  يبقى االن�سان مق�سّ
المظلوم،  عن  الظلم  رفع  بحد�ض  تتحقق  مح�سو�سة،  غير  وهي  النظرية،  العدالة  وكذلك  متنورون.  اأ�سخا�ض  بها 

وم�ساعدة المعثر والمعوز.

والكرامة تكون بو�سول الكفّي الى مركزه بعيًدا عن المذلة واال�ستزالم. والوطنية ال�سادقة تكون بوحدة الوطن 
ومناعته، وبتنفيذ الم�ساريع التنموية، بالعمل المتقن، والكلفة المبررة، والوقت المحّدد، مع حفظ حرية الفرد في 

تاأمين تحقيق ذاته، وتفتح مواهبه.

اإن ما ينق�ض لبنان اليوم، وب�سورة اأكيدة، وقبل تاأمين م�ستلزمات الحياة العادية، من ماء وكهرباء ودواء، هو 
وتحّل  الم�ستويات،  تعاونية على جميع  بروح  فتعمل  التطوعي،  للعمل  نف�سها  تكّر�ض  فقدان فرق عمل متخ�س�سة، 
الم�ساكل التي تواجه المواطن البعيد عن مركز القرار، وذلك عبر التخطيط والتثقيف والتنوير واالر�ساد، وخلق 

فر�ض عمل، بما يوؤدي الى نه�سة اقت�سادية �ساملة.

واإذا لم يح�سل تحّول في ذهنية النخبة المثقفة والواعية، عبر ثورة فكرية وخلقية مر�سدة، فلن ي�ستطيع لبنان 
اأداء دوره في تطوير الواقع االجتماعي كعامل تما�سك بين اأفراد المجتمع.

اإن مبّرر وجود لبنان وديمومته، هو اإن�سانّي بالدرجة االولى، ولن ينقذ لبنان واللبنانيين من االنفجار االجتماعي، 
�سوى العمل الت�سامني، الهادف الى ردم الهوة التي تّت�سع بين المعثر و المتخم وال يتم ذلك عبر م�ساعدات وهبات 
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مو�سمّية ت�ستمّر لحين، وتنتهي في اأجل، بل العبرة تكمن في تحفيز االن�سان على العمل بمنهجية وا�سحة، ودفعه الى 
عالم االنتاج المالئم مع طبيعته وبيئته وطموحه.

اإننا كمواطنين نعمل في ال�ساأن العام الى جانب اآخرين، ن�سعر يومًيا ب�سرورة االقدام على خلق البيئة الحا�سنة 
لمثل هذا التوجه، وهي م�ساألة توجب تخطيًطا وعماًل م�ستمًرا واإ�سراًرا على النجاح.

عندما ير�سى اهلل عن بلٍد ناٍم، يجعل فيه مواطنين في درجة اجتماعية �سبه متقاربة، و�سبه م�سبعة بالتربية 
مركز  عن  البعيد  اللبناني  طموح  عن  تعّبر  متنّورة،  نخًبا  القرار  مركز  الى  فيو�سلوا  الوطني،  والن�سج  واالخالق 
القرار، في�سدونه الى اأر�سه وحرفته، وهم على اإيمان را�سخ باأن حبة الحنطة، اإذا ما وقعت على اأر�ٍض خ�سبة، فمن 

زرعها نماء وفير.

المجل�ض التنفيذي للرابطة المارونية يرّحب تكراًرا بمعالي الوزير والح�سور الكريم، كما اأنتهزها فر�سة الأثّمن 
عمل ون�ساط االميرة كارال �سهاب �سمن اللجنة التي ترعاها، فكلنا في العمل واحد من اأجل رابطة نريدها ج�سر 

لقاء واإنطالق على الخير.

معالي ال�سديق لك الكالم، ونحن لك من�ستون.
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التطبيق الناجع للالمركزية الدارية المو�سّعة 
ينعك�س اإيجاًبا 

على مختلف فئات المجتمع
االداري��ة  االمركزية  ندوة عن  المارونّية  الرابطة  نّظمت   2013 الثاني  ت�سرين  والع�سرين من  التا�سع  وفي 

المو�ّسعة. وكانت لرئي�س اللرابطة النقيب �سمير اأبي اللمع الكلمة االآتية:
طَب�عا  متوازيان  ثمة خطان  الوطني،  الوفاق  وثيقة  الى  وو�سواًل  الوطني،  بالميثاق  انطليا�ض، مروًرا  من عامية 

الحياة ال�سيا�سية في لبنان.
قام خط ال�سلطة ب�سكل عام على المتوارث من حكم الطوائف والزعامات.

اأما خط المجتمع فقد بلّور ثالث �سمات للفكر الديموقراطي، اأولها ديموقراطية الوفاق التي تظهر وجه الوطن 
الح�ساري، ثانيها ديموقراطية التوازن التي توؤكد على وحدة الكيان، وثالثها ديموقراطية المبادرة التي تحتاج حتًما 

رعاية الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة على كامل تراب الوطن.
والأن بع�ض اأهل ال�سلطة لم يوِل الناحيتين ال�سيا�سية واالجتماعية االأهمية الالزمة، والأن رعاية الدولة المحدودة 
لم تكن �ساملة جميع فئات المجتمع، �سار الوفاق الوطني يعني التوازن، اأما التنمية فقامت لفترات على م�ساريع 

البناء واالإ�ستثمار.
منذ اال�ستقالل وحتى اليوم عا�ض ال�سواد االعظم من اللبنانيين على هام�ض دولة مركزية كثرت فيها ال�سرائع 

والت�سريعات، ولكن قّلت فيها االنتاجية والمبادرات.
خالل هذه الحقبة من تاريخ لبنان، ن�سبت الخالفات الطائفية، ون�سطت التناحرات ال�سخ�سية، وبرزت العن�سرية 
بين مواطنين يلتزمون القانون ويوؤدون ما عليهم من واجبات، وبين اآخرين ال ي�سددون �سرائب وال ر�سوم، وال ياأبهون 

في تجاوزاتهم لمالحقة اأو عقاب.
في الدولة المركزية التي نعي�ض في كنفها، يدور اليوم �سراع حول من يريد الدولة على قيا�سه، ومن يريد نف�سه 

قبل الدولة، ومن يريد اأن يبقى �سواه خارج هذه الدولة.
اليوم، بداأ �سعور، وهو يتنامى، باأن هذه ال�سلطة المركزية اأ�سحت عبًئا على المواطن، تجعل من نف�سها ق�سية 
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نف�سها وال تدخل في عمق متطلبات وحاجات المواطن الملحة.
بعد مرور �ستة ع�سر عاًما على ميثاق الطائف، ال يريد اللبنانيون بعد االآن اأن تّحل حرب المنافع مكان حرب 

المدافع... فاالوطان ال تبنى بالخوف على الم�سير، وال بالكفر الدائم بنهج ال�سلطة.
اأيها الح�سور الكريم، 

مقابل ال�سلطة المركزية التي تت�سم ب�سعف االنتاجية في العمل، واليوم، بالفراغ االآتي على العديد من الم�ستويات، 
ترى اللبنانيين في حقولهم واأعمالهم وموؤ�س�ساتهم، ناب�سين بالتفوق النوعي. فال�سجل اليومي يزخر بقدرة اللبناني 
المقيم والمنت�سر على مغالبة الواقع المعيو�ض، فيعّمر بيته ب�سق النف�ض، ويعيد اإعمار ما تهدم، ي�ستنبت اأر�سه تحت 
هجير ال�سم�ض، ي�سافر الى ديار الغربة وقلبه على الوطن، تخت�سر هناك لقمة العي�ض من اأهل واوالد اأو اأحفاد يرى 

فيهم وجه لبنان الجميل.
من اأجل الم�ستقبل، ومن اأجل اأمل في حياة اأف�سل... لنا ولمن �سياأتي من بعدنا، مقولة العي�ض الم�سترك اأو �سركة 
العي�ض بين اللبنانيين، تعني اأن كل مواطن يجب اأن يتكامل في االآخر. وال�سروط اال�سا�سية لقيام هذا التكامل تكمن 
في تحقيق الديموقراطية ال�سحيحة، والتنمية المتوازنة، واالمن ال�سامل، وهي االأ�س�ض التي تقوم عليها الالمركزية 

في العلم الد�ستوري الحديث.
اأن تنعك�ض نتائجه  اإطار وحدة الوطن، يمكن  اإن تطبيًقا ناجًعا لالمركزية االدارية المو�سعة في لبنان و�سمن 
ايجاًبا على مختلف الفئات االجتماعية والمهنية والثقافية وال�سيا�سية. و�سَيْمنح ال�سعب حق الم�ساركة الديموقراطية 
الفعلية في ادارة �سوؤونه المحلية بما يراه منا�سًبا ونافًعا ويريحه من االآلية البيروقراطية المملة التي يت�سم بها النظام 
المركزي كما �ستتيح الالمركزية المو�سعة، للقوى ال�سيا�سية والنخب المدنية خو�ض تجربة هذا النوع المتطور من 
الحكم، وهو يمثل بالن�سبة الى بع�سهم مرحلة تمهيدية لخو�ض العمل ال�سيا�سي على م�ستوى ال�سلطة المركزية ككل، 

بما يحقق اآمال البع�ض في قيام الدولة المدنية العلمانية التي ين�سدون.
واأخيًرا ال يخفى على اأحد، اأن هناك نزعًة اأو رغبًة لدى �سرائح في االأقليات الدينية اأو الطائفية اأو االتنية في 
العالم الى تطبيق الالمركزية كونها تعزز موقعهم وتمنحهم نوًعا من اال�ستقاللية في المناطق التي يمثلون اأكثرية 
وبغ�ض  اللبنانيين،  المواطنين  من  كثير  ي�سعر  اإذ  ا،  اأي�سً لبنان  في  ال�سيا�سية  الثقافة  في  ي�سود  ما  وهذا  فيها... 
النظر عما اإذا كانت هذه الم�ساعر والقناعات نف�سيًة اأم واقعية، اأن الالمركزية ت�سون التعددية وتمنحهم المزيد 
من فر�ض التعبير عن اأنف�سهم وتعزيز برامج التنمية والخدمات في مناطقهم، والحفاظ عل طقو�سهم وعاداتهم 

وثقافاتهم و�سونها من خطر الذوبان في االآخر.
لقد جاء في ال�سفحة /12/ في الكتاب ال�سادر عن وزارة الداخلية والبلديات بعنوان "الالمركزية االدارية في 

100 �سوؤال"
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اإذ  الطائفية، هو في غير محله،  الكونفدرالية  المو�سعة حدود  االدارية  الالمركزية  بلوغ  البع�ض من  اإن خوف 
ان الالمركزية االدارية تترافق عادة مع اإ�سالح اإداري، ي�سمل تق�سيم المناطق جغرافًيا وفق اعتبارات تنموية ال 

طائفية، يعيد التوازن الى المجتمع الوحدوي القائم على ممار�سة الحقوق والواجبات.
اأيها الح�سور الكريم،

اأن الذين �سينتدون ال�ساعة، هم كبار في ال�سيا�سة والقانون والق�ساء واالدارة، و�سيوفون المو�سوع حقه تف�سياًل، 
خبرًة واجتهاًدا

معالي ال�سديق اال�ستاذ ادمون رزق عا�ض مرحلة الطائف بكل جوارحه، وكانت له اليد الطولى في و�سع ن�سو�ض 
وثيقة الوفاق واطالق فكرة الالمركزية االدارية المو�سعة �سبياًل الى اإ�سالح الحكم في لبنان.

ح�سرة ال�سديق الرئي�ض �سليم �سليمان ع�سو لجنة الدرا�سات الد�ستورية والقانونية في الرابطة، اأفا�ض البحث 
في مو�سوعته "خال�سة القانون االداري"، في اإيجابيات و�سلبيات الالمركزية االدارية على النظام القائم في لبنان.

المالي  الجانب  على  �سيطلعنا  المال،  لوزارة  ال�سابق  العام  المدير  �سقر  اأبو  حبيب  الدكتور  ال�سديق  ح�سرة 
وال�سرائبي في تطبيق الالمركزية االدارية، وهما الجانبان اال�سا�سيان في ركائزها ومقوماتها.

كما �سي�سارك معالي ال�سديق اال�ستاذ زياد بارود، رئي�ض اللجنة الخا�سة بالالمركزية في مداخلة، ملقًيا ال�سوؤ 
على اأهم النقاط الذي يت�سمنه م�سروع قانون الالمركزية االدارية، المو�سوع من قبل اللجنة التي يراأ�سها والذي 

�سيحال قريًبا الى المراجع المخت�سة للدر�ض واالإقرار.
ادارة هذه  ومتعة  االن�سطة، مهمة  التنفيذية ومقرر لجنة  اللجنة  الدكتور فادي جرج�ض ع�سو  تارًكا ل�سديقي 

الندوة، التي نت�سرف باال�ستماع الى كل من المنتدين فيها.
ومع �سكري العميق للح�سور الكريم المميز وو�سائل االعالم كافة، اأريد اأن اأ�سيف بع�ض الكلمات.

في الرابطة المارونية، و�سمن �سل�سلة المحا�سرات والنداوات التي نقوم بها، نوؤمن باأن كالم الحرية هو كالم 
الحق.

اأنه ج�سر لقاء  اأو مواالة، نحن نعمل من اأجل تقريب لبنان من لبنان. كبر لبنان،  نحن ال ننتمي الى معار�سة 
للبنانيين جميًعا، وانطالق في اآن.

اأو محطة انتهاء... اأنه نب�ض التفاعل الدائم بين اليقين واالمل... هو حديث االن�سانية في  لبنان لي�ض م�سًبا 
جوهرها و�سفائها. لبنان الرابطة المارونية نريده راأ�ض الثقافة الو�سط بين االديان والثقافات والح�سارات.
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5. L’assainissement du corps judiciaire et du Conseil constitutionnel (au-delà de la honte), condition 
préalable et indispensable à l’édification d’un État de droit, aussi bien que la refonte d’un paysage 
attractif aux investissements étrangers.

6. L’ouverture de l’Etat Libanais aux réformes structurelles indispensables, d’assainissement, de pri-
vatisation, de réglementation et de modernisation.

7. La décentralisation administrative élargie prévue lors de l’accord de Taëf, partie intégrante du dis-
cours d’investiture du président de la République et reprise dans plusieurs déclarations du Conseil 
des évêques maronites. La décentralisation est qualifiée par le droit constitutionnel comme étant le 
système qui se base sur la reconnaissance des « comités régionaux » en tant qu’entités pouvant gérer 
les affaires de leurs régions et définir leurs propres intérêts. Il est vrai que lesdits comités bénéfi-
cient d’une quasi-indépendance financière et administrative, mais demeurent sous la tutelle de l'État 
central. « La décentralisation est un grand pas vers la vraie démocratie, avec un goût profond pour 
la liberté » (Haurioux et Tocqueville). « La décentralisation a aussi une valeur d’équité, puisqu’elle 
se ramène à faire gérer le maximum d’affaires par les intéressés eux-mêmes, tout en préservant 
l’immunité et l’unité de l’État » (Georges Vedel). Le Liban d’aujourd’hui a grand intérêt à adopter 
ce système qui lui permettra d’évoluer vers la démocratisation de ses institutions, l’évolution de son 
système politique et l’unité de son peuple. 

8. La neutralité du Liban est aujourd’hui une nécessité en raison des conflits rigoureux internes et régio-
naux. Sur le plan juridique, la neutralité demandée par un État pour un certain temps diffère de la 
neutralité permanente qui est imposée par les grandes puissances pour des raisons politiques, mili-
taires ou salutaires et que le Liban ne peut pas adopter pour diverses raisons. La neutralité n’est pas 
la passivité, elle n’empêche pas un pays de s’armer et de se défendre, ni de défendre pacifiquement 
les justes causes d’un peuple proche ou lointain. Cet appel n’est pas une énième bouteille à la mer, 
nous vivons une période charnière, et le Liban économique ne vivra pas une décennie de plus, si tout 
ou partie des conditions susmentionnées ne sont pas partiellement au totalement atteintes. 

 J’espère que cet appel trouvera un terrain fertile à son développement par les instances officielles 
compétentes. La Ligue maronite se réserve le droit d’ouvrer à un mouvement populaire dans le cas 
où certains responsables de la nation continueraient de jouer partisans, sectaires et intérêts privés, 
alors que le peuple libanais s’enlise dans la précarité d’un horizon bouché par l’avidité devenue 
maladive, au-delà de la corruption matérielle, entrée depuis longtemps déjà dans la corruption de 
l’âme.

Samir ABILLAMAA
Ancien bâtonnier,

Président de la Ligue maronite 
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Comment, demande une génération désabusée ? Une génération qui a vu le jour durant la guerre la 
plus fratricide, a été éduquée par intermittence dans l’impunité la plus insolente, la corruption la plus 
généralisée, le népotisme le plus arrogant, le matérialisme le plus désespéré, le fanatisme le plus ignorant 
et l’humiliation aux portes des ambassades pour partir loin de ce Liban devenu pour beaucoup un poids, 
une identité assassine si exigeante et qui n’offre plus que nostalgie d’une époque révolue et que nous avons 
pourtant connue.

Si je crois encore à la possibilité d’une résurrection, c’est parce que je suis chrétien et c’est parce que 
j’ai connu autrefois une République libanaise ambitieuse, un pays où l’élite était avant tout intellectuelle. 
C’est pour ceux-là et pour ceux qui viendront, et il y en aura toujours, que nous devons lancer cet appel. En 
effet, seul un dialogue sans conditions préalables peut ouvrir une brèche dans un mur qui risque de s’écrou-
ler. Dans ce sens, l’appel de Baabda à la distanciation, et celui du patriarche à un rassemblement des forces 
chrétiennes du pays, prélude à un rassemblement national, sont une pierre angulaire pour le sursaut pour 
lequel la Ligue maronite œuvre aujourd’hui.

Les sujets et les projets ne manquent pas, mais l’ordre des priorités nous paraît être le suivant:

1. La prise de conscience que la division actuelle entre chrétiens du 8 Mars et chrétiens du 14 mars, 
et entre sunnites du 14 Mars et chiites du 8 Mars, n’est à l’avantage ni des chrétiens, ni des musul-
mans, ni de la coexistence nationale. Les chrétiens se retrouvent divisés entre deux courants dans 
un conflit historique qui ne les concerne pas, et les musulmans du Liban se retrouvent divisés entre 
eux dans un conflit religieux aux enjeux régionaux et stratégiques qui les dépassent et les instrumen-
talisent en tout point. Cette prise de conscience n’est pas un réveil littéraire, sémantique, mais une 
décision nationale responsable et préalable à la naissance d’une force chrétienne et musulmane, en 
un mot d’une force véritablement nationale, libre, indépendante, ouverte sur l’Orient et l’Occident 
et revendicative dans tout ce qui touche à ses intérêts propres.

2. Une loi électorale permanente assurant l’élection de véritables représentants prêts à sacrifier leurs 
intérêts personnels pour le bien de la nation. Le débat sur la loi électorale ne peut pas être développé 
plus en avant puisqu’il sera la résultante de l’accord des parties sur un Liban d’avenir.

3. Le renforcement des prérogatives du président de la République, symbole de l’unité nationale, no-
tamment au regard d’un pouvoir largement paralysé par les bienfaits d’une troïka gouvernante, se 
partageant un pouvoir préalablement dessiné par les forces régionales. L’accord dit de Taëf se meurt 
aujourd’hui avec ses parrains, pour cela n’attendons pas que sonne le glas de cet accord pour rebon-
dir sur un nouveau pacte national gouverner, c’est prévoir.

4. La déconfessionnalisation progressive et à long terme, en commençant par l’éducation, les livres et 
manuels d’histoire, et en inculquant dans les cœurs des Libanais une âme nouvelle et des valeurs 
nationales.
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AU-DELÀ DE LA GUERRE, LE LIBAN DE DEMAIN

Nous ne pouvons pas simplement attendre que d’autres parties, étrangères de surcroît, dessinent le 
paysage politique et démographique du Liban pour des décennies à venir. Nous ne pouvons pas donner à 
quiconque procuration d’agir en notre nom et pour notre compte. Nous ne pouvons pas nous arrêter à des 
revendications de pure sémantique, ni aux lamentations, ni aux incantations. Nous ne pouvons pas attendre, 
assis devant nos postes de télévision que se dessine un nouveau Moyen-Orient au détriment d’un Liban 
aux abonnés absents, sans initiatives, faisant le jeu des forces régionales, alors que l’occasion se présente 
enfin de prendre en main le destin d’un pays riche de ressources naturelles et humaines. Nous ne pouvons 
et ne voulons pas nous lancer dans des campagnes de libération qui dépassent notre pays, et si une faction 
désire se lancer dans des campagnes dépassant la volonté nationale, nous nous réserverons le droit de la 
contester pacifiquement, et nous avons appris que la contestation pacifique d’ampleur est plus efficace que 
les guerres fratricides. Partant de là, nous voulons une armée nationale forte, forme basique et minimale 
d’une République même embryonnaire.

Les temps qui viennent dessineront sans doute la topographie d’une donne et d’un paysage nouveau, 
sans pour autant être en rupture totale avec le passé. La démographie ne pouvant évoluer aussi vite que les 
conversions politiques, un nouvel équilibre naîtra au détriment, nous le craignons, de la parité qui prévaut 
actuellement et des prérogatives des forces internes. S’il est permis aux chrétiens du Liban de revendiquer 
encore et toujours les droits d’un peuple à un système démocratique évolué, c’est que ses forces intrin-
sèques sont importantes. Au-delà de notre légitimité historique incontestable, de notre attachement au sol, 
de la solidité financière des résidents et de la diaspora, de son nombre, de notre culture - et ce n’est pas un 
élément négligeable -, les chrétiens d’Orient se tournent aujourd’hui vers le Liban comme le dernier îlot 
de liberté de culte, liberté qui entraîne avec elle beaucoup d’autres, telles que la liberté d’expression, de la 
presse, des droits de la femme, et d’un système économique libéral. Aucune fatalité donc, notre ennemie est 
une fois de plus la peur elle-même, le découragement, le défaitisme et la croyance répandue en une fatalité 
inéluctable, à un processus d’extinction qui se répand d’Irak en Égypte en passant par la Syrie. Mais il nous 
faudra agir aujourd’hui et de concert, l’union seule fera notre force, ce n’est pas candide de le croire pos-
sible aujourd’hui, et ce n’est pas une lapalissade que de le rappeler, c’est surtout une condition préalable à 
tout sursaut, sans quoi nos divisions nous mèneront vers la perte de notre position à la fois affaiblie, assaillie 
et minée. Pour cela, force est de constater que toute main tendue, tout dialogue islamo-chrétien, doit être 
non seulement encouragé verbalement, mais aidé par des actes concrets, et c’est là l’une des missions de la 
Ligue maronite.

ن�صرت �صفحة "المنبر" في �صحيفة "الأوريان لوجور"، مقالة لرئي�س الرابطة المارونية 
النقيب �صمير اأبي اللمع، ت�صّمنت الخطوط العري�صة لروؤيته اإلى لبنان الغد.

وفي ما ياأتي ن�ض المقالة
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La Ligue Maronite prône les valeurs de respect mutuel, de démocratie singulière, de tolérance et de cha-
rité, mais aussi de rébellion contre tout envahisseur. Elle exprime son attachement inébranlable à la liberté 
sentie et vécue comme valeur suprême, un savoir-vivre fait l’hospitalité et de générosité.

Excellence,
Cette oeuvre de salut est d’autant plus nécessaire qu’elle est extrêmement ardue à réaliser, car ce qui se 

passe autour de nous est devenu un fléau pour le Liban qui est menacé d’effondrement, non seulement son 
système politique, mais même les fondements de ce système politique.

Aujourd’hui, le Liban doit prendre en main sa destinée sans oublier de tourner vers les pays avec les-
quels on partage un passé et un avenir en commun ... le Mexique est un grand ami.

Le Président Adolpho Lopez Matios n’a-t-il dit en 1958 devant le Président Camille Chamoun « Quien 
no tenga un amigo libanes, que le busque ? » qui veut dire qui n’a pas un ami libanais qu’il le cherche.

A cet appel notre Patriarche Bechara Boutros El Rahi de répondre lors de son dernier voyage au 
Mexique, il y a quelques mois: « Si le Liban et la diaspora ne font qu’un, le Mexique a une place privilégiée 
dans nos cœurs »

Excellence,
Aujourd’hui nous sommes honorés par votre présence, nous vous remercions d’avoir accepté notre 

invitation.., avec le vif souhait que la relation entre l’Ambassade de Mexique et la Ligue Maronite se raf-
fermisse de plus en plus et que nous soyons prochainement sur le sol mexicain pour remercier un peuple 
qui nous est très cher.
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L’assimilation fut aussi politique, certains libanais ont participé à la révolution mexicaine au côté 
d’Emiliano Zapata Salazar en 1910... d’autres sont devenus généraux dans l’armée régulière, ou sont entrés 
dans la vie politique à de très haut nivaux.

A part le commerce et la politique, nos émigrés ont marqué la culture mexicaine. L’ancien Ambassa-
deur du Mexique au Liban Khorkhé Alvarez Fuentes révèle que les mexicains sont touchés par la culture 
libanaise toujours vivante. Il avoue que dés son enfance, il a senti cette présence et estime que les libanais 
qui sont de nouveau à la recherche de leur origine, sont fiers de leur culture, tout en étant profondément 
mexicains.

Le « Centro Libanés », dans ses archives, cite que le premier journal arabe publié au Mexique était Ash 
Chark (l’Orient) fondé en 1905 par Youssef Karam... il a été suivi par d’autres, comme « El khawater » de 
Jose Helu. Dans les années 1930 plusieurs Clubs, associations et lieux de cultes ont été fondés dans un but 
socio- culturel et religieux. Le « Centro Libanés » a chargé en 1979, l’artiste Mexicain d’origine libanaise, 
Ramis Barquet de réaliser un monument en hommage aux émigrés libanais... et c’est ainsi qu’a vu le jour 
la statue de l’Émigré en deux exemplaires qui ont été érigées le 8 Décembre 2007, simultanément face à la 
mer au port de Veracruz et de Beyrouth.

Durant cette cérémonie, l’ancien Ambassadeur Alvarez Fuentes de dire: cette Statue est une marque de 
générosité libanaise. Le Mexique sait reconnaitre ce que le Liban lui a donné. Là où il ya ses épis de blé, 
des maisons, des fleurs sous la pluie ou sous le soleil... il ya des Libanais.

Excellence,
« La Nationalité n’est pas le sang qui coule dans nos veines, ni la couleur de notre peau, ni la couleur de 

nos cheveux, qu’ils soient blonds ou noirs. La nationalité n’est pas une race, c’est une âme qui dure, c’est 
une mystique et une volonté, un effort pour faire grandir et rendre la Patrie meilleure ».

C’est une lettre d’Elias Zakharia, un immigré libanais, adressée à son fils Miguel le jour de sa naissance 
en 1905. Et se poursuivre:

« Mon fils, aime le Mexique de toute ta force, de toute ta volonté, de tout ton être, comme tes parents 
ont aimé le Liban. Aime le Mexique parce que c’est ta Patrie par choix et non par hasard ».

Excellence,
La Ligue Maronite est aujourd’hui le lien de salut entre le Liban et la diaspora. Le Docteur Fadi Gerges 

préside ce comité. Le Docteur Georges Hayek est Président de l’Association Libano-mexicaine. Notre 
confrère Maroun Rizkallah entame les meilleures relations avec certains pays de l’Amérique Latine.

Nous œuvrons tous pour un Liban fort, un modèle pertinent pour bon nombre de pays autour de nous 
qui se battent dans des crises qui leurs sont fatales. C’est pour cela que nous réfléchissons aux différents 
besoins de notre communauté sans pour autant oublier de tenter un nouveau souffle à la libanité, ce concept 
profondément vécu comme œuvre créatrice des individus et de la communauté des citoyens libanais.

La Ligue Maronite essaie de galvaniser les énergies et proclamer très haut un attachement unanime à 
ce qui nous unit. Ce qui nous unit c’est cette identité libanaise dans la diversité, la Liberté, l’égalité et la 
justice.
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HONORANT L’AMBASSADEUR DU MEXIQUE:
ABILLAMAH: LA LIGUE MARONITE EST LE LIEU DE SALUT 

ENTRE LE LIBAN ET LA DIASPORA

Monsieur l’Ambassadeur,

Comme vous le savez si bien, l’histoire de la diaspora libanaise n’est pas un simple récit d’émigration, 
où s’entremêlent la misère au labeur, le courage au dévouement, le travail au succes.

L’histoire de cette diaspora a mérité dans les annales de l’émigration une qualification plus précise, 
plus singulière d’un peuple vaillant, qui coincé entre l’occupation Ottomane et l’expansionnisme coloniale 
européenne, a choisi le soleil de la liberté dans des pays - amis ... c’était une vraie épopée.

On raconte que le premier émigré vers le Mexique était le père Boutros Raffoul de Miziara, qui avait 
débarqué au port de Veracruz en 1878, croyant arriver aux Etats Unis. D’autres racontent qu’il s’agissait 
de Yacoub Sauma de Hassroun qui débarqua à Veracruz après six mois en mer sur un bateau marchand.

Aujourd’hui, avec l’ouverture de l’Archive Générale de la Nation Mexicaine aux chercheurs acadé-
miques, la vraie histoire de l’émigration libanaise vers le Mexique se précise:

La première génération fut celle qui produisit le capital, la seconde eut la possibilité de faire des études 
et de diversifier l’activité économique, la troisième fut l’activité internationalisée et les empires se conso-
lident.

Aujourd’hui une des plus grosses fortunes du monde est détenue par Carlos Slim, propriétaire entre 
autres de télémex.

D’après les estimations d’Antonio Traboulsi Kaïm, directeur du centre culturel Mexicano-Libanais, les 
Libano-Mexicains seraient aujourd’hui environ 600.000 personnes, un chiffre sans compassion avec leur 
potentiel économique.

Outre le nombre, l’assimilation des Libanais à la vie mexicaine fut d’abord sociale. On remarque un 
nombre élevé de mariage mixte, favorisé par la similarité des croyances religieuses. En effet 90% de la 
communauté libanaise au Mexique est maronite, rattachée à l’Eglise d’Antioche.

غار�صيا  جايم  لبنان  في  المك�صيك  �صفير  زيارة  وبعد   ،2013 الول  ت�صرين  من  العا�صر  في 
الغداء  اإلى  اللمع  اأبي  �صمير  النقيب  رئي�صها  دعوة  الخير  لّبى  المارونية،  للرابطة  اآمــارال 
ال�صابقين  الروؤ�صاء  الغداء في ح�صور  اإلى  اللمع  اأبي  للرابطة   ال�صابقين  الروؤ�صاء  في ح�صور 

للرابطة واأع�صاء المجل�س التنفيذ.

ها: وبالمنا�صبة األقى اأبي اللمع كلمة بالفرن�صية هذا ن�صّ
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في خدمة لبنان والموارنة

المجل�س التنفيذي الجديد 
يتقبل التهاني بانتخابه

ت قاعات فندق "الحبتور" في الخام�ض من ني�سان 2013 بوفود المهنئين بانتخاب مجل�ض تنفيذي جديد  غ�سّ
للرابطة المارونية.

�ساعات خم�ض اأم�ساها رئي�ض الرابطة النقيب �سمير اأبي اللمع يحيط به اأع�ساء المجل�ض، في تقّبل التهاني من 
الح�سود التي اأّمت للتهنئة وتقدمها عدد كبير من الفاعليات ال�سيا�سية واالقت�سادية وال�سناعّية والنقابّية والتربوية 
وكبار  واالعالمّيين  والمحامين  والق�ساة  اللبنانية  الطوائف  ممثلي  اإلى  اإ�سافة  الدين،  رجال  وكبار  واالجتماعّية 

الموظفين في القطاعين العام والخا�ض، وح�سد من المنت�سبين اإلى الرابطة المارونّية.

وكان الفًتا تكّرم رئي�ض الجمهورية العماد مي�سال �سليمان بتهنئة رئي�ض الرابطة والمجل�ض التنفيذي. التهنئة هذه 
نقلها مدير عام رئا�سة الجمهورية الدكتور طوني �سقير.

النائب نعمة اهلل ابي ن�سر مهنًئا الرئي�س واأع�ساء المجل�س التنفيذي ويبدو الوزير الداعوق والوزير الخازن
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14 كانون األول 2013

رئي�س الموؤ�س�سة المارونية لالنت�سار الوزير مي�سال اده، ونائب الرئي�س اال�ستاذ نعمة افرام، واالمين العام اال�ستاذ اميل عي�سى

النائب ناجي غاريو�س مهّنًئا

الوزير ال�سابق خليل الهراوي  يقّدم التهاني
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في خدمة لبنان والموارنة

نائب رئي�س المجل�س النيابي ال�سابق اإيلي الفرزلي يهّنئ اأع�ساء المجل�س التنفيذي

النائب اإميل رحمة، الرئي�س ونائب الرئي�س

المطران جورج اأبو جوده متو�سًطا الوزيرين قرطباوي وحّنا والقا�سي �سقر �سقر واأع�ساء المجل�س التنفيذي
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14 كانون األول 2013

الوزير �سكيب قرطباوي، المطران اأبو جوده، النقيب اأبي اللمع، المطران ن�سار، القا�سي خّوام. والعميد ابراهيم جّبور   

وزير البيئة ناظم خوري ي�سارك في التهاني موفًدا من قبل فخامة الرئي�س  
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في خدمة لبنان والموارنة

ال�سيخ النائب فريد الخازن، اأبي اللمع، خوام، والمحامي نبيل م�سنتف

النقيب اأنطوان اقليمو�س واأع�ساء المجل�س التنفيذي

وزير االعالم وليد الداعوق مهنًئا اأع�ساء المجل�س التنفيذي
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14 كانون األول 2013

االأب بطر�س عازار اأمين عام المدار�س الكاثوليكية مهنًئا

الوزير ابراهيم نّجار، االأباتي داوود رعيدي على راأ�س وفد مدّبري  الرهبانية االأنطونية
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في خدمة لبنان والموارنة

النائب ال�سيخ هادي حبي�س مهنًئا

الوزير فادي عبود، الوزير ال�سابق ابراهيم نجار، القا�سي غالب غانم اأثناء التهاني
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14 كانون األول 2013

ال�سفير ناجي اأبي عا�سي مهنًئا

ال�سيخ �سركي�س �سركي�س مهنًئا
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في خدمة لبنان والموارنة

الدكتور ع�سام �سليمان رئي�س المجل�س الد�ستوري، القا�سي غالب غانم الرئي�س ال�سابق لمجل�س الق�ساء االأعلى ، العميد 
بردليان طربيه مدير مكتب الدرا�سات في الرابطة

المطران كميل زيدان مهنًئا
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14 كانون األول 2013

اأبي اللمع وخوام ورئي�س المجل�س الد�ستوري  والدكتور ع�سام �سليمان

الك�ساف الماروني مهنًئا
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في خدمة لبنان والموارنة

تفاني الموؤتمن

واكب الجهازاالداري في الرابطة المارونية بكل تفان واخال�ض

تحركات الرابطة ون�ساطاتها، وتابع اأعمال اللجان المنبثقة منها، وكان

دائم الح�سور وي�سطلع بالمهمات التي اأنيطت به، ويّح�سر للمنا�سبات. 

وكان تعاطيه ينبثق من �سعوره بالم�سوؤولية وبان

اأركانه يعتبرون اأنف�سهم في �سميم االأ �سرة الرابطّية 

ويعملون بنَف�ض ر�سولي ملتزم، وهم ي�ستحّقون كّل تقدير.


