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�صاحب الغبطة والنيافة 
الكاردينال مار ب�صاره بطر�س الراعي الكلّي الطوبى

بطريرك انطاكية و�صائر امل�رشق
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افتـتـاحية

الى "الرابطيين"

ومجل�س  جديد  رئي�س  �إلى  قليلة  �أ�شهر  بعد  �لمارونّية  �لر�بطة  رئا�شة  لت�شليم  �أ�شتعّد  و�أنا  بالر�شى،  �شعور  يغمرني 
تنفيذّي تنتخبهما جمعّية عمومّية ت�شّم في ع�شويتها �أهّم �لنخب �لمارونّية من قياد�ت �شيا�شّية وفاعلّيات من �لمجتمع 

و�لأهلّي. �لمدني 

على  مو�رنة  و�عالم  رموز  باقبال  وتمّيزت  �لما�شية،  �ل�شت  �ل�شنو�ت  طو�ل  �لمارونية  �لر�بطة  عائلة  تعّززت  لقد 
وفاعلّية  باتز�ن  خالله  من  يخدمو�  �أن  يمكنهم  �لذي  �لموقع  فيها  ووجدو�  ر�شالتها  جذبتهم  بعدما  �ليها،  �لنت�شاب 

وتجّرد، �إنطالقًا من �لثو�بت �لميثاقّية �لتي تعمل لها �لر�بطة �لمارونّية و�لتي ل قيامة للوطن من دونها.

�لمجّلة.  �لإنتهاء، موجز ح�شادهما على �شفحات هذه  �شارفتا على  �لمارونية  للر�بطة  �لتنفيذي  للمجل�س  وليتان 
�شفحات تعك�س باإيجاز ما �إجتهدت »�لر�بطة �لمارونية« لتحقيقه في �شتى مجالت عملها. فقد كانت د�ئمًا و�أبدً� �لى 
جانب رئا�شة �لجمهورية وبكركي ع�شدً� و�شندً�، وكذلك �لى جانب �لدولة و�لجي�س �للبناني في حماية �ل�شلم �لأهلي 
�لباب  يفتح  �لمر  �أن هذ�  لإيمانها  �لمو�رنة  �لأفرقاء  بين  �لم�شالحة  �لى  با�شتمر�ر  و�شعت  �لم�شترك،  �لعي�س  و�شون 
و��شعًا �أمام �لم�شالحة �لوطنية �ل�شاملة. كما ت�شّدت من خالل لجانها �ل�شت ع�شرة �لتي ن�س عليها نظامها �ل�شا�شي 
وملفات  ود�شتورية  قانونية  وق�شايا  ووطنية  �شيا�شية  �شوؤون  من  �للجان  هذه  �خت�شا�س  �شمن  �لو�قعة  �لملفات  لكافة 
�قت�شادية ومالية و�شحية و�شوؤون �لنت�شار و�لرو�بط في �لخارج و�لحو�ر بين �لديان وحقوق �لمر�أة و�لطفل و�شوؤون 
�لملفات  من  ذلك  وغير  و�ل�شحة،  �لبيئة  وق�شايا  �لجتماعية  و�لن�شاطات  و�لجامعات  �لعامة  و�لد�ر�ت  �لموظفين 
�لتي جرى توزيعها عليكم عند بدء هذه �لجل�شة، و�لتي تظهر بو�شوح  �لكبيرة �لهمية و�لجاري تف�شيلها في �لمجّلة 

�أهمية �لعمل �لموؤ�ش�شاتي �لذي طبع ن�شاط �لر�بطة. 
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�لوطنية  �لملفات  من  �لكثير  في  مرجعيٍة  باأدوٍر  �لأخيرة  �ل�شنو�ت  في  ��شطلعت  �لر�بطة  �أن  في  �ثنان  يختلف  ل   
�لدقيقة، وَعبَّرت عن مو�قفها من كل �لأمور �لمطروحة و�أ�شدرت ما يتعدى �لماية بيان �أفرد لها �لإعالم �لم�شاحات 

�لكافية، وكانت مو�شع �إهتمام �لمجتمع �للبناني، ومتتبعي �أو�شاع لبنان من بعثات دبلوما�شية، وزو�ر دوليين.

قيل:  وقديمًا  �أديّناه.  �لذي  �لعمل  بحجم  تقا�س  ل  فهي  �لثغر،  بع�س  برزت  و�إن  نحل،  كخلّية  تحّركنا  �أننا  ف�شيلتنا 
»من ل يعمل ل يخطىء«. و�ل�شكر مو�شول في هذ� �لمجال باأركان �لهيئة �لإد�رية، �لمدر�ء في �لر�بطة و�أفر�د �لجهاز 

�لم�شاعد �لذين خدمو� دون مّنة �أو ح�شاب وهم ي�شتحقون �شكرنا جميعًا.

يحقق  لو  �أطمح  ديموقر�طية،  بروح  �لمقبل  �لنتخابي  �ل�شتحقاق  مقاربة  �لر�بطة  �أع�شاء  على  �أتمنى  �إذ  و�إني 
�لمر�شحون لقيادة �لر�بطة تفاهمات خارج �لمناف�شة �لنتخابية من خالل تو�فق يجّنبها �لمعركة ويف�شح في �لمجال، 
في �لوقت نف�شه لح�شن �لتمثيل. �إن خو�س �لنتخابات هو �أمر م�شروع ويعّزز �لتناف�س �لحّر، لكن �ل�شعي �لى �لتو�فق 
�لغاية في ظل  لبلوغ هذه  ناألو جهدً�  ولن  �ل�شر�كة.  قاعدة  تو�شيع  �لى  ترمي  بانية  ديموقر�طية  �إر�دة  �أي�شًا من  ينبثق 

�لأجو�ء �ل�شتثنائية �لتي تخيم على بلدنا، وكذلك على منطقتنا باأجمعها..

�لر�بطيون، �أيها 

مقاليد  فيهما  ت�شلمت  �للتين  �لوليتين  خالل  تعاقبا  �للذين  �لتنفيذيين  �لمجل�شين  مع  تعاونكم  لكم  �أ�شجل  �إني 
بين  ند�ولها  �ليام  »تلك  �شتنتخبونه.  �لذي  �لمجل�س  مع  �لمحمود  �لنهج  هذ�  يتو��شل  �أن  و�أتمنى  �لر�بطة.  رئا�شة 
و�لتحّول.  �لتجّدد،  بذور  تكمن  �لخيار  هذ�  ففي  �لم�شوؤولية،  تد�ول  �لى  �للجوء  �لوطان  عافية  مظاهر  ومن  �لنا�س« 
�لى  �ل�شبيل فينقادو�  �شو�ء  �للبنانيين  يلهم  �لى �هلل كي  �أ�شرع  �لآمال،  �لنتائج على قدر  تاأتي  �لتعاون لكي  �أمل  وعلى 
�شوت �ل�شمير، ويحّلو� �لحّب مكان �لبغ�س، و�لتد�ني مكان �لتباعد، ويبتدعو� �أبجدية تو��شل مختلفة عنو�نها �لوحدة 

و�لتعاون لدرء �لعو��شف �لتي تهدد وطنهم. 

�أن يلقي في قلوب �لجميع قب�س �ل�شالم، و�أن  �أ�شاأل �لطفل �لإلهي  وفي هذ� �لزمن �لميالدي �لمخ�شوب بالرجاء، 
بفرح  وننعم  تهز م�شرقنا،  �لتي  �لع�شيبة  �لوقات  �إليها في هذه  �لحق، ويرخي ظالل حّبه، فنفيء  �لى طريق  يهدينا 

�لولدة �لجديدة لعالم نريده �أف�شل، و�أكثر �شعادة.
د. جوزف طربيه
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�لبابا بندكتو�س �ل�شاد�س ع�شر م�شتقباًل طربيه في ح�شور �لكاردينال �لر�عي
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�لدكتور طربيه مع رئي�س مجمع �لكنائ�س �ل�شرقية �لكاردينال �شاندري و�لرئي�س نجيب ميقاتي
 وبد� �ل�شفير �لبابوي في لبنان �لمون�شينيور كات�شيا 

�شورة تذكارية للمجل�س �لتنفيذي للر�بطة مع رئي�س �لجمهورية �لعماد مي�شال �شليمان
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في �لخام�س و�لع�شرين من �آذ�ر 2007 �إنتخبت �لر�بطة �لمارونية �لدكتور جوزف طربيه رئي�شًا لها على ر�أ�س 
مجل�س تنفيذي مميز... وفي �لعا�شر من ني�شان 2010، جّددت �لجمعية �لعمومية للر�بطة ثقتها بالدكتور طربيه 
�لذي �آلت �إليه �لرئا�شة بالتزكية، مع مجل�س تنفيذي �شم وجوهًا بارزة جديدة �لى جانب معظم �أع�شاء �لمجل�س 

�لتنفيذي �ل�شابق.
حر�س �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �لمارونية برئا�شة �لدكتور جوزف طربيه على �لطابع �لموؤ�ش�ّشي لهذ� �لكيان 

�لوطني �لماروني، و�لذي يمثل �أحد وجوهها �لعلمانية �لبارزة في �لمجتمع �للبناني... 
ولي�س �أمام �لمر�قب �لمدقّق �إًل �أن يقّر �أن "�لر�بطة �لمارونية" �شهدت نقلة نوعية. فهي حافظت على خّطها 

�لتاريخي �لمن�شجم و�لمتكامل مع بكركي، و�لتز�مها �لثو�بت �لميثاقية...
وهو  خّط د�فع عنه، وت�شبّث به �لروؤ�شاء �ل�شابقون للر�بطة وهم من كر�م وجوه �لطائفة �لمارونية �لذين �شغلو� 

�أدو�رً� بارزة وطنيًا و�شيا�شيًا، وخلّفو� �آثارً� ل تمحى من ذ�كرة �للبنانيين عمومًا و�لمو�رنة خ�شو�شًا...
�لمارونية" وما  "�لر�بطة  تاريخ  "�لر�بطة" مف�شاًل مع لمحة موجزة عن  تعر�شه مجلة  �لوليتين  �أنه ح�شاد 

�إ�شطلعت به من مهمات ج�شام منذ تاأ�شي�شها في �لعام 1952... 

)2007- 2010( و ) 2010- 2013(حصاد "الواليتين"

اإعداد جوزف الق�صيفي

�لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة
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�شكّلت "�لر�بطة �لمارونية" منذ تاأ�شي�شها في �لعام 1952، �إطارً� جامعًا للمو�رنة تطّور على كّر �ل�شنين حتى 
�ل�شيا�شية-  �لخريطة  على  ح�شورهم  تثبيت  �لى  وت�شعى  تطلعاتهم،  وتعك�س  همومهم،  تحمل  فاعلة  موؤ�ش�شة  غد� 
ل�شّل دورهم،  تّهب عليهم من د�خل ومن خارج،  �لتي  �لعو��شف  ومو�جهة  لبنان،  – �لقت�شادية في  �لجتماعية 
ودفعهم �لى �لياأ�س و�لحباط، و�ل�شتقالة من �لدولة �لتي كانو� هم �ل�شا�س في ن�شاأتها بعدما قدّمو� �لت�شحيات 

�لج�شام عبر تاريخهم.
و"�لر�بطة �لمارونية" كانت وما تز�ل عابرة لالحز�ب و�لمناطق، و�لعائالت، لأنها ركزت في ن�شاطاتها على 

�لنطالق من �لعناوين �لتي توّحد �لمو�رنة ب�شقّيهم �لمقيم و�لمنت�شر، حول ثو�بت ل تتبّدل ول تتغّير:
ركائز  ورفع  كيانه،  توطيد  �أجل  من  مذبحه  على  �لقر�بين  بذلو�  و�لمو�رنة  �أبنائه،  لجميع  نهائي  وطن  لبنان     1
و�لح�شار�ت  �ل�شماوية  �لديان  ملتقى  كونه  �لمحيطة  �لدول  من  �شو�ه  عن  وتمايزه  تمّيزه  وتاأكيد  ��شتقالله، 

�لن�شانية �لتي تتفاعل على �أر�شه، وتتحاور، وتبدع مجتمعة ثقافة �لحياة معًا.
2   �إن �لمو�رنة ملح لبنان. بل خميرته. ومن دونهم ل يعود هو ذ�ته، فين�شلخ عن تاريخه وحا�شره وم�شتقبله، لنهم 
كانو� �أ�شا�س نه�شته وتقدّمه. و�إن �إ�شهاماتهم كانت �أ�شبه ببقعة �لزيت �لتي طاولت كل �لوطن، فتحقق �لإ�شتقالل 
من خالل �لر�فعة �لتي �شكلّوها، ول ينكرها عليهم �أي من�شف، �شرط �أن ي�شتمرو� في دورهم، ونوعية ح�شورهم، 

ن بها �لآباء و�لأجد�د، لأنها �شمانة وجودهم و��شتمر�رهم. فيعملو� بالروحية نف�شها �لتي تح�شّ
3    �إن بكركي هي مرجعية �لمو�رنة. على �أعتابها تتال�شى �لخالفات. وهي قبلة �أبنائها في �شتى �أ�شقاع �لعالم، �إليها 
�لمحّج، ول�شّيدها �لولء. فهي تج�شد ع�شارة تاريخ طويل ��شطبغ بالدم �لذي حّبر وثيقة �لحرية في هذ� �ل�شرق، 
وحافظ على توهّج �شعلتها على �لرغم من حلكة �لليل �لتي لفته �شحابة �لقرون �لغابرة. و�إن بكركي تقوى بوحدة 
�أبنائها، وت�شتمر بالتز�مهم قو�عد �لإيمان و�لوفاء لالر�س و�لتر�ث �لم�شرقي، في هذه �لمنطقة من �لعالم �لتي 

تنتقل من فوهة بركان �لى �آخر، ت�شيب حممه �شعوبها، وتبقيها في جلجلة مو�شولة ل نهاية لها.

اإن هذه الثوابت ال يمكن االبقاء عليها، والحيلولة دون �صقوطها اإذا لم تتوافر لها منظومة من ال�صروط 
المو�صوعية واأبرزها:

اأ - �لثبات في �لر�س:
ب- عدم �ل�شتقالة من �لدولة

وجود  ويعّزز  ديموغر�فية،  تحولت  �لى  يوؤدي  لر��ٍس  بيع  فال  �لوطنية،  و�ل�شر�كة  �لنت�شارية  على  �لحفاظ  ج- 
�لو�حد. �لعي�س  ت�شقط  �لتي  "�لمعازل" �لمذهبية 

د- �لحفاظ  على �لتو�زن د�خل �أجهزة �لدولة و�د�ر�تها، و�ل�شعي �لى تحقيقه لدو�فع وطنية، و�شونًا لروح �ل�شر�كة 
في �إد�رة �شوؤون �لبالد.
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�لإن�شان  لربط  و�إجتماعية  تربوية  �إنمائية،  �إقت�شادية،  �شيا�شات  �إتباع  �أجل  من  �لمتاحة  �لو�شائل  كل  �عتماد  هـ- 
باأر�شه، و�لحّد من نزف �لهجرة �لتي تبتلع �أدمغتنا، وطاقاتنا �ل�شابة، وتدفع بمجتمعاتنا �لى �شيخوخة مبكرة 

محتومة.
و- �لحفاظ على �لهوية �للبنانية و�شد كل محاولة لتغيير وجه لبنان ديموغر�فيًا، و�غر�ق �أبنائه �ل�شليّين بموجات 

من �لهجرة قدمت عفوً� �أو عمدً�.
ز- �لتكامل بين �لكني�شة و�لهيئات �لعلمانية د�خل �لطائفة، عبر �إبتد�ع �آليات تعاون ت�شمل كل �لمجالت، وذلك 
لتوعية �أبنائها وتوجيههم نحو �لمد�ر�ت �لوطنية و�لروحية �لتي تنمّي فيهم روح �لولء للبنان و�لنتماء �إليه، 
مع  تعاطيهم  و�أ�شلوب  حياتهم  طر�ئق  في  وروحانتيها  قيمها  و��شتلهام  �لمارونية  �لكني�شة  بتر�ث  و�لت�شبث 

�لآخرين.

�لمجل�س �لتنفيذي في زيارة للكاردينال �لر�عي

... و�لكاردينال �شفير
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مـوجــز تــاريـخ الرابـطـة 
تاأ�ش�شت لجنة  �آب، عندما  �لعام 1952، وتحديدً� �لحادي و�لع�شرين من  "�لر�بطة �لمارونية" ترقى �لى  �إن 
�لفكر و�لعلم و�لقت�شاد، وقادة  �أهل  �إن�شاء ر�بطة ت�شّم  �شّمت نخبة من رجالت �لطائفة، وبحثت في مو�شوع 
�لمجتمع من نقباء ومجّلين في ميادين �إخت�شا�شهم �لذين �إرتاأو� �شرورة قيام كيان م�شتقل وجامع لكل �لطر�ف 
د�خل �لطائفة �لمارونية و�ل�شعي �لى توثيق �لرو�بط فيما بينهم تحت �شقف �لعناوين �لم�شتركة و�لناأي بهم عن 

كل ما يفّرق.
تاألفت �لنو�ة �لتاأ�شي�شية من : �لمير رئيف �أبي �للمع، فريد قوزما، جان تّيان، �شارل تّيان، �لبير ك�شبار، و�دو�ر 
نون. هذه  �ل�شمة من �لرجال كانت تمثل  نخبة متقدمة د�خل �لطائفة، �إن�شم �ليهم لحقًا �أعالم بارزون، فمنهم 
من �أ�شبح رئي�شًا للجمهورية، ومنهم من كان وزيرً� ونائبًا، و�لعديد منهم يعتبرون في م�شاف �لمحامين �لمجّلين.
و�لوجيه  �لنائب  �لمارونية برئا�شة  للر�بطة  �لتنفيذي �لول  �لمجل�س  �أمام ولدة  �لنو�ة مهدت �لطريق  �إن هذه 
جورج تابت في �لعام 1953. وقد �إ�شتمر هذ� �لمجل�س يقوم بمهماته حتى �لعام 1966، وكان ي�شم �لى تابت �لنائب 
و�لوزير �لدكتور �ليا�س �لخوري نائبًا للرئي�س، و�لوزير و�ل�شفير رئيف �أبي �للمع �أمينًا عامًا، و�لم�شرفي جان �أبو 
جودة �أمينًا لل�شندوق، ونقيب �ل�شحافة كميل يو�شف �شمعون ممثاًل لدى �لحكومة. وفي �لعام 1966 وبعد مرحلة 
�شّم  مجل�س  ر�أ�س  على  �شنو�ت  لثالث  جودة  �أبو  �لم�شرفي  �نتخاب  تّم  �لخوري،  �لدكتور  توّلها  وجيزة  �إنتقالية 
مجموعة من �ل�شخ�شيات �ل�شابة و�لمخ�شرمة، ليخلفه في �لعام 1969 �لمحامي �شاكر �أبو �شليمان �لذي ��شتمر في 
من�شبه حتى �لعام 1995 من دون �إنقطاع، قبل �أن ينتقل �لى �لعمل �ل�شيا�شي وينتخب نائبًا عن �لمتن �ل�شمالي. ثم 
توّلى �لمحامي �رن�شت كرم رئا�شة �لر�بطة لوليتين )1990( و)1994(. وفي �لعام 1997 �إنتخب �لوزير و�لنائب 
بيار �لحلو �لذي �ختطفه �لموت وهو في عّز �لعطاء على �ل�شعيدين �لوطني و�لماروني. وخلف �لمير حار�س �شهاب 
�لنائب حلو على ر�أ�س �لر�بطة في �لعام )2000(. وقبيل �إنتهاء ولية �شهاب وّجه �لكاردينال �لبطريرك مار ن�شر�هلل 
بطر�س �شفير كتابًا �لى رئي�س �لر�بطة و�أع�شاء �لمجل�س �لتنفيذي، �شّمنه توجيهات ومبادىء عامة حول ما يجب 

�أن تكون عليه �لر�بطة و�لدور �لمنتظر منها وطنيًا ومارونيًا، و�أو�شى في �شوؤ ما �ورد من �أ�شباب موجبة بما ياأتي:

ت�شرين  خالل  تنقعد  �إ�شتثنائية  عمومية  جمعية  �لى  يدعو   �أن  �لتنفيذي  �لمجل�س  على  "نتمنى 
�لد�خلي لجهة تكوين  �لنظام  �لمادة )11( من  �لفقرة �لولى من  �لى تعديل  �لمقبل، كي تعمد  �لول 
�لمجل�س �لتنفيذي، فيتاألف لفترة �إنتقالية وب�شورة �إ�شتثنائية ب�شكل م�شّغر من كل من معالي �ل�شتاذ 
�أن  على  �أع�شاء  فرحات  وروبير  عيد  �دو�ر  خّو�م،  موري�س  حنين،  منير  و�لأ�شاتذة:  رئي�شًا  �ده  مي�شال 
يو�كب �أعماله �شيادة �لمطر�ن يو�شف ب�شارة، فيقوم �لمجل�س بمهمة �شبه تاأ�شي�شية تحّدد بالعمل على 
�إقر�ر نظام جديد للر�بطة يتو�فق و�لمبادىء �لتي ذكرناها �أعاله ويتم بعد ذلك �نتخاب �لهيئات �لتي 

قد ين�ّس عليها �لنظام �لجديد وفقًا لأحكامه".
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اإده والنظام الجديد للرابطة:
وبعد �إذ�عة كتاب �لبطريرك �لماروني �ل�شادر عن كر�شّيه في �لديمان بتاريخ 12 �أيلول 2003، �لتاأمت �لجمعية 
�لعمومية للر�بطة �لمارونية وعهدت �لى �لمجل�س �لمقترح من �شفير م�شوؤولية �إد�رة �لر�بطة وتولّي مهمات �لمجل�س 
�لتنفيذي، برئا�شة �لوزير مي�شال �إده �لذي �جتهد �لى جانب رفاقه من �أجل تعديل نظام �لر�بطة �لمارونية وتحديث 
�أقّرت هذ� �لنظام، و�نتخبت �لدكتور جوزف طربيه رئي�س  هيكلياتها،  و�شّلم �لمانة �لى �لجمعية �لعمومية �لتي 
�تحاد �لم�شارف �لعربية رئي�شًا للر�بطة بتاريخ 25 �آذ�ر 2007 وعلى ر�أ�س مجل�س تنفيذي �شم نخبًا مارونية من 
�لجمعية  . وقد جّددت  و�إد�رة و�عالم و�عالن  و�أعمال  �قت�شادية، و�شفر�ء ومحامين، ورجال مال  روؤ�شاء هئيات 
�لعمومية للر�بطة ثقتها بالدكتور طربيه عندما �أعادت �نتخابه على ر�أ�س مجل�س تنفيذي جديد �شم معظم �أع�شاء 

�لمجل�س �ل�شابق بعد تطعيمه ب�شخ�شيات مارونية لمعة وذلك بتاريخ 15 ني�شان 2010.

ت�شّلم وت�شليم بين �إده وطربيه

تبادل �لأنخاب بين �لمجل�شين �لجديد و�ل�شابق
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الخطوط الرئي�سة ل�سيا�سات الرابطة:
كما  و�لعالم،  لبنان  في  للمو�رنة  �أولى  كمرجعية  بكركي  مع  �لتن�شيق  على  د�ئمًا  �لمارونية  �لر�بطة  حافظت 
�أنها كانت �ل�شند و�لع�شد لموقع رئا�شة �لجمهورية، معتبرة �أن وحدة �ل�شف �لماروني هي �أ�شا�س لوحدة �ل�شف 
�لم�شيحي، و�لعن�شر �ل�شا�س لبناء منظومة �لوحدة �لوطنية. وفي �شبيل ذلك �أّدت �لر�بطة �أدو�رً� بارزة للو�شول 
�لمتنازعة  �لقوى  �لغاية، وعملت على وقف �لقتتال بين �لخوة غير مرة، وعلى تحقيق �لم�شالحة بين  �لى هذه 
د�خل �لطائفة، وعلى جمع �لكلمة تجاه �لق�شايا �لم�شيرية. ومن ين�شى دورها في �لدفاع عن �لح�شور �لم�شيحي 
في �إد�ر�ت �لدولة، وت�شديها لمر�شوم �لتجني�س و�لتحرك في �تجاه �ل�شلطات �لق�شائية لإبطاله. ويذكر �لكثيرون 
�لدور �لكبير �لذي قام به �لرئي�س �لول للر�بطة جورج تابت في تقريب وجهات �لنظر بين �لرئي�س كميل �شمعون 
و�لكاردينال �لبطريرك مار بول�س بطر�س �لمعو�شي في �أو�خر �لخم�شينيات، وكذلك �لمو�قف �لتي �أطلقها �لرئي�س 
�أبو  �شاكر  للرئي�س  �لبارز  و�لن�شاط  �لم�شيحية،  لالأوقاف  و�لتعّر�س  �لجانب  قانون  تملك  وجه  في  �أبو جودة  جان 
�شليمان �لذي �إ�شطلع به طو�ل �لحرب �للبنانية بكل جر�أة و�شفافية، خ�شو�شًا في حرب �لأخوة �لتي �شال فيها �لدم 
�لجن�شية  �أعطى  �لذي  �لجائر  �لجن�شية  لقانون  �لت�شدي  �لمتابعون  �إقتتال ل هو�دة فيه. كما يذكر  �لم�شيحي في 
بها  �أولى  لبنانية هم  �أ�شول  �لمتحدرين من  فيما هي ممتنعة عن  م�شتحقيها،  �لآلف من غير  لع�شر�ت  �للبنانية 
�إ�شافة �لى عدد من �لنجاز�ت  �إرن�شت كرم، بيار �لحلو، حار�س �شهاب.  من �شو�هم، وذلك في وليات �لروؤ�شاء 

و�لمو�قف �لتي �شيرد ذكرها في كتاب يوؤرخ للـ "ر�بطة �لمارونية" تف�شياًل.
ومع �لدكتور جوزف طربيه �إتجهت "�لر�بطة �لمارونية" نحو "�لماأ�ش�شة"، وتنظيم عملها بطريقة حديثة بعدما 
تعزّز جهازها �لد�ري بعنا�شر كفّية توؤمن دو�مًا كاماًل، وتتابع ق�شايا �لر�بطة و�لمنت�شبين �ليها بعدما ز�د عددهم 
�تجاهات �شيا�شية متنوعة. جميعهم  �لمناطق، ومن  �لمهنية من مختلف  �لقطاعات  على �للف موزعين على كل 
يطرحون خالفاتهم وتبايناتهم خارج مقر �لر�بطة ويعملون بالتعاون مع مجل�شها �لتنفيذي، و�للجان �لمنبثقة منه.
وقد كان ت�شكيل �للجان �لمتخ�ش�شة �لتي ن�شت عليها �لمادة 38 من نظام �لر�بطة �لمارونية، و�إقبال �لنخب 
�لبارزة في �لمجتمع �لماروني على �لدخول في ع�شويتها، �ل�شمة �لبارزة لن�شاط �لر�بطة في �ل�شنو�ت �ل�شت �لأخيرة.

وتتاألف هذه اللجان المنبثقة من المجل�س التنفيذي مما يلي :

1      لجنة ال�صوؤون ال�صيا�صية  والوطنية 
- ر�شد �لم�شار �ل�شيا�شي في �لبلد و�لتو��شل مع كافة �لأفرقاء خ�شو�شًا �لم�شيحيين. اأهدافها: 

- �لهتمام بالق�شايا �ل�شيا�شية و�لوطنية عمومًا وبالو�قع �ل�شيا�شي و�إعد�د �لدر��شات �لالزمة.   
- تعزيز �لح�شور �لم�شيحي في �لوطن و��شتمر�رية وجوده �لفاعل.   

- توحيد �لجهد �لم�شيحي في �لق�شايا �لم�شيرية.   
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2     لجنة ال�صوؤون الد�صتورية والقانونية
- و�شع �لدر��شات �لمتطورة في �لحقل �لقانوني و�لد�شتوري بروح ح�شارية وعلمية. اأهدافها: 

- �لطالع على �لقو�نين و�لمر��شيم و�إبد�ء �لمالحظات �لمالئمة ب�شاأنها لتاأتي من�شفة في معادلة    
                        �لو�قع �لقانوني. 

3      لجنة ال�صوؤون االقت�صادية والمالية  والتقنية 
- در�س �لمو�زنة �لعامة. اأهدافها: 

- �لهتمام بق�شايا غرف �ل�شناعة و�لزر�عة و�لتجارة.   
- �لطالع على م�شاريع �لتفاقات مع �لبلد�ن �لخارجية.   

- و�شع در��شات تطوير �ل�شناعات و�لزر�عات �لحديثة عند �لطلب وم�شاريع �لبنى �لتحتية و�لمناطق �لحرة.    
- �إجر�ء م�شح �شامل للموؤ�ش�شات �ل�شناعية و�لتجارية و�لزر�عية و�لم�شرفية.   

٤     لجنة �صوؤون االنت�صار الماروني   واللبناني  
-  �لتن�شيق مع �لموؤ�ش�شة �لمارونية لالنت�شار ومع �لر�بطات �لمارونية في �لخارج بغية �لتو��شل مع  اأهدافها: 

                             �لمغتربين و�لوقوف على �أحو�لهم عامة.

 5      لجنة �صوؤون الموظفين واالإدارات العامة   

اأهدافها:  - توثيق �لعالقة مع مجل�س �لخدمة �لمدنية ومجال�س �لتفتي�س و�لمديرين �لعامين في �لقطاع �لعام 
                          للوقف على �لح�شاء�ت و�لحاجات �لوظيفية.

- حّث �لم�شيحيين على �لإنخر�ط في �لوظيفة �لعامة.    
-  �لحفاظ على حقوق �لم�شيحيين في �لد�رة وو�شع �لدر��شات و�لتقارير بهذ� �ل�شدد.    

٦      لجنة ال�صوؤون التربوية والجامعية  وال�صباب والريا�صة والطالب الجامعيين 
اأهدافها:  - �لتن�شيق مع �لجامعات �لم�شيحية لجهة ما ي�شدر عنها من در��شات و�إح�شاء�ت.

    - �لعناية بالإنماء �لتربوي عن طريق �لقيام بالدر��شات و�لإح�شاء�ت للتالمذة و�لطالب وتطوير 
                         �لبر�مج �لتعليمية و�لهتمام بحرية �لتعليم و�لأنظمة.

- �لهتمام بالجامعة �للبنانية وطالبها وكو�درها، �أبحاثها و�لمنح...    
   ٧
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٧      لجنة ال�صوؤون االجتماعية والن�صاطات االجتماعية والندوات والحفالت  
اأهدافها:      - �لعناية بالن�شاطات �لجتماعية و�لندو�ت و�لحفالت.

- �لعناية ب�شوؤون �لحد�ث و�لمنحرفين و�ليتام و�لمعوقين.    
- �لعناية ب�شوؤون �لعائالت بوجه عام.    

-  �لهتمام بالحالت �لطارئة و�لإغاثة وذلك بالتن�شيق مع وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية و�لمجتمع     
                         �لهلي.

٨     لجنة البيئة وال�صحة   
اأهدافها:      -  �لحفاظ على  بيئة نظيفة باإعد�د �لإر�شاد�ت و�لتو�شيات و�لقيام بالمر�جعات.

- �لتن�شيق مع �لموؤ�ش�شات �ل�شحية في �لمناطق �لم�شيحية.    
- �إعد�د �لمقترحات �لمتعلقة بال�شمان �ل�شحي .   

- �لم�شاعدة في معالجة �لمر�شى و�لمحتاجين في بيئتنا.   
٩      لجنة ال�صوؤون الثقافية والتراثية والحوار بين االأديان   

اأهدافها:      -  رعاية وتطوير مكتبة �لر�بطة.
- �لهتمام بالآثار و�إبر�ز �لمعالم �لح�شارية �لم�شيحية.   

- �لإهتمام بالحو�ر بين �لأديان و�إقامة ندو�ت لهذ� �لغر�س.   
10      لجنة االإعالم   

اأهدافها:      - تنمية �لتو��شل �لإعالمي بين �لر�بطة و�لأع�شاء وتحديث وتفعيل موقع �لر�بطة �لألكتروني. 
- تنمية �لثقافة و�ل�شعور �لوطني و�لم�شيحي بالتعاون مع �أجهزة �لأعالم �لم�شيحية.    

- ��شد�ر ن�شرة ف�شلية عن �لر�بطة.   
- �قامة عالقات وثيقة مع �لو�شائل �لإعالمية عمومًا و�لم�شيحية منها خ�شو�شًا للترويج للر�بطة و�أهد�فها.   
- م�شاعدة �أع�شاء �لر�بطة �لنا�شطين على ن�شر مقالتهم �لتي ت�شب في خدمة �أهد�ف �لر�بطة.   

11     لجنة �صوؤون وحقوق المراأة والطفل  
اأهدافها:      -  تحقيق �لم�شاو�ة بين �لرجل و�لمر�أة في كافة �لحقول و�شمان حقوقها  في حقلي �لقانونين �لمدني 

                          و�لروحي.
- �شمان حقوق �لطفل من �شوؤ ما ورد في �لتفاقات �لدولية لحقوق �لطفال.    

- �إعد�د بــر�مج تثقيفيـة خا�شـة بالمر�أة بالتن�شيق مـع لجنــة �لعــالم لجهة �لخدمـــات و�ل�شحــة     
                       �لإنجابية.
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- تعيين يوم في �ل�شبوع �أو كل �أ�شبوعين يقوم به �أع�شاء من �للجنة با�شتقبال وم�شاعدة �لن�شاء في     
                        مر�جعتهن ب�شوؤوؤونهن

- ت�شجيع �لن�شاء للتقدم �إلى ع�شوية �لر�بطة �لمارونية.    
 12    لجنة الجن�صية اللبنانية 

اأهدافها:      - مالحقة �أمور �لجن�شية لدى �لق�شاء �لعدلي �أو �لإد�ري. 
- �لطالع و�لتعليق على مر��شيم وقو�نين �لتجن�س ورفع تقارير بها ومو�كبتها.   

- ر�شد قانون ومر��شيم �لتجن�س بوجه د�ئم .   

وقد عملت هذه اللجان بحيوية ملفتة 
وتركت ب�صماتها الخيرة على مختلف ن�صاطات الرابطة

اللجان الموؤقتة
 اإ�صتناداً للمادة الثانية واالأربعين  

 اإ�صافة الى ما تقدم اأن�صاأ المجل�س التنفيذي لجان موؤقتة محّددة للقيام بمهامات محددة وتنتهي   واليتها 
اإّما بالرجوع عن قرار تعيينها واإّما بانجاز المهمات الموكلة اإليها . 

اللجان الموؤقتة:
1     لجنة المناطق والخدمات

اأهدافها:      - تعريف �أع�شاء �لر�بطة في كل �لمناطق ببع�شهم �لبع�س بطريقة �أف�شل. 
- نقل حاجات �لمناطق �لم�شيحية وم�شاكلها �لى �لمجل�س �لتفنيذي بغية �لعمل على �لم�شاعدة من    

                       و�شع حلول لها. 
2     لجنة اإنماء الريف

اأهدافها:      - �لهتمام بالريف بغية �إنمائه و�إن�شاء �لم�شاريع لإبقاء �لم�شيحيين فيه وعدم �لنزوح منه .
- مالحقة بع�س �لم�شاريع �لتي تقوم بها �لجمعيات �لهلية و�لبلديات و�لتي تمّول من بع�س �لجهات       
                      �لمانحة وم�شاعدة �لهلين على كيفية تح�شير ملفاتهم وطرق �لمر�جعة مع �لمر�جع �لمخت�شة. 



15

لقطات من �لجمعيات �لعمومية للر�بطة

3     لجنة الدرا�صات اال�صتراتيجية
اأهدافها:      - در��شة �لق�شايا �ل�شتر�تيجية �لتي يو�جهها لبنان بوجه عام كق�شايا �لوجود �لم�شيحي في �ل�شرق، 
�لو�قع �لديموغر�في و�لجغر�في و�لقت�شادي بوجه عام وتاأثير�ته ، وملف �لتوطين �لفل�شطيني، 

و�لعالقات �لمارونية مع باقي �لفاعليات �لمحلية و�لقليمية و�لغربية .
٤     لجنة الطوارىء   

اأهدافها:      -  �لحفاظ على هوية �لر�س و�لحّد من بيع �لم�شيحيين لعقار�تهم .
5    لجنة تعديل النظام:

اأهدافها:      -   �عادة در�س بع�س مو�د �لنظام �لد�خلي للر�بطة بغية تطويره و�شّد �لثغر.

 مركز التوثيق  والدرا�صات 
طربيه  �لرئي�س  من  وبمبادرة 
"مركز�لتوثيق  �لر�بط  في  تاأ�ش�س 
�لذي  �ل�شتر�تيجية"  و�لدر��شات 
و�لمعطيات  �لمعلومات  بتوثيق  يقوم 
مر�كز  مع  و�لتو��شل  �لدر��شات  و�إعد�د 
�لعامة  �لمو�شوعات  لمتابعة  �لبحاث 
و�ل�شتر�تيجي،  �لم�شيري  �لطابع  ذ�ت 
ومعاهد  باحثين  مع  �لمركز  ويتعاون 
�لدقيقة  �لمو�شوعات  بع�س  متابعة  في 

لمتخ�ش�شة. � و
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ح�ساد "الواليتيـن"
�إنتخب �لدكتور جوزف طربيه في �لخام�س و�لع�شرين من �آذ�ر 2007، و�أعيد �إنتخابه ثانية في �لعا�شر من ني�شان 
�أعمالهم،  �أبناء �لطائفة �لم�شهود لهم بكفايتهم في  2010. وقد �شّمت �لالئحتان �لتي توّلى رئا�شتهما نخبة من 
ومكانتهم �لعالية في �لمجتمع �للبناني و�لماروني. فهم من �أ�شحاب �لباع �لطويل في عالم �لقانون و�لطّب و�لإقت�شاد 
و�لمال و�لتعليم �لجامعي، و�لقامات �لكبيرة في حقول �إخت�شا�شهم و�هتمامهم. ولأن �لدكتور طربيه �أر�د – على 
كثرة م�شوؤولياته �لوطنية و�لعامة و�ن�شغالته – �أن يوؤدي ق�شطه تجاه وطنه وطائفته، و�شع منهجية خا�شة به لجعل 

وليتيه مثمرتين، وتقوم هذه �لمنهجية على �لآتي:
1- �لحفاظ على روحية �ل�شلف في �لعمل على �شون �لثو�بت �لمارونية، وجمع �لكلمة حول �لمو�شوعات �لم�شتركة 
�لتي تطاول �لم�شلحة �لحقيقية لأبناء �لطائفة و�لدفاع عن حقوقهم، �إنطالقًا من م�شلمة وطنية تقول �أن لبنان 

ل ينه�س �إل بجناحيه، لكن هذ� �لنهو�س يبقى غير م�شتو �إذ� كان �أحد �لجناحين مهي�شًا.
2- تنظيم هذ� �لعمل وفق قو�عد حديثة، منظمة، تبتعد عن �لمنا�شبتية، من خالل �يجاد �لبنى و�لهيكليات �لتي 

تطلق دينامية �لمتابعة و�لمالحقة و�لتدقيق، و�لتوثيق و�ل�شتعانة بالخبر�ت.
و�لفرعية،  �لرئي�شة  �للجان  خالل  من  وقاعدتها  �لمارونية  �لر�بطة  هرم  بين  و�لم�شاركة  �ل�شر�كة  تحقيق   -3
�لوطنية  �لمو�شوعات  �شتى  في  معها  و�لت�شاور  �لر�بطة،  خارج  من  و�لخبر�ت  �لكفايات  باأ�شحاب  و�ل�شتعانة 

و�لد�رية و�شو�ها.
٤- عدم نق�س ما �شبق من �أعمال و�نجاز�ت، بل �ل�شعي �لى �لبناء عليه و��شافة مد�ميك جديدة ليقوى عود �لر�بطة 
�لمارونية وي�شتد، فت�شتحيل رقمًا �شعبًا. ومن يتابع بدقة حركة "�لر�بطة" في �لأعو�م �ل�شت �لمن�شرمة يتبّين له 
كم �أ�شبح موقعها متقدمًا على �لخريطة �لوطنية �للبنانية، و�لم�شيحية و�لمارونية، وكم �أ�شبح لمو�قفها وكلمتها 

من وزن لدى �لم�شوؤولين �أ�شحاب �لقر�ر في �لدولة و�لمرجعيات �لروحية.

الرابطة والم�سالحة المارونية:
منذ �نتخابه رئي�شًا للر�بطة �لمارونية عكف �لدكتور جوزف طربيه مع رفاقه في �لمجل�س �لتنفيذي على معالجة 
مّلف �لم�شالحة �لمارونية، و�إيالء هذ� �لمو�شوع ما ي�شتحق من �إهتمام، على �أ�شا�س �أنه �لمعبر �للز�مي للم�شالحة 

�لوطنية.
لقد كانت هذه �لم�شالحة في ر�أ�س �أولويات �لمجل�س �لتنفيذي �لذي �شّخر لتحقيقها كل �لإمكانات و�لطاقات، 
�لر�بطة �شو�ء في تقارير  �أدبيات  �لغاية. وهذه �لم�شالحة لم تغب يومًا عن  لبلوغ هذه  �إل بذله  ولم يدّخر جهدً� 
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�لمانة �لعامة �أمام �لجمعية �لعمومية، �أو في بر�مج �لتر�شيح، ول �شيما في بيان تر�شيح "لئحة �لنه�شة �لمارونية" 
بها  قام  �لتي  �لجولت  عد�  وذلك   .2010 ني�شان  من  �لخام�س  في  طربيه  جوزف  �لدكتور  رئي�شها  به  �أدلى  �لذي 
�لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة على �لمرجعيات �لمارونية �لر�شمية و�ل�شيا�شية و�لروحية. كما عك�شت �جتماعات �للجنة 
�ل�شيا�شية �لمنبثقة من �لمجل�س، و�لتي ت�شّم ممثلين مفو�شين من جميع �لطر�ف، مدى حر�س �لر�بطة �لمارونية 
على توفير �لمناخات �لمنا�شبة لإ�شتيالد تو�فق بين �لمو�رنة  على �إختالف ميولهم ونزعاتهم حول �لمو�شوعات 

�لتي ت�شّكل هاج�شًا م�شتركًا لهم.
لم توفّر �لر�بطة و�شيلة �إل �عتمدتها للو�شول �لى �لم�شالحة. وهي �إن لم تتمّكن من تحقيق نجاح كامل، فاإنها 
��شتطاعت بالتاأكيد �أن تطلق دينامية جديدة، و�يجاد مناخ �شعبي موؤ�ٍت دفع في �تجاه حمل �لطر�ف على �لت�شليم 
عمومًا  �لم�شيحي  �ل�شف  د�خل  و�لتنّوع  �لتعددية  على  تخافظ  جامعة  نقاط  حول  و�للتقاء  �لم�شالحة  باأولوية 

و�لماروني خ�شو�شًا تحت �شقف من �لثو�بت �لوطنية و�لكن�شية. ولعل �أهم ما نجحت في تحقيقه:
1- حمل �لطر�ف على �إختالف مو�قعهم على �لجلو�س معًا و�لحو�ر في ما بينهم عبر �لر�بطة و�للجنة �ل�شيا�شية، 

ولجنة �لمناطق، و�شائر �للجان.
2- ت�شليم جميع �لأفرقاء بنبذ �لعنف وعدم �لحتكام �لى �ل�شالح لحّل �لخالفات �ل�شيا�شية.

3- تهيئة �لأجو�ء لح�شول بع�س �للقاء�ت �لتي خّلفت �إرتياحًا على �لر�س )لقاء�ت بين �لقو�ت �للبنانية و�لمردة 
في �ل�شمال على �أثر حادثة �شهر �لعين في �لكورة(.

٤- �لتفاهم على بع�س �لق�شايا �ل�شا�شية �لتي توّحد �لمو�قف بين �لحز�ب و�لقوى و�لتيار�ت �لم�شيحية من مثل: 
�لجن�شية  منح  ومفاعيله،  �لتجني�س  مر�شوم  رف�س  �لتهمي�س،  ورف�س  �لدولة  �إد�ر�ت  في  �لتو�زن  على  �لحفاظ 

�للبنانية لم�شتحقيها من �لمنت�شرين.
5- عدم �لتعر�س للبطريرك �لماروني وتحييده عن �ل�شر�عات �ل�شيا�شية وعدم زّجه بها.

٦- �للتفاف حول موقعي �لبطريركية ورئا�شة �لجمهورية.
ما عملت عليه "�لر�بطة �لمارونية" مّهد �لأجو�ء للبطريرك مار ب�شارة بطر�س �لر�عي، لكي يتابع ما بد�أته 
على  بذلتها  �لتي  �لم�شنّية  للجهود  �إنعكا�شًا  بكركي  في  �لمارونية  �لقياد�ت  لقاء  وكان  �لم�شالحة،  م�شتوى  على 
مو�شوعات  لمعالجة  �شكّلت  لجان  خالل  من  فرعية  لقاء�ت  من  تبعه  وما  �للقاء،  هذ�  �أن  على  �ل�شعيد.  هذ� 
محددة، كم�شروع قانون �لنتخابات مثاًل، لم يوؤت ثمارً�، لكن �يجابيته تكمن في �أنه �أبقى خيط �لتو��شل قائمًا 

بين �أطر�ف �لعائلة �لمارونية.
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اجتماع النواب الموارنة:
�للبنانية  �لقو�ت  "ب�شرما" بين  �أثر حادثة  على  �شماًل  �لر�س  �شاد  �لذي  و�لتوتر  �ل�شيا�شي،  �لتاأزم  ذروة  في 
�أجو�ء جديدة تعيد �لمور �لى مربّعها �لطبيعي،  "�لر�بطة �لمارونية" �لى فتح كوة ت�شمح بت�شلل  و�لمردة، �شعت 
وتنفي�س �لحتقان على جميع �لم�شتويات. وقد نجحت بف�شل جهود رئي�شها ومعاونة �أع�شاء �لمجل�س �لتنفيذي في 
جمع �لنو�ب �لمو�رنة في �لثالث من ت�شرين �لول 2008 في محاولة لبلورة بع�س �لم�شلمات و�لقو��شم �لم�شتركة، 
وو�شط مو�كبة �عالمية لم ت�شهد لها �لر�بطة نظيرً�. وقد �شّم �لجتماع ع�شرين نائبًا وتغّيب �أربعة، ثالثة منهم 
بد�عي �ل�شفر. وقد �شدر عن هوؤلء بيان من �أربعة نقاط تدعو �لى �لم�شالحة، و�للتز�م بعدم �للجوء �لى �لعنف، 
�أ�شا�شًا لأي م�شالحة، و�للتفاف  �لكني�شة  بثو�بت  �لمعايير �لديموقر�طية في حّل �لخالفات، �لعتر�ف  و�حتر�م 

حول �لبطريرك ورئي�س �لجمهورية.

�لنو�ب �لمو�رنة في رحاب �لر�بطة

ن�س �لبيان:
مقر  في  �لمرفقة،  �لالئحة  في  �أ�شماوؤهم  �لمدرجة  �لمو�رنة  �لنو�ب  �جتمع  �لمارونية،  �لر�بطة  من  " بدعوة 
�لر�بطة �لمارونية في بيروت يوم �لجمعة �لو�قع في 2008/10/3 وبنتيجة �لجتماع �شدر عن �لمجتمعين  �لبيان 

�لتالي:
�أمام �لأخطار �لتي يو�جهها لبنان في �أمنه و�إقت�شاده وم�شتقبله، وفي جو �لم�شالحات �لتي �أقدمت عليها مختلف 
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�لطو�ئف في لبنان، ل يمكن للقياد�ت �لمارونية �أن تبقى �أ�شيرة خالفاتها �لتي تفاقمت حتى �نعك�شت على �لخطاب 
�ل�شيا�شي مهددًة بالإنتقال �إلى �ل�شارع وقد بد�أت تقع �شحايا من جر�ء هذ� �لتدهور .

1- �أكد �لمجتمعون بالإجماع تكري�س مبد�أ �إجر�ء �لم�شالحة بد�ء" من م�شالحة �لقو�ت �للبنانية و�لمردة في �شوؤ 
تاأكيد �لطرفين ت�شميمهما على ذلك.

2- �أكد �لمجتمعون �إلتز�مهم عدم �للجوء �إلى �لعنف و�شبط �لمنا�شرين و�لإحتكام �إلى �لق�شاء عند ح�شول �أي 
حادث.

3- �أكد �لمجتمعون تنظيم �لعالقات في ما بينهم على �أ�شا�س �حتر�م �لمعايير �لديموقر�طية في حل �لخالفات وفي 
�إطار �لتنوع �ل�شيا�شي ونبذ �لعنف بمختلف �أ�شكاله. وهو تنوع ل يمكن �إل �أن يندرج تحت �شقف مقومات �شيادة 

لبنان وحريته و�إ�شتقالله و�حتر�م موؤ�ش�شاته ونظامه �لديموقر�طي.
٤- �أكد �لمجتعون �أن �أي م�شالحة م�شيحية يجب �أن تقوم على �أ�ش�س �لأعتر�ف بثو�بت �لكني�شة �لمارونية و�لإلتفاف 
حول مقام �لبطريرك �لماروني �لذي �أعطي له مجد لبنان ومقام رئي�س �لجمهورية �لذي يمثل �ل�شر�كة �لم�شيحية 

في �ل�شلطة.
تنفيذ كل ما  لمتابعة  �ل�شرورية  �لمناخات  لإر�شاء  �لمارونية  �لر�بطة  �لعمل مع  �إ�شتمر�ر  �لمجتمعون  وقد قرر 

تقدم." 
وقد �شدر �لبيان بتو�فق �لنو�ب �لحا�شرين، وهم في حينه: �بر�هيم كنعان، �شليم عون، بطر�س حرب، روبير 
غانم، فريد �لخازن، نادر �شكر، نعمة �هلل �أبي ن�شر، �شامل موز�يا، جو�د بول�س، هنري حلو، كميل خوري، هادي 
نبيل  �يلي عون،  نائلة معو�س،عبد �هلل فرحات،  بيار �شرحال،  وليد خوري،  يو�شف خليل،  حبي�س، جورج عدو�ن، 
نقول. وقد تغّيب بعذر كل من �لنو�ب �ل�شادة بد�عي �ل�شفر: جيلبيرت زوين، فوؤ�د �ل�شعد ، بيار دكا�س و�نطو�ن زهر�.

التزام دائم بالتحرك والحوار:
 قبل �نعقاد �جتماع �لنو�ب �لمو�رنة في رحاب "�لر�بطة �لمارونية" و�إ�شد�رهم هذ� �لبيان �لذي يوؤكد ثو�بتها 
في �لعمل �لر�مي �لى وحدة �لكلمة و�ل�شف د�خل �لطائفة، قام وفد منها برئا�شة �لدكتور جوزف طربيه، وع�شوية 
نائبه �ل�شفير عبد�هلل بوحبيب، و�لمين �لعام �ل�شفير �شمير حبيقة، و�أمين �ل�شندوق �لدكتور عبده جرج�س، بزيارة 
�لى حا�شرة �لفاتيكان، فاأجرى محادثات مع وزير خارجيتها �لمون�شيور دومينيك مومبرتي، ورئي�س مجمع �لكنائ�س 

�ل�شرقية �لكاردينال ليوناردو �شاندري، كذلك �لتقى �لوفد رئي�س وزر�ء �يطاليا رومانو برودي.
تناولت �لبحاث في كل من �لفاتيكان وروما �أ�شباب عدم �ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي و�لمني �لتي كان يعاني منها لبنان 
في ذلك �لحين و�شرورة تغليب �لوفاق لما فيه خير �للبنانيين جميعًا. كما تطرق �لمجتمعون �لى �لو�شع في �لمنطقة 
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و�إنعكا�شاته �لمبا�شرة وغير �لمبا�شرة على لبنان. وقد �أ�شار وفد �لر�بطة �لى �أن �لوجود �لم�شيحي �لفاعل و�لمتفاعل 
في �إطار د�شتور �لطائف ينعك�س �إيجابًا على هذ� �لوجود في �ل�شرق. فعلى �لرغم من كل �لم�شكالت و�لعثر�ت لم 
يتوقف لبنان عن �إعطاء �لنموذج �ل�شالح لتعاي�س �لديان وتعاونها مما يجعل منه وطن ر�شالة بح�شب قول �لبابا 
يوحنا بول�س �لثاني. وقّدم �لوفد �لى �لمون�شينيور مومبرتي مذكرة بهذ� �لمو�شوع. و�إ�شافة �لى �لمو�شوعات نف�شها 
�لتي بحثها وفد �لر�بطة في �لفاتيكان، كانت �لعالقات �للبنانية- �ليطالية محور �لحديث مع �لرئي�س برودي �لذي 
�أكّد �هتمام بالده بم�شاعدة لبنان في مختلف �لميادين بدءً� من �لدور �لذي ت�شطلع به �لقو�ت �ليطالية �لعاملة في 
�إطار �لقو�ت �لدولية بالجنوب، و�شوًل �لى �لم�شروعات �لإنمائية و�لثقافية و�لحرفّية �لتي تمّولها وت�شرف عليها في 

جميع �لمناطق �للبنانية من دون تمييز.

اإحتواء التوتر على االر�ض:

من �لموؤ�شف �أن تكون بع�س �لحد�ث قد عكّرت �شفاء �لتناف�س �ل�شيا�شي �ل�شلمي بين �لفرقاء �لمو�رنة، وهي 
�إرتدت طابعًا دمويًا في كل من ب�شرما و�شهر �لعين بين �لقو�ت �للبنانية وتيار �لمردة، وكانت حادثة �شهر �لعين توؤثر 
على �أمن �لنتخابات �لنيابية في �لق�شية �لم�شيحية في �ل�شمال، لكن  "�لر�بطة �لمارونية" تد�ركت �لمر وبا�شرت 
ورئي�س  �شليمان فرنجية،  �لمردة  تيار  رئي�س  وفي مقّدمها  �لمعنية  و�لفاعليات  �لقياد�ت  �شملت  بات�شالت مكثفة 
حزب �لقو�ت �للبنانية �شمير جعجع، و�لكاردينال مار ن�شر �هلل بطر�س �شفير، و�شائر �لقياد�ت في �لطائفة. وقد 
��شتطاعت  "�لر�بطة �لمارونية" �إحتو�ء  �لتوتر على �لر�س، من خالل �لجهد �لذي بذلته لجنة �لمناطق �لمكلفة من 
�لمجل�س �لتنفيذي بمعالجة ذيول حادثة �شهر �لعين و�لتي تاألفت من ع�شوْي �لمجل�س �لتنفيذي �نطونيو عند�ري 
وطالل �لدويهي، ووزير �لدولة يو�شف �شعادة و�شادي �شعد )عن �لمردة( وطوني �شدياق و�شوقي دكا�س )عن �لقو�ت 
�للبنانية( لالت�شال بالفرقاء �لمعنيين بالتوتر على �لر�س �شماًل وقد �إن�شم �ليها �لبو�ن ��شطفان فرنجية وهاني 

طوق.

�لذي و�كب �لنتخابات  �لتوتر  �إمت�شا�س  بالنجاح، وتمكنت من  تكللت  �للجنة بمهمات وطنية  و�إ�شطلعت هذه 
�لمارونية" �لدكتور جوزف طربيه  "�لر�بطة  و�ت�شال د�ئمين مع رئي�س  تن�شيق  �للجنة على  �لنيابية، وكانت هذه 

و�لمجل�س �لتنفيذي.

وقد فتح �لم�شعى من قبل "�لر�بطة" لت�شفية ذيول حادثة �شهر �لعين ثغرة نفذت منها لت�شويب �لعالقات بين 
�لنائب �شليمان فرنجية و�لكاردينال مار ن�شر �هلل بطر�س �شفير، وقد حققت نجاحًا كبيرً� بالتعاون مع �لنائب �لعام 
�لز�وية في حينه �لمطر�ن �شمير مظلوم، بزيارة قام بها فرنجية �لى �لديمان  �أبر�شية زغرتا-  �لبطريركي على 
�لكاردينال �شفير بعد طول قطيعة و�نقطاع بين �لثنين. وقد  �أيلول 2010 حيث �جتمع �لى  �لثالث ع�شر من  في 
خطف هذ� �للقاء �لنظار لدللته ومعانيه وقد �شارك فيه رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لدكتور جوزف طربيه، و�أع�شاء 
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�لمجل�س �لتنفيذي �نطو�ن قليمو�س، طالل �لدويهي و�نطونيو عند�ري. �إ�شافة �لى �لمطر�نين مظلوم وفرن�شي�س 
�لبي�شري و�لمون�شنيور فوؤ�د بربور و�لبوين مي�شال �لعويط و��شطفان فرنجية. وقد �إت�شم هذ� �للقاء بالم�شارحة 
وجرت مقاربة هادئة للمو�شوعات �لمطروحة ول �شيما �لخالفية منها، و�شرورة لقاء �لم�شيحيين عمومًا و�لمو�رنة 
خ�شو�شًا على �لم�شتركات �لتي لم ت�شّكل يومًا نقطة تباعد في ما بينهم، و�لتعاون من �أجل �لدفاع عن �لح�شور 
�لم�شيحي في �لدولة ب�شكل فاعل. و�نبثق من �للقاء لجنة متابعة يمثل �لبطريرك فيها �لمطر�ن مظلوم بينما يمثل 
�لنائب فرنجية �لوزير يو�شف �شعادة �لذي ز�ر بعد ذلك �لديمان برفقة ع�شو �لمجل�س �لتنفيذي طالل �لدويهي، 

وعر�شا معه �آلية عمل لجنة �لمتابعة.

لقاء �لم�شارحة و�لم�شالحة في �لديمان بين �لكاردينال ن�شر�هلل �شفير 
و�لنائب فرنجيه برعاية �لر�بطة �لمارونية
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... انتخابات المتن الفرعية:
وكانت  "�لر�بطة �لمارونية" قد �شعت للو�شول 
�لى تو�فق في �شاأن �لنتخابات �لفرعية بالمتن 
�ل�شمالي على �أثر ��شت�شهاد �لوزير و�لنائب بيار 
للر�بطة  �لتنفيذي  �لمجل�س  و�لتقى  �لجميل. 
برئا�شة �لدكتور جوزف طربيه في هذ� �لطار، 
�لبطريرك مار  �لجميل،  �أمين  �لرئي�س  كاّل من 
عون  مي�شال  �لعماد  �شفير،  بطر�س  �هلل  ن�شر 
و�لنائب �ل�شابق �شليمان فرنجية )2007(، ولم 
يكن م�شعاها �أف�شل حظًا من �لجهود �لتي بذلت 
فيه  دعت  بيانًا  �أ�شدرت  وقد  �شعيد.  غير  على 
�لنتخابات  هذه  في  �لمو�طنة  ح�ّس  تغليب  �لى 

�لفرعية �لتي كانت تتمناها فر�شة للتو�فق و�لم�شالحة.

انتخابات رئا�سة الجمهورية:
لدى  �لجمهورية  رئا�شة  �نتخابات  �شكلت 
هادف  لتحرك  منا�شبة  �لمارونية"  "�لر�بطة 
�لم�شيري  �ل�شتحقاق  هذ�  مقاربة  �أجل  من 
�لتو�فق  من  �لق�شى  بالحّد  و�لمف�شلي 
و�لجماع �لوطنيين على �شرورة �إتمامه �شمن 
�لتنفيذي  �لمجل�س  وحّذر  �لد�شتورية.  �لمهلة 
للر�بطة من �لوقوع في �لفر�غ �لرئا�شي، وعندما 
�لمحدد،  موعدها  في  �لنتخابات  تح�شل  لم 
في  �لمتناق�شة  �لد�شتورية  �لتف�شير�ت  وكثرت 
�لمارونية" �ت�شالتها  "�لر�بطة  كّثفت  �شاأنها، 
وعدم  خالفاتهم  تجاوز  على  �لفرقاء  لحّث 
�شلبية  بتاأثير�ت  �شيت�شبّب  �لمو�شوع  بّت هذ�  �لتاأخر في  �أن  للجمهورية، معتبرة  �نتخاب رئي�س جديد  �لبطاء في 

يطاول جميع �لميادين.

 طربيه و�ملجل�س �لتنفيذي  مع �لرئي�س �جلمّيل

... ومع رئي�س �جلمهورية
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في  معينًا  م�شوؤوًل  "�لر�بطة"  تترك  لم 
لبنان و�لخارج �إل ز�رته. جال رئي�شها �لدكتور 
على  �لتنفيذي  �لمجل�س  مع  طربيه  جوزف 
ورئي�س  وروما،  �لفاتيكان  في  �لم�شوؤولين 
�لحكومة  ورئي�س  برّي،  نبيه  �لنيابي  �لمجل�س 
�لم�شتقبل"  "كتلة  ورئي�س  �ل�شنّيورة،  فوؤ�د 
�لنائب �شعد �لحريري، �لرئي�س �أمين �لجميل، 
جعجع،  �شمير  �لدكتور  عون،  مي�شال  �لعماد 
�لمردة  تيار  رئي�س  معو�س،  نائلة  �لوزيرة 
�لوطنيين  حزب  ورئي�س  فرنجية  �شليمان 
�لجي�س  قائد  �شمعون،   دوري  �لأحر�ر 
�لى  بال�شافة  طبعًا  �شليمان.  مي�شال  �لعماد 
�لبطريرك �لماروني �لكاردينال مار ن�شر �هلل 
�لت�شالت  �إ�شفرت  وعندما  �شفير.  بطر�س 
�لعماد  بانتخاب  ق�شى  �لذي  �لتفاق  عن 
�لر�بطة  �أ�شدرت  للجمهورية  رئي�شًا  �شليمان 
من  �لثاني  في  �لخيار  بهذ�  فيه  رحبت  بيانًا 
في  بال  لها  يهد�أ  ولم   .2007 �لثاني  ت�شرين 
�لنيابي  �لمجل�س  دعوة  لزم  �لذي  �لتعثر  ظّل 
�ت�شالتها،  فعاودت  �شليمان،  �لعماد  لنتخاب 
من  �لكثير  تدوير  على  و�شاعدت  وكّثفتها، 
�لزو�يا، وحّل من �أمكن من عقد، وبعد �إنتخاب 
�لرئي�س مي�شال �شليمان ، �أ�شدرت  �لر�بطة في 
�لخام�س و�لع�شرين من �أيار 2008، بيانًا دعت 
ما  مثّمنة  جانبه،  �لى  للوقوف  �للبنانيين  فيه 
وتو�زن.  �شمولية  من  �لق�شم  خطاب  ت�شمنه 
�أبو�بها  فتحت  �لمارونية"  "�لر�بطة  وكانت 
فا�شتقبلت  �لولى،  للرئا�شة  �لمر�شحين  �أمام 
روبير  �لنائب  حرب،  بطر�س  �لنائب  تباعًا 
و�لنائب  �لوزير  لحود،  ن�شيب  �لوزير  غانم، 
�ل�شابق  و�لنائب  و�لوزير  بويز،  �ل�شابق فار�س 

 طربيه جمتمعًا مع �لرئي�س �إميل حلود

... و�لرئي�س فوؤ�د �ل�شنيورة

... و�لرئي�س �شعد �حلريري
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روؤيته  �لذين طرح كل منهم  �ل�شاهر،  مخايل 
�لتنفيذي  �لمجل�س  �أمام  لبنان  لم�شتقبل 

للر�بطة.
ز�ر  �لمارونية" قد  "�لر�بطة  من  وفد  وكان 
�لثامن  في  �لغاية  لهذه  لحود  �إميل  �لرئي�س 
هذه  و��شتتبعت   ،2007 �آب  من  و�لع�شرين 
طربيه  جوزف  �لدكتور  بها  قام  بثانية  �لزيارة 
للرئي�س لحود في �ل�شاد�س و�لع�شرين من �شباط 

.2008
في  و�لبيانات  �لت�شريحات  �لى  عودة  وفي 
�لمارونية"  "�لر�بطة  �أن  يتبّين  �لفترة  تلك 

كانت:
�أ- في طليعة �لد�عين �لى �إجر�ء �لنتخابات 

�لرئا�شية �شمن �لمهلة �لد�شتورية.
ب- حري�شة على �لتقّيد بالد�شتور �للبناني 

ن�شًا وروحًا.
�لتي يجب  �لتو�فقية  للمو��شفات  موؤيدة  ج- 

�أن يتحلى بها رئي�س �لجمهورية �لجديد.
�لعماد  �شخ�س  على  بالتو�فق  مرحبة  د- 

مي�شال �شليمان ليكون رئي�شًا للجمهورية.
�إن "�لر�بطة �لمارونية" �لتي يدخل �إحتر�م 
مقام �لرئا�شة �لولى في �شلب �أدبياتها �لوطنية 
�لمقام  �لى دعم هذ�  و�ل�شيا�شية، دعت وتدعو 
في  جانبه  �لى  و�لوقوف  حوله  من  و�للتفاف 
توفير  �أجل  من  يتولها  �لتي  �لج�شام  �لمهمات 
و�لنتظام  للبنان  و�لزدهار  و�لبحبوحة  �لمن 

في عمل موؤ�ش�شاته.

... و�لعماد مي�شال عون مع وفد من �ملجل�س �لتنفيذي

... و�لدكتور �شمري جعجع

... ورئي�س تيار �ملردة �لنائب �شليمان فرجنيه
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الرابطة ولقاء الموؤ�س�سات المارونية:

�إن "�لر�بطة �لمارونية" هي ركن �أ�شا�شي في لقاء �لموؤ�ش�شات �لمارونية �لذي ولد في بكركي برعاية �لبطريرك 
�ل�شرح  في  عقد  �جتماع  �أثر  على  وذلك   ،2011 �لثاني  ت�شرين  من  ع�شر  �لثامن  في  �لر�عي  بطر�س  ب�شارة  مار 
للر�بطة  �لتنفيذي  �لمجل�س  وع�شوي  طربيه  جوزف  �لدكتور  �لر�بطة  رئي�س  �شّم  �لر�عي  برئا�شة  �لبطريركي 
�لنقيبين �شمير �أبي �للمع و�نطو�ن قليمو�س، ورئي�س �لموؤ�ش�شة �لمارونية لالنت�شار �لوزير �ل�شابق مي�شال �ده وع�شوي 
�لموؤ�ش�شة هيام ب�شتاني و�نطونيو عند�ري ورئي�س �لمجل�س �لعام �لماروني �لوزير �ل�شابق �ل�شيخ وديع �لخازن ومدير 

�لمركز �لكاثوليكي لالعالم �لب عبدو �أبو ك�شم.

�إن �لإعالن عن هذ� �للقاء كان حدثًا ��شتقطب �لهتمام نظرً� لما يمثل في �لو�شط �للبناني عمومًا و�للبناني 
خ�شو�شًا، كونه يعمل تحت مظلة بكركي و�لتن�شيق معها ويت�شّدى للمو�شوعات �لم�شيرية �لتي تهّم �للبنانيين كافة.

وكان للبيان �لذي �أ�شدره �للقاء في ذورة �لتاأزم �ل�شيا�شي و�لمخاوف من �نفر�ط عقد �لحكومة في حينه على 
�أثر �لتهديد بال�شتقالة منها، وقعه �لكبير في �عادة �لمور �لى �إنتظامها د�خل مجل�س �لوزر�ء.

... ورئي�س حزب �لوطنيني �لأحر�ر دوري �شمعون ... و�لوزيرة تايله معّو�س
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الرابطة والحوار الوطني:

�شارت "�لر�بطة �لمارونية" في نهجها �لحو�ري، على خطّين:
�لمتباعدين، ومحاولة جمعهم  �لم�شافة بين �لفرقاء  – م�شيحي �شعت من خالله �لى تقريب  �لول: م�شيحي 
�إ�شتر�تيجية وجودهم �لحّر و�لآمن في وطن ل  تحت �شقف من �لعناوين �لم�شتركة �لتي توحدهم. عناوين تدعم 

ي�شتقر �إل على قاعدة �ل�شر�كة �لوطنية.
ن �لعي�س معًا،  �لثاني: م�شيحي- �إ�شالمي يرمي �لى تر�شيخ �لوحدة �لوطنية على �أ�شا�س �لتو�زن �لذي يح�شّ
�لخالفية  �لمو�شوعات  ومقاربة  �لختالف،  في  �لحق  و�حتر�م  �لآخر  وقبول  �لم�شتركة،  �لحياة  ثقافة  وينّمي 
ورئي�شها  للر�بطة  �لتنفيذي  للمجل�س  كان  وقد  �لجامعة.  �لنقاط  من   و�لقتر�ب  �لتو�فق  تن�شد  �إيجابية  بروح 
ونذكر  �لإ�شالمية.  �لطو�ئف  مختلف  من  بارزة  قياد�ت  مع  ومثمرة  بانية  لقاء�ت  طربيه  جوزف  �لدكتور 
�لمجل�س  رئي�س  وهي:  معها  د�ئم  تو��شل  على  �لمجل�س  كان  �لتي  �ل�شخ�شيات  �لح�شر  ل  �لمثال  �شبيل  على 
�لحريري  �شعد  �لوزر�ء  لمجل�س  �ل�شابقون  �لروؤ�شاء  ميقاتي،  نجيب  �لوزر�ء  مجل�س  رئي�س  برّي،  نبيه  �لنيابي 

رئي�س جمل�س �لنو�ب �لأ�شتاذ نبيه بّري م�شتقباًل رئي�س �لر�بطة جوزف طربيه ونائب �لرئي�س عبد�هلل بو حبيب و�لأمني �لعام �شمري حبيقه 
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�لح�س،  و�شليم  �ل�شنيورة  وفوؤ�د 
محمد  �ل�شيخ  �لجمهورية  مفتي 
�لمجل�س  رئي�س  نائب  قباني،  ر�شيد 
�لإ�شالمي �ل�شيعي �لعلى �ل�شيخ عبد 
�لطائفة  عقل  �شيخ  قبالن،  �لمير 
نائب  ح�شن،  نعيم  �ل�شيخ  �لدرزية 
�ل�شيخ  �هلل"  "حزب  لـ  �لعام  �لمين 
من  �لعديد  �لى  �إ�شافة  قا�شم.  نعيم 
في  �لفاعلة  و�ل�شخ�شيات  �لنو�ب 

�لإ�شالمية. �لطو�ئف 

عالقات الرابطة المارونية بالمعتمدين الدبلوما�سيين العرب واالجانب:
لم ينقطع �لتو��شل يومًا بين "�لر�بطة �لمارونية" و�لدبلوما�شيين �لعرب و�لجانب، وكان �لت�شاور وما يز�ل قائمًا 
حول �لمو�شوعات ذ�ت �لهتمام �لم�شترك، ناهيك عن م�شاركة رئي�س �لر�بطة و�لمجل�س �لتنفيذي في �لمنا�شبات 
�لخا�شة بالدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة، فاإن �ل�شفر�ء �لمعتمدين في لبنان كانو� يزورون مقر �لر�بطة من حين �لى �آخر، 
للوقوف على ن�شاطاتها، وتحركاتها، خ�شو�شًا في ما يت�شّل بمو�قفها من �لم�شالحة �لوطنية و�لم�شيحية، �ل�شتحقاق 
�لرئا�شي، و�لثور�ت �لعربية و�شو�ها من �لمو�شوعات �لدقيقة. و��شتقبلت �لر�بطة �شفر�ء �لوليات �لمتحدة �لأميركية 

وفرن�شا و�يطاليا و�ألمانيا و�ليابان وبلجيكا و�ليونان و�لمك�شيك و�لمغرب،و غيرهم من �لمبعوثين �لأجانب و�لعرب.
�ل�شابق  �لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة  ممثل  �لر�بطة  �لى  بها  قام  �لتي  �لزيار�ت  عند  �لتوقف  من  بّد  ل  وهنا 

في لبنان �ل�شفير عبا�س زكي، وعز�م �لحمد، ع�شو �للجنة 
�لمركزية لفتح و�لم�شرف على �ل�شاحة �لفل�شطينية في لبنان 

ووفد من "حركة حما�س".
وقد �أتاحت هذه �لمنا�شبات �لآتي:

�أ- �لبحث في �لعالقات �للبنانية �لفل�شطينية.
ب- �لفكار �لمطروحة في �شاأن �أو�شاع �لمخيمات و�لحالة 

�لجتماعية للالجئين.
ج- مو�شوع �لتوطين

طربيه يف زيارة للمفتي قباين

�ل�شفري �لفرن�شي دوين بييتون جمتمعًا مع �ملجل�س �لتنفيذي
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... و�شفري �ملغرب علي �أومليل

�ل�شفري �لإيطايل  جو�شيبي مور�بيتو مع �ملجل�س �لتنفيذي للر�بطة

... �ل�شفري �لإملاين  ... �ل�شفري �لإيطايل كيكيا يف زيارة للر�بطة 

... و�شفري �ليابان 

ممثل منظمة �لتحرير �لفل�شطينية عبا�س زكي  

وكان موقف �لر�بطة �لمارونية  و��شحًا في تاأييد حق �لعودة لالجئين، و�عتبار �أن �أّي توطين مبا�شر �أو غير 
مبا�شر تحت �شتار بع�س �لعناوين �لجاذبة، يعني مقبرة هذه �لق�شية وتجريد �لفل�شطينيين من حق �أ�شا�شي 
�أثبتته قر�ر�ت �لمم �لمتحدة ول �شيما �لقر�ر رقم 48/194 �لذي يق�شي بعودة �لالجئين �لى �لوطن �لم 

�إنفاذً� لهذ� �لقر�ر و�عتبار وجودهم في بلد�ن �ل�شتات موقتًا.
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الرابطة واالنت�سار اللبناني وت�سجيل المغتربين:

تز�ل  وما  كانت  وهي  �لعالم،  في  �لماروني  �شيما  ول  �للبناني  لالنت�شار  �لمارونية" �لولوية  "�لر�بطة  �عطت 
و�لر�بطات  �ده  مي�شال  �ل�شابق  �لوزير  يرئ�شها  �لتي  لالنت�شار  �لمارونية  �لموؤ�ش�شة  مع  وتن�شيق  د�ئم  �ت�شال  على 
و�لتحاد�ت �لنظيرة في �لقار�ت �لخم�س. وفي هذ� �ل�شياق عقد رئي�س �لر�بطة �لدكتور جوزف طربيه و�لمجل�س 
في  �لمارونية  �لرو�بط  وروؤ�شاء  �لنت�شار،  بلد�ن  في  �لمارونية  �لطائفة  مطارنة  مع  �جتماعات  �شل�شلة  �لتنفيذي 
�لخارج. كما �شاركت �لر�بطة في غير منا�شبة و�أبرزها موؤتمر �ل�شبيبة �لعالمية �لذي عقد في �شيدني – ��شتر�ليا 
وتز�من مع �لموؤتمر �لعالمي لل�شبيبة �لكاثوليكية في 2009/7/12، كذلك في �لجتماع �ل�شنوي للمجل�س �لوطني 
للرعايا �لمارونية في لو�س �نجلو�س في �لوليات �لمتحدة �لميركية )NAM(. وقد مّثلها ع�شو مجل�شها �لتنفيذي 
�نطونيو عند�ري في هذين �لجتماعين. على �شعيد �آخر �أولت �لر�بطة �لمارونية �هتمامها مو�شوع قيد وت�شجيل 
�لنكليزية،  �لفرن�شية،  �لعربية،  �لخم�س:  �لنت�شار  بلغات  ن�شرة  �لغاية  لهذه  فاأعّدت  �لمنت�شرين.  �للبنانيين  �أبناء 
�ل�شبانية، �لبورتوغازية، �شمنتها �لحو�فز و�لفو�ئد �لتي يجنيها هوؤلء في حال �قبالهم على �لت�شجيل في �ل�شفار�ت 
و�لقن�شليات �للبنانية، و�كت�شابهم جن�شية وطنهم �لم. وهي حقوق عينية بالحق في �لملكية و�لرث و�لعمل و�لقامة، 
وحقوق �شيا�شية ومدنية كحّق �لتر�شح �لى �لنتخابات و�لقتر�ع و�شغل �لوظائف �لعامة، وحقوق �جتماعية كالفادة 
من �ل�شمان �لجتماعي، و�لخدمات �لقن�شلية، ومن �لمركز �لمالي �لعالي �لم�شتوى �لذي يتمتع به لبنان.  وقد 
جرى توزيع هذه �لن�شرة في لبنان وبلد�ن �لنت�شار، وتعميمها عبر �ل�شفحة �للكترونية للـ "ر�بطة" بحيث �أ�شبح 
في مقدور �أي لبناني منت�شر في �أي بلد كان، �أن يطلع عليها، و�أن ي�شتن�شخ �لبيان �لمرفق بها و�لذي يحتوي على 

�لمعلومات �لتي ت�شّهل عملية �لقيد في لبنان.

�لدكتور طربيه مكّرمًا مطر�ن �لرب�زيل �إدغار ما�شي ووفد �غرت�بي
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قد  �لر�بطة  �أن  ويذكر 
عقدت �تفاقات مع �لأبر�شيات 
�لنت�شار  بلد�ن  في  �لمارونية 
و�بنائهم  �لمتحدرين  لت�شجيل 
هذه  نطاق  في  �لمقيمين 
�لبر�شيات. وقد حقق �لتفاق 
جورج  �لمطر�ن  مع  �لمعقود 
على  مهمة  نتائج  يون�س  �أبي 

م�شتوى �لمك�شيك.
يكن  لم  "�إن  وتحت عنو�ن 
لبنان  لأخترت  وطني،  لبنان 
خليل  لجبر�ن  لي"  وطنًا 

�لبعثات  �لغد في  �ليوم قبل  �أبنائهم  ت�شجيل  �لمنت�شرين تحثهم على  �لى  ند�ء  �لمارونية  �لر�بطة  جبر�ن، وجهت 
�لدبلوما�شية و�لقن�شلية �للبنانية، حفاظًا على حقهم بالجن�شية �للبنانية، وزودتهم بدليل �شهل وعملي للمبا�شرة 

بعملية �لت�شجيل.

تثبيت حقوق الم�سيحيين وتطويرها:
ر�أ�س  في  �لمارونية"  "�لر�بطة  و�شعت 

�إهتماماتها:
عمومًا  �لم�شيحيين  بين  �لطالق  حال  �إنهاء   -

و�لمو�رنة خ�شو�شًا مع �لدولة و�أجهزتها.
- �إعادة �لنظر في قانون �لتجني�س �لذي �شدر في 

�لعام 1994 و�بطال مفاعليه
- حّق �للبنانيين في ��شتعادة جن�شية �لوطن �لم.

- حّق �للبنانيين �لمنت�شرين بالنتخاب حيثما هم 
وو�شع �لآليات �لمت�شلة بهذ� �لمو�شوع.

بالن�شبة �لى �لمو�شوع �لول، فقد حّث �لمجل�س 
�لر�شائل  توجيه  عاتقه  على  و�أخذ  �لدولة.  د�خل  يجري  ما  مو�كبة  على  منه  �لمنبثقة  �للجان  للر�بطة  �لتنفيذي 
بو��شطة �لبريد �للكتروني، و�لهاتف �لمحمول، و�لت�شال �لمبا�شر، بالتعاون مع �لبر�شيات و�لرعايا لعالم من 

مطر�ن كند� للمو�رنة جوزف خوري وعيد �ل�شدر�وي 
رئي�س �جلامعة �لثقافية �للبنانية يف �لعامل يف زيارة للر�بطة

وزير �لد�خلية مرو�ن �شربل جمتمعًا باملجل�س �لتنفيذي
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يهمهم �لمر بالفر�س �لمتاحة للتقّدم �لى وظائف 
مع  باتفاق  �ل�شعي  هذ�  �لر�بطة  و�أقرنت  �لدولة. 
في  �لر�غبين  وتاأهيل  لإعد�د  "لبور�"  جمعية 
�لوظائف.  هذه  �لى  �لدخول  �إمتحانات  تقديم 
وكانت �لنتائج م�شجعة. و�لالفت �أن �لم�شاعي �لتي 
ت �لى حد كبير  "�لر�بطة �لمارونية" قل�شّ قامت 
حال �لعر��س �لتي كانت �شائدة لدى �لم�شيحيين 
�لعامة  �لوظائف  عن  خ�شو�شًا  و�لمو�رنة  عمومًا 
بّينت  بعدما  خ�شو�شًا  و�لمدنية.  منها  �لع�شكرية 
�لرغبة  وعدم  �لدولة  هجرة  م�شاوىء  للمعنيين 
�لمبذولة  �لجهود  لة  ومح�شّ فيها  بالنخر�ط 
كانت �إيجابية، �إذ �رتفعت ن�شبة �لذين �أقبلو� على 
�لمن  قوى  �شلك  في  و�لتطّوع  �لعامة  �لوظائف 
�لعمل  ��شتمر  و�إذ�  ملحوظ.  نحو  على  �لد�خلي 
بالوتيرة نف�شها، فاإن �لتو�زن في �لد�ر�ت �لعامة 
"�لر�بطة" بمبد�أ  �أكثر فاأكثر. لقد �آمنت  �شيتعزّز 
�أو��شر  تمتين  على  منها  حر�شًا  وهي  �لمنا�شفة، 
�لوحدة �لوطنية، �شعت �لى �أن ين�شحب هذ� �لمبد�أ 

على كافة �إد�ر�ت �لدولة.
مّر  �لمو�شوع  هذ�  على  �لمرور  يمكن  ول 
�لدوؤوب  �لمتابعة  �لى  ن�شير  �أن  دون  من  �لكر�م 
�لمعنيين،  و�لم�شوؤولين  �لوزر�ء  مع  �لملفات  لكل 
مرو�ن  �لد�خلية  وزير  �لر�بطة  ��شت�شافت  فقد 
�شربل وبحثت معه في مو�شوعات تت�شل بمر�شوم 
�لذين  من  �للبنانية  �لجن�شية  و�شحب  �لتجني�س 
��شت�شافت  ح�شلو� عليها من دون وجه حق. كما 
بح�شور  خليل  ح�شن  علي  �ل�شحة  وزير  �لر�بطة 
نقيب �لأطباء �لبروف�شور �شرف �أبو �شرف ونقابة 
�لعدل  وزير  �لخا�شة   �لم�شت�شفيات  �أ�شحاب 
�لدين  عالء  �لمهجرين  وزير  قرطباوي،   �شكيب 
محمود،  �أحمد  �لوز�رة  عام  مدير  بح�شور  تّرو 
للمهجرين  �لوطني  لل�شندوق  �لعام  و�لمدير 
و�لحاديث  �لبحاث  تركّزت  وقد  عرموني.  فادي 
�لد�خلية  وزير  �إد�ر�تهم،  �أو�شاع  على  هوؤلء  مع 

... ووزير �لعدل �شكيب قرطباوي

... ووزير �ل�شحة علي ح�شن خليل يف ح�شور نقيب �لأطباء ونقابة 
�مل�شت�شفيات �خلا�شة

... ووزير �ملهجرين عالء �لدين تّرو
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مرو�ن �شربل وعر�شت معه �شوؤون وز�رته و�لتو�زن 
في �لأجهزة �لتابعة لها وم�شير عودة �لمهجرين، 
و�لتوزيع �لعادل لخدمات وز�رة �ل�شحة. وفي هذ� 
�ل�شياق ل بّد من �ل�شارة �لى �لزيارة �لتي قام بها 
�لتنفيذي  �لمجل�س  �أع�شاء  �لر�بطة �شّم  وفد من 
�نطو�ن قليمو�س، �نطونيو عند�ري وطالل �لدويهي 
�للو�ء  �لد�خلي  �لمن  لقوى  �لعام  �لمدير  �لى 
�أ�شرف ريفي لحّل بع�س �لم�شائل �لمت�شّلة بتطويع 
عنا�شر في �شلك هذه �لقوى. و�إن�شافًا فقد جاءت 

�لنتائج لتعك�س �لتو�زن بعد �إختالل طويل.
�أما بالن�شبة �لى مو�شوع قانون �لتجني�س، فاإن 
�إحالة  في  كانت  ومتابعتها،  �لر�بطة  عمل  ثمار 

وزير �لد�خلية �ل�شابق زياد بارود عدد من �لملفات �لتي توؤكد ح�شول �أ�شحابها على �لجن�شية من دون وجه حق، 
ت�شتكمل  �أن  يجب  جيدة  بد�ية  باأنها  �لخطوة  هذه  �لتنفيذي  �لمجل�س  وعّد  �إبطالها.  �لى  �لوزر�ء  مجل�س  ومبادرة 
للمنت�شرين  �لجن�شية  ��شتعادة  �أن  كما  مخالف.  نحو  على  �كت�شبوها  �لتي  �لجن�شية  من  �لم�شتحقين  غير  لتجريد 
�أقّر مجل�س �لوزر�ء هذ� �لمبد�أ. �لى ذلك، فاإن حّق  �أ�شو�طًا كبيرة بعدما  �أ�شل لبناني قد خطت  �لمتحدّرين من 
ب�شكل حثيث  ت�شعى  �لر�بطة  و�أن  �أ�شبح مقررً�،  بالنتخاب حيثما هم  و�لموجودين خارجًا  �لمنت�شرين  �للبنانيين 
لحمل �لمعنّيين على �لإ�شر�ع في توفير �لآلية �لتنفيذية و�لمقومات "�للوج�شتية" قبل �ل�شتحقاق �لنتخابي �لمقبل. 
وفي هذ� �لمجال ل بّد من �ل�شارة �لى �لمتابعة �لدوؤوب لالأمين �لعام �ل�شبق للر�بطة �لنائب نعمة �هلل �أبي ن�شر 

لهذه �لمو�شوعات. فقد كان له �لباع �لطويل في ما تحقّق من �إنجاز�ت على هذ� �ل�شعيد.

الت�سّدي لبيع االرا�سي والتحّول الديموغرافي:

"�لر�س عن�شر  "�لر�بطة �لمارونية" �أن  ر�أت 
�لذي  و�لوطن  �لوطني  �لكيان  عنا�شر  من  �أ�شيل 
بين  فرق  ول  كيانه،  مقومات  يفقد  �أر�شه  يفقد 
فقد�ن �لر�س بقوة �ل�شالح �أو فقد�نها بقوة �لمال 
ولعّل �شالح �لمال �أفعل كما �أن �لملكية هي �لمدى 
قانون  �أحدثه  ما  �شرً�  يبق  ولم  للحرية  �لحيوي 
تملك �لجانب في لبنان من نتائج �شلبية جغر�فيًا 
�للبنانية  �لد�رة  وديموغر�فيًا، وكذلك ما تحدثه 
من �إهمال ول مبالة في �ل�شهر على �شبط تنفيذ 

�إحتاد �لر�بطات �مل�شيحية يف �لر�بطة

�ملجل�س �لتنفيذي للر�بطة م�شتقباًل �لنائب �شامي �جلمّيل
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تزل  لم  �لق�شية حيث  بع�س  في  �لتملك  ن�شب  بتجاوز حدود  للمعنّيين  �شمح  مما  �لتجاوز�ت  ووقف  �لقانون  هذ� 
عمليات �لبيع و�ل�شر�ء جارية على قدم و�شاق".

لقد ناه�شت "�لر�بطة �لمارونية" هذ� �لقانون منذ �لعام 1966 عندما �أبرقت في �لعا�شر من �آب ذ�ك �لعام 
وجهتها  باأخرى  �لبرقية  هذه  �أرفقت  كما  �لقانون.  هذ�  �إلغاء  نا�شدته  �لحلو  �شارل  �آنذ�ك  �لجمهورية  رئي�س  �لى 
بتاريخ �ل�شاد�س من ت�شرين �لول 1966 �لى رئي�س مجل�س �لوزر�ء عبد�هلل �ليافي، وكان في �لوقت نف�شه رئي�شًا 
للجنة تعديل �لقانون. وجاء في �لبرقية �شر�حة باأن "�أر�س لبنان هي للبنانيين". وقد حافظت �لر�بطة على روحية 

�لتحرك �لذي لم يتوقف يومًا، وقامت بخطو�ت بارزة على هذ� �ل�شعيد تمثّلت بالآتي:
1 - و�شع در��شة قيمة حول تملك �لجانب مرفقًا بجدول �إح�شائي �شادر عن وز�رة �لمال حول تملك غير �للبنانيين 

من 1969/1/4 ولغاية 2010/8/31. وقد �أعّد هذه �لدر��شة مكتب �لدر��شات �ل�شتر�تيجية في �لر�بطة.
2 - ر�شد ومتابعة حركة بيع �لر��شي في لبنان ومحاولة �إبطال �لبيوعات لالأجانب �لتي ل تتو�فق مع �لقانون.

لجنة المناطق:

ت�شطلع لجنة �لمناطق في "�لر�بطة �لمارونية" وفي �إطار �ل�شتر�تيجية �لتي و�شعها �لمجل�س �لتنفيذي، بدور 
بارز في متابعة م�شكالت �لمناطق �للبنانية �لنائية من �أق�شى �لجنوب �لى �أق�شى �ل�شمال و�شوًل �لى عمق �لبقاع. 
وهي تعالج كل �لملفات �لإنمائية وت�شعى لدى �ل�شلطات �لمحلية و�لفاعليات �لروحية وهيئات �لمجتمع �لمدني �لى 

بلورة �أفكار وطرح م�شروعات وتنفيذ خطو�ت هدفها:

لقاء �جلنوب �لذي نظمته جلنة �ملناطق
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و�لحّد  �أر�شه  في  �لن�شان  تجذير   -1
من �لهجرة �لريفية نحو �لمدن.

وو�شع  �لر��شي  بيع  دون  �لحوؤول   -2
�شو�بط للتحركات �لديموغر�فية.

�لقت�شادية  �لم�شروعات  �إن�شاء   -3
و�لنمائية و�لحرفية بهدف �لق�شاء 

على �لبطالة.
�ل�شكنية  �لوحد�ت  بناء  مركزية  ل   -4
�شئيلة  وبفو�ئد  تف�شيلية  باأ�شعار 
ظاهرة  من  للحّد  �لأمد  وطويلة 
�ل�شتقر�ر  على  و�لمحافظة  �لنزوح 

�لديموغر�في.
�لتي عقدت  �لجتماعات  �أبرز  ولعل 
�لمناطق،  �أو�شاع  على  لالطالع 
لجنة  �إليه  دعت  �لذي  ذ�ك  كان 
"�إنماء  لجنتي  مع  بالتن�شيق  �لمناطق 
"�لر�بطة  في  و"�لطو�رىء"  �لريف" 
�لمارونية"، في دير م�شمو�شة – ق�شاء 
جزين. وقد �أد�ره �لمين �لعام للر�بطة 
�لذي  �لجتماع  ح�شر  و�كيم.  �نطو�ن 
�أبو  �أمل  �لمناطق  لجنة  رئي�س  نظمه 
�شخ�شًا  �لربعين  على  يزيد  ما  زيد، 
للر�بطة  �لتنفيذي  �لمجل�س  يمثّلون 

رئي�س  ونائب  رئي�شًا  وثالثين  �لمارونية،  �لر�بطة  في  �لجنوبيين  �لأع�شاء  �لى  �إ�شافة  منه،  �لمنبثقة  و�للجان 
طاغيًا  �لإنمائي  �لمو�شوع  كان  م�شيحية.  وقرى  بلد�ت  من  مختارً�  وع�شرين  عنهم،  ممثلين  �أو  جنوبية  بلدية 
على هذ� �لجتماع �لذي عقد في �لثامن ع�شر من حزير�ن 2011. بحث �لمجتمعون �شبل �لتعاون مع موؤ�ش�شات 
�لموؤ�ش�شات  �لمدني" و"ميكروكريدي"، في ح�شور م�شوؤولي هذه  "�لتنظيم  "كاريتا�س"، و"لبور�"،  "كفالت"، 
�لذين �أجابو� على �أ�شئلة �لح�شور و��شتف�شار�تهم. كما كانت لروؤ�شاء �لبلديات و�لمخاتير مد�خالت وطروحات 
لجنة  �للقاء  هذ�  من  �أتخذ  ما  لمتابعة  �آليات  و�شع  تتولى  لجنة  �للقاء  هذ�  من  و�أنبثقت  عندها.  �لتوقف  جرى 

تتولى و�شع �آليات لمتابعة ما �أتخذ من قر�ر�ت.

رئي�س جلنة �ملناطق �أمل �أبو زيد يلقي كلمته

... ويجتمعون حول مائدة �خلبز و�مللح
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لقاء عاليه بدعوة من جلنة �ملناطق

في عاليه:
كما �أحيت �للجنة لقاء في عاليه في 2012/5/12 ح�شره �لنو�ب فوؤ�د �ل�شعد، هنري حلو وفادي �لهبر ورئي�س 
�أ�شاقفة بيروت �لمطر�ن بول�س مطر وروؤ�شاء بلديات �لمنطقة و�لمخاتير و�لفاعليات. وجرى �لبحث في مو�شوعات 

�نمائية وبيع �لأر��شي.
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في ال�شمال:
في  كذلك  �لجنوب،  في  وكما 
لجنة  حطت  فقد  �ل�شمال.  �أقا�شي 
في  �لقبيات  بلدة  في  �لمناطق 
 ،2011 �أيلول  من  و�لع�شرين  �لر�بع 
�لآباء  دير  في  عقدت  ندوة  ورعت 
لجنة  مع  بالتعاون  �لكرمليين، 
"منطقة  عنو�ن  �لريف" تحت  "�إنماء 
م�شتقبلية.."  روؤية  �لعلى..  �لدريب 
طعمة  ن�شال  �لنائبان  ح�شرها 
فوزي  �ل�شابق  و�لوزير  رحال  وريا�س 

جودة  بو  جورج  و�لمطر�ن  حبي�س، 
للمو�رنة،  طر�بل�س  �أ�شاقفة  رئي�س 
�لمارونية":  "�لر�بطة  و�أع�شاء 
عند�ري  �نطونيو  و�كيم،  �نطو�ن 
مجال�س  وروؤ�شاء  �لدويهي،  وطالل 
�إ�شافة  عكار،  في  ومخاتير  بلديات 
و�لتيار�ت  �لحز�ب  ممثلي  �لى 
�لجمعيات  وروؤ�شاء  �ل�شيا�شية 
و�لتربوية.  و�لك�شفية  �لخيرية، 
�لجل�شات  مدير  �للقاء  في  وتحدث 
و�كيم،  �نطو�ن  للر�بطة  �لعام  �لمين 

ومدير  نادر،  نادر  �لب  لال�شكان  �لمارونية  للموؤ�ش�شة  �لعام  و�لمدير  زيد،  �أبو  �أمل  �لمناطق  لجنة  ورئي�س 
"�لتنظيم �لمدني"  �أبو حبيب، ومدير  "كفالت" خاطر  "لبور�" �لب طوني خ�شره، ورئي�س موؤ�ش�شة  موؤ�ش�شة 
�لزر�عية  �لتعاونية  رئي�س  حبي�س،  فوزي  �ل�شابق  �لوزير  عبدو،  عبدو  �لقبيات  بلدية  ورئي�س  �لطويل،  �ليا�س 

مي�شال عبود. �لب  لبنان" في عكار  "كاريتا�س  �إقليم  ورئي�س  طوني رعد، 
بحث �لجتماع في مو�شوعات �لهجرة �لى خارج عكار، وو�شائل ربط �أبناء �لمنطقة باأر�شهم، و�شر�ء �لر��شي 
و�لإنماء على �إختالف وجوهه، كيفية �إيجاد فر�س عمل. وقد جرى �لتد�ول باأفكار عملية عهد �أمر �شياغتها �لى 

لجنة مخت�شة لمعالجتها ومحاولة تنفيذها.

�مل�شرتكون باللقاء

لقطات من اللقاء احلا�شد يف البرتون

مد�خلة �لوزير جرب�ن با�شيل
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حا�شدً�  لقاًء  �للجنة  نظمت  كما 
لعر�س  �لأول  كانون   8 في  �لبترون  في 
م�شروع �إن�شاء منطقة حرة للتكنولوجيا 
�لمنتظر  ومن  �لبترون،  في  �لمتقدمة 
�أن يتابع هذ� �لم�شروع مع كل �لجهات 
�لى  به  للو�شول  �لدولة  في  �لمخت�شة 

�لنهاية �لإيجابية �لمرجوة.
جوزف  �لدكتور  �للقاء  في  تحدث 
طربيه رئي�س �لر�بطة �لمارونية، ور�عي 
ممثاًل  خير�هلل  منير  �لبترون  �أبر�شية 
�لكاردينال مار ب�شارة بطر�س �لر�عي، 

وعر�س �لم�شروع على �لحا�شرين �أمين 
و�لخبير  و�كيم  �أنطو�ن  �لر�بطة  عام 
�لتعريف  توّلى  ف�شول.  جو  �لإقت�شادي 

ميلو �لغ�شين و�د�ر �لندوة لور�ن عون.
وكانت مد�خالت لوزير �لطاقة  و�لمياه 
جبر�ن با�شيل، ممثل �لنائب بطر�س حرب 
عميد كلية �لقت�شاد في جامعة �لقدي�س 
يو�شف �لدكتور جوزف �لجميل، �لدكتور 
ع�شام خليفه، �لنقيب �نطو�ن �قليمو�س، 
من  و�لعديد  �للمع  �بي  �شمير  �لنقيب 
نبيل خليفه  و�لدكتور  �لإخت�شا�س   �أهل 

و�لعديد من �أهل �لإخت�شا�س. كما �ألقى �لمحامي �شفيق �أبي �شالح كلمة �للجنة �لإقت�شادية لأبر�شية �لبترون.

البقاع:
مطر�نية  د�ر  في  طويل  بقاعي  يوم  �لمارونية  للر�بطة  كان  �لقبيات  م�شمو�شه  دير  �جتماعي  غر�ر  وعلى 
�لح�شور  وتقّدم  �لبقاع.  �أق�شية  وفعاليات  ومخاتير  بلديات  لروؤ�شاء  كثيف  بح�شور  تمّيز  زحلة  في  �لطائفة 
للرهبانيات  �لتابعة  �لأديرة  وروؤ�شاء  �ل�شريان  �لرثوذك�س،  �لكاثوليك،  �لمو�رنة،  �لمنطقة  مطارنة 
للر�بطة  �لعام  �لمين  و�لفاعليات  �ل�شخ�شيات  هذه  �لى  �لجتماع  ح�شر  �لكاثوليكية.  و�لملكّية  �لمارونية 
�لجل�شات  �أد�ر  �لتنفيذي.  �لمجل�س  و�أع�شاء  زيد،  �أبو  �أمل  �لمناطق  لجنة  ورئي�س  و�كيم،  �نطو�ن  �لمارونية 

كلمة �ملطر�ن خري�هلل ممثاًل �لكاردينال �لر�عي

�لدكتور طربيه يلقي كلمته
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لال�شكان  �لمارونية  �لموؤ�ش�شة  لبور�،  وكفالت،  �لمدني،  �لتنظيم  عن  ممثلون  فيها  �لكالم  على  تو�لى  �لتي 
من  �شلة  وكانت  غ�شين.  ميلو  �لر�بطة  ع�شو  له  ر  وح�شّ �للقاء،  هذ�  ن�ّشق  وقد  �لر�بطة.  عام  و�أمين 
�لم�شيحية  �لبلد�ت  منها  تعاني  �لتي  �لم�شكالت  معالجة  �لى  تهدف  عمل  لخطة  �أ�ش�ّشت  �لتي  �لقتر�حات 

و�أبرزها: �لبقاعية،  �لمناطق  كل  في 
1- ظاهرة بيع �لر��شي

2- ت�شاوؤل �لهتمام بالزر�عة وما يرتبط بها من �شناعات
3- �لهجرة �لد�خلية �لى �لخارج

4- ت�شاوؤل فر�س �لعمل
5- �لفتقار �لى �لإنماء �لمتو�زن

6-  �لحاجة �لى م�شاريع �إ�شكانية توفّر �شققًا لل�شباب باأ�شعار متهاودة.

لقاءات التعارف:
نظمت �للجان �لمناطقية �لمنبثقة من لجنة �لمناطق في �لر�بطة �لمارونية لقاء�ت تعارف بين �أع�شائها في 

�لمناطق �للبنانية:
- �للقاء �لول في مطعم "بلوت�شي" بو�شط بيروت لالع�شاء �لبيروتيين في �لر�بطة �شتاء 2009.

في  �لك�شرو�نيين  لالع�شاء   2009 ربيع  �لك�شليك  و�ل�شياحة"  لل�شيار�ت  �للبناني  "�لنادي  في  �لثاني  �للقاء   -
�لر�بطة.

- �للقاء �لثالث كان لأع�شاء �لر�بطة �ل�شماليين في "�إهدن كونتري كلوب" في 2009/8/25.
- �للقاء �لر�بع لالأع�شاء �لبقاعيين في �لر�بطة بفندق م�شابكي – �شتورة في 2009/9/12.

لقاء جلنة �ملناطق يف �لبقاعمطارنة �لبقاع يف مقدمة �حل�شور
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- �للقاء �لخام�س لالأع�شاء �لجنوبيين في مطعم "جنة �ل�شنوبر" جزين في 2009/9/19.
-  �للقاء �ل�شاد�س لأع�شاء منطقة بعبد� في �لر�بطة في 2009/11/7 في �أقبية "نبيذ قانا" بر�أ�س �لحرف.

- �للقاء �ل�شابع لأع�شاء منطقة جبيل بتاريخ 2009/12/12 في مجمع "�ده �شاندز".
�إن لقاء�ت �أخرى تو��شلت في مختلف �لمناطق، ب�شكل �أو باآخر، ح�شر بع�شها رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لدكتور 
�للقاء�ت عناوينها �لجتماعية -على  �لتنفيذي. وقد تخّطت هذه  �لمجل�س  جوزف طربيه، فيما لم تغب م�شاركة 
�أهميتها- �لى بحث عميق في �شوؤون �لبيت �للبناني عمومًا و�لماروني خ�شو�شًا، وكيفية �لعمل معًا من �أجل جبه 
�لتحديات وتجاوزها �لى و�قع �أف�شل. وهي �أتاحت لقيادة �لر�بطة �لوقوف على ر�أي �لمنت�شبين �إليها في �لمو�شوعات 

�لآنّية و�لم�شتقبلية.

لجنة الطوارىء:
قامت هذه �للجنة بدور كبير في ت�شليط �ل�شو�ء على �لعمليات �لملتب�شة �لتي تناولت بيع بع�س �لعقار�ت، وقد 

توّلت �لتالي:
- مالحقة عقار�ت منطقة �لحدث بغية ��شترد�دها. 

- عقد لقاء مع روؤ�شاء بلديات ق�شاء بعبد�- �لمتن �لجنوبي في 2011/11/28.
- عقد لقاء مع روؤ�شاء بلديات ق�شاء جزين في 2011/6/18

- مالحقة عقار�ت منطقة "ل�شا" ومتابعتها ميد�نيًا.
- مالحقة عقار�ت منطقة "�إيعات"

- متابعة عملية �شر�ء وبناء م�شاكن في �لعبادية.

لجنة اإنماء الريف:
تالزم عمل لجنة �إنماء �لريف �لتي بد�أ عملها في 2009/4/24 مع عمل لجنتْي �لمناطق و�لطو�رىء من �أجل 
توفير �لمقومات �لتي ت�شاعد على ربط �لن�شان بالر�س و�لحّد من �لهجرة �لريفية. وعمدت هذه �للجنة على تحديد 
�لحاجات �لإنمائية للمناطق �لريفية، وعلى م�شاعدة �لمعنيين لتر�شيدهم وحّل مع�شالتهم. ومما قامت به �للجنة:
- �لجتماع بمطر�ن �أبر�شية �شور �لمارونية ورئي�شْي بلدتي عين �إبل و�لقوزح، حيث جرى عر�س م�شكالت �لقرى 
هذه  لدر�س  �لمتطوعين  من  فريقًا  �للجنة  وعّينت   �لحدودية.  �لمنطقة  في  �شيما  ول  �لجنوب  في  �لم�شيحية 

�لم�شكالت و�قتر�ح �لحلول لها.
- �إن�شاء تعاونية للـ"زعتر" في بلدة رمي�س �لحدودية �لجنوبية.
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- �عد�د در��شة للرّي في منطقة رمي�س و�لتفاق مع �ل�شفارة �ليطالية على تمويل هذ� �لم�شروع.
- �لم�شاركة بمهرجان "عين �بل" �لثقافي و�طالق فكرة ر�شم " �لطريق �لذي �شلكه �لم�شيح في لبنان" وتّم تن�شيق 
ذلك مع مجموعة من �لمفكرين �لدينيين و�لمدنيين بينهم �أع�شاء من �لمهتمين في �لر�بطة كالدكتور �نطو�ن 

خوري حرب.
- م�شاعدة مجموعة من �شباب دير �لحمر على �إن�شاء تعاونية زر�عية.

- متابعة م�شاألة �لبرك �لمخ�ش�شة لجمع �لمياه في بلدة رمي�س �لجنوبية.

لجنة ال�سوؤون ال�سيا�سية والوطنية:

�لر�بطة  رئي�س  حر�س 
جوزف  �لدكتور  �لمارونية 
�لتنفيذي  و�لمجل�س  طربيه 
�لتو��شل بين  �إبقاء خّط  على 
و�لحز�ب  و�لقوى  �لر�بطة 
ولهذه  مفتوحًا.  �لم�شيحية 
لجنة  ��شتقطبت  �لغاية 
و�لوطنية  �ل�شيا�شية  �ل�شوؤون 
�هتمام �لقّيمين على �لر�بطة 
من  تفعيلها  �لى  �شعو�  �لذين 
خالل �لدعوة �لى �جتماعات 
خ�ش�شت لبحث �لمو�شوعات 
�ل�شتر�تيجية �لمت�شلة بوجود 
�لم�شيحيين في لبنان ودورهم 
�لدولة،  في  وح�شورهم 

و�لتركيز على تو�فق هذه �لقوى و�لحز�ب حول م�شائل معينة، ت�شلح لأن تكون �أ�شا�شًا لتوحيد �لهدف و�لروؤية حيال 
�لعديد من �لق�شايا �لم�شيرية. وتتمثل في هذه �للجنة معظم �لأحز�ب وكذلك �شخ�شيات مارونية م�شتقلة.

�إن �لر�بطة �لمارونية ل تتعاطى �ل�شاأن �ل�شيا�شي �ليومي و�لروتيني، وهي كيان جامع ي�شّم في رحابه مروحة من 
�لقوى و�لحز�ب و�ل�شخ�شيات �ل�شيا�شية على تنوعها و�ختالف م�شاربها. ولكن ��شتقالل �لر�بطة لم يمنعها من 
�لفادة من �لتنّوع �لذي تزخر به وتوظيفه في خدمة �لق�شايا �لوطنية �لتي تت�شل بالم�شيحيين و�شمان وجودهم 

�لحّر، �لآمن في وطن يت�شاوى فيه �لجميع.

جلنة بكركي �مل�شّغرة يف �لر�بطة مب�شاركة ممثل �للقاء �لأورثوذك�شي �إيلي �لفرزيل
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وفي �أي حال، فاأن �لتنوع د�خل لجنة �ل�شوؤون �ل�شيا�شية و�لوطنية �شاعد �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �لمارونية 
على �لتو��شل مع �لقياد�ت و�لفاعليات �ل�شيا�شية د�خل �لطائفة، ومكّنه من ت�شويق مبادر�ت حو�رية، و�لتو�شط في 
�لنز�عات �لتي ن�شاأت على �لر�س، وحّث �لقياد�ت و�لفاعليات هذه على �إعطاء �لولوية لإنجاز �ل�شتحقاق �لرئا�شي 
في موعده �لد�شتوري، ومقاربته باجماع وطني يمّكن �لرئي�س �لمنتخب من �لعمل �شمن هام�س و��شع من �لحركة 
�أن تكون عليه من �نتظام. فالأجو�ء �لبّناءة د�خل لجنة �ل�شوؤون �ل�شيا�شية  لعادة �لمور في �لبالد �لى ما يجب 
وفي خلق  في 2008/10/3،  �لر�بطة  بمقر  �لمو�رنة  للنو�ب  �لعام  �لإجتماع  عقد  في  �أ�شهمت  �لتي  و�لوطنية هي 
بعيد  �لمارونية  �لقياد�ت  بين  بكركي  في  �لتي عقدت  �لحو�ر  لجل�شات  �لتهيئة  و�آخرها  و�لحو�ر  للتو��شل  دينامية 
�نتخاب �لبطريرك مار ب�شارة بطر�س �لر�عي، و�للقاء �لذي عقد بدعوة من �لمجل�س �لتنفيذي في 2012/10/31، 

و�شّم �أع�شاء �للجنة �لم�شغرة �لمنبثقة من �جتماع بكركي و�لمكلفة در�س قانون �لنتخاب.

م�سروع اللقاء االرثوذك�سي:
يمكن  ل  �لمجال  هذ�  وفي 
قانون  ذكر  على  �لتيان 
�لى  �لإ�شارة  �لنتخاب من دون 
حركة �للقاء �لرثوذك�شي �لذي 
 2011/8/19 في  منه  وفد  ز�ر 
�لمارونية  �لر�بطة  رئي�س 
�لدكتور جوزف طربيه لطالعه 
على روؤية يعّدها لقانون �نتخابي 
جديد، يوفر �لتمثيل �لعادل لكل 
�ل�شر�ئح �للبنانية وفق �شو�بط 
�لوطنية  �لوحدة  على  تحافظ 

وقو�عد �لعي�س �لم�شترك.
�لمجل�س  رئي�س  نائب  وقّدم 
�لفرزلي  �يلي  �شابقًا  �لنيابي 

�شرحًا للم�شروع �لذي ينكب �للقاء 
�لرثوذك�شي على در�شه و�لذي يعتزم �طالقه في موؤتمر �شحافي يعقد لهذه �لغاية. وقال �لفرزلي �أن رئي�س �لر�بطة 
�أجل �يجاد  �لتعاون من  �لم�شروع قبل �لعالن عنه متمنيًا  �لذين يحاطون علمًا بهذ�  �لمعنّيين  �أول  �لمارونية هو 

�ل�شيغة �لف�شلى �لتي تحقق �لمنا�شفة �لفعلية ل �ل�شكلية د�خل �لمجل�س �لنيابي، وتحترم خيار�ت �لناخبين.

�للقاء �لأورثوذك�شي  �أثناء زيارته للدكتور طربيه
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وقد �شكر �لدكتور طربيه للوفد زيارته و�أطلعه على ما تقوم به �للجنة �لد�شتورية و�لقانونية في �لر�بطة بما يتعلق 
و�لر�بطات  �لتحاد�ت  �لرثوذك�شي مع جميع  �للقاء  لدر�س طروحات  �لر�بطة  ��شتعد�د  و�أبدى  �لنتخاب،  بقانون 

�لم�شيحية لتوحيد �لروؤية حول قانون �إنتخابي يوفّر �شحة �لتمثيل.

لجنة ال�سوؤون الد�ستورية والقانونية:

لجنة �ل�شوؤون �لد�شتورية و�لقانونية في "�لر�بطة �لمارونية" هي من �للجان �لمهمة �لتي ت�شّم نخبة من رجالت 
�لقانون، و�ل�شاتذة �لجامعيين في كل �لخت�شا�شات، وتاأخذ على عاتقها مقاربة كل �لمو�شوعات �لمت�شلة ببنية 
�لدولة �لد�شتورية و�لقانونية، وو�شع �لدر��شات �لخا�شة وتقديمها �لى �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �لذي يتولى �إجر�ء 

�لت�شالت �لالزمة مع �لمرجعيات �ل�شيا�شية في �شاأنها.
وقد توّلت �للجنة �نجاز مجموعة من �لدر��شات – �لقتر�حات من مثل:

�لجمهورية رئي�س  �شالحيات  تعديل  �قتر�ح   •
�لعقارية �لملكية  قانون  على  �لمقترح  �لتعديل   •

جديد. �نتخابات  لم�شروع  �لعامة  �لمبادىء   •
�لمارونية �لثو�بت  ورقة   •
�لمدنية �لدولة  •  م�شروع 

�ل�شماوية. �لديانات  من  �أّي  على  و�لتهجم  �لتعديات  لمنع  دولي  قانون  �قتر�ح  فكرة  على  �لعمل   •

لجنة الدرا�سات اال�ستراتيجية:

�أن�شاأ �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة لجنة خا�شة بالدر��شات �ل�شتر�تيجية با�شرت عملها منذ منت�شف �لعام 2009. 
وهي تهتم بالعمل على �إجر�ء م�شح لمر�كز �لدر��شات �ل�شتر�تيجية �لتي تالحق �لق�شايا �لم�شيحية و�للبنانية.

�لى �لنخر�ط في  �لم�شيحيين  �أهمية ق�شوى لعملية عودة  �أن�شاأته  �لذي  �لمركز  �للجنة من خالل  �أعطت  وقد 
�لوظائف �لعامة. وقد �أجرى �لمركز �إت�شالت مع وزر�ء ومدر�ء عامين لالّطالع على عدد من �لمور �لأ�شا�شية في 
�إد�ر�ت �لدولة و�أجهزتها، و�أ�شّدر كتّيبًا �شمّنه تو�شيات تتعلق بمو�شوعات ملحة �أ�شبحت بحوزة �لم�شوؤولين. وهو 

يعمل على تنظيم وجمع �لمعلومات و�لدر��شات ب�شكل عملي لي�شعها بت�شرف �للجان.
كما قام مركز �لدر��شات بعملية تن�شيق بين كافة �للجان من �أجل �إنتاجية �أف�شل. وكان �لتعاون وثيقًا مع لجنة 
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�لماروني  "�لمركز  بالتعاون مع  و�حدة  در��شات، منها  �لمركز عدة  �أنجز  وقد  و�لد�شتورية.   �لقانونية  �لدر��شات 
لالأبحاث" بعنو�ن "لبنان و�لالجئون �لفل�شطينيون نحو حو�ر بّناء" ودر��شة حول �إن�شاء منطقة حرة للتكنولوجيا 

�لمتقدمة )H.T( �لبترون، وورقة عن عالقة �لمو�رنة بالفاتيكان و�أخرى عن مو�شوع "حياد لبنان".
اللجان اأي�شًا واي�شًا:

في �لر�بطة �لمارونية عدة لجان فرعية منبثقة من �لمجل�س �لتنفيذي، وهي ل تقّل �أهمية عن �للجان �لأ�شا�شية 
�لتي تن�س عليها �لنظام �لأ�شا�شي للر�بطة.  ومن هذه �للجان: �لمناطق، �ل�شوؤون �لد�شتورية و�لقانونية، �لدر�شات 
�لدولة  �شورى  مجل�س  حكم  تنفيذ  متابعة  عن  يومًا  تتوقف  لم  �لتي  �لجن�شية  ولجنة  �لريف.  �إنماء  �ل�شتر�تيجية، 
�لمتعلق بنزع �لجن�شية �للبنانية من غير م�شتحقيها. وهي عقدت �جتماعات متتالية مع وزير �لد�خلية لو�شع �لآليات 

�لموؤدية �لى هذ� �لهدف.
الداخلية  والأن�شطة  الجتماعية  ال�ش�ؤون  لجنة   •

ثالثة �أعر��س جماعية نظمتها لجنة �ل�شوؤون و�لن�شاطات �لجتماعية في �لر�بطة بال�شرح �لبطريركي في بكركي 
�بتد�ًء من �لعام 2009.

طربيه ي�شكر �لر�عي و�شفري  رعايتهما �لعر�س

لقطتان من �لأعر��س �جلماعية 
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�لبر�شيات  مختلف  من  جاوؤو�  �لعر�شان 
�لى  خطوتها  ور�ء  من  �لر�بطة  ورمت  �لمارونية، 
�لعر��س،  حفالت  وتكاليف  �أعباء  من  �لتخفيف 
�لمحدود  �لدخل  ذوي  �لى  بالن�شبة  خ�شو�شًا 
�لزو�ج وتاأ�شي�س عائالت. وقد  �لذين يرغبون في 
قّدمت �لر�بطة حو�فز لهوؤلء تعينهم على مو�جهة 
بدءً�من  حياتهم،  في  �لمف�شلي  �ل�شتحقاق  هذ� 
�لعر�شان  بثياب  مرورً�  و�لوثائق،  �لكليل  ر�شوم 
�لكني�شة،  وزينة  وزينتها،  و�ل�شيار�ت  و�لماكياج، 
"�لكوكتيل" و�لت�شوير، وغرف مخ�ش�شة  وحفل 
ل�شهر �لع�شل في �أحد �لفنادق، وفر�شات، و�شوًل 

�لى مبلغ من �لمال.
وقد لقت هذه �لخطوة �إهتمامًا، وحظت بدعم 
�لبطريركية �لمارونية، وكان �لبطريرك يحيط به 
يرئ�س مر��شم  �لذي  هو  �ل�شرح  وكهنة  �لمطارنة 
�لزو�ج هذه للدللة على ت�شجيعه مثل هذه �لخطوة.

يتلقى  كان  كما  كتّيب،  يوزع  كان  وبالمنا�شبة 
�لمقد�س  �لنجيل  من  ن�شخة  وعرو�س  عري�س  كل 
هدية من بكركي. وكذلك �شاركت �لر�بطة في كل 
�لن�شاطات �لتي قام بها مجل�س �لرعية �لمارونية 

في �لكويت من خالل �لم�شاركة في �إحياء �لقد��س �ل�شنوي بمنا�شبة عيد �شفيع �لطائفة و�لع�شاء �لتقليدي �لذي 
يعقبه في �لعا�شمة �لكويتية كّل عام. كما رعت �لر�بطة �إطالق مهرجانات �لعذر�ء في زغرتا في 14 �آب 2012.

لجنة ال�ش�ؤون القت�شادية والمالية والتقنية 	•
نظمت �للجنة لقاء�ت عّدة  �شارك فيها مجموعة من �لم�شوؤولين �لقت�شاديين ورجال �لفكر و�لعلم.  كما عقدت 
�إجتماعات في غاية �لأهمية مه �لهيئات �لقت�شادية ظلت بعيدة من �لأ�شو�ء. ومن �أبرز ما قامت به على هذ� �ل�شعيد 
هو مبادرتها �إلى تنظيم لقاء بين �لكاردينال مار ب�شارة بطر�س �لر�عي و�لهيئات �لإقت�شادية �للبنانية في بكركي بح�شور 
رئي�س �لهيئات �لوزير عدنان �لق�شار و�أركانها وفي مقدمهم رئي�س �لر�بطة �لمارونية �لدكتور جوزف طربيه وع�شو 
�لمجل�س �لتنفيذي رئي�س جمعية �ل�شناعيين نعمة �فر�م. وقد كان هذ� �للقاء مثمرً� ومفيدً� وو�شع مجل�س �لمطارنة 
في  �لأجو�ء و�لمعطيات �لمتو�فرة وقد ��شتعان بالعديد من �لأفكار �لتي �أ�شار �إليها بيانه �ل�شهير �لذي تناول �لو�شع 

�لإقت�شادي في لبنان. 

ممثلو �لر�بطة �ملارونية مع �ملطر�ن عند�ري 
و�لأب فخري و�أع�شاء جمل�س �لرعية يف �لكويت

   ع�شو� �ملجل�س �لتنفيذي طالل �لدويهي و�أنطونيو عند�ري 
يف مهرجان �لعذر�ء - زغرتا
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لجنة الثقافة والح�ار 	•
- �أما لجنة �لثقافة و�لحو�ر فقد نظمت مجموعة من �لن�شاطات �أبرزها:

ندوة بعنو�ن "من �آدون �لى مار يوحنا مارون" �أحياها �لدكتور �نطو�ن خوري حرب في 2009/2/6.
ندوة عن "ماريوحنا مارون" �أحياها �لب نا�شر �لجمّيل في 2009/2/26.

زيارة �لى �لمتحف �لوطني بدعوة من �لدكتور �نطو�ن خوري حرب في 2009/4/18.
لجنة ال�شحة والبيئة 	•

- وفي ما يتعلق بلجنة �ل�شحة و�لبيئة، فاإن �للجنة در�شت مو�شوع �لتن�شيق و�لتعاون مع �لم�شت�شفيات �لم�شيحية 
وبحث �لعو�ئق �لتي تعتر�س عملها، وكيفية تح�شين نوعية �لخدمات و�لم�شاعدة على تخفيف �لأعباء. و�شكّلت لجنة 
من �لطباء �لعاملين في �لم�شت�شفيات �لم�شيحية لمو�جهة �لحالت �لطارئة �لتي تو�جه �لمر�شى من ذوي �لدخل 
�لمحدود و�أثارت �للجنة مو�شوع توزيع �لدوية �لخا�شة بالمر��س �لمزمنة ودعت �لى �عتماد �لبطاقة �ل�شحية بغية 

تاأمين �لطبابة و�لإ�شت�شفاء وتعميمها على كل �لفئات.
وقد نظمت �للجنة في 2011/11/20 لقاء في مقر �لر�بطة لوزير �ل�شحة �لعامة علي ح�شن خليل، �أد�ره �لمين 
�لمالي، مقرر �للجنة �لدكتور عبده جرج�س، ��شتهله �لدكتور جوزف طربيه بكلمة م�شيئًا على �لتحديات �ل�شحية 
�لتي ينبغي �لإ�شاءة عليها و�لت�شدي لها متطرقًا �لى مو�شوع �لم�شت�شفيات �لحكومية و�لخا�شة في لبنان عمومًا 

و�لمنطقة �لم�شيحية خ�شو�شًا.
لجنة ال�ش�ؤون الترب�ية والجامعية وال�شباب والريا�شة والطالب الجامعيين  	•

�أما لجنة �ل�شوؤون �لتربوية و�لجامعية و�ل�شباب و�لريا�شة و�لطالب �لجامعيين: 
للو�قع  وموثقة  و�قعية  مقاربة  لبنان" ت�شمنت  في  �لتربوي  �ل�شالح  "روؤى  بعنو�ن  �شاملة  در��شة  و�شعت  فقد 

�لكاردينال �لر�عي متو�شطًا طربيه و�لق�شار و�أفر�م و�أركان �لهيئات �لإقت�شادية
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�لتربوي، مقترحة �لحلول �لعملية لمعالجة هذ� �لو�شع في كل مر�حله. كما ��شهمت �للجنة في مو�شوع م�شاعدة 
نادي �لحكمة على تجاوز �أزمته، و�أجرت بع�س �لت�شالت �أدت �لى توفير م�شادر تمويل له، من �لر�بطة وخارجها.
�لطالب  لدى  �لخالقية  و�لمو�شوعات  ودعمها.  �لمجانية  �لكاثوليكية  �لمد�ر�س  لو�قع  �للجنة  عر�شت  كذلك 

و�لت�شال مع وزير �لد�خلية لمتابعتها خ�شو�شًا في ما يت�شل بالمخدر�ت و�لتدخين.

الرابطة والمنح التعليمية:
�لتخفيف  �لى  و�شعت  ومعنويًا  ماديًا  �لتعليمية  �لمر�حل  كل  �لطالب في  بم�شاعدة  �لمارونية  �لر�بطة  �هتمت 
بتاأمين منح در��شية  �أو  �لكاثوليكية لمعالجة ق�شية �لق�شاط،  �لمدر��س  بالتو��شل مع  �شو�ء  �أوليائهم  عن كاهل 

لهم.
�أبو  �شاكر  �لمرحوم  �لمارونية  للر�بطة  �لأ�شبق  �لرئي�س  عائلة  �إقد�م  هو  �لمجال  هذ�  في  تحقق  ما  �أبرز  ومن 
�شليمان على تخ�شي�س مبلغ خم�شين �ألف دولر على مدى خم�س �شنو�ت )�أي ما مجموعه 250 �لف دولر �أميركي( 
�لمانحة.  �ل�شناديق  �لمعتمدة من قبل  �لدولية  �لمعايير  �لذين تختارهم لجنة مخت�شة وفق  وتوزع على �لطالب 
وتتاألف هذه �للجنة �لدكتور عبده جرج�س )�أمين �شندوق �لر�بطة(، �لبرف�شور �نطو�ن �لب�شتاني )ع�شو �لمجل�س 
�لتنفيذي(، �أمين عام �لمد�ر�س �لكاثوليكية �لأب بطر�س عاز�ر، �لدكتور نعيم عويني، �لمحامية رنده �أبو �شليمان، 

ممثل عن كل جامعة كاثوليكية، ويتولى �لعميد بردليان طربيه �أعمال �لتن�شيق.
�لرئي�س  عائلة  تعهدت  فيما  �لمنح،  لبرنامج  دولر  �ألف  خم�شين  بمبلغ  �ده  مي�شال  �ل�شابق  �لوزير  تبرع  كذلك 

�ل�شبق للر�بطة، �لوزير و�لنائب �لر�حل بيار حلو بالإ�شهام في هذ� �لبرنامج.
و�إن �لر�بطة �لمارونية تعمل من �أجل تغذية برنامج �لمنح وتو�شيعه، ليكون في مقدوره ��شتكمال مهمته في �إفادة 

�أو�شع �شريحة ممكنة من �لطالب.

لجنة حقوق المراأة والطفل  ولجنة االإعالم

بالن�شبة �لى لجنة حقوق �لمر�أة و�لطفل، فقد ناق�شت �للجنة بع�س مو�د قانون �لحو�ل �ل�شخ�شية لدى �لطو�ئف 
�لكاثوليكية �لمقترح تعديلها، وقد رفعت �لدر��شة �لى �لبطريرك �لماروني.

�أما فيما يت�شل بلجنة �لعالم، فقد و�شعت خطة للتو��شل بين �لعالميين و�لر�بطة �لمارونية، وبا�شرت بو�شع 
دليل �إح�شائي لو�شائل �لعالم �لم�شيحية و�ل�شحافيين �لم�شيحيين عمومًا و�لمو�رنة خ�شو�شًا.
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االنت�ساب الى الرابطة:
نمت �لر�بطة �لمارونية و�ت�شعت قاعدتها بانت�شاب �لمئات �ليها، ومعظمهم من �ل�شباب ذوي �لمكانة �لمتقدمة 
في �لمجتمع، و�لكفايات �لعلمية و�لفكرية و�لثقافية �لمتنوعة. كما �أنهم يمثلون مختلف �لقطاعات �لمهنية و�لمناطق 
�للبنانية وقد تّم قبولهم من قبل لجنة �لنت�شاب �لتي حر�شت على تطبيق �لمعايير �لتي و�شعتها في هذ� �لمجال. وقد 
رعى �لدكتور جوزف طربيه �لحتفالت �لتي جرت في جامعة �لحكمة – كلية �لعلوم �لفندقية – بهذه �لمنا�شبة، وذلك 
بتاريخ 2008/2/25 و 2009/5/18 و2009/11/29. وفي �إحدى هذه �لحتفالت خاطب طربيه �لمنت�شبين بالقول: 
"�إن �ن�شمامكم �لى  �لر�بطة �لمارونية هو م�شدر غنى لها لأنكم تفدون من مختلف مناطق لبنان، ومن بيئات متعددة 
ثقافيًا و�جتماعيًا وتحملون مروحة من �ل�شهاد�ت �لعالية، وتتمتعون بخبرة حياة عملية يمكن �لبناء عليها جميعًا لإطالق 

دينامية عمل جديدة ترفد �لر�بطة بمقومات �لثبات و�ل�شتمر�ر في متابعة ما عقدت �لعزم عليه..."

طربيه متحدثًا �إىل �ملنت�شبني �جلدد
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لم تترك "�لر�بطة �لمارونية" ��شتحقاقًا وطنيًا �أو روحيًا �إل وكانت لها م�شاركة فاعلة، و�آخر تلك �لمنا�شبات 
م�شاركة �لر�بطة �لمارونية بوفد كبير في �إحتفالت منح �لبطريرك مار ب�شاره بطر�س �لر�عي رتبة �لكاردينالية في 
حا�شرة �لفاتيكان. ت�شكّل �لوفد من رئي�س �لر�بطة �لدكتور جوزف طربيه ونائب �لرئي�س �لدكتور فرن�شو� با�شيل، 
�فر�م  نعمة  زين،  بارتي  عليا  و�لأ�شاتذة  قليمو�س  و�نطو�ن  �للمع  �أبي  �شمير  �لنقيبين  �لتنفيذي  �لمجل�س  و�أع�شاء 
و�نطونيو عند�ري، �شارل �لحاج. كذلك �شارك في �لمنا�شبة عدد غفير من �لمنت�شبين �لى �لر�بطة �إحتفاًء بهذه 

�لمنا�شبة �لمهمة.

المنا�سبات الدينية والوطنية وم�ساركة الرابطة:

�لدكتور طربيه مهنئًا �لكاردينال �لر�عي 
 وبد� �لدكتور فرن�شو� باي�شيل

حو�ر بني �لرئي�س  �شليمان و�لدكتور جوزف طربيه 
و�لوزيرين �ل�شابقيني مي�شال �إده ووديع �خلازن

�لرئي�س �شليمان م�شافحًا 
رئي�س �لر�بطة �ملارونية بالفاتيكان

�لنائب �لبطريركي �لمطر�ن بول�س �ل�شياح، �لمطر�ن �شكر�هلل نبيل �لحاج،
�ل�شيخ وديع �خلازن، �لدكتور جوزف طربيه و�لدكتور فرن�شو� باي�شيل
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طربيه ي�شّلم ليلى �شاكر �أبو �شليمان درع �لر�بطةم�شهد من حفل تكرمي �شاكر �أبو �شليمان

الرابطة تكّرم.....
�لق�شايا  خانة  في  ت�شّب  خدمات  و�أ�شدى  معها  تعاون  ومن  رجالتها  تكّرم  �أن  تن�شى  �لمارونية" ل  "�لر�بطة   •
�شليمان  �أبو  �شاكر  له  �لمغفور  �ل�شابق  �لر�بطة  رئي�س  عائلة  مع  بال�شتر�ك  نظمت  فهي  لو�ءها.  ترفع  �لتي 
مهرجانًا تكريميًا حا�شدً� في �لحادي و�لع�شرين من �آذ�ر 2012، تمّيز بكثافة �لح�شور ونوعيته و�لكلمات �لبليغة 
�لتي �ألقيت معدّدة ماآثر �لر�حل �لكبير و�لت�شحيات �لتي قّدمها في �شبيل �لطائفة ووحدة �شفها، و�إحالل �ل�شالم 

بين �أفرقائها �لذين توزعو�، وتفرقو� وتقاتلو�. 
ولمنا�شبة ت�شّمية ع�شو �لمجل�س �لتنفيذي، رئي�س جمعية �ل�شناعيين فادي عبود وزيرً� في �لحكومة 2009، �أقام   •

له رئي�س �لر�بطة غد�ًء تكريميًا في مطعم "مندلون غريل" في بيروت وكان تبادل للكلمات من وحي �لمنا�شبة.
وز�رية  كانت  �شو�ء  لمنا�شبهم  توليهم  �أثناء  في  معها  تجاوبو�  �لذين  تن�شى  ل  �لمارونية"  "�لر�بطة  ولأن   •
قاعة  في  قالو�س  نا�شيف  بالوكالة   بيروت  مدينة  لمحافظ  تكريمي  ع�شاء  �إقامة  �لى  بادرت  فاأنها  �إد�رية،  �أو 
في مطعم  بارود  زياد  و�لبلديات  �لد�خلية  وزير  �شرف  على  وغد�ء  في 2011/7/23،  لبنان  بكازينو  �ل�شفر�ء 
"لومايون" في 2011/11/19. وفي �لمنا�شبتين توقف رئي�س �لر�بطة �لدكتور جوزف طربيه عند  �لتعاون �لباني 
�لدكتور طربيه  و�أولم  �لم�شترك.  �لهتمام  �لمجالت ذ�ت  في  وقالو�س  بارود  وكل من  �لر�بطة  بين  قام  �لذي 
في �لمطعم نف�شه على �شرف �ل�شفير �لفرن�شي دوني بييتون لمنا�شبة مغادرته من�شبه في بيروت �إلى من�شب 
رفيع في "�لكيه دور�شيه" وذلك في ح�شور �أع�شاء �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة وعدد من �لوزر�ء و�ل�شخ�شيات. 

وتبادل طربيه وبييتون �لكالم، فنّوها بالعالقات �لمميزة و�لتاريخّية بين لبنان وفرن�شا.
�لر�بطة  ثروته على  �لذي وقف  بول�س  �ليا�س طنو�س  �لمرحوم  باإجالل وخ�شوع  �لمارونية  �لر�بطة  كما تذّكرت   •
موؤثر  حفل  في  ذلك  وجاء  لماأثرته.  تخليدً�  قاعاتها  �إحدى  على  ��شمه  و�أطلقت  و�أهد�فها،  لن�شاطاتها  دعمًا 
بح�شور �أرملته و�أقربائه، وكانت للدكتور طربيه كلمة عدّدت �شفات �لر�حل و�أخالقه ودوره �لوطني و�لعالمي.

و2010/3/6،   2008/12/5 في  لبنان  كازينو  من  كل  في  ع�شاء  حفلْي  نظمت  قد  �لمارونية  �لر�بطة  وكانت   •
و�لقت�شادية.  و�لجتماعية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  و�لفاعليات  �للبنانية  �ل�شخ�شيات  من  كبير  ح�شد  ح�شره 

وقد تقّدم �لح�شور ممثلون عن رئي�س �لجمهورية وكل من رئي�شي مجل�س �لنو�ب و�لوزر�ء.
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... و�ملحافظ قالو�س طربيه ي�شّلم بارود درع �لر�بطة

�شورة ��شتقبال فادي عبودطربيه مكّرمًا �ل�شفري بييتون وبد� �لوزير�ن مي�شال �إده وزياد بارود

�إحياء ذكرى �ملح�شن �إليا�س طنو�س بول�س
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�ل�شفري �لبابوي مع �لرئي�شني �حل�س و�حل�شيني

�أع�شاء �ملجل�س �لتنفيذي ي�شتقبلون �ل�شيوف

طربيه و�ملطر�ن مطر

طربيه يتو�شط ممثال 
رئي�س �جلمهورية 
ورئي�س �حلكومة 
�لوزيرة منى عفي�س
 و�لوزير حممد رحول

ع�ساء الرابطة
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الرابطة والك�ساف الماروني

ربطت �لر�بطة �لمارونية بجمعية �لك�شاف �لماروني عالقة وثيقة.
�لعمومية من خالل عنا�شره  �لمارونية  �لر�بطة  و�جتماعات وجمعيات  �حتفالت  دومًا في  ي�شارك  فالك�شاف   

�لذين يتولون �شوؤون �لتنظيم و�لن�شباط. 
كما �ن �لر�بطة �لمارونية ت�شاهم في دعم �لك�شاف �لماروني و�لم�شاركة في ن�شاطاته و�حتفالته.

من اليمين :
 �لدكتور طربيه، �لباتي �شمعان �بوعبدو ، �لمطر�ن 
�لعند�ري، �ل�شيخ وديع �لخازن، 
�لقائد جوزف خليل 
ي�شربون نخب �لك�شاف �لماروني في عيده �لـــ 24

�لدكتور طربيه ي�شتعر�س عنا�شر �لك�شاف �ملاروين 
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الرابطة واآفاق الغد:

مرت "الرابطة المارونية" بمراحل عدة قبل اأن ت�ضبح موؤ�ض�ضة، وتتحّول الى اطار للعمل الجاد الذي يتابع ق�ضايا 
وطنية ومارونية، وير�ضد ما يح�ضل في لبنان والمنطقة من تحوالت، ويقترح خططًا وبرامج وحلواًل من اأجل الحفاظ 
على القيم الميثاقية التي ن�ضاأ عليها لبنان. فالرابطة هي كيان متحرك ال يعرف الجمود، وكل اأع�ضائها على اأهمية 
اإليهم، النهم اختاروا االنت�ضاب اليها  اال�ضتعداد لتوظيف خبراتهم وطاقاتهم من اأجل تنفيذ المهمات التي تعهد 
طوعًا، يحدوهم حّب العطاء والم�ضاركة في ال�ضاأن العام من خالل هذا الكيان بعيدًا عن اال�ضطفافات الحزبية 

والفئوية.
الت�ضّدي له وكتابته  ن�ضاأتها، وهو ي�ضتاأهل  المارونية" منذ  "الرابطة  اإن ما تقدم كان لمحة �ضريعة عن تاريخ 
"جردة" بح�ضاد الواليتين برئا�ضة الدكتور جوزف طربيه،  اأكثر تف�ضياًل. ومن ثم  اأ�ضمل وب�ضورة  بتاأن واحاطة 
وم�ضاركة مجل�ضين تنفيذين م�ضهود الأع�ضائهما باالخال�ص والتفاني في خدمة لبنان.  وقد �ضدر عن الرابطة خالل 
فترة ال�ضت �ضنوات ما يقارب المائة بيان عك�ضت اأراء المجل�ص التنفيذي للرابطة المارونية من جميع المو�ضوعات 

واال�ضتحقاقات، وهي تعطي �ضورة دقيقة عن مواقف الرابطة من كافة الموا�ضيع الوطنية.
هذا هو بع�ص ح�ضاد واليتي المجل�ص التنفيذي للرابطة المارونية، و�ضتبقى اآثار الواليتين منطبعة في ذاكرة اأهل 

الرابطة التي توا�ضل م�ضيرتها بف�ضل اإخال�ص اأع�ضائها لها، والتزامهم بها.
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تقرير المجل�ض التنفيذي اأمام  الجمعية العمومية
للرابطة المارونية المعقودة بتاريخ 2012/12/15 

في مقر الرابطة

اأعّده االأمين العام االأ�صتاذ انطوان واكيم
من �ل�شعب في هذه �لعجالة �أن نحيط بكل ما �إ�شطلع به �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة �لمارونية و�للجان �لمنبثقة منه 
طو�ل �لفترة �لممتدة من �لخام�س ع�شر من كانون �لول 2011 تاريخ �نعقاد �لجمعية �لعمومية �ل�شابقة، �لى �لخام�س ع�شر 
من كانون �لول 2012، �إحاطة �شاملة. فالر�بطة �لمارونية كانت حا�شرة د�ئمًا في كل �ل�شتحقاقات، ومو�قفها و��شحة 
من جميع �لق�شايا �لوطنية وخ�شو�شًا تلك �لتي تت�شل بالم�شالح �ل�شتر�تيجية للم�شيحيين في �لدولة و�لمجتمع. وهي 
د�فعت وتد�فع عن حقوق �لمو�رنة ودورهم �نطالقًا من �لثو�بت �لميثاقية �لتي توؤمن بها. كما كانت �لى جانب �لبطريرك 
�شو�ء كان م�شدر  و�لنيل من مقامه،  �ل�شهام �شد �شخ�شه،  بها، ر�ف�شة ت�شويب  �لتي قام  للمبادر�ت  �لماروني د�عمة 
�ل�شتهد�ف �شيا�شيًا �أو غير �شيا�شي، لأن »�لر�بطة �لمارونية« ترى في بكركي �لح�شن �لمكين للبنان، و�ل�شور �لمنيع �لذي 

يحظر على �لعابثين ت�شويه �لمعاني �ل�شامية لفل�شفة وجوده وطنًا للحرية و�لن�شان.
�لآتي: على  ركّزت   �لمن�شرمة  �لفترة  خالل  �لر�بطة  عن  �ل�شادرة  �لدورية  �لبيانات  �إن   •

جهة. �أي  من  ��شتباحتها  ورف�س  �لقانون  دولة  عن  �لدفاع   •
�لمجالت. جميع  في  �لدولة  عمل  �شير  تحكم  �أن  يجب  �لتي  �لد�شتورية  بالمبادىء  �للتز�م  تاأكيد   •

وتهمي�شه. �لدولة  في  �لم�شيحي  �لوجود  لتقلي�س  محاولة  �أي  من  �لتنبيه   •
�رهابية  �عتد�ء�ت  �شهدتها، من  �لتي  �لنتفا�شات  وبعد  قبل  �لعربية  �لبلد�ن  بع�س  له م�شيحّيو  تعر�س  ما  �إد�نة   •

ول �شيما في �لعر�ق وم�شر، مع تاأكيد �إحتر�م حق �ل�شعوب في �لتغيير و�ختيار �لنظام �لن�شب..
عن  �لناأي  و�لى  و�لحو�ر،  �لتالقي  �لى  �لد�ئمة  بدعوته  �لجمهورية  رئي�س  يتبّعه  �لذي  �لعقالني  �لنهج  تاأييد   •

�لحد�ث �لجارية في �شوريا و�لعمل على �إجتناب تد�عياتها على �لد�خل �للبناني.
�أي  ورف�س  �للبنانية،  �لر��شي  كل  على  �لدولة  �شلطة  وب�شط  �ليه،  �لموكولة  �لمهمات  في  �للبناني  �لجي�س  دعم   •

�شالح خارج �إطار �ل�شرعية �للبنانية.
وديموغر�فيتها. �لر�س  هوية  لتغيير  �لد�ئم  �لت�شدي   •

�شيما  ول  �للبناني،  �ل�شعب  مكّونات  لكل  �لتمثيل  �شحة  يحقق  لالنتخاب  جديد  بقانون  �لم�شتمرة  �لمطالبة   •
للم�شيحيين، ن�شد�نًا لمنا�شفة حقيقية.
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الدارة واللجان:
اأ- الدارة:

�إن �لر�بطة �لمارونية باتت موؤ�ش�شة ولم تعد هيئة تجتمع لبحث ق�شية معينة وتقرير تحرك في �شاأنها، �أو �إ�شد�ر بيان 
يعبر عن ر�أيها من هذه �لق�شية. وبالتالي فاأن �لمطلوب �أن تكون على قدر من �لجاهزية �لد�رية لتحقق �لتو��شل بين 
�لمجل�س �لتنفيذي و�للجان �لمنبثقة منه وبين �لع�شاء �لمنت�شبين �ليها و�لمجل�س وروؤ�شاء �للجان ومقرريها. و�أن �لجهاز 
�لد�ري ي�شطلع بهذه �لمهمة من دون �أي �إبطاء، وما �شّهل عليه مهماته هو �عتماد �لمكننة، وتحديث و�شائط �لت�شال. 

كذلك �أطلقت �لر�بطة موقعها �للكتروني:
www.maronite-league.org.lb

�إن �لتو��شل بين �لر�بطة �لمارونية و�لمنت�شبين �إليها، بات موفورً� ومي�ّشرً�، و�إن �إ�شتمر�ره بوتيرة مكثفة يعك�س �إهتمام 
منعطف  في  خ�شو�شًا  و�لمو�رنة  عمومًا  و�لم�شيحيين  لبنان،  خدمة  على  �لجامع  �لطار  هذ�  خالل  من  بالعمل  هوؤلء 

م�شيري يحتاج �لى ت�شافر �لجهد، وبلورة �ر�دة  و�حدة  للدفاع عن حقنا في �لوجود.
ب- اللجان:

�إن �للجان �شكّلت وت�شكّل ع�شب �لر�بطة �لمارونية وت�شّم كفايات وقامات مارونية لها ح�شورها �لفاعل في �لمجتمع، 
وتوؤدي دورً� ��شا�شيًا في و�شع �لدر��شات و�لأبحاث �لتي ت�شاعد �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة في تحركه تجاه �لمرجعيات 

�لروحية و�ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لجتماعية من �أجل تحقيق بع�س �لم�شروعات �لحيوية.
قد ي�شتغرق �لحديث تف�شياًل عن عمل �للجان وقتًا طوياًل، لكن ل بّد من �لإ�شاءة باخت�شار على ما �أنجزته:

. لجنة الدرا�شات الد�شت�رية والقان�نية:
عقدت �للجنة /13/  �جتماعًا  خالل �لعام 2012 تناولت ما ياأتي:

- م�شروع �لدولة �لمدنية.
- قانون �لحو�ل �ل�شخ�شية .

- م�شروع قانون منع �لتعديات على �لأديان.
- ق�شية �عطاء حق �ل�شفعة للبلديات للحد من بيع �لر��شي لالأجانب.

.لجنة الط�ارىء
ت�شّدت �للجنة في �لجتماعات �لتي عقدتها و�لبالغة /12/ �جتماعًا �شارك في بع�شها روؤ�شاء بلديات ومخاتير وهيئات 
ر�شمية وروحية، لمو�شوع �لعقار�ت �لمو�شوعة �ليد عليها �أو �لتي بيعت لغايات تجارية لكنها توؤدي �لى تغيير ديموغر�في 
ذي مخاطر �إ�شتر�تيجية، وهي عقار�ت موجودة في ل�شا، �لحدث- بعبد�، عين �لرمانة، �لقاع، �لد�مور. وبحثت �للجنة 
مع �لمهند�س فادي خوري في فكرة �إن�شاء �لحكومة �للكترونية �لقائمة على فكرة تاأ�شي�س مر�شد عقاري، يجمع قاعدة 

معلومات تتيح للمعنيين �لت�شال �لمبا�شر للتعامل ببيع �أو �شر�ء �لعقار�ت في �لد�خل �أو في بلد�ن �لنت�شار.
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.اللجنة القت�شادية والمالية:
عقدت �للجنة /4/ �جتماعات، ومن �أبرز ما قامت به في نطاق �إخت�شا�شها زيارة �لبطريرك �لماروني في �لديمان 
حيث جرى خاللها عر�س �لو�قع �لقت�شادي �لقائم و�لتحديات �لماثلة. وقد مّهد هذ� �لجتماع للقاء �لبطريرك مع وفد  
�لهيئات �لقت�شادية في لبنان، وطالبت �للجنة �لم�شوؤولين باإحياء �لمجل�س �لقت�شادي �لجتماعي، وعلقت على م�شروع 
�لمو�زنة �لذي �أعّده مجل�س �لوزر�ء، ورفعت تو�شية تق�شي ببيان زيادة �لنفقات �لمترتبة عن ت�شحيح �لجور، و�لعجز في 

موؤ�ش�شات �لكهرباء.
.لجنة الدرا�شات ال�شتراتيجية: 

عقدت هذه �للجنة /4/ �جتماعات. �أنجزت �للجنة در��شة موثقة حول �لوجود �لفل�شطيني في لبنان، وقّدمت لوزير 
�لعمل �شليم جري�شاتي �إقتر�حًا ب�شاأن �لعمالة �لفل�شطينية، وو�شعت ورقة عمل حول �لقتر�ح �لقا�شي بحياد لبنان، ورفعت 
در��شة �لى �لمعنيين يت�شمن روؤيتها باإعادة �إحياء �لمجل�س �لقت�شادي- �لجتماعي، �إ�شافة �لى م�شروع �إقتر�ح قانون 

باإن�شاء منطقة �شناعية حّرة في �لبترون. 

الجــتــمــاعــيــة  الـــ�ـــشـــ�ؤون  .لجنة 
والن�شطة الداخلية:

وهي من �للجان �لكثر ن�شاطًا و�لأكثف 
عقدت  �لمارونية.  �لر�بطة  في  حركة 
منها  �لمنبثقة  �لم�شغرة  و�للجان  �للجنة 
ما يزيد على /14/ �جتماعًا. ومن �أبرز ما 

�إ�شطلعت به:
- �إحياء ذكرى �لرئي�س �لأ�شبق للر�بطة 
و�لعالن  �شليمان،  �أبو  �شاكر  �لمرحوم 
�لمنحة �لتعليمية �لمقدمة من عائلته و�لتي 

تحمل �إ�شمه وذلك في 2012/3/21 .
وزير  مع  �لمهجرين  ملف  متابعة   -
�لى  ودعوته  تّرو  �لدين  عالء  �لمهجرين 
لقاء مع �لمجل�س �لتنفيذي و�أع�شاء �للجنة 
في مقر �لر�بطة �لمارونية في 2012/4/3

للعائلة  �ل�شقفية  �للجنة  م�شاركة   -
و�لحياة في لبنان باطالق م�شروع »�طمئن 

�مني �شندوق �لر�بطة عبده جرج�س وع�شو �ملجل�س �لتنفيذي طالل �لدويهي
 ي�شّلمان �مل�شاهمة " فرح �لعطاء"

�ملطر�ن عند�ري و�ركان �لر�بطة لدى توزيع �جلو�ئز على �لطاّلب 
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في  �أقيم  �لذي  �لع�شاء  في  وزعت  للطالب  جو�ئز   /$  7500/ مبلغ  بتقديم  تمثل  ماليًا  و�إ�شهامًا  تنظيمًا   »2012 لعام 
2012/7/26 بكازينو لبنان، وتقديرً� لهذ� �لإ�شهام خ�ّس رئي�س �للجنة � لأ�شقفية �لمطر�ن �نطو�ن نبيل عند�ري �لر�بطة 

بدرع تقديري.
- كذلك ت�شّدت �للجنة لآفة �لمخدر�ت مع �لجمعيات �لمتخ�ش�شة وو�شعت م�شروعًا �أقّره �لمجل�س �لتنفيذي بعنو�ن 
�إئتالف للحّد من مخاطر �لمخدر�ت«، كما تابعت تنظيم �لعر�س �لجماعي لل�شنة �لثالثة على �لتو�لي من خالل  »حملة 
�إحيائه في 2012/6/10 في بكركي برعاية وح�شور �لكاردينال مار ب�شارة بطر�س �لر�عي �لذي بارك �إكليل /24/ زوجًا 
بمبلغ /5،000 $/  �للجنة  مقرر  ب�شعي من  �لمارونية«  »�لر�بطة  �شاهمت  كذلك  �لزو�ج.  ل�ّشر  �لمتقدمين  �لعر�شان  من 
لجمعية »فرح �لعطاء« �لتي تقوم بترميم �لأبنية �لمت�شررة من جر�ء �إنفجار �ل�شرفية في 2012/10/19  وقامت �للجنة 
�ي�شًا وبالتعاون مع لجنة �لمناطق بالتح�شير للقاء �لذي عقد في �لبترون لإطالق م�شروع »�لمنطقة �لقت�شادية �لحّرة« 

في 2012/12/8. وهي تتابع �لتح�شير�ت لحفل �إحياء ذكرى �لرئي�س �ل�شبق للر�بطة �لمارونية �لمرحوم بيار �لحلو.
. لجنة التربية

عقدت هذه �للجنة /5/ �جتماعات تمحورت حول در�س مو�شوع �لكتاب �لموحد للتاريخ، و�لتن�شيق مع �للجنة �لمولجة 
�إعطاء �لمنح �لتعليمية �لى �لطالب و�قترحت جدوًل لتوزيع هبة ورثة �لمرحوم �شاكر �أبو �شليمان و�لبالغة خم�شين �ألف 
دولر على /7/ طالب جامعيين، و/20/ طالب من مختلف �لمر�حل �لدر��شية، وتر�وحت قيمة �لمنحة بين �ألف و�ألفي 
دولر، وهي ب�شدد در�س طلبات جديدة لتوزيع هبة مماثلة يتبرع بها �لوزير �ل�شابق مي�شال �ده وورثة �لمرحوم بيار �لحلو. 
كذلك عالجت �للجنة مع رئي�س ر�بطة �ل�شاتذة �لمتفرغين في �لجامعة �للبنانية �لدكتور �شربل كفوري �أو�شاع �لجامعة، 
وبحثت مع وزير �لتربية مو�شوع �إن�شاء كّليات جديدة تتمتع بكل معايير �لجودة و�لحد�ثة. كما عر�شت مع �لمين �لعام 
للمد�ر�س �لكاثوليكية �لأب بطر�س عاز�ر مو�شوع �لق�شاط �لمدر�شية و�لبطاقة �لتربوية وكيفية م�شاعدة �لطالب �لذين 
هم في حاجة �لى �لم�شاعدة. وو�شعت �للجنة ورقة تناولت �لو�قع �لتربوي �لر�هن و�شالحيات مجل�س �لتعليم �لعالي، 

وقانون �شمان �لجودة ومنح �لدول �لغربية وهيكلية وز�رة �لتربية و�لتعليم �لعالي. 

. لجنة ال�شحة والبيئة:
خطة  وو�شعت  �لمتعثرة،  �لحكومية  �لم�شت�شفيات  و�أو�شاع  �لعامة  بال�شحة  تت�شل  عدة  مو�شوعات  �للجنة  ناق�شت 
رفع  لناحية  �إن  �لجتماعي  لل�شمان  �لوطني  �ل�شندوق  �أو  �ل�شحة  وز�رة  لدى  �لم�شت�شفيات  هذه  مطالب  لمالحقة 
في  �لحكومية  �لم�شت�شفيات  بدعم  �للجنة  قامت  كما  �ل�شندوق.  لدى  �لحقوق  تح�شيل  �أو  �لوز�رة  قبل  من  �ل�شقوف 
وم�شاركة  �لمارونية  �لر�بطة  مقر  في  خليل  ح�شن  علي  �ل�شحة  وزير  ��شتقبلت  �لغر�س  ولهذ�  �لم�شيحية،  �لمناطق 
وح�شور �لمجل�س �لتنفيذي للر�بطة، وكان نقا�س �شامل و�شريح وبّناء. وتنكب �للجنة على �إعد�د م�شروع تعاوني لدعم 
بالتح�شير  تقوم  �أنها  كما  �ل�شحي،  �لمن  من  نوع  و�إيجاد  �لم�شيحية،  �لمناطق  في  �لمتعثرة  �ل�شحية  �لموؤ�ش�شات 
لم�شروع �إن�شاء هيئة �شحية علّيا لتثبيت هذ� �لمن بحيث يطاول كل �لم�شيحيين وي�شاعد على بلورة حلول �لم�شت�شفيات 

�لتي تعاني �شعوبات.
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. لجنة المناطق والخدمات
عقدت �للجنة /5/ �جتماعات في مقر �لر�بطة �لمارونية، كما �شاركت في عقد وتنظيم /3/ �جتماعات في �لمناطق 
�لآتية: عكار، �لبقاع وعاليه. وتاأتي هذه �لجتماعات ��شتكماًل للن�شاط �لو��شع �لذي بد�أته من �شنتين و�لذي �شمل مختلف 
�لمناطق �للبنانية ول �شيما �لنائية منها. ومن �لجتماعات �لمهمة �لتي عقدتها هذه �للجنة، �لجتماع �لذي �شّمها ومدير 
�ل�شندوق �لماروني لالإ�شكان �لب نادر نادر، وع�شو �لمجل�س غ�شان �شو. �إ�شافة �لى �أنها تّولت �لتح�شير مع لجان �أخرى 

للقاء �لذي عقد في �لبترون في 2012/12/8 لإطالق م�شروع »�لمنطقة �لقت�شادية �لحّرة«.
وقد تعاونت لجنة �لمناطق و�ل�شوؤون �لجتماعية لتاأمين م�شاهمة مالية تهدف �لى ترميم جميع �لمنازل �لتي ت�شررت 
في بلدة "منجز" عكار. كما نظمت حملة تبرع لمدر�شة �لفرن�شي�شكان �لتي يعمل فيها /25/ موظفًا و�أ�شتاذً� من �أبناء 

�لبلدة.
.لجنة حق�ق المراأة والطفل:

لدى  �ل�شخ�شية  �لأحو�ل  قانون  وتحديث  تعديل  م�شروع  �إقتر�ح  �إعد�د  و�لطفل  �لمر�أة  حقوق  لجنة  �أنهت  بعدما 
�لقانون  تعديل  در��شة  �لمولجة  �لأ�شقفية  �للجنة  مع  �لعام  مد�ر  على  �إجتماعات  عدة  عقدت   ، �لكاثوليكية  �لطو�ئف 
�إلى قو��شم  وقد �إعتمدت لذلك مناق�شة �لمو�د مادة مادة ومقارنة �لتعديالت �لمطروحة من �لجانبين �شعيًا للتو�شل 
باإقتر�ح  �للجنتان  خرجت  �لم�شتركة  �لدر��شة  وبنتيجة   . تعديلها  �لمقترح  للمو�د  موحد  ن�س  �إعتماد  بهدف  م�شتركة 
موحد لتعديل وتحديث قانون �لأحو�ل �ل�شخ�شية لدى �لطو�ئف �لكاثوليكية ، رفع �إلى �لمر�جع �لكن�شية �لمعنية وعلى 
�لبرلمانية  �لندوة  �إلى  لإر�شاله  تمهيدً�  وبركته  مو�فقته  لإلتما�س  �لر�عي  بطر�س  ب�شارة  مار  �لبطريرك  غبطة  ر�أ�شها 

�لقانوني. �لمقت�شى  لإجـر�ء 
.لجنة الثقافة والتراث:

عقدت هذه �للجنة �جتماعين دعت فيهما �لمديرية �لعامة لالآثار �لى �إ�شتئناف �لعمال في �لموقع �لثري لإعادة بناء 
كني�شة يانوح ور�جعت �لبطريركية بغية ��شتعادة منزل قديم م�شتاأجر تملكه لتحويله �لى مركز ثقافي، كما عر�شت على 

�لبطريرك �إن�شاء لجنة لمو��شلة تنفيذ م�شروع �إحياء تر�ث يانوح �لثقافي �لذي تقدمت به �للجنة.
.لجنة العالم

عقدت لجنة �لعالم ما يزيد على /7/ �جتماعات جرى خاللها تقويم و�شع �لطائفة �لمارونية وح�شورها في �لقر�ر 
�ل�شيا�شي و�لد�ري وفي �أجهزة �لدولة. وقام �أع�شاء منها بكتابة �لمو�شوعات في مختلف �ل�شحف و�لمجالت �للبنانية 
و�لعربية �لتي عك�شت موقف �لر�بطة من �لق�شايا �لمطروحة ل �شيما حقوق �لم�شيحيين عمومًا و�لمو�رنة خ�شو�شًا. و�أقّرت 
�للجنة خطة لإح�شاء �لمو�رنة �لعاملين في و�شائل �لعالم �لمكتوب و�لمرئي و�لم�شموع في لبنان و�لخارج و�لوظائف �لتي 
ي�شغلون في موؤ�ش�شاتهم، وحجم ح�شورهم في �لنقابات و�لعالم �لر�شمي، وهو عمل كبير وي�شتغرف وقتًا طوياًل وقد بد�أ 

فعاًل.
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.لجنة �ش�ؤون الم�ظفين والدارات العامة
�شامل عن  تقرير  بو�شع  وقامت  فيها،  �لم�شيحي  �لح�شور  مو�شوع  ور�شدت  �للبنانية  �لد�رة  �أو�شاع  �للجنة  تابعت 
�لم�شيحيين  �لموظفين  ترقيات  حول  �شاملة  در��شة  �أجرت  كما  فيها.  �لم�شيحي  �لوجود  وحجم  �لد�رة  في  �ل�شو�غر 
�ل�شيا�شية  �لمرجعيات  �لى  �لد�رة  في  �لم�شيحيين  و�شع  حول  �شاملة  در��شة  �للجنة  قّدمت  كذلك  �لعام.  بالقطاع 

�لم�شيحية. و�لروحية 

وو�كبت �للجنة �لمباريات �لتي جرت خالل �لعام �لحالي عبر �لإعالم و�لإعالن و�لتعميم وعر�س �لإر�شاد و�لم�شاعدة  
وحثت �ل�شباب �لم�شيحي على �لنخر�ط في �لإد�رة �لعامة.

�إن �لر�بطة �لمارونية ت�شّكل �أد�ة �إت�شال وتو��شل نوعي بين �لنخب د�خل �لطائفة وخارجها، وملتقى لأفكار و�إقتر�حات 
تكون �أ�شا�شًا لم�شروعات يتّم �شوغها وترتيبها بح�شب �لمو�شوعات وتقديمها �لى �لمر�جع �لمخت�شة، وذلك بغر�س �لدفاع 
عن ر�شالة لبنان ووجهه �لح�شاري، وتركيبته �لتعدّدية �لمختلفة �لموؤتلفة �لتي ت�شفي عليه طابعًا م�شكونّيًا. �إن عمل �لر�بطة 
يناأى عن �لحزبيات وتجاذباتها د�خل �ل�شف �لماروني، وي�شعى �لى قو��شم م�شتركة تحمل �لجميع على توحيد �لجهد من 
�أبناوؤه بالمو�طنة، وتتعاي�س طو�ئف تحت ظالل �لقيم �لميثاقية �لمنبثقة في �لد�شتور، فال  �أجل بناء وطن يت�شاوى فيه 
�إ�شتئثار ول �إنكفاء، ول �إنفال�س ول �إنكما�س، بل �إقبال م�شترك على ��شتنبات دولة �لحق و�لقانون و�لموؤ�ش�شات من جدب 
�لكاردينال  نيافة  �لى �شوت  ت�شّم �شوتها  �لمارونية  �لر�بطة  �إن  �ل�شيقة.  �لم�شالح  وم�شتنقعات  و�لنق�شامات  �لفو�شى 
�شاحب �لغبطة مار ب�شارة بطر�س �لر�عي في �لدعوة �لى �ل�شركة و�لمحبة، وتطمح �لى �شر�كة حقيقية ترفع لبنان �لى ما 
ي�شبو �إليه �أبناوؤه من �أمن و�شالم وتقّدم ورخاء، خ�شو�شًا و�أن مياهه ت�شتودع كميات هائلة من �لغاز و�لنفط، و�أر�شه مالأى 
بالكفايات �لعلمية و�لطاقات �ل�شابة �لتي تبتلعها �أ�شد�ق �لهجرة. وعلينا جميعًا �أن نحّث �لمعنيين في طائفتنا �لقتر�ب 
�أكثر فاأكثر من �لنقاط �لجامعة و�لبتعاد عّما يفّرق، فبالوحدة ينه�س �لمو�رنة، وبنه�شة �لمو�رنة تتحقق �لقيامة �لفعلية 

للبنان.
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تفاني الم�ؤتمن

و�خال�س  تفان  بكل  �لمارونية  �لر�بطة  في  �لد�ري  �لجهاز  و�كب 

تحركات �لر�بطة ون�شاطاتها، وتابع �أعمال �للجان �لمنبثقة منها، وكان 

ر للمنا�شبات  د�ئم �لح�شور وي�شطلع بالمهمات �لتي �أنيطت به، ويح�شّ

وبان  بالم�شوؤولية  �شعوره  ينبثق من  تعاطيه  وكان  �لعطل.  �أيام  حتى في 

�شميم  في  �أنهم  مثبتين  موظفين،  مجرد  �أنف�شهم  يعتبرون  ل  �أركانه 

�لأ�شرة �لر�بطّية ويعملون بنف�س ر�شولي ملتزم. وكان لفتا �لعمل �لذي 

رئي�س  بمبادرة من  �أن�شئ  �لذي  �ل�شتر�تيجية  �لدر��شات  به مركز  قام 

و�لأبحاث  �لدر��شات  �إعد�د  في  �شو�ء  طربيه  جوزف  �لدكتور  �لر�بطة 

و�ع�شائها  �للجان،  بين  �لتن�شيق  وكذلك  �عد�دها  في  �لم�شاركة  �أو 

ومقرريها.

عمل  على  موؤتمن  خير  �لد�ري  �لجهاز  كان  �لوليتين  طو�ل 

ي�شتحق  وهو  وم�شقة،  متابعة  من  فيه  ما  على  �ليومي،  �لر�بطة 

و�لمتنان. �ل�شكر 

الجهاز االداري للرابطة



61

روؤ�صاء الرابطة واللجان التنفيذية
)2013 – 1952(

للر�بطة  �لعمومية  �لجمعيات  �نتخبت   1952 �لعام  في  تاأ�شي�شها  منذ 

�للمع  �أبي  رئيف  رئا�شته:  على  تعاقب  تنفيذيًا  مجل�شًا   12 �لمارونية 

�لخوري  �ليا�س   ،)1966  –  1953( تابت  جورج   ،)1953  –  1952(

�بو  �شاكر   ،)1969 –  1966( جوده  �أبو  جان   ،)1966 �نتقالية  )فترة 

بيار حلو   ،)1997 – �إرن�شت كرم )1990   ،)1990 – �شليمان )1969 

)1997 – 2000(، حار�س �شهاب )2000 – 2003( مي�شال �ده )2003 

)2013 –  2007( طربّيه  جوزف   ،)2007 –
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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 �شندوق
جان اأبو جودة

ممثل 
لدى الحك�مة

كميل يو�صف �صمعون

 1966      
رئي�س

اليا�س الخوري 
)مرحلة انتقالية(

  1966          
رئي�س

جان اأبو جودة

نائب رئي�س
فيليب الخازن

اأمين عام
جان نفاع

اأع�شاء
�صاكر ابو �صليمان

جوي تابت
جان تيان

جوزيف جعجع
اميل  الخوري  حرب

�صيمون زوين
جورج عي�صى الخوري

اأنطوان كرم

1969       
رئي�س

�صاكر اأبو �صليمان

نائب رئي�س:
فيليب الخازن

اأمين �شندوق
بطر�س خوري

اأمين عام:
جان نفاع

ممثل 
لدى الحك�مة

جان تيان

 1971         
رئي�س
�صاكر 

ابو �صليمان

نائب رئي�س
اأنطوان كرم

اأمين عام
جوي تابت

اأمين �شندوق
ال�صيخ

 بطر�س الخوري

ممثل 
لدى الحك�مة

فيليب مرهج
ع�صو

اأنطوان قازان

                 الأول                     اإنــتقـــالـــية               الـــثـــــاني                      الثـــالــــث                      الـــــرابــع               
 1952  

رئيف
 اأبي اللمع

جان تيان
�صارل تيان
�صارل حلو

فريد قوزما
األبير ك�صبار

اإدوار نون

    لجنة 
تاأ�شي�شية

الروؤ�صاء واللجان التنفيذية للرابطة  ) 1952 - 2013(                                              
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المجل�س                      المجل�س                             المجل�س                             المجل�س                   المجل�س     
   الــخــــامـــ�س        الــ�شــــاد�س                      ال�شــــابــــع                             الثــــامن                  الـــتـــا�شع                            

  1994     
رئي�س 

اأرن�صت كرم
نائب رئي�س
حار�س �صهاب

امين عام
نعمة اهلل اأبي ن�صر

امين �شندوق
حافظ زخور

اأع�شاء
فكتور ابو جوده

اميل اأبي نادر
اأنطوان بركات

حارث الب�صتاني
جورج حايك

جان حرب
مي�صال خطار
حافظ زخور
ر�صاد �صالمة
حار�س �صهاب
اأنطوان عقل

ابراهيم مارون
اميل نجم

 1997    
رئي�س

بيار حلو
نائب رئي�س
مي�صال خطار

امين عام
حافظ زخور

امين �شندوق
جورج الحايك

اأع�شاء
اأنطوان بركات
فوؤاد الب�صتاني

جورج ب�صير
ر�صيد الجلخ
منير حنين

ر�صاد �صالمة
خطار �صبلي

حار�س �صهاب
اأنطوان غ�صين

فادي قمير
خليل كرم

اإيلي ي�صوعي

  1974      
رئي�س

�صاكر ابو �صليمان
نائب رئي�س

فيليب الخازن

امين عام
جوي تابت

امين �شندوق
اأديب �صادر

اأع�شاء
نعمة اهلل اأبي ن�صر

نعمة تابت
فرن�صوا جبر

�صليم الحايك
فوؤاد ال�صعد

فوؤاد ال�صمالي
جورج عدوان
جورج عميره

جورج  عي�صى الخوري
اأرن�صت كرم
بديع لحود
اميل نجم
جان نفاع

2000      
رئي�س

حار�س �صهاب
نائب رئي�س

اأنطوان بركات
امين عام

فرن�صوا �صاهر
)لغاية 2002(

خليل كرم
امين �شندوق
جورج الحايك

اع�شاء
�صامي اأبي طايع

اميل اأبي نادر
ر�صيد جلخ

فريد خوري
جورج روحانا

�صمير �صركي�س
خطار �صبلي

اأنطوان �صمعون
فرن�صوا �صاهر

رامز عواد
لوي�س الق�صي�س

1990    
رئي�س

اأرن�صت كرم
نائب رئي�س
حار�س �صهاب

امين عام
جوي تابت

امين �شندوق
نعمة اهلل اأبي ن�صر

اأع�شاء
اميل نجم

اأنطوان 
عي�صى الخوري

جورج عدوان
�صليم الحايك
فرن�صوا جبر

فيليب الخازن
مي�صال خطار

نعمة تابت

الروؤ�صاء واللجان التنفيذية للرابطة  ) 1952 - 2013(                                              



64
الدكتور جوزف طربيه

 

2003         

رئي�س
مي�صال اإده

نائب رئي�س
منير حنين
امين عام

موري�س خوام
امين �شندوق
روبير  فرحات

رئي�س لجنة  تعديل النظام
ادوار عيد

2007                

رئي�س
جوزف طربيه
نائب رئي�س

عبد اهلل بو حبيب
امين عام

�صمير حبيقة
امين �صندوق
عبده جرج�س

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

فرن�صوا با�صيل
اأنطوان ب�صتاني
عليا زين برتي

جورج حايك
�صارل الحاج  )من 200٨(
جان �صلوان )حتى 200٨(

اأنطوان �صويري  )حتى 200٨(
بيار ال�صاهر  )حتى 200٨(

�صوقي قازان
فوؤاد عون

فادي عبود
اأنطونيو عنداري  )من 200٨(

اأنطوان واكيم  )من 200٨(

2010    

رئي�س
جوزف طربيه
نائب رئي�س

فرن�صوا با�صيل
امين عام

انطوان واكيم
اأمين ال�شندوق

عبده جرج�س

اع�شاء 
�صمير حبيقة

نعمة افرام
�صمير اأبي اللمع

حكمة ابو زيد
حافظ زخور

عليا بارتي زين
انطونيو عنداري

�صارل الحاج
انطوان قليمو�س

انطوان ب�صتاني
�صوقي قازان

طالل دويهي
فار�س اأبي ن�صر

          المجل�س                     المجل�س                          المجل�س
         العـــــــا�شر              الحادي ع�شر               الثاني  ع�شر 

الروؤ�صاء واللجان التنفيذية للرابطة  ) 1952 - 2013(                                              
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لجان الرابطة المارونية في الواليتين

�لملفات  على  مهماتها  تتوّزع  لجنة   16 المارونية"  "الرابطة  في 

و�لعالمية  و�لتربوية  و�لجتماعية  و�لقت�شادية  و�لوطنية  �ل�شيا�شية 

�لملفات  كما  �للبنانية.  و�لجن�شية  و�لقانونية  و�لد�شتورية  و�لنمائية 

وعناوين،  �أبو�ب  من  عنها  يتفرع  وما  و�لخدمات  و�لبيئية  �ل�شحية 

�لذين  و�لخبرة  و�لخت�شا�س  �لعلم  �أهل  من  نخبة  �للجان  هذه  ت�شّم 

و��شتهرو�  رفيعة  ونقابية  ودبلوما�شية  و�د�رية  �شيا�شية  منا�شب  �شغلو� 

فيها.  و�لنا�شطين  �للجان  بهذه  لئحة  ياأتي  ما  وفي  عملهم.  ميادين  في 

بتفان. �لعاملين  وجنودها  �لر�بطة  وجوه  من خيرة  وهم 
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ال�سيا�ســية  ال�ســوؤون  لجنــة 
والوطنية:

الرئي�س:

الدكتور جوزف طربيه

االع�صاء:

ال�سفير عبداهلل بو حبيب
ال�سفير �سمير حبيقة

ال�سيد انطوان �سويري
النائب االن عون

النائب فريد الخازن
النائب نعمة اهلل اأبي ن�سر

النائب فوؤاد ال�سعد
النائب ايلي كيروز

الوزير ال�سابق جوزف �سركي�س
الدكتور اليا�س اأبو عا�سي 

اال�ستاذ جوزف اأبو خليل
المحامي �سادي �سعد

اال�ستاذ �سارل غ�سطين
النائب ال�سابق �سفيق بدر

الدكتورة كلود كنعان
الدكتور مارون الب�ستاني

المن�صق:
اال�ستاذ انطوان �سعد
العميد مي�سال بواري

لجنة الدرا�ســات الد�ســتورية 
والقانونية

الرئي�س:

القا�سي ال�سابق موري�س خّوام
المقرر :

المحامي بدوي اأبو ديب
االع�صاء:

النقيب �سمير اأبي اللمع

المحامي زياد بارود

المحامي نهاد جبر

القا�سي روبير فرحات

الدكتور فرن�سي�س كرم

المحامي روكز فغالي

القا�سي بردنايت عجيل

المحامي الدكتور هيام مالط

النقيب ع�سام كرم

المحامي ايلي اآ�ساف

المحامي الدكتور انطوان زخيا �سفير
المن�صق:

االأ�ستاذ اأنطوان �سعد 
العميد بردليان طربيه

لجنة 
الدرا�سات اال�ستراتيجية

الرئي�س:

الدكتور جوزف طربيه

المقرر :

اال�ستاذ انطوان واكيم
االع�صاء:

ال�سفير عبداهلل بو حبيب
ال�سفير �سمير حبيقة

الدكتور عبده جرج�س
الدكتور الي�سار را�سي

الدكتور مكرم �سادر
الدكتور جان بطر�س
الدكتور نبيل خليفة

المحامي �سيمون الخوري
المون�سنيور كميل زيدان

ال�سيد جو ف�سول
ال�سيد �سهيل مطر

ال�سيد حليم اأبو �سقرا
ال�سيد لوي�س كرباج

المن�صق:
اال�ستاذ انطوان �سعد
العميد مي�سال بواري

لجان الرابطة  خالل )2007 - 2010 (                                             



67

 لجنــة ال�ســوؤون االقت�ســادية 
والمالية  والتقنية

الرئي�س والمقرر:
اال�ستاذ فادي عبود

االع�صاء:
ال�سيد انطوان �سويري

ال�سيد �سليم اده
الدكتور خاطر اأبي حبيب

الدكتور فادي الجميل
النقيب بيير اال�سقر

المهند�س �سمير �سركي�س
الدكتور بطر�س لبكي

اال�ستاذ انطوان واكيم
ال�سيد نعمة افرام

النقيب جوزف رعيدي
ال�سيخ فوؤاد الخازن

الدكتور انطوان �سمعون
اال�ستاذ روجيه ديب

اال�ستاذ من�سور بطي�س
اال�ستاذ �سمير طويلة

اال�ستاذ �سارل غ�سطين
الدكتور مكرم �سادر
الدكتور ايلي ي�سوعي
الدكتور لوي�س حبيقة

ال�سيد �سارل الحاج
الدكتور جورج �سالم
ال�سيدة كارال �سعادة

المن�صق:
اال�ستاذ انطوان �سعد

العميد بردليان طربيه

الموظفيــن  �ســوؤون  لجنــة 
واالإدارات العامة 

المقرر:
اال�ستاذ اميل اأبي نادر

االع�صاء:
العميد المتقاعد مي�سال الخوري

الدكتور �سامي ابي طايع 
الدكتور �سليم ال�ساهر

اال�ستاذ ابراهيم با�سيل
اال�ستاذ �سمير بدر

اال�ستاذ فاروق دياب
الدكتور اأ�سعد �سومط

ال�سيد انطوان رعد
ال�سيد موري�س غزال
العقيد �سوقي خليفة

المن�صق:
العميد مي�سال بواري

اللبنانــي  االنت�ســار  لجنــة 
الماروني

الرئي�س:
الوزير ال�سابق

اال�ستاذ مي�سال اده
المقرر:

ال�سيد انطوان �سويري
ال�سفير �سمير حبيقة

االع�صاء:
ال�سفير ال�سابق فوؤاد عون

ال�سفير ال�سابق ريمون بعقليني
ال�سفير ال�سابق بهجت لحود

الدكتور خليل كرم
 الدكتور بطر�س لبكي

الدكتور انطوان خوري حرب
الدكتور جورج الحايك

الدكتور روبير اأبي عبداهلل
االب حنون اندراو�س

اال�ستاذ ب�سارة يح�سو�سي
اال�ستاذ يو�سف الدويهي

ال�سيدة غيتا حوراني
اال�ستاذ جورج عارج �سعادة

اال�ستاذ وديع اأبو غ�سن

المن�صق:

اال�ستاذ انطونيو عنداري
العميد بطر�س اأبي ن�سر

لجان الرابطة خالل  ) 2007 - 2010(                                              
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االجتماعيــة  ال�ســوؤون  لجنــة 
واالأن�سطة الداخلية

الرئي�س:
ال�سفير عبداهلل بو حبيب

المقررة:
المحامية عليا بارتي زين

االع�صاء:
ال�سيد زياد اال�سفر

المهند�س جو ب�ستاني
ال�سيد فادي بو داغر

الدكتور فادي جرج�س
ال�سيد جورج الحاج

ال�سيد طالل الدويهي
اال�ستاذ رامي �سدياق

ال�سيدة ماغي هيكل طربيه
ال�سيدة نانا في�سل

المهند�س مي�سال متى
ال�سيدة كري�ستين مالح

المهند�س ن�سيب ن�سر
اال�ستاذ ايلي يح�سو�سي

اال�ستاذ انطوان يمين
الدكتورة غالدي�س يون�س

ال�سيدة كارول اأبي �سعد 
)م�ست�سارة(
المن�صق:

اال�ستاذ انطونيو عنداري
العميد بطر�س اأبي ن�سر

 

المقرر:
اال�ستاذ انطونيو عنداري

االع�صاء:
عن ال�شمال:

ال�سيد طالل الدويهي
ال�سيد فوؤاد �ساهر

ال�سيد عيد �سدراوي
عن ق�شاء بعبدا:

الدكتور فادي جرج�س
الدكتور جورج �سالم

ال�سيد انطوان يمين
عن ق�شاء المتن:

المهند�س ابراهيم المالح
ال�سيد ر�سيد بو حبيب

ال�سيد �سليم بك كرم
عن محافظة بيروت: 
الدكتور روني خوري

عن ق�شاء ك�شروان:
المحامي جوزف خليل
المحامية كارال �سهاب

ال�سيد �سوقي دكا�س

عن ق�شاء جبيل:
ال�سيد توفيق بو يون�س

العقيد مي�سال كرم

 

عن ق�شاء عاليه:
ال�سيد زياد اال�سفر
ال�سيد حبيب حاتم

عن ق�شاء ال�شوف:
الدكتور انطوان الب�ستاني

المهند�س جو ب�ستاني
العميد كمال كرم

المحامي ح�سيب عيد

عن محافظة الجنوب:
ال�سيد اأمل اأبو زيد

المحامي يو�سف عمار
العميد ابراهيم الحاج
ال�سيد غ�سان نا�سيف

عن محافظة البقاع:
المحامي طوني حوراني

ال�سيد مالك مارون
المحامي �سالح الدين حد�سيتي

المن�صق:

العميد بردليان طربيه

لجان الرابطة خالل  ) 2007 - 2010(                                              

 لجنة المناطق 
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لجنة الجن�سية اللبنانية

المقرران:
المحامي بدوي اأبو ديب 

المحامي �سوقي قازان

االع�صاء:
النائب نعمة الـّله اأبي ن�سر 

  )م�ست�سار(

القا�سي ال�سابق المحامي 
حافظ زخور

المحامي انطوان عقل
المحامي بول�س كنعان

القا�سي ال�سابق المحامي
 فرن�سوا �ساهر

المحامي ر�ساد �سالمة

المن�صق:
اال�ستاذ انطوان �سعد

العميد بطر�س اأبي ن�سر

التربوية  ــوؤون  ــس ــ� ال لجنة 
ــة  ــس ــا� ــري ــة وال ــي ــع ــام ــج وال

والطالب الجامعيين 
الرئي�س:

المن�سينيور جوزف مرهج
المقرر:

العقيد اأنطوان ب�ستاني
االع�صاء:

الدكتور انطوان خوري حرب
الدكتورة برناديت اأبي �سالح

الدكتور �سامي اأبي �سالح
ال�سيد فادي جعارة

ال�سيدة ماري مونيك عا�سي
ال�سيد �سوقي عطية

ال�سيد غ�سان خوري
ال�سيد مي�سال متى
ال�سيد �سهيل مطر

ال�سيد طانيو�س �ساهين
ال�سيد طالل الدويهي

المن�صق:
اال�ستاذ انطونيو عنداري

العميد بردليان طربيه

لجنة البيئة وال�سحة
الرئي�س:

النائب ال�سابق
    الدكتور بيار دكا�س

المقرر:
الدكتور عبده جرج�س

 )اأمين �سندوق الرابطة المارونية(

االع�صاء:
اال�ستاذ انطونيو عنداري

الدكتورة الي�سار را�سي
الدكتور ميغال عبود
الدكتور جوني عبود
الدكتور منير �سومط

الدكتور كميل �سمعون
الدكتور زياد ن�سور

االب جورج �سقر
اال�ستاذ غ�سان �سياح

الدكتور �سمير مالط
النقيب جورج بواري

الدكتور روالن ك�ساب
الدكتور جورج حايك
الدكتور روني خوري
الدكتور مي�سال مطر
الدكتور ب�سارة اأ�سمر
الدكتور منذر قزيلي

المن�صق:
اال�ستاذ انطونيو عنداري
العميد بطر�س اأبي ن�سر
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 لجنة   حقوق المراأة والطفل  
الرئي�صة والمقررة: 

المحامية عليا بارتي زين
االع�صاء:

الدكتورة يوالند بدر
الدكتورة منى خلف �سمالي

الدكتور �سامي اأبي طايع
ال�سيد البير الزغبي

ال�سيد فادي اأبي عالم
ال�سيدة نيللي الحلو

القا�سي برناديت العجيل
المحامي يو�سف العمار

المن�صق:
العميد بطر�س اأبي ن�سر

  لجنة الخدمات
الرئي�س:

اال�ستاذ موري�س غزال
المقرر:

اال�ستاذ اميل اأبي نادر
االع�صاء:

ال�سيخ بيار ال�ساهر
المهند�س حاتم حاتم

المهند�س انطوان الب�ستاني
المهند�س لو�سيان لطيف

اال�ستاذ رزق فريحة
المهند�س االن با�سيل

اال�ستاذ جبران خوري
المهند�س ايلي  غزال

المهند�س اليا�س الها�سم
المهند�س اليا�س بو روفايل حويك

المهند�س ايلي بجاني
المهند�س نا�سيف كرم
اال�ستاذ جوزف بطر�س

المن�صق:
العميد بطر�س اأبي ن�سر

 لجنة اإنماء الريف
الرئي�س:

المهند�س �سمير �سركي�س
المقرر:

ال�سيد �سارل الحاج
االع�صاء:

الدكتور فادي جرج�س
الدكتو �سمير مدّور

الدكتور جورج �سالم
الدكتورة دنيا ح�سيمة بو خليل

ال�سيد �سوقي دكا�س
ال�سيدة مارلين طياح

اال�ستاذ مارون رومانو�س
ال�سيد اأمل اأبو زيد

ال�سيد الفون�س جرج�س
ال�سيد نوفل �سدراوي

اال�ستاذ غ�سان �سياح
ال�سيد جوزف م�سعد
ال�سيد انطوان يمين

اال�ستاذ انطوان �سعد

المن�صق:
العميد بردليان طربيه
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الثقافيــة  ال�ســوؤون  لجنــة   
بيــن  والحــوار  والتراثيــة 

االأديان  
الرئي�س:

الدكتور انطوان خوري حرب
المقرر:

ال�سفير فوؤاد عون
االع�صاء:

المحامي بدوي اأبو ديب
ال�سيدة دوللي خوام

المهند�س جو ب�ستاني
اال�ستاذ حارث ب�ستاني 

الم�صت�صارون:
اال�ستاذ انطوان دويهي

اال�ستاذ عادل جرمانو�س
اال�ستاذ نهاد مدور

الدكتور �سارل رزق اهلل
العميد المتقاعد مي�سال معيكي
المحامي الدكتور هيام مالط

القا�سي برناديت عجيل
المن�صق:

العميد بردليان طربيه

 لجنة االعالم
الرئي�س:

اال�ستاذ حكمة اأبو زيد
االع�صاء:

اال�ستاذ ابراهيم ال�سياح
ال�سيدة دنيز عطاهلل

اال�ستاذ جورج �ساهين
اال�ستاذ جورج اأبو مع�سر

اال�ستاذ �سيمون اأبو فا�سل
اال�ستاذ حبيب �سلوق
اال�ستاذ غياث يزبك

اال�ستاذ اليا�س دحدح
اال�ستاذ منير نجار

اال�ستاذ انطوان �سعد
المن�صق:

اال�ستاذ جوزف ق�سيفي
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لجنة ال�سوؤون ال�سيا�سية والوطنية
الرئي�س والمقرر:

الدكتور جوزف طربيه
   )رئي�س الرابطة المارونية(

االأع�صاء:
ال�سفير عبد اهلل بو حبيب

ال�سفير �سمير حبيقة
النائب اآالن عون

النائب اإيلي كيروز
النائب فريد الخازن

النائب فوؤاد ال�سعد
النائب نعمة اهلل اأبي ن�سر
االأ�ستاذ جوزف اأبي خليل

المحامي �سادي �سعد
المحامي �سارل غ�سطين

الدكتور مارون الب�ستاني
الوزير ال�سابق جوزف �سركي�س

الدكتورة كلود كنعان
النائب ال�سابق �سفيق بدر

المن�صق:

العميد مي�سال بواري

لجنة الدرا�سات الد�ستورية  
والقانونية

الرئي�س:
القا�سي ال�سابق موري�س خوام

المقرر:
النقيب �سمير اأبي اللمع

االأع�صاء:
النقيب ع�سام كرم

النقيب مي�سال خطار
النقيب �سليم االأ�سطا

القا�سي ال�سابق روبير فرحات
القا�سي ال�سابق �سليم �سليمان

ال�سفير جوي تابت
المحامي اإيلي اآ�ساف
المحامي روكز فغالي

الدكتور هيام مالط
الدكتور اأنطوان زخيا �سفير

العميد مارون الب�ستاني
الدكتور فرن�سي�س كرم
المحامي جهاد طربيه

الدكتور اأنطوان �سعد
المحامي اأنطوان طعمة

المحامية ندى اأبو �سمرا عبد ال�ساتر

المن�صق:
العميد بردليان طربيه

لجنة الدرا�سات االإ�ستراتيجية
الرئي�س:

الدكتور جوزف طربيه
   )رئي�س الرابطة المارونية(

المقرر:
االأ�ستاذ انطوان واكيم

   )اأمين عام الرابطة المارونية(
االأع�صاء:

ال�سفير عبد اهلل بو حبيب
ال�سفير �سمير حبيقة

الدكتور عبده جرج�س
ال�سيد �سليم دحداح

الدكتور جان بطر�س
الدكتور نبيل خليفه
اال�ستاذ انطوان �سعد

المحامي �سيمون الخوري
المطران كميل زيدان

ال�سيد جو ف�سول
ال�سيد �سهيل مطر

ال�سيد حليم ابو �سقرا
ال�سيد لوي�س كرباج

الدكتورة غالد�س يون�س كريكر
اال�ستاذ كابي بجاني

الدكتور روك انطوان مهنا
الدكتور وليد حرب

المحامي توفيق معو�س
االأ�ستاذ بيار مي�سال كرم

العميد بردليان طربيه

المن�صق:
العميد بردليان طربيه
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لجنة ال�سوؤون االقت�سادية 
والمالية والتقنية

المقرر:
االأ�ستاذ نعمة افرام

االأع�صاء:
االأ�ستاذ انطوان واكيم

المهند�س �سارل الحاج
الدكتور �سامي نادر

الدكتور مكرم �سعادة
االآن�سة كارال �سعادة
االأ�ستاذ اأ�سعد ميرزا
االأ�ستاذ اأمين عبود

الدكتور روك اأنطوان مهنا
الدكتورة غالدي�س يون�س كريكر

المهند�سة دنيز الحلو مرهج
االأ�ستاذ ربيع �سفير

االأ�ستاذ غابي بجاني

المن�صق:
العميد بردليان طربيه

لجنة �سوؤون الموظفين 
واالدارات العامة

المقرر:
االأ�ستاذ اأنطوان واكيم

)اأمين عام  الرابطة المارونية(

االأع�صاء:
الدكتور �سامي اأبي طايع

االأ�ستاذ اميل اأبي نادر
االأ�ستاذ ادمون االأ�سطا

االأ�ستاذ ابراهيم با�سيل
االأ�ستاذ اأ�سعد �سومط

المحامي مي�سال قماطي
االأ�ستاذ فاروق دياب

القا�سي برناديت عجيل

المن�صق:
العميد مي�سال بواري

لجنة ال�سوؤون االجتماعية 
واالأن�سطة الداخلية

الرئي�س:
المهند�س مي�سال متى 

المحامية كري�ستين غزال مالح
المقرر:

ال�سيد طالل الدويهي
االأع�صاء:

ال�سيد فادي بو داغر
المهند�س زياد اأ�سفر

ال�سيد جورج الحاج
ال�سيدة ماغي هيكل طربيه
المهند�سة دنيز حلو مرهج

الدكتورة غالدي�س يون�س كريكر
المهند�س جو ب�ستاني

المحامية كارال �سهاب
الدكتور فادي جرج�س

المحامي ايلي قليمو�س
ال�سيد اإيلي لحود

ال�سيد حكمة اأمل اأبو زيد

المن�صق:
العميد بطر�س اأبي ن�سر
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لجنة المناطق والخدمات
الرئي�س:

ال�سيد اأمل حكمة اأبو زيد
المقرر:

االأ�ستاذ انطونيو عنداري
االأع�صاء:

ال�سيد ادغار مرعب حرب
المهند�س ريا�س كيروز

المحامي جهاد طربيه
المهند�س جان فرنجية

المهند�س الفون�س جرج�س
المحامي يو�سف عمار
العميد ابراهيم الحاج

ال�سيد فادي رومانو�س
الدكتور فادي جرج�س

الدكتور جورج �سالم
ال�سيد مالك مارون

ال�سيد جوزف حبيقة
ال�سيد غنطو�س الجميل

المهند�س ابراهيم مالح
ال�سيد �سامي عطية

المحامية كارال �سهاب
ال�سيد �سوقي دكا�س

المحامي جوزف خليل
المهند�س جو ب�ستاني
المحامي ح�سيب عيد

المهند�سة دنيز الحلو مرهج
ال�سيد حبيب حاتم

االأ�ستاذ كابي بجاني
العقيد مي�سال كرم

ال�سيد توفيق بو يون�س
المحامي ا�سكندر جبران

الدكتور روني خوري
المحامي اإيلي قليمو�س

التربوية  ــوؤون  ــس ــ� ال لجنة 
ــة  ــس ــا� ــري ــة وال ــي ــع ــام ــج وال

والطالب الجامعيين

الرئي�س:
االأب مراون تابت

المقرر:
الدكتور اأنطوان الب�ستاني

االأع�صاء:
الدكتور اأنطوان خوري حرب

الدكتورة برناديت اأبي �سالح
الدكتور نعيم عويني

االآن�سة ماري – مونيك عا�سي

ال�سيد اليا�س م�سلم

ال�سيد �سهيل مطر

ال�سيد �سوقي عطية

المحامي جوزف خليل

ال�سيد ادمون بركات

المن�صق:
العميد بردليان طربيه
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لجنة الجن�سية اللبنانية
المقرر:

القا�سي ال�سابق 
    المحامي حافظ زخور

االأع�صاء:
المحامي بدوي اأبو ديب

المحامي �سوقي قازان
النائب نعمة اهلل اأبي ن�سر

القا�سي ال�سابق فرن�سوا �ساهر
المحامي اأنطوان عقل

المحامي بول�س كنعان
المحامي ر�ساد �سالمة

المحامي جاك �سكر اهلل
المن�صق:

العميد بطر�س اأبي ن�سر
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لجنة ال�سحة والبيئة
الرئي�س:

النائب ال�سابق 
   الدكتور بيار دكا�س

المقرر:
الدكتور عبده جرج�س

   )اأمين �سندوق الرابطة المارونية(

االأع�صاء:
االأ�ستاذ اأنطوان واكيم

النقيب الدكتور �سرف بو �سرف
النقيب الدكتور زياد ن�سور

الدكتورة الي�سار را�سي
الدكتور ميغال عبود
الدكتور جوني عواد

الدكتور منير �سومط
الدكتور كميل �سمعون

االأب جورج �سقر
الدكتور �سمير مالط

الدكتور مارون غب�س
ال�سيد غ�سان �سياح

النقيب جورج بواري
الدكتور روالن ك�ساب
الدكتور بيار بو خليل

الدكتور مي�سال مطر
الدكتور �سربل عازار
االآن�سة كارال �سعادة
االأ�ستاذ اأ�سعد ميرزا

الدكتور جوزف كريكر
الدكتور منذر قزيلي

المن�صق:
العميد بطر�س اأبي ن�سر

لجنة حقوق المراأة والطفل
الرئي�س والمقرر:

المحامية عليا بارتي زين
االأع�صاء:

المطران اليا�س �سليمان
الدكتورة منى خلف �سمالي

الدكتورة يوالند بدر
القا�سية برناديت عجيل

ال�سيدة نيللي الحلو
المحامي يو�سف عمار

المن�صق:
العميد بطر�س اأبي ن�سر

لجنة اإنماء الريف

الرئي�س:
المهند�س �سمير �سركي�س

المقرر:
المهند�س �سارل الحاج

االأع�صاء:
المهند�س مارون رومانو�س

الدكتور فادي جرج�س
الدكتور �سمير مدّور

الدكتور جورج �سالم
ال�سيد نوفل ال�سدراوي

ال�سيد �سوقي دكا�س
ال�سيدة مارلين طياح

ال�سيد اأمل ابو زيد
المهند�س الفون�س جرج�س

ال�سيد غ�سان �سياح
ال�سيد جوزف م�سعد

ال�سيدة كارال �سعادة
ال�سيد مالك مارون
ال�سيد ايلي مخلوف

المن�صق:
العميد بردليان طربيه
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لجنة تعديل نظام الرابطة
الرئي�س:

االأ�ستاذ اأنطوان واكيم
   )اأمين عام الرابطة المارونية(

المقرر:
المحامي حافظ زخور

االأع�صاء:
االأ�ستاذ حكمة اأبو زيد

النقيب اأنطوان قليمو�س
المحامي �سوقي قازان

المحامي فار�س اأبي ن�سر
المن�صق:

العميد بطر�س اأبي ن�سر
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لجنة الثقافة والتراث 
والحوار بين االأديان

الرئي�س:
الدكتور اأنطوان خوري حرب

المقرر:
الدكتور انطوان الب�ستاني

االأع�صاء:
ال�سيدة دوللي خوام

المهند�س جو ب�ستاني
المحامي نهاد مدور
الدكتور هيام مالط

المحامية باتري�سيا دكا�س
المهند�س ريا�س كيروز

االأب عبده انطون
الخوري هاني طوق

ال�سيد عادل جرمانو�س
ال�سيد لو�سيان عواد

المحامية كارال �سهاب

المن�صق:
العميد بردليان طربيه

لجان الرابطة  خالل )2010 - 2013 (                                            

لجنة االعالم
الرئي�س والمقرر:
االأ�ستاذ حكمة اأبو زيد

االأع�صاء:
االأ�ستاذ جورج اأبو مع�سر

االأ�ستاذ فوؤاد اأبو زيد
االأ�ستاذ جورج �ساهين

االأ�ستاذ اأنطوان �سعد
الدكتورة غالدي�س يون�س كريكر

ال�سيدة نانا في�سل
ال�سيدة ندى اندراو�س عزيز

ال�سيدة دنيز عطاهلل
الخوري عبدو اأبو ك�سم

االأ�ستاذ �سيمون اأبو فا�سل
االأ�ستاذ جان عزيز

المن�صق:
االأ�ستاذ جوزف ق�سيفي

لجنة الطوارئ
الرئي�س

المهند�س �سارل مارون
المقرر

المحامي فار�س اأبي ن�سر
االأع�صاء

االأ�ستاذ اأنطوان واكيم
ال�سيد طالل الدويهي

الدكتور انطوان الب�ستاني
المهند�س �سمير �سركي�س

الدكتور جورج �سالم
المحامي �سارل غفري
المهند�س ن�سيب ن�سر

المحامي يو�سف عمار
المحامي اندره با�سيل

الخوري هاني طوق
ال�سيد مروان ابو مع�سر

المحامي لوران عون
ال�سيد فادي خليفه

المن�صق:
العميد بردليان طربيه


