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ملخص بعض انجازات
المجلس التنفيذي للرابطة المارونية
برئاسة االستاذ نعمة اهلل ابي نصر
( 16آذار  19 -2019آذار )2022

لم تم�ض ا�شهر على انتخاب المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية
برئا�سة النائب ال�سابق نعمة اهلل �أبي ن�صر ،حتى قامت انتفا�ضة ال�سابع
ع�شر من ت�شرين االول  ،2019وانت�شرت جائحة كورونا في البالد ،ما حتّم
اتخاذ � إجراءات ا�ستثنائية حفاظ ًا على ال�سالمة العامة .وما زاد في الطين
وتدهور �سعر �صرف الليرة ،وتجميد ودائع النا�س
ب ّلة االزمة النقدية الحا ّدة ّ
في الم�صارف ،وعدم قدرتهم على �سحبها ،على اثر تدابير جائرة طالت
اللبنانيين جميعا ،وو�ضعتهم على حافة الفقرالمدقع ،والإفال�س الموجع،
ما �أدى �إلى �إغالق �آالف الم�ؤ�س�سات �أبوابها وارتفاع ن�سبة الهجرة الى
م�ستويات غير م�سبوقة في �صفوف ال�شباب.
وعلى الرغم من الحمالت الظالمة والدعوى التي طاولت المجل�س
التفيذي ،رئي�س ًا و�أع�ضاء ،طالبة �إلغاء انتخابات عام  2019والتي ردت
من قبل المحكمة ،ف�إنه لم يلتفت �إلى الوراء وا�ستمر مندفع ًا ،يده على
المحراث ي�ؤدي واجبه بت�ضحية وتفان .
�إن كل هذه ال�صعوبات والمعوقات المفتعلة من الداخل او نتيجة
التط ّورات الم�أ�ساوية التي تالحقت ب�شكل دراماتيكي بوطننا ،ت ّمكن المجل�س
من تحقيق �إنجازات نوعية على الم�ستوى الوطني اال�ستراتيجي وا�ستطاع
ت�أكيد مرجعية الرابطة المارونية و�صفتها في اعترا�ض ومواجهة كل ق�ضية
تطر�أ وفيها م�سا�س بم�صلحة لبنان العليا ،وتن ّوعه ،ون�سيجه االجتماعي
وديموغرافيته .كما على الم�ستوى االجتماعي ،االنمائي والثقافي .ونذكر
من اهم االنجازات:
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أ -على المستوى الوطني:

�صفة وم�صلحة الرابطة في المقا�ضاة؛
�أقامت الرابطة المارونية دعوى �إبطال القرار ال�صادر عن وزير العمل
القا�ضي م�صطفى بيرم في �ش�أن �إباحة العمل للفل�سطينيين في مهن
ح�صرها القانون باللبنانيين .وقد �أخذ مجل�س �شورى الدولة بال�شكوى
المقدمة من رئي�س الرابطة اال�ستاذ نعمة اهلل �أبي ن�صر ف�أوقف بالإجماع
تنفيذ قرار وزير العمل ،مثبت ًا بذلك مرة �أخرى �صفة الرابطة وم�صلحتها في
المقا�ضاة والطعن بكل قرار �إذا ما �أ�ض ّر بال�ش�أن العام والطائفة المارونية.
كذلك لم يهمل المجل�س التنفيذي مو�ضوع النازحين ال�سوريين في
لبنان ،حيث كانت له �سل�سلة من االت�صاالت واالجتماعات ابرزها مع �سفير
االتحاد الرو�سي �ألك�سندر روداكوف و�سفيرة فرن�سا �آن غريو� ،شارح ًا لهما
مخاطر ا�ستبقاء النازحين ال�سوريين على لبنان ،نظر ًا للتداعيات التي
ي�سب ّبها وجودهم ،وال�سيما الخطر الديموغرافي الوجودي الذي �سي�ؤدي
حتما �إلى تغيير جذري في هوية لبنان ووجهه.
ت�ص ّدت الرابطة المارونية ل�سيا�سة التالعب بديمغرافية لبنان عن
طريق التوطين ،والتجني�س ،والتهجير والهجرة وعدم معالجة �أ�سبابها ،كما
ت�ص ّدت ل�سيا�سة التمييز بين منطقة و�أخرى �إنمائي ًا ،وبين مواطن و�آخر في
ادارات الدولة ومراكز القرار ،وذلك بكل الو�سائل القانونية المتاحة لها.
ت�أكيد مرجعية الق�ضاء اللبناني دون �سواه على الإم�ساك بم ّلف انفجار
مرف�أ بيروت في الرابع من �آب  ،2021وعدم الت�شكيك به ورف�ض �أي عراقيل
تو�ضع في مواجهته لإعاقة التحقيقات .والإ�صرار على معرفة الحقيقة
ومحا�سبة الم�س�ؤولين عن هذا الإنفجار ،كل بدرجة م�س�ؤوليته.
ت�أييد مواقف بكركي والبطريرك ومجل�س اال�ساقفة في المطالبة
بحياد لبنان ،وب�أال يكون هناك �سالح خارج �سلطة الدولة اللبنانية ،الى
جانب محاربة الف�ساد.
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�أو َلى المجل�س التنفيذي كل الإهتمام بمو�ضوع محا�ضر �إتفاق الطائف،
وقد ت ّمت مراجعة رئي�س مجل�س النواب اال�ستاذ نبيه بري الذي �أحال بدوره
الملف الى الرئي�س الأ�سبق للمجل�س اال�ستاذ ح�سين الح�سيني .وقد خل�صت
اللقاءات المثمرة معه الى الت�صريح عن ا�ستعداده لو�ضع محا�ضر اجتماعات
الإتفاق بت�ص ّرف مكتب مجل�س النواب ،في حال طلب منه ذلك مرجع د�ستوري.
وكان من �أهداف الرابطة �إدخال �إ�صالحات �أ�سا�سية على اتفاق الطائف
تعيد �إل��ى ال�سلطة التنفيذية �شيئ ًا من ال �ت��وازن المفقود ،وال��ى رئا�سة
الجمهورية بع�ض ًا من ال�صالحيات ال�ضرورية بما يح ّقق التوازن المطلوب.
الت�صدي للحمالت التي طاولت البطريركة المارونية ورئا�سة
الجمهورية وم�ؤ�س�سة الجي�ش ،وقد �أكدت الرابطة �ضرورة �صون هذا
الثالوث بما ي�ش ّكل من ح�صانة للبنان الواحد ،ال�سيد،الم�ستقل ،و�ضمانة له.
�سعى المجل�س التنفيذي �إل��ى وح��دة ال�صف الماروني ،وكانت له
مواقف وت�صريحات معلنة في هذا ال�صدد ،و�أقرن موقفه بالعمل م�ست�ضيف ًا
�ضم كل من
في مقر الرابطة اجتماع لممثلي االحزاب والقوى الم�سيحية ّ
ال�سادة :نديم الجميل (كتائب) ،ج��وزف �إ�سحاق (القوات اللبنانية)،
يو�سف �سعاده (ت�ي��ار ال �م��ردة)� ،سليم ع��ون (ال�ت�ي��ار الوطني ال�ح��ر).
وعلى الرغم من �أن الإجتماع كان مثمر ًا وجاد ًا ،ف�إن �أي لقاء �آخر لم يتبعه،
وذلك بفعل ا�ستحكام الخالف بين القيادات المارونية بكل �أ�سف ،على نحو
عجزت معه بكركي عن و�ضع حد له �أو معالجته ،ولكن المحاولة يجب �أن
ت�ستمر.
تابع المجل�س التنفيذي تنفيذ طلبات اختيار الجن�سية اللبنانية
ن�صت عليه معاهدة
الواردة من المغتربين قبل  ٢٩ايلول  ،١٩٥٨ح�سبما ّ
لوزان  23تموز  ، 1923مع المديرية العامة لالحوال ال�شخ�صية بالتن�سيق
مع وزارة الخارجية والمغتربين ،وقد ّتم ت�سجيل  /5200 /طلب والعمل
جا ٍر على ت�سجيل ع ّدة �آالف �أخرى.
ن�صت
الدعوة �إلى اعتماد الالمركزية االدارية الم ّو�سعة بح�سب ما ّ
عليه وثيقة الوفاق الوطني.
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الدفع في اتجاه و�ضع المرا�سيم التطبيقية لقانون �إن�شاء محافظة
ك�سروان-الفتوح-جبيل .وعقد اجتماع لنواب المحافظة الم�ستحدثة
ور�ؤ�ساء اتحاد بلدياتها في مقر الرابطة لهذه الغاية ،وهي ت�شكل خطوة
�أ�سا�سية نحو الالمركزية االدارية.
ب -على صعيد النشاط الداخلي للرابطة

الول مرة منذ ت�أ�سي�س الرابطة المارونية في لبنان ،دعا رئي�س
المجل�س التنفيذي الر�ؤ�ساء ال�سابقين للرابطة الى االجتماع بهدف بلورة
ر�ؤية �سيا�سية مارونية م�ستقبلية للرابطة تن�سجم مع نظامها و�أهدافها
الوطنية وذلك بتاريخ .2020/5/31
كذلك دعا رئي�س المجل�س التنفيذي ولأول مرة ر�ؤ�ساء اللجان
في الرابطة الى الإجتماع والبحث في الموا�ضيع الم�شتركة وغيرها من
الموا�ضيع الأخرى الهامة،الى جانب متابعة ن�شاط كل لجنة.
�إجراء انتخابات فرعية لملء ال�شغور الحا�صل في المجل�س التنفيذي
خالل الجمعية العامة للرابطة لعام  ،2020وذلك وفق ًا للنظام الداخلي.
ففاز بالتزكية ال�سفير خليل كرم نائب رئي�س والدكتورة كورين �أبي نادر
لمن�صب ع�ضو.
تم تخفي�ض الإ�شتراك ال�سنوي للع�ضو في الرابطة من  400دوالر
�أميركي �سنوي ًا الى � 500ألف ليرة لبنان ّية لأ�سباب عدة.
ج -نشاطات الرابطة المختلفة :اجتماعي ًا ،صحي ًا ،تربوي ًا وزراعي ًا:

اجـــتمــاعــيــاً:

توزيع  ٦٠٠٠ح�صة غذائية ا�شترتها الرابطة .و�شمل التوزيع كل مناطق
لبنان وت ّولت توزيعه كل من جمعيتا مار من�صور وكاريتا�س لبنان ا�ضافة �إلى
توزيع كميات كبيرة من الطحين والحرامات ...
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الإ�سهام في �شراء الح�ص�ص الغذائية التي و ّزعتها البطريركية
المارونية لمنا�سبة عيد الميالد ،بالتعاون مع م�ؤ�س�سات مارونية �أخرى.
توزيع �آالف الحرامات على المحتاجين بالتعاون مع مطرانية بيروت
المارونية وكاريتا�س.

�صـحـــ ًيــا:

ال�صحية
ت�أمين � ١٢٠آلة اوك�سيجين مك ّثف وتوزيعها على المراكز
ّ
والبلديات في مختلف المناطق اللبنانية.
توزيع �أدوية وم�ستلزمات طب ّية على  ٧٥مركزا �صحي ًا على فترات.
دعم الم�ست�شفيات الخا�صة التي ت�ض ّررت في انفجارالرابع من �آب
وزيارتها والتوا�صل معها ،وتوزيع �أدوية وم�ستلزمات طبية على  ٢٢منها.
دعم المر�ضى والمحتاجين �سواء على �صعيد الإ�ست�شفاء �أو الدواء
ب�صورة محدودة وفردية بما ت�سمح به موازنة الرابطة.

تربـــويــاً:

توزيع �آالف الم�ستلزمات القرطا�سية على تالمذة العائالت الأكثر
حاجة ،خ�صو�ص ًا في المناطق المنكوبة بانفجار � ٤آب والمدار�س الم�سيحية
ن�صف المجانية ،وذلك بالتعاون مع مطرانية بيروت المارونية.

زراعـــيــاً:

قدمت الرابطة محطة مر�صد جوي نم�ساوية ال�صنع �إلى بلدية
كفرذبيان ت�ستخدم الغرا�ض زراعية ،وتغطي المنطقة بكاملها.
الرابطة هي في �صدد م�شروع جاد لإقامة ثالثة مراكز لفرز التفاح،
وت�صنيف ا�ستخداماته ،وتوزيعه بم�ساعدة الوكالة الأميركية للتنمية
.USAID
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د -مئوية لبنان الكبير والثقافة :

حر�صت الرابطة المارونية على تحريك بع�ض اقتراحات القوانين
العائدة لذكرى» دولة لبنان الكبير» وال�سيما «ذكرى المجاعة الكبرى «
وعقدت لهذه الغاية �سل�سلة اجتماعات مع بع�ض اللجان النيابية كي ال تبقى
ً
الدرا�سات واقتراحات القوانين في الأدراج.
قدمت الرابطة المارونية ن�صباً تذكارياً للبطريرك اليا�س الحويك،
تمت �إزاحة ال�ستارة عنه في مزار �سيدة لبنان خالل احتفال تر�أ�سه
الكاردينال البطريرك مار ب�شاره بطر�س الراعي في .٢٠٢٠ -١١ -٢٩
تابعت الرابطة م�شروع ترميم المقر البطريركي في بلدة المغيري،
و�أ�صدرت لجنة الثقافة والتراث الراعية لهذا الم�شروع وثائقيات عن يانوح،
حيث يقع مقر البطريركية.
تنظيم محا�ضرة للم�ؤرخ انطوان الخوري حرب بعنوان »:لبنان
�أر�ض مقد�سة».
ت ّولت لجنة العالقات العامة في الرابطة ترجمة كتاب « تق�سيم قبر�ص
 ١٩٧٤ونكبة الموارنة» �إلى اللغة اليونانية ل ّيوزع على �أبناء الطائفة في
الجزيرة ،وفيه ف�صول عن الدور الذي ا�ضطلعت به الرابطة المارونية في
�إغاثة منكوبي الطائفة بقبر�ص بالتعاون مع الرهبانية اللبنانية المارونية.
�إ�صدار طابع بريدي خا�ص بيوم الأبجد ّية ،تحقي ًقا لما �سبق و�سعى �إليه
منذ العام  2012رئي�س و�أع�ضاء "لجنة عيد الأبجد ّية" ،الم�ش ّكلة بموجب
القرار الم�شترك ال�صادر عن وزي َري الثقافة والتربية والتعليم العالي بتاريخ
 27كانون الثاني  ،2012فح ّقق بذلك �أمنيته و�أمنية الرابطة المارونية.
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هـ  -الرابطة وبلدان االنتشار:

توا�صلت الرابطة مع موارنة االنت�شار اللبناني ،وكانت لها لقاءات
بارزة ومثمرة مع العديد من �أركانه في جميع القارات؛ وتمك ّنت من ت�أ�سي�س
مكاتب تمثيلية لها في �أميركا ال�شمالية ،الخليج العربي ،الغو�س (نيجيريا)
حيث �شاركت في و�ضع الحجر الأ�سا�س لمقر �أبر�شي جديد في هذه المدينة
بدعوة من المطران �سيمون ف�ضول ،وواكبت البطريرك الماروني في زيارته
لنيجيريا وجوالته على الجالية المارونية فيها.
دعا رئي�س الرابطة اال�ستاذ نعمة اهلل �أبي ن�صر الى اجتماع للجنة
الد�ستورية برئا�سته وبح�ضور كبار الق�ضاة والمحامين المنت�سبين للرابطة.
وتط ّرق المجتمعون الى �سل�سلة ق�ضايا �أهمها حقوق المغتربين اللبنانيين،
وال�سيما منها ممار�سة حقهم في الإقتراع والت ّر�شح والتمثيل في المجل�س
النيابي.
تقوم الرابطة المارونية بو�ضع تطبيق  APPLICATIONوموقع
�إلكتروني  WEBSITEجديدين بتقنية عالية ،ومتقدمة من �أجل الربط بين
الموارنة في العالم �أفراد ًا وم�ؤ�س�سات خا�صة وكن�سية ومراكز اجتماعية،
وذلك بهدف تنمية التوا�صل في ما بينهم.
التوا�صل الدائم مع موارنة او�ستراليا عبر االجتماعات الدورية
والت�شاور الدائم مع راعي االبر�شية ورئي�س الرابطة فيها ،حيث هناك
تن�سيق م�ستمر وتعاون مثمر.
و -العرس الجماعي:

على الرغم من جائحة الكورونا وتردي الو�ضع المالي واالقت�صادي،
وتداعيات انفجار مرف�أ بيروت لم تخل الرابطة المارونية بالتزاماتها،
ّ
فنظمت لجنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأن�شطة الداخلية عر�سين جماعيين
برعاية بكركي وبركة ّ�سيدها ،م ّوفرة ما كانت تقدمه للعر�سان من حوافز
وم�ساعدات على �أمل �أن تنق�شع الغيوم الداكنة عن �سماء لبنان ،فنعود
لإحياء االعرا�س في الأجواء االحتفالية التي اعتدنا احياءها.
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أيها الرابطيات والرابطيون
هذا ح�صاد والية المجل�س التنفيذي المنتخب في العام  .٢٠١٩هو
غي�ض من في�ض ،وكان في و ّدنا �أن يكون البيدر عامر ًا بقدر �أكبر من
الغالل ،لوال ما ح ّل بلبنان من كوارث وم�آ�س جعلت العمل والتح ّرك
�أ�شد �صعوبة و�أكثر تعقيد ًا .و�إذ ن�ؤدي الح�ساب مرتاحي ال�ضمير �إلى
ما حققناه في ال�سنوات الثالث المن�صرمة ،رغم ما �أ�صابنا من ظلم
ذوي القربى ،ن�أمل �أن توا�صل الرابطة ن�ضالها في ظل مجل�س تنفيذي
جديد ي�أخذ الم�شعل عن مجل�سنا المنتهية واليته ،ون�ضرع �إلى اهلل
كي ينعم على لبنان بال�سالم والرخاء واالزدهار في دولة م�ؤ�س�ساتية
ت ّوطد �أركان �سيادته وا�ستقالله ،وتح ّقق الإ�صالح المرتجى ،ليكون
وطنا معافى وعلى قدر طموحات �أبنائه.

