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سياستو وأىدفو  11/3/2012لمجمس التنفيذي المنتخب بتاريخ حدد القد  
الصادر عن الئحة "التجّذر والنيوض"، وحدد في البيان ومسار عممو بصورة واضحة 

 مسار عممو عمى أساس ما تضّمنو من بنود.

تحصين و الماروني في لبنان، أىم ىذه البنود، الوجود المسيحي، خصوصًا 
 أي  والعيش المشترك كما المشاركة الفعمية في الحكم ضمن إطار مبدوحدة الوطن 

العمل عمى الحفاظ عمييا بلبنان  وينفردالدستور المبناني  المذين كفميماالعدالة والحرية 
 وذلك بالرغم من االخطار واالحداث القاسية التي مّر بيا وما زال يعاني من آثارىا.

قتناعًا  ح ُيبنى حجرًا حجرًا، انكب أن البناء الصالب مّناانطالقًا من ىذا التوجو وا 
 المجمس التنفيذي منذ بدء عممو عمى تأليف المجان واطالق عمميا.

موجود المسيحي الخط االول للقد كان التواصل مع المناطق البعيدة والتي تمثل 
في مقدم ما  – كما يعتقد البعض - الصامد وسياج حضوره الحقيقي ال الرمزي

كل زيارة بعمل  تتّوج، كان القرار أن الرابطة مجمسًا تنفيذيًا ولجاناً  إضطمعت بو
 إيجابي ومنتج.

بالرغم من المدة القصيرة التي مّرت عمى انتخاب المجمس التنفيذي، كان و 
 .كما يظير من خالل تقارير المجان المرفقة الً عاالعمل منتجًا وف

وري الكثيف، فنّظم مؤتمرًا لقد أّولى المجمس أىمية بالغة لموضوع الوجود الس
ون انتخاب ــــبة كما أطمق مشروع قانــــو أصداء طيـــت لــــحًا، كانــــوطنيًا ناج
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ي ومتوازن. إن المجان المعنية بيذين الموضوعي ن تعمل لتنفيذ ما يمكن ــــاتــــراغمـــب
 لتثمر ىذه المبادرات.

 من النشاط، ذات الوتيرةعمل المجمس عمى إبقاء المبادرات الناجحة عمى 
، تظاىرة الفتة وموضع ثناء وتقدير كما كل عام تظاىرة الفتةفكان العرس الجماعي 

أبناء شيداء جريمة القاع االرىابية والبالغ مساعدة لمبالغ  جمعبادرة ل كذلك كان
عدد كبير  وفّرىاأن المساعدات  الوقع االيجابي والممّيز خصوصاً / يتيمًا 11عددىم /

 عضاء الرابطة المارونية وأصدقائيا.من أ

إن الرابطة وأعضاء المجمس يعممون اليوم بقناعة عميقة أن المرحمة التي 
ال نعيش ىي من أدق المراحل التي مّر بيا الوطن. إن نار الحرب السورية المدمرة 

 الى أرقام  النزوح السوري تصل أعداد كمم عن العاصمة، كما  00تبعد أكثر من 
تداعيات تياوي في ظل دّين عام متراكم  معطوفًا عمى  منطقي وصفتعدى كل ت

 المحرك االساسي القتصاديات المنطقة.وىو النفط  في سوق أسعار

المادية  ،ر كل االمكانات الالزمةجادة وفاعمة وتسخيلذا يتوجب العمل بمثابرة 
الرابطة القادرين  أعضاء خصوصاً وبالتعاون مع االدارات المعنية  ،منيا والمعنوية

لمسمبيات التي قد تنتج عن االزمات والفاعمين عمى كل المستويات، لمتصدي 
 والتداعيات المختمفة، والسعي الى إمتصاصيا.

قية إلستعادة الصدالعيد الجديد بقيادتو الحكيمة  أخيرًا، نأمل أن ينيض
ويبعد عنو  عدالة قضائو،بوطنو و  المبنانيالضائعة لمحكم في لبنان ويعيد ثقة 

 االرىاب المجرم كما إرىاب الفساد المستشري.


