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وعد وح�ساب
�أ ّيها الأح ّبة،
عندما �أعلنت مع رفاقي في الئحة التج ّذر والنهو�ض برنامج عملنا فيما لو
ق ّدر لنا �أن نفوز بثقة الهيئة العا ّمة للرابطة المارونية ،لم نكن ب�صدد بيانات
ف�ضفا�ضة وعناوين فارغة من �أي م�ضمون ،بل ك ّنا نعني ما نقول وما نتعهد به
�أمام الر�أي العام الماروني والوطني.
لقد انق�ضى ما يقارب الت�سعة �أ�شهر على ت�سلمنا لم�س�ؤولياتنا في الرابطة المارونية ،انجزنا خاللها ما قدر لنا
ان ننجزه على الأ�صعدة كافة ووفق ًا للعهد الذي قطعناه على �أنف�سنا� ،أوجزه لكم بما يلي:
 بد�أنا بعملية م�أ�س�سة الرابطة المارونية �أكان لجهة تطوير جهازها الإداري �أم لجهة و�ضع �إطار لتوا�صلها معالر�أي العام عموم ًا ومع الأع�ضاء خ�صو�ص ًا ،من خالل الإمكانات المادية المتوا�ضعة المتوافرة.
ّ
المحطات الوطنية التي ع�شناها حتّى اليوم حيث كان للرابطة الموقف
 �أ ّمنا ح�ضور ًا للرابطة المارونية في كلالجريء والوا�ضح والوطني ب�إمتياز ،خ�صو�ص ًا لدعوتها الم�ستمرة لإنتخاب رئي�س للجمهورية يجمع �شمل
اللبنانيين ويعيد للبنان دوره الح�ضاري الم�ش ّع.
 واجهنا م�شكلة النزوح ال�سوري من خالل الم�ؤتمر الذي عقدته الرابطة والذي تطرق بكل جر�أة وم�س�ؤولية �إلىالم�شاكل التي �أوجدتها هذه الحالة طارح ًا الحلول الممكنة لها ،بح�ضور دولي ولبناني م�س�ؤول ومميز.
 �أنجزنا م�شروع ًا للإنتخابات النيابية الهدف منه تح�سين التمثيل النيابي بالمطلق واعادة التوازن الى التمثيلالوطني وتح�صين الم�شاركة الوطنية الفعلية و�صو ًال �إلى انتاج �سلطة تحقق فع ًال هذا الأمر.
 �أم ّنا ح�ضور ًا فوري ًا للرابطة في بلدة القاع غداة المجزرة التي �أدمت قلوبنا ،فدعونا الخ ّيرين �إلى م�ساعدةعائالت ال�شهداء من خالل فتح ح�سابين م�صرفيين خ�ص�صا لهذه الغاية وكانت ح�صيلة هذا الأمر مبلغ ًا ال
ب�أ�س به ُو ّزع على �أحد ع�شر ولد ًا من �أبناء ال�شهداء.
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في خدمة لبنان والموارنة

 زرنا القرى الم�سيحية المتاخمة للحدود الجنوبية ووقفنا عند حاجاتها و�أم ّنا لها ما قدر لنا من م�ساعداتعينية و�سواها �إ�ضافة للمتابعة التي حققناها من خالل الوزارات المعنية بالم�شاريع االنمائية التي تحتاجها
هذه القرى و�سواها من الم�ؤ�س�سات الم�سيحية النا�شطة.
 كما زرنا القرى الم�سيحية في البقاع ال�شمالي حيث �إطلعنا على �أو�ضاعها والإحتياجات على مختلف ال�صعدونحن اليوم ب�صدد اعداد ّ
خطة عمل للم�ساعدة �ضمن الإمكانات المعنوية والمادية المتوافرة.
 كما و�ضعنا ت�صور ًا لم�شروع تعديل النظام الأ�سا�سي للرابطة بحيث يتما�شى مع احتياجات المرحلة الم�ستقبليةالتي تتطلب تطوير عمل الرابطة وتو�سيع نطاق عملها في الوطن وبالد الإنت�شار.
لقد عمل المجل�س التنفيذي واللجان المختلفة في الرابطة كخل ّية نحل طوال هذه الفترة الوجيزة لتحقيق ما هو
�أعاله ،وبالتالي ها نحن اليوم ن�ؤدي لكم الح�ساب.
�أحبائي،
في هذا اليوم الذي نلتقيكم به في مطلع عهد ن�أمل �أن يكون عهد رجاء و�أمل لكل اللبنانيين� ،أكرر ما انتهى اليه
برنامجنا االنتخابي من "�أن الرابطة المارونية لن تكون حزب ًا �سيا�سي ًا ا�ضافي ًا على ال�ساحتين الم�سيحية والوطنية
وهي �ستظل ملتزمة الو�ضوح والجر�أة والتجرد في مقاربة كل الموا�ضيع خالفية كانت �أم توافقية ،فهي غير معنية
�إ ّال بالم�صلحة الم�سيحية العامة ومن خاللها م�صلحة الوطن اللبناني".
�إننا من منطلق هذا الوعد والعهد م�ستمرون ،ومعكم مقدمون وبت�شجعيكم م�ؤ ّملون.
ع�شتم وعا�شت الرابطة المارونية
ليحيا بها لبنان
النقيب �أنطوان قليمو�س
رئي�س الرابطة المارونية
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انتخابات مجل�س تنفيذي جديد

كانت «الرابطة المارون ّية» يوم ال�سبت في التا�سع ع�شر من �آذار  ،2016على موعد مع مجل�س تنفيذي جديد ،هو
ال�ساد�س ع�شر منذ ت�أ�سي�سها في العام  .1952غابت المناف�سة على من�صب الرئي�س ،باعالن فوز المر�شح الوحيد
النقيب انطوان قليمو�س بالتزكية ،فيما ا�شتدت حول من�صب نائب الرئي�س بين المحامي توفيق معو�ض واال�ستاذ
غ�سان خوري� .أما �أع�ضاء الئحة «التج ّذر والنهو�ض» التي تر�أ�سها النقيب قليمو�س ،فخا�ضوا معركة �سهلة في مواجهة
�شهد فوروم دو بيروت» ن�سبة �إقبال لم
مر�شحين منفردين .وعلى الرغم من �أن النتيجة كانت مح�سومة �سل ًفا ،فقد َ
ت�شهد لها الرابطة مثيلاً  ،من خالل م�شاركة  767ناخ ًبا من �أ�صل � 984س ّددوا ِا�شتراكاتهم ،في االقتراع .وقد بلغت
ن�سبة المقترعين  77,9بالمائة.
يوما مارون ًيا طويلاً وم�شهو ًدا ،تج ّلت فيه الروح الريا�ض ّية ،واالجواء الود ّية ،والرغبة في
كان ذاك ال�سبت فعلاً ً
خ�صو�صا �أنها
تعزيز دور الرابطة المارون ّية ،وتفعيله في خدمة االهداف الوطن ّية والمارون ّية التي ان�شئت من �أجلها.
ً
ال�سر وال�صندوق ،وع�ضوية مجال�سه
الكيان الجامع الذي توالت عليه �سواء في موقع الرئا�سة ونيابة الرئا�سة وامانتي ّ
التنفيذية ،قامات وهامات �شغلت قبل والدة الرابطة وبعد الوالدة منا�صب عالية و�أ�سا�سية في البالد تراوحت بين
رئا�سة الجمهورية والوزارة والنيابة ،ومواقع نقاب ّية بارزة ورفيعة في عالمي القانون والمال.
عند الثامنة م�ساء انتهت عمليات الفرز ،واعلن رئي�س الرابطة المنتهية واليته النقيب �سمير ابي اللمع النتائج
على النحو الآتي:
 فاز النقيب انطوان قليمو�س بمن�صب رئي�س الرابطة المارونية بالتزكية. كما فاز المحامي توفيق مع ّو�ض بمن�صب نائب الرئي�س.�أما الفائزون بع�ضوية المجل�س التنفيذي فهم:
 االعالمية ندى اندراو�س عزيز. المحامية كارال ميالن �شهاب. كري�ستينا المالح. الدكتور عبده جرج�س. انطوان واكيم. وليد خوري. الدكتور �سهيل مطر. ال�سفير �شربل ا�سطفان. المحامية عليا بارتي زين. -البروفي�سور انطوان خوري.

 المحامي جوزيف نعمة. اال�ستاذ جورج الحاج. اال�ستاذ انطوان ق�سطنطين. الدكتور جوزيف كريكر. -مارون �سرحال.
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في خدمة لبنان والموارنة

وبعد �صدور النتائج ،اعتبر �أب��ي اللمع «ان الموارنة انت�صروا في ه��ذه االنتخابات وه��ي دليل على �أنهم
ديموقراطيون» .وهن�أ الفائزين ،وخ�ص بالتهنئة النقيب قليمو�س ،متمن ًيا على الجميع ان «يكونوا بجانبه لنثبت ان
الرابطة هي ا�ستمرار عمل لهذا الوطن».
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�أبي اللمع معلناً نتائج االنتخابات

الوزير مي�شال اده

الوزير بطر�س حرب

النائب �آالن عون

النائب ابراهيم كنعان

رئي�س جمعية الم�صارف الدكتور جوزف طربيه
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النائب نعمة اهلل �أبي ن�صر يدلي ب�صوته

النقيب قليمو�س

رئي�س الرابطة المارونية النقيب �سمير ابي اللمع

رئي�س الم�ؤ�س�سة المارونية لالنت�شار نعمة افرام

نقيب المحررين اليا�س عون
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في خدمة لبنان والموارنة

كلمة النقيب انطوان قليمو�س
من جهته� ،شكر قليمو�س «و�سائل االعالم متابعتها الم�س�ؤولة النتخابات الرابطة» ،مهديا فوزه «للموارنة بكيل
�أطيافهم وقياداتهم ومرجعياتهم» ،معتب ًرا �أن «الرابطة للجميع و�ستبقى كذلك ،ولم تكن يوما بمعزل عن �أي تفكير
ت�ضامني» .وحيا «من �أُعطي مجد لبنان� ،سيد ال�صرح ،الذي انطلقت منه الئحة التجذر والنهو�ض ،ورفاقه ،الذين
بد�أ معهم ور�شة ا�ستنها�ض الرابطة في العام  ،2010وكذلك رفاقه في الالئحة الذين عاي�شوها في كل مراحل
ؤكدا «م�ضيه معهم في ور�شة عمل م�ستدامة»� ،شاك ًرا عائلته «التي وقفت الى جانبه».
المعركة االنتخابية» ،م� ً
و�أكد «االلتزام بالتجذر بالأ�صالة المارونية ،التي كانت عنوان هذه المعركة ،والتي تعني الب�ساطة والتوا�ضع
وال�صالبة ونكران الذات وعفة الرف�ض ،وبتنا في حاجة اليها في المجتمع الماروني .كذلك التزامه بالنهو�ض
وال�سعي الى ا�ستنها�ض الحالة الم�سيحية في الوطن ،وتحديدا ا�ستعادة الدور الم�سيحي الطليعي ،لأن الوجود
الم�سيحي في لبنان بمعزل عن هذا الدور الذي يعني الجميع ،هو فناء».
وحيا ختاما «المر�شح لمن�صب نائب الرئي�س غ�سان خوري ،الذي لم يحالفه الحظ ،وهو �شاب ر�صين ،متوقعا له
م�ستقبال واعدا ،كذلك المر�شحين المنفردين على تجربتهم الديمقراطية» ،معتبرا ان «خ�سارتهم هي فوز م�ؤجل».

ات�صاالت المهنئين
وفور �صدور النتائج تلقى الرئي�س الجديد للرابطة �سيلاً من االت�صاالت المهنئة بانتخابه و�أبرز المت�صلين:
الرئي�س ال�سابق للجمهورية �أمين الجميل ،الرئي�س ال�سابق للمجل�س النيابي ح�سين الح�سيني ،والرئي�س ال�سابق
للحكومة نجيب ميقاتي ،وال��وزراء :جبران با�سيل� ،سجعان قزي ،ر�شيد دربا�س ،رمزي جريج ،والنواب :محمد
قباني� ،سمير الج�سر� ،سليم �سلهب ،قائد الجي�ش العماد جان قهوجي ،رئي�س حزب القوات اللبنانية الدكتور �سمير
جعجع ،رئي�س حركة اال�ستقالل مي�شال معو�ض ،الر�ؤ�ساء ال�سابقون للرابطة :مي�شال اده ،جوزف طربيه ،حار�س
�شهاب ،رئي�س المجل�س العام الماروني وديع الخازن والرئي�س ال�سابق لجمعية الم�صارف اللبنانية الدكتور فرن�سوا
با�سيل.
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كما ات�صل للغاية نف�سها الوزراء والنواب ال�سابقون :فار�س بويز ،نقوال �صحناوي� ،شكيب قرطباوي ،عادل حمية،
خليل الهراوي ،فريد هيكل الخازن ،عدنان الق�صار ،زياد بارود� ،سليم حبيب ،غطا�س خوري .نقيب المحامين
انطونيو الها�شم والنقباء ال�سابقون :ع�صام خوري ،ع�صام كرم وريمون عيد.
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ا�ستقبال المهنئين

المجل�س التنفيذي الجديد مع الوزير ال�سابق �سليم جري�صاتي وعدد من المهنئين

موعدا لتقبل التهاني بانتخابه،
ح ّدد المجل�س التنفيذي المنتخب للـ «رابطة المارونية» الرابع من ني�سان ً ،2016
خ�صي�صا لهذه المنا�سبة .ومن الحادية ع�شرة قبل الظهر
في دار مطران ّية بيروت التي غ�صت بالوفود التي قدمت
ً
وحتى ال�سابعة م�ساء ،ا�ستقبل النقيب انطوان قليمو�س يحوطه اع�ضاء المجل�س المهنئين من الر�سم ّيين ورجال
الدين ور�ؤ�ساء النقابات والجمع ّيات واالتحادات والرابطات واالندية ،وال�سيا�س ّيين وممثلي االحزاب والدبلوما�س ّيين
والقنا�صل والق�ضاة ور�ؤ�ساء البلديات والمخاتير والفاعل ّيات االجتماع ّية واالقت�صادية ،وكبار الموظفين والع�سكر ّيين
وح�شد كبير من �أع�ضاء الرابطة والأ�صدقاء.
وح�ضر مهن ًئا الوزراء �ألي�س �شبطيني ممثلة الرئي�س ال�سابق العماد مي�شال �سليمان ،مي�شال فرعون ،نهاد الم�شنوق
وجبران با�سيل .والنواب� :سليم �سلهب ،وليد خوري� ،إميل رحمة ،نعمة اهلل �أبي ن�صر ،فريد اليا�س الخازن ،نديم
الجم ّيل ،هنري حلو وناجي غاريو�س وامل ابو زيد .والمطارنة بول�س مطر ،كميل زيدان ،يو�سف ب�شارة� ،سمعان
عطاهلل ،منجد الها�شم ،مطران طائفة الكلدان في لبنان مي�شال ق�صارجي .الرئي�س العام للرهبانية اللبنانية
المارونية االباتي طنو�س نعمة على ر�أ�س وفد من مجل�س المدبرين ،رئي�س عام الرهبانية االنطونية االباتي داوود
الرعيدي ،رئي�س عام جمعية المر�سلين اللبنانيين االب مالك بو طانو�س وعدد كبير من الرهبان والكهنة والراهبات
ور�ؤ�ساء االديرة.
كما ح�ضر رئي�س مجل�س الق�ضاء االعلى القا�ضي جان فهد ،رئي�س المجل�س الد�ستوري الدكتور ع�صام �سليمان،
وعدد كبير من الق�ضاة الحاليين والمتقاعدين ،ورئي�س المجل�س االقت�صادي االجتماعي روجيه ن�سنا�س ،العميد
منير عقيقي ممثلاً المدير العام للأمن العام اللواء عبا�س �إبراهيم .الم�ست�شار في رئا�سة الجمهورية رفيق �شالال.
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وزراء ونواب �سابقون

وح�ضر للتهنئة الوزراء والنواب ال�سابقون :ايلي الفرزلي ،جان لوي قرداحي ،روجيه ديب� ،سليم جري�صاتي،
النجار ،اليا�س حنا ،فريد هيكل الخازن ،هنري طربيه ،مروان �أبو فا�ضل،
�إدمون رزق ،جو �سركي�س� ،إبراهيم ّ
غطا�س خوري ،ح�سين يتيم ،منى عفي�ش� ،شكيب قرطباوي ومن�صور البون.

الوزيرة �ألي�س �شبطيني والنقيب اليا�س عون

النائب اميل رحمه مهنئاً

ات�صاالت وبرقيات تهنئة

14

وقد �إت�صل بالنقيب قليمو�س مهن ًئا :رئي�س المجل�س النيابي نبيه ب ّري ،الرئي�س ال�سابق للجمهورية العماد
مي�شال �سليمان ،وزير اال�شغال العامة والنقل غازي زعيتر ،مطران جبل لبنان لل�سريان االرثوذك�س جورج �صليبا،
ال�سيدة منى الهراوي .وتلقى كتابي تهنئة من ال�سفير الفرن�سي ايمانويل بون وال�سفير االيراني محمد فتحعلي
ونقيب ال�صحافة عوني الكعكي ورئي�س مجل�س ادارة بنك بيروت �سليم �صفير.
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وزير الخارج ّية جبران با�سيل مهنئاً قليمو�س و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي

رئي�س جمعية الم�صارف جوزف طربيه والوزير ال�سابق اليا�س حنا مع رئي�س الرابطة �أنطوان قليمو�س
ونائبه توفيق معو�ض
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نقابات و�أحزاب ورابطات

وقدم التهاني � ً
أي�ضا نقيب المحامين انطونيو الها�شم على ر�أ�س وفد من النقابة ،نقيب محرري ال�صحافة اليا�س
عون ،نقيب االطباء البروف�سور انطوان الب�ستاني ،نقيب �أطباء اال�سنان البروف�سور كارلو�س خيراهلل ،رئي�س جمعية
الم�صارف الرئي�س ال�سابق للرابطة المارونية الدكتور جوزف طربيه ،رئي�س جمعية ال�صناعيين ال�شيخ فادي
الجم ّيل ،نقيب المقاولين مارون الحلو ،نقيب خبراء المحا�سبة ايلي عبود ،نقيب المترجمين المح ّلفين وليد م�سلم.
وح�ضر عن االحزاب :رئي�س مجل�س حزب الكتلة الوطنية تامر خير� ،أمين عام حزب الكتائب اللبنانية المحامي
رفيق غانم وعدد من الم�س�ؤولين الحزبيين في منطقة بيروت ،وفد من القوات اللبنانية برئا�سة النقيب غ�سان يارد،
نائب �أمين عام حزب الطا�شناق �أوادي�س كيرانيان ،م�سعود اال�شقر من االتحاد من �أجل الجمهورية ،ميريام �سكاف
على ر�أ�س وفد من الكتلة ال�شعبية� ،أمين عام حزب الكتلة الوطنية الدكتور وديع �أبو �شبل ،رئي�س حزب الحركة
اللبنانية المحامي نبيل م�شنتف.
وح�ضر الوزير ال�سابق وديع الخازن على ر�أ�س وفد من المجل�س العام الماروني ،ووفد الم�ؤ�س�سة المارونية لالنت�شار
برئا�سة المهند�س نعمت افرام الرئي�س ال�سابق للرابطة المارونية النقيب �سمير �أبي اللمع ،رئي�س الرابطة اللبنانية
للروم االرثوذك�س نقوال غالم على ر�أ�س وفد من الرابطة ،رئي�س رابطة الروم الكاثوليك مارون �أبو رجيلي ،رئي�س
الرابطة ال�سريانية حبيب افرام ،رئي�س الرابطة المارونية في بلجيكا مارون كرم ،وفد من رابطة قدامى الحكمة
برئا�سة المحامي فريد خوري ،وفد من رابطة �آل الخوري برئا�سة جوزف خوري ،رئي�س نادي الحكمة الريا�ضي مارون
غالب على ر�أ�س �أع�ضاء اللجنة االدارية للنادي ،رئي�س حركة ال�شباب وديع حنا .رئي�س اتحاد ك�شاف لبنان المحامي
جوزف خليل ،رئي�س حركة «اليازا» زياد عقل ،وق ّدم التهاني االمين العام للمدار�س الكاثوليكية االب بطر�س عازار،
االباتي �سمعان �أبو عبدو رئي�س مكتب الزواج والعائلة في بكركي ،االب لوي�س الفرخ من�سق مكتب �ش�ؤون االنت�شار
في البطريركية المارونية ،رئي�س م�ؤ�س�سة «البورا» االب انطوان خ�ضره ،مدير المركز الكاثوليكي لالعالم االب
عبدو �أبو ك�سم ،وقد من عمداء جامعة الحكمة ،رئي�س و�أع�ضاء الجمعية الخيرية المارونية مار يوحنا اال�شرفية.
ومن الذين هن�أوا النقيب قليمو�س و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي عميد ال�سلك القن�صلي جوزف حبي�س ،المدير العام
ال�سابق لمخابرات الجي�ش العميد ادمون فا�ضل ،القن�صل العام �سايد �شالوحي ،م�ست�شار الرئي�س �سعد الحريري
الدكتور داوود ال�صايغ ،جوزف �أبو �شرف ،روي عي�سى الخوري ،يو�سف الهراوي ،ال�سفير خليل كاظم الخليل ،ال�شيخ
ف�ؤاد الخازن� ،شارل غ�سطين ،من�صور بطي�ش ،جوزف �س ّروع� ،شوقي الدكا�ش ،المحامي ايلي قرداحي من كاريتا�س
لبنان� ،إ�ضافة �إلى نقباء المحامين ال�سابقين في بيروت وال�شمال ونقباء المهن الحرة ال�سابقين ،العديد من ر�ؤ�ساء
البلديات من �سائر المناطق اللبنانية ومخاتير اال�شرفية الرميل ،ال�صيفي والمدور وكبار الموظفين ال�سابقين من
اال�سالك الق�ضائية واالدارية والع�سكرية ومئات اال�صدقاء.
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النائب نديم الجميل مهنئاً قليمو�س و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي

المطرانان كميل زيدان ويو�سف ب�شاره واالمين العام للمدار�س الكاثوليك ّية الأب بطر�س عازار
مع قليمو�س و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي
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الوزيران مي�شال فرعون ونهاد الم�شنوق ورئي�س الم�ؤ�س�سة المارونية للإنت�شار نعمة فرام يهنئان قليمو�س والمجل�س التنفيذي

18

قليمو�س و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي يتلقون تهاني رئي�س الرهبانية اللبنانية المارونية الآباتي طنو�س نعمه
ومجل�س المد ّبرين والدكتور ّ
غطا�س خوري
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وفد الق ّوات اللبنانية يهنئ قليمو�س بح�ضور الوزير فرعون

رئي�سة الكتلة ال�شعب ّية ميريام �سكاف والمطران �سمعان عطاهلل
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الت�س ّلم والت�سليم

يوم الثالثاء في الثالث والع�شرين من �آذار  ،2016جرت عملية الت�س ّلم والت�سليم بين رئي�س «الرابطة المارون ّية»
المنتهية واليته النقيب �سمير ابي اللمع والرئي�س المنتخب النقيب انطوان قليمو�س في مق ّر الرابطة.
هن�أ النقيب �أبي اللمع الرئي�س الجديد للرابطة متمن ًيا له وللمجل�س التنفيذي المنتخب النجاح والتوفيق �سي ًرا
على خطى من �سبقنا من الر�ؤ�ساء الذين تعاقبوا على خدمة هذه الرابطة بتجرد وتفان.
وبدوره �شكر الرئي�س المنتخب النقيب انطوان قليمو�س زميله النقيب �أبي اللمع على الدور الذي ا�ضطلع به خالل
ؤكدا انفتاحه على الجميع بروح الحوار والمحبة.
واليته مث ّم ًنا االنجازات التي قام بها المجل�س التنفيذي ال�سابق م� ً

الرئي�سان المنتخب والمنتهية واليته مع الطاقم االداري للرابطة

الت�سليم والت�س ّلم بين قليمو�س و�أبي اللمع
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�إلى العمل  -انتخاب مكتب المجل�س

في التا�سع من ني�سان  2016انتخب المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية مكتبه على النحو الآتي :انطوان واكيم
عاما ،عبدو جرج�س �أمي ًنا لل�صندوق.
�أمي ًنا ً
وهكذا �أ�صبح المكتب م�ؤل ًفا من الرئي�س انطوان قليمو�س ،ونائب الرئي�س توفيق معو�ض� ،إ�ضافة �إلى واكيم
وجرج�س.
وعين المجل�س مقرري اللجان المنبثقة من الرابطة من بين اع�ضائه ،بناء على �أحكام النظام اال�سا�سي.
وق ّرر عقد خلوة القرار ّ
خطة عمله ،طوال يوم ال�سبت في الثالثين من ني�سان بمق ّر الرابطة.

الزيارات والجوالت واال�ستقباالت

							
 في الثاني ع�شر من ني�سان 2016ا�ستقبل البطريرك مار ب�شاره بطر�س الراعي رئي�س الرابطة المارونية النقيب انطوان قليمو�س وال�سفير �شربل
ا�سطفان في زيارة تم في خاللها عر�ض «لأجواء التّح�ضيرات التي بد�أها المجل�س التّنفيذي للرابطة المارونية
للإنطالق بور�شة العمل ،على �صعيدي الم�أ�س�سة والدور الوطني».
و�شدد قليمو�س على «�أهمية العمل بروح االخوة والتعاون ،والإ�ستعداد الدائم للبقاء بت�صرف هذا ال�صرح و�سيده».
وفي اليوم التالي للقاء بكركي ،ور ًدا على حمالت م�سيئة للمقام البطريركي� ،أ�صدرت الرابطة المارون ّية بيا ًنا
جاء فيه:
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ت�صدر بين الحين والآخ��ر مواقف ومقاالت و�أخبار تتناول مقام البطريرك الماروني من دون االرتكاز الى
معطيات مب ّررة اننا �إذ ن�ؤكد احترامنا لحرية الر�أي والإعالم ن�أ�سف ال�ستخدام هذه الحرية �أحيا ًنا لت�شويه الحقائق.
فالهجوم على غبطة البطريرك هو تهجم على م�ؤ�س�سة البطريركية المارونية التي تجاوز عمرها الألف و�أربعمائة
�سنة تحققت خاللها �إنجازات عظيمة �أبرزها ن�شوء الدولة اللبنانية وذلك على يد البطاركة الذين ينت�سب البطريرك
الراعي الى �ساللتهم.
�إن اال�ضاءة على ما يمكن و�صفه بمكامن الخلل بهدف �إ�صالحه هدف نبيل لكن التعاطي بخلفيات ملتب�سة وغير
منزّهة عن الغر�ض يجعلنا ن�شكك بهذه الأهداف وك�أن المق�صود منها الته�شيم بالموارنة وبم�ؤ�س�ساتهم الدينية في
هذه المرحلة الح�سا�سة من تاريخ لبنان حيث ت�ؤدي البطريركية المارونية دو ًرا كبي ًرا في حماية العي�ش الم�شترك
وحفظ اال�ستقرار بين اللبنانيين.
�إن حرية التعبير �شفاه ًة وكتابة التي يتمتع بها كل من يتناول �س ّيد بكركي هي قيمة تم ّيز بها لبنان بف�ضل الموارنة
وكني�ستهم وبطريركيتهم ولوالهم لما ُق ّدر لهم ول�سواهم �أن يفكروا ويكتبوا ويع ّبروا بحرية يفتقدها الكثيرون في
هذا ال�شرق .ولكن عندما تتجاوز الحرية حدود الحقيقة ت�صبح انتها ًكا لكرامة الآخرين .من هنا نح ّذر �أن ما يتك ّرر
بين الحين والآخر من افتراءات ي�سيء الى الوحدة الوطنية في ظل �شكوك متزايدة حول مرامي هذه الحمالت التي
تتجاوز العناوين المعلنة �إلى ما هو �أدهى و�أخطر.
ال�صامت بل �ستبني على ال�شيء مقت�ضاه م�ستخدمة
و�إزاء هذا الأمر لن تكون الرابطة المارونية في موقع المتف ّرج ّ
كل الو�سائل التي يبيحها القانون للت�صدي لكل ا�ساءة تتناول البطريركية المارونية ور�أ�سها.

						
 -وفي الحادي والع�شرين من ني�سان 2016

�إ�ستقبل رئي�س الرابطة المارونية النقيب ان��ط��وان قليمو�س في
مكتبه بالرابطة �سفير منظمة فر�سان مالطة ذات ال�سيادة �شارل
هنري داراغون .وقد هن�أ داراغون النقيب قليمو�س بانتخابه على ر�أ�س
الرابطة المارونية.
وكانت منا�سبة جرى خاللها التداول في �آفاق التعاون بين المنظمة
والرابطة في المجاالت ذات االهتام الم�شترك ،وا�ستمرار التن�سيق في
العديد من المو�ضوعات التي ترمي الى تح�صين التجذر الم�سيحي في
كافة المناطق اللبنانية.
وث ّمن النقيب قليمو�س الدور الذي ت�ضطلع به منظمة فر�سان مالطة
ذات ال�سيادة في دعم الم�شروعات ال�صحية واالنمائية في كل المناطق قليمو�س يقدم كتاباً عن تاريخ الموارنة
ل�سفير مالطا
اللبنانية ،وق�� ّدم لل�سفير داراغ��ون ن�سخة باللغة االنكليزية من كتاب
«الموارنة :تاريخ وثوابت» للدكتور خوري حرب.
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 وفي الخام�س والع�شرين من ني�سان 2016�إ�ستقبل رئي�س الرابطة المارونية النقيب انطوان قليمو�س في مكتبه بالرابطة وزير ال�ش�ؤون االجتماعية ر�شيد
دربا�س الذي هن�أه بانتخابه ،وكانت منا�سبة ّتم خاللها التطرق الى الو�ضع اللبناني العام من جميع جوانبه.
ت�صريح دربا�س:
ت�شرفت بزيارة �أخي النقيب انطوان قليمو�س الذي تعاطيت معه كمرجع وطني عندما كان نقي ًبا للمحامين ،و�أراه
اليوم مرج ًعا وطن ًيا كبي ًرا من خالل تو ّليه رئا�سة الرابطة المارونية التي لم يتعاقب عليها �إال رجاالت الفكر بد ًءا من
الوزير الطبيب والدبلوما�سي وال�شاعر االمير رئيف �أبي اللمع .وهذه من�صة يعتليها االمراء �سواء كانوا من �ساللة
الملوك �أو من �ساللة الخارجين من �صفوف ال�شعب ويت�صرفون ت�صرف الآباء.
و�أنا �أرى �أن الرابطة المارونية هي �إطار ماروني كبير يرفد لبنان لي�س من الموقع الطائفي بل من موقع الت�ضامن
مح�صلة هذه المكونات وثمرتها.
بين كل المك ّونات .ولبنان في النهاية هو ّ
ت�صريح قليمو�س:
�أما النقيب قليمو�س فقال:
�سعدت بزيارة الوزير دربا�س الذي تربطني به عالقة مو ّدة وزمالة و�أخ��وة ،وكانت منا�سبة للوقوف منه على
الن�شاط الذي يرعاه في وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والذي ي�ش ّكل �إمتدا ًدا لعمله في ال�ش�أنين الوطني والعام والذي
بعيدا كل البعد من �أي فئوية .كما عر�ضت في الزيارة الم�ستجدات �سيا�س ًيا
تم ّيزت م�سيرته فيه بال�شفافية والوطنية ً
ووطن ًيا في ظ ّل الأحوال ال�صعبة التي يم ّر بها لبنان .وكانت الآراء متطابقة كما العادة.

رئي�س دير �سيدة البلمند:
موفدا من
بعد ذلك ا�ستقبل النقيب قليمو�س رئي�س دير �سيدة البلمند البطريركي ،االر�شمندريت يعقوب خليل ً
قبل بطريرك الروم االرثوذك�س يوحنا العا�شر اليازجي .وجرى خالل اللقاء البحث في �ش�ؤون وطنية عامة وفي �سبل
تمتين العالقات بين الطوائف الم�سيحية ،وبين هذه و�سائر المكونات اللبنانية لمواجهة التحديات التي تع�صف
بالوطن بوحدة ال�صف والموقف.
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 -وفي الثالث من �أيار 								2016

ا�ستقبل رئي�س الرابطة المارونية النقيب انطوان
قليمو�س �سفير المانيا االتحادية في لبنان مارتن
هوت.
ح�ضر اللقاء الأمين العام للرابطة انطوان واكيم
وم�ست�شار ال�ش�ؤون الثقافية وال�صحافة في ال�سفارة
جان بيار هوفمان.
تركز البحث خالل اللقاء حول الو�ضع في لبنان
من مختلف جوانبه وال �سيما االزمة ال�سيا�سية التي
يتخبط فيها من ج ّراء ا�ستمرار ال�شغور الرئا�سي،
قليمو�س م�ستقب ً
ال ال�سفير االلماني
بح�ضور الأمين العام �أنطوان واكيم
وما تعانيه البالد من م�شكالت اقت�صادية واجتماعية
و�أمنية ب�سبب العدد الكبير من النازحين ال�سوريين
الذي يفوق قدرتها على ا�ستيعابهم وتح ّمل االعباء الناتجة من وجودهم.
وتطرق البحث الى العالقات اللبنانية  -االلمانية ،وواقع التعاون بين البلدين ،والدور الذي يمكن �أن ت�ضطلع به
وتحديدا �ألمانيا في الم�ساعدة على تجاوز ال�صعوبات والمطبات التي يعاني منها لبنان.
المجموعة الأوروبية
ً
و�سجل ال�سفير هوتن في الكتاب الذهبي للرابطة الكلمة الآتية« :ت�شرفت بزيارة رئي�س الرابطة المارونية،
و�أعربت له عن �أطيب تمنياتي للدور الذي ت�ضطلع به من �أجل لبنان والطائفة المارونية».
وق ّدم النقيب قليمو�س لل�سفير ال�ضيف كتاب «تاريخ الموارنة» باللغة االنكليزية.

									
 وفي الرابع من �أيار 2016ا���س��ت��ق��ب��ل ال���ب���ط���ري���رك ال���م���ارون���ي
الكاردينال مار ب�شاره بطر�س الراعي
رئي�س الرابطة النقيب انطوان قليمو�س
واع�ضاء المجل�س التنفيذي.
وعر�ض قليمو�س على الراعي ،وفق
ب��ي��ان ل��ل��راب��ط��ة ،نتائج خ��ل��وة المجل�س
التنفيذي وخ��ط��ة ت��ح��رك ال��راب��ط��ة في
المرحلة المقبلة ،م�شددا على «التن�سيق

الكاردينال الراعي مع اع�ضاء المجل�س التنفيذي
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والتعاون مع البطريركية المارونية» ،و�آمال الدعم لكي يتمكن المجل�س التنفيذي من تحقيق برنامجه في التجذر
والنهو�ض من �أجل لبنان والم�سيحيين والموارنة.
بدوره هن�أ الراعي قليمو�س والمجل�س التنفيذي ،متمنيا «النجاح في ترجمة برنامج الرابطة وخطة عملها بما
ي�ؤدي الى تفعيل دورها وتوظيفه في كل ما يحقق م�صلحة لبنان والعي�ش الواحد والتوازن بين �أبنائه».
وكانت منا�سبة «لتداول الأمور الوطنية في �ضوء االت�صاالت التي يجريها كل من البطريرك ورئي�س الرابطة مع
القيادات والفاعليات ال�سيا�سية».

									
 وفي العا�شر من �أيار 2016زار رئي�س الرابطة المارونية في �أو�ستراليا
الدكتور باخو�س جرج�س يرافقه �أمينها العام
الدكتور انطوني ها�شم رئي�س الرابطة المارونية
النقيب انطوان قليمو�س ،في مكتبه بالرابطة.
وت��رك��ز البحث خ�لال ال��زي��ارة على �آف��اق
التعاون والعمل الم�شترك في تمتين العالقة بين
وخ�صو�صا في
موارنة لبنان وموارنة االنت�شار
ً
او�ستراليا التي تحت�ضن وجو ًدا مارون ًيا فاعلاً
في جميع المجاالت .وكان توافق على �ضرورة
قليمو�س متو�سطاً جرج�س والها�شم
التن�سيق تحقي ًقا للتكامل بين الرابطتين ،وذلك
في �ضوء التعديالت المزمع �إدخالها على كل من النظام الأ�سا�سي في لبنان وا�ستراليا بما يتالءم مع التطلعات
التي تعزز التوا�صل مع الرابطة الأم والتفاعل معها ،من �أجل تحقيق االهداف الم�شتركة التي توطد ركائز العمل
الم�ؤ�س�ساتي الم�ستدام.
و�أ�شاد النقيب قليمو�س بدور الموارنة في او�ستراليا في الحفاظ على هويتهم والحر�ص على التعلق بجذورهم،
متمن ًيا ا�ستمراره بوتيرة عالية وزخم �أقوى ،نظ ًرا لما يمثله من �أهمية في حماية الوجود الم�سيحي على كل الم�ستويات.
وبدوره هن�أ الوفد اال�سترالي النقيب قليمو�س ورفاقه في المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية على انتخابهم،
متمن ًيا له والية مثمرة مثقلة بالنجاح والمبادرات البانية في �سبيل لبنان والموارنة.
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 وفي الع�شرين من �أيار 2016�إ�ستقبل وزي��ر الخارجية
والمغتربين ج��ب��ران با�سيل
رئ��ي�����س ال��راب��ط��ة ال��م��ارون��ي��ة
ان��ط��وان قليمو�س على ر�أ���س
وف��د من المجل�س التنفيذي
ل�ل��إط�ل�اع م��ن��ه ع��ل��ى خلفية
التقرير ال�صادر عن الأمين
العام للأمم المتحدة والمناخ
الدولي المتجه نحو تجني�س
ال��ن��ازح��ي��ن ال�����س��وري��ي��ن في
الوزير با�سيل م�ستقب ً
ال قليمو�س ومعو�ض
بلدان ال�ضيافة ومنها لبنان.
وقد �أبدى الوفد ارتياحه لموقف الوزير با�سيل وموقف الحكومة التي طلبت اي�ضاحات حول بان كي مون.
وبعد اللقاء �صدر عن الرابطة المارونية البيان الآتي:
نحن في الرابطة المارونية وانطال ًقا من تم�سكنا بالد�ستور وبالإجماع اللبناني على رف�ض �أي توطين �أو تجني�س
لالجئين والنازحين �س ُنجري م�شاورات مع القيادات اللبنانية لعر�ض ما يمكن وما يجب اتخاذه من �إجراءات لوقف
هذه الم�ؤامرة التي ت�ستهدف ال�شعب ال�سوري وال�سيادة اللبنانية على حد �سواء .وفي هذا الإطار نحن مت�أكدون من
�أنّ اللبنانيين بجميع طوائفهم م�سيحيين وم�سلمين ي�ؤيدون اتخاذ اجراءات ميدانية و�سيا�سية ت�س ّهل عودة النازحين
ال�سوريين في �أ�سرع وقت الى بلدهم انطال ًقا من المناطق الآمنة في �سوريا وهي موجودة ب�إعتراف الأمم المتحدة
نف�سها.
�إن لبنان ب�أر�ضه و�شعبه وامكاناته ال يحتمل هذا العدد من النازحين ولن نقف مكتوفي الأيدي �إزاء �أي محاولة
م�شبوهة لفر�ض �أمر واقع ي�ؤدي في نهاية المطاف الى توطين النازحين ال�سوريين �أو ق�سم منهم.
ف�إذا كان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قد ُن ّظم �إنطال ًقا من الأو�ضاع التي تعي�شها الدول الأوروبية التي
�ست�ستقبل النازحين والتي يمكنها �إ�ستيعاب هذه االعداد نظ ًرا لعدد �سكانها الذين ُيعدون بع�شرات الماليين بمعزل
عن جهوزية البنية التحتية فيها لذلك.
ف�إذا كان هذا الأمر ممكن التطبيق هنالك ،ف�إنه ال يمكن تطبيقه على الو�ضع في لبنان الذي قارب عدد الالجئين
والنازحين فيه ن�سبة  ٪40من عدد �سكانه و�أو�صل معدل البطالة فيه �إلى ما يقارب الـ ،٪25والتي تطاول الفئات
ال�شا ّبة في كل لبنان ،بالإ�ضافة �إلى الهاج�س الأمني الذي رافق عملية النزوح وما زال.
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 وفي الثالث والع�شرين من �أيار 						2016�ضم رئي�س الرابطة في او�ستراليا باخو�س جرج�س رئي�س لجنة
زار وفد من الرابطة المارونية الأو�سترالية ّ
العالقات الدولية جو بعيني ومن�سقة هذه اللجنة جو�سلين �شربل بدوي ،رئي�س الرابطة المارونية في لبنان �أنطوان
قليمو�س وبحثوا معه في �ش�ؤون الرابطة ،وكان اللقاء �إيجاب ًيا ومثم ًرا وفعالاً  ،والتن�سيق جا ٍر بين الطرفين.

							
 -وفي الرابع والع�شرين من �أيار 2016

متو�سطاً قليمو�س و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية
الرئي�س ب ّري ّ

قام وفد من الرابطة المارونية برئا�سة الرئي�س انطوان قليمو�س بزيارة رئي�س مجل�س النواب نبيه ب ّري وعر�ض
معه على مدى �ساعة الق�ضايا ال�سيا�سية والوطنية اال�سا�سية وفي طليعتها مو�ضوع النازحين ال�سوريين في �ضوء
الدعوات الدولية الم�شبوهة لتوطينهم وتجني�سهم في البلدان التي ت�ست�ضيفهم ومن بينها لبنان .وجاء في بيان
للرابطة المارونية ان الوفد ابلغ الرئي�س ب ّري ب�أن الرابطة تع ّد لم�ؤتمر وطني يهدف الى تحديد االجراءات العملية
لمنع �أي تجني�س �أو توطين وال�شروع في �إعادة النازحين الى وطنهم وعدم تكرار ما جرى مع الالجئين الفل�سطينيين
الذين طردتهم �إ�سرائيل من �أر�ضهم .و�أكد الرئي�س بري ان اللبنانيين يجمعون على رف�ض التوطين وانه ي�ؤيد كل ما
من �ش�أنه حماية لبنان والحفاظ على وحدته و�سالمة �أرا�ضيه.
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كذلك �أثار رئي�س الرابطة المارونية مو�ضوع قانون االنتخابات النيابية من زاوية ت�أمين �صحة التمثيل ومو�ضع
ما�ض في م�سعاه لتحقيق
انتخاب رئي�س للجمهورية بما له من ت�أثير على توازن ال�سلطات ،وقد �أكد الرئي�س ّ
بري �أنه ٍ
كل ما من �ش�أنه �أن ي�ؤ ّمن انتظام الم�ؤ�س�سات الد�ستورية.
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نوعا وك ًّما في االدارة العامة لجهة مبد�أ
كذلك �أثار وفد الرابطة مع رئي�س مجل�س النواب مو�ضوع الخلل الحا�صل ً
ال�شراكة الوطنية المتوازنة وقد �أ�شار رئي�س الرابطة الى �أن �شكوى الم�سيحيين في االدارة العامة لها �أ�سبابها التي
ال ب ّد من معالجتها ً
حفاظا على وحدة الدولة وفعالية م�ؤ�س�ساتها.

						
 وفي ال�ساد�س والع�شرين من �أيار 2016زار وف����د م���ن «ال���راب���ط���ة
ال��م��ارون��ي��ة» ب��رئ��ا���س��ة النقيب
انطوان قليمو�س ،وزير ال�ش�ؤون
االجتماعية ر�شيد دربا�س في
مكتبه بالوزارة .وجرى البحث
ف��ي ال�����ش���ؤون ال��ع��ام��ة وف���ي ما
ي�شاع عن وجود اتجاه لتوطين
النازحين ال�سوريين في لبنان.
الوزير دربا�س م�ستقب ً
ال قليمو�س و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي
وبعد الزيارة �أ�شار الوزير
درب��ا���س ال��ى «ان عالقة قديمة
ووطيدة تجمعه بقليمو�س قوامها االلتزام المهني والوطني والمحبة ال�شخ�صية ،وقال :كانت منا�سبة لكي نتحدث
في ما يمر به لبنان من �أخطار خ�صو�صا �أزمة النزوح ال�سوري والتي ت�شكل �أخطر ما مر به هذا البلد.
و�أ�ضاف« :لقد تم التوافق وكانت وجهات النظر متطابقة تماما على ان موقف ال�شعب اللبناني واحد ،والقيادات
ال�سيا�سية والم�ؤ�س�سات االهلية ،بان اللجوء ال�سوري هو موقت ،وقد ا�ستقبل لبنان االخوة ال�سوريين بداعي االخوة
واالن�سانية ،ولكن لبنان لي�س ار�ضا �صالحة الي نوع من التوطين ولي�س لدينا جوازات �سفر للبيع .نحن لن نكون
�شركاء في جريمة تجريد ال�شعب ال�سوري من هويته ومن ار�ضه».
وك�شف دربا�س انه علم من قليمو�س ب�أن الرابطة المارونية ب�صدد التح�ضير لم�ؤتمر عن مو�ضوع اللجوء ،و�إنه
�سي�شارك في هذا الم�ؤتمر.
بدوره ،اثنى قليمو�س على ما قاله الوزير دربا�س ،معلنا انه يتب ّنى ق�سما كبيرا مما ذكره ،وقال« :انا قابلت اليوم
ثالثة ا�شخا�ص في �شخ�ص واحد ال�صديق والم�س�ؤول واالن�سان ،ومن هذا المنطلق كانت لنا جولة �أفق حول ملف
النزوح ال�سوري ،حيث و�ضعنا في اجوائه �سواء من ناحية الواقع المعيو�ش عى االر�ض او من ناحية الموقف الر�سمي
اللبناني و�صوال الى الموقف الدولي خ�صو�صا بعد الم�ؤتمر الذي عقد في ا�سطنبول حيث كان للرئي�س �سالم موقف
وا�ضح في هذا الخ�صو�ص».
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خ�صو�صا وان مو�ضوع اللجوء ال�سوري
وا�ضاف« :و�ض ْعنا الوزير دربا�س في جو الم�ؤتمر الذي �سن�سعى الى اقامته
ً
�أ�شبع ت�صاريح وخطابات.
وتابع قليمو�س« :علينا ان ن�ضع بع�ض االفكار لمواجهة هذا المو�ضوع عمليا �ضمن اطار المعقول والممكن»،
م�شددا على «اننا لن نطلق قنابل �صوتية او دخانية في هذا الملف ،وان مقاربتنا لالمور هي مقاربة ان�سانية ووطنية
وهي لي�ست ب�أي �شكل من اال�شكال موقفا عن�صريا وال طائفيا ،م�شي ًرا الى ان ما يجمعنا باالخوة ال�سوريين اكبر من
اي تفكير ،خ�صو�صا في هذا الظرف الم�أ�ساوي الذي يعي�شونه ،وهذا هم م�شترك لنا جمي ًعا.
وختم�« :سررنا با�ستعداد الوزير دربا�س �أن يكون عن�صرا ا�سا�سيا في الم�ؤتمر ،خ�صو�صا و�أن هذا الملف في
عهدته ،وان الدولة اللبنانية من خالله �سيكون لها موقف بالن�سبة لما نحن ب�صدده.

						
 -وفي الحادي والثالثين من �أيار 2016

الرئي�س �سالم متو�سطاً قليمو�س و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي للرابطة
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ا�ستقبل رئي�س مجل�س الوزراء تمام �سالم رئي�س الرابطة المارونية انطوان قليمو�س على ر�أ�س وفد من المجل�س
التنفيذي للرابطة.
وبعد اللقاء قال قليمو�س« :ت�شرفنا بلقاء دولة الرئي�س �سالم ،ونحن نعتبر زيارتنا ل�شخ�صيتين� ،شخ�صية رئي�س
الحكومة الم�س�ؤول و�شخ�صية ابن البيت العريق المحافظ على التراث وعلى الجذور اللبنانية ،وكذلك على الميثاقية
اللبنانية ،من هنا كان هناك عر�ض لكل الموا�ضيع التي تهم الر�أي العام اللبناني والتي تحملها ا�سا�سا الرابطة
المارونية� ،سواء في برنامج عملها �أو في مواقفها التي تتعامل من خاللها مع الم�ستجدات على ال�ساحة اللبنانية.
و�أ�ضاف« :ركزنا على م�س�ألة رئا�سة الجمهورية التي تعتبر �أولوية بذاتها ،و�شدد دولة الرئي�س على �أن انتخاب
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رئي�س الجمهورية له عالقة بديمومة الكيان اللبناني والوجه اللبناني المميز ،ولكن انتظار انتخاب رئي�س للجمهورية
من دون �أن نبذل الجهود الالزمة ال يفيد ،فنحن كرابطة مارونية ل�سنا مجل�سا نيابيا ولكن نحن بمعر�ض �سعينا
وعملنا الحثيث النتخاب رئي�س للجمهورية ال يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي �أمام الم�ستجدات على ال�ساحة اللبنانية،
�أولها ملف النزوح ال�سوري .نحن انتقلنا �إلى موقع العمل العمالني وا�ستنباط �إجراءات عملية وو�ضعنا دولة الرئي�س
في �أجواء الم�ؤتمر الذي نح�ضر لعقده ،وهذا الم�ؤتمر عابر للطوائف ولل�سيا�سات والم�صالح ال�سيا�سية ،وحين نقول
�إننا نريد مواجهة النزوح ال�سوري ،ال نريد ان نرمي ال�سوريين في �أتون النار ،بل نريد �أن ينتقلوا ب�شكل كريم �إلى
مناطق �آمنة بانتظار االنتقال ب�شكل نهائي �إلى المدن والقرى بعد �إعادة �إعمارها».
و�أ�ضاف« :هذا المو�ضوع �سيادي بامتياز ،والنزوح ال�سوري من خالل الوجود على الأرا�ضي اللبنانية يجب �أال
يم�س الأمن االقت�صادي وال الأمن الوطني ،هذا المو�ضوع ان�ساني بامتياز ،وما يهمنا ا�سا�سا �أال يم�س هذا الأمر
م�صالحنا والعي�ش الم�شترك الذي ارت�ضيناه لأنف�سنا كلبنانيين جميعا .وكان دولته متحم�سا جدا لهذا الم�ؤتمر ،مع
ت�شديده على �أولوية انتخاب رئي�س للجمهورية».
وتابع« :بالن�سبة الى االدارة والم�شاركة الوطنية في تحمل �أعبائها ،ف�إن مو�ضوعها ميثاقي بامتياز ،والت�شديد
على �ضرورة وعي كل القيادات لم�س�ؤولياتها كي تعبر الإدارة اللبنانية فعال عن الميثاقية التي يتم�سك بها الجميع».
وختم« :في مو�ضوع الإنتخابات البلدية التي ح�صلت في طرابل�س ،نحن ندق جر�س الإنذار من منطلق ميثاقي،
ويجب ا�ستيعاب ما ح�صل ،والجو العام الم�شحون ب�شكل �أو ب�آخر كان ال�سبب في اي�صالنا الى هذه النتيجة .اليوم قد
ا�صيب العلوي والم�سيحي في ال�شمال وغدا قد ي�صاب ال�سني وال�شيعي في مكان �آخر ،وهذا ما ال نقبل به و�سنحاول
عقلنة النتيجة التي �صدرت في ال�شمال ونتعاون معها لعدم تكرارها في مناطق �أخرى».

 وفي ال�ساد�س من حزيران 							2016التقى رئي�س «تكتل التغيير
واال����ص�ل�اح» ال��ن��ائ��ب العماد
مي�شال ع���ون ف��ي دارت����ه في
ال��راب��ي��ة ،وف��دا م��ن الرابطة
ال��م��ارون��ي��ة برئا�سة ان��ط��وان
قليمو�س ال���ذي ���ص��رح على
الأث�����ر« :زي���ارت���ن���ا ل��ل��ج��ن��رال
واجبة لجهة دعمه للرابطة
المارونية وخ�صو�صا عندما
كنا ن�سعى ال��ى ج��و توافقي
داخلها وك���ان للجنرال دور

�صورة جامعة للعماد عون ورئي�س واع�ضاء المجل�س التنفيذي للرابطة
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ا�سا�سي ومميز وقد �شكرناه على ما بذله من م�ساع.
اما في ما يتعلق بالملفات االخرى فات�سمت الجل�سة باالحاديث الد�سمة وال�شمولية.
مو�ضوع رئا�سة الجمهورية كان الطبق اال�سا�سي وتحدثنا عنه بما فيه الكفاية.
رئا�سة الجمهورية م�س�ؤولية اكثر منها تبو�ؤ من�صب ،وهذه الم�س�ؤولية هي تجاه االجيال ال�صاعدة التي تنتظر
اتخاذ قرار �إنْ بالهجرة او الثبات في لبنان .ويجب ان ي�أتي حاكم يوحي بالثقة لكي نتر�سخ في االر�ض».
و�أ�ضاف« :اذا كانت االنتخابات الرئا�سية قبل النيابية ،فاالقتناع م�شترك بيننا وبين العماد عون ب�أن االنتخابات
الرئا�سية تفر�ض نف�سها في الدرجة االولى ،وال �سيما ان الد�ستور اللبناني وا�ضح فال �شيء قبل انتخابات رئا�سة
الجمهورية».
و�أ�ضاف« :كان لنا كالم في ملف النزوح ال�سوري وطريقة التعامل معه و�أبلغنا العماد عون �أننا في �صدد الدعوة
الى م�ؤتمر لنرى ما هي االجراءات العملية لجبه هذه الم�شكلة الدائمة،
و�سنبقى على توا�صل معه ومع غيره في لبنان لما فيه خير البلد وطم�أنة االجيال العتيدة».

								
 -وفي ال�سابع من حزيران 2016

قليمو�س في اجتماع الم�ؤ�س�سات المارونية في بكركي
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�شاركت الرابطة المارونية ب�شخ�ص رئي�سها النقيب انطوان قليمو�س في االجتماع الذي تر�أ�سه الكاردينال مار
ب�شاره بطر�س الراعي في بكركي والذي �ضم ر�ؤ�ساء وممثلي الم�ؤ�س�سات المارونية الآتية �إ�ضافة �إلى الرابطة:
المجل�س العام الماروني ،الم�ؤ�س�سة المارونية لالنت�شار ،الم�ؤ�س�سة االجتماعية المارونية ،المركز الكاثوليكي
لالعالم ،مدير �إذاعة �صوت المحبة ،رئي�س مجل�س �إدارة تيلي لوميار ،نائب رئي�س الم�ؤ�س�سة المارون ّية لالنماء
ال�صحي� ،شاريتي تي .في ،..المركز
ال�شامل ،رابطة قنوبين الر�سالة والتراث ،ال�صندوق التعا�ضدي االجتماعي
ّ
الماروني لالبحاث ،م�ؤ�س�سة البورا ولفيف من المطارنة المعتمدين في بكركي ،و�أمين عام دوائر ال�صرح ،والق ّيمين
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البطريركيين ،وممثلة عن نور�سات ،وم�س�ؤولين في عدد من الم�ؤ�س�سات المدعوة .واعتبر الكاردينال الراعي �أن
هذه الم�ؤ�س�سات «هي �إما من ت�أ�سي�س البطريركية ،واما مرتبطة بها بطريقة �أو ب�أخرى .وهي في كل حال قوة في
الكني�سة والمجتمع اللبناني وفي النطاق البطريركي وبلدان االنت�شار ،ت�ساعد البطريرك على اتمام جزء كبير من
م�س�ؤولياته الكن�سية واالجتماع ّية والوطن ّية ،ك�أب ور�أ�س لكني�سته المارون ّية »...وح ّدد الغاية من االجتماع وهي «�صون
�أهداف كل م�ؤ�س�سة وا�ستقالليتها وايجاد �صيغة تن�سيق في ما بينها بتبادل الأفكار واالقتراحات ،بغية التكامل في
العمل والم�شاريع وتج ّنب الت�ضارب واالزدواج ّية والت�صادم ،وو�ضع خطة عمل م�شتركة على مراحل زمن ّية وف ًقا
الو�ضاع كني�ستنا».

								
 وفي ال�سابع من حزيران 2016ا�ستقبل الرئي�س ال�سابق للجمهورية العماد
مي�شال �سليمان النقيب انطوان قليمو�س على
ر�أ���س وفد من الملج�س التنفيذي للـ «رابطة
المهجرين
ال��م��ارون��ي��ة» ف��ي ح�����ض��ور وزي����رة
ّ
القا�ضية الي�س �شبطيني وقد �شدد الرئي�س
�سليمان خالل اللقاء على «�أهمية الربط بين
مختلف المكونات خدمة للم�صلحة الوطنية»،
متمنيا على «جميع ال��ق��وى ،وت��ح��دي ً��دا �أه��ل
الرابطة ،العمل ال���د�ؤوب للتخل�ص من �آفة
تعطيل الم�ؤ�س�سات من خالل ال�ضغط باتجاه
�إن��ه��اء ال��ف��راغ ال��رئ��ا���س��ي ال��ق��ات��ل» .وتحدث
�سليمان م�ستقب ً
ال وفد الرابطة بح�ضور الوزيرة �شبطيني
قليمو�س بعد اللقاء فقال« :زيارتنا لفخامة
الرئي�س هي ل�شكره على التهنئة التي قدمها لنا
بعد انتخابنا مع المجل�س التنفيذي ،ولياقته حا�ضرة في اي ا�ستحقاق ،اما من ناحية الم�ضمون فكانت منا�سبة
للبحث في كل الهموم الوطنية بد ًءا من انتخاب رئي�س جمهورية مرورا بقانون االنتخاب ،و�صوال �إلى الجو االقليمي
وانعكا�سه على ال�ساحة اللبنانية ،وكانت وجهات النظر متطابقة حول وجوب الت�ضامن على الم�ستوى الم�سيحي ومن
خالله على الم�ستوى الوطني ،لأن هذه المفا�صل التي نمر بها هي مفا�صل تاريخية ال يمكن مواجهتها �إال بالت�ضامن،
�أما اللعبة الديموقراطية فقد ي�صار الى اعطائها وقتا اكثر لأن الظروف متجهة �إلى تو�سل التوافق اكثر من اللعبة
الديموقراطية التي تذهب �إلى لعبة االكثرية والعددية بمنطق التو�صل �إلى القرارات الوطنية� .إذ �أن جو التوافق على
الم�ستوى الوطني هو الذي يجب اعطا�ؤه االولوية».
وا�ضاف« :اما في ما يتعلق بق�ضية النزوح ال�سوري فان هذا المو�ضوع نتناوله بمنطق �سيادي وبمنطق �إن�ساني
ولي�س بمنطق عن�صري ونحن لي�س لدينا هدف �إر�سال �إخواننا ال�سوريين �إلى �آتون من النار ،ولكن لدينا الهم الوطني
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ويفتر�ض المبا�شرة بمعالجة م�شكلتنا حتى ن�ستطيع م�ساعدة �سوانا ونحن ب�صدد م�ؤتمر لمعالجة ق�ضية النزوح
ال�سوري ور�ؤية ما هو ممكن طرحه من ق�ضايا اجرائية لمعالجة هذا االمر الذي انعك�س �سلبا امنيا واقت�صاديا
واجتماعيا وديموغرافيا .لهذا المو�ضوع �شق ان�ساني ومن �صلب تكوين لبنان ال�شق االن�ساني ولن نتخلى عنه ،ولكن
هناك ازمة داخلية يجب اعطا�ؤها االولوية حتى ن�ستطيع التفكير بغيرنا».
وختم« :كانت جولة افق بما يتعلق بم�ستقبل هذا البلد وكيفية مواجهة الطوارئ التي من �ش�أنها تهجير ال�شباب
ونحن نق�صد بهذا المو�ضوع ان هذا التجذر الذي ن�سعى اليه هو تجذر الجيل الطالع ورئي�س الجمهورية العتيد
يجب ان يعطي هذا المو�ضوع اولوية مطلقة ،الن ه�ؤالء ال�شباب اذ لم يت�أملوا خيرا بم�ستقبل هذا البلد �سيتركونه
ويذهبون لتنمية الدول التي يهاجرون اليها ،اذ ان رئي�س الجمهورية العتيد الذي ينبغي ان يب�شر ما�ضيه بم�ستقبله
هو مرتجانا ،ورجا�ؤنا في الوقت الحا�ضر .ونحن اخذنا كثير ًا من �سعة �صدر فخامة الرئي�س وبحثنا كل هذه الأمور
بجو من الوطنية المميزة التي عرف بها والتي نتو�سلها دائ ًما عند الم�س�ؤولين عن الر�أي في هذا البلد».

								
 وفي الثامن من حزيران 2016ا�ستقبل الرئي�س ال�سابق للجمهورية ال�شيخ
�أمين الجم ّيل وف ً��دا من المجل�س التنفيذي
للرابطة المارون ّية برئا�سة النقيب انطوان
قليمو�س في مقره ببكفيا.
اعلن النقيب قليمو�س بعد اللقاء ان زيارة
الرئي�س الجم ّيل غلب عليها الطابع الثقافي
والح�ضاري ،خ�صو�صا واننا في �صرح ثقافي
مهم ،ي�ؤدي دورا على الم�ستوى الوطني ويعمل
لجعل لبنان كما ك��ان �سابقا �صاحب ال��دور
الثقافي المميز في هذا ال�شرق .وقال�« :أتت
الرئي�س الجم ّيل م�ستقب ً
ال الرئي�س قليمو�س
هذه الزيارة اي�ضا ل�شكر الرئي�س الجم ّيل على
و�أع�ضاء من المجل�س التنفيذي
الموقف الذي اتخذه في معر�ض ت�أليف الالئحة
ال��ت��ي ا�صبحت المجل�س التنفيذي للرابطة
المارونية ،وكان موقفا بعيدا عن االنانية ال�سيا�سية ،و�ساهم في �إعطائنا دفعا للعمل الذي نقوم به.
وا�ضاف :اما في ما يتعلق بالعناوين ال�سيا�سية فقد توافقنا مع الرئي�س الجم ّيل على خطوط عري�ضة يجب ان
تتحكم بمفهوم التعاطي مع تبو�ؤ من�صب رئا�سة الجمهورية ،واهمها مفهوم ال�سيادة والمحافظة عليها والتي هي
جزء من الق�سم الذي �سي�ؤديه الرئي�س العتيد.
وتابع :لقد و�ضعنا الرئي�س الجم ّيل ب�أجواء �أن�شطة الرابطة المارونية ،واهمها مو�ضوع الم�ؤتمر المتعلق بالنزوح
ال�سوري ،وكيفية التعاطي مع الإج��راءات العملية التي يقت�ضي اتخاذها �ضمن اطار ممكن لمواجهة هذا الخطر
 34الدائم على كل الم�ستويات الأمنية واالقت�صادية واالجتماعية .وتمنى علينا فخامة الرئي�س �أن تلعب الرابطة دورا
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في معر�ض الإ�ستحقاق الرئا�سي لجهة جمع كلمة الم�سيحيين وتحديدا الموارنة حول مفاهيم تنفيذية ا�سا�سية ،ال
تتعار�ض مع اي مفهوم يخالف خطاب الق�سم .وان هذا المو�ضوع خبزنا اليومي ،ونحن م�ؤمنون بهذا المفهوم وال
ات�صور ب�أن الرابطة �ستكون متقاع�سة في هذا ال�ش�أن و�ستلعب الدور المقدر لها �ضمن اطار الممكن.
ُ�سئل :تجولون على ال�شخ�صيات ال�سيا�سة من اجل انتخاب رئي�س للجمهورية هل تطرحون �إ�سما معينا ،وهل
هناك موا�صفات معينة؟
اجاب :نحن ال ندخل في لعبة الأ�سماء ،وللرابطة المارونية كلمة ب�ش�أن الموا�صفات ،المهم �أن يكون �شخ�صا
تاريخه ينبئ بم�ستقبله ،وال نريد �أن نقوم بمحاكمة نوايا بالن�سبة للأ�شخا�ص وللمر�شحين .وبالن�سبة الينا فان
تاريخ ال�شخ�ص ا�سا�سي وما هو معلوم عنه ً
اي�ضا ا�سا�سي ،وما هو م�ضمر ال يعنينا ،ولكن ما يعنينا بالمطلق هو
ان يكون �شخ�صا ي�ؤمن بال�سيادة اللبنانية المطلقة ،ويعي حاجات اللبنانيين وتحديدا عن�صر ال�شباب ،وان يعود
الم�سيحيون وي�ؤدوا دورهم الفاعل دون �أي تقاع�س و�أن تكون الميثاقية فعلية ،فيجب على الرئي�س العتيد اذن التقيد
بهذه المبادئ و�أن ي�ؤمن بهذه الم�سلمات.

								
 وفي التا�سع من حزيران 2016التقى الرئي�س ال��ع��م��اد ام��ي��ل ل��ح��ود في
دارته في اليرزة وفدا من الرابطة المارونية
برئا�سة النقيب انطوان قليمو�س ،حيث تم
عر�ض االو�ضاع على ال�ساحة المحلية.
وق��د تناول البحث ً
اي�ضا ،ملفات عدة،
منها ملف النازحين ال�سوريين وانتخابات
رئا�سة الجمهورية و���ض��رورة �إن��ج��از قانون
جديد لالنتخابات النيابية .وكانت اج��واء
اللقاء ايجابية وبناءة.
الرئي�س قليمو�س و�أع�ضاء من المجل�س التنفيذي في زيارة للرئي�س �إميل لحود
 وف��ي اليوم نف�سه ا�ستقبل رئي�س حزب«القوات اللبنانية» �سمير جعجع في معراب وفدا من الرابطة المارونية برئا�سة النقيب انطوان قليمو�س ،وح�ضور
ع�ضو المجل�س المركزي للحزب �شوقي الدكا�ش.
عقب اللقاء ،قال قليمو�س�« :إن زيارتنا للدكتور جعجع لي�ست فقط من �ضمن زيارتنا البروتوكولية التي نقوم بها
على القيادات ،بل كانت من �أولى الزيارات التي رغبنا القيام بها لمن كان الأ�سا�س في التوافق الذي انطلقت منه
الرابطة المارونية بمجل�سها التنفيذي الحالي».
و�أ�ضاف« :لقد تناولنا الموا�ضيع الأ�سا�سية على ال�ساحة ،وعلى ر�أ�سها انتخابات رئا�سة الجمهورية ،حيث كان
هناك توافق بيننا على �أولوية و�ضرورة االنتهاء من هذا الأمر لما له من انعكا�سات �سلبية على قيام الدولة و�إعادة 35
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الدكتور جعجع متو�سطاً رئي�س الرابطة و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي

تكوين هيكليتها بالكامل .كما بحثنا في مو�ضوع النزوح ال�سوري ،وقد �أبلغنا الدكتور جعجع ب�أن مقاربتنا لهذا الملف
لي�ست مقاربة عن�صرية وال �سيا�سية ،ال �سيما �أن هذا المو�ضوع هو عابر للطوائف والم�صالح ال�سيا�سية ،وهناك
�إجماع وطني حوله ،ونحن نعد م�ؤتمرا لي�س بهدف التوافق على الخطاب والموقف تجاه هذا النزوح ،ولكن حول
االجراءات العملية لترجمة هذا الموقف ،فنحن ال نريد رمي �إخواننا ال�سوريين في �آتون من النار».
وتابع�« :إن مو�ضوع الإنتخابات النيابية هو �سيادي وميثاقي بامتياز ،بحيث يجب �إعادة �إحياء الدور الم�سيحي
�ضمن اطار التركيبة اللبنانية المتالزم مع الح�ضور والوجود ،وهذه الأمور لن تت�ساهل فيها الرابطة المارونية.
وقد لم�سنا من الدكتور جعجع الحر�ص التام على هذه المبادئ ،وتفاهمنا على البقاء في ت�شاور دائم و�سعي د�ؤوب
لتو�سيع خيمة اتفاق معراب الذي ح�صل ليكون �إطاره �أو�سع بكثير ،فاتفاق معراب ال ي�سعى الى توحيد الم�سيحيين
فقط ،بل الى توحيد الجميع حول مفهوم قيام الدولة بكل عنا�صرها ومكوناتها.

							
 وفي الرابع ع�شر من حزيران 2016ا�ستقبل الرئي�س �سعد الحريري في «بيت الو�سط» وفدا من الرابطة المارونية ،برئا�سة النقيب انطوان قليمو�س
الذي قال بعد اللقاء :كان هناك توافق تام حول كافة الموا�ضيع التي تطرقنا �إليها ،و�أهمها مو�ضوع رئا�سة الجمهورية
واال�ستقرار في البلد والت�ضامن الوطني ،و�إننا على مفا�صل تاريخية في المنطقة ،ما يتطلب ا�ستقرارا داخليا.
ويمكن الو�صول �إلى هذا اال�ستقرار عن طريق الحياد ،ولي�س طبعا تحييد البلد عن ال�صراع العربي الإ�سرائيلي.
كذلك هناك مو�ضوع الف�ساد ،الذي ي�ضرب ب�شكل �أ�سا�سي في بنية الدولة ،وحين تنتظم الهيكيلية على م�ستوى
الوطن ،بدءا من رئا�سة الجمهورية ،ف�إن هذا المو�ضوع من �أهم الموا�ضيع التي يجب معالجتها».
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بنف�س جديد ،وال �سيما نف�س االعتدال
والت�ضحية بكل �شيء في �سبيل م�ستقبل
الأجيال التي هي هاج�سه ،وهو يعرف
ك��ي��ف يتفاعل م��ع ه���ذه ال��ه��واج�����س الن
ال�شباب يتركون البلد ونخ�سرهم جمي ًعا
وهم يغادرون لبناء بلدان العالم ،فيما
بلدهم يذهب باتجاه ان��ح��داري .ونحن
�سنبقى على توا�صل دائ��م مع الرئي�س
الحريري ،و�سنعد له عددا من المذكرات
حول عدد من الموا�ضيع التي تم االتفاق
حولها».

الرئي�س الحريري متو�سطاً وفد الرابطة

 وفي الثالث ع�شر من تموز 							2016���ش��ارك رئ��ي�����س ال��راب��ط��ة ال��م��ارون�� ّي��ة في
االجتماع الثاني للم�ؤ�س�سات المارون ّية ببكركي
برئا�سة الكاردينال مار ب�شاره بطر�س الراعي
ح�ضره الذين �سبق �أن �شاركوا في االجتماع
االول ،ا�ضافة �إلى «حركة الأر���ض» ،والمن�سق
العام للم�ؤ�س�سات الكن�س ّية انطوان �أزعور الذي
ق ّدم الورقة التي اعدها والتي تت�ضمن تحديد
�أهداف هيئة التن�سيق والمتابعة و�آلية تحركها
وخطة العمل الأولية الفتا الى ان �أهداف حركة
الت�سيق تتوزع على ثالثة محاور وهي :التن�سيق والمتابعة ،تفعيل عمل الم�ؤ�س�سات ودعم م�شاريعها والمبادرات
البطريركية الم�شتركة.
ولحظت هيكلية العمل هيئة تقريرية عامة برئا�سة البطريرك ت�ضم ر�ؤ�ساء الم�ؤ�س�سات البطريركية والمن�سق
العام والأمانة العامة التنفيذية .وا�شار ازعور الى خطة العمل الأولية التي تقوم على م�سح �شامل لأنظمة الم�ؤ�س�سات
البطريركية وتظهير مكامن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات وبرامجها الحالية القريبة والبعيدة المدى وذلك
بهدف تحديد الأولويات تمهيدا للمبادرات العملية.
ثم ناق�ش المجتمعون ورقة العمل واجمعوا على اهمية �إطالق المبادرات العملية لمعالجة الملفات ال�ساخنة التي
تقلق اللبنانيين عموما والموارنة و�سائر الم�سيحيين خ�صو�صا والإ�سراع في انجاز الهيكلية االدارية لعمل هيئة
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المتابعة والتن�سيق على قاعدة الإ�ستعانة بذوي الكفاءات والخبرات العلمية الم�ؤهلين لإعداد الدرا�سات الالزمة
للمبادرات العملية المرتقبة .و�شدد البطريرك الراعي على ان هدف هيئة المتابعة والتن�سيق هو الإنتقال من عمل
مميز ناجح لكل م�ؤ�س�سة بمفردها �إلى عمل جماعة كن�سية واحدة تقارب الم�شكالت المطروحة وت�سعى الى ايجاد
حلول لها ،م�ؤكدا �أنه« :في �ضوء ما تو�صلنا اليه اليوم من تحديد لأهداف و�آليات وعمل هيئة المتابعة والتن�سيق
ننتقل الى ا�ستكمال ت�شكيل مكتب الهيئة المطلوب ت�سريعا لمبادرات عملية ينتظرها �شعبنا واهمها تلك المتعلقة
بالأو�ضاع المعي�شية وقطاعات ال�سكن وال�صحة والتعليم والعمل.

									
وفي االول من �آب 2016ا�ستقبل الكاردينال الراعي في بكركي لجنة ال�ش�ؤون االجتماعية واالن�شطة الداخل ّية بالرابطة المارون ّية التي
�سبق �أن دعته لرعاية العر�س الجماعي الذي تنظمه للمرة ال�سابعة في ال�صرح البطريركي ،وذلك في الرابع من
�أيلول ،وقد ح�ضر اللقاء ثمانية وع�شرون ثنائ ًيا �سيتقدمون من مذبح الزواج ،تحت عنوان «بناء �أ�سرة م�سيح ّية وف ًقا
لتعاليم الكني�سة»..
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 وفي الثاني ع�شر من �آب 2016ا�ستقبل قائد الجي�ش العماد جان قهوجي وفد المجل�س التنفيذي للرابطة المارون ّية برئا�سة النقيب انطوان
قليمو�س ،حيث ق ّدم له التهنئة بمنا�سبة عيد الجي�ش ،و�أثنى على «الت�ضحيات التي تبذلها الم�ؤ�س�سة الع�سكرية
لحماية لبنان والحفاظ على �أمنه وا�ستقراره».
منفتحا على كل
وفي حديث لجريدة «الجمهورية» قال قليمو�س «تبادلنا الهواج�س والتطمينات ،فكان االجتماع
ً
الموا�ضيع التي ت�شغل ال�ساحة اللبنانية والتي ي�ؤدي فيها الجي�ش دو ًرا مه ًما لجهة حفظ الأمن في ظل النزوح ال�سوري
والتحديات التي ُيواجهها لبنان».
وفي ال�سياق نف�سه ا�ستمع الوفد الى �إنجازات الجي�ش ،و�ش ّدد قليمو�س على �أنّ لبنان لي�س في من�أى عن تداعيات
الجوار ،لكنّ الجي�ش الى جانب الق�ضاء والم�ؤ�س�سات الأمنية كافة� ،صامدون ويبذلون اق�صى طاقتهم من �أجل
لبنان» ،م�ضي ًفا« :و�ضعنا العماد قهوجي في �أج��واء التقنيات الجديدة التي بات الجي�ش يمتلكها لجهة مواجهة
االرهاب وال ّدفاع عن الحدود وحفظ الأمن».
وعلى الرغم من �أن اال�ستحقاق الرئا�سي ي�شكل مادة د�سمة في كل اللقاءات ،نفى قليمو�س �أن يكون الحديث
تط ّرق الى هذا الملف ،م�ؤ ّك ًدا �أن «الرابطة ال تدعم � ّأي مر�شح الى رئا�سة الجمهورية ،وما يه ّمها هو ملء الفراغ
الذي ينعك�س �سل ًبا على كيان الدولة».
�إلى ذلك� ،أطلعت الرابطة المارونية قائد الجي�ش على ن�شاطاتها ،وقد �أو�ضح قليمو�س�« :أ ّكدنا للعماد قهوجي
�أنّ الرابطة لي�ست حز ًبا �سيا�س ًيا ،ولكن في الوقت نف�سه لي�ست جمعية خيرية .فنحن م�ؤ�س�سة ُتعنى بالم�صلحة
الم�سيحية العليا ومن خاللها بالم�صلحة الوطنية ،بما معناه �أننا ل�سنا فئويين �أو طائف ّيين ،بل هدفنا �أن يكون
بعيدا عن النزاعات
لبنان للجميع ،و�أن ي�أخذ ك ّل فريق حقه من منطلق ال�شراكة الأ�سا�سية الميثاقية الموجودةً ،
ال�سيا�سية».
خ�صو�صا �أ ّنها في �صدد �إطالق �شروع
وطرحت الرابطة م�شاريعها الم�ستقبلية و�إنجازاتها �أمام قائد الجي�ش،
ً
انتخابي جديد خا�ص بها .وقد �أكد قليمو�س �أنّ «اللقاء كان ممتا ًزا ،وقد غادرنا مطمئنين وواثقين ب�أنّ الجي�ش هو
�أداة ال�صمود الأ�سا�سية والمتبقية من هيكلية الدولة».
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 وفي الثامن ع�شر من �آب 2016تل ّقى رئي�س الرابطة المارونية النقيب انطوان قليمو�س دعوة من رئي�س الرابطة المارونية االو�سترالية باخو�س
ومن�سقة هذه العالقات
جرج�س لزيارة �أو�ستراليا ،حملها اليه م�س�ؤول العالقات الدولية في الرابطة جو بعيني ّ
جو�سلين �شربل بدوي.
وكان النقيب قليمو�س قد �إ�ستقبل في مكتبه بالرابطة بعيني وبدوي وبحث معهما في �آفاق التعاون بين الرابطتين
المارونيتين في لبنان وا�ستراليا ،وتفعيل �آليات التوا�صل والتن�سيق في كل ما يعود بالنفع والخير على لبنان والطائفة
المارونية .وبعد ما �شرح بعيني ما تقوم به الرابطة المارونية في �أو�ستراليا من مهمات ،وت�سعى �إليه من مبادرات،
جرى بحث م�ستفي�ض في �إمكان توحيد الطاقات المارونية في العالم من خالل �إيجاد هيكليات مارونية فاعلة على
�إمتداد بلدان االنت�شار ،وبناء روابط فعلية لها الطابع الجاد والم�ؤثر ،على غرار ما هي عليه الرابطة المارونية في
وتم االتفاق على موا�صلة البحث ،واللقاء من �أجل بلورة �صيغة عمل وتعاون لجمع �شمل
كل من لبنان و�أو�سترالياّ .
الكيانات المارونية في العالم وتوحيد ر�ؤيتها وبرامجها.
و�شكر قليمو�س لبعيني وبدوي اهتمام الرابطة المارونية في �أو�ستراليا ،والتزامها التن�سيق مع الرابطة االم في
وواعدا
لبنان ،مبد ًيا اال�ستعداد لتقديم �أي دعم ممكن لها ،من ّوهً ا بالح�ضور الماروني الفاعل في هذا البلد المهمً ،
بتلبيتها في الوقت المنا�سب.

الرئي�س قليمو�س م�ستقب ً
ال وفد الرابطة المارونية با�ستراليا
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العر�س الجماعي

 -وفي الرابع من ايلول 								2016

احت�ضنت بكركي ال�ساعة
ال�����س��اد���س��ة م�����س��اء ولل�سنة
ال�سابعة على التوالي ،العر�س
الجماعي الذي تنظمه لجنة
ال�ش�ؤون االجتماعية واالن�شطة
في الرابطة المارونية .
ثمانية وع�����ش��رون ثنائ ًيا
ت��ق�� ّدم��وا م��ن م��ذب��ح ال���رب،
ووث�� ّق��وا رباطهم بـ”النعم”
�أم��ام الكاردينال البطريرك الراعي متوجهاً �إلى المذبح محاطاً باال�ساقفة ورئي�س الرابطة ومقرر لجنة ال�ش�ؤون
م���ار ب�����ش��ارة ب��ط��ر���س ال��راع��ي
االجتماع ّية جورج الحاج
ال��ذي ت��ر�أ���س مرا�سم االكليل
يحوطه اال�ساقفة ولفيف من رجال االكليرو�س.
بزي موحد ،و�سيارات “ليموزين” بي�ضاء ،فا�ستقبلتهم “الزفة” و�ساروا
جاء العر�سان من كل �أبر�شيات لبنان ّ
�صفي الح�ضور الذي �صفق لهم طوي ًال ،مطلق ًا الزغاريد ،قبل �أن يتوزعوا واال�شابين
فوق �سجادة حمراء �إخترقت ّ
على المقاعد المخ�ص�صة لهم .وفي ح�ضور رئي�س الرابطة المارونية النقيب انطوان قليمو�س ،و�أع�ضاء المجل�س
التنفيذي ،وذوي العر�سان و�أ�صدقائهم ،وممثلين عن فاعليات �سيا�سية ،حزبية ،وع�سكرية و�أمنية ،دخل الكاردينال
الراعي يتقدمه ال�صليب ،ويتبعه المطارنة والكهنة ،و�سط التراتيل التي �أدتها جوقة خدمة االعرا�س التابعة لرعية
مار اليا�س انطليا�س بقيادة جهاد �سلوان ،وقد تو ّلت اي�ض ًا خدمة رتبة الزواج ،لتبد�أ المرا�سم الخا�صة بهذه المنا�سبة.
وبعد الإنجيل المقد�س القى البطريرك الراعي عظة عن معنى �سر الزواج في الكني�سة الم�سيحية وم�ضي ًئا على
اهمية هذه المنا�سبة التي تنظمها الرابطة المارونية.
وقال ي�سعدني والأ�ساقفة والآباء والرابطة المارونية ولجنة الأن�شطة الإجتماعية فيها وكل الحا�ضرين �أن نحتفل
بزفافكم الجماعي .ونرفع عقولنا وقلوبنا الى ال�سيد الم�سيح الذي تجلت معجزته االولى في عر�س قانا الجليل
ليكون حا�ض ًرا في كل عر�س ورفيق درب العرو�سين الى جماعة حب وحياة مترابطة بقران ابدي على �صورة اتحاد
اهلل بالم�سيح .وخاطب الراعي العر�سان بالقول :انكم تدخلون المجتمع بحب وفرح و�سعادة .و�إن زواجكم ي�ضخ دم
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�أطفال ال�شرف من �أبناء �أزواج تكللوا في العر�س الجماعي خالل �سنوات �سابقة

جديد واخالقية جديدة� .إننا نت�ألم ب�سبب الإنق�سامات في مجتمعنا ،ومن �إنحطاط الأخالق العامة وهي تتجلى
حب ٍ
عبر و�سائل الإعالم وتقنيات التوا�صل ونحن بحاجة الى والدين يربون اوالدهم على القيم الأخالقية ،فع�سى �أن
تربوا لنا اجياال جديدة بات لبنان ب�أم�س الحاجة اليها لأنه يعي�ش �أزمة عائلة ال تربي اجيالها.
وختم مجددا ال�شكر لال�ساقفة والكهنة الذين عاونوه في الإكليل والى الرابطة المارونية رئي�سا ومجل�سا تنفيذيا
ولجنة ان�شطة واع�ضاء على تنظيم هذا العر�س.

التكليل:

وبعد العظة تقدم كل ثنائي من البطريرك فك ّلله بعدما تبادل العرو�سان كلمة «نعم» عالمة قبول الواحد للآخر.

قليمو�س:
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ع ّلق رئي�س الرابطة المارونية النقيب انطوان قليمو�س على العر�س بالقول« :لقد كان للرابطة المارونية �شرف
تقليدا �سنو ًيا يقام برعاية مبا�شرة وكريمة من غبطة �أبينا البطريرك
المبادرة بتنظيم العر�س الجماعي الذي بات ً
و�سط احتفالية يمتزج فيها دفء الإيمان وعمقه بالفرح الذي يعك�س اتحاد القلوب على الخير .و�أ�ضاف� :إن الحوافز
المادية واالجتماعية ،عدا نفقات العر�س ،التي تتكفل بها الرابطة المارونية هي البح�صة التي ت�سند الخابية ،وال ب ّد
من عمل جاد د�ؤوب لم�أ�س�سة هذا الحدث وتطوير الحوافز لت�شمل كل الحقول� .ألف مبروك للعر�سان .و�شك ًرا لأبينا
البطريرك وللجنة ال�ش�ؤون االجتماعية في الرابطة ولداعمي هذا الحدث الخ ّير».
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�صورة جامعة للعر�سان في �ساحة بكركي

حوافز الرابطة للعر�سان:
تتكفل الرابطة المارونية بتوفير عدد من الحوافز للعر�سان تتمثل بطبع بطاقات دعوة �إ�سمية خا�صة بكل ثنائي،
وتقديم �سيارة العرو�س وف�ستانها ،وزينة ال�سيارة والكني�سة ،بزة العري�س ،ت�صوير فيديو وفوتوغرافي ،بولي�صة
ت�أمين للأزواج غير الم�ضمونين �أو فرق �ضمان للم�ضمونين منهم لمدة �سنة� .إ�ضافة الى هدية مالية بقيمة �ألفي
دوالر �أميركي عدا ت�أمين وثائق الزواج من المراجع المخت�صة .كما توزع على كل ثنائي بركة زواج ر�سولية �إ�سمية
من الحبر االعظم ،ون�سخة عن الكتاب المقد�س  -العهد الجديد� .إ�ضافة الى تغطية كافة الم�ستلزمات اللوج�ست ّية
المتعلقة بتنظيم العر�س.
مالحظة :ت�صدر لجنة ال�ش�ؤون االجتماعية واالن�شطة الداخلية في الرابطة عدد ًا خا�ص ًا بالمنا�سبة يو ّزع في
العر�س الجماعي.
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 في الحادي والع�شرين من ت�شرين الأول 2016�إ�ستقبل متروبوليت طرابل�س
و�سائر ال�شمال للروم الملكيين
ال��ك��اث��ول��ي��ك ال��م��ط��ران �إدوار
�ضاهر في مقر المطرانية في
�ضهر العين  -النخلة الكورة
ب��ح�����ض��ور ال��م��ون�����س��ن��ي��ورال��ي��ا���س
الب�ستاني ،وف��دا م��ن الرابطة
ال��م��ارون��ي��ة ���ض��م م��ق��رر لجنة
االدارة و����ش����ؤون ال��م��وظ��ف��ي��ن
وفد الرابطة المارونية في زيارة المطران �ضاهر
الدكتور مارون �سرحال وع�ضوي
اللجنة يو�سف عمار وجهاد طربيه ،وتم البحث خالل اللقاء في �أمور وطنية و�سبل توحيد الجهود لحث ال�شباب على
العمل في لبنان وعدم الهجرة.
وبعد اللقاء قال �سرحال�« :إن لجنة االدارة في الرابطة المارونية ت�سعى لتوحيد جهود كل المذاهب الم�سيحية
من �أجل تثبيت ال�شباب في �أر�ضهم وعدم الهجرة الى الخارج ،وحثهم �أي�ضا على الدخول الى وظائف الدولة”،
م�ؤكدا �أن من واجب «الرابطة المارونية �إ�ستنها�ض الحالة الم�سيحية في الوطن والمهجر ال�ستعادة الدور الم�سيحي
الطليعي في �شتى المجاالت».
بدوره قال �ضاهر �أن «زيارة �أع�ضاء من الرابطة المارونية لمدينة طرابل�س وال�شمال لها معان ودالالت كبيرة
جدا لنا ولكل ابناء ال�شمال .فالرابطة المارونية تهتم ب�أمور وطنية وم�سيحية على حد �سواء ،و�إهتمامها بم�سيحيي
االطراف ،هو عالمة جيدة و�إيجابية نثني عليها ونتمى �أن تتفعل ليبقى الم�سيحيون في تلك المناطق متجذرين في
�أر�ضهم ويتفاعلون مع �شركائهم في الوطن ،وهذه خطوة ايجابية جدا ونثمنها وننتظر نتائجها في ال�ستقبل القريب».

					
 في الحادي والع�شرين من ت�شرين الأول 2016قام رئي�س الرابطة المارونية �أنطوان قليمو�س و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي بدعوة من رئي�س جمعية «البورا»
الأب طوني خ�ضره والهيئة الإداري��ة ،بزيارة �إلى الجمعية الع�ضو في اتحاد «�أورا» الذي ي�ضم كل من( :االتحاد
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الكاثوليكي العالمي لل�صحافة  -لبنان  ،Uciplibanجمعية نب�ض ال�شباب  ،Groactجمعية �أ�صدقاء الجامعة
اللبنانية  Aulibوجمعية الب��ورا  ،)Laboraحيث ج��ال الوفد على المكاتب ،وتعرف على م�سار العمل فيها.
عر�ض رئي�س الجمعية الأب طوني خ�ضره الإنجازات التي حققتها «الب��ورا» منذ ت�أ�سي�سها حتى اليوم والأهداف
التي تعمل على تحقيقها ،وجرى البحث في �سبل التعاون بين الطرفين من �أجل تحقيق هذه الأهداف الم�شتركة
وال�سيما م�ساعدة ال�شباب الم�سيحي على البقاء في لبنان وت�أمين العي�ش الكريم له واال�ستمرارية .كما قدم كل من
م�س�ؤولون في فريق «البورا» عر�ضا مف�صال للن�شاطات التي تقوم بها الجمعية والم�شاريع التي هي قيد التح�ضير.
و�أعرب رئي�س الرابطة المارونية �أنطوان قليمو�س عن �إعجابه بعمل الجمعية والإنجازات التي تح ّققهاّ ،
و�شدد على
�ضرورة التعاون الدائم والحثيث مع «الب��ورا» ،و�ضرورة دعمها من قبل الرابطة والمكونات الم�سيحية الروحية
والمدنية ،و�أ�شار �إلى «�أهم ّية التن�سيق بين الرابطة والجمعية والحفاظ على الجهود الم�شتركة وتفعيلها من �أجل
و�ضع كل العوامل الب�شرية واالجتماعية بخدمة ال�شباب وبقائه في لبنان».
وفي الختام �أقيم حفل ع�شاء بالمنا�سبة تم خالله تقديم درع تكريمية �إلى المجل�س التنفيذي الجديد للرابطة.

البورا تك ّرم الرابطة المارونية
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 وفي ال�سابع ع�شر من ت�شرين الثاني 2016ا�ستقبل البطريرك الماروني الكاردينال
مار ب�شارة بطر�س الراعي وف��دا من لجنة
االدارات والوظيفة ال��ع��ام��ة ف��ي الرابطة
المارونية� ،ضم ع�ضو المجل�س التنفيذي
الدكتور م��ارون �سرحال ،واع�ضاء مجل�س
االدارة جهاد طربيه ويو�سف العمار ،في
زي����ارة ج���رى م��ن خ�لال��ه��ا ع��ر���ض لأج���واء
التحرك ال��ذي تقوم به اللجنة بما يتعلق
بخطة االدارة ،التي ترتكز على العمل لدعوة
ال�شباب الى االنخراط في الوظيفة العامة
وخدمة الدولة.

الراعي متو�سطاً �سرحال وطربيه والعمار

						
 وفي الع�شرين من ت�شرين الثاني 2016وقعت لجنة �أ���ص��دق��اء غابة االرز
– ب�شري ممثلة بنائب رئي�سها بيار
ك���ي���روز ،ع��ق��د ع���راب���ة و���ش��راك��ة مع
الرابطة المارونية لإن�شاء غابة �أرز
على ا�سم �أع�ضاء الرابطة .
مثل ال��راب��ط��ة وف��د ت��ر�أ���س��ه رئي�س
لجنة ال�����ش���ؤون االجتماعية الدكتور
ف��ادي جرج�س ترافقه مجموعة من
�أع�ضائها الذين اطلعوا على �أعمال
اللجنة ال ُم�ضيفة ون�شاطها وتفقدوا
الأع��م��ال ف��ي م�شاتلها� ،إ���ض��اف��ة �إل��ى
ت��ف��ق��ده��م ل��ل��م�����س��اح��ة المخ�ص�صة
للرابطة المارونية.
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و ّقع ع�ضو المجل�س التنفيذي ومقرر لجنة الأن�شطة اال�ستاذ جورج الحاج نيابة عن رئي�س الرابطة المارونية
النقيب �أنطوان قليمو�س بروتوكول التعاون الذي ت�ض ّمن تخ�صي�ص �أرزة لكل عرو�سين يتكلالن من �ضمن ن�شاط
العر�س الجماعي الذي تقيمه الرابطة �سنويا في البطريركية المارونية في بكركي.

					
 وفي التا�سع والع�شرين من ت�شرين الثاني 2016�ضم ع�ضوي المكتب ال�سيا�سي والمجل�س ال�سيا�سي للحزب الحاج محمد �سعيد الخن�سا
زار وفد من حزب اهلل ّ
والحاج محمد �صالح ،رئي�س الرابطة المارونية النقيب انطوان قليمو�س.
مف�صل للو�ضع ْين الداخلي واالقليمي في �ضوء الم�ستجدات كافة ،وكيفية مواجهة
وقد جرى في االجتماع عر�ض ّ
وتم االتفاق على ا�ستمرار التوا�صل بين الرابطة
انعكا�ساته بالح ّد االق�صى من التفاهم والت�ضامن الوطن ّيينّ ،
والحزب ،والبقاء على ت�شاور دائم في كل ما يعود على البالد بالخير واال�ستقرار.
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واال�ستحقاق الرئا�سي

المارونية
الرابطة
ّ

كانت «الرابطة المارون ّية» في تحركاتها المكوك ّية باتجاه القيادات اللبنان ّية والمراجع الدبلوما�س ّية ،ومواقفها
المثبتة في بياناتها وت�صريحات رئي�سها النقيب انطوان قليمو�س وخطبه ،ت�ش ّدد على وجوب انتخاب رئي�س جديد
للجمهورية ينهي مرحلة ال�شغور في �س ّدة الرئا�سة ،من �أجل ا�ستكمال هرم ّية ال�سلطة واطالق عجلة الدولة .وهي
كثفت ات�صاالتها مع الفاعليات المارون ّية بغر�ض �إمت�صا�ص التوتر ال�سيا�سي الناتج عن التجاذبات ،واختالف
المقاربات حيال المو�ضوعات الرئي�سة .ورحبت بكل مبادرة هدفها التالقي وتقريب الم�سافات وتدوير الزوايا.
وح�ضر النقيب قليمو�س في الحادي والثالثين من ت�شرين الأول  2016جل�سة انتخاب رئي�س الجمهورية ،وادلى
بتعليقات �صحاف ّية ،واذاع ّية وتلفزيونية و�أحاديث مختلفة �أ�شاد فيها بانجاز هذا اال�ستحقاق الم�صيري.
المهم ،جاء فيه:
وغداة االنتخاب �أ�صدر المجل�س التنفيذي للرابطة المارون ّية بيا ًنا حول هذا الحدث الد�ستوري ّ
رئي�سا للجمهورية
ان المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية �إذ يهنئ اللبنانيين بانتخاب العماد مي�شال عون ً
كمقدمة العادة �إحياء م�ؤ�س�ساتنا الد�ستورية ،ينتهز هذه المنا�سبة ليبارك للرئي�س ولي�صارحه ب�آمال اللبنانيين
وانتظاراتهم ،فهم يتوقعون منه الآتي:
• �أن ي�ؤ ّمن الم�شاركة الم�ضمونة والمتوازنة لكافة الفئات دون كيدية �أو �إ�ستقواء �أو عزل.
مت�سلحا بالد�ستور و�أعرافه.
• �أن يعيد بناء دولة الحق والم�ساواة
ً
• �أن يجدد النخب ال�سيا�سية من خالل �إعتماد م�شروع قانون الإنتخابات النيابية الذي عر�ضته الرابطة
الماونية.
• �أن يجعل من النزاهة والكفاءة معيا ًرا الختيار من يتولى الم�س�ؤولية العامة.
بعيدا عن اال�ستزالم والتبعية للقوى ال�سيا�سية.
• �أن يعيد والء الموظفين للدولة وحدها ً
• �أن يدعم ا�ستقاللية الق�ضاء بحيث يطبق القانون على الجميع دون تمييز �أو مراعاة.
• �أن يعيد لأجهزة الرقابة هيبتها ودورها في �إنزال العقوبات بالفا�سدين والمف�سدين.
• �أن يعتمد المداورة في المراكز االدارية الأ�سا�سية و�أن ي�ساعد على �إعادة ت�أهيل الموظفين في القطاع
العام.
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• �أن يخلق البيئة االدارية والقانونية والت�شريعية التي تح ّفز عودة �آالف ال�شباب اللبنانيين الذين يتبو�أون في
الخارج �أعلى المراكز في المجاالت االدارية والمالية والتقنية وغيرها ،وبذلك ي�ساعد هذه الثروة الب�شرية
العائدة على ت�أ�سي�س �شركات وم�ؤ�س�سات ع�صرية وحديثة توظف الأجيال ال�شابة.
• �أن ي�سعى لتحقيق الالمركزية االدارية والمالية المو�سعة.
• �أن يعمل على ايجاد حلول �سريعة وم�ستدامة لم�شاكل ال�سير والكهرباء والمياه والنفايات وال�ضمان االجتماعي
كما على تثمير ثروتنا الوطنية من نفط وغاز ومياه...

فخامة الرئي�س
لقد �أعطى الم�سيحيون لبنان نظامه فكانوا ركيزة الدولة واالقت�صاد والثقافة و�أ�ساليب العي�ش و�إنماطه فبرز
لبنان في محيطه متميزً ا بحرياته وثقافته ونموذجه .وها �أن اللبنانيين جمي ًعا يدعونك اليوم لأن ترعى النه�ضة
الثقافية التي يزخر المجتمع اللبناني بمقوماتها.
و�إذ ي�ؤكد الم�سيحيون تم�سكهم بالحياة الم�شتركة بالرغم من تواني ال�شريك وال مباالته ،ف�أنهم يتطلعون الى
وروحا بما يعيد ال�شراكة الوطنية الفعلية والمتوازنة.
ن�صا ً
تطبيق �إتفاق الطائف ً
خ�صو�صا وفي مقدهم جيل ال�شباب ،هو هذا اللبنان المتميز
عموما والم�سيحيون
�إن ما يحلم به اللبنانيون ً
ً
في محيطه ،المنفتح على القوى الحية في العالم العربي ،الم�ؤمن بالعدالة والحرية والم�ساواة ،ولذلك ف�إنهم
ينا�شدونك ويقفون معك في الت�صدي للقوى العاملة على �إ�ضعاف الدولة و�إ�ستغاللها.
�إن هذه القوى تعتمد على الأزالم والمحا�سيب وهي ال تمثل القوى الحية في المجتمع اللبناني والتي تعمل غالبيتها
خارج الوطن.

�صاحب الفخامة،
دوما والم�ؤ َّملة والداعمة تتطلع مع جميع اللبنانيين �إلى �أن تكون حكومة العهد
�إن الرابطة المارونية المترقبة ً
الأول برئي�سها ووزرائها وبرنامجها ،حكومة الأمل واالنفتاح والحداثة ،فتبعث الحما�سة في نفو�س ال�شباب الذين لم
ينغم�سوا في منظومة الف�ساد وهم ينتظرون قيام الدولة القوية التي تعيد �إليهم ثقتهم بالوطن.
وفقكم اهلل لما فيه خير الوطن وبنيه.
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الرابطة المارونية في ق�صر بعبدا

ا�ستقبل الرئي�س العماد مي�شال عون وفد المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية برئا�سة النقيب انطوان قليمو�س
في الق�صر الجمهوري  -بعبدا في الثامن والع�شرين من ت�شرين الثاني  2016حيث نقل تهاني اع�ضاء الرابطة الى
رئي�سا كمقدمة العادة احياء م�ؤ�س�ساتنا الد�ستورية».
انتخاب العماد عون ً
وقال قليمو�س�« :إن اللبنانيين يتوقون الى اعادة بناء دولة الحق والم�ساواة وتجديد النخب ال�سيا�سية من خالل
اعتماد م�شروع قانون االنتخابات النيابية الذي عر�ضته الرابطة المارونية� .أ�ضاف�« :إن اللبنانيين يتطلعون في
عهد الرئي�س عون الى �أن يجعل من النزاهة والكفاءة معيارا الختيار من يتولى الم�س�ؤولية العامة ،و�أن يعيد والء
الموظفين للدولة وحدها بعيدا عن اال�ستزالم والتبعية للقوى ال�سيا�سية ،و�أنيدعم ا�ستقاللية الق�ضاء بحيث يطبق
القانون على الجميع دون تمييز �أو مراعاة ،و�أن يعيد لأجهزة الرقابة هيبتها ودورها في انزال العقوبات بالفا�سدين
والمف�سدين ،و�أن يعتمد المداورة في المراكز االدارية اال�سا�سية و�أن ي�ساعد على �إعادة ت�أهيل الموظفين في القطاع
العام ،و�أن يخلق البيئة االدارية والقانونية والت�شريعية التي تحفز عودة �آالف ال�شباب اللبنانيين الذي يتبو�أون في
الخارج اعلى المراكز في المجاالت االدارية والمالية والتقنية وغيرها ،وذلك ي�ساعد هذه الثروة الب�شرية العائدة
على ت�أ�سي�س �شركات وم�ؤ�س�سات ع�صرية وحديثة توظف االجيال ال�شابة ،و�أن ي�سعى لتحقيق الالمركزية االدارية
والمالية المو�سعة ،و�أن يعمل على تحقيق التنمية المتوازنة والتوزيع العادل والمقبول للثروة الوطنية بحيث تخت�صر
الفوارق بين ال�شرائح االجتماعية وتتر�سخ قيم الت�ضامن والعدالة االجتماعية».
 52و�أ�ضاف� :إذ ي�ؤكد الم�سيحيون تم�سكهم بالحياة الم�شتركة بالرغم من تواني ال�شريك �أو ال مباالته ،ف�إنهم يتطلعون
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�إلى تطبيق �إتفاق الطائف ت�صاوروحا بما يعيد ال�شراكة الوطنية الفعلية والمتوازنة.
�إن ما يحلم به اللبنانيون عموما والم�سيحيون خ�صو�صا وفي مقدمهم جبل ال�شباب ،هو هذا اللبنان المتميز
في محيطه ،المنفتح على القوى الحية في العالم العربي ،الم�ؤمن بالعدالة والحرية والم�ساواة ولذلك ينا�شدونك
ويقفون معك في الت�صدي للقوى العاملة على �إ�ضعاف الدولة وا�ستغاللها».
ورد الرئي�س عون مرحبا ب�أع�ضاء الوفد ،وم�ؤكدا العمل لتحقيق الكثير من المطالب التي �أورده��ا المجل�س
التنفيذي للرابطة ،الفتا الى موا�صلة العمل على حلحلة عقد ت�أليف الحكومة.
و�أ�شار رئي�س الجمهورية �أمام وفد الرابطة الى �أنه يت�ساهل في العمل لت�أمين حقوق النا�س وتطبيق العدالة ومنع
الف�ساد وقيام الم�ؤ�س�سات والوزارات بدورها كامال.
وطم�أن الى «�أن الأجواء الع�شبية ممتازة وكذلك هي االجواء الدولية والعربية ،وال �سيما مع كل دول الخليج»،
م�ؤكدا ان «مهمتنا كانت اعادة اال�ستقرار والوفاق� ،أما الآن فان االهتمام ين�صب على اعادة بناء الدولة».

قليمو�س

وبعد اللقاء ،تحدث النقيب قليمو�س الى االعالم فقال« :لقد �أحببنا جميعنا ك�أع�ضاء رابطة �أن نكون موجودين
في ق�صر بعبدا اليوم لن�ستفيد من متعة اللقاء مع فخامته ،خ�صو�صا ان هذه الجل�سة تميزت بكالم �صادر من القلب
والعقل .وقد تداولنا الهموم التي يعانيها ال�شعب اللبناني ب�شكل عام وتحملها الرابطة المارونية من خالل موقعها،
الذي ال يحمل فقط هم الطائفة المارونية ،بل هم جميع اللبنانيين �إنطال ًقا من الدور الوطني الذي تمار�سه».
�أ�ضاف« :لذلك كان الكالم عن كل الهموم التي تعتر�ض م�سيرة ت�أليف الحكومة ،وقد �أبلغنا فخامة الرئي�س �أنه ال
ي�ألو جهدا كي ت�صل عملية الت�أليف �إلى خواتيمها ،و�إن كان من الطبيعي وجود بع�ض العقبات.
وقد �أكد لنا �أن ت�أليف الحكومة ال يمكن �أن يتم �إال تحت �سقف مبادئ ،وهي محاربة الف�ساد ،و�إعادة التوازن الى
ال�شراكة الوطنية والى الدور ال�صحيح لكل مقومات الكيان اللبناني .وان الدور الذي يقوم به فخامة الرئي�س هو
دور �شامل وللجميع ،وال يعني فئة معينة �سيا�سيا او طائفيا او مذهبيا .لذلك نحن مرتاحون جدا للقاء وللهدوء التام
الذي يتميز به فخامة الرئي�س في ما يتعلق بعملية ت�أليف الحكومة».
�سئل :هل طرحتم في خالل اللقاء مو�ضوع قانون االنتخابات؟
�أجاب« :طبعا .لقد �أبلغنا فخامة الرئي�س ومن �ضمن الكتاب الذي قدمناه له� ،أننا نتمنى �أن يكون هناك تجديد
للنخب ال�سيا�سية في البلد من خالل م�شروع قانون االنتخاب الذي و�ضعته الرابطة المارونية والذي �سبق و�أن
�أطلقناه في خالل م�ؤتمر �صحافي».
�سئل هل لم�ستم �أجواء ايجابية في ما يخ�ص م�سار عملية ت�أليف الحكومة؟
�أجاب« :لقد �أطلعنا فخامته على هموم واقعية ،ال �إيجابية وال �سلبية .ولكن لديه من ال�صبر ومن قدرة اال�ستيعاب
ما يمكنه من الو�صول الى الخواتيم ال�سعيدة في هذا المجال».
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التج ّذر بالأر�ض �أول

وبقاعا
الرابطة جنو ًبا
ً

الرابطة المارون ّية في عهد رئي�سها النقيب انطوان قليمو�س رفعت �شعار «التج ّذر والنهو�ض» ،وخطت خطوات
واثقة لتحقيق هذا ال�شعار الذي يرتكز على ثابتتين:
تو�سل كل اال�ساليب ،واعتماد كل الطرق العادة تكوين ال ّثقة لدى الم�سيح ّيين
�أولوية التج ّذر في الأر�ض ،ووجوب ّ
خ�صو�صا ،وانت�شالهم من وهدة االحباط ،وتوفير كل الفر�ص التي تنقل مفهوم التج ّذر من ح ّيز
عموما والموارنة
ً
ً
القوة �إلى ح ّيز الفعل .ومن هذا المنطلق اتبع المجل�س التنفيذي المنتخب في التا�سع ع�شر من �آذار  2016خطة
بالتوجه �إلى المناطق اللبنان ّية النائية حيث للموارنة وجود وازن في عدد من بلداتها وقراها المه ّددة
ميدانية تق�ضي
ّ
بالهجرة �إلى الداخل ونحو الخارج ب�سبب �إن�سداد �أفق العمل في وجه ال�شباب ،وغياب الإنماء المتوازن ،والنق�ص
الحاد في البنى التحتية.
وكانت الزيارة الأولى �إلى البلدات والقرى الم�سيح ّية في المنطقة الحدودية من الجنوب اللبناني ،والثانية على
البلدان والقرى الم�سيح ّية في البقاع ال�شمالي .هاتان الزيارتان �سيعقبهما زيارة �إلى عكار للغاية نف�سها.
ا�ستق�صت الرابطة في زيارتيها الى الجنوب والبقاع ا�سباب ودوافع القلق الذي ينتاب ابناء هاتين المنطقتين،
ووقفت على احتياجاتهم في جميع المجاالت ،وناق�شت معهم ال�سبل الناجحة للح ّد من نزيف الهجرة ،والم�شروعات
التي يمكن �أن تنفذ لتعزيز ثباتهم في �أر�ضهم .وقد تلقت عد ًدا من المذكرات حول المطالب الملحة من ر�ؤ�ساء
البلديات والمخاتير والفاعليات ،وهي تعكف على در�سها و�إجراء االت�صاالت مع المراجع المعن ّية في �ش�أنها .وكانت
بداية الغيث مع رئي�س مجل�س الجنوب قبالن قبالن .وفي �إطار �إ�ستراتيجية التج ّذر بد�أت لجان الرابطة المارونية
اع��داد الخطط الالزمة الطالق ور�شة كبرى ت�ستهدف حثّ رجال المال واالعمال على اال�ستثمار في المناطق
اللبنانية النائية ،و�إقامة الندوات والحلقات المتخ�ص�صة لال�ضاءة على �إمكانات هذه المناطق في �ضوء واقعها
الديموغرافي ،وقدراتها االنتاجية في حال تق ّرر التوظيف فيها من خالل ان�شاء المجمعات ال�صناع ّية ،واحياء
خ�صو�صا ال�شباب منهم با�سعار
المهن والحرف التقليد ّية ،وبناء م�شروعات �سياح ّية وبيئية ،وتوفير ال�سكن البنائها
ً
ت�شجيعية.
لم تعتبر الرابطة المارونية بلدات وقرى المناطق النائية ،وال �سيما الحدودية منها ،ب�أنها �أطراف ،بل ر�أت �أن
موقعها من لبنان هو في القلب ،و�أن �أبناءها هم ّ
خط الدفاع االول ذو ًدا عن الوطن واال�ستقالل ،فاذا �سقط هذا
الخط �أو تراجع ،فان م�صير لبنان �سيكون على المحك.
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وفد الرابطة في الجنوب

كان الجنوب المحطة الأولى لزيارة المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية برئا�سة النقيب انطوان قليمو�س وقد
رافقه وفد من ر�ؤ�ساء اللجان في الرابطة واع�ضائها� ،إ�ضاف ًة �إلى ممثلين عن الوزارات الخدماتية ،وذلك في الثامن
من تموز .2016

علما ال�شعب:

ا�ستهل الوفد جولته في بلدة علما ال�شعب حيث كان في ا�ستقباله في مبنى البلدية رئي�س �أ�ساقفة �صور للطائفة
المارونية المطران �شكراهلل نبيل الحاج ورئي�س بلدية علما ال�شعب �سامي فرح وفاعليات البلدة.

فرح:
وقال فرح�« :أنتم يا من تحملون هموم الوطن وهواج�سه ،زيارتكم لنا و�سام يعلق على �صدورنا الى الأبد� .أهلنا في
المنطقة هم من خيرة النا�س ونحن نن�سق معهم في الكثير من االمور ،ولكن لم يكن منا يوما نائب او وزير او حتى
مدير عام للم�ساعدة في تدبير �ش�ؤوننا ،با�ستثناء نجاحاتنا الخا�صة .نحن متروكون لقدرنا ،لهذا نحن في حاجة
ما�سة الى م�ساعدتكم ودعمكم لنا معنويا وماديا ووظيفيا».
�أ�ضاف�« :إن احتماالت العمل ل�شبابنا مح�صورة في القوى االمنية والخارج ،لهذا نجد ان العديد من �شبابنا
واهلنا خارج الوطن .ان االحتماالت االخرى للعمل وال �سيما في المنطقة هي �شبه معدومة .لقد �ساهمنا ب�شكل كبير
في ت�أ�سي�س المركز الرئي�سي لليونيفيل في الناقورة ،والآن �أ�صبح دخول �شبابنا للعمل في اليونيفيل �شبه م�ستحيل.
فالعديد من �شبابنا و�شاباتنا في حاجة الى العمل ويجب م�ساعدتهم».
وتابع« :لقد مر علينا االتراك والفرن�سيون والفل�سطينيون واال�سرائيليون ولم ن�ست�سلم او نهرب ،بل بقي اهلنا
وبقينا ثابتين في ار�ضنا ،ار�ض الآباء واالجداد ،ار�ض علما ال�شعب الأبية .نحن ندرك �أنكم بيننا الآن لم�ساعدتنا
على الثبات �أكثر في �أر�ضنا وكرومنا وبيوتنا ،ف�شكرا لكم على �أي م�ساعدة �ستقدمونها لنا� .إننا نقدر عاليا ترتيب
اللقاء بنا وقطع الم�سافات الطويلة للو�صول الينا وما �سيتبع ذلك من عمل وم�ساهمات نتوقع ان تكون م�ؤثرة».

المطران الحاج:
ثم �ألقى المطران الحاج كلمة رحب فيها بالوفد على �أر�ض علما ال�شعب «التي هي من اجمل القرى ،لكن هذه
البلدة ال ينق�صها اال ال�سكان ب�سبب قلة فر�ص العمل .ون�أمل ان يكون ح�ضوركم بيننا فاتحة خير كي ن�ؤمن هذه
الفر�ص ويبقى ه�ؤالء فيها ليكملوا ر�سالتهم ،ر�سالة ال�سالم والمحبة ،وال �سيما �أن عالقتهم بالجيران من �أبناء
القرى المجاورة عالقة ممتازة».
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قليموس
وتاله قليمو�س ف�شكر رئي�س البلدية والجميع على ح�سن اال�ستقبال ،وقال« :ا�سمحوا لي ان اناديكم ايها االخيار،
انتم اذا كنتم قليلي العدد اال انكم «روبة» هذه المنطقة بكل مكوناتها .ونحن ال نعتبركم من االطراف بل �أنتم
في القلب .ونحن اليوم موجودون معكم الننا �أخدنا على انف�سنا عهدا منذ انتخابنا ان نكون معكم ون�ؤكد لكم ان
الرابطة المارونية لي�ست فقط لبيروت وك�سروان وجبيل وانما هي لعلما ال�شعب ورمي�ش والقوزح والقرى المجاورة.
فالرابطة تبد�أ من الحدود اوال وتتجه نحو العا�صمة وال�ضواحي .وقد جئنا اليوم ومعنا رفاق من الوزارات الخدماتية
لالطالع على حاجاتكم ولن�ضع اطا ًرا لبرنامج ن�أمل ان نوفق في تحقيقه واننا �سنبقى على توا�صل معكم.
نحن ال نطلق �شعارات وح�سب انما نعدكم بان تكون افعالنا هي الدالة على نوايانا تجاهكم».
وختم�« :إن التجذر باالر�ض والهوية الذي ن�سعى اليه يبقى عنوانا لكل الم�ؤ�س�سات الم�سيحية .وانا عندما اتكلم
بمنطق م�سيحي ربما تعتبر خطوة الى الوراء بالمنطق الطائفي ولكن الخطوة الى الوراء ا�صبحت �ضرورية حتى
ن�ستطيع ان نخطو الى االمام ونقدر ان نكون �شركاء حقيقيين مع �شركائنا في الوطن كي ن�ساهم في بناء وطن قوي
للجميع ولي�س لفئة دون �أخرى».
و�أخيرا عر�ض ممثلو الوزارات ما يمكن تقديمه من م�شاريع وخدمات للبلدة.

القوزح:
المحطة الثانية في الجولة كانت بلدة القوزح التي و�صلها الوفد ب�صحبة المطران الحاج ،وكان في ا�ستقباله
رئي�س البلدية غطا�س فلفلي ومختار البلدة ابراهيم �صعب وكاهن الرعية االب طوني حنه ،وكاهن رعية دبل االب
فادي فلفلي.
وبعد زياح العذراء الذي اقامه المطران الحاج في كني�سة مار يو�سف الرعائية ،انتقل الجميع الى مبنى البلدية
المجاور ،حيث تحدث رئي�سها مرحبا بالوفد .وعر�ض معاناة هذه البلدة «وهي بلدة عريقة في القدم و�إحدى قالع
الجنوب ال�صامد» .وو�صف الو�ضع الداخلي في البلدة بال�صعب ب�سبب الهجرة الكثيفة البناء القوزح �سعيا وراء
فر�ص العمل �سواء في ادارات الدولة او في القوات الدولية».
وقدم رئي�س البلدية ومختار البلدة عر�ضا مف�صال عن حاجات البلدة والم�شروعات التي يمكن ان تقام من �أجل
وقف الهجرة وتوفير فر�ص العودة للذين نزحوا.
وتوقف اللقاء عند ظاهرة بيع االرا�ضي و�سبل الت�صدي لها.
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دبل:

ثم زار الوفد بلدة دبل ،وكان في ا�ستقباله رئي�س البلدية ميالد حنا وكاهن الرعية االب يو�سف نداف ومعاونه
االب فادي فلفلي ومو�سيقى الك�شاف اللبناني فرع البلدة وتحدث نداف معربا عن فرحته بهذه الزيارة ،وقال�« :إن
الحب ال يكون من طرف واحد ،ون�أمل �أال تزورنا في �شكل مو�سمي مثل ال�سنونوات».
ودعا الى الحركة والعمل «من اجل ربط االن�سان بار�ضه وايجاد فر�ص العمل لل�شباب ،وهناك �صناعات يدوية
يجب تحفيزها».
ثم تحدث المطران الحاج فنوه ببلدة دبل «التي دفعت المئات من �شبابها للحفاظ على هذه االر�ض ولتبقى
مندمجة في محيطها».
ودعا الى «الحفاظ على قيم االنجيل وال�سالم والتعا�ضد والتم�سك باالر�ض حتى يبقى لبنان بلد الر�سالة».
وتحدث قليمو�س ف�أكد «�أننا نحمل كما تحملون التجذر بالقيم واال�صالة المارونية المبنية على الب�ساطة والتوا�ضع
ومحبة الآخر .ونرف�ض كلمة االطراف ،ف�أنتم الرابط اال�سا�سي ،والم�سيحية قادرة على العي�ش مع الجميع من دون
عقد او خوف من الآخر .انتم ل�ستم االطراف ،بل القلب».

عين ابل:

وانتقل الوفد الى بلدة عين ابل حيث كان في ا�ستقباله رئي�س البلدية عماد الللو�س ومختارها جورج خري�ش
وكاهن الرعية الخوري حنا �سليمان واالب جورج العميل ورئي�س اقليم بنت جبيل الكتائبي ميالد حبوب ومن�سق
“القوات اللبنانية” في المنطقة اليا�س ح�صروني ,ورحب الللو�س بالح�ضور وتحدث عن تاريخ البلدة ،متطر ًقا
الى ق�ضية المبعدين الى االرا�ضي المحتلة وقال« :انه مو�ضوع م�ؤلم وخطر ونحن نخ�شى عليهم من الت�أقلم حيث
هم ،ويجب بذل الجهد على اعلى الم�ستويات العادتهم الى وطنهم .ان حرب الجبل انتهت مع ما رافقها من م�آ�س
وويالت ،وتو�صلنا الى تحقيق الم�صالحة ،فلماذا ال نعمل على اعلى الم�ستويات لل�سعي الى م�صالحه تنتهي بعفو
يق�ضي بعودة ابناء المنطقة اليها؟ نريد ان يعود اوالدنا فال نخ�سرهم� .أال تكفي �ست ع�شرة �سنة من االبعاد؟ ان
ا�ستعادتهم ال تفتقر الى و�سائل دعم انما ما ينق�ص فقط هو القرار .ادعموا بقاء الم�سيحيين في االطراف الن
بقاءهم هو بقاء الم�سيحيين في كل لبنان».

ور ّد قليمو�س �شاك ًرا عين ابل على ح�سن ا�ستقبالها وقال« :ان ق�ضية المبعدين هي جرح ينزف في خا�صرة
الوطن ،و�سنتابعها ،ولو افتر�ضنا ان اخواننا المبعدين ارتكبوا جناية او جنحة او مخالفة وقد م�ضى عليهم � 16سنة
وهم خارج وطنهم ،ف�أنا �أعتبر من وجهة نظري كمحام انهم ام�ضوا فترة عقوبتهم»
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يارون:

المحطة التالية كانت في بلدة يارون في ح�ضور المطران الحاج ورئي�س بلديتها علي تحفه و�إمام البلدة ال�شيخ
ح�سين �سليمان فرحات والمدير العام ال�سابق لوزارة الداخلية عطاهلل غ�شام وكاهن البلدة االب فادي زيادة.
وتحدث في اللقاء المطران الحاج وقليمو�س وتحفه وم�صطفى ايوب وامام البلدة ،ف�أكدوا التم�سك بنهج العي�ش
الم�شترك في البلدة حتى في ادق اوقات المحن والحروب.
و�شدد قليمو�س على «دور يارون في ربط مكونات المجتمع اللبناني» ،م�ؤكدا �أن «في كل م�سلم لبناني �شيئا من
الم�سيحية ،وفي كل م�سيحيي �شيئا من اال�سالم ،وهذا ا�سا�سي للعي�ش الم�شترك».

رمي�ش:

وكانت خاتمة الجولة في رمي�ش ،في قاعة مجل�سها البلدي ،حيث كان في ا�ستقبال الوفد رئي�س البلدية مارون نمر
�شبلي واالباء انطونيو�س الحاج جورج نجيب العميل و�شكراهلل �شوفاني وقائد قطاع جنوب الليطاني في الجي�ش
العميد الركن �شربل ابو خليل ووفد من �ضباط القوات الدولية في الجنوب.
و�أعرب قليمو�س عن �سروره بزيارته رمي�ش «وهي كانت بمثابة النذر والوعد ،فهذه البلدة هي في القلب والقلب
ينب�ض �ساعة ت�سقى االر�ض بدماء ال�شهداء ،وفي هذا حياة الوطن».
وقال« :ان وجود المبعدين خارج وطنهم لي�س متعة او �سياحة ،بل علينا ان نعطيهم فر�صة ليعي�شوا بكرامة .اما
في ما يتعلق بدور الرابطة المارونية ،فهي لي�ست م�ؤ�س�سة مالية وانمائية ،بل هي تر�صد الخلل في الدولة خ�صو�صا
في ما يتعلق بحقوق الم�سيحيين ،وانا من موقعي الماروني اريد ان اقول هذا الكالم دون عقد ،لنكون �شركاء
متكافئين في هذا الوطن».
و�أولمت بلدية رمي�ش على �شرف الرابطة في مطعم «�سكاي بالزا» في ح�ضور قائد القطاع الغربي الجنرال
ارتورو نيتي والمدير العام الدارة ح�صر التبغ والتنباك نا�صيف �سقالوي ور�ؤ�ساء بلديات وفاعليات دينية واختيارية
واجتماعية وتربوية.
وخالل الم�أدبة القى رئي�س بلدية رمي�ش كلمة نوه في م�ستهلها بزيارة الرابطة م�شيرا الى ان «بلدة رمي�ش كانت
وال تزال بلدة م�ضيافة ،وي�شهد تاريخها على ذلك ،رغم امكاناتها المادية المتوا�ضعة .نحن ال نريد م�شاريع تقدمة
او �شفقة� ،إنما معالجة البطالة المقنعة لمزارعي التبع ومعالجة ازمة �شبابنا الذين يغادروننا».
وفي الختام ت�سلم قليمو�س درعا تقديرية من رئي�س بلدية رمي�ش.

60

 10كانون األول 2016

61

في خدمة لبنان والموارنة

لقطات من زيارة المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية
الى البلدات والقرى الحدود ّية
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اللقاء مع رئي�س مجل�س الجنوب

ومتابع ًة للجولة التي قام بها رئي�س الرابطة
المارونية النقيب ان��ط��وان قليمو�س على ر�أ���س
وفد من المجل�س التنفيذي للرابطة �إلى عدد من
البلدات والقرى في ال�شريط الحدودي ،وللق�ضايا
التي �أثيرت في مذكرات قدمها عدد من ر�ؤ�ساء
بلدياتها ،ا�ستقبل قليمو�س في ح�ضور عدد من
�أع�ضاء المجل�س ،واع�ضاء اللجان من ابناء هذه
البلدات والقرى ،رئي�س مجل�س الجنوب اال�ستاذ
قبالن قبالن في ال�سابع والع�شرين من تموز .2016

جرى خالل اللقاء عر�ض عام للو�ضع الإنمائي
في منطقة الجنوب وال �سيما في بلدات وقرى ال�شريط الحدودي ،وتحديد ًا الم�سيحية منها .كما ّتم بحث ال�سبل
الآيلة الى تحقيق م�شاريع نوع ّية ت�ساعد على تثبيت النا�س في �أر�ضهم من خالل �إقامة البنى التحتية الالزمة لدعم
هذه الم�شاريع ،وما يمكن لمجل�س الجنوب القيام به في هذا االطار.
وقد ق ّدم قبالن عر�ض ًا مف�ص ًال للدور الذي ي�ضطلع به المجل�س مب ّدي ًا ا�ستعداده للتجاوب مع طلبات �أبناء
البلدات والقرى وتوفير ما يحتاجون �إليه ،وذلك �ضمن ال�صالحيات واالمكانات المتاحة .و�أك ّد �أن مجل�س الجنوب
يوف ّر الخدمات لبلدات وقرى المنطقة من دون تمييز �سيا�سي �أو طائفي ،وذلك من منطلق وطني مذكر ًا ب�أنه ينتمي
الى مدر�سة �سيا�سية ت�ؤمن باالندماج على م�ستوى الطوائف والمذاهب و�أن كل م�سلم ال ي�ؤمن بالم�سيحية والم�سيح
يكون �إ�سالمه غير كامل.
من جهته �شكر النقيب قليمو�س لال�ستاذ قبالن قبالن زيارته للرابطة المارونية ،متمني ًا �أن تلقى المطالب
التي ترفعها على �أثر جولة مجل�سها التنفيذي الى البلدات والقرى الم�سيحية في ال�شريط الحدودي ،التجاوب من
قبل مجل�س الجنوب .و�أن يقوم تعاون بين الطرفين من �أجل م�ساعدة �أبنائها على مواجهة الم�صاعب والتحديات
الإنمائية ،وتوفير فر�ص العمل من �أجل ربطهم ب�أر�ضهم والح�ؤول دون ات�ساع رقعة الهجرة .و�أ�ضاف ب�إن �إثارة
الرابطة هذا المو�ضوع ينطلق من مبادئ ميثاقية وطنية ما حادت عنها يوم ًا.
وتم االتفاق خالل اللقاء على التوا�صل الدائم والتعاون لح ّل كل الم�شكالت التي قد تواجهها البلدات والقرى
ّ
الحدودية ،وعلى تبادل االفكار من �أجل تجذير االهالي في �أماكن وجودهم من خالل تنفيذ الم�شاريع المنتجة
وتنويع فر�ص العمل الم�ستدام.
قبالن قبالن في مق ّر الرابطة

وفي نهاية االجتماع قدم رئي�س الرابطة المارونية النقيب انطوان قليمو�س لقبالن كتاب ًا عن تاريخ الموارنة ،فيما
ق ّدم االخير مج ّلدين عن �أعمال مجل�س الجنوب و�إنجازاته.
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القاع في �ضمير الرابطة المارونية

في ال�سابع والع�شرين من حزيران  2016هزّت تفجيرات �إرهابية بلدة «القاع» البقاعية و�أوقعت �شهداء وجرحى.
تفجيرات قام بها �إرهابيون انتحار ّيون ت�صدى لهم الجي�ش اللبناني واالهالي ،واف�شلوا خططهم في تهجير
البلدة وافراغها من نا�سها ،بهدف ايجاد من�صة تكون منطل ًقا لهم لتعميم �إرهابهم .وفور وقوع التفجيرات� ،صدر
عن المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية البيان الآتي:
تعليق ًا على حادثة بلدة القاع الأليمةُ ،تدين “الرابطة المارونية” ب�ش ّدة التفجيرات الإرهابية �ضد بلدة القاع
البقاعية والتي اوقعت �شهداء وجرحى من �أهالي البلدة ،وهي تفجيرات بالغة الخطورة وترمي �إلى زعزعة الأمن
والإ�ستقرار في هذه المنطقة من لبنان ،و�إلقاء الذعر والهلع في قلوب �أبناء القاع العريقة التي �أهدت الوطن
وم�ؤ�س�س�ساته الع�سكرية والأمنية خيرة �ضباطها و�أفرادها ،ومن بينهم من ارتقى �شهيد ًا حفاظ ًا على �إ�ستقالله
و�سيادته ،وذلك بغر�ض تهجيرهم و�إفراغ البلدة منهم ،في محاولة الختراق الجبهة اللبنانية وفر�ض واقع �أمني
جديد وموطئ قدم للإرهاب التكفيري.
�إن الر ّد على هذه التفجيرات يكون بمزيد من الوعي لخطورة مقا�صدها والثبات في الأر�ض والدفاع عنها ،وعدم
مغادرتها مهما ا�شت ّد ال�ضغط وتعاظم الخطر� .إ�ضافة الى المزيد من التالحم بين المواطنين والجي�ش الذي ق ّدم
ويقدم الت�ضحيات الج�سام في الدفاع عن الوطن.
�إن هذه الحادثة اتت لتب ّين �صحة و�صوابية ما ت�سعى �إليه الرابطة المارونية من خالل دعوتها لإيجاد حلول عملية
و�إجرائية لمواجهة الإنعكا�سات المختلفة و�أهمها الأمنية التي �سب ّبها النزوح ال�سوري �إلى لبنان.
كما تدعو الرابطة الدولة اللبنانية وبمعزل عن حالة ال�شلل التي تعانيها لإيجاد ح ّل جذري لمو�ضوع منطقة
م�شاريع القاع على الأ�صعدة الأمنية والإنمائية والقانونية كافة.
لقد �آن الأوان للمجتمع الدولي �أن يعطي ق�ضية النزوح ال�سوري في لبنان البعد الأمني المطلوب بمعزل عن البعد
الإن�ساني الذي ا�ستنفذ كل مقوماته.
رحم اهلل ال�شهداء الأبرياء ولتكن دما�ؤهم فداء عن لبنان� ،سائلينه �أن يمن على الجرحى بال�شفاء العاجل.
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زيارة القاع

توجه وفد م�شترك من «الرابطة المارون ّية» والم�ؤ�س�سة المارون ّية لالنت�شار� ،ضم النقيب انطوان
وفي اليوم التالي ّ
قليمو�س والمهند�س نعمت �أفرام ونائب رئي�س الم�ؤ�س�سة المهند�س �شارل الحاج وعدد ًا من �أع�ضاء المجل�س التنفيذي
للرابطة �إلى بلدة القاع حيث قدم العزاء بال�شهداء الذين �سقطوا في التفجيرات الإرهابية التي �ضربت البلدة ّثم
ُعقد �إجتماع مو�سع في بلدية القاع �ضم قليمو�س و�أفرام ورئي�س البلدية المحامي ب�شير مطر ورئي�س بلدية الفرزل
ملحم الغ�صان ومختارها هاني �ضاهر ورجل الأعمال مي�شال �ضاهر ونائب رئي�س حركة لبنان الر�سالة العميد جليل
حلو .وبعد عر�ض مف�صل للواقع الذي تعاني منه القاع وقرى المنطقة على كل الم�ستويات تم الإتفاق على مجموعة
من االجراءات لتعزيز ثبات ابنائها في �أر�ضهم .وبعد الإجتماع �أدلى رئي�س الرابطة المارونية بالبيان الآتي:
بداية:
تقدم الوفد بواجب العزاء من �أهالي وبلدية القاع واللبنانيين عموم ًا  ،ثم جرى عر�ض مف�صل للواقع الأمني
والإقت�صادي والإجتماعي وال�سكني في القاع ور�أ�س بعلبك وجديدة الفاكهة والقرى المحيطة .
وتقرر :
إعتداء على كل لبنان من دون �أي تمييز.
� .1إعتبار الإعتداء على القاع �
ً
 .2التوجه �إلى الحكومة اللبنانية بالمطالب الآتية :
�أ� -إتخاذ قرار في مجل�س الوزراء ب�إعالن القاع وم�شاريع القاع ور�أ�س بعلبك منطقة ع�سكرية يتولى الجي�ش
اللبناني م�س�ؤوليتها.
ب -تطبيق قرار وزارة الداخلية الخا�ص بتعزيز قدرات ال�شرطة البلدية
ج -تعزيز وجود قوى الأمن الداخلي التي يعتبر ح�ضورها �ضعيف ًا حتى الآن .
د	-الطلب من رئي�س الحكومة �إتخاذ القرار الالزم لتخ�صي�ص المبالغ المطلوبة ب�أ�سرع وقت لإغاثة بلدة القاع
بوا�سطة الهيئة العليا للإغاثة .
ه	-الطلب �إل��ى وزارات المال والإت�صاالت
وال��داخ��ل��ي��ة التن�سيق و�إت���خ���اذ م��ا يلزم
لت�سريع ح�صول البلدية على حقوقها من
ال�صندوق البلدي الم�ستقيل.
�أما على �صعيد المبادرات الخا�صة للروابط
والهيئات المارونية ولرجال الأعمال فقد تقرر
الآتي:
	.1الإع��ل�ان ع��ن ت�أ�سي�س ���ص��ن��دوق لدعم
�صمود الأهالي وم�ساعدة �أ�سر ال�شهداء والإهتمام
وفد الرابطة المارونية وم�ؤ�س�سة االنت�شار في البقاع
بالجرحى بمبادرة من الرابطة المارونية .
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 .2تبرعت الم�ؤ�س�سة المارونية للإنت�شار بمبلغ � /200/ألف دوالر �أميركي .
 .3كذلك تبرع رجل الأعمال مي�شال �ضاهر بمبلغ مئة �ألف دوالر اميركي .
 .4تعهد الوفد ب�إجراء الإت�صاالت الالزمة مع وزارة التربية والم�ؤ�س�سات التربوية الم�سيحية لدعم تعليم �أبناء
المنطقة وتخفيف كلفة الأعباء المدر�سية عنهم و�إعادة دور القاع كمركز �إ�ستقطاب للتعليم في البقاع ال�شمالي.

حملة تبرع الرابطة المارونية لبلدة القاع

بعيد تفجيرات القاع وزيارة الوفد الم�شترك للرابطة المارونية والم� ّؤ�س�سة المارونية لالنت�شار� ،إفتتحت الرابطة
موجهة
حملة تبرع من �أجل دعم ثبات البلدة في وجه ما يتهددها من تح ّديات ،من خالل ر�سائل الكترونية وبيانات ّ
�إلى �أع�ضائها واال�صدقاء.
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وبعد االنتهاء من حملة التبرع
وزع رئ��ي�����س ال��راب��ط��ة ال��م��ارون��ي��ة
النقيب ان��ط��وان قليمو�س عند
ال�ساعة ال��واح��دة م��ن بعد ظهر
ي����وم االرب����ع����اء ف���ي  19ت�شرين
الأول  2016بح�ضور �أع�ضاء من
المجل�س التنفيذي عائدات الحملة
على �أبناء �شهداء بلدة القاع والتي
بلغت ثمانية و�سبعين مليون ليرة
لبنانية.
ولدا.
بلغ عدد �أبناء �شهداء القاع الذين تقا�سموا هذا المبلغ �أحد ع�شر ً
توجه رئي�س الرابطة الى ه�ؤالء بالقول�« :إن ما بذله �أبا�ؤكم في �سبيل لبنان والتج ّذر في �أر�ضه والدفاع عن ترابه
والت�ص ّدي للإرهاب ،هو �أثمن و�أغلى من كل التقديمات .لقد كانوا مثالاً في الت�ضحية ،لأن دمهم �إفتدى الوطن
وج ّنبه الويالت .لذلك يرخ�ص كل �شيء �أمام عظمة ما بذلوا .فالرجاء �أن تتقبلوا هذه البادرة المتوا�ضعة من
الرابطة المارون ّية التي �ستظل الى جانبكم ،ترعاكم وتواكبكم في ميادين الحياة بما تملك من �إمكانات .وال �شك
انكم �ستوا�صلون ال�سير على الدرب التي �سار عليها �أبا�ؤكم في الحفاظ على االر�ض والعر�ض ،والوقوف في وجه كل
غا�صب ،طاغ ومحت ّل».
�أخي ًرا �أتوجه من �أع�ضاء الرابطة المارونية واال�صدقاء الذين �ساهموا في عائدات حملة التبرع با�سمى عبارات
ال�شكر داع ًيا �إياهم �إلى مزيد من البذل والعطاء.
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الرابطة في البقاع ال�شمالي

كان يوم ال�سبت في الثامن من ت�شرين الأول  ، 2016يوم الرابطة المارونية في البقاع ال�شمالي حاف ًال حيث
جال وفد من اللجنة التنفيذية برئا�سة النقيب انطوان قليمو�س على العديد من بلداتها وقراها الم�سيحية م�ستطلع ًا
حاجاتها ومطالبها وواقف ًا على معاناتها.

محطة بعلبك
عند ال�ساعة العا�شرة من �صباح يوم
ال�سبت و�صل وفد الرابطة المارونية الى
دير �سيدة المعونات في بعلبك .وكان في
ا�ستقباله والوفد المرافق له المطران حنا
رحمة مطران بعلبك ودير الأحمر للموارنة
والنائب اميل رحمه والأبوان بول وجوزيف
كيروز  ،ور�ؤ�ساء بلديات ومخاتير وطالئع
ال��ع��ذراء وفر�سانها  .وا�ستقل المطران
رحمه وقليمو�س والأب غاريو�س �سيارة
"بابا موبيل" ال��ى كني�سة الدير و�سط
التراتيل الدينية ونحر ال��خ��راف ونثر
الزهور ،وقرع الأجرا�س.
وبعدما ُق ّدمت له باقات الزهور ،و�أ ّدى
الجميع �صالة ال�شكر في الكني�سة ،توجه
قليمو�س وال��وف��د ال��م��راف��ق �إل���ى �صالون
الأنط�ش.

قليمو�س والمطران رحمه في البابا موبيل

�ضم وفد الرابطة الى النقيب قليمو�س
امينها ال��ع��ام ان��ط��وان واك��ي��م واع�ضاء
الفتات الترحيب بالرابطة المارونية
مجل�سها التنفيذي ك��ارال �شهاب  ،عليا
بارتي زين  ،الدكتور مارون �سرحال  ،الدكتور �سهيل مطر  ،الدكتور انطوان خوري  ،الدكتور جوزيف كريكر وعدد
من اع�ضاء لجان الرابطة.
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الوفد في الأنط�ش
وفي االنط�ش �ألقى رئي�سه االب اليا�س مارون غاريو�س
كلمة ترحيبية ومما جاء فيها:
بعلبك تنتظركم منذ زمن بعيد وفرحتنا عظيمة.
�سنملأ االر�ض بالحب و�سنبني من جديد بيوتا لي�سكن فيها
ال�شباب من بعلبك الى دور�س الى مجدلونا وكل المنطقة
كي يعود ه���ؤالء لأر�ضهم بقوة ومحبة ي�سوع الم�سيح .
قليمو�س في �أنط�ش بعلبك

وتابع انتم ر�ؤ�ساء بلديات ومخاتير تعي�شون مع �شعب
يحب و�سن�شهد مع الرابطة وببركة �سيدنا حنا رحمة على
اعادة اعمار نفو�س ووجوه ت�شهد على محبة الرب .وختم� :ستكونون دائم ًا ر�سال للمحبة من �شليفا الى �سرعين
دور�س وطليا ودير االحمر وبعلبك وكل المناطق � ،سنعيد �صوت الرب لل�شهادة واال�ست�شهاد من اجل عالم جديد مل�ؤه
ال�سالم والمحبة وال�شعب الماروني هو لزاب عتيق كان وما زال منارة منذ ارز الرب .

المطران حنا رحمه :
بعد ذلك تحدث المطران رحمه فقال:
نرحب بكم في بعلبك والبقاع ال�شمالي هذه المنطقة التي كان فيها الو�ضع مقبو ًال ن�سبي ًا اثناء الحرب مقارنة
بالو�ضع الذي كان �سائد ًا في لبنان �آنذاك .كان الح�ضور الماروني والم�سيحي فاع ًال في هذه المنطقة وكانت ٥٠
بالمئة من الأر�ض تعود ملكيتها للم�سيحيين وكان الح�ضور مر�ضي ًا وما ي�ؤ�سف �أن بع�ض المغر�ضين بد�أوا يدعون
النا�س للهرب وبيع االرا�ضي و�أن الكثير من اخوتنا تركوا وباعوا ونزحوا .

70

وانا ارى اليوم �أن اخوتنا الم�سلمين اكثر من الم�سيحيين ت�شبث ًا بعودتنا الى بعلبك ويقولون ان المنطقة من دونكم
ال قيمة لها " والبالد التي ال يوجد فيها ن�صارى خ�سارة " وما �أقوله هو ب�إ�سم اخوتنا الم�سلمين الذين يتم ّلكهم �شعور
ب�أننا لو تركناهم فال قيمة للحياة عندهم .من هذا المنطلق اقول انتم ت�أتون اليوم الى ار�ضكم .وعودتكم الى
بعلبك مطلب ا�سالمي قبل ان يكون م�سيحيا .وبعلبك منطقة لبنانية  ،عودوا لتزينوا المنطقة ب�ألوانها .اليوم نعي�ش
العي�ش الواحد في هذه المنطقة في ظ ّل المبادئ التي ن�ؤمن فيها  .انما م�شكلتنا هي عند اخوتنا الم�سيحيين الذين
اعتادوا على العي�ش في بيروت او هجروا لبنان الى الخارج .واليوم نقول لهم عودوا الى ار�ضكم التي ولدتم فيها
وتربيتم فقد انق�ضت االيام ال�صعبة وعليكم العودة لنبني معا لبنان الجميل.
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وا�شكركم اليوم على هذه الزيارة با�سم مطرانية بعلبك ودير االحمر  ،المطرانية التي ت�أ�س�ست �سنة 1676
تقريب ًا من قبل المجمع اللبناني وكان ا�سمها مطرانية بعلبك المارونية الن الوجود الم�سيحي في هذه المنطقة يرقى
الى العام  ٩٥بعد الم�سيح  .كان الوجود الم�سيحي في بعلبك معروف ًا وكان لم�سيحييها قراءة مميزة جد ًا النجيل
ي�سوع الم�سيح لذا �أ�ضحت هذه المدينة مدر�سة معروفة يفد �إليها الم�سيحيون من �أقا�صي االر�ض ليروا كيف يعي�ش
�أبنا�ؤها م�سيحيتهم وكيف ي�شرحون االنجيل  .من هذا المنطلق اقول ان هذه االر�ض لي�ست غريبة عليكم وكذلك
ح�ضورنا التاريخي .لذا فنحن نحيي تراث ًا حي ًا ومطلوب ًا من كل النا�س ،تراث الح�ضور الماروني الم�سيحي الفاعل
والمتفاعل مع الآخر .
وا�ضاف نحن نعي�ش الت�سامح واللقاء والح�ضور .و�أ�ضاف يقول النا�س لو كان لدينا بعلبك " لكنا ع ّي�شنا بلدنا"
فنحن لدينا بعلبك "وم�ش عاي�شين" واال�سباب معروفة والجميع يدرك ما هي العراقيل لكني اقول ان ال�شم�س
�ست�سطع من جديد فال تي�أ�سوا.
قليموس :
والقى رئي�س الرابطة المارونية انطوان قليمو�س كلمة قال فيها :كنت انتظر منذ زمن لقاء هذه الوجوه.
وا�ضاف نحن نعي�ش الت�سامح واللقاء والح�ضور.
وا�ضاف منذ اليوم االول النتخابي انا ورفاقي كانت اولى االولويات لدينا ان تتوجه الرابطة الى كل الموارنة
كي ال اقول �إلى كل الم�سيحيين وبالتالي كل اللبنانيين .وقد حر�صنا �أن نبد�أ تحركنا في اتجاه الموارنة البعيدين
عن العا�صمة  ،وذلك لإ�سقاط و�صف الرابطة المارونية بانها رابطة بورجوازية ال تلتفت اال لبيروت ومحيطها او
ك�سروان وجبيل� .أما اليوم ف�إن نب�ض الرابطة يبد�أ من هذه المناطق التي تمثل جذوة ال�صمود والتجذر باالر�ض
واال�ست�شهاد في �سبيلها ولي�س من المدن التي تعاني تلوث الح�ضارة المزيفة .جئنا الى هنا الن من اولى اولوياتنا
المناطق النائية .باالم�س كنا في الجنوب واليوم نحن في البقاع وغدا �سنكون في عكار .هذا هو دور الرابطة
والهدف من مجيئها.
بد�أت زيارتي عند ابينا اليا�س في االنط�ش ولهذه الزيارة مدلول كبير ووجودد االب غاريو�س هو دليل على �صمود
الم�سيحي ودليل على �أدائه لدوره الم�سيحي المميز في محيطه وهو الخميرة واذا ف�سدت ف�سد كل �شيئ .ولن يبقى
وجود ح�ضاري للعالم وهذا ما يميز لبنان .
وما يميز لبنان ان الم�سلمين فيهم �شيئ من الم�سيحية كما �أن الم�سيحيين فيهم �شيئ من اال�سالم .اذا خرج
الم�سيحي من االر�ض فال �شيئ يميز الم�سلم اللبناني عن الم�سلم االفغاني ،واذا خرج الم�سلم من االر�ض فال �شيئ
يميز الم�سيحي اللبناني الم�شرقي حيث مهد الم�سيح ،عن الم�سيحي الغربي الذي ا�صبح متجه ًا نحو ح�ضارة ال
عالقة لها ال بالم�سيحية وال بتاريخها وال بجذورها .
دعوتنا ور�سالتنا كرابطة مارونية هي العودة الى الجذور والجذور ال تعني االر�ض فقط فالجذور هي االخالقية
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التي نمت فيها الم�سيحية وتحديد ًا الطائفة المارونية التي بنيت على التوا�ضع والب�ساطة والت�ضامن وحب الغير
والذي حل مكانهم الح�سد والنميمة والمظاهر الغ�شا�شة .نحن دورنا كرابطة مارونية اعادة احياء القلوب المملوءة
بالذهب وال�صلبان المنحوته من خ�شب هذا هو دور الرابطة المارونية  ،دورنا لي�س الجلو�س في العرو�ش واالعالي،
دورنا اال نن�سى الموجودين بم�آ�سيهم خارج ار�ضهم حيث ال ت�ستوعبهم االر�ض البور واياديهم ووجوههم ال�سمراء
تحفر في ال�صخر .من اجل ذلك الرابطة المارونية موجودة هنا في هذه االر�ض التي ا�ضطهدت فيها الم�سيحية
والتي يجب ان نعود الى احيائها انطالق ًا منها ،و�سنزور عكار كما زرنا ار�ض الجنوب نحن اليوم في زمن عا�شوراء
الذي يحكي عن اال�ست�شهاد .ونحن اي�ضا نعرف ما هي ال�شهادة فال�شهادة نعمة من اهلل نفوز بها في �سبيل ق�ضية
اخالقية وق�ضية حق.

محطة الوفد الثانية

محطته الثانية كانت في دارة ال�شهيدين نديمة
و�صبحي الفخري في بتدعي ،حيث كان في ا�ستقباله
اوالده��م��ا ورئ��ي�����س ات��ح��اد ب��ل��دي��ات دي��ر االح��م��ر جان
الفخري ،رئي�س بلدية نيحا حنا جميل الفخري ومخاتير
ب�شري ودير االحمر وبتدعي والبقاع ال�شمالي والجوار .
قليمو�س تمنى على عائلة الفخري ،ان تزرع الحادثة
قليمو�س في زيارة عائلة الفخري
الرجاء في قلوبهم وان تقوي �صمودهم في االر�ض واال
تكون �سبب ًا للتخاذل فيعي�شوا عقدة الخوف والتمازج معه.
وخاطبهم :جدودكم رووا االر�ض بالدم .و�أ�ضاف :ان الملف في عهدة الق�ضاء وهذه رغبتنا جميع ًا وعلينا ان ن�سلم
االمور لعدالته وعدالة الرب .و�سيدنا البطريرك جاء الى المنطقة اكثر من مرة ونحن ن�ؤيد توجهه والموقف الذي
اتخذه وامنيتي ان ازور هذه االر�ض التي ارتوت بدماء االجداد ثانية وزيارتي لبتدعي لها معنى ومغزى وانا معكم
بتطلعاتكم  ،هذه االر�ض لكم وهي ار�ض ابائكم و�أ�سالفكم ال تن�سوها بل �سلموها الوالدكم .فاالر�ض لي�ست للت�سيب
و�شعبها لي�س للت�ضحية وهذه هي ر�سالتي الى هذا المنزل بالذات .احيي كبركم و�شهامتكم واقول بالنهاية �سنعي�ش
جميع ًا مع بع�ضنا البع�ض  ،والمنطقة للجميع .كونوا فوق الم�صائب لتجاوزها والحياة بدون �صعوبات لي�ست حياة
وانتم اهل لتذليل الم�صاعب .
رحب با�سم �شباب بتدعي وب�شري �شاكر ًا الرابطة على زيارتها والوقوف عند خاطر العائلة وقال
باتريك الفخري ّ
زيارتكم تعزية لنا ومنذ وقوع الجريمة وقفنا على خاطر البطريرك الراعي والمطران حنا رحمة وع ّلقنا �سالحنا
على الحائط وهذا ال يعني اننا �سن�سامح ولنا ملء الثقة بالق�ضاء وهناك تق�صير لأنه في  ١٣ت�شرين الثاني تدخل
الجريمة عامها الثاني ومن غير المعقول ان يبقى القاتل في الخارج ي�سرح ويمرح .
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مجيئكم الينا عزيز وغال وال يجوز ان تبقى الدولة متقاع�سة وعاجزة عن القب�ض على المجرم .اننا ن�صبر لكن ل�صبرنا
حدود وال وجود لم�صالحة �إذا لم ُي�س ّلم القتلة وقد �سقط �شهيد للجي�ش عندما القى القب�ض على ثالثة من الفاعلين .
�سنبقى الى جانب اهالي بعلبك لكن مو�ضوع الم�صالحة غير وارد حالي ًا .

زيارة النائب رحمه

المحطة الثالثة للزيارة كانت في منزل النائب اميل
رحمة وكان في ا�ستقباله ر�ؤو�ساء بلديات منطقة دير
االحمر والجوار .
النائب رحمه رحب بالوفد الزائر م�ؤكد ًا دور موارنة
االطراف وقال �إن الموجودين في الجبهة هم الأ�سا�س
وفي طليعة الذين يدافعون عن لبنان عندما يدق النفير
 ،وجودكم بيننا مهم جدا في هذا التوقيت بالذات ،
انتم عندنا اليوم وغد ًا في عكار في اقا�صي ال�شمال وانا
قليمو�س في منزل النائب �إميل رحمه
كع�ضو في الرابطة اقول لك يا اخي و�صديقي ان جولتك
ميمونة بين اهلك في دير االحمر ومن �سرعين الى �آخر القاع موارنة او كاثوليك او ارثوذوك�س يرحبون بكم ،كما
�شيعة بعلبك و�سنتها.
من قبل عندما زارنا الرئي�س الأ�سبق للرابطة الدكتور جوزيف طربيه قال له ال�شيخ محمد يزبك اذا لم تت�سع
بيوتنا فقلوبنا مفتوحة واي م�س�ؤول ي�أتي الينا �ستكون قلوب ال�سنة وال�شيعة مفتوحة له واهال بكم على ار�ض �شفيع
الموارنة مار مارون.

قليموس:
ور ّد النقيب قليمو�س :االناء ين�ضح بما فيه ول�ست في وارد زيارة دير االحمر دون زيارة هذا البيت الذي يمثل
العي�ش الم�شترك والع�صام ّية وميزة كبرى لالن�سان �أن ي�ستطيع بناء حيثية �سيا�سية وتاريخية و�أعود لأوكد ان االناء
ين�ضح بما فيه وان �شاء اهلل تبقى هذه االر�ض ار�ض عي�ش م�شترك ولي�س ار�ض ذل وارهاب وهي �ستبقى ع�صية على
الذين ي�سعون الى ت�شويه �أ�صالتها.
وا�ضاف الرابطة المارونية هي عن�صر ا�سا�سي منطقها وطني ولي�س طائفي ًا ،مذهبي ًا او فئوي ًا وهي لي�ست حزب ًا
�سيا�سي ًا ا�ضافي ًا على ال�ساحة ال�سيا�سية والوطنية  ،باالم�س اطلقنا م�شروع انتخاب لي�س ليكون لدينا مر�شحين
لالنتخابات با�سم الرابطة بل من اجل ال�سعي لت�صحيح التمثيل على الم�ستوى الوطني وتحفيز االكثرية ال�صامتة
كي تمار�س حقها في االنتخابات وتتمكن من �إي�صال ممثلين فعليين الى الندوة اللبنانية النتاج �سلطة حقيقية في
البلد واعود القول ان الرابطة المارونية لن تكون �صامتة حيال �أي ا�ستهتار بحق اي لبناني ولي�س بحق الم�سيحيين
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فح�سب  ،لذلك ا�شكر �سيدنا حنا رحمة الواعي لق�ضيته وللق�ضية اللبنانية ولمتطلبات العي�ش الم�شترك في هذه
المنطقة الذين روى �أبنا�ؤها المنطقة بدمهم من اجل الوجود الحر ولم�صلحة المعتقد الح�ضاري المميز .

�إجتماع في دار المطرانية بدير االحمر

وزار قليمو�س و�أع�ضاء الوفد مطرانية دير االحمر للموارنة حيث كان في ا�ستقبالهم النائب رحمه والنائبان
�ضم ر�ؤ�ساء بلديات
ال�سابقان نادر �سكر وربيعة كيروز ،رئي�س اتحاد بلديات دير االحمر جان الفخري على ر�أ�س وفد ّ
دير االحمر :لطيف القزح ،عيناتا :مي�شال رحمة ،الزرازير :طعان حب�شي  ،نبحا :غ�سان كيروز ،برقا :غ�سان جعجع
 ،ب�شوات :حميد كيروز � ،شليفا :يو�سف رعيدي ومخاتير هذه البلدات .

المطران حنا رحمة :
والقى المطران حنا رحمة كلمة رحب فيها بالرابطة
واع�ضاء الهيئة التنفيذية وق��ال بهذه الزيارة افرحتم
قلوبنا لأنكم �أتيتم لتروا عن كثب الواقع الذي يعي�شه ابناء
المنطقة .وجميل ان تبادروا وت�سعوا لهذه الغاية.
وارف�����ض ان اق��ول �أننا من االط���راف فهذه المنطقة
انتخب فيها �أول بطريرك للطائفة من دون �أن نغفل �أن �أول
مطرانية للموارنة �أقرها المجمع اللبناني كانت في بعلبك
عام ، 1676فنحن امتداد لجبة ب�شري والعاقورة �أي�ض ًا وال
قليمو�س ،المطران رحمه ،النائب رحمه،
فاعل ّيات المنطقة في دار المطرانية بدير الأحمر
نن�سى البتة �أننا على مقربة من مارمارون في العا�صي.
انتم اليوم في ار�ضكم ار�ض حج و�شهداء وقدي�سين عا�شوا
المارونية ال�صافية مع الكني�سة والعائلة.
وا�ضاف �آمالنا كبيرة بالرابطة المارونية منذ ت�سلمتم رئا�ستها وقد الحظنا الجدية والفرق ونحن نجتمع في
البقاع ال�شمالي لنقول ان م�شكلتنا تكمن في عدم عودة الموارنة الى ار�ضهم ار�ض اال�ستثمار والعي�ش و�شدد على
وجوب العودة ليكون البقاع ال�شمالي �صورة لبنان الحقيقية وال�شاهد لوطننا وم�سيحيتنا وان�ساننا  ،هذا هو المطلوب
وهذا هو بيت الرابطة وهي تعرف كيف تزور بيتها وبمجيئكم ت�أتون الى عائلتكم .

قليموس :

ور ّد النقيب قليمو�س :اتوجه بال�شكر لكم ولكل فرد من هذه المجموعة التي ت�شع وجوهها بالأمل والرجاء .
وفي ما يتعلق بمجيئنا الى بعلبك ودير االحمر فهي تمثل العودة الى الجذور .فم�سيحيو االطراف هم خط الدفاع
االول ولي�س االخير ف�أنتم الدفاع عن وجودنا وتراثنا والآمال التي نعلق في هذا البلد الذي كنا اال�سا�س في كيانه
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ووراء ت�أ�سي�س هذا التراث الذي �أ�ضاء ح�ضارة على منطقة ال�شرق االو�سط والمنطقة العربية ب�أكملها .و�إن من
الواجب العودة الى الجذور الم�سيحية المبنية على التوا�ضع والب�ساطة والألفة واال�ست�شهاد وال�شهادة للحق ال على
قيم التخاذل واالنانية والعنجهية الفارغة التي تعيد الى الوراء .كما �أنها تمثل الوعد واالمل فنحن كرابطة مارونية
اغنياء بكل واحد لأن الرابطة المارونية لي�ست م�صرف ًا انما كتلة طاقات فاعلة في المجتمع اللبناني بدءا بفاعليتها
في المجتمع الم�سيحي.
ومنذ انتخابنا رفاقي و�أنا طرحنا مجموعة �أولويات ،والأولوية االولى التي ن�سعى �إليها هي العودة الى الجذور
والتجذر باالر�ض وعدم ا�ستباحتها النا�س ال ي�ستحقونها انتم اليوم موجودون ب�أر�ض اجدادكم وقد دفعوا اثمانها
لي�س عرق ًا فقط انما دما وال يجوز ابد ًا اهمالها وتركها .فاالر�ض مركز ثروة ونحن ال نم�شي بالمنطق التجاري
القائل ان االر�ض ثروة تنمو باالهمال .كال ان االر�ض تنمو بارتوائها من عرق جبين النا�س ودمهم وعملهم ويجب
ان تث ّمر ال ان ُتترك وهذه ر�سالة اوجهها لي�س فقط لكم وانما للكني�سة والرهبانيات .االر�ض يجب اال تهمل وينبغي ان
ُتن ّمى وان يعطى المجال للعن�صر الب�شري ليحقق ذلك ال ان تترك عر�ضة الي اهمال او اغت�صاب او �أي �شيئ �آخر .
على �أن وعد الرابطة المارونية لكم �أنها لن تكون �صامته بل �ستكون حا�ضرة و�سيكون �صوتها مدوي ًا عند اللزوم
وبكل محطة لر�صد �أي خلل في الدولة اللبنانية والمجتمع خ�صو�ص ًا الخلل الذي يطاول حقوق الم�سيحيين ومن دون
عقد �أقول :حقوق الم�سيحيين لأن حقوقهم هي كحقوق كل اللبنانيين وعندما �أقول ذلك ف�إني ال �أنتق�ص من �شركائي
بالوطن� ،إذ ال ي�ستقيم حق لأي �إن�سان �إن لم تكن حقوق الجميع محفوظة وم�ؤمنة بال�شكل الذي ت�ضمنه ال�شراكة
الوطنية والميثاقية الحقة التي بني عليهما الكيان اللبناني.
ثم قدم رئي�س �إتحاد بلديات دير الأحمر جان فخري الى رئي�س الرابطة مذكرة بمطالب و�إحتياجات هذه
البلديات طالبا ال�سعي الى تنفيذها.

متابعة الجولة وغداء في ارغ�ش

وبعدها توجه الوفد برئا�سة النقيب قليمو�س الى �سيدة ب�شوات للتبرك و�أكمل الموكب طريقه نحو برقا ،نبحا،
القدام حيث ا�ستوقفه االهالي عند كل محطة ونثروا على الموكب االرز والورود .وقد ترجل قليمو�س �شاكر ًا لالهالي
حفاوتهم ومحبتهم .وقدغطت طرقات البلدات الفتات الترحيب با�سم اهاليها ،برئي�س الرابطة والوفد م�ؤكدين
اهمية النهو�ض بم�سيرة الرابطة وروحها الميثاقية المحبة للعي�ش الواحد .
المحطة ما قبل االخيرة لجولة الوفد كانت في بلدة القليلة  -الحرفو�ش حيث زار الوفد كني�سة مار يو�سف وقدم
المطران رحمة نبذة عن تاريخ الكني�سة وكيفية ترميمها بعد �سنوات من االهمال ثم اقيم زياح القدي�س يو�سف قبل
�أن يتوجه الجميع الى عيون ارغ�ش تلبية لدعوة ع�ضو الرابطة المارونية المهند�س وليد طوق .
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تقويم الرابطة المارونية لجولتها البقاعية
بتاريخ 2016/10/8

مف�صل
بعد جولتها على بع�ض قرى البقاع ال�شمالي ،قومت الرابطة المارونية نتائج هذه الجولة في �ضوء ملف ّ
ووا�ضح ُمق ّدم من رئي�س اتحاد بلديات منطقة دير االحمر المحامي جان فخري ،وبموافقة جميع البلديات ،حول
�أو�ضاع قرى وبلدات المنطقة وحاجاتها.
وعليه ُيمكن �إيجاز �أبرز الأولويات التنموية على ال�شكل التالي:
• ت�أهيل وتعبيد طريق رئي�سية حيوية :بعد ال ّإطالع على الكتاب المرفق في الملف وال ُمق ّدم لجانب وزارة
النقل والأ�شغال العامة بتاريخ  ،2015/7/15وال ُمو ّقع من قبل ر�ؤ�ساء بلديات ومخاتير المنطقة ،ومو�ضوعه
ت�أهيل وتعبيد طريق رئي�سية عامة تربط بين طريق الأرز – عيناتا مرور ًا بجبل المكمل حتى تخوم بلدة تنورين،
حيث تتف ّرع الى طريقين ،الأولى ت�ؤدي الى بلدة حدث الجبة والثانية �إلى غابة �أرز تنورين.
• مو�ضوع المياه :النق�ص الكبير في مياه ال�شرب ،وقلة المياه المتوفرة والكلفة المادية العالية للري بالرغم
من توفر الم�صادر (خا�ص ًة �أن المنطقة هي زراعية بامتياز) ،م ّما ي�ستوجب ت�أهيل �شبكة مياه ال�شرب
وا�ستكمالها وزيادة قدرة ا�ستيعابها ،وت�أهيل �شبكة الري الزراعي واعتماد الأنابيب بدل ال�سواقي لمنع الهدر،
�إ�ضاف ًة �إلى ت�أمين م�صادر جديدة للمياه كح�صاد المطر �أو البحيرات اال�صطناعية وا�ستعمال تقنيات توفير
المياه الحديثة.
كما ع ّدد الملف بع�ض الم�شاكل الأ�سا�سية التي تعاني منها المنطقة على ع ّدة �أ�صعدة منها �إقت�صادية� ،إجتماعية
ومعي�شية في الزراعة ،ال�صناعة ،التجارة والخدمات ،وفي ال�صحة ،التعليم ،البنى التحتية �إلخ...
�إن هذه الم�شاكل والإحتياجات ّ
تدل على مدى غياب الدولة وتق�صيرها في هذه المنطقة.
�إن الرابطة المارونية �سوف تقوم جاهد ًة بات�صاالت مع الم�س�ؤولين المعنيين ب�أ�سرع وقت ممكن لإعطاء هذه
المنطقة حقوقها و�إعادتها �إلى خارطة التنمية.
�إن م�سيحيي هذه المنطقة ُي�ش ّكلون جزء ًا من قلب لبنان الناب�ض ،واجبنا م�ساعدتهم ودعمهم للتجذر والبقاء
في �أر�ضهم.
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النزوح مو�ضوع اللقاءات واالت�صاالت

لم يدع رئي�س الرابطة المارونية �أي مرجع ر�سمي �أو �أ�سا�سي� ،أو �أمني �أوروحي زاره منفر ًدا �أو على ر�أ�س وفد
من المجل�س التنفيذي �إلاّ وفاتحه بخطورة ّ
ملف النزوح ال�سوري .وهذا ظاهر من البيانات والت�صريحات على
اثر كل لقاء وات�صال .و�إن دقة هذا المو�ضوع وح�سا�سيته ،دفعته لأن ي�ستنفر اع�ضاء المجل�س التنفيذي للرابطة
واللجان لل�شروع في تح�ضير م�ؤتمر وطني لبحث ق�ضية النازحين ال�سور ّيين .وبعد ات�صاالت مكثفة مع العديد من
المرجعيات الر�سم ّية والدول ّية قرر المجل�س تنظيم م�ؤتمر بعنوان «النازحون ال�سوريون ...طريق العودة »...وذلك
في الثامن والتا�سع والثالث ع�شر من ايلول .2016

جل�سة :الآثار االقت�صادية للنزوح ال�سوري في لبنان
(اليوم الأول)

الم�ؤتمر

جل�سة :النازحون والموقف الدولي والقانوني
(اليوم الأول)

فندقي «متروبوليتان
عقدت الرابطة المارونية في الثامن والتا�سع والثالث ع�شر من �أيلول  ،2016م�ؤتم ًرا في
ْ
 حبتور» و «هيلتون  -حبتور» �سن الفيل ،بعنوان «النازحون ال�سوريون ...طريق العودة» .تطرق الم�ؤتمر في ور�شالعمل ومحاور البحث في يوميه االولين الى كل العناوين والمفا�صل ذات ال�صلة بو�ضع النازحين ،بم�شاركة ممثل
عن رئي�س الحكومة ومجموعة من النواب وممثلي االحزاب اللبنانية الرئي�سة من كل االتجاهات ،وممثلي االمم
المتحدة واالتحاد االوروبي ،ومندوبين عن االجهزة االمنية ،ومحافظين ور�ؤ�ساء اتحادات بلدية ،ور�ؤ�ساء جمعية
ال�صناعيين وتجمع رجال االعمال اللبنانيين واالتحاد الوطني لنقابات العمال والم�ستخدمين� ،إ�ضافة �إلى ممثلين
عن منظمات دولية ومحلية غير حكومية� .أدار الور�ش ومحاورها �إخ�صائيون و�أكاديميون وخبراء في المو�ضوعات
التي جرت مناق�شتها.
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جل�سة :دور ال�سلطات المحل ّية و�أزمة النازحين
(اليوم الأول)

جل�سة :النازحون واالنعكا�سات االجتماعية والديموغرافية
(اليوم الثاني)

تو�صل الم�شاركون في الندوات الى مجموعة من االقتراحات المت�صلة بكيفية الت�ص ّدي لم�س�ألة النزوح
وقد ّ
ال�سوري .وقد تو ّلت لجنة �صياغة خا�صة و�ضع التو�صيات النهائية ،التي تعك�س خال�صة نقا�شات الم�شاركين الجادة
والمو�ضوعية في ور�ش العمل ومحاور البحث التي تخللتها.

جل�سة :النازحون والتداعيات الأمنية (اليوم التاني)

جل�سة :الر�ؤية الوطنية ومو�ضوع النازحين(اليوم التاني)

وختام الم�ؤتمر كان في الثالث ع�شر من �أيلول  ،2016في حفل خطابي تحدث فيه مق ّرر لجنة النزوح ال�سوري
في الرابطة المارونية المحامي وليد خوري ،ممثلة االمين العام للأمم المتحدة �سيغريد غاغ� ،سفيرة االتحاد
االوروبي كري�ستينا ال�سن ،وزير ال�ش�ؤون االجتماعية النقيب ر�شيد دربا�س ،وزير الخارجية والمغتربين المهند�س
جبران با�سيل ،رئي�س الرابطة المارونية النقيب انطوان قليمو�س واطلق في هذه الجل�سة «ن�شيد العودة» ،قبل �أن
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جانب من الح�ضور الحا�شد (اليوم الثالث)

المحامي خوري مفتتحاً الحفل

تعلن التو�صيات التي تلتها ندوة �أدارتها ع�ضو المجل�س التنفيذي الإعالمية ندى اندراو�س عزيز وقامت الم�ؤ�س�سة
اللبنانية لالر�سال انترنا�شيونال  LBCIبنقل وقائع الم�ؤتمر والندوة مبا�شرة.
وقد �أ�صدرت الرابطة المارونية كتا ًبا يت�ضمن وقائع و�أعمال م�ؤتمر «النازحون ال�سوريون ...طريق العودة» ليكون
مرج ًعا يف ُرع �إليه ،نظ ًرا لثراء المقاربات والنقا�شات التي رافقت هذا الحدث الوطني البالغ االهمية.
وبمح�صلة النقا�شات التي جرت في الثامن والتا�سع من �أيلول والتي توزعت على �ستة محاور عن تناول مو�ضوع
النزوح بكل �أبعاده ووجوهه ،تبنت الرابطة المارونية التو�صيات الآتية:

اليوم الثالث
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 .1دعوة الحكومة اللبنانية الى �ضبط الحدود ب�صورة محكمة لمنع دخول مزيد من النازحين والتدقيق بلوائح
المفو�ضية العليا لالجئين من خالل االجهزة االمنية اللبنانية المعنية للت�أكد ممن تنطبق عليهم �شروط
النزوح الق�سري لأ�سباب �أمنية.
 .2دعوة ال�سلطات اللبنانية الى ترحيل كل نازح �سوري ي�ستغل و�ضعيته للإقامة في لبنان �إذا ثبت انتقاله الى
�سوريا والعودة منها ولو لمرة واحدة كما ندعو الحكومة اللبنانية الى �إعادة العمل بقرار ترحيل �أي �شخ�ص من
التابعية ال�سورية �أنهى محكوميته بنا ًء على حكم ق�ضائي �صادر بحقه.
	.3الت�صدي لوجود دورة اقت�صادية �سورية متكاملة �ضمن الدورة االقت�صادية اللبنانية وتحميل االجهزة الحكومية
اللبنانية الم�س�ؤولية عن ذلك.
 .4مع التزام لبنان م�س�ؤولياته كبلد م�ضيف ندعو الحكومة اللبنانية الى التمييز بين هجرة الحرب والهجرة
االقت�صادية وبالتالي �ضبط الم�ساعدات بما ال ي�شجع على هجرة �إ�ضافية من �سوريا ويحول دون عودة النازحين
اليها.
	.5الت�شدد في اعتماد البرامج التربوية ال�سورية في التدري�س لت�سهيل اندماج التالمذة ال�سوريين في مناهجهم
عند عودتهم الى بالدهم على �أن تتولى الدول والجهات المانحة تمويل كلفة التعليم بالتن�سيق مع ال�سلطات
اللبنانية المعنية.
 .6مطالبة الحكومة اللبنانية باتخاذ االجر�آت الكفيلة باعادة الالجئين الفل�سطينيين الذين نزحوا من �سوريا
ق�سر ًا الى �أماكن �إقامتهم ال�سابقة فيها.
	.7الطلب من البلديات كل في نطاقها ت�سجيل كل مولود �أو مولودة من �أب �سوري ورفع ذلك ر�سمي ًا بوا�سطة
وزارتي الداخلية والخارجية الى ال�سلطات ال�سورية لكي ال تتافقم الحق ًا م�شكلة مكتومي القيد .مع اال�شارة الى
ْ
ازدياد حاالت الزواج بين الرجال اللبنانيين والن�ساء ال�سوريات.
 .8تطبيق القوانين اللبنانية على العمال ال�سوريين وكذلك على الم�ؤ�س�سات �أو الم�شاريع التي يملكها �أو يديرها
�سوريون� ،أ�سوة بما يط ّبق على اللبنانيين ،واعادة �ضبط العمالة ال�سورية في لبنان وت�أكيد القرار الحكومي
القا�ضي بح�صر عمل النازحين ال�سوريين في قطاعات محددة دون �سواها.
بناء على ما تقدم نطالب الحكومة اللبنانية باعتماد هذه التو�صيات من �ضمن وثيقة وطنية ي�صار الى تعميمها
على جميع الدول التي يقيم لبنان عالقات دبلوما�سية معها وكذلك على جميع الهيئات والمنظمات الدولية ذات
ال�صلة.
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ثناء على مواقف �سالم وقزي وبا�سيل

وعلى �أثر النجاح الذي �سجله م�ؤتمر النازحين ال�سور ّيين ،وردود الفعل المتباينة التي �صدرت عن م�س�ؤولين
و�سيا�سيين وهيئات اجتماعية وفي و�سائل االعالم ،ر�أت الرابطة المارونية �أن مواقف رئي�س الحكومة تمام �سالم
ووزيري الخارجية والعمل جبران با�سيل و�سجعان قزي ،لم تخرج عن روحية ما رمى �إليه الم�ؤتمر ،وا�سفرت عنه
وخ�صو�صا على ما طرحه
التو�صيات .ف�أ�صدرت بيا ًنا في التا�سع ع�شر من ايلول � ،2016أثنى على هذه المواقف،
ً
الرئي�س �سالم في الجمعية اللمومية لالمم المتحدة .وجاء في البيان:
تنظر الرابطة المارونية بارتياح للموقف الذي ع ّبر عنه دولة رئي�س الحكومة تمام �سالم �أمام الجمعية العمومية
لأمم المتحدة لجهة �إعالنه �صراحة �أن ال عالج لأزمة النازحين ال�سوريين �إال بخارطة طريق لعودتهم الى بالدهم
و�إال فان لبنان مع ّر�ض للإنهيار.
مف�صلة للعودة خالل ثالثة �أ�شهر وتحديد ح�ص�ص لدول المنطقة وغيرها
كما تبدي الرابطة ت�أييدها لو�ضع خطة ّ
لوزيري الخارجية والعمل
تت�شارك الأعباء مع لبنان وفي الوقت نف�سه تث ّمن الرابطة المارونية المواقف ال�صريحة
ْ
لجهة التحذير من الخطر على وجود لبنان والمطالبة ب�إجراءات عملية كنقل النازحين الى المناطق الآمنة في
�سوريا ب�إ�شراف االمم المتحدة.
وتعتبر الرابطة المارونية �أن مواقف رئي�س الحكومة والوزيرين با�سيل وقزي متقاربة في الجوهر و�إن اختلفت في
ال�شكل وهي تنا�شد الجميع عقد جل�سة عاجلة لمجل�س الوزراء ُتخ�ص�ص لبحث ملف النازحين و�إنعكا�ساته على لنان
بهدف توحيد الر�ؤية والخطة ليكون للبنان موقف قو�س بحجم المخاطر التي يواجهها كما تتمنى الرابطة المارونية
ي�ضم �إلى �أوراقه المقترحات ال�صادرة عن م�ؤتمر «النازحون ال�سوريون ...طريق العودة»
على مجل�س الوزراء �أن ّ
نظ ًرا لأنها خال�صة مواقف االحزاب اللبنانية الفاعلية ومعها �أ�صحاب الخبرات االمنية واالقت�صادية والقانونية
وغيرهم.
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م�ؤتمر �صحافي لقليمو�س

وك��ان رئي�س «الرابطة المارونية» �أنطوان
ق��ل��ي��م��و���س ق���د م��� ّه���د ل��م���ؤت��م��ر «ال���ن���ازح���ون
ال�سوريون ...طريق العودة» بم�ؤتمر �صحافي
حا�شد في ال�سابع من �أيلول  ،2016في مقر
الرابطة بح�ضور نقيب م��ح�� ّرري ال�صحافة
اللبنانية اال�ستاذ اليا�س عون وعدد من اع�ضاء
المجل�س التنفيذي وح�شد من االعالمي ّين.

�شرح قليمو�س لالعالم ّيين �أهداف الم�ؤتمر
ً
عار�ضا برنامجه الذي �سيمتد على ثالثة �أيام
(� 13 ،9 ،8أيلول  .)2016وقال ر ًّدا على �أ�سئلة ال�صحافيين:
 �أن الهدف لي�س التفتي�ش عن كيفية عودة النازحين الى بيوتهم ،بل �إعادتهم �إليها .وهذا حقهم قبل �أن يكونحاجة .فح ٌّق لهم �أن يعودوا الى بالدهم حيث يتع ّين عليهم �أن يعيدوا بناءها والنهو�ض بها .فالعودة هي الهدف،
وال �شيء غيرها .ففي منظورنا �أن ال هدف يتقدم على عودة النازحين� .أما ماذا يتوجب علينا القيام به ،وما هي
االج��راءات التي ينبغي �أن تتخذ ،فهذا جوهر المو�ضوع� .إن عودة النازحين هي �أمر بديهي ،وال يمكن �أن يكون
وجودهم �إ�ستيطا ًنا هنا.
ال �أ�ؤمن �أن للرابطة المارونية دو ًرا �أكاديم ًيا ،وانها بمثابة مركز �أبحاث� .إنما هي مر�صد لتحديد نقاط الخلل
في الدولة والمجتمع ،تتولى معالجتها من باب الحفاظ على الم�صحلة الم�سيحية ومن خاللها الم�صلحة الوطنية
العليا .و�سنواكب التو�صيات بالقوة المعنوية التي يمثلها المنت�سبون �إليها ،وعبر الدولة اللبنانية ،وقد ا�ستعجلنا عقد
هذا الم�ؤتمر قبل انعقاد م�ؤتمر نيويورك الذي �سيخ�ص�ص لبحث م�س�ألة النازحين ال�سوريين ،لنز ّود الوفد اللبناني
إجماعا لبنان ًيا حول هذه الق�ضية .و�أن
الر�سمي بنتائجه ،لتكون ورقة ق ّوة في يده تثبت للمجتمع الدولي ان هناك � ً
م�ؤتمرنا ال ينطلق من اعتبارات طائفية بدليل ان المحور الذي �سيعالج الر�ؤية الوطنية لمو�ضوع النازحين �سي�شهد
م�شاركة كل االحزاب واالطياف من دون ا�ستثناء .و�أن الم�ؤتمر ي�س ّلم التو�صيات للدولة �أمانة ،لترفعها الى االمم
المتحدة كموقف لبناني �شامل .ودعا قليمو�س �أخي ًرا و�سائل االعالم واالعالميين لمواكبة �أعمال الم�ؤتمر وال �سيما
ختامه في  13الجاري.
مالحظة:تفا�صيل ووقائع الم�ؤتمر ووثاقه ومداخالت الم�شاركين فيه �صورت في كتاب م�ستقل يو ّزع على اع�ضاء
الرابطة والمهتمين.
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م�شروع الرابطة المارونية لقانون انتخاب جديد
ترى الرابطة المارونية� ،إن �أحد اال�سباب الرئي�سة لالزمات ال�سيا�سية المتعاقبة على لبنان منذ عقود طويلة ،هو
غياب قانون عادل لالنتخابات ي�ؤمن �صحة التمثيل ،وي�سهم في تجديد ال�سلطة وتداولها ،وانتاج النخب القادرة على
قيادة البالد نحو الم� ّأ�س�سة والحداثة .ومن منطلق م�س�ؤوليتها الوطن ّية والميثاقية در�ست الرابطة مختلف ال�صيغ
المطروحة والم�شاريع المتداولة في �ش�أن هذا القانون .وتو�صلت بنتيجة االبحاث الى اعتماد �صيغة «limited
 »voteبعد ت�صحيح توزيع المقاعد.
وقد �أطلق رئي�س الرابطة النقيب انطوان قليمو�س م�شروع الرابطة في م�ؤتمر �صحافي حا�شد في الرابع من
ت�شرين االول  ،2016في ح�ضور نقيبي المحامين ومحرري ال�صحافة اللبنان ّية اال�ستاذين انطونيو الها�شم واليا�س
عون ،وح�شد من رجال االعالم.

عـون:

�إفتتح الم�ؤتمر النقيب عون بكلمة جاء فيها:

“نلتقي للمرة الثانية مع رئي�س الرابطة المارونية النقيب انطوان قليمو�س في مق ّرها .المرة االولى كانت في
ال�سابع من �أيلول الما�ضي عندما �أعلن �إنطالق �أعمال م�ؤتمر النازحين ال�سوريين الذي �ش ّكل في حينه حدث ًا كان له
والدوي .واليوم �سيعلن النقيب قليمو�س م�شروع الرابطة لقانون االنتخابات ،وهو من دون �شك يعك�س ع�صارة
الوقع
ّ
جهده و�إخوانه في المجل�س التنفيذي ونخب الرابطة المارونية القانونية وال�سيا�سية و�أتوقع �أن يلقى ال�صدى والآذان
ال�صاغية ،لأن قانون االنتخابات هو العامود الفقري للدولة �أي دولة ،ف�إذا كان متخ ّلف ًا� ،ستكون الدولة على �شاكلته،
وتبقى عاجزة عن �إنتاج النخب ال�سيا�سية القادرة على حكم البالد وقيادتها نحو االف�ضل.
و�شهادتي في النقيب قليمو�س مجروحة ومجنوحة نظر ًا لل�صداقة والمحبة اللتين تربطاني به .لكن �شهادة للحق
والحقيقة ،ف�إن رئي�س الرابطة المارونية الذي نتحلق حوله اليوم ،هو رجل ط ّالع ،مبادر� ،شجاع ،وال يخ�شى مقاربة
المدارات ال�ساخنة ،ويتح ّمل م�س�ؤولياته �أ ّي ًا تكن ال�صعوبات والتحديات.
ن�شكركم� ،أيها الزمالء ،على تلبية الدعوة ،راجين اهتمامكم بتغطية هذا الم�ؤتمر ،و�إيالءه ما ي�ستحق من �إبراز
ومتابعة.
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قليمو�س في الم�ؤتمر ال�صحافي محاطاً بالنقيبين ها�شم وعون وعدد من �أع�ضاء المجل�س التنفيذي

الها�شم:

بعد ذلك قال نقيب المحامين انطونيو الها�شم�« :إن وجودي في هذا اللقاء دليل على �أن نقابة المحامين حري�صة
على �إي�صال كل اال�صوات التي ت�سعى الى طرح الم�شروعات الخا�صة بقانون االنتخابات لما فيه م�ستقبل لبنان ،وهي
لن تقف مكتوفة االيدي تجاه ما يجري بحثه و�إعداده حول هذا المو�ضوع المهم .و�إن يدها ممدودة الى الجميع
للو�صول الى �أف�ضل قانون انتخابي عادل».

قليمو�س:

بعد ذلك تحدث النقيب قليمو�س متحد ًثا عن الهدف من اطالق الم�شروع
وقال�« :أه ًال و�سه ًال بكم في رحاب الرابطة المارونية ،وفي هذا اللقاء الثاني معكم منذ بدء والية المجل�س
التنفيذي لإطالق الم�شروع الذي �أعدته الرابطة �سعي ًا لإ�صدار قانون جديد لالنتخابات ،نظر ًا لأهمية المو�ضوع في
الحياة الوطنية وال�سيا�سية لدولة تعتمد النظام الديموقراطي البرلماني �أ�سا�س ًا للحكم.
�إن قانون ًا �إنتخابي ًا جديد ًا وع�صري ًا بات واجب ًا ملح ًا لإنتاج �سلطة لبنانية �صحيحة التمثيل تحقق التوازن الوطني،
تعدل بين الطوائف كما بين المناطق  ،وتح ّفـز االكثرية ال�صامتة على الم�شاركة وهي التي كانت تنكفىء عن
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االنتخابات �شعور ًا منها بتهمي�ش �صوتها وتذويب فاعليته في القوانين ال�سارية.
هدفنا هو �أن ت�شارك هذه ال�شريحة الكبيرة في �صنع القرار الوطني بالح ّد االق�صى من الديموقراطية وال�شفافية
التي تحر ّر التمثيل الحقيقي للنا�س من كل المعوقات التي كانت تفرغه من م�ضمونه.
في الواقع كان يتع ّين علينا �إطالق هذا الم�شروع قبل اليوم ،لكن المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية ارت�أى �أن
توجه الوفد اللبناني الر�سمي
يتق ّدم مو�ضوع النازحين ال�سوريين عليه في التراتب الزمني ،نظر ًا لخطورته مع قرب ّ
الى الأمم المتحدة التي كانت تبحث هذا الملف في نيويورك .وقد ت ّـم تزويد الوفد بورقة التو�صيات ال�صادرة
عن م�ؤتمر “النازحون ال�سوريون...طريق العودة” الذي ّ
نظمته الرابطة المارونية في  9 ،8و� 13أيلول المن�صرم.
وبالعودة الى قانون االنتخابات نرى من ال�ضرورة الت�أكيد على ما ي�أتي:
 ال م�صلحة خا�صة للرابطة المارونية في مقاربة قانون االنتخابات ولي�س لها �أي مر�شح لالنتخابات النيابية. ه ّمنا �أن يتمثل اللبنانيون جميع ًا في المجل�س النيابي بالعدل والم�ساواة. نحن ندرك �أنه ال وجود لقانون انتخابات مثالي �أو لقانون يحظى باالجماع ونعرف �أن جوهر الخالف هوتق�سيم الدوائر و�آلية االقتراع ولذلك ح�صرنا اقتراحنا بهاتين الم�س�ألت ْين.
ه ّمنا ال بل غايتنا انتاج مجل�س نيابي نوعي وفاعل يعك�س ب�شكل عادل ارادة اللبنانيين وتن ّوعهم.
مجل�س نيابي ُي�سائل ويحا�سب ويراقب وي�ش ّرع.
مجل�س نيابي ي�ستوعب االختالف ،ويمت�ص الخالف ويحمي الميثاق القائم بين اللبنانيين.
�إن م�شروع قانون االنتخابات الذي �أنكبت على �إعداده نخبة من الحقوقيين والخبراء من الرابطة المارونية ومن
خارجها ،وب�إ�شراف المجل�س التنفيذي .يعك�س حاجة لبنان لقانون ع�صري ،علمي ،م�ستوحى من روح الد�ستور،
ي�ضمن ح�صول االنتخابات ب�أعلى درجة من ال�شفافية والنزاهة.
�إن ال�سلطة الواثقة من �شرعيتها هي تلك التي تنبثق من انتخابات ح ّرة ،نزيهة على ا�سا�س قانون انتخابي عادل
بكل الموا�صفات ،وهذا ما نهدف اليه.
و�إننا �إذ ن�ضع م�شروع القانون في متناول ال�شعب اللبناني وال�سلطتين الت�شريعية و التنفيذية  ،والقوى ال�سيا�سية
والحزبية وهيئات المجتمع المدني وقادة الر�أي .ف�إننا نن�شد من المعنيين تعاون ًا يم ّكن اللبنانيين من بلوغ الهدف
الم�شترك بقيام �سلطة �شرعية ميثاقية نوعية وفاعلة.
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م�شروع الرابطة لقانون االنتخاب

�أطلق رئي�س الرابطة المارون ّية في الرابع من ت�شرين االول م�شروع المجل�س التنفيذي للرابطة حول قانون
االنتخاب ،في م�ؤتمر �صحافي حا�شد.

ن�ص الم�شروع:
�إنطالق ًا من دورها الوطني ومن واجبها في تحديد موقف وا�ضح من م�س�ألة �إعادة تكوين ال�سلطة في لبنان،
تقارب الرابطة المارونية مو�ضوع قانون الإنتخابات النيابية ا�ستناد ًا �إلى م�ضمون مق ّدمة الد�ستور واتفاق الطائف،
و ُتبدي ر�أيها كالآتي :

�أو ًال  -في وظيفة قانون الإنتخابات:
برلماني ت�شكل الإنتخابات النيابية فيها الآلية الأ�سا�س في �إنتاج ال�سلطة .ال تقت�صر
لبنان جمهورية ذات نظام
ّ
االنتخابات على الإقتراع فح�سب ،بل هي مجموعة عمليات متكاملة ي�شارك في مراحل ح�صولها و�إجرائها الناخبون
ّ
والمر�شحون على ح ّد �سواء  ،بدء ًا من ت�أليف اللوائح لبرامج المر�شحين مرور ًا بالحمالت االنتخابية والدعائية في
مناخ من المناف�سة الح ّرة والطم�أنينة والحرية في التر�شح واالقتراع ،بحيث يكون الت�صويت نابع ًا من معرف ٍة وقناع ٍة
وم�شارك ٍة جماعية.
�صحة التمثيل ال�سيا�سي والطائفي والمناطقي
من هنا ترى الرابطة المارونية �أن ي�ؤ ّمن القانون االنتخابي الجديد ّ
تم�س بقاعدة
من خالل الحفاظ على جدول توزيع المقاعد النيابية على الطوائف وعلى المناطق� ،إذ �أن �أي مقاربة ّ
الم�شاركة الم�ضمونة للطوائف والمناطق من �ش�أنها تعري�ض وحدة ال�شعب والوطن للخطر .كما �أ ّنه يتع ّين على
القانون االنتخابي الجديد �أن ي�ؤ ّمن فعالية التمثيل ،وهذا يعني �أن تتم ّثل المناطق والطوائف ب�أف�ضل �أبنائها وبالأكثر
تمثي ًال لخ�صو�صياتها وطموحاتها وهواج�سها.

ثاني ًا  -في �آليات تطبيقه:
العملية االنتخابية و�آلية تحقيقها يجب �أن تكون ع�صري ًة في تنظيمها ،ومطمئن ًة في �إجراءاتها و�شفاف ًة لجهة
عملية فرز الأ�صوات و�إعالن النتائج ،بحيث ال يبقى مجال النتحال �صفة التمثيل ،وبحيث تكون �صناديق االقتراع
مكان ًا ال�ستفتاء حقيقي لمكانة ك ّل ّ
مر�شح ولمدى تعبيره عن حاجات المواطنين.
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ثالث ًا  -في تحديد الدوائر االنتخابية وطريقة االقتراع:

�إن المـ�شروع االفـ�ضل الذي ت ــراه الرابــطة الماروني ــة متوافــق ًا مع م�صلحة اللبنــانييـن ه ــو One Person
� .One Voteإنما رغبة منها بتو�سيع افق الميثاقية التي رعاها اتفاق الطائف ،ترى �إعتماد م�شروع Limited
 Voteبعد ت�صحيح توزيع المقاعد بنقل ثالثة منها من دوائر انتخابية �إلى دوائر انتخابية اخرى وذلك وفق ًا للآتي:

�أ  .ي�صار الى نقل ثالث مقاعد نيابية الى دوائر انتخابية �أخرى على النحو التالي :
 – 1ينقل المقعد المخ�ص�ص للطائفة المارونية من دائرة طرابل�س الإنتخابية �إلى دائرة البترون بحيث ت�صبح
المقاعد النيابية في هذه االخيرة ثالثة مقاعد للطائفة المارونية بد ًال من اثنين.
 – 2ينقل كل من مقعد الطائفة االنجيلية ومقعد الأقليات من الدائرة الثالثة في بيروت �إلى الدائرة الأولى
بحيث ي�ضاف هذان المقعدان الى المقاعد العائدة لهذه الأخيرة.
بُ .تعتمد الدوائر الإنتخابية الحالية ح�سب قانون .2008
جُ .تعتمد الكوتا الحالية المح ّددة لك ّل دائرة بعدد المقاعد وبتوزيعها الطائفي.
في الدوائر بين مقعد و  3مقاعد
في الدوائر بين  4و  6مقاعد
في الدوائر بين  7و  10مقاعد

�صوت واحد لك ّل ناخب
�صوتان لك ّل ناخب
� 3أ�صوات لك ّل ناخب

ما هي محا�سن هذا النظام؟
 .1يحترم البند «ج» من الف�صل الثالث من الباب الأول من وثيقة الوفاق الوطني� ،أي �ضمان العي�ش الم�شترك
و�صحة التمثيل ل�شتّى فئات ال�شعب و�أجياله وفعالية هذا التمثيل.
 .2يحافظ على وحدة الأر�ض وال�شعب والم� ّؤ�س�سات.
ّ
المر�شح �إلى التوا�صل المبا�شر مع الناخب ،وي�ؤ ّدي �إلى و�صول الن ّواب بقدرتهم
يح�سن تمثيل الناخب ،ويدفع
.3
ّ
الذاتية� ،إ�ضافة �إلى دعم حزبهم �أو تكتّلهم.
ّ
المر�شحين في ك ّل المناطق.
 .4يدفع الأحزاب ور�ؤ�ساء الكتل �إلى تح�سين موا�صفات
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ّ
للمر�شح عبر رغبته في ا�ستيعاب ك ّل المواطنين على اختالف طوائفهم في منطقته،
يرجح الخطاب الوطني
ّ .5
ال �سيما �أنّ معظم الأق�ضية فيها اختالف طائفي.
 .6يمحو �شعور �أي طائفة �أو منطقة بالتهمي�ش �أوالغبن ب�سبب طغيان �أكثريات طائفية على �أقليات مع ّينة ،كما
يخ ّفف الكبا�ش الطائفي والمذهبي في الدوائر المختلطة.
 .7ي�ضمن حفاظ ّ
المر�شحين على خطاب االعتدال باعتبار �أ ّنهم �سوف ين�ض ّمون �إلى تكتّالت متن ّوعة في البرلمان،
مما ي�س ّهل ت�شكيل الحكومات ب�أكثر ّية تحكم و�أقل ّية تعار�ض.
 .8يعزز التع ّددية ال�سيا�سية في ك ّل طائفة� ،إ�ضافة �إلى تعزيز فر�ص ال�شباب والهيئات المدنية.
 .9ال ي�ستهدف الت ّيارات ال�سيا�سية الحالية في معاقلها ،وفي كل لبنان ،بل يح ّثها على تح�سين نوعية التمثيل في
خياراتها.
 .10يف�سح المجال للناخبين في الدوائر المتع ّددة الطوائف والمذاهب كي يختاروا ّ
مر�شحين من طوائف �أو مذاهب
�أخرى.
 .11يحترم الخ�صو�ص ّية التاريخ ّية للق�ضاء كعامل جوهري في الهوية النيابية والإدارية .ذلك �أنّ اللبنانيين ،منذ
ع�شرات ال�سنين ،اعتادوا على وجود هذا الق�ضاء وعلى تراثه وعاداته ،وهم متم�سكون بهويته الجغرافية ،قبل
الطائفية .فالتعارف بين اللبنانيين يبد�أ �إجما ًال بال�س�ؤال :من � ّأي منطقة �أنت؟ فحتى المهاجر ي�ستم ّر مرتبط ًا
بقريته ومنطقته وق�ضائه الذي ن�أى عنه وهو يعرفه ويحبه.
 .12ي�ؤ ّمن اال�ستمرارية للنظام المناطقي والتق�سيم االنتخابي المتبع.
 .13ي�سهل فهمه من قبل المواطنين.
 .14من �ش�أنه �أن يح ّفز الناخب على الإقبال على االقتراع � ْإذ يدرك �أنّ ل�صوته �أهمية ،فيزيد في ن�سبة المقترعين.
ن�صت على �ضرورة �إعادة النظر في التق�سيم الإداري بالن�سبة
 .15يحترم م�ضمون وثيقة الطائف ،طالما �أنها ّ
لقانون االنتخاب ،وهذا ما يحترمه هذا النظام ،بعد تحويل الأق�ضية الإدارية انتخابي ًا �إلى محافظات.
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تو�ضيحات في هذا المجال
رب قائل �إن بع�ض النواب قد يفوزون ب�أ�صوات �أكثر من نواب �آخرين
ّ .1
	الجواب هو �أن التاريخ ال�سيا�سي لم يذكر يوم ًا عدد الأ�صوات التي فاز بها النواب المنتخبون ممثلو الأمة.
ّ
في والية كاليفورنيا مث ًالُ ،ي َ
المر�شح في والية داكوتا
نتخب بعدد �أ�صوات يزيد على  5ماليين ،في ما يحتاج
الجنوبية �إلى � 200ألف �صوت للنجاح ،ولم يح�صل �أي تعيير وال اعترا�ض بهذا ال�صدد ذلك في فرن�سا ،يتفاوت
�أ�صوات النواب المنتخبين وفق ًا لهذا النظام بين نائب و�آخر.
وعلى �سبيل المثال ال الح�صر� ،إنّ النائب عن المقعد الماروني في دير الأحمر فاز ب�أكثر من مائة �ألف �صوت.
بينما فاز نواب �آخرون بع�شرة �آالف �صوت فقط .ولم تغ ّير هذه الأرقام من قانون ّية انتخاب النائب الذي فاز
ب�أرقام �أق ّل من الأرقام التي ح�صل عليها زمال�ؤه.

رب قائل �إن بع�ض الأثرياء قد ي�شترون �أ�صوات ًا
ّ .2
ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر اللوائح في
	الجواب �أن �إمكانية �شراء الأ�صوات قائمة �أ�سا�س ًا ،فهناك من كان يم ّول ٍ
االنتخابات ال�سابقة .ولكن باعتماد هذا النظام يمكن الح ّد من ن�سبة الر�شاوى و�شراء الأ�صوات ،وبذلك ف�إن
ّ
المر�شحين الناجحين بف�ضل الأ�صوات التي ا�شتروها تكون �ضئيلة.
ن�سبة

رب قائل ب�أن الزعامات ال�سيا�سية الحالية قد تخ�سر بع�ض المقاعد
ّ .3
	الجواب �أنّ اتفاق الطائف الذي ُط ّبق في ظ ّل الو�صاية ال�سورية ،قد �أنتج تكتالت �سيا�سية تفتقد في معظمها
�إلى ال�شرعية ال�شعبية ،بمعنى قبول النا�س �أن ممار�سة الحكم مرتبطة بعدد النواب التابعين لرئي�س كل كتلة.
�إذن ،لي�س من ال�ضروري �أن تكون كتلة الرئي�س الحريري مك ّونة من عدد كبير من النواب التابعين له ،بل هو
يم ّثل عزوة الم�سلمين ال�سنة حتى لو كان عنده نواب �أقل ،و�إن العديد من النواب الم�ستقلين قد يلتفون حوله
من �أجل ت�شكيل الحكومة.
كما �أنه لي�س �ضروري ًا �أن تكون كتلة العماد عون كبيرة كي ُينت ََخب رئي�س ًا للجمهورية ،باعتبار �أنه يمثل رمزية
معينة لدى الطائفة المارونية ولدى الم�سيحيين عموم ًا.
وكذلك الأمر بالن�سبة لرئا�سة المجل�س النيابي ،خ�صو�ص ًا �أنه ال يمكن لأي طائفة �أن تو�صل مر�شحيها �إلى
المراكز العليا بدون توافق وطني.

92

 10كانون األول 2016

في الخال�صة ،يعترف جميع ال�سيا�سيين ب�أن النظام ال�سيا�سي م�أزوم ،ويطالبون ب�ضرورة �إيجاد مخارج لتطوير
النظام ،وتعتقد الرابطة المارونية ب�أن تجديد النخب ال�سيا�سية وفق ًا لم�شروع القانون المقترح هو الحل الممكن
والقابل للتطبيق.
�إنها دعوة لل�سيا�سيين �أن يتنازلوا عن ح�سابات الح�ص�ص ،كي ترتفع قيم الحداثة والحرية والم�ساواة والتعاون.
ونقول في النهاية �إن ك ّل القوى ال�سيا�سية قد تعتقد �أنها تخ�سر �شيئ ًا ما باعتماد هذا النظام ،غير �أن اعتماده
ح�صة ك ّل من هذه القوى،
لن يح ّدد م�سبق ًا ّ
وفي ذلك م�ساواة في عدم التنب�ؤ بالنتائج حيث يكون الجميع مت�ساوين.

الر ّد على �أ�سئلة ال�صحافيين:

�سئل النقيب قليمو�س هل للم�شروع �أي عالقة بجهة �سيا�سية� ،أو �أنه يحوز على ت�أييد �أحد الأطراف؟ ف�أجاب
�إن الرابطة المارونية تتعاطى العمل الوطني ،و�إ�ستقاللية الر�أي وهي لم تطلع � ّأي �سيا�سي م�سب ًقا على الم�شروع.

ور ًدا على �س�ؤال :هل �سيكون الم�شروع �صرخة في واد؟ وهل �سيكون هناك مر�شحون من الرابطة؟
قال� :إذا كان كل �صوت يرتفع حول مو�ضوع ما �سنحكم عليه �سل ًفا بالف�شل ،ف�إن ذلك يعني �إننا نقول للنا�س �إياكم
والتعاطي بال�ش�أن الوطني� .إن �صرختنا لي�ست في واد ،و�آذان الفاعليات بد�أت تعتاد على �صوت الرابطة التي لن
يكون لها مر�شحون ،وهي لي�ست حز ًبا �إ�ضاف ًيا على ال�ساحتين الم�سيحية والوطنية ،وال «دكانة» �سيا�سية لأحد.
وقال� :إن الرابطة تتك ّون من «االنتليجن�سيا» �أي النخبة بالمنطق االخالقي ولي�س الطبقي ،و�إن �أع�ضاءها نا�شطون
خ�صو�صا �إذا كانون يغنونها بح�ضورهم وكفاياتهم ،لكنها
وال يمكن �أن تكون الرابطة معطلة لطموحات ه�ؤالء،
ً
من�صة ت�ستخدم لتحقيق طموحات هذا �أو ذاك.
بطبيعة الحال لي�ست ّ
ور ًدا على �س�ؤال �آخر ،قال� :إن المجل�س التنفيذي للرابطة المارونية �سي�ضع �آلية متابع للم�شروع .وهذا الم�شروع
لي�س بح ًثا �أكاديم ًيا ،وهو و�ضع من �أجل الو�صول الى خواتيمه.
و�سئل �أن بع�ض نقاط هذا الم�شروع تبدو في بع�ض نواحيها في اتجاه �أن تنتخب كل طائفة مر�شحيها ،ف�أجاب:
«�إنه لي�س ترجمة لأي م�شروع �آخر� .صحيح �أنه يدفع ر�ؤ�ساء الكتل الختيار �أ�شخا�ص يكونون مقبولين في طوائفهم،
ويتمتعون ب�صفات يمكن �أن ت�ؤهلهم للفوز .وهذا ما ي�ساعد الطوائف على انتخاب مر�شحيها .لم يعد في ا�ستطاعة
�أي من الأقطاب ال�سيا�سيين �أن ي�أتوا بـ «ع�صا» ويدعوا المواطنين النتخابها .وهذا الم�شروع يدفع كل الطوائف وكل
تح�سن �إختيار مر�شحيها».
القيادات الى �أن ّ
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المارونية
تقريرا �أمين عام الرابطة
ّ
الأ�ستاذ �أنطوان واكيم و�أعمال اللجان
لقد حدد المجل�س التنفيذي المنتخب بتاريخ � 2016/3/19سيا�سته و�أهدفه وم�سار عمله ب�صورة وا�ضحة في
البيان ال�صادر عن الئحة "التج ّذر والنهو�ض" ،على �أ�سا�س ما ت�ض ّمنه من بنود.
�أهم هذه البنود ،الوجود الم�سيحي ،خ�صو�ص ًا والماروني في لبنان ،وتح�صين وحدة الوطن والعي�ش الم�شترك
كما الم�شاركة الفعلية في الحكم �ضمن �إطار مبد� ْأي العدالة والحرية اللذين كفلهما الد�ستور اللبناني وينفرد لبنان
بالعمل على الحفاظ عليها وذلك بالرغم من االخطار واالحداث القا�سية التي م ّر بها وما زال يعاني من �آثارها.
انطالق ًا من هذا التوجه و�إقتناع ًا م ّنا ب�أن البناء ال�صالح ُيبنى حجر ًا حجر ًا ،انكب المجل�س التنفيذي منذ بدء
عمله على ت�أليف اللجان واطالق عملها.
لقد كان التوا�صل مع المناطق البعيدة والتي تمثل الخط االول للوجود الم�سيحي ال�صامد و�سياج ح�ضوره الحقيقي
ال الرمزي  -كما يعتقد البع�ض – في مقدم ما �إ�ضطلعت به الرابطة مجل�س ًا تنفيذي ًا ولجان ًا ،كان القرار �أن تت ّوج كل
زيارة بعمل �إيجابي ومنتج.
وعلى الرغم من المدة الق�صيرة التي م ّرت على انتخاب المجل�س التنفيذي ،كان العمل منتج ًا وفاع ًال كما يظهر
من خالل تقارير اللجان المرفقة.
لقد �أ ّولى المجل�س �أهمية بالغة لمو�ضوع الوجود ال�سوري الكثيفّ ،
فنظم م�ؤتمر ًا وطني ًا ناجـ ــح ًا ،كانـ ــت ل ــه
�أ�صداء طيـ ــبة كما �أطلق م�شروع قانـ ــون انتخاب ب ــراغمـ ــاتـ ــي ومتوازن� .إن اللجان المعنية بهذين المو�ضوع ْين
تعمل على تنفيذ ما يمكن تنفيذه لتثمر هذه المبادرات.
عمل المجل�س على �إبقاء المبادرات الناجحة على ذات الوتيرة من الن�شاط ،فكان العر�س الجماعي تظاهرة
الفتة كما كل عام تظاهرة الفتة ومو�ضع ثناء وتقدير ،كذلك كان لبادرة جمع مبالغ لم�ساعدة �أبناء �شهداء جريمة
القاع االرهابية والبالغ عددهم  /11/يتيم ًا الوقع االيجابي والمم ّيز خ�صو�ص ًا �أن الم�ساعدات وف ّرها عدد كبير من
�أع�ضاء الرابطة المارونية و�أ�صدقائها.
�إن الرابطة و�أع�ضاء المجل�س يعملون اليوم بقناعة عميقة �أن المرحلة التي نعي�ش هي من �أدق المراحل التي م ّر
بها الوطن� .إن نار الحرب ال�سورية المدمرة ال تبعد �أكثر من  80كلم عن العا�صمة ،كما ت�صل �أعداد النزوح ال�سوري
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الى �أرقام تتعدى كل و�صف منطقي في ظل د ّين عام متراكم معطوف ًا على تداعيات تهاوي �أ�سعار في �سوق النفط
وهو المحرك اال�سا�سي القت�صاديات المنطقة.
لذا يتوجب العمل بمثابرة جادة وفاعلة وت�سخير كل االمكانات الالزمة ،المادية منها والمعنوية ،وبالتعاون مع
االدارات المعنية خ�صو�ص ًا �أع�ضاء الرابطة القادرين والفاعلين على كل الم�ستويات ،للت�صدي لل�سلبيات التي قد
تنتج عن االزمات والتداعيات المختلفة ،وال�سعي الى �إمت�صا�صها.
�أخير ًا ،ن�أمل �أن ينه�ض العهد الجديد بقيادته الحكيمة لإ�ستعادة ال�صدقية ال�ضائعة للحكم في لبنان ويعيد ثقة
اللبناني بوطنه وعدالة ق�ضائه ،ويبعد عنه االرهاب المجرم كما �إرهاب الف�ساد الم�ست�شري.

�أعمال اللجان

تنوعت اهتمامات لجان الرابطة المارونية ،ك ّل بح�سب �إخت�صا�صها  ،وبا�شرت بو�ضع الخطط العملية واطالق
ّ
المبادرات وتنظيم المنا�سبات ،وتح�ضير الدرا�سات ،من �أجل تنفيذ م�ضمون البرنامج الذي يعمل على ا�سا�سه
المجل�س التنفيذي للرابطة .وتم ّيز تحرك اللجان بالدينامية والجدية في العمل ،وروح الم�س�ؤولية في التعاطي مع
الملفات المطروحة .وقد غلب على هذا التحرك الطابع الميداني ،والرغبة الوطيدة في عودة الم�سيحيين عموم ًا،
والموارنة خ�صو�ص ًا ،الى الدولة ،و�إزالة كل الم�سببات التي تحول دون هذه العودة ،وكذلك ربط الم�سيحي ب�أر�ضه
في المناطق البعيدة وتوفير كل مقومات الثبات له ،بما يدفع خطر النزوح الى الداخل والهجرة الى الخارج.
�إ�ضافة الى متابعة م�س�ألة الت�ضامن االجتماعي والملفات القانونية والد�ستورية واالقت�صادية والتربوية واالنمائية،
عدا تلك المت�صلة بالجن�سية و�ش�ؤون المر�أة والطفل ،والثقافة.
وفي ما ي�أتي ملخ�ص عن �أعمال كل لجنة ،من �إعداد مقرر ّيها.
					
• لجنة شؤون الموظفين واالدارات العامة
ت ّولت لجنة �ش�ؤون الموظفين واالدارات العامة و�ضع خطة تحرك وترج ّمها على ال�شكل التالي:
• لجهة ت�أليف اللجنة� :ض ّمت اللجنة نوعين من االع�ضاء� ،أع�ضاء حكم ًا هم المدراء العامون العاملين في
المالك والمنت�سبون الى الرابطة ،و�أع�ضاء مختارين من المنت�سبين الى الرابطة والعاملين في عدة قطاعات
مهمتهم ترجمة خطة العمل.
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• لجهة خطة التحرك :بعد خلوة ُعقدت في تموز  2016لبحث خطة التحرك تحقيق ًا للهدف ،وبعد قيام
اللجنة مجتمعة �أو بمن ح�ضر ،بعدة لقاءات مع مدراء عامين م�سيحيين (من المنت�سبين الى الرابطة �أو من
خارجها) �سبقها لقاءات مع وزراء م�سيحيين مخت�صين في الوظيفة العامة �أو فاعلين على الم�ستوى ال�سيا�سي
من حاليين و�سابقين،
و�ضعت حركة التحرك التالية:
• وجوب تعريف ال�شباب الماروني خا�صة ،والم�سيحي عامة ،بالوظيفة العامة من كل جوانبها لتحفيزه على
االنخراط فيها وذلك بالتوا�صل معه من خالل:
• االبر�شيات ،عقدت لقاءات عدة مع عدة رعاة �أبر�شيات وكهنة رعايا �شملت الجنوب والبقاع وال�شمال.
• البلديات الم�سيحيةّ ،تم العمل على �إح�صاء البلديات الم�سيحية في المحافظات خارج بيروت وجبل لبنان.
• المدار�س والجامعات ،عقدت لقاءات مع االب بطر�س عازار االمين العام للمدار�س الكاثوليكية ومع الدكتور
فادي يرق مدير عام وزارة التربية .كما مع االب وليد مو�سى رئي�س جامعة �سيدة اللويزة و�أمين عام الجامعات
الخا�صة.
• وجوب �إعداد طالب الوظيفة العامة كي ينجح في االمتحانات المطلوبة  ،وذلك من خالل التن�سيق والتعاون
مع م�ؤ�س�سة البورا ،وقد عقدت عدة اجتماعات مع االب طوني خ�ضره لو�ضع الت�ص ّور الالزم.
• وجوب حماية وم�ساعدة الفائز في االمتحانات عن حق وجدارة  ،وذلك من خالل التوا�صل مع االحزاب
الم�سيحية اال�سا�سية وقد و�ضعت اللجنة خطة لتحركها بعد �أن توا�صلت فرادة مع كل حزب على حدة.
• البطريركية المارونية :وقد ُت ـ ّوج هذا التحرك ب�أن عقدت اللجنة اجتماع ًا مع نيافة الكاردينال البطريرك
الكلي الطوبى وقد ت�شرفت بو�ضعه تف�صي ًال بن�شاطها و�أخذت بتوجيهاته للعمل بها.
ب�شارة الراعي ّ
									
• لجنة إنماء الريف:
ت�سلمت لجنة �إنماء الريف في الرابطة المارونية في ت�شرين الأول  ،2016التقرير التنفيذي في �ش�أن تنفيذ
محافظتي عكار والنبطية تحت عنوان «الم�سيحييون في لبنان وقائع وتحديات» ،وكانت لجنة
درا�سة ميدانية في
ْ
المناطق و�إنماء الريف وبتمويل ذاتي� ،سبق وكلفت بتاريخ � 2016/3/15شركة (غلوبال فيزيون) Global Vision
المتخ�ص�صة في هذا المجال ،بتنفيذ هذه الدرا�سة و�إجراء الم�سح ال�شامل للقرى والبلديات والمدن التي فيها
ق�ضائي عكار والنبطية.
م�سيحيون في
ْ
�إن اللجنة ت�ضع بت�صرف جميع �أع�ضاء الرابطة وكافة لجانها المعلومات الق ّيمة والدقيقة ال��واردة في هذه
الدرا�سات.
97

في خدمة لبنان والموارنة

حالي ًا ،تقوم لجنة �إنماء الريف وبالتعاون مع الم�شروع الأخ�ضر وكلية الزراعة في جامعة الروح القد�س ،ب�إعداد
علمي �إنمائي لبلدات :دبل ،القوزح ،رمي�ش وعين �إبل بالطريقة الت�شاركية ،حيث ت�شارك في
مخطط �إ�ستراتيجي ّ
ور�شة العمل البلدية المعن ّية و�أفراد من المجتمع المدني واالهلي.
وت�سعى لجنة �إنماء الريف جاهدة الى ت�شجيع �إن�شاء التعاونيات والجمعيات في القرى والبلدات �إيمان ًا منها
بمبادىء التعاون وب�أهمية دور التعاونيات ،خا�صة في تح�سين الأو�ضاع الإقت�صادية والإجتماعية لأع�ضائها ،وبالتالي
م�ساعدتهم على التج ّذر في �أرا�ضيهم و�إ�ستثمارها والحفاظ عليها.
في �إطار تعاون اللجنة و�إنفتاحها على باقي الم�ؤ�س�سات والجمعيات ،تم الإتفاق على و�ضع �أطر للتعاون الم�شترك
بين لجنة �إنماء الريف وجمعية  ILDESالتي ير�أ�سها عميد كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدكتور �سمير مدور،
وقد تعهدت جمعية  ILDESبو�ضع  /156/درا�سة جدوى �إقت�صادية لم�شاريع �صغيرة بت�صرف اللجنة على �أن يتم
العمل على تطويرها وتعميمها لإ�ستعمالها حيث يلزم.
كما زارت لجنة �إنماء الريف مع عدد من الأخ�صائيين والمهند�سين اللبنانيين والفرن�سيين ،المطران نبيل
وتم الإتفاق على ال�سعي والعمل لتفعيل �أرا�ضي الأوقاف في المنطقة
�شكراهلل الحاج راعي �أبر�شية �صور المارونيةّ ،
و�إ�ست�صالحها.
ومن ناحية �أخرى ،تمت متابعة وتحقيق بع�ض مطالب وحاجات العديد من البلديات مع الوزارات والم�ؤ�س�سات
المعن ّية ،ونحن في �س ّعي دائم وعمل متوا�صل نحاول تلبية ما تبقى من هذه المطالب ،وذلك طبع ًا �ضمن �إمكانياتنا
المتوفرة .وقد قامت اللجنة في هذا ال�سياق بزيارة العديد من الم�س�ؤولين والقادة والمدراء العامين.
وبم�سعى من اللجنة ق ّدم مدير عام “�إدارة ح�صر التبغ والتنباك” المهند�س نا�صيق �سقالوي با�ص ًا خ�ص�ص
لنقل طالب بلدة القوزح الى مدار�سهم الواقعة خارج نطاق البلدة.
�أخير ًا ت�شكر لجنة �إنماء الريف كل من تعاون وتجاوب معها من م�س�ؤولين ومعنيين ،وعلى الأخ�ص وزير الأ�شغال
المحامي الأ�ستاذ غازي زعيتر في مو�ضوع ملف مرف�أ جونيه ال�سياحي الذي �سلك الطريق ال�سليم حيث تم تلزيم
�شركة خا�صة لدرا�سة �أ�شغال مرف�أ جونيه ال�سياحي.
					
•لجنة الشؤون االقتصادية والمالية والتقنية
عقدت اللجنة االقت�صادية في الرابطة المارونية خم�س اجتماعات ا�ستمعت خاللها الى اقتراحات الأع�ضاء حول
الم�شاريع والموا�ضيع التي �ست�شكل برنامج عمل اللجنة ومن بينها الموا�ضيع التالية:
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 كما تم طرح مو�ضوع مرف�أ جونية والعوائق التي تعتر�ض �إن�شائه والإمكانات المتوافرة لدى اللجنة والكفيلةب�إيجاد الحلول الالزمة لتذليل هذه العوائق.
 طرح ومناق�شة مو�ضوع مطار حامات و�أهميته على ال�صعيد الإقت�صادي. تم التطرق �أي�ضا الى �ضرورة تعميم فكرة �إن�شاء �صناديق تعا�ضدي بما ي�ؤدي الى تح�سين الو�ضع الإقت�صاديلأع�ضائها.
	ا�ستقبلت اللجنة الأب �شمعون عون والمحامي الأ�ستاذ اندريه با�سيل بح�ضور رئي�س الرابطة المارونية النقيبانطوان قليمو�س حيث تم عر�ض للو�ضع القانوني لم�شكلة الأرا�ضي المتنازع عليها في منطقة «ال�سا» ،وفي نتيجة
الإجتماع طرح الرئي�س فكرة �إمكانية زيارة وفد من المجل�س التنفيذي للمنطقة.
	ا�ستقبلت اللجنة اال�ستاذين �إح�سان وحمدان جعجع اللذين قاما ب�شرح مف�صل وعر�ض لم�شروع م�صنع النبيذفي منطقة برقا وعلى �إثر ذلك قامت اللجنة بزيارة للموقع وك�شفت على �أرا�ضي المنطقة التي طلب مالكوها من
�أع�ضاء اللجنة النظر في مدى امكانية ا�ستثمارها درءا لخطر بيعها وا�ستئثار �أهالي المناطق المجاورة بها.
 �أخيرا قررت اللجنة في اجتماعها الأخير ،وبعد تقييم زيارة منطقة برقا وتقرير طلب موعد مع رئي�س بلديةجونية لبحث مو�ضوع تو�سيع �أوتو�ستراد جونية ،وزيارة منطقة العاقورة لبحث تطورات م�شكلة ت�صريف التفاح.
						
•لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 ُقبيل انتخابه ،وقبل ت�شكيل اللجنة ،ك ّلف المجل�س التنفيذي المحامي جوزف نعمه بو�ضع �صيغة م�شروع تعديللنظام الرابطة الأ�سا�سي .ف�ش ّكل فريق ًا م�ص ّغر ًا من ذوي الر�أي والخبرة واالخت�صا�ص انتقاه من بين �أع�ضاء
تو�صل بنتيجته ،وبعد مناق�شته في لجنة ال�ش�ؤون الد�ستور ّية
المجل�س .ا�ستغرق العمل زهاء خم�سة �أ�شهرّ ،
التنفيذي لمناق�شتها و�إقرارها في �صورة
والقانون ّية ،الى �صيغة جديدة لنظام الرابطة رفعها �إلى المجل�س
ّ
نهائية ،قبل �إحالتها �إلى الهيئة العامة لإقرارها.
 بتكليف من المجل�س التنفيذي� ،أ�شرف على �إعداد ال�صيغة النهائ ّية لقانون الإنتخاب الذي تق ّدمت به الرابطةالمارون ّية.
 تقوم اللجنة ب�إعداد اقتراح بتعديل بع�ض مواد الد�ستور اللبناني المتعلقة بانتخاب رئي�س الجمهور ّية ،والتيت�س ّببت بالفراغ في �س ّدة الرئا�سة لزهاء ثالث �سنوات.
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لجنة شؤون وحقوق المرأة والطفل
بادرت اللجنة الى متابعة م�شروع تعديل قانون الأحوال ال�شخ�صية لدى الطوائف الكاثوليكية ال�صادر في العام
 1951والتي كانت قد �إنكبت على درا�سته لجنة المر�أة ال�سابقة منذ العام  2009لغاية العام .2013
وت�سعى اللجنة اليوم �إلى و�ضع هذا الم�شروع قيد التنفيذ برئا�سة اللجنة الأ�سقفية الكاثوليكية وب�إ�شراف غبطة
البطريرك ب�شاره الراعي .وذلك من �أجل �إر�ساء الم�ساواة بين الزوجين وتجاه �أوالدهم بالإ�ستناد �إلى القواعد
المقررة في الإتفاقية الدولية لحقوق المر�أة ( )CEDAWو�إتفاقية حقوق الطفل التي �صادقت عليهما الدولة
اللبنانية.
كما قررت اللجنة عقد ندوة خا�صة حول مو�ضوع الإرادة البابوية ال�صادرة في �شهر �آب  2015بعنوان “ي�سوع
العطوف الرحوم” حول الأ�صول الموجزة الواجب �إعتمادها �أمام المحاكم الروحية .وقد تحدد موعد الندوة خالل
�شهر كانون الثاني  2017في مركز الرابطة برئا�سة �سيادة المطران اليا�س �سليمان.
كما طرحت لدى اللجنة م�شاريع تتعلق بحقوق الطفل �سوف تتم درا�ستها تباع ًا.

•
•
•
•
•
•

			
•لجنة الشؤون الثقافية والتراثية والحوار بين االديان
تناولت اللجنة مو�ضوعات متنوعة تت�صل ب�صالحياتها ، ،من �أبزها:
تكريم النخب الفكرية من كل الطوائف .ومنح «جائزة االبداع الماروني» للموارنة المبدعين في مختلف
المجاالت.
درا�سة م�شروع �إن�شاء «بيت الثقافة الماروني»
�إحياء برامج تعليمية تتناول «التراث الثقافي اللبناني» و «علم الآثار».
ي�ضم ندوات ومحا�ضرات في مختلف المناطق اللبنانية ُتظهر خ�صائ�ص كل منطقة.
و�ضع برنامج متكامل ّ
اقتراح دعوة االكاديمي من ا�صل لبناني �أمين معلوف الى لبنان ع�ضو االدكاديمية الفرن�سية لمحا�ضرة.
و�ضع برنامج عمل لالحتفال بذكرى مرور مائة عام على قيام دولة لبنان الكبير.
					
•لجنة شؤون االنتشار الماروني واللبناني
طرحت لجنة الإنت�شار خالل اجتماعاتها �أفكار ًا واقتراحات عدة ،من �أبرزها:

 • 100ت�أ�سي�س مجل�س اغترابي من الم�ؤ�س�سات االغترابية الثالث :لجنة الإنت�شارفي الرابطة المارونية والم�ؤ�س�سة
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المارونية للإنت�شار ومكتب الإنت�شار في البطريركية المارونية تجتمع دوريا للت�شاور والتن�سيق والتكامل وتوحيد
روزنامة العمل والأهداف.
• و�ضع �آلية عملية لربط الروابط المارونية بم�سمياتها المختلفة حيث وجدت في الخارج وت�أ�سي�س فروع
جديدة ،ت�ؤمن التوا�صل مع المنت�شرين والتن�سيق مع الم�ؤ�س�سات المارونية واللبنانية في بلدان الإنت�شار،
برعاية البطريركية المارونية وممثليها الروحيين ،لما فيه م�صلحة الطائفة المارونية ولبنان.
• تنظيم م�ؤتمر محلي وعالمي ،تحت عنوان "الح ّد من الهجرة" ،يعالج �أ�سبابها ونتائجها.
• �إقتراح جعل �سنة � 2017أو �" 2018سنة االنت�شار اللبناني"� ،شعارها الإنتماء والتوا�صل ،توزع ن�شاطاتها
المختلفة في لبنان والخارج على �أ�شهر ال�سنة.
• ال�سعي لدى ال�سلطات الر�سمية المخت�صة لنقل "عيد المغترب" من �آذار الى ف�صل ال�صيفّ ،مما يتيح
م�شاركة عدد �أكبر من المنت�شرين.
• ال�سعي لإن�شاء مجل�س وطني لالنت�شار ،و�إن�شاء البيت الماروني ال�ستقبال المنت�شرين.
• ال�سعي لدى لجنة ال�ش�ؤون الإجتماعية لإ�شراك المنت�شرين في العر�س الجماعي الذي تنظمه الرابطة �سنوي ًا.
• �إن�شاء موقع الكتروني خا�ص بلجنة الإنت�شار من �ضمن موقع الرابطة العام.
• خلق خطوط توا�صل مع الكني�سة لتوحيد الر�ؤيا.
• �إن�شاء موقع الكتروني خا�ص بلجنة االنت�شار من �ضمن موقع الرابطة العام.
							
•لجنة شؤون النازحين السوريين
• نظمت لجنة النزوح ال�سوري م�ؤتمر ًا تحت عنوان« :النازحون ال�سوريون...طريق العودة» في الثامن والتا�سع
والثالث ع�شر من �أيلول  ،2016في فندق «متروبوليتان حبتور» و»هيلتون – حبتور» �سن الفيل ،بحث الم�شاركون
في اليومين االول للم�ؤتمرالعديد من الملفات المت�صلة بهذا المو�ضوع على مختلف الم�ستويات االقت�صادية
واالمنية واالجتماعية والديموغرافية والبلدية وال�سيا�سية بح�ضور ممثلين عن معظم االحزاب اللبنانية .وفي
اليوم االخير �أقيم حفل خطابي بح�ضور وزير الخارجية والمغتربين المهند�س جبران با�سيل ،وزير ال�ش�ؤون
االجتماعية النقيب ر�شيد دربا�س ،وممثلة االمين العام لالمم المتحدة �سيغريد كاغ و�سفيرة االتحاد االوروبي
توج باعالن التو�صيات( .وقائع الم�ؤتمر مخت�صر ًا ،ومف�ص ًال في هذا العدد من المجلة ،وفي
كري�ستين ال�سن ّ
كتاب �صدر خ�صي�ص ًا حول هذه المنا�سبة).
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•لجنة الجنسية اللبنانية
تعمل لجنة الجن�سية على:
• در�س م�شروع قانون جديد للجن�سية اللبنانية ب�إ�سم الرابطة المارونية
• متابعة قرار مجل�س �شورى الدولة ب�إبطال جزء من مر�سوم التجني�س ال�صادر في العام .1994
• العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين على تطبيق قانون ا�ستعادة الجن�سية وتب�سيط وت�سهيل
مرا�سيمه التطبيقية.
•لجنة الشؤون التربوية والجامعية والشباب والرياضة والطالب الجامعيين
عقدت لجنة التربية عدة اجتماعات بح�ضور رئي�س الرابطة النقيب انطوان قليمو�س ومقرر اللجنة �سهيل مطر،
وح�ضر االجتماعات� :أمين عام المدار�س الكاثوليكية االب بطر�س عازار ،ومدير عام وزارة التربية الدكتور فادي
يرق ،ورئي�س رابطة التعليم الثانوي اال�ستاذ عبدو خاطر و�أع�ضاء اللجنة ،ودر�ست �أو�ضاع:
 القطاع التربوي ،ب�شكل عام ،والم�شاكل المت�أتية عن عدم �إقرار �سل�سلة الرتب والرواتب. الجامعة اللبنانية بعد تعيين رئي�س جديد لها المنح المدر�سية من خالل العر�ض الغني الذي ق ّدمه د .طوني فغالي. �أو�ضاع التالمذة ال�سوريين وت�أثيرهم على الحالة التربوية في لبنان.				
•لجنة الشؤون االجتماعية والنشاطات االجتماعية
•
•
•
•

نظمت لجنة ال�ش�ؤون االجتماعية والن�شاطات االجتماعية في الرابع من �أيلول  2016العر�س الجماعي الذي د�أبت
على تنظيمه منذ �سبع �سنوات .وقد �شمل  /28/ثنائي ًا كل ّلهم �صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكادرينال مار
ب�شارة بطر�س الراعي في �صرح بكركي.
�ساهمت الى جانب جمعية ال�شباب �ضد المخدرات في حمالت التوعية على �أخطار هذه الآفة وم�ضارها.
عرابة م�ساحة من غابة االرز من خالل غر�س � /44/أرزة.
التعاون مع العديد من لجان الرابطة من خالل الم�شاركة في تنظيم م�ؤتمرات ون�شاطات ومنا�سبات.
									
•لجنة البيئة والصحة

من �أبرز ن�شاطاتها:
• تبني م�شروع البروتوكول بين الرابطة المارونية ومجل�س �إدارة ال�صندوق التعا�ضدي ال�صحي بعد تعديل مبد�أ
الح�صرية الملزمة لجميع �أبناء الكني�سة لما فيه خير كل ماروني ،ودعم الفئات الم�سيحية االكثر �ضعف ًا وحاجة
 102و�شمولية من لي�س له تغطية �صحية .
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• متابعة الملفات التي در�ستها اللجان ال�سابقة بعد االطالع عليها خا�صة مو�ضوع الم�ست�شفيات الحكومية في
المناطق الم�سيحية و�س ّد ثغرات التغطية ال�صحية للم�سيحيين بوا�سطة برامج تعا�ضدية �أو ال�ضمان ال�صحي
االلزامي �أو االختياري.
تبني اقتراح ليكون من �صلب عمل اللجنة للوالية الحالية ،وهو �إع��داد درا�سة معمقة مع المعنيين من
• ّ
�إخت�صا�صيين في البيئة وال�صحة حول االف�ضل للبيئة في لبنان:
• ردم �أم طمر النفايات ،معامل الفرز �أو حرق النفايات ...منع ًا للتل ّوث البيئي من كافة جوانبه مع الت�أكيد على
متابعة ملف النزوح ال�سوري وت�أثيره على الو�ضع ال�صحي والبيئي في لبنان.
									
•لجنة العالقات العامة
• و�ضعت لجنة العالقات العامة ت�ص ّور ًا لآلية عملها ،وب��د�أت ب�إعداد قاعدة معلومات حول طاقات ومواقع
المنت�سبين الى الرابطة المارونية ،وم�سح للقدرات المارونية في العالم ،من �أجل در�س �إمكان االفادة منها في
تحقيق الم�شروعات العائدة لم�صلحة الطائفة.
• تو ّلت اللجنة تنظيم وتن�سيق الجولة التي قام بها المجل�س التنفيذي للرابطة على القرى الحدودية في الجنوب
في الثامن من تموز .2016
• و�ضع خطة برنامج هدفها توفير م�صادر لتمويل ن�شاطات الرابطة وم�شروعاتها ،وال�شروع باالت�صال مع الجهات
المعنية لهذا الغر�ض.
								
•لجنة التضامن االجتماعي
•
•
•
•
•

تعمل لجنة الت�ضامن االجتماعي على:
متابعة زيارة الرابطة المارونية و»الم�ؤ�س�سة المارونية لالنت�شار» الى القاع والتح�ضير لتوزيع عائدات حملة
التبرع التي �إ�ضطلعت بها الرابطة على عائالت �شهداء البلدة.
التعاون مع “الم�ؤ�س�سة المارونية لالنت�شار” في تنفيذ تركيب كاميرات المراقبة والحماية في بلدة القاع.
ال�شراكة مع عدد من البلديات لإطالق تبرعات لم�ساعدة العائالت االكثر فقر ًا ،وتمكين �أبنائها من مواجهة
�أعباء االق�ساط المدر�سية في المدار�س والجامعات.
تنظيم ع�شاء في ح�ضور رئي�س بلدية الدكوانة وعدد من ر�ؤ�ساء البلديات لدعم �صندوق لجنة الت�ضامن بما
يمك ّنه من اال�ضطالع بم�شروعاته االجتماعية.
�إبرام بروتوكول مع االمانة العامة للمدرا�س الكاثوليكية لإطالق يوم وطني في هذه المدار�س لم�ساعدة الطالب
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لجنة ال�ش�ؤون االقت�صادية
والمالية والتقنية
رئي�س اللجنة
اال�ستاذ غ�سان خوري
مقرر اللجنة
اال�ستاذ جورج الحاج
ع�ضو
اال�ستاذ روجيه كيروز
ع�ضو
الدكتور طوني �صقر
المحامي اال�ستاذ رامي طربيه ع�ضو
ع�ضو
المهند�سة
دنيز الحلو مرهج
ع�ضو
المهند�س ن�سيب ن�صر
ع�ضو
الدكتور جورج نعمة
ع�ضو
ال�سيد جوزف م�سعد
ع�ضو
ال�سيد مارون �شارباتي
ع�ضو
المحامية اال�ستاذة
نتالي الخوري
ع�ضو
ال�سيدة جمال اال�سطا
ع�ضو
المهند�سة ال�سا خوري
المهند�س ابراهيم مالح ع�ضو
ع�ضو
الدكتور رامي �شدياق
ع�ضو
اال�ستاذ جان كال�سي
ع�ضو م�ست�شار
اال�ستاذ جاد قرقماز
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لجنة �ش�ؤون االنت�شار
الماروني واللبناني
ال�سفير �شربل ا�سطفان
ال�سيدة هيام ب�ستاني
اال�ستاذ فادي بو داغر
اال�ستاذ ادغار حرب
اال�ستاذ ميخايل دويهي
الدكتور �شارل رزق اهلل
ال�سفير فار�س عيد
اال�ستاذ جورج ف�ضول
اال�ستاذ جوزف فغالي
ال�سفير بهجت لحود
المهند�س غ�سان نا�صيف
اال�ستاذ ب�شارة يح�شو�شي

مقرر اللجنة
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
�أمين ال�سر
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

لجنة الت�ضامن االجتماعي
االعالمية ال�سيدة ندى اندراو�س عزيز مقررة اللجنة
ع�ضو
اال�ستاذ انطوان عطاهلل
ع�ضو
اال�ستاذ فرادي كيروز
ع�ضو
اال�ستاذ �شربل �سكر
ع�ضو
اال�ستاذ ابراهيم �سمعان
ع�ضو
المحامي اال�ستاذ �سليم �سعادة
ع�ضو
اال�ستاذ ايلي تنوري
ع�ضو
اال�ستاذ جو خوري
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المدراء العامون
في الدوائر اللبنانية

لجنة �ش�ؤون الموظفين
والإدارات العامة
مقرر اللجنة

الدكتور مارون �سرحال

�أمين ال�سر

المحامي اال�ستاذ جهاد طربيه

اال�ستاذ جورج معرواي
مدير عام ال�ش�ؤون العقارية في وزارة المالية
اال�ستاذ اليا�س الطويل
مدير عام التنظيم المدني في وزارة اال�شغال العامة

الدكتور مطانيو�س الحلبي

ع�ضو

اال�ستاذ نقوال بو �ضاهر

ع�ضو

اال�ستاذ انطوان �شمعون

ع�ضو

الدكتور خاطر بو حبيب

ع�ضو

ال�سيدة جمال اال�سطا

ع�ضو

الدكتور فادي يرق
مدير عام وزارة التربية

المهند�س �أكرم كرم

ع�ضو

المحامي اال�ستاذ يو�سف عمار

ع�ضو

الدكتور كمال الحايك
رئي�س مجل�س ادارة  ،مدير عام م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان

اال�ستاذ �شوقي ابو نا�صيف

ع�ضو

ال�سيدة النا درغام
مدير عام م�ؤ�س�سة المقايي�س والموا�صفات

المحامية اال�ستاذة نتالي الخوري

ع�ضو

الدكتورة �سندرال �أبو فيا�ض �صقر

ع�ضو

اال�ستاذ االن بيفاني
مدير عام وزارة المالية

المهند�س لوي�س ن ّوار

ع�ضو

الدكتور ع�صام عطاهلل

ع�ضو

الدكتور انطوان �شقير
مدير عام رئا�سة الجمهورية

الدكتور جورج لبكي

ع�ضو

اال�ستاذ �سركي�س حلي�س
مدير عام من�ش�آت النفط في لبنان

الدكتور رامي �شدياق

ع�ضو م�ست�شار

العميد منير عقيقي

ع�ضو م�ست�شار

اال�ستاذة غلوريا �أبو زيد
مدير عام الم�شروع االخ�ضر في وزارة الزراعة

الدكتور فادي قمير
مدير عام الموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة
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لجنة ال�ش�ؤون االجتماعية
والن�شاطات االجتماعية
رئي�س اللجنة
الدكتور فادي جرج�س
مقرر اللجنة
اال�ستاذ جورج الحاج
ع�ضو
المهند�س جو ب�ستاني
ع�ضو
اال�ستاذ فادي بو داغر
المهند�سة ماغي هيكل طربيه ع�ضو
ع�ضو
المحامي اال�ستاذ ايلي لحود
الدكتورة �سندرال ابو فيا�ض �صقر ع�ضو
ع�ضو
ال�سيد بول قاعي
ع�ضو
المهند�س انطوان عماطوري
ع�ضو
ال�سيد توفيق بو يون�س
ع�ضو
االب هاني طوق
ع�ضو
العقيد مي�شال كرم
المحامي اال�ستاذ ايلي قليمو�س ع�ضو
ع�ضو
اال�ستاذ ناجي طعمة
ع�ضو
اال�ستاذ لحود مجيد لحود

لجـنة البيئة وال�صحة
النقيب البرف�سور انطوان الخوري مقرر اللجنة
ع�ضو
الدكتور ميغال عبود
ع�ضو
البرف�سور منير �ضومط
ع�ضو
النقيب زياد ن�صور
ع�ضو
االب جورج �صقر
ع�ضو
النقيب جورج بواري
ع�ضو
الدكتور بيار بو خليل
ع�ضو
الدكتور �شربل عازار
النقيب الدكتور �شرف بو �شرف ع�ضو
ع�ضو
الدكتور عبدو افرام
ع�ضو
الدكتور جورج مراد
ع�ضو
الدكتور بول كرم
ع�ضو
الدكتور وليد حرب
ع�ضو
الدكتور منذر قزيلي
ع�ضو
الدكتور كلود رزق
الدكتورة الي�سار را�ضي

ع�ضو م�ست�شارة

�أع�ضاء م�ست�شارون من المجل�س التنفيذي
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الدكتور مارون �سرحال
الدكتور عبده جرج�س
الدكتور جوزف كريكر
الم�ست�شارة االعالمية ندى اندراو�س عزيز
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لجـنة الجن�سية اللبنانية
المحامي اال�ستاذ ايلي �آ�صاف
المحامي اال�ستاذ وليد خوري
المحامي اال�ستاذ جهاد طربيه
المحامي اال�ستاذ فار�س �أبي ن�صر
القا�ضي اال�ستاذ حافظ زخور
القا�ضي بيتر جرمانو�س
القا�ضي ف�ؤاد نون
الدكتور فرن�سي�س كرم
المحامي اال�ستاذ فريد �أ .الخوري
النقيب �سليم اال�سطا
المحامي اال�ستاذ �شارل غفري
القا�ضي �سهيل عبود

رئي�س اللجنة
مقرر اللجنة
�أمين ال�سر
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

لجـنة الثقافة والتراث والحوار
بين االديان

القا�ضي �سامر يون�س
الدكتور جوزف كريكر
الدكتور �شارل رزق اهلل
المهند�س غ�سان نا�صيف
ال�سيدة اورور ابراهيم
ال�سيد مارون �شارباتي
الدكتور نقوال ن�صر
المهند�س �سمير غاوي
ال�صحافي انطوان �سعد
االب هاني طوق
المهند�س ريا�ض كيروز
المهند�س كريم مو�سى
لجنة العالقات العامة
اال�ستاذ جوزف فالوغي
المحامية اال�ستاذة كري�ستين غزال مالح مقررة اللجنة ال�سيدة نيللي ال�شدياق
ع�ضو
المحامية اال�ستاذة مي خري�ش
اال�ستاذ غ�سان خوري
ع�ضو
الدكتورة غالدي�س يون�س كريكر
ع�ضو
المحامية اال�ستاذة ن�سرين حرب
ع�ضو
اال�ستاذ ا�سعد عميرة
ع�ضو
المحامي اال�ستاذ ايلي قليمو�س
ع�ضو
المهند�س جو ب�ستاني
ع�ضو
المهند�سة دنيز الحلو مرهج
ع�ضو
اال�ستاذ جوزف اليا�س خوري
ع�ضو م�ست�شار
اال�ستاذ لحود فايز لحود

رئي�س اللجنة
مقرر اللجنة
�أمين ال�سر
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو م�ست�شار
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لجـنة الدرا�سات الد�ستورية والقانونية لجنة انماء الريف 2016

رئي�س اللجنة
القا�ضي موري�س خ ّوام
مقرر اللجنة
المحامي اال�ستاذ جوزف نعمه
�أمين ال�سر
المحامي اال�ستاذ ايلي �آ�صاف
ع�ضو
النقيب انطونيو الها�شم
ع�ضو
النقيب ع�صام كرم
ع�ضو
النقيب جورج جريج
المحامية اال�ستاذة كري�ستين غزال مالح ع�ضو
ع�ضو
القا�ضي (ة) رين مطر
ع�ضو
القا�ضي (ة) دورا الخازن �سرحال
ع�ضو
القا�ضي �سليم �سليمان
ع�ضو
القا�ضي اال�ستاذ فرن�سوا �ضاهر
ع�ضو
اال�ستاذ نقوال بو �ضاهر
ع�ضو
المحامي الدكتور انطوان �صفير
ع�ضو
المحامي الدكتور انطوان �سعد
ع�ضو
المحامي اال�ستاذ فريد ح .الخوري
ع�ضو
اال�ستاذ فرديرك خير
ع�ضو
اال�ستاذ ف�ؤاد حكيم رحمة
ع�ضو
ال�سفير جوي تابت
الم�ست�شارون الدائمون من خارج اللجنة
الوزير ال�سابق جوزف الها�شم
الوزير ال�سابق زياد بارود
الوزير ال�سابق ادمون رزق
الرئي�س االول جان فهد
المهند�س �شارل الحاج
النقيب �سليم اال�سطا
الم�صرفي من�صور بطي�ش
المحامي اال�ستاذ وليد خوري
اال�ستاذ انطوان ق�سطنطين
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الدكتور مارون �سرحال

رئي�س اللجنة
الدكتور فادي جرج�س
المحامية اال�ستاذة كارال ميالن �شهاب مقررة اللجنة
ع�ضو
ال�سيدة جمال اال�سطا
المحامية اال���س��ت��اذة ن��ج��وى �شالال ع�ضو
طرزي
ع�ضو
المهند�سة دنيز الحلو مرهج
ع�ضو
ال�سيدة روزي عب�سي كنعان
المحامي اال�ستاذ طوني حوراني ع�ضو
ع�ضو
ال�سيد ادغار حرب
ع�ضو
ال�سيد عادل حنين
ع�ضو
ال�سيد مارون �شارباتي
ع�ضو
الدكتور ايلي مخايل
ع�ضو
المهند�س موري�س غزال
ع�ضو
اال�ستاذ غ�سان خوري
ع�ضو
المهند�س ب�شارة يو�سف
ع�ضو
ال�سيد بيار بجاني
ع�ضو
ال�سيد جهاد �شالال
ع�ضو
الدكتور جورج �سالم
ع�ضو
اال�ستاذ ف�ؤاد بركات
المحامية اال�ستاذة باتري�سيا دكا�ش ع�ضو م�ست�شارة
ع�ضو م�ست�شار
ال�سفير فار�س عيد
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لجـنة �ش�ؤون وحقوق المر�أة والطفل

مقررة اللجنة
المحامية اال�ستاذة عليا بارتي زين
ع�ضو
اال�ستاذة الجامعية منى �شمالي خلف
ع�ضو
المحامية الأ�ستاذة ليلى ابو زيد تنوري
ع�ضو
القا�ضية الرئي�سة دورا الخازن �سرحال
ع�ضو
اال�ستاذة الجامعية برناديت �أبي �صالح
ع�ضو
المحامية الأ�ستاذة عزيزة رعد �صقر
ع�ضو
اال�ستاذة الجامعية الهام ك ّالب
الطبيبة الدكتورة كورين روحانا �أبي نادر ع�ضو
ال�صيدلة الدكتورة ا�سمى �صليبا ابي ن�صر ع�ضو
ع�ضو
اال�ستاذة الجامعية الرا خالد مخول
ع�ضو
نحال
ال�صحافية ال�سيدة غيتا قيامة ّ
المحامي ا�سكندر جبران مندوب �أبر�شية ع�ضو
جبيل
ع�ضو
الدكتور عبدو يون�س
المحامي يو�سف عمار مندوب �أبر�شية �صور ع�ضو
ع�ضو
المطران اليا�س �سليمان
م�ست�شار

لجنة �ش�ؤون النازحين ال�سوريين

رئي�س اللجنة
اال�ستاذ مالك �أبي ن�صر
مقرر اللجنة
المحامي اال�ستاذ وليد خوري
�أمين ال�سر
المحامي اال�ستاذ جهاد طربيه
ع�ضو
اال�ستاذ انطوان ق�سطنطين
ع�ضو
المحامي اال�ستاذ مي�شال قماطي
ع�ضو
المحامي اال�ستاذ ايلي �آ�صاف
ع�ضو
اال�ستاذ جو خوري
ع�ضو
المهند�س بيار يون�س
ع�ضو
الدكتور انطوان �سعد
المحامية اال�ستاذة نجوى �شالال طرزي ع�ضو

لجنة ال�ش�ؤون التربوية
والجامعية والريا�ضة
والطالب الجامعيين
مقرر اللجنة
اال�ستاذ �سهيل مطر
ع�ضو
االب بطر�س عازار
ع�ضو
العميد نعيم عويني
ع�ضو
الدكتور �شربل كفوري
ع�ضو
الدكتور طوني �صقر
المحامي اال�ستاذ جوزف خليل ع�ضو
ع�ضو
الدكتور طوني فغالي
ع�ضو
اال�ستاذ اليا�س �شمالي
ع�ضو
الدكتور انطوان �سعد
ع�ضو
الدكتورة الهام ك ّالب
ع�ضو
الدكتور رامي �شدياق
ع�ضو
اال�ستاذ غاريو�س زيادة
ع�ضو
اال�ستاذ عبدو خاطر
ع�ضو
البرف�سور طوني زينون
ع�ضو
الدكتور فادي يرق
ع�ضو م�ست�شارة
االخت با�سمة الخوري
ع�ضو م�ست�شار
الأ�ستاذ مجيد العيلي
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وثائق ...كلمات...

مفتوحا الى الرئي�س الفرن�سي فران�سوا هوالند الى
وجه رئي�س «الرابطة المارون ّية» النقيب انطوان قليمو�س كتا ًبا
ً
ّ
وا�ضحا ي�ؤكد �ضرورة عودة النازحين ال�سوريين الى بالدهم حتى ال
لبنان ت�ضمن دعوة لباري�س لكي تتخذ موق ًفا
ً
تتك ّرر م�أ�ساة اللج�ؤ الفل�سطيني �سنة  ،1948والتخوف من �أن ي�صبح المو ّقت دائ ًما.
وفي ما ي�أتي ن�ص الكتاب:
ال�سيد فرن�سوا هوالند رئي�س الجمهورية الفرن�سية
ب�إ�سم الرابطة المارونية نقول لكم اه ًال و�سه ًال في لبنان.
لقد �سررنا بالبيان ال�صادر عن ق�صر الأليزة والذي ورد فيه �أنكم �ستقومون بزيارة عمل للبنان تعبير ًا عن ت�ضامن
فرن�سا القوي مع هذا البلد ال�صديق .
�أ ّيها الرئي�س ال�ض ّيف،
لقد �ساهم الموارنة ب�شكل رئي�سي ب�إن�شاء لبنان �سنة  1920و�ساهموا منذ  1926ببلورة �أج��واء من الحرية
والديموقراطية التي لم يعرفها اي مجتمع �آخر ،فبرز بذلك لبنان في محيطه فكري ًا وثقافي ًا و�إجتماعي ًا و�إقت�صادي ًا
بحيث �أ�صبح الأر�ض الم�شتهاة للإقامة والعمل والإ�ستثمار.
تفجرت فوق ار�ضه جميع حروب ال�شرق الأو�سط وم�آ�سيه منذ العام  1948تاريخ
�أ ّما لبنان الذي �ستزورنه بعد ا ّيامّ ،
تهجير الفل�سطينيين من �أر�ضهم .لكن هذه الحروب والم�آ�سي التي قتلت ود ّمرت لم تتمكن من قتل الروح اللبنانية
التي �سمحت ب�أن نعي�ش مع ًا في وطن واحد �أفراد ومجموعات من �أديان ومعتقدات متنوعة ومختلفة.
لقد عك�س د�ستور �سنة  1926هذه الروح التي جعلت قدا�سة البابا يوحنا بول�س الثاني يقول عنه ب�أنه �أكثر من
وطن� ،إنه ر�سالة .وب�إعتقادنا وعلى هذا الأ�سا�س ف�إنّ هذا النموذج اللبناني هو الوحيد الذي يمكن اعتماده لإنهاء
ال�صراعات الدموية في ال�شرق الأو�سط وبناء ال�سالم والإ�ستقرار فيه.
�إنّ حماية النموذج اللبناني تق�ضي بالحفاظ على التوازنات الدقيقة التي قام عليها وهي توازنات ديموغرافية
فوق م�ساحة جغرافية محدودة ،وقد اخ ّل بهذه التوازنات عدم تطبيق الطائف بروحيته وحرفيته و�صو ًال �إلى انعدام
الم�شاركة المتوازنة في الحكم.
�إنّ �إتفاق الطائف هذا الذي و�صفه العالم الح ّر بحينه بال�ضروري والم�ؤقت جعل من الم�سيحيين ومن خالل
الو�صاية ال�سورية تفلي�سة تقا�سمها �شركا�ؤهم في الوطن ِب َنهم ال مثيل له.
من جهة �أخرى� ،إنّ لبنان البلد ال�صديق لفرن�سا كما يقول بيان الأليزة ينتظر منكم مبادرات تعبر عن ت�ضامنكم
القوي معه يتمثل بموقف وا�ضح ي�ؤكد على �ضرورة عودة النازحين ال�سوريين �إلى بالدهم حتّى ال تتكرر م�أ�ساة
اللجوء الفل�سطيني �سنة  1948تخوف ًا من �أن ي�صبح الم�ؤقت دائم ًا .لأن اي تفكير وعمل من �ش�أنه ت�شجيع ال�سوريين
على البقاء في لبنان ولو تحت �ستار المبادرة الإن�سانية هو انتهاك لح ّقهم في العودة �إلى �أر�ضهم ووطنهم واعتداء
 110على �سيادة لبنان ،وحتّى ال ي�ؤدي هذا الأمر الى حروب ونزاعات ال تنتهي والجميع بغنى عنها.
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ومن �أجل هذه الغاية نرى �أن تبادر فرن�سا �إلى توفير م�ساعدات ع�سكرية وازنة للجي�ش اللبناني بغ�ض النظر عن
الهبة ال�سعودية وتعقيداتها .فالحفاظ على وحدة لبنان و�أمنه وا�ستقراره هو حق له وهو مك�سب لأوروبا وفرن�سا التي
تعر�ضت لهجمات �إرهابية ُندينها ب�ش ّدة ونرى �أنّ عدم تكرارها مرتبط بوجود دولة قو ّية في لبنان ودول م�ستق ّرة في
ال�شرق الأو�سط وحل عادل ي�ؤ ّدي �إلى قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة.
وا�سمحوا لنا من باب التركيز �أن نكرر ما قالته بهذا الخ�صو�ص �أمام البرلمان الأوروبي ممثلة المفو�ضية العليا
لالجئين التابعة للأمم المتحدة وذلك بعد زيارتها لبنان ومعاينتها لإعداد النازحين ال�سوريين� ،إذ قالت حرفي ًا:
«ما من بلد في التاريخ تع ّر�ض لحال مماثلة ،فاالمر يبدو بالن�سبة �إلى لبنان كما لو �أن فرن�سا ت�ست�ضيف في وقت
واحد �سكان بلجيكا وليتوانيا مع ًا ف�أعداد النازحين ال�سوريين �إلى لبنان يناهز ثلث عدد �سكانه».
كما نلفت انتباهكم �إلى ما تعلمونه بالت�أكيد �إلى وجود مناطق �شا�سعة و�آمنة في �سوريا تتمتع بالهدوء ،ب�إمكان الأمم
المتحدة تزويدها بالم�ساعدات و�إبقاءها بمن�أى عن اي انتكا�سة �أمنية جديدة.
فعليه ،ف�إننا ننتظر منكم مبادرة ت�ضامن مع ال�سوريين واللبنانيين ب�إقتراحكم على �شركائكم في النفوذ الدولي
ّ
كمحطة اولى ت�سبق عودتهم الى مدنهم
ببناء مخ ّيمات للنازحين ال�سوريين في هذه الأرا�ضي ال�سورية الآمنة
وقراهم .ف�شرف فرن�سا و�صداقتها واهتمامها الدائم بلبنان يتطلب من �سيادتكم م�ساعدته بالإعترا�ض على �أي
مخطط خبيث يرمي الى �شراء �صمتنا ب�أموال وهمية من اجل ارهاق الأر�ض اللبنانية ب�أعداد الالجئين والنازحين.

�سيدي الرئي�س،
ّ

�إنّ فرن�سا الحاملة لقيم الحر ّية والعدالة والم�ساواة وقيم ان�سانية عديدة والتي نتقا�سم معها هذه القيم مدعوة
من خاللكم ب�أن ت�أخذ بكل محبة و�صداقة وبعين الإعتبار هموم وهواج�س الم�سيحيين التي يتقا�سمونها مع ق�سم
كبير من الم�سلمين ،وذلك كي يبقى لبنان منارة في هذا ال�شرق ومثا ًال ُيحتذى لتج�سيد هذه القيم.
وفي الختام ،كم ك ّنا نتم ّنى �أ ّيها ال�ضيف الكبير لو �أنّ رئي�س الجمهورية اللبنانية كان في ا�ستقبالكم ومن حوله
�أركان الدولة بكل مكوناتها ،لكن هذا �ش�أن �آخر تعرفون خلفياته بال �شك.
�إنّ الفراغ في رئا�سة الجمهورية على خطورته ،لن يمنع اللبنانيين والموارنة خ�صو�ص ًا من الترحيب بكم بالحفاوة
الالزمة.
مع تقديرنا ل�شخ�صكم الكريم واحترامنا لل�شعب الفرن�سي ال�صديق ،نقول لكم تكرار ًا �أهال و�سه ًال.
بيروت في 2016/4/14

رئي�س الرابطة المارونية
انطوان قليمو�س
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الكلمة التي �ألقاها النقيب انطوان قليمو�س

في حفل تكريمه في الحكمة بتاريخ 2016/5/9

قليمو�س مكرماً في الحكمة

ك ّرم رئي�س مدر�سة الحكمة – بيروت الخوري جان بول �أبو غزالة ،رئي�س و�أع�ضاء الهيئة االدارية لجامعة
قدامى المدر�سة ،ثالثة من كبار قدامى الحكمة :رئي�س الرابطة المارونية ،النقيب اال�سبق للمحامين اال�ستاذ
انطوان قليمو�س ،نقيب المحامين في بيروت اال�ستاذ انطونيو الها�شم ،نقيب �أطباء اال�سنان في بيروت البرف�سور
ولي الحكمة المطران بول�س مطر ،م�ساء االثنين � 9أيار
كارلو�س خير اهلل ،وذلك برعاية رئي�س �أ�ساقفة بيروت ّ ،
في م�سرح المدر�سة ،مبنى القدامى ،قاعة جبران خليل جبران
وكانت للنقيب قليمو�س كلمة جاء فيها:
نت �أنت فيها ال�ساقي والن�شوان وك ّنا ُج ّال�سك ال�سكارى
ُتعيدني اللحظة اليوم �إلى مجال�س لنا في الحكمة ُك َ
م ّرتين م ّرة بك وم ّرة معك.
عم الأ�ساتذة الكبار الذين الب�ستهم دهر ًا ملي ًا تقر�أَهم
و ُتظ ّللنا بقامة مديدة ،و ُتدخلنا في زمانك و ُتذ ّوقنا ُط َ
نت بما ال ند ِر معه� ،أنث ٌر من
و ُتقرئهم ،وت�أخذ عنهمّ ،ثم ُتق ّرب الموارد و ُتد ّني الم�صادر ،و ُت�ص ّوب الخطى ،وقد �أُ ِع َ
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ال�شعر ما ن�سمع �أم �شعر من النثر.
ِ
وتتق�س ُمنا هموم ،وتت�صرف بنا دنيا غالبناها على الرزق بر�ؤو�س مرفوعة ،وما
وتقطع الأي��ا ُم بيننا ونهتجر
ّ
اعتمدنا �إليها على �إ�ستجداء �أو ملق.
الى اليوم الذي تعب فيه قل ُبك الكبير ،فتترك الفانية الحاقدة نحو مملكة المجد الذي ال يزول.
مكرما ال ُمك ّرم ًا في رحاب «حكمتي»
لك م ّني الف تح ّية يا معل ّمي ح�سيب عبد ال�ساتر في هذا اليوم الذي جئته ِ
بعد م ّني �أو هجرة.
المتج ّذرة والفت ّية بعد �أن تركتَها منذ خم�سين ون ّيف دونما ٍ
�صاحب ال�سيادة والرعاية
�أ�صحاب المعالي وال�سعادة،
�سيداتي� ،سادتي
رفاقي الحكماويين.
عذر ًا ا ّيها الأب الرئي�س� ،إن بدّلتُ في هو ّية المك َّرم الليلة .فا�سمحوا لي اليوم �أن �أُهدي ما �أنا عليه �إلى من
�أعطوني الزّاد الذي قطعت به الوعر والمعارج من م�سالك الحياة ،عنيت بهم �آباء الحكمة و�أ�ساتذتها ،وما تح ّيتي
في مطلع كلمتي �إ ّال لهم من خالل المعلم الأع ّز الذي وف ّر لي ظروف النهل من علمه ومعرفته والأخالق التي �أغدقها
عليه �سيد الأكوان.
لقد �أخذتنا الحكمة بيديها الإثنتين ورمقتنا بعينيها وع ّلمتنا �أن نقوى بالجالد كما نقوى بالجدل و َنطرب لبراعة
الذهن كما َنطرب لمقارع ِة الخ�صم وم�صارعته ،والحكمة التي �أخل�صت جوهرها ال�سنون واحكمت ر�أيها و�أعلتْه،
وجهل م�ستبدُ ،ت�ضيف اليوم
وت�أن ّقت وت�أ ّلقت في �صناعته ،لم ُتق َعد عن قيادة �أبنائها �إلى قتال حام بين علم �أعزل َ
�إلى كلمات خلت كلمات جديدة ُم�ضيئة ،تكتبها لتهدي و ُت�سدي وتَ�سدد ،وتنطلق وراء المجد للمجد .وتم ّكن لمعاني
الخير والحق والجمال في وطن هو ا�سبق وا�سرع الأوطان ُقدم ًا الى المدن ّية ،و�أعر ُقها في المعرفة.
لقد ع ّلمتنا الحكمة كيف نذوق ل ّذة ما نعرف ،ومتعة ما نكت�شف وح�سبها م ّنا اننا �أخذنا عنها كيف نكون ونبقى
حجة على الب�شاعة  ،وجبهة عالية على الزيف ،ومدد ًا فكري ًا لخزائنها الفكرية الكثيرة ،و�أن ن�ؤدي عنها �إلى العالم
�ضريبة �أمجادها.
�أيها الأح ّبة،
نلتقي اليوم بمبادرة كريمة من الأب الرئي�س جان بول �أبو غزالة وال�صديق الزميل فريد خوري رئي�س جامعة
قدامى الحكمة ،لنك ّرم �سو ّية قيم الحكمة الجامعة التي ترب ّينا عليها� ،أال وهي الت�ضامن والمح ّبة والرجولة والعنفوان
والوطنية التي ُزودناها قبل انتقالنا �إلى مجهول الحياة ورحاب الدنيا.
على �أثر �إنتخابي نقيب ًا للمحامين �سنة  ،1997تق ّدمت بطلب تعليق انت�سابي في حزب الكتلة الوطنية،
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وقد ه ّن�أني يومها العميد الراحل ريمون �إده على موقفي ،فله م ّني كل محبة ووفاء ع�ش ّية ذكرى غيابه.
�أما انت�سابي للحكمة لم ُيع ّلق لحظة في حياتي � .إنه �سرمدي �أزلي حتّى ي�سترد الخالق وديعته.
حكمتي هذه ،ع ّلمتني قول كلمة الحق مهما غلت ،و�أنهتني عن التم ّلق المف�ضي �إلى �إنهيار القيم.
�إن من مظاهر ب�ؤ�سنا العميم و�شقائنا اليوم �أن ينبري انا�س لوعظ ال يتّعظون به ،ويتح ّدث م�س�ؤولون عن ع ّفة ال
يملكونها ،ويحا�ضر �أدعياء علم يجهلونه ،ويقتني بع�ضهم �سلطة ال ي�ستحقونها ويبتلي قوم بالمعا�صي وال ي�ستترو.
لقد �إحتَجب الرجال المج ّربون ذوو الدراية والحكمة والمعرفة وال�صدقية �أو غابوا وموت الأعيان من تع�س
الزمان .وما من نكد ا�ش ّد �إيالم ًا من هذا القحط الذي �أورث ما اورث حتّى �أعطى الوالية في النا�س لمن هم �أحوج
�إلى الو�صاية.
هكذا اب ُتليت النا�س بما ال طاقة لها على ر ّده و�صار اتقاء الع�سف َمدعاة للتم ّلق ،واحترام �أهل الح ّل والربط
الجهالة عق ًال والتفاهات علم ًا والهذيان حكمة ،فالثقافة
�سخرية �صامتة من �شرورهم ،لكن لي�س �إلى ح ّد �أن ُت�س ّمى َ
ال يمكن �أن ُتبتذل لأن لها معايير�أقوى من كل �سلطة.
�صاحب الرعاية،
ال�صمت� ،إننا نلتف حولك في كل ما �أنت
يا من تحمل �صليب الوطن وهموم �أبنائه وقيم الحكمة ،يا من ج ّرحه ّ
�ساع �أو جاهد.
�إليه ٍ
�أح ّبائي،
لي�س هذا التكريم �سوى دعوة �إلى التعلق بالقيم الحكماوية التي �ص ّدرت الى الوطن الرجال الرجال بد ًال من
الج ّهل والفا�سدين.
ُ
�إننا ومن هذا المنبر الأحب نطلق �صرخة لإنقاذ ما تب ّقى رحمة ب�أبنائنا كي نتمكن من ترجمة دعوتنا لهم
للتج ّذر في هذه الأر�ض المعطاء التي �أنبتت بناة النه�ضة في هذا ال�شرق.
وبالنهاية ا�سمحوا لي ان �أح ّيي كل من �سعى ّ
ونظم هذا اللقاء مع الوجوه الن ّيرة المخل�صة فلهم م ّني كل مح ّبة
ووفاء ولحكمتي الوعد ب�أن �أبقى على هديها ،فهي النور الذي �أنار دربي في ظلمة الوطن.
عا�شت الحكمة فت ّية مدى الدهر
ليحيا بها لبنان
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كلمة قليمو�س في م�ؤتمر االعالم الم�سيحي

ادار رئي�س «الرابطة المارون ّية» جل�سة حول «االعالم الم�سيحي في ال�شرق االو�سط» .في دير �سيدة البير ،وما
يواجهه من تح ّديات ،وقد م ّهد لهذه الجل�سة بكلمة مخت�صرة تحدث فيها عن دور االعالم الديني ،وما ينتظره في
�ضوء التط ّورات والتحوالت التي ت�شهدها المنطقة.
وفي ما ي�أتي ن�ص الكلمة:
«ال يوقد �سراج ويو�ضع تحت المكيال...فل ُي�ضء نوركم للنا�س».
هكذا خاطب ال�سيد الم�سيح تالميذه الر�سل قبل �أن ينطلقوا بعيد العن�صرة ،ب�أل�سنة �شتّى� ،إلى �أ�صقاع العالم
القديم يكرزون بكلمته ،وي�شقون بمحراثها �أثالم الجهل ،ويب ّددون غيوم الظلمة ،وين�سجون من عظاته خيوط فجر
جديد �أط ّل على الإن�سانية من ك ّوة الحب الكبير الذي بلغ �أ�سمى مراتب الت�ضحية فداء عن الب�شرية.
الر�سل هم االعالميون الأول ،غمر الإيمان قلوبهم ،وف�صحت �أل�سنتهم ،وما امتلكوا من طرائق اال�ستقطاب
�إال ال�صدق في ن�شر تعاليم الفادي الطالع من رحم هذا ال�شرق الذي يكاد يفرغ من �أتباعه .معهم تفتحت بواكير
الإعالم الم�سيحي وما يعك�سه من قيم .هذا االعالم كان نا�شط ًا ،حا�ضر ًا ،وفاع ًال في فترات زمنية متباعدة.
بع�ضه �أ ّدى دور ًا �أ�سا�سي ًا في نه�ضة الكني�سة ،وحملها على التطلع الى االن�سان كقيمة ُمطلقة� ،إنطالق ًا من دعوة
ال�سعيد الذكر البابا بول�س ال�ساد�س الى االهتمام ب «كل �إن�سان ،وكل االن�سان» ،وتجديد الفكر الالهوتي .على تعيين
الإعالم الم�سيحي في ال�شرق �أن يق ّر بوجود تحديات ذاتية ومو�ضوعية ،و�أن يبد�أ بتحديد وظيفته .فهل يكتفي بنقل
المنا�سبات الدين ّية  ،وال�سهرات الإنجيل ّية  ،وعر�ض الر�سائل البابو ّية والبطريرك ّية والتعليق عليها� ،أو يم�ضي �إلى
ما هو �أعمق و�أ�شمل فيطاول ق�ضايا م�صير ّية تالم�س االخطار الوجود ّية التي ته ّدد م�سيح ّيي هذه المنطقة  ،وهل
ي�ستطيع تحقيق ما عجز عن تحقيقه من قبل  ،لجهة �إحداث تحوالت نوع ّية ت�ساعد على بناء مجتمع م�سيحي حقيقي
ي�ستوحي ر�سالة ي�سوع النا�صري  ،في�شهد لها ،مغالب ًا ال�صعوبات ،مواجه ًا المعوقات الرامية �إلى �إقتالعه من �أر�ض
الر�سالة .وما هي الإ�ضافة التي ينبغي على الإعالم الم�سيحي في ال�شرق �أن يدخلها على خطته و�أدائه ليتحول الى
نقطة جذب للنا�شئة التي غالب ًا ُتعر�ض عنه ،مدفوعة الى االعالم اال�ستهالكي ،المد ّمر للذات االن�سانية ،والمق ّو�ض
تح�صنوا بثقافة روحية ،كن�س ّية
ل�س ّلم القيم االخالق ّية .نحن في م�سي�س الحاجة الى اعالم م�سيحي ،يدير د ّفته من ّ
وتاريخ ّية ،تر�شد الى منابع االيمان اال�صيل  ،وتر�سم خريطة الطريق لإعادة �صوغ فعل �إيمان جديد ،يزيدنا ر�سوخ ًا
في �أر�ضنا ،وتع ّلق ًا بجذورنا ،وهويتنا الم�شرق ّية .
�إن مو�ضوع االعالم الم�سيحي في ال�شرق يواجه �أخطار ًا وتحديات �شتّى :دين ّية ،مهن ّية� ،إقت�صاد ّية ،وهذا ما يحتّم
در�س خطة مواجهة راهنة وم�ستقبل ّية ت�ستبق الآتي  ...وهو قد يكون �أعظم  ،واالنتقال من النظري الى العملي،
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وتوفير الإمكانات التي تعيد لهذا االعالم �ألق الح�ضور ،والت�أثير العامودي والإنت�شار االفقي  ،كما كان في زمن
البدايات.
معنا في هذه الجل�سة ال�صحافي المخ�ضرم  ،مدير تحرير جريدة « االنوار» وامين �س ّر المجل�س الوطني لالعالم
اال�ستاذ ف�ؤاد دعبول  ،يحدثنا عن التحديات المهن ّية  ،واالمين العام لمجل�س كنائ�س ال�شرق االو�سط االب مي�شال
جلخ الذي تتطرق مداخلته لمو�ضوع التحديات الدينية  ،فيما يحدثنا اال�ستاذ كريم عبد اهلل رئي�س مجل�س �إدارة
 INDللتوزيع والبث التلفزيوني عن التحديات االقت�صاد ّية.
على ان تختتم اعمال الجل�سة االولى لهذا اليوم ب�شهادة اعالمية لل�شما�س �صبحي مخّول ،مدير المركز الم�سيحي
في الأرا�ضي المقد�سة .يلي ذلك نقا�ش ي�شارك فيه الح�ضور.
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المارونية
الرابطة
ّ

�صحافية
مقابالت ،تحقيقات وتعليقات
ّ
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ال�شرق :الرابطة المارونية و«المارونية ال�سيا�سية»
�أ ّما وقد ُختمت �أفراح تهنئة الرابطة المارونية بالإ�ستقبال الحا�شد الذي �أقيم في مار يو�سف الحكمة (الأ�شرفية)
ف�إننا ال ن�شك في �أنّ رئي�سها النقيب �أنطوان قليمو�س �سي�ش ّمر عن �ساعديه ،ومعه المجل�س التنفيذي ،لينطلق الى
ور�شة عمل تبد�أ لي�س فقط من البرنامج الذي خا�ض «معركته» على �أ�سا�سه ،وقد �أطلقه من منبر نقابة ال�صحافة
العالي والمد ّوي ،بل �إنطال ًقا مما نعرفه فيه من مناقبية ،وعلم ،ووطنية ،والتزام بمارونيته التي ي�ؤمن ب�أنها
عمود هذا الوطن وكيانه ،وبالتالي من كونه على م�سافة واحدة من الأطراف الم�سيحية والوطنية كافة ،وت�ش ّبعه
بالديموقراطية .وتلك كلها مزايا تجعل المحامي الالمع ينقل نجاحه الى الرابطة.
بداءة نود �أن نعترف ب�أننا ال نتوقع العجائب ،كما �أننا ال نريد �أن نح ّمل قليمو�س والرابطة المارونية �أعباء مارونية
عموما الآتي:
و «رابط ّية» �شبه مزمنة� .إلاّ �أننا في الحاالت ك ّلها ن�أمل من النقيب والرابطة ً
خ�صو�صا و�أن الرابطة �ضرورة وطنية ،و�أن دورها المحدود بموجب الأنظمة والواقع
�أولاً � -ضرورة تحريك الركود
ً
يمكن �أن يتطور لي�صبح مركز ًيا و�أ�سا�س ًيا ...والأدوار تبحث عن �أبطال ،كما �أن الأبطال يمكنهم �إبتكار الأدوار .ونود
إقتناعا لنا ع ّبرنا عنه غير مرة ،بقولنا�« :إن الأدوار مثل الآنية الفارغة .ف�إذا لم تملأها ملأها
هنا� ،أن ن�ستعيد � ً
�سواك ،وحتى الهواء» .لذلك ندعو الى �أن ت�أخذ الرابطة المارونية دورها بجدية وفاعلية.
ثان ًيا  -من خالل �إحتكاكنا بزمالء و�أ�صدقاء في المجال�س التنفيذية المتعاقبة يمكننا القول �إن المطلوب،
عموما ،هو الإنكباب على العمل في �إطار المهام التي �ستوزع الح ًقا على قاعدة �إن هذه
دائ ًما وفي هذه المرحلة ً
الم�س�ؤوليات هي تكليف ولي�ست ت�شري ًفا ...( .ولن نطيل في هذه النقطة.)...
ثال ًثا � -إنّ في طليعة واجبات الرابطة ،في تقديرنا� ،أنْ ت�سهم في الجهود المبذولة جد ًيا في هذه المرحلة ،لإعادة
تر�سيم ما ي�سمونه بـ «المارونية ال�سيا�سية» تر�سي ًما حقيق ًيا ودقي ًقا ،فتزيل عنها المالمح القبيحة التي ق ّنعوها بها،
عموما ،مع �سائر الأطياف الداخلية،
وبدلاً من هذا القناع المزيف تبدو حقبة �إ�ضطالع الموارنة ،والم�سيحيين ً
متقدما على الجوار والإقليم في الميادين كافة ،متفر ًدا بازدهار كبير
بالدور الوطني حقبة م�شرقة انتجت وط ًنا
ً
وبديموقراطية تبقى ،مهما قيل فيها� ،أهم و�أرق��ى بما ال يقارن بالأنظمة الفردية والديكتاتورية والتوتاليتارية
واالوليغار�شية (� .)...أما ما بعد تلك «المارونية ال�سيا�سية» ،ف�إن لبنان هو ما نرى ونعاين ونعي�ش ف�سا ًدا ونفايات
وف�ضائح و ...ح ّدث وال حرج!
خليل الخوري
2016 - 4 - 7
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الأفكار :رئي�س الرابطة المارونية الجديد ونقيب المحامين الأ�سبق
�أنطوان قليمو�س:

انتخابات الرابطة كانت نتيجة  90بالمئة من التوافق الم�سيحي.

122

فاز نقيب المحامين الأ�سبق �أنطوان قليمو�س برئا�سة الرابطة المارونية بالتزكية في االنتخابات التي جرت مع
نهاية ال�شهر الما�ضي بعد ان�سحاب مناف�سه مارون يون�س ،وكذلك فاز توفيق معو�ض بنيابة الرئا�سة .كما انتخب
عاما للرابطة ،وعبده جرج�س �أمي ًنا لل�صندوق.
المجل�س التنفيذي للرابطة في الأ�سبوع الما�ضي �أنطوان واكيم �أمي ًنا ً
فهل كانت االنتخابات �صدى للتحالفات ال�سيا�سية الجديدة في الو�سط الماروني ،ال�سيما بين التيار الوطني الحر
والقوات اللبنانية بعد ا�ستبعاد مر�شح «المردة» �إبراهيم جبور ،وماذا يحمل الرئي�س الجديد في جعبته من خطط
م�ستقبلية؟!
«الأفكار» التقت النقيب قليمو�س داخل مكتبه للمحاماة في منطقة �سن الفيل وحاورته في هذا الملف� ،إ�ضافة
الى العناوين ال�سيا�سية ال�ساخنة ،ال�سيما في ما يت�صل برئا�سة الجمهورية كموقع ماروني �أول بد ًءا من ال�س�ؤال:
 � اًأول مبروك ...وثان ًيا يقال �إن انتخابات الرابطة المارونية هذه المرة عك�ست التحالفات
المارونية الجديدة ،ال�سيما بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ،وكان هذا التوافق الذي
ا�ستبعد عنه تيار «المردة» فقط.
فماذا يقول الرئي�س الجديد للرابطة المارونية؟
 �أنا �شخ�ص ًيا لم �أكن �أ�سعى الى تحالف �سيا�سي بقدر ما كنت �أ�سعى الى توافق م�سيحي عام ،و�صدف �أن مروحةالتوافق �ضمت ن�سبة  90بالمئة من الم�سيحيين والفاعليات في الرابطة المارونية ،ولم يكن الهدف �إدخال الرابطة
في محاور �سيا�سية ال �سمح اهلل ،وما ح�صل �أن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر دعماني ب�شكل وا�ضح و�صريح،
جدا ،وقال �إن
وا�ضحا ً
فيما حزب الكتائب عندما �أجرى المقاربة معي كانت الالئحة مكتملة ،واتخذ رغم ذلك موق ًفا ً
كل ه ّمه هو �أن تنتج الرابطة ،واعتبروا �أنني �أمثل حزب الكتائب و�أبدى اال�ستعداد للعمل �ضمن اللجان ،وكذلك الأمر
بالن�سبة للقوات والعونيين الذين كانوا �س ّباقين بدعمي من دون �شروط .و�أنا طالبت �أن يتم تمثيل كل الأطراف ،لكن
�صدف �أنه لم يجر ات�صال مع تيار «المردة» ،ولربما كان النائب �سليمان فرنجية من�شغلاً بانتخابات الرئا�سة ولديه
ظروفه الخا�صة ،ومع ذلك ورغم عدم ح�صول االت�صال المبا�شر معه ،ف�أنا ما �أعفيت نف�سي من �أن يتمثل ال�شمال
وتحديدا منطقة زغرتا وكان الأ�ستاذ توفيق معو�ض معنا والذي �أت�ص ّور �أنه �إن�سان قريب من «المردة»،
في الالئحة
ً
وبالتالي مثلت زغرتا ب�أف�ضل ال�صور وبموقع نائب الرئي�س.
 �ألم يكن المر�شح �إبراهيم جبور عن «المردة» وان�سحب وكان البديل توفيق معو�ض؟ ال �أحد بديل عن الآخر ،وتوفيق معو�ض معروف في زغرتا وكان م�ست�شا ًرا للرئي�س �سليمان فرنجية في ال�سبعيناتو�صدي ًقا موثو ًقا للوزير �سليمان فرنجية ،وح�صل بع�ض اللغط حول المو�ضوع على اعتبار �أن تيار «المردة» �أراد �أن
يح ّدد بنف�سه تمثيله ،لكن كنا و�صلنا الى مرحلة ال يمكن معها تعديل الالئحة وهكذا �صار ،لكن االختالف في وجهات
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بعيدا عنه،
بعيدا عني و�أنا لي�ست ً
النظر ال يف�سد في الو ّد ق�ضية ،والتوا�صل مع «المردة» قائم والنائب فرنجية لي�س ً
�سيتم تجاوزه ولن يكون حجر عثرة في �أي �شيء.
وما�ضينا الم�شترك يثبت ذلك .و�أت�صور �أن �سوء التفاهم ّ

خطة عمل الرابطة

 يوم الأحد الما�ضي انتخبتم الأمين العام وهو �أنطوان واكيم و�أمين ال�صندوق عبده جرج�سوخ�ص�صتم يوم  30الجاري خلوة لإقرار خطة العمل .فما هي تفا�صيل هذه الخطة وبرنامج
الرابطة الم�ستقبلي ،وما هي الأولوية لديكم؟
 �سبق و�أطلقت برنامج العمل من نقابة ال�صحافة وطرحت فيه كل الإ�شكاليات الموجودة على ال�ساحةالوطنية .والعناوين الكبرى �ستكون في �صلب دور الرابطة المارونية ،وهناك لجان تت�ألف منها الرابطة وهي �ستعنى
بموا�ضيع لها طابعها االجتماعي واالقت�صادي والإنمائي والثقافي والبيئي وكل �شيء ،لكن الأهم هو الإ�شكاليات
ال�سيا�سية والبنيوية الموجودة على ال�ساحة الوطنية.
وا�ستطرد قائلاً :
 من هذا المنطلق وجدنا �أن هناك خللاً ح�صل على م�ستوى الدولة وفي عدة مفا�صل .ف�أولاً الخلل علىخ�صو�صا بعد اتفاق الطائف الذي اعتبرنا �أنه لم ين ِه الحرب فقط ،بل �أ�س�س
م�ستوى الم�س�ؤوليات وال�صالحيات
ً
لمرحلة جديدة ال ي�شعر فيها �أحد بالغبن ب�شرط �أن يكون هناك توازن بين القوى التي يت�ألف منها المجتمع اللبناني،
ولكن ل�سوء الحظ انتقلنا من م�شروع مارونية �سيا�سية كان ينتقدها البع�ض  -وما �أحالها �أمام ما نرى اليوم � -إلى
م�شروع �سنية �سيا�سية ،والى م�شروع �شيعية �سيا�سية .فهذه الم�شاريع �أثبتت عدم جدواها في �صهر اللبنانيين �ضمن
موحد وفي �صياغة ما ي�سمى المواطنية .ولذلك وجدنا �أن هناك خللاً على هذا الم�ستوى وطرحنا
كيان وفي مجتمع ّ
ال�صوت و�ستكون هناك متابعة .و�أنا ل�ست ب�صدد �إطالق «بالونات حرارية» �أو «قنابل �صوتية» في �أي موقف� ،إنما
جدا بكل ما �أقول وبكل ما �أ�سعى الى تحقيقه.
�س�أكون واقع ًيا ً
 هل �أنتم مع تعديل �صالحيات الرئي�س ومن �أي باب؟ �أكيد ،وتحت �سقف اتفاق الطائف ..فنحن ال نريد الخربطة ،ولكن ل�سوء الحظ ح�صل �سوء تطبيق التفاقالطائف والن�صو�ص لم تط ّبق ولي�س فقط روحيته بد ًءا من عدد النواب الذي كان  108ف�أ�صبح  128نائ ًبا ،وكنا
نتحدث عن الالمركزية الإدارية و�إعادة التق�سيم الإداري .وقانون انتخاب جديد ،لكن هذا كله لم يحدث� .أ�ضف
الى ذلك �أن التوازن الوظيفي غير مقبول ،ونحن وجدنا �أن هناك تواز ًنا عدد ًيا في الفئة الأولى ولكنه لي�س تواز ًنا
نوع ًيا� .أما ما يتعلق بالفئة الثانية وما دون ،فحدث وال حرج لجهة وجود خلل .ونحن هنا ال ن�ستطيع القول �إن
الم�سيحيين انكف�أوا عن الدخول الى الدولة� ،إنما الممار�سات التي جرت بعد اتفاق الطائف �أبعدت الم�سيحيين عن
الوظيفة.
 المادة  95تقول بالمنا�صفة فقط في المئة الأولى ،وال ت�أتي على ذكر باقي الفئات ،ورغمنوعا ما في هذه الفئات� .ألي�س هذا واق ًعا؟
ذلك ،ف�إن التوازن يحترم ً
 هناك ن�ص يقول ب�ضرورة مراعاة العي�ش الم�شترك ،وهذه عبارة لي�ست جوفاء .و�أفهم �أن تكون هناك�أكثرية ما ،لكن �أن يكون الوجود الم�سيحي في بع�ض الإدارات �شبه معدوم ،فهذا �أمر غير مقبول .و�أنا �أنزعج عندما 123
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�أتحدث طائف ًيا ومذهب ًيا لأنني من مدر�سة علمانية ت�ؤمن بالمواطنية ،وبالدولة المدنية ،لكن ل�سوء الحظ ن�ضطر
الى الحديث بهذه اللغة لأننا و�صلنا الى ما و�صلنا �إليه ،ال بل اعتبر ان الكالم بهذه اللغة خطوة الى الوراء ولي�س
خطوة الى الأمام.

ال�شغور الرئا�سي

هناك م�س�ألة ال�شغور الرئا�سي المتمادي منذ حوالي ال�سنتين حتى ان البع�ض طرح االنتخابات
بالن�صف زائدً ا واحدً ا .فما هو موقفك كحقوقي من هذه الم�س�ألة؟
ال ...الن�ص وا�ضح والرئي�س بري ح�سم المو�ضوع ب�أن الن�صاب هو الثلثان ،وفي الدورة الأولى ينتخب الرئي�س
واحدا.
زائدا ً
بالثلثين وفي الدورة الثانية بالن�صف ً
 هل �أراد الم�شترع الت�أكيد من خالل ذلك �أن يحكم لبنان بالتوافق؟ �أكيد ...فلبنان حتى �إ�شعار �آخر م�ؤلف من مذاهب وطوائف ،ومن الممكن �أن تعمد الطوائف اال�سالمية التيت�ش ّكل ن�صف النواب الى انتخاب رئي�س مع نائب م�سيحي واحد والعك�س �صحيح ،وبالتالي فهذا الن�ص �ضمانة للبلد،
رغم �أنني �أعتبرها دليل ت�سوية ولي�ست دليل �صحة �أو عافية لأن المنطقة تتجه نحو ال�شرذمة الطائفية والمذهبية،
وال �أعرف �إلى �أي مدى يمكن للنظام اللبناني �أن ي�صمد �أو �أن ت�أخذه الدول الكبرى كمثال ُيحتذى ويطبق ما فيه من
التركيبات في المنطقة .ونحن اليوم في معر�ض �إعادة النظر في ما ي�سمى «يالطا» جديدة و «�سايك�س بيكو» جديد،
يتم ذلك على ح�ساب لبنان وال على ح�ساب وحدته.
ونتمنى �أال ّ
و�أ�ضاف:
 � ًإذا نحن في الرابطة �سنر ّكز على الح�ضور الم�سيحي في الدولة بكل مكوناتها الإدارية والع�سكرية والأمنية.و�سنركز على م�شكلة النزوح ال�سوري الذي خربط الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي والأمني اللبناني ،و�صحيح �أنه
�أ�صاب ما �أ�صاب دول الجوار ،لكن هذه الدول لي�ست عندها التعقيدات والخ�صو�صيات كما الحال في لبنان ،ال �سيما
في ما يتعلق بخ�صو�صية المكونات الديموغرافية.
البع�ض يقول �إن هناك مبالغة في طرح هاج�س التوطين .فماذا تقول؟
 كيف ذلك ،ونحن نتحدث في هذا المو�ضوع ،وهل نتحدث عندما يحدث التوطين فعل ًيا وبعد �أن يتحول ال�سوريمن نازح الى الجئ؟ ال .فلي�سمحوا لنا بذلك ،وال بد �أن نتخوف من هذا الأمر كي ال ن�سهل المخططات هذا �إن كانت
هناك مخططات لتوطين النازحين لئال نحاكم النيات .فالنزوح ال�سوري له �آثاره ال�سلبية ،و�صفة النازح يمكن لنا
�أن نعالجها ،خ�صو�ص ًا بعد التطور الحا�صل في �سوريا لجهة ن�ش�ؤ م�ساحات �آمنة يمكن للنازحين �أن يعودوا �إليها
فتقام لهم مخيمات بحماية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي .ولكن عندما يتحول النازح ال�سوري الى الجئ ال يعود
للدولة �أي دور في التعاطي في مو�ضوعه لأنه يتبع �آنذاك لمفو�ضية الأمم المتحدة� .أ�ضف �إلى ذلك �أن المخيمات
ت�شهد حاالت زيجات ووالدات ،و�أفهم �أن تلد امر�أة حامل لحظة هروبها من بلدها ،لكن �أن تتزوج وتحبل في لبنان
وتو ّلد ،فهذا الأمر غير جائز وال بد من حمالت توعية في هذا الإطار ،وهذا ما قلته لوزير ال�ش�ؤون االجتماعية
ر�شيد دربا�س ،لأن النزوح ال�سوري �ضرب التركيبة اللبنانية بعدما �سبق �أن �ضربها النزوح الفل�سطيني عام ،1948
وال يجوز �أن يتكرر الأمر ذاته ،وبالتالي نحن نتقبل النزوح ال�سوري ك�أمر واقع لكن ب�شرط �أن يكون محدو ًدا زمن ًيا
وجغراف ًيا وديموغراف ًيا واجتماع ًيا ،وال م�شكلة لدينا في العمالة ال�سورية رغم �أنها تناف�س العمالة اللبنانية ،ال بل
� 124أقول �إن العمالة ال�سورية �ساهمت في نه�ضة لبنان العمرانية والزراعية ،لكن اليوم تجاوزنا هذا الإطار فباتت هذه
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العمالة ال�سورية تزاحم عمالتنا بد ًءا من �سائقي ال�سيارات والبا�صات وتجار اللحوم والخ�ضار وكل المهن ...وبالتالي
�أ�صبح المو�ضوع ي�شكل �أزمة للبنانيين ،و�أنا �أقارب هذا الو�ضع لي�س كرئي�س رابطة مارونية �إنما بمنطق لبناني وطني
تماما كما �سبق وحذرنا من النزوح الفل�سطيني ،حيث ال بد من التم�سك بحق العودة
ولي�س بمنطق طائفي ومذهبيً ،
للفل�سطينيين ونزع �سالح المخيمات الذي ال جدوى منه لمحاربة ا�سرائيل ،بعدما وقعت ال�سلطة اتفاقية «�أو�سلو» مع
ا�سرائيل ،وال مب ّرر له �إطال ًقا في مخيمات لبنان كما الحال في المخيمات الفل�سطينية في كل الدول العربية حيث
ال يجوز �أن يكون لبنان هو اال�ستثناء الوحيد ،عل ًما ب�أن االمم المتحدة حددت الخط الأزرق ،و�أي مقاومة لإ�سرائيل
في الأرا�ضي اللبنانية ت�ش ّكل خط ًرا على لبنان ناهيك عن �أن مر�سوم التجني�س الذي طاول ما بين  350و � 400ألف
�شخ�ص ينتج عنه �إ�شكاليات كبيرة و�صدر قرار مجل�س ال�شورى و�أحال الملف الى وزارة الداخلية ،فهذا �سنتابعه
حتى النهاية.

ملف �أمن الدولة

كيف تقارب ملف �أمن الدولة التي كادت الحكومة �أن تطير ب�سببه؟
 ال بد من طرح ال�س�ؤال عما �إذا كان جهاز �أمن الدولة �ضرور ًيا �أم ال؟ و�إذا كان �ضرور ًيا فال بد من التعاطيمعه كبقية الأجهزة الأمنية ،و�إذا لم يكن �ضرور ًيا فلماذا خلقوه؟ ومع احترامي للجميع فالخالف اليوم �شيعي
 كاثوليكي  -رغم قرفي الحديث بهذا الكالم .لكنني �أ�س�أل :هل كان الجهاز �ضرور ًيا عندما كان هناك �شيعيعلى ر�أ�سه و�أ�صبح عديم ال�ضرورة عندما تر�أ�سه م�سيحي كاثوليكي؟! وهل كان نائب رئي�س الجهاز الأ�سبق عند
والدته �أنطوان طرابل�سي يتمتع بال�صالحيات التي يطالب بها نائبه الحالي العميد محمد الطفيلي يوم كان الرئي�س
�شيع ًيا؟! ال بد للمقاربة �أن تكون على م�ستوى م�ؤ�س�ساتي ومن دون الدخول في الكالم الطائفي ،وال �إ�شكالية لدينا في
�إلغاء الجهاز من دون التفتي�ش عن نقاط الخالف ،وال بد من �إعادة تكوين الأجهزة الأمنية كلها بعدما ن�ضعها على
ب�ساط البحث لدر�س و�ضعها واتخاذ قرار ب�ش�أنها بما يتالءم مع حماية الأمن القومي والوطني ومنظومة الدفاع عن
�سالمة لبنان.
كمحام وكنقيب �سابق
كيف تقارب الحكم على الوزير ال�سابق مي�شال �سماحة من وجهة نظرك
ٍ
للمحامين؟
 مع محبتي واحترامي للوزير �أ�شرف ريفي لم تكن البنية القانونية لموقفه �سليمة بل كان موقفه �سيا�س ًيا،أحكاما تحت
أ�سا�سا �ضد تو�سيع �صالحيات المحكمة الع�سكرية لأنها محكمة ا�ستثنائية ،وال يجوز �أن ت�صدر � ً
و�أنا � ً
ال�ضغوطات ال�سيا�سية .ويوم �أخلى �سبيل الوزير �سماحة ،لم يكن هذا معناه البراءة� ،أو الم�ؤ�شر الى ت�صديق الحكم
حتى اعتبر البع�ض ذلك قرينة لبراءته ،فيما قال البع�ض ان محكمة التمييز �أ�صدرت حكمها تحت ت�أثير ال�شارع،
لكن الملف لي�س �أمامي وال �أدخل في هذه التفا�صيل� ،إنما �أقول �إن المعطيات لدى القا�ضي المولج بالق�ضية وهو
يقي�س قناعته في �ضوء ذلك� ،إنما في المطلق فالحكم الذي �صدر �أراح الجو العام لأن التهم التي وجهت للوزير
�سماحة لي�ست ته ًما ب�سيطة بل هي تهم كبيرة.
ح�سين حميه
2016 - 4 - 15
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ال�شرق الأو�سط « :الرابطة المارونية» في لبنان تدعو لعودة الالجئين
ال�سوريين بعد توافر المناطق الآمنة لهم
قليمو�س لـ «ال�شرق الأو�سط» :نقارب ملف النزوح بالمعايير الأخالقية وم�صلحة بلدنا

اختتمت الندوة التي نظمتها الرابطة المارونية في لبنان ،بعنوان «النازحون ال�سوريون  -طريق العودة» �أعمالها،
وان�صرف المعنيون فيها �إلى �إعداد التو�صيات ،وهي �ستت�ض ّمن �أبرز العناوين التي تناولتها ،و�أهمها الت�شديد على
�ضرورة «�إيجاد الحلول العملية الممكنة لأزمنة النزوح وتداعياتها ،والخروج بمقررات قابلة للتحقق».
الندوة التي عقدت في فندق «متروبوليتان حبتور» في العا�صمة اللبنانية بيروت ،و�شارك فيها ممثلون عن هيئات
الأمم المتحدة وخبراء في القانون الدولي ،ومنظمات تعنى ب�ش�ؤون الالجئين ال�سوريين ،دعت �إلى «النظر بواقعية
لق�ضية النازحين ،والتحديات التي تمثلها بالن�سبة للبنان ،ووجوب اعتماد مقاربة موحدة لمعالجتها ،والحد من
�أخطارها من دون تجاوز المعايير الإن�سانية المتعارف عليها» .وتقاطعت �آراء كل المتحدثين فيها ،على «حق عودة
النازحين ال�سوريين �إلى بالدهم ،ال �سيما بعدما توافرت لهم مناطق �آمنة في �سوريا ،وموا�صلة ال�ضغط على المجتمع
الدولي لتقا�سم �أعباء النازحين مع البلدان الم�ضيفة».
رئي�س الرابطة المارونية �أنطوان �إقليمو�س ،ر�أى في ت�صريح لـ «ال�شرق الأو�سط»� ،أن اللبنانيين «ال يمكنهم �أن
يقفوا متفرجين على تف�شي �أزمة النزوح من دون ال�سعي �إلى ايجاد الحلول� ،أو �أقله التخفيف من �أ�ضرارها» .وقال:
«�سنحاول �أن ن�ضيء �شمعة في و�سط هذه الظلمة ،بما يراعي م�صلحة بلدنا ،والقيم الأخالقية التي تر ّبى عليها
اللبنانيون ،و�أي مقاربة خارج هذين المبد�أين ،قد تكون لها ارتباطات معينة».
و�أ�ضاف �إقليمو�س ،وهو نقيب �سابق للمحامين في لبنان� ،أن «الندوة التي تنظمها الرابطة المارونية ،تتفهم
الظروف الإن�سانية واالجتماعية للنازحين ال�سوريين ،وهي تتعاطى معها بالمنطق الأخالقي� ،إال �أن الم�صلحة
اللبنانية ال تعلوها �أي م�صلحة �أخرى» .ولفت �إلى �أن «الظروف باتت الآن ت�سمح بعودة غالبية النازحين �إلى بالدهم».
وذ ّكر ب�أنه «خالل االنتخابات الرئا�سية الأخيرة في �سوريا ،تدفق ع�شرات �آالف ال�سوريين المقيمين في لبنان� ،إلى
ال�سفارة ال�سورية للإدالء ب�أ�صواتهم ،وهذا دليل على �أن الموالين للنظام بمقدورهم العودة الى مناطق �سيطرة
النظام ،والذين ينا�صرون المعار�ضة يمكنهم الذهاب الى مناطق المعار�ضة� ،إال �إذا كانت الإقامة في لبنان باتت
هي المحببة �إليهم».
و�شدد رئي�س الرابطة المارونية على �أهمية التو�صيات التي �ست�صدر عن الندوة يوم الثالثاء المقبل ،بح�ضور
وم�شاركة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان �سيغريد كاغ ،قائال�« :سنتابع هذا المو�ضوع مع م�ؤ�س�سات
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الأمم المتحدة ،و�سنزود وفد لبنان �إلى نيويورك (�إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة) بهذه التو�صيات ،التي تع ّبر
عن ر�أي كل مكونات المجتمع اللبناني».
الندوة �سلطت ال�ضوء على ما و�صفته بـ «االنعكا�سات ال�سلبية التي خلفها ويخلفها النزوح ال�سوري على اقت�صاد
لبنان واليد العاملة اللبنانية ،التي ت�ضاف �إلى االنعكا�سات االجتماعية والأمنية» .وتحدث المنتدون على ت�أثيرات
و�سجلوا �أن «حظر �سفر الرعايا الخليجيين �إلى لبنان� ،أدى �إلى تراجع
النزوح ال�سلبية على القطاع ال�سياحيّ .
الحركة ال�سيا�سية والفندقية ،و�ضاعفت النك�سات التي يعي�شها القطاع ال�سياحي منذ العام .»2005
و�إلى جانب الإ�ضاءة على �أ�ضرار النزوح ،وارتباطه بالأزمة ال�سورية وتداعياتها الم�ستمرة ،وبقاء هذه الأزمة رهن
الت�سوية ال�سيا�سية ،دعا الم�شاركون في الندوة الدولة اللبنانية� ،إلى «المبادرة ال�سريعة لتنظيم العمالة ال�سورية،
وفر�ض �ضرائب على العامل ال�سوري ،تفوق ما هو مطلوب من الأجير اللبناني ،بحيث ال يناف�سه �سلبا �أو ي�أخذ مكانه
في �أ�سواق العمل ،ما يفيد خزينة الدولة بطبيعة الحال ،ويحافظ على الأولوية العملية الواقعية للبناني في �سوق
العمل».
2016 - 9 - 10
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م�صدر دبلوما�سي� :أنطوان قليمو�س لـ «م�صدر دبلوما�سي»:

نرف�ض دمج النازحين لأنه توطين مق ّنع

قبل يومين على انعقاد الم�ؤتمر الدولي الذي دعا �إله �أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك (19
الجاري) للبحث في �آليات دولية لمواجهة ق�ضيتي اللجوء والهجرة ،والذي �سيعقبه بعد يوم م�ؤتمر مماثل دعا �إليه
الرئي�س الأميركي باراك �أوباما ،و�إثر «تدفق» الآراء والر�سائل الدبلوما�سية الدولية وخ�صو�صا في لبنان والمر ّكزة
حول دعم «الأ�سرة الدولية» للبلد الم�ضياف ،وتبيان �أن هذا الدعم المادي ال �أفق له و�سط انعدام الحلول في �سوريا.
من�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية في الأمم المتحدة فيليب الزاريني عن 3
وبعدما ر�شح كالم عن م�س�ؤولين �أمميين منهم ّ
حلول مو�ضوعة للنزوح منها العودة الطوعية والتوطين في بلد ثالث والدمج في المجتمعات المحلية ،و�إثر كالم
غير مطمئن قالته م�ساعدة وزير الخارجية الأميركي ل�ش�ؤون ال�سكان والالجئين والمهاجرين �آن ريت�شارد في جل�سة
«�سكايب» مع �صحافيين لبنانيين �أ�شارت فيها �إلى �ضرورة �أن يعي�ش الالجئون ال�سوريون و�أبناءهم بكرامة حيث هم
في انتظار عودتهم الآمنة الى �سوريا.

و�إثر كالم �آخر لمفو�ض �ش�ؤون الالجئين فيليبو غرندي �أ�شار فيه الى �أن مع ّدل �أمد النزوح عالميا هو  20عاما،
وو�سط ت�سارع وتيرة تطبيق البرامج التعليمية ومنها برنامج «الحق بالتعليم للجميع» الذي تظلله وزارة التربية
اللبنانية التي تزمع ت�سجيل � 469ألف تلميذ �سوري في  300مدر�سة ر�سمية لبنانية في  2017يدر�سون المناهج
اللبنانية ،ف�ضال عن «بحث مت�أن» للمنظمات الدولية التي «تف ّرخ» ب�شكل غير م�سبوق عن الحرف اليدوية في القرى
والبلدات اللبنانية لت�شغيل النازحين فيها وتغطية هذا «الدمج» ب�أن اللبنانيين �سيعملون �أي�ضا ،كان كالم قوي لـ
«الرابطة المارونية في لبنان» التي �أع ّدت «وثيقة وطنية» ح ّملتها لرئي�س الحكومة تمام �سالم ولوزير الخارجية
والمغتربين جبران با�سيل الى نيويورك ،وقد �شاركت ب�صياغتها جميع الأحزاب اللبنانية بال ا�ستثناء وقد جمعتها
«الرابطة المارونية» على طاولة تناولت الر�ؤية اللبنانية الوطنية لم�س�ألة النزوح.
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وا�ستتباعا للمو�ضوع ،ي�ضع رئي�س الرابطة المارونية المحامي �أنطوان قليمو�س لـ «م�صدر دبلوما�سي» النقاط
اللبنانية على حروف الم�شاريع والمخططات الدولية
«م�صدر دبلوما�سي»:
يتوجه لبنان الى م�ؤتمري النزوح في نيويورك بمبادئ عا ّمة �سيا�سات وا�ضحة ،في وقت تر ّكز فيه الأمم المتحدة
تتم بطرق غير
والواليات المتحدة الأميركية على م�س�ألة «الدمج المحلي» في المجتمعات الذي رف�ضها لبنان لك ّنها ّ
مبا�شرة ،فما ر�أي الرابطة المارونية بهذا المو�ضوع؟
�أنطوان قليمو�س:
�إن كلمة «ال ّدمج» بمفهومي هي نوع من التوطين المق ّنع.
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ثمة روابط م�شتركة بين ال�شعبين اللبناني وال�سوري وتوا�صل قديم عبر العمالة ال�سورية والروابط العائلية،
وبالتالي ال لزوم العتماد الدمج الم�صطنع الذي تنادي به الأمم المتّحدة �أو الواليات المتحدة الأميركية.
بالن�سبة الى تعليم تالمذة ال�سوريين ،فنحن ال نرف�ض ذلك ،لكننا نقترح تعليمهم المنهج ال�سوري بغية دمجهم في
المجتمع ال�سوري .نحن نتطلع �أن يعود ه�ؤالء الى �سوريا م�ستقبال� .إن تعليم التالميذة ال�سوريين المنهج اللبناني يعوق
�إندماجهم في الحياة االقت�صادية ال�سورية .في حين �أن اعتماد المنهج ال�سوري يعني و�ضع هدف وا�ضح لهم ب�أنهم
يعي�شون مرحليا في لبنان ويتعلمون فيه بهدف �إكمال حياتهم الطبيعية في بلدهم الأم ولي�س �إندماجهم في لبنان.
من جهة ثانية� ،أود الإ�شارة الى م�س�ألة الدورة االقت�صادية ال�سورية المتكاملة التي نمت في داخل الدورة الإقت�صادية
اللبنانية بعد عملية النزوح .و�أبرز �شاهد عليها هو رئي�س بلدية عر�سال ،الذي يقول �أن المحال التجارية اللبنانية
في عر�سال �ستغلق ب�سبب كثافة المحال ال�سورية التي تمتنع عن �شراء منتجات لبنانية وت�أتي بالمنتجات ال�سورية.
لذا نحن �ض ّد الدمج في المجتمع اللبناني ،وهذا ال ينفي �أننا مع توفير عي�ش كريم للنازحين .هذه بر�أينا المقاربة
الإن�سانية ال�صحيحة المو�ضوعة من باب الم�صلحة اللبنانية المرتبطة بالأمنين الإجتماعي والإقت�صادي والأمن
بالمطلق.
«م�صدر دبلوما�سي»:
ماذا عن �إقتراح �أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عودة النازحين الطوعية بعد �إتمام الح ّل ال�سيا�سي؟
�أنطوان قليمو�س:
ال �شيء �إ�سمه «عودة طوعية» ،بل يجب �أن يعود النازحون الى �سوريا عندما ينتفي مب ّرر وجودهم في لبنان.
«م�صدر دبلوما�سي»:
لكن ال توجد مناطق �آمنة في داخل �سوريا لغاية الآن وافقت عليها جميع �أطراف ال ّنزاع؟ ويخاف المجتمع الدولي
من تكرار المجازر التي ح�صلت في البو�سنة في �سنة 1995؟
�أنطوان قليمو�س:
ال يحاولن �أحد �إر�ساء مقارنة بين ما حدث من مجازر في كو�سوفو في ت�سعينيات القرن الفائت وبين الو�ضع في
�سوريا ولبنان.
�إن النزاع الم�س ّلح في كو�سوفو كان عرقيا� ،أي بين ال�صرب والم�سلمين ،وو�صل الأمر ح ّد الإبادة الجماعية� .أما
في �سوريا فالنزاع �سيا�سي �صرف .بالت�أكيد ثمة مناطق �آمنة ،وهي موجودة في ظ ّل حماية ال ّنظام ،وهي تتو�سع
كما في دم�شق وريفها وفي داريا وبع�ض الغوطة ،وثمة مناطق �آمنة �أي�ضا على الحدود التركية بيد المعار�ضة .ومن
الممكن الإفادة منها .مع الت�أكيد على �أن القوى العظمى ت�ستطيع �إرغام النظام ال�سوري وتركيا والمعار�ضة حين
تريد حماية المناطق الآمنة والنازحين �إليها.
هذه المناطق الآمنة يجب �أن ت�ست�ضيف ال�سوريين في انتظار �إعادة بناء بلداتهم وقراهم للرجوع �إليها.
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في لبنان ثمة مناطق �آمنة يتم تحويلها ب�سبب الأعداد ال�ضخمة للنازحين الى مناطق غير �آمنة� .إذ بد�أنا ن�شهد
نوعا من الح�سا�سيات بين النازحين ال�سوريين وبين كافة مك ّونات المجتمع اللبناني.
و�صف النزوح ال�سوري في بدايته ب�أنه يريح ال�شريك ال�سني في الوطن و�إذ تب ّين في ما بعد ب�أن المت�ضرر الأول
هو ال�شريك ال�سني لأن �أكثرية النازحين موجودون في المناطق ال�سنية كما في مجدل عنجر والبقاع وع ّكار حيث
�إفال�س المحال والم�شاكل ال تح�صى.
«م�صدر دبلوما�سي»
يقول مفو�ض �ش�ؤون الالجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي ب�أن م�شاكل النزوح عالميا ت�ستمر �أقله  20عاما
فما ر�أيك؟
�أنطوان قليمو�س:
نحن كلبنانيين غير م�ستعدين للإنتظار  20عاما لمغادرة النازحين ،ب�سبب الهواج�س التي ع ّبرنا عنها �أمنيا
و�إقت�صاديا و�إجتماعيا وديموغرافيا.
وهنا �أريد التطرق الى مو�ضوع الوالدات التي تدق ناقو�س الخطر.
«م�صدر دبلوما�سي»
قد يعتبر هذا الر�أي عن�صريا؟
�أنطوان قليمو�س:
لي�س عن�صريا ،يكون الأمر عن�صريا حين �أرف�ضه لكنني �أطلب تنظيمه ب�شكل يتيح العي�ش الكريم للعائالت
النازحة ،فال ترزح تحت نير الفاقة والحاجة في خيم متناثرة هنا وهنالك بال �أية مقومات للحياة ،ما يزيد العبء
على الدولة والمجتمع .وبالتالي مطلوب من وكاالت الإغاثة تنظيم حمالت توعية حول هذا المو�ضوع.
«م�صدر دبلوما�سي»
ما هي المخاطر الإ�ستراتيجية للنزوح على المدى الطويل؟
�أنطوان قليمو�س:
ث ّمة خطر وطني ،هذا النزوح ال�سوري الذي يقارب المليون و� 700ألف �شخ�ص ومعه لجوء فل�سطيني يعني ن�صف
عدد �سكان لبنان.
وعلى المدى الطويل �سي�ؤدي الى احتكاك مع المجتمع المحلي �شئنا �أم �أبينا.
مارلين خليفه
2016-9-18
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االفكار :رئي�س الرابطة المارونية ونقيب المحامين ال�سابق �أنطوان قليمو�س:
�صدمة كبيرة �إذا و�صلت مبادرة الرئي�س الحريري الى حائط م�سدود!

تتراكم الملفات للأزمات ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية وتبحث عن حلول لها تنتظر التوافق المفقود في
معظم الأحيان ،رغم ذلك ف�إننا نرى �أن الرابطة المارونية تواكب كل هذه الملفات وتعقد م�ؤتمرات وندوات ونقا�شات
ب�ش�أنها وتطرح الحلول والمبادرات .فهل من ي�سمع ويقر�أ؟!
«الأفكار» التقت رئي�س الرابطة المارونية ونقيب المحامين الأ�سبق �أنطوان قليمو�س داخل مكتبه في منطقة �سن
الفيل وحاورته على هذا الخط ال �سيما بعد جولته البقاعية والم�ؤتمر الذي عقدته الرابطة ب�ش�أن النازحين و�إثر
تقديم الرابطة لم�شروع قانون انتخاب جديد.
�س�ألناه بداية:
 بالأم�س زرتم البقاع ،فهل هي زيارة تفقدية للأطراف؟ وما هو ح�صاد هذه الزيارة؟ لم ت�ستجد الزيارة بل هي من �ضمن برنامجي يوم انتخبت عندما قلت �إنني �س�أزور القرى الم�سيحية التيي�سميها البع�ض االطراف ،لكنني �أعتبرها خط الدفاع الأول عن التركيبة التعددية اللبنانية ولي�س خط الدفاع الأول
عن الم�سيحيين ،لأن الم�سيحيين لي�سوا بحاجة لخط دفاع �أول عن وجودهم ودورهم في لبنان ،وذلك لأن الرابطة
المارونية كان لها توجه ما وك�أنها ال تتعاطى �إال بالأمور التي تخ�ص العا�صمة وك�سروان والمتن وجبل لبنان ب�شكل
عام .ال فالرابطة المارونية ح�سب ر�أيي يبد�أ نب�ضها من الحدود باتجاه الداخل ولي�س من الداخل باتجاه الحدود،
و�أعني بالحدود الجنوبية وال�شرقية وال�شمالية .ومن هذا المنطلق ح�صلت الزيارة ،وهي فعلاً كانت ممتازة وقد
تزامنت مع �أيام عا�شوراء وح�صل ا�ستقبال لي في بعلبك يج�سد العي�ش الم�شترك والتفاعل الح�ضاري الم�سيحي
 اال�سالمي خا�صة في بعلبك .وكانت زيارة مخت�صرة لم �أحب �أن يرافقها وجه �شعبوي لأنني لم �أذهب للقيامبمهرجانات �سيا�سية ،بل لأتفقد برنامجي ولكي �أف َعل الح�ضور الم�سيحي حيثما هو ،حتى �أن العديد قالوا لي ما
حرفيته :لقد م�شيت لنا الدم في عروقنا ،وه�ؤالء لي�سوا �ضعفاء �أو م�ست�ضعفين وهم يحافظون على وجودهم .وطب ًعا
تقل�ص حجم طاقاتهم االقت�صادية بفعل التخلي عن بع�ض الم�ساحات الزراعية والعقارية ،ال �سيما و�أن الحرب لم
تترك �شي ًئا كما هو ،وال ن�ستطيع لوم الأهالي ،لكن في الوقت ذاته لم يكن البع�ض م�ضط ًرا للبيع ومع هذا باع �أر�ضه.
و�أ�ضاف:
 �أتمنى على �شريكنا الم�سلم �أن يكون معنا في هذه المعركة التي تقوم بها بالن�سبة لمحاربة التبدل الديموغرافيالذي خلفته الحروب لأن البلد للكل وال �أحد ي�ستطيع االنفراد بالهيمنة وبال�سيطرة على القرار .و�أنا كنت �أكرر
في كل زياراتي ب�أن الم�سلم اللبناني فيه �شيء من الم�سيحية ،والم�سيحي اللبناني فيه �شيء من الإ�سالم ،و�إذا
نزح الم�سلم عن لبنان ال �سمح اهلل ،فالم�سيحي اللبناني ال يعود يفرقه �شيء عن الم�سيحي الأوروب��ي الذي �ش ّوه
الم�سيحية ،و�إذا غادر الم�سلم لبنان ،فالم�سلم اللبناني ال يعود يفرقه �شيء عن الم�سلم الأفغاني ،ولذلك فالطابع
الح�ضاري والتفاعل الموجود بين اللبنانيين �أنا حري�ص على تعزيزهما و�أتمنى على �شريكنا الم�سلم �أن ي�ساعدنا
في هذه المهمة كونها لم�صلحة الجميع.
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وا�ستطرد يقول:
 هدف زيارتي و�ضع برنامجي حيز التنفيذ والوقوف على احتياجات االهالي هناك ،ال �سيما و�أن الموطنين اليح�صلون على حقوقهم في هذه الدولة وتزلمهم وا�سطة لينالوا حقهم وكيفية الح�صول على هذا الحق ،و�أتمنى �أن
يكون هناك ج�سر بين المواطن وحاجته ال �أن يمر من خالل نائب �أو ما �شابه ،لأن النائب يجب �أن يهتم بم�شروع
بنيوي �شامل على كل الأرا�ضي اللبنانية كونه نائب الأمة جمعاء ،وطب ًعا كل نائب في منطقته عليه �أن يخبر عن
حاجات هذه المنطقة وي�سعى الى تنفيذها� ،إنما ال بد �أن تكون لديه ر�ؤية �شمولية على كافة م�ساحة الوطن.
وتابع يقول - :انتقلت من بعلبك الى بلدة «بتدعي» حيث كان لي موقف يدعو الى الأمل والثقة والرجاء بالق�ضاء،
خ�صو�صا و�أن البطريرك ب�شارة الراعي �سبقني في هذه الزيارة بعد حادثة �آل الفخري ،و�أنا �أ�شد على يديه في هذه
المهمة التي يقوم بها لأنه لي�س من المفرو�ض �إن م ّرت غيمة �سوداء �أن نبقى في ال�سواد بل ال بد �أن نعتمد الرجاء
والأمل وال نفقد عنفواننا وحقنا ب�أر�ضنا وتكون كرامتنا غير م�ست�ضعفة .ولذلك دعوت الى االبقاء على روح الت�سامح
والثقة بالعدالة لأننا ال نريد العودة الى �شعار «العين بالعين وال�سن بال�سن والبادي �أظلم» ،بل نحن دعاة بناء الدولة.
 هل �ستزور منطقة ال�شمال؟ �أكيد �س�أزور عكار ،لكن �أنتظر الظرف المنا�سب. والجنوب خا�صة بعدما هاجمت مجل�س الجنوب؟ لم �أهاجم مجل�س الجنوب ،بل و�ضعت الأمور في ن�صابها وقلت �إن القرى الم�سيحية ال تنال حقها وح�صتها منمجل�س الجنوب كما يجب ،وهاجمني البع�ض رغم �أنني �أعطيت �أمثلة عن بئر ارتوازية لبلدة القوزح ال ي�ؤمن المازوت
لها كي ي�سحب الأهالي المياه ،و�صدر بيان �ضدي ،لكن في النهاية زار رئي�س مجل�س النواب قبالن قبالن مقر
الرابطة وح�صل اي�ضاح لهذه النقطة وو�ضعت الأمور في ن�صابها ال�صحيح .وهنا �أرد التحية لمدير عام الريجي
نا�صيف �سقالوي الذي ا�ستجاب لطلبي عندما قلت �إن �أهالي القوزح بحاجة الى با�ص لنقل �أوالدهم الى المدار�س،
وكذلك الأهالي الذين يعملون في الناقورة ،فعمد الى ار�سال  40مليون ليرة ليتم �شراء «با�ص» للأهالي وقام بعمل
م�شكور ،ويا ليت الجميع يقتدون به.

الرئا�سة ومبادرة الحريري
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 ماذا عن الرئا�سة والمبادرة التي �أطلقها الرئي�س �سعد الحريري بتر�شيح العماد مي�شال عون،لكن دون �إعالن ر�سمي حتى الآن ،وكيف تقارب هذا الملف؟
نوعا
 قبل مبادرة الرئي�س الحريري كنا �أمام حائط م�سدود ،لكن هذه المبادرة خلقت ف�سحة �أمل وعملت ًمن الخرق لهذا الحائط الم�سدود ،وعلى هذا الأمر تتترتب �سلبيات وايجابيات ،فااليجابيات �أنها خلقت ف�سحة
االمل ،وال�سلبيات هي �أنه ال �سمح اهلل لو لم ت�صل هذه المبادرة الى خواتيمها المرجوة �ست�شكل �صدمة كبيرة للنا�س
و�سيفقدون رهانهم على كل �شيء وك�أننا �آنذاك نرمي اللبنانيين من جديد في بحر هائج.
 هل تعتبرها �آخر خرطو�شة؟ -لي�ست �آخر خرطو�شة ،لكن طالما جاءت م�شفوعة بالأمل وح�صلت مراهنة عليها رغم �أنني �شخ�ص ًيا مثل
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القدي�س توما ال �أ�ؤمن �إال بعدما �أ�ضع ا�صبعي في كل �شيء ،وبالتالي �إذا ا�ستمرت المبادرة مفتوحة زمن ًيا ،فالأكيد �أن
إزعاجا كبي ًرا ،ولذلك فالمفرو�ض �أن يو�ضع �إطار زمني لها ويعلن الرئي�س الحريري عنها ويحدد
هذا الأمر �سي�شكل � ً
ماهيتها وما تت�ضمن و�أين �أ�صبحت وي�صارح ال�شعب اللبناني بكل �شيء ويكون �شفا ًفا وهذا ما اتمناه من الرئي�س
الحريري الذي يريد فتح �صفحة جديدة مع مكونات المجتمع اللبناني.
و�أ�ضاف:
 هذا المو�ضوع يجب �أن تكون له محطة زمنية �أولاً للإعالن عنه ،وثان ًيا الى ما انتهى ،و�إذا ال �سمح اهللكانت الأمور �سلبية .فالو�ضع ال يب�شر بالخير وقد نذهب الى المجهول خا�صة وان ال�شعب لم يعد يحتمل ال�صدمات
ال�سلبية .وكان يف�ضل �أال تح�صل هذه المحاولة على �أن يواجه هذه ال�صدمة �أو �أي رهانات خاطئة ،وال يعود المواطن
ي�أمل ب�شيء ،خا�صة و�أن الحكومة تعاني ما تعاني بدليل �أن رئي�سها تمام �سالم يقول عنها �إنها الحكومة الفا�شلة،
ومجل�س النواب متوقف عن الت�شريع والديون تتزايد والو�ضع االقت�صادي والمالي بحالة مزرية ،وكل وظائف الدولة
الإنابة �أو بالوكالة ما يجعل المواطن ال يعمل بنف�س �إ�صالحي.

م�شروع قانون االنتخاب

 تقدمت الرابطة بم�شروع وقانون انتخابي .فماذا عنه؟ تقدمت بم�شروع له عالقة ب�آلية االنتخاب وتق�سيم الدوائر ،ونحن انطلقنا من ثالثة مبادئ �أ�سا�سية :الأولهو جلب الأكثرية ال�صامتة الى �صناديق االقتراع من خالل تقديم ما يجذبها حتى يكون التمثيل معب ًرا عن �أكبر
�شريحة ممكنة من المواطنين ،والثاني هو تخفيف ت�أثير ر�ؤ�ساء الكتل وما ي�سمى بالبو�سطات والمحادل والمال
ال�سيا�سي على العملية االنتخابية حتى ي�ستطيع من ال يملك الم�ؤهالت ما عدا المال �أن ي�صل وهو ي�ستحق �أن يقود
الر�أي العام ،خا�صة و�أن العمل ال�سيا�سي �أ�صبح مكل ًفا في ال�سنوات الأخيرة ولم يعد هناك دور لمن ال يملك المال،
حتى لو كان �أهم رجل �إ�صالحي ،وهذا القانون من �ش�أنه �أن يحد من ت�أثير ر�ؤ�ساء الكتل والبو�سطات ويف�سح في
المجال �أمام الطامحين للو�صول الى النيابة من فئات ال�شعب اللبناني ،والثالث على الم�ستوى الم�سيحي ،ي�ساعد
الم�سيحيين �أن يعك�سوا تمثيلهم ال�صحيح قدر الم�ستطاع ،ومن الممكن �أال ن�صل على المنا�صفة الفعلية ،لكن الأكيد
�أن ظروف التمثيل تتح�سن �أكثر.
 هل القانون �أكثري �أو خليط من �أكثري ون�سبي؟ هو لي�س �أكثر ًيا وال ن�سب ًيا ،بل هو خليط من كل الأمور والبع�ض يقول �إنه ن�سبي مقنع لأنه يف�سح في المجالللأقليات �أن تتمثل ،والبع�ض يعتبره �أرثوذوك�سي النزعة ،والبع�ض الثالث يعتبره �أكثر ًيا ،و�أنا �أ�سميه الت�صويت
المحدود ،بمعنى �أن كل مواطن يمكن �أن يكون له �صوتان �أو ثالثة �أ�صوات ح�سب حجم الدائرة وعدد النواب ولي�س
�صوت واحد فقط.
 هل يعطي للم�سيحيين الفر�صة ب�أن ينتخبوا نوابهم ب�أ�صواتهم؟ هذا يتحدد انطال ًقا من نوعية الم�شاركة ونوعية التحالفات وال يمكن التكهن بعدد محدد لكن الأكيد �أنهيح�سن من عدد النواب الذين ينتخبهم الر�أي العام الم�سيحي.

133

في خدمة لبنان والموارنة

 وماذا عن نقل المقاعد من منطقة الى �أخرى ال�سيما في طرابل�س وبيروت؟ هذا خا�ضع للنقا�ش واعتبرت هذه عينة ،ولم �أق�صد فقط طرابل�س ونقل المقعد الماروني فيها الى البترون،وكذلك نقل المقعد الإنجيلي ومقعد الأقليات من دائرة بيروت الثالثة الى بيروت الأولى ،والأمر خا�ضع للنقا�ش
بمنطق وحرية وعلم ولي�س بالغريزة وردات الفعل ،فنحن ن�سعى للو�صول الى م�ستقبل �أف�ضل لأوالدنا والعمل على
ت�صحيح الخلل الحا�صل.
 وهل لهذا الم�شروع �أمل باعتماده؟ من الممكن �أن يحاربه الجميع لأنه ال يتوخى تغليب فئة على �أخرى ،وال حزب على �آخر ،فالم�شروع �سيحاربمن الأحزاب لأنه بعيد عن �إطار الحزبية ال�ضيقة ،والرابطة المارونية لي�ست حز ًبا وال تريد تر�شيح �أحد �أع�ضائها
بل كل واحد يتر�شح على ا�سمه ،ونحن ننطلق من منطق عابر للطوائف والم�صالح مع بع�ض الت�صحيح للخلل
والخ�صو�صية المارونية التي ال نتنكر لها وال ن�ستحي بها ،ونتمنى �أال ت�شعر �أي طائفة في لبنان بالغبن �أو بالحرمان.
 هل �أيدك غبطة البطريرك ب�شاره الراعي في هذا الم�شروع؟ لم �أحب �أن �أدخل غبطة البطريرك في هذه اللعبة وف�ضلت �أن يبقى خارج الإطار ال�سيا�سي لكي يرعىالمو�ضوع من منطلق وطني عام ،لكنني �أطلعته على الم�شروع وو�ضعته في الأجواء وتبقى المجال�س بالأمانات.
 تداعيات النزوح ال�سوريؤتمرا خ�ص�ص لدر�س تداعيات النزوح ال�سوري .فكيف ترى الحل لهذه
 عقدت الرابطة م� ًالم�شكلة التي يعتبرها البع�ض قنبلة موقوتة تهدد البلد؟
 قررنا عقد الم�ؤتمر لأننا وجدنا �أن الدولة اللبنانية لي�ست عاجزة عن مقاربة هذا الملف فقط ،و�إنما التملك الر�ؤية �أو الخطة �أو البرنامج لمواجهة هذا الملف ،ال بل �أكثر من ذلك فالدول والمنظمات المانحة ال تثق
بالدولة والأموال ال تمر عبر الدولة كما الحالة في تركيا والأردن� ،إال ما ندر على ما �أعتقد كما يح�صل مع وزارة
التربية عبر ح�ساب م�شترك ،ووجدنا �أن الفلتان هو �سيد الموقف فقررنا و�ضع اال�صبع على الجرح .وعقدنا الم�ؤتمر
لي�س لنحدد كيف �سنطرد ال�سوري بل كيف نواجه تداعيات النزوح ال�سوري ،و�صحيح �أن النازح لن يغادر لبنان
بكب�سة زر� ،أو خالل � 24ساعة ،لكن حتى يعود الى بالده ال بد من معالجة التداعيات �سواء االقت�صادية �أو الأمنية
�أو الديموغرافية �أو االجتماعية �أو ما يتعلق بالبنى التحتية ،وو�ضعنا تو�صيات عملية للمعالجة بانتظار العودة الى
الخطة التي و�ضعناها كهدف �أ�سا�سي ،ال بل �أنجزنا ن�شيد العودة لالخوان ال�سوريين حتى تبقى هذه النزعة موجودة
وتمنينا على وزير التربية اليا�س بو �صعب �أن يفتتح به �صفوف الطالب ال�سوريين ،وتحدثنا عن مناطق �آمنة كر�ؤية
وطنية وافقت عليها كل االحزاب التي �شاركت في الم�ؤتمر من «الم�ستقبل» الى الحزب التقدمي اال�شتراكي وحزب
اهلل والتيار العوني والحزب ال�شيوعي والحزب القومي.
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وا�ستطرد قائلاً :
 و�أنا قلت �إنه عندما انتخب الرئي�س ب�شار الأ�سد ر�أينا الح�شود التي �أمت ال�سفارة ال�سورية لالنتخاب ،وهذاً
معار�ضا بكامله ،بل هناك جزء كبير م�ؤيد للنظام ،وبالتالي فهناك مناطق �آمنة في
معناه �أن النزوح ال�سوري لي�س
أحدا ،والمطلوب �أن يعود النازحون الى المناطق الآمنة
�سوريا تابعة للنظام و�أخرى تابعة للمعار�ضة وثالثة ال تتبع � ً
عند كل طرف ومن ال يريد ذلك يمكن ا�ستحداث منطقة �آمنة بوا�سطة الأمم المتحدة بانتظار العودة ال�شاملة بدل
�أن ت�صرف الأموال على القذائف والدمار ،ف�إن ن�سبة  5بالمئة من قيمتها كفيلة ب�إن�شاء مخيمات �آمنة للنازحين.
 هل ترى �أن هناك نية لدى الدول الكبرى واالمم المتحدة لتوطين ال�سوريين حيث هم خا�صةو�أن الأمين العام ال�سابق للأمم المتحدة «بان كي مون» تحدث عن تثبيت النازحين في �أماكن
نزوحهم عبر عبارة الرجوع الطوعي؟
 هذا �أمر مرفو�ض من كل اللبنانيين ،فهذا توطين م�صطنع ومقنع .و�أنا �أقول هنا بكل �صراحة �إن البع�ضغمز من قناة ال�سنة و�أنهم يريدون التوطين لزيادة عددهم ،وهذا غير �صحيح ،بدليل �أن رئي�س بلدية عر�سال با�سل
الحجيري قال �إن �أهالي عر�سال �أكثر النا�س الذين يعانون من النزوح و�أ�صبحت هناك دورة اقت�صادية كاملة من
جراء النزوح في عر�سال ،ونحن قبلنا �أن يفتح النازحون المحالت لكن �أن ي�أتوا بالب�ضاعة من �سوريا ،فهذا معناه
�أن اللبناني ال ي�ستفيد ب�شيء ،وبالتالي ال يمكن اتهام احد ب�أنه يريد توطين ال�سوريين ،وهذا الملف وطني بامتياز
لأن الجميع مت�صرر ،وقلت عندما �أطلقت الم�ؤتمر �إنه عابر للطوائف والمذاهب وهو هم وطني بامتياز.
بقلم ح�سين حمية
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النهار :قانون االنتخاب �أزمة توافقات بين الأفرقاء �أم تقنيات؟
م�شروعا في ت�شرين الأول
الرابطة المارونية تطلق
ً

في وقت تعطلت فيه لغة الحوار ،وال �سيما على الطاولة التي تجمع االفرقاء في عين التينة والتي كانت تناق�ش
قانون االنتخاب وم�سائل �أخرى ال تقل �أهمية ،وفي مقدمها قانون االنتخاب الذي ي�شكل في�صل الحياة ال�سيا�سية
في البلد يبقى محل متابعة عند �سائر القوى لمعرفة ما ينا�سبها منه وما يمكن �أن تح�صله من مقاعد في �ساحة
النجمة.

وبعد عدم تمكن اللجان النيابية الم�شتركة من التو�صل الى االتفاق على قانون االنتخاب ،وبعدما قالت االحزاب
كلمتها في القانون الذي تف�ضله وفي مقاربة تطبيق الن�سبية التي طال انتظارها ،ثمة جمعيات طائفية �ستقول
كلمتها في القانون الذي تراه �أف�ضل للبنانيين .وفي غ�ضون الحديث عن قانون االنتخاب الذي ي�شغل الجميع ،علمت
«النهار» �أن الرابطة المارونية �ستدلي بدلوها في هذا الم�ضمار ،وال �سيما في ظل ارتفاع الحديث عن الغبن الذي
يطاول الم�سيحيين في االنتخابات النيابية منذ  .1992وبا�شرت الرابطة قبل ثالثة �أ�شهر �إعداد م�شروع قانون
انتخاب ،وو�ضعت اللم�سات االخيرة عليه قبل �أيام و�ستطلقه في م�ؤتمر �صحافي مو�سع في اال�سبوع االول من ت�شرين
االول المقبل.
ولم يف�صح الفريق الذي �أعده عن تفا�صيله و�شكل الدوائر وتوزيعها على االق�ضية والمحافظات ،تالفيا لحرقه
في و�سائل االعالم قبل �إطالقه ر�سم ًيا .وا�ستعان المعنيون الذين تولوا �إعداد الم�شروع ،بم�ساعدة مجموعة من
الخبراء الد�ستوريين من خارج اع�ضاء الرابطة .وجرى ا�ستمزاج �آراء �شخ�صيات �سيا�سية ا�سالمية في تف�صيل
توزيع الدوائر ،وانطلقت من م�س�ألة �أ�سا�سية تهم الم�سيحيين ،وهي الت�شديد على تح�سين التمثيل على الم�ستويين
الم�سيحي والوطني والت�شديد على رفع م�ستوى م�شاركة الناخبين الم�سيحيين بغية �إي�صال اكبر عدد من ممثليهم
الـ .64
ولم تك�شف الم�صادر ما �إذا كانت الرابطة اعتمدت الن�سبية في م�شروعها .وكان �سيتم االعالن عن الم�شروع
بعد االنتهاء من م�ؤتمر «النازحون ال�سوريون ...طريق العودة» في اال�سبوع الفائت� ،إال �أنها ارت�أت الت�أجيل .وفي
المعلومات �أي�ضا انه لم يتم �إطالع البطريرك الماروني مار ب�شارة بطر�س الراعي على الم�شروع ،واالمر نف�سه
ين�سحب على القادة الم�سيحيين وفي مقدمهم العماد مي�شال عون والدكتور �سمير جعجع والرئي�س �أمين الجميل.
وال ت�ستبعد م�صادر في الرابطة �أن تكون قيادتا «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية» قد تلقتا تفا�صيل هذا
الم�شروع عبر ممثلين �أو �أ�صدقاء م�شتركين في الهيئة االدارية.
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و�سيقوم وفد من الرابطة بعد الم�ؤتمر ال�صحافي بزيارة الراعي وتقديم ن�سخة من الم�شروع الى رئي�سي مجل�س
النواب نبيه بري والحكومة تمام �سالم و�شخ�صيات �أخ��رى �إذا دعت الحاجة .فهل يلقى الم�شروع اال�ستجابة
المطلوبة� ،أم �أنه �سين�ضم الى الئحة الم�شاريع المقدمة في البرلمان ،ويحتفظ بري بن�سخ منها في مكتبه ،والتي
تراوح بين الدائرة الفردية ال�صغيرة ولبنان دائرة واحدة؟
والواقع �أن ما اقدمت عليه الرابطة جاء من باب الواجب حيال الم�سيحيين اوال و�سائر اللبنانيين ،من دون
معرفة كيف �سيتلقى العونيون و «القواتيون» هذا الم�شروع ،مع مفارقة هي �أنهما لم يقدما م�شروعا م�شتركا ،على
«اللهم ا�شهد
رئي�سا .وي�أتي م�شروع الرابطة من باب
ّ
الرغم من «اعالن النيات» بينهما وت�أييد جعجع النتخاب عون ً
انني بلغت» ،بغ�ض النظر عما �إذا كان �شق طريقه او ان�ضم الى خزانة الم�شاريع في البرلمان .ويبقى ال�س�ؤال :بعد
م�شروع الرابطة المارونية ،هل يزداد التعقيد االنتخابي تعقيدا� ،أم ُتفتح كوة في الجدران االنتخابية ،في وقت
يدرك فيه الجميع ان قانون االنتخاب عبارة عن توافقات وتحالفات بين الأفرقاء قبل �أن يكون م�س�ألة تقنيات؟
ر�ضوان عقيل
2016 - 9 - 22
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المركزية :الرابطة المارونية ت�سعى الى ت�سويق م�شروع قانون
ت�صورنا
االنتخاب قليمو�س� :سنزور رئي�س الجمهورية لمناق�شة ّ
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المركزية  -تن�شط الرابطة المارونية على خط الت�سويق لم�شروع قانون االنتخابات النيابية الذي طرحته اخيرا،
وهي ت�ستعد لهذه الغاية لزيارة رئي�س الجمهورية العماد مي�شال عون لتقديم ن�سخة من الم�شروع اليالئه االهمية
الالزمة في الحكومة المنوي ت�شكيلها.
وفي هذا ال�سياق ،قال رئي�س الرابطة المارونية النقيب انطوان قليمو�س لـ «المركزية»« :ان الجو العام في البلد
لم ي�سمح بداية في معرفة ا�صداء طرحنا لم�شروع القانون ،لأنه كان متجها نحو انتخاب رئي�س الجمهورية ولم
يعط مو�ضوع قانون االنتخاب اولوية» ،الفتا الى �أن اول ا�ستحقاق للحكومة بعد ت�أليفها �سيكون قانون االنتخاب النها
�ستكون حكومة انتخابات من الدرجة االولى ،لذلك �سنبحث في اول لقاء مع رئي�س الجمهورية هذا المو�ضوع الى
جانب رئي�س الحكومة العتيد ورئي�س مجل�س النواب.
ا�ضاف «طرحنا هذا المو�ضوع لي�س لنتغا�ضى عنه ،لكن في الوقت نف�سه ال يمكن فر�ضه ،فاقتراحنا ي�ست�أهل ان
ن�ضيء عليها ونناق�ش �سلبياته».
وعن ر�ؤيته للمرحلة بعد انتخاب رئي�س الجمهورية قال قليمو�س« :انتخاب العماد عون مرحلة امل بعد الفراغ
الذي دام حوالي عامين ون�صف العام ،فالفراغ عك�س اتجاها انحداريا على بقية الم�ؤ�س�سات الد�ستورية وكافة
ادارات الدولة» ،قائلاً «العماد عون اطلق �شعارات قبل اتفاق الطائف اراد الجميع محا�سبته على ا�سا�س «موجب
نتيجة» ،وهو كان �أطلق هذه ال�شعارات ليحققها ،ورغم ان ال�سلطة التنفيذية بعد اتفاق الطائف لم تعد عند رئي�س
الجمهورية بل �أ�صبحت في مجل�س ال��وزراء ،نطالب الرئي�س عون �أن يبقى حامال هذه ال�شعارات وان ي�سعى الى
تحقيقها ،وبالتالي لن نحا�سبه كموجب نتيجة بل كموجب �سعي لهذه الطروحات الذي ُيعتبر «�أم ال�صبي» فيها».
ا�ضاف «نتمنى ان يكون العهد الجديد مرحلة امل للبلد ،ورئي�س الجمهورية القوي ما قبل الطائف كانت قوته
تكمن في جزء من ال�صالحيات ولكن تبقى �شخ�صيته هي االهم ،اما بعد الطائف رغم اجتزاء �صالحياته اال ان
�شخ�صيته بقيت االهم ا�ضافة الى بيئته الملتفة حوله كما هي بيئة الجنرال عون اليوم».
و�أمل قليمو�س للعهد الجديد التوفيق ،معلنا دعم الرئي�س عون في م�سعاه لخال�ص البلد من الب�ؤر خ�صو�صا
الف�ساد.
ولفت الى ان الرابطة ت�سعى الى مواكبة م�سعى اال�ستحقاق للو�صول معه الى بر االمان ،على ان تتابع فيما بعد
لقاءات الم�س�ؤولين والمعنيين لعر�ض م�شروع قانون االنتخاب.
وجهت ام�س ر�سالة الى رئي�س الجمهورية
واكد ان لقاءات الرابطة م�ستمرة لدر�س االو�ضاع والتطورات ،وهي ّ
ت�ضمنت االنتظارات من العهد وتمنيات الى جانب الدعم لتحقيق الم�سعى.
2016 - 11 - 3
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الق�ضائية :نقيب المحامين ال�سابق �أنطوان قليمو�س
المجلة
ّ

وكالة طوعية من المجتمع

رئي�سا للحكومة في حينها:
في كانون الأول من العام � .1997س�أله الرئي�س ال�شهيد رفيق الحريري الذي كان ً
«�إذا �أخلينا �سبيل الطالب الموقوفين .هل تع ّلق اال�ضراب العام؟» .ف�أجاب« :موقفي �أخذته بمعزل عن المعني
بالتظاهرات .ولن �أع ّلق �إ�ضراب نقابة المحامين قبل عودة الحكومة عن قرار منع التظاهر لأ ّنه غير د�ستوري» .وفي
اليوم التالي ،انطلقت تظاهرة من الجامعة الي�سوعية الى مجل�س النواب ولم يعتر�ضها �أحد .وم�سا ًءّ ،تم اخالء �سبيل
الطلاّ ب الموقوفين ...،كان نقيب المحامين ال�سابق ورئي�س الرابطة المارونية حال ًيا المحامي �أنطوان قليمو�س هو
الذي �أخذ ذلك الموقف ال�شجاع في ع ّز �سيطرة االحتالل ال�سوري للبنان..

قليمو�س� :أدعو �إلى علمنة المراكز الأ�سا�سية في الق�ضاء
لدى دخولك �إلى ذلك المنزل ،ت�شعر بمدى تالزم مهنة المحاماة مع حياة قاطنيه.كيف ال ،ورب الأ�سرة لي�س
�إلاّ النقيب ال�سابق للمحامين �أنطوان قليمو�س وزوجته رفيقة دربه ال�س ّيدة �صونيا زميلته � ً
أي�ضا .و�أحد نجليه �إيلي
أي�ضا و� ً
محام � ً
أي�ضا ...فبين ال�س�ؤال عن ا�ستالم مرا�سلة وات�صال من وكيل والبحث عن كاتب عدل في منطقة مع ّينة،
رئي�سا للرابطة
بد�أنا الحديث ال�ش ّيق مع نقيب المحامين ال�سابق النقيب �أنطوان قليمو�س بعيد انتخابه بالتزكية ً
المارونية ،بينما كان رفيقا الدرب وزميال المهنة ي�شاركان باختيار �صور قديمة للمقال.
يعود النقيب المحامي �أنطوان قليمو�س �إلى ذكريات المنزل الوالدي الذي ولد وترعرع فيه في الأ�شرفية ،وهو
ابن مختار منطقة الرميل ،ويقول« :ذكرياتي تعود الى حديقة ذلك المنزل الذي ال يزال موجو ًدا �إلى جانب حديقة
الي�سوعية .هناك كان مرتع طفولتي ...طفولتنا كانت ك ّلها في هذه الحدائق الخ�ضراء التي يفتقدها جيل اليوم
ب�سبب الغزو العمراني لبيروت».
بد�أ قليمو�س رحلته المدر�سية في مدر�سة اللعازارية� .إلاّ �أ ّنه انتقل بعد �صفوف الح�ضانة �إلى مدر�سة الحكمة
 الأ�شرفية .ويقول عن ذكرياته في الحكمة« :هناك �أم�ضيت ك ّل �أ ّيام طفولتي ومراهقتي و�شبابي .كانت الحكمةجدا فيها .الحكمة طبعت �شخ�صيتي فكر ًيا وثقاف ًيا و�سيا�س ًيا .فالج ّو الذي كان طاغ ًيا
منزلي الثاني وكنت
مرتاحا ً
ً
وبعيدا ك ّل البعد عن النميمة حيث كان الق�صا�ص للذي ي�شتكي على رفاقه».
كان لبنان ًيا وغير طائفي وغير فئوي ً
و�أ�ضاف« :كنت نا�شطا في الج ّوين الريا�ضي وال�سيا�سي مثل التظاهرات واالحتجاجات الطالبية .فهناك اكت�شفت
ح�س التعاطي بال�ش�أن العام».
بنف�سي ّ
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للتخ�ص�ص بالحقوق .وعند �س�ؤاله لماذا
وبعد تخ ّرجه من مدر�سة الحكمة ،انتقل قليمو�س �إلى الجامعة الي�سوعية
ّ
اختار الحقوق ،يجيب« :طبيعي �أن �أتابع درا�ستي في الحقوق ،فقد كان هذا خياري منذ �صف ال�سرتيفيكا .كنت
ً
�ضابطا �أو محام ًيا».
دائ ًما �أقول� ،س�أ�صبح
وفي الجامعة الي�سوعية ،كانت �أ ّول تجربة انتخابية لنقيب المحامين ال�سابق ولرئي�س الرابطة المارونية الحالي.
عاما لرابطة الطلاّ ب في كلية الحقوق.
حيث انتخب �أمي ًنا ً
وعلى مقاعد كلية الحقوق ،با�شر قليمو�س م�سيرته في الحياة ال�سيا�سية حيث تع ّرف بالعميد ريمون �إ ّده عام
 .1968وي�ستذكر بالعودة الى هذه المرحلة �أ ّنه ن�شط مع غيره من الطلاّ ب في الماكينة االنتخابية للعميد �إ ّده.
ويقول« :كم ن�شتاق اليوم �إلى تلك الأجواء الوطنية والديموقراطية الحقيقية» .ولم تقف عالقة قليمو�س بالعميد �إ ّده
عند المرحلة الدرا�سية ،فقد طلب منه الأخير التد ّرج في مكتبه� ،إلى �أن افتتح قليمو�س مكتبه الخا�ص في منطقة
�ساحه الدبا�س حيث تد ّرج عدد كبير من المحامين قبل �أن تد ّمر الحرب المكتب.
مع انت�سابه �إلى نقابة المحامين في بيروت .زاد اهتمام قليمو�س بال�ش�أن العام حيث انتخب ثالث م ّرات ع�ض ًوا
في مجل�س النقابة ،فعا�صر النقباء �سمير �أبي اللمع ( )1993 - 1991ومار�سال �سيوفي ( )1991 - 1989وريمون
عيد (� .)1989 - 1987إلى �أن انتخب نقي ًبا للمحامين في العام  1997وا�ستم ّر حتى العام  .1999ويقول قليمو�س
عن هذه المرحلة« :عندما انتخبت نقي ًبا للمحامين واجهت �أكثر من ا�ستحقاق لأ ّننا ك ّنا تحت االحتالل ال�سوري».
ولع ّل �أب��رز اال�ستحقاقات التي واجهها كانت معركة الحر ّيات العا ّمة في العام  .1997فيومها� ،أعلن نقيب
احتجاجا على قرار الحكومة منع التظاهر .وتوقيف طلاّ ب
المحامين ال�سابق الإ�ضراب العام لم ّدة ثالثة �أ ّيام
ً
ونا�شطين على خلف ّية تظاهرهم �ضد منع بث مقابلة للعماد مي�شال عون .ويك�شف قليمو�س �أنّ الرئي�س ال�شهيد رفيق
الحريري �س�أله �إذا كان يتراجع عن الإ�ضراب في حال �إخالء �سبيل الطلاّ ب الموقوفين .ف�أجاب« :موقفي �أخذته
بمعزل عن المعني بالتظاهرات .ولن �أع ّلق الإ�ضراب قبل عودة الحكومة عن قرار
دفاعا عن حرية المعتقد والتعبير
ٍ
ً
منع التظاهر لأنه غير د�ستوري» .وفي اليوم التالي ،انطلقت تظاهرة من الجامعة الي�سوعية الى مجل�س النواب ولم
يعتر�ضها �أحد .وم�سا ًءّ ،تم اخالء �سبيل الطلاّ ب الموقوفين.
دفاعا عن الحر ّيات العا ّمة .كان قليمو�س حا�ض ًرا ب�شكل دائم على ال�ساحة الوطنية
�إلى جانب المعركة ال�شر�سة ً
وال�سيا�سية .في زمن كان دون الموقف الوطني خطورة .ويقول قليمو�س« :لم نت� ّأخر في الحفاظ على كرامة المحامين
وحر ّيتهم وال عن الدفاع عن حقوق الإن�سان .ك ّنا حا�ضرين في ك ّل المحافل الإقليمية والدولية المتع ّلقة بالمحامين،
يتم المحافظة عليها وعلى دورها وال �أحد يعرف هذه الم�س�ؤولية
فنقابة المحامين م� ّؤ�س�سة وطنية كبيرة يجب �أن ّ
�سوى من يجل�س على كر�سي النقيب».
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ومن الإنجازات التي نذكر للنقيب قليمو�س .تنظيمه م�ؤتم ًرا وطن ًّيا في الذكرى الخم�سين للإعالن العالمي
لحقوق الإن�سان .دعا �إليه جميع نقباء المحامين في العالم .وخل�ص الم�ؤتمر �إلى توقيع ما عرف بـ «�إعالن بيروت».
وهو تعبير عن التزام المحامين بالدفاع عن الحر ّيات العا ّمة وحقوق الإن�سان .وعلى هام�ش الم�ؤتمر .عقدت �أ ّول
م�صالحة بعد قطيعة بين الر�ؤ�ساء اليا�س الهراوي ورفيق الحريري ونبيه بري .وكذلك نظم م�ؤتم ًرا مه ًّما عن
«منظمة التجارة الدولية» ،كانت الم�شاركة فيه �إقليمية ،وكانت هناك ندوة عن «حر ّية الإعالم على عتبة الألف
الثالث»� .شارك فيها �أهم �صحافيين في العالم العربي محمد ح�سنين هيكل وغ�سان التويني.
حياة قليمو�س العائلية ال تبتعد عن الحياة المهنية .فهو متز ّوج من �صونيا فغالي وهي محامية« .هي �أ ّول �إن�سانة
�أحببتها» ،يقول قليمو�س« .فقد تز ّوجت من قلب لم يعرف ح ًّبا قبلها» .وي�ضيف« :ك ّنا نت�شارك الهموم واال�ستحقاقات
الم�سجل
التي م ّرينا فيها .فهي كانت �إلى جانبي في ك ّل المعارك التي خ�ضتها في حياتي» .وي�ستعيد �شريط الذكريات
ّ
بـ «�ألبومات» ال�صور القديمة ،ويتو ّقف عند �صورة تجمعه مع زوجته �صونيا لحظة انتخابه نقي ًبا للمحامين ويقول:
فرحا .ونقلت العدوى الي» لت�ضيف هي .وقد كانت حا�ضرة �إلى جانبه خالل المقابلة« :كانت
«هنا بد�أت هي بالبكاء ً
جدا وقد تكتّل الجميع �ض ّده .فلم �أتمالك نف�سي لحظة �إعالن النتائج .واللاّ فت �أ ّننا ك ّنا �أ ّول عائلة
المعركة �شر�سة ً
تقف �إلى جانب الفائز بمركز نقيب .وقد روجت العادة على ذلك من بعدنا» .ورغم �ضراوة تلك المعركة الإنتخابية
وت�ضم الى زوجته ولديه �إيلي وكارل من رحلة �سياحية �إلى الجزر
ذلك ال�صيف .لم يحرم قليمو�س �آنذاك عائلته
ّ
اليونانية« .فوقت العائلة مق ّد�س» ،يقول قليمو�س« .ر ّبينا �أوالدنا على التقاليد اللبنانية والقيم الم�سيحية� .إيلي �أ�صبح
محام ًيا � ً
أي�ضا وكارل يعمل في حقل الأعمال في دبي».
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ع�شرة على ع�شرة

ّ
المف�ضلة :متابعة المباريات الريا�ضية من كرة قدم وكرة ال�س ّلة.
 الهوايةّ
المف�ضل.L’homme, cet inconnu ( Alexi Carrel (:
 الكتابّ
المف�ضل� :أمين معلوف.
 الكاتبّ
المف�ضلGone with the wind :
 الفيلم -البلد الثاني لل�سكن غير لبنان :لبنان.

 اللحظة التي �أبكتك� :أنا بطبيعتي عاطفي وهناك الكثير من محطات الفرح والحزن التي �أ ّثرت بي .ومن�أبرزها عند فقدان والدي ووالدتي وعندما نجحت في انتخابات نقابة المحامين.
 القائد التاريخي الذي يلهمك؟ عالم ًيا� :شارل ديغول ولبنان ًيا :ريمون �إ ّده. �أحلم بـ :ال�صحة وبالنجاح لأوالدي و�أن �أعي�ش �أطول وقت مع عائلتي. �أخاف من :ال مكان للخوف في حياتي.ّ
المف�ضل:
 قولكمAlexandre Dumas: Il y a des services rendus tellement grand qu’ils ne sont payables
que par l’ingratitude.
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�سين  /جيم

 لماذا ّتر�شحتم الى رئا�سة الرابطة المارونية؟
عام  2010طلب م ّني عدد من الرفاق في الرابطة المارونية االن�ضمام اليهم في العمل على م�شروع نه�ضوي
للرابطة ،قمنا بائتالف مع الرئي�س ال�سابق جوزف طربيه ،كما عملنا على عدد من الم�شاريع ب�شكل م�ستقل عن الهيئة
االدارية من بينها ا�سترداد �أر�ض في الحدث ً
حفاظا على العي�ش الم�شترك وعلى هو ّية االر�ض وتثبيتًا للم�سيحيين في
�أر�ضهم .وهذه ال�سنة .فزت بالتزكية وا�شكر ك ّل الذين ز ّكوني الى هذه الم�س�ؤولية.
 ما هي الم�شاريع التي تعتزمون العمل عليها؟على الم�ستوى الداخلي للرابطة� ،سنعمل على تحديث الإدارة والوب�سايت بهدف ت�أمين التوا�صل مع جميع
الأع�ضاء ومع �سائر المواطنين .و�سنعمل على ت�أمين داتا عن الم�سيحيين الفاعلين في االنت�شار .بهدف اال�ستفادة
من طاقاتهم في م�شاريع تخدم لبنان .وكذلك �سنعمل مع الم�ؤ�س�سة المارونية لالنت�شار على �أو�سع تطبيق لقانون
أي�ضا ّ
ا�ستعادة الجن�سية اللبنانية .وهناك � ً
ملف �ساخن ،وهو كيفية مواجهة تداعيات النزوح ال�سوري على ك ّل
الم�ستويات .فالم�شكلة �أ�شبعت �أبحا ًثا وندوات ولكن عمل ًيا ال �شيء ين ّفذ على االر�ض� .سنعمل على تخفيف الأ�ضرار،
وب�شكل خا�ص بعد تقرير بانكي مون الذي يتح ّدث عن توطين ال�سوريين في الدول المجاورة ل�سوريا.
�سنعمل � ً
أي�ضا على ملف ح�ضور الم�سيحيين في �إدارات الدولة وفي القوى الم�س ّلحة .ف�أين المنا�صفة بين ا�ستقالة
الم�سيحيين من الوجود في الإدارات وت�س ّلط ال�شريك الم�سلم على ح�ص�صهم؟ والمنا�صفة يجب �أن نكون نوعية
ولي�س فقط عدد ّية.
 قمتم بجولة على القيادات ال�سيا�سية في الآونة الأخيرة .فهل تقترحون مبادرة ما ب�ش�أنانتخابات رئا�سة الجمهورية؟
نحن ال ندخل في لعبة الأ�سماء� ،إ ّنما ننادي ب�ضرورة انتخاب رئي�س جمهورية .ويجب �أال يرمي �أحد هذا المو�ضوع
رئي�سا ،يجب �أن ينبئ تاريخه بم�ستقبله.
عند الم�سيحيين ،فالجميع م�س�ؤول عن هذا الملف .ومن يرد �أن ينتخب ً
ّ
المر�شح قد مار�س هذه العناوين بالإ�ضافة �إلى عناوين
فالمو�ضوع ال�سيادي �أ�سا�سي في هذا الإطار ،ويجب �أن يكون
�أ�سا�سية �أخرى على الم�ستوى الوطني .ولكنّ �شخ�صية الرئي�س لي�ست وحدها ال�ضمانة ،فالطائف ،الذي لم يط ّبق
وما ط ّبق منه ّثم ب�شكل مبتور �أو م�ش ّوه .ق ّل�ص �صالحيات الرئي�س �إلى ح ّدها الأق�صى .والح ّل لذلك يكون ب�إعادة
النظر في ال�صالحيات ،فال�صالحيات تدوم بينما نوعية الأ�شحا�ص تتغ ّير.
 ما هو القانون االنتخابي الأمثل بر�أيكم لت�أمين �صحة التمثيل وعدالته؟نحن ب�صدد تح�ضير م�شروع قانون انتخاب م�ستق ّل عن ال�سيا�سيين وخا�ص بالرابطة المارونية ،خطوطه العري�ضة
هي �أن نعك�س التمثيل الم�سيحي الحقيقي ب�أف�ضل �صورة وب�أكبر عدد تمثيلي من الن ّواب ،وهذا من منطق وطني ال من
منطق طائفي لأنّ ال�شراكة تكون كاملة و�صحيحة �أو ال تكون.
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 ما ر�أيكم بالت�شريع والعمل الحكومي في زمن الفراغ الرئا�سي؟الد�ستور وا�ضح ب�أنّ المجل�س النيابي ي�صبح هيئة انتخابية عند انتهاء والية رئي�س الجمهورية ،وما خال ذلك ك ّله
هرطقات د�ستورية .فال يوجد ما ي�س ّمى ت�شريع �ضرورة وال غيره .هناك �صالح ّيات ل�صيقة ب�شخ�ص الرئي�س وال
يمكن للحكومة مجتمعة �أن تقوم بها.
 في ظل ان�سداد االفق على �صعيد االنتخابات الرئا�سية� ،أال تجدون �أنّه يجب الذهاب �إلىانتخابات نيابية �أ ّو اًل؟
�إذا و�صلنا �إلى م�أزق عند اقتراب موعد االنتخابات النيابية ولم نكن بعد قد انتخبنا رئي�س ،فيجب �أن نذهب الى
انتخابات نيابية ،تج ّن ًبا للفراغ الك ّلي على م�ستوى الم� ّؤ�س�سات� ،أو يكون الخيار بالذهاب �إلى جمعية ت�أ�سي�سية تدر�س
كل الأمور العالقة المطروحة على البحث.
 ما هو تقييمكم لعمل الق�ضاء؟هناك ق�ضاة وال ق�ضاء! فهم في �أزمة اليوم ،لأ ّنه ال يمكنهم �أن يقوموا بت�شكيالت ق�ضائية كونهم بحاجة �إلى
مر�سوم ،فيقومون بانتدابات ،ولكنّ القا�ضي المنتدب ال يمكنه القيام بالم�س�ؤوليتين في �آن م ًعا .وهناك ق�ضاة جدد
وق�ضاة �سيذهبون �إلى التقاعد ،فماذا �سنفعل بهم؟ باخت�صار ،الفراغ في رئا�سة الجمهورية �أ ّدى �إلى �شلل على
الم�ستويات كافة� ،إ�ضافة �إلى ذلك عندما نتح ّدث عن ت�شكيالت نتح ّدث عن محا�ص�صة .ولطالما طالبت بعلمنة
قا�ض من طائفة مع ّينة لو�ضعه
المراكز الق�ضائية الأ�سا�سية وو�ضع الأك ّفاء في ك ّل من�صب بدلاً من التفتي�ش عن � ّأي ٍ
في المن�صب الق�ضائي التابع لطائفته.
 ما هي ن�صائحكم للمحامين ال�شباب؟�أن�صحهم ب�أن يت�س ّلحوا بالعلم ،و�أن يبعدوا ال�سيا�سة عن ج ّو النقابة ويحافظوا على ح ّريتهم وعلى كرامة المهنة.
وللمحامي وكالة طوع ّية من المجتمع للدفاع عن حقوقه وواجباته .لذا �أدعوهم �إلى �أن يمار�سوا دورهم على ال�صعيد
التم�سك بمبادئ ال�سيادة وعدم الإرتهان والتفريط بالم�صلحة الوطنية العليا والإلتزام بال�شراكة
الوطني ،عبر ّ
الوطنية التي وحدها تحفظ لبنان وال�سعي للو�صول �إلى الدولة المدنية.
 ما ر�أيكم بما و�صلت �إليه الريا�ضة اليوم؟من الم�شين ما ن�شهده م�ؤخ ًرا في المالعب.
�أنا �ض ّد ت�سيي�س الن�شاط الريا�ضي وتطييفه ،ف�أعطوا ما للريا�ضة للريا�ضة وما لل�سيا�سة لل�سيا�سة .ف�أنا �إن�سان
ريا�ضي ونا�شط �سيا�سي ،وفي ك ّل حياتي لم �أدخل ال�سيا�سة بالريا�ضة.
�إل�سي مفرج
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ذمة اهلل:
رابطيون في ّ
			
طارق نجيم
عيد �شدراوي		
		
انطوان من�صور
			
انطوان كرم
		
اوغ�ست باخو�س
		
انطوان �ضاهر
			
نهاد �سعيد
انطوان ب�شارة		
بدوي �أبو ديب		
		
فوزي ع�ضيمي
				
			
يوالند بدر

عميد متقاعد
رئي�س مجل�س ادارة م�ؤ�س�سة فاب FAB
جمعية مار من�صور
�صاحب مجلة �آلو بيروت
نائب �سابق
خبير محا�سبة مح ّلف لدى المحاكم
نائب (ة) �سابقة
رئي�س االتحاد العمالي العام �سابق ًا
محام رئي�س الجامعة اللبنان ّية الثقافية في العالم �سابق ًا
م�ؤ�س�س م�ست�شفى �سيدة لبنان والجامعة اللبنانية الألمانية
نقيب �سابق ال�صحاب الم�ست�شفيات الخا�صة
نقيب �سابق لل�صيادلة
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لالطالع على نشاطاتها
تدعوكم

الرابطة المارونية
لزيارة موقعها االلكتروني

www.maronite-league.org
وصفحتها

Maronite League
على موقع التواصل االجتماعي فايسبوك
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Ligue Maronite
Beyrouth (Medawar) - Liban
Imm. Conseil Central Maronite (100 & 110 étage)
Code postal: 2076-6514
M : 71/366619 - 71/366620
Tel. : (01) 562443 - 562431 / 2
(01) 563914 - 575999
Fax : + 961 (1) 563915

 لبنان- )بريوت (املد ّور
)11 و10 بناية املجل�س العام املاروين (الطابق
2076-6514 :الرمز الربيدي
)01(563443 -562431/2 :هاتف
)01( 563914 - 575999
71/366620 - 71/366619 :خليوي
+961 )1( 563915 :فاك�س
E-mail: league@maronite-league.org.lb
www.maronite-league.org
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