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ينعقد “املنتدى اإلجتماعي اإلقتصادي” في نسخته الثالثة في بكركي 
 من أجل لبنان، املئوية الثالثة” وسط ظروٍف 

ً
تحت عنوان “ معا

ذين هالهم ما وصلوا إليه، 
ّ
بنانيون ال

ّ
قاسية يجتاُزها وطننا ويعيشها الل

فيما يتقاذف املسؤولون الُتَهم ويكابرون ممتنعين عن ممارسة أبسط 
واجباتهم تجاه شعبهم.

والشكر موصول إلى “املؤّسسة البطريركّية املارونّية العاملّية لإلنماء 
، قبل األزمة، في العمل على حشد 

ً
الشامل” )WPF( التي لم تأُل جهدا

 لقاعدة الصمود في لبنان، كما أّنها 
ً
ية تعزيزا

ّ
القوى اإلغترابّية واملحل

ذين أصابهم اإلعصار 
ّ
ر في مّد يد العون إلى أبناء شعبنا ال

ّ
لم تتأخ

اإلقتصادي، املالي، أو  فجعهم إنفجار املرفأ في 4 آب، والذي أرهق 
حياة العديد في بيروت، وال سّيما املسيحيين وأصاب وجه العاصمة 
سّبب أو املرتكب ومحاسبته.

ُ
بجراٍح ثخينة... من دون الكشف عن امل

في هذا الجو العصيب والكئيب نلتقي، وقد شاءت الظروف، وجائحة 
ُحول دون مشاركة أبنائنا في الخارج، كما جرت الحال في 

َ
كورونا، أن ت

 أّن األمل معقود على الحّس الوطني الذي 
ّ

خالل اللقاءين األّولين، إال
يشّد كل فرد منهم إلى وطنهم األم، حيث العائلة وحيث الوجع والقلق.

هوذا دور بكركي، أن تظل املرتجى، وأن تستمر في السعي إلى صيانة 
 في 

ً
ر  يد العون واملساعدة ما أمكن، أمال

ّ
وطننا وأبنائنا، وأن توف

بلسمة بعض الجراح، مع استمرار َسعِيها إلى الدفاع عن لبنان وحشد 
الطاقات درًءا للمظالم عنه.

ت مساعي “املؤّسسة البطريركّية املارونّية العاملّية لإلنماء 
َ
ُبوِرك

ذين 
ّ
ت مشاركة الحاضرين ال

َ
َعلت وتفعل، وُبوِرك

َ
الشامل” في كل ما ف

لّبوا الدعوة.

حماكم هللا وحمى لبنان وشعبنا والرسالة املوكولة إلينا في وطنينا 
واملنطقة الشرق أوسطية.

In this critical and gloomy atmosphere, we meet, 
as the unpropitious circumstances, as well 
as the coronavirus pandemic, have hindered 
the participation of our sons and daughters 
abroad, unlike before in the first two meetings. 
Nonetheless, we are pinning our hopes on that 
patriotic sentiment which draws each one of them 
to their motherland, where there is family, pain, 
and anxiety. 

Behold, Bkerke’s role, namely, to remain a beacon 
of hope, to continue its endeavor to preserve our 
country and children, and to provide as much 
assistance as possible, in the hope of healing 
some wounds, along with its unceasing effort 
to defend Lebanon and mobilize forces so as to 
stave off injustices. 

Blessed are the efforts of the World Patriarchal 
Maronite Foundation in all that it has done, and 
is doing, and blessed is the participation of the 
attendees, who have accepted the invitation. 

God bless you and bless Lebanon and its people, 
and the message drew to us in our country and 
the Middle East region.

The Socio-economic Forum convenes in Bkerke 
for the third time, under the title “Together for the 
Sake of Lebanon: The Bicentennial,” amidst harsh 
conditions which our country is going through 
and the Lebanese, appalled to see the situation in 
which they have found themselves, are enduring, 
as officials hurl accusations at one another, and 
act arrogantly, abstaining from fulfilling their most 
elemental duties towards their people.

A word of thanks goes to the World Patriarchal 
Maronite Foundation for Integral Development 
(WPF), which, before the crisis, went to great 
lengths in mobilizing both emigrant and domestic 
forces, with a view to consolidating steadfastness 
in Lebanon. Furthermore, it has not slackened 
in extending a helping hand to our people, who 
have been stricken by the economic and financial 
turmoil, or have suffered bereavement on account 
of August the fourth Beirut Port explosion, which 
claimed the lives of Beirut inhabitants more 
specifically the Christians and inflicted the capital 
with deep wounds--- with the public left shorn 
of its right to have the perpetrators identified and 
held to account.

نداء

البطريرك السابع والسبعون ألنطاكيا وسائر املشرق
غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي 
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Such harsh circumstances, in which we have 
come to meet this year, have obliged us to effect 
a drastic change in our work strategy, so that all 
our tasks, as well as those of others, have turned 
into a search for whatever would provide support 
for our people, particularly for that group most 
impacted by the course of events, in order to 
enable it to survive.

Within the framework of this bleak picture 
comes the important, interventionist role of the 
Lebanese Diaspora, in response to a dire need 
for giving succor to us in our vital, life-saving 
projects, so that we may all be united as one 
“under the cassock” of the holder of Bkerke’s top 
ecclesiastical rank, His Eminence and Beatitude 
Patriarch-Cardinal Rai, the bearer of the nation’s 
trust and our righteous forefathers’ mission.                       
Appreciative of the endeavors of all who are 
working to achieve these lofty goals, we hope 
to attain the objectives that we are working for, 
through your support and assistance.

على مفترق مصير، نلتقي هذه السنة، وينعقد “املنتدى اإلقتصادي 
اإلجتماعي” الثالث في الصرح البطريركي في بكركي، برعاية وحضور 

صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، رئيس “املؤسسة 
ر 

ّ
البطريركية املارونية العاملية لإلنماء الشامل” )WPF( الذي ال يوف

فرصة لرعاية عملنا وتوجيهنا لكل ما فيه مصلحة مجتمعنا ووطننا.

يعّز علينا أن تحول جائحة كورونا دون تمكين أهلنا في اإلنتشار من 
 أّن 

ّ
سختين األّولين للمنتدى، إال

ّ
املشاركة الفعالة، كما حدث في الن

ما ُيعّزينا، هو حجم الحماسة التي ملسناها عند أهلنا في أوستراليا، 
والواليات املتحدة، وكندا، والبرازيل، وأميركا الالتينية وأوروبا، 

وأفريقيا.

له هذا الصرح 
ّ
، فعلى إيمان عميق وراسخ، بما يمث وهذا إذ دلَّ

اإليماني والوطني الكبير، كما على تمّسك أهلنا في الخارج بكل ما 
.
ً
يعنيه هذا الوطن الحبيب لهم، كما لنا...تماما

نجتمع هذه السنة، في ظرف صعب وقاٍس، ألزمنا على تغيير نوعي في 
استراتيجية عملنا، بحيث تكاد مهامنا كما مهام سوانا في التفتيش 

 للفئة 
ً
عن كل ما من شأنه توفير سبل الدعم لشعبنا، خصوصا

رة بمجريات األحداث، لتمكينها من اإلستمرار.
ّ
املتأث

له والوقوف إلى 
ّ
...هنا يأتي دور اإلنتشار والحاجة املاّسـة إلى تدخ

 تحت عباءة 
ً
نا واحدا

ّ
جانبنا في مشاريعنا الحيوّية والحياتّية، لنكون كل

سـيد الصرح، غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، حامل 
أمانة الوطن ورسالة السلف الصالح...

ين يعملون على تحقيق هذه األهداف 
ّ
بوركت مساعي كل الذ

السامية، آملين أن نتمكن بمباركة صاحب الغبطة، من إتمام 
األهداف التي وضعناها ونعمل على تحقيقها...بدعمكم ومساندتكم. 

We meet this year at a crossroads, as the 
third Socio-economic Forum convenes at the 
Patriarchal Seat in Bkerke, under the patronage, 
and in the presence, of His Beatitude Patriarch 
Bechara Boutros Rai, the President of the World 
Patriarchal Maronite Foundation for Integral 
Development (WPF), who will not fail to use every 
open opportunity to patronize our work, as well 
as direct us to all that lies in our society’s and 
country’s interests.

We are only too painfully aware that unlike 
before, the COVID-19 pandemic has hindered 
our expatriates’ active participation. However, 
we draw comfort from the tremendous amount 
of unflagging zeal that we have seen in our 
expatriates in Australia, the United States of 
America, Canada, Brazil, Latin America, Europe 
and Africa. If anything, this enthusiasm is crystal-
clear evidence of our expatriates’ attachment 
and commitment to all that this beloved country 
means to them, and to us, too.

نائب رئيس املؤسسة البطريركية املارونية العاملية 
لإلنماء الشامل
سـليم صفير 
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املسيحّيون ولبنان
َدما إبراهيم القور�شي هذه األرض الجبلية الوعرة في 

َ
منذ وطأت ق

 بعقيدة مارون... أيقنت »الجماعة« أّن 
ً
را

ّ
القرن الخامس، مبش

لبنان سيكون لها امللجأ واملقصد والوطن.

ه القدر و تسلسل األحداث هو ما دفع ألن يكون مار يوحنا 
ّ
لعل

مارون أّول بطريرك، لتنطلق مع أوائل القرن الثامن رحلة البحث 
املارونّية في رؤوس الِقَمم وُبطون األودية، عن األمان والحياة 

والحرّية:

ّقت الجلول الزراعية، ُبِنيت الكنائس واألديرة ...صارت األرض 
ُ

ش
هي البيت وهي األم،صارت الحرّية الهدف األسمى!

وتحّولت »الجماعة«، املثابرة املؤمنة، إلى رسول حضاري - كينوني 
في شرٍق معتم تتنازعه الخالفات واملصالح واألحقاد الدينّية، 

، كّل املسيحّيين في املنطقة كما كّل الباحثين عن 
ً
فاجتذبت، عفوا

الحرّية واألمان في املنطقة .

 لإلرساليات 
ً
 للجماعات املشرقّية و مقصدا

ً
 ومقرا

ً
صار لبنان موطنا

رين اليسوعّيين و البروتستانت، فارتفعت الصروح العلمّية 
ّ

واملبش
 وغاية.

ً
والجامعّية واإلستشفائّية واإلقتصادية: تحّول لبنان قبلة

The CHRISTIANS 
of Lebanon
Ever since Abraham of Cyrrhus first set foot 
in this difficult mountainous land in the fifth 
century, preaching the doctrine of St. Maron, the 
“Community” realized that Lebanon would be its 
refuge, destination and motherland. 

It might be destiny that pushed Saint John Maron 
to be the first Patriarch, but by the beginning of 
the 8th century, the Maronite journey of looking for 
security, life and freedom on mountaintops and in 
valleys began: agricultural terraces were crafted, 
churches and monasteries butilt. The land became 
the home and the mother, freedom, became the 
greater goal! 

The “Community” became a beacon of 
both civilization and the existential, so that it 
spontaneously attracted all the Christians of the 
region. 

Mamluks take over Kesrouan, capture the Patriarch 
Gabriel of Hjoula and burn him alive.

املماليك يغزون كسروان ويعتقلون البطريرك جبرائيل الحجوالوي 
.
ً
و يحرقونه حيا

سنة  ١305
الحمالت العسكرية تمَسُح الحضوَر املاروني في إهدن و جّبة 

بشري و تعدم البطريرك دانيال الحدشيتي... وال تقوى على إرادة 
اإلستمرار.

Military campaigns remove all traces of Maronite 
presence in Ehden and Bcharre, and execute the 
Patriarch Daniel of Hadshit, but do not diminish the 
determination to live on.

سنة  ١٢٦٨-١٢٨3
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 ُرِسَمت حدوُد الوطن الصغير، 
ً
ٍة باهظة جدا

َ
بِكلف

بتعٍب وُجهٍد وكّد،
بدمار  و إزهاق أرواح و تهجير، ولكن مع إصرار على 

امل�ّضي واإلستمرار.

وصار لبنان،بفعل هذا التفاعل اإلنساني، جسر عبور نحو الغرب 
َد اإليه املسيحّيون كما املسلمون، 

َ
الحضاري ونقطة اجتذاب: وف

من حلب ودمشق، من فلسطين، والعراق، واألردن طالبين األمان 
والحرية، ومنه انتشروا نحو دول الخليج يسهمون في إعمارها، فيما 
انتقل آخرون، بحكم الضرورة وقساوة الظروف، نحو االميركّيتين 

وأوروبا وأوستراليا ... 

عت اسماٌء  في كل املجاالت من سياسة و طب وأدب وعلوم 
َ َ
مل

َرّصَعت تاريخ البشرية واإلنسان و كّرست لبنان »رسالة« ، بعدما 
كّرس املسيحّيون  الوطن بقعة تعايش مع املسلمين، فكانوا هم 

حمة بين مختلف املجموعات الدينية و صاروا الحجر األساس 
ُ
الل

في البنيان الوطني.

هنا تكمن أهّمية شعب مارون!

Lebanon became a motherland and a settlement 
for oriental churches: Orthodox, Syrian, Melkite, 
Assyrian and Chaldean. It also became a 
destination for missionaries, preachers, Jesuits 
and Protestants.  Educational and economic 
institutions, universities and hospitals emerged as 
Lebanon turned into both a destination and a goal.  

The borders of this small motherland were drawn 
at great expense, with destruction, human losses 
and displacement, but with an insistence on 
persevering.

Lebanon became a passage towards western 
civilization and a point of attraction: Christians 
from Aleppo, Damascus, Palestine, Iraq and 
Jordan came in looking for security and freedom, 
some then departing from it to the gulf countries 
that they helped build, whereas others moved, 
out of necessity and harsh circumstances, to the 
Americas, Europe and Australia. Many brilliant 
names appeared in all arenas, from politics to 
medicine, literature to science, marking the history 
of mankind and defining Lebanon as a “message”, 
not only of human progress but of Christians living 
with Muslims, so that Lebanon came to represent 
cohesion between different religious groups and a 
model of nation building.

Pope Gregory 13 lays the foundations of 
the Maronite College in Rome: a channel of 
communication with the Renaissance age west.

ية املارونّية« في روما:
ّ
البابا غريغوري الثالث عشر ُين�شىء الكل

قناة للتواصل مع غرب عصر النهضة.

سنة  ١5٨0

Patriarch John of Jaj is forced to leave Jbeil and 
take refuge in Our Lady of Qannoubine Monastery.

البطريرك يوحنا الحاجي ُيجَبر على ترك جبيل واللجوء الى
دير سيدة قّنوبين.

سنة  ١440
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البطريرك سركيس الرزي يطبع أّول كتاب في اإلمبراطورية 
العثمانية الشرقية، و ذلك في مطبعة دير مار أنطونيوس قزحيا.

Patriarch Sarkis El-Rizzi prints the first book in the 
oriental Ottoman Empire, on the printing press of St 
Anthony of Qozhaya Convent.

سنة  ١٦١0

Development and institutionalization of monastic 
life by three men from Aleppo: Abdallah Qaraali, 
Jibrael Hawa and Youssef al-Betn.

تطوير ومأّسسة الحياة الرهبانّية على يد ثالثة حلبيّين : عبدهللا 
قراعلي، جبرائيل حوا و يوسف البتن.

سنة  ١٦95

The council of Our Lady of Louaize proclaims free 
mandatory education for all children of the church.

مجمع سّيدة اللويزة ُيقّر التعليم اإللزامي املّجاني لكل األبناء.

سنة  ١73٦

Inauguration of Our Lady of Bzommar Armenian 
Convent and first council of the Armenian Church 
held therein.

تدشين دير بزمار  لألرمن و عقد أول مجمع للكنيسة األرمنّية فيه.

سنة  ١750

البطريرك السرياني الكاثوليكي مار أغناطيوس ميخائيل جروة يلجأ 
الى لبنان ويقيم كرسيه البطريركي في درعون حريصا.

The Syrian Catholic Patriarch Saint Ignatius 
Michael Jarwa takes refuge in Lebanon and installs 
his patriarchal chair in Daraoun Harissa.

سنة  ١7٨٢

Antonios al-Boustani of Salima opens the road to 
emigration to the united states of America. The 
New World is now a destination for the people of 
Mount Lebanon.

أنطونيوس البستاني من صاليما يفتح درب الهجرة نحو الواليات 
 ألهل جبل لبنان.

ً
املّتحدة االميركّية. أصبح العالم الجديد مقصدا

سنة  ١٨54

Famine and “Safar Barlek”: more than one third 
of the inhabitants of Mount Lebanon (120,000) 
die, a third emigrate and the last third continue the 
journey of living and contributing within Lebanon.

ان جبل لبنان 
ّ
املجاعة و سفر برلك : أكثر من 120 ألف من سك

 مسيرة 
ً
أي الثلث ماتوا، ثلث آخر هاجر واستمر الثلث األخير مكّمال

الحياة و العطاء.

سنة  ١9١4

فاق الطائف ومندرجاته.
ّ
 الى إت

ً
إندالع األزمة اللبنانّية وصوال

Begining of the Lebanese crisis which led to the 
Taif agreement with its consequences

سنة  ١975

البطريرك نصر هللا صفير  يطلق نداءه الشهير  ويدعو إلنسحاب 
الجيوش السورّية من لبنان.

Patriarch Nasrallah Sfeir’s famous call for the retreat 
of Syrian armed forces from Lebanon. 

سنة  ٢000

إنتخاب املطران مار  بشارة بطرس الراعي  بطريرك السابع 
والسبعون على أنطاكيا وسائر املشرق.

Election of the Cardinal Mar Bechara Boutros Raii 
Patriarch of Antioch and Near East.

سنة  ٢0١٢

مئوّية  لبنان الكبير- إطالق مشروع الحياد.

Centenary of the Great Lebanon 
Launch of the Neutrality project.

سنة  ٢0٢0

Foundation of the State of Greater Lebanon and 
the role of Patriarch Elias Houayek.

إعالن دولة لبنان الكبير و دور البطريرك الياس الحويك.

سنة  ١9٢0

First Lebanese constitution and adoption of the 
principle of equality between all Lebanese people.

أول دستور للبنان وتكريس مبدأ املساواة بين كل اللبنانيّين.

سنة  ١9٢٦

Pact of partnership and independence, and the 
golden age of Lebanon begins, on economic, 
cultural, medical and touristic levels based on the 
national pact between Christians and Muslims.

اإلستقالل وأساسه امليثاق الوطني بين املسيحيّين واملسلمين.

سنة  ١943
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إستقبال وتسجيل الحضور09,30 – ١0,00

إستراحة 35,١١ – 00:١٢

اإلفتتاح١0,00 – ١0,30

�  صالة اإلفتتاح
�  كلمة صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس املؤّسسة 

�  كلمة املؤّسسة – نائب الرئيس الدكتور سليم صفير
�  تكريم شركاء املؤّسسة في سوا لتبقى بيروت

١١,35 – ١١,05)WPF( تقرير عن نشاطات املؤّسسة البطريركّية املارونية العاملّية لإلنماء الشامل

التحّديات التي تواجه لبنان في املئوّية الثانية١0,30 – 05,١١

لبنان الكبير  وفلسفة تآلف اإلختالف
 البروفسور األب جورج حبيقة  -  الرئيس الفخري لجامعة الروح القدس

١0,45 – ١0,30

بحث في الحياد
الدكتور نبيل خليفة  -  باحث ومؤّرخ

١0,55 – ١0,45

لبنان الجديد في املئوّية الثانية
املهندس مارون الحلو  -  نقيب املقاولين

١١,05 – ١0,55

اإلدارة العامة: رسالة ومصير١٢,٢5 – 35,١٢

البروفسور جورج لبكي   -  أستاذ جامعي

إستقاللية القضاء ودوره في الحفاظ على كيان لبنان  ١٢,١5 – ١٢,٢5

القا�شي غالب غانم   -  رئيس مجلس القضاء األعلى السابق

إختتام اللقاء١4,00

إعالن  توصيات املنتدى  

خالص لبنان يأتي من اإلنتشار – التجربة األوسترالية١٢,00 – ١٢,١5برنامج املنتدى

املطران أنطوان - شربل طربيه - راعي أبرشية أوستراليا ونيو زيلندا

الحياد في سبيل ديمومة لبنان  يديرها سعادة النائب نقوال النحاس40,١٢ – ١3,55

الحياد والوحدة الوطنية
معالي الوزير السابق شكيب قرطباوي

هل الحياد يمكن أن يكون حاجة عربّية في خضم الخصومات العربّية والطائفّية؟
سعادة السفير سيمون كرم

هل الحياد هو حاجة وطنية وضامن للمستقبل؟
البرفسور أنطوان مسرة

إنعكاسات الحياد على االقتصاد
الدكتور ايلي عّساف

مفهوم الدفاع في حالة الحياد
العميد مارون حتي
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