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 ردينال مار بشاره بطرس الرَّاعي البطريرك الكرسالة 
 2020بمناسبة عيد الفصح   

ادة المطارنة األجالَّء  ،إخواني السَّ
ئيسات العامَّاتقدس  ؤساء العام ِّين والرَّ  ،الرُّ

مامسة والرُّهبان والرَّاهبات  ،المحترمين والكهنة والشَّ
 وسائر أبناء كنيستنا المارونيَّة وبناتها

 وبلدان االنتشار األحبَّاء  في لبنان والن ِّطاق البطريركي ِّ 
الم ب ِّ  السَّ   .والبركة الرَّسوليَّة بالرَّ
 المسيح قام!     

بَّ َقام"  ا إِّنَّ الرَّ  (34-33: 24)لو"َوَجَداُهْم َيُقوُلوَن: َحقًّ

مة      مقد ِّ
، الموت، عند َكْسر الخبزالقائم من تلميذا عمَّاُوس الرَّبَّ يسوع عندما عَرَف . 1

َتهما سإ وحيَّة و تعادا قوَّ ها، إلى أورشليم ا في تلك اللَّيلة عين  عَ المعنويَّة والجسديَّة، ورجَ الرُّ
ا عين، وهُ جتمِّ دا األحد عشر والذين معهم مُ جَ وَ ففرح، "ر المُ هذا الخبَ  لنقل   م يقولون: حقًّ

بَّ قام وتراءى لسمعاننَّ إ  .(34-33: 24)لو"  الرَّ
ائمة لكل   هذه البُ   أصبحَ  ور، هي أنَّ الجنس البشريَّ ُص العُ  برَ عَ و جيال األ شرى الدَّ
ا هَ ا اكتنفَ ، مهمَ ، أفراًدا وجماعات  كلُّناا دائًما ى إليهَ سعَ غي أن نَ نبَ ، ويَ  ورجاءفي حالة قيامة  

، وما عُ ن ُص م   .حَ ن م  م   هامَ قاوَ وبات  لرَّجاء الكنيسة عالمة ا لَ جعَ إنَّ المسيح رجاءنا  ن 
د هذا الرَّجاء بأفعالها ب ن والمصاع  حَ في الم   من واجبها . ولذلكهوأداَته وخادمتَ  أن ُتجس  
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 متىراجع )"ال تخافوا"  :الرَّب   يسوع كلمةبومبادراتها لشعبنا ولكل   إنسان، وُتذك  ر دائًما 

 .(20:6؛ يو 50:6مر ؛ 10:28 و 27:14

َم لكم جميًعا التَّهاني القلبيَّة بعيد الفصحأن  . أودُّ في البداية2 مع  المجيد أقد ِّ
نا مَ حرَ  نْ ، وبلدان االنتشار. ولئ  ، حيثما أنتم: في لبنان، والن  طاق البطريركي   أطيب التَّمن ِّيات

تبادل زيارات و وحَرَمكم فيروس كورونا من االحتفال باألعياد الفصحيَّة في الكنائس، 
ا المسيح الرَّبُّ لُيقيَمها إلى هَ عشنا العيد في داخل قلوبنا ونفوسنا التي دخلَ المعايدة، فإنَّا 

لًحا جديًدا في حياة م   كما يريُدنا الرَّبُّ يسوع كون جديدة  وحالة  جديدة، راجين أن ن حياة  
 .(33:13؛ 13:5)راجع متى نوًرا ساطًعا في ظلماته و في عجينه،  صالًحا ا، وخميرً العالم هذا

د كنيسة المسيح، من حيث هي ذات حق    الكنيسة المارونيَّة. 3 ،  ُتجس   خاص 
فة هي وسط شعبها سرُّ خالص   واها من الكنائس. وبهذه الص   ركة مع هللا  َكس  وأداة الشَّ

 إلى جانب. كنيستنا هي (779)كتاب التَّعليم المسيحي  للكنيسة الكاثوليكيَّة، والنَّاس وعالمتها 
وتؤد  ي رسالتها  ؤازرة رهبانها وراهباتها ومؤمنيها.ماقفتها وكهنتها و شعبنا بواسطة أس

سم رعاية الجماعة بإو المثلَّثة: الكرازة باإلنجيل والتَّعليم، التَّقديس بتوزيع نعمة األسرار، 
الح المسيح الرَّ  ، اعي الصَّ . وهي بذلك تسعى إلى (994، 993، 888)كتاب التَّعليم المسيحي 

، وإلى وحدةكل  إنسان  بالثَّ  تعزيز ات  حاد )رجاء جديد للبنان، الجنس البشري    الوث اإللهي 

19). 

وحي    وكون اإلنسان وحدةً . 4  ال تتجزَّأ بكل   أبعادها، فإلى جانب عملها الرُّ
 . فأنشأْت نا مثل سواها، من أجل خير اإلنسان وخير المجتمع العام  كنيستُ  لُ ، تعمَ والرَّاعوي   

سات  تربويَّةً  أبرشيَّاتها ورهبانيَّاتها  ،قنيَّة، مثل المدارس والجامعات والمعاهد الت   مؤسَّ
سات  استشفائيَّةً  يَّة ومؤسَّ المسن ين ومراكز  ور  ثل المياتم ودُ ن م  م   إجتماعيَّة خرى وأ ،وصح  
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ة، ومحطَّات راديو وتلفزيون.  تأهيل   سات هذه للمعوقين ولذوي االحتياجات الخاصَّ المؤسَّ
م ، مو  نُّ هذا الوق عُ من كل   ما يَ  تحريرهفي حيًّا، و ا ورو اإلنسان ثقافيًّا وإنسانيًّ في نمو   ُتساه 

يس إيريناوس(هللا  مجدَ  س هذا اإلنسانُ عك  عَماًل بالمبدأ األساس وهو أن يَ  ؛ وُتوف  ر )القد  
 كما تفَسح في المجال الستثمار؛ الُمعو زةللعائالت  ة وعينيَّةماليَّ  ومساعدات   ل  ص عمَ رَ فُ 

 ُتسان دهم عند َتعثُّرهم.و  كنيًّا.احيًّا وسَ يَ اعيًّا وس  نَ ها وأوقافها زراعيًّا وص  ممتلكات  

ولة زُ تمايَ الكنيسة تَ وفيما . 5 فإنَّها بطبيعتها ومساحات خدمتها ووسائلها،  عن الدَّ
يجب أن  في هذه القطاعات االجتماعيَّة، التَّربويَّة واالستشفائيَّة. وبالتَّالي ي معهاقِّ تلتَ 

ه الن  داء إلى الدَّ من أجل الخير العام . وأُ  تتعاونا عليها من  ولة كي تقوم بما يتوجَّبُ وج  
قَّات   سات المتعاقدة معها. فم   ُمستح  ولة هذا ال ن غير  تجاه المؤسَّ واجب المقبول أن ُتهم ل الدَّ

سات الكنيسة ورسالتَ  ًعا،سنَتين وثالًثا وأربَ  ها ونموَّها مَ عيق تقدُّ ها، وتُ فإنَّها بذلك ُتره ق مؤسَّ
ولة على القيام بواجباتها تجاه  د الدَّ من أجل خير  أفضل. إنَّ الكنيسة في الواقع ُتساع 

ولةواطنين، وفي بعض الحاالت تحُ مال َسات  ُمماث لة لُّ محلَّها لعدم قدرة الدَّ  .على إنشاء مؤسَّ

ر ما تَ إنَّنا إذ  .6 ه من واج  من اهتمامات  وتضحيات، وما تُ  وم به الحكومةقُ ُنقد ِّ
وض بلبنان النَّجاح في النُّهُ  نتمنَّى لها ولفخامة رئيس الجمهوريَّةصعوبات  متنو  عة، 

 إقتصاديًّا وماليًّا ومعيشيًّا لخيره وخير شعبه.
المطلوبة داخليًّا ودوليًّا في الهيكليَّات  إجراء اإلصالحاتونتمنَّى لها التَّمكُّن من 

دة ساعَ في الحقوق والواجبات، ومُ  العدالة االجتماعيَّة، وهي: هاوفًقا أُلُسسِّ والقطاعات 
، وجباية مع مداخيل المواطنين وواقعهم االجتماعي    الفقراء، وفي فرض ضرائب متناسقة  

وال سيَّما الن  ظام  المحافظة على نظام االقتصاد الُحر ِّ ن الجميع؛ رائب م  هذه الضَّ 
، وهو نظاٌم ُيمي  ز لبنان؛  م ه  مر  التي هي جَنى عُ  ظة على ودائع المواطنينحافَ المُ المصرفي 
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منهوكًة ْت ، فالُكلُّ ُيجم ع على أنَّ "دولتنا اللُّبنانيَّة ليسَ إسترداد األموال المنهوبةهم؛ ب  وتعَ 
 بل منهوبة".

ة سرَ العمل لدى األُ ينَبغ ي على الحكومة ورئيس الجمهوريَّة وم ن ناحية  ُأخَرى 
وليَّة الباهظة على االقتصاد النَّاجمة عن النَّازحين، والتي  اء الماليَّة  غطية األعبَ على تَ  الدَّ

 من األزمة االقتصاديَّة التي َيرَزح تحتها لبنان. زيدُ تَ 

ْت  األزمة االقتصاديَّة والماليَّة والمعيشيَّة الخانقة. حيال 7 أكثر فأكثر  التي اشتدَّ
سائيَّة، ورابطة كاريتاس ون   رجاليَّة   ورهبانيَّات   وأبرشيَّات   نا كبطريركيَّة  قْ بفيروس كورونا، توافَ 

سات   الرَّسمي    لبنان التي هي جهاز الكنيسة االجتماعي    أن ُتعنى بال في لبنان، ومؤسَّ شَّ
التي يتزايد  الُمعو زةات العينيَّة والماليَّة للعائالت ساعدَ ، على مضاعفة المُ االجتماعي   

عددها، وعلى تنسيق هذه المساعدات بحيث تشمل كل  المناطق والعائالت، عماًل بمبدأ 
 "القوَّة في الوحدة"، بحيث ال ُيتَرك أحٌد فريسًة للجوع.

 يُّ واألبرشيَّات والرَّهبانيَّاتأوَّاًل، الكرسيُّ البطريرك    
ائرة البطريركيَّة واألبرشيَّات . من أجل هذه الغاية طلْبنا أوَّاًل من 8 الت ِّسع الدَّ

بع الرَّهبانيَّاتمن و والن ِّيابات البطريركيَّة األربع   تقارير ،الر ِّجاليَّة الخمس والن ِّسائيَّة السَّ
 يركي   ر البط الكرسي    م نوكيفيَّة مساعدتها عموًما  الُمعو زة العائالتحول أربع نقاط: 

ائمة العينيَّة والماليَّة ساعدَ المُ  واألبرشيَّة والرَّهبانيَّة؛ سات وقيمتها؛ات الدَّ  من هذه المؤسَّ
هريَّة،  تأمين فرص عمل  ؛ تحديد أديارالعائالت التي تستفيد منهالموظَّفين ورواتبهم الشَّ

ليب األحمر اللُّبناني   ة والبلديَّات والصَّ حَّ ي  بالتَّنسيق مع وزارة الص   ح    .ومراكز للحجر الص  
 ولم نطُلْب تقارير عن مصاريف أخرى متنو  عة.
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َص بكثير  من االمتنان وسُنعط   التَّفصيليَّة تلقَّينا األجوبة. 9 في التَّفصيليَّ ها ي ملخَّ
ات التي دَ ساعَ ونكتفي هنا بإعطاء مجموع المُ ُيضاف إلى رسالة الفصح هذه.  لحق  مُ 
 وف  رها البطريركيَّة واألبرشيَّات والرَّهبانيَّات:تُ 

ُدها -  33.456: هاعددَ  ر األجوبةُ ذكُ من دون التي لم تَ  عدد العائالت التي ُتساع 
 عائلة. 

نويَّة للمساعدات النَّقد - مليون  585مليار و  71يَّة والعينيَّة: القيمة الماليَّة السَّ
. 47.2ل.ل. ما يوازي  رف الرَّسمي  ، بحسب سعر الصَّ  مليون دوالر أميركي 

 موظًَّفا. 18.870عدد الموظَّفين وبالتَّالي العائالت المستفيدة:   -
نويَّة: - واتب السَّ مليون ل.ل. ما يوازي  73مليار و  430 قيمة األجور والرَّ

رف الرَّسمي   283.8حوالي  ل الرَّاتب  مليون دوالر أميركي  بحسب سعر الصَّ  1253)معدَّ
 $ شهريًّا(.

صة من البطريركيَّة واألبرشيَّات والرَّهبانيَّات للحجر عدد  - المراكز المخصَّ
 : ي  ح    .  22الص  

 ثانًيا، رابطة كاريتاس لبنان     
إنَّها جهاز الكنائس الكاثوليكيَّة في لبنان لخدمة المحبَّة االجتماعيَّة. فبإسم . 10 

اخل والخارج، وُتوز  عها  منهذه الكنائس تتلقَّى المساعدات الماليَّة والعينيَّة المتنو  عة،  الدَّ
دية في جميع المناطق اللُّبنانيَّة حيث تتواجد من خالل تنظيمها بأقاليم وفروع. إنَّها، بتأ

ب  يَّة واالجتماعيَّة واإلنسانيَّة والتَّنمويَّة، ومساعداتها الماليَّة،  مساعداتها العينيَّة: الغذائيَّة والط  
مع قطاعات خدمة المحبَّة التي تقوم بها البطريركيَّة واألبرشيَّات  وتتناسق تتكامل

محبَّت ها تحتضنه الكنيسة بوالرَّهبانيَّات. هذا كلُّه مدعاة رجاء  وطمأنينة  لشعب نا، الذي 
 يخور في الطَّريق. وسهرها وعنايتها لئالَّ 



-6- 
 

وعلى سبيل المثال، وزََّعت رابطة كاريتاس لبنان خالل شهر آذار الماضي حصًصا  
عائلة معوزة. وفي  12.500عائلة، وتعمل مع محسنين على مساعدة  6500غذائيًَّة لـ 

 شخًصا. 38.514 العام الماضي أمَّنت مساعدات طب  يَّة لـ
بع مئة والخمسين الذين يعملون   وال بدَّ من توجيه كلمة شكر  لشبيبة كاريتاس السَّ

يع المساعدات وغيرها من النَّشاطات الميدانيَّة، ولألشخاص ز على األرض في تو 
ت   مئة وثالثين موظًَّفا الذين  المتطو  عين األلف ومائتين العاملين في مراكز كاريتاس، وللس  

ص عمل برواتب شهريَّة تبلغ رَ قاليم وُتوف  ر لهم كاريتاس فُ عملون في المركزيَّة واألي
    ل.ل. 312.182.631

ضيق المجال هنا لتعداد قطاعات خدمة المحبَّة في كاريتاس، فهي معروفٌة عبر يَ  
نويَّة. نشكر هللا على جهاز  مطويَّاتها ومنشوراتها وإطالالتها اإلعالميَّة وتقاريرها السَّ

ة  إلى رئيس مجلس  ه التَّحيَّة إلى كل   العاملين فيه، وبخاصَّ الكنيسة االجتماعي  هذا، ونوج  
 إدارتها الجديد وأعضاء هذا المجلس.

 ثالًثا، تنسيق خدمة المحبَّة     
دعى الواجب تنسيقها تمن أجل أن تشمل خدمة المحبَّة جميع المحتاجين، إس .11 

سات والجمعيَّات الخيريَّة العاملة على األرض اللُّبنانيَّة، وبين البطريركيَّة  بين المؤسَّ
س مجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك في دورة تشرين الثَّاني  واألبرشيَّات والرَّهبانيَّات. فأسَّ

ياق نفسه نظََّم  نفيذيَّة.د بها إلى الهيئة التَّ ه  عَ  لهذه الغاية طوارئ  لجنةالماضي  وفي الس  
كرسي البطريركي  وفي مبنى إجتماعات تنسيقيَّة في ال المركز المارونيُّ للتَّوثيق واألبحاث

أن المركز،  سة وجمعيَّة ُتعَنى بالشَّ شملت كاريتاس لبنان والبعثة البابويَّة وأربع عشر مؤسَّ
ق في مختلف المناطق تنسيق ُيطبَّ  جمنطقَتي كسروان وجبيل لوضع نموذ االجتماعي  في

اللُّبنانيَّة. فُوز  َعت استمارات تعريف بها: إسمها ومركزها ومنطقة عملها وميادين نشاطاتها 
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علَّقا  ة العامَّة ووجوب الحجر المنزلي  واقتراحات رؤيتها العمليَّة. لكنَّ قرار التَّعبئ
. إنَّا في  االجتماعات التَّنسيقيَّة. فبقي التَّواصل قائًما عبر وسائل التَّواصل االجتماعي 

ه  سات والجمعيَّات تحيَّة ُشكٍر لجميع العلماني ِّين العاملينالمناسبة نوج   ، في هذه المؤسَّ
و غيرهم من . وندعوللمحسنين ولكل   الذين يقومون بمبادرات محبَّة فرديَّة  وجماعيَّة  

المسيحي  ين ومن أبناء كنيستنا إلدراك مسؤوليَّاتهم عن واجب المحبَّة االجتماعيَّة، بحكم 
: "يتوجَّب على قائالً معموديَّتهم والميرون. فإيَّاهم خاطَب المكرَّم البابا بيوس الثَّاني عشر 

نَّهم ، بل هم الكنيسة، وأالمسيحي  ين أن يعوا بوضوح  متزايد  أنَّهم ال ينتمون فقط إلى الكنيسة
خطاب للكرادلة  بيوس الثاني عشر)أكثر من غيرهم في الخط   األمامي  من حياة الكنيسة" 

ُع التَّعاون بين البلديَّات وأهالي  .(.AAS 38 (1946) 149 1946شباط  20، الجدد وإنَّا ُنشج  
َيحم ي كرامَتها. جميلٌة العودة إلى ب َشكل    الُمعو زةلتلبية حاجات العائالت  والبلداتالُقرى 

    ما كان ُيسمَّى "ب الَعوَنات".

امل              رابًعا، الميثاق التَّربويُّ الوطنيُّ الشَّ
من األمور التي علََّقها انتشار فيروس كورونا، إعالن رسالتي العامَّة التَّاسعة . 12 

امل: شرعة األجيال آذار الماضي وهي بعنوان: " 25في  الميثاق التَّربويُّ الوطنيُّ الشَّ
والبدء بتطبيقها إلى موعد آخر. تجدر اإلشارة  ها الرَّسميَّ فأرجأنا إعالنَ اللُّبنانيَّة الجديدة". 

ح وض  إلى أنَّ خدمة المحبَّة االجتماعيَّة واإلنمائيَّة جزٌء من رسالة هذا "الميثاق" الذي يُ 
 .دافه ورؤيته ورسالته وجهازه التَّنفيذيَّ بإسهاب  مقتضياته وأه
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 الخاتمة       
القائم من  ،في ختام هذه الر  سالة الفصحيَّة، نودُّ التَّأكيد أنَّ المسيح الرَّبَّ . 13 
َل جميع البشر في حالة قيامة  روحيَّة  واجتماعيَّة . فعليه نتَّكل جعَ  ،ر عليهالمنتص  و الموت 

 كورونا ومصاعب الحياة، قائلين: "نحن مائتون، إذًا قياميُّون".في مواجهة فيروس 
د لكم جميًعا التَّهاني والتَّمنيَّات بالعيد.  بهذا الرَّجاء أجد 

ا قام!          المسيح قام! حقًّ

 

 2020نيسان  11عن كرسي ِّنا في بكركي، سبت النُّور في 
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.I  حقلم 

، األبرشيَّات، والرَّهبانيَّات الر ِّجاليَّة والن ِّسائيَّةملخَّص تقارير الكرسي ِّ   البطريركي ِّ
 حول خدمة المحبَّة االجتماعيَّة

 أوَّاًل، الكرسيُّ البطريركيُّ واألبرشيَّات 
 الكرسيُّ البطريركيُّ . 1

عائلة لها ملفَّاتها اإلسميَّة المحفوظة في  243ُيؤم  ن مساعدات ماليَّة مستدامة لـ 
دة االجتماعيَّة. تبلغ شهريًّا أرشيف  مليون ل.ل.  336مليون ل.ل. وسنويًّا  28الُمساع 

يمان وفي مركز مار سركيس  يبلغ عدد الموظَّفين والعمَّال في بكركي ودوائرها والد  
 ل.ل. 138.461.000شخًصا يتقاضون شهريًّا ما مجموعه  87ريفون  -وباخوس

َم الكرسيُّ البطريركيُّ  ي   ُهَما مار سركيس هذا وقد قدَّ ح   مركَزين للَحْجر الص  
 وباخوس في ريفون ودير مار جرجس القليعات.

 أبرشيَّة بيروت. 2
سات مثل  م مساعدات  عينيًَّة وماليًَّة في الرَّعايا، ُتشار ك فيها جمعيَّات ومؤسَّ ُتقد  

ة فتؤم  ن من كاريتاس لبنان وجمعيَّة مار منصور دي بول، وأخويَّات. أمَّا المطرانيَّ 
عائلة حاليًّا، باإلضافة إلى مساعدات  ماليَّة  في  96ماليين ل.ل. لـ  9صندوقها شهريًّا 

ا غذائيًَّة بقيمة  8عائلة بمبلغ  24عيَدي الميالد والفصح لـ  ماليين ل.ل. كما وزََّعت موادًّ
للعائالت مليون ل.ل. عبر المطابخ الخمسة في األبرشيَّة، حيث يؤمَّن الطَّعام  200

مليون ل.ل. و  63الُمعو زة. هذا فضاًل عن مساعدات مدرسيَّة وجامعيَّة وطب  يَّة بمبلغ 
 .2019دوالر أميركي  سنة  34.000
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 96ُتؤم  ن المطرانيَّة في مقرَّيها بيروت وعين سعادة لموظَّفيها أجوًرا شهريًَّة بقيمة 
سات المطرانيَّة التَّربويَّة د.أ. تجدر اإلشارة إلى أنَّ مؤ  3.000مليون ل.ل. و  سَّ

يَّة تضمُّ  ح   بين أساتذة وموظَّفين وعمَّاالً يتقاضون شهريًّا مليارين  1537واالجتماعيَّة والص  
 مليون ل.ل.  660و 

 . أبرشيَّة طرابلس 3
سات الخيريَّة  لة في الرَّعايا والمؤسَّ ُتساعد العائالت من خالل إحصاءات مفصَّ

هريَّة  عائلة 1471وتضمُّ  ل.ل. وتتعاون األبرشيَّة  35.458.333وتبلغ المساعدات الشَّ
عائلة بمبلغ سنوي   قدره:  900مع أقاليم كاريتاس األربعة، وتؤم  ن مساعدة 

ا غذائيَّة ومساعدات   52.850.000 ل.ل. تشمل هذه المساعدات مااًل وأدويًة وموادًّ
عائلة بمبلغ  168ة فتساعد من مالها الخاص  مدرسيًَّة وفحوصات  طب  يًَّة. أمَّا المطرانيَّ 

 ل.ل. 8.883.333شهري   قدره 
ساتها  مليون   555موظًَّفا، يتقاضون شهريًّا حوالي  380ُيوَجد في المطرانيَّة ومؤسَّ

سات مساعدات  ماليًَّة لـ  مليون ل.ل.  19عائلة بقيمة  120ل.ل. وتؤم  ن هذه المؤسَّ
 سنويًّا.

 اس. أبرشيَّة أنطلي4
قدَّمت ثالثون رعيَّة من األبرشيَّة مساعدات  عينيًَّة  2020خالل شهر آذار 

رعايا مساعدات  ماليًَّة  10عائلة؛ كما قدَّمت  2.556)حصص غذائيَّة( ُوز  عت على 
َمت مساعدات شملت دفع االشتراك بمول  د الكهرباء،  55بمجموع  مليون ل.ل.؛ وأخرى قدَّ

 مليون ل.ل. وتتولَّى جمعيَّات مثل عائلة 11ر، بلغت قيمتها واألدوية، ودفع بدل إيجا
ة غذائيَّة. 250قلب يسوع وجمعيَّة مار منصور دي بول المساعدة بـ   حصَّ
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ل.ل.  24.822.000عائلة بمبلغ  150أمَّا المطرانيَّة فتساعد من مالها الخاص  
. ويتقاضون راتًبا 999فين واألساتذة واإلداري ين والموظَّ  47ويبلغ عدد الموظَّفين فيها 

 شهريًّا ما قيمته مليارين ومئة مليون ل.ل. 

 . أبرشيَّة صيدا5
ة مصادر: الرَّعايا، كاريتاس لبنان، جمعيَّة  تتمُّ مساعدة العائالت الُمعو زة من عدَّ
م المطرانيَّة من مالها  ا غذائيًَّة. وُتساه  مار منصور دي بول، عيًنا ونقًدا وأدويًة وموادًّ

 مليون ل.ل. 20لخاص  سنويًّا بمبلغ ا
مليون ل.ل. وفي  100ببدل  سنوي   قيمته  10يبلغ عدد الموظَّفين في المطرانيَّة 

مليون ل.ل. إنَّهم ُيشك  لون  970معل  ًما وموظًَّفا إداريًّا براتب  سنوي   قدره  70مدرسَتيها 
د المطرانيَّة فيهما عائالت ال 80 طالَّب المحتاجة وأبناء المعل  مين عائلة مستفيدة. وُتساع 

 مليون ل.ل. 380بما قيمته سنويًّا 

 . أبرشيَّة صور6

نة العاديَّة مساعدات للعائالت الُمعو زة والمرضى وتالمذة  ُتؤم  ن المطرانيَّة في السَّ
مليون ل.ل. وفي أزمة فيروس  120المدارس والطالَّب الجامعي  ين بملغ  سنوي   قدره 

مليون ل.ل. للمحتاجين والمرضى الذين  100قدَّمت المطرانيَّة من صندوقها كورونا 
ة بمبلغ  حَّ ماليين ل.ل. فضاًل عن  4تعطَّلت أعمالهم بالكل  يَّة، وتبرَّعت لوزارة الص  

 المساعدات اليوميَّة لكل  من يطرق باب المطرانيَّة.
اليين ل.ل. وفي م 5أشخاص يتقاضون شهريًّا  5في دائرة المطرانيَّة يعمل 

مليون ل.ل. وألنَّه في  14موظًَّفا يتقاضون شهريًّا  11مستشفى العناية في عين إبل 
ي المطرانيَّة عجزه بمبلغ  مليون ل.ل. شهريًّا لكي يظلَّ شغَّااًل. حاليًّا  14عجز  دائم  ُتغط  
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اًنا ة والبلديَّات مجَّ حَّ ليكون مكاًنا للحجر  وضَعته بتصرُّف الجيش اللُّبناني  ووزارة الص  
. ي  ح    الص  

 . أبرشيَّة جبيل7
ُتساَعد ألفا عائلة ُمعو زة من خالل صناديق خدمة المحبَّة في الرَّعايا واألديار 
ة  دير مارون عنَّايا. ولكن ازداد عدد هذه العائالت بسبب توقُّف العديد من أربابها  وبخاصَّ

 عن العمل. 
مليون ل.ل. سنويًّا لمساعدة  100مالها الخاص  حوالي تؤم  ن المطرانيَّة عادًة من 

العائالت المحتاجة نقًدا وأدويًة. وحاليًّا مع خليَّة  من المقتدرين ومن صندوقها الخاص  
 مليون ل.ل. 50أمََّنت حصًصا غذائيَّة إضافيَّة بقيمة 

ي، ب ح   يفي  في لحفد للحجر الص   اإلضافة هذا وقد وضَعت المطرانيَّة مركزها الصَّ
 إلى مركز بيت الكاهن في معاد للغاية نفسها.

 . أبرشيَّة البترون 8
المساعدات الماديَّة والعينيَّة والطب  يَّة من  980تتلقَّى العائالت الُمعو زة وعددها 

الرَّعايا ولجان األوقاف ومن الجمعيَّات االجتماعيَّة، مثل رابطة كاريتاس لبنان إقليم 
ر منصور دي بول، رابطة األخويَّات، جمعيَّة لتكن مشيئتك، جمعيَّة البترون، جمعيَّة ما

مليون  80أكر م أباك وأمَّك، وغيرها. والرَّعايا من جهتها تؤم  ن مساعدات بمبلغ سنوي   قدره 
 ل.ل.

مليون ل.ل.  25وتؤم  ن المطرانيَّة من صندوقها الخاص  مساعدات  نقديَّة  بقيمة 
د.أ. لمستثمرين في امالك  43.000عدات استثنائيَّة بقيمة سنويًّا. كما تؤم  ن مسا

 مليون ل.ل. 15راتًبا شهريًّا بقيمة  10المطرانيَّة تعثَّرت أحوالهم وتدفع لموظَّفيها ال 
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م مساعدات نقديًَّة وعينيًَّة وطبيًَّة بقيمة  ل.ل.  80.000.000والرَّعايا بدورها تقد  
 سنويًّا.

 . أبرشيَّة زحله9

أبرشيَّة زحله المارونيَّة، مطرانيَّة ورعايا أبرشيَّة ورهبانيَّة، مع أفراد ومنظَّمات  قدََّمت
 458.550.000وأخويَّات وفئات سياسيَّة، مساعدات  نقديًَّة وعينيًَّة بلَغ مجموعها حوالي 

ل.ل.  235.613.000ل.ل. َتوزَّع هذا المبلغ على المساعدات النَّقديَّة التي تبلغ حوالي 
ى المساعدات العينيَّة من حصص غذائيَّة أو دواء أو مازوت أو غير ذلك، والتي وعل

 ل.ل. 223.242.000تبلغ قيمتها حوالي 
وُتؤم  ن المطرانيَّة مطعم المحبَّة الذي ُيوف  ر الغداء، مرَّتين في األسبوع، ألكثر من 

ل  70 ، ُيرس  نًّا. وفي هذه األيَّام التي تفرض الحجر المنزلي  المطعم حصًصا غذائيًَّة ُمس 
 إلى بيوتهم.

موظًَّفا في دائرتها وفي بعض الرَّعايا برواتب  12وتوف  ر المطرانيَّة فرص عمل لـ 
 ل.ل. 11.933.000شهريَّة قيمتها 

 دير األحمر -. أبرشيَّة بعلبك 10
ؤون االجتماعيَّة" في األبرشيَّة، العام الماضي،  عائلة  680ساَعَدت "لجنة الشُّ

نة. وساعدت المطرانيَّة  2200مليون ل.ل. وتسعى لمساعدة  90لغ بمب عائلة هذه السَّ
 100ل.ل. وتسعى إلى تأمين  20.806.000من صندوقها، العام الماضي، بمبلغ 

مليون  105مليون للعام الجاري. هذا فضاًل عن المساعدات للطُّالَّب في المدارس بقيمة 
مليون ل.ل.  90ستشفى التَّابع للمطرانيَّة بما قيمته ل.ل.، والمساعدة الطب  يَّة في الم
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عائلة في المطرانيَّة والمستشفى ومدرستها الوطنيَّة وبعض  133وُتوف  ر فرص عمل لـ 
 ل.ل. 151.650.000األوقاف بأجور تبلغ شهريًّا 

صت األبرشيَّة  ي   40هذا وخصَّ ح   سريًرا في مستشفى المحبَّة التَّابع لها للحجر الص  
ٌة كذلك لتأمين مركزين آخرين لهذه الغاية هما دير أبونا جهاد سعاده  ويتَّسع. وهي مستعدَّ

 برقا. –في دير األحمر ودير راهبات القلبين األقدسين في ربيعة 

 األبرشيَّة البطريركيَّة نيابة جونيه. 11
عائلة محصاة حتَّى آخر آذار الماضي من  1350ُتؤمَّن المساعدات في النيابة لـ 

ليب األحمر  اللَّجنة االجتماعيَّة في الن  يابة وكاريتاس إقليم كسروان وجمعيَّات مثل الصَّ
ة. وتؤم ن  700ومار منصور دي بول ورعايا، وهي حصص غذائيَّة بعدد  حصَّ

مساعدة.  2500في مستوصفات الن  يابة الستَّة عشر وُتقدَّر بـ  واألدويةالمساعدات الطب  يَّة 
 ل.ل. 600.000وتؤم  ن المطرانيَّة لهذه الغاية شهريًّا 

تساعد المطرانيَّة ووقفيَّة دير مار ضومط التَّابعة لها مساعدات شهريًَّة بقيمة 
 ل.ل. 5.550.000

ضومط( بمبلغ شهري   في دير مار  8فيها و  11تؤم  ن المطرانيَّة فرص عمل )
ل.ل. أمَّا مدرسة مار يوحنَّا العقيبة التَّابعة لها، فتؤم  ن فرص عمل  27.325.000قدره 

ل.ل. ُتدفع  166.093.000شخًصا بين معل  مين وموظَّفين بأجور شهريَّة  قيمتها  77لـ 
 كاملة.

 األبرشيَّة البطريركيَّة نيابة صربا. 12

سات الخيريَّة عائلة  1100أحَصت الن  يابة  محتاجة ُتساعُدها من خالل المؤسَّ
كرابطة كاريتاس لبنان إقليم كسروان الثاني وجمعيَّة مار منصور دي بول ومن خالل 
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من خالل لجان المحبَّة النَّاشطة في الرَّعايا  األخويَّات الن  سائيَّة والر  جاليَّة، وخصوًصا
بلديَّات والنَّشاطات الرَّعويَّة والُمبادرات الفرديَّة والتي تتغذَّى صناديقها من لجان األوقاف وال

 والجماعيَّة.
ماليين ل.ل. ُتوزَّع عبر  5أمَّا الن  يابة فتؤم  ن مساعدات شهريَّة للمحتاجين بمعدَّل 

ؤون االجتماعيَّة التَّابعة لها. وُتوف  ر فرص عمل تستفيد منها  عائلة بقيمة  37هيئة الشُّ
سة "جماعة مريم ومرتا"  25لمطرانيَّة و مليون ل.ل. في ا 22 مليون ل.ل. في مؤسَّ

. وارع مع أطفالهنَّ  للن  ساء المعنَّفات وفتيات الشَّ

 . األبرشيَّة البطريركيَّة نيابة الجب ه13

ُتؤم  ن الن  يابة مساعدات  للعائالت التي أضَحت بمعظمها فقيرة، من مصادر 
الثَّالثة(؛  2020وأشهر  2019.ل. خالل سنة مليون ل 19مختلفة: مداخيل الن  يابة )

ة غذائيَّة و  500ومن لجان األوقاف )توزيع  مليون مساعدات نقديَّة(؛ ومن  30حص 
ة غذائيَّة و  1000خي  رين والسيَّما المغتربين )توزيع  مليون ل.ل. مساعدات  100حصَّ

ل.ل.  12.500.000بقيمة إقليم الجب ه )بطاقات شرائيَّة  –نقديَّة(؛ ومن كاريتاس لبنان 
 مليون ل.ل.(. 63ومساعدات عينيَّة مثل التَّطبيب واألدوية وحصص غذائيَّة بقيمة 

حي  فيها.   وأمَّنت رعيَّة حدشيت مركًزا للحجر الص  

 . األبرشيَّة البطريركيَّة نيابة إهدن زغرتا14

في شي أقوى من أنشأت الن  يابة "لجنة طوارئ اجتماعيَّة راعويَّة" تحت شعار: "ما 
زغرتا وجمعيَّة العناية اإللهيَّة. إنَّها  -إقليم  إهدن -محب  تنا" ضمَّت الرَّعيَّة وكاريتاس لبنان

ة غذائيَّة، ومبلغ مالي  قدره  81عائلة بـ  353تساعد  ل.ل. كما  16.750.000حصَّ
ي  دة العائد لها بأدوات طب  يَّة وبمساعدات إستشفائيَّ   3.100.000ة بقيمة ساهم مستشفى السَّ
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وجهََّزت  مليون ل.ل. شهريًّا. 620موظًَّفا يتقاضون  520ل.ل. وفي مستشفى زغرتا 
 مريًضا. 32الن  يابة في المستشفى أيًضا مبًنى منفصاًل لمرضى الكورونا يتَّسع لـ 

 ثانًيا، الرَّهبانيَّات المارونيَّة الر ِّجاليَّة 
هنا إليها ثالثة أسئلة حول:   وجَّ
دها األديار عيًنا ونقًدا. -   العائالت الُمعو زة التي ُتساع 
ساتها، وبالتَّالي العائالت المستفيدة من  -  عدد الموظَّفين في األديار الرَّهبانيَّة ومؤسَّ

هريَّة.  فرص العمل، وقيمة األجور الشَّ
ي  المنزلي  بالتَّعاون مع وزارة  -  ح   ليب إمكانيَّة تحديد دير للحجر الص   ة والصَّ حَّ الص  

.  األحمر اللُّبناني 
 تسلَّمنا أجوبًة نختصرها كما يلي:  

 . الرَّهبانيَّة اللُّبنانيَّة المارونيَّة1 
 تقسم الرَّهبانيَّة مساعداتها إلى ثالثة أقسام: 
مساعدات ماليَّة وعينيَّة مباشرة مباشرة: عدد العائالت التي تساعدها األديار تصل  - 

مليون  3.5عائلة؛ وتصل القيمة التَّقديريَّة لمساعدة هذه العائالت إلى حوالي  1600إلى 
.  دوالر أميركي 

. 4.8مساعدات استشفائيَّة طب  يَّة: تصل قيمتها إلى  -   مليون دوالر أميركي 
مها الر  ئاسة العامَّة  -  مساعدات جامعيَّة ومدرسيَّة: المساعدات المباشرة التي ُتقد  

. 4.365.000بلغ قيمتها واألديار ت  دوالر أميركي 
ساتها بقيمة  5000ُتوف  ر الرَّهبانيَّة حوالي   مليون  4.9فرصة عمل في أديارها ومؤسَّ

ائقة االقتصاديَّة الرَّاهنة.  دوالر أميركي  شهريًّا على الرَّغم من الضَّ
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ا في مستشفى سي  دة المعونات   صت جناًحا خاصًّ صابين جبيل لمعالجة الم –وخصَّ
 بوباء كورونا. وتعمل على إعداد مستشفى بيت شباب للغاية نفسها. 

َدت بناًء تابًعا لدير مار مارون المعوش )الشوف( وبناًء آخًرا تابًعا لدير مار  وحدَّ
. –أنطونيوس حوب  ي  ح    تنورين للحجر الص  

 . الرَّهبانيَّة المارونيَّة المريميَّة2 
مليون  350قيمة  2019األديار مساهمات نقديًَّة بلغت سنة أمََّنت اإلدارة العامَّة و  

ت   200ل.ل. لعائالت معوزة باإلضافة إلى  ة غذائيَّة؛ وفي جامعتها ومدارسها الس   حصَّ
 ل.ل. بين حسومات  ومساعدات. 22.571.738.930طالًبا بمبلغ  3.932ساعدت  

موظًَّفا وفي الجامعة  55ديار لـ تؤم  ن الرَّهبانيَّة فرص عمل في اإلدارة العامَّة واأل 
 . 1410والمدارس لـ 

 –المت التَّابع لدير مار الياس  –وحدَّدت الرَّهبانيَّة مركز مار يوسف في دير شمرا  
. ي  ح    شويا، ليكون مركًزا للحجر الص  

 . الرَّهبانيَّة األنطونيَّة3 
عائلة وقيمة  900ـ أحصت الرَّهبانيَّة عدد العائالت التي تساعدها أديارها ب 

ل.ل. أمَّا عدد المعل  مين والمستخدمين واألجراء والعمَّال في  815.004.726المساعدات 
ساتها فهو   5.904.980.681ويتقاضون راتًبا شهريًّا مجموعه  2146أديار الرَّهبانيَّة ومؤسَّ

 ل.ل.

 . جمعيَّة المرَسلين اللُّبناني ِّين4 

مليون ل.ل.  50عائلة بمبلغ  شهري   قيمته  520ُتؤم  ن أديار الجمعيَّة مساعدة  
جونيه وقدموس  -عائلة. أمَّا مدرستا الجمعيَّة، معهد الرُّسل   500ومساعدات عينيَّة لـ 
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عائلة بمبلغ سنوي   قدره  1200صور فيستفيد من المساعدات والحسومات 
 ل.ل. 2.512.745.000

صت الجمع  ليب وخصَّ يَّة مركز سي  دة لبنان "بيت عنيا" الستخدامه من قبل الصَّ
األحمر اللُّبناني  في استراحة المتطو  عين القائمين بمهام  إسعاف المصابين بوباء الكورونا. 

َصت أيًضا دير الكريم  ة  –وخصَّ حَّ ي  بالتَّنسيق مع وزارة الص   ح   غوسطا لخدمة الحجر الص  
 وبلديَّة غوسطا وأطبَّاء اختصاصي  ين من الجامعة اللُّبنانيَّة األميركيَّة.وات  حاد البلديَّات 

 . جماعة رسالة حياة5 
تقوم الجماعة بمساعدة عائالت بحصص  غذائيَّة  وثياب  ووجبات طعام وأدوات  منزليَّة   

ة غذائيَّة، و  5.670وأدوية  وهدايا في األعياد، ما مجموعه:  ة ثياب،  4.500حصَّ و حص 
ة. 1600وجبة طعام، و  60.225  حاجة خاصَّ

جناء بطعام وثياب وحاجات للنَّظافة بمبلغ   وتزور دوريًّا سجن جبيل وتساعد السُّ
ماليين ل.ل. وأمََّنت في العام الماضي  6فرشة بقيمة  100مليون ل.ل. باإلضافة إلى 

 مليون ل.ل. 71مساعدات ماليَّة طارئة بقيمة 
مليون ل.ل.  28موظًَّفا بمعاشات شهريَّة قدرها  26ص عمل لـ تؤم  ن الجمعيَّة فر  

َدت دير "نبع الحياة" في  وتوف ر بهم مساعدات من حصص غذائيَّة وثياب وسواها. وحدَّ
. –المشرع  ي  ح    بسكنتا للحجر الص  
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 ثالًثا، الرَّهبانيَّات المارونَية الن ِّسائيَّة     
 انيَّات المارونيَّات. رهبانيَّة الرَّاهبات اللُّبن1 
عائلة بمبلغ سنوي   قدره  160ُتؤم  ن الرَّهبانيَّة في مختلف أديارها مساعدة  

ليًَّة وفحوصات  260.472.500 يًَّة أوَّ ل.ل. كما ُتوز  ع أدوية ومعاينات طب  يًَّة ورعايًة صح  
 مليون ل.ل. سنويًّا. 600مخبريَّة في دير مار ساسين بسكنتا، بمبلغ 

عائلة، وتبلغ رواتب الموظَّفين  140وتوف  ر فرص عمل تستفيد منها  
يسة رفقا في منطقة حيَّاطه للحجر  1.740.116.500 َدت مركز دار القد   ل.ل. سنويًّا. وحدَّ

. وتتعاون مع بلديَّة بسكنتا إلعداد غرف مجاورة لدير مار ساسين للغاية نفسها. ي  ح    الص  

 ة المقدَّسة المارونيَّات. جمعيَّة راهبات العائل2 
بع والعشرين ودور   أكثر قطاع ساعدت فيه الجمعيَّة هو الحسومات في مدارسها السَّ

دة. فبَلَغت العام الماضي  الحضانة وجامعتها، خارًجا عن األقساط غير المسدَّ
ل.ل. وفي المستشفى الخاص  بها بلغت المساعدات للعائالت المحتاجة  9.565.128.829

 ل.ل. 433.341.605
د الجمعيَّة في أديارها   عائلة معوزة نقًدا وبحصص  غذائيَّة وأدوية وتوف  ر  1091وُتساع 

ساتها  فرصة عمل لموظَّفين ومعل  مين وأساتذة. وتبلغ أجورهم  2215في أديارها ومؤسَّ
هريَّة   ل.ل. 3.744.725.000الشَّ

اًنا ديرها في صربا ليكون مركًزا للحجر  َمت مجَّ ي  بالتَّعاون مع ات  حاد بلديَّات  وقدَّ ح   الص  
. ليب األحمر اللُّبناني  ة والصَّ حَّ  كسروان ووزارة الص  
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 . جمعيَّة الرَّاهبات األنطونيَّات3 
م الجمعيَّة المساعدات العينيَّة والنَّقديَّة بما ُيقارب   مليون ل.ل. للعائالت  950ُتقد  

سات الجمعيَّة. يستفيد ما يزيد عن الُمعو زة في مختلف المناطق اللُّبن انيَّة حيث تنتشر مؤسَّ
 عائلة من هذه المساعدات فضاًل عن الحسومات المدرسيَّة. 800

سات الجمعيَّة من تربويَّة واجتماعيَّة وتمريضيَّة/ صحيَّة   يبلغ عدد العاملين في مؤسَّ
 ل.ل. مليار 51شخًصا برواتب سنويَّة تقارب  1877وإداريَّة ومستخدمين 

ليب األحمر اللُّبناني  دير الرَّاهبات   ة العامَّة والصَّ حَّ وتضع الجمعيَّة بتصرُّف وزارة الص  
ي  طيلة فترة أزمة كورونا  30األنطونيَّات في بكفيا، الذي يحوي  ح   غرفة مفروشة للحجر الص  

ة.  المستجدَّ
هزة في ملعب أن وافقت على طلب بلديَّة مجدل المعوش بوضع بيوت جا وقد سبق 

ير الستقبال المصابين.  الدَّ

فل يسوع4  يسة تريزيا الط ِّ  . جمعيَّة راهبات القد ِّ
مها ألصحاب الحاجة في   م الجمعيَّة مساعداتها من خالل الُحُسومات التي ُتقد   ُتقد  

مركز الر  ئاسة العامَّة ومستشفيات الجمعيَّة الثَّالث، وفي مدارسها األربع، وفي مراكزها 
 ل.ل. 881.016.167االجتماعيَّة األخرى، فتبلغ سنويًّا 

هري   1071وتؤم  ن فرص عمل فيها لـ    1.909.303.815شخًصا بما مجموعه الشَّ
 ل.ل. تستفيد منه عائالتهم.

ة لوضع مستشفياتها لخدمة معالجة إصابات الكورونا.   والجمعيَّة مستعدَّ
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 َسالت. جمعيَّة راهبات القربان األقدس المر 5 
م الجمعيَّة مساعدات سنويًَّة لما يقارب    175عائلة وتبلغ قيمة المساعدات  300تقد  

 مليون ل.ل.
ساتها: المدرسة ومأوى المسن ين والميتم ودار الحضانة   وتوف  ر فرص عمل في مؤسَّ

ير لـ   ل.ل. 224.830.000أستاًذا وموظًَّفا بقيمة شهريَّة  قدرها  166والمستوصف والدَّ

 حراش –. رهبانيَّة راهبات مار يوحنَّا المعمدان 6 
عائلة، تشمل مساعدات نقديَّة وتأميًنا طب  يًّا وفحوصات  50ُتؤم  ن مساعدات لـ  

ير واألمالك  75استشفاء بمبلغ سنوي   حوالي  مليون ل.ل. وتوف  ر فرص عمل في الدَّ
لكنَّ المدرسة )حضانة وابتدائي  مليون ل.ل. 98شخًصا، بأجور تبلغ شهريًّا  65والمدرسة لـ 

ولة ال تدفع لها مستحقَّاتها منذ  باتها، ألنَّ الدَّ ط( تنوء تحت ثقل متوج   اني ومتوس  نصف مجَّ
 .2017سنة 

َصت الرَّهبانيَّة قسًما من دير الثَّالوث األقدس التَّابع لها في فيطرون كسروان   خصَّ
ي  بالتَّعاون مع ات    ح   ة والَصليب األحمر.مركًزا للحجر الص   حَّ  حاد البلديَّات ووزارة الص  

 دلبتا –. دير سي دة الحقلة 7 
ير   م مساعدات لـ  3يأوي الدَّ ، وُيقد   عائالت بما مجموعه  6ُمسنَّات ويتكفَّل بمعيشتهنَّ

ير موظَّفان ثابتان يتقاضيان  8 ل.ل. شهريًّا،  2.500.000ماليين ل.ل. سنويًّا. في الدَّ
يانة والعمل في األرض يتقاضون  وموظَّفون   ماليين ل.ل. سنويًّا. 5.5موسمي  ون ُيعنون بالص  

*  *  * 

 



. II  مجموع المساعدات 

 

 جدول إحصائّي بقيمة المساعدات التقريبيبَّة التي تقوم بها الكنيسة المارونيَّة بأبرشيَّاتها ورهبانيَّاتها
نويَّة  عدد الموظَّفين  واتب سنويًّاقيمة الرَّ   األبرشيَّة عدد العائالت الُمساَعدة القيمة الماليَّة السَّ

رح البطريركيّ   243 مليون ل.ل. 336 87 مليون ل.ل. 780مليار و   الصَّ
 بيروت  120 د.أ. 34.000مليون ل.ل. +  316 1537 د.أ. 36.000مليون ل.ل.+ 72مليار و  33

 طرابلس 2660 .ل.مليون ل 813 380 مليون ل.ل. 664مليار  6
 أنطلياس 2956 مليون ل.ل. 90 1046 مليون ل.ل. 200مليار و  25

 صيدا - ل.ل.مليون  400 80 مليون ل.ل. 70مليار و 
 صور  - مليون ل.ل. 238 16 مليون ل.ل. 228
 جبيل 2000 مليون ل.ل. 150 21 مليون ل.ل. 378
 البترون  980 د.أ. 43.000مليون ل.ل. +  105 10 مليون ل.ل. 180
 زحله - مليون ل.ل. 459 12 مليون ل.ل. 144
 األحمربعلبك دير  680 .مليون ل.ل 306 173 مليون ل.ل. 820مليار و 

 نيابة جونيه 3850 مليون ل.ل. 74 96 مليون ل.ل. 321ملياران و 
 نيابة صربا 1100 مليون ل.ل. 60 37 مليون ل.ل. 564

 نيابة الجّبه 1500 مليون ل.ل. 225  )داخل ضمن الصرح البطريركي(
 زغرتا -نيابة اهدن  435 مليون ل.ل. 53 520 مليون ل.ل. 440مليار و  7
  مليون ل.ل. 297مليار و  80

 د.أ. 36000+ 
 مليون ل.ل. 625مليارات و  3 4.015

 د.أ 77.000+
 المجموع 16.524



 جدول إحصائّي بقيمة المساعدات التقريبيبَّة التي تقوم بها الكنيسة المارونيَّة بأبرشيَّاتها ورهبانيَّاتها
نويَّة  عدد الموظَّفين  واتب سنويًّاقيمة الرَّ   الرَّهبانيَّة عدد العائالت الُمساَعدة القيمة الماليَّة السَّ

الرَّهبانيَّة اللُّبنانيَّة   1600 دوالر أميركي   665مليون و  12 5000 مليون دوالر أميركي   58.8
 المارونيَّة

الرَّهبانيَّة المارونيَّة   4132 مليون ل.ل. 922مليار و  22 1465 مليون ل.ل. 130مليار و  52
 المريميَّة

 الرَّهبانيَّة األنطونيَّة 900 مليون ل.ل. 781مليار و  9 2146 مليون ل.ل. 860مليار  70
جمعيَّة المرَسلين  2220 مليون ل.ل. 113مليارات و  3 682 مليون ل.ل. 447مليار و  13

 اللُّبنانيِّين الموارنة
 جماعة رسالة حياة 5670 ل.ل.مليون  78 26 مليون ل.ل. 336

 مليون ل.ل. 228مليار و  136
 مليون دوالر أميركيّ  58.8+ 

 مليون ل.ل. 894مليار و  35 9.319
 دوالر أميركيّ  665مليون و  12+ 

 المجموع   14.522

 

 

 

 

 

 



 بأبرشيَّاتها ورهبانيَّاتهاجدول إحصائّي بقيمة المساعدات التقريبيبَّة التي تقوم بها الكنيسة المارونيَّة 
نويَّة  عدد الموظَّفين  واتب سنويًّاقيمة الرَّ   الرَّهبانيَّة العائالت الُمساَعدةعدد  القيمة الماليَّة السَّ

 الرَّاهبات اللُّبنانيَّات   160 ل.ل.مليون  861 140 مليون ل.ل. 741مليار و 
 العائلة المقدَّسة   1091 مليون ل.ل. 999مليار و  9 2215 مليون ل.ل. 937مليار و  44

 اهبات األنطونيَّاتالرَّ  800 مليون ل.ل. 950 1877 ل.ل.مليار  51
 راهبات القديسة تريزيا - مليون ل.ل. 881 1071 مليون ل.ل. 912مليار و  22

 راهبات القربان المرسالت 300 مليون ل.ل. 175 166 مليون ل.ل. 698ملياران و 
 مار يوحنا حراش 50 مليون ل.ل. 75 65 مليون ل.ل. 176مليار و 
 دير سيدة الحقلة 9 ماليين ل.ل. 8 2 مليون ل.ل. 30

 المجموع 2.410 مليون ل.ل. 949مليار و  12 5.536 مليون ل.ل. 494مليار و  124
 

 

 

 

 

 

 



 بأبرشيَّاتها ورهبانيَّاتهاجدول إحصائّي بقيمة المساعدات التقريبيبَّة التي تقوم بها الكنيسة المارونيَّة 
نويَّة  عدد الموظَّفين  واتب سنويًّاقيمة الرَّ    عدد العائالت الُمساَعدة القيمة الماليَّة السَّ

 مليون ل.ل.  297مليار و  80
 مليون ل.ل.( 54د.أ. )ليكن  36000+ 

 مليون ل.ل. 625مليارات و  3 4.015
 مليون ل.ل.( 117د.أ. )ليكن  77.000+

 األبرشيَّات  16.524

 مليون ل.ل. 228مليار و  136
 مليون دوالر أميركي   58.8+ 

 مليار ل.ل.( 89)ليكن 

 مليون ل.ل. 894مليار و  35 9.319
  دوالر أميركي   665مليون و  12+ 

 مليار ل.ل.( 19)ليكن 

 الرَّهبانيَّات الرِّجاليَّة   14.522

 الرَّهبانيَّات النِّسائيَّة 2.410 مليون ل.ل. 949مليار و  12 5.536 مليون ل.ل. 494مليار و  124
 المجموع 33.456 مليون ل.ل. 585مليارات و  71 18.870 مليون ل.ل. 73مليار و  430

 

ر من معلومات أنَّ الكنيسة المارونيَّة ُتساعد في لبنان: بيَّن لنا من هذا الجدول المستنَ يت  د على ما تيسَّ

 شخًصا  33.456حوالي 

ر بـ بقي رف الرَّسمي( 47.2 حوالي مليون ل.ل. /  أي 585و  مليار 71مة ماليَّة ُتقدَّ    .مليون دوالر أميركّي )بحسب سعر الصَّ

ساتها لـ  مليون دوالر  283.8مليون ل.ل.  / أي  73مليار و  430عائلًة  يتقاضون سنويًّا  18.870وتؤمِّّن فرص عمل في مؤسَّ
ل  (شهريًّا$  1253 الرَّاتب أميركّي. )معدَّ

 



 : مالحظات

 .هنا مذكورة  فعليًّا دة العائالت المساع   ، فليست كل  هي تقريبيَّةعدد العائالت المساَعدة إنَّ األرقام المذكورة في خانة 

، مها الكنيسة إلى العائالت المحتاجة هي متنو ِّعة، نذكر منها: الدَّعم المالي  ، ، و الغذائيَّ و  إنَّ المساعدات التي ُتقد ِّ  الحسومات المدرسيَّةو الطب ي 
 شملتالتي  الماليَّة ساعداتعب ِّر عن قيمة المُ ال تُ  كقيمة ماليَّة سنويَّةاألرقام المذكورة في هذا الجدول  غيرها. لذلك فإنَّ واالستشفائيَّة، و  والجامعيَّة

ا مستفيدون آخرون من هذه من جهٍة، . فحصر ا ةالعائالت المذكور هذه  ر عددهم، وهناك ُمساعدات عينيَّة غير ماليَّة الُمساع دات لم ُيذك  هناك أيض 
ر لهذه العائالت المذكورة يَّة لم ُتذك    .قيمتها الماد ِّ

 مساحة نشاطات تبقىدي بول وغيرها،  بالر غم من التَّعاون الوثيق الذي يجمع المطرانيَّات والرَّعايا بالجمعيَّات ككاريتاس وجمعيَّة مار منصور
 .إلى حدٍ  بعيد عن األرقام المذكورة هنامستقلَّة  قيمة مساعدات هذه الجمعيَّات  هذه الجمعيَّات أوسع ممَّا تمَّ ذكره في التَّقارير وبالتَّالي تبقى

 )مثل مساعدات بالثياب ووجبات الطَّعام وغيرها( لم نذكر أعداد المستفيدين منها في هذا الجدول وهم كثر.  خدمات أخرى هناك أنواع 

يّ بتأمين الكرسي  البطريركي  واألبرشيَّات والرَّهبانيَّات وال بدَّ من التَّذكير  حِّّ د   مراكز للحجر الصِّّ  22وبلغ عددها للُمصابين بفيروس كورونا المستجِّ
 .ي مختلف المناطق اللبنانيَّةف مركز ا
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