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في السنة  2010التي تصادف مرور ألف وستماية سنة على وفاة القديس مـارون أبي الكنيسة المارونيّة ،وقد
أعلنت سنة يوبيليّة ،ال ب ّد من أن نتوقف عند أهميّة هذا الحدث ونستقرأ من جديد تاريخ كنيستنا المارونيّة الذي
ارتبط بلبنان أرضا ً ووطنا ً لنستخلص العبر ونحيي القيم المارونيّة ونعيشها من جديد ،ونجهد لبناء مجتمع
ّ
متجذر ،متين ومترابط.
كما تشهد هذه السنة  2010أيضا ً حدثا ً آخر يتخطّى أطر كنيستنا المارونيّة وحدود الوطن الجغرافيّة ،ويتمثّل
بالسينودوس ألجل مسيحيي الشرق على اختالف كنائسهم وطقوسهم وأماكن تواجدهم .الدعوة التي وجّهها
قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر لعقد هذا السينودوس في شهر تشرين األول المقبل تنطلق خاصة ،من
ّ
وتجذرهم في هذا الشرق،
حرص قداسته الشديد ،وحرص الكنيسة الكاثوليكيّة عا ّمة على بقاء المسيحيين
ينشرون بشرى الخالص ،ويشهدون للقيم اإلنسانيّة السميا فيكونون كالخمير في العجين" .في ك ّل مكان من

العالم ،تقوم رسالة الكنيسة بأن ت ّعرف بالمسيح ،إبن هللا ،وأن تُعلن الخالص الممنوح لجميع الناس ...وأن لها مكاناً مميّزاً في
الحي" (رجاء جديد
والروحي ،ألن مجد هللا هو اإلنسان
ي
المجتمع ،في سبيل تحرير الناس من ك ّل ما يعوق نم ّوهم البشر ّ
ّ
ّ
للبنان ،الفقرة .)100

إحياء القيم المارونيّة في أبعادها الروحيّة والوطنيّة واإلنسانيّة  -اإلجتماعيّة هو الحافز األول للصندوق
التعاضد ّ
ي اإلجتماع ّي الصحّي الذي يتابع رسالته في نشر ثقافة التعاضد والتضامن ،وهذه تستوجب تضحية
ً
وتجرّداً والتزاما في خدمة القريب واآلخر ،واعتنا ًء بالمرضى والمحتاجين والمه ّمشين .يترجم الصندوق نشر
ثقافة التعاضد هذه ،من جهة عبر برامج خدمات صحيّة واجتماعيّة متط ّورة ومتن ّوعة ،موفِراً ألعضائه أفضل
تغطية صحيّة بأفضل ظروف تحفظ كرامتهم بضمان حقوقهم المشروعة في الطبابة واإلستشفاء وبكلفة أقلّ،
خاصة في ظروف إقتصاديّة صعبة ومتر ّدية ،وفي ظ ّل واقع أليم تستمر فيه أجهزة الرعاية الحكوميّة الصحيّة
واإلجتماعيّة قاصرة عن تأمين تغطية شاملة لجميع اللبنانييّن غير المشمولين بأ ّ
ي نظام حماية؛ ومن جهة
ثانية ،من خالل دعم أبناء الكنيسة وعائالتهم معيشيّا ً وتربويّا ً وإنمائيّا ً لدفعهم على التجذر في أرضهم وحثهم
على البقاء والعيش في بلداتهم وقراهم .أال يُعتبر ما يقوم به الصندوق كمدماك أساس يُبنى عليه إطار معالجة
ي لشهادة
ي من ضمن أعمال السينودوس ألجل مسيحيّي الشرق؟ أوال يش ّكل النموذج العمل ّ
الشأن اإلجتماع ّ
عيش القيم المسيحيّة الحقّة ،وتنامي الحضور المسيح ّي الفاعل وبقائه في أرضه وارتباطه بها وتجذره فيها؟
ّ
إن الصندوق التعاضد ّ
ي اإلجتماع ّي الصحّي بما بلغه ،هو في الواقع الملموس ،إنجاز مميّز للكنيسة ألنّه يش ّكل
حالة متط ّورة للتضامن الوطني والكنس ّي ،بها حققت الكنيسة شراكة بين المؤمنين ،لذلك ال يرضى الصندوق
أن يكون "كيف ما كان" ،فإ ّما أن يقارب قضيّة مطروحة على الكنيسة المارونيّة وأن يكون أحد أجهزتها
الذي بواسطته تتحقق ورشة النهوض اإلجتماع ّي ،خاصة في سنتها اليوبيليّة  ،2010أو ال يكون ،كما
يسعى دوما ً بأن تكون ثقافة التعاضد قضية المجتمع اللبنان ّي لتُحفظ كرامة أبنائه وحقوقهم في وطن الرسالة
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الحضاريّة وحقوق اإلنسان ،وبذلك يصبح نشر هذه الثقافة مسؤوليّة وطنيّة شاملة تقتضي خطّة متكاملة بين
القطاعات الثالث الرسم ّي والكنس ّي واألهلي.
ي اإلجتماع ّي الصحّي أت ّم اإلدراك ّ
يدرك القيّمون على الصندوق التعاضد ّ
أن الصندوق ال يستطيع أن يتح ّمل
وحده هذه المسؤوليّة الكبرى ،كونه الجهاز المعتمد للقيام برسالة رعوية الخدمات اإلستشفائيّة ،الصحيّة
واإلجتماعيّة تجاه أبناء الكنيسة المحتاجين وتجاه سائر اللبنانيين ،إالّ بالشراكة مع الكنيسة التي يستم ّد ،من
تعليمها اإلجتماعي ،الفكر التعاضد ّ
ي الذي يقوم على أساسه ،وبالشراكة المتوازية مع الدولة ومؤسّساتها،
والمؤسّسات الناشطة في خدمة الشأن العام وخير أبناء المجتمع ،وبالتنسيق والتعاون مع صناديق صحية
مماثلة عاملة في لبنان وفي الخارج.
بوعي هذه الحقائق والقيم يعمل صندوقنا التعاضد ّ
ي اإلجتماع ّي الصحّي ،ويتوجّه إلى جميع ذوي اإلرادات
الطيّبة في المجتمع اللبناني عامة ،ومق ّدم ّي الخدمات الطبيّة واإلستشفائيّة خاصة ،ليوسّع معهم حلقة التعاضد
بغض النظر عن
الصحّي" ،بحيث يستطيع ك ّل إنسان اإلفادة من العناية والمساعدة الطبيّة واإلستشفائيّة الضرورية،
ّ
إمكاناته"( .رجاء جديد لبنان ،)102،كما يتوجّب "على القيّمين على المستشفيات ،وخاصة الكاثوليكيّة ،العمل ،وفقاً لطاقاتهم
ومستلزمات سير مستشفياتهم اإلداريّة ،على تخفيف األعباء الماديّة عن كاهل المرضى وذويهم"(.مجلس البطاركة واألسافقة
الكاثوليك في لبنان ،رسالة راعويّة في القيم األخالقيّة ،الفقرة  –42بكركي  ،)2010وبهذا كلّه نكون شهوداً على ذلك.

