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لماذا سّيدة البحار؟
 مــن أهــّم أهــداف مؤّسســة ميشــال عيســى للتنميــة المحلّيــة التــي 

ً
إنطالقــا

ــي عبــر تنفيــذ المشــاريع اإلنمائّيــة 
ّ
ترتكــز علــى تعزيــز قــدرات المجتمــع المحل

بلداتهــم  فــي  البقــاء  علــى  المواطنيــن  والتطويرّيــة وتحفيــز  والتحديثّيــة 
والمشــاركة الفاعلــة فــي عملّيــة التنميــة المحليــة، وبنــاًء علــى مــا تســتحوذ 
ســّيدة البحــار مــن أهمّيــة لــدى الصّياديــن وعلــى مــا تحملــه مــن معانــي 
تاريخيــة، قامــت مؤّسســة ميشــال عيســى للتنميــة المحلّيــة بالتعــاون مــع 
الجمعيــة التعاونيــة لصّيــادي األســماك فــي مينــاء عمشــيت، بوضــع تمثــال 

ســّيدة البحــار علــى الواجهــة البحريــة.
وذلــك بعــد تحضيــرات حثيثــة تحــت إشــراف فريــق مــن المختّصيــن وفعالّيــات 

دينّيــة وسياســّية ومحلّيــة.
 

معنى التمثال ومكانته لدى الصيادين
تمثــال ســّيدة البحــار حاملــة الطفــل يســوع وعنــد قدميهــا مراكــب الصياديــن 
 ُيبــِرز مكانــة الســيدة العــذراء 

ً
فــي مينــاء عمشــيت والــذي يبلــغ طولــه 13 متــرا

بســاطة  علــى  الضــوء  ط 
ّ
ويســل اليومــي،  وعملهــم  الصياديــن  حيــاة  فــي 

البحــار  علــى ســيدة  يعتمــدون  الذيــن  المحلييــن  الصياديــن  وتواضــع  حيــاة 
ان المنطقــة 

ّ
 لســك

ًّ
 دينيــة

ً
فــي رحالتهــم البحريــة، كمــا وُيعتبــر وجهــة ســياحّية

وزّوارهــا.

 مكانــة كبيــرة عنــد أحــد أبــرز أبنــاء عمشــيت وهــو البطريــرك 
ً
لســّيدة البحــار أيضــا

مــار أرميــا العمشــيتي الــذي تنّســك فــي قاللــي مــار زخيــا الثــالث وكــّرم فــي 
إحداهــا ســّيدة البحــار، ومبــادرة مؤّسســة ميشــال عيســى للتنميــة المحلّيــة 
مين 

ّ
علــى المشــروع أتــت بنــاًء علــى رغبتهــا بإعــادة إحيــاء تقاليــد اآلبــاء والمعل

ال ســّيما البطريــرك العمشــيتي مــن خــالل تكريــم ســّيدة البحــار.



الجهات التي ساهمت في إنجاح المشروع 

المحلّيــة  للتنميــة  عيســى  ميشــال  مؤّسســة  قامــت 
نــت مــن الوصــول إلــى 

ّ
بدعــم المشــروع وتمويلــه وتمك

هدفهــا مــن خــالل تعــاون الجهــات المعنّيــة مــن رســميين 
وتقنّييــن ورجــال ديــن وإيمانها بهدف مبادرة المؤّسســة 
ولمــا لــه مــن تأثيــر علــى دعــم مهنــة صيــد األســماك فــي 
عمشــيت وتأميــن إســتمراريتها، وعلــى تنميــة الســياحة 

ــة فــي المنطقــة. الدينّي

بدورهــا، أصــدرت وزارة األشــغال التــي تعمــل علــى إعــادة 
 وافقــت بموجبــه علــى وضــع تمثــال 

ً
تأهيــل المينــاء قــرارا

ســّيدة البحــار علــى الواجهــة البحرّيــة لمينــاء عمشــيت. 
مــن   

ً
فــا

ّ
مؤل  

ً
فريقــا المؤّسســة  اســتحدثت  وللغايــة 

مهندســين وتقنييــن َعِملــوا علــى مــدى عــّدة إجتماعــات 
ــة تنفيذّيــة 

ّ
تنســيقّية علــى دراســة الموقــع ووضــع خط

للتمثــال للمباشــرة ببنــاء القاعــدة وتثبيتــه آخذيــن باإلعتبار 
 
ً
حفاظــا لهــا  يتعــّرض  أن  يمكــن  التــي  البيئّيــة  المخاطــر 

علــى متانتــه.

وتــم تنفيــذ المشــروع تحــت إشــراف المطــران ميشــال عون 
الــذي قــام بمعاينــة الموقــع قبــل التكريــس بمرافقــة 
رئيــس البلديــة الدكتــور أنطــوان عيســى واألب شــربل أبــي 
 ورئيــس مؤسســة ميشــال عيســى للتنميــة المحلّيــة 

ّ
عــز

الدكتــور طونــي عيســى.

معاينة الموقع قبل حفل التكريستثبيت التمثال



شكر وتقدير 

الجمعّيــة  قّدمــت  الختــام،  فــي 
فــي  األســماك  لصّيــادي  التعاونيــة 
 للســّيد 

ً
 تقديريــا

ً
مينــاء عمشــيت درعــا

ميشــال عيســى عربــون شــكر علــى 
المشــروع. دعــم 

عــت دروع شــكر وتقديــر لــكل 
ِّ

كمــا ُوز
مــن البطريــرك الراعــي والمطرانيــن 
ميشــال عــون وبولــس روحانــا، ووزيــر 
يوســف  والنقــل  العاّمــة  األشــغال 

فنيانــوس. 

اإلحتفال والتكريس برعاية البطريرك الراعي

التعاونيــة  المحلّيــة والجمعيــة  للتنميــة  مؤّسســة ميشــال عيســى  دعــت 
لصّيــادي األســماك فــي مينــاء عمشــيت إلــى إحتفــال تحــت رعايــة وحضــور 
البطريــرك المارونــي مــار بشــارة بطــرس الراعــي أقيم فــي 17 آب 2018، حضره 
أكثــر مــن 1500 شــخص مــن بينهــم فعالّيــات سياســّية واجتماعّيــة ودينّيــة 
طت الضــوء علــى مبــادرة 

ّ
ــت وســائل إعالمّيــة رائــدة الحــدث وســل

ّ
بــارزة. غط

مؤّسســة ميشــال عيســى للتنميــة المحلّيــة ودورهــا فــي تعزيــز القــدرات 
العاّمــة وتحفيــز المواطنيــن علــى البقــاء فــي مناطقهــم والمســاهمة فــي 

ــة الصيــد وحمايتهــا. الحفــاظ علــى مهن

س الذبيحــة اإللهيــة بمعاونــة 
ّ
كــّرس البطريــرك الراعــي التمثــال بعــد أن تــرأ

ي جبيــل المطــران ميشــال عــون وصربــا المطــران بولــس روحانــا 
َ
راعيــا أبرشــيت

وخدمــت القــّداس جوقــة معهــد القديســة رفقــا بقيــادة األخــت مارانــا ســعد. 
وتــال الذبيحــة اإللهيــة عــّدة كلمــات أشــادت بالمشــروع وبمســاهمة مؤّسســة 

ميشــال عيســى للتنميــة المحلّيــة بازدهــار المنطقــة.

 الذبيحة اإللهية بمعاونة المطرانين عون وروحانا والكاهنين زيادة وأبي عز
ًَ
البطريرك الراعي مترئسا



مة
ّ
لمحة عن الجهات المنظ

مؤّسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية
هــي جمعيــة غيــر حكوميــة هدفهــا نشــر مفهــوم التنميــة المحليــة كعامــل 
رئيســي فــي النهــوض بالمجتمــع المحلــي والتعــاون مــع الجهــات المختصــة 
العتمــاد هــذا المفهــوم وتكريســه عبــر تنفيــذ المشــاريع اإلنمائيــة ودعــم 

اإلدارة المحليــة والمجتمــع المدنــي. 

الجمعّية التعاونية لصيادي األسماك في ميناء عمشيت
تأسســت بهــدف تنشــيط وتفعيــل ومزاولــة مهنــة صيــد األســماك، وتوفيــر 
 
ً
حيــاة معيشــّية للبّحــارة فــي المنطقــة وممارســة جميــع النشــاطات وفقــا

للنظــام األساســي للجمعّيــات التعاونيــة فــي لبنــان.



مرحلة التحضيرات اللوجستّية



الذبيحة اإللهّية



كلمات شكر ودروع تقدير



رتبة التكريس وإزاحة الستارة





    @michelissafoundation
     info@mif.org.lb

»مبــادرة مؤّسســة ميشــال عيســى للتنميــة المحلّيــة لرفــع تمثــال ســّيدة البحــار أعطــت 
 للمــكان ببحــره وشــاطئه وبيئتــه.« 

ً
 قدســّيا

ً
طابعــا

البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي

»ننــّوه بعنايــة وســخاء مؤّسســة ميشــال عيســى للتنميــة المحلّيــة التــي قّدمــت التمثــال 
وأّهلــت المــكان ومحيطــه ليليــق بالزائريــن.«

 راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون 

»نشــكر المســاهمة الفّعالــة لــكل مــن وزارة األشــغال ومؤّسســة ميشــال عيســى للتنميــة 
المحلّيــة وأعضــاء التعاونيــة، مــن أجــل تحقيــق هــذا الحلــم الــذي طــال انتظــاره.«

رئيس الجمعية التعاونية لصيادي األسماك في ميناء عمشيت فارس ابي انطون

ه 
ّ
ية بتكلفة عالية بل إن

ّ
»هدف المشروع ليس إقامة معلم ديني أو صنع تحفة فن

مستوحى من بساطة عيش وتواضع الصيادين.«
رئيس مؤّسسة ميشال عيسى للتنمية المحلّية الدكتور طوني عيسى


