الإحتاد الدويل

جلمعيات �أرباب العمل امل�سيحيني

م�س�ؤوليّة اجتماعية للم�ؤ�س�سات

ف�أتى الرمز على ال�شكل الآتي:

اقت�صاد حموره الإن�سان

التي تفتح الطريق حلوار بني الأديان هي

�إمنا قليلة هي الن�شاطات

التطبيقية يف حني �أنه يالحظ ب�أن املجال االقت�صادي مهم�ش غالب ًا.

حتوالت م�ستمرة،
�إنّ املجتمع الدويل ،من حيث تعومله وترجيح دور املال فيه ،يبقى يف ّ
ولأنه فقد مرجعياته فهو يتجه نحو التدهور بفعل حرية خالية من القيم .فبات على

لقد حاولت الدول ال�سيطرة على الأزمة احلالية ،باتخاذ �إجراءات مالية مهمة .قد يكون
نتائجها �سلبية على جمتمعات بكاملها ولكن جتاهل

امل�س�ؤلية الإجتماعية يف امل�ؤ�س�سات

�إن م�ساهمتكم ،كم�س�ؤلني اقت�صاد ّيني� ،سوف ت�ؤدي �إىل فتح حوار حول مو�ضوع
إن�سانيته.
ٍ
جلل �أال وهو �أن تعيد للإقت�صاد � ّ

�إننا نالحظ ،كفاعليات اقت�صادية وجمموعات م�ؤمنة ،ب�أن هناك انت�شاراً حا ّداً
القت�صاد ال�سوق املبني على احلرية املفرطة ،التي تتجاهل �أن حرية دون حقيقة
ت�ستعبد الإن�سان.
ال �شك يف �أن منو الإنتاج قد ّ
مكن ماليني الفقراء من �أن يخرجوا من حالة الفقر،
ولكن ثمن ذالك كان ا�ستعمال الإن�سان ك�آلة ،و تزايد التفاوت �أكرث ف�أكرث.

�إن الإقت�صاد هو حم�صلة عمل ماليني من املن�ش�آت ال�صغرية و الكبرية
ب�إنتاجها اليومي.

الإميان
الإن�سان هو غاية كل عمل �إن�ساين.

م�رشوعية
و ك�أع�ضاء متحا ّبني يف الإن�سانية ومع جميع �أرباب العمل ومبوجب
ّ
حقيقية �إال الإن�سان.
وظائفنا ،نريد �أن نعلن للعامل �أنه ما من ثروة
ّ
ّ
امل�سيحيون ن�صف الب�رشية� .سيلتقي يف م�ؤمتر عدد كبري من
ي�شكل امل�سلمون و
ّ
روحانيتهم و متغذين منها ،ويت�شاركون يف ر�ؤيتهم
�أرباب العمل م�ستلهمني
ّ
لإقت�صاد غايته الإن�سان ،ويعلنون ذلك للعامل.

يف بريوت ،هذه الأر�ض اللبنانية ،بلد ر�سالة العي�ش امل�شرتك بني طوائف روحية
جميعها ت�ستوحي الإعتقاد ب�أن الإن�سان هو �أداة للإبداع الإلهي.

برنامج الندوة
و�صول امل�شاركني  24و � 25آذار

اجلمعة � 25آذار
16،30
18،00
21،00

ال�سبت � 26آذار
9،00
12،30
14،00
15،30
18،00
18،30
21,00

االحد � 27آذار
10,00
12،00

�سيدة اجلمهور
جتمع و االنطالق �إىل مدر�سة ّ
ال�صالة امل�شرتكة
ع�شاء و تعارف
جل�سة العمل االوىل
غداء
�شهادات و حوار
جل�سة العمل الثانية
�إ�سرتاحة
زيارة الو�سط التجاري و متحف بريوت
ع�شاء ر�سمي
اجتماع ختامي خال�صة و تو�صيات
االن�رصاف

االحد «برنامج اختياري»
14،00

االثنني � 28آذار
8،30

�سياحة يف مدينة جبيل يتبعه ع�شاء
زيارة بعلبك و عنجر

