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1-  توزيع كتاب »عقد لالستقرار« في الطرقات مع الطالب في ال 2009
2-  زيارة الى كندا في ال 2009

3- جلسة اشتراعية االربعاء 3  آب  2011
4- المؤتمر العام الكتائبي ال 29 على  3  أيام في برمانا الجمعة  5  آب  2011

ــان ــي الديم ــاب ف ــون االنتخ ــدرس قان ــيحي ل ــاء المس ــة للق ــة التحضيري ــاع اللجن ــي اجتم ــاركة ف  5- المش
الجمعــة  19  آب  2011

6- اقترح قانونًا للعفو عن اللبنانيين في إسرائيل االربعاء 24 آب 2011
 7- رّد علــى النائــب نــواف الموســوي فــي موضــوع التخويــن للمقاومــة اللبنانيــة ســنة 1982 قائــال لــه: لــوال

المقاومــة لمــا كنــت فــي وطــن اســمه لبنــان الخميــس 25  آب  2011
 8- مؤتمــر صحفــي: »حــزب اهلل« يســتعمل أســلوب الجيــش الســوري واألخطــر أنــه يتصــرف فــي لبنــان كمــا

الصهاينــة فــي اســرائيل الخميــس  1  أيلــول  2011
9- لقاء القادة الموارنة في بكركي الجمعة 23  أيلول  2011

1٠- يقترح التصويت االلكتروني في المجلس االربعاء  26  أيلول  2011
 11- تقــدم النائــب ســامي الجميــل باقتراحــي قانــون الــى مجلــس النــواب ل »تعديــل قانــون العمــل اللبنانــي 
بهــدف إعطــاء حــق التنظيــم النقابــي للموظفيــن فــي القطــاع العــام«.  والمرســوم اإلشــتراعي 112/1959

االثنيــن  10  تشــرين االول  2011
 12- »الكتائــب« تنظــم لقــاء حــول قانــون االنتخــاب وســامي الجميــل يشــّدد علــى صحــة التمثيــل المســيحي

 والوطنــي الثالثــاء  11  تشــرين االول  2011
 13- الجميل في لقاء مع طالب »اللويزة «  و »اليسوعية« الجمعة 11 تشرين الثاني 2011

  14- ســافر إلــى تايلنــدا لتمثيــل البرلمــان اللبنانــي فــي المؤتمــر الــذي ينّظمــه صنــدوق » األمــم المتحــدة «
ــي 2011 ــرين الثان ــد  13  تش ــكان االح للس

ــة ــي منطق ــة ف ــر البطريركي ــي مق ــر، ف ــع عش ــدروس التاس ــيس ب ــك نرس ــن الكاثولي ــرك االرم  15- زار بطري
ــون االول 2011 ــس 8 كان ــرفية الخمي ــي األش ــل ف الرمي

16- لقاء البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، في بكركي الثالثاء 13 كانون االول 2011
 17- ســؤال النائــب ســامي الجميــل عــن مــد » حــزب اهلل «  شــبكة اتصاالتــه فــي ترشــيش فــي جلســة
 المجلــس اســتوقفه الموســوي معترضــًا فــي معــرض اســتخدامه عبــارات أكثــر مــن نابيــة: »صباطنــا
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بيشــّرفكن ومحتــرم أكثــر منكــن«  االربعــاء 14 كانــون االول 2011
 18- النائــب نــواف الموســوي يعتــذر عــن كالمــه النابــي والنائــب الجميــل يهــدي االعتــذار للشــعب اللبنانــي

الخميــس 15 كانــون االول 2011
19- سامي الجميل يقدم اقتراح قانون مجانية الكتب في المدارس الرسمية االثنين 19 كانون االول 2011

 2٠-  »اذا اردت ان تتغّلــب علــى شــعب نّســه تاريخــه« للمفكــر شــارل مالــك، عقــد مؤتمــرًا صحافيــًا وحــذر مــن
عصيــان تربــوي اذا ُأقــّر كتــاب التاريــخ بشــكله الحالــي الثالثــاء 28 شــباط 2012

 21-  اســتقبل دولــة الرئيــس نجيــب ميقاتــي النائــب ســامي الجميــل يرافقــه عضــو المكتــب السياســي فــي
 الحــزب البيــر كوســتانيان ووفــد مــن مصلحــة طــالب »الكتائــب« كتــاب التاريــخ تقــرر خــالل االجتمــاع ســحب

مــن التــداول فــي انتظــار آليــة جديــدة لموضــوع الثالثــاء 13 آذار 2012
22- عّطل بالنصاب خفض السنة السجنية خوفًا من »مساواة« بين الجرائم الخميس 15 آذار 2012

ــد؟ ــوا بع ــم يتصالح ــون ل ــز واللبناني ــف ُينَج ــخ: كي ــاب التاري ــن كت ــي « ع ــدوة » الكاثوليك ــي ن ــارك ف  23- ش
الجمعــة 16 آذار 2012

24-  شارك في تشييع األنبا شنودة الثالث في مصر االربعاء 21 آذار 2012
ــذ  ــن تنفي ــّذر م ــي ويح ــر العال ــد التوت ــة ض ــي المنصوري ــي: أهال ــس النياب ــن المجل ــل م ــامي الجمي   25- س

»التوّتــر « فــوق المنصوريــة الخميــس 5 نيســان 2012
  26- وجــه ســؤاال الــى الحكومــة عبــر رئاســة مجلــس النــواب عــن االشــغال، والحفريــات » المســتدامة«
 واالمــدادات علــى الطــرق العامــة  واالوتوســترادات بطريقــة عشــوائية ومــن دون تنســيق. الخميــس 12

نيســان 2012
27- في المناقشة العامة يطرح الثقة وحيدًا الخميس 19 نيسان 2012

28- زار حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الثالثاء 24 نيسان 2012
29- زيارة إلى أوستراليا االربعاء 9 أيار 2012

 3٠-  تقــدم مــع النائــب ســامر ســعادة باقتــراح قانــون باســم كتلــة نــواب »الكتائــب« القــرار »عيــد المقاومــة
والتحريــر مــن االحتــالل الســوري« الثالثــاء 15 أيــار 2012

31-  شارك في ورشة عمل »نحو تعزيز الشفافية والمحاسبة« في مجلس النواب الخميس 31 أيار 2012
ــراح قانــون معجــل مكــرر لوقــف تســجيل اي معاملــة تتعلــق ببيــع االراضــي لالجانــب  32-  تقــدم بـــ »اقت
 بانتظــار بــت قانــون تملــك االجانــب الــذي يجــب وضــع ضوابــط لــه«، مقترحــًا اعتمــاد »اإليجــار الطويــل األمــد«

ــران 2012 ــاء 5 حزي الثالث
 33-  وجــه ســؤااًل الــى الحكومــة عبــر رئاســة مجلــس النــواب عــن »خــرق القــوات الســورية المتكــرر الحــدود
 اللبنانيــة والقيــام بأعمــال عســكرية واســتهداف مواطنيــن لبنانييــن وغيــر لبنانييــن داخــل األراضــي اللبنانيــة«.

الثالثــاء 12 حزيــران 2012
 34-  يدعــو الجيــش إلــى الــرد علــى أي إطــالق نــار مــن الجانــب الســوري فــي مؤتمــر صحافــي فــي البرلمــان

االثنيــن 17 أيلــول 2012
35-  شارك في اللجان لمناقشة مشروع االنتخاب االربعاء 19 أيلول 2012

ــة ــة المقبل ــات النيابي ــي االنتخاب ــرى ف ــر الصغ ــاد الدوائ ــون العتم ــراح قان ــواب 14 آذار باقت ــع ن ــدم م  36-  تق
ــول 2012 ــس 27 أيل ــرة الخمي ــاس 50 دائ ــى أس ــام 2012 عل لع

37-  شارك في اجتماع  » لجنة بكركي « الجمعة 28 أيلول 2012
38- المشاركة في اللجان المشتركة الخميس 11 تشرين األول 2012

ــة ــاالت الالحق ــي االغتي ــهدوا ف ــن استش ــن الذي ــار المدنيي ــرر العتب ــل مك ــون معج ــراح قان ــدم باقت  39-  تق
ــًا بإعطــاء ذويهــم  الغتيــال الرئيــس رينيــه معــوض فــي 22 / 10 / 1989 شــهداء مــن الجيــش اللبنانــي مطالب

ــرين االول  2012 ــاء 23  تش ــق. الثالث ــًا للح ــم واحقاق ــوة بغيره ــد أس ــات تقاع ــات ومعاش تعويض
4٠-  تكريم »مغاوير الكتائب« السبت 15 كانون األول 2012

 41- تقــدم باقتــراح قانــون لزيــادة عــدد مقاعــد المجلــس مقعديــن، االول للســريان والثانــي للــدروز ليتناســب
تمثيلهــم وأعــداد الناخبيــن. الثالثــاء 8 كانــون الثانــي 2013

ــون ــدرس قان ــتركة ل ــة المش ــان النيابي ــن اللج ــة ع ــرة المنبثق ــل المصغ ــة التواص ــي لجن ــاركة ف  42- المش
ــي 2013 ــون الثان ــاء 8 كان ــة اإلدارة الثالث ــة لجن ــي قاع ــاب ف االنتخ

ــذي ــل ال ــي البدي ــار االنتخاب ــوان »الخي ــت عن ــل تح ــي جبي ــات ف ــون االنتخاب ــول قان ــدوة ح ــي ن ــارك ف  43- ش
ــد ــن عمي ــوة م ــية«، بدع ــة السياس ــاء الطائفي ــدا إللغ ــا تمهي ــتوريا وديموقراطي ــل دس ــدق تمثي ــد ألص  يمه

ــي 2013 ــون الثان ــاء 22 كان ــوس اده« الثالث ــة كارل ــة الوطني ــزب »الكتل ح
44- شارك في جلسة اللجان النيابية التي مددت للجنة الفرعية 15 يوما االربعاء 30 كانون الثاني 2013

45- عقد في باريس لقاء مع الرئيس سعد الحريري السبت 9 شباط 2013
46- يرد على رسالة ك. م. سأرفع الصوت إلقرار مشروع حماية النساء الخميس 21 شباط 2013

47- شارك في اللقاء المسيحي في بكركي بعلم من بعبدا غاب عنه جعجع الخميس 21 شباط 2013
 48- شــارك فــي مجلــس النــواب فــي نــدوة بعنــوان » تنميــة قضــاء المتــن « بالتعــاون مــع برنامــج االمــم  

ــاء 13 آذار 2013 ــواب االبع ــس الن ــي مجل ــة ف ــة العام ــة المكتب ــي قاع ــي، ف ــدة االنمائ المتح
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49- زيارة الى دولة الكويت مع الرئيس أمين الجميل الخميس 14 آذار 2013
5٠- شارك في لقاء األقطاب المسيحيون في بكركي لتعليق المشروع األرثوذكسي االربعاء 3 آذار 2013

51- تكريم قادة وافراد فرقة الكومندوس وال » ب.ج « الجمعة 19 نيسان 2013
 52- المشــاركة بنــدوة مــرور 98 عامــًا علــى المجــازر بحــق الشــعب األرمنــي واإلبــادة فــي منتــدى بيــار أميــن

الجميــل االربعــاء 24 نيســان 2013
53- استقبل الوزير سليمان فرنجية في بكفيا االربعاء 1 أيار 2013

54- شارك في لقاء بين نواب الكتائب وتكتل اإلصالح لبحث  » الحياد « االربعاء 8 أيار 2013
55- شارك مع نواب الكتائب في لقاء الرئيس نبيه بري القتراح حياد لبنان الجمعة 10 أيار 2013

56- شارك مع نواب الكتائب في لقاء الرئيس فؤاد السنيورة القتراح حياد لبنان الجمعة 10 أيار 2013
ــاد لبنــان ــراح بجعــل حي ــة لوفــد مــن الحــزب الــذي رفــع اليــه االقت  57- شــارك فــي لقــاء رئيــس الجمهوري

المرتكــز علــى  » إعــالن بعبــدا « بنــدًا مــن بنــود الدســتور اللبنانــي االثنيــن 13 أيــار 2013
58- زار مع وفد الكتائب الوفاء للمقاومة لشرح حياد لبنان الثالثاء 14 أيار 2013

59- شارك في اللجان النيابية التي أقّرت مشروع حماية المرأة واألسرة من العنف االثنين 22 تموز 2013
6٠- شارك في مؤتمر » حياد لبنان « في مركز فارس الخميس 10 تشرين االول 2013

61- جال على بعض الجامعات في إطار مبادرته  »التعاضد االجتماعي« الجمعة 11 تشرين االول 2013
62- شارك في انتخاب جورج جريج نقيبًا لمحامي بيروت االحد 17 تشرين الثاني 2013

63- حضر جلسات المحكمة الدولية الخاصة في لبنان الملتئمة في الهاي كانون الثاني 2014
64- شارك في ذكرى 14 آذار الجمعة 14 آذار 2014

65- شارك في جلسة اعطاء الثقة للحكومة االربعاء 17 آذار 2014
66- لقاء مع مصلحة شؤون المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد األم الجمعة 21 آذار 2014

67- عقــد مؤتمــرا صحافيــا مشــتركا مــع جمعيــة كــن هــادي لالعــالن عــن تدشــين أوتوســتراد انطليــاس-
بكفيــا بعــد تزويــده بالعاكســات الضوئيــة االربعــاء 26 آذار 2014

68- المشاركة في الجلسة التشريعية الثالثاء 1 نيسان 2014
ــر الداخليــة والبلديــات نهــاد المشــنوق فــي مكتبــه فــي الــوزارة فــي االوضــاع العامــة  69- بحــث مــع وزي

ــار 2014 فــي البــالد، ال ســيما التطــورات فــي ضــوء الفــراغ الرئاســي. االربعــاء 28 أي
7٠- التقى الوزير الياس بو صعب لمعرفة من يعرقل ملّف الجامعة اللبنانية الثالثاء 8 تموز 2014

71- يتابع اوضاع مسيحيي العراق مع رجال دين ومسؤولين الثالثاء 22 تموز 2014
72- استقبل وزير العمل والتنمية االجتماعية وتعدد الثقافات الكندي جايسون كيني السبت 26 تموز 2014
73- المشاركة في االحتفال التكريمي لرابطة قدامى المتطوعين الفرنسيين في لبنان االربعاء 20 آب 2014

74- وزع حصصا غذائية على العائالت العراقية في المتن الجمعة 19 أيلول 2014
75- زار عكار مع وفد كتائبي االحد 21 أيلول 2014

76- زار السويد السبت 27 أيلول 2014
ــد 5 ــرأة االح ــد الم ــف ض ــة العن ــي مناهض ــي ف ــرأة - دور الصيدل ــي والم ــر الصيدل ــي مؤتم ــارك ف  77- ش

تشــرين االول 2014
 78- التقــى وزيــر البيئــة محمــد المشــنوق وجــدد رفضــه تمديــد عقــدي » ســوكلين « و » ســوكومي « االربعــاء

15 تشــرين االول 2014
79- زار المملكة العربية السعودية الثالثاء 21 تشرين االول 2014

8٠- زار زحلة في 15 تشرين الثاني 2014
81- المشاركة في جلسات انتخاب رئيس للجمهورية

ــس ــب الرئي ــران  2015  وانتخ ــي 12 و 13 و 14 حزي ــة ف ــب اللبناني ــزب الكتائ ــام لح ــر الع ــي المؤتم ــارك ف  82- ش
ــة. ــب اللبناني ــزب الكتائ ــابع لح الس

ــارة األقســام واألقاليــم الكتائبيــة فــي ــارات خــارج البــالد وزي  باالضافــة الــى العديــد مــن المحاضــرات والزي
ــة.  ــق اللبناني ــف المناط  مختل
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Cher Vincent, Président des Kataeb Libano-Canadiens,

Au nom de l’Union Maronite du Canada j aimerais saisir l occasion de 
l’élection de Monsieur Sami Gemayel à la tête des Kataeb pour vous féliciter 
pour cet excellent choix.

Ayant connu personnellement  Pierre son frère, je ne peux qu’applaudir 
le choix d’un leader Libanais qui aime sa Patrie tout en oeuvrant  pour sa 
pérennité . Le Liban a besoin d’hommes forts et patriotes pour assurer son 
existence .Nous savons que le défi est de taille d’où l importance d une 
collaboration étroite entre le Liban et l’expansion Libanaise à travers le 
monde.

Que Dieu le garde et lui donne la force et la patience pour mener à terme 
cette dure bataille.

Amitiés 
Donald Jacques Edde MD
Président Union Maronite  du Canada

Cher M. Sami Gemayel,

Nous sommes réjouis de votre nouvelle élection à titre de chef du Parti 
Kataeb,. Nous sommes confiants que votre ardeur, votre dévouement et 
votre engagement à défendre, sans relâche, la Liberté et la Démocratie sont 
les meilleurs garants d’un Liban digne de fierté et de respect.

Félicitations et bon courage.
__________________________________________
Joseph Daoura, avocat, LL.B, D.E.A
Conseiller municipal de la Ville de  Mont Royal






