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 بيان     
 
 

" الساحة"يجب أن تثّبت القمة الروحية انتهاء مفهوم   
 ...الذي رافق لبنان لنصف قرن  

 
 2011 آيار 10 واشنطن في

 
بمناسبة انعقاد القمة الروحية في بكرآي هذا األسبوع وما تسّرب حول المواضيع التي سوف 

 :تمعين إلى األمور التاليةتطرح خاللها يهم المجلس العالمي لثورة األرز أن ينّبه المج
 

إن آافة اللبنانيين في بالد االنتشار يرحبون دوما بكل بادرة أو لقاء يجمع الزعماء  -
الروحيين ألن في ذلك أمال بحلحلة األمور وإزالة الترسبات التي يحاول البعض التخفي 

األمور خلفها لتمرير برامج سياسية وأجندات إقليمية تحت ستار طائفي أو مذهبي يظهر 
 .في غير ما هي عليه

 
إن محاولة البطريرك الراعي لدفع موضوع التحاور إلى الواجهة بدل التقاتل هي خطوة  -

محببة يشكر عليها وهي ليست بالجديدة على هذا المقام الذي أعطي له مجد لبنان وبالتالي 
 مهما آانت مسؤولية المحافظة عليه وعدم التنازل عن المباديء التي تبنى عليها األوطان

 .شدة الظروف وصعوبة التحديات
 

إن الكالم على أن القمة لن تتطرق إلى موضوع السالح أو المحكمة الدولية يفرغها من  -
معناها ويجعلها مثل آل اللقاءات التي ال يعتمد عليها والتي لم ولن تشكل إي مفترق 

خالف السياسي إنما أساسي في الوضع اللبناني آون بيت القصيد هو هاتان النقطتان وال
 . يدور حولهما

 
إن مفهوم لبنان الساحة المفتوحة هو المشكل وأي بحث ال يتطرق إلى انهاء هذه الحالة هو  -

مضيعة للوقت خاصة في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة العربية بكاملها وحالة 
 .الغليان التي تسيطر على المجتمعات من حولنا

 
في عدة مناسبات على رفضه للحرب والتسلح وفرض الرأي إن الشعب اللبناني أصر و -

واالنحياز إلى قوى إقليمية أو معسكرات داخل المجموعة العربية أو خارجها ومن هنا 
يجب أن تأخذ القمة التي ستعقد في بكرآي رأي الشعب هذا باالعتبار وتتمسك بالمباديء 

ك بوضع الجميع تحت نفس التي تساعد على استقرار البلد ومنع زيادة التشرزم وذل
 .   القانون وتجّنب االستنساب في القرارات المصيرية

 



 للخروج من الحالة الشاذة 2005إن لبنان الذي بدأ بأول تحرك شعبي في المنطقة منذ  -
التي تتمثل بتغييب الدولة لصالح بعض القوى المحلية واالقليمية حيث ساند الشعب اللبناني 

 الذي آان وضع الدواء للمرض العضال الذي أصاب 1559دولي في ثورته هذه القرار ال
البالد منذ اتفاق القاهرة المشؤوم، والذي آان شارك بوضعه عدد من رجاالت الفكر 

قضى بانسحاب آافة الجيوش والقوى الغير لبنانية من لبنان اللبنانيين في بالد االنتشار و
وتسليم آافة الفئات على األرض اللبنانية أسلحتها للدولة بما فيها المنظمات الفلسطينية 
والمليشيات اللبنانية وعلى رأسها حزب اهللا، هذا القرار وغيره من القرارات الدولية، 

 تشكل الهامش الذي يحدد الخطوط العريضة وآلها يدعم استقالل وسيادة لبنان، يجب أن
ألي تحاور وإال فال جدوى من حوار مصيره زيادة األعباء على الشعب رغما عن إرادته 

 .وتحميله نتائج تسويات مرحلية هو بغنى عنها
 

إن الكالم الجميل عن وقف الهجرة وعودة اللبنانيين إلى ربوعهم لبناء الوطن ومنع الفتنة  -
ياب قرار واضح باالنتهاء من جعل لبنان ساحة لحروب اآلخرين ال معنى له في غ

فقطع األرزاق في الدول . ومرآزا لالرهاب العالمي ومنبرا لمهاجمة آل الدول من حولنا
العربية وغيرها من دول العالم الحر هي نتيجة لتصرفات البعض وتصاريحهم التي نحن 

 اقتصاد البلد، آما يقول البعض، بغنى عنها حتى ولو أدخلت بعض األموال التي تحرك
فهذه عملية مؤقتة وغير شرعية وال يمكن االعتماد عليها وهي تضعف الثقة باالستقرار 

 .  من جهة آما تسهم بتضخم مرضي من جهة أخرى
 

نداؤنا إلى السيد البطريرك الذي نجّل ونحترم وإلى آافة الرؤساء الروحيين أال يكون  -
 هو مشروع تثبيت لحالة شاذة سئم منها اللبنانيون ونحن السعي للخروج من مأزق مؤقت

نحب أن تكون مبادرة السيد البطريرك، . بغنى عنها في ظل الظروف الحرجة من حولنا
الذي التف حوله اللبنانيون جميعا ألنه أظهر دوما عن رؤية واضحة وثبات في األمور 

ن مكتملة بالتعّمق واالتزان المصيرية وجرأة في االعالن عنها، مشبعة بالدرس واالتقا
ومرتكزة على مبادئ السيادة والعدالة والمساواة في ظل القوانين التي تحفظها الدولة 

 .        وتصونها الديمقراطية الحقيقية وتتمتع بدعم المجتمع الدولي
 
 
 

 :االمضاء
 ، امين عام المجلس العالمي لثورة االرزتوم حربالمهندس 
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