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                               الى غبطة البطريرك الراعيرسالة مفتوحة                            
  
2011 ايلول 11واشنطن في     
 

وجه رئيس اإلتحاد الماروني العالمي الشيخ سامي الخوري رسالة مفتوحة 
  : مار بشارة بطرس الراعي هذا نصها إلى غبطة البطريرك الماروني

 
 شكل إنتخابكم على سدة البطريركية املارونية خلفًا لغبطة أبينا الكاردينال مار نصراهللا لقد

بطرس صفري حلظة أمل وفرح جلميع املوارنة يف لبنان وبلدان اإلنتشار متامًا كما إختذمت 
  .حلربيتكم شعار شركة وحمبة

ي املاروين مجعت بني  فيها اإلميان السرياين اإلنطاكالقديس مارونركز ن الروحانية اليت إ
لبنان وشعبه وال سيما املوارنة ن إ .اإلنسانية وصالبة املوقف والذود عن العقيدة اإلميانية الراسخة بالكنيسة وبيسوع املسيح

  . باالميان والوعي والرؤية والرجاءقوى ندائماً  نا زمن الشدة ولكنشهدون اليوم يواملسيحيون يف كل الشرق
  . واحلقا لقيم احملبَّة واحلريَّة والكرامة اإلنسانيَّةنشهد على مدى تارخين  إنطاكية جامعةكنيسة و حنن أمة مارونية شاخمة

ذه الرسالة املفتوحة إىل غبطة البطريرك الراعي على أمل أن ننقل آراء اكثرية املورانة يف العامل إىل البطريرك املاروين يف  إننا نتوجه 
  .ية وعلى رأسها سالح حزب اهللا واملوقف من النظام السوريعدد من املسائل اللبنانية األساس

  
يف ظل املشاريع املشبوهة واخلفية لفصيل ميليشياوي يّدعي املقاومة بينما أهدافه وغاياته باتت واضحة للجميع يف لبنان  :أوالً 

ن السياسي اللبناين، واألمثلة على وخارجه جلهة سعي هذا الفصيل إىل حتقيق ما يبتغيه من تغيري هوية وجوهر وأساس وجود الكيا
ذلك كثرية يأيت يف مقدمها العمل على تغيري هوية األرض والعمل على قلب معادلة التوازن الدميغرايف تارة بالرتغيب وطوراً 

يوم أكثر من أي وقت احلاجة تبدو البالرتهيب، فإننا ننقل إىل غبطة البطريرك املاروين، أنه بالنسبة إىل أكثرية املوارنة يف العامل فإن 
ا على األرض اللبنانيةمضى إىل حسم مسألة مرجعية الدولة اللبنانية   فال جيوز تربير بقاء السالح يف أيدي هذا الفصيل ،وسياد

فحذار من أن يفقد لبنان  مهما كانت األسباب واملوجبات الدافعة وراء ذلك، فلبنان له دولته بإستطاعتها أن تدافع عن حقه،
يث ال تعود هذه الساحة مستباحة حلسابات خاطئة قد حب اللبنانية على كل األراضي ته لسياداً تمع الدويل بكامله تأكيد اجملدعم

 .  واآلآلم والدمارجتّر على الوطن املزيد من الويالت

ـم  بـاحلرص علـى األمانـ ة وعلـى اخلـط الـسيادي إن املوارنة يف العـامل يرجـون مـن غبطـة البطريـرك الراعـي أن يـسجد مـشاعرهم وإراد
خيـدم تيـاراً عقائـدياً مـن اللبنـانيني  كي ال يضيع الوطن يف آتون الصراعات مما سيادة لبنان  لبكركي وكل آباء الكنيسة املارونية حيال

  . غريبة ال تدين الوالء له وال حىت ملعظم العروب يف املنطقةبسياساتوهو تيار أعلن صراحة ومراراً أنه يرهن لبنان 
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، وال بـّد مـن التأكيـد  املارونية بشكل خـاص القومية اللبنانية عامة  وال ال ختدم أبداً املصلحة الوطنية السياسات واملخططاتوهذه
لتـزام مبوجبـات القـرارات الدوليـة الـيت صـدرت يف املرحلـة األخـرية الدفع األطـراف كافـة علـى الـ الدولية القائمـةهود كل اجلعلى دعم  

  .1559صوص القرار وال سّيما على وجه اخل

  
 يهمنا إيصال موقف املوارنة يف العامل لغبطتكم من الثـورات العربيـة ال سـّيما وأن الـبعض يـتكلم عـن قلـق وخـوف علـى مـصري :ثانياً 

  .األقليات املسيحية يف مرحلة ما بعد هذه الثورات
فاملسيحيون أصيلون يف املنطقة اليت ولد فيهـا الـسّيد املـسيح، بينمـا حـضارات كاملـة حلـت إن هكذا كالم يتجاهل التاريخ ووقائعه 

  .ضيوفاً على هذه املنطقة والبعض منها جاء غازياً 
إننـا أصــيلون يف هــذه املنطقــة ولنــا احلــق يف الــدفاع عــن وجودنــا فيهــا حــىت الــشهادة، وهــي منطقــة عــشقها الرهبــان القديــسون املوارنــة 

م راسخاً كجبال األرز يف لبنانمنذ القدم ف م وإميا   .سقط منهم اآلالف لكي حيافظوا على عقيد
إننا نستهجن املوقف القائل بربط بقاء األقلية املـسيحية يف هـذا الـشرق مبـصري أنظمـة ديكتاتوريـة بائـدة مارسـت أقـسى أنـواع الظلـم 

ا التعسفية إىل و  ا أوًال قبل أن تنقل ممارسا   .طننا طوال أكثر من ربع قرنوالقهر حبق شعو
وإذا كــان ال ميكــن أبــداً تربيــر إســتمرار الوجــود املــسيحي يف املنطقــة مبــا ميكــن أن تقدمــه هلــم األنظمــة الديكتاتوريــة مــن محايــة ذمّيــة، 

مـن إنعكاسـات يدرك أبعادها أسياد بكركي قبل غريهم، فال ميكن أيضاً التهويل مسبقاً من األنظمة البديلة اليت ستأيت وما سترتكه 
على أوضاع املسيحيني يف الـشرق، لـيس دفاعـاً عـن هـذه األنظمـة أبـداً ، وإمنـا أيـضاً يف سـبيل عـدم نكـران اهلويـة والـذات املـسيحية 

فــنحن أبنــاء املوارنــة . أوًال واملارونيــة ثانيــاً، فــنحن مــن هــذا الــشرق نــشهد للحــق واحلــق هــو الــذي ُحيّررنــا كمــا قــال لنــا الــسّيد املــسيح
اً واملسيحيون عموماً ال خنشى من إجتياح مذهيب معّني وال نسعى إىل محاية مرحلية من توتاليتارية تيوقراطية أخرى، حيـث خصوص

أننا قاومنا من أعايل جبالنا كل أنواع الغزوات بصالبة اإلميان والتقوى، كما أننـا مل نـستجِد يومـاً محايـة أحـد ألننـا بـاقون يف الـشرق 
ديــه حيــث أن مملكتنــا ، حنــن أبنــاء املــسيح، ليــست مــن هــذا العــامل وأبــواب لألبــد يف ظــل محايــة ر  تــدي  وح العلــي لنــا مــن فــوق و
  . اجلحيم لن تقوى عليها

  
  : وختم رئيس اإلتحاد الماروني العالمي رسالته إلى البطريرك الراعي بالقول

نعود مجيعنا إىل ثوابت الكنيسة املارونية فحذار أن يضيع إن دعوتنا اليوم من بالد اإلنتشار املاروين يف كل بلدان العامل هي أن 
  .لبنان الرسالة يف نفق املشاريع املشبوهة

يدرك املوارنة دقة املرحلة التارخيية اليت ويف ظل التحديات والظروف اليت تعيشها منطقة الشرق األوسط  بات من الضروري أن 
 بأن جيسد موقف املوارنة يف العامل كما عّودنا يف املاضي ويسري على خطى تعصف باملنطقة، وهلذا نطالب غبطة البطريرك الراعي

أسالفه رؤساء وآباء الكنيسة يف الدفاع والذود عن طبيعة لبنان الفريدة يف هذا الشرق فما نفع املورانة بعد اليوم إن ضاع وطنهم 
  .يف غفلة األحداث بسبب موقف تارخيي خاطئ


