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مؤامرة خطيرة تهدف إلى تقسيم لبىبن عبر شراء ": السيبست"فبرس أبي وصر لـ

 مسبحبث شبسعت مه األراضي بمئبث مالييه الدوالراث

عندما تتقوقع مجموعات  األمين العام لمرابطة المارونية أكد أن وراءىا جيات خارجية وحذر من الفرز الديمغرافي والجغرافي
 أي نظاـ نريد في لبناف؟ : مف لوف واحد في مناطؽ جغرافية محددة عمينا التساؤؿ

 ألؼ شخص مف دوف معايير  شراء األراضي يتـ بيف جميع 250 ومنح الجنسية إلى 1994الفرز بدأ بمرسـو التجنيس الصادر العاـ 
الطوائؼ وفي مختمؼ المناطؽ ويطاؿ مساحات شاسعة ال يتصورىا عقؿ  المعب بالديمغرافيا والجغرافيا يؤدي إلى التقسيـ والحؿ بوضع 

ضوابط عبر مشروع قانوف في مجمس النواب  في بعض المناطؽ وتحديدًا في الجنوب تـ دفع أمواؿ توازي عشرة أضعاؼ السعر الحقيقي 
 بدأ يتأسس 2007لألراضي عمميات نزوح مبرمج مف بعض المناطؽ إلى المواقع المحتمة في المشاعات واألوقاؼ العائدة لممسيحييف منذ 

 نوع مف مجتمع كامؿ سواء في مشاريع القاع أو في السا أو في أفقا وغيرىا 
 المخطط مدروس بدقة ومشبوه ويجب أف يواجيو المبنانيوف بوعي كامؿ ويطرح عمى طاولة الحوار 

 
  :أجرى الحوار محمد ابراىيم

عبر عمميات شراء , خارجية بأدوات داخمية لتقسيـ لبناف "مؤامرة" مف األمين العام لمرابطة المارونية في لبنان فارس أبي نصرحذر 
  .بيدؼ إيجاد فرز ديمغرافي وجغرافي بيف الطوائؼ, مساحات شاسعة مف األراضي بمبالغ تصؿ إلى مئات مالييف الدوالرات

كشؼ أبي نصر عف تفاصيؿ عمميات شراء األراضي في  ,خالؿ زيارتو الكويت عمى رأس وفد مف الرابطة" السياسة"وفي مقابمة مع 
مؤكدًا أف المسار الحالي في لبناف بيذا الممؼ ينذر بمخاطر , وسمى األشياء بأسمائيا بعيدًا عف أي ديبموماسية ,مختمؼ المناطؽ المبنانية

أي لبناف نريد؟ بداًل مف االستمرار في  :ودعا المبنانييف إلى التحدث بصراحة إلى بعضيـ البعض واإلجابة عمى سؤاؿ .كبيرة عمى الكياف
  .وأطراؼ جزيف جنوباً , وخاصة في ضواحي طرابمس شماالً  ,لشراء األراضي" المشبوىة"العمميات 

شدد عمى أف الحؿ الوحيد , أبي نصر الذي أكد أف جميع الطوائؼ ضالعة في شراء األراضي إال أف المسيحييف ىـ الحمقة األضعؼ
بأف يعطي مثاًل حؽ الشفعة , لمواجية ىذا المخطط الجينمي يكوف بإقرار مشروع قانوف في مجمس النواب يحد مف عمميات الشراء

  .أو وضع آلية قانونية محددة لوقؼ ىذه العمميات المشبوىة, لمبمديات
 عندما 1994إال أف المخطط بدأ قبؿ ذلؾ بسنوات وتحديدًا في العاـ , 2005وكشؼ عف أف عمميات الشراء بدأت بشكؿ ممنيج منذ العاـ 

وتعزز مع عدـ إقرار مشروع قانوف استعادة ,  ألؼ شخص غالبيتيـ مف طائفة واحدة وأبطمو القضاء250صدر مرسـو أعطى الجنسية لػ
  .خوفًا مف أف يحصؿ عمييا أشخاص مف طائفة أخرى, الجنسية لممتحدريف مف أصؿ لبناني

لتطبيؽ الوثيقة التاريخية التي , سيما المسيحييف, فشدد أبي نصر عمى ضرورة تعاوف جميع الفرقاء المبنانييف, أما بشأف مواضيع الساعة
وال بديؿ , مؤكدًا أف جميع التجارب السابقة أثبتت بشكؿ قاطع أنو ال يمكف لطائفة أف تحكـ طائفة أخرى, أصدرتيا بكركي األسبوع الماضي

ودعا المسيحييف إلى لعب دور اإلطفائي في الصراع الحاد القائـ بيف السنة . عف التعاوف والتعايش بيف جميع مكونات العائمة المبنانية
لى ضرورة حصر السالح بيد الشرعية المبنانية ممثمة بمؤسسات الدولة, والشيعة مشددًا عمى ضرورة سحب السالح , في مقدميا الجيش, وا 

  :وفي ما يمي نص الحوار... تمييدًا لسحبو الحقًا مف أيدي الفرقاء المبنانييف, مف جميع األجانب في لبناف
ما رأيكم بوثيقة بكركي وكيف يمكن تطبيقيا ووضعيا موضع التنفيذ؟  

ونتمنى عمى األطراؼ المسيحييف كافة أف تتجاوب مع غبطة البطريرؾ , وثيقة بكركي أساسية في المصالحة وخاصة بيف المسيحييف
 .لبدء الحوار والمصالحة الشاممة والحقيقية (الكارديناؿ بشارة الراعي)
  

أين أصبحت جيود الرابطة المارونية في المصالحة بين القوى المسيحية؟  
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  .وىو ما انعكس عمى األرض بيف مناصري الطرفيف" القوات المبنانية"و" تيار المردة"جيود الرابطة أدت لمصالحة فعمية بيف 
 

ما رأيكم بالجيود الجارية لتشكيل الحكومة وىل تعتبرون أن ىناك تيميشًا لمدور المسيحي؟  
وصواًل إلى حكومة , وخاصة منذ إرجاء االنتخابات النيابية, منذ أكثر مف سنة ونصؼ السنة نعاني مف عجز وشمؿ مؤسسات الدولة

إال أف المشكمة ليست , جاىدًا لتشكيؿ الحكومة (تماـ سالـ)فيما يحاوؿ رئيس الوزراء المكمؼ , تصريؼ األعماؿ منذ أكثر مف عشرة أشير
نما أكبر مف ذلؾ ال سمح اهلل - وصواًل , ونخشى أف يكوف ىناؾ مخطط لتفريغ المؤسسات وتعطيؿ دور السمطات األساسية, فقط داخمية وا 

وتبقى , فإف كؿ فريؽ متمسؾ بخياراتو, أما بالنسبة لمدور المسيحي في عممية التشكيؿ .إلى عدـ إجراء انتخابات رئاسية في موعدىا المحدد
سيما أننا منذ عشرة أشير نعيش في لبناف عمى وقع األنباء عف تشكيؿ الحكومة , المعمومات واألنباء بيذا الشأف في إطار التكينات

ما , وبالتالي ال يمكف الجـز بيذا الموضوع, والشروط والشروط المضادة إال أنو يجب اتخاذ قرار حاسـ في ىذا الموضوع إما بالتأليؼ وا 
بسبب الظروؼ وتضارب  ,خاصة في الفترة األخيرة, وال شؾ أف الدور المسيحي يتعرض لتيميش كبير .بالتنحي خشية الوصوؿ إلى الفراغ

فإما أف  ,ألف الجميع مخطئوف, ال يمكف تحميؿ المسؤولية إلى فريؽ دوف آخر, وفي ىذا السياؽ... المصالح بيف الفرقاء المبنانييف لألسؼ 
ما أف كؿ فريؽ سيسعى لمسيطرة عمى اآلخر وىذه ليست صيغة , نعيش جميعًا في العائمة المبنانية والجميع يمعب دوره في ىذه العائمة وا 

  .وأثبتت التجارب عبر عشرات السنيف أنو ال يمكف ألي طائفة أف تستفرد بالحكـ في لبناف. سميمة لمتعايش في لبناف
 

ومشاركتو في القتال بسورية؟  " حزب اهلل"ما موقفكم من سالح 
, ألنو لـ يؤد يومًا إلى نتيجة والتجارب كبيرة ومتعددة في ىذا الموضوع, نحف نتمنى أف ال يكوف ىناؾ سالح بأيدي أي مف الفرقاء

, (في إشارة الى السالح في المخيمات الفمسطينية)والمؤسؼ أف يكوف ىناؾ سالح بأيدي األجانب مف غير المبنانييف المقيميف في لبناف 
  .وىناؾ قرارات في ىذا الشأف توصمت إلييا طاولة الحوار الوطني ويجب وضعيا موضع التنفيذ مف دوف تأخير

وال يجب أف يبقى أي , نعود كمبنانييف ونجتمع مع بعضنا إلزالة السالح الموجود بأيدي أي فريؽ, وبعد إزالة جميع األسمحة مف األغراب
ىذه ىي الحقيقة الوحيدة التي يجب  .سالح إال بيد الجيش المبناني الذي يشكؿ ضمانة لمجميع مف أقصى الجنوب إلى أقصى الشماؿ

مكانية أف يأخذ وقتًا طويالً . االرتكاز عمييا ال نقبؿ أبدًا أف ينتشر السالح بأيدي الفرقاء المبنانييف ألنو ليس , ورغـ صعوبة نزع السالح وا 
  .نحف فقدنا دولتنا ألننا فكرنا بيذه الطريقة ,بيذه الطريقة يمكننا أف نبني دولة القانوف

 
عمى غرار , كيف تنظرون إلى تقمص الوجود المسيحي في بعض المناطق التي بات يطغى عمييا التشدد وتوجد فييا مجموعات مسمحة

طرابمس؟  
وكانت المدينة عمى مر عشرات السنيف مثااًل لمتعايش بيف جميع الطوائؼ , لبناني لو ذيوؿ خارجية- إف الصراع في طرابمس ىو لبناني 

, بنزع السالح في منطقة الشماؿ بكامميا, يجب اتخاذ قرار حاـز وحاسـ بنزوؿ الجيش المبناني التخاذ إجراءات نيائية وليس موقتة. المبنانية
ال فإف خطوط التماس سترتسـ في المدينة   .فيما سيدفع أىميا األبرياء الفاتورة, وا 

إذ أف أىالي ىذه المنطقة باتوا يمجأوف إلى مناطؽ أخرى لكسب لقمة , اف الحالة االقتصادية في طرابمس والشماؿ يرثى ليا وباتت كارثية
  .عيشيـ وبحثًا عف األماف

, إال أف جميع القوى والفاعميات باتت تطالب باتخاذ الجيش إجراءات مشددة, رغـ صعوبة األوضاع األمنية وتداخؿ الحسابات السياسية
وتحديدًا رئاسة الجميورية , يجب عمى أعمى سمطة سياسية في لبناف, وبالتالي. بعدما أدركت أف ىذا الوـر يكبر وبات يطاؿ الجميع

عندما يتخذ مثؿ , ورغـ اختالؼ الظروؼ والمعطيات. (2007العاـ )اتخاذ قرار كما اتخذ قرار خالؿ أحداث مخيـ نير البارد , والحكومة
  .ىكذا قرار فإف جميع المقاتميف عمى األرض سيعيدوف حساباتيـ
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, يجب عمى الدولة المبنانية بجميع مؤسساتيا العسكرية واألمنية اتخاذ إجراءات استباقية وليس فقط القياـ بردات فعؿ عند وقوع األحداث
  .كما أف السمطة القضائية معنية أيضًا بشكؿ أساسي وكبير, وىذا يحتاج قرارًا كبيرًا عمى أعمى المستويات السياسية

إال أنو ال ُيسمح ليما باتخاذ خطوات استباقية مف خالؿ بعض ردات , اف الخطوات التي يقـو بيا الجيش المبناني واألجيزة األمنية جبارة
  .خاصة مف بعض األصولييف أو المشايخ أو الفعاليات وغيرىـ, الفعؿ عمى التوقيفات واالعتقاالت

ويجب , خاصة أف عمى رأسيا أشرؼ وأنزه القضاة الذيف أعرفيـ شخصياً , كما أف عمى السمطة القضائية القياـ بدورىا في إصدار األحكاـ
صدار األحكاـ ألف مف شأف ذلؾ أف يؤدي إلى ارتياح شعبي ويسكت جميع األصوات المنتقدة   .اإلسراع في المحاكمات وا 

  وىم يصطفون وراء الفرقاء المتخاصمين؟, كيف يمكن أن يمعب المسيحيون دورًا في تيدئة األمور بين السنة والشيعة
إال أنيـ اكتشفوا أف ىذا ليس دورىـ وأكبر إثبات ىي التغييرات الحاصمة عمى الساحة , كانت حدة االصطفاؼ أكبر عند المسيحييف

اف المسيحييف مدعووف لمعب دور في تخفيؼ . أقمو عمى صعيد القاعدة وحوؿ غبطة البطريرؾ ودعمًا لرئاسة الجميورية, المسيحية أخيراً 
, كما عمييـ أف يمعبوا دورًا جامعًا بيف السنة والشيعة في لبناف, حدة االصطفافات الطائفية التي لـ يعرفيا لبناف في ذروة الحرب األىمية

  .خاصة بعد تصاعد الصراع بيف الطائفتيف وتمدده في دوؿ المنطقة
 

 كيف تتابعو الرابطة المارونية ولماذا ترفع الصوت عاليًا لمتحذير من مخاطره؟ , بالنسبة لمممف الشائك المتعمق ببيع األراضي في لبنان
ما يعني أنو ممنوع أف تتقوقع مجموعات مف لوف واحد في مناطؽ  ,اف الدستور المبناني يمنع الفرز الديمغرافي والجغرافي بيف المبنانييف

أي نظاـ نريد في لبناف؟ ىؿ نريده فيدراليًا أـ يعتمد الالمركزية : وعندما نصؿ إلى ىذه المرحمة عمينا التوقؼ والتساؤؿ ,جغرافية محددة
قامة كانتونات؟   المتطورة أـ نريد التقسيـ وا 

وبالتالي عمينا , عندما تصبح ىناؾ مناطؽ مخصصة لكؿ مف المسيحييف والسنة والشيعة والدروز فيذا يعني أننا أماـ تقسيـ مقنع
نعـ كاف ىناؾ فرز واضح بدأ بمرسـو التجنيس الذي صدر في العاـ  .ماذا نريد؟ ألف النظاـ الحالي ال يتالءـ مع واقع الفرز: أف نتساءؿ

وتـ الطعف , (مسمموف) ألؼ شخص مف دوف معايير وغالبيتيـ الساحقة مف لوف واحد 250 ومنح الجنسية المبنانية إلى أكثر مف 1994
إال أنو لغاية اليـو لـ , بإعادة النظر بيذا المرسـو, ىي مجمس شورى الدولة وبإجماع القضاة كافة ,بو وصدر حكـ مف أعمى سمطة قضائية

كما أف عدـ إقرار مشروع القانوف المتعمؽ باستعادة , وكانت ىذه الخطوة األولى لمفرز الديمغرافي. ينفذ ىذا الحكـ مع األسؼ الشديد
بسبب الخشية مف حصوؿ غالبية مف لوف واحد عمى الجنسية , يصب أيضًا في الخانة نفسيا, الجنسية لممتحدريف مف أصؿ لبناني

وال يمكف ألي طائفة أف تحكـ طائفة , وال يجوز المعب بحسابات األعداد بيذه الطريقة, في لبناف ىناؾ ديمقراطية توافقية .(مسيحيوف)
  .وىو ما أثبتتو التجارب السابقة, أخرى

 2005إال أنو منذ العاـ , إف عمميات بيع وشراء األراضي في ما بيف المبنانييف مسموح بيا بموجب الدستور الذي يكفؿ الممكية الفردية
  .لألسؼ شعرنا أنو بدأ صراع بيف الطوائؼ عمى شراء مساحات شاسعة مف األراضي ألىداؼ مشبوىة

نشاء مجمعات سكنية ضخمة عمييا ليسكنيا لبنانيوف مف  اف ىذه العمميات طالت مالييف األمتار التي تـ شراؤىا بمئات مالييف الدوالرات وا 
  .ونحف نتمنى أف التكوف ىناؾ جيات لبنانية تعمؿ عمى ىذا الفرز الجغرافي والديمغرافي بيف المبنانييف .لوف واحد

 
ىل يمكن أن تسمي لنا مناطق محددة تجري فييا عمميات الشراء بشكل واسع؟  

إال أف ىناؾ منطقتيف جرت فييما عممية تجاذب قوية جدًا ىما منطقة ضواحي , اف عمميات شراء األراضي تجري في مختمؼ المناطؽ
وىذا . (في الجنوب)ومنطقة مشارؼ جزيف شرقي صيدا والمدخؿ الجنوبي لمنطقة بيروت , (في الشماؿ)طرابمس وصواًل إلى منطقة عكار 

 مميوف دوالر ما بيف شراء أراض وتشييد أبنية 500ألنو عندما يتـ ضخ نحو , الشراء كاف لكميات شاسعة مف األراضي ال يتصوره عقؿ
 تطرح تساؤالت مف أيف ىذه األمواؿ؟ وما األىداؼ؟ , عمييا
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نما مخططات مدروسة, ىذه ليست مشاريع فردية لذلؾ نحف عممنا في إطار لجنة الطوارئ في الرابطة المارونية خالؿ السنوات األربع , وا 
ألف البعض يبيع بدافع الجشع أو  ,إال أف طريقة مواجية ىذا الموضوع كانت محدودة إلى حد ما. الماضية عمى الحد مف عمميات البيع

نحف حاولنا التدخؿ والدفع نحو عمميات بيع ضمف أبناء المنطقة نفسيا حتى ال يكوف ىناؾ ىذا االختالط غير المبرر . بسبب العوز
فالحؿ ىو بإقرار مشروع قانوف في مجمس , إال أنيا ليست ىي الحؿ, وىذه العممية نجحت إلى حد كبير في بعض المناطؽ, والمشبوه

  .مف بينيا إعطاء حؽ الشفعة لمبمدية, النواب يمكف أف يتخذ أشكااًل متعددة
ألف , كي يتـ اتخاذ قرار, ىناؾ خطورة كبيرة وعمينا حينيا أف نطرح ىذا الموضوع عمى المأل, إذا كنا ذاىبيف كمبنانييف إلى فرز وتقسيـ

ذا كاف ىذا ما ُيخطط لو, المعب بالديمغرافيا والجغرافيا يؤدي إلى التقسيـ ال أف , عمى الجيات التي تقؼ وراءه أف تعمف ذلؾ صراحة, وا 
  .فيما كؿ فريؽ يييئ المنطقة الخاصة بو أو الكانتوف أو الغيتو, تتحدث عف العيش المشترؾ والسيادة واالستقالؿ

وبالتالي يجب عمى المبنانييف أف , مثؿ ىونغ كونغ وألمانيا والواليات المتحدة وغيرىا, ىناؾ الكثير مف الدوؿ التي وجدت صيغًا لمتعايش
  .ال أف يعمنوا شيئًا فيما يخططوف لشيء آخر وينفذونو في السر, يتحدثوا في ىذا الموضوع بصراحة

مف ىي الجيات التي تقؼ وراء ىذا المخطط؟  , استنادًا إلى متابعتكـ
  .ألف المبالغ التي تدفع طائمة, مف األكيد أف جيات خارجية تقؼ وراء عمميات شراء األراضي

 
ىل تطال ىذه العمميات فقط أراضي المسيحيين؟  

- لكف المسيحييف ىـ الحمقة األضعؼ , فيي تشمؿ جميع الطوائؼ وفي األساس مناطؽ التداخؿ بيف السنة والشيعة, كال عمى اإلطالؽ
مع األسؼ نحف كمسيحييف الضحية . ألنيـ عانوا خالؿ وما بعد الحرب األىمية, لألسؼ وىـ األسيؿ كي يبيعوا وخاصة عمى األطراؼ
تـ , وتحديدًا في الجنوب, وأستطيع أف أفاجئؾ وأكشؼ لؾ أنو في بعض المناطؽ. األولى ولذلؾ عمينا أف نعي خطورة الموقؼ قبؿ غيرنا

وعندما ال يقبؿ , وعندما يتـ شراء األرض في اليـو التالي يفتح أوتوستراد كبير. دفع أمواؿ توازي عشرة أضعاؼ السعر الحقيقي لألراضي
وليس سرًا أف . ممنوع أف يدخميا أحد بما فييا أصحابيا, تصبح أرضو في اليـو التالي ضمف منطقة أمنية, صاحب األرض أف يبيعيا

إف الشيء االيجابي الوحيد في ىذا الموضوع أف  .الشيعة اشتروا مف المسيحييف في الجنوب والسنة اشتروا مف المسيحييف في الشماؿ
وتـ التنبيو في بياف لمجمس المطارنة مف عمميات البيع ليس فقط عند , غبطة البطريرؾ أخذ قرارًا صارمًا منذ نحو سنتيف إلى ثالث سنوات

نما عند كؿ المبنانييف   .المسيحييف وا 
حيث بات المسيحي يفكر عشر مرات , إف صدور ىذا التنبيو مف الكنيسة أدى إلى تخفيؼ عمميات البيع مف قبؿ المسيحييف الى حد كبير

إال أف استكماؿ , كما أف الخطوات التي اتخذتيا الرابطة كانت إيجابية ولو أنيا غير كافية والعمؿ مازاؿ مستمراً , قبؿ أف يبيع أرضو ألحد
  .ىذا الموضوع يمر حصرًا بإقرار مشروع قانوف يضع ضوابط عمى عمميات البيع والشراء

وأنا أعتبر أف ىذا الممؼ مف الممفات الشائكة والممفات الوطنية  ,اف المخطط مدروس بدقة ومشبوه ويجب أف يواجيو المبنانيوف بوعي كامؿ
أي نظاـ لمبناف نريد؟ : واف طاولة الحوار مدعوة في أوؿ اجتماع تعقده مناقشة مسألة. التي يجب التعاطي معيا بقدر عاؿ مف المسؤولية

  .أو عمييـ أخذ إجراءات فورية وحاسمة
 

فمماذا ال يتم التركيز عميو في لبنان إعالميًا؟  , يتضح من كالمكم ان ىذا الممف خطير ويمس جوىر الكيان المبناني
 

في حيف أف , لألسؼ فإف جميع الممفات الوطنية غائبة عف وسائؿ اإلعالـ وال يتـ التعاطي معيا بالجدية الالزمة ألنيا تطاؿ جميع الفرقاء
  .دور اإلعالـ في ىذا الممؼ وغيره أساسي وجوىري

يتبعو ممؼ آخر ال يقؿ خطورة ىو االعتداء عمى المشاعات واألوقاؼ العائدة لممسيحييف في بعض , واف ممؼ بيع وشراء األراضي
  . مالييف متر في أصغر منطقة12 و10التي تقدر بػ, المناطؽ
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 2007لكف منذ العاميف , وخاصة في المناطؽ غير الممسوحة, اف التعديات كانت موجودة عبر السنيف إال أنيا كانت محدودة جداً 
سواء في مشاريع , وبدأ يتأسس نوع مف مجتمع كامؿ,  بدأت عمميات نزوح مبرمج مف بعض المناطؽ الى ىذه المواقع المحتمة2008و

  .القاع أو في السا أو في أفقا وغيرىا
ىناؾ مزارع بمساحات شاسعة  (في الجنوب)عمى مشارؼ جزيف , مثاًل عند تصنيؼ منطقة عمى أنيا أمنية, وىناؾ نوع آخر مف التعدي

وكؿ واحدة منيا لدييا مميوف أو مميوناف مف األمتار المزروعة لكف أصحابيا ال , تعتاش منيا عائالت كثيرة صمدت طواؿ الحرب
  .ونقطة عمى السطر, بحجة أنو ممنوع بحكـ أنيا منطقة أمنية, يستطيعوف الدخوؿ إلييا لجني الثمار

واف الرابطة أقامت دعاوى جزائية وربحت ىذه الدعاوى وصدرت . وىذا االحتالؿ موجود في أكثر مف منطقة ومف قبؿ كثير مف الفرقاء
  .أحكاـ جنائية بحؽ المعتديف وحتى بحؽ بعض موظفي الدولية مف مخاتير وغيرىـ الذيف شاركوا في ىذه التعديات

  . بدأ اتخاذ إجراءات مضادة لمحفاظ عمى ىذه األوقاؼ2008وأؤكد لؾ أنو منذ العاـ 
ال نريد أف نصبح شعبًا لديو ىوية بال أرض 

كؿ لبناني ميما كانت طائفتو مسيحيًا أـ "أف " السياسة" لػ أكدت عضو المجمس التنفيذي في الرابطة المارونية المحامية كارال شياب
, ألنيا مجبولة بعرؽ ودـ أجدادنا, عميو أف يعتبر أف أرضو شرفو وعرضو وأنيا ليست سمعة لمبيع مثؿ سيارة أو أسيـ في شركة, مسمماً 

  ." وكؿ لبناني عميو أف يتحمؿ مسؤوليتو ويحافظ عمى أرضو
نحف ال نريد أف نصبح شعبًا لديو , اف الجيؿ الجديد مف الشباب ليس لديو أي رابط مع جذوره وأرضو وىذا خطأ فادح وكبير"واضافت 

  ." وعمى قدر ما نتمسؾ بأرضنا نتمسؾ بيويتنا, ىوية بال أرض مثمما حصؿ مع غيرنا مف الشعوب
 

 2015مؤتمر ماروني عالمي في يونيو 
 لدعـ بقاء 2015,عف عقد مؤتمر ماروني عالمي في يونيو " السياسة" لػفادي جرجس كشف مقرر لجنة االنتشار في الرابطة المارونية 

وبعد التداوؿ , عمى المسيحييف في لبناف أف يبدأوا مف مكاف ما وأف يتواصموا عبر العالـ"وقاؿ في ىذا اإلطار اف  .المسيحييف في لبناف
مف قبؿ دوائر البطريركية المارونية في بكركي لالنتشار , (رقمو صفر)اتخذ قرار بعقد المؤتمر الماروني العالمي التأسيسي , والمحادثات

 عمى أف يصدر 2015,وسيعقد في يونيو , وضع برنامج عمؿ لممؤتمر"وأشار إلى أنو  ."والمؤسسة المارونية لالنتشار والرابطة المارونية
اليدؼ مف المؤتمر ىو "وأوضح جرجس أف  ." كخطوة أولى تسبؽ المؤتمر2014,إعالف اتحاد الرابطات المارونية في العالـ في يونيو 

بقاء ىوية لبناف المميزة المتعددة المسيحي في لبناف مازاؿ قويًا ولديو الكثير مف الصالحيات إال "مؤكدًا أف , "إبقاء المسيحييف في لبناف وا 
أف ىناؾ نوع مف اإلحباط المعنوي عندما يجد السنة والشيعة دواًل تدعميـ فيما ال توجد دوؿ داعمة لممسيحييف الذيف يشعروف أنيـ 

  ." مميوف مف الموارنة فقط حوؿ العالـ ويتبوأوف أعمى المراكز في المجاالت السياسية واالقتصادية وغيرىا12عممًا انو يوجد , متروكوف
نشاء مؤسسات عابرة لألجياؿ لمساعدة المبنانييف لمبقاء في "واضاؼ  إف اليدؼ مف المؤتمر ىو التواصؿ مع ىؤالء الموارنة لشد األزر وا 
  ."وغيرىا مف المجاالت األساسية لممواطنيف, وتحديدًا اقتصاديًا وتربويًا وتنموياً , أرضيـ

نحضر في المؤتمر لنوع مف االتفاقيات إلنشاء ىذه المؤسسات سواء لمسكف أو التعميـ أو المنح المدرسية لثبيت المبنانييف : "وقاؿ جرجس
وفي المقابؿ يجب إعطاء ىؤالء المبنانييف في الخارج الحؽ بالتصويت في االنتخابات النيابية لكي يشعروف أنيـ معنيوف , في أرضيـ
تضـ ممثميف عف المبنانييف الموجوديف في دوؿ , مف المقرر إنشاء أمانة عامة دائمة لممؤتمر الماروني العالمي"وأضاؼ ". بوطنيـ األـ

وفي الوقت نفسو تتابع المؤسسات التي أنشئت لتثبيت المسيحييف , وتحضر النعقاد المؤتمر بشكؿ دوري في كؿ سنة أو سنتيف, االنتشار
  ."في أرضيـ بمبناف

-  


