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شرف عظيم أن يُتاح لي الحديث في هذا المؤتمر الدولي ح�ول خط�اب   

الجماعات المسيحية في الشرق األدن�ى ف�ي زم�ن األزم�ات.. وه�ي مس�ؤولية خطي�رة 

ف أنه�ا ل�م تع�د أن أُمثل مهنة الصحافة التي اعتز بانتمائي إليها، والتي علينا االعترا

تخت��زل اإلع��الم، وان بقي��ت األكث��ر اتص��االً بحرك��ة الفك��ر ومنب��ر والح��وار المفت��وح 

 لآلراء واألفكار والتحوالت السياسية.

 

ال  -وبص�راحة -وقد ال يكون من حقي االعتراض على العنوان ولكنني  

اب أرى أزمة للخطاب المسيحي مع اإلعالم، وإنما أرى األزمة في أن يكون ثم�ة خط�

مسيحي قائم بذاته وبانفصال ت�ام ع�ن س�ائر مكون�ات المجتم�ع الواح�د ال�ذي افت�رض 

ان��ه يجم��ع ك��ل أبنائ��ه وبغ��ض النظ��ر ع��ن انتم��اءاتهم الديني��ة... ولع��ل بع��ض أس��باب 

البلبلة الفكرية والسياسية التي نع�يش ف�ي أس�رها أن المجتم�ع ق�د تش�طر فص�ار لك�ل 

متن��افر م��ع خط��ب مختل��ف ب��ل والمجموع��ة ديني��ة ب��ل ومذهبي��ة خطابه��ا الخ��اص ال

م��ا يه��دد وح��دة الش��عب ويم��زق لحم��ة االنتم��اء ال��ى ال��وطن، المجموع��ات األخ��رى 

وبديهي انه يص�دع وح�دة الدول�ة وين�ذر بتفككه�ا كانتون�ات طائفي�ة ومذهبي�ة... وه�و 

ما يفاقم من مخاوف اللبن�انيين ارنا العربية في ظالله السوداء، خطر داهم تعيش أقط

ال��ذي ك��اد يص��ير تقس��يما  ممجم��وعهم، ض��ريبة ثقيل��ة لمخ��اطر االنقس��اال��ذين دفع��وا ب

 ). دي فاكتوواقعياً ( 
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في شيء... ولكنني وم�ن م�وقعي  إنكارهواقع ال يفيد  أمرقد يقال: هو   

االنفص�ال ف�ي الفك�ر  مقاومة هذاالمهني، وبقوة شعوري الوطني، ما زلت اجتهد في 

تمي�ز ك�ل جماع�ة بخطابه�ا ه�و تعبي�ر ع�ن  أنوبالتالي في العمل السياس�ي، مفترض�ا 

شعورها العميق بالخطر، علما بأن الخطر يتهدد الجماعات كلها، ولم يح�دث م�رة ان 

مث�ل  إلىاللحظة  آخذتهاكان االنقسام مصدر اطمئنان وتقدم لجماعة بالذات، حتى لو 

فره�ا حتي�اج ال�ى ض�مانات يص�عب توأمام وقائع الحياة واالهذا الوهم الذي لن يصمد 

 المستقل. الحرة والقرار اإلرادةاذا ما كنا نتحدث عن 

 

والحقيقة ان استقالل كل طائفة باعالمها يهدد باندثار الصحافة كمنب�ر   

قراطي جامع. وم�ا نش�هده م�ن ح�روب الفض�ائيات والمحط�ات المحلي�ة وتوحيدي ديم

ر، ولكل خب�ر ينذر بخطر اكيد على الوحدة الوطنية. لقد صار لكل طائفة محطة او اكث

 او حدث ( روايات متعارضة) تعكس كل منها طائفية الراوي ومصلحة فريقه.

 

على هذا لم يع�د ف�ي ال�وطن الص�غير، وال ف�ي المنطق�ة م�ن حول�ه رأي   

عام واحد، بل صار فيها آراء عامة متع�ددة ومتض�اربة يض�يع معه�ا الس�امع، وحت�ى 

 القارىء، في غياهب االستنتاجات المتعارضة.
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وليس سراً ان الصحافة بمجموعها و " السفير" منها وفيه�ا، تع�يش   

للمجتم�ع الص�غير الت�ي تص�در في�ه وتح�اول  الع�اموديأبأس ايامها في ظل االنشطار 

 ان تعبر عنه، موحداً. 

 

بل لعلني ال ابالغ ان قلت ان الص�حافة تع�يش قلق�اً عل�ى المص�ير، ف�اذا   

ى مش��اريع ف��تن طائفي��ة ومذهبي��ة ف��أين تص��ير م��ا تح��ول ص��راع االفك��ار واآلراء ال��

 الصحافة.

 

ان الصحافة ارض لقاء بين اآلراء واألفك�ار واالجته�ادات المتعارض�ة   

ال يمكنه�ا ان تتح�ول ال��ى مت�اريس متواجه�ة، واال كان��ت كم�ن ينح�ر ذات��ه. ك�ذلك ف��ان 

 المناخ المسموم السائد يعطل دور الصحافة واإلعالم الموضوعي.

 

ل���يس الح���ديث ع���ن أزم���ة للخط���اب المس���يحي م���ع وس���ائل وبالت��الي ف  

اإلعالم وإنما عن أزمة لإلع�الم م�ع غي�اب الخط�اب ال�وطني وتزاي�د الخط�ب المعب�رة 

 عن طوائف او مذاهب.
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بذريع��ة الخ��وف م��ن اآلخ��ر يغي��ب الخط��اب ال��وطني وتغي��ب الق��راءة   

لمجتم�ع ف�ي الموحدة لألح�داث ويص�ير لك�ل ح�دث ق�راءات ع�دة، متناقض�ة، ويغ�رق ا

 ضياع بال حدود.

 

ان اح���زاب الخ���وف م���ن اآلخ���رين ه���ي الت���ي ت���تحكم فين���ا، كرعاي���ا   

للخوف ت�م اس�تيراد الخ�وف م�ن للطوائف.. فاذا لم تكن االحداث المحلية مولدة جيدة 

تفي او تكاد االحزاب الوطنية والتقدمية الجامعة وتحل وهكذا تخاالقطار المجاورة... 

في�ة ، وان موه�ت تكوينه�ا بالش�عار السياس�ي. فهن�اك اخ�وان محلها التش�كيالت الطائ

مسيحيون وسلفيون مسيحيون الى جانب االخ�وان المس�لمين والس�لفيين المس�لمين. 

لكن ه�ذه جميع�اً تتالق�ى ض�د أي تح�رك ف�ي اتج�اه المجتم�ع الم�دني وض�د االنتخاب�ات 

ف�ي العم�ل  بقانون نسبي، او ضد الزواج المدني، او ضد حقوق الالج�ىء الفلس�طيني

 حتى لو فرض عليه ان يبقى في مخيم اللجوء.

 

الكل خ�ائف م�ن الك�ل. وبالت�الي ف�ان حق�وق االنس�ان، وبالت�الي حق�وق   

 المواطن، هي المضيعة.

ولقد كان الم�أمول ان تك�ون الدول�ة ه�ي مص�در الطمأنين�ة والمرجعي�ة   

ى ص��رف المؤهل��ة عل��ى نش��ر األم��ان بض��مان الوح��دة الوطني��ة... فكي��ف العم��ل مت��

 الخوف الدولة بمرجعياتها الدستورية جميعاً فعطلها؟!
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 أيها األصدقاء،

نشأت وتربيت على أيدي أساتذة كبار في الت�اريخ وعل�م االجتم�اع لقد               

وناس���ها والرب���اط  األرضر بالعروب���ة باعتباره���ا هوي���ة ه���ذه يورواد ف���ي التبش���

مت�أخراً ال�ى  إالوالمحيط. ولم انتبه  المقدس بين شعوبها المنتشرة ما بين الخليج

المؤسسين " هم من المسيحيين.. ولق�د  اآلباءالساحقة من هؤالء "  األكثرية أن

وف�رت  ث�م ،أم�يوهو الذي نش�أ ش�به  بالقراءة،فتى، شغف والدي  وأنا ساعدني،

المدرسين الرسميين فص�ادقهم  أوائلجاء الى بلدتنا شمسطار،  أنله المصادفات 

 بالمطالعة من اجل تمكين نزعته الى الشعر. أغروهووصادقوه 

 

والت�اريخ،  واألدببغير قصد، تعرفت الى نتاج عمالقة في اللغة  هكذا،  

جرج��ي زي��دان  أس��ماءفت��ى ي��افع. واس��تقرت ف��ي وج��داني  وأن��افض��الً ع��ن الش��عر، 

... وف�ي مطل�ع الش�باب عرفن�ي بع�ض وغي�رهم  اليازجي وإبراهيموناصيف اليازجي 

نجي��ب  إل��ى" نفي��ر س��وريا" ث�م  جريدت�هال��ى المعل��م بط�رس البس��تاني عب��ر  أس�اتذتي

 العربية" ث�م األمةمن يهديني " يقظة  أجد أنعازوري وكتابه " يقظة العرب" قبل 

 ده بع�ض نت�اج ادم�ون رب�اط..  وتعلق�تقسطنطين زريق "نحن والتاريخ" وبعقرأت 

لسياس��ية حامل��ة نبض��ه ان ال��ذي فاج��أتني رس��ائله اكمراه�ق بنت��اج جب��ران خلي��ل جب��ر

 القومي، أي العربي.
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تغ�ادرني  أنفي وقت الحق سأقتحم الصحافة فتى، وباالضطرار، دون   

عرفن���ي ب���ذاتي وأهل���ي وارض���ي، أي به���ويتي متع���ة الق���راءة، ال س���يما تل���ك الت���ي تُ 

كت�ب الت�اريخ والعقائ�د والتط�ور الفك�ري ف�أكثر عل�ى  أكث�ر أقبل�توانتمائي.. وبالتالي 

وق��د غ��دت مص��دراً للثقاف��ة. وهك��ذا ب��دأت التع��رف ال��ى نت��اج  ن م��ن مب��دعيناللس��ابقي

العقائديين الذين اجتهدوا في صياغة " القومية" عقيدة، وكان اوله�م زع�يم الح�زب 

ميش�ال عفل�ق وطروحات�ه  وبف�ارق س�نوات، ،السوري القومي انطون سعاده، وبع�ده

لط فيه�ا ال�وعي بالت�اريخ الواح�دة.  ق�رأت الش�روح الت�ي يخ�ت واألمةحول " البعث" 

ف ال��ى الهوي��ة، والفه��م العمي��ق لمجري��ات الماض��ي ف��ي واس��تنطاق الجغرافي��ا للتع��ر

 ة تأمين المستقبل.محاول

س��أتعرف ف��ي وق��ت الح��ق إل��ى الحك��يم ج��ورج ح��بش ورفاق��ه ال��ذين           

 حفزتهم نكبة فلسطين على توكيد هويتهم فأنشأوا حركة القوميين العرب.

 

العروبة ع�ن اآلب�اء المؤسس�ين للفك�رة ث�م العقي�دة  أخذت يفإننوهكذا   

ح��ارب بض��راوة، فيتهمه��ا بع��ض خص��ومها بأنه��ا معادي��ة تُ ورب��ت وم��ا ت��زال الت��ي حُ 

قن��اع يم��وه حقيق��ة أنه��ا  لإلس��الم ف��ي ح��ين يتهمه��ا خص��ومها اآلخ��رون بأنه��ا مج��رد

 ا.اإلسالم مقنع

 ******* 
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 أيها األصدقاء، 

ح�رر م�ن ي نشأت في ظ�ل الص�راع م�ن اج�ل التربما كان من حظي أنن  

الع���دوان اإلس���رائيلي المفت���وح، وكان���ت إح���دى ذراه  االس���تعمار الغرب���ي ومواجه���ة

 ...1956المجيدة صد العدوان الثالثي على مصر في خريف 

 

وب�الملموس أدرك وأخ�ذت ُ  ،ي السياس�ييفي تلك الفترة بدأ يتكامل وع  

ي��ة يك��اد يش��كل تاريخه��ا جميع��اً، وان م��ا العرب األرضالمش��ترك ب��ين ش��عوب ه��ذه  أن

أم فرض�ته  األجنب�ي، س�واء أك�ان م�ن ص�نع األولىيفصل بينها " سياسي" بالدرجة 

 على السلطة.  تطورات الصراع

عن��د محط��ات مح��ددة ف��ي الت��اريخ وأقرأه��ا ف��ي ض��وء  أتوق��فكن��ت   

 ف��إذا، ل��دالالتها أواس��ميه التزوي��ر المباش��ر للوق��ائع  أنمطالع��اتي فاكتش��ف م��ا يمك��ن 

  تنته����ي عب����ر مسلس����ل  م����ن المخادع����ات الت����ي انته����ت الث����ورة العربي����ة الكب����رى 

س�ايكس بيك�و الت�ي مه�دت لوع�د بلف�ور، فك�ان التقاس�م  بتقسيم المشرق مج�دداً عب�ر

البريطاني الفرنسي للمشرق وكان استيالد الكيان�ات السياس�ية الجدي�دة، وكله�ا ه�ش 

التمهيد لزرع الكي�ان الص�هيوني ف�وق وان كان يفيد في  مستقالً،واضعف من يعيش 

 الخفاقة لدول العجز العربي. األعالمارض فلسطين، وفي ظل 
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 ،األصدقاءأيها 

التاريخ، ولكني استأذن ب�ان اس�تعيد هن�ا بع�ض  كتابة عيدأُ ال اقصد أن   

 إل�ى ف�أتعرفازور  أنم�ن تجربت�ي الص�حافية الت�ي اتاح�ت ل�ي  أف�دتهاالدروس الت�ي 

تقريب�ا  ةالعديد من المفكرين والكتاب والمؤرخين والدارسين في مجمل ال�بالد العربي�

ب��ين المح��يط والخل��يج: ان ك��ل الع��رب ف��ي المش��رق والمغ��رب حريص��ون عل��ى لبن��ان 

 إن" ب��ل إس��الميةم��ن يري��ده " دول��ة  أهل��هل��يس بي��نهم وال ب��ين  االس��تثنائي.بطابع��ه 

، ودار ام���ان للمس���يحيين في���ه قب���ل جميع���اً  ألهل���هالجمي���ع مهتم���ون ببقائ���ه وطن���اً 

الش��ريك المس��لم ال يقب��ل وال يري��د تغيي��راً ف��ي هوي��ة البل��د  أنالمس��لمين... وافت��رض 

 وحكمه.

ان مخ��اطر تفتي��ت الكيان��ات الت��ي اس��تولدت قيص��ريا ته��دد أبن��اء ه��ذه   

ض��رب الهوي��ة  خصوص��اً بع��د ساس��ا وم��ن ث��م األقلي��ات،األرض جميع��ا، باألكثري��ة، أ

 وي.لعلى الشعور االق ،تغلب المواطنية واإليمان بالمصير المشترك الجامعة والتي

 

إن الفشل في مواجهة العدو اإلس�رائيلي بحروب�ه المفتوح�ة عل�ى ه�ذه   

األرض العربية منذ قدوم االستعمار الغربي وتفتيت المنطقة دوالً مستضعفة ال تمل�ك 

وم أن الض�عف العرب�ي ... ومفه�لالنقسام والتفكك ما يحمي وجودها هو نتيجة حتمية

سيض��يف ق��وة ال��ى الع��دو ال��ذي ت��م التخط��يط الس��تيالده أق��وى م��ن مجم��وع ال��دول 

 المتهالكة التي زرع في قلبها.
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التنظيم���ات ب���روز اإلس���المي و ان اس���تعادة طروح���ات ماض���ي الفك���ر  

الت�ي  ةخط�راً داهم�اً عل�ى األكثري�ة العربي�اصولية وسلفية، كل ذل�ك يش�كل  اإلسالمية

هؤالء المسلمين ال�ذي ل�م ي�روا  ةبإعادة اسلم الحركات معنيةأن هذه  .اإلسالمتدين ب

وعلى هذا فاألكثري�ة الس�احقة  ،في الدين هوية سياسية، بل اعتبروه الطريق الى هللا

إخوان��ا  األص��وليين،م��ن الع��رب المس��لمين ه��م مش��اريع كف��رة ف��ي نظ��ر المس��لمين 

 وسلفيين.

الس��احقة م��ن الش��عب  األكثري��ة إنف�� ،ال الحص��ر المث��الوعل��ى س��بيل   

 أنه�م. أوص�لته المص�ادفات إل�ى س�دة الس�لطةال�ذي  األخ�وانتقب�ل حك�م  االمصري لم

ف��ي بن��اء هيكله��ا  ك��انوا رواداً مس��لمون دين��اً، ولك��نهم يري��دون الدول��ة المدني��ة الت��ي 

 الدستوري والقانوني.

مك��ان  اإلخ��وانك��ذلك ف��ان الحك��م الجدي��د ف��ي ت��ونس ال��ذي يحت��ل في��ه   

وال يبدو مؤهالً الن يدوم ويترسخ وجوده في دولة  األكثريةدارة ال يحظى بتأييد الص

 لم يمنع ايمان اهلها من ان تعلن دولة مدنية.

ولق��د كان��ت س��وريا دول��ة علماني��ة رائ��دة ف��ي المش��رق العرب��ي، وك��ان   

ال����دين ل وال����وطن للجمي����ع... وه����ا ان الح����رب األهلي����ة تنهش����ها اآلن وبالش����عار 

 من دون ان ينفي هذا التوصيف مسؤولية نظامها عما ومع لها وفيها. اإلسالمي،
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 اإلس�الميةان العروبة تعني دخول تقدم شعوب هذه المنطقة بأكثريتها   

الت�ي ل�م يعرفوه�ا ال ف�ي ظ�ل الخالف�ة وال ف�ي ظ�ل الس�لطنة  المدنية عصر الدولة نحو

 .اإلسالميرافعة الشعار 

ن دع�اة العروب�ة والم�ؤمنين به�ا ويعتب�رونهم كفرويُ  اإلسالميينبل ان   

 .الزنادقة والمرتدين ويكادون يضعون عليهم الحدمن 

 

 إط�القوفي حين يعترف الع�رب عموم�اً بري�ادة المس�يحيين م�نهم ف�ي   

منظومته��ا الفكري��ة يح��اول الط��ائفيون التنص��ل م��ن ه��ذه الهوي��ة وه��م العروب��ة وبن��اء 

ل الس�لطة، وه�ذا ينطب�ق عل�ى المس��لمين يس�عون إل�ى توظي�ف ال�دين سياس�ياً م��ن اج�

والمس��يحيين. فالقائ��ل ب��الحكم اإلس��المي بمص��ر كالقائ��ل ب��الحكم المس��يحي او بحك��م 

 .الشراكة على قاع�دة طوائفي�ة تحف�ظ للمس�يحيين حص�تهم ف�ي كعك�ة الحك�م كض�مانة

 كالهما يمنع قيام الدولة، بقدر ما يبرر الكيان اإلسرائيلي كدولة يهود العالم.

 

 األصدقاء،أيها 

في غمرة التحوالت السياسية الخطي�رة الت�ي ش�هدها لبن�ان ف�ي س�ياق   

ه�ذه العدائي�ة المس�تجدة لفك�رة العروب�ة،  ته المنطقة جميعاً، تستوقف المتابعما شهد

وبالتحدي��د ف���ي البيئ��ات الت���ي حض��نت رواد فك���رة العروب��ة ث���م مح��اوالت ص���ياغتها 

 ل في الصياغة.سياسياً، بغض النظر عن مدى النجاح او الفش
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وم��ع االعت��راف ب��أن األح��زاب الت��ي رفع��ت راي��ة العروب��ة ق��د غ��ادرت   

المبادىء حين وص�لت ال�ى الس�لطة، وغالب�اً ب�االنقالب العس�كري، اال ان ال�رد بإنك�ار 

عار لطات الت��ي موه��ت دكتاتوريته��ا بالش��الهوي��ة بحج��ة االعت��راض عل��ى تل��ك الس��

، ك�ان أق�رب ال�ى مخادع�ة ال�ذات ال يفي�د ف�ي نف�اق بعثياً كان او قومياً عربياً القومي، 

الع�دو وان اف��اد ف��ي التعجي��ل بمغ��ادرة المس�لمين " العروب��ة" ال��ى اإلس��الم السياس��ي 

بالمقابل فان من األوهام القاتلة انعزال المس�يحيين وانفص�الهم  .والحركات األصولية

ن أهله�م ف�ي عن واقعه�م، ف�ي انتظ�ار نج�دة دولي�ة تحم�يهم م�ن األكثري�ة الس�احقة م�

 أوطانهم، وهم ضحايا مثلهم، بل قبلهم..

 

ترسم مالم�ح الغ�د ف�ي ه�ذه المنطق�ة الفتن والحرب األهلية وهكذا فان                   

 التي لما تجد طريقها الى غدها.

 أيها األصدقاء،                     

لق���د ك���ان المفك���رون المس���يحيون اللبن���انيون اساس���اً ومعه���م بع���ض   

ريين والفلس��طينيين رواد العروب��ة، فك��رة وعقي��دة وانتم��اء. ولق��د بش��روا به��ا الس��و

فانتش��رت ف��ي المش��رق اجم��االً ل��يس لمج��رد ال��رد عل��ى التتري��ك، ب��ل اساس��اً لتثبي��ت 

الهوية األصلية لشعوب هذه المنطقة بتاريخهم المشترك ماضياً وحاضراً ومص�يرهم 

 الواحد مستقبالً.
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صادفة ان مؤسسي الص�حافة العربي�ة ف�ي مص�ر وبينه�ا االه�رام ولم تكن م            

 الثقافي�ة والعلمي�ة ك�انوا بمجم�وعهم م�نوس�ائر المطبوع�ات ودار الهالل والمقتطف 

 اللبنانيين او الشوام كما اسماهم المصريون.المسيحيين 

خط��ر  ف��ي التنبي��ه ال��ى م��ن هن��ا ان المفك��رين المس��يحيين ك��انوا اس��بق   

ها بإقام��ة الكي��ان اإلس��رائيلي ف��وق ارض فلس��طين، كاس��تعمار الص��هيونية ومش��روع

استيطاني معزز بالرعاي�ة الغربي�ة إلش�غال ش�عوب المش�رق ب�الخوف عل�ى المص�ير، 

ة الج��ار الش��قيق، وال��ى التنك��ر ااالنفص��الية الت��ي تأخ��ذ ال��ى مع��اد –وتعزي��ز الكياني��ة 

 للهوية الجامعة بوصفها مصدر خطر على الكيان.

 

م��ن ال��وطن. وص��ارت " الدول��ة" الت��ي اس��تولدتها  ه��مأص��ار الكي��ان   

يتخاص�مون ويقتتل�ون  أع�داءال�ى  األش�قاء، وتح�ول األم�ةم�ن  أه�ممصالح اآلخ�رين 

، لعج��زهم ع��ن مواجه��ة ع��دوهم األج��دادعن��د الح��دود الت��ي ل��م يك��ن يتوق��ف عن��دها 

 القومي الواحد. 

 أيها األصدقاء، 

بالعروب�ة ش�رف عظ�يم ان ريادة المسيحيين للفكر الق�ومي وتبش�يرهم   

لهم، خصوصاً وقد كانوا األسبق الى العلم نتيجة سبقهم ال�ى التعل�يم ال�ذي لعب�ت في�ه 

 الكنيسة دوراً تأسيسياً، بينما كانت المساجد مشغولة بالدعاء للخليفة السلطان.
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ليس الدين هو ما صنع إسرائيل، وليست األسطورة الدينية غير                  

االس�تيطاني ال�ذي رع�اه الغ�رب والش�رق، وم�ا زال�وا  -لمش�روع االس�تعماريتمويه ل

يرعونه، ليكون أقوى من مجموع الدول العربية المستولدة ضعيفة وهش�ة التك�وين، 

والمهددة اآلن في كياناتها المرشحة لخطر التفتيت بالحروب األهلية التي ل�ن تنته�ي 

 في مدى معلوم.

 

يلي وتتعاظم قوت�ه، خصوص�اً وان المح�يط وبهذا يتعزز الكيان اإلسرائ  

اس�تمرار دول�ه عل�ى قي�د  يض�منالعربي سيكون اضعف من أن يواجه أو ين�افس، او 

 الحياة، وهكذا يتم تحويلها الى محميات إسرائيلية.

 

ت��دمر األم��ة العربي��ة  أنان تراج��ع العروب��ة كارث��ة قومي��ة، م��ن ش��أنها   

 جميعاً ومشروعها السياسي.

حيين مش���روع ص���هيوني حت���ى ل���و ك���ان دعات���ه م���ن وتهجي���ر المس���ي  

ى حد الخروج منه وعليه كدين حني�ف، او م�ن ق�ادة بع�ض المتطرفين في إسالمهم إل

الدول الغربية من مستعجلي تفتيت هذه المنطقة لضمان استعادة حصتهم من خيرات 

 .األرض وباطنها
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 أيها األصدقاء،

ه��ذا المنت��دى الع��المي مه��م ب��ل  آس��ف إن كن��ت أطل��ت. لك��ن موض��وع            

ف��ي م��ا يعنين��ي كص��احب رأي وص��حافي ي��رئس تحري��ر واح��دة م��ن  –وخطي��ر، وه��و 

 يطرح مسائل مصيرية. -الصحف األساسية في لبنان

م���ن هن���ا، ال تج���وز المجامل���ة او مقارب���ة القض���ايا الخطي���رة بخف���ة او   

 تسرع او بمداراة الحساسيات.

 إن وطننا في خطر.  

لخطر عليه أن يغدو ألهله أكثر من خطاب ف�ي مواجه�ة وبين مصادر ا  

قضاياهم المصيرية. فلست أرى خطراً مسلما على المسيحي وال خطراً مسيحياً عل�ى 

المسلمين، وإنما أرى الخطر محدقاً بالوطن، بل وباألمة جميعاً بك�ل أبنائه�ا.. وعلين�ا 

 كلنا.التنبه واالستعداد لمواجهته، مهما كانت الكلفة واال هلكنا 

وشكراً لمركز الشرق المس�يحي للبح�وث والمنش�ورات، وكلي�ة العل�وم   

الدينية في جامعة القديس يوسف على اإلع�داد له�ذا الم�ؤتمر ال�دولي الج�امع وال�ذي 

يقدم فسحة للتفكير بهم�وم المص�ير، وينتش�لنا م�ن وه�دة العب�ث السياس�ي الت�ي تك�اد 

طوائ��ف والم��ذاهب ف��ي ه��ذا الكي��ان ت��دمر الم��واطن فين��ا وتقس��مه ال��ى اج��زاء بع��دد ال

 الفريد!

 حمى هللا لبنان.  

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.  



   

 


