
 

  كلمة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي
  2021شباط  27في التجّمِع الشعبّي في بكركي ــــــ السبت 

  
ا، حياديا ناشطًا، سّيًدا مستّقًال، حرا  ا:عاش لبنان واحًدا موحدا، مستقرلبنان شركة ومحّبة. قوي  

طرَح احلياِد  لتدعموا، كورونا  أتْيتم من كل لبنان، أتيتم من كل األعمار. نساًء ورجاًال أتيتم، رغَم أخطار. 1
شكًرا لكم  نا مًعا، نعم مًعا، سنُنقُذ لبنان.أتيتم َتطلبون إنقاَذ لبنان. إنّ  وبكلمةواملؤمتِر الدوّيل اخلاّص بلبنان. 

من يشاركوننا الذين على حمّبتكم، شكًرا لكّل الذين نّظموا اللقاء وسخوا مباهلم ووقتهم وراحتهم. حتّية لكّل 
دقيقة صمت عن أرواح اآلن محاكم اهللا مجيًعا من وباء كورونا وشفى كّل املصابني. نقف خمتلف العواصم. 

  ضحايا هذا الوباء، وضحايا إنفجار مرفأ بريوت.

  .جئتم لكي تدعموا المطلب بإعالن حياد لبنان اإليجابي الناشط. 2

أزماتنا الوطنية كل سة احلياد هو السبب الرئيس لال خيتلف اثنان على أن خروج الدولة أو قوى لبنانية عن سيا 
واحلروب اليت وقعت يف لبنان. لقد أثبتت التجارب التارخيية، القدمية واحلديثة، أن كلما احناز البعض إىل حمور 

الدستور، وتعطلت الدولة وانتكست الصيغة اللبنانية، واندلعت احلروب.  وُعّلقإقليمي أو دويل، انقسم الشعُب 
لبنان الكبري هو خلق كيان حيادي دولة إنشاء اهلدف من احلياد. بل إن اللبناين املستقل هو  الكيانإن جوهر 

ختيار اَر تواصل بني الشرق والغرب. و يف هذ الشرق يشكل صلَة وصل بني شعوب املنطقة وحضاراا، وجس
الذي أساسه اإلنتماء باملواطنة ال بالدين، وميزته  على دولة لبنان يف كياا احلايل ةظفاحمللهو اد نظام احلي
 اقرار حياد الدعوة إىلمعكم جندد  حنن. و الدول وعدم اإلحنياز ة والدينّية، واإلنفتاح على كلالثقافيّ التعّدديّة 

 لكي نعطي للحياد صفة دستورية ثابتة بعدما ورد ذكره بأشكال شىت وتعابري خمتلفة يف وثيقة إنشاء دولةلبنان 
املتتالية وصوال إىل ويف بيان حكومة االستقالل وبيانات سائر احلكومات خطب رؤساء اجلمهوريّة يف و لبنان 

  .2012حزيران  11يف  إعالن بعبدا
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  .بمؤتمٍر دولي خاص بلبنان المطالبةوجئتم لتدعموا . 3

سدود، ومل نتمكن يف ما بيننا من محائط اىل احللول األخرى  كلإال بعد أن بلغت   بهمل نطالب معكم حنن 
تيّقنا و  حىت ان السياسيني املعنيني مل يتمكنوا من اجللوس على طاولة واحدة للتحاور. وطننااالتفاق على مصري 

أما ان يرتكوا االمور  أن كل ما طُرَح رُفض لتبقى الفوضى، وتسقَط الدولة، ويتم االستيالُء على مقاليد السلطة. 
حنن نواجه حالًة انقالبّية بكل معىن الكلمة على وتنهار الدولة فهذا ما ال نقبله. قر الشعب كما هي فيفت

من خصوصية حضارية يف  ناوطنمع اللبناين وعلى ما ميثله على اتحالة انقالبية دين احلياة العامة، خمتلف ميا
، وقد إنعقد 1989ا مؤمتر الطائف سنة على وثيقة الوفاق الوطين اليت أقّرهوكان اإلنقالب األّول هذا الشرق. 

وُعّدل الدستور على أساسه، فظهرت فيه  ؛وروحه بكامل نّصهاليوم  ه مل يُطّبق حىتبرعاية دولّية وعربّية. ولكنّ 
من إجراء عندنا حياة الدولة حىت أصيبت بالشلل. فلو متّكنت اجلماعة السياسّية  علىأثّرت يف العمق ثغرات 

مبؤمتر دوّيل برعاية بتاًتا حوار مسؤول لتحصني وثيقة الوفاق الوطين، ومعاجلة الثغرات يف الدستور، ملا طالبنا 
  ريّة.يساعدنا على حّل العقد اليت تشّل املؤّسسات الدستو األمم املّتحدة، 

 ماذا نريد؟

  أن يثبَت الكياَن اللبناين املعرض جديا للخطر، وأن يعيَد تثبيَت حدوِده الدولية. نريد من المؤتمر الدولي. 4
أن جيّدَد دعم النظام الدميقراطي الذي يعّرب عن متّسك اللبنانّيني باحلرّية والعدالة  نريد من المؤتمر الدولي

  واملساواة.
، واحلروب، وأرض االنقساماتية الصراعات إعالَن حياِد لبنان فال يعود ضح نريد من المؤتمر الدولي

  ر دائًما باحلروب.ال على موازين القوى اليت تنذقّوة التوازن، وبالتايل يتأّسس على 
أن يّتخذ مجيع اإلجراءات لتنفيذ القرارات الدولية املعنية بلبنان، واليت مل تُنفذ أو  نريد من المؤتمر الدولي

نـُّفَذت جزئيا. فتنفيذ هذه القرارات من شأنه أن ينقذ استقالل لبنان وسيادته ويسمح للدولة اللبنانية أن تبسط 
  .سلطتها الشرعية على كامل األراضي اللبنانية من دون أي شراكة أو منافسة

أن يوّفر الدعم للجيش اللبناين، ليكون املدافع الوحيد عن لبنان، والقادر على  نريد من المؤتمر الدولي
استيعاب القدرات العسكرية املوجودة لدى الشعب اللبناين من خالل نظاٍم دفاعي شرعي ُميسك بقرار احلرب 

  والسلم.
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ة ملنع التوطني الفلسطيين وإلعادة النازحني أن حيسَم وضَع خطة تنفيذية سريع نريد من المؤتمر الدولي
  السوريني آمنني إىل ديارهم.

  جيوًشا ومعسكرات. ال نريد من المؤتمر الدولّي 
غُري قابٍل إلعادِة النظر، وحدوُد لبنان غُري قابلٍة للتعديل. شراكُته فهو ال نريد المّس بكيان لبنان 

 املسيحّيُة/اإلسالمّية غُري قابلٍة للمّس، ودميقراطيُّته غُري قابلٍة للنقض. دورُه غُري قابٍل التشويَه، وهويـُّته اللبنانّية غريُ 
ال جيوز أن يكوَن على حساِب ما اّتفقنا عليه منذ  لتزويَر. إن أي تطويٍر للنظام، وهذه ُسّنُة التقّدم،لقابلٍة 

تأسيِس دولِة لبنان. التطويُر ال يعين النقَض، بل التحسني. التطويُر ال يعين إلغاَء املواثيق الدستوريّة، بل توضيَح 
حّقنا أن  ارخيية.امللَتِبِس فيها لتتكامل السلطاُت الدستوريّة. التطويُر ال يعين حمَو املاضي، بل حتصَني الثوابت الت

   وطننا.نعيَش حياًة كرميًة يف 
ُع مشاكِل الشعوِب صارت قابلَة لقد ُولدنا لنعيَش يف مروِج السالِم الدائم، ال يف ساحاِت القتال الدائم. ومجي

ال حل باحلوار والتفاوض والعالقات السلمية. قدُر اإلنساِن أن خيلَق أصدقاَء ال أعداء. وأن َحيمَل احملّبَة لل
أن يكوَن مثاَل العالقاِت اإلنسانّيِة السلمّية. ومهما طال الوقت، لن ينجح أحد يف أن  ورسالُة لبناناألحقاد. 

  يَقضَي على هذا اللبنان وهذه الرسالة.
البابا فرنسيس الذي يويل قداسة البابا يوحنا بولس الثاين، و القديس  من لبنان لبناُن الرسالة اليت حتدث عنها

ع الدول الصديقة لدعم لبنان م رسالتني متتاليتني ويف اتصاالته ان أمهّيًة خاّصًة وعّرب عن ذلك يفقضية لبن
  البابا فرنسيس نوجه مًعا حتّيَة شكر وحمبة.قداسة وعدم توفري أي مسعى لبناين أو دويل إلنقاذه، فإىل 

  ايها االحباء؛

، إمنا هو لتجديِد وجوِدنا به عقِد مؤتمٍر دولي خاص و من ناحيِة إعالِن حياِد لبناناليوم،  كل ما نطرُحه. 5
هو إلحياِء الدولِة اللبنانّيِة املبعَثرِة واملعطّلِة واملصادرة. حّررنا  كل ما نطرُحه. واملستقرّ  احلّر والسّيد واملستقل

األرَض، فلُنحرر الدولة. فلنحررها من كل ما يعيُق سلطَتها وأداَءها. إن عظمَة حركاِت التحّرِر واملقاومِة يف 
أين حنن من هذه نتساءل شعبها.  العاِمل هي أن تصب يف كنِف الدولِة وشرعّيتها. وإن عظمَة الدولِة أن ختدمَ 

العظمة؟ الدولة هي الكيان األمسى، وألا كذلك ال تتقّبُل الدولُة احملرتَمُة االلتباَس واالزدواجّية واالستضعاف. 
فال يوجد دولتان أو دوٌل على أرٍض واحدة، وال يوجُد جيشان أو جيوٌش يف دولٍة واحدة. وال يوجُد شعبان أو 

  حد. إن أي تالعٍب ذه الثوابت يهدد وحدَة الدولة. شعوُب يف وطٍن وا
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 . واحللول هي لكل لبناننطرُح مشاريَع حلوٍل ال مشاريَع مشاكلفي هذا الصرح البطريركي نحن  .6
 مدعوون إىل دون سواها. وحنن اللبنانّيني ِب ال لفئٍة منه. فاحلل احلقيقي هو حل لكّل الشعولكل لبناين ولبنانية

ال هنا ، ألنّنا البطريركي ربِة األفكاِر بروٍح إجيابّية بعيًدا عن السلبّية، خاّصًة حني َتصدر عن هذا الَصرحمقا
ُر إال إجيابيا، وال نُفّكر إال وطنيا، وال نُفّكر إال بكل لبناين ولبنانّية. اللبنانيون مجيُعهم  يف هذا  .أحباؤنانُفك

الصرح، كّلف الزعماء املسيحّيون واملسلمون البطريرك الياس احلوّيك برئاسة الوفد اللبناّين إىل مؤمتر السالم يف 
Versailles  ني واملطالبة بدولة لبنان الكبري. ويف هذا الصرح، ، والتكّلم باسم مجيع اللبنانيّ 1919سنة

حول البطريرك أنطون 1941كانون األّول   25يف ّية مؤمتًرا عقدت الشخصّيات اللبنانّية املسيحّية واإلسالم
  للمطالبة "بأستقالل لبنان التام والناجز واملضمون من الدول".عريضة 

  ايها االحباء؛
هذا الصرح إىل بالرغم من كل االخطار اليوم عفويا قادكم هو الذي إّن الدم اللبناّين الساري يف عروقكم 

  خنّيب آمالكم.البطريركّي بالذات، لن 

، أنتم كلكم .والذين هناك وراء البحار تشاركوننا هذه اللحظات عرب حمطات التلفزيونُهنا، أنتم الـذين  .7
مصدَر ثقِتنا باملستقبل. أنتم مستقبُل لبنان ولبناُن املستقبل. لبنان للجميع أو ال يكون، واجلميُع ُتشّكلون 

يؤّكد أن ما من حق األمَل ويطرُد اإلحباط. جميُئكم  كل مكاٍن ُجيّددللبنان أو لن يكونوا. جميُئكم اليوَم من  
  ميوُت ووراءه مطاِلٌب ومواطنٌة ومواطٌن ومناضٌل ومقاوٌم وثائٌر وشعب.

  . وثورتكم صرخَتكم وغضَبكم، وأفهُم انتفاضَتكممتاًما أفهُم  انين .8

ال َتسُكتوا عن احلدوِد ال تسكتوا عن سلب أموالكم، ال َتسُكتوا عن تعّدِد الوالءات، ال َتسُكتوا عن الفساد، 
السائبة، ال َتسُكتوا عن خرِق أجوائِنا، ال َتسُكتوا عن فشِل الطبقِة السياسّية، ال َتسُكتوا عن اخلِياراِت اخلاطئة 

يف جرميِة املرفأ، ال َتسُكتوا عن تسييِس القضاء، ال َتسُكتوا عن واالحنياز، ال َتسُكتوا عن فوضى التحقيِق 
السالِح غِري الشرعي وغِري اللبناّين، ال َتسُكتوا عن َسجِن األبرياِء وإطالِق املذنِبني، ال َتسُكتوا عن التوطني 

الِب على الدولِة الفلسطيين ودمج النازحني، ال َتسُكتوا عن مصادرة القرار الوطين، ال َتسكتوا عن االنق
والنظام، ال َتسُكتوا عن عدِم تأليِف حكومة، ال َتسُكتوا على عدِم إجراِء اإلصالحات، وال َتسُكتوا عن نسيان 

  الشهداء. شهداؤنا ذخريُة وجوِدنا الروحي والوطّين. وويٌل ملن يَنسى شهداَءه ويُقايض عليهم.
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لبنان. أنتم لبنان مبا ميّثُل من رسالٍة وقيٍم وروٍح، ومن تعدديٍّة لبنان شعٌب وليس أفراًدا، وأنتم، أنتم شعٌب  .9
ثقافّيٍة ودينّية. والبطريرُك ال يفرق بني لبناين وآَخر، ألن التضامَن أساُس ِوحدتنا، وِوحدتُنا يف لبناَن واحٍد هو 

  مشروعنا التارخيّي.
هو  ف واألحزاب، جيمعنا لوٌن واحدئخمتلف الطوااآلتون من خمتلف املناطق اللبنانّية ومن .أيّها األحّباء، 10

اي لبنان الدولة املدنية الفاصلة بني الدين والدولة فلنحافظ عليه. ، بالدينلبنان، إليه ننتمي باملواطنة وليس 
على ضّفة بني الشرق والغرب  ، وجسٍر ثقاّيف وحضارّي وإنساينّ مبا ميّثل من درٍّة مثينة فخرُنا وإعتزازنا فلبنان 
  . املتوّسط

  

 !عاش لبنانو  !عشتم


