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 بيان

  
  ٢٠٠٢ حزیران ١٧واشنطن في   
  

  :أصدر المجلس العالمي لالتحاد الماروني العالمي البيان التالي
  

مي على عدة بيانات صادرة في الصحافة اللبنانية وعلى االنترنيت، بعد أن أطلع المجلس العال
في مدینة لوس انجليس " (IMF)المؤسسة المارونية الدولية "والمتعلقة باالجتماع الذي دعت إليه 

   .٢٠٠٢ حزیران ٢٣-٢٠من 
وحيث ان االتحاد الماروني العالمي، وتمسكا بوحدة الصف الماروني ومنعا إلضعاف القضية 

وذلك . بنانية عالميا وقوميا، لم یصدر أي تعليق على الموضوع منذ ان بدأ طرحه في اإلعالمالل
إلیمانه بحریة ایا آان في أي طرح رأیه وان یعمل على تنظيم المؤتمرات والخلوات واطالق 

  .النشاطات بحریة تامة
واللبنانيين عامة، وبعد ان صدرت بيانات وتقاریر من شأنها خلق بلبلة في نفوس الموارنة خاصة 

وحيث أن طرح االجتماع المذآور بما ليس هو، وبعد أن بات . داخل الوطن االم وفي االنتشار
واضحا ان هنالك محاوالت الغتصاب إرادة االنتشار الماروني تنظيميا وعقائدیا وسياسيا، لم یبقى 

  :على االتحاد اال ان یعلن ما یلي
  

  "وليامؤتمرا د"في تسمية االجتماع : أوال
  

 لقد صدر بيان في الصحافة اللبنانية جاء فيه ان منظمي اجتماع لوس انجليس قد أطلقوا عليه اسم 
 ، التي انوجدت منذ (IMF)إن المؤسسة المارونية الدولية ". المؤتمر الماروني العالمي الرابع"

 لمؤتمر فهي ليست وليدة.  ليست لها صالحية الدعوة الى مؤتمر ماروني عالمي١٩٩٤العام 
فاذا آان لها حق بعقد . ماروني عالمي سابق، وبالتالي تنتفي عنها صفة الدعوة لمؤتمر عالمي
فهذا األخير، الذي انعقد . اجتماع دولي، ال یمكن لها أن تتدعي صفة التمثيل لمؤتمر ماروني عالمي

ي، وهو الجهاز ، قد أناط هذه الصالحية باالتحاد الماروني العالم١٩٧٩ثالثة مرات منذ العام 
من . التنفيذي المرآزي للمؤتمر بحسب مقررات المؤتمرات العالمية الثالثة والنظام الداخلي لالتحاد

هنا، فإننا نرفض اعتبار اجتماع لوس انجليس بانه مؤتمر ماروني عالمي یأتي في سياق المؤتمرات 
اع انما سيلزم من سيشارك به وليس وبالتالي فان ما سيخرج عنه هذا االجتم. العالمية الثالثة السابقة

  .وقد أرسلنا بمذآرات قانونية بهذا الخصوص الى الجهات الدولية المعنية. اآلمة المارونية
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  .في انتحال صفة المؤتمر الماروني الثالث: ثانيا
  

     لقد صدر في الصحافة اللبنانية بيانا یدعي بان االجتماع المنوي انعقاده في لوس انجليس هو 
لمؤتمر الماروني العالمي الرابع، ویدعي ان المؤتمر العالمي الثالث انعقد في لوس انجليس في العام ا

ان هكذا اعالن هو بمثابة انتحال صفة خطيرة، فالمؤتمرات المارونية العالمية الشرعية هي . ١٩٩٤
ألول انعقد في ، المؤتمر ا"المؤسسة المارونية الدولية"ثالثة وقد انعقدت جميعها قبل ان تولد 

 واطلق االتحاد الماروني العالمي، والمؤتمر الثاني انعقد في نيویورك في ١٩٧٩المكسيك في 
وقد انعقدت هذه المؤتمرات العالمية . ١٩٨٥ ، والمؤتمر الثالث انعقد في مونتریال في العام ١٩٨٠

 محاضرها تحت االشراف الرسمي للبطریرآية المارونية وبحضور إجماع ماروني وقد سجلت
وقد نّظم االتحاد عدة خلوات . دوليا وصدرت آتبا احتوت على المواقف والمقررات والتوصيات

 في ٢٠٠٠ في واشنطن و١٩٩٦ و١٩٩١ في لوزان، و١٩٨٩ في ليماسول، و١٩٨٨دولية في 
  . روما

في  وليس ١٩٩٤من هنا فان ادعاء البيان بأن المؤتمر العالمي الثالث انعقد في لوس أنجليس في 
ان انتحال صفة المؤتمر . ، انما هو قرصنة خطيرة بحق المؤتمرات العالمية١٩٨٥مونتریال في 

 هو عمل غير قانوني ١٩٨٥ بدال من مونتریال في ١٩٩٤العالمي الثالث في لوس انجليس في 
 في لوس انجليس هذا األسبوع" المؤتمر الرابع"وبالتالي فان ادعاء عقد . نحتفظ بحقنا في مالحقته

  .هو أیضا مبني على عمل غير قانوني ونحتفظ بالحق في المالحقة على الصعيدین اللبناني والعالمي
  

  في محاولة تغطية االحتالل السوري: ثالثا
  

قد أعلنت ان الجهة الوحيدة التي بإمكانها ان تطالب بخروج الجيش " المؤسسة المارونية الدولية"ان 
مما یعني ان االنتشار الماروني واللبناني ممنوع عليه من . نيةالسوري من لبنان، هو السلطة اللبنا

إن هكذا موقف، وباإلضافة الى آونه . مطالبة حكوماته بالضغط على سوریا لسحب جيشها من لبنان
یتعارض مع مقررات المؤتمرات العالمية الثالثة، انما یشكل طعنة في نضال المجتمع المدني داخل 

السوریة - إحقاق االنسحاب بغض النظر عن العالقات الرسمية اللبنانيةلبنان واالنتشار في سبيل
  .الحالية

  
  .في فرض هویة غریبة على الموارنة: رابعا

  
، وبالتالي " عربنمسيحيي"ان األعمال التحضيریة الجتماع لوس انجليس تسعى العتبار الموارنة 

ستقالل الكيان اللبناني وتميزه عن جزاء من أمة عربية أوسع مع ما یعنيه ذلك من نتائج تتعلق با
ومع احترامنا وتقدیرنا للمسيحيين العرب، الذین یعانون القهر على أیدي األصوليين، فان . جيرانه

وان تكلم الموارنة . الموارنة هو شعب آرامي سریاني سبق وجوده في لبنان، مرحلة الفتح العربي
من . جعلهم یتنازلون عن هویتهم القومية التاریخيةالعربية ودرّسوها وأعادوا تنقيتها، فان ذلك ال ی

فكما ان اآلشوریين والكلدان والسریان . ال یمكن تطبيقها عليهم"  العربنالمسيحيي"هنا فان عبارة 
واألقباط هم شعوب مشرقية سابقة للفتح العربي، فان الموارنة هم أیضا أمة مشرقية أصيلة، لها 

وإن قبلت بعض الشخصيات . بنان، بل وفي سوریا ایضاهویتها وجذورها ليس فقط في جبل ل
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السياسية في لبنان مبداء العروبة السباب تتعلق بميازین القوى والحروب التي خسروها ولمنافع 
اقتصادیة او خيارات ایدیولوجية فان األآثریة الساحقة من موارنة العالم، وهم أآثریة اآلمة 

ان الموارنة الذین قاوموا .  آان الثمن وایا آانت الضغوطاتالمارونية، ال تقبل بتبدیل هویتها ایا
  . قرنا في لبنان، لن یرضخوا لالبتزاز في لوس انجليس١٣الغزاة والطغاة طيلة 

  
  أالرهاب: خامسا

  
 أیلول، یرفض ١١إن االتحاد الماروني العالمي، وال سيما على األراضي األميرآية، وخاصة بعد 

إن االتحاد یقف ضد .  غير وطنيةأو األصولي، مقاومة وطنية رفضا قاطعا اعتبار اإلرهاب
إن االجتماع بمنظمات اإلرهاب من حزب .  والذین یوفّرون الدعم والحمایة لهمناإلرهاب واإلرهابيي

اهللا وحماس والجهاد اإلسالمي باسم الموارنة هو أمر مرفوض من قبل األآثریة الساحقة للموارنة 
  .في العالم

  
طلق، وبالرغم أن االتحاد یّكن االحترام للمشارآين في اجتماع لوس انجليس، وال سيما من هذا المن

وعلما ان االتحاد یرى أن لكل فئة مارونية . الذین قرروا المشارآة حبا منهم بالقضية والهویة
ولبنانية، حقها الطبيعي والمقدس في ان تجتمع وتعقد الخلوات والمؤتمرات بحریة ودون ان نتدخل 

المؤتمر الماروني "اال ان االعالن عن عقد مؤتمر عالمي ماروني، أطلق عليه اسم . مورهابأ
، انما هو مومحاوالت الباس الموارنة هویة وخيارات قومية ودولية ليست خياراته" العالمي الرابع

  .عمل نرفضه وندعو المتنورین ان یعملوا بما امكن لتصحيح االمور، قبل فوات االوان
تحاد بتوزیع هذا البيان على فروعه ولدى الرأي العام العالمي، آمال بان یعمل من هو وسيقوم اال

  .مسؤول عن اجتماع لوس انجليس بتصحيح هذا االمر
آما ویؤآد االتحاد لجميع الذین اتصلوا به مستفسرین، بانه لم یعلم بهذا االجتماع ولم یدعى اليه 

وح خلفية هذه المسألة، وال سيما االمور السياسية اساسا، آما وسيذیع االتحاد مذآرة تفسر بوض
من ابرز هذه االمور، محاولة الجهاض تحرك دولي لصالح القضية . الخطيرة الكامنة وراءها

    .اللبنانية، وسيذیع االتحاد هذه المذآرة في الوقت المناسب
 
 
 
 

  :التوقيع
  الشيخ سامي الخوري، رئيس االتحاد الماروني العالمي

  تحاد في دول االغتراب والقارات الخمسومندوبين اال


