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يمّر في تاريخ الشعوب رجاالت عظام فيطبعونيا بطابعيم الممّيز ويغدو التاريخ قبميم كأّنو مسار 
. إلييم، وبعدىم كأّنو صنع يدييم في مداه القريب، ووحي من تطّمعاتيم وتوّجياتيم في مداه البعيد

في لبنان والشرق، أقّمو في الماضي،  لمموارنة أن يعرفوا عمى امتداد تاريخيم ومعاناتيم قّدر اهلل
أعالم نور وحضارة، ركائز حق وحرية ووطنية ومنارات زىد وقداسة في : رجااًل من ىذه الطينة

بين ىؤالء الرجال، بعد القديس مارون المثال األول والقديس يوحنا . دروب األرض إلى السماء
ن رائد الوطنّية، وفي سمسمة البطاركة األبطال والقديسين عمى غرار إرميا عبيد الدوييي ومار

لى جنب وجوه نّيرة مثل  العمشيتي، جبرائيل ابن حجوال، دانيال الحدشيتي، موسى العكاري، وا 
القديس شربل والطوباويين رفقا والحرديني، ورموز ساطعة مثل ابن القالعي، عميرة الدوييي، 

اني، الحاقالني والصييوني، إلى ما ىنالك من أعالم وأعالم، يحتّل البطريرك إسطفان السمع
في ىذه القسمات . الدوييي مقاًما مرموًقا فيو اإلشعاع الحضاري واالندفاع الوطنّي والمثالّية الدينية

المتأللئة من شخصية الدوييي، سوف نتكّمم بعد أن نعرض سريًعا لممحطات الرئيسة في سيرة 
حياتو، عّل الحديث يكون منطمق تأمل ويقودنا ليس إلى معرفة األصالة المارونية المسيحية 

لى اّتخاذ  العبرة منو معالم دعوة ممّيزة فحسب، بل إلى اعتبار تراثنا حق قدره فكرًا وغًنى إنسانًيا وا 
  .هوأماًل بالمستقبل والقيامة عمى الرغم من دياجير الحاضر وسكرات الموت التي تنتاب

 

: حياة الذويهي:  وّو ًال 

ابن  ابن القس موسى الدقيق ولد اسطفانوس ابن الشدياق مخائيل ابن القس موسى ابن يوسف
، نيار عيد 1630الخوري يعقوب ابن الحاج ابرىيم الدوييي في إىدن في الثاني من شير آب سنة 

فيًضا لو أردنا التعريف ويطول بنا الحديث مست .القديس اسطفانس رئيس الشمامسة وأّول الشيداء
معقل  أشير من نار عمى عمم، تمك لؤلؤة بين بمدات لبنان الشمالي بإىدن وبالعائمة الدوييّية، فكمتاىما

قداًما . الموارنة، موقًعا ومنظًرا ومناًخا، وىذه في أرومة العائالت المارونية أصالًة وطيبة ونبوًغا وا 
جفنتين إرثًا من الخصال الحميدة وشرف المحتد والطاقة ولئن استقى اسطفان بانتمائو إلى ىاتين ال

اإلنسانية المتمّيزة، فإّنو، كما صاحب الوزنات الخمس، أعمى شرف نسبو وأخصب بذور تربتو 
. فأعطت الواحدة مئة وفق التعبير اإلنجيمي

 
 



البذايت في القزيت (  

واكتسب بالتعّمم والممارسة مبادئ  ، تعّمم إسطفان المغة السريانيةفي مدرسة قريتو، تحت السنديانة
كّميا  ولمنبوغ عنده، منذ الصغر، دروب كّميا إلى القّمة،. ونيةالديانة المسيحية وطقوس الكنيسة المار
لى اهلل ترتقي فالعمم درب النور سمكيا منذ الطفولة وتألق، مّما حدا . من معين التقوى تستقي وا 

يرك جرجس عميرا الدوييي اإلىدني الشيير إلى اختياره بالمطران الياس الدوييي اإلىدني وبالبطر
رسالو إلى روما مدينة الن والفضيمة درب القداسة . ما وسعت طاقاتوور الخالدة، ليعّب من نور العمم وا 

مشاىا منذ الصغر وحّمق، مّما أكسبو بين أىمو ومعّمميو وشعبو وىًجا ليس مثمو إلقناع من ال يقتنع 
إّنو وىج الحق في حّيز الفعل، تخترق قّوتو كل الحواجز المنطقّية والنفسّية وىداية من ال ييتدي؛ 

. وااخالقّية حتى الماورائّية، وتمزم المستنيرين بو اعتبارًا وامتثاالً 
 

الذهاب إلى روما ( ب

واقتفى برعاية اآلباء اليسوعيين في المدرسة المارونية  1641وصل إسطفان إلى روما في حزيران 
، أثر من سبقو من الموارنة 1584ة التي كان البابا غريغوريوس الثالث عشر قد أّسسيا سنة الروماني

الالمعين أمثال اسحق الشدراوي، يوحنا الحصروني، جبرائيل الصييوني، نصر اهلل  شمق العاقوري، 
رىج جرجس عميرا الدوييي، ابرىيم جرجس الحمبي اليسوعي الذي مات شييًدا ، وابرىيم الحاقالني وم

عمى شبو "إسطفان رفاقو، كما يقول البطريرك سمعان عواد في ترجمة حياتو وفاق . نمرون الباني
" بين الكواكب وكان ياللي بين أوالد المدارس كالشمس... النسر الذي يفوق كل الطيور بالطيران

ويضيق بنا المجال ىنا (. 17، ص 1970بطرس شبمي، اسطفانوس بطرس الدوييي، بيروت، )
ر ما شيد بإسطفان معّمموه ورفاقو عن نجابتو ورجاحة عقمو، عن تقواه وسيرتو الفاضمة، عن كل لذك

استعيض عن وصف كل ىذه السجايا . مزاياه الحميدة التي اجتذبت إليو محبة القموب واحترام العقول
قواه وقّوة والفضائل بسرد حادثة واحدة فييا من التعبير ما يكفي لمداللة عمى حّب إسطفان لمعمم وت

. إيمانو، كأّني بو يختصر الشخصّية المارونّية ااصيمة عبر العصور
 
 

إلحاح عجية على التعلّوم ( ج

في منصف دراستو، بعد أن أتقن المغة الالتينية وأحكم الفصاحة والعموم المنطقّية والرياضّية، تعّرض 
لقراءة عمى نور السراج، لمرض في إسطفان، نتيجة كّده في سبيل العمم والمعارف وسيره الميالي في ا



الزم غرفتو وما كان يقدر عمى المطالعة وال الكتابة، ولكم شّق عميو ىذا . عينيو كاد يودي ببصره
احتال عمى المرض، إذ ! العجز، ىو الذي طمح في العمم إلى القمم وعقد عميو معّمموه اآلمال الكبيرة

وبيذه الواسطة لم يخسر . ه ما ألقي عمى مسامعيمكان يستدعي بعض رفاقو ويكّمفيم بأن يتموا عمي
. دون تفاقم المرض جدِ لكن الحيمة لم تُ . شيًئا، ال بل كان يفّسر لرفاقو ما ُأشكل عمييم من الشروح

لكّنو، عمى حد قول ! ويا لخيبة إسطفان إزاء عّمة ال دواء ليا. فيّم رئيس المدرسة بإرجاعو إلى لبنان
ّن العالجات والوسائط البشرية لم تنجح، التجأ إلى تمك التي ال يعسر أمر لما درى أ"مؤّرخي حياتو 

من صميم عمى شفاعتيا القديرة، ولساعتو نزل إلى الكنيسة وخّر أمام أيقونة العذراء مريم وابتيل إلييا 
ه وفي الحال، بعد أن فا. فؤاده ونذر ليا نذًرا ألزم ذاتو بو إن التمست لو الشفاء من ابنيا المجيد

ومنذ ذلك اليوم لم . مّما كان عميو قبل ابتالئو بالمرض المذكوربنذره، رجع نظره إليو وصار أحسن 
وشيد . يفقد شيًئا من حدة نظره طول حياتو، رغًما عن إكبابو عمى الدرس والتأليف إلى آخر أيامو

ئو فرح عظيم وكان لشفا. بعض من عرفو أّنو في شيخوختو كان يقرأ الخطوط الدقيقة دون نّظارات
أّما النذر الذي . عند الجميع، وقّدموا معو الشكر هلل تعالى وتمك التي استجابت دعاه كاام الشفوق

أوجبو عمى ذاتو فمم يخبر أحًدا بو، وطمب إليو الكثيرون من أصدقائو في ما بعد أن يكشفو ليم 
قبمتو ومّنت عميو بالشفاء فأبى، وكان يقول أّنو شيء يسير وكان يظير االنذىال كيف أّن البتول 

(. 19، ص ...شبمي" )اجمو
 

ىذا سالح المؤمن في نضالو اليومي، وفي شدائده، وما أمضاه سالًحا ذلك اإليمان الذي بقدر حبة 
فمئن حّول بإيمانو نور العين . إيمان الدوييي من إيمان الموارنة. الخردل يقمب الجبال وينقميا

وبصيرة، ألم يقمبوا قبمو الجبل الوعر والصخر القفر إلى أساتيل من المريضة إلى نور يتألا بصًرا 
تنزل السماء في جالل ااعالي وحفافييا بشيادة الرّحالة ااجانب وواقع المقمب الدوالي وجنة غناء 
بيذا اإليمان . وحده اإليمان يجترح المعجزات، والعمل لوال اإليمان ضياع وىباء. الغربي لجبل لبنان

الدوييي إزاء المرض وتغّمب عمى كل الصعوبات، وكان لو من العمم قدر الحمم وحاجة  إًذا صمد
. طائفتو إلى مجاراة العالم في حضارتو اإلنسانّية الشاممة

 



إنتصار على إغزاء البقاء في روما ( د

أتّم الدوييي درس الفمسفة بما فييا من عموم أجنبّية، فكانت لو ااساس المتين لتحصيل العموم 
اإلليّية، حيث أبدع جامًعا بين االجتياد العقمي والذوق التصّوفي والمراس الميتورجي والخبرة الحياتّية 

  .لمعرفة اإلليّيات
 

لم يسافر حااًل إلى لبنان، لكن بقاءه في روما مدة ستة أشير لم يكن ولّما أنيى دروسو القانونية، 
اتو إزاء طائفتو، وال حتى طمًعا بوظيفة وسمعة قد رغبة في االبتعاد عن وطنو وال تخمًيا عن مسؤوليّ 

في  يكسبيما في أوروبا شأن الكثير من تالمذة المدرسة المارونية الرومانية الذين استطابوا بقاءً 
ولئن أسيم . جامعات الغرب وبالطات اامراء والمموك، معّممين ومترجمين وحافظي مكتبات ومؤّلفين

الشرق إلى الغرب فأفاد االثنان منيما، فإّن إسيام  ة ونقموا تراثىؤالء في ركب الحضارة العالميّ 
والبحث في أصالتيم وشخصّيتيم عمى الدوييي قد استيدف تثقيف أبناء طائفتو ووطنو قبل الجميع 

ضوء المفاىيم الغربية، ومن ثّم نقل الصورة واضحة وصحيحة إلى الغرب بالذات، دونما تشويو 
. ن ااجانب المضّخمة بعبير الطموحات ومآرب اإلنجازات الشخصيةكالذي شاب شيادات المرسمي

 
عمى الرغم من كل اإلغراءات التي تعّرض ليا لالنخراط في سمك الرىبنة اليسوعية أو لمبقاء نزواًل 

واإلليّيات إلى ما ىنالك من عروض مالّية مغرية لمفمسفة بصفة معّمم عند رغبة آباء المجمع المقّدس 
لحاجة عند اغنياء ااوروبيين، عمى الرغم من كل ذلك لم يستجب الدوييي إاّل لنداء اتمّقاىا من ا

قاؤه في أوروبا إاّل إلكمال ما كان قد ابتدأه تمميًذا، أال وىو جمع كل ما يتعّمق بالموارنة وما ب. قومو
ًفا إاّل لم يترك مؤلّ . "في مدارس روما ومكتباتيا من مؤّلفات قديمة وحديثة ومخطوطات متنّوعة

" وكان ينسخ كّل ما عثر عميو من الفوائد. وطالعو وال مصحًفا إاّل وتصّفحو ليجد فيو ذكًرا لمموارنة
(. 22ص ... شبمي)
 

أن يعتمد يوًما عمى ىذه المخطوطات المتنّوعة وغيرىا لكتابة وال عجب، فرؤياه بعيدة المدى وىدفو 
 بين الماضي والحاضر مختطًفا من غياىب النسيان ًنا بذلك وصالً تواريخ طائفتو والدفاع عنيا، مؤمّ 

سوف يضّميا إلى نتف مبعثرة ورفوف المكتبات وأيدي الدمار نتًفا من تاريخ أّمتو مكّدسة في الغرب، 
بين الغبار في أقبية ااديار والكنائس والسكرستّيات في الشرق طعًما لمعّث والفئران والنيران، ويحيي 

ن لمشعب الحي بعده التاريخي وقاعدتو لبناء مستقبل ترتسم فيو شخصية منيا كّميا ماضًيا يؤمّ 



الكتب التي وقفنا عمييا، طفنا جميع الكنائس وااديرة وغربمنا : "يقول في بدء تاريخ الموارنة. ةااصيل
وجمعنا رسائل الباباوات وأصحاب الواليات المبعوثة إلى البطاركة وفحصنا كافة رتب البيعة وشرحنا 

تواريخ بمدان الشام منذ بدء اليجرة إلى وقتنا ىذا مّما نظرناه في كتب النصارى والمسممين  عمى
(. 12ص " )لنحظى بحصة ااخبار

 
لو لم يأت ويسوس : "بعد ىذا أن يقول فيو المطران بطرس شبمي في مستيّل عصرناوال عجب 

غابرة ويرّد لاكيف كنا في القرون  عتنا ويخبرناطائفتنا ويجمع تواريخنا ويحفظ طقوسنا وينّقح كتب بي
خرجنا عن اإليمان الصحيح وعن الحظيرة الكاثوليكية، لكّنا أتعس الناس أمة عمى الذين اّدعوا أّنا 

(. 24شبمي، ص " )بجيل ماضينا وأصمنا ومعتقدنا القديم وتقمبات الدىر عمينا
 

يوحنا الصفراوي إلى درجة  عاًما بعد ذلك، رّقاه البطريرك. 1655عاد إسطفان إلى لبنان سنة 
ة عمى مذبح دير مار سركيس رأس النير في إىدن، وراح إسطفان يعّمم ااوالد في قريتو القسوسيّ 

. ويدرجيم في مبادئ القراءة
 

مناصزة الكاثىليل الشزقيين ( هـ

وال بّد ىنا من سرد واقعة في حياة الدوييي تعّبر خير تعبير عن خط الموارنة الرسولي إزاء 
خيجان إلى الحظيرة الكاثوليكية وأرسمو أحد السريان اليعاقبة، أندراوس أ ارتدّ . مسيحيين الشرقيينال

وعند عودتو إلى لبنان . في روماإلى مدرسة الموارنة  1646البطريرك يوسف حميب العاقوري سنة 
 البطريرك يوحنا الصفراوي وذىب إلى حمب حيث ساعده القنصلاقتبل درجة الكينوت من يد 

الموارنة يوحنا  ، وطمب ىذا ااخير من شمعون بطريرك اليعاقبة، ومن ثّم بطريركPiquetالفرنسي 
خيجان في روما أقنع إاّل أّن الدوييي الذي كان عرف أ .خيجان، ولكن دون جدوىالصفراوي تسقيف أ

ه ويعظ شير يساندمكث ثمانية أالبطريرك يوحنا بتسقيفو، وشّجعو وذىب بنفسو معو إلى حمب حيث 
 أخيجان أول بطريرك أصبحوبعد ذلك . السريان المرتدين ويثبتيم في حقائق اإليمان الكاثوليكي

إن كان ليذه الحادثة من مغزى، فيو أّن . إنطاكي عمى السريان الكاثوليك باسم اغناطيوس اندراوس
لدى الشرقيين . يةالموارنة كانوا ورؤساؤىم معيم قبل الدوييي صمة الوصل بين روما والطوائف الشرق

. يمثمون االتحاد بروما، ولدى الغربيين يمّثمون المسيحية الشرقية وشمولية الكثمكة الفعمية
 



وعندما رجع إسطفان من حمب رّمم دير مار يعقوب ااحباش في أرض إىدن وأقام فيو خمس سنوات 
حمب نزواًل عند طمب سكانيا ااوالد ويخدم النفوس، إلى أن أرسمو البطريرك يوحنا كاروًزا إلى يدّرس 

أمضى في حمب خمس سنوات يدّبر النفوس ويرشدىا ويجذب . الذين سبق وعرفوه واعًظا غيوًرا
بفصاحة لسانو ودماثة أخالقو قموب الجميع، فيرّد الكثيرين إلى حضن الكنيسة الكاثوليكية من روم 

. ويعاقبة ونساطرة وأرمن
 

األسقف ( و

ة لألماكن المقدسة برفقة والدتو وأخيو الحاج موسى، ومن ثّم عاد في زيار 1668غادر حمب سنة 
ورّقاه البطريرك جرجس السبعمي أسقًفا عمى كرسي إلى وطنو حيث استقبمو أقرباؤه باحتفاء وسرور 

وأوفد المطران . مطرانية قبرص وكان المطارنة حينيا يعيشون كما الرىبان قرب البطريرك في قّنوبين
ثم أبحر . بطريرك لزيارة أبناء الطائفة، فأخذ يتجّول بين رعايا الجبة والزاوية وعكارإسطفان من قبل ال

يقوم بواجباتو ااسقفية كالراعي الصالح ويتفّحص الكتب  1670إلى قبرص حيث مكث حتى سنة 
. والمخطوطات بحثًا عن تواريخ الطائفة

 

البطزيزك ( س

. 1670لمارونية في اليوم العشرين من أيار سنة بطريرًكا عمى الكنيسة اوانتخب المطران إسطفان 
وكان من أولى صعوباتو كسب رضى بعض أشراف الطائفة الذين لم يحضروا انتخابو فعارضوه، 

ولم يصعب ذلك عمى دعوة الدوييي، فكّمف نفسو المجيء . مثل الشيخ نادر الخازن أبي نوفل
ي الجبة وابتغاء الوقوف عمى خاطر ىرًبا من جور الحكام الذين كانوا ف شخصًيا إلى كسروان

سف الحصروني إلى روما وسرعان ما فاز برضاىم، فأرسل قاصده يو. معارضيو من أعيان الطائفة
مو الطاعة لمكرسي الرسولي ويمتمس من رئيس ااحبار التثبيت ودرع الرئاسة جرًيا عمى ليقّدم باس

ر ّررىا في ديلى البابا اقميمس العاشر التي حا ختم بو رسالتو إوممّ . دة أسالفو البطاركة الموارنةعا
وكان في خاطرنا أن نجيء نحن : "، قولو1671آب  رابع والعشرين من شيرلامار شميطا مقبس في 

بأقنومنا نتشّرف بنظركم الكريم ونقّبل أيديكم الطاىرة ونتبارك من فم قدسكم، لكن أحاطت بنا قوة 
(. 59شبمي، ص " )طنناالظالمين وشتتوا رعايانا وطردونا من موا
موفد الممك لويس  De Nointelواستقبل المركيز . 1671عاد البطريرك إلى قنوبين في أواخر سنة 

. ، دااًل بذلك عمى انفتاح الموارنة عمى الغرب وفرادتيم1674الرابع عشر بحفاوة بالغة في تموز 



 
لدوييي دير قنوبين وتوّجو إلى ، غادر البطريرك ا1675وأوائل  1674وبين أواخر : معاناة التيجير

كسروان إلى دير مار شميطا طالًبا في جوار الشيخ أبي نوفل وجو ىذه المقاطعة شيًئا من الراحة التي 
ال بّد من التذكير ىنا بحكم الحماديين التعّسفي في مناطق جبيل والبترون . حرمو إياىا آل حماده

آل حمادة بسبب تأخر "شا متسمم طرابمس طارد المطران شبمي أّن حسن بايروي . والجبة وكسروان
وبعد أن طاردىم بعسكره إلى رأس الجبل فوق أفقا في شير أيار صارت ىدنة . المال المطموب منيم
تموز إلى وليمة وفتك بالبعض منيم، فياج آل حمادة كالدبابير التي خرب  27بينيم فاستدعاىم في 

بالد جبيل ونيبوا أو حرقوا وقتموا كل ما وقع تحت وكرىا كما يقول الدوييي ووثبوا عمى نصارى 
قرى بالد البترون والجبة، فيرب الناس إلى المدن القريبة وصار ضيق عظيم عمى ثّم نيبوا . يدىم

النصارى وكان الحماديون يمقون القبض عمى أعيان القرى في الفتوح وبالد جبيل ويضعونيم في 
وعند وقوع . بدفع المال الالزم لتكممة ما كان متأّخًرا لمدولة السجون ويطمبون إلييم أن يفتدوا أنفسيم

وكثيًرا ما اضطّر البطاركة . مثل ىذه الكوارث، كان يمحق بالكرسي البطريركي وسكانو أضرار جسيمة
لى االستغاثة بعدالة الباب العالي  (.88شبمي، ص " )إلى اليرب من وجو الظالمين وا 

 
الحادي  Innocentي نفسو في رسالة التينئة التي أرسميا إلى البابا عن ىذه المعاناة يتكّمم الدويو
كنت عزمت عمى نفسي بالقدوم حتى أتبارك من : "يقول. 1679أيمول  8عشر بمناسبة انتخابو في 

قدسكم وأىّنئ غبطتكم بالدرجة السامية والسمطنة العالية، لكن ما قّدر اهلل من المحن والمشقات ما لم 
فإّن ضياًعا كثيرة خمت وبعض الديورة احترقت والكنائس انيجرت . ل من الفراعنةيره شعب اسرائي

ثّم دخمت ىذه السنة . وتقّتل شعب كثير والباقي تفرقوا بين اامم الغريبة من تغيير الحكام وقساوتيم
ثم تبعيم القحط والغال حتى زادت ااسعار خمسة . بالجرد والزحاف حتى غطوا وجو الفمك واارض

لكن أحكام الباري غير مدروكة، وميما يجينا من جانبو مقبول عمى الرأس . اف كما كانت أوالً أضع
(. 103شبمي، ص " )والعين

 
إلى  1683إلى قنوبين لكّنو ال يمبث أن يغادرىا سنة  دويييلاويعود : الذىاب إلى الشوف -

من اامير أحمد المعني كسروان، ومنو بسبب الخالف بين مشائخ الناحية إلى الشوف حيث استأجر 
وجّدد كنيسة السيدة فييا واستيّم الشيخ أبا صابر من رشميا . وأدخل العمران إلييا ل المعوشدقرية مج



وبعد ثالث سنوات عاد عمى قنوبين . عمى تتميم بناء الدير الذي شرع في تشييده في القرية المذكورة
. االضطياد نفسيااسباب الجور و 1695لكّنو فّر منيا إلى كسروان سنة 

 
ال بّد ىنا من ذكر حادثة جرت لمدوييي في آخر حياتو، تعّبر خير تعبير : حادثة عيسى حماده -

يقول مؤّرخ سيرتو المطران شبمي عن خصومتو مع الشيخ عيسى . عن العذاب الذي تعّرض لو
ه ليؤدييا إلى إلى الجبة، شرع في جمع الدراىم المتبقية عمي( أي الشيخ عيسى)لما رجع : "حمادة

فحضر إلى جير قنوبين مع جميور . يستحرم سبياًل لموصول إلى غايتو المذكورةمتسّمم طرابمس، لم 
فغضب عيسى المذكور وصاح . من ذويو وطمب من البطرك مبمًغا من المال فمم يستجب طمبيم

و لم يستند لبالبطريرك وخاصمو ورفع يده الشقية ولطمو لطمة قوية أوشكت أن ترميو إلى اارض 
أّما البطريرك فاحتمل ىذه اإلىانة بصبر ولم يجبن أو . إلى الحائط، فوقع المنديل من عمى رأسو

لى الشيخ حصن اانذال، بل صعد إلى غرفتو وكتب إيفشل ولم يطرد من الدير أولئك الظالمين 
سل أخاه مّما حدا بالشيخ حصن إلى أن ير(. 227-226شبمي، ص " )وأخبره بما جرى لوالخازن 

في ما بعد بطريرًكا، عمى رأس فرقة عسكرية ضرغاًما ضارب السيف الماىر الذي سوف يصبح 
العسكر ويتوّسل  يعتذر الشيخ عيسى تحت ضغط أنوما ىّم بعد ذلك . ليأتوا بالبطريرك إلى كسروان

 أسألك" :إلى البطريرك أاّل يذىب إلى كسروان خوًفا من غضب اامير بشير عميو، ويقول لمبطريرك
موالي أن تغفر لي زّلتي وال تنتقل إلى كسروان وأنا قدامك من اآلن ورىين أمرك في كل ما تريد  يا

ن شئت تدوس رقبتي اآلن فافعل ما تشاء فإّن حواب البطريرك، إن نّم عن شيء، فعن حّس ". وا 
ّني: "وطنّي وشعور بكرامة الطائفة ال يضاىى لمستعد وأشتيي  إّني أغفر لك جميع ما فعمتو معي وا 

لكن شعبي ال يدعني أن أمكث في . أن أحتمل أكثر من ذلك حًبا بسيدي الذي اجمي تأّلم ومات
(. 229شبمي، ص " )الجّبة

 
وبالفعل، ذىب الدوييي إلى كسروان حيث مكث ثالثة أشير، لكّنو بعدىا نزواًل عند تمنيات والي 

ات، عاد إلى قنوبين حيث توّفاه اهلل في الثالث من طرابمس واامير شياب ووثيقة كتبيا آل حمادة بالذ
في كرسّيو، كأّنما اهلل سمع ما طمب منو حين بارح قنوبين متوجًيا بعطر القداسة  1704أيار سنة 

إلى كسروان لما جثا عمى قبور البطاركة في مغارة القديسة مارينا متوساًل أن يموت في كرسّيو قرب 
. أسالفو

 



ا كان الدوييي طيمة بطريركيتو قمًقا عمى مصير طائفتو يفّر من مخبأ إلى ىكذ: حصيمة مشّرفة -
لى كسروان مراًرا كأّنما كتب لو أن يختصر بمعاناتو  آخر ومن واد إلى آخر، إلى الشوف مرة وا 

لكّنو لم ييأس يوًما إزاء نوائب الدىر . الشخصية معاناة الطائفة المارونية منذ ما قبمو حتى يومنا ىذا
حتى أثناء ىربو كان يكتب في مخابئ الوديان، أوراقو : البشر، ولم يكن يوًما ذلك العبد البطالوجور 

وأينما حّل، كان يقوم بواجباتو الرعائية، بيني ويرّمم الكنائس وااديار، . والمخطوطات معو أّنى ذىب
ة، يستقبل موفدي طقوس الميتورجيلاينّقح الكتب البيعية ويضبط كتب  يرسم قسوًسا وكينة وأساقفة،

الغرب ويطمب إلى مموكو االنعام عمى أشراف طائفتو ليس كرمى اشخاص معّينين بل إعالًء لشأن 
اقتناًعا منو بأىميتيا في دور الطائفة الحضاري شرًقا ييتّم بمدرسة روما المارونّية . الطائفة بأسرىا

ت كبيرة في حمب وقبرص وجميع ااصقاع وغرًبا، يوفد إلييا التالمذة ويعّين لخّريجييا ميام ومسؤوليا
يدافع عن حقوق طائفتو وال ينسى الطوائف الكاثوليكية، يدير الكرسي البطريركي ويسوف . المبنانية

طائفتو كما الراعي الصالح ويؤّمن ليا ببعد نظره شروط االستمرارية والعمران، إذ ال يكتفي بإبراز 
ر عمى إعداد جنود وقديسين منيا، يشّجع عمى تأسيس جذورىا التاريخية ودورىا الحضاري، بل يسو

. الرىبنة المبنانية كأّنما يرى فييا ضمانة لمدفاع عن الطائفة ولمحفاظ عمى أصالتيا
 

: مميّوشة في شخصيّوت الذويهي حذةو

 
لكن ىذا قميل من الكثير الذي صنعو الدوييي، ويضيق بنا المجال إن حاولنا ذكر كل ما صنع، 

الدوييي العالم والمعمم، الدوييي طالب : فعالو وجوًىا ثالثة ممّيزةأن نستمخص من سيرتو وبوسعنا 
. القداسة، الدوييي الماروني ورائد القومية المبنانية

 
الذويهي العالم والمعلّوم  -1

خ كّمما ذكر اسمو اقترن بالعالم والمؤرّ . يحفظ التاريخ من الدوييي وجيو العممي قبل كل شيء
رأيناه صغيًرا ينبغ بالعمم والتقوى، فيختاره المطران الياس اإلىدني والبطريرك . تي والميتورجيوالالىو

ورأيناه في مدينة النور الخالدة يدرس ويطالع حتى . المارونية تمميًذا نجيًباعميرة إلى مدرسة روما 
الفمسفة والالىوت، يفحم رأيناه يحّمق في . يكاد يفقد بصره لوال عون من العذراء ورحمة من اهلل لشعبو

وأولي الثقافة في الغرب، فيدعونو لمبقاء في روما طمًعا خصومو في المناقشات ويثير إعجاب معّمميو 
والوثائق وعًيا منو، رأيناه ينكّب أثناء دراستو عمى زيارة المكتبات وجمع المخطوطات . بعممو وبمواىبو



عداد في إشراقة العمر الباكرة، أّن من شاد بناء متقنً  ا خالًجا وجب عميو استحضار حجارتو مسبًقا، وا 
سيام المعتدين، وذلك قفل لمعقد  ىذا حجر بو يدرأ. منيا في البنيانالمكان الخاص المناسب لكّل 

وتمك حنية لمقّبة؛ ىكذا كان تمك قاعدة عمييا يستقيم عمييا البنيان، وتمك زاوية تصمح لألساس، متين، 
سني الدراسة وأحالميا، ويتصّور مداميكو تعمو الواحد بعد اآلخر ضمن الدوييي يعّد حجارتو في 

. رؤيا شاممة ومخّطط مسبق
 

ورأيناه الحًقا ينّقب في تجوالو بين حمب وقبرص وكنائس لبنان في الخفايا والزوايا عن معالم الزمن 
يد إلييا نبًضا وحياة في الغابر وآثار ااجيال السالفة، فيرفع عنيا برقع الغبار واإلىمال والنسيان ويع
ومنيا بأن شعًبا ال عمارات عممية قّيمة وفي وعي ااجيال الالحقة من أبناء طائفتو، إيماًنا منو 

يعرف ماضيو وجذوره يجيل مستقبمو ويضيع في آنية حاضره العشواء دونما استمرارية وال إخالص 
. لمذات والحقيقية

 
كورة العمر، فيذا ال يعني انحياًزا عن الموضوعية والحقيقة ولئن كان عممو العممي ىذا ىادًفا منذ با

وليس بالغريب أن . في ما يختّص بطائفتو س التزام مبكر بكشف الحقيقة كّمياإّنو عمى العك. المجّرة
التي يقوى ىذا االلتزام عند صقمو بالمنيجية العممية التي تشّربيا الدوييي في ااوساط الرومانية 

ومن كانت ىذه . مية اإلنسانية قد اختمرت فييا عند مطمع القرن السابع عشركانت النيضة العل
مواىبو واستعداداتو وتربيتو وتطّمعاتو، ال بد أن يحّقق مبتغاه ومراميو العممية والوطنية بصدق الشاىد 

خالص المؤمن . ومنطق الفيمسوف وموضوعية العالم وا 
 

فالكنوز . اء تعميًما، وكان لو اإلغناء بعد اإلغتناءبدأ الدوييي عيده بالعطعند رجوعو إلى لبنان، 
وليس مثل . التي اكتسبيا ليست حكًرا لو، إّنما ىي ممك الجماعة وكل المتعطشين إلييا شرًقا وغرًبا

من ىنا واجب اإلسراع في . وحاجتيم إلى عمموالعالم اإلنسان الخّير ليدرك افتقار اآلخرين إلى غناه 
. أحدىما آنّي مباشر حّي، واآلخر بعيد المدى غير مباشر خالد: ي سبيمين إليوالعطاء وانتياج الدويو

. ااول تعميمي رعائي، والثاني تأليفي مبدع خاّلق
 



   الذويهي المعلّوم - 

معّمًما وأّيما معّمم، كما السيد معّمم أطفال يمّقنيم حروف السريانية والعربية ودروب بدأ الدوييي عممو 
معّمًما تحت السنديانة في إىدن كان بادئ اامر، وانتيى بو المطاف معّمًما . مالالخير والحق والج

بارًعا في الفصاحة كان، قوّي الحجة، ساطع . عمى منابر حمب يسحر السامعين ببيانو وصدق إيمانو
قول يقرن ال .البرىان، تنفذ كمماتو إلى ااذن فالعقل فالقمب فأعماق الضمير حيث تستقّر قناة ومعتقًدا

ىا نحن نقرأ في كتاب محفوظ في خزانة الكرسي . م المرشد والمثال وال غموّ بالعمل، فيغدو المعلّ 
بأيام رياسة ... ثم وكمل ىذا الكتاب: "ااسقفي الماروني في الشيباء شيادة أحد الحمبيين فيو، يقول

الفيمسوف . لعاملالرؤساء واابيات المتوج بأعالم الشرف والكرامات المعمم الفاضل والعالم ا
فم الذىب الثاني، الراشد لرعيتو غاية اإلرشاد، المناضل في سبيل الحق والسداد، السريع الروحاني، 

متحنيو أوراد الرجال اابطال، اليادم منازل أفكار الضالين لجواب في معرفة الجدال، الوارد لمبا
السعيد باهلل البطريرك االنطاكي مار بواضح المقاييس والبراىين، الذي تعاليمو جوىرة تحيي النفوس، 

ولم ... كان سابًقا بيذه الكنيسة يكرز وينيي عن اإلضرار... اسطفانس السالك في آثار القديسين
إلى ما ىنالك من (... 687، ص 1902المشرق سنة : 36شيمي، ص " )يسمع عندنا مثل كرزه

. عبارات التقريظ والتمجيد
 

فالواقع يتخطى الكالم ومثالية الرجل أبعد من أن تفييا الكممات . توالقول ميما أطنبت ليجوال نغالي 
أّدت خصالو بو إلى سدة البطريركية وأقنعت معارضيو من أعيان الطائفة يوم اعتالء . حقيا

ولئن نضح إناء الدوييي بما فيو وانسكب . المناصب لم يكن حسًبا ونسًبا وتحزًبا، بل أىمّية ومناقبّية
اتّية وتعميًما مدرسًيا فعمًيا، فقد رسم بذلك خطة عمل لتالمذة روما من بعده ونيج حياة عممو مثالّية حي

. فاعاًل في تثقيف الشعب بكاممو
 

  : تعميم التعليم وتنظيمه -

يقتصر دور الدوييي التعميمي عمى العمل الفردي الذي قام بو شخصًيا، بل تعّداه إلى عمل أجل، لم 
خبر بذاتو أىمية المدرسة الرومانية . ستمرارية أطول وفاعمية أشملتنظيمي شبو مؤّسسي يؤّمن ا

لصالح اافراد والطائفة، فاختار ليا حين أصبح في حّيز المسؤولية التالمذة الكفؤ وما انفك يكتب 
منكم  المراد: "يقول ليم في إحدى رسائمو. إلييم ويحّسسيم بدورىم المستقبمي والمسؤولية التي تنتظرىم

من اهلل وال تستخفوا بما دعيتم إليو، ان  ي ااحّباء أن ال تتيامموا في النعمة التي أعطيتموىايا أوالد



الرب انتخبكم من بين ألوف ونقمكم إلى ما بين العمماء وأجل الصفوف وكفاكم من سائر اامور 
بمي، ش" )والحاجات لتزينوا نفوسكم بربح الفضائل والصالحات، لتفيدوا قريبكم بعممكم وعممكم

إنو ما خفي عن عممكم أن الحصاد كثير والفعمة قميمون، : "ويقول ليم في رسالة أخرى(. 154ص
وما غّربناكم عن أىمكم وبمدانكم وال بعثنا بكم إلى بمدان بعيدة بًرا وبحًرا إاّل لتتعّمموا العموم اإلليية 

لشرق مفتقر لمن يعمميم ثم وترجعوا تفيدوا غيركم وتتاجروا بالوزنات لتنالوا ضعف أرباحيا ان ا
(. 155شبمي، ص " )ييدييم

 
تالمذة إّنو يطمح إلى تثقيف الشعب بأكممو من خالل . كالم الدوييي واضح بمراميو الثقافية الشاممة

المستقبل  لتي يريد ابناء طائفتو ويرسم لياباىتمامو بيم وبتوجيييم، يسير عمى تأمين التربية ا .روما
لشعبنا أال ليتنا دائًما نتبّين المستقبل الذي نتوّخاه ! ونعم السياسة. ا الخاصةالذي يريد وسط بيئتو

لنسمع ما . رضنا ونعمل عمى إدراكو من خالل التعميم واالىتمام بإعداد المعممين الكفؤ وتشجيعيموأ
كما ان الشجرة المغروسة عمى : "قالو البطريرك الحكيم لتالمذة روما معّممي الطائفة في ما بعد

والمقيس، ما يمكن  مجاري المياه تستحي أن تبخل في الثمر، واارض الجيدة التي تقبل المطر البّكير
أن تشّح بالغّمة، ىكذا أنتم المقيمون عمى مجرى العموم وتقبمون الدرس صباًحا ومساء، أممنا بكم أن 

كل يوم تزدادون عمًما وعماًل وىكذا نحن نتعيد لكم بأجّل المراتب عندما تعودون إلينا بالسالمة 
(. 154شبمي، ص " )موقرين بالعموم والفضائل

 
نيضة شاممة في الطائفة ما فتئت أن : سة التي أعطت ثمارىا كّما ال أغزر وال أبيىأجل، نعم السيا

كان الدوييي ينتظر قدوم الكينة الراجعين من مدرسة روما . امتدت إلى لبنان بأسره فالشرق كمو
 بأن القيادة في الطائفة لممتعممين وفيويوزعيم عمى القرى ااشد احتياًجا إلى تعميميم إدراًكا منو 

عمم مجتمع الغد، فيكون لالبالد لمطائفة المتعّممة، أال ليتنا نّتعظ من الماضي ونأخذ منو العبرة ونبني با
. أبناؤنا وأحفادنا في القيادة وينجحون حيث فشمنا

 
كمااًل لرسالتو التعميمّية، استثمر الدوييي كل ما شاءت العناية اإلليية أن توفره من إمكانيات كّمف . وا 

ما بالتعميم ووكل إلى عناصر ال تقّل عنيم أىمية في تاريخ الطائفة ميمة التبشير الحياتي تالمذة رو
والعممي، وكل إلى رىبنة مار أنطونيوس التي ألبس مجددييا ومؤسسييا جبرائيل حوا الدوييي، عبد 

رتبة و كما رسوم 1700وثبت قانونيا سنة  1695اهلل قره ألي ويوسف بن بتن االسكيم الرىباني سنة 



، وكل إلى اإلثنتين مًعا ميمة المثالية الحياتية التعميمية، فإذا 1703مار اشعيا اانطونية سنة  رىبان
كبيرة، بالراىب قبالة تمميذ روما معمم الحروف في مدرسة تحت السنديانة وما اشتق عنيا من مدارس 

. تورجية اليوميةالمعمم في الحفل ومناسك الوادي والجبل عمى مدار السنة وطقوسيا المي
 

وما قولنا . يدفع اآلخرين إلى العمم والتعميمنعم الشاب الذي يندفع إلى العمم وال يتقاعس والكرمى لمن 
عمن يقوده بعد نظره وحسو بالمسؤولية فيتطّمع إلى أجيال فأجيال ويخمد ليا عصارة فكره وعممو كتًبا 

ذي تغتذي منو ااجيال الطالعة، فيكون في قّيمة تخترق حواجز الزمن إلى حد بعيد كما التراث ال
. أساس الشخصية القاعدية لمجماعة الالحقة عبر الزمن

 
كبر لكن فضمو اااختار تالمذة روما واستحّثيم عمى أن يعّمموا الشعب، . أجل، تعّمم الدوييي وعّمم

ن الموارنة مّر ما نعرفو اليوم ع. كونو تخّطى غياىب الزمن إلى الوعي الفردي والجماعي عند شعبو
إّنو . نحن نعي شخصيتنا كما أظيرىا لنا عمم الدوييي. إلى وجداننا عبر وجدان الدوييي وشفافّيتو

معّممنا ما افتقدنا إلى تعّممو في مدارسنا اليوم وأىممناه عمى سبيل المسايرة والمساومة وأّيما مساومة 
. اريخىي التي تتنّكر لمذات وتقصينا عن ماضينا وجذورنا في الت

 

   الذويهي المؤلّوف -ب

حياء  يتمحور عمم الدوييي حول كشف الذات المارونية عمى أصالتيا، وبعث التاريخ الماروني وا 
التراث الميتورجي والالىوتي الماروني دونما قصور في الرؤيا التي تشمل انطالًقا من محور الموارنة 

وما ، في مجال التاريخ، إلى دائرة المشرق كمو ىذا دائرة المسيحّية الشرقية بأسرىا، ال بل تتعّداىا
. يرتبط بشؤونو من التفاعالت الغربية

 
مؤّلفات الدوييي كثيرة، وأغرب ما في اامر أن يكون في ردىة من الزمن كعمره وضمن مسؤوليات 
جسام كمسؤولياتو وعمى الرغم من معاناة كمعاناتو واضطيادات كالتي عرفيا، توّصل إلى تأليف ما 

. ليتورجية وتاريخية: تقسم مؤلفات الدوييي إلى نوعين. ف وبالطريقة العممية التي بيا أتحفألّ 
 



:  الذويهي الليتىرجي -

منيا ما ىو تنقيح الكتب الطقسية لئال يكون في معانييا أو عباراتيا شيء يشوب : مؤلفاتو متنوعة
أصمح ما : السياميد وىي الشرطونية عمى سبيل المثال، قابل عدة نسخات لكتاب. الحقيقة الكاثوليكية

حّرفو الجيمة، وحذف ما زاده غيرىم وأعاد ما أسقطو النساخ حًبا باالختصار ونسخ الكتاب بيديو 
ان الكتب التي عندنا كميا خط ومن "الحادي عشر، متمنًيا عميو طبعو  Innocentوأرسمو إلى البابا 

شبمي، " )لزمان دخميا رىقان وتغييرات غير قميمةعكاشة النساخ وجيرة اامم الغريبة وطولة مدى ا
(. 189ص 

  الرىباني وتكريس الرىبان والراىبات لخدمة اهلل تعالى اعتنى بتنقيح رتبة لبس اإلسكيم
 .يوسف شمعون نبمساعدة المطران بطرس مخموف والمطرا

 وقف عمى تصحيح رتبة تكريس الكنائس وآنيتيا طبًقا لمنسخ القديمة. 

 اًبا يدعوه كتاب الصموات، رّبما يكون كتاب الشحيمةجمع ونّقح كت. 

 جمع النوافير المقبولة في الكنيسة المارونّية ونّقحيا وصّححيا في كتاب القّداس. 

  (.الكتابلم يعثر عمى نسخة من ىذا )جمع في كتاب واحد أسرار البيعة 

 يرةجمع في كتاب أعياد السنة الرتب التي تقيميا الكنيسة في ااعياد الكب. 

 شرع في تنقيح كتاب الجنازات ولم ينيو. 

  

! وما أعمق العبرة. تمك كانت ميمة الدوييي الميتورجية ااولى، وىي تنقيح الكتب ورّدىا إلى أصالتيا
فمئن . بقدر ما نحتفظ بأصالتيا نحافظ عمى أصالة الذات. إن الطقوس الميتورجية تعبير عن الذات

ثقيف أبنائيا فيو لم يّدخر وسًعا لكشف حقيقتيا والحفاظ عمييا اعتنى الدوييي بتحديث الطائفة وت
. منزىة من كل الشوائب

 
: أما ميمتو الميتورجية الثانية، فكانت شرح الكتب الطقسية

  حمل بعض الكينة وااساقفة عمى استخراج قصص القديسين من السريانية إلى العربية
 .تفاالت البيعيةليفيميا المؤمنون حين تتمى عمى مسامعيم في االح

  وضع لمشرطونية شرًحا مطوال كشف فيو رموز الدرجات المقدسة ومعانييا وأورد القوانين
 .التي سّنتيا المجامع المقّدسة والرسل وااحبار

  وضع شرًحا عظيم الفائدة لمتكريسات التي تصير عمى يد رؤساء الكينة وأودعو
 .مةممحوظات تاريخية وأورد فيو عوائد طائفتنا القدي



  إلى جانب اعتنائو بجمع النوافير ااورثودكسية، كتب سيرة القديسين وااحبار المغبوطين
 .واآلباء ااطيار الذين أّلفوا ىذه النوافير

  رشقالت وحّمميا بمقتضى قواعد االحان السريانية التي تسّمى ال مطالعجمع في كتّيب
 .ي يمكن كل وزن أن يقال عمييانظم الشعر السرياني وأشار إلى االحان المختمفة الت

 
ومن مؤلفاتو اليامة في الميتورجيا والالىوت كتاب المنائر العشر أو منارة ااقداس في القربان 

المقدس، حيث قرن التاريخ والالىوت والميتورجيا وقابل بين الطقوس الشرقية والغربية، ولم يترك شيًئا 
. م عنومما يتعّمق بخدمة سر اإلفخارستيا إاّل وتكلّ 

 
ىذه بعض منجزات الدوييي في حقل الميتورجيا وما كان أىّميا لبمورة ومّدنا بشريان الىوتي حيوي 

وال عجب، فإّن أحد العاممين في حقل الميتورجيا، . يؤّمن االستمرارية من الجذور إلى الجذع وفروعو
، 3، عدد25منارة سنة ال)ااب عمانوئيل خوري، يرى عند الدوييي برنامًجا ليتورجًيا متكاماًل 

(. 474-441، ص 1948
 

خ   -   الذويهي المؤرّو

منيا ما ينحصر بالتاريخ الماروني واستجالء معالمو دفًعا : أما مؤلفات الدوييي التاريخية فنوعان
يقاًظا لوعي  لالتيامات والمثالث التي رميت بيا الطائفة من خصوم منحازين أو مرسمين مّدعين وا 

بأصالة الجذور واالستمرارية عمى الرغم من االضطيادات، ومنيا ما يتناول  جماعي عند أبنائيا
يجاًبا . تاريخ الشرق بأسره حيث المارونية تتفاعل مع محيطيا سمًبا وا 

: نذكر في تاريخ الماروني المحض
 ىذا الكتاب الذي يجمع أسماء البطاركة وينّظم حمقات : سمسمة بطاركة الطائفة المارونّية

في  Le Auienوقد أخذ عنو السمعاني وغيره، و .بح مرجًعا في ىذا المضمارسمسمتيم أص
يريد أن يبّين : وال تخفى عمى أحد غاية الدوييي في ىذا الكتاب". الشرق المسيحي"كتابو 

شرعّية واستمرارية البطاركة الموارنة عمى كرسي انطاكية منذ أواخر القرن السابع حوالى سنة 
وما أحوجنا اليوم بالذات، في غمرة . تيامات أًيا كان مطمقوىارًدا عمى جميع اال 685

الضياع ىذه حيث تتقاذفنا أفواج االنتماءات المتضاربة إلى صفاء الينابيع نتبّين من خاللو 
حقيقة ذاتنا وأبعاد وجودنا ااصيمة، فال نذوب ونغور في رمال الشرق، ونحن من النبع في 



وال نغيب مع الشمس في غروبيا، . ة الصخر الركينااصل عند التقاء ااغوار في فجر
 .ونحن في الشرق ركن ولمغرب فيو معين

  ُه البراءات البابوية المرسمة إلى الموارنة في مصحف واحد من مآثره التاريخية المارونية، جمع
كّمف . يعرف اليوم بسجّل الدوييي، حتى إذا فقد منيا شيء يعتاض عن ااصل بالنسخة

طران يوسف شمعون الحصروني فنسخ الرساالت البابوية عن ااصل وضّم إلييا بكتابتيا الم
يا لحّس البطريرك . ت البطاركة والحكام وحجج أمالك الكرسي البطريركيما حفظ من رساال

تطمع مكفول إلى المستقبل حرصو عمى وثائق الماضي . التاريخي وتقديره لموثائق والبّينات
واىتمامو . فة تجّذر في الماضي واستقواء عمى طوارئ المستقبلان العناية بتاريخية الطائ

بعالقات الطائفة مع الباباوات والحّكام قناعة منو بدورىا اإلنساني العام وتفاعميا اإليجابي 
عل في العالم الذي يوجب وجودىا ويضمن بقاءىا في اىو ىذا الدور الف. مع الشرق والغرب

نة عالم من اندثار آثار الماضي البيّ خوف ال ىو وىو جدٍ سّنة التطّور بقاء كل مفيد ومُ 
 .ومحاولة الحفاظ عميو كما اليوم أصحاب المكتبات والمتاحف بالميكروفيمم

  ّف الثالث في تاريخ الطائفة المارونية ىو كتاب المحاماة أو تاريخ الطائفة الذي أما المؤل
الموارنة والقديس مارون والبطريرك  عن أصلااول يتكّمم فيو المؤّلف : يقسم إلى ثالثة أجزاء

سعيد والثاني باسم رّد التيم ودفع الشبو يفّند التيم التي وجييا يوحنا مارون وانتسابيم إليو، 
والثالث باسم االحتجاج . كفرطابي وغيوم دي نير ضد الموارنةابن بطريق ومن بعده توما ال

. نج ضدىم ويثبت صحة إيمانيمعن الموارنة يدحض ااضاليل التي وجييا الرىبان االفر
أما نحن فقد حممتنا الغيرة في ىذا المختصر لنشرح : "يقول الدوييي في مقدمة ىذا الكتاب

عن مّمتنا المارونية، ال اجل الثناء واالفتخار، وال لنمتمس محامدىا ولنصف لمقارئين شرف 
جبو أصحاب التواريخ من السمفاء والخمفاء من رؤسائيا بل لننقذىا من الثمب الباطل الذي أو

من ألّح عمينا كثيرون غرب وقرب "ويكمل (. 3الشرح المختصر، ص " )زعميم الباطل
أصحاب العمم والصداقة حتى نمّدىم بصحة اإلعالم عن أصل جماعتنا الوارنة وعن اّتحادىم 

نا مع الكنيسة الجامعة، بسبب أننا طفنا جميع الكنائس وااديرة، وغربمنا الكتب التي وقف
وفحصنا وأصحاب الواليات المبعوثة إلى البطاركة، ( البابوات)عمييا، وجمعنا رسايل البابية 

كافة رتب البيعة، وشرحنا عمى تواريخ بمدان الشام منذ بدء اليجرة إلى وقتنا ىذا مما نظرناه 
ومن حين كنا في المدارس عممنا . في كتب النصارى والمسممين لنحظى بصحة ااخبار

. ص حتى جمعنا شيادات أصحاب القصاص والتواريخ التي تخص ىذه الطايفةسعي مخت



عن ( ازيد)فألجل خاطر المحبين، واجل غيرة الطائفة التزمنا نحمل ضعفنا ىذه المشقة زود 
-Liber Brevis, T. 1, pp. 21" )المشقات واالنشغاالت التي عمينا في ىذا الدىر العسير

31) 

 
إنو الخمير . ذا الكتاب عصارة فكر الدوييي وغاية أبحاثو ومؤلفاتو كميايتضح من ىذه المقدمة أن ه

إّنو االف والياء في أبحاثو العممّية، االف انو المحّرك ااول . الذي يبعث الحياة في المعجن كّمو
قيل : غائّية واضحةالذي انوجد منذ أيام الدراسة، والياء انو يكّمل مجموعة المؤلفات ويضفي عمييا 

إن الحكمة، . من ال يعرف أصمو كمن ال أصل لو: من أنكر أصمو ال أصل لو، ونزيد: في الماضي
وحكمة الدوييي من ىذا القبيل سبر اغوار ىذه الذات . عند سقراط تبتدئ بمعرفة الذاتكل الحكمة، 

رّية في أعماق التاريخ وجذوره في شتات االنجازات وتشّعبات الحياة في تعّرجات الصراعات الفك
. والعممّية

 
وما أحوجنا اليوم، فيما القمق يكتنف وجودنا وىوّيتنا، أن نعود إلى أصالة الذات فتستقيم اليوية ويقوى 

فإن شبابنا قد استماتوا إّن تخاذلنا أمام ىذه اليجمة ليس وليد ىذه اايام العدوانّية السوداء، . الوجود
ىم عمى الرغم من بعض المذالت التي تالزم كل في الدفاع والتضحية حتى الشيادة، وال لوم عمي

غفموا ا وجوب معرفة أبنائنا لذواتيم، وأإّن تخاذلنا الفعمي قد ابتدأ منذ ما تجاىل سياسّيون. حرب
ب الطائفي، لكّنما جيل الذات فقدان لست أقول ىذا عمى سبيل التعّص . ةفرضيا في برامجنا التربويّ 

الذات ومستمزماتيا أجدى وأغنى لآلخرين من الضياع بينيم  ليا واالنفتاح عمى اآلخرين من حصن
نحترميا ونقّدر عند تنا وفردّية ذاتنا، ما ندرك أبعاد شخصيّ بقدر . دونما لون وال رائحة وال طعم

إن اتصال المثل بالمثل ال ينبت جديًدا، بل الغنى في التقاء المثل . اآلخرين فردّية ذواتيم ونحترميا
ال معنى لمقاء دونما غيرّية وليس من . ة الثانينيما وفق فردّيتو عمى غيريّ كل موانفتاح . واآلخر

ما أقولو ىنا ليس من . في التعدد غنى بقدر ما نحترم الغيرّية. إنسان صورة طبق ااصل عن غيره
وحي ااحداث التي نعيش، إّنما ىو من وحي الدوييي بالذات ونظرتو إلى دوره الخاص ودور 

". تاريخ اازمنة"وىذا ما يظير في مؤّلفو . ل عامالموارنة بشك
 

حمد عميو من سعة العمم والتدقيق، ما يُ في الواقع، لم يكتف الدوييي بكتابة التاريخ الماروني مظيًرا 
بل تعّدى ذلك إلى من المنطق السميم في الجدل والمحاججة في إطار من االحترام ااكيد لآلخرين، 



ولئن أىمل طائفتو المؤرخون المنتمون إلى طوائف غيرىا عمًدا أو نسياًنا، . هكتابة التاريخ الشرق بأسر
وما ىّم أن يبدأ إحدى مخطوطاتو عند قدوم . فيو قد ابتدأ تاريخ أزمنتو بحمول اليجرة في الشرق

ولئن كان . حداث الشرق أّنى كان اتجاىياان تظيران الموارنة في تفاعل مع أالصميبيين فالبوابت
يشّدد عمى ىذه الظاىرة في تاريخ، فيو ال ييمل جماعات صغيرة مثل طائفتو يغفل ذكرىا الدوييي 

فيو من أول المؤرخين الشرقيين الذين . مؤرخو الشرق الرسميون، أخّص بالذكر منيا الدروز والشيعة
اني يبرزون دور ااقميات بمختمف انتماءاتيا، كأنما االىتمام ىذا تبصر مسبق لحقيقة الكيان المبن

. وتفاعالتو
 

ال يتعّدى كونو حوليات مثل كل الحوليات، لكنو خير دليل " تاريخ اازمنة"صحيح أن كتاب الدوييي 
عمى التزام الموارنة بتاريخ الشرق وعمى وجية نظرىم التعددية إلى الوجود المبناني والشرقي، وىو من 

رونية ال يكتمل إال بوعي انتمائيا الشرقي مغزاه أّن وعي الذات الما. ىذا القبيل نفي لكل عزل وانعزال
. وبالتزاميا التعّددية في محيطيا وبانفتاحيا إلى الغرب عمى الرغم من كل ااخطار وخيبات اامل

لمطائفية المحدودة بغية لقاء اإلنسان ومعرفتو أًيا كان انتماؤه وأيًة كانت  تخطّ " تاريخ اازمنة"في 
ونية ااصيمة التي نستمّدىا من إيماننا بسّر التجسد الذي كان لتحديد ىذه ىي الروحانية المار. طائفتو

مفيومو الالىوتي الفضل ااكبر في وجودنا متميزين ضمن مختمف الجماعات المشرقية بعد المجمع 
. الخمقيدوني
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ن  أينا ىذا ذاتيّ إن ر. نستعجل التوضيح في مستيل الحديث عن عرف القداسة في سيرة الدوييي وا 
حديثنا عمى سبيل االخبار إحياء . ارتكز إلى شيادات كاتبي سيرة الدوييي والقرائن التي يبرزونيا

إيماننا النيائي في ىكذا  ة منا بمثالّيتو، عمى أنّ لتراث وتقاليد ووفاء لعطاء البطريرك، وقناعة شخصيّ 
. الكنيسةل إلييم الروح القدس تدبير كَ بموقف من وَ  موضوع رىنٌ 

 
وىو وحده يشبع النفس . العمم عند الدوييي ليس الغاية في حد ذاتو، بل شيء عنده سبيل إلى اهلل

وليس بالغريب أن يعتبر شخص . دون سواه، خاصة إذا كان صاحب ىذه النفس مثالًيا كما الدوييي
. ّلم ليخدم طائفتو واهللتع. ىو الذي خبر منذ صغره نعمة اإليمان الحي باهللمثمو العمم محطة إلى اهلل 
ن تحّمى بصفات العالِ  م ومزاياه من موضوعّية وتواضع وصدق ودقة ويقين ومنطق وتجّرد ونزاىة، وا 



فبل أن يكون عالًما، كان . فدافعو إلى ذلك لم يكن العمم بحّد ذاتو، إنما مستمزمات الحياة المسيحية
اإلنساني وما العمم إال أحد عناصر ىذا الكمال  إلى التزم الدوييي بمسيحّيتو دعوةً . المسيحي المثالي

ة والدفاع المستميت عن حقوق أما باقي العناصر فأىميا التزام الزىد والقداسة نيج حياة يوميّ . الكمال
. الطائفة وشخصّيتيا واإلسيام من خالل ذلك في بناء الكيان المبناني

 
لى جانب السمعاني والحاقالني والصييوني من لعّمو من ىذا القبيل إ. قيل الكثير عن الدوييي العالم

لكن أحًدا لم . أشير تالمذة روما والمؤرخين الموارنة، ال بل المبنانيين في حقبة القرن السابع عشر
غير أن السراج ال يضاء ويوضع تحت المكيال، بل . يف الدوييي السالك في دروب القداسة حقو

لى ىذه المنارة أطّل وجو الدوييي أخيًرا ودّبرت العناية من ع. عمى المنارة ليضيء عمى من في البيت
وافق مجمع ااساقفة المنعقد في بكركي برئاسة الكاردينال مار "أن  1982أيار  3اإلليية في 

أمام أنطونيوس بطرس خريش عمى إمكان إدخال قضية المثمث الرحمة البطريرك الدوييي العالمة 
ويبو قديًسا، وقد وافق المجمع عمى أن ييتّم سيادة المطران بغية تطالدوائر الرومانية المختصة 

والواقع أن دعوى تطويب الدوييي قد اّتخذت مسارىا ". اغناطيوس زيادة مطران بيروت بيذا اامر
ن ببطء أما أن يكون قديًسا، فيذا ما . ًما، أجل دون أدنى شكأن يكون الدوييي عالِ . الصحيح، وا 

. سة جمعاءيبحث اليوم عمى صعيد الكني
 

سقى  .ال بّد ىنا من التنويو بالمسمك الماروني العام واالكميريكي منو بشكل خاص في عصر الدوييي
اهلل أياًما كان فييا الشعب الماروني بأسره يطمح إلى القداسة كما إلى ميزة حياتية، أياًما كان فييا 

مناسك جماعية،  Cnobiumوادي قاديشا اسًما عمى مسّمى، وادي القديسين فعاًل، وقنوبين 
أال ليت الذكرى تعود يوم كان ينذىل أمام اّتضاع أساقفتنا . مناسك فردّية Monasteriumوالمنيطرة 

يا لشيادات تؤّنبنا ! وزىدىم الرحالة ااجانب المعتادون عمى نمط عندىم من ااساقفة أمراء الكنيسة
عصّييم من خشب، لكنيم : الزمان عندنااصداؤىا اليوم مثل شيادة لوران دارفيو عن أساقفة ذلك 

ليت ال، وليت الذكرى عبرة فنستعيد تراه وّلى ذلك الزمان يوم كنا بني القديسين؟ ! أساقفة من ذىب
في ما مضى كان . عيدنا بالقداسة، ويستعيد الجبل المقّدس نوره ويغدو اارز أرز الرب عن حق

يتحّدون الصخر أال ينبت ثمًرا  ة والحرية، وفاّلحونامقاتمونا يتحّدون الموت أن يزيل شعورىم بالكرام
وال شك ان إسيام . قير من الصموات والتضحياتزىاًرا يقيًنا منيم بأن ليم رصيًدا عند اهلل ال يُ وأ

. في ىذا الرصيد كان مجمًياالدوييي 



 
ياتو عمى نختصر لماًما بعض ما ذكرناه من ح. عيد الدوييي بالطموح إلى القداسة مبكر منذ الصبا

ه إيمانو وتقواه حيث عجز الطب وألزمو ذلك بنذر وفاه مدى شفِ ألم يُ . ضوء تجربة القداسة ىذه
البطريرك إسطفان الدوييي كان خالصة الشعب الماروني، : "العمر؟ يقول عنو المطران بولس شبمي

مراتب العالية وفيو تقّمصت الفطرة المارونية بكل صفاتيا الحسنة، وذلك منذ صغره ولما تسّنم ال
واطمع عمى أخبار سمفائو اابرار أخذ من أمثاليم سبياًل لممارسة الفضائل كّميا، فعاد بإيمانو كابراىيم 
الخميل وشابو باتكالو عمى عناية رّبو وتدبيره أيوب الصّديق، وأحّب السيد المسيح كالتمميذ الحبيب، 

(. 211شبمي، ص " )لرعاة الصالحينوزّين عنقو بقالدة الفضائل االنجيمّية، فأمسى مثال ا
 

يجمع رفاق الدوييي عمى أنو اكتسب رضى معمميو ومحبتيم . أجل، حّقت الشيادة وال اطراء وال غموّ 
طيارة سيرتو، ولم يكن اإلجماع وقًفا عمى الرفاق قداسة حياتو وليس باجتياده في الدرس فقط بل ب

. يشيد بمزاياه الخمقّيةن عرف الشاب إسطفان وكل م( ال خطايا مميتة)فالمرشد والمعّرف . وحدىم
. لت إليو فضيمة التواضعمن ىذه المزايا التي تحّمى بيا طيمة حياتو وفي مختمف المسؤوليات التي وك

ثناء دراستو وتحّمقت الجموع حولو في المحاورات التي كان يجرييا في المدرسة، لكنو لم لقد نبغ أ
عندما عاد إلى قريتو لم يطمب المناصب . ن حولو ويصغي إلييميتكّبر قط، بل كان يوّقر الجميع م

. وال المديح، بل اختبأ في دير واعتنق االنفراد الرىباني طوًعا وتفّرغ لألعمال الوضيعة ولتعميم ااوالد
ومن غريب اامور أن البعض اعترضوا عمى انتخابو . وعند انتخابو بطريرًكا فّر ىارًبا وتخّفى

إال أن . ول عمى البراءةيدعو الموفد الذي كان قد أرسمو إلى روما ليعود دون الحصبطريرًكا، فكتب 
ويشيد خمفو . ما كان ليترك صورة أو أثًرا عمى الرسالة كأنما في ذلك تعبير عن مشيئة اهلل الخاتم

" خكان متضًعا عمى السدة البطريركية أكثر مما لو كان خادًما في المطب"البطريرك سمعان عواد بأنو 
(. 263شبمي، ص )
 

ولم يكن االتضاع عنده ضعًفا، بل عمى العكس تالزم عنده االتضاع والقوة والشجاعة في ما تعّمق 
يروي الكثير من . ةة والنفسيّ تحّمل بقوة وشجاعة الكثير من العذابات الجسديّ . بحقوق طائفتو خاصة

واختبأ مام مضطيديو من مقاطعة إلى أخرى الشتم والعار مراًرا وكان يفّر ىارًبا أ لَ بِ قَ "معاصريو أنو 
وبقرص البرد والزميرير في كثيًرا في المغاور بين الصخور غير مبال بمييب الشمس في الصيف 

وكابد مرائر الجوع أياًما طويمة واقتحم الموت مراًرا، وما كان نجا منو لو لم تحفظو العناية . الشتاء



يقوم بيا منذ صغره، كان يميت حواسو  كان حيات التيوما أكثر التض(. 214شبمي، ص " )الربانية
قال مراًرا انو لم ينيض قط عمى . شرب والنظر، ولم يذق قط بواكير ااثمار الجديدةلفي ااكل وا
أما تريد أن نميت الجسد أحياًنا بشيء يسير ونربح شيًئا : "بعاًنا وقد شرح ذلك احد أصدقائوااكل ش

كل المحم طول حياتو ولم يذقو في أوقات مرضو إال بإشارة مرشده وأمره، انقطع عن أ". يفيد نفوسنا 
ولكن انقطع في المغاور وااودية حيث . وكان يمتنع عن المآكل الفاخرة ويرضى بكّل ما يأكمو رىبانو

. كان يختيئ لمصالة والتأمل فيقضي بيما وباإليمان عمى كل المصاعب
 

عمى النفس ومحبة الفقر، إن دّلت عمى شيء فعمى فضيمة يق ىذه الصموات وىذه القناعة وىذا التضي
أجل، نحن اليوم بحاجة إلى بطولة الزىد، ىذه الفضيمة ! وما أحوجنا إلييما اليوم. الصالة والزىد

ع عن الغنى الرىبانية التي تمّيز بيا الشعب الماروني بأسره، وبااخص رؤساؤه، تدّل عمى الترفّ 
إنو االنصراف عن المذة إلى . م إلى الغنى الحقيقي وأصالة ااعماق وثباتياالزائف وااباطيل وااوىا

. إنو خسارة الذات في سبيل ربحيا، واإلماتة في سبيل الحياة. العابرة الفرح والتعّمق باهلل ال بالكائنات
ة ااولى ولئن تبّوأ المرتب. فكان لو أن كسب االثنين. زىد الدوييي بكل شيء إال باهلل وبحقوق الطائفة

في الطائفة، فمم يفقده ذلك زىده، بل حافظ عميو واستطاع بذلك وبسيرتو الحسنة وقوة شخصيتو 
واتضاعو أن يغّير رأي بعض ااعيان من معارضي انتخابو وأن يفرض ىيبتو عمى بعض المطارنة 

رام الدروز في وأكثر من ذلك، فقد استطاع أن يكسب احت. وااساقفة مّمن أرادوا أن ينزلوه عن كرسّيو
انطفأت بشفاعتو نار )جرت عمى يده معجزات وخوارق  ممن اامير حتى أبسط القروّيين، ولك الشوف

في حظيرة أحد الدروز، ىدية شنبل قمح يعيدىا اهلل لواىبيا، مطر في بكفيا وقنوبين بعد شح، شفاء 
قداس، أصبح الولد المطران ولد مريض شرب ماء مذوًبا مع تراب كان واقًفا عميو البطريرك أثناء ال

إيقاف صخرة تسقط من الجبل المحترق إلى  –فيمبس الجميل، إيقاف المطر والبرد في ساحل عمما 
الخ، وبعد وفاتو حدثت بشفاعتو ... إصالح صباغ نسيج درزيين بمباركتو بالصميب –وادي قنوبين 

(. آيات كثيرة نعرض اآلن عن ذكرىا
 

أن يجمع بين العمم : ىكذا كانت مثالّيتو. بطريرك تعبق بأريج القداسةالميّم في كل ذلك أن حياة ال
من ىنا، تمّنينا . إلى حضارة االنسان وحضور اهللوالقداسة، ويقود بذلك شعبو إلى النور والحقيقة، 

اليوم أن تتابع خطوة مجمس ااساقفة وأن تتأّلف لجنة فتترجم حياة وأعمال وسيرة رجل اهلل البطريرك 
. الدوييي إلى المغة الفرنسية أو اإليطالية أو الالتينية، وترفع إلى مجمع تقديس القديسين إسطفان



ليس ذلك وفاء واجًبا لمرجل فحسب، إّنما استحضاًرا لنعم اهلل عمى الطائفة والمسيحية المشرقية 
  . ولبنان
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فّكر بخير طائفتو العام وىو بعد صغير عمى . نارةإن وطنية الدوييي تجّمت عمًما وتعميًما، استنارة وا  
عّدىا حجارة ركائز لبناء المستقبل يوم يصبح الحمم الكبير مقعد الدراسة، فانكّب عمى جمع الوثائق يُ 

وفي الواقع، جاء االنجاز ساعة الحقيقة عمى قدر أحالم التمميذ الصغير، وما أوسع ما كانت . حقيقة
أدرك التمميذ أن وعي الشعوب لتاريخّيتيا يخّوليا حق ! ائفة والوطنتمك ااحالم في ما خّص الط

فعمل طيمة حياتو ومن خالل كتاباتو كميا عمى توعية شعبو . البقاء ويمزميا بمسؤولية الوفاء لجذورىا
إّنيا القيادة الفكرية التي تبني مصير . وتنقية محتوى ىذا الوعي من كل شائبة قد تكون عمقت بو

. ىيا بدفع قويم من الماضي وثقة بالحاضر والغدالشعوب وتوج
 

أبت وطنية الدوييي عميو عندما أنيى دراستو أن يستطيب بقاءه في الغرب ووعوًدا معسولة بأموال 
وآفاق رحاب، وعاد إلى وطنو يعمم أوالد قريتو في غمرة النسيان وغربة البعد عن ااضواء وشيرة 

أجل، آثر الدوييي . ر والقمق ال القصور وسكينة خّداعةالقف وسكنى واعتزال العظمة إلى غنى الفقر،
وما أراد عمًما وال سموًّا لشخص بل . عمى مغريات الغرب ومفاتنو مشقة الجياد في وطنو لبنان

. كانت سعادتو في إسعاد اآلخرين. اعيان طائفتو، لقومو وبالده
 

ما إن عاد إلى . دة خريج المعيد الرومانيم والكاتب دون حمم الصغير وال دون إراولم يكن عمل العالِ 
 ، واعًظا غيوًرا، وخدمياخدميا معّمًما، كاىًنا. الدوييي بخدمة طائفتو كما سبق ورأينا وطنو حتى التزم

منيا الميتورجية التي تبغي عودة . تدل كل مؤلفاتو عمى صدق في الوطنية. ًفا ليتورجًيا ومؤرًخامؤلّ 
ومنيا التاريخية التي تتوخى إيقاظ الشعوب . شوائب وغالطات عارضةإلى صفاء الينابيع ونقاء من 

وتمزم أصحاب ىذا الوعي . االنتماء إلى جماعة معينة محددة الجذور والمرامي عبر الزمن
ويستتبع . حضارتيم الثابتةباإلخالص اصالتيم وبالحفاظ عمى مقومات شخصيتيم المميزة وعناصر 

من ىنا كان وجو الشبو . ال بل واجب التعبير الحر عن ىذه الذاتلحق،  الوعي لتمّيز الذات وعيٌ 
ومن ىنا كان دوره الوطني الفاعل في زرع البذور المبنانية ليس . بين عمل الدوييي والتوعية الوطنية

عمى صعيد طائفتو فحسب، بل عمى صعيد باقي الطوائف التي تشكل أقميات في الشرق تناساىا 



أما ىو فمو الفضل في ذكرىا وتبيان . المفروض تالشييا وجود ليا أو كأنّ  مجمل المؤرخين، كأنما ال
دورىا وتفاعميا مع طائفتو كأنما يريد من وراء ذلك االيعاز أو التنبؤ بما قد يشّكل نواة المجتمع 

. المبناني التعددي الحر
 

لمحنا إلى المقام الذي ولقد أ. الدوييي من الوطنية بالقول، بل قرن القول والشعور بالفعل ولم يكتفِ 
لى شجاعتو في تحّمل إىانات الحكام الشيعة  دون التفريط احتّمو عند الدروز بفضيمتو وشخصيتو وا 

وما جوابو لعيسى حماده الذي جاءه معتذًرا عن إىانتو إال خير تعبير عن الشعور . بحقوق طائفتو
قال لممعتذر تحت ضغط . وقبحقوق الطائفة وواجب الرعاة في المحافظة عمى قدسّية ىذه الحق

ني لمستعد وأشتيي أن : "المشايخ الخوارنة ورجال كسروان إني أغفر لك جميع ما فعمتو معي، وا 
". شعبي ال يدعني أن أمكث في الجّبو لكن. أحتمل أكثر من ذلك حًبا بسيدي الذي اجمي تأّلم ومات

ىم نحو الجماعة وال يفّرطون بأي قدر من يا الحتياجنا إلى قادة يمّيزون بين حقوقيم الفردّية وواجبات
. مسؤولّيتيم الجماعّية أًيا كانت النتائج والتضحيات

 
طغاة مثل الحماديين حفاًظا عمى حقوق طائفتو وكيانيا، فيو لم  ولئن جاىد الدوييي بوجو حّكام

ائفتو جوًرا يظير لنا كتابة تاريخ اازمنة قناعتو بوجوب التزام ط. ينعزل بقومو عن محيطيم الشرقي
يحفظ ليس مع باقي ااقميات في لبنان بشكل فاعاًل في تاريخ الشرق وبوجوب تفاعميا التعددي 

. تمّيزىا فحسب، بل تمّيز الكيان المبناني في واقع تركيبتو العددي ضمن الواقع الشرقي الكمي
صحيح أن . الميةقط انغالًقا عن الحضارة الع واالنفتاح عمى اآلخرين في لبنان والشرق لم يعنِ 

أحد  الدوييي حاول جيده إيقاظ وعي الموارنة والعالم لشخصيتيم الخاصة والفريدة والمميزة، إال أنّ 
إناء االثنين مًعا : ز ىو االنفتاح الحضاري عمى الغرب والشرق مًعامقّومات ىذه الشخصية وىذا التميّ 

طائفتو وييي حاول تنظيم شؤون صحيح أيًضا أن الد. واالغتناء بكمييما دونما تعقد أو تحجر
: قط عن إبراز خاصّية طائفتو ثًرا بتنظيمات المجمع التريدنتيني في أوروبا، لكّنو لم يتوانَ وتحديثيا متأ

ال يبرح في كتابو رّد . إنيا في الغرب جسر من الشرق أصيل وفي الشرق باب عمى الغرب مضيء
يظير في كل سطر واقع " منارة ااقداس"كتابو التيم يبّين واقع طائفتو الشرقي الكاثوليكي وفي 

كما لم يّدخر جيًدا في نضالو بوجو رىبان . طائفتو الميتورجي إزاء باقي الطوائف الشرقية والغربية
لى مختمف . القدس الالتين إلبراز حقوق طائفتو ولئن نظرنا ليس فقط إلى كتاباتو بل إلى شخصيتو وا 

ًرا لمعاناة الطائفة المارونية، لمقومات شخصيتيا القاعدية جذوًرا الجوانب في حياتو لوجدنا فيو مختص



حبذا لو  .إّنو رجل من أّمة وأّمة في رجل. لتطّمعاتيا وتجربتيا الروحّية والوطنّية والحضاريةوفروًعا، 
بو في مثاليتو الروحية والوطنّية والعممّية الحضارية مثال يحتذى . تُنبت ىذه ااّمة الكثير مثمو اليوم

      .اإلرادات والقناعات عن بموغياإلى أن القمم ُتطال وال محال ُيثني أصحاب 
 
   

  
  


