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رئيسية
تاريخ العالقات املسيحية ــــ اإلسالمية في ثالثة كتب ّ
رائدة في هذا املوضوع .كما كانت هذه الخماسية قد تضمنت
ّ
الفلسطينية ،حيث أشار األب مبارك بكل
مجلدًا
مخصصًا للقضية ُ
ُ
القضية نظرًا
في هذه
وضوح إلى البعد
نْ
اإلسالمي والبعد نْاملسيحي نْ
َّ
إلى وجود األماكن املقدسة لهاتي الديانتي التوحيديتي في
فلسطني املحتلة .ونأسف بطبيعة الحال لقلة االهتمام ،سواء في
الكنيسة املارونية أو في لبنان باألعمال املوسوعية لألب مبارك
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َ
الطريق
فتح
من
عليه
تحتوي
ما
رغم
التداول،
محصورة
ت
بقي
ّ
التي ّ
أمام تجدد الفكر اللبناني والعروبي الحضاري في الوقت نفسه .وأود
الدكتورة سالم دياب ،املقيمة في مدينة ليون في
هنا أن أشكر ّ
فرنسا ،التي تطوعت لترجمة هذه النصوص ،رغم انشغاالتها
األكاديمية العديدة في املدينة حيث أصبحت اختصاصية في
تعليم اللغة العربية.
جورج قرم

ـعقد
ما تخالف التقاليد املارونية ،الشديدة التأييد
للحكم ال��ذات��ي وال �ت��ي ال ي�ق��ل ج�ه��ده��ا ف��ي نصر
ال �ش �ع��ب ال �ل �ب �ن��ان��ي وش� �ع ��وب ال� �ش ��رق ،املشروع
الصهيوني ف��ي شكله املتفاقم منذ إع�لان دولة
إسرائيل .في الوقت نفسه ،يلتقي هذا املشروع
م��ع أخ �ي��ار رج ��ال ال��دي��ن وامل�ث�ق�ف�ين واملناضلني
اليهود الذين كانوا حتى عام  1948وبعده إلى
جانب م��ارت�ين بوبر ( )Martin Buberومؤسس
الجامعة العبرية ج��وده ماني ()Judah Magnes
ي ��ري ��دون م�ع��اي�ش��ة ف �ع��ال��ة ب �ف��ائ��دة م �ت �ب��ادل��ة بني
اليهود واملسيحيني واملسلمني في فلسطني على
غرار التعايش املسلم املسيحي في لبنان.
ل �ه��ذا ،ل �ي��س ه �ن��اك أي ت �ن��اق��ض ب��ل استمرارية
منطقية وت��روي��ج ح ��ار ل�ن�ف��س امل �ش��روع عندما
ي ��داف ��ع ب �ع��ض امل � ��وارن � ��ة ع ��ن ال� � ّس�ل�ام بإنصاف
الفلسطينيني في وطنهم .ال بل إن من أخذ على
ً
ابتداء من
عاتقه هذا امللف هم مشاهير املوارنة،
نجيب عازوري الذي كان أول من وضع القضية
الفلسطينية ف��ي ق�ل��ب «ن�ه�ض��ة األم ��ة العربية»،
وان �ت �ه� ً
�اء ب�س�ل�ي�م��ان ف��رن�ج�ي��ة ،ال��رئ �ي��س العربي
ال��وح�ي��د ال ��ذي ح�م��ل ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية إلى
املتحدة.
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 .3ق� ��د ن � ��رى
ّ
وه��دف�ه��م امل�س�ك��ون��ي ف�ش�لا ج��زئ�ي��ًا ن �ظ �رًا إل��ى أن
وحدة إنطاكيا املسيحية كنواة لوحدة الكنيسة
ال�ع��امل�ي��ة ال ت ��زال ف��ي م�س�ت��وى األم �ن �ي��ة فحسب.
ب��ل لقد أص�ب��ح م�ش��روع ال ��دول ـــــ األم��م املتعددة
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة وامل�ت�ع��اي�ش��ة ف��ي ح�ض��ن الوحدة
ال �ع��رب �ي��ة م ��وض ��وع س �خ��ري��ة وع �ب��ث ف ��ي لبنان
وفلسطني ومن «الخليج إلى املحيط».
ّ
ل� �ك ��ن ال� �ح ��ال ت �خ �ت �ل��ف ب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى املشروع
للمسعى
ال �ث �ق��اف��ي ،ال��وج��ه ال �ث��ال��ث وال��رئ �ي �س��ي
ّ
امل��ارون��ي ب�ين ال �ش��رق وأوروب � ��ا .وإن ��ي أع�ت�ق��د أن
املوارنة قد نجحوا تمامًا في هذا الغرض ،على
األقل لغاية الحوادث الطارئة األخيرة والخطيرة
إن صحت ّ ال�ع�ب��ارة .ويمكننا ال�ق��ول بطريقة أو
ب��أخ��رى إن ال �ش��رق ب��ر ّم�ت��ه أص �ب��ح ،م��ن الناحية
الثقافية ،م��ارون�ي��ًا إذ إن��ه تبنى امل��وق��ف الفكري
وال�ح��ي ال��ذي ك��ان امل��وارن��ة أول م��ن ات�خ��ذوه بني
الشرق وأوروبا.
ن�ح�ت�ف��ل ه ��ذه ال �س �ن��ة ب ��ال ��ذات ب��ال��ذك��رى املئوية
الرابعة لتأسيس املعهد املاروني في روما الذي
ُ
أنشأه غريغوار الثالث عشر .ولقد تتبعت مهنيًا
ِّ
إعداد أطروحة كرسها األب ناصر الجميل لهذا
يكتف غرضها
املوضوع .هذه املجموعة ،التي لم
ِ
ب �م��وض��وع واح� ��د ،ح�ت��ى وإن ك ��ان ج��وه��ري��ًا ،بل
يشمل املسار املاروني برمته ،تنوي نهج طريق
األب ناصر الذي توسع بحثه ليتناول تأسيس
معهد عني ورق��ة ع��ام  ،1789النظير املطابق في
ّلبنان ملا كان عليه املعهد املاروني في روما.
ات�ه�م�ن��ا ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال ك��ذل��ك ب�خ��دم��ة مشروع
ب �ط��اب��ع اس �ت �ع �م��اري ي � ��زداد خ �ط��ورة ف��ي املجال
ا ّل�ث�ق��اف��ي ع�ن��ه ف��ي امل �ج��ال ال �س �ي��اس��ي ،ن �ظ �رًا إلى
أنه أرسى نهائيًا ارتباطنا االقتصادي بالغرب
الصناعي.
ُ
ّ
أق� � ّ�ر أن� ��ه ،ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال ب��ال�ت�ح��دي��د ،ه �ن��اك من
املوارنة واألرثوذكس من يتجاهر بحماسة زائدة
باملارونية السياسية ويقع في الفخ إما باملناداة
باالزدواجية اللغوية والوطنية والقانونية ،وإما
بدعم «لغة لبنانية» .لكن ال�ج��دال ح��ول اللغات
ال يرتقي إلى املركز الثالث في مشروع املوارنة
الثقافي الذي أجده مثاليًا ًبالنسبة إلى الشرق
ّ
ألن ً الشرق صادق عليه فعال.
أوال ،م ��ن ال � �ض� ��روري ا ُع �ت �م��اد وس ��ائ ��ل البحث
الغربية
العلمية والتقنية التي أعدت في أوروبا
ّ
منذ بدايات عصر النهضة .في هذا اإلطار ،تمثل
امل�ط�ب�ع��ة األداة التقنية امل�ث�ل��ى لنشر املعطيات
التي قام البحث العلمي بجردها.
اإلنسانية
إرث
ث��ان �ي��ًا ،ي�ج�ت�ه��د ال �ب �ح��ث ب �ج��رد
ّ
التاريخي والفلسفي والعلمي والفني .ويمثل
القديمة مظهرًا من مظاهر
الرجوع إلى العصور
ّ
ّه ��ذه ال�ع�م�ل�ي� ّ�ة ال �ج��رد .ل�ك��ن��ه أس��اس��ي وال سيما
أن��ه يحمي ك��ل اع�ت��راف بالهوية ض��د الخيارات

ّ
االعتباطية ال�ت��ي تتخذ ف��ي لحظة معينة وأنه
يربط كل اعتراف وطني على النحو ذاته بمجمل
التراث.
ل��م ن �ن��اق��ش ح �ت��ى اآلن م��وض��وع ال �ل �غ��ات وإنما
الفلسفة اإلنسانية .وهي هذه الفلسفة اإلنسانية
ال�ت��ي ن�ش��أت ف��ي أوروب ��ا ف��ي عصر النهضة ،أي
ق �ب��ل ب�ك�ث�ي��ر م ��ن إن �س��ان �ي��ة ع �ص��ر األن � � ��وار ،التي
تبناها املوارنة وعملوا لها وأصبحت املصلحة
املشتركة للشرق العربي بأسره.
لكن ب� َ�م تختلف فلسفة امل��وارن��ة اإلن�س��ان�ي��ة عن
إنسانية الفئة املثقفة أو حتى عامة العرب ،وأين
أهمية اللغات في هذا املجال؟
تكمن
ّ
يبدو لي أن االختالف يكمن في نقطتني:
اإلنساني،
أ .عندما ننظر عمومًا ال إل��ى املوقف
ّ
وإن �م��ا إل��ى ف �ح��وى ال �ت��راث امل� ��ادي ،نستنتج أن
املوارنة ّ قد تعربوا على األقل منذ القرن الحادي
عشر .إن ّأول مؤلف خالد في مجال الروحانيات
والقانون املاروني ،والذي يمكن القارئ أن يتعرف
عليه في الكراسة الثالثة من الجزء األول ،لم يعد
يعرف إال باللغة العربية ويحمل عنوان :كتاب
�دى .م��ن ناحية أخ ��رى ،أص�ب��ح ه��ذا التعريب
ال�ه� ّ
شبه كلي منذ القرن الثامن عشر .انطالقًا من هذا
ال�ت��اري��خ بالفعل ،سبق امل��وارن��ة ف��ي حلب بمئة
سنة النهضة ال�س��وري��ة اللبنانية ال�ت��ي ستجد
في مصر أرضية خصبة تسهل انتشارها .لكن
تعريب املوارنة من أول األلفية الثانية إلى آخرها
ل��م يتغلب ع�ل��ى ال�س��ري��ان�ي��ة ال ف��ي ال�ط�ق��وس وال
كخلفية أو منبع عميق للثقافة.
ل�ك��ن ال�ت�ق��ال�ي��د امل��ارون �ي��ة ال ت�ب�ح��ث لنفسها عن
م �ن �ف �ع��ة ذات � �ي ��ة ،م �ه �م��ا ب� ��دت ش��رع �ي��ة ،ب ��ل تقدم
التماسًا ال بد أن يتأثر به كل عربي حريص على
كمالية ثقافته ودورها العاملي .إذ ال يمكن عروبة
جديرة بهذا االسم أن تبقى بمنأى عن السريانية
كلغة أخ��ت للعربية ت�ش�ت��رك��ان م�ع��ًا ف��ي سامية
واحدة .ال يمكنها ذلك نظرًا إلى االمتياز الوحيد
ال��ذي تتمتع به السريانية عن اللغات السامية
األخ��رى ،امتياز دور الوساطة في نقل املقوالت
اليونانية وثقافتها ومفاهيمها .فالسريانية
إذًا ف��ي قلب ال�ع��روب��ة ليس كتذكير بأصولهما
السامية املشتركة فحسب ،وإنما هي القناة التي
ّ
تطلبها الخيار الحر ال��ذي اتخذته العروبة في
عصرها الذهبي ،عندما كانت العروبة تنهل من
املنبع اليوناني.
ّ
ب .ف��ي م��ا يتعلق باللغات ال�ح��دي�ث��ة ،أالح��ظ أن
امل��وارن��ة ل��م يتعلموا الفرنسية أو على األق��ل لم
يكتبوا باللغة الفرنسية إال منذ القرن املاضي.
لكن حني اقتضى األمر أن يتصل املوارنة بأوروبا،
ت��زاح �م��ت ف��ي ن�ف��وس�ه��م ض� ��رورة تعليم أوروبا
لغات الشرق وض��رورة أن يتعلموا هم أنفسهم
لغات أوروبا .وهذه ضرورة أساسية في الحوار
ع�ن��دم��ا ن��ري��د أن ي�ح�ت��رم ال �ح ��وار اح �ت��رام��ًا كليًا
قوانني الضيافة .وه��ي ض��رورة ملحة ،وخاصة
عندما يرفض رجل الحوار أن يبقى متلقيًا عاديًا
ومستهلكًا ع�م��وم��ًا ،وع�ن��دم��ا ال ي��ري��د أن يؤدي
دور امل��أج��ور ،ب��ل يطالب ب��دور الشريك .م��ن بني
املستعمرين من لم يهتم إطالقًا بتعليم الشعوب
امل�س�ت�ع� َ�م��رة ل�غ��ة سلطتهم ،واك�ت�ف��ى باستخدام
بالكالم ،كمثال
لغة مبسطة عندما يتوجه إليهم
ّ
الذي كان يقول إنه يتحدث
امللك شارل الخامس
ّ
مع حصانه باألملانية .لكن املوارنة الذين لم تكن
شعب تستعمره أوروبا
لديهم أبدًا عقدة نقص
ّ
ص� ّ�م��وا آذان �ه��م ع��ن ه ��ذا .ف��ذك��روا ال �ع��رب إذًا بما
أنفسهم عندما كانوا خالقني
تعلمه العرب من
ّ
مستهلكني .إن التمكن من لغة أجنبية
مبدعني ال
ِ
ك��وس�ي�ل��ة م �ف �ي��دة ل�ل�ت�ن�ف�ي��س ال �ف �ك��ري ه ��و األداة
الضرورية لإلبداع في الحداثة.
أس �ت �خ��دم ك�ل�م��ة ح��داث��ة ل �ل �م��رة األول � ��ى ف��ي هذه
املقدمة .وقد ترأس من اآلن فصاعدًا كل أغراضي
ككاتب لـ«الخماسية اإلنطاكية /أبعاد مارونية».
وإني أحيل القارئ إلى نهاية الجزء األخير ،حيث
ال أتوانى عن وص��ف كنيستنا ذاتها كـ«كنيسة
الحداثة الثقافية».
ً
لكن كنيستنا تبقى أوال ودائمًا «كنيسة الزهد

واملدح اإللهي» ،كما أشير إليه كذلك في موضعه،
ّوبهذه الطريقة أنشأت «شعبًا يعشق الحرية ولو
أن��ه في حنني دائ��م إل��ى التعايش» (انظر الجزء
الخامس ،القسم الثالث ،ذاكرة أمل) .مهما كانت
اإلشكالية التي يجد القارئ نفسه ملتزمًا بها إلى
بالدخول
جانب كاتب هذه املجموعة ،فليتفضل
ّ
إل��ى ه��ذا التراث بفكر حر وصراحة موقف .فكل
عدائيًا
م��ا قيل ل��ه لغاية اآلن م��ن ك�لام ق��د ي�ب��دو ّ ّ
ليس إال ليسلك الطريق ويبدد الغيوم .وإن فضل
�ورة على ال�ن��ص ،فليفعل وليبتدئ
ال�ق��ارئ ال�ص� ّ
ب��ال �ص��ورة .ل �ك��ن ا ّل �ص��ورة س�ت�ع�ي��ده إل��ى النص،
وأنا على يقني بأنه سيصبح ،بتآلفه مع الروح
املارونية في الصورة والنص ،أكثر حبًا للسالم
وأكثر إنسانية .ومهما تجرع املوارنة من محن
على طول تاريخهم ،مع ما تتركه هذه ّ املحن على
شعب من شدة وحذر وإباء مهان ،فإن االعتراف
ب�ت��راث�ه��م ي � ّ
�زود م��ن ي�ق�ت��رب م�ن��ه وي�ت�ع��اط��اه بما
بفيض على كاتب هذه املجموعة :أي فرح
أنعم
ّ
يتجاوز كل حقدّ أو مرارة وثقة على قدر جسامة
املخاطر وقبل كل شيء حمد مستديم لله.
ً
واقتداء
وفي ختام هذه املقدمة ،سأقول مع من

ال�ت��ي ك��ان��ت قسمتهم ف��ي ال�ع�ي��ش .ل�ك��ن ف��ي هذه
الحالة ،حتى شواهد املارونية املغمورون الذين
ُ
عنيت بالتعرف عليهم يجلسون في نفس العلو
الحصب وال�ج��رد .وإن��ي ال أعرضهم إذًا لفضول
القارئ وإنما ،استهانة بكل ذي وقع ،لبحثه عن
العفة والحكمة.
ّ
لهذا ،فإن القارئ سيحمل نظره إلى كل منعطفات
ال �ط��ري��ق ،إل ��ى ت �ل��ك ال �ت��ي ن�ب�ت�ه��ل إل �ي �ه��ا كعرش
طائفتي م��ن جيل
الحكمة وا ّل�ت��ي ب��ارك�ه��ا أب�ن��اء
ّ
إلى آخر ألن الله تفضل بتكريم تخضع راهبته.
ففي النضال القديم العهد الذي جعل من تاريخ
الشعب املاروني سلسلة ال تنتهي من اإلهانات
واآلالم ،سيكتشف القارئ سر بهجتنا واعتزازنا
ويفهم ملا ّأم مصلوب هي أمنا وسيدتنا.
فتحت أق��دام�ه��ا ،أض��ع ،قبل أن تمنحني مراحل
ه��ذا امل�س��ار ف��رص��ًا أخ��رى للقيام ب��ه ،إه ��داء هذه
املجموعة الخاشع .وما أرجو في نهاية املطاف
من هذا العمل إال حبًا أكبر السمها وتمجيدًا له
ّ
إلى حد النشوة ،بالرغم من أتراح الوقت الحالي،
عندما أتأمل املجد ال��ذي ألقاه الله كشراع بهاء
وروعة على جبل لبنان تكريمًا لها.

ّ
ّ
كلمة إيحائية ختامية

تنبيه

بمن أكرس حياتي لهذا املوقف.

ك �ن��ت ق ��د ق � ��ررت ل �ه��ذا االس� �ت� �ط ��راد االستهاللي
التمنع عن ذكر األحياء الذين أنتمي إليهم وأن
أكتفي بالوفيات .ظننت ذلك أسهل لي نظرًا إلى
ال �ع��دد ال�ك�ب�ي��ر م��ن األح �ي��اء ال��ذي��ن أود ّشكرهم،
وإل ��ى خ�ش�ي��ة ن�س�ي��ان ب�ع�ض�ه��م .س �ن��رى أن ��ي في
نهاية األمر قمت بواجبي مع أني لم أتحرر كليًا
م��ن ال��دي��ن بالرغم م��ن ه��ول ال�ت��ذك��رة ال�ت��ي يمكن

أصبح الشرق ،من الناحية
تبنى
الثقافية ،مارونيًا ،إذ ّ
الموقف الفكري الذي اتخذه
الموارنة بين الشرق وأوروبا
ق��راء ت�ه��ا ف��ي م��ا بعد .ف��ي امل�ق��اب��ل ،صرفت النظر
ه ��ذه امل � ��رة ع ��ن ف �ت��ح س �ج��ل امل� � ّث ��وى ال � ��ذي تلقي
م �ن��ه األب ��دي ��ة أش�ع�ت�ه��ا ع �ل��ى ك ��ل ص �ف �ح��ات هذه
املجموعة.
ح�س�ب��ي أن أس �ت��ذك��ر م �ث��ال ج��د أم ��ي .ف�ف��ي أولى
ذك��ري��ات طفولتي ،أراه يمتطي فرسه الشهباء،
وه��و ال ��ذي ت �ج��اوز حينها التسعني م��ن عمره،
ل�ي��ذه��ب وي �ش��ارك ف��ي إزاح ��ة ال�س�ت��ار ع��ن تمثال
ت�ك��ري�م��ًا ل �ي��وس��ف ب��ك ك� ��رم .ف�ل�ق��د ك ��ان ح �ق��ًا أحد
رج��ال نضال البطولة في لبنان ،وق��د توفي في
املنفى عام  .1889بمعنى آخر ،هذا الباب ّالخاص
ب��األم��وات فريد من نوعه .وه��و يضم ك��ل أولئك،
م��ن وف �ي��ات جيلي إل��ى ج�ي��ل أوائ ��ل ت�لام�ي��ذ مار
مارون الذي كان قسيسًا وراهبًا في عصر يوحنا
أحتفل
كريزوستوم ،الذين يشكلون عائلة واحدة
ّ
ب��ذك��راه��ا .ل��ن ُي�ف�ت��ح إذًا ب��اب ال��وف�ي��ات ه�ن��ا ،ألنه
يشمل هذه املجموعة برمتها.
لن يفوت ال�ق��ارئ ،وس��ط ه��ذا الحشد الكبير من
ال �ش �ه��ود امل ��ذك ��وري ��ن ،رؤي� ��ة ب� ��روز أول �ئ��ك الذين
ألهمتني مقاماتهم ال�ت��واض��ع مثلما بعثت بي
ال��ورع املطبوع باإلعجاب .هكذا كرست ساعات
ط��وي �ل��ة ل� �ق ��راءة وت��رج �م��ة ال �ب �ط��ري��رك اسطفان
ال��دوي�ه��ي ،إح��دى أك�ب��ر ب��رك��ات ع�م��ري .فما كنت
أق��وم به في مطلع شيخوختي ليس إال العودة
إلى قراءاتي ،عندما كنت في ريعان شبابي ،في
كتب أبي وأجدادي الذين كانوا خوارنة رعية.
ففي ه��ذه ال �ع��ودة العاطفية إل��ى حجر أم��ي من
خ�ل��ال إع� � ��داد «ال �خ �م��اس �ي��ة اإلن �ط��اك �ي��ة /أبعاد
م��ارون �ي��ة» وك �ت��اب �ت �ه��ا ،أت �م �ن��ى ب �ك��ل ب �س��اط��ة أن
يحمل ال �ق��ارئ ن�ظ��ره إل��ى ال�ق�م��م ال�ش��ام�خ��ة التي
اعتالها أن�ب��ل آل م��ارون بسبب ض��راوة املصير

ّ
ّ
كمواطن وم��ؤم��ن أنفر م��ن ك��ل تملك فيه تحزب.
ف�ت�ك��ري��س م�ج�م��وع��ة ب�ح��ال�ه��ا ل �ل �ت��راث املاروني،
حتى ولو كان في إطار املسيحية اإلنطاكية ،هو
عملية يجب أال تؤدي إلى تضليل.
ي �ظ �ه��ر امل� ��وارن� ��ة ح �م��اس��ة وغ� �ي ��رة مل ��ا ي �ح �ف��ل به
أبناء طائفتهم أو بلدهم حيثما كانوا .فإن كان
ثمة ش��يء اسمه م��ارون��ي ،فهو أن يتقبله الغير
ّ
ويثمنه كما يراه .هذه «الخماسية
ويتعرف عليه
اإلنطاكية /أب�ع��اد م��ارون�ي��ة» ،التي أحجمت عن
إدراج مواضيع ّ
جمة وعدد ال بأس به من البلدان
غ �ي��ر امل ��ارون �ي ��ة ،ال ت �ن��وي ع �ل��ى اإلط �ل��اق القيام
بالتفرقة أو التمييز.
بالتملك أو حتى َ
ي �ع��ود ف �ض��ل ت��رج �م��ت��ي اإلل� �ي ��اذة ال �ت��ي عرفهما
ال � �ش� ��رق ال� �س ��ام ��ي إل � ��ى ش �خ �ص �ي��ات مارونية.
فالترجمة األول��ى صدرت بالسريانية في القرن
الثامن نسبها بار إبرايوس إلى تيوفيل األورفي
وهو ماروني ،واألخ��رى ترجمة باللغة العربية
ظهرت في القرن التاسع عشر قام بها سليمان
البستاني ال��ذي اضطر ال��ى أن يتعلم اليونانية
شعرًا.
لينقل لنا هوميروس ّ
املثل ألق��ول إن أخيار املوارنة ليسوا
أعطي هذا
للموارنة ،أو ّإن خير ما يمتلكون هو خير ّ
يعم
ّ
على الجميع .إن ُخير هذه املجموعة في مراجعه
ال�ت��ورات�ي��ة .فلو نسخت ه��ذه املقاطع لتضاعف
حجم املجموعة.
فلو كان إذًا ألجزاء ّ هذه املجموعة فائدة ما ،فهي
على قدر ما تبرز أن املوارنة يتمتعون في حضن
الكنيسة العاملية بموهبة وهبت للمؤمنني كافة،
ّ
وأن أخ�ي��ار امل��وارن��ة ف��ي عاملهم الثقافي ه��م من
يعترف بكفاءتهم زمالؤهم من األدي��ان األخرى.
عامليًا جبران خليل جبران صاحب
فمن أشهرهم ّ
ّكتاب النبي ،وقلة قليلة من سكان األرض تعرف
أنه ماروني .ملاذا ،والحالة هذه ،خماسية تكرس
ل �ل �ت��راث امل ��ارون ��ي ،ومل � ��اذا ال�ت�م�ي�ي��ز ب�ي�ن األدباء
املوارنة وغيرهم ،والتاريخ املاروني عن التاريخ
العام للبطريركية اإلنطاكية وسائر املشرق؟ فإن
ّ
ل��م يتضح السبب ف��ي املقدمة التي سبقت على
نحو كاف ،آمل أن تبرره كل األجزاء.
ّ
الكاثوليكية بعد الثورات
( )1أو الصحوة
ّ
كنيسة روما
ضد
البروتستانتية
ّ
ّ
ّ
خماسية مارونية ،املجلد األول ،الجزء األول ،ص21 .
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