
 ... وللحقيقة تتّمة!إنتصر الـحّق على الباطل

 بيان صادر عن اجلماعة الرهبانّية املارونّية رسالة حياة

"إحذروا الّناس سيسلمونكم إىل الـمحاكم ويـجلدونكم يف مـجامعهم وُتساقون إىل الـحّكام وامللوك من  
أجلي، لتشهدوا لديهم ولدى الوثنيني، فال يهّمكم حني يسلمونكم كيف تتكّلمون أو ماذا تقولون، فسيُلقى  

  16/  10بيكم يتكّلم بلسانكم )مىت  إليكم يف تلك الساعة ما تتكّلمون به، فلستم أنتم املتكّلمني بل روح أ
– 20.) 

وبعد أن إستكملت النيابة العامة التمييزية تـحقيقاتـها الـمسهبة والواسعة  2020 /1 /9هللواي! اليوم 
واستمعت إىل العائالت واألحداث والشهود واطّلعت على مـحاضر التحقيق واإلفادات والصور واألقراص  

الـمركزيّة، إنتهت بعد أن ثـَُبت لديها براءة وعدم صّحة كّل ما نُسب إىل  الـمدَمـجة واستعانت ابلـمباحث 
مشينة موصوفة ابجلرمّية وهي: اإلتـجار ابألطفال والتحّرش    رسالة حياة من أفعال   الرهبانّية الـمارونّية  ماعةاجل

خالعّية أمامهم،    الـجنسّي والضرب والتعنيف وإطعام األوالد املأكوالت الفاسدة وعرض أفالم إابحّية وصور 
 فبعد كّل التحقيقات ثَبت وأتّكد:

أّن مجاعة رسالة حياة بريئة من كّل هذه األفعال اليت نُسبت إليها سواء يف اإلعالم أو يف القرار القضائّي  
 الصادر عن حضرة قاضي األحداث يف بعبدا. 2019 /12 /6اتريخ 

 إىل جانب النيابة العاّمة اإلستئنافّية يف جبل لبنان وطلبت: وأنّه بنتيجة تـحقيقاتـها أحالت امللّف كامالا 

من قانون العقوابت وهذه املاّدة تعاقب من   380اإلّدعاء على جـماعة رسالة حياة جبنحة املاّدة  .1
عندما إمتنعت  2019 /12 /6يقاوم قراراا قضائيًّا. ذلك على خلفّية األحداث اليت مّتت يوم 

لني الرضيعني ألّّنا وصّية عليهم مبوجب مرسوم وصاية صادر هلا عن  رسالة حياة عن تسليم الطف 
احملكمة الروحّية املختّصة. هلذا مل تسّلم الطفلني ألّنا تلتزم بقرار احملكمة الروحّية وهي مسؤولة  

 أمامها فاختارت أن ُتساق للتوقيف دون أن ختالف القرار الكنسّي.  



من قانون   519ى مجاعة رسالة حياة جبنحة املاّدة اإلّدعاء على أحد األشخاص املوجودين لد .2
العقوابت اليت تعاقب من يرتكب أفعاالا منافية للحياء وهنا جيدر التوضيح والتفريق بني التحّرش  
اجلنسّي والفعل املنايف للحياء، فشّتان ما بني هذا وذاك، ويف احلالتني اإلّدعاء ُوّجه إىل شخص ومل  

ياة. ويبقى أّن الـمتَّهم بريء حىت تثبت إدانته إذ النيابة تطلب اإلّدعاء  يَوجَّه إىل مجاعة رسالة ح
 للشبهة ويبقى للحكم النهائّي كلمة الفصل واإلدانة. 

إزاء احلقيقة اليت ظهرت بنعمة ربّنا، ثبت للجميع أّن مجاعة رسالة حياة كانت وستبقى يف أديرهتا موقعاا 
ة وأسوارها ستعلو وترتفع ولن يقوى عليها ال فساد بعض حصيناا للمحّبة والّسالم والشرف والكرام

 اإلعالميني وال شّرهم وال حقدهم جتاه كّل أفعال احملّبة اليت تلتزم هبا اجلماعة كخّط منطّي إعتنقته.

إّن اجلماعة تدرس اليوم بكّل ثقة وأمانة اخلطوات واإلجراءات القضائّية اليت يـجب أن تبادر إليها لتحميل  
ات لـمن أساء إليها، ألّن هذه اإلساءة انلت من آالف األشخاص والعائالت اليت دؤبت اجلماعة  املسؤوليّ 

على مساعدتـهم، فطالتهم اإلساءة، األمر الذي آلَـمها وآلَمهم، فواجب احلساب ضرورة ويـجب أن نكون  
 لتخّطي كّل جتربة وشّدة،  دوماا مستعّدين للدفاع عن كّل حّق أينما ُوجد وإّتكالنا على الّرب الوحيد املعني
 فكما نـحن جّديّون يف رسالتنا، سنُثبت جّديّتنا يف مالحقة من أساء إىل احلّق. 

لألسف وابلرغم من كّل ما سبق وبثبوت الرباءة وظهور احلقيقة جند أّن بعض اإلعالميني الفاسدين يتوّسلون  
ة ونتائج التحقيقات اليت أجرتـها جانب النيابة  مواقع التواصل اإلجتماعّي ويـمّررون أخباراا كاذبة عن القضيّ 

العاّمة التمييزيّة وذلك بنّية متابعة اإلساءة واألضرار والكذب على الّناس، ألّن احلقيقة اليت ثبتت وظهرت  
تدينهم وتفضح كذبـهم وسوء نواايهم تـجاه رسالة حياة، فنرجو من مجيع وسائل اإلعالم ومواقع التواصل  

ي احلقيقة من مصادرها واإلعالن بدقّة عن القرارات القضائّية ألّن أصحاب النوااي السيئة اإلجتماعّي تقصّ 
 ما زالوا يتابعون أفعاهلم الـمسيئة.


