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القيادات اىل خطوات عملية من اجل اشاعة جو االطمئنان  كلام اشتدت االزمات يف لبنان، ازدادت الحاجة اىل ان تبادر 
االقتصادية  واالنهيارات  التحديات  تراكم  جراء  من  اللبناين،  الطيف  مكونات  كل  تنتاب  التي  والهواجس  الخوف  وازاحة 

واملالية واملعيشية، واستمرار االستعصاء يف امللفات السياسية

زار بطريركّية الروم الكاثوليك في الربوة
اللواء إبراهيم: لإلنطالق في مشروع وطني تحت سقف الدستور

البطريرك العبسي: نرجو أن تتابعوا نهج الحوار والتواصل 

االفكار  وتبادل  محبة  زيارة  هي 
تكون  ان  يجب  ما  حول  والطروحات 
املدير  بها  قام  لبنان،  يف  االمور  عليه 
ابراهيم  اللواء عباس  العام  العام لالمن 
املرشق  وسائر  انطاكية  بطريرك  اىل 
يوسف  الكاثوليك  امللكيني  للروم 
العبيس يف املقر البطريريك يف الربوة، يف 
حضور املطارنة جورج بقعوين، ابراهيم 
بشاره  اييل  ضاهر،  ادوار  ابراهيم، 
حداد وجورج اسكندر، ورئيس الديوان 
البطريريك االب رامي واكيم والعميدين 

منري عقيقي ومنح صوايا.
بكلمة  اللقاء  العبيس  البطريرك  استهل 
ترحيب، قال فيها: "سيادة اللواء عباس 
السادة  اخويت  باسم  املحرتم،  ابراهيم 
الشخيص  وباسمي  االجالء  االساقفة 
ارحب بكم مع صحبكم الكريم سيادة 
العميد منح صوايا وسيادة العميد منري 
الذي  البطريريك  املقر  هذا  يف  عقيقي، 
تربطكم به اوارص الصداقة واملودة منذ 
هذه  لتثبت  تأيت  اليوم  زيارتكم  زمن. 
ومتأل  وزخام  دفعا  وتعطيها  االوارص 
لتدلل  اليوم  زيارتكم  تأيت  فرحا.  قلوبنا 
املشرتكة  املسؤولية  عىل  خاص  بنوع 
املفدى  بلدنا  بازاء  كلنا  بها  التي نشعر 
جدا  اليمة  ظروف  يف  مير  الذي  لبنان 
املدنية والسياسية  قاتلة، املسؤولية  بل 
واملسؤولية  جهة  من  والعسكرية 
اخرى،  جهة  من  واالخالقية  االدبية 
ذلك،  اجل  من  االخر.  يكمل  فواحدنا 
والتعاون  والتشاور  الحوار  باب  نبقي 

االحرتام  فرض  شخص  كثرية،  احيان  يف 
الخارج،  ويف  الداخل  يف  والتقدير 
الظروف  يف  لبنان  اليه  يحتاج  شخص 
الطارئة ولكن ايضا يف الظروف العادية 
الطبيعية. املهامت الكثرية الصعبة التي 
خري  هي  بالنجاح  وتكللت  بها  قمتم 
ان  عىل  برهان  وخري  ذلك  عىل  دليل 
الحوار ال بد منه وان التواصل ال بد منه 
النهج  هذا  تتابعوا  ان  نرجو  للنجاح. 

االن ويف ما بعد".
التي هي  كنيستنا،  "واقع  ان  اىل  واشار 
علينا  يفرض  قلت،  كام  جامعة  كنيسة 
املرشق  بالد  يف  ابنائنا  بجميع  االهتامم 
اوارص  توطيد  اىل  والسعي  العريب، 
بينهم  ما  يف  والتعاون  وااللفة  املحبة 
ويف ما بينهم وبني االخرين وان نثبتهم 
علينا  يفرض  كنيستنا  واقع  ارضهم.  يف 
والعمل  البالد  هذه  بني  التنقل  بالتايل 
انكم  راهنة  وثقتنا  كبري  املنا  فيها. 
لجهة  االعتبار  بعني  االمر  هذا  تأخذون 
والتأشريات  واالقامة  املرور  تسهيل 
الذين  البنائنا  لبنان  يف  الزواج  بقصد 
قرصتم  ما  انكم  نعلم  اليها.  يحتاجون 
حاجاتنا  تلبون  كنتم  بل  ذلك  يف  يوما 
بطيبة خاطر ورسعة ملحوظة. نشكركم 
عىل ذلك من قلبنا ونصيل خصوصا من 
يف  معاونيكم.  جميع  اجل  ومن  اجلكم 
عنا،  للمسؤولني  ذكر  اليومية  صلواتنا 
مدنيني وعسكريني. لكم حصة يف صالتنا 
ليك يؤازركم الرب االله يف عملكم، وليك 
يحفظكم ويلهمكم سواء السبيل ويبعد 

عنكم كل مكروه".
"تقديرنا  العبيس:  البطريرك  وختم 
منذ  دفعنا  قديم،  الكريم  لشخصكم 
نحو خمس سنوات اىل منحكم الصليب 
البطريريك االورشليمي وهو اعىل تكريم 
وخدم  اعطى  ملن  متنحه  البطريركية  يف 
الناس ووطنه واملجتمع. تعبريا عن هذا 
احببنا  مودتنا  وعن  املستمر  التقدير 
ميدالية  تذكارا،  اليكم  نهدي  ان  اليوم 

نقشت عليها ايقونة السيدة العذراء، 

ينبغي عيّل ان اعطي.  او  مباذا استطيع 
الكفيلة  هي  االنجيلية  الذهنية  هذه 
بأن تنقذنا وتنقذ البرشية جمعاء: ان ال 
نكون محدودين يف اي نوع من الحدود 

وان ال نوقف التواصل".
بالقول:  ابراهيم  اللواء  اىل  وتوجه 
معروف هو  اللواء  سيادة  يا  "شخصكم 
يوفق  شخص  والحوار،  باالنفتاح  ايضا 
املتناقضني  بني  حتى  ويؤالف  ويجمع 

اللواء ابراهيم: 
النهاء االزمات السياسية 

وفي مقدمها ازمة انتخاب 
رئيس للجمهورية

البطريرك العبيس واللواء ابراهيم.

اللواء ابراهيم متحدثا.

مشاركون يف اللقاء. 

نشاطات

امانا  االكرث  السبيل  فيه  ونرى  مفتوحا 
وفعالية".

احبوا  الذين  االساقفة  "السادة  اضاف: 
وتعرفون  معكم  اليوم  يكونوا  ان 
معظمهم، يعملون كل يف ابرشيته ويف 
املنترشين  ابنائنا  لخدمة  عمله  ميدان 
اطرافه  من  كلها  الوطن  مساحة  عىل 
لخدمة  ايضا  ويعملون  اطرافه،  اىل 
املؤسسات  يف  السيام  املواطنني  جميع 
والتعليمية  والرتبوية  االجتامعية 
الغاية،  لهذه  اسسوها  التي  والطبية 
موجهني عنايتهم بنوع خاص اىل الناس 
واىل  ونفسيا  جسديا  يتأملون  الذين 
املسيح  فالسيد  حاجة.  االكرث  الناس 
جاء من اجل ان تكون الحياة، والحياة 

واردف:  للجميع".  الكرمية  الوافرة 
الكاثوليكية  امللكية  الرومية  "كنيستنا 
خط  يف  انها  نشأتها  منذ  معروفة 
غري  منفتحة  كنيسة  الجامعة،  الكنيسة 
اىل  وتدعو  الجسور  تبني  متقوقعة، 
هو  مبدأنا  والسالم.  والتفاهم  التالقي 
منك  طلب  "من  املسيح:  السيد  قول 
اي  ميلني"،  فامش  ميال  معه  متيش  ان 
ان نذهب يف الحوار مع االخر اىل ابعد 
والواجب  الفرض  من  ابعد  واىل  حد 
الفكر  ويعميان  القلب  يقسّيان  اللذين 
اىل  نذهب  ان  االحيان.  من  كثري  يف 
القياس،  عىل  التي  االشياء  من  ابعد 
من  ابعد  اىل  عندنا  السياسة  لغة  ويف 
"التحاصص". قبل ان آخذ، عيل ان افكر 



48
عدد 113 - شباط 2023

 Santa Maria inاملزينة العذراء 
Cosmedin ،  املوجودة يف كنيسة املقر 
ايطاليا،  يف  روما  مدينة  يف  البطريريك 
واملقر.  للكنيسة  اسمها  اعطت  والتي 
العذراء التي اصطفاها الله وجعلها آية 
للناس واعطانا بواسطتها السيد املسيح، 
عيىس ابن مريم. نصيل اليها ان تحفظنا 

جميعا وان تحفظ لبنان".
فيها:  قال  بكلمة  ابراهيم  اللواء  ورد   
بينكم  اكون  ان  يل  كبري  لرشف  "انه 
الضارب عميقا يف  الرصح  اليوم يف هذا 
التاريخ والحضارة، واالهم من كل ذلك 

يف االميان واملحبة والتسامح".
يل  اسمح  الغبطة،  "صاحب  اضاف: 
عن  مختلفة  بصفة  اليوم  اخاطبك  ان 
البطريرك  ايها  لغبطتكم:  القول  املعتاد، 
القديس  منذ  والسبعون  والثالث  املئة 
بطرس من ساللة البطاركة االنطاكيني. يا 
من تحيط بكل تفاصيل ماضينا وحارضنا، 
مستقبلنا.  استرشاف  عىل  واالقدر 
هذا  للوطن.."،  "كلنا  ابن  وانا  اخاطبك 
انه صدى ماضينا املرشقي  االية،  النشيد 
عريق  انساين  وعي  اىل  ينادينا  االصيل، 
املخاطر  تقينا  جريئة،  عقالنية  ويقظة 

لنضيف  امجادا  نشهر  ان  اىل  وتدفعنا 
التي  االمجاد  هذه  اعظم.  امجادا  اليها 
يف  قاسيناه  الذي  االمل  رحم  من  ولدت 
املقدسة،  االرض  هذه  يف  حياتنا  مراحل 
الوراء،  اىل  نتقهقر  ال  بان  تحثنا  والتي 
فنحن  املشع،  االمام  اىل  دامئا  لنعرب  امنا 
ظل  وهي  اليها،  ننتسب  الحقيقة،  ابناء 
الجميل  خالصنا  االرض،  هذه  عىل  الله 
فيئها  اىل  واثقني  نخلد  بان  هو  واملفرح 

الظليل".
فان  الصمت،  نغادر  ان  "علينا  وتابع: 
امنوذج  وانتم  امثالكم،  الكبار  صمت 
واخذت  املؤمن،  العاقل  االنسان 
حينها  الوطن،  تنعق يف جهات  الغربان 

الخراب،  ويعم  واملايس  الكوارث   تحل 
املسارعة  اىل  جميعا  ينادينا  ولبنان 
اجل  من  االتجاهات،  كل  يف  واملبادرة 
ابناء  ونحن  االرشار.  رشور  من  انقاذه 
هذه املرحلة، ويف اي موقع حللنا، علينا 
وبذل  والعمل  السعي  يف  االستمرار 
املستحيل من اجل ان ال يلعننا التاريخ، 
كوننا يف مرحلتنا هذه، مل ننجح يف صون 
وشعبه  ارضه  عىل  والحفاظ  الوطن 

ومؤسساته".
واردف: "ال اغايل يف القول ان لبنان منذ 
وتركيبته  وجوده  يف  مستهدف  القدم 
عىل  االعداء  استخدم  ورسالته.  ودوره 
هذا  لتدمري  االساليب  كل  تنوعهم 
النموذج الفريد، فام استطاعوا بالحروب 
سبيال،  ذلك  اىل  واالجتياحات  والفنت 
وانترص.  وقاوم  الشعب  هذا  فصمد 
اليوم تخاض علينا حرب اخطر واقىس، 
يف  االمل  وافقاده  االنسان  تدمري  وهي 
فرض  خالل  من  جديد،  من  النهوض 
عرب  الدميوغرايف  بالتغيري  تتصل  وقائع 
والالجئني  النازحني  االف  مئات  احالل 
مع  بالتزامن  الوطن،  هذا  ربوع  يف 
يهدف  وسيايس  ومايل  اقتصادي  حصار 
اىل  ودفعه  اللبناين  الشباب  تيئيس  اىل 
اال  لنا  الهجرة. هذه معركتنا، وال سبيل 
وحدة  خالل  من  فيها،  كلنا  ننترص  ان 
تفضح  جامعة،  وطنية  وارادة  لبنانية 
خدمة  يف  تعمل  التي  الداخل  ادوات 
للخارج  وتثبت  لبنان،  تفتيت  مرشوع 
عصيان  الشعب  وهذا  الوطن  هذا  ان 

عىل الكرس واالخضاع".
وشدد اللواء ابراهيم عىل انه "ال بد من 
تضافر كل الجهود، وهنا دعويت لكم يا 
صاحب الغبطة من اجل ان يساهم كل 
منا ومن موقعه يف العمل الدؤوب النهاء 
ازمة  مقدمها  ويف  السياسية  االزمات 
واالنطالق  للجمهورية،  رئيس  انتخاب 
يف مرشوع وطني تحت سقف الدستور 
الذي ان االوان لتطبيقه بكامل بنوده".
العبيس  للبطريرك  شكره  مجددا  وختم 

عىل"الدعوة واللقاء املميزين".

البطريرك العبيس يهدي اللواء ابراهيم ميدالية نقشت عليها ايقونة السيدة العذراء.

البطريرك العبسي: 
اللواء ابراهيم شخص 

يوّفق ويجمع ويؤآلف 
حتى بني املتناقضني


