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محطة في مسيرة العيش معًا في دير مار يوحنا 
اللواء إبراهيم: ال خالص إال بدولة تستعيد دور "لبنان الرسالة"

توما: إنك من هؤالء الكبار امُلنعم عليهم وامُلنعم علينا بهم

من  الكثري  عملك  فواكب  لبنان.  الحبيب  وطننا 
االخطار منذ طلوع الشمس حتى سكون الليل، 
والحرجة  الدقيقة  امللفات  من  الكثري  وكلفت 
داخليا وخارجيا. كنت املفاوض الحكيم والجريء، 
انك،  واالرض،  السامء  وامام  حق،  كلمة  اقولها 
يا ايها املرحب به بديرنا االم، لواحد من هؤالء 
وقد  بهم،  علينا  واملنعم  عليهم،  املنعم  الكبار، 
لبنان،  الحبيب  وطننا  ابن  يا  فيك،  وملسنا  رأينا 
روحا مقداما، ومصداقية وانفتاحا عىل الجميع. 
لك  يلن  ومل  همة  لك  تربد  مل  الخطوات،  ثابت 
عود. جهدك موصول وعطاؤك موفور، فام اقرتب 
منك احد، اال وتحسس فيك اخالقا سامية، وهالة 
من الصالبة يف الحق والكرامة والرشف، ومهابة 
مقرونة بتوقد الذكاء وسداد الرأي، وغرية وتفانيا 
وثقابة  االولياء،  الوطن، وحكمة  بال حدود عىل 

نظر العقالء، وتضحيات الشهداء".
"الرهبانية  ان  اىل  توما  االرشمندريت  واشار 
هي  املنترشة،  مبراكزها  الشويرية،  الباسيلية 
ديني  نشاط  لها من  مبا  لبنان،  كنيسة  يف صلب 
وروحي وتربوي وثقايف واجتامعي واقتصادي، ال 
تزال ماضية يف طريق الجد والعمل ملجده تعاىل 
وخدمة الكنيسة واخينا االنسان والوطن، فاقول 
لكم مع بيان مجلس البطاركة واملطارنة الكاثوليك 
ان لبنان يتعرض اليوم الزمة خطرية تهدد كيانه 
وهويته، لكن ال خوف عليه النه حقيقة حية يف 
التعددية  بلد  ابنائه،  لجميع  وطن  انه  التاريخ. 
والحوار والعيش املشرتك، انه اكرث من وطن انه 
يوحنا  البابا  القديس  عنه  عرّب  ما  وهذا  رسالة، 
انه رجاء جديد  الرسويل  الثاين، يف االرشاد  بولس 
للبنان. هو رجاء يتجدد كل يوم ويبنى عىل املسيح 
املصلوب والقائم من املوت، هو رجاء ال يخيب. 
اىل شعبنا،  الرجاء  ننقل هذا  ان  واجبنا  هنا  من 
واىل شبابنا بنوع خاص، عىل الرغم من االوضاع 
يف  ليصمدوا  وندعوهم  بها،  منر  التي  املأساوية 

الرجاء".
وانهى قائال: "نحن جميعا، يا سعادة اللواء، نفتخر 
بك وبامثالك ونفاخر ونعتز، وندعو لك من اعامق 
الخري  وبكل  والعطاء،  التألق  من  مبزيد  القلب 
والتوفيق والعافية، اطال الله، عز وجل، يف ايامك 
الثمينة وحفظك وجميع معاونيك بشفاعة النبي 
يوحنا شفيع هذا الدير، دوما عىل احسن ما يرام".

ثم القى اللواء ابراهيم كلمة قال فيها: "انه ملن 

شكلت زيارة اللواء عباس ابراهيم عىل رأس وفد 
من املديرية العامة لالمن العام اىل دير مار يوحنا 
الباسيلية  الرهبانية  مهد  الخنشارة،  يف  الصابغ 
سلسلة  يف  مضافة،  وطنية  مناسبة  الشويرية، 
وتحصني  جمع  وسيلة  ارادها  التي  االنشطة 
وتطمني لكل مكونات املجتمع اللبناين، حيث كان 
يف استقباله الرئيس العام للرهبانية االرشمندريت 
برنار توما ورئيس اساقفة حمص وحامه ويربود 
عربش  عبدو  املطران  الكاثوليك  امللكيني  للروم 
ريايش  اسعد  والجوار  الخنشارة  بلديات  ورؤساء 
بولونيا  وغابة  الجميل  نيكول  واملحيدثة  وبكفيا 
وعني  والشوير  كفوري  جورج  املروج  ووطى 
اجتامعية  وفاعليات  مجاعص  حبيب  السنديانة 

وثقافية واعالمية ومدعوون.
بداية، القى االرشمندريت توما كلمة رحب فيها 
"الرتحيب  فقال:  املرافق،  والوفد  ابراهيم  باللواء 
يف  للعواطف  وابراز  املشاعر،  طيب  عن  افصاح 
مجاالت االخوة والصداقة والتعارف فاهال وسهال 
ومرحبا بكم يف ربوع دير القديس يوحنا الصابغ، 
الحصن  الشويرية،  الباسيلية  الرهبانية  مهد 
املنيع لقيم التضحية والعطاء يف خدمة االنسان 
واملجتمع برسالة املحبة والسالم، ومنارة االرشاد 

للسائرين اىل طريق الخالص وشاطىء االمان".
ان  العام  املدير  سعادة  يا  كبرية  "فرحة  اضاف: 
تزور مع وفدكم الكريم ديرنا، القلب النابض يف 
هذه املنطقة املتنية، العابق بعطر القداسة، وفرح 
الصالة، وتفاين العمل يف خدمة االنسان والكنيسة، 
مستوى  رفع  يف  بارزا  دورا  ويلعب  لعب  الذي 
واملتني  اللبناين  املجتمع  وتنمية  الروحية  الحياة 
وجوالت  صوالت  اللمع  لرهبانه  فكان  خصوصا، 
الدين  يف  فتجلوا  والحقول،  امليادين  مختلف  يف 
والخدمة  والرتبية  التعليم  يف  الروحية،  والخدمة 
يف  االرايض،  واستصالح  العمران  يف  االجتامعية، 

تكريم
ابداع الحرف العريب مع الزاخر، رائد فن الطباعة 
الذي ايقظ الرشق عىل ضجة العبقرية الفكرية، يف 

العلم والتأليف".
حضور  يف  نستقبلكم  ان  كبرية  "لفرحة  وتابع: 
يا  ديرنا،  جرية  بلدات  بلديات  رؤساء  اعزائنا 
سعادة املدير العام انتم القائد الذي عمل ويعمل 
وحزم  عزم  بكل  العام  االمن  مؤسسة  رأس  عىل 
خدمة  سبيل  يف  وملل  كلل  دون  من  وتفان، 

الرئيس العام للرهبانية االرشمندريت برنار توما واللواء عباس ابراهيم.

يتفقد املطبعة العربية االوىل يف لبنان.االرشمندريت توما يلقي كلمة.

واللواء ابراهيم.

دامئا  طريقا  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  ارادها  واالنسان،  الله  وطن  لبنان  تشبه  جديدة  محطة 
للخالص، وتثبيتا نهائيا للعيش الواحد، يف دولة املواطنة التي نطمح اليها، بعيدا من العقد الطائفية واملذهبية املتحجرة، 

عرب جعل كل موقع ديني نافذة ارشاق تعيل شأن لبنان وترفعه اىل املرتبة التي رتبه الله عليها

اللواء ابراهيم: نعمل على
 ان يمر االستقالل وقد اكتمل 

عقد لبنان املؤسساتي 
بوجود رئيس جديد
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دواعي رسوري واعتزازي ان اكون بينكم ويف 
ضيافتكم اليوم، يف هذه الرهبانية الكاثوليكية 
القرن  اىل  املؤبدة  ونذورها  جذورها  متتد  التي 
السابع عرش، والتي عرفت باسم الرهبانية الحناوية 
نسبة اىل دير مار يوحنا الصابغ االثري املوجود يف 
هذه البلدة املتنية العزيزة بلدة الخنشارة، التي 
والفكر  الروح  خدمة  "يف  وجودها  كل  جعلت 
والكلمة". فان كان لبنان هو بلد الحرف، فمن هنا 
انطلقت اول مطبعة عربية لتخليد الحرف ونقله 

كالجوهرة من جيل اىل جيل".
املبارك  اللقاء  هذا  ويف  يل،  "اسمحوا  اضاف: 

بوجودكم، ان استذكر ابن مدينة حلب السورية 
هيالريون  الراحل  املطران  فلسطني،  مطران 
كبوجي، الذي امتلك كامل الشجاعة يف الدفاع عن 

قدس قضايانا وبالكلمة".
واشار اللواء ابراهيم اىل ان "ما يحدو عىل االمل 
الشعب  الوطن، هو ارصار هذا  بقيامة  والرجاء، 
اميانه  وعىل  بارضه،  ومتسكه  وصموده  صربه  يف 
والديني،  والثقايف  الحضاري  التفاعل  باهمية 
املفيض اىل متتني اوارص العيش املشرتك الواحد. اي 
العيش معا، فجعل من لبنان رسالة اكرث منه وطنا، 
وجعله النموذج الذي اراده الله يف وجه اباليس، 

يروجون لنظرية رصاع الحضارات واالديان كنهاية 
االنفتاح  يف  مدرسة  فجعله  العامل.  لهذا  حتمية 
او  االنعزال  رشنقة  يف  الدخول  يرفض  والتالقي، 
الكرام  السادة  ايها  نحن  وها  االختناق.  رشنقة 
عىل بعد مسافة قصرية من عيد االستقالل التاسع 
املناسبة  متر  ان  عىل  ونعمل  نتمنى  والسبعني، 
ولبنان قد اكتمل عقده املؤسسايت بوجود رئيس 

جديد يبلسم جراح هذا الوطن".
يف  اللبنانيني  ينتاب  الذي  "القلق  ان  اىل  ولفت 
خضم هذه العاصفة التي ال تزال تستوطن بالدنا 
اىل  العودة  املسؤولني  كل  عىل  يفرض  واملنطقة، 
الحوار  لغة  واعتامد  الخالفات،  كل  عن  التعايل 
البناء، والعمل من اجل اعادة بناء دولتنا، والعيش 
بعد  الوحيد  الضامن  النها  واستقرار  بسالم  فيها 
لبنان  يف  الوالدنا  مستقبل  او  خالص  وال  الله، 
حديثة،  دولة  من خالل  اال  االغرتاب،  بالد  يف  او 
تستمد قوتها من شعبها، وتستعيد دورها الفريد 
واملميز يف هذه املنطقة ويف العامل الذي ال ميكن 
ان يضطلع به اال لبنان - الرسالة، لبنان التجربة 
االنسانية التي يجب املحافظة عليها لتبقى منوذجا 
لكل العامل، النها اذا سقطت ساد التوحش املادي 
من  املنبعث  وجودها  قيمة  البرشية  وفقدت 

انسانية هي من صنع الله وارادته".
وختم اللواء ابراهيم بشكر "االرشمندريت توما، 
وكل االباء االجالء عىل هذه الدعوة الكرمية، وعىل 
هذا اللقاء املميز املبني عىل الخري من اجل لبنان 

وطن االنسان".
وبعدما تبادل االرشمندريت توما واللواء ابراهيم 
الدير  ارجاء  يف  جولة  كانت  التذكارية،  الدروع 
العام االسبق  الرئيس  تخللها رشح مفصل قدمه 
للرهبانية االرشمندريت بولس نزها عن املراحل 
 ،1696 عام  انطلقت  التي  للرهبانية  التأسيسية 
وعن آثار الدير التاريخية ومنها كنيسة مار نقوال 
واملكتبة القدمية واملطبعة، وهي املطبعة العربية 
عبدالله  الشامس  انشأها  التي  لبنان  يف  االوىل 
الزاخر والتي ال تزال محفوظة بكاملها حتى االن.

الذهبي  السجل  يف  ابراهيم  اللواء  دّون  وختاما، 
للدير الكلمة التالية: "نشعر يف حرضة هذا املقام 
املقدس باالمان والسالم، ألن القيمني عليه اختاروا 
العدالة  البغض، السالم عىل الحرب،  املحبة عىل 
انها  البرش..  استعباد  عىل  واملساواة  الظلم  عىل 

االنسانية الحقة واملطلقة".

الكتب التي تم طبعها يف املطبعة وكان اول كتاب عام 1743 بعنوان "ميزان الزمان".

الحضور.


