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أمام راهبات دير "سّيدة الخدمة الصالحة" في جبولة
اللواء إبراهيم: النفق يوشك على النهاية 

املدير  وجهة  كانت  الله  بيوت  من  بيت  اىل 
وهو  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام 
جبولة  بلدة  يف  الصالحة"  الخدمة  "سيدة  دير 
استضافته  حيث  بعلبك،  قضاء  يف  البقاعية 
يخدمن    ،27 وعددهن  املكرسات  الراهبات 

العامل متجه نحو صدام الحضارات. نحن جميعنا 
يف هذا البلد نقدم عربة بكيفية التعايش، وهذه 
يف حد ذاتها ثروة يجب ان نعرف قيمتها. لقد 
التعايش  "ان  الصدر  موىس  السيد  االمام  قال 
التمسك  يجب  ثروة  هو  املسيحي  االسالمي 

بها"، ونحن متمسكون بها للنفس االخري". 
للتعبري عن  اليوم هو  وقال: "وجودي بينكن 
تعكسن  اننت  املشرتك.  بالعيش  تشبثنا  مدى 
يف  االنسان  عليه  يكون  ان  يجب  ما  حقيقة 
ان  عليه  التي  التضحية  ومقدار  االرض  هذه 
من  هي  بها  تقمن  التي  الرسالة  ان  يبذلها، 
اشد  الكون.  هذا  يف  الرساالت  واسمى  انبل 
عىل اياديكن واشجعكن واقول لكن مرة ثانية 

انني اىل جانبكن". 
عام  سؤالكن  اىل  بالنسبة  "اما  قائال  واوضح 
ينتظر لبنان، فانا وسط كل هذا الظالم املحيط 
باذن  النهاية  عىل  يوشك  النفق  ان  اقول  بنا 
الله، واننا سنخرج منه. ليس مهام كم بلغ سعر 
ان  املهم  علينا،  تأثريه  كل  مع  الدوالر  رصف 
طاملا  الخري.  لعمل  املعقودة  النية  لدينا  تبقى 
اننا متكاتفون ومتضامنون ولدينا هذه الروحية 
سنبقى اغنياء بهذه الروح ولو وصلنا اىل الفقر، 
الصمود واالستمرار ليك  قادرين عىل  وسنبقى 
ونحن مرصون  االمان  شاطئ  اىل  بلدنا  نوصل 

عىل ذلك. نحن لن نرتك لبنان، ولن نحمل 

من  مسؤوليتها  وتحملون  بها  تقومون  مبادرة 
اجل كل املواطنني، ومن اجل تأمني االمن عىل 
ارض هذه  وبخاصة عىل  اللبنانية  االرايض  كل 
املنطقة التي تحبونها والتي صمدنا عىل ارضها 
وعىل  علينا  مرت  التي  العصيبة  االيام  طوال 
الوطن الرسالة. نعم، هنا صمدنا ألن مؤسسنا 
املعلوف،  يوسف  املطران  الرحامت  املثلث 
الرحمة  لعمل  شاهدات  هنا  نكون  ان  ارادنا 
وللخدمة، وللتواصل مع جميع الناس، الننا نرى 
فيهم اخوة واخوات والننا جميعا "عيال الله"  
اراد  كام  مكرسات،  والننا  محبته،  وموضوع 
مؤسسنا لهذه القيم، فنحن نؤمن ان محبة الله 
كان.  من  كائنا  االنسان،  اخينا  مبحبة  تتجسد 
اسم  الرحامت  املثلث  مؤسسنا  اعطانا  لذلك 
مريم،  امنا  الصالحة،  الخدمة  سيدة  راهبات 
نحن  وبه  حريصات  نحن  االسم  هذا  وعىل 
ملتزمات. لذلك تقوم رهبانيتنا بالخدمة يف اكرث 
من مكان ويف اكرث من قطاع، ودوما بتوجيهات 
ابرشية  راعي  وبخاصة  ورعاتها،  الكنيسة  امنا 
بخدمة  ايضا  ودوما  الكاثوليك،  للروم  بعلبك 
ام  كانوا  مسيحيني  معهم  نكون  الذي  الناس 

مسلمني".
بكلمة  الراهبات  اىل  ابراهيم  اللواء  وتوجه 
انفسنا  فرضنا  شكركن،  اوال  "اود  فيها:  قال 
ساعات  بضع  ومتضية  الدير  هذا  ضيافة  عىل 
والفكري،  الذهني  بالصفاء  العابقة  ارجائه  يف 
التي  املكانة  عن  تعبريا  بالتضحية  واملفعمة 
قلبي  اعامق  لكن من  اقول  انا  لدي.  لعملكن 
كل  يف  اناس  وجد  لو  فيكم".  املنطقة  "نيال 
النظر  بغض  الروحية  بهذه  يشتغلون  منطقة 
آخر.  مكان  يف  لكنا  الطائفي،  انتامئهم  عن 
تحدثت االم الرئيسة بكالم يظهر كم تختزن من 
االستمرار  عىل  والنية  والقدرة  والقيم  االخالق 
والتضحية. انا اجيء اىل هنا ألشد عىل اياديكن 
ما  اىل جانبكن، يف كل  اقف  انني  لكن  واقول 
ميكننا القيام به، واعتربوا انه يوجد لكم اخ يف 

خدمتكن كام اننت يف خدمة هذه املنطقة". 
اخويت  بني  انني  اشعر  انني  "بالفعل،  اضاف: 
واهيل، فحيثام يوجد بيت لله فهو بيت لنا جميعا 
بغض النظر عن االنتامء الطائفي. نحن مسلمون 
وانتم مسيحيون النه نشأنا وعشنا كذلك وهذه 
يعني  تلقيناها يف صغرنا، وهذا ال  التي  الثقافة 

اللواء ابراهيم: 
البلد ال يموت وقد 

مر في ظروف شديدة 
الصعوبة وتخطاها

يف استقبال اللواء ابراهيم.

غرس االرزة.االم جوسلني جمعة تلقي كلمة.

املستمد  رهبانيتهن  شعار  بحسب  الدير  هذا 
من كالم السيد املسيح "من اراد ان يكون فيكم 
كبريا فليكن لكم خادما وهو نفسه اىت ليخدم 

ال لُيخدم".
واملحبة  بالوداعة  املفعم  الوسيع  الدير  يف 

والتواضع والخدمة، كان اللقاء مؤثرا بني اللواء 
تراوح اعامرهم بني  يتيم  ابراهيم و100 طفل 
ثالثة وعرشة اعوام، استقبلوه بنرث الورود واغنية 
الراهبات ويف  بعدها  لتستقبله  الدار"،  "نورت 

مقدمهن رئيسة الدير االم جوسلني جمعة. 
الدير، رحبت االم  بعد صالة قصرية يف كنيسة 
جمعة باللواء ابراهيم وقدمت له درعا تكرميية. 
ثم القت كلمة جاء فيها: "اننا نقدر مبادرتكم 
ولفتتكم الكرمية، انكم السباقون يف حضوركم 
اىل ديرنا ورهبانيتنا، ليس فقط للزيارة، ولكن 
ايضا لالقامة معنا، ولو لوقت قصري، وكم نتمنى 
سترتك  هذه  مبادرتكم  ان  طويال.  يكون  ان 
فتحت  التي  رهبانيتنا  تاريخ  يف  طيبة  بصمة 
نؤمن  الننا  الناس  لجميع  مؤسساتها  ابواب 
برسالة هذا الوطن املعذب لبنان، وبتوجيهات 
التي تبرش يف كل مكان باالخوة  الكنسية  امنا 
سيدنا  تعاليم  نلتزم  بل  ال  ونؤمن  االنسانية، 
وتبعناه،  يشء  كل  تركنا  الذي  املسيح  يسوع 
ليك ننرش محبته لجميع الناس وبخاصة الخوته 
الصغار الذين يعانون من الفقر والضيق والقهر 

والظلم والذين يرغبون يف الرتبية والتعليم".
هي  اللواء  سعادة  يا  زيارتكم  "ان  وتابعت: 
افضل تعبري عن تقديركم لعملنا ولرسالتنا، اننا 
بها.  نفرح  نحن  تقديرنا  وبقدر  كثريا  نقدرها 
نعم، اننا نفرح بها ألننا نرى فيها مناسبة ليك 
تقومون  ما  كل  عىل  شكرا  بسعادتكم.  نقوى 
به من اجل وطننا لبنان. شكرا عىل اهتاممكم 
دولة  قيام  تعرتض  التي  العقبات  كل  بتذليل 
الحق والعدالة واالمن. شكرا عىل تحملكم كل 
سجني  اطالق  اجل  من  واملخاطر  الصعوبات 
بني  التواصل  اعادة  اجل  ومن  مخطوف،  او 
الحسنة  العالقات  تأمني  السياسيني، ومن اجل 
بني لبنان وسائر الدول من اجل املطالبة بابقاء 
يليق  ووطنا  اخوي،  لبنان ساحة حوار وعيش 

باالنسان".
كل  "عىل  قائلة:  ابراهيم  اللواء  اىل  وتوجهت 
ايضا عىل كل  الشكر  ذلك نشكركم وينسحب 

نشاطات
ان هذا صح او خطأ، فنحن جميعنا يف الطريق 
الصحيح طاملا اننا ننوي خدمة االنسان والتقرب 

اىل الله من خالل االنسان". 
ميوت  ال  البلد  هذا  "ان  ابراهيم  اللواء  واكد 
الصعوبة  شديدة  بظروف  مر  وقد  بالتأكيد، 
وتخطاها، رمبا تكون هذه االزمة من االشد التي 
يعملون  اناس  يوجد  طاملا  لكن  بلبنان،  مرت 
مثلكن بهذه النية الصافية، ولديهن قدرة عىل 
التضحية فلبنان لن ميوت، نحن نقول ان لبنان 
لالخوات  وقلت  وسبق  العامل.  يف  منوذج  هو 
يوحنا  البابا  قداسة  ان  لنا،  بزيارة  قمن  اللوايت 
فنحن  رسالة،  بانه  لبنان  يصف  الثاين  بولس 
بهويتنا  نتشبث  ما  وبقدر  للعامل،  منوذج 
للبرشية.  خدمة  نقدم  ما  بقدر  وبثقافتنا، 
لحوار  عنوان  هو  الصغري  البلد  هذا  لبنان،  ان 
الحضارات واالديان عكس كل ما يقال من ان 
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حقيبة ونهاجر، هنا تربينا وتعلمنا وكربنا، فهذا 
الحفاظ  ويجب  الجميع  لدى  امانة  هو  البلد 
والصعوبات،  التضحيات  كانت  مهام  عليه 
نهجكن.  النهج وهو  فنحن مستمرون يف هذا 
ما سمعته اليوم يؤكد انه نهجكن. االنسان هو 
املسيحي.  او  املسلم  االساس  وليس  االساس، 
خدمة  عن  تفضلنت  كام  مريم  السيدة  حكت 
اتباع  او  املسيحيني  خدمة  عن  وليس  البرش، 
"الناس  يقول:  عيل  واالمام  املسيح.  السيد 
صنفان اخ لك يف الدين او نظري لك يف الخلق"، 
فجميعنا متساوون امام الله ويجب ان نشتغل 
االساس، وحني نكون يف منطقة كام  عىل هذا 
املسلمني  من  سكانها  غالبية  تتألف  تتواجدن 
سنة او شيعة، فاننت تجسدن لبنان وهويته. ان 
صمودكن هنا هو اهم من صمودنا جميعا، اننت 
ودميومة  الصفاء  وهذا  التعايش  هذا  تجسدن 
لقد  االسالم.  يف  اخوتكن  مع  املشرتكة  الحياة 
واعتقد  هنا،  االنسان  لخدمة  حياتكن  كرسنت 
ال  واننت  املسلمني  من  التالمذة هم  غالبية  ان 

تفرقن البتة بني االديان ولن تفرقن يوما".
ثم جال اللواء ابراهيم والوفد املرافق يف ارجاء 

الدير، وتعرف من خالل رشوح الراهبات عىل 
النمط اليومي لحياة االطفال، والتنظيم الدقيق 
النظافة  طقوس  من  بدءا  يعيشونه  الذي 
الصباحية والتهيئة للذهاب اىل املدرسة التابعة 
للدير التي تضم 1050 تلميذا من قرى الجوار 
ثم  املتوسطة.  للمرحلة  فقط  وهي  وبلداته 
اطلع اللواء ابراهيم عىل مصنع االلبان واالجبان 
الذي تصنع فيه الراهبات مختلف انواع االجبان 
وااللبان، كذلك املونة البيتية وتبيعها يف اماكن 
مختلفة من اجل متويل رسالتهن السامية التي 

اوصاهم بها مؤسس رهبانية الخدمة الصالحة 
املثلث الرحامت املطران يوسف املعلوف. 

الذين  التالمذة  ابراهيم  اللواء  التقى  كذلك   
من  وتراتيل  متنوعة  فنية  لوحات  قدموا 
وحي املناسبة. ثم حاورهم وقال: "ان املقاعد 
الدراسية التي تجلسون عليها اليوم هي اساس 
حياتكم ومستقبلكم. لقد سمعت من االطفال 
الصغار امورا توجع القلب وتجعلنا نشعر باننا 
العزمية  لكن  فعلنا،  مهام  تجاهكم  مقرصون 
لنكون يف خدمتكم  استعداد  كلنا  نحن  قامئة. 
الننا نرى فيكم مستقبل البلد. وصيتي لكم ان 
تركزوا عىل الكتاب الذي بني ايديكم النه يؤّمن 
تدرسون  ما  بقدر  مرشقا.  ويجعله  مستقبلكم 
تحسنون وضع بلدكم وتحافظون عليه. انا باق 
اليوم  به  الذي منر  الوضع  ان  هنا آلخر نفس، 
هو استثنايئ بكل املعايري، وهو لن يستمر، يف 
انتم  اختصارها.  او  املرحلة  هذه  اطالة  يدنا 
مستقبل البلد اتكالنا عليكم النكم املستقبل". 
تجولوا  وان  الدنيا  تلفوا  ان  "ميكنكم  اضاف: 
فيها، لكن املهم ان ترجعوا اىل لبنان ألن الوطن 
بحاجة اليكم. سافروا وارفدوا البلد بكل دعم 

مادي ومعنوي، لكن ال تهاجروا. ال تعتقدوا انه 
يوجد بلد يف العامل اجمل من لبنان، لبنان بلد 
ما ستشعرون  هذا  شعرا،  ليس  وهذا  مقدس، 
به حني تكربون، وسرتون كم هذا البلد مقدس 
بولس  يوحنا  البابا  قال  كام  للعامل  رسالة  وهو 
واالخالق  العدالة  تسوده  عاملا  اردنا  اذا  الثاين 
والسالم. ليكن علمكم واحد هو العلم اللبناين، 
ليكن اميانكم كل عىل طريقته، وال تتنافسوا اال 
عىل محبة لبنان واالخالص له. ليس لهذا البلد 
قيمة من دونكم وقيمتكم يف علمكم، فالعامل 
نفتح  ان  علينا  نحن  للبنان،  ظهره  يدير  كله 
ليبقى  ونقاوم  ونكافح  ونشتغل  للبنان  قلوبنا 

عندنا بلد وهذا واجبنا".
اللوايت رسدن  الراهبات  ويف جلسة وداعية مع 
كيفية بناء الدير بايديهن وجبلهن الباطون مع 
املطران املعلوف، قال اللواء ابراهيم: "ان هذا 
العامل والقائم عىل  املتبع يف  السيايس  االسلوب 
الظلم والقهر والكذب يفجر العامل. ما تقومون 
به وهذا الفكر الذي نؤمن به، هام جزء اسايس 
من مقاومة الفكر الهدام الذي صار منترشا يف 
العامل اجمع حيث مل تعد من قيمة للحق بل 

عىل  مصالحنا  تحقيق  نرفض  نحن  للمصلحة. 
االهم،  هي  االخالق  االخرين.  مصالح  حساب 
االخالق،  والقيم هي يف  الحياة  استمرارية  الن 
والسالم ال يعم بال اخالق. ان وجودكم هنا هو 
نقيض السياسة املتبعة يف العامل، سياسة التقسيم 
عليه  التسلط  ومحاولة  االخر  ورفض  والتباعد 
البلد  وليس  االرضية  الكرة  هدم  اىل  ستاخذنا 
املنطقة  هذه  يف  هنا،  وجودكن  ان  فحسب. 
دليل  هو  جيدا  محيطكن  اعرف  وانا  ملهم، 
ان  السهل  اميان ومامرسة. من  اقوله،  اميان مبا 
يكون االميان يف القلب، لكن مامرسته يف واقع 
صعب، فهذا امر استثنايئ. ان ما رأيته من عمل 
فرؤية  قلبي.  اىل  البهجة  ادخل  الدير  هذا  يف 
هؤالء االوالد برباءتهم وشخصيتهم القوية عىل 
الرغم من انكسارهم االجتامعي امر مهم جدا. 

ما تقومون به عمل مقدس بالفعل".
وبعد لقاء حاشد ضم مئات الطالب من ارجاء 
املنطقة مصحوبا باالناشيد الوطنية والكلامت 
ارز  شجرة  ابراهيم  اللواء  غرس  الرتحيبية، 
اللقاء  لينتهي  التالمذة،  مبعاونة  الحديقة  يف 

بصور تذكارية.

ومع راهبات الدير.لقاء مع التالميذ.

كلمة  خرضا  باسكال  االخت  القت 
الرهبانية  قدمت فيها نبذة عن تاريخ 
واحيانا  وسوريا،  لبنان  يف  وخدماتها 
ارادنا  "لقد  وقالت:  لبنان.  خارج 
ملتزمات  املعلوف  املطران  مؤسسنا 
خدمة  اىل  دوما  وساعيات  الروحانية 
املحتاج بتواضع وصمت، مثالنا يف ذلك 
كان  عندما  قال  الذي  املخلص  املسيح 
قدوة  اعطيتكم  تالميذه:  ارجل  يغسل 
انتم،  تصنعون  انا  صنعت  كام  حتى 
والطوىب لكم اذا فعلتم ذلك، وعىل هذا 
تأسيس  منذ  راهباتنا  كانت  االساس، 
مساعدات   ،1954 سنة  يف  الرهبانية 
االبرشية  الغيور يف خدمة  الراعي  لهذا 
بعده،  جاء  وملن  والكنيسة،  واملنطقة 

وذلك وفقا لالهداف التي وضعها".

تاريخ الرهبانية 
وخدماتها  االم جمعة: نشكر 

اهتمامكم بتذليل 
كل العقبات التي

 تعترض قيام دولة 
الحق والعدالة واالمن


