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املشاركون يف التكريم.يلقي كلمته.

كرث يستحقون التكريم النجازاتهم يف عدد من املجاالت، وال بد من اعالء شأنهم. صحيح ان االمانة تقتيض القيام بالواجب عىل 
اتم وجه، لكننا يف هذا الزمان الذي اختلط به الحابل بالنابل، نحتاج اىل ثقافة تعزيز االنجازات والنجاحات العطائهم حقوقهم 

عىل االقل، وجعلهم مناذج ناجحة وقصص تفوق لغريهم

بطريرك بيت كيليكيا قّلده ميدالية القديس وارطان
اللواء إبراهيم: رجاء قيامة لبنان يقترب أكثر

البطريرك ميناسيان: مسؤوليتكم ثقيلة وأنتم أهٌل لها

من الكرث هؤالء، رموز تجمع يف شخصيتها وعملها 
مهاما متنوعة ويف بعض االحيان متعارضة، لكنها 
اال لكونها  الحدود، ليس لسبب،  ابعد  تنجح اىل 
الهدف  اىل  الوصول  اجل  من  وتتفاىن  تخلص 
واالنانيات.  الغايات  عن  املنزه  النبيل  االنساين 
كل  حولهم  من  تتجمع  الذين  هؤالء  طليعة  يف 
االرادات الواعدة، املدير العام لالمن العام اللواء 
عباس ابراهيم، الذي تحّول بفعل مسريته الطويلة 
جاذبة  شخصية  اىل  واملواطن  الوطن  خدمة  يف 
االسباب  ولهذه  وتقدير.  واحرتام  ثناء  ومحط 
بيت  بطريركية  كرمته  الكثري،  وغريها  مجتمعة 
كيليكيا لالرمن الكاثوليك، يف تعبري حي عن كنه 
وروح لبنان الوطن والدور والرسالة العابرة لالديان 

واالعراق والحدود. 
كرّم بطريرك بيت كيليكيا لالرمن الكاثوليك روفائيل 
بيدروس الحادي والعرشين ميناسيان املدير العام 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يف احتفال اقيم 
عىل رشفه، يف املقر البطريريك يف الجعيتاوي، يف 
جورج  بريوت  مطران  البطريريك  املعاون  حضور 
اسادوريان وعدد من كهنة البطريركية، واملسؤول 
عن العالقات العامة واالعالم يف البطريركية رشبل 
املديرية  يف  الضباط  كبار  من  وعدد  بسطوري، 

العامة لالمن العام.
"قد  فيها:  قال  كلمة  القى  ميناسيان  البطريرك 
مثل  يف  التكريم  هذا  ملاذا  البعض  يتساءل 
وكثريون  لبنان  بها  مير  التي  الصعبة  االيام  هذه 
سيتساءلون هل هناك من مصالح مشرتكة ام من 
اهداف طائفية يف املديرية العامة لالمن العام؟. 
مصالح  من  هناك  ليس  ال،  بساطة  بكل  جوايب 
او  الطائفة  هذه  اليها  ترنو  اهداف  وال  سياسية 
لروحانيتكم  واخالص  شكر  عن  سوى  بطريركها، 

ان نجد اشخاصا يعملون مبشيئة الرب وينذرون 
لينعم هذا  والبرشية  االنسان  اجل  من  انفسهم 

العامل املضطرب بالطأمنينة والسالم؟".  
باء  الف  الكالم هو  اضاف: "وملا علمت ان هذا 
مسرية "الرشكة الكنسية" التي نالها غبطة البطريرك 
روفائيل خالل لقائه قداسة البابا يف روما، ايقنت 
ان ِنعم الله عىل االنسان غزيرة، تعطي كل واحد 
منا الوزنات التي يستحقها ليضاعفها اضعافا من 
واملحبة يف  الناس  عقول  االمل يف  نزرع  ان  اجل 

قلوبهم". 
الغبطة، االب  يا صاحب  اضاف: "وكام قال لكم 
االقدس لقد اصطادوك اخريا، نحن وكل اللبنانيني 

نضيف عىل هذا القول انه صيد مثني".
يف  اليوم  بينكم  اكون  ان  جدا  "يسعدين  وتابع 
الذي يجسد املحبة والتواضع  الكبري  هذا الرصح 
واالميان، ويحمل يف اروقته مآيس شعب عاش يف 
وسط براكني متفجرة ادت اىل سلسلة من الهجرات 
االيب  الشعب  يزال هذا  وال  قرون،  منذ  املتعاقبة 
محافظا عىل قيمه واميانه وحبه للحياة، فلم يبخل 
يوما عىل تقديم كل ما ميلك من قوة ابداع يف كل 
املجاالت، ومل يتلكأ يف اي جهد يساهم يف نهضة 
الدول التي انتقل اليها ومن بينها لبنان الذي احبوه 

وعملوا مع كل اللبنانيني من اجل نرصته وعزته".
ما  الوطن،  هذا  ربوع  يف  حللنا  "اينام  انه  واكد 
هو حتمي ان يكون اللقاء عىل اسم لبنان، الذي 
مهام طال درب جلجلته فان رجاء قيامته يقرتب 
حيوي  ملف  امتام  عىل  نطل  نحن  وها  اكرث، 
لالقتصاد واالمن عنيت به ملف الحدود البحرية 
الجنوبية والذي سيأيت اليوم الذي ستتكشف فيه 
انجازه.  اىل  ادت  التي  والتفاصيل  الحقائق  كل 
كام نأمل ان تكون نهاية هذا امللف فاتحة خري 
املزيد  النضاج  ومدخال  واللبنانيني،  لبنان  عىل 
من االستحقاقات الدستورية املبارشة يف معالجة 
االساسية  بالخدمات  املتصلة  الحيوية  القضايا 
للمواطن الذي انهكته االزمة االقتصادية واملالية". 
 وختم اللواء ابراهيم قائال "اجدد شكري لغبطتكم 
عىل هذا التكريم، وهو ليس جديدا عىل بطريركية 
بيت كيليكيا لالرمن الكاثوليك التي لها سهم وافر 
يف تحصني الوحدة الوطنية وحامية لبنان واعالء 

رسالة الحوار واملحبة والتنوع ضمن الوحدة".
ختاما، قدم اللواء ابراهيم اىل البطريرك ميناسيان 

ميدالية االمن العام.

تكريم
لبنان،  العزيز  الوطن  هذا  خدمة  يف  النبيلة 

ولوطنيتكم الكبرية".
التي  الشجاعة  "نحن فخورون مبواقفكم  اضاف: 
اخذمتوها عىل عاتقكم، واذكر منها واحدة عندما 
كانت  التي  الربيئة  االرواح  نجدة  يف  ساهمتم 
ضحية الرش، وقد خلصتمونها من املوت املحتم 
واثقون  نحن  لذا  عديدة.  الحالة  لهذه  واالمثلة 
رسالة  لكنها  هذه،  رسالتكم  بصعوبات  وعاملون 

مقدسة ومسؤولية ثقيلة وانتم اهل لها".
وتابع: "وطننا لبنان جريح ويف حاجة اىل التضحية 

واللواء ابراهيم. البطريرك ميناسيان يقلد اللواء ابراهيم ميدالية القديس وارطان.

ان  احببنا  لذا  خالصه،  اجل  من  واملساعدة 
نقلدكم ميدالية القديس وارطان، مثال الشجاعة 
والتضحية يف سبيل الدفاع عن وطنه ويف الحفاظ 
عىل هويته. وبركة الله االب القدير عىل كل يشء 

تكون معكم وعونا لكم يف رسالتكم".
القديس  ميدالية  ابراهيم  اللواء  بتقليد  قام  ثم 
فيها:  قال  كلمة  ابراهيم  اللواء  والقى  وارطان. 
"ستكون مهمتي ان استقبل وادعم الذين فقدوا 
كل يشء واعيد اليهم االميان والرجاء. عندما قرأت 
هذا الكالم سألت نفيس اين ميكن يف زمننا الحارض 


