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وّجه رسالة إلى اللواء إبراهيم إلكمال مسيرة اإلنقاذ
األب روحانا األنطوني: أثبتم أنكم أسياد الديبلوماسّية  

رأي

العام  لالمن  العام  املدير  ملالقاة  االستعداد  تختزن  مبادرة  هي 
روحانا  ميخائيل  الدكتور  االب  صاغها  ابراهيم،  عباس  اللواء 
اللواء  قاله  ما  اىل  تابع واستمع  بعدما  برسالة مبارشة  االنطوين 
يشبه  تأسييس  كالم  فيها  له  كان  متنوعة  مناسبات  يف  ابراهيم 
وفرادته  بتوازناته  قامئا  يبقى  ان  والذي يجب  كان  الذي  لبنان 

وعيشه الواحد، من دون طغيان اي احد عىل اي احد آخر.
قال االب ميخائيل يف رسالته: "بصفتي مؤلف كتاب الجمهورية 
املفتوحة  لرسالتي  اقدم  اللبنانية،  للمعضلة  الحل  الخامسة: 
قدمتموها  التي  للجهود  التقدير  كل  ايضا  احملها  التي  اليكم 
وطنا  لبنان  خدمة  يف  السنني،  مر  عىل  تقدمونها،  زلتم  وما 
االمن  قوانني  به  خصتكم  ما  بحكم  وذلك  وانسانا،  ومواطنا 
العام اللبناين، وهي كام ذكرتم: "االمن كأمن، واالمن السيايس، 
تتعاطون  التي  امللفات  وكل  واالجتامعي  االقتصادي  واالمن 
بها". ولكني احملها بشكل خاص التقدير املضاف ملا خصكم به 
الله من كياسة باالخالق، وحنكة وحكمة باتخاذ الخطوات التي 

تؤسس للحلول وتدفع بها اىل خواتيمها السعيدة".  
ابراهيم  للواء  املقاصدية  املحطة  عند  ميخائيل  االب  وتوقف 
اكرث  عليها  تعرفت  التي  املقاصد  لجمعية  التهاين  "ارفع  قائال 
من خالل وصفكم لها بقولكم: "هي عنوان املواعظ العملية يف 
االمثال يف  اروع  الوطنية، ورضبت  الروحية واملفاهيم  التعاليم 
التسامح والحرية واملحبة،" واؤكد عىل قولكم بأن "الخطر، كل 
الخطر، هو يف ان نضيع الحرية باسم الحرية )املزيفة حكام("، 
وبأن "شجرة الحرية ال تنمو مبا تروى من دم يسفكه الطغاة، 
واملحبة  االخاء  ينقذها  بل  القوانني،  وال  الحروب  تنقذها  وال 
اشتهرت  الثالثية  )هذه  والتفاهم"  والتفهيم  بالفهم  تنمو  التي 
اردفتم:  فينتج منها، كام  الصائب - سالمية(،  الديبلوماسية  بها 
يؤسس  ما  هو  بالضبط  الكالم  وهذا  االخر".  وقبول  "التفهم 
ثابتة  سليمة  اىل حلول  باملتخاصمني  تصل  ناجحة  لديبلوماسية 

وطويلة االمد". 
انكم  ريب  ال  الديبلوماسية،  عن  "وبالحديث  انه  اىل  واشار 
السنوات  تعلموا من هذه  وليت حكامنا  اسيادها،  انكم  اثبتم 
الدول  لعبة  بأن  بريوت،  مرفأ  تفجري  بعد  وبخاصة  الـعجاف، 
يبقى  ال  حتى  حجمها،  من   90% حد  اىل  بالديبلوماسية  تدار 
القليل من الحظوظ. هذا املبدأ  القليل  للحروب املدمرة سوى 
ينطبق ايضا عىل سياسات الدول الداخلية وبخاصة عىل لبنان. 
وكم من محاوالت ديبلوماسية متت فيه، وبظروف افضل بكثري 
قوبلت  ما  ولكن  االبراهيمي،  االخرض  لجنة  بخاصة  اليوم،  من 

سيادة  "نعم  بالقول  العام  لالمن  العام  املدير  اىل  وتوجه 
حامال،  مثلكم  ديبلومايس  اىل  اليوم  لبنان  احوج  ما  اللواء، 
االمن  عىل  للحفاظ  سطوة  من  مينحه  وما  القانون  عصا  بيد، 
واالجتامعي  االقتصادي  واالمن  السيايس،  واالمن  كأمن، 
اليوم  الوطن  كينونة  استمرار  امن  اضفنا  ان  غروه  وال  الخ". 
االكرب،  الكارثة  هذه  من  مخاوفكم  اكدتم  وقد  انعدامها،  او 
وضع  من  يقتنع  يك  والتفاهم  التفهيم  "جزرة"  وباالخرى، 
احسن  هي  بالتي  يرىض  ان  عليه  بأنه  املنشار  تحت  العقدة 
اذ يختار، برضاه، خري الوطن العام عىل خري مصالحه الخاصة 
والقضاء  الشعب  استغفل  التي  ومكتسباته  ثروته  وحامية 
احوجه  ما  كام  اليها؟   للتوصل  والدولية  الداخلية  والقوانني 
منها  اعطي  ما  مع  ودبلوماسيتكم  وقدراتكم  قوتكم  لتضافر 
لقائد الجيش لدرء خطر االنفالت االمني وتفتت لبنان النهايئ 
وامن  داخيل  وامن  عام  كأمن  املسلحة  القوى  ذوبان  وبالتايل 
الكارسة  الذئاب  انياب  تحت  البالد  سقوط  وبالتايل  حدودي، 
من كل حدب وصوب؟ وهذا، ال ريب، ما كان مقصودا منذ 
1975 خدمة للعدو الصهيوين. من ادرى منكم، سيادة القائد، 
واملسؤولية  واملوت  الحياة  الفيلسوف جربان يف  مقولة  بعمق 
قريبني  تزالون  وال  كنتم  ما  لكرثة  اغوارهام،  سرب  عن  املرتتبة 
والحياة  املوت  بني  تفصل  التي  الحاسمة  اللحظات  من  جدا 
وبني ان يعاد انسان مخطوف اىل امه حيا او ميتا؟ من افهم 
زمن  منذ  لبنان  ترضب  التي  الشيطانية  اللعبة  بقواعد  منكم 
االزمة  بادارة  عالقة  له  "املوضوع  بقولكم:  حددمتوها  وقد 
التي حتى االن مل تؤد اىل حلول، وهي ادارة خاطئة. الجميع 

امراء  قبل  من  الحقودة  بالكيدية  تضليلها  هو  ولالسف،  به، 
الحرب انذاك، لتفهيمها، ومعها العامل، بأن السالم والتفاهم غري 

مرغوب فيهام يف لبنان".
تقاعدكم من خدمة  اثر  انكم  يرى  انا فقط من  اضاف "لست 
االمن العام ستستمرون بالدور الديبلومايس هذا لشدة الحاجة 
اليه، ولكني امتنى لكم، واستنادا اىل رؤية الجمهورية الخامسة 
او  فقط،  الخارجية  وزير  مركز  تبوأوا  بأن  ال  العتيد،  للوطن 
رئاسة مجلس النواب، بل مركز رئاسة الجمهورية اللبنانية من 
يعتمد  سليم  نسبي  انتخاب  وقانون  متطور  حزيب  نظام  خالل 
يجنى  وال  واحدة،  دائرة  العامل،  وسع  وعىل  كافة،  اللبنانيني 
احد  من  ما  القائد،  حرضة  نعم،  نسبيته.  تناقض  بدوائر  عليه 
الزمات  حلول  اليجاد  رصفت  ديبلوماسية  من  كم  ويتذكر  اال 
شعب سياسته قامئة عىل قاعدة "بيي اقوى من بيك... يا رايس 
الحدود  ترسيم  قضية  يف  واخرها  تإنكيك"،  وانكيني  راسك  يا 

الجنوبية التي مل تخل من دور لكم فيها".  
واكد االب ميخائيل عىل ما قاله اللواء ابراهيم حول ازمة لبنان 
نوايا  ازمة  بالعمق  اليوم هي  لبنان  ازمة  بأن  وقال "صح قولكم 
ايجاد الحل وليست  صادقة، ازمة روح ديبلومايس للتعاطي مع 
مقفلة  وقالع  موصدة،  ابواب  اىل  انتهت  قد  فالسياسة  سياسية. 
بتحصينات "كاميكازية"، والكل يهدد باملطالبة برأس االخر لريفع 
من  وهل  للزوال.  وتعريضه  لبنان  خراب  مسؤولية  نفسه  عن 
املعقول ان يسلم احد الطواغيت رأسه آلخر من دون ضامنات 
املعتق،  الديبلومايس  فِهم  السبب  لهذا  اليس  رأسه؟  بعدم قطع 
اعدادا  حوار  طاولة  اىل  ودعا  العقدة،  مكمن  بري،  الرئيس 
حساب  عىل  ولو  الجميع،  يحمي  للجمهورية  رئيس  النتخاب 
مخنعا  الشعب،  ليسرت  االحتامل  عىل  القدرة  املطاطي  الشعب 
باسم الدين والطائفة، عىل من سلخوه باسم "املال"؟ اوال يحق لنا 
التقدير بأن السلة املتكاملة املقصودة النتخاب رئيس جمهورية 
التي  فيها،  الوزراء  وتوزيع  الوزاري،  والبيان  حكومة،  ورئيس 
تشرتط  للجمهورية،  رئيس  بانتخاب  للسامح  البعض  بها  يطالب 
الغاء التحقيق الجنايئ الباحث عن الجرائم املالية لالقتصاص من 
مرتكبيها، والغاء مطلبي الغاء رسية املصارف ورفع الحصانة عن 
النواب والوزراء وحتى عن رؤساء الجمهورية؟ وقد تصل املطالبة 
باسم السلة املتكاملة لعدم التفكري بفصل السلطة القضائية عن 
السلطتني االخريني، عمال بابسط قواعد الجمهوريات، لتأمني ما 
قد اعتمد يف اتفاق الطائف من عفو عام عىل كل ما سبق من 

جرائم مالية خالل اثنني وثالثني عاما؟".

مسؤولون عنها من اقتصاديني وماليني، ويف مكان ما هناك من 
امام  اللرية  النطاق، وتراجع سعر  الخروج من هذا  مينعنا من 

الدوالر دليل عىل ان لدينا ازمة شبه مستعصية."
امام  اللبناين  الشعب  يضع  املأساوي  الوضع  ان  "مبا  واعترب   
اشكالية الحياة او املوت والتي بدأت بوادرها تظهر من خالل 
واملخاوف  عنها،  التالمذة  سالك  التي  والجرائم  االنتحارات 
امام  اضعكم  اهلهم،  عند  كام  عندهم  ترتكها  التي  املحقة 
عن  تتوانوا  ال  بأن  والوطنية،  االنسانية  الضمريية  مسؤوليتكم 
بانتخاب  فقط  وليس  اساسها،  يف  لبنان  مشكلة  بحل  التدخل 
رئيس للظرف االين، ال بل باسترشاف املرحلة املقبلة واالطالع 
الجذري  "الحل  لـ  الحاملة  الخامسة  الجمهورية  رؤية  عىل 
قلتموه  ما  عىل  افضل  لبنان  قيام  بهدف  اللبنانية"  للمعضلة 
كرامة  عىل  الحفاظ  اىل  الحاجة  ذروة  يف  "نحن  للمقاصديني: 
شعبنا  وتوجيه  العامل،  يف  لالنسان  ما  اعز  هي  التي  االنسان 
الكريم الذي يريد الحياة، وقد اتعبته قيادات فرقته اطامعها 
القاتلة، وسلوكها الهدام، وافسدته الشعارات الزائفة املضللة".  
الرشفاء  لكافة  الصائبة  برصختكم  صوتكم  اىل  صويت  واضم 
اللبنانيني: "الوطن يناديكم فال تبخلوا يف السعي الجامع حول 
بتاريخكم  وانتم،  الوطنية.  الوحدة  صون  االوحد،  العنوان 
املرشف، االقدر عىل توليد املبادرات الهادفة اىل الغاء الحواجز 
املصطنعة او دعم املبادرات الصادقة الساعية اىل ايجاد الحل 
ووقف االنهيارات املتسارعة". وها انا ارفع باسم اولئك الرشفاء 
الجمهورية  عنوان  تحت  اللبناين  النظام  تعديل  مرشوع  كافة 
الخامسة النه ال يجوز ان تسكب خمر جيدة يف زقاق عتيق 
ان  من  مناص  فال  جديدة.   برقعة  مهرتئ  ثوب  يرقع  ان  وال 
عىل  تقع  االنقاذ  مسؤولية  "الن  املسؤولية،  منا  كل  يتحمل 

عاتق الجميع بال استثناء".
حول  جوابكم  اتفهم  اذ  "وانني  بالقول  ميخائيل  االب  وختم 
التوسط بني مرشحني متناقضني لرئاسة الجمهورية، املعترب رفضا 
منكم بالتدخل النكم عىل ما قلتم: "يف اي ملف اتعاطى به ال 
اقوم بدور االنتحاري وال االستشهادي، بل ادرس الظروف وعىل 
االن مل  املهمة صعبة، وحتى  الدخول مهام كانت  اقرر  اساسها 
والداخلية  الدولية  الظروف  ألن  امللف،  هذا  يف  الدخول  اقرر 
واالقليمية غري مؤاتية حاليا". وهذا ما يدل، كام سبق وذكرته، 
الشعب  تجعل  التي  والخربة  لديك،  الديبلوماسية  عمق  عىل 
ينتظر منك االكرث. وباذنه تعاىل، ان تم تعديل الدستور بحسب 
مفاهيم الجمهورية الخامسة، والغيت االعراف البائدة، تكونون 
حتى  وعندها  القادمة،  الجمهورية  لرئاسة  املرشحني  من  انتم 
عن  املوت  بني  الفرق  ويتضح  يعودون،  وهاجروا  سافروا  من 
بهام، وتفضلوا  الحياة  الوطن، وعالقة  اجل  واملوت من  الوطن 

بقبول فائق االحرتام".

اللواء عباس ابراهيم يستقبل االب الدكتور ميخائيل روحانا االنطوين.


