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احتفال
في الذكرى الخامسة لخطف املطرانني اليازجي وإبراهيم
اللواء إبراهيم :اإلهتمام بقضيتهما لم يتراجع قيد أنملة
م ّيز املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم مسألة خطف مطراين حلب
نب بعد اي جهة
ابراهيم اليازجي وحنا ابراهيم عام عداها من عمليات الخطف .مل تت َ
خطفهام ،ومل يعلن اي طرف مسؤوليته ،ومل يتقدم احد بطلب تفاوض لتحريرهام يف
مقابل فدية .ودعا املسيحيني اىل التمسك اكرث فاكرث بوجودهم الحضاري والروحي
والثقايف يف هذا الرشق
يف الذكرى الخامسة لخطف مطراين حلب للروم
االرثوذكس بولس اليازجي والرسيان يوحنا
ابراهيم عىل االرايض السورية ،يف ظروف ما
زالت غامضة ،نظم اللقاء االرثوذكيس والرابطة
الرسيانية مهرجانا خطابيا تضامنيا يف االول من
ايار املايض عىل مرسح مبنى قدامى مدرسة
الحكمة يف االرشفية ،يف بريوت ،بعنوان "لن ننىس
لن نسكت".
حرض املهرجان وزير الدولة لشؤون مكافحة
الفساد نقوال تويني ممثال رئيس الجمهورية
العامد ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري،
وزير السياحة اواديس كيدانيان ،وزير العدل سليم
جريصايت ،نواب سابقون وممثل للرئيس نجيب
ميقايت ومحافظ بريوت زياد شبيب وشخصيات
واصدقاء.
النشيد الوطني ،ثم تحدث رئيس الرابطة حبيب

من االحتفال.

افرام فاكد اميانه بـ"رشق متعدد ومتنوع يحرتم
كل القوميات وكل االديان واملذاهب عىل قاعدة
املساواة واملواطنة واملشاركة يف صنع القرار
الوطني" .وقال" :نقدم لبنان الوطن الرمز والرسالة
وصيغة فريدة للعيش الواحد الحر ،ونؤمن بأن
املسيحيني يف الرشق مؤمتنون عىل تاريخ وثقافات
وحضارات ،هم اصحاب االرض ال نازحون وال
وافدون وال الجئون ،من دونهم يفقد الرشق
والعروبة واالسالم جزءا من معانيها".
بعدما اكد ان "قدرنا ليس الهجرة ومصرينا
ليس الذبح وال الذمية" ،قال" :نؤمن بأن قضية
املطرانني يوحنا ابرهيم وبولس اليازجي تجسد
قضية مسيحيي الرشق .انهام ضحية اغرب عملية
خطف وما زاال مرتوكني ملصريهام املجهول ،وليسا
عىل اجندة احد ،ال يف الرشق وال يف الغرب".
ولفت اىل ان املدير العام لالمن العام اللواء عباس

ابراهيم "وحده حمل معنا عبء هذا امللف
منذ اللحظة االوىل ،وهو يطلعنا دوريا عىل كل
التفاصيل ،ويواكبنا يف كل شاردة ،ولدينا ثقة
مطلقة به وبتاريخه الذي حمل سجال ناصعا ،منذ
اطالق راهبات معلوال اىل عملية دحر االرهاب من
جرودنا الرشقية".
واعترب افرام ان "من الواجب ان تتحول قضية
املطرانني قضية لبنانية وعربية واسالمية ،الن
هناك من يحاول شيطنة هذا الدين ويرسق من
كتابه ومن اياته" ،مؤكدا ان القضية لن متوت.
ودعا املسيحيني اىل "وقفة ضمري امام التاريخ،
والتوحد لنحفظ مقعدا لنا اىل طاولة الرشق
املقبل ،لنكون العبني وليس حجارة او بيادق او
فيشا يف لعبة االمم ،نتوحد ليس ضد احد ،بل من
اجل مصلحة الجميع".
ثم تحدث االمني العام للقاء النائب السابق مروان
ابو فاضل ،فقال" :حقنا يف معرفة مصريكام صارخ
وراسخ ،وسيبقى وجودنا حرا كرميا ،ونؤمن ان هذا
املرشق امنا هو للمسيحيني واملسلمني يشهدون
معا الله واحد .ان الصهيونية تحاول استبدال
جوهر املرشق وحقيقته ومثاله الصالح بقوى
تكفريية رافضة لكل اخر".
واذ ايد "استمرار الجيشني السوري والرويس
واملقاومة يف تطهري االرض من عنارص التنظيامت
االرهابية" ،حيا "القوى اللبنانية املسلحة الساهرة
عىل سالمتنا من جيش وقوى امن داخيل وامن
عام وامن دولة" ،مؤكدا ان "القدس ليست عاصمة
الرسائيل ،بل هي بالنسبة الينا قدس القيامة وقبلة
االرساء واملعراج".
وختم داعيا الدول اىل ان "تعدل وتكشف عن
مصري املطرانني ،فنحن ال نريد سوى الحقيقة
وجالء مصري كل املخطوفني ،السيام الصحايف
اللبناين سمري كساب" ،معوال عىل "العمل الدؤوب
والصامت للواء عباس ابراهيم".
والقى اللواء ابراهيم كلمة قال فيها" :يف مناسبة
عزيزة ومقلقة كالتي نجتمع من اجلها هنا ،يحار
املرء من اين يبدأ .لكن كام عهدمتوين ساكون
رصيحا ومبارشا ،لكن مبا تسمح به الوقائع،

حبيب افرام متكلام.

مروان ابوفاضل.

اللواء عباس ابراهيم يلقي كلمته.

وحفاظا عىل كل ايجابية ميكن ان تحقق ما نصبو
اليه جميعا ،وما عملت عليه شخصيا منذ خمس
سنوات بالتامم والكامل ،لكشف مصري مطراين
حلب بولس اليازجي ويوحنا ابراهيم".
اضاف" :ما اود ان يعرفه الجميع ،ان االهتامم
بقضية املطرانني ،وفقنا الله العادتهام ساملني
معافيني ،مل يرتاجع يوما قيد امنلة ،ومل تربد حرارتها
يف عقولنا وضمرينا للحظة ،بل عىل العكس من
ذلك متاما ،الن اختطافهام له دالالت متس معنى
العيش يف هذه املنطقة من العامل بني املسلمني
واملسيحيني ،وتهدد ثانيا تاريخ الحضارة اللفي
سنة مضت ،وتعزز ثالثا وجهة نظر االرهاب
التي تدعو اىل صدام الحضارات وال تفيض اال اىل
الكراهية والعنف".

ورأى ان "مسألة خطف املطرانني اليازجي
وابراهيم ،تختلف كليا عن غريها من قضايا
الخطف ،التي طبعت السنوات السابقة عمل
املجموعات االرهابية املتأسلمة زورا وبهتانا .اوال
مل تتنب بعد اي جهة خطفهام ،ثانيا مل يعلن اي
طرف مسؤوليته عن االمر ،ثالثا مل يتقدم احد
بطلب تفاوض لتحريرهام يف مقابل فدية .هذا
مع التأكيد اننا ابدينا مرونة استثنائية ،ويف اكرث
من مناسبة ،لحض الخاطفني ومن يقف وراءهم
عىل اعالن مسؤوليتهم وبالتايل االنخراط معهم يف
مفاوضات .ما يجب ان يكون معروفا ،هو ان هذه
القضية تختلف كليا عن ملفات الخطف االخرى،
ان يف ملف مخطويف اعزاز ام راهبات دير سيدة
معلوال ،ام حتى عسكريينا .املعطيات واملعلومات

عن مالبسات خطف املطرانني ،التي تبث او تنرش
هنا وهناك غري صحيحة باملقارنة مع املعلومات
التي تصلنا ،ومن اجلها تنقلت يف اكرث من دولة
باحثا عن وسيط او مفاوض جدي .مل ادع مناسبة
متر اال وذكرت بقضيتهام لتبقى حارضة محليا،
اقليميا ودوليا ،بوصفها قضية انسانية اخالقية
بامتياز ،وتعكس بعضا من قلق املسيحيني وغريهم
جراء ما خربناه يف لبنان واملنطقة من حرائق اتت
عىل دول ومجتمعات باكملها".
اضاف" :ال اذيع رسا ان قلت بوضوح شديد،
ان قضية خطف املطرانني هي من القضايا
االغرب التي واجهتني خالل اداء واجبي عىل
مدى السنوات الطويلة ،لجهة غياب الفاعل
وعدم اعالن هدفه ،او ما يريد من وراء عمليته
القذرة .هناك عالمات استفهام كثرية حول هذا
االمر ،تزداد تعقيدا يوما بعد يوم ،مام يجعلني
ادعو املسيحيني اىل الرد عىل هذا العمل الجبان
بالتمسك اكرث فاكرث بوجودهم الحضاري والروحي
والثقايف يف هذا الرشق ،السقاط كل ما تنطوي
عليه عملية خطف املطرانني من اهداف مقيتة
وكراهية غري مسبوقة .فانتم ابناء هذه االرض
وصناع الحضارة والثقافة العربية ،بينام االرهابيون
هم الطارئون الذين ستلفظهم ثقافة الحياة وارادة
العيش الواحد يف مجتمع تعددي ومتنوع".
وختم اللواء ابراهيم" :اؤكد التزامي العمل الحثيث
والصادق ،واستعدادي للتواصل والتفاعل مع سائر
االطراف املؤثرين والفاعلني بهدف تحرير رسويل
املحبة والسالم والتاخي املطرانني بولس اليازجي
ويوحنا ابراهيم ،وكذلك االمر بالنسبة اىل املصور
الصحايف سمري كساب".

اللواء ابراهيم متوسطاً شخصيات رسمية وروحية مدعوة.
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