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ا�ستقبال حا�شد لبطريرك ال�سريان الأورثوذك�س في زحلة وزيارة للمطرانيات ال�شقيقة

قدا�س لمنا�سبة مرور عامين على خطف مطراني حلب

افرام الثاني :لل�صمود �أمام الأفكار التكفيرية ومواجهة الإرهاب
«القومي» يث ّمن الدور ال�سرياني «في تثبيت الهوية القومية ل�شعبنا»

يازجي :لي�س لدينا دليل على �أنهما على قيد الحياة

دع���ا ب��ط��ري��رك أن��ط��اك��ي��ا وس��ائ��ر
ال��م��ش��رق ل��ل��س��ري��ان األورث���وذك���س
أغناطيوس افرام الثاني إلى «الصمود
أمام األفكار التكفيرية ،والوقوف صفا ً
واح��دا ً إلى جانب الجيش اللبناني
ف��ي مواجهته اإلره����اب» ،كما دعا
المسيحيين إل��ى ع��دم الهجرة من
الشرق «رغم الظروف الصعبة التي
نعيشها».
م��واق��ف البطريرك ج��اءت خالل
ج��ول��ة راع���وي���ة ه���ي األول�����ى ،في
مدينة زحلة التي أمضى فيها نهاية
األس���ب���وع ال��م��اض��ي وزار خاللها
ال��م��ط��ران��ي��ات الشقيقة .وك���ان في
استقباله ف��ي مطرانية السريان
األرثوذكس في حي السيدة أساقفة
المدينة ومحافظ البقاع أنطوان
سليمان ون��واب وفاعليات المدينة.
كما ش��ارك ف��ي االستقبال وف��د من
الحزب السوري القومي االجتماعي
برئاسة الدكتور ربيع الدبس .وقد
رحب الوفد بالبطريرك أغناطيوس
ّ
ف��ي عاصمة البقاع ،ن��اق�لاً تحيات
رئيس الحزب النائب أسعد حردان،
ومث ّمناً« :الدورالتنويري والحضاري
ال��ذي لعبه إع�لام التراث السرياني
األنطاكي ،الفكري واألدبي والروحي،
في تثبيت الهوية القومية لشعبنا
المقيم والمغترب».

مطرانية الكاثوليك

وزار البطريرك افرام يرافقه راعي
أبرشية زحلة للسريان األرثوذكس
ال���م���ط���ران ي��وس��ت��ي��ن��وس ب��ول��س
سفر ،م��ط��ران ال��دي��وان البطريركي
ديونوسيوس ج��ان ق���واق ،مطران
المؤسسات البطريركية في العطشانة
خريسوستوموس ميخائيل شمعون
ووف��د من أبناء الطائفة في زحلة،
مطرانية ال��روم الملكيين الكاثوليك
ح��ي��ث ك���ان ف���ي اس��ت��ق��ب��ال��ه راع���ي
األب��رش��ي��ة ال��م��ط��ران ع��ص��ام يوحنا
دروي����ش ،ال��م��ط��ران أن����دره ح���داد،
النائب األسقفي العام األرشمندريت
نقوال حكيم وكهنة ورهبان وراهبات
وأع��ض��اء المجلس األب��رش��ي العام
وعدد كبير من المؤمنين.
وت���داول البطريرك مع دروي��ش،
ب��ح��ض��ور راع����ي أب��رش��ي��ة زح��ل��ة
المارونية المطران جوزف معوض،
واألب ج��ورج معلوف ممثالً راع��ي
أبرشية زح��ل��ة ل��ل��روم األرث��وذك��س
المتروبوليت اسبيريدون خ��وري،
األوضاع العامة في لبنان وفي زحلة
والبقاع.
وكانت لدرويش كلمة ترحيبية
ق��ال فيها »:نطمع دائ��م�ا ً بزيارتكم
وبوجودكم بيننا لكي نؤكد بعض
األم���ور ،ونتمنى أن تحملوها إلى
أصحاب السيادة بطاركة الشرق،
وبما أنكم س��ت��زورون قداسة البابا

البطريرك أفرام في مطرانية الروم الكاثوليك
فرنسيس أي��ض �ا ً تحملون أمانينا
وأم��ان��ي الشعب المسيحي في هذا
الشرق وبنوع خاص في زحلة».
وت��اب��ع« :ب��داي��ة ،نريد وبصوت
واحد كمسيحيين في زحلة والبقاع،
أن نوحد عيد الفصح ،نتمنى من كل
قلوبنا أن نصل في وقت قريب جدا ً
ألن نعيّد سوياً ،عندها تكون أكبر
شهادة ممكن أن نعطيها لمجتمعنا
ال��ذي نعيش فيه .ثانياً ،نريد أن
نتقدم ف��ي ال��ش��راك��ة ال��روح��ي��ة بين
الكنائس ( .)...ثالثاً ،نريد أن نطلب
صالتكم وبركتكم من أج��ل السالم
في هذه المنطقة ،في زحلة والبقاع،
في لبنان وسورية ،وقد ألمحتم ليلة
البارحة في خطابكم إلى اآلالم التي
يعاني منها أخوتنا في سورية ،نأمل
بواسطة صلواتكم ودعاكم أن يعود
السالم إلى هذه المنطقة الحبيبة،
ونعيش فعالً التعايش المسيحي-
اإلسالمي ون��ورد ه��ذه الرسالة إلى
ال��غ��رب ال���ذي يحتاج إل��ى رسالة
تعايش ومحبة أك��ث��ر بكثير منا،
نحن الذين نعيش هذه الشراكة بين
بعضنا بعضاً».
ث��م ق��دم دروي���ش إل��ى البطريرك
أف��رام الثاني أيقونة السيد المسيح
مرسومة على الطريقة البيزنطية
ال��ق��دي��م��ة ،ع��رب��ون محبة وتقدير
واحترام.
وأل��ق��ى اف���رام كلمة ت��وج��ه فيها
بالمعايدة إلى الجميع لمناسبة عيد
القيامة المجيد ،ومما قال« :يسعدني
أن أكون في هذه الدار العامرة وفي
هذه المطرانية ،مطرانية زحلة التي
هي من أقدم المطرانيات ليس فقط
في الكنيسة الملكية الرومية العزيزة
والشقيقة ،إنما من أقدم المطرانيات
في زحلة بالتأكيد .باسمي وباسم
أخ��وت��ي المطارنة وأع��ض��اء الوفد،

نشكر سيادة المطران عصام يوحنا
درويش على هذه المحبة وعلى هذا
االستقبال الحار النابع من القلب
ويشعرنا بأننا موجودون في بيتنا
ومع أهلنا».
وق���ال« :ن��ح��ن ف��ي األص���ل عائلة
واح��دة ،تفرعت كما تتفرع كل عائلة
ع��ن��دم��ا ي��ك��ب��ر األوالد وي��ؤس��س��ون
عائالتهم ويعودون إلى الجذر الواحد.
كنيستنا بفروعها المختلفة هي
كنيسة أنطاكيا المشرقية ،السريانية

دروي�ش:
نريد �أن نتقدم
في ال�شراكة
الروحية بين
الكنائ�س
والرومية الملكية .السريانية هي تراث
لهذه الكنيسة ،والرومية هي تراث آخر
لها ،فالكنيسة غنية بهذا التزاوج بين
التراثين ولكن بالتأكيد لدينا شوق
جميعا ً ألن نعود لتقوية العالقات التي
تربطنا معا ً في هذه الشجرة الواحدة
والكنيسة الواحدة».
وأض��اف« :البطريركيات الخمس
نريدها أن تتقارب من بعضها أكثر من
أجل خدمة اإلنسان المشرقي عموماً،
ومن أجل خدمة اإلنسان المسيحي
األنطاكي خصوصاً .نحن نشعر أن
الرب دعانا دعوة وأعطانا مسؤولية،
لذلك وجدنا في ه��ذه المنطقة منذ
بداية المسيحية لكي نكون مصدرا ً

للمحبة والتفاهم ،ونكون عاملين من
أجل السالم بين مختلف أبناء هذه
المنطقة».
وشدد على أن «دور بناء السالم
ليس بالدور السهل» ،الفتا ً إلى أن
«هناك الكثير من التضحيات يجب
أن تقدم ،ونحن قدمنا وما زلنا نقدم
منذ بداية المسيحية وحتى يومنا
هذا ،بدم الشهداء الذي يسفك على
مذبح المحبة ،مذبح القيامة ،مذبح
المسيح .لكن الوعد اإللهي أن يكون
مع كنيسته حتى منتهى العالم،
هو وعد ص��ادق .ونحن نشعر بهذا
الوجود اإللهي معنا وإال لما بقينا،
لذلك واج��ب علينا أن نستمر بهذه
الشهادة على رغم الظروف الصعبة
التي نعيشها ،ويحزننا جداً ،عندما
نرى أبناءنا يغادرون هذا الشرق
ويتركون بالد أبائنا وأجدادنا».
وقدّر «كثيرا ً الدور الذي يقوم به
أصحاب السيادة المطارنة في زحلة
في المجتمع الزحلي وفي المجتمع
اللبناني ،وما تقومون به في زحلة
ينعكس على لبنان ،واألخبار تصل
إلى كل مكان ،ونفرح دائما ً عندما نرى
هذا التفاهم موجودا ً والعمل المشترك
يعطي ثماره».
وأبدى البطريرك تأييده لتوحيد
عيد الفصح «لكن هناك أمورا ً بحاجة
إل��ى تحضير ،والحل أن نتفق على
يوم واحد نعيد فيه الفصح ،في يوم
أحد من آحاد شهر نيسان ،وال يمنع
أن يكون هذا التاريخ ثابتا ً ال يتغير».
واختتم أفرام الثاني شاكرا ً الجميع
على االس��ت��ق��ب��ال ،وخ��ص المطران
أندره حداد بتحية قائالً« :له منا كل
محبة وتقدير ،لخدماته الكثيرة في
هذه األبرشية وفي هذه المدينة ،وهو
معروف بأنه كان قريبا ً من السريان
قبل أن يكون لديهم مطران ،وبعدما

أصبح لديهم مطران ،وهذا ما يفعله
المطران درويش اليوم بتعاونه مع
المطران سفر».
وش��ارك الجميع في الغداء الذي
أقامه درويش على شرف البطريرك.
...والمارونية
وك���ان ال��ب��ط��ري��رك اف���رام الثاني
زار والوفد المرافق مطرانية زحلة
المارونية ،حيث كان في استقبالهم،
ال��م��ط��ران ج���ورج إس��ك��ن��در وكهنة
ورهبان وراهبات.
وب��ع��د كلمة ترحيبية لمعوض
تحدث البطريرك متمنياً« :أن تكون
لدينا عالقات جيدة مع شركائنا في
الوطن على رغم صعوبة الظروف»،
الف��ت �ا ً إل���ى أن « كنائسنا تتهدم،
وأساقفتنا ال ي��زال��ون مخطوفين،
ونحن متخوفون من وجودنا في هذا
الشرق وهذا واضح في تركيا وسورية
والعراق واألراض��ي المقدسة وحتى
في لبنان الذي يعيش اليوم من دون
رئيس للجمهورية .هذا الوقت صعب
جدا ً وإرادتنا قوية وعندنا أمل ورجاء
بالتغلب على هذه الظروف ،خالصنا
ب��ال��ج��ه��ود المشتركة م��ع بعضنا
خاصة بين الكنائس».
وأوض���ح أن «وج��ودن��ا هنا هو
ت��ع��ب��ي��ر ع���ن م��ح��ب��ت��ن��ا لشخصكم
وأبرشيتكم ،ولديكم دور ككنيسة
م��ارون��ي��ة ف��ي تمتين ال��وح��دة مع
األفرقاء في لبنان حتى تبقى صامدة
في هذا الشرق».
واختتم ب��اإلع��راب ع��ن اع��ت��زازه
بالكنيسة المارونية وعلى رأسها
البطريرك ب��ش��ارة ال��راع��ي ،متمنيا ً
«أن تبقى ال��ل��ق��اءات بين الكنائس
متواصلة .ونطلب من الرب أن يبارك
ك��ل ال��ج��ه��ود لكي يحل ال��س�لام في
الشرق والمنطقة وأن نكون جميعا ً
مصدر نور وإشعاع للمنطقة».

مطرانية األرثوذكس

وزار ال��ب��ط��ري��رك اف����رام الثاني
مطرانية زحلة للروم األرثوذوكس
حيث كان في استقباله المتروبوليت
اس���ب���ي���ري���دون خ������وري ووج�����وه
سياسية واجتماعية م��ن الطائفة
األرثوذوكسية.
وترأس قداسا ً احتفاليا ً في كنيسة
السيدة دع��ا خالله «إل��ى الصمود
أم���ام األف��ك��ار التكفيرية ،متمثلين
بالرسول ت��وم��ا» ،كما دع��ا أعضاء
المجلس النيابي إلى انتخاب رئيس
للجمهورية .ودعا إلى «الوقوف صفا ً
واح��دا ً إلى جانب الجيش اللبناني
ف��ي مواجهته اإلره����اب ،وال��ص�لاة
م��ن أج��ل اإلف����راج ع��ن العسكريين
المخطوفين».
كما سأل «لماذا ال يزال المطرانان
مخطوفين؟» ،داعيا ً إلى اإلفراج عنهما
إلكمال رسالتهما المسيحية.

قدّ م لعون «وثيقة الربوة»

اختتم زيارة مو�سكو

لحام :دقة الظرف تتطلب الترفع
عن الم�صالح ال�شخ�صية وانتخاب رئي�س

�أر�سالن :ف�صل الدين عن الدولة
الحل الوحيد للعدالة االجتماعية

زار ب��ط��ري��رك أن��ط��اك��ي��ا وس��ائ��ر
المشرق واالس��ك��ن��دري��ة وأورشليم
ل���ل���روم ال��م��ل��ك��ي��ي��ن ال��ك��اث��ول��ي��ك
غريغوريوس الثالث لحام ،يرافقه
المستشار البطريركي للشؤون
العامة االرشمندريت شربل الحكيم،
وأمين سر مؤتمر العائلة وتحديات
العصر الدكتور إيلي حليحل ،رئيس
تكتل التغيير واإلص��ل�اح النائب
العماد ميشال ع��ون في دارت��ه في
الرابية ،بحضور الوزير السابق نقوال
الصحناوي.
وخ�ل�ال ال��ل��ق��اء ،ك���ان ب��ح��ث في
أوض����اع المسيحيين ف��ي ال��ش��رق
األوسط وما يتعرضون له من حمالت
قتل وتهجير ،وأطلعه على االتصاالت
الجارية مع المراجع الكنسية العليا
بعيدا ً من اإلعالم بشأن حل المشاكل
�ح��ة ال��ط��ارئ��ة والتخفيف من
ال��م��ل� ّ
التهجير.
وسلم لحام والوفد عون «وثيقة
لقاء الربوة» التي صدرت في اختتام
المؤتمر الشرق أوسطي حول العائلة
وتحدياتها ،وح��ض��ره ك��ل رؤس��اء
ال��ط��وائ��ف اإلس�لام��ي��ة والمسيحية
وش��ارك فيه رئيس الحكومة تمام
سالم ،ووفد فاتيكاني برئاسة األمين
العام لمجمع األساقفة في العالم
الكاردينال لورانزو بالديساري.
وشرح الحكيم لعون« :آلية تفعيل
الوثيقة التي ص��درت عن المؤتمر
عبر التواصل في لبنان بين مختلف

عون مستقبالً لحام

مكوناته والتنسيق المستمر مع
حاضرة الفاتيكان في إط��ار حماية
مسيحيي الشرق».
بعد اللقاء ق��ال ل��ح��ام« :سررنا
بزيارة دولة الرئيس العماد ميشال
ع��ون ال��ذي شكرنا له مشاركته في
كل النشاطات التي تقام في المركز
العالمي لحوار الحضارات ،وقدمنا
له «وثيقة لقاء الربوة» التي صدرت
عن مؤتمر «العائلة وتحديات العصر
في الشرق األوسط» ،وهي استكمال
للسينودس الذي عقد في روما بدعوة
من قداسة البابا فرنسيس .وهذه
الوثيقة تشمل لبنان ودول الشرق
األوسط ،في ظل ما نشهده من أعمال
عنف وقتل وتدمير وتفكيك لعائالتنا
ولمجتمعنا في غياب منطق الحوار
واحترام كرامة اإلنسان».
واعتبر لحام الوثيقة« :مدماكا ً
أساسيا ً يبنى عليه لمواجهة التحدي
األساسي في هذه األيام الدقيقة ،وهو
كيف نقدم أنفسنا للغير ،وكيف يجب
أن نفهم اآلخر ونقبله بانفتاح ،بعيدا ً
من االنغالق واألحكام المسبقة».
وتمنى« :أن يُنتخب رئيس جديد
للجمهورية بأسرع وق��ت ،ألن دقة
ال��ظ��رف تتطلب ت��وح��ي��د ال��ج��ه��ود
والترفع عن المصالح الشخصية».
وأض��اف« :فلبنان ينادينا جميعاً،
وعلينا أن نضع ك��ل إمكاناتنا من
أجل إعادة الوهج إلى قصر الرئاسة
األول���ى ،م��ن خ�لال انتخاب رئيس

ل��ل��ج��م��ه��وري��ة» .وث�� ّم��ن« :خ��ط��وات
الدولة في سبيل إرساء األمن وطمأنة
المواطنين والجهود التي تبذل إلنهاء
محنة العسكريين المخطوفين،
طالبين من الله أن تلقى هذه الجهود
نتيجة إيجابية ،وتضع حدا ً لعذابات
األهالي بعودة أبنائهم إليهم وإلى
الوطن».
وأمل« :أن تكون لهذا البيت حصة
كبيرة في وصول لبنان إلى شاطئ
األمان ،وأن يكون ـيضا ً لهذه العائلة
اللبنانية رأس هو الرئيس اللبناني
المسيحي ولكل اللبنانيين».
وشكر عون للحام زيارته وهديته
الثمينة واهتمامه بملف األسرى الذي
ليست لها طائفة.
واستبقى عون لحام والوفد لمائدة
الغداء.
من جهة أخرى ،اعتبر لحام خالل
حفل ال��ع��ش��اء ال��س��ن��وي للمجلس
األعلى للروم الكاثوليك في فندق
فينيسا أن «م��ا يحصل ف��ي بالدنا
العربية سلعة والعرب هم تجارها
بالدرجة األول��ى ،حتى من نسميهم
تكفيريين هم أداة في يد اآلخرين»
مشددا ً على ض��رورة «وج��ود حوار
وعيش مشترك ولقاء إيماني كما كان
عليه األمر على م ّر السنين».
وبالنسبة إلى الوضع اللبناني،
رأى لحام أن��ه «ب���دال ً م��ن التفتيش
عن رئيس للجمهورية يتم البحث
عن رئيس حزبي أو طائفي ،وهذه
هي المأساة وب��ات لبنان بال رأس
مسيحي ،والمسيحيون مسؤولون
ب��ال��درج��ة األول���ى ع��ن أن يكون لنا
رئيس مسيحي».
وألقى نائب رئيس المجلس األعلى
وزير السياحة ميشال فرعون كلمة
شدد فيها على وضع «المصلحة
الوطنية ف��وق أي مصلحة فئوية،
رافضين مقاربة أي ملف له طابع
وطني من منظار األقلية واألكثرية»،
مؤكدا ً
«اإلي���م���ان ب��ال��ح��وار لتحصين
االس���ت���ق���رار األم���ن���ي وال��س��ي��اس��ي
واالقتصادي».
ك��م��ا ك��ان��ت كلمة ل�لأم��ي��ن ال��ع��ام
للمجلس شارل عطا.

أرسالن خالل اللقاء الحواري مع الشباب
أول��م السفير اللبناني شوقي أب��و نصار على ش��رف رئيس الحزب
الديمقراطي اللبناني النائب طالل أرسالن والوفد المرافق في مقر السفارة
اللبنانية في موسكو ،بحضور ممثل الرئيس الروسي في الشرق األوسط
ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ،والبروفسور
فيتالي ناومكين ،وسفراء العراق والجزائر وتونس واألردن وعُ مان،
والمطران نيفون سيقلي.

حوار مع الشباب

كما استضافت جامعة الصناعة والتغذية في موسكو لقا ًء حواريا ً مع
الشباب الروسي والعربي واللبناني ،حاضر فيه أرسالن بحضور عميد
الجامعة ديميتري ايديليف ونخبة من مسؤولي المنظمات الشبابية،
تقدمهم رئيس منظمة مناهضة العولمة وعضو لجنة الشباب الروسي
في المجلس الفيدرالي ومجلس الدوما الكسندر ايونوف ،ورئيس منتدى
الشباب الديمقراطي محمد المهتار.
وأجاب أرسالن على أسئلة الحاضرين ،مؤكدا ً دور الشباب في عملية
التغيير السياسية واالجتماعية .وأثنى خالل اللقاء على الدور الروسي
في إرساء توازن دولي وإقليمي جديد يتيح الفرصة للمنطقة العربية بأن
تواجه التحديات وأن تقاوم كل مشاريع الهيمنة ،وللشباب دور في فهم
هذا المنحى والسير في هذا المشروع بتنسيق الجهود الروسية والعربية
واللبنانية خصوصاً ،لتحقيق االنتصار على المخططات التي تستهدف
تقسيم المنطقة وشرذمة حضاراتها وثقافاتها وتراثها وقيّمها.
واعتبر أرسالن أن ال دين وال هوية لإلرهاب وال لمموليه وصانعيه ،داعيا ً
الشباب إلى نبذ التعصب والجنوح باتجاه فصل الدين عن الدولة ألنه
الحل الوحيد للعدالة االجتماعية المبنية على أسس المواطنية الحقة.
وأكد« :أن النظام السياسي اللبناني بحاجة إلى إصالح جذري وعلى
الشباب مسؤولية في هذا السياق إذا كانوا فعالً يطمحون إلى بناء دولة
المساواة».
وك��ان المهتار قد استعرض خ�لال اللقاء نشاطات منتدى الشباب
الديمقراطي ،مؤكدا ً أهمية التعاون الشبابي الروسي –اللبناني ،ومبينا ً
عن توجه لتوقيع مذكرة تفاهم مع ممثلي المنظمات الشبابية الروسية
في لبنان.
واستبقت الجامعة أرسالن والوفد المرافق إلى مائدة العشاء ،حيث
اختتم بعدها زيارته إلى روسيا.

يازجي مترئسا ً القدّاس في البلمند
اعتبربطريرك أنطاكيا وسائر
المشرق للروم األرث��وذك��س يوحنا
العاشر ي��ازج��ي أن مطراني حلب
المخطوفين بولس يازجي ويوحنا
إب��راه��ي��م ،يخضعان لمحاكمة غير
عادلة ،مشيرا ً إلى أن «هناك صمتا ً
معيبا ً في قضيتهما» .وق��ال« :نحن
على رجاء أن يكونا على قيد الحياة
ولكن ليس لدينا أي دليل حسي».
ك�لام ي��ازج��ي ج��اء خ�لال ترؤسه
أم��س ،قداسا ً في دي��ر سيدة البلمند
البطريركي ،لمناسبة مرور عامين على
اختطاف يازجي وإبراهيم ،بحضور
نواب حاليين وسابقين وشخصيات،
وحشد من المؤمنين.
بعد اإلنجيل ،ألقى المطران جورج
خضر عظة م��ن وح��ي القيامة ،ثم
تال البطريرك يازجي بيانا ً مشتركا ً
لبطريركيتي أنطاكية وسائر المشرق
لكنيستي الروم األرثوذكس والسريان
األرثوذكس ،اعتبر أن المطرانين «في
محاكمة ق� ّل نظيرها ،ليس فقط في
الشرق ،بل في عالمنا المعاصر».
وقال« :لربما هذه المحاكمة غير
متكافئة ،فأغلب الظن أن الموقوفين
ال يسعهما المرافعة في قضيتهما.
ولكن هو ذا خطابهما البين ،وقد
س��ط��راه ب��روح��ي��ه��م��ا وحياتيهما
وشهادتيهما المستمرتين من دون
انقطاع ،يصدح ويتردد في برية هذا
العالم :يا إخوة الكلمة ،أنتم أبناؤنا
في حلب ،زرعنا بينكم وفيكم بذار
كلمة الحق وكلمة الشهادة وكلمة
الخدمة .هو ذا الزرع ينمو ،نراه فيكم
ونفتخر بثماره .نعجب لصمودكم
الذي يعزز صمودنا .نبهت لثباتكم
ال��ذي ي��ؤازر ثباتنا .نج ّل صبركم
الذي يكافئ صبرنا .كيف ال ،وأنتم
إكليل «مجدنا» و«اف��ت��خ��ارن��ا» في
محاكمة البشارة».
وأك��د أن «إيماننا باإلنسان الحق
يدفعنا إلى خدمته أينما حللنا ،وما
زلنا حيث نحن اليوم مقيمين .لن
نحيد عن ه��ذا العزم قيد أنملة وهو
يستحق منا كل تضحية دفاعا ً عن
كرامة هذا اإلنسان بتقزيمه وتشييئه
في سوق اإلنسانية المعاصر الذي
يعرضه سلعة في مضاربات أثيمة.
بهذا انكسرت شوكة التقزيم الرخيصة
في محاكمة الكرامة».
وق��ال« :يا إخ��وة الرجاء ،ال يخف
عليكم أن��ه إنما نحاكم على «رج��اء
قيامة األم��وات .صرخها بولس مرة،
وها نحن نقولها بالفم المآلن :يريدون
أن يفتكوا باآلتي على حساب اآلني،
وهم ال يعلمون أن رب السماء واألرض
إنما خلق هذه وتلك لنقطع المسافة
التي تفصل بينهما بروح اإليمان ونبلغ
إليه بما أوتينا من رجاء بتحقيق وعده
لنا».
وأردف« :يا إخوة المحبة ،ال شك أن
انتصابنا في محاكمة كهذه ال يستقيم
إال إذا انبرى لها المرء بحقيقة هويته
وإيمانه .لذا يع ّز علينا أن نخون محبة
المسيح لنا ،ويع ّز علينا أيضا ً أن تظلم
القلوب والضمائر إلى درج��ة يسهل
معها انتهاج درب النزوات وكل أشكال
األنانية البغيضة» .وأضاف« :نراكم
يا إخوة فتثلج قلوبنا بمرأى محبتكم
وس��ط رك��ام إنسانية ان��ح��درت بها
وصوليتها إلى أبواب الجحيم بكل ما
للكلمة من معنى .بالمحبة تغلبون كل
شيء ،وبها تجتازون كل أشكال الموت
إلى ملكوت إله المحبة .وسط الدمار
والموت والعبث ،يعلو بناء محبتكم
كحكم مبرم في محاكمة الضمير».
وأضاف« :يا إخوة الدم ،أنتم الذين

حكم أو سيحكم عليهم ،منكم من أخذ
حكم ربه شهيدا ً أو معترفاً ،ومنكم من
يعيش شهادة رجاء منقطع النظير،
ف��ي صمت أو تهويل ،ف��ي ه���وان أو
ضيق .إال أنكم بجالدتكم قد أفحمتم
المراهنين على خيانتكم أو ارتدادكم
أو انخذالكم أم��ام ضعف أو ترغيب
أو ترهيب .دمكم ،س��واء النابض أو
المسفوك ،بلسم لعوائلكم وإخوتكم،
وختم انتصار في محاكمة الخلود.
يا إخوة الحق ،خسئ كل من أعلن
نصرته على ح��ق ف��ي ال��ظ��اه��ر ،هو
باطل في الخفاء .بعيون القلب نراهم،
ونسبر ما يظهر منهم في العلن ،في
كالمهم (اإلع�لام) وأفعالهم ،كما وما
يضمرون في السر ،في ضمائرهم .لن
يعلو حق على حق الله وحق اإلنسان
مهما كثرت اآلث��ام .هذه هي صرخة
يوحنا فينا جميعاً« :من ال يحب أخاه
يبقى في الموت .كل من يبغض أخاه
فهو ق��ات��ل ن��ف��س» .ل��ن ن��س��اوم على
اإلنسان ،ولن نذعن لغير الحق .نقولها
معكم ،في صلب معاناتكم ،بصمودكم
وكفاحكم وشجاعتكم .بهذا فضحتم
ضاللهم المبين في محاكمة الحقيقة».
وتابع« :يا إخوة الوطن ،جرحكم
جرحنا ،وعذابكم عذابنا ،وألمكم ألمنا،
ودموعكم دموعنا ،وحياتكم حياتنا.
أيادينا مفتوحة لكم وقلوبنا تتسع
ل��ك��م .هيا بنا نتصافح ونتخاطب
ونتسالم ونتصالح ونتفاهم ونتعاون
ونتكامل .الحل ال يأتي بالعنف على
أشكاله ،بل بالحوار على أنواعه.
ال��خ��وف أن يفنى اإلن��س��ان وتندثر
حضارته متى طال زمن المحاكمة.
معكم نرفع راية الشراكة في محاكمة
الوحدة».
وإذ رأى« :أن شرقنا حلبة مفتوحة
لكل س��وء» ،لفت إلى «أن ره��ان هذه
المحاكمة هو هدم الحياة في مهدها،
تحطيم توهجها في حضاراتها ،إزالة
معالمها في مكوناتها ،إخفاء بصماتها
فيآثارها،تهجيرإنسانهافيتاريخها،
ومسخ الله في أديانها» .وقال« :مدى
غلبتنا في الحق على األرض نستمده
من السماء ،ولكن ليس باستدعاء
اإلله لتسخيره ،كرمى لنزوات ،السماء
منها براء ،نحن واعون أننا مكرسون

للبقاء في ه��ذا الشرق ال��ذي ننتمي
إليه ونحن منه ،فيه نشهد إليماننا،
ومنه تنطلق شهادتنا ،وعليه نبني
صرح إنسانيتنا .لم يكن اإلله الواحد
بالنسبة لنا موضوع خالف وال علة
اقتتال وال سبب انقسام .تعلمنا أن
نخاطبه أبانا لذا فالجميع بالنسبة
لنا إخوة .يمكننا أن نخاطب الجميع
بالحق والمحبة ،وأن نضع نفوسنا
ألجلهم ،ويمكننا أيضا ً أن نطالبهم
ونسائلهم ،فحقنا عليهم أن مصيرنا
واح��د ،نتعهده معا ً أو نخسره معاً،
ال يمكن أن يتحول المؤمن ،أيا ً كان،
وحتى غير المؤمن ،في هذا الشرق أو
خارجه ،إلى شاهد زور بتعاميه ع ّما
يجري .معكم نرفع راية األخوة وبها
نقطع دابر شاهدي الزور في محاكمة
اإلنسان والدين».
وأكد أن «قضيتنا أبعد من جماعة،
وأكبر من وطن ،وأوسع من منطقة»،
معتبرا ً أن «مح ّكنا هو محك اإلنسانية
في عالمنا المعاصر ،بحكم تشويهها،
خدمة لمصالح ومآرب متنوعة .نحن
شاكرون لكثيرين ممن يعون هذه
المخاطر ويعملون على احتوائها
ومعالجتها ودرئ���ه���ا .ل��ن نتحول
إل��ى ع��ن��وان لقضية يطالب بحلها
وفك أحجيتها ،فلسنا كذلك .فأنتم
قضيتنا ،نحن س��اه��رون م��ن مكان
إقامتنا على ضمائر الذين يريدون
االستمرار بالفتك بقضيتنا :قضية
اإلنسان الحق وقضية اإلل��ه الحق.
أال يعقل أن تنقلب األدوار ،فيصير
المحكوم عليه قاضيا ً ولو كان في
زنزانة ،والقاضي محكوما ً عليه وإن
كان على منبر؟».
وكان لقاء للبطريرك اليازجي مع
اإلعالميين حول خطف المطرانين،
اعتبر خالله أن المطرانين ابراهيم
و ي��ازج��ي يخضعان لمحاكمة غير
عادلة ،مشيرا ً إلى أن «هناك صمتا ً
معيبا ً في قضيتهما» .وق��ال« :نحن
على رجاء أنهما على قيد الحياة ولكن
ليس لدينا أي دليل حسي».
وردا ً ع��ل��ى س���ؤال ع��ن ت��واص��ل
البطريركية مع المعارضة السورية أو
تركيا ،لفت اليازجي إلى أننا لم نوفر
أي جهة وما من جواب.

المطالب وال هوية للخاطفين
على رغم مرور عامين على اختطاف المطران يوحنا ابراهيم رئيس
طائفة السريان األرثوذكس في حلب وتوابعها والمطران بولس يازجي
رئيس طائفة الروم األرثوذكس في حلب وتوابعها ،في سورية ،لم تتبنّ
أية جهة عملية الخطف ولم يعلن أي مطالب لقاء تحريرهما ،على عكس
كل عمليات الخطف األخرى التي حصلت منذ اندالع األحداث السورية.
وكل ما هو متوافر حول هذه القضية هو أن مجموعة مسلحة ،خطفت
المطرانيين في  22نيسان  ،2013أثناء قيامهما بعمليات إنسانية في
قرية كفر داعل بريف حلب.
وعلم آنذاك ،أن المسلحين اعترضوا سيارة المطرانين في قرية كفر
داعل وأنزلوا السائق من السيارة وخطفوا المطرانين مع السيارة إلى جهة
مجهولة.
وأفيد أن المسلحين ،وبينهم شيشانيون ،خطفوا المطرانين على
مقربة من مدينة حلب ،أثناء اصطحاب المطران ابراهيم المطران اليازجي
بسيارته التي يقودها شماسه ،من قرية على الحدود التركية.
ولدى وصولهم إلى مشارف مدينة حلب اعترضتهم مجموعة مسلحة
وأنزلتهم من السيارة ،وقتلت السائق وخطفت المطرانين ابراهيم
واليازجي.
وأفاد سكان مسيحيون في حلب أن المطران ابراهيم «انطلق بسيارته
إلحضار المطران يازجي من على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا،
الخاضع لسيطرة المجموعات المسلحة ،وفي طريق العودة اعترض
مسلحون السيارة ،وخطفوا المطرانين وقتلوا السائق».
والمطران يازجي هو شقيق بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم
األرثوذكس يوحنا العاشر يازجي.

الراعي :نوا�صل ال�صالة
ّ
لحل �سلمي في �سورية
رأى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في
عظة قداس األحد في بكركي أن «الشعب في لبنان يعاني
الكثير اقتصاديا ً ومعيشيا ً واجتماعيا ً وأمنياً .وهو
ينتظر أن يقوم المسؤولون السياسيون بواجباتهم على
هذه األصعدة ،وقد أوكلها إليهم الشعب ،وهو بحسب
الدستور ،مصدر السلطات التي تمارس عبر المؤسسات
العامة» ،مكررا ً عليهم «باسم الشعب اللبناني ،أن يقوم
المجلس النيابي بواجبه األول واألساسي وهو انتخاب
رئيس للجمهورية بعد أحد عشر شهرا ً من الفراغ».
وترأس الراعي ،قداسا ً احتفاليا ً على مذبح كنيسة
الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي ،رقى
خالله المونسنيور انطوان شبير إلى الدرجة األسقفية
راعيا ً ألبرشية الالذقية المارونية.
وألقى الراعي عظة قال فيها« :دعاك الروح القدس
بانتخاب السينودس المقدس للخدمة الراعوية في
أبرشية الالذقية العزيزة ،على أرض سورية التي
تمزقها ح��رب مشؤومة مفروضة عليها ،وآخ��ذة في

التدمير والقتل والتهجير من دون رحمة أو شفقة ،واآلذان
صماء ،في الداخل وفي الخارج ،عن نداءات االستغاثة
والمطالبة بإيقاف دوامة الحرب وآلياتها ،لكننا بالرجاء
نواصل الصالة مع الكنيسة جمعاء والكنيسة التي في
سورية لكي يعمل ذوو اإلرادات الحسنة في العالمين
العربي والدولي على إيجاد حل سلمي ،يضمن على
أرضها سالما ً عادال ً وشامالً ودائماً .كما نصلي بالنية
نفسها من أجل األراضي المقدسة والعراق واليمن».
وبعد العظة أقيمت رتبة السيامة ثم تال كاتشيا
رسالة رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال
ليوناردو ساندري الذي أكد «أننا نصلي من أجل السالم
في الشرق األوس��ط ،وبنوع خ��اص في سورية التي
تستقبلك».
وكانت في الختام كلمة لألسقف الجديد.
من جهة أخرى ،استقبل الراعي رئيس المجلس العام
الماروني الوزير السابق وديع الخازن ،وعرض معه
األوضاع الراهنة.

