
الرئيس السنيورة يف دار املطرانية

عند السادسة والّنصف من مساء السبت 3 كانون الثاين 2015، استقبل سيادة مرتوبوليت بريوت وتوابعها املطران الياس 
عوده دولة الرئيس فؤاد السنيورة والوزير طارق مرتي.

عند انتهاء الزايرة قال الرئيس السنيورة:
»احلقيقة أّنين أسعد كثريًا يف اجمليء لالجتماع بسّيد هذه الّدار، سيادة املرتوبوليت الياس، ِلما يشّدين إليه من املبادئ واألفكار 
وأكون سعيًدا جدًّا يف اجمليء إىل هنا لنتبادل أطراف احلديث يف كّل ما له عالقة بقضاايان العاّمة وابلتايل كانت هذه املناسبة 
سعيدة جدًّا ابلنسبة يل أن آيت اليوم وأعّب له عن تقديري الكبري يف مطلع السنة اجلديدة ومع هناية سنة عاىن منها اللبنانّيون 
كثريًا أكان ذلك يف خسارة أشخاص أعّزاء على قلوب اللبنانيني أم ابألحداث الصعبة اليت مّر هبا لبنان وأيًضا ابستمرار عدٍد 
من اللبنانيني وال سّيما العسكرّيني احملتجزين الذين ما زالوا يف يد هذه املنّظمات اإلرهابّية. حنن ننظر إىل السنة اجلديدة بقلوب 
مألى ابألمل وابلرجاء، الرجاء من هللا سبحانه وتعاىل أن ينعم على لبنان ابخلري وابلسالم وابحملّبة بني أهله وال سّيما يف ضوء هذه 
الظروف الصعبة والصدمات الكبرية اليت يتعّرض هلا لبنان والّدول العربّية. إزاء كّل ذلك، جيب أن تكون لدينا دائًما كلبنانيني 
إرادة احلياة وإرادة الصمود مهما كانت املصاعب اليت منّر هبا. جيب أن تستمّر لدينا هذه اإلرادة وإرادة العيش مًعا كلبنانيني من 
أجل أن نتغّلب على هذه املصاعب وهذه الصدمات الصعبة اليت نتعّرض هلا واليت أنمل أن تكون بدايًة بقدرتنا على أن حنّقق 
أمًرا نشكو منه كثريًا يف هذه الفرتة وهو عدم استطاعتنا انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة. واحلقيقة أنّه يتبنّي لنا ومن التجربة أّن 
استمرار هذا الشغور يف موقع الرائسة األوىل يبنّي لنا األمهّية احملوريّة اليت يلعبها من يشغل هذا املكان يف احلياة السياسّية والوطنّية 
وأيًضا االقتصاديّة واالجتماعّية واألمنّية يف البالد. وابلتايل وحّت تستقيم األمور جيب أن يكون هناك جهد كبري يبذله اللبنانّيون 
وكّل الذين يتعاطون الشأن العام لإلسراع يف انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة يستطيع أن جيمع اللبناننّي ال أن يفّرقهم ويستطيع 
أن أييت هبم إىل مساحات مشرتكة وتكون لديه القدرة القياديّة والقدرة على الرؤية الصحيحة لدور لبنان يف هذه املنطقة ابلذات 
وقدرته على أن جيمع اللبنانيني إىل هذه املواقع املشرتكة. كما أنمل أن حتمل السنة املقبلة أيًضا إدراك مزيد من اللبنانيني أمهّية 
استعادة الدولة دورها وهيبتها وسلطتها على كامل األراضي اللبنانّية، ألنّه من دون دولة حيرتمها اللبنانيون وتكون دولة قادرة 
وعادلة يف آٍن مًعا، فإّن األمور ال ميكن أن تستقيم، وهذا األمر الذي جيب أن نشّدد عليه أن تستعيد الدولة دورها وهيبتها يف 
لبنان وأن يؤّكد اللبنانيون جمدًدا على أن ليس لديهم أّي خيار آخر غري العيش مًعا والعمل مًعا وابلتايل بناء سلمهم األهلي مًعا. 
إزاء كّل هذه التحدايت الكبى اليت نعيشها وبسبب تصاعد التوتر يف املنطقة العربية وتصاعد اإلشكاالت الكبى اليت منّر هبا 
واملصاعب االقتصاديّة يف هذه املنطقة ويف لبنان، يتطّلب هذا األمر املسارعة يف إجياد احللول احلقيقّية اليت تؤّمن للبنانيني طريًقا 
جنو املستقبل. يف هذا الظرف الذي تزيد فيه الشّقة بني ما جيري يف العامل من حولنا وما جيري يف بلدان، التصّرف الذي نتصّرفه 
اآلن غري املسؤول من ِقَبل اجلميع يؤّدي إىل مزيٍد من ضياع الفرص ومن ضياع املوارد ومن ضياع اإلمكاانت اليت تنعكس إجيااًب 
على اللبنانيني وتضّيع عليهم فرص اللحاق هبذا الرَّكب املتسارع الذي جيري يف العامل. أان أنتهز هذه املناسبة ألعّب لكّل اللبنانيني 
عن سعادتيفي هذا العام اجلديد وأملي كبري يف أن ينعكس خ��ريًا وازده���ارًا وآم��ااًل كبى على اجلميع، على مستوى عيشهم 
ونوعّيته، لكّن هذا يتطّلب إقرارًا من اجلميع ابلعودة إىل الدولة اليت حتمي وتؤّمن األمان واألمن جلميع اللبنانيني. أرجو أن يبقى 
للجميع هذا اإلصرار على أنّنا نريد أن نعيش مًعا وأن نعمل وحنافظ على هذه العزمية من أجل أن يبقى لبنان وأن يبقى لّلبنانيني«.
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