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اتهم وزير اخلارجية الفرنسي 
ج��ان م��ارك آي��رول��ت، أم��س، وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي اجل��دي��د 
ب���وري���س ج��ون��س��ون ب��أن��ه ك��ذب 
على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 
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الراعي: ال ن�صتطيع ال�صكوت 

عن ت�صيي�س الق�صاء

الكاردينال بشارة بطرس الراعي اننا ال  امل��ارون��ي  أك��د البطريرك 
نستطيع ال��س��ك��وت ع��ن تسييس ال��ق��ض��اء ف��ي بعض احل����االت، وعن 
حتويله إلى محاكمات سياسية طائفية تفبرك فيها امللفات، وتنقض 
النصوص، وتعطل إفادات مؤسسات الدولة، وميارس التعذيب لدى 
أجهزة أمنية باتت مذهبية، لكي يقر املتهم بجرم لم يقترفه، ويوقع 

محضرا لم يطلع عليه.
ترأس البطريرك الراعي امس قداسا احتفاليا في كنيسة مار يوسف 
لآلباء اليسوعين - شارع جامعة اليسوعية في االشرفية، ملناسبة بدء 
السنة االكادميية ال145 للجامعة في بيروت واالحتفال بذكرى مئوية 
دولة لبنان الكبير، وذلك بدعوة من رئيس اجلامعة البروفسور سليم 

دكاش ومجلس اجلامعة.
وألقى الراعي عظة قال فيها:اننا ندرك أسف جامعة القديس يوسف، 
ل��روح الدستور  التي تربي األجيال وفقا  كما سواها من اجلامعات 
الواقع  أرض  على  تشاهد  عندما  الوطني،  امليثاق  وفلسفة  ونصه 
النقيض ملا تعلم وتربي، في املمارسة السياسية عندنا. فنحن معكم 
نطاق،  اوس��ع  على  واملذهبية  الطائفية  العصبيات  استثارة  نرفض 
واستخدامها كأداة في العمل السياسي الستقطاب اجلماهير. األمر 
الذي عمق االنقسامات الطائفية واملذهبية، وأدى إلى تشويه مفهوم 
املشاركة الطوائفية في السلطة. فبدال من أن تكون مشاركة في بناء 
واالستقرار  األم��ن  وت��وف��ر  املشترك،  والعيش  وحدتها  تصون  دول��ة 
وال��ع��ي��ش ال��ك��رمي ألب��ن��ائ��ه��ا، غ��دت امل��ش��ارك��ة وسيلة لتقاسم النفوذ 
وتوزيع  ال��ع��ام،  امل��ال  ونهب  السياسين،  بن  واملكاسب  والوظائف 
مقدرات الدولة حصصا بينهم بإسم الطوائف. مما أدى إلى إضعاف 
الدولة وإغراقها في الديون، وإل��ى جعل شبابها جماعة متظاهرين 
وقاطعي طرق ومهاجري الوطن، فيما هم ضمانة مستقبله. ول��ذا، ال 
نستطيع السكوت عن هذه املمارسة املخالفة للدستور ولفلسفة امليثاق 
الوطني، واملقوضة ألوصال الدولة، وإفقار شعبها، وخنق طموحات 

شبابها«.
اض����اف: »ال نستطيع ال��س��ك��وت ع��ن تسييس ال��ق��ض��اء ف��ي بعض 
احل��االت، وع��ن حتويله إل��ى محاكمات سياسية طائفية تفبرك فيها 
امل��ل��ف��ات، وت��ن��ق��ض ال��ن��ص��وص، وت��ع��ط��ل إف����ادات م��ؤس��س��ات الدولة، 
ومي��ارس التعذيب ل��دى أجهزة أمنية باتت مذهبية، لكي يقر املتهم 
بجرم لم يقترفه، ويوقع محضرا لم يطلع عليه، ولم يسمح له باالطاع. 
القاضي، ويحاصر حزبيا وطائفيا في إص��دار قراره  ويضغط على 
وحكمه مبوجب الضمير. وم��ن ناحية أخ��رى، ال نستطيع السكوت 
عن عدم تنفيذ األحكام والقرارات القضائية احملقة، من قبل النافذين 
السياسين واملذهبين، وكل ذلك مخالف متاما ملا تنص عليه املادة 20

من الدستور. 
وقال:لبنان بحاجة إلى مسؤولن جدد من نوع آخر، ومطلوب من 
الكنيسة إعدادهم وتشجيعهم ومواكبتهم. فإنها حتتفظ بحق التمييز 
بن التراجع والتقدم، وبن التطور النهضوي والتطور االنحطاطي، 
وب��ن املعرفة التي ت��ؤدي إل��ى احلقيقة واإلمي���ان، وب��ن املعرفة التي 
تنزلق إلى الضال والشك. في كل ذلك الكنيسة ترفع صوتها، وتعطي 
صوتا ملن ال صوت له. ولذا، أعن الشعب تنظر اليوم إليها. فكما كانت 
الرائدة في إنشاء الدولة - الوطن في مطلع القرن املاضي، مدعوة هي 
اليوم إلى حتصن هذا الكيان مبجتمع صافي الوالء، لبناني الهوية، 
عصري الوجه، مدني القوانن، راقي التقاليد، وق��ادر على احتضان 

هذه التجربة الفذة ومنعها من االنهيار«.
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