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موقف الفت للراعي من تسييس القضاء :
ال نستطيع السكوت عن محاكمات سياسية
ت� ��رأس ال �ب �ط��ري��رك ال �م��ارون��ي ال �ك��اردي �ن��ال
م��ار ب�ش��ارة ب�ط��رس ال��راع��ي ق��داس��ا احتفاليا
ف��ي كنيسة م��ار يوسف ل�لآب��اء اليسوعيين
 ش � � ��ارع ج ��ام� �ع ��ة ال� �ق ��دي ��س ي ��وس ��ف ف��ياالشرفية ،لمناسبة بدء السنة االكاديمية
الـ 145لجامعة القديس يوسف في بيروت
واالحتفال بذكرى مئوية دولة لبنان الكبير،
وذلك بدعوة من رئيس الجامعة البروفسور
سليم دكاش ومجلس الجامعة.
وبعد االنجيل المقدس ألقى الراعي عظة
ق��ال ف�ي�ه��ا" ن ��درك أس��ف ج��ام�ع��ة ال�ق��دي��س
ي��وس��ف ،ك �م��ا س��واه��ا م��ن ال �ج��ام �ع��ات ال�ت��ي
ت��رب��ي األج �ي��ال وف�ق��ا ل��روح ال��دس�ت��ور ونصه
وفلسفة الميثاق ال��وط�ن��ي ،عندما تشاهد
على أرض الواقع النقيض لما تعلم وتربي،
ف��ي ال �م �م��ارس��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ع �ن��دن��ا .فنحن
معكم نرفض استثارة العصبيات الطائفية
والمذهبية على اوس��ع نطاق ،واستخدامها
ك� ��أداة ف��ي ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي الس�ت�ق�ط��اب
ال�ج�م��اه�ي��ر .األم ��ر ال ��ذي ع�م��ق االن�ق�س��ام��ات
ال�ط��ائ�ف�ي��ة وال�م��ذه�ب�ي��ة ،وأدى إل��ى تشويه
مفهوم المشاركة الطوائفية في السلطة.
فبدال من أن تكون مشاركة في بناء دولة
تصون وحدتها والعيش المشترك ،وتوفر

األمن واالستقرار والعيش الكريم ألبنائها،
غ ��دت ال�م�ش��ارك��ة وس�ي�ل��ة ل�ت�ق��اس��م ال�ن�ف��وذ
وال��وظ��ائ��ف وال�م�ك��اس��ب ب�ي��ن السياسيين،
ونهب المال العام ،وتوزيع مقدرات الدولة
حصصا بينهم بإسم الطوائف .مما أدى إلى
إضعاف الدولة وإغراقها في ال��دي��ون ،وإلى
جعل شبابها جماعة متظاهرين وقاطعي
ط ��رق وم �ه��اج��ري ال��وط��ن ،ف�ي�م��ا ه��م ضمانة
مستقبله .ول��ذا ،ال نستطيع السكوت عن
هذه الممارسة المخالفة للدستور ولفلسفة
الميثاق الوطني ،والمقوضة ألوصال الدولة،
وإفقار شعبها ،وخنق طموحات شبابها".
وأردف" :ال ن �س �ت �ط �ي��ع ال� �س� �ك ��وت ع��ن

ت �س �ي �ي��س ال� �ق� �ض ��اء ف ��ي ب �ع��ض ال � �ح ��االت،
وع � ��ن ت �ح��وي �ل��ه إل � ��ى م �ح��اك �م��ات س�ي��اس�ي��ة
ط��ائ�ف�ي��ة ت�ف�ب��رك فيها ال�م�ل�ف��ات ،وتنقض
ال� �ن� �ص ��وص ،وت �ع �ط��ل إف � � ��ادات م��ؤس �س��ات
ال ��دول ��ة ،وي �م ��ارس ال �ت �ع��ذي��ب ل ��دى أج �ه��زة
أم �ن �ي��ة ب��ات��ت م��ذه �ب �ي��ة ،ل �ك��ي ي �ق��ر ال�م�ت�ه��م
ب�ج��رم ل��م ي�ق�ت��رف��ه ،وي��وق��ع م�ح�ض��را ل��م يطلع
ع �ل �ي��ه ،ول ��م ي�س�م��ح ل��ه ب ��االط�ل�اع .وي�ض�غ��ط
على القاضي ،ويحاصر حزبيا وطائفيا في
إص��دار ق��راره وحكمه بموجب الضمير .ومن
ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ،ال ن�س�ت�ط�ي��ع ال �س �ك��وت عن
ع��دم تنفيذ األح�ك��ام وال �ق��رارات القضائية
ال�م�ح�ق��ة ،م��ن ق�ب��ل ال�ن��اف��ذي��ن السياسيين
والمذهبيين ،وك��ل ذل��ك مخالف تماما لما
تنص عليه المادة  20من الدستور .أقول
ه��ذا ليس فقط لالدانة والشجب وتحطيم
الهمم ،بل وبخاصة لتضاعف الجامعة وسائر
مؤسساتنا التعليمية ج�ه��وده��ا ف��ي تربية
أج�ي��ال�ن��ا ،ال�م�س��ؤول��ة غ ��دا ع��ن ال��وط��ن ،على
القيم األخالقية ،وروح المسؤولية ،وكرامة
ال �ع �م��ل ال �س �ي��اس��ي ال� ��ذي ط��ري �ق��ه اإلن �س��ان
والخير العام .فلبنان بحاجة إلى مسؤولين
ج��دد م��ن ن��وع آخ��ر ،ومطلوب م��ن الكنيسة
إعدادهم وتشجيعهم ومواكبتهم".

