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الراعي ترأس قداسا لليسوعية في ا�شرفية: 
نرفض استثارة العصبيات الطائفية واستخدامها 

الجوزو يتحدث في اللقاء بحضور دريان والبخاري الراعي مترئس= القداس

لهم  ضامنة  تشكل  الدولة  بأن 
جميعا، من دون حاجة ألي ضامنة 
الوحدة  بذلك  وتتعزز  أخرى، 
العيش  ويغدو  وترتسخ  الوطنية 

املشرتك حقيقة واقعية.
ولكننا ندرك أسف جامعة القديس 
الجامعات  من  سواها  كام  يوسف، 
لروح  وفقا  األجيال  تريب  التي 
امليثاق  وفلسفة  ونصه  الدستور 
أرض  عىل  تشاهد  عندما  الوطني، 
يف  وتريب،  تعلم  ملا  النقيض  الواقع 
فنحن  عندنا.  السياسية  املامرسة 
العصبيات  استثارة  نرفض  معكم 
اوسع  عىل  واملذهبية  الطائفية 
نطاق، واستخدامها كأداة يف العمل 
السيايس الستقطاب الجامهري. األمر 
الطائفية  االنقسامات  عمق  الذي 
واملذهبية، وأدى إىل تشويه مفهوم 

املشاركة الطوائفية يف السلطة. فبدال 
بناء دولة  من أن تكون مشاركة يف 
املشرتك،  والعيش  وحدتها  تصون 
والعيش  واالستقرار  األمن  وتوفر 
املشاركة  غدت  ألبنائها،  الكريم 
والوظائف  النفوذ  لتقاسم  وسيلة 
ونهب  السياسيني،  بني  واملكاسب 
املال العام، وتوزيع مقدرات الدولة 
مام  الطوائف.  بإسم  بينهم  حصصا 
أدى إىل إضعاف الدولة وإغراقها يف 
جامعة  شبابها  جعل  وإىل  الديون، 
متظاهرين وقاطعي طرق ومهاجري 
مستقبله.  ضامنة  هم  فيام  الوطن، 
ولذا، ال نستطيع السكوت عن هذه 
املامرسة املخالفة للدستور ولفلسفة 
ألوصال  واملقوضة  الوطني،  امليثاق 
وخنق  شعبها،  وإفقار  الدولة، 

طموحات شبابها».

الكاردينال  املاروين  البطريرك  ترأس 
قداسا  الراعي  بطرس  بشارة  مار 
يوسف  مار  كنيسة  يف  احتفاليا 
جامعة  شارع   - اليسوعيني  لآلباء 
االرشفية،  يف  يوسف  القديس 
ملناسبة بدء السنة االكادميية ال١٤٥ 
بريوت  يوسف يف  القديس  لجامعة 
واالحتفال بذكرى مئوية دولة لبنان 
رئيس  من  بدعوة  وذلك  الكبري، 
دكاش  سليم  الربوفسور  الجامعة 

ومجلس الجامعة.
وبعد االنجيل املقدس ألقى الراعي 
العبد  تراه  «من  بعنوان:  عظة 
األمني الحكيم؟» فتناول قيم  لبنان 
التأسيسية: وهي االستقالل املتحرر 
من أي تبعية، الوطن النهايئ لجميع 
أبنائه يف حدوده املعرتف بها دوليا، 
الوحدة يف التنوع، الحريات العامة 
والسياسية،  والثقافية  الدينية 
ومسلمني  كمسيحيني  معا  العيش 
والواجبات،  الحقوق  يف  باملساواة 
املشاركة املتوازنة يف الحكم واإلدارة، 
عربيا  والرسالة  النموذج  ولبنان 

ودوليا».
فلسفة  تشكل  القيم  «هذه  وتابع: 
تتلخص  التي  اللبنانية  الصيغة 
املجتمعي  الواقع  باستيعاب 
سيايس  كيان  إطار  يف  التعددي 
يف  فيه  الطوائف  تشارك  موحد، 
دولة  بناء  بهدف  السلطة،  مامرسة 
واالستقرار،  واألمن  العدالة  تحقق 
ألبنائها،  الكريم  العيش  وتوفر 
فيقوى انتامؤهم الوطني إلقتناعهم 




