
كلمة  سيادة  املرتوبوليت الياس
يف  الذكرى  السنوية األوىل  لغياب  معايل  األستاذ  ميشال  ساسني

يف 4  آب  2015
يف  كنيسة  القديس  نيقوالوس

عند  الواحدة  من  بعد  ظهر  الثالاثء   4 آب  2015 ترأس  سيادة  مرتوبوليت  بريوت وتوابعها  املطران  الياس    
عوده  جنازاً  لراحة  نفس  املرحوم  النائب  ميشال  ساسني  حبضور  العائلة  واألصدقاء  وحشد  من  املؤمنني.  وقد  مّثل  دولة  
رئيس  جملس  النواب  األستاذ  نبيه  بري معايل  الوزير  الدكتور  ميشال  موسى،  ودولة  رئيس  جملس  الوزراء  األستاذ  متام  
سالم  انئب رئيس  جملس  الوزراء  وزير  الدفاع  األستاذ  مسري  مقبل،  كما  مّثل  فخامة  رئيس  اجلمهورية األسبق  الشيخ  
أمني  اجلميل  النائب  فادي  اهلرب  وفخامة  رئيس  اجلمهورية  السابق  العماد  ميشال سليمان  الوزيرة  السابقة  السيدة  مىن  

عفيش.  كذلك  حضر  العديد  من  النواب  والوزراء  احلاليني والسابقني  وممثّلون  للقيادات  العسكرية  واألمنية. 
وقد  ألقى  سيادته  العظة  التالية:

منذ  ما  يقارب  السنة  وّدعنا  إنساانً  عزيزاً  على  قلوبنا  مجيعًا،  نذر  نفسه  خلدمة  وطنه  ومواطنيه،  فتح  بيته    
لناخبيه  وحمبّــيه،  لكّن  األهم  أنه  فتح  هلم  ذراعيه  والقلب.

قلب  ميشال  كان  يفيض  حمبًة  ووجهه  إشراقاً.  وهل  ننسى  ابتسامته  الدائمة  وروحه  الطيبة؟  

وها  حنن  جنتمع  اليوم  للصالة  من  أجل  راحة  نفسه  إمنا  أيضاً  من  أجل  خالص  لبنان  وراحة  بنيه.  

عاش  ميشال  يف  زمٍن  كان  للسياسة  فيه  معىن  راٍق  وكان  السياسيون  رجااًل  كباراً  حيرتمون  أنفسهم  وحيرتمون    
بعضهم  البعض  رغم  خالفاهتم،  وحيرتمون  كلمتهم.  كان  النائب  يصل  إىل  الربملان  بكفاءته  وعلمه  وحسن  متثيله  لناخبيه  

ال  بواسطة  املال  أو  احملادل  والقطارات  السريعة  وال  بواسطة  العالقات  واحملسوبيات.  
يف  كنيستنا  األرثوذكسية  الشعب  يعلن  قداسة  القديس  ألنه  خيترب  بِــرَّ  َمن  أعلن  قداسته،  وحمبتَــه  وصالَحــه    
وقداستَــه.  عندها  تتبىن  الكنيسُة  القديَس  وتعلن  قداسته.  كذلك  كان  النائب  يصل  إىل  الربملان  ابختيار  الشعب  وتبنّــيه  

له.  وكان  النائب  جيهد  ليمثّـــل  انخبيه  أحسن  متثيل  ويكون  خري  انطق  ابمسهم.

هكذا  كان  ميشال.  حمبة  أهل  بريوت  له  وخدمته  هلم  وحضوره  الدائم  بينهم  يف  أفراحهم  وأتراحهم،  يساندهم    
ويؤاسيهم  وحيمل  قضاايهم  ويتكلّـــم  ابمسهم  ويدافع  عنهم،  كلها  جعلته  أهاًل  لثقتهم،  ما  أبقاه  انئباً  عنهم  سنواٍت  

طوال.

مبدًأ  اثبتاً  اعتمد: »الــوالء  للوطن  بعيداً  عن  الطائفية،  واحــرتام  سلطة  القانون  ومؤسسات  الدولة  والعمل    
على  تفعيلها  خلدمة  املواطن«.  والؤه  للبنان  وله  وحده،  واحرتام  املواطن  وخدمته  كاان  عنوان  نيابة  ميشال  ساسني.  
يف  إحدى  املقابالت  قال  سنة  2000: »إستعمال  سالح  املال  لشراء  الضمائر  يدل  على  ثقافة  تقول  إّن  اإلنساَن  
سلعٌة  مثله  مثل  أي  سلعة  أخرى،  خيضع  لقواعد  السوق  ويُـعــَرُض  لعملية  البيع  والشراء.  يستعملون  املال  السياسي  
مغلّــفاً  ابملساعدات  اآلنية  والظرفية،  كما  تُــغـلَّـــــف  املعصية  بثوب  الفضيلة،  لتطويع  إرادة  املواطن  املسكني  واستغالل  
ضعفه  أمام  غالء  املعيشة  وافتقاد  فرص  العمل... لذلك  أخوض  املعركة  اإلنتخابية  انتصاراً  لكرامة  الشرفاء  من  أهل  
بريوت،  متسلّــحاً  ابحملبة  اليت  بنيُت  جسورها  مع  كل  عائلة  ومواطن  طوال  أربعني  عاماً  قضيتُـــها  يف  خدمة  الشأن  
العام،  ساعياً  إىل  إيصال  كل  صاحب  حق  إىل  حقه.  ورجائي  أن  يُـــقال  عند  إعالن  النتيجة  أّن  هناك  مرشحني  
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انلوا  عدداً  معيّـــناً  من  األصوات  بلغت  قيمتها  الشرائية  آالف  الدوالرات  أو  ماليينها،  ومرشحني  آخرين  انلوا  آالف  
األصوات  هي  صرخات  من  احملبة  والوفاء«. 

أين  حنن  اليوم  من  هذه  املبادئ؟  وهل  ما  زال  بيننا  َمــن  يفّكـــر  بكرامة  املواطن  عوض  جعله  سلعًة  ومطيًة    
وأداًة  للمصاحل  واملطامع  والطموحات؟

عن  مطالب  املواطن  قال: »قبل  اخلبز  يريد  احلرية... يريد  أن  يُــطــبَّـــــق  القانون  على  اجلميع... يريد  عدم    
استغالل  السلطة  لإلثراء  غري  املشروع.  املواطن  حيب  النزاهة،  يريد  دولة  املؤسسات،  يريد  األمن  واإلستقرار.  يريد  

الوصول  إىل  حقه  جبدارته  دون  أي  وساطة  وابلنتيجة  يفـــتّــــش  عن  فرصة  عمل  منعاً  هلجرة  أبنائه«.

املؤمل  أّن  اللبنانيني  ما  زالوا  يرّددون  هذا  الكالم.  يريدون  دولًة  تؤّمـــن  هلم  احلرية  والعدالة  واألمن  واإلستقرار   
وفرص  العمل  من  أجل  عيش  كرمي،  كما  يريدون  حّكـــاماً  يتحــلّـــون  مبحبة  لبنان  والوالء  له  ابإلضافة  إىل  النزاهة  

واحلكمة  والتواضع  وروح  اخلدمة  ال  التعايل  والتكــبّـــر.  وقبل  هذا  كــلّـــه  يريدون  رئيساً  جيمع  أشالء  هذا  الوطن.  

لقد  سئم  املواطن  الفلتان  السياسي  واألخــالقــي  واألمــي.  سئم  من  أحاديث  التقصري  واهلــدر  والصفقات    
واحلرتقات  ومن  أخبار  القتل  واملوت  والطعن  والذبح.  سئم  من  غياب  الدولة  وتقصري  املسؤولني  عن  أتمني  أبسط  
حاجات  املواطن  كاحلفاظ  على  حياته  وكرامته  وأمنه  من  أي  اعتداء  أو  تســلّـــط  أو  استباحة،  وتسيري  أبسط  أمور  

حياته  اليومية  كتأمني  املاء  والكهرابء  ورفع  النفاايت  عن  الطرقات،  خاصة  يف  أشهر  الصيف  احلارة.

عندما  نتذكر  ميشال  وأقرانه  من  السياسيني  الكبار  حنزن  على  أنفسنا  ألننا  من  علو  املكانة  اليت  وضعوا    
لبنان  فيها،  هبطنا  إىل  أدىن  دركات  التفكك  والعجز  واإلحنطاط.  لبنان  يف  أايمهم  كان  درّة  الشرق  ومقصد  الكبار،  
أما  يف  أايمنا  فقد  أصبح  ورقة  على  طاولة  الكبار،  هذا  إن  تذّكـــروه.  أقصى  طموحنا  أصبح  أن  يتفق  الكبار  لكي  

حنظى  برئيس  أو  لكي  تُــحـــّل  بعض  مشاكلنا  املستعصية.  بئس  األايم  اليت  وصلنا  إليها.

يف  هذه  املناسبة،  نتضــرّع  إىل  الرب  اإلله  لكي  يرحم  نفس  ميشال  ويسكنه  مع  األبرار  والِصـّديقني،  كما    
نسأله  أن  يرمحنا  ويسكب  سالمه  يف  العامل  أمجع  ويف  بلدان  وقلوب  حكامنا  ومجيع  املسؤولني  وَمــن  يــّدعون  قيادًة،  
وأن  يستلهموا  تعاليمه  ويسريوا  هبديها  عــلّــهم  يوصلون  هذا  البلد  إىل  حيث  ال  عنَف  وال  تقاتَل  أو  تشامَت  أو  أحقاداً  

وانتقامات  بل  حمبة  وحرية  وكرامة  وعـــّزة  وتقــّدم  وازدهار  وإبداع.


