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”القّديس يوسف“ تخّرج طالب العلوم االجتماعية

صدى البلد  

احتفلت جامعة القّديس بتخريج 
طالب حرم العلوم االجتماعّية في 
حرم كلّية العلوم والتكنولوجيا في مار 
روكز، في حضور رئيس الجامعة سليم 
ــاش وعمداء الكلّيات والمعاهد 

ّ
دك

وجمع من األساتذة وأهالي الطالب.
ـــاش: ”يــكــاد يــكــون من 

ّ
ــال دك ق

المستحيل ترؤس مثل هذا الحفل 
لربط بين دراستكم في  ا من دون 
االختصاصات التي اخترتموها والواقع 
االجتماعي والسياسي واالقتصادي 

ــذي نعيشه من حولنا ويحيطنا  ل ا
بحزام أحمر من االضطرابات السياسية 
والنيران والعنف. الحظوا أن الرهان 
الرئيسي بين األشخاص والجماعات، 
أنفسنا، يكمن في  نــخــدع  كــي ال 
االستيالء على السلطة في مختلف 
جوانبها، سواء كانت اجتماعية أم 
سياسية أم اقتصادية. أمــام إغراء 
السلطة ال يمكن لإلنسان أن يكون 
محايًدا أو غير مباٍل وهذا ما نراه في 
جميع أنحاء لبنان وحولنا، حيث جميع 

الوسائل تصلح للتمسك بالسلطة أو 
النتزاع السلطة من اآلخر، بحيث نصل 
إلى حاالت تصبح فيها مختلف بنى 
الدولة مصابة بالشلل في خدمة هذا 
الطرف أو ذاك أو صورة سلطة بالية 

شوهها الفساد والنفاق“.

معركة العدالة
وتابع: ”تأكدوا أّنني لن أوكل إليكم 
مهّمة أن تكونوا منقذين أو أبطاًال 
لعادلة وتكونوا  ا المعركة  لتشّنوا 
أو  التغيير االجتماعي  فاعلين في 
السياسي أو االقتصادي، ولكن على 
األقــل أدعوكم أن تكونوا أشخاًصا 
يتمّتعون بحّس نقدي. لقد بلورتم 
التحليلي،  خــالل دراستكم العقل 
والحّس الدقيق فضًال عن مهارات 
ا 

ً
الكتابة، وهي صفات تعتبر أيض

التغاضي عنها في  مزايا ال يمكن 
مجاالت الحياة المهنّية. قوموا بالعمل 
 

ٌّ
ا لهذه الصفات والمهارات، كل

ً
وفق

في مجال تخّصصه، من أجل تحقيق 
 من 

ّ
لمهنّية وهـــذا حــق ا حياتكم 

حقوقكم، ولكن كونوا على علم وبّينة 
ى خياركم 

ّ
بأّن هناك دائًما ما يتخط

المهني، إّنه العمل على إقامة نظام 
سياسي واجتماعي-اقتصادي أكثر 
 وأكثر فعالّية، وبالتأكيد أكثر 

ً
عدالة

احتراًما لحياة كل إنسان ووجدانه 
والحب الذي يقطن قلبه“.

وبعدما ألقت سيرين ابي نادر من 
كلية العلوم االقتصادّية كلمة باسم 
اش الشهادات إلى 

ّ
م دك

ّ
الطّالب، سل

: ٤٤ من كلّية الحقوق، و 
ً
٣١٤ طالبا

٢٦ من معهد العلوم السياسّية، و 
١١٤ من كلّية العلوم االقتصادية، 
٣٣ من المعهد العالي لعلوم الضمان 
و٩٧ من المعهد العالي للدراسات 
اش ميدالية 

ّ
م دك

ّ
المصرفّية. كما سل

”فارس زغبي“ إلى سيلين عيروت، 
حائزة المرتبة األولى في كلية الحقوق 

والعلوم السياسّية.

ه العمل على 
ّ
إن

إقامة نظام سياسي 

واجتماعي-اقتصادي

 وأكثر فعالّية
ً

أكثر عدالة
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