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”القديس يوسف“ تخرج طالب العلوم االجتماعية

صدى البلد  

USJ      الراعي يتسلم من دكاش أيقونة تذكارية

إحتفلت جامعة القّديس بتخريج 
طّالب حرم العلوم اإلجتماعّية الذي 
يضم كلّية الحقوق ومعهد العلوم 
السياسّية وكلّية العلوم االقتصادّية 
والمعهد العالي للدراسات المصرفّية 
والمعهد العالي لعلوم الضمان، في 
حــرم العلوم الطبّية-طريق الشام، 
في حضور ضيف الشرف البطريرك 
الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي 
لجامعة سليم دكــاش  ا ــيــس  ورئ
اليسوعي وعمداء الكليات والمعاهد 

وجمع من األساتذة وأهالي الطّالب.
 

مقّومات هويتها
ذكر دكاش ببعض مراحل الجامعة 
منذ انتقال اآلباء اليسوعيين من غزير 
الى بيروت ”لتأسيس جامعة على 
اســم القّديس يوسف كانت أولى 
كلّياتها كلّية الالهوت والفلسفة“، 
معتبرا أن اإلعداد الروحي الرعوّي ما 
ا، يتمثل  ا أساسّيً ا أكاديمّيً زال ”هّمً
في الدور الذي تقوم به كلّية العلوم 
الدينّية“ وأن الجامعة حافظت ”على 
مقّومات هوّيتها ومنها أّنها يسوعّية 
كاثوليكّية جامعة الجميع من دون 
العيش  ء، جامعة  إقــصــا و  أ تمييز 

المشترك في قلب بيروت“.
من جهته، أكد الراعي أن ”مأساة 
البشرّية اليوم هي أن االكتشافات 

العلمّية والتقنّية المتطّورة والتقّدم 
االقتصادي عبرت بالعالم إلى مواقع 
ن 

ّ
مذهلة من التقّدم، ولكّنها لم تمك

اإلنسانية من العبور إلى إنسانّيتها 
(...). كما حّولت بعض الناس إلى حالة 
الوحشّية. ولنا نموذج مؤلم عنها في 
هذه األيــام في لبنان، وبخاّصة في 
جريمة قتل المرحوم جــورج الريف 
بالشكل الوحشي الذي رأيناه، (...) 
ويؤلمنا باألكثر أن المجرمين يحظون 
بتغطية سياسّية، ولكن مغطينها 
سيدفعون غالًيا ثمن هذا الغطاء الذي 
هو بقدر الجريمة نفسها، وبخاّصة 
ألّنهم بذلك يحاولون تسييس القضاء 
وتسخير ضمائر القضاة. من واجب 
العدالة، مهما كلف األمــر، أن تضع 
ا وبصرامة لهذه الجرائم النكراء  حّدً
ا بجريمة  والمدانة أشّد اإلدانــة، بدء

طــارق يتيم المشهور، قاتل جورج 
الريف“.

 
انحراف واضح

كما دعا الراعي الخّريجين ”للعمل 
بكل قواهم على إخراج لبنان من أزمته 
السياسّية، بسبب انخراطه في المحاور 
اإلقليمية والدولّية، بدال من أن يكون 
وسيط سالم، ومكان تالٍق وحــوار“. 
وتابع الــراعــي: ”طغت على شعبنا 
ثقافة الخوف، بسبب ما يجري من 
حولنا، وثّمة استغالل سياسي لهذا 
الخوف، ما جعل الشعب يتسامح مع 
كل شيء يفعله السياسّيون، وأدخل 
للبنانيين فــي نــزاع مــع بعضهم  ا
لى  إ ئهم  نتما ا بنتيجة  لبعض  ا
هذا أو ذاك من الفريق السياسي، 
وفقدوا الثقة شيئا فشيئا ببعضهم 

البعض، وراح كل فريق يسعى إلى 
لمستطاع على  ا قــدر  أن يستولي 
أكثر ما يمكن من الوظائف العاّمة، 
لوطني  ا لميثاق  ا متناسين مبادئ 
لتطبيقية. وبسبب هذا  ا وصيغته 
الخوف واألغراض السياسية،فقدت 
الثقة بين المسؤولين السياسيين، 
فتعطلت شؤون البالد. وألّنهم يخافون 

من بعضهم البعض، وفقدوا الثقة 
ببعضهم البعض، أصبحوا غير قادرين 
خاذ أّي قرار توافقي، وحالًيا قرار 

ّ
على ات

فاق على اسم أو اثنين لرئاسة 
ّ
االت

الجمهورية، وباتوا ينتظرون هذا القرار 
من الخارج“.

توزيع الشهادات 
وتخللت الحفل كلمتان لكل

الطالبين تاتيانا كرم وجوليان غصوب 
(كلّية الحقوق والعلوم السياسّية). 

واخُتتم بتوزيع الشهادات على 
الخّريجين.
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