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اليسوعية خّرجت طالّب العلوم االجتماعّية
الراعي: إلخراج لبنان من املحاور

احتفلت جامعة القّديس يوسف 
بـــتـــخـــريـــج طــــــــاّلب حـــــــرم الـــعـــلـــوم 
االجــتــمــاعــّيــة الـــــذي يــضــم كــلــّيــة 
الحقوق ومعهد العلوم السياسّية 
وكــــلــــّيــــة الــــعــــلــــوم االقــــتــــصــــادّيــــة 
والـــمـــعـــهـــد الــــعــــالــــي لــــلــــدراســــات 
المصرفّية والمعهد العالي لعلوم 
الطبّية  العلوم  الضمان، في حرم 
- طريق الشام، في حضور ضيف 
الشرف البطريرك الكاردينال مار 

بشاره بطرس الراعي.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــجـــــامـــــعـــــة 
ــــــــاش 

ّ
ـــــروفـــــســـــور ســــلــــيــــم دك ـــــب ال

الــيــســوعــي إن اإلعـــــــداد الـــروحـــي 
ــا  ــا أكــاديــمــّيً الـــراعـــوّي مــا زال "هــّمً
الــدور الذي  ل في 

ّ
ا، يتمث أساسّيً

الدينّية"،  العلوم  كلّية  به  تقوم 
عــلــى  حــــافــــظــــت  الــــجــــامــــعــــة  وأن 
ــهــا 

ّ
"مـــقـــّومـــات هــوّيــتــهــا ومــنــهــا أن

يـــســـوعـــّيـــة كـــاثـــولـــيـــكـــّيـــة جــامــعــة 
الجميع من دون تمييز أو إقصاء، 
جامعة العيش المشترك في قلب 

بيروت".
وقال الراعي: "مأساة البشرّية 
االكــــتــــشــــافــــات  أن  هـــــي  الـــــيـــــوم 
ــة الــمــتــطــّورة  الــعــلــمــّيــة والــتــقــنــّي
والـــتـــقـــّدم االقــــتــــصــــادي، عــبــرت 
بــالــعــالــم إلــــى مـــواقـــع مــذهــلــة من 
ـــهـــا لــــم تــمــّكــن  الــــتــــقــــّدم، ولـــكـــّن
اإلنـــــســـــانـــــيـــــة مــــــن الـــــعـــــبـــــور إلــــى 
إنــســانــّيــتــهــا. كــمــا حـــّولـــت بعض 
ولنا  الوحشّية.  حالة  إلى  الناس 
نموذج مؤلم عنها في هذه األيام 
فــي جريمة  وبــخــاّصــة  لبنان،  فــي 
ـــريـــف  قـــتـــل الــــمــــرحــــوم جـــــــورج ال
رأيناه،  الــذي  الوحشي  بالشكل 
الــمــجــرمــيــن  أن  أكـــثـــر  ويـــؤلـــمـــنـــا 
يـــحـــظـــون بــتــغــطــيــة ســـيـــاســـّيـــة، 

غالًيا  سيدفعون  يها 
ّ
مغط ولكن 

الــذي هو بقدر  الغطاء  ثمن هذا 
هم 

ّ
ألن وبخاّصة  نفسها،  الجريمة 

بذلك يحاولون تسييس القضاء 
وتــســخــيــر ضــمــائــر الــقــضــاة. من 
ف األمر، 

ّ
واجب العدالة، مهما كل

ا، وبــصــرامــة، لهذه  أن تضع حـــّدً
الــجــرائــم الــنــكــراء والــمــدانــة أشــّد
ًا بجريمة طارق يتيم  اإلدانة، بدء

المشهور، قاتل جورج الريف".
"العمل  إلــى  المتخرجين  ودعــا 
عـــلـــى إخــــــــراج لـــبـــنـــان مــــن أزمـــتـــه 
في  انخراطه  بسبب  السياسّية، 
الـــمـــحـــاور اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــّيـــة، 
 من أن يكون وسيط سالم، 

ً
بدال

ومكان تالق وحوار".
وتطّرق إلى "خيبة األمل لدى 
اللبنانّيين وبخاّصة الشباب، التي 
بعدم  السياسيون  بها  يصيبهم 

انتخاب رئيس للجمهورية".
تابع: "طغت على شعبنا ثقافة 
الـــــخـــــوف، بــســبــب مــــا يـــجـــري مــن 
سياسي  استغالل  وثــّمــة  حولنا، 
لــهــذا الـــخـــوف، مـــا جــعــل الشعب 
 شــــيء يفعله 

ّ
يــتــســامــح مـــع كــــل

اللبنانيين  وأدخــل  السياسّيون، 
فــــي نــــــزاع مــــع بــعــضــهــم الــبــعــض 
ّبنتيجة انتمائهم إلى هذا أو ذاك 
كل وراح  السياسي،  الفريق  من 

يستولي  أن  إلــــى  يــســعــى  فــريــق 
قــــدر الــمــســتــطــاع عــلــى أكـــثـــر ما 
ـــة،  يــمــكــن مــــن الــــوظــــائــــف الـــعـــاّم
الوطني  الميثاق  متناسيًا مبادئ 
وبسبب  الــتــطــبــيــقــيــة.  وصــيــغــتــه 
هذا الخوف واألغراض السياسية، 
المسؤولين  بين  الثقة  انفقدت 
شــؤون  لت 

ّ
فتعط الــســيــاســيــيــن، 

البالد".

الراعي يلقي كلمته في حفل تخرج اليسوعية.  )ميشال صايغ(


