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االجتماعية
خرجت طالّب العلوم
ّ
اليسوعية ّ
الراعي :إلخراج لبنان من املحاور

الراعي يلقي كلمته في حفل تخرج اليسوعية.

احتفلت جامعة ّ
القديس يوسف
بـ ـتـ ـخ ــري ــج طـ ـ ـ ـ ّـالب حـ ـ ــرم ال ـع ـل ــوم
االج ـت ـمــاعـ ّـيــة الـ ــذي ي ـضــم كـلـ ّـيــة
ّ
السياسية
الحقوق ومعهد العلوم
وكـ ـل ـ ّـي ــة الـ ـعـ ـل ــوم االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة
والـ ـمـ ـعـ ـه ــد الـ ـع ــال ــي لـ ـل ــدراس ــات
ّ
المصرفية والمعهد العالي لعلوم
الضمان ،في حرم العلوم الطبيةّ
 طريق الشام ،في حضور ضيفالشرف البطريرك الكاردينال مار
بشاره بطرس الراعي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة
ّ
الـ ـ ـب ـ ــروفـ ـ ـس ـ ــور سـ ـلـ ـي ــم دكـ ـ ـ ــاش
ال ـي ـســوعــي إن اإلعـ ـ ــداد الــروحــي
الــراعـ ّ
ـوي مــا زال "هـ ًّـمــا أكــاديـمـ ًّـيــا
ّ
ًّ
أساسيا ،يتمثل في الــدور الذي
ّ
ّ
تقوم به كلية العلوم الدينية"،
وأن الـ ـج ــامـ ـع ــة ح ــافـ ـظ ــت ع ّـلــى
"م ـقـ ّـومــات هـ ّ
ـويـتـهــا ومـنـهــا أنـهــا
ّ
ي ـســوعـ ّـيــة كــاثــول ـي ـكــيــة جــامـعــة
الجميع من دون تمييز أو إقصاء،
جامعة العيش المشترك في قلب
بيروت".
ّ
البشرية
وقال الراعي" :مأساة
ال ـ ـي ـ ــوم ه ـ ــي أن االكـ ـتـ ـش ــاف ــات
ال ـع ـل ـمـ ّـيــة وال ـت ـق ـنـ ّـيــة ال ـم ـت ـطـ ّـورة
والـ ـتـ ـق ـ ّـدم االقـ ـتـ ـص ــادي ،ع ـبــرت
بــال ـعــالــم إل ــى مــواقــع مــذه ـلــة من
ّ
ال ـ ـت ـ ـقـ ـ ّـدم ،ولـ ـك ـ ّـنـ ـه ــا لـ ــم ت ـمــكــن
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة م ـ ــن ال ـ ـع ـ ـبـ ــور إلـ ــى
إنـســانـ ّـيـتـهــا .كـمــا حـ ّـولــت بعض
ّ
الوحشية .ولنا
الناس إلى حالة
نموذج مؤلم عنها في هذه األيام
فــي لبنان ،وبـخـ ّ
ـاصــة فــي جريمة
قـ ـت ــل ال ـ ـم ــرح ــوم ج ـ ـ ــورج ال ــري ــف
بالشكل الوحشي الــذي رأيناه،
ويــؤل ـم ـنــا أكـ ـث ــر أن ال ـم ـجــرم ـيــن
ي ـح ـظــون ب ـت ـغ ـط ـيــة س ـيــاسـ ّـيــة،

(ميشال صايغ)

ّ
مغطيها سيدفعون ً
غاليا
ولكن
ثمن هذا الغطاء الــذي هو ّبقدر
ّ
وبخاصة ألنهم
الجريمة نفسها،
بذلك يحاولون تسييس القضاء
وتـسـخـيــر ضـمــائــر ال ـق ـ ّضــاة .من
واجب العدالة ،مهما كلف األمر،
أن تضع ح ـ ًّـدا ،وبـصــرامــة ،لهذه
الـجــرائــم الـنـكــراء والـمــدانــة أشـ ّـد
اإلدانة ،بدءًا بجريمة طارق يتيم
المشهور ،قاتل جورج الريف".
ودعــا المتخرجين إلــى "العمل
ع ـل ــى إخـ ـ ـ ــراج ل ـب ـن ــان مـ ــن أزم ـت ــه
ّ
السياسية ،بسبب انخراطه في
ّ
ال ـ ًم ـحــاور اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدول ــي ــة،
بدال من أن يكون وسيط سالم،
ومكان تالق وحوار".
ّ
وتطرق إلى "خيبة األمل لدى
ّ
ّ
اللبنانيين وبخاصة الشباب ،التي
يصيبهم بها السياسيون بعدم
انتخاب رئيس للجمهورية".
تابع" :طغت على شعبنا ثقافة
ال ـ ـخـ ــوف ،ب ـس ـبــب م ــا يـ ـج ــري مــن
حولنا ،وثـ ّـمــة استغالل سياسي
ل ـهــذا ال ـخ ــوف ،مـ ّـا جـعــل الشعب
ي ـت ـســامــح م ــع كـ ــل شـ ــيء يفعله
ّ
السياسيون ،وأدخــل اللبنانيين
ف ــي ن ـ ــزاع م ــع ب ـع ـض ـهــم الـب ـعــض
ذاك
بنتيجة انتمائهم إلى هذا أو ّ
من الفريق السياسي ،وراح كل
فــريــق يـسـعــى إل ــى أن يستولي
قـ ــدر ال ـم ـس ـت ـطــاع ع ـلــى أك ـثــر ما
ي ـم ـكــن م ــن ال ــوظ ــائ ــف الـ ـع ـ ّـام ــة،
متناسيًا مبادئ الميثاق الوطني
وصـيـغـتــه الـتـطـبـيـقـيــة .وبسبب
هذا الخوف واألغراض السياسية،
انفقدت الثقة بين ّ المسؤولين
الـسـيــاسـيـيــن ،فتعطلت شــؤون
البالد".

