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«القديس يوسف» تحتفل بدفعٍة جديدة من خريجها
صدى البلد  

احتفلت جامعة القّديس يوسف 
بتخريج دفعة جديدة  بيروت  في 
ــّالب كلّية الحقوق والعلوم  مــن ط
السياسّية، ومعهد العلوم السياسّية، 
وكلّية العلوم االقتصادّية، والمعهد 
العالي لعلوم الضمان، بحضور رئيس 
الجامعة البروفسور سليم دكــاش 
ــّواب الرئيس وأعضاء  اليسوعّي ون
حاد 

ّ
مجالس الكلّيات، وحل رئيس ات

جمعّيات خّريجي الجامعة، رئيس 
مجلس شورى الدولة القاضي شكري 
صــادر ضيف شــرف على االحتفال 
الذي جمع عدًدا كبيًرا من األساتذة 

واألكاديميين واألهل واألصدقاء. 

اكتساب الشهادة
أكد دكاش أن ”اكتساب الشهادة 
مــن جامعة الــقــّديــس يــوســف هو 
حصيلة سنواٍت من المواظبة والمثابرة 
على العمل، ولكّنه أكثر من أي وقٍت 
مضى، ثمرة تنشئة الفكر والقلب، 
والذكاء واإلرادة“. وتابع: ”أكتفي 
بميزة واحدة لهذه التنشئة التربوّية 
اليسوعّية: جامعة القّديس يوسف 
كانت وال تزال مكاًنا يتعلم فيه الطالب 
ر بحرّية، أي أن يعرف ويفهم 

ّ
أن يفك

أيضا، ويعلم وينتقد ويمّيز ويحكم 
على األمور أيضا... أي أن يّتجه، في 
الحياة وفي العالم، بحسب بوصلة 
العقل، حّتى يتسّنى له أن يكون هو 
نفسه. وكم نحن بحاجة إلى بوصلة 
العقل هذه اليوم في عالٍم تاه عن 

مساره وأصبح عنيفا. نحن، كشرقّيين، 
نعرف كيف نمزج قّوة العقل هذه 
بالقليل مــن العاطفة واإلحــســاس 
وهما يتيحان لنا أن نتواصل بطريقة 
أفضل وُنصغي بطريقة أفضل ونوصل 
ل 

ّ
الرسالة بطريقة أفضل، وهذا يشك

ورقة رابحة لكم يا قضاة المستقبل 
واالقتصاديّين والسياسّيين ووكالء 
ــه المكان حيث  اء. إّن

ّ
ـــز الضمان األع

التنشئة على الحكم الصائب هي 
الهاّمة، أّي ”تفكير صائب وأخالقّي“ 
ُيماَرس بتواضع عقٍل يعمل دائًما، 
بين  كبير  ر 

ّ
مفك يــقــول  ن  ــا ك كما 

اليسوعّيين“. 
وختم: ”عالمنا في أمّس الحاجة 
لــى كفاياتكم، لبناننا بحاجة إلى  إ
لفّعال، ليس  وا لناشط  ا حضوركم 
على مستوى التقنّية والخبرة فحسب، 
ولكن كأشخاص يعرفون كيف يبنون 

المستقبل بقناعة أّن الكلمة األخيرة 
ليست للفساد واألنانية، بل للكلمة 
لقائمة على أســس قيم  ا ة  الكفوء
األمانة والتضامن“ كما دعاهم إلى 
االحتفاظ ”بتعلقكم بأّمكم المربّية، 
لــقــّديــس يــوســف، بيتنا  جامعة ا
المشترك، وأينما ستكونون، إحتفظوا 
دوًما بشغفكم للعائلة ولبنان الحرّيات 

والتعايش“.

شكري صادر 
حاد 

ّ
ت ا من جهته تحّدث رئيس 

جمعّيات الخّريجين، رئيس مجلس 
شورى الدولة إلى حاملي الشهادات 
مستذكًرا سنواته الـــ٤٣ في خدمة 
القضاء اللبناني ومسيرته الُمستلَهمة 
من ”مبادئ جامعة القّديس يوسف، 
قيم مثل الكفاءة واالستقامة والنزاهة 
والشجاعة المعنوية والمناعة تجاه 

التدخل وخصوًصا  نــواع  أ مختلف 
التواضع والُبعد اإلنساني في ممارسة 

مهام القاضي“ على حّد تعبيره. 

حلول عادلة
ـــازة الحقوق  وأضــــاف: ”إن إج
في جامعة القّديس يوسف هي 
لــلــروح وليست  تنشئة وانضباط 
مجرد تراكم للمعلومات. فالجامعة 
ال تــزرع في عقولكم قانون اليوم 
الذي سيصبح غًدا قانوًنا منقوضا 
ومستبدًال، لذا كونوا ممن يجيدون 
وفهم  نّي  نو لقا ا لنص  ا تكييف 
طريقة تفكير الُمشّرع أو القاضي، 
واالنــطــالق من معطيات متفرقة 
لمشكلة حقيقّية، ال لكي تصلوا الى 
حٍل عادٍل في حّد ذاته، بل عادل في 
مجتمع معّين وفي لحظة معّينة. 
استوعبوا المفاهيم األساسّية التي 
تؤّمن وحدة القانون واستمراريته. 
وأخيرا أصغوا إلى اآلخرين وكونوا في 
خدمتهم، فبذلك تعطون لمهنتكم 

بعدها اإلنساني“. 
وألقى الطالب كرم حويك كلمة 
باسم زمالئه الخريجين أعرب فيها 
لتي  ا للجامعة  لعميق  ا لشكر  ا عن 
احتضنتهم ولتضحيات األهل، كما 
توقف عند أثر التربية اإلغناطّية في 
سلوكّيات الطّالب ومقاربتهم لقيم 

الحياة. 
وبعد تسليم الشهادات للطّالب الـ 
٢٢٨ تعالت األصوات صادحة بنشيد 
لــقــّديــس يوسف قبل أن  ا جامعة 
يتوّجهوا إلى حفل الكوكتيل الذي 

أقيم في المناسبة.

USJ      من حفل التخريج في الجامعة
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