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اتهم وزير اخلارجية الفرنسي 
ج��ان م��ارك آي��رول��ت، أم��س، وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي اجل��دي��د 
ب���وري���س ج��ون��س��ون ب��أن��ه ك��ذب 
على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 

ال���ش���ري���ف�
ع���ب���دال���ع���زي���ز آل س���ع���ود أم���س 
إل��ى اململكة املغربية ف��ي إج��ازة 

خاصة.
وك������ان ف����ي اس���ت���ق���ب���ال خ����ادم 

احلرمني الشريفني لدى وصوله 
ال�����ى م����ط����ار اب�����ن ب���ط���وط���ة ف��ي 
ط��ن��ج��ة، رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب 
باململكة املغربية رشيد الطالبي 
ال��ع��ل��م��ي، ووال����ي طنجة ت��ط��وان 
م���ح���م���د ي���ع���ق���وب���ي، وال���ق���ائ���د 
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دكا�س يف عيد اجلامعة الي�ضوعية: املواطنة كخ�ضبة خل�س لوطننا

البروفسور دكاش ُيلقي كلمته في االحتقال

إلــى رؤيــة مستقبلية، واحملور   1975
الــقــديــس يوسف  الــثــالــث دور جامعة 
من خياراتها وأعمالها من أجــل بناء 

املواطنة«.
ثــم حتـــّدث الــبــروفــســور دكـــاش عن 
»خــصــوصــيــة املــنــاســبــة فـــي الذكرى 
الـ142 لتأسيس اجلامعة، متوقفا على 
للقديس  اليسوعين  اآلبـــاء  »اخــتــيــار 
يــوســف شــفــيــعــا ملــؤســســتــهــم الفتية 
املــشــيــدة فــي منطقة تــواجــه مختلف 

أنواع الصعوبات دائما«. 

وســـأل: »عندنا هنا فــي لبنان، هل 
سنترك اخلطاب السياسي والطائفي 
اخلطاب  يــتــجــاوز  وملتبسا،  أحــاديــا 
احلقيقي الذي يدعو إلى حد أدنى من 
إلــى ذلك،  املــواطــنــة؟ باإلضافة  سلوك 
هل تكمن املشكلة السياسية احلقيقية 
فـــي لــبــنــان فـــي مــجــرد إعـــــداد قانون 
منا  ويجعل  مــتــأخــرا  يــأتــي  إنتخابي 
مجرد عمالء وليس مواطنن؟ ... هذه 
األسئلة وغيرها تشكل بالنسبة إلينا 
جامعتنا  مثل  جامعة  إلــى  وبالنسبة 

التي  والقلب  العقل  متطلبات  إحــدى 
حتثنا على التفكير بإحدى أنبل مهام 
اجلــامــعــة، أال وهـــي تــنــشــئــة مواطن 
اليوم وغدا، هذه التربية على املواطنة 
تتطلب شــعــورا قــويــا جتـــاه وطـــن ال 
جتزئة فيه، وكذلك معرفة واجبات كل 
شخص وحقوقه واحترامها من دون 
إغــفــال احلــقــيــقــة.... دعــونــا نتذكر أن 
للجامعة هي  األساسية  املهام  إحــدى 
خالص  كخشبة  املواطنة  في  التفكير 

لوطننا«.

يوسف  الــقــديــس  جامعة  احتفلت 
فــي بــيــروت بعيدها فــي حــرم العلوم 
والتكنولوجيا - مار روكز في الدكوانه، 
اجلمهورية  لرئيس  ممّثلون  حــضــره 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون الـــوزيـــر سليم 
ـــوزراء  ال مجلس  ورئــيــس  جريصاتي 
سعد احلريري الوزير مــروان حماده، 
الرئيس أمن اجلميل، ممثل البطريرك 
املــارونــي الــكــارديــنــال بــشــارة الراعي 
ـــوان، السفير  املــونــســنــيــور حــنــا عـــل
البابوي املونسنيور غابريالي كاتشيا، 
السفير الفرنسي إميانويل بون، رئيس 
جان  القاضي  األعلى  القضاء  مجلس 
فهد، رئيس احتــاد جمعيات خريجي 
جامعة القديس يوسف الرئيس شكري 
صادر وعدد كبير من الوزراء والنواب 

وحشد من الشخصيات.
ـــة، احــتــفــل رئــيــس اجلامعة  ـــداي ب
اليسوعي  دكـــاش  الــبــروفــســور سليم 
من  لفيف  يــعــاونــه  اإللــهــيــة  بالذبيحة 
قاعة  إلــى  انتقل احلضور  ثم  الكهنة، 
األب جان دوكروييه حيث ألقى دكاش 
وحمل  املناسبة  فــي  السنوي  خطابه 
هـــذا الــعــام عــنــوان »جــامــعــة القديس 
يوسف والتزامها املواطنة«، وتضمن 
ثــالثــة مـــحـــاور رئــيــســيــة »أن يصير 
قدمي  مــوضــوع  وهــو  مواطنا  الطالب 
يشغل اجلامعة، ورؤية آنية للمواطنة 
من شرعة جامعة القديس يوسف عام 


