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«الي�سوعية» خ ّرجت طالب ا آلداب والعلوم ا إلن�سانية

دكا�س :ك�ن�ا �صه�د ًا على العي�س امل�صرتك وامل�اطنة
احتفلت جامعة القديس يوسف في بيروت بتسليم
شهادات إلــى خريجي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
فــي حــرم كلية ال ـع ـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا فــي مــار روكــز
(الدكوانة) ،بحضور رئيس اجلامعة البروفسور سليم
دكاش اليسوعي وضيف الشرف النائب السابق صالح
حنني.
اس ـت ـهــل احلـ ـف ــل ب ــدخ ــول املــتــخــرجــني ،ث ــم أل ـقــى
البروفسور دكاش كلمة هنأ فيها الطالب على تخرجهم
ورحب بضيف الشرف فقال« :أردنــا دوما أن نؤكد على
أهمية احلياة الداخلية .من جديد ،هذا املساء ،أود أن
أقول إن سحركم احلقيقي ،ينبع من الداخل ،من الروح
والقلب».
وتابع« :قد يقول البعض إن هذه احلضارة ،حضارة
ال ـقــرن الــواحــد والعشرين هــي فقط ح ـضــارة االبتكار
التكنولوجي والعلمي وإن اآلداب الفرنسية والعربية،
والدراسات الكالسيكية كما احلديثة ،والعلوم اإلنسانية

والدينية لم تعد لها أهمية ،أيها اخلريجون األعزاء ،من
يتكلم معكم قام مثلكم بالدراسات الفلسفية واإلنسانية
والدينية وهــو يــدرك كيف أن هــذه اآلداب والعلوم هي
أساسية ألنها تسبغ معنى للحياة ومــن أجــل احلياة
وهي إن متت دراستها جيدا ميكنها هي أيضا أن تصبح
مهنة مربحة».
وخ ـتــم دكـ ــاش« :فـلـنـشـكــر ص ــالح ح ـنــني الـ ــذي أتــى
خصيصا اليوم لتوجيه رسالته إليكم ،أنتم نخبة الغد.
هوذا لبنان يقول لكم ببساطة :كونوا شهودا على القيم
املشتركة فــي جامعة الـقــديــس يــوســف ولـبـنــان ،وعلى
العيش املشترك واملواطنة ،وعلى قيم احلرية والعدالة
والصداقة واالحـتــرام املتبادل والرغبة في الدفاع عن
دولتنا وأرضنا .لبنان الثقافة ،وفرح العيش واحلريات
والسالم».
من جهته ،ألقى حنني كلمة اعتبر فيها أن «العلم لم
يعد كافيا ،املطلوب أكثر من أي وقت مضى ضمير حي

لتقوية مناعة اإلنسان ،لذلك أصبح من الضروري انطالق
وعي إنساني جديد ،خصوصا ونحن على مشارف حقبة
يشكل التطور التقني فيها حتديا كبيرا ،ألنه لم يؤد حتى
اليوم إال لسيطرة اإلنسان على محيطه».
كلمة احتاد جمعيات قدامى جامعة القديس يوسف
أل ـقــاهــا رئ ـيــس جمعية قــدامــى كلية اآلداب والـعـلــوم
اإلن ـســان ـيــة نـسـيــب خ ـ ــوري ،الـ ــذي رحـــب «بــان ـض ـمــام
املتخرجني اجلــدد إلى الـمئة ألف متخرج من اجلامعة
وطالبهم باحلفاظ على البطاقة املــوحــدة للمتخرجني
التي سيستلمونها مع شهادتهم».
ثــم تلت فابيان عقيقي قسما بإسم طــالب املدرسة
اللبنانية للتدريب االجـتـمــاعــي تعهدت فيه احـتــرام
أدبيات العمل االجتماعي وممارسة املهنة بفطنة وعدل
مــن أجــل تنمية اجتماعية وإنـســانـيــة أف ـضــل .وألقت
عقيقي كلمة باسم الطالب قبل أن يسلم دكاش الشهادات
إلى املتخرجني.

