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دفعة جديدة من خريجي الحقوق والعلوم السياسية
واالقتصادية وعلوم الضمان في اليسوعية
صدى البلد

احتفلت جامعة ّ
القديس يوسف
في بيروت بتخريج دفعة جديدة من
ّ
ّ
طالب ّ
السياسية،
كلية الحقوق والعلوم
ّ
ّ
وكلية
السياسية،
ومعهد العلوم
ّ
االقتصادية ،والمعهد العالي
العلوم
بحضور رئيس الجامعة
لعلوم الضمان،
ّ
ّ
اليسوعي
البروفسور سليم دك��اش
ّ
الرئيس وأع��ض��اء مجالس
ون���واب َّ
ّ
الكليات ،وحل الوزير السابق ناصر
السعيدي ضيف شرف على االحتفال
الذي جمع ً
عددا ً
كبيرا من األساتذة
واألكاديميين واألهل واألصدقاء.
ّ
ّ
للمتخرجين
توجه رئيس الجامعة
ّ
الجددّ :
المتخر جون
“أيها الطالب
في الحقوق والعلوم االقتصادية
ّ
والسياسية ،ضعوا علمكم ومعرفتكم
ّ
في خدمة رسالةّ وقضية .بالنسبة إلى
الحقوقيين ،تبنوا ّ
قضية الدفاع عن
حقوق اإلنسان والعمل على مناهضة
ّ
ّ
والتسيب”.
كل أنواع الفساد

خدمة المجتمع

ّ
وت��اب��ع دك���اش“ :وبالنسبة إلى
ّ
المتخصصين في االقتصاد ،قوموا
ّ
األزمات االقتصادية
بمهمة محاربة
ّ
ً
ّ
خطر ا على
والمالية التي تشكل
استقرار المجتمعات والعائالت.
ّ
المتخصصين في
وبالنسبة إل��ى
ّ
السياسية ،ضعوا علمكم في
العلوم
نظام يخرج من االنقسامات
خدمة ّ ٍ
ّ
ّ
يتخبط
والسياسية التي
الطائفية
ّ
ّ
بها السياسيون واإليديولوجيون
الذين لديهم مصالحهم في ّ
تبو ؤ
السلطة والسيطرة من خاللها .ومهنة
الضمان بالنسبة إلى من نال شهادة
ً
اهتماما
في علومها ،ستجعله يولي

دكاش يسلم الشهادات الى الخريجين

ّ
ّ
الجسدية
وأولوية لسالمة األشخاص
ّ
والمعنوية”.
ّ
وختم“ :اعلموا أن السلطة تكمن
ف��ي��ك��م ،ف��ي علمكم وم��ه��ارات��ك��م
وكفاياتكم وفي القيم التي تحملونها
من هذه الجامعة .هنا تكمن طاقتكم
ّ
ّ
يتوجب عليكم أن
اإليجابية التي
ّ
تجعلوها تشع من حولكم .كونوا
ً
شهود ا على القيم المشتركة في
جامعة ّ
القد يس يوسف ولبنان،
وعلى العيش المشترك والمواطنة،
وعلى قيم ّ
الحرية والعدالة والصداقة
واالحترام المتبادل والرغبة في الدفاع
عن دولتنا وأرضنا .لبنان الثقافة ،وفرح
ّ
والحريات والسالم”.
العيش
من جهته ألقى ضيف الشرف
ناصر السعيدي كلمة دع��ا فيها
المتخرجين إلى أن يسألوا أنفسهم
ّ
كيفية تغيير مجتمعا تهم
ع��ن
واقتصادهم ،وتابع“ :يجب أن تصبحوا
أدوات التغيير وأبطال اإلص��الح .إن
الرأسمال البشري ال��ذي حصلتموه
في هذه الجامعة العريقة ،باإلضافة
ّ
اإلبداعية
إلى طموحكم ومهاراتكم
س��ي��ح��د د مستقبل مؤ سسا تنا
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ّ
ّ
ّ
والقضائية
واالقتصادية
السياسية
ّ
واالجتماعية .يجب أن تكونوا نواة
ّ
الرقمية وقوانينها وأطرها
مؤسساتنا
ّ
ة”.
التنظيمي
ّ
ّ
جمعيات قدامى
أما كلمة اتحاد
جامعة ّ
القديس يوسف فألقاها رئيس
جمعية قدامى ّ
ّ
كلية الحقوق والعلوم
ّ
ّ
السياسية واالقتصادية القاضي
عباس حلبي ،ال��ذي ّ
رح��ب بانضمام
المتخر جين ُ
ّ
الجدد إلى ال�مئة ألف
ّ
متخرج من الجامعة وطالبهم بالحفاظ
ّ
ّ
على البطاقة الموحدة للمتخرجين التي
سيستلمونها مع شهادتهم ،ألنها
ً
رمزا لالنتماء إلى الجامعة ّ
األم،
“تشكل
ّ
ّ
وستخولكم متابعة كل جديد له عالقة
ّ
بالحياة الجامعية”ّ .
وبعد كلمة الطال ب التي ألقتها
ي��م��ن��ى ش���ام ّم��ن م��ع��ه��د ال��ع� ّ�ل��وم
ّ
السياسية ،سلم البروفسور دكا ّش
ّ
الشهادات إلى المتخرجين ،كما سلم
ّ
ميدالية فارس زغبي إلى الحائزين
المرتبة األول��ى على دفعتهم في
ّ
كلية الحقوق ،وهم جاك نون عن فئة
القانون الخاص ووسيم الكالب عن فئة
القانون العام.
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