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واالقتصادية وعلوم الضمان
السياسية
اليسوعية خرجت طالب الحقوق والعلوم
ّ
ّ
اح�ت�ف�ل��ت جــامـعــة ال ـقــديــس يوسف
ف ــي بـ ـي ــروت ب ـت ـخــريــج ط ـ ــالب كـلـيــة
الحقوق والـعـلــوم السياسية ،معهد
ال ـع ـلــوم ال ـس ـيــاس ـيــة ،ك ـل ـيــة ال ـع ـلــوم
االقتصادية ،والمعهد العالي لعلوم
الضمان ،في حضور رئيس الجامعة
البروفسور سليم دكــاش اليسوعي
ون ـ ــواب الــرئ ـيــس وأعـ ـض ــاء مـجــالــس
الكليات .وحــل الوزير السابق ناصر
السعيدي ضيف شرف على االحتفال

الــذي جمع عــددا كبيرًا من األساتذة
واألكاديميين واألهل واألصدقاء.
وألـقــى دكــاش كلمة تــوجــه فيها
إلى المتخرجين ً
قائال" :ضعوا علمكم
ومعرفتكم في خدمة رسالة وقضية.
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـح ـقــوق ـي ـيــن ،تـبـنــوا
قـضـيــة الــدفــاع عــن ح ـقــوق اإلن ـســان
وال ـع ـمــل ع ـلــى م ـنــاه ـضــة ك ــل أنـ ــواع
ال ـف ـســاد وال ـت ـس ـيــب .بــالـنـسـبــة إلــى
المتخصصين في االقتصاد ،قوموا

بمهمة محاربة األزم ــات االقتصادية
وال ـمــال ـيــة ال ـتــي تـشـكــل خ ـطــرا على
اس ـت ـقــرار الـمـجـتـمـعــات وال ـعــائــالت.
للمتخصصين في العلوم السياسية،
ض ـ ـعـ ــوا ع ـل ـم ـكــم ف ـ ــي خـ ــدمـ ــة ن ـظــام
ي ـخــرج م ــن االن ـق ـســامــات الـطــائـفـيــة
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـت ـخ ـبــط بـهــا
السياسيون واإليديولوجيون الذين
لديهم مصالحهم في تبوؤ السلطة
والسيطرة من خاللها".

ودعــا الطالب ألن يكونوا شهودًا
ع ـلــى ال ـق ـيــم الـمـشـتــركــة فــي جامعة
ال ـقــديــس ي ــوس ــف ولـ ـبـ ـن ــان ،وع ـلــى
العيش المشترك والمواطنة.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أل ـ ـقـ ــى ال ـس ـع ـيــدي
كلمة دعــا فيها المتخرجين إلــى "أن
يـســألــوا أنفسهم عــن كيفية تغيير
مجتمعاتهم واق ـت ـصــادهــم" ،وق ــال:
"يـجــب أن تصبحوا أدوات التغيير
وأب ـ ـط ـ ــال اإلص ـ ـ ـ ــالح .إن ال ــرأسـ ـم ــال

الـبـشــري ال ــذي حصلتموه فــي هــذه
ال ـجــام ـعــة ال ـعــري ـقــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ط ـمــوح ـكــم ومـ ـه ــاراتـ ـك ــم اإلب ــداع ـي ــة
سـ ـتـ ـح ــدد م ـس ـت ـق ـبــل مــؤس ـســات ـنــا
السياسية واالقتصادية والقضائية
واالجتماعية .يجب أن تكونوا نــواة
مؤسساتنا الرقمية وقوانينها وأطرها
الـتـنـظـيـمـيــة" .وب ـعــد كـلـمــة رئـيــس
جمعية قدامى كلية الحقوق والعلوم
الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة الـقــاضــي

عـبــاس حلبي بــإســم اتـحــاد جمعيات
ق ــدام ــى جــام ـعــة ال ـقــديــس يــوســف،
وكلمة بــإســم الـطــالب ألقتها يمنى
شام من معهدالعلوم السياسية ،سلم
دكــاش الشهادات إلى المتخرجين،
كما سلم ميدالية فــارس زغبي إلى
الـحــائــزيــن على المرتبة األول ــى على
دفعتهم في كلية الحقوق ،وهم جاك
نون عن فئة القانون الخاص ووسيم
الكالب عن فئة القانون العام.

