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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 
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دّكا�س اإىل ال�صيا�صيني: اأنقذوا بالدنا 

واإال ف�صُتعانون حْكَم حمكمة التاريخ!

في  يوسف  القّديس  احتفلت جامعة 
التاسع عشر  بيروت، وعلى عادتها في 
يوسف،  القّديس  شفعها  بعيد  آذار  من 
فأحيت مساء يوم اجلمعة قداًسا احتفل 
ب��ه رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة ال��ب��روف��س��ور سليم 
دّك�����اش ال��ي��س��وع��ّي م���ع ع���دد م���ن اآلب���اء 
اليسوعين، حيث ألقى رئيس اجلامعة 
خطابه السنوّي وحمل هذا العام عنوان: 
»م��ن أج��ل أن يعيش لبنان الغد: صمود 

اجلامعة«. 
تأتي كلمة دّك��اش ه��ذه السنة وسط 
حتّديات وصعوبات لم يسبق للجامعة 
استثنائّية  وظ������روف  ع��اش��ت��ه��ا،  أن 
توقف عليها ب��داًء من »الشفاء بواسطة 
التضامن« إثر جرمية انفجار مرفأ بيروت 
إذ قال: »لم تترّدد جامعة القّديس يوسف 
في بيروت، من خالل أسرتها التعليمّية 
خ��الل مستشفى  من  وكذلك  والطالبّية، 
 Hôtel-Dieu »أوتيل ديو دو فرانس«
de France ، في أن تكون في الطليعة 
من أجل تقدمي املساعدة لشعبنا املتضّرر 
من ج��ّراء األزم��ات واجلرائم التي يرزح 

حتت وطأتها ».
القسم األول من اخلطاب جاء بعنوان 
»مثال القّديس يوسف الذي ال يتزعزع: 
َسنة مقّدسة« مذّكًرا بإعالن قداسة البابا 
ف��رن��س��ي��س »ت��ك��ري��َس »س��ن��ة مخّصصة 

للقّديس يوسف«.
وحت��ت ع��ن��وان ان��ع��دام األخ���الق في 
صميم األزم���ة ق���ال: » ف��ي ب��ل��دن��ا، هناك 
ارت���ه���ان ال���دول���ة ل��ل��م��ص��ال��ح اخلاّصة 
واحلزبّية املتنّوعة، باْسم الطائفة التي 
ت��س��ي��ط��ر ول��ك��ن ل��ي��س م���ن أج���ل إسعاد 
امل��ج��ت��م��ع، وه���ن���اك ع��ه��د اإلف������الت من 
التي  الكارثة  ه��ذه  العقاب.. من مظاهر 
ل��ي��س جامعتنا فقط،  ت��ه��ّدد اجل��ام��ع��ة، 
الشباب اجلماعّي  في وج��وده��ا، رحيُل 
نحو بالد أخ��رى. وأض��اف: دعم »موارد 
اجلامعة اآلخذة في التناقص، ودْعوُتنا 
للتضامن هو ره��ان على املستقبل، ألّن 
 )...( خطر فقداِن جيل الشباب يهّددنا. 
رأس املال البشرّي للبلد بأكمله هو الذي 

يغادر.
وت��اب��ع: »أت���َوّج���ه إل���ى جميع القادة 
ال��س��ي��اس��ّي��ن ف��ي ب��ل��دن��ا: ل���دى ك���ّل شاّب 
ل��ب��ن��ان��ّي م���ش���روُع م��وه��ب��ٍة ال ينبغي أن 
يضيع. في الوقت الذي يتحّدث فيه العالم 

ع��ن تنشئة م��ه��ارات ال��غ��د، ف��إّن املواهب 
املهندسن،  ال��ه��ن��دس��ة،  ف���ي  امل��ت��ن��ّوع��ة 
واألطّباء، واحملامن، واألدباء، يحّرضهم 
بالدهم!  من  الفرار  على  بلدنا  سياسّيو 
ضميركم!  يستيقظ  ل��َك��ي  ال��وق��ت  ح���ان 
حتّملوا مسؤولّياتكم كي تنقذوا بالدنا، 
البطريرك  ي��ك��ّرر  كما  ف��س��ُت��ع��ان��ون،  وإال 

الراعي، حْكَم محكمة التاريخ!« 
الكلمة وحمل  من  الثاني  القسم  في 
عنوان ، قال دّك��اش: »صحيح أّن النظام 
السياسّي اللبنانّي يجب أن يتطّور، إاّل 
ل  ه��و تشجيع حتُوّ كجامعة  َدورن���ا  أّن 
ال��ع��ق��ل��ّي��ات ل��ل��وص��ول إل���ى إج��م��اع بن 

اللبنانّين حول تشكيل لبنان اآلتي. 
وتابع دّكاش بالقول: »لبناُن الرسالُة 
ف��ي خطر ِج���ّدي دف��ع ال��ب��ط��ري��رَك بشارة 
الراعي للدعوة الى »ع��دم السكوت« من 
أج���ل حت��ري��ر »ال���دول���ة م��ن ك���ّل م��ن يشّل 
مؤّسساتها«. فكيف ال نؤّيد هذه الدعوة 
ال��ت��ي »ت��ؤّك��د اس��ت��ق��رار لبنان وهوّيته، 
��ك��ه باحلرّية،  وس��ي��ادة ح����دوده، ومت��ُسّ
وامل���س���اواة واحِل���ي���اد«، ب��دع��م »اجليش 
اللبنانّي، الوحيد القادر على الدفاع عن 

لبنان....«. 
في القسم الثالث من خطابه حتّدث 
اجلامعة  تواجهها  التي  التحّديات  عن 
فقال: »جامعتنا، ليست في لبنان فقط، 
ولكّنها قبل ك��ّل ش��يء جامعٌة م��ن أجل 
ل��ب��ن��ان ال��ق��رن احل����ادي وال��ع��ش��ري��ن كما 

كانت دائًما. 
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