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"االجتماعية" في ١٩٥ جت خرَّ اليسوعية

ال يسعكم إنشاء ديموقراطية شاموسي:
وحدها الكمية عىل قائمة إشادات وفق

صايغ) في صورة تذكارية.                                 (ميشال المتخرجون

الـــقـــديـــس احـــتـــفـــلـــت جــــامــــعــــة
العلوم طالب حرم بتخريج يوسف
كلية يــضــم الـــــذي االجــتــمــاعــيــة،
السياسية العلوم ومعهد الحقوق
ومعهد االقتصادية وكلية العلوم
حــرم وذلـــــك فـــي عـــلـــوم الـــضـــمـــان،
في مار والتكنولوجيا كلية العلوم
في حضور رئيس الجامعة روكــز،
وعمداء رينه شاموسي البروفسور
مــن الـــكـــلـــيـــات والـــمـــعـــاهـــد وجـــمـــع

الطالب. واهالي االساتذة
ـــــدخـــــول ب ـــــحـــــفـــــل اســـــتـــــهـــــل ال
الوطني، النشيد ثم المتخرجين،
شاموسي كلمة والقى البروفسور
الــمــتــخــرجــيــن، تـــوجـــه فــيــهــا الـــــى

الـــتـــوقـــف بـــــي يــــجــــدر قـــــائـــــال: "ال 
بــأن لــي اســمــحــوا عــنــد هـــذا الــحــد.
مــهــمــا الــفــتــكــم الـــــى مــــا يـــبـــدو لــــي
يــفــرض الـــــــذي فــــي هــــــذا الــــعــــالــــم
فأنتم عــلــيــكــم مــتــابــعــة تــدربــكــم.
ترمي اخــتــصــاصــات الـــى تنتمون 
العيش فــي الــنــاس الــى مــســاعــدة
وتخطي صعاب بعض بعضهم مع
القانون صعيد على وذلك الحياة،
والــــقــــواعــــد االداريـــــــــــة واالنـــظـــمـــة
حتى أو والسياسية االقتصادية
االشــخــاص تــــزود الـــمـــبـــادئ الــتــي
اخطار لمواجهة المطلوبة  الــقــوة

المحتملة". الحياة
أنــــكــــم أضـــــــــــــاف: "نـــــــأمـــــــل فـــــــي

التي تخولكم اكتسبتم الكفاءات
الــعــيــش فــــي مـــســـاعـــدة كــــل فـــــرد
عليكم فينبغي المجتمع.  داخـــل
بــواســطــة تــعــزيــز هــــذه الـــكـــفـــاءات
يجب التي المتواصلة  التدريبات 
الكليات كل في متوافرة تكون أن
التي المكملة التدريبات جانب الى
الــتــدرب فــي اثــــراء تــســاهــم احــيــانــا
بكم اختبار يــجــدر االولــــي، ولــكــن

او باخرى. ذلك بطريقة كل
قليال اشـــــدد أن لـــي اســـمـــحـــوا 
مــهــنــتــكــم. عـــلـــى هـــــذا الـــبـــعـــد فــــي
"الـــعـــيـــش يــــجــــدر بـــكـــم تـــفـــعـــيـــل
ويفرض مجتمعنا. في المشترك"
تــتــطــلــب ذلــــــك مــشــكــلــة تــقــنــيــة
ال انــــــه جــــديــــة وتـــــأمـــــال ال ســـيـــمـــا
بطريقة الــقــانــون تفسير يمكن 
انـــشـــاء عـــشـــوائـــيـــة، وال يــســعــكــم 
اشـــارات وفــق ديموقراطية بنية 
وال وحــدهــا، الكمية قــائــمــة عــلــى
على وضع االحكام اصــدار يمكن
االقتصادي المستوى على معين
الممكنة التطورات اخــذ غير من 
تواجهون انــكــم اال فــي االعــتــبــار.
هذا على ايــضــا انسانية مشكلة
ميدان في تدربتم فقد الصعيد.
تكونوا حتى االجتماعية العلوم 
غير المعطيات هذه من بينة على
باالنسانية. والمرتطبة الملموسة
الـــمـــســـألـــة كــــمــــا تـــتـــطـــلـــب هـــــــذه
الــعــيــش فـــي مـــســـاعـــدة اآلخــــريــــن
على والــقــدرة بعض مــع  بعضهم 
ســواء عــلــيــه، هــم فهمهم عــلــى مــا
أذكــيــاء أم

ْ
أم اثــريــا أكــانــوا فــقــراء

أم غــيــر ذلــــك. فــبــهــذه الــطــريــقــة،
مواطنيتكم". تعيشون

الشهادات شاموسي سلم ثم
كلية  مـــن  ٣٤ طــالــبــا:   ١٩٥ الــــى
العلوم  معهد مــن و٣٠  الــحــقــوق،
العلوم  كلية و١٠١ من السياسية،
المعهد  مـــن و٣٠  االقــتــصــاديــة،

الضمان. لعلوم العالي
زغبي" "فــارس ميدالية وسلم
الحائزة الحلو، ليال المتخرجة الى
الحقوق كلية  في االولــى المرتبة
القت والتي السياسية، والعلوم

الحفل. ختام في كلمة

شهادتها. المتخرجات احدى يسلم شاموسي االب


