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  آلمة رئيس جامعة سّيدة اللويزة األب وليد موسى

  في تكريم سيادة المطران فرنسوا عيد
  

  صاحب السيادة
  .أيها األصدقاء

من جديد، يا صاحب السيادة، تطأ قدماآم أرض هذه الجامعة التي توّليتم رئاستها، وهي الجامعة 
يتكم وجهدآم في قيام هذا الصرح التربوي التي ال تزال حجارتها، إن نطقْت، تتحّدث بفضلكم ورعا

  .الحديث
فباسم جامعة سّيدة اللويزة، باسم الرهبان العاملين فيها، باسم مجلسها واألمناء عليها، باسم 

أهًال وسهًال، لقد أصبح لنا في :  األساتذة والموّظفين والطّالب، باسم الخّريجين، أقول لكم، ومن القلب
جديدة، إن لم تكن من حجر وطّالب، فهي من أهل وأصدقاء تجمعهم مصر والسودان، جامعة لنا 

المارونية ومحبتهم للبنان وايمانهم باالنفتاح والصداقة بين هذا الوطن، وبين أآبر بلد عربي، ومعكم 
  .يترّسخ جسر التواصل بين بعلبك واألهرام ويزداد تماسكًا بوجودآم في أرض الكنانة والنيل

  
  سيادة المطران

، يوم تّم افتتاح الحرم الجديد لجامعة سّيدة اللويزة، في هذا المكان بالذات، 8/10/1998في 
وبحضور غبطة أبينا البطريرك وفخامة الرئيس السابق الياس الهراوي، ختمت آلمتك يا صاحب السيادة 

سأمضي في نحن، مهما تجّرأنا او اّدعينا صناعة التاريخ، سنمضي الى الظالل، وأنا شخصّيًا ":  بالقول
  ."نهاية واليتي، هذه السنة، الى حيث، ترسلني أمي الرهبانية، خادمًا في الكنيسة

وهذا صحيح، ولكّن العناية اإللهية نقلتك من رئاسة الجامعة الى رئاسة الرهبانية، ومن رئاسة 
 مّتكًال على اهللا، الرهبانية الى األسقفية، وفي آل ذلك، آنت القائد المستحّق الذي يرتقي الساللم واألدراج،

  .ومعتمدًا على أداء رسالته، بكل حماس وإخالص
اّن صناعة التاريخ، آما ذآرتم، هي في تحقيق األهداف التي نسعى اليها، وقد حققتم الكثير من 
هذه األهداف، ولهذا آانت صناعة تاريخ الجامعة، في مرحلة معينة، بعضًا من انجازاتكم مع فريق العمل 

  .دونالذي آنتم تقو
سّلمَت قيادتها، يا سيادة المطران الى أخينا األب بطرس طربيه، :  وها هي الجامعة تتابع مسيرتها

وقد حافظ على األمانة والرسالة، وهذه السنة جاء دوري، بثقٍة غالية من قدس األب العام سمعان أبو عبده 
ربيه جسرًا، آما هو دائمًا، جسر لقد آان األب ط.  ومجلس المدبرين، فحاولت صادقًا أن أتابع المسيرة

عبور وتالق، بين مرحلة رئاستك ورئاستي اليوم، وانني حريص على أن أآون التلميذ الذي يتعّلم من 
وانني، أعلن من هنا، يا صاحب السيادة، انني حريص على إآمال مسيرتكم .  معّلميه ويمشي على خطاهم

 المرموق والحضاري والراقي الذي تستحّق، وهذا ما ورد في خطابكم يوم للوصول بجامعتنا الى المرآز
وسأآمل على ...  ما أتيت ألهدم، بل ألآمل":  ، اذ قلتم1993تسّلم رئاسة الجامعة في تشرين األّول 

منهجية ديمقراطية فاعلة، مسرعًا الخطى لترآيز هذه الجامعة على أسس ثابتة تعتمد الرقي الحضاري 
  ."علمي والتخطيط الوطني السليموالبحث ال

 التخطيط الوطني، هي الرآائز التي – البحث العلمي –الرقي الحضاري :  اّن هذه الثوابت الثالث
أحاول، مع مجلس الجامعة، ومع أسرتها، أن نبني عليها مستقبلنا التربوي، وآم أوّد أن تبقى عينكم ساهرة 

  لتحقيق أحالمنا الكبيرة؛ على مسيرتنا، من خالل نصائحكم واإلرشادات، 
  صاحب السيادة
وصلتم الى مصر، منذ حوالي الشهرين، ومصر اليوم، تعاني من اضطرابات وأحداث مؤلمة، 

، إن اخواننا األقباط، "دهب"فباإلضافة الى المجزرة البشعة التي وقعت في .  تصيبنا في الصميم
 الدولة، ستنتصر، بالنظام والقانون، على أهل –يتعّرضون لمخاطر موجعة، إّال ان ايماننا آبير، ان مصر 



التفرقة والتطّرف، آما ان ايماننا بكم، يدفعنا الى التأآيد ان دورآم سيكون فاعًال وآبيرًا في تثبيت عالقة 
المسيحيين بالمسلمين، على أسس المساواة والمحّبة، وال سّيما الموارنة الذين، ما عادوا يتحّملون، ال هنا 

ان دورآم آبير في تحقيق الرسالة التي انتدبتكم .  ارج، أجواء اإلضطهاد واالستبداد والظلموال في الخ
اليها الكنيسة المارونية بقيادة أبينا غبطة البطريرك نصراهللا صفير، وأنتم مؤهلون وجديرون بهذه الثقة، 
  .ونحن معكم في آل ما تسعون اليه من خير وتقّدم
  صاحب السيادة،

...  أنت تبقى، وفي أي مرآز، أخونا الكبير:  ة، أقولها، باسم اخوتي الرهبانتبقى آلمة أخير
وهذه الجامعة لن تنسى أفضالكم، وسنبقى دائمًا على تواصل .  األسقفية ال تبعدآم عنا، وال انتم تتخّلون

  .ومحّبة وعمل مشترك
ذه الجامعة، مرّصعًا فباسم الجامعة، أحييكم، أشكرآم، أؤآد لكم محّبتنا، وأقّدم لكم، مفتاح ه

فالبيت بيتكم، ونحن دائمًا .  بالعرق والجهاد، تقديرًا لكم، وآي يبقى دائمًا، معكم، تدخلون ساعة تشاؤون
  .وأهــــًال بكــــم.  معًا
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