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  آلمة األب الرئيس وليد موسى 
  في تكريم مي شدياق

  
  أيها األصدقاء

رغم األجواء القلقة التي تحيط بنا وبلبنان، نحن على عتبة األعياد، وصدفة   
حلوة أن نحتفل بالعزيزة مي، ونحن في طريقنا الى أعياد الميالد ورأس السنة 

 –ة هي األعياد، وآم آمل أن يكون الميالد ميالدًا جديدًا للبنان واألضحى، فمبارآ
  .الفرح والسالم والحرّية

  
احتفالنا اليوم، أيها األحّباء، أبعد من تكريم ومن تقدير ومن فرح بجائزة   
مي شدياق، بالنسبة الى الجامعة، هي أآثر من أستاذة أو زميلة أو .  عالمية

  .إعالمية جريئة
  

مقاومة اللبنانية في نضالها من أجل الحرية والكلمة الجريئة انها رمٌز لل
والموقف الشجاع، ومعها، اليوم، نحّيي، بمحّبة وصالة، روح جبران تويني الذي 

واذا آانت العادة ان نقف .  اختطفه اإلجرام في مثل هذه األيام من السنة الماضية
قيقة اعتزاز وفخر، تحيًة دقيقة صمت حزنًا وحدادًا، فإنني أدعوآم الى الوقوف، د

  .لالعالم اللبناني الحّر والشريف
  

نحن، في هذه الجامعة، ترافقنا مع مّي وتزاملنا منذ سنوات عديدة، ورنين 
صوتها وصدى آلماتها ولمحات وجهها موّزعة في آل زوايا هذه الجامعة، وبين 

، وساعة 2005ول طالباتها وطّالبها؛ ويوَم ذاك األحد األسود، األحد األخير من أيل
.  تصّدى القدر للعزيزة مي، أصيبت هذه الجامعة بقشعريرة من األلم والغضب
ليست مي، وحدها، آانت المستهدفة، بل، الكلمة والموقف والحرية وااليمان 

وأستطيع أن أقول أن اهللا الذي أنقذ مي، في تلك العشّية، هو الذي .  باالنسان ولبنان
  ير به نحو العافية والسالميرأف بلبنان، وينقذه، ويس

.  
مي، أقول، ودون لقب أو مجاملة، هي االسم الذي أصبح مرادفًا للحرّية 

جراحها هي الوسام الذي لم يعّلق، على جسدها، بمرسوم، بل ُعّلق، .  والجرأة
رمزًا لما بذلته هذه المرأة من عمر وسهر وآّد، في سبيل القضية التي آمنت بها، 

  نان، وهل أعظم من أن يبذل االنسان نفسه فداًء عمن يحّب؟وعربون محبتها للب



  
  

  فيا مي، أيتها الصديقة الصادقة 
نحن نعتز بك، في هذه الجامعة، ونفخر، ونحن منذ اليوم األّول للجريمة 
التي استهدفتك، اتخذنا القرار بأن يبقى اسُمك المعًا في هذه الجامعة، وآرسّيك 

معة مضيئة تنير الدرب ليستضيء بها طّالبك جاهزًا، والقلم الذي في يدك ش
  .والزمالء
  
  

فشكرًا لك، وأصدق التهاني بالجائزة العالمية الجديدة، تستحقينها، بنضالك 
وعزيمتك وآبريائك، وأملنا آبير، وقد أصبح اسمك مرافقًا لصالتنا اليومّية، أن 

ؤالء الزمالء، ومع تتحّول هذه الصالة الى بخور نرفعه الى اهللا، لعّلنا، معك ومع ه
  .هؤالء الطّالب، نلتقي جميعنا على محّبة لبنان، دون تمييز ودون تفرقة

  
.  فباسم الجامعة، باسم آل أسرتها، أهنئك، وأؤّآد لك المحّبة واالعتزاز

  .وشكرًا لمن نّظم هذا اللقاء، لكلّية العلوم االنسانية ولقسم اإلعالم فيها
الصحافة الحّرة واالعالم المسؤول، ومعك، ومع أمثالك، يا مّي، ومع 
  .سيبقى لبنان بلَد المحبة والكرامة والحرّية

  .عـاشت مـي شـدياق، عـاشت جـامعة سـّيدة اللويـزة، عــاش لبنــان
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