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  آلمة األب الرئيس وليد موسى 
  في افتتاح السنة الجامعّية

  
  أيها األحّباء

سنة جامعّية جديدة، أتمناها لكم، جميعًا، ولألهل ولألصدقاء وللطّالب، غنّية 
  .بالسالم الوطني والنفسي، وزاهرة بالنتائج واالنتاج العلمي والفكري

 آانت مربكة على جميع الصعد، نعرف جميعًا، أننا مررنا بسنة صعبة، سنة
وال سّيما وان أوضاع الوطن، بما فيها حرب تّموز، وأجواء التشّنج والتوتر، 

واألزمة االقتصادية، وما رافق آل ذلك من مآٍس ونزوح وهجرة وقلق وحزن، 
انعكست على أوضاع الجامعة التي هي جزء من هذا المجتمع، مما وّلد عندنا 

ة والرهبة والشجاعة على مواجهة األوضاع والتصّدي جميعًا شعورًا بالمعانا
وقد نجحنا في ذلك، .  للسلبّيات التي تعترض مسيرة عملنا الجامعي والتربوي

وتجاوزنا الصعوبات، وانني أقّدر للجميع، مدى تعاونهم، في التغّلب على األزمة 
  .التي رافقتنا خالل هذا الصيف

 أتطّلع معكم الى تحقيق األهداف واليوم، واذ نفتتح سنة جامعّية جديدة،
  :التالية
تجنيب الجامعة التشّنجات الناتجة عن األوضاع السياسية ، فالجامعة مرآز  -

وانني، أؤّآد لكم، أّن الحرية ...  وطني، وليست مرآزًا سياسيًا فئويًا طائفيًا
التي نؤمن بها، براٌء من أجواء الشتائم وتبادل االتهامات، فتعالوا نحافظ 

وآمل من األساتذة والموظفين .   الحرّية، وإّال تحّولت الى فوضىعلى
والطّالب، تفّهم ذلك، واألخذ بعين االعتبار جميع اإلجراءات والقرارات 

نعم للوطن، ال .  نعم للحرّية، ال للفوضى:  التي ستبنى على هذا األساس
  .لألحقاد والفئويات الضّيقة

تراثنا الرهباني والوطني، وتعتمد على التأآيد على سياسة تربوية نابعة من  -
رئيس الجامعة ليس هو :  وهذا يبدأ بي شخصّيًا:  الحوار واالعتراف باآلخر

على العكس، أنا، ولو آنت .  السّيد اآلمر المطاع الذي ال يقبل المناقشة
رئيسًا، فإّنني واحد منكم، أستمع اليكم، وأحترم الرأي المعارض أو 

 على الحّجة والعلم والمحّبة، وأن يكون هدفه بّناًء المخالف، شرط أن يبنى
من هنا الدعوة الى تثقيف أنفسنا، وطّالبنا، بصورة .  لخدمة الجامعة وأهلها

ال يمكن أن نكون جامعة، لكل .  خاّصة، بلغة الحوار واحترام الرأي اآلخر
اآلراء واألفكار واألديان والعقائد، ونحن نريد أن نفرض رأينا وفكرنا 

ان لم نعّود طالبنا على ثقافة الحوار، فإّن مجتمعنا .  آلحادي المتشّددا
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آمل منكم جميعًا أن نترك عصبياتنا .  سيتعّرض آلفات مضّرة ومتعّددة
جانبًا،  ونستمع الى اآلخرين، ونتقن فن اإلصغاء، لعّلنا نصل الى تحقيق 

 .نالثقافة الكثيفة التي نحتاجها في وطن متعّدد ومتنّوع آلبنا
ليس الرئيس وحده يتحّمل مسؤولية الجامعة، الرهبان :  تحّمل المسؤولية -

مسؤولون، نّواب الرئيس، العمداء، المدراء، األساتذة، المستشارون 
Advisors الموظفون، آّلهم مسؤولون، وآل في موقعه ومنصبه، معيب ،

أن نرمي الكرة في ملعب اآلخر، الجميع يعملون، ضمن أورآسترا واحدة، 
:  وان تعّددت ايقاعاتها، ولكنها جميعها تؤّلف سمفونية رائعة، فإّيانا أن نقول

آّلنا أبرياء، ولكننا آلنا مسؤولون، والنتائج، ...  الحق على فالن، وأنا بريء
فتعالوا نعمل، بهذا التضامن، .  جّيدة أو سّيئة، تصيب الكّل، وال تستثني أحدًا

 . التي نريدوبهذا التماسك، وسنصل الى النتائج
سنحاول أن نوّفق بين األزمة االقتصادية ألهلنا :  الوضع االقتصادي -

وفي جميع األحوال، لن .  وطّالبنا وبين حاجات الجامعة ونفقاتها المتعّددة
ويدنا بيدآم .  يكون الوضع االقتصادي عائقًا في سبيل متابعة الدراسة

تسهيل التسجيل في لتحقيق هذا األمر، وقد اتخذنا اجراءات متعّددة ل
الجامعة، وتمكين األهل من اجتياز الوضع االقتصادي الصعب، إّال أن هذا 

 .يوجب علينا الموازنة بين الواردات والنفقات
.  هو األساس الذي يجمعنا، لواله ال جامعة وال دور:  احترام الطالب ومحّبته -

مكانية العمل نحن نستقبله، نؤمن له الخدمة والتوعية والدراسة والمهارة وإ
مطلوب منه أن يحترم نفسه أّوًال، يحترم أهله وبيئته، يحترم .  واالنتاج

هذه النظرة الى الطالب .  القانون، ونحن مضطّرون الى احترامه ومحّبته
يجب أن تسود العالقة به، رغم معرفتنا أن قّلة من الطّالب، وهم ندرة 

ب مشاغب، قليل التهذيب، طال:  خفيفة، يشّوهون النظرة الى الطّالب آكّل
اوضاع يمّر بها بعض الطّالب، ولكن يجب ...  آسول، ال مبالي، مريض

أن ننظر اليها بهدف تصحيحها وتقويمها، ال بهدف تعميمها على بقّية 
 .الطّالب

االلتزام بالمفاهيم والقيم األخالقية والدينية التي ترّبينا عليها، ومن بينها  -
ر الدقيق والمشارآة في نشاطات الجامعة، فأنتم االلتزام باألوقات والحضو

 .صورة الجامعة ومهما آان البناء جميًال، فإّن بناء االنسان هو األجمل
نحن نتابع مسيرة بدأها أسالفنا، وهي الرقي بالمناهج :  الرقّي التعليمي -

البارحة، .  ونوعية التعليم، في هذه الجامعة، الى المستوى المرموق عالميًا
.  ن الصين، وآنت أحضر اجتماعًا للجامعات الكبرى في العالمأتيت م

...) واطلبوا العلم، ولو في الصين(أّوًال، انني تعّلمت :  وتأّآدوا من شيئين
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وثانيًا انني افتخرت بالجامعة التي أرأس، افتخرت بكم، وزاد اعتزازي 
ع وسيزداد اعتزازي أآثر، ساعة نض.  بمكانة جامعتنا، وبرقي شهاداتها

موضع التنفيذ بعض الرؤى الجديدة، والتي ستؤمن لجامعتنا، المرآز الذي 
وهذا االعتماد .  Accreditationتطمح اليه من خالل االعتماد الدولي 

سيحتاج الى جهودآم، والى بعض التعديالت والتغييرات، ولكننا سنقوم 
، من بذلك، وستكون جامعتنا، في أبنيتها ومناهجها وأساتذتها وشهاداتها
 .أفضل الجامعات، وطنيًا وعالميًا، وليس في ذلك غرور أو مغاالة

  
  أيها األحّباء،

آان مقّدرًا لنا أن يكون عدد الطّالب أقّل بكثير .  لقد تجاوزنا محنة صعبة
أؤّآد لكم اليوم، أن عدد الطّالب يوازي عدد طّالب السنة .  من السنة الماضية

وهذا ُيظهر مستوى .   الفروع والكلّياتالماضية، ان لم يكن أآثر، في بعض
  .الجامعة، ورغبة الطّالب في االنتساب اليها، آمية ونوعية

  :تبقى ثالث آلمات
  .شكر وتقدير لمن ترآنا ووّدع هذه الجامعة أو بعض مراآزها -
 .ألف أهًال وسهًال لمن انضّم الينا، طّالبًا وأساتذة ومسؤولين -
ادر الذي نّتكل عليه، وايماننا آبير بكم، العذراء هي الشفيعة، واهللا هو الق -

بهذه الجامعة، وبلبنان، وسنبقى، معًا، نعمل بمحّبة وفاعلية، اآلن، وغدًا، 
  .آمين. وفي آّل يوم، الى أبد اآلبدين
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