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  رفع الستارة عن النصب التذآاري في 

  للرئيس الشيخ بشارة الخوري
  
 

  أيها األصدقاء

  : وداللة وطنية آبيرةرة وذات رمزيةأآثر من ميعاد، ولكّنها صدفة معّبرّبما هي صدفة 

صدفة أن يتزامن انتخاب الرئيس العماد ميشال سليمان وتسّلمه مقاليد رئاسة الجمهورية، مع 

قرارنا الجامعي برفع تمثال للرئيس الذي أعلن استقالل لبنان ورفع عنه سلطة االنتداب والوصاية، 

  .الرئيس الكبير الشيخ بشارة الخوري

 سنة، ولبنان ال يزال يراوح بين استقالل آريم وحرّية زاهرة، وبين ٦٥:  ٢٠٠٨ الى ١٩٤٣من 

 سنة ال يزال بحاجة ٦٥احتالالت ووصايات  وتدّخالت في شؤونه الوطنية، وآأّن هذا البالغ من العمر 

 هذه حو الدوحة، وفي أآثر األحيان، نحور به، حينًا نحو الطائف، وحينًا نالى من يرشده ويأخذ بيده، ويسي

الشقيقة أو تلك، دون أن ننسى اليد االسرائيلية العدوانية التي ما تزال حتى تاريخه تنتهك السيادة اللبنانية، 

  .في آل يوم

مع فخامة العماد ميشال سليمان، نتذّآر الشيخ بشارة الخوري، ونأمل أن يكون الرئيس الحالي 

كون لنا وطن ثابت األرآان، ال تهّزه عاصفة، وال بحيث، يالواعد، استكماًال للرئيس االستقاللي األّول، 

السياسة، آما من مّنا جميعًا، من أهل وهذا يستدعي .  تؤّثر عليه أهواء ومصالح وغايات اقليمية أو دولّية

المجتمع المدني، آما من المؤسسات التربوية، على اختالف مواقعها، أن نعمل، الى جانب الرئيس 

في التمّرد على الحقد والتخوين، في استعجال اإلصالح اإلداري واالنتخابي الجديد، في زرع المحّبة، 

  .القانون والعدالة والمساواةدولة واالقتصادي المطلوب، وفي بناء 

أمل أن  الوطني الكبير رياض الصلح الذي ننعم، الشيخ بشارة الخوري هو النموذج، برفقة الرجل

  . الجاري١٢يوم الخميس :  نصبًا تذآاريًا في القريب العاجلنرفع له 

 نتذّآر هنا خطاب القسم الذي ألقاه الشيخ بشارةالميثاق الوطني، وآم :  بشارة ورياض وثالثهما

حّب لبنان فوق آل شيء، انه الوطن الذي يجب أن يتمّتع بسيادة، :  " حيث يقول وبالحرف١٩٤٣سنة 

وبذلك يلتقي خطاب القسم مع البيان ."  لجار واألخ األوفى لجيرانه العربانه ا.  آاملة غير منقوصة

الوزاري لحكومة الرئيس رياض الصلح الذي شّدد على استقالل لبنان، فال يشّرق أو يغّرب، بل يكون 

  .سّيدًا حّرًا، ال مقّرًا وال مستقّرًا لغريب



انها :   يقول فيها فيليب تقالنعم، أيها األصدقاء، بشارة الخوري آان صاحب مدرسة سياسية

 ومعاني العزة القومية والكرامة المدرسة التي لّقنت العديد من اللبنانيين، علم السياسة اللبنانية الصعب

  .الوطنية

  .آم يحتاج بعض السياسيين في لبنان، اليوم، الى العودة الى هذه المدرسة وتلّقن العلوم فيها

 

  أيها األصدقاء

الوطني الكبير، وألّن اسمه، في تاريخ لبنان، سيبقى غير منفصل، آما يقول ألّنه بهذا الحجم 

المفّكر الراحل اميل خوري، عن شرعة الحياة اللبنانية والميثاق الوطني، آان لنا شرف أن نضع وجه 

معاني هذا الرجل على باب جامعتنا، مؤمنين أن طّالبنا، آما األساتذة والموظفون، سيستوحون من وجهه 

  .رامة والحرّيةالك

فشكرًا لمن أعّد هذا التمثال الصديق الفّنان بيار آرم، ولمن نّظم هذا االحتفال مضيئًا على تاريخنا 

الرئيس العظيم الذي يجدر بنا أن نعود اليه ونستلهم منه معاني العّزة والمجد، وتحّية تقدير الى عائلة هذا 

   .على إرث الوالد، ماديًا ومعنويًاللمحافظة والى ولده معالي الشيخ ميشال الخوري الذي يعمل 

 

ومع الشيخ بشارة، ومع الَعلم اللبناني، ومع قلعة راشيا، ومع الرئيس العماد ميشال سليمان، ومع 

  :جميع األحرار والشهداء في هذا الوطن، سنبقى نرّدد

 

  .عشـــتم وعـــاش لبنـــان.  آّلنا للوطن، للعلى للعلم
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