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سيّدة اللويزةجامعة   

     ۲۷/۱۱/۲۰۱٤ 

  جامعة سيّدة اللويزة األب وليد موسىرئيس كلمة 

 "منصور عيد االنسان، واألديب واألكاديمي"مؤتمر في 
 

 أيها األصدقاء

إلحياء ذكرى الزميل الحبيب الماضية، وفي تشرين الثاني، بالذات، اجتمعنا هنا، في السنة 

 .الدكتور منصور عيد

كان متصالحاً مع نفسه ومع :  يومها، تحّدثت عنه، رجالً متفانياً الى حّد الشهادة، وأضفت

 .كتباً وجماالً ويفيض أدباً و يتّسععقله الناس، وجهه واحد، قلبه واحد، 

 .اليوم، نتوقّف عند هذا العقل الكبير، الذي يفيض أدباً 

ألصدقاء المحاضرين، وثقتي كبيرة أّن فشكراً لحضوركم، وتحيّة تقدير لمن أعّد هذا اللقاء ول

 .منصور، من عليائه، يحييكم جميعاً، ويصلّي من أجل كل واحد منكم

أما، وان الذكريات موجعة، فتعالوا نفّكر بالمستقبل وبدور الجامعة كما كان يريدها منصور 

 .عيد

.  دى رواياتهكان الراحل الكبير يسعى الى أن تكون الجامعة طائر الفينيق الذي كتب عنه اح

الجامعة، بالنسبة اليه، ليست كتباً .  بمعنى أن تكون هي رائدة النهضة وباعثة التحّرر واالنفتاح

ومناهج وأساتذة وطالّباً فحسب، بل هي، قبل كل شيء، رسالة انسانية تنتفض على الماضي، وتتمّرد 

 .يةعلى التقاليد، وتطير نحو المستقبل، بأجنحة الثقافة والحضارة والحر

وقصائده، هذه الوصية التي كتبها منصور، من خالل رواياته المتعّددة وقصصه وأبحاثه 

، وال سيّما، في هذه الظروف المأساوية من خالل رؤيتنا لهذه الجامعة نحاول، نحن، أن نجّسدها،

 .الصعبة التي يعيشها لبنان والمنطقة معاً 

اليومي، وفي تطلّعاتنا المستقبلية بحيث نحن نسعى الى أن نجّسد رؤى منصور، في عملنا 

 .تكون هذه الجامعة منبراً لكّل فكر متحّرر
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بذلك، نكون أوفياء لروح منصور عيد؛ وبذلك، نحيي ذكراه يومياً، من خالل تحقيق ما كان 

 .يفّكر به ويحلم

 

 فيا أخي منصور

واألوجاع، ورحلت الى  هنيئاً لك عالُمك النوراني، تحّررت من الجسد واألرض، من اآلالم

 .أّما نحن، فال نزال في همومنا ومهامنا.  حيث السالم والفرح

، وكما كنت في حياتك األرضية عامل تقّدم ونهضة، ي إليك أن تساعدنا في هذه المهامندائ

 .فأنت في سمائك، تبقى نوراً مضيئاً باألمل والتطّور

ريصون على متابعة الطريق، بهُدى كّل ورغم الظروف الصعبة التي يمّر بها الوطن، فنحن ح

 .صلِّ من أجلنا.  المخلصين والعاملين من أجل رفعة لبنان وخدمة االنسان

 ويا عزيزتي جاكلين

أوفياء لذكرى  نحن، وإياك، ومع وسام ونتالي، واألهل واألصدقاء، سنبقى على العهد،

 .ـــــــــــنآميـــــــــــــــــــ.  منصور  من اآلن والى دهر الداهرين 
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