
 

 
17/2/2018زوق مصبح في     

  
 كلمة األب بيار نجم رئيس جامعة سيدة اللويزة

كمال يوسف الحاج  إختتام مئويةفي حفل   
 

صاحب الغبطة والنيافة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى راعي هذا االحتفال، 

 لسامي االحترام. مالك أبو طانيوس ا االب العامة حضر بممثال 

 السيادة مايكل فيتزجرالد السامي االحترام.صاحب 

 والعسكرية،  الفعاليات السياسية والمدنية ،والسيادة سعادةصحاب المعالي والأ

 ،حضرات االباء العامون واالمهات العامات وممثليهم

 ،يها االكاديميون االحباءأ 

 ،صدقائيأ

 

األوسع، وحّول  امعناه عطى االكاديمياأذ نلتقي حول شخص إمن جديد يفرح قلب جامعتنا 

بوّيون فجعل من الفلسفة خرادوها لها فالسفة نأّية براج عاجأنزل الحقيقة من أالفكر الى رسالة و 

 ءاته وطوائفه وتّياراته.امتخبزا يوميا ألمة ولقوم ولوطن على وسع ثقافاته وان

ذ نلتقي من جديد حول شخص كمال يوسف الحاج وال فصل بين شخصه إيفرح قلب جامعتنا 

ل الدم، فصارت شهادة الفكر ى بشخصه وقناعاته حتى بذْ هيمانا تماإصار وفكره، ففكره 

 يمانا وثبات.إست فلسفته ، وتكرّ استشهاد دمٍ 



كما فكر كمال يوسف  ،نختتم احتفاالت مئوية كمال يوسف الحاج بالموسيقى، فالموسيقى

النغمات  لنظام عبر وخلقٌ  يّ جمال تعبيرهي  ،األلحان من فوضى األصوات شكلَ  خرجُ الحاج، تُ 

     ونية جمال. ففيولد من تمايز األصوات سن

فقية نظام لبنان انظرته للبنان ولتو  يزةست هذه ميلأست هذه فلسفة كمال يوسف الحاج؟ يلأ

 والفلسفة والطوائف.لوان الفكر أالجامع كل 

سترو الذي رأى في فوضى يوليس هو الماأكمال يوسف الحاج؟ ة نصالميّ ى قست كالموسييلأ

يتها يفترص االستفادة ية في تعددّ فضاإالطائفية مشروع سنفونية وطن ورأى في التعّددية قيمة 

 روع نشيد؟أألصوات فوضى اسيقّي من و منها لبناء مجتمع واحد كما يخلق الم

نحتاجه اليوم  هو ما ةءّ ليس مفهوم الطائفية البناأبداع؟ إليست فلسفة الميثاق الوطني موسيقى أ

 صوات في صناديق اقتراع؟أب في سبيل حصد والتعصّ  بَعصَ ال في وطن يستعمل

 ،علن دومّا موسيقاه في حناياهاتوجامعة سيدة اللويزة س ،لهذا نختتم بالموسيقى هذه المئوية

ن ستكون لفكره أمن هذا المنبر سيسمع اسمه اكثر واكثر في صفوفها، والوعد اليوم يطلق 

 .ولفلسفته المكان الذي يستحقانه في برامجها

جمال الفكر والفلسفة بموسيقى تنتهي المئوية لنبدأ اليوم االول من مئوية ثانية، لنحتفل معا 

 ة اللبنانية القليل مما يستحق.الفلسف أبعلّنا نؤدي لفيلسوف لبنان و  ،ةالكمحجيّ 

    هّال وسهّال بكم في جامعة سّيدة اللويزة.أو 

 


