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خطاب رئيس جامعة سيّدة اللويزة األب بشارة الخوري في حفل تخّرج 

   2021 –  2020الطالب للعام الدراسي 

 2021  - 08 –  11اليوم األول : األربعاء 

 

الرئيس،         نواب  األمناء،  مجلس  للجامعة،  األعلى  المجلس  أعضاء 

الهيئة التعليميّة واإلدارية، وأسرة جامعة سيّدة اللويزة األعّزاء، وكل من 

 يتابعنا عبر أثير التواصل،  

 ،األحباء الطالب أبنائي

وقفةٌ قّل   ت،وقفةً وال كّل الوقفا  م،يجات وخريجون ها أنتم تقفون اليوخرّ 

 .مثيلها هي في ذروةِ اللحظات التي ال نرغب أن ننساها أبدًا

حيث يشعر كلٌّ منكم أنه يمسك بيده ة  الجميلة والمفصليّ في هذه اللحظة  

 تبدأ ،  هاالرغبات التي يصعب تحقيق  أثمن سالح أال وهو سالح العلم وأعلى  

باٳليناع والنمو والخصب والثمار والوفر    البذرة التي زرعتموها مع أهلكم

 !واٳلزدهار
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 ،ٳذ قيّض لكم أّن تحققوا ما عجز كثر عن تحقيقه  و،ٳنها لحظة فجر وزه

حيث كانت   ،ف من الشبان والشابات حول العالمليه مئات اآلالٳوما صبا  

ال فرصة  وخسروا  أحالمهم  من  أقوى  القاهرة  العلمي ظروفهم  تحصيل 

 .ة سبياللى الشهادة الجامعيّ إالجامعي ولم يجدوا 

 

ن ال أتناول في هذه  ، أوأحلم بمستقبلكم  م،ر بكلقد آليت على نفسي وأنا أفكّ 

ً المناسبة   أحوالنا المزرية وأفقنا لن أتناول    ،العزيزة جداً على قلوبنا جميعا

لن أسكركم أيضاً   ى،ومن ناحية أخر  ه،الذي وصلنا اليوالملبّد  المسدود  

 . بالكالم المعسول

 

أن أصارحكم بكّلِ شفافيّة وصدق وأقول لكم من على   وواقعيّة  لكن أودّ 

 :القديرهذا المنبر وتحت عين هللا 

أصولها  إ كانت  مهما  الشعوب  التي أ ن  البلدان  جغرافية  أو  أعراقها  و 

مصاعب جّمة وترى هي شعوب كتب عليها أن تجابه في نهضتها  ،  تسكنها

نفسها وهي على عتبة الحياة أمام مشاكل متعددة وأزمات اقتصادية تحتاج 

مخلصي أكفاء  وشبان  شابات  الى  هذه    ن،معالجتها  مثل  في  خصوصاً 
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د ينهض بالوطن التي تتطلب كلَّ يوم فعل قيامة جديد ومتجدّ   ف،الظرو 

 .والشعب والمستقبل

،  على خلق نواة الوطن الناهضأنا على يقين أنكم سوف تعملون جاهدين 

حياة بناء  أجل  من  ستجهدون  وٳنكم  البقاء    ،كما  على  تعينكم  وقدرات 

وروح األنانية   ،والنضال من أجل بقاء الوطن بعيداً عن الشهوات القتاّلة

والتملّك والفسا  واألثرة  والجريمة  بالوطن   د،والعنف  يودي  ما  وكّل 

واٳلنحالل الفناء  ه ّوة  الى  الوجود و،  والمجتمع  ٳنعدام  المطاف  آخر  في 

 .وفقدان الهويّة وتالياً فقدان كل معاني الحياة

 م، لقد شاءت الظروف أن تفرض عليكم مغامرة ال سابقة لها في تاريخ التعلّ 

عزلة عن اٳلنسان ، وفعشتم في عالم ٳفتراّضي قاس    د،وهي الدراسة عن ب ع

والمكان الزمان  في  سجن  م  ،واٳلنسانيّة  عليه  التحصيل ترتّب  أجل  ن 

جهدٌ مضاعف ووقت ومشاكل جديدة لم تكن في الحسبان. وكان ،  العلميّ 

تحدياً كبيراً ألساتذتكم الذين بذلوا جهوداً جبارة للمحافظة على المستوى 

هؤالء األساتذة يستحقّون منّا   ،الجامعّي المطلوب الذي ال يمكن التهاون به

 .كّل الشكر وكّل التقدير وكّل اٳلحترام

فيعود   األكبر  الشكر  التواصل   لألهلأّما  وسائل  عبر  يتابعوننا  )والذين 

الذين بذلوا كّل غال  ونفيس وهللا وحده يعلم كّم عملوا وجاهدوا (  ياالجتماع
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أجل   من  والتحديات وكافحوا  الظروف  من  الرغم  على  الحلم  تحقيق 

فحصلتم مرموقة   والعوائق  جامعيّة  شهادة  تحاربون   ومنافسة  على 

، وترفعون طتها اٳلنحالل والعدمية والفَقر والجهل والبؤس والقتامةبواس

 بها إسم وطنكم أينما حللتم.

 

 أحبائي

 ،تحويل األزمة الى فرص أدعوكم بمحبة خالصة أن يكون دأبكم في الحياة  

سيسود الذي  الوحيد  العالم  هو  ليس  اٳلفتراضّي  ستبقى   ،فالعالم  ٳنما 

 ،وفرصتكم في التّغيير هي هذه األزمة بالذاتاٳلنسانيّة بقيمها وفضائلها  

والموت الى   ،نتم مدعّوون لتحويل الجماد الى حركة والرماد الى حياةأ

فالجواب أّما ٳذا سؤلتم كيف يتّم ذلك  ،  ٳنتاج ومعرفة وخيرات وفرص عمل 

وفوق كّل ذلك شعور    خالل المحبة والثقة والصراحة والنزاهةهو من  

لهذه الجامعة التي ٳذا نسيتموها ذات يوم فكونوا   اٳلنتماء ونفحة اٳلخالص

 .على ثقة أنها لن تنساكم أبداً 
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 أحبتي 

اللويز سيدة  جامعة  أّن  في    ة،ٳعلموا  علومكم  تلقيتم  ليست   رحابها،التي 

ٳنها جامعة اٳلنسان والقيم واألصول العريقة قبل كّل ة،  مجّرد أّي جامع

و ،  شيء تراث  على  تحافظ  الحبيبٳجامعة  بلدنا  وأصالة  جامعة   ،يمان 

احتضنت كّل ما يرفع ويسمو ويبني ويعبّر عن حقيقة وجودنا وٳيماننا في 

  .العالمهذه البقعة من 

ٳ مثيالتها  تتصدّر  جامعة  ٳنها  الدولي  ن  أجل   NECHEباالعتماد 

و االختصاصات،  سائر  واعتماد  المكارم   فين  ٳ المؤسساتي  ميدان 

واٳلنجازات تبني صروحاً علمية وثقافية وفكرية وتترك عالمات فارقة 

هذه الجامعة كان لها شرف وداع عظيم من عظماء ى، وفي ميادين  شتّ 

م ألننا بحاجة نذكره اليو  ، فيلسوف لبنان الغّر سعيد عقل  ،القرن الماضي

 قال: إذ  ،الى استعادة أقواله وفكره ونهجه

 لب" أنا حسبي أنني من ج

 هو بين هللا واألرض كالم 

 قمم كالشمس في قسمتها 

 "تلد النور وتعطيه األنام
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أنتم تخر به سعيد عقل وقد قال عنكم: "ل الذي يفبنعم أنتم تجّسدون هذا الج

العالم" بناصيته خالص ب ج،  ومعرفة  وعملل علم   بج  ،معلمو معلمي  ٌل 

 .الوطن وخالص أبنائه

وكان على المجتهدين أّن   ،فل الكريم لقد أشرقت شمس الفضائلأيها الح

وكلّما امتدّت يد الخراب واظب هؤالء على ردعها ومنعها ،  الثمار  ايجنو

هكذا تكلم الحكماء وهكذا ،  من بّث الفساد والشقاق واٳلضمحالل والفناء

فاحت العطور في الجهات األربع   ة،هطلت األمطار بغزار  ،لحكمةباح فم ا

األقحوان في مروج  من غبطة   الجديد ونبت  بالنسغ  وتضمخت األرض 

 .وحبور

  

فقد ظفرتم بعد جهد وعناء   ختاماً أتوجه الى كّل خريّج وخريّجة بالتهنئة

 :وال تنسوا أبداً ما قاله البابا فرنسيس ،كبيرين

الذي يكسب في النهاية هو من عمل بجهد على تنمية قدرته على التحّمل "

  "والصبر

 

 بالغ التهاني للجميع والى مواعيد أخرى في ميادين الحّق والخير والجمال

 


