
  
  جامعة سّيدة اللويزة

      16/1/2007  
  آلمة رئيس الجامعة األب وليد موسى

  في اللقاء االعالمي
  

  أيها األصدقاء
قبل ساعات من احتفالنا غدًا، بعيد مار أنطونيوس الكبير، شفيع الرهبان، نلتقي بعيدًا عن الهموم 

اسبة، أتقّدم من قدس األب العام ومن وبهذه المن.  واألوجاع، نكشح عّنا بعض الضباب، ونعود الى الجذور
اللبنانية المارونية، واألنطونية، بأسمى آيات :  اخوتي الرهبان، بأطيب التمنيات، آما أتقّدم من الرهبانيتين

  .المحّبة، راجيًا أن يكون عيدنا غدًا، محطة تجديد لنذورنا وإليماننا بدورنا الروحي والتربوي والوطني
ة أن نفتتح سنتنا العشرين، لتأسيس هذه الجامعة، بهذا اللقاء مع من جهة أخرى، ليست صدف

 هم رسل، – الى أّية وسيلة انتموا – وطبعًا اإلعالميات –وسائل اإلعالم، فنحن نعتبر أن اإلعالميين 
ما .  مثلنا، للتبشير بالكلمة، والداء واجب نشر العلم والثقافة، وتوجيه الناس نحو الخير والصالح والحقيقة

فحين ُيغلق :  يجمعنا بكم، اخوتي اإلعالميين، وال سّيما في هذه الظروف الصعبة، انما هو يقظة الضمير
أهل السياسة، أو معظمهم على األقل، قلوبهم وآذانهم، عن سماع صراخ الناس، ال يبقى لنا، غير أصوات 

، لتوّجه الناس نحو طرق اإلعالميين والتربويين، تلتقي، بمحّبة وإخالص، وترتفع، بعقالنية وصالبة
  .التسامح واالعتدال والوحدة الوطنية الصحيحة

فشكرًا لكم، جميعًا، تؤّدون دورآم آامًال، ولو آّلفكم سهرًا وسجنًا ودمًا، وتحّية تقدير لتلبيتكم 
دعوتنا، الى هذا اللقاء البعيد عن هموم السياسة وأوجاع الرأس وأساليب العنف والتهديد واالتهامات 

  .غيضةالب
  

  .أيها األصدقاء
  لماذا عشرون سنة؟

 سنة تقريبًا، 29، أي منذ 1978في الحقيقة، ان رهبانيتنا انطلقت في نشاطها الجامعي سنة 
فرضت األوضاع األمنية والسياسية أن نستجيب .  والزمن يومئذ، دخان وحروب وقلق وخطوط تماس

- الجامعة اللبنانية- BUCّية بيروت الجامعية بسرعة لحاجات أهلنا وطّالبنا، فكان اتفاق سريع مع آل
، لتقديم الخدمات التربوية والجامعية للطّالب غير القادرين على التوّجه الى رأس -LAUاألميرآية اليوم 

وبالفعل، في غرف صغيرة، في مدرسة سّيدة اللويزة، بدأنا التدريس، فتحّية تقدير لمن بدأ ذلك .  بيروت
سيادة المطران بشارة الراعي، والدآتوران الصديقان ألبرت بدر ورياض نّصار، التوّجه، وفي الطليعة 

  .ورحمة اهللا على أبينا األباتي المغفور له بطرس فهد
  .فللذين ساهموا، في تلك النشأة، ومنهم من ال يزال يعمل معنا، في هذه الجامعة، ألف تحّية وشكر

للطريق العام، ونسعى، بجهد وايمان، إلنشاء ومن المدرسة ننتقل الى المبنى القديم، المجاور 
، بمرسوم 1987، وقد تحّقق حلمنا، سنة 1984جامعة مستقّلة، فتقدمنا بطلب ترخيص لجامعتنا سنة 

، موّقع من وزير التربية، رئيس مجلس الوزراء، الدآتور سليم 14/8/1987 تاريخ 4116جمهوري رقم 
فشكرًا لمن درس ولمن قّرر ولمن وّقع، ومن جديد تحّية .  لالحّص، ورئيس الجمهورية الشيخ أمين الجمّي

مرسيل أبي :  تقدير للذين ساهموا يومذاك من أبائنا في هذا اإلنتاج الكبير، عنيت األبوين العامين السابقين
خليل وأنطوان صفير، أّما الجنود المجهولون من اخوتنا العلمانيين، داخل الجامعة وخارجها، فلهم الفضل 

  .ير والذآر الجميل والمحّبة الخالصةالكب
  

  أيها األصدقاء
ان نشأة الجامعة لم تكن نتيجة ارتجال في المواقف، أو تلبية لحاجة آنية، بل آانت تأآيدًا لرسالة 
رهبانية وطنية واضحة تنسجم مع رسالة لبنان في أن يكون مدرسة وجامعة، ولهذا حّددنا مبادىء عملنا 

  :بأربعة
  . عقليًا وجسديًا وروحيًا، دون تمييز في العرق أو الجنس أو الدين أو اللونتربية االنسان، -



 .ترسيخ االنتماء للوطن، على أسس الحرّية والعدالة والمساواة -
 .معرفة اهللا معرفة نابعة من اختيار حّر ومسؤول -
 .اعتبار التربية مسؤولية جماعية، تتجاوز التعليم الى البحث والدرس والتخطيط -

  
ء هذه المبادىء، حّددنا اهداف الجامعة من حيث المساهمة في اعداد وبناء مواطن وعلى ضو

وهي آلمات ستة، تختصر نظرتنا الى االنسان، الذي نريده، .  منتجوحّر ، مؤمن، أخالقي، مثّقف، صالح
  .ونعمل على تنشئته ورعايته

، أو نظريات فارغة  آلمات على الورق– أي المبادىء واألهداف –وآي ال تكون هذه الكلمات 
من أي مضمون، بدأنا العمل الفعلي على تجسيد هذه األهداف، فعملنا، وأنتم شهود على ذلك، على خمسة 

  :محاور
  فإذا بهذه الجامعة، اليوم، من أآبر جامعات لبنان، مساحًة وبناًء، :    البناء والتجهيزات:المحور األّول

  مالعب، المختبرات، المشاغل، اآلالت الحديثة، ال:  حيث تتوّفر فيها التجهيزات المختلفة
وفي دير ) الشمال(هنا، وفي فرعي الجامعة في برسا ...   وقاعات المسارح واالمتحانات المطابخ

  ).الشوف(القمر 
  
  
  
  

  بحيث استطاعت الجامعة، وفي فروعها الثالثة، أن تستقطب :    األوضاع األآاديمية:المحور الثاني
طالب، من الساعين الى الدراسة، بحسب المنهجية األميرآية، وبحسب  آالف 5000حوالي 

أحدث المناهج التعليمية، عاملين على اجتذاب األساتذة، من لبنان ومن الخارج، وذلك لتأمين 
  .أفضل سبل التعّلم والتخّرج لهؤالء الطّالب

  ، بل عملت على أن تكون اذ ان جامعتنا، لم تنغلق على نفسها:  البحوث والدراسات:  المحور الثالث
في خدمة المجتمع والوطن، ولهذا آثرت فيها المؤتمرات والندوات والدراسات واألبحاث، آما 

مّما جعلها، بالفعل، ال " الشأن العام"آان لها دور آبير في عقد عّدة حلقات بحثية بموضوع 
م، في الجامعة، وهي وما وجود مراآز األبحاث اليو.  بالقول، مصنع انتاج فكري يليق بلبنان

  .حوالي السّتة، إّال دليل على هذا الدور الوطني االجتماعي الكبير
  اطالق ورشة الحوار في الجامعة، من خالل تحويل منبر الجامعة الى منبر فكري :  المحور الرابع

ثقافي وطني يستقبل جميع العقول والطاقات واألصوات، على تنّوعها واختالفها، وذلك لكي 
ن طّالب الجامعة من بناء ثقافتهم، على مبدئي الحوار واحترام الرأي اآلخر؛ ورغم األجواء يتمّك

المتوّترة التي سادت لبنان، ال سّيما في الفترة األخيرة، فإننا ال نزال على ثقة اننا قادرون، بوعي 
الباحثين عن أساتذتنا وموظفينا وطّالبنا، ان نتجاوز سدود التشّنج، وفتح اآلفاق الحّرة، أمام 

  .المعرفة والحقيقة
  التغّلب على األزمات االقتصادية، اذ اّن جامعة سّيدة اللويزة، ورغم الظروف :  المحور الخامس

الصعبة، استطاعت أن تؤمن نوعًا من المعادلة بين حاجاتها االقتصادية وبين أوضاع األهل 
يث ال تكون األقساط عائقًا في وجه المترّدية، فعملت على المالءمة بين النفقات والواردات، بح

الطّالب المحتاجين، وقد اعتمدت سبًال متعّددة لتأمين المنح والمساعدات المادّية، لتمكين الطّالب 
  .من متابعة الدراسة، مهما تعّقدت ظروف الحياة وصعبت األوضاع االقتصادية

  
  أيها االخوة،  

بقني في رئاسة الجامعة األب بطرس هذه المحاور الخمسة التي ذآرت، والتي رعاها من س
طربيه، وسيادة المطران فرنسوا عيد، ال تمنعني من تعداد بعض السبل التي ساهمت في إيصال جامعتنا 

االتفاقات مع المنّظمات والجامعات في العالم، :  الى المستوى المرموق الذي تتمّتع به اليوم، ومنها
عالمية، التبادل األآاديمي، االعتناء بأوضاع الطّالب النفسّية، االنتماء الى عّدة منظمات جامعية عربية و

تنظيم شؤون األساتذة والطّالب والخّريجين، هذا دون ان نتناسى الدور الذي لعبه مجلس أمناء الجامعة 



برئاسة أبينا الرئيس العام في رسم سياسة الجامعة وأطر نمّوها، آما الدور الذي قام به أصدقاء الجامعة 
  .يث المساهمة في دعم نشاطاتها وتشجيع طّالبهامن ح

  نتذّآر الماضي ونحلم بمستقبل أجمل،:  وندخل اليوم، سنتنا العشرين، فإذا بنا نتذّآر ونحلم
لن نغدق الوعود، ولكننا نأمل تحقيق ثالثة انجازات، على األقّل، في السنوات المقبلة، وقبل 

  :، وهي) سنة25(احتفالنا باليوبيل الفضي 
إصرارنا على النمّو األآاديمي، ال من حيث عدد الطّالب، بل من حيث النوعية التي نأمل    -"1

تخريجها، وهذا يستدعي ورشة آبيرة نعمل، هذه السنة على االنطالق فيها، بهدف الحصول على 
ان هدفنا هذا يستدعي اجراءات تراوح بين التعديل .  االعتماد، وتطبيق أفضل البرامج والمناهج

أستطيع أن أعدآم أننا لن نخّرج أصحاب شهادات، بقدر ما .  التغيير، وهذا ما نعمل عليهو
  .آمل رعايتكم لهذا الوعد ومساعدتنا على تنفيذه.  سنخّرج أيدي عاملة وأدمغة فاعلة

لن يقتصر عملنا الجامعي، في هذه المؤسسة، على التعليم فقط، فنحن نحاول، أن يكون العمل   -"2
بذلك تتكامل الجامعة مع مجتمعها ومع دورها .  التعليم، البحث، االنتاج:   ثالث رآائزقائمًا على
  .الوطني

لن يكون هنالك فواصل بين الجامعة وبين المجتمع، دورنا أن نمّد الجسور وأن نفتح النوافذ،   -"3
تصر على ولهذا فإلى جانب رسالتنا التربوية، فإّننا أصحاب رسالة روحية أخالقية وطنية ال تق

مجتمع الجامعة الداخلي، بل تحاول، اشعاعًا وانفتاحًا، أن تبّث أفكارها ورؤاها في مجتمعنا 
وهذا يستدعي ترابطًا بين المؤسسة التربوية وبين مؤسسات االقتصاد والسياسة .  المديني الوطني

تمكين واالنتاج ومنظمات المجتمع األهلي، بهدف توظيف آل الطاقات لتوفير فرص العمل ول
 .الخّريجين من استخدام علومهم ومهاراتهم في خدمة وطنهم

 
  أيها األصدقاء 
تطّلعات آثيرة، تحاول أن تغالب الصعوبات التي يعيشها الوطن؛ مؤسف جّدًا أن نجلس على   

الرصيف، ننتظر التطّورات؛ وحزين جّدًا أن يسبقنا العالم، بعولمته وتقنياته، فيما نحن نجادل بجنس 
وبافتتاحنا اليوم، .  كة، وغريب أن نقف موقف العّجاز المشلولين؛ لهذا، نتابع المسيرة، بإيمان أآبرالمالئ

لهذه السنة، نخطط لمجموعة نشاطات ومؤتمرات ومعارض، ستكون هذه الجامعة، مسرحًا لها، هنا، آما 
؛ آمل منكم جميعًا في الشمال، آما في الشوف؛ ان روزنامة طويلة من االحتفاالت تنتظرنا هذه السنة

  .مشارآتنا بها، ولو أتعبناآم أحيانًا
فشكرًا  لكم، وتحّية تقدير للصديقين الكبيرين، نقيب الصحافة األستاذ محمد بعلبكي، ونقيب 

  .المحّررين األستاذ ملحم آرم، ولجميع أهل االعالم ومسؤولي اإلذاعات والتلفزيونات والصحف
تبقى ذراعًا مفتوحًا الستقبالكم، فلنضع أيدينا، بعضنا مع لقاءاتنا ستستمّر، وهذه الجامعة س

البعض، لعّلنا، بتضامننا وتعاوننا، نضيء شمعة، ونزرع بعض الجمال، في أرض جميلة يعملون على 
  . تعميم البشاعة فيها

  :لقد اتخذنا لهذه السنة، أيها األصدقاء، شعار
  .  من االنتساب الى االنتماء
  .وسيبقى انتماؤنا اللبناني هو األساس، وشكرًا لكم.  ه الجامعة وبانتمائنا اليهاونحن وإياآم سنفخر بهذ

  .عشـــتم وعــــاش لبنـــان
  
  


	كلمة رئيس الجامعة الأب وليد موسى

