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كلوت رئيس جاهعت سيّدة اللىيزة األب وليد هىسى
في افتتاح الوهرجاى الرابع لألفالم وتكرين ريوىى جبارة
يعبن ٙانٕصٚش ساعْ ٙزا انهمبء
سعبدح انًذٚش انعبو نٕصاسح انثمبفخ
أخ ٙسًٌٕٚ
أٓٚب األصذلبء.
َذٍ ف ٙيبسارٌٕ،
يبسارٌٕ ف ٙانشٚبضخ،
يبسارٌٕ ف ٙانسًُٛب،
يبسارٌٕ ف ٙانزهفض،ٌٕٚ
يبسارٌٕ ف ٙانفٍ...
نٛزُب َجمٗ ...ثعٛذاً عٍ انزًٚ ٍٚبسسٌٕ انًبسارٌٕ ف ٙانشزًٛخ ٔانزخٕٚف ٔانزشُّج...
ال ثكى.
فأْ ً
نمبء فُّ ٙدضبس٘ نمبؤَب انٕٛو ،ثعٛذاً عٍ كم رشُج ٔسٛبسخ ٔنغخ سبلطخ .فأْالً ثك،
يعبن ٙانٕصٚش ،ف ٙجبيعخ رعزضّ أَّٓبٔ ،ثبنزعبٌٔ يع ٔصاسركى انكشًٚخ ،أضذذ ًَٕرجبً نذضٕس
ثمبف ٙيزًّٛضٔ ،نذضبسح رجًع ٔال رفشّق.
جبيعبد رهزم ،ٙيٍ خالل يسإٔنٓٛب ٔطالّثٓبٔ ،ثشعبٚخ ٔصٚش جبيع ٙأكبد ًٙٚيثمّف ،كٙ
رذزفم ثطالّثٓب ،طالّة انفٌُْٕٕٔ ،اح انًسشح ٔانزهفضٔ ٌٕٚانسًُٛبٔ ،انًجذعٔ ٍٛانًجذعبد فٙ
ْزا انذممٔ ،كهّٓى فُّبٌَٕ ٔيشبسٚع فُّبََٔ ٍٛذٍ ثٓى َفخش َٔعزضّ.
ْى طالّة عذّح جبيعبد:
صذٛخ ،أٓٚب األصذلبء ،اَُّب كجبيعبد َزُبفس عهٗ اجززاة انطالّة ٔعهٗ انزًزّع
ثبنًسزٕٖ األكبد ًٙٚانالئك ٔانًزًّٛض.
ٔنكٍ انصذٛخ أكثشٚ ،ب يعبن ٙانٕصٚش ْٕ ،اٌّ ْزا انزُبفس ثذأ ٚأخز طبثعبً ثُّبءً يفٛذاً نكمّ
انطالّة ٔنكمّ انجبيعبدَ .زُبفس ٔنكُُّب َهزمَٔ ٙعًم يعبًَٔ ،ذبٔل أٌ َضٛف خجشادٍ ئنٗ
خجشاد كم جبيعخ ،نعهُّبٔ ،يع ٔصاسركى انكشًٚخَ ،صم ئنٗ ادزشاو لٕاعذ انعًم انجبيع،ٙ
ٔرُظٛى ْزِ انعاللبد ،ثشٔح انصذالخ ٔانذضبسح ٔانًُٕ،
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فُٓٛئبً نجًٛع انطالّةٔ ،نهجبيعبد انًشبسكخ فْ ٙزا انهمبءٔ ،شكشاً نًٍ أعذّ ْزا
انًٓشجبٌ ،ف ٙكهّٛخ انعهٕو االَسبَٛخ ،ف ٙلسى انفٌُٕ انسًعٛخ ٔانجصشٚخ ،ف ٙيكزت انعاللبد
انعبيخٔ ،نهجبٌ االخزٛبس ٔانزذكٛىٔ ،نجًٛع األسبرزح انًشبسكٔٔ ٍٛسبئم اإلعالو انكشًٚخ.
أيّب ،انٓذف انثبَ ٙيٍ ْزا انهمبء ٔانز٘ ٚزًذٕس دٕل أسزبرَب ٔصذٚمُب س ًٌٕٚججبسح،
فاًَّب ْٕ يٍ طجٛعخ عًهُب انجبيع ٙانثمبفٔ .ٙآيم يٍ جًٛع انجبيعبد أٌ ركٌٕ ف ٙخذيخ
انثمبفخٔ ،يع يعبنٔ ٙصٚش انثمبفخ ٔسعبدح انًذٚش انعبو انذكزٕس عًش دهجهتَ ،سزطٛع ،ثبنفعم ال
ثبنمٕل ،أٌ َكشّو عظًبء نجُبٌ ٔأْم دضبسرّ ،يٍ أيثبل أخُٛب س ًٌٕٚججبسح.
ال ثكى،
فأْ ً
شكشاً يعبن ٙانٕصٚش نذضٕسكىٔ ،سزجمٗ جبيعزُب ف ٙكم د ،ٍٛجبيعخ انثمبفخ ٔانهمبء
ٔانًذجّخ يٍ أجم نجُبٌ ،كم نجُبٌ.
عشــزى ٔعـــبش نجُـــبٌ.
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