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    جامعة سيّدة اللويزة

۳۱/۷/۲۰۱٤ 

 

  جامعة سيّدة اللويزة األب وليد موسىرئيس كلمة 

 في حفل التخّرج
 

 مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى صاحب الغبطة والنيافة

 دولة الرئيس تمام سالم ممثالً بمعالي الوزير الياس أبي صعب

  صاحب الفخامة الرئيس ميشال سليمان ممثالً بمعالي الوزيرة منى عفيش

 المعالي والسيادة والسعادة  أصحاب

 فاضلالمدبّرين األ اآلباءواآلباتي بطرس طربيه  العام رئيسقدس ال

 الكرام س مجلس األمناء واألعضاءرئي

 ، الخريجات والخريجوناألصدقاء األهل،: األحباء أيها

 

 :لقائنا الليلةخمسة أعياد، في 

وعلى جميع  اللبنانيينفطر سعيد، نتمنّاه خيراً وسالماً على جميع :  العيد األّول -

في هذه الذي يجري القلب أن يتوقّف نهر الدماء  ، وصالتنا منالعرب والمسلمين

 .المنطقة من العالم

هكذا هي المارونية، وهكذا .  مار مارون عيد شهداء:  تّموز ۳۱اليوم :  انيالعيد الث -

من أجل الحقيقة، وشهادات توّزع، من أجل  شهداء من أجل األرض، شهود:  تبقىس

 .الرقّي والحضارة

ورتيب  ب لكّل جنديغداً، أّول آب، عيد الجيش اللبناني، تحيّة من القل  :العيد الثالث -

 .، وليحيا لبنان، بشعبه وجيشه وشهدائه األبراروضابط
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األعّزاء، أهلكم ونحن، ننتظر هذه عيد تخّرجكم، أيّها الطالّب :  العيد الرابع -

 .ما أسعدها، و م هي غالية، فشكراً ل، وهللا يوفّقكم.  اللحظات

و وجود سيّدنا صاحب الغبطة هف:  وبه نتكّرم نحنالعيد الكبير، العيد الخامس، أّما  -

 التي تستحقّونالشهادة  من سيباركوالنيافة مار بشارة بطرس الراعي، في طليعة 

لبنان اآلخر، لبنان الجديد الذي ال أمل إالّ به،  –وهو يرى فيكم لبنان ، أيها األعّزاء

سنة،  ٥۲مثل هذا اليوم، منذ وتعال، سيّدنا، نتذّ ر أّن في .  الذي نذر نفسه من أجله

ليعلن نذوره في خدمة  في  نيسة هذا الدير القديم، شابف وق – ۱۹٦۲تّموز  ۳۱ -

 .بشارة الراعي:  اآلتي من حماليا فتىهو ال شابذاك ال.  هللا واالنسان

 

 أيها األهل األحبّاء

ودموعاً،  تعبتم، سهرتم، سكبتم عرقاً .  شكراً لجهود م:  ها هي الساعة المنتظرة تدقّ 

وها هم أوالد م، الفتيات والفتيان، يحيّونكم، بمحبّة، ويرفعون قبّعات   ...صلّيتم

 .شكراً :  التخّرج، ليقولوا لكم أيضاً 

 

 ماذا بعد الشكر وتقبّل التهاني؟  إلى العمل، إلىفلمتخّرجون والمتخّرجات، أما أنتم ا

ونحن، أّدينا  األهل.  المجتمع، إلى العطاء، إلى التعب، إلى الجهاد في سبيل حياة سعيدة

.   ونوا  ما أنتم اليوم، مدعاة فخر واعتزاز، ال تخيّبوا لنا أمالً :  واجبنا، جاء دور م

...  التغيير االجتماعي، الوطني، الثقافي، االقتصادي:  واذا  ان لنا من أمل في التغيير

...  اديأتعبتنا السياسة، أتعبنا التدهور األمني، أتعبنا الوضع االقتص.  فهو من خاللكم

.  حان الوقت لكي تتحّملوا مسؤولية التغيير؛ فال تتقاعسوا، وال تتكاسلوا، وال تتخاذلوا

 . لّنا بحاجة اليكم، تفّضلوا إلى العمل

 

 مسؤولون الكرامأما أنتم أيها ال
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  فانا:  ناديكم، أمام غبطة أبينا البطريرك، وأمام هذا الجمهور الكريم، ألقول لكمأف

القلق المصيري يعصف بنا، والكثيرون .  فارغة وتقاسم حصص مهاترات وسياسات

 .منكم في غفلة

:   ي تفرجوا عن الرهائن مع معالي الوزير الياس أبي صعب، قبل  ل شيء، نناديكم،

تموهم، ذالمرّشحين إلى البكالوريا والبريفيه، والذين أخ من هم؟  هم مجموع الطالّب

 .أسرى المصالح والحسابات الصغيرة

 ماذا سنفعل بعد أيّام او أسابيع، عند افتتاح السنة الجامعية الجديدة؟  ماذا:  وا لناقول

سنفعل مع الطالّب الجدد، وهم ال يحملون الشهادات المطلوبة؟  رحمة بهم، بأهلهم، 

 .بمستقبلهم، اعملوا على حّل هذه المشكلة في أقرب وقت

 

 أما أنتم أيها األساتذة والموظّفون

في  اليوم هو أيضاً، عيد لكم، وأنتم ترون أن تعبكم أزهَر وروداً وابتساماتشكراً لكم، ف

 .   عيون هؤالء الطالّب

 معكم، مع اآلباء والمسؤولين، نّواب رئيس وعمداء ورؤساء أقسام، 

 مع مجلس األمناء برئاسة الد تور فرنسوا باسيل،

 يه ومجلس المدبّرين،قدس األباتي بطرس طرب العام المجلس األعلى بقيادة أبينا مع

 طريقنا إلى االعتماد.   بيرة وعريقةحققنا، خالل سنوات، ما تعجز عنه مؤسسات 

تابع الرهبانية الطريق، ومعكم، ست.  والتميّز وضمان الجودة في المسار إلى التحقق

ن اختصاصات جديدة وأسواق عمل لطالّبنا، وال حقّق نجاحات متعّددة، ونؤمّ نمعاً سو

يذ، و ليّات رأيتم، في السنة القادمة، أبنية ومختبرات، ومستشفى قيد التنف تعجبوا، إن

:   أقول.  قيد المباشرة بالعمل، هنا، في الذوق، أو هناك في فرعي برسا ودير القمر

ً وليس فّعاالً إالّ  معكم جميعاً، ألنّني مؤمن أن رئيس الجامعة القوي والفّعال، ليس قويّا

ن، بتضحية ونبل،  ي تصبح الجامعة مر ز إشعاع ومقلع بمن يحيطون به، ويعملو

 .أشكر م جميعاً، وأذ ر م بصالتي، أينما  نت وفي أي موقع.  عّمال في سبيل الوطن
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 :نا بشارةبطرير ها إلى أخينا الكبير، أبينا وتبقى أمنية أخيرة، أوجه

 .ولبنانشكراً لك، انت أّسست، أنَت بنيت، أنت تعمل اليوم من أجل الكنيسة 

 .بشارة الراعي ةدور:  إسمح لي أن أُطلق على هذه الدورة اسم

 وتحيّة لك، صالتنا معك،

 .انـا لبنـوليحي
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