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كلمة رئيس جامعة سيّدة اللويزة األب وليد موسى
في العشاء السنوي تكريما ً للمسؤولين في المعاهد والمدارس
أيها األصدقاء
عائلة تربوية واحدة تجتمع اليوم في هذه الحدائق :الوزير ،رئيس المدرسة ،مدير
المعهد ،األستاذ ،رئيس الجامعة ،الموظّف في المؤسّسة ...كلّنا اليوم ،عائلة ،فلنتح ّدث بمحبّة،
ولنتصارح ،ولنترك السياسة جانباً ،ولننصرف الى الوطن:
الوطن ليس أهل السياسة وال رجال الدين وال أصحاب المصارف والمؤسسات ،كلّنا
الوطن ،كلّنا للوطن .فماذا هو دورنا وماذا نفعل؟ نستطيع ،ساعة نشاء ،ان نقول :الحق على
أهل السياسة ،الحق على أميركا وسوريا واسرائيل ،الح ّ
ق على الن ّواب والوزراء ...ث ّم ،نلعن،
ونشتم ،وفي النتيجة :ندخل الى الصفوف وتيتي تيتي متل ما رحتِ ،متل ما جيتِ.
ال ،أيها األصدقاء ،بعض المسؤولية تقع علينا ،فتعالوا نتح ّمل هذه المسؤولية ،ونطرح
السؤال التالي:
في هذا الصراع المخيف الذي يحاصر لبنان والمنطقة ،في زمن القتل والذبح ،في زمن
الفرز واإللغاء ،هل نتابع التدريس ،في المدارس والجامعات ،كما لو ّ
أن ك ّل شيء طبيعي
ويسير في طريقه الصحيح؟
ّ
أظن أن واجبنا يفرض علينا ،االجتماع معا ً وعقد مؤتمر ،بحضوركم يا معالي الوزير
وأركان الوزارة ،وبمشاركة القيادات الفاعلة في التربية ،لطرح موضوع تعديل البرامج ،أو
على األقل تطويرها بحيث تخدم رؤيتنا لوطن يض ّمنا جميعاً ،وال يفرّقنا عند كل منعطف.
لبنان ،وال أظنّني أبالغ ،سينكسر او سيزول ،إن تركناه بأيدي ساسة ال ته ّمهم إالّ مصالحهم
الشخصيّة.
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لقد طرحت ،في عيد الجامعة ،في  7أيّار الماضي ،رؤية تربوية لمواجهة العنف
واإلرهاب .آمل أن تو ّزع عليكم ،ألنه ماذا ينفعنا التعليم إن فقدنا وحدة لبنان وحرية قراره
والسيادة على أرضه؟
أيها األصدقاء والزمالء.
كلّكم تعرفون جامعة سيّدة اللويزة ،وكلّكم تز ّودون الجامعة بتالمذة هم العصب اللبناني
وهم الشباب وجيل المستقبل .وقد ق ّدمنا لكم صورة عن الجامعة ،ببرامجها وتجهيزاتها
واختصاصاتها ونشاطاتها ،ولكن هذا ال يكفي .نحن نطالبكم باثنتين:
 -"0خبراتكم وهي كبيرة وخيّرة ،ونحن بحاجة إليها.
 -"9مالحظاتكم وحتى انتقاداتكم ،فهي التي تمنحنا إمكانية تطوير جامعتنا بما يخدم اهدافنا
التربوية الجامعة.
أشكركم جميعاً ،وأحيّي المجلس األعلى للرهبانية بشخص الرئيس العام األباتي بطرس
طربيه ومجلس المدبّرين ،كما أحيّي مجلس األمناء ومجلس الجامعة على جهودهم المشتركة
في نمو الجامعة وتق ّدمها ،كما أشكر معالي الوزير والعاملين في الوزارة على محبّتهم لجامعتنا
وحرصهم الدائم على مؤازرتها في تط ّورها المستمرّ ،مؤ ّكداً لكم أننا في سعينا لنيل االعتماد
 ،Accreditationوقد قطعنا شوطا ً كبيراً في الحصول عليه ،سنحقّق التميّز الذي يجعل من
جامعة سيّدة اللويزة ،قيمة تربوية تليق بلبنان – الحضارة والرقي.
شكراً لكم جميعاً ،وتحيّة تقدير الى قسم القبول  Admissionفي جامعتنا ،بشخص
مديرته الدكتورة فيفيان نخله ومعاونيها األحبّاء.
ونحن وإيّاكم على موعد دائم ،وأهــــــــــــــــــــالً وســـــــــــهالً.
عشــــــــــــــتم ،وعــــــــــــــــــــاش لبنـــــــــــــــــــــان.
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