شعارا لدورتهم
خريجو جامعة الحكمة اتخذوا اسم المطران بطرس شبلي
ً
شأَتِ ِه ِبال ُح ِريَّ ِةِ ،لت ُ َحافِ ُ
طن تَميَّ َز ُمنذُ نَ ْ
ظوا عَلي َها
المطران بولس مطر :أَنَّكُم ش ُ
َباب َو ٍ
ك َ
س بِ ُو ُجو ِد َها
طر يَتَهدَّدُ َها أَو يَ َم ُّ
وز َوتَح ُمو َها ِمن أَي ِ َخ ٍ
َنز ال ُكنُ ِ
أطلقت جامعة الحكمة اسم المثلث الرحمة المطران بطرس شبلي الرئيس األسبق ألساقفة بيروت
على الدفعة الجديدة من خريجيها في كليات الحقوق والقانون الكنسي والعلوم الكنسيّة والعلوم
السياسيّة والعالقات الدوليّة وكليّة اإلقتصاد وإدارة األعمال وكليّة السياحة وإدارة الفنادق وكليّة
الصحة ،تخليدًا لذكراه في مناسبة المئوية األولى لغيابه ،خالل اإلحتفال الذي دعا إليه رئيس
ي الحكمة المطران بولس
الجامعة الخوري خليل شلفون والذي رعاه رئيس أساقفة بيروت ول ّ
مطر في حرم الجامعة في األشرفيّة -كليّة السياحة وإدارة الفنادق ،بمشاركة رئيس اللجنة األسقفيّة
للمدارس المطران حنّا رحمة وأعضاء مجلس الجامعة ولفيف من الكهنة والرهبان والراهبات
وشخصيات سياسيّة وقضائيّة ونقابيّة وعسكريّة وجتماعيّة.
صار من
بدأ اإلحتفال بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الجامعة وبكلمة تعريف لإلعالميّة كارولينا ن ّ
خريجات جامعة الحكمة ،وبكلمة تقديم ألمين الجامعة الدكتور أنطوان سعد جاء فيها :
ها هم أمام انظارنا ماثلون ...ينظرون ...ينتظرون ...يتأهبون لالنطالق ...
يتخرجون ويخرجون الى العالم األرحب...
وها نحن هنا ،شهود وشركاء ،نشاطرهم اليوم فرح الحصاد فنحتفل معهم وبهم بالعيد الذي
صنعوه ،بالكد والجد والجهود ،ونرى في عيونهم افاقا ً جديدة لوطن موعود ،تنتظر خيارهم
وخطو اقدامهم واالقدام.
إذا كنا كلنا في احتفالهم معنيين ،فألن لكل منا في شهادتهم مساهمة وشراكة ،وألن شهادتهم
كجامعتهم وعائلتهم جزء من هويتهم ،وهي جواز عبورهم الى معابر الحياة.
هذه الهوية الحكموية التي بها يطلون وافياءها يتظللون تعني لحامليها الحرية واالنفتاح،
والمواطنية واالتزان ،كما تحكي الوفاء وتعيش معنى االلتزام.
في هذا المنطق  ،ومن هذا المنطلق ، ،تحمل دورة هذا العام اسم المطران بطرس شبلي ،من كان
راعيا ً ألبرشية بيروت بين  7091و  7071و هو رجل ثقافة ورؤى ،عاش وفيا لرعيته
ملتزما ً قضايا امته ،عامالً على تحرير االنسان والمواطن من تبعية ليست من طبعه واستسالم
افقده سالمه ...واالحالم..
من اجل هذا االنسان ،المثقف والمتحرر ،عاش المطران شبلي ،وفي سبيله استشهد في منفاه
التركي لمئة سنة خلت ،وبقي في لبنان روحا ً يلهم ومثاالً يو ّجه ،شأن سلفه الدبس ،مؤسس الحكمة
األول ،وخلفه اليوم ،سيادة بولس مطر ،مؤسسها الثاني وباني جامعتها وحاضن اجيالها
والتطلعات.
فاهنأوا ايها المتخرجون بتراث تحملون ،يكتنز معارف وقيما ً وقامات ،وضعها التاريخ في وجدان
حاضركم ،امانة تنتظركم ،وانتم أمناء أوفياء ،مدعوون الى صناعة المستقبل...وانكم لقادرون .

كلمة الخريجين
ث ّم ألقت طليعة الدورة الطالبة في كليّة العلوم الصحيّة األنسة ريتا القسيس ،كلمة الخريجين جاء
فيها :
يتحول الحدث العابر إلى حالة دائمة تستقر فينا ،وتستمر معنا
إنّه يوم مفصلي في حياتنا ،فيه
ّ
مدى العمر.
هذه الحالة حافلة بمشاعر العرفان واإلمتنان ،وبالشعور بالمسؤولية واإللتزام ,ونحن أمام مسار
طويل ينتظرنا منذ اآلن .
أما العرفان فلمن كانوا معنا منذ البداية :األهل والعائلة التي أ ّمنت لنا ظروف الحياة والنجاح،
والجامعة ،بإدارتها وأساتذتها  ،التي أعدّتنا ومدّتنا بكل الوسائل الالّزمة لبلوغ الهدف الذي سعينا
إليه .فللبيت وللجامعة ،ولعملهما المتكامل والمكتمل في شخصية كل منا نهدي شهاداتنا ونرفع
وتقديرا ...وعلينا وعلى هللا الوفاء.
قبعاتنا إمتنانًا
ً
صنا بالقيم والعلم،
وإ ّما المسؤولية التي تنتظرنا فسوف نخوض غمارها بكل ثقة والتزام وقد تح ّ
وتعودنا بأن نتطلع إلى األمام ،وأمامنا الحياة ،بحالوتها والخيبات ،بثوابتها
وبالعزم واإلقدام،
ّ
والمتغيّرات.
ونحن ،ساللة الحكمويين ،واعون لما ينتظرنا ومتشبثون بما نحن عليه بفضل حكمة لم يبخل علينا
بها حكماؤها شانهم مع أجيال كثيرة سبقتنا.
رفيقاتي ،رفاقي
لقد جمعتنا الجامعة على مدى سنوات حافلة بالمعاناة والتضحيات ولكنها مألى بحالوة
الذكريات التي نحملها معا ً ونستطيب العودة إليها كما إلى جامعتنا كلّما شدّنا الوفاء ونادانا
الحنين ...فلتكن مسيرة كل منّا في خدمة الوطن التي يحتاج البنا من خالل المجاالت التي اخترنا
خوض غمارها ،في الحقوق وفي العلوم السياسية ،في الشرع وفي العلوم الكنسية ،في إدارة
األعمال وفي اإلدارة الفندقية ،وفي كلية الصحة العامة ،كلّيتي األم التي أوجه إلى عميدها
وإدارييها وأساتذتها والى رفاقي فيها تحيتي ومحبتي الخاصة.
وأنهي مجدّدة شكري لحضرة األب الرئيس ولكل معاونيه ،ولألساتذة وكل العاملين في هذه
الجامعة األصيلة التي منها نأخذ معنى األصالة ودروس الوفاء ،ومن قال الحكمة قال الوفاء.
الخوري شلفون
ث ّم ألقى رئيس الجامعة الخوري خليل شلفون كلمة جاء فيها :الجامعة وأياكم على الموعد وعلى
الوعد ...فهي ال تتخلّف عن مواعيد وال تخ ّل بوعود...
والتخرج موعد ننتظره جميعًا ووعد نجدّ في سبيله سنوات ،نزرعه بالتعب والجهود ونحصده
ّ
بالفرح والتهليل.

ق بين االنتظار والوصول ،بكل ما تحمله المناسبة من مشاعر
ولقاؤنا هذا هو في واقعه نقطة تال ٍ
ً
ومتخرجين.
وأهال
اعتزاز لنا جميعًا ،جامعة
ّ
ضا بشهادة كان فيها لكل منا مساهمة وشراكة،
فلنهنّئ بعضنا بع ً
ولنحيّي شاكرين بداية صاحب السيادة ،راعي هذه الجامعة وهذا االحتفال ،وهو من أطلقها جامعة
ساهرا على تطويرها على كل
تأخذ مكانها ومكانتها على الساحة الوطنية والعلمية ،وال يزال
ً
المستويات واالختصاصات.
وإنها لمناسبة منا ِسبة كي نهنئ سيادته لنيله وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط وهو االرفع في
تقديرا لقامته الكنسيّة والعلميّة واالنسانيّة
الجمهورية الفرنسية ،منحه إياه رئيسها منذ ايّام،
ً
ً
وتكليال لعطاءات وجهود يبذلها في كل االتجاهات .سيدنا ،من جديد مبروك .وان
والوطنيّة،
الوسام على صدركم يزهو ويتألق.
اما دورتنا هذه فقد أطلقنا عليها اسم المطران بطرس شبلي – راعي ابرشية بيروت في أوائل
القرن الماضي – لمناسبة المئوية األولى الستشهاده حيث مات منفيًا في أدنة ألنه كان في طليعة
الساعين الى تحرير لبنان من النير العثماني.
إن هذه التسمية التي تحملها دورة هذا العام تح ّمل أصحابها المتخرجين مسؤولية وطنية وإنسانية
عظمى ،مثلّها المطران الشهيد ،تقوم على عيش الحرية والسعي الى نشرها في حياة االنسان
ً
اوال ،كما في حياة الشعوب واالوطان .
ولعل ما أخذتم يا اعزاءنا في سنواتكم الجامعية المنصرمة يؤهلكم للعب أدوار وطنية وقيادية
وإنسانية وثقافية عرف بها الحكمويون منذ ان كانت الحكمة سنة  .7711هذه الحرية ال تأتي من
ّ
الحق ،فإذا
العدم ،وال من الجهل ،وال من الحقد او التعامي عن الحقيقة .بل هي بنت المعرفة ،بنت
ّ
احرارا غيّرتم وجه العالم .وما كان أهل
الحق حرركم – بحسب معادلة االنجيل -واذا كنتم
عرفتم
ً
ّ
أحرارا.
الحكمة إال
ً
تخرجون الحين من حياة الجامعة الى حياة جديدة ،الى العالم األوسع ...حيث ينتظركم كل شيء:
ما تتوقعونه وما ال تتوقعون ،ما تتوقون الى بلوغه وما يحول دون الوصولّ ...اال انكم ،بما
تزخرون به من ايمان وعزم وإرادة ،ومن حكمة واتزان ومقدرة على التمييز ،ومن علم وثقافة
ومنهجية تفكير ،وبما اكتسبتم من عائالتكم من قيم وفضائل ،بكل هذا العتاد تستطيعون مواجهة
عالم اليوم بكل ما فيه من تحديات أخالقية ً
اوال ،ومادية ثانيًا ،ومجتمعية ثالثًا ،تزيدها أحوال البالد
والمنطقة ظل ًما وظالمية.
اما جامعتكم التي تخرجون منها – وأنتم باقون في وجدانها – فهي الجامعة التي تجمع ،وتقف
على تقاطع بين كل االتجاهات والتوجهات ،تقرأ رسالتها وتاريخها على ضوء حاجات الحاضر
ورؤى المستقبل ،عاملة على انتاج المعرفة ونقلها ونقدها ،تعيش مفهومها الجامع سواء على
مستوى العلوم واالختصاصات  -وقد تنوعّت وتشعّبت وتع ّمقت وتداخلت  -ا ّم على مستوى
االجتماع اإلنساني ،وهي من تحتضن االف الطالب واألساتذة واالداريين ،يسيرون معًا بتناغم
المرجوة.
وتفاعل وتكامل نحو بلوغ المرامي
ّ
ونحن في هذا اإلطار عاملون في خضم ورشة تركيز هويتنا الجامعية وتحديث مناهجنا
االكاديمية وتوحيد مفاهيمها العلمية ،ويندرج كل ذلك في مسيرة ضمان الجودة وبلوغ االعتماد.

أ ّما طالبنا فهم رسالة الجامعة وقلبها النابض ،وقد كان للورشة اإلصالحية التي نقوم بها اهتمام
خاص بهم فعززنا مكتب القبول والتوجيه ،ور ّكزنا مكتب التسجيل وكان لمكتب شؤون الطالب
ولمتابعة قضاياهم االكاديمية والجامعية وللمرشديّة دور أساسي في مسيرتهم الجامعية باإلضافة
الى الدور االجتماعي لمكتب المساعدات التي تؤمنها الجامعة لطالبها ...وهي تتضاعف عا ًما بعد
عام ،وتحاول بصعوبة واضحة مواجهة بعض األعباء الكبيرة التي ينوء تحتها مجتمعنا اليوم.
ا ّما أسواق العمل التي تنتظر الخريجين فقد حاولنا استكشافها من خالل اختيار االختصاصات
المطلوبة ،وتوجيه الطالب بحسب رغباتهم وقدراتهم ،ومن خالل معارض المهن ،والمتابعة
الالحقة للخريجين وذلك ايمانًا منّا بأن االسوار الجامعية التي كانت تفصل الصفوف عن
ً
تداخال جوهريًا بات واقعًا بين ضفتين كانتا حتى االمس
المؤسسات والوظائف قد سقطت ،وان
القريب في حال انفصال.
وليسمح لي في هذا السياق ان أحيّي الجسم التعليمي في جامعتنا حيث األساتذة األكاديميون
المتفر ّ
غون والمعلمون االتون من خبرات غنية كالقضاة في كلية الحقوق ،واألطباء في كليّة
الصحة ،والمهندسين في كلية الهندسة ،ورجال االعمال في القطاعات االقتصادية والفندقيّة في
كليتي إدارة االعمال والفنادق .كما أحيّي اإلباء والقضاة الروحيين الذين يعطون من قلبهم وعقلهم
ومن صميم رسالتهم الكهنوتية.
وإني اذ اشكرهم جميعًا وأقدّر ما يبذلون ،أحيي عمداء الكليات ورؤساء األقسام والمنسقين وكل
العاملين في اإلدارة الجامعية.
أخص معاوني االقربين في رئاسة الجامعة عنيت نائبي الرئيس واألمين العام والقيّم على
كما
ّ
المستمر.
التزامهم الفاعل والمسؤول في رسالة الجامعة وورشة تجديدها
ّ
أيها الكرام،
ضا على عهود
إن جامعة الحكمة االمينة على تراث كنسي ووطني وثقافي عريق ،امينة اي ً
ومواثيق ،ال توقعها بمفردها بل مع شركائها الطالب والمتخرجين ومع االهل واألصدقاء.
فكلكم تحملون هذه األمانة ،وكلكم حولنا اليوم ،كما باألمس كنتم ،تصنعون العيد ،وكلّنا معًا نحو
المستقبل الواعد سائرون.
المطران مطر
وقبيل تسليمه مع رئيس الجامعة وأمينها العام وعمداء الكليّات الشهادات للخريجات والخريجين،
ألقى المطران مطر راعي اإلحتفال كلمة جاء فيها :
امعيِّي الحكمة األ َ َّ
اض ُر
عز ِ
خرجِ هذا ِلدُفعَ ٍة َجدِيدةٍ ِمن َج ِ
احتفا ُل الت َّ ُّ
اء ،إنَّ َما ُهو َموعدٌ يَضربُهُ ال َح ِ
َ
َ
مع ال ُمستق َب ِل كما َّ
وس .فأنتُم أيُّها ال ُّ
شب ُ
َّان
مار َواألَحال ُم َمع ت َحقي ِق َها إلى واقعٍ مل ُم ٍ
الز ُ
هر مع ال ِث ّ ِ
َوال َّ
آنَ ،وت َهيَّأُوا
شاباتُ ِ
سوعيَّةَ َوالتَّخ ُّ
الخ ِ ّري ُجونَ  ،الَّذينَ نَ َهلُوا من الجامع ِة ال َمعرفةَ ال َمو ُ
صصيَّةَ في ٍ
صرت ُ ْم أَمالً جديدًا ُم ِطالًّ على لُبنانَ  ،فِي َما ُهو
ِلخ ِ
ص ِعيدٍ ،قَد ِ
َير َ
ار الحياةِ َوالعم ِل على غ ِ
َوض ِغ َم ِ
َ
َ
ّ
ُ
رغب في ِه ِمن
استقر ٍار ِل َوطنِ ِه َو ِع َّزةٍ
ُ
صوى ِإلى أمثَا ِل ُكم يُوقِظونَ في شَع ِب ِه الثِقةَ بِأ َّن َما يَ
َ
ِب َحاج ٍة قُ َ
ألَبنائِ ِه ت َبد ُو َمالم ُحهُ
سةً على ُو ُجو ِه ُكم.
اليوم ُمن َعك َ
َ

طن ت َميَّزَ ُمنذُ نَ ْشأَتِ ِه بِال ُح ِ ّريَّ ِةِ ،لت ُ َحافِ ُ
وز َوت َح ُموهَا
فَاذ ُك ُروا أ َ َّوالً أَنَّ ُكم ش ُ
ظوا َ
علي َها كَنزَ ال ُكنُ ِ
َباب َو ٍ
حرار َوال ُمست َعدُّونَ
الحريَّةُ ال يَ ِ
س بِ ُو ُجو ِدهَا .فَ ِ ّ
َطر يَت َهدَّدُهَا أَو يَ َم ُّ
حمي َها َوال يَست َحقُّ َها إِالَّ األ َ ُ
يِ خ ٍ
ِمن أ َ ّ
ثمان غَا ِليةً ِلت َبقَى في أَو َ
من أَغلَى من الحياةِ ،نُق ِدّ ُمها قربانًا في سبي ِل
ي ثَ ٍ
طانِ ِهم َوت َزدَ َ
هر َوأَََ ُّ
ِلدَفعِ األ َ ِ
الكبار ،وقد ْ
رار المطران ال َّ
اخت َرتُم اس َمهُ
شهيد بطرس شبلي ،أَح ِد أَسال ِفنَا
أ ُ َّم ٍة وشع ٍ
ِ
ب على ِغ ِ
طن ال ُح ِ ّر.
ثرهُ في العم ِل من أَج ِل
ؤمن َوال ُمثقَّ ِ
عنوانًا ِلدَورتِ ُكمَ ،وأَخالُ ُكم ت َقتفُونَ أ َ َ
الو ِ
اإلنسان ال ُم ِ
ِ
ف َو َ
الحريَّةَ ال يُحافَ ُ
علي َها ِمن
َواعلَ ُموا أَي ً
ضا أ َ َّن ِ ّ
صايةَ َ
ظ َ
علي َها إالَّ بِال ُح ِ ّريَّ ِة .فَال ا ْستِبدَادَ يُ ِفيدُهَا َوال ِو َ
أَحدٍَ ،كائِنًا َم ْن كانَ  .إنَّ َها هِي ال ُمبتدَأ ُ في َحياةِ ال ُّ
عدَاها ُهو ال َخ َب ُر .هِي
شعُو ِ
ب َوفِي َك َراماتِ َها َوك ُّل ما َ
َير أَنَّ َها ُح ِ ّريَّةٌ َمسؤُ ولةٌ
ض َع ْ
ب قَانُ ٌ
َم
س ُ
ُ
ون َوال ُو ِ
ق في الدُّن َيا َولَوالهَا لَ َما ُك ِت َ
ت دَ َ
اتير .غ َ
صدر الحقُو ِ
احترام ُح ِ ّر َِيَّ ِة اآلخَر ِليَكونَ في
عو ُهم جميعًا إِلى العَقالنيَّ ِة وإلى
دَائ ًما عن أَصحابِ َها وهي ت َد ُ
ِ
حر ِار َوت ََو ٌ
ضارةِ الحياةِ .هكذا ُهو لُ ُ
بنانَ ،وقَد
رض ت َ َج ٌ
األ َ ِ
ي ِ ِل َح َ
انس بَينَ األ َ َ
افق على ال َمن َحى ِ
اإلنسان ّ
ُو ِلدَ ِمن َر ِح ِم ال ُح ِ ّريَّ ِة ِإ ْذ ْالتَقَت في ِه َج َماعاتُهُ َو َ
واإلنسانيَّةَ على
طوائفُهُ ُمن ِشدَة ً ِلذَاتِ َها ِ ّ
الحريَّةَ الدِّينيَّةَ ِ
عن كيَانِ ِهم ال ُم َو َّحدِ ،كان ْ
َت إِرادَت ُ ُهم في
عب ََّر َ
ي ِ الَّذي َ
َح ٍّد َ
س َواء .وعندما ت ََوافقَ أَهلُهُ على العَق ِد ال َج َماع ّ
س َ
ط َع نَج ُم لُبنانَ في منطقتِ ِه َك َوا َح ِة ُح ِ ّريَّ ٍة َو َك َمث َ ٍل
أ َ ْن ت َبقَى هذه ِ ّ
الحريَّةُ َ
عالمةً فَارقةً في َحيَاتِ ِهم .فَ َ
الحريَّ ِة .
قرانِ ِه َوبَينَ
ِّ
فرحٍ بَينَ أ َ َ
ق ُم ِ
ي ِ ت َال ٍ
يُحتَذَى ب ِه في أ َ ّ
بنان ُهو في الحياةِ الدِّيمقراطيَّ ِة واَل ُمشار َك ِة في ال َّ
اس الثَّانِي الَّذي َيرت ِك ُز ِإلي ِه لُ ُ
أن ال َعا ِ ّم
س ُ
َواأل َ َ
ش ِ
س َاواةِ بَينَ الجميعِ َوال ُم َواطن ِة الكامل ِة ِلك ٍّل ِمن ُهم ،أفرادًا كانُوا أَو َج َماعاتٍ.
ِل َجميعِ ُم َك ّ ِوناتِ ِه ضمنَ ال ُم َ
فَ َهالَّ تَنَبَّهتُم أَيُّها ال َّ
وف
باب إِلى هذه ال َمج ُموع ِة ِمن ال ِقيَ ِم َو ِمن ال ُمن َجزَ ا ِ
ش ُ
ت التَّاريخيَّ ِة الَّتي َ
س َ
زيز؟ فَال ت َم ِييزَ يُقبَ ُل ِعندَنَا بَينَ
َص ُل ِإلى أَيدِي ُكم ن ِ
تَت َسلَّ ُمونَ عندما ت ِ
َاصيَةُ ال ُح ِ
طن ال َع ِ
الو ِ
كم في هذا َ
كم يُع َ
ب َوال
اسم ال َمذ َه ِ
ِّين َوال ِب ِ
ق دُونَ آخَر ،ال ِب ِ
طى أَو يُؤ َخذُ ِب َي ِد فَري ٍ
اسم الد ِ
أَكثريَّ ٍة َوأ َ ِقلّيَّةٍ ،وال ُح َ
ع ِقيدةٍ فكريَّ ٍة أَو نِ َ
رضيَّ ِة قد َر َّكزَ على
ظ ٍام َمو ُ
ي من ال ُك َرةِ األ َ ِ
اسم َ
بِ ِ
ضوعٍَ .وإِ ْن كانَ ال َمن َحى الغَربِ ُّ
َ
ُّ
س َاواة ً
ي قد أ َ
س َاواةِ الفرديَّ ِة ُم َ
اف إلى هذه ال ُم َ
ال ُم َ
ض َ
ساواةِ ال ُمطلق ِة بَينَ جميعِ األفرادِ ،فَال َمن َحى اللبنان ُّ
َ
َ
احترام
ي ِ دُونَ
عا ِ
الواجبا ِ
ٍ
ت أنف ِس َها فَال ت ِ
ت بينَ الجما َ
َضي ُع إِحدَاهَا في البَ ِ
حر األكثَر ّ
في ال ُحقُو ِ
ق َو َ
َار َكةُ في ال َّ
الروحيَّ ِة َوالثَّقافيَّ ِة الثَّمين ِةَ .ولَقَد جا َء ْ
أن العا ِ ّم بَينَ
ص َها التَّاريخيَّ ِة َو ُّ
صا ِئ ِ
ِل َخ َ
ت هذه ال ُمش َ
ش ِ
األ َ
اب هذه ال ُمشَارك ِة أَو
ار
َحو َل ِغيَ ُ
ِ
طياف َ
الوطن منذُ ت َك ِوينِ ِه إلى اآلنَ َ .وت َّ
عال َمةَ ص َّح ٍة في َم َ
س ِ
ِ
علي ُكم أَيُّها ال َّ
األحيان إِلى َمصدَ ِر َخضَّا ٍ
باب أَن تُولُوا
عض
ش ُ
ت َعث ُّ ُرهَا في بَ ِ
ت في حياةِ البِالدِ .فَال ُمعَ َّو ُل َ
ِ
اليوم من أَخ َ
هذه ال ُمشَار َكةَ الدَّقيقَةَ األَولَويَّةَ الَّتي ت َست ُّ
سابقَ ٍة َويَبقَى لُ ُ
بنان
َحق ،فَيَتعلَّ َم ِجي ُل
ط ِ
ِ
اء أَجيَا ٍل َ
سا ِتنَا،
ورا على َج َب ٍل َيس ُ
نُ ً
ِير ِب َه ْديِ ِه ك ُّل َمن َر ِغ َ
ب في ا ِت ّبَاعِ ال ُهدَى .لقد ارت َ َكبنَا أَخطا َء كثيرة ً في ُم َمار َ
عن َ
ق أَنفُ ِسنَا َو َ
س بِمبدَأ ال ُمشَارك ِة الَّتي َو َجدَ لُ ُ
بنان فيها
ق ال َم ِ ّ
عضنَا البَ ِ
ط ً
عض َ
ق بَ ِ
ت َ
ط ِري ِ
ورا بِ َح ّ ِ
َارة ً بِ َح ّ ِ
َّ
َ
َ
ِّي بنا حت ًما ِإلى
ارا ِ
قِي َمتَهُ ال ُّ
سلكنا الطريقَ ال َمر ُ
ت َو َ
ص َّححنَا هذه ال َم َ
سميَا .فَ َهال َ
س َ
س َ
وم لنا َوال ُمؤد َ
َ
َّ
كبيرا ألَج َيا ِل ُكم الطالع ِة ،فَتَنَبَّ ُهوا لهُ أيُّ َها ال َّ
جدر
ش ُ
باب كما َي ُ
مر ت َح ِدّيًا ً
ق والنَّجاحِ؟ ِإ َّن في هذا األ َ ِ
التَّألُّ ِ
ب ُكم َو َي ُ
ليق .
ُ
نرتكز إِلي ِهَ .و ِمن دُونِ ِه ال قُدرة َ لنا على ِحمايَ ِة قِيَ ِمنَا الوطنيَّ ِة
سا ثالثًا قي حياتنا العا َّم ِة
سا ً
َوإِ َّن لنا أ َ َ
اس ال ُمحاسبَ ِة الَّذي يُؤد ِّي
الح ِ
َو ِ
س ُ
عليها الصطالحِ َحياتِنَا العا َّم ِة في َوطنِنَا .هذا األ َ ُ
فاظ َ
ساس ُهو أ َ َ
ُ
إلى ال َّ
صورةٍ أكيدَةٍَ .و ِإالَّ فَ ُ
نحن نَجم ُع ُكنُوزَ نَا بِ َي ٍد
كم في البال ِد ِب ُ
ور ال ُح ِ
شفافيَّ ِة وإلى استقام ِة أ ُم ِ
خرى ُمعَرقِلِينَ طريقَنَا بِ َ
اليوم فَا ِعلِينَ  .فَبَعدَ أَن أ َ َّكدَ لُ ُ
بنان
طريقتِنَا ،ك َما نَخشَى أن نَكونَ
َونُبَ ِدّدُهَا بِيَ ٍد أ ُ َ
َ
ار لَنَا قَانُ ُ
ب يُؤ ِ ّم ُن هذا
ي ِ ُم
ون انتخَا ٍ
واطن ِمن ال ُمشَارك ِة في ال ُح ِ
كمَ ،وبعدَ أَن َ
ص َ
ٍ
ان أ َ ّ
أ َ َح ِقّيةَ عدَ ِم ِحر َم ِ
سلط ِة التَّنفي ِذيَّ ِة الواحدةِ،
ت َوال َهيئا ِ
بَ .وبعدَ أَن ت َ َع َّودنَا ُمجدَّدًا أَن نُ ْش ِركَ جمي َع التَّيَّارا ِ
ت في ال ُّ
ال َمطلَ َ
مر َيت َ
اس
َوهذَا أ َ ٌ
مام النَّ ِ
طلَّ ُع إليه النَّ ُ
سرهَا؛ لَ ْم نَت َنبَّ ْه ِب َما َيك ِفي ِلنِ ِ
اس في الدُّن َيا ِبأ َ ِ
ظام ُم َحاس َب ِة ال َحاكِمِينَ أ َ َ
يَِّ ،
سلط ِة التَّنفيذيَّ ِة،
ألن
بر
ب ال ُّ
ع ِة ِ
كلّ َها في قَل ِ
ِ
نو َ
ار َح ِ
َ
اض ًرا بِ ِفئاتِ ِه ال ُم َّ
المجلس َ
ص َ
ع َ
َ
المجلس ال ِنّيَاب ّ
ُ
َّ
ُ
ُ
كيف
الرقاب ِة ال َمطلوب ِة َوال ُمحاسبَ ِة التي ال بُدَّ ِمن َها ِلت
درة َ على َّ
َستقيم األ ُم ُ
و ُهو بذلكَ يَفقدُ الق َ
ور .فَ َ
َ

ب إِلى بُيُوتِ ِهمَ ،وذلكَ
دعوةِ الفَا ِشلِينَ ِللذَّها ِ
اج ِحينَ َ
نُؤ ِ ّم ُن بعدَ ذَاكَ ُمكافأَة َ النَّ ِ
ع َ
بر ت َجدِي ِد ال ِث ّقَ ِة بِ ِهم َو َ
جب أَن يَ ْعلُ َو ك َّل َمصلح ٍة فَرديَّ ٍة أَو فِئويَّةٍَ ،كائِنًا َم ْن كانَ أَصحابُ َها
َير العا ِ ّم الَّذي يَ ُ
بِ ِ
اسم الخ ِ
َ
ق ال على َجوه َِر
َوال ُم ِفيدُونَ ِمن َها؟ َواأل ُم ُ
ور أ ْن تُقَا ُل ِب َ
صراح ٍة فَأنَّنَا ِبا ْعتِناقِنَا ال ُمحدَث ِل َمبدَأ الت َّ َواف ِ
ير ال َعادِي ِل ُ
مل،
ار
ور َو َحسبْ َب ْل أَي ً
ِ
ؤون ال ُح ِ
األشخاص ِلهذَا ال َع ِ
كم َوعلى اختِ َي ِ
ضا على الت َّ ْس ِي ِ
األ ُم ِ
ش ِ
عارض ِة ٍَ
َوظ ِ
ي ِ َوت ِ
قَد ْ
يف َّ
َرجيحِ َّ
صرنَا بِحاج ٍة إِلى استبدَا ِل ت ِ
ي ِ في خَانَ ِة ُم َ
الرأي ِ األَقلَّو ّ
الرأي ِ األكثر ّ
صيغ ٍة َخالَّق ٍة تُؤ ِ ّم ُن ال ُمحاسبةَ َوتَض ُ
كم َوتُواص ُل ِإعال َء
ْمن
َمسؤُ ول ٍة ومقبولةٍ ،بِإي َجا ِد ِ
استقرار ال ُح ِ
َ
َ
َّ
كر َوال َعم ِلَ ،و َيا أيُّها
َير العا ِ ّم د ُونَ ِس َواه .فَ َيا أيُّها الحقُوقِيُّونَ الطا ِلعُونَ ِإلى َ
ساحِ ال ِف ِ
شَأ ْ ِن الخ ِ
ين
صا ِلحِ ِبال ِد ُكم ،أَنتُم جميعًا َم ْد ُ
ُ
ير أَنظم ِة ال ُمحا َ
الرؤ َي ِويُّونَ ِل َ
ع ُّوونَ ِإلى ت َط ِو ِ
س َب ِة َوال ُم َراقب ِةَ ،وت َأ ْ ِم ِ
َ
ُ
ُ
ق
س ِ
س ِليم ِة َوال ّ
الوسائ ِل ال َّ
تَدَاو ِل ال ُّ
ِلميَّ ِة .فَنَضمنَ كنُوزَ نَا الوطنيَّة الك َ
برىَ ،وال نَفقدَ َها ِلعَدَ ِم خَل ِ
سلط ِة بِ َ
ضيَاعِ .
ي ٍ لها تُن ِ ّجي َها ِمن ال َّ
شَبك ِة أ َ ٍ
مان دُستُور ّ
ُ
ناء دَولَتِنَا القَادرةِ َوال َمنِي َع ِة ،فَ ُهو في ِإعطائِ َها قَ ْلبًا َوقَا ِلبًا صفةَ الدَّول ِة
أ َ َّما
الراب ُع ِل ِب ِ
المرتكز َّ
مرونَ بِ َها .فَالدَّولةُ الَّتي كانَ ْ
ت لَنَا في
ال َّ
ي ِ حال ٍة يَعرفُونَ َها أَو يَ ُّ
ساه َِرةِ َوال ُمعتَنِيَ ِة بِشَعبِ َها َوبِأبنائِ َها في أ َ ّ
َ
ُ
َ
َ
اضيَ ،كان ْ
ورة ُ دَول ِة
رن
َت قد انطلقَت وفي َم ِ
الم ِح َها ُ
العشرين ال َم ِ
ص َ
البِدَايَاتِ ،أ ْ
ِ
ي ُمنذ َمطلعِ القَ ِ
َ
َحمي األمنَ َولكنَّ َها ال تَتَعَا َ
ت ال ُم َواطنينَ االجتماعيَّ ِة
طى ِب َما يَك ِفي أمر َحا َجا ِ
يس ،الَّتي ت ِ
البُو ِل ِ
اإلنسانيَّ ِة .هكذا َكان ْ
ضا ِل
سرهِ .أ َ َّما
اليومَ ،و ِبفَض ِل نِ َ
َت الد َُّو ُل َ
سا ِبقًا وعلى مست ََوى العالَ ِم بِأ َ ِ
َو ِ
َ
ضل ِلألفرا ِد َوال ُّ
ب ،فَإ ِ َّن الدُّو َل بِ ُمج َم ِلها قد ت َ َح َّولَ ْ
ت إِلى د َُو ٍل ت َ ْن َحنِي
شعُو ِ
ال ُمنَاضلِينَ من أَج ِل َحيَاةٍ أ َ ْف َ
شعُوبِها ِلتُوقِيها ِمن العَ َو ِزَ ،و ِل ِ ّ
ي فيها بِ َح ُ
على ُ
يث تُصب ُح قَادِرة ً على ُموا َج َه ِة
الوطن َّ
تنظ َم التَّضامنَ َ
ّ
ار
َطلبا ِ
ائر ُمت ِ
عليم َوالعم ِل َوال َّ
أَعبَ ِ
اء ال ُّ
صار النَّ ُ
ص َّح ِة َوالت َّ ِ
كن َو َ
اس على استعدَا ٍد ال ْعتِبَ ِ
ت ال َحياةَِ .و َ
س ِ
س ِ
ور ِلشَع ِب َها َوكأَنَّها دَولَةٌ فَاشلةٌ في َحياتِ َها َو َمسؤُوليَّاتِ َها
ين ِمث ِل هذه األ ُ ُم ِ
أَيَّ ِة دَول ٍة ت َع َج ُز عن ت َِأم ِ
برى.
األساسيَّ ِة ال ُك َ
ضي ُء
اليوم على َمشكل ِة التَّع ِل ِيم في لُبنانَ
ور الد َُّو ِل َو َواجباتِ َها ،نُ ِ
ير في ال َمفَ ِ
اهيم ِلدَ ِ
ِمن هذا التَّغيِ ِ
َ
وهي على َّ
وف أ َ َّن الدَّولةَ هي
عر ِ
ق ِل َك ْي تُصب َح َمأساة ً اجتماعيَّةً َو َوطنيَّةً ِ
يرةً .فَ ِمن ال َم ُ
خط َ
الطري ِ
ت االبتدائيَّ ِة َوالثَّانويَّ ِة َوالجامعيَّ ِة.
عليم ألَبنا ِئ َها وعلى ك ِّل ال ُمستويا ِ
سا ً
ين الت َّ ِ
ال َمسؤولةُ أ َ َ
سا عن ت َأ ْ ِم ِ
اليوم ِعندَنا ثلث َ ْي
ب يَبل ُغ
ع
َولَئِ ْن َكانَ القطا ُ
ُّ
كبير من الطالَّ ِ
َأمين العمليَّ ِة التَّعليميَّ ِة ِلعَد ٍد ٍ
الخاص يَهت َ ُّم بِت ِ
َ
عليمَ .و ْ
تالمذةِ لُبنانَ  ،فَ َّ
عجزَ
ثير ِمن أَعبَ ِ
إن هذا ال ِقطا َ
ع يُخ ِفّ ُ
لكن إِذَا َ
اء هذا الت َّ ِ
ف عن َكا ِه ِل الدَّول ِة ال َك َ
ب اقتصاديَّ ٍة
عن
هذا ال ِقطا ُ
ض ِوينَ تَحتَ ِل َوائِ ِهَ ،وذلكَ ألَسبا ٍ
االستمرار في ت َع ِل ِيم أَوال ِد لُبنانَ ال ُم ْن َ
ع َ
ِ
دابير الالَّز َم ِة ِل َك ْي ال
ضوعِ فَتَتَّخذَ القرارا ِ
خَطيرةٍ ،فإ ِ َّن على الدَّول ِة أَن ت َ ْن َكبَّ على هذا ال َمو ُ
ت َوالت َّ ِ
قَ .وال َحا ُل أ َ َّن
تحولُوا إلى ُم َّ
عليم َويَ َّ
ُحر َم التَّالمذة ُ في هذا ال ِقطاعِ ِمن نِع َم ِة الت َّ ِ
ي َ
شردينَ في اآلفا ِ
َ
َ
َّ
َ
الخاص ،قد بَاتُوا بِأغلبِيَّتِ ِهم
ِّ
األَهلينَ الذين َكانُوا قَاد ِِرينَ َ
سابقًا على ت ِ
َأمين ت َع ِل ِيم أوال ِدهِم في ال ِقطاعِ
ق
هور األَحوا ِل االقتصاديَّ ِة في لُبنانَ َو َ
اجزينَ َ
َ
ع ِ
أمين ِبفع ِل تَدَ ِ
عن هذا الت َّ ِ
عدَ ِم تَفَا ُه ِم الق ِيّمينَ ِبالعُم ِ
ُ
ُ
ْ
سابق ِة الَّتي َكان ْ
َ
َت تَت َميَّ ُز ِب َها
ال
ة
القدر
لى
إ
د
عو
ي
ل
ه
ت
ْو
ب
ك
ن
م
ل
اض
ه
ن
إ
على
ين
ب
و
ل
ط
م
ال
ة
رع
س
ال
ِ َّ
ِ َ ِ بنانَ ِ
َ
َ ِِ َِ َ ِ
َو ُ ِ َ
الو ْس َ
َ
اليوم َوال َ
غدًا ِمن َحم ِل َمسؤُ وليَّاتِ َها التَّعليميَّ ِة على ِغ َر ِار الد َُّو ِل
ب ِللدَّول ِة
طى .فَال َم ْه َر َ
طبقَاتُهُ ُ
َ
الَّتي ت ُ ْعنَى ِب ُ
عو ال َمسؤُ ولينَ ِعندَنَا ِإلى التَّالقِي مع الق ِيّ ِمينَ
عايتِ َها .لذلكَ نَ ْد ُ
عاهَا َح َّق ِر َ
شعُو ِبها َوت َْر َ
ون االقتصا ِد َوال ُم َوازن ِة من أَج ِل َوضع َّ
الرأْي ِ في ُ
خط ٍة ِلل ِق َي ِام
ِّ
الخاص ومع أَه ِل َّ
شؤُ ِ
ِ
على ال ِقطاعِ
رص
ِّ
َأمين فُ ِ
الواج ِ
الخاصَ ،و ُمسا َ
ب ِحيَا َل ت َالمذةِ لُبنانَ ال ُم ْن َ
عدَةِ أَه ِلي ِهم على ت ِ
بِ َ
ض ِوينَ في ال ِقطاعِ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َّ
الرسميَّة ،دُونَ أن يُرهَقَ أهل ُهم بِ َحم ِل أعباءٍ ال
أسوة ً بِالتالمي ِذ الذين يَرت َادُونَ
المدارس َّ
الت َّ ِ
َ
عليم ل ُهم َ
تكون ُهناكَ َّ
الوطنيَّةُ
سا ِكنِي ِه َو ُ
يَ ِ
سيَن َه ُ
سم َح هللاُ على َ
ار ال َ
ستطيعُونَ َحملَ َهاَ .وإِالَّ فَإ ِ َّن ال َهيك َل َ
الطامةُ َ
برى .
ال ُك َ

ئيس البِال ِد َو ُهو ال َّ
ب ال ُمحبّ ِ
س َه َر األ َ ِ
كبيرا بِفَخام ِة َر ِ
َير أ َ َّن لَنَا أَمالً ً
ساه ُِر على أَبنائِ ِه في لُبنانَ َ
غ َ
ُ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
نهض بِ َها فَت َ ْعلو إِلى مست ََوى الد َُّو ِل
ي
مينَ ،والذي أ ِ
اليوم ِرئاسة الدَّول ِة في لبنانَ ِليَ
َ
َوالقائِ ِد األ ِ
َ
عط َ
ْ
س َي ُ
خلق
َّ
الراقِ َي ِة َوال َمسؤول ِة َ
مين الحياةِ لَهُ ِب َكرام ٍة َواكتِفَاءٍ  .ولَنَا َرجا ٌء َو ِطيد ٌ ِبأنَّهُ َ
عن خ ِ
َير شَع ِب َها َوت َأ ِ
اض هذه .أ َ َّما أَنتُم أَيُّها
اإل ْن َه ِ
َج ًّوا َوطنيًّا َيحم ُل معهُ َجمي َع ال َمسؤولينَ ِإلى ُمؤازر ِت ِه في َ
عمليَّ ِة ِ
َركيز الدَّول ِة
الخ ِ ّري ُجونَ ِ
ِ
الح ْك َمويُّون ،فعَلي ُكم ال ُمعَ َّو ُل في االندِراجِ على ك ِّل صعي ٍد في عمليَّ ِة ت ِ
َ
َّ
َ
الئم لَ ُه َما
ي ِّ
ظام ال ُم ِ
الحريَّ ِة َوالدِّيمقراطيَّ ِة َوال ِنّ ِ
الجديدةِ إلى ُم ْرتكزَ اتِ َها األربَع التي ذَ َكرناهَا ،أ ْ
ق ِبه َما َوالعناي ِة ِبال َّ
الم َِثَا ِل.
ور لُبنانَ ِ ّ
شع ِ
الرسال ِة َوال َمث َ ِل َو ِ
ب لكي َيحْ َيا ِب َكرام ٍة َويُحقِّقَ دَ َ
َوال َخ ِلي ِ
َو ُ
ق في
ساس نُه ِنّئ ُكم
اإلبداعَِ ،ونَد ُ
اليوم بِت ُّ
نحن على هذا األ َ ِ
الوا ِع ِد إلى َ
ساح ِة ِ
عو ل ُكم ِبالتَّوفي ِ
َخر ِج ُكم َ
َ
ت ال َمن ُ
َيرا
صو ِل إِلى الغايا ِ
علي ِه ِل ُلو ُ
ئخ ً
ك ِّل َما ست ُ ْق ِد ُمونَ َ
سائلينَ هللاَ أَن يُبَار َك ُكم وأَن يُ َكاف َ
شودةَِ ،
سا َوهَيئا ٍ
عانَوا ِمن أ َج ِل ُكم
علي َها َرئِي ً
ت ت َعليميَّ ٍة َوإِ َِداريَّ ٍة َويَردَّ ألَه ِل ُكم أَض َعافًا ِل َما َ
َجامعت َ ُكم َوالقَ ِيّ ِمينَ َ
ُ
سدها المطران
نهض
َوت َ َكبَّدُوا ،فَ َي
عاله َوتستم َّر الحكمةُ ِبعَطائِ َها ،بروح التَّضحية الَّتي ج َّ
الوطن إلى ُ
َ
بطرس شبلي وقوافل ال ُّ
ِير َويَحْ يَا بِ ُكم لُ ُ
بنان.
شهداء َوت َحيَونَ بِفَرحٍ يَس ٍ

