
 

احلمكة خّرجت طالباهتا وطّّلهبا من لكيّاهتا الامثين حاملني امس "املطران بولس 

 مطر" شعاًرا دلورهتم
  

حتفال جامعة احلمكة  حّل وزير الرتبّية والتعلمي العايل الأس تاذ أأكرم شهيب ضيف رشف عىل ا 

محلوا امس  ا الامثينيف لكّياهت مَحةل املاسرت وال جازات  لتخرجي دفعة جديدة من طالباهتا وطّّلهبا

)لكّية   ، واذلي أأقمي يف حرم اجلامعة يف الأرشفيّة"املطران بولس مطر" شعاًرا دلورهتم

دارة الفنادق( بدعوة من رئيس اجلامعة اخلوري خليل شلفون وبرعايّة رئيس  الس ياحة وا 

عبد  أأساقفة بريوت املطران بولس مطر، واذلي شارك فيه النائب البطريريك املطران بولس

جامتعّية  الساتر املنتخب رئيًسا لأساقفة بريوت وخشصّيات س ياس ّية وقضائّية ونقابّية وا 

 وأ اكدميّية وممثلو القيادات العسكريّة والأمنّية وأأهل احملتفى هبم وأ ساتذهتم.

 الأب الرئيس 

عّلميّة اندين كفور ي، بعد النش يد الوطين اللبناين ونش يد اجلامعة ولكمة تقدمي وتعريف لّل 

  أألقى اخلوري خليل شلفون لكمة، جاء فهيا:

معايل وزير الرتبية والتعلمي العايل الأس تاذ أأكرم شهِيب ونَكُبر   نرحب بضيف الرشف        

يف وزارة الرتبية والتعلمي العايل، كام تزرعون   فيمك بياض الأكف تزرعون هبا اخلري والصّلح

مل يف رف  املس تو  وتمأمني اجلودة يف التعلمي يف تراب الوطن غرس الاس تقامة والعطاء والأ 

العايل وحنيي ما تقدمون عليه من مبادرات وخطوات تربوية ا صّلحية، سائلني هللا مزيدًا من 

القدرات، شاكرين لمك حضورمك اليوم معنا يف جامعة احلمكة لتخرجي كوكبة من طّلبنا الأحبّاء 

 ..يد هللا الكرميةا ىل العمل لبناء الوطن احلبيب ككرمة غرس هتا 



قرار قانون ضامن اجلودة يف جملس النواب،  نؤكد لمك مرة أأخر  اي صاحب املعايل، رضورة ا 

كام نؤكد يف   فهو الأداة الّلزمة لضبط التعلمي العايل وتنظميه مبنيًا عىل أأسس حديثة وعلمية

رمنا معها أأكرث الس ياق أأننا ، عىل صعيد احلمكة، نتعاون وهجات جامعية خارج لبنان أأب  هذا

من ثّلثني اتفاقًا وحناول سواًي تقيمي جودة التعلمي يف مناجه لّك لكّية م  الاهامتم ابلعامتد 

عادة النظر يف البنية   تصونه أأنظمة واحضة، الأمر اذلي  املؤسسايت للجامعة كلك دفعنا ا ىل ا 

 يف جامعتنا، فاجلودة ثقافة ال دارية واملالية وأأجراء التغيريات الّلزمة حتسينًا ملس تو  التعلمي

 .حناول ا شاعهتا يف أأوساطنا

        

 1002مؤسس جامعة احلمكة عام   ونعزّت أأيضًا برعاية صاحب الس يادة املطران بولس مطر

واملرشف العام علهيا اذلي بىن للحمكة رصحًا جديدًا عىل املداخل الرشقية للعامصة بريوت ، 

ين لكّيات وهو ما أأدخلها رمسيًا منذ تس  عرشة س نة يف فاكنت جامعة احتضنت حىت ال ن مثا

عداد اجلامعات الوطنية العريقة وأأانط هبا هممة خاصة لتكون يف خدمة لبنان ورسالته 

 .احلضارية الفريدة واليت جتندت لها منذ تمأسيسها حىت اليوم

دة املطران بولس كام نرحب ترحيبًا خاصًا بس يادة الراعي اجلديد لأبرش ية بريوت املارونية س يا

أأن يوفقه يف همامه اجلديدة الأاكدميية   عبد الساتر السايم الاحرتام، ونطلب من هللا هل

ل عّلء شمأهنا رئيسًا   والثقافية كويّل جديد عىل احلمكة جامعة ومدارس ، هو من معل

 .لس نوات عىل مدرس يت احلمكة عني الرمانة والأرشفية

ن لبنان الكبري اذلي نس تعد لّل ح  تفال بذكر  املئوية الأوىل ل عّلنه هو أأول دوةل دس تورية ا 

يف املنطقة ويرتبط ارتباطًا وثيقًا يف تكوينه وجوهره ابملواطنية املتساوية بني مجي  أأبنائه، 

بداع، وابلقمي  وابحلرية الفردية وامجلاعية هلم يف ش ىت حقول الفكر والعمل والتعبري وال 

نه ال نسانية اليت تعيشها اجلامعة  ن لبنان الرساةل هو أأكرث من ا عّلن، ا  مضن عائلهتا الرتبوية. ا 

اجلامعي ويف تمأمني الظروف املّلمئة لطّلبنا يك   حقيقة نلمتسها لك يوم يف معلنا الرتبوي



ينجحوا يف عبورمه ميدان العمل والثقافة ليك يواهجوا بصّلبة ومثابرة التحدايت اليت تنتظرمه 

 .هنية أأي ام حلّوايف حياهتم الاجامتعية وامل 

  

 أأهيا اخلرجيون،        

أأنمت رسالتنا اجلامعة، قلهبا النابض ومّهها الأكُب، وقبل ذكل لكّه أأنمت عةّل وجودها، من خّللمك 

 .تقوم بتمأدية رسالهتا لبناء الوطن

أأنمت خرجيو جامعة رفضت ال حندار مبس تو  التعلمي العايل ا ىل درك النفعّية والتجارة السيئة، 

 .ورفضت لّك املساومات عىل معايري القبول والنجاح اجتذااًب للأعداد

تلكّت عىل هللا فقط يف سبيل الوصول ا ىل القمة، تسعى ا ىل تمأدية معلها   أأنمت خرجيو جامعة ا 

تمأمينًا للجودة يف التعلمي ، جامعة بني ال دارة احلكمية   الرتبوي مراعية الأسس العلمّية املعروفة

 .والثقافة معاً 

 :أأما التحدايت اليت س تواهجوهنا مفهنا        

 .الأمانة لأصاةل اجلودة والشجاعة يف اجملاهرة هبا     -1

 .شفافية التعامل م  ال خرين ممارسة للقمي اليت عش متوها يف اجلامعة     -2

دارة الأزمات ومعاجلهتا ملا فيه خري اغلمجمت  والنف  العام     -3  اجلهد املثابر يف ا 

نفتاح عىل العامل     -4  .ل التقوق  الغامش، ونبذ الطائفية البغيضة  مزية ال 

تطويرًا   Long Life Learning احلرص عىل مواصةل التعمّل والتنش ئة املس تدامة     -5

جّو من   للمهارات والقدرات وال ماكنيات ومماشاة لعامل يتغرّي ويتطّور برسعة يف

 ...س ل يقبل الضعفاء واملرتددينوالتناف  Compétition التسابق



يدين املس تحيل  أأن واحد منمك قادر عىل فلكّ  وأأخريًا الطموح يف العمل حىت ال بداع     -6

ذا أأحب ما اختاره  .يف حياته ا 

  

مُبوك وأألف مُبوك لمك وذلويمك ولأساتذتمك ، اذلين ُأحيهيم هنا عىل هجودمه وما  ،أأقول لمك

دارة زّودومك به من املعرفة و  دارة اجلامعة من ا  الثقافة العامة. كام أأشكر هللا عىل ما ميّد به ا 

 .ووعي ليبقى رصحنا يف ورشة دامئة خدمة لطّلبنا واحتياجاهتم

 أأهّيا اخلرجيون،

 .ليكن سّلم هللا عليمك، فتكونوا صانعي سّلم، ولتكن صلوات أأهلمك معمك

 . وأألف مُبوك احلمكة، -ابركمك هللا مجيعًا، وابرك جامعة مار بولس

  

 الوزير أأكرم شهيب

 مّث أألقى الوزير أأكرم شهيب لكمة جاء فهيا:

  

هنا عصارة س نوات العمر  اليوم حتملون شهادة .. والشهادة ليست جمرد ورقة موقعة وخمتومة. ا 

واجلهد، ويه تعبري عن كرامة اجلامعة، وعن مسؤولية رئيسها وأأساتذهتا جتاه الأجيال، كام أأهنا 

ر املتخرجني حنو سوق العمل. لكن يف لك احلالت شهادتمك اليوم حتمل امس دفعة جواز مرو

س يادة املطران بولس مطر ويل احلمكة السايم ال حرتام، وصاحب الرؤية البعيدة والتجربة 

املثقةل ابملعاين والقمي والرموز، ما جيعل مهنا خفرًا ابل جناز، وتطلعًا حنو مس تقبل واعد، رمسته 

 .اجلهد واملتابعةس نوات من 



  

 أأهيا الأحباء،

ميان يقوم عىل احرتام أأهل احلمكة وجند يف تكرمي س يادة املطران بولس مطر   حنن نمأيت من ا 

ختيار س يادة املطران بولس  حمكة معيقة ورش يدة فهيا الكثري من املسؤولية، كام أأننا جند يف ا 

لف خلري سلف، يقود الطائفة عبد السائر، الكثري من احلمكة وبعد النظر ليك يكون خري خ

 .والأبرش ية واملؤسسات التابعة لها بلك اندفاع وحمبة وعقل منفتح وقلب يتس  للجمي 

لقد حفل اترخي احلمكة ابلشخصيات اليت تركت بصامت يف الرتبية، وأأسهمت يف جناهحا وتمألقها. 

للحقوق يف  اكنت أأول معهد 2781ومن املفيد أأن نعرف أأن احلمكة اليت تمأسست يف العام 

لكيات، وقد ًأرّص س يادة  7ا ىل جامعة تضم اليوم  2111الرشق قبل أأن تتحول منذ العام 

املطران مطر عىل بناهئا يف منطقة فرن الش باك لأن هذه املنطقة تق  عىل تقاط  م  لك 

لهيا  .املناطق اللبنانية ويس تطي  أأبناء لبنان، لك لبنان الوصول ا 

صيات يف اترخي لبنان الترشيعي والقضايئ والقيادي، ويف هذه لقد خّرجت احلمكة أأمه الشخ 

املناس بة أأود التمأكيد عىل بعض احلقائق اليت جيب أأن يعرفها الرأأي العام، ويه أأننا نسعى 

وجنهتد م  مجي  اخمللصني، ل عادة ال عتبار ا ىل الشهادة اجلامعية اللبنانية، بعدما أأساء عدد من 

 داككني الشهادات ا ىل هذه الشهادة،املؤمتنني ومن جتار العمل و 

وابت ا مس لبنان اجلامعي عرضة للرضابت. وقد طلبنا من مؤسسة متخّصصة تمتت  مبس تو  

رفي  يف ا جناز ال عامتد الأاكدميي ليك حتدد لنا أأي جامعة تس تحق ال س مترار وأأي واحدة جيب 

نشاء الهيئة الوطنية املس ت نتظار صدور قانون ا   .قةل لضامن اجلودةأأن تقفل، وذكل يف ا 

 أأهيا املتخرجون،



دراك التغيري اذلي فرضه عرص التواصل الرمقي املفتوح،  ن التحدي املاثل أأمامنا هو يف ا  ا 

واسترشاف املهن والتخصصات اليت سوف تزول، لتحل حملها ا ختصاصات تتّلءم م  عرص 

د اذلي يفرض نفسه التكنولوجيا والتواصل الرمقي. ويف هذا اخلضم ويف ميدان التعلمي عن بع

 .يف العامل مضن معايري حتفظها اجلامعات وحيرتهما سوق العمل

 World Economic Forum لقد أأشارت دراسة نرشها املنتد  ال قتصادي ادلويل

(WEF)  يف العام املايض، انه يف الس نوات امخلس القادمة س تختفي من سوق العمل بفعل

مليون وظيفة جديدة  211وس تنشمأ بديًّل عهنا مليون وظيفة  281الثورة الرمقية حوايل 

مرتبطة ابلثورة الرمقية هذه حيث حنن ال ن يف مرحةل اجليل الراب  من هذه الثورة اي مرحةل 

 اذلاكء الاصطناعي. السؤال هل اجلامعات يف لبنان تتحرض لهذه التحدايت.؟

اكن يقرأأ الصحف  جيلنا  1021وها حنن يف العام  1000كنا نتساءل هل س نصل ا ىل العام 

ويس مت  ا ىل الراديو ومّهنا الأكُب اكن يف حفظ جدول الرضب .. اليوم لك واحد منمك ميكل بني 

 .يديه مكتبة متجّوةل )غوغل( ووس يةل ا عّلم

وأأخريًا لكمة ابلس ياسة .. مجعتنا احلمكة، املدرسة الوطنية اجلامعة، والأمس عىل مسّمى. هذه 

ان، البدل القامئ عىل توازانت دقيقة واذلي ل حيمك ابلغلبة، وحيتاج املدرسة اليت أ منت مبعىن لبن

ا ىل قامات وطنية تؤمن ابلتوافق واحلوار وس يةل ملعاجلة الاختّلفات، ويف هذا اجملال، حتية 

حمبة صافية ا ىل صاحب الغبطة املغفور هل البطريرك ما نرصهللا بطرس صفري اذلي كّرس 

خي اجلبل ولبنان، معلنا معه وم  املؤمنني، ول زلنا، عىل مصاحلة طوت صفحة أألمية من اتر

حاميهتا ورعايهتا لتعزيزها وترس يخها، واس تعري من الكم غبطة البطريرك مار بشارة بطرس 

ذا تعطل القلب، مات   الراعي، اذلي قال "ا ن اجلبل مبثابة القلب للجسم اذلي هو لبنان، فا 

 .ا الالكم، فمأحفظوا القلباجلسم". عّل بعضهم يدرك ويفقه أأمهية هذ



دارية وأأاكدميية، والهتنئة موصوةل ا ىل أأهل  هنئن اخلرجيني، هنئن الأساتذة واجلامعة رئيسًا وهيئة ا 

سهروا وانتظروا، كام هنئن ويّل احلمكة س يادة املطران عبد الساتر واملطران الصديق بولس 

 مطر عنوان التّليق واحملّبة.

  

 املطران بولس مطر

لميه الشهادات للخرجيني م  الوزير شهيب واخلوري شلفون ومعداء اللكّيات، أألقى وقبيل تس 

املطران مطر لكمة، جاء فهيا: جامعة احلمكة يف خدمة لبنان.يف احلمكة، حنن وأأنمت أأمام التارخي، 

ل بل يف قلب التارخي. والتارخي كام يقولون هو معمّل احلياة. ولنئ كنت أأقارب لكميت اليوم مبثل 

ذا املنحى، فلأيّن أأّوًل منمك ومثلمك شغف ابحلقيقة وأأنمت تغوصون يف حمّبهتا حىّت العشق، ه

ولأيّن اثنيًا أأخاطبمك من عىل هذا املنُب للمّرة الأخرية بوصفي مطرااًن عىل أأبرش ّية بريوت وولّيًا 

ة أأاّيم، ا ىل لهذه اجلامعة، فمأان عىل وشك تسلمي وديعة الرعاية يف الكنيسة، وحتديدًا بعد عرش 

من اختاره الروح القدس عُب سينودوس أأساقفتنا املوقّر، ليكون خلفًا يل عىل هذه الأبرش ّية 

العزيزة. عنيت به س يادة الأخ احلبيب املطران بولس عبد الساتر السايم ال حرتام. وحنن 

عّز وجّل أأن  مجيعًا هنا هننّئه من جديد وهنتف هل قائلني: مبارك ال يت ابمس الرّب. ونسمأل هللا

نعامه فيكون يف قلب الأبرش يّة ويف قلب العامصة بريوت ويف قلب احلياة  يسكب عليه لّك ا 

هّنا لُبكة خاّصة  اللبنانّية شاهدًا حملّبة املس يح ورسوًل للتّليق والأخّوة والتضامن والسّلم. وا 

لبة فرحة ختّرهجم أأن يكون س يادته حارضًا معنا يف هذا ال حتفال املهيب، ليشارك أأبناءه الط 

 .ويشملمك مجيعًا بفيٍض من حمّبته وأأدعيته

قرتاب جامعة احلمكة من          أأّما التارخي اذّلي حنن بصدده ال ن، فهو اذّلي يسّجل لنا ا 

مرور مئة ومخس وأأربعني س نة عىل تمأسيسها الأّول عىل يد سلفنا الصاحل املطران يوسف 

لوحدة الوطنّية والعيش املس يحي ال سّليم دفعًا ادلبس، من اكن عّلمة عرصه ومن أأعطى ا

جوهراّيً عُب رهانه عىل تّليق أأبناء هاتني ادلاينتني الكبريتني حول مرشوعٍ لبنايّنٍ جام ٍ. مفن 



أأجل هذه الغاية ابذلات أأقام املؤّسس مدرسة احلمكة يف بريوت لتعلمي الش باب اللبنايّن 

ًا عىل حمّبة بعضهم وائف لبنان ولّك مناطقه، لريبوا معوتربيته، مس تقبًّل فهيا تّلمذة من لّك ط

البعض، وعىل حمّبة الوطن اذّلي حيضهنم مجيعًا وينتظر عطاءاهتم من أأجهل. أأّما معهد احلقوق 

اذّلي أأنشمأه املؤّسس ا ىل جانب مدرس ته الشهرية، فلقد اكن مرشوعًا جبّارًا حبّد ذاته، وهل 

لوض  العامثين املهمين ارتباط بظروف منطقة الرشق الأوسط، عُب املعاانة اليّت اكن ميّر هبا ا

علهيا، وخباّصة بعد أأن ُأطلق عىل هذه الأمُباطوريّة اليّت اكنت عظمى لقب الرجل املريض. 

وما من شّك يف أأّن اختيار احلقوق ابلأولويّة يف تعلمي هذه اجلامعة اكن مقصودًا ولهذا الغرض. 

قواعد حقوقيّة تؤّمن لها فهو اكن ليلّّب حاجة شعوب املنطقة ا ىل صياغة مصريها اجلديد عىل 

نامتؤمه القويم أأو الوطينّ   .الكرامة يف قيادهتا ذلاهتا، واملساواة بني أأبناهئا همام اكن ديهنم أأو ا 

رح بقّوة موضوع املواطنة املتساوية ابحلقوق  يف هذه املرحةل من القرن التاس  عرش اكن قد طر

ذ اكن الناس من قبل يردعون رعااي السلطان، ومه  والواجبات للّك فرٍد من أأفراد الشعب. ا 

اذلين قرروا أأن ينتقلوا من وض  الرعااي ا ىل وض  املواطنني. فمأراد مؤسس احلمكة أأن يسهم يف 

تطوير الوض  اللبناين هبذا الاجّتاه عُب دعوة املواطنني مجيعًا يف بّلدان ا ىل حتقيق املساواة 

ة لّك مهنم ا حرتامًا اكمًّل غري منقوص. واملشاركة املسؤوةل يف صن  املصري، م  ا حرتام خصوصيّ 

لهذا تعمّل الش باب "احلقوق" لتكون هلم حقوقهم ويطّوروا حياة وطهنم ومواطنهيم عىل السواء. 

رتباط أأوثق من هذا ال رتباط بني جامعة تنشمأ ووطن تتكّون مّلحمه بويٍح من  فهل من ا 

كل يقول املؤّرخون: أأّن توهّجات املطران الأفاكر السويّة اليّت تطلقها اجلامعة فيه ومن أأجهل؟ ذل

ادلبس اكنت هتيئة منذ القرن التاس  عرش ملا س يعرفه لبنان بعد احلرب العاملّية الأوىل من 

أأعلنه قداسة البااب )  ومن تمأثري للبطريرك الياس احلويك 2110تمأسيٍس دلولته يف العام 

وعىل تكوين لبنان الرشاكة  عىل جمر  الأحداث فيه مكّرًما( 1021 متوز 6فرنسيس يف 

 .املس يحّية ال سّلميّة يف وحدة املصري وتّليق احلضارات



س تقّلًل انجزًا يف العام  وقد أأريس هو أأيضًا  2191وم  سري التارخي عرف لبنان فامي بعد ا 

 .عىل أأسس من احلريّة والكرامة، وعىل ميثاق وطيّن أأساس

 2181حىّت العام  2117ات متعّددة من العام غري أأّن نكسًة حياتّية أأصابت لبنان عىل دفع

ىل الس نوات العرشين الأوىل من القرن احلايل  وصوًل ا ىل التسعينات من القرن املايض وا 

أأواحلارض. واكدت هذه النكسات أأن تنال من صيغة لبنان ومتاسك أأبنائه، لول عناية هللا 

دان يف الزمن احلارض لنشهد وض  ووعي العقّلء من مواطنيه ومن الرؤيويني من بيهنم. مّث ع

ّلت تقوقعات  املواطنة يف لبنان وقد جّسل شيئًا من التمأخر. مف  الأزمات الأخرية عىل أأرضنا جسر

جازة أأوكأنّه مل تعد املساحة املشرتكة  طائفيّة برزت من لّك جانٍب. وكأّن الوطن قد ذهب يف ا 

 .رجل واحداليّت يمتّسك هبا امجلي  واليّت يدافعون عهنا هبّمة 

ذا مل يس تط  لبنان بناء دولته املتينة واملوّحدة م  ا حرتام  هّنا ابحلقيقة خسارة كُب . فا  ا 

اخلصوصّيات املرشوعة فيه فمأيّة دوةل يف املنطقة ستس تطي  القيام هبذه املهّمة احلضاريّة 

نان السامية؟ أأّن الأمر جلل وهو يرتّب علينا سلوك س بل النجاح لأّن الفشل يف قيام لب 

نطّلقًا من هذا الواجب قرران يف احلمكة أأن نقمي للجامعة  ممنوع، اليوم وغدًا وبعد غد. وحنن ا 

تمأسيسًا جديدًا، لننطلق يف خدمة لبنان املس تقبل. فبنينا لها رصوحًا حديثة يف منطقيت فرن 

نسانّيات فهيا، لكّيات علمّية مت  نّوعة ا ىل أأن الش ّباك والأرشفيّة وأأضفنا ا ىل لكّيات احلقوق وال 

نقاذ  صارت لكّها بعدد مثاين لكّيات لتلّّب حاجات الش باب املتطلّ  ا ىل خدمة وطنه وا 

  .حضارته

ميان برساةل لبنان وبلبنان الرساةل. وهل من قرار أأجرأأ  ّن احلمكة اجلديدة هذه ستبقى فعل ا  ا 

لثاين اذلذي قال فيه وأأجدر من القرار اذّلي يمأيت مؤازرًة لشعار البااب القّديس يوحنّا بولس ا

 أأّن لبنان هو أأكُب من وطن؟

واحلمكة تريد أأن جتم  ش باب لبنان ل أأن تفّرقه. ويه تريد للمواطنة أأن تتخّطى تقوق  

الطوائف مضن جدران تعزلها عن ال خرين حبّجة حاميهتا. هذا ما وضعناه نصب عيوننا بفعل 



حبةّل لبنان الواحد واملتنوّع يف أ ٍن، وهبذه هذا التمأسيس الثاين للجامعة. ويه اليوم بفضهل ترفل 

 .احلةّل تفتخر وتتباىه

حنن طبعًا م  حقوق لّك طائفة وأأن تكون انجزًة واكمةل. وحنن م  رشاكة امجلي  عُب متثيل 

ذا ما مضهنا الوطن  حصيح يف خدمة امجلي . لكنّنا ندرك يف الوقت عينه أأّن حقوق الطوائف ا 

صبح أأقو  من واق ٍ تصون فيه لّك طائفة حقوقها منفردة. أأّما تفتيت املوّحد وادلوةل الواحدة ت 

نّه س يكون هناية سيئة  الشعوب وعرهبا طائفيًّا ومذهبّيًا كام جيري م  الأسف يف رشقنا اليوم فا 

نسانّية املنفتحة عىل ال خر وحلضارة احلوار والتّليق  .للرشق لكّه ولّل 

ّبة. وعندما س نحيي اذلكر  املئويّة املئويّة الأوىل لولدة فهنيئًا لنا بلبنان اذلي جيمعنا عىل احمل 

، سيبدو أأمام عيوننا حلامً رائعًا وجحر أأساس يف مس تقبل هذا الرشق، 1010دولته يف العام 

حد  منارات العامل الفس يح. وس يظّل لبنان يناضل بقّوة أأبنائه مجيعًا يف سبيل ا رساء مصري  وا 

ن املنطقة عىل أأسٍس سلمية من ال  عيش م  ال خر، وهبذا يكون التارخي سائرًا ا ىل اكامتهل. وا 

نّنا نوصيمك جببه الصعاب لأهّنا  اّيها أأهّيا اخلّرجيون الأعّزاء فا  اكنت لنا من وصّية نس تودعمك ا 

طريق الرجوةل. ولتكن الصّلة رفيقة دربمك فّل تسلكوها من دون هللا، وليكن النجاح حليفمك 

ولتكن احلمكة يف حياتمك ل رصحًا تربواّيً وحسب، بل ينبوع وطنّية  بلّك ما تقولون وتفعلون.

نمّك س تكونون بنّائني حلضارة احملّبة من  جّتاه فا  نسانّية ل ينضب. وعندما تسريون يف هذا ال  وا 

جديد. ويف املناس بة ل بّد لنا من وقفة م  املناضلني اليوم يف بريوت من أأجل نظافة بيئهتا من 

 .السموم

رقة اليّت يتلكّمون عهنا يف قلب العامصة ليست احلّل املنشود عىل ال طّلق لرف  السموم فاحمل

لهيا. فكام جعز املسؤولون عن ا جياد حّل  عن بريوت وأأهلها، بل س تكون يه جملبة للسموم ا 

لرف  الأرضار الناجتة عن مدخنة اذلوق، رمغ وعود مّر علهيا ثّلثون عاّمًا، سوف يعجزون عن 

ار عن بريوت بفعل احملرقة اجلديدة. فنطالب حبّل أ خر للمدينة، ويه عامصة لبنان رف  الأرض 

          .ورمز رقيّه وحضارته



ويف اخلتام، يل وصّية أأخرية للجامعة وأأهلها، أأن يقام فهيا كريّس للحوار ال سّليم املس يحي 

د الطّيب والبيان بروح اللقاء بني قداسة البااب فرنسيس وسامحة ال مام الأزهر الش يخ أأمح

اذّلي صدر عهنام يف اخلليج العريّب ليعّمم ويدخل الأفاكر لكّها والقلوب. والرّب معمك أأهّيا 

 اخلّرجيات واخلّرجيون الأعّزاء لتكونوا خري رسٍل للبنان.

                                                                                   

  

  

  

 ملتخرجينيلكمة ا

بدوي من لكّية احلقوق ورشبل ورشبل من لكّية ال قتصاد ال واكن طليعا ادلورة ريتا ماراي  

ايها احلمكة واليت  دارة الأعامل، القيا لكمة اخلرجيني حتّداث فهيا عن متّسكهم ابلقمي اليت علّمهتم ا  وا 

 س يّظلون لها أأوفياء، كام لأهلهم ومعلمهيم ووطهنم.

 رشبل رشبل

 
  

 
 

دارة الأعامل وهو طلي  دورته اليت  قتصاد وا  وجاء يف لكمة الطالب رشبل رشبل من لكّية ال 

مس خرجيي دورة " املطران بولس مطر" :  أألقاها اب 

 

نه يوم حموري يف حياتنا ، حيث تتحّول الأحداث العابرة ا ىل حاةل دامئة مس تقّرة. ا ن هذا  ا 

سؤولية والالزتام ، ودلينا طريق طويل أأمامنا. الامتنان املوقف ميلء ابلمتنان والشعور ابمل 

 :الكثرياحلب والصُب والتشجي   يذهب ا ىل أأولئك اذلين اكنوا معنا منذ البداية ورافقوان م 



أأهلنا الذلين أأّمنوا لنا ظروف احلياة املناس بة والنجاح ، م  تضحيات كبرية واحلب اذلي ل  •

 .يعرف حدودا

دارهتا و الهيئة التعلميية واملوظفني ، اذلين أأاتحوا لنا مث ا ىل جامعتنا احمل  • بوبة ، احلمكة ، اب 

نشاء طريق للمس تقبل بثقة وأأمل كبري. أأّمنت لنا  اس تخدام احلمكة واملعرفة وساعدوان عىل ا 

جامعة احلمكة لك الوسائل الّلزمة لّلنفتاح عىل العامل وأأخذ زمام املبادرة ، لتحقيق الهدف 

 .ليه دامئًا ، وحتقيق النجاح ليس فقط يف دروس نا ولكن يف حياتنا بلك أأبعادهااذلي سعينا ا  

قبل بضعة أأعوام ، اختذ لك واحد منا قراًرا ابحلصول عىل شهادة من جامعة احلمكة. أأراهن يف 

منتصف هذا الطريق ؛ أأردان أأن نستسمل ، أأردان أأن حنزم كتبنا وحقائبنا ونعود ا ىل املزنل. 

برصاحة ، اكن ذكل اخليار الأسهل ، لكننا واهجنا لك ذكل واليوم جنمت  هنا  البعض فعل ذكل.

 .لّلحتفال بنجاحنا

 

حرضة ال ابء ، معداء اجلامعة واملعلّمني لمك منّا لك التقدير عىل هجودمك اليت بذلمتوها بلك 

لميية تسهم ا خّلص وكفاءة ، والتنظمي واملبادرات البارزة اليت اختذمتوها ، واليت خلقت بيئة تع 

 .يف تعزيز هذه اجلامعة الأصيةل

 

حنن عائةل جامعة احلمكة ،    اىل الأهل واىل اجلامعة ، نقّدم شهاداتنا كرمز شكر وامتنان.

 .ندرك ما ينتظران ونتشبث مبا حنن عليه ، بفضل روح احلمكة

ت لقد مجعتنا جامعة احلمكة عىل مد  س نوات من التضحيا  زمّليئ املتخرجني اليوم ،

وال هجاد والتعب ، ولكهنا مليئة ابلنجاح واملثابرة وأأفضل اذلكرايت اليت نمتسك هبا .... دعوان 

لينا يف اجملالت اليت اخرتانها يف القانون  مجيًعا نسري يف خدمة لبنان احلبيب اذلي حيتاج ا 

دارة الفنا دق ، ويف ويف العلوم الس ياس ية ، ويف القانون الكنيس ويف العلوم الكنس ية ، ويف ا 

لكية الصحة العامة ، يف لكية الأعامل والاقتصاد ، حيث أأتقدم ا ىل معيدي وال داريني 

 .والأساتذة وأأصدقايئ حتيايت وحمبيت الشخصية



زمّليئ الأعزاء ، حنن اليوم سفراء جامعة احلمكة أأي ام كنا وأأاًي اكنت مساراتنا. ذلكل ، ل 

 .تستسلموا أأبدا

 

 :لكاميت الأخرية

د شكري للرئيس ومجي  مساعديه ، ا ىل العمداء ، اىل ة عين و عن مجي  اخلّرجيني ، أأجدّ ابلنياب

 .جلامعة احلمكة والوفاء  عهد الولء اجلديد أأجّدد الأساتذة وموظفي هذه اجلامعة ، وكذكل

 

 ريتا ماراي البدوي 

مس  وجاء يف لكمة ريتا ماراي البدوي الطالبة يف لكّية احلقوق ويه طليعة دورهتا، اليت أألقهتا اب 

ما أأرههبا ساعة نقف فهيا أأماممك ، رفايق و أأان ، يف مواهجٍة دورة " املطران بولس مطر": 

ويف وقفة  عرفان وامتنان للّك من هل الفضل والفعل يف مم ل هذه   مسؤوةل م  اذلات،

جامعة اذلات، منذ نشوهئا يف البيت الوادلي ادلائف ، فارتقاؤها يف معاهد تعهدهتا ، ويف 

 تعكس يف حمكهتا حمكته تعاىل.

 

فالشكر للويّل والراعي س يادة املطران بولس مطر ؛ من تترشف دورتنا حبمل امسه ، 

والشكر لرئيس اجلامعة الأب احملرتم خليل شلفون ، وللعمداء وللأساتذة ؛ اذلين اكنوا حقًا 

 عّلمات طريق تقودان حنو الأهداف الساميّة.

 

، حاميل املاسرت وال جازات يف لك من لكيات : احلقوق، والعلوم  ان خرجيي دورتنا هذه

دارة الأعامل، والس ياحة  الس ياس ية والعّلقات ادلولية، والرشع والعلوم الكنس ية، وال قتصاد وا 

دارة الفنادق ، والصحة العامة ... وقريبًا الهندسة... ملزتمون؛ أأماممك وأأمام معايل الوزير رمز  وا 

املسؤوةل؛ بمأن نظل أأوفياء ملن علّمنا وأأمناء ملا تعلّمنا، مواطنني مؤمنني بلبنان ادلوةل الراعية و 

 واحلريّة واحلوار وحقوق ال نسان.



 

 واي رفايق اخلرجيني،

ان الفرح اذلي نعيشه اليوم يتنازعه قلٌق مما حييط بنا وينتظره غدان ، وثقة بمأن َمن تزّود 

بل يعمل عىل مواهجهتا مبا  ،ستبدتا   ىش العواصف همام ابل ميان والأخّلق والعمل واملثابرة ل خي

 ماكانت...ا  اويت من ذخائر و 

مفعًا خنرج من اجلامعة بعد أأن أأمضينا فهيا س نوات شاقة وش ّيقة، خنرج مهنا ول خنرج عهنا او 

علهيا، بل حنملها يف داخلنا وقد ابتت جزءًا من هويتنا ورصان بعضًا من صورهتا املشعة أأمام 

فقد مجعتنا وزرعت فينا الشوق ادلامئ اىل املعرفة والسعي املس متر اىل المتزي وحمبة  الناس .

ال خر واحرتام ال ختّلف...نعيشها أأي ام كنّا ونس متد مهنا القمي واملبادئ اليت هبا عرفت ومن 

 اجلها تس متر ... هبذا الزاد ننطلق ول نرّتدد... وهبذه العّلمة ننترص...

 

ئن بعضنا بعضًا ، ولهينمأ بنا أأهلنا ومعلموان ولك احملّبني احلارضين ، وحنن ممتنون فلهننمأ هبا ، ولهن

هلم مجيعًا ، وشاكرون عهنم هللا اذلي يقود خطاان حنو جناحات أأخر  تنتظران عند مفارق 

 احلياة...

 

 

 

 

 

 

 


