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  آلمة رئيس جامعة سّيدة اللويزة األب وليد موسى
  عيد الشهداءفي 

 
 
  

  أيها األصدقاء

، بجيشه وعّماله وطّالبه، بشهدائه األبرار، جامعة لبنان، أهًال بكم، في جامعة سّيدة اللويزة

  .وبشعبه الحّر األبّي

 حين عّلق أحرار لبنان على ١٩١٦وتاريخ لبنان تاريخ شهادات، منذ  أّيار، ٦انه يوم الشهداء، 

أعواد المشانق في ساحة البرج، ساحة الشهداء، حتى نهر البارد، وقبل وبعد، وال ينتهي مهر الفداء، 

  .ذا الوطن أن ندفع دومًا ثمن استقاللنا وحرّية هفكأّنه مكتوب علينا،

وهو أيضًا يوم الجيش اللبناني، الجيش البطل الذي نفرح به ونحميه بعيوننا، فيحمينا هو بشجاعته 

   .وجرأته واندفاعه حتى االستشهاد

في جامعتنا، في وحدتهم وتضامنهم مع الجيش اللبناني فكأّن شعار هذا وهو ثالثًا، يوم الطّالب 

  .ما اّن علم لبنان هو العلم الوحيد الذي يستظّلون به، هو شعارهم، آشرف تضحية وفاء:  الجيش

، يوم الشعب اللبناني، بكل طوائفه ومذاهبه ومناطقه، وال تمييز، وما جمعه اهللا ال رابعًاوهو 

  .تفّرقه األهواء والسياسات الصغيرة

 

  أيها األصدقاء

بارقة نور واحد تطّل .  لقد أتعبتنا األحداث السياسية واألمنية، حتى بتنا نعيش، آأّننا في ظالم

باسمكم، جميعًا، أحييه تحّية المحّبة واإلآبار، ومنه، .  علينا من خالل قائد الجيش العماد ميشال سليمان

العميد سرآيس ه في هذا اللقاء الى الضباط والرتباء واألفراد، آل التقدير واالعتزاز، وأرجو من ممّثل

  أن ينقل اليه أصدق مشاعر الود واالحترام؟نّعوم 

 

واذ أنحني بإجالل أمام ذآرى شهدائنا، ال بّد لي من تحّية خاّصة، أرسلها باسمكم جميعًا الى روح 

بقى، في آل فرنسوا الحاج، والى جميع شهداء نهر البارد، مؤّآدًا لكم أّن جامعتنا ستالشهيد الكبير اللواء 

  .حين، حّية بروح الشهادة والمحّبة والدفاع عن لبنان

 

 



 

وانني، إذ أشكر من هّيأ هذا االحتفال، في مكتب العالقات العامة، أحيي قيادة الجيش ومديرية المخابرات 

ُم بقول ومديرية التوجيه واألستاذ المحّب الفّنان غّسان صليبا، والفرقة الموسيقية والغنائية المرافقة، وأخت

  :الشاعر سعيد عقل

 

  فــاصمد، لبنــان، مـا بـَك وهـُن    سوف نبقـى يشـاُء أم ال يشـاُء الغيـُر

  .ومـا مـن حـقٍّ ولــم نبـَق نحـُن    سـوف نبقى ال بـدَّ لألرض مـن حـق
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