
                              جامعة سّيدة اللويزة

١٥/٩/٢٠١٠     

  آلمة رئيس جامعة سّيدة اللويزة األب وليد موسى 

  في استقبال دولة الرئيس العماد ميشال عون
  

مريم، ولالسم داللة، لعّلنا نتمّثل بها، العذراء، جامعة أهًال بكم في جامعتنا، جامعة   

  .يعًا، تربية وتواضعًا وايمانًاجم

  ربما يظّن البعض أن هذه هي زيارتكم األولى لهذه الجامعة،  

تي تزور بها جامعة عشرة ال ةال، يا دولة الرئيس، انها رّبما المّرة العاشرة أو الخامس  

رّبما، لم تحضر بالجسد، ولكنكم حضرتم بالصوت والصورة والروح   ...سّيدة اللويزة

  .صوتكم ال يزال يدّوي مناديًا بالحرّية والسيادةوالموقف، و

في أّيام المحنة والغربة والمنفى، آانت هذه الجامعة بيتًا لكم، لم تنتظر اذنًا من أحد، وال 

  .اختبأت وراء ظروف وأحداث

اننا منذ المجمع اللبناني سنة اريخنا يشهد، آرهبانية وآجامعة، ، يا دولة الرئيس، وتنحن

في دير سّيدة اللويزة، ونحن نعمل من أجل وطن حّر، ومن أجل انسان مثّقف المنعقد  ١٧٣٦

  .منفتح قادر على محّبة اآلخر وعلى احترامه، مهما آان هذا اآلخر، دينًا أو حزبًا أو مجتمعًا

قيادة وليست انقيادًا، وأّن الدولة هي باإلضافة إلى ذلك، نحن نؤمن ونعّلم أن السياسة 

طنون يحترمون النظام، وان حقوق االنسان، في أرضه وعليها، هي قانون ومؤسسات وموا

  بعض آرامته وشخصّيته،

ان السالح  – ١٩٧٥منذ  –لقد عّلمتنا األحداث والتجارب، خالل خمس وثالثين سنة 

  .والعنف والسجاالت السياسية، ال تطعم خبزًا، وال تضيء قنديًال وال تمنح عطشانًا قطرة ماء

إّال نحن ندعو معكم، يا دولة الرئيس، إلى التغيير واإلصالح، مؤمنين أن ذلك ال يتّم 

  .بالصدق والتعاون وتماسك األيدي

 ١
 



 ٢
 

  

  :سبعة آالف انسان يعيشون في هذه الجامعة، وهم يرّددون

لهذا آانت .  دية واالنسانيةت حياتنا االجتماعية واالقتصاالسياسة أتعبتنا، هّجرتنا، سّمم

بضرورة دعم نؤمن،  نعم، نحن.  ضّد السباب والشتائم الدائمة ضّد العنف، ضّد الموت، نامواقف

المؤسسات القائمة الروحية والمدنية والعسكرية، في طليعتها رئاسة الجمهورية وتطوير 

في سبيل خدمة الوطن، ولهذا والتجمعات المدنية العاملة  خبُنالالجيش، ومؤسسة وبكرآي، و

  .لكّل بذل وعطاء آي يخلص لبنانم، معكنحن مستعّدون 

، شباب هجروا وتوّزعوا في رحلوا خمس وثالثون سنة تكفي، أجيال مّرت، شهداء ُآثر

سنبقى دائمًا في خط الحرية .  ما عدنا نؤمن ال بتجارب وال بمختبرات.  آل أنحاء العالم

مبادىء آثيرة ننادي وثق، يا دولة الرئيس، أننا نحّبك، نحترم شجاعتك، نؤمن ب.  واالستقالل

آما اننا نعتمد عليك لوقفة جريئة من وقفاتك، تعيد إلى لبناننا، ال المسيحي فقط، بل .  بها

  .الوطني، أجواء الصفاء والمحّبة والعيش المطمئن

  نعم، دولة الرئيس،

لم أتحّدث، آراهب، وال آماروني، وال آمسيحي، بل تحّدثت آرئيس لجامعة تريد أن 

  .ّل اللبنانيين، ولكّل لبنانلكتبقى جامعة 

  .وأهــًال بكـــم


