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 صاحب الغبطة

   سعادة السفير البابوي المونسنيور جوزيف سبيتيري 

 سعادة مطران بيروت المطران بولس عبد الساتر

 حضرة البوفيسور سليم دكاش رئيس جامعة القديس يوسف

 كارال اده نائب رئيس جامعة القديس يوسف حضرة البوفيسور

 يوسفحضرة البوفيسور توفيق رزق نائب رئيس جامعة القديس 

 داءحضرة العم

 أيها الحضور الكريم

                                                                                                                                                          

يلة الذي يجمعكم قاؤنا اللواآلداب. ل  نسانية اإلبطتكم في كلية العلوم ستقبل غ  أن أدني سع  ي  و ني ف  شر  ي   
لن للبناني الشباب ا ن  أو  ،ها مؤثرة دائما  ن  أ الكلمة ال تموت ن  أقوالكم أ دا  يؤكد مجد   ،بطالب قسم التاريخ

ة في مر   71دتموها هذه العبارة التي رد  الشباب  ىلن ينس ."ال تسكتوا عن الخيارات الخاطئة" .صمتي
       .هل السياسةأ خالفات ن ال يرضخوا ل  أنتم تطلبون من اللبنانيين أشباط و  71

رجل ا كنتم ذإكم ن  أ كنذاآشعر أ جعلتني ،يجابي الناشطحياد لبنان اإل عالنإ الى دائكم كلماتكم هذه ون  
 ةد قو  س  ما زالت تجو  ،البطركية المارونية ال تستسلم أمام الظلم ن  أو  ،الرب فأنتم أيضا رجل الوطنية

ها في الرسالة هذه الحقيقة التي وصفتمو  ،الحقيقة لتقو  ،معنوية للشعب اللبناني تعلن المبادئ والثوابت
                                                              .في بكركه بالمحررة والجامعة العامة السابقة

  7172والى أبو ظبي في  ،7172 ةالى سوريا سن ،7172 ةالى القدس سن تكمازيار  صاحب الغبطة
ذهاب الى باألخص قبل ال ،كم لم تخضعوا للضغوطات العديدة التي تعرضتم لهان  أذ إتبرز شجاعتكم 

ية التي هي ككم بالحر تكم وتمس  أظهرت للشباب قو   "نا أقررأنا بطريرك الموارنة و "أقوالكم هذه أو  القدس



2 
 

 أن   ،بالى الشبا حملت رسالة خاصة   ،جميع هذه المبادرات التي قمتم بها ن  إلألنسان.  ي  عط  هم ما أ  أ 
        نسان مهما حكمت الظروف.ن ينتزعها من شخص اإلأكان  ي  مكن أليالحرية مقدسة وال 

 من سيادتكم تعليم  مادة األحوال الشخصيةوالدي فت الى غبطتكم في الثمانينات عندما طلب تعر    
بي أكم الى منزلنا وما زالت تواكبني صورة تر طفلة ومازلت أتذكر زيا المسيحية. كنت  لدى الطوائف 

ألعوام ت اضتفيدون من اختباركم الواسع في مجال القانون الكنسي. ومسالطالب سي ن  أذ إ مطمئنا  
  كمانفتاحب تفاجأت عندما بدأت ممارسة المهنةف في مجال علم النفسص تخص  أالحياة ان  ترادأو 

بطالن  عالنإ  في دعاوى  عتباركم أخذتم بعين اإلكم جعلتم مهمة القاضي الكنسي أسهل ألنن  أواكتشفت 
  الطب النفساني.في الحديثة  الدراساتزواج الدائرة حول األمراض النفسية ما توصلت اليه ال

 

صاحب الغبطة لقد وضعتم خدمتكم األسقفية في أبرشية جبيل تحت شعار "في خدمة            
من  منضالك ن  إ .غبطتكم عمالبنان بفعأللكل رعية في ل وأصبح نموذجا   وتحقق هذا الشعار المحبة"

تعاطفكم  دمن الخيارات الخاطئة" تؤك    "ال تسكتوا قوالكموأ عم نظامه الديموقراطيجل دأأجل لبنان ومن 
نا شباب روقد عب   ،خطر مراحل تاريخه المعاصرأحدى إلبنان يمر اليوم في  ن  إمع الشعب اللبناني. 

  .7172نتفاضة التي اندلعت في تشرين األول وية  أيام  اإلئ  نتماءات الف  إلعلى ا عن غضبهم وعن تعال  

جل السالم أيثمن الحوار مع الشباب الذي هو تحد من لقاؤنا اليوم مع غبطتكم يزرع األمل في قلوبنا و 
                والصالح العام.

ليه إا يسعى هذا مزلون. و ال تخضعون وال تجاملون وال تسايرون وال تتنا ،كم والمرجع العالي للشبابن  إ
قين. وبمقدار الي شبابنا رجال تشغلهم القضايا الكبرى ويجتازون العديد من مسالك الشك للوصول الى

هم يمانإ ،يمانهم باإلنسانإ ،يمانهم باللهإيمانهم. إنهم يؤكدون إما هم يسألون ف
                         بالوطن.

ل حق المواطنين من ممارسة حقوقهم الوطنية وتعتبر ترفض ما يعط    داب والعلوم األنسانيةن كلية اآلإ
هذا اليوم  ننا فيإلذلك  .ن موقعه في صميم ديناميكية الحياةأذ إد األمل تي تول   لن الحوار هو الطاقة اأ

رة ويستفيد فيمتنع الشباب عن الهج صليةامته األي كر فنسان ي يحترم شخص اإلنطلق صرختنا معكم لك
 كفاأتهمبنان من ل
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حضوركم هو خير تعبير عن محبتكم لجامعتنا.   .    اهال وسهال بكم رجل الرمز للكبرياء الوطنية  
ي خدمة الشباب ف  ندفاعاذ انه دائم اال لشكر األستاذ كريستيان تونل رئيس قسم التاريخبا أود ان اخص 

جاد شبلي  شكري لألبتقديري و واعبر عن  ل جهدا كبيرا لتنظيم هذا القاءبذوقد  رغم الظروف الصعبة
 .وراحتهم النفسية سعادة الشباب من اجلفي جامعتنا فعله لكل ما ي


