
الثانويّة سّيدة التعزية األصيل ملدرسة دير املكلمة الربوفسور األب سليم دّكاش اليسوعّي، 
سة سّيدة التعزية يف ُدفعة متخّرجي مدر تعنايل، ورئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت،  -
 .2018ّّير أ 11تعنايل، يف  -
 

 حضرة رئيس بلديّة زحلة وتعنايل احملرتم،
 والروحّية والبلديّة واالختياريّة والرتبويّة األكارم،واملقامات الدينّية 

 حضرة األب مايكل رئيس دير سّيدة تعنايل،
 حضرة رئيس مدارس اآلابء اليسوعّيني يف البقاع،

 الثانويّة،حضرة مديرة مدرسة سّيدة تعنايل 
 حضرة مديرة مركز جامعة القّديس يوسف يف زحلة والبقاع،

 اآلابء واألخوة واألخوات، 
 األساتذة األعزّاء، األهل األحّباء،

 ،2018جي مدرسة سّيدة تعنايل لسنة واي دفعة متخرّ 

أيّها أكون املتكّلم عليكم اليوم يف هذا احلدث املمّيز، أتوّجه إليكم مع شكري لدعويت أن 
 املتخّرجون قائاًل :

 فها قدمبارٌك لكم أيّها الطاّلب جناحكم يف سنتكم الثالثة من سنوات املرحلة الثانويّة الثالث، 
، هذه القّوة اهلائلة املؤلّفة من ماليني من شعب أصبحتم جزًءا ال يتجزّأ من رأمسال لبنان احلقيقيّ 

التقنّية واللغويّة واخللقّية املثّقفني واملزّودين ابلكفاءات واملهارات املتعّلمني و  ،كّل لبنان  ،لبنان
 وذلك منذ منتصف القرن التاسع عشر حّّت اليوم وحنن يف بداية القرن الواحد والعشرين.

هبذا التمّيز وهذا  لكم أريد أن أكون أّول املهنّئني ،وما أمجل هذا اليوم ،يف هذا اليوم ابلذات
دون املرور مبحطّات التعب واليأس أحياًًن من النجاح، فال يصل الواحد إىل حديقة النجاح 
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من مدرسة سّيدة التعزية اليسوعّية  ،والفشل أحياًًن أخرى إاّل أّنكم، أنتم طالب الثالث اثنويّ 
مع العلم أّن املدرسة اليسوعّية األوىل اليت أتّسست يف  1895اليت أتّسست يف السنة  يف تعنايل

، تعّلمتم ال املعارف العلمّية واألدبّية فحسب بل 1843السنة  يف لبنان كانت يف غزير كسروان
اإلرادة الصلبة القويّة اليت ال تلني،  ،وبفضل متابعة أساتذتكم ومدرائكم ،اكتسبتم على مّر األاّيم

نتظار والقلق، بل إنّه ينظر إىل وصاحب هذه اإلرادة احلرّة الثابتة ال يطيل الوقوف يف حمطّة اإل
كاإلميان والثقة والروح   الِقَيمه بعد، يتمّشق سالح الصرب والفرح وسالح اهلدف الذي مل يصل إلي

لينطلق  ويستفيد من إخفاقاته والتسامح فيستند إىل ما حّققه من مكتسبات والعزمية اإلجيابّية
 من جديد.

إىل مطاف هذه املرحلة من مراحل احلياة، لتنطلقوا إىل مرحلة أخرى  ،وها قد وصلتم إىل الغاية
امعة أخرى، جبجلامعة اليسوعّية يف زحلة أو بريوت أم اب فتلتحقوانريد أن تكون مرحلة اجلامعة 

واحلصول على  إىل املقّرر الذي ختتارون وحنن إىل جانبكم وإىل جانب أهلكم لتسهيل الدخول
 تساهبا طريًقا حنو املهنّية والعمل. الشهادة اليت توّدون اك

عن اجلامعة اليسوعّية فألّن هلا عالقة روحّية قويّة مع مدرستكم، فاجلامعة أّسسها  وإن حتّدثت  
جامعة للجميع ألّن العلم ، وشعارها هو أّّنا 1875السنة  اآلابء اليسوعّيون يف بريوت يف

اللـه. هي جامعة كّل طالب من أي فئة أتى وإىل أّي مجاعة انتمى  وخمافةللجميع بروح اإلميان 
املئة ألف من  ،منذ سنة أتسيسها ،ن منها فاق عددهمو واملتخّرج ،وهي معروفة جبودة شهاداهتا

كّل لون وطائفة. وجامعتنا ومدرستكم اليت أّسسها أيًضا اآلابء اليسوعّيون ها هنا يف تعنايل إىل 
اليسوعّي املنحدر من  ، يغرفان من معني واحد هو التقليد الرتبويّ وتعلبااي جانب مدرسيَت جديتا

 ،القائم على احرتام طاقات اإلنسان وعلى تربية كّل طاقاته املعنيوهذا  .القرن السادس عشر
ما وضعه اللـه عّز  اإلنسان ليحّقق ،أم فنّية أو رايضّية أو ثقافّية نفسّيةأكانت أدبّية أم علمّية أم 

يف العامل  يسوعّية  من طاقات هو نفسه املعني الذي تشارك فيه أكثر من مئيَت جامعةوجلّ 
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 من األشخاص واسعة فاقت املاليني عائلةوكذلك ألفا مدرسة اثنويّة أصبح عدد املتخّرجني منها 
أبن تستمّر  َضنينة. والرهبانّية اليسوعّية يف لبنان اليت تشرف على اجلامعة واملدرسة القادة والرايدين

ـها بروح االنفتاح على اجلميع يف أداء رساالت وتعلبااي مدرستكم يف تعنايل ومدرستا جديتا
الواحد املؤّلف من تالوين متعّددة  بنانّ على العيش املشرتك الذي ميّيز جمتمعنا اللّ لتأكيد واب

 ال نريده أّن ماحبيث  سرواأل   العائالت، كّل العائالتمع  جتماعيّ وكذلك بروح التضامن اإل
 رحًبا وال مدخواًل بل علًما ينتفع منه اجلميع.

 أيّها الطاّلب األعزّاء،
يف اجلامعة ولـها طاّلب علم وشهادات عالية  أصبحتم يومأقول لكم أيّها الطاّلب، ألّنكم منذ ال

املدرسة. أيّها  من احلريّة الذاتية ومن املسؤولّية، يف حني أّن التلميذ وهو من يتبع معّلًما يف جبوّ  
تنطلقون اليوم إىل احلياة اجلامعّية والعلمّية وفيها حتّداّيت كثرية ومتطّلبات، ولكن  ،الطاّلب

الصعوابت الكبرية والصغرية  تتخّطونوابالعتماد على أهلكم،  الكبريةابإلميان الكبري وابلثقة 
والكفاءة هي  واإلرادةوينطلق كّل واحد منكم إىل وجهته لتحقيق احللم، فال تنسوا أّن التصميم 

والتغيري يبدأ معكم أنتم جيل  .وأّن ال أحد سوف حيّل مكانكم ليحّقق حلمكم اليت حتّقق احللم
وإن غادرمت تنسوه  بناء الوطن فاليف  َدور األساسيّ الشباب، وكّل واحد قادر على أن يلعب ال

بكم، وكما كان يقول أحد الرؤساء األمريكّيني الكبار : و فليبق حّب الوطن والعائلة يف قل ،الداير
 "الوطن هو كاألب فهل نرتك األب ألنّه أصبح عاجًزا أو متقّدًما يف العمر؟"

إن يف املرحلة  ،افقوا مسريتكموايت ر أيّها الطاّلب، معكم وابمسكم أوّد أن أشكر كّل الذين واللّ 
 ونؤدّ يأولئك اجملهولني الذين  ،من هيئة إداريّة وأساتذة ومرافقني ونظّار وغريهم ،الثانويّة أو قبلها

فلهم مّنا أطيب املشاعر وخالص العاطفة اخلدمة الكبرية من دون أن يشعر أحد بوجودهم. 
 املمزوجة ابلشكر والتقدير.
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وأتوّجه ختاًما إىل األهل الكرام فأقول لكم ها إّنكم زرعتم وسقيتم الزرع مع املدرسة واهتممتم 
 الغاللابلزرع لكي ينموا وحرستموه وضّحيتم ابلغايل لكي يكرب الزرع وميتلئ بشّّت األنواع من 

دكم فلذات . فها قد أتى اليوم زمن احلصاد فتفرحون أبوالاجلميلة والنفيسة وذات املذاق اللذيذ
يشعرون ابلزهو والفخر أبن تروا أوالدكم قد حّققوا جزًءا أساسيًّا من  كما همأكبادكم وتشعرون  

حياهتم، فالشكر كّل الشكر لكم ولتضحياتكم وخصوًصا لثقتكم الغالية أبّنكم آمنتم مبدرسة 
بعد وإىل األعلى األ بعباءة النجاح منطلقني إىل يلتحفون سّيدة التعزية تعنايل، فها هم أوالدكم

 واألقوى.
هبذه الكوكبة من أهل  وترابه وثروتهفمربوك لكم أيًضا النجاح ألّنكم سامهتم يف إغناء الوطن 

 العلم والوفاء ، واالنتماء إىل الوطن العزيز لبنان.
 أيّها األحّباء مجيًعا،
القلوب ووصلت مأساهتا إلينا عرب التهجري  تدمياملآسي يف دول شقيقة أنظروا حولنا فرتوا 

. إاّل أنّنا مؤمنون أبّن لبنان يبقى لنا امللجأ والوطن الغايل بنانّ على الواقع اللّ ذلك وانعكاسات 
مبقدار ما حنافظ على بعضنا البعض، على تعّدديّة الطوائف واملذاهب وخصوًصا على احرتامنا 

ختالف ست نقمة بل نعمة لنا من السماء ألّن من احرتم اإلهلذه التعّدديّة بكّل أبعادها. وهي لي
إّّنا احرتم إرادة اللـه الذي خلق الناس مجاعات ومذاهب ليتعارفوا وهو املدخل ليقرتب الناس 

بنان العظيم وحّق العيش املشرتك وطن احلراّيت بعضهم ابلبعض اآلخر، وابلتايل نعرتف هبذا اللّ 
 والعدالة.

 التعزية تعنايل، سّيدة من مدرسة 2018خّرجي عشتم، عاشت دفعة مت
 عاش لبنان.


