
  2020تّموز  3املشرف، �� 

 

ــور 
ّ
 كـلـمـة األخـت مـر�ــم الـن

عـلـيــم الــثــانــوّي 
ّ
 فــي حفــل تـخـّرج تــالمــذة الّســـنة الثالثة مـن مرحـلــة الت

 

 

 الكرامْ  ها األحباءُ أیُّ 

 وأهًال أعّزاءْ  متخّرجاٍت ومتخّرجینَ 

 

 ومتخّرجینَ  كمتخّرجاتٍ  مْ علیكُ  والمشرفینَ  مْ كُ وأساتذتَ  مْ كُ وأهلَ أْن أخاطَبكم  ُأِحبُّ 

 . إستثنائّیینْ 

نا حُ رِّ وُیجَ  مْ كُ حُ رِّ ما ُیجَ  مِ غْ هذا، على رُ  م، احتفاَل التخّرجِ كُ أجلِ  نْ ، مِ ُنقیمَ  فشرٌف لنا أنْ 

 نا التربويِّ ظامِ نِ ، وبِ نا المدرسّیةْ ، وِبَسَنتِ نا الحبیبْ نِ طَ وَ بِ  تْ مَّ لَ ظام، أَ موٍم عِ هُ  نْ مِ 

 ّي.تماعِ نا االجْ ، وبمصیرِ هْ تِ مَّ رُ بِ 

، سنًة والمعنویةِ  ها، المادیةِ عِ ها وفجائِ ، بأهوالِ اللبنانّیةْ  الحربِ  یوًما، خاللَ  هدْ شْ نَ  مْ لَ 

، والعقلْ  ، وقهًرا للنفسِ ها، وتهدیًدا للعیْش مِ یَ السنة، إخالًال بالحیاة، وقِ  هذهِ  كمثلِ 

 نْ ، وانتقاًصا مِ ّیاتْ ت والظالمِ والعصبّیاِ  للغرائزِ میًما ، وٕافقاًرا، وتعْ وٕاذالًال للكراماتْ 

 والثقافّیةِ  الروحّیةِ  ًة للمدامیكِ عَ زَ عْ ، وزَ ، وٕالغاًء للشهاداتْ والمعرفةْ  والتربیةِ  العلمِ  مِ یَ قِ 

 علیها لبنان. تي یقومُ الّ 

التعالي على  نَ مِ  مْ تُ یْ دَ بْ ، أَ الكرامْ  ها األهلُ والمتخّرجون، ویا أیُّ  ها المتخّرجاتُ م أیُّ لكّنكُ 

ما ، والعزمِ  والتصمیمِ  لِ بْ والنُ  والفروسّیةِ  والشجاعةِ  والمثابرةِ  الصالبةِ  نَ ، ومِ الجروحْ 



 مْ كُ لتواِجهوا ما ینتظرُ  ،وبنجاٍح عظیمْ  هذه، َة القهرِ معمودیَّ  ــ حٍ رَ فَ بِ  ــ تعبرونَ یجعُلُكم 

منها  مْ تباراٍت، خرجتُ راٍت واخْ بْ من خِ م ّلبوا علیها بما أوتیتُ غَ تَ تَ لِ حّدیاٍت وِمحٍن، وَ تَ  نْ مِ 

بثقٍة نادرٍة هي نتاُج ثقافِة  لِّعین إلى الغدِ طَ تَ ، مُ ، رافعي الرؤوْس واتْ طُ واثقي الخُ 

 .الجلیلْ  والوعيِ  والصبرِ  والترّفعِ  التواضع واأللمِ 

ق، وال اإلضراباُت رُ ُع الطُ طْ وال قَ ، وال النیرانْ  الدراسّیة، السنةِ هذه ُع في ال التقطُّ 

 ةُ ، وال الظروُف المادیّ ةْ الوطنیّ  وال انهیاُر العملةِ ُم عن بعد، وال التعلُّ والتظاهراُت، 

 عَ مَ  النهوضِ  نَ یوًما مِ  مْ كُ تْ عَ نَ ة، مَ عَ الموجِ  ةُ النفسیّ  جةُ زِ ة، وال األحواُل واألمْ شَ حِّ وَ تَ المُ 

 هذا، كنتمْ . فبِ هْ على استیعابِ  العاديِّ  فجٍر، الستیعاب ما ال طاقَة لإلنسانِ  كلِّ 

ال  راًما وأعّزاء. ألّن البطولةِ أهًال كِ  مْ كنتم، أَ  أبطاًال بحّق، أمتخرجاٍت ومتخّرجینَ 

م، تُ . فبوِركْ نادرینْ  مْ كُ بأعمالِ  مْ رة. وبهذا كنتُ النادِ  باألعمالِ  بلْ  راتِ وَ هْ بالبَ  تُقاُس 

 لتكونوا على هذه المفاهیم. مْ كُ تْ لَ هَّ وأَ  مْ كُ تْ بَّ تي رَ الّ  البیوتُ  تِ كَ وبورِ 

رُسُلها،  مْ دامیُكها، وأنتُ م مَ تُ نْ أَ م، جمیًعا، فَ لفخورٌة بكُ  یوسفْ  القّدیْس  كرملِ  إّن مدرسةَ 

تي م الیُد الّ ، وأنتُ ةْ والترویجیّ  ةُ قوناُتها اإلعالمیّ یْ أَ  مْ ساُنها، وأنتُ لِ  مْ ُتها، وأنتُ رَ هْ شُ  مْ تُ وأنْ 

 ةِ عَ ومتابَ  ــ كثیرٌة وكثیرٌة للغایةْ  يَ وهِ  ــ راتِ ثْ ن العَ مِ  االتكاُل علیها للنهوضِ  نُ كِ مْ یُ 

 ها لصناعةِ مالِ نا عهَد إكْ سِ نا على أنفُ ذْ تي أخَ الّ  ةِ یَّ مِ یَ والقِ  ةِ والوطنیّ  ةِ التربویّ  المسیرةِ 

 .والحریةْ  واألملِ  الغدِ  شمسِ 

ًة رَ خَ فْ مستقبٌل من قبل، وكونوا مَ  ُیصَنعْ  مْ ، كما لَ عوهْ نَ ، واصْ لْ بَ قْ إذهبوا إلى المستَ 

 .مْ كُ ووطنِ  مْ كُ تِ ومدرسَ  مْ كُ ألهلِ 

 .لبنان وعاَش  مْ تُ شْ عُ 


