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ّ

  آلانسة شارلوت العويطة ـمـلـك

عــلـن مزحـنة الثالثة مـــذة الّس ــالمــّزج ثـخـل ثــي حفــف
ّ
 ــثــانــوّي م الــيـلـة الت

 
 
 م...ـريـكـُل الـفـا الحـيـأي  
 اُت...ـّرجـخـتـاُت المـقـديـا الصـيـتـُ أيّ 
 وَن ...ـّرجـخـتـمـاُء الـدقـاألصا ـيـأي  
 ّزاء...ـا األعـاَءنـنـأب
 

م، كُ م. ونحُن فخوروَن بِ كُ جِ ر  خَ َل اليوَم بتَ ـفـف أْن تحتـديس يوسـقـل الـرمـُة كـدرسـرُِّف مـشَ ـيُ 
 .وـقِ ـيـوَن إلى تحقـوقـتـموِح الذي تَ وه، وبالط  ـمـتُ زْ ـجَ ِل الذي أنْ مَ وبالعَ 

ِو ومصاعِبو، وىو يوُم ـاتِ ـيدِّ ـحَ ـع، بتَ ـواقـِة مَع الـيـّ قـيـوُم المواجيِة الحقـُو يـر. إنَّ ـوٌم آخـَو يـأمَّا غًدا َفيْ 
 وحِة عمى المجيول. ـتـِو ومفاجآِتو المفـماالتِ المواجيِة مَع الغد، باْحتِ 

ْن تراجٍع ـُدُه لبناُن مِ ـيَ شْ ـما يَ َرِة ـمْ ـات، في غَ ـبـاٍت وواجـاقـقـحتـِ إّنكم تعِرفوَن جّيًدا ما ينتظُرُكْم من اسْ 
 ياٍر عظيم، لْم َيْخَتِبْر ليما مثيًًل في تاريِخِو القديِم والحديث، وعمى كلِّ المستويات.يِ ر، وانْ ـيـبـك

، بل ستكوُن صعبًة لمغاية.  َنَعْم، ستكوُن مسألَة حياٍة التجارُب التي ستخوضوَنيا سيمة لْن تكونَ 
 يَن جميًعا، ولمبناَن بمِدكم خصوًصا.يّ ب، بل لمبنانسْ حَ م فَ م ومعارِفكُ باِبكُ م وأحْ كُ مِ ت، ليس لكم وألىْ وْ ومَ 
 

 ل.ـق ـ الوقُت ليَس لمَوْعِظ بل لمَوْعِي والَتعَ 
ناِتيا وخصائِصيا، ظيَرْت أمامَ  ِب عمى ـم ـ غَ ـتَّـ ُل البُ م الحموُل، وسُ كُ كّمما وعْيُتم ىذه المسؤوليات، بمكوِّ

 ياِت.دِ حَ ـتَّـ والاِت ـقـّ شَ المَ 
رادٍة وبطولة، َوْعِي المسؤوليّ  رادَ كِ شْ اِت والمُ إّنيا مسألُة َوْعٍي وا  َك من ـُبُو ذلـمَّـ طَ تَ ِة حمِّيا، وما يَ ًلت، وا 

 بطولٍة استثنائّيٍة وتضحيات، ومْن صًلبٍة في المواجية.



ومالّيًة واجتماعّيًة وسياسّية، بل م ليَسْت فقْط اقتصادّيًة إنَّ المسؤولّياِت والمشكًلِت التي ستواِجُيكُ 
ِمِو، بمعاييِرِه، بكرامِة يَ قِ ُق من ذلك بكثير، إّنيا مشكًلٌت تّتصُل بمعنى اإلنساِن، بِ مَ ىي أىم  وأعْ 
 ف، بالمصير، وبكرامِة الحياِة مطمًقا.رَ الوجود، بالشَّ 

والمشكًلِت، عندما ستواجيوَنيا السؤاُل التحّدي ىو اآلتي : كيَف ستواجيوَن ىذه المسؤولياِت 
 وحَدكم ، بيَنكم وبيَن أنفِسكم؟

 الجواُب ليَس عندي، ولْن يكوَن عنَد أيِّ شخٍص آخر.
 كم.نْ َد كلٍّ مِ نْ الجواُب يجُب أْن يكوَن عِ 

 ْعِي، بإرادِة الحّل، وببطولِة المواجية.ولْن يكوَن ذلك ممكًنا إال بالوَ 
 

 أبناَءنا األعّزاء ...
كم المستقبمّية. فأنتم ـواتِ طُ فٍر لخُ ـعاًرا لتخّرِجكم، وجواَز سَ وشِ  اـوانً ـنـِة عُ ـبـّ َل المحـاديـنـم قـْرتُ ـتـوقِد اخأمَّا 

ٍة ليبّدَد ظًلَم األّياِم التي اعتمْدُتم بالِفْطَرِة أو باإلرادِة الّصمبة، أو باليقيِن الُمْطَمق، عمى النوِر كرايَ 
َب التحّدي واإليماِن بالمستحيل. ال، رْ تاِح والتآخي، دَ فِ َب االنْ رْ قّررُتم أْن َتْسُمكوا دَ نمر  بيا، وبالمحّبِة 

م، وما داَم ناِء مستقبٍل يميُق بيم وبأمثاِليِ بِ أبًدا، فًل مستحيًًل ُنِقر  بو ما داَم شباُبنا يعمموَن بكدٍّ لِ 
موَن مِ فاء، وىذا الوعي، وىذه اإلرادة، كما يحْ موَن في أعماِقيم كلَّ ىذه المحّبة، وىذا الو مِ شباُبنا يحْ 
ِتيم، ألىِميم، ـ، لمدرسوليكونوا بذلك أوفياَء ل "لبنانَوَطِنِيم "ناِء بِ َد الذي تعّيدوا بو لِ يْ ىذا العَ 

 واِتيم.ذَ وباألخّص لِ 
 

 أي يا المتخّرجوَن... أيت يا المتخّرجاُت...
م عمييا، ىنا في كرمل القّديس يوسف، وفي ــتـُ يـْ ِم التي تربَّ ـيـَ والقِ ِس سُ ماَم الثقِة وباألُ ُق بكم تَ إّني أثِ 
 م ومَع أىِمكم.ـكـعائًلتِ 

 ل.ـبـقـتــسْ وا إلى حيُث يناديُكم المُ ـبـاْذى
 ّل، وببطولِة المواجية.ـحـَن بالوْعي، بإرادِة الـيـمـمَّـ كَ ـكونوا مُ 

 
 عشتم، عاشت كرمل القديس يوسف، وعاش لبنان.


