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أيها الطالب واألهل وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفون، وخريجو المدرسة الوطنية في عاليه، تحياتي 

قبل ستة وثالثين . إسمي فضلو رجا خوري، و2017وتهانّي في هذا اليوم، الثاني وعشرون من حزيران 

ووقفت في عاماً، وقفت كما تقفون اليوم، لكني كنُت حينها طالباً اقترب تخّرجه من االنترناشونال كولدج 

. كنت متحمسا لمستقبلي ولكني كنت  قلقاً في الوقت قاعة األسمبلي هول في الجامعة األميركية في بيروت

التي كنت قد دخلتها وأنا في السابعة من العمر في  ذاته. وفوق كل شيء، شعرت باالمتنان العميق للمدرسة

 .الصف الثاني

 

 .سنواتي في المدرسة، حّولتني. اكتسبت المعرفة، ووسعت أُفُقي، جمعت الثقة بالنفس، وصداقات مدى الحياة

 

في  المدرسة بالنسبة لي كانت رحلة اكتشاٍف للذات. أنا لم أكن يوماً واحداً من أولئك األوالد "الرائعين".

الواقع، كنت بالتأكيد غير رائع. ولكنني بدأت مع حلقة صغيرة من األصدقاء التي توسعت من الصف الثاني 

إلى نهاية المدرسة الثانوية. بقينا على تواصل مع بعضنا البعض طوال حياتنا. أصدقائي أصبحوا أطباء 

هام في إنجازاتهم. قادة، ولكن ومهندسين ورواد أعمال وصحافيين ومبدعين، وكلهم مثاٌر لإلعجاب واإلل

أيضا خادمون لمجتمعاتهم. في المدرسة، قمنا بتوسيع حدودنا اإلبداعية واالجتماعية، وأثرنا قلق والدينا 

بانتفاضاتنا الصغيرة. أنا أنشأت فرقة لموسيقى الروك، وفريقاً لكرة القدم، دعيناه دينامو بيروت. لقد عرضنا 

في الرياضة، والثقافة، والفكر  وعملنا معاً لتعليم المحرومين. انغمسنا األفالم لألطفال األصغر سنا، 

العديد منكم هنا اليوم لديهم تجارب مماثلة من توسيع قدراتهم  .السياسي، والتعلم، وفي خدمة المجتمع

 .الفكرية. هذه واحدة من بين العديد من الفرص التي توفرها مدرسة عظيمة لتالمذتها

 

للمتخّرجين هنا اليوم؟ ببساطة، فإن تجربة التعليم في لبنان تجمع الناس من جميع نواحي  ماذا تعني تجربتي

الحياة، واألسر الغنية واألُسر غير الميسورة والفقراء والمحرومين. وهذا التوصيف هو أصدق ما يكون هنا 

اءات السياسية المختلفة في قلب لبنان، في جبل لبنان بما فيه عاليه، حيث اجتمع الناس من الطوائف واالنتم

إلعادة بناء نسيج المجتمع الذي حطّمته الحرب األهلية. هؤالء الناس أعادوا بناء شعور من التآزر والمصير 

 .المشترك، في بيت أجدادنا

 

مثلكم، كنت محظوظاً بحصولي على توجيهات بعض المرشدين الممتازين. من المدرسة االبتدائية إلى 

ت قد شعرتم بااللتزام العميق عند هؤالء المعلمين الذين يهتمون بكم، وبإرشادكم، المدرسة الثانوية، كن

 .ويساعدونكم على النهوض، كبوة بعد كبوة

 

وفي سنوات ما قبل الحرب، لم يكن  مثلكم، تقّويت كثيراً من ميزة ترعرعي في مدرسة متنوعة المشارب.

ا نخّمن أصول المتحّدث الوطنية فقط من لكنته. هذا لدينا أي فكرة عن الهوية الطائفية ألي شخص كان، وكن

الشعور بالطمأنينة أبقانا كمجموعة متماسكة من األصدقاء العلمانيين خالل سنوات الحرب األهلية. ضعوا 

ذلك في االعتبار عند إنشائكم صداقاتكم الخاصة خارج هذه المدرسة. ال تسقطوا أبداً في فّخ تقييم البشر 

هم وخاصة مذهبهم أو طائفتهم، أو عدم انتمائهم إلى أي طائفة. كما قال مارتن لوثر كنغ بحسب غناهم وشهرت

 في كلمات خالدة، قيّموا الناس بحسب ما في طباعهم فقط.



 

 

لقد قام معلمونا في المدارس الثانوية بتعزيز الشعور باالنفتاح واإلنصاف والشفافية لدينا. هؤالء المعلمون كانوا من انتماءات 

األصل لمادة التاريخ أجاب على أسئلتنا بصبر، وعاملنا كزمالء شباب، وليس كأوعية يمكن  -وعة. مدّرسي الفلسطينيمتن

حشوها بالتعليم العقائدي. معلمتي األميركية المولد للغة اإلنجليزية  علمتنا أن نصغي إلى أصواتنا، وأن نحب ونقّدر ونخلق 

 الشعر وأبياته، لنكتب بثقة وجرأة.

 

مستفيدين من دعم والديكم وحكمة معلميكم، خذوا لحظة للتفكير في  المدرسة الوطنية في عاليه،ن وأنتهم تنهون دراستكم في اآل

أولئك الذين ليست لديهم الفرص الرائعة ذاتها. من بين أولئك الذين تعرفت عليهم في المدرسة، بعض األطفال األقل حظاً 

اآلخر علّمته، سواء في مخيمات الالجئين الفلسطينيين أوفي الضاحية الجنوبية  وحظوة. بعضهم أصبحوا أصدقائي والبعض

لبيروت. شعرت بنُبل كبير لدى هؤالء األفراد، في تصميمهم على تحقيق حياة أفضل ألنفسهم ولذويهم، وشعرت بامتياز كبير 

اً. استفيدوا من فرص التواصل مع أولئك لفرصة مصادقة من كانوا في فئتي العمرية ذاتها ولفرصة تعليم من كانوا أصغر سنّ 

 الذين يمكنكم حقاً التأثير في حياتهم عندما تسنح الفرصة. 

 

كشخص كرس حياته وعمله لخدمة وتحسين من هم في أمس الحاجة في المجتمع، من مرضى السرطان، إلى تعليم األكثر 

اثقين أن هؤالء األفراد سيستمّدون خيراً كبيراً من تفاعلهم حرماناً، ال توجد رسالة أعظم، وال مبادرة أكثر مكافأة. وكونوا و

 معكم، وأنتم تستمّدون منهم أيضا شعوراً تحويلياً بل و إحساساً وجودياَ من التفاعل معهم.

 

ف يدخل فماذا يمكنكم أن تأخذوا من أفكار أكاديمي ومعالٍج مدى الحياة، أصبح اآلن قائداً أكاديمياً، مثلي؟ العديد منكم سوإذن، 

كن أن الجامعة بحثاً عن قصة خاصة به. وقد تسألون نفسكم: هل استخدمت سنواتي في المدرسة بحكمة؟ هل كّونت صداقات يم

تساعدني على النمو ويمكنني أن أشارك في تنميتها؟ هل استمعت إلى أصوات أكثر هدوءاً، غالباً ما تكون األصوات األكثر 

إلهاماً وبصيرةً؟ هذه أسئلة للتفكير، ولكن ليس الستجالب اليأس. الحياة تعلمنا العديد من الدروس، بما في ذلك دروس قد تتغيّر 

 ادراً ما ترتبط الحكمة بلحظة واحدة يجب ألتعلم منها.شكالً وليس مضموناً. ن

 

، وهو درس يرتبط وثيقاً بأصول المدرسة الوطنية في عاليههذا درس  يجب أن تكونوا قد تعلمتموه في 

في أوج الحرب  1983، وأُغلقت في العام 1907المدرسة وروحها. لقد تأسست هذه المدرسة في العام 

 .2001العام األهلية، وفتحت مجدداً في 

 

على مبادئ التعليم المستنير والقِيَم المشتركة وااللتزام الصارم بنبذ  المدرسة الوطنية في عاليهلقد قامت 

العنف. وهي معّمرة وصلبة مثل الجامعة األميركية في بيروت. دانيال بلس، مؤسس الجامعة األميركية في 

من خالل المؤسسة التي أطلقها، على لبنان والعالم  بيروت، كان رجالً رؤيوياً مرموقا يصعب سبر تأثيره،

 –العربي. كان مبشراً مسيحياً بروتستانتياً، ولكن االلتزام الذي تشارك به مع الذين خلفوه في رئاسة الجامعة 

هو توفير التعليم للناس بِغّض النظر عن معتقداتهم. ابنه هوارد بلس، وهو أول من خلفه في  -وأنا منهم 

يس، قال إن الهدف من الكلية ليس، فقط أو بشكل رئيسي، إنتاج أطباء أو صيادلة أو تّجار أو منصب الرئ

مبشرين أو معلمين أو محامين أو محررين أورجال دولة؛ بل إنتاج رجال يختصون بمختلف هذه المهن. في 

نين من العالم، هذا اليوم وهذا الزمان، يمكن للمرء أن يسّميهم ليس فقط رجال )أو نساء( ، ولكن مواط

 يخدمون مجنمعاتهم، ويرفعون لواء القيم العالمية الحضارية.

 

نعيمه، شاعر بسكنتا العظيم وأحد أشهر شعراء المهجر الذين  ميخائيلمنذ طفولتي، الكاتب اللبناني الحديث المفّضل لدّي هو 

 نامي لمطلع  القرن العشرين. حاولوا من منفاهم في الواليات المتحدة إعادة نهوض األدب العربي كتعبير دي

 



 

كنت محظوظاً بزيارتي لنعيمه في بيته الجبلي المتواضع، مّرة مع صفّي في االنترناشونال كولدج، ومرة بصفة خاصة مع 

 والدي.

جلوس المرء مع بطله األدبي هي تجربة ال تُنسى. سادني الُخشوع وأنا استمع إلى نعيمه ووالدي يتحاوران حول ِصالتهما 

تركة بالبالد التي أحبّاها ورجعا طوعاً إليها بعد اغترابهما إلى الخارج. تكلما عن خدمة وطنهما األم، و الشعوب العربية، المش

 واألهم من ذلك خدمتهما للشعب. بعد عودتي إلى لبنان زرت قبر ميخائيل نعيمه الذي يحمل كلمات له بسيطة جداً ولكن عميقة:

 

 

 ِطفلك أنا يا رب

 وهذه األرض البديعة، الكريمة.. الحنون

 التي وضعتَني في حضنها

 ليست سوى.. المهد

 أدرُج منه إليــــــك

 

المحادثة التي سمعتها في ذلك اليوم مع أبي، والدرس الذي سأشارُكُكم به اآلن، رسالة بسيطة عن خدمة اآلخرين، خدمة من هم 

من العمر، اكتشفت أنه مهما كان ما َوَددُت أن أفعله في حياتي، فأنا أكثر حاجةً وأقل حظاً. ذلك اليوم، وأنا في الحادية عشرة 

 كنت عازماً على أن تكون حياتي في خدمة إخوتي من الرجال والنساء.

 

نعيمه عبارات كثيرة تُذكر، ربما أكثر مما لصديقه وزميله ومنافسه الفني العظيم جبران خليل جبران. وفي رواية   لميخائيل

رداد"، يقول بطل الرواية:  "لسوف  تبدو لكم طرقكم منيعة على األقدام ومظلمة ومقفرة من الّرفاق. تشددوا مكتاب "نعيمه ، 

 وال تلتوين لكم إرادة، وثابروا على السير. خلف كل عطفة في الطريق ستجدون رفيقاً جديداَ".

 

 دى العمر. المرحلة التالية من المدرسة الوطنية في عاليه أعطتكم فرصة رائعة إلرساء صداقات م سنواتكم  في

تعليمكم، في الكلية والجامعة، ستكون فرصة أكبر. استخدموها الستكشاف حدود فكركم وطباعكم. انخرطوا مع أفراد من 

خلفيات أخرى وظروف أخرى. استكشفوا اختالفاتكم باإلضافة إلى قيمكم المشتركة. ال تخافوا من "اآلخر"، كونوا فضوليين، 

وهذه المبادئ هي التي يمكن أن تدفع جيلكم  .حتِرمين. تذكروا، معاً، أنتم مستقبل هذا الوطن، وهذه المنطقة، والعالممنفتحين، وم

تذكروا الدروس التي درستموها في هذه  إلى جعل لبنان دولة مواطنة حديثة وليست ألعوبة بيد أمراء الحرب واالنتهازيين.

 هذه الدروس. افهموها. عيشوا بموجبها. المدرسة األكثر فرادة من نوعها. اعرفوا

 

هم جميعاً مهّمون  المعلمين والموجهين، واألهل، واألصدقاء، واألسرة. كلمتي األخيرة لكم هي أن تتذّكروا أن تقّدروا من حولكم.

وف تساعدكم على لكم. كل واحد يمكن أن يعلمك شيئا. خذوا وقتاً للنمو في المعرفة والتفاهم وكذلك في الرحمة. هذه الصفات س

المساهمة في المجتمع الذي يحتاج بشدة إليكم. أنت تجهّزتم بتعليم رائع، وإمكانية، وثقة بالنفس، مع صداقة ومع إرشاد، فابدأوا 

ال  .. اغتنموا هذه الفرصة.في تحقيق إمكانياتكم الخاصة بك وغير المستثَمرة بعد. ستساعدكم المرحلة التالية على توسيع نظرتكم

، تهانينا. سيروا إلى األمام 2017المدرسة الوطنية في عاليه للعام جعوا أمام تحديات الحياة. العالم في انتظاركم. خريجو تترا

تهانينا لكم وألهلكم  بثقة وكفاءة، ومع مهمة، وبتصميم ثابت على أن تتركوا العالم مكاناً أفضل مما كانه حين ولجتموه.

 !ولمعلميكم

 

 


