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وشمولیتھ حداثتھ في الجدید العالم رسل عیدھم، في للمعلمین واحتــرام محبــة تحیــة
یلتزمون ال المرید العقل وحریة العاقلة اإلرادة حریـة بالحریــة إال یلتزمون ال الذین
ال عقالنیة منطقیة أنظمــة ضمن إال وتتطور تنمو ال برأیھم الحیــاة ألن بالمنطق إال
تیار یتدفق فبالعقل حیاة لكلمة مرادف عقــل كلمة تغــدو عندھا عبث. وال فیھا خــلل
ونموت فنتصنم التدفق عن الحیاة تیار یتوقف وبالجھل الغائي ھدفھ باتجاه فینا الحیاة

اتكالیة وال الیوم بعد محایدة فال .ونندثر

وال ھبـة لیست والحیــاة تنتظـر ال وبطـــالة وارتھاناً جھــالً المــوت مع المعركة إنّ
فلنحـارب متواصلین وعمــل وعــي وصیرورة دائمــة معــاناة إنھا مصادفة حصیلة
العدم ھوة في عمیقاً ولنطرحھا المحنطة والعقائد المعلبة واألفكـار الجامدة المــواقف
نمو بحسب منا فرد كل مسؤولیة تكبر المسؤولیة، ھو الوعي مرتفــع بصوت ولنعلن
لیس فالعبد للحریة اآلخر الوجھ ھي المسؤولیة المطلق. باتجاه عقلھ وتطــور وعیــھ
ضمیر أنھ یعي ال من للوعي. اآلخر الوجھ ھو والواجب مسؤول الصنم وال مسؤوالً
كائن وأنھ الدنیا، الحیاة كتاب في هللا كلمة أنھ یعي ال من منتھاه، وسدرة الوجـود ھذا
یدرك أن یمكن ال ذلك یعي ال من وإنسانیة، وأمة وطـن الى ینتمي بالفطرة إجتماعي
تجاه وواجبھ بالمسؤولیة، وترقیتـھ بالمعرفة عقلــھ لنمــو فیسعى نفسھ تجــاه واجبــھ
وأفــراحھم وآالمــھم آمــالھم معــاناة یحمــل بھم، وینفعل باآلخــرین فیفعــل مجتمعھ

.وأتراحھم

من تبعثـر ما لنجمع بالمعــرفة فیھا نتــواصل مناسبة ھذه األصدقاء أیھا الزمالء أیھا
شخصیتنا بنت التي قیمنا من تھدم ما بنـاء ونعید اإلیجابیة وتقــالیدنا الجمــاعي عقلنا
والخیر الحقّ مجتمع لبناء لنسعى بالمسؤولیة فیھا نتــواصل مناسبة ھــذه الحضاریة.
المجتمع واإلرتقاء، والتطور والعمل العلم في الفرد حـقّ مجتمع والعــدالة والجمــال
مع التناغم في ھي السعادة أنّ قلبھ فـي والحقیقة الحقیقة قلب فــي وھــو یعرف الذي

الطبیعة قوانین مع االنسجام في ھي والفضیلة العقل .قوانین



یسدّ رغیف الى الوعي وتحویل الواقع أرض على عمالً العلم تجسید ھــو والتطــور
الظالم المستكبر العدو الى تصّوب وبندقیة المحتاج عورة یستر وكساء الجائع .رمق

وحریاتنا عقــولنا مصادرة یحاول قریبـاً أو حضارتنا على یستكبر .غریبــاً

فأنتم نفوسكم وطیبوا رؤوسكم إرفعوا عیدكم، في لكم تحیــة نختمھ القــول بدأنا وكما
حضارتنا مائدة على المعرفة وخبز نھضتنا عجین خمیر .

الجدلي والعقل المنطقي العقل مجتمع والمعرفة العلم مجتمع لبناء سعیكم في بــوركتم
والمساواة والعدل والحریة الوعي مجتمع واإلبداع الخلق مجتمع النقدي .والعقل
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