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 الكسليك –ب هادي محفوظ، رئيس جامعة الروح القدس كلمة األ

 ستاذ نهاد نوفلالدكتوراه الفخريّة لأل

 3102كانون االول   7

 

عباءات مخس تنهدل أمامنا يف هذه األمسية الفريدة، فتتشابك لتخيط من نسيجها عباءة الدكتوراه 
 . يف العلوم االجتماعية الكسليك االستاذ هناد نوفل –الروح القدس  اليت متنحها جامعة  الفخرية، 

، وأقصد هبا غري احملسوس الذي له النصيب الكبري يف حتريك واقعنا المبادئ عباءة   تتصّدر العباءات  
احملسوس. ففي حال جامعة الروح القدس، عباءة املبادئ هي عباءة الرهبانّية اللبنانّية املارونّية، أي عباءة اإلميان 

 احملّبة، الذي يدلل يف عقاقة املسيحّي الكاثوليكّي، وفق التقليد املارويّن والرهبايّن. هو ذاك اإلميان املخرب عن اهلل
عباءة الزهد العباءة السوداء، حياتّية مع اإلنسان، تصقل شخصّيته وتنعكس مباشرة على حياته. لذا كانت 

بالدنيا اليت تنّبه كّل ناظر اليها، اىل ااّل يهمل بعد القاحمسوس، او البعد الروحّي يف حياته. ولكّننا نرى هذه 
املؤسسات والتعليم واملدارس  وانشاء شغل األرضتمع، من اجملباعمال كثرية يف العباءة بالذات قد قامت 

ه األفقّية، اي مع اإلنسان أّن ذاك اإلميان ال يبقى عاموديّا فقط، بل له ارتدادات   ،واملستشفيات واجلامعة. ذلك
البابا فرنسيس يف ارشاده  . مجيل، يف هذا الصدد، مساع كقام قداسةبرّمتهاآللر ومع اجملتمع األرضي ومع الكون 

 –الصادر منذ اسبوعني، والذي حيمل عنوان "فرح اإلجنيل". يقول قداسته: "اإلميان احلقيقّي  ،الرسويل األلري
العامل، يف نقل القيم، ويف  يف تغيري إحداث يعين، على الدوام، رغبة عميقة يف – اينّ وهو ليس مبريح وال بفرد

(. هذا هو اذا منطق الرهبانية، ومنطق اجلامعة ابنتها. 381لى األرض" )عدد إضفاء أمر لرّي لقال رحلتنا ع
وهبذا املبدأ مؤمنة هي. وأطّلت اجلامعة على جارهتا الزوق، فوجدت رئيس بلدية غرّي يف جمتمعه، واراد زرع اخلري 

حلضارّي الذي يوفّر لنمّو اباإلنسان و بايف حميطه، فبّدل الواقع بشكل جذرّي وعرّب عن مبادئ سامية، هتتّم 
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للكرامة مساحة واسعة. اجنازاته كثرية، يف حقول عديدة: الثقافة والرياضة والرتاث واالمناء والتنظيم والتحديث 
 إحداث لى مبادئ رقّي ورؤية سّباقة ومثابرة حثيثة، من اجلع. وإّن هذه الثمار تدّل والشبيبة واملسّنون والتثقيف

 واضفاء أمر لرّي على جمتمع األرض. تغيري يف العامل ونقل القيم 

. هي اجيابّية يؤمن هبا هناد نوفل. فهو، حني كانت الوجوه عباءة االيجابّيةوتنعكس عباءة املبادئ على 
: "ابتسم انت يف الزوق". وحني كانت القذائف يف الثمانينات فهرّة من جراء احلرب، كتب على مدلل بلدتهكم

ح والبناء. وحني كانت قّلة التنظيم والفوضى من عقامات اجملتمع، لّطط ونّظم. تدّك املداميك، كان يعلي الصرو 
احباط قد يسببه ما حولنا.  يّ أا أّن اضفاء االمور اخلرّية على األرض، يتطلب سريا اىل االمام، بدون لقد فهم متام  

اد يف الفرح ويف إحقاق اخلري فهي تؤمن ايضا بضرورة العن هي هذه االجيابّية اليت حتّييها جامعة الروح القدس.
والعدل واحلّق، ويف حتقيق النمّو والبيئة احلضاريّة. وكقام قداسته، يف اإلرشاد عينه، هاٍد هلا يف عملها، إذ يقول: 
"حنّب هذا الكوكب الرائع، حيث وضعنا اهلل، وحنّب اإلنسانّية اليت تسكنه، مع كّل مآسيها وتعبها، ومع كّل 

ومع قيمها وهشاشتها ... إّن تفكري الكنيسة اإلجتماعي إجيايّب ومقرتح، يوّجه عمقا  تغيرييّا، تطلعاهتا وآماهلا، 
(. تبين جامعة الروح على هذا التعليم عملها، فرتيد أن تكون 381فيكون بذلك على الدوام عقامة رجاء" )عدد 

يف تبديد أّي جّو تباٍك وتشكٍّ ال يصّب يف لانة  اجيابّية يف التخطيط والتنظيم والنمّو، باثّة جّو االجيابّية وم سامهة  
   إعقاء الشأن والبنيان.

. فالشأن العام هو يف لدمة النحن هي عباءة الشأن العامهذه النظرة تصل بنا اىل العباءة الثالثة. 
، مع عدم اجلماعّية، ويف لدمة األنا. وهنا ايضا يقع على عاتق املسؤول اهناض النحن يف االنتباه اىل كّل أنا

السماح ألّي أنا بأذى النحن. هو التوازن بني منّو األنا ومنّو النحن الذي يسمح لألنا وللنحن بالتنامي مع ا. ال 
يستطيع أّي جمتمع السري اىل األمام اال اذا راعى اجلميع فيه شأن الفرد وشأن العائلة وشأن اجملتمع يف آن معا. 

سؤول باحملبة وبالرأي احلّر وبالنقد البّناء وبالتحّسس جلسامة املسؤولية امللقاة ومن مسؤولّية كّل فرد مواكبة  عمل امل
على عاتق هذا األلري. وجامعة الروح يهّمها تسليط  الضوء على هذه الضرورة، ضرورة احرتام الشأن العام 

اءة، عباءة الشأن ومسؤويل الشأن العام، بدون اإلغفال عن تطوير احلّس النقدّي لدى كّل مواطن. فهذه العب
العام، تعين هلا الكثري، وهذا ما يزيد من نسيج عباءة الدكتوراه املمنوحة للرئيس االستاذ هناد نوفل. هو املتمّيز 
مبسريته يف لدمة الشأن العام. فنصف القرن الذي امضاه حّّت اآلن يف رئاسة بلديّة زوق مكايل هبّي باملّدة 

بتجديد ثقة ابناء البلدة، الدائم. وما أجنز وضع يف لدمة اجملتمع، فنما بذلك  وباالجنازات وبصقابة الشخصّية، و 
كّل فرد استفاد من هذه االجنازات. فمن لقال هذه الدكتوراه، يكّرم الشأن العام يف وطننا احلبيب لبنان، 

 القطاع. وتشّكل طريقة ادارة الشأن العام اليت اعتمدها االستاذ نوفل سبيقا يستوحي منه مسؤولو هذا 
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 عباءةمن العباءات املنهدلة امام عيوننا، هذه الليلة، هي  عباءةومع فكرة الشأن العام، نصل اىل لبنان. ف
حنن يف جامعة الروح، اليت، يوم أقّر اّول قانون  .ومحبة المجتمع حيث نعيش اللبنانيين ومحّبة محبة لبنان

للتعليم العايل يف لبنان، تباهت بني مثيقاهتا، أهّنا لبنانّية، أي أّسسها لبنانّيون، ويف لبنان. هي ابنة الرهبانية اللبنانية 
إن مل تكن فريدة. هي املارونية اليت دجمت امسها باسم لبنان، وإّن ورود اسم البلد يف اسم الرهبانية ظاهرة نادرة، 

ّيت بالبلديّة. فهّمها األول، اجتماعّيا ووطنّيا، لبنان. وهي تؤمن به وتؤمن بابنائه، فيما هي  الرهبانية اليت مس 
منفتحة على العامل كّله. واليوم، تفرح اجلامعة بأن تكّرم لبنانّيا من لبنان، ولبنانّيا بانتمائه وعمله، مع كّل انفتاحه 

يقة، وهو كسروايّن، حيث زرعت الرهبانّية اجلامعة. يف كّل ذلك، عقامة للتفاعل اللبنايّن بني على حضارات عر 
أبناء اجملتمع الواحد. هناد نوفل لبنايّن حيّب لبنان. أراد، ويريد، ان يعليه ليصبح يف قمم احلضارة. وهو حيب  

ه زوق مكايل فقد لدمها لري لدمة. كسروان فقد تفاىن يف التفاعل مع هذه املنطقة العزيزة. وهو حيب بلدت
ملفت ما قاله يف هذا الصدد عندما تسّلم وساما وطنّيا من املرحوم الرئيس الياس اهلراوي. قال يومها: "يستقبل 
صدري هذا الوسام، امنا ال ينبض به لوحده. ينبض به معي أهل الزوق وسكان الزوق، الذين تعاونوا معي 

حرتمه، فكان وفّيا لبيئة أعطته واعطاها، ومن لقال تكرميه، تريد جامعتنا، أيضا، ويتعاونون". هو أحّب حميطه وا
 التأكيد أهّنا يف قلب لبنان وأّن الزوق وكسروان ولبنان يف قلبها.

. عباءة الصمتوكان فّعاال يف هذا العمل، عمله الذي أرفقه بالصمت. وهنا أصل اىل العباءة اخلامسة، 
تشرين االول  52هناد نوفل كلمته يف التكرمي الكبري الذي أقيم له يف زوق مكايل يف اليكم كيف استهل االستاذ 

 ،. لقد نزع الكلمات عن فمهت"ن سنة من عمري يف رئاسة البلدية ورفيقي الدائم الصمو مخسالفائت، قال: "
دئ، وتنّصب الفعالّية ويف هذا حكمة كبرية، تقّرب عباءة الصمت من عباءة املبا م عنه.ليهديها اىل اعماله تتكلّ 

واالنتاجّية يف سّلم األولويّات. إهّنا جدلّية ابقاء الذات بعيدة، مرتقبة حسن سري اخلري العام، هذا االبقاء الذي 
 يعيد اظهار الذات بشكل مبني، مثلما تيّقنا على مدى السنني، ومثلما اظهرت التبارات الكثريين.

لك يا استاذ هناد نوفل، بعدما أضع على اكتافك احلاملة ايضا ومع عباءة الصمت املدوّي، أترك الكقام 
السنني اخلمس والسبعني، بعدما أضع عباءة الدكتوراه، تقدير ا لك على من أنت، وعلى ما قمت به، من لدمة 

تنهدل يف الشأن العام، عباءة الدكتوراه الفخريّة يف العلوم االجتماعّية، اليت نسجت ليطاهنا من عباءات مخس 
 .   أمامنا يف هذه األمسية الفريدة

 

 


