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

 افتتاح مؤتمر "حّق اإلعالم، أو حريّة اإلعالم؟"

 3102ل وّ كانون األ  9

 

للمرة الثانية أفرح بأن أقف هذه الوقفة أمامكم بعد االفتتاح الكبري لليوبيل الفضي لكلّية احلقوق، 
إّّنا فرصة يل خالل اسبوع، أي يف إطار النشاطات اجلامعية اليت تنظمها كلّية احلقوق يف جامعتنا احلبيبة. 

الل هاشم احملرتم، العميد ألشكر، من القلب، فريق العمل يف الكلّية، وعلى رأسهم حضرة االب ط
املشارك. فإّّنم، مبا خيتارونه من نشاطات ومؤمترات وموضوعات واشخاص، يربهنون عن دينامّية كبرية 

 حيمدون عليها. 

مني وعلى رأسهم معايل وزير العدل االستاذ وإّن اختيار هذا املوضوع بالذات، مع احملاضرين واملتكلّ 
. فشكرا لك حضرة االب والرصينة والوثّابةى دينامّية النظرة االكادميّية يب قرطباوي، هلو دليل اضايف علشك

 .من أنت وما تصنعه يف الكلّيةعلى طالل هاشم، 

وبعد، فاملوضوع الذي يعاجله هذا املؤمتر مهّم جّدا وسوف يتناوله احملاضرون من زوايا خمتلفة. اال 
ولكّن  فقد تؤّمن، ظاهريّا، حريّة االعالم بشكل كامل،من زاوية االنسان وتربيته وتنشئته.  تناوله أود  انين

 غري كامل.  ، فهو، مثله،بط باالنساناالعالم مرت

 فيأيت هذا االخري منحرفا عن خّط احلقيقة. وفق ايديلوجّية معّينة، فهذا االنسان قد يوّجه االعالم، 

 لومات، فيأيت االعالم ناقصا. وقد ال حيظى االنسان بكّل املع
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 وقد يريد االنسان ان حيجب معلومات عن اآلخرين، فيأيت االعالم ايضا ناقصا. 

 وقد حيّرف االنسان املعلومات، فتأيت مغلوطة. 

، ولكّنه ال حيظى هبا كاملة، او يكون من احلقيقّية علوماتامل يف نقل ان يكون أمينايف االنسان  يرغبوقد 
ارجا عن خطّه يقوهلا كاملة، أو يكون غري قادر على حتليلها بشكل صحيح، فيأيت االعالم خاالفضل اال 

 احلقيقّي. 

 غري ارادّي، يوصل املعلومات بشكل غري كامل. بنوٍع ، إراديّا او االنسان فنرى أنّ 

حالته غري  ، اىلتتجه االنظار اوال واخريا إليه، اي إىل االنسانفمثل كّل األمور املتعلقة باالنسان، 
لذا، يف حماولة التفكري حول احلق يف االعالم او احلرية يف . الكاملة، واىل اجتاهه صوب الكمال، أم ال

أخرى،  أو بعبارةّق ومبدأ احلريّة ومبدأ احلقيقة، على مبدأ احل وتنشئته االعالم، وجب التفكري برتبية االنسان
بشكل  نمواالنسانّية. فهذه العائلة تتربيته وتنشئته على حمبة اآلخر، وعلى الشعور باالنتماء إىل العائلة 

صحيح اذا ما وعى كّل انسان أّن منّوه احلقيقي هو يف منّو عائلته اإلنسانّية اليت تتضّمن كّل آخر على هذه 
احلق يف االعالم ويكون االعالم حرّا هدفه اعالء حينئذ يعطى حبق  هذا هو السبيل حنو الكمال. .األرض

االنسان. بليغ يف هذا الشأن قول قداسة البابا بندكتوس السادس عشر يف رسالته "احملبة يف احلقيقة": "ال 
تساعد وسائل التواصل االجتماعي حريّة اجلميع وال جتعل النمّو والدميوقراطية حظ اجلميع، فقط ألّّنا 

وفرص سري االفكار. لبلوغ هذه األهداف، جيب أن تسعى هذه الوسائل بشكل  تضاعف فرص التفاعل
كة حمر   -اي ان تكون هذه الوسائل  - اساسي إىل حتفيز امهّية كرامة االشخاص والشعوب، وان تكون

 (.37باحملبة وموضوعة يف خدمة احلقيقة واخلري واالخّوة الطبيعية وما فوق الطبيعّية" )عدد 

 رتبويّة واحلقيقّية.، إن االكادميّية وإن الا املؤمتر، يصّب يف رسالة جامعتناهذ ذا، اعتقد انل

ألن الذين نظموا هذا املؤمتر مفرحون، وألّن املشاركني يف هذا املؤمتر مصدر فرح، وألن  ،اعود فاشكر
أن أقف هذه الوقفة وألنين، بعد االفتتاح الكبري لليوبيل الفضّي لكلّية احلقوق، أفرح بموضوعه يوّلد الفرح، 

أي يف إطار النشاطات اجلامعية اليت تنظمها كلّية احلقوق يف جامعتنا  ،أمامكم للمرة الثانية خالل اسبوع
 احلبيبة.


