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

 مؤتمر حول النبيذ اللبناني

 1013 ألولاتشرين  1

 

 .يعلن املؤمن من خالله نظرته اإلجيابّية اىل الكون ،نشيدمزمور، (. هو مطلع 4: 401"باركي يا نفسي الرّب" )مز 
من غرس يد  فهوينمو وأّن أرز لبنان  اخلمر يفرّح قلب اإلنسانلبنان. فيعلن أّن  ويطلّ ويف معرض فرحه مبا يرى، يأيت اخلمر 

 . (41-41: 401)مز  الربّ 

 الكسليك. –هذا الرتابط اإلجيايّب بني النبيذ وبني لبنان يرخي بظّله على اجتماعنا العلمّي يف جامعة الروح القدس 

 حول تاريخ اخلمر وتواجده يف منطقتنا، وحول تناقله عرب العصور،ففيما يفيدنا االختصاصيون والعلماء يف علم اخلمور 
فرح العن حضارة النبيذ اللبنايّن عند فكرة  احلديث معرض اتوقف يف وحول مستقبله القريب او البعيد،وحول تركيبته وتسويقه، 

، سريا حضارة لبنان الذي سار عرب التاريخ بذلكيالقي هو اليت محلها النبيذ عرب العصور. ف يثيث اىل امأما،،احلسري الجيابّية و اإلو 
  بفرح واجيابّية. يهيف الكتاب املقدس، متيحا لنا أن ننظر ال حيثييثا، ميثل منّو أرز لبنان

وامأميثولة الوجوديّة والتارخيّية عن النبيذ وعن لبنان،  حول النبيذ اللبنايّن مباضيه وحاضره ومستقبله، العلميّ  التفكريإّن 
ن، هو ما باستضافة هذا املؤمتر، إميانا منها بأّن إظهار النقاط اإلجيابّية يف لبنا ترّحب الكسليك –جامعة الروح القدس جعال 

ّن ال مكان لإلحباط فيه، بل فيه سري حيثيث اىل ، وإّن لبنان بلد رائع ومجيلالقول إفجامعتنا مصرّة على  حنن بأمّس احلاجة اليه.
 صعاب.امأما، بالرغم من كّل ال

ما هو جّيد فيه. حّقه علينا أن ننظر اليه بفرح وباجيابّية وأن  تبيانلدينا الكيثري من اإلجيابّيات يف لبنان، فحّقه علينا 
صحيح أن لبنان يعاين مصاعب مّجة وقاسية. ولكن ال يوجد بلد على امأرض بدون نسري اىل امأما،، عاملني على منّو جمتمعنا. 
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نا احلقيقّي اىل وطننا جيب ان يدفعنا اىل البناء، يف كّل قطاع، كما يتيّسر لنا. هذا ما يشهده قطاع النبيذ يف معاناة. بل إّن انتماء
 لبنان، إذ نراه خيطو اخلطوة تلو اخلطوة اىل امأما،. 

امسها، واليت، منذ  اىلاسم لبنان  ضّمتالكسليك، هي ابنة الرهبانية اللبنانية املارونية، اليت  –وجامعة الروح القدس 
، يف زراعة العرائش ويف انتاج العريق والعائد اىل االلف االول من املسيحية بداياهتا، تابعت التقليد الرهباين املاروين واملشرقي
، فرحا من (10: 05؛ 32: 24؛ سي 19: 23؛ تث 11: 94)تك اخلمر، د، العنب، كما يسميه الكتاب املقدس 

هناك وقت ذهيّب يشّكل حمطة مفصلّية حنو ، يف كّل مسرية ديناميكّيةوكما  .ي سيكون الدّ، االفخارسيتّ الرهبان هبذا الشراب الذ
كان وراءها راهب فاضل من رهبانّيتنا،   يف الرهبانّية، فكرة خالّقة ومبدعة ورائدة، انطلقت ،عشر سنوات ىلمنذ حوااملستقبل. ف

حضرة االب املدبر نعمة اهلل هاشم، فتأّسس مشروع "أديار" وخطا خطوات محيدة وممدوحة اىل االما،. فكان هذا املشروع ميثل 
 –وتتشّرف جامعة الروح القدس حبة اخلردل يف االجنيل، زرعت صغرية وكربت فاضحت شجرة تتفّيأ فيها طيور السماء. 

 الرهبانية، الشاهدة على احلضارة وعلى الرؤية املستقبلّية للنبيذ اللبنايّن. املبادرة ذههلسليك بأن تعترب نفسها معقال الك

 عمل مشرتك من أجل امناء هذا القطاع املمّيز.، عالمة على منتجي النبيذ يف لبنانكما تسر اجلامعة بأن تستضيف 

وما هو غاٍل على قلب جامعتنا، وما يفّرحها، هو التعاون الوثيق الذي حتّققه مع القطاع العا، يف لبنان عامة، ومع وزارة 
 بني القطاع العا، والقطاع اخلاص فالتعاون. هذه الروحّيةوما التنظيم املشرتك هلذا املؤمتر اال خري شاهد على الزراعة خاصة. 

 بيب لبنان املتألقة. ضرورّي يف مسرية وطننا احل

. كما أتوجه بالشكر اىل هذا االحتفالعلى رعايته الشكر الكبري اىل فخامة رئيس اجلمهوريّة العماد ميشال سليمان، 
. والشكر اىل كّل العناية اليت يوليها هلذا القطاعاملهندس جربان باسيل، على   ،الزراعة بالوكالة الطاقة الذي هو وزير معايل وزير

فريق سعادة االستاذ لويس حلود مدير عا، وزارة الزراعة الذي كان وراء فكرة هذا املؤمتر، والذي هو اول لبناين يعنّي نائبا لرئيس 
ا من اجل واود أن انّوه بعمل كلّية العلو، الزراعية والغذائية يف جامعتن اخلرباء للتحاليل االقتصادية للمنظمة العاملية للكرمة والنبيذ.

أهّنئهم على امأخص بافتتاح  حضرة العميدة الدكتورة الرا حنا واكيم.ويف املقّدمة تنظيم هذا املؤمتر، شاكرا فريق العمل فيها 
 ولضيوفنا من خارج لبنان، امتّّن اقامة جّيدة يف بلد امأرز وبلد النبيذ. .، ضمن كلّيتهم، وهو امأول يف لبنانماسرت علم اخلمور

طبع تاريخ لبنان. فاذا نظرنا اىل يالسري اىل االما، هو الذي يطبع قطاع النبيذ وهو الذي الفرح واالجيابية و إن منطق 
  النبيذ ونظرنا اىل لبنان، قلنا: "باركي يا نفسي الرّب". وشكرا.


