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

 مباركة المساحة الخضراء وبدء السنة في فرح زحلة

 7102أيلول  72

 
املكان الوحيد، حيث يكنز يف العامل اجلامعّي، حيتّل العقل املكان األّول، وقد يقول قائلون 

العقل املعرفة وحياول إيالد األفكار اجلديدة، وحيث رصانة التفكري وعرض األفكار تلقي هبيبتها على 
اللقاءات اجلامعّية وعلى كّل مناسبة تتعّلق باجلامعة. هو العقل، برصانته، الذي عليه العمل هبدف  

 حضور كرمي.كتابة كلمة يف مناسبة كهذه، من أجل إلقائها أمام 

لكّن مكّونات هذه املناسبة، وإن كانت مناسبة جامعّية بامتياز، تبّدل املقاييس، إذ تقودنا، 
بعفويّة، اىل درب آخر، درب نسمع فيه كالم الرّب يسوع يف اجنيل مىت يقول: "ألّن الفم من فيض 

 (. 43: 21القلب يتكّلم" )مىت 

باصرار، آتية من مصادر متعّددة، إذ جنلس  فكيف التصدي لعاطفة حمّبة تطرق ابواب القلب
الكسليك، ابنة الرهبانية اللبنانية املارونية، يف فرع زحلة والبقاع،  –اآلن، يف جامعة الروح القدس 

املتجّدد دوما، يف حضرة أناس أصدقاء ونبالء وطيّبني، باشراف مدير الفرع وعنايته، مع كّل فريق 
ن أّن هذه األمسية فريدة جّدا، فمن فضلك، تنّح، فالدور دور العمل؟ فيا عقُل، بامكانك التيقّ 

 القلب تنبع منه الكلمات. 
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تنبع منه للتحدث عن زحلة وعن البقاع، ألّّنما عنوان للطيبة والشرف والعزة والعنفوان ومجال 
اع اطاللة القمر، وخصب األرض وطيب الثمار. هو البقاع وزحلة عروسه واهله واهلها طّيبون باالندف

واللهجة وفحوى الكالم. حىت الرحلة من خلف اجلبال حنو زحلة مجيلة هي، فّتانة وساحرة، تتوّج 
وتزدان مبا هو أمجل منها أي باستقبال زحلة واستقبال البقاع. فهذا كّله مصدر عاطفة يدع القلب 

 يتكّلم.

آخر، اىل أن تاريخ فرع زحلة والبقاع مصدر آخر. كّلنا على علم كيف تنّقل من مبىن اىل 
الكسليك، مثل حّبة  –استقّر قرب كنيسة القديس شربل. حكايته تشبه حكاية جامعة الروح القدس 

اخلردل يف اإلجنيل، اليت كانت صغرية جدا فنمت واصبحت شجرة تتفّيأ فيها طيور السماء. هي من 
فهي تتفاعل معه، يف كّل  حكاية رهبانية، الرهبانية اللبنانية املارونية، اليت وضعت لبنان يف امسها،

لبنان،   مناطقه، وحىت يف انتشاره يف بلدان االغرتاب. مّهها أن تقول، يف كّل حقبة من حقبات تاريخ
أنّه سائر اىل االمام ال حمالة، وأّن ال مكان لإلحباط ولليأس يف تارخيه، بل فرح يف السري دائما اىل 

الكسليك تتموضع على  –هي جامعة الروح القدس األمام. لذا مارست خدمة التعليم العايل، وها 
الساحة العاملّية وتصّنف من البنك الدويل، خالل السنة الفائتة، بني اجلامعات اخلمس األوىل يف 
الشرق االوسط ومشال افريقيا. هلذا هي هنا، يف فرع زحلة والبقاع، فهي تأخذ من جودة ابناء هذه 

ا، فيكون التفاعل عنوان العمل ويكون الطالب واالهل األرض وتزرع جودة التعليم العايل فيه
واالصدقاء واالحباء واملسؤولون الروحّيون واملدنّيون والعسكريّون يف فرح التيقن ان النمّو واالزدهار 

 حاضران يف املنطقة، كما يف اماكن اخرى. فهذا كّله ايضا مصدر عاطفة يدع القلب يتكّلم.

ولو كان العقل منبع كلمات هذه الليلة الكتفيت اآلن بذكر اسم مدير الفرع، مع اآلباء 
املعاونني، مع شكرهم باقتضاب. ولكّنكم تعرفون اآلن مصدر الكلمات. فمنه الكالم عنهم. وإنين 
ملنتهزها فرصة، لكي أشكر مدير الفرع، االب ميشال ابو طقة، ليس فقط على عمله يف الفرع، بل 

ا وخاصة على كّل عمله يف اجلامعة، خاصة كامني عام هلا. فهو القلب النابض يف اجلامعة وقائد  أيض
كّل نشاطاهتا، وهو نصري احلق، واالداري بامتياز، واستاذ اجلامعة. هو فوق كّل شيء األخ الذي 

كثريا بامر زحلة   افتخر ان تضّم عائليت الرهبانّية فردا مثله. وهو، مع كّل ذلك، زحالوّي بامتياز، يهتمّ 
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وبامر الفرع فيها، دون أن يهمل أّي ناحية من مهامه يف اجلامعة أو يف احملكمة. فافرح اذ ارى كيف 
يشعر بابّوته جتاه فرع زحلة والبقاع، وعندها اقول له ممازحا اياه: "تذّكر أّن هناك فرعا للجامعة يف 

الحباء موسى عقيقي وايلي ميني وفادي كميد الكسليك. فاهتّم به قليال". معه ايضا، اشكر اآلباء ا
وهم يشهدون خري شهادة لالخّوة والعمل الدؤوب والنضال من اجل قضّية اجلامعة وحسن العمل 
فيها. هم يشهدون لقيم سامية، لذا نفتخر مجيعنا هبم. هلم الشكر، ولكّل معاونيهم يف الفرع اطيب 

 مصدر عاطفة يدع القلب يتكّلم. العرفان باجلميل على كّل حسن صنيع. فهذا ايضا

وتتعدد املصادر، فكّل منكم، أيها احلضور الطّيب والكرمي مصدر عاطفة يفرح القلب ويدعه 
يتكّلم. ولكن دعوين اخص بالذكر ايب ورئيسي، قدس االب العام االبايت طنوس نعمه السامي 

اخلري، هو الذي تطبع الطيبة حياته  االحرتام، الذي اكّن له كّل االحرتام وكّل البنّوة واسأل له دوام
والكّل يعرف عالقته بقديسي الرهبانية وخاصة مار شربل. احيي حضرة اآلباء املدبرين ومجيع 

 الرهبان، مع مجيع العمداء وكّل فريق العمل يف اجلامعة ويف الفرع.

لكن ال شّك ويأيت عامل الوقت ليعيق ذكر كّل منكم، أيّها األصدقاء احلاضرين اليوم بيننا، و 
عندي يف أّن كّل واحد منكم، أيّها احلضور الطّيب والكرمي، يعرف منزلته يف قلب جامعة الروح 

الكسليك، ويعرف الكلمات اخلاصة اليت اود ان اوجهها اليه، باسم اجلامعة، من اجل  –القدس 
صديقة، من جامعة تفّتش العالقة املمّيزة اليت تربطه هبا. فلكم مجيعا أمسى مشاعر العالقة النبيلة وال

 دائما على الوجوه الطّيبة لتنسج معها أطيب العالقات.

إّنكم مجيعا تعلمون اآلن ملاذا يصّح، يف مناسبة كهذه، أن يتنّحى العقل قليال ليطلق القلب 
 عنانه، أيضا يف العامل اجلامعّي. وشكرا.

 


