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

 وق مكايلاتفاقية التعاون مع بلدية ز  تجديد
 1023 نيسان 30

 صاحب السيادة املطران بولس روحانا النائب البطريركي العام على ابرشية صربا املارونية السامي االحرتام،

 ذوق مكايل ورئيس احتاد بلديات كسروان الفتوح احملرتم،حضرة االستاذ هناد نوفل، رئيس بلدية 

 حضرة اآلباء األجالء، 

 حضرة الفعالّيات الكرمية،

 أيها السيدات والسادة،

 وسّر اخلالق الذي يعلو كّل فكر.  وسّر الطبيعة، ولوج إىل سّر اإلنسان وسّر اجملتمع، بني ابتسامتني،

كّل   بدأ حني، إىل الوراء إىل عدة عقود من السنني إىل اإلبتسامة األوىل، التاريخ واياكمفاعود يف 
وق، بل طاعة ملا اعلنته بلدية الز وق مكايل، ليس فقط ز لبنايّن يأخذ طريق الساحل، يبتسم حني يصل إىل 

 وحسن التعاملفرًحا بروح خالقة وبإبداع جيّسد الروح اللبنانّية الفرحة واخلالقة واملبدعة، روح الفكاهة أيضا 
 اإلعالن.  هووق"، ذاك "ابتسم، أنت يف الز  .والضيافة

ابتسامة، مؤّكدة الفرح عند اللقاء  على الوجهحتقق يف زوق مكايل، ترتسم ايضا  واليوم، عند رؤية ما
ات  وبني االبتسامتني، ابتسام ومتّيقنة فرح سّر اإلنسان والطبيعة. وعند االبتسامة األوىل، األّول بزوق مكايل

 كثرية، وتاريخ يرمي ذاته حتت انظارنا وتأّملنا.
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أو، بعبارة أخرى،  ،ما يرسم على احملّّي بسمة التأّمل يف املبادئ بني االبتساماتهو هذا املشهد 
، مع كّل املشاكل واهلموم دوالب احلياةدورة العيش، أو، بعبارة اجنيلّية، اإلجتار بالوزنات. اإلجيابّية يف 

احلوادث اليت قد تطرأ على اإلنسان، قد تؤذي، قليال أو كثريا، فرح احلياة فيه. فيستسلم الكثريون إىل و 
ثقافة االهنزامّية واىل حضارة "املعليش". صحيح أّن اإلنسان ال يتحّكم بالدنيا ومبجرياهتا بشكل مطلق، 

ولكّن احلّق أيضا هو  اهلل سّيده.يفهمه عقل إنسان، فهو ليس سّيد التاريخ، بل فتجري األمور بشكل ال 
كّل رجل وكّل  أّن اإلنسان مدعّو، وفق رغبة اهلل خالقه، إىل العمل يف األرض، من أجل منّوها. كّل إنسان،

مدعّو إىل املسامهة يف إجناح حياته وحياة اآلخرين. هلذا، على كّل مّنا ملء مكانه يف اجملتمع، امرأة، 
والتفتيش عن خريه وخري اآلخرين أو خري اجملتمع. األنا اليت تريد أن تنمو على حساب النحن، تسقط. 

بة عنوان النجاح يف احلياة وحدها احملّبة واخلري والطيوالنحن الذي يريد أن ينمو سحقا لألنا، يسقط أيضا. 
، يف رسالته بندكتوس السادس عشرفلنسمع قداسة البابا الفخري الشخصّية ويف العمل االجتماعّي. 

إننا حنب فعليا اآلخر بقدر ما نعمل للخري العام الذي يستجيب "االجتماعية "احملبة يف احلقيقة" يقول: 
عوته ووفق امكانات تأثريه يف دهذه احملبة، وفق ن يعيش ألحلاجات الفرد احلقيقية. كل مسيحي مدعو 

للمحبة،  –نستطيع القول ايضا السياسية  –الطريق املؤسساتية  نفهم اجملتمع. من هنا يخدمة "املدينة" ا
سساتية يف عن الوساطات املؤ  بعيدااليت ال تقل شأنا وحزما عن احملبة اليت هي يف عالقة مباشرة مع اآلخر، 

. إن عمل االنسان املستوحى واملنشط من احملبة يساهم يف إعالء مدينة اهلل الكونية .. تمع"املدينة" او اجمل
"بدون حقيقة، بدون ثقة وبدون حمبة احلقيقة، ال ( ... 7)عدد  "اليت يتجه تاريخ العائلة البشرية حنوها

سلطة تؤدي اىل يوجد وعي او مسؤولية اجتماعية، والعمل االجتماعي يصبح فريسة منافع خاصة ومنطق 
 ".(6)عدد  "تفتت اجملتمع، خاصة يف عصر العوملة

هي مبادئ إجيابّية تفرّح من يعتنقها، ألّن السائر وفق هذه املبادئ حيمل فرحا داخليّا يتحّدى 
الصعاب وميضي اىل االمام زارعا خريا وحمبة وطيبة يف اجملتمع. لسنا مدعوين اىل حتقيق اجملد بدون الصليب، 

 ل الصليب وجتلّياته يف احلياة اليومّية.بل من خال

اخلري ويف زوق مكايل، إجتار بالوزنات أذهل كّل من اختربه. يف هذه املدينة، عمل وفق منطق 
واحلضاري، والبيئي، والرتبوي، واالنسايّن. ووراء  العام، على كثري من الصعد: الرتاثي، والثقايف، والفكري،
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هناد نوفل، فتح ابواب زوق مكايل مع فريق عمله، مشّرعة على هذا النمط على األخص رجل، امسه 
 ، فعقد االتفاقات الكثرية اليت دّرت اخلري الكثري على هذه املدينة. فانسكبت فيهااحلضارة اللبنانّية والعاملّية

وعكست وجه لبنان عله حمّققا انسانيّته بشكل أكمل. آيات من اجلمال الذي يصقل الشخص البشرّي وجي
وكان جتديد الثقة له، تلو التجديد، لكي يصل عمر رئاسته على البلديّة هذه السنة ضاري اىل العامل كله. احل

على ما حققت من اجل اخلري العام، فلمعت  هنيئا لك يا استاذ هناد نوفل و شكرا لك. فنصف قرناىل 
 ادئ تلمع بني االبتسامتني.هي هذه املببلدية زوق مكايل وارتفع شأهنا، وبذلك ارتفع أيضا شأن لبنان. 

نحط حني نكون يف الكسليك، يف جونيه، ف واروح اىل ابتسامتني مولدتني من اجلغرافيا. ابتسامة
هو املياه فيه العني على هضاب جونية وخليجها وحبرها املرتاح النائم حتت الشمس احيانا، واهلائج املنذر تز 

الزوق ناظرين اىل البحر واىل اجلبل واىل اماكن  وتلعب أحيانا أخرى. وابتسامة اخرى حني نكون يف
 احلضارة والتاريخ والنول والثقافة. ففي ذلك حنن ايضا بني ابتسامتني.

الجل كّل ذلك، اذكر لبنان. فهو بلد مجيل جدا، بطبيعته وبانسانه. وله فضل على كّل مّنا فمن 
ان هناك امورا كثرية قد حتاول إدخال  صحيحهوائه نتنشق وبفضل ارضه نعيش، وفق كّل مكّونات احلياة. 

فندخل يف ثقافة االهنزامّية وثقافة املعليش، ولكّنه صحيح أيضا أّن بامكاننا العمل الدؤوب  اليأس اىل قلوبنا
ال خنافّن واملثابر، بكّل فرح، على حتسني كّل وضع نكون فيه، كّل مّنا، وفق املكان الذي حيتّله يف جمتمعنا. 

ضعه، ألّن القلق الوجودّي يلبس يف كّل بلد حّلته. فلنفّكر سويّا كيف نؤّمن جّوا مالئما من لبنان ومن و 
بلديّة زوق مكايل  لنمو االنسان، كّل انسان بدون اي متييز، وكّل االنسان، يف كّل ابعاده، ومنها الروحّية.

  عملت هبذه الروحّية، بقيادة رئيس فيه حكمة كبرية، هو االستاذ هناد نوفل. 

ال الكسليك، اليت  –وإّن هذه املبادئ اليت تكّلمت عنها هي حمّرك العمل يف جامعة الروح القدس 
تأبه للمصاعب بل حتملها معها يف مسريهتا اىل األمام، يف خدمة منّو االنسان. هذه اجلامعة هي ابنة 

اسم لبنان وصار دمه جيري يف اليت تسمت باليت حاكى تارخيها مئات السنني، و  الرهبانية اللبنانية املارونية
عروقها. لذا تتفاعل اجلامعة مع جمتمعها القريب والبعيد وتعقد االتفاقيات من اجل خري العمل اجلامعي 
فيها ومن اجل منو اجملتمعات واالنسان. وتسعد اليوم ان جتدد اتفاقية التعاون يف ميادين عديدة، قدر 

ل، وهي جارهتا. فمن الفرح الكبري يف اجلامعة التفاعل مع املستطاع، مع بلدية رائدة كبلدية زوق مكاي
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جمتمعنا املباشر، كما فعلنا حىت اآلن مع بلدية جونيه اليت ننتمي اليها واليت احيي رئيسها وجملسها ومع 
فاىل االمام ايها االنسان يف جمتمعنا، واىل االمام يا جامعتنا احلبيبة، واىل بلديات اخرى يف ميادين عديدة. 

 المام يا بلدية الزوق العزيزة واىل االمام يا وطننا احلبيب لبنان.ا

هي هذه االجيابّية اليت ختّولنا النظر اىل املاضي فنرى االبتسامة ونتذكر "ابتسم انت يف الزوق". وهي 
 جتعلنا هذه اإلجيابّية اليت جتعلنا نرى بعني صافية ما حتقق يف هذه البلدية الرائدة. وهي هذه االجيابّية اليت

ونعلم ان يف غدنا ابتسامة . فنفرح ، وخاصة مبادئ اخلري العامنتعلق باملبادئ البنّاءة رغم كّل الصعاب
   املستقبل، نقف اليوم، "بني ابتسامتني".و فبني املاضي . وضاءة

 

 

 

  


