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

 مؤتمر التغذية

 3172نيسان  71

 
 ستاذ علي حسن خليل، راعي االحتفال،معايل وزير الصحة األ

 أيها احلفل الكرمي،

 

 الكسليك، يف مؤمتر جامعّي بامتياز. –يطيب يل أن أرحب بكم يف جامعة الروح القدس 

يصّب بشكل ممّيز يف صلب رسالة جامعتنا ورسالة الرهبانية اللبنانية املارونية  إّن موضوع هذا املؤمتر
مع اجملتمع  نليها اجلامعة. وإّن املؤمتر جامعّي بامتياز، إذ فيه العلم والفكر يتفاعالإاليت تنتمي 

 وقضاياه. 

سان، كّل اإلنسان، ، واإلنان بدون أّي متييزفرسالة اجلامعة هي اإلنسان واجملتمع. اإلنسان، كّل إنس
وال شّك يف أّن قضّية التغذية  أي اإلنسان يف كّل أبعاده، ومنها الصحّية واجلسديّة والنفسّية والروحّية.

  اإلنسان وومّوه، كما تعين البيةة والكون أعمع.تعين أّواًل 

نعكاساته على فالتغذية أمر فردّي كما إنّه أمر عماعي وجمتمعّي، أي إّن تصّرف الفرد يف التغذية له ا
 من هنا جدلّية األنا والنحن اليت ال ينجح أحدمها بدون جناح اآلخر. اجملتمع، والعكس صحيح. 
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فالتغذية اجلّيدة تنّمي اإلنسان وتسمح له بالتأّلق يف حياته، فيعلو اجملتمع وينمو. وحني خيلق اجملتمع 
 ا على كّل فرد. تغذية جّيدة، ينمو ويتحّضر، فينعكس ذلك إجيابً  ثقافة

، ماذا يأكل وماذا يشرب. حكيم   فقط عندما يقّرر، بشكل   تومسامهة الفرد يف التغذية اجلّيدة ليس
موقعه، يف أن يكون الغذاء بل إّن مسامهة الفرد يف هذه القضّية هي يف حتّمل املسؤولية، كّل وفق 

زد على ذلك أّن الوعي  احب القرار واألهل واجلامعة واملدرسة واإلنسان ذاته.ا: املشرّع وصجّيدً 
هو هّم اخلري وصالح  البيةّي السليم، على املستويات كاّفة، يساهم يف أن حيّقق هنج تغذية جّيدة. 

 التفكري عند كّل إنسان ما يسمح بأن تكون التغذية جّيدة. 

دة، فينشأ عن ذلك جّو سليم وجمتمع خرّي يهتّم ألمر كّل وإن تبّّن كّل إنسان هّم التغذية اجليّ 
 إنسان. 

من هنا، أمهّية التفاعل بني الشخص وبني اجملتمع، بني احلّق اخلاص واحلّق العام. من هنا ضرورة 
نا ضرورة القيام مبشاريع قوانني يف اجمللس النيايب، التوعية والرتبية على التغذية الصحيحة، ومن ه

ّية وجمتمعّية على خمتلف الصعد، تلزم كّل إنسان، بتأمني التغذية اجلّيدة، على قدر وقرارات حكوم
يني ومتحّملني املستطاع. يف هذا املضمار، كما يف ميادين أخرى كثرية، علينا أن نكون جدّ 

 للمسؤولّية، علينا نبذ ثقافة "ما عليش".

يف هذا السياق. كما أشكر حضرة املبذولة  وزارة الصحة على كّل اجلهودشكر  ودّ أيف هذا اإلطار، 
ب ميشال اليان مدير مستشفى سيدة املعونات اجلامعي يف جبيل على عمله الدؤوب يف هذا األ

وقد  ب جوزيف واكيم عميد كلّية العلوم الزراعية والغذائية،حضرة األ ىلإ الشكروأتوجه باحلقل. 
عية إىل كلّية العلوم الزراعية والغذائية. كما أخص ا تغيري اسم كلّية العلوم الزرالفتين أن طلب مؤخرً 

الدكتور روين عبود مدير قسم التغذية يف الكلّية وكّل اجلسم التعليمي واإلداري يف الكلّية ويف بالشكر 
اجلامعة، الذين بنوع أو بآخر سامهوا يف إرساء ثقافة "تغذية جيدة" من خالل تنظيم هذا املؤمتر 

شكر والدعاء بالتوفيق جلميع املؤمترين. إهّنم بذلك حيّققون خري اإلنسان وخري وإجناحه. الشكر كّل ال
 ا.اجملتمع وشكرً 


