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

 أرضي، غد واعد" مؤتمر "

 8102شباط  82

 

 د ميشال سليمان اجلزيل االحرتام،فخامة رئيس اجلمهوريّة العما

 رفتمع  ، م، يف مسريتكم الوطنّيةرئيس، وأنتم رمز وحدة الوطن، وأنتالأوّد، بادئ ذي بدء، أن أرّحب بكم، فخامة 
ويف ما عملتم. وإنّنا، يف جامعة الروح القدس، حنمل لكم طيب الدعاء لكي  سام  ج   يف ما حتّملتم من مسؤولّيات

 يعضدكم الرّب يف مجيع أعمالكم الوطنّية اآليلة إىل خري وطننا احلبيب لبنان. 

 

 فخامة الرئيس، أيّها احلضور الكرمي،

من املخلوقات  أسرار   ،. على سطحهايف الوقت عينه شديدة اجلمالأسراريّة و هي  ها العني  برويّة،ت  إن تأّمل   ،األرض
ألّن  نبتة آكلة حلوم، فهاتتكاثر األسرار . كذلك يف جوفها،   ، على اليابسة، كما يف قعر البحار.ومن اجلوامد ةاحليّ 

نبتة أخرى، خترج سوائل منها تشّكل رادًعا ألّي   . وهاحميطها احليوّي فقري غذائّيا فتلجأ إىل أكل احلشرات لتعيش
، مع أسرارها الكثرية، ومع نظم حياة وفائدة وفلسفة والنباتات أنواع احليوانات وتتعّدد كائن طائر يريد هلا سوًءا.

   وجود، يعجز أّي أحد عن حّل ألغازها بشكل كامل.

والعلوم اجليولوجّية، لكي تغوص يف تلك  زراعّية والنباتّيةلعلوم األرض والبحار والعلوم ال في فتح اجملال تلو اجملال
تقن، كّل ذلك، يوّلد يف النفس فرًحا، فها نظام الكون م  خطوة.  اول اكتشا  ما كمكن، خطوة تلو األسرار وحت

      .أبدع اهلل يف وضعه
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كّب، منذ بدء تارخيه، على انهو الذي وخلف تلك العلوم، خليقة من نوع آخر، هي قّمة اخلالئق، هو اإلنسان. 
وها هو يستخرج من النبات ومن  والفضاء واجملرّات. ا  ذاته واكتشا  األرض وما فيها وما عليهااكتش

وإّن اإلنسان  عقد مؤمتر اليوم حوله.ما جيعل احلياة تنمو فيه وحوله، مثل املشروع الذي ي   ومن اجلماد احليوانات
فيحّقق اإلجناز تلو اإلجناز، إىل حّد أنّنا وصلنا اليوم إىل تالق  كوينٍّ، صوتًا وصورًة، بفضل  العقل   هو الذي ي عمل  

 التكنولوجيا املذهلة اليت قّدمها اإلنسان لنا. وهذا أيًضا مدعاة فرح، إذ اإلنسان، على صورة خالقه، خاّلق هو. 

ها ال خيفت، حني نتأّمل ، وهباءوواقعّية. ولكّن واقعّيتها تزدادهبّية هي هذه اللوحة الكونّية اليت فيها اإلنسان حمور  
عالقة اإلنسان باألرض من زاوية أخرى. فسو  نسمع، بعد ثالثة أيّام، مع بدء الصوم الكبري، مجلة اعتدنا 

عم هو يعود إىل األرض، لينطلق يف األرض سّر مب  عليها: "أذكر يا انسان أّنك من الرتاب وإىل الرتاب تعود".
 فيها، هو سّر املوت والقيامة، سّر حّبة احلنطة اليت إذا ماتت، أتت بثمار كثرية. 

هذا اليقني عن هشاشة اإلنسان ومسّوه يف آن  مًعا، وعن سّر اخللق وسّر اخلالق، حتمله جامعة الروح القدس، وهي 
لوطن، فتسّمت بالبلديّة وجعلت اسم لبنان يغّل حبّب األرض وا عباءهتا ابنة الرهبانّية اللبنانّية املارونّية اليت اشتهرت

. وهي حتّب لبنان وتؤمن به وال وجمتمع عن أهبى ما يف الكون رمصغّ  كون  لبنان هو   هي تعي أّن هباء يف امسها.
 بكّل إجيابّية ، وتعملالتباكي والتشكي والتململ كّلما عصفت عاصفة به، بل تنطلق. فهي ترفض ختا  عليه

 ه البشر، وإن رمسوا خمّططاتأكثر فأكثر، يف تاريخ ال يتحّكم فيلينطلق لبنان  يف كّل حقبة، وبكّل ما لديها،
لبنان مصريه هو. مطلقة ونصبوا آمااًل يسعون اليها. فالتاريخ يعلونا مجيًعا ألّن سّيده سّر حمّبة  وقاموا بأعمال

 بالرغم من كّل الصعاب.  واحد: السري إىل األمام، بكّل فرح وكّل إجيابّية

مؤّسسة  مؤّخرًا أّسست الرهبانّيةفأديارها تتابع العمل الزراعّي وقد  ة بالعلم وبالعمل يف األرض.رفت الرهبانيّ قد ع  و 
. نتاجّيتهاإتقليد العمل الرهبايّن القائم على عالقة احرتام األرض ورفع  لتواصل، بالتكنولوجيا اجلديدة،"أديار" 

أّول مطبعة يف الشرق، أّسست جامعتنا اليت تتنوّع العلوم فيها حاليًّا، إذ فيها والرهبانّية اليت حيوي أحد أديارها 
. فيها تعمل الرهبانّية من أجل اجلودة والتمّيز لكي ي بدع اإلنسان يف التفكري واالكتشا  اومعهدً  كلّيةً   ة  ر  ش  ع   مخس  

العامل اجلامعّي  وادة، لكي تواكب حياهتا مساروهي، أي جامعتنا، تعمل، بال ه والسري إىل األمام، بكّل إجيابّية.
 كلّية العلوم الزراعّية والغذائّية اليت تنّظم هذا املؤمتر بالتعاون مع مجعّية "غد واعد"  ،ّيات جامعتناوبني كل العاملّي.

ويف  يف لبنان اإلنسانمن يريد إعالء  إىل كلّ فجامعتنا متّد يدها . رياسكو" اإليطايلّ اللبنانّية واملعهد الدويل "ك
، وإىل كّل من يعّزز فكرة االكتشا  واخللق عند اإلنسان، وإىل كّل من يعتين باألرض وينميها. أوّد هنا أن العامل

كما أشكر كلّية العلوم الزراعّية والغذائّية، بشخص عميدهتا حضرة الدكتورة الرا حّنا واكيم وفريق العمل فيها،  
 ا واعضاء. ، رئيسً رياسكو اإليطايلّ املعهد الدويل كا واعضاء، و "غد واعد"، رئيسً أشكر مجعّية 
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بايت طنوس بينا العام األأهذا هو منوذج العمل يف اجلامعة، ابنة الرهبانّية اليت بامسها أعود فأحّييكم، باسم قدس 
اضر من خالل حضرة النائب العام االب املدبر اميل نعمة السامي االحرتام، الغائب عّنا لوجوده خارج لبنان واحل

 يوب شهوان اجلزيل االحرتام.أب املدبر عقيقي اجلزيل االحرتام وحضرة األ

 نّه كّلل احتفالنا حبضوره. ئيس اجلمهوريّة، وأضاعف الشكر ألصاحب الرعاية، فخامة ر  أعود فأشكركما 

 سرار كثرية.أإذ فيها هباء كبري و أريد أن أهني،  وحوهلا، ووطنّية ا وفلسفةلينا الهوتً إاليت أوحت بدأنا مع األرض، 
   وشكرًا. األرض.بشكر الرّب الذي خلق، وشكر كّل إنسان يعتين هبذه أريد أن أهني 

 

 


