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

 اليوبيل الفضي لكلّية العلوم الزراعّية والغذائّية

 3192نيسان  91
 دولة رئيس جملس النّواب، األستاذ نبيه بري،

 األسبق الشيخ أمني اجلمّيل،فخامة رئيس اجلمهوريّة 
 قدس األب العام األبايت طنوس نعمه السامي االحرتام،

 حضرة اآلباء املدبّرين اجلزيل احرتامهم،
 أصحاب املعايل والسعادة والسيادة والفعالّيات الروحّية واملدنّية والعسكريّة،

 حضرة أعضاء جملس اجلامعة الكرام،
 موريس اجلمّيل، عائلة املرحوم الراحل الكبري الشيخ

 أيها احلفل الكرمي،
 

الكسليك. هذا الشعور أوّجهه  –إنّه لشرٌف ولفرٌح لنا، يا دولة الرئيس، حضورَكم اليوم يف جامعة الروح القدس 
 إىل شخصكم الكرمي باسم قدس أبينا العام األبايت طنوس نعمه السامي االحرتام.

املناسبة اليت أتيتم فيها إلينا، حتية لذكرى كبري من لبنان، الشيخ مدعاة الشرف والفرح هي شخصكم الكرمي، وهي 
 موريس اجلمّيل.

إّن جامعتنا تتشرف وتفرح بكّل ما هو لبنايّن أصيل، فهي جامعة لبنانيُة النشأِة واالنتماِء واهلدف. تارخيها هو 
نانّية املارونّية وبني لبنان، كلِّ لبنان، امتداد تاريخ يربو على مئات السنني، شهد على حّب فريد بني الرهبانّية اللب

يف كّل مكّوناته. فكان ان محلت امسه يف امسها، وأعلنت جهارًا من حتّب. وإّن إحدى جتليات هذا احلّب، هي 
ديارها، يف ذلك الرتاث الرهباين األصيل، أبصر النوَر الكتاُب املطبوُع أخدمة العلم والثقافة فيه. يف حنايا أحد 
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 –قزحيا، يف مشال لبنان. وجامعة الروح القدس  –نطونيوس أ، يف دير مار 6161 الشر  األوس،، سنة األوُل يف
الكسليك، هي من هذه الساللة، وهي حتوي نسخة ذلك الكتاب األول. ففي انعطافات التاريخ اللبناين ومآله،  

عة الشر "، من خالل عمل جامعّي، كانت هناك. ويف سري لبنان حنو األمام، فرح قلبها ومحلت راية "لبنان جام
متعّدد احملاور، يتحّرك دائًما ضمن حلقة ختضع جلاذبّية اجلودة والتمّيز األّخاذة. فكان تطّورها األكادميّي والعالئقّي 

ويف  العاملّي والعمرايّن والتكنولوجّي والتنظيمّي والرتاثّي. فهذه امليزة األخرية، أي الرتاثّي، تظهر جليًّا يف مكتبتها
مركز فينيكس التابع هلا. إّّنا مكتبة حتوي حاليًّا كنوز الرتاث اللبنايّن، خاصة من خالل حمافظتها على أرشيف  
كبار لبنان. وهي تفتخر أّّنا حتتضن مكتبة موريس اجلمّيل وأرشيفه. وكان من بواكري انتاجاهتا كتاب الشيخ 

ل شكر اجلامعة ودعوة لالعتزاز بأّّنم من ساللة ذلك الرجل موريس اجلميل. فلعائلة املرحوم الشيخ موريس اجلميّ 
 العظيم، الذي عسانا أن نوفّيه بعض حّقه علينا.

وأنتم يا دولة الرئيس لبنايّن بامتياز، امتزج تارخيكم بتاريخ لبنان احلديث، ففي انعطافات التاريخ اللبناين ومآله،  
. ومهرمت التاريخ 6991وأمت املنصب األول فيها منذ سنة كنتم هناك. وطبعتم املؤسسة التشريعّية فيه إذ تب

السياسي احلديث مبقاربتكم اللبنانّية ومعاجلتكم اللبنانية وطرافة حديثكم اللبنانية. ومتّيزمت يف مناداتكم بالوحدة 
كما على قلبنا، أفرح   الوطنّية. فيكم نرى جتليًّا فريًدا ومثيًنا من تاريخ لبنان. ويف جنوبنا الغايل، العزيز على قلبكم،

أن أذّكر بأّن جامعتنا أنشأت فرًعا يف أقصاه، يف رميش، وأنتم ُتظهرون، مشكورين يا دولة الرئيس، كلَّ دعم له، 
 .1111بعدما شرفتموه أن افتتحتموه سنة 

لة لبنانية واملناسبة اليت جتمعنا لبنانّية. فنحن نستذكر عظيًما من لبنان هو الشيخ موريس اجلميل. وهو من عائ
عريقة أعطت الكثري للوطن، وهنا أوّد إلقاء التحّية على فخامة الرئيس األسبق الشيخ أمني اجلمّيل ومجيع آل 
اجلمّيل احلاضرين. من الشيخ موريس نأخذ أمثولة اللبناين، النابغ واحملّب لكّل لبنان، يف كّل مناطقه، والذي أحّب 

اين الذي ُتظهر مقاالتُه أنّه إنسان خيّط، ويصّمم ويتطّلع إىل مستقبل اجلنوب وعمل كثريًا من أجله. هو اللبن
بعيد، ال يراه آخرون، فيما هو يتعاطى، من خالل املبادئ، مع الواقع، يف يومّياته وتشّعباته وتعقيداته. فاالنغماس 

ا لك يا شيخ موريس، يف يف الواقع عنده ليس غرقًا فيه، بل إحبار، فيه بالذات، حنو أفق واسع ال حدود له. فشكرً 
 ذكراك هذه، ألّنك جتعلنا نفتخر أكثر فأكثر بلبنان.

إزاء  أداء موريس اجلميل هذا هو أمثولة عن لبنان. هو وطن ال يتخّلى عن ماهّيته املعّقدة واملتشّعبة، ولكّنه،
ا إىل األمام، ضاحًكا على التباكي عليه وإعالن انسداد الطريق، يتخّطى التعقيدات، بطريقة فريدة، وخيتال، منطلقً 

 ما مضى ومكّماًل رحلَة التاريخ تؤيده فيها يُد العليِّ والقدير.
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فألننا نتشّرف ونفرح بكم يا دولة الرئيس، نشكركم جزيل الشكر على حضوركم، يف مناسبة حتية لذكرى الشيخ 
ِة الرهبانية اللبنانية املارونية، نظرٌة اليوم موريس اجلميل الذي ُتشّرف ذكراه جامعَتنا وتفرُِّحها. يف هذه اجلامعة، ابن

اىل كّل ذلك بشرف وبفرح وبإجيابية وديناميكية، ألّن لبنان جميد، أجنب رجاالت كبارًا، وألنّه وطننا، حبيبنا، 
الذي، عندما يقرتب من حقبة مظلمة، متاًما مثل الشمس اليت تغيب يف هذا الوقت بالذات يف األفق، مقرتبة من 

ولكّنها تعطي الناظر إليها راحة متأتية من مجال املنظر، راحة تقي الناظر من خوف الليل املدهلم ... وبعد   الليل،
 كّل ذلك، تشر  مشس القيامة. وشكرًا.    

 


