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

 االستقالليد ع

 2111تشرين الثاني  21
 

 وكّل العيلة اجلامعّية،  اآلباء األحّبة، أعضاء جملس اجلامعة
اليوم فرحة كبرية إنّو مرّة جديدة عم نرجع نلتقى حول عيد اإلستقالل هبالقاعة احللوة، إلنا عادة نلتقى بدفا أكثر 

 .برّا، السنه بسبب الربد جينا هلون
 أنا الفكرة األساسية يلي كنت حابب أتوّقف عندا بس مارغريت بكلمتا احللوي خّلتين زيد فكرة تانية، 

حتفال يلي حدث هون من فرتة ملغارة جعيتا وزيد عليها حدث منتخب لبنان أّول فكرة بّدي إستوحي من اال
دكن تقولو شو عم بيقول، حمّبة لبنان بكرة القدم ترّكز عفكرة أوقات بتغيب عن بالنا وهيِّ حنّب لبنان، أكيد ب

لكن نشعر باإلنتماء هلاالوطن أكثر وإنّو هيدا وطنا، هيدا يل عاطانا مكان احلياة، عطانا أساسية وكّلنا منفّكر فيا 
اهلوا يلي منتنّفس يف، مثل ما قال البطريرك احلويك برسالتو حملّبة الوطن ذكر هالشي إنّو مكان هالوطن هو املكان 

ناخذ مّنو اهلوا يلي منتنفسو من هيك  مهّم حنمل هاحملّبة جتاهو. أنا بّدي قول خّلينا نفّعل فينا شعور يلي م
اإلنتماء للبنان، ما جنّرب نقول شو حلو هالبلد هيدا أو هيداك أو مبفاهيمو أو جغرافيتو أو جمتمعو، نقول أّول 

دمو لقّدام النّو ما يف بلد هبالعامل بيخال من املشاكل شي لبنان حلو ولبنان رائع، مع كّل مشاكلو بّدنا حناول نق
 خنلق جّو أحلى مبجتمع أحلى بلبنان. 

الفكرة الثانية يلي حكيت عّنا مرغريت، حابب إتوّقف عندا هي فكرة اإلنسان، كّل واحد مّنا مسؤول، ما حدا 
و بيعرف إنّو مطرح مّنو أوقات كثري حيّط اللوم على حدا ثاين أو عا مسؤول أعلى مّنو، وإذا كّل واحد راجع حال

يقول: انا مطرح  اما عميعمل الشي يلي الزم يعملو. من هيك حننا مدعّوين ليوم منّي فينا اإلنسان، كّل واحد منّ 
ميّن، أنا كطالب، أنا كأستاذ، أنا كمسؤول إداري بقلب اجلامعة، كموّظف، كعامل، كرئيس للجامعة، أنا 

 ية جمتمعي، وطين لبنان. مسؤول، وين مسؤولييت بتنم
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نشا اهلل اليوم بيكون فرصة إللنا تنطلق من جديد بوطننا ، حنّبو أكثر، نشعر مبسؤوليتنا أكثر. حبّب بشكل 
خصوصي اليوم هبيك لقاء أشكر األب بطرس عيد ، مدير مكتب شؤون الطالب، عكّل التنظيم يلي بيعملو 

إنّو انُتِخب سفري للنوايا  د بإجتماع علين بقلب اجلامعة هّنيهبع صار إيليلي ما  عاألرض، مع األستاذ خليل عبود
 احلسنة باملؤسسة اإليرلنديّة للسالم. مربوك خلليل. 

 تقدُّمنا هباجلامعة. بشكرًا إللكن كّلكن، ربّنا يكون معنا عاطول 
 


