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

 يوم "البلديات"

 5102تشرين االول  52 

 
الروح نلتقي اليوم يف لقاء شراكة بني بلديّات عديدة من منطقتنا ومن وطننا احلبيب لبنان وبني جامعة 

الكسليك. أوّد أّوال الرتحيب بكم بكل حفاوة، معّّبا أمامكم عن الفرح الكبري الذي يعّم اجواء اجلامعة  -القدس 
 بفضل حضوركم يف ربوعها.

 هو الفرح املتأيت من التفكري بنواح ثالث متعلقة مباشرة بلقائنا.

وقرققي باإلنسان يف جمتمعنا. إّّنا اككار عن ، التطر  ا ى اككار بّباةة، عاملّية، ققودنا ا ى امأمام أّواًل 
التنمية املستدامة، عن الشؤون البيئية والزراعية والصحّية. ويف مجيعها، اإلنسان هو احملور. وهي مجيعها قدّل على 
 ثقاكة االجيابّية، أي ثقاكة عدم االحباط. كفي جمتمع جييد كيه الكثريون كّن التشكي والتململ والتباكي، على كلّ 
مؤمن حقيقّي وكّل مواطن حقيقّي العمل للسري ا ى امأمام، بكّل إجيابّية. وهذا اللقاء هو شهادة على ارادة املضّي 

 ا ى االمام.  

ا، التعاون بني القطاع البلدّي واجلامعة هو ايضا شهادة لوعي حيثّية جمتمعنا بكّل جوانبه، ووعي ثانيً 
عاة كرح. كمن خاللكم، أيها االصدةاء االحباء، حنن حنقق جانبا من لربالة اجلامعة يف حميطها. وهذا ايضا مد

 جوانب ربالتنا. 

ا، نشهد بويّا لفكرة اخلري العام، وارادة منّو االنسان، كّل انسان، بدون اي متييز، وكّل االنسان، اي ثالثً 
إنسان، كّل رجل وكّل امرأة،  االنسان يف كّل ابعاده، كما حيلو للكنيسة ان قؤكد يف كّل قعليمها االجتماعّي.كلّ 

مدعّو إ ى املسامهة يف إجناح حياقه وحياة اآلخرين. هلذا، على كّل مّنا ملء مكانه يف اجملتمع، والتفتيش عن خريه 



2 
 

وخري اآلخرين أو خري اجملتمع. امأنا اليت قريد أن قنمو على حساب النحن، قسقط. والنحن الذي يريد أن ينمو 
ا. وحدها احملّبة واخلري والطيبة عنوان النجاح يف احلياة الشخصّية ويف العمل االجتماعّي. بحقا لألنا، يسقط أيض

إننا حنب "كلنسمع ةدابة البابا الفخري بندكتوس السادس عشر، يف ربالته االجتماعية "احملبة يف احلقيقة" يقول: 
ن يعيش مأيقية. كل مسيحي مدعو كعليا اآلخر بقدر ما نعمل للخري العام الذي يستجيب حلاجات الفرد احلق

 –الطريق املؤبساقية  نفهم اجملتمع. من هنا يعوقه ووكق امكانات قأثريه يف خدمة "املدينة" ادهذه احملبة، وكق 
للمحبة، اليت ال ققل شأنا وحزما عن احملبة اليت هي يف عالةة مباشرة مع اآلخر،  –نستطيع القول ايضا السيابية 

. إن عمل االنسان املستوحى واملنشط من احملبة يساهم .. ملؤبساقية يف "املدينة" او اجملتمععن الوباطات ا بعيدا
( ... "بدون حقيقة، بدون ثقة وبدون 7)عدد  "يف إعالء مدينة اهلل الكونية اليت يتجه قاريخ العائلة البشرية حنوها

يصبح كريسة مناكع خاصة ومنطق بلطة  حمبة احلقيقة، ال يوجد وعي او مسؤولية اجتماعية، والعمل االجتماعي
(". إّّنا كلمات منّورة لنا، إذ نقوم بعمل من اجل اخلري 6قؤدي ا ى قفتت اجملتمع، خاصة يف عصر العوملة" )عدد 

 العام.

شكر من متثّلون، أيها االصدةاء امأعزاء، كما أود خامتة أن اشكركم، كردا كردا، أيها الرؤباء امأحباء، وأ 
أشكر حضرة الّبوكسورة هدى نعمة، عميدة كلّية الفلسفة والعلوم االنسانّية، وحضرة الدكتورة مرينا مزّو ، مديرة 
ةسم العلوم االجتماعية يف الكلّية، على هذه املبادرة الرياديّة. كما ارجو أن قوكقا بتنفيذ ما عرضتاه علينا من 

يف الكلية. كإّن إدارة اجلامعة قعّول كثريا على هذا املركز وعلى قعاونه مع باةي  IDEESل مركز االاحاث خال
الكلّيات من اجل هباء صورة اجلامعة ومن أجل حسن قعاون مع القطاع البلدّي يف جمتمعنا احلبيب، ومن أجل 

 خري اإلنسان. وشكرًا.


