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

 مؤتمر األمن في ورش البناء

 4192شباط  91

 

ويف كّل تنّقالتنا نرجو اهلناء واألمن ... يف هذه الدنيا، من يوم إىل آخر ومن مكان إىل غريه.  نتنّقل
 واهلدوء. 

 اآلالت وصنعوالعمران، يرافقه التطّور وإرادة البناء  ال حمالة، ولكّن تنّقلنانتّنقل يف الزمن، فهو سائر 
 األدوات التكنولوجّية.

نتنّقل ... والفعل يف اجلمع، ألّن تنّقل كّل مّنا، يرتافق مع تنّقل آخرين، وألّن حركة التطّور اليت 
 حيّققها اإلنسان هلا بالطبع انعكاساهتا على كّل آخر، يف هذا الوجود. 

اإلنسان جانٌب أميّن. أي إّن كّل حتّرك يقوم به، ينخرط يف جمتمع، فيكون عليه كّل ما يعمل ول
، ال بل عليه أن يكون اجيابّيا فيفّكر كيف بالتايل االنتباه إىل عدم إذية اآلخر، أيًّا يكن هذا اآلخر

عمال مجيعها . وكّلما منا احلّس اإلنسايّن عند القائم بعمل ما، كّلما تناغمت األيساعد اآلخر يف منّوه
 من أجل خري اجملتمع. 

لقّيادة السّيارة أيضا جانب أميّن، لصناعة األلعاب جانب اميّن، فللمشي يف الشارع جانب أميّن، 
الفكرة األساسّية يف كّل ذلك، هي االنتباه إىل اآلخر وإىل سالمته وإىل  وللبناء أيًضا جانبه األميّن.

 ض التسّسس للخري العام، ويفرت ض الوعي أّن منّو كّل إنسان أمنه، يف كّل عمل نقوم به. هذا ما يفرت 
 يتّم يف منّو اآلخرين حوله. 
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ال شّك أنّنا يف لبنان، حباجة إىل تنمية هذا احلّس اجلماعي واإلجتماعّي، يف االنتباه إىل اآلخر وإىل 
لبنان ال زال بعيدا أمنه، يف كّل جوانبه. هو استنتاج قد يدخل احلزن إىل القلب، ألّن وطننا احلبيب 

عن بلدان كثرية متسّضرة يف ما خّص اخلري العام والتنّبه إىل اآلخر، كّل آخر، وخاّصة األضعف. 
الفكر  ولكّننا، يف جامعة الروح القدس، لسنا من دعاة التباكي والتشّكي واحلسرة، بل من دعاة

تشخيص ان واجملتمع، ومن دعاة ومن دعاة رسم االسرتاتيجّيات اآليلة إىل منّو االنس االستباقي، 
  .للمضّي إىل األمامالنواقص وإجياد السبيل 

نعي متاما أّن النمّو يتّم أوال عند اإلنسان، عند صياغة شخصّيته املتسّسسة ملفهوم اخلري الشخصّي 
واخلري العام يف آن معا، وعند توليد األفكار املالئمة لبناء جمتمع أفضل وغد أفضل يف كّل ما يقوم 

 به. هكذا حنسن التنقل من مكان إىل آخر ومن زمن إىل آخر.

األمن يف ورش البناء. من جيول يف بلدان غربّية  أحد وجوه التنّبه إىل اآلخر، بل إىل كّل إنسان، هو 
ن الذين اآلخرو  الفرق مع واقعنا البنائّي. العّمال يف ورشة البناء واألناس على الفوركثرية، يالحظ 

ضون ألخطار عديدة بسبب انتفاء معايري أمنّية بنائّية ، يتعرّ مباشرة هبذه الورشةليس هلم عالقة 
أساسّية. هدف البناء الذي هو اإلعالء والنمّو واالنتقال إىل مكان أفضل، يعود إذا باالنسان إىل 

تنا الوراء ألنّه يضرب منّوه إذ يهّدد أمنه. بعض ورش صيانة الطرقات اآليلة إىل أمن أكرب على طرقا
 . بالذات تنشأ وتنّفذ بطريقة هتّدد هذا األمن

يقودنا كّل ذلك إىل االستنتاج أّن علينا العمل يف هذا املضمار، بدون أّي تباك، بل كما يف كّل أمر 
إدارّي يف هذه الدنيا، جند السبيل إىل حتقيق األفضل، ونسهم يف عمران بلدنا الرائع الذي امسه لبنان، 

لق دوما إىل األمام وال خناف، فالتاريخ هو إىل االمام وطاملا رافقنا التاريخ مع كّل من فيه. ننط
باجيابّيتنا طاملا فرحنا فيه واعلينا البناء، بكّل أمان، وتنّقلنا فيه من حقبة إىل أخرى ومن مكان إىل 

 آخر.

ريوت فكان كّل ب لذا نشأت فكرة هذا املؤمتر يف جامعتنا، ومّدت اجلامعة اليد إىل نقابة املهندسني يف
تعاون مفيد وبنّاء، فإيّن لشاكٌر نقابة املهندسني وكّل الذين تعاونوا مع جامعتنا من اجل اجناح هذا 
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املؤمتر، واخّص بالذكر حضرة املهندس ايلي بصيبص، نقيب املهندسني، وهو لبنايّن بامتياز ورجل 
 عمران ورجل فكر ورجل اتزان نفتخر به ونعتّز بصداقته.

نّظمت هذا املؤمتر، كلّية اهلندسة، وكلّية الفنون اجلميلة كر من القلب الكلّيات الثالث اليت كما أش
والفنون التطبيقّية وكلّية احلقوق، مع فرقاء العمل فيها، خاّصا بالذكر حضرة العميد املهندس باسكال 

 طالل هاشم. داميان، وحضرة العميد الدكتور بول زغيب، وحضرة العميد املشارك االب الدكتور

إّن مؤمترا كهذا يفرح القلب ويكّلل حياتنا اجلامعّية واليومّية باإلجيابّية، فهو يريد أن يضع أكثر أمانا 
يف جمتمعنا، وهو يريد أن ينمو كّل إنسان، وهو يريد أن يستنتج ما هو ناقص لريسم خطط الكمال 

...  مجيًعا، بدون استثناء، بكّل أمانفيه. اهلدف من كّل ذلك هو أن نفرح، يف وجودنا األرضّي، 
  نتنّقل. وحنن

  

 

 

 

  


