
1 
 

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

 بمناسبة عيد الشهداء

 1122أيار  6 

 

أول شي حبب  .الطالب واجلميعأعضاء جملس اجلامعة الكرام، اإلداريني، األساتذة األحبا، 

مبعىن إنو نرجع  حمبة الوطن. إحكي عن حمبة الوطن، هيدا هو العنوان لبحب أعطي لكلميت هأل،

اهلوا  حىتِطنا قنا يف وربينا يف وعِ إلو علينا إنو خلِ  .فينا احملبة هليِي احملبة لوطن اا هيأكرت وأكرت نوع  

تنا هبالدينِمنا  ك  لنعيش وعِطنا    ،كمان ونِبدلو  مِشن هيك علينا إنو حِنبو .كل البيئة، من تنا وأنشأتنا وكّب 

الفكرة األساسية عيد الشهدا، منتذكر هاحملبة بالذات حمبة الوطن من ضمن  ،لكن هباملناسبة أكرت

ما حدا منا ِيكن أو  وإذا حننا منقول إنو عم نعيِّد عيد الشهدا بستِّ أيار، كلنا منعرف إن .هبالعيد

ِل  إمنا الفكرة .9191الشهدا ِل سقطوا بستِّ أيار قالل ِل بيعرفو التاريخ منيح بعُدن بيتذكرو أمساء 

وصلت  ،ن ِهنِّ ِل حبالته ،لوإلنسان يوصال بالتحضية بالغايل إلالزم خنليا بذاتنا وواعيِي إنو مهم  ا

حننا اليوم كل  كان الوطن.لتُهن  ان اخلري العام لبحألغلى شي هلي احلياة، بالغايل الشخصي إللو مشِ 

وهيك  اخلري العام منشن و شو ما كان، كيف فيه يضحي يفهبالِغلي إللوأكرت واحد منا يفكر أكرت 
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حننا مدعوي ن كل واحد منا نفكر باآلخر  .ه لليوم عم منعيد الدِ ن بنوع من األنواع عم بعيش شهِ و بك

مشكلة اجملتمعات أو بعض اجملتمعات هبالدين إنو بس يبلش  باجملتمع أو الوطن. أو باخلري العام أو

ذية أعم يوعى إنو ببيئذي اآلخرين وما بكون  ،اإلنسان أكرت وأكرت بس يفكر خبريه الشخصي

مش ممكن إال ما يكون يف تفاعل بني اخلري الشخصي  ذية اجملتمع بكون عم يئذي حالو.أباآلخرين و 

وخري اجملتمع، مش ممكن كمان إال ما يكون يف تفاعل بني األذى الشخصي وأذى اجملتمع، إذا واحد 

ن هاك اليوم خلينا حنفظ بلقاءنا حمبة مشِ  .بينأذى هو كمانو إذى اجملتمع إذى اخلري العام مطرح منو 

ه، ابية، قادرين نِسِهم بإمناؤ ومنو نوعى أكرت إنو بلدنا ِحلو كتري، بلدنا بدنا ننظرُل بإجينرجع و الوطن 

على  فها، كل ما واحد تعر  وهاملشاكل مش قادرين نتخطِّ مدري شو يف ببلدنا، إنو نفكر  ماحننا 

ول يرات بصرلنا نروح ونعيش فيها. لو برى و ين ما كان وحىت أوقات البلدان ملن نقلبنان، العامل ك

ى بقعة حبيل   واإلنسان ممكن يكون عندُه مشاكل ،مجتمعنعرف إنو كل بلد عندو مشاكله كهيك 

حننا مطرح  ،ا بدنا منشي لقدام مبجتمعنااملهم بيننا وبني ذاتنا نقول حننا مطرح من   .رضمن بقاع األ

ا حمبة وطن   ،اليوم يكن أكرت شي عليهبدي إدع الشي لِ هيدا  ،ا بدنا نعمر جمتمعنا ونعمر وطننامن  

من حق كل إنسان ينمى، من حق كل  خصي الزم حنققو.وحمبة اخلري العام، نفكر إنو خرينا الش

و لكن إذا حسب بنهار بإيامو إنو خريه الشخصي بيقدر ينما بدون من ،إنسان يكون مبسوط هبالدين

تالزم اخلري العام مع اخلري و حمبة الوطن  ،فكرتنينشاهلل حنفظ هل  ن مغلط كتري.و اخلري العام أكيد بك

 كون مع وطن ا وشكراً.لنا وين معنا كو وربنا يك ،الشخصي

  


