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

 دكتوراه طالل المقدسي

 2102يلول أ 6
 

 –بني مؤسسة وشخص. املؤسسة هي جامعة الروح القدس  ترتسم مالحمهاهي لبنانّية، هذا املساء،  ،احلكاية
ت بالرهبانية اللبنانية لبنا ، فتسمّ اسم  يلظ  اهمها بدو  ّل أ، اليت شاءت البلديّةالكسليك، ابنة اللبنانية، الرهبانية 

فحّط ناظرًا صوب ، والشخص هو السيد طالل املقدسي، اللبناين البقاعي الذي اعتلى جبال لبنا املارونية. 
 املنشأ. ويف كّل هذا هو لبنايّن.األصل و  الثاين ابقاه على بقاع هناظر ا، فيما فق إحبارً األصوب و  الساحل عماًل 

أ  أطرق باب موضوع الوطن وأدخل رحابه اكم ود وإيّ أإ  بدأت باللو  اللبنايّن للمؤسسة وللمحتظى به، فألّنين 
وعند فكرة النجاح احلقيقّي  وعند فكرة الثبات يف اإلبداع يف خضّم الصعاب، للتوقف عند فكرة اإلبداع فيه،

 جملتمع.الذي يتحقق يف منّو الظرد يف منظومة منّو ا

رجلهم يف أيسّمر البعض يف هذه األيام فاحتظال هذا املساء جيب أ  يعطي كّل لبنايّن زمخًا َوَعْزًما كبريين، فيما 
اإلحباط متلّهني يف النظر إىل غيوم ملّبدة، غري فاقهني همّو مسار التاريخ فوق األحداث العاديّة فيه، وغري ناظرين 

 بداع وبتحدي الصعاب.مثولت تاريخ لبنا  املمهور باإلأإىل رجالت كبار يعكسو  

ا إّ  كثريً ا. و  جد   ومجياًل عند اإلبداع فيه. لقد خلق اهلل وطننا لبنا  مجياًل  ًل طن ألتوقف أوّ أدخل رحاب موضوع الو 
علم وعامل األعمال، وُيشار، يف بلدا  ق الكثري من اللبنانيني يف عامل اليف ميادين عديدة، وتألّ  أبدعوا بنائهأمن 

 عديدة، إىل اللبنايّن، بشكل ممّيز، بظضل إبداع الكثريين من لبنا . 

لطاملا شّبه لبنا  بطائر ب موضوع الوطن ألّ  لبنا  تعّود على املثابرة على اإلبداع يف الصعاب. ا رحايضً أأدخل 
يف التاريخ احلديث للبنا  يؤّكد لنا هذه إّ  التظكري ا إىل احلياة. الظينيق النافض عنه غبار املوت، املنطلق جمّددً 
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ا يؤّكد ما ثرية واستثمارات وجناحات مؤّخرً عمال كأاملقولة. والغوص يف حكايات أشخاص كثريين فيه وقيام 
تكّلمت عنه من مثابرة يف اإلبداع يف خضّم الصعاب. هذا الثبات وهذه املثابرة حمّظزا  لكّل صاحب إرادة وكّل 
مّتكل على الرّب سّيد التاريخ، للمضّي قدما إىل األمام، بدو  التوقف عند املصاعب والعراقيل. فإّ  من ينظر إىل 

يف كّل جمتمع ويف   حاضرا ُمَيئًِّسا، يغظل أ  القلق الوجودّي ني سلبّية ويصيبه القلق الوجودّي احملبط إحباطً لبنا  بع
كّل البلدا ، وأّ  التاريخ هو بني يدي سّيده، أي اهلل، وأّ  أفقه أوسع من األفق الذي يراه اإلنسا ، ألّ  هذا 

 النظرة اإلجيابّية والواقعّية هذه هي تحّكم به ومبكّوناته.األخري قد يساهم يف صنع التاريخ ولكّنه عاجز عن ال
مياهنم وبظعل ما عاشوه من مصاعب وحمن، ختطوها بالتكال إالرجاء طبع اللبنانّيني عرب العصور، بظعل والراجية. ف

ليها اإلنسا  فيأمل إليس الرجاء حالة ترف فكري يهرب هبا و  على اهلل وباملثابرة على اإلبداع يف خضّم الصعاب.
 املثابرة على اإلنسا  وأ ّ  التاريخ مجيل ألنّه بني يدي اهلل بأحداث مجيلة يف حياته، بل إّ  الرجاء هو التيقن أ 

  .، فهذا وحده سبيل النجاح اجلوهرّي والدائمعلى اخلري

عن منّو الظرد ومنّو اجلماعة، أو بعبارة أخرى عن اخلري الشخصّي ويف رحاب موضوع الوطن لبنا ، يطيب الكالم 
ا إىل تصويب إنّه موضوع يف بالغ األمهّية، خاصة بالنسبة إىل وطننا احلبيب لبنا . حنن حباجة كثريً  واخلري العام.

محيد. حق و و  نجاحه، وهذا أمر شرعيّ ببنمّوه الشخصّي و يهتّم إنسا   ا. فكلّ تظكرينا يف هذا الصدد، لننمو مجيعً 
ليه الشخص. واملظارقة إّل بنمّو اجملتمع الذي ينتمي إولكّن كثريين مّنا يغظلو  أ  النمّو الشخصّي ل يتحّقق 

ا، هي أّ  األنانّية تقتل منّو األنا، فيما الهتمام بنمّو األنا مع التنّبه الدائم إىل منّو الغريبة والصحيحة يف آ  معً 
كلمة يسوع هي املنرية يف هذا الصدد: "إّ  حّبة احلنطة إ  مل تقع يف األرض   مًعا.النحن كظيل بنمّو اإلثنني

(. فالذات اإلنسانّية ل تنمو إ  هي مل خترج من 12 :21ومتت، تبقى مظردة، وإ  ماتت أتت بثمار كثرية" )يو 
األنا اليت، ل همح اهلل، تسقط  ذاهتا يف حركة حمّبة جتاه اآلخرين. هذه هي األنا اليت تنمو بنمّو النحن، وهذه هي

عندما يعي اإلنسا  أّ  جناحه من جناح اجملتمع املوجود فيه، يساهم يف منّو هذا اجملتمع، فينمو.  بإيذاء النحن.
احلالت، ألّ  الدهاء اإلنسايّن  منطق ثبتت صحته عرب العصور بشكل مبني، ولكّنه ل حيظى بالتبين يف كثري من

يف قّلة الذكاء. وحدها احملّبة والطيبة واخلري كظيلة  ، رامًيا إيّاهيغّش صاحبهاملبيّن على األنانّية واملتغاضي عن اآلخر، 
 أسس بدوهنا يتظتت ادة اخلري واحملبة ومحاية النحن هيإحقاق احلّق وإر إّ   وخريًا لإلنسا . ذكاءً  يف رّد الذكاء  

"بدو  حقيقة، اجملتمع. يقول قداسة البابا بندكتوس السادس عشر يف رسالته الجتماعّية، "احملّبة يف احلقيقة": 
و مسؤولية اجتماعية، والعمل الجتماعي يصبح فريسة منافع أو  حمبة ما هو حّق، ل يوجد وعي بدو  ثقة وبد

 (. 5ت اجملتمع" )عدد خاصة ومنطق سلطة تؤدي اىل تظتّ 
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. هل خيظى على أحد أّ  تنا وباحملتظى بهمناسبة هذا املساء، ألهّنا ترتبط بلبنا  وجبامع قاط ثالث توحيهاهي ن
على البداع يف خضّم الصعاب وأنّه يساهم بنمّو اجملتمع و باخلري بدع، وثبت وثابر أقدسي املستاذ طالل األ
 ؟العام

الظتنة يف لبنا  تستعر، أحسن قراءة الواقع احمللي والقليمي ا جدا إىل العمل. وفيما كانت نار باكرً انطلق  هو رجل
ته افأعمل قدراته ومهار  اإلداري الناجح. حكمةا من هذا أيضً  والدويل، فنظر إىل البعيد وانطلق يعمل ويبين.

 وأعلى شأهنا. وارتظع عدد العاملني معه إىل واإلعالم اإلدارية وأّسس شركات عديدة يف حقل اإلعال  والتسويق
ا يف إدارة أعماله، يف لبنا ، كما يف بلدا  عديدة. لقد جنح جناًحا باهرً  وامرأة، رجاًل لف واخلمسماية قرابة األ

ع يصلح أ  يُعطى هنج إدارته فهو يف إدارة األعمال مرجبظطرة وحكمة وفطنة ودراية وحزم وانظتاح على اآلخر. 
رجل العام لإلعال  والتسويق  1002عمال. لذلك اختري سنة يف برامج الدراسة اجلامعّية يف حقل إدارة األ مثاًل 

يف لبنا  ويف اململكة العربية السعودية. هو إذا مثل عن اإلبداع اللبنايّن، عن طريقة الشخصّية اللبنانّية اخلاطّة 
 ومآله هو اإلبداع. ،عليه اإلبداع رفيق ،لذاهتا طريًقا

مثل وطنه، حتّدى صعابًا مّجى انربت يف ق عليه طالل املقدسي، و فلقد انطل .ومل يكن درب اإلبداع عنده سهاًل 
وفيما كا  يعلي البنيا  وجهه منذ حداثته، إذ فقد الوالد يف سّن مبّكرة واضطر إىل بدء العمل على الظور بعدها. 

الشرفية اق مكاتبه يف التقدم، مثل احت يف مؤسساته وشركاته، كانت بعض الظروف القاسية حتاول إيقافه عن 
ا على املضّي مً ا بالعاملني معه، مصمّ رً فكا  ينطلق من جديد، غري عابئ بالتحديات، مظكّ  منذ بضعة سنوات.

إىل األمام. إنّه يف كّل ذلك أيًضا مثل يف اإلدارة احلكيمة واملثابرة واملتخطية للمشاكل واملصاعب. إنّه مثل لبنايّن 
 هبّي.

، يتجّلى يف حّسه العام، أي يف يعّرف عن ذاتهّل شيء، كما حيلو له أ  قدسي اإلنسا  اإلنسا  قبل كاملوطالل 
ا. هو هذا ما أشرت اليه سابقا يف جدلّية منّو األنا والنحن معً اهتمامه باخلري العام، خاصة يف وطننا احلبيب لبنا . 

ا. ولكن طالل قً ا فوق خري، فهذا حّق وهذا شرعّي، كما ذكرت سابينمو، وليعطه اهلل نعمة تلو نعمة، وخريً 
املقدسي ينظر إىل اآلخر، إىل اإلنسا ، خاصة األضعف، ويساعده كما جيب، وينظر إىل اخلري العام واىل القضايا 

يف الوقت عينه، قلبه يف  ولكن إنّه يتحّسر ملشاكله.على لبنا ، أي النبيلة يف جمتمعه. إّ  قلب طالل املقدسي هو 
ومع صعوباته اليت تثري  شؤونهفمحبة لبنا  تعين دينامّية يف التعاطي مع  .قوةي إنّه حيّبه. وهنا مكمن الألبنا ، 

الشظقة. القلب على لبنا  ل جيدي وحده، حرّي بنا ا  يكو  القلب يف لبنا . ذاك هو طالل املقدسي الذي 
ينيقي لإلجتار بالوزنات، حبار الظاإلاىل و  الساحليّ  ا إىل العملا اجلبل اللبناين ناظرً رته يف بداية كلميت معتليً صوّ 
ا إىل بقاع األصل واملنشأ والقلب عليها وفيها. فظيما عمل يف لبنا  وخارج لبنا ، كا  على الدوام، يعمل وناظرً 
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د الناس على الكسل والبطالة، بل للبنا ، للخري العام فيه. فلقد زرع خريا هنا وهناك، بذكاء وباستاتيجية ل تعوّ 
وقرى األطراف، وتأمني  ال على ذلك، التربع مبشروع حبريات الرّي يف منطقة بعلبكختلق هلم فرص العمل. مث

شجار مثمرة وحصص غذائية ووقود لتدفئة أأقساط مدرسية وتوزيع الكرمي ومستوصظات للطبابة ودعم  العيش
 . ، عدا عن مسامهته يف تنشيط الرياضة يف نواٍد عّدة يف لبنا املعوزين من أهل األطراف

ا يف خدمة القضايا النبيلة يف اجملتمع، مثل العمل اجلامعّي، وخدمة قضايا يضً أخلري العام يتجلى لطالل املقدسي وا
لذلك أوّجه اليه الشكر  . هو يؤمن بأمهّية تشابك األيدي مع اخلرّيين من أجل إعالء شأ  القضايا النبيلة.البيئة

ة يف جامعتنا وحتقيق القسم األول من مشروع اجلامعة اخلالية من الة والكبرية يف خدمة قضية البيئللمسامهة الظعّ 
الكسليك اليت تسري على هدي الروح القدس،  –جامعة الروح القدس . إهّنا 1020الكربو  الذي اطلقناه سنة 

صعدة كافة عنوا ، وفيها ة عمل جامعّي فيها اجلودة على األخطّة عمل لتوطيد هويّة اجلامعة كواح واليت ترسم
تتحقق رسالة الكنيسة الكاثوليكية، ورسالة الرهبانية اللبنانية املارونية، اليت تريد منّو كّل إنسا ، بدو  أي متييز، 

    وكّل اإلنسا ، يف كّل أبعاده.

 اآل  تتضحبناء على كّل ما أوردت يف كلميت عن نقاط ثالث محيدة تتالقى وشخص السيد طالل املقدسي، 
امعة اليت فئة دمها . فهذه اجلالكسليك –دكتوراه فخرية يف جامعة الروح القدس  نحهوصوابية م جيدا سببية
 را يف خضم الصعاب، رجاًل  مثابً ا، رجاًل  مبدعً ا، رجاًل  لبناني  نسا  ولبنا  يطيب هلا أ  تكّرم رجاًل الكنيسة واإل

 ، له الظضل األكرب فيها، وهي اختار تاريخ الدكتوراه الظخرية يف قلب ورشة كبرية، رجاًل نسا  واخلري العامخيدم اإل
  كّل حدث يف حياته إمّنا هو حمطة يف ورشة عمل كبرية إحتّول العادّي إىل فسحة خضار وأمل، وكأيّن به يقول 

 .هدفها اخلري والنموّ 

فدرجة الدكتوراه هي  .مسريته املهنّية واإلنسانّية تناسبها، مزهّوة ألّ  على كتظيه عباءة الدكتوراه تستقرّ هذا املساء، 
ول شّك عند أحد أ  طالل املقدسي بارع يف احلقل الذي يعمل فيه. تتويج ملسرية يثبت من خالهلا اإلنسا  أنّه 

    بارع يف عمله ويف لبنانّيته ويف خدمة اخلري العام.

الكسليك، أ  أعلنك دكتورًا يف  –وعليه، أتشرف، حضرة السيد طالل املقدسي، باسم جامعة الروح القدس 
 ا.إدارة األعمال. فتظضل. وشكرً 

 


