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

 2 العالم لحضور اللبناني فيا

 2043 ذارآ 41  

 
 –" هو عنوان املؤمتر الذي ينظّمه معهد التاريخ، اليوم، يف جامعة الروح القدس 2"احلضور اللبناين يف العامل 

مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوىب. عدت إىل الكسليك، برعاية صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال 
 عنوان املؤمتر وزمنه ومساته، ألالقي املوضوع واملنّظم والراعي والوقت.

اجملتمعات حيثما حّلوا، فلطاملا كان الكالم عن اللبنانيني، و"شطارهتم"، وحركتهم الناشطة واخلالقة واندماجهم يف 
وإبداعهم يف ميادين خمتلفة. ولطاملا كان الكالم عن سبب هجرة اللبنانيني يف مراحل خمتلفة. مجيع هذه 
املوضوعات جديرة بالدرس والتعمق ألّّنا تساعد يف فهم واقع مبني وتفاعل اجتماعي وتارخيّي مهّم يف حياة 

حيد الذي هاجر قسم من أبنائه متفاعلني مع اجملتمعات املستضيفة. ولكّن األفراد واجلماعات. ليس لبناُن البلَد الو 
الكسليك، لذا كانت فكرة تنظيم هذا املؤمتر.  –لبنان هو بلدنا وهو حمّط حمّبتنا واهتمامنا يف جامعة الروح القدس 

 وإّن معاجلة هذا املوضوع يتّم للمرّة الثانية بعد املؤمتر األول السنة املاضية. 

من ينّظمه، كمعهد وكشخص، جلديران بالشكر والتقدير. فاملعهد هو معهد التاريخ الذي أحسن إذ انتقى  وإنّ 
موضوعا خياطب املاضي ويفعل فعله يف احلاضر ويؤثّر مباشرة على املستقبل. فأبعاد التاريخ تروي غليلها من 

ارون مغامس، صاحب القلب الكبري خالل موضوع املؤمتر اليوم. والشخص هو مدير املعهد، حضرة األب جان م
واالندفاع املقدام، الذي جال يف بلدان عديدة يف االغرتاب، حامالا راية رهبانّيته وكنيسته ووطنه، متفاعالا مع كّل 

 جمتمع حّل فيه. حضرة األب جان مارون، أشكرك على من أنت وعلى ما تعمل يف جامعتنا احلبيبة.
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 صاحب الرعاية، صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس كما أتوّجه بعاطفة شكر بنويّة إىل
الراعي الكلي الطوىب على قبوله رعاية املؤمتر وعلى إيفاده سيادة املطران بولس الصياح النائب البطريركي العام 

 ا يا صاحب السيادة. السامي االحرتام ليمثّله بيننا. شكرا 

ليوم األول من حربيّة قداسة البابا فرنسيس، أطال اهلل عمره وعضده يف خدمته ويبقى الزمان. الزمان هو ا
 البطرسّية. له نتمىن كّل التوفيق، هو الذي أطّل بكّل بساطة وحمّبة وهو املعروف حبياته الفقرية ومبحّبته للفقراء.

 أقول أهالا وسهالا جلميع املؤمترين وأمتىن لكم أعمال مؤمتر ناجحة.

 


