
1 
 

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

"1319 الذكرى المئوية األولى لمؤتمر باريس العربي، حزيران"مؤتمر عن   

 2112 شرين الثانيت 3و  8

 

هي  ففكرة االجتماع، مبن وراءه ومبن يكّونه ومبوضوعه، مؤمتر. عنمؤمتر  الفتتاح اليوم يف هذه القاعة هواجتماعنا 
بيننا وألستخرج معاين محيدة تعنينا  ار علم  ألمتدح كب معكم اليت تستحوذ اآلن على التفكري وعندها أوّد التوقف

 مباشرة.
ألّن مؤمترًا كهذا يعكس جديّة العمل اجلامعّي يف جامعتنا  بانعقاده،عن مؤمترنا ألعّّب عن فرحي  فألحتدث أواًل 

ا بشكل خاص إىل ، ملتفتً ولكي أشكر راعَيه، معايل الوزير كايب لّيون، وكلَّ املشاركني فيه، وكّل احلاضرين احلبيبة،
ّّ بالشكر كبريًا يف عا م جّنين. ولكعمال املؤمترأاآلتني من خارج لبنان ليشاركوننا  امعتنا، حضرة  أوّد أن أخ

الذي له فضل كبري يف إعالء شأن  ، نائب رئيس اجلامعة وعميد كلّية اآلداب فيها،األب الّبوفسور كرم رزق
، وهو ثالثرئاسية على البنيان فيها يف سنني أهلا، وهو أكثر من ا، هو الرئيس األسبق كادميي  أا و اجلامعة عمراني  

يلتقط منه كّل فريوح  موره وشجونه يف ذهنه،أحداثه و أ، ختتال دوًما األكادميّي الباحث الغائّ يف عا م التاريخ
 هذه القراءة لتتشحعلى قراءته جملريات أمورنا وغدنا، أمثوالت التاريخ ويروح يقطّر  فكرة متّت إىل احلاضر بصلة،

ول ألى بعد مئة سنة من ، عهو نتاج من تنّبهه للتاريخ وملفاصله وألحداثهإّّنا  وهذا املؤمتر. بفرادة صائبة ومفيدة
   .9191مؤمتر عريب يف باريس سنة 

، ، يروي الغليلألّن إطالق العنان يف قول كلمة احلّق عن إنسان ،لوّ حببت امتداح األب كرم رزق لسببني: األأ
نتقل من جناحه أ، لكي والثاينولو خرج املتكّلم عن بعض اخلطوط اليت تضبط ايقاع بعض املناسبات والظروف، 

 .معاين حدث مؤمتر معنّي ، فأعرض بعًضا من إىل الكالم عن جناح اجلماعة من خالل األفراد حياته األكادميّية يف
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ا مورً أا يتدارسون فرادً أر، فهو جيمع فراد وشعوب. وكذلك كّل مؤمتَ أفتاريخ البشريّة مكّون من انصهار تواريخ 
الشخصّية والفكر وطرح املوضوعات ومقاربتها، ولكّن كّل فرادتُه يف عديدة ومفيدة لقضاياهم. فيكون لكّل مؤمِتر  

لتضحي مبتناول اآلخرين، عرضة  عارًضا فكرته، غرَي سامح اليديلوجّية معّينة سجنه فيها، مؤمِتر  خيرج من ذاته،
، حماورًا اآلخرين، مسامهًا يف تعميق أفكار معّينة أو خلق أخرى النتقادهم او لرتحيبهم وتأييدهم، فيكون كّل مؤمِتر  

هذا ما  .فتتجه كّل هذه العملّية االنسانية والفكرية إىل اخلريببعض ولتشذيبها، بعضها فكار ساحًما الحتكاك األ
مّية يف عرض احلقيقة النزاهة العلومتمسكني بمينني للقضّية اليت يبحثوهنا أينتج عن أيِّ مؤمتَر يكون فيه املؤمترون 

ا عن احلقيقة واألمانة واخلري، ال جناح. ر وجناح كّل مؤمِتر. فخارجً اليت يؤمنون هبا. هذا ما يشّكل جناح كّل مؤمتَ 
ال مؤمترًا. هذه معادلة يُثبت التاريخ على الدوام  حيمل هذه املقّومات يضحي مؤامرة واندثارًاواملؤمتر الذي ال 

 صّحتها.
وبالصورة اليت حنفظها عنه، تنادى ا إىل املؤمتر الذي هو موضوع مؤمترنا. ففي ذلك احلني، نا مجيعً هذا ما يعود ب

لن أغامر يف ولوج علم التاريخ  ن، ملئة عام خلت، للمطالبة حبقوق أساسّية.كثريو ن عرب  مفكرون وصحفيو 
فراد أأدور حوهلا، أي اجتماع عّدة  للكالم عن نتائج هذا املؤمتر، بل أكتفي بالعودة إىل الفكرة األساسّية اليت

 مانة واخلري. خلدمة قضّية معّينة من خالل العلم واحلق والنزاهة واأل
إهّنا حكاية كّل جمتمع وكّل قضّية وكّل فرد، فبدون روحّية "املؤمتر املثايّل" الذي حاولت حتديد ماهّيته ومكّوناته، 

، فلنتعّلم أكثر، خاصة يف لبناننا 9191من ذاك املؤمتر سنة يسقط اجملتمع وتفشل القضّية ويضيع الفرد. لذا، 
بالضياع، فلنتعّلم اللقاء واحلوار واخلروج من الذات وعدم االنغالق يف  احلبيب، ويف حميطنا العريّب املتخّبط

 يديولوجيات واالنفتاح على اجلميع والتفتيش عن اخلري واحملبة والطيبة. اإل
دارة إعمال حول كيفية مه كلية ادارة األا آخر تنظّ املؤمتر الذي نفتتحه اآلن جياور مؤمترً ن أن نرى أا يضً أومن املفرح 

دارية ومالّية. فيتشارك إعمال أوهو يسّلط الضوء على املسؤولية االجتماعّية يف القيام ب مسؤول   عمال بشكل  األ
مًعا.  نا" و"النحن" يف آن  ما، جناح "األهيسّ أآن مًعا، أو كما يطيب يل أن املؤمتران فكرة جناح الفرد واجلماعة يف 

ساسية يف تعليم الكنيسة وهي الرسالة األ فهذان املؤمتران يوقظان فينا موجبات الرسالة األساسية جلامعتنا،
نسان يف كّل ي اإلأنسان، ّي متييز، وكّل اإلأنسان، بدون إنسان، كّل أي خدمة اإل الكاثوليكية االجتماعي،

       ا.وشكرً  بعاده.أ
 


