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 CIRDIC -كلمة األب بشارة الخوري 

 

   معالي وزير الزراعة الدكتور عبّـاس الحاج حسن المحترم،

   حترام،إلسيادة المطران غي نجيـم السامي ا

حضرة المستشـار األول في السفارة الفرنسيّـة السيّـد جان 
   Guillaume فرنسـوا

N.B c’est préférrable de le présenter en français   

  حضرة مدير عام مصلحة األبحاث العلميّـة والزراعيّـة 

   الدكتـور ميشال افرام،

    CIRDIC للتالقي والحوار الثقافيّ  الدوليّ  جانب ممثّلـي المركز

السعادة، الشخصيات العسكرية، النقابية، رؤساء المجالس البلدية  أصحابَ 
  واإلختيارية.

   األجّالء والفعاليّـات، والراهباتحضرة اآلبـاء 

   أيّها الحفل الكريـم،

  

  



  

  

الغبطـِة والنيافـة البطريرك  ـر باسم صاحبِ نبَ يُشّرفنـي أن أعتلـي هذا المِ 
، في صبيحـة هذا النهار ىشارة بطرس الّراعي الكلّي الطوبـالكاردينال مار ب

ي يدلّل الذ هذا الموقعِ  رحابِ  ، وفي وعمِقها، وفي قلب كسروانَ تشرينيّ ال
بأرِضِه، فهاُهنـا عاش آبـاٌء لنا وأسالٌف أياديهم  نسـانَ اإلتاريخيا على ارتبـاِط 
هم لَُهم بالصالةِ، وإرادتَ عمَ  هم إلى الّسمـاء مازجيـنَ في التراِب وعيـونُ 

ـروا وبَنـوا، صمدوا وقا وموا، باإليمـان، فزرعوا وأنبتـوا، علّمـوا وربّوا، َعمَّ
هم، فما لََوتُْهـْم ريٌح وما كسندياناتِ  هالوْعـَر أرَض خيراٍت وتجذّروا فيحّولـوا ا

    ... افتعلتهم عاصفـة

بخطوةٍ هي أْبعَـُد من افتتـاح  ،كبيـرٍ  نَعَـْم يا سـادة، ها نحُن اليـوَم نقوُم بعملٍ 
ةٍ  إلى الوراِء  يـنِ بتتَ يـِن ثاتَ نخطـو خطوَ  ... نحُن اليـومَ  زراعيّـة محّطـٍة بحثيـَّ

هي في  ـانإلـى الجذور... للرجوع إلى الينـابيع، فأصـولُ  في محاولـِة العودةِ 
غربـةً  ه، وأوجدَ ه وتنّكـَر لجذورِ أّن من تخلّـى عن أصـولِ  اً التراب، ونَْعلَـم جيّد

وربّمـا  والتّشتّـتِ  األرض لَُهـَو إنسـاٌن شريـٌد ، مهّدٌد بالضياعِ بيَن بينـه و
ً أيض بالجـوعِ  ً وحاليّ  اً مؤّخـر هابـةُ التي نعيشُ التجرِ ... و ا ً قاطعتشّكل دليالً  ا  ا

ْن نُْحـَرَم ُخْبَزنـا الذي نستورُد طحينَهُ من وراء أعلى خوِفنـا وقلِقـنـا من 
وتالالً على بياِدرنـا  اً لـو غمارنـا يعالبحاِر، في حيـن كان القمـُح في زمِن جدودِ 

  وتِنـا...وفي بي

 

 ونمطِ  لحضارةٍ  تثبيتٍ  وإعادةِ  لتأوينِ  محاولةٍ  لى الوراء بمثابةِ إخطوتين 
ً  أن له البدَّ  عيٍش  بات بحاجة  شيءٍ  أّن كلَّ  يتعلّم من الماضي وخصوصا



التي  يمِ ة القِ لَ لبوصَ  ضياعٍ  وذلك ألننا في حالة شبهِ  من ماضيه دروس لىإ
   نسينالطالما  إذ لطبيعةا إياها ناعلّمُ تُ 

   "أننا من التراب وإليه نعود " 

رنا له ولتاريخه ي تنكّ ذللوطن ال يم والوفاءِ لى القِ إلى التراب نعود إ وبالعودة
    الطاهرة. في هذه األرِض  لكي نبقى والتضحياتِ  نجازاتِ إلبا الحافلِ 

 رانـا وتركنـاَخِجلنـا وتنكَّـرنـا لمقولَـِة " فالح مكفي سلطان مخفي" وهجرنـا قُ 
ً أرض ويباًسا، تركنـا مساحاِت الخيـِر والبركـة، وتسـابَْقنـا في هجـرٍة  اً ورب ـا

أّن أّول ُرْكـٍن  ـك متناسينَ داخليّـٍة إلى المدينـِة والوظيفِة والمجتمعِ الُمْستَهلِ 
نـا ما كان، وها نحُن نعيش تداعيـاِت تْركِ  هو الزراعة، وكانَ  اإلقتصـاد في
    راضينـا...أل

ً الكرام، لْم يَ أيُّها      ... األواُن للعودةِ  نعلى أحٍد أنَّهُ آ عُْد خافيا

ربّمـا نكوُن قد تأّخْرنـا وتخاذلنـا وراهنّـا على معطيـاٍت تُبيِّـن لنـا اليـوم أنّنـا 
   أخطـأنـا فيها الحسـاب، ولكن على رأي المثِل الفرنسّيِ:

Mieux vaut tard que jamais   

 

 هذا اإلنجـاز ونُبـارُكـهُ باسـِم صاحب الغبطـِة، ها نحُن ها نحُن هنـا، نفتتـحُ 
نقول ألهلنـا ومزارعينـا هلّمـوا، تعالـوا، عودوا إلى جذوركم... وهذه 

مُ طموحاتِ  كم ومساعيكم وتطويرِ كم وأعمالِ المحّطـة سترافقُكم في عودتِ   كم ستقّدِ
  كريًما.  أفضل يضَمـُن لكم عيًشا زراعّيٍ  ألجل إنتـاجٍ  لكم الكثيرَ 

كم... كم وتعبِ وقدراتِ  والخبرةِ  المعرفـةِ  بيـن في ما وف تُوائِمس هذه المحّطـة
فال تخافوا... إنّها لخدمتكم... وُهنـا ال يََسعُنـي سوى إلقـاِء التحيّـِة على روحِ 



الرحمـة البطريرك  بيضـاءُ في قيـام هذا المركـز عنيـُت مثلّثَ  من كانت لهم يدٌ 
   صفير. نصرهللا الكاردينـال مار

الغبطـِة البطريرك الكاردينـال مار بشارة  صاحبِ   باسم الشكـرِ  كلُّ  والشكـرُ 
اإلنسـان  خيـرِ  طران الُمنـاضل ألجلِ المِ  بطرس الراعي، لصاحب السيادةِ 

فرام للدكتور ميشال ا العميم البطريركي ... والشكرُ  ومجِد ِهللا، غي نجيـم
والمعرفـِة  مضـافةً إلى العلمِ  النظرةِ الثاقبـةِ  صاحبِ  الصميـم اللبنـانيُّ  الرجلُ 

    والسمعِة الطيِّبَـِة عل مواطنيّـة ال تقبَـُل مزايدةً من أحد.

والحوار  الدولّي للتالقي أْن أُحيّي أركـاَن المركزِ  ويبقـى لـي
   م هذه المحّطة.ولكّل من كانت له بصمـة في قيـا CIRDIC الثقافيّ 

  

ومن القيّميـن على هذا المركز  أّمـا أنتم يا معالي الوزير، فلكم من غبطتِـه
كم معنـا اليـوم هي تأكيٌد ومشاركتُ  واحتراٍم، ومن الحضور الكريـم كلُّ تقديرٍ 

كسروان  في لبنان وفي منطقة الّزراعةِ  إنمـاءِ  منكم على وعيكم أهميّـةَ 
   .اً تحديد

ً لكم جميع اً فشكـر     ... ا

ً ختـام ْن أضيءَ أوبعد، وإن أنسى ال أنسى  في إنمـاء  على دور الكنيسـةِ  ا
 البطريركيّـةِ  تحت مظلّـةِ  اتُ ـّ يناالرهب المجتمع، وُكلُّنـا نعرف ما قـامت بهِ 

    ها.حيائِ ها وأَ مجتمعاتِ  فت إلى تنميـةِ هدَ  ومبادراتٍ  من أعمالٍ  اً تحديد المارونيّـةِ 

في منطقـة بشّري حيث  اً والقليعـات، كذلك غد والّروضـة نلتـوعج  وكما في
أرٍض لقيـاِم محّطـٍة بحثيّـٍة زراعيّـٍة شبيهـٍة  قّدم البطريرك الّراعي قطعـةَ 

    ... بمحّطـة الّروميّـة



الهَمُم للنهوِض من ووعلى أمل أن تجتمع النوايـا 
تمنّـى لكم أصاحب الرعايـة و من جديد باسم أحيّييكم اإلقتصـاديّـة، كبوِتنـا

ً أيـام     أفضـل. ا

  

   لبنـان. ليدومَ  َخْيـرٍ  دمتم، دام تُراثنـا مصدرَ 

  

 


