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 ر بشارة بطرس الراعي السامي االحرتام،صاحب النيافة الكاردينال ما

 واألصدقاء،أيّها األعزّاء 

 سعادة مدير عام وزارة الزراعة،

 حضرة رئيس مجعّية لبنان األخضر،

 حضرة رئيس بلديّة بريوت،

 ااب فرنسيس يف رسالته حول البيئةأرضك كنزك، نعم األرض هي الكنز كما يقول لنا قداسة الب
 'Laudato si، 

وأمهلنا كذلك العمل يف الزراعة واألرض  أمهلنا األرض ومنتوجها الزراعيّ  ،وخصوًصا يف لبنان ،رّّبا
 اقتصاد اخلدمات واقتصاد املعرفة وعندما سعينا إىل التوظيف املالّ عندما فّكران أّن اخلالص هو 

 يف جماالت منها السياحة واملأكوالت والتجارة على خمتلف أنواعها، والعلميّ 

ما يقول الكتاب املقّدس. ابلتال مل عزّة اإلهلّية واألرض هي لإلنسان كللنسينا أّن السموات هي 
تعد األرض أمًرا هامشيًّا بل هي مسؤولّية حيث نعيش وننمو، وعندما تكون عالقة املؤمن قويّة 

عالقتنا  تكونليحرثها ويستفيد من منتوجها وعندما  عالقته ابألرض إّّنا تثبتابهلل عّز وجّل، 
 ي اإلنسان ما هو انفع حلياته.إّّنا تقوى عالقتنا ابهلل الذي يعط قويّة ابألرض
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نكتب اترخينا  ال نستطيع أن املنتجةاجلغرافيا القويّة الثابتة  ومن دون األرض نسينا أنّنا من دون
نصنع التاريخ، اتريخ البشر واألوطان. وتبدأ صناعة التاريخ عندما حنرث األرض وننصب  وال أن
 . واجلماعيّ  ونشّتل فيها شتالً وإّذاك تقوى ونفرح مًعا ونعّزز وجودان الفرديّ  نصوابً فيها 

مجعّية "لبنان األخضر" لكي خيرجنا، مع مشاريع  اندي هصاغوأييت هذا املشروع الرايدي الذي 
جديدة جتعلنا أّوالً   حالةلتجاهل والنسيان وعدم االنتباه إىلمن حلقة ا ،أخرى زراعّية وبيئّية

رضنا وتربتنا واثنًيا متعاملني مع هذه األرض والرتبة اليت حنن منها وإليها نعود، واثلثًا ء مع أأصدقا
حتّولنا إىل مزارعني، نزرع احلبوب وننتظرها إىل أن تنمو وتعطي بدل احلّبة حّبات وحنن نتأّمل 

 بسّر النمّو والعطاء، كما يقول مثل اإلجنيل.

 حب النيافة، أيّها األصدقاء،صا

للمواطنّية والتنمية املستدامة وأيًضا  "داين"كرسي   إنّه واجب على اجلامعة اليسوعّية ومن خالل 
الزراعة املتوّسطّية فيها أن تقوم بَدورها يف جمال تعزيز هذا املشروع الرائد الذي مدرسة من خالل 

قعها و نّية اليت سيكون والتثقيفّية واألعمال امليداتُقدمون بـه عرب العديد من األنشطة التدريبّية 
واملساعدة يف تسويق املشروع  مواكبة الطاّلب للعمل امليدانّ  إلجناح هذا املشروع، من وقًعا إجيابيًّا

ابخلرباء واخلربات وتفعيل املختربات اجلامعّية وتشجيع الشباب والطاّلب يف العودة  اإلمدادويف 
 إىل أرضهم كنزهم وقلبهم.

مع املركز البطريركي ووزارة الزراعة  كاءشر لنكون ها اليت منحتموان إايّ نشكر نيافتكم على الثقة 
 أبصوهلا ،ولـها األرض واجلامعة اليسوعّية هي من هذه .يف هذا اجملال ومجعّية اندي لبنان األخضر

إىل  وفروعها. شكًرا جلمعّية "لبنان األخضر" على هذه الشراكة اليت نعتّز بـها ونريد أن حنّوهلا
 .واحلريّة يالء األرض حّقها لتكون أرض العطاء والعدالة واحملّبةلتطوير بالدان وإ عامل أساسيّ 


