
يف حفل توقيع بروتوكول تفاهم بني املركز البطريركي سليم دّكاش اليسوعّي، كلمة الربوفسور 
ومجعّية اندي لبنان األخضر،  يف بريوت للتنمية البشريّة والتمكني وجامعة القّديس يوسف

، يف قاعة االجتماعات يف رائسة 2020 )سبتمرب( أيلول 21يوم اإلثنني الواقع فيه وذلك 
 اجلامعة.

 

  ،الزراعة حباجة إىل أرض
 ،السواعدحباجة إىل 

 .ىل بُعد نظر وختطيطحباجة إ
 مل نتفاعل معها مبا فيه الكفاية،  –لكن لألسف هجرانها  –( األرض موجودة 1

ا أرض األجداد ج  األرض بطبيعتها معطاء حىت لو كانت مُ   والقدهيسني،رة ألّنه

 هي جزء ال يتجزهأ من اهلويهة، ،اليوم هناك قرار العودة إىل األرض واألرض هي جزء من الذات

 على االقتصاد الريعيه و األرض معطاء وكنها خالل فرتات طويلة متهكلني على مساعدات اخلارج 
ا تعطي ت النظرة وصار تعلهقنا أقوى وأقوى ابألرض ألّنه وتعطي األفضل  غري املنتج واليوم تغريه

 واألطيب.

ا ضعفت 2 الوطن  فكرة( فاألرض هي أساس الوطن ومن توطهن األرض صار عنده وطن ورمبه
إاله أنهه بفضل النوادي  ألنهنا هجران األرض ومل نعد نتفاعل معها لنزرعها ولتعطي أطيب الثمار.

ا أيًضا بفضل األزمات،والكنيسة واجلمع صار لدينا الوعي والنضج لكي ّنتمه أبرضنا  يهات، ورمبه
 اليت هي ميطنا املغذهي جملتمعنا وبيئتنا.



 يتفاعلوا إىل أيه فئة انتموا حىته  الشباب اللبنانه  زنودهي اليت فاألرض حباجة إىل السواعد ( 3
ويتعاطف  وكحبيبة حيبهها أكثر ويتعلهق بـها مع األرض يزرعوّنا وابلتايل من يتفاعل مع األرض كأمه 

يعيش فيها ويعطيها من ساعده ومن ماله فتصبح قويهة أكثر  ،معها ومههه يصبح أن يبقى فيها
وفرحنا كبري أن نسمع أبنه املئات من الشباب تدرهبوا على زرع األرض، فتعلهقوا  ومعطاء أكثر.

 بـها ألنه منها أييت اخلري وحبهة احلنطة.

الراعي الذي رعى  بشاره األخضر وحتيهة كربى لغبطة البطريركوأخريًا حتيهة إىل النادي، اندي لبنان 
فهو يف ريفون  على األرض أشهرمن  بدألكن الذي  ،احتفالنا وابرك اتهفاقنا الذي نوقهعه اليوم

شكًرا ملدرسة اهلندسة الزراعيهة املتوسطهية يف اجلامعة  من األرض. ابلتايل مل أيت فقط من قلم بل
ولعمليهة اليوم  ،لدعمها للتنمية املستدامة "داين"وملؤسهسة  ،لتدريب واملرافقةاليسوعيهة لعملها يف ا

لثقة اليت ا نعمل مًعا ألهداف واحدة تدعهم السابع العاملة يف حقل تطوير الكفاايت والتمكني.
ا سامهت  ولدت بيننا واليت هي مثرة نظرة مشرتكة إىل أمهيهة األرض ال كوسيلة ننتفع منها بل ألّنه

إلعالن دولة لبنان الكبري ييها يف املئويهة األوىل يف والدتنا ويف استمرار حياتنا وكياننا ووجودان، نُ 
 العيش املشرتك والعيش اجلميل.لبنان احملبهة و يف إحياء فكرة  ،هبذا املشروع ،وهكذا نساهم


