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 كلمة األب طالل هاشم

 الكسليك –الروح القدس  رئيس جامعة

 2019 تخّرج فوج "الى العمل"حفل 

 

  دولة رئيس جملس الوزراء الدكتور سعد احلريري ممّثاًل بالدكتور داود الصايغ،

 احملرتم، سرحان ريألب القاضيمعايل وزير العدل 

العام نعمة اهلل اهلاشم، الرئيس العام للرهبانية ، باسِم قدس األب أتوّجه اليكم بالتحيةأن  يسعدين
 الذي أحّييه وألتمس بركته، اللبنانية املارونية والرئيس األعلى للجامعة،

 حيي صاحب السيادة املطران انطوان شربل طربيه،أكما 

 حضرة اآلباء املدبّرين العامني، ،أصحاب املعايل والسعادة والسيادةو 

 الدينّية واجلامعية، والسياسية، والعسكريّة، واألمنّية، والبلديّة، والفّنية، واإلعالمية،أصحاب املقامات و 

 اآلباء األجاّلء وأعضاء جملس اجلامعة احملرتمني، األهل الكرام،و 

 السّيدات والسادة الذين يشاركوننا فرحة هذا االحتفال،    
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ألسباب . إنين أقّدر ذلك هذا االحتفالرعايتكم  أشكركم علىأن معايل الوزير، بداية، امسحوا يل يا 
 عديدة:

؛ وال حاجة يب لإلشادة هبذه الكّلية ملا هلا من مكانة يف أنتم من مؤّسسي كلّية احلقوق يف اجلامعة -
 اجلامعة بعامة، ويف قليب خباصة؛

صداقّية واعتزاز، إن حضورَكم الفاعل ضمن اهليئة التعليمّية، منذ القول بكّل مإىل ذلك، يشرّفين  -
 تأسيس الكّلية حّّت اليوم، قد أعلى شأهنا وعّزز مكانتها؛

واألهم يف هذه املشاركة الفاعلة والقّيمة، أنكم كنتم دائماً وال تزالون بالنسبة لنا ولألساتذة والطاّلب  -
 واملرتّفع؛ احملب   األستاذِ  خري وحّق، ومثالَ  خصوصاً نرباسَ 

القانون والقضاء والتعليم،  كم قدوًة مثالّيًة على صعيدوجتسيدِ  كممعاملتِ  كم وحسنِ وانطالقاً من طيبتِ  -
يكّنون لكم أصدق مشاعر احملّبة وأعمقها،  ،والسّيما الطاّلب ،وحاضرًا ومستقباًل، إن اجلميع ماضياً 

َجلَّية بكّل تقدير واحرتام؛ويتطّلعون إىل شخصكم الكرمي ومسريتك
ُ
 م امل

كم الدائم ه شخصّيًا على الصعيد اإلداري، أال وهو استعدادُ وال يسعين إاّل أن أضيف ما خربتُ  -
جدي يف كل مناسبةللمساعدة وتعاونُ 

ُ
 إىل أقصى الدرجات؛ ،كم الصادق وامل

ّدة املسؤولّية احلكومّية، سُ يف  أخالقية، أنتم ضمانة   بإجياز أقول أيضاً: إىل كونكم مثااًل علمّياً وقدوةً  -
  ثقة بالوطن وهنضته املوعودة، خلّرجيينا خباصة وشبيبتنا بعامة.بال ومصدر  يوحي
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يف مسريتكم الناجحة، ألنكم من أنصار العمل  اإلفصاح عنهلكّل هذا وغريه الكثري ممّا ال حتّبون 
ك" ينُ مي تفعلُ ما  علمُ تك مشالَ  ال تدع  ": املسيح خذ بقول السّيدالة، ومن دعاة األبصمت بليغ ووداعة فعّ 

 ، أعود فأكّرر ترحييب بكم وشكري لكم على رعايتكم هذا االحتفال.( 4، 6)مّّت:

 أيها اخلّرجيون واخلّرجيات األحّباء،

احرتاًما، ألهّنم سكبوا أهلكم أبطال  تنحين أمامهم الرؤوس عن أهلكم. إّن أود أن أبدأ حديثي معكم 
الذات وما لديهم من أجلكم، ومن أجل جناحكم. أيها األهل االحباء، لكم كّل احرتام وتقدير وتأثريكم 
يؤثّرنا مجيًعا ألّن فيكم نرى اإلنسان الذي يعي أّن مسرية احلياة ماضية اىل األمام وأّن من مسؤولّية كّل 

 لكم الشكر على من أنتم وعلى ما عملتم. .نة، يف مرحلة معيّ أحد أن يلعب دوره كما جيب

 أيها اخلرجيون واخلرجيات االحباء،

التفت معكم اآلن اىل جامعتكم. أراها، مع الكثريين الكثريين، تتألق وتزهو. إهّنا تزهو أوال بكم، انتم 
ى طالهبا وخرجيوها. وهي تزهو مبا حتققه من جناحات ومن تقدم مطّرد على صعيد االعتمادات، وعل

صعيد التصنيف الدويل، وعلى صعيد شبكة العالقات الدولية اليت تتابع نسجها مع افضل اجلامعات 
واملرجعيات العاملية. واراها تزهو بانتمائها اىل الرهبانية اللبنانية املارونية، ألّن هذه الرهبانية هي رهبانية 

وق كّل جمتمع أن تكون فيه. هنا، أتوجه القديسني، وهي رهبانية تعشق لبنان، وهي رهبانية حتمل قيًما يت
اىل رأس الرهبانية، قدس األب العام نعمة اهلل اهلاشم السامي االحرتام، شاكرا ايّاه، مع جممع الرئاسة 
العامة املوقر، على منحي الثقة ألن اتوىل هذه املسؤولية املباركة، وعلى متابعة أمور اجلامعة بنظرة ابويّة 

خري كّل طالب واستاذ وعامل فيها. إنين أدرُك مسؤولييت اجلسيمة يف موقِع رئاسة واهتمام كبري من أجل 
 اجلامعة كحلقٍة من سلسلة رهبان توّلوا املسؤوليّات يف الرهبانية. 
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 ، اوّجه اىل من حتمل هذه املسؤولية طيلة السنوات الثالث املاضية، أخي احلبيبيف هذا السياق بالذات
 شأن اجلامعة وتعزيز مسريهتا.حتّية إكباٍر وشكر على ما بذله من أجل إعالء  ،األب جورج حبيقة

 أيها اخلرجيون واخلرجيات االحباء،

بلوغكم على طريقته، يف  كم، ألهنم شاركوا وأسهموا، كل  واملوظّفني يف كّلياتِ  للمسؤولني واألساتذةِ  أباركُ 
   ! ا ما يصبون إليه على الدوامآماهَلم وحتّققو وا بّ لت مواعيَد القطاف، وحّبذا أن

ث كم على األحباِ كم احلثيثة ومثابرتِ جلهودِ  هنيئًا لكم أيّها اخلّرجيون واخلّرجيات على ما أحرزمت نتيجةً 
 الثمر بعد أطوار الزرع القّيمة خالل سنوات ختّصصكم. أنتم اليوم يف طور جين ِ  املعّمقة والدراساتِ 

. بل أنتم اليوم مات والبحث عنها والتقّدم على دروب التحصيل العلمي واالستعداد املهينتلّقي املعلو و 
 .امليادينخمتلف اإلبداع الشخصّي والعطاء يف مع على موعد 

ها أبنائِ  على إجنازاتِ  من بعيدٍ  اليت تسهرُ  بشغف، كما عني األم   خطاكم سوف تتتّبعُ  أي ِقنوا بأن اجلامعةَ 
 هم.عزائمَ  دَ هم وتشدّ ، لتشّجعَ أو إخفاقٍ  أيُّ طارئٍ  ،اهللُ  م، ال مسحَ انتاهبَ  حالِ هم يف وتنتظرُ 

 أيها اخلرجيون واخلرجيات،

 إنكم فوج "اىل العمل" تيمنا بشعار احلكومة احلالية اليت ينتمي اليها معايل الوزير البري سرحان. ومعاليه
كنف تكم ويف  عائالكنف مثال لكم يف النجاح والعصامّية والنزاهة، وهذه هي القيم اليت تربيتم عليها يف  

 جامعتكم. 

ساتذتكم. عشتم، ألأيّها اخلّرجيون واخلّرجيات، لكم وألهلكم و  مربوكٍ  معايل الوزير. ألفُ جمدَّداً، شكراً ف
   وعاش لبنان!  املارونية وعاشت الرهبانية اللبنانية عاشت جامعة الروح القدس


