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 كلمة األب طالل هاشم
 الكسليك –رئيس جامعة الروح القدس 

 حفل الدكتوراه الفخرية لدولة الرئيس الشيخ سعد الحريري
 رئيس مجلس الوزراء اللبناني  

 2019حزيران  27وحفل التخرج، 
 

 دولة رئيس جملس الوزراء الشيخ سعد احلريري، 

األعلى  العام للرهبانّية اللبنانّية املارونّية والرئيس   اهلاشم الرئيس  ب العام نعمة اهلل باسم قدس األاحّييكم 
 سأله الربكة، أحّييه و أالذي للجامعة، 

 السفري البابوي يف لبنان، املطران جوزف سبيرتي السامي االحرتام، كما أحّيي سعادة  

 املعايل والسعادة والسيادة، وأصحاب  

 ،العاّمني وحضرة اآلباء املدبرين

 ب كم الكرمي،وصح

 وحضرة أعضاء جملس أمناء اجلامعة،

  ،ةوالفنيّ  ،ةوالبلديّ  ، واألمنّية،ةوالعسكريّ  ،ةواحلزبيّ  ،ة، والسياسيةواجلامعيّ  ،ةوأصحاب املقامات الدينيّ 
 واإلعالمّية،

 ،احملرت مني عضاء جملس اجلامعةأو  األجالّء واآلباء

 الكرام،م ه  هل  أحباء مع واخلرجيات واخلرجيني األ

 ،واملميَّز الكبري والسيدات والسادة احلاضرين بيننا اليوم يف هذا االحتفال  
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 . األمور بزمام   ك  س  مُم  ، هنا،الزمُن بسرعٍة، ألّن الفرح  جيري  الرئيس، اليوم   دولة  . 1

هلذه  ل  األوّ  التخرج   حفل   كمس  ه، وألّن ترؤّ عين   يف الوقت   وحمّبب   هيب  كم م  ألّن حضور   أّواًل، ،هو فرح  
 ولقد ضاعفتم الشرف   .ينشرفًا وفرًحا كبري   يهاضفي عل، يُ الروح القدس نا احلبيبة، جامعة  السنة يف جامعت  

 صبحوا من عداد  تُ و نا، من جامعت   أن تقبلوا الدكتوراه الفخريّة   الرئيس، عندما ارتضيتمم  ، يا دولة  والفرح  
كم، قّدم  مسريت  كم وتُ قّدم  ولكي تُ  ،ميدة  احل القيم   مُ ايّاكُ و   اجلامعُة أّّنا تتشاركُ يها الفخرّيني، لتعلن  خرجي  

 ،يف تارخي كم ، وللمرّة األوىلاليوم  كم ، ألنّ ه  أمثال   على األفراح   يتفاخرُ  الفرحُ  هذا ا وخلّرجييها.مثاالً لطاّلب  
     .دكتوراه فخريّةتقبلون 

ون طوُ ي   كلّيات الالهوت واملوسيقى والطّب واهلندسة،  ، منألّن اخلّرجيات واخلّرجيني ثانًيا، ،وهو فرح  
 قد حان. التعب   مثار   علنون أن قطف  ويُ  سريون إىل األماموي   م،حيات   صفحًة من صفحات  

، املارونّية ةُ اللبنانيّ  الرَّهبانّيةُ  ترعاها األم  ، وثابتةٍ  ى حثيثةٍ ا، خبطً تابع مسريت  نا تُ ألّن جامعت   ثالثًا، ،وهو فرح  
 .  واملـــُــــعنياخلالق   الرب   حتت نظر  

نا، ليست أفراًحا مبعثرة، بل جيني، وجبامعت  ر  كم، وباخل  دولة  الرئيس، هذه األفراُح الثالثة، املتعلقةُ بشخص  
 األمام".، إىل الفّعالةُ  "املسريةُ  اعنواّنُ  ،مشرتكةم  تلتقي يف مساحةٍ هي 

أرُض  فحني تزلزلتم نرى مسريت كم يا دولة الرئيس.  ،، إىل األمام"الفّعالةُ  "املسريةُ  حتت هذا العنوان،. 2
رفيق  الشهيدم  الرئيس   دولة   له املغفور   والد كم اغتيال   يوم  يف ، 2005شباط  14يف  ،لبنان  ومساُؤه

جهارًا ما  وأعلنتمم ، حبزمٍ  القيادة   ل  ع  شم م   مم تُ كم س  م  و  الركاب   تُ  دم د  ل  احلدث، ولكّنكم ش  وم شتم ه  عُ احلريري، 
 ".أّوالً  لبنان   ومصلحةُ  لبنان   ها وهي وحدةُ لُ كم  سنُ  حنن لدينا مسرية  " عديدة: رّددمتوه الحًقا يف مناسباتٍ 

ُ يُ ، 2018نيسان  21يف  ةم البقاعيّ  كم  جولت  دمتوه يف ما أكّ وإّن   فلقد، وطبيعت ها هذه املسرية   جوهر   بني 
 ون يف هذه املسرية، مسرية  حنن إن شاء اهلل مستمرّ  ... والوسطية االعتدال   إمنا ّنُجنا هو ّنجُ ": أعلنتم

يف تلك املسرية،  ."رفيق احلريري رمحه اهلل، الذي ناضل واستشهد من أجل هذا البلد ، مسرية  خريٍ 
مل وأنتمم عميق.  بإميانٍ  حُتب ُط من ال يتسّلحُ  أملٍ  وخليبات  حتّدياٍت كثريًة وتعّرضتم ملصاعب  مجّة،  جابتمم 

 كلَّ   بذتنو  ،فّعال إىل األمام، بشكلٍ  ُتم رم س   . لقدكمومبسريت   وبلبنان   حُتب طوا، ألّن إميان كم صلب  باهلل  
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 مجيع   ومن أجل   لبنان   من أجل   ،ني، بفعالّيةٍ عامل   ،ّنًجا االعتدال   واعتمدت  ف، التطرّ  شكٍل من أشكال  
كل  منعطٍف، القرارات  اجلريئة ، من   لذا مددت  اليد  إىل األفرقاء  اللبنانّيني كاّفة، واّّتذت، عند   .اللبنانّيني

، وازدهار ه  وتألّق ه .  أجل وحدة  لبنانم
عليه  رسمُ وت   الوجه   مُ ه  ُت  و  قّسي القلب  تُ  ما غالًبااألمل،  وخيباتُ  املصاعبُ و  التحدياتُ  وإذا كانت

 صاحب   منها وعنها،ها وبالرغم ، يف خضم  بقيتم عندكم، إذ إّنكم خاب  ظن هافلقد  ،احلزن مالمح  
 العفويّة   صاحب   ها اللبنانّيون كثريًا. وبقيتمم ب  يُ  طيبت ه ابتسامة  على الوجه   الذي تعكسُ  الطّيب   القلب  

اجملتمع.  إىل كّل فئات   ملتنّبه  ا الدولة   . وبقيتم رجل  (selfieالسيلفي ) اليها طاليب تذبُ اجلميلة، اليت 
ا احلسن إىل معايل الوزيرة ريّ  ُتم دم ه  ع   أنم  كم السياسّي وكان من الالفت  يف عمل  مكانًا ميّـزًا  املرأةُ  ت  فاحتلّ 

، فضاًل عن معايل الوزيرات هايف بلد   هذه املهمة   العريّب تتبوأُ  يف العامل   امرأةٍ  أّول   الداخلية، لتكون   ة  ر وزا
 23ا، كيف توجهتم، عرب تويرت، يف ايضً  وكان من الالفت   يف اجمللس النيايب.  الشعب  مّثالت  وسعادة 

يف  قممٍ  على سبع  أها ق  تسلّ ها، على اها، مع فريق  يّ إ نيئ  ن  ه  مُ  ،ايار الفائت، إىل السيدة جويس عزام
 اللبنانّية.  للمرأة   الريادي   بالدور   نيهو  نـ  مُ العامل، و  

 اجتماعّيةٍ  وبإرضائّيةٍ  بالقوقعة   وَّ ال يكونُ مُ النُ  أنَّ  ون  هُ ق  فم تـ  و   تريدون العمل   ،دولة يف كّل ذلك، أنتم رجلُ 
كم الفًتا، تصريُ  كم كان  ،  يف هذا الصددم . اجلميع طالُ ، ي  زٍ ف  حُم   وانتاجٍ  دؤوبٍ  ، بل بعملٍ فئويةم  وشعبويةٍ 

 على حترير   العملُ ، حني قلتم: "االجتماعية للعدالة   العاملي   اليوم  شباط الفائت، يف  20يف  عرب تويرت
نا عمل   نا وخطةُ ، إنه طريقُ االجتماعية العدالة   الفضلى لتحقيق   هو الطريقةُ ، واحلاجة من اخلوف   اإلنسان  

م كم ويف فكرك  يف قلب   موجودة   اللبنانّ  الشعب   فئات   كيف إّن مجيع    نتمم يَّ ". هكذا بـ  اجلديدة يف احلكومة  
  "إىل العمل". كم، يف حكومة  ويف عمل  

 ة  تَّ منذ س   م الصحايفّ يف مؤمترك   السنني، مسريت كم عرب   كم خالل  طريقة  عمل   بليغ، خّلصتم، بشكلٍ  لقد
 ،املشرتكم  والعيش   وعلى احلوار   ،البلدم  محاية   على يتُ حزيران، حني قلتم: "انا تربَّ  11يوًما، يف  ر  ش  ع  

 مجيع  مع  وتعملُ اللبنانيني  إىل مجيع   تنظرُ  وطنيةٍ  ، ثقافةٍ الناسم  لراحة   والعمل   واإلعمار   البناء   وعلى ثقافة  
 اللبنانيني".

 تتخذُ اليت ال  واالقتصادية   االجتماعية   ة  قارباملتبين  ضرورة  ب القناعةُ عندنا  ترتّسخُ بالذات،  يف هذا اإلطار  
 واقع   ما يالئمُ  أو اقتصادي   اجتماعي   نظامٍ  بل هي تنتقي من كل   ،مبدأً  التقليديّة   يديولوجّيات  من اال
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م  يف جمتمعٍ  احلال   يف آٍن مًعا. هذا  اجملتمع   اإلنسان، وخري   وكل   إنسانم  ، كل  اإلنسانم  ريم  خ   من أجل  ، معنيَّ
 والسنني. العصور   على مر   االجتماعي   الكاثوليكّية   الكنيسة   به تعليمُ  يناديما 

 التعليم   ملؤسسات   الكافية   احلريّة   إبقاء   إىل ضرورة   ر  ظ  الن   ت  فم ل  لنفسي ب   أمسحُ الرئيس،  وهنا أيًضا، يا دولة  
 حماوالت   ها. إّن بعض  وواقع  ها تقليد   ق  فم منها و   ، كل  يّةم ر  و  ط  ت   بديناميكّيةٍ  ، لكي تتمتع  يف لبنان العايل

 لبنانم  نا احلبيب  يف بلد   هذا القطاع   حليويّة  العايل مؤٍذ  التعليم   على مؤسسات   معّينةٍ  أنظمةٍ ُرًؤى و  ض  رم فـ  
  الشرق. جبامعة   ف  ُوص  الذي طاملا 

بوا معكم ع  الذين ت  كم أهل   كم وفرح  وإىل فرح   اليكم اآلن   أنظرُ ، اءن األحبّ و جياخلرّ اخلّرجيات و أيها . 3
 فّعالةٍ  أيًضا يف مسريةٍ  ينخرطُ  . هذا الفرحُ مم كُ يف تارخي   املفصلي   لوا إىل هذا النهار  ص  لكي ت   ،كمومن أجل  

 اليوم. أقول هذا ألنّ  ليه  إ وا إىل ما وصلتمم لُ ص  نتجني لكي ت  مُ الني و  عَّ فـ   كنتمم   كمم أقول هذا ألنّ إىل األمام. 
، أو قسراً  اليوم، هنا بينكم أو غائبني عّنا  مهر  ى تأث  د  م   ّيلُ ّت  أ  . ه  أهل   يف مسرية   كاّلً منكم هو حقبة  

 ، حىت ولو فتح  ه  ر  ث  أ  ت  ل  و   للقلب   ان  ن  الع   ون  قُ ل  طم يُ و   واإلرادة   العقل   سكتون  يُ  عُل. هم اليوم  ناظرين الينا من 
 م  د  ق  تـ  ب   كم، ألّّنم أبطال  يفرحون اليوم  التحّية، منكم ومن جامعت   إليهم .يف العينني جماري الدموع   القلبُ 
 . كمم ومسريت   كمم جناح   م، من خالل  حيات   مسرية  

 يتمم تلقّ القدس فقط علوًما، بل  الروح   ألّنكم مل تأخذوا من جامعة   فّعالة  كم مسريت   أخرى، إنَّ  من ناحيةٍ 
 كمم باستطاعت   ،. لذاوالعلومم  النشاطات  و  لكلمات  او  النظام   ، من خالل  اإلنساني م  ن  تربيًة فريدًة تُـ أيًضا 

إىل  ي  ض  ُـ يف امل ثابروا على الدوام  مام. إىل األ   ون  ضُ مت م و   األمل   وخيبات   والصعاب   وا التحديات  اب ُ ُت   نم أ
 آخر. انبذوا التطرف   كم، وأحّبوا كلَّ أحّبوا ذوات   .آخر ، على كل  ومنفتحني   ني  عتدل  األمام، وكونوا مُ 
له اهلزمية، ألنَّ اهلل  حمّبة ، وهو  ف  احملّبة، ُتكتبُ تطرٍف، غري  تطر   كل  اآلخر. ف عدم حمّبة  الذي يدعو إىل 

من اجله، "فما من  ه والتضحيةُ وحمّبتُ  على اآلخر   الكاملُ  هو االنفتاحُ  احملّبة   الدائم. وتطّرفُ  املنتصرُ 
 (.13: 15" )يو ه  عن أحبائ   هُ نفس   اإلنسانُ  ل  ذُ بم يـ   من أنم  أعظمُ  حب  

 ،اجتماعّية ومسؤولّيةٍ  حريّةٍ  كم بكل  رأي   وادُ بم أُ فيه. وا املسؤولني ب  ح  أ  و   وا لبنان  ب  ح  ّيني. أ  ني وواقع  كونوا متفائل  
ومن  و من الصعاب  لُ خي م  عليها. ال جمتمع  يف العامل   مم تُ يم بَـّ ر  تـ   مٍ ي  ق   كم، من خالل  جمتمع   وسامهوا يف إمناء  

 و بعض  دُ بم أ  قد : "الرئيس سعد احلريري ةُ دول ا ما يقولُ ضً يم وا أ  مسعُ إوا يوًما من لبنان. سُ أ  يم القلق، فال تـ  
ا هناك ودائمً  ئٍ ي  س   رٍ مم أ   ل  يف كُ  د  جيّ  شيء   وجدُ يُ  هُ يل بأنَّ  ي كان يقولُ والد   ألنَّ  الً ائ  ف  تـ  يًّا أو مُ ال  ث  م   األحيان  
 ". لذا أعودُ ابً عم ص   كونُ ي  س   يءٍ ش   ، كل  ةم ضَّ من ف   قٍ ب  على ط   شيءٍ  أيَّ  لك   مُ د  ق  يُـ س   حد  أال ...  مستقبل
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ًنا م  ي  "إىل العمل"، تـ   كم اسم  وج  على ف   تُ قم ل  طم ولذا، أ   ."حر  فـ   ل  كُ ، ب  يا احّبائي إىل األمام  "لكم:  فأقولُ 
 "إىل العمل". احلالّية، حكومة   احلكومة   بشعار  

الروح  إىل األمام. جامعةُ  الفّعالة  ا يف مسريت   هو حمطة   فهذا اليومُ كم. جامعت   هو أيًضا فرحُ  ،والفرح. 4
اللبنانّية املارونّية  الرَّهبانّية   ا هويّة  يف طّيات   لُ م  ، بل هي حت م السنني من الرتاث بعض   فقط القدس ال حتملُ 

املسيحّية  ر، منذ القرون  العصو  ها، عرب  ها وتارخي  جذور   الزمان   ق  مم يف عُ  تضربُ  الرَّهبانّية  . إّن هذه هاورسالت  
هو الذي  ،قزحيا –ها، دير مار انطونيوس أديار   أحد   يف الكنيسة. وإنَّ  الرَّهبانّية   احلياة   األوىل ونشأة  

 الرتاث   األديار، حتوي كنوز   ، كما مكتباتُ اجلامعة . ومكتبةُ 1610، سنة يف الشرق مطبعةٍ  ّول  أحوى 
 ها على مساحة  ها ومراكزُ أديارُ  وتوزعتم  لبنان، بلون   تلّونتم  الرَّهبانّيةُ واملشرقّي. هذه  واللبنان   املارون  
 يف العاملم  الوحيدة   هبانّية  الرَّ  هي وقد تكون هم،من انتشار   عديدةٍ  اللبنانّيني يف أماكن   ، ورافقت  الوطنم 

 ، فخامة  الدولة إىل رأس   توّجهُ أبه،  هبانّية  الرَّ  وعالقة   لبنان   إذ أذكرُ  ها.ها يف امس  بلد   اسم   اليت حتملُ 
نا إىل جانبه، وهو نا ووقوف  الت  ًدا له ص  ك  ؤ  مُ يه، ي  ح  أُ و  اجلمهورية اللبنانية،  الرئيس العماد ميشال عون، رئيس  

ذ ي طبعُ ، وهو األيب  الذي أفضل دٍ غ   ا حنو  ، يف مسريت  البالد على رأس   ه. بالكرامة  الوطنّية  كلَّ موقٍف يـ تَّخ 
 وحنن، يا دولة الرئيس، جنُ ل  تعاون كم مع فخامت ه لـ م ا فيه خرُي الوطن  واملواطنني.

 تم ج  ر  خ   معدنٍ  من أي   لكمم  ألقول   انّيةم هبالرَّ  كم على ماهّية  يتُ لَّ لقد د  أيّها اخلرجيات واخلّرجيون األحّباء، 
ويّل، ُدها الد  عم بُـ وما  .بعد سنة إىل األمام، سنةً  الة  ا الفعّ مبسريت   اجلامعةُ  كيف تقومُ   يعلمُ  ل  كم. الكُ جامعتُ 

 كلّية  برنامج   اعتماُد ها ، وآخرُ فيها عديدةٍ  برامج   اعتماداتُ و  ،دم ر  طَّ مُ  لٍ كم ش  ب   املتقّدمُ ها تصنيفُ وعوملُتها و 
 نا بالعمل  جامعتُ  لقد بدأتم  إىل األمام. الفّعالة   يف املسرية   الدؤوب  ها ل  م  على ع  برهان  ساطع   إالّ  الطب،

 أرى يف مسرية   .واهلندسةُ  علوًما خمتلفة، ومنها الطبُ  ل  م  شم لت   تم ع  سَّ و  تـ  و   ،، فاملوسيقيّم فالفلسفيّم  ،الالهوتّم 
الذي فيه ، 2016ل كانون االوّ   17ه، يف البابا فرنسيس، يف عظت   قداسة   نداء  ل تلبيةً  هبانّية  والرَّ  اجلامعة  

يناها. قَّ ل  ايا اليت تـ  ط  والع   م  ع  الن   ح  ر  ف  ب   إىل املاضي للشعور   اإلميانّية، وإىل النظر   يف املسرية   ل  إىل التأم  ونا دعُ ي  
 الً: "هذه هي احلياةُ قائ  قداسُتُه  مُ زُ جي م إىل األمام، و   أيًضا األنظار   هُ ج  و  ها، لذا يُـ ل  بكام   املسريةُ  هُ م  هُ تـ  

فهو  هنا أوّد أن أحّيي سعادة السفري البابوي املطران جوزف سبيرتي  إىل األمام". امض   املسيحّية:
 ميّثل قداسته بيننا.
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، اجلامعةم  رئاسة   ل  ع  شم م   تُ مم لَّ س  ت   نينماٍض قريٍب جدًّا، إذ إإىل  شري  أُ  أنم  أودُ بالذات،  يف هذا السياق  
على  مع الشكر   اليه التحّية   هُ السابق، الذي أوج   اجلامعة   أيّام، من األب جورج حبيقة، رئيس   منذ مثانية  

 جامعة   رئاسة   ا إىل األمام. أعي أنَّ مسريت   وتعزيز   اجلامعة   شأن   إعالء   من أجل   هُ ب  ك  يٍس س  ف  ن  اٍل و  غ   ل  كُ 
منكم  واملؤازرة   الصالة   لُ أ  سم أ  و   ،هبانّيةم اها الرَّ يّ إ  يين ول  تُ  جسيمة   ومسؤولية   كبري    شرف   الروح القدس هي

 رهبانٍ  من سلسلة   ة  ق  ل   ح  ين  نَّ أ   ة. أعلمُ هبانيّ الرَّ  هايدُ ر  تُ  اليت ة  دَّ ُـ امل قيام، خالل   خري   اب لكي أقوم   ،مجيًعا
 بنعمة   تتواصلُ  السلسلة   أرى تلك   أنم  حُ ر  فـم أ  اجلامعة، و   ، ومنها رئاسةُ الرَّهبانّيةيف  املختلفة   املسؤوليات  وا لَّ و  تـ  

فيها  ر  بـ  ع  أُ  شخصّيةً  نقطةً  يف  ض  أُ  أنم  الرئيس، ، يا دولة  يفس  ن  ل   وهنا أمسحُ اجلامعة.  القدس، شفيع   الروح  
َّ  الفرح   عن اختالج    لكم الزيارةُ  تم ل  كَّ للجامعة، بعدما ش   يل، كرئيسٍ  هو األّولُ  هذا االحتفال   ، إذ إنَّ يف 

 الرمسية   الدعوة   إذ رافقُت قدس  األب العام لتوجيه   ،يف رئاسيت عمٍل رمسي   ، أّول  يف السراي احلكوميّ 
الظهر، وكان  الفائت، عند   األربعاء من األسبوع   ّنار   اجلامعة رئاسة   تسّلم   مراسمُ  . لقد جرتم اليكم
 على رأس  ، وباحتفالٍ  بطٍة بزيارةٍ تخريًا ببدايٍة مر  عند اخلامسة بعد الظهر. اتوّسمُ  ها،، يوم  معكم املوعدُ 

 الوزراء سعد احلريري. جملس   رئيس   دولةُ  كل  منهما

األب العام نعمة اهلل اهلاشم  إىل قدس    البنويّة  يت  يَّ حت    ه  ج  و  أُ ، أوّد أن الرَّهبانّيةوعن  عن اجلامعة   يف الكالم  
اها وعلى اليت منحون ايَّ  ، على الثقة  قروَّ ــُــامل ة  العامَّ  الرئاسة   جممع   السامي االحرتام. أشكره، كما أشكرُ 

خاّص،  العام بنوعٍ  األب   قدس   أشكرُ  إىل األمام. ا الفّعالة  ها ويف مسريت  اجلامعة يف تطّور   ل  م  ع  م ل  مؤازرت  
. ه  لسات  ج  الرئيس سعد احلريري على  لدولة   ةم الدكتوراه الفخريّ  منح   بند   اجلامعة إدراج   من جملس   طلب  ألنّه 

 نا اليوم.ُح احتفال  ر  فـ   مَّ ت  فـ  

الرئيس.  ة  دول يكم، ياإل فأتوّجه   يف هذا االحتفال، ألعود   مسريت الكالمّية   إىل ختام   اآلن   أصلُ . 5
، وهو الوطنّية كم بالوحدة  اميان   على عمق   كبرية    الكسليك له داللة   –الروح القدس  جامعة  إىل  مم كُ ومُ دُ قُ 

ها، حين   املعلوماتّية   واهلندسة   العلوم   كلّية    برنامج   الفتتاح   2001ليها سنة إكم والد   املرحوم   زيارة   يف خط  
ا ما إّنكم تعلمون جّيدً . 1994نا، سنة ت  لرهبانيّ  يف جونية التابعة   املركزية   ه إىل املدرسة  زيارت   ويف خط  

 الوجدان  يف  ون  لُ ثـ  جّيًدا ما مُت   مُ ل  عم نـ   ، أيًضا،اللبناّن، وحنن يف الوجدان   وهذه اجلامعةُ  الرَّهبانّيةُ هذه  لُ ث  مُت  
على  ي  ق  لم أُ  نم يل أ   طيبُ . ولذا، ي  الرَّهبانّيةو  كم واجلامعةم نا، دولت  مسرياتُ  تتعانق   نم ألنا  يبُ ط  ي   ،اللبناّن. لذا
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الدكتور سعد  الرئيس دولة   :األوىل كم للمرّة  ات  اد  ن  مُ  ف  ر  ش  ى ب  ظ  حم أ   نم أ  و   ،الدكتوراه الفخريّةم  اءة  ب  ع   مم كُ يم ف  ت  ك  
 احلريري. فتفضلوا.


