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 2022حزيران  11
، ابسم  ررّحب يف مستهّلها ابحلضو   الكسليك األب طالل هاشم كلمة    -وألقى رئيس جامعة الروح القدس

. وقال:  ة والرئيس األعلى للجامعةة املارونيّ ة اللبنانيّ قدس األب العام نعمة هللا اهلاشم، الرئيس العام للرهبانيّ 
ة األوىل اليت تشهدون فيها جناح أبنائكم. وما هذا النجاح  ليست املرّ أّّنا  ًل  إىل األهل ألقول  "أتوّجه أوّ 

كبرية قمتم هبا يف أحلك الظروف وأصعبها. وًل أظّن أّن دوركم قد انتهى هنا،    وتضحيات    سوى مثرة جهود  
ا لتنمية ما زرعتم يف أوًلدكم من بذور القيم الروحيّ  ة. وأعرف أنكم  ة والوطنيّ ة واإلنسانيّ فأنتم مستعّدون دائم 

الذي  اخلري  قلقون على مستقبلهم رغم النجاح الباهر الذي أحرزوه، ولكن الروح القدس سيقودهم حنو  
ة، تضّخ يف عروق هذا الوطن دم ا ة املارونيّ ة اللبنانيّ نتمناه مجيع ا هلم. وًل شك يف أّن جامعتنا، ابنة الرهبانيّ 

 من عيوّنم مبّشر ا مبستقبل    يبزغ على كل ما فيه من فساد، وها إّّن أرى فجر لبنان    نقي ا كفيال  ابلقضاء 
 زاهر. فلنفرح ولنفتخر هبم مجيع ا". 

ُذرفت من  شكركم، وإنين أقّدر، ابسم أوًلدكم، كل دمعة اثنية، إىل أهلنا األحباء أل وأضاف: "أتوّجه، مرة  
، وأقّدر كل أمل وكل جناح وكل إجناز وكل طموح زرعتموه  خاجلتكماليت  وف  اخلقلق و مشاعر ال وكل    أجلهم

قّدمنا لطالبنا   ،نا كجامعة. صحيح أنّ حنو األفضل  فيهم، لينطلقوا يف هذا العامل، ليغرّيوا ويطّوروا جمتمعهم
كم تبقون أنتم األساس، فنحن نكّمل مسريتكم. أنتم املثال األعلى ألوًلدكم كل ما هو ضروري، ولكنّ 

 ". ولنا
بعد ذلك، توّجه إىل الطالب ابلقول: "اليوم هو يوم عظيم يف حياتكم، فقد بسطتم أجنحتكم وحّلقتم  

ايت اليت لن أعّددها ألّن اجلميع ابت يعرفها. ولكن، وابلرغم عالي ا. نعم، نعيش يف وقت  تسوده التحدّ 
اد زوا، وذلك بفضل اًلتّ منها، جنحتم يف ختّطي العقبات على مدى ثالث سنوات، وجنحتم يف أن تتميّ 

 الذي أرسيناه بينكم كطالب وبيننا كإدارة". 
ل ألنكم شهدمت على الكثري  واتبع: "أطلقنا هذه السنة على املتخّرجني اسم "دفعة التغيري" لسببني، األوّ 

وا يف ه وقع على عاتقكم أن تغريّ وعزم، والثاّن ألنّ   كم صمدمت بقوة   أنّ من التغيري يف حميطكم وجمتمعكم إًّل 



مقاربتكم لألمور والطريق الذي تسلكوه. فأحياًن  سرمت عكس التيار وواجهتم صعوابت مجّة، وأحياًن  أخرى  
أهنئكم ألنكم صمدمت ورفضتم اًلستسالم. ثقتنا بكم كبرية،  .  كان عليكم أن تغرّيوا الواقع لتخّطي العقبات 

سيما    واملهارات العالية اليت تتمّتعون هبا، ًل  ابلكفاءات   فحافظوا على ثقتكم أبنفسكم. كما حنن على ثقة  
العمل بروح الفريق، وغريها. وحنن  و حسن اإلدارة،  و التفكري النقدي،  و مهارات التواصل،  و املهارات اللّينة،  

 جمال تدخلونه".    ة بكم يف أيّ خاصّ  أنكم ستكونون ًنجحني يف اجملتمع وسترتكون بصمة   على ثقة  
للمحافظة   اليت ستظلّ العلى  وختم: "أدعوكم  اليوم،    تواصل مع جامعتكم  أينما حللتم. وحنن  تتضنكم 

 األهل والطاقم التعليمي واإلداري يف اجلامعة، نفتخر بكم ونصّفق لكم تقدير ا جلهودكم واحرتام ا لنجاحكم".  
 


