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 الكسليك –ب هادي محفوظ، رئيس جامعة الروح القدس كلمة األ

  بالطّل  تخّرج

 2102موز ت

 

 أيّها اخلّرجيون األحّباء، 

عندما ُولد يوحّنا املعمدان، وهو نيّب من عند اهلل، راحوا يتساءلون: "ما عسى هذا الصيّب أن يكون؟" 
فليفّكر كلٌّ مّنا مبحيطه القريب  .األعزاءبشكل خاص، أيها اخلرجيون  عليكم هذا السؤال ينطبق (.66: 1)لو 

احلّي، أو يف القرية، أو يف الوطن، أو يف  العائلة ذاهتا، يف والبعيد. فيعلم أن شابا أو فتاة، رجال او امرأة، يف
انسان واحد  رجل واحد أو امرأة واحدة، غيريًا جذريّا يف حياة الكثريين. ، أحدث أو أحدثت تاحدى زوايا األرض

بالرب، كفيٌل أن يبّدل حياة الكثريين الكثريين على األرض، حنو األفضل، أو ال مسح اهلل، حنو األسوأ. فّكروا 
السالم واإللفة ومبفتعلي احلرب  بصانعي، االنرتنت، املوبايل، رتع الطائرةالسّيارة، خمخمرتع باملخرتعني، بالقديسني، 

، أي يف كّل مكان يعيش فيه ات على انواعها، الصغرية والكبرية، باملسؤولني يف األوطان ويف اجملتمعواخلالف
 . إّن فرًدا واحًدا قادٌر على تغيري مسار تاريخ كثريين.  اإلنسان ويعمل

ن ربعة واربعو وا الف ومئتانالكسليك،  –القدس الروح جامعة  خيرج من صفوف طالب، ويف هذا الصيف
 افإن كان فرد واحد قادرً  .4114 – 4111طالًبا نالوا درجات جامعّية متنّوعة فيها، على مدار سنة  1411

ال  طالًبا حيمل فكَر كّل أحد إىل حركة تارخيّية كبرية، 1411كبري يف التاريخ، فإّن خترّج   على إحداث تغيري
  يف وطننا لبنان، كما على كوكب األرض كّله. يستهان هبا،

تنطلقون وفيكم روح قادرون على إحداث تغيري يف اجملتمعات ويف التاريخ. أنتم  ها اخلرجيون األحّباء،أيّ 
أنتم تنطلقون  .وتتنّقل فرحة زاهية غري عابئة بالعوائق باحلسابات الكثرية تقّيد ذاهتاال  وثابة، مندفعة،شابّة، 
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علمكم، وإّن اليوم يف يدكم شهادة جامعّية تساعدكم على االخنراط يف ميادين  حقلحاملني معرفة أكرب يف 
 العمل. 

 بني أيديكم يساعدكم يف احلياة. ما هذا هو 

  ولكّن األهّم هو من أنتم، من هو كّل منكم.

وكّل وكّل ظرف، انتم من أنتم، أي كيف صيغت شخصيتكم وكيف استوعبت كّل تقّدم يف احلياة 
أعود  ة.جيابيّ والنظرة اإل مبادئكم ووفق نظرة اخلريإميانكم و  . أنتم من أنتم وفقحتملوهناشهادة مدرسية أو جامعية 

فأقول إّنكم قادرون على إحداث تغيري يف اجملتمعات ويف التاريخ، من خالل تفعيل قدراتكم اإلنسانّية وتفعيل 
. فاالنسان ا تنجحون وحتّققون التغرّيات اجلميلة فيكم وحولكمقدرة اخلري اليت حتملوهنا. هكذا تفرحون وهكذ

، اي، بالنسبة الينا، من خالل الرّب يعلومها خ من خالل الذيينجح فقط إن هو نظر إىل احلياة واىل التاري
، اليت بني يدي االنسان للطاقاتتفعيل ارادة اخلري، بذكاء وحنكة وحسن ادارة للظروف و  سّيدمها. هذا يؤدي اىل

ا لإلنسان. ففي جوهر اخلري جناح ويف جوهر قّلة . وحدها احملبة واخلري والطيبة كفيلة برّد اخلري خريًا وجناحً فينجح
اخلري  يف احلياة، سوف تعرتضكم بًًن تكّبل التقدم، ويعرتضكم اناس غري متآخني مع اخلري فشل. يف تقدمكم

التقدم والنجاح والنمّو، أناس يريدون فقط دفن الوزنات ال تفعيلها وتكثريها. جتاه كّل هذه العوائق، تقّدموا مبن و 
أنتم ومبا حزمت عليه، وال جيفّن اإلندفاع يف نفوسكم، فإّن من مسؤولية كّل إنسان أن يتابع زرع اخلري والربكة حيثما 

مبقدور كّل إنسان تغيري التاريخ حنو األفضل. والعاقل بني الناس يعلم  . إعلموا أنّ تعرتضهحّل، غري عابئ بعوائق 
جيدا أن اإلنسان ال يسيطر على التاريخ، بل إن الرّب سّيده. ال أحد يستطيع التأكد ممّا سوف حيدث معه بعد 

 لملكها زارعني مدعّوون إىل أن نفّعل القدرات اإلنسانية اليتمجيعا قليل أو يف الغد، ولكن ما هو أكيد هو أننا 
 اخلري واحملبة يف كّل مكان. 

تنّشئ كّل طالهبا  يعيشها أفرادها وأن واملبادئ اليت تؤمن هبا جامعتكم واليت حتاول أنتعاليم الهذه هي 
إهّنا تعاليم من صلب تعاليم الكنيسة الكاثوليكية وتعاليم قداسة البابا بندكتوس السادس عشر، الذي  عليها.

أيلول  16إىل  11السنة امسه، ألنّه يباركنا مبجيئه إىل أرضنا، إىل وطننا احلبيب لبنان، من  حيمل فوجكم هذه
فيها ومن خالهلا. إنّه الفرح الذي يدعو الفرح إنين أدعوكم إىل أن تواكبوا هذه الزيارة بكّل إندفاع وتصّبوا القادم. 

"امحلوا الفرح إىل عائالتكم، إىل العام. فهو يقول:  رسالته إىل الشبيبة هذا أي يفاليه قداسته يف رسالته اليكم، 
ٍد. ع  مدارسكم، إىل جامعاتكم، إىل أماكن عملكم وجمموعات أصدقائكم، حيث تعيشون. سرتون أن الفرح مُ 
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، عدد 4114، الشبيبةوسوف تنالون مئة ضعف ممّا أعطيتم من فرح" )البابا بندكتوس السادس عشر، رسالة إىل 
7.)  

يعكس ما ميكننا تسميته بالواقعّية اإلجيابية، اي اإلصرار على الروح اإلجيابّية والنظرة اإلجيابّية  التعليمهذا 
لعوائق واملصاعب. وهذا بالتحديد ما تؤمن به جامعتكم لظروف والألمور مع األخذ بعني االعتبار، بكّل واقعّية، ل

بنان مجيل جدا، بل رائع هو، ليس فقط بطبيعته بل يف هذا السياق، أقول لكم إّن وطننا لوما تصبو دوًما اليه. 
بقدراته االنسانية وتركيبته. ال تيأسوا من مشاكله واعلموا ان لكّل بلد حصته من القلق الوجودي. فانطلقوا وحتدوا 

 وعظمته. وشوائبه الصعاب وازرعوا اخلري والفرح، من خالل جمتمعنا اللبناين احلبيب ومجاله ونقائصه

الكسليك تشعر بعظم املسؤولية امللقاة على عاتقها، نظرا إىل طبيعة الرسالة اليت  –لروح القدس إّن جامعة ا
ونظرا إىل عدد الطالب املتزايد الذي ناهز الثمانية آالف خالل  أهلكم، إيّاها ، ونظرا إىل الثقة اليت يوليهاحتملها

الرهبانية اللبنانية املارونية، وألهّنا سائرة "على هدي الروح ولكّنها جامعة ال ختاف، ألهّنا ابنة السنة الفائتة. 
 القدس".

إهّنا إبنة الرهبانية اليت تتلّون عروقها بلون لبنان واللبنانيني، فهي حتمل اسم هذا الوطن يف امسها، وتنفتح 
انية القديسني شربل ورفقا على كّل األوطان بكّل حفاوة واستقبال كما يليق بشيم اللبنانيني العريقة. إهّنا ابنة رهب

طرائق احلياة املتعددة، والسري إىل االمام بكّل وحمبته، ب اآلخر االنفتاح على الذين يعلموننا ونعمة اهلل واسطفان
لذا تعمل اجلامعة الكنيسة الكاثوليكّية،  إهّنا ابنة الرهبانية اليت تتأّصل روحّيتها يففرح، متخّطني املشاكل اليومّية. 

 ّل إنسان، بدون أي متييز، ومن أجل كّل اإلنسان، يف كّل أبعاده، ومنها الروحّية.من اجل ك

من ماضي هذا البناء هنا،  فقط ماضي اجلامعة يدّل على حاضرها وعلى مستقبلها. فماضيها ليس
نمّو الذي لمته ال ومنتراث التعليم يف الرهبانية اللبنانية املارونية،  من أيضا العائد إىل منتصف القرن الفائت، بل

أيّا يكن  اآلخر، علىهذه الرهبانية والتفاعل الذي حققته مع اجملتمع اللبناين، يف لبنان ويف املهجر، بكّل انفتاح 
 ويف املهجر.هذا اآلخر، يف لبنان، 

هي تطّورت يف املاضي على الصعد كافة، وهي ال تزال تتابع تطّورها، من  مستقبلها. علىإذا هو ماضيها يدّل 
اجل كّل إنسان يف عالقة معها، االستاذ واإلداري واملوظف والطالب واهل الطالب والوطن لبنان واجملتمع 

وهندسّيا  األرضّي. سوف ترون يف هذه السنة القادمة، إن شاء اهلل، بدءا من هناية فصل الصيف، تطّورا عمرانّيا
 ختطو العالقات الدولية وتطور الربامجسوف العلم االلكرتوين سوف يأخذ أيضا حّيزا أهّم يف قلب اجلامعة و  الفًتا.

خطوات كبرية ومهمة لكي تتناسب أكثر مع واقع العوملة اجلامعّية. قد تطّل، يف غمرة فرحكم اآلن،  والتكنولوجيا
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، وقد يهّيأ لكم أّنكم التطّور الالحق الذي سوف حيصل إن شاء اهلل داخل قلبكم، حسرٌة أّنكم لن تشهدوا كلّ 
. هذه حال الدنيا وهذا ما حيدث مع كّل جمتمع يف حال تطّور وتقّدم، ولكن اعلموا: لن تستفيدوا من هذا التطور

ة إن كل مدماك، من حجر او من برامج او من حوكمة او من هيكلية أو من تكنولوجيا أو من عالقات خارجي
 ودولية يزاد على صرح جامعتكم، إلما هو مدماك يعّظم شأن االسم الذي يعلو شهادتكم، إنّه اسم جامعتكم. 

يف مصلحة أيضا واحلال هذه، إّن كّل تطّور يتّم يف اجلامعة هو يف مصلحة احلاضر واملستقبل، وهو 
م وتدعموها بكل قدراتكم، وأن . لذا أدعوكم إىل أن تواكبوا عمل جامعتكاملتخرجنياملاضي، اي يف مصلحة 

 تتفاعلوا كما جيب مع مكتب القدامى.

إن أذكر كّل هذا التطّور، اريد ان أشكر كّل أعضاء جملس اجلامعة، وكّل مدير وكّل اداري وكّل استاذ 
وكل حمّب للجامعة، ساهم يف إيصاهلا إىل ما وصلت اليه. ولكن دعوين أخص بالذكر قدس أبينا العام االبايت 

وس نعمة السامي االحرتام وهو الرئيس االعلى للجامعة، وحضرة املدبرين العامني اجلزيل احرتامهم، من أجل  طن
 ن اجلامعة هبما.كّل العناية واحملبة اللتني حييطو 

عتمد على االهداف : "إن نتيجة مساركم ت، وهي التاليةودعوين اآلن، أيّها اخلرجيون األحباء، اقتبس مجلة
اليت حتددوهنا واليت عليكم االلتزام ببلوغها بدون ختاذل". اقتبست هذه اجلملة ألهّنا تعكس روحّية املبادئ يف 

، وألهّنا أيضا تشرح 4114الكسليك سنة  –اجلامعة، وألهّنا موجهة اليكم انتم خرجيي جامعة الروح القدس 
كاتبها يف كتاب التخرج، عنيت به االستاذ سليم صفري، املتكلم الرئيسي ماهّية االحرتام الذي تكّنه جامعتنا إىل  

. هو املؤمن باخلري وبالقضايا أتانا اليوم متكّلًما رئيسّيا يف احتفالنا احملورّي هذانّه أليف هذا االحتفال. فإنين أشكره 
إىل القلب،  كبريةبسهولة   السامية وهو صاحب الوجه البشوش وصاحب العالقات االنسانية الطّيبة اليت تنساب

وهو مؤسس ورئيس جملس ادارة بنك بريوت. هنا على مدخل اجلامعة، ومنذ حواىل الثالث سنوات، افتتح فرع 
بنك بريوت عالمة الصداقة بني اجلامعة والبنك وعالمة الشراكة يف خدمة افراد العائلة اجلامعية، من اساتذة 

فري، يشهد على االنطالق الدائم إىل االمام، وعلى امكانية التغيري وموظفني وطالب. وهو، أي االستاذ سليم ص
والتقدم، هو الذي أسس بنك بريوت، وسار بكل ثبات فيه، متكال على الرّب سيد التاريخ، فنمت الوزنات 

، وأضحى هذا املصرف يف عداد األوائل يف لبنان والشرق االوسط وانتشر يف بلدان عديدة حىت طال القارة وكثرت
 . شكرا استاذ سليم صفري وبارك الرّب عملك. االسرتالية

وسرور اجلامعة، أن قد خرج من صفوفها  ،واريد العودة اآلن إىل فكرة الفرح. فمن دواعي سرور الرهبانية
السامي االحرتام، راعي االبرشية البطريركية  بولس روحاناماروين جديد هو سيادة املطران  مطرانهذه السنة 
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املارونية يف صربا، وهو حاضر معنا اليوم. فبامسكم مجيعا أمتًن له كّل اخلري والتوفيق يف هذه الرسالة الكنسية 
 اجلديدة.

هلم اوالد أو ن يف جمتمعنا ويف وطننا، بيننا اليوم أصدقاء ومسؤولو  ومن دواعي السرور ايضا أن يكون
مدير عام امحد اجلمال سعادة الدكتور احملافظ ناصيف قالوش، و أخص منهم سعادة يف عداد اخلرجيني، اقارب 

االرمشندريت جنيب طبجي، وحضرة ، العميد حممد الطفيلي نائب مدير عام امن الدولةوحضرة التعليم العايل، 
 وآباء أفاضل كثر من رهبانيتنا احلبيبة ،اتيان جرجس الرئيسة العامة السابقة لرهبانية القديسة تريزياوحضرة االم 

 .ومن االكلريوس احملرتم

إّن إرادة احلياة اليت تكّلمت عنها تتجّلى أيضا بصالبة اإلميان اليت متّيزت هبا عائلة املرحوم الدكتور موسى 
اسرت يف علوم لى املعايضا بو فرح، الطبيب الالمع الذي شاء أن يصبح طالبا يف كلية العلوم يف جامعتنا للحيازة 

رمزا لإلبداع وللخري وللمجانّية، فشفى كثريين وعفى الكثريين من املرضى من أي . لقد كان رمحه اهلل البيوكيمياء
سنة خذله قلبه فصمت فجأة، ولكن عائلته أكثر من بدل مادي، فأحّبه الكثريون ورأوا فيه األخ والصديق. منذ 

وباحملبة وارادت إحياء لذكره أن تقدم كّل سنة منحة مالية إىل االّول صالبة اميان نادرة وتقّوت بالرجاء شهدت ل
 فإنين أحييها من كّل القلب.. اص املاسرت يف علوم البيوكيمياءيف اختص

 أيها اخلرجيون األحباء،

 نطلقوا واهتفوا وافرحوا. احلياة امامكم تعّج حياة، فال تدعوا أّي أمر يعيقكم. إن جامعتكم ترافقكما
بدعائها إىل قديسي الرهبانية، لكيما ينبسط عليكم وشاح النعمة والفرح ا يف هويّتها ورسالتها وبتطّورها و بثباهت

 على الدوام، انتم يا فوج "البابا بندكتوس السادس عشر".

 

 

 

  

 


