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

 حفل التخرج

 6102تموز  62

يف الصفحات األوىل  سفر التكوين، يفهذه اجلملة  ذلك حسٌن". على وقع "ورأى اهلل أن   .1
رواية خلق الكون واإلنسان تشق  طريقها إىل كل  قارئ. تلك  راحت من الكتاب املقد س،

ا ،الرواية مجيلة ا ، من ناحية،ألّن  تول د  ، من ناحية أخرى،تتحد ث عن مجاالت اخللق، وألّن 
فرح ذلك  إليهالدخول اليه، ناقاًل بالفرح يف نفس كل  قارئ هين  يسمح جلمال خلق اهلل 

. ك حسنٌ يرى أن  ذل ،بعد كل  خلق ،ك الذي كان، ذلالذي تفن ن يف خلق الكون واإلنسان
 خط هابعد كل  خلق، و  هذه اجلملة الكاتب مجال خلق اهلل، فرد دوكان اصرار وتأكيد على 

 سبع مر ات. ولكن  الالفت هو أن ه يف املر ة األخرية، أي بعد خلق اإلنسان، زاد عليها "جد ا"،
 فقم ة مجاالت اخللق هي اإلنسان. "ورأى اهلل أن  ذلك حسن جدًّا".فقال: 

بطيفها على احتفالنا هذه الليلة، فحولنا الطبيعة تلك اللوحة الرائعة، لوحة البدايات، تطل  
امنا اإلنسان خليقة اهلل يبدع علًما وفكرًا فيتأل ق. فتنجلي الصورة عن مجال وأم ،هتمس مجاالً 

تلو مجال، أستوقف سبعة منها، بالعودة اىل مجاالت األسبوع األو ل من التاريخ، اسبوع اخللق 
 يف أي امه السبعة.

بلدنا  يتمي زوكل نا نعرف كم هو أكل مكم عنه، فأو ل مجال أود  الكالم معكم عنه، هو لبنان.  .2
 األرض والبحر واألفق والسماء إن  لبنان هو جمتمعنا. ينعم هباوكم من قيم محيدة جبماله 
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ق تتحق   كانلدعوة كل  إنسان على األرض مو  .ائه نتنش ق لنتابع احلياةومن هو  ،نعيش حيث
أي ها اخلر جيون األحب اء، أعلم  .مكانًا لدعوتنا على األرض ، أعطينا لبناَن،وحنن أعطيناه، فيه

جي دا أن  الكثريين يسل طون الضوء على حالتنا املضطربة وعلى مشاكلنا الكثرية على 
ال ختافوا. ال تسمعوا هلؤالء، بل كونوا واقعي ني ومتفائلني يف الوقت ولكن،  مستويات خمتلفة.

أي ها اخلر جيون . نعم هناك مشاكل. ولكن ال جمتمع على األرض بدون مشاكل كبرية. عينه
 عن الذين سوف اذكرهم يف كالمييف النظر اىل لبنان، أدعوكم اىل مساع صوت  األحب اء،
، ومهما جيابي ةبكل  ا همعتعاطوا أحب وا لبنان كثريا، و  .والرابع واخلامسالثاين والثالث  اجلمال

عودوا فانطلقوا انتم، وانطلقوا به اىل االمام. هذا هو قدر كل  إنسان عاقل على حصل فيه، 
وجه األرض. االنطالق دوما اىل األمام واالنطالق دوما اىل األمام، فال يستطيع أحد ايقاف 

 . مجيل لبنان ومجيلون أهل لبنان. ، واهلل سي د التاريخالتاريخ
 ايها امسه، فوجكم حيمل من الدوام على هبا ينادي اليت ،هي هذه اإلجيابي ة، مع حمب ة اآلخر .3

 قداسته، شخصي ة مجال الثاين، اجلمال هو وهذا فرنسيس. االباب قداسة إن ه األحب اء. اخلرجيون

 اجملتمع، يف األضعف على حينو نراه ورسالة. وتصر ف قناعةو  إميان من حيمل مبا البياض، الناصع

 هي احلياة. عليه قست الذي االضعف وخاص ة به، واالهتمام اآلخر ب ةحم أمهي ة يعل منا ينفك   وال

 مها األضعف على واحلنو   احملب ة فيما السلطة،و  القو ة تأليه على يصر   من لكل   تصلح امثولة

 يطبع وبه ،به متي ز وقد قداسته عند واضح سلوباال هذا اإلنسان. ترفع اليت احلقيقي ة السلطة

 وما مجيل هو ما يعل م للشباب، العاملي ة األي ام إطار يف الربازيل، يف اليوم ووه والعامل. الكنيسة

 رسالة اليهم لينقل عديدة، حمطات يف الشباب اىل يتوج ه النفوس. اىل والراحة اجلمال ينقل

 لنعش ... باهلل دوما لنندهش ... بالرجاء "لنتشب ث القداس: عظة يف قال البارحة، او ل الفرح.

 مهما ولكن، عاتنا.مجا يف شعبنا، يف إنسان، كل   حياة يف املصاعب من "كم وقال: بفرح".

 يف يضرب قد الذي اإلحباط حيال حتتها. نرزح اهلل يرتكنا ال كبرية، املصاعب هذه ظهرت
 وهو بقربكم، ميشي اهلل قلبكم: يف دوما التالية احلقيقة لتكن قو ة: بكل   أقول أن أريد ... احلياة
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 عندما مساعه اىل مادعوك الذي الصوت هو هذا الرجاء". أبًدا نفقدن   ال أبًدا. يرتككم ال

 تفقدوا ال األحب اء. اخلر جيون أي ها لكم لبنان، لشبيبة الكالم هذا يصلح كمف بلبنان. تفك رون

 وطنكم. واحبوا الرجاء أبًدا
 .الكاثوليكي ة الكنيسة رأس فرنسيس، البابا قداسة مثل مجال وعن لبنان، مجال عن كل متكم .4

 كاردينال لبنان، جمد أعطي من حضور مجال الثالث، اجلمال عن أكل مكم أن اآلن أود  

 مار الكاردينال البطريرك والنيافة الغبطة صاحب وراعينا، ورأسنا ابينا الكاثوليكي ة، الكنيسة

 من هو االحتفال، هذا رأس على حبضوره ننعم أن فجميل الطوىب. الكلي   الراعي بطرس بشارة

 زمن يف احلق   وكلمة الراعي بشرى منه خترج من هو االرجتاجات. زمن يف منه الصالبة ترشح

 هذا يف يتعب. ال وهو عنده التعب يتعب الذي هو احلق . قل ة كالم والفظي بالويالت املنذرين

 القد اس يف غبطته، مع أيًضا بدأناها أن نا نتيق ن أن أمجل فما اجلامعي ة، سنتنا خنتتم االحتفال،

 مشروع من االول القسم إجناز غبطته بارك ايومه .الفائت الثاين تشرين 13 يف االفتتاحي

 أهل اىل رسالته يف بولس القديس مع ،ايومه هتفنا كما مجيعنا، اليوم ّنتفو  اخلضراء. اجلامعة

، بكل  فرح، وعاملوا أمثاله باالكرام" )فل "فاستقبلوه اذً  فيليب:  (.22: 2ا يف الرب 
وأتيت تبارك اجلامعة وهذا االحتفال ألن ك تفض لت وقبلت الدعوة  نشكرك يا صاحب الغبطة

 جامعتنا على احلضاري   الطابع يزيد جديدا بناء تبارك أتيت األحب اء. واخلرجيني وهذا احلضور

 ما فامسعوا ،ومه ه غبطته فكر يف حاضرون انتم كيف تبص روا األحب اء، اخلر جيون أي ها احلبيبة.

 "إن كم :قائالً  اليكم، يتوج ه إذ الشبيبة، اىل يتوج ه إذ وحمبة" "شركة االوىل العامة رسالته يف يقوله

 وانتظاراته املستقبل اىل معكم أتطل ع احلياة. مشروع واكتشاف الطموحات عمر حتملون

ياته.  املخلصني. املواطنني يكو ن الذي اجليل أنتم واجملتمع، والعائلة الكنيسة أمل أنتم وحتد 

 (.11 )عدد املستقبل" أنتم اليوم. عليه انتم ما والوطن واجملتمع والعائلة الكنيسة غًدا تكون

 فرص خنلق االقتصادي ، "بالنمو   يقول: فهو حاضرون، أيضا أنتم االقتصاد، عن يتكل م وعندما

 )عدد يهجروه" أن دون لبنان يف اإلبداعي ة طاقاهتم مفج رين ارضهم، يف شبابنا ويثبت العمل
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ابي ة واىل بنيان الذات واحلياة باالنطالق الدائم اىل مر ة جديدة، هي دعوة اىل اإلجي (.33
 هذا هو ايضا صوت ادعوكم اىل مساعه عندما تفك رون بلبنان. االمام.

فانظروا اىل امسها. يف امسها، . وهي تديرها ويف الكنيسة املاروني ة رهباني ة أس ست جامعتكم .1
ا وهي موضوع  . الرهباني ة اللبناني ة املاروني ة الرهبانية، ويف امسها لبنان، ويف امسها املارونية. إّن 

جز أت االسم ألبني  كلي تها. فهي رهباني ة القد يسني شربل ورفقا ونعمة كالم اجلمال الرابع. 
ا، كرهباني ة وكتجسيد اهلل واسطفان. وهي  ا تسعى بشكل دائم اىل الكمال وإّن  رهبانية أي إّن 

اجلو  الذي منت فيه لرسالة سامية، أعلى من أي  فرد فيها، فدينامي ة العمل فيها هي ما شك ل 
وهي هذه الدينامي ة اليت جعلتها تتوسع وتنتشر وتؤسس املؤسسات قداسة قديسيها. 

 من ينظر اىل اجلامعة يفهم كثريا من تاريخ الرهبانية وديناميتها.و  املختلفة، ومنها اجلامعة.
حتاذي األبنية حتوي هي أيضا التطور و  والتاريخلة احجارهتا الصفراء اليت تشهد للعراقة واألص

.املماشية لاجلديدة  ا جامعة منت  لتطو ر والنمو  وكربت وما زالت، بقوة اهلل، تنمو، بشكل فإّن 
لبناني ة، فلبنان جزء من فئة  والرهباني ة ويتغذى من ماوي ة رهباني ة القديسني.يعلو األشخاص 

. ورافقت اللبنانيني يف بلدان االنتشار. دم فتارخيها ها. معه ومع اللبنانيني عاشت احللو واملر 
صخرة من صخور لبنان الكبرية  ومنو ه وهيقيام لبنان وبنائه شاهد على مسامهتها الفعالة يف 

أدعوكم ايها اخلرجيون األحباء أن تقتدوا هبذا االداء فتعملوا من اجل قيام  ال تتفتت.اليت 
هنا أحي ي قدس األب العام األبايت طنوس نعمه الرئيس العام للرهباني ة  لبنان وبنائه ومنو ه.

 ىحكمته وعل اللبناني ة املاروني ة السامي االحرتام، شاكرًا إي اه على حضوره وعلى بركته وعلى
الطيبة اليت يزرعها يف الرهباني ة. كما أشكر حضرة اآلباء املدبرين، الذين، مع قدس االب 

 العام، يسهرون على شؤون الرهباني ة واجلامعة. 
يتبادر بالطبع اىل  .الكسليك -الروح القدس جامعة  موقعوأصل اىل خامس اجلماالت، اىل  .3

األذهان أو اًل موقعها اجلغرايف ، فهو موقع مجيل جدًّا على كتف خليج جونية املبهر، حتت نظر 
وهنا أريد أن احي ي حضرة االستاذ انطوان  التالل اجلميلة اليت ترتب ع سيدة لبنان على إحداها.
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ولكن ين قصدت  التعاون. افرام رئيس بلدية جونيه، واجمللس البلدي، شاكرا اي اهم على كل  
أكثر، مبوقع اجلامعة، مكاّنا احلايل  بالنسبة اىل سلسلة حلقات تارخيها، من جهة، وبالنسبة 

 -جامعة الروح القدس  اجلامعي  العاملي  واجملتمع اللبناين  من جهة أخرى. اجملتمعاىل 
 التواصل ووصلت هي ابنة ساللة عريقة يف التعليم العايل منت يف خط التطو ر يف الكسليك
كلية واربعة معاهد عالية، وفاق عدد طالهبا هذه السنة الثمانية آالف   ةعشر  اثنيتاآلن اىل 
وتبنت اجلامعة اكثر فاكثر اللغة . والربنامج تلو الربنامج وزاد البناء تلو البناءطالب. 

وها السلطات اجلامعي ة االنكليزية، مع اللغة الفرنسية، متاشًيا مع هوي ة لبنان اللغوي ة وتطو رها. 
، والذي القادمة سنة ةعشر  على قرابة اخلمسالعمراين  والرهباني ة قد اقر ت املخط ط التوجيهي  

. وإن  سيجعل من اجلامعة، إن شاء اهلل، حتفة جامعي ة عمراني ة خضراء يف العامل اجلامعي 
، أي ها اخلر جيون األحب اء، تركب ركب املوجة اجلامعي ة العاملي ة يف ما خيص  الربامج جامعتكم

وطرق احلوكمة والعالقات الدولية ورابطة القدامى والتكنولوجيا وانظمة اجلودة واالعتماد. 
على االعتماد املؤسسايت  حصلناام املنصرم، اننا تعلمون مجيعكم كم كان فرحنا كبريا، يف الع

االورويب، وصنفنا البنك الدويل بني اجلامعات اخلمس األوىل يف الشرق االوسط ومشال 
افريقيا. واننا نتهي أ لورشة االعتماد األمريكي  الذي أرجو أن يبدأ يف القريب العاجل. مه نا يف  

ون اسم جامعتكم زهي ا بر اقا. تذك روا أن ه االسم ، أن يككل  ذلك، أي ها اخلر جيون األحب اء
الكسليك، فكل ما زاد شأنه، زاد شأن  –الذي يعلو شهادتكم، اسم جامعة الروح القدس 

شهادتكم. لذلك أنتم تستفيدون من كل  خري يتحقق يف اجلامعة، حّت  بعد خترج كم منها. 
 ا.ارتبط امسها بامسكم على الدوام، وهذا مدعاة فخر هللقد 

اليوم السادس، خلق اهلل اإلنسان، أعظم املخلوقات. وانتم اجلمال  أي ها اخلرجيون األحب اء، يف .7
هبى يف هذه األمسية. أنتم فخر أهلكم وفخر الصورة األ أنتمو  السادس الذي استوقفه.

جامعتكم وفخرنا مجيعا. انتم فوج وجمموعة ولكن كم أفراد، فقص ة كل  منكم مجيلة، مهما 
قص ة تفاعل  اعرتاها من شوائب. قص ة متر  بالطفولة واملدرسة واجلامعة والقرية واجملتمع والوطن.
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أهلكم معها وال زالوا يتفاعلون. فأخاهلم مجيعا اآلن حيبسون الدمعة متأم لني بسر  احلياة ينمو 
فريد يف سر   قص ة كل  منكم سر   فيكم. هلم كل  الشكر منكم ومن ا وهلم كل  التقدير والتهنئة.

أنتم يف او ل فمعرب  جد ا. ، هبذا الشكل، لبشر. جلوسكم على هذه املنص ةالتاريخ وسر  ا
ن بالعلم والتكنولوجيا ياآلن، وانتم منها منطلقون، مزو دخطوة خارج اجلامعة، فهي وراءكم 

هي  وادارييها،، مبجلسها ة اجلامعةار قيم اليت حاولت زرعها فيكم. وادوصقل الشخصي ة وال
امامكم مباشرة يف رمزي ة حماولة مساعدتكم يف االنطالقة احلياتي ة. وانتم امام اهلكم 

، يرونكم تنطلقون. ويف الوقت عينه، انتم أنظارهمواصدقائكم واصدقاء اجلامعة، حتت 
 طموحكم حدود. فهو ليس أفق اخلروج ن  تنظرون اىل األفق البعيد، فانطلقوا وافرحوا وال حيد  

أيها اخلرجيون ق الدائم اىل األمام. من لبنان، بل هو أفق النظر الطموح يف احلياة واالنطال
مبا انتم عليه اآلن ومبا وانتم لوحة مجيلة  األحباء، أنتم لوحة مجيلة جدا، مجيعكم وكل  منكم.

. ويف كل  مراحل تارخيكم، حافظوا يف املستقبل ستصبحون عليه على . انتم تاريخ بدأ ويستمر 
ملكة مجال لبنان، هي متخرجة من بينكم، أن اعود فاهن ئ واريد  مجال قص تكم ولوحتكم.

، على حيازهتا هذا اللقب، وعلى الكلمة النابعة من القلب اليت القتها اآلنسة رينا شيباين
 . وعلى القيم العائلية واالنسانية واملسيحية اليت تشهد هلابامسكم 

مجال  اجلمال السابع، السابع من االسبوع األول. فأود الكالم معكم عنوارتاح اهلل يف اليوم  .8
تعل موا كيف الراحة، أو مجال الطمأنينة أو مجال حسن النظر. أي ها اخلر جيون األحباء، 

  ستعذبوها. فكل  ما لدينا مجيل.تحسنوا النظر اىل احلياة و لت نترتاحو 
س وبي نت مجاالت ننعم هبا وهي تعكس بدأت كلميت بالعودة اىل بدايات الكتاب املقد   .2

أي ، ، أو من قلبهمجاالت اخللق يف البدايات. فتلمع اآلن مجلة، من حمور الكتاب املقدس
، عندما شاهد هباء جمده ومجال احلالة  من االجنيل يف العهد اجلديد، حيث قال بطرس للرب 

كل  هذه   .نكون ههنا"رس: "حسن لنا ان اليت عاشوها معه على جبل التجلي، قال له بط
األجواء تقودنا اىل خامتة الكتاب املقد س، يف سفر الرؤيا، حيث الكالم عن أرض جديدة 
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قادرون على  ،أيها اخلرجيون االحباء ،فأنتم أي عن حالة مجيلة وجديدة. ومساوات جديدة،
ري وارادة انتم بارادة اخل .لسماوات اجلديدةاملسامهة الكبرية يف خلق هذه االرض اجلديدة وا

االنطالق الدائم اىل االمام، تستطيعون حتقيق املعجزات وتبديل واقع اجملتمعات والشعوب. 
فاذا نظرنا اىل احتفالنا هذه الليلة، ورأيناكم تتألقون مبا حتملون من مجال حياة وطموح 

 ربه يكتبننظر اىل العلي  ونشعر أن  كاتبا بق وحولكم اجلماالت اليت تكل مت عنها، ودينامي ة،
 ا.ويقول: "ورأى اهلل أن  ذلك حسن، جدًّا". وشكرً  اآلن

 

 

 

  


