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

 بمناسبة عيد الجامعة 

 1021 أيار 26

 على هدي الروح القدس
 

 مقدمة
على هدي الروح القدس، سارت اجلامعة احلاملة امسه، يف لبنان. وعلى هدي الروح القدس، أي جامعة  .1

الكسليك، سارت كوكبة من التالميذ واالساتذة والناس. هي ابنة الرهبانّية اللبنانّية  -الروح القدس 
الة الكنيسة، ووفق املارونّية، فهي حاملة روحها، الروح احملّرك فيها، واهلادف إىل العمل وفق رس

الكاريسما اخلاصة هبذه الرهبانّية، حيث الكنيسة والرهبانية والوطن يف ثالوث موّحد. فدعوين وإيّاكم 
 أي من تبعنا حنن حىت اآلن؟ ومن نريد أن نتبع؟  على خطى َمن حنن سائرون؟اطرح السؤال التايل: 

أطرحه، أّواًل، نيابة عّنا حنن احلاضرين، رغبًة مّّن باإلقرار بفضل املؤّسسني. لن جتدوين ذاكًرا أمساًء، ألنّه،  .2
 وبشكل أمسى من أّي اسم، أوّد العودة إىل الرهبانّية اللبنانّية املارونّية، واىل تراثها القدمي القدمي. 

لتحّملنا مسؤولّية ما نفعله اآلن. فالتفكري يف االجيال كما أختّيل، ثانًيا، أّن اجياال قادمة سوف تطرحه  .3
الالحقة مع طريقة طرحها هلذا السؤال يدفع بنا أكثر فأكثر إىل عدم التقوقع يف املاضي وإىل فرح 

الكسليك، يف  –الشجاعة يف املضّي إىل األمام، ماخرين عباب التاريخ يف سفينة جامعة الروح القدس 
 يّا متعلقة اكثر فاكثر باملبادئ العتيقة اليت كّونت اجلامعة.عقلّية فرحة ومرنة إدار 

إّن مقاربة كهذه، تنّقل الفكر بني املاضي واحلاضر واملستقبل، وتدعونا إىل وقفة جريئة امام التاريخ يف كّل  .4
أبعاده. فنتلّقف املاضي وال نقف عنده، ونتفاعل مع احلاضر بدون الرزوح حتت مشاغله، ونعمل 
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دون أن يلتهمنا قلق هتيئته وجهلنا فحواه، مستلهمني يف كّل ذلك املبادئ والقواسم املشرتكة للمستقبل ب
بني حقبات التاريخ، مصغني إىل صوت املؤسسني، ال بل املؤسِّسة، أي الرهبانية اللبنانية املارونية، حتثّنا 

 على امر وحيد، اال وهو السري "على هدي الروح القدس".   
 

  الكسليك -ّب في جامعة الروح القدس تراث جامعّي يص

حني الكالم عن عمل التأسيس، تنشط يف النفوس فضولّية مساءلة التاريخ عن العمل الرتبوي يف التعليم  .5
والتعليم العايل يف هذه الرهبانّية. لست هنا بوارد تعداد مجيع احملطات املتعّلقة هبذا التاريخ. ولكّن التعليم 

، خاصة 1965عايل ارتبط بأديار عديدة، منذ بدايات الرهبانّية اليت تأسست سنة يف املدارس والتعليم ال
من خالل علم الفلسفة والالهوت. وإّن ذلك يتوافق مع عّدة جامعات غربّية بدأت يف القرون الوسطى 

قّي، مع الفلسفة والالهوت فقط، لتتطّور يف مراحل الحقة. وهذا امتداد عندنا لرتاث رهبايّن لبنايّن ومشر 
رّّبا كان هّم الكتاب والتعليم املدرسّي والتعليم العايّل من خالل استقدام اول مطبعة يف الشرق إىل دير 

من أهبى جتلّياته. يف خّط ذلك الرتاث وبتواصل مباشر مع التعليم  1911قزحّيا سنة  -مار انطونيوس 
، بناء جمّمع الكسليك اهلادف 1636شباط  21يف العايّل يف أديارها، قّررت الرهبانّية اللبنانّية املارونّية، 

إىل مجع نشئها واحلاضن يف مكان موّحد التعليم العايّل يف علوم الالهوت والفلسفة واحلقوق واآلداب. 
ومع نشوب احلرب العاملّية الثانّية، تأّخر تنفيذ هذا القرار إىل أن عادت السلطة الرهبانّية آنذاك فأكدت 

، 1646نيسان  15. ووضع احلجر األساس يف 1641نيسان  22وذلك يف على القرار السابق، 
، بغية تزويدهم بالتعليم العايّل. ويف األيّام األخرية من 1651واستقبل اجملّمع اجلديد أوىل تالميذه سنة 

، صدر اول قانون للتعليم العايل يف لبنان اعرتفت احلكومة اللبنانّية ّبوجبه باجلامعات 1691سنة 
الكسليك، اليت قّدمت اوراق اعتمادها، وفق القانون، يف  –ة، وكانت بينها جامعة الروح القدس القائم

. فكانت انطالقة جديدة يف جامعتنا، كما يف اجلامعات األخرى اليت كانت قائمة 1692بدايات سنة 
رات عديدة يف تلك املرحلة. حنن، إًذا، اآلن، على مسافة مخسني سنة، كما أشارت اجلامعة إىل ذلك م

يف السابق، من ذلك اإلقرار باجلامعات اخلاصة، القائمة آنذاك على أراضي وطننا احلبيب لبنان. هي اذا 
الكسليك امتداد التعليم العايّل يف أديار الرهبانّية املتعّددة، وذلك يف موقع  –جامعة الروح القدس 

ىل ما وصلت إليه اليوم، كما تعرفوهنا، جغرايّف جديد، ويف هيكلّية جديدة مسحت هلا أن تكرَب لتصل إ
وهي تتطّلع إىل أن تلّّب حاجات شعبها بطرق واختصاصات جديدة. فعلى َهْدِي الروح القدس، صّب 
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ذلك الرتاث الطويل يف جمّمع الكسليك، هذا املوقع الساحر جبماله، وهو يف قلب املدينة، يتناول اجلبال 
تريح الذات وترفعها إىل ما فوق، إىل ما يعلو اإلنسان ويومّياته بيد والبحر بيد أخرى، يف عملّية عناق 

ومشاغله، إىل الرّب اخلالق. هكذا يشعر الطالب واالستاذ واالدارّي والزائر حني يسمح للنفس بتأّمل 
وثبة اجلبال احمليطة وصفاء البحر وهدوئه املسرتيح واملذّهب حتت أشعة الشمس، أو ختبط االمواج 

 اصية وكأهّنا ملّقنة درس الثورة والتمّرد على واقع البحر املسّطح.املتأججة والع

 التطّور في التواصل

ويزداد املنظر ذهواًل كّلما فّكر متأّمل بتاريخ اجلامعة وببنائها وحدودها. فريى أّن كّل سنة وكّل عهد وكّل  .9
يها، فأصلح يف ناحية ومل رئيس وكّل عميد وكّل إدارّي وكّل استاذ وكّل موّظف وكّل طالب سكب الذات ف

يوّفق يف أخرى وأبدع يف غريها. مذهل كيف عال البنيان بني حقبة واخرى! مذهل كيف جتّمل احلرم الداخلّي 
بني حقبة وأخرى! مذهل كيف تبّدلت جغرافيا اجلامعة بني حقبة واخرى! مذهل كيف كثرت الكلّيات 

حلوكمة وتطّورت وتبّدلت ووضعت القوانني وأعطيت األفكار لنشوء االختصاصات! مذهل كيف صيغت ا
اجلامعّية يف خمتلف حقبات اجلامعة! مذهل كيف صيغت الربامج وأنشئت العالقات احمللّية والدولّية! مذهل  
كيف دخلت التكنولوجيا احلديثة اليها وكيف تطّورت واملكانة اليت تتبّوأ يف العامل اجلامعّي! مذهل ما جرى 

ج الفكري يف اجلامعة وحمبتها للوطن والدور الذي لعبته على الصعيد الوطّن من أحباث ومذهل االنتا 
والكنسّي يف ميادين عديدة، خاّصة يف التجديد الليتورجي حيث استعانت اللجنة الليتورجية البطريركّية 

من هذا النتاج!  املارونّية بنتاج اجلامعة ليصبح لنا كتب طقسّية وكتاب قّداس فيه القسم األّول بغالبّيته مستًقى
لقد ترّددت يف اآلونة األخرية يف أرجاء اجلامعة واحتفاالهتا عبارة "التطّور يف التواصل". وكم هي صحيحة 

 –هذه العبارة وكم مجيل التأّمل يف فحواها. إنّه إقرار بفضل كّل من توىّل مسؤولّية يف جامعة الروح القدس 
داميك املتتلفة اليت وضعها املتعاقبون على اخلدمة فيها. فكم قحّق الكسليك وإنّه إقرار بنمّو اجلامعة على امل

الشكر لكّل منهم على كّل صنيع خرّي أسدوه إىل جامعة الروح. إهّنا فعال مسرية "على هدي الروح القدس". 
مور، ال إهّنا مسرية تستلهم مبادئ محيدة وترتّسخ يف التقليد وتتطّلع إىل املستقبل. فدعوين أعّدد بعًضا من أ

 ألقوم بتقرير عن اجلامعة، بل ألبنّي منطق التفكري الذي يسود حكمها وحوكمتها. 
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 الجودة واالعتماد والمشاركة في النموّ 

هذا هو النحن. إنّه ماضينا. إنّه مجيل. إنّه مذهل. وحنن نعتّز به ونفتتر. هذا هو الرتاث والعراقة، السيف ذو  .1
احلّدين. فهو للبعض مدعاة كسل االفتتار بالذات ومجود االطمئنان، وهو للبعض اآلخر مدعاة فرح للتقّدم 

أيب متام قائلني: "إّن الفىت من يقول هآنذا! ليس والنمّو والتطّور على أساس ثابت وأمني. حسبنا أن نرّدد مع 
الفىت من يقول كان أيب". من هنا تأيت الكلمة الفصل اليت امسها "اجلودة"، باملعىن الديناميكي للكلمة، معيارًا 

يف  ٩٠٠٢أساسيًّا للعمل. هي اليت نضعها امام اعيننا وهي اليت حتّرك اعمالنا. لقد كنا السباقني يف العام 
ع ابواب جامعتنا لتقومي احتاد اجلامعات األوروبية ونعمل حالّيا لنحصل على اعتماد احتاد اجلامعات تشري

االوروبية وهنيئ اجلامعة العتماد امريكّي وفق املعايري املعروفة. وإّن اجلامعة قد أنشأت منذ سنتني مكتب 
 Quality assurance and Institutional Effectiveness) اجلودة والفعالّية املؤسساتّية 

office) من أجل تأمني املناخ املالئم لألساتذة واملوظفني والطالب ومجيع األفرقاء املعنيني بالعمل ،
. proceduresآليات العمل  اجلامعّي، وفق طرائق ومناخات واجواء قحّققها هذا املكتب. فتطّورت

يقوم به الطالب ألساتذهتم، والذي يقوم به ونشرت النصوص األساسّية يف اجلامعة. وتكّرس التقومي الذي 
اعضاء العائلة اجلامعية للحياة ضمن احلرم اجلامعي. وكم كان الفرح كبريًا يف مطلع األسبوع املنصرم إذ أدخل 
هذا املكتب برناجًما للتقومي يستعمل يف أفضل اجلامعات الغربّية ومل تدخله حىت اآلن إىل لبنان اال جامعتنا 

واتيحت الفرصة أمام كّل أعضاء العائلة اجلامعّية أن يبدوا مالحظاهتم أو اقرتاحاهتم أو  وجامعة أخرى.
. )administration@usek.edu.lb(امتعاضهم من خالل بريد الكرتوين ُخّصص هلذا الغرض 

تها واليت كانت على جدول االجتماع االدارّي الدورّي وفّعلتها فاستفادت اإلدارة كثريا من املالحظات اليت تلق
وفق املستطاع ووفق املعطيات الكاملة اليت حبوزهتا. وكانت هذه مسامهة فعالة من قبل اجلسم اجلامعّي، لذا 
أعاود شكر كّل من تكّبد مشّقة اعطاء الرأي عرب هذا الربيد االلكرتوين، إن من حيث االقرتاح وإن من حيث 
النقد البناء، كما أعاود الطلب إىل كّل من أعضاء العائلة اجلامعّية أن يدخلوا أو يظّلوا يف منطق النقد البّناء 

(، proactiveواإلجيايّب إلعالء الشأن اجلامعّي. وصار التشديد أكثر على الروح الديناميكّية واملبادرة )
 (. passiveوعلى وجوب وضع الروح السلبّية جانبا )

يف كّل ذلك هو بناء جمتمع يسود فيه منطق الشراكة ومنطق احلقوق والواجبات، فتكون اجلامعة واحة  اهلمّ 
رقّي وحضارة ومسّو تعاٍط بني مجيع األفرقاء فيها، ّبا فيهم الطالب. جيب أن يشغلنا هذا اهلّم مجيعا، إذ نعلم 

mailto:administration@usek.edu.lb
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هناك لتحقيق هذا اهلدف، بل إّن كاّل مّنا  أّن علينا مجيعا تفعيله أكثر، فال ندّل إىل مسؤول هنا أو مسؤول
 مسؤول، جتاه حميطه املباشر.

وإعالء شأن هذا اجملتمع اجلامعّي يتّم أيًضا من خالل تفعيل األحباث وزيادهتا يف وطن قحتاج جدا إىل حتسني 
األداء يف هذا املضمار، ومن خالل ترشيد املوارد البشريّة وطريقة استعمال عامل الوقت، ومن خالل العناية 

ئية وحاجة اجلامعة. والعني تتجه خاصة إىل باحلرم اجلامعّي ضمن خمّطط توجيهّي كامل قحرتم الشروط البي
ثالث حاجات ملّحة يف اجلامعة أال وهي جتميل احلرم اجلامعي الداخلي، بناء جمّمع رياضّي، وتشييد مواقف 

 سّيارات.  

 شراكة مع بقّية الجامعات

املؤسسات تعي جامعتنا عراقتها وطريقة عملها وتشّدد على انفتاحها على مجيع مكّونات الوطن، خاّصة  .2
املؤمتنة على التعليم العايل يف لبنان، أي اليت أقّرت هبا احلكومة اللبنانية. وإنّه اخلري العام وخري شبابنا وجمتمعنا 

لذا  هو الذي نضعه نصب عيوننا يف العمل اجلامعّي. املعيار األساسّي يف التعاطي مع أّي جامعة هو اجلودة.
ء اجلامعات وممثليهم احلاضرين بيننا، خاصة اجلامعات الكاثوليكّية. كما أتوّجه بعاطفة أخويّة إىل مجيع رؤسا

أتوجه بشكل خاص إىل معايل الوزير عدنان السيد حسن، رئيس اجلامعة اللبنانّية، مقّدرا له حضوره اليوم بيننا 
أن اجلامعّي يف لبنان وشاكرا إياه عليه، متمنّيا له كّل التوفيق ومؤّكدا له التقدير على كّل جهوده يف إعالء الش

 وكّل التعاون املمكن بني جامعتينا. 
يف الكالم عن اجلامعات، أسرتعي االنتباه إىل مضاعفة جهودنا يف نسج العالقات الدولّية مع جامعات يف 

 بلدان خمتلفة، واهلّم يف كّل ذلك حتقيق اجلودة يف التعليم العايل يف جامعتنا. 
أي الكلمة املركبة من coopetition  اجلامعي اليت تسّمى  إّن املقاربة اجلديدة للتعاون 

cooperation  وcompetition أي من التعاون والتنافس، أو "التعاون التنافسّي" هو الذي يوحي ،
 عملنا وشراكتنا مع كّل اجلامعات يف لبنان ويف اخلارج.

 onlineالتفكير االلكتروني وتجديد ذهنية التعليم والتعليم 

نّوهت سابًقا إىل التقدم التكنولوجي الذي حتقق يف جامعتنا وقد حاز فريق العمل التكنولوجي فيها على  .6
 mobile applicationجوائز عديدة يف مسابقات عاملّية. قمنا بتحديث املوقع االلكرتوين وانشئت 

امعة ومجيع سوف تظهر قريبا جدا، لتسّهل التواصل بني اجل Smartphone applicationوها إّن 
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الفرقاء املعنّيني. هذا التفكري االلكرتوين، أي النهج املعتمد على العامل الرقمّي، يتطلب جهدا كبريا يف إحداث 
تغيري يف الذهنّية اجلامعّية، وهو ليس باألمر السهل، بالرغم من التقدم اهلائل يف هذا اجملال. إّن التبدالت 

التعليم حتدو بنا ايضا إىل حتديث أساليب التعليم، من أجل تفعيل الرقمّية والتبدالت يف منطق الرتبية و 
 Chesterالذهنية اخلالقة عند الطالب يف تفاعل اكرب بني االستاذ وبينه. وهذا ما جعلنا نتعاون مع جامعة 

 مع الربيطانّية، املعروفة باهتمامها بطرائق التعليم، لننظم دورات لفريق من أساتذتنا، بغية التفاعل األكرب
 املستجدات التقنية والتعليمّية. 

. وردت online teachingهذا التبدل يرخي بظالله أيًضا على منطق العلم والتعليم الرقمّي، عن بعد 
"، يتكلم The Campus Tsunamiمقالة بعنوان " The New York Timesمؤخرًا يف 

عليم عن بعد، على حساب التعليم املباشر فيها كاتبها دافيد بروكس عن اجتياح احلرم اجلامعي من قبل الت
 وجها لوجه. 

إّن أُُسَس التعليم العايل التقليديّة هتتز. واملفارقة هي أّن تدعيم هذه األسس ال يكون باخلوف والتقوقع، بل 
ّبعرفة تلقف هذا التغيري وإدخاله برويّة واتزان، بالرغم من كّل السرعة، يف منطق العمل اجلامعّي. هذا ما 

 لنا نوّجه األنظار أيضا إىل إحدى اجلامعات األمريكّية للتعاون معها يف هذا املضمار.جع

 األنا والنحن، الشراكة والحساب

الكسليك، وتعّزز امسها. ولكن يف اجلامعة أمساء.  –هذه هي نقاط تظهر ماهّية جامعة الروح القدس  .11
ا. ففي "النحن"، أي يف اجلامعة، هناك كّل "أنا"، فمعكم أوّد أن أضع اجملهر على اجلامعة لتبيان ما يف داخله

أي كّل واحد وكّل واحدة مّنا، كّل من ُوِجَد عند اجلامعة، إن يف داخلها وإن بتعاٍط معها لسبب أو آلخر. 
بعبارة أخرى، هناك اإلنسان يف قلب اجلماعة. هناك كّل واحد وكّل واحدة، بالتاريخ احلاملينه، باألطباع اليت 

بالطموح الشاغل إيّاهم، باهلموم واملشاكل العائلّية او اجملتمعّية، باالختبارات املكّونة هلم. هم ال  متّيزهم،
يأتون إىل اجلامعة جمّردين عن كّل ما ذكرت، بل حاملينه معهم إىل داخل اجلامعة، لتصري كّل هذه، بنوع من 

ّل خطوة. فاجلامعة، األمينة على رسالة األنواع، من مكّونات اجلامعة، عليها أخذها بعني االعتبار يف ك
الرهبانّية والكنيسة، يهّمها اإلنسان، كّل إنسان وكّل اإلنسان. هو طريق رسالتها وهو هدفها. من هنا 
اهتمامها باملؤسسة وبالنحن، ألّن األنا ال تنمو بدون النحن، كما أن النحن ال ينمو بدون األنا. كلمة يسوع 

: "إّن حّبة احلنطة إن مل تقع يف األرض ومتت، تبقى مفردة، وإن ماتت أتت بثمار  هي املنرية يف هذا الصدد
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(. فالذات اإلنسانّية ال تنمو إن هي مل خترج من ذاهتا يف حركة حمّبة جتاه اآلخرين. هذه 24: 12كثرية" )يو 
حن. ما علينا اال التفكري، هي األنا اليت تنمو بنمّو النحن، وهذه هي األنا اليت، ال مسح اهلل، تسقط بإيذاء الن

على سبيل املثال ال احلصر، باألزمة املالّية العاملّية املتأتية أصال عن جشع افراد واستهالكهم للنظام 
االقتصادي القائم، واألزمة البيئية العاملّية املتأتّية عن استغالل فاضح لقدرات الطبيعة من قبل أفراد أو 

جناحه من جناح اجملتمع املوجود فيه، يساهم يف منّو هذا اجملتمع، فينمو. جمموعات. عندما يعي اإلنسان أّن 
منطق ثبتت صحته عرب العصور بشكل مبني، ولكّنه ال قحظى بالتبّن يف كثري من احلاالت، ألّن الدهاء 

يلة يف رّد اإلنسايّن يغّش صاحبه يف كثري من األوقات، ليوقعه يف قّلة الذكاء. وحدها احملّبة والطيبة واخلري كف
: "مع املستقيمني تبدو مستقيما ... ومع احملتالني 12الذكاء ذكاء وخريًا لإلنسان. اال نقول للرّب يف املزمور 

 ( يف هذا اإلطار، يثبت الكثريون يف اجملتمع إذ يربهنون فعاًل عن االنتماء اليه. 21-29: 12حتتال"؟ )مز 
ري منطق الشراكة هو السائد، وليس منطق احلساب. ففي منطق وعندما ينتمي اإلنسان فعليًّا إىل جمتمع، يص

الشراكة، الذي جيد أهبى جتلياته يف العائلة، ال ميّنن األب، وال األّم وال األوالد، عندما يقومون بعمّل خرّي من 
أجل العائلة، بل، من خالل كّل عمل، ينمو كّل واحد منهم. بدون منطق كهذا، تسقط النحن وتسقط 

وهكذا يف عائلتنا، أي يف جامعتنا، نصبو إىل الشراكة، وال غري الشراكة. نعلم أنّه ليس ّبقدور أيٍّ مّنا، االنا. 
مهما تبّوأ من منصب يف اجلامعة، أن ميّننها، ألّن شراكة العائلة هبّية وسامية هي. حسبنا، حنن مجيًعا، وخاّصة 

: 11وا إننا عبيد بطالون، فعلنا ما جيب ان نفعله" )لو الرهبان بيننا، أن نتبع قول الرّب: "مهما فعلتم، فقول
11.) 

ويف اجملتمع لكّل مسؤول دوره يف منّو النحن ومنّو كّل أنا. ال أتكّلم فقط عن املسؤول األّول، بل عن كّل 
مسؤول، وكّل واحد وكّل واحدة يف اجملتمع مسؤول. إحقاق احلّق وإرادة اخلري واحملبة ومحاية النحن، أسس 

يف رسالته االجتماعّية، "احملّبة يف احلقيقة": بدوهنا يتفتت اجملتمع. يقول قداسة البابا بندكتوس السادس عشر 
"بدون حقيقة، بدون ثقة وبدون حمبة احلقيقة، ال يوجد وعي او مسؤولية اجتماعية، والعمل االجتماعي 

(. 9يصبح فريسة منافع خاصة ومنطق سلطة تؤدي اىل تفتت اجملتمع، خاصة يف عصر العوملة" )عدد 
ارا من قبل املسؤول، مهما بلغ حجم القرار وقّوة احلزم، ولو جتّلت احملّبة وإحقاق احلّق يتطلب حمبة وحزما وقر 

 واحلّق بقرارات شديدة الصرامة. أمام معطيات كهذه قحار كثريون حول كيفّية النظر اىل اجملتمع اجلامعّي.
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 النظرة اإليجابّية

مثل كّل جمتمع، له معوقاته  فال شّك يف أّن احمليط اجلامعّي يف العموم هو مكان ساٍم وراٍق. ولكّنه، .11
اإلداريّة وله حساباته األنانّية. أمام هذا الواقع، تصلح فقط النظرة اإلجيابّية والواقعّية. فنحن ننظر إىل واقعنا 
اللبنايّن بإجيابّية وواقعّية، ألّن وطننا مجيل ليس فقط جبغرافّيته بل بقدراته اإلنسانّية. وننظر إىل واقع جامعتنا 

اهتا. بعيًدا عن الرتف الفكرّي الذي غالبا ما يشد اجملتمعات إىل اخلراب، غري عابئ باملعطيات بالعني ذ
الواقعّية، حناول مقاربة الواقع من خالل املبادئ املعلنة سابًقا، وفق تعليم الكنيسة وروحّية الرهبانّية وتوجيهات 

ة إىل األمام، غري عابئني باملعوقات اإلداريّة قدس أبينا العام. نقارب الواقع، فيما نريد االنطالق بال هواد
 واألنانّية، عاملني أّن النمّو السريع ممكن، ألنّنا سائرون "على هدي الروح القدس".

 كلمة إلى الطالب     

أيّها الطالب األحّباء، أنتم سبب وجودنا. ومن خاللكم تتفاعل اجلامعة مع اجملتمع والوطن. إّن املسرية  .12
يت يريدها املسؤولون يف اجلامعة، "على هدي الروح القدس"، تستلهم قديسي الرهبانية اللبنانية حنو األمام ال

املارونية، مار شربل والقديسة رفقا ومار نعمة اهلل والطوباوي االخ اسطفان، هم الذين يعّلموننا اال تكون 
ة املتعددة، والسري إىل االمام بكّل عندنا نظرة ضّيقة ومنغلقة عن الدين، بل انفتاح حنو املطلق بطرائق احليا

فرح، غري عابئني باملشاكل اليومّية. هي جامعتكم اليت تواكب التطور والتكنولوجيا وتراقب حترّك العامل 
اجلامعي يف العامل كّله من اجل ان تعطيكم األفضل. إّن روحّيتها هي التأّصل يف مناقبّية الكنيسة الكاثوليكّية 

ق دوما إىل األمام. لذا تعمل اجلامعة من اجل كّل إنسان، بدون أي متييز، ومن أجل  ورسالتها ويف االنطال
كّل اإلنسان، يف كّل أبعاده، ومنها الروحّية. أيّها الطالب األحّباء، نظام اجلامعة يعّلمكم االنضباط يف 

وابداء مالحظاتكم، جمتمع راٍق، من خالل واجباتكم واحرتامكم للقوانني، ويدعوكم إىل املطالبة حبقوقكم 
برقّي وحضارة أيًضا، من خالل مكتب شؤون الطالب. تعلمون جّيدا أّن الرهبانّية بقربكم، يف الضائقات 
املاديّة اليت متّرون هبا، من خالل مكتب اخلدمات االجتماعّية الذي أصبح مؤسسة نفتتر هبا وندعوكم إىل 

على الدوام. من خربوا هذا املكتب، هم خري شهود له.  اللجوء اليها كّلما دعت احلاجة، مع راية احلقيقة،
الكسليك، من خالل براجمكم والتكنولوجيا  –ميكنكم ان تفتتروا بانتمائكم إىل جامعة الروح القدس 

والعالقات الدولية واحلرم اجلامعي. سوف يفّعل خالل هذه السنة مكتب القدامى لكي تظلوا على الدوام 
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. أعلم أنكم تعون جّيًدا كيف تتبىّن اجلامعة كّل لغة وفق السبيل الذي يعليكم إىل بارتباط كبري مع جامعتكم
 أعلى شأن. لكم حمّبة جامعتكم ورافقتكم بركة الرّب على الدوام.

 خاتمة

 هي مسرية طويلة قامت هبا الرهبانية اللبنانية املارونية يف الرتبية ويف القيام برسالة الكنيسة االجتماعية والرتبوية.
 الكسليك. كّل ذلك، "على هدي الروح القدس". –وهي أكملت املسرية بإنشاء جامعة الروح القدس 

 


