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ومّية اقات حياتنا اليمحاوة سب، من غليانه، ومن تأخذنا من واقعناجامعة الروح والطريق. هي عبارة . 1
 ،طويلة مسرية هدأة مكان آخر، يف ّط بنا يفلتح من نقطة وجودنا، من حيث حنن، إيّاناحاملةً  ّططاتنا،وخم

 فسيحة الرحاب. 

لنا فيها، معاملها، بشكل مطّرد، كّلما تأمّ  تنجلياليت ، طريقناهي  طريقعان ما يّتضح لنا أّن تلك الوسر 
  هبدوء.

  طاملا نغفل عنه.هو مكاننا الذي  ،اآلخروسرعان ما نتيّقن أّن ذاك املكان 
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لغليان الذي ا وإىلنقطة وجودنا،  إىل ،جمّدًدا ،ونعود ،دينامّية حّق وحياة الطريقمن تلك  ستقينبذلك، 
  يتلّون جوهره، حينها، باهلدوء.

من أجل  ّن املراد هو العمل الفّعالإ الرتف الفكرّي، بلفهذه احلركة الفكريّة ال تعين هروبًا، فلجوًء، إىل 
الذي  ؤالالس يف، إىل بلوغ هدف العمل الوجوديّ  وظهر هذا السعي. املعاش، يف الواقع والنموّ  اخلري

 ،كبرية  وأردنا لذلك العمل فعالّية ."ماذا علينا أن نعمل؟": 2013يف عنصرة سنة  طرحناه على أنفسنا
الروح واحلقيقة"، حول "جامعة  2014متحور التفكري يف عنصرة و ، احلّق وينشد احلياة راح فكرنا ينشدف

 رينايتمحور تفك، سنةها حنن، يف عيد الروح، هذه الو عة الروح واحلياة". حول "جام 2015ويف عنصرة 
تكتمل، بذلك، ثالثية املفردات اليت عّرف هبا عن نفسه، من هو "الطريق ف. "جامعة الروح والطريق" حول

 حبسب، تريد، كاثوليكّيةمسيحّية و  كجامعة  ،معًن  رسالتنا الذي يعطي وه(، 6: 14واحلّق واحلياة" )يو 
النمّو واالكتمال والكمال لكّل إنسان، بدون أّي متييز، وكّل اإلنسان، أي  ،االجتماعيّ تعليم الكنيسة 

 اإلنسان يف كّل أبعاده.

 التطّور على "وخطواهتا اليت شهدت عرب السنني جامعتنا تاريخل ايوقظ فينا حنينً صحيح أّن مفهوم الطريق 
ا بالذات، القديم  لكّن هذا املفهومو  فينا السؤال عن مستقبلها، حيّركو  فيها، "يف التواصل ، يضعنا يف جدًّ

 يدفعنا، أيًضا، إىل تعميق التأّمل يف إمياهنا، ويف هويّتها ويف مبدأ العمل فيها.رحاب أوسع، و 

 

سابقة أو املعاصرة قدمية الاحلضارات التربط مفهوم الطريق يف الكتاب املقدس، هو من املفاهيم اليت  إنّ . 2
فيما   سلك شعب اهلل يف العهد القدي طريقه، بالعهد القدي، والعهد اجلديد، وزمن الكنيسة الحًقا. له

ذين كانوا الّ  ،الشرق القديالنيّب أشعيا استعار مفهوم الطريق من هتيئة درب ملوك . و كان الرّب يقوده
 .اع السّيئة لشعبهعلى مسّبيب األوض منتصرًايدخلون مدهنم، ظافرين، فطّبقها على اهلل اآليت إىل مدينته، 

تى يهّيئ طريق اّلذي أ يوحنا املعمدان، يف إطار الكالم عن، مقولتهليستعريوا من أشعيا فعاد اإلجنيلّيون 
كّتاب لك  إىل ذتلك الطريق يف الكنيسة، كما أشار يسوع املخّلص. وإّن يسوع هو الطريق، وتتواصل 
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ى جتد امتدادها علهذا االستنتاج يضعنا يف أجواء إميانّية  خصوًصا كاتب أعمال الرسل.العهد اجلديد، و 
يف قلب ذلك التاريخ . هنايته وحّّت مستقبٍل ال يعلم أحد تاريخم  طول تاريخ عالقة اهلل باإلنسان، منذ اخللق،

الطريق الفسيحة الرحاب، تنخرط حياة كّل إنسان، أي طريقه. فتبدأ يف زمن معنّي، وتنتهي الطويل، تلك 
 نّهأل، بعد املوت، يف حضن أزلّية اهلل، الذي يعلو التاريخ، لى هذه األرض يف زمن معنّي آخر، لتمتدّ ع

 يها. و املؤّسساتّية تندرج ففسيحة الرحاب، جدًّا، وطريقنا الشخصّية أ جدًّا، ،إًذا، إهّنا طريق طويلة  سّيده. 

 

هذه فح عليها. األخرى وتنفت اإلميانّية املقاربات تتيّقن، بشكل راسخ حتمل جامعتنا هذا اإلميانفيما . 3
على هذا اإلميان،  االيت وضعتنا يف خضّم تاريخ طويل وطريق فسيحة الرحاب، ليست حكرً  ةاحلركة الفكريّ 

تمعات والشعوب، واملؤسسات واجملأّن تاريخ اإلنسان  اليقني، ، حق  يتيّقن   دٍ قم معت م  كل  . فوجوديّةإهّنا  بل
ل ب من خالل أفق األرض وحمدوديّتها فقط، باألرض ال ميكن أن تقارم  أمورنخرط يف تاريخ طويل، وأّن ي

معنّيٍ  ة إىل سّلمٍ على قياس أموره بالنسب أدريّته،، مهما كان إميانه أو الوحيّث كّل أحد إّن سرًّا كبريًا يغّلفها
 .القيمعتقدات و من امل

 

ريقه يف ا يسلك طن أّن كالًّ منّ نتيقّ  العودة إىل معطياته اإلميانّية.قبل حد، وا. فهناك أمور، يتيّقنها كّل 4
 ه، بشكل يغريّ إلي ها بشكل مطلق، فال يعلم أيٌّ منّا ما حيمله حاضره أو غدهاحلياة، بدون أن يتحّكم في

. دهمهما كان إميانه، يتلفت حوله فيعي أنّه ليس وحيف مسريته على طريق احلياة،  كّل مّنا،  .هطريقمسار 
ر، وعلى كوكب آلخ مكانٍ من البشر. ويف الرتحال يف وطننا، من  كبري  بعدد، نلتقي الوجود طريقعلى ف

نهما م لّ كلنرى الرجلم ونرى املرأة، و  .واحداألرض، من بلد آلخر، ومن مدينة ألخرى، يستوقفنا كّل 
 ، عامل  ًا   ًااملعإن كّنا نعرفه أم ال،  نراه، وجهٍ نعلم أّن وراء كّل  .حدٍ واكّل ل خصائص يف العموم، وخصائص

 والعائلّية ،واالجتماعّية ، واملاديّة،النفسّيةالصحّية، و  واحلاالت واملعتقدات من االختبارات واألفكار
، ونرى اجملموعاتو السباق احملموم بني الناس  ، على الطريق،نرىنرى كّل إنسان ومهّه وعامله. ف .املختلفة
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الصة جمتمع، فيصري التفتيش عن خالصة اهلموم وخكلّ كلّ إنسان وكلّ مؤسسة و   لدى نجاحالتضارب مهوم 
النحن،  وخريهم، أي منّو األنا ومنوّ منّو اجلميع و  واحدمنّو كّل  سري اجلميع إىل األمام، أي السباقات من أجل

ق، يف العامل طر  .نفسهاوكّلنا نتشارك الطريقم  بل طرق، كّل إنسان عامل، كّل إنسان طريق،  يف آٍن مًعا.
  أناس.من ما مّر وسوف ميّر على األرض  يفوق عددها

 

، فتختلف ثّي أحيانًاالعب احلياةمظهر تأّمال يف و معن احلياة،  يفذا املشهد فينا، تفكريًا عميًقا وّلد هي. 5
ايل إىل وبالت ،ضمن أفق األرض االنغالقإىل  ،اليأس واالحباط والالمباالة منفعل الناس جتاهها،  ردود

خري األنا  ،إىل العمل بدينامية وتناغمّية من أجل اخلري على هذه األرض ،قياس مجيع األمور وفًقا لألنا
 . احقًّ للوصول إىل النجاح، لعيش احلياة  انسلكه عن أفضل طريق الذاتم  فنسأل .وخري النحن

 النموّ اليت تبغي لعمق، و ه حّّت اوحمّبتم  االنتباه إىل كّل إنسانوسرعان ما نتيّقن أّن األمانة هلويّتنا اليت تريد 
 .هي طريق النجاح وطريق احلياة احلّقة

جد، ، وأن نعلم أنّه مهّم حبّد ذاته، كائًنا من كان، وأينما و  وحنّبه اهلّم األّول هو أن ننتبه إىل كّل إنسانف
كنّا   مهماتساوي، بال الكرامة اإلنسانّية أعطينا إياها، وألّن نفسهاألنّنا مجيًعا نتشارك الطبيعة اإلنسانّية 

فاوت التمع أّن هذا املبدأ ال يتعارض بالعلم  آخر، مع إنسانٍ  هناك إنسان أهّم منوأينما و جدنا. ليس 
ن اجملتمع محيد ، احرتام ب ، حبكم خدمة اإلنسان وخدمة اجملتمع.، بني موقع وآخربن اجملتمع والتمييز، يف

 ، بدون أّي استثناء.كّلهمالناس،   مجيع  على اإلقرار بتساوي  وم أساسه احلقيقّي جيب أن يرس

 

دّ 6  إىلتفكرينا  حنمله، اآلن، على الطريق، بل ما نراه ومن نرا يفنا نظر   . إذ نرّكز على هذا املبدأ، ال حي 
فقط من  عندها، ،، فينظركبرية    يف آنّية الوجود جتربة اإلنسان أن يغرق .رحابالطريق الفسيحة الطول 
حيث هو موجود اآلن على الطريق، ويضحي فريسًة أسهلم للقلق الوجودّي.  النقطة،جمال ىل إ، و النقطة
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: "اليوم، نشعر 1995فلنسمع ما يقوله لنا القديس البابا يوحنا بولس الثاين، يف رسالته "نور الشرق"، سنة 
(. هي فكرة 8احلاضر: وكأّن اإلنسان فقد الوعي أنّه جزء من تاريخ يسبقه ويأيت بعده" )عدد  سجناءأنّنا ب

، أي يل السري عليهاوتسه أّن فرح السري على الطريق يكون بالنظر إىل جمملها من جهة، وبتعبيدها تفهمنا
 .، من جهة أخرىوالطيبة واحملّبة فيها والنموّ   والدينامّيةزرع اخلريب

عل اّليت جت أخرى، هيمن جهة  وإىل التاريخ الشامل وسّيده، من جهة، اآلن،ا خالصة النظر إىل إهنّ  
، ال بل يكون قدر املستطاع، أي بدون أن يكون م قي ًدا، أسرياً لهاإلنسان يسري يف احلاضر، بدون أن يكون 

وإىل من ، أي الطبيعة، حولهينظر إىل ما هو على الطريق.  وجودهبًّا ملكان حم   حرًّا، منطلًقا إىل األمام،
ظرة تناغم، ن اليت حتيط هبما، ولكّنه ينظر إىل كليهما والغرابةم  ،ويتيّقن أسراريّة هذه وهذا أي اإلنسان، ،حوله

  ... معهما، فيعمل مسرية متضامنةحمّبة، ويريد حتقيق ونظرة 

هي ها لتكون على هتيئة الذات وتنشئت حدٍ واتشّعب األمور واملستجّدات حيّث كّل  أنّ بعلم يعمل، فيما ي
 ت دار ،ال و عاش  ت   أّن احلياة البيعمل، عامل ًا هدفها النمّو والنجاح. فيها اخلري والطيبة، و هي يف كّل ظرف، 

سن قراءة تؤّهل كّل واحٍد حل وفق الئحة نصائح تطّبق يف كّل حالة، بل وفق مبادئ تطّبق، بروح نبويّة
يف عنصرة  هو قداسة البابا فرنسيس يقول لنا،ها يف لغة إمياننا، . ذكاءمعه، حبنكة و  والتعامل اآلينّ  الواقع
  (.2014حزيران  8: "إّن الروح يدلّنا على اخلطوة، يدلّنا على الطريق" )2014سنة 

 

هي طريق  .. فاجلامعة ميدان من ميادين احلياةجامعتنا، وبالتحديد تعين مباشرة اجلامعةهذه اخلواطر . 7
اته،  يوميّ رين يفأو يتعاطى مع آخ إليها، أوالدهاكّل من يأيت  طريقه.  هؤالء لكّل منلكثري من الناس، و 

مر أ أيّ  أوعمله  أو بلدته أو ا من حياته يف عائلتهيً متأت ّ  ،ا آخرمرً أو أا و حزنً أا بينما هو حيمل عامله، فرحً 
اجلامعة،   .، أي من اجلامعة، على طريقه اخلاّصةيط عملهحمما يكون قد محله من كّل واحٍد ضفي  ي  و  آخر.
القطاعات األخرى يف احلياة، هلا مبادئ عمل خاّصة هبا، وقد جيد اإلدارّي واألستاذ  هي حال كما

يف جامعة  نا،هعن كيفّية العمل يف اجلامعة، ولكن هذا ال يكفي للفرح وللنجاح.  والتلميذ، دليالً أو دراسةً 
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ا، وعامل ًا ميكن االستغناء ا فكريًّ من اإلميان، واملعتقدات، واملبادئ، اليت قد يعتربها البعض ترفً  نؤمن أنّ  الّروح،
تفتح األبواب نمّو، و الفرح والدينامّية وال اإلنسان إىل طريق انتقود ّلتانتنشأ العمالنّية والواقعّية المنها، عنه، 

 مشّرعة أمام اإلنسان، أو أمام املؤسسة، للنجاح. 

 

ثيث على امعتنا إىل العمل اليومّي احلجب يدفعانهو اإلميان والتجوال الفكرّي يف عامل املبادئ، اللذان  .8
كرّي. فهناك واقع نا إىل عدم الرتف الفب هو الفكر يدفع طريق العمل اجلامعّي اللبناين، واإلقليمّي والعاملّي.

. كما نعلم ق التعليم العايّل يف العاملنعي أّن جامعتنا طريق من طر  مجيل نريد التعاطي معه، على عجل.
أّن جناحها هو ب، نريد، كّلنا مًعا، النمّو هلا. ونعلم ا، هي، اآلن، على تلك الطريق. لذلكأّن طريق كلٍّ منّ 

عتمادات الطريق اليت جيب أن تسلكها. واملؤسسات اليت جتري اال مها ، اللتنيلرسالتهاهلويّتها و يف األمانة 
بفرٍح،  يّقن،نتورسالتها. يف اجلامعات تنظر، بادئ ذي بدء، إىل مدى تطابق أعمال اجلامعة مع هويّتها 

، وهي، يف الوقت اتيّ و اهل   ويّة من هذه، فهي تتجّذر يف كّل ه  لبنانّية  ، اثوليكّية  أّن جامعتنا مسيحّية ، ك
م على كاثوليكّي، وغري لبنايّن، بقصد منّو مجيع من ه  مسيحّي، وغري غري واحدعلى كّل  عينه، انفتاح  
، كّل ع اآلخرالتعاطي م عينيهاوضعت جامعتنا نصب وقد  .العايل ، من خالل ميدان التعليمطريق حياتنا

 . آخر

 

ّل إنسان كهو اجملتمع يف مكّوناته، وهو  . غري املنتمي مباشرًة إىل جامعتناو ه ،أوىل فاآلخر، من جهة. 9
ال شّك يف أّن اّلذين عايشوا العمل اجلامعّي عقوًدا عديدًة من الزمن، يتيّقنون كيف  عمل جامعتنا. يطاوله

ارجها، إىل عالقة خبأّن مفهوم اجلامعة راح ينعطف أكثر فأكثر من مفهوم دائرة، شبه مغلقة، قّلت عالقتها 
، من خالل سياسة اخلارج راحت تتبلور أكثر فأكثربفعالة ومتبادلة بينها وبني اجملتمع والطبيعة. والعالقة 

خارجّية ناشطة للجامعات، ومن خالل برامج أحباث تفرض التعاون بني جامعات من عّدة بلدان ومن 
 مناطق جغرافّية متنّوعة. 
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حٍد يف قلب اجلامعة. فكّل من يف اجلامعة يعلم أّن زميله يف اجلامعة هو واواآلخر، من جهة ثانية، هو كّل 
إنسان،  . فتتيّقن اجلامعة أّن االهتمام باآلخر، أي بكلّ نهآخر. هو عامل خمتلف عنه، له طبعه وأموره وشجو 

لذا، كان العمل يف جامعتنا،  دليل الطريق. هيوحمّبته، واالهتمام بنمّو املؤّسسة واجملتمع والعامل بأسره، 
  على وقع العمل اجلامعّي العاملّي.

 رجّي، والعكس صحيحاآلخر الداخلّي ينعكس حكًما على اآلخر اخلا يطاولا تعّمق الوعي أّن كّل مو 
اتيجّية الضوءم على بعض اخلطوط االسرت  أل لقيم ، بل واجنازاتٍ  ونشاطاتٍ  اأحداثً  أل عّددم لست هنا  .أيضاً 

عكس تاليت و  ، جامعتنايف األخرية اليت حتّققت رياتاجملبعًضا من  أل مّسيم ، و أعينناالكبرية، اليت نضعها نصب 
 .هذه اخلطوط

 

ألكادميّية وجوانب العمل فيها، يف خمتلف وحداهتا ا ةسرتاتيجيّ خمططاهتا االاجلامعة هذه السنة  . أجنزت  10
يف هذا اإلطار بالذات، أصبح فحوى املواد على الشبكة  .TK20يف برنامج ومّتت مكننت ها واإلداريّة، 
حّققت ها، خيطون اخلطوة تلو اخلطوة على طريق اجلودة والتمّيز. فالعمل فيراح فرقاء و ة للجامعة. االلكرتونيّ 

يف عامل االعتمادات، بفضل العمل املمّيز للقّيمني على هذا القطاع، وما أعلّنا عنه  نوعّيةً  اجلامعة قفزاتٍ 
يّل عن اجلامعة، أو  بعد تقدي تقرير. فسابًقا يتواصل يف القسم األّول من متطلباته، أي االعتماد األمريكيّ 

وتلقي املالحظات األولّية حوله، تنتظر اجلامعة زيارة اللجنة املختصة، للمباشرة الفعلّية يف عملّية االعتماد 
ة، ة، إذ مّتت، خالل هذه السنة اجلامعيّ محيدً  . ولكّن اعتماد الربامج، خطا خطواتٍ سايت األمريكيّ املؤسّ 

ميع برامج اهلندسة وعلوم الكمبيوتر يف اجلامعة، يف جل ،ABET يف إطار اعتمادزيارات جلان فاحصة 
يف الصيف املقبل.  نتائجوستعلن ال ،ثالث كلّيات: كلّية اهلندسة، كلّية العلوم الزراعّية والغذائّية، وكلّية العلوم

يف متوز املاضي، . و NAABرحلة اعتماد بقسم اهلندسة املعماريّة خطا أيًضا خطواته األوىل حنو البدء 
الربيطايّن  MATRIXصبحت جامعة الروح القدس اجلامعة األوىل يف لبنان اليت حتظى باعتماد أ

صلت كلّية اجلامعات الربيطانية. وح أشهر   ، والذي هو قيمة مضافة تنضوي حتت رايتهللخدمات الطالبّية
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بتقييم  EVALAGم لتقو . وتتهّيأ كلّيات العلوم اإلنسانّية BSISإدارة األعمال والعلوم التجاريّة على 
ودة املقرتح، حول مشروع قانون اجل رئالدا ا يف النقاشا كبريً اجلامعة دورً  تؤّدي. بفضل هذه األعمال، براجمها

  وتتابع، مع مثيالهتا، العمل على ضمان اجلودة، من خالل جلنة اجلودة يف رابطة جامعات لبنان.

 

فتخوض جامعتنا هذا املعرتك اجلديد يف منطقتنا،  .rankingبالتصنيف أو خيتّص  ما كذلك يف.  11
وهدفها، كالعادة، أن تظهر للخارج، كما هي حقيقة يف داخلها. لذا تقوم اجلامعة، بفضل القّيمني على 

 بلورة االسرتاتيجية اليت جتعلها، مرّة جديدة، وثّابة على طريق التمّيز والنمّو يف كّل مضمار.بهذا القطاع، 

 

تضاعف فموضع العاملّي الذي عملت عليه جامعتنا بشكل خاص يف السنوات األخرية. وكذلك الت. 12
ختطي العالقات  شّددنا علىحضور أعضاء العائلة اجلامعّية يف املنتديات الدولّية، كمشاركني فعلّيني. كما 

(، الذي يقضي default internationalization) ، أي العوملة التلقائّيةالدولية مبعناها التقليدي
 comprehensiveبين سياسة عالقة دولية شاملة ومتعددة األهداف )ناالساتذة والطالب، لبتبادل 

and versatile internationalizationورشة عمل خمترب يف املضّي قدًما  على نا(. هذا ما حدا
فريق  ابعوت. (American Council on Educationالعوملة ضمن اجمللس األمرييكي للرتبية )

إدخال العامل يف  ،يف اجلامعة، جبدارة (Internationalization Task Forceعمل العوملة )
صار الرتكيز و وعلى خلق ثقافة عوملة مع الفرقاء املشاركني للجامعة، وحّّت األهل منهم.  ،احلرم اجلامعيّ 

ت ممّيزة اعلى دراسة نقاط اهتمام اسرتاتيجية يف نواح عدة من العامل، ومّت توقيع اتفاقيّ  فأكثر أكثر
(signature partnerships .)وصار تفعيل  ل( ربنامج الدراسة يف اخلارجstudy abroad ،)

(، وصار العمل global classroomsوأعطي كثري من الطالب امكانّية االشرتاك يف صفوف عاملّية )
 (.global citizensني )تربية الطالب ليكونوا مواطنني عامليّ على 
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. وعلى الصعيد التكنولوجّي، تواصل اجلامعة حتديث شبكتها وموقعها االلكرتويّن وتنشط على وسائل 13
ونشارف، يف إدارة اجلامعة الداخلّية، على عدم وجود معامالت ورقّية، فغالبّية  التواصل االجتماعّي.

عامالت كرتونّية، وفاق عدد امللاتذة واملوظفني واإلداريني أضحت إتعلقة بالطالب واالساملعامالت امل
 لكرتونية تالقيإلة وللطبيعة. هذه االسرتاتيجية األف. وإّن بذلك إفادة للبيئ املائيت ،حّت اآلنية، لكرتوناإل

 (.Net generationلكرتونّية بامتياز )األجيال احلديثة اليت هي أجيال إ

 

األحوال املعيشّية. ستاذ، وبالتايل التعّلم، واألحباث و تها، األ. وتضع اجلامعة يف حمور تفكريها واسرتاتيجيّ 14
ات خبصوصهما ر ، لي صار إىل اختاذ قرامتعّلقني باألساتذة أمرين مهّمني ، منذ أيّام،لقد حبث جملس األمناءف

يص وقت ملتفرغني، حبيث يتسّن ألساتذتنا ختصيف اجتماعات الحقة، ومها، من جهة، زيادة كبرية لعدد ا
 التعويضات املاديّة لألساتذة خالل تفرغهم وبعدالضمانات الصحّية و أكرب لألحباث، ومن جهة أخرى، 

وأعود فأتوقف عند األحباث، وعند ذهنّية حبثّية نريدها مفّعلة بشكل خاص يف جامعتنا، عند تقاعدهم. 
 االستاذ وعند الطالب. 

ين تبعوا ذم. فبعدما ختّطى عدد األساتذة الاجلامعة طريق حتديث طرائق التعلّ  تابعتمن ناحية أخرى، 
م احلديثة، مع جامعات امريكّية وبريطانّية، املئة، أنشأت جامعتنا برناجمها اخلاص دورات حول طرائق التعلّ 

لى إطالقه يف عليم العايل، وهي تزمع عحول طرائق التعليم العايل الذي نال الرتخيص من وزارة الرتبية والت
لتعّلم االقريب العاجل، بالتعاون مع جامعة نوريتش األمريكّية. هذا االهتمام الذي اظهرته جامعتنا بطرائق 

القاضي بتحديث التعليم العايل يف لبنان، مع عدة  E-TALEBها حتظى بقيادة مشروع والتعليم جعل
حتاد األورويّب يف الذي ميّوله اال +Erasmus، وهو املشروع األّول يف وروبّيةأقليمية و إمعات لبنانية و جا

 لبنان، بالتعاون مع وزارة التعليم العايّل. 

يف هذا السياق، قفزت اجلامعة قفزة نوعّية يف التعّلم االلكرتوينّ عن بعد، فتخطى عدد صفوف التعليم عن 
 بعد الستني صفًّا، حلواىل الف طالب.
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 يف خري العمل اجلامعيّ ، موظفون وإداريّون، يتزّودون هبذه الروحّية من أجل األساتذة. يف مؤازرة 15
ة اليت هي قضّية أهّنم بذلك خيدمون القضّية النبيلبجامعتنا، وميضون إىل األمام، يف طريقهم اجلامعّية، عاملني 

ؤولني فيها، استدعوا عة بأّن مستفرح اجلاماالسرتاتيجّيات اليت ذكرهتا حّت اآلن،  مجيععلى  بناءً  جامعتنا.
ة. وتكثر عمل اجلامعات، يف أوروبا ويف الواليات املتحدة األمريكيّ لليكونوا يف جلان تقييم، أو جلان فاحصة، 

 املنابر االقليمية والعاملّية حيث ملسؤولني يف جامعة الروح القدس حضور مع آخرين. 

 

ر القدامى"، فهم، يف طريق اجلامعة، من املاضي واحلاض. ونضع نصب أعيننا، كيفّية تفعيل "رابطة 16
واملستقبل. امسهم مرتبط هبا، يعلو كّلما علت، وتعلو كّلما علوا. هذه اسرتاتيجّية علينا العمل يف جماهلا 
جبهد كبري وتطوير سريع. عقدت خالل هذه السنة لقاءات متنّوعة للقدامى، ولكّننا نتطّلع إىل مزيد من 

 .عة أيّامه، منذ بضكبرية، جملس األمناء يف اجتماعاتوهذا أمر  تداوله، بعناية   يلها.تنظيمها وتفع

 

فّية كهدف رئيس جلودة التعليم العايل. فتبن شخصّيته الثقاهذه األمور تصل إىل الطالب،  مجيع . 17
معة، منذ أواخر ت اجلاواإلداريّة واجلامعّية واحلياتّية. لذا نشطت الكلّيات يف إعادة دراسة براجمها، واعتمد

السنة املاضية، خريطة جديدة للمواد االلزامية العامة فيها، فتضاعف عدد هذه املواد، وأدرجت فيها، على 
. I am USEK … and proud to beمحلة  منسبيل املثال، مادة االلتزام املديّن، ناهيك 

ل طالهبا مؤّخرًا من جوائز يف اختصاصاهتم أو يف نشاطات شبه جامعّية، مث ل عليهوتفرح اجلامعة مبا حص
الرياضة. هي تفرح هبم، أيًضا، وعددهم يتضاعف يف هذا املضمار، عندما تراهم حاضرين يف جامعات 

 زة.ات تعاون مميّ يّ أوروبّية أو أمريكّية يف تواصل مع كربى اجلامعات والكلّيات اليت عقدت معها جامعتنا اتفاق
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(، تأكيًدا على السياسة اليت green committee. وقد أنشئت هذه السنة، "جلنة األخضر" )18
 انتهجتها اجلامعة منذ سنني.

 

اء فضالء كرماء. بفضل أحبّ  خصوصاً . أّما على الصعيد العمرايّن، فتتابع اجلامعة طريقها يف النمّو، و 19
ع فقد افتتحنا يف تشرين الثاين املاضي، غرفة التداول التابعة لكلّية إدارة األعمال والعلوم التجاريّة، واليت ترّب 

احلدود، بل  هدارة بنك بريوت. ومل تقف عطاءاته عند هذا الدكتور سليم صفري، رئيس جملس إبتجهيزه
ة األعمال والعلوم كلّية إدار ذي حيتوي على املكاتب اإلداريّة يف  فري، الافتتحنا، منذ أيّام، مبن سليم ص

نشاء اجملّمع فّية إناء، يف جلساته األخرية، كيجملس األمالتجاريّة، فتجّدد املبن وزيد طابق عليه. كما تدارس 
حرمها أن يكون عة بال يسعين االّ أن ألفت النظر إىل مدى اهتمام اجلامو الرياضّي الكبري، يف حرم اجلامعة. 

 ذوي االحتياجات اخلاّصة.ناسب اليت ت معايريمطابقا لل

 

قة الشرق منطاآلن يف  حيدثمبا  خصوًصال، عاملني مبا حييطنا من حتّديات، و . نقوم هبذه األعما20
نعلم طريقنا، إىل األمام، بال خوف، ألنّنا نؤمن بسّيد التاريخ، و  يفاألوسط ويف العامل كّله. ولكّننا نسري 

أنّنا  ب أّن اخلري الذي نزرعه يف بيئتنا يرتّد خريًا علينا وعلى حميطنا وعلى العامل بأسره. حنن يف لبنان، وفرحونب
 كذلك، وألجل خريه وخري العامل سوف نظّل نعمل. 

 

اليانعة،  ارهالذي بدأ يعطي مثيف اجلامعة، و  مدعت  ا ذياجلديد ال بنظام احلوكمةواختم االسرتاتيجّيات . 21
منذ  يف صيف العام الفائت، بعد تثبيت القوانني اجلديدة للجامعة أّول جملس لألمناءأعين بذلك تشكيل 

طوين دين، مروان خري ال: ايلي ايوب، جورج الرتس، بسام ديب، األمناء أمساءسنة تقريًبا. أريد هنا تعداد 
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آشر، سليم صفري، فادي مشعون، بيار شالال، راي حلود، شارل احلاج، زياد حايك، شادي كرم، تريز 
   .امعةرئيس اجل باإلضافة إىل ويليام كليمنتس، ،انطون، جوزف صليبا، توماس صباغ، جاميس غافين

ء األشخاص، هؤال والثاين، ألنّ قمت بتعداد األمساء لسببني. األّول، ألنّه أّول جملس أمناء يف تاريخ اجلامعة. 
هم كبار،   .جودهاو م على طريق هب التقته مجيل  أهّنا مذهلون، وألّن اجلامعة تعترب أنّ  وجملًسا، فرًدا فرًدا،

الطويلة. ارتضوا  مسريهتمن، وهلم، مجيعهم، خربهتم الكبرية و جامعّيو ن عامله، رجال أعمال، ومسؤولو كّل يف 
وطاقتهم  نبيلة. هم يكّرسون الكثري الكثري من وقتهم اجلامعة، ألهّنم مؤمنون بقضّية أن يكونوا األمناء جتاه

مكاتب يف  2015تشرين االول  2يف  جملس أمناءّول د االجتماع األّول ألق  واندفاعهم من أجل اجلامعة. ع  
ورج الرتس نائبًا ج ، وانتخب اجمللس الدكتور ايلي ايّوب رئيًسا، والدكتورنيويوركالدكتور جورج الرتس يف 

تلف قطاعات اجلامعة، خللرئيس، والدكتور بّسام ديب، أميًنا للسّر. وأنشئت اللجان املختلفة اليت تعن مب
. وهم، يف هذا 2016كانون الثاين   30منها أمني  من األمناء. وكان االجتماع الثاين يف  فتسّلم كل  واحدةٍ 

، على مدى يومني، يةً متتال ات املتحدة األمريكّية، وعقدوا اجتماعاتٍ أتوا يف غالبيّتهم من الوالي قد األسبوع،
. وتتابع ارّينيوإدعمداء، ومدراء، نّواب رئيس، و يف اجلامعة، من  الكبارمن املسؤولني  ثريٍ كبالتقوا فيها 

مريكا، برئاسة السيد فادي مشعون، سكب ذاهتا، بتضافر جهود مجيع القدس يف أمؤسسة جامعة الروح 
ضائعة، ألهّنا حائرة و  هي الكلماتأعضائها، لتأمني كّل دعم الزم للجامعة يف الواليات املتحدة األمريكّية. 

تفّتش يف عاملها عّما يناسب شكر جملس األمناء ومؤسسة اجلامعة يف الواليات املتحدة، فال جتد. لذا 
م. الشكر ر هلشك ألفعلى كّل ما يقومون به. أل القلب شعورًا فّياًضا من الشكر هتديه هلم مجيًعا تس

تعاطي مع هّنم، يف تفانيهم، يبّدلون ذهنّية آخرين يف الألاجلامعة، بل  يفهلم، ليس فقط على تأثريهم 
رد، ومن جناح كّل ف أجل ، منالً اجلامعة، أي إهّنم يبّينون أهّنا خري عام وأن اخلري العام جيب أن خيدم أوّ 

 أجل جناح اجملتمع.



13 
 

لقد قام جملس األمناء خبطوات عملّية جّبارة جتاه اجلامعة، على أكثر من صعيد. وإّن قاعدة العمل اليت 
وجيه العام الذي ، بفضل العمل الدؤوب والتتؤّدي، سريًعا، إىل متابعة الطريق، بقفزات نوعّيةسوف يرسيها 

 .أعضاؤه اجمللس، فضالً عن املؤازرة الفعلّية والعملّية واملاديّة اليت يؤّمنهايؤّمنه هذا 

 

بايت طنوس نعمه السامي االحرتام، د التوّجه إىل قدس األب العام األ. يف هذا اإلطار بالذات، أري22
ىل إالرئيس العام للرهبانّية اللبنانّية املارونّية، وهو الرئيس األعلى للجامعة، ألشكره على نظرته األبويّة 

جلامعة، وألنّه ارتضى أن يتبّن مشروع القوانني اجلديدة، ويطرحه على جممع الرئاسة العامة. أشكره فيما ا
 هذا القسم من طريق يف على رأسها، بوجوده الطّيب واحملبّ  حتظىّن رهبانّيتنا أ، كم أتيقن، يوًما بعد يومٍ 

ن، على والذين وافقوا، مشكوري ملدبرين الذين يولون اجلامعة عنايتهموجودها. معه، أشكر حضرة اآلباء ا
 النظام اجلديد للجامعة.

ويّة دير مار ختريج طالب مدرسة وثان السبت الفائت، كان الدكتور ايلي ايّوب املتكّلم الرئيس يف حفل
هو و انطونيوس محّانا التابعة لرهبانّيتنا، وهو قد تربّع بالقسم األكرب إلنشاء خمترب لّلغات فيها. قام بذلك، 

ها. . وهو اآلن رئيس جملس األمناء يف اجلامعة التابعة للرهبانّية عينالرهبانّيةابن تلك املدرسة من محّانا و 
، ألعود فأشكره على من هو، وعلى ما يصنع من خري كبري وكثري جتاه الرهبانية وجتاه أذكر هذا، أّوالً 

من اخلرّيين والطّيبني  بالكثرياجلامعة، فهو فتح هلا األبواب مشّرعة يف الواليات املتحّدة، وهو قام بتعريفها 
ألّم الرهبانّية اللبنانّية ا انتماء اجلامعة إىلألبنّي أمهّية  ،هنا، أيًضا أذكر هذا، لكّنيننبيلة. بكّل قضّية املؤمنني 

ملؤّسسات، يف ورهبانّية األديار وا شربل ورفقا ونعمة اهلل واسطفان وغريهم، املارونّية، رهبانّية القديسني
يت وضعت اسم بلدها هي الرهبانّية البلديّة ال اليت حّل فيها اللبنانّيون. بلدان االغرتابلبنان، ويف كثري من 

م وحنني التقاليد همسها. لذا ينتمي الكثريون اليها روحيًّا، إذ جيدون فيها ما يف وجداهنم من عناصر هويّتيف ا
ا، وبينهم اجلامعة، وجبانب مؤسساهتجبانبها  السري، بفرح،الكثريين إىل بوهذا ما يدفع  .اليت نشأت فيهم
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، أّسست اجلامعة يتهي الرهبانّية ال تهم.مدركني أهّنم بذلك حيّققون وجًها من وجوه أصالة هويّتهم ورسال
  ضمانة  يف سريها، بأمانة، على طريقها. ، بذلك،هيف
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ّيم كّل ق  ،طالبكّل من يتعب من أجل منّو اجلامعة، كّل أستاذ، كّل إدارّي، كّل موّظف، كّل شكرًا ل
 وكّل إنسان على اتصال هبا، ويؤمن بقضّيتها النبيلة. عليها،

التواصل"،  والفسيحة الرحاب. فاجلامعة حتّقق "التطّور يف ةإىل طريق اجلامعة، من خالل الطريق الطويلونظرةً 
وتريد النجاح والتأّلق، على الدوام. هي تعلم أّن النجاح يشرتط ذكاًء وحسنم قراءة للواقع ومهارةم إدارة، 

 قلٍب، متخ ٍٍ ة  ّنها تعلم أيًضا أّن قّصة النجاح يف هذه الدنيا هي، قبل كّل شيٍء، قّصة  روحّيٍة، أو قصّ ولك
مع احلّق اجلميل، ونابٍض باحلياة اليت ملؤها الدينامّية والفرح، ومفّتٍش عن الطريق الطويلة والفسيحة الرحاب، 

ّليت واحلّق واحلياة. هي نظرة، من عل ، إىل جامعتنا ا املألى اطمئنانًا وهدوًء. قّصة النجاح هي قّصة الطريق
 تسري، وتسري، وتسري، ألهّنا "جامعة الروح والطريق".


