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

 الدكتوراه الفخرية لجان بطرس الهوا

 1022 ذارآ 5

 
، الكسليك –حني كان القرار مبنح السيد جان بطرس اهلوا دكتوراه فخرية من جامعة الروح القدس 

يل يف   االكسليك، ومالزم   –يب الرحال يف حاضر جامعة الروح القدس  تالتاريخ اجلامعي وحط   ماضياحبرت يف 
زلي ته ولكن ه يف الوقت أمام ـمام جربوت العلي  وأالذي هو صغري  واالنساناجلبار واخلالق، كان اهلل  تفكريال كل  

 .اوحمب   امبدع  مدعو ان يكون  ،عينه، على صورته

  رى فيه مالقاة ملا حنتفل به اليوم.أألنين حبار، شراككم مبا خربته يف ذلك اإلإود أف

اناس حول معلمهم، يتلقفون منه اختصاصات  تتلمذ فردي  على يد استاذ، او حتل ق ففي املاضي البعيد،
نتقال اىل ذلك املاضي اإلعلى ليها إمون يف لوحات جترب الناظر لينا رساإيف خمتلف العلوم. صفوف ينقلها 

ا من بداع  إوانتجت حلقات التفكري هذه  من ساللته. ا هون  إاحلايل   الواقع اجلامعي  بان قرار اإلعلى السحيق و 
داراهتم لشؤون مهمة وكبرية. وسارت البشرية اىل إناس كثريين طبعوا التاريخ بفكرهم ونظرياهتم واخرتاعاهتم و أ

 اكثر شكال   امتخذ  ضحى أنظمة معي نة، أاالمام واضحى ذلك التعليم الفردي او املنحصر جبماعة صغرية بدون 
وروبا العريقة كانت املدارس الرهبانية أجامعات ا صبح الحق  أا مل ويلن  الشكل األأيف ا. وال شك  تنظيم  

خذت هذه أن أوالكاتدرائية حيث كان الرهبان والراهبات يقومون مبهمة تعليم متعدد االختصاصات. وما لبثت 
ويف  كادميية وفق شروط انتساب وجناح ودراسة حمددة. أجات ا عرف باجلامعة اليت تعطي در  منظم  الصفوف شكال  

نسان خدمة بداع اإلإل اظهار  إن  يف ذلك أوينجحوا، كما  حتضري للطالب ليخوضوا معرتك احلياةكل  ذلك، 
  للتطور وللشأن العام.
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نتاج التاريخ، فيجم له ويصح حه ويزيد عليه لكي إا من  معيـ ن  نسان شكال  وكما يف كل  مضمار، خيترب اإل
ىل اخلري والعدالة والكمال من جهة إنسان يتجاوب هذا املنتوج مع حاجة االنسان من جهة ومع ما يلّب  تطلع اإل

يف حياهتم وبرعوا فبلغوا مصاف من اخنرطوا يف  بدعواأا ناس  أن أخرى. فعندما رأى القي مون على العامل اجلامعي أ
، شعر هؤالء خدمة التطور والشأن العامالنجاح احليايت ويف يف  و تفوقوا عليهمأ يف مضمار معني   السلك اجلامعي

ن العدالة حبق هؤالء تقتضي زيادة شكل على اشكال الدرجات اجلامعية، فولدت فكرة الدكتوراه أن و القي م
     ول مرة، على ما يقوله املؤرخون، يف القرن اخلامس عشر يف جامعة اوكسفورد الربيطانية.أل ، ومنحتالفخرية

لقد تيقنتم بالطبع ان هذا تاريخ سحيق، إن استعدناه دقيقة فدقيقة اىل الوراء، نشعر هبوله وخنشع 
لكل  دقيقة من دقائق التاريخ ولكل  الذي يعطي معىن المتداده. ولكن ه تاريخ صغري جدا بالنسبة اىل ازلية اهلل

ولكن اهلل تاريخ كل  انسان ليحتل  نقطة منه.  يغل   الصغري، العام، . ويف هذا التاريخانسان يف كل زمان ومكان
ا على غرار اجلبار يعطي كل  انسان الكثري الكثري لكي يطبع هذا االخري حياته حياة فينتعش االنسان ويبدع خلق  

ن أن متتلئ حياة كل  انسان حياة و أفاهلل يريد  ور وخيدم االنسان اآلخر وخيدم الشأن العام.خالقه، وخيدم التط
  .يف حياته الوزناتنسان اإلينمي ن أنسان وفق قصد اهلل، و إيفرح كل 

يف كل  ذلك مالقاة الحتفالنا اليوم، فنحن يف جامعة ابنة عراقة جامعية، تسعى بدون هوادة اىل حتقيق  
 ، هذه األم  اليت اجنبتهي ابنة الرهبانية اللبنانية املارونية .سسها رهبان وعل موا فيها ويديروهناأ، اجلودة فيها

، ابنة الثالمثاية سنة من هي جامعة .اسطفانخ الطوباوي األنعمة اهلل و  القديسرفقا و القديسة شربل و القديس 
ومن خالل جناح طالهبا يف  رض من خالل التعليم العايل،ىل األإ احلياتية تريد نقل رسالة اهلل تاريخ الرهبانية اليت

  ذ يستعملون ما تلقوه يف اجلامعة وحيافظون على القيم اليت زرعتها اجلامعة فيهم.إاملعرتك احليايت 

"هوا تشيكن" سس شركة أذ إداري إمام السيد جان بطرس اهلوا، االنسان الذي برهن عن تفوق أوحنن 
ا عن ا يف اجلامعة ويتبعون دروس  وقات  أدارة االعمال. يقضي الطالب إا يف حقل ، فضاهى كبار  وعال هبا ونظمها

عمال القانونية يف دارية ومتابعة اعمال البورصة ومتابعة األدارة وروح القيادة وكيفية معاجلة املشاكل اإلاإل
عمال فيتابع دارة األإيدخل عامل الشركات. فاذا بالسيد جان اهلوا بعزم الرجل الصلب وحبنكة االداري الكبري 

مر أ، يف كل  اشاروا عليه هبأقد يكون حماموه املواضيع اليت  مراجع علمية ىلإا شخصي   ويستندعمال البورصة أ
ا ما يصمت ويصغي، حامل حكمة ادارية، غالب  . اذا بالسيد جان اهلوا قانوين كما يف قضايا الضرائب واحملاسبة

ا يف ال يرتاجع عنه. يتابع العلوم يف ميدان عمله ويوازي مبعرفته هذه متمرسني كبار  ا لكي يكون ما ينطق به قرار  
ذا به رئيس نقابة إدارية واحلياتية مرجع للعائلة وللبلدة ولكثريين. العلوم الزراعية وعلوم الدواجن. اذا به، حبكمته اإل

 داري  هو بامتياز.إالدواجن يف لبنان. 
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وفضال عن ذلك، فهم السيد جان اهلوا ان االنسان ينجح يف ادارته اكثر فاكثر اذا ما التزم بقيم معي نة 
داري لآلخرين حمبة اإلا م  أدراته ا إلية االداري قاتلة عموم  نانأاهتم بالشأن العام كما جيب. فذا ما إيريدها اهلل و 
ا فاخنرط يف عطاءات اجتماعية عديدة، من خالل ا جان بطرس اهلو جناح عمله. هذا ما فهمه جي د  إتساهم يف 

ألشكره على  ا اغتنم الفرصةوهن .يف جمال عملهدعم طالب كثريين ومن خالل دعم املؤمترات ودعم االطباء 
عطائه السخي  جلامعتنا، الذي عرب  من خالله عن فهم قضي تها النبيلة، وهي ابنة الرهبانية اللبنانية املارونية العاملة 

جان وديتوريوم حيمل اسم "أن يكون فيها أنسان، كل  انسان وكل االنسان. تفتخر جامعتنا يف خدمة اإلا بد  أ
      عماله، خرب اجلميع تواضعه وسكونه.أويف كل   بطرس اهلوا" يف البناء اجلديد فيها.

يادين عديدة حيي من خالله لبنان ولبنانييه الذين يبدعون يف مأحييه، هو وعائلته وحمبيه، و أريد ان أ
 .من ال شيء ليحققوا اجنازات كبرية وعظيمة وحمبة، تساهم يف التطور خدمة لالنسانا حيان  أوينطلقون 

ا بزيارهتا يل ألين وجدت نفسي امام امرأة يشع الفرح من كثري    فرحتاليت ليلي، الطيبة  زوجتهحيي أ
ه وعائلته اليت يعيش فيها اخو ة يوبعائلتها. احيي ابنتبلباقة واعتزاز عن فرحها بزوجها بتواضع و  وجهها وهي تعرب

  ا لوالدين، رمحهما اهلل، يقر  بفضلهما عليه طاملا حيي.حقيقي ة بعدما كان ابنا مرضي  

ن تتشح  أ الكسليك، –باسم جملس جامعة الروح القدس فرح، أتشرف و أنين إفذا كانت احلال هذه، إو 
ىل املاضي إيعود بنا  ا،وناجح    وجليال   ويميال  ا طويال  ا حياتي  لتان اختبار  بعباءة الدكتوراه، كتفاك احلام كتفاك

ىل القيم اليت تؤمن هبا إنسان و ر اجملتمع واإلاملسامهة يف تطو   ىلإميان العميق باهلل، و اإل ىلإصيل و اجلامعي العريق واأل
    دارة االعمال. إا يف علنك دكتورا فخري  أن أتشرف أفرح و أجامعتك. 

   

 


