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عشـرون سنة على انشـاء جامعة الــبلمـند
البــطريرك ھــزيم: حلــم راودني وحـققــتـه

عـلى صــورة هللا وبارادة رجــا+ت الخيـر والبـنـاء

 قفزات ھائلة ورائعة، على صعيدعشرون سنة مرت على عمر جامعة البلمند، وفي العمر، حققت الجامعة، وھي بعد في عمر الشباب،
اب، وحاضنة .ح4مھم، والرؤى.العلم الواسع ا.ختصاصات، وفي ميدان التعليم الجامعي في لبنان، لتكون راعية لطموحات الشب

ذي راودنا زمنا طوي4، اصبح حقيقة قائمةوفي ھذه المناسبة، يقول بطريرك انطاكية وسائر المشرق اغناطيوس الرابع ھزيم، ان الحلم ال
رابية في لبنان، تمتد في جوار سھل الكورة الخضراء، المخضّب باشجار الزيتون، رم والوداعة والس4م، وتطل علىعلى اجمل  ز الخير 

حل الشمالي.ساحل البحر ا.بيض المتوسط من طرطوس الى طرابلس وشقيقتھا الميناء الى انفه وشكا على السا

تدريس، او ل4قامة، بل ھي واحة حضارية تفتحوجامعة البلمند، يقول البطريرك اغناطيوس الرابع، ان الجامعة ليست ھياكل وبيوتا ودورا لل
ذراعيھا للجميع، من دون السؤال عن الھوية او ا.نتماء.

جميع ا.ديان ولكل الطوائف والملل،ويردف مؤسس جامعة البلمند ورئيس مجلس امنائھا: ان الجامعة ليست ل4رثوذكس فقط وانما ھي ل
 في اسرتنا المؤسسة على ا.يمان با_، وعلى.ن العلم للجميع، و. طائفة له، .ن كل من ينضم اليھا يدرك اننا ننظر اليه كأخ لنا، وكعضو

مبادىء الخير التي ترعى ا.نسان، وتدفعه قدما الى فوق في معارج العلم والحضارة.
الجامعة في عيدھا العشرين

ماذا يقول صاحب الغبطة، في العيد العشرين لجامعة البلمند:
حت حلما يدغدغ ابناء الشمال، الذينيقول صاحب الغبطة، ما . يقوله سواه، .نه زرع الجامعة في رأسه، وتعھدھا في قلبه، حتى اصب

ثانية الى العاصمة ا.ولى، في ظروف مأسويةكانوا يضطرون منذ بداية ا.حداث، في لبنان، اما الى الضياع، او الى الذھاب من العاصمة ال
ية في بيروت الغربية، كما كان يُشاع في لغةصعبة، لينضموا الى احدى الجامعات التي تجزأت حينا وتوحدت احيانا، قاصدين الجامعة ا.ميرك

الحرب، او الى الجامعة اليسوعية او جامعة الحكمة او الى الجامعة اللبنانية في الشرقية.
.نسانية والعلمية، استطاع اغناطيوسبنفوذه الكبير وبحب القيادات المسيحية وا.س4مية في العالم وحدبھم الدؤوب على المؤسسات ا
على اسمه، ولم تمض سنوات حتىالرابع ھزيم، ان يجتذبھم الى مشروعه الكبير، وراح كل منھم يؤسس جناحا في جامعة البلمند 

ازدھرت ا.جنحة، وعمت في رحاب البلمند، معاھد علمية كبرى.
دور عصام فارس

المؤمن وھو يؤدي الص4ة.كانت الخطوات بحاجة الى بادرة، لتكر بعدھا سبحة المبادرات، كما تكر حبات المسبحة في يد 
 ا.جنحة. وھكذا ارتفع جناح عصامكان نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس صاحب ھذه المبادرة، ومطلق الخطوة ا.ولى في بناء

ث طموح يشق طريقه بھدوء، وبخطى ثابتة، فيفارس او مبناه وسط الباحة الجامعية، وتوالت بعده ا.جنحة والبنايات .ن امثولة الخير، مبع
الميدان الجامعي.

معة البلمند، وسار على دربه اlخرونصار مبنى عصام فارس والباحة الرحبة في جواره وامامه، منطلق محاضرات واحتفا.ت في رحاب جا
نى خاص يحمل اسم البطريرك ھزيم،باط4ق انشطة جامعية، ومنھا مبنى الرئيس الشھيد رفيق الحريري، ومبنى حنة وسليم زاخم، ومب

 حلما ارثوذكسيا، بل حلم اللبنانييناضافة الى مبان اخرى للسيد عثمان العاندي ولسواه ممن وجدوا في حلم اغناطيوس الرابع، ليس
مارونية وا.رثوذكسية.الرابض على رابية مطلة على طرابلس والقلمون ا.س4ميتين وعلى انفه ا.رثوذكسية وعلى شكا ال

ص عن الجامعة انه مضت عشرون سنةماذا يقول صاحب الغبطة في العيد العشرين، على انشاء جامعة البلمند. يورد في الكتيب الخا
طاعت ان تنضم الى مصاف الجامعاتعلى اط4قھا، واليوم نشاھد بأم العين جامعة البلمند حقيقة واقعة، وفي وقت قياسي قصير است

ر بھا، وھي ليست ل4رثوذكس فقط، الجامعةالكبرى في لبنان والمنطقة، بفضل الجھود التي بُذلت في تأسيسھا. واليوم، لدينا جامعة نفخ
 ننظر اليه كأخ لنا.تفتح ذراعيھا للجميع من دون السؤال عن الھوية او ا.نتماء، وكل من ينضم الينا، يدرك اننا

جامعة للمستقبل
 او.، وقبل كل شيء، نحن دعاة للمستقبل،ما ھو تقويم البطريرك للجامعة التي اسسھا ويفاخر بھا ويعتز? ويرد على ھذا السؤال بقوله:

ا مفتوحة لتكملة القيامة. صحيح ان الموتوهللا امامنا وليس وراءنا. نحن لسنا مثل اولئك الذين يختنقون في غياھب الماضي. عيوننا دائم
نئة رئىس الجامعة وفريق عمله على ا.نجازاتينتظرنا في نھاية المطاف، لكن ھناك دائما قيامة بعد الموت. انني اغتنم ھذه المناسبة لتھ

العظيمة التي حققوھا في فترة عقدين من الزمن.
واحة العيش الواحد

ته الى الدور الذي مثله في حقبة الثمانينات،اما رئيس الجامعة الوزير السابق الدكتور ايلي سالم، فانه يرتاح الى جامعته، اكثر من راح
ارجية.عندما اختاره رئىسن الجمھورية السابق الشيخ امين الجميل نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا للخ
خارجية لبنان، في حقبة من اكثر حقبات لبنانويقول الدكتور ايلي سالم ان طموحه ينمو ويكبر اlن، اكثر مما كان ينمو عندما كان وزيرا ل

دقة وخطورة.
العيش الواحد، على رابية خضراء من الكورةوأحب الوزير ايلي سالم، بلورة ھذه الظاھرة، عندما أقام افطاراً للعيش الواحد، في جامعة 

العزيزة على الكورانيين والجوار.
كل نائب رئيس حكومة. ويرد بتواضع جمماذا يقول ايلي سالم في ھذه المناسبة، ھل يريد ان تناديه بلقب (دولة الرئيس) كما يقال ل

وبإرادة واعية: انا ايلي سالم فقط.
 شأن خاص بي . لسواي والجامعة ھيويضيف: انا فخور بأنني أقود طموحات الشباب، في ميادين العلم، ولطموحاتي الخاصة والعامة،

العطاء.مرجعي، وصاحب الغبطة ھو أملي الكبير في النجاح، وهللا سبحانه وتعالى ھو موجھنا الى الخير و
لتحية الى مؤسسھا ومرشدھا الروحي،ويستطرد الدكتور ايلي سالم: ويبقى من الواجب والمناسب في العيد العشرين للجامعة توجيه ا
ي خضم الحرب الداخلية اللبنانية. عملصاحب الغبطة البطريرك اغناطيوس الرابع. فقد استلزم وجود الرؤية والشجاعة لتأسيس جامعة ف

على تأسيسھا بقصد الحد من موجة الجھل والتطرف التي اجتاحت مجتمعنا في ذلك الحين.
بة ومتينة في التطلع نحو المستقبل.ومن الواضح والجلي ان الجامعة اتخذت خطوات جبارة الى اyمام، وانھا تقف اليوم على اسس صل

ى الخاصة في لبنان.والجامعة تم ا.عتراف بھا على نحو واسع اقليمياً ودولياً كواحدة من الجامعات اyربع الكبر
ويقول الدكتور ايلي سالم:

 طالبا. وفي الوقت1812في ذلك الوقت وھو في التقرير الذي رفعته الى مجلس ا.دارة لمناسبة العيد العاشر للجامعة، بيّنت عدد الط4ب 
 وھذا العدد اضحى اليوم28 كان عدد افراد الھيئة التعليمية من حملة شھادة الدكتوراه .1998 طالبا. وفي عام 3735الحاضر، اصبح العدد 

 خ4ل السنوات38، ويؤمل ان يزداد العدد ليصبح 33 مبنى، وحالياً اصبح يتألف من 12، كان الحرم الجامعي يتألف من 1998 في العام 110.
 با_، ا.لتزام بالمعرفة، ا.نفتاح علىالخمس المقبلة. وھدف الجامعة يبقى اعداد اyجيال بالروحية التي شاءھا المؤسس، وھي ا.يمان

نان وفي تشكيل حضارة في المنطقة تليقاlخر، واحترام الفرد للمركز الذي يشغله. وننتظر من خريجينا المساھمة بفاعلية في بناء لب
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بماضيھا وتلبي تطلعات المواطنين.
التعليم العالي يجب ان يفتح اlفاق، ويعززونحن في جامعة البلمند، نؤمن بأن التعليم العالي لديه رسالة واسعة تتعلق بتقدم الشعب. و

لبھتان، فتسود ا.رادة الحسنة وتنتصرالحوار، ويفتش عن الحقيقة، وينمي الحرية المسؤولة. وعندھا فقط تستطيع الحقائق ان تشتت ا
على الشر.

في جامعات العالم المتطورة) ،وندعو الى اعادةاننا واعون تماماً ل�زمة التي نعانيھا في نطاق التعليم العالي (قياساً على ما ھو متوفر 
وبالنسبة الينا في جامعة البلمند، فاننا نعتبر ان العشرين  سنة الماضية كانت مسرحاً مشھوداً للقيامالنظر بصرامة في ھذا الواقع. 

بإق4عات جديدة. وعلينا اlن التفكير في ما يلي:
التدريس، المك لناحية قاعات  توفر ايجاد المناخ الجامعي الصحيح  البلمند بطريقة  تبات، المختبرات، المكاتب، غرف المنامة،بنيان حرم 
رامجنا اyكاديمية.وخ4فھا. وذلك من اجل اجتذاب ت4مذة افضل، وھيئة تعليم افضل لتلبية الحاجات اللوجيستية لب

 أكبر وبأن نحلم بأح4م تحاكي المستحيل.ويختم الدكتور سالم قائ4ً: ان ما حققناه في العقدين الماضيين يشجعنا على التفكير بما ھو
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