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 اخلوري الدكتور خليل شلفون
رئيس جامعة احلكمة

             

اخلوري خليل �صلفون �صخ�صية تقّدمية بكّل معنى الكلمة، وهو رجل حداثّي متمّيز ال 
تقف احلواجز الفكرية اأمام فكره النّي. اإّنه املوؤمن باحلداثة، وجريء يف الدفاع عن كّل 
ما يخدم هذا املفهوم.  فهو مع التطّور اأبدًا، ومع مفاهيم الع�رص دومًا، داعيًا اإىل تطبيق 
املثل العليا، من حرية وم�صاواة وحقوق للجميع. العلم اأ�صا�س يف دعوته، والتجديد ركن 
رئي�س يف روؤيته املنفتحة. ينظر اإىل دور املراأة الكبي يف املجتمع اللبناين، فيدعو اإىل 

مواكبة هذا الدور بتكري�س امل�صاواة بينها وبني الرجل يف كّل امليادين من دون ا�صتثناء.
االنفتاح واحلوار الثقايف ركيزتا فكره، وتطّلعه الدائم هو مل�صتقبل لبنايّن م�رصق.

البدايات:
هو اخلوري خليل �صلفون، من مواليد بيوت العام 1955.  -

يف ثورة العام 1958، انتقلت االأ�رصة من بيوت اإىل غزير، ومن ثّم اإىل الرو�صة 
  Maison Centrale ال�صبتّية. دخل بدايًة اإىل مدر�صة االإخوة املرميّيني يف جونيه بعد -
يف اال�رصفية، ومن ثّم انتقل اإىل ال�صانفيل يف ديك املحدي حيث اأنهى البكالوريا الق�صم 

الثاين يف اخت�صا�س العلوم االختبارية يف العام 1973.
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الدرا�صات العليا:
بعد مرحلة املدر�صة، �صافر اإىل فرن�صا حيث دخل االإكليكية ودر�س الفل�صفة   -

)Le Puy والالهوت على مدى �صنتني يف جنوب فرن�صا )لوبوي
بعدها، انتقل اإىل باري�س، واأكمل درا�صته الفل�صفة الالهوتية يف املعهد الكاثوليكي. 
ومن ثّم، تابع الدكتوراه يف الالهوت باملعهد الكاثوليكي يف باري�س ويف االأنرتوبولوجيا 

يف جامعة ال�صوربون يف باري�س. 
مو�صوع الدكتوراه كان جربان خليل جربان، ومدى تعّلقه بجذوره املارونية واإبقائه 
 Théosophie  على تراثه واأ�صوله اللبنانية، مع تاأثره بالثقافات االأخرى كالتيوزوفيا
الوجود...  ووحدة  كاحللولية  عام  ب�صكل  ال�رصقي  الروحاين  الرتاث  اإىل  واإدخالها 
وباالإجمال، فجربان �صمويل يجمع بني عدة اديان وخ�صو�صي يف الوقت نف�صه، اإذ يبقى 

ابن ب�رّصي وابن ال�صمال.

جربان واأ�صئلته احلداثية:
ة  بالن�صبة اإىل  االأب �صلفون ُيثيه يف موؤلفات جربان خليل جربان فكره وبخا�صّ  -
انتقاده الالذع والبّناء يف اآن للكني�صة ولالإقطاعية؛ ما ي�صتتبع اأ�صئلًة حداثّيًة تت�صّمن مفاهيمها:  

احلرية واالأخّوة وامل�صاواة وحقوق االإن�صان...
وقد عا�س جربان يف جّو احلرب العاملية االأوىل وكارثة املجاعة وظلم الني العثماين، 
وبقائه  ذاته،  بحّد  لبنان  حول  وجوديًة  اأ�صئلًة  طرح  حيث  بالثورة،  كتاباته  طبع  مما 
وا�صتمراره.  كما اأّن جربان متاأثر بالرتاث امل�صيحّي والرهبايّن وباأجواء بلدته املطبوعة 

بالطابع املارويّن اخلال�س: مع تخطيه ذلك اإىل خمتلف الثقافات العاملية.
ومن جربان واأ�صئلته، يعترب االأب �صلفون اأّن هناك ما ي�صتحّق االأخذ به على ال�صعيد 

الكن�صّي وامل�صيحّي واللبنايّن والعربي عمومًا.
وهذه امل�صائل يف قلب الع�رص واحلداثة بالذات.

عميدًا لكلّية الالهوت يف جامعة احلكمة:
تزوج  ان  بعد  لبنان  اإىل  �صلفون  الدكتور خليل  االأب  العام 1991، عاد  يف   -
وعا�س يف املانيا وفرن�صا. طلب منه املطران الراحل خليل اأبي نادر، بعد ان ر�صمه كاهًنا 
يف ابر�صية بيوت، اإدارة مدر�صة احلكمة املهنية، فبقي مديرًا لها على مدى ت�صع �صنوات 

وكاهًنا لرعية القلب االقد�س يف بدارو اواًل ويف رعّية �صيدة لورد فرن ال�صباك.
بعد ذلك، عّينه املطران بول�س مطر عميدًا لكّلية العلوم الكن�صية يف جامعة احلكمة؛ 
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وا�صتفاد من هذه التجربة مع بدء تاأ�صي�س الكلّية وانطالقها )عام 2001(، مع انتقال معهد 
العطايا يف اال�رصفية لتن�صئة معّلمي التعليم امل�صيحي و�صّمه اىل اجلامعة.

وا�صتلم هذا املعهد وطّوره اإىل معهد علوم كن�صية، ومن ثّم جّدد تراث املطران طوبيا 
عون يف تن�صئة االكلييكيني مع تن�صئة العلمانيني اىل ان اأ�صبح هذا املعهد من اكرب املعاهد 

يف لبنان للتن�صئة الالهوتية والدينية.

رئي�صًا جلامعة احلكمة:
وبقي االأب الدكتور خليل �صلفون يف هذا املن�صب )عميدًا لكّلية العلوم الكن�صية( خم�س 
كّليات  زيادة  وواكب  �صنتني.   منذ  احلكمة  جلامعة  رئي�صًا  ُعنّي  اأن  اإىل  �صنًة،  ع�رصة 
جديدة، فبات يف اجلامعة �صبع كّليات هي: كّلّية للحقوق، كلّية العلوم ال�صيا�صية، كلّية 
العلوم  العلوم االإدارية واالقت�صادية، كّلية  الكن�صّية، كّلية  العلوم  الكن�صي، كلية  احلّق 
الفندقية وكّلية ال�صّحة. ويف العا�رص من اأيار 2017، وّقع فخامة الرئي�س على اإن�صاء 
كّلّية ثامنة وهي كّلّية الهند�صة )فيها اخت�صا�صات هند�صية متقدمة كامليكاترونيك والهند�صة 

الكيميائية والبيولوجّية الغذائية وهند�صة التقنيات الطبّية واملعلوماتّية واالت�صاالت(.
واجلامعة اليوم تعترب من اأعرق اجلامعات يف لبنان يف احلقوق واأحدثها يف الهند�صة، 

وت�صّم اليوم حواىل اأربعة اآالف طالب.

�صيا�صة اجلامعة التعليمّية:
اإّن �صيا�صة اجلامعة التعليمية تقول باأّن االخت�صا�س الذي يختاره الطالب يجب   -
اأن يكون بالتوا�صل مع �صوق العمل؛ مثاًل: يف اخت�صا�س العلوم الفندقية، يجب اأن يكون 

هناك توا�صل مع الفنادق واملطاعم.
وهذا التوا�صل )بني اجلامعة و�صوق العمل( يجب اأن يكون طبيعيًا يف لبنان عمومًا، 

ويف كّل موؤ�ص�صاته التعليمية.
ولكن لالأ�صف، حميطنا الثقايف لي�س موؤّهاًل دومًا لتلبية �صوق العمل.

من هنا، تعمل جامعة احلكمة على التوجيه يف �صبيل التكامل بني الدرا�صة والعمل، 
كما لدينا مركز مل�صاعدة الطالب يف ايجاد فر�س عمل مع مركز �صوؤون الطالب.

كتابات غزيرة:
واأدبية  وفل�صفية  الهوتية  موا�صيع  يف  املوؤلفات  ع�رصات  �صلفون  خليل  لالأب   -

وتاريخية؛ كما لديه اأكرث من خم�صني مقالًة يف م�صائل عّدة: 
الهوتية، فل�صفية واجتماعية وتراثية وثقافية.



6061

العي�س بح�صب القيم الع�رصية:  -
القيم الع�رصية )كامل�صاواة بني الرجل واملراأة( تفر�س نف�صها، ويجب اأن تعا�س   -
وتبنى يف احلياة اليومية واالجتماعية يف خمتلف املوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة، كذلك يف 

ميادين املجتمع العديدة.
دور املراأة املتميز تاريخيًا:  -

اأّن املراأة لطاملا حافظت على قيم املجتمع خالل فرتات  يالحظ االأب �صلفون   -
التقاليد  وعلى  االجتماعية  الذاكرة  على  حافظت  التي  هي  فاالأّم  واحلروب؛  االأزمة 

والهوية والوجود وعلى مفهوم خدمة املجتمع واالإميان والرتاث.

العائلة املجيدة:
االأب الدكتور خليل �صلفون متزّوج من �صيدة اأملانية، تعّرف اإليها يف فرن�صا،   -

ورزقهما الله اأربع بنات، هّن:
�صة يف التمري�س. ماري: متخ�صّ 	•

�صة يف االأدب الفرن�صي. فرجيني: متخ�صّ 	•
�صة يف االإدارة واجلغرافيا. يوهنا: متخ�صّ 	•

يف  الفرن�صي  املعهد  يف  تعمل  وهي  الثقافية  االإدارة  يف  �صة  و�صتيفاين:متخ�صّ 	•
بيوت.

يهدف االأب الدكتور خليل �صلفون من عمله وروؤيته كرئي�س جلامعة احلكمة، اإىل 
تقدمي العلم واملعرفة و ال�صهادات العليا للطالب اللبنانيني كافًة، على خطى املطران الدب�س 
موؤ�ص�س مدر�صة ومعهد احلكمة لتدري�س احلقوق، الذي �صعى اإىل توفي تعليم ماروين 
على الن�صق الفرن�صي رفيع امل�صتوى، وبعده اأكمل املطران مطر يف النهج نف�صه وا�ص�س 

جامعة احلكمة يف فرن ال�صباك منذ العام 2000.
ومع الوقت، وبف�صل جمهوده الكامل ونظرته الثاقبة اإىل املعطيات االأ�صا�صية والو�صع 
علومًا  واأّمن  املطلوبة  االخت�صا�صات  لبنان، طّور  املهني يف  ال�صوق  العملي وحاجات 
للوظائف  الطالب  املهني وحتفيز  التوجيه  يعمل على  فهو  جديدًة ومتطّورًة ومتقّدمة. 

املنا�صبة واملهاّم العامة.
العلوم  تبّحره يف  �صلفون  الدكتور خليل  االأب  اإىل كّل ذلك، ي�صاف على �صخ�صية 
الالهوتية والفل�صفية واّطالعه الوا�صع على االآداب.  وكّل متنياته وم�صاعيه هي ازدهار 
الوطن وامانه، والعدالة االجتماعية لل�صعب اللبناين امل�صتحّق كّل اخلدمات العامة والكرامة 

االإن�صانية. وداأبه ان تلتزم اجلامعة خدمة املجتمع والرتبية على ثقافة ال�صالم.


