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قالت »احلكمُة«..
هؤالء من فَعَليت يف حقل الربّ.

إستذكَر رئيس اجلامعة، اخلوري خليل شلفون، يف »أحُد الكهنِة املتوّفني«، أسالَفه الرؤساء   
الراقدين يف الرّب، وذلك إّبان إقامته قّداس الصباح، فأشار بأن ُنِرَج إىل العلن، ولو بعمل رمزّي، مآثر 
هؤالء املباركني، فما تبقى آالؤهم حبيسة الّشفاه اليت بها تلهج، بل ُتوضُع ُسُرًجا على منارة،فُتضيء 

جلميع الذين يف البيت.

وامتثلْنا لنكون بهم البارِّين، كما هم بنا كانوا.  
ما سبَق  وإىل  الذي هلؤالء، عنَدنا يف اجلامعة ولدى سوانا،  املأثور  إىل اإلرث  وللتّو.. عمْدنا   
أن ُأجِنَز من كتٍب رافقْت عهود التأسيس، فاإلحتجاب، فاإلنطالق من جديد، تقّصًيا، ولو باملوَجز من 
الكالم، ملا تركوه خلَفهم من كريم الفعال، وما أورثوه، كلٌّ خليَفته، من جليل األعمال، فإذا هم، حبسب 

ترتيبهم التعاقيّب، كما يلي:

.. حِْقبة التأسيس  )*( : أوالاً

املونسنيور بولس الدبس: 1880 - 1908. 1
املونسنيور بطرس مبارك:  1909 - 1912. 2

يف والية األّول على مدرسة احلكمة،    -
مّت افتتاح صّف احلقوق والفقه. وقد ورد آنذاك يف جريدة »املصباح«

لصاحبها نقوال نّقاش، أخي مارون األديب املسرحّي،وبقلمه،
العدد 513، تاريخ 19 كانون الثاني 1885، ما حرفّيته:

»إفتتاُح مدرسة احلقوق يف مدرسة احلكمة بريوت..
املونسنيور بولس الدبس 
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علِم  طلبِة  احلميدة جملتمع  املأثرة  هذه  ابتداء  بل  املدرسة اجلديدة،  هذه  إلفتتاح  املعنينَّ  اليوم  ملّا حان 
القوانني العثمانّية والشرعّية الغّراء مّمن تشّوقوا داخل مدرسة احلكمة العامرة وتشّوقوا خارجها إىل دراسة 
تلك العلوم القانونّية اجلليلة... وبدا التالميذ كالّدر املنظوم أو كصفوٍف من جنوم... إذ أقبل عليهم جامُع 
شتِت الفصل وصادُع مشِل اجلهل، العاّلمُة سيادة املطران يوسف الدبس... وابتدى خطبًة من االجياز، 
باديًة من البالغة بأبهى طراز، خالصتها الصافية بيان حاجة الوطن يف هذا الزمن إىل تعميم معرفة القوانني 

وقواعِد الشرع املتني...« )1( 

ويف والية الثاني على مدرسة احلكمة، عرفت مدرسة احلقوق »نهضًة جديدًة يف عام 1911 إذ   -
بلغ عدد الطاّلب خالل سنوات ما قبل احلرب األوىل مخسَة عشَر شابٍّا. وُيسّجل لداود بركات، رئيس 
َنّعوم مكرزل، منشئ جريدة »اهلدى«  حترير جريدة »األهرام« ألكثر من ربع قرن قوُله:»إّنه درَس مع 
النيويوركّية احلقوَق بالعربية مّدَة عامني يف مدرسة احلكمة«، مشرًيا إىل أّن أستاذه يف احلقوق كان سليم 

املعوشي، منشئ جمّلة »احلقوق« مع زميله ملحم خلف.

ويف آخر واليته، أقفل املطران بطرس شبلي سنة 1913 املعهد)2( يوم أنشأت الدولة الفرنسّية   
يف بريوت مدرسًة للحقوق عهدْت بإدارتها إىل اآلباء اليسوعّيني، جتّنًبا ألّي منافسٍة ُمتملة، ألّنه كان 

حيفظ اجلميل لبلٍد تلّقى فيه دروَسُه الكهنوتّية.)3(

داود بركات، رئيس حترير جريدة »األهرام«املونسنيور بطرس مبارك



4

ثانيًا..اإلنطالقة  اجلديدة  عام 1961 :

اخلورأسقف أغناطيوس مارون: 1961. 1
اخلورأسقف لويس احللو: 1962 - 1985. 2
املطران عبد اهلل البارد: 1986. 3
املونسنيور مرسيل احللو: 1997 - 2001. 4

1.       والية اخلورأسقف أغناطيوس مارون كأّنها مرحلة التأسيس مّرًة أخرى. فهو بصفته أميًنا 
عامًّا جمللس املدارس الكاثوليكّية، أسهم إسهاًما رئيًسا يف إقناع راعي األبرشّية املارونّية وقتذاك، املطران 
أغناطيوس زيادة، باستئناف الدروس يف معهد احلكمة للحقوق عام 1961، بعد أن كان َسلَُفه األسبق 
املطران بطرس شبلي قد أغلقه سنة 1913. وُيضيف اخلوري بولس عقل، خلُفه على املعهد عام 1986، 
أمدنَّ اهلل بعمره: »أّما التنظيم األهّم الذي جرى على عهده فإّنه تناول يف الصميم هيكلّية معهد احلقوق 
وكيفّية تطويره وتعديل قانونه التنظيمّي... فقرنَّ الرأي أواًل على إنشاء فرع خاّص باحلّق القانونّي يوّفر 
االختصاص يف هذا احلقل جلميع الطاّلب...«)3(، ويضيف أّنه »هو من زونَّده، فيما بعد، برسالة موّجهة 
انو Pietro Rossano حّضرها بأسلوبه الشائق،  منه إىل رئيس جامعة الالتران، األسقف بياترو روسنَّ
وكان هلا أمجل الوقع لدى رئيس اجلامعة احلربّية،...وصدر على أثرها قرار جممع الثقافة الكاثوليكّية 
يف 2 متوز 1990، ُينشئ معهد احلقوق يف احلكمة بإرادٍة بابوّية يف فروعه الثالثة: احلّق القانونّي، واحلّق 
املدنّي، واحلّق املقارن، ويدغمه ُملِحًقا إّياه مبعهد احلّقني: القانونّي واملدنّي، التابع جلامعة الالتران، 
فيعطى طاّلب احلكمة شهادة اإلجازة Licence يف احلقوق باسم قداسة احلرب األعظم« كما يف توضيح 

اخلوري بولس عقل)4(.

اخلوراسقف اغناطيوس مارون
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2.       إدارة اخلورأسقف لويس احللو للمعهد متّيزت باهلدوء)5(، متابعًة لَنماِء الغرسة الوليد يف 
خضّم ما عصَف بالعصر من أنواء السياسة يف املنطقة العربّية واضطراب أحواهلا،عاماًل، على غرار ما كان 
يفعل إّبان رئاسته مدرسة احلكمة،حدًبا على الطاّلب مراعاًة لضيقاتهم، وتنظيًما ملراحل اختصاصهم، 

ًعا. مبراقبتهم من كثب منّشًطا ومشجِّ
وقد حَرَص يف األّيام الّسود اليت زعزعت  

ِكيان الوطن يف احلرب اللبنانّية، بل طوال معاركها،
على تأمني االستمرار للمعهد الذي يف أّتون الّنار،

حاماًل غصَن الزيتون مقروًنا مبشعِل العلم، ُقبالَة أذّية
احملارِق املشتعلة يف كّل مكان، مقوِّضًة أحالم أبناِئه

الّطلبة، واألجيال الشاّبة يف لبنان.
ذلك كّله على مثال دعاة الّسالم مجيًعا يف  
احلمأِة الشاملِة كّل شيء، بامياٍن ورجاٍء ومّبة،هي

ثالوُث ما ِشيدت عليه دعوُته الكهنوتّية الصادقة.

3.       يف رئاسة اخلوري عبد اهلل البارد، املطران الحًقا، وهو القاضي والّراعي، استمّر املعهد على 
خطى املؤسِّس ِمساحًة وطنّيًة جامعة ألّنه »من روح لبنان ومن جوهره يف الصميم«)6( داخل أبرشّية بريوت، 
على ما قال ولّي اجلامعة السابق، املطران بولس مطر يف إحدى خطبه؛ذلك أّن الفكرة اللبنانّية اجلامعة 
يف عيش وطيّن واحد، حرٍّ ومتساٍو، هي يف اعرتاف املؤّرخني، من صناعة املطران يوسف الّدبس قبل أن 

تتبلور سياسيًّا ودستوريًّا يف فكر ميشال شيحا وكتاباته.

اخلوراسقف لويس احللو

املطران عبد اهلل البارد
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ويف هذا الّسياق دأب رئيس املعهد يف إيالء اهتماِمه أمَرين اثنني: احملافظِة على هذا الّروح من   
أذى األعاصري املدّمرة يف زمانه. والعمِل على اّطراد التقّدم وتثمري وزنة األكادميّية واملنهجّية التنظيمّية اليت 

صارت إليه من لدن من سبقه من الرؤساء.
وما دامت رئاسُته املعهد أكثر من سنة، فقد ُرِفع مطراًنا نائًبا بطريركيًّا على بالد جبيل، لُيذيع   

يف املدى االوسع ما خّصه به اهلل من مواهب املعرفة والعلم والوَرع واخلدمة.

يف  الرئاسة  سّدة  تبّوأوا  مّمن  أسالفه  عداد  يف  اهلل،  رجل  هو  احللو،  مرسيل  املونسنيور         .4
بهذه  ُقبيل اضطالعِه  ما  الرياضّيات يف  معلّم  وهو  فَجهَد،  للحقوق،  معهد احلكمة  ثّم يف  املدرسة،ومن 
املناصب، بأْن يكون املنطق ِنرباَسه، ووديعُة القلِب الطّيب يف شخصه ككاهن ِوساطَة الّتواصل بينه وبني 
رئاسِته  املعهد يف  إليه. وحظَي  آل  الذي  العريق  التاريخ  بُذْخِر  اإلنفتاح)7(  رسالَة  فتابع  والّناس.  طلبِته 

بالرتخيص الرمسّي الذي حّوله إىل جامعة)8(.
 

مّدة أربع سنوات، كان للمونسنيور مرسيل  
احللو »أن يقيم يف إطار هذه الّرسالة أطيب العالقات
مع وسٍط جامعّي هو وَسُطه، ويف منتدى أفكار كان

له فيها جوالٌت يف جوٍّ من احلرّية واالحرتام املتبادل
يؤّمن وحده أسَس عيٍش مشرتِك سوّي يف لبنان

احلضارِة والرسالة«)9(، على ما استذكَرُه به راعي
األبرشّية السابق املطران بولس مطر يف ذكرى

األربعني لوفاته.

»هؤالء .. من َفعليت يف حقل الرّب« قالت احلكمة.
فِزدنا إًذا، رّبي، خلدمِة الكنيسة وبالدي، من أمثاهلم كثرًيا.

املونسنيور مرسيل احللو
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دائرُة التوثيق والّنشر                             
إ. ك.

صورة مدرسة احلكمة القدمية

من احلكمة، املدرسة القدمية،
وغرفة جربان مشاًرا إليها بسهم.
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