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 األعز اء، المجلس االستراتيجي اءضأعها األصدقاء أي  

 اء،الزمالء األعز  أي ها 

 عزيزي هنري،

 
 خطاب   إن  إلقاء. فينا مسبًقا مشاعر التأث رك حر  تقاعد يفي سن  ال العمل في زميل   مغادرةالحديث عن 
ه إلى  ، يثير فينا مشاعر إلى وجهة أخرى ناهو يتركو  من الزمن فترة طويلة تعود صداقته إلى صديق  موج 

ه إليك،  ،بعض الدموع. وبالتالييجعلنا نذرف ما ورب   التأثُّر البالغة  فيما يتخط ى ،هنري ناعزيز أن نتوج 
الذين مدراء وغيرهم من الناس الو والمديرات عمداء الو  ونو اب الرئيسأعضاء المجلس االستراتيجي  رابطة

بضع  الذي يلفظ ُيلقى على رئيس جامعةي هو نوع من التحد  لزوجتك،  همفي نبماليوم  يحيطون بك
على  أيًضا  ها تنطويولكن   جامعة القد يس يوسفعلى مغادرتك ل ال تنطوي فقطمناسبة هذه الكلمات بال

إلى  ،ةاألكاديمي   الجامعة للشؤون منصب نائب رئيس حيث تحتل   ،من جامعة القد يس يوسف عبورك
 األمير خالد الفيصل. سمو  شخصي من  على طلب   بناءً  عام  ال مديرال ت  أصبح حيث سة الفكر العربي  مؤس  

 
تعيين عضو بارز في  يتم  بأن  في جامعة القد يس يوسف، نحن فخورون عويطهنري  حضرة البروفسور

. أصبح العربي   العالم الثقافي   على مستوى شطةانالو اليوم ا سة المرموقة جد  المؤس  لهذه  امديرً  جامعةال إدارة
مع ة ملتزمة باسم القيم المدني  الة و حر  الة ة والعلمي  ا لألنشطة الثقافي  مرادفً  اليوم سة الفكر العربياسم مؤس  

لسنوات. ولكن  اإلدارة مجلسا في ك كنت عضوً ن  أعرف كن ا ناإلسالم.  التحديدجميع األديان وبل هااماحتر 
عن إجراءات  اإلعالن التنفيذي الذي تم   العام لمديرا ا لمنصبحً ك لم تكن مرش  هو أن   هما لم نكن نعرف
ات كلي  رؤساء جامعات وعمداء و  نو . وكان وزراء سابقاإلعالم في وسائلمنذ شهور  فيه تطبيق الترشيح

 الفكر العربي كرسي  إدارة  الستحقاق ضخمةات ملف  ا و عد  أو  د وضعوا قيد التنفيذذات ثقافة مرموقة قأدباء و 
 على شاشة األفق وار لم ي نسة الذيلمؤس  ا مجلس إدارة أعضاءالسادة رغبات  والب  ي مل ؤالءهكل  ؛ ولكن 
 لتواضعل إن   مفاد القوليس يوسف. جامعة القد   من عويط د هنريالسي   هو وجه ابشوشً  ًهاوجإال  الكبير

ة ، باإلضافة إلى مهاراتك الفكري  جامعة القد يس يوسفا في عامً  04ة لمد   حر ككي ذوروح الخدمة ال اثمنً 
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بنا المحيط  ناعالم يعمل في وقت   ات خاذها التي يتوج براسخة هي الطريق الملكي الة واألخالقي  ة والمدني  
 .افً ق منطقتنا في أعمال العنف األكثر تطر  غر  ة التي تُ القو   لي  المظاهر وح   على

 
 التنك ردون من قيم الحداثة على  انفتحت  سة المؤس   هذهمن  ،يس يوسفمواطن من جامعة القد  أي ها ال

، لقد  .أكثر حتًما، و بعمق  ة والعربي  ة غة والثقافة اللبناني  في الل   وتجذ رت  تقاليدك ل  معو  عويط،هنري عرفت 
ة المصنوعة من انتماءات ة اللبناني  الهوي  هذه ب يخارجالى في الهدوء الداخلي وحت   وتلتزمأن تعيش  ،الوقت
خالصكو  ارونيالم تخل ى عن والئكدون أن تمن دة، متعد    جمعي ة"ل ئكوال ة، وخاص  والدولي   العربي   ا 
على بسهولة  رسمن نا أنيمكن إلى درجة أن ه ينالالمع أعضائها من ةعد  ل ارفيقً  التي كنت  فيها هذه "يسوع

من  بل، شلفتبوء بالسياسة من أجل ة، ليس هذه المر   ،شارل حلو ولكن مثالعلى يسوعي وجهك مالمح ال
 آخر. مكان   أي  في اليونسكو أو في الثقافة و  ةالجامعفي  عالمك الناجحأجل 

 
 المنف ذكنت   .التعليم العالي بشأن ةاللبناني   التشريعات ص فيمتخص  الو  األمين العام للجامعةلقد كنت  

ة ت األكاديمي  لسجال  ل امديرً كنت  و معادالت، الجميع طلبات ل ،عميدأي  جامعة و رئيس  أي   أمام كبيرال
 طلباتاللبعض ، المنف ذ اكسياكسة ريتا دا يقد  وال تزال ال كنت  بأن ك  أقول ال أقصد أنو دة، ة المتعد  واإلداري  
 عميق   بشعور  متمت ًعا  ،ةقيعمالمعرفة الة و ة والحد  والدق   العناية ال تزال إنسانو  نت  كن بالتأكيد ك، ولةالمستحيل

 ،اتمامً  اهد  أنا ش. ي ة القيام بهالقيام به وكيف كن علييتعي   يماف ةالطبيعي   ذكاء والفطنةالهبة بة و من اإلنساني  
ما منذ  هاأو المساهمة في إنجاز  قمت  بإدارتها ومعالجتها هائلةات ملف  على عمل الليس فقط عن طريق 

هذه الموهبة التي تتمت ع مدى  ،من قبلو  تمام اإلدراك،كمدرك  عامين من فترة واليتي كرئيس، لكن  ربايق
. ة في بعض التطبيقاتإشكالي  التي تطرح  مستوى بعض الطلباتحكمة على هدوء و ب بها في مداخالتك

هذا كان  ، والحق  ُيقال،ك، ولكنتخفي شخص الً لتصبح جبا كمكتبتراكم على كانت تات الملف   صحيح أن  
 هصحيح أن  . احماية مصالحهفي سة و ال غنى عنه في المؤس  الذي الرجل  كنت   إلى أي  حد   راألمر ُيظه  

الحترام ا تعرف كيف ُتظهرا دائمً  كنتة، ولكن ة واإلداري  القيود القانوني   نظًرا إلىإرضاء الجميع  نايمكنال 
كيف  ي لطالما عرفت  ة التالفكري   نزاهتك احترام الجميع لشخصك من أجل أد ى إلى فرضللجميع، ما 
 ا.دائمً  اتحافظ عليه

 
مع  ،شهر آب ة خاللللشؤون األكاديمي   الجامعة رئيسنائب ك عزيزي هنري، أنت تترك طبًعا منصبك

 مستشار   حتفظ بلقبتس بما أن كيس يوسف جامعة القد   رئيسا دون أن تترك حق  ولكن من تغادر  كالعلم أن  
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لجامعة  الً ممث  أيًضا ستبقى و  .معادالتالل كسج  فيها ك يلإالتي تقتضي ضمًنا الرجوع  موراألبعض في  هل
ليست بعد قيد  لقانون الجديد للتعليم العاليل ةالتنفيذي  مراسيم الالقد يس يوسف في لجنة المعادالت طالما أن  

 األرصدةوتحويل الحتساب  مثل النظام األوروبي عمل ورش حولرأيك  سوف تعطي أيًضا؛ و  التنفيذ
ECTS  كذلك سنوات عديدة، و منذ  لهذه الورشالتنسيق  في ساهمت  ك ن  أم والباحث بما المعل  منصب و

 أي   على؛ على تأسيسها  عاًما 004 مرورة في جامعتنا بمناسبة لجامعات العربي  لة ة العام  د الجمعي  اعقان
والقي م  الرائع حضورجديد لمواصلة هذا ال عويطاستنساخ هنري ابتداع فكرة  الجامعة رئيسيرتأي  ،حال
 يس يوسف.من أجل خير جامعة القد   تفان   بكل  ا عامً  04 منذ هأم نت   الذي جد ا

 
 رياح  ل أشرعة سفينتكدوًما  معك بما تشتهي السفن وأن ُتشر ع ، أن تجري الرياحصديقي العزيزنتمن ى لك، 

 دافئة   رياح  كما نتمن ى أن تلفح  ،سةلمؤس  ل مدير عام  صبك الجديد كمن خالل من، ةوالحري   رجاءمن العذبة 
 .المحيط إلى الخليجنا من ب  و شع ةمن الحري  


