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 AUB تفتتح  ً   الدراسي العام رسميا
 
 

عامها الدراسي الجديد في إحتفاٍل رسمي أقيم في قاعة  (AUB) افتتحت الجامعة األميركية في بيروت
"األسمبلي هول" في حرم الجامعة، ترأسه رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري في حضور رئيس مجلس 
األمناء الدكتور فيليب خوري ووكيل الشؤون االكاديمية الدكتور محمد حراجلي وعمداء الكليات وبعض 

  .أعضاء مجلس األمناء ونواب الرئيس وبعض اساتذة الجامعة والعاملين فيها وطالب ومهتمين
  

مجلس بعد دخول الموكب الرسمي المؤلف من الرئيس وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء 
األمناء، إستهل اإلحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، ليتكلم بعد ذلك رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري ملقياً 
خطاب بعنوان "حياة في العالم"، فيقول: "اليوم، لدينا امتياز وعلينا مسؤولية االنطالق نحو عام دراسي 

ً وإثارة للجدل، بعد العام الدرا سي الذي انتهى للتو وأُنجز الكثير فيه بنجاح، ومع سيكون أكثر طاقة ونجاحا
  ".ذلك، بطريقة ما، يبدو الكثير غير مكتمل

  
تابع: "تغّطي الضوضاء الحالية الُمثارة حول الهجرة الذاكرة المؤّسسية الرتقاء أميركا إلى األّوليّة العلمية في 

الساعية إلى الهروب من القومية العرقية منتصف القرن العشرين، مدفوعة بهجرة األقليات الخالقة والمبدعة 
ذاتها التي نشهدها اليوم." وأضاف أن فانيفار بوش، مستشعراً هجرة أمثال آينشتاين وفيرمي إلى أميركا في 
فترة ما بين الحربين العالميتين، قد قام "بوضع تصميم المؤسسة الوطنية للعلوم، والمعاهد الوطنية للصحة. 

أصبحت الواليات المتحدة قائدة العالم في مجال االكتشافات العلمية باإلضافة إلى  وفي غضون عشرين عاًما،
  ".القوة العسكرية

  
ثم قال، "اليوم، أميركا، التي تعتمد بشكل غير متناسب على الطالب وخّريجي الدكتوراه الدوليين لتسريع 

 ً في عدد هؤالء الطالب. وتواجه  مهمتها البحثية العلمية وعصرها التكنولوجي والصناعي، قد تجد تناقصا
الواليات المتحدة سياسات ال تقتصر فقط على ثني المهاجرين عن الهجرة إليها من الدول الست ذات األغلبية 
المسلمة والمحدّدة في قرار الرئيس ترامب بحظر السفر، ولكن هذه السياسات تمكنت أيًضا من ثني الكثيرين 

األدنى وبعض أجزاء من إفريقيا إلى الواليات المتحدة لمتابعة  عن الهجرة من الشرق األقصى والشرق



الدراسات العليا ودراسات ما بعد الدكتوراه؛ الواليات المتحدة التي فتحت ذراعيها في يوم من األيام ألكثر 
  ".للخطر  الالجئين ُعرضة

  
من التنافر الخصب في  أضاف، "لكن الجامعة األميركية في بيروت مختلفة. نحن نعيش ونقود ونجّسد رقعة

عاماً، عندما أسس المبّشرون البرسبيتريون الجامعة األميركية في بيروت كالكلية  152الشرق األوسط، منذ 
السورية االنجيلية. نجحت الجامعة في نشر التعليم العلماني والليبرالي أكثر من نجاحها في تحويل القناعة 

سكان ليبراليين ومتنوعين لتصبح رائدة عالمية في التعليم  الدينية. واستفادت الجامعة من وجودها بين
ً أقوى، مع دورها  االشتمالي. ُضربت الجامعة خالل الحرب األهلية ولكنها لم تنحني بل خرجت تدريجيا
كمعقل بارز للتعليم العالي في العالم العربي، مع الحفاظ على روح التعليم الليبرالي فيها. مجاٌل واحد ال يسعنا 

ساومة عليه وتُجيده الجامعة األميركية في بيروت، هو تبديد األوهام التي تغذّي الخوف من اآلخر. نحن الم
٪ من طالبنا هم طالب دوليون. ومع  22نقبل الطالب من كل ألوان الطيف السياسي، وكل الخلفيات الدينية، و

أحضروها معهم إلى الجامعة، إال أن أن العديد من خّريجينا يبقون على القناعات السياسية والدينية التي 
احتمال إيمانهم بالمواجهات العنيفة أقل بكثير، بعد تجربة في الجامعة األميركية في بيروت، وهم أكثر قبوالً 
لألفراد الذين يختلفون عنهم في كل شيء. لقد َحَملت العديد من الجامعات في أوروبا لواء التعليم االشتمالي 

   ".طبقات االجتماعية وٍللتماسك المجتمعي، مع التركيز على التمايز من خالل التنّوعكأداة للترقّي بين ال
  

وقال، "طوال أكثر من ثالثة عشر عام في مهنتي السابقة في جامعة إيموري، قُدنا توظيف خمسة وتسعين 
   ".بالقدرة والشخصية والمالءمةعضًوا في الهيئة التعليمية، ولم أقلق أبدًا بشأن خلفية الفرد، باستثناء ما يتعلق 

  
تابع، "الكثيرون من جيلي في العالم العربي ينظرون إلى اوروبا بحرارة أقل من نظرتهم إلى الواليات 
المتحدة، وجزء كبير من السبب هو تاريخ أوروبا االستعماري، وهو مصدر لالشتباه واالزدراء بين 

ميركي" سائداً حتى بين الشباب العرب الذين لم يمنعهم المستعَمرين حديثًا ولسبب وجيه. كان "الحلم األ
ازدراءهم للسياسة الخارجية األميركية من اإلعجاب بالواليات المتحدة التي كانت تتعامل بصدق مع ماضيها 
العنصري من أجل صياغة مستقبل أكثر قبوالً وأكثر اشتماالً وتنّوعاً اثنياً وتعدّداً ثقافياً." وأضاف، "كانت هذه 
أميركا التي كبرت وأنا أحلم بها...، وليس أميركا المتزّمتة، غير المكترثة، المتقوقعة في داخلها بشكل متزايد 

  ".والتي شاهدناها مؤخراً 
  

ثم قدم خوري التماسه لالشتمالية، استناداً إلى مالحظاته خالل عمله لثالثة وعشرون فقال، "تسمح لك 
طالق األفضل واأللمع، األشخاص ذاتهم الذين يمكن أن يساعدوك االشتمالية باختيار وقبول ورعاية وإ

لضمان الوصول إلى عالم أفضل وأكثر عدالة وعدالً واشتماالً. في الواقع، أظهرت البيانات الحديثة من المدن 
والبلدات األمريكية التي شهدت زيادة في الهجرة، انخفاًضا في معدالت جرائم العنف، على الرغم من 

عن الجرائم النادرة التي ترتبط بالالجئين واألجانب غير المسجلين، في بالدهم وفي الواليات اإلعالن 
   ".المتحدة، هؤالء األشخاص يجلبون الدفع، والتنوع، فضال عن العطش الواضح لغد أفضل

  



ك األرض ثم قال، "مثل آينشتاين وفيرمي والعديدين قبلك، هاجرت إلى الواليات المتحدة وأصبحت مواطناً لتل
ً بسخاء في رأسمالها الثقافي واألكاديمي. لذا اسمحوا لي أن أقول، وأنا نفسي مواطن  العظيمة، مساهما
أميركي، أعطونا المزيد من المهاجرين رجاًء، سيد ترامب. وكمواطن لبناني أقول األمر ذاته للجنرال عون. 

ده بشكل كبير تراجٌع في التعليم المدرسي إن مستقبلنا كجنس بشري، وليس فقط مستقبلنا العلمي، الذي تهد
واألحداث، مستقبلنا كجنس بشري في المجاالت الحرجة في العلوم اإلنسانية والمجاالت الحيوية للعلوم 
والهندسة والطب، يوحي بقوة بأن تثبيط مجموعة واحدة من الوصول إلى حلمهم يمكن أن تكون له عواقب 

المرء. بالتأكيد يعتمد لبنان ومستقبل العالم العربي أيضاً على اإلصالحات  أوسع بكثير من تلك التي قد يبتغيها
االقتصادية واالجتماعية التي ستسمح بحدها األدنى. هذه هي أنواع اإلصالحات التي ستسمح ألبناء األمهات 

ويمكّن  اللبنانيات أن يصبحوا مواطنين لبنانيين بالكامل، بحيث يمكن لهذا البلد الصغير أن يحفظ ويحضن
  ".المزيد من أفضل وألمع ما لديه

  
مليون دوالر للحصول على  100وأضاف أن إحدى األولويات في السنوات القادمة هي "إنشاء صندوق بقيمة 

أفضل وألمع الطالب من لبنان وفلسطين وسوريا والعراق لبدء الدراسة في الجامعة األميركية في بيروت 
   ".للتواصل معاً كقادة

  
ن ملتزمون بجمع هذه األموال، مجلس األمناء وأنا، حتى يتمكن هؤالء األشخاص من خلق حياة ختم، "نح

  ".أكثر وفرة وأقوى وذات معنى
  

بعد خطاب الدكتور خوري، كان خطاب السير فريزر ستودارت، الحائز على جائزة نوبل. وهو كيميائي 
انيكياً والتي تؤدي إلى تصميم وتوليف اآلالت مرموق ولعب دوراً رائداً في تطوير الجزيئيات المتشابكة ميك

الجزيئية مع تطبيقات ال حصر لها في الصناعة والصحة والطب وحماية البيئة والعناية الشخصية والتغذية، 
وغيرها. تحدث ستودارت عن تجربته في "جامعة الحياة"، ونصح الشباب في الحضور حول كيفية مواجهة 

في حياتهم. وقال، "الحياة ليست "وعاء من الكرز". إن االحتماالت هي أنكم الفرص والعقبات التي تنتظرهم 
  ".سوف تجدون أنفسكم في مناسبات يبدو فيها أن كل شيء ضدكم، وهذا هو االختبار الحقيقي

  
 اختتم اإلحتفال بنشيد الجامعة "األلما ماتر".
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  :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

ً  وجسماً  عضو 900 من أكثر ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا  120 من أكثر حاليا
ً  توفّر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا
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