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  ال توجد قوة     : 145   احتفال األميرآية بيوم اآلباء المؤسسين الـ   ليلى شرف للطالب في 
  يمكن أن تمنعكم من تحقيق أحالمكم 

  
  145   يناسب مرور   يوم اآلباء المؤسسين الذي   بيروت ظهر اليوم احتفال   أقامت الجامعة االميرآية في

احتفال آبير    يوم مؤسسيها في   وقد أحيت الجامعة . ٦٦٨١ آانون االول   ٣  عامًاعلى تأسيس الجامعة في 
  مجلس أمناء الجامعة علي   شارك فيه عضو الشرف في   ، ) هول   االسمبلي (  قاعة االجتماعات الكبرى   في

باإلضافة إلى الطالب    ا البستاني،وميرن   وطالل الشاعر،   غندور وأعضاء المجلس فاروق جبر، 
.  آما حضره عدد من الشخصيات األآاديمية والدبلوماسية   واالساتذة والموظفين واالداريين والخريجين،

وآانت الجامعة قد نشرت على حرمها مكعبات آبيرة ملونة تدعو الطالب للتعّرف على اآلباء  
جال ممثلون متنكرون بهيئة اآلباء    الحتفال،وقرب مكان ا .  المؤسسين مع صور ومعلومات عنهم

   خدم   ودافيد ستيوارت دودج الذي   ،1862   اختير لقيادة المؤسسة منذ العام   المؤسسين دانيال بلس الذي
وصّمم أبنية    آان جراحًا   وجورج بوست الذي   مجلس أمناء الجامعة طيلة أربعين عامًا،   آعضو في 

وآورنيليوس فان    طّور مكتبة الجامعة والمتحف األرآيولوجي،   بورتر الذي   هارفيو   الحرم الجامعي،
  . عن الطب وعلم الفك والكيمياء   حاضر بالعربية وأّلف فيها آتبًا   دايك الذي

   
  . الشهر الجاري   الئحة بالنشاطات الجامعية في   وقد وّزع خالل االحتفال آتّيب أنيق ضّم

   
فيما    صبرا على األرغن،   مع عزف لرمزي   ال بدخول موآب االساتذة بزّيهم االآاديميوقد بدأ االحتف

  . ونشيد الجامعة   اللبناني   وأنشدت جوقة الجامعة النشيد الوطني .  بالبدء   قرع جرس آولدج هول ايذانًا
   

يوم    ضور وأعلن نتائج مسابقةرّحب بالح   بداية االحتفال الرئيس الدآتور بيتر دورمان الذي   وقد تكلم في
آداعمة للتطور    ضوء ميراثها التاريخي   في : " اآلباء المؤسسين للطالب وموضوعها آان هذه السنة

وقد أعلن  ".  زمان الربيع العربي؟   بيروت في   يمكن أن تلعبه الجامعة األميرآية في   دور   أي   االجتماعي،
فازت بالجائزة األولى وأن آريم نصر فاز بالجائزة    ياء مصطفى الزينيالطالبة عل   الدآتور دورمان أن

  . الى تالوة ما آتبته   ودعا الطالبة الزيني .  الثانية فيما حجبت الجائزة الثالثة
   

  الذي   محّمد بوعزيزي   بدأت مع الشاب التونسي   بداية أهدت الطالبة مقالتها لشهداء الثورات العربية التي
  القاسم الشابي   على تعّسف الشرطة فاشتعلت الثورة وأنشد المتظاهرن شعر أبي   نفسه احتجاجًا أحرق 

  . وانتقلت شرارتها من تونس إلى مصر فليبيا فاليمن فالبحرين فسوريا ...."  يوما أراد الحياة   إذا الشعب "
   



إذ أن    ف حرآات االحتجاج العربية،مع أهدا    يتماشى تمامًا   وقالت الطالبة إن بيان مهّمة الجامعة
يجب على جامعتنا أن تستمر  : " وقالت .  الجامعة تشّجع حرية الفكر والتعبير وتقّبل اآلخر واحترام التنّوع

  ". قامت عليها الثورات العربية   النتاج مواطنين مخلصين لألسس التي   سعيها التاريخي   في
   

حين    2008   خريف العام   يقظتها بدأت في   بتها الشخصية فقالت أنعن تجر   ثم تكلمت الطالبة الزيني
وقالت إن آل آتاباتها آانت  .  درست مادة المدخل الى العلوم السياسية حيث لقّبها زمالؤها بممثلة مصر

ل وقالت إنها اآتشفت مع آ .  من دون مناقشة   تشّربتها منذ الصغر،   مدموغة بوجهة النظر الرسمية التي
األميرآية أن    وقالت إنها اآتشفت في .  الجامعة أن عليها أن تكون نقدية تسأل آل شيء   صف أخذته في

آتبت عن الشاب خالد سعيد    2010   حزيران   21   وفي .  فأنشأت مدّونة على الكمبيوتر    ُيسمع   لها صوت
  .   ترنتاالن   أحد مقاهي   ضربه شرطيان مصريان حتى الموت في   الذي

  مهب االهتمامات المعيشية وملهاة آرة القدم،   في    أن موته سيذهب سدى   وقالت أنها تصّورت خطًأ 
  لشباب ساحة التغيير وال   لكن خالد صار رمزًا .  فج   من ألوف الضحايا لنظام سلطوي   وسيكون واحدًا 
  . أطلقها موته   حرآة التغيير التي   في   يزال حّيًا 
   

أن تكون لهم حياة وأن تكون حياة  "  وخلصت إلى أن الثورات العربية تسعى لتحقيق رؤية الجامعة،
  ". أفصل

   
وقالت إن  .  إوطانهم   يصبحوا فاعلين في   يخول الطالب أن   الذي   وأردفت أن الجامعة تعّلم الفكر النقدي

  . أبدي   إلى صيف عربي   لون الربيع العربيالطالب بدمج قوة المعرفة وأمل التغيير وإرادة العمل سيحو
   

أنا طالبة علوم سياسية  .  عايشت الربيع العربي   الشابة العربية المصرية التي   أنا علياء الزيني : " وختمت
  ". بيروت آيف تتحّقق الحرية والعدالة االجتماعية والتغيير   الجامعة األميرآية في   تعلمت في

   
مجلس أمناء الجامعة وأول    عضوة الشرف في   طيبة االحتفال السيدة ليلى شرف،بعد ذلك تكّلمت خ

وآانت    مجلس االعيان األردني   عضوة سابقة في   وهي .  األردن   امرأة تحتل منصب وزيرة اإلعالم في
  . آاتبة ومذيعة ومحررة

   
   وقد استهّلت السيدة شرف خطابها بالتذآير بأن شمس األمبراطورية العربية اإلسالمية آانت قد أفلت

جمعها    وانتقلت المعارف التي   أواخر القرن التاسع عشر،   حين وصل اآلباء المؤسسون إلى البالد في 
ورثت الخالفة العربية قد أخذت    تيفيما آانت األمبراطورية العثمانية المترامية ال   مفكروها إلى أوروبا،

وتابعت قائلة إن اآلباء   . وأعاقت إمكانيات التجديد   وقوى التزّمت قد أمسكت بالنظام التعليمي   بالتفكك،
المؤسسين وصلوا إلى المنطقة آمبّشرين هدفهم تحسين نوعية الحياة فيها وأدرآوا أن التعليم هو مفتاح 

  العام   في   طالبًا   13   بدأت مع صف من   ا الكلية السورية االنجيلية التياللحاق برآب الحضارة فأنشأو
للفكر الحر وتقّبل اآلخر    وقالت إن اآلباء المؤسسين سعوا من البداية لتكون الكلية موئًال    . 1866 

بيروت    يرآية فيأصبحت الجامعة األم   وشّكلت الكلية التي .  على عكس النزعة السائدة آنذاك   المختلف،
  . والدول البعيدة   العالم العربي   ينشرون الضؤ في   وانطلق خريجوها .  للتغيير   رئيسيًا   فيما بعد عامًال

   
بيروت رافقن حرآة النهضة العربية من بداياتها وتعلم الطالب بين    وقالت إن الجامعة األميرآية في

  . ر المختلف والتعبير الحر عن األراءجدرانها أصول الديموقراطية واحترام الغي
   



تخرج من الجامعة آطبيب وذهب مع أطباء شباب    هنا عادت السيدة شرف بالذاآرة إلى والدها الذي
  .   ظروف صعبة وبدائية   آخرين إلى السودان وخدموا في

  .   التنمية   تحسين المستويات الصحية وفي   وقالت أن هؤالء ساهموا في 
الجامعة ثم عادوا إلى بالدهم حيث قادوا خطط    المئات أتوا من خارج لبنان ودرسوا في وقالت إن 

  . تنميتها
   

من الحربين    احتضنت الجامعة ُجبل باالضطرابات،   ولفتت السيدة شرف إلى أن تاريخ المنطقة التي
.  سكرية ونكبة فلسطينالعالميتين إلى الحروب األهلية والصراعات االقليمية والفتن واالنقالبات الع

  . والضحية األولى آانت الديموقراطية 
   

تنمية بلدانهم وتسلموا فيها مراآز قيادية    في   الجامعة لعبوا دورا محوريًا   وقالت السيدة شرف أن خريجي
فتأّخرت تلك الجتمعات عن رآب النمو    مجتمعاتهم لكن الديموقراطية تعثرت،   في   وترآوا أثرًا

  . رفةوالمع
   

آل أرجاء    تغّيرت اللعبة وأصبحت المبادرة عند األجيال الناشئة في   قالت السيدة شرف،   واليوم،
بل الهدف    ال تحّرآهم االنقالبات العسكرية وال االحتالالت الخارجية، .  يقودون التغيير   وهم   المنطقة،

  وقالت .  عن آاهل أوطانهم رفع اليأس والفقر والفساد واالستبداد    المشترك وإرادة
ُنظم المستقبل سيكون    دور الفرد في .  يمكن أن تمنعكم من تحقيق أحالمكم   اليوم ال توجد قوة : " للطالب
  ". العملية   ولكن عليكم أن تدخلوا في .  ودور جماعات النشطاء سيقولب مستقبل وطننا   مهّمًا،

  .   عليكم أو إعطاءآم دروسًا   يحق لجيلنا التعالي   ال "  وأردفت قائلة
وأنتم  .  عليكم أن تقوموا بالمهمة .  وديموقراطيًا   ومستقرًا   ومزدهرًا   آمنًا   عربيًا   تسليمكم عالمًا   لقد فشلنا في 

.  ال تترآوا الديموقراطية تسقط وحقوق اإلنسان تضيع .  اخترتم جامعة عظيمة وبإمكانكم إحداث فرق
  !". سرنانحن فعلنا وخ 
   

وختمت الدآتورة شرف بتحية روح اآلباء المؤسسين قائلة إن إخالصهم وإخالص من خلفوهم هو ما 
وخروج    واختتم االحتفال بإنشاد الحضور وجوقة الجامعة لنشيد الجامعة،  ". أعطانا هذا الصرح العظيم

  . صبرا   موآب االساتذة مع عزف على األرغن لرمزي
   

  قطعته التي   وقد نّبه آريم نصر في .  لتان الفائزتان على موقع الجامعة االلكترونيهذا وستنشر المقا
   .  فازت بالجائزة الثانية أن الثورات العربية لم تأخذ مداها بعد 

  
   
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   يم العاليللتعل 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   الوريوس،يناهز مائة برنامج للحصول على البك   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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