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 والثورات الجامعة تناول دورمان :  االميرآية   في الجديد   الدراسي العام بافتتاح االحتفال
 العربية

 

 
  الدراسي عامها بافتتاح   رسميًا   احتفاًال هول   األسمبلي قاعة   في اليوم بيروت   في االميرآية الجامعة أقامت

 مجلس أعضاء من   16   وحضره دورمان بيتر الدآتور رئيسها فيه تكّلم   المئة، بعد بعينواألر السادس 
 والخريجين واألساتذة الطالب من آبير وعدد   والعمداء، الرئيس نواب حضره آما الجامعة أمناء

 ياتشخص الى باالضافة األميرآية الجامعة   لخريجي العالمية الجمعية ورئيس   والموظفين، والعمال
 . للجامعة وأصدقاء ودبلوماسية رسمية

  
  االحتفال، ببدء   ايذانًا هول آولدج جرس قرع فيما   االآاديمي بزّيهم االساتذة موآب بدخول االحتفال بدأ

 دورمان بيتر الرئيس ألقى ذلك بعد   .اللبناني   الوطني النشيد الحضور بمشارآة الجامعة جوقة أنشدت ثم 
 إن بالقول آالمه الرئيس استهل وقد.    2011 العام   في العربية والثورات الجامعة ولتنا   الذي خطابه
 من األول آانون   17   في تونس   في بنفسه خضار بائع تضحية من   بدءًا آبير بشكل تغّير   العربي العالم
 االنتهاء وشك على يبيال أن يبدو   حين   في   أسابيع، خالل ومصر تونس بحكومات أطيح ثم .الماضي العام
  المغرب،   في الحاآمة األسر أن حين   في   ،   اليمن   في واقًعا   أمرًا تزال ال والثورة  . األهلية الحرب من

 أن ويبدو اضطربت البحرين إن أيضا وقال   .بحدتها تختلف احتجاجات واجهت عمان وسلطنة   واألردن، 
 ومنها   ذاته، باالضطراب بعد تمس لم   التي الدول حتى أنه أردفو   .متزايد مسلح لعصيان تتجه سوريا

 . العربية الثورات بها تطالب   التي القاسية المساءلة بسبب تغيير عليها سيطرأ   إسرائيل،
  

 المؤّآد من ولكن العميق التغيير هذا على المترتبة اآلثار قياس ألوانه السابق من إنه   أيضًا الرئيس وقال
 المفتوحة الديمقراطية المجتمعات إلى سريع تحول هناك يكون   ولن الوراء إلى عودة هناك تكون لن أنه
 الحكم نظم آانت ومهما   تاريخية، عتبة تجاوز قد   العربي العالم إن وقال  .العرب السكان إليها يتوق   التي
  الحلول فإن   الخارجية، القوى قبل نم مفروضة تكون لن   فهي   العربية، الثورات أعقاب   في ستظهر   التي

 . بلد آل   في المواطنين قبل من توضع أن يجب 
  
 اإلقليمية الثورة خضم   في بيروت   في األميرآية الجامعة توّفره   الذي التعليم موقع عن الرئيس تساءل ثم

 من نوع   فأي   العالم،   في نهامكا لتأخذ الشابة العقول من   جديدًا   جيًال نعد بأننا نزعم آنا إذا" :فقال
 " جديدة؟ لديمقراطية بالتوق مليئة آاملة ومنطقة اليقين عدم من عالم لمواجهة ننتجه الخريجين

  



 أنحاء جميع   في الشائعة األعراض رحم من ُولدت   2011   العام   في العربية الثورات إن الرئيس وقال
 وغياب   األعمال، قطاع   وفي الدولة   في والمحسوبية الفساد   وتفشي البطالة معدالت ارتفاع"  :المنطقة
 والظروف   الغذائية، المواد أسعار   في والتضخم   السياسية، الساحة   في المشارآة وعدم   التعبير، حرية

 ." االحتقار حتى   العادي بالمواطن   الرسمي واالستخفاف   السيئة، المعيشية
  

 . محدوديتها لها لكن   ممكنًا،   جوابًا تكون قد والديمقراطية   .آهذه لمشاآل سهلة لحلو توجد ال إنه وقال
 اليوم نشهد المتحدة الواليات   في"  :وأوضح   .إخفاق لحظات وآذلك انتصار لحظات وللديمقراطيات 

 أن ثبحي مستقطبة السياسية النظر وجهات أصبحت حيث   العالم،   في ديمقراطية دولة أعظم إخفاق
 منذ   اقتصادي رآود ألسوأ   للتصدي محاولة   أي قبل   الشعبي ومظهرهم األيديولوجية وضعوا المشرعين

 بيروت   في األميرآية الجامعة تلعبه أن يمكن   دور   أي   األوسط، الشرق سياق   في ": لوسأ   ."عامًا ثمانين
   "؟متوقعة غير   جوالنتائ الفوضى تعم حيث   التاريخية، اللحظة هذه   في
 
 والقواسم   ناحية، من   العالمي الصعيد على البشرية الثقافات غنى   في تفكر أن الجامعات على أن وأجاب 

  التي األهداف من واحد هو   الثقافي التنوع إن وقال   .أخرى ناحية من   البشري للجنس الرئيسية الشترآة
  في اإلنكليزية اللغة أستاذ   ميناند، لويس آتبه بما واستشهد   .بيروت   في األميرآية الجامعة إليها تطمح 
  ."والمعتقدات القيم وأنظمة   والتمثيل،   واللغة،   الثقافة، تحكمه البشر به يقوم   شيء آل "  هارفارد جامعة 

 وفهم   اآلخرين، األفراد احترام ذلك   في بما   واسعة، ومخيلة منفتح عقل تطوير   الضروري من إن وقال
 والقدرة   الذاتي، والنقد التقييم على والقدرة   البّناء، النقد وتقبل   متعددة، لغات وإتقان   األخرى، الثقافات
 . والبراغماتية االيديولوجيا بين الدائم الصراع بين الموازنة على

  
 لنضع خالقة قدرة الى بحاجة إننا " :شيكاغو جامعة   في واألخالق القانون أستاذة نوسبوم مارثا عن ونقل
 هذا نفعل أن يمكنناو ": أردفو الجندر أو الدين أو الطبقة   في سواء   عنا، مختلفين أشخاص مكان أنفسنا
  ." حياتهم   هي ما نتخيل أن حاولنا إذا فقط   جيدًا

 
  . هذه الخيال بقوة فتاعتر الجامعة مؤسس زوجة   بلس،   آبي صديقة   ديكنسون،   إميلي إن الرئيس وقال
 العالم إلى لنقلها الكتب على اعتمدت ذلك بسبب وربما  بالغ، آشخص   العزلة آثرت   إميلي إن وقال

  عبر االنتقال يمكنها   االنسان مخيلة أن ترى آانت إنها وقال  . الصغيرة بلدتها   في منزلها خارج األوسع
 الحدود خارج من والخبرات الشعوب لمواجهة طالبه   يعّد   ال   لذيا التعليم إن وقال   واألفكار،   الكلمات، 

   2011.   العام   في العربية للثورات   إلحاحًا األآثر للحاجة يتصدى   ال وحده التنوع لكن   ضعيف، تعليم هو
 

 شاسعة مساحات بعضهم عن تفصلهم آانت سواء   متشابهون، األساس   في هم البشر إن الرئيس وأردف
 تظهر إبنه إلى   مصري مزارع سنة آالف أربعة قبل آتبها رسالة من   جزءًا وقرأ   .المكان أو الزمان من
  في األميرآية الجامعة إن   قائًال آالمه وختم  .سنة آالف أربعة منذ آثيًرا تتغير لم البشرية الطبيعة أن

 يؤثر   الذي  "الكامل المواطن " يسمى   ما لتعليم مستعدة تكون أن يجب   مثلها، أخرى وجامعات   بيروت، 
 حصلوا الذين أولئك إن وقال   ً.مسؤوال   وفاعًال   ناقدًا،   ومستمعًا   خالقًا   مفكرًا ويكون الحديثة الدولة   في
  . المستقبل لصناعة المسؤولية من األآبر القسط يتحملون   الذين   أيضًا هم تعليم أفضل على

 
 .االساتذة موآب خروج ذلك وتلى  .الجامعة نشيد والحضور الجامعة جوقة أنشدت   تفال،االح ختام   في

  . األرغن على صبرا   رمزي البروفسور ورافقه الجامعة جوقة آيم توماس البروفيسور قاد وقد 
 



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

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   ج للحصول على البكالوريوس،يناهز مائة برنام   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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