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 الخمسين بعدمدخلها الرئيسي مع اقتراب عيدها  بتجديدالجامعة األميركية في بيروت احتفال 

 المئة

 

االثنين كية في بيروت الجامعة األمير احتفلتالحنين إلى الماضي، االعتزاز و بمزيج من

. مع اقتراب عيدها المئة والخمسين"ماين غايت" التراثي  باكتمال أعمال تجديد مدخلها الرئيسي

حفل استقبال وافتتاح  تلى ذلكللمناسبة، تذكارية االحتفال إزاحة الستار عن لوحة في وتمت 

 .وتاريخه جامعة الرئيسيعن مدخل المعرض 

 

ضومط الذي تخرج من الجامعة س وكرم طن القنصل يسي بمنحة منخل الرئدتجديد الم وقد تم  

وقد خدم السيد ضومط كعضو . 1980وماجيستر في العام  1978مع بكالوريوس في العام 

يذية فالعالمية لمتخرجي الجامعة األميركية في بيروت وللجنة التنس لمجلس مدراء الجمعية مؤس  

القنصل الفخري هو و .ان في الجمعيةء فرع جبل لبنللجمعية. كما أنه عضو قديم في مجلس مدرا

 ة االكوادور في لبنان.لولد

 

على  خمسين عاماً بمرور مئة و 2016وقد جاءت منحة السيد ضومط تمهيداً لالحتفال في العام 

وقد  .وزيادة تأل قه للحفاظ على جمال الحرم الجامعين سلسلة من المبادرات ضم تأسيس الجامعة

مقاعد حجرية وتجهيزات كهربائية وتحديثات إضافة على تأهيل ساحة المدخل و أيضاً  تم العمل

ع  .دخول الجامعة عندسترخاء في الهواء الطلق او تسهل تسخير المساحة كأول نقطة تجم 

 

بعد ذلك لعب المدخل الرئيسي  حيث ،1901عام الفي خل الجامعة الرئيسي ومبناه دد مشي  وقد 

على  الزاحفةصخب الحداثة من جهة على  ، يطل  ضي والحاضردور بوابة العبور بين الما

 .أجيال ترعرعتالحرم الجامعي حيث الحياة في  خصوبةمن جهة أخرى على وشارع بلس، 

 

 مه المعماري األميركيصم  المعمارية في الهندسة  م  عل  وهو م   .مبنىهو فعلياً  المدخل الرئيسيو

في ذي تُعرف أعماله في واشنطن العاصمة وال (1940-1864يسي )اإدوارد بيرس كالشهير 



، أكثر المباني عراقة فرسونوضع الديكور الداخلي لمبنى جوم . وهو الذي صم  مدينة نيويورك

 .أُخرىمشهودة  له أعمالوالشهيرة.  في مكتبة الكونغرس

  

الشخصيات، كبار وفي تصريح له أمام المدخل الرئيسي بمناسبة تجديده، وبحضور العديد من 

الدكتور  عضاء مجلس أمناء الجامعة ودبلوماسيين، قال رئيس الجامعة األميركية في بيروتأ

فضلو خوري: "من المهم جداً أن يبقى مدخل الجامعة التراثي في أفضل حاالته الستقبال أجيال 

متتالية من طالب الجامعة وخريجيها وأعضاء هيئتها التدريسية وموظفيها، حتى ولو بعد أمٍد 

القرن التاسع  منتشي د تحديداً لحقبة الستينيات إن هذه الجامعة لم   .ن اجتماعنا هنا اليومطويل م

عشر، أو بدايات القرن العشرين حين ضربت المجاعة لبنان فاستقبلت الجامعة الجئين إليها من 

حتى خالل ؛ أو انتماء بحثاً عن معاملة  جيدة ومعونةومذهب وكل األعمار ومن كل عرق 

شك ل هذا الحرم الجامعي فعالً واحة للحياة الطبيعية والسالم والعدالة والتقد م  حين األهليةالحرب 

ستبقى الجامعة األميركية في بيروت كذلك في المئة والخمسين عاماً بل  – في المنطقة بأسرها

اً، من الفكر الطليعي الليبرالي، عقالً، وروحالجامعة بسبب ما ترمز اليه  القادمة وما بعدها

ب علينا  قدواقتصاداً، وتطويراً اجتماعياً.  لت الجامعة حياة العديد من البشر بانفتاحها، ويتوج  حو 

باً  الحفاظ على هذا االنفتاح. يجب أن يستمر  مدخل الجامعة فاتحاً ذراعيه لألجيال القادمة ومرح 

 ." بها

 

 مبنى كولدج مع بالتساوي روت، لجامعة األميركية في بيل أساسياً  زاً رمخل الرئيسي دالميعتبر و

 وكان مبنى المدخل يضم   .المدخل الرئيسي على مر الزمنوظائف  وقد تغيرت هول وساعته.

عة الدائم لالنخراط في للزوار، مما يظهر استعداد الجام يوماً مكتب رئيس الجامعة وقاعة

 مجتمعها.محيطها و

 

د سنحت لي الفرصة أن أقوم بشيء : "لقفي خطابه بالحفل وقال القنصل الفخري كرم ضومط

 وما ال ى مدى الحياةقالجامعة ما يبوقد أعطتنا ئاً، يللجامعة فقمت به. الجامعة لم تطلب مني ش

بأن تحذوا حذوي. وأنصحكم جميعاً ، بالرضى شعوراً  منحنيقمت به  يمكن تقديره بثمن. ما

قوني، لن تندموا. وستفخرون بعطائكم مهما سألوا الجامعة ماذا  يمكن أن تفعلوا ألجلها. صد  ا

 "حجم العطاء.كان 
 

خل دتم افتتاح معرض الم حيث وست هول في الجامعةإلى مبنى بعد ذلك الحضور وتحرك 

 تشرين األول الجاري. 23وسيستمر المعرض حتى . ملحس للعموممحمود في قاعة الرئيسي 

 

مجموعة المعرض  "يضم  بأنه  للحضور مدير مكتبات الجامعة الدكتور لقمان محوقد شرح و

لى تسجيالت لمقابالت تاريخية إوالمذكرات، باالضافة صور والرسائل وال وثائقمذهلة من ال

وعلى  دخل وتأثيره على أفراد الجامعةومواد أُخرى من مكتبات الجامعة، تروي تاريخ الم

 حليين واإلقليميينالم مئات القادة ،وأردف الدكتور محو: "عبر السنين  ".المجتمع ككل



ل دخوا عبر الممر   ،ء والباحثينن واألطباوالمهندسيوالرؤساء الرواد والعلماء ، العالميينو

بالمختصر، فإن المدخل  . امعةاجه خالل سنواتهم في الجدرأأو جلسوا على عوا الرئيسي أو تجم  

 "ككل. ت ولبنان والمنطقةوسياسياً في بيرو  واجتماعياُ وتاريخياً الرئيسي يستمر معلماً ثقافياً 
 

 :المعرض حول المحاور التاليةيدور و

ابات(  المداخل - ، وأقواس النصر، وأبواب للمداخللمحة تاريخية ومعمارية ) وأهميتها)البو 

 .المدينة(

نظرة ، مع وظيفةالو، الهندسة المعماريةو: التخطيط، مبنى المدخل الرئيسي: 1901-1902 -

 .(وغيرهموقع المبنى، وواختيار المهندس المعماري والتمويل  التصميم إلى 

)لمحة عامة عن بعض  األحداث التي شهدها المدخل الرئيسي. شهد كل شيء الذي المدخل -

 .وحتى اليوم 1902 العام منشهدها المدخل األحداث الرئيسية التي 

ي بقلم  خل الرئيسدالم)مجموعة من المقاالت حول  عن المدخل الرئيسيخاصة كتابات   -

 (.الطالب وأعضاء أسرة الجامعة

 

"دعونا نستمتع بمدخل جامعتنا الرئيسي ونحافظ عليه كتذكير بما ال يجب أن ننساه من غنى 

ة  عها وحيويتها. ودعونا ال ننسى أن المدخل الرئيسي هو مدخل إلى أسرة متراص  الجامعة وتنو 

ة داألستاذة المساعنت نصيحة ترعرعت في الحرم الجامعي وفي جواره والمدينة." تلك كا

محفوظات والمجموعات المختصة بالجامعة ال اتمكتب ةأمين ارو،بكوكب شالبروفسورة 

 ، للحضور.الخاصة

 

 على مدخل الجامعة الرئيسيتم الحفاظ . قبل الوقت المقرر النتهائهاوقد أنجزت  .المهمةتم ت  قد

غلق خاللها المدخل أثناء ضرب جدرانه أيام أُ  بمظهره كما كان عند تأسيسه. وباستثناء عشرة 

ذ قرن وأربعة نالمدخل الرئيسي ينتصب حارساً للجامعة م يبرحلم  بالرمل خالل أعمال التجديد،

 هاوموظفي هاكاديمييأطالب الجامعة األميركية في بيروت ول مستقبِالً عشر عاماً، وبقي 

 رها.وزوا

 

 المداخل العديد من . ومع أن للجامعة ةمهمة حساسة وصعبال"لقد كانت  :السيد ضومطأردف 

وعند سؤاله عن سبب  "، فإن اغالق المدخل الرئيسي ولو موقتاً لم يكن خياراً مطروحاً.خرىاأل

الجواب بسيط. الجامعة "سريعاً: جواب السيد ضومط  جاءتجديد المدخل الرئيسي. اختياره 

 ."سيالرئيمدخلها  هي عبر إليهاوأقصر الطرق قريبة من القلب. 
 
 
 
 
 



وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. وهي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية تتكون من 

 120تقّدم الجامعة حالياً أكثر من  طالب وطالبة. 8,500عضو وجسماً طالبياً يضم حوالي 700 أكثر من 
برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليماً طبياً 

 سريراً. 420  وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
 
 

 
 

 عالم في الجامعة األميركية في بيروت:لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بمكتب اإل

 
75 96 85-01, information@aub.edu.lbOffice of Communications,  

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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