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 الدكتور فضلو خوري بيروت في األميركية الجامعة رئيسخطاب 

 

 والسادة ،أصحاب المعالي، السيدات

 .هوارد بلس، نجل المؤسس دانيال بلس لجامعة األميركية في بيروتارئيس كالم  اسمحوا لي أن أبدأ مقتبسا  

ن يكونون يومعلم تجار  وطباء ، بل انتاج أنيمعلم، أوا  تجار أوطباء، إنتاج رجال يكونون أ هدف جامعتنا ليس"

 ".رجاال  

 

االنجيلية.  لية السورية، عندما كنا ال نزال الك1911عام اليتحدث في  بلس كان !فقط بالطبعالرجال ليس 

قبل وذلك بعقود عديدة للطالبات، تحت أبواب الجامعة ف   عاما   تسعينكثر من أمنذ ولكن، كما تعلمون بالتأكيد، 

عندما قال:  . فإذا  ماذا عنى بلسمختلطةالتعليم البأو أوكسبريدج  مصاف آيفي ليغفي  راالكبنظرائنا بدء 

 ؟الحالةهذه في النساء من تجار هم من الرجال"، أو أطباء و بدال من''تجار، هم أطباء أو رجال "

تعليم الليبرالي، مع التركيز على العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية والعلوم الما كان بلس يرمي إليه هو أن 

 نفساللنا اليوم أضمن وسيلة لتكوين فرد  متّزن، مواطن  عالمي يكّرس  يشّكلآنذاك والزال  شّكلاالجتماعية، 

رّسخ فيه التفكير تيلتدّرب فقط للتميز في الحياة المهنية، بل يوهذا يعني أن خريج الجامعة ال  لمساعدة البشرية.

تحقيق مستوى من النزاهة  يصبح في إمكانه أو في إمكانهاالثقافي، بحيث  والمخزون، المنفتحالنقدي، والنقاش 

في أول  تمتّعت كثيرا  ، كطبيب معالجأنا، و ماسة.  حاجة  تنا مجتمعاتحتاجها والخدمة والمسؤولية المدنية التي 

، أحد مؤسسي التعليم الطبي األميركي الحديث: "ي ذهلني وليام أوسلر بقول حين استشهدت تخّرج ليخطاب 

أن كثيرا  من األطباء يمارس الطب دون أن يطالع. ما ال يفاجئني بأي شكل هو مدى سوء ممارسة هؤالء 

 للطب!"

 التعليم الليبرالي يات.المستشف ألسّرةلمجالس إدارة الشركات كما يصلح تماما  أقول أن هذا الشعار  أود أن

  .جنبا إلى جنب تأتياليوم، ، التي تجمعنا والمسؤولية االجتماعية للشركات

فقط من خالل المبادئ التربوية، ولكن أيضا من خالل  ال ت عاشمهمة الجامعة األميركية في بيروت  إن

حياتهم إليجاد الحلول  سونيكرّ ن لدينا وأعضاء هيئة التدريس الموهوبالمجتمعية واألبحاث. إن التوعية 

إلحداث فرق  ومصالحهموقتهم بعن طريق التضحية  ،التي تواجه المجتمع البشري ا  للتحديات األكثر إلحاح

 الا  منفصفرع ثالثينأكثر من  ،وتفي الجامعة األميركية في بيروة . وحظ حظا  منهم في خدمة اآلخرين األقل 

سوريا صراع الاليوم،  منافي عالمأساوية  و اإلنسانية األكثر إلحاحا   اتلمعالجة األزم تطبيقيا  نشأتأو  ا  كاديميأ



 

، خيام الالجئينمناطق في  وتدوم طويال  لبناء اسهلة مالجئ لتصميم  غاتا مشروعفي  ها. وهذا يظهروالجئي

الالجئين السوريين أو  أكانوا من، بالمدارس دعم التحاق األطفال في سن المدرسةل  حاضر" "أنا مشروعإلى 

 خبرات الجامعة األميركية في بيروت المشروعين. زتعزّ المستقرين. وقد اللبنانيين من 

، ، واألمن الغذائيالصحية والطبيةنحن نستخدم مواردنا األكاديمية وب نانا التحتية للمساعدة في دعم الرعاية 

إلخ لالجئين. ، والتماسك االجتماعي، وإدارة النظم اإليكولوجية، الجسديةالحماية و، والحقوق المدنية، واإليواء

الذي أوصلت لدراسة اإلخفاقات الن ظمية طلق لجنة الصحة العالمية، بالشراكة مع مجلة النست، قريبا سن  و

صنع اإلنسان مع تأثير كارثي على صحة من إنسانية كارثة  :عليه اليوم والوضع في سوريا إلى ما ه

تشير أن ت النس-بيروتعن طريق الكشف عن هذه اإلخفاقات، يمكن للجنة الجامعة األميركية في  .المواطنين

. وأبعد األزمات في العالم بؤريرها من أيضا  في غإلى الطريق نحو مستقبل أفضل، ليس فقط في سوريا ولكن 

التنمية المستدامة في كل  نحولجامعة األميركية في بيروت ل ربات ابتكاريةمقاسوريا، يمكن العثور على  من

الصلبة، والعدالة : الزراعة، وحماية البيئة، وأزمة الطاقة، وإدارة النفايات ره تقريبا  يمكن تصوّ  مجال

 والكثير غيرها. لشيخوخة، وتشجيع النظم الغذائية وأنماط الحياة الصحية، ارعاية االجتماعية، و

 يقلّ نصف السكان في العديد من الدول العربية . إن قطاع التعليم العالي لدينا كل األجوبةذا ال يعني أننا في ه

 عن تحقيق نيعجز قسم كبير من الشباونتيجة لذلك، محدودة فرص العمل عمرهم عن خمسة وعشرين عاما . 

عود تال عربية لتحسين فرصهم التعليمية خارج المنطقة ال السفر إلىن على والقادر . والطالبإمكاناتهم كامل

 .فقط ٪4، ةقليل نسبةإال فقط  منهم

نسبة أيضا  هي وظائف خارج المنطقة بحثا  عنلبنان الذين أتموا دراستهم محليا  وغادروا نسبة خريجينا إن 

رة أفضل وألمع الشباب، نحن بحاجة لوقف هجمن لدينا  ما من تصدير نصف بدالا تفرض التوقّف عندها. و

الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير  الدوائريجب علينا أن نضاعف جهودنا للعمل مع . األدمغة

لوظائفية الخدمات او المهن، معارض ومن التدريب،  بدءا  جديدة،  خرى لخلق فرص  الحكومية، والجامعات األ  

الهواء الطلق، هي رياضات وى والمدنية، ناهيك عن ألعاب القالعمل التطوعي والمشاركة كذلك فزة. المعزّ 

في  أساسيا   ينبغي أن تكون عنصرا  األنشطة وهذه  .وتشجيع القدرات القيادية الشخصيةبناء ل أيضا  وسائل

وإذا لم نجّدد مهماتنا  الكثير من العمل. أمامنا يزالوال  !فريق يا أصدقاءالحياة هي لعبة التجربة الطالبية. 

اقتصاداتنا في  ماكجامعات، سنواجه مستقبال  خائبا . التكاليف العالمية للتعليم العالي آخذة في االرتفاع، في

هذا فمن دول مجلس التعاون الخليجي،  المعطاءة بوفرةاستثناء بعض الجامعات . ومع راكدةالشرق األوسط 

  !ميز التعليمي في لبنان والعالم العربي في خطر االنقراض، أو أسوأيضع مراكزنا للتاالرتفاع في التكاليف 

 من المشكلة ا  جزء الجامعة األميركية في بيروت  تكون فيه ماذا يمكن أن يكون أسوأ من االنقراض؟ مستقبل  و

 تثقيفناها تعليمنا ودفقدان السيطرة فيقتصر عنالرسوم الدراسية لدرجة  فيه ترتفع مستقبل   .جزءا من الحل ال

منها.  تخفيفال ، وليستفاقم انعدام المساواة االجتماعية فينساهم ، وبالتالي غنى  واألكثر  األوفر حظا  على 

أن كل لتحقيق هذا الهدف، نحن بحاجة للتأكد من  لدينا. و اةم ساوعامل كون، أعظم التعليم هو، أو ينبغي أن ي

على  النظر عن قدرته بغضّ  يحصل عليهأن  يجب في هذه المنطقة،شخص يستحق التعليم في أهم جامعة 

 .الدفع



 

على  ينكون قادرنوهذا هو هدف إدارتي، وبمساعدة من ذوي النوايا الحسنة وااللتزام االجتماعي، فإننا سوف 

اللبناني المركزي  للمصرف الفذّ حاكم الرياض سالمة،  أهدافمع  وهذه األهداف تتماشى تماما   تحقيق ذلك.

المسؤولية االجتماعية ب االلتزامأهداف  إن .صبشكل خا به فخرني ذالو األميركية في بيروت وخريج الجامعة

من أجل بناء أمة هي، في نهاية المطاف، للشركات، لخلق فرص اقتصادية أوسع نطاقا وأكثر عدال للجميع، 

 .هةاة ونزيأكثر حر هامجتمعيكون 

 

ليمي الليبرالي هو مفتاح نجاح الجامعة األميركية في نعم، نحن على يقين من أن هذا النموذج التع ،لذلك

ولكن ماهي  عاما ، وينبغي أن يكون هدفنا الثابت في سنواتنا المئة والخمسين المقبلة.  150بيروت ألكثر من 

وفي لقرن الحادي والعشرين ينبغي في االمؤهالت والمهارات الحياتية التي نسعى لتزويد طالبنا بها، كما 

في  للتوظف اتجاها  ن أقل نوكويالمستقبل، يبدو أن خريجينا س ف د ما  نحونمضي فيما رين؟ لعشا القرن

. لقد افتخرنا كثيرا  بتصنيف كيو اس خلق فرص عمل خاصة بهمل همالمزيد والمزيد منالشركات، وسيجنح 

في  لجامعاتبين أفضل ا الخامسة والسبعينفي المرتبة األخير الذي وضع الجامعة األميركية في بيروت 

لم يعد بإمكاننا االعتماد على  ولكن هذا ال يكفي.  ، من حيث سمعة خريجيها عند أصحاب العمل.العالم

والتجارة الصناعة  عمالقةالعديد من  انتاج من الجامعة األميركية في بيروتنت المصادفات السعيدة التي مكّ 

 مععمالقة جدد، م ون قولب عمدا  لنصمّ إلى إيجاد سبل  نحن بحاجة. لتاريخلاع صنّ كاآلن  لهم هللن الذينالعربية 

 على التزامنا بالتعليم الليبرالي.البقاء 

وفيما نضع نصب أعيننا بناء فضاء للمبادرة، نعرف غريزيا  أن اكتساب المهارة والخبرة لخلق فرص العمل 

ون الريادة والمشاركة المدنية مثلما ينبغي أن تك . ولال ينبغي أن تقتصر على خريجي األعما بالمرءالخاصة 

ممثلة على نطاق واسع في مناهجنا الدراسية، يجب علينا تعزيز فئة من الخريجين سواء في الفنون أو العلوم، 

 .أوالهندسة، أوالزراعة، وحتى الطب، لتتمكن من وضع حلولها الخاصة لمواجهة التحديات المحلية

ة للتجديد في االدارة زا ْروا  ،لالبتكار سنوية طالبيةمسابقة في الجامعة، يقيم  ،وريادة األعمال إن مركز سميح دا

أو في  ا  أفرادالجامعة األميركية في بيروت،  طالب البكالوريوس والدراسات العليا فيمفتوحة لجميع 

ستة أشهر صعبة تدوم  يخضعون لدورةن والمتسابقفكرة واعدة. و مئتينحو كل عام ذب تمجموعات، ويج

المحلية واالقليمية وتطوير نماذج  الناشئةركات شات عمل لتوليد األفكار ودراسة اللها في ورشوينغمسون خال

بدء بالمسابقة تسمح للطالب وولوج بيئة األعمال الناشئة في لبنان. و، واالقناعأعمال والتدريب على البحث 

. شركة مودفت مثال  تترسخ شركات ناشئةولقد رأينا بالفعل  .ا  طالبون زالوهم اليمال كرجال أع مسيرتهم

إدارة األعمال غسان أبي فاضل وطارق في ماجستير ال طالبا أنشأها، الذي يتأقلم مع المزاج لتصميم الداخليل

ا في مهمتهم اشرع فقد، احد تعبيرهم . وعلى2015عام الفي  األولى دروزة جائزة تحصدوالجارودي، 

 .اّ بأسعار معقولة"متوفرترفا   هاهأعمال التصميم الداخلي بجعل إلحداث اختالل في"

  

الكلفة الممكنة، واالستدامة، واالختالل اإليجابي؛ هذا هو ما يجب أن تسعى لتحقيقه الجامعة األميركية في 

بيروت وجميع الجامعات الشقيقة الكبرى في هذه المنطقة. وإذا نجحنا في وضع األساس، فالتأثير قد يكون 

أفكار أجيال جديدة من الخريجين من لبنان، أو األردن، أو مصر، واحد  تمن بنا تحويليا . إن مشروعا  واحدا  



 

فقط، قد يساعد في تحويل اقتصاداتنا وأسواق العمل. ونحن في الجامعة األميركية في بيروت وغيرها من 

حكومية الجامعات مستعدون للقيام بدورنا، وأدعو الجميع في القطاعين الخاص والعام وفي المنظمات غير ال

ما قمتم به خرى لنقوم بذلك معا . فشكرا ليس فقط لكل للدخول في شراكة معنا ومع مؤسسات التعليم العالي األ  

 . وشكرا .فعال ، بل لما سنقوم به معا  في المستقبل

 


