
 

 رئيس الجامعة األميركية في بيروت –خطاب الدكتور فضلو خوري 
 

 العام الدراسيافتتاح 
07-09-2015 

 
 من دون شبكة أمان نحّلقلنتعّلم كيف 

 
فضلو رجا خوري، ويسّرني ويشّرفني أن أبدأ إسمي  طاب مساؤكم. وأهاًل بكم في الجامعة األميركية في بيروت.

المؤسسة العريقة والحيوية للتعليم العالي. أوّد أن أتحّدث معكم اليوم عن تطوير  الرئيس السادس عشر لهذهكواليتي 
ثقافة قوامها المعرفة والتعليم  -لخوف من الفشل وتعزيز ثقافة تسمح بالسعي إلى التمّيز والتفّوق بعيدًا من معّوقات ا

يق بها بحسن نّية، ونتعامل معها عن طر عالية وقدر كبير من المكافأة، حيث نتعّلم من األخطاء التي نرتكبمجازفة 
 اإلرشاد واالستيعاب والتفكير اإليجابي.

وهي رواية شهيرة نالت ان، ك ماك مللكو  (Let the Great World Spin)"دعوا العالم العظيم يدور" تحكي رواية 
ومنها القصة  قصص العديد من مواطني مدينة نيويورك من وجهات نظر مختلفة في الوقت نفسه،جوائز أدبية، 

 ،، في مسيرة تتحّدى الموت ونكاد نعجز عن تصديقها1974آب  7في الذي مشى تي ييب بفيل لما قام بهالحقيقية 
ما ال يقل عن اثَني  بيتي. انتهك اسمهما الحقًا بالمأساة اللذين اقترنبين برَجي مركز التجارة العالمي على حبل معلق 

العام، لكن ُأسِقطت كل هذه المخالفات مقابل قيامه  الصالحاسة متأّنية ومن أجل ُوِضعت بعد در عشر قانونًا للسالمة 
في ، ونظرية متجّذرة بكثيرأشد كآبة  قصصبالمشي على حبل عاٍل أمام أوالد بعد بضعة أسابيع. في الكتاب أيضًا 

 .بيتيلتحليق مناقضة و  أرض الواقع
 

يقول أحدهم: "األيام ففي األمل. و دراسة في التبّصر، و لة، دراسة غير مكتمفي الرواية هي ومع ذلك، كل شخصية 
 عند الزوايا األغرب".الجيدة نصادفها 

من الجدير ذكره أن نظرته "من األرض" آسرة كان بكل الجوائز الكبرى ما عدا جائزة بوليتزر. ك فاز كتاب ماعمليًا، 
عددًا كبيرًا من  ُيتقنأصبح و مام في مسيرته المهنية، أشواطًا كبيرة نحو األبيتي خطا وقد جدًا بقدر نظرته من الجو. 

من قبل، وانتقل إلى نيويورك حيث ال يزال يقيم حتى اآلن. عندما كنت فتى صغيرًا لم أتجاوز تقن لم تُ الميادين التي 
غد األقرب إلى رُ اللذين كانا الحادية عشرة من العمر، وكنت أعيش في لبنان وفي الجامعة األميركية في بيروت 

على الحبال العالية. لماذا فعل ذلك؟ ما الذي كان يطمح إلى  السيرمن بيتي قّيم ما قام به كيف ألم أدرك  العيش،
كولومبيا، رأيته يسير على ، عندما كنت في 1986في العام إنجازه؟ هل كان مجنونًا أم شجاعًا؟ أم االثنين معًا؟ 

نكولن لمناسبة إعادة تدشين نصب الحرية. وكنت ال في مركز ل - عالميًا في هذا المجال وقد ذاع صيته –الحبال 
 ؟نابغةأزال في حيرة من أمري، هل هو مجنون أم 



 

 

 

 
يل قادمًا من الجامعة افي جامعة يعلمي. فأول مقّرر تسّجلت فيه  في سياقٍ ، عشت تجربة مماثلة 1982في العام 

ات"، والذي كان يدّرسه رجٌل نحيل وهادئ وودود جدًا ُيدعى يإلى علم الجين مدخلاألميركية في بيروت كان بعنوان "
دني ألتمان. وقد تبّين أن الدكتور ألتمان كان منبوذًا من قبل في المجتمع العلمي، في كل مكان ما عدا جامعة سِ 
لعنصر الحمض النووي  ر، هو اكتشافه أنريمته، بحسب نظرة الشخص إلى األمو يل. كان أعظم إنجازاته أو جاي
من  ممكنةتحفيزية كانت ُتعتَبر غير  (، وظائفRibonuclease Pلريبي في المرّكب البروتيني "ريبونوكلياز بي" )ا

بل اآلخرين في ذلك الوقت. ازدادت لم يكن التحقق من هذا االكتشاف ممكنًا من قِ قبل. لسوء حظ الدكتور ألتمان، 
ه اللطيف منبوذًا إلى حد ما في المجتمع العلمي األوسع، لكنالدكتور  وأصبحالملقاة على كاهله،  يةعباء التدريساأل

لمعجزة. على واستمر الوضع على هذا النحو إلى حين حدوث ما يشبه ايل. امحبوبًا ومحترمًا جدًا في ي كان وال شك
وقد لعالية، على حبال العلوم ا يسيرعلى حبال عالية في الجو، كان ألتمان فنانًا  يسيرالذي بيتي غرار الفنان فيليب 

الك جامعة في مِ تحّول العاِلم المنبوذ أستاذًا مجموعة بحثية يابانية أعماله الحقًا في مطلع الثمانينيات. فجأًة  أثبتت
يل. وقبل أواخر الثمانينيات، كان األستاذ المعاِند قد حاز على جائزة ايل، ورئيسًا لقسم علوم األحياء، وعميدًا لكلية ياي

من السلوك الخارج عن المألوف والتقليد. شخصية أخرى كانت ُتعتَبر مجنونة  من الفضول. مزيدٌ  زيدٌ نوبل للكيمياء. م
 غير مستقيمة( تحّولت إلى بطل ُيحتفى به.من قبل )أو على األقل 

 
طبع سية بالتأكيد، لكنه ليس بالدني ألتمان؟ إتقان اللغة الفرنوسِ بيتي نت القواسم المشتركة بين فيليب ماذا كا نإذ

الجواب عن سؤالنا. التربية الجيدة في المنزل؟ هذا واضح في حالة ألتمان الذي يقول إنه تعّلم قيمة آداب العمل من 
كثٌر بيننا الذي ُطِرد من خمس مدارس في صغره. في مختلف األحوال، بيتي حال  كنه ليسوالَديه المهاجرين، ل

كانا ندحض النماذج العلمية القائمة. ق المباني الشاهقة وال حصولهم على تربية جيدة، لكننا ال نتسلّ لن محظوظو 
احتفاء أمٌر ما مرتبط بالمجتمعات حيث كانت مواهبهما العظيمة موضع يتمّتعان بشيء ما بالفطرة، لكن هناك أيضًا 

 وتقدير وليس محط تحقير وازدراء، وحيث تحّققت أعظم إنجازاتهما. فلنلِق نظرًة عن كثب.
 

اهقة التي عاشها على النقيض من المر و لم ُيعتَقل ولم يوَضع في السجن. بيتي ن فيليب تهل كلمتي إقلت لكم في مس
حفاوًة في نيويورك، وجرى استبدال عقوبته بتقديم عروض لألوالد. وقد قّرر في الواقع العيش في بيتي في فرنسا، لقي 

كان و الكتاب الرائع الذي ذكرته آنفًا. ايات قصيرة، كما في ن في أفالم ورو ة حياته حيث ُتخلَّد إنجازاته اآلنيويورك لبقيّ 
وعندما . كان سعيدًا ومنفتحًا، هالم يكن منبوذًا فيو يل. األتمان ُيعاَمل باحترام وتقدير باعتباره جزءًا من أسرة يِسدني 

األعراف العلمية، لم يكن ُفِتحت األبواب على مصراَعيها، وتبّين أنه كان محقًا عندما تجرأ بطريقة صادمة على تحّدي 



 

كانا  ا، ألنهمالبشر العادييننعم، حّلق كالهما فوق رؤوسنا نحن يل البّراقة. اهناك معاِرض واحٌد له في أبراج ي
بداًل من  في لحظات عظمتهما دعمهماوسع المَعين، ويتمّتعان بالكثير من مزايا العباقرة، إنما أيضًا ألن المجتمع األ

 اس جنونهما المزعوم.على أس هماكماأن يح
 

سير على قدٍم وساق، ، فيما كان مشروعي العلمي الكبير األول في مركز "إم دي أندرسون" ي1999في أواخر العام 
ُبرِهن أن جينة نشوئية فقد تبّين أن بياناتي تدحض بوتيرة متزايدة وبطريقة ال عودة عنها، فرضيتي العلمية األولى. 

للذين ُيعتبران وسيَطين مهمين في نضوج الخاليا وتوازنها )التوازن البيولوجي( يتحّوالن أساسية وناتجها البروتيني ا
وانتشار الورم الخبيث في الجسم. ومع كل بيانات إضافية كنا نة إلى مستجيَبين لتطّور السرطان خالل العملية المسرطِ 

د من أننا على خطأ! لكن على نطاق أصغر، ال شك في أن أول فكرة خطرت لنا كانت، ال بنجمعها، كنا نزداد يقينًا.
جعلني مستعدًا للقبول بهذه الفرضية البديلة. فغياب االتهامات أو ثقافة اللوم  الدعم الذي نلته من زمالئي ومرشديَّ 

 .وبيتيير، كما حصل سابقًا مع ألتمان سّهل األمور بالنسبة إلي على نطاق أصغر بكث
 

ما عالقة ذلك بكم أو بالتحديات التي نواجهها اليوم؟ كيف تنطبق تجربة فنان يسير على الحبال في الجو، 
ات، والثقافات التي أتاحت العبقرية غير التقليدية واحتفت بها، على الجامعة األميركية في يواختصاصي في علم الجين

قع في منطقة تمّزقها السلطة الحاكمة في لبنان، وت شلاًل على مستوىبيروت، هذه الجامعة العريقة التي تواجه 
ة أخالقية حقيقية؟ ماذا يمكن أن تكون عالقة فنان يسير على لص، في غياب أي بو الصراعات الضارية إربًا إرباً 

 الحبال في الجو بسعر الرغيف في بيروت، أو بالتوّصل إلى حلول إلزالة النفايات من شوارعنا بصورة دائمة؟
 

كانا وألتمان بيتي ذا كله، وبالنسبة إلينا في الجامعة األميركية في بيروت، أعتقد أن الجواب بسيط نسبيًا. في خضم ه
من األشخاص شّكل قدوة لهما في حياتهما ومسيرتهما المهنية. يذكر كالهما مرارًا وتكرارًا  اً كبير  اً ددع محظوَظين ألن

. يتوّقفان عند تأثير اآلخرين في قدرتهما على التفكير بحّرية ووضوح، عليهماأوجه التأثير الكثيرة التي مارسها هؤالء 
. هذه هي بالضبط المزايا التي يريد طالبنا أن يجدوها لدينا، للقيودوالقيام باختبارات جريئة بطريقة غير خاضعة 

يبحثون عن  بهم.إنهم يبحثون عن أشخاص يقتدون كمجتمع علماء وهيئة تعليمية وموّظفين وخّريجين وأمناء. 
من دون شبكة أمان. فهنا سيتعّلمون كيف  التحليقاألحكام. يتطلعون إلينا كي يتعلموا  مجازفين من دون إطالق

، كما تعّلمنا عندما كنا نحن أنفسنا طالبًا هنا ن االنتقام أو األحكام غير المّتزنةيبسطون أجنحتهم، من دون الخوف م
 وفي أماكن أخرى.

 
. دامغةالعنوان. بدا جاذبًا، ومألوفًا بطريقة فضول بشأن تمّلكني ال، "دعوا العالم العظيم يدور" بكتاوبحث لدى قراءة 

نيسون ألفرد لورد ت كتابقّررت أن أبحث عن  أصل العنوان، وفجأًة توّضحت الصورة في ذهني. العبارة مستقاة من 
 حَظ برواج واسع.أكثر إتقانًا لكنه لم ي هوو       (Locksley Hall) "قاعة لوكسلي"



 

  

 "ليس عبثًا يومض البعيد. إلى األمام إلى األمام فلننطلق،
 ".المطنطنةفلندع العالم العظيم يدور إلى األبد متدحرجًا على أخاديد التغيير 

 
حدادًا على صديقه المقّرب وزميله من مقاعد  1835هذه القصيدة القوية الوقع التي كتبها تنيسون الشاب في العام 

 من الشرق. لجنديٍ  ر هاالم، ترسم المسيرة الوجدانيةثاسة في جامعة كامبريدج، أر الدر 
 خلوةٍ آه، كم أرغب في  ،"هنا على األقل، حيث تصاب الطبيعة بالسقم، ال شيء

 في أعماق الشرق المشع في البعيد، حيث بدأت حياتي تنبض".
 

؟ واحد صيدة نفسها نيسون ذكر أن القما اكتشفت أن نجل تمّنا؟ سرعان  تساءلت، لماذا جنديٌّ من الشرق؟ عربيٌّ
معّلقة المستوحاة من المعّلقات، أي تلك القصائد المحفورة في الذاكرة التي تعود إلى حقبة ما قبل اإلسالم، وأشهرها 

والحب عشقي للشِّعر من  الفقدانالقيس الذي أحيت أناشيده عن  ؤاألمير المنقطع النظير امر  الشاعرالتي وضعها 
. ابتكر 1977جديد، وألهمتني لكتابة كلمات أغاٍن وتشكيل فرقتي الخاصة لدى عودتي من الواليات المتحدة في العام 

من دون شبكة أمان، لكن تلك الشبكة انُتِزعت منه  يحّلقامرؤ القيس نوعًا شعريًا خاصًا به. لقد تعّلم هو أيضًا كيف 
المسار ادية. في حالته، ظهرت عبقريته بحكم الظروف القاهرة، وهو د المعقتل والده على أيدي قبيلة بني أسلدى م
 .تفضيالً األقل 

 بسقط اللوى بين الدخول فحومل       قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
 

دين، عميد العلماء والشعراء على السواء في وقت طويل، الدكتور مخلوف حدا منذ ومستشاريبالطبع، كما أعلمني صديقي 
 على اإلطالق. تساءلت إذا كان هو أعظم الشعراء العرببحسب بعض المستشرقين القيس  امرؤ .وتفي بير  ميركيةالجامعة األ

 ."قاعة لوكسلي" نيسون في كتابهلورد تألفرد  امرؤ القيس محط إشارة
 

  وأيقن انا الحقين بقيصرا    بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه 

 نحاول ملكا او نموت فنعذرا              فقلت له ال تبك عينك إنما 
 

لمذكور في الجوالن الحالية، أو حوران بحسب االسم ا قه الباكي في طريقهما إلى مرتفعاتبهذا الكالم خاطب امرؤ القيس صدي
 استعادة مملكته عبر طلب المساعدة من األمبراطور البيزنطي.القصيدة، فيما كان هذا األخير يحاول 

 

بلدًا كي يتعّلموا  60وأنتم تعملون مع طالبنا الرائعين الذين جاؤوا إلى هنا من أكثر من  عام المقبلإخوتي وأخواتي، خالل ال
 ةلنوع من العبقرية ذات الثقافة المضادّ مختلفين لهذا اأن تفّكروا في المساَرين ال ، أطلب منكم من دون شبكة أمان، يحّلقونكيف 



 

م أنكم ستكّرسون طاقاتكم الظروف القاهرة والتطرف. أعل مواجهةة التشجيع والدعم في ثقاف إنها .التقليديةوالتي تتحّدى األعراف 
 من أجل صقل الثقافة األولى والتصّدي للثقافة الثانية. ألنني على يقين من أنه في هذه الواحة من الرائعة 

أو شعراء عظماء أو فنانون يسيرون  تاينواة التي سيخرج منها اختصاصيون في علم الجيناون والزمالة واإلبداع تكمن الالتع
على الحبال العالية في المستقبل. أو أيضًا مهندسون واختصاصيون في التغذية ومهندسون معماريون وأطباء ورجال أعمال. 

ألم يكن ألننا سنلتقطهم. أنتم سوف تلتقطونهم. من دون شبكة أمان.  التحليقوكل ما يحتاجون إليه هو تشجيعهم كي يتعّلموا 
ن تكون ألبناء الشرق س، عندما سعى، على غرار خلفائه، ألة األميركية في بيروت، دانيال بلهذا هدف األب المؤسس للجامع

وبناته "حياة، وتكون لهم وافرة"؟ لم تكن الحَركية االجتماعية الهدف الوحيد الذي فّكروا فيه لدى اختيارهم هذه الجملة األكثر 
هذا ما ُينشده طالبنا، وهذه الحركية بالذات هي التي تساهم في تحقيق ركية الفكرية واإلبداعية. انطباعًا في الذاكرة، بل الح

بيتي األجيال ليخرج منها أمثال تنشئة الوفرة الفكرية التي يلتمسها طالبنا. هذه هي مهمتنا في نهاية المطاف، المساعدة على 
لتسامح والفكر التقّدمي. أمامنا مهمة صعبة لبلوغ هذا الهدف. علينا في وألتمان اليوم وغدًا، كي يساهموا في بناء مجتمع من ا

يصرخ مطالبًا بإلحاح بتلك الواقع أن نجّسد تلك المثل العليا، كي نحّفز طالبنا ليجدوا اليوم حلول الغد، في مجتمٍع وبلد وعالم 
 الحلول، بسلميٍة إنما بإلحاح. 

 
في الجامعة األميركية  التحليقأو زميل أو صديق، وكونوا شبكة األمان له فيما يتعلم كيفية أيديكم لطالب  وابسطواإذًا هيا تقّدموا 

صبر، ونعم، من دون خوف، ألننا جميعنا محظّيون بالعيش في بيئة حيث يستطيع الفكر األكثر و  بتقّبلافعلوا ذلك  في بيروت.
ها اليوم. وفيما تفعلون ذلك، توّقفوا تي نفّكر ونتصّرف بلطريقة الفي الظاهر، أن يزدهر وُيغّير ا ،منطقال وعنعن التقليد  ُبعداً 

جدًا. ينبغي علينا أن نساعد على توليد فرص تحّولية  وقادرونفي أننا جميعًا في المجال األكاديمي محظوظون قلياًل للتفكير 
، وتكون لهم وافرة"، ليس فقط لألشخاص لطالبنا، من دون أن ننسى أبدًا أنه يقع على عاتقنا بناء مجتمع حيث "تكون لهم حياة

وعّلموا  اذهبوا. شكرًا على إصغائكم، واآلن هيا إنما أيضًا لمواطني العالم أجمع، يومًا ما وجودين داخل هذه القاعات المهيبةالم
 من دون شبكة أمان. يحّلقوناآلخرين كيف 

 

  

  

 


