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 أعزائي أعضاء أسرة الجامعة األميركية في بيروت،

 

 . (CASAR)   أكتب إليكم لتوضيح الموقف فيما يتعلق بالبحث عن مدير جديد لمركز الدراسات واألبحاث األميركية

الموصى به المرّشح  ،على االنترنت تأييداً لألستاذ الزائر الدكتور ستيفن ساليطة مجهولة المصدر نُشرتعريضة  زعمتلقد 

تماما  خاطئ  لهذا المنصب، أن البحث قد أوقف بسبب "دعم الدكتور ساليطة للحق الفلسطيني بتقرير المصير". هذا االدعاء 

ًً لويبدو تشويه  .لحقائق في هذه القضيةاً خبيثاً

 تعارضحصول  يزعمون التعليمهيئة في ت قيادة الجامعة عدة شكاوى من أعضاء ، تلقّ 2016 آذار 16التي سبقت في الفترة 

، المداوالتوخالل  .خطوات لمعالجة الوضعقيادة الجامعة واتخذت  للمركز.اختيار مدير عملية في تصّرفوسوء مصالح 

من زائر عضو شملت االنتهاكات حضور . وقد البحث بالكاملعملية ر وقف من االنتهاكات اإلجرائية الهامة وتقرّ  شف عدداكتُ 

 تون لمنصب أعلى رتبةكما شملت وجود أعضاء من هيأة التعليم يصوّ  .في لجنة البحث ،االختيار والتصويت حق له التعليمهيئة 

 الحالي للمنصب يرأس لجنة للبحث عن خلف له. لكون الشاغل تعارضكذلك كان هناك . منهم

 

 جرتومع ذلك، . ية البحث على الفورإلغاء عملبت وطل عميد كلية اآلداب والعلومباتصلت قيادة الجامعة  ،2016 آذار 16في 

كلية اآلداب   وعقب اجتماع بين قيادة الجامعة وعميد. ألسبوعين آخرين ة البحثيعمللمواصلة  لها مصّرحمحاوالت غير 

الدراسي خالل العام عن المنصب اإلعالن  ويعادأن عملية التعيين توقف  2016 آذار 30 فيعميد لجنة البحث ال، أبلغ والعلوم

خطورة هذه  لتبيينترأس لجنة البحث،  تي كانتار، الالدكتورة ليزا حجّ وقد التقت قيادة الجامعة أيضا باألستاذة الزائرة . القادم

 .في هذه العملية المدّمرة الشوائبفهم ت بأنها أقّرت الدكتورة حّجارقد و .المزاعم

أن من ساليطة  من أجل منع الدكتور وقفتلبحث عن مدير للمركز أُ عملية اأن  ة المصدرمجهولال الصحة الدعاء العريضةإن 

لشرح  ساليطة مع الدكتور حراجلي محمدالدكتور  يُختار كمدير له. وقد التقيت أنا ووكيل الشؤون األكاديمية للجامعة بالوكالة

ية في بيروت بعد أن تم اتخاذ قرار عادة التقدم للحصول على وظيفة دائمة في الجامعة األميركناه بإعملية البحث ونصح شوائب

 كأستاذ كرسيمنصبه الحالي  أن يمّددد لعام آخرواقترحنا أن يفّكر في خططه المستقبلية  تباحثنا فيخالل اللقاء البحث. ووقف 

 .كيةإدوارد سعيد للدراسات األمير

 

المناصب األكاديمية  ون فييحلّ  منلشفاف الادل وعاالختيار الالجامعة تدعم بقوة مبادئ الحرية األكاديمية، وحرية التعبير، وإن 

 .سياسية خفية ةأي أجنددون  ، منفقطعلى أساس الجدارة 
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