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والدي الراحل، الدكتور رجا خوري، الذي لالحتفال التذكاري بعدت إلى لبنان عشرين عاماً ونصف، منذ 

العبارة المشهورة  قرأت، ذاكنآ . في خطابيلبنان والجامعة األميركية في بيروتدمة خ رائداً عظيماً فيكان 

من أجل هدف  إخضاع الذاتكرسالة  هاتحتها. قرأت ثم يرقد، ويحرث األرضرجل يأتي  :نسويتن أللفرد لورد

بعد  ،لبنان والجامعة األميركية في بيروت وأخدم ألعود أن تتاح لي الفرصةان لي عظيموامتياز أكبر. شرف 

. لدينا فرصة كبيرة في الجامعة األميركية في بيروت وفي لبنان، أكثر من رتيمغاد من سنةثالثة وثالثين 

للمناقشة و قد خلق الربيع العربي فرصا هائلة للحوارلفي العالم العربي. حدثي التغيير م   مجدداً صبح ن، لقبل

 يقول، كما  الربيعحاليا في خريف هذا  كونننته بعد، على الرغم من أننا قد يولتمكين المواطن. أن الربيع لم 

 .بعض النقاد

عالي الجودة وحرية التعبير، في األبحاث التعليم ال توفيردائما  كان دور الجامعة األميركية في بيروت إن

لبنان لنة في تنمية مواط   أن نشارك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء  انة. وقد طلب منالتحويلية وفي المواط  

غد. ال يترتب على هذه الرؤية تغيير آراء الناس للنة علمانية مواط  أو ، عد الطائفيةقد يمكن تسميتها مواط نة ما ب

وسيلة  يب بكل حرية تعبير. لكن الجامعة األميركية في بيروت هالسياسية. على العكس من ذلك، نحن نرح  

بحثية عظيمة، وجامعة تعليمية إننا من التميز.  مرك زه في نهاية المطاف في مجرى وج  يللفكر الحر الذي 

االحتفال  نامزخ  الماضية،  ةست عشر. وعلى مدى األشهر الالمجتمع خدمةهو مبدأ م دامستبنيت على مبدأ 

بنان واألمة لطالبها للمساعدة في تغيير من أجل الجامعة ادراك كل ما قامت به بو المئة والخمسينبالذكرى 

 والعالم العربي وطنناأبناء  خدملنتركيز رؤيتنا دة لوسائل جدي بحثنا فيألفضل. لقد إلى االعربية والعالم 

والسعي بدون ستدامة؛ واالز، يركوالتة، يمسؤولوالة، يشفافالدئ التي اتفقنا عليها هي . المبابأفضل شكل ممكن

 .وجل إلى التمي ز

 

م العمل فيهالطبي،  نافي مركز رئيسية من  ، نأمل في تطوير أول لبنة2010عام الكبير منذ  بشكل والذي تزخ 

حرماناً إلى أكثرها خدم لبنان والعالم العربي، من أكثر المجتمعات يمن شأنه أن ، لوم الصحةععالمي لمركز 

ر خدمات كبيرة حقا يتوف أن تكون قادرة علىكبيرة الكاديمية األمؤسسة ال عالمات ومنعلى حد سواء.  ي سراً 

 يقصدونها للمساعدة.في مجال الطب والصحة لجميع الذين 

فاجأني منذ بدء أكثر ما ما  ما أ سأل وغالباً قدم وساق.  علىالجامعة في  ونمى التعليمالدراسة  كبرتكذلك 

مواطنو هم وهيئة التدريس والموظفين والطالب والخريجين  أفرادز تمي  . وجوابي  تكراراً هو كرئيس خدمتي

يأتون من مختلف مناحي  ومختلفة  يحملون اتجاهات رأي، انونومتف ونستثنائيأفراد ا إنهم. كل يوم الجامعة

حتى في أصعب المواقف و ة األكثر تنوعا في العالم العربي.يبين المجتمعات الجامعمن الحياة، وهم في الواقع 

ن يأتو وهم المئة من طالبنا، ب 21لطالب  الدوليون شك ل ا التي مر بها لبنان خالل السنوات القليلة الماضية، 



 

 األفضل في ٪15 هم من بين نسبة طالبنا الٌجددمن  ٪40أكثر من وبلدا في جميع أنحاء العالم.  80من 

يؤمنون أشد  االيمان بالرسالة  وخارجهاأن مواطني هذه المنطقة  إلىدامغ وهذا ي شسر بوضوح مدارسهم. 

الشؤون عمل بشكل وثيق مع وكيل بالالتعليمية العظيمة للجامعة األميركية في بيروت وبناًء عليه التزمنا 

ونواب الرئيس  ،الرئيس التنفيذي للعملياتو، عمداءالنائب الرئيس التنفيذي، ووالجامعة، األكاديمية في ا

لتطوير المزيد من ولتعزيز التعليم لدينا،  المتميزين التدريس هيئة أعضاء وخصوصاً  ،ومجموعاتهم

الكبرى في لبنان والعالم في  يةجامعات البحثالنحن في شراكة مع وبعده. و ين للغدييوالرؤالقادة و ينمواطنال

 التميز. إلىسعينا 

 

والتي الجامعة األميركية في بيروت،  رسملةأمس، مع إطالق حملة  ناهشهدالذي الزخم  أنتجت هذه الجهود

حد كبير مع اإلعالن  وقد تم تعزيز هذا الزخم إلى ."والخدمة واإلبتكار الريادة إلى سعياً : جرأة بكل" دعيناها

الذي مارون سمعان نفسه ل، و ، وأنا ممتن للغاية لمؤسسة سمعانهافي تاريخ هبة تتلقاها الجامعةعن أكبر 

 .حدث تحويالت   هبة حقاستكون هذه الهبة . ةقياسي سرعةفي  بة ممكنةهجعل ال

 

طوال ثالثين عاماً. هذه الجامعة ل ينعما، دمثله، وأسرتهوزراء كان والده، أقول ذلك وأنا أتكلم أمام رئيس 

لجهره  بهذه جزء من عائلة الجامعة األميركية في بيروت، ونحن نشكره إنه ، الرئيس الحريري ليس محايداً 

 التزامه بهذه الجامعة. فضاعهو قد الحقيقة، و

 

في خلق ونائهم، خالصنا في تعليم أبإاإلرادة الطيبة ألؤكد لهم  أصحابإلى جميع  اليدنمد  ناأود أن أقول أن

اقتصاديات جديدة وتطوير األبحاث التحويلية التي يمكن أن تؤثر على اقتصاد لبنان والعالم العربي وخارجه، 

 في تطبيق للشعار المحفور على بوابة الجامعة الرئيسية. "حياة وتكون حياةً أفضل"لتكون للجيل القادم 

 شكرا جزيال.


