
 

 فضلو خوري  الدكتور خطاب الرئيس

 17-2016ح العام األكاديمي الجديد في حفل افتتا

 

 

 "ميراث من الخدمة"
 

 أيها الطالب واألساتذة والموظفون وأعضاء مجلس األمناء،

 

على أعقاب العام  تحية طيبة لكم فيما نبدأ فصل الخريف األكاديمي في الجامعة األميركية في بيروت.

بعيدنا  نواصل االحتفال إذأفكاري، ب كمالذي كان بالغ األهمية، أردت أن أشارك 2016-2015  األكاديمي

 .المقبلة المئة والخمسينالسنوات  فيلنا فأكبر، أكبر تأثير ع إلى ، ونتطل  المئة والخمسين

 

ا، موطن ليلى وبعض األصدقاء في بسكنت الكبرى ابنتيلمسافات طويلة مع  للسيرقبل ثمانية أيام، ذهبت 

لسنوات عديدة الذي بقي ، نعيمه الشاعر والكاتب ميخائيل وأبرزهم،  بارزين في لبنانالالعديد من المواطنين 

كثر وووحا في أكابر، األ هوللطبيعة البشرية لدي. إن تحليل نعيمه الثاقب  لالمفض  الكاتب اللبناني الحديث 

هذا التحليل . العنجهيةغرور يلي الذي  السحيقوط سقلخ لمن القصص القصيرة التي تؤر   مجموعته الرائعة

 ." حول مطبات الحياة ووهادهاسبعون" كتابه في  يتجلى أيضا  

 

تين كنت فيهما محظوظا   دت  ع   ،كثر رشاقةاأل ،أصحابيوفيما كنت أجهد للبقاء إلى جانب   بالذاكرة إلى مر 

 .الحرب يعرف أهوالبريئا لم زال طفال ها ال أحينوكنت بقضاء بعض الوقت مع بطلي األدبي، 

 

في نيويورك، والتي سعت  يةالقلم الرابطة أمانةتول يه كثيرة، بما في ذلك  بأمور معروف  ميخائيل نعيمه 

أيضا التنويه هنا ال بد من . عشرينديناميكي ألوائل القرن الإلطالق نهضة األدب العربي كتعبير حديث 

حداد )والد  درةن  جبران، إيليا أبو ماوي، نسيب عريضة،  ل جبران خليلامثأ اآلخرين شعراء المهجرب

كبر التي األشادة االمن . وقد يكون نعيمه امتعض (حداد روبرت السابق للجامعة األميركية في بيروتالرئيس 

 ،وعزيمة ،بخفة دم، وحكمة معا  عمال  هماجبران خليل جبران، ولكن رابطةخبوي رئيس الوالن  م له  الم   نالها

هيب في خدمة االنبالجوكرامة  في و .صحوة العربية المتأخرةال فيلشعر واألدب اللبناني والعربي، ل الم 

مع والدي بعد سنوات أكثر، رة مؤث   ،ومرة ،ية مع صف  ، مر  زيارتيَّ االثنتين لنعيمه في بيته الجبلي المتواوع

 نعيمه اتبكل بساطة، كتاب. ةسالفدبية لهم لحركة أمن مجرد زعيم م  أكثر بكثير نعيمه عنى لي قليلة، 

لشعر والموسيقى األميركية المبكر لحبي مع  توازنتالعربية بطريقة اللغة مع الثقافة اللبنانية وتمووعت 

كان ، كما نعيمه على قبر والخاشعهادئ ال التسليمكلمات من المؤثر قراءة  ، كان ثمان  أيام  . ومنذليزيةكواإلن

لهماَ ا رجا خوري، لالستماع  الراحلوالدي و نعيمهاثنين من العظماء،  حضرةفي  لجلوس منذ فترة طويلةم 

 طوعا  إليها. اها ورجعاالتي أحب  المشتركة في البالد  التهمايتحاوران حول ص   إليهما

 

 



 

وأدركت ، نعيمه لزيارة الباهرةوالدي على هذه الفرصة ل ا  متن  عشرة من العمر، ولكني كنت م نت في الحاديةك

 .وما بعدهالشعوب العربية، وفي خدمة ااألم،  اوطنهمة خدم في لمشتركا رابطهما

 

أخيه اإلنسان. في نهاية المطاف فإن والدي بنعيمه، وإيمانه بمواطنيه و ذلك اليوم، بتأث ر، استمعت إلى أفكار

كان  قل ه في الظاهر،. إال أن نعيمه، أأفضل الصفاتمن  لإلنسانكان متفائال  ال ينلوي تفاؤل ه ، ومؤمنا  صلبا  بما 

 يسرد ا  كمحن   رجال   أظهرت "أكابر" كتابهالمقلقة في حكايات ال توف ر أحدا . لمالذعة ال خريته. س  تماما   ا  مختلف

د وشاه  . مشمس في جبل لبنانالربيعي اليوم . لكن نعيمه لم يكن هو، في ذلك الباترةة يسخربالبشر  إخفاقات

 والتعابيربسيطة، كانت الكلمات العربية  حمل من الكالم المقدار ذاته. مان  الذي وقفت عنده قبل أيام ثالقبر 

 :طائفي ولكن عميق غيربدا على الفور  .اإليمان عن جميلة

 

 طفلك

 أنا يا ربي!

 وهذه األرض

 البديعة، الكريمة، الحنون

 التي ووعتني في حضنها

 ليست سوى

 المهد أدرج

 منه إليك

 

خرين، خدمة اآلن خدمة عم به اآلن، رسالة بسيطة ك  اليوم، والدرس الذي أشارك   المحادثة التي سمعتها في ذلك

أن أفعله في  دت  دَ من هم أقل حظا . ذلك اليوم، وأنا في الحادية عشرة من العمر، اكتشفت أنه مهما كان ما وَ 

 ن الرجال والنساء.في خدمة إخوتي محياتي حياتي، فأنا كنت عازما  على أن تكون 

 

أمامكم، يقف اثنان وعشرون فردا  في الخدمة، أساتذة بكامل الرتبة في جامعة عظيمة، الجامعة  واليوم،

أعطوا الجامعة أربعين في الخدمة، ورتبة الكبار في  التعليمية. تناأعضاء هيئ وهم أكبراألميركية في بيروت، 

 ويوفالكبير هذا. إنهم  المعرفة في موئل يفوق ألف عام  خدمتهم . مجموع أو أكثر من حياتهم المهنيةعاما  

موننا  يستمر حتى اليوم في إلهامنا. كونهم مثاال  وب  تفانيهم، ب احتفالنا المكرمون. لكنهم يكر 

 

 

أو أكثر في الجامعة  ةتقديم الشهادات لكبار أفراد الهيئة التعليمية الذين يخدمون منذ أربعين عاماً متتالي

 األميركية في بيروت
 عبد النور  رالدكتور الكسند

  الطبيب الدكتور جابر صوايا

 سيدن  الدكتورة هيلغا

 الدكتور فاروق أبي خزام

 المحمد زهير حب  الدكتور 

 مراد جرداقالدكتور 

 ليلى فارس فرهودالدكتورة 



 

 حسبر حسين يصالدكتور ن

 إبراهيم السلطيالطبيب الدكتور 

  دجانيالدكتور نبيل 

  أيوب الدكتور جورج م.

  جان جبران ربيزكتور الطبيب الد

  سمير صيقليالدكتور 

 برباري عادلالطبيب الدكتور 

 مخلوف حدادينالدكتور 

  منير بشورالدكتور 

 جوزف سمعانالطبيب الدكتور 

 

تقديم الشهادات لكبار أفراد الهيئة التعليمية الذين يملكون خدمة تراكمية من أربعين عاماً أو أكثر في 

 وتالجامعة األميركية في بير

 زينون الطبيب الدكتور شكرهللا

 الدكتور طريف الخالدي

 الدكتور سمير خلف

 الطبيب الدكتور عدنان مروة

 أديب سعدالدكتور 

 

 

كالسعي للخدمة، ال السعي للمجد، كان أيضا ما   أقوالاآلباء المؤسسين لهذا البيت األكاديمي. وال تزال  حر 

حريصين على  كانوا ولكنهمعظماء،  ابدويبأن  واهتميلم  ؤسسون: اآلباء المدانيال بلس الشهيرة تردد صداها

أيضا  جامعة التقدم و .ساسا، نحن نخدم طالبنا والمروىأ .  ووع األسس التي يمكن أن تبنى عليها العظمة

  صعب المنال إذا لم توف ره الجامعة. د يكون أمرا  وهذا التعليم قالعاملين فيها،  ألوالد فرص تعليم غير عادي

 

من أجل فعل الخير لمن هم في  التخلي عن المستحق  من وجهة نظري إنها ؟ وقد تسألون ما هي ذروة الخدمة

التي قد ال تكون قادرة على تحمل  والعائالتالذين في أمس الحاجة؟ الطالب، من هم وإليه.  حاجة أكبر

لبحث لهم، الذين يأتون إلى المركز الطبي لدينا لتعليم الجامعي؟ المروى وأسرالتكاليف المتزايدة باستمرار ل

ن من المستبد  بهم؟ المواطنو عن األمل، للحصول على إجابات، والتخفيف من األلم، من المعاناة، من القلق

ثال سعيا  إلى موت، والق   وألمل، بحثا  عن اإلى هذه الجامعة  يتطل عون، العربية التي مزقتها الحرب البالد

العالم في  تدميرا  األكثر هي نسانية حدودنا أزمة إ؟ في الواقع، على م يسعون إلى غد  أفضلوه يتمسكون به

النسبة األعلى لبنان في وهذا ما جعل  دوا من ديارهمقد شر  في سوريا وفلسطين والعراق سكان الث ل. ث  اليوم

لى ع. نحن شهود ي العالم٪ من مجموع الالجئين ف40ما ال يقل عن  تضممنطقتنا  إلى السكان.من الالجئين 

 تجمع، والتي هذا الفصل الدراسي فيلمبادرة الجامعة لمساعدة الالجئين نا إطالقذلك، ولكننا ال نكتفي بالنظر. 

مدى الجدية  علىر واحد مجرد مؤش   يفي معالجة وتخفيف األزمة، ه من وحدات منخرطةجامعتنا  ما فيكل 

 .الحاجة مسأخدمة من هم في باجبنا فيها والتي نأخذ 

 

ف تمون إلى أي ، أن أفرادا  من مختلف الطوائف والعقائد، أو من ال ينقال دانيال بلس، وأنا أنقل عنه بتصر 

دون هم حين يغادرونها سيكونون من سألوا عن إيمانهم، ولكني  من دون أن  الكليةبوا إلى طائقة، يمكن أن ينتس

وأساتذة طالب يعرف اإلنصاف أن  وبناء  عليه، فإن منوآرائهم. فكار اآلباء المؤسسين على معرفة بأشك 



 

وما النعتقده وال يمكن أن نعتقده.  ،وإدارتيأنا نعتقده، الجامعة األميركية في بيروت ما  وخريجون وموظفو

معالجة كل مصائب  يسعنا، وبالتالي ال يةلبنانالالدولة  محل  تحل  ال تقدر وال تسعى إلى أن  هذه المؤسسةإن 

س ووع األس  ل المشرقفي بالد  نشأتتعليمية، ، سة خاصة، علمانيةكمؤس  . إننا يات واألخطاءوالتحد  الحياة 

 يةاآلخرين في المهن الطبية والتمريضب العنايةنعتقد أن شرف  ، بحسب دانيال بلس،مةظَ عالَ  ابنى عليهالتي ت  

عدات، المالية أو غير ذلك، هي امتياز، التعليم والمسا. والتضحية ،التواوعوب، باألداء كمثال ي ستحق  يجب أن 

 ق الدراسي.من خالل التفو   حصرا  ال تستحق  هدية، كبل  خدمةمن كل قلبهم كنساء  ورجال  يمنحه 

 

ز غطرستهم رأيهم القائل  واوع يغني عن الحاجة إلى الت والعالجيالتقني ق التفو  بأن وألولئك الذين تعز 

تدين لكم بشرف الجامعة األميركية في بيروت ال أقول ، هم أقل حظا   خدمة منف من واجب واإلنسانية، ويخف  

 التعليمإلى تلك القلة، وهم قلة في الواقع، من بين أعضاء هيئة  الرائعة. تناممارسة في مؤسسالفرصة و

وئل المهذا القل ة أن  ذهأقول له .والطامحين ينطالبنا الملهم هبشارك أن تأثمن من  ان وقتهأ عتقدت، القديرة

 م.لمتابعة مهنتك المالئم لكمالمكان ليس لتعلم هو العظيم ولكن المتواوع ل

 

 واليسهم ، وات من األمثلة الملهمة بعكسهم، هناك العشرالشحيحة القلة القليلةكل واحد من هذه مقابل ولكن 

 تهاحياال في فجر أستاذة شابة ال تزما الذي يدفع . بينكم اليوم الجالسون رونالمتنو  فقط الرجال والنساء 

طالب المشورة لرشاد وتقديم اإل إمكانياتها األكاديمية من أجلبو ترقيتهافرص ب لى المخاطرةإ، األكاديمية

ات عائلية ومالية ومهنية ال تحتمل التأجيل؟ ما رنتهاء من العمل في الوقت المحدد العتبان إلى االيمضطر

ي بوقت ثمين كان مخصصا  ة الرائدة، يمهنمسيرته الفي خريف  ا  بارزا  باحثالذي يجبر   هإلنتاجعلى أن يضح 

كالذي بشكل مؤقت؟ ما  لوورفيع  منصب إرشادي لتنك ب مسؤوليات ،المرموق البحثي ، المعا   ا  نجم يحر 

ر حكمته وبحوثه أمام أعيننا لزمالء لتكون ل، العظيمة جامعتناسفينة  وإذا به يضعها جانبا  ليتسلم دف ة تتفج 

 أكثر ، أوخطورة  مناطق سوريامن بعض أكثر ، ا  طالب يدفع؟ ما الذي أفضلوتكون حياةَ حياة للطالب و

 مريعثقافي ف واجب دراسي هائل وتكيُّ ليصارعوا عبء، نوطا  أكثر أنحاء لبنان ق  ، أو تضييقا   جزاء فلسطينأ

 ؟أقل حظا  من هم لتعليم  همعوتط  أحمال  باإلوافة إلى

 

"لسوف تمر  بكم أيام ت ظلم فيها طرقكم وتبدو  : روايةال، يقول بطل "مردادكتاب "، هنعيم  في رواية ميخائيل

فاق، منيعة على األقدام. تشدلكم مقفرة من  خلف كل عطفة  .دوا وال تلتوين لكم إرادة، وثابروا على السيرالر 

 في الطريق ستجدون رفيقا  جديداَ".

 

في الجامعة األميركية  وأنتمهذه الفرصة . إغتنموا عمرال مدى أصحابالكليات والجامعات هي فرص لكسب 

 والعاصفة، ة،الكبير التحوالتولكن في وقت  .ينب أو خريجالأوط موظفينأو أساتذة مفي بيروت، سواء كنت

كية ريشقيقة مثل الجامعة األمالمستهجنة في مؤسسات كما يتضح من األعمال الوحشية هذا، رعبة أحيانا المو

سلسلة من التحديات  ودالتي تناول والعالم العربي  الجديرة فيوالعديد من الجامعات في أفغانستان، 

التحي ز  تغشاها سمومشات اقفي ن تنغمسعدم المساواة ومن  حتى أقوى الدولفيه ي وقت تعاني فوالرهيبة، 

ليا األصلية من لث  بم  عادة إلزام أنفسنا إال إ ا، ال يتبقى لنا في األكاديميللمواطنين المقيمين ود المهاجرين نا الع 

هناهذه الخدمة،  تفعيللتكريم  الخدمة. و العيد احتفاالت  في ا القدامى الراسخموظفينبالتزام منذ أشهر قليلة  نو 

أكملوا بالتوالي أو الذين و ساتذتنا األطول خدمة،أوي كبار . واليوم، نحن نكرم بالتساةالمئة والخمسين للجامع

ه بهؤالء المخلصينم  أكثر من أبالتراك  ونت خذد هدفنا جد  للجامعة، ن   ينالالمع ربعين سنة في الخدمة. وفيما ننو 

تتَْوئ َمة خطة استراتيجية جديدة جريئة،   تكوين الرأسماللحرم الجامعي وحملة المخطط الرئيسي لمع م 

، في هذا العصر ون وجلن دم نقوم بذلكونحن  القادمة. جيال على تالؤم مع األجامعتنا  بقاءضمان لالجديدة، 



 

ال ولكن  "أجل، قاتل!  الكبيرة، كما في كلمات نعيمه: ل امع األم المختل طة ةمنطقيالر غير اخطلألكبير ال

 لك".ابل كل ما من شأنه أن يحمل جارك على قت جارك تقاتل

 

دوا حتى اليوم، انصرمت وخالل مئة وخمسين عاما   ، كما فعلناخدملتخدموا. ونحن سنبل  وال ت قاتلوا لتتمج 

 . المقبلة وما بعدهامئة والخمسين وعلى مدى السنوات ال

 

ا كان عليهالعالم مكانا أفضل  واركتت وبهدف أنسالم إقدموا ب، مشكرا لك  ولجتموه.عندما  مم 

 

 
 باللغة أصلا  الملقى الخطاب نص عن الصغيرة التغييرات بعض على يحتوي قد الذي األصلي الخطاب نص ترجمة*

 .اإلنكليزية


