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 :احتفال األميرآية بيوم اآلباء المؤسسين   منسق األمم المتحدة في

  لوجب إيجادها   لو لم تكن الجامعة موجودة،
  

  يناسب مرور   يوم اآلباء المؤسسين الذي   بيروت ظهر اليوم احتفال   أقامت الجامعة االميرآية في
  يوم مؤسسيها في   وقد أحيت الجامعة  1866.الول آانون ا  3  عاما على تأسيس الجامعة في144 
شارك فيه الطالب واالساتذة    ، ) هول   االسمبلي (  قاعة االجتماعات الكبرى   احتفال آبير في 

وقد  .  آما حضره عدد من الشخصيات األآاديمية والدبلوماسية   والموظفون واالدارة والمتخرجون،
.  بالبدء   فيما قرع جرس آولدج هول ايذانًا   تذة بزّيهم االآاديميبدأ االحتفال بدخول موآب االسا

  . ونشيد الجامعة   اللبناني   وأنشدت جوقة الجامعة النشيد الوطني 
   

تكّلم عن تأثير الجامعة على محيطها    بداية االحتفال الرئيس الدآتور بيتر دورمان الذي   وقد تكلم في
وقال إن الجامعة أحضرت معها نهضة تعليمية وعمرانية وتطويرية     . 1866   العام   منذ تأسيسها في

يحتاجها أفراد    فشّيدت األبنية السكنية والمتاجر والمدارس وآل المنشاءات التي   إلى بيئتها الحاضنة،
  . بيد   يدًا   وقال إن الجامعة وجوارها تطّورا .  أسرة الجامعة

   
يوم اآلباء المؤسسين للطالب هذه    تمحورت حولها مسابقة   التي   يوأردف دورمان أن هذه العالقة ه

   " يجب أن تكون؟   رأس بيروت وآيف   عالقة الجامعة بجوارها في   ما هي : " وآان موضوعها   السنة،
شاآر فازتا    وقال إن تاله المقّدم ومي .  وأعلن إسم الفائز بجائزتها األولى الطالبة داريا الصمد 
  . ودعا الطالبة داريا الصمد الى تالوة ما آتبته .  لمرتبة الثانية والثالثة على التواليبا
   

شّكلت واحة حتى خالل الحرب وشكّلت    وقد تكلمت الطالبة الصمد عن منطقة رأس بيروت التي
جموعات متعددة وتعايشت فيها م   والمنفتح،   الى المجتمع الليبرالي   العالم العربي   يمكن في   أقرب ما

ودعت زمالءها الطالب الى زيادة تأثيرهم على جوارهم عبر استعمال مهاراتهم  .  بسالم نسبي
  . البحثية والثقافية واالجتماعية

   
نّوه ف   لبنان السيد مايكل وليامز،   المنسق الخاص لالمم المتحدة في   بعد ذلك تكّلم خطيب االحتفال،

ووصف الجامعة بالمكان شبه المقّدس  .  غير المباشر بالسياسة   بالجامعة وتمّسكها بالحوار وتأثيرها
ثم  .  مثل األمم المتحدة   تماماًً   حيث تتالقى مختلف اآلراء والمجموعات والطوائف والجنسيات بسالم،

خريج الجامعة واألستاذ    ارل مالك،تكلم وليامز عن عالقة الجامعة بمنظمة األمم المتحدة وذّآر أن ش
الجامعة    من خريجي   19   آما ذّآر أن   آان بين الذين وضعوا شرعتها لحقوق اإلنسان،   السابق فيها،
وآان ثالثة     . 1945   العام   سان فرانسيسكو في   لألمم المتحدة في   المؤتمر التأسيسي   شارآوا في

  . قعين على شرعتهاطالب سابقين فيها بين أول مو
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  ولو لم تكن موجودة، .  بيروت ضرورة عالمية   الجامعة األميرآية في   مثل األمم المتحدة، : " وقال

لكنه قال إن طبيعة لبنان    يواجهها لبنان،   يقّلل وليامز من الصعوبات التي   ولم ".  لوجب إيجادها 
أنتم مداميك لبنان الغد ونحن بحاجة  : " الطالب   ًاوختم مخاطب .  التعددية تمنحه الكثير من القوة

  ". هذه المؤسسة الرائعة   غيره تعّلموا في   خطى شارل مالك وعظماء   يسيرون في   لكثيرين بينكم
   

  . واختتم االحتفال بنشيد الجامعة وخروج موآب االساتذة
  
    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    يبيروت ف   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . البةطالب وط   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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