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  ويطلق سلسلة نشاطات 150يحتفل بالذكرى السنوية ال AUBفي  األركيولوجي المتحف

  "غطاس خوري: "كما لبنان ھو رسالة كذلك الجامعة األميركية في بيروت

 
المتحف، بمرور وجمعية أصدقاء  (AUB) في الجامعة األميركية في بيروت األركيولوجي المتحفاحتفل 

سنة على تأسيسه في حفل أقيم أمام مبنى المتحف المضاءة واجھته. حضر الحفل وزير الثقافة غطاس  150
خوري ووزير الثقافة السابق روني عريجي وبعض السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومن الجامعة 

مد حراجلي ومديرة متحف اآلثار حضر رئيسھا الدكتور فضلو خوري ووكيل الشؤون األكاديمية الدكتور مح
في الجامعة الدكتورة ليلى بدر ونواب الرئيس وأعضاء الھية اإلدارية والتعليمية وبعض أعضاء مجلس 

 .األمناء، باإلضافة إلى جمعية أصدقاء المتحف وبعض أعضاء الجسم الصحافي ومھتمين
  

متحف الدكتورة ليلى بدر قائلة: "وفَرت لنا استھل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني لتتحدث بعد ذلك مديرة ال
 الجامعة األميركية في بيروت رمزا لالستمرارية، لنھدف دائما إلى تحقيق أعلى المعايير والمستويات المھنية

، ثالث أقدم متحف في الشرق األدنى، بعد القاھرة والقسطنطينية، ھو أقوى األركيولوجيمتحفھا من خالل 
الثقافية. وقد سلط الضوء على قيم تراثنا في الجامعة األميركية في بيروت، وفي لبنان رمز لھذه االستمرارية 

والمنطقة. مرت على متحف الجامعة األميركية في بيروت حربين عالميتين، وحرب أھلية أيضا؛ ومع ذلك 
  فإنه ال يزال ھنا مستقرا وثابتا في دوره ورسالته."

   
المؤسسة، والتي كان أبرز ما فيھا التجديد الكامل للمتحف. وركزت وتحدثت بدر عن سنواتھا األربعين في 

 .بشكل خاص على الدور األساسي الذي قامت به جمعية أصدقاء المتحف من أجل تحقيق ھذا التجديد
  

أضيء شعار المتحف على واجھة المبنى، ثم كانت كلمة رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري الذي أشار إلى 
متحف الذي بدأ مع مجموعة من الكنوز القديمة من قبرص التي تبرع بھا الجنرال لويجي بعض من تاريخ ال

بالما دي سيسنوال، الذي أصبح فيما بعد أول مدير لمتحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك. وتحدث عن 
لحرب كيف كان متحف الجامعة األميركية في بيروت ھو المتحف الوحيد الذي ظل مفتوحا طوال سنوات ا

األھلية. كما وصف ھذا المتحف بأنه "جوھرة مخبئة في رأس بيروت"، وقال: "أعتقد أنه من اإلنصاف القول 



أن ھذا ھو أكثر بكثير من جوھرة مخبئة. إنه الماس مشرق، للجامعة األميركية في بيروت وللبنان، ليس فقط 
  ".عربيمن رأس بيروت، بل من ثقافتنا المشتركة من كل شبر من العالم ال

  
وأخيراً كلمة وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري الذي قال: "لكل شعب من شعوب العالم، رسالة حضارية، 
يستمدھا من مفاھيم القيم اإلنسانية. ھذه المفاھيم، التي تتراكم وتتكون عبر الزمن، من خالل تفاعل األفراد 

عوب خاصيتھا الحضارية، بقدر ما تساھم في والشعوب، مع البيئة الطبيعية والبشرية. وبقدر ما تعي الش
تطور البشرية وتقدمھا نحو األفضل. ألن وعي الذات، يكمن في معرفة التراث، بوجھيه المادي وغير المادي. 
"لبنان رسالة"، ھو كالم البابا الراحل يوحنا بولس الثاني. نعم لبنان رسالة كونية، تجاوزت حدود الوطن 

 ".، على امتداد ستة آالف سنةالصغير، لتحلق في العالم
  

وأضاف: "كما لبنان ھو رسالة، كذلك الجامعة األميركية في بيروت ھي رسالة، منذ أيام التأسيس األولى 
ً واجتماعياً، وتعمل على تعزيز المواقف اإلنسانية اإليجابية لدى طالبھا. لم  حتى يومنا ھذا، تؤديھا تربويا

والتدريس، بل عملت على حفظ التراث التاريخي اللبناني، في متحف له خاصية تكتفي الجامعة بحدود التعليم 
  ".علمية وأكاديمية وإنسانية

  
ً منھا أن حفظ التراث التاريخي، ھو أوالً  ً لآلثار، إيمانا تابع:"منذ أكثر من مئة وخمسين سنة، أسست متحفا

ً ھو الداللة الراسخة للبنانيين على أھمية بلدھم، وموقعه الجغرافي  حفظ للذاكرة اإلنسانية الجماعية، وثانيا
والحضاري، على خارطة الحضارات المختلفة. انه عمل دؤوب، قام به فريق مسؤول، وجھد متراكم، أوصلنا 

 ".بعد مئة وخمسين سنة، إلى متحف يضم في جوانبه، معالم وشواھد يفتخر بھا كل لبناني
  

للبنانيين، وھو تأكيد على أن الرؤية التربوية واالجتماعية ختم: "مبارك جھدكم، وھو موضع تقدير جميع ا
 ".واإلنسانية، ھي ميزة تتحلى بھا الجامعة األميركية في بيروت

  
وقام الوزير خوري بتقديم شھادة تقدير لمديرة المتحف الدكتورة ليلى بدر، لينتقل بعدھا الجميع إلى حيث 

ية أصدقاء يس الجامعة ومديرة المتحف ورئيس جمعالنصب التذكاري ليتولى كل من الوزير خوري ورئ
شجرة تخليداً للذكرى. تلى ذلك جولة على الفتات معلقة للمدراء الثمانية الذين  المتحف نبيل نحاس زرع
داخل المتحف. كما وتم إطالق وعرض جولة عاما، وجولة وحفل استقبال  150ى اھتموا بالمتحف على مد

 رجة منه، والتي يمكن القيام بھا على ھذا الرابطد 360وھمية حول المتحف، تظھر 
.http://website.aub.edu.lb/museum_archeo/Tour/index.html 
  

يكللھا حدثان  بعدة نشاطات 2018للمتحف بعد ھذا االحتفال على مدى عام  150تستمر الذكرى السنوية ال 
رئيسيان. أولھما معرض وفيلم في أيار، الذي سيسلط الضوء على تاريخ متحف الجامعة األميركية في 
بيروت. وثانيھما، ندوة حول موضوع "من مجموعة إلى متحف" في حزيران، سوف تجمع بين مدراء أعظم 

ين وبروكسل وأثينا والقاھرة عشرة متاحف في العالم، ومنھم المتروبوليتان والبريطاني واللوفر وبرل
 طابع خاص من وزارة االتصاالت. صداروإسطنبول. ومن المعالم الرئيسية األخرى في احتفاالت المتحف إ
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  :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو 900 من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا  120 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا
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