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مروان المعّشر في االحتفال بيوم آبائها المؤسسين: الجامعة األميركية في 
 بيروت يمكن أن تكون نيلسون مانديال المنطقة

 
قال الدكتور مروان المعّشر، العضو في مجلس أمناء الجامعة األميركية في بيروت ونائب الرئيس 

غي للسالم الدولي، إن هذه الجامعة يمكن أن تكون نيلسون مانديال للدراسات في مؤسسة كارني
المنطقة، وأن غياب التنّوع والتعّددية في المنطقة العربية هو السبب الرئيسي للركود السياسي 

 .والثقافي العربي
وقد جاء كالم الدكتور المعّشر في الخطاب الرئيسي الدي ألقاه في احتفال يوم اآلباء المؤسسين  

عاماً  841لجامعة األميركية في بيروت، والذي أقيم اليوم في قاعة األسمبلي هول بمناسبة مرور ل
 .8111كانون األول  3على تأسيس الجامعة، في 

وقد بدأ االحتفال عند الثانية عشرة ظهراً بالنشيد الوطني اللبناني الذي أدته جوقة الجامعة. ثم تكلّم 
مان الذي رّحب بالحضور وأّكد على أهمية التعليم الليبرالي في رئيس الجامعة الدكتور بيتر دور

الجامعة في اطالق شرارة التغيير االيجابي. وقال إن جامعات مثل الجامعة األميركية في بيروت 
تلعب دوراً فريداً كمؤسسات لالستمرارية الثقافية وهي ضامنة لالستقرار وواعدة للمستقبل ونماذج 

 .ة ومنتجة للقادة المستقبليينمن المشاركة المجتمعي
وفي تعريفه للدكتور المعّشر، وصفه الرئيس دورمان بأنه مدافع ال يكّل عن السالم في الشرق 
األوسط وعن  نهضة المنطقة. وكان مروان المعشر قد شغل سابقا منصب نائب الرئيس األول 

حكومية الرفيعة المستوى في بلده للشؤون الخارجية في البنك الدولي كما تسلّم العديد من المناصب ال
األردن، منها وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء، وسفير في الواليات المتحدة، ووزير اإلعالم، 

 .وعضو في مجلس الشيوخ، وناطق رسمي باسم الحكومة األردنية
وقد سأل الدكتور مروان  المعشر في خطابه كيف يمكن جعل االنتفاضات العربية تؤدي إلى 

معات مستقرة ومزدهرة وتعّددية ؟ ولفت إلى أن وضع العالم العربي سيء حالياً، واالنتفاضات مجت
التي بدأت قبل أربع سنوات فشلت أن تتحول إلى مؤسسات ديموقراطية. وقال إنه باستثناء تونس، 
 ظهرت في دول االنتفاضات جماعات متطرفة تضرب التنوع الثقافي في المنطقة، وتهّدد قروناً من
حسن التعايش بين مختلف الطوائف في بالد الشام كلها. وقال إنه ينبغي أن تكون المعركة الرئيسية 

 .في العالم العربي من اآلن فصاعداً معركة من أجل التعددية
جت قادة في الفكر مثل يعقوب ولفت الدكتور المعّشر إلى أن الجامعة األميركية في بيروت خرّ 

عباس، ووليد الخالدي، وكمال صليبي، وقسطنطين زريق  صروف، وشارل مالك، وإحسان
وغيرهم الكثير. وأن هؤالء عّززوا التنّوع والتعّددية. ويجب أن تستمر الجامعة في مهمتها لنشر 

 .الفنون الليبرالية وإعالء شأن  القيم الفكرية في المنطقة



الب الفائزين بمسابقة يوم وقبل خطاب الدكتور المعّشر، كان الرئيس دورمان قد أعلن اسماء الط
اآلباء المؤسسين األدبية للطالب لهذه السنة. وهم، مع عناوين مقاالتهم: مجد سليم نعسان )ال تنسوا 

الشغف( ونورما زغبي )العالج المتناسق(، وريان البري )صيف للحياة(.  وقد وجب على 
ر غير متوّقع. وقرأ الفائز األول الُمتسابقين هذه السنة أن يكتبوا عن تجربة مهمة تعلّموها من مصد

 .مقالته في االحتفال
 
   
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   8111العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في  
  يسية،جامعة بحثية تدر   والجامعة هي  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبياً    أعضاء وجسماً   700  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حالياً 
  . سريراً    424    فيه   يضم مستشفىً    الذي   مركزها الطبي   في   وتدريباً    طبياً    كما توّفر تعليماً   . الطب   في
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