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  الجامعة األميركية في بيروت تنعي العضو الفخري

  في مجلس أمنائھا عبد المحسن القطان

 
الدكتور فيليب خوري ورئيس الجامعة  (AUB) نعى رئيس مجلس أمناء الجامعة األميركية في بيروت

العضو الفخري في مجلس  أمناء الجامعة عبد المحسن الدكتور فضلو خوري، مع كافة أفراد أسرة الجامعة، 
  .كانون األول الجاري في لندن 4القطان، الذي توفي في 

  
وأُجبر مع أسرته على مغادرة بلده  1928ُولد الراحل عبد المحسن القطان في مدينة يافا بفلسطين في العام 

ً تقريباً بعد مغادرته فلسطين، أصبح  . وعلى الرغم من أنه كان1948خالل النكبة الفلسطينية في العام  معدما
القطّان رجل أعمال عالمي ناجح وُمحسن شغوف. وظل طوال حياته مكّرساً لوطنه وملتزماً بتعزيز التعليم في 

  .العالم العربي
  

درس القطان في الجامعة األميركية في بيروت العلوم السياسية واالقتصاد، ولكن بعد ذلك تحّول إلى دراسة 
وفيما بعد، بين العامين  1951األعمال التجارية وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال في العام 

، عيّن عضوا في مجلس أمناء الجامعة األميركية في بيروت ، وبعد ذلك عضواً فخرياً في 2003و 1995
ً وتخرجت مع مجلس األمناء. ودرست ابنته الكبرى نجوى في الجامعة األميركية في بيروت أ يضا

   .1977بكالوريوس في الفلسفة في العام  
  

عمل القطان بعد تخرجه من الجامعة األميركية في بيروت مدّرساً في األردن ثم انتقل إلى الكويت حيث شغل 
أّسس شركة الھاني للبناء والتجارة. وقد نََمت  1963منصب المراقب العام لوزارة المياه والكھرباء. وفي العام 

ه الشركة لتصبح واحدة من أكبر شركات البناء في الكويت. وبعد ذلك أّسس وأدار عدة شركات ناجحة ھذ
  .عاملة في الشرق األوسط وأوروبا

  
أنشأ مؤسسة عبد  1993كان القطان ملتزماً بعمق بالتعليم وبدعم الشعب الفلسطيني بشراً وثقافة. وفي العام 

لتوفير التمويل للمشاريع التعليمية والثقافية في العالم العربي، وخاصة المحسن القطان (لندن ورام هللا وغزة) 



فلسطين. وھذه المؤسسة اليوم ھي واحدة من المؤسسات الخيرية الرائدة في العالم العربي وتركز جھودھا 
عم القطان اإلنمائية على األطفال والمعلمين والفنانين الشباب. وكمؤمن بقدرة التعليم على التغيير والترقّي، د

جامعة بيرزيت من خالل التبرع لمكتبتھا والمساھمة في تطوير مرافقھا. كما قّدم بسخاء لجامعته األم، 
الجامعة األميركية في بيروت، حيث أقام منحة دراسية ودعم إعادة تشييد مبنى كولدج ھول، باإلضافة إلى 

   .مساھمات أخرى عديدة
  

أمناء الجامعة، على الميراث الذي تركه عبد المحسن القطان في وعلق الدكتور فيليب خوري، رئيس مجلس 
الجامعة وخارجھا، فقال: "إضافة إلى خدمته لوطنه، كان ابو ھاني من ابرز األعضاء واألعضاء الفخريين 
في مجلس أمناء الجامعة االميركية في بيروت، وستفتقده أسرة الجامعة كثيراً". وأشاد بالتزام القطان وكرمه 

  .ئقين تجاه شعب فلسطين، والعالم العربي األوسع، والجامعة األميركية في بيروتالفا
  

وتحدث الرئيس فضلو خوري عن القطان قائال: "صيتُه كان يسبقه دائماً كخادم ال يكّل للشعوب العربية، وال 
سته في الجامعة سيما إخوته في فلسطين المحتلة وفي الشتات الفلسطيني الذي أُجبر على اللحاق به خالل درا

ً ساطعاً  األميركية في بيروت . قّدم عبد المحسن خدمات ومؤازرة كبيرة لجامعته األم، وووفّر لھا دعما
  ."لمھمتھا األكاديمية من بين العديد من عطاءاته الخيرية األخرى

  
معھد الدراسات وباإلضافة إلى دعم التعليم، كان القطان نشطا للغاية في العديد من المنظمات، بما في ذلك 

الفلسطينية (لبنان)، والصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية (الكويت)، ومنتدى الفكر العربي 
   .(األردن)، و مركز دراسات الوحدة العربية (لبنان). كما شارك في تأسيس جمعية الرعاية في جنيف

  
اله الخيرة وأوالده األربعة: نجوى، وھاني، ولينا، يرحل القطان عن ھذه الدنيا، لكن ميراثه باٍق من خالل اعم

 وعمر.
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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
ً  عضو700  من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا  130 من أكثر حاليا

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