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بيروت: إبنىا عالمًا عربيًا يسمح لألفراد  في األميركية رامي خىري لمتخّرجي الجامعة

 بالتعبير عن فرديتهم

اٌطبٌت خط١ت االحزفبي: ٘زٖ اٌجبِؼخ ٚاحخ عالَ ٚرغبِح ٚرؼّذد٠خ رشّجغ اٌج١ّغ ١ٌفىشٚا 

 ٠ٚحٍّٛا ثبٌزغ١١ش اال٠جبثٟ

 

ٍََّخ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ  1751ذ٠ذ أزٙٝ، ٚاٌجبِؼخ األ١ِشو١خ فٟ ث١شٚد خّشجذ ػبَ أوبد٠ّٟ ج ِٓ َح

 األعبرزح ِٛوت ثذخٛي االحزفبي ثذأ . ٚلذ4116أ٠بس  51احزفبي ػٍٝ ٍِؼجٙب األخعش اٌىج١ش، ا١ٌَٛ 

 زفبياالح افززحذ اٌزٟ صس٠ك ٘ذٜ اٌذوزٛسح االحزفبي ِّٕغمٟ وج١شح ٚثم١بدح األوبد٠ّٟ ثض٠ُّٙ ٚاألِٕبء

ٚلذ ُػشظذ ٚلبئغ االحزفبي أثٕبء حصٌٛٙب ػٍٝ شبشبد وج١شح فٟ اٌحشَ اٌجبِؼٟ، وّب  .ٚاخززّزٗ

 ُػشظذ أٚٔال٠ٓ ػٍٝ شجىخ االٔزشٔذ، ٚرٌه ٌٍؼبَ اٌثبٟٔ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ.

ثذا٠خ، ّٕ٘أ سئ١ظ اٌجبِؼخ ث١زش دٚسِبْ اٌطالة اٌّزخشج١ٓ ٚرّوشُ٘ ثأُٔٙ أفبدٚا ِٓ رؼ١ٍُ جبِؼٟ ٘ٛ 

ٟ اٌششق األٚعط. ٚأظبف إٔٗ ٚساء وً شٙبدح رمف ل١ُ و١ٔٛخ سػشػزٙب اٌجبِؼخ ِٓ ِثً األفعً ف

اٌزٕٛع ٚحش٠خ اٌفىش ٚاالشزّب١ٌخ ٚاالعزذاِخ، إٌٝ جبٔت أج١بي ِٓ اٌّزخشج١ٓ رشوذ أثشًا ال ٠ُّحٝ 

 فٟ اٌؼبٌُ.

عالَ ٚرغبِح ٚلبي اٌطبٌت اٌّزخّشج فٟ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ سائذ س٠بض اٌمٕطبس: "٘زٖ اٌجبِؼخ ٚاحخ 

ٚرؼّذد٠خ رشّجغ اٌج١ّغ ١ٌفىشٚا ٠ٚحٍّٛا ثبٌزغ١١ش اال٠جبثٟ". ٚرىٍُ ػٓ االٔزخبثبد اٌطالث١خ األخ١شح 

اٌزٟ شبسن ثٙب: "فٟ ثٍذ رىبد رّّضلٗ االٔمغبِبد، شب٘ذد طالثًب ِٓ ا٠ذ٠ٌٛٛج١بد ِخزٍفخ ٠زؼبٔمْٛ ثؼذ 

مْٛ أصذلبء سغُ وً شٟء. ٘زٖ ٟ٘ االٔزخبثبد اٌزٟ رٕبفغٛا ف١ٙب، ٠ٕٚٙئْٛ ثؼعُٙ اٌجؼط، ٠ٚج

ٍُِّٙخ". ٚأظبف:  اٌجبِؼخ األ١ِشو١خ فٟ ث١شٚد ٚاحخ عالَ فٟ ػبٌُ أزخبثبرٗ خط١شح ِٚزٛرشح ٚغ١ش 

"وبفحٕب أل٘ذاف ػظ١ّخ ٚسفعٕب اٌزخٍٟ ػٓ ِثب١ٌزٕب ٌٚحظخ اٌزخشج ٘زٖ ٌحظخ حٍٛح ِّٚشح. ا١ٌَٛ 

ِشًا ِحفٛفًب ثبٌخطش". ٚخزبًِب طٍت ِٓ صِالئٗ ٔزشن ٚاحزٕب إٌٝ ِىبْ ٠ُؼزجش إثذاء سأٞ ِؼبسض ف١ٗ أ

 اٌّزخشج١ٓ أْ ٠زبثؼٛا وفبحُٙ فٟ عج١ً اٌّثب١ٌبد خبسج اٌجبِؼخ.



ثُ رىٍّذ اٌطبٌجخ اٌّزخشجخ  فٟ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ٚاٌذساعبد اإلػال١ِخ ٠بع١ّٓ ١ٌٚذ صمش: "ِٕز 

ٟ اٌزٞ ِضلزٗ اٌحشة. ػب١ِٓ فمذد شؼٛسٞ ثبالٔزّبء ِٚب ػذد لبدسح أْ أسجغ إٌٝ ث١زٟ فٟ ٚطٕ

ُأججشد ػٍٝ اٌجمبء ثؼ١ذح ػٓ أٍٟ٘ ٚأصذلبئٟ ٚوً ِب شّىً ٠ٛ٘زٟ. ٌىٕٟ اوزشفذ عش٠ؼًب إٕٟٔ أٔزّٟ 

 إٌٝ اٌجبِؼخ األ١ِشو١خ فٟ ث١شٚد ح١ث خجشد اٌذ٠ّٛلشاط١خ ٌٍّشح األٌٚٝ فٟ االٔزخبثبد اٌطالث١خ.

ٔؼُ أٔزّٟ إٌٝ ٘زا اٌّىبْ ح١ث أٔب ِزغب٠ٚخ ِغ أٞ ِٓ صِالئٟ اٌشجبة، ٚ٘زا ِب رحشِٕب ِٕٗ وث١شا 

ِجزّؼبرٕب اٌزوٛس٠خ. ٔؼُ أٔزّٟ ٕ٘ب ح١ث أِبسط وبًِ حمٟ ثبٌزؼج١ش اٌحش، ٚح١ث ألٛي ِب أفّىش، ثؼ١ذًا 

فخ، ٌىٟ أػطٟ ػٓ ثمبفخ اٌشػت اٌّضسٚػخ فٟ إٌّطمخ. أٔزّٟ ٕ٘ب، ح١ث ٚجذد  شغفٟ فٟ اٌصحب

إٌبط اٌصٛد اٌزٞ أػطزٗ ٌٟ اٌجبِؼخ. ٔؼُ أٔب أٔزّٟ إٌٝ اٌجبِؼخ األ١ِشو١خ فٟ ث١شٚد، اٌّجزّغ 

ِّذ اٌغبئذ فٟ إٌّطمخ  األوثش رٕٛػًب ٚرغبِحًب ٚرمجاًل فٟ اٌششق األٚعط، فٟ رٕبلط ِغ اٌزفى١ش اٌّزض

 ٘زا اٌج١ذ، ٔحٓ وٍٕب الجئْٛ ".وٍٙب. اٌجبِؼخ ث١زٕب ٚرّىٕٕب ِٓ رحم١ك وبًِ إِىبٔبرٕب، ٚخبسج 

ثؼذ رٌه أٌمٝ ساِٟ خٛسٞ، ِذ٠ش ِؼٙذ ػصبَ فبسط ٌٍغ١بعبد اٌؼبِخ ٚاٌشؤْٚ اٌذ١ٌٚخ فٟ اٌجبِؼخ، 

خطبة االحزفبي. ٚلبي ِخبطجًب اٌّزخشج١ٓ: "أٔزُ رزخشجْٛ ٚاٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ٠ّّش ثزحٛالد جزس٠خ. 

ّطبٌجخ ثبحزشاَ حمٛلُٙ. إثٕٛا ػبًٌّب ػشث١ًب أصجح ٌٍفشد اٌٛاحذ صٛرٗ ٚأصجح اٌّٛاطْٕٛ ٠جب٘شْٚ ثبٌ

١ٌؼ١شٛا ح١برُٙ إٌٝ ألصب٘ب  ٠ٚؼ١شٛا وّب ٠حٍٛ ٌُٙ ٠ٚمشأٚا ِب  ٠غّح ٌألفشاد ثبٌزؼج١ش ػٓ فشد٠زُٙ

٠ش٠ذْٚ، ٚفٟ اٌٛلذ رارٗ ٠حزشِْٛ ا٢خش ٠ّٚبسعْٛ اٌذ٠ّٛلشاط١خ ٠ٚغؼذٚا ثبٌح١بح". ٚخزُ: "أٔزُ 

ٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ اٌز٠ٓ خجشٚا وً ٘زٖ اٌم١ُ وزجبسة ح١بر١خ. ربثؼٛا رٌه ث١ٓ لٍّخ ل١ٍٍخ جذًا ِٓ األفشاد ف

 ٚأٔزُ خبسج أعٛاس اٌجبِؼخ".

  
 
 
 
  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً 
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . وبزسبجيبكنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًه   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8500   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  600  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
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