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 رسالة من مجلس العمداء في الجامعة األميركية في بيروت إلى أسرة الجامعة
 
 

 أعزاؤنا أفراد أسرة الجامعة األميركية في بيروت،

 

وإعالمكم نكتب لعرض الحقائق المحيطة بالعملية الجارية لتطوير سياسة جديدة لعمل طالب الدراسات العليا، 

بأحدث التطورات المتعلقة بقرار اإلدارة إصدار عقوبات بحق مجموعة من طالب الدراسات العليا الذين 

 .أقاموا بُنيةً غير مصّرح بها خارج كولدج هول ألكثر من أسبوع

 

إن واحدة من األولويات الرئيسية لهذه الجامعة هي دعم وتنمية برامج الدراسات العليا، بهدف أن تصبح 

الجامعة جامعة بحثية عالمية المستوى. ولتحقيق هذه الغاية، كنا نعمل بشكل مطرد منذ بداية فصل الخريف 

األكاديمي، بالتشاور مع الطالب واألساتذة، لوضع سياسة عامة جديدة لعمل طالب الدراسات العليا يمكن أن 

أفضل وجه. وكان الحوار بنّاًء وضاّماً تخدم الجامعة األميركية في بيروت وطالب الدراسات العليا فيها على 

وشامالً، وُعقدت حتى اآلن تسعة اجتماعات مع مجموعات مختلفة من طالب الدراسات العليا، بمن فيهم 

 .ممثلون منتََخبون

 

وقد أرسى التواصل حتى اآلن أُسساً وخارطة طريق واضحة لسياسة جديدة توفر للطالب دعماً مالياً وفرَص 

ملحوظ، مقارنةً بأحكام وقيود السياسة القائمة. وفي هذه األثناء، يتم دفع رواتب طالب  عمٍل أفضل بشكل

 .الدراسات العليا فيما تجري مراجعة سياسة عملهم

 

تشرين الثاني، وعلى الرغم من أن تطوير السياسة الجديدة ال يزال قيد الوضع، أقامت  13ويوم االثنين 

خيمة احتجاجية بالقرب من مدخل كولدج هول دون الحصول على مجموعة من طالب الدراسات العليا 

موافقة مسبقة كما تقتضيه السياسات الجامعية. ولقد أكدنا تكراراً ألعضاء الهيئة التعليمية والطالب والموظفين 

وأُسرة الجامعة ككل، أننا نكتنز ونصون ونحمي حقوق الطالب بحرية التعبير، واستقاللية الفكر والرأي 

قتناع، وجميع حقوق أسرتنا وقدراتها على االحتجاج سلمياً، ومع ذلك، فقد أوضحنا بما ال يقبل الشك منذ واإل

البداية، أن أي إقامة غير قانونية لبنيٍة مادية في الحرم الجامعي ال يمكن السماح بها، وذلك تمشياً مع سياسات 

 .الجامعة األميركية في بيروت



  

 20لشفوية المتكّررة والبريد اإللكتروني المرسل إلى المجموعة يوم االثنين وعلى الرغم من التحذيرات ا

تشرين الثاني، رفض المحتّجون باستمرار تفكيك الخيمة. وأُصدر تحذير شفوي نهائي بعد ظهر ذلك اليوم، 

كتب الحماية طالباً أّكد م 13وتم تجاهل المهلة النهائية إلزالة الخيمة، وبعد ذلك أصدرت إنذارات العميد إلى 

مشاركتهم النشطة. وأُبلغ الطالب أنهم سيفقدون وضعهم كمستفيدين من عمل طالب الدراسات العليا وذلك 

تشرين الثاني، تمت إزالة الخيمة باستخدام تدابير منتظمة  21كاجراء تأديبي ثانوي. وفي الساعات األولى من 

 .مالئمة تحت إشراف رئيس مكتب الحماية

 

اءات وطلبات إعادة النظر في العقوبات التي صدرت، أقّرت قيادة الجامعة األميركية في وفي أعقاب الند

بيروت بعدم تكافؤ العواقب بين الطالب الذين فقدوا عملهم كمساعد في الدراسات العليا بالمقارنة مع غيرهم 

جراءات التأديبية الثانوية، في ممن لم يكونوا يحملون هذه الصفة. وبناًء على ذلك، اتخذ العميد تدبيراً إللغاء اإل

حين تبقى إنذارات العميد قائمة. وهذا الصباح، تم إبالغ الطالب بإعادة عملهم كمساعدين في الدراسات العليا، 

 .وأنه يحق لهم الطعن بشكل فردي ضد اإلجراء التأديبي األساسي

 

حوار أكثر نفعاً، ومع الوقت وحسن النية، إن طالبنا يبقون األولوية العليا لهذه الجامعة فيما نسير معاً نحو 

 نحو مزيد من برامج الدراسات العليا والبرامج البحثية المتمتّعة بموارد أفضل وتنافسية وتأثيٍر أكبر.

 

*** 
 
 

 :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 هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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