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 ض للفنان جورج داوود قرم في صالة الجامعة األميركية في بيروتمعرافتتاح 

 

يؿشػًب عذٚذًا ثؿُٕاٌ ;  3124رششٍٚ انضبَٙ  32افززؾذ طبنخ انغبيؿخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد فٙ 

 :2ٛغزًش انًؿشع ؽزٗ (". ٔع2:82-29:7"اإلَغبَٕٚخ انزظٕٚشٚخ انهجُبَٛخ; عٕسط د. لشو )

 .3125َٛغبٌ 

عٕسط دأٔد لشو انز٘ ُغشف كشعبو ٔكبرت َٔبشط صمبفٙ. ُٔٚجشص انًؿشع أؾًبل انفُبٌ انهجُبَٙ 

ثؿُٕاٌ  2:77ٔٚؼّى نٕؽبد ٔسعٕيًب ثؿؼٓب نى ُٚؿشع يٍ لجم، ٔيمبنخ نّ ثبنفشَغٛخ يٍ انؿبو 

ظًب نهًؿشع ثبنؿشثٛخ ٔاالَكهٛضٚخ. "انفٍ ٔانؾؼبسح فٙ انضيٍ انًؿبطش"، ٔلذ ُأؾٛذ َششْب خّظٛ

ٔٚفزؼ انًؿشع أثٕاثّ  ثٍٛ انضبَٛخ ؾششح غٓشًا ٔانغبدعخ يغبًء، أّٚبو انضالصبء ٔاألسثؿبء ٔانخًٛظ 

ٔانغًؿخ ٔانغجذ. ٔٚمؽ يؿشع انغبيؿخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد فٙ شبسؼ انظٛذاَٙ، فٙ يجُٗ يُبيخ 

 .انطبنجبد، فٙ يُطمخ انؾًشاء

زبػ سئٛظ انغًٕٓسٚخ األعجك ايٛم نؾٕد، ٔٔصٚش انًبنٛخ انغبثك عٕسط لشو اثٍ ٔلذ ؽؼش ؽفم االفز
انفُبٌ انشاؽم، ٔانذكزٕس عًٛش انظهٛجٙ انز٘ رجّشؼ نهغبيؿخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد ثًغًٕؾخ لًٛخ 

يٍ انهٕؽبد انفُٛخ انهجُبَٛخ فٙ انؿبو انًبػٙ. كًب ؽؼش ؾذد يٍ أفشاد ؾبئهخ لشو  ٔيٍ يؾجٙ 
 انفٌُٕ.

 
ّٙ نهٕؽبد ٔسعٕو عٕسط دأٔد لشو انؿذٚذح، اخزبسد طبنخ انغبيؿخ ٔؾ ٕع ئلبيخ ؾشع يغؾ

ؾذدًا يٍ أؾًبنّ انزٙ رؿكظ سؤٚبِ انغًبنٛخ كًب رجشص فٙ فُّّ ٔفٙ كزبثبرّ. ُٔرؿزجش يمبنزّ ؽٕل انفٍ 

ٔانؾؼبسح فٙ انضيبٌ انًؿبطش )ٔانزٙ كزجٓب ؾهٗ يشؽهزٍٛ فٙ عزُٛٛبد انمشٌ انًبػٙ( ثٛبًَب 

ُضؾزّ انفُٛخ اإلَغبَٕٚخ. ٔفٛٓب ُٚؿهٍ يٕلفّ انغًبنٙ ٔانفكش٘ ٔانز٘ ًٚكٍ ٔطفّ ؾًٕيًب ثبإلَغبَٕٚخ ن

األٔسٔثٛخ انشاعخخ فٙ األخاللٛبد انًغٛؾٛخ. ٔلذ أيكُذ ئلبيخ ْزا انًؿشع ثفؼم عخبء ُٔثؿذ َػش 

ى ٔألبو انذكزٕس عٕسط لشو، اثٍ انفُبٌ، ٔانز٘ ؽبفع ؾهٗ يغًٕؾبد ٔانذِ فٙ انؾشة ٔانغه



يؿبسع ؾذح نٓب َٔشش كضٛشًا ؾُٓب. ٔانٕالؽ أٌ انٕصٚش لشو ؾبْذ ٔانذِ ٔٔانذرّ ثبنؾفبظ ؾهٗ أؾًبل 

 ؾهٗ انزٕانٙ.  2:86ٔ 2:82ٔانذِ انفُٛخ ٔكزبثبرّ، لجم ٔفبرًٓب فٙ انؿبيٍٛ 

ٔلبل لّٛى طبالد انؿشع فٙ انغبيؿخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد أٔكزبفٛبٌ ئٚغبَٕ; "انًشيٗ األعبعٙ 

ٍّ ٔكزبثبد عٕسط دأٔد لشو يؿشٔفٍٛ نهفُبٍَٛ ٔانجبؽضٍٛ ٔانغًٕٓس  نٓزا انًؿشع ْٕ عؿم ف

ًّب ئرا كبٌ ُٚجغٙ ؾهٗ انفُبٌ أٌ ٚجّغم يٛشاس  انؿشٚغ". ٔأػبف; "طٕال لشٌٔ، ُطشػ انغإال ؾ

د انًبػٙ ٔٚجُٙ ؾهّٛ، أٔ أٌ ُٚزمذِ ٔؽزٗ أٌ ٚشفؼّ ثبنكبيم. ٔفٙ فُّّ ٔكزبثبرّ، ُٚزمذ عٕسط دأٔ

لشو ثمغٕح انفٍ انؾذاصٙ ٔانغًبنٛبد انطهٛؿٛخ ٔٚإيٍ أٌ انششق، ٔنجُبٌ ثبألخض، ٚغت أٌ ٚؾًٛب 

 انفٍ األٔسٔثٙ انكالعٛكٙ انز٘ ْبعًزّ فٙ انمشٌ انؿششٍٚ انؾشكبد انطهٛؿٛخ انذٔنٛخ".

 
ٔأسدف ئٚغبَٕ; "ئَُب َُػش ئنٗ انُمذ انز٘ ّٔعّٓ عٕسط دأٔد لشو، ٔانز٘ أطهمّ يٍ َضؾزّ 

ٌّٕ ال يُبص يُّ فٙ ؾًهٛخ انزؾذٚش انفُٙ فٙ انششق األٔعط ٔنجُبٌ، ٔرنك عٕاء اإل َغبَٕٚخ، كًك
 ٔافمُب يؿّ أو ال".

 
عٕسط دأٔد لشو َؼباًل صمبفًٛب ٚشركض ؾهٗ لًّٛ االَغبَٕٚخ ٔثبإلػبفخ ئنٗ لًّٛ انفُٛخ ٔانغًبنٛخ، لبد 

انًؿٓذ ًٚزهك يإعغبد فُٛخ يضم  ٔانشٔؽٛخ. ٔثفؼم عٓذِ انذؤٔة ٔيغبًْبرّ، ثبد نجُبٌ انٕٛو

انؿبنٙ انٕطُٙ نهًٕعٛمٗ )انكَٕغشفبرٕاس(، ٔيزؾف يذُٚخ ثٛشٔد، ٔعًؿٛخ أطذلبء انفٌُٕ، ٔغٛشْب 

 يٍ انًشبسٚؽ انغٛبعٛخ ٔانضمبفٛخ انًخّظظخ إلثشاص انٕٓٚخ ٔانضمبفخ انهجُبَٛزٍٛ.

اثٍ انفُبٌ انشاؽم، ْٕٔؾبنى الزظبد ٔيإّسؿ ٔٔصٚش يبنٛخ عبثك، أَّ يٍ انًالئى  ٔلبل عٕسط لشو،

أٌ ٚمبو يؿشع أؾًبل ٔانذِ فٙ انغبيؿخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد، خبطخ أٌ انغبيؿخ رغٓذ إلثشاص انفٍ 

انهجُبَٙ ٔإللبيخ يزؾف نهفٌُٕ. ٔأسدف; "ْزِ يشبسٚؽ َبدٖ ٔانذ٘ ثٓب ثبعزًشاس يُز ؾٕدرّ فٙ انؿبو 

 يٍ ثبسٚظ، ؽٛش دسط انشعى فٙ انًؿٓذ انٕطُٙ نهفٌُٕ انغًٛهخ". 2:33

كزنك فاٌ انفُبٌ انشاؽم رشاعم كضٛشًا يؽ انغبيؿخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد  فٙ خًغُٛٛبد انمشٌ 

انًبػٙ، يؾبٔاًل دفؿٓب إلَشبء دائشح نهفٌُٕ انغًٛهخ. ٔأسدف انٕصٚش انغبثك لشو; "كم ْزِ األيٕس 

َب فخٕس أٌ رأصٛش ٔانذ٘ لذ ٚكٌٕ عبْى فٙ ْزا اإلَغبص". ٔربثؽ لبئاًل; "يب رمٕو ثّ لذ رؾممذ انٕٛو ٔأ

انغبيؿخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد انٕٛو نؾفع انًٛشاس انهجُبَٙ انفُٙ نظبنؼ انشؿت انهجُبَٙ ْٕ خطٕح 

ْٕ  لؽ أٌ يب ٚغًؼ نٕطٍ طغٛش ثبنٕعٕد ٔثأٌ ٚكٌٕ يؾزشيًباعشٚئخ رًأل لهٕثُب فخشًا ٔرأّصشًا. ٔانٕ

نٛظ عجشٔرّ انؿغكش٘  أٔ يُغضارّ االلزظبدٚخ  ثم صمبفزّ ٔئثذاؾّ انفُٙ. ئٌ أدثبء نجُبٌ ٔشؿشائّ 

 ٔفُبَّٛ ْى يفزبػ ثمبئّ ٔشٓشرّ فٙ كم أسعبء انؿبنى".

ٔلبل سئٛظ انغبيؿخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد انذكزٕس ثٛزش دٔسيبٌ فٙ افززبػ انًؿشع; "ئٌ طًٕؽبد 

ًّخ انغبيؿخ. َٔؾٍ يهزضيٌٕ  ثؾًبٚخ ٔاثشاص انفٌُٕ ٔيٛشاس نجُبٌ انٕصٚش انذكزٕس لشو رٕاص ٘ يٓ

انضمبفٙ، ألَُب فٙ انغبيؿخ ال َكزفٙ ثزؿهٛى انفٌُٕ نألفشاد، ثم َإيٍ ثأٌ رؿشٚفٓى  انٗ انفٌُٕ ٔيُؾٓى 

 انفشص الخزجبسانفٌُٕ ٔانؿهٕو االَغبَٛخ  ػشٔسٚبٌ نجُبء يغزًؽ يزؾؼش ٔيُفزؼ ٔيزغبيؼ".



 AROPE غبيؿخ يٍ ئلبيخ انًؿشع ثذؾى يٍ ششكخ آسٔة نهزأيٍٛ )ٔلذ رًكُذ ان

Insuranceانششٚكخ انؾظشٚخ نزأيٍٛ طبالد انغبيؿخ ٔيغًٕؾبرٓب، ٔششكخ ٕٚ ثٙ اط ْٙٔ ،) 

(UPS)  .ششٚكخ انغبيؿخ فٙ َمم األؾًبل انفُٛخ انٗ ْزا انًؿشع 

 
 
  انهٛجشانٙ   األيٛشكٙ   ًذ انُػبو انزؿهًٛٙٔرؿز   2977انؿبو    ثٛشٔد فٙ   رأعغذ انغبيؿخ األيٛشكٛخ فٙ  
  عبيؿخ ثؾضٛخ رذسٚغٛخ،   ٔانغبيؿخ ْٙ  . كًُٕرط نفهغفزٓب انزؿهًٛٛخ ٔيؿبٚٛشْب ٔيًبسعبرٓب   نهزؿهٛى انؿبنٙ 
رمّذو      . طبنت ٔطبنجخ   8500   ؽٕانٙيٍ    طالثًٛب   أؾؼبء ٔعغًًب  600  ٍي شضكأ  رؼى ْٛئخ رؿهًٛٛخ يٍ 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبعٛغزش،   ُٚبْض يبئخ ثشَبيظ نهؾظٕل ؾهٗ انجكبنٕسٕٚط،   يب   خ ؽبنًٛبانغبيؿ
ًٗ   انز٘   يشكضْب انطجٙ   فٙ   ٔرذسٚجًب   طجًٛب   كًب رّٕفش رؿهًًٛب  . انطت   فٙ   . عشٚشًا   531    فّٛ   ٚؼى يغزشف
 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Director of News and Information, ma110@aub.edu.lb, 01-75 
96 85 

 
 

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