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 عين درافيل -في عبيه  AUB تكريم ال

 "وهذا ما نفعله تجاه طالبنا رسالتنا هو المساواة اإلجتماعيةخوري: "أساس 

 
عين درافيل  -، نظمت بلدية عبيه (AUB)  في بيروتلتأسيس الجامعة األميركية  150بمناسبة الذكرى ال 

 1846إحتفاالً تم خالله ازاحة الستارة عن لوحة تذكارية تخليداً للمدرسة اإلنجيلية السورية التي تأسست عام 

في البلدة، والتي منها انطلقت فكرة تأسيس الجامعة األميركية في بيروت، وذلك في الباحة الخارجية للمدرسة 

  .عين درافيل -عبيه في بلدة 

 

اإلحتفال الذي إستهل بالنشيد الوطني اللبناني، حضره ممثلون عن النائب وليد جنبالط والنائب طالل ارسالن 

عين درافيل غسان حمزه وأعضاء المجلس البلدي  -والسيد تيمور جنبالط، كما حضر رئيس بلدية عبيه 

يب بدر. ومن الجامعة حضر رئيسها الدكتور فضلو وراعي الكنيسة اإلنجيلية الوطنية القس الدكتور حب

عماد بعلبكي والرئيس التنفيذي للعمليات رامين سديهي  خوري ونائب الرئيس لشؤون التطوير الدكتور

والمستشار الخاص للرئيس لشؤون البروتوكول والعالقات الخارجية ابراهيم خوري باإلضافة إلى بعض 

  .المسؤولين فيها، ومهتمين

 

، تحدث مستشار البنك الدولي منير حمزه ملقياً كلمة جمعية إحياء تراث عبيه الذي أضاء من خاللها على بدايةً 

تاريخ المدرسة ومساهمات أبناء البلدة في تطويرها وفي نشر المعرفة من خالل العلم الذي اكتسبه فيها، تاله 

لمدرسة، ملقياً الضوء على تاريخ القس الدكتور بدر الذي شدد على ضرورة إعادة ترميم وإصالح بناء ا

عين درافيل غسان حمزه  -والتربية عموماً. ثم كانت كلمة رئيس بلدية عبيه  AUB اإلنجيليين والعالقة مع ال

 ...الذي تحدث عن تاريخ البلدة وإرتباطها بمحيطها من خالل تلك المدرسة

 

ور فضلو خوري الذي تحدث فقال: أود أن الكلمة األخيرة كانت لرئيس الجامعة األميركية في بيروت الدكت

عاماً، عندما أرسل  154أتكلم عن رسالة الجامعة األميركية في بيروت التي نشأت فكرتها منذ حوالي ال 

  .دانيل بليس ليقوم بتنفيذ تلك الفكرة

 



وأهمية ذلك هو ليس تابع: إن رسالة الجامعة تكمن في أن تؤمن التعليم للطالب المتفوق والغير مقتدر مادياً، 

 ...فقط تقديم التعليم، بل تقديم اإلرشادات للطالب بأسلوب عالمي وليبرالي وعلماني

 

أضاف: حاول دانيل بليس تقديم المعرفة لهذا المجتمع، كما كان الحال بالمدارس األميركية التي بدأها 

  .والمدرسة مع الجامعةاإلنجيليون كجامعات هارفرد ويال وبرنستون، حيث كانت تترافق الكنيسة 

 

، عاد دانيل بليس إلى لبنان وتم بناء الجامعة في منطقة رأس بيروت وابتدأت الدروس 1866وقال: في عام 

متخرجاً في كل أنحاء العالم قام الكثير منهم  60,000طالباً وصوالً إلى يومنا هذا حيث لدينا أكثر من  16مع 

يار دوالر من األعمال؛ تلك هي أهمية الجامعة األميركية في مل 50بإنشاء شركات أصبحت تساهم بقيمة 

  !بيروت كموقع إقتصادي وإجتماعي

 

تابع: بدأ تأثير الجامعة األميركية في بيروت من هنا، منذ البداية في عبيه، حيث أراد اآلباء المؤسسين تعليم 

الطرق وإيجاد كل الفرص لوضعها  من ليس لديهم أي فرصة... التأثير يكمن أيضاً  في أن نسعى إلى فتح كل

أمام المتفوقين كي يصبحوا أطباء ومهندسين وسيدات ورجال أعمال، وأساس كل ذلك هو المساواة 

  .اإلجتماعية وهذا ما نفعله تجاه الطالب

 

وختم: لدينا رسالة أمل في جامعتنا، فنحن نؤمن بأن الجامعة وأساتذتها والعاملين فيها وطالبها وخريجيها 

ون جميعاً إلى بناء مستقبال لألجيال الصاعدة في هذا الجبل وفي لبنان وسائر المنطقة، فيصبحوا هم قادة يسع

المستقبل في األعمال وفي شتى المجاالت... ما يهمنا هو تأمين الفرص لجيل المستقبل، لذلك نطلب منكم 

  .ذا اإلحتفال الرائعجميعاً أن تؤمنوا معنا بأن هناك مستقبل لكل شابة وشاب ونشكركم على ه

 

فؤاد جمال، و هاروتيونيان لينا ثم كانت وصلة موسيقية لعازف الكمان العالمي إيهاب جمال رافقه على البيانو

 ذلك إلى ازاحة الستارة عن اللوحة التذكارية، فينتقل الجميع إلى حفل إستقبال بالمناسبة. دليصار بع

 

*** 
 

 :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
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 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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