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رئيسها السادس عشر فتح قلبه لـ «الراي» ليروي قصة عمالق عمره قرن ونصف القرن

الجامعة األميركية في بيروت...
عندما يتحدث التاريخ
مقابلة

فضلو خوري في سطور
الجامعة األميركية في بيروت

| كتب أحمد زكريا |

بتواضع العلماء وحفاوة الكبار وابتسامة
أصحاب الثقة ،استقبلنا الرئيس السادس
عشر للجامعة األميركية في بيروت
الدكتور فضلو خوري الذي تولى
منصبه في  2015ليتحدث عن تلك
الجامعة العريقة ،التي تأسست قبل
قرن ونصف القرن وتضم ّ 8750طالبًا
وطالبة و 800أستاذ ،لتشكل كيانًا ليس
مجرد فصول دراسية وحرم جامعي،
بل شاهد على العصر في بالد األرز
واملنطقة بأسرها.
وأكد خوري في حديثه لـ «الراي»
على أن «ثمة فرص ممتازة للتعاون
بني جامعتنا واملؤسسات الكويتية»،
الفتًا إلى أن «عالقة الكويت بالجامعة
األميركية في بيروت تمتد لقرابة 100
عام».
خوري الذي درس في السنة األولى
له في تلك الجامعة الكتب السماوية
الثالث التوراة واإلنجيل والقرآنّ ،بني أن
«الجامعة األميركية في بيروت لعبت
دورًا كبيرًا في العالم العربي» ،مشيرًا
إلى أن «الهندسة هى أكثر كلية يقبل
عليها الطالب حيث تحوي قرابة 2600
طالب وطالبة ،فيما يتواجد لدينا سبع
كليات تجعلنا نجتذب أفضل الطالب من
الشرق والغرب».
وزاد الخوري الذي يعد من أبرز
العلماء العرب في مجال معالجة مرض
السرطان «نحن األفضل عربيًا من حيث
سهولة حصول خريجينا على فرص
عمل مميزة والـ  50عامليًا» .وفيما يلي
نص ما دار معه من حوار:

فضلو خوري ..الرئيس السادس عشر للجامعة

• ف ــي الـ ـب ــداي ــة نـ ــود ال ـت ـع ــرف ع ـل ــى سـبــب
زيارتكم للكويت؟
 سبب الــزيــارة هى توقيع اتفاقية معمؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتأسيس
ك ــرس ــي ال ـش ـي ـخ ــة أل ـ ـطـ ــاف س ــال ــم ال ـع ـلــي
لدراسات املرأة والتنمية ،وهو أمر يهمنا
كجامعة لدراسة أوضاع املرأة العربية.
• وم ــا تـقـيـيـمــك ل ـل ـت ـعــاون األك ــادي ـم ــي بني
الجامعة األمـيــركـيــة فــي بـيــروت واملــؤسـســات
التعليمية في الكويت؟
 أنا أرى أن فرص التعاون بني الجامعةاألم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات
ال ـكــوي ـت ـيــة م ـم ـت ــازة ،وث ـم ــة ع ــاق ــة عــريـقــة
وقديمة بني الكويت وجامعتنا ،فالكثير
م ــن رواد الـثـقــافــة وال ـع ـلــم الـكــويـتـيــني من
خــريـجــي ه ــذه الـجــامـعــة .وأع ـت ـقــد أن ــه من
خــال عملنا مع مؤسسة الكويت للتقدم
ً
العلمي سيتعزز هذا التعاون ،فضا عن
تواصلنا مع أساتذة في جامعة الكويت.
• كرئيس لواحدة من أعرق الجامعات في
املنطقة ،بم تنصح القائمني على املؤسسات
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ل ـت ـطــويــر امل ـس ـتــوى
التعليمي؟
 علينا جميعًا س ــواء فــي ال ـكــويــت أوفي لبنان أو أى بلد عربي آخر أال نتوقف
ع ــن ج ـه ــود ت ـح ـســني امل ـس ـت ــوى ،وخــاصــة
فيما يتعلق بتأمني جو تعليمي وفرص
وظـيـفـيــة ج ـي ــدة وإت ــاح ــة امل ـج ــال لـلـطــاب
ل ـل ـعــب دور فـ ـع ــال ف ــي امل ـج ـت ـم ــع .وك ــذل ــك
املـ ــدارس بمراحلها املختلفة عليها دور
كبير فــي تحضير الـطــاب لـلــوصــول إلى
الجامعة بمستوى عال .وأعتقد ان أفضل
آل ـيــة لتطبيق ه ــذه األم ـ ــور ،هــى الـتـعــاون
بني الجامعات املختلفة من أجــل تنسيق
ي ـعــود بــالـنـفــع عـلــى ال ـط ــاب ف ــي مختلف
الجامعات.
• إلــى جانب ال ــدور التعليمي واألكــاديـمــي،
لعبت الجامعة األميركية في بيروت على مدار
القرن ونصف القرن دورًا اجتماعيًا ب ــارزًا...
هل يمكن أن تسلط الضوء على هذا الدور؟
 بــال ـفـعــل ،لـعـبــت ال ـجــامـعــة األمـيــركـيــةفي بيروت دورًا كبيرًا في العالم العربي،
ألنها لفترات طويلة كانت من الجامعات
الـقـلـيـلــة امل ــوج ــودة ف ــي ال ـســاحــة الـعــربـيــة،
حـيــث ك ــان أول ـي ــاء األمـ ــور الــذيــن يرغبون
بتعليم أبنائهم في األراضي العربية لكن
بمستوى عاملي وطريقة أميركية غربية،
كــانــت وجـهـتـهــم الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة في
ب ـيــروت ال ـتــي ت ـخـ ّـرج مـنـهــا رؤسـ ــاء وزراء

ووزراء ورجال أعمال وأطباء ومهندسني
وشـ ـع ــراء ،ومـســؤولـيـتـنــا اآلن ه ــى الــدفــع
ّ
التفوق ليس فقط بني طابنا
قدمًا بهذا
وإنما على الصعيد العربي كله.
• لـ ـك ــن ه ـ ـنـ ــاك مـ ـحـ ـط ــات مـ ـمـ ـي ــزة لـ ـل ــدور

االجـتـمــاعــي ال ــذي لعبته الـجــامـعــة األمـيــركـيــة
في بيروت ،نود تسليط الضوء عليها بشكل
أكبر؟
 بالتأكيد ،فقد بدأت الجامعة في عام 1866كجامعة مبشرة بروتستانتية ،ثم
أخذت أفقًا أعرض لتقديم التعليم بطريقة
ليبرالية وباتت منفتحة على الكل .وفي
أوائـ ـ ــل الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ق ــام ــت الـجــامـعــة
بمساواة املــدرســني العرب بها بنظرائهم
األجــانــب ،حيث تــم التعامل معهم بنفس
صيغة التعاقد واالم ـت ـيــازات املــاديــة مما
جـعــل الـجــامـعــة تـجـتــذب أفـضــل األســاتــذة
العرب وليس األجــانــب فقط .وفــي الحرب
الـعــاملـيــة األولـ ــى اسـتـطــاعــت الـجــامـعــة أن
ت ـقــدم الـحـمــايــة لـكــل مــن قـصــدهــا فــي ذلــك
ال ــوق ــت .وبـ ــدأت مـنــذ ذل ــك الــوقــت تجتذب
أع ــدادًا أكبر من دول الخليج وغيرها من
ال ــدول األخ ــرى بـعــد مــاحـظــة ال ــدور املهم

متاحف الجامعة األميركية

ت ـ ـحـ ـ ّـدث خ ـ ـ ــوري عـ ــن ث ـ ــاث م ـتــاحــف
موجودة في حرم الجامعة األميركية
فــي ب ـيــروت ،مــن بينها متحف اآلثــار
ال ـ ـ ــذي يـ ـع ــد ث ــال ــث أق ـ ـ ــدم م ـت ـح ــف فــي
الشرق األوسط ويحوي آثارًا منذ بدء
الخليقة ،ومـتـحــف الـتــاريــخ الطبيعي،
ومتحف نباتات لبنان.

نصائح خوري
للوقاية من السرطان
قـ ـ ـ ّـدم ال ــدكـ ـت ــور خـ ـ ــوري ع ـل ــى هــامــش
اللقاء عدة نصائح للوقاية من مرض
الـ ـس ــرط ــان ،م ـب ـي ـنــًا أن ق ــراب ــة نـصــف
اإلصابات بهذا املرض يكون عرضيًا
غ ـيــر م ـع ــروف ال ـس ـبــب ،بـيـنـمــا يمكن
ت ـج ـن ــب ال ـن ـص ــف اآلخ ـ ـ ــر عـ ــن طــريــق
اإلقـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ــن ال ـ ـتـ ــدخـ ــني ،ومـ ـم ــارس ــة
ال ــري ــاض ــة ،وال ـب ـع ــد ع ــن اإلك ـ ـثـ ــار مــن
األط ـع ـم ــة ال ـج ــاه ــزة ،وتـ ـن ــاول ال ـفــواكــه
والخضراوات بكميات كبيرة.

زكي ناصيف ...
مطربي املفضل
ســأل ـنــا ال ــدك ـت ــور خـ ــوري ع ــن مـطــربــه
املفضل عربيًا فأجاب زكي ناصيف،
وح ــالـ ـي ــًا أح ـ ــب م ـ ـشـ ــروع ل ـي ـل ــى وه ــى
فــرقــة لبنانية تــأسـســت فــي الجامعة
األميركية في بيروت.

ّ
«أكابر» ...أثر في خوري

خوري متحدثًا للزميل أحمد زكريا

(تصوير كرم ذياب)

ســأل ـنــا ال ــدك ـت ــور فـضـلــو خ ـ ــوري عن
فأجاب
الكتب التي قرأها وأثــرت فيه،
ّ
ك ـتــاب «أك ــاب ــر» ملـيـخــائـيــل نـعـيـمــة أث ــر
فــي كـثـيـرًا ألن ــه يـسـبــر غ ــور اإلن ـســان
وكبريائه بسخرية لطيفة.

الربيع العربي
ّ
لخص الدكتور خوري رأيه في الربيع
ال ـعــربــي بــأنــه ب ــدأ ربـيـعــًا وت ـح ــول إلــى
خريف ،لكنه سيعود ربيعًا مرة أخرى
بعد أن يتجنب أخطاء الربيع األول.

الـ ــذي لـعـبـتــه ال ـجــام ـعــة ف ــي أواخ ـ ــر ال ـقــرن
ال ـت ــاس ــع ع ـش ــر .ك ـم ــا ان أروق ـ ـ ــة ال ـجــام ـعــة
األميركية في بيروت احتضنت في وقت
م ــن األوقـ ـ ـ ــات ال ـق ــوم ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة .وظ ـلــت
الجامعة في تقدمها حتى حدوث الحرب
ّ
األهلية اللبنانية التي شكلت خطرًا على
الجامعة حيث تم اختطاف وقتل عدد من
رؤسائها وعمدائها ،ومنذ ذلك الوقت نأت
الـجــامـعــة بـنـفـسـهــا ع ــن أي دور سياسي
وحــاف ـظــت عـلــى دورهـ ــا الـتـعـلـيـمــي .واآلن
بعد م ــرور ربــع قــرن على الـحــرب األهلية
في لبنان ،أعتقد انــه يجب على الجامعة
األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت أن تـسـتــأنــف لعب
دورها االجتماعي بشكل كامل باإلضافة
إلى دورها العلمي واألدبي.
• كم يبلغ عدد التخصصات في جامعتكم؟
 لدينا سبع كليات ،هى كلية التمريضوكـلـيــة ال ـطــب وكـلـيــة الـهـنــدســة والـعـمــران
املدني وكلية األعمال وكلية اآلداب وكلية
الــزراعــة والـتـغــذيــة وكلية الصحة العامة
ال ـت ــي ت ـع ــد أقـ ـ ــوى ك ـل ـيــة ص ـح ــة ع ــام ــة فــي
ال ـش ــرق األوس ـ ـ ــط .ه ــذه ال ـك ـل ـيــات امل ـنـ ّـوعــة
تجعلنا نجتذب أفضل الطاب من الشرق
والغرب.
ً
• ومــا هو أكثر تخصص يلقى قبوال في

التقديم؟

 كـلـيــة الـهـنــدســة هــى أك ـثــر كـلـيــة يقبلعـلـيـهــا ال ـط ــاب ،حـيــث تـضــم ق ــراب ــة 2600
ط ـ ــال ـ ــب وطـ ــال ـ ـبـ ــة ن ـص ـف ـه ــم مـ ـ ــن ال ـ ــذك ـ ــور
والـنـصــف اآلخ ــر مــن اإلنـ ــاث .لــديـنــا كذلك
أقدم كلية طب في العالم العربي.
• ومـ ـ ـ ــاذا عـ ــن ال ـ ــدارس ـ ــني ال ـك ــوي ـت ـي ــني فــي

الجامعة األميركية في بيروت؟

 عاقة الكويت بالجامعة األميركية فيبيروت تمتد لقرابة  100عام ،والكويتيون
ب ـش ـك ــل ع ـ ــام ي ـ ــدرس ـ ــون فـ ــي ك ـل ـي ــة اآلداب
وال ـع ـل ــوم وك ـل ـيــة ال ـه ـنــدســة وك ــذل ــك كلية
األعـ ـم ــال .ون ــأم ــل ف ــي زي ـ ــادة ع ــدد الـطــاب
الكويتيني كوننا نقدم مستوى عاليا من
التعليم بالنظام األميركي.
• ك ــم ي ـب ـلــغ عـ ــدد أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس أم ـن ــاء

الجامعة وكيف يتم اختيارهم؟

 عدد أعضاء مجلس األمناء  45عضوًا،وه ـن ــاك  22م ــن األع ـض ــاء الـفـخــريــني ممن
تجاوزوا سن الـ  ،75وكلهم يشاركون في
رعاية أمور الجامعة ،كونهم من املميزين
فــي الـعــالــم فــي مـجــاالت الـطــب والهندسة
وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـع ـل ــوم .وأرى أن مـسـتــوى
مجلس األمـنــاء فــي جامعتنا أكـثــر تميزًا
من كثير من الجامعات األمريكية.
• ثمة جامعات أمريكية منتشرة في دول

عربية كثيرة لكن يظل للجامعة األميركية في
بيروت رونقها الخاص ..ما السبب في ذلك؟
 ربـ ـم ــا يـ ـع ــود ه ـ ــذا إل ـ ــى أن ال ـجــام ـعــةاألمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ب ـ ــدأت كـجــامـعــة
أجنبية ،لكنها مع مــرور الوقت ترسخت
جذورها كجامعة عربية لبنانية ،دون أن
يتم خسارة الفسلفة الغربية واألميركية
واالنفتاح على جميع الحضارات.
• وم ــا تـصـنـيــف الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة في
بيروت بالنسبة للجامعات العربية؟
 نحن دائمًا وفقًا للتصنيفات املعتمدةبني أول ثاث جامعات في الوطن العربي
مــن نــاحـيــة ال ـتــدريــس وامل ـس ـتــوى العلمي
والبحث ،لكن هناك شــيء مهم وهــو أننا
األفـضــل عربيًا مــن حيث سهولة حصول
خريجينا على فــرص عمل مميز والـ ـ 50
عامليًا في هذا الصدد.
• أخيرًا ما الذي يدور بخلدك لتطوير آلية
العمل في جامعتكم؟
 بــدأنــا حـمـلــة ال ــري ــادة واالب ـت ـكــار بكلجـ ــرأة حـتــى نــوفــر مـنـحــا لـلـطــاب ونــرفــع
م ــن م ـس ـت ــوى ال ـت ـع ـل ـيــم وخ ــاص ــة ال ـع ـلــوم
اإلنسانية.

فضلو خوري لـ «الراي»:
فرص ممتازة للتعاون
مع املؤسسات الكويتية
الجامعة األميركية لعبت
دورًا كبيرًا في العالم العربي
وأروقتها احتضنت
القومية العربية
الهندسة أكثر كلية
يقبل عليها الطالب
وتحوي قرابة  2600طالب
 7كليات تجتذب أفضل
طالب الشرق والغرب
عالقة الكويت بالجامعة
األميركية تمتد لقرابة  100عام
أعضاء مجلس األمناء  45عضوًا
من ّ
املميزين في العالم
نحن األفضل عربيًا والـ  50عامليًا
من حيث سهولة حصول خريجينا
على فرص عمل ّ
مميزة
في الحرب العاملية األولى
استطاعت الجامعة أن ّ
تقدم
الحماية لكل من قصدها

• ُولــد في بوسطن ماساتشوستس
في الواليات املتحدة ّ
وشب في بيروت،
ودرس ف ــي الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة في
بيروت في العامني  1981و.1982
• هاجر إلى الواليات املتحدة في العام
 1982وح ـصــل عـلــى الـبـكــالــوريــوس
مـ ــن ج ــامـ ـع ــة يـ ــايـ ــل فـ ــي نـ ـي ــو ه ــاف ــن
كونكتيكت.
• نال شهادة طبيب من معهد األطباء
والجراحني في جامعة كولومبيا في
نيويورك.
• أكـمــل تــدريـبــه عـلــى الـطــب الــداخـلــي
في مستشفى مدينة بوسطن وحاز
عـلــى رت ـبــة الــزمــالــة ف ــي أمـ ــراض ال ــدم
والـســرطــان مــن مركز تافتس – نيو
انغلند الطبي.
• ك ــان عـضـوًا فــي الهيئة التعليمية
ملــركــز ام د أنــدرســون للسرطان في
جامعة تكساس بــني الـعــامــني 1995
و ،2002ق ـبــل أن يـنـضــم إل ــى معهد
ونشب للسرطان في جامعة إيموري
في العام .2003
• يعد رائ ـدًا في سرطان الجزيئيات
وت ـتــركــز خـبــرتــه وأب ـحــاثــه الـعــاجـيــة
لتحسني مستويات العناية بمرضى
س ــرط ــان ال ــرئ ــة وسـ ــرطـ ــان الـقـصـبــة
الهوائية والجهاز الهضمي العلوي.
• جـ ـ ــدا وال ـ ــدت ـ ــه ج ــرج ــس الـ ـخ ــوري
املـقــدســي وفضلو حــورانــيّ ،
تخرجا
في الجامعة في العامني  1888و1894
على التوالي.
• ج ــده ألب ـيــه نـجـيــب ن .خ ــوري نــال
البكالوريوس فــي عـلــوم الرياضيات
من الجامعة في العام .1910
• والـ ــده ال ــراح ــل رج ــا خ ــوري تـخـ ّـرج
ف ــي الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي بـيــروت
وم ــن كـلـيــة ال ـطــب فـيـهــا بــام ـت ـيــاز مع
ج ــائ ــزة ب ـن ــروز ف ــي امل ـنــاس ـب ـتــني ،في
الـعــامــني  1955و ،1959وخ ــدم رجــا
خــوري كرئيس لدائرة الفيزيولوجيا
فــي الجامعة وأسـتــاذ فــي الــدائــرة بني
1968ال ـ ـعـ ــامـ ــني و ،1978ك ـم ــا خ ــدم
كعميد لكلية الطب فــي الجامعة بني
 1978و.1987
• ّأس ــس الــدكـتــور فضلو خ ــوري مع
ال ــدكـ ـت ــور ه ــاي ــان ف ــو م ــرك ــز ون ـشــب
لبرامج اكتشاف وتطوير وتوفير دواء
للسرطان.
• شغل منصب رئيس دائرة أمراض
ال ــدم وال ـســرطــان فــي كـلـيــة ال ـطــب في
جامعة إيموري.
• ي ـح ـم ــل رتـ ـب ــة «كـ ــرسـ ــي روب ــرت ــو
غـ ــويـ ــزوي ـ ـتـ ــا» ل ـل ـت ـم ـ ّـي ــز ف ـ ــي أبـ ـح ــاث
السرطان.
• عـمــل كـنــائــب مــديــر مـعـهــد ونشب
( )Winshipلـلـســرطــان فــي جامعة
إيموري.
• تم تعيينه عميدًا تنفيذيًا مشاركًا
ل ــأب ـح ــاث ل ـك ـل ـيــة ال ـط ــب ف ــي جــامـعــة
إيموري.
• ع ـض ــو م ـج ـل ــس أم ـ ـنـ ــاء ال ـجــام ـعــة
األميركية في بيروت منذ العام .2014
• عضو مجلس أمناء مؤسسة نايف
باسيل منذ العام .2005
• عضو مجلس إدارة مدرسة أتانتا
الدولية منذ العام .2009
• ت ـ ــرأس ال ـه ـي ـئــة ال ــدولـ ـي ــة لـلـمـجـلــس
االسـتـشــاري الــدولــي لكلية الـطــب في
الـجــامـعــة األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت منذ
العام .2010
• رئ ـيــس لـجـنــة الـتــربـيــة ف ــي مجلس
أمناء مدرسة أتانتا الدولية.

