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 بسم هللا اليحمن اليحةم
 

ة يكثر الحديث، همسًا وجهارًا، سرًا وعالنية، عن دور فاعل ومؤثر تقوم به الجامع
، نحو أمور تتصل ببناء جيش ، بما يتجاوز غاياتها األكاديميةفي بيروت مرككيةاأل
تحديدها وفق  يجري  والمؤهلين للقيام بأدوار ،كيةالخركجين المشبعين بالقيم األمرك من

كية للمنطقة، على اختالف أوجهها، السياسية والثقافية كر رؤكة السياسات األم
 ى األمنية منها.واالقتصادية واالجتماعية، وحت

يلحظ جملة من المعطيات التي يمكن حتى  ،كثير من الجهدال يحوج الباحث و 
 من خالل سواءً ، مرككيةوجه آخر للجامعة األعن وضعها في خانة تدعيم ما يثار 

ما تضمنته  وأفي هذا المجال،  مرككيةالسياسات األصانعي تعود لبعض أدبيات 
 هذا الصرح األكاديمي. ن تولوا إدارةم  مكتابات وخطابات 

"جوزكف ناي" منظ ر القوة الناعمة، بأفكاره التي تنساب في مخططات وسياسات  فهذا
الناعم الذي  صراع، يضع الجامعات في موقع متقدم على محاور المرككيةاإلدارة األ

من كل طالب وخركج ف ،تعزكز قدراتها الجاذبةحيث تسعى الدول إلى هده العالم، شي
 .(1)الناعمة من النفوذ مرككيةن القوة األيمك   سوف مرككيةألات اجامعال

من الطالب الذين  %82كيين، كر من غير األمالتي تستقطب  مرككيةالجامعات األو 
، يرى "كولن باول" وزكر الخارجية (2)ألف باحث 28يدرسون خارج بلدانهم، و

زانًا رائعًا للنوايا ليكونوا خهؤالء الطلبة سينتهي بهم األمر ، أن األسبق مرككيةاأل

                                                           
 .55، ص2002دار العبيكان، بيروت،  ، القوة الناعمة،جوزيف ناي 1

 .33ص م.س.، ، القوة الناعمة،جوزيف ناي 2
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ن كثير من هؤالء الطلبة إناي، فيقول جوزكف ، وككمل (3)الحسنة تجاه أميركا
     .(4)كيينكر المهمة لألم نتائج السياساتيستطيعون التأثير على 

على توضيح الكيفية التي  في بيروت، مرككيةلجامعة األا رؤساءتناوب  من جهتهم،
جون " لجامعةا رئيس أشار فقد لى السياسات.هؤالء الطلبة عمن خاللها سيؤثر 
نحن فركدون، : (5)دور الجامعة في صناعة األفكار والقيم، عندما قالإلى  ،"وتربيري 

ن الجامعات األخرى تستخدم الكتب ذاتها كتلك إن نجعل ذلك واضحًا، أوكجب علينا 
ي األفكار، رتياب فالالتي نستخدمها، ولكننا مختلفون في أننا نساعد الطالب على ا

ننا نحاول التأكيد على المرونة الذهنية إليس المهم ما تعرفه، بل كيف تفكر، إذ 
في بيروت  مرككيةالجامعة األ ن  إ :(6)"بيتر دورمان"، قال بينما وتشكيل أنظمة القيم.

مكرسة نفسها  ،ن الحوارات والعالقات والتفاعالتفي األساس سلسلة م هيالتي 
 .رؤكة ي ذو تخركج قادة متنوركن ل

عنوان ب -أعدها ته التيفي دراس  كي "بيتي أندرسون"كر الباحث والكاتب األم كمليثم  
حقيقة  عنالكشف  -في بيروت القومية العربية والتعليم الليبرالي مرككيةالجامعة األ

إعادة بناء شخصية الطالب في  إن   قوله:في الدور الذي سوف يلعبه هؤالء الطلبة 
 تهوقيم ومعايير تربوكة وثقافية وسياسية جديدة، وصواًل إلى متابعالجامعة على أسس 

                                                           
 .22ص م.س.، ، القوة الناعمة،جوزيف ناي 3

 .22ص م.س.، ، القوة الناعمة،جوزيف ناي 4

5  Ineterview with president John Waterbury. 18. In AUB 

; www. Aub.edu. accredition / documents/ appendix 

6 Peter dorman . Inauguration of Peter dorman. AUB. 4 MAY 2009.  P 5   
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بمثابة  هذا الطالب ليكون إن ما ، مرككيةجمعية متخرجي الجامعة األ عبربعد التخرج 
 . (7)فتراضيالا األمرككيالسفير 

يعييد أول ميين افتييتح قطيياع التعليييم العييالي  يذاليي التعليميييهييذا الصييرح فييي ل يية األرقييام، 
لسيينة فييي االرسييمية  هوفييق إحصيياءاتو ، 6288فييي العييام  طالبيياً  68بييدأ مييع  فييي لبنييان،
مانييييييية آالف وخمسييييييماية ثالمسييييييجلين ه بلييييييط عييييييدد طالبيييييي، 8168 – 8162الدراسيييييية 

اليييذين تخرجييييوا ميييين و ، (8)( فييييي مختليييف التخصصييييات2251وطالبييية )وأربعيييون طالبييييًا 
أكثير ميين اثنييين  همعييددبلييط ، 6288فييي بييروت منييذ تأسيسييها عيام  مرككيييةالجامعية األ

درسيوا و وفدوا من حوالي مائة دولية، ، (08.211)ًا وطالبةين ألفاً وخمسمائة طالبوسبع
هييؤالء ر عييدد الطيالب اللبنيانيين ميين مجميوع وكقيد   .تخصييج جيامعي 681فيي حيوالي 

 .  (9)(22.111)وخمسون ألف طالب وطالبة بحوالي خمسة نمتخرجيال

قيييوة ال فيييي مجيييالهيييؤالء الخركجيييون يلعبيييه  حجيييم اليييدور اليييذيتشيييير هيييذه األرقيييام، إليييى 
ميا ال توظيف  مرككييةاإلدارة األ التي تقيول بيأنالتقديرات السي ما، إذا صدقت و  ،ناعمةال

ميييين هييييذه الطاقييييات والقييييوى فييييي مختلييييف ميييييادين وحقييييول المشييييروع  %21يقييييل عيييين 
 وحتى أمنيًا.  ،قتصاديًا وسياسياً اثقافيًا و  ،األمرككي

                                                           
، ترجمة  4102ردن، ط في بيروت،  دار االهلية للنشر والتوزيع، عمان اال مريكيةالجامعة األ بيتي أندرسون  7

 .04ص م.س.في بيروت،  مريكيةالجامعة األ . ، 432ص  ، عزمي طبة

إعداد مركز ومكتب األبحاث وخدمات في بيروت،  مريكيةعاماً على الجامعة األ 051الحقائق، سجل  8

ات ر، منشو4102اصدار  Office of Institutional Research and Assessment (OIRA)التقييم

 -الرابط   ،مريكيةعة األالجام

 http://public.aub.edu.lb/sites/Forms/Shared%20Documents/AUB_Factbook_2016.pdf 

( على أساس احتساب المعدل ألف 05.111)عدد الخريجين األجانب حوالي خمسة عشر الف طالب وطالبة  9

  %41و %06ما بين تتراوح  0623تاريخياً منذ تأسيس الجامعة عام لتسجيالتهم متوسط وال
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أحييييد  "رامييييي عليييييق"الييييدكتور معطيييييات أوردهييييا الباحييييث توقف يسيييي، فييييي هييييذا المجييييالو 
كتيياب نشييره حييول  ضييمن هييا،واسييتاذ مييادة تربييية النحييل في ،مرككيييةالجامعيية األ يخركجيي

ض عدة مرات للض وطات في محاولة لتجنييده نه تعر  إ :(10)، يقولتجربته في الجامعة
السييييفارة مقابييييل المنحيييية التييييي تلقاهييييا ميييين  (FBI)لحسيييياب مكتييييب التحقيقييييات الفيييييدرالي

سألني الموظف في السفارة عن إمكانية العمل ميع األجهيزة  :عليق ثم  يكمل، مرككيةاأل
 .سيما مكتب التحقيقات الفدرالي بالتحديد مرككيةالحكومية األ

أخبرنيييي المحقيييق لقيييد  :علييييق يقييول ،سييباب طيييرده مييين اميركييياأوفييي مقطيييع آخييير حيييول 
كيييان عيييدم تعييياوني ميييع مكتيييب  مرككييييةأن سيييبب ترحيليييي عييين األراضيييي األ األمرككيييي

التحقيقيييات الفيييدرالي، وأن حصيييولي عليييى التأشييييرة لييين يكيييون صيييعبًا إذا قبليييت ب رسييياء 
 .  مرككيةصي ة تعاون للعمل معه بالتنسيق مع وزارة الخارجية األ

الييدور  لتعمييق أكثيير فييي تبيييان حقيقييةا ًا قوكييًا نحييوفعييادتشييكل هييذه المعطيييات وغيرهييا، 
إلييى ، مجتمعاتنيياوحجييم تأثيراتييه فييي فييي بيييروت،  مرككيييةالجامعيية األ ضييطلع بييهالييذي ت
 :اآلتيةعلى التساؤالت  اإلجابةجانب 

 ؟القرن التاسع عشر منذبيروت  في األمرككيلماذا التعليم  -

 ؟قيم العلمانيةالتبشير بأسباب التحول من التبشير بالقيم البروتستانتية نحو  -

 ؟مرككيةحجم عالقة الجامعة بدوائر السلطة األ -

 ، العرب أم أميركا؟مرككيةن المستفيد األكبر من الجامعة األم -

 ؟لعربية إلى اإلنجليزكةالل ة امن التدركس انتقل لماذا  -

                                                           
  152ص، 2002منشورات طريق النحل، بيروت،طريق النحل، رامي عليق،   10
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وأنشطتها في بيروت على  مرككيةفيما تركزت الدراسات المعمقة حول الجامعة األو 
لت اال، تها عند الباحثين العربندر ين، يالحظ أمرككيباحثين  بعض عانة بتسشك 

، من الطالب عددمقابالت مع  كتجر أحيث ، هذه الندرة محاولة للحد من ،هابطال
بعض صحة للتأكد من ختصاصات، الوالصفوف والمستوكات وا مختلف المناطق من

 . داخل الجامعةجراء المقارنة بين األهداف المعلنة واألنشطة إ، و المعطيات

يا مرتبطة بالجامعة تناولت قضا تقاركر صحفيةو الت مقابة ناستعتمت االكما 
مصادر ومراجع رسمية،  منمنشورة حول الجامعة معطيات  إلى جانب ،مرككيةاأل

في بيروت" من  مرككيةعامًا على الجامعة األ 621الحقائق، سجل "كتاب منها، 
 .8168 الصادر عام مرككيةإعداد مكتب األبحاث وخدمات التقييم في الجامعة األ

 فصول مع خاتمة بأهم االستنتاجات  ةوثالث على مقدمة البحثتوزع يوسوف 

 مرككيةالسياق التاركخي لنشأة الجامعة األ األول،الفصل والتوصيات، فيتناول 
، مرككيةبرامج القوة الناعمة في الجامعة األ الثاني، ل، بينما يتناول الفصوأهدافها

تمل الفصول وتش. مرككيةالقوة الناعمة للجامعة األوكتناول الفصل الثالث، مخرجات 
 على الموضوعات اآلتية:

 المعلنة وأهدافها ميكيةةنشأة الجامعة األ حولالفصل األول: 

  .في لبنان والمشرق  ال ربيلمشروع الثقافي لتاركخية ال الجذوري 6

 .، أولى األهدافالتبشير بالقيم البروتستانتية. 8

  .ةيناالعلم قيمالتحول نحو ي 3

 .األمرككيالنفوذ أدوات صناعة االتجاه نحو ي 5

  .ةالجاسوسيو  ،مرككيةالجامعة األ ي2
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  ميكيةةبيامج القوة الناعمة في الجامعة األ الفصل الثاني:

  .في لبنان أمرككيعالم ي 6

  .يةادي الطالبو النتشجيع األطر و ي 8

 .والعلماني الليبرالي التفكيرمنهجية  ي3

  .الدعم الماليي 5

 .مرككيةالشبكة األكاديمية األ. 2

  ميكيةةالقوة الناعمة للجامعة األمخيجات الفصل الثالث: 

 .األمرككيركادة النموذج  ي 6

 .. تحركر المرأة 8

 .من العربية إلى اإلنكليزكة ي3

 .األمرككيمشروع البمتخرج ال ربط .5

 .التطبيع مع الصهاينة. 2
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 الفصل األول

 المعلنة وأهدافها ميكيةةنشأة الجامعة األحول  

 

 والمشيق  لبنانفي ي الغيبلمشيوع الثقافي ل ةةتاركخال الجذورـ 1

ات ومراكييز إنشيياء جامعييعلييى  أجنبييية ةجهيي عمييلتحييين ليييس ميين المبال يية، االرتييياب، 
 أعبييياء باهظييية،ميييع ميييا يكلفهيييا ذليييك مييين ، تفصيييله عنهيييا آالف األمييييالفيييي بليييد  علميييية
هم وطنميييييًا عييييين بعييييييد لإلقاميييييةالعلميييييية  هيييييابعثاتو  تهاإرسيييييال نخيييييب مييييين أسييييياتذومشيييييقة 
خلصييييت  ،دراسيييية جييييدوى هييييذه الخطييييوة ترجميييية ل اعتبييييار ،منطييييق األمييييورإن   .األصييييلي
ق إليييى بنتائجهيييا،  مييين أعبييياء وتكييياليف  هميييا ترتبييي عليييى، هييياإليجابييييات المتوخييياة منا تفيييو 
   وتبعات. 

اطق كانييت ضييمن منييالكبييرى،   الييدول ال ربييية اختيييارد ميين حجييم االرتييياب، االييذي ز و 
 التعليمييية  مؤسسيياتهمميين كبييير الكييم الا هييذ، ب ييية تأسيييس ونشيير انيدائييرة النفييوذ العثميي

 .اوبلداته افي مدنه

عيدد ، أن  6162العالمية األوليى عيام عشية الحرب غير رسمي أُنجز  تقركرر قد  فقد  
مدرسية، والميدارس  211 لطمبراطوركية العثمانيية بييالالمدارس الكاثوليكية الفرنسية فيي ا

مدرسييية، والتحيييق بالميييدارس الفرنسيييية  602ة، والبركطانيييية بيييي مدرسييي 802بيييي  مرككييييةاأل
دارس مييييييييطالييييييييب، وبال 35،360 مرككيييييييييةدارس األلمييييييييالتحييييييييق باو طالييييييييب،  214565
انييييية مدارس األلمييييين باللتحقييييمن المييييناهيييييك عيييين اعييييداد ، طالييييب 68،211البركطانييييية 

 .(11)جركة والروسيةمساوكة والمواإليطالية والن
                                                           

11 Roderic H.Devison,Westernized Education in Ottoman Turkey,Middele East 

journal, vol.15,no3(summer 1961),291. 
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في  مرككيةلجامعة األبق لاالسم األس) كة البروتستانتيةلكلية السور اتأسست  بينماو 
 زجه  ، كي ت6223 انتظرت السلطنة العثمانية حتى العام، (12)6288عام  بيروت(

ناهج موفرة م، 6212العام في  العثمانية الكلية هاحاافتت، و في بيروت حديثة دارسم
س يعية، وكانت تدر  الطب مالفلك والعلو  مات في علمقدمالى باالضافة دينية دراسية 

عام في بيروت جمعية المقاصد الخيركة االسالمية نشأت أا ميعها بالل ة العربية. كمج
 .(13)ال ربيةدارس ملل اً حديث اً عربي اً يمإسال دارس خاصة بوصفها بديالً م، 6202

أن ييه ميين جهيية، يالحييظ  علييى المنطقيية، الوافييد بثقافتييههييذا السييلوغ ال ربييي،  قييراءةفييي و 
، ومين ووراثتهيا بعيد إضيعافهاالدولية العثمانيية  مع لمواجهةحضير المنطقة لترافق مع ت

علييى تنيياحر بييين القييوى ال ربييية تنييافس و هييذا التنييوع الثقييافي الوافيد،  عكييسجهية أخييرى، 
المسييألة األكثيير إلفاتييًا، و . فييي السيييطرة والهيمنيية علييى المنطقييةاخييتالف أيييديولوجياتها، 

ر بيي عنييدالهجميية ه الشييعار الييديني الييذي اتخذتيي فييي تكانيي الحمالت انطالقتهييا، مييا يييذك 
 .ولكن هذه المرة، ببعدها الثقافي ،شرق ال نحو الصليبية

  ، أولى األهدافالقةم البيوتستانتةةبـ التبشةي 2

يييإليييى المعطييييات،  تشيييير فيييي  همفشيييل لكييين ،القيييدس ركن بُروتسيييتانت قصيييدوا مدينيييةُمنص 
ي بيييروت، وهنيياغ أسسييوا أول فيي ارقر تسيياالو  لبنييان إلييى جبييل بانسييحدفعهييم لالمهمييتهم 

بموجييب تييرخيج صييادر ميين والييية  ،6288عييام  فييي المنطقيية العييالي أكاديمييية للتعليييم
 ب سييمطالبييًا،  68منييزل صيي ير يضييم عملهييا ميين  باشييرت الكليييةو  .فييي أميركييا نيوكييورغ

                                                           
 . 0241قبل استبداله عام تية " في بيروت " الكلية السورية البروتستان مريكيةكان اسم الجامعة األ 12

 .04ص  م.س. ،مريكيةالجامعة األ بيتي أندرسون، 13

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f931e0f8-cb7a-4106-8761-fd419bfe7076
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f931e0f8-cb7a-4106-8761-fd419bfe7076
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ــة الســوركة" ــة "إلييى  ،6181تتحييول عييام قبييل أن ذلييك و  ،"البيوتســتانتةة الكلة الجامع
 .(14)"يوتفي بة ميكيةةاأل

علييى  تهياأنيه سيتتم إدار ، 6206 أعلين اليدليل األول للكليية الصيادر عيام سيتأسيالومنيذ 
هيي التيي الروح التبشييركة الكنسيية في .(15)أساس مبياد  مسييحية وإنجيليية بشيكل صيارم

 األمرككييييي المبشيييير ،األول ليييينج صيييياغه المؤسييييسترجميييية وذلييييك سييييادت فييييي الكلييييية، 
، هعين أهيداف وغاييات كانيت تيراود ،فييه فصيحاليذي أ، و (16)دانييال بلييسالبروتستانتي 

نركد دمج تعليم أحيدث مجياالت اآلداب والعليوم ميع التيزام مبياد  ومعتقيدات  :قالحين 
تييدر س الكتيياب فالكلييية فييي سيينواتها التعليميية األولييى، كانييت . (17)الميذهب البروتسييتانتي

 المقدس إلى جانب العلوم الوضعية.

الرؤساء  نأ، ن خالل روايته لسيرته الذاتيةم "ف الرزازمني"السياسي العراقي  ذكرو 
يعبرون بشكل متكرر عن أملهم في أن يصبح خركجو كانوا  ،األوائل للكلية السوركة

البروتستانتي إلى  األمرككيالكلية مبشركن طالب، ينشرون النموذج الحضاري 
 .(18)فةمجتمعاتهم المتخل  

م، أن  افتتاح كلي  ال يوحي  ، فالتركيز على ليمية هو محض مبادرة فردي ةة تعما تقد 
، جاء في ظل احتدام الصراع ياتهافي غاكان عنوانًا رئيسيًا الذي التبشير الديني 

                                                           

 الجامعةة.. الناعمةة ةالقو" عنوان ، تحت بثته قناة الجزيرة ضمن برنامج تحت المجهر ،تقرير حول فيلم وثائقي 14

 .موقع قناة الجزيرة  2/4/4102بيروت " نشر بتاريخ  في مريكيةاأل
 30ص م.س، ،مريكيةلجامعة األا بيتي أندرسون، 15

المالصق  شارعال ه علىسموقد اطلق ا، 0214 – 0622دانييال بليس، رئيس الجامعة ومؤسسها من عام  16

 لسور الجامعة، وكذلك على إحدى قاعات الجامعة. 

 .3ص  .م.س ،مريكيةالجامعة األ بيتي أندرسون، 17

 14م.س .ص 18
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أكد على ذلك  .الذي شهدته الكنيسة المسيحية، بين الكاثوليكية والبروتستانت
هداية  بأن، مرككية، بركن فندمارغ، في كتابه عن الجامعة األاألمرككياألكاديمي 

 التأسيسو . هو الهدف األول للتأسيس إلى المذهب الصحيح مسيحيي الشرق الهراطقة
في  ،سياسي بين الدول ال ربيةاللصراع ا إحدى أوجه لم يبتعد عن كونه، أيضاً  بدوره

 توسيع دائرة هيمنتها.نحو  إطار تنافسها وتسابقها

حافظت على  مانيب، فسوركةالكلية المسيرة  فيتطورًا بارزًا  وهنا، يستوقف الباحث
ة وتكون حيا ٬ن لكم حياةلتكو  -م على قوس بوابتها الرئيسةقائالشعارها الديني 

 ،ب لبولس في رسائله الملحقة باإلنجيل أو العهد الجديدنسو ل موهو قو  -أفضل
 أدبياتها ومنهجياتها. في العلمانية نحوالكلي ة اتجهت 

 ةةناعلمقةم ال حول نحوالت. 3

في  مرككيةالجامعة األ، 6181عام في اللكلية السوركة البروتستانتية، ا سماصار 
عنوانًا مرافقًا  ت هداية مسيحيي الشرق إلى المذهب البروتستانتي، وبعد أن كانبيروت

 ،ة تبشيركةكلي   ليستو  جامعة علمانية تقدم نفسها، كونها صارت ل اياتها األكاديمية،
وفيما كان  .ةالليبرالي ةالعلمانيالتبشير بقيم إلى  ةيالدين التبشير بالقيممن  هالاانتقب

 .6185طلبتها من فئة الذكور فقط، دخلتها الفتيات أول مرة في العام 

جامعة  التزامًا بما أقدمت عليهجاءت  ، يقال أنهالهذه الخطوة وفي معرض تبركرها
ية تربوكة التي تعد مرجعو "أمهيرست في والية ماساتشوستس" بصفتها الجامعة األم، 

 .(19)يركاللجامعات البروتستانتية في أم
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، ةعلمانيال إلىديني التبشير االنتقال من الأن  ، هذه المسألةفي ما يشد  االنتباه  لكن
داخل إدارة الجامعة وفي صفوف  مناألول  ،بين تياركن أساسيين اشنقحصيلة  جاء
ووكالة المخابرات  رككيةمنخبة وزارة الخارجية األمن والثاني  ،التعليمية هاكوادر 
 ةؤسسالموهذا ما يكشف عن جانب من الجوانب الخفية لمحركات هذه  ،مرككيةاأل

كونها مجرد مؤسسة تعليمية تأسست ، والتي تتجاوز في العالم مرككيةالتعليمية األ
 .تينأمرككيبمبادرة من عائلتين 

جت الجامعة من الى تعديالت تبلورت تدركجيًا، بحيث خر  تلك النقاشات أفضتقد ف
الدور التعليمي، مع بقاء األهداف التبشيركة قائمة بصورة  الدور التبشيري وأنيط بها

األفكار  علىالطالب  ئةعبر تربية وتنش ،جديدة، من خالل تروكج القيم بدل الطقوس
الحداثوكة بداًل من القيم والمعتقدات البروتسناتية. وأصبحت الجامعة تمجد حركة 

 . (20)ر من النموذج المثالي المسيحيستفسار أكثالا

، وعالقته الذي أقدمت عليه إدارة الجامعة تساؤل عن غائية هذا التحول يطرحوهنا 
 األخيرةبالتحديد، بعد اعتراف  ؟هاجهافي انت مرككيةباالستراتيجية التي بدأت اإلدارة األ

أميركا كل إلى جانب  -بصلح باركس واتفاق المنتصركن في الحرب العالمية األولى
أي في  ،في البدء ب عادة اقتسام العالم الم لوب على أمره -من بركطانيا وفرنسا

 فكاربالقيم واأل هاعاشببهدف إنخب قيادية في المنطقة  استقطابتوجهها نحو 
 .أدوات لنفوذهاجعلها ، و مرككيةاأل

 األميكيي أدوات النفوذصناعة االتجاه نحو ـ 4

حييداث ألبشييكل وثيييق باارتييبط  مرككيييةتيياركا الجامعيية األ ن  إيمكيين القييول، فييي الواقييع، 
ليسييوعيين ابينمييا كانييت طموحييات و والمنعطفييات الكبييرى التييي شييهدها المشييرق العربييي، 

                                                           
 32ص ، م.س ،مريكيةالجامعة األ بيتي أندرسون، 20
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مجيال خدمة الرعاييا الكاثولييك فيي تتركز على والفرنسيين المنتدبين على لبنان وسوركا 
حيين وبعيييض المسيييلمين فيييي نتدابيييية مييين المسييييالوبنييياء كيييوادر لخدمييية اإلدارة ا ٬التعلييييم
الدوليية األعظييم صيياف م نحييوتقييدم لل المرافييق األمرككيييكييان الطمييوح  ،سيييطرتهمنطيياق 

عين طركيق صينع إدارات  ٬تحوكيل المشيرق العربيي إليى منطقية نفيوذ ٬بعد الحيرب الثانيية
 القييمالحيرب البياردة، ونشير  إب يانمكافحة الشييوعية ، يعهد إليها، عربية وشرق أوسطية

 .  مرككيةاأل

 هييذه المهميية، والسييي ما،لتنفيييذ  األنسييبالبيئيية ين، مييرككيبالنسييبة لألكييان لبنييان كبييدو أن و 
 مرككييةالجامعية األراحيت ف .الماضييبين األربعينيات والثمانينيات مين القيرن  في الفترة 
يية قومتييارات اليذين ينتميون إليى من حتى  ،من كل دول المشرق العربي باً طال تستقبل

في األربعينيات والخمسيينات  راً لقيت ازدهاالتي  ،لتيارات الشيوعيةان مو  ٬عربية وغيرها
 .  مرككيةبين طالب الجامعة األ

، أنه أكثير ميا أزعجيه فيي (21)مرككيةيروي أحد اليساركين الذين تخرجوا من الجامعة األ
الجامعيية، إعييداد الطالييب كييي يتييأقلم، ال مييع محيطييه، بييل مييع المحيييط ال ربييي البعيييد، 

ي مكييييان إلعييييداد النخبيييية ميييين أجييييل النفيييياذ إلييييى صييييفوف النخبيييية المييييؤثرة فالجامعيييية هيييي
وصيييناعة القيييرار. وككميييل المتخيييرج الجيييامعي، أنيييه كيييان علييييه بيييذل الجهيييد الكبيييير كيييي 

 أفكار تبثها الجامعة.من ما علق به من مناهج و يتحرر 

ندسية واله اإلدارةفيي السياسية واالقتصياد واالجتمياع و وتخر ج الجامعة عليى اليدوام نخبيًا 
إليى جانييب  ٬ز فيي الحييياة السياسييةر نصييي ب بياوالتربيية وغيرهيا مين العلييوم، بعضيهم ليه 

" فيييي مقالتيييه عييين رضيييوان السييييد اليييدكتور" ييييذكر .فيييي مجييياالت شيييتىعشيييرات القيييادة 

                                                           

األخبةةةار، جريةةةدة  نشةةةرته ،"، التةةةأميم هةةةو الحةةةلمريكيةةةةالجامعةةةة األتحةةةت عنةةةوان " مقالةةةة ، أسةةةعد أبةةةو خليةةةل 21
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الجامعيييية  احتفييييال، 6188 عييييام ا حضييييرعنييييدم أنييييه ،فييييي بيييييروت مرككيييييةالجامعيييية األ
بمسييييوؤليه السياسيييييين  ريج كلَّييييه حاضييييشييييرق العربييييي والخلييييالم وجييييد ،بمئوكتهييييا األولييييى
 .  (22)ومسؤوليه اإلداركين ٬)الدرجة الثانية(

لفيييت الباحيييث معطيييى تييياركخي، يفييييد، بيييأن ميييؤتمر سيييان فرانسيسيييكو فيييي هيييذا السيييياق، يُ 
خركجييًا ميين  61، كييان يضييم نحييو 6152الييذي شييهد توقيييع ميثيياق األمييم المتحييدة عييام 

وعلييى سييبيل المثييال الالحصيير،  قييوام.، وميين مختلييف األجنيياس واألمرككيييةالجامعيية األ
فييي ن أحيييد خركجيييي الجامعييية، شيييارل ماليييك، كيييان مييين أشيييد المعجبيييين بيييالتفوق ال ربيييي، 

، مرككييةوقيد جياء فيي وثيائق للخارجيية األ ،مرككيةومتطوعًا للدفاع عن وجهة النظر األ
 .(23)ين في ما هو حسن ألميركا، ال للبناناألمرككيكان يحث المسؤولين  اً أن  مالك

  ةالجاسوسةو  ،ميكيةةالجامعة األ ـ5
ميييا بيييين الجامعييية معطييييات تشيييير إليييى عالقييية  فيييوق القفيييز عيييدم مييين الموضيييوعية  بيييات
هييذه  المركزكيية، وإن كييان الييبعض، يحييرط علييى ربييط مرككيييةرات األوالمخيياب مرككيييةاأل

 أشخاط نافذين في الجامعة، وليس إلى المؤسسة بشكل عام. بالمعطيات 
تييولى الييذي  ،سييتيفان بيين روزتلييك التييي تتعلييق بييرئيس الجامعيية، ميين هييذه المعطيييات، 

 أثيييير وبييين روز شخصيييية إعيييالن دولييية الكييييان الصيييهيوني. ميييع، 6152 رئاسيييتها عيييام
كييان أحييد الييذي ، مرككيييةمباشيير بالحكوميية األال هرتباطييالحولهييا الكثييير ميين الشييبهات، 

 ت االسييتراتيجيةمكتييب الخييدما ؤسسيييكونييه أحييد م ،عيونهييا وآذانهييا فييي الشييرق األوسييط
"OSS" الحقيييييًا اليييييى وكالييييية المخيييييابرات المركزكييييية  هسيييييماي تحيييييول ذالييييي، هيييييذا المكتيييييب

                                                           

، المشرقمصائر الثقافة الغربية بفي بيروت و مريكيةالجامعة األ: تحت عنوان مقالة ، الدكتور رضوان السيد 22

 .5/4/4102بتاريخ  ، جريدة الشرق األوسطفي  تنشر

األخبةةةار، جريةةةدة  نشةةةرته ،"، التةةةأميم هةةةو الحةةةلمريكيةةةةالجامعةةةة األتحةةةت عنةةةوان " مقالةةةة ، أسةةةعد أبةةةو خليةةةل 23
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عييين مقرهيييا ومحطتهيييا فيييي القييياهرة وعميييوم  مسيييوؤالً "بييين روز" وكيييان ، "CIA" مرككييييةاأل
 .(24)مصر وأفركقيا
تأسييييس األنديييية الطالبيييية، سيييعيًا منيييه عليييى  ،6152فيييي العيييام  "بييين روز"وقيييد شيييجع 

 دوليية  الب والنخييب والتيييارات القومييية العربييية بعيييدًا عيين معارضيية قيييامسييتقطاب الطييال
تحيييياد الاة "شيييتراكي والشييييوعي المتطلييييع إليييى زعاميييالوبعييييدًا عييين التيييييار ا، «إسيييرائيل»

داعيييًا الييى ضييرورة أن يكييون للطييالب أندييية منتخبيية لتشييجيع الديموقراطييية ، السييوفياتي"
وهييو طالييب سييابق وعضييو فييي  -ميير فاضييل وكييرى ع. (25)والليبرالييية فييي العييالم العربييي

إن أي معيييارض للسياسييية  -فيييي بييييروت  مرككييييةنيييادي العيييروة اليييوثقى فيييي الجامعييية األ
مييييييييين  يعتبييييييييير كيييييييييان اإلسيييييييييرائيلية مرككييييييييييةبشيييييييييكل عيييييييييام أو للعالقيييييييييات األ مرككييييييييييةاأل

  (.26)الشيوعيين

وت فييي بييير  مرككيييةرئيييس الجامعيية األ "مييالكوم كييير"أُغتيييل عنييدما وفييي السييياق نفسييه، 
التجسس بيي تهاميهالكيان بسيالح كياتم للصيوت، ، 6125كانون الثاني من عام  61في 

مجموعييييات لبنانييييية وفلسييييطينية مناهضيييية ، وذلييييك علييييى يييييد "CIA"والعمييييل مييييع جهيييياز 
 .  (27)نطقةفي لبنان والم األمرككيللوجود والتدخل 

بييوري، واتر اليدكتور جييون الجامعيية م إدارة وعمييادة تسيل  ، 8112 – 6110وخيالل أعييوام 
أييام حكيم اليرئيس جميال عبيد  ،وهو جاسوس اعتقل وسجن فيي مصير أواخير السيتينات

واتربيييوري كتيييابين حيييول  أل يييف. و مرككيييةالناصيير بتهمييية التجسيييس لصيييالح المخيييابرات األ
األول تحيييت عنيييوان " مصييير أعبييياء الماضيييي وخييييارات  ،مصييير الحيييياة السياسيييية فيييي

                                                           
 .وت"بير في  مريكيةاأل الجامعة.. الناعمة القوىحول:" قناة الجزيرة بثته  تقرير حول فيلم وثائقي  24

 .في بيروت"  مريكيةالقوى الناعمة.. الجامعة األ"حول: قناة الجزيرة  بثته تقرير حول فيلم وثائقي 25

 م.ن. 26

 م.ن 27
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. وسييييبق (28)ناصيييير والسييييادات"  المسييييتقبل " والثيييياني تحييييت عنييييوان " مصيييير فييييي حكييييم
 – 6182لواتربوري أن قام في الم رب بنفس الدور خالل الفترة الممتدة ما بين أعيوام 

فيييي العليييوم السياسيييية تحيييت عنيييوان " أميييير الميييؤمنين  ه أطروحييية دكتيييورا  وقيييدم ،6180
 .  (29) ربية "..الملكية والنخبة السياسية الم

« الجمير والرمياد»فيي كتابيه  "هشام شيرابي"يروي المفكر الفلسطيني الراحل من جهته، 
الحيزب السيوري القيومي »يتقير ب مين  راح ،شيارل ماليكاليدكتور طليب أسيتاذه ل نياءً ب أنه

إعيداد دراسيية عين الحيزب، اليذي كييان بهيدف  ،مين زعيميه أنطييون سيعادهو « اعياالجتمي
 .«االستقاللية»ذي النزعة  "لمالك" خصمًا فكركًا 

فييي العشييركنيات ميين  مرككيييةاألبييين متخرجييي الجامعيية ميين هييو شييارل مالييك  والييدكتور
بعد التخرج، وتسلم مناصيب مهمية  مرككيةالقرن الماضي، عمل استاذًا في الجامعة األ

ومنصيييب رئييييس  ،(6122-6128منهيييا: منصيييب وزكييير الخارجيييية اللبنييياني ) ،وعدييييدة
ن فيي (، وهيو مين المشياركي6121-6122الجمعية العامة لألمم المتحدة بعيدها بعيام )

 .(30)6152قبل ذلك عام « اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان»إعداد 
أبيا إيبيان"، أنيه كيان يتبيادل قصاصيات ورقيية  وقد كشيف وزكير الخارجيية اإلسيرائيلية، "

في المزاح والحديث مع شارل مالك فيي األميم المتحيدة، فيميا كيان األخيير مكلفيًا تمثييل 
وقيد جياهر ماليك، بعيد االجتيياح اإلسيرائيلي  .وجهة النظر العربيية فيي المنظمية الدوليية

                                                           
، نشر موقع اإلهرام مصرية وحرب المعلومات المكشفوة "تقرير تحت عنوان " القافلة ال، حسن وجيه  28

 05/0/0222المصري، بتاريخ 

، نشر كية والنخبة السياسية المغربية "أمير المؤمنين ..الملتاب تحت عنوان"قرير تعريف كت ، محمد عيادي 29

  2/0/4115موقع قناة الجزيرة، بتاريخ 

جريةةةدة ا نشةةةرته ،"مريكيةةةةحةةةين تولةةةدا السياسةةةة مةةةن رحةةةم الجامعةةةة األتحةةةت عنةةةوان " مقالةةةة ، ربيةةةع بركةةةات 30

 . 31/0/4102بتاريخ ، السفير
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، في العيد السنوي لحزب الكتائب، عن ضرورة المحاكاة الحضياركة 6128للبنان عام 
 .(31) «إسرائيل»بين لبنان و

أسيييتاذ عييين ، الجامعيييةفيييي طيييالب  تيييداولهايلييييس بعييييدًا عييين ذليييك، المعلوميييات التيييي و 
سييكنه  يضييع فييي مكتبييه ومحييلالييذي كييان و  الييدكتور سودفسييكي"" عييرف ب سييمي أمرككييي

ن لييه ادوارًا ومهامييًا اسييتخباراتية، منهييا جمييع أن الحقييًا "شييعارت وأعييالم حييزب ب"، وتبييي  
المعلوميييييات عييييين حيييييزب ب، وتجنييييييد واسيييييتقطاب بعيييييض الطيييييالب والكيييييوادر الشييييييعة 

 .  (32)اللبنانيين على وجه الخصوط
البحثيي لموضيوعات تتصيل خيذ بعيين االعتبيار، تنيامي المييل األ يليزمفي هيذا السيياق، 

تتنييياول قضيييايا جزئيييية وحساسييية جيييدًا  التييييألبحييياث اعنييياوكن  تكثيييرحييييث بحيييزب ب، 
، مييا ال الحصيير مثييال علييى ذلييك. يلتفييت إليهييا الطالييب بنفسييهال قييد ، و حييزبالتخييج 

" نجيييذاب الشيييباب الشييييعي لحيييزب بانخيييرا  و اعواميييل " حيييولأنجزتيييه إحيييدى الطالبيييات 
بأحيد مراكيز  ه عالقيةطيبر ممين تن أحد األسياتذة، ب وتوجيه معلى طل بناءً  جاء الذيو 

 .(33)مرككيةالدراسات واألبحاث األ
وليس آخرًا، اإلجراء الذي أقدمت عليه إدارة الجامعة حين طلبت مين قسيم المعلوماتيية 
الحصيييول عليييى " اليييداتا" المتيييوافرة عييين مراسيييالت األسييياتذة والطيييالب والميييوظفين، إليييى 

صيييييية والمهنيييييية عييييينهم، ومعلوميييييات حساسييييية عييييين األطبييييياء جانيييييب المعلوميييييات الشخ
 .(34)والممرضين والمرضى في مستشفى الجامعة

 
                                                           

األخبةةةار، جريةةةدة  نشةةةرته ،"، التةةةأميم هةةةو الحةةةلمريكيةةةةالجامعةةةة األ"  تحةةةت عنةةةوانمقالةةةة ، أسةةةعد أبةةةو خليةةةل 31

 . 31/2/4104بتاريخ 
 . مركز الحرب الناعمة للدراساتمن قبل  مريكيةفي الجامعة األ طالبمقابلة مع  32

 .مركز الحرب الناعمة للدراساتمن قبل  مريكيةفي الجامعة األ طالبمقابلة مع   33

 .4103-5-46، 4102تتجسس على أهلها، العدد  مريكيةنوان: إدارة األجريدة األخبار، مقالة بع  34
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 الفصل الثاني
 ميكيةةعة األمفي الجا ةمج القوة الناعمبيا

 
 في لبنان  أميكيي عالمـ 1

أحيييد خركجيييي الجامعييية، مييينح الصيييلح، رؤكتيييه عييين الجامعييية ودورهيييا، إذ صيييارت  روي يييي
مين المبال ية، عقيل  ، المكان الذي يرسم فيه، ولو بشييءقاتوفي وقت من األو بنظره، 

ميين المتوسييط، ولييد هييذه الزاوكيية الشييرقية األميية، وتحيياغ فيييه أحالمييه فييي الت يييير. ففييي 
ولربميييا مييين هيييذا ، فييييه اسيييترد الفيييرد، فتيييى وفتييياة، فرديتيييه وجماعيتيييه معييياً عيييالم جدييييد، 

  .(35)من أوطان العربالمكان، انطلق ما هو جديد في أكثر من مكان في لبنان، و 

، فيهيييا قطعييية مييين األرض 86مبنيييى منتشييير عليييى  85 التيييي تضيييم مرككييييةاألعييية مالجا
ران ميييييعو  ةطبيعيييييمييييين  ،كيييييانمالييييييات المج ى عيييييناألولييييي تعبييييير، ات أساسييييييةبيئييييي ثيييييالث

أدبييييات وقواعيييد البيئييية النفسيييية والل وكييية والفكركييية و ن عييي ةالثانييييتعب ييير  بينميييا ،اتمخيييدو 
عليييى األفيييراد  بيييين خلييييطتفاعليييية الحالييية ن العييي ةالثالثييير تعب يييو  ،ةمسيييتخدمالتخاطيييب ال

 اتحيييدد اتجاهيييي ناخييياً م ،اليييثالث اتبيئيييال بيييينتفاعيييل العييين  موكييينج. اخيييتالف هوكييياتهم
 ذنيييم ،السيييلوكياتن ميييحيييددًا منوعيييًا فيييرض تالتيييي بالضيييرورة اذج، ميييوالن ماألفكيييار والقيييي

 ".  مرككيةألعة ام" الجا معالإلى يدخل فيها الطالب األولى التي لحظة ال

 األول دخوليه عنيدالشخصيية وانطباعاتيه تجربتيه  ،مرككيةعة األمأحد طالب الجايروي 
الهندسية التيي روعية ال وجاذبيية البيئية الخضيراء و ميجبهيش دأ، حيث عةمالجا حرمإلى 
عيييين البيئيييية الحضيييياركة  نفصييييلت يههدشييييم فييييي ،الحداثييييةو والطبيعيييية التييييراث ن بيييييع مييييتج

                                                           
 .4113-2-31ودورها، جريدة السفير،  مريكيةمنح الصلح، عن الجامعة األ  35
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ر و شييعنحييو الوافييد اإلبهييار يأخييذ الطالييب  هييذاغالبييية الطييالب، نهييا ماللبنانييية التييي يفييد 
 .  (36)خارج األراضي اللبنانية أمرككيةفي جزكرة  هكأن  و 

 مالضخ األمرككي من العلمبدءًا  ول وكًة متعددة، بصركةً  اً وز مر  تحوي بيئة الجامعة ف
كير، ونظمًا رموز ل وكة وأنما  للحياة وأساليبًا للتفمرورًا ب دخلها،مالذي ينتصب عند 

األجزاء  وختامًا، ،أمرككيةإداركة ومكتبية، ونماذج وأسماء لشخصيات ومؤسسات 
 .رانية والثقافية األخرى مالهندسية والع

وإعجابه  األمرككيوذج مه للنم" تؤثر في وعي الطالب وفهةمة ثقافية ناعمنظو م" هي 
خر  بشتى أنواع نمال مرككيةة األوضوعي لواقع السياسمشهد المبعيدًا عن ال ،به

نذ إبادة الهنود م ،عاءمقتصادية والثقافية بحق البشركة جالالسياسية وا مالجرائ
خاصة ضرب القنابل  ية الثانيةمها في الحرب العالم( وجرائليون م 611حوالي ر)مالح

نذ مالكيان الصهيوني وتثبيت تفوقه على العرب  مالنووكة في اليابان، وصواًل الى دع
 .6152 مالعا

رككيين من الطلبة األمكبير ستقطاب عدد ال اً عنصر  مرككيةعة األمتشكل بيئة الجاو 
عات مجتموضوعات الشرق األوسط أو المالذين يأتون إلجراء دراسات عليا حول 

وقد بلط عدد الطالب  ية.مية حول الحركات اإلسالمالعربية أو في الدراسات اإلسال
ن مي واإلداري مدا الكادر التعلي، ع(37)طالب وطالبة 011ين حوالي األمرككي

 . مرككيةين بالجنسية األتجنسمال

وتخصصات في واد معة لدراسة من يأتون الى الجاو رككيمالطلبة األهؤالء بعض 
 مية، وهدفهماعية والدراسات اإٍلسالمجتالالسياسية وا منسانية وخاصة العلو إلا مالعلو 

                                                           
 مركز الحرب الناعمة للدراساتمن قبل  تتم مريكيةفي الجامعة األ  طالبمقابلة مع  36
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بية أو البيئات العربية وكسب كتساب الل ة العربية والتعرف على العادات العر ا
ا بين لهجة أهل ما بين لهجة أهل العراق و متنوعة التي تختلف مالعربية ال اللهجات
 .يةما  واآلداب العربية واإلسالمن األنموغيرها  ثاًل،مالسودان 

لصحافي زهير هواري، موضوع أثار اأم ا لناحية الجهاز التعليمي واإلداري، فقد 
 ،مرككيةووضعها في خانة أمركة األ اتخذتها إدارة الجامعة،أن  سبقاإلجراءات التي 

أكثر من كفاءة علمية وإداركة لبنانية كانت تتولى أدوارًا في  حين قامت باستبدال
ًا. فهذه الكفاءات اللبنانية أمرككيين أو لبنانيين مجنسين أمرككيالجامعة، بآخركن من 

رب في لبنان، يبدو أنه بعد استقرار وضعه التي عهد إليها مهام في الجامعة أثناء الح
زالت مجهولة، لكنها بالتأكيد ال عالقة لها  عتبارات ماالهم، و استبدالاألمني، جرى 

يسجل لهم امتيازات إداركة بالمستوكات والقدرات، إذ أن الذين وفدوا من أميركا ال 
تحملها الجامعة وتعليمية تفوق من است ني عنهم، إلى جانب التكاليف الباهظة التي ت

  .(38)لت طية نفقات العناصر الوافدة من خلف البحار

ب فيالطو  هم أن  يجمعون على  يكادواانتماءاتهم،  تعددعلى  مرككيةاأل الجامعة ال 
قا أكثر فهم غيرهم، عن ن و مختلف وأنهم  ،العمل سوق  وفي العلمي   المجال في تفو 

 ثقافتهم من غربي ة هي أرقى فةبثقا يتمت عون  لبنان، عن منعزلة بيئة يعيشون في
 أقل بكثير ،األقربمحيطهم  في يحصل بما اتهماهتمامتأتي لذلك،  والعربية، الل بناني ة

 .(39))األخيرة وهجمات باركس أيبدو شارلي حادثة في كما(ال رب في يحصل ماب

إليها  يتعر ف تيلالفكرك ة، ا الم الطات اإلغراق في طرح الجامعة مجتمع مظاهر ومن
بالط من حامليها مع المباشر احتكاكه وفي التعليمي ة المواد في الط الب  واألساتذة ال 

                                                           
 .4110-4-02، ، مقالة في جريدة السفير، مريكيةزهير هواري ، األمركة في األ 38

 مركز الحرب الناعمة للدراساتمن قبل  تتم مريكيةفي الجامعة األ  طالبمقابلة مع  39
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صفي ة الحياة الجامعي ة في ك البنية العقائدية للطالب يتفكتعمل على التي و  .الال 
 الى داخله لترسم بي"طركقة ناعمة" هات ل لبوتشككه بمنظومة تفكيره ونسقه الثقافي، 

  .هالالطالب أجوبة  ال يملكحين  -سي ما-ة عميقة عالمات استفهام وأسئل

، شمةتتنافى مع الح سلوكيات مع دائم تماس على ،مرككيةفي الجامعة األ البوالط
 التي تحصل بين العالقاتوفي  الجامعة، وادين تنظ مها ال تي الحفالتتشهدها، 

بالط فكرة  تقب لي وبالت الي ،تهارؤك على البالط د، بحيث يعتاالجميع مرأى على ال 
 .(40)في مجتمعه بشكل عامالحقًا و  ،داخل الجامعة معها، تعايشال

  تشجةع األطي والنوادي الطالبةةـ 2

نها م، يمالتعليج ملة للبرنامكمج وأنشطة الصفية معلى برا مرككيةعة األمالجا شتملت
 ،فنية وفكركة وسياسية وحكومات طالبيةمن  ها،إنشاء النوادي على اختالفتشجيع 
ناديًا  82ا ال يقل عن موقد وصل عددها إلى  ،االنضمام إليهالى عالطالب وتحفيز 
 حقكليون دوالر لإلنفاق على النوادي، و مربع  حواليتخصج عة مالجاف. طالبياً 
وكل مت الحصول علىناديًا أسسوا  كحد أدنى(طالبًا  31)ية طالبوعة مجمألي 

 . (41)متهارسة أنشطممل

- نهجيةمفي أنشطة ال حين انخراطهم  الطالبن أ ،لجامعةكرى القائمون على او 
كثيرًا ما يجلبون بعض القيم والتوجهات التي تعلموها في الحرم  –يةمغير تعلي

في  مب واشراكهج الطالمدعة على مالجاتعمل إذ  .(42)الجامعي الى المجتمع األوسع

                                                           
 الحرب الناعمة للدراساتمركز من قبل  تتم مريكيةفي الجامعة األ  طالبمقابلة مع  40

 . مريكيةالوطني الحر في الجامعة األموقع طالب التيار نشرها مقالة  41

42  Vladimir Tamari, Samia Hissen, and Peter Shebaya,Feb.22: Events Before and 

After, Outlook.vol.16,no.8(March 11,1961),10.AUB. 
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 ،اتشخصيال اهئأثنا تكتشف في، األمرككيوذج منال ال تبتعد عن تيةة حيامنظو م
 تهابواسطو تصال، الا هاراتم يمواهب القيادية، وتنمصقل التو  ،الكوادر صنعتو 
، واكتساب قيم وسلوكيات واضيعمفتح وعي الطالب على طروحات في شتى اليت

"مسابقات ملكات  تنظيممن بدأ وهنا يجدر الذكر، بأن الجامعة هي أول . وافدة
تقلت الفكرة الحقا الى بعض بلدان العالم وان، 6121الجمال في لبنان" منذ العام 

 .(43)العربي

وآخر ، حقوق مثليي الجنس"ب"معني من هو  ،الطالبية في الجامعة اديو نمن ال
 الن ادي في أعضاء أيضا هم أعضاء األول وكثير من ،"العلماني   النادي" يسمى
  الثاني.

 على يعمل فمن جهة، للطالب، السياسي ة على مسألة الهوك ةالنادي العلماني يركز 
 للشخصي ة وي  الس غير البناء خانة في الحزبي أو التأييد التحز ب أنواع كل وضع

 وتخل ف فكرك ة أييد، رجعي ةتال حت ى أو الحزبي   من االنتساب نوع أي   الفردي ة، وكصبح
، ر الفردي ة الفكرك ة الحرك ة ينافي سبة للنادينبال ذلك ألن   مبدئي   المطلق والتحر 

 الب.طلل

الحراغ مييييا يعييييرف بييييتحركييييات ل ن ييييذيأحييييد الماليييييوم  النيييياديوميييين جهيييية أخييييرى، يعييييد 
اليييييذي اشيييييتهر باسيييييم "طلعيييييت ركحيييييتكم" وغيرهيييييا مييييين المجموعيييييات و  ،الميييييدني اللبنييييياني

التييييييي نشييييييطت فييييييي تحركييييييك ملييييييف النفايييييييات والقضييييييايا المطلبييييييية والسياسييييييية خييييييالل 
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وسييييييياحات الوصيييييييل بيييييييين الطيييييييالب وكلعيييييييب دور .  8162شيييييييهر تميييييييوز مييييييين عيييييييام 
 .(44)النشا  السياسي والنضالي

 كواحدة قانوني ا،ً  بها الحرك ة الجنسي ة واالعتراف طرح المثليين على يركز ناديبينما 
ق  ،ليبراليال النظام خصائج من في الجامعة. وليس بالضرورة أن يكون  له المسو 

 رغباتهم ةحقوقهم في ممارس مع ن و لكن هم متعاطف مثلي ين، أعضاء النادي المثلي، هم
ك ة.  بحر 

الل باس  خالل من االجتماعي ة المخالفة لألعراف بنزعتهم وكتمي ز أعضاء النادي
ها، منها، نال تي يقيمو  ومن خالل األنشطة المختلفة، واالهتمامات الكالم وطركقة
واج قبل الجنس حر كة عن الحوار ، المرأة  يوم في الز  الحقوق  واعتبارها من العالمي 
إلى  ركعها التي يعود "الخيرك ة"و الترفيهي ة األنشطة للمرأة، إلى جانب الطبيعي ة

  .(45)المثلي ين بحقوق  المهتم ة المدني ة المجتمعات
يشير عدد من الشخصيات اللبنانية والعربية التي تخرجت من الجامعة خالل تأركخهم 

تجاهات الومذاكراتهم الشخصية إلى هذا المنحى من التدخل في صياغة ا لسيرتهم
حيث بينوا  ،سية والثقافية الطالبية، ومنهم السياسي والمفكر اللبناني منح الصلحاالسي

أهمية النوادي الطالبية في إعداد القادة والكوادر المستقبلية كواحدة من أهداف 
 .(46)الجامعة

                                                           

نشره موقع المدن بتاريخ  الحراك لم ينته بل تحّول " -تقرير تحت عنوان " النادي العلماني، يارا نحلة  44
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كيف أسهمت السياسي العراقي منيف الرزاز من خالل روايته لسيرته الذاتية  ذكرو  
أشياء ال يمكن الحصول عليها في على تفتيح عقولنا،  طر الطالبية فيتلك األ

عقلي و حياتي وأفكاري  تفي نفسي تأثيرًا جديدًا، قاد تترك لقدال رف الصفية وحدها، 
 . (47)الطالب اآلخركن نحو اتجاه جديد، على غرار ما حدث لكثير من

 والعلماني اللةبيالي التفكةي منهجةة. 3

عين بالمئييية مييين الر سيييوم الدراسيييية فيييي مجموعييية مييين التخصصيييات الجامعييية سيييب ت ط يييي
تركييز عليييه الجامعيية فييي المرحليية المقبليية وفييق  ميياوهييو  ،اإلنسييانية واألدبييية والتاركخييية

فهييييو ييييؤمن بيييأن العليييوم اإلنسيييانية ت ي ييير وتطيييور ،  (48)فضيييلو خيييوري  هاتصيييركح رئيسييي
  .(49)البشركة

لليبرالييي فييي لبنييان ومنطقيية الشييرق األوسييط وجيياء فييي بيييان الجامعيية " تعزكييزًا للتعليييم ا
 فييي بيييروت مبييادرة جديييدة تهييدف إلييى تييوفير مرككيييةوشييمال أفركقيييا، ُتطلييق الجامعيية األ

الييييدعم المييييالي لدراسييييات البكييييالوركوس فييييي المجيييياالت التالييييية : الل يييية العربييييية واألدب 
 - ة اإلنكليزكية الل -التعليم للصفوف االبتدائية  -تاركا الفن  -علم اآلثار  -العربي 

 .والفنييييون  -علييييم االجتميييياع وعلييييم اإلنسييييان  -الفلسييييفة  –التيييياركا  –األدب اإلنكليييييزي 
يتسين ى لطيالب السينة الثانييية بيات ، 8168واعتبيارًا مين الفصيل الدراسيي لخركيف العيام 

الجيييييدد المتخصصيييييين فيييييي المجييييياالت أعييييياله التمتيييييع بمنحييييية طيييييوال دراسيييييتهم لشيييييهادة 
ر  أن يبقييى مسييتواهم األكيياديمي جيييدًا وأن يبقييى التخصييج لبكييالوركوس الجامعييية شييا

 في أحد المجاالت المذكورة أعاله. 
                                                           

 40م. س.ص ، في بيروت مريكيةالجامعة األ،بيتي أندرسون 47
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تخصيييج عييية وكالحيييظ مييين خيييالل دراسييية نوعيييية التخصصيييات السيييابقة أن إدارة الجام
ميزانيات لتموكل تخصصات العلوم اإلنسيانية واالجتماعيية، وهيي "عليوم ناعمية" تحميل 

كركييية الليبراليييية أكثييير مييين حملهيييا للعليييوم التطبيقيييية الكثيييير مييين سيييمات اإلييييديولوجيا الف
 مرككييييةولهيييذا ال يييرض، يقيييول رئييييس الجامعييية األ صيييطلح.والعليييوم البحتييية بيييالمعنى الم

أن الجامعييييييية سيييييييتركز مسيييييييتقباًل عليييييييى العليييييييوم اإلنسيييييييانية  "فضيييييييلو خيييييييوري "اليييييييدكتور 
 .واالجتماعية

يقدم من أطروحات أن  المشكلة ليست فيما  إلى االلتفات يجدر وفي هذا المجال،
عرضها ضمن  كيفي ة في المشكلة تكمن فكرك ة يجدر بالطالب أن يتعر ف عليها، وإن ما

من  عهمجتم ألزمات كحل   الرؤكة الليبرالية العلمانية تبن ي إلى البالط يدفع منهاج
 . يشعر حيث ال

بعيدًا عن  ،هوحرك  ه باستقاللي  التفكير  وحق ه عقلية الفرد فهذا المنهج الذي يرك ز على
 على في الوقت عينه يقوم األسرك ة، أو العرفي ة، أو سواء الديني ة، ابقة،الس مرجعي اته
 البالط يشك   بحيث حلول واضحة، وضع المتضاربة دون  األفكار من كبير كم  طرح 

 الطالب فيتبن ى اإلسالم وقوانينه، فيها بما الحقيقة المطلقة، وجود عقائد تمثل بامكاني ة
د بنظره اإلسالم اإلسالمي ة، ليصبح المرجعي ة ةنسبي   سة  مجر   من وجزء جتماعي ةامؤس 
  .(50)مجتمعه وهوك ة يشك ل هوك ته ذيلا اركخي  الت اإلرث

 
 الدعم المالي . 4

ؤسسييييييييات التابعيييييييية لييييييييوزارة مإحييييييييدى ال -ييييييييية الدولييييييييية مللتن مرككيييييييييةالوكاليييييييية األتعييييييييد  
فييييييييي بيييييييييروت،  مرككيييييييييةالسييييييييفارة األباشييييييييرة متييييييييديرها  والتييييييييي -مرككيييييييييةالخارجييييييييية األ
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فييييييي الجامعيييييية  نح الدراسيييييييةمييييييج المبرنييييييا واحييييييدة ميييييين أهييييييم المؤسسييييييات التييييييي لييييييديها
 .  مرككيةاأل

ع الوكاليييييية ميييييي ةوق عييييييمد الو بنييييييود العقيييييي ، أن(51)تحقيييييييق نشييييييرته جركييييييدة األخبييييييار فيييييييو 
USAID نحيييييةمفقيييييدان الخطييييير ن ميييييقلقيييييًا  ، وتجعليييييهالعامييييية الطاليييييب قي يييييد حركييييياتت. 

 من الشيييييرو  واألحكييييياميييييلييييية مجتحيييييوي ها الوكالييييية متقيييييد  التيييييي راسيييييية دالنح ميييييال ذهفهييييي
كييييين أن موقيييييف يمل أو ميييييشييييياركة بيييييأي نشيييييا  أو عمال معيييييد ،هامقيييييدم، فيييييي التعاقديييييية
فضيييياًل عيييين  ًا لإلرهيييياب.مييييفييييي لبنييييان داع مرككيييييةوظ فييييو الوكاليييية والسييييفارة األميعتبييييره 

كييييية عملهيييييم بعيييييد التخييييير ج مقي يييييدة لفتيييييرة تيييييوازي سييييينوات  سييييينوات  3أي  ،البحيييييثأن حر 
الوكالييييية فيييييي المسيييييتقبل المهنيييييي للطاليييييب  وبيييييذلك تيييييتحكم ،الجامعييييية مييييينبعيييييد التخييييير ج 

 .البحثحتى بعد االنتهاء من 

 ون ع الوكالييييييية غالبيييييييًا ال يط لعيييييييميييييييرفقاتيييييييه معليييييييى العقيييييييد و  يوقعيييييييون اليييييييذين الطالب فييييييي
ا ميييييحيييييق تعيييييديلها أو اليييييتحف ظ عليييييى بعضيييييها. كيييييل  ملييييييس ليييييديهالتيييييي ، هميييييعليييييى أحكا

ين ملييييية، وتيييييأمكا البحيييييثصييييياركف من دفيييييع منحييييية نفسيييييها التيييييي تيييييؤ مبالالفيييييوز  مهيييييميه
ة ميييييصيييييروف شيييييهري بقيمين الصيييييحي، إضييييافة اليييييى مالسييييكن والكتيييييب الدراسيييييية والتيييييأ

 .البحثدى سنوات مشهرًا في السنة، وعلى  66دى مدوالر على  211

ن التعبييييييييير الحيييييييير علييييييييى شييييييييبكات التواصييييييييل ميييييييينوعييييييييون مم مهييييييييأن تبيييييييييني ،الحقيييييييياً و 
ل ميييييييييشييييييييياركة فيييييييييي النشييييييييياطات السياسيييييييييية أو االنخيييييييييرا  فيييييييييي العماعي أو المييييييييياالجت

وقفييييييًا ال يتناسييييييب مل مييييييجييييييرد أنهييييييا تحمؤسسيييييية، لمالطييييييالبي. أو حتييييييى التييييييدر ج لييييييدى 

                                                           

نشةةرفي فقةةرة ، طالبةةاً فةةي لبنةةان" 372تقييةةد حّريةةات  USAID عنةةوان " تحقيةةق صةةحفي تحةةت، حسةةين مهةةدي  51

  4/4102/ ١الخميس  ٣٩١٢مجتمع واقتصاد، جريدة األخبار، العدد 
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وبعييييييض القييييييوى  «إسييييييرائيل»و مرككيييييييةتحييييييدة األمصييييييالح وسياسييييييات الواليييييييات المع ميييييي
 .حليةمالسياسية ال

علييييى اآلتييييي:  ، علييييى تعهييييد ييييينجميييين العقييييد يوق ييييع الطالييييب، بحسييييب الفقييييرة األولييييى
 ين تييييياركا تسيييييجيلمييييتيييييدة ممان أنيييييه خييييالل الفتيييييرة المسييييؤولية لضيييييمل الميييييل كامسييييأتح
ادي أو بشييييري ألي شييييخج أو ميييي ميييييي بييييدرايتي يييييي أي دعيييي مسيييينوات، ليييين أقييييد 8حتييييى 

ل مييييييي، تيييييييرو ج، تسيييييييه ل أو تشيييييييارغ فيييييييي أي عم، أو تحييييييياول أن تيييييييدعمؤسسييييييية تيييييييدعم
لت، أ ل مييييييو شيييييياركت فييييييي عإرهييييييابي، أو سييييييبق أن ارتكبييييييت، حاولييييييت ارتكيييييياب، سييييييه 

 .إرهابي

إلرهيييييييياب، يمكيييييييين االسييييييييتفادة ميييييييين تجربيييييييية روتهييييييييا إحييييييييدى لنظييييييييرتهم فييييييييي تحديييييييييد و 
فييييييي سيييييينتها الدراسييييييية  تاجييييييتحانهييييييا إفتقييييييول:  الطالبييييييات المسييييييتفيدات ميييييين المنحيييييية،

أسييييييبوع، تلق ييييييت  يبعييييييد حييييييوالو  ،الثانييييييية إلييييييى سيييييياعات تييييييدركب فييييييي إحييييييدى الشييييييركات
كتبييييييييه م، اسييييييييتدعاها الييييييييى رككيييييييييةماأل فييييييييي الوكاليييييييية المييييييييوظفينن أحييييييييد ميييييييياتصييييييييااًل 

نحييييييية موبيييييييين ال الشيييييييركةال التيييييييدركب فيييييييي هيييييييذه مبيييييييين اسيييييييتك وخيرهيييييييا، «للضيييييييرورة»
وظيييييف بيييييالقول ماكتفيييييى الو نحييييية، مليهيييييا، وهيييييي بطبيعييييية الحيييييال اختيييييارت الإعطييييياة مال
 «.به مااللتزا معلى عقد وعليك موق عت مإنك»

تعلقييييية مورقييييية الال»وظيييييف اليييييى ميشيييييير ال الطالبييييية: هولكييييين أيييييين خالفيييييت العقيييييد؟ تسيييييأل
ة ضيييييييد ميييييييقاو مل أشيييييييخاط يؤكيييييييدون الميييييييهيييييييذه الشيييييييركة يعففيييييييي  .«االرهييييييياب مبيييييييدع
 .  (52)مرككيةاأل اإلدارةوكنتقدون سياسات  «إسرائيل»
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 ت حجمظهر ، أ6103نشرتها وثائق وككيليكس تعود للعام  أمرككيةفي برقية و 
إذ بعد  في بيروت. مرككيةعلى الجامعة األ مرككيةالوصاية من قبل الخارجية األ

ين في الخرطوم على يد فلسطينيين، نشرت الصحيفة أمرككيحادثة قتل دبلوماسيين 
أنه  مرككيةاألسبوعية الطالبية التابعة للجامعة مقااًل حول الحدث رأت السفارة األ

لذا، استوجب األمر توجيه السفارة رسالة  .«يوافق على حادثة الخرطوم المأساوكة»
من  هخالل اتصال السفير بعميد الجامعة حذر  مرككيةة األشديدة اللهجة باسم الحكوم

ن أي تعبير إ ه قائاًل:وهدد« سيطرة المتطرفين الفلسطينيين على الجسم الطالبي»
كقبول جركمة القتل التي جرت في الخرطوم سيؤثر بشكل جد ي وسلبي على أي دعم 

 .(53)مستقبلي للجامعة أمرككي

   ميكيةةالشبية األكاديمةة األ. 5

 ( 08.211)فييييييييييي بيييييييييييروت بحييييييييييوالي مرككيييييييييييةيقييييييييييدر عييييييييييدد متخرجييييييييييي الجامعيييييييييية األ
المهييييييارات والكفيييييياءات  ذوي وكعييييييد هييييييؤالء ميييييين  (54)دوليييييية  611متخييييييرج ميييييين حييييييوالي 

هم تسيييييييييلم مناصيييييييييب ومواقيييييييييع علميييييييييية بعضييييييييي، يواإلسيييييييييالم العربييييييييييفيييييييييي العيييييييييالمين 
قييييدم انجييييازات وأبحيييياث سيييياهمت فييييي تقيييييدم  همبعضييييو ، رموقييييةواقتصييييادية وسياسييييية م

 . العلوم

                                                           

أيار  ٢٦السبت  ٣٠٦٣لعدد ا  دة األخبار اللبنانية،نشرته جري "  AUB السفارة تهددتقرير تحت عنوان "   53  

 0276ويكيليكس تضرب من جديد: نصف مليون وثيقة من العام ٣٦٩٢

 https://wikileaks.org/plusd/cables/1973STATE046179_b.html 
 م. س. ، في بيروت مريكيةعاماً على الجامعة األ 051الحقائق، سجل  54
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هيييييو "الجمعيييييية و الجامعييييية  ةر ادأسسيييييته إن فيييييي إطيييييار تنظيميييييي و بط هيييييؤالء الخركجيييييتر يييييي
 أغلييييييبتييييييربط بييييييدورها التييييييي و فييييييي بيييييييروت"،  مرككيييييييةالعالمييييييية لخركجييييييي الجامعيييييية األ

 .  (55) مرككيةهؤالء بالشبكة األكاديمية األ

اء والبييييياحثين تنظييييييم العلميييييجميييييع و " عليييييى ييييييةشيييييبكة األكاديميييييية العالمال " فكيييييرة تقيييييوم
التييييي سييييادت و  -ز الييييوطني للعلييييومالتركيييي تجيييياوزفييييي شييييبكة دولييييية ت تيييياجهم العلمييييينو 

التموكيييييل المفتيييييوح والتيييييدفق عليييييى نحيييييو نظيييييام علميييييي عيييييالمي يقيييييوم  -81فيييييي القيييييرن 
ن فصييييياًل جدييييييدأ فيييييي تييييياركا أوجيييييدت أميركيييييا  قيييييدو  .(56)الحييييير للمعرفييييية والمعلوميييييات"

العلمييييييييياء  ميييييييييع إعيييييييييادة دميييييييييج ،6111عيييييييييام الالكليييييييييية العالميييييييييية الخفيييييييييية بيييييييييدأ فيييييييييي 
فيييييييي تواصيييييييل كاميييييييل ميييييييع العليييييييوم  ،تحييييييياد السيييييييوفياتي السيييييييابقالوالمهندسيييييييين مييييييين ا

 .(57)يةالعالم

قيييييدرة أميركيييييا وهيمنتهيييييا دولييييييًا هيييييو تفوقهيييييا العلميييييي  صيييييادروال جيييييدال فيييييي أن أحيييييد م
سيييييييرار علميييييييية بمواجهييييييية اآلخيييييييركن، أعلييييييى سيييييييائر منافسييييييييها وأعيييييييدائها، واحتفاظهييييييا ب

سييييرار العلمييييية وانتاجهييييا وتسييييوكقها، وهييييو مييييا بحيييييث تحييييتفظ بأسييييبقيتها فييييي معرفيييية األ
 قتصادية والثقافية والتقنية. الأتاح لها هيمنة على المستوكات العسكركة وا

البييييييياحثين  هاالعليييييييوم والبحيييييييوث العلميييييييية، واجتيييييييذاب تهييييييياوتنمي هيييييييافأميركيييييييا فيييييييي تطوكر 
جيييييييزءًا مييييييين  ذليييييييك المنتشيييييييرة، تعيييييييد   مرككييييييييةوالمبيييييييدعين، عييييييين طركيييييييق الجامعيييييييات األ

تشيييييييييكل هيييييييييذه الجامعيييييييييات سيييييييييفارات وممثلييييييييييات و ناعمييييييييية للتييييييييييأثير دولييييييييييًا، قوتهيييييييييا ال
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بليييييييدانها، عييييييين طركيييييييق  فييييييييشيييييية مهم  البدعييييييية سييييييتقطاب واسيييييييتمالة أهيييييييم العقيييييييول المال
 برامج وحوافز وإغراءات معنوكة ومالية متنوعة. 

كل من وهو مستشار لدى  -فرانسيس فوكوكاما  األمرككيالمفكر  عب ر عن ذلك،
 هوأكاديمية عالمية خفية شبكة وجود ن بأ -يناألمرككيكون رس وزارة الخارجية وال
شبكة تشكل البديل لعدم وجود وزارة الهذه  أنب ،افوكوكام ككملو  ،يركاحاجة علمية ألم

  .(58)علوم وتكنولوجيا دولية تنظم مجال البحوث والباحثين على المستوى العالمي

معظم أميركا، يقول، بأن  هناغ رأي في ،هجرة األدم ة ةحول ظاهر النقاش  وفي
إلى تعزكز سمعتهم أو الوصول الى الموارد، مهما تكن مصلحة يسعون العلماء 

ه أو مهندسيه ءبلدانهم األصلية، بل وربما على حسابها، يمكن للبلد أن يدرب علما
بصعوبة بال ة. واذا كانوا جيدين في  لكن ال يستطيع إرغامهم على البقاء إال  

ن يحظوا عاجاًل أو آجال بفرصة أفضل ت ركهم بترغ اختصاصهم فيمكن أ
 .(59)بلدانهم

 UNESCOحسب احصاءات منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بو 
طالب األجانب في العالم، المن تعداد  %31الواليات المتحدة حوالي تستقطب 

وكأتي ، الياستر افرنسا و  مع (%88)و ،طانياألمانيا وبرك عم %21 النسبة إلى لصوت
هم من هؤالء الطالب األجانب  %52وكقدر أن . من هؤالء من بلدان آسيوكة 81%

ال يعودون  منهم جزء  و  ،ية التقنيةكدرسون في الحقول العلمو من الباحثين والمبدعين 
 إلى بلدانهم ومواطنهم.
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طالب المن  %50ف ن  (NSF)مرككيةة األينوبحسب احصاءات مؤسسة العلوم الوط
انهم  6121ذكروا في عام  ه،الدكتورا مرحلة ما بعد  ،ن في الواليات المتحدةيالصيني

زاد إجمالي عدد  6113وضعوا خططًا للبقاء في الواليات المتحدة. وفي عام 
لكن نسبة من يخطط منهم للبقاء في البالد  ،ه الطالب الصينين ما بعد الدكتورا 

لذين يخططون للبقاء الهنود ال فقد هبطت نسبة الطالب وبالمث .%52انخفضت الى 
 .(60)6113 عام % 21الى  6121في عام  % 21في الواليات المتحدة من 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 ميكيةةالقوة الناعمة للجامعة األمخيجات  

 
  األميكييركادة النموذج  .1

هذا الهدف، تخدم المناهج والبرامج والمواد الدراسية ت صار العلمانية  مع التوجه نحو
ير مباشرة عن غالطالب في ضوئها، سواء بطركق مباشرة صفية، أو بطركقة  تربيةو 

 مرككيةرئيس الجامعة األذلك أكد على طركق األنشطة والبرامج والنوادي الالصفية. 
أعتبر أن  نشر العلمانية وروحها في البلد هو واجب،  :هلو ق في ،الدكتور فضلو خوري 
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م اآلخر واحترامه يختارها، غير أن القدرة على تفه  فلكل  من ا حق  االيمان بالديانة التي 
 .(61)إلى نشره ألن ه أساس العلمانية مرككيةي تسعى األذهو التأثير ال

 شخصية الطالب في بناءالجامعة  تركيزكتضح من النصوط والوثائق الواردة و 
م ، ليس عن طركق تلقينه العلو مرككيةوفقًا لنموذج اآلداب الليبرالية األ اوصياغته

الجامعة ف .مرككيةوالمعارف، بل عن طركق تعركضه للمجال الجاذب للقوة الناعمة األ
 ،يناألمرككيسلوغ الرجل والمرأة لوفق  مرككيةقتداء بالنماذج األعلى االتربي الطالب 

يمانه بأن النجاح إعتقاد الطالب و ال، بما يؤدي األمرككيسلوب ونمط العيش اواتباع 
ي واالقتصادي األفضل ال يتم إال عن طركق تقمج القيم وتأمين المستقبل المهن

 .مرككية، وتقليد تجارب ونماذج الشخصيات األمرككيةوأساليب العيش األ

فيي  مرككييةليم تقيدم الجامعية األ :درسيون قيائالً أن بيتي األمرككيأك د على ذلك، الباحث 
مين كتابيات ش، جعيل بيروت برنامجًا منهجيًا فحسب، وإنما مخططًا مبدئيًا شاماًل للعيي

ن الحداثيية والحضييارة مفيياهيم ملموسيية ذات عناصيير قابليية للفهييم واإلدراغ عيين ياألمييرككي
 .(62)ياً عالم

ن تياثير الجامعية فيي أ "سيمير خليف" مرككييةستاذ علم االجتماع في الجامعية األأوكرى 
 وهيي وصيف لى البروتسيتانتيةإل في التحو محيطها االجتماعي والثقافي اللبناني يكمن 

لييييى إللعملييييية التييييي بواسييييتطها اكتسييييب المقيمييييون سييييمات البروتسييييتانتية بييييدون التحييييول 
 .(63)الديانة
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 . 4100كانون ثاني  2، تاريخ مريكيةقع نيوز هاي اليتس، التابع للجامعة األأنظر ما أورده مو 63

http://www.almodon.com/auther/2014/10/6/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%86%D8%B0%D8%B1
http://www.almodon.com/auther/2014/10/6/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%86%D8%B0%D8%B1


34 

 

تييأثر مفكييرو  بييلعلييى المحيييط اللبنيياني فحسييب،  مرككيييةولييم يقتصيير تييأثير الجامعيية األ
النهضيييية العربييييية عاميييية بالموجييييات الفكركيييية والثقافييييية ال ربييييية التييييي أحييييدثتها الجامعيييية، 

ة ومعرفية ضيالتي انتسبت للجامعة حركصة عليى فهيم سيؤال النهوكانت النخب العربية 
وفهيييم ميييا يكمييين وراء تقيييدم أوروبيييا وتفوقهيييا عليييى أميييل اعتمييياد ذليييك فيييي  ،أسيييرار التقيييدم
 .مجتمعاتهم

وج ألقييد كييان المسييار السييردي المعهييود الييذي انتجييه كتيياب النهضيية ينقييل العييرب ميين  
طوكييل فييي التخلييف والجهييل لييى سييقو  إالنجيياح الحضيياري فييي فتييرة العصييور الوسييطى 

فييي القييرن التاسييع  –اب العييرب مييا جعييل انفتيياح الكت يي -والخنييوع تحييت الحكييم العثميياني 
صيل غربيي أبيداء حليول غالبيا مين إجبرهم عليى أوروبا يعترفون بضعفهم و أعشر على 
ن النهضييية تتطلييييب مفهييييوم ألييييه الكاتييييب ال ربييييي راينهيييارد شييييولز ميييين إشييييار أوهيييو مييييا 

 .(64) ما هو مبرر المطالبة بالتجديد الثقافيال  إاالنحطا  الثقافي و 

 تحيكي الميأة .2
 رؤسياء الجامعية قبيل مين الفت بموضيوع الميرأة، أي اهتمام فيه لم يردفي الوقت الذي 

فييي زمييانهم، لكيين  حضييورها الجييامعي خجييوالً  كييانبييل ، دانيييال وهييوارد بلييس، مرككيييةاأل
( صييار الحييديث عيين دور 6152-6183معيية )مييع اسييتالم "بايييارد دودج" رئاسيية الجا

 في رفع مكانة المرأة الشرق أوسطية. األمرككي يقوم به طليعي

فييي فييي حضييور المييرأة الفاعييل  ثييرلييه أكييان  مرككيييةن  دور الجامعيية األإ ،كمكيين القييولو 
لكين   .الرجيلبيين و  هياالتحصيل العلمي، والترقيي إليى حيد ردم الفجيوة العميقية بين ميدان

اتجياه مسياعدة الميرأة  دودج"اليرئيس  كية "ف على رؤ التعر  الذي يستوقف الباحث، حين 
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فهم ال يرب، واتخياذهم موقيف سيليم تجياه النسيوكة لتركيزه على دعوة الشرقيين  ،الشرقية
 المحررة والعالقة السليمة بين الجنسين.

علييييييى مظهرهييييييا العييييييام أكثيييييير ميييييين  ،تحركيييييير المييييييرأة، يييييييتم بحسييييييب رئيييييييس الجامعييييييةإن  
الشرقية، تيتم عبير خلعهيا  حياتها، فالحداثة القادمة إلى المرأة الموضوعات التي تتعلق ب

فيييالمرأة حيييين م ادرتهيييا منزلهيييا غيييير مثقلييية بمالبيييس زائيييدة، يمكنهيييا أن تأخيييذ الحجييياب. 
مكانها في العالم الحديث الذي صاغه ال رب، مخلفة وراءها الجهل العربي والخرافات 

 .(65)العربية

يخجلن حين تالحقهين أعيين  ن  إذ ك ،بداية عهده معحال الطالبات " دودج" وفيما يسرد
سييبحن فييي سيياعات منفصييلة عيين الرجييال، وكلعييبن كالطييالب، وكيين  يرتييدين الحجيياب، و 

التييينس مرتيييديات تنيييانير طوكلييية، وال يسيييمح لهييين بالتمثييييل المسيييرحي، وال فيييي ممارسييية 
فتييات صار المشيهد مختلفيًا بشيكل كليي، فالبأن  يتفاخر، الرقج. أم ا مع نهاية عهده،

والفتيييية يجلسييين جنبيييًا إليييى جنيييب دون إحيييراج، وكرقصييين وكمثليييون عليييى المسيييرح سيييوكًا، 
 وكسبحن بمالبس سباحة حديثة، وكلعبن التنس بمالبس قصيرة.

فييي حقيقيية األميير، أتييت تلييك الت يييرات، حييين تحولييت رؤكيية الييرئيس "دودج" إلييى منهيياج 
ود"، فيي كتياب دراسيي حيول "ستوارت د مرككيةتعليمي، صاغه األستاذ في الجامعة األ

الكتياب الطيالب،  الثينيات فيي القيرن العشيركن. وكيدعوة، استخدم طيلة الثالتربية المدني  
إلييى التعاميييل ميييع الت يييييرات المرغييوب فيهيييا والقادمييية مييين ال ييرب، ومنهيييا، التيييي تشيييجع 
علييييى نييييزع الحجيييياب، والتعليييييم، والمسيييياواة الزوجييييية للمييييرأة، مييييع ضييييرورة اإلدراغ بعييييدم 

     مل مع تلك اإلصالحات بشكل سركع خشية زعزعة استقرار المجتمع. التعا
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 . من العيبةة إلى اإلنكلةزكة3
مين أسياتذة ومتخصصيين  مرككييةلجامعة األلاألوائل  طاقم المؤسسين كانفي السابق، 

منيياهج بالل يية العربييية فييي الإتقانييا كييامال، وكانييت تييدرس  الل يية العربييية ين يتقنييون أمييرككي
لصييالح الل يية  ،6221بعييد العييام التخلييي عنهييا  كييل العلييوم، غييير أن الل يية العربييية تييم  

  لعلوم.اإلنجليزكة بحجة عجز العربية على مسايرة التطور المتسارع في مجال ا

ز المناهج الدراسية ترك، حيث األمرككيالفكر التعليمي  نظري بتوجهات مذلك التزامًا و 
تين منذ فجر القرن األمرككيالكالسيكية التي تدرس في جامعتي هارفرد وكيل 

شاملة بالالتينية واليونانية، الدبية األمعرفة للالطالب  حيازةعلى ضرورة  ،العشركن
ن الل تين كان ب مكان الطالب ان يكتسبوا ن خالل دراسة هاتيم بأنه فقط إيمانًا منهم

وقد عب ر عن ذلك، عضو هيئة التدركس  .(66)تهذيب العقل من أجل إدراغ الحقيقة
في الجامعة، دنيال بلس، أنه من خالل الل ة اإلنكليزكة يمكن الوصول إلى أفكار 

 . (67)أفضل وأحكم الرجال

التحليلية،  الطالب لمهارات ةحفز موالتاركا ال ربيين ألدب ادراسة كتب فبنظرهم، تعد  
في بيروت اإلطار الثقافي  مرككيةوعززت الكتب الدراسية المستخدمة في الجامعة األ

و تقدما خارج أال ربي من خالل نقل تسلسل زمني للتاركا الذي لم يجد مضمونا 
، كانت مرككيةاأل وروبا. حتى عندما كانت الل ة العربية ل ة التعليم في الجامعةأ

 في إطار الرؤكة والرواية ال ربية. الكلية تقدم مادة التاركا العربي

                                                           
 . 33م.س . ص في بيروت،  مريكيةالجامعة األ،بيتي اندرسون  66

67Daniel Bliss to the Board of Managers of the Syrian Protestnat College, july 

18,1878, in Annual Reports to the Board of Managers, Syrian Protestant Colleg,1866-

67-1901-1902,44,AUB.  
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إن  ،محمييود شييركح مرككيييةيقييول أسييتاذ الفلسييفة السييابق فييي الجامعيية األنتيجيية لييذلك، و 
 الطاليييب أصيييبح لقيييدهيييذه األخييييرة فقيييدت محتواهيييا بعيييد تخليهيييا عييين التيييدركس بالعربيييية، 

 .(68)العربية همست ربا في حضارت

 مرككيةالشر  األول واألهم لقبول الطالب في الجامعة األاإلنكليزكة تعد الل ة وحاليًا، 
المدخل األساس لترقي الطالب وتعزكز ثقته بنفسه وقبوله علميًا من  فهي ،في بيروت

 الء. قبل الكادر التعليمي واإلداري ومن الزم

إلنكليزكة عن طركق بتطوكر وتحسين ل ته ا سكون وم وسيبقى مهج حين فالطالب
بحثًا عن االتقان  مرككيةاألمطالعة األدب والروايات وغيرها من الكتب والمراجع 

ندماج مع حقل الل ة اإلنكليزكة وامتالغ إيقاعها الخاط ومفرداتها وقاموسها الوا
بمضمون ومحتوى المادة المقروءة  هتأثر  جانب الل وكة إلى تهثر بنيأتإنما ت ،ومراجعها
 . (69)لهالتي تحموالقيم ا

ووضعه في إطار التحدي الثقافي والسياسي أن بعض الطلبة قد استشعر حجم كبدو و 
 على سوء استخدام ءالزمالهدف توعية بنشطة ، فراح يقيم األى بيحرب الل ةيسم ما

صارت ل ًة ثانية لسد  فراغات الجمل، بينما بمثابة ستخدم تن يح الل ة العربية
 .(70)األم ةل الاإلنكليزكة 

   األميكييمشيوع لاب تخيجمربط ال .4

                                                           

شةةر بتةةاريخ فةةي بيةةروت " ن مريكيةةةفةةيلم وثةةائقي قنةةاة الجزيةةرة تحةةت عنةةوان " القةةوى الناعمةةة.. الجامعةةة األ  68

2/4/4102  
 .مركز الحرب الناعمة للدراسات أجراها مريكيةالجامعة األ طالبمع قابلة م من 69

الثالثاء  ٩٢١٣العدد ،جريدة األخبار اللبنانية، "AUB الضاد تغزو -فعل أمرتقرير تحت عنوان "  ، رنا حايك 70

 .٣٦٩٩نيسان  ٩١
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 يييية،مبشيييبكة عالاإلسيييالمي و  ين العربييييفيييي العيييالم مرككييييةاأل اتعيييمالجاخركجيييو بط تر يييي
 وفيي ،الشيهير فيي القياهرة هيافرعصير حييث م فيي ،ن الفيروعميشيبكة عيددًا هذه التضم 

فيييييي و ان)األردن( مييييفييييي ع ، وفرعهيييياارات(مييييفييييي دبييييي )اإل فرعهييييادول الخليييييج حيييييث 
 .  ف انستان(أفي كابل ) مرككيةعة األم( انتهاءًا بالجابول) تركياسطنا
ين، يقيدر مسيلماء العيرب والميج هذه الفروع عشرات آالف الطالب والبياحثين والعلتخر  و 

ثيييروة بشيييركة ؤالء الخركجيييون هيييكعتبييير آالف خيييركج، و انيييية مثالسييينوي بحيييوالي  متعيييداده
السيطرة والقييادة  مروعها الدولي إلحكاشملتوظيفها في  مرككيةية تسعى اإلدارة األموعل
 . مدول وشعوب العالختلف معلى 
، ييذهب طاليب 08.211 منيذ تأسيسيها، تجيخر  فيي بييروت  مرككييةالجامعية األوحدها 

بعييييض وغربييييية وفييييق  أمرككيييييةؤسسييييات وشييييركات مالييييى  منهميييي %21ا ال يقييييل عيييين ميييي
واقع التي يش لونها فيي ماء في المة هؤالء الباحثين والعلموقي .ؤشراتمالو حصاءات اإل

يييييية مشيييياركع العلمة المييييي، وفيييييي اإلنجييييازات التيييييي ينتجونهييييا، والتيييييي توظييييف لخدمبلييييدانه
 .مرككيةوالعسكركة واالقتصادية والسياسية األ

 التطبةع مع الصهاينة .5
 ،ةالحيييييييرب الناعميييييييفيييييييي  مرككييييييييةالجامعييييييية األدور  حيييييييولاألميييييييور التيييييييي تثيييييييار مييييييين 
الثقافيييييييييية المضييييييييييادة  تهيييييييييياإعاقو اينة، مييييييييييع الصييييييييييهالتطبيييييييييييع  فييييييييييي مسييييييييييألة هيييييييييياتهاون

، وإذا حصييييييل ال تسييييييتفز فييييييي ظاهرهييييييا مشيييييياعر الطييييييالببطركقيييييية  ،ملهييييييوالمناهضيييييية 
 تحت ذرائع أكاديمية.  هافزت بعض المشاعر، يتم إعادة تهدئة أصحابستاأن 

، على سيبيل المثيال ال الحصير منها، المنحى التطبيعي اتتعدد الشواهد التي تدعم هذو 
محاضييرة،  لتقييديم ،األكيياديمي وليييد صييالح ،الجامعييةفييي  يية العربييية كلييية الل استضييافة
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غييير مييرحب ين بييه وذلييك لمخالفتييه قييوانين الطييالب تظيياهر يهييا، وقييد خر كجأحييد باعتبيياره 
 .للكيان الصهيونيالمقاطعة األكاديمية 

منييع  "فضييلو خييوري "فييي بيييروت  مرككيييةرئيييس الجامعيية األوميين جهيية أخييرى، يييذكر أن  
، أحييييد أبييييرز األكيييياديميين المناهضييييين لالحييييتالل "سييييتيفن سيييياليطا" ككييييياألمر الباحييييث 

فيي  (casar)مرككييةاالسرائيلي، من تسل م منصيب ميدير مركيز الدراسيات واألبحياث األ
 .(71)الجامعة

اليييدكتور سييياليطا نجيييح فيييي تخط يييي كافييية إجيييراءات الترشيييح لهيييذا المنصيييب، وميييع أن  
ديرة الحاليية للمركيز األسيتاذة الزائيرة مين وأوصت بتعيينه لجنة البحيث التيي ترأسيتها المي

ووافيييق عليييى قيييرار التعييييين عمييييد كليييية العليييوم باتركيييك  ،جامعييية كاليفورنييييا لييييزا حجيييار
 رئييييس أن   رفعيييه إليييى رئييييس الجامعييية ووكييييل شيييؤونها األكاديميييية، اال  اليييذي  ،مييياغركفي
 .أل ى مفاعيل أعمال هذه اللجنة الجامعة

، ، دونييييا شيييييالال، لنيييييل شييييهادة اليييييدكتوراه مرككيييييةعييييية األبينمييييا بالمقابييييل، اختييييارت الجام
، لبنانية األصل، كانت وزكرة الصحة فيي إدارة كلينتيون، وهيي أمرككيةواألخيرة مواطنة 
سيبق لهيا أن تسيلمت شيهادات فخركية مين جامعيات  ،(72) «إلسيرائيل» من أشيد الميوالين
 .إسرائيلية عدة
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 ٣٦٩٠نيسان  ٩٢الجمعة  ٣٦٠٢
العدد " ، نشر جريدة األخبار، أهم من تعرضي لإلزعاج «إسرائيل»أمن تحت عنوان "  مقال يزن السعدي، 72
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 خالصات واستنتاجات
 

يج بجملة من الخالصات، والتي يمين البناء علةها، لتقديم خيال بد أن  بحثكأي 
البحث وغاية  استنتاجات هي بالضيورة مدخلةة الزمة لتوصةات، تعد محصلة

قائمة ، والتي نأمل، أن تسهم في الكشف عن الوجه اآلخي، لواحدة من إعداده
سةيها يثار حولها الكثةي من التساؤالت، وتتعدد في تف تعلةمةةتطول عن مؤسسات 

، في ظل الصياع االتجاهات، وتتناقض، ما يجعل من مقاربتها، حاجة مجتمعةة
أي الحيب الناعمة، وإلةيم ما على جبهة بات رواج تسمةتها دال على احتدامها، 

      :  البحث ابه هذ خيج

حجم عن  بحثال هاأورد حين قراءة المعطيات التي لغزو الثقافي:ا واتأدأولى 
عشية الحرب العالمية ، مبراطوركة العثمانيةالفي امية األجنبية المؤسسات التعلي
، (802)أمرككية، و (211)مدارس كاثوليكية فرنسية من، 6162األولى عام 

ناهيك عن اعداد الملتحقين  وا بها،التحقأعداد الطالب الذين ، و (602)وبركطانية
أن أول كلي ة تعليمية و  .بالمدارس األلمانية واإليطالية والنمساوكة والمجركة والروسية

لجامعة )االسم األسبق ل لكلية السوركة البروتستانتيةا في منطقتنا، كانت تأسست
انتظرت السلطنة العثمانية حتى العام بينما ، 6288عام  في بيروت( مرككيةاأل

أمام هذه . 6212في العام  العثمانية الكليةفتتح تحديثة، و  ز مدارسجه  ، كي ت6223
عند  كان عنوانهاالشعار الديني  أن  ، اإللفات تثيرمسألة الحظ يالمعطيات، 

، ولكن هذه المرة، ببعدها شرق ال نحو الحمالت الصليبيةانطالقتها، ما يذك ر ب
 الثقافي.
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 ،األساسي ة تهاسمالتبشير و ، 6288في العام  الجامعة منذ تأسيس كّلةة تبشةيكة:
ستاذ علم االجتماع أ عب ر عن ذلك، فها،أولى أهدا التي كانت البروتستانتيةبدءًا من 

ثير الجامعة في محيطها االجتماعي والثقافي أت ن  أ: ب"سمير خلف"في الجامعة 
 سمات البروتستانتية بدون التحول الى الديانة. همبااللبناني يكمن اكتس

 تهاهدايبانتقلت ، 6181عام  في بيروت مرككيةالجامعة األ بعد أن صار اسمهاو 
ة. الليبرالي ةالعلمانير بقيم تبشجامعة كونها  إلى المذهب البروتستانتي، من ،الشرق 
 جاءإلى العلمانية، ديني التبشير االنتباه في هذه المسألة، أن  االنتقال من ال ثيروما ي

نخبة وزارة الخارجية بين و  ،التعليمية هابين إدارة الجامعة وكوادر  اشنقحصيلة 
، وهذا ما يكشف عن جانب من الجوانب الخفية مرككيةووكالة المخابرات األ مرككيةاأل

، والتي تتجاوز كونها مجرد في العالم مرككيةالتعليمية األ ةالمؤسسلمحركات هذه 
 تين.أمرككيمؤسسة تعليمية تأسست بمبادرة من عائلتين 

 أوردهاالقفز فوق معطيات عدم الموضوعية  تقتضي مسألة الجاسوسةة:حول 
المركزكة،  مرككيةوالمخابرات األ مرككيةبين الجامعة األما، القة تشير إلى ع، و البحث

بأشخاط نافذين في الجامعة، وليس  العالقةهذه  حصرالبعض، على  مع حرط
تولي أكثر من شخصية مخابراتية  ،معطياتالمن هذه إلى المؤسسة بشكل عام. 

وضوعات إلى جانب تنامي الميل البحثي لم مناصب هامة في الجامعة، أمرككية
سواًء اليساركة  في المنطقة، مرككيةبجهات هي على تعارض مع السياسات األ تتصل

تتناول قضايا جزئية وحساسة  التيألبحاث اعناوكن  تكثرحيث حزب ب، منها، أو 
 .حزبالتخج 

نخرا  الطالب في افي  يرى القائمون على الجامعة :األميكيياالقتداء بالنموذج 
لى المجتمع إتعلموها يبعض القيم والتوجهات التي  بجلي ،أنشطة غير تعليمية
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وفق على دمج الطالب واشراكهم في منظومة حياتية تعمل الجامعة ف ،األوسع
عدد من الشخصيات اللبنانية والعربية التي تخرجت  أكد على ذلك .األمرككيالنموذج 

في و ، لطالبلسية والثقافية اتجاهات السيالفي صياغة ا هاتدخلبأن  ،من الجامعة
  واحدة من أهداف الجامعة. ،إعداد القادة والكوادر المستقبلية

دور الجامعة في صناعة  إلى "،جون وتربيري الدكتور  لجامعة "لرئيس  أشارفيما و 
 آخر،أكد رئيس  .رتياب في األفكارالالطالب على ا ةساعدوماألفكار والقيم، 

الجامعة ف ،وروحها في البلد هو واجب أن  نشر العلمانية إلى ،"الدكتور فضلو خوري "
 ،يناألمرككيسلوغ الرجل والمرأة لوفق  مرككيةقتداء بالنماذج األعلى االتربي الطالب 

يمانه بأن النجاح إعتقاد الطالب و ال، بما يؤدي األمرككيسلوب ونمط العيش اواتباع 
القيم  وتأمين المستقبل المهني واالقتصادي األفضل ال يتم إال عن طركق تقمج

 .مرككية، وتقليد تجارب ونماذج الشخصيات األمرككيةوأساليب العيش األ

خدمة على  يتركز الفرنسيطموح ال حين راح: األميكييصناعة أدوات المشيوع 
نتدابية من الا تهوبناء كوادر لخدمة إدار  ٬التعليممجال الرعايا الكاثوليك في 
تقدم إلى مصاف بعد ال األمرككيالطموح  يالحظ بأن، مينالمسيحيين وبعض المسل

 ٬تحوكل المشرق العربي إلى منطقة نفوذتركز على  ٬الدولة األعظم بعد الحرب الثانية
 إب انمكافحة الشيوعية ، يعهد إليها، عن طركق صنع إدارات عربية وشرق أوسطية

 ،جوزكف ناي" منظ ر القوة الناعمة" قد وضعو . مرككيةاأل القيمالحرب الباردة، ونشر 
في موقع متقدم على محاور الصراع الناعم الذي يشهده العالم، حيث  الجامعات

 ،مرككيةات األجامعمن ال كل طالب وخركجف تسعى الدول إلى تعزكز قدراتها الجاذبة،
 من جهته، "كولنكرى و  الناعمة من النفوذ. مرككيةن القوة األيمك   سوفحسب ناي، 



43 

 

هؤالء الطلبة سينتهي بهم األمر ليكونوا ، أن األسبق األمرككيباول" وزكر الخارجية 
 انًا رائعًا للنوايا الحسنة تجاه أميركا.خز  
من  %21توظف ما ال يقل عن  مرككيةاإلدارة األ نإ بعض التقديرات، تقولفيما و 

 وحتى أمنيًا. ،قتصاديًا وسياسياً اثقافيًا و  ،األمرككيهذه الطاقات والقوى في المشروع 
الجامعة  عن في دراسته التي أعدها  "بيتي أندرسون" األمرككيتب الباحث والكايرى 
إعادة بناء شخصية الطالب في الجامعة على أسس وقيم  إن   ،في بيروت مرككيةاأل

جمعية  عبربعد التخرج  تهومعايير تربوكة وثقافية وسياسية جديدة، وصواًل إلى متابع
 األمرككيبمثابة السفير لب ، إن ما ليكون هذا الطامرككيةمتخرجي الجامعة األ

أستاذ الفلسفة السابق في الجامعة هنا، يجدر التوقف أمام ما قاله و  فتراضي.الا
في بيروت تضر بالمصالح  مرككيةمحمود شركح: لو كانت الجامعة األ، مرككيةاأل
 .الواليات المتحدة ألغلقتها مرككيةاأل
 

إحدى المؤسسات التابعة  -للتنمية الدولية  مرككيةالوكالة األتعد   التموكل المشيوط:
واحدة في بيروت،  مرككيةتديرها مباشرة السفارة األ والتي -مرككيةلوزارة الخارجية األ
وتحوي . مرككيةفي الجامعة األ برنامج المنح الدراسية ت التي لديهامن أهم المؤسسا

عدم المشاركة  ،دراسية جملة من الشرو  واألحكام التعاقدية، في مقدمهاالمنح ال هذه
في  مرككيةبأي نشا  أو عمل أو موقف يمكن أن يعتبره موظ فو الوكالة والسفارة األ

عملهم بعد التخر ج مقي دة لفترة توازي  لبنان داعمًا لإلرهاب. فضاًل عن أن حر كة
  .البحثسنوات 

الوصاية  حجم، 6103نشرتها وثائق وككيليكس تعود للعام  أمرككيةبرقية  تظهر أ قدو 
السفارة  ، إذ وج هتفي بيروت مرككيةعلى الجامعة األ مرككيةمن قبل الخارجية األ

لسفير بعميد الجامعة خالل اتصال ا مرككيةرسالة شديدة اللهجة باسم الحكومة األ
 ات تصدر عنهم،ن أي تعبير إ ه قائاًل:وهدد ،الجسم الطالبي في تطرفمن ال هحذر 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
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سيؤثر بشكل جد ي وسلبي على أي ، مرككيةأي فعل إرهابي ضد المصالح األكقبول 
 .مستقبلي للجامعة أمرككيدعم 

علمية، العلوم والبحوث ال تهاوتنمي هاأميركا في تطوكر إن  استقطاب الباحثةن:
 ذلك المنتشرة، تعد   مرككيةالباحثين والمبدعين، عن طركق الجامعات األ هاواجتذاب

تشكل هذه الجامعات سفارات وممثليات و جزءًا من قوتها الناعمة للتيأثير دوليًا، 
بلدانها، عن طركق برامج  فيشة مهم  الستقطاب واستمالة أهم العقول المبدعة ال

حسب احصاءات منظمة األمم المتحدة بلية متنوعة. و وحوافز وإغراءات معنوكة وما
من  %31تستقطب الواليات المتحدة حوالي  UNESCOللتربية والعلوم والثقافة 

هم من هؤالء الطالب األجانب  %52طالب األجانب في العالم، وكقدر أن التعداد 
 يعودون ال منهم وجزء  ، كدرسون في الحقول العلمية التقنيةو من الباحثين والمبدعين 
 إلى بلدانهم ومواطنهم.

أن  المشكلة ليست  إلىفي هذا المجال،  االلتفات يجدر التحيم بمنهجةة التفكةي:
 المشكلة تكمن فيما يقدم من أطروحات فكرك ة يجدر بالطالب أن يتعر ف عليها، وإن ما

 يةالرؤكة الليبرالية العلمان تبن ي إلى البالط يدفع عرضها ضمن منهاج كيفي ة في
 عقلية الفرد . فهذا المنهج الذي يرك ز علىيشعر من حيث ال عهمجتم ألزمات كحل  
 أو سواء الديني ة، ابقة،الس بعيدًا عن مرجعي اته ه،وحرك  ه باستقاللي  التفكير  وحق ه

المتضاربة  األفكار من كبير كم   إلقاء على في الوقت عينه يقوم األسرك ة، أو العرفي ة،
الحقيقة  وجود عقائد تمثل بامكاني ة البالط يشك   حة، بحيثحلول واض وضع دون 

اإلسالمي ة،  المرجعي ة نسبي ة الطالب فيتبن ى اإلسالم وقوانينه، فيها بما المطلقة،
سة إجتماعي ة مجر د بنظره اإلسالم ليصبح ل  ذيلا التاركخي   اإلرث منًا وجزء مؤس  يشك 
 مجتمعه. وهوك ة هوك ته
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 تعر ف على رؤكة أحد الذين تولوا رئاسة الجامعة في بيروتحين ال حيكة الميأة:
يالحظ تركيزه على دعوة الشرقيين لفهم ال رب،  ،دودج" اتجاه مساعدة المرأة الشرقية"

بحسب و واتخاذهم موقف سليم تجاه النسوكة المحررة والعالقة السليمة بين الجنسين. 
العام أكثر من الموضوعات التي على مظهرها إن  تحركر المرأة، يتم رئيس الجامعة، 

المرأة و تتعلق بحياتها، فالحداثة القادمة إلى المرأة الشرقية، تتم عبر خلعها الحجاب. 
حين م ادرتها منزلها غير مثقلة بمالبس زائدة، يمكنها أن تأخذ مكانها في برأيه، 

 عربية.العالم الحديث الذي صاغه ال رب، مخلفة وراءها الجهل العربي والخرافات ال

وفيما يسرد" دودج" حال الطالبات مع بداية عهده، إذ كن  يخجلن حين تالحقهن أعين 
الطالب، وكن  يرتدين الحجاب، وبسبحن في ساعات منفصلة عن الرجال، وكلعبن 
التنس مرتديات تنانير طوكلة، وال يسمح لهن بالتمثيل المسرحي، وال في ممارسة 

خر، بأن صار المشهد مختلفًا بشكل كلي، فالفتيات الرقج. أم ا مع نهاية عهده، يتفا
والفتية يجلسن جنبًا إلى جنب دون إحراج، وكرقصن وكمثلون على المسرح سوكًا، 

 وكسبحن بمالبس سباحة حديثة، وكلعبن التنس بمالبس قصيرة.

في حقيقة األمر، أتت تلك الت يرات، حين تحولت رؤكة الرئيس "دودج" إلى منهاج و 
رت دود"، في كتاب دراسي حول "ستوا مرككيةغه األستاذ في الجامعة األتعليمي، صا

بية المدنية، وكدعو الكتاب الطالب، إلى التعامل مع الت ييرات المرغوب فيها التر 
تعليم، والمساواة والقادمة من ال رب، ومنها، التي تشجع على نزع الحجاب، وال

 .    الزوجية للمرأة 

لصالح الل ة  ،6221بعد العام التخلي عن الل ة العربية  تم  حين  الطالب المستغيب:
 ،بحجة عجز العربية على مسايرة التطور المتسارع في مجال العلومكان  ،اإلنجليزكة

الطالب  حيازةعلى ضرورة  األمرككيالفكر التعليمي  نظري بتوجهات مالتزامًا و 
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بأنه فقط من خالل دراسة  نهمإيمانًا مشاملة بالالتينية واليونانية، الدبية األمعرفة لل
وقد  تهذيب العقل من أجل إدراغ الحقيقة. ب ان يكتسبالهاتين الل تين ب مكان الط

عب ر عن ذلك، عضو هيئة التدركس في الجامعة، دنيال بلس، أنه من خالل الل ة 
يقول نتيجة لذلك، و . هموأحكم الرجال اإلنكليزكة يمكن الوصول إلى أفكار أفضل

إن هذه األخيرة فقدت  ،محمود شركح مرككيةفة السابق في الجامعة األأستاذ الفلس
 همست ربا في حضارت الطالب أصبح لقدمحتواها بعد تخليها عن التدركس بالعربية، 

 العربية.

الحرب في  مرككيةالجامعة األدور  األمور التي تثار حولمن  التطبةع مع الصهاينة:
الثقافة المضادة والمناهضة  إعاقةو مع الصهاينة، التطبيع  التهاون في مسألة ،الناعمة
ستفزت بعض أن ابطركقة ال تستفز في ظاهرها مشاعر الطالب، وإذا حصل  لها،

 تحت ذرائع أكاديمية.  هاالمشاعر، يتم إعادة تهدئة أصحاب
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