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ءنا.  حضرنا واسيسنا، اخوانا واصدقا –بيت حمزي، نص الحضور من بيت الحمزي، تشرفنا  –مرحبا وشكرا اهل عبي 
وني.  واذا شوي تضايقتوا، ما عليه شيء، د. ذكلمة باالنكليزي نحكيا، بس قررت رح احكي بالعربي الدارج، ما تواخ

من هلق بلش يقلق.  بدي احكيكن عن رسالة الجامعة شوي.  الجامعة بلشت فكرتها هون من تقريبا مثل ما قال بعلبكي 

سنة.  المعهد بعتوا لدانيال بلس يرجع عأميركا ليقوم بتنفيذ فكرة الجامعة.  بلشت يمكن حقيقة  154من القسيس حبيب 

 افكار د. تومسن، مستر تومسن باالول.  بس شو هية كانت رسالتها للجامعة، وشو سعى لهالجامعة؟  
 

واتربري وحكي معكن، محلها انو تعلم سنة، بس اجا الرئيس جون  14هيدي الجامعة متل ما سمعتوا، بهالمكان نفسه من 

الجامعة هالمتفوق هلي ما بيقدر يعلم حالو واهلو يمكن ما بيقدورا يكملولوا كلفة التعليم.  وهيدي الشغلي يلي اهتمت فيا 

 للطالب المتفوقين بمستوىاإلرشاد شو اهميتها هاي؟  اهميتها للجامعة انو تقدم مش بس التعليم، بس سنة.   150لتقريبا 

 تعليم علماني.   صراحةعالمي بس باسلوب اميركاني يلي بلش بالتفكير االنجيلي، بس هلق صار
 

من وقت ما رجع دانيال بلس جرب مش بس يقدم التبشير متل ما قال القسيس، بس يقدم المعرفة النو اذا تطلعت باميركا 
ل وبرنستون، دايما كانت الجامعة بترافق المدرسة بالجامعات المتفوقة يلي بلشوها البروتسطنتنيين، هلي هني هارفرد ويا

طلع المشروع، واخيرا رجع دانيال بلس والقوا هالشقفة ، 1866الدينية،.  دايما الكنيسة والجامعة والمدرسة سوا.  بال 

ستين  تلميذ، واليوم عنا اكتر من ستين الف متخرج.  16االرض براس بيروت بالوقت يلي ما كان الها اهمية.  بلشوا ب 

انحاء العالم، ومتل ما قلنا نهار الجمعة للجماعة يلي بيهتموا باالنوفايشن انو هالستين الف خريج، اذا كل الف خريج ب
بتمسك الشرك الكبيرة، الفوا شركات هلي بالسنة بتساهم بتأمين )خمسين بليون دوالر(، خمسين مليار دوالر بالسنة 

دي وموقع العادة الحسابات للي ما بيقدوا.  فبلشنا نحكي شو هي اهميتها للعمل.  هي اهمية الجامعة كموقع اقتصا
هالجامعة واهمية البداية هون.  البداية هون، بعبي، بجبل لبنان، كان مأخذ مؤسسي الجامعة انو يعلموا ناس هلي ما 

اول طالب باالجمال كانوا  ا اكتر شي على اهل جبل لبنان وبيروت. هالعلم الثانوي بعدين الجامعي، وكان تاثيربيجيون 
من جبل لبنان ومن بيروت.  وهالبعد كمل لحديت صديقنا ومعلمنا د. كميل نصار ابن سوق الغرب كمان بعملو للبلمند ابن 

المتفوقين يبلشوا شرك ويصيروا اطباء ههلي بخلي  ، التأثيرفهيدا بعد التأثير ،الجامعة االميركية.  بالتالي ابن عدن
ورجال اعمال.  كل هاالشياء البعاد وهي االبعاد بالنسبة اللنا الى المساواة، المساواة االجتماعية هلي ت وسيداومهندسين 

بتخلينا نعلم اي بنت او شب هلي بيستاهل.  نحنا اليوم ما منقدر نعمل الشغلة الى المستوى يلي منحب نعملها النو االقساط 

عن العمل، ما في الهم شغل.  عاطلين يين % من اللبنان27 نولعمالغالية واالقتصاد بلبنان صعب.  منسمع من وزير ا

ولكن عنا نحنا رسالة امل بهالجامعة.  نحنا منآمن انو هالجامعة وهالمتفوقين يلي هني طالبنا واساتذتنا والعمال بيقدروا 

بنات وابناء جبل للمستقبل ، انو نتطلع LAUال والبلمند، ويساهموا مع غير جامعات متفوقين، منها الجامعة اليسوعية، 

قدر نعلم كل ن ىلبنان هلي هوي انزه وافضل وبيوحي الى االمل لجيل المستقبل.  بس ما حتكون هيني، يعني نحنا لحت
، بدنا نعرق معو للدكتور ةالطالب يلي منحب نعلمن من دون ما نحسب حساب االقساط، بدنا نشتغل شوي هالكم سن

 200بتسوا  اتبلشوا شركبوالدكن وبناتكن حتى هني يتفوقوا، هني يمكن  نقدر نعلملكنا تحلبعلبكي، بدنا نعرق سوا 

اليوم طلع النوبل برايز بالفزيولوجيا وبالطب يمكن حدن من والد جبل لبنان  –سنة، وبكونوا االطباء  20مليار دوالر بعد 

بالفيزيولوجيا او بالطب او  شيون النوبلي ...كمان ف AUBعنا بال  ،سوريا ،او والد بيروت او والد وين ما كان، فلسطين

منشكركن عليه نحنا باالقتصاد او بالسالم.  نحنا بهمنا نأمن هالفرص لجيل المستقبل.  فمنطلب منكن بهاالحتفال المهم يلي 
يروت، من انو تشتغلوا معنا، تثابروا معنا، تقبلوا معنا انو في مستقبل للكل، لكل بنت وصبي زغار من جبل لبنان، من ب

تكسرن.  هيدا املنا بهالجامعة، منشكركن  رح والشرق كله يلي منقدر نأمنلن يا من دون ما يكون مشغول بالن انو لبنان
    عهالشرف الكبير، ومنوعدكن انو من هلق لنترك، نحنا معكن آلخر المشوار.  شكرا كتير.


