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في الجامعة الدراسات العليا  بتخرج طالبأن أقف بينكم في االحتفال  لي ن. إنه لشرف وامتيازالموقري

 .2017لعام األميركية في بيروت ل
 

 وقفت اليوم هنا من دون ما. لالرائعوخطيبي  شكرا لوالدي  ريد أن أقول شكراً. قبل أن أقول أي شيء آخر، أو

 صعبةإصابات بتسبب لي الأو  لفروضي الدراسية التهامكمت ، وفي بعض الحاالوتشجيعكم، كم، ودعمحب كم

 .. أنا بالطبع أتحدث عن أختيوأستريحفي المنزل  ألبقى
 

شكر خاص إلى الدكتور فضلو خوري، رئيس الجامعة األميركية في بيروت الذي يواصل العمل بال كلل 

نظام الدين، عميد شؤون الطالب، سندنا  لتحسين هذا المكان الذي نحبه وندعوه منزلنا الثاني، وللدكتور طالل

الدائم حين نحتاجه، وللدكتورة مريم غندور، التي تساعد قيادتها لخدمات المهن والتوظيف مئات الطالب كل 

 .عام، والتي لن أنسى أبداً دعمها الشخصي لي
 

وني في ت القليلة يجب أن أقول أنني ا بانتباهكم ومع هذه الكلماههذه الليلة، خالل هذه الدقائق القليلة التي تخص 

 ونالنهاية سوف تكون في. آمل أنه إلى أي مدى ذهبتم تدركون أن أجعلكمآمل تحقيق شيء واحد على األقل: 

 اآلن. مأنت حيثمرة أخرى  والن تكون م، ألنكمهذه اللحظة في حياتك تقييمعلى  ينقادر

 
حيث نريد في الحياة، أو نحق ق  بنا المطاف تهيين السؤال األكبر الذي نواجهه جميعا هو ماذا لو؟ ماذا لو لم

نجح في حياتنا المهنية والشخصية؟ ماذا لو كان هذا أفضل ما سنحصل عليه؟ لسوء الحظ ال نجميع أهدافنا، أو 

أستطيع اإلجابة على هذه األسئلة. أنا أطرحها على نفسي كل يوم. أنا ببساطة ال أعرف. في الواقع، ال أحد 

دال من اإلنكباب على ما ال نعرفه، وهو غير محد د، أود أن أشاطركم اثنين من األمور المؤكدة يعرف. لذا، ب

 .تماما التي تعلمتها من الجامعة األميركية في بيروت، الثابتة الوحيدة في حياتنا حتى اآلن

 

لخير والشر. إنني يختارون الخير إذا خي روا بين امعظمهم األمر األول هو أن الناس سوف يفاجئونكم دائما و

، مع االحترار العالمي والحروب والظلم االجتماعي. مأدرك أن من الصعب أن نقتنع بذلك في عالمنا اليو

ولكن إذا ألقيتم نظرة على بعض األندية هنا في الجامعة األميركية في بيروت وعلى الحياة الطالبية النابضة 

من  هذه النواديمنها، وإذا نظرتم إلى ماذ تفعله  من أن العديد منكم كانوا جزءاً  فيها بشكل عام، وأنا متأكدة

معينة،  اياعمل للتوعية بقضالوورش  ،حيث مساعدة المجتمعات المختلفة في بلدنا، والمحاضرات

 وندسوف تجفمبتكرة للمشاكل اليومية، الحلول الواالختراعات العلمية، والترفيه، والموسيقى، والرياضة أو 

، ولكنها ال تختفي أبدا يان، تطغى الظروف الصعبة على هذه الطيبةفي الجميع. في بعض األح طيبةأن هناك 

 .هي األكثر إلحاحاً حاجة إليها الدائما عندما تكون  جه  وتتو

 

ا تواجهه أو كم تشعر أن األبواب تغلق عليك، لديك  األمر الثاني هو أن هناك دائما خيار. بِغض  النظر عم 

دائما، دائما، خيار. اخترتم جميعا مواصلة تعليمكم، اخترتم أن تدرسوا هنا في الجامعة األميركية في بيروت، 

. إن اتخاذ خياراتكمحين كنتم متعبين، ومن خالل كل ذلك ثابرتم. أنتم هنا بفضل  ىواخترتم أن تعملوا بجد حت

 1. على سبيل المثال في معي نة له تداعيات شجاعة، ولكنه ينطوي أيضا على مسؤولية. كل خياريتطلب خيار 



 

عاما التخلي عن  42من العمر  البالغةفريقية األكية يرمألمرأة الا ،، رفضت روزا باركس1955 كانون األول

مقاطعة وأجبر البسيط ظاهراً حملة  هذا العمل وأطلقب أبيض في حافلة مدينة مونتغمري. اكمقعدها لر

باركس  روزاوسائل النقل العام. اختيار  فيونها الذي يفرض الفصل العنصري المدينة على إلغاء قانسلطات 

كثر من أ واحدكعملها يبرز في حركة الحقوق المدنية في الواليات المتحدة، وحتى يومنا هذا  كان محورياً 

اريخ كما نعرفه. ر التغي  ر على جيل بأكمله وأنه يتعلق فقط بمرأة واحدة أث   بداخيار في التاريخ.  تحدياً األعمال 

ة خياراتكم تخاذ الخيارات الوالتحل ي بشجاعة ، واألمر متروك لكل واحد منكم كأفراد ألخذ زمام المبادرة مهم 

 المسؤولة.

 
وقت متأخر  والسهر حتىكل العمل الشاق،  إلى ،إلى الوراء وانظرتأن  مطلب منكأن أبكالمي تم أود أن أخ

سكم. كل واحد منكم قد أنف وارقد  تدقيقة ل خذوا .اآلن مأنت حيث والتكون ليهاانتصرتم عمن الليل والتحديات التي 

أن  واال تنسن أ مأطلب منك ولمحب يه. لنفسه وجلب الفخر، السلبيينعقبات ال حصر لها، تحدى تغلب على 

 مكاناً  ا العالمهذ ونتجعلأفراد طيبين وبسبب ذلك س كمكل مأنك واتذكرالخيار، ال تخافوا من أخذه، و دائماً  ملديك

 في المستقبل. مسيجلسون في أماكنك لمنأفضل 
 


