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سيد ال ّرئيس ،مجلس األمناء في الجامعة األميركيّة في بيروت ،الخريّجين وأعضاء الهيئة التّعليميّة...
ال ّ
إنّني اشعر بالفخر واالمتنان ال ّشديدين لمنحي هذه ال ّدرجة الفخريّة ،وشكرا لكم الختياري ضمن هذه
المجموعة العظيمة المؤلّفة من ثالث شخصيّات عربيّة المعة.
هدى عقيل ،أهداف سويف ،وسيمون شاهين ،أتمنّى الن ّشاط المستم ّر لما تساهمون فيه بشكل كبير في عالمنا.
ال ّرئيس خوري،
شكرا لتقديركم إلسهاماتي في المجتمع ولإليمان بقيمة عمليّ .
إن سنوات الصّراع الّتي عشناها في لبنان
أظهرت األفضل منّي .ولم يكن ذلك ليحصل دون زوجي الرّئيس الياس الهراوي الّذي كان يدعمني ،ولم يكن
ذلك ليحصل دون ال ّشعب اللّبناني الّذي كان يلهمني.
سهلّت مشاركتي العا ّمة معالجة القضايا اإلنسانيّة الطّارئة خالل الحرب األهليّة وبعدهاّ .
إن التزامي انبثق من
قلبي .أؤمن بحقوق اإلنسان ّ
وأن جميع النّاس هم متساوون في عيون .هلل .هذا كان السّبب ورا إرراري على
مساعدة األق ّل حظّا ،فلديهم الح ّ
ق في العيش الكريم في مجتمعنا .وبالتوزاي مع مساعدتي لألطفال المصابين
بأمراض مزمنة :مرض السّكر ّ
ي من النّوع األ ّول والتّالسيميا ،ر ّكزت على تحسين حالة النّسا اللّبنانيّات
وحماية تراثنا الوطن ّي .قمت بذلك بمساعدة ال تق ّدر بثمن من قبل أشخاص عظيمين.
اليوم ،في  2حزيران عام  ،2017أحب ّ
أن أهدي هذه ال ّدرجة الفخريّة إلى زوجي الرّاحل الياس ،وعائلتي،
وفريقي في مركز الرّعاية ال ّدائمة.
أع ّزائي الخ ّريجين،
أحبّ أن أحيّي أهلكم وعائالتكم الّذين ي ّسروا لكم الوسائل لتحصيل التّعليم العالي من جامعة مرموقة ،الجامعة
األميركيّة في بيروت.
وأحبّ أن أعبّر أيضا عن إعجابي الكبير بأولئك من بينكم الّذين تم ّكنوا من تحقيق هذا الهدف من خالل
تضحيات ال تق ّدر بثمن وبجهود ال تحصى.

أنتم مستقبل بلدكم .وآمل أن يت ّم استثمار جز من مهاراتكم في تحسين حالة اإلنسانيّة .تهان ّي لكم ولعائالتكم
الفخورة.
أ ّما بالنسّبة ليّ ،
إن هذه ال ّدرجة الفخريّة تم ّكنني أكثر من المثابرة في إسهاماتي من أجل رفاه لبنان .وسأتابع
السير في هذا الطّريق ما دامت رحّتي تسمح لي بذلك.
شكرا لكم.

