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الرئيس خوري ،أعضاء مجلس األمناء ،العمداء الكرام والضيوف ،األساتذة ،العائالت،
ّ
يشرفني للغاية أن أقف أمامكم جميعًا اليوم .
قبل خمس سنوات ،وصلنا إلى هنا متأبّطين تطلعاتنا .تطلعات حول ما سيساعدنا التعليم داخل هذه القاعات أن
سنُنجز .وصلنا إلى هنا ولينا أحالم حول كيفية تغيير حياتنا وكيف يمكننا إطالق التغيير في مجتمعنا .إرادتنا
العنيدة كانت الحصول على الحياة ،وبالفعل أن تكون حياة أفضل.
للتعرف على المسائل التي أراها يوميا ً في وسائل
أتذ ّكر اليوم األول الذي دخلت فيه صف االقتصاد متح ّمسة
ّ
اإلعالم االجتماعية :األزمات المالية والضرائب والعولمة .ثم وجدت نفسي أعمل فيما بعد على قضايا أه ّم
بكثيرَ .رأيتُ نفسي أعمل في أبحاث لتمكين الالجئين والفقراء ،أبحاث تدعم نتائج أفضل لسوق العمل لألمهات
وأبحاث تمكن النساء من الدراسة لشهادات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيّات .أدركت أيضًا كيف يمكن
للتغييرات الصغيرة في البيئة ،من خالل دفعة بسيطة ،أن تغيّر السلوك على نحو أكثر إيجابية وتلبية .ومع كل
تجربة ،قدّرت أهميّة اختصاصي ووجدت هدفي في الحياة.
مع مرور األيام ،ما بدأ بالنسبة لنا كرحلة بسيطة للحصول على المعرفة ،أصبح شغف حياة متّقد ورغبة قوية
بإحداث فرق .مشاكل كنا نعتقدها سابقا ً عصيّة على الحل تحولت بسرعة إلى فرص وتحدّيات جديدة بالنسبة لنا
محركين للتغيير اإليجابي نسعى للتحسين المستمر للظروف واألمور من حولنا.
لنواجهها ونتعلٌم منها .أصبحنا
ّ
أنديتنا تكافح من أجل حقوق اإلنسان ،وصحافيّونا يصارعون من أجل حرية التعبير ،باحثونا يكافحون من أجل
التغيير ال ُمجتمعي ،وانتخاباتنا تجاهد في سبيل العدالة السياسية .بتنا نُدرك أن الطموح هو أساس التعلّم .ومع ذلك
تخرجنا من هذه المؤسّسة يزرع فينا االلتزام بتعميم طموحاتنا على مجتمعاتنا .هذا تحدّينا األكبر.
فإن ّ
زمالئي الخريجين ،ك ٌّل منا عاش العديد من التجارب المغيّرة للحياة والتي ال تنسى خالل الوقت الذي أمضيناه
في الجامعة األميركية في بيروت .قد يكون األمر بسي ً
طا مثل محادثة أجريناها في مكتبة يافث ،أو مسابقة
شاركنا بها ،أو حديث ملهم حضرناه ن ّ
ظمه نادينا المفضل ،أو دردشة مع طالب من خلفيّات مختلفة
وأيديولوجيات متباينة عنّا .تراكم الناس واألفكار ودروس الحياة التي آمل أن نفكر فيها مليّا ً عندما نغادر هذا
المالذ األكاديمي ،آمل أن ننقلهم ونتشاركهم مع العالم ونستخدمهم لبناء تأثيرنا.
والنمو .شكرا لك
شكرا لك أيتها الجامعة األميركية في بيروت على أخذ أيدينا في هذه الرحلة الجميلة من التغيّر
ّ
التنوع والنشاطات الطالبية والحب الغامر والدعم .لقد كنت مالذنا اآلمنُ ،معتكفنا
على كونك هذه البيئة من ّ
للتأمل والمكان الذي نشعر فيه حقا أننا ال نقهر.
ولكن اآلن حان الوقت الختبار صمودنا وضُعفنا .اليوم ،ندخل عالما ً غارقا ً بالمشاكل :من تغيّر المناخ إلى عدم
المساواة واالنقسام والتهميش االجتماعي .أستطيع أن أفهم أن البعض قد يشعر باليأس .أستطيع أن أفهم المخاوف
بشأن التنمية المستدامة ،حول عافية ديمقراطيتنا ومجتمعنا المدني ،حول مستقبل بلدنا .لكننا نحن الجيل الذي
بقوة .وأنا أعلم أننا سنفعل ،ألننا هنا تع ّلمنا أن نكون مرتاحين إلى
سيضطر أن يدفع من أجل التغيير وأن يدفع ّ
وضعنا غير المرتاح ،وأن نجرؤ على الحلم وتحقيق أحالمنا .الليلة ،دعونا نعد أنفسنا بالعمل الجاد واالستمرار
في السير في الدرب ،أن نقوم بالمبادرات والدخول في اللعبة ،أن نكون حاضرين ،أن نكون في الحاضر ،لنقبل
المخاطر وقبل كل شيء لنحتضن التغيير مع العاطفة ،مع النزاهة ،مع الرحمة والحب.
ألصل إلى حيث
ً
أخيرا ،ال أستطيع المغادرة دون أن أشكر جميع األشخاص المميزين في حياتي والذين لم أكن ِ
ي ،إيمان ورياض ،كنتما نوري الهادي.
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