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President Dorman, Deans, members of the Board of Trustees, faculty, staff, 

distinguished guests, families, friends, and of course my fellow graduating AUBites.  

It is of my greatest honor to speak today on behalf of the graduating class of 2012. 

I find it hard to believe that this day marks the end of four difficult yet memorable 

undergraduate years. I still remember the first time I made the Dean’s Honor List at 

the end of my first semester, only to find out that over 30 of my classmates were 

also on that list. It was at that point when I realized how competitive our mutual 

journey would be, one that would eventually provide us with academic knowledge, 

technical skills and intellectual power. 

Undoubtedly, on the seats in front of you sit Lebanon's finest, most educated and 

most culturally diverse students. Given this I find it harshly bittersweet that a 

considerable number of these graduates, myself included, will soon travel to seek 

opportunities abroad.  It saddens me that this country which has been our home, 

witnessed our educational upbringing, and for which my father and many have died, 

cannot accommodate the brilliance and aspirations of its finest graduates. In this 

time of regional change we, AUBites face the challenge of leading it, as our 

predecessors did when they lead the changes which took over the Arab World since 

the beginning of the 20th century. In particular, we bear the responsibility of leading 

the much needed process of building a powerful state of Lebanon and protecting it 

by all means necessary, as our fathers have done before us, mine included.  

Today, we stand before you armed with three values we acquired throughout our 

studies: high‐level academic education that will enable us to fulfill our aspirations, 

the ability to tell the right from the wrong so that we fight for it, and the multi‐

cultural atmosphere which has embraced us all. These qualities can’t but lead us to 

hope we can fight, and appreciate those who do, the most deadly of enemies this 

country suffers from, one from the outside threatening us for decades, and the 

sectarianism from the inside impeding the development of our country. 

Fellow graduates, the prior being said, it is up to us to put an end to this vicious cycle 

which pushes the most educated people to leave this country upon or soon after 

graduating. Thus I ask that we all keep this country, and our alma mater, in our 



  

hearts and minds wherever our future paths may lead us, such that we may return 

to it with the heartfelt and constructive objective to give back. 

To all our professors, families and friends, to those whose guidance, love and 

support have helped us make it this far, I give to each of you, on behalf of my entire 

class, our sincere thanks. Without you, none of us would be here today. To all my 

classmates, who have challenged me to give my best and excel, and from whom I 

have learned a great deal, thank you.  

Class of 2012, Congratulations! We made it! 

 

 .زمالئي الكرام..أهالينا األعزاء..رئيسًا وأساتذة وضيوف حفلنا الموّقر، 

أقول هذا . ممثال مجموعة جديدة من خريجي أعرق جامعة في الشرق األوسطيشرفني ان أقف اليوم امامكم 

بضمير مرتاح ألن تجربة السنوات األربع األخيرة أغدقت علّي من العلم و التجربة ما يكفي ألتمكن من تقييم هذه 

 .المؤسسة حق قيمتها

وأخص منهم أساتذتي الكرام، الذين والذي هو حق، لكل الطاقم التعليمي  من هنا يصبح من المفهوم آيل المديح، 

  . لوالهم لما تمكنا من استغالل هذا الصرح بموارده المادية و المعنوية الريادية خير استغالل

إنطالقا من هنا ال بد من التنويه بالدور العظيم لألهالي الذين حولوا بعرقهم و جهدهم أحالم اوالدهم بالحصول 

حقيقة عمادها الحب الالمتناهي من أب و أم تجاه أوالدهما، ربما ال . ةعلى أعلى مستويات التعليم الى حقيق

هذا الوطن الذي، ولألسف، شيد فيه تجار الدين جدران الطائفية يفتحون فيه آّوة القتل أنى . يجاريه إال حب الوطن

تعددية التي تعلمناها بالنسبة لنا هذه الجدران يدِعمها جدار الخوف من نقل ال. يشاؤون فيغرق الوطن بدماء ابناءه

  . في هذه الجامعة الى خارجها

و لكن أقول دعونا نهدم هذه الجدران، و ال نكتفي بهدمها فقط، فلنكن بّنائين آما علمنا هذا الصرح و نبني جدارا 

ال حجارة فيه من ....ليضحي حصنا منيعا,جدار الوطن، الوطن الجامع الحامي،. تنبثق منه تفرعات الجدران

وأنا الواقف هنا ابن حجر مصقول باآلباء وحب الحق ُنحت يوم ..مخّضبين بالتضحية  ّلها من دم و علم آ..تراب

نعم إّن لي أبًا . شهادته منذ اثنين وعشرين سنة، حجر هو األغلى على قلبي أقدمه اليوم لبناء ذاك الجدار األآبر

آالخضر يبنيً وموسى ...ًا حّرا ولو بعد حينرحل شامخا أشّما ما أيتمني استشهاده، بل أينع لنا جميعًا وطن

يتربص  ذاد عنا في وجه من  حتى إذا بلغنا أشّدنا آشف لنا عن آنوزه و " جدارًا يريد أن ينقض فأقامه..."جدارا

  ".قرى محصنة أو من وراء جدر"بنا شرًا من 

 

 


