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لخمسة  بيروت، اإلنسانيات وهي أعلى وسام شرف من الجامعة األميركية في اآلن أن أمنح شهادة الدكتوراه الفخرية في يسعدني

 .تغيير ونشطاء ومبتكرين ومحسنين كمفكرين ومحدثي لمساهماتهم البارزة لقد تم اختيارهم تقديرا   . أفراد استثنائيين

 

لتكون منارة  تأسست عليها والتزمت بها، بيروت وقيمها التي ويرمز مكّرمونا الخمسة اليوم إلى رسالة الجامعة األميركية في

والوارف؛ وكذلك لتكون مدافعة عن المواطنة  واالشتمالي ألمل ومعقال  للفكر الليبرالي. وكذلك لتكون بطلة للتعليم التحويليل

 .المشاركة والقيادة الخادمة

 

لقد ابتكروا حلوال ؛ وسعوا  : ال حصر لها التحديات التيلقد استمر مكّرمونا على وفائهم لقيمهم وتابعوا الخدمة على الرغم من  

 .بجرأة إلى الحق والتعبير عنه؛ وقد سّخروا معارفهم من أجل خير البشرية

 

 أكثر إنسانية واشتماال   إقامة مجتمع عالمي يُلهمنا هؤالء المتميزون ويساهمون في ومن خالل قيادتهم وابتكارهم وخدمتهم،

 .وسلما   وتعليما  

 

فإننا  بيروت، عائلة الحاصلين على الدكتوراه الفخرية من الجامعة األميركية في وبينما نرحب بهؤالء القادة الُملهمين في

 .عامتجّسد إيماننا بقوة المعرفة وامتالك المواطن للقدرة القيادية لتعزيز الصالح ال نعتبرهم نماذج للمواطنة المشاركة التي

 

وداد  إفريقيا اليوم، في أود أن أدعو الحائزة على جائزة نوبل وزعيمة السالم والمحسنة وواحدة من أكثر سيدات األعمال تأثيرا  

 .إلى المنصة بوشماوي،

 

 ، وحصلت على لقب أفضل م تكريمها من قبل قادة العالموت2015  العام حائزة على جائزة نوبل للسالم في : وداد بوشماوي

 سيدة أعمال في العالم العربي للعام 2013 

 

لقد . عن أزمة اجتماعية وسياسية وأخذت على عاتقك دفعه بشكل حاسم بعيدا   لمست برؤيويتك وحكمتك معاناة وطنك تونس،

 يوجد دائما   وأثبتت بمهارة أنه التونسي، اللجنة الرباعية للحوار الوطني بصفتك مساهمة رئيسية في التحول الوطني أثّرت في

  2011  أعقاب ثورة للديمقراطية التعددية في السلمي وكانت النتيجة البناء التاريخي . مجال للحوار واالستقرار

 

، عملت بال كلل لنقل بلدك من حرب أهلية محتملة إلى ديمقراطية أكثر تعددية وشفافية وتعاونية، رؤيتك وقيادتك ومن خالل

ا لك على االستمرار في اإلثبات، أكثر من أي وقت مضى،  وإلى مواصلة المسيرة الطويلة الصعبة نحو الحكم المشترك. شكر 

ا ا في مصلحة الجميع، وأن من مسؤولية الجميع إيجاد حلول للمشاكل الناشئة والمتراكمة.أن التغيير ممكن دائم   ، والسالم هو دائم 

 

مع كل  اإلنسانيات، أمنحك هاهنا شهادة الدكتوراه في من قبل مجلس األمناء، بموجب السلطة الممنوحة لي وداد بوشماوي،

 .واالمتيازات والمسؤوليات المترتّبة عليهاالحقوق 

 

 .يتقدم لألمام أطلب من الفيلسوف والعالم والمعلم البارز الدكتور دانيال دينيت أن

 

الفلسفة مجاالت تتراوح من  الرائدة في لقد أحدث ت مساهماتك   . ومؤلف العديد من الكتب التأسيسية عالم معرفي،: دانيال دينيت

 متمّسكا   . عصرنا في وإرباكا   فهم أكثر القضايا تعقيدا   ثورة في ، والذكاء االصطناعي إلى علم األعصاب وعلم النفس المعرفي

تستخدم العلم كأساس الستكشاف أصعب المفاهيم الفلسفية وتطور  بمفهوم أن عمل الفلسفة متالزم مع عمل العلوم الطبيعية،

 .يعنيه أن تكون إنسانا   عرفة وتعزيز الفهم فيماالم

 مجاالت مثل الوعي وأرشدت قادة . وإذ تمتحن بجرأة االفتراضات األساسية في وألهمت أكاديميين، لقد قمت بتعليم كثيرين،



 

 

فإنك تجسد االستفسار  شري،والتطور واإليمان واإلرادة الحّرة وتسعى بال كلل إلى الحقائق األساسية لفهم أعمق للوجود الب

 .والمندفع وراء المعرفة الواعي

مع كل الحقوق  اإلنسانيات، أمنحك هاهنا شهادة الدكتوراه في من قبل مجلس األمناء، بموجب السلطة الممنوحة لي دانيال بينيت،

 .واالمتيازات والمسؤوليات المترتّبة عليها

 

 .تشرين األول في حفل الخريجين السنوي يتمّكن الدكتور فاجيلوس أن يكون معنا اليوم وسيتم تكريمه في لم

 

 شركة وقائد أعمال ورئيس مجلس إدارة حالي ا في الطب الحيوي طبيب بارز وعالم في فاجيلوس بينداروس رويالدكتور 

ومن خالل إيمانه العميق بقدرة العلم  . مجال التكنولوجيا الحيوية لتركيب األدوية المبتكرة شركة رائدة في ريجينيرون وهي

 العلم والعمل الخيري. وهو معلّم ملتزم ومرشد وقائد فذ وعالم ماهر ومشهور، قام بتوجيه تميّز في تحسين حياة الناس، على

جيل من العلماء األساسيين والتحويليين الذين تم انتخاب خمسة منهم إلى األكاديمية الوطنية للعلوم.  لقد برع روي كطبيب 

 وباحث وُمرشد وعالم أكاديمي وقائد، حتى قبل أن يدفع بـشركة مرك إلى النجاح العالمي ومن خاللها أنقذ بصر الماليين.

 

 .لناشطة والكاتبةوا العالمة الحائزة على جوائز اعتيش حنا ونامأدعو اآلن إلى المنصة 

 

القائم على األدلة  للبحث العلمي الدور الحيوي وناأظهرت مكبطلة لصحة األطفال وقائدة عالمية في الصراع ضد الظلم البيئي، 

. لقد قامت بالتحقيق في المستويات المؤكدة من الرصاص في مياه الشفه في مدينة فلينت في حماية الفئات األكثر ضعفا في

 ميشيغان.

، رغم الخطر الكبير على ناضلت من دون هوادة لفضح أزمة من صنع اإلنسان على الرغم من محاوالت اسكاتك وارهابك،

حياتك المهنية. لكن دعوتك الوطنية الجهورة أدّت إلى تغيير السياسة ومعالجة المشكلة. وكمتبرعة لمؤسسة صندوق فلينت 

للصحة والتنمية، ومديرة جامعة والية ميشيغان ومؤسسة مستشفى هورلي لألطفال، خضعت معركتك من دون تردد. وتم 

اختيارك كإحدى أكثر الشخصيات األكثر تأثيرا   في العالم واالبرز في الواليات المتحدة، وتفانيك في الوصول إلى الحقيقة 

 وإعالنها هو في الواقع مصدر إلهام لجميع الباحثين عن المعرفة وموفّريها.

مع كل  اإلنسانيات، أمنحك هاهنا شهادة الدكتوراه في من قبل مجلس األمناء، السلطة الممنوحة لي بموجب اعتيش حنا ونام 

 .الحقوق واالمتيازات والمسؤوليات المترتّبة عليها

 

 ، الدكتور حنا ناصر.هذا المساء لة لجامعة بيرزيت وخطيب التخرج الثانيأدعو اآلن إلى المنصة الرئيس منذ فترة طوي

 

 هو ابن الجامعة األمريكية في بيروت، والشخصية األكاديمية والسياسية التي وجهت انتقال جامعة بيرزيت من كلية حنا ناصر

صغيرة إلى جامعة معتمدة ذات شهرة عالمية. وجرى ذلك بينما كان في المنفى بعيدا  عن فلسطين وفي مواجهة الكثير من 

 االضطهاد والمقاومة.

، عملت وخططت ودبّرت أن تصبح جامعة بيرزيت واحدة من أفضل بصفتك أول رئيس للجامعة ورئيسها لفترة طويلة

جامعات المنطقة. وعلى الرغم من العقبات الهائلة التي واجهتها أنت وجامعتك وبلدك على مر السنين، فإنك حققت رؤيتك التي 

ال تلين إلنشاء موئل نموذجي للطالب الفلسطينيين للدراسة في وطنهم. لقد اعتمدت آليات مبتكرة واستقطبت ورعرعت وحميت 

 هيئة التعليم المتفانية والملتزمة بقوة بتعليم وتنمية ومستقبل الشعب الفلسطيني.

 

، واالشتمال، والوصول إلى التعليم، تم االعتراف بك بحق في تكافؤ الفرص يحتذى به ومحارب من أجل الحق في وكمثال

 جميع أنحاء العالم كمدافع عن تقدم جامعة بيرزيت ودعم المجتمع الفلسطيني.

 بموجب السلطة الممنوحة لي من قبل مجلس األمناء، أمنحك هاهنا شهادة الدكتوراه في اإلنسانيات، مع كل الحقوق حنا ناصر

 واالمتيازات والمسؤوليات المترتّبة عليها.

 

 


