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 شكراً لك أيها الرئيس خوري.
يكن طريقكم سهالً. باإلضافة إلى تهانّي لزمالئي الحاصلين على الدكتوراه الفخرية. وألف مبروك للمتخّرجين! أنتم وصلتم! لم 

المتطلبات المعهودة للدراسة، تجاوزتم الجائحة العالمية واالنهيار االقتصادي واالضطرابات السياسية واألزمة تلو األزمة... امتُحنتم 
و مدهش أن تتخرجوا من وثابرتم. أغذتكم قوة هذا المكان، وانطلقتم من مركز المعرفه هذا. كلني ثقة أن الكثيروين منكم يفكرون كم ه

الجامعة األميركية في بيروت. مدهش رائع! االسم وحده. الجامعة األميركية في بيروت، سيشّرع لكم األبواب. لكنني سأخبركم بشيء.  
ان الجامعة األميركية في بيروت فخورة بكم وبما ستفعلوه. وبقدر ما هي راسخة في تاريخ وتقاليد وأساطير هذا المكان، فهذا المك

ما سيكون رائعاً فقط بمقدار روعتكم. وإذ تنتصب هذه الجامعة، دائًما على أكتاف خّريجيها ... فإن هذا العالم ... عالمنا ... يعتمد على 
تكون نهاية المطاف. اليوم ليس نهاية سباقكم. إنها بدايته. وأنتم مستعدون بقوة لتكونوا  -اليوم  -ستقومون به، ال تدعوا هذه اللحظة 

الجيل األكثر تأثيراً في زماننا. كان جيلكم هو الصوت الرئيسي للتغيير. في كل واحد منكم، هناك وضوح رؤية لكيف يجب أن يكون 
لمون، العالم، ليس المكان الُمحبط الذيهو اليوم. وكما لم يحدث أبداً من قبل، لقد طالبتم بالعدالة والديمقراطية والمساواة والفرص. كما تع

بعض األحيان هو أصعب ما يُبحث عنه. لكني بتواجدي هنا معكم اليوم ... كل ما أراه هو األمل. في كل مكان. في كل فرد  األمل في
منكم أنتم األمل الذي نرسله الى العالم ولعل هذا هو ما تتقنه الجامعة األميركية في بيروت... رعرعة سفراء لألمل ربما هناك حاضن 

نشر خريجو الجامعة األميركية في بيروت األمل  د األمل مكتب الرئيس خوري؟ ألجيال،يلتول مختبر سري …لألمل في الحرم الجامعي
 .في أرجاء العالم

 
وأريد أن أشارككم بسرعة قصة خّريج من عائلتي من الجامعة األميركية في بيروت. إنها قصة تُعلم جذور العدالة االجتماعية، وهي 

سياسي الحالي وقصة متفائلة تجمعنا جميعاً. كان ذلك جيالً مختلفاً. منذ تسعة وتسعين عاماً، في العام الف قصة يتردد صداها مع واقعنا ال
وتسعمئة وثالثة وعشرين، غادرعمي األكبر نوري بغداد وجاء إلى هذا الحرم الجامعي الجميل أين جميع العراقيين فيه؟ مشى حيث 

ومنقذة للحياة. واشتعلت شرارة. رؤية جعلته يرى كيف يمكن أن يكون  -الحياة  مشيتم ودرس حيث درستم. أّسس هنا صداقات مدى
 ويجب أن يكون العالم. وقته هنا رّسخ مثالية ونشاطاً استمرا مدى الحياة: القتال من أجل العدالة. بعد تخرجه من الجامعة األميركية في

العودة إلى العراق، أسس منظمة تدعى  ا ثم وجد طريقه. وبعدبيروت، ذهب إلى بوسطن للدراسة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجي
الجمعية العراقية ضد االمبريالية والفاشية ومع زمالء له خريجين من الجامعة األميركية في بيروت أنشأ وطناً جديداً ومستقالً. لكنت 

 انضممت الى هذه الجمعية اليوم لوكان ذلك ممكناً.
 

 -وحفنة من العرب  -وثالثين في ما كان أخطر السنوات وأعتاها، كان نوري أحد اثنين من العراقيين  ثم في العام الف وتسعمئة وسبعة
 الذين سافروا إلى إسبانيا لمحاربة فرانكو والفاشيين خالل الحرب األهلية اإلسبانية. وكمتطّوع في اللواء الدولي، انضم إلى اآلالف من

عالم. لقد آمنوا بقضية تقدمية ال حدود لها. لم تكن المسألة مسألة والء لِعرٍق او لطائفة أو حتى مقاتلي الحرية اآلخرين من جميع أنحاء ال
كانت مسألة والء للعدالة والمساواة والحرية للجميع. إحتُجز نوري في معسكر اعتقال في فرنسا لكن  -لوطن. كانت أكبر من ذلك بكثير

. الدرس الكبير هنا: ابقوا غلى تواصل مع زمالء صفّكم. فقد ينقذون حياتكم يوماً ما. زميل صف من الجامعة األميركية في بيروت أنقذه
ومثل العديد من خريجي الجامعة األميركية في بيروت استخدم نوري المعرفة والمهارات والصداقات التي بناها هنا لجعل العالم عالماً 

يس ألن ذلك كان سهال، بل ألنه كان الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. أفضل. وقف بشجاعة وخاطر بحياته للقتال من أجل العدالة، ل
وهو كان مدفوعاً بأمل ثابت في غد أفضل. قصة نوري ليست قصة من صميم الجامعة األميركية في بيروت فحسب؛ لكنها أيضاَ جزء 

أنا والمسار الذي وضعني أمامكم هنا اآلن. قصتي من نسيج تاريخ عائلتي. وقد قولَبَت والدّي المتواجدين هنا معي اليوم  وقولبتني  
تدور حول معركة أخرى من أجل العدالة وحدثت منذ وقت ليس ببعيد في مدينة فلينت، ميشيغان. في بعض النواحي، تشبه فلينت العديد 

تها سياسات وممارسات ة ودمرها الجشع والفساد؛ دمردمن األماكن في الشرق األوسط. سابقا كانت ذات امكانات واعدة غير محدو
ير خاضعة للمساءة. وبعبارة أخرى، شّكلت غاستعمارية. أخذت الدولة الديمقراطية المحلية وحكمت المدينة بشخصيات غير منتخبة و



 

 

قوة احتالل. ُسُّممت مياه الشرب في فلينت وعندما حاولت أنا حماية أطفالي، جوبهت بعمى متعّمد، المباالة ألشخاص معينين ومشاكل 
ها. كفرد من أول جيل من األميركيين العرب، تعلّمت أن نعتني يوأماكن. عدد كبير من األفراد أغمضوا أعينهم. كنت الوحيدة تفتح عين

ببعضنا البعض وبمجتمعاتنا، بغّض النظر عن موقع هذه المجتمعات، وأن نقآتل في سبيل العدل بمواجهة الظلم الصارخ وأن نجعل 
عركتي في فلينت كانت مدفوعة بهذه القيم. كان األمر صعباً، لكنني قاتلت بالعلم والتضامن وربما بالقليل من العناد العالم مكاناً أفضل. م

والصراخ العربيين. لقد ساعدت في كشف واحدة من أكثر مظالم البيئة والصحة العامة فظاعة في عصرنا.  ومنذ ذلك الحين ، وأنا 
هي قصصك. إنها عّمن نحن ومن نريد أن نكون.  -وقصة نوري  -الوصفات الطبية لألمل. قصتي  أشارك كّراسنا حول المقاومة وكتابة

أحثّكم على استخدام المهارات التي تعلمتموها هنا، والمهارات التي ستستمرون في الحصول عليها ليكون كل واحد منكم قطعة من 
فضوليين، وعطوفين. أن تواصلوا القيام باألشياء الصعبة لألسباب الجواب، أحثّكم على إبقاء أعينكم مفتوحة وأن تبقوا متيقظين، 

. الصحيحة. واألهم من ذلك، أن تكونوا منارات األمل المشرقة في جميع أنحاء العالم. أنا أحثّكم ألنني أؤمن بكم. أنا أؤمن بكل فرد منكم
ليوم هو البداية فقط. غدا ستفتحون جميع الكتب الجديدة مع بالفعل شكيمتكم ورؤيتكم التي ال تنلوي لغد أفضل. تذكروا أن ا بتّملقد أث

 صفحاتها البيضاء. وستقررون كيف ستملؤنها. ال استطيع االنتظار للغد شكراً ومبروك!
 


