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  وإريك رولو   دريد لّحام ووليد خالدي  : الدآتوراه الفخرية لثالثة متميزين   األميرآية منحت
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الجامعة    هول في   أسمبلي   اقيم ظهر اليوم في

وقبل ساعات من احتفال    بيروت،   ميرآية فياأل
احتفال    الملعب األخضر الكبير،   التخرج في
ادات الدآتوراه الفخرية لثالثة متميزين منح شه

وقد  .  وإريك رولو   دريد لّحام ووليد خالديهم 
حضر االحتفال رئيس مجلس الوزراء األسبق 

آما  .  والوزير طارق متري   فؤاد السنيورة،
حضرت شخصيات أآاديمية وثقافية 

ضافة إلى رئيس باإل   ودبلوماسية وجامعية،
ونواب الرئيس    ووآيل شؤونها األآاديمية الدآتور أحمد دالل،   رمان،الجامعة الدآتور بيتر دو

وقد  .  على آل مكّرم   وخالل االحتفال قام الوآيل الدآتور دالل بخلع الرداء الجامعي .  وعمداء الكليات
بدخول وقد بدأ االحتفال   . من المكّرمين الثالثة   سّلم الرئيس الدآتور بيتر دورمان الشهادة إلى آّل

وقد استهل الرئيس دورمان  .  اللبناني   نشاد النشيد الوطنيإثم    موآب األساتذة بلباسهم التقليدي
هذا هو االحتفال السادس عشر لمنح شهادة الدآتوراه  أّن  بالحضور وموضحًا   االحتفال مرّحبًا

م لثالثة أشخاص بارزين وقال إن الدآتوراه الفخرية تمنح هذا العا .  الفخرية منذ تأسيس الجامعة
قلق لل ًامصدرتشكل بل عالجوا قضايا مهمة و   اختاروها،   المجاالت التي   يبرعوا فقط في   وقّيمين لم

إلنشاء الجامعة هو خدمة شعوب الشرق األوسط وما    الغرض األساسي   وقال إن .  هذه المنطقة   في
رفة وأن المكرمين الثالثة خّلف آل واحد منهم التعليم وتطوير المع   وراءها من خالل التميز في

مجال الفنون    نحن نكّرم هؤالء األفراد لمساهماتهم البارزة في : " وأضاف .  على طريقته   عميقًا   تأثيرًا
مواجهة عدم  .  القضايا االجتماعية   والعلوم واإلعالم والدبلوماسية وعلى مشارآتهم الملهمة في

  .   اتخاذه   يكون سهًال   ما   نادرًا   ل مسارًاالمساواة والتعصب تشك
يتبّناه    نأمل ونرغب أن   يشّكل االلتزام الذي   يتطلب شجاعة لمتابعة القناعات العميقة وهو   وهو 

  لحضورآم معنا اليوم في   لكم جميعًا   شكرًا .  لدينا   ال بل باألحرى جميع أفراد المجتمع المحلي   طالبنا،
ثم عّرف الرئيس دورمان بأول   ". الحتفال بحياة وإنجازات هؤالء األشخاص الثالثة الملهمينهذا ا 

جميع أنحاء العالم    إّنه رّفه عن أجيال من الجماهير في   قائًال   وهو الفنان دريد لّحام   المكّرمين،
باإلضافة إلى    الفنية، هتماماتوتابع العديد من اال   بشخصيته الممّيزة وطرافته المتقنة،   العربي

  .   مجتمع الفنون المحلية   اهتمامه في
التمثيل بدوام    الكيمياء لمتابعة العمل في   في   عن مهنته آمدّرس جامعي   لكنه عندما اختار التخلي 

  .   واجه معارضة شديدة من عائلته   آامل،
آلالف الذين استمتعوا بفّنه إلى ابالنسبة  وقال الرئيس إن هذا القرار الشجاع لمتابعة شغفه شّكل نعمة 

وقال الرئيس   . والمسرح   والسينما،   على شاشات التلفزيون،   على مدى السنوات الخمسين الماضية،
التمثيل مع شريكه    عمل لسنوات عديدة في   غوار الطوشي   اشتهر بخلق شخصية   إن دريد لحام الذي

مع بداية  1960   العام   في   منذ فجر التلفزيون السوري   عمال معًا   وميديالك   وأن الثنائي .  نهاد قلعي
انضم دريد لحام إلى    بسبب المرض،   وبعد تقاعد قلعي ".   سهرة دمشق "  سلسلة مصغرة تدعى

تعّبر عن قلق    غوار إلى شخصية أآثر جّدية،   وتحول   محمد الماغوط،   السياسي   الكاتب المسرحي
جميع    ولكن في   فقط، سوريا   يتمّتع بشعبية ليس في   وقال الرئيس إن دريد لّحام  . واطن العربيالم

واستخدم شهرته ومهنته لحشد  .  وأنه أظهر االلتزام بالقضايا اإلنسانية طوال حياته   أنحاء المنطقة،
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  ألطفال فيإلى الما قّدمه  وتقديرًا .   ضد الظلم   منه وللتحدث علنًا   التأييد ألولئك الذين هم أقل حظًا
الشرق االوسط وشمال    سوريا وفي   للنوايا الحسنة لشؤون الطفل في   عّينته اليونيسف سفيرًا   إنتاجاته، 
  فرّد   دريد لّحام، فيإن النزاعات والصراعات اإلقليمية أثرت بعمق    وقال الرئيس أيضًا .  فريقياأ
يخلق بالضرورة    الفن ال : " ونقل عنه قوله .  خالل المشارآة الشخصيةعليها من خالل فّنه من  

  .   يخلق إمكانية للتغيير   يمكن أن   لكنه   تغييرًا،
إمكانيات    يكون مصدر إلهام لنا للنظر في   تشكيل معتقداتنا حول العالم وأن   يساعدنا في   يمكن للفن أن 

قّدم الترفيه ولكن     عمل دريد لحام : " وخلص الرئيس ".  ينّشطيحّفز ويحّرض و   ويمكن أن .  جديدة
منح العديد من الجوائز     وختم الرئيس أن دريد لّحام  ". جعلنا نفّكر   باإلضافة إلى جعلنا نضحك،

الستضافته بدعوة     بيروت فخورة   أواخر التسعينيات آانت الجامعة األميرآية في   وفي .  واألوسمة
ميل لحود له وسام االستحقاق إ   قدم الرئيس اللبناني   وخالل هذا الحدث، .  السوري   الثقافي   ديمن النا

  .   من الجمهورية اللبنانية
نحن اآلن سعداء لهذه الفرصة لنقدم لدريد لحام درجة الدآتوراة الفخرية من الجامعة  : " وقال 

وقد أضفى دريد لحام بعض   ". مجال الفنون   فيإلسهاماته الكبيرة  بيروت تقديرًا   األميرآية في
آان ضمن وفد من طالب    1955   العام   ثم قال إنه في .  مستهل رّده على الرئيس دورمان   الفكاهة في

بيروت إلجراء مباريات بكرة    الجامعة السورية بدمشق قام بزيارة إلى الجامعة األميرآية في
حدائق ومنشآت الجامعة    ف نتيجة تلك المباريات ألنه أمضى النهار فييعر   لم ه وقال إّن   الطاولة،

  وقال أيضًا  . منها   الجامعة وتخّرجهّن   وقال إن حلمه تحقـق بوجود حفيداته في .  طالما حلم بها   التي
  اللبنانيعندما منحه الرئيس إميل لحـود وسام األرز  1999   أيلول من العام   7   إنه زار الجامعـة في 
وقد رعت الجامعة  .  بيروت   الجامعة األميرآية في   في   السوري   الثقافي   بناء على اقتراح النادي 

تقـف السياسـة عاجـزة أمـام قـدرة العلـم والفـن  : " وقال أيضًا  . قاعة عصـام فارس   االحنفال في
  ". ورخـاًء   بنـاء مستقبـل أآثر أمانـًا   في   واحدًا   والثقافـة على توحيـد الشعـوب لتجعـل اإلنسانيـة صفـًا

على خدمة اإلنسانية وخاصة    وأآثر تصميمًا   إن الدآتوراه الفخريـة ستجعله أآثر فخرًا   وختم قائًال
  في   وشكر الجامعة ومجلس أمنائهـا ورئيسهـا على منحـه هذا اليوم االستثنائـي   مجال الطفولة،   في

من المثقفين    واحًد   قال الرئيس إنه   وليد خالدي   عن المكّرم الثاني  .  وعمر عائلته وبلـدهعمره  
    .القرن العشرين   في   الفلسطينيين األآثر نفوذًا

سرد وتحليل الصراع    في   وآان رائدًا .  مع توازن مذهل بين البالغة والقوة   لشعبه وقد عمل آصوٍت 
وقال إن   . الغني   عن تاريخها وتراثها الثقافي فضًال   فلسطين،   والمشكلة الحالية في   لياإلسرائي   العربي

  القدس مكتبة تضم حاليًا   جده أنشأ في ّنإو   لعائلة قديمة ومحترمة جدًا   القدس،   ولد في   وليد خالدي
نفسه للحفاظ على هذه    وقد آّرس وليد خالدي .  أآبر مجموعة من المخطوطات اإلسالمية الفلسطينية 

وقال إن العائلة رغم النكبة ال تزال تتمتع بالنفوذ وتنتج المثقفين البارزين   . المؤسسة الموّقرة ودعمها
بيروت تفخر بوجود اتصال ثابت لها مع    أن الجامعة األميرآية في   والباحثين والناشطين موضحًا

  ساعد في   وقال الرئيس إن وليد خالدي  . دد منهم إليها للدراسة والتدريسحيث جاء ع   عائلة خالدي،
وأبرزت دراسته الحقائق    تقول إن الفلسطينيين ترآوا منازلهم وقراهم طوعًا،   تدمير األسطورة التي 

حتالل واال   آان وراء عمليات الطرد القسري   الذي   التاريخية المجردة المتعلقة بالتخطيط اإلسرائيلي
  والذي "  حل الدولتين "  من األوائل الذين قدموا حجة قوية من أجل وآان أيضًا .  أعقب ذلك   الذي

على نطاق واسع بوصفه الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا النزاع المستمر منذ    أصبح اآلن مقبوًال 
  بعد   ن جامعة أآسفورد احتجاجًااألآاديمية واستقالته م   ثم روى الرئيس مسيرة وليد خالدي  . عقود

وقال إن   .  سرائيلية مدعومة من بريطانيا وفرنسامن قبل القوات اإل1956   العام   غزو مصر في 
  متابعة وليد خالدي    بيروت مع   لجامعة األميرآية فيإلى اخسارة أآسفورد تحولت إلى نعمة بالنسبة 

وقال إن حّسه     . 1982   الى   1957   سياسية واإلدارة العامة مندائرة العلوم ال   مسيرته األآاديمية في 
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  المجال العام،   مناسبات عديدة القيام بواجبات في   العميق بالنزاهة والمسؤولية الشخصية ألزمه في
آما استخدم أيضا مواهبه الكبيرة  .  منها مهمة المستشار الخاص لألمين العام لجامعة الدول العربية 

وبين الفلسطينيين    ،ةالصراعات وتخفيف حدة التوتر بين الفلسطينيين والدول العربي   وسط فيللت
  وهي   تأسيس مؤسسة الدراسات الفلسطينية،   شارك في   بيروت،   وخالل فترة وجوده في .  أنفسهم

.  اإلسرائيلي   ربيمكرسة لتوثيق ودراسة الشؤون الفلسطينية والصراع الع   منظمة بحثية مستقلة تمامًا 
  االسالمي   بيروت ومرآز التفاهم المسيحي   إنشاء مرآز دراسات الوحدة العربية في   آما ساعد في 
تم تكريمه    المهنية،   خالل حياة خالدي : " وختم الرئيس دورمان  . جامعة جورج تاون وغيرها   في 

  ميرآية فيالجامعة األ   في   أخرى بوليد خالدي ويسعدنا الترحيب مرة ...   بواسطة العديد من الجوائز
من خالل منحه شهادة دآتوراه    األآاديمي   المجال العلمي   واالعتراف بمساهماته الكبيرة في   بيروت، 

  الفخر واالمتنان،   مبديًا   وقد رد البروفسور وليد خالدي  ". بيروت   فخرية من الجامعة األميرآية في
الجامعة    يدرس في   وقال إنه وإن لم .  ين هما إريك رولو ودريد لحامّذم مع شخصين فيكّر   ألّنه 

وقال إن  .  يرتبط بها بشبكة وشيجة من العالقات الشخصية والعائلية   غير أنه   بيروت   رآية فيياألم
وأن البحث عن  "  العمرَضَرر  "  إس إليوت بـ   يسّميه الشاعر تي   آالم فلسـطين ولبنان التوأم تشّكل ما

الجامعة األميرآية    جامعات أآسفورد وآمبريدج وبرنستون منه في   يتم بحماسة أشد في   الحقيقة ال
الجامعة    غير المنشورة عن سنوات حياته في   مذآرات والده   وتناول البروفسور خالدي  . بيروت   في
منهم    الجامعة،   زمالء له في   أساتذًة   هو أيضًا وعدد .  بيروت وعن أساتذته آنذاك   رآية فيياألم

  غير المنجز،   الكثير من   بقي : " وختم .  أسس معه مؤسسة الدراسات الفلسطينية   قسطنطين زريق الذي
".  إنه لمن المفرح أن تعلم وأنت على عتبة الخرف أن هناك بعض التقدير ألثر قدمك على الرمال   إّال 
ثم انتقل    القاهرة،   قال الرئيس دورمان عنه إنه ولد ونشأ في   الذي   ثالث آان إريك رولو،المكّرم ال  

  في   ومحرر أخبار الشرق األوسط الرئيسي   خاصًا   مراسًال  وبقي   1951   العام   إلى باريس في
مجال    رام آبير فييتمتع باحت   وهو   الصحيفة الفرنسية البارزة لوموند ألآثر من ثالثين عامًا، 

  لوموند من العام   وقال الرئيس إن رولو آتب في  .  للمراسلين األجانب   الصحافة ويعتبر نموذجًا
الكتابة بشكل منتظم    واستمر في أوقات عنيفة جدًا   وغّطى هذه المنطقة في   1985   حتى العام 1955 

جميع أنحاء العالم وقام بتأليف العديد من    حف فيعن عدد آخر من الص   لوموند ديبلوماتيك فضًال   في
والعالقات العربية    سرائيلياإل   عدد منها على استمرار الصراع الفلسطيني   ورّآز في   الكتب،

للقناة التلفزيونية الفرنسية األولى وظهر آثيًرا على شاشات الواليات    وعمل مستشارًا .  اإلسرائيلية
فرانسوا ميتران ليرأس بعثة دبلوماسية الى    آما عّينه الرئيس الفرنسي .  ذاعيةالمتحدة وبرامجها اإل

جميع أنحاء أميرآا الشمالية وأوروبا    وقّدم المحاضرات على نطاق واسع في    . 1984   العام   ليبيا في
إن رولو آان  وقال الرئيس  . 2001   أيلول   11    أعقاب أحداث   ستراليا خاصة فيأوالشرق األوسط و
ضد المسلمين ودعا إلى    بشدة التحّيز الغربي   يضًاأوهاجم    للعراق،   رآييمالغزو األ   من أشد منتقدي

من خالل    يتضح جدًا   التزام رولو بحقوق اإلنسان وآرامته ّنأوأردف  .  توسيع نطاق التفاهم والتقّبل
من خالل تقديم هذه  : " وختم الرئيس دورمان  .  ةللسالم والعدال   الفلسطيني   دعمه الثابت للسعي

  ...   عالم الصحافة والدبلوماسية ونكرمها   فإننا نعترف بإسهاماته الكبيرة في   الدآتوراه إلريك رولو،
  سرائيليالصراع اإل   ونحن نرى أنه من المناسب تمييز شخص دافع بحزم عن قضية العدالة في 
  يعتز بأن تكّرمه إحدى أهّم   السيد رولو أنه   وقد رّد  ". هذا الوقت   وفي بهذه الطريقة   الفلسطيني 
  التقى العشرات من خريجي   وآديبلوماسي   العالم وأنه خالل سنوات عمله آصحافي   الجامعات في 
ّرف على آما تسّنى له التع .  الصحافة والسياسة والديبلوماسية واألعمال   مواقع بارزة في   الجامعة في 

  مقربًا،    وآان صديقًا   الراحل مالكولم آير،   الرئيس دورمان واثنين من الرؤساء السابقين للجامعة،
ووصف رولو حزنه   .   جامعة برنستون خالل السبعينيات   زميل الدراسة في   وجون واتربوري، 

  .   أصابت المجتمع اللبناني   لألحداث األليمة التي
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آجسر بين الشرق    ينتهي   ال   ولكنه تعافى وحافظ على دوره الذي   يصمد فقط،   نان لمواستدرك أن لب 
الغرب    ففي   سهًال،   المنطقة ليست أمرًا   وقال إن الكتابة للقّراء الغربيين عن المشكلة في .  والغرب

  مارية وأن معالجتهاوقال إن مشكلة المنطقة برأيه ذات طبيعة استع .  آانت تنتشر اآلراء المنحازة
إن شهادة الدآتوراه الفخرية  : " إلى الرئيس دورمان   وختم متوّجهًا .  يجب أن تتم على هذا األساس 

ولهذا أنا أتقدم منكم بالشكر    ساندتها،   تقدير منكم لهذه المواقف التي   إياها اليوم هي   تمنحونني   التي
هذا وقد وّزع خالل االحتفال آتّيب حوى نبذات عن المكرمين   . وبعد ذلك اختتم االحتفال  ".  الجزيل

 . حتى اليوم اهمنح أحين بد   1890   الثالثة والئحة بكل الذين نالوا الدآتوراه الفخرية منذ العام


