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  ميرآية فيالجامعة األ   أقيم مساء اليوم في

  ،141   الرقم   بيروت حفل التخرج السنوي 
لمنح الدرجات العلمية وتوزيع الشهادات  

وطالبة حضروا    طالٍب   1700    ألآثر من
أتّموا متطلبات    1860   من بين   االحتفال،
   وقد أقيم االحتفال على الملعب .  شهادتهم

   وقد حضر االحتفال  . األخضر الكبير 
رئيس    ً ممثال   جان أوغاسبيان   الوزير 

  ورئيس مجلس النواب،   الجمهورية،
ورئيس الجامعة    آما حضر خطيب االحتفال البروفسور وليد خالدي .  ورئيس مجلس الوزراء 

صدقاء الجامعة ومتخرجيها غفير من أ   الكليات وجمعنواب الرئيس وعمداء الدآتور بيتر دورمان و
ثم    رجين بلباسهم التقليديوقد بدأ االحتفال بدخول موآب األساتذة والمتخ     .  والمتخرجين وذويهم

  بالحضور ومهنئًا واستهل الرئيس دورمان االحتفال مرحبًا  . اللبناني   نشاد النشيد الوطنيجرى إ
  لتحقيق الذات على الصعيد المهني   ينطلقون اليوم من أجل السعي   نهمإ : لمتخرجين الجدد قائًالا 
خاضوها مع أساتذتهم    من خالل الشهادات ومن خالل التجارب التي   سيغتني   الذي   والشخصي 

زيز برامجها تخاذ خطوات آبيرة لتعاثم قال الرئيس إن الجامعة على وشك   .  وزمالئهم وأصدقائهم
رحلتها    والمرافق الطبية وأنها بلغت نقطة تحول في   والحرم الجامعي   األآاديمية والتميز البحثي

نحن  : " وأردف .  مشترآة للجميع   تجمع أسرة الجامعة هي   إن التطلعات والقيم التي :وقال .  الطويلة
ونحن نؤمن بكرامة آل آائن    عن األفكار،   حّرونحن نؤمن بالتعبير ال   لتحقيق التمّيز،   نؤمن بالسعي

.  يحدث تأثيرًا   يمكن أن   ونحن نؤمن أن آل واحد منا   ونحن نؤمن بقيمة شعب متنوع وملتزم،   بشري،
  أن التعليم في السنوات المقبلة هو أن نؤآد   يأتون في   لطالب الذين سوفى الإبالنسبة    واألهم، 
ورّحب الرئيس بعالقة  ".  متناول آل طالب مؤهل   يبقى في   يجب أن   بيروت   يميرآية فالجامعة األ 

  سيكون دائمًا   إن هذا الحرم الجامعي   قائًال .  السنوات المقبلة   الخريجين المستمرة مع الجامعة في
والدآتور    لعمارة،عميد آلية الهندسة وا   نّوه الرئيس دورمان بالدآتور إبراهيم الحاج،   ثّم  . منزلهم 

إن العميد الحاج   : قائًال   واللذين أوشكا على ترك منصبيهما،   عميد شؤون الطالب،   مارون آسرواني،
  التعليم األساسي   ووضع معايير عالية من التمّيز في   صقل سمعة آلية الهندسة العظيمة،   نجح في

  أثبت أنه خبير متخصص في   ن العميد آسروانيوأ   وحصل على اعتراف دولي،   والبحوث المتقدمة، 
 اثم دع  . الموعظة الحسنة   وقدم لكل من االدارة والجسم الطالبي   تعتبر حيوية للطالب،   القضايا التي 

  غانم الذي   الياس   الطالب   واألساتذْة   للطالِب   التمثيليْة   الُلْجَنِة   الدآتور دورمان إلى المنصة نائب رئيس
يسعيان لمصلحة    أن الفريقين   موضحًا   دارة والطالب،شّدد على أهمية التواصل والتعاون بين اإل 

  عادة العمل بتقليد خاتم التخرج وبزاوية المتكلمينإشملت    الُلْجَنة التي   وعرض لمنجزات .  الجامعة
  وقد نّوه  . وتحسين خدمات التغذية عادة تأهيل مطعم الجامعةإلى إوقال إن اللجنة سعت  ).  هايد بارك (
حادث    في   توفي   وتكّلم بتأّثر عن الطالب آريم الهبر الذي   غانم بدوره بالعميدين الحاج وآسرواني 

ثم   . ليعودوا بسالم إلى أهاليهم   وترٍو   يقودوا بتأٍن   وطلب من زمالئه أن   سيارة مفجع هذه السنة،
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فقال إن  .  عن الحرب اللبنانية   وتكّلم البروفسور خالدي  !". أين نحن اآلن من هذا المزاج : " وسأل 
من السلطة    إلى استبعاد أسرع الطوائف نموًا   أدى عمليًا   1943   ميثاق   في   السني   التفاهم الماروني

على هذه  : " وأردف .  يتصاعد وتآآلت سلطة حكام الُنَخب واختفت الكياسة االجتماعية   فأخذ التوتر
اس منظمة التحرير الفلسطينية وأخذت تنغمس بال إحس   الرقعة برزت على المشهد اللبناني

المحتلة ففاقمت من    األراضي   الخالفات الحزبية المحلية ناسية أولوياتها المّلحة في   بالمسؤولية في
  وذّآر بمعاناة الجامعة في ".  استغلتها إسرائيل بال رحمة فكانت نتائج ذلك آارثية   األوضاع التي

وتدمير مبنى آولدج    دافيد دودج، محنة رئيسها   وفي   وعند استشهاد رئيسها مالكوم آير،   الحرب، 
  من منارة إلى ساحة حرب، وقال إن هذه المحن آانت معالم على طريق تحّول الجامعة موقتًا .  هول

  من مكانة المالك الولسوني   عيون أهل المنطقة،   وذلك بفعل تبّدل صورة الواليات المتحدة في 
.  لم تندمل بعد آل جروح الحرب األهلية : " ور خالديوقال البروفس  .  إلى مرتبة الخصم   الحارس، 
وثمة دليل قاطع على أن اآلالم  .  جنوب لبنان ملحمة النتصار اإلنسان على اآللة   المقاومة في   وتعدُّ 

ال تستطيع    لناطحات السحاب،   خالفًا   وقال إن الجامعات،  ". عاناها لبنان قد أآسبته خبرة واسعة   التي
بيروت من    الجامعة األميرآية في   مثل ما في   العالم العربي   يوجد في   وال   وم بين ليلة وضحاها،أن تق

  في   حرم آخر،   أي   العالم العربي   هذا الحرم في   يضاهي   ال : " وأّآد .  هذا الحشد من المواهب العربية
يدين بحيويته للتعايش الوثيق بين مكّوناته    بنانوقال إن ل ".  المميز   تعايشه الفذ وخطابه األآاديمي 

بل  )  الشيعة والسنة والدروز   أي (  بين هذه المكّونات له على الباقين   المتعددة والمكّون المسيحي
  االسرائيلي،   عودة الى الصراع العربي   وفي  ". يمكن نكرانه   ال   خاٌص   آكل حٌق   وعلى العالم العربي

  1948   إسرائيل بعد انتصاري   في    إن روح الغلبة الصهيونية ترّسخت   روفسور خالديقال الب 
لتفوقها    والضمان األميرآي   ترسو على أساس احتكار إسرائيل النووي،   وهي   الكاسحين،   1967و 

2 
 



3 
 

ما لهذه الرئيس أوبا   وسأل هل لدي ."  تاريخ أميرآة الشمالية رؤساء اسمهم األوسط حسين   فليس في 
  يبدو الخطر الوجودي : "  وقال ".  وسط حشد أولوياته الملحة األخرى؟   متسع من الوقت في   القضية،

يراد بها صرف    أشبه بكذبة مفضوحة   برنامج إيران النووي،   تراه إسرائيل في   المزعوم الذي 
ايمانه بأن الصيغة الوحيدة لحل  وآّرر ".  غينيس لألرقام القياسية   وتستحق دخول آتاب   االنتباه،

والقدس    مع القدس الشرقية عاصمة لفلسطين،   صيغة الدولتين،   هي   ـ اإلسرائيلي   النزاع العربي
يلتفتوا إلى المعَدمين واألقل    يهاجروا وأن   وختم بدعوة المتخرجين أن ال  . الغربية عاصمة إلسرائيل

  يتردد صداه،   وأن   للدراسة،   يدق مؤّذنًا   يظل جرس الكولدج هول   عسى أن : " وأردف .  منهم   حظًا
واختتم االحتفال   ". جادة بنسلفانيا آما وعلى تلة الكابيتول   آأصوات بلس وآنج وآراين في   صادحًا 

حيث ثم توزع المتخرجون على آلياتهم  .  انشدته جوقة الجامعة بقيادة بول ميرز   الذي   بنشيد الجامعة،
آلية سليمان  657 :  آلية اآلداب والعلوم  : دات من قبل العمداء على النحو التالياتم توزيع الشه

 386 :   آلية الهندسة والعمارة 149 :  آلية العلوم الزراعية والغذائية 424 :  العليان إلدارة األعمال
هذا وقد نال ستة طالب  40 :   مدرسة التمريض 100 :   آلية الطب 104 :   آلية العلوم الصحية

يتميز    تمنح لمتخرج واحد من آل آلية   التي )  1954 -  1908 (  جائزة الرئيس الراحل ستفن بنروز
آلية اآلداب  (  رميا   بول سامي  : وهؤالء الطالب هم .  بعطاءاته األآاديمية والجامعية والقيادية

آلية العلوم  (  ديانا نبيل درويش  ) ان إلدارة األعمالآلية سليمان علي (  فرح وائل فليحان  ) والعلوم
آلية العلوم  (  بشاير سليم ماضي  ) آلية الهندسة والعمارة (  جورج نيكوال الناشف  ) الزراعية والغذائية

وقد أنشأت   ) مدرسة التمريض (  إليان شربل عيراني  ) آلية الطب (  ابراهيم متري   زاهي  ) الصحية
يحمل إسم ستفن    وشّيد مبنى لسكن الطالب   1955   العام   ئيس الراحل هذه الجائزة فيأرملة الر
ضافة الى هذا وقد فاز عشرات الخريجين بجوائز مختلفة باإل  . خمسينيات القرن الماضي   بنروز في

ازوا ووّزع خالل االحتفال آتّيب حوى أسماء المتخرجين مع إشارة الى آل الذين ف  . جائزة بنروز
  الطب   يلقيه المتخرجون في   ومع نصوص نشيد الجامعة والقسم الذي   بجائزة أو تخرجوا بامتياز،

  . الكتّيب أسماء أعضاء لجنة التخّرج   ووردت في  ). نايتنغايل (  والتمريض   والهندسة،   ، ) أبوقراط (


