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الجبمعة األميركية في بيروت تمنح الذكتىراه الفحرية لسلىي روضة شقير 

 وسميح دروزة ويىسف حّنىن خالل احتفبل تخّرجهب الخبمس واألربعيه بعذ المئة 

  

ٌذوزٛساٖ اٌفخش٠خ أ٠بس شٙبدح ا 03ِٕؾذ اٌغبِؼخ األ١ِشو١خ فٟ ث١شٚد ا١ٌَٛ اٌغّؼخ 

ٌضالصخ ِز١ّض٠ٓ رشوذ ِغبّ٘برُٙ أصشًا ِغزذاًِب فٟ اٌفْٕٛ، ِٚجبدساد األػّبي 

ُّ رٌه فٟ اؽزفبي أل١ُ ػٕذ اٌضبِٕخ ِغبًء  ٚاإلؽغبْ، ٚاألثؾبس اٌطج١خ اٌج١ٌٛٛع١خ. ٚلذ ر

ِٓ  645ػٍٝ اٌٍّؼت األخعش اٌىج١ش، خالي ِٕؼ شٙبداد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ئٌٝ 

ؽبصٚا ػٍٝ شٙبدح  78ؽبصٚا ػٍٝ اٌذوزٛساٖ ثبإلظبفخ اٌٝ  21 ِغزؾم١ٙب ُِٕٚٙ

 اٌذوزٛساٖ فٟ اٌطت.

ُِٕؾذ شٙبدح اٌذوزٛساٖ اٌفخش٠خ ٌٍٕؾبرخ ٚاٌفٕبٔخ عٍٜٛ سٚظخ شم١ش، ٟٚ٘ سائذح فٟ  ٚلذ 

اٌفٓ اٌزغش٠ذٞ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ، ٚسعً األػّبي ع١ّؼ دسٚصح اٌزٞ أّعظ ششوخ أد٠ٚخ 

١ٌخ ثشلُ أػّبي  ٠ٕب٘ض ١ٍِبس دٚالس، ٚاٌطج١ت اٌذوزٛس اٌؾىّخ ٟٚ٘ ا١ٌَٛ ششوخ دٚ

٠ٛعف ؽّْٕٛ ٚ٘ٛ ثبؽش ؽبئض ػٍٝ عٛائض فٟ ث١ٌٛٛع١ب اٌغض٠ئ١بد ِٚذ٠ش ِشوض 

اٌغشطبْ فٟ عبِؼخ عزٟٛٔ ثشٚن. ٚلذ اخز١ش ٘إالء اٌالِؼ١ٓ ١ًٌٕ اٌذوزٛساٖ اٌفخش٠خ 

اٌّؼبسف ػجش األثؾبس،  ئلشاسًا ِٓ اٌغبِؼخ ثبألصش اٌّغزّش ٌؼٍُّٙ ِٚغبّ٘برُٙ فٟ ئّٔبء

 .ٌٚغٙٛدُ٘ إلغٕبء ٔٛػ١خ اٌؾ١بح فٟ إٌّطمخ ٚؽٛي اٌؼبٌُ.

ٚلذ ثذأ االؽزفبي ثذخٛي ِٛوت األعبرزح اٌزم١ٍذٞ ثض٠ُّٙ األوبد٠ّٟ ٚثم١بدح وج١شح ِّٕغمٟ 

االؽزفبي اٌذوزٛسح ٘ذٜ صس٠ك اٌزٟ افززؾذ االؽزفبي ٚاخززّزٗ. ٚلذ ِٕؾذ اٌغبِؼخ 

ٌىٓ اٌؾشة أٚلفذ اٌؼًّ ثٙزا اٌزم١ٍذ ث١ٓ  ٠2151خ ؽزٝ اٌؼبَ شٙبدح اٌذوزٛساٖ اٌفخش

1330. صُ أػ١ذ اٌؼًّ ثٗ فٟ اٌؼبَ 2112ٚ 2186اٌؼب١ِٓ   



ٚلذ ؽعش االؽزفبي ػذد ِٓ اٌشخص١بد ث١ٕٙب إٌبئت ػٍٟ ثّضٞ ِّضاًل سئ١ظ ِغٍظ 

 .إٌٛاة ٔج١ٗ ثشٞ، ٚأػعبء ِغٍظ إِٔبء اٌغبِؼخ ٚغ١شُ٘

ث١زش دٚسِبْ: "ئْ عبِؼزٕب ٟ٘ أعشح ِٓ اٌّز١ّض٠ٓ افشادًا  ٚلبي سئ١ظ اٌغبِؼخ اٌذوزٛس

ٚعّبػبد، ٚوٍُٙ ِخٍصْٛ  ثشغف إلؽذٜ أُ٘  اخزجبساد اٌزؼ١ٍُ اٌزٟ شٙذ٘ب اٌششق 

األٚعط: اٌغبِؼخ األ١ِشو١خ فٟ ث١شٚد، لشْ ٚٔصف ِٓ اٌم١ُ ٚاٌطّٛؽبد اٌّشزشوخ 

 ث١ٕٕب وٍٕب".

ؽش٠خ اٌزؼج١ش، ٚاٌزغبِؼ، ٚرؼذد ا٢ساء،  ٚلذ ألش اٌشئ١ظ دٚسِبْ أْ اٌغؼٟ ئٌٝ ل١ُ ِضً

ٌٟ أعًٙ فٟ ِىبْ ِؾّٟ ِضً اٌؾشَ اٌغبِؼٟ، ٌىٓ ِّبسعخ  ٚاٌىشاِخ ٌىً ئٔغبْ، ٘ٛ عؼ

٘زٖ اٌم١ُ رصجؼ أصؼت خبسط أعٛاس اٌغبِؼخ، ٚخبصخ فٟ صِٓ ِضً اٌضِٓ اٌشا٘ٓ، فٟ 

 ِٕطمخ ٠مّط اٌؼٕف اٌّغزّش ِعغؼٙب.

١ٓ لبئال: "ف١ّب رٕغضْٚ أزمبٌىُ ِٓ اٌؾ١بح ٚخبطت اٌشئ١ظ دٚسِبْ اٌطالة اٌّزخشع

اٌغبِؼ١خ ئٌٝ اٌغٕٛاد األٌٚٝ ِٓ ؽ١برىُ وشاشذ٠ٓ، عزىزشفْٛ أٔىُ عفشاء ٌٍغبِؼخ 

 ."األ١ِشو١خ فٟ ث١شٚد ٌٚىً ل١ّٙب اٌغٛ٘ش٠خ

صُ ػّشف اٌشئ١ظ دٚسِبْ ثخط١جخ اٌطالة فٟ االؽزفبي ٟٚ٘ عٕبْ أثٟ س١ِب، ٔبئت 

ة ٚاألعبرزح فٟ اٌغبِؼخ ٚاٌّزخشعخ ِغ ِبع١غزش فٟ اٌصؾخ سئ١ظ اٌٍغٕخ اٌزّض١ٍ١خ ٌٍطال

 .اٌؼبِخ

ٚلبٌذ أثٟ س١ِب أْ اٌغبِؼخ عؼٍزٙب رؼ١ش رغشثخ رؼ١ّ١ٍخ الُرٕغٝ ٚرىغت وٕٛصًا ِٓ 

اٌزوش٠بد. ٚلبٌذ: "اٌغبِؼخ ػٍّزٕب أْ ٔطّؼ ٌٍىّبي خالي اٌّٛاعٙبد اٌّزٛرشح ٚػٍّزٕب 

 ّٓ ثٗ. ٚاٌغبِؼخ ػٍّزٕب أْ ال ٔخبف اٌزغ١١ش أٚ أْ اٌزٕٛع عٌٕذ ٌٕب ٠غت أْ ٔؾزفً ٚٔع

ّٚادا ِغزمج١١ٍٓ فٟ ِغبالرٕب اٌّخزٍفخ  ."اٌفشً، ٌٚٙزٖ  األعجبة ٔزخّشط ا١ٌَٛ س

ٚؽ١ّذ أثٟ س١ِب صِالء٘ب اٌطالة ٌّغب٘شارُٙ، ٚاؽزغبعبرُٙ، ٚرّغىُٙ ثٛؽذرُٙ وغغُ 

، ال 1324بَ طالثٟ، ف١ّب ٠ىبفؾْٛ ِٓ  آعً ِب اػزجشٖٚ ؽمًب. ٚخزّذ: "٠بطالة اٌؼ

 صاٌذ رٕزظشوُ ِؼبسن ػذ٠ذح ٌٚزا ألٛي: ئر٘جٛا، ئوجشٚا، ؽٍّمٛا، ٚوبفؾٛا.

صُ رىٍّذ وشع١ز١ٕب ثشغف١ضد، ِششؾخ اٌذوزٛساٖ فٟ اٌطت ػٓ روش٠برٙب خالي عٕٛارٙب 

األسثغ وطبٌجخ فٟ اٌطت: "سؽٍزٕب وبٔذ ١ٍِئخ ثبالٔغبصاد األٌٚٝ ِٓ ٔٛػٙب. ٘زا ١ٌظ 

ثٗ، ٌىٕٗ ؽزًّب االؽزفبي األُ٘. رؾذ٠بد اٌغٕٛاد األسثغ اٌّبظ١خ أٚي اؽزفبي رخشط ٔؼجش 

ػشظذ ٌٕب اٌؾ١بح اٌّؼمذح. ٚسغُ ِٙبسرٕب، رجمٝ ٚع١ٍزٕب األفؼً ٟ٘ اٌىٍّخ اٌؾغٕخ أٚ 



االٌزفبرخ اٌٛدٚدح رغبٖ اٌّش٠ط، ٚ٘زا ٠ظٙش ٌٗ إٔٔب ٔٙزُ ثصذق ثّشبوٍٗ. أفزشض  أْ ال 

 ."أؽذ ِٕب ع١ٕغٝ رٌه

شئ١ظ ثبٌّىّش١ِٓ اٌضالصخ فشدُا فشدُا ِٕٚؾُٙ اٌذوزٛساٖ اٌفخش٠خ فٟ ثؼذ رٌه ػّشف اٌ

 .االٔغب١ٔبد. ٚسّد وً ِىّشَ ثىٍّخ ِٛعضح.

اٌؼبٌُ ٚلذ ٚصف اٌشئ١ظ دٚسِبْ عٍٜٛ سٚظخ شم١ش ثأٔٙب  سائذح ٌٍفٓ اٌزغش٠ذٞ فٟ 

اٌؼشثٟ، ٚفٕبٔخ غض٠شح االٔزبط اعزٛؽذ ِٕؾٛربرٙب ِٓ اٌؼٍَٛ ٚاٌش٠بظ١بد ٚاٌفٓ ٚاٌشؼش 

فٟ صبٌخ ػشض  1320االعال١١ِٓ. ٚٔبٌذ رمذ٠شًا وج١شًا ؽ١ٓ  أل١ُ ِؼشض ٌٙب فٟ اٌؼبَ 

ٟٚ٘  2125رب٠ذ ٌٍفٓ اٌؾذ٠ش فٟ ٌٕذْ. ٚلبي ئْ عٍٜٛ سٚظخ شم١ش ٌٚذد فٟ اٌؼبَ 

ؽبئىخ عغبد، ٚصبٔؼخ عٛا٘ش. ٚثغجت صؾزٙب اٌّزذ٘ٛسح رغزٍُ أ٠عًب سعبِخ لذ٠شح ٚ

 اثٕزٙب ٘بٌخ اٌشٙبدح ػٕٙب.

ٚلبٌذ ٘بٌخ أْ ٚاٌذرٙب ِغزجطخ ثٙزا اٌزىش٠ُ سغُ ػذَ رّىٕٙب ِٓ اٌؾعٛس. ٚلبٌذ أْ 

ٌُ ُِٙ فٟ ؽ١بح ٚاٌذرٙب ٚروش٠برٙب، فج١زٙب ثبد عضءًا ِٓ  اٌغبِؼخ األ١ِشو١خ فٟ ث١شٚد ِؼٍ

غبِؼخ ٟٚ٘ ػٍّذ فٟ ِىزجزٙب. ٚلبٌذ ئْ اؽذٜ ِٕؾٛربد ٚاٌذرٙب  شّىٍذ اٌؾشَ اٌغفٍٟ ٌٍ

ِصذس ٚؽٟ ٌٍشبػش أٔغٟ اٌؾبط اٌزٞ سآ٘ب وشعً ِخّٛس، ٌٚؼ١ّذ و١ٍخ إٌٙذعخ اٌزٞ 

سأٜ ف١ٙب رغغ١ذًا ٌٍذ٠ٕب١ِخ اٌغّٛدح. ٚلبٌذ ٘بٌخ "أْ فٓ أِٟ لذ عؾش إٌّٙذط ٚاٌشبػش 

ب ع١ّؼًب. ِٚغ أٔٙب أخزّطذ طش٠مٙب اٌخبصخ، فٟٙ ػٍٝ ؽذ عٛاء، ٌٚذ٠ٗ اإلِىب١ٔخ أْ ٠ٍّٕٙ

اٌزمذ ِغ سؤ٠ب اٌغبِؼخ ٚأظٙشد و١ف رغزّغ وً فشٚع اٌّؼبسف ِؼًب فٟ عجبق ٚؽٛاس. 

 .ٚاػَزجشد دائّب أْ اٌفٓ ٠غت أْ ٠ىْٛ عّب١ًٌب ٚٚظ١ف١ًب ٚػ١ًٍّب فٟ اٌٛلذ رارٗ

 

ٚخش٠ظ صُ ػشف اٌشئ١ظ دٚسِبْ ثغ١ّؼ دسٚصح وشعً أػّبي ٔبعؼ ٚفبػً خ١ش، 

ٌٍغبِؼخ. ٚلبي أْ دسٚصح  أّعظ ششوخ أد٠ٚخ اٌؾىّخ ٚأٔشأ  ِذسعخ ٌٍجٕبد فٟ س٠ف 

األسدْ. ٚلبي ئٔٗ ِضبي ١ِٕش ٌٍم١ُ اٌزٟ رىزٕض٘ب اٌغبِؼخ، ٟٚ٘ االٔفزبػ ٚاٌزغبِؼ ٚاٌزغذ٠ذ 

ٚاٌفىش إٌمذٞ ٚاٌّغإ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ.  ٚلبي ئْ دسٚصح، وشعً أػّبي ٔبعؼ،  ِٚٛاطٓ 

 .٘ٓ ِب ٠ىّٓ ئٔغبصح ثبٌزّغه ثٙزٖ اٌّجبدٜءِغإٚي ٍِزضَ ٠جش

ٚلذ عبٔذ دسٚصح اٌغبِؼخ ثغخبء ٚٔصؼ اٌطالة ثأْ ٠ٍؾمٛا  ثشغفُٙ ٚأْ ٠ذسعٛا ٠ٍّٚجٛا 

 اؽز١بعبد اٌغٛق ٚأْ ٠غذدٚا ٠ٚزفبءٌٛا ٚال٠ٕغٛا ػبئالرُٙ ِٚغزّؼبرُٙ.



ت صُ ػّشف اٌشئ١ظ دٚسِبْ ثبٌذوزٛس ٠ٛعف ؽّْٕٛ ٚ٘ٛ طج١ت ِؼبٌظ ٚأعزبر فٟ اٌط

ٚثبؽش ٔبي عٛائض فٟ ِغبي ث١ٌٛٛع١ب اٌغض٠ئ١بد. ٚلبي أْ اٌذوزٛس ؽّْٕٛ ٠زصذٜ 

ٌّشض اٌغشطبْ ػٍٝ صؼ١ذ اٌغضٞء ٚأثؾبصٗ رغٙض اٌغالػ اٌفّؼبي ٌّىبفؾخ اٌغشطبْ 

ٚأِشاض ِغزؼص١خ ُأخشٜ. ٚ٘ٛ خش٠ظ ِٓ اٌغبِؼخ األ١ِشو١خ فٟ ث١شٚد ؽصً ػٍٝ 

 الشاس وج١ش ثؼٍّٗ اٌزٞ ٠ٕمز األسٚاػ.

خطبثٗ فٟ ِزخشعٟ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب، اعززوش ؽّْٕٛ أ٠بِٗ اٌغؼ١ذح وطبٌت فٟ ٚفٟ 

اٌغبِؼخ، ٠غجؼ ػٍٝ شبطئٙب ٠ٚضٚس ٍِؼجٙب األخعش . ٚلبي أٔٗ ٔبدَ ألٔٗ ٌُ  ٠ؼطٟ ٚلزًب 

أوضش ٌجشٔبِظ اٌذساعبد اٌضمبف١خ فٟ اٌغبِؼخ، فأُ٘ ِفىشٞ اٌغٕظ اٌجششٞ ػجشٚا خالٌٙب. 

ٚا أْ رؼ١ٍُّٙ فٟ اٌغبِؼخ اِز١بص ٚأْ اٌزؼ١ٍُ ٠ؾشس ٚطٍت ِٓ اٌخش٠غ١ٓ أْ ٠ززوش

اٌؼمٛي. ٚػٓ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ لبي ئٔٗ ٠غّؼ ٌّزٍم١ٗ ثأْ ٠صجؼ ِغبّ٘ب فٟ أزبط اٌّؼبسف، 

ٚشذد ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌزشث١خ ا١ٌٍجشا١ٌخ. ٚرّوش ثأِغبد ٘بسْٚ اٌشش١ذ فٟ اٌمشْ اٌضبِٓ ؽ١ٓ 

فٟ ظالَ اٌغًٙ. ٚلبي ئْ ػٍّبء أفزار  عبُ٘ اٌؼشة فٟ اٌؼٍَٛ ف١ّب وبٔذ أٚسٚثب رزخّجط

ؽ١ٕٙب ِضً اٌشاصٞ ٚؽ١ٕٓ ثٓ اعؾبق وبٔٛا ٠زمبظْٛ ِشرجبد ِشرفؼخ عذا رمذ٠شًا ٌؼٍُّٙ 

  .ٚػٍُّٙ

 ٚلبي ٌّزخشعٟ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب: "أِبِىُ خ١بساد وج١شح فبؽغٕٛا االٔزمبء".
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