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  لوداد القاضي ومنيب المصري ودونا شالالرية خالدآتوراه الفاألميرآية تمنح 
  وتخّرج طالب الدراسات العليا

 
هذا العام وعلى عكس األعوام الماضية، يمتد احتفال تخرج الجامعة األميرآية في 

حزيران  22واليوم الجمعة . ًابيروت طيلة يومين وعلى الملعب األخضر الكبير حصري
ص لمنح الدآتوراه الفخرّية لوداد القاضي، آان اليوم األول من االحتفال وخّص 2012

لتخريج طّالب الدراسات العليا الذين آانت دونا شالال و ومنيب المصري، ودونا شالال
 حازوا 9طالب وطالبة في الدراسات العليا بينهم  493وقد تخرج  .خطيبة احتفالهم

  .على شهادة الدآتوراه
. بدأ االحتفال بدخول موآب األساتذة، فيما عزفت جوقة الجامعة النشيد الوطني اللبناني

الرئيس الدآتور دورمان بوزير التعليم العالي الدآتور حسان دياب  ممثًال  ثم رّحب
ممثًال الرئيس  بزيميشال سليمان ونجيب ميقاتي، آما رّحب بالنائب علي  ينالرئيس

ورّحب آذلك بأعضاء مجلس أمناء الجامعة، والضيوف والمتخرجين . بيه برين
  .وذويهم
بأنها قصة نجاح تعليمي فذ ووصف الجامعة الرئيس آل الطالب المتخرجين  وهنأ

ون نّوه بثالثة من آبار قياديي الجامعة يستعّد ثم. عامًا 150يستمر منذ ما يناهز 
س لكلية سليمان العليان الدارة األعمال، ونائبا للتنحي، وهم جورج نجار، العميد المؤس

بسخاء عائلة  وقال إن العميد نجار نجح مدعومًا .الرئيس ستيف آني وجيم رادولسكي
العليان بتحويل برنامج صغير مغمور ضمن آلية اآلداب والعلوم في الجامعة إلى أهم 

ب ومتمتعة باالعتماد متربعة في مقر جديد خال ،آلية إلدارة األعمال في الشرق األوسط
آني ورادولسكي تنّكبا مسؤولية الحفاظ على شريانين وقال إن  .األآاديمي الكامل

   .المال والموارد البشرية: حيويين في جسد الجامعة
بعد ذلك تكلم الرئيس عن الدآتوراه الفخرية قائًال إن الجامعة تثّمن الخير الذي يفعله 

ف بالمكرمين الثالثة القاضي والمصري وشالال عّرو. األفراد حول العالم وتكّرمهم
  . الحائزين على الدآتوراه الفخرية في االنسانيات من الجامعة



عن وداد القاضي قال الرئيس إنها باحثة متفوقة في الفكر والحضارة االسالميين وذائعة 
في  ةالعالمي وهي حائزة على جائزة الملك فيصل. الصيت في عالم اللغة العربية وآدابها

معروفة  وهي التي تعتبر موازية لجائزة نوبل في األدب العربيواألدب العربي، 
آتب لها عالمية وعّلمت في جامعات  وقدألبحاثها الطليعية والمتيازها في التعليم 

في الجامعة األميرآية  العاليتلقت تعليمها و  في مجالت وآتب وموسوعات ومساهمات
  .بدأت التعليمحيث في بيروت 

قد شكرت البروفسورة القاضي الرئيس قائلة إن الجامعة زودتها بزاد علمي ال مثيل له و
وعادت بالذاآرة الى . أيضًا للجامعة ًاواعتبرت الشهادة تكريم. وأطلقت مسيرتها المهنية

، أول أعوام الحرب 1975حصولها على الدآتوراه األآاديمية من الجامعة  في العام 
ن احتفال التخرج الكبير في الملعب األخضر باحتفاالت في لبنان حين استعيض ع

وقالت أن نيلها الدآتوراه الفخرية اليوم في هذا . صغيرة متتالية في أسمبلي هول
  .االحتفال يحقق لها حلمًا عمره أربعة عقود

  :الدآتور دورمان قائًال هالمكّرم الثاني آان منيب المصري الذي عّرف ب
عالمي فائق النجاح وجد شغفه الحقيقي في التزامه بوطنه  منيب المصري رجل أعمال "

وأبناء شعبه واستعمل ثروته الشخصية لمساعدة أبناء شعبه الفلسطينيين عبر مبادرات 
  ".القابضة باديكوشرآة  وعبرمهمة 
. شكر السيد المصري الرئيس دورمان وأعرب عن سعادته الفائقة بهذا التكريموقد 

رآية في بيروت رائدة تحاول مؤسسات عديدة في المنطقة وقال إن الجامعة األمي
معهد منيب لى إنشاء إوقال إن هذه الريادة هي ما دفعته مع زوجته . السيرعلى خطاها

وأنجال المصري للطاقة والموارد الطبيعية في الجامعة، إذ اعتبراها أفضل الجامعات 
 .والفاعلموقعًا لحمل لواء هذا االختصاص الديناميكي 

بحاجة لمستشفيات وجامعات ومدارس  إنها قائًال د تكلم السيد المصري عن فلسطينوق
ومياتم والعديد من المؤسسات التربوية والداعمة والمداوية لتخفيف اآلثار الموهنة 

ن مجاًال آخرًا بحاجة لدعم الفلسطينيين والعرب وآخرين هو الحفاظ إوقال . لالحتالل
  . م تخدم األديان الثالثةعلى مدينة القدس آمدينة للسال

 خاصة وأعرب السيد المصري عن سعادته بوجود العديد من أفراد عائلته في الحفل
حفيده منيب الذي آاد يقضي إلصابته برصاصة اسرائيلية لكنه نجى ويتابع دراسته في 

  .أطلنطا في الواليات المتحدة
جحت في عدد آبير من نها نإالرئيس دورمان عن المكّرمة الثالثة دونا شالال قال 

طّورت جامعات وحاولت من خالل خدمتها الحكومية أن تحّسن حياة  وناصب مال
  .عومة في الواليات المتحدة وحول العالمدالماليين، خاصة في المجتمعات غير الم

عملت من دون و" من أفضل مديري التعليم العالي"صفت أنها وقال إنها باحثة قديرة ُو
الصحة العامة وتأمين احتياجات النساء واألطفال والعّجز  آلل على تقديم شؤون

ساهمت في بروز األميرآيين العرب آأول وزيرة من أصول عربية في و .والفقراء
  .تاريخ الحكومات األميرآية



ف هاجر أجدادها الى الواليات يآوقدد شكرت الوزيرة شالال الرئيس دورمان وروت 
تها دوالوقالت إن . ة قبل أآثر من قرن بحثًا عن حياة أفضل ألبنائهم وأحفادهمدالمتح
رّبت عائلة القانون وها تدخل الجامعة لتدرس عانية من مجتمنأول أميرآية لب آانت إدنا

  .فيما آانت تواظب على جامعتها
ط ها علماها أن العلم ضروري لتقدم المرأة والقتصادات الشرق األوسيوقالت إن والد

  .وقالت إن والدها آان سابقًا لعصره في إيمانه بأهمية تعليم الفتيات. والعالم
األميرآية في بيروت بتعليم الفتيات يعود إلى أآثر من مئة  ةامعجولفتت إلى أن التزام ال

لوطن والعالم ألن ل خيٌرخريجات الجامعة األميرآية في بيروت : "وأردفت. عام خلت
  ."تقدم المرأة الذي يعتمد بدوره على التقدم في  التعليم تقدم البشرية يعتمد على

 سمير أبوزآي، ورنده رأفت آرشت، وسهاد علي هبهثم تكّلم ثالثة من المتخرجين هم  
إن آل الطالب هم في صراع  تالجامعية وقال اآرشت عن تجربته توقد تكلم. عاقل
آن أقل : "وف سقراطوذّآرت أبو زآي بقول الفيلس. هل وللبحث عن المعرفةجضد ال

أما ". بمن أنت، آي تكون ممتازًا إلى أقصى حد ممكن ًااآتراث وأآثراآتراثًا بما تملك 
عاقل فتكلمت عن تجربتها في آلية الطب والتي أآسبتها المعرفة والمهارات والشعور 

  . اآتشاف الذات واالنتصار عليهاإلى بالرحمة والصداقة، باالضافة 
ور زتان    لهاشرف عظيم وغيه قالت إنه  د ذلك خطاب االحتفالوألقت دونا شالال بع
العالم من دون االلتقاء    مكان في   زيارة اي ال يمكن    ت وإنهبيرو   الجامعة االميرآية في

السياسة والطب واالعمال    انهم قادة في .  الجامعة ههذمن يفتخرون بانهم متخرجون    بمن
 والشرق األوسط ولبنانت بيرو   الجامعة االميرآية فيإن  وقالت  . والحكومة واالدارة

والشرق األوسط كن حيوية لبنان ل. والربيع العربي آّلف أرواحًا عديدة االمرين  تقاس
فيلق    في خدمتها خالل 1963العام    المرة االولى في وقالت إنها زارت الجامعة . تبقى

لقد : "وقالت.  رة وطأت فيها الحرم الجامعياول م تزال تتذآرال وقالت إنها     السالم،
". تحديات الوضع القائم   يصدق من الصالبة في   ال مقدارًا   الشباب في المنطقة اظهر 

فاذ بها تعود الى الحياة تبدو أنها انطفأت    نوع من شموع عيد الميالدوشّبهت الجامعة ب
   . من جديد

لقرن الواحد والعشرين لن تتحقق ل والشرق األوسطرؤية لبنان وقالت شالال إن 
  ."تحقيق هذه الرؤية سيتطلب التزاما وشكيمة من االجيال اللبنانية الناشئةو و. لوحدها

  :ولفتت المتخرجين إلى تحديات ثالثة فقالت
حاجة    المعرفة هي   بعد الطعام والمسكن والعائلة، .  ال تتوقفوا عن التعلم .  العقل يتحد -

  فيخاصة  ومفتاح آل ما نطمح اليه   تسّير عجلة التقدم،   انها المياه التي .  ةانسانية اساسي
  .العولمةوالعلم والكمبيوتر وعصر المعلوماتية  

.  ال دولة تقدر على النهوض واالستمرار من دون شعب صحيحإذ . الصحة    تحدي  -
   .  واالقتصادي   الصحة بداية االنماء االجتماعيو 

بتسامح اآثر    نحل مشاآلنا معا،   آما قال جبران، و. ور على قواسم انسانيةتحدي العث -
  .ورحمة اآثر   وتعليم اآثر وانفتاح اآثر،



  .وحيثما تذهبون    آل ما تفعلون   في جامعتكم القويةبروح تحدي النهوض  -
العربي  وشباب العالم  . من التاريخ  تاذا تعلمإن روح الربيع العربي ستتقّدم : "وختمت

لقد أدرآوا في بداية القرن الواحد والعشرين أنهم يجب أن يكونوا هم . يقودون الطريق
  ".رسل التغيير فيكّرمون الماضي فيما يعيدون آتابة التاريخ

لروجرز  " لن تمشي وحيدًا أبدا"بعد ذلك أّدت جوقة الجامعة بقيادة توماس آيم مقطوعة 
ثم جرى توزيع  .وبيانو لفارتان أغوبيان وهامرشتاين، مع غناء ليمنى جريصاتي

 .الشهادات
ما عزفت جوقة الجامعة األميرآية في يتفال بخروج موآب األساتذة فوانتهى االح

وبعد ذلك احتفل المتخرجون على طريقتهم واعتلوا منصة . جامعةال نشيدبيروت 
  .االحتفال حيث رقصوا على أنغام غربية وشرقية

 
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   ية فيتأسست الجامعة األميرآ 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
  
  
   

 
For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, ma110@aub.edu.lb, 
01-353 228 
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