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احلفل الكرمي،
أيـّـها ُ
ّإّنا لــمناسبة منرية تُشر ُق علينا كل عام يف هذا الصرح األكادميي العريق حيث خترج جامعة بريوت
العربيّة من أرض الشمال طرابلس الفيحاء ،خبربة ستني عاما ،الدفعة السادسة من طالهبا املميزين
لينطلقوا يف أرجاء الوطن أبهداف واعدة وطموحات حدودها السماء.
فأهال وسهال بكم مجيعا يف هذا االحتفال السنوي السادس املبارك.
وإنّه ل ـيسعدين أن أرحب ابمسي وابسم جامعة بريوت العربية بضيفة حفلنا هلذا العام ابنة الشمال
الصامد ،معايل وزيرة الداخلية والبلدايت السيدة راي احلسن اليت ستمنحها اجلامعة درجة الدكتوراه
الفخرية.
أيّها احلفل الكرمي،
إ ّن جامعة بريوت العربية حرصت منذ أتسيسها أي منذ ستني عاما أن تكون جامعة رائدة متميزة
بسالحني أساسيني:
 السالح األكادميي املتميز يف شىت اجملاالت وامليادين والتخصصات العلمية واإلنسانية النظريةوالتطبيقية ،وها هي عاما بعد عام ترقى ابلربامج األكادميية يف االختصاصات كافة استحدااث
وتطويرا وجتويدا وفق املعايري العاملية وذلك ُمواكبة لتطلعات وطموحات الطالب املتغرية،
والحتياجات سوق العمل يف شىت االختصاصات احلديثة ،وإعدادا ملا يتطلبه العصر يف كل
أوان.
 أما السالح الثاين فهو سالح املبادئ الرصينة والقيم النبيلة والثوابت األصلية اليت تضمن التميزواملسؤولية والتمسك ابألخالق الرفيعة ،وعدم االنسالخ من اهلوية ،واحملافظة على األصالة
العربية.
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من هنا حترص جامعة بريوت العربية على أال تكون جمرد مؤسسة للتعليم العايل فحسب ،بل أن
تكون أيضا منارة للمعرفة ،ومهدا للبحوث ،ومصنعا للمهارات القيادية اليت تضمن التغيري وإحداث
اإلجنازات الكربى على مستوى اجملتمع والبلد والعامل.
اليوم مسؤولية ختريج قادة حيملون
وأل ّن الطالب هو أهم مصدر للقوة يف هذا كله ،تويل اجلامعة َ
أبيديهم شهادات التخصص اجلامعي ،ويتحلون ابملهارات الفكرية والشخصية والتواصلية واإلدارية
والتكنولوجية اليت تضمن هلم دخول سوق العمل يف هذا العصر من أبوابه الواسعة.
أيّها احلضور الكرمي،
إ ّن التطور السريع الذي يشهده عاملنا املعاصر يف ظل الثورة الصناعيّة الرابعة قد أثر يف كل شيء:
 أثر يف التعليم وأسسه ومناهجه وبراجمه وختصصاته. أثر يف إعداد األستاذ اجلامعي وكفاءاته ومؤهالته. أثر يف تعليم الطالب وتدريبه وأتهيله وتطويره. أثر يف سوق العمل يف ظهور وظائف وغياب أخرى. أثر يف بناء الذهنية املعاصرة اليت ينبغي أن تستوعب ذلك كله وتواكبه مواكبة صحيحة تراعياملعاصرة وحتافظ على األصالة.
من هنا فإ ّن جامعة بريوت العربيّة بعد أن حققت أهداف اسرتاتيجية BAU 2020بدأت
ابلعمل املتقن واملتخصص لوضع اسرتاتيجية طموحة جديدة لبناء القادة املستقبليني من طالب
لبنان والعامل العريب يشاركون يف صناعة القرار وإحداث التغيري وحتقيق النهضة؛ أل ّن املستقبل
اآليت ينتظر من املؤسسات التعليمية إعداد القادة ،وصناعة القادة ،ورعاية القادة ،ومل يعد دور
اجلامعات اليوم أن متنح شهادات فحسب ،بل أن تعد طالبا ميتلك املعارف واملهارات
واألدوات اليت جتعله قادرا على املشاركة يف برجمة صورة العامل احلديث أبدوات العامل احلديث
وابملسؤولية اإلنسانية الواعية.
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أيّها املتخرجون األعزاء،
أود أن أقول لكم كلمة واحدة فاصغَوا إليها بقلوبكم وعقولكم:
ّ
اجعلوا حلياتكم رسالة واضحة وانضلوا من أجل حتقيقها ،عندئذ تدركون أن حلياتكم قيمة.
إن احلياة أمامكم ،وأحالمكم معكم ،فال تنتظروا النجاح يف احلياة فحسب ،وال تكتفوا بتحقيق
اإلجنازات اآلنية ،بل تفكروا مبن أييت بعدكم ماذا ميكنه أن يستفيد مما تركتموه؟ وكيف يبين على
ما صنعتموه؟
إن بلدكم ينتظركم فأجيبوه بروح إجيابية وعزمية ال تعرف اليأس ،كونوا أداة التغيري بقراراتكم الصائبة،
ومساراتكم الصحيحة.
إن العامل ينتظركم فتزودوا له ،ابملعارف والعلوم واملهارات وال متلوا البحث والقراءة ،ال توقفوا عجلة
تطوير الذات.
أيها املتخرجون،
اسعوا يف ميادينها وال تيأسوا وال تضعفوا ،وواجهوا حتدايهتا ابلعلم واألخالق
اقتحموا احلياة و َ
واألمل،
وال ختافوا من املستقبل ،فأنتم صنّاعه ،وأنتم مهندسوه إن خططتم له على بصرية وإصرار.
أبنائي املتخرجني،
إنين لفخور اليوم وأان أحتدث أمامكم يف هذه املناسبة اجلميلة:
-

فخور ألنّين سأسلم كل واحد منكم بنفسي شهادة خترجه اليت ينتظرها منذ أعوام.
فخور ألنين أضع أمانة العلم ومسؤوليته األخالقية أبيدي أمينة ،فكل واحد منكم سيكون له
شأن يف اجملتمع ودور يف أمته.
فخور ألن جناحكم هذا كان خلفه ثلّةٌ من األساتذة املبدعني املتقنني ،واإلداريني املتفانني
الذين مل أيلوا جهدا يف تعليمكم وتوجيهكم.
فخور ألنين أرى يف وجوه أابئكم وأمهاتكم السعادة والرضا عما منحتكم جامعتكم.
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كما أتوجه ابلشكر والتقدير واالمتنان إىل كل من أسهم يف حتقيق النجاح الذي حنتفل به اليوم
من أساتذة وإداريني ،وأخص أولياء أمور الذين مل يقصروا يف دعم مسرية أبنائهم رغم كل التحدايت
والظروف فلكم منا أيها آابء واألمهات ألف حتية شكر وتقدير.
ويف اخلتام فإن جامعة بريوت العربيّة تتشرف أبن متنح معايل وزيرة الداخلية والبلدايت السيدة راي
احلسن درجة الدكتوراه الفخرية يف إدارة األعمال عُربو َن تقدير وتكرمي جلهودها وإسهاماته يف شىت
امليادين اإلدارية وذلك بناء على قرار جملس اجلامعة.
وجتدر اإلشارة والتنويه أن السيدة راي احلسن هي أول امرأة يف الوطن العريب تتوىل مسؤولية وزارة
الداخليّة فنتمىن هلا دوام التوفيق والسداد يف املنصب الوزاري الذي تشغله بنزاهة ومسؤولية وعزمية
على تغيري.
وسأتلو عليكم السرية الذاتية للسيدة معايل الوزيرة:
حاصلة على درجة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة واشنطن يف الوالايت املتّحدة.
وعلى بكالوريوس يف إدارة األعمال من اجلامعة األمركيّة يف بريوت.
شغلت مناصب عدة إدارية وحكومية فكانت:
 وزيرة املالية يف احلكومة األوىل للرئيس سعد احلريري. رئيسة جملس إدارة املنطقة االقتصاديّة اخلاصة يف طرابلس. مديرة مشروع للمشاريع اليت ميوهلا االحتاد األورويب " دعم تنفيذ االصالحات االقتصاديّةاالجتماعيّة".
 مديرة مشروع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي " تعزيز قدرات اختاذ القرار يف مكتب رئيسالوزراء".
 اختصاصية برانمج للحوكمة االقتصادية واستهداف الفقر يف مكتب برانمج األمم املتحدةاإلمنائي.
 عضو اللجنة االستشارية جلامعة بريوت العربية فرع طرابلس.أرجو معاليها التفضل إىل املنصة الستالم شهادة الدكتوراه الفخرية.
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