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دكتوراه فخرية لـ "الوليد" وميدالية رفيعة
ى االمــيــر الوليد بن  لبّ
ـــه االمـــيـــرة  طــــالل وحـــرم
امـــيـــرة الــطــويــل دعـــوة 
جامعة القديس يوسف 
لــحــضــور حــفــل تكريمي 
على شرفه حيث تسلم 
من رئيس الجامعة االب 
رينيه شاموسي ميدالية 
Vermeil وهــــي ارفـــع 
ــيــة تــمــنــح لــكــبــار  مــيــدال
الشخصيات التي تلعب 
دورا بـــارزا على الصعيد 

العالمي. 

صدى البلد

جــرى االحتفال في مركز الوليد 
بن طالل للدراسات حول العالم في 
معهد العلوم السياسية في المقر 
للجامعة بحضور مجلس  لرئيس  ا

تقديرنا لهذه الجامعة 

يكمن في قوة مواكبتها 

للتطورات والتغييرات

 العالم ليس بخير والتفاعل 

بين شعوبه ليس 

على افضل حال

ــاء والــلــجــان العلمية ونـــواب  ــن االم
الرئيس والعمداء والمدراء واالساتذة 

وطالب المعهد السياسي. وأشارت 
مديرة المعهد  فاديا كيوان الى 

اهمية مركز الوليد بن طالل.
رأى األمــيــر الــولــيــد أن "جامعة 
ــقــديــس يــوســف ســاهــمــت منذ  ال
انطالقتها فــي بــنــاء رجـــاالت كبار 
ساهموا في ارساء القواعد االساسية 
لقيام كيان سياسي واقتصادي 
الوطن  واجتماعي مميز فــي قلب 
العربي. رجاالت رفعوا لواء العيش 
المشترك وساروا نحو بناء جمهورية 

لبنانية قوامها ميثاق وطني يجمع 
بين ابناء الوطن الواحد".ولفت الى أن 
"تقديرنا لهذه الجامعة يكمن في 
قوة مواكبتها للتطورات والتغييرات 
لم  لعا ا لــتــي يشهدها  ا السريعة 
ا من االزمــات السياسية  اليوم بــدء
الحادة بين شعوب الكون وصــراع 
الحضارات والتقلبات االقتصادية 
التي تخلف ازمات حادة خرجت عن 
القاموس المألوف والمعتمد في 
النظريات االقتصادية، لتصبح وليدة 

االستنتاجات الشخصية القائمة على 
التجربة والحدس المرهف". 

وأكد "أننا نحرص على أال ينزلق 
العالم في نظريات اقتصادية قائمة 
على التكهنات الننا نريدها ان تبقى 
في االطار العلمي كي نستمر في بناء 
عالم يطل على مستقبل معلوم وغير 

مجهول". 
ــمــد الــجــســور  وقـــــال: "ســعــيــنــا ل
بين شعوب هذا العالم  من خالل 
ارساء حوار بين الحضارات ال سيما 
تلك المتعلقة بين الشرق والغرب 
فاالستثمارات االنسانية والفكرية 
ــن رؤيــتــنــا الي  هــي جـــزء اســـاس م
استمرارية للحياة لمواجهة الواقع 
القائم وهــو ان العالم ليس بخير 
بين شعوبه ليس على  لتفاعل  وا
افضل حــال والــهــوة تتعاظم بين 
الشعوب وبات الغرب يرى في العالم 
العربي االسالمي مصدر تهديد المنه 
وثقافته ولالسس الديمقراطية في 
حين يرى الطرف اآلخــر في الغرب 
نظرة التعالي والعودة الى النهج 

االستعماري القديم". 

رأب الصدع

لــجــامــعــة اللبنانية  ــنــحــت  ا وم
االميركية  االمير شهادة الدكتوراه 
الفخرية في احتفال رسمي حضره 

عمداء الجامعة.
ــرا  بمزايا   واشــــاد الــدكــتــور جــب
وانجازات االمير الوليد بن طالل في 
لبنان والوطن العربي والعالم والدور 

البارز الذي يلعبه لرأب الصدع بين 
الغرب والشرق والجهود التي يبذلها 
للتقارب بين الشعوب والحضارات. 

واقــيــمــت الــمــراســم التقليدية 
لتسليم الدكتوراه الفخرية فتليت 
الــنــصــوص الــمــتــعــارف عليها في 

الجامعات االميركية في العالم. 
وقــال الــولــيــد: "انــه لمن دواعــي 
الــســرور ان اكــون الــيــوم فــي بلدي 
الثاني لبنان، الطل عليكم من داخل 

احد الصروح االكاديمية، وهو المكان 
الذي اشعر فيه دائما وأينما وليت 
وجــهــي فــي هــذا الــعــالــم، بالطاقة 
الشبابية المتجددة وبالنظرة التفاؤلية 
الحادة وباالستعداد المندفع من اجل 
الدخول في معترك الحياة غير آبه 

بالتحديات المتوقعة". 
ــى أن "الــقــوة الشبابية  وأشـــار ال
استطاعت داخــل الكيان اللبناني 
وبالتعاون مع الـ diaspora اللبنانية، 
ان تشكل قوة ضاربة في ابراز اسم 
لــعــزيــز لبنان فــي المحافل  ا بلدنا 
الدولية، وفي تصدر اللبنانيين في 
طليعة قوائم رجال وسيدات االعمال 

االكثر تألقا ونجاحا في العالم".

¶ سعينا لمد الجسور بين شعوب هذا العالم   البلد




