
الشعوب وبات الغرب يرى في العالم 
ال��ع��رب��ي اإلس���ام���ي م��ص��در تهديده 
ألمنه وثقافته ولألسس الدميقراطية 
في حن يرى الطرف اآلخر في الغرب 
النهج  إل��ى  وال��ع��ودة  التعالي  نظرة 
اإلستعماري القدمي. لذلك بادرنا إلى 
نزع  على  تعمل  إستراتيجية  وض��ع 
البشر ورأي��ن��ا ان  ب��ن  التباعد  فتيل 
اصابة الهدفة تكون عبر املؤسسات 
اجلامعية األكادميية التي تعد شباب 

الغد وتصقل فكرهم وثقافته«.
كما ل��ّب��ى األم��ي��ر ال��ول��ي��د ب��ن طال 
اللبنانية  وح��رم��ه دع����وة اجل��ام��ع��ة 
األميركية حيث منح شهادة الدكتوراه 
الفخرية وسط إحتفال رسمي حضره 
الرئيس  يتقدمهم  اجل��ام��ع��ة  ع��م��داء 
ال��دك��ت��ور ج����وزف ج��ب��را وح��ش��د من 
طاب برنامج »الوليد« لنموذج األمم 
املتحدة والذي متوله مؤسسة الوليد 
بالوزيرة  اإلنسانية ممثلة  ط��ال  بن 

ليلى الصلح حمادة.
ب��داي��ة اإلح��ت��ف��ال ك��ان��ت م��ع كلمة 
ل��ل��دك��ت��ور ج��ب��را أش����اد ف��ي��ه��ا مبزايا 
وإجن��ازات األمير الوليد بن طال في 
لبنان والوطن العربي والعالم والدور 
البارز ال��ذي يلعبه ل��رأب الصدع بن 
الغرق والشرق واجلهود التي يبذلها 
واحلضارات  الشعوب  ب��ن  للتقارب 
ب����ن اجلامعة  ب���ال���ت���ع���اون  وأش�������اد 
ومؤسسة الوليد بن طال اإلنسانية. 
ثم كانت كلمة ملدير برنامج »الوليد« 
إيلي سميا ال��ذي ق��دم عرضًا مع عدد 

من الطاب ألبرز نقاط املشروع.
بعد ذلك أقيمت املراسم التقليدية 
فتليت  الفخرية  ال��دك��ت��وراه  لتسليم 
ال���ن���ص���وص امل���ت���ع���ارف ع��ل��ي��ه��ا في 

اجل��ام��ع��ات األم��ي��رك��ي��ة ف���ي العالم. 
أن تسلم  وب����ع����د  ال���ول���ي���د  األم����ي����ر 
ال��دك��ت��وراه ألقى كلمة ق��ال فيها:»انه 
مل��ن دواع���ي ال��س��رور ان اك���ون اليوم 
ف��ي بلدي الثاني لبنان، ألط��ل عليكم 
من داخ��ل أح��د ال��ص��روح االكادميية، 
وه���و امل��ك��ان ال���ذي أش��ع��ر ف��ي��ه دائمًا 
وأينما وليت وجهي في ه��ذا العالم، 
بالطاقة الشبابية املتجددة وبالنظرة 
وباإلستعداد  احل�����ادة  ال��ت��ف��اؤل��ي��ة 
املندفع م��ن أج��ل ال��دخ��ول ف��ي معترك 
احلياة غير آبه بالتحديات املتوقعة. 
الشبابية  القوة  ه��ذه  استطاعت  لقد 
داخل الكيان اللبناني وبالتعاون مع 
تشكل  ان  اللبنانية،   diaspora ال��� 
قوة ضاربة في ابراز اسم بلدنا العزيز 
لبنان في احملافل الدولية، وفي تصدر 
رجال  ق��وائ��م  طليعة  ف��ي  اللبنانين 
وسيدات االعمال األكثر تألقًا وجناحًا 
في العالم. ونحن منذ أح��داث ايلول 
2001 اقدمنا على اطاق استراتيجية 
عربية تضع احلاضر حتت املجهر من 
ق��د تلغم  التناقضات التي  أج��ل فهم 
طريقه نحو مستقبل آمن ومستقر... 
فأقدمنا على زرع بذور في شتى أنحاء 
ال��ع��ال��م ق���ادرة على اك��ت��س��اح االلغام 
املنتشرة ب��ن ال��ش��رق وال��غ��رب وذلك 
م��ن خ��ال استهداف كبرى الصروح 
وامل��ؤس��س��ات ال��ت��ي تعد أج��ي��ال الغد 
لتنور بصيرتهم نحو العمل من أجل 
أجيال  والثقافة،  الفكر  متعدد  عالم 
تؤمن بقوله عز وج��ل: »ول��و شاء الله 

جلعلكم أمة واحدة« »املائدة 48«.
بعد ذلك كانت لقاءآت مع الطاب 
حيث التقط األم��ي��ر الوليد ب��ن طال 

الصور التذكارية معهم.

�لوليد بن طالل يت�سلم �لدكتور�ه �لفخرية

من LAU وميد�لية من جامعة �لقدي�ض يو�سف
خال زيارته إلى لبنان لّبى األمير 
الوليد بن طال وحرمه األميرة أميرة 
الطويل دعوة جامعة القديس يوسف 
حلضور حفل تكرميي على شرفه حيث 
تسلم من رئيس اجلامعة األب رينيه 
وهي   Vermeil ميدالية  شاموسي 
أرفع ميدالية متنح لكبار الشخصيات 
التي تلعب دورًا ب��ارزًا على الصعيد 
العاملي. وقد جرى االحتفال في مركز 
ال��ول��ي��د ب���ن ط���ال ل���ل���دراس���ات حول 
العالم في معهد العلوم السياسية في 
املقر الرئيس للجامعة وذلك بحضور 
م��ج��ل��س األم���ن���اء وال��ل��ج��ان العلمية 
واملدراء  وال��ع��م��داء  الرئيس  ون���واب 
واألساتذة وطاب املعهد السياسي. 
الدكتواه  املعهد  ملديرة  كلمة  وكانت 
فاديا كيوان أش��ارت فيها إلى أهمية 
م���رك���ز ال���ول���ي���د ب���ن ط����ال ال�����ذي مت 
تأسيسه بالتعاون مع مؤسسة الوليد 
بالوزيرة  اإلنسانية ممثلة  ط��ال  بن 
ليلى الصلح حمادة. األب شاموسي 
سمو  إل��ى  امليدالية  تسليمه  وقبيل 
األمير حت��دث عن ال��دور البارز الذي 

يلعبه على الصعيد العاملي.
وك��ان��ت ك��ل��م��ة ل��ألم��ي��ر ال��ول��ي��د بن 
ط���ال ق���ال ف��ي��ه��ا: »ان امل���ب���ادرة التي 
ق��ام��ت ب��ه��ا ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س يوسف 
التقدير  م��ن  مب��زي��د  نقابلها  ال��ي��وم، 
ل��ه��ذا ال���ص���رح االك���ادمي���ي العريق، 
الذي ساهم منذ انطاقته عام 1875 
ف��ي ب��ن��اء رج���االت ك��ب��ار س��اه��م��وا في 
إرساء القواعد األساسية لقيام كيان 
واجتماعي  واق���ت���ص���ادي  س��ي��اس��ي 
مميز في قلب الوطن العربي. رجاالت 
رفعوا لواء العيش املشترك وساروا 
قوامها  لبنانية  بناء جمهورية  نحو 
ميثاق وطني يجمع بن أبناء الوطن 
الواحد... ومن هؤالء رياض الصلح 
الذي وطأت أقدامه هذا الصرح وخرج 
منه بفكر منفتح وبثقافة متنوعة. ان 
تقديرنا لهذه اجلامعة يكمن في قوة 
والتغييرات  ل��ل��ت��ط��ورات  مواكبتها 
العالم  ي��ش��ه��ده��ا  ال���ت���ي  ال��س��ري��ع��ة 
ال��ي��وم ب���دءًا م��ن األزم���ات السياسية 
احل���ادة ب��ن ش��ع��وب ال��ك��ون وصراع 
االقتصادية  والتقلبات  احل��ض��ارات 
ال��ت��ي ت��خ��ل��ف أزم����ات ح����ادة خرجت 
في  امل��أل��وف واملعتمد  القاموس  ع��ن 
النظريات اإلقتصادية، لتصبح وليدة 
القائمة  الشخصية  اإلس��ت��ن��ت��اج��ات 
ع��ل��ى ال��ت��ج��رب��ة واحل�����دس املرهف. 
ون��ح��ن م���ن خ���ال م��راق��ب��ت��ن��ا ملجرى 
األم��ور في العالم نحرص على أن ال 
ينزلق العالم في نظريات اقتصادية 
قائمة على التكهنات ألننا نريدها أن 
تبقى في اإلط��ار العلمي كي نستمر 
ف���ي ب��ن��اء ع��ال��م ي��ط��ل ع��ل��ى مستقبل 
م��ع��ل��وم وغ��ي��ر م��ج��ه��ول. ه���ذا العالم 
سعينا وم��ا زلنا نسعى ملد اجلسور 
ب��ن شعوبه م��ن خ��ال ارس���اء حوار 
بن احلضارات ال سيما تلك املتعلقة 
ب��ن ال��ش��رق وال��غ��رب فاإلستثمارات 
اإلنسانية والفكرية هي جزء أساس 
من رؤيتنا ألي إستمرارية للحياة. لقد 
أدركنا بداية ضرورة مواجهة الواقع 
ليس  عمومًا  العالم  أن  وه��و  القائم 
بخير وال��ت��ف��اع��ل ب��ن ش��ع��وب��ه ليس 
على أفضل حال والهوة تتعاظم بن 
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