
  
  كلمة رئيس جامعة بريوت العربية

  عمرو جالل العدويالدكتور االستاذ 
  ملناسبة صدور العدد اخلاص جبريدة املستقبل حول

  ور الرئيس رفيق احلريري يف دعم التعليم العايل يف لبنان د
   

رمز وطين اتفـق  م ـة رجال يزدادون حضوراً بعد غيام  ويبقون يف الذاكرة أكثر بعد رحيلهمث
ضوه قبل مؤيديه على دوره التارخيي يف إستنهاض وإعمار لبنان ورمز عرويب كان ميثل فيـه  معار

ورمز انساين للتواصـل  ، ال ينقص ويصاحل ال خياصم يب يضيف وذجاً جديداً وإجيابياً لسلوك عرمن
حاول دائماً أن يوفـق بـني   ة  ـمار من الوعي مبصاحل الوطن واألـواالنفتاح مع اآلخر يف إط

  .الوطن ومتغريات العامل  ثوابت
  

  هو دولة الرئيس الشهيد رفيق احلريريذلك 
  

كان الشهيد ، شهيدنا ، رفيق احلريري إبناً باراً هلذه اجلامعة مث أصبح متخرجاً شرفياً ...   
درجة علمية ، وبقى يف كل االحوال مهتماً ا راعياً ملشروعاا بكل معاين الوطنيـة  منها بأرفع 

  .واالنتماء 
ـ  وارة جبامعة بريوت العربية فقد اختار الدراسة يف كلية التج ١٩٦٤ا انتخب يف جملـس طال-

الدكتوراه حبضور رؤساء اجلامعات العربية ، اجلامعة  منحته من الزمن مث بعد ثالثة عقودو ١٩٦٦
أول هـو  ، جاالت العطاء األكادميي عربون تقدير وإعتزاز العماله ومنجزاته وال سيما مبالفخرية 

من كرس منهج االستثمار العلمي ملستقبل شباب هذا الوطن من خالل النموذج الفريد ملؤسسـة  
   .احلريري اليت كان من بني نشاطها رعاية أعداد هائلة من الطالب 

  



تمعيـة  لكل املعاين الوطنيـة واخلرييـة وا  ألن الشهيد رفيق احلريري كان وظل رفيقاً و
أو  ل باهتمام أو رعايةألنه مل يبخو ، ذج العصامية واجلد لطالبنا وأبنائناألنه منو ، والقومية النبيلة

ت جامعـة بـريوت   قرر، لتطوير مشروعات هذه اجلامعة اليت جلس يوماً يف أحد مقاعدها  دعم
جممع الكليـات العمليـة   على " الشهيد رفيق احلريري"إطالق إسم  ٢/٣/٢٠٠٥ بتاريخ العربية

، والتمـريض  اهلندسة املعمارية واهلندسة والعلوم والصيدلة والطب باجلامعة الذي يضم كليات 
الدكتوراه من كلية التجـارة   للحصول على درجة هدراسية حتمل امس أربع منحوكذلك ختصيص 

  .وادارة االعمال 
  
  

الوطن خـرياً وإمنـاًء    إن شعب لبنان لن ينسى رجالً حطّت بصماته يف كل أرجاء هذا
  .خدمة وطنه إىلنرباساً لكل من يسعى  ستظل ذكراهو وازدهاراً
  
  

  
  
  

  


