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راعي احلفل دولة رئيس جملس الوزراء السيد سعد احلريري
أصحاب الدولة واملعايل والسعادة
أيها احلفل الكرمي
يسعدين أن أرحب بكم اىل هذا اللقاء الذي جيمعنا ومظلة التميز والنجاح حترس مسرية جامعة بريوت العربية ،اجلامعة
اليت تسلك دروب التألق بثقة كبرية حمققة اإلجناز تلو اإلجناز.
نلتقي اليوم وقد انضمت كلية احلقوق والعلوم السياسية إىل باقة النجاحات حاصلة على االعتماد الدويل من
وملتحقة بسواها من الكليات اليت أسست بتفوقها عهد التميز الذي تعيشه اجلامعة منذ سنوات ،متسلحة بتارخيها
FIBAA

األصيل ومبواكبة احلاضر بكل مستلزمات النجاح ،ومستندة اىل اسرتاتيجيتها اليت وضعت يف أولوياهتا جودة التعليم
وتعزيز البحث العلمي.
وهنا نرحب بوجود املديرة العامة ملؤسسة  Professor Kerstin Fink/ FIBAAمعنا يف هذه االحتفالية.
يشكل نيل كلية احلقوق والعلوم السياسية هذا االعتماد ،يف ظل التحديات اليت تعيشها العملية التعليمية ،برهاناً آخر
تفوق.
على أن اإلرادة والتصميم مها املنبع األساسي لكل ّ
فعلى رغم التحديات اليت واجهتها خالل خطواهتا األوىل ها هي تؤكد مكانتها ،صورةٌ مشرقة حضارية وعصرية ،حمققة
جناحاً الفتاً يضعها يف مصاف أهم كليات احلقوق يف لبنان والعامل العريب والعامل ،وما هذا النجاح اال مسؤولية أخرى
تتلقفها الكلية بثقة ،استعداداً لنجاح آخر وحصاد جديد.
وحنن حنتفل هبذا اإلجناز العلمي املميز ،ال يكفي أن نتذكر سنوات عزيزة مرت على مسرية الكلية ،بل الواجب حيتم
علينا استذكار كل ما قدمته من اسهامات على الصعيد القانوين.

حيث كان ألساتذة القانون املصريني واللبنانيني الذي تعاقبوا على هذه الكلية ،الفضل األكرب يف ما تشهده من جناحات،
فكانوا حبق حجر األساس لكلية كانت وما تزال منارة قانونية رائدة ،مر على مقاعدها كبار األساتذة والقضاة ،وخترج
منها حمامون وحقوقيون بارزون أمساؤهم منتشرة يف لبنان والعامل العريب ،ومنهم رؤساء حكومات ووزراء ونواب ،هذا عدا
عن االصدارات والكتب القانونية القيّمة اليت أصدرهتا الكلية ،وش ّكلت شاهداً على متيزها ،وأسهمت يف تطوير القانون
اللبناين ومهنة احملاماة.

إمسحوا يل هنا أن أسجل خاطرة وجدانية هلذه الكلية ،فعالقيت هبا ال تتوقف عند رئاسيت للجامعة ومتابعيت لكل تفاصيلها
أسوة بكل الكليات ،بل تعود اىل مرحلة عمل والدي هبا أستاذاً للقانون املدين يف بداية الستينيات وحىت هنايتها ،ومنذ
ذلك احلني كنت أرى يف الكلية عالمات التميز.
واليوم نتشرف بوجود أحد أبرز قدامى أساتذ ة الكلية معنا ،الشخصية القانونية واحلقوقية البارزة ،زميل وصديق والدي
األستاذ الدكتور فتحي وايل الذي يشكل حضوره معنا هذه االحتفالية شهادة معنوية كبرية عن أصالة الكلية واستدامتها.
يأيت هذا االعتماد اجلديد ليعزز اإلطاللة العصرية واملتقدمة للجامعة ككل ،فجامعة بريوت العربية ومن خالل نيلها
االعتماد املؤسسي الدويل ،واالعتمادات الدولية لرباجمها من أرقى مؤسسات االعتماد الدولية جململ كلياهتا ،أثبتت أن
مكاهنا حمفوظ على اخلارطة الرتبوية والتعليمية اللبنانية والعربية والدولية ،ولتزويد طالهبا ومتخرجيها بكل عوامل الثقة يف
سوق العمل اللبناين والعريب والدويل.
كما أن اجلامعة ال تكتفي بتوفري العلم فقط ،وإمنا تعمل من خالل مرافقها ومراكزها ،على بناء شخصية قيادية للطالب
وللمتخرجني ،متكنهم من مواجهة الصعوبات السيما يف سوق العمل ،بثقة كبرية ،دون أن ننسى مالءمة براجمنا ملتطلبات
هذا السوق الذي يعج باملنافسة ،واضعني نصب أعيننا عامل اجلودة عنواناً كبرياً ،هذا اىل جانب استحداث الربامج يف
مرحلة الدراسات العليا على مستوى درجيت املاجستري والدكتوراه.
واليوم ال تتوقف أهدافُنا عند حتقيق معايري اجلودة يف العملية التعليمية فحسب وإمنا متتد أيضاً اىل خدمة اجملتمع الذي
يشكل واحداً من األهداف احلالية واملستقبلية لوصل اجلامعة بأكرب شبكة متينة من العالقات احمللية والدولية ،وستظل
اجلامعة نرباساً لطاليب العلم تفتح اآلفاق أمامهم من خالل فروع لكلياهتا يف أرجاء لبنان بدءاً من كلياهتا يف حرمها يف
بريوت ومنظومة كلياهتا يف حرمها بالدبية ،وكلياهتا يف حرمها بطرابلس إضافة إىل مركز أحباث البيئة والتنمية يف حرمها
مبنطقة البقاع ،الذي سيضم قريباً فروعاً لبعض كلياهتا.

أيها احلضور الكرمي
أمامنا الكثري لتحقيقه ،وجهودنا ستنصب يف املرحلة املقبلة للحفاظ على املستوى العلمي املميز ،وتعزيز البحث
ما زال َ
العلمي ،والتزام مسؤولياتنا اجملتمعية ،مبا ينسجم مع اخلطط الطموحة الواردة يف اسرتاتيجية اجلامعة حىت العام 2020
اليت آمل معكم مجيعا أن حتمل جناحات جديدة.
أشكر حضوركم مجيعا هذا االحتفال ،وأعدكم بأن أحالمنا لن تتوقف هنا ،ولن تنتهي مبجرد االحتفال فقط ،سنعيشها
كل يوم ويف كل ساعة ودقيقة وحلظة عرب العمل اجلاد والدؤوب سعياً لبقاء جامعة بريوت العربية وكلياهتا أعالماً ترفرف
عالياً يف مساء النجاح والتميز.
مبارك لكلية احلقوق والعلوم السياسية ،وهنيئاً جلامعة بريوت العربية.

