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  المهندس فؤاد مخزومي آلمة

  فندق البريستول في 

31-10-2011  

  

 

   ، العماد ميشال سليمان اللبنانيِة الجمهوريِة، رئيُس الفخامةصاحُب

   بريه النواب، األستاذ نبي مجلِس الدولة، رئيُسصاحُب

   الوزراء، األستاذ نجيب ميقاتي مجلِس الدولة، رئيُسصاحُب

  ، الدآتور بيتر دورمان في بيروتآية الجامعة األمير رئيِسسعادُة

   والسيادة والفضيلِة والسماحِة والغبطِة والمعالي والسعادِة الدولِةأصحاُب

  سيداتي، سادتي األفاضل،

  ،  الكريُمأيها الحفُل

   الحبيُبأيها الغائُب

  

. ِبِوالَدِة رامي، الذي َنوََّر َحياَتنافي ِمْثِل َهذا الَيوِم ُمْنُذ َأْرَبٍع وَثالثيَن َسَنة، آاَنْت َفْرَحُتنا َآبيَرًة 

   .ألّنه غاَب عّناَأْآَبُر اليوم، َفُحْزُننا أّما 

 ِلَحْوَآَمِة َمْخزومي رامي ُآْرسي ِبإقاَمِة ِاْحِتفاًال َآبير، ِبَفْخٍر َأماَمُكْم وُهنا أنا الَيْوَم، واِلُدُه، َأِقُف

. َأْعماِلناِل وإداَرُتُه الِعْلِمّي رامي ِفْكُر َعليها ِاْرَتَكَز الَّتي اِسيَّةاَألس الَمفاهيِم ِمَن ِهَي والَّتي الشَِّرآات،

 إنَّ إْذ ِبُطَمْأِنيَنة، الُمْسَتْقَبِل إلى َدْومًا َتَتَطلَُّع  وَآميليا، َتمارا َواْبَنتاَي َمْي َزْوَجتى عاِئَلُتنا، آاَنْت

 ِبرامي َوِثَقْت عاِئَلُتنا َلَقْد . اُألْسَرة َمْسؤوِلّياِت وَآَذِلَك َأْعماِلنا، إداَرِة َمْسؤوِليََّة َتَقلََّد رامي الَمْرحوَم

 َوَزْوَجتي َأّني َحْيُث الَمسيَرة، وُيْكِمُل الشُّْعَلَة َسَيْحِمُل َمْن ُهَو َأنَُّه اْفَتَرْضُت وأنا  َوِبِحْكَمِتِه، َوِبُرْؤَيِتِه

 اَألْقوى الَحقيَقَة زاَلْت، َوَما ،آاَنْت والَمْوت الَحياِة ظاِهَرَة َلِكنَّ. اِالْجِتماِعيَّةو الَخْيِريَِّة ْعماِلِلَأل َتَفرَّْغنا

 ِفراِقَك على وإّنا َلَتْدَمع، الَعْيَن َوَأنَّ َلَيْحَزُن الَقْلَب َأنَّ إّال الَمقام َهذا في َأقوُل وال واآلمال، اَألْحالِم ِمَن

 َمَعنا، ِبُوجوِدِه َوإيمان ُخشوٍع ِبُكلِّ َاْسَتْشِعُر والَيْوَم، .راجعون إَلْيِه وإّنا ِهللا وإّنا َلَمْحزوُنون، رامي يا

 ُوجودًا َقْلِبه، إلى اَألَحبَّ اُألموَر ُيَجسُِّد الَّذي الُمْشَتَرك، ِلَمْشروِعنا واِالْمِتناِن الَفْخِر َعِن ُيَعبُِّر ُوجودًا
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 َتعوُد الَّذي الُمَميَّز، الِعْلِميَّ الَمْشروَع َهذا إقاَمِة في ِلُيشاِرَآنا َمَعنا َلْيَس نَُّهَأل ْزنيُح َعْن َأْيضًا ُيَعبُِّر

   .الَجميع َعلى فاِئَدُتُه

رامي، صاِحُب الرُّْؤَيِة الثاِقَبِة، الالََّمْحدوَدِة اُألُفِق، الذي طاَلما آاَن َيْحُلُم ِبِبناِء َذِلَك العاَلِم 

وُهَو الذي طاَلما َخطَّ َمسيَرَتُه، وَمسيَرَة َأْعماِلِه باْسَتراتيِجيٍَّة َبعيَدِة النََّظِر، ...  اَألْفَضِلالِمثاِليِّ، العاَلِم

  ... َفَجَمَع َبْيَن اإليماِن ِبُقْدَرِة اإلْنساِن والَحداَثِة والَعَمِل والُمثاَبَرة... َأَمًال ِبالوصوِل إلى َذِلَك العاَلِم

  ... ْلميُذ الذي آاَن َفْخرًا لي ِخالَل َحياِتِه اَألآاديِميَِّة والِمْهِنيَِّةَذِلَك التِّ... رامي

ِبْدءًا " الُمْسَتْقَبِل ِلِصناَعِة اَألنابيِب"َذِلَك القاِئُد الذي َأَبى إالَّ َأْن َيَتَدرََّج في َمْجموَعِة ... رامي

 َأنَّ إلىلَمْجموَعة، َبْعَدما اْطَمَأنَّ لديرًا َتْنفيِذّيًا ِمْن َأْرِض الَمْصَنِع إلى َأْن َجرى َتْعييُنُه َرئيسًا وُم

  ... اْسِتْحقاَقُه الَمْنِصَب ُهَو َعْن ِخْبَرٍة وَجداَرٍة

 ٍرَظ َنَةَهْجُوَو َيْسُلَكُه ْن َأُبِجالذي َي بالسبيل بيرًاًا َآّس ِحُكِلْم َيَوُهَو، َآما ُآلِّ القاَدة، آاَن

 ريدوَن َف َفالقاَدُةيير،ْغ التَّاْسِتْحداِث على ٌةَرْدع، وُق الواِقِةَهواَج على ُمُةجاَعالشَّ ِهْيَدَلآاَنْت  .ةَحواِض

 لُِّآ ماِت ِسموَنَهْفل، َيواُصالتَّ ِبنوَنِمْؤ ُي،رينآلَخ وِلْمِهِسُفْن َألًةَي عاِلعاييَر َمعوَنَض َي.رونِكَتْبوُم

ُيَؤثِّروَن ِبَشْخِصيَِّتِهْم على ، ريَن اآلَخموَنِهْل، ُيْمِهِسُفْن في َأروَنِمْثَتْس، َيَةيَّؤوِلْس الَملوَنمََّحَت، َيٍةيَِّصْخَش

   ...جتاِئعلى النَّ رّآزون، وَيالَغْير

  .   قاِئدًا َحقيِقّيًا- َرِحَمُه اُهللا –آاَن رامي 

ِة والِعْشريَن ِمْن ُعْمِره، آاَنْت ُهَو في الخاِمَسُمْنُذ َأْن َتَولَّى َمْسؤوِليََّة إداَرِة َأْعماِل العاِئَلة، و

في الِقياَدِة َلَقِد اْرَتَكَز َنْهُجُه ". ِلْلحاِضر َفَقْط ِلْلُمْسَتْقَبِل َوَلْيَس الِبناَء" َلَقْد َأراَد. َلَدْيِه ُرْؤَيٌة خاصٌَّة ِبِه

 َوُوضوَحُنْكراِن الّذات، في ، واَألناِنيََّة لإلْنصاِت اَألساِسيََّة الَمباِدَئ" على ما َسّماُه ِبَشْكٍل َأساِسّي

  . "اَألْهداف

 ِبَمْفهوِم الَحْوَآَمة، َوَلِكنَُّه ما َلِبَث َأْن َأْصَبَح إلى َحدٍّ ما، َمْأخوذًا في الِبداَيِة، َأْعَرَب َعِن اْهِتماِمِه

ْرجاِء َمْجموَعِة َشِرآاِتنا، ُمْرِسيًا ُأُسسًا َمتيَنًة ِبَمباِدِئها، التي قاَم ِبَتْطبيِقها َمَع َفريِق َعَمِلنا، في َجميِع َأ

إضاَفًة إلى َذِلَك، آاَن رامي ُمْلَتِزمًا .  َعَمِليََّة ُنُموٍّ َغْيَر َمْسبوَقٍةلشَِّرآات، التي قاَد ِبَفْضِلهاِلَحْوَآَمِة ا

 ُقوًَّة آاُت الَكبيَرُة في َهذا العاَلمِكُن َأْن َتكوَن الشَِّرِبالَمْسؤوِليَِّة االْجِتماِعيَِّة ِللشَِّرآات، وُمْؤِمنًا ِبَأنَُّه ُيْم
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َنجاَحها نَّ َتَقدَُّم الشَِّرآاِت وُمْؤِمنًا ِبِسياساِت َأْخالِقّياِت الَعَمِل، وَأ. إيجاِبيًَّة وُمفيَدة، ال َسْلِبيًَّة َوُمْؤِذَية

  .  والُمَوظَّفيَن على َمرِّ السِّنينَيْعَتِمُد ِبالدََّرَجِة اُألولى، على َتْمكيِن الُمَدراِء

ْقت، إْعطاَء رامي َدْورًا ِقياِدّيًا في َأْعماِل َلَقْد َشكََّك الَبْعُض في الِحْكَمِة ِمْن َقراري في َذِلَك الَو

. َبُة الكاِفَيُة ِللنَّجاِح في َهذا الدَّْورالعاِئَلِة في ِتْلَك السِّنِّ الُمَبكَِّرِة، الْعِتقاِدِهْم َأنَُّه ُربَّما َلْن َتكوَن َلَدْيِه التَّْجِر

َلِكّني ُآْنَت َقِد اتََّخْذُت َقراَر َتْعييِنِه َآَخَلٍف لي، َبْعَد َتْفكيٍر َعميق، َوَبْعَد ُمراَقَبِتِه َوُهَو َيْنمو وَيْعَمُل 

وآاَن . ُرْؤَيٍة وُطموٍح وِحسٍّ إْنساِنّيآاَن َيَتَولَّى َأْعماَل اإلداَرِة ِبَمْسؤوِليٍَّة وَشَغف، و. ِبُنضوٍج ُمْضَطِرد

َلَقْد َوِثْقُت .  َفعاَش َمباِدَءُه في ُآلِّ َدقيَقٍة ِمْن ُآلِّ َيْوم،واِعيًا َأنَّ َمْسؤوِليََّة القاِئِد َتْكُمُن في َأْن َيكوَن ِمثاًال

  .مًاِبُقُدراِته، َوُهَو َلْم ُيَخيِّْب َأَملي َيْو

اَوَدْت رامي ِفْكَرُة َتْقديِم ِمَنٍح َمْدَرِسيٍَّة وجاِئَزٍة َسَنِويٍَّة في َمْدَرَسِة ، َر2011في َمْطَلِع عاِم 

َوَلِكنَُّه غاَدَر َهذا . االنترناشيونال آوليدج، التي َحَضَنْت َعلى َمرِّ السِّنيَن َخْمَسَة َأْجياٍل ِمْن عاِئَلِتنا

َمْدَرَسِة وقّدمنا لِلذا، َأَرْدنا َأْن ُنَحقَِّق َلُه ما َتَمنَّى، . ْحقيَق ِفْكَرِتهالَعاَلَم َفْجَأًة، َقْبَل َأْن َيَتَسنَّى َلُه َت

وجاِئَزًة َسَنِويًَّة " ِمْنَحُة رامي َمْخزومي ِلْلِقياَدِة"االنترناشيونال آوليدج ِمَنحًا َمْدَرِسيَّة، َتْحِمُل اْسَم 

  .  ِمَن الجاري28 َجرى إْطالُقُهما في "جاِئَزُة رامي َمْخزومي ِلالْمِتياز"َتْحِمُل اْسَم 

علّياَن ِلَألْعماِل في الجاِمَعِة الوالَيْوَم َتمَّ اإلْعالُن َعْن َتْأسيِس ُآْرسي َحْوَآَمِة الشَِّرآاِت في ُآلِّيَِّة 

  . اَألميْرِآيَِّة في بيروت، ِباْسِم رامي َمْخزومي

 ْن ِمٍمْو َيلِّ رامي في ُآُهَلـثَّذا ما َموَه. ةياَد الِقكاِلْشوى َأْق َأَكِلَذ َفهدى ِبَتْقثاًال ُيِم ُءْر الَمكوَن َيْنَأ

 . وَهذا الُكْرِسيِِّتْلَك الِمَنح ْن ِمفيدوَنَتْس الُمِهذي ِبَتْح َي،جًاموَذ َنُهثاُل ِمكوَن َيْن في َأُلَمْأه، وَنياِت َحاِميََّأ

 َسْوَف َتْسَتمـِرُّ َة واِلِدِهّن َألنَُّهنَّ َسَيْعِرْفَن َأنَّ ُرْؤَيياسمينة ونور،مي و: ٍر ِلَبناِتِهَفَهذا َسَيكوُن َمْدعاَة َفْخ

 ُخْطَوًة في اتِّجاِه َعَمِليَِّة ِشفاِئنا اميليا، َفإنَّنا َنرى في َذِلَكَأمَّا َنْحُن واِلداُه وُأْختاُه تمارا وآ. َألْجياٍل قاِدَمة

  .  َلْم َوَلْن َيْذَهَب ُسدى َرحيَلُه إلى َأنَِّمْن ُحْزِننا، ُمْطَمِئّنيَن

  . َمرًَّة َجديَدة، َأَودُّ َأْن ُأَعبَِّر َعْن ُشْكِر عاِئَلتي، ِلَجميِع الَّذيَن ساَعدونا َعلى َتْحقيِق َذِلَك

 .َرِحَم اُهللا روَح رامي الّطاِهَرة، َوَأْسَكَنها َفسيَح َجنَّاِتِه

 شاِآرًا َلُكْم ُحضوَرُآْم

 


