אורי לוברני
אורי לוברני נולד בחיפה בשנת  .1926את לימודי בית הספר היסודי והתיכון סיים בבית הספר הריאלי העברי שעל הר הכרמל בחיפה .עוד
בצעירותו החל לעשות למען ביטחון ישראל ,וכנער צעיר הצטרף לשורות ההגנה .בהמשך התנדב לפלמ"ח ,ואף לקח חלק בפעילות ההעפלה
לארץ ישראל .בשנת  1946יצא לחו"ל בשליחות ההגנה .הוא פיקד ,בין היתר ,על מחנה הדרכה של ההגנה בעיירה טרץ שבדרום צרפת אשר קלט
מתנדבים ממדינות אנגלוסקסיות שהיו בדרכם ארצה לקראת מלחמת השחרור ,ואף ליווה לארץ את אחת הקבוצות שהוכשרו .עם שובו ארצה,
במהלך מלחמת השחרור ,שירת בין השאר בחטיבה שבע ובחטיבת יפתח.
עם תום מלחמת השחרור הצטרף לוברני למחלקת המזרח התיכון של משרד החוץ ,ובשנת  1950התמנה למזכירו וראש לשכתו של שר החוץ ,משה
שרת .בין השנים  1956-1953לקח לוברני אתנחתא מענייני המדינה ,וסיים את לימודיו לתואר ראשון באוניברסיטת לונדון .בשנת  1956חזר ארצה
והתמנה לסגן היועץ לענייני ערבים של ראש הממשלה ,דוד בן–גוריון .שנה לאחר מכן מונה ליועצו של בן–גוריון ופעל ,בין היתר ,לפיתוח הכפרים
הערביים ולשילוב בני העדה הדרוזית בשירות החובה בצה"ל .בתפקידו הבא שימש כמנהל לשכתו וכמזכירו המדיני של ראש הממשלה ,לוי אשכול.
שנת  1964מסמנת את תחילת הפרק הדיפלומטי בקריירה המדינית של לוברני עם מינויו לשגריר ישראל באוגנדה ולשגריר לא תושב ברואנדה
ובורונדי .בהמשך מונה לשגריר ישראל באתיופיה וכיהן בתפקיד זה כחמש שנים .בשנת  1973התבקש לוברני על ידי ראש הממשלה ,גולדה מאיר,
לחזור לשירות הדיפלומטי ,הפעם כשגריר ישראל באיראן ,תפקיד בו כיהן עד ערב פרוץ המהפכה האסלאמית .בשנת  ,1983עם תום מלחמת לבנון
הראשונה ,מונה לוברני לתפקיד מתאם פעולות הממשלה בלבנון .במסגרת תפקידו זה היה מעורב ,בין היתר ,במגעים עם נביה ברי ,מנהיג תנועת
אמל ,לקידום שחרורו של הנווט השבוי ,רון ארד.
הודות לקשרים הרבים שקשר באתיופיה מונה לוברני בשנת  1990לנציגו המיוחד של ראש הממשלה ,יצחק שמיר ,לצורך ניהול המגעים
הדיפלומטיים בין ישראל לאתיופיה ,אשר הובילו ל"מבצע שלמה" במסגרתו הועלו מרבית יהודי אתיופיה לישראל.
לאורך כל תקופת מעורבותו במשא ומתן עם אתיופיה המשיך לוברני לשמש כיועצו של שר הביטחון וכמתאם פעולות הממשלה בלבנון ,תפקיד
אותו מילא עד לשנת  .2010עם נסיגת צה"ל מלבנון התמנה לוברני ליועץ במשרד הביטחון ולאחר מכן ליועץ למשרד לנושאים אסטרטגיים.
לאורך הקריירה הארוכה והמפוארת שלו בשירות המדינה זכה לוברני בשורה של אותות ופרסי הוקרה ,ביניהם ,פרס ז'בוטינסקי ,פרס בן–גוריון,
תואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד מאוניברסיטת בן–גוריון ואות יקיר שירות המדינה.

אוניברסיטת חיפה
סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל
מעניק בזאת
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את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד
בהוקרה על תרומתו רבת השנים לביטחונה ולשגשוגה של מדינת ישראל ועל פעולותיו הרבות
בהקשר זה אשר חלקן עלומות עד היום ,החל במאבק על הקמת המדינה ,בעודו נער ,ועד
לתקופתנו אנו; על פעילותו הדיפלומטית הענפה לקידום מטרותיה של מדינת ישראל בעולם,
ובמרכזה ,תרומתו לחיזוק והידוק הקשרים האסטרטגיים עם איראן בתקופת שלטון השאה; על
חתירתו למען שילובם של בני העדה הדרוזית בחברה הישראלית ,משימה בעלת חשיבות לאומית
המצויה על סדר יומה של אוניברסיטת חיפה; ועל התפקיד המרכזי שלקח על עצמו בהעלאת יהודי
אתיופיה למדינת ישראל.
ניתן בחיפה ,ישראל
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