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  كلمة
  ، رئيس اجلامعة  عمرو جالل العدوياألستاذ الدكتور 

  للتنمية الثقافية  األولملناسبة صدور التقرير العربي 
  ٢٢/١٢/٢٠٠٨االثنني  يوم

  ــــــ
  

بندر بن خالد الفيصل األمريالسمو امللكي  صاحب  
  بـممثلةً  السيدة ية احلريري العايل معايل وزيرة التربية والتعليم

  متام سالم األستاذزير الثقافة معايل و
  سعادة رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو الدكتور هنري العويط

واألمناءالسعادة السفراء ورؤساء اجلامعات  أصحاب نيالعام  
  احلضور الكرمي

  
  .يبترح مجلَم أَكُبِ بوطالباً أرح أساتذةً وعاملنيبامسي وباسم جامعة بريوت العربية 

  
ويين غايةَسعد السعادة أن تقَعاملهمة يف حرم اجلامعة بالدبية ةُهذه االحتفالي د .لُمثِّوهو ي موذجاً ن

الفكرِ تطويرِ حياً على إرادة يف اجلامعيالفيزيقي لكن من حيث الشكل  ال من حيثُ  العامل العريب
التطويرِ التوجيه العام حنو املُ واجلودةالعاملعليها يف  قِفَت.  

 للتنمية الثقافية الذي تبنته مؤسسةُ األولالعريب  التقريرِ خاصة لصدورِ بسعادة نشعرقام ويف هذا املَ
عـريب يـدعو    وجهد مثقفون وأدباء وعلماء عرب وهو حماولةٌ هإعداديف العريب وشارك  الفكرِ
 خاصـةً  أمهيـةً  لتعليمى الَووأَعن الواقع الثقايف العريب ،  علميٍ ومنهجٍ مبوضوعية فش، كَللفخر
باعتباره الزاوية يف أي مشروعٍ حجر العربية  للنهضة.  

  



 ٢

ونكُشالفكـري   اإلسهامِإنشائها إىل  الفكر العريب اليت تسعى منذُ على وجه اخلصوص مؤسسةَ ر
يف رعايتـها   ةٌبارز ل وهي اآلنَها يف هذا اار جهود، ونقدالفكريةوالثقافية  وصوالً إىل التنمية
  .هذه االحتفالية

  
ها السادةأي..  
مل يعد ناك جمالٌه للشك اجلامعي يف العاملِ التعليمِ يف أن أوضاع فْالعريب ترعلينا فرضاً واجبـاً   ض
أن نتستهوِ أالَّ، مبعىن اجلوهرية عيد النظر يف أصولهينا دعاإلصالحِى او ل نـدور يف  ظَاجلامعي ون
  .فيما حنن فيه شكلية ال تنفع صياتتو
  

مـن   زٌءالعريب الذي هو ج اتمعِ احتياجاتليب ، وتالعصر واكبت ها جامعةٌاليت نريد إن اجلامعةَ
حركة احلياة العاملية نا أَئْاملعاصرة شأَ مفاعلةً إال بِ هذه املواكبةُ ، وال تكونُنابيعنصرين ضرورين ي ،

 العلمـي  جنازِباإل القرون ، وهي ثقافةٌ حافلةٌ ربع ةدتماملُ العربية بالثقافة القوي كأوهلما االستمسا
والفكري الذي ال ينكره أحد حبيث نكونُالعصر،  الحقةُيف العامل ، وثانيهما م إسـهامٍ  أصحاب 

فيه حقيقيال جمرد ، مستهلكني ملا ينتجاآلخر ه.  
  

، العلمي للبحث تعليم، إىل مؤسساتلل من أماكن العربيةَ اجلامعات لُحوكيف ن، ياقسويف هذا ال
 املصدر اجلامعات تكونُ مثَ ن، وموليس تلقيناً للمعلومات البحث وسراً حنجِ التعليم أي أن يكونَ

الفكرِ لنشرِ الطبيعي العلمي يف العامل العريب مما يستثمر فيه اهلائلةَ بشريةَال الطاقاتوهو ما سوف ، 
إجنازا إىل يؤدي بالضرورةت لْعمية فْتوإالداخلي ي إىل التقدمِض ،يف العامل واالحترامِ ىل االعتراف.  

  

ومن الضروري أن ندعو يف العاملِ اجلامعات على  تفاقِإىل اال العريب"للجودة معايري "صبِحبيث تح 
  .يالتعليمي والبحث ؤدي إىل التكاملِت ، وحبيثُيها مجيعاًميثاقاً واجباً عل

  

إننا نتشوق إىل اليوم الذي يستطيع فيه الطالب يف أي عريب أن ي بلدمضـ  ي فترةً من  يف  دراسـته
 عاملِكة يف الثقافة علمية مشتر دي إىل شيوعِؤي ه سوفذا كلُّ، وهآخر خرى يف بلد عريبجامعة أُ
  .العريب
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ها السادةأي....  

العامليـة   املعايريِ استبعادعين العريب ال ن اجلامعي يف الوطنِ يف التعليمِ للجودة مبعايري إننا حني ننادي
ـ  ، إذ ال"نعِالص سابقة" يغِالص ساق وراَءنأال نوالً واسعاً ، لكننا نرى باليت لقيت قُ بأوالً مـن   د

"تثُّمىت تكونَح" هال مالئلقد ثَالعربية مةً للثقافة ،بيقيناً أنَّ ت ما ينمو يف تربة قد ال ينمو يف ت  ربـة
ـ   عليها إمجاع عـريب  أن يكونَ اليت جيب دةاجلو وعلى ذلك فإن معايري .أخرى سـوف تؤي د

بالضرورة النواتج  إىل جودة"OUT Comes"  املُ وإىل جودةخجات ر"Out puts"  فعالً  مبا يدفع
  .العاملية على الساحة البارزِ ضورِوإىل احل" مِدقَالت"إىل 

  
 أن تكـونَ  الكربى اليت جيب إال بعدد من املبادئِ –فيما نرى  – ه قد ال يتحققعلى أن ذلك كلَّ

نصب نِأعين هذه املبادئ مبا يلي ، ونكتفي مالعلمي يف الوطن العريب ن التقدمِع ا وحنن نبحثُن:  
التعليم اجلامعي ويف  يف ختطيط األساسي العربية هي احملور الذاتية"  ةيوِاهلَ"  يكون تأكيد نأ - ١

إجراءاتلِّالعملية على كُ ه مستوياتها، وال بد أن يكون ذلك على أساسٍ مـن  ها وتنوعات "
، أو ادية، أو الدينية، أو الطائفيـة واالقتص جتماعيةاال روقِبعيداً عن الفُ الصحيحة"  ةنواطَاملُ

ـ  األمروحنن نرى أن هذا  .املواطنة من أركان مما هو معروف أو غري ذلكاملذهبية  جورِهي 
 تقوية الثقة رمثْذلك سوف ي ، وكلُّالعربية، وتعزيزه" الثقافة"إىل " االنتماء" سِرغَ من أجلِ

  .باملسؤولية  واإلحساسِ، رامةبالك بالذات، والشعورِ
أو دروسٍ كما هـو   حماضرات ةئَي، ليس على هاعتبار لِّوق كُفَ" اإلنسان حقوق"أن تكون  - ٢

ثٌحاد اآلن ، بل على هيئة ممارسة حقيقية ها أعضاُءميارس هيئة التدريس ، لكن  أن  األهـم
وجيب  ،التعليم ال يتجزأ من جودة جزٌء الطاليب ، فالعملُاألوىليف الدرجة  ها الطالبسميارِ
م مـع  هِاً لرؤيتمه مالئنورم مبا يهِنشاط أنواعددوا يحوأن ، عليهم يكون هناك تضييق أالّ
  " .االنتماء"و" املواطنة"و" الذاتية ةيوِاهلُ"زام لتإِ

  

هي املصانِ إن اجلامعاتع اليت تتلَّخق للبناء البشريةُ فيها العناصروفيها كَ نُ، وتتكوادر  يف  القيـادة
 يف ممارسـة  ، ولكـن هاوحد واملختربات الدرسِ يف قاعاتذلك  ق، وال يتحقَّواملستقبل احلاضرِ
  .ستوى العاملعلى م املعروفةُ بادئها امللُفَكْاليت ت املشروعة احلقوقِ
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  ...أيها السادة 
، إذ ال بد أن صرةاملعا يف احلياة العلمي العريب اإلسهامِ حقيقِالذي ذكرناه قد ال يكفي لتإن هذا 
بيننـا وبـني    والتعاون للتعاملِ" موضوعياً"أساساً  ، وتكونُبنا خاصة للعاملِ" رؤيةٌ"لدينا  تتكونَ
 اعيةواالجتم اإلنسانية الدراسات "بتعميق" إىل االهتمامِ اإلشارةَ دون ذلك إىل ، وللوصولِاآلخرين
اليت تلُكِّش "وحتدد " الفكر"الراألمرِخاصةً أن لدينا يف هذا " ىؤ ت  ومل راثاً ضـخماً مل ينقطـع 
  .العام البشري عن االجنازِ ينفصلْ

  
  ...أيها السادة 

ليس من املعقول أن تإىل إنشاِء كثريةٌ أجنبيةٌ سعى جامعات عالقات علمية العربية،  مع اجلامعات
  .العربية لك موجوداً بني اجلامعاتذ ، دون أن يكونَمشتركة جامعات نشاِءأو إ

اليت نراهـا   التعاون راعياً لفكرة العربية أن يكونَ اجلامعات حتادإِ وعدم أن نالئوقد يكون من املُ
  .اجلامعي يف العامل العريب  التعليمِ لتطويرِ ضروريةً

  
  

وحنن يف جامعة العربية بريوت خاصاً بأن هذه اجلامعةَ اعتزازاً نعتز ولت يف إطارِد فكرة  التعـاون 
ارتباطها األكادميي مع جامعة اإلسكندرية  من خاللِ، وأصبحت رصوم احلقيقي بني بلدين، لبنانَ

البلدان العربية بني منوذجاً للتعاون.   
  
  

  .. أيها السادة 
ـ مهِلْي ، فإنَّ أملي كـبري أن بالدبية اجلامعي ، يف احلرمِالرائعِ انيف هذا املك اليوم ناونفُرشتوإِذ  ا ن
 الفكر أن يعود، وإىل التقدم حنو اٍءنب لعريب إىل تكاملٍا التنوع لَوحيف لبنان ، أن ن قالّاخلَ نوعتال

إىل احتاللِ العريب مكانت٠يف عامل اليوم ه املعروفة   
  
  

     
  ...اهللاليكم ورمحة والسالم ع 

  


