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  معايل األستاذ عمرو موسى، أمني عام جامعة الدول العربية
   زمالئي األفاضل
  احلضور الكرمي

عدين أن أرحب يف رحاب جامعة بريوت العربية مبعايل األستاذ عمـرو  باسم أسرة جامعة بريوت العربية، يس
  .ى، أمني عام جامعة الدول العربيةموس
ذ التحاقه بالسلك الدبلوماسي غالً بقضايا أمته بكل عزم وإخالص منمنش ،مسؤوالً ومثاالً يفيض بالوطنية أُحييه

رموقة بوزارة اخلارجية املصرية وصوالً لألمانـة  م مناصب ، متولياًجبامعة القاهرة عقب خترجه من كلية احلقوق
  .رور مخسة وستني عاماً على تأسيسهااليت حتتفل هذا الشهر مب ٢٠٠١ة جلامعة الدول العربية عام العام

مع شعب هذا البلـد   وهو الذي سعى دوماً لإلسهام ،كل حمبة وتقدير بنان الذي يكن له شعبهأرحب به يف ل
  .هرص احلوار بني أطيافتعزيز فالطيب ومسؤوليه ل

  أيها احلضور الكرمي،
األستاذ عمرو موسى، رغم مشاغله العديدة على تشريفه هذا اللقاء كان تأكيداً على اهتمامه معايل إن حرص 

وتقديره جلامعة كل العرب دوراً ورسالة، فجامعة بريوت العربية اليت تتأكد عراقتها عاماً بعـد عـام تقـدم    
ناين والعريب ما يزيد عن اون العريب يف جمال نشر التعليم وقيمه، فهي قدمت تمعها اللبللتع النموذج احلضاري

ألف متخرج يف خمتلف ختصصات كلياا وهم ينتمون ألكثر من ثالثني دولة يف شىت ربـوع األرض،   تسعني
ة ونشـاط وانفتـاح   وهي تؤدي رسالتها باقتدار وتم بقضايا جمتمعها وتتفاعل معه من خالل موامسها الثقافي

عنيـة  ستضيف قريباً أحد أكـرب املنتـديات امل  ة الدولية، وإا يف هذا اإلطار تأساتذا، وعقد مؤمتراا العلمي
  .له شخصيات ومؤسسات حقوقية حملية وإقليمية ودولية ىدعبالتحكيم الدويل يف مؤمتر ت



أما عن حركة التوسع والتطور والتحديث فقد أصبحت اجلامعة معها حبق رقماً هاماً يف معادلة التعليم العـريب  
فلم يقتصر توسعها على حرمها يف الدبية جنوب بريوت وحرمها يف طرابلس مشال لبنان حيث تبـدأ   ،واحمللي

تملت حركة التطوير والتحديث على تغـيري  بل اش. إضافة ملركزها يف منطقة البقاع ،الدراسة فيه العام القادم
ملموس يف الربامج الدراسية حتقيقاً جلودة التعليم وصوالً حلصول براجمها وكلياا على االعتماد من املرجعيات 
العلمية الدولية، وهي لذلك تواكب إيقاع العصر وتستجيب الحتياجات سوق العمل ومتطلبـات التنميـة،   

  .حباث اليت تربط اجلامعة باتمعوإنشاء مراكز للخدمات واأل
  أيها احلضور الكرمي،

 مخسة حافلة باخلطى الواثقة، فبعد انطـالق إن احتفاالت اجلامعة بيوبيلها الذهيب هذا العام تأيت تتوجياً لعقود 
وإن ما حققته اجلامعة كـان   ،اليوم باستكمال عقد كلياا العشر هي تفخر، إذ ١٩٦٠مسريا بكليتني عام 

الدور الداعم والرائد لتبقى  وحرص شقيقتها جامعة اإلسكندرية ذات ل دعم مصر قيادة وحكومة وشعباً،بفض
شاهدة على عمق التواصل احلضاري والثقايف الذي ربط دائماً بني مصر األكادميية بني هاتني اجلامعتني العالقة 
  .ولبنان

  .ء وندعو لكم بكل التوفيق والسدادهذا اللقالنا يف تشريفكم  على نشكركم معايل األمني العام
   . عربون تقدير واعتزاز دم ملعاليكم درع اجلامعةويسعدين ملناسبة زيارتكم العزيزة على قلوبنا مجيعاً أن أق
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