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  كلمة رئيس اجلامعة 
  يف املنتدى العربي اخلامس للرتبية والتعليم

  ٢٠٠٨أذار  ٣٠- ٢٩/ اململكة املغربية 
  

  التعاون الدويل يف جمال التعليم
  جامعة بريوت العربية وجامعة اإلسكندرية منوذجاً

  
ت سنةَ ألف وتسعمائة وستني ولدت جامعةُ بـريو " تشرين الثاين" يف السابع من نوفمرب 

العربية، ويف حفلِ افتتاحها يف ذلك اليوم، قالَ أولُ رئيسٍ هلا الدكتور علي راشد أنَّ مـن  
مقومات الدستورِ اجلامعي أنْ تقوم العالقةُ بني اجلامعة وغريها من اجلامعات يف الداخلِ أو 

وهذا التعاونُ بـني   ٠اخلارجِ على التفاهمِ والتعاون الوثيقِ يف سبيلِ حتقيقِ الرسالة اجلامعية
    أبناِء البشـرِ مهمـا اختلفـت واإلخاِء بني ،هو العاملُ األولُ على نشرِ املودة اجلامعات

   ٠حضاراتهم ومذاهبِهم يف عاملنا احلايل
  

 عن استشعارٍ سابقٍ  –أيها السادة  -كانَ ذلك يكشف سنة، وهو تعبري وأربعني من مثان
 املستقبل أثارته ألبعاد– تنشـأ   -فيما أحسب نا العريب حنيهذه التجربةُ الفريدةُ يف عامل

وقد حتولَ هذا االستشعار إىل واقعٍ متحقِّقٍ جلوهرِ  ٠ُجامعةٌ وليدةٌ يف أحضان جامعة قدمية
  ٠التعاون وملفهومِ التوأمة بني اجلامعات

  

  .... أيها السادة 
لضرورات ملحة وقتذاك، فقـد كانـت هنـاك     نشأَت جامعةُ بريوت العربية استجابةً 

 ٠قطاعات واسعةٌ من اتمعِ اللبناين والفلسطيين والعريب حمرومةً من التعلـيم اجلـامعي  
وكانت الغالبيةُ العظمى من هذا البلد العزيز يتوقف تعليمها عند املرحلة الثانوية، وقد كان 

متعثِّرةً لنقصِ اإلمكانيات واخلربات، غري أنَّ االستجابةَ من املتوقَّعِ أنْ تبدأَ اجلامعةُ ضعيفةً 



 ٢

القويةَ من اجلهات املسئولة يف مصر جعلت بدايةَ اجلامعة تستند على أسسٍ راسـخة، إذ  
كُلِّفت جامعةُ اإلسكندرية باإلشراف على اجلامعة الوليدة فَأَمدتها خبرباتها املتراكمة مـن  

تعليمية، واألجهزة، وطرقِ االختبار، وأوفدت إليها عـدداً مـن أكـربِ    حيث املقررات ال
   إىل جانـبِ اجلامعـات هذه اجلامعةُ من الوقوف حىت تتمكن املصرية اجلامعات أساتذة

  ٠العريقة الثالثْ اليت كانت موجودةً آنذاك
  

حلقوقِ والتجـارة واهلندسـة   اقتصرت اجلامعةُ يف العقْدينِ اَألولَين على كليات اآلدابِ وا
املعمارية، واستقبلت أعداداً كبريةً من اللبنانيني والفلسطينيني والعـرب، ومـن سـوريا    
  اآلدابِ واللغـة األساتذةُ حبوثاً وكتباً يف جماالت مواألردن والعراق، وبلدان اخلليج، وقَد

  ٠ة يف اجلامعات العربيةوالقانون واالقتصاد والعلوم االجتماعية صارت مراجع مشهور
  

 جديدة احلاجةُ إىل ختصصات تزريف املراحلِ األوىل ب هذا التعاونُ اخلالَّق وبسببِ ما أمثره
يتطلبها اتمع، فتوسعت اجلامعةُ يف ااالت املتنوعة للدراسات اهلندسية، مث العلـوم، مث  

   ٠الطب البشري والصيدلة وطب األسنان والتمريض
  

   تـنعم خضراَء مرتفعـة خارج بريوت يف منطقة كبري جديد جامعي حرم وصار للجامعة
باخلضرة الشاملة، واهلدوِء، والبعد عن ضوضاِء املدينة مما يوفِّر جـوا مالئمـا للتعلـيمِ    

   ٠وخططت اجلامعةُ الفتتاحِ فروعٍ هلا يف طرابلس ويف البقاع خلدمة العلوم البيئية٠والبحث
  

  :لقد أسفر التعاونُ بني جامعة اإلسكندرية وجامعة بريوت العربية حىت اآلن عن ما يلي
إمداد اجلامعة مبقررات وختصصات مستقرة لسـابقٍ جتربتـهِا وتطويرهـا يف     - ١

   ٠اإلسكندرية
٢ -  من مستويات يف األداِء اجلامعي حبيث صار " القياس " التأكد " يف " املتخرج

ت العربية القدمية ويقترب من مسـتوى بعـض اجلامعـات    مستوى اجلامعا
  ٠األوروبية

٣ -  العربية يف جامعة جامعةُ بريوت أنْ ذابت اخلمسة مل حيدثْ على مدى العقود
اإلسكندرية، بل أخذت شخصيتها تنمو سنةً بعد سنة حىت صـار هلـا اآلن   



 ٣

عد يف الوقـت نفِسـه عـن    كيانها املتميز الذي يربز خصائص اهلوية، وال يبت
  ٠التعاون املتنامي

  

  ....أيها السادة 
ال شك أنَّ األلفيةَ الثالثةَ قد أَنشأَت يف عاملِ اليوم حالةً جديدةً، وتغيرت إىل حد كبريٍ 
 العلوم التطبيقية، وهي علوم على العصرِ طابع حيثُ يغلب اجلامعية املؤسسات وظائف

ةُ الكربى يف عاملِ  ال ميكنوالتكامل ، والقو والتعاون دفيها إالّ على أساسِ التعد التقدم
  السـنوات ال مساومة فيه، من هنا شهدت شرس املعرفة، والتنافس اليوم قوةُ امتالك
األخريةُ دعوةً عامليةً شاملـةً إىل عقد أمناط من التعاون بني اجلامعات يأخذُ أشـكالَ  

ة أو توحيد املقررات واملراجعِ والشهادات، أو إجراِء البحـوث املشـتركة، أو   التوأم
  ـدف أو غري ذلك مما أصبح شائعاً اآلن، وذلك األساتذة التبادلِ احلقيقي يف خربات

   ٠حتقيقِ اجلودة واالعتماد واالعتراف
  

رية وجامعـة بـريوت   ويف هذا السياق تربز هذه التجربةُ الفريدةُ بني جامعة اإلسكند
العربية يف وضعِ تصورٍ للتعاون اجلامعي اآلن ويف املستقبل، وهنا نتذكّر هذا االستشعار 
الصادق الذي عبر عنه أولُ رئيسٍ جلامعة بريوت العربية حيثُ أَنَّ اخلربةَ تراكمت منذُ 

تعاون يف املستقبل، وذلك علـى  أولِ يومٍ يف تأمنيِ نوعٍ من الرؤية العربية ملتطلبات ال
  :النحوِ التايل

إن التعاونَ مل يعد مقبوالً أن يقتصر على جامعتين، بل حيسن أن يكونَ بـني   - ١
ثالث جامعات أو أكثر يف وقت واحد يف جماالت تخصصٍ بـذاا ختتارهـا   

قت نفِسـه يف  اجلامعةُ وترى فيها فائدةً حمليطها االجتماعي ، وإلسهامها يف الو
   ٠إنتاجِ املعرفة العاملية

   مـع جامعـة رائدةً يف االشتراك العربية جامعةُ بريوت عدويف هذا السياق ت
  البحثيـة يف إطارِ املشروعات األوروبية من اجلامعات عدد ومع اإلسكندرية

   AUF٠، وكذلك مع منظمة اجلامعات الفرنكوفونية FP7الدولية 
٢-       املشترك من التعاون يف تأسيسِ أمناط العربية ترى اإلسراع إن جامعةَ بريوت

بني اجلامعـات العربية أوالً مث االنطالق إىل اجلامعات العامليـة يف الغـربِ   



 ٤

والشرقِ على السواء ، وقد يكونُ من الضروري أن نلفت إىل ضرورة عـدمِ  
األوروبية االقتصارِ على اجلامعات   هائلـة ذلك أن هناك تطورات ،واألمريكية

ملحوظة يف جامعات الشرقِ وخباصة يف اليابان والصني وكوريـا اجلنوبيـة ،   
وكذلك يف بعضِ البالد اإلسالمية مثل ماليزيا ، والبالد اإلسالمية يف وسـط  

كما ينبغي االهتمام أيضاً بالبحث عن آفاقِ التعاون مـع اجلامعـات   . آسيا 
   ٠ريقيةاالف

إننا نرى أن التعاونَ بني اجلامعات ليس هدفاً يف حد ذاته، وليس مدعاةً للتباهي     -٣    
والتفاخر، وإمنا هو وسيلةً إجيابيةً من أجلِ املنفعة املشتركة والتقدم ، لـذلك  
جيب أن خيضع للمتابعة واملراجعة املستمرة ، وللتقييم املوضوعي يشترك فيـه  

غمسني يف العملية التعليمية واملستفيدين منها ، من األساتذة والباحثني، كل املن
وعلى األخص من الطالبِ على مستوى الدرجـة اجلامعيـة األوىل وعلـى    
مستوى الدراسات العليا، وكذلك من املؤسسات اإلنتاجيـة واخلدميـة يف   

   ٠اتمع
ويٍ من التساوي والندية مبا يفـرض  إن التعاونَ ينبغي أن ينهض على أساسٍ ق     -٤

العملَ اجلاد والتزام روحِ العصر، ويف الوقت نفِسه جيب أالّ تتخلّى اجلامعةُ عن 
   ٠هويتها اخلاصة وجماالتها اليت تتفرد ا والقيم اليت تعرف ا يف العامل

  
غي أن يقوم على االهتمامِ القوي ويف هذا املقام أَود أن أُؤكِّد أنَّ ذلك كُلَه ينب  

بلغتنا األوىل، اللغةَ العربيةَ اليت محلت العلوم وأَوجه احلضارة املختلفة قرونـاً  
    عامليـة عربيـة لغةً علميةً موضوعيةً تكونُ مرآةً لعقليـة ممتدة، حبيثُ تصبح

ن تستويل علينا لغـةٌ  معاصرة مع االهتمامِ الفائقِ بإتقان اللغات األجنبية دون أ
واحدةٌ حتدد لنا اجتاهاً منطياً واحداً بدعوى معطيات العوملة؛ إذ ينبغي أن تظلَّ 

أمةً وسطاً واقعاً جغرافيـاً وتارخيـاً حضـارياً،     –كما كانت  –هذه األمةُ 
   ٠وتوجهاً إىل املستقبل

      
 


