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جناًحا  يو�سف  القّدي�س  جامعة  �سّجلت 

الثامنة  الدورة  ا�ست�سافتها  خالل  من  الفًتا 

اجلامعات  الّتاد  العاّم  للموؤمتر  واالأربعني 

اآذار/مار�س   26-25( وتنظيمها  العربّية 

مع   تزامًنا  بريوت  يف  اأقيمت  وقد   ،)2015

االأربعني  تاأ�سي�سها  بعيد  اجلامعة  احتفال 

بعد املائة، تت رعاية رئي�س جمل�س الوزراء 

بوزير  ممّثاًل  �سالم  مّتام  االأ�ستاذ  اللبنايّن 

�سعب،  اأبو  اإليا�س  العايل  والتعليم  الرتبية 

اجلامعات  الّتاد  العام  االأمني  وبح�سور 

العدوان،  اأبو عرابي  الدكتور �سلطان  العربية 

احلالّيني  والّنواب  الوزراء  من  وح�سد 

العرب  والديبلوما�سّيني  وال�سفراء  وال�سابقني 

ت�سليم العلم

»دورة لبنان« �ختتمت �أعمالها يف بريوت

ة 
ّ
ة و�إد�ري

ّ
تو�صيات تنظيمي

ة
ّ

و�لدورة �ملقبلة يف �لإمار�ت �لعربي

وغربّية،  عربّية  ر�سمّية  وجهات  واالأجانب، 

وعدد كبري من روؤ�ساء اجلامعات وممّثليهم، 

والفاعلّيات  واالأكادميّيني  والعمداء واملدراء 

الرتبوّية العربّية، وقد قارب عدد احلا�رضين 

املرافقني  اإىل  اإ�سافة  م�سارك  الثالثمائة 

واأع�ساء الهيئات االإدارّية والتعليمّية. 

بالن�سيد  ا�سُتِهلَّت  االفتتاحّية  اجلل�سة  وكانت 

ملقّدم  ترحيبّية  كلمة  ثّم   اللبنايّن   
ّ
الوطني

م�سرتكة  �سالة  تلتها  �سالمة،  اأنطوان  احلفل 

اأحمد  ال�سيخ  )اأّداها  م�سيحّية   – اإ�سالمّية 

رجيلي،  اأبو  مي�سال  والطالب  احلويلي 

الطالبة  البيانو  اآلة  على  عزًفا  ورافقتهما 

من  لكّل  كلمات  كانت  ثّم  غايل(؛  روان 

 ،
ّ
الي�سوعي دّكا�س  �سليم  الربوف�سور  ال�سادة: 

 ،47 الـ  الدورة  )رئي�س  �سليم  ماهر  الدكتور 

ورئي�س جامعة ال�رضق االأو�سط(، ثّم اأمني عاّم 

وبعدها  عرابي،  بو  �سلطان  الدكتور  االّتاد 

كلمة الوزير بو �سعب ممثاًل رئي�س احلكومة. 

الَعَلم،  ت�سليم  االفتتاحّية  اجلل�سة  وتخّلل 

يف  املتمّيز   
ّ
العربي الباحث  جائزة  وتوزيع 

جمال الهند�سة والعلوم االأ�سا�سّية والهند�سّية، 

اأ�سامة غازي �سالح  الدكتور  ونالها كّل من 

كلّيةالُعلوم   - الفيزياء  )ق�سم  اخلواجة 

الدين  عماد  والدكتور  االإمارات(،  -جامعة 

الفيزياء-جامعة  )ق�سم  العمري  اأحمد 

ثّم كانت حما�رضة قّيمة  ال�سلطان قابو�س(، 

ان �سالمة بعنوان: »كيف 
ّ
االأ�سبق غ�س للوزير 

�سهدت  كما   . اأعلى؟«  العايل  تعليمنا  ي�سبح 

اجلل�سة االفتتاحية توزيع ميدالّيات، اإذ منح 

عيد  ميدالية  يو�سف  القّدي�س  جامعة  رئي�س 

�سعب  بو  الوزير  من  لكّل  الـ140  اجلامعة 

اأبو  الدكتور  وقّدم  �سالمة،  االأ�سبق  والوزير 

دّكا�س  الربوف�سور  اإىل  االّتاد  درع  عرابي 

امل�ساركون  توّجه  ثم  بو�سعب.  الوزير  واإىل 

اللتقاط ال�سورة التذكارّية.  

جلميع  عاّمة  جل�سة  وبعد  التايل  اليوم  ويف 

البنود  ومناق�سة  العاّم،  املوؤمتر  اأع�ساء 

العاّمة املحالة على املوؤمتر، واال�ستماع اإىل 

كّل  ناق�ست  التي  الفرعّية  اللجان  تو�سيات 

ما ورد يف جدول اأعمال الدورة، �سدرت عن 

املوؤمتر تو�سيات )نن�رضها كاملة(، واأبرزها 

الدورة  ال�ست�سافة  االإمارات  جامعة  اختيار 

ملنا�سبة  ظبي  اأبو  يف  واالأربعني  التا�سعة 

احتفالها بعيد تاأ�سي�سها االأربعني.  

�سالة م�سرتكة

عريف احلفل اأنطوان �سالمة

ّ

ّّ
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فيها:  مّما جاء  كلمًة،  بو �سعب  الوزير  األقى 

الثامنة  الدورة  يف  بكم  اأجتمع  اأن  »ي�سعدين 

اجلامعات  الّتاد  العاّم  للموؤمتر  واالأربعني 

من  بدعوة  بريوت،  ت�ست�سيفه  الذي  العربّية 

جامعة القّدي�س يو�سف – بريوت. وي�رّضين اأن 

اأنقل اإليكم تّيات دولة رئي�س جمل�س الوزراء 

الذي يرّحب بكم يف  االأ�ستاذ مّتام بك �سالم 

 
ّ
االأكادميي املوؤمتر  لهذا  ويتمّنى  لبنان، 

اأهدافه  بلوغ  يف  التوفيق  املهّم،   
ّ
العربي

يف  العايل  التعليم  تقّدم  فيه  ملا  املحّددة، 

اإىل  به  واالرتقاء  العربّية،  واملنطقة  لبنان 

املراتب العاملّية التي نطمح اإليها جميًعا«.

العامل  يف  اجلامعات  »تت�سابق  اأ�ساف: 

تطوير  يف  االأبحاث  نتائج  ا�ستخدام  اإىل 

واإجنازاتها  من�سوراتها  وتتزاحم  مناهجها، 

العلمّية والثقافّية واالجتماعّية واالقت�سادّية 

ال�سبكات  وعلى  املكتبات  يف  واالأدبّية 

على  اأ�ساتذتها  ويعمل  للتوا�سل،  العاملّية 

الق�سايا  ومقارباتهم  حما�رضاتهم  جتديد 

اأبحاث يقومون بها، وكّل ذلك  العاملّية عرب 

تر�سيخ  اإىل  ي�سعون  التي  اجلودة  اإطار  يف 

ركائزها يوًما بعد يوم. وهذه اجلودة نتطّلع 

اأ�سا�س  يف  جعلها  اإىل  لبنان  يف  ا  اأي�سً نحن 

�سة 
ّ
موؤ�س اإن�ساء  قانون  عرب   

ّ
اجلامعي التعليم 

املنا�سبة  هذه  يف  ني  واإنَّ للجودة.  م�ستقّلة 

اأوجه تّية تقدير اإىل اجلامعات التي ت�سعى 

�سات عاملّية اإىل 
ّ
بالتعاون مع وكاالت وموؤ�س

واجلودة،  والت�سنيف  االعتماد  نظام  دخول 

 وتدعو مثل هذه 
ّ
ذاتي  

ّ
داخلي بتقييم  وتقوم 

بغية   ،
ّ
خارجي تقييم  اإجراء  اإىل  �سات 

ّ
املوؤ�س

االرتقاء والتقّدم يف هذا امليدان الذي يعترب 

كفاياته،  وزيادة  االإن�سان   
ّ
لرتقي و�سيلة 

اإعداد جيٍل  االأ�ساتذة اجلامعّيني من  ومتكني 

القفزات  ال�رضيع  الع�رض  روحّية  مع  يتكامل 

وجذور  ثقافته  ركائز  يفقد  اأن  دون  من 

ح�سارته وقيمه«.

التعليم  �سات 
ّ
موؤ�س من  العديد  »اإنَّ  وتابع: 

اّتاد  يف  م�سّجاًل  بات  اللبنانّية  العايل 

العدد  ي�سعى  ما  يف  العربّية،  اجلامعات 

يكت�سب  لكي  املتطّلبات  توفري  اإىل  الباقي 

احلّق يف ع�سوّية هذا االّتاد. ونحن الوزارة 

تطبيق  على  ن�سّدد  القطاع  بهذا  املعنّية 

قانون التعليم العايل اخلا�ّس اجلديد، وندعو 

اإىل  واجلديدة،  العريقة  اجلامعّية  �سات 
ّ
املوؤ�س

اأ�ساتذة  من  القانون  هذا  م�ستلزمات  توفري 

املطلوبة،  االخت�سا�سات  يف  غني 
ّ
متفر

اجلامعّية  واملباين  املختربات  وتوفري 

واملكتبات  اخل�رض  وامل�ساحات  املالئمة 

الورقّية واالإلكرتونّية، كما ندعوها اإىل التزام 

معايري اجلودة، الأّن هذه اجلامعات هي وجه 

لبنان امل�رضق ومدعاة فخره واعتزازه ومقلع 

الكوادر الب�رضّية املمتازة، وال يجوز بالتايل 

.»
ّ
كب العاملي

َّ
اأن نتاأّخر عن الر

العريقة  يو�سف  القّدي�س  جامعة  »اإّن  وقال: 

ركائز  من  هي  املوؤمتر،  هذا  ت�ست�سيف  التي 

اأم�ست قرًنا  ن�سوء اجلمهورّية اللبنانّية، فقد 

الوطن  اإعداد خرية رجال  القرن يف  ون�سف 

و�سّيداته املتمّيزين، وهي تلعب مع �سقيقاتها 

الدور  واملرموقة  العريقة  اجلامعات  من 

وعقد   ،
ّ
الرقمي الع�رض  دخول  يف  الريادّي 

تفتح  التي  اجلامعّية  العالقات  من  �سبكة 

الطاّلب  واأمام  اجلامعة،  اأمام  جديدة  اآفاًقا 

هو  اللقاء  هذا  مثل  اإنَّ  واخلارج.  الداخل  يف 

�سوؤون  يف  والتعاون  للبحث  عربّية  ة  من�سّ

منا�سبة  وهو  العايل،  بالتعليم  متعلِّقة  �سّتى 

لال�ستماع اإىل نب�س �سبيب االأّمة وتطّلعاتها، 

ومواكبة احتياجاتها نحو االنفتاح والتقّدم 

اإىل  �ساتنا 
ّ
موؤ�س تتحّول  فال  االآخر،  وقبول 

حا�سنات للمت�سّببني بالفو�سى واملتوّجهني 

الفكر  يف  والظالمّية  املظلمة  الع�سور  نحو 

نتحّلى  اأن  يجب  لذلك  الّدين،  ي�سّوه  الذي 

بالوعي الكامل واليقظة، كما يجب اأن نبذل 

التي  االأفكار  ون�ستنبط  اجلهود  من  مزيًدا 

من  ومنطقتنا  �سبيبتنا  حماية  اإىل  تو�سل 

مزيد من االنهيارات واملنزلقات«.

ر الرتحيب بكم يف لبنان واأحّيي 
ّ
وختم: »اأكر

منّظمي هذا املوؤمتر واأرجو التوفيق للجميع«.

كلمة �لوزير �إليا�س بو �صعب

الوزير بو �سعب يت�سلّم ميدالّية العيد الـ140 لتاأ�سي�س اجلامعة

الوزير بو �سعب يت�سلّم درًعا تقديرّية من الدكتور اأبو عرابي
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مداخلة رئي�س جامعة القّدي�س يو�سف الربوف�سور �سليم دّكا�س: 

اأّواًل اأن اأوّجه خال�س ال�سكر اإىل دولة رئي�س جمل�س الوزراء، االأ�ستاذ مّتام �سالم املحرتم،  اأوّد 

الذي َقِبل رعاية هذا املوؤمتر، واأوفد اإلينا يف هذا ال�سباح معايل وزير الرتبية والتعليم العايل 

 بروؤية نظاٍم 
ّ
االأ�ستاذ اإليا�س بو �سعب املحرتم، ينقل اإلينا اهتمام دولة الرئي�س وهّمه ال�سخ�سي

 نفتخر به جميًعا ملا يحّققه ل�سالح اأّمتنا. فلك مّنا ال�سكر يا معايل الوزير 
ّ
 لبنايّن وعربي

ّ
جامعي

فاأنت من اأهل اجلامعة والتعليم العايل، وتعرف ما تمل اجلامعات من �سوؤون و�سجون.

اأّيها الزمالء الكرام،

1. اأهاًل و�سهاًل بكم يف جامعة القّدي�س يو�سف، 

اللبنانّية بريوت، يف قلب  يف قلب العا�سمة 

منها  املن�سوية  كاّفة،  اللبنانّية  اجلامعات 

وغري املن�سوية اإىل اّتاد اجلامعات العربّية 

الثاين  بيتكم  ترحيب يف  اأجمَل  بكم  نرّحُب  ؛ 

ًة واأعّزاء، وفق  لبنان حمتفني بكم �سيوًفا اأحبَّ

 : 
ّ
ما قال ال�ساعر العربي

ُننــِزُل ال�سيَف اإذا ما حلَّ يف     

ِة القلِب واألواِذ احل�ســــــــــــــا َحبَّ  

كما  هذه  لبنان«  »دورُة  تكون  اأن  نرجو 

ْوء  ال�سَ لن�سّلط  اّتادنا، فر�سًة  ها جمل�س 
ّ
اأقر

واالإن�سانّية  االجتماعّية  لبنان  ر�سالة  على 

امل�سرتك  العي�س  �سعيد  على  النموذجّية، 

واحل�سارات،  والثقافات  االأديان  وحوار 

العامل  يعي�سها  التي  الظروف  يف  ة  وخا�سّ

من  لبنان  ميّثله  ما  اإىل  نظًرا  اليوم   
ّ
العربي

التعليم  ا  تقّدم على �سعيد الرتبية وخ�سو�سً

ومن  واإن�سانّية،  علمّية  نه�سٍة  ومن  العايل، 

وتطّور  واإبداعات  جّلى  واأعمال  اإجنازات 

، ومن ن�ساط بحثي يف خمتلف 
ّ
تربوّي وعلمي

جماالت التعليم العايل. لقد ع�سنا مًعا »دورَة 

فل�سطني« الناجحة التي ُعقدت ال�سنة الفائتة 

ال�سقيقة  الها�سمّية  االأردنّية  اململكة  يف 

االأو�سط، حيث  ال�رضق  وبالتحديد يف جامعة 

تهّم  التي  املو�سوعات  خمتلف  ت  ُعِر�سَ

القرارات  واّتخذت   ،
ّ
العربي العايّل  التعليُم 

االآيلة لتعزيز ر�سالة اجلامعة وجودِة اأعمالها 

فل�سطني  مع  الت�سامَن  واأعلّنا  وحوكمتها، 

لي�ست  فل�سطني  اأّن  واأدركنا  وجامعاتها، 

ا، بل هي ق�سّية من  اأو مطلًبا �سيا�سيًّ خمّيًما 

ق�سايا العرب االأ�سا�سّية، نحملها وندافع عن 

حقوق �سعبها، واثقني باأن حّل هذه الق�سّية 

�لربوف�صور �صليم دّكا�ش: 

 
ّ

نو�جه حتّديات �صعبة يف عاملنا �لعربي

متجّدد   
ّ
عربي لوطن  مدخٌل  هو  العادلة 

ومعافى. ها هي اإًذا دورة لبنان تاأتي لُت�رّضَع 

ا وا�سًعا ملناق�سة خمتلف الق�سايا  الباب جليًّ

التي تهّم التعليم العايل واجلامعات العربّية 

من  الـُمتمّكن  الفرد  تكوين  يف  ور�سالِتها 

الفريدة  ال�سخ�سّية  وذي  املعارف،  خمتاف 

املواطن  تكويِن  يف  وكذلك  الواثقة،  الواعية 

اأجل  من  والعامل  وبهوّيته  بوطنه  املتعّلق 

العالقات  على  واملحافظة  امل�سرتك  العي�س 

قواعد  وعلى  ال�سحيحة،  االجتماعّية 

املتبادلة  والثقة  واحلوار  احلّق  املواطنّية 

واالإميان الواعي امل�سوؤول.

اأّيها االأحّباء،

ة  الرمزّية اخلا�سّ الدورة ذات  2.  تنعقد هذه 

هنا يف بريوت التي اأُطلق عليها ا�سم »مطبعة 

من  املدينة  لهذه  ملا  ن�رضهم«،  ودار  العرب 

دوٍر نه�سوّي رائد يف هذا املجال منذ العام 

الطباعة  اآلة  دخلت  عندما  ميالدّي،   1595

لبنان،  عرب  العرب  ديار  ُعقَر  االأوىل  ة 
ّ
للمر

التعليم  ر  لتطوُّ املدخل  مبثابة  ذلك  وكان 

منه  اأفادت  واأجيال،  الأجياٍل   
ّ
املدر�سي

اللبنانّية الروحّية والكثرُي  خمتلُف العائالت 

التعليم  لن�ساأة  وكذلك  العرب،  الطاّلب  من 

ع�رض   التا�سع  القرن  منت�سف  منذ   
ّ
اجلامعي

بريوت  وكلّية  االأمريكّية  اجلامعة  قيام  عند 

اأّن جامعة احلكمة  اإىل  ا  اأي�سً للبنات، ون�سري 

اللبنانّية تتفل بال�سنة االأربعني بعد املاية 

ثّم  ومن  فيها،  احلقوق  مدر�سة  لتاأ�سي�س 

باجلامعة  املعروفة  يو�سف  القّدي�س  جامعة 

ن�سبًة  العام  1875  �ست 
ّ
تاأ�س التي  الي�سوعّية 

هذه  دخلوا  الذين  الي�سوعّيني  الرهبان  اإىل 

البالد حاملني كتّيب �سلواتهم يف يد وقلمهم 

يف يٍد اأخرى، عالمًة اإىل اأّن االإمياَن باهلل من 

ناحية، والعلَم الواعي من ناحية اأخرى، هما 

الطريُق لن�سوء ح�سارٍة لبنانّية عربّية ملوؤها 

مهما  االآخر  وباالإن�سان  والذات  باهلل  الثقة 

كان خمتلًفا. من هنا، التزاُم جامعة القّدي�س 

الكامل  باالإ�سغاء  تاأ�سي�سها  منذ  يو�سف 

حّددت  وقد  وخدمته،  املجتمع  حاجات  اإىل 

�رضعتها ر�سالَتها وقَيَمها وروؤيَتها، الثالثية 

وخدمة   ،
ّ
العلمي والبحث  التعليم،  االأبعاد: 

املجتمع.  

اأف�سل الطاّلب  اإعداد  التمّيز يف  ر�سالتنا هي 

اأنواع  اأرقى  وتزويدهم  واملنطقة،  بلبنان 

واإعدادهم  �سخ�سياتهم  و�سقل  املعارف، 

ليكونوا مواطنني فاعلني يف بناء وطٍن اأف�سل. 

الثنائّية  طريق  عن  احلوار  ب�سبل  ك 
ّ
نتم�س لذا 

الثقافّية وتعّدد اللغات، ون�رّض على اأن تكون 

املتكاملة.  وللتن�سئة  للتفكري  واحًة  جامعتنا 

احلياة  امل�ساركة يف  على  طاّلبنا  نحّث  كما 

ال�سخ�سّية،  احلرّية  روح  وتعزيز  اجلامعّية، 

الروحّية، ما يفرت�س  واالنفتاح على احلياة 

اإىل  واأُ�سري هنا  املتبادل.  املعرفَة واالحرتاَم 

اأن  القّدي�س يو�سف ترف�س  اأّن �رضعة جامعة 

جتعلها يف خدمة طبقة اجتماعّية اأو جماعٍة 

هذه  توؤّكد  كما  ح�رضّية،  ب�سورة  طائفة  اأو 

معّينة،  الإيديولوجيا  اخل�سوع  عدم  ال�رضعة 

وت�سعى اإىل احلفاظ داخل اأحرامها على حرّية 

التوا�سل واحلوار. 

ر�سالة  من  الثالث  الُبعَد  نويل  اإّننا  كما 

ة،  اجلامعة، اأي خدمة املجتمع، اأهميَّة خا�سّ

و�ساحبة  املجال  هذا  يف  رائدة  وجامعتنا 

النموَّ  اأّن  توؤّكد  اجتماعّية  مثالّية  مبادرات 

اأذكر  معيَّنة.  طبقة  يف  ينح�رض  وال  �سامٌل 

احل�رض  ال  املثال  �سبيل  على  املبادرات  من 

»عمليَّة اليوم ال�سابع«، اإىل جانِب الن�ساطات 

الطاّلبّية املتنّوعة. 

اللبنايّن   
ّ
اجلامعي التعليم  اإطار  يف  ونحن 

واالمتياز  اجلودة  اأجل  من  العمل   يف 
ّ
ن�ستمر

بناء  يف  الفاعل  الَدور  ولكم  فلنا  والريادة، 

االأوطان، ويف تعزيز ومتكني املوارد الب�رضّية 

القادرة والقائدة.

اأ�سحاب الدولة وال�سعادة،

اأّيها الزمالء الكرام،

ظروٍف  يف  تنعقد  الدورة  هذه  اأّن  وا�سح   .3

عاملنا  يعي�سها  وموؤملة،  وقا�سية  �سعبة 

تّديات  اأمامنا  فتربز   ،
ّ
واالإ�سالمي  

ّ
العربي

ف 
ّ
التطر حماربة  تّدي  منها  متعّددة، 

وتقيق   واالأمن،  ال�سالم  وبناء  واالإرهاب، 

العدالة االجتماعّية، واإر�ساء جمتمع املواطنة 

واحلرّيات امل�سوؤولة، وت�سييد جمتمع املعرفة 

واقت�سادها، وبناء منظومة الت�سامح واحلوار 

واالإخاء. وال�سوؤال الذي ُيطرح يف عزِّ احلروب 

على  والقتل  واالأو�سال  املفا�سل  وقطع 

العربّية  جلامعاتنا  هل   : التايل  هو  الهوّية، 

االأزمات  من  جمتمعاتنا  اإخراج  يف   
ٌ
َدور

�سياغة  يف   
ٌ
َدور جلامعاتنا  هل  احلالّية؟ 

فكٍر تنويرّي ي�ساعد يف اإطالق نه�سٍة عربّية 

م�سوؤولّية  هي  ما  وثالثة؟  ثانية  اإ�سالمّية 

وال�سغائن  الغرائز  انفالت  يف  جامعاتنا 

اإر�ساء  على  العمل  بدل  االنق�سامات  وتعزيز 

والنقد  االأ�سلح،  والراأي  التمييز  ح�سن  قواعد 

، والَوْحدة وامل�ساركة؟
ّ
 امل�ستمر

ّ
الذاتي

4. ال جماَل لنا يف هذه اجلل�سة اأن ندخل يف 

املو�سوعات   ب�ساأن هذه  حواٍر جديّل ونقدّي 

اليوم  للجامعة  بّد  ال  اأّنه  اإاّل  املطروحة، 

عن  االإجابة  يف  عاَلـمها  ت�ساعَد  اأن  من 

املوارد  بف�سل  اأّنها  اإاّل  الت�ساوؤالت،  هذه 

التكنولوجّية  والو�سائل  القيادّية  الب�رضّية 

التحّدي  لواء  قادرة على رفع  التي متتلكها، 

اأبناء  م�ستقبل  عن  ُحكًما  امل�سوؤولة  وهي 

من  وا�سعة  �رضيحة  تعلِّم  عندما  الوطن، 

املواطن  لتكون  وتعّدها  العربّية  ال�سبيبة 

العمل  بّد من  الواعي وامل�سوؤول. فال  والقائد 

والّتعاون  والتفاعل  احلوار  روح  اإذكاء  على 

ال�سبيبة  لدى  امل�سوؤولّية  وحمل  وامل�ساركة 

واملواطنة.  ال�سالم  لبناء  مقّدمة  اجلامعّية 

عاملٌة  لتكون  وموؤّهلٌة  مدعّوٌة  وجامعاتنا 

التعليم  حلقات  بني  ال�رضورّي  للتكامل 

واأدواتها  والتنمية   ،
ّ
العلمي والبحث  والتعّلم 

يقارب  ما  حيث   
ّ
العربي الوطن  دول  يف 

توزيع جائزة الباحث العربّي للفائزين بها

ّ

ّّ



دورة لبنان - الدورة الثَّامنة واالأربع�ن للم�ؤمتر العاّم الحتّاد اجلامعات العربّيّة
4

الثمانية والع�رضين يف املئة من ال�سبيبة بني 

والع�رضين  والتا�سعة  والع�رضين  الرابعة  عمر 

كيف  اليوم  ونعرف  العمل.  عن  عاطلون  هم 

بعيدة  الأغرا�س  ال�رضيحة  هذه  ا�ستغالل  يتّم 

كّل البعد عن الغايات ال�رضيفة املقبولة اأمام 

اهلل والنا�س.

العامل  يف  اجلامعة  ر�سالة  وخ�سو�سيَّة 

الريادّية  �سة 
ّ
املوؤ�س تلك  اأّنها  اليوم،   

ّ
العربي

االأكادميّية  احلرّية  اإىل  الرتبية  ُت�سِند  التي 

 ،
ّ
املو�سوعي  

ّ
العلمي احلوار  واإىل  امل�سوؤولة 

على  يقوم  العلمي  البحث  اأّن  نعرف  ونحن 

التعليم  �سات 
ّ
وموؤ�س والقواعد.  املبادئ  هذه 

جمتمع  ت�سييد  يف   
ّ
اأ�سا�سي دور  لها  العايل 

ا يف البالد النامية،  اقت�ساد املعرفة خ�سو�سً

الظلمات  يرفع  اأ�سا�س  هي  املعرفة  اإّن  حيث 

واجلهل والّتجهيل والتفكري اإىل الوراء، ويبني 

وهكذا  امل�ستدام.  ر  والتطوُّ املالئم  االقت�ساد 

ومن  اأف�سل،  بوجه  نف�سه  االإن�ساُن  يعرف 

يعرف نف�سه كما يقول احلديث ال�رضيف عرف 

اإلـهه، وعرف قواعد االأخالق وقواعد العالقة 

باالإن�سان االآخر، وعرف اأّن الطريق اإىل النمّو 

امل�سبعة  املعرفة  هي   
ّ
واجلماعي  

ّ
ال�سخ�سي

ح�سارة  اإىل  يقودان  واالثنان  باملحّبة، 

اإن�سانّية �سحيحة.

با�سمي  جديدة،  ة 
ّ
مر الكرام،  الزمالء  اأّيها   .5

وبا�سم جمل�س جامعتنا واأ�ساتذتها وطاّلبـها 

الدكتور  العزيز  ال�سديق  وبا�سم  وموّظفيها، 

�رّض  اأمانة  عمل  وفريق  عرابي  اأبو  �سلطان 

االّتاد، اأهاًل و�سهاًل بكم يف بريوت، وحللتم 

هذه  واأنتهز  وال�سعة.  الرحب  على  بيننا 

الفر�سة الأ�سكر الذين عملوا ويعملون ب�سمٍت 

من وراء ال�ستار الإعداد هذا املوؤمتر، واأخ�ّس 

ب�سخ�س  واجلامعة  االّتاد  �رّض   
ْ
اأمانَتي

وفريق  مارون  فوؤاد  االأ�ستاذ  العاّم  االأمني 

 يف جامعتنا 
ّ
االإعالمي الفريق  عمله، وكذلك 

الفرق  وجميع  كاّفة،  اللبناننّي  واالإعالمّيني 

العاملة يف التعليم واملواكبة واالعتناء بكّل 

اأن�سى  ولن  املوؤمتر،  هذا  اأع�ساء  من  واحٍد 

اإعداد وتقيق هذا  اإّيانا يف  الداعمني  جميع 

فلهم  ال�سارقة،  بنك  راأ�سهم  وعلى  املوؤمتر، 

جامعتنا  اأن  �سحيح  جميًعا.  ال�سكر  مّنا 

الفرن�سّية  اللغة  وتعتمد  فرنكوفونّية  هي 

اأّن  العلم  مع  واملخاطبة،  للتعبري  و�سيلًة 

التعّددّية  على  انفتاح  هي  الفرنكوفونّية 

واحلوار. اإاّل اأّنكم كما ترون اللغة العربّية هي 

ون يف القيام بها 
ّ
ا، ونحن م�ستمر لغتنا اأي�سً

االآداب  معهد  م�ستوى  على  وف�ساحة  بياًنا 

الوطن  اأبناء  االآالف من  ج 
ّ
الذي خر ال�رضقّية 

على  الكثري  َعِملنا  باأن  لنا  وُي�سهد   ،
ّ
العربي

ذلك  يف   
ّ
ن�ستمر و�سوف  وتطويرها،  تنميتها 

م�ستوى  على  دوًما  لتكون  الدوؤوب  العمل 

انتظاراتنا.

االأربعني  ال�سنة  �سعار  كلمة  يف  نقول 

كما  جامعتنا  بـها  تتفل  التي  املئة  بعد 

تعرفون  : »مًعا  �سنبني امل�ستقبل«. وال نقول 

نحن ال نعرف امل�ستقبل. ال، بل على اجلامعة 

فت�سنعه  امل�ستقبل،  من  تريد  ما  تعرف  اأن 

وتبنيه خدمًة لوطنها والأبناء �سعبها. 

ع�ستم،

عا�ست جامعُتنا،

وعا�س اّتاد اجلامعات العربّية.

يف  يو�سف  القّدي�س  جامعة  حر�ست 

االإقامة  وح�سن  الرتفيه  تاأمني  على  بريوت 

 
ّ

ح�س من  انطالًقا  وملرافقيهم،  للم�ساركني 

ا  ال�سيافة اللبنانّية، فنّظمت برناجًما �سياحيًّ

على مدى ثالثة اأّيام. 

 
ّ
الوطني املتحف  زيارة  ت�سّمن  االأّول  اليوم 

يف بريوت، وزيارة بيت الّدين ومعاملها من 

 ،
ّ
ال�سيفي اجلمهورّية  رئا�سة   

ّ
مقر اإىل  الق�رض 

اجلميلة  ة  القريَّ هذه  رحاب  يف  الغداء  ثّم 

والغنيَّة باآثارها ومعاملها التاريخّية. 

�س لزيارة اجلنوب اللبنايّن  اليوم الثاين ُخ�سّ

�سور،  مدينة  زيارة  على  الربنامج  وا�ستمل 

�سيَّدة  مقام  اإىل  املرافقون  توّجه  بعدها 

مدينة  اإىل  توّجهوا  زيارته  وبعد  املنطرة، 

على  فوا 
ّ
وتعر الغداء،  تناولوا  حيث  �سيدا 

معاملها واآثارها. 

مل  مَلْن  الثالث،  اليوم  يف  الربنامج   واخُتتم 

مغارة  بزيارة  الوفود،  اأع�ساء  من  يغادر 

جعيتا ثّم مدينة جبيل مهد االأبجدّية.    

ع ملر�فقي �مل�صاركني
ّ

 متنو
ّ

 �صياحي
ّ

ّّبرنامج
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�لدكتور ماهر �صليم: 

مبادر�ت تبناها �ملوؤمتر

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

معايل االأ�ستاذ اإليا�س بو �سعب 

رئي�س  دّكا�س  �سليم  االأب  الربوف�سور  �سعادة 

جامعة القّدي�س يو�سف 

االأمني  عرابي  اأبو  �سلطان  الدكتور  عطوفة 

العاّم الّتادات اجلامعات العربّية 

وممّثلي  روؤ�ساء  الزمالء  واالأخوات  االإخوة 

اجلامعات العربّية

اأّيها احل�سور الكرمي 

اأر�س  على  جمّدًدا  اليوم  نلتقي  اأن  ي�سعدين 

قلوبنا  يف  مكانة  له  الذي  احلبيب،  لبنان 

العلم  يف  رائد  بلد  باأّنه  له  ونعرتف  جميًعا، 

العربّية واإىل  اأّمته  اإىل  والفكر والثقافة، قّدم 

تاريخنا  �سهده  ما  اأرقى  جمعاء،  االإن�سانّية 

احلديث من حكمٍة وفل�سفٍة وقيم اأ�سيلة، فله 

ا كّل املحّبة والتقدير والثناء. منَّ

وقد  واالأخوات،  االإخوة  ها  اأيَّ يل  وا�سمحوا 

برئا�سة  االأو�سط  ال�رضق  جامعة  ت�رضَّفت 

الدورة ال�سابعة واالأربعني الّتاد اجلامعات 

�سعادة  اإىل  اجلزيل  ال�سكر  اأوّجه  اأن  العربّية، 

االأخ �سلطان اأبو عرابي االأمني العام لالّتاد، 

على اجلهود اجلّبارة التي قامت بها االأمانة 

وعلى  املوؤمتر،  ذلك  تو�سيات  لتنفيذ  العاّمة 

كّل ما اأبدته من تعاوٍن معنا من اأجل بلوغ ما 

اأهداٍف وتطّلعات من �ساأنها  اإليه، من  ن�سبو 

والبحث  العايل  التعليم  بقطاع  النهو�س 

خالل  من   ،
ّ
القومي امل�ستوى  على   

ّ
العلمي

عنا�رض  توفري  كيفّية  اإىل  امل�سرتكة  روؤيتنا 

املعرفة  واأدوات  اإليها،  نحتاج  التي  القّوة 

واخلربة التي منتلكها لتطوير اأدائنا، وتاأكيد 

دورنا الريادّي يف تطوير جمتمعاتنا، واإعداد 

بة لت�ساهم يف 
ّ
القوى الب�رضّية املتعّلمة واملدر

ال�ساملة يف جميع جماالتها  التنمية  تقيق 

وقطاعاتها احليوّية.

االّتفاق  متَّ  مبا  وا�سًحا  التزامنا  كان  لقد 

عليه من قرارات وتو�سيات، �ساأترك املجال 

يف  عنها  يعرّب  كي  العاّم  االأمني  ل�سعادة 

اإىل  اأ�سري  اأن  اأوّد  ولكّنني  ال�سنوّي.  تقريره 

ال�رضق  جامعة  بها  قامت  التي  املبادرات 

االأو�سط، وتبّناها املوؤمتر يف دورته ال�سابعة 

د  املوحَّ النموذج  مبادرة  وهي  واالأربعني، 

و�سيعر�سه  العربّية،  اجلامعات  حلوكمة 

يعقوب  الدكتور  �سعادة  املبادرة  رئي�س 

اجلامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الّدين  نا�رض 

تدري�س  ومبادرة  املوؤمتر،  جل�سات  اأثناء 

ماّدة القد�س التي نعتربها الق�سّية املركزّية 

نظًرا  وذلك   ،
ّ
االإ�رضائيلي  

ّ
العربي ال�رضاع  يف 

ال�سّم  حماوالت  من  له  �س 
ّ
تتعر ما  اإىل 

والتهويد واالعتداء على احلقوق واملقّد�سات 

اأّن  نعتقد  ولذلك  واالإ�سالمّية،  امل�سيحّية 

اهتمام اجلامعات العربّية بهذه الق�سية من 

والذود  احلقوق  بتلك  املعرفة  تعميق  �ساأنه 

عن  الدفاع  اأ�سكال  من  �سكل  هو  بل  عنها، 

القد�س ومقّد�ساتها من خالل العلم واملعرفة، 

 
ّ
العربي والوجدان  العقل  يف  را�سخًة  لتظّل 

واالإن�سايّن.

»التنال  مبادرة  فهي  الثالثة  املبادرة  اأّما 

لعتم على تفا�سيله  « الذي �سبق اأن اطَّ
ّ
العربي

االأّولّية، و�سيتّم عر�س اخلطوات التي قطعها 

ذلك امل�رضوع يف اأثناء جل�سات املوؤمتر. واأوّد 

اأن اأ�سري يف هذه املنا�سبة اإىل االأهمّية البالغة 

قادة  ال�سنوّي بني  التجّمع  التي مينحها هذا 

بالدنا  يف   
ّ
العلمي والبحث  العايل  التعليم 

العربّية، من فر�س تبادل الراأي وامل�سورة يف 

التي  بالنا. فالتحّديات  التي ت�سغل  الق�سايا 

اإىل  مت�سابهة  العربّية  اجلامعات  تواجهها 

يف  املتمّثل  االأكرب  التحّدي  اإّن  بل  بعيد،  حدٍّ 

 والبحث 
ّ
كيفّية النهو�س بالتعليم االأكادميي

 
ّ
العاملي امل�ستوى  اإىل  واالرتقاء   ،

ّ
العلمي

وخمرجاته،  التعليم  م�ساقات  يف  املتقّدم، 

نعّزز  اأن  ي�ستحّق  الذي  امل�سرتك  هدفنا  هو 

جهودنا من اأجله، متجاوزين جميع العراقيل 

واملعرفة  اخلربة  من  فلدينا  نعرفها،  التي 

والعزمية ما يكفي لكي نخرج من هذا النفق 

اأّمتنا  �ساهمت  رحب،  ف�ساء  اإىل  ال�سّيق، 

�سورته  ر�سم  يف  التاريخ   
ّ
مر على  العربّية 

من  فيه  وو�سعت  االإن�سانّية،  احل�سارّية 

قواعد العلم واحلكمة والفل�سفة ما ال ي�ستطيع 

اأحٌد اإنكاره علينا.

اإ�سمحوا يل – وقبل اأن اأ�سّلم راية املوؤمتر اإىل 

رئي�س  دّكا�س  �سليم  االأب  الربوف�سور  �سعادة 

اإليه  اأتوّجه  اأن   - يو�سف  القّدي�س  جامعة 

با�سمكم جميعا بال�سكر اجلزيل، واإىل كّل من 

�ساهم يف التح�سري لهذا املوؤمتر، على ح�سن 

االأ�سيلة،  وال�سيافة  واال�ستقبال  التنظيم 

وال�سداد  بالنجاح  اأعمالنا  تكّلل  اأن  ا  راجيًّ

بيننا،  والتن�سيق يف ما  التعاون  ومبزيد من 

خدمًة الأّمتنا العربية واإعالء �ساأنها، واإعداًدا 

�سبيبتها كي ينه�سوا بكّل �سوؤونها، ويحّققوا 

اآمالها يف االأمن واالأمان واال�ستقرار، والتقّدم 

واالزدهار.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

ّ
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�لدكتور �صلطان �أبو عر�بي �لعدو�ن:  

يف   �
ّ
كبري �صوّطا  �لحتاد  قطع 

حتقيق �أهد�فه 

العربّية  اجلامعات  اّتاد  عاّم  اأمني  األقى 

الكلمة  العدوان  عرابي  اأبو  �سلطان  الدكتور 

الآتية: 

وزير  �سعب/  بو  اإليا�س  االأ�ستاذ  معايل 

الرتبية والتعليم العايل/ مندوب دولة رئي�س 

ام �سالم االأكرم جمل�س الوزراء االأ�ستاذ متَّ

جامعة  رئي�س  دّكا�س/  �سليم  الربوف�سور 

القّدي�س يو�سف

االأ�ستاذ الدكتور ماهر �سليم/ رئي�س  الدورة 

ال�سابعة واالأربعني للموؤمتر العاّم

اأ�سحاب املعايل وال�سعادة 

العربّية  اجلامعات  روؤ�ساء  واالإخوة  االأخوات 

وممّثلوها اأع�ساء جمل�س االّتاد

اأ�سحاب املعايل وال�سعادة الوزراء وال�سفراء 

العربّية  �سات 
ّ
واملوؤ�س املنّظمات  ومديري 

واالإقليمّية  والدولّية

ال�سيِّدات وال�سادة

احل�سور الكرام 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد

جميًعا  بكم  نرّحب  اأن  وي�سعدين  ي�رضِّفني 

القّدي�س يو�سف، ويف ربوع  يف حرم جامعة 

والثقافة  بلد احل�سارة  العرب،  لبنان  لبنان، 

اأن  بدايًة  يل  وا�سمحوا  والتاريخ.  والفّن 

العاّمة لالّتاد، وبا�سم  االأمانة  با�سم  اأتقّدم 

العربّية  اجلامعات  روؤ�ساء  واالإخوة  االأخوات 

جمل�س  رئي�س  الدولة  �ساحب  من  وممّثليها 

بوافر  االأكرم،  �سالم  ام  متَّ االأ�ستاذ  الوزراء 

برعاية  له  لتف�سّ االمتنان  وعظيم  ال�سكر 

اأطلقنا  التي  العاّم هذه  املوؤمتر  دورة  اأعمال 

عليها »دورة لبنان«، وانتدابه معايل الدكتور 

بالدور  اعتزازنا  موؤّكدين  �سعب،   بو  اإليا�س 

تعزيز  يف  بريوت،  به  ت�سطلع  الذي  املتقّدم 

مركز  جعلها  مّما  والفكرّي،  الثقايّف  التنّوع 

وح�سارات  ثقافات  وحا�سنة  ا�ستقطاب 

�سّتى، ناهيك عن دورها يف جذب املبدعني 

اأهمّية  وتعزيزها  املعريّف  االنفتاح  نتيجة 

 امل�سرتك.
ّ
العمل العربي

اأّيها احلفل الكرمي، 

كانت ن�ساأة اّتاد اجلامعات العربّية، وبداية 

العام  اللبنانّية  العا�سمة  من  انطالقته 

1964، نتيجة لقاء عدٍد من روؤ�ساء اجلامعات 

العربّية الذين اجتمعوا اآنذاك لبحث م�سكالت 

روا 
ّ
وقر  ،

ّ
العربي الوطن  يف  العايل  التعليم 

بعدها اإن�ساء اّتاد اجلامعات العربّية بهدف 

يف  والعايل   
ّ
اجلامعي بالتعليم  النهو�س 

باأّن  منهم  اإمياًنا  وتطويره،   
ّ
العربي الوطن 

خالل  من  اجلامعات،  من  تنطلق  التنمّية 

اأ�سا�ًسا  وتاأهيله  الب�رضّي  املال  راأ�س  اإعداد 

للتنمّية والتطوير. 

واإّنني اأنتهز الفر�سة الأتوّجه بخال�س ال�سكر 

رئي�س  دّكا�س  �سليم  الربوف�سور  اإىل  والتقدير 

واإىل  امل�سيفة،  يو�سف  القّدي�س  جامعة 

اأكادميّيني  من  كاّفة،  اجلامعة  اأ�رضة  اأع�ساء 

هذه  اإعداد  يف  املمّيزة  جلهودهم  واإدارّيني، 

فيها،  امل�ساركني  وفادة  وح�سن  الدورة، 

اأبينا  وقد  بلدنا،  يف  �سيوًفا  انا  اإيَّ واإكرامهم 

واحتفاالتكم  فرحتكم  ن�سارككم  اأن  اإاّل 

هذه  تاأ�سي�س  على  الـ140  العيد  ملنا�سبة 

لنعرب  املنا�سبة  العريقة، منتهزين  اجلامعة 

هذه  مب�سرية  واعتزازنا  تهانينا  خال�س  عن 

اجلامعة، و�سمعتها الطيِّبة وم�ستواها الرفيع 

ال�سنوات،   
ّ
مر على   

ّ
االأكادميي عطائها  يف 

التقّدم  من  املزيد  الدوام  على  لها  متمنِّني 

والتمّيز.  وكّل  عام واأنتم بخري.

 

واالإخوة  االأخوات  اإىل  بالتحّية  اأتوّجه  كما 

لّبوا  الذين  العاّم  املوؤمتر  اأع�ساء  الزمالء 

»دورة  اجتماعات  يف  امل�ساركة  اإىل  الدعوة 

لبنان« هذه، جت�سيًدا الإميانهم باأهمّية تعزيز 

اأُُطر التعاون امل�سرتك بينهم، ودعم فّعالّيات 

واإقرار  اأهدافه،  لتحقيق  اّتادهم  واأن�سطة 

روؤ�ساء  �سّيما  وال  امل�ستقبلّية،  عمله  خّطة 

حديًثا،  مواقعهم  توّلوا  الذين  اجلامعات 

اجتماعات  يف  االأوىل  ة 
ّ
للمر وي�ساركوننا 

املوؤمتر العاّم لالّتاد، متمنِّني لهم التوفيق 

وال�سداد والنجاح.

اأّيها االإخوة واالأخوات الكرام،

ا�سمحوا يل يف هذه املنا�سبة اأن اأتقّدم بجزيل 

برئي�س  االأو�سط ممّثلة  ال�رضق  ال�سكر جلامعة 

جمل�س اأمنائها الدكتور يعقوب نا�رض الدِّين 

اإدارتها، لدعمهم املتوا�سل االّتاد  وجمل�س 

لالأ�ستاذ  مو�سول  ال�سكر  وكذلك  واأن�سطته، 

وهو  اجلامعة  رئي�س  �سليم  ماهر  الدكتور 

الدورة  رئا�سة  توّليه  اأثناء  حلظًة  يتواَن  مل 

ال�سابعة واالأربعني عن تقدمي كّل اأنواع الدعم 

 – ال�سابقة  الدورة  اأثناء  يف  وذلك  والعون 

دورة فل�سطني. فله مّنا كّل التقدير واالحرتام.

اأّيها االأخوات واالأخوة الكرام،

جامعاتنا  تعاون  بف�سل  اّتادكم  قطع  لقد 

املباركة  م�سريته  يف  طّيًبا  �سوطًا  االأع�ساء 

جهودكم  بف�سل  واأجنز  اأهدافه،  تقيق  نحو 

من  الكثري  وتوجيهاتكم  الدائم  وتعاونكم 

خطط عمله التي من �ساأنها النهو�س بالتعليم 

ال   ،
ّ
العربي الوطن  يف  والعايل   

ّ
اجلامعي

عدًدا  تواجه  التعليمّية  �ساتنا 
ّ
موؤ�س واأّن  �سّيما 

التطوير  مّنا  ت�ستوجب  التي  التحّدّيات  من 

الع�رض  ومعطيات  يتواءم  مبا  والتحديث، 

اهتمامه  االّتاد  واأوىل  وم�ستجّداته.  اجلديد 

يف  العاملني  قدرات  وبناء  تاأهيل  ب�رضورة 

جيٍل  بناء  لي�ستطيعوا  العايل  التعليم  قطاع 

قادر على مواكبة متطّلبات الع�رض، بكّل ما 

مفتوحة  واأ�سواق  ومعلومات  تقنّية  من  فيه 

العمل  فر�س  على  واملناف�سة  لالإنتاج 

مبعايري عاملّية، وقدرة يف الوقت ذاته على 

تقيق متطّلبات التنمية العربّية ال�ساملة.

ولذلك، فاإن اّتاد اجلامعات العربّية ا�ست�سعر 

ع يف براجمه، وتعميق التن�سيق 
ّ
اأهمّية التو�س

االأكادميّية  العربّية  الكفاءات  بني  والتعاون 

وجنح  العلمّية،  �سات  التخ�سّ خمتلف  يف 

�سملت  �سة  متخ�سّ �سات 
ّ
موؤ�س اإن�ساء  يف 

العلمّية  للكلّيات  جمعّية  وع�رضين  اثنتني 

ت�سّم  املعرفة،  املتناظرة يف خمتلف حقول 

املتناظرة، يحكم  الكلّيات  كّل جمعّية عمداء 

جمعّيتهم  اأهداف  يحّدد  اأ�سا�س  نظاُم  عملهم 

وير�سم اخلطوط العري�سة لطبيعة عملها، مبا 

لتحديث  والتن�سيق  التعاون  على  ي�ساعدهم 

اخلربات  وتبادل  كلّياتهم،  برامج  وتطوير 

من  واحًدا  فريًقا  مًعا  والعمل  واملطبوعات، 

اأجل النهو�س بتطوير ر�سالتهم واأهدافهم مبا 

يتواءم واأهداف االّتاد ور�سالته.

كما اأن�ساأ اّتاد اجلامعات العربّية املجال�س 

التي  االأذرع  مبثابة  وهي  العربّية  واملراكز 

تقيق  يف  وت�ساهم  االّتاد  عمل  تدعم 

العليا  للدرا�سات   
ّ
العربي املجل�س  اأهدافه: 

لتدريب   
ّ
العربي املجل�س   ،

ّ
العلمي والبحث 

 لالأن�سطة الطالبّية، 
ّ
الطاّلب، املجل�س العربي

واالعتماد،  اجلودة  ل�سمان   
ّ
العربي املجل�س 

و�سندوق دعم اجلامعات الفل�سطينّية، ومركز 

حو�سبة  ومركز  اجلامعّية،  الر�سائل  اإيداع 

 لتمويل 
ّ
الدورّيات العربّية وال�سندوق العربي

.
ّ
البحث العلمي

 
ّ
العربي الوطن  يف  العايل  التعليم  �سهد  لقد 

منذ الربع االأخري من القرن املا�سي تطّوراٍت 

حملّية  متالحقة  ملوؤثرات  �س 
ّ
وتعر �سخمة، 

جودة  يف  البالغ  االأثر  لها  كان  وعاملّية 

ومنهجّيته،  واأمناطه  و�سيا�ساته  التعليم 

�سات التعليم  
ّ
ولعّل من بينها تزايد اأعداد موؤ�س

امللتحقني  الطلبة  اأعداد  وتزايد  العايل، 

وتوّجه  التمويل،  و�سعف  �سات، 
ّ
املوؤ�س بهذه 

التعليم  يف  اال�ستثمار  اإىل  اخلا�ّس  القطاع 

اأمناط جديدة للتعليم نتيجة  العايل، وظهور 

التي  العوملة  و�سيا�سات  االّت�ساالت  ثورة 

معتمدة،  عاملّية  مبعايري  العمل  ا�ستوجبت 

التعليم  بجودة   
ّ
العاملي االهتمام  وتزايد 

باعتباره م�سدًرا اأ�سا�سيًّا يف �سناعة املعرفة 

واإجراء البحوث العلمّية.

اأّيها احلفل الكرمي،

يف  العربّية  اجلامعات  اّتاد  رّكز  لقد 

على  ال�سابقة  ال�سنوات  مدار  على  خططه 

اجلامعات  مبختلف  الدولّية  عالقاته  توطيد 

على  للعمل  وذلك  العامل،  يف  واملنّظمات 

كاّفة،  االأع�ساء  للجامعات  الفر�س  تهيئة 

 ،
ّ
العلمي والتبادل  التعاون  قنوات  ولفتح 

اآ�سيا  �رضق  جامعات  مع  الطاّلب  وتبادل 

واجلامعات االأوروبّية والدولّية.

من  �سل�سلٌة  ُعِقدْت  الغاّية  هذه  ولتحقيق 

املوؤمترات، هي: 

يف  العايل  للتعليم  العاملّية  •��الِقّمة 
املاليزّية  واجلامعات  العربّية  اجلامعات 

االأّول/اأكتوبر  ت�رضين   5-3 الفرتة  اإّبان 

.2012

للتعليم  االأّول   
ّ
االأوروبي  

ّ
العربي •��املوؤمتر 

اجلامعات  اّتاد  مع  بالتعاون  العايل، 

واّتاد  بر�سلونة،  وجامعة  العربّية، 

رحاب  يف  وذلك  االأوروبّية،  اجلامعات 

جامعة بر�سلونة باأّيار/مايو2013.

 للتعليم العايل يف 
ّ
 الرتكي

ّ
العربي •��املوؤمتر 

اإ�سطنبول  اإ�سطنبول، بالتعاون مع جامعة 

ني�سان/ يف  مدينيت  اإ�سطنبول  وجامعة 

اأبريل 2014.

الثاين   
ّ
االأوروبي  

ّ
العربي •��املوؤمتر 

يونيو  حزيران/  يف  العايل،  للتعليم 

�سمّية  االأمرية  جامعة  ب�سيافة   2014

للتكنولوجيا يف االأردّن.

للجامعات  االأملايّن   
ّ
العربي •��املوؤمتر 

كيمنت�س  جامعة  يف  عقد  وقد  التقنّية، 

اأكتوبر/  28-26 من  باأملانيا،  التقنّية 

ت�رضين االأّول 2014.

ي�سعى اّتادكم اإىل اأن تكون هذه الن�ساطات 

ا�ستدامتها.  ل�سمان  وذلك  ودورّية،  �سنوّيًة 

املوؤمتر  لعقد  ا  حاليًّ االإعداد  يجري  ولهذا 

نهاية  ماليزيا  يف  الثاين  االآ�سيوّي   
ّ
العربي

 الثالث 
ّ
 االأوروبي

ّ
هذا العام، واملوؤمتر العربي

باإ�سبانيا،   2016 اأّيار/مايو  �سهر  خالل 

تركيا  يف  الثاين   
ّ
الرتكي  

ّ
العربي واملوؤمتر 

من 20-23 ني�سان/اأبريل 2016، واملوؤمتر 

ت�رضين  �سهر  يف  الثاين  االأملايّن   
ّ
العربي

وكذلك  بالغردقة،   2015 االأّول/اأكتوبر 

�سبتمرب/ �سهر  يف   
ّ
ال�سيني  

ّ
العربي املوؤمتر 

اأيلول 2015. 

ًًّ
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لعقد  ا  حاليًّ بالرتتيبات  نقوم  اأّننا  كما 

منت�سف  االأّول يف   
ّ
الفرن�سي  

ّ
العربي املوؤمتر 

وموؤمتٍر  بفرن�سا،  املقبل  حزيران/يونيو 

يف  وال�سينّية  العربّية  اجلامعات  لروؤ�ساء 

�سهر اأيلول/ �سبتمرب املقبل.

تربط  اأن  �ساأنها  من  الفّعالّيات  هذه  كّل  اإنَّ 

من  لالإفادة  العامل  بجامعات  جامعاتنا 

واخلربات  الطاّلب  ولتبادل  جتاربها، 

اتفاقّيات  توقيع  واإبرام  امل�سرتكة،  والربامج 

تعاون م�سرتكة.

اأّيها احل�سور الكرام

بغية ا�ستكمال الهدف نف�سه، يحر�س االّتاد 

االأع�ساء  على امل�ساركة، واإ�رضاك اجلامعات 

 
ّ
االأوروبي االّتاد  من  املمّولة  امل�ساريع  يف 

واإيرازمو�س  موندو�س  واإيرازمو�س  )متبو�س 

�سات 
ّ
بل�س( التي من �ساأنها بناء قدرات موؤ�س

م�ساركة  فر�س  وتعزيز  العايل،  التعليم 

واالإدارّيني  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  الطلبة، 

والزيارات  املعرفة  تبادل  يف  اجلامعيني 

�سبيل  على  امل�ساريع  هذه  ومن  العلمّية. 

املثال ال احل�رض:

يف  �سات 
ّ
املوؤ�س اإدارة  تديث  •��م�رضوع 

بها  للو�سول  اجلنوبّية  املجاورة  البلدان 

  MIMI اإىل الدولّية

•��م�رضوع �سبط التعليم العايل يف جامعات 
 TMEDA ال�رضق االأو�سط و�سمال اأفريقيا

يف  اجلودة  اإدارة  ثقافة  تعزيز  •��م�رضوع 
QETEL اجلامعات االأردنّية

يف  االعرتاف  اإجراءات  معرفة  •��م�رضوع 
دول بلدان املنطقة اجلنوبّية يف ما خ�ّس 

 RecoNow االآلّية االأوروبّية

اجلامعّية  االإدارة  قدرات  بناء  •��م�رضوع  
BUCUM

يف  اجلودة  �سبط  اإدارة  تعزيز  •��م�رضوع  
                     EQuAM اجلامعات االأردنّية

اإيرازمو�س موندو�س  اإىل م�ساريع  باالإ�سافة 

تطوير  وم�رضوع  الفهرّي،  فاطمة  كم�رضوع 

منطقة  بني   
ّ
العلمي والبحث  العايل  التعليم 

اأوروبا وال�رضق االأو�سط HERMES، وكذلك 

 
ّ
م�رضوع التعاون والتبادل للتمّيز االأكادميي

االأوروبّية  ال�رضاكات  وم�رضوع   ،)PEACE(

والتعاون الدويّل مع االأردّن ولبنان و�سوريا 

وفل�سطني CIPE  .... وغريها.

يحر�س  التي  ا  اأي�سً املهّمة  االأن�سطة  ومن 

اأع�ساء  قدرات  لرفع  تنفيذها  على  اّتادكم 

�سات 
ّ
املوؤ�س يف  والعاملني  التدري�س  هيئة 

يف  العمل  ور�س  من  العديد  عقد  التعليمّية، 

�سبيل  على  �سّتى،  ومهّمة  حيوّية  جماالٍت 

االإ�سرتاتيجّية،  االإدارة  احل�رض،  ال  املثال 

املفتوح،  التعليم  واالعتماد،  اجلودة  �سمان 

من  وغريها   ،
ّ
العلمي البحث  اإ�سرتاتيجّيات 

املو�سوعات التي تهّم قطاع التعليم العايل.

�سات 
ّ
اأهمّية احلاكمّية يف موؤ�س وانطالقا من 

لها من دور يف تطوير  العايل، وملا  التعليم 

يف  العاّم  موؤمتركم  وافق   ،
ّ
�سي

ّ
املوؤ�س االأداء 

املبادرة  جلنٍة  ت�سكيل  على  ال�سابقة  الدورة 

العربّية حلوكمة اجلامعات العربّية، برئا�سة 

االأو�سط  ال�رضق  جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

الدكتور يعقوب نا�رض الدِّين، و�سوف نعر�س 

اإن�ساء  مقرتح  الدورة  اأعمال  جدول  على 

تت  اجلامعات،  حلاكمّية   
ّ
العربي املجل�س 

مظّلة اّتاد اجلامعات العربّية.

اأّيها االإخوة الكرام،

دعا موؤمتركم االأمانة العاّمة اإىل و�سع خطة 

لل�سنوات  طريق  خريطة  متّثل  اإ�سرتاتيجّية 

و�سع  على  بالفعل  حر�سنا  وقد  املقبلة. 

من  لل�سنوات  لالّتاد  اال�سرتاتيجّية  اخلطة 

وثيقة  يف  معرو�سة  وهي   ،2020-2015

ومباركتها  اعتمادها  اآملني  الدورة،  هذه 

نهايته  بلوغ  اإىل  ن�سعى  الذي  امل�سار  لتكون 

حمّققني االأهداف والنتائج التي تنطّلع اإليها 

جميعنا.

اأّيها االإخوة واالأخوات الكرام،

بتاأ�سي�س  املا�سي  العام  االّتاد  قام 

القيادات  لتدريب  االأوروبّية  العربّية  ال�سبكة 

اجلامعات  ت�سّم   ،ARELEN اجلامعّية 

بامل�ساركة  واالأوروبّية،  العربّية  الدول  من 

وجامعة  العربّية  اجلامعات  اّتاد  بني  ما 

تن�سيق  امل�سوؤولة عن  كارديف مرتوبوليتان 

واإدارة برنامج تيمبو�س املمّول من االّتاد 

يف  التعاون  مب�ساريع  ة  واخلا�سّ  ،
ّ
االأوروبي

العربّية  املنطقة  بني  العايل  التعليم  جمال 

منرًبا  �ستكون  ال�سبكة  وهذه  واأوروّبا. 

اإدارة  التطبيقات يف  واأف�سل  االأفكار  لتبادل 

على  مهّمتها  يف  ترّكز  و�سوف  اجلامعات، 

العربّية من  القيادات يف اجلامعات  تدريب  

خمتلف النواحي املتعّلقة بالتدري�س والبحث 

تبادل  وكذلك  املجتمع،  وخدمة   
ّ
العلمي

نظم  جودة  ت�سني  يف  وامل�ساهمة  املعرفة 

التعليم العايل، ودعم ال�رضاكات اجلديدة بني 

اإىل عقد  اإ�سافة  العربّية واأوروّبا،  اجلامعات 

ور�ِس عمٍل لبناء القدرات ودعم تنّقل الطاّلب 

وتبادل اأع�ساء هيئة التدري�س.

اأّيها احل�سور الكرام، 

اأكيدة  داللة  اإاّل  هو  اإْن  هذا  اجتماعنا  اإّن 

النخبة  هذه  من  واحد  كّل  حر�س  على 

اجلامعات  روؤ�ساء  من  واملمّيزة  الطيِّبة 

 
ّ
العلمي التعاون  ج�سور  بناء  على  ومدرائها 

واحلوار،  التوا�سل  اآفاق  وفتح  والثقايّف، 

يف  وامل�ساركة  واالآراء،  املعلومات  وتبادل 

اخلربات واالإجنازات.  اإّنه تعاون بني العلماء 

على  والدار�سني  والباحثني  الفكر  واأ�سحاب 

خلدمة  واهتماماتهم،  م�ستوياتهم  اختالف 

البيئة  واإثراء  حياته،  ُنُظم  وتطوير  االإن�سان 

وطماأنينته،  �سعادته  يكفل  مبا  حوله،  من 

ويزيد من �سعة اإدراكه وقدرته على مواجهة 

ماجريات احلياة من حوله بكفاءة واقتدار.

يو�سف  القّدي�س  جامعة  اأهنِّئ  اخلتام،  ويف 

بالعيد  احتفاالتها  ملنا�سبة  جمّدًدا،  العريقة 

اأن  القدير   
ّ
العلي داعني  لتاأ�سي�سها،   140 الـ 

ورافًدا  للفكر واملعرفة،  تبقى منارة م�سيئًة 

ا للعلم والعلماء.  مهمًّ

اأخرى  ة 
ّ
مر اأُعِرَب  اأن  يل،  ا�سمحوا  واأخريا، 

امل�سيفة،  يو�سف  القّدي�س  جامعة  الإدارة 

ممّثلة برئي�سها الربوف�سور �سليم دّكا�س، عن 

وح�سن  ال�سيافة،  وكرم  الرتحيب،  حفاوة 

ا  اإعداد املوؤمتر وترتيبه، وال�سكر مو�سول اأي�سً

جهودهم  على  كاّفة،  اجلامعة  يف  للعاملني 

اخلرّية التي بذلوها الإجناح اأعمال املوؤمتر. 

ا لزمالئي وزميالتي يف االأمانة  وال�سكر اأي�سً

املبذولة  جهودهم  على  لالّتاد  العاّمة 

وعملهم الدوؤوب املخل�س.

االإن�سان  خري  فيه  ملا  جميًعا  اهلل  وّفقنا 

ورفعته. 

ور�ُسوُله  َعَمَلُكم  اهلُل  َف�َسرَيى  اْعَمُلوا  »وقْل 

وامُلوؤِمنون«

الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. وال�سَّ

اأركان الّتاد اأثناء اجلل�سة الإجرائّية 
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غ�صان �صالمة: �صبعة حتّديات تو�جه �لتعليم 

�لعايل

األقى الوزير الأ�سبق وامل�ست�سار الأممّي غ�ّسان �سالمة، حما�رضة يف اأثناء اجلل�سة 

الفتتاحّية للموؤمتر العاّم لّتاد اجلامعات العربّية، »دورة لبنان« املنعقدة يف 

رحاب جامعة القّدي�س يو�سف - بريوت، حرم الُعلوم الإن�سانّية، بعنوان: »كيف 

ي�سبح تعليمنا العايل اأعلى؟«.  نن�رضها كاملة.

جُت 
ّ
تخر فمنه  والوفاء.  باحلنني  ممتزج  ب�سعور  املكني   

ّ
اجلامعي ال�رضح  هذا  اإىل  اليوم  اأعود 

اأرجائه عّلمُت بدوري، يف خ�سّم حربنا االأهلّية، القانوَن العاّم  اأربعني عاًما وّنّيف، ويف  منذ 

وال�سيا�سة الدولّية ملّدة اأعوام �سبعة، كانت القذائف تت�ساقط اأحياًنا علينا، وتقطف يف همجّيتها 

عدًدا من زمالئنا وطلبتنا، وترغمنا اأحياًنا اأخرى على التدري�س يف املالجئ واالأقبية. من هنا 

تهنئتي اأ�رضة هذه اجلامعة يف عيدها االأربعني بعد املئة، و�سكري ال�سادق لرئي�سها، وقد دعاين 

�سخ�سّية  م�ستلهًما من جتربة  اأعلى،  العايل  تعليمنا  �سبل جعل  اليوَم عن  اأمامكم  احلديث  اإىل 

 
ّ
اجلامعي التعليم  اأعترب  يوًما  اأنفّك  مل  اأيّن  واحلّق  والعامل.  لبنان  يف  جامعة  غري  اإىل  حملتني 

ولكّني كنُت  الدبلوما�سًية؛  وبغواية  ال�سيا�سة،  باإغراءات  متاأّثًرا  يوًما  الثابتة، غادرتها  مهنتي 

اأعوُد اإليها دوًما باحلما�سة عينها، العتباري اجلامعة موئاًل يعّز فراقه وت�ستطاب العودة اإليه. 

وي�سعدين واأنا اأقرتب من خواتيم هذه التجربة الطويلة اأن األتقيكم يف لبنان احلبيب، واأن اأتبادل 

معكم اأفكاًرا يف م�سائل وق�سايا ت�ساورنا يف االأرجح جميًعا.

لو نظرنا يف اأحوال جامعاتنا العربّية، واّتادكم ي�سعى اإىل ربطها وتعزيزها، لُدِه�ْسنا للفورة 

اٍت عديدة بحيث 
ّ
الهائلة التي تع�سف بها. ففي نحو ن�سف قرن من الزمن ت�ساعف عددها مر

 اأ�سبوٌع واحد من دون اأن ي�سمع واحدنا مب�رضوع جامعة جديدة هنا اأو هناك من 
ّ
ال يكاد مير

بلدان العرب. هكذا نت�سّدى للتحّدي االأول الذي يواجهنا، وهو الزيادة الهائلة يف عدد طالبي 

التعليم العايل داخل جمتمعاتنا. واحلقيقة اأّننا جزء من تيار وا�سع، اإذ ي�سهد العامل زيادًة هائلة 

 220 اإىل  احلايّل  القرن  مطلع  يف  مليون   100 من  ارتفع  وقد  العايل  التعليم  طاّلب  عدد  يف 

 ،
ّ
العربي الطلب كما يف عاملنا  العام. ويرتفع عدد اجلامعات بالتوازي مع زيادة  مليوًنا هذا 

حيث كانت اجلامعات ُتعّد فيه، ومنذ اأقّل من قرن، على اأ�سابع اليد الواحدة فبات لدينا اليوم 

نحو اأكرث من 500 جامعة، واملجال مفتوح الإن�ساء اأ�سعاف هذا العدد. فاإن اعتربنا اأن �سكان 

 يقاربون �سكان الواليات املّتحدة االأمريكّية برقم يزيد على 300 مليون ن�سمة، 
ّ
العامل العربي

فاإّن عدد جامعاتنا ال ميّثل اليوم اإاّل 15 باملائة من عددها يف الواليات املّتحدة االأمريكّية، 

ا اأّن تزايد اجلامعات العربّية قد يجعل عددها م�ستقباًل �سبعة اأ�سعاف ما هي  مّما يعني نظريًّ

اأن نعرتف  اأقّله  املنظور، فيجُب  القريب  ُعَب علينا ت�سّور ح�سول ذلك يف  واإن �سَ اليوم.  عليه 

باأّن طفرة اجلامعات اجلديدة التي ن�سهدها منذ نحو عقَدْين ما زالت يف خ�سّمها، مّما يعني اإن 

 قابل للتحّقق 
ٌ
ت الوترية على ما هي عليه، اأّن اإمكانّية قيام نحو األف جامعة عربّية اأمر

ّ
ا�ستمر

اإّبان عقد من الزمن.

لكن كّل طفرة تعني يف جوهرها التوالد املت�سارع ورمّبا املت�رّضع، يف حني تتاج اجلامعات 

املثالب  تلّم�سنا عدًدا من  ل وتتطّور. من هنا  تتاأ�سّ الزمن كي  قدٍر مديد من  اإىل  يف طبيعتها 

د 
َّ
مبجر اجلامعات،  اإن�ساء  كمثل  ج 

ِّ
متدر وغري  ال�رضعة  بالغ   

ّ
جمتمعي تطّور  اأّي  امل�ساحبة 

 بتوزيع اجلامعات على عدد 
ّ
 فوقي

ّ
، اأو نتيجة �سدور قرار �سيا�سي

ّ
العدوى اأو التماثل ال�سطحي

املحافظات اأو على عدد املدن الكربى، لكيال تعتب اأّي منها على �ساحب القرار، اأو جراء ولوج 

املتمّولني قطاعنا، بهدف توظيف فتاٍت من الريع و�سل اإىل اأيديهم. ال اأعرت�س طبًعا على اإن�ساء 

 يحتاج فعاًل اإىل املزيد منها، كما ال اأق�سد اأنَّ عراقة 
ّ
جامعات جديدة، واأرى اأّن عاملنا العربي

د جودتها، ويف العامل اليوم اأكرث من مثاٍل جلامعات قدمية ت�سّلل اإليها  اجلامعات �سمانة توؤكِّ

ال�رضوع  قبل  ال�سيء  بع�س  نتّمهل  اأن  اأرى  ولكّني  ترتيبها.  وتاأّخر  �سمعتها  فتدهورت  التكّل�س 

�ساٍت 
ّ
يف اإن�ساء جامعاٍت جديدة فال نتوّقف متاًما، �سّيما واأّن احلاجة ما زالت قائمة اإىل موؤ�س

جديدة، لكن اأن نعطي االأولوّية معاجلة املثالب التي رافقت الطفرة االأخرية، واأن نهتّم بالتاأّكد 

التنّوع يف  اأن مننح املزيد منها، واأن ُندخل مزيًدا من  ال�سهادات التي ن�سّلمها قبل  من متانة 

�سها بداًل من تكراِر اإن�ساء منوذٍج �سبه واحٍد منها.
ّ
طبيعة اجلامعات التي نوؤ�س

الهائلة  الثورة  الذي يواجهنا، وهو  الثاين  التحّدي  اإىل  ا  تملني �رضورة هذه املعاجلة تلقائيًّ

املتعّددة االأبعاد والعظيمة النتائج، اأّي الثورة الرقمّية التي تفّجرت منذ ربع قرن وما انفّكت 

تت�سارع وتريتها منذ ذلك احلني. ولو �سئُت التب�سيط لقلُت اإّن االأنظار كانت مرّكزة اإّبان العقَدْين 

تلفزيويّن  التوا�سل من هواتف ذكّية، ونقل  الثورة على منتجاتها يف جمال  االأوَلنْي من هذه 

اأمام  زلنا  وما  بالذهول  جميًعا  واأ�سبنا  ات. 
ّ
القار عرب   وتفاعل  اإلكرتونّية،  ومرا�سلة  مبا�رض، 

، اأف�سُل واأ�رضُع واأقّل كلفة. ثمَّ انتقل االهتمام اإىل تاأثري تلك الثورة 
ّ
توا�سل هو، يف كّل يوم مير

االإنتاج  مراكز  توزيع  اإعادة  خالل  من  اأو  االإلكرتونّية،  التجارة  خالل  من  اإن  االقت�ساد  يف 

 اإىل حّد كبري خارج 
ّ
 على اأ�سقاع الكرة االأر�سّية. بكلمة واحدة بقي التعليم اجلامعي

ّ
ال�سناعي

ا.  هذه الثورة با�ستثناءات حمدودة مثل مكننة املكتبات، اأو التقّدم بطلبات الت�سجيل اإلكرتونيًّ

ولكن من �ساأن الثورة الرقمّية التي بتنا يف خ�سّمها التاأثري العميق يف طرق قيام اجلامعات 

التي  اجلديدة  اجلامعات  اأولويات  على  كما  وتعميمها،  املعرفة  اإنتاج  اأ�س�س  وعلى  بوظيفتها، 

ا له تداعيات  �ستن�ساأ، ناهيك عن التعديل اجلذرّي الذي تدثه هذه الثورة يف �سوق العمل، ممَّ

بالغة على ماهّية املجاالت واملواّد التعليمّية، وباالأخ�ّس على �سبل تدري�سها.

ذلك اأنَّ االأثر االأو�سح لهذه الثورة هو �سيوع التعليم عن بعد، ال �سّيما من خالل »االإي لرنينغ« 

التعليم  من  ومتزايًدا  ا  مهمًّ جزًءا  بات  بل  عابرة،  مو�سًة  راأيي  يف  »املوك«  ولي�س  و»املوك«. 

نف�سه،  ال�ساعات  بعدد  الطبيَّة  للدرا�سات  برناجًما  ال�سنة  هذه  يال  جامعة  اأطلقت  وقد  العايل، 

 يف خمتربات اجلامعة، ويعني هذا اأنَّ اإحدى 
ّ
وبر�سوم الت�سجيل نف�سها، مع �رضط احل�سور اجلزئي

اأقدم واأبرز اجلامعات يف العامل، قد و�سلت اإىل حّد اإنتاج االأطّباء من خالل تعليمهم عن ُبعد. 

اأهمّية هذه االخرتاعات االإلكرتونّية املتالحقة، ولكّننا قد  اأّي كان الت�سكيك يف  وي�سعب على 

عه 
ّ
نختلف على حاجتنا احلقيقّية اإليها واأ�سمع اأحياًنا َمْن يقول اإن »املوك« دواء ُيطلب اإلينا جتر

جات وغرف التدري�س 
ّ
من دون اأن نحّدد اأّواًل املر�س الذي تنبغي معاجلته. هل هو اكتظاظ املدر

مباليني ال�سبان وال�سابات العرب اجلدد امللتحقني كّل  عام باجلامعات؟ اأو هي احلاجة اإىل رفع 

اإحالل جنوم مقتدرين، ت�سّجل حما�رضاتهم وُتعر�س بداًل من  م�ستوى املحا�رضات من خالل 

درو�س زمالئنا االأقّل �ساأًنا؟ اأم هي الرغبة يف ال�سماح ل�رضائح اجتماعّية غري طاّلبية باالإتفادة 

 عن ُبعد؟  اأم هو فقط تديّن الكلفة علًما اأّن تّولنا نحو »املوك« من �ساأنه 
ّ
من التعليم اجلامعي

ا تخفي�س اإنفاق اجلامعات على العقار، وعلى عدد االأ�ساتذة يف حني ي�سمح لها »املوك«  مبدئيًّ

ا بزيادة مداخيلها من خالل جني ر�سوم من منت�سبني من خارج الفئة الطاّلبّية البحت، اأو  اأي�سً

من خالل بيع درو�سها اإىل جامعات اأخرى.

بالغة  منتجاته  وبع�س  نوعّيته  بانتقاد  االكتفاء  وال  »املوك«  جتاهل  اإّذا  باالإمكان  عاد  ما   

اجلودة فعاًل. واأرى اأنَّ هناك عدًدا من امل�ساريع العربّية قيد االإعداد يف هذا املجال، واأملي اأاّل 

تتاأّخر جامعاتنا العربّية عن الدخول يف عملّية االإنتاج الوا�سع للمواّد التعليمّية، لكيال ت�ستويل 

عليه ال�رضكات التجارّية، وهذا ما اأقدمت عليه فرن�سا موؤّخًرا من خالل اإطالق برنامج »فان« 

كيال تقع جامعاتها يف حال من التبعّية لل�رضكات االأمريكّية الكربى.

م�ساألة  احلّد، فهناك  التقنّية ال تقف عند هذا  �سيوع هذه  املتاأّتية عن  اجلديدة  الق�سايا  ولكّن 

ح�سور  من  ال�رضورّي  االأدنى  احلّد  وم�ساألة  العالمات،  و�سع  عند  الطاّلب  هوّية  من  التاأّكد 

، وم�ساألة اإ�رضاك االأ�ساتذة يف العائدات املتاأّتية 
ّ
الطاّلب املتعّلمني عن ُبعد يف احلرم اجلامعي

لة، وم�ساألة ال�سماح للطاّلب ب�رضاء درو�س »موك« من جامعات غري تلك التي  من درو�سهم امل�سجَّ

اأكرب  الطاّلب كما هي احلال مع كور�سريا،  الت�رّضب اخلطري يف عدد  ناهيك عن  فيها،  ت�سّجلوا 

�رضكات »املوك«، ولديها 22 مليون م�سّجل، ولكن 5 اإىل 7 باملائة فقط منهم يتابعون التعّلم 

حّتى النهاية.

نا نواجه م�ساكل متمادية يف نوعيَّة تعليمنا، فما لنا ولكّل  تلك االخرتاعات اجلديدة   قائٍل اإنَّ
ّ

وُرب

التي تزيد من تهديد جودة ما نقّدم؟ هكذا ن�سل اإىل التحّدي الثالث وهو تّدي رفع النوعّية، 

جهًدا م�ستداًما. ندرك جميًعا املعايري القابلة للجدل التي يلجاأ اليها اأ�سحاب الت�سنيفات من 

ّّ
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ّ
اأمثال �سانغهاي والتاميز وغريها، لكن معًطى بات ثابًتا اأمام اأعيننا وهو غياٌب �سبه عمومي

اأحقّية  اإًذا  للجامعات العربّية عن املراكز االألف االأوىل يف كّل  هذه الت�سنيفات. ال ت�سمح لنا 

انتقادنا املعايري بتجاهل ما يعنيه ذلك الغياب عن لوائح الت�سنيفات العاملّية، ال يف ما خ�سَّ 

اأّواًل   
ّ
اجلامعي واقعنا  اإىل  امل�سمرة  اإ�سارته  يف  بل  وح�سب،  اخلارجّية  العايل  تعليمنا  �سورة 

واأ�سا�ًسا.

 
ّ
نا انتقلنا من حقبة اأوىل متّيزت مب�ستًوى عاٍل من النخبوّية، كان فيها التعليم اجلامعي واأرى اأنَّ

ُمقاًدا من نخبة املجتمع واإىل حّد بعيد حكًرا على اأبناء تلك النخبة، اإىل حقبة ثانية ُفتح املجال 

اأنَّ نوًعا من  اإاّل  ا،  اأمام جميع �رضائح املجتمع للتعّلم. وكان هذا االنتقال طبيعيًّ ا  فيها مبدئيًّ

فال�سعي  االلتبا�س.  ذلك  رفع  علينا  اليوَم يف مرحلة جديدة تّتم  االلتبا�س �ساحبه. ودخلنا 

امل�رضوع، بل وال�رضورّي، اإىل دميقراطّية التعليم ال ينبغي خلطه يف ا�ست�سهال اإعطاء ال�سهادات 

َمْن ال ي�ستحّقها بال�رضورة، تت �سعار ك�رض احتكار النخبة احلاكمة اإّياها. االلتبا�س هنا هو 

يف طبيعة تلك النخبة، ويقيني اأنَّ النخبة العلمّية يف اأّي جمتمع تتكّون من اأفراٍد لي�سوا اأع�ساء، 

اأو هم لي�سوا بال�رضورة اأع�ساء، يف النخبة ال�سيا�سّية اأو االقت�سادّية املهيمنة. ومن دواعي القلق 

د وجود نخب يف جمتمعاتنا.  
َّ
 بني اأنواع النخب، اأو رف�سنا يف املطلق جمر

ّ
خلطنا �سبه التلقائي

فالتعّمق يف املعرفة والعلم والتفّكر ين�سئ ب�سورة طبيعّية فئًة ممّيزة من النا�س، ينبع متّيزهم 

من دورهم يف اإنتاج املعرفة. واأرى من الدمياغوجّية اأاّل نعرتف بهذه ال�سريورة اأو اأاّل نقبل بها، 

فهي �سمانة جلودة تلك املعرفة. 

لكن اعرتافنا بوجود بل ب�رضورة نخبة معرفّية متمّيزة عن النخب احلاكمة يف جمال املال اأو 

ال�سيا�سة، يفر�س باملقابل على تلك النخبة واجبات اأهّمها اأن تعمل لتعميق متايزها عن النخب 

املعرفة،  �سنع  يف  اإ�سهامها  من  �رضعّيتها  ت�ستمّد  ال�سلطوّية  معرفّية  نخبة  بو�سفها  االأخرى، 

اأو من حماولة توظيف موقعها املعريّف يف  اإ�سقاطات مالّية،  اأو من  ال من وجاهة جمتمعّية 

لنا اإىل تعليم عاٍل ذي �سدقّية عاملّية  ، اأو من جنومّية اإعالمّية م�سّطحة. فتو�سّ
ّ
املجال ال�سيا�سي

لي�س مرتبًطا برف�س تكّون تلك النخبة املعرفّية، بل، على العك�س متاًما، بالعمل على تكوينها 

نطاق  خارج  اإىل  املنزلة  تلك  �سحب  اإىل  حاجة  دومنا  املمّيزة  منزلته  العلم  اإعطاء  خالل  من 

اإىل  تدفعنا  زالت  ما  الهجينة،  اأو  الناق�سة  اأو  املبت�رضة،  اأنَّ حداثتنا  ويقيني  املعريّف.  املجال 

اخللط الدائم بني النخب، فنميل اإىل اعتبارها اأ�سناًفا من طغمٍة مهيمنة واحدة. 

ا يقت�سيه  ا اأنَّ الوقت قد حان ملزيٍد من التنويع يف جامعاتنا التي تت�سابه، اأكرث مِمَّ واأعتقد اأي�سً

�سة للبحث  اأمر رفع م�ستوى التعليم. لن اأرهقكم مبا تعلمون من �ساآلة املوارد العربّية املخ�سّ

ال�سنوّية  باجلوائز  الفائزين  العرب  وعدد  العاملّية.  البيانات  اأ�سفل  يف  اأنف�سنا  جند  اإذ   ،
ّ
العلمي

اجلامعّية  املختربات  و�سع  كذلك  ال�سفر،  من  يقرتُب  بريتزكر،  اأو  فيلدز  اأو  نوبل  مثل  الكربى 

الهجرة  اإىل  وجمتمعاتنا  اأنظمتنا  بها  تدفع  التي  االأدمغة  طبًعا  اأو  جامعة،  غري  يف  املزري 

فتتفّتح براعمها العلمّية ويعظم �سيتها يف بلدان اأجنبّية تدرك الفائدة من احت�سانها. لقد بات 

و�سع بلداننا الدويّن يف كّل  هذه املجاالت معروًفا، وحان الوقت للخروج من التو�سيف اأو من 

النحيب اإىل البحث اجلّدّي عن مفتاح اخلروج من هذه احلالة الدونّية. ويقيني اأنَّ اأحد املفاتيح 

 فيها  باأهمّية التعليم نف�سه، اإن مل يكن اأهّم، 
ّ
هو يف اإن�ساء جامعات بحثّية يكون البحث العلمي

لون الرتكيز على البحث ال على التعليم، يف حني توازيها  ينتمي اإليها االأكادميّيون الذين يف�سّ

 للطالب يف �سنواته اجلامعّية االأوىل، 
ّ
جامعات من فئة ثانية ترّكز عملها على التكوين االأ�سا�سي

ا ال ي�سرتط م�ستًوى متقّدًما من  وفئة ثالثة تاأخذ على عاتقها التهيئة ملهٍن تتطّلب تعلًَّما جامعيًّ

البحث. واأرى اأْن ن�سّجع اجلامعات القائمة على تديٍد اأو�سح ل�سخ�سّيتها، واأن نطالب اأ�سحاب 

 جديد مبزيٍد من التحديد للفئة التي �ستنتمي اإليها جامعته العتيدة.  
ّ
كّل م�رضوع جامعي

تملنا الدعوة اإىل تنّوٍع اأو�سح يف هوّية جامعاتنا اإىل التحّدي الرابع الذي ال يواجهنا فح�سب، 

بل بات مثاًرا للجدل العارم يف العامل اأجمع عرب ال�سوؤال: ماذا ندر�س؟ لننظر من حولنا فنلم�س 

وهم  الدكتوراه،  حملة  من  بل  اجلامعات  يجي 
ّ
خر من  اأبنائنا  من  االآالف  ع�رضات  اليد  مل�س 

ملمار�ستها.  مبدئيًّا  اجلامعة  هّياأتهم  التي  تلك  دون  اأعمااًل  يزاولون  اأو  البطالة  من  حال  يف 

اأمامهم باب �سوق العمل على  اأبناء جيلي على اقتناع تاّم باأنَّ ال�سهادة اجلامعّية تفتح  كان 

م�رضاَعْيه، وكانت قناعتهم اإىل حّد كبري �سائبة. لكن هذا الزمان قد وىّل، وما عادت ال�سهادة 

يجني اإىل م�سكلة اإ�سافّية يف املجتمع، 
ّ
تاأ�سرية م�سمونة لعمل ينا�سبها، بل تّولت بطالة اخلر

ال ُيعاين اأ�سحابها من ال�سائقة االقت�سادّية التي ت�سيب كّل العاطلني عن العمل وح�سب، بل 

ا  من �سعوٍر مرير خا�ّس بهم لعدم تقدير دولتهم وجمتمعهم �سنوات التعّلم التي اأم�سوها  اأي�سً

من دون عائد ُيذكر.

ماذا نقول لكّل هوؤالء حملة ال�سهادات اجلامعّية العاطلني عن العمل، وهم باتوا اليوم ي�سّكلون 

يجني العرب؟ هل نقول لهم »على نف�سها جنت براق�س«، فاأنتم اخرتمت التعّلم 
ّ
نحو ثلث اأعداد اخلر

�سكم، فما لنا ولكم اإن مل ت�سلوا بعُد على وظيفة؟ اأو على  ، واأنتم اخرتمت جمال تخ�سّ
ّ
اجلامعي

اأنَّ  يج يف حني نعلم علم اليقني 
ّ
اإيجاد وظيفة لكّل خر العك�س، هل نطالب حكوماتنا ب�سمان 

ًدا وجدت األف �سبيل للتمّل�س منه نظًرا اإىل  تلك الدول التي اأخذت �سابًقا على نف�سها هكذا تعهُّ

ه لي�س من حّقها  عجزها الوا�سح عن تنفيذه؟ وحّتى لو مل تكن البطالة من خطايا اجلامعة، فاإنَّ

اأ�سمع زمالئي ينتقدون هذا  اأكاد  ل من م�سوؤولّيتها يف معاجلة هذه االآفة املتفاقمة.  اأن تتن�سّ

اإيجاد املر�سى ليعاجلهم،  القول متحّججني باأّن واجب اجلامعة هو يف تكوين الطبيب ال يف 

اإنتاج املعرفة �سمن املجتمع ال يف تغيريه.  ويف تدريب املحامي ال يف تاأمني زبائنه، ويف 

واأكاد اأ�سمع رّد الطاّلب واأهاليهم وهم يتحّدثون عن الغ�ّس الذي حلق بهم يوم قيل لهم اإّن التعّلم 

باب العمل امُلجدي فدخلوه بحما�سة وخرجوا منه خايل الوفا�س. اإّنه اجلدل الوا�سع املحتدم 

ا  ك باملناهج واملواّد التي نعتربها �رضًطا �رضوريًّ
ّ
اليوم يف خمتلف بلدان العامل بني ُدعاة التم�س

مع  تتالءم  واملواّد جلعلها  واملناهج  االخت�سا�سات  النظر يف  اإعادة  وُدعاة  الثقايّف  للُبنيان 

�سوق عمٍل هي دائًما يف تّول.

 يوم من دون �سدور كتاٍب جديد اأو مقال للبكاء على اأطالل جامعة االأم�س التي كانت 
ّ
يكاد ال ميُر

تهتّم باإنتاج الفكر، ال بت�سهيل ممار�سة املهنة. ينتقد وليام در�سويت�س يف كتابه ال�سادر حديًثا 

تباتهم الإ�سهامهم يف البحوث املتقّدمة يف 
ّ
جامعات اأمريكّية باتت تختار اأ�ساتذتها وتّدد مر

ا تهمي�سها الدرا�سات االإن�سانّية التي  حني تتجاهل متاًما دورهم يف التدري�س، وياأخذ عليها اأي�سً

ا  غادرها اأكرث من ن�سف مرتاديها يف حني ارتفع طاّلب »البزن�س« من 41 اإىل 22 باملئة. اأمَّ

ا ا�ستاذة يف االآداب فقد كتبت يف العدد االأخري من »اللندن ريفيو اأوف  مارينا ورنر وهي اأي�سً

بوك�س« مقااًل طوياًل غ�سوًبا تبكي فيه التعليم يف بريطانيا وقد ذهب بعيًدا يف التح�سري ملهٍن 

ا لكتابة طلبات  �سً ا، لدرجة اأنَّ وقت االأكادميّيني االأكرب بات خم�سّ  تكوين ال�سبيب ثقافيًّ
َ
ون�سي

متويل البحث وتعبئة البيانات ال�رضورّية لرفع ت�سنيف اجلامعة، وترير التقارير اال�ست�سارّية 

الأرباب املال وال�سناعة. ويحتدم اجلدل االآن يف العديد من الدول ب�ساأن وظيفة اجلامعة االأهّم 

هاج�س  تغليب  يوؤَّيد  وَمْن  اجلوهر،  يف  ثقافّية  تكوينّية  وظيفة  اإىل  العودة  اإىل  يدعو  من  بني 

البطالة يف اأو�ساط ال�سبيبة وبالتايل اإعادة النظر يف الربامج على هذا االأ�سا�س.

اإّياها،  وناقلًة  املعرفة  منتجًة  اجلامعة  وظيفة  بني  التوفيق  اإمكاننا  وقدر  جميًعا  نحاول 

وم�سوؤولّيتنا جتاه جمتمعاتنا، ونحاول بالتايل املواءمة )وما اأ�سعبها!(، بني دورنا يف بنيان 

عن  املدافعون  يجد  وقد  يواجهونها.  التي  البطالة  يف  وتفّكرنا  الثقايّف،  ال�ساعدة  االأجيال 

د و�سيلة للتدريب على مهنة �سنًدا غري متوّقع لهم عند ابن خلدون نف�سه الذي دعا 
َّ
التعليم جمر

، وعدم االإفا�سة يف تلك املواّد التي مل يكن يرى فيها اإاّل اأدواٍت 
ّ
اإىل الرتكيز على املق�سد املهني

لتح�سيل العلم، وال ينبغي بالتايل اأن ت�سّكل هدًفا بذاتها »مثل العربّية واملنطق واأمثالها فال 

ع 
ّ
تفر وال  الكالم  فيها  ع 

ّ
يو�س وال  فقط،  الغري  لذلك  اآلة  اإاّل من حيث هي  فيها  ينظر  اأن  ينبغي 

امل�سائل الأنَّ ذلك خمرج لها عن املق�سود، و�سار اال�ستغال بها لغًوا ورمّبا يكون ذلك عائًقا 

عن ت�سيل العلوم املق�سودة بالذات«. وي�ساأل �ساحب املقّدمة: »فاإذا ق�سوا العمر يف ت�سيل 

الو�سائل فمتى يظفرون باملقا�سد؟«
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لي�س من �سوؤال اأ�سّد اإحلاًحا علينا اليوم. يدفعنا اعتبار وظيفة اجلامعة االأوىل يف اإنتاج املعرفة 

الفل�سفة والفكر والتاريخ  اإىل خيارات يف املناهج واملواّد والو�سائل تغّلب بال�رضورة درا�سة 

والعلوم االجتماعّية واالإن�سانّية، كما تدفعنا اإىل تعميم التدري�س من خالل احلوار املبا�رض بني 

 على خمتلف 
ّ
�س والطالب، للتاأّكد من تفّتح ذهنه على الفكر النقدّي، ومن اإّطالعه احلقيقي

ّ
املدر

م�ستقبل  جتاه  بامل�سوؤولية  ال�سعور  يدفعنا  حني  يف  االإن�سايّن.  الوجود  تتناول  التي  الدرا�سات 

ا مع َمْن قد يتيح لهم يوًما فر�سة عمل على املواّد التي يراها   اإىل التفاهم �سمنيًّ
ّ
طاّلبنا املهني

.
ّ
�رضورّية، وعلى املهارات العملّية التي يعتربها اأ�سا�سّية لتكوينهم املهني

التي باتت  االإجراءات  راأيي بعدد من  اأّما اخلروج من اجلدل احلاّد يف هذا املجال فيكون يف 

 واأّولها ما ذكرته �سابّقا عن تعزيز هوّية اجلامعات العربّية، 
ّ
�رضورّية، ال�سّيما يف عاملنا العربي

للتفّكر والبحث،  توؤّهله  التي  اإليه ويختار بني تلك  اإليها فعاًل ما �ستقّدمه  كي يلم�س املنت�سب 

 ال�سعب 
ّ
ا اأف�سل. اأما االإجراء الثاين فهو يف قرارنا اجلماعي وتلك التي توؤّمن له م�ستقباًل مهنيًّ

نا نعلم جميًعا اأن الفتى  ، اإذ اإنَّ
ّ
ويف راأيي ال�رضورّي، بتغيري جذرّي يف وترية التعليم اجلامعي

احلا�سل لتّوه على ال�سهادة الثانوّية يف ال�سابعة ع�رضة اأو الثامنة ع�رضة من عمره ال يعلم يف 

االإجمال ماذا يريد. علينا بالتايل اأاّل نرغمه على قرارات ملزمة قد مُي�سي عمره نادًما عليها. 

اجلامعة  اإىل  معرًبا  الثانوّية  ال�سهادة  �سالحّية  لتبقى  الت�رضيعات  نغرّي  اأن  ا  عمليًّ هذا  ويعني 

ا يف �سنواته الثالث االأوىل  ا اأن نهتّم بتكوين الطالب تكويًنا عاًمّ قائمة لفرتة طويلة، ويعني اأي�سً

ا   اإاّل بعد انتهاء هذه الفرتة، ويعني ذلك اأي�سً
ّ
 اأو املهني

ّ
�سه العلمي باجلامعة فال يختار تخ�سّ

اأن ن�سّجع الطاّلب على عدم متابعة درا�ساتهم اجلامعّية ب�سورة مّت�سلة بل اأن يغادروا اجلامعة 

اأخرى تعّزز بناء  اأن�سطة  اأو عام كامل، يف  بني كّل مرحلة واأخرى من ت�سيلهم لفرتة ف�سل 

�سخ�سّيتهم ومعرفتهم بالعامل، وت�سّهل اإدراكهم ما ي�سبون اإليه فعاًل. واأرى من ال�رضورّي نبذ 

النموذج الذي ورثناه عن اأوروّبا، ال �سّيما اأّن اأوروّبا نف�سها يف طور التخّلي عنه، وهو منوذج 

اأو  �سه يوم دخوله اجلامعة والبقاء الحًقا فيها من دون انقطاع خلم�س  اختيار الطالب تخ�سّ

�س. ع�رض �سنوات حتى اإمتام ذاك التخ�سّ

وتنقلنا هذه الت�ساوؤالت عن معادلة الثقافة واملهنة اإىل تدٍّ خام�س ال يقّل ح�سا�سّية، هو تّدي 

ت�سليع ال�سهادة اجلامعّية اأو تّدي منطق ال�سوق، وت�سّلل الفكر النيوليربايّل اإىل جمال التعليم 

. نعلم جميًعا م�سمون ذاك املنطق كما نعي�س يوميًّا يف و�سط اجلدل املحتدم ب�ساأنه. 
ّ
اجلامعي

الفكرة هنا هي اأنَّ من يحمل �سهادًة جامعّية يتمّكن يف االإجمال من احل�سول على مرّتٍب مايّل 

اأعلى )نحو ال�سعَفنْي يف الدول املتقّدمة واخلم�سة اأ�سعاف يف عديد من الدول النامية( وعلى 

اها. وتقّدر بع�س الدرا�سات احلديثة اأنَّ الفارق بني مدخول  ن حرم اإيَّ  اأف�سل ممَّ
ّ
موقع اجتماعي

الدول. وقد و�سل  باّطراد يف خمتلف  يتَّ�سع  وَمْن مل يح�سل عليها  �سهادة جامعّية  َمْن يحمل 

لكّل  املتوّقع  املايّل  املردود  تديد  اإىل  بامتياز  النيوليربالّية  »االإيكونومي�ست«  مبجّلة  االأمر 

اإىل  األف دوالر  اأنَّ الذي يتعّلم االإ�سبانّية �سي�سيف 60  اإ�سافّية يتعّلمها الطالب، فاأبلغتنا  لغة 

ل االأملانّية. هكذا بات  اإن ف�سّ األًفا  اإن اختار الفرن�سّية، و125  األًفا  ج، و75 
ّ
مدخوله بعد التخر

 نوًعا من 
ّ
عدد متزايد من زمالئنا، ال �سّيما يف كلّيات االقت�ساد، يعتربون التح�سيل اجلامعي

ا�ستثمار بالوقت واملال ال ينبغي ولوجه اإاّل بعد التاأّكد من العائد الذي �سينتج منه، وال�سهادة 

اقت�سادّية  عملّية  بتو�سيف  املقولة  هذه  تكتفي  وال  اأعلى.  مدخواًل  ل�ساحبها  توؤّمن  �سلعة 

وح�سب، اإذ اإّنها ت�سعى، �سمًنا اأو �رضاحة، اإىل اإ�سباغ ال�رضعّية على دخول الراأ�سمال يف ما مل 

يعد يرتّدد بع�سهم عن ت�سميته بـ»ال�سناعة اجلامعّية«، كما اإىل جعل الطاّلب يقبلون باأن من 

حّق اجلامعات املطالبة بر�سوم جامعيَّة تتنا�سب مع القيمة ال�سوقّية ل�سهاداتها، كما من حّق 

 جني االأرباح من توظيفه راأ�سماله، كما هي احلال يف 
ّ
امل�ستثمر الراأ�سمايّل يف القطاع اجلامعي

اأّي جماٍل ا�ستثمارّي اآخر. 

ال ين�ساأ هذا املنطق من فراغ طبًعا، اذ تت�سافر اليوم جمموعة من العنا�رض التي جتعله �سبه 

اجتماعّية عديدة كانت مقفلة   ال�سوق قد دخل قطاعات  باأنَّ منطق  االإقرار  اأّواًل  . علينا 
ّ
بديهي

اأمامه، ولي�س قطاُع التعليم اإاّل واحًدا منها. لكن هذا الرتاجع العاّم يف اإ�سهام الدولة يف جمال 

اء عدد من االأ�سباب 
ّ
تقدمي اخلدمات ل�سالح القطاع اخلا�س يتفاقم يف قطاع التعليم بالذات، جر

 للقطاع ياأتي يف الوقت عينه الذي 
ّ
ة بالقطاع، اأّولها اأن تناق�س حجم الدعم احلكومي اخلا�سّ

 على 
ّ
يت�ساعف فيه عدد الطاّلب. ففي الواليات املّتحدة االأمريكّية، مثاًل مل يعد االإنفاق احلكومي

ه قريب من ال�سفر ملختلف اجلامعات  اجلامعات احلكومّية يتجاوز ثلث ميزانّياتها يف حني اأنَّ

 نحو ربع ما كان عليه منذ 
ّ
 على الطالب اجلامعي

ّ
ة. ويف بريطانيا ميثل االإنفاق احلكومي اخلا�سّ

ا   �سنويًّ
ّ
�س فيها تت�ساءل ن�سبة االإ�سهام احلكومي

ّ
ن�سف قرن. ويف اجلامعة الباري�سّية التي اأدر

ياًرا م�سابًها يف خمتلف  تَّ اليوم. ون�سهد  الن�سف  اأقّل من  اإىل  من نحو 80 باملئة �سنة 2000 

�سبه   فيها 
ّ
التعليم احلكومي التي بقي  الدول  والنامية، حّتى يف  املتقّدمة منها  العامل،  اأنحاء 

 من 
ّ
اأّي دعم حكومي ة غري احلا�سلة على  اأن االلتحاق املتزايد باجلامعات اخلا�سّ اإذ  جمايّن، 

ا اإىل تديّن ن�سبة اإ�سهام الدولة يف التعليم. �ساأنه اأن يوؤّدي تلقائيًّ

 تتفاقم �سائقة اجلامعات بالنظر اإىل ارتفاع كلفة 
ّ
وبالتوازي مع تديّن االإ�سهام املايّل احلكومي

التعليم نف�سه. واالأ�سباب عديدة هنا منها: الت�سخم العاّم يف مرّتبات االأكادميّيني البارزين يف 

الدول املتقّدمة، والطفرة غري امل�سبوقة يف اأعداد املوّظفني االإدارّيني بحيث جتاوز عددهم عدد 

االأكادميّيني يف ق�سٍم كبري من اجلامعات، ناهيك عن ارتفاع اأ�سعار العقار واحلاجة اإىل من�ساآت 

 ما اإن يتّم تاأمينه حّتى يظهر جتهيٌز اأحدث منه واأ�سّد تطّوًرا، 
ّ
ريا�سّية واإىل جتهيز تكنولوجي

وكّلها نفقات باهظة وم�رضوعة بل يف معظمها �رضورّية.

نعرفها  التي  املتوّقعة  النتيجة  اإىل  التعليم  كلفة  وارتفاع   
ّ
احلكومي الدعم  تراجع  اأّدى  وقد 

جميًعا، اأّي الزيادة البالغة يف ر�سوم الت�سجيل. فاإن توّقفنا حلظة اأمام منوذج الواليات املّتحدة 

االأمريكّية وهو االأ�سّد انخراًطا يف املنطق النيوليربايّل، لوجدنا اأنَّ تلك الر�سوم قد ارتفعت اأكرث 

العرب، حتَّى املو�رِضون منهم،  التجارّية، بحيث بات  ال�سلع  اأ�سعار  ارتفاع  اأ�سعاف  من ثالثة 

لذلك  منحٍة  على  يح�سلوا  مل  اإْن  االأمريكّية  اجلامعات  اإىل  اأوالدهم  ابتعاث  قبل  ا  مليًّ يفّكرون 

من حكوماتهم ومعظمها عاجز عن ذلك. كيف ال وقد بات معدل الر�سم ال�سنوّي يف اجلامعات 

 هذا الرقم ملن هم من خارجها، يف حني 
ْ
احلكومّية هناك 10 اآالف دوالر الأبناء الوالية، و�سعَفي

ا، وهو رقم يالم�س اخلم�سني  األف دوالر �سنويًّ ة 31  جتاوز معّدل الر�سم يف اجلامعات اخلا�سَّ

األًفا �سنوًيا يف اجلامعات االأو�سع �سهرة. وهكذا و�سلت كلفة ال�سهادة اجلامعّية يف  اأو ال�ستني 

اأمريكا اليوم اإىل اأكرث من ع�رضة اأ�سعاف ما كانت عليه منذ ن�سف قرن. وارتفع بالتايل حجم 

األف  جه 40 
ّ
يوم تخر الطالب  ا�ستدانة  ذلك( وبات معّدل  اإىل  يلجاأون  )وثلثاهم  الطاّلب  ديون 

ترليون دوالر،  اأن جتاوز نحو 1،2  بعد   
ّ
الدين اجلامعي دوالر، يف حني تعاظم هاج�س حجم 

 هم فعاًل عاجزون عن �سداد اأموال الديون التي 
ّ
يج اأمريكي

ّ
ال �سّيما واأنَّ اأكرث من 7 ماليني خر

اقرت�سوها للح�سول على �سهادة جامعّية. 

املتزايد  االنت�سار  اأنَّ  االأزمة، مبعنى  بذاته على معاجلة  قادر  ال�سوق  اأنَّ منطق  بع�سهم  يعترب 

يف عدد اجلامعات الربحّية املحكومة بقانون العر�س والطلب من �ساأنه اأن يفر�س ت�سحيًحا 

بنيوًيا على هذا اجلنوح. والواقع اأنَّ معظم اجلامعات التي اأن�سئت حديًثا عندنا ويف العامل هي 

الكربى من  االأعداد  ت�ستقطب  زالت اجلامعات احلكومّية عندنا  ال�سنف. ويف حني ما  من هذا 

مرتاديها  اأعداد  تعاظم  ويف  الربحّية،  اجلامعات  تزايد  يف  هو   
ّ
العاملي التوّجه  فاإنَّ  الطاّلب، 

على الرغم من الدعوات التي ال تخُل من املبالغة اأو حّتى الكذب التي تلجاأ اإليها تلك اجلامعات 

ال  الربحّية  اجلامعات  اأّن  اإىل  حديث   
ّ
اأمريكي تقرير  واأ�سار  �سهاداتها.  وجدوى  نوعّية  لتعظيم 

منها  باملئة  توزع 20  ال�سنوّية، يف حني  مداخيلها  من  باملائة   17،4 اإاّل  التعليم  على  تنفق 

 ما تنفقه على التعليم.
ْ
اأرباًحا على امل�ساهمني. واأّن اأكرثّيتها تنفق على الرتويج لنف�سها �سعَفي

نرى هنا املثالب بل املاآزق التي يدفع اإليها منطق ال�سوق. فما موقفنا ونحن مل ن�سل واحلمداهلل 

 اأبًدا اأن نعود اإىل موقٍف ينبذ منطق 
ّ
اإىل تلك املاآزق، اأو اإّننا مل ن�سل بعُد اإليها؟ من غري الواقعي

 هو باالأ�سا�س خدمة اجتماعّية ينبغي على 
ّ
ال�سوق باملطلق، ويذهب للقول اإنَّ التعليم اجلامعي

ال�سطط  اإىل  بنا  يذهب  قد  اخلا�ّس  التعليم  والأّن  واجبها  هذا  الأّن  مبفردها،  تتعّهده  اأن  الدولة 

املايّل. فالدول يف جمملها باتت عاجزة عن تّمل كلفة هذا القطاع مبفردها، �سّيما واأّنه كان 

د املحافظة على 
ّ
على احلكومات اأن تزيد ثالثة اأ�سعاف من اإنفاقها على التعليم العايل ملجر

�سالمة يت�سلّم ميدالّية الّتاد من اأمينه العاّم
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م�ستواه ال�سابق، ونحن ندرك متاًما اأّن اأكرثّية دولنا تلك عاجزة عن ذلك. ثم اإّن القطاع اخلا�ّس 

 
ّ
 والثانوّي وال �سبب لالعتقاد اأّن القطاع اجلامعي

ّ
قد اأبدى ح�سناته العديدة يف التعليم االبتدائي

املبادرات  تعّددت  اإذ  بالقطاع،  احلكومات  ا�ستئثار  حاجز  جتاوزنا  اإّننا  عليه.  ا  ع�سيًّ �سيكون 

االأهلّية، خريّية كانت اأم ربحّية، الإن�ساء جامعات جديدة. واحلقيقة اأّن الفوارق بينها ما عادت 

ا ي�سّجع على القبول بالراأ�سمال اخلا�ّس بتمويلها. وا�سحة متاًما مِمَّ

 الذهاب اإىل اخل�سخ�سة التاّمة وترير الدولة من واجباتها 
ّ
ولكّنه ويف املقابل من غري ال�سحي

املفرت�سة جتاه هذا القطاع.  فهناك العديد من الدول مثل �سوي�رضا اأو الدامنرك اأو الرنوج حيث 

الر�سوم اجلامعّية رمزّية واجلامعات يف اأح�سن اأحوالها. ويف الدول االأكرث تقّدًما فاإّن الفروقات 

 هائلة دون اأن تتاأثر نوعّية التعليم بهذه الفروقات. ويف حني ت�سكّل 
ّ
يف م�ستوى الدعم احلكومي

 على التعليم العايل نحو 100 باملئة يف اإ�سكندينافيا وثمانني باملئة 
ّ
ن�سبة االإنفاق احلكومي

يف فرن�سا و60 باملئة يف كندا و35 باملئة يف اأمريكا واليابان و25 باملئة يف بريطانيا، وهي 

فروقات كبرية جًدا بني دول على امل�ستوى نف�سه من التقّدم، ي�سعب على املراقب اأن يجد تاأثرًيا 

بالًغا لهذه الفروقات يف ت�سنيف هذه الدول من حيث جودُة جامعاتها.

ا�ستئثارها  تّول  اأن  عليها  اأّن  الدول  اأدركت  القانونّية  اجلامعات  و�سعّية  تتنّوع  حني  ويف 

 بتعّهد اجلامعات الر�سمّية، من دون اأن تتحّمل 
ّ
ال�سابق بالقطاع اإىل دوٍر جديد مزدوج، فت�ستمر

 اخلا�ّس من 
ّ
بال�رضورة كامل متويلها، وتاول يف الوقت نف�سه تنظيم قطاع التعليم اجلامعي

خالل اإعطاء الرخ�س ومراقبة نوعّيته، ومتابعة مدى مراعاته �رضوط اإن�سائه ومعاينة �سالحّية 

االأكرب  اجلزء  د  تعهُّ ا  اأي�سً الدولة  واجب  اأرى من  واإيّن  دورّية.  ب�سورة  عنه  ال�سادرة  ال�سهادات 

 يف اجلامعات التي متنحه االأولوّية، ويف هذا املجال فاإّن تاأّخر اجلامعات 
ّ
من البحث العلمي

العربّية خطري فعاًل. كانت جامعاتنا باالأ�سا�س يف اأكرثّيتها ر�سمّية وبالتايل جزًءا من جهاز 

ة القليلة العدد فكانت ال تبغي الربح. ولكن العدد االأكرب  . اأما جامعاتنا اخلا�سّ
ّ
الدولة التعليمي

القطاع  تبّني  عن  الدولة  عجزت  فاإن  هنا  من  الربح.  بهدف  �ست 
ّ
تاأ�س اجلديدة  اجلامعات  من 

بالكامل، فلي�س من حّقها التخّلي عن م�سوؤولّية تنظيمه. فمهما اّدعى املنطق النيوليربايّل فاإّنه 

يخطئ حني يزعم اأّن ال�سوق قادرة على اإفراز �سوابطها بذاتها.

ا حني يزعم اأّن ال�سهادة اجلامعّية �سلعة كغريها من ال�سلع. لقد واجهتنا م�ساألٌة  وهو يخطئ اأي�سً

اأو  الكتاب  اأّن  اإىل نتيجة  لنا يومها  . وتو�سّ
ّ
الفّني العمل  الزمن يف ماهّية  مماثلة منذ عقٍد من 

ا الأّنه  اأي�سً اآخر  ُتباع وت�رضى، لكّنه نتاٌج   الطبيعة، فهو �سلعة كغريها 
ّ
الفيلم ثنائي اأو  اللوحة 

ينطوي على م�سمون، وامل�سمون يعني تعبرًيا عن هوّية فردّية اأو جماعّية. وهذه هي الفل�سفة 

التي ُبنيت عليها املعاهدة الدولّية عن التنّوع الثقايّف وقد كان يل فخر االإ�سهام يف �سياغتها. 

ويقيني اأن نظرة مماثلة يجب اأن تكم ال�سهادة اجلامعّية، فالفوز بها يوؤّثر بقّوة يف مدخول 

ا م�سمون وامل�سمون هوّية. �ساحبها، ولكّنها لي�ست �سلعة عادّية الأّنها اأي�سً

 

ا: باأّي لغة نعّلم؟  وهو التحّدي ال�ساد�س الذي اأتوّقف   وم�ساألة الهوّية ت�ستدعي �سوؤااًل بات يوميًّ

امل�سلحة من دون غريها.  اعتبارات   على 
ّ
ال�سوؤال مبني يقبل عاقٌل بجواب عن هذا  لن  عليه. 

ا. لقد دفع العط�س امل�رضوع اإىل اال�ستقالل الثقايّف   وثقايّف قبل اأن يكون تقنيًّ
ّ
فال�سوؤال �سيا�سي

. لكنَّ اكتفاءنا بهذا 
ّ
 حممود وطبيعي

ٌ
اأمر اإىل جعل التعليم يف جامعاتنا باللغة العربّية، وهذا 

 مل يعد اليوم كافًيا ل�سبَبنْي على االأقّل: االأّول هو �رضورة اإتقان طاّلبنا اللغات 
ّ
اجلواب البدائي

ا يعني اأّنه من غري املقبول  الوا�سعة االنت�سار، ك�رضط من �رضوط ولوجهم اقت�ساًدا معومًلا مِمَّ

 
ّ
اأن نح�رض بعد اليوم اإتقان اللغات العاملّية على كلّيات االآداب االأجنبّية، بل اإن التمّكن احلقيقي

ج منها، بات واجًبا علينا 
ّ
من لغَتنْي اأجنبّيَتنْي، اإن مل يكن يف مباراة دخول اجلامعة فعند التخر

اإزاء طاّلبنا. 

التاأثري يف ما  اأن ال يلهينا عن رغبة  القومّية يجب  ك بلغتنا 
ّ
 بالتم�س

ّ
الدفاعي الفعل  اإّن رّد  ثم 

قّوتها  من  ي�ساعف  اأن  �ساأنه  من  جامعاتها  يف  التعّلم  الأن  الكربى  الدول  تنّبهت  لقد  حولنا. 

غًدا نخبة  �سيكونون  الذين  اأولئك  ا�ستقطاب  الهائل على  التناف�س  العامل. من هنا  الناعمة يف 

الذي يقت�سي تعليًما  ال�سباق   يف ذاك 
ّ
العربي العامل  اأرى ملاذا ال يدخل  ال�ساعدة. وال  البلدان 

ا تعليًما بلغات غري العربّية. واأ�سمح لنف�سي هنا باالإ�سارة اإىل جتربة  ا اأف�سل بل واأي�سً جامعيًّ

حديثة يف هذا املو�سوع، اإذ طلبت اإيّل جامعتي اإن�ساء كلّية لل�سوؤون الدولّية. اأنتم تعلمون بال 

كهم بها، ولكّني راأيُت اأّن اأّي عامل 
ّ
ك الفرن�سّيني بلغتهم الوطنّية، واإيّن اأحرتم طبًعا مت�س

ّ
�سّك مت�س

للدخول  �رضًطا  فو�سعت  اليوم،  انت�ساًرا  االأو�سع  اللغة  متقًنا  يكون  اأن  عليه  الدويّل  ال�ساأن  يف 

اللغة. ويقيني  بتلك  التعليم  ثلثا  اأن يكون  االإنكليزّية، بل اخرتُت  اللغة   من 
ّ
الفعلي التمّكن  هو 

االإنكليز  واأوالد  يتناف�سون  كلّيتي  من  جني 
ّ
املتخر اأبناءها  الأّن  اأوالًّ  تني 

ّ
مر ربحت  فرن�سا  اأّن 

واالأمريكان يف اإتقانهم تلك اللغة وثانًيا الأّن الكلّية �رضعان ما ا�ستقطبت طاّلًبا من نحو 115 

بلًدا يف العامل، بحيث ي�سّكل الوافدون اأكرث من ثلثي طاّلبها الذين فاجاأوا زمالئي املتحّفظني 

بانكبابهم على تعّلم الفرن�سّية، اأو على رفع م�ستوى ما كانوا تعّلموه بها.

يوّفره  الذي  فقط(  املعنوّي  )ولي�س  املايّل  املردود  اإىل  ا  اأي�سً االإ�سارة  اأحد يخجل من  يُعد  ومل 

تقاطر الطاّلب االأجانب. هناك اأكرث من 4 ماليني طالب يدر�سون اليوم خارج بالدهم، ت�ستقطب 

منهم الواليات املّتحدة االأمريكّية نحو ع�رضين باملئة، وبريطانيا 12 باملئة، وفرن�سا نحو 7 

باملئة، واأ�سرتاليا �ستة باملئة. وبني الدول اجلديدة امل�ستقِطَبة ال�سني وماليزيا وكوريا وبع�س 

دول اخلليج. ويف بريطانيا ُيعترب التعليم العايل لالأجانب م�سدًرا اأ�سا�سيًّا مليزانّية اجلامعات، 

اإذ   
ّ
االأوروبي �سّتة طاّلب جاءها من خارج االّتاد  و�سابع منتج لل�سادرات، وفيها واحٌد من 

يزيد عددهم على 300000 وال�سينّيون اأكرثهم عدًدا. ويّتفق اجلميع اأّن اجلدوى االقت�سادّية 

و25  االأمريكّية،  املّتحدة  الواليات  يف  ملياًرا   50 نحو  عالية:  الطاّلب  قدوم  من  املبا�رضة 

ملياًرا يف بريطانيا، وع�رضة يف اأو�سرتاليا، كما اأّن فر�س العمل يف الدول امل�ستقطبة املرتبطة 

يتحّمل  لئاّل  ت�سعى  الدول  كّل  اأّن  اإىل  وبالنظر   .
ّ
ارتفاع م�ستمر الوافدين يف  االأجانب  بالطاّلب 

هم بر�سوم ت�سجيل متدّنية، فاإّن  طاّلبها املواطنون عبء التعليم العايل مبفردهم من خالل خ�سّ

 باأ�رضه من خالل ت�سجيل اأعداد اأكرب 
ّ
هناك اعتماًدا متزايًدا يف كّل مكان لتمويل النظام اجلامعي

من الطاّلب االأجانب ُتطلب اإليهم ر�سوم ت�سجيل مرتفعة.

العوملة  حلركة  التنّكر  دون  من  لكن  الثقايّف  ا�ستقاللنا  على  نحافظ  اأن  علينا  بات  كّله  لذلك 

انتقال الطاّلب باملاليني للتعّلم خارج  العايل بكّل مظاهرها، من  التعليم  اليوم  التي ت�رضب 

اأوطانهم، اإىل قرار مئات اجلامعات ال �سّيما الغربّية منها بفتح فروع لها يف اخلارج، وال �سّيما 

�سّيما يف جماالت  اإىل ن�سوء �سوق معوملة لالأ�ساتذة، ال  التي على مقربة منها،  اأو  بلداننا  يف 

اجلامعات  يف  االنت�سار  الوا�سعة  العاملّية  باللغات  التعليم  اإىل   ،
ّ
والطب االقت�سادّية  العلوم 

الوطنّية. ميكننا طبًعا اأن ن�سيح النظر عن هذه احلركّية املت�سارعة ونقنع اأنف�سنا اأن باإمكاننا 

الوا�سع  االنخراط  لنا  يف�رّض  ال  واقعّيته،  انعدام  اإىل جانب  كهذا،  موقًفا  ولكّن  البقاء خارجها، 

لدول �ساعدة كال�سني اأو الربازيل اأو الهند يف حركّية العوملة اجلامعّية، وال ينّبهنا للفوائد التي 

اء ذاك االنخراط.
ّ
ا مّنا على ا�ستقاللها جر ترجتيه دوٌل لي�ست اأقّل حر�سً

 

روبرت  خ�ّس  ما  يف  خارجّية،  مببادرة  جاءت  جامعاتنا  من  االأوىل  املوجة  فاإّن  وللتذكري   

كوليج يف اإ�سطنبول اأو اجلامعة االأمريكّية يف بريوت، كالهما �سنة 1863، اأو جامعة القّدي�س 

اأو   ،1908 �سنة  ة  خا�سّ �سًة 
ّ
موؤ�س بداأت  التي  امل�رضّية  اجلامعة  حتى  اأو   ،1875 �سنة  يو�سف 

طبًعا جامعة اجلزائر بعدها ب�سنة، ناهيك عن اجلامعة االأمريكّية يف القاهرة التي ن�ساأت �سنة 

وطنّية حكومّية يف خمتلف  اال�ستقالل من جامعات  غداة  الثانية  املوجة  ت�سّكلت  ثم   .1919

ا املوجة الثالثة فكانت نوًعا من التفريع من خالل اإن�ساء جامعات حملّية  االأقطار العربّية. اأمَّ

نا دخلنا اليوم يف  خارج العوا�سم، يف جّدة اأو املنوفّية اأو الدار البي�ساء اأو املو�سل. واأرى اأنَّ
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الطاّلب يف  االأكرب من  بالعدد  الوطنّية احلكومّية  اإجمااًل اجلامعات  رابعٍة تتفظ فيها  موجٍة 

ة غري ربحّية  �سات من فئات خمتلفة بالعمل واالنتقال من جامعات خا�سّ
ّ
�س ملوؤ�س حني ُرخِّ

اأجنبّية، واإىل فئة رابعة هجينة من  ة ربحّية واإىل فروع حملّية جلامعات  اإىل جامعات خا�سّ

�سات 
ّ
موؤ�س اإ�رضاف  تت  تعمل  والتي   

ّ
املحلي الرتخي�س  ذات  ة  اخلا�سّ اأو  احلكومّية  اجلامعات 

ه بو�سعنا اإنقاذ تعليمنا العايل مبجرد اإدارة الظهر لهذه  خارجّية. واأرى من ال�سذاجة االعتقاد اأنَّ

ا االعتقاد اأنَّ االنخراط يف العوملة يقت�سي التخّلي عن  العوملة اجلامعّية، ولكّنه من اخلطر اأي�سً

هوّيتنا الثقافّية. فاإْن كان التنّكر للذات و�سفًة للتهمي�س فاالندثار، فاإنَّ امل�ساومة على الهوّية 

 
ّ
 مثل املجال اجلامعي

ّ
اأرى حقيقًة من جماٍل وطني الوطنّية ي�سيب يف اال�ستقالل مقتاًل. وال 

و�رضورة  اال�ستقالل  �سون  اأهمّية  بني  ال�سعبة  معادلتنا  اإجناح  اإىل  احلاجة  هذه  فيه  نلم�س 

جتّنب االنعزال.

ينقلني هذا القول اإىل التحّدي ال�سابع واالأخري ورمّبا االأ�سعب: اإن كانت اجلامعة م�سنع رجال 

 الذي نريده بعد 10 اأو 20 �سنة؟
ّ
امل�ستقبل ون�سائه، فَمْن هو االإن�سان العربي

مّلا كانت وظيفُة اجلامعة اأ�سا�ًسا اإنتاَج املعرفة وتعميمها، فهي �ستجد نف�سها ب�سورة تلقائّية 

د مراآة للمجتمعات التي 
َّ
يف موقع تغيريّي. ويعني هذا اأّنه لي�س من حّق اجلامعات اأن تكون جمر

د 
َّ
تن�سئها، وهي تهدر فر�ستها وتخون وظيفتها وتفقد موقعها تدريّجا اإْن ارت�ست اأن تكون جمر

انعكا�ٍس باهت لالأحوال العاّمة املحيطة بها.

تكتفي  اأن  اجلامعة  فلي�س من حّق  الالم�ساواة،  مزيًدا من  ت�سهد  املجتمعات  -  فاإْن كانت 

مب�سايرة هذا الو�سع اأو )وهنا الطامة الكربى!( باالإ�سهام يف تفاقمه، �سّيما واأنَّ اأخطر ما 

 املتزايد يف ا�ستفحال الفوارق الطبقّية، اإن 
ّ
نراه االآن يف العامل هو دور التعليم اجلامعي

يجني 
ّ
يف اإعطاء اأبناء العائالت املو�رضة االأف�سلّية، اأو يف تعميق هّوة املدخول بني اخلر

وغريهم.

َد  اأن تكون ت�سلطّية، فلي�ست وظيفُة اجلامعة َتعوُّ اإىل  اأنظمتنا ال�سيا�سّية متيل  -  واإن كانت 

ر 
ّ
ال�سبيبة النا�سئة احرتاَم ال�سلطة االأعمى، على العك�س، فاإنَّ دوَرها يف ن�رض الفكر املتحر

واملبدع، بل والنقدّي.

-  واإْن كانت احلكومات متيل اإىل التدّخل يف ما يعنيها وال يعنيها، فاإنَّ م�سوؤولّية اجلامعة 

تداخل  دون  من  املعرفة  اإنتاج  اإمكانّية  عن  اأّي  الذاتّية،  حرمتها  عن  الدفاع  يف  هي 

متوا�سل مع التطّورات خارج احَلَرم.

-  واإْن كانت جمتمعاُتنا حمافظًة تقليدّيًة، فلي�ست وظيفُة اجلامعة اأن ُت�سهم يف اإبقائها على 

هذا الو�سع، بل يف اإنتاج نخبة معرفّية ُت�سارك يف تغيري هذه املجتمعات من خالل رفع 

�ساأن العلم والفكر واملعرفة، وبالتايل من خالل تكيم العقل يف درا�سة اأ�سباب النزاعات، 

ويف ابتكار حلوٍل ناجعٍة لها.

اأن تكون فعاًل جامعًة  -  ولئن كانت جمتمعاتنا فئوّية، طائفّية، مذهبّية، فعلى اجلامعة 

العابرة  املواطنّية  وبناء  والتكافل  التوا�سل  تعزيز  على  العاملة  املاكينة  من  نوًعا  اأْي 

ت�سجيع  ويف  وظيفتها.  واقًعا  وهذه  اجلامعة  قدر  هذا  اها.  اإيَّ واملتجاوزة  املذاهب 

القليل من  اإاّل  ه ال ي�سلها  واأنَّ �سّيما  ا،  اأي�سً  جتد جامعاتنا م�سلحتها 
ّ
الوطني االن�سهار 

الدعم اخلريّي مقارنة مبناطق اأخرى من العامل، يف حني نرى املال اخلريّي عندنا يتدّفق 

�سات 
ّ
�سات الفئوّية على اختالفها، متجاهاًل اجلامعات وخمتلف املوؤ�س

ّ
بوفرٍة على املوؤ�س

االن�سهارّية االأخرى.

-  واإْن كّنا جتاوزنا م�ساألة توفري التعليم العايل لالإناث، وقد باتت البنات ت�سّكلن اأكرثّية 

بعد  الدويّن  املتعّلمة  املراأة  دور  با�ستمرار  نقبل  اأن  لنا  يحّق  فال  الطاّلبي،  ج�سمنا  يف 

اأن ننظر  . علينا 
ّ
ال�سيا�سي اأو يف املجال  اأو يف االإدارة العاّمة  جها يف �سوق العمل، 

ّ
تخر

يجات 
ّ
 غالًبا، ونت�سّور م�ستقباًل عدد اخلر

ّ
يف قاعات تدري�سنا حيث بات العن�رض الن�سائي

 هو اأ�سا�ًسا 
ّ
 حقيقي

ّ
يجني، ونتحّمل بالتايل م�سوؤولية انقالب اجتماعي

ّ
فيه يفوق عدد اخلر

من �سنعنا، مدركني اأنَّ العوائق التي ت�سعها اأنظمتنا الدينّية وال�سيا�سّية واالجتماعّية 

واإدارّي يتنا�سب   واقت�سادّي 
ّ
�سيا�سي يجات مبوقع 

ّ
اأمام مطالبة اخلر لن ت�سمد طوياًل  

وتفّوقهن.

-  واإْن كانت �سيا�سات دولنا ُقْطرّية بل انعزالّية فلي�س من مهاّم اجلامعة توطيد هذه امليول، 

 بني 
ّ
بل علينا على العك�س اأن ن�سعى اإىل املزيد من التوا�سل والتعاون والتكافل اجلامعي

بلدان العرب، متجاوزين بحزم تقاع�س الدول عن �سون ت�سامنها يف املجاالت االأخرى. 

دة وحرّية االنتقال، يف حني   من باب العملة املوحَّ
ّ
يتحّدث كثريون عن االّتاد االأوروبي

ا اإىل برنامج اإيرا�سمو�س واإىل اتفاق بولونيا يف العام 1999 واإىل  اأي�سً علينا اأن ننظر 

الطاّلب  تبادل  و�سّهلت  املناهج  بني  بت 
ّ
قر وكّلها  العايل،  التعليم  عن  ل�سبونة  معاهدة 

واالأ�ساتذة وخدمت يف اجلوهر الفكرة االأوروبّية التي دخلت يف عقول اجليل ال�ساب اإطاًرا 

كم تعرتفون  ع من خرباته. ويقيني اأنَّ اّتادكم ي�سبو الإجنازاٍت من هذا النوع ولو اأنَّ
ّ
يو�س

ا عن الهدف املاأمول. نا ما زلنا بعيدين هنا اأي�سً يف االأرجح معي باأنَّ

اإليها معكم وهي ال تقفُل النقا�س يف ما تعر�ست له، وال تقّلل  ق 
ّ
تّدياٌت �سبعة حاولُت التطر

 واالأمَل يف اأن تتّوفقوا يف 
َ
من اأهّمّية ما مل ي�سمح يل الوقت بااللتفات اإليه. ويبقى االأ�سُل ال�سعي

موؤمتركم بيننا، خدمًة جلامعٍة هي املوئل، ول�سبيبة هي امل�ستقبل، والأوطاٍن هي يف االآن مًعا 

مو�سُع الوجع، ومدعاَة القلق، وتوق اإىل الرجاء.
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على هام�ش �ملوؤمتر

الّتاد  العاّم  للموؤمتر  واالأربعني  الثامنة  الدورة  من  االأّول  اليوم  ن�ساطات  *  اأقيمت 
التي  – بريوت،  القّدي�س يو�سف  العربّية »دورة لبنان« يف رحاب جامعة  اجلامعات 

تتفل هذا العام بعيد تاأ�سي�سها االأربعني بعد املئة، وذلك يف حرم العلوم االإن�سانّية 

– طرق ال�سام حيث التقطت ال�سورة التذكارّية.  

 
ّ
وطني عيد  وهو  العذراء،  ال�سّيدة  ب�سارة  بعيد  واالحتفال  للموؤمتر  االأّول  اليوم  *  تزاَمَن 

 يف لبنان، ويوم عطلة ر�سمّية. 
ّ
- اإ�سالمي

ّ
م�سيحي

ال�سيخ  اإ�سالمّية م�سيحّية، تالها كّل من  *  ا�سُتهلَّت اجلل�سة االفتتاحّية ب�سالة م�سرتكة 
الطالبة روان غايل عزًفا على  اأبو رجيلي، رافقتهما  اأحمد احلويلي والطالب مي�سال 

اآلة البيانو. 

لقيت هذه ال�سالة امل�سرتكة ا�ستح�ساًنا �سديًدا من ِقَبل امل�ساركني  واحلا�رضين، ومّت 

تداول ت�سجيلها عرب الهواتف اجلّوالة يف اأثناء ا�سرتاحة الغداء. 

الذين  احل�سور  قبل  من  بالًغا  اهتماًما  �سالمة  ان 
ّ
غ�س االأ�سبق  الوزير  مداخلة  *  القت 

كما  الحًقا،  االإلكرتويّن  بالربيد  اإر�سالها  على  اأ�رّض  الوزير  لكّن  عنها،  بُن�سخ  طالبوا 

ة  الثالث من اجلريدة اخلا�سّ العدد  القّدي�س يو�سف بن�رضها كاملًة يف  وعدت جامعة 

باملوؤمتر، نزواًل عند طلب عدد كبرٍي من امل�ساركني، وقد وفت بوعدها.  

يو�سف  القّدي�س  جامعة  كلّيات  خمتلف  من  وطالبة  طالًبا  اخلم�سني   على  يزيد  *  ما 
واإليه،  اإىل تاأمني راحة املوؤمترين من خالل مرافقتهم من املطار  ومعاهدها، �سعوا 

واالهتمام بهم يف خمتلف مراحل الدورة وتوفري كّل حاجاتهم. 

 

كبرًيا  عدًدا  دّكا�س،  �سليم  الربوف�سور  يو�سف يف بريوت  القّدي�س  رئي�س جامعة  *  ت�سّلم 
من الدروع التقديرّية من روؤ�ساء اجلامعات، يف اليوم الثاين من املوؤمتر، وُبعيد تالوة 

التو�سيات.

 

من  تقديرّية  دروًعا  نال  مارون  فوؤاد  املهند�س  يو�سف  القّدي�س  جامعة  عاّم  *  اأمني 
جامعات م�ساركة، تقديًرا جلهوده يف اإجناح املوؤمتر. 

العام  بدورة  مقارنًة  الفتة  عربّيًة  وم�ساركًة  كثيًفا  ح�سوًرا  لبنان«  »دورة  *  �سّجلت 
املا�سي. ويف تعليق على ذلك، قال اأحد اأع�ساء االّتاد ما معناه » مل ير�َس اأحد اأن 

ي�سّيع على نف�سه فر�سة زيارة بريوت«!   

فريق من طاّلب جامعة القّدي�س يو�سف الذين �ساهموا يف اإجناح »دورة لبنان«

هدّية تذكارّية للموؤمترين قبيل الغداء اخلتامّي

م�ساركة  جامعات  اأنَّ  ا  خ�سو�سً لبنان«،  »دورة  انعقاد  رافقت  متنّوعة  *  مطبوعات 
اأح�رضت العديد من من�سوراتها وجماّلتها املحّكمة. 

*  بعد انطالق اأعمال املوؤمتر يف اليوم االأّول ن�رضت جامعة القّدي�س يو�سف يف بريوت، 
ة، تقيًقا م�سّوًرا تناول احلدث  على موقع  »اليوتيوب« وتديًدا على قناتها اخلا�سّ

ن�سبة  �سّجل  وقد  امل�ساركني.  اآراء  وا�ستطالع  االفتتاحّية،   اجلل�سة  من  لقطاٍت  مع 

م�ساهدة عالية. 

ة رمزّية من لبنان اإىل امل�ساركني يف  *  اإختارت جامعة القّدي�س يو�سف يف بريوت هديَّ
املوؤمتر. ووقع اختيارها على اأحفورة �سغرية تمل �سمًكا متحّجًرا من منطقة حائل 

)جبيل(، وجدت على علّو 850 مرًتا، ويزيد عمرها على املئة مليون �سنة، ا�ستخرجت 

يف الربيع املا�سي مع �سهادٍة توثِّق املعلومات املتعّلقة بها.    

*  �سهدت اجلل�سة اخلتامّية مناق�سات �ساخنة الختيار اجلامعة التي �ست�ست�سيف الدروة 
 الراأي على اأن ُتعقد يف جامعة االإمارات، بدولة االإمارات العربّية 

ّ
املقبلة، قبل اأن ي�ستقر

املّتحدة.

الوفد.  اأع�ساء  ملرافقي  �سياحيًّا  برناجًما  بريوت،   – يو�سف  القّدي�س  جامعة  *  نّظمت 
نّظمت يف  كما  و�سيدا،  و�سور  بينها: جبيل  من  عّدة  �سياحّية  مناطَق  اجلولة  �سملت 

من  ا  جدًّ كبري  عدٌد  فيها  �سارك  جعيتا،  مغارة  زيارة  املوؤمتر  النتهاء  التايل  اليوم 

املوؤمترين ومرافقيهم.  

اللجان امل�سرتكة خالل جل�سات املناق�سة
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تو�صيات »دورة لبنان«

القّدي�س يو�سف  قرارات  املوؤمتر العاّم لّتاد اجلامعات العربّية املنعقد يف رحاب جامعة 

ببريوت، اإّبان »دورة لبنان« )الدورة الـ48( 25 و26 اآذار/مار�س 2015.  

البند رقم )1(: حم�رض اجتماع املوؤمتر العاّم لالّتاد يف دورته ال�سابعة والأربعني املنعقدة يف 

رحاب جامعة ال�رضق الأو�سط – عّمان – اململكة الأردنّية الها�سمّية يف الفرتة بني 25 -26 

جمادى الأوىل 1425 املوافق  25- 26 مار�س/اآذار 2014.

القرار: مّتت امل�سادقة على حم�رض اجتماع املوؤمتر العاّم يف دورته ال�سابعة واالأربعني.

البند رقم )2(: متابعة تنفيذ  قرارات الدورة ال�سابعة والأربعني.

القرار: اأحاط املوؤمتُر املوؤمترين علًما بالتقرير وامل�سادقة على ما جاء فيه.

البند رقم )3(: مقرتح تعديل النظام الأ�سا�س والنظام الداخلّي لّتاد اجلامعات العربّية.

القرار: مّتت املوافقة على تعديل النظام االأ�سا�س والنظام الداخلي الّتاد اجلامعات العربّية كما 

جاء يف املقرتح املقدَّم اإىل املوؤمتر العاّم.

البند رقم)4(: ن�ساط الأمانة العاّمة منذ الدورة ال�سابقة.

القرار: اأحاط املوؤمتُر املوؤمترين علًما بن�ساط االأمانة العاّمة منذ الدورة ال�سابقة، مع مراعاة اأن 

 اإن اأمكن.
ّ
يتّم عر�س هذه االأن�سطة م�ستقباًل على �سكل عر�ٍس تقدميي

البند رقم )5(: اإجتماع املجل�س التنفيذّي لالّتاد.

 املجل�س التنفيذّي )ملحق رقم 4( با�ستثناء ما ورد 
ْ
القرار: امل�سادقة على تو�سيات اجتماَعي

يف البند رقم )4( يف اجتماع املجل�س التنفيذّي الثاين، حيث وافق املوؤمتر على اإعطاء جمعّية 

ها جامعة القاهرة فر�سًة اأخرية مّدتها �ستة اأ�سهر لتفعيل ن�ساطها، على اأن 
ّ
كلّيات احلقوق ومقر

ٌتّقيم يف نهاية املّدة من قبل االأمانة العاّمة لالّتاد.

التنفيذّي الّتاد  ة بت�سكيل املجل�س  االأ�سا�س لالّتاد اخلا�سّ النظام  وتنفيًذا للماّدة )10( من 

اجلامعات العربّية ملّدة دورَتنْي عاديَتنْي، يتّم ت�سكيل املجل�س التنفيذّي على النحو التايل:

العاّم  للموؤمتر  احلالّية  الدورة  يو�سف/رئي�س  القّدي�س  جامعة  رئي�س  الدكتور  -  االأ�ستاذ 

لالّتاد – رئي�ًسا.

-  االأ�ستاذ الدكتور رئي�س جامعة ال�رضق االأو�سط/رئي�س الدورة ال�سابقة للموؤمتر العاّم.

- االأمني العاّم الّتاد اجلامعات العربّية.

- االأ�ستاذ الدكتور رئي�س جامعة عّمان االأهلّية – اململكة االأردنّية الها�سمّية.

-  االأ�ستاذ الدكتور رئي�س جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا- االإمارات العربّية املّتحدة.

- االأ�ستاذ الدكتور رئي�س جامعة العلوم التطبيقّية – البحرين.

- االأ�ستاذ الدكتور رئي�س جامعة تون�س املنار – تون�س.

- االأ�ستاذ الدكتور رئي�س جامعة يحيى فار�س – اجلزائر.

- االأ�ستاذ الدكتور مدير جامعة امللك خالد – اململكة العربّية ال�سعودّية.

- االأ�ستاذ الدكتور مدير جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا – ال�سودان.

- االأ�ستاذ الدكتور رئي�س جامعة القلمون – �سوريا.

- االأ�ستاذ الدكتور رئي�س جامعة مقدي�سو – ال�سومال.

- االأ�ستاذ الدكتور رئي�س جامعة االأنبار – العراق.

- االأ�ستاذ الدكتور رئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س – �سلطنة ُعمان.

- االأ�ستاذ الدكتور رئي�س جامعة القد�س املفتوحة - فل�سطني.

- االأ�ستاذ الدكتور رئي�س جامعة قطر – قطر.

- االأ�ستاذ الدكتور رئي�س جامعة الكويت – الكويت.

- االأ�ستاذ الدكتور رئي�س جامعة البلمند – لبنان.

- االأ�ستاذ الدكتور رئي�س جامعة م�رضاتة – ليبيا.

- االأ�ستاذ الدكتور رئي�س جامعة املن�سورة - جمهورّية م�رض العربّية.

- االأ�ستاذ الدكتور رئي�س جامعة حمّمد اخلام�س – اململكة املغربّية.

- االأ�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة االإ�سالمّية يف موريتانيا – موريتانيا.

- االأ�ستاذ الدكتور رئي�س جامعة �سباأ – اجلمهورّية اليمنّية.

- االأمانان العاّمان امل�ساعدان.

البند رقم )6(: ن�ساط املجل�س العربّي لتدريب طالّب اجلامعات العربّية.

القرار: املوافقة على تقرير الأمانة العاّمة مع الأخذ يف العتبار ما يلي:

-  توفري �رضوط منا�سبة لتدريب الطاّلب وال�سعي لدى اجلهات الر�سمّية لت�سهيل عملية احل�سول 

على تاأ�سريات الدخول الطاّلب البلدان التي تتطّلب ذلك.

- تو�سيع التدريب لي�سمل املهارات ال�سخ�سّية واالجتماعّية.

- اإعداد م�سٍح بفر�س التدريب املتاحة يف خمتلف اجلامعات.

- توفري متويل منا�سب لتدريب الطاّلب.

-  ال�سماح للطاّلب باالنتقال بني اجلامعات العربّية بغية الدرا�سة ملّدة معينة، على اأن ُتعَتمد 

 ال�سبيهة بربامج 
ّ
 للطالب، وذلك من خالل برامج احلراك الطاّلبي

ّ
من �سمن الربنامج الدرا�سي

.
ّ
االّتاد االأوروبي

- تكرمي اأف�سل جامعة قامت بتدريب الطاّلب.

املجل�س،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  االأردنّية،  اجلامعة  رئي�س  الدكتور  االأ�ستاذ  اإىل  ال�سكر  -  توجيه 

املجل  اأعمال  دعم  يف  جلهودهم  الطاّلب  لتدريب   
ّ
العربي املجل�س  مدير  الدكتور  واالأ�ستاذ 

ورعايتها.

البند رقم )7(: ن�ساط املجل�س العربّي للدرا�سات العليا والبحث العلمّي.

القرار: املوافقة على تقرير الأمانة العاّمة مع الأخذ بالعتبار ما يلي:

.
ّ
- دعم الدرا�سات العليا والبحث العلمي

بطرق  تخت�ّس  تاأهيلّية  ودوراٍت  برامج  خالل  من  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  قدرات  -  تنمية 

التدري�س والرتبية.

 والثقايّف بتوفري املنح الدرا�سّية.
ّ
- ت�سجيع التبادل العلمي

- تبادل الدورّيات واملجاّلت وامل�سادر املختلفة عرب اجلامعات العربّية.

- تبادل االإ�رضاف، وع�سوّية اللجان يف مناق�سة الر�سائل اجلامعّية.

.
ّ
 لتمويل البحث العلمي

ّ
- دعم ال�سندوق العربي

- االّت�سال باملنّظمات الدولّية لدعم البحوث العلمّية.

.
ّ
- اإعتماد توّجهات املجل�س اجلديدة يف دعم الدرا�سات العليا والبحث العلمي

وال�سندوق   
ّ
العلمي والبحث  العليا  للدرا�سات   

ّ
العربي املجل�س  ن�ساط  بني  الربط  على  -  العمل 

.
ّ
 لتمويل البحث العلمي

ّ
العربي

 
ّ
اإدارة املجل�س العربي -  توجيه ال�سكر لالأ�ستاذ الدكتور رئي�س جامعة القاهرة، رئي�س جمل�س 

دعم  يف  جهودهم  على  املجل�س  مدير  الدكتور  واالأ�ستاذ   ،
ّ
العلمي والبحث  العليا  للدرا�سات 

اأعمال املجل�س ورعايتها.

البند رقم )8(: ن�ساط املجل�س العربّي لالأن�سطة الطالّبّية.

القرار: املوافقة على تقرير الأمانة العاّمة مع الأخذ يف العتبار ما يلي:

- اإر�سال الدعوات ب�سكل منَتَظم.

- تنظيم جدول لربامج االأن�سطة الطاّلبّية بح�سب الدول املختلفة ب�سكل دورّي.

اإّياها مع �رضورة تنويع اجلامعات التي تتبّنى  -  تديد االأن�سطة الطاّلبّية وتبّني اجلامعات 

االأن�سطة.

املجل�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الوادي،  جنوب  جامعة  رئي�س  الدكتور  لالأ�ستاذ  ال�سكر  -  توجيه 

 لالأن�سطة الطاّلبّية، ومدير املجل�س على جهودهم يف دعم اأعمال املجل�س ورعايتها. 
ّ
العربي

البند رقم )9(: ن�ساط جمل�س �سمان اجلودة والعتماد يف اجلامعات العربّية.

القرار: اأحاط املوؤمتُر املوؤمترين علًما بن�ساط جمل�س �سمان اجلودة واالعتماد لعام 2014، واأّكد 

�رضورة جمع اأدلة الربامج االأكادميّية وطباعتها، بوا�سطة جمل�س �سمان اجلودة واالعتماد يف 

االّتاد.

الأمني العاّم امل�ساعد الدكتور حممد راأفت يتلو التو�سيات
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البند رقم )10(: ن�ساط �سندوق دعم اجلامعات الفل�سطينّية.

القرار: املوافقة على تقرير الأمانة العاّمة مع الأخذ يف العتبار ما يلي:

- زيادة الدعم ال�سندوق ومتويله.

- ت�رضيع اإجراءات تقييم البحوث.

اإدارة �سندوق دعم  رئي�س جمل�س  االأردنّية،  اجلامعة  رئي�س  الدكتور  لالأ�ستاذ  ال�سكر  -  توجيه 

اجلامعات الفل�سطينّية على جهده املبذول يف دعم اأعمال ال�سندوق.

البند رقم )11(: ن�ساط ال�سندوق العربّي لتمويل البحث العلمّي يف الأمانة العاّمة.

القرار: املوافقة على تقرير الأمانة العاّمة مع الأخذ يف العتبار ما يلي:

 لتقدمي 
ّ
-  ال�سعي من ِقَبل اّتاد اجلامعات العربّية اإىل االّت�سال بجهات داعمة من الوطن العربي

الدعم املايل لل�سندوق.

البند رقم )12(: ن�ساط مركز اإيداع الر�سائل اجلامعّية.

القرار: املوافقة على تقرير الأمانة العاّمة مع الأخذ يف العتبار ما يلي:

-  ت�سجيع اجلامعات على اأر�سفة ر�سائلها اجلامعّية التي ُقبلت، واإر�سالها اإىل املركز.

�سة مبجال الر�سائل اجلامعّية. - زيادة التن�سيق مع جمال�س االّتاد املتخ�سّ

-  توجيه ال�سكر لالأ�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة االأردنّية، واالأ�ستاذ مدير مركز اإيداع الر�سائل 

اجلامعّية على اجلهد املبذول يف دعم ورعاية اأعمال املجل�س.

البند رقم )13(: ن�ساط مركز حو�سبة الدورّيات العربّية

القرار: املوافقة على تقرير الأمانة العاّمة مع الأخذ يف العتبار ما يلي:

�سة مبجال الدورّيات. - زيادة التن�سيق مع جمال�س االّتاد املتخ�سّ

-  توجيه ال�سكر لالأ�ستاذ الدكتور رئي�س جامعة الريموك، واالأ�ستاذ مدير مركز حو�سبة الدورّيات 

العربّية على جهدهم املبذول يف دعم اأعمال املجل�س ورعايتها.

البند رقم )14(: اجلمعّيات العلمّية للكلّيات املتناظرة.

القرار: املوافقة على تقرير الأمانة العاّمة مع الأخذ يف العتبار ما يلي:

 البيطرّي يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنّية.
ّ
-  املوافقة على ا�ستمرار جمعّية كلّيات الطب

ها جامعة القاهرة، للعمل على 
ّ
-  اإعطاء فر�سة مّدتها �ستة اأ�سهر جلمعّية كلّيات االإعالم ومقر

تفعيل ن�ساطها وعر�س االأمر على املجل�س التنفيذّي القادم.

- حّث اجلمعّيات على زيادة اللقاءات واملوؤمترات وتطوير جودتها.

�سة بحقول املعرفة التي تن�سوي اإليها ابتداًء  -  حّث اجلمعّيات على تاأ�سي�س جمعّيات متخ�سّ

من جمعّية العلوم )ريا�سّيات، فيزياء...(.

-  و�سع معايري اأداء علمّية وموؤ�رّضات موّحدة ُي�ستند اإليها يف تقييم اأداء اجلمعّيات ب�سكٍل دورّي.

 اجلمعّيات، 
ّ
-  توجيه ال�سكر اإىل االأ�ساتذة روؤ�ساء اجلامعات العربّية االأع�ساء التي ت�ست�سيف مقار

واإىل االأمناء العاّمني لهذه اجلمعّيات جلهودهم يف دعم اأعمال هذه اجلمعّيات ورعايتها.

البند رقم )15(: املجالّت العلمّية املتخ�ّس�سة للجمعّيات وجملّة الّتاد.

القرار: تبّني معايري عاملّية يف تقييم جودة املجاّلت العلمّية التي ت�سدر عن اجلمعّيات العلمّية 

املختلفة بغر�س االرتقاء بها ومبكانتها العلمّية.

البند رقم )16(: طلبات الن�سمام اإىل ع�سوّية الّتاد وطلبات التحويل اإىل الع�سوّية.

القرار:

اأّوًل: املوافقة على قبول اجلامعات التالية اأع�ساء عاملني يف الّتاد لتحقيق كّل منها ال�رضوط

الواردة يف املاّدة 17 /اأّول« من النظام الأ�سا�س لالّتاد:

1- جامعة دمنهور/جمهورّية م�رض العربّية.

2- جامعة الدكتور يحيى فار�س باملديه/اجلمهورّية اجلزائرّية.

3 -جامعة حائل/اململكة العربّية ال�سعودّية.

4- جامعة اجلوف/اململكة العربّية ال�سعودّية.

5-جامعة العلوم االإ�سالمّية/اجلمهورّية املوريتانّية.

ال�رضوط  الّتاد لتحقيق  اأع�ساء م�ساركني يف  التالية  ثانًيا: املوافقة على قبول اجلامعات 

الواردة يف املاّدة 17 /ثانًيا من النظام الأ�سا�س لالّتاد:

1 -جامعة احلوا�س/اجلمهورّية العربّية ال�سورّية.

2 -اجلامعة ال�سعودّية االإلكرتونّية/اململكة العربّية ال�سعودّية.

3 - كلّية اأحمد بن حمّمد الع�سكرّية/دولة قطر.

ة  ثالًثا: املوافقة على تويل ع�سوّية اجلامعات التالية من الع�سوّية امل�ساركة اإىل الع�سويَّ

العاملة:

1- جامعة عجلون الوطنّية/اململكة االأردنّية الها�سمّية.

ة/اجلمهورّية العربّية ال�سورّية. 2- اجلامعة ال�سورّية اخلا�سّ

3- جامعة الرازي للعلوم الطبّية والتقنّية/جمهورّية ال�سودان.

الّتاد  ع�سوّية  اإىل  املتقّدمة  للجامعات  الع�سوّية  فح�س  جلان  ت�سكيل  عند  يراعى  رابًعا: 

�رضورة اإ�رضاك روؤ�ساء اجلامعات العربّية اأع�ساء الّتاد، وذلك لتعزيز م�ساركة عدد اأكرب من 

روؤ�ساء اجلامعات يف اأن�سطة الّتاد.

البند رقم )17(: الندوات واملوؤمترات العلمّية.

القرار: املوافقة على ما يلي:

- اإعتماد تقرير االأمانة العاّمة ب�ساأن الندوات واملوؤمترات العلمّية.

- تفوي�س االأمانة العاّمة لالّتاد بدرا�سة الطلبات املقّدمة من اجلامعات العربّية ال�ست�سافة 

الندوات العلمّية املقرتحة.

من  لال�ستفادة  املهاجرة  العربّية  الكفاءات  تفعيل  فكرة  تبّني  اإىل  ي�سعى  اأن  االّتاد  -  على 

خرباتها يف املجاالت املختلفة.

-  املوافقة على تنظيم ندوَتنْي: االأوىل عن »اأثر العنف يف الوطن العربّي على ال�سّحة النف�سّية 

والجتماعّية للمواطن العربّي«؛ والثانية عن  »دور اجلامعات العربّية يف الت�سّدي لالآثار 

القت�سادّية والثقافّية والجتماعية يف امل�سهد العربّي«.

البند رقم )18(: الجتماع ال�سنوّي ملوؤ�ّس�سات الّتاد.

القرار: املوافقة على تقرير االأمانة العاّمة وتاأكيد التو�سيات الواردة يف تقريرها مع االإ�سادة 

�سات التابعة له.
ّ
بجهود االأمانة العاّمة لالّتاد يف تفعيل املوؤ�س

البند رقم )19(: التعاون بني الّتاد واملنّظمات العربّية والإقليمّية والدولّية.

القرار:

-  نثّمن عالًيا  دور االأمانة العاّمة يف تعزيز عالقات االّتاد باملنّظمات العربّية والدولّية ذات 

العالقة.

�سواء يف  التي يوفرها االّتاد  الفر�س املتاحة  االإتفادة من  االأع�ساء على  -  حّث اجلامعات 

جماالت التبادل اأو البحوث اأو امل�ساريع امل�سرتكة.

البند رقم )20(: جائزة اّتاد اجلامعات العربّية للباحث العربّي املتمّيز.

االأ�سا�سّية  للعلوم  املتمّيز   
ّ
العربي الباحث  جائزة  لف�سل  املقّدم  املقرتح  على  املوافقة  القرار: 

وهي  اجلائزة  يف  املطروحة  للمجاالت  اأخرى  جماالت  اإ�سافة  مع  جائزتني،  اإىل  والهند�سّية 

جمال الفنون، جمال العلوم الرتبوية والنف�سّية، جمال علوم االقت�ساد والقانون.

وبذلك ت�سبح اجلوائز على النحو التايل:

 املتمّيز للعلوم االأ�سا�سّية.
ّ
1- جائزة الباحث العربي

 املتمّيز للعلوم الهند�سّية.
ّ
2- جائزة الباحث العربي

 املتمّيز للعلوم االجتماعّية واالإن�سانّية.
ّ
3- جائزة الباحث العربي

 املتمّيز للعلوم الطبّية وال�سحّية.
ّ
4- جائزة الباحث العربي

 املتمّيز للعلوم الزراعّية والبيطرّية.
ّ
5- جائزة الباحث العربي

 املتمّيز يف جمال الفنون.
ّ
6- جائزة الباحث العربي

 املتمّيز للعلوم الرتبوية والنف�سّية.
ّ
7- جائزة الباحث العربي

 املتمّيز للعلوم االقت�سادّية والقانونّية.
ّ
8- جائزة الباحث العربي

- ُتطرح اجلائزة للعام 2015 و2016 على النحو التايل:

* للعام 2015 
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• جمال العلوم الجتماعّية والإن�سانّية.
• جمال العلوم الزراعّية والبيطرّية.

* للعام 2016
• جمال العلوم الطبّية وال�سحّية.

• جمال الفنون.
�سات مبا 

ّ
- اأن يعمل االّتاد على تاأ�سي�س اأو اإطالق جوائز اأخرى مدعومة من اأ�سخا�س اأو موؤ�س

ين�سجم مع توّجهات االّتاد.

البند رقم )21(: ما مّت ب�ساأن م�رضوع التنال العربّي.

القرار:

ال�سابقة،  العاّم يف دورته  لقرار املوؤمتر  االأو�سط وفًقا  ال�رضق  ن املوؤمتر مبادرة جامعة  -  يثمِّ

الهادفة اإىل و�سع امتحان معيارّي يف اللغة العربّية للناطقني بها والناطقني بغريها، مع 

ا.  �سات العربّية على تبّني هذا امل�رضوع ر�سميًّ
ّ
العمل على ت�سجيع املوؤ�س

البند رقم )22(: ما مّت ب�ساأن ق�سية املدير املايّل والإدارّي الأ�سبق يف الّتاد.

القرار: املوافقة على ما يلي:

اأّوًل: االإ�سادة باجلهود املبذولة من االأمانة العاّمة لالّتاد يف هذا ال�ساأن، مع �رضورة موا�سلة 

الق�سّية حّتى يتّم ت�سيل املبالغ املطلوبة وا�سرتدادها.

 يف االأمانة العاّمة لالّتاد.
ّ
ثانيًّا: تعيني مدّقق داخلي

البند رقم )23(: تقرير املدّقق القانويّن عن احل�ساب اخلتامّي لالّتاد العام 2014.

القرار: املوافقة على ما يلي:

 لالّتاد العام 2014.
ّ
اأّوًل: اعتماد احل�ساب اخلتامي

ثانًيا: جتديد العقد مع مدّقق احل�سابات الدكتور يا�سني خلف للعام املقبل.

ثالًثا: العمل على تعظيم املوارد املالّية لالّتاد من خالل:

اأ- تفعيل اإدارة التح�سيل للموارد املالّية.

ب- على اجلمعّيات العلمّية اأن تزيد من مواردها املالّية من خالل تو�سيع م�ساركة جميع 

الكلّيات االأع�ساء فيها، وتفيز الكلّيات غري املن�سوية على ااالن�سواء اإىل الع�سوّية.

البند رقم )24(: ت�سيل ال�سرتاكات امل�ستحّقة على اجلامعات الأع�ساء.

القرار:

املوافقة على جدولة ال�سداد للجامعات التي مل ت�سّدد ا�سرتاكاتها ال�سنوّية خلم�س �سنوات على 

النحو التايل:

1- الت�سديد لثالث �سنوات قبل نهاية 2015/12/31.

2 - تق�سيط املبالغ املتاأّخرة بناًء على موافقة االأمانة العاّمة.

البند رقم )25(: م�رضوع موازنة الّتاد التقديرّية للعام املايّل 2015.

القرار: املوافقة على املوازنة التقديرّية للعام 2015.

البند رقم )26(: مكان انعقاد الدورة املقبلة للموؤمتر العاّم لالّتاد.

القرار: املوافقة على طلب جامعة االإمارات العربّية املّتحدة ا�ست�سافة الدورة التا�سعة واالأربعني 

للموؤمتر العاّم، �سنة 2016 ملنا�سبة مرور اأربعني عاًما  على تاأ�سي�سها.

البند رقم )27(: تدري�س م�ساق القد�س يف اجلامعات العربّية. 

القرار: تاأكيد اجلامعات العربّية �رضورة تدري�س م�ساق القد�س يف اجلامعات العربّية كاّفة مع 

خماطبة ال�سادة وزراء التعليم العايل العرب لتبّني هذا التوّجه.

رئي�س  اإىل  �سكر  برقية  رفع  لالّتاد  العاّم  املوؤمتر  امل�ساركون يف  ر 
ّ
قر االجتماع،  نهاية  ويف 

ها: جمل�س الوزراء اللبنايّن االأ�ستاذ مّتام �سالم، هذا ن�سّ

اجلامعة  ورئي�س  عرابي،  اأبو  �سلطان  الدكتور  العربّية  اجلامعات  اّتاد  عام  اأمني  »يتوّجه 

اإىل  ال�سكر  بخال�س  واملوؤمترون  دّكا�س،  �سليم  الربوف�سور  لالّتاد  العاّم  املوؤمتر  امل�ست�سيفة 

رئي�س جمل�س الوزراء اللبنايّن االأ�ستاذ مّتام �سالم، لرعايته الكرمية الدورة الثامنة واالأربعني، 

الوزراء والنّواب  اأبو �سعب، واإىل جميع  اإليا�س  االأ�ستاذ  العايل  الرتبية والتعليم  وملمّثله وزير 

احلالّيني وال�سابقني اللبنانّيني والعرب وال�سفراء، مل�ساركتهم وحل�سورهم الكرمي. ويتوّجهون 

ان �سالمة على حما�رضته القّيمة عن التعليم 
ّ
بال�سكر اإىل الوزير اللبنايّن االأ�سبق الربوف�سور غ�س

».
ّ
العايل العربي

كما قّدم امل�ساركون ال�سكر اإىل جامعة القّدي�س يو�سف ممّثلًة برئي�سها الربوف�سور �سليم دّكا�س، 

امل�ساركون  قّدم  كما  للموؤمتر،  االإعداد  ح�سن  يف  الكبري  جهدهم  على   ،
ّ
اجلامعي العمل  وفريق 

املوؤمتر،  اإعداد  يف  الكبرية  جهودهم  على  لالّتاد  العاّمة  االأمانة  اأع�ساء  اإىل  والتقدير  ال�سكر 

وجتهيز جميع الوثائق املرتبطة باالجتماع.

اأ.د. �سلطان اأبو عرابي العدوان                                                           اأ.د. �سليم دّكا�س

الأمني العاّم لّتاد اجلامعات العربّية                              رئي�س جامعة القّدي�س يو�سف

                                                                          رئي�س الدورة الـ 48 »دورة لبنان«

احل�سور يف اليوم الثاين والأخري من املوؤمتر

الربوف�سور دّكا�س والدكتور اأبو عرابي واملهند�س مارون مع فريق العمل 

الربوف�سور دّكا�س خمتتًما املوؤمتر
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ة 
ّ
دروع تقديري

يف  يو�صف  �لقّدي�س  جامعة  لرئي�س 

ّ
�حلفل �خلتامي

تلقى رئي�س جامعة القّدي�س يو�سف –بريوت، الربوف�سور �سليم دّكا�س الي�سوعّي 

دروًعا تكرميّية وتقديرّية عديدة، من روؤ�ساء جامعات عربّية، وذلك اإّبان اجلل�سة 

اخلتامّية يف اليوم الثاين والأخري من »دورة لبنان«. 

ّ

ّ

ّ
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�لدكتور حميد جمول �لنعيمي:

 
ّ

�لعلمي �أغنت �حلر�ك  ة 
ّ

�لعربي �لإمار�ت   دولة 

 
ّ

ل م�صبار عربي
ّ

 باإطالقها �أو
ّ

و�لف�صائي

والفلك، ويف  الف�ساء  ن�ساط ممّيز يف جمال  املّتحدة  العربّية  الإمارات  ال�سارقة يف  جلامعة 

ولنائب  معرفتهم؛  اآفاق  وتو�سيع  مداركهم  تنمية  على  العرب  والباحثني  العلماء  ت�سجيع 

رئي�سها الدكتور حميد جمول النعيمي درا�سات واأبحاث وم�ساركات قّيمة. عن مركز ال�سارقة 

لعلوم الف�ساء والفلك واأو�ساع اجلامعة ودورها يف اّتاد اجلامعات العربّية، كان لنا معه 

هذا احلديث:  

•  معروف عن جامعة ال�سارقة اهتمامها بعلوم الف�ساء والفلك؛ ب�سفتكم رئي�ًسا لالّتاد العربّي 
للف�ساء والفلك، هالّ �رضحت لنا موقع العامل العربّي يف هذا املجال؟

ا اأّن عدًدا ال باأ�س به من علماء الف�ساء والفلك، وكذلك هواة الف�ساء العرب، مل  من املوؤ�سف جدًّ

يتمّكنوا من مواكبة الكثري من االإجنازات واالكت�سافات يف علوم الف�ساء والفلك وتكنولوجيتهما، 

تلك االإجنازات التي �سّكلت اإ�سافاٍت معرفّية كبرية يف حقل االخت�سا�س العاّم وفروعه الدقيقة، 

وعّدلت وقّومت مفاهيم علمّية كثرية فاقت الت�سّور. واحلقيقة مل تكن اأ�سباب تعرّثهم مق�سورة 

على نوع واحٍد اأو يف اجّتاه واحد، بل اعرت�ست طريقهم عراقيل عديدة من اأبرزها ت�سّتت جهود 

االآخر  بع�سهم  وان�سغال  منعزلة،  فردّية  باأن�سطة  القيام  عن  بع�سهم  وانكفاء  العرب،  العلماء 

 بها املنطقة والتي كان لها 
ّ
باأمور احلياة اليومّية مرغًما، ف�ساًل عن الظروف ال�سعبة التي متر

 
ّ
العربي  

ّ
التكنولوجي  

ّ
العلمي  

ّ
الهيكلي اجل�سم  وغياب  الر�سني،   

ّ
العلمي البحث   يف 

ّ
ال�سلبي االأثر 

املوّحد. 

ال�سورة  املّتحدة هذه  العربّية  االإمارات  األغت دولة  اأن  اإىل  االأمر على هذه احلال  احلقيقة ظلَّ 

اأغنى  اته العلمّية والع�رضّية، يف   مب�ستجدَّ
ّ
 الغني

ّ
البائ�سة عندما تفاعلت مع امل�ستقبل العاملي

 
ّ
 ي�سهده ع�رض االأّمة العربّية واالإ�سالمّية احلديث، وذلك بالقرار التاريخي

ّ
حراك ح�سارّي عربي

واأخيه �ساحب  نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  رئي�سها �ساحب  بقيادة  اّتخذته  الذي 

ال�سمّو ال�سيخ حمّمد بن را�سد نائب رئي�س الدولة حاكم دبي ورئي�س جمل�س الوزراء، باالإعالن 

 اإىل املريخ العام 2021، 
ّ
 اإ�سالمي

ّ
عن اإن�ساء وكالة ف�ساء اإماراتّية، واإطالق اأّول م�سبار عربي

االأعلى  املجل�س  ع�سو   
ّ
القا�سمي حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمّو  �ساحب  قرار  وكذلك 

حاكم ال�سارقة ورئي�س جامعة ال�سارقة، باإن�ساء مركز ال�سارقة لعلوم الف�ساء والفلك. 

كّل  نثق  جتعلنا  الأنها  واعتزاز،  فخر  وبكّل  عالًيا  هاماتنا  رفع  اإىل  تدعونا  القرارات  هذه  كّل 

الّثقة باأّن دولة االإمارات العربّية اأ�سبحت يف م�ساف دول العامل املتقّدم على �سعيد ا�ستك�ساف 

ا يف نقل التكنولوجيا اإىل العرب عاّمة واالإمارات  الكون وحمتواه، ولي�س هذا وح�سب، بل اأي�سً

ة، االأمر الذي من �ساأنه اأن يهّيئ كوادر �سبابّية اإماراتّية وعربّية ف�سائّية وفلكّية تفتخر  خا�سّ

�سًة متطورًة 
ّ
التي �ستكون بالتاأكيد موؤ�س االإماراتّية  الف�ساء  االأّمة وتعتّز، من خالل وكالة  بها 

 واإجراء الدرا�سات 
ّ
 العربي

ّ
 الفلكي

ّ
اإحياء الرتاث العلمي ًجدا ُتعنى بهذه املجاالت، وتعمل على 

والبحوث املتقّدمة ون�رض املعرفة والثقافة الفلكّية.

 ،
ّ
 الف�سائي

ّ
كما اأّن هذه املهّمة ــ تهيئة الكوادر الوطنّية والعربّية، وتعزيز الثقافة والفكر العلمي

 ،
ّ
�ستكون املهّمة االأوىل والكربى ملركز ال�سارقة لعلوم الف�ساء والفلك، ال �سّيما مر�سده الف�سائي

ات والنجوم والكواكب لغاية 10 �سنوات �سوئّية، 
ّ
حيث ي�ستمل على مر�سد ب�رضّي لر�سد املجر

ال�رضائح  وخمتلف  والطلبة  الباحثني  متّكن  جداً،  عالية  دّقة  ذات  متطّورة  فلكّية  باأجهزة 

وت�سويرها  الالمعة  ال�سماوّية  االأجرام  خمتلف  ر�سد  من  الوطنّية  وغري  الوطنّية  االجتماعّية 

ة  ودرا�ستها، مثل املجراّت والنجوم والكواكب واملذّنبات ف�ساًل عن ر�سد ال�سم�س والقمر وخا�سّ

اأطوار القمر ومن �سمنها الهالل، ولهذا اأهمّية كبرية يف االأبحاث العلمّية الفلكّية التي �سيعمل 

عليها الطلبة.

الف�ساء  بعلوم  ال�سارقة  جامعة  اهتمام  �سبب  عن  ال�سوؤال  من  االأول  بال�سّق  يتعّلق  ما  يف  اأّما 

والفلك، وباالإجابة عن ال�سوؤال الثاين يف الوقت نف�سه، فاحلقيقة اأّن هذا االهتمام �سيتعاظم واإىل 

حّد كبري، نتيجًة لكّل ما �سبق ذكره من مناخات علمّية ومعرفّية يف جماالت الف�ساء والفلك، 

الذي جعله  والفلك،  الف�ساء  لعلوم  ال�سارقة  مركز  م�ستوى  على  اأو  الوكالة  م�ستوى  على  �سواء 

�ساحب ال�سمّو حاكم ال�سارقة ورئي�س اجلامعة تابًعا لها، واأحد مكّوناتها ومعاهدها العلمّية 

 على هذا املركز، على طرح برامج اأكادميّية 
ّ
والبحثّية. لذلك �ستعمل اجلامعة وباالعتماد العملي

الف�ساء  اأبحاث علمّية يف ميادين  اآفاق  العليا منها، وتفتح  العلمّية وحتى  الدرجات  ملختلف 

والفلك لتلّبي تعّط�س الراغبني اإىل مزيد من العلم يف هذا احلقل، االأمر الذي �سي�سل بكوادر الوطن 

اأهدافه  وتخدم   
ّ
العاملي  

ّ
العلمي التقّدم  تواكب  علمّية ع�رضّية وح�سارّية،  م�سارف  اإىل  واالأّمة 

�سة علمّية 
ّ
ا باأن تكون وكالة الف�ساء واملركز النواة الكربى االأوىل ملوؤ�س الطموحة، ما يب�رضِّ اأي�سً

ف�سائّية عاملّية.

•  توّفر جامعة ال�سارقة ما يزيد على 90 برناجًما ل�سهادات الدبلوم والبكالوريو�س واملاج�ستري 
والدكتوراه، هل من �سهاداٍت جديدة تعملون على براجمها، اأو كلّيات جديدة �ست�ستحدثونها 

اأو فروع جديدة؟

احلقيقة اأّن جامعة ال�سارقة ال تكّف عن التطّور اأبًدا يف كّل �ساأن من �سوؤون تقّدمها، والأّن ال�سوؤال 

يتعّلق مبا تطرحه اجلامعة من برامَج اأكادميّية، دون غريه من عنا�رض التقّدم والتطّور االأخرى، 

 من وزارة التعليم العايل 
ّ
ميكنني اأن اأوؤّكد اأّن عدد الربامج التي ح�سلت على االعتماد االأكادميي

البكالوريو�س واملاج�ستري  لدرجات  برناجًما  بلغت 22   
ّ
االأكادميي العام  لهذا   

ّ
العلمي والبحث 

والدكتوراه، وهناك 15 برناجًما للدرجات العلمّية الثالث نتوّقع اعتمادها قريًبا، وكّلها ُتطرح 

فهي  اجلامعة  فروع  اأما  االآن.  حتى  ال�سارقة  جامعة  مكّونات  من  ُتعترب  كلّية   14 خالل  من 

يطرحان  اللذين  ال�رضقّية،  املنطقة  يف  وكلباء  خورفكان  مدينَتي  يف  فرَعْيها  اإىل  باالإ�سافة 

ال�سارقة لطاّلب وطالبات املنطقة؛ هناك  الرئي�س يف  الفرع  الربامج امل�سرتكة مع  العديد من 

فرع جديد اأمر �ساحب ال�سمّو حاكم ال�سارقة ورئي�س اجلامعة ب�رضعة اإجنازه مبدينة الذيد يف 

�سات مع  املنطقة الو�سطى الإمارة ال�سارقة، ومن املتوّقع اأن ي�ستقبل طلبته يف خمتلف التخ�سّ

 املقبل.
ّ
بداية العام االأكادميي

الدكتور حميد جمول النعيمي

ّّ

ّّ
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•  كيف تنظرون اإىل ال�رضاكات مع اجلامعات العربّية، وما راأيكم يف جدواها؟
�سات 

ّ
ترتبط جامعة ال�سارقة باجلامعات واملعاهد واملراكز العلمّية واملنّظمات والدوائر واملوؤ�س

 200 نحو  اإىل  ت�سل  و�رضاكة  تعاون  باّتفاقّيات   
ّ
واملحلي  

ّ
واالإقليمي  

ّ
العاملي امل�ستوى  على 

 �ساحب ال�سمّو حاكم ال�سارقة ورئي�س اجلامعة، 
ّ
اّتفاقّية، اأجنز معظمها على امل�ستوى العاملي

امُل�سلَّحة  للقّوات   
ّ
الطب واأخرى مع كلّية  القاهرة،  االّتفاقّيات واحدة مع جامعة  من بني هذه 

والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  مع  واّتفاقّية  العربّية،  بريوت  جامعة  مع  وثالثة  امل�رضّية، 

ا لها، وغريها العديد.
ًّ
االأردنّية، وكلّية اآل مكتوم للدرا�سات العليا التي تتخذ من ا�سكتلندا مقر

اجلامعات  �سّيما  ال  العربّية  اجلامعات  مع  التعاون  ترتم  ال�سارقة  جامعة  اإّن  عاّمة  ب�سورة 

العريقة ذات التاريخ املجيد يف اإجنازاتها العلمّية وجتاربها االأكادميّية والعلمّية، وذلك الأهمّية 

عائداتها االأكادميّية والعلمّية واملعرفّية.

•  تنّظم جامعة ال�سارقة عدًدا من التظاهرات الثقافّية واملوؤمترات املتنّوعة؛ ما هي اأبرز هذه 
الن�ساطات لهذه ال�سنة، وملاذا؟ 

العمل  وور�س  والندوات  الدولّية  املوؤمترات  من  العديَد  تنظيمها  ال�سارقة  جامعة  عن  اإ�ستهر 

 
ّ
العلمّية، وذلك لتعزيز دورها منارًة ت�سّع على املجتمعات بعائدات علمّية ت�سهم على نحو عملي

اأ�سكالها، من اأهّمها ما  اإليها م�ساريع التنمّية على اختالف  يف معاجلة الق�سايا التي تتاُج 

مّت عقده هذا العاّم والذي متّيز ب�سل�سلة موؤمترات على عالقة باختيار اإمارة ال�سارقة عا�سمًة 

للثقافة االإ�سالمّية العام 2014، كان املوؤمتر الثاين لتاريخ العلوم عند العرب وامل�سلمني، وقد 

 ،»
ّ
 والتكنولوجي

ّ
رفع �سعار: »اإبداعات العلماء العرب وامل�سلمني االأوائل واأثرها يف التقّدم العلمي

من  كوكبة  فيه  و�ساركت  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمّو  �ساحب  افتتاحه  حفل  بح�سور  ت�رضَّف  وقد 

التي  والدرا�سات  واالأبحاث  املوؤلَّفات  من  العديد  ولها  متنّوعة  وديانات  قومّيات  من  العلماء 

 الذي ي�سهده العامل اليوم، 
ّ
 والتكنولوجي

ّ
تربز دور العلماء امل�سلمني والعرب يف التقّدم العلمي

وقد حّقق املوؤمتر اأهدافه يف تعزيز التوا�سل بني العلماء والباحثني املهتّمني بتاريخ العلوم، 

وجت�سيد اأثر العلماء امل�سلمني يف تقّدم احل�سارات يف اجلوانب العلمّية كاّفًة، ف�ساًل عن توثيق 

وم�ساركة  العلمّية،  امل�سلمني  اإجنازات  اإن�ساف  يف  امل�سلمني-  غري  من   - العلماء  �سهادات 

جامعة ال�سارقة يف ن�ساطات ال�سارقة عا�سمة الثقافة االإ�سالمّية 2014. اإاّل اأّن اأهّم ما حّققه 

�سة ال�سارقة الدولّية لتاريخ العلوم عند العرب وامل�سلمني«، وهي 
ّ
هذا املوؤمتر هو تاأ�سي�س »موؤ�س

لعلوم  ع�رض  احلادي  املوؤمتر  عقد  مع  بالتزامن  ذلك  ا، 
ًّ
مقر منها  وتتَّخذ  ال�سارقة  جامعة  تتبع 

 لعلوم الف�ساء والفلك يف جامعة ال�سارقة وغريهما 
ّ
الف�ساء والفلك، الذي عقده االّتاد العربي

من املوؤمترات.  
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• كيف تقّومون دور جامعة ال�سارقة داخل الّتاد؟ 
ا على اأن يكون دورها فاعاًل يف اّتاد اجلامعات العربّية،  ا تامًّ تر�س جامعة ال�سارقة حر�سً

ال�سارقة ورئي�س اجلامعة.  ال�سمّو حاكم  اأهمّية كربى لدى �ساحب  االّتاد من  لهذا  ا  مِلَ وذلك 

ف�سمّوه ال يّدخر و�سًعا يف دعم كّل ما �ساأنه تقّدم االّتاد وتطّوره وقّوته، ومعروف اأن �سمّوه بنى 

 املوّحد 
ّ
 االّتاد يف العا�سمة االأردنّية على نفقته، يف اإطار اإميانه الكامل بالعمل العربي

ّ
مقر

وم�سايرة  االأداء  تطوير  اأجل  من  بينها،  ما  يف  التفاعل  يف  العربّية  اجلامعات  جلهود  ودعمه 

ُت�سهم  التي  امل�ستويات  اأرقى  للو�سول اىل  واأمناطه احلديثة، والعمل امل�سرتك  التعليم  تقنيَّات 

يف اإعداد اأجيال تقّدر االنتماء، وُتعنى بخدمة وطنها وتافظ على وحدته، وتعمل على تنمية 

موارده الب�رضّية واالقت�سادّية واالإن�سانّية وتقيق تطّلعاته واآماله.

•  ما راأيكم يف انعقاد الدورة الثامنة والأربعني يف بريوت، وتديًدا بجامعة القّدي�س يو�سف؟
ُخ االنطباع الرا�سخ  اإنَّ انعقاد الدورة الثامنة واالأربعني لالّتاد يف هذه اجلامعة العريقة ُير�سِّ

العربّية ككّل.  واأهمّية نتائجها وعائداتها على اجلامعات   ،
ّ
اأ�سا�سي الدورة ب�سكل  باأهمّية هذه 

اآثاره  فاجلامعة م�سدر فخٍر واعتزاز ومرجعّية لكثري من اجلامعات العربّية، وهذا ما �ستظهر 

يف  االأع�ساء  العربّية  اجلامعات  ثماره  ت�سد  الذي  االأمر  الدورة،  هذه  نتائج  يف  االإيجابّية 

االّتاد. 
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»دورة لبنان« جريدة يومّية ت�سدر عن رئا�سة جامعة القّدي�س يو�سف اأثناء ا�ست�سافتها 

الدورة الـ48 للموؤمتر العاّم الّتاد اجلامعات العربّية

ّ
امل�رضف العاّم - رئي�س التحرير: الربوف�سور �سليم دّكا�س الي�سوعي

مدير التحرير التنفيذّي: ندى عيد 

املدّقق اللغوّي: رميون حرفو�س

الإخراج: مورييل �ساهني طوبي

امل�سّور: مي�سال �سايغ

الطباعة: مطبعة ق�رض العدل

الأ�ساتذة امل�ساركون: الربوف�سور هرني العويط؛ املهند�س فوؤاد ماورن؛ د. ن�رضين اأبي�س؛ 

االأب �سالح اأبو جوده؛ االأب روين اجلمّيل؛ روجيه حّداد؛ اإبراهيم حيدر؛ عماد الزغبي. 

�سكر خا�ّس لـدائرة املن�سورات واملطبوعات: �سينتيا غربيل اأندريا وفريق العمل. 

ق�سم الإعالم والتوا�سل - كلّية الآداب والعلوم الإن�سانّية: الربوف�سور با�سكال مونان؛ �رضبل مارون. 

الطالّب: رامي فّواز؛ كري�ستيل نعمة اهلل؛ مايا �سبح. 

ة يف 
ّ
للتعددي لح  �ل�صُّ ريا�س  كر�صي 

جامعة �لقّدي�س يو�صف

 ريا�س 
ّ
 جديد با�سم »كر�سي

ّ
 جامعي

ّ
اإحتفلت جامعة القّدي�س يو�سف –بريوت، باإطالق كر�سي

ال�سلح  ليلى  ال�سابقة  الوزيرة  الوليد بن طالل، وم�ساركة  �سة 
ّ
للتعّددّية« بدعم من موؤ�س لح  ال�سُّ

)وزارة  �سبطيني  األي�س  الوزراء  وبح�سور  دّكا�س،  �سليم  الربوف�سور  اجلامعة  ورئي�س  حماده، 

مروان  والنائب  العدل(،  )وزارة  ريفي  واأ�رضف  االإعالم(،  )وزارة  جريج  ورمزي  املهّجرين(، 

معّو�س،  نايلة  ال�سابقني  الوزراء  الفرزيل،  اإيلي  ال�سابق  الوزارء  جمل�س  رئي�س  ونائب  حماده، 

اجلامعة  رئي�س  ونّواب  ور�سمّيني،  ونّواب  جري�ساتي،  و�سليم  جّنار،  واإبراهيم  طّباره،  وبهيج 

وعمداء واأكادميّيني.

لح واإجنازاته، وتّدثت عميدة كلّية   عن حياة الرئي�س ال�سُّ
ّ
اإ�ْسُتِهلَّ احلفل بعر�س فيلم وثائقي

، ومو�سحًة اخلطوط 
ّ
احلقوق ال�سّيدة لينا غّناجه معرّبًة عن فرحها با�ستقبال هذا املنرب اجلامعي

العري�سة لدوره يف املجاالت القانونّية والد�ستورّية والوطنّية وال�سيا�سّية. 

الثانوّي  املعهد  »دفاتر  كلمته:  يف  وقال  التاريخ  ا�ستذكر  دّكا�س  الربوف�سور  اجلامعة  رئي�س 

جلامعة القّدي�س يو�سف تقول اإّن الرئي�س ريا�س ال�سلح، مثله مثل حكمت ونهاد ووديع ال�سلح، 

تابع درو�سه يف الي�سوعّية كما كانت ُت�سّمى ما بني ال�سنوات 1907 و1910 وهو بالتايل �رضب 

اأجنبّية واأخالًقا وثقافة،  اأمتار من هذه القاعة، علًما ومعرفًة ولغًة  من معني هذه الدار، على 

لح من مكارم وحكمٍة ودين وعوٍد �سلٍب،  تاآخت مع ما ُولد عليه واكت�سبه يف دار عائلة اآل ال�سُّ

لح  اندجمت يف ذكاء حاّد وقدرة على التمييز، وحكم �سائب، وروؤية بعيدة النظر. اإّنه ريا�س ال�سُّ

لح، بقدر ما هو يعطي ا�سمه   الرئي�س ريا�س ال�سُّ
ّ
، كر�سي

ّ
الذي ال ُنعطي ا�سمه اليوم هذه الكر�سي

املعايل،  رئي�ستها �ساحبة  االإن�سانّية ومن  بن طالل  الوليد  �سة 
ّ
موؤ�س دة من  املوؤيَّ  

ّ
الكر�سي هذه 

اجلامعة  يف  ال�رضقّية  االآداب  معهد  من  يجٍة 
ّ
كخر اليوم  فنحّييك  حماده،  لح  ال�سُّ ليلى  ال�سّيدة 

لح يعطي ا�سمه بف�سل جهاٍد �سمن روّية، وعلم حقوق اكت�سبه يف مكتب  الي�سوعّية. ريا�س ال�سُّ

اإ�سطنبول ال�سلطايّن وهو لكان انت�سب اإىل مدر�سة احلقوق الفرن�سّية لو اأّنها كانت قد اأُن�سئت قبل 

ال�سيا�سة،  ال�سحافة واأن يربع يف  اأن يعمل يف  ا�ستطاع  ا�سمه الأّنه  ال�سنة 1913، وهو يعطي 

»حمكم  كان  اأّنه  ومنه  الكثري  فيه  وُيقال  لي�ستغّلهم.  ال  ليخدمهم  النا�س  اأمام  بابه  يفتح  واأن 

و�صطاء جامعة �لقّدي�س يو�صف

 للو�ساطة يف جامعة القّدي�س يو�سف –بريوت بتخريج الدفعة الثالثة من 
ّ
اإحتفل املركز املهني

الربوف�سور  اجلامعة  رئي�س  اإىل  ح�رضه  االجتماعّية،  الُعلوم  حرم  يف  اأقيم  احتفال  يف  طاّلبه، 

اإيربت  فريدري�س  �سة 
ّ
موؤ�س مدير  بورجيلي،  هّواري  جوانا  ال�سيَّدة  املركز  ورئي�سة  دّكا�س  �سليم 

االأملانّية، وجمع من اأهل الطاّلب واأ�سدقائهم. 

تّدث رئي�س اجلامعة خماطًبا الو�سطاء اجُلدد بالقول: »اأنا مهتّم ب�سكٍل خا�ّس ومتحّم�س لهذا 

القّدي�س يو�سف،  للو�ساطة يف جامعة   
ّ
املركز املهني تن�سئة طاّلب و�سطاء يف  اأال وهو  العمل، 

املركز.  فريق  من  وبدعٍم  جوانا  ال�سّيدة  مديرته  بها  وتتمّتع  والتعاطف  بالوّد  تّت�سم  وبقيادة 

ا اأهداف جامعة القّدي�س يو�سف، الأّننا نريد اأن  اأهداف التن�سئة هي اأهداف املركز ولكّنها اأي�سً

و�سيلًة   
ّ
الالعنفي والتوا�سل  الو�ساطة  عمل  من  بّينة  على  وال�سبيبة  الطاّلب  من  املزيد  يكون 

اأن يت�سّكل هوؤالء الطالب �سمن فريق لديه  النزاعات. وباملثل، نريد  من و�سائل الوقاية وحّل 

ا اأو اأن يخاف  ح�سوره يف اأروقة اجلامعة وحياتها. ينبغي على هذا الفريق اأن ال يكون هام�سيًّ

اأن يكون قادًرا، واأنا واثق من ذلك، على توفري ا�ستمرارّية الو�ساطة  اأخذ املبادرات. يجب  من 

�سون لل�سغوطات التي 
ّ
يف كّل حرم من اأحرام اجلامعة لي�سغي اإىل اأقرانه الذين غالًبا ما يتعر

ترتاوح بني امل�سايقات اخلفّية حّتى االأوامر االأ�سّد مبا�رضة �سواء اأ�سيا�سّيًة اأم اجتماعّية«.

د لكّل �سخ�سٍ يف 
ّ
ثم كانت كلمات لكّل من مديرة املركز التي �سّددت على الدور اخلا�ّس واملتفر

عي�س الو�ساطة من خالل بناء املواطنّية اللبنانّية بالدرجة االأوىل، والكونّية بالدرجة الثانية 

ولكن وقبل كّل �سيء بناء االإن�سانّية. 

الرّد بارًعا يف اجلدال واملجاذبة حّتى طار �سيته يف القدرة على االإقناع وعلى الو�سول يف 

التفاو�س اإن مل يكن اإىل املن�سود فاإىل اأح�سن املمكن«. 

وتابع قائاًل: » واليوم ونحن نطلق يف جامعتنا ويف كلّية احلقوق والعلوم ال�سيا�سّية بالذات 

لح اإىل جانب الرعيل االأّول من  لح، فالأّن ريا�س ال�سُّ  التي  تمل ا�سم ريا�س ال�سُّ
ّ
هذه الكر�سي

رجال الدولة اللبنانّية ومنهم ب�سارة اخلوري وفوؤاد �سهاب و�سليم تقال و�سربي حماده وجميد 

 ونه�سوّي نلجاأ اإليه واإىل اأترابه اليوم م�ستوحني من ن�ساالتهم 
ّ
اأر�سالن، هو تراث تربوّي وطني

اللبنانّية  الدولة  لتعزيز   
ّ
الوطني اخلطاب  كتابة  والإعادة  للتفكري  باإر�ساداتهم،  وم�ستنريين 

هني بروح الوطنّية التي ال بّد من تقوية ن�سيجها وثقافتـها«. وموجَّ

على  مرّكًزا  اجلامعة(  يف   
ّ
االإ�سرتاتيجي املجل�س  )ع�سو  طّباره  بهيج  ال�سابق  الوزير  تّدث  ثمَّ 

 اال�ستقالل - 
ْ
 هو »ثمرة ن�سال رُجَلي

ّ
لح، ومذّكًرا باأّن امليثاق الوطني اأهمّية فكر ريا�س ال�سُّ

لح – الذي قام عليه لبنان امل�ستقّل بعد عهد االنتداب«. ب�ساره اخلوري وريا�س ال�سُّ

فت على احلقائق والوقائع ال�سيا�سّية االآنّية وعلى »ر�سالة فكر  لح حماده فتوقَّ اأّما ال�سّيدة ال�سُّ

ا«.  لح الذي ما يزال حيًّ الرئي�س ال�سُّ

اللبنايّن  املجتمع  حاجة  ومدى  املركز  مبادرة  اأهمّية  على  فتوّقف  اإيربت  �سة 
ّ
موؤ�س مدير  اأّما 

برتكيبته املتنّوعة اإىل الو�ساطة. 

جدير بالذكر اأّن جامعة القّدي�س يو�سف بادرت اإىل تاأ�سي�س هذا املركز الرائد وال�سّباق يف العام 
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دورة لبنان - الدورة الثَّامنة واالأربع�ن للم�ؤمتر العاّم الحتّاد اجلامعات العربّيّة


