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عبيؼخ سّٛذح انهٕٚضح 

  19/10/2009 

 

وليد مىسى األب كلمة رئيس جامعة سّيدة اللىيزة 

العالمي مؤتمر لل المؤتمر الصحفيفي 

  "دور التعليم العالي في تعزيز ثقافة الحىار والتفاهم"

 

أيها األصدقاء اإلعالميات واإلعالميين  

 

انٕطٍ، ٔعذرى ٚؼبَٙ يُّ نؾضٕسكى، ٔسغى انضغٛظ انسٛبسٙ انز٘ ٔشكشًا أْاًل ثكى 

ْب ْزِ انغبيؼخ، نُزُّفس يؼًب أعٕاء انؾضبسح ٔانؼهى ٔانضمبفخ، فسؾخ ساؽخ، رضٔسٌٔ خالل

ٚزؾفُب ثٓب ثؼض انزٙ  –ٔغٛش انصٕرٛخ  –ثؼٛذًا ػٍ دخبٌ انزؼّصت ٔانفسبد ٔانمُبثم انصٕرٛخ 

. أْم انسٛبسخ

 

أٚٓب األصذلبء 

فبالشزمبق ٔاؽذ، :  ساثط ٔلشاثخ ٔٔؽذح أْذافٔس اإلػالو، أكضش يٍ ٔس انؼهى ُٔدثٍٛ ُد

َػِهَى ٔػّهى ٔأػهى ٔاسزؼهى، ٔكأَُّب عًٛؼًب، يإّسسبٍد ئػاليٛخ ٔيإسسبد ٔال شمبق، يٍ 

رؼهًٛٛخ، َزجبسٖ َٔزؼبٌٔ َٔزكبيم فٙ رضٔٚذ أعٛبنُب انغذٚذح ثًب ٚسًؼ نٓى ثًسزمجم يزٕاصٌ 

ّ٘ . ح ٔانًؾّجخ ٔانسالويّزضٌ، فٙ ٔطٍ، َسؼٗ عًٛؼًب نكٙ ٚكٌٕ، ٔطٍ انؾش

 

أٚٓب األصذلبء 

اإلػالٌ ػٍ يإرًش ػبنًٙ، ٔانؾذٚش دػَٕبكى، انٕٛو، ئنٗ ْزا انهمبء، نُشبسن يؼًب فٙ 

دور التعليم العالي في تعزيز ":  يٕضٕع َزمبسى ًْٕيّ يغ انؼبنى أعًغ ْٕٔ ثؼُٕاٌفٙ 

نى رؼذ يٕضٕػًب  -ا ٔال َمٕل صشاػّ  –فًشكهخ رؼّذد انؾضبساد.  "ثقافة الحىار والتفاهم

ٔارا كبٌ انمشٌ انؼششٌٔ لذ ػشف :  الهًًٛٛب أٔ را ُثؼذ عغشافٙ يؾذٔد، ثم ْٙ يشكهخ انؼصش

 انصشاع ثٍٛ لٕيٛبد يزؼّذدح، يًب أؽذس ؽشثٍٛ ػبنًٛزٍٛ، ال َضال 

 

ٌّ انمشٌ انٕاؽذ ٔانؼششٍٚ انز٘ افززؼ يسٛشرّ، ثـ  أٚهٕل  11َؼبَٙ آصبسًْب انًذّيشح، فا

نضال ئسْبثٙ يذّيش، سٛكٌٕ، كًب ٚإّكذ انجبؽضٌٕ ٔانؼهًبء انكجبس، لشٌ ، ٔثض2001

ًّب سّٕٛنذ أكضش يٍ ؽشة ٔأكضش يٍ صنضال   .انصشاػبد انؾضبسٚخ ٔانذُٚٛخ ٔاالعزًبػٛخ، ي

. ٖ يب رخّجئّ نُب انسُٕاد انًمجهخ ٔأطًبع انكجبسئلانّهٓى، ئاّل ارا رُّجّ انؼبنى، لٛبداد ٔشؼٕثًب، 

ّٕل :  و ٔاإلػالو، ْٕلطشؽّ ػهٗ أَفسُب، َؾٍ، أْم انغانسإال انز٘ ٌ كٛف َؾ

انصشاػبد انؾضبسٚخ ئنٗ ؽٕاساد ؽضبسٚخ؟  كٛف َؼًم نكٙ ٚكٌٕ انزؼّذد سجٛاًل ئنٗ انغُٗ 
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االَسبَٙ ٔانسالو االعزًبػٙ، ثذاًل يٍ أٌ ٚكٌٕ سججًب إلنغبء اٜخش؟  كٛف َسبْى، يٍ 

٘ انزؼهٛى انؼبنٙ، ثصٕسح خبّصخ، فٙ رؼضٚض صمبفخ يٕالؼُب، ٔال سًّٛب َؾٍ أْم انزشثٛخ، ٔف

انؾٕاس ٔانزفبْى ٔاؽزشاو اٜخش؟ 

ْزِ األسئهخ ْٙ فٙ صهت انزفكٛش انغبيؼٙ، ْٔٙ رشكم، فٙ ًْٕيٓب، انجؼذ االَسبَٙ 

شٓبداد، أ يشكضًا نهزؼّهى " فجشكخ"فبنغبيؼخ نى رؼذ .  ٔانٕطُٙ ٔانؼبنًٙ نؼًهُب انزشثٕ٘

يمّشًا نألثؾبس ٔانؾٕاساد، انزٙ يٍ خالنٓب، ُرذاس سٛبسخ انؼبنى ثمذس يب أصجؾذ فؾست، 

انغبيؼبد، ٔكهكى رؼشفٌٕ أصشْب انؾضبس٘، ٔأكضشكى رخّشط يُٓب، ْٙ .  ٔٚزمّشس يصٛشِ

.   يشكض اإلػذاد ألدٔاس ًٚكٍ أٌ رذّيش انؼبنى أٔ أٌ رُمزِ يٍ انخشاة ٔاالَؾشاف ٔانًٕد

. نؼّذح الَؼمبد ْزا انًإرًش فٙ نجُبٌنٓزا، َؾٍ، ٔيُز أكضش يٍ سُخ، َؼّذ ا

: ٔاسًؾٕا نٙ ثجؼض انزٕضٛؾبد

فٙ ثهذ يخزبس،  IAUاَّ يإرًش سُٕ٘ ػبنًٙ، ٚؼمذِ االرؾبد انؼبنًٙ نهغبيؼبد  -1

. يٍ يئخ ٔخًسٍٛ عبيؼخ، ٔأكضش يٍ خًسٍٛ ثهذًا سٔرشبسن فّٛ أكش

نجُبٌ، ٔنٓزا فُؾٍ  –اَّّ يإرًش ؽضبس٘، َفخش ثبسزضبفزّ، فٙ عبيؼخ سّٛذح انهٕٚضح  -2

فٙ ال َؾزكشِ، ٔنكُُب َفزؼ األثٕاة، نكم انغبيؼبد، ٔال سًّٛب فٙ نجُبٌ، نهًشبسكخ 

ٔيؼظى انغبيؼبد انهجُبَٛخ سزشبسن فٙ األثؾبس ٔانؾٕاساد،   .انزفكٛش ٔانجؾش يؼًب

د يؼشٔفخ فٙ انؼبنى، ثبإلضبفخ ئنٗ سئٛس االرؾبد اكًب سٛشبسن سؤسبء عبيغ

د ٔانًذٚش انؼبو انسبثك نًُّظًخ األَٔسكٕ، ٔسئٛس ارؾبد انغبيؼبد انؼبنًٙ نهغبيؼب

ٔاأليٍٛ انؼبو الرؾبد انغبيؼبد انؼشثٛخ، ٔانًذٚش انؼبو نهزؼهٛى انؼبنٙ فٙ  األفشٚمٛخ

 .نجُبٌ

 

 

اَّ يإرًش رشثٕ٘ ٔطُٙ، ٔنٓزا سٛشػبِ فخبيخ انشئٛس انؼًبد يٛشبل سهًٛبٌ انز٘  -3

 .فززبػَأيم يشبسكزّ شخصًٛب فٙ عهسخ اال

اَّ يإرًش ٚسزغٛت نذػٕاد فخبيخ انشئٛس انؼًبد يٛشبل سهًٛبٌ انز٘، يُز اَزخبثّ  -4

ٔؽزٗ انٕٛو، ٚذػٕ، ٔثبنصٕد انؼبنٙ، ٔفٙ أػهٗ انًُبثش انؼبنًٛخ، أػُٙ األيى 

 .، كًشكض نؾٕاس انؾضبسادانًّزؾذح، ئنٗ اػزًبد نجُبٌ

كبٌ .  افبد ٔدٚبَبد يزؼّذدحنؾضبساد ٔصك اٌ؟  ألَّّ، لٕاًل ٔفؼاًل، عبيغٔنًبرا نجٍ -5

ٌّ نجُبٌ يخزجش نهزفبػم انؾضبس٘، فغبء لذاسخ انجبثب ٕٚؽُب ثٕنس انضبَٙ نٛؼهٍ  ٚمبل ا

ٌّ يغذ نجُبٌ ْٕ فٙ  أٌ نجُبٌ سسبنخ ؽضبسٚخ، ٔعبء فخبيخ انشئٛس، أخٛشًا، نٛإّكذ ا

ح فٙ ْزا انزفبػم انؾضبس٘، انز٘ ئٌ َغؼ ٔاسزًّش، َكٌٕ لذ لّذيُب نهؼبنى أعًم ْذ٘

 .انمشٌ انٕاؽذ ٔانؼششٍٚ

6- ّ٘ رششٍٚ انضبَٙ انًمجم، ٔسٛسجمّ  6ٔؽزٗ  4او، اثزذاًء يٍ سٛسزًّش انًإرًش صالصخ أ

اعزًبع نهٓٛئخ انزُفٛزٚخ نهًُّظًخ ٚكٌٕ ثًضبثخ رٓٛئخ نٓزا انًإرًش ٔيُبسجخ الرخبر 
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ا سٓشح رُظًٛٛخ نهسُخ انمبديخ، ٔسززخّههّ ثؼض انُشبطبد انضمبفٛخ، ٔيٍ ثُّٛلشاساد 

 .فُّٛخ فٙ يغبسح عؼٛزب

اٌ رشبسكُب ْزا انًإرًش، ئػذادًا اإلػالو كبّفخ، يٍ ٔسبئم  ل يٍ انغًٛغ، ٔال سًّٛبَأو -7

ّٕل ْزا األسجٕع األٔل يٍ رششٍٚ انضبَٙ ئنٗ .  ٔأثؾبصًب ٔؽٕاساد يخزهفخ ٔأٌ ٚزؾ

 .يٕػذ نهزشكٛض ػهٗ دٔس انغبيؼبد فٙ رؼضٚض صمبفخ انؾٕاس

 

 

ألصذلبء ٔا أٚٓب انضيالء

خٛشح، ثؼض انزٕرّشاد ٔانزغبرثبد انسٛبسٛخ  عبيؼبرُب، فٙ انسُٕاد األنمذ شٓذد 

انُبرغخ ػٍ انٕضغ انؼبو فٙ انٕطٍ، دٔسَب أٌ َّٕعّ طاّلثُب ٔأٌ َضسع فٙ ػمٕنٓى ٔفٙ 

. لهٕثٓى سٔػ انؾٕاس ٔانًؾّجخ ٔاؽزشاو اٜخش

يًٓب كبٌ يؼزمذِ ٔدُّٚ ٔرفكٛشِ  َؾٍ فٙ عبيؼزُب، َفخش ثٓزا اٜخش، َٔؼزّض ثٕعٕدِ ثُُٛب،

عبيؼزُب ال رؾّمك ؽضٕسْب انٕطُٙ ئاّل ئرا كبَذ عبيؼخ نكّم أثُبء انٕطٍ، ْٔزا يب .  ٔػشلّ

. َؼًم ػهّٛ، َٔإّكذِ انٕٛو

 

أيهٙ كجٛش أٌ ركَٕٕا يؼُب، أٌ رشافمَٕب فٙ ْزا انهمبء، كٙ َزكبيم يؼًب فٙ خذيخ ْزِ 

ٔيؼكى َزبثغ ...  رٕاصم يغ شؼجُب، ٔخُٛش يّٕعّ ٔشكشًا نكى، عسش.  األْذاف انششٚفخ

. انطشٚك، ٔأْــاًل ثكــى


