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 أصحاب الدولة والسعادة، 
 حضرة الدكتور سلطان أبو عرايب العدوان،

 رئيس جامعة اإلمارات العربّية املّتحدة،  الدكتور علي راشد النعيمي،حضرة 
 حضرة رؤساء اجلامعات العربّية وممثّليهم،

 حضرة الدكاترة واألساتذة الكرام،
 أيّها احلفل الكرمي،

      بسم هللا، 
امعات العربّية يف اجلّّتاد إيوم االّّتاد يف دولة االّّتاد،  ،يوم أغّر ويوم عزيز علينا مجيًعا إنّه

خلطى صوب ا حثيثةأتيت ، دولة اإلمارات العربّية، إنّه يوم "دورة لبنان" ألفني ومخسة عشر
الثانية،  ىلإ دورة مسو الشيخ زايد ألفني وسّتة عشر، فتهدي األوىل السالم والعلم واملعرفة

 انجزةلوحدة فتكون ا "دورة لبنان" وبعنفوان ال حّد له ابلفرحوتستقبل دورة الشيخ زايد 
العلم واالزدهار  همتهجو و  نيرجاالته الرايديّ بواملستقبل يسري اهلوينا  صاانً والعلُم مُ  امعقودً واألمل 

 وجسيمة.وكم هي كبرية  والشعوب وأمانتهم لقضااي الوطن العريبّ 

 فاعاًل قوايً و  اجلامعات العربّية عاماًل، ادّتّ إ وما بني دورة لبنان ودورة مسو الشيخ زايد يستمرّ 
وألنّنا ابلعلم  ،ًنا مبستقبله املشرقاخلليج، مؤم إىل احمليطامعاته من ثبات جأبمانته، اثبًتا 

 نعتلي.داع بإلعّز وجّل نّتقي وبروح املبادرة واالبتكار واواإلميان نرتقي ومبحّبة هللا 

يف رحاب اجلامعة  2015إلتقينا أيّها األحّباء ابألمس يف اخلامس والعشرين من شهر آذار 
ات عاليّ فأصغينا إىل أحاديث وحماضرات اجلزء األّول من ف "دورة لبنان"اليسوعّية يف بريوت يف 

إالّ  اإلداريّة ضحممؤمتر االّّتاد وتناقشنا يف الكثري من القضااي، رمّبا أحيااًن الشكلّية واإلجرائّية 
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يج، وهي تنا من احمليط إىل اخللاجامع أنّنا جتاوزانها لنتناول القضااي واملشكالت اليت هتمّ 
ابلفعل القضااي نفسها، من حوكمة اجلامعات إىل العمل البحثي، مرورًا ابحلياة الطالّبّية 

 ،فائدة من  ذل يف ملا ،مًعا واللغويّ  ومستوى الربامج األكادميّية والتأهيل واالنفتاح الثقايفّ 
ذ وما شاهبها سوف أتخ املواضيع هذه والسعي إىل اجلودة وإىل ضمان اجلودة وال شّ  أنّ 

 ،أكثر فأكثر احلّيز الذي تستأهله من خالل تفعيل اجملالس واجلمعّيات واملراكز التابعة الّّتادان
ن ختّمر ة اإلدارّيني البربوّيني والباحثني بيننا، فهم تل  اخلمرية القادرة أري وهي كثرية وتضّم خ

  بكامله. مفيدة للوطن العريبّ عجني املعرفة كّله وجتعله سنابل قمح 

 وجتربيت اإلنسانّية، أقول إّن البربية على مستوى املدرسة وكذل  من موقعي األكادمييّ  ،وإنّ 
ضة بلداننا يف هن واألساسيّ  على مستوى اجلامعة والتعليم العايل عموًما هلا الدور الرايديّ 

ّية بنا ابلِقَيم الروحّية والدين، وذل  من خالل إمداد طالّ هاوّتديث هاوجتديد هاواستمرار 
واإلنسانّية واالجتماعّية الصحيحة وتفعيل هذه الِقَيم بعضها مع البعض اآلخر يف حياة 

جتماعّية صحيحة. وكذل  هنضتنا تنادي أبن يتحّول طالّبنا إىل رجال ونساء ذوي فكر إ
 ،تمع ومعرفةأوطان وجم بناة فيكونون ،والفكرقادرين على التفكري  ،انقدة إجياابً وقّاد وكلمة 

 اجلامعة.ال جمّرد مستوعبات معلومات ال تتماشى مع رسالة 

مل تعد تقتصر فقط على اإلمداد ابملعلومات واملعارف   ،كما نعرف وتعرفون،الرسالة  وهذه
د وابتكار وضرورة تقويته، رسالة إبداع وجتدي مع بروز أمهّية البحث العلميّ  ،بل إهّنا أصبحت

 نسيج اجملتمع وإمداده بروح املبادرة والعنفوان والتفاؤل لالقتصاد وتقوية خدمةً وّتديث 
جامعتنا  تعمل فيه جمال منوإن كان يف ظّل الظروف العاملّية الشديدة االضطراب.  املستمرّ 
من حيث  واملدنّ  ة أي خدمة اجملتمع األهليّ ثثالسامهة احلثيثة يف ّتقي  رسالتها الهو املفاليوم 

 عرب التدريب على احلوار دفع حدود اجلهل إىل الوراء وكذل  احلّد من اإلرهاب الفكريّ 
نّه علينا أن نفّعلها أجند وعلى احبرام اآلخر يف قناعاته وخياراته وعرب األنشطة الطالّبّية اليت 

 الوطن يفوأن منّد طالّبنا أبدوات ومناذج التمكني والرايدة. ويف ظّل األزمات والصراعات 
شريًدا من ومرًضا وتابملاليني من الناس قتاًل  أخذتاليت هتّدد حياة اإلنسان وقد  العريبّ 
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ما   شجاعةوالجامعاتنا مببادرة فيها من احلكمة  تضطلعأن  من أيّها األعزّاء ال بدّ  ،البلدان
 .النعمةساعد أهل احلكم يف اخلروج من احملنة والدخول يف زمن استعادة ي

ة تسألون عن لبنان وعن بريوت اليت احتضنتكم السنة الفائتة بربيعها وبشمسها ودفئها وحمبّ 
أبنائها وضيافة قدامى طاّلب جامعتنا الذين يهدونكم ألف سالم وسالم ! بريوت تبقى شقّية 
ألهّنا ّتّب األزمات السياسّية واحلكومّية، تبقى شقّية ألهّنا تريد أن تبقى من دون رئيس 

وهي  ،ابهظًا لذل ، ألّن ال مجاعة من دون رئيس يرعى أمورها مثًناهوريّتها وهي تدفع جلم
 نوإ ،فبركتها طيلة مثانية أشهر من دون مجع وطمر ومعاجلة ،مثل األطفال ال تبايل ابلنفاايت

وء، مل يوجد بعد. ويبقى أّن بريوت، مهما تطّورت أمور الس ائيّ هالن احللّ فيتّم مجعها اليوم 
الصعوابت، ترى  قادرة على جتاوز ،والعيش مًعاحمّبة للعيش  ،تبقى قريبة من صورهتا األساسّية

رأمسال قوّي نراه اليوم ا ليف البربية والتعليم رسالة عظيمة ويف تربية األجيال الناشئة أتسيسً 
الشكر إىل  ةرافًعا ّتيّ  ،كما لو أنّه الوطن األّولا  اثنيً وطًنا  ،عملوطن البوإميان عامل ّتدٍّ 

مارات العربّية اإلدولة املسؤولني وأصحاب الدولة واملعايل يف الدول اليت تستضيفهم ومنها 
 .املّتحدة

بريوت أتيت اليوم مع علم االّّتاد اليت حافظت عليه كأمانة ! إنّه علم كّل جامعة من اجلامعات 
رحاب جامعة اإلمارات.  يف معافً  خّفاقًاأتيت معه ليبقى عالًيا  ،العربّية املنتمية إىل االّّتاد

 يف لبنان، رة الثامنة واألربعنيسّيدي األمني العام ألّنكم آمنتم فينا لتنظيم الدو  مفشكرًا لك
بريوت  السابقة يف شكرًا لكم مجيًعا حضرات رؤساء اجلامعات ألّنكم أردمت أن تكون الدورةو 

 معَ دوم النِ تألنّه ابلشكر صود ! شكرًا لكم على املستوى املنشود واملق وآمل أن تكون جاءت
 من رّب العاملني ! ،اآلتية من فوق

 ّّتاد اجلامعات العربّية،إعاش 
 عاش لبنان،

 وعاشت دولة اإلمارات العربّية.


