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افتتاح م�ؤمتر احتاد اجلامعات العربية يف «الي�سوعية»

دعوات للتطوير العلمي واالبحاث ومعاجلة م�شكلة البطالة

املشاركون في مؤمتر احتاد اجلامعات العربية
��ت ف��ي جامعة ال��ق��دي��س ي��وس��ف  -حرم
��ح ْ
اف��ت ُِ��ت َ
العلوم االنسانية الدورة الـ  48للمؤمتر العام الحتاد
اجلامعات العربية (دورة لبنان) ،حتت رعاية رئيس
مجلس ال���وزراء مت��ام س�لام ممثال بوزير التربية
والتعليم العالي ال��ي��اس ب��و صعب ،وب��دع��وة من
االحتاد العام للجامعات العربية ،في حضور وزير
االع�لام رم��زي جريج ،سفراء دول عربية وغربية،
ال��ن��ائ��ب روب��ي��ر غ��امن وال����وزراء السابقني :غسان
سالمة ،نايلة معوض ،طارق متري ،بهيج طبارة،
رئيس كرسي السالمة املرورية في جامعة القديس
يوسف الدكتور رمزي سالمة ،مدير ماستر االعالم
والتواصل في اجلامعة باسكال مونان.
وتو ّقف رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور
االب سليم دك���اش ع��ن��د «ال���ظ���روف ال��راه��ن��ة التي
تنعقد فيها ال��دورة ،منها حتدي محاربة التطرف
واإلره��اب ،وبناء السالم واألم��ن ،وحتقيق العدالة
االجتماعية ،وإرس��اء مجتمع املواطنة واحلريات
املسؤولة ،وتشييد مجتمع املعرفة واقتصادها،
وبناء منظومة التسامح واحلوار واإلخاء».
ب���دوره ،حت�� ّدث رئيس جامعة ال��ش��رق األوسط
ورئيس الدورة السابعة واألربعني الحتاد اجلامعة
العربية الدكتور ماهر سليم عن «ال���دور الريادي
الذي تضطلع به اجلامعات ،وعدد املبادرات الثالث

التي قامت بها جامعة الشرق األوسط خالل توليها
رئاسة الدروة السابقة وتبناها املؤمتر».
من جهته ،تو ّقف أم�ين ع��ام اجلامعات العربية
الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان عند «التحديات
التي تواجه املؤسسات التعليمية العربية» ،وقال:
«ما يستوجب منا التطوير والتحديث مبا يتواءم
مع معطيات ومستجدات العصر اجلديد» ،شارحا
استشعار االحت���اد ألهمية «ال��ت��وس��ع ف��ي برامجه
وتعميق التنسيق والتعاون بني الكفاءات العربية
واألكادميية في مختلف التخصصات العلمية».
واش���ار ال��وزي��ر ب��و صعب ال��ى «ان اجلامعات
في العالم تتسابق إلى استخدام نتائج األبحاث
ف���ي ت��ط��وي��ر م��ن��اه��ج��ه��ا ،وت���ت���زاح���م منشوراتها
وإجن��ازات��ه��ا العلمية وال��ث��ق��اف��ي��ة واإلجتماعية
واإلقتصادية واألدبية في املكتبات وعلى الشبكات
العاملية للتواصل ،ويعمل أساتذتها على جتديد
محاضراتهم ومقارباتهم للقضايا العاملية عبر
أبحاث يقومون بها» ،معتبر ًا «ان مثل هذا اللقاء هو
منصة عربية للبحث والتعاون في شتى الشؤون
املتعلقة بالتعليم العالي».
ثم ألقى سالمة محاضرة عنوانها «كيف يصبح
تعليمنا العالي أعلى؟» ،وتطرق فيها الى عدد من
التحديات التي تواجه اجلامعات ،مضيف ًا «ارى

ان نشجع اجلامعات القائمة على حتديد أوضح
لشخصيتها وأن نطالب أصحاب كل مشروع جامعي
جديد مبزيد من التحديد للفئة التي ستنتمي اليها
جامعته العتيدة».
وس��أل« :م��اذا نقول لكل ه��ؤالء حملة الشهادات
اجلامعية العاطلني ع��ن العمل وه��م ب��ات��وا اليوم
يشكلون نحو ثلث أعداد اخلريجني العرب؟ هل نقول
لهم على نفسها جنت براقش؟ او على العكس هل
نطالب حكوماتنا بضمان إيجاد وظيفة لكل خريج؟
وحتى لو لم تكن البطالة من خطايا اجلامعة فإنه
ليس من حق اجلامعة ان تتنصل من مسؤوليتها
في معاجلة هذه اآلفة املتفاقمة».
وختاما ،مت تسليم العلم ،وجائزة الباحث العربي
املتميز ف��ي مجال العلوم األس��اس��ي��ة والهندسية
إلى كل من الدكتور أسامة غ��ازي صالح اخلواجة
(قسم الفيزياء  -كلية العلوم  -جامعة اإلمارات)،
والدكتور عماد الدين أحمد العمري (قسم الفيزياء
 جامعة السلطان قابوس).وق��� ّدم األب دك���اش ميدالية اجل��ام��ع��ة اخلاصة
بالعيد ال��ـ  140على تأسيسها إل��ى كل من الوزير
ب��و ص��ع��ب ،وأب���و ع��راب��ي وس�لام��ة ،كما ق��دم أمني
ع��ام االحت��اد درع��ا تكرميية إل��ى ال��وزي��ر بو صعب
ودكاش.

