ولمت الضهخىع باؾم عىى هللا في الجلؿت الافخخاخُت الحخماع هُئت مجالـ الجامعت
"الشراكة بين جامعة القدس والقطاع الخاص"
معالي الضهخىع نبري نُضم  /وػٍغ التربُت والخعلُم /ممثل فسامت عةِـ صولت فلؿُحن
ؾعاصة الاؾخاط الضهخىع عماص أبىهكً  /عةِـ حامعت اللضؽ
الؿُضاث والؿاصة أعًاء هُئت مجالـ الجامعت وممثلي اللُاع الخام
الحًىع الىغام،
الؿالم علُىم وعخمت هللا وبغواجه
أعحى أن حؿمدىا لي بضاًت أن أجلضم بسالو قىغي وجلضًغي وامخىاوي ألؾغة حامعت اللضؽ
على حكغٍفي بالخدضر في الجلؿت الافخخاخُت لهظا الاحخماع خىٌ الكغاهت بحن حامعت اللضؽ
واللُاع الخام ،هما أجلضم بالكىغ الجؼٍل ليافت ألازىاث وألازىة الحًىع وليل مً أؾهم
في الخدًحر لعلض هظا اإلالخلى الهام ،والظي ًأحي في وكذ عهِب جدؿاعع فُه الخدضًاث واإلاساَغ
التي ًىاحهها الكعب الفلؿُُجي بكيل عام ،واإلالضس ي على وحه الخدضًض ،وهي جدضًاث
ً
ومساَغ حؿخضعي مىا حمُعا وخضة الهف وجيازف الجهىص ،واإلاباصعة والعمل الضؤوب ،ول في
مجاٌ ازخهانه ،ليل مً قأهه جدلُم أهضافىا الىَىُت العاحلت وآلاحلت.
ألاخىات وألاخىة الحضىر،
عىض حؿلمي لغؾالت الضعىة الىغٍمت للمكاعهت والخدضر في هظا الاحخماع ،كمذ بالخىانل مع
ازىحن مً أبغػ اإلافىغًٍ الغٍاصًحن في اإلاىُلت لالؾخفاصة مً ججاعبهم الغٍاصًت الىاجحت والبىاء
عليها ،وهم الؿُض مدمض علي العباع  -عةِـ مجلـ اصاعة قغهت اعماع ،في اماعة صبي ،في صولت
ً ً
الاماعاث العغبُت اإلاخدضة ،وأخض أقهغ عحاٌ ألاعماٌ الغٍاصًحن الىاجححن ،والظي لعب صوعا باعػا
في جُىٍغ وجىفُظ العضًض مً اإلاباصعاث الغٍاصًت التي اونلذ صبي الى مؿخىٍاث جلضم جًاهي ما
جم جدلُله في الضوٌ اإلاخلضمت ،ووان آزغها اَالق مىهت "هىن" للخجاعة الالىتروهُت في اإلاملىت
العغبُت الؿعىصًت ،وهي أهحر مىهت ججاعٍت الىتروهُت في العالم جم جُىٍغها لخلضًم خىالي 20
ملُىن مىخج للعمالء .وأوص أن أهلل لىم أن ألار الفايل مدمض العباع كض أهض لي صعمه اليامل
لجهضهم الىَجي اإلاخمحز الغامي إلاأؾؿت الكغاهت بحن الجامعت واللُاع الخام ،وَلب مجي أن
أهلل لىم مباصعة قغهت "ئعماع" وقغهت "هىن" بخىفحر  20فغنت عمل للمخفىكاث واإلاخفىكحن مً
زغٍجي حامعت اللضؽ ،وهى صعم ًًاف للضعم اإلاالي اإلالضم مً قغهت اعماع لخمىٍل حؼء مً
زُت الاؾخلغاع اإلاالي لجامعت اللضؽ ،والبالغ  5ملُىن صوالع أمغٍيي .وأجلضم بسالو الكىغ
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والخلضًغ لألر عاقض على حهىصه اإلاسلهت وخغنه الكضًض على صعم حامعت اللضؽ وجمىُنها مً
رص مت اللضؽ واإلالضؾُحن.
اللخهُت الغٍاصًت الثاهُت والتي كمذ باؾدكاعرها هى الؿُض عبض اللجي ىضوع /اإلاإؾـ وهاةب
عةِـ مجلـ ؤلاصاعة لكغهت أعامىـ ،والغةِـ الخىفُظي وعةِـ مجلـ ئصاعة قغهت ومًت
وابِخاٌ ،التي جلضم مىهت مخعضصة البرامج رهضف الى حؿغَع وحعؼٍؼ البِئاث الحايىت لغٍاصة
ألاعماٌ في مىُلت الكغق ألاوؾِ وقماٌ افغٍلُا ،خُث لم ًبسل ألار فاصي علي بالىهُدت،
واكترح مجمىعت مً اإلاباصيء التي ًمىً أن حعؼػ أفم هجاح الكغاهت بحن حلمعت اللضؽ
واللُاع الخام ،والتي ؾدكملها ولمتي بالخأهُض.
ألاخىات وألاخىة الحضىر،
ال ًسخلف ازىان على أهمُت مىيىع الاحخماع ،والضوع الىبحر واللُمت اإلاًافت الهاةلت للكغاهت
هظه
بحن الجامعاث واللُاع الخام على وافت الهعض الاكخهاصًت والاحخماعُت والثلافُت.
الكغاهت هي عىهغ خاؾم في جىمُت اإلاهاعاث واللضعاث للكعب الفؿُُجي  ...وهي عهحزة أؾاؾُت
لخىلُض اإلاعغفت واهدؿابها وجىَُنها  ...وهي مخُلب عةِس ي لخعؼٍؼ عوح الابخياع واإلاباصعة والابضاع
للكباب الفلؿُُجي  ...وهى مدىع اؾاس ي للُاؽ مؿخىي جلضم الجامعت وجُىع مسغحارها
البكغٍت والعلمُت ومؿاهمتها في زضمت اإلاجخمع  ...وهي يغوعة كهىي لخُىٍغ وجدفحز أصاء
وعبدُت الكغواث وكضعرها على ابخياع اإلاىخجاث الجضًضة وجُىٍغ ما هى كاةم منها وكض أزبدذ وافت
الضعاؾاث وحىص عالكت اًجابُت وكىٍت بحن مؿخىي الخعاون والكغاهت بحن الكغواث والجامعاث
ومؿخىي اهخاحُت وعبدُت الكغواث على اإلاضي الُىٍل.
وهىا أوص أن أيُف لظلً وأكىٌ  ...ئن هجاح هظا الىىع مً الكغاواث في هظه اإلاضًىت اإلالضؾت
له معاوي وأبعاص أزغي كض ال جخىاحض في أي ميان آزغ في العالم  ...أبعاص ؾُاؾُت جخعلم بدماًت
الهىٍت والىًَ والخاعٍش  ...الكغاهت بحن الجامعاث واللُاع الخام ًمىً أن ججؿض الىمىطج
واللضوة لخالخم وحعايض الكعب الفلؿُُجي ووخضة مىكفه وهضفه ،وججؿض الاعاصة والعؼٍمت
التي ال جلحن للبلاء والهمىص والخُىع ،والاًمان الغاسخ بدم وكضعة الكباب الفلؿُُجي على
جدلُم مؿخلبل أفًل ع م ما ٌعاهُه مً مماعؾاث عضواهُت واحغامُت ألبكع اخخالٌ قهضه
الخاعٍش.
ً
حعلمىن حمُعا أن الكغاهت بحن الجامعاث واللُاع الخام في اإلاىُلت العغبُت ،هما هى في
ً
اإلاىاَم الفلؿُُيُت ،مً أهثر الىماطج جسلفا على مؿخىي العالم  ..في واكع الحاٌ ال ًىحض
قغاهت خلُلُت  ..وما هى مىحىص في اإلاجمل هى حعاون كهحر ألامض ،و حر مإؾس ي ،و حر مثمغ،
وفي مجاالث مدضوصة لم جغجم الى مؿخىي الكغاهت  ...ووافت اإلاإقغاث جضٌ على طلً ،وهما ًلي:
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 وجىد فجىة واشعة بين الجامعات والقاع الخاص  :وكض بلغ مخىؾِ عالمت الضوٌ العغبُت فيمإقغ الخعاون بحن الجامعاث والهىاعت في مجاٌ البدث والخُىٍغ والابضاع ( 3.4مً أنل )7
باإلالاعهت مع عالمت  5.7في اؾغاةُل.
 غياب الاهتمام بالبحث والباحثين لدي كل من الحكىمات والجامعات واملراكز البحثيةوحتى شركات القطاع الخاص  :وكض بلغ مخىؾِ عالمت الضوٌ العغبُت في مإقغ عضص الباخثحن
في الكغواث الخجاعٍت (ليل  1000فغص مً الؿيان)  19.8مً  100ملاعهت بعالمت  100في
ئؾغاةُل ،ومخىؾِ عضص الباخثحن اإلاخفغ حن هى  788باخث ليل ملُىن مىاًَ باإلالاعهت مع
 8255باخث في ؿغاةُل.
 ضعف مشاركة الحكىمات والقطاع الخاص في ثمىيل البحث العلمي  :خُث ال ًخجاوػ %0.53مً الىاجج اإلادلي الاحمالي
مخىؾِ الاهفاق على البدث العلمي في اإلاىُلت العغبُت
باإلالاعهت مع  %4.3في اؾغاةُل.
ومدضوصًت كىىاث وآلُاث الخىانل
 عدم وجىد فلصفة واضحة لدعم البحث العلمي،والاجهاٌ بحن قغواث اللُاع الخام واإلاغاهؼ البدثُت ،ويعف معغفت اللُاع الخام
باإلاعلىماث والامياهُاث اإلاخاخت للجامعاث واإلاغاهؼ البدثُت.
 عدم ادراك الجامعات وشركات القطاع الخاص ألهمية الشراكة بينهما على املديالطىيل :وهى ما ًإصي الى الترهحز على جدلُم الىخاةج الخجاعٍت آلاهُت والؿغَعت في الكغواث وعلى
البدىر ألاؾاؾُت في الجامعاث ،فلِ ،وٍدض مً جغاهم عىاةض الكغاهت على اإلاضي الُىٍل
واؾخضامتها.
 ثحديات غياب شياشة اشتراثيجية واضحة للبحث العلمي في الىطن العربي،عليها مً معُلاث كاهىهُت وحكغَعُت وجىظُمُت وئصاعٍت وجمىٍلُت.

وما ًترجب

ألاخىات والاخىة الحضىر،
جدضًاث الخعاون والكغاهت بحن الجامعاث واللُاع الخام هبحرة وهُيلُت في وافت أهداء العالم
ً
ً
العغبي ،وهىا في اللضؽ وفلؿُحن هي جدضًاث أهبر عملا ،وأهثر حعلُضا ،وطاث أبعاص أوؾع ،ألن
الجامعاث وقغواث اللُاع الخام والحيىمت واإلاجخمع حعِل في ظل ظغوف وبِئت ؾُاؾُت
واكخهاصًت وأمىُت جفغى جدضًاث أكل ما ًمىً أن ًلاٌ عنها ،أنها حعمل على افكاٌ أي حهىص
جللُضًت للخعاون والكغاهت في اإلاجخمع الفلؿُُجي ،وٍخجلى طلً في اإلاماعؾاث الُىمُت لؿلُاث
الاخخالٌ واللُىص التي جفغيها على خغهت ألافغاص وعأؽ اإلااٌ واللىغ ،وفي جضاعُاث جغصي الىاكع
الاكخهاصي واإلاالي على الجامعاث واللُاع الخام ووافت ميىهاث اإلاجخمع الفلؿُُجي وزانت
في اللضؽ.
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وفي هظا اإلاجاٌ ،وع م جفاكم هظه الخدضًاث ،ئال أهجي اعخلض حاػما أن فغم هجاح الكغاهت بحن
حامعت اللضؽ وقغواث اللُاع الخام الفلؿُُجي واعضة ،فلض اعخاص اإلاىاًَ الفلؿُُجي
وبالخدضًض اإلالضس ي على العِل والخىُف مع الظغوف والخدضًاث وكؿىة الحُاة ،وٍملً ؤلاعاصة
والخهمُم إلاىاحهت هظه الخدضًاث ،مهما هبرث ،وجدىٍلها ئلى فغم ...ولىً هظا ًخُلب العمل
بمؿخىي أعلى مً الىفاءة والفعالُت واإلاباصعة والخفىحر العملي و حر الخللُضي إلهجاح هظه
الكغاهت.
ألاخىات وألاخىة الحضىر،
أحىضة وبغهامج عمل اإلاإجمغ قاملت وحعُي وافت اإلاداوع واإلاغجىؼاث طاث ألاولىٍت لىجاح الكغاهت
بحن الجامعت واللُاع الخام ،في البدث العلمي ،وفي جُىٍغ اإلاىاهج والبرامج الضعاؾُت ،وفي
الخعلُم والخضعٍب ،وصوع الجامعاث في جىحُه البدث العلمي إلاعالجت مكاول اللُاع الخام،
هما أن هىان مً ؾِخدضر خىٌ البِئت الدكغَعُت والخىظُمُت للكغاهت ،وججاعب الكغاهت بحن
الجامعت والعضًض مً اإلاإؾؿاث الفلؿُُيُت الىَىُت الخانت.
هظه اإلاداوع واإلاغجىؼاث هي في اًت ألاهمُت ،وأها على زلت بأهه ؾِخم الخغوج بخىنُاث
وملترخاث ومباصعاث ؾُيىن لها صوعا هبحرا في مأؾؿت وحعؼٍؼ هظه الكغاهت لخضمت أهضاف
الجامعت واللُاع الخام واإلاجخمع الفلؿُُجي .ولظلً فلض اعجأًذ أهه كض ًيىن مً اإلاىاؾب أن
ًغجىؼ خضًثي في هظه العجالت على َغح بعٌ ألافياع واإلالترخاث التي ًمىً أن جسضم أ غاى
الكغاهت اإلاإؾؿُت مخىؾُت وَىٍلت ألامض ،مخمىُا على اإلاخسههحن في الجامعت واللُاع
الخام الخباخث في حضوي جبىيها وجدىٍلها مً خالتها الىظغٍت ئلى مماعؾت وجُبُم وواكع معاف.
ئن الحضًث خىٌ الكغاهت بحن حامعت اللضؽ واللُاع الخام ًخجاوػ اإلافهىم الخللُضي وختى
العالمي للكغاهت بحن الجامعاث ومإؾؿاث اللُاع الخام ...ما جلىم به الجامعت مً مهام ،وما
جخُلع ،وحؿعى لخدلُله مً أهضاف ًخجاوػ مهام وأهضاف الجامعاث العغبُت والعاإلاُت ...الُىم،
حامعت اللضؽ جًُلع بأصواع جخجاوػ صوعها الخللُضي ،لدكمل مهام وأهضاف اكخهاصًت
واحخماعُت وؾُاؾُت وزلافُت هبحرة ...حامعت اللضؽ هي اإلاىظف ألاهبر للعمالت الفلؿُُيُت في
اللضؽ ،وهي اإلاؿاهم ألاهبر في زضمت العمل الاحخماعي في اللضؽ ...وهي مً أهم اإلاإؾؿاث
التي لها كُمت مًافت هىعُت ومغجفعت في الاجلهاص الفلؿُُجي في اللضؽ ...وألاهم مً طلً أن
لها صوع ؾُاس ي وزلافي في اًت ألاهمُت لخعؼٍؼ نمىص اإلالضؾُحن وجثبُذ الهىٍت العغبُت صازل
مضًىت اللضؽ ،هما أنها جلىم بالضوع ألابغػ في جىحُه وجأهُل الكباب اإلالضس ي للخعاٌل مع
ظغوف الاخخالٌ وما ًفغػه مً جدضًاث وكُىص ،والاؾدثماع واإلاهام اإلادكعبت للجامعت رهُئها
لخيىن بىابت ومىهت عةِؿُت للخىانل مع الفلؿُُيُحن في الكخاث ،وحعؼٍؼ مؿاهمتهم
ومكاعهتهم في الضفاع عً اإلاهالح الىَىُت الفلؿُُيُت ،ويمً ئَاع ما ٌعغف بمىظىمت
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الكغاهت بحن حامعت اللضؽ واللُاع الخام ،ووفم هظه اإلاىظىمت ؾأكىم بُغح مجمىعت مً
اإلالترخاث وألافياع واإلاباصعاث:
أوال :ئمياهُت جُىٍغ مباصعة لالؾخفاصة مً الخعاون والدكاعن بحن العلماء والباخثحن الفلؿُُيُحن
في الضازل وفي مسخلف أهداء العالم لخجمُع أهبر كضع وأفًل هىعُت ممىىت مً العلماء
والباخثحن الفلؿُُيُحن والعغب ،لخأؾِـ هُئت أو مجلـ اؾدكاعي عالمي ًخىلى جلضًم وججمُع
الضعم الفىغي واإلاالي للعلماء والباخثحن والُلبت الفلؿُُيُحن للنهىى بلضعارهم البدثُت
وؤلابضاعُت وعبُها باخخُاحاث قغواث اللُاع الخام الفلؿُُيُت وختى الكغواث العغبُت
والعاإلاُت ،باإليافت ئلى اهُالق العلماء والباخثحن الفلؿُُيُحن إلاؿخىٍاث عاإلاُت.
زاهُا :اَالق مباصعة للخىانل مع عحاٌ الاعماٌ الفلؿُُيُحن والكغواث الفلؿُُيُت في الضازل
وفي مسخلف أهداء العالم ،لخأؾِـ نىضوق للضعم الفىغي والغٍاصي في حامعت اللضؽ ،بدُث
ٌؿاهم في جىفحر الخمىٍل الالػم لالؾدثماع في الُاكاث البدثُت والفىغٍت الغٍاصًت للكباب
الفلؿُُجي وجدىٍلها إلاىخجاث عٍاصًت حعىص بالىفع على ول مً الُلبت والباخثحن والجامعت
واإلاجخمع الفلؿُُجي هيل .ومً اللترح أن حكمل هظه اإلاباصعة اجاخت الفغنت للُلبت والباخثحن
في حامعت اللضؽ إلحغاء بدىر وجُبُلاث في مسخلف الكغواث وألاوكُت الاكخهاصًت في
الضازل والخاعج ،وجىفحر البعثاث الضعاؾُت والعلمُت للُلبت الغٍاصًحن حر اإلالخضعًٍ وجمىٍل
جأؾِـ مغهؼ للخمحز وؤلابضاع في الجامعت ٌعمل على جُىٍغ وحؿىٍم ألافياع والابخياعاث
والخىىىلىحُا الحضًثت وجدىٍلها ليكاٍ ججاعي أو لكغواث هاقئت.
زالثا :جُىٍغ آفاق الخعاون والكغاهت بحن حامعت اللضؽ واللُاع الخام زاعج مىظىمت
العالكاث العامت واإلاؿإولُت الاحخماعُت للكغواث  ،مً قأهه أن ًًفي الُابع اإلاإؾس ي على
عملُت اإلاكاعهت وٍدُذ الفغنت للخغوج مً بىجلت الحغم الجامعي الىظغي ئلى العالم الحلُلي.
وهىا جأحي أهمُت بغامج الخضعٍب ؤلالؼامُت ،واإلاكاعهت الفاعلت فُما ٌؿمى بضعاؾاث الحالت
ومعالجت جدضًاث جىاحه الكغواث اإلادلُت وؤلاكلُمُت ،والبدث والخُىٍغ لخدؿحن هفاءة ما هى
كاةم مً زضماث ،وجُىٍغ مىخجاث حضًضة مبخىغة.
عابعا :الحاحت إلعاصة الىظغ في ملاًِـ ألاصاء للخغٍجحن .الخدهُل ألاواصًمي وصعحاث الازخباع
للُلبت مهمت ،ولىً في عهغ الثىعة الهىاعُت الغابعت لم حعض معغفت الُلبت والخغٍجحن مهمت
بلضع أهمُت ما ًمىً فعله بهظه اإلاعغفت مً جُىٍغ وابخياع  .الخدضي ألاهثر أهمُت الُىم هى جسغٍج
الُلبت الجاهؼًٍ لالبخياع والخُىٍغ.
زامؿا :جسغٍج الُلبت الجاهؼًٍ لالبخياع والابضاع ًخُلب ئعاصة الىظغ بالعملُت الخعلُمُت،
وجىحيهها لخىمُت مهاعاث مدضصة لضي الُلبت ...مهاعاث الخفىحر الىاكض وخل اإلاكاول ...مهاعاث
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اللُاصة عبر اإلاعغفت والخأزحر ...مهاعاث اللضعة على الخىُف مع اإلاؿخجضاث والخُىعاث ...جُىٍغ
اإلاهاعاث ؤلابضاعُت والغٍاصًت الظاجبت للُلبت وجىمُت كضعرهم على العثىع على خلىٌ ابضاعُت
مبخىغة إلاكاول واكعُت جىاحه الكغواث أو اإلاجخمع ...مهاعاث الخىانل والاجهاٌ الكفهُت
والىخابُت الفعالت ...مهاعاث الىنىٌ ئلى اإلاعغفت وجدلُلها واؾخلاللها ...جىمُت كم خب الاؾخُالع
والخسُل والحلم باعخباعها ألاؾاؽ ليل ما هى حضًض وابضاعي.
ؾاصؾا :ال ًمىً أن جىجح الكغاهت بحن الجامعاث واللُاع الخام بلُاب الضوافع والحىافؼ
وؤلاصعان الحلُلي لجضوي وأهمُت الكغاهت لىال الُغفحن وللمجخمع الفلؿُُجي هيل .واعخلض أن
هىان كهىع واضح في هظا اإلاجاٌ وهى ما حعل مً مؿألت الكغاهت جلخهغ على آلُاث كهحرة
ألامض جخعلم بالغ بت في جدلُم العاةض الؿغَع .....هىان الىثحر مما ًيبغي فعله لخىيُذ هظه
الضوافع ،والخىعُت بأهمُت هظه الكغاهت وصفعها لألمام وبهفتي عًىا في مجلـ أمىاء حامعت
اللضؽ فاهجي أجلضم ألؾغة الجامعت بعضص مً اإلالترخاث التي ًمىً أن جضفع الكغاهت بُنها وبحن
اللُاع الخام إلاؿخىٍاث مخلضمت ومإؾؿُت وَىٍلت ألامض:
)1

)2
)3
)4

العمل على جُىٍغ صلُل ؾىىي بالفغم الحلُلُت اإلاخاخت للخعاون والكغاهت مع اللُاع
الخام الفلؿُُجي والعالمي ،وحضوي وملىماث هجاح هظه الفغم ،بدُث ًخًمً هظا
الضلُل وافت ألافياع الغٍاصًت وؤلابضاعُت للُلبت والعلماء والباخثحن في الجامعت وهُف
ًمىً اؾخلاللها إلاعالجت جدضًاث الكغواث أو جُىٍغ مىخجاث ابخياعٍت حضًضة.
ئعاصة الىظغ بأهظمت الحىافؼ واإلايافئاث للباخثحن والُلبت لغبُها بالخعاون والكغاهت
اإلاإؾؿُت (ولِـ الفغصًت) مع قغواث اللُاع الخام اإلادلُت والعاإلاُت.
صعم وجُىٍغ ئصاعة اإلالىُت الفىغٍت في الجام عة لخدؿحن ئصاعة أوكُت البدىر وجىحيهها
لخضمت أهضاف الكغاهت مع اللُاع الخام.
الاهفخاح اليامل على قغواث اللُاع الخام وزانت فُما ًخعلم بيكغ ألابدار
واإلاعلىماث والبُاهاث ،واجاخت الفغنت لللُاع الخام الؾخسضام مغافم ومعضاث
وأمياهاث الجامعت البدثُت ،واقغان اللُاع الخام في عملُت جُىٍغ البرامج واإلاىاهج
والخُِ الضعاؾُت.

ؾابعا :الاهخلاٌ والخدىٌ مً مغخلت الخعاون الخللُضي بحن الجامعاث واللُاع الخام (الخعاون
اإلاإكذ وكهحر اإلاضي اللاةم على الاؾدكاعاث وعلىص الخعاون الفغصًت) ئلى مغخلت الخعاون
والكغاهت اإلاإؾؿُت .وهىان العضًض مً الخجاعب والىماطج العاإلاُت التي ًمىً مداوارها ومً
ألامثلت على طلً:
أ) الكغاهت اإلاإؾؿُت اللاةمت على جأؾِـ مغاهؼ جمحز صاةمت للكغواث في الجامعاث ،وال
قً في أـً مً أفًل الىماطج اإلالترح صعاؾتها في هظا اإلاجاٌ همىطج قغهت ؾُمجز
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( )Siemensألاـلماهُت في جأؾِـ مغاهؼ جمحز وجباصٌ اإلاعغفت في العضًض مً الجامعاث،
خُث وان لهظه اإلاغاهؼ صوع هبحر في جُىٍغ وابخياع مىخجاث وجلىُاث حضًضة للكغهت
ؾاهمذ بخعؼٍؼ عبدُتها.
ب) مأؾؿت الكغاهت بحن الجامعاث واللُاع الخام مً زالٌ فلؿفت الخعلم اللاةم على
اإلاكاعَع الخجغٍبُت ،خُث ًخم جىحُه الُلبت للعمل والبدث بعمم إلاعالجت مكاول
وكًاًا مدضصة جىاحه الكغواث ،بمؿاعضة الباخثحن وأعًاء هُئت الخضعَـ في
الجامعاث وقغواث اللُاع الخام .ومً أهجح الضوٌ التي َبلذ هظا الىمىطج
ؾىلافىعة ،ختى انها كامذ باعاصة جهمُم اإلاىاهج والبرامج الضعاؾُت وفلا إلاخُلباث
هجاح هظا الىىع مً الكغواث اإلاإؾؿُت.
ج) الخعاون والكغاهت في ئصاعة وجىحُه أوكُت مدضصة لكغواث اللُاع الخام ( أعجي
بالخدضًض ألاوكُت البدثُت والخُبُلُت والابخياعٍت والدؿىٍلُت ).
ألاخىات وألاخىة الحضىر،
ٌعِل عاإلاىا اإلاعانغ الُىم في مغاخل مخلضمت مً الثىعة الهىاعُت الغابعت ،حؿىهامي
الخىىىلىحُا ...اهترهذ ألاقُاء ،الغوبىجُىـ ،الُباعت زالزُت ألابعاص ،الظواء الانُىاعي،
جىىىلىحُا الىاهى والخىىىلىحُا الحُىٍت ...هظه الثىعة ؾخلحر الىثحر مً جفانُل الحُاة
البكغٍت ،لِـ في الضوٌ اإلاخلضمت فدؿب بل في العالم أحمع.
جىفغ الثىعة الهىاعُت الغابعت فغم هاةلت للخُىع والخلضم والغفاه ...هي جضعم الىمى والابخياع
والىفاءة والفاعلُت وجسفٌ الخيالُف ،ولىنها في الىكذ هفؿه جفغى جدضًاث هبحرة
وزُحرة ،ومً أزُغها اهدكاع البُالت واحؿاعها ،خُث حكحر الخلضًغاث ئلى أن أجمخت
الهىاعت مً قأهه أن ًللو فغم العمل اإلاؿخدضزت بدىالي  %50وزانت في الىظاةف
البؿُُت التي ال جدخاج ئلى زبراث علمُت وجلىُت عالُت.
ًخُلب الاؾخفاصة مً الفغم التي جدُدها الثىعة الهىاعُت الغابعت والخللب على جدضًارها
جىفحر بيُت اكخهاصًت احخماعُت ؾُاؾُت وحعلُمُت وزلافُت قاملت ومخُىعة جخىاةم مع
اإلاًمىن الجضًض ،الظي جفغيه هظه الثىعة ...وباعخلاصي أن الغهحزة ألاؾاؾُت لخدلُم طلً
حعخمض على اللضعة على جُىٍغ مىظىمت الخعلُم والابخياع والغٍاصة والبدث العلمي .وال قً في
أن الكغاهت بحن الجامعاث واللُاع الخام حكيل صافعا ومىهت خلُلُت وفاعلت لخدلُم
طلً.
الجامعاث بداحت الُىم الؾدثماع اإلاؼٍض مً الجهض واإلااٌ لخُىٍغ هىعُت الخعلم واؾخلالٌ
الُاكاث البدثُت والابضاعُت ،وفي الىكذ هفؿه ال ًمىً للكغواث أن حؿخمغ وجخُىع بضون
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ئعاصة الىظغ في الُغق الخللُضًت في ئصاعرها وحكلُلها والخدىٌ هدى اإلاؼٍض مً الابخياع والابضاع
في مسخلف مغاخل اليكاٍ الاكخهاصي.
الاخىات وألاخىة الحضىر،
ما بحن مماعؾاث ؾلُاث الاخخالٌ اللمعُت وؤلاحغامُت ....وما بحن الفغم والخدضًاث الىاججت
عً الثىعة الهىاعُت الغابعت ...جظهغ الضوافع الحلُلُت إلاأؾؿت الكغاهت بحن الجامعاث
واللُاع الخام ...مخمىُا على ألازىاث وألازىة اإلاكغفحن على هظا الاحخماع الهام الىظغ
بامياهُت حكىُل مجمىعاث عمل مخسههت لضعاؾت ألافياع واإلالترخاث اإلاسخلفت التي ًخم
َغخها ،وويع جهىع مخيامل وبغهامج جُبُلي وعملي لخىفُظها ،بما ًًمً جدلُم أهضاف
جدىٍل الجامعت ئلى مىهت وبىابت للكغاهت والخعاون والخيؿُم مع اللُاع الخام ،ومع
مسخلف ميىهاث الكعب الفلؿُُجي في الكخاث ،وزانت عحاٌ ألاعماٌ وأعباب الهىاعت
والخجاعة والؿُاخت والخىىىلىحُا.
مغة أزغي اؾمدى لي أـً أجلضم بالكىغ والخلضًغ ألؾغة الجامعت ،وصولت عةِـ مجلـ أمىائها،
وعةِؿها الجلُل ،على اجاخت هظه الفغنت الثمُىت ،للخدضر أمام هسبت مً اللُاصاث
ألاواصًمُت والفىغٍت والثلافُت وعحاٌ ألاعماٌ في كضؽ ألاكضاؽ....وأقىغ معالي ألار العؼٍؼ
الضهخىع نبري نُضم وػٍغ التربُت والخعلُم ممثل فسامت الغةِـ مدمىص عباؽ على
مكاعهخه في هظا الاحخماع والكىغ الجؼٍل ليافت ألازىاث وألازىة اإلاكاعهحن  ...هما ال ًفىججي
أن أجلضم مغة ازغي بجؼٍل الكىغ والخلضًغ لألر الفايل الؿُض مدمض العباع على مباصعجه
وصعمه الىبحر ولألر العؼٍؼ فاصي ىضوع على ألافياع واإلاباصب الثرًت التي كضمها ،وليل مً
ٌؿاهم وَؿاعض في نمىص وعفعت وجلضم حامعخىا الحبِبت ،حامعت اللضؽ اإلاباعهت.
والصالم عليكم ورحمة هللا وبركاثه،،،

8

