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 كلمة أ.د.عمرو جالل العدوي
 رئيس جامعة بريوت العربية

 يف امللتقى الثقايف املصري اللبناين الثاين
 املنعقد يف قاعة مجال عبد الناصر

 17/10/2018 األربعاء
 أصحاب املعايل والسعادة 

 الكرمياحلضور أيها 
 

يسعدين أن أرحب بكم مجيعاً يف رحاب جامعة بريوت العربية، وتزداد سعاديت عندما أحظى بلقائكم 
نشاء هذه إلمعية الرب واإلحسان يف لبنان جل قدم الدعميف قاعة مجال عبد الناصر، الزعيم الرمز، الذي 

ن أشكر ابمسكم مجيعاً أصحاب اجلامعة منذ ما يزيد عن مخسة عقود، وامسحوا يل أيها احلضور الكرمي أ
ملؤسسة األهرام وجلمعية الصداقة املصرية اللبنانية املبادرة الكرمية لتنظيم هذا امللتقى، فالشكر والتقدير 

 لرجال األعمال.
 

 أيها احلضور الكرمي
على امتداد مخسة عقود ونيف أصبحت جامعة بريوت العربية، منوذجًا للتكامل العلمي بني الشعبني 
املصري واللبناين حتقيقًا للهدف األمسى، وهو توفري التعليم العايل لشرحية واسعة من الشعب اللبناين 

م لينهلوا من روافد العلاستقطب آالف الطالب،  متميزاً، ومركزاً علمياً مؤثراً  صرحاً  وجتسدتوالعريب، 
على أيدي خنبة من الكفاءات العلمية املتخصصة، وهي مثرة طيبة لفكر متنور ومنوذج للتعاون  واملعرفة

 بني الشعوب العربية.
 

 أيها السيدات أيها السادة
إن الثقافة ابعتبارها جمموع السمات الروحية واملادية والفكرية والعاطفية وما تتضمنه من طرائق احلياة 
والتقاليد واملعتقدات والفنون واآلداب، هي يف نبض وحراك كنبض احلياة، تنمو وتثمر من خالل 
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واألداة لتحقيق اهلوية املبادالت الفردية واجلماعية، فهي النواة احلية للشخصية الفردية واجلماعية، 
اجلماعية، ووسيلة اجملتمع لالستمرار احلضاري، من خالل تعلم التاريخ واللغة واملعتقدات والعادات 
والتقاليد، ومبمارسة هذه األمناط الثقافية، فإن اخلصائص العقلية والنفسية املشرتكة تتزايد بني أفراد 

 االجتماعي.اجملتمع، وتتعمق، فيحدث التماسك ويتحقق السالم 
 

وانطالقًا من هذه الثوابت، فإن جسور التواصل بني الشعوب العربية، أمر حتمي السيما بني مصر 
شهد عليها التاريخ، واملستقبل سيكون شاهداً على متانة هذه  من ثقافة مشرتكة،ولبنان، ملا جيمعهما 

 الثوابت يف وجدان وفكر هذين الشعبني.
بني مصر ولبنان منذ نشوئها يف الستينات، الثقايف دائماً جسراً للتواصل  كانتإن جامعة بريوت العربية  

هنا من شأوهي حترص دائماً على حيوية التبادل الثقايف العريب واحتضان الطاقات واملشاريع التنموية اليت 
نية. رفع املستوى العلمي والفكري، وخلق مناخات للحوار اإلبداعي سواء يف العلوم التطبيقية أو اإلنسا

وما حققته جامعة بريوت العربية من تطور يف بنيتها األكادميية واإلدارية جيعلها يف سعي متجدد ومبادر 
رض لفنانني مصريني كما للبنانيني، وتلتزم ايف شىت حقول املعرفة، وهي حتتضن يف رحاهبا األنشطة واملع

 الرايدي العلمي والثقايف العريب.منها على دورها  اً خطة تشجيع حركة التأليف والنشر العلمي أتكيد
 

 أيها احلضور الكرمي
يشرفين أن يعقد هذا امللتقى يف بريوت، مهد األجبدية وملتقى احلضارات والثقافات، ليكون شاهداً 
على التكامل الثقايف والعالقة الوطيدة بني املثقفني العرب، ال سيما األدابء واملفكرين من أبناء أرض 

شاكراً مجيع املشاركني واملتحدثني يف هذا امللتقى رض القداسة، لبنان الرسالة وأاء وأبنالكنانة، مصر، 
 اجلامع.

 وفقكم هللا وسدد خطاكم.


