كلمة رئيس اجلامعة
يف حفل افتتاح ندوة
دور اجملتمع املدني وتأثريه يف التنمية
الثالثاء 2015/11/10

راع احلفل صاحب املعايل وزير البيئة األستاذ أكرم شهيب ،ممثالً باألستاذ أنور ضو
أصحاب السعادة
شركاؤنا األعزاء يف هذه الندوة
األب فادي ضو ،رئيس مجعية اديان
السيدة ندى زعرور ،رئيسة حزب اخلضر
السيد إدغار شهاب ،مستشار رئيس احلكومة لشؤون البيئة
السيد أمين مهنا ،الناشط املدين
الدكتور عمر حوري ،مدير مركز حقوق اإلنسان يف اجلامعة
أيها احلضور الكرمي
يسعدين ان ارحب بكم يف صرح جامعة بريوت العربية حيث تلتقي خنب من قيادات اجملتمع املدين إللقاء
الضوء على دور اجملتمع املدين وتأثريه يف التنمية ،واين يف هذه املناسبة السعيدة اشكر كل اهليئات املشاركة
يف هذه الندوة متمنياً ألعماهلا كل التوفيق ،واجلامعة كأحد مكونات اجملتمع املدين ،حريصة على مواكبة هذا
النشاط ومتابعته ،تأكيداً على دورها البارز يف التنمية عموماً ،من خالل االسهام يف التنمية البشرية ،أساس
كل تنمية مستدامة ،فهي ،منذ نشأهتا ،متثل صورة منوذجية عن اجملتمع املدين ،فجذورها راسخة يف العمل
اخلريي غري اهلادف اىل الربح ،ومثارها طيبة من العطاء ملا فيه خري االنسان واجملتمع ،من خالل تقدمي العلم
واملعرفة ،وفتح آفاق العمل الواسعة امام الشباب .واجلامعة اليوم تضع كل مكنوناهتا العلمية والبشرية املنتشرة
يف مواقعها املختلفة ابتداءً من بريوت والدبية فطرابلس والبقاع يف خدمة ودعم جهود هيئات اجملتمع املدين،

إلمياهنا بالقيم املشرتكة اليت جنتمع حوهلا ،عازمني معاً على التصدي ملعوقات التنمية ،بالعلم والعمل ،صوناً
لكرامة االنسان وعزة الوطن.
أيها احلضور الكرمي،
جيتاز لبنان منذ شهور قليلة امتحاناً صعباً مليئاً بالتحديات ،على الصعيد البيئي وارتداداته يف التنمية ،وحيمل
الصديق معايل الوزير أكرم شهيب ،أحد أبرز متخرجي اجلامعة ،مهاً مشرتكاً مع زمالئه من الوزراء ،ساعياً
جبهد ملعاجلة أزمة ،نرجو اال تطول ،تلقى بتبعاهتا السلبية على صحة املواطن ومسعة الوطن ،وال أرى حالً
سوى بتآزر اجلهود ووضع احللول العلمية موضع التطبيق.
سيدايت وساديت
ارجو ان نوفق معكم يف هذا اللقاء الغين حبضوره إلطالق نداء اىل كل املخلصني ،أمالً بالتعاون ،للنهوض
بشؤون اجملتمع ،ليبقى لبنان كما كان ،عنواناً للحضارة واملعرفة ،ودرة على جبني هذا الشرق.
أرحب بكم جمدداً متمنياً لكم دوام التوفيق
والسالم عليكم
أ.د.عمرو جالل العدوي
رئيس اجلامعة

