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م،ماظلقداتمواظلادة

ضدممأمتـىممأنمتؽوغوام.ممواسدةدـةمأطادميقةممجدؼدةممماظقوممميفمماغطالضةمممبؽممؼلرغيمأنمأرحبمم

م.وطّؾؽمممحاسنممظؾداؼةممدـةمأطادميقةممؼعلؿعدأنمتؽوغوامممؿعةموأعضقؿمممإجازةمصقػقةم

م

مواظذييفمػذامايرمماىاععيماىؿقلمواظرائعمماظؽرؼمسؾىمحضورطمممأودمأنمأػـؽؽمممجقعًابداؼة،م

مباظـلؾةمٌلؿؼؾلمجاععؿـاحي مطؾةرة مؿلموسودا مايرمماىاععيماظرائع. عنمغاحقؿهمميـلمماظذيمػذا

م مواهلـددقة ماٌعؿارؼة مرؿوحـا ميفم، معؽّرمغؽونأن مساٌقة معؤدلة مًدعة موورــامرالبـادة يفمو.

ماظؿاعةمبأنمجاععةمزاؼدم،ماماظقوممـتوجف بعونميفمػذامايرمماىاععيماىدؼدم،مصإغـامغعربمسنمثؼؿـا

ودمنمم.وأطـرػاممتقزًاماظؿعؾقمماظعاظيمرمأرضىممععاؼةرمتوّصمرائدةؿطورمطؿؤدلةماظ،مدوفمتلؿؿرميفماهللم

ؿقعمجبمدؿــائيواالماىدؼدممػذامايرمماىاععيمةرػاصويؽوعةمأبومزيبمظؿمطلماالعؿـانممؿـونم

معؼاؼقله مدواء مقظؿدرؼسمواظؿعؾيفمجماالتمام، مماظؾقثماظعؾؿيموأم م. موطؿا ععاظيماظشقخمغفقانمذطر

صؾحماىاععةمأصضلمادؿكداممومأنمغمعصؿؿونمسؾىمادؿكداممػذامايرمماىاععيصإغـامصؾاحماظقومم،

م.م”اظعظقؿةمٌدؼـةمأبومزيباظعظقؿةم

 

مأصدضائيموزعالئي،م

مم   مغـطؾقماظقوم مزاؼديفمساعـا ميفمجاععة مضواًل .األطادمييماظرابعمسشر مدـةموأصارحؽم مبأنمأعاعـا

حبرمميفدمجاععؿـاماغعؼادمحدثنيمطؾةرؼنممدوفممتشف.ممواظؿغقةراتماهلاعةمماٌكؿؾػةمباظـشاراتزاخرةمم

عونماهلل،ممعطؾعمذفرمباالصؿؿاحماظرمسيميرعـاماىاععيماىدؼدماٌؼّررم،ممأوهلؿا،3ماظلـةماألطادميقةم
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مو موزراءماظؿعؾقمماظعاظيمواظؾقثماظعؾؿيمعاظذيمؼؿصادفمععماغدؼلؿربمعنماظلـةماىارؼة، ؼادمعؤمتر

دوظةم(م22)تلؿضقفمصقهماىاععةمماظلادةماظوزراءمعنمماثـنيموسشرؼنميفمرحابه،مواظذيممسشرممـاظثاظ

مةسربق م. مصؿـظقؿـا مثاغيمايدثني، محولوأعا م ماظرابع ماظدوظي مظؾؿؤمتر ماظؼقادؼةمماأل"موادؿضاصؿـا دوار

معؤمترمػامواظذيمدوفمؼـعؼدميفماظػصلماألطادمييماظـاغيم"ظؾؿرأة دوظةممعنمذأغهمتعرؼفمم،موػوم

م.ماظرادكةبؼقؿـامماىاععقةمماٌؿقدةموبؼقةماظعاملاظعربقةممعاراتاإل

م

سؾىماظصعقدماألطادميي،مصلوفمهؿػلمخرجياتـامماظالتيمطنماغؿلنبمإىلمأولمصفمأطادمييمأعاموم

ماىاععيمػنعشوارمعنمةباظذطرىماظعاذرم،دراديمباىاععة م مؼـطؾؼنوػ. مػنماظقوم يفمحقاتفنمما

مم،اٌفـقة مأو ميفماجملالمايؽوعي مخمؿؾفماٌؤدلاتماظصـاسقةمدواء م معنمم. ماظعدؼد مبأن مغػكر و

عنمعلؿوىممؼؾقثمسـفنمأربابماظعؿلميفماظورن،مخرجياتاظقوممرائداتميفمعفـفن،ممػنخرجياتـام

م.،ممميؾؤػنمايؿاسموؼشغؾفنماظطؿوحثـائقيماظؾغةمبطالضةمممأطادمييمرصقع،

م

متؼدؼراتمم مشةر محواظي ماغؿلاب مإىل مم2022تـا ميفراظب مجاععؿـا مإىل مموراظؾة ماظلـةمعطؾع ػذه

م.ماظدراديماألولمظؾػصلاألطادميقةم

عـفمميفمم0022ؼؿوزسونمبـلؾةمراظبموراظؾةمػذاماظعام،مم222ح0عامؼؼربمعنممدمنمغؿوضعمماغؿلابممو

م.يفمايرمماىاععيممدبيم0022ايرمماىاععيمبأبوزيبموم

 

مإىلمرحابمجاععؿـامم ماظقوم مأخرىم،ؼعود مدمم،عرة مواظذيمطانمذغلميفماٌاضيمال. م، ريموؼؾلون

م.صقفااظرباعجماألطادميقةمحبؽؿةمممظقؼودم،عـصبمغائبمعدؼرماىاععة
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ممم مدععًا، مظؽمممدوفمغلعىمجاػدؼن،مذكصقًاموؼؾلونموأغا. ماظؼادةماظرتبوؼنيأصضلمظـوصر مؼشؿلم، مبا

م.مدائرماجملاالتممواٌؼوعاتماظؿعؾقؿقةماألطادميقة

م.مممظؿعزؼزماظؾغةماإلنؾقزؼةماألطادمييماإلسدادمبرغاعجمتطوؼرمسؾىمغدأبممدوفم

،مواظعؾوممممتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتمدوفمغرطزمسؾىمتعزؼزمماظربغاعجماظؿأدقليماظؿكصصيميفمجمالمطؿامم

م.اظؽؿقةمواألداظقب

يفمموةم،مقاععاىؽؾقةماظيفماألصاضلمعنمأسضاءماهلقؽةماظؿدرؼلقةمماألداتذةممبعّقةمغعؿلممجقعـادوفم

جيقدوامأصضلمحؿىمميفماٌلاضاتماظدرادقةمواظدسممظطالبـاملاسدةسؾىمتؼدؼمماٌاظؿكصصاتم،مدائرم

إغـاممجقعـامأداتذةمم"ميفمطؾؿؿهم،ممععاظيماظشقخمغفقانطؿامأسؾنممواظعربقةم،ؾقزؼةماظؾغؿنيماالنإجادةم

م".ظؿعؾقمماظؾغةم

 

ممطؿاماظرؼادةمواظؿعؾمم،باغطالضةمعؿفددةمموباالػؿؿاممماظالزممماظعؿؾياظؿدرؼبممدققظىمبرغاعجممطؿامم

م.ماألسؿالوعؾادراتم

م.اظؾقثماٌػقدةمتميفمجماالمؾؾةإلذراكماظطماىفودمؽـفودوفمغ

مدوفمماطؿ مإغـا ممطةبؿطؾققماًغؾدأ مزاؼد مجباععة متطؾققم،أبومزيبلؿؼؾلممبواًاصة خطةممؼؼابؾفا

دمنمغفدفمإىلمأنم"ععاظيماظشقخمغفقانم،ممضالموطؿا.موعلؿؼؾلمدبيمبدبيمىاععةمزاؼدممهلامؼةوازع

م."أبومزيبمودبيماظعظقؿؿنيظؾؿدؼـؿنيممقؿةاععةماظعظاىصؾحمغ

وضعفامسؾىمغطاقموادعمضؾلمبعضماظؿغقةراتمواظيتمدوفمدقؿممحبـفاموعـاضشؿفاممؤدلؿـاعدوفمتشفدم

م.اظؿـػقذعوضعم

مممظؾـظرميفمإعؽاغقةماسؿؿادػامطادميقةماىدؼدةمبعضماظرباعجماألغدرسم،مودوفموباظؿأطقد
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اًلمإىلمأسؾىمااغؿؼععفدمدراداتماظعاملماإلدالعيمودوفمؼشفدم.مبإغشاءمععاػدمجدؼدةمػاعةدوفمغؼومم

م.اٌلؿوؼاتوأرضىم

م.األطادمييمكؿؾفمدراداتماالسؿؿاداسؿنيمٌعؿؾـامودظمذاتقنيمعؼقؿنيودوفمغؽونممجقعاممم

م

م ممصؼلبدـؼوم مواإلجراءاتوبؾورة ماظطؾؾةماٌؿاردات مبشؤون ماًاصة م م. مغلؿكدم ماحرعقـودوف

م.أطـرمععمرالبـامغؿػاسلوماظراضقنيماععقنياى

صالم.ماأردقـاػاظيتماألطادميقةمماٌعاؼةربباالظؿزاممممروالمعلةرتفمماىاععقةومضاعوامرؾؾًةمدوفمخترجم

م.دوقماظعؿلموعؼاؼقسمؿؾؾقةمعؿطؾؾاتبغامولؿؿرمخرجيؼأنممبدمعنم

إنماىفودمايـقـةماظيتممدوفمتؿوصرممظؾطؾؾةممعنمخاللماظرباعجماألطادميقةمومدائرموحداتماظدسممم

م.وزائفمجقدةعنمناحمخرجيقـاميفمايصولمسؾىممدوفمتزؼدمباظؿأطقد

م.اظدراداتماظعؾقاميفممجقعماظؽؾقاتمجمالميفمجدؼدةممغؼدممبراعجدوفم

م.اظصعؾةمموظؽنماٌؿؽؾؾةمباظـفاحمصلممعؽؿبمذؤونماظؿطوؼرممعفاعهممودوفمؼوا

عنمخاللمتوزقفممأربابماظعؿلمأرطانمطأحدباإلضاصةمإىلمذظكم،مدوفمغرطزمسؾىمعلؤوظقؿـاماظورـقةم

غعؿلمسؾىمأضولمظؽمممبأغـامموم.محمرتصنيمؿفـقنيطوػقؽةماظؿدرؼسمطأسضاءممدواءمم،وتطوؼرماٌوارـنيم

أومسؿقدمطؾقة،ممدـطؾبمعنمطلم.ماٌوارـنيميفماظوزائفط مبعـاؼةمالدؿؼطابموادؿؾؼاءماًتطوؼرم

مإداريمعلؤولمم،عدؼر ممأو ميفماىاععة ماظؿزاعه ماٌوارـنيميفمجماالتموتطوؼرميفمتوزقفإزفار

م.وزائػفم

م
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ماظلقداتمواظلادة،مم

اهلدفممسنممتذّطرممعنمطـرتفامضدمغغػلممواظيتممؿةماظعدؼدمعنماألغشطةماظؼّقإنميفمجعؾؿـامطؿامترونم

وألنماهلدفمذاعلمم.مععاظيماظشقخمغفقانمعؾاركمآلمغفقانمصؾاحماظقوممرئقلـامأرداهاألداديماظذيم

ظؿودقعماألطادمييممسمػذاماظعاممؽّرغمدوف3مرهاألغشطة،مصفومبلق مميفمتذّطتؾكمؿقعمىميفمعـظوره

مععماجملؿؿعاتماحملؾقةميفم ممأبومزيبوتعزؼزمذراطؿـا ماظودبيم، مواظؿعاونشراطة مبقدم معنمأجلممؼدًا

مم.اظورنتؼدمممهؼقق

م

مغ ممؾيبدوف ممععاظيدسوة مغفقان ماظقوماظشقخ مأرؾؼفا ماظذي مطـةرًاو. مغؼدر ممدمن مظؾفاععة وإغـامرؤؼؿه

يفمجعلمجاععةمزاؼدمعؤدلةمبارزةمظؾؿعؾقمماظعاظيميفمماظؽؾةرمواظؿزاعهماظراجقةمؼقادتهبظوزونمحمل

م.اٌـطؼةمواظعامل

م

م م، متعؾؿونممجقعا مغاؤباظػعلمذرطامػممودبيمأبومزيبضادةموأصرادماجملؿؿعاتماحملؾقةميفمإنممطؿا

ماظـاذطونمواٌعطاءون ماظوصةرمؼدعونؼ. ماظدسم مطؾةرم،ظـا مباػؿؿام م موؼؿؿؾعونمخطواتمتؼدعـا إغفممم.

م.طلماالعؿـانمممؿـونمهلمذرطاؤغاماٌـاظقونمودمنم

م

مأؼضًادمنمو مدؼـاعقؽقونذرطاءممبدورغا مو. اصؿؿاحماىاععةميفمساممراصؼوغاميفممعـؽمماظذؼنممػؤالء،

علةرةممزتعزؼ،متفدفمدائؿَاممإىلمعـذمسفدمبداؼاتفام،بأنممأغشطؿـاممطاغتم،ممونمحقماٌعرصةعرصؼم8221

م مواالرتؼاء مباظورناظؿؼدم ماظدوام. مسؾى م مطاغوا ماٌوارـنيمرالبـا مبراجمـامم.عن مادؿفابت وضد

دونمدبيموأبومزيبمودوظةمصؿنمم.مضضاؼاهمحولمؾقوثاظمتقورتمالحؿقاجاتماظورنموماألطادميقةم

ماٌؿقدة مساعوةماإلعاراتماظعربقة مو، موضقادةعنمدون مغفقانمععاظيمرؤؼة ممايؽقؿةماظشقخ ملمغؽنم،
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ظؼدمطانمظـام.مفنعراطزماألسؿالميفممجمؿؿعموملمتؽنمخرجياتمجاععةمزاؼدمؼؿؾوأَنمم،ظـفؿؿعماظقوممػـا

مؼناٌـؿلؾنيماٌلؿفدموحؿىم.مماظورينمواالرتؼاءمبؿقؼققماظؿؼدماؼةممغصقبميفماٌشارطةمعـذماظؾد

ذراطةممواظؿعاونمال"مػدفممعنمغوعمخاص،مم،موػومهلذاماظعاممماهلدفاىاععةمدوفمؼؿؾؿلونمميف

م.ػدفمعأظوفموعـادبمػومو،مم"عنمأجلممهؼققمتؼدمماظورن

م

م،مإنمم م،مؼاظشقخمغفقانععاظيمرئقلـا ممبارسنيمؽونغبلارةمأنممبؽلمطؾبمعـا موأنمغلؿـؾ .ممعؾدسني،

مماظودائل ماٌـشودمؿقؼققماهلدفباظيتمتلؿحمظـا م مصؾ. مؼعؿلمغائبمعدؼرمؿشارطؿؽمم اظوادعة،مدوفم

عـامظـؽونماىاععةموتشفوتـػقذمػقؽؾقةمتلؿحمظـام،مسؾىممإرداءمالريموؼؾودونموأغامذكصقًا.ماىاععةممد

ماظـابضة ممم،اظؽؾةرةم موصؽرًا موأعاغقـا،محقاًة مبؼقاسمرؿوحـا باواهمبؽلمسزمموثؼةممضدعًامودوفممنضي.

م.مػذاماهلدف

م،أسضاءمػقؽةماظؿدرؼسموأسضاءماهلقؽةماإلدارؼةمأغؿمم،مراصؼؿؽمظؼدممم،يفماظواضعم ساعًاممتؾدؤونواغؿممم

تعرصونم.ماظؿقديمرػانماظقؼنيمأغؽممدوفمتؼؾؾونمسؾىمأمّتيفمجاععةمزاؼدم،موأغاممطادميقًامجدؼدًاأ

أصؽارًاممأغامسؾىمثؼةمبأنمظدؼؽممو.مرالبؽممتعرصونو.متعرصونمدوظةماإلعاراتماظعربقةماٌؿقدة.معدغؽمم

م مضدعًا مظؾلةر مذراطؿـا م مظرتدقخ موعـةرة ماالرتؼاء ماظورينيفمعلةرة ماظؿؼدم مإظقؽمم. موأتوجه األسضاءم،

مباألصؽارماىدؼدةميفممجقعماجملاالتأغؿمممأدرةمجاععةمزاؼد،ماىددميفم ماظلؾبمم.ماآلتونم م وهلذا

م ماظقوممهدؼدًا ماظؿوزقػقةممأغؿم مساعؾنيميفمػقؽؿفا مأصرادًا متـؿظؿون اظرتحقبم،ممطّلمحبمبؽمغر.

ميفماظواضعم،مم.ممعنممػذهماظؾقظةمءًاوغؿطؾعمإىلمعشارطؿؽممميفممإسادةمبؾورةمماظؿزاعـاممبفؿؿعاتـاممبد

هؼققممعنمأجلمذراطاتفامممظرتدخماظؼقاممبهممىاععةمزاؼدمعاماظذيمميؽنم3رماآلنجيبمأنمغؾدأماظؿػّؽ

ماظورن ممتؼدم مزيبيفمطلمعن مودبيمأبو مم؟ ممإن مإجاباتمصمتعؿؿداألعة مظؿؼدؼم ماسؾةسؾىمجاععؿـا

ماٌلأظة مهلذه موواضعقة ممشينمسنو. متصوراتؽم مبأن مماظؼول ميفمخدعة ماألطادمييمموتػاغقؽم اظشعار

م.ساعامعشفودامباظػعلمػذاماظعاممعنمعلجيجاععةمزاؼدماظلاعيماظذيمترصعهم
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ماظلقداتممواظلادة،مم

.ممػذاماظصؾاحغفقانمممتاعاممبؽلماظـؼاطماظيتمأثارػامععاظيماظشقخمبأغينمعؾؿزممأرؼدماظقوممأنمأؤطدمظؽمم

لؿؼؾل،مموػيمؼؼنيمبأنممثؼؿهممطؾةرةميفمضدراتـامسؾىممعواجفةماظؿقدؼاتم،مهدؼاتماٌوإغينمسؾىم

اظعؿلمروحممإنمأحدمأػمماٌزاؼامماظيتمتـطويمسؾقفامرداظةماىاععة،مػوم.ممالمتأتيمعنماجملفولثؼةمم

م.يفماٌلؿؼؾلمعػؿاحمناحـاماىؿاسيم،موػذا

م

مأخرىم معرة ممأذؽرطمم م موسؾىمسؾىماظؿزاعؽم م ماظدؤوبمجباععؿـا مسؿؾؽم م مظـقؼقمم. مغعؿلمععًا دسوغا

موعؾادراتـاأ مػداصـا م. مسؾى مأبوزيبمودبي،مظـؿعاون مومبدؼـيْت مباظورن، ماالرتؼاء مدمو مضدعًا اٌضي

م.موجاععةمزاؼد

م.مومتـقاتيمظؽممممجقعًاممبلؿةمعدؼدةمعؾؤػاماظـفاحماٌـؿر.مأػـؽؽمممبايرمماىاععيماىدؼدماظرائع

م

م

م

م

م

م

م


