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كلمة جامعة األزهر في المشاركة في مراسم افتتاح المكتب

اإلقليمي لشرق إفريقيا التابع التحاد الجامعات اإلفريقية بجامعة
الخرطوم بالسودان

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على المبعوو
رحمة للعالمين سويداا محمود وعلوى لوص وبصوحابص ومون بعوص
بإحسان إلى يوم الدين.
الس ــادة الحض ــور،
َّ

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد

ِ
ِ
فضيلة اإلمام
تحيات
جميعا
بداية أتشرف بأن أبلغكم
ً
األكبر شيخ األزهر األستاذ الدكتور أحمد الطيب ،وكذلك

تحيات األستاذ الدكتور /محمد حسين المحرصاوي رئيس

جميعا بالتوفيق لما فيه
جامعة األزهر ،ويدعون هللا تعالى لكم
ً
جميعا.
الخير للناس
ً
ويسـ ـرني أن أتق ــدم بخ ــالو إعـ ـزازي وعل ــيم تق ــديري للس ــيد

األسـ ــتاذ الـ ــدكتور أورالنـ ــدو أنطـ ــوني (رئـ ــيس اتحـ ــاد الجامعـ ــات
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اإلفريقيــة  ،والســيد األســتاذ الــدكتور/إتيان إي يلــي ( Etienne
( Ehouan Ehileاألمـين العـام التحـاد الجامعـات اإلفريقيـة
 Secretary Generalعلـى الـدعوة لحضـور م ارسـم افتتـاح

المكتب اإلقليمي لشرق إفريقيا.

كم ــا أتق ــدم بالش ــكر والتق ــدير لرس ــتاذ ال ــدكتور /أحم ــد عل ــي
سـ ــليمان (رئـ ــيس جامعـ ــة الخرطـ ــوم علـ ــى حسـ ــن االسـ ــتقبا
واالستضافة والتنليم ،وأنت ز الفرصة ألهنئ الشـعب السـوداني
مقر للمكتب اإلقليمـي
الشقيق ،وجامعة الخرطوم على اختيارها ًّا
التحــاد الجامعــات اإلفريقيــة لقطــاا شــرق إفريقيــا ،ون ـ من هــذا

ال
االختيـ ــار ف ـ ــذب الجامعـ ــة بالفعـ ــك تليـ ــق ب ـ ــذب الم مـ ــة شـ ــك ً

ومضمونا ،ونحن على يقين بأن ا ستقوم ب ـا علـى أكمـك وجـه،
ً
دور م ــط ٌر ف ــي تط ــوير التعل ــيم وخدم ــة المجتم ــع
وس ــيكون ل ــا ٌ
وتنمية البيئة في إفريقيا.

ـٌ
وحقيقة األمر فإن اتحاد الجامعات اإلفريقية له ج ٌد واض ٌ
ـدور فعـا ل
وكبير في تطوير التعليم العـالي بإفريقيـا ،كمـا يقـوم ب ل
ٌ
وق ـ ل
ـوي ف ــي تض ــييق الفج ــوة بـ ــين إفريقي ــا وأوروب ــا ف ــي مختل ـ ـ
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مجاالت ال قافة ،والعلم والمعرفة ...هذا باإلضافة إلـى االرتقـا

بمستوى الخريجين وصقك م ارات م وقدرات م.
السادة الحضور!

تعلم ــون س ــيادتكم أن جامع ــة األزه ــر عمره ــا ألـ ـ

و ماني ــة

عاما ،وتشتمك على ( 359ال مائة وتسـع وخمسـين
وأربعين ً
أكاديميـ ـ ــا فـ ـ ــي مختل ـ ـ ـ العلـ ـ ــوم والمعـ ـ ــارف الدينيـ ـ ــة،
نامجـ ـ ــا
ً
بر ً
واإلنس ــانية ،والعلمي ــة والطبي ــة ،وللجامع ــة ال ــة أف ــرا رئيس ــية

األول في القاهرة ،والثااي وال الث في جنوب وشما مصر،
تشـتمك علـى سـبعة و مـانين كليــة ،يـدرس ب ـا مـن طـالب العلــم
في العـام الد ارسـي الحـالي ( 2018/2017حـوالي  650ألـ

طال ـ ـ ل
ـب ،كم ـ ــا ي ـ ــدرس ب ـ ــا  33ألـ ـ ـ

طال ـ ـ ل
ـب م ـ ــن دو الع ـ ــالم

المختلف ــة ،يم ل ــون  107دو  ،مـ ـن م ( 35دول ــة إفريقي ــة م ــن

الشـ ــما والجنـ ــوب والشـ ــرق والغـ ــرب والوس ـ ـ  ،ويبل ـ ـ عـ ــددهم

طالبا.
ً 6164
ويتشــرف األزهــر الشـري
إفريقيــا علــى مختل ـ

بتقديمــه أنشــطة مختلفــة لكــك دو

العصــور ،م ــك إرســا البع ــات التعليميــة
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وال قافيـ ـ ــة فـ ـ ــي مختل ـ ـ ـ

العلـ ـ ــوم والمعـ ـ ــارف ،والقوافـ ـ ــك الطبيـ ـ ــة

والمسـ ــاعدات اإلنسـ ــانية للمنـ ــاطق المنكوبـ ــة ،حيـ ــث بل ـ ـ عـ ــدد
القوافـ ــك الطبيـ ــة منـ ــذ عـ ــام  2011إلـ ــى فب اريـ ــر ( 2018/ـ ــالث
عشـ ـ ـرة قافل ـ ــة ،ق ـ ــدمت إل ـ ــى س ـ ــبع دو إفريقي ـ ــة( ،الس ـ ــودان،
النيجــر ،الصــوما  ،تشــاد ،إفريقيــا الوســطى ،نيجيريــا ،بوركينــا
طبيبـا ،ووصـك عـدد المرضـى إلــى
فاسـو شـارك في ـا (124
ً
ض ـ ــا ،ووص ـ ــك ع ـ ــدد العملي ـ ــات إل ـ ــى (1430
( 61385مري ً

طنـا .أمـا عـن اإلةا ـة
عملية ،ووصك وزن األدوية إلى (ً 17
والمســاعدات اإلنســانية فقــد وصــلت إلــى أربــع قوافــك إةا ــة فــي
الس ــنتين األخيـ ـرتين إل ــى أرب ــع قواف ــك إةا ــة بمس ــاعدات وزن ــت
طنا إلى (تشاد ،إفريقيا الوسطى ،نيجيريا الصوما
سبعين ً
تحــرو جامعــة األزهــر الش ـري
علمية و قافية مع جامعات إفريقية.

دائمــا علــى عقــد اتفاقيــات
ً

يقــوم األزهــر بعقــد دورات تدربيــة وت قيفيــة ألئمــة المســاجد

والشــيوي فــي بعــإ الــدو بإفريقيــا وذلــك بالتعــاون مــع مركــز
توني بلير البريطانية (. Tony Blair Foundation
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كمـ ــا يقـ ــوم األزهـ ــر الش ـ ـري

مـ ــن خـ ــال دمرصـ ــد األزهـ ــر

لمكافحـة التطـرفد بنشـر صــحيٌ الـدين ورصـد كـك الممارســات
التي تضر اإلنسان وةيرب من المخلوقات والبيئة ،م يرد علي ـا
ويص ـ ــحح ا بإح ـ ــدى عشـ ـ ـرة لغ ـ ــة ،كم ـ ــا ي ـ ــتم برص ـ ــد األفك ـ ــار
اإلرهابية في العالم ،ويحذر الشباب من األفكـار الخاطئـة ،كمـا
دور واضـ ـ ـ ًـحا فـ ـ ــي محاربـ ـ ــة التطــ ــرف واإلرهـ ـ ــاب بكـ ـ ــك
أن لـ ـ ــه ًا
الوسائك ،ومن ا الوسائك اإللكترونية.
السادة الحضور!
اتحــاد الجامعــات اإلفريقيــة هــو الج ــة المســطولة عــن وضــع
الخطة اإلستراتيجية للتعليم العـالي بالقـارة ،لـذا ربمـا تشـاركونني
الـرأي أنــه مـن الم ــام التــي يجـب أن يقــوم ب ــا االتحـاد فــي هــذب
المرحلـ ـة لمعالج ــة ك ي ــر م ــن قض ــايا الق ــارة بن ــا أنلم ــة ج ــودة

التعلــيم لضــمان كفــا ة الخ ـريجين ومنافســت م فــي ســوق العمــك

الدولي.
السادة الحضور!
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تعلمون سيادتكم أن الصـراعات الداخليـة فـي القـارة اإلفريقيـة

هي أحد معوقـات التنميـة لـذا ربمـا تـرون سـيادتكم أهميـة تبنـي
إستراتيجية برامج متعددة لطالب الجامعـات – قـادة المسـتقبك-
لغ ــرس ق ــيم التع ــايو الس ــلمي وتقتب ــك الخ ــر ،والتن ــوا والت ــدريب
علــى م ــارات التواصــك ،وربمــا تشــاركونني ال ـرأي فــي ضــرورة
إيج ــاد كي ــان لبن ــا ق ــدرات أبن ــا الق ــارة للمش ــاركة ف ــي التنمي ــة

المســتدامة ،وكــذلك ضــرورة االهتمــام بب ـرامج التبــاد الطالبــي،
وانشا برامج أكاديميـة تمـنٌ شـ ادات ودرجـات علميـة مزدوجـة
معتـ ــرف ب ـ ــا مـ ــن الجامعـ ــات المانحـ ــة ل ـ ــا بالـ ــدو اإلفريقيـ ــة
المختلفة ،وهذا يحقق التكامك بين دو القـارة ،ويعمـك علـى مـد
الجسور بين ا ،وبنا ال قة المتبادلة.
السادة الحضور!
بنا ً على التغيرات المناخية فـي العـالم ربمـا تتعـرإ بعـإ
دو القارة في السنوات القادمة إلى مشكلة جفاف ممـا يسـتلزم

وجــود نلــم ري ةيــر تقليديــة بديلــة للــنلم الحاليــة .وذلــك مــن

خــال تصــميم ب ـرامج أكاديميــة فــي مجــا الز ارعــة والــري تخــدم
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التنميـ ــة الزراعيـ ــة بالقـ ــارة ،واسـ ــتخدام التكنولوجيـ ــا الحدي ـ ــة فـ ــي
الزراعة والري.
سيدي الرئيس!
م ــن أب ــرز تحـــديات التنمي ــة الت ــي ال يمك ــن إةفال ــا بالق ــارة
قضــية األمـراإ المتوطنــة ،والتــي تتســبب فــي أعبــا اقتصــادية
واعاقــة للتنميــة لــذا ربمــا تشــاركونني ال ـرأي فــي ضــرورة اهتمــام
البـ ـ ـ ـرامج األكاديمي ـ ـ ــة والبح ـ ـ ــث العلم ـ ـ ــي للقض ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذب
األمراإ.
السادة الحضور!
دإفريقيواد القـارة األةنــى فـي العـالم بمواردهــا الطبيعيـة لــذا
ال ب ــد م ــن استكش ــاف ال ــروات الطبيعي ــة ب ــا وض ــمان حس ــن
اس ــت مارها م ــن خ ــال البـ ـرامج األكاديمي ــة واألبح ــاث العلمي ــة،
ومن أك ر ال روات التي تحتم إعادة اكتشاف ا إنمـا هـو العنصـر
جميعـ ــا أن نقـ ــوم بتنميـ ــة قـ ــدرات
البشـ ــري ،بحيـ ــث يجـ ــب علينـ ــا
ً
واعـ ــداد العنصـ ــر البشـ ــري فـ ــي القـ ــارة اإلفريقيـ ــة حتـ ــى يمكنـ ــه
مواج ة تحديات العصر.
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السادة الحضور!
دالمربةد الشـريك الـرئيس فـي التنميـة المسـتدامة فـي القـارة
لــذا يجــب أن ت ــتم الب ـرامج األكاديميــة واألنشــطة ال قافيــة بــدور
المـ ـرأة وأهميت ــا ف ــي التنمي ــة المس ــتدامة ،وارس ــا مب ــدأ المس ــاواة
بين ا وبين الرجك ،وأن األفضلية للمتميز.
السادة الحضور!
تسـ ــتطيع جامعـ ــة األزهـ ــر الش ـ ـري

بمـ ــا لـ ــدي ا مـ ــن خب ـ ـرات

فعــا فـي وضــع الخطـ
وكـوادر بشـرية مدربـة أن تسـ م بشـكك و
التنفيذية ل ذب الم ام وتطبيق ا.
سيدي الرئيس ،الجمع الكريم!
جميعــا الشــكر
باســم األزهــر الش ـري وجامعتــه أســجك لكــم
ً
والتقدير ل ذب الدعوة الكريمة ،ولحسن االسـتماا ،داعيـا مـن هللا
جميعـا فــي كـك زمــان
معــا لكـك مــا ينفـع النــاس
ً
تعـالى أن نعمـك ً
ومكان.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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