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"تشوامج عٍٕم
أعٍمد اٌجامعح األمٕشوٕح فٓ تٕشَخ ،فٓ حفً اعرمثاي،
اٌحص ٌألخاللٕاخ األحٕائٕح َاالحرشاف " اٌزْ ٍٔذف إٌّ ذُفٕش مُسد فٓ
وً االخرصاصاخ ٌألعاذزج َاٌغالب َأفشاد اٌمجرمع اٌعامٍٕه فٓ
األخاللٕاخ األحٕائٕح ،ذعٍٕما َتحثا أَ اعرشاسج فٓ ٌثىان َاٌمىغمحَ ،اٌّ
"ذشجٕع االدسان اٌُافٓ ألٌمٕح لضأا االحرشاف َاألخاللٕاخ األحٕائٕح فٓ
ما ٔرعٍك تاألتحاز َاٌرذسٔة َاٌرىمٕح فٓ وً اخرصاصاخ اٌجامعحَ ،فٓ
".
اٌمجرمع َاٌمىغمح
حضش االحرفاي اٌشئٕظ اٌذورُس عٍٕم اٌحص َاتىرً َداد ،سئٕظ اٌجامعح
اٌذورُس تٕرش دَسمان ،وائة اٌشئٕظ ٌٍشؤَن اٌغثٕح َعمٕذ وٍٕح اٌغة
.
َاٌمشوض اٌغثٓ اٌذورُس محمذ اٌصأغ
َأٌمّ اٌذورُس دَسمان وٍمح شىش فٍٕا اٌشئٕظ اٌحص "اته اٌجامعح اٌثاس "،
معذدا محغاخ اسذثاعً تٍا ،مىز حصًٌُ عٍّ اٌثىاٌُسُٔط َاٌماجٕغرٕش
مىٍا ،ثم خذمرً اٌرعٍٕمٕح فٓ اداسج األعماي فٍٕا َاورغاتً اٌّ مجٍظ أمىاء
اٌجامعح ٌَُ اٖن عضُ ششف فًٕ َ .لاي " :ان اٌذورُس اٌحص أخٍص
ٌٍجامعح وما أخٍص ٌُعىًَ ،ذشأط اٌحىُمح اٌٍثىاوٕح خالي أشذ فرشاخ
اٌحشب ٌُال َخغشاٌَ ،م ٔثىً ذٍذٔذ عه إٔماوً تاٌجامعح أَ إٔماوً ب ٌثىان.
مه جٍرًٌ ،فد اٌذورُس اٌصأغ إٌّ أن اٌشئٕظ اٌحص ٌُ سئٕظ اٌمىظمح
اٌعشتٕح ٌمىافحح اٌفغادَ ،لاي  " :فخش ٔضاد عٍّ فخش أن ذغٍك اٌجامعح ٌىزا
تشامج َأن ٔحمً إعم اٌشئٕظ اٌحص "َ .شىش اٖوغح َداد اٌحص عٍّ
".
"جٍُدٌا ٌجعً ٌزا اٌثشوامج حمٕمح َالعح
تذَسي ،أتذِ اٌشئ ٔظ اٌحص اعرضاصي تاسذثاط اعمً تاٌمشوض اٌغثٓ فٓ

اٌجامعح َتٍزا اٌثشوامج اٌزْ "ٍٔذف اٌّ خذمح مىغمح اٌششق األَعظ ".
َلاي " :إن اٌرمغه تاألخاللٕاخ األحٕائٕح ضشَسْ إلوغاب اٌجغم اٌغثٓ
مىاعح ضذ ضعف اٌىفظ اٌثششٔح َعٕغمح ترىاغم صحٓ تٕه اٌمماسعاخ
اٌمٍىٕح َاٌُعٓ االجرما عٓ اٌمغؤَي " ،داعٕا إٌّ "مثادساخ مشاتٍح فٓ وً
االخرصاصاخ "َ ،الفرا إٌّ "أن اٌحٕاج عٍّ األسض عرصثح أععذ َأٌىأ إرا
".
وششخ َعثمد مثادِء األخاللٕاخ األحٕائٕح َاالحرشاف
َلاي " :إن األخاللٕاخ اٌغثٕح ذشعم اٌحذ اٌفاصً تٕه أن ٔىُن اٌمشء فخشا
الخرصاصً َتٕه أن ٔىُن عاي ج عًٍٕ َعٍّ اٌمجرمع "َ .شىش أفشاد وٍٕح
.
اٌغة اٌزٔه أعغُي ٌزا االمرٕاص
اشاسج اٌّ اوً لذ عٍذخ لٕادج اٌثشوامج إٌّ مؤعغرً اٌذورُسج ذإٌا عشاَْ،
.
األعرارج فٓ اٌمشوض اٌغثٓ
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