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 ،واالجتماعيـة  ،السياسية، والعسكرية، والتعليميـة  تالقيادا ،راعي المؤتمر" محمد شطح"معالي وزير المالية الدكتور 

  :أيها النخب ،حسام سباط. ورئيس دائرة األوقاف د

   

تأكيد وبال ،إنه من وسط األزمات واألعاصير يخرج المصلحون وتصل الشاطئ موجات متتالية تفرغ ما فيها من حمولة

واإلنسان الذي ال تصيبه شـوكة   ،أمة ال تعيش دهدواألمة التي ال تُ ،فإنه بعد العسر يسراً وأنه ما بعد الضيق إال الفرج

  .يطغى ويتجبر ثم يفسد في األرضوال مرض 

 ،يروالصراع وقود الحياة أما السكون فإنه موت وإيذان بحدوثـه علـى أقـل تقـد     ،إن هذا الكون هو موطن المنافسة

وابتكاراً لم يعد صالحاً لحـل   اختراعاوما كان باألمس  ،ومتطلبات اإلنسان تضطرد وال تتوقف والثروة ال تكفي لجيلين

وهذا يعنـي   ،ط به عقل إنسان حتى نهاية الكونيويطور فاألرض فيها من الخزائن ما ال يحمشكالت اليوم إن لم يكيف 

تستحم بمـاء النهـر   ال يمكنك أن " :ديمقريطس ،نقل عن أحد علماء اإلغريقيأن الموجة ال تتكرر ذاتها مرتين أو كما 

  ."الجاري مرتين

حدث توتراً ال يتوقّف إال باإلشباع فالحاجات متجددة وحضورها ي ،واإلشباع إلى حد الكمال أسطورة وخيال االكتفاءإن 

  ..وعند عدم حدوثه يؤول حال المرء إلى اإلحباط والكآبة والهروب 

ال بل بالعكس إنها تؤكد بأننا مـا زلنـا أحيـاء     ،الرغبات والمتطلبات يجب أن ال تقلقنا أو تخيفنا أو ترهبنا ازديادإن 

  ...والموتى في فناء وسكون 

.. .حلـول النظر إلى األزمة على أنها وحدة متكاملة ليس لها فـروج وال نقـاط أو    فحسب،إنه من الغلط وليس الخطأ 

  ..هكذا هي سنن الكون . .جديدحل  ابتكارخباراً عن وجوب إالمشاكل واألزمات ليست إال و مركّبة،فالمادة 
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والجـد والعمـل    سـقوط، إن هذا المنحنى هو مجرد وهم وعامل .. .والتراجعوالقلق إنه ال جدوى إطالقاً من الخوف 

ة والشمس المشرقة بعد الفجر كل ذلك يؤدي إلى صراط مستقيم في الطريق إلى الرياد.. .الحياةوالبحث وخوض غمار 

  ....الصادق 

  

لواجب األكيد أن نفكر بما امرة أخرى بل  واجترارهاإن الماضي هو الحاضر الماثل أمامنا فال فائدة من استعادة وقائعه 

د آيـة  سورة هو(" مصلحونوما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها : "واهللا تعالى يخبرنا بأنه ،يمكن أن نضيف إليه غداً

117(  

نوف الشامخة والجباه الساجدة والكويت بلد الخيـر حاملـة هـم    وما تداعي علماء أجالء من الجزائر األبي موطن األ

ردنية الهاشمية بلـد  ومن المملكة األ ،كثره حتى ال يظنن أحد أن في القول مبالغةأكله أو المتعبين والمعذبين في العالم 

ومن لبنان الذي ال يشك أحد أن إبليس قـد   ،راء والبوادي إلى مصدر إنتاج وعيشالكد والجهد والحكمة وتحويل الصح

بـاحثين وعـاملين    ،حين من رجاالتهبداع واإلصالح واإلعمار عند المصلعجز عن التمكن من إطفاء شعلة الحب واإل

إنه وسط فتن الحليم " إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها" :مستذكرين األمر النبوي لمحمد صلى اهللا عليه وسلم

فالشر يخرب ويد المعماريين ... إلى بر األمان  تهفربانه يجهدون بقيادة سفين ،ءاألعاصير واألنوافيها حيراناً ورغم كل 

وإعادة الحيـاة وكفكفـة دمـوع أيتـام     فرحم اهللا تعالى من قضى نحبه وكان عوناً لمن لم يكل أو يمل من البناء  .تبني

  ..ومواساة ثكلى 

دالء بما يحملون من علم وفكر وكـم  وإنسانية لإل اقتصاديةمن هذه الدول األربع تنادى هؤالء برعاية كريمة من قيادة  

خالصرف بأنهم جاؤوا على نفقتهم الشخصية كي يتبادلوا مع إخوانهم الخير والمنفعة والبحث عن الهم كبار إذا ما ع.  

فهي تدير عمالً جباراً بإمكانيات متواضعة ال بل كانت في بـدايتها   ،إن جامعة الجنان بقيادتها الحكيمة التي عز نظيرها

للعون والمساعدة في شراء األرض والبناء والتجهيز وتأمين الرخصة  امتدتوكم هي كريمة األيادي التي  ،شبه منعدمة
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على أمل أن ال تمضي األشهر القادمة إال وقد تـم   ...ات المستحدثة في األمس القريبوللمعادالت والكلي ابتداءللجامعة 

   .يلزمكل ما استكمال 

  :في فعاليات المؤتمر يمكن القولوإلى المشاركين 

إن كل الجهود التي تبذل ستجعل . .مستساغإن عظمة المرء تحصل إذا ما تمكن من تحويل كوب الشراب المر إلى حلو 

والرفـاه واأليـام دول    االزدهـار طريـق   ىومحطة علمة المالية التي ألمت بالبالد والعباد إيذاناً بإبداع جديد من األز

والخبرات واالكتشافات تراكمية وكلما أزفت أزمة معنى ذلك أنها استوجبت مجددين وعاملين لحلها وتسـخيرها علـى   

  ...طريق استخدام كل النواميس لخدمة اإلنسان وإعمار الكون 

صلحة الجامعة واضـطراد  لم اتصاللتأمين كل  باستمرارأهالً وسهالً بكم وشكراً لراعي الحفل ولمن كان سبباً جاهزاً 

  .نجاحاتها

وللرئيسة طول العمـر   رحابها،أهالً بالحضور الكريم وكل تحية وتقدير لكل طالب أم هذه الجامعة ونهل من العلم في 

  .العطاءومزيد 

  

  عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

  علي الغا. د.أ


