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إيمانويل ماكرون ضيف جامعة القديس يوسف
صدى البلد

ّ
خ���ص ال��س��ي��اس��ي ال��ف��رن��س��ي
و ا لمر شح لال نتخا با ت ا لر ئا ّ
سية
ّ
الفرنسية ايمانويل ماكرون يرافقه
وفد من البرلمانيين واإلعالميين
جامعة ّ
القديس يوسف في بيروت
ب��زي��ارة ،استقبله خاللها رئيس
الجامعة البروفسور سليم دكاش
ّ
اليسوعي ،حيث التقى ّمجموعة من
العمداء والمديرين والطالب في حرم
االبتكار والرياضة –طريق الشام.
ّ
رحب رئيس الجامعة بالضيف

مفتاح النجاح يكمن في
االقتراحات الطموحة التي
ستعطى وتجديد النخب
وتكافؤ الفرص
ا ّ
لمميز متو قفا عند معنى هذ ه
ً
الزيارة خصوصا أنها ّ
تتم في صرح
ّ
جامعي فرنكوفونيّ ،
ّ
ثم رد الضيف
ُ
على األسئلة التي و ّجهت إليه من
الحضور عمداء وطال ًبا ،وأغلبيتها
دارت حول الدور المنتظر من فرنسا
ّ
الفرنكوفونية
والمتعلق بازدهار
ّ
و د و ر ا لجا معا ت ا لفر نسية في
ا لتعليم ا لعا لي ال ّ
سيما في ظل

ً
محاضرا في جامعة القديس يوسف
ماكرون

ّ
وتحد ي انتشار
المنافسة القوية
اللغة اإلنكليزية.
كما و جهت إ ليه أ سئلة حو ل
موقفه من خروج المملكة المتحدة
ّ
من االتحاد األوروبي الذي وفي حال
فوزه ،سيتم في خالل واليته ،فذكر
ّ
الفرنسية أن “ال�
المرشح للرئاسة
 Brexitهو خيار بريطاني ،ويجب
التعامل معه م��ن دون إضعاف
ّ
االتحاد األوروبي وبهدف اإلبقاء على
السوق المشتركة”.

ابن النظام السائد
وكانت أسئلة تتعلق بمسيرته
ً
ّ
خصوصا أنه “ابن النظام
السياسية
ال��س��ائ��د” وه��و “المنتقد األول
لهذا النظام” أو الثائر على هذا
النظام .فاعتبر ماكرون أنه من جهة
“إب��ن النظام المبني على الجدارة

USJ

ّ
ّ
والمهنية جرت
الدراسية
“فمسيرتي
ّ
ّ
في ظل الجمهورية الفرنسية ،لكنني
من جهة أخ��رى خرجت من النظام
ّ
ّ
التقليدي الذي لم يعد
السياسي
ّ
يلبي طموحات الفرنسيين وأسست
حر كة سيا ّ
سية مستقلة  ،و لكي
تستمر وتكتسب مشروعية يجب
ّ
الرئاسية”.
علي أن افوز باإلنتخابات
كما اعتبر ماكرون أن “مفتاح
ال��ن��ج��اح يكمن ف��ي االق��ت��راح��ات
الطموحة التي ستعطى وتجديد
النخب وتكافؤ الفرص”.
ّ
وف��ي ختام ال��زي��ارة توجه إليه
رئيس الجامعة بالشكر ّ
مقد ًما له
كتاب الجامعة “Portrait d’une
Université, entre tradition
 ،”et modernitéالذي يروي ّ
قصة
الجامعة منذ تأسيسها حتى يومنا
الحاضر.

