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اميانويل ماكرون �صيف ًا يف «الي�صوعية»

ـــــص الـــســـيـــاســـي الفرنسي
خـ َّ
واملـ ّ
ــرشـــح لــانــتــخــابــات الرئاسية
الفرنسية إميانويل ماكرون يرافقه
وفـــد مــن الــبــرملــانــيــني واإلعاميني
جامعة القديس يوسف في بيروت
بـــزيـــارة ،اســتــقــبــلــه خــالــهــا رئيس
اجلامعة البروفسور سليم دكّ اش
اليسوعي ،حيث التقى مجموعة من
العمداء واملديرين والطاب في حرم
االبتكار والرياضة – طريق الشام.
رحـــــب رئـــيـــس اجلامعة
بـــدايـــة ّ
بالضيف املم ّيز متوقف ًا عند معنى
هـــذه الـــزيـــارة خــصــوص ـ ًا أنــهــا تتم
فـــي صــــرح جــامــعــي فرنكوفوني،
ثــم ر ّد الــضــيــف عــلــى األســئــلــة التي
ُوجــهــت إلــيــه مــن احلــضــور عمداء
وط ّ
اب ،وأغلبيتها دارت حول الدور
املنتظر من فرنسا واملتع ّلق بازدهار
الــفــرنــكــوفــونــيــة ودور اجلامعات
الفرنسية في التعليم العالي الس ّيما
فــي ظــل املــنــافــســة الــقــويــة وحتـــ ّدي
انتشار اللغة اإلنكليزية.
كــمــا ُو ّجـــهـــت إلــيــه أســئــلــة حول
موقفه مــن خـــروج اململكة املتحدة
مــن االحتــــاد األوروبـــــي ،الـــذي وفي
حال فوزه ،سيتم خال واليته ،فذكّ ر
ّ
املرشح للرئاسة الفرنس ّية بــأنّ «الـ
 Brexitهو خيار بريطاني ،ويجب
الــتــعــامــل مــعــه مـــن دون إضعاف

إ

ّ
املرشح للرئاسة الفرنسية يتح ّدث في اليسوعية
االحتـــاد األوروبــــي وبــهــدف اإلبقاء
على السوق املشتركة».
كما كانت أسئلة تتع ّلق مبسيرته
الــســيــاســيــة خـــصـــوصـــ ًا أ ّنـــــه «إبـــن
النظام السائد» وهو «املنتقد األول
لــهــذا الــنــظــام» أو الــثــائــر عــلــى هذا
النظام ،فاعتبر ماكرون أنه من جهة
«إبـــن النظام املبني على اجلـــدارة،
فمسيرتي الدراسية واملهنية جرت

في ظل اجلمهورية الفرنسية ،لكنني
مــن جهة أخـــرى خــرجــت مــن النظام
الــســيــاســي التقليدي الـــذي لــم يعد
وأسست
يلبي طموحات الفرنسيني ّ
حركة سياسية مستقلة ،وكي تستمر
وتكتسب مشروعية يجب عــلـ َّـي أنْ
أفوز باالنتخابات الرئاسية».
كــمــا اعــتــبــر مــاكــرون أن «مفتاح
الـــنـــجـــاح يــكــمــن فـــي االقـــتـــراحـــات

الــطــمــوحــة الــتــي ستعطى وجتديد
النخب وتكافؤ الفرص».
ـوجــه إليه
وفـــي خــتــام الـــزيـــارة تـ ّ
رئــيــس اجلــامــعــة بالشكر مــقـ ّد ًمــا له
كتاب اجلامعة
Université entre tradition
،et modernité d’une Portrait
قــصــة اجلــامــعــة منذ
الــــذي يــــروي ّ
تأسيسها حتى يومنا احلاضر.
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