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القديس يوسف
إيمانويل ماكرون ضيف ًا يف ّ
"أنا ابن النظام املبني على الجدارة"
ّ
خص السياسي الفرنسي والمرشح
ل��ان�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس� ّ�ي��ة ال�ف��رن�س� ّ�ي��ة
إيمانويل م��اك��رون يرافقه وف��د من
ال�ب��رل�م��ان�ي�ي��ن واإلع��ام �ي �ي��ن جامعة
ال � �ق� � ّ�دي� ��س ي� ��وس� ��ف ف � ��ي ب� �ي ��روت
ب ��زي ��ارة ،اس�ت�ق�ب�ل��ه خ��ال �ه��ا رئ�ي��س
ّ
الجامعة البروفسور سليم دك��اش
ال�ي�س��وع� ّ�ي ،ح�ي��ث ال�ت�ق��ى مجموعة
م��ن ال�ع�م��داء وال�م��دي��ري��ن وال �ط� ّ�اب
في حرم االبتكار والرياضة – طريق
الشام.
ّ
ب ��داي ��ة رح� � ��ب رئ� �ي ��س ال � ًج��ام �ع��ة
ب��ال �ض �ي��ف ال �م �م� ّ�ي��ز ،م �ت��وق��ف��ا ع�ن��د
ً
خصوصا أنها
معنى ه��ذه ال��زي��ارة،
ّ
ّ
تتم في صرح جامعي فرنكوفوني،
ث� ّ�م ّرد الضيف على األسئلة التي
ُوج �ه��ت إل �ي��ه م��ن ال �ح �ض��ور ع �م��داء
وط� � ّ�اب� ��ًا ،وغ��ال �ب �ي �ت �ه��ا دارت ح� ّ�ول
الدور المنتظر من فرنسا والمتعلق
ب � ��ازده � ��ار ال �ف ��رن �ك ��وف ��ون � ّ�ي ��ة ودور
ال�ج��ام�ع��ات ال�ف��رن�س� ّ�ي��ة ّف��ي التعليم
العالي ،ال ّ
سيما في ظل المنافسة
ّ
ال� �ق ��وي ��ة وت � �ح� ��دي ان� �ت� �ش ��ار ال �ل �غ��ة
اإلنكليزية.
ووج �ه��ت إل�ي��ه أي�ض��ًا أس�ئ�ل��ة عن
موقفه من خروج المملكة المتحدة
م��ن ّاإلت� �ح ��اد األوروب� � ��ي ال� ��ذي وف��ي
حال فوزه ،سيتم في خال واليته،
ّ
ّ
الفرنسية
فذكر المرشح للرئاسة

دكاش يسلم ماكرون كتاب الجامعة.

(ميشال صايغ)

أن "ال � �� Brexitه��و خيار بريطاني،
وي � �ج ��ب ال� �ت� �ع ��ام ��ل م� �ع ��ه م� ��ن دون
ّ
إض�ع��اف اإلت �ح��اد األوروب ��ي وبهدف
المشتركة".
اإلبقاء على السوق ّ
وطرحت أسئلة تتعلق بمسيرته
ال �س �ي��اس� ّ�ي��ة ،خ �ص� ً
�وص��ا أن� ��ه "اب ��ن
النظام السائد" وهو "المنتقد األول
لهذا النظام" أو الثائر عليه .فاعتبر
م��اك��رون أن��ه م��ن جهة "إب��ن النظام
"فمسيرتي
ال�م�ب�ن��ي ع�ل��ى ال �ج��دارة
ّ
ّ
ّ
والمهنية ج��رت في ظل
الدراسية
ال �ج �م �ه� ّ
�وري��ة ال �ف��رن �س� ّ�ي��ة ،ل�ك�ن�ن��ي
م��ن جهة أخ��رى خرجت م��ن النظام
ال �س �ي ��اس � ّ�ي ال �ت �ق �ل �ي� ّ
�دي ال � ��ذي ل��م
ي�ع��د ي�ل�ب��ي ط�م��وح��ات الفرنسيين

ّ
ّ
سياسية مستقلة،
وأسست حركة
ولكي تستمر وتكتسب مشروعية
ي �ج��ب ع �ل� ّ�ي أن اف� ��وز ب��اإلن�ت�خ��اب��ات
ّ
الرئاسية".
واعتبر ماكرون أن "مفتاح النجاح
ي�ك�م��ن ف��ي االق �ت��راح��ات الطموحة
التي ستعطى ،إلى تجديد النخب
وتكافؤ الفرص".
ّ
وف ��ي خ �ت��ام ال ��زي ��ارة ت��وج��ه إل�ي��ه
رئيس الجامعة بالشكر ّ
مقد ًما له
كتاب الجامعة "Portrait d’une
Université, entre tradition
" ،et modernitéال ��ذي ي��روي
ّ
قصة الجامعة منذ تأسيسها حتى
يومنا الحاضر.

