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حماده يف توقيع �إتفاقية بني �لـ  AUBو«�لي�سوعية»:
�لتناف�س بني �جلامعتني جعل من لبنان ما هو عليه �ليوم
وقــع رئيسا اجلــامــعــة االمــيــركــيــة فــي بيروت
فضلو خــوري واجلامعة اليسوعية االب سليم
دكــاش ،مذكرة تفاهم في قاعة مبنى كولدج هول
في اجلامعة االميركية ،في حضور وزير التربية
والتعليم الــعــالــي مــــروان حــمــادة ممــثــا رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عــون ،رئيس مجلس
االمــنــاء فــي اجلــامــعــة االمــيــركــيــة فيليب خوري
واعضاء املجلس ،وفد املجلس االستراتيجي في
اجلامعة اليسوعية والذي ضم الوزراء السابقني:
بهيج طــبــارة ،ولــيــد الـــداعـــوق ونــايــلــة معوض،
رئيس مجلس شــورى الــدولــة السابق القاضي
شكري صادر وفاعليات.
ولـــفـــت خـــــوري «الـــــى الـــتـــقـــارب الــكــبــيــر بني
اجلامعتني االميركية واليسوعية ،فكاهما مضى
على انشائهما ما يقارب الـــ  150سنة وكاهما
لهما بصماتهما الــرائــدة فــي الــعــلــم ،خصوصا
فــي مــجــال الــطــب فــي املنطقة ،وذلـــك وفــق اعلى
املعايير الدولية» ،مشيرا الى «ان للجامعتني دورا
فــي تخريج اســمــاء عظيمة خصوصا اجلامعة
اليسوعية التي تخرج منها عدد كبير من رؤساء
اجلمهورية اللبنانيني» ،معلنا «ان للجامعتني
جذورهما في التقاليد املسيحية وانهما فتحتا
أبوابهما للتامذة من كل الطوائف واالديان».
بـــدوره ،قــال دكـــاش»:ال ميــر اســبــوع فــي عملنا
اجلامعي اال ونوقع اتفاقا من هنا ومــن هنالك،
فنعتز بــأن سجل جامعتنا مليء باالتفاقات مع
اجلامعات االخــرى وان ملؤسساتنا بعدا دوليا
فــريــدا مــن نوعه يدخل مــا نسميه عوملة التعليم
العالي وقدرته على ان يستقبل طابا واساتذة
من االقــاصــي وان مينح الشهادات ذات اجلودة
والــقــيــمــة الــعــالــيــة والــعــاملــيــة ،والــتــي تــؤهــل من
يحملها ان يعمل على املساحة الكونية من دون
اشــكــال ،اال ان هـــذه املــذكــرة الــيــوم ،وقـــد حتدث
الرئيس فضلو عن تفاصيل محتواها ومحدودية
مساحتها ،لها نكهتها اخلاصة الن فيها بعض
اخلصوصية واجلمالية املستحبة».
وتابع»:فهذه املعاهدة وان طال انتظارها امنا

الوزير حماده متوسطا خوري ودكاش خالل تبادل االتفاقية
تأتي من تاريخ طويل ،هو تاريخ حملناه معا،
حتى لو لم نصنعه سوية ضمن شراكة مجددة،
اال ان الواقع يقول ان املتخرجني من جامعتينا،
اولــئــك الــذيــن حصلوا على املــهــارات والكفاءات
من مقاعد الــدراســة ،امنــا عملوا على امنــاء هذه
الباد وغيرها من البلدان بروح من العطاء وبذل
الذات وجتاوز املصاعب والعقبات .هذا التاريخ
الطويل ال اريد ان اراه صراعا بني مؤسستني او
بني نهجني تربويني مختلفي الطرق واالساليب
واللغة ،بل اننا نرى فيه شيئا من التكامل الذي
عاد بالفائدة على املؤسستني بالذات ،وكذلك على
املجتمع اللبناني والعربي والشرقي ،الن اخلير
الــذي اتــى على يد اجلامعتني امنــا جتــاوز حدود
بيروت ليصل الى مختلف بقاع الشرق ،وجتاوز
حدودها كذلك».
بدوره ،قال حمادة»:اكثر من مئة عام والتنافس
اخلــاق بني هاتني اجلامعتني جعل من لبنان ما

هو عليه اليوم وما يجب ان يبقى عليه وال ينحدر
الى مكان آخر».
وتوجه حمادة الى خوري ودكاش بالقول»:انا
مــتــأثــر فــعــا وانـــا اعـــود الـــى الــذكــريــات السيئة
في لبنان زمــن احلــرب االهلية حيث اذكــر حينما
كنا نحاول بناء جسر بني ما كان يسمى بيروت
الغربية والشرقية ،حيث بقيت هاتان اجلامعتان
صامدتني في احلك االيــام ،كل منهما في موقعها
وبأساتذتها ،ومبعظم االحيان بطابها رغم القتل
والتهجير واخلطف ،كما كانت اجلامعة االميركية
واليسوعية قبل نشأة لبنان الكبير واجلديد ،اي
قبل نشأة الدولة التي ال نزال نبحث عنها .انا على
يقني انهما باقيتان الى ما بعد انشاء الدولة».
وفــي اخلــتــام ،قــدم حمادة وخــوري الــى دكاش
هدية عــبــارة عــن عمات معدنية بإسم اجلامعة
االمــيــركــيــة ،اصــدرهــا مــصــرف لــبــنــان خصيصا
للجامعة.

