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تعاون أكاديمي وشركة بين األميركية واليسوعية
فرص متجددة تستحضر التاريخ العلمي بين املؤسستين
ل�ل�م��رة األول� ��ى ف��ي ت��اري��خ التعليم
ال�ع��ال��ي ف��ي ل�ب�ن��ان ،ت�ق��رر جامعتان
ع��ري �ق �ت��ان ال� �ت� �ع ��اون ف ��ي م �ج��االت
أك ��ادي� �م� �ي ��ة ع � ��دة ل �ت �ع��زي��ز ف ��رص
المتخرجين في لبنان.
ّ
ف � �ق ��د وق � � � ��ع رئ � �ي � �س ��ا ال� �ج ��ام� �ع ��ة
االميركية في بيروت فضلو خوري
وال �ج��ام �ع��ة ال�ي�س��وع�ي��ة األب سليم
دك� ��اش ،م��ذك��رة ت�ف��اه��م ف��ي قاعة
م�ب�ن��ى ك ��ول ��دج ه ��ول ف ��ي ال�ج��ام�ع��ة
االميركية ،في حضور وزير التربية
وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي م� � ��روان ح �م��ادة
م�م�ث��ال رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ع�م��اد
ميشال عون ،رئيس مجلس االمناء
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة االم �ي��رك �ي��ة ف�ي�ل�ي��ب
خ� � ��وري واع � �ض� ��اء ال �م �ج �ل��س ،وف��د
المجلس االستراتيجي في الجامعة
ال �ي �س��وع �ي��ة وال� � � ��ذي ض� ��م ال� � � ��وزراء
ال �س��اب �ق �ي��ن :ب �ه �ي��ج ط � �ب ��ارة ،ول �ي��د
الداعوق ونايلة معوض ،والقاضي
شكري صادر وشخصيات.
بداية ،تحدث خوري فلفت "الى
ال �ت �ق��ارب ال�ك�ب�ي��ر ب�ي��ن الجامعتين
االم�ي��رك�ي��ة وال�ي�س��وع�ي��ة ،فكالهما
مضى على انشائهما ما يقرب من
 150سنة ،وكالهما لهما بصماتهما
في العلم ،خصوصا في مجال الطب
ف ��ي ال �م �ن �ط �ق��ة ،وذل� ��ك وف ��ق اع�ل��ى
المعايير الدولية" ،مشيرا الى "ان
الجامعتين خ� ّ�رج�ت��ا اس�م��اء عظيمة

حمادة يتوسط خوري ودكاش بعد توقيع االتفاق.

خصوصا الجامعة اليسوعية التي
ت�خ��رج منها ع��دد كبير م��ن رؤس��اء
الجمهورية اللبنانيين".
وخ �ت ��م م �ع �ل �ن��ا "ان ل�ل�ج��ام�ع�ت�ي��ن
جذورهما في التقاليد المسيحية
وانهما فتحتا أبوابهما للطالب من
كل الطوائف واالديان".
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال دك � ��اش" :م��ن
ك��ان يحلم ب��أن نجتمع ه��ا ه�ن��ا في

ق�ل��ب ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة للتوقيع
س��وي��ة على م��ذك��رة التفاهم ه��ذه،
ال �ت��ي ه��ي اك �ث��ر واب �ل��غ م��ن م��ذك��رة،
والتي تفتح الباب لعمل عظيم بين
الجامعتين؟".
اض��اف":ال يمر اسبوع في عملنا
الجامعي اال ون��وق��ع ات�ف��اق��ا م��ن هنا
وم��ن ه�ن��ال��ك ،إال ان ه��ذه المذكرة
ال� �ي ��وم ،ل �ه��ا ن�ك�ه�ت�ه��ا ال �خ��اص��ة الن

فيها بعض الخصوصية والجمالية
المستحبة".
ت��اب��ع" :ه��ذه المعاهدة وان طال
ان �ت �ظ��اره��ا ان� �م ��ا ت ��أت ��ي م ��ن ت��اري��خ
طويل ،هو تاريخ حملناه معا ،حتى
ل��و ل��م نصنعه س��وي��ة ضمن شركة
م� �ج ��ددة ،اال ان ال ��واق ��ع ي �ق��ول ان
المتخرجين م��ن جامعتينا ،اولئك
ال� ��ذي� ��ن ح �ص �ل ��وا ع �ل ��ى ال� �م� �ه ��ارات

وال �ك �ف��اءات م��ن م�ق��اع��د ال��دراس��ة،
ان �م��ا ع�م�ل��وا ع�ل��ى ان �م��اء ه ��ذه ال�ب��الد
وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن ال � �ب � �ل� ��دان ب � � ��روح م��ن
ال � �ع � �ط ��اء وب� � � ��ذل ال � � � ��ذات وت � �ج� ��اوز
المصاعب والعقبات" .وختم":انها
المؤسسات التي ال وجهة لها سوى
اعالء شأن البحث العلمي االساسي
والعلمي ال �ض��روري للتعليم .وفي
ه ��ذا ال�م�ض�م��ار ال ب��د م��ن ان نعمل

ل�ل�م��وازن��ة ب�ي��ن ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي في
مجال العلوم الطبية والبيولوجية
وال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ة وب � �ي� ��ن ال �ب �ح��ث
العلمي ف��ي م�ج��ال االداب والعلوم
االن�س��ان�ي��ة ،وه��و ك��ان وال ي��زال من
اختصاص رسالة جامعتينا".
بدوره قال حمادة" :هذه القبالت
المتبادلة تزيد بإعتزازي بتمثيلي
رئيس الجمهورية في ه��ذا الحفل
ال �ج��ام��ع ال ��ذي ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ي ي��أخ��ذ
معاني كثيرة .واستطيع ان اقول
ان م��ا ن�ش�ه��ده ه��و ت�ت��وي��ج ل�ت�ع��اون
غير منظور عمره مئة سنة ونيف
من تاريخ هذا الوطن".
أض � � � ��اف" :ك� �ن� �ت ��م ب� ��االم� ��س ف��ي
الجامعة االميركية ثم في الجامعة
ال �ي �س��وع �ي��ة ،ك �ن �ت��م م ��ن ب �ي��ن ه��ذا
ال �ص��رح الكبير ال ��ذي اس�م��ه لبنان
ال�م�س�ت�ق��ل ال��دي �م��وق��راط��ي ال�ع��رب��ي
ال�ح��ر .م��ن هنا تخرج افضل النخب
اللبنانية والعربية والمتوسطية.
وال��ى ه�ن��ا ،ي�ج��ب ان ي�ع��ود الفضل
االك � �ب � ��ر ف � ��ي ه� � ��ذه ال � �ن � �ش ��أة وف ��ي
ه��ذه ال�ن�ه�ض��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة
والمتوسطية.
وفي الختام ،قدم حمادة وخوري
الى دكاش هدية عبارة عن عمالت
معدنية بإسم الجامعة االميركية،
اص ��دره ��ا م �ص��رف ل �ب �ن��ان خصيصا
للجامعة.

