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مذكرة تفاهم بني «الأمريكية» و«الي�سوعية»

وقّ � ��ع رئ�ي���س��ا اجل��ام �ع��ة االأم��رك �ي��ة يف ب� ��روت ف���س�ل��و خ��وري
واجل��ام�ع��ة الي�سوعية االأب �سليم دك��ا���س ،م��ذك��رة ت�ف��اه��م يف
قاعة مبنى كولدج هول يف اجلامعة االأمركية ،يف ح�سور وزير
الربية والتعليم العايل مروان حماده ممث ًال رئي�س اجلمهورية
ال �ع �م��اد م �ي �� �س��ال ع� ��ون ،رئ �ي ����س جم �ل ����س االأم � �ن� ��اء يف اجل��ام �ع��ة
االأم ��رك� �ي ��ة ف�ي�ل�ي��ب خ� � ��وري ،وف� ��د امل �ج �ل ����س اال� �س��رات �ي �ج��ي يف
اجلامعة الي�سوعية �سم ال��وزراء ال�سابقني :بهيج طبارة ،وليد
الداعوق ونايلة معو�س ،رئي�س جمل�س �سورى الدولة ال�سابق
القا�سي �سكري �سادر.
واأكد خوري «�سرورة تقوية قطاع التعليم يف لبنان من اأجل
حتقيق تطلعاتنا واأهدافنا وحاجاتنا» .وقال «علينا جميع ًا اأن
نعمل كفريق وج�سم واحد من اأجل خلق معرفة جديدة وتاأمني

ف��ر���س ج��دي��دة ملتخرجينا» .ول�ف��ت «اإىل ال�ت�ق��ارب الكبر بني
اجلامعتني اللتني فتحتا اأبوابهما للتالمذة م��ن ك��ل الطوائف
واالأديان».
وق��ال دك��ا���س« :م��ذك��رة التفاهم ه��ذه اأك��رث واأب�ل��غ من مذكرة،
وال �ت��ي تفتح ال �ب��اب لعمل عظيم ب��ني اجل��ام�ع��ة االأم��رك �ي��ة يف
بروت واجلامعة الي�سوعية البروتية االأ�سل واملكان» .اأ�ساف:
«هذه املعاهدة واإن طال انتظارها اإمنا تاأتي من تاريخ طويل،
هو تاريخ حملناه معاً ،حتى لو مل ن�سنعه �سوي ًا �سمن �سراكة
جمددة ،اإال اأن الواقع يقول اإن املتخرجني من جامعتينا ،اأولئك
الذين ح�سلوا على امل�ه��ارات وال�ك�ف��اءات من مقاعد الدرا�سة،
اإمنا عملوا الإمناء هذه البالد وغرها من البلدان بروح من العطاء
وبذل الذات وجتاوز امل�ساعب والعقبات».

ولفت حماده اإىل اأن «اأكرث من مئة عام والتناف�س اخلالق بني
هاتني اجلامعتني جعل من لبنان ما هو عليه اليوم وما يجب اأن
يبقى عليه وال ينحدر اإىل مكان اآخر» .وقال« :من هنا تخرّجت
اأف���س��ل ال�ن�خ��ب ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة وامل�ت��و��س�ط�ي��ة .واإىل هنا،
يجب اأن يعود الف�سل االأكرب يف هذه الن�ساأة ويف هذه النه�سة
اللبنانية والعربية واملتو�سطية ،واأنتم من غذى كل املجتمع
اللبناين ويف كل مراتبه ،ولن اأبداأ يف ال�سيا�سة الأنها االأقل اأهمية
بالن�سبة يل ،ولكن بالعلوم واحلقوق والبحث العلمي وبكل ما
ابتدعت هاتان اجلامعتان من اأعمال العامل كله يتحدث عنها».
ويف اخلتام ،قدم حماده وخوري اإىل دكا�س هدية عبارة عن
ع�م��الت معدنية با�سم اجل��ام�ع��ة االم��رك�ي��ة ،اأ��س��دره��ا م�سرف
لبنان خ�سي�س ًا للجامعة.

