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جائزة ميشال إده للحكم الرشيد يف اليسوعّية
تشجيع البحث الجامعي واالهتمام بالشأن العام

أطلقت جائزة ميشال إده للحكم الرشيد 
ف���ي ال��ج��ام��ع��ة ال��ي��س��وع��ي��ة أم�����س. وأع��ل��ن 
ع��ن��ه��ا م���رص���د ال��وظ��ي��ف��ة ال���ع���اّم���ة وال��ح��ك��م 
في  احتفال  خالل  للجامعة  التابع  الرشيد 
ق��اع��ة م��ج��ل��س ال��ج��ام��ع��ة ف��ي ح���رم اإلب��ت��ك��ار 
وال����ري����اض����ة، ط���ري���ق ال����ش����ام، ف����ي ح��ض��ور 
ع��زال��دي��ن،  عناية  اإلدارّي����ة  التنمية  وزي���رة 
دكاش  سليم  البروفسور  الجامعة  رئيس 
ال��ي��س��وع��ي وال���وزي���ر ال��س��اب��ق م��ي��ش��ال إده، 
ومديرة المرصد البروفسورة فاديا كيوان، 
والشخصيات  السابقين  الوزراء  من  وعدد 
وج���م���ع م���ن ع���م���داء ال��ج��ام��ع��ة وأس��ات��ذت��ه��ا 

ومسؤوليها.
وألقت عز الدين كلمة قالت فيها، "إننا 
لمكافحة  وطنية  استراتيجية  على  عملنا 
ال����وزراء،  مجلس  إل��ى  وسنرسلها  ال��ف��س��اد 
ك��م��ا أع��ل��ن��ا ع���ن ب��رن��ام��ج ل��ت��ح��دي��ث اإلدارة 

وتعزيز الشفافية والنزاهة".
ام�����ا ك�����ي�����وان، ف���اع���ت���ب���رت ف����ي ك��ل��م��ت��ه��ا 
نتيجة  المتعثرة  ال��ع��ام،  ال��ش��أن  إدارة  "إن 
ل��ل��س��ن��وات ال��ص��ع��ب��ة ال���ت���ي م����ّر ب��ه��ا ل��ب��ن��ان 
ول���ل���ت���ص���رف���ات ال���خ���اط���ئ���ة وت����راج����ع ث��ق��اف��ة 
القانون، هو هدف نبيل يستدعي جهوًدا 
للسياسة  اإلع��ت��ب��ار  ال��ج��م��ي��ع ورد  ق��ب��ل  م��ن 
ب��ص��ف��ت��ه��ا س��ع��ًي��ا ن��ح��و ال��خ��ي��ر ال����ع����ام". من 
د  اش إن ميشال إّده، المزوَّ

ّ
جهته، قال دك

ب��خ��ب��رت��ه ال��ق��وّي��ة ال��ت��ي ت��ب��ل��غ 90 ع��اًم��ا في 
خدمة لبنان، فكر أن يساهم في استعادة 
الخدمة العاّمة لبلدنا من خالل إنشاء جائزة 

مع  ال��رش��ي��د"  ال��ع��ام  "الحكم  ل��  إده  ميشال 
الرشيد.  والحكم  العاّمة  الوظيفة  مرصد 
الفكرّي  الخط  إط��ار  وه��و يضع نفسه في 
يؤّسس  حين  شيحا  لميشال  والسياسّي 

لهذه الجائزة".
واعتبر إده أن "ال احد يجهل سوء أوضاع 
اإلدارة العامة في لبنان، لذلك نطلق هذه 
الجامعي  البحث  تشجيع  أجل  من  الجائزة 
ح���ول ال��ح��ك��م ال��رش��ي��د وح����ول ال��ت��ح��دي��ات 
وموظفيها،  اإلدارة  ه��ذه  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
وت���ع���زي���ز اإله���ت���م���ام ب���ال���ش���أن ال����ع����ام ل���دى 
على  المواطنين  الجديدة وحض  األجيال 

المشاركة في آليات الحكم الرشيد".
إل��ى أفضل  الجائزة  ه��ذه  وس��وف تمَنح 
الحكم  أط��روح��ات دك��ت��وراه تتناول  ث  ث�

الرشيد العاّم. 
وس����وف ت��م��َن��ح ه���ذه ل��ل��م��ّرة األول����ى في 
طلبات  تستوفي  أن  وي��ج��ب   2018 سنة 
مناقشة  ت��ت��ّم  أن  منها  ش��روط��ًا،  الترشيح 
أطروحة الدكتوراه خالل السنوات الثالث 
أن  ويجب   .)2017 حّتى   2015( األخ��ي��رة 
ال��ع��ل��وم اإلجتماعّية  ف��ي  م��وض��وًع��ا  ت��ت��ن��اول 
م��س ف��ي ش��ك��ٍل م��ب��اش��ر ج���ودة اإلدارة  ي�

العاّمة في لبنان.
وال���م���وع���د ال���ن���ه���ائ���ّي ل��ت��ق��دي��م ط��ل��ب��ات 

الترشيح مفتوح حّتى 15 تّموز 2018.
ويمنح الفائزون مكافأة قدرها 20000 
دوالر أميركي أو 10000 دوالر أو 5000 

دوالر.

)ميشال صايغ( إده بين عز الدين ودكاش وكيوان والسيدة نايلة معوض. 




