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جائزة مي�شال �إده للحكم �لر�شيد يف »�لي�شوعّية«
�لتابع  �لر�سيد  و�حلكم  �لعاّمة  �لوظيفة  مر�سد  �أعلن 

جل���ام���ع���ة �ل���ق���ّدي�������س ي���و����س���ف ع����ن ج����ائ����زة م��ي�����س��ال �إده 

�ل��ر���س��ي��د، يف ق��اع��ة جم��ل�����س �جل��ام��ع��ة يف ح��رم  للحكم 

�لإب��ت��ك��ار و�ل��ري��ا���س��ة، ط��ري��ق �ل�����س��ام، يف ح�����س��ور وزي���رة 

�لإد�رّي��ة عناية عز�لدين، �لنائب غ�سان خمير،  �لتنمية 

و�أمن  معو�س  ونايلة  طبارة  بهيج  �ل�سابقن  �لوزيرين 

حمزة  م��ع��ن  �لعلمّية  للبحوث  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  ع���ام 

�جلامعّية  �ل��وك��ال��ة  يف  �لأو����س���ط  �ل�����س��رق  مكتب  وم��دي��ر 

للفرنكوفونّية هرفيه �سابور�ن.

�أم�سيتها  �لتي  �ل�سنة  وقالت عز�لدين: »�طلعت خ�ل 

تعاين  �ل��ت��ي  �مل�ساكل  على  �لإد�رّي�����ة  �لتنمية  وز�رة  يف 

م��و�رد ب�سرّية وو�سائل  �إىل  �لإد�رة ومدى حاجتها  منها 

زل��ن��ا يف  م��ا  �أن��ن��ا  �إذ  م��ت��و�ف��رة ح��ال��ي��ًا  �إد�رة حديثة لي�ست 

ع�سر ما قبل �لإنرنت، ي�ساف �إىل ذلك غياب �ل�سفافية 

و�مل��ح��ا���س��ب��ة، ل��ذل��ك ع��م��ل��ن��ا ع��ل��ى ����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة وط��ن��ي��ة 

كما  �ل���وزر�ء،  جمل�س  �إىل  و�سرن�سلها  �لف�ساد  ملكافحة 

لتحديث  برنامج  عن  �جلمهورية  رئي�س  برعاية  �أعلنا 

�لإد�رة وتعزيز �ل�سفافية و�لنز�هة«.

و�عترت مديرة �ملر�سد فاديا كيو�ن »�إن �إد�رة �ل�ساأن 

بها  مّر  �لتي  �ل�سعبة  لل�سنو�ت  نتيجة  �ملتعرّثة  �لعام، 

�ل��ق��ان��ون،  ثقافة  وت��ر�ج��ع  �خل��اط��ئ��ة  وللت�سرفات  لبنان 

ورد  �جلميع  قبل  م��ن  ج��ه��ودً�  ي�ستدعي  نبيل  ه��دف  ه��و 

�لإعتبار لل�سيا�سة ب�سفتها �سعيًا نحو �خلر �لعام«. 

 وقال رئي�س �جلامعة �سليم دّكا�س: »ي�سع مي�سال �إّده 

نف�سه يف �إطار �خلّط �لفكرّي و�ل�سيا�سّي ملي�سال �سيحا 

�س لهذه �جلائزة، �سيحا �ملعّلم �ملفّكر �لذي  حن يوؤ�سّ

رب��ط ب��ق��اء لبنان و�أه��م��ّي��ة ���س��ي��ادت��ه، يف حل��ظ��ات عديدة 

�لر�سيد  باحلكم  �لّلبنانّية،  �ل�سيا�سة  ح��ول  �أعماله  من 

�سعبنا  وتعليم  و�لف�ساد  �ملح�سوبّية  ومكافحة  لبلدنا، 

على �لنظر �إىل �ل�سالح �لعام باعتباره �أمرً� مقّد�سًا«.

�لإد�رة  �أو���س��اع  ���س��وء  يجهل  �حد  »ل  �أن  �إىل  �إده  ول��ف��ت 

�ل��ع��ام��ة يف ل��ب��ن��ان، ل��ذل��ك نطلق ه���ذه �جل��ائ��زة م��ن �أج��ل 

وح��ول  �لر�سيد  �حلكم  ح��ول  �جلامعي  �لبحث  ت�سجيع 

�لتحديات �لتي تو�جهها هذه �لإد�رة وموظفيها، وتعزيز 

�لإه��ت��م��ام ب��ال�����س��اأن �ل��ع��ام ل���دى �لأج���ي���ال �جل���دي���دة وح��ث 

�ملو�طنن على �مل�ساركة يف �آليات �حلكم �لر�سيد«.

�أف�سل  �إىل  مُتَنح  �أن هذه �جلائزة �سوف  �جلدير ذكره 

ث���ث �أط��اري��ح دك��ت��ور�ه ت��ت��ن��اول �حل��ك��م �لر�سيد �ل��ع��اّم، 

و�سوف مُتَنح هذه للمّرة �لأوىل يف �سنة ٢٠١٨، و�ملوعد 

حّتى  مفتوح  �لر�سيح  طلبات  ملّفات  لتقدمي  �لنهائّي 

بعد  �ملختارة  �ملّلفات  �إحالة  و�ستتّم  )يوليو(،  مّتوز   ١5

�سن،  �أمام جلنة حتكيم موؤّلفة من متخ�سّ هذ� �لتاريخ 

و�سيكون �أمام جلنة �لتحكيم ث�ثة �أ�سهر لإعد�د تقريرها 

على  �لر�تبّية،  بح�سب  �أطروحات  ث�ث  �أف�سل  و�ختيار 

�أن يتّم �لإع�ن عن �لنتائج يف ت�سرين �لثاين.


