
رحيل ميشال إده اللبناني العربي

رحل ميشال إده وفي سجله تاريخ حافل من العمل والعطاء، وهو الذي 
ولد في 1928، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القديس يوسف عام 
ى مناصب وزاري��ة منذ عام 

ّ
1948، وانخرط في الشأن العام باكرًا، وتول

الرئيس  والهاتف حتى 1968 في حكومة  والبريد  للبرق  وزي��رًا   1966
الراحل رشيد كرامي، ثم وزيرًا لإلعالم 1980 – 1982، فوزير دولة لشؤون 
الثقافة والتعليم العالي  1992 - و1995 في حكومة الرئيس الراحل 
رفيق الحريري، ووزيرًا للثقافة والتعليم العالي 1995 - 1996 في حكومة 

الحريري أيضًا، ووزير دولة 1996 - 1998.
المساهمين  من  وك��ان  و2007،  بين 2003  المارونية  الرابطة  رأس 
الرئيسيين في صحيفة "األوري���ان ل��وج��ور"، وه��و رش��ح لمنصب رئاسة 
الجمهورية بعد انتهاء والية الرئيس إميل لحود عام 2007، لكّن الحظ 
لم يحالفه بسبب اإلنقسام السياسي في البلد. وبقي الراحل حتى وفاته 
أمس يحتفظ بعالقات جيدة مع مختلف األفرقاء اللبنانيين، فترك إرثًا 

يبقى في وجدان اللبنانيين كافة.
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