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»الي�شوعية« احتفلت بت�شليم جائزة مي�شال اإده

يــوســف بتسليم جــائــزة ميشال  الــقــديــس  احتفلت جامعة 
إده، في اوديتوريوم فرنسوا باسيل - طريق الشام، بحضور 
وعسكرية  سياسية  وشــخــصــيــات  سليمان  مــيــشــال  الــرئــيــس 

واكادميية ودينية وجلنة اجلائزة.
بعد ترحيب من مدير مرصد الوظيفة العامة واحلكم الرشيد 
الــبــروفــســور بــاســكــال مــونــان ومــن جنــل ميشال اده املؤسس 
للمعدنيات سليم  »ميم«  متحف  »مــوركــس« ومؤسس  الشريك 
اده، هنأ رئيس اجلامعة الدكتور سليم دكاش الفائزين بجائزة 
ميشال اده والتي هي »اطروحة دكتوراه حول احلكم الرشيد 
في بادنا وتستحق ان تعتبر اكثر من جائزه، انها حتمل في 
طياتها قيمة الوصية املتسمة بطابع سياسي ووطني«. وقال: 
»عمل من اجل لبنان، لبنان العيش معا ضمن جماعاته، العيش 
معا في لبنان احلريات والعدالة االجتماعية سوف يستمر على 
االقل هذا املشروع لفترة من الوقت كعمل ينجز لصالح االصاح 

السياسي في بادنا«.
وتابع: »كان هنا يدافع عن الصالح العام وليس لاستفادة 
املفعمة  احلقيقية  بكلمته  املستقبل  يصنع  الـــذي  وهــو  مــنــه، 
رجل  دميــاغــوجــي،  بكام سفسطائي  وليس  والعقل  باحلكمة 
الدولة يتمتع برؤية للتاريخ وليس بالنظرة احملدودة الناجتة 

عن رده فعل فورية. لقد كان يقدم دروسا متماسكة للغاية حول 
العاقات بني الدروز واملوارنة وحول تكون املجتمع اللبناني، 
حـــول الصهيونية واخــتــافــهــا عــن الــيــهــوديــة، حـــول العالم 

العربي«.
أضــاف: »ال ميكنني التحدث عن هــذه اجلــوانــب القوية في 
شخصيته من دون ان اذكر الــدور الذي قام به كرئيس جلمعية 
مــتــخــرجــي الــيــســوعــيــة، وهـــو املــتــخــرج ســنــة 194٨ مــن كلية 
احلقوق مع رفيقيه العزيزين الرئيسني الياس سركيس ورينيه 

معوض..«.
في  اساسيا  تعبيرا  املشترك  العيش  تعبير  »يــعــد  وخــتــم: 
في  االبـــواب  مــا يشرع  بقدر  للجمهورية  السياسي  القاموس 
املواطنة التي يطالب بها اليوم وبشدة، جزء كبير من اللبنانيني 
الذين ما عادوا يريدون ان ينظر اليهم كعماء، وأسوأ من ذلك، 
كعبيد يباعون بعمات طنانة يصعب صرفها وهم يريدون ان 

ينظر اليهم كمواطنني يتمتعون باحلرية واملسؤولية....«..
وبعد شهادتني في اجلائزة وصاحبها قدمتهما البروفسورة 
فاديا كيوان والصحافي والباحث انطوان سعد، أعلن مونان 
اســمــي الــفــائــزيــن وهــمــا جــومــانــا نــحــاس وعــلــي االمــــني، ومت 

تسليمهما اجلائزة.




