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الجامعة اليسوعية تحتفل بتسليم
جائزة ميشال إده: إنه الماروني األحمر

إحتفلت جامعة القديس يوســف بتســليم جائزة ميشــال إده، يف 
اوديتوريوم فرنســوا باســيل - طريق الشــام، بحضور الرئيس ميشال 
سليمان وشخصيات سياسية وعسكرية واكاديمية ودينية ولجنة الجائزة.

بعد ترحيب من مدير مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد الربوفسور 
باسكال مونان ومن نجل ميشال اده املؤسس الريك "موركس" ومؤسس 
متحف "ميم" للمعدنيات ســليم اده، هنأ رئيس الجامعة الدكتور ســليم 
دكاش الفائزين بجائزة ميشــال اده والتي هــي "أطروحة دكتوراه حول 
الحكم الرشيد يف بالدنا وتســتحق ان تعترب أكثر من جائزة، إذ إنها تحمل 
يف طياتها قيمة الوصية املتسمة بطابع سيايس ووطني". وقال: "عمل إده 

من أجل لبنان، وبهدف العيش معاً يف بلد الحريات والعدالة االجتماعية".
أضاف دكاش:"ميشال إده وهو املاروني األحمر كما كان يطلق عليه 
من تسمية، وما كان أبداً ليتذّمر من هذا اللقب نظراً ملحبته للفقري، تحول 
اىل البطريرك املدني للجماعة املارونية من خالل انشــاء املؤسسة املارونية 
لالنتشــار وتحفيز رســالتها النه كان يبحث مرة أخرى عىل جمع األرس 
والعائالت املارونية يف جميع انحاء العالم حول قضية لبنان بلد الرســالة 
واحرتام التعدديــة والحريات. هذه النوعية التي تجمــع وتوحّد تقودني 
للتحدث ال عن ميشــال إده السيايس وهو مصطلح لم يكن يعجبه، بل عن 

ميشــال إده رجل الدولة". وقال: "ال يمكنني التحــدث عن هذه الجوانب 
القوية يف شــخصيته من دون ان اذكر الدور الذي قام به كرئيس لجمعية 

متخرجي اليســوعية، وهو املتخرج ســنة 1948 مــن كلية الحقوق مع 
رفيقيه العزيزين الرئيســني الياس رسكيس ورينيــه معوض، أكمل دور 
الرئيس شارل حلو تجاه قدامى املدرسة الثانوية لجامعة القديس يوسف 
يف بريوت التي أصبحت مدرسة سيدة الجمهور. لم يكن ذلك املنصب فخرياً 
او هامشياً بل أعطى نفسه من أجل التعليم واملؤسسات التعليمية ورسالة 
الرهبنة اليسوعية التي كان يكن لها املودة الخاصة يف كل مرة كنا نلتقي".
وأردف دكاش: "خالل انتقالــه اىل التعليم العايل كوزير دعم الجامعة 
اللبنانية دعماً كبرياً واســتمر، لكنه جاهــد كي ال تكون تراخيص جديدة 
لجامعات جديدة مما قد يرض بصدقيّة الشهادات الجامعية اللبنانية، وكان 
محقاً يف ذلك املوقف الحرصي نظراً ملا رأينا ونراه اليوم من أخطاء فادحة 
ىف هذا املجال. كان ميشال إده املادح الدائم للعيش املشرتك بني الجماعات، 
وهو تعبري اخذه من الجنرال شارل ديغول، وكان يعرب عن رغبته يف تكرار 
جملة "يف بلد غري متجانــس مثل لبنان يجب ان تضمــن الديموقراطية 
الحقيقية ايضاً وقبل كل يشء الحق يف االختالف واحرتام اآلخر وقبول اآلخر 

يف اختالفه الن هذا اآلخر غنى يف حد ذاته لنا".
وعقب الكلمات، أعلن مونان اســمي الفائزين وهما جومانا نحاس 

وعيل االمني، وتم تسليمهما الجائزة.




