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احتفال بجائزة ميشال إده يف جامعة القديس يوسف
ومرصد الوظيفة العامة يستذكر رجل الدولة واألخالقيات

الفائزان األمين ونحاس مع كيوان وإده ومونان ودكاش ،وإيرفيه سابوران ومعين حمزة.

ُمنحت جائزة ميشال ّإده ألفضل أطروحة
ّ
جامعية ف��ي الحكم ال��رش�ي��د ،الى
دك �ت��وراه
جمانة نحاس وعلي األمين .وأقيم احتفال
ف��ي ق��اع��ة م �ح��اض��رات ف��رن�س��وا ب��اس�ي��ل-ح��رم
االب�ت�ك��ار وال��ري��اض��ة نظمه م��رص��د الوظيفة
العامة والحكم الرشيد في جامعة ّ
القديس
ي��وس��ف ف��ي ب �ي��روت خ�ص��ص لمنح ال�ج��ائ��زة
للفائزين ،افتتحه مدير المرصد البروفسور
ب��اس �ك��ال م ��ون ��ان ،م�س�ت��ذك�رًا "م �ي �ش��ال ّإدة
ال�م��وس��وع��ي ،المحامي ،ص��اح��ب الصحيفة،
رج��ل األع�م��ال ،المسيحي والعروبي ،رئيس
ال��راب �ط��ة ال �م��ارون �ي��ة وم ��ؤس ��س ال �م� ّ
�ؤس �س��ة
المارونية لالنتشار؛ اللبناني الصميم رجل
االع �ت��دال والحكمة وال�م��داف��ع ع��ن الحريات
العامة وحرية المعتقد والرأي والتعبير".
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ت� ��وق� ��ف رئ � �ي� ��س ال �ج ��ام �ع ��ة
ّ
البروفسور سليم دكاش عند معاني الجائزة،
ّ
معتبرا أنها "تحمل في ّ
ً
الوصية
طياتها قيمة
ّ
ّ
سياسي ووط �ن� ّ�ي" .وق��ال:
بطابع
المتسمة
ٍ
ً
ّ
"معا ،البروفسورة فاديا كيوان وأن��ا ،ألحينا
لبضعة أشهر لقبول هذا
على ميشال ّإده
المشروع .في النهايةَ ،قبل الفكرة ،اقتناعاً
ِ
منه ب� ّ
�أن ما فعله من أجل لبنان ه��ذا ،لبنان
العيش ًمعا ضمن جماعاته المختلفة ،لبنان

ّ
ّ
ّ
يستمر
االجتماعية ،سوف
الحريات والعدالة
على األق � ّ�ل لفترة م��ن ال��وق��ت كعمل ُي َ
نجز
ّ
السياسي في بلدنا".
لصالح اإلصالح
ّ
وت� �ن ��اول دك � ��اش ش�خ�ص�ي��ة ّإدة ب�غ�ن��اه��ا
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي وال � �س � �ي� ��اس� ��ي واإلن � �س� ��ان� ��ي
واالك ��ادي� �م ��ي ،وق � ��ال" ،م �ي �ش��ال ّإده ،ذل��ك
ك��ان ن�ض��ال��ك .لطالما ك�ن� َ�ت م��ن أف ��راد هذه
ً
ال�ج��ام�ع��ة .ال ن�ن�س��ى أن ن�ض��ال��ك ك��ان أي��ض��ا
ّ
االجتماعية .ف��ي األوق��ات
م��ن أج��ل العدالة
العصيبة ال�ت��ي ي ��رزح ب�ل��دن��ا ت�ح��ت وط��أت�ه��ا،
ّ
ّ
يحتم علينا ال��واج��ب أن نكرمك م��ن أعماق
القلب والفكر".
ّ
ث��م ت �ح��دث ال �م� ّ
�ؤس��س ال �ش��ري��ك لشركة
ّ
ّ
للمعدنيات
ومؤسس متحف ميم
موركس
س�ل�ي� ً�م م �ي �ش��ال ّإده ،ف �ق��ال" :ك� ��ان وال � َ�دي
شغوفا بالسياسة ،لكن السياسة كما ن َدر
ّ
ُ
ّ
السياسة في
مفهومها في أيامنا الحاليةّ َ :
معناها األص �ي��ل وال �س��ام��ي ،أي ت� َ�ول��ي أم��ور
ِّ
ال�ن��اس بالحق وتدبيرها وتصريفها فكان
ً
للسياسة وجهان ،ال ثالث َلهما
دائما يقول:
ِ
 :فهي ّإم��ا كهنوت ّ
وإم ��ا اح�ت�ي��ال .وعاش َها
ً
ُ
ّ
َك�ه�ن� ْ�وت��ا إذ ّ ت� ّ�م ّتعيينه وزي� � ً�را م � ّ�رات ع ��دة،
َ
ستذ ِكر أن��ه ُكلما انتهى من ُم َّ
هم ِته كان
وأ ُ
يستأنف م َ
هن َته كمحام أعمال في إفريقيا
ِ

وأوروب� � ��ا ح� ّ�ت��ى َي�س�ت�ع�ي� َ�د ع��اف �ي� َ�ت��ه ال�م��ال� ّ�ي��ة
َُ
ْ
فيعاود السياسة"ُ .
وختم" :أنوي أن أحذ َو َحذ َوه وأجعل من
ً
ّ
ً
ه��ذه الجائزة احتفاال س�ن��وي��ا ،ب��إذن جامعة
ّ
القديس يوسف في بيروت".

وأل �ق ��ت رئ �ي �س��ة م�ن�ظ�م��ة ال� �م ��رأة ال�ع��رب�ي��ة
ال �ب��روف �س��ورة ف ��ادي ��ا ك �ي ��وان وه ��ي ال �م��دي��رة
السابقة للمرصد ومن ّ
مؤسسي الجائزة ،كلمة
ّ
تحدثت فيها عن الظروف التي رافقت والدة
ً
خصوصا أنه "يعكس نهج ميشال
المرصد
ّإده في السلطة العامة واهتمامه بالتوفيق
ب�ي��ن ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي واألخ�ل�اق � ّ�ي ��ات .ه��ذا
النهج يضعنا على المحك على أساس يومي،
ّ
األخالقيات يمكن أن تكون معصومة
وهذه
أساسها في اإلي�م��ان .كان
فقط إذا وج��دت
ً
ميشال ّإده ً
مؤمنا عميقا وشعرت أن إيمانه
ً
مكبحا ض� ّ�د أي
بالمسيح ك��ان بالنسبة إليه
س��وء اس�ت�خ��دام محتمل وف��ائ��ض ف��ي القوة.
هذااإليمان أعطاه الثقة والتواضع والصفاء".
وق ��دم ال�ص�ح��اف��ي أن �ط��وان س�ع��د ش�ه��ادة
ف��ي ال��وزي��ر ال��راح��ل واعتبر أن رحيله عشية
االح �ت �ف��ال ب�م�ئ��وي��ة ل �ب �ن��ان ال�ك�ب�ي��ر ي �ط��وي،
وم��ن دون مبالغة ،صفحة م��ن ت��اري��خ لبنان
الحديث.

جائزة دولية للسفير فريد الخازن
م� �ن� �ح ��ت أك� ��ادي � �م � �ي� ��ة Bonifaciana
االجتماعية والثقافية في  15شباط الجاري
ف��ي مدينة أنانيي ( )Anagniاإليطالية،
المعروفة بمدينة البابوات ،جوائز تقديرية
لعدد من الشخصيات السياسية والكنسية
وال�ف�ك��ري��ة ،أب��رزه��ا رئ�ي��س ح�ك��وم��ة إيطاليا
سابقًا رومانو برودي والكاردينال دومينيك
م��ام�ب��رت��ي وال��دك �ت��ور ف��ري��د ال �خ��ازن ،سفير
ل �ب �ن��ان ل� ��دى ال �ك��رس��ي ال ��رس ��ول ��ي .وك��ان��ت
ّ
األكاديمية منحت جائزتها األولى إلى البابا
يوحنا بولس الثاني في العام .2003

ت� ّ
�أس�س��ت األك��ادي �م� ّ�ي��ة ف��ي ال �ع��ام 2003
ويرأسها ّ
حاليًا الدكتور سانتي دي انجليس
ّ
ّ
وتضم هيئتها اإلدارية والعلمية رجال دين
ودنيا معروفين ومن خلفيات فكرية وعلمية
ّ
األهلية
م�ت�ن� ّ�وع��ة .وه��ي م��ن اب��رز الجمعيات
التي تتعاطى الشأن العام في ايطاليا.
ُ
افتتح الحفل بأناشيد لكورال من التراثين
اإلي�ط��ال��ي وال�ع��ال�م��ي ف��ي ح�ض��ور حجمع من
ال �م��دع� ّ�وي��ن وم �ن �ه��م ش �خ �ص� ّ�ي��ات س�ي��اس� ّ�ي��ة
وع�س�ك� ّ�ري��ة وك�ن�س� ّ�ي��ة وف �ك� ّ�ري��ة م��ن مختلف
م �ن��اط��ق إي �ط��ال �ي��ا .وم ��ن ث ��م ك��ان��ت ك�ل�م��ات

ّ
ال�م�ن��ظ�م�ي��ن ،ت�ب�ع�ت�ه��ا ك �ل �م��ات ال� ُ�م �ك� ّ�رم �ي��ن.
وك ��ان ل��روم��ان��و ب ��رودي م��داخ�ل��ة ع��ن أوض��اع
أوروب � ��ا وال �ع��ال��م ،وه ��و أس �ت��اذ ج��ام�ع��ي قبل
أن يصبح رئيسًا لحكومة إيطاليا ّ
لمرتين
ّ
للمفوضية األوروب� ّ�ي��ة .وث��م تحدث
ورئيسًا
الكاردينال مامبرتي ،رئيس المحكمة العليا
في الفاتيكان ،وتناول السفير فريد الخازن
ع�لاق��ات لبنان م��ع الكرسي ال��رس��ول��ي .ومن
ثم ّ
ّ
تم توزيع الجوائز والبراءات التي تمنحها
ّ
األكاديمية والتي تعتبر حامليها سيناتورًا
ّ
فخريًا.

