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اتهم وزير اخلارجية الفرنسي 
ج��ان م��ارك آي��رول��ت، أم��س، وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي اجل��دي��د 
ب���وري���س ج��ون��س��ون ب��أن��ه ك��ذب 
على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 
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أطلق »مرصد الوظيفة العامة واحلكم الرشيد« في جامعة القديس يوسف، بالتعاون 
مع مؤسسة »كونراد اديناور« Konrad-Adenauer-Stiftung )KAS(، »منتدى 
احلكم الرشيد«، في حرم كلية العلوم االجتماعية في شارع »هوفالن«، وذلك في إطار 
العمل على حتقيق احلكم الرشيد وتعزيز احلوكمة ومكافحة الفساد في القطاع العام 
واخلاص. شارك في املنتدى، النائبان رئيس اللجنة الفرعية لدرس قانون الشراء العام 
ياسني جابر وجورج عقيص، رئيس اجلامعة البروفسور سليم دكاش اليسوعي، مدير 
مؤسسة »كونراد اديناور« في لبنان الدكتور مالتي غايير، مدير املرصد البروفسور 

باسكال مونان.
واشار دكاش الى أن »اللبناني اليوم يطمح الى دولة قادرة تتحمل مسؤولياتها 
وتوفر ألبنائها ما هو متوفر لسائر البشر في دول العالم الدميوقراطي من مقومات 
الى  وال��وص��ول  والشفافية  وال��ن��زاه��ة  واحملاسبة  القانون  كسيادة  الرشيد  احلكم 
املعلومات«. من جهته، اشار النائب جابر الى أن »هذه املبادرة تأتي في وقت نحن 
أحرج مما نكون فيه للذهاب إلى العمل واملطالبة بتحقيق احلكم الرشيد بعد ان جربنا 
في العقود املاضية كل شيء وهذا ما اوصلنا الى هذا االنهيار«، مؤكدا أنه »ال يوجد 
في لبنان حكم رشيد«. بدوره، ابدى النائب عقيص، تفاؤله باملنتدى »رغم أني باألساس 
أحذر من املنتديات لكثرتها في لبنان«، معتبرًا أن »احلكم الرشيد يفترض مشاركة 
الشعب في اتخاذ القرار، تقدمي اخلدمات احلكومية بفعالية، احترام حقوق االنسان 
عملها،  على  اجلامعة  غايير  وشكر  للمحاسبة«.  وخاضعة  منتجة  شفافة  وحكومة 

مرحبا بالتعاون معها »ملا فيه مصلحة املؤسسة واجلامعة واملواطن اللبناني«. 
وأكد البروفسور باسكال مونان »التمسك بزرع مفهوم احلكم الرشيد في عقول 
الشباب ال سيما الطالب منهم، من خالل القيم اليسوعّية القائمة على مواجهة الفساد 
وعدم االستسالم للواقع«. وبعد انتهاء جلسة االفتتاح، بدأ احلاضرون اعمال أول 
جلسة حتت عنوان »قانون الشراء العام أساس للحكم الرشيد«، الذي بث مباشرة عبر 

.»Zoom« فيسبوك وتطبيق

اإطالق مر�سد الوظيفة العامة

واحلكم الر�سيد يف »الي�سوعية«

النائب جابر يلقي كلمته بحضور دكاش واملشاركني في إطالق املرصد
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