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موؤمتر عن »النتخابات معرب اإىل التغيري

واحلكم الر�شيد« يف »الي�شوعية«

مشاركون في املؤمتر

ه��ي امل��ك��ان األن��س��ب وبالتالي تتيح 
به  اإلدالء  ف��ي  وامل��س��اه��م  للمحاضر 
وأن يدفع بأفكاٍر لها من القوة بحيث 
تساهم في إقامة انتخابات نيابية أو 

بلدية بشكٍل مفيد«.
دعا  االفتتاحية،  للجلسة  وختامًا 
والهيئات  املنظمات  الداخلية  وزي��ر 
املدني  املجتمع  هيئات  كما  الدولية 

ف��ي إط��ار نشاطات منتدى احلكم 
الرشيد، نّظم مرصد الوظيفة العامة 
القديس  جامعة  في  الرشيد  واحلكم 
ي���وس���ف، ب���ال���ت���ع���اون م���ع مؤسسة 
ك���ون���راد أدي���ن���اور وب��ح��ض��ور وزير 
بسام  القاضي  والبلديات  الداخلية 
مولوي، مؤمترًا بعنوان »االنتخابات 
الرشيد«،  التغيير واحلكم  إلى  معبر 
ت��خ��ّل��ل امل���ؤمت���ر ج��ل��س��ت��ني، األول����ى 
فعل  النيابية  »االن��ت��خ��اب��ات  بعنوان 
واقامة  التغيير  إلح���داث  دميقراطي 
احل��ك��م ال��رش��ي��د« وال��ث��ان��ي��ة بعنوان 
»االنتخابات البلدية وسيلة لتحقيق 

املشاركة واحلكم الرشيد«.
ألقى  االفتتاحية،  اجللسة  خ��ال 
مدير مرصد الوظيفة العامة واحلكم 
يوسف  القديس  جامعة  في  الرشيد 
ال��ب��روف��س��ور ب��اس��ك��ال م��ون��ان  كلمة 
ق���ال ف��ي��ه��ا: »ال م��غ��االة ف��ي ال��ق��ول ان 
اإلنتخابات املنتظرة بشّقيها النيابي 
اإلنتخابات  هي  اإلختياري  والبلدي 
األه���م م��ن��ذ ع��ق��ود ط��وي��ل��ة، والبعض 
كذلك ألن  لبنان. هي  قيام  منذ  يقول 

لبنان يعيش ازمًة وجودّية«.
م��ن ج��ه��ت��ه، أل��ق��ى م��دي��ر مؤسسة 
كونراد أديناور مايكل باور كلمة قال 
فيها: »لنعمل سويًا من أجل أن تكون 
حقيقيًا  معبرًا  القادمة  االنتخابات 
بشّدة  البلد  يحتاجه  ال��ذي  للتغيير 

والذي يستحّقه اللبنانيون«.
أما رئيس جامعة القديس يوسف 
ف��ي ب��ي��روت األب ال��ب��روف��س��ور سليم 
دك�����اش، ف���أش���ار ف���ي إل����ى أن����ه » يتم 
ال��ي��وم ال��ت��زاوج ب��ني رس��ال��ة اجلامعة 
واملوضوعي  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  ف���ي 
والتزامها بقضايا الوطن واملواطنني، 
أساسي  موضوع  هي  واالنتخابات 
التي  الدقيقة  الوطنية  املواضيع  من 
ف��ي��ه��ا. واجلامعة  ال��ب��ح��ث  ي��ن��ب��غ��ي 

إلى ماقاة وزارة الداخلية والبلديات 
العملية  وم����راق����ب����ة  م���واك���ب���ة  ف����ي 
للمواطنني  ت��ط��م��ي��ن��ًا  االن��ت��خ��اب��ي��ة، 
التغيير  إل��ى  الطامحني  اللبنانيني 

واحلكم الرشيد. 
في  تكّلم  االفتتاحية  بعد اجللسة 
احملاضرة األب البروفسور صاح أبو 
جودة عن إمكانية العبور إلى الدولة 
احلديثة في ظل احلالة الطائفية. ثم 
ب���دأت اجللسة األول���ى ال��ت��ي أدارها 
مدير مرصد الوظيفة العامة واحلكم 

الرشيد البروفسور باسكال مونان.
أم����ا اجل��ل��س��ة ال��ث��ان��ي��ة ف���أداره���ا 
األستاذ اجلامعي واالعامي الدكتور 
ش���رب���ل م�������ارون ون���اق���ش���ت مظاهر 
املشاركة في العمل البلدي مع محافظ 

بيروت القاضي مروان عبود.
السابق  ال��وزي��ر  امل��ؤمت��ر  واختتم 

الدكتور طارق متري.
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