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2018ططالبب فاززوواا بـ"جائزةة ميیشالل شيیحا "  9  
  

ماتتُ  االرئيیس االسنيیوررةة : ال تزاالل كل ميیة ووضرووررةة   أأهھھھ بّرُ عن  تع شيیحا   
إإحتراامم االدستورر وواالتشريیعاتت االقانونيیة وواالقيیم االخلقيیة لصونن ددوولة االقانونن  

--------------  
لهھ " جائزةة ميیشالل شيیحا" للعامم ااقامت مؤسسة ميیشالل شيیحا ااحتفاال في فندقق بريیستولل في بيیرووتت٬، سلمت خال

ططالبب فاززوواا في االمسابقة االتي نظمتهھا االمؤسسة باللغاتت االثالثث االعربيیة وواالفرنسيیة  9االتي منحت لـــ  2018
ططالبا من االصفوفف االثانويیة االنهھائيیة 350ووااالنكليیزيیة٬، ووشارركك فيیهھا ااكثر من  39يینتمونن االى ااكثر من    مدررسة   
اتت االلبنانيیة ٬، كانن عليیهھم ااالختيیارر بيین موضوعيین تضمنا ااقوااال لميیشالل شيیحا ررسميیة ووخاصة من مختلف االمحافظ

ووتفسيیر االنص االمختارر.  

حضر ااالحتفالل االرئيیس حسيین االحسيیني ٬،وواالرئيیس فواادد االسنيیوررةة  ووووززيیر االتربيیة وواالتعليیم االعالي مروواانن حماددةة  
وواالمديیر االعامم   ميیشالل االخورريي  وواالنائب هھھھنريي حلو وونائب ررئيیس مؤسسة ميیشالل شيیحا االوززيیر االسابق االشيیخ 

لوززااررةة االتربيیة فادديي يیرقق وومديیر ااالعالمم في ررئاسة االجمهھورريیة ررفيیق شالال ووكريیمة االمؤررخخ ميیشالل شيیحا االسيیدةة 
ماددليین شيیحا حلو ٬، ووعددد من االشخصيیاتت االرسميیة وواالسيیاسيیة وواالثقافيیة وومديیروو االمدااررسس االمشارركة ووعائالتت 

االطالبب.  

كلمة اايیزاابيیل ضومط سكافف  

بعد االنشيید االوططني اافتتاحا٬، االقت عضو االمؤسسة االسيیدةة اايیزاابيیل ضومط سكافف    كلمة تطرقت فيیهھا االى االمسابقة  
إإنهھا مسابقة مفتوحة لتالمذةة االصفوفف االثانويیة؛ ووقد تميیزتت هھھھذهه االسنة بمشارركة قيیاسيیة وواالسنة ااقترحنا  ووقالت :"

على االمتسابقيین موضوعيین محوررهھھھما ووااحد: االثقة.  
: "إإنن االضائقة االتي تعاني منهھا االبشريیة جوهھھھرهھھھا اانهھيیارر االثقة؛ ووإإنن تعميیم االشك يیفتت  1951ا كتب سنة ميیشالل شيیح

االسالمم؛ ووإإنن اانتشارر االريیبة يیؤدديي االى ااإلنهھيیارر".  
: "لنعيید بناء االثقة٬، ووسوفف تمشي ااألمورر؛ لبنانن٬، في تنوعهھ االفريید٬، 1952وولم يیطل بهھ ااألمر قبل أأنن يیزيید سنة 

سس االمشكلة فيیهھ٬، بقدرر ما توجد هھھھناكك ثقة باإلددااررااتت االرسميیة ووبالدوولة".ااإلقتصادد ليیس أأسا  
اانن هھھھذاا االموضوعع بداا لنا ررااهھھھنا في سنة ااإلنتخاباتت هھھھذهه؛ فيیما االصرااعاتت االدااخليیة وواالفسادد وواانعداامم ااإلستقراارر 

يیشالل شيیحا قبل ستيین االسيیاسي٬، تنخر رركائز االبالدد. سألنا االتالميیذ االمشارركيین ما إإذذاا كانت هھھھذهه ااألفكارر االتي قدمهھا م
في هھھھذهه االجمهھورريیة؟ بالنسبة   ؟ سنة٬، ال تزاالل صالحة للتطبيیق في لبنانن االمعاصر؟ هھھھل لديیهھم ثقة بالطبقة االسيیاسيیة

لميیشالل شيیحا إإعاددةة بناء االثقة تضاهھھھي تثبيیت االديیموقرااططيیة؛ ووبالتالي اانهھيیارر هھھھذهه االثقة يیعاددلل اانقطاعع االعقد 
االفوضى.اانن إإعاددةة بناء االثقة تعاددلل ررفع قيیمة ااألماني االشعبيیة٬، وواالشعورر  ااإلجتماعي٬، وواانتصارر االريیبة وواانتشارر

بالكراامة عند االناسس؛ االمصالحة مع مؤسساتت االحكم ووااحتراامم االتقاليید االرااسخة ووتنوعع االثقافاتت.اانخرطط االشبابب 
ة لمستقبل االمشارركيین في هھھھذهه االموضوعاتت٬، ووأأبدوواا آآررااءهھھھم منتقديین االنظامم االقائم؛ معبريین عن ططموحاتهھم بالنسب

لبنانن ".  
 

كلمة ماددليین شيیحا حلو  
ً عن  لذيي لم يیكشف اابداا لل شيیحا ااالنسانن٬، اا فيیهھا عن ميیشا دثت  ة تح ددليین حلو كلم ةة ما لسيید يیمة ميیشالل شيیحا اا ثم أألقت كر

انت محظوظظة  أأنهھا ك أأضافت  ً. وو يیا ووززووجاً ااستثنائ  ً تهھ االعائليیة٬، حيیث كانن أأخا في من شخصيی اطط لع االجانب االمؤثر وواا
اتت  كونهھا اابنتهھ٬، تمام فيیهھا باهھھھ يیالي االتي كانن مأخوذذااً  لل وواا يیامم  م ااأل االذيي برغ ووهھھھو ااألبب االذيي ال مثيیل لهھ بيین ااآلباء٬، وو

لم  فة٬، فإنن شيیئاً  مختل لقرااءةة٬، ووااالبحاثث اال با االكثيیفة  نشغاالتهھ  االتزااماتهھ وواا لقة ببلد في مرحلة االوالددةة٬، ووبرغم  يیرةة٬، متع كب
يیكن يیمنعهھ من ااالهھھھتمامم بعائلتهھ.  
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لقد كانن ميیشالل شيیحا مدررستي٬، وومعلمي"٬، ووذذكرتت كيیف كانت تراافقهھ إإلى مكتبهھ حيیث كانن يیعطيیهھا ووأأضافت :" 
خصوصاً  هھ٬، وو مع ا  يیضاً بعض ذذكريیاتهھ دررااسي٬، مستعيیدةة أأ اال لتحضيیرهھھھا٬، تغطي االبرنامج  ميیة  ليی ً تع ً ووفرووضا ددررووسا

حبهھ للطبيیعة٬، ووررحالتهھما االمشتركة الستكشافهھا.  
انن ووااسع االثقافة٬، شديید ااالهھھھتمامم باآلخريین٬، ووصاحب ططيیبة تنطويي على ووعن شخصيیتهھ٬، ذذكرتت االسيیدةة حلو أأنهھ ك

ذذكاء ووكرمم.  
ووتوجهھت إإلى أأعضاء "مؤسسة ميیشالل شيیحا" معتبرةة اانهھم االتجسيید االحي لرؤؤيیة ميیشالل شيیحا ووشغفهھ بوالددةة أأمة 

االة٬، وواالطبيیعة٬، تدعى لبنانن. ووقالت اانهھم من خاللل هھھھذاا االلقاء٬، يیكشفونن عن حبهھ للحيیاةة٬، وواالسالمم٬، وواالنظامم٬، وواالعد
ووااألررضض.  

  
االرئيیس فؤاادد االسنيیوررةة  

  
االرئيیس فؤاادد االسنيیوررةة معربا عن سعاددتهھ لتلبيیة ددعوةة مؤسسة ميیشالل شيیحا ٬، منوهھھھا بمشارركة االطالبب  ثم تحدثث

االرشيید  م  ُك عاتت ووهھھھي :االح يیاةة االمجتم تظم من خاللهھا ح ائز تن ٬، محددداا ثالثث ررك ءةة وواالجدااررةة  لكفا لتنافس على قوااعد اا با
عد مروورر ستّة ٬، وواالب هھ ووب اان اا "  بر ةة موااقف شيیحا معت لسنيیورر االرئيیس اا . ووااستذكر  ثقة  االمنفتحة ٬، وواال وواالرؤؤيیة  صيیرةة 

يیة  ٍ مضى عن أأهھھھم قت َ من أأييّ وو أأكثر  ُ ّر االكلماتتُ تعب تلك  لسّاميیة٬، ال تزاالل  ِ تلك ااألفكارر اا ًا على ططرحح يین عام ووستّ
لقيیة لصونن ددوولة االقانونن ". ووفيیما رركز االرئيیس ووضرووررةة إإحتراامم االدستورر ووهھھھذهه االتشريیعاتت االقانونيیة وواالقيیم االخ

االسنيیوررةة على مبدأأ االثقة ٬، قالل : "اانن  تهھ   . فعالق اهه وااططن هھھھو مبتدأأُ االكالمم وومنتهھ لم ثقة هھھھو مربطُ االفرسس٬، وواا اال هھومم  مف
ووثقتهھ بالدوولة تتأسسانن ووتتعزززاانن من خاللل إإحساسهھ ووشعوررهه باألمانن ووااالحتراامم في تعاملهھ مع االقواانيین ووااألجهھزةة 

ددااررااتت٬، ووكذلك من خاللل تأكدهه عبر االتجربة اانن االحكومة ووإإددااررااتهھا ووأأجهھزتهھا ووفي جميیع مماررساتهھا تخضع ووااإل
الحهھ  نة وومص ة ووكراامتهھ مَصو إإلى أأنن حقوقهھ محفوظظ ااططن  االمو مئنانن  ااطط لة٬،  لمحص في اا  . مهھ تحتر لقانونن وو لسلطة اا

ثقةُ االحاليیة وواالمستقبليیة تجريي ررعايیتهھا بالشكل االصحيیح وواالسليیم وواالعاددلل ووددوونن  اسس ذذلك تكونن اال أأس يي تميیيیز. ووعلى  أأ
اررسة  مم يیف وواال ليیتا االتكل لمماررسة. بعد ذذلك تخضع عم بحكم اا ة  نيی ا بدررجة ثا ُهھھھ ليیف٬، ووتتمظهھر صورر التك لدوولة بداايیةً ب با
يیة  االنتخاباتت االنيیاب االدوورريي االمتمثل ب تقيیيیم  اال االمساءلة أأوو عبر  االى ما يیسمّى ااالمتحانن االمستمر من خاللل ددووررااتت 

يیش  االديیمقرااططيیة لساميیة للع فكرةة اا تمثيیل وويیصونن اال اال  َ ّة للٍ يیضمن صح نزيیهھة في ظظلِّ قانونن إإنتخاببٍ عادد اال لحرةة وو وواا
ُجاهه  ا عليیهھا من مسؤووليیاتتٍ ت لسلطةُ م يیتثبتُ إإذذاا أأددتت تلك اا ليیفَ يیكونن في محلهھ٬، وو ّ االتك أأنن االمشتركك. يیتبيین من ذذلك كلهھ 

نقوصة ووبش يیر م م كاملةً غ قوقهھ يیهھا٬، بما في ذذلك تأدديیةُ ح   كل عاددلل ووددوونن أأيي تميیيیز " .موااططن
ووتناوولل االرئيیس االسنيیوررةة االعالقة بيین االدوولة وواالموااططنيین ووااهھھھميیة االثقة بيینهھم ٬، ووقالل :"حيینما نتكلم عن مماررسة   

أأوو  إإكرااهه  َ عن قرااررهه بحريیة وومن ددوونن أأيي  فع أأيیهھ وويیداا َ عن رر عبّر أأنن يی يیعي  االطب ٬، فمن  االموااططن عن هھھھذهه االثقة بيیر  تع
بنى بفع تُ ّقة  . فالث ااء لشعبويیّة إإغر وعودد اا يیة وواال االموسم لشعاررااتت  لمنمق وواا لكالمم اا ليیس با ة وواالتجربة وو لمماررس ل اا

قة  يیيین بيین مفهھوميین: االث ًاا عضو اا ووتجاوورر اووررً َ تح أأنن ثمة  ُ نستخلص لِّلُ وو ُ وونحَ ّحح َُشر وونحن ن نّا  يیب ع يیغ ةة. ووال  ّرر االمكر
وواالحريیة من جانب٬، وواالثقة ووضرووررةة االتالؤؤمم االمستمر في غمرةة االتطوررااتت.  

- عب  ااألمر لش َ من اا لب ). وومتى ططُ لنيیابي هھ وواا لديي من لب ثيیل (اا ِ االتم الل بحريیة لح بيیعة اا ُ بط بع ُستت لرأأيي ت ةُ اا اانن حريی ااألوولل٬، 
نة  هھ مَصو وولى أأنن تكونن حريیت ابب أأ باتت٬، فمن ب ااالنتخا بي من خاللل  لس االنيیا كومة وواالمج أأددااء االح يیهھ في  رُ عن ررأأ بيی االتع

ً. فال يیر عن ررأأيیهھ حراا هه في االتعب اارر لى ووخيیاررااتهھ محفوظظة ووقر لة تجبرهه ع محتم أأوو ضغوططاتت  إإكرااهھھھاتت  ة  َ أليی انن  مك
ثقةُ  كس مصالحهھ٬، بحيیث تنتفي اال ااالصطفافف بع االى  لتالي  با فعهھ  تد لسلطة٬، وو تهھاء اا ااش يیة) ووفق  أأشرعتهھ (االسيیاس تعديیلِ 

لة. االدوو لمجتمع وو يین اا تمع ووب فرقاء االمج لشرااكة بيین أأ يیرٍ حقيیقي عن اا كتعب  
- رر االموااططن بأنن هھھھناكك عمليیة إإصالحيیة حقيیقيیة تتم بشكل مستداامم٬، مما يیجعل ااألمر االثاني٬، يیتمثل في ضرووررةة شعو

نظومة ووم فة ووررووحيیة  هھ هھھھو ثقا ا نفهھم االمتغيیرااتت. فاإلصالحح كم ًا مع  ٬ً، متالئم ووررشيیقا  ً داا ااألددااء االحكومي عمالً ررشيی  
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تت. ووهھھھذاا يیفترضض قدررةة ووعمل متدررجج وودداائب وومستمر وومتالئم مع االمتغيیرااتت االجارريیة في هھھھذاا االعالم االحافل بالتحوال 
ووإإررااددةة االحكومة وومؤسساتهھا على أأنن يیستمر عملهھا.   

مانن٬،  انن وومتالزز مراانن أأساسيی يیزهھھھا أأ ووتعز االثقة ووااكتسابهھا  ناء  فب لسهھل.  يیس باألمر اا نيیهھا ل ثقة موااطط لة ل االدوو ااكتساببَ  إإننّ 
أمولل  لم لك اا لدوولة من جهھة٬، ووت ااططن وواا مو اال بيین  االعالقةُ  تستقيیمَ  ا حتى  ليیهھم لتأكيید ع قيیامهھا ما بيین شتى فئاتت يینبغي اا

االمجتمع من جهھة ثانيیة."  
ووبعدما عرضض االرئيیس االسنيیوررةة التفاقق االطائف "االذيي جاء كأهھھھم نوااتج االثقة االتي محضهھا االلبنانيیونن لنظامهھم 
االسيیاسي كما جرىى تعديیلهھ بعد ذذلك باالتفاقق "٬، مستذكراا ما ااعلنهھ االبابا االرااحل يیوحنا بولس االثاني عن " اانن لبنانن 

في هھھھو ررسا تأسّس  تي ت َ اال االثّقة  ّ :" أأددعوكم إإلى أأنن تدرركواا أأنن يین قائال  ئز فا اال االطالبب  لة ااكثر مما هھھھو ووططن "٬، خاططب 
في  ّقة  لث ّ توططّدَ هھھھذهه اا إنن كم. ووعليیهھ٬، ف ات مرااحل حيی  ِ ّة في كاف َ كلهھ  ُكم االدرّربب م٬، تراافق م منذ االطفولةِ بيین أأحضانن أأهھھھليیك ووعيیك

يیقةٍ االمنزلل٬، ووبعدهھھھا في االمدررسة وواالجامعة مع ززمال يیة بطر مل ااحل حيیاتكم االع افة مر في ك مع ااآلخر  ا  دهھھھ بع م٬، وو ئك
االوططن.  ااً لغنى  درر مخالف فئاتهھ مص بيین  نا وو تالقح في مجتمعِ تنوعع وواال اال اا  ووااعيیة٬، كفيیلٌ بأنن يیجعلَ من هھھھذ بصرةة وو مت
الهھا  ونن إليیص وويیسع  ،٬ هھا لونن مع مضمون اع بونن وويیتف ستوع يین يی لق تحظى بمت داللة يیفترضض أأنن  اال ة  يیغ ٍ بل لة فكل ررسا

يیة ل قبّل ااآلخر ووأأهھھھم ووت االمشتركك  بفكرةة االعيیش   َ ثق َ وووو هھا متى آآمن يید نشرهھھَھا ووتعميیم تم بهھا٬، يیع ني وومهھ جمهھوررٍ مع
في  اء٬،  ّك لذ لطاقة وواا يیاةة وواا لح با  ُ ُفعم م٬، االم نت ُ جيیلِكم أأ ا يیبرزز ددوورر ااتهھ. ووهھھھن قح االفكريي مع معتقد تال اال االتماهھھھي معهھ وو

ئح اال ّة شراا اف يین ك ّقافاتت ب لث ذهه اا اددللِ هھھھ تب ِ على  مجتمع على قاعدةة قبولل ااآلخر وواالتعاوونن معهھ ووااالعتناء بهھ٬، االحرصص
ويي  نط ّة" االتي ت ّة ااإليیجابيی ّعدّدديی َ إإلى "االت ّعوةة لد نهّھا اا ا. إإ ِهھ تسيیيیسهھا ووشرذذمت تعادد عن حرفهھا عن مقاصدهھھھا أأوو  ووفي ااالب

يیقة٬،  ّسة االعر مم في هھھھذهه االمؤس يیو اال تي جمعتكم  اال فسة  لمنا َ على جعلِ هھھھذهه اا ائمة لق لة اا اا عن تحت عنواانن االرسا مصغّرً
في  ماعاتت  وواالج يین كلّ ااألفراادد  نكم ووب َ بيی ّزز ثقة االتي يیجب أأنن تتعز اال قائمة على  ة اال ابيیّ يیج ّة ووااإل قيی لحقيی االمنافسة اا

". االمستقبل٬، لنشر ررسالة لبنانن في عيیشهھ االمشتركك بيین مختلف مكوناتهھ  
نا ووأأفعاانهھا  ووختم االرئيیس االسنيیوررةة قائال : " اان ترسخَ في ووجد أأنن ت يینبغي  اتتٌ  ّم النا عندما نتحدثث عن ووجوبب مسل

سس  تأ اعي. فهھي إإنن لم ت نسيیجهھم ااالجتم توططيید  يین وو نانيی لب بيین اال تهھا في شدّ االلحمة  ليی لى فعا ّي بالثقة٬، وونؤكد ع لتحل اا
ووال  لآلخر٬،   ٌ ووال تقبلٌ ررحب يیقي  محٌ حق َ هھھھناكك تسا يیكونن اتنا٬، فلن  في صلب مماررس تندررجج  م االتجربة٬، وو ووتتعززز بحك

عيیش م بة ووررحمة ".حتى ررغبةٌ صاددقة في اال ٍ وونديیة ووبمح ٍ ووسالمم تساوو أأيي ب ااةة؛  االمساوو مم  قد عهھ على   
  

االبرووفسورر  شبلي االمالطط   
  

آآخر االمتكلميین كانن االبرووفسورر  شبلي االمالطط؛ االذيي االقى   كلمة حولل ااهھھھميیة تعددد االلغاتت في ثقافة ميیشالل شيیحا  
للغة وواالدوورر ااالساسي للثقة في االمجتمع وواالحيیاةة. ووقالل إإنن االقليیليین فقط يیعرفونن  ااً لصحيیفة با كانن ناشر يیحا  اانن ش

ااالنكليیزيیة. ووتوجهھ االى االحضورر بالقولل: "اانتم االيیومم ميیرااثهھ االحقيیقي٬، تستعمونن االى ااالططرااء على عملكم وواالتشجيیع 
لتتقدمواا نحو ااالمامم٬، بثالثث لغاتت."  

بلد يیملك االقدررةة  ووشددد االبرووفسورر مالطط على اانن اامتالكك االلغاتت قد يیكونن ااحد اابرزز اانجاززااتت لبنانن٬، فليیس هھھھناكك من
لث  يیحا. اانن مث بّر عن ااررثث ميیشالل ش ا يیع بالضبط م اا  ة٬، ووهھھھذ نكليیزيی يیة ووااال آلف مع ثالثث لغاتت: االعربيیة٬، االفرنس لى االت ع

االلغاتت االذيي يیملكهھ لبنانن يیجعل من غيیر االممكن تحديید آآفاقق ووقدررااتت هھھھذاا االبلد٬، ررغم صغر مساحتهھ االجغراافيیة.  
هھ بالنسبة لميیشالل شيیحا االموااططن وواالشخصيیة االعامة٬، "االثقة تعني االحريیة٬، ثم اانتقل للحديیث عن االثقة٬، وولفت االى اان

في  جودد اايیضاً  لمعنى مو ذاا اا . ووهھھھ نونن" االقا تمع يیديیرهه حكم  االمانن ضمن مج نما باالخص٬، تعني االشعورر ب االتسامح٬، اا وو
لشرعيی اانيین ووااحتراامم اا االقو داالل  ثقة تعني ااعت ااضافف اامرااً آآخر٬، ااذذ قالل اانن اال ا٬، لكن ميیشالل شيیحا  ة. لقد كتب شيیحا فرنس

االدستورر االلبناني وونصهھ ااالصلي بالفرنسيیة٬، تبعهھ نص بالعربيیة٬، وويیمكن ررؤؤيیتهھ خاللل االعمل عبر االكتابب االراائع االذيي 
. 2001نشرتهھ مؤسستهھ عامم   
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اايي ددستورر  1926ووتابع االبرووفسورر مالطط: اانن ووالددةة ددستورر شيیحا عامم  سيیبلغ  م متى  ٬، ووال ااعل لمئة ً عامهھ اا يیبلغ قريیبا س
في في  يین االدستورريیيین  محام اال يیمكن االقولل اانن شيیحا ااحد ااعظم  االعمر٬، وو اا  يیُعمل بهھ) هھھھذ االشرقق ااالووسط (ال يیزاالل 

ةة٬، ووهھھھي  االكبيیر لعمليیاتت  لشرعيیة ل لة االنقل اا ااً ووهھھھي تعتبر ووسيی يین. اانن االثقة مهھمة جد لقرنن االعشر االشرقق ااالووسط في اا
اً ااوو ررجل ااعمالل٬،  ميی بح محا نكم في اانن يیص يیرغب م تماً من  في ستساعد ح االبعض  اً ووفق ما يیقولهھ  تجد جذووررهھھھا اايیض وو

االقانونن ااالنكليیزيي٬، في "ااالووقافف" االعربيیة في مدااررسس اانشئت فيیاالندلس وواالمغربب.  
تم  نهھ في حالل  لى اا ااالمانة"٬، خلص اا يیضاً " تعني اا لتي  نى االموحد للثقة وواا ة االمع ثر من لغ ووبعد اانن شرحح عبر ااك

حا عند كالمهھ عن االثقة٬، فإنن ااستثمارركم آآمن.ااستثمارر حكم االقانونن ووحقوقق ااالنسانن ووفق فكر شيی  
  

تسليیم االجواائز   
بعد ذذلك ااعلنت االسيیدةة ميیشالل حلو نحاسس ااسماء االفائزيین االذيین سلمهھم االرئيیس حسيین االحسيیني  االجواائز االى على  

االنحو ااالتي:  

فازز في االمرتبة ااالوولى حسيین حسن ززعيیتر  في االلغة االعربيیة : مرتبة االثانيیة كل من مدررسة اامجادد ٬، ووحلت في اال 
من عبيیدةة حسيین عماشش  من مدررسة ااالمامم علي بن اابي ططالب االثانويیة في معرووبب االتابعة لمدااررسس االمبرااتت ٬،  

ووميیراا حلبي  من مدررسة سيیدةة االجمهھورر ٬، فيیما نالت االجائزةة االثالثة كل من يیارراا محمد فقيیهھ   من ثانويیة االباززوورريیة  
االرسميیة٬، ووميینرفا ررووجيیهھ لطيیف   يیدةة االسالمم للرااهھھھباتت االباسيیليیاتتمن مدررسة س  االشويیريیاتت في االدووررةة .    

: فازز في االمرتبة ااالوولى جوررجج اابي يیونس من مدررسة مونن السالل ٬، ووحلت في االمرتبة االثانيیة في االلغة االفرنسيیة
هھھھادديیا ااالمعارريي  اصرةة .من االثانويیة ااالنجيیليیة االفرنسيیة٬، فيیما نالت االمرتبة االثالثة سيیليین دديیبة من مدررسة سيیدةة االن   

حجبت االمرتبتيین ااالوولى وواالثالثة٬، ووحلت في االمرتبة االثانيیة غنى ناصر االسبع ااعيین من ثانويیة  في االلغة ااالنكليیزيیة:
حسامم االديین االحريیريي االتابعة لجمعيیة االمقاصد االخيیريیة ااالسالميیة في صيیداا .  

االف ليیرةة وواالثالثة مليیونن  500نيین وو االف ليیرةة٬، وواالجائزةة االثانيیة مليیو 500ماليیيین وو  3ووتبلغ قيیمة االجائزةة ااالوولى 
امم الفت بفكر ميیشالل شيیحا  تم ااهھھھ روّواا عن  ة عب بق اا في االمسا تركو ااش االطالبب االذيین  يیرةة ٬، ووااعلنت االمؤسسة اانن  ل
ووموااقفهھ٬، ما يیشكل حافزاا للمؤسسة لالستمراارر في تنظيیم مسابقتهھا سنويیا. ووقد تقررر ااجرااء االمباررااةة االمقبلة لمنح 

ووسترسل االتفاصيیل االى االمؤسساتت االتربويیة بالبريید اااللكترووني في شهھر تشريین  2019جائزةة االمؤسسة عن االعامم 
 asfarclaude@yahoo.frووللتسجيیل يیمكن ااالتصالل بالسيیدةة كلودد ااصفر على االبريید اااللكترووني  2018ااالوولل 

283138/03ااوو على االرقم   

٬، نشر اافكارر ميیشالل شيیحا ووتحفيیز 1954شاررةة االى اانن هھھھدفف "مؤسسة ميیشالل شيیحا " االتي تأسست في االعامم تجدرر ااال
ااال لخدمة هھھھذاا  1962ااالجيیالل االجديیدةة على فهھم نظرتهھ االى لبنانن٬، ووما االمسابقة االسنويیة االتي تجريیهھا منذ االعامم 

االهھدفف.  

  
  

 


