اليسوعي،
كلمة البروفسور األب سليم د ّكاش
ّ
في ندوة في مركز الدراسات الحقوقيّة للعالم العربي (،)CEDROMA
كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة ،جامعة الق ّديس يوسف،
يوم الثالثاء ،الواقع في  72تشرين الثاني .7107
العرب
أود بدايةً أن أق ّدم شكري وامتناين حلضرة مدير مركز الدراسات احلقوقيّة للعامل
ّ
ّ
احملرم
( )CEDROMAوفريق العمل الذي اجتهد إلعداد هذه الندوة حتت عنوان "حريّة الرأي والتعبري بني ّ
مربراته ودوافعه على أكثر من صعيد ،منها القانونيّة
واملباح" .وال ّ
شك أ ّن اختيار هذا املوضوع ّ
اهلام له ّ
وخصوصا حريّة الرأي هي
واالجتماعيّة والسياسيّة والنفسيّة وغريها من املؤثّرات .فقضيّة ممارسة احلريّة
ً
كل مكان وبالتايل إ ّّنا قضيّة
قضيّة عامليّة وفكريّة بامتيازّ ،
وألّنا قضيّة عامليّة ،فهي ً
أيضا قضيّة ّ
تتجسد يف ّ
حد سواء.
حمليّة ووطنيّة ومواطنيّة على ٍّ
أيضا
أساسي ومبدأ
رّّبا ننظر إىل حريّة الرأي كمطلب
أساسي يف منظومة احلريّات ،إالّ أ ّّنا ً
ّ
ّ
نتيجة ال منطلق فقط ،إذ إ ّن هذه احلريّة مرتبطة بالرتبية على ممارسة احلريّة وتطبيق القوانني املرعيّة ومرتبطة
اجلماعي.
الفردي و
األخالقي
أيضا باملكتسب
ً
ّ
ّ
ّ
ويبقى أ ّن هذه احلريّة يف وطين هي ضحيّة،

الذات،

ونسبب اجلروح واالنطواء على
فباسم العفويّة وضرورة عدم قهر العفويّة ،نقول ما ال يقال
ّ

يصرح البعض بأمور (على الشاشات وغري
وباسم احلريّة الفلسفيّة املطلقة اليت ال ح ّد هلاّ ،
الشاشات) هت ّدد املنظومة العائليّة والقواعد االجتماعيّة اجليّدة اليت ختدم انتظام اجملتمع.
السياسي
الضروري أ ّن يصبح
الضروري يف السياسة تقزمي اآلخر وحتجيم دوره وألنّه من
وألنّه من
ّ
ّ
ّ
أيضا إطالق العنان ملختلف اآلراء والتحديّات واألقوال اليت ال
وزعيما مطل ًقا ،فيصبح من
ً
الضروري ً
ّ
قائدا ً
تبين وطنًا وال تقيت مواطنًا،

العام خوفًا من الضياع والفلتان ،يقوم البعض
و ً
أيضا باسم احملافظة على التقاليد وعلى االنتظام ّ
كل حماولة ابتكار وخلق وإبداع.
بقهر حريّة التعبري والر ّ
أي ،وبالتايل يقضي على ّ

من هذه املقاربات نستمع إىل آراء صرحية يف هذا املوضوع من رجاالت كبار صالوا وجالوا يف
أي والتعبري ،فأشكرهم على مسامهاهتم وإضاءاهتم على
حبثهم عن املعقول والالمعقول يف قضيّة حريّة الر ّ
هذا املوضوع.
األول ّبا أ ّّنا باشرت التدريس
املئوي ّ
ويبقى أ ّن كليّة احلقوق اليت حتتفل هذه السنة بعيد تأسيسها ّ
الطب ذي املئة والثالثني سنة وكليّة
يف السنة  9191إىل جانب كليّتني ثانيتني يف اجلامعة مها كليّتا ّ
عودتنا رائدة يف رسالتها الوطنيّة يف الفكر والتعليم على احلقوق
اهلندسة ،فهذه الكليّة سوف تبقى ّ
كما ّ
عودتنا يف مسريهتا إلعالء شأن لبنان فيكون كما كان منذ القرن
والواجبات والقوانني وتبقى وطنيّة ّ
كما ّ
حلق اإلنسان يف
األول للمسيح السيّد ،ومنذ احلقبة الرومانيّةًّ ،
مقرا ثابتًا لكليّة حقوقيّة تكون منارة إشعاع ّ
ّ
احلق واإلنسانيّة السمحاء.
احلياة ويف الدفاع عنه وكذلك تكون مدرسة يف بناء املواطنيّة ّ
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