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، في األّول من في بيروت كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف
، خالل افتتاح المؤتمر حول "الحقوق في مواجهة المجتمعات 2015 شهر تشرين األّول (أكتوبر)

  الذي تنّظمه كلّية الحقوق في جامعة القّديس يوسف. "ذات الثقافات المتعّددة

  

 3 فيبدأت المحاضرات في كلّية الالهوت  ،يوسف يسجامعة القدّ ل الحولّيات التاريخّية بحسب. 1
سنة على  140مرور ل الطويل . من هنا، نبقى في اإلطار الزمنيّ 1875 )نوفمبر(تشرين الثاني 

 الحقوق في مواجهة المجتمعات ذات الثقافات المتعّددة"" هذا المؤتمر حولأتي ي جامعتنا.وجود 
 ال جامعةلاوجود  على 140الالعام  هذا أحداثعلى أّن ، وثيقة الصلة بالموضوع بطريقة، ليشّدد
المشاكل على و  ةيّ والسياسة األنثروبولوجيّ و  ةالدينيّ  على المسائل هذا االنفتاح بل وقالحق  فقط تطال

 أيّ  أكثر منو  ،اليومترافق  حقوقال: ات النظريّ  كون عنيأبعد ما  الموضوع هو هذا. اليوم ةملموسال
 لوجود اإلنسانيّ امجاالت  في جميع والشركات ألفرادلدة متعدّ ال فاتتصرّ الو  عمالاأل ،وقت مضى

  .ديّ تعدّ  سياقٍ ب ق األمريتعلّ  ا عندماوخصوصً  اتقريبً 

إلى أخرى،  حالةٍ إلى أخرى ومن  ةٍ الماليين من الناس من قارّ  انتقالة و الهجرة المستمرّ ظاهرة مع . 2
ات ناس من مختلف الخلفيّ أوجود  وعلى الرغم من أنّ دة الثقافات. أصبحت مجتمعاتنا مجتمعات متعدّ 

رات توتّ ا مصدر سوء فهم و ة هي أيضً ة الثقافيّ التعدديّ فلبعض، ا في نظر ثروةدر والثقافات هو مص
بما في ة، مسألة الحجاب في المدارس الفرنسيّ  كما ،األمثلة وفيرة في هذا المجالو صراعات، ى حتّ و 

 العلمانيّ  الوضعيّ  قانونال إذا اختار. وقٍت من األوقات في ةة الكاثوليكيّ المدارس اللبنانيّ  في ذلك
 ،كثير من الحاالتالفي و  ،طار الّلبنانيّ إلبحسب ا الحلّ كان ة، اسم الجمهوريّ باء النقاب حظر ارتد

وهذا  .السماح بها ، ونادرً همنع ىخر األالحاالت بعض في وشكله و  نهالو وأ حجمهبتوحيد الحجاب 
من خالل الحوار  ة التشريع يّ مسؤولفي بعض الحاالت  يتكّفل اجتماعيًّ إ ما هو قائم يعني أنّ 
  .والتوافق
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أمًرا  اليس بين الثقافات قاءواللّ دة تعايش الثقافات المتعدّ نجد أّن ، حين ننظر عن كثبالواقع،  في. 3
قيم و  عرافأو  حياةأنماط  لديهم نجعل أشخاًصاكيف  :كبير وهو التالي  يالتحدّ . ذاته في حدّ  يقيًنا

 تلعب يمكن أنهل ؟ الشخصّية  قيمال واحترام عحترام التنوّ ا ق بينوفّ نكيف ؟  امعً  ونيشاعتي مختلفة
 حقّ لل تقهقروجد يال أ، اليوم؟  ةالحقوق الخاصّ و  عالميّ ال الحقّ  ننّظم بين كيف؟  قالموفّ  دور وقالحق
 انبعاث ي عصرفالشخصّي  وضعبال حلّ ماذا سي؟ خاّص ال حقّ ال االستفادة من لصالح عالميّ ال
ة هويّ  تشّكل خطًرا على ةة الثقافيّ التعدديّ كانت  إذا؟  على أساس الدينالقائمة  حقوقالو  دياناأل

منع ة و الهويّ  لتعزيز رجال القانونعمل كون يماذا سو  أن يفعل القانونذا يستطيع ما، مجتمع
  ؟ ةالثقافيّ و  ةجتماعيّ اإل التداعيات

يواجه  هذا المؤتمر أعتقد أنّ ، الملموسة ةواإلجراءات العمليّ  اتالنظريّ  بلورة من خالل مسارات. 4
بتالشي معالم المنطقة  تمرّ  في حين. و قتعمّ الو  عّلمتلتؤّدي إلى ا من مهّمة أكثر مجموعة من األسئلة

ى قرب إل، وهو األالمؤتمرهذا يبدو ، ةيجابيّ اإلة قانونيّ ال قواعدالأبسط اضمحالل والمجتمعات و  الحدود
 على المدى المتوّسط قابلة للتنفيذ وأفكار حلول تقديممن أجل  فكارناأل يالتحدّ  من كنوعٍ  ،وضعنا

  .الطويلو 

متنان جامعة القّديس ا ر عنأعبّ  أن واجبال إّنه لمن:  ما هو أهمّ  أختتم كلمتي بقول، اأخيرً . 5
حين  ،نا، ألنّ هذا المؤتمرالتي نّظمت  ةواللوجستيّ  ةالعلميّ  انجللّ  140ال اسنتهالتي تحتفل ب يوسف

 العمل إعداد ةة ونوعيّ كميّ  نفترض ،فيه وسير عمل الجلسات همحاضرات وعناوين توصيفهنّطلع على 
، ة غّناجهعميدال دةالسيّ  اسم حين أذكر النور. هذا المؤتمر لكي يبصرهذه الّلجان التي تكّبدتهما 

 عن السادة ناهيك، قناعةالو ة قوّ الكثير من الب المؤتمرب األشخاص الذين التزمواجميع معها شمل أ
  مقترحاتهم.و  همعلم من هذا المؤتمر إلثراء جامعتنا من الخارج أو من القادمين ساتذةاأل

  أّيها األصدقاء األعّزاء،

 ودّ  رسالةعلى أّنه  لبنانتمجيد  ميل ل لدينا. كما نعلم التوّتراتعالمنا متعّدد الثقافات وهذا يوّلد حتًما 
على مستوى العالقات  كبير حدّ جّيًدا إلى  عاشمُ  هو ما أنّ  نا نعرفنّ ولك. التعددّيةحسن إدارة و 
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عبارة عن  أصبحتالتي  جهزة الدولةأل عائًقاو  باحز قادة األ" بين اسياسيًّ  اإرهابً يصبح " ةجتماعيّ اإل
 على تنظيم مساعدة المجتمعمن  بدالً و  اعامًّ ا صالحً  كونتأن  لدب ةالخيرات الخاصّ  فسيفساء من

 ةقضيّ جعل في  هذا المؤتمر عسى أن يساعد. ناتهمختلف مكوّ  في زكّية رائحةٍ  نشر عبيرو  نفسه
 من دون قانون ،ينالفرنسيّ  رجال القانونأحد  يقول كماف ،تنهضانالقانون دولة سيادة المجتمع و 

 .ما ثقافةٍ لأو  ما مجتمعٍ ل مساءلة، ال وجود ، من دونأن أضيف أودّ و يتعّذر إحتمال وجود مجتمع 

 

 

 


