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 كلمة البروفسور فايز الحاج شاهين

 الحقوق والعلوم السياسية ةعميد كلي

 في جامعة القديس يوسف في بيروت

 ــــــــــــــــــــ

 

  

، أّسس اآلباء اليسوعيون وكلية الحقوق في مدينة ليون 4141تشرين الثاني  41في 

وم السياسية في جامعة مدرسة الحقوق في بيروت ، التي اصبحت في ما بعد كلية الحقوق والعل

 القديس يوسف.

*  *  * 

 .3141تشرين الثاني  41هذه الكلية يصبح عمرها مئة سنة في  

 Prix Berytus »في إطار هذه المئوية ، تقرر توزيع "جائزة بيروت أم الشرائع" او  

Nutrix Legum » .وذلك تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية 

 :تطرح نفسهاأربعة اسئلة  

 ا نحتفل بهذه المئوية ؟لماذ -4

 لماذا ننشئ جائزة تدعى "جائزة بيروت أم الشرائع ؟ -3

 الجائزة ؟ ما هو مضمون هذه -1

 ؟لمن ستمنح هذه الجائزة خالل هذا االحتفال  -1

*  *  * 
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 :االحتفال بالمئوية آ ـ اسباب 

 ثالثة أسباب تبرر االحتفال بمئوية كليتنا :

 .حدثاً بحد ذاتهيشكل  انقضاء مدة مئة سنة : ان  السبب االول

على  نفسناأوفياء اليستحسن ان نتذكر جذورنا ، ان نعود الى االصول وان نكون 

 الزمن. الرغم من مرور

المئوية هي فرصة لألعراب عن شكرنا وامتناننا للذين هذه :  ان  السبب الثاني

 ساهموا ، سنة بعد سنة ، في تشييد هذا الصرح الذي هو كلية الحقوق والعلوم

 السياسية في جامعة القديس يوسف.

على التعهد  تحملناالمئوية هي صفحة من صفحات التاريخ ان هذه :  السبب الثالث

 .كما صنعه االسالفلكلية على مستوى ابالحفاظ 

 .العلمي لتفوقلاً قطبان كليتنا كانت وستبقى   

*  *  * 
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 ؟ "بيروت أم الشرائع :  زة اسم جائ جائزةلماذا اطلق على هذه الالسؤال الثاني : 

بيروت ، التي انشئت  تذكرنا بمدرسة الحقوق الرومانو ـ بيزنطية فيهذه التسمية ان  

اثر الزلزال الذي هدم  554عام  تدمرتفي أوائل القرن الثالث من التقويم الميالدي والتي 

 مدينة بيروت آنذاك.

 .فيها المدرسة هذه ود وجان بيروت اطلق عليها اسم بيروت ام الشرائع بفضل  

 المتاح لنا في هذا االحتفال الخصص لهذه المدرسة الكثير من المؤلفات. لكن الوقت  

 هذا الموضوع.في  يسمح لنا باالسترسال 

 ولكن يمكن التوقف عند الحقائق اآلتية : 

 : االولى الحقيقة

ة روما الهمية مدرسكانت توازي من حيث ا "بيريت"يعتبر المؤرخون ان مدرسة  

 ينية.ومدرسة القسطنط

 : الثانية الحقيقة 

طريقة التدريس يريت ، بالنسبة الى روما والقسطنطينية بانها اعتمدت تميزت مدرسة ب 

 الالتينية واليونانية.باللغتين: 

على تعليم الطالب الدقة والمنهجية والتقنية التي يتميز بها  االساتذةفالالتينية ساعدت  

، بينما اليونانية سمحت باالنفتاح على الحضارة االغريقية، اي على فلسفة القانون الروماني

  القانون وعلى القاعدة االخالقية.
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 : الثالثة الحقيقة

تلك المدرسة. فهم لم  مجد، اي السكان االصليون ، لم يكونوا غرباء عن  نياللبنانيان  

ساهموا في اشعاع تلك المدرسة يكتفوا بلعب دور سلبي ، اي بتقبل ما يصنعه اآلخرون. بل 

يشار الذي من صور و اصلهالذي  Ulpien. ونكتفي هنا بذكر عن طريق مساهمتهم بالتدريس 

 .الكبار في االمبراطورية الرومانيةخمسة الحقوقيين الاليه كواحد من بين 

*  *  * 

 ؟ الجائزة ماهية الجائزةالسؤال الرابع : 

 لهذه الجائزة ثالثة اهداف: 

القديس يوسف ارادت االخذ بهذه  معةء تقاليد مدرسة بيريت للحقوق. فجااحيا:  األول الهدف

الشاعر  دعا اليهاكما ، في تاريخ القانون  الفرنسيالعالم ،   Collinetها اصدرالتوصية التي 

 اللبناني الكبير سعيد عقل.

الذي شجع بو سليم ع القديس يوسف االبجامعة الفخري لرئيس الهذه الفكرة  تبنىلقد  

الرئيس الفخري  اعلى القيام باالعمال التحضيرية لوضع هذه الفكرة موضع التنفيذ كما تبناه

   -وقع مع اكاديمية العلوم االخالقية والسياسية الذي رينيه شاموسي ، للجامعة االب 

Académie des sciences morales et politiques – Institut de France   االتفاقية

 . "بيروت ام الشرائع"علقة بتنظيم جائزة المت

 وذلك بطريقتين :العلوم القانونية خدمة  :الهدف الثاني

 .هذا المجالبتشجيع االبحاث في  -

 ة التي يستحقها.ناكاعطاء القانون المب -
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" جاءت لتمأل فراغا، اذ يتبين لنا في الوقت الحاضر ان هنالك وت ام الشرائعجائزة "بيران 

، الخ ، دون ان واالدبالقتصاد ، وجائزة نوبل للكيمياء، وللفيزياء، والطب ل "نوبل"جائزة 

بالنسبة  ،يكون هنالك جائزة موازية للحقوق. ليس هنالك اي سبب لكي ال يوضع القانون

 ، على قدم المساواة مع سائر العلوم واالختصاصات. جائزة مرموقةبلتخصيصه 

 الهدف الثالث : خدمة المصلحة الوطنية

مع رسالة لبنان في ان يكون جسراً بين الشرق والغرب وان  جائزة تتوافقهذه ال ان 

يكون منارة لبلدان الشرق االوسط ، كما يتوافق مع رسالته في المساهمة في اغناء التراث 

 الثقافي العالمي وفي تشجيع الحوار بين الحضارات. 

ان صعب التحقيق :  هوكاف ، ولكنضروري د ، يشرط وحتخضع الى الجائزة  ان هذه 

في اغناء التراث الثقافي  بجودته العاليةاالثر القانوني المرشح للجائزة يجب ان يكون قد ساهم 

 .القانوني

فهي تتألف من جامعة القديس يوسف  ان اللجنة المكلفة بمنح الجائزة رفيعة المستوى. 

 Académie des sciences morales etومن اكاديمية العلوم االخالقية والسياسية 

politiques – Institut de France  وهي من أعلى المراجع االكاديمية في العالم

 .العريقة لجنة  ستعتمد المنهجية والمعايير المعتمدة من قبل هذه االكاديميةالالفرانكوفوني. و
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االثر ة. وهي ال تخضع لشرط ان يكون عالميجائزة ان جائزة بيروت ام الشرائع هي  

اً باللغة العربية او الفرنسية او مكتوبان يكون من الممكن بلغة معينة.  القانوني مكتوبا

االنكليزية او بأي لغة اخرى.
 

 تتألف هذه الجائزة من ثالثة عناصر : 

معهد فرنسا ، وجامعة  –من اكاديمية العلوم االخالقية والسياسية  ةموقع شهادة=  

 السياسية. القديس يوسف وكلية الحقوق والعلوم

= ميدالية تمثل رمز مدينة بيروت القديمة، وثالث صور منقوشة تمثل االمبراطور  

 .Ulpienواولبيانوس  Papinienوالفقيهين بابينيانوس  Justinienيوستينانيوس 

هذه ان . االثر القانونياً مادياً العتراف اللجنة بقيمة تجسيد= مبلغ من المال يشكل  

 الجائزة ، التي ستمنح كل سنتين ، ُحّدَد مبلغها بصورة مؤقتة بمليون دوالر.

 ؟ زة في هذا االحتفالئالسؤال الرابع : الى من ستمنح الجا

الى بصورة استثنائية ، وبمناسبة مئوية كلية الحقوق والعلوم السياسية ، تمنح الجائزة  

 اؤهم:اآلثار القانونية العائدة لالشخاص اآلتية اسم

وهو عالم فرنسي كبير في القانون Jean Carbonnier جان كاربونييه  -4

القرن العشرين ، وكان المشرع  Portalisالمدني ، لقب بـ بورتاليس 

. وقد اشتهر بكتابه في في مادة القانون المدني االول للجمهورية الخامسة

 Sociologieمؤلفاته المتعلقة بعلم االجتماع القانوني بالقانون المدني و

juridique يعتبر واحداً من ابرز رواده. والذي 
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عالم  فرنسي كبير في القانون الدولي Henri Battifol هنري باتيفول -3

الخاص. وهو صاحب الكتاب الشهير المعروف باسم "الوسيط في القانون 

وهو ذا مصداقية عالية .والذي يعتبر مرجعا الدولي الخاص" المعروف عالمياً 

 Les aspects »ب كتاب: "الجوانب الفلسفية للقانون الدولي الخاص صاح

philosophiques du droit international privé » . 

حب الكتاب الشهير المتعلق بتنازع صا Paul Roubierالعميد بول روبييه ـ 1

المتصل بفلسفة والكتاب  Les conflits  de lois dans le tempsلقوانين في الزمان ا

تاريخ المدارس القانونية  :قانون الذي يحمل عنوان" النظرية العامة للقانونال

 .وفلسفة القيم االجتماعية"

Théorie générale du droit: histoire des doctrines juridiques 
  et philosophie des valeurs socials.                                                

   

 droits subjectifsالذاتية واالوضاع القانونية ذي يحمل عنوان الحقوق والكتاب ال

et situations juridiques             

 عبد الرزاق السنهوري ، وهو اشهر من ان يعرف . يكفي ان نقول ان هذاـ 1

  العالمة هو اكبر قطب قانوني في العالم العربي .  

 العالمة. اكما اشتهر هذلم يعرف العالم العربي كاتباً اشتهر   

 

 اميل تيان ، عالم لبناني كبير وهو يمثل الفقه القانوني في لبنان وله عديد من -5

المؤلفات في القانون التجاري والقانون الدولي الخاص والقانون المدني والتحكيم  

سنة من عمره في تدريس القانون  11اعطى  هووالتي تعتبر من اهم المراجع و

 في جامعة القديس يوسف. في كلية الحقوق

 

بصورة استثنائية ايضا وبمناسبة اليوبيل المئوي لتأسيس كلية الحقوق 

والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف سيصار الى تسليم الجائزة الى 

 الجامعة التي كان ينتمي اليها االساتذة الكبار المذكورون اعاله وفقا لما يلي:
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والعميد كاربونييه  Battifolباتيفول بالنسبة للعميد  3س جامعة بانتيون ـ اساس باري -

Carbonnier 

 كلية الحقوق في جامعة القاهرة بالنسبة للعميد عبد الرزاق السنهوري  -

 ( بالنسبة للعميد بول روبييه1جامعة جان موالن ـ ليون ) -

كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف بالنسبة للبروفسور اميل  -

 تيان.

الى ممثلي كل من  سيصار الى تسليمهان اعاله يالديبلوم والميدالية المذكوران 

 المؤسسات المذكورة.

 أما مبلغ المليون دوالر فيدفع على الشكل التالي : 

جامعة القديس يوسف ، أعلن األب سليم دكاش رئيسا لخطابه االول ، بعد انتخابه  في

. فانطالقاً من هذا المبدأ تم اتخاذ القرار بانه جود جامعتناالطالب هوسبب وان المبدأ التالي : 

 بشكل منح.وذلك القيمة المالية لهذه الجائزة الى طالب في الحقوق من األفضل اعطاء 

كل منها عشرة آالف دوالر اميركي ، توزع قيمة تبلغ  سيصار الى اعطاء مئة منحة

 :على الشكل اآلتي

 Promotion "هنري باتيفول دفعة"حمل اسم ت الطالبعشرون منحة لمجموعة من  -

 Promotion  "جان كاربونييهدفعة "ثانية  تحمل اسم  لمجموعةعشرون منحة  -

 Promotion"السنهوري دفعة عبد الرزاق"ثالثة تحمل اسم  لمجموعةمنحة  عشرون -

 Promotion "بول روبيهدفعة "تحمل اسم  رابعةلمجموعة عشرون منحة  -

 Promotion  "تيان اميلدفعة "امسة تحمل اسم خ لمجموعةعشرون منحة  -
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 المشروع طموحان هذا 

 يشكل جزءاً من شخصية اللبناني االساسية.  في لبنان سعي مشكور النهولكن الطموح  

هذا الطموح. باالعتقاد بانه يمكن تحقيق  ونيسمح هومستقبل هوحاضر بلدنا ماضيان 

 م.بفضل االرادة والمثابرة والتنظي وسنصل اليه

 التاريخ يعلمنا بان لبنان عمره ستة آالف سنة من الحضارة.ان  

ر ان وصو وجبيل وصيدالبنان لم يكن مرة امبراطورية. ولكن ذلك لم يمنع بيروت  

من ان  "اثينا"اليونان لم تكن امبراطورية ، ولكن ذلك لم يمنع  وبالد .تكون مصدراً لالشعاع

 تعطي االنسانية ما اعطته.

فقد  يطمئننا. ان التجارب دلت على ان اللبناني يتمتع بحيوية استثنائية.ان الحاضر 

 عرف كيف يقاوم كل االخطار. 

 التاريخ ، بالرغم من االزمات التي عرفناها ، كان سخياً معنا.ان  

نحن فخورون بانتمائنا لبلد عمره ما يفوق الستة آالفسنة. أما اآلن فقد جاء دور  

ة معنا. فالمجال البحري اللبناني يحتوي ثروات من الغاز والبترول. ن تكون سخيالالجغرافية 

: الثقافة  كبيرين رأسمالينمالكاَ لواذا نجحنا باستغالل وادارةهذه الثروة ، سيكون لبنان 

 والطاقة.

 مجموعين في بلد واحد.الرأسماالن الكبيران ن اان يتواجد هذامن النادر  

العوامل التي  ديمومة واشعاع لبنان هي اكثر بكثير من ان العوامل التي تساهم في تأمين 

 تهدد استقراره. 

 .نضع حداً لالنقسامات الداخليةالمستقبل ملئ باالمل ، شرط ان ان 
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 فخامة الرئيس  

نشكركم جزيل الشكر على هذين الرعاية  ن رعايتكم لهذا االحتفال يشرفنا ونحنا 

 والحضور.

 تمام سالم. اننا نشكر دولة الرئيس المكلف 

كما نشكر جميع الشخصيات الكبيرة والقضاة والنقباء واساتذة الحقوق والمحامين  

 واخيراً وليس آخراً الطالبات والطالب الذين حضروا هذه المناسبة.

 

 يحيا لبنان.        

 

 ولكم الشكـــر.        

 


