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ة الحقوق والعلوم كليّ  أنّ  االحظ  يس يوسف، مب بكم بيننا في جامعة القدّ واجب أن أرحّ ال يحّتم عليّ 
لكي يكون الضيافة و  تنا فيواجبات كي نؤّديل كبيرة اجهود   وابذل ا،وفريقه غّناجه دة ليناالسيّ  تهاة، وعميدالسياسيّ 

 احدث  ة، إن لم يكن ة في الحياة اللبنانيّ أكثر من لحظة مهمّ  هتبعيي ذال مؤتمروال القانون القاريّ  إطالق كرسيّ 
 جتماعيّ إلسياق االفي . لة اليوملمعط  ا اتالتشريعة على مسار القانون و يجابيّ اإل آثارهويترك  على العقول يؤّثر

في  تلّمسنحن نريد أن نالشرق األدنى والشرق األوسط،  فيلبنان ومنطقتنا  هشهديالذي   واألمنيّ والسياسيّ 
شخص من التي أّسسها  ةلمئويّ ا حقوق لاة في كليّ بيروت أّم الشرائع، في بيروت، بالذات هذا الحدث هنا انعقاد 

 وهكذا  .تضامن معناعالمة ، ن و سمؤسّ ال ن و اليسوعيّ و  Paul Huvelin هوفالن بولُيدعى  مدينة ليون الفرنسّية
لهامنا علىو تستمّر مقاومتنا الفكرّية وتستمّر قدرتنا على التكّيف اإلجتماعّي والروحّي في حّثنا  ا م  دُ قُ  لمضيّ ا ا 

 .فكرال تجلّياتسائر وعن طريق  الحقّ  المثابرة على تثبيتب الوقت بلورةو 

د ة لسعادة سفير فرنسا السيّ كلمة ترحيب خاّص  وّجهاسمحوا لي أن أ، واجب ا محّتم ا ترحيبإذا كان ال
 الزيارة هذه يس يوسف، حيث أنّ ، وفي جامعة القدّ اتمؤتمر هذه ال لحضوره ،Emmanuel Bonne إيمانويل بون 
من الشبكة  جزء   إّنها. يس يوسفالقدّ  ، جامعةجامعةال هبيننا في هذ األولى مداخلتكاألولى و  هي زيارتك
. ةقيم الفرنكوفونيّ  بلورةفي  تروابط ثابتة مع فرنسا وساهم هاتاريخ على مرّ  قد وّطدتالعالي و لتعليم لة الفرنكوفونيّ 
قمت ما كنت قد أليست غريبة عليك، بعد  أّن جامعة القّديس يوسفأدركتُ  ،قصر الصنوبر في مقرّ  خالل لقائنا

ا كثير   ةختلفالمفي هذه العاصمة  إقامتك فلتكن. ستاذ سمير قصيراأل الراحلالعزيز مع صديقنا  ةدو ن ايوم  فيها 
 .وللجامعةلبنان أكثر فأكثر لة واعدة ستمراريّ ال ةك وحاملمثمرة ل عن غيرها من العواصم

القانون  وبكرسيّ  سة القانون القاريّ مؤسّ ب أن يتّم الترحيبة مسؤوليّ لو  لنا فخر  ل إّنهاء، ها األصدقاء األعزّ أيّ 
 في إطار كلّية الحقوق و رئيس الجامعة،  ، عن طريقJean-François Dubosفرانسوا دوبو  جان اهرئيسو  القاريّ 

ا كون شخصي  أدون أن من شخص الرئيس في جامعتنا و مرتبطة ب األكاديمّية بما أّن الكراسيو . ةوالعلوم السياسيّ 
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  أونيّ جرماال-الرومانيّ  قانون لتسليط الضوء على ال ر هذه اإلرادةقدّ أ ال يسعني إال أنالقانون،  ا فيص  متخّص 
في  ورثتالتي  هذه ة الحقوق كليّ في إلى بيروت و  الرئيس أن يأتي من جهة أخرى،و  ،من جهة المدنيّ  الرومانيّ 
ة، غة العربيّ ا إلى اللّ ر  م مؤخّ رج  الذي تُ  الفرنسيّ  القانون المدنيّ من في بيروت و  القانون الرومانيّ من  آٍن مع ا

قد حمل على  ،حاج شاهيند فايز السيّ  ،العميد الفخريّ وكان . والشرقيّ  بالقانون اللبنانيّ  تعّلقهباإلضافة إلى 
ا سة، بدء  دة للمؤسّ متعدّ ال المهامّ . ةهذه النيّ تتجّسد اليوم أن نا يسرّ و بيروت الشرعة هذا نحو ه توجّ  دعمعاتقه و 
تأثير هذا مرور ا بة، الخبرة والجامعات الصيفيّ  وصوال  إلى، جماعيّ وال الشخصيّ  نموّ وال دامةالمست تنشئةمن ال

أنتم لى بيروت، إشيلي ومن الدار البيضاء تمن خالل الكراسي التي تنتشر مثل النار من اليابان إلى  قانون ال
ال تعرف  زمن في والنساء المعنّيين بالقانون  رجالال القوانين وبين بين المتبادلحوار وال االنفتاح هذاقرار  حاملو

 .قتل الكلمةالمتمّثلة في ة دكتاتوريّ الو  العنف الجسديّ إال ة الوحشيّ  البربريةّ ممارسات ال

 حول إّن اّتفاقّيتكم. تهوممارسالقانون  تصميم نا فيطرقل ةمتبادل قيمة ُمضافة في بيروت هو التواجد
 الناشئ الكرسيّ  هذايستطيع  مال ومهّمة ةرائع شهادة لهيط ة في بلدان البحر األبيض المتوسّ العالقات األسريّ 

 المجتمع ترابط طريق عن اودائم   والنجاح، السعادة من الكثيرب وتتكامل ةالقانونيّ  لعلوما لكي تتواصل ينجزه أن
ا ةيّ لطبيعحقوق االو البشرّي   .أيض 

جامعة لسابق ال يسئالر ، Jean Ducruet دوكروييه الراحل األب جان كلمة عيدستأأن  ، أودّ وختام ا
 نوع ا من فترضاألمن ي وهذا القانون هو أداة أمن: " 1985عام الألقاه في  الذي قال في خطابٍ  يس يوسفالقدّ 

 أن يحيد عن مسارهال يمكنه  التحليل القانونيّ و عن الحياة،  ال  كون منفصييمكن أن القانون ال  االستقرار، ولكنّ 
. دليلنا وأن يكون القانون الصحيح هواألمن  ستتبّ يو  االستقرار يعود آمل أن". جتماعيّ الواقع اإل بالنسبة إلى

 .اشكر  


