
الذي يحمل  كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في افتتاح المؤتمر
 ة للعالم العربيّ الدراسات الحقوقيّ  مركز في العربّية" والبالدة الدولّية "المحكمة الجنائيّ  العنوان التالي :

(CEDROMA وكلّية الحقوق ) تشرين الثاني  26في جامعة القّديس يوسف، في  والعلوم السياسّية
 ، في الساعة الثالثة من بعد الظهر، في مدّرج غولبنكيان، حرم العلوم اإلجتماعّية.2015)نوفمبر( 

 

 هذه الكلمةفي  يأحيّ  اسمحوا لي أن لذلك .العربيّ  المثليقول  ،"من مكارم األخالقل إكرام الضيف"إّن 
ا اكم جميع  بو ب بهم رحّ أو  ضيوفنا ةظرفيّ ال جامعة  أصدقاءو  هذا المؤتمر في اءاألعزّ  ن و المشاركأّيها ، أيض 

 CEDROMA العربيّ  ة للعالمالدراسات الحقوقيّ  مركز بالطبعو  ّيةالسياس الحقوق والعلوم ةوكليّ يوسف  القّديس
 ماري  دةللسيّ  شكري  أوّجهأن  ودّ أ". ةوالدول العربيّ  ةة الدوليّ الجنائيّ المحكمة حول " هذا المؤتمر الذي ينّظم

في من أجل اإلستمرارّية التي تؤّمنها ، CEDROMA ة للعالم العربيّ الدراسات الحقوقيّ  مركزة مدير  ،نجم كلود
 ةستمراريّ اإلهذه . للمركزته الطويلة إدار ب الذي أشيد خديججورج  بروفسورال والية بعد انتهاء المركز هذا إدارة
ا المركز يقوم بهاو  قام التياألعمال  كلّ معنى لعطي ت الطارئة للمتغّيرات ال تترك مكان االتي  دراسة الب بدء 

 الفرنسيّ  لقانون المدنيّ ل ةالنسخة العربيّ  نشرب انتهاء  و  في العالم العربيّ  حقوق الطفل حولواسعة الميدانّية ال
 العربيّ  العالم إلى المركزقّدمها هذا ي تلك التي ةخدمة حقيقيّ  إّنها. عربيّ  بلدأربع عشرة  بتشريعات المقارن 
 يواجه عالمنا بفعل أنّ ، ّيةالمستقبلو  الدائمة الحيوّية ةرسالهذه ال علىاليوم  أن نصرّ  عقيمال تكرارمن ال وليس

 أجوبة وتقديم عن كثب وا إليهانظر ييمكن أن خبراء الن و و الباحث التي وحدهم نزاعّيةمشاكل الالعديد من ال
 .شموليّ ال عقلال تحّركالتي  ةوالقيم العالميّ  المبادئ ، آخذين في اإلعتبارالوضع الخاّص مع ف تتكيّ  ةمنهجيّ 

 قرأت   ،"ةالعربيّ  والبالد ةة الدوليّ الجنائيّ  "المحكمة مؤتمركم عنوان إلى ظر عن كثببالن، الواقعفي 
ا يمانويل و  Descartes ديكارتلة األعمال الفلسفيّ  بعضفي  مجّدد  يورغن و  Emmnanuel Kant  كانط ا 

 شؤون  ديرت ةعالميّ حكومة فكرة أّن ، F.W. Hegel . و. هيغلفب  رور ام  Jürgen Habermas هابرماس
 ناوعيفي  في مكان ما رةمتجذّ  وكفكرة وابتثإحدى الك، كوحّي نزل على األنبياءر تطوّ تنادرة و  ليست ناكوكب

 ا عن تنظيمبحث   ليس، مطالبةال ههذ وراء يتّم السعي إليه ما. اد  تمرّ كثر األو  عمق ااألكثر  البشريّ أو ال وعينا 
هذا  ون يستحقّ  ناس: ال مبادئثالثة  أو مبدأينعلى أساس قائم ال شاملال سالمال، ولكن الناسلشؤون أفضل 



 الكلمة هيالعدالة ، هافظائعو  الحربأهوال عانوا من و  نااألم عدم في فترة طويلة عاشوا هم الذين ،السالم
 .بانسجام تهمتعدديّ  عيشعلى مساعدة الناس  فيهذه العدالة  مهّمة لتتمثّ ، شامال   الحكم هذا لجعلاألساسّية 

، الكفاح من أجل السالم هذا في طليعة واكونيأن  والحقوقّيين والفالسفة الفلسفةب على جّ تو يأمام هذا الواقع 
، مورمن األ سياقفي هذا ال. واجباتالو حقوق من ال واحد قانون إنسانيّ ل مينحتر المواطنين الم مدينةوبناء 

، هذا عالميّ  بعد ذي صائب القيام بفعل مبدأباسم و  شمولّيةاألكثر  ةالقيم اإلنسانيّ  باسمل الحق في التدخّ 
المحكمة الجنائّية  كمثل وعادلة منصفة شاملةسة مؤسّ وجود  ضرورةل مجالفتح الت أساسّيةهو قاعدة  الحقّ 

 الدولّية.

ا  بعيدون  نحن ،حقيقةالفي   تلك ن، عهذه أّيامنافي و  ،األدنى واألوسط الشرق  في عالمنا فيجدًّ
 كتب س فير  د  ي   الما ز و  منهامقّرب فيلسوف  وهو الفارابي،و  أفالطون  ت تراود فكركان التي الفاضلة المدينة
ة تبقى مستقلّ لتسعى جاهدة  العدالةو  من معالمه فلسفةال قصيكاد ي عالمنا ألنّ  ت.د  ج  و   إذا ةالمدرسيّ  الفلسفة

ن و المسؤولو  بحكم ما هي عليه تندلع الصراعات إنّ . أكثر مواطنة عالم نحو تهافي مسير  حافظ على ثقلهاتو 
 وجود إلى ماّسة حاجةب نحن لذلك ،السماء وعدالةأ العالم عدالة ت، سواء كانعدالة كلّ  جابهون ي الظلمعن 

 ولكي ي رغ م كّل شخص بعض الخشية في النفوس كي تثير على األقلّ ل نفسها ةالدوليّ  ةالجنائيّ  هذه المحكمة
 ة.واإلنسانيّ  الفضيلة التي تفتقر إلى عن أفعاله لمساءلةا للخضوع إلى

 دورإعطاء  فرصة لحو بلورة أفكاركم في  لشجاعةاو  ملكاعمأل التوفيق أن أتمّنى إالّ  يمكننيال  وأخير ا
 ن نو يتمكّ  الذيالوقت  نتظرون ي من األشخاص كثيرال. العربيّ  ناعالم في تاريخ شاملة ةعالميّ  سةمؤسّ ل أكبر
 يحيا العدل.:  ويصرخون صوتهم  من رفعفيه 


