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 الدراسات الحقوقّية للعالم العربيّ والذي نّظمته كلّية الحقوق والعلوم السياسّية ومركز  2015للعام 

(CEDROMA)في مدّرج غولبنكيان، في 2016 (يناير)كانون الثاني  12الواقع فيه  ، يوم الثالثاء ،
 حرم العلوم اإلجتماعّية.

 

 أوّد أن ألّخص ما أوّد قوله اليوم بأربع كلمات امتنان :

ألسطورّية ليوم في هذه الصالة اإلى االسم الشهير الذي نجتمع حوله ابصريح العبارة، موّجهة الكلمة األولى، 
أّثر  تنامحاٍم من جامعن، وهو كان أستاًذا بارًزا و إميل تّياالمرحوم  به أعنيو فلين، حرم بول هو  القائمة في
ة العلوم القانونّية اللبنانّية. أن تحمل جائزة التمّيز واالمتياز اسمه، بإرادة عائلته وقناعة كليّ  على بقلمه وفكره

 الشخصّيةال تكريًما لهذه فهذا ليس إ (،CEDROMA) الدراسات الحقوقّية للعالم العربيّ الحقوق ومركز 
، ال بل ميدالّية تأتي لتزّين صدر من يستلمها أو تستلمها. من سيرة حياة إميل تّيان، ال بها وفخًرا ةالكبير 

ها حياة  إنّ  ما هو مهّم. بذلك يمكنكم القيام باختيار حقبة من الزمن أو حدث من األحداث، ألّنكم قد تفقدون 
آنّية ل مسائل األبحاث حو هي مفعمة أيًضا بالفساد السياسّي و مفعمة بالعلوم وااللتزام الوطنّي والنضال ضّد 

مثل التعايش اإلسالمّي المسيحّي والمنشورات الهاّمة حول أكثر من موضوع كاإلسالم الذي احتّل جزًءا كبيًرا 
 المستقبل.ذا أثر بالغ على ا ومفّكرً  امؤّلفً  لقد كان إميل تّيانمن حياته العلمّية. 

ه الجائزة، جائزة هذب تتويج شخص إنّ  األقول لهم ين اإلثنينإلى الفائز  عصر هذا اليوم وّجه الكلمة الثانية تت
الت درجة أطروحة ن شهادة لمسار من التعّلم واألبحاث الغنّية، مسار التزام واجتهاد أّدى إلى إميل تّيان، لهو

ن دة الجمهور حيث تمّيز مواندرجت ضمن األبحاث القّيمة. أعرف نجيب حاج شاهين من مدرسة سيّ تقدير 
التي أُعطيت  لوماتبين رفاقه بحيوّية فكره وصرامة أحكامه وقدرته الالمحدودة على العمل اليومّي. في المع

كمن ت أّن ضخامة هذه األطروحة حول التمييز بين الفريضة والواجب معلومة مفادها ردلي حول نجيب، ت
في كّل تمسها نلقيمة كهذه لهي حاجة لأن يحتاج لبنان السياسّي واإلجتماعّي  حوار.في أّنها ثمرة تفكير و 

الفصل األّول من هذه األطروحة. أّما اآلنسة كارال هبر، في  أن يقرأ رجال السياسة في بالدناثانية. أقترح 
بحاث ن األأطروحتها حول التبعّية في القانون الخاّص، فال يمكن إال أن تكون وريثة مدرسة قانونّية م

 تهانّي الحاّرة للفائز ين بالجائزة.فواالستقصاء كان لها وزنها في تاريخ كلّيتنا وتاريخ لبنان. 

الذي  (CEDROMA) الدراسات الحقوقّية للعالم العربيّ الكلمة الثالثة تعّبر عن الرضى في أن نرى مركز 
ة طبيعّية ألبحاث على مستوى الدراسات القانونيّ نّظم هذا الحفل من توزيع الجائزة، يتذّكر ويقوم بالتذكير أّن ا



قوقّية للعالم الدراسات الحمركز  تمّيزلقد . مفتوحة أو المغلقةال المرافعاتو أسوًة بالتعليم نفسه  وضرورّية
مركز ن األساسّي، سيكو  هذا المعطىبقيمة محاضراته ومداخالته. مع األخذ باالعتبار أكثر من مّرة  العربيّ 

في خدمة كلّية الحقوق لينجح في رهان مرافقة التعليم بأعمال جديدة من  الحقوقّية للعالم العربيّ الدراسات 
يساهم  ى هذه األعمال لكينونّي بحاجة ماّسة إلاألبحاث في العلوم القانونّية، بما أّن لبنان اإلجتماعّي والقا

 بالدنا.في اإلصالح والتحّول اإلجتماعّي في القانون 

لثقافة ن انامطاف، جائزة التمّيز هذه، وهي جائزة إميل تّيان ألفضل أطروحة، هي عالمة أّن لبفي نهاية ال
ن كان بحاٍل سّيئة. إّنها جائزة تجعل من ذاكرتنا ذاكرًة قوّية ألّنها مزّودة بتلك الطاقة  والقانون  ما زال بخير وا 

تمّيز وسوف  انافّية وفي صميم انتمائنا. فلبنفي صميم هوّيتنا الثق و المستقبل وبهذا الوعد أّن المعرفة هينح
شعاع مفّكريه !المعرفة و  تقّدميتمّيز بهذا الشغف من أجل   ا 


