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كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت، في الجلسة اإلفتتاحيّة 

 مركز الدراسات آفاق جديدة"، يقوم بتنظيمهللمؤتمر حول "حريّة التعبير وقضاتها : رهانات جديدة، 

كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة في جامعة القدّيس يوسف،  في (CEDROMA) الحقوقيّة للعالم العربيّ 

 آذار )مارس(، في الساعة العاشرة من قبل الظهر. 2في 

 

ركز مالذي ينّظمه هذا المؤتمر  للمشاركة فيلكم ولكّن جميعًا تكرار عبارات الترحيب من المبالغة أبدًا ليس 

؛ يس يوسفجامعة القدّ  فية ة الحقوق والعلوم السياسيّ كليّ  في CEDROMA الدراسات الحقوقيّة للعالم العربيّ 

مشكلة تافهة  أبدًا ليس ،ة التعبير وقضاتها"ام، "حريّ األيّ  هذهفي الذي يتّم التطّرق إليه في الواقع، الموضوع 

ة األساسيّ هتمامات اإل صميما في دائمً  تبقىوس كانتة ة والفرديّ ات العامّ ة والدفاع عن الحريّ مسألة الحريّ  ألنّ 

نظرة  .، وكذلك تنشئة قضاة جيّدين يتمتّعون بالقدرة على التمييز بين الزؤان والزرع الجيّدتناجامعبالنسبة إلى 

الجامعة، أعمال ام وأيّ  سارفي م إندرجتة الرأي حريّ  أنّ  تبيّن وتوضح ،والقريببعيد ال، األكاديميّ  ناتاريخ إلى

ال من أجل تحرير البالد من نضال ، حتّىالمشتركالعيش التعايش ولبنان  ،من أجل لبنان الكبير النضالمنذ 

الكاملة  احقوقه ةلدولة اللبنانيّ ا  لكي تستردّ إلى الجهد المتواصل والمستمرّ وصوالً ة، وطأة الجيوش األجنبيّ 

بالتالي أوّجه إكراه.  كلّ  ا عنبعيدً  تهممارسة حريّ  ة تجاه المواطن اللبنانّي لكي يتسنّى لهالحقيقيّ  هاواجباتو

ة، كليّ ال ةعميدكذلك ماري كلود نجم و على رأسهو ركز الدراسات الحقوقيّة للعالم العربيّ م شكري إلى فريق

إعداده كذلك على هذا المؤتمر و حوله مهّم الذي يدورلاختيار هذا الموضوع ا تها على، لجرأغنّاجه دة ليناالسيّ 

أوّجه شكري إلى السيّدات والسادة المحاضرين الذين جاؤوا من بعيد، من فرنسا وبلدان أخرى،  .مهارةوة دقّ ب

 كي يدعموا هذا المؤتكر بغنى التواصل معنا.

إّن الرغبة القويّة للجامعة كانت أن تصبح مركًزا للتميّز األكاديمّي والفكرّي،  يُقال أيّها األصدقاء األعّزاء،

، إلى جانب أهداف الثالثة األهداف ر من أّي وقت مضى، هذهللثقافة ومساحة من الحريّة. اليوم، أكث اومختبرً 

هذه تبدأ  جامعة.عاملين في البقى من مزايا اإلهتمام الفكرّي والعملّي للت ،عن األخرى أخرى ال تقّل أهميّة

التفكير وتعلّم التفكير  به اإلنسان، وهكذا فعل حّر يقوم من خالل تعلّم التفكير وهوالتعبير حريّة  المساحة في

يتطلّب :  غة الخشبيّةلّ التي تستخدم ال اتبالنمطيّة والخطولوجيّة ايصبحان من أعداء الشعارات والبيانات األيدي

تشويش ال شعار يشوبهيصبو إلى الوضوح، والالتفكير   ؛الكسل العقليّ  على شعار يشهدوالا، ا فكري  التفكير جهدً 

ا التمييز بين الحق أيضً  ه يتطلّبب شجاعة ولكنّ يتطلّ ا، رأيً ا وتعبيرً تفكير وعندما يصبح ال ضطراب ؛إلوا

موضوع هناك ة. على سبيل المثال، والصورة الحقيقيّ  بين الرسوم الكاريكاتوريّةوالظلم، دل وبين العووالباطل، 
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هذه تضرب ة قتصاديّ أزمة إهناك  :يّة لتلفزيونة وايّ ات اإلذاعمحطّ الالصحف و لبنان ويثير اهتمام احالي   يشغل

من بين الصحفيين  والكثير ،بعض الصحف اليوميّة توقفت عن اإلصدار أنّ  حيث هاال ترحمو الوسائل اإلعالميّة

ة، األزمة الماليّ  سمعه هو أنّ الشعار الوحيد الذي نعاطلين عن العمل. وهم بالمئات، أصبحوا ، والتقنيين

يجرؤ  ا الأحدً  ة. إال أنّ هي السبب في تراجع وسائل االعالم التقليديّ  اإلنترنتاإلعالن وانتشار مواقع  ونضوب

 أّن مدراءو نضبتهذه المصادر  من الخارج، وأنّ  كان تمويلها يتمّ   وسائل اإلعالم عندناعلى القول بأنّ 

تنطلق نحو المستقبل في ة حقيقيّ سات مؤسّ ى ا من أجل تحويل هذه الوسائل اإلعالميّة إلشيئً  واالصحافة لم يفعل

أنّها تتمتّع بالحريّة  برامج يفترض في دعمد ات التلفزيون ال تتردّ محطّ  بعض دة. لكنمؤكّ استقالليّة ذاتيّة 

 .همفضوللغرائز الناس وإال  وتحّرر، إال أنّها في الواقع، ال تتوّجه 

في  اليوم على البعد النقديّ  دنؤكّ يّة أخرى، جامع مساحة أيّ  وهو أوضح من في النهج األكاديمّي الذي نتّبعه

طن عند الطالب. ويتوّجب على هذا الطالب أن ة المواشخصيّ  ا في عملنا بغية تنشئةوخصوصً  التعليميّ  ناعمل

والنظام ة روح األكاديميّ الض قوّ ت اهة أنّ بحجّ  الواقع تي يشجذبهاال والصور التي تلقّاها األفكار يعيد النظر في

 .تهامقاوما إلى حتمً  لجأيف أو أمن الدولة، جتماعيّ اإل

 ."ةالديمقراطيّ القليل من و في لبنان، هناك الكثير من الحريّاتقال أحدهم، وهو رئيس حكومة لبناني أسبق : "

التوّصل إلى تعاني أكثر اليوم من عدم القدرة على ة وعاني بالفعل من المحسوبيّ ة تالديمقراطيّ  فمن الواضح أنّ 

لرأي لالحقيقيّة ة حريّ ال هذا لنقول إنّ الذي يلوح في األفق ".  الجليد هوب نتخابات وإذاصيغة حديثة لقانون اإل

ممارسة ال، وباالقتراع العامّ و ة اختيار المواطن لنائبه،حريّ ب، والتغيير الديمقراطيّ ب تمرّ يجب أن  والتعبير

بالتالي، حقوق المواطن.  حول تتمحورالتي عدالة الللفساد و ة المحاربةعامّ الدارة اإلة للسلطة، والديمقراطيّ 

مادّة جامعة لزال لحرية التعبير ال ت، فهاتحديد ة جد ا سيسعى هذا المؤتمر إلىقانونيّ مالمح  يتّخذ موضوع اليوم

بأعمال  ، أي القيامتحرير ة هي أيًضاالحريّ  ر ألنّ على التحرّ  انساعدوالممارسة المحبّبة الذين ي تعليمحقيقيّة لل

. هذا المؤتمر الكلمة األفضلفضل واألختيار إلمن أجل ا بتمييز التعبير الحّر ضمن عمل يُنَجزة من خالل حرّ 

كلمة "العربّي"، يصبح بالتالي ، والذي يحمل في عنوانه  ركز الدراسات الحقوقيّة للعالم العربيّ م الذي يقوم به

ى لة ما زال ينتظر تفتّح أوحيث ربيع الحريّ  ا لعالمنا العربيّ وخصوصً اللبنانّي عالمنا ا يحمل رسالة لمؤتمرً 

 ! واألمل نا ال نعيش روح النضالنّ براعمه. ولكن من قال إ

 

 


