
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل تسليم جائزة 
التابع لكلّية الحقوق والعلوم  CEDROMA الدراسات الحقوقّية للعالم العربيّ  مركز منإميل تّيان 

، في الساعة الرابعة والنصف من 2017كانون األّول )ديسمبر(  15السياسّية، يوم الجمعة الواقع فيه 
 بعد الظهر، في مدّرج "غولبنكيان"، حرم العلوم اإلجتماعّية.

 

الدراسات الحقوقي ة للعالم  مركز ةمدير و  يجان  لينا غ ةالعميدالسي دة أن أبدأ بتوجيه الشكر إلى  أود  
هذا  فيرئيس الجامعة  ن ها أشركتأل وعائلة التي ان ماري كلود نجمالسي دة  CEDROMA العربي  

الفائدة من هذه  ان. أالحظ أن  جائزة إميل تي   أال وهو حدث تسليمسنتين،  ة كل  قام مر  الحدث الذي ي  
ة ة أساسي  دعو  ،أكثر من أي وقت مضى ،وهي ونشرها ة في تطوير البحوثالجائزة هي المساهمة بقو  

 مة.قي  ال ةعلمي  الل اعماألل نشر يسهبتة، ة الحقوق والعلوم السياسي  ا من كلي  تحديد  و  ،ناتلجامع

أطروحة دكتوراه التنويه ب إذا كانت تهدف ،الجائزة الحظ أن  أن ن من المثير لالهتماموكذلك األمر، 
تَبت ونوقشت  حقوق الدول ة، بأو غير مباشر  ، مباشرة  هذه الجائزة ينبغي أن تتعل قة، غة الفرنسي  بالل  ك 

ة هذه الجائزة مهم  لالذي يعطي مر األ، دراستها من منظور مقارن مع القانون الفرنسي  التي تتم  ة العربي  
لقاء و ة، غة الفرنسي  ث بالل  و البحإجراء وهي ة، ثالثي   ىة ومزدوجة وحت  رائع على القانون في  نظرة ثاقبةا 

 .الفرنسي   نظور مقارن مع القانون المدني  عالجة القانون بموم ،ةالبلدان العربي  

 البروفسور إميل تي ان هي شخصي ة الشخصي ة التي تتو ج هذه الجائزةكل  هذا ال يمكن فصله عن اسم 
ا، على الرغم من مهم اته حياته ككاتب و حياته القانوني ة بين ، دةالمتعد   اإلداري ة الذي لم يفصل أبد 

وباحث ومعل م في الكلي ة الفرنسية للحقوق في جامعة القد يس يوسف في بيروت حيث قام بتنشئة أجيال 
دة من رجال القانو  كيف مه، كر  لن وحين نذكره. 1938في العام  مثب ت، وحيث تم  تعيينه أستاذ ن متعد 

 Jeanوجان شوفالييه  Paul Roubierبول روبير آخرين مثل أساتذة المعين  ال نذكر يمكننا أن
Chevalier شافان ير وألبAlbert Chavanne وريو .ل. س وجJ.-L Sourioux ر كاتاالوبيا، 

 اعبشارة طب  و ، ونجيب أبو صو ان ،اجهغن   روبياصبحي محمصاني و شكري قرداحي، و جان باز و 



ة في لبنان وفرنسا والدول ة والدستوري  النصوص القانوني   حى على الكثير منم  الذين تركوا بصمات ال ت  
،ة. ونحن نعلم أن  العربي   ة ان شخصي  إميل تي   ويلة، جعل منمن بين هذه السلسلة الط  علمه القانوني 
ة حقوق غير المسلمين في الدول العربي  ب اإلهتمام بالقانون جعله يهتم  . ةلكلي  ا للهيئة التعليمي ة في ةرمزي  

 في هيئة تحرير موسوعة اإلسالم. امشارك   اوعضو   مؤل ف ا ي صغى إليهويصبح 

إصالحات تشريعي ة كبيرة في القانون اللبناني  ؛ لكن ه كان رجل ب كان يقومإميل تي ان  لم أن  نحن نع
شخصي ة حر ة : رفض تدخ ل السلطة السياسي ة في الشؤون القانوني ة وعمل القضاء، مم ا يتمت ع بمبادئ و 

ل لمحكمة النقض، وكوزير للعدل، للحفاظ على  أد ى به إلى االستقالة مر تين من منصَبيه كرئيس أو 
ر ا  ون السياسي  تهافت ف قاسي انتقام اإل مبادئه وقناعاته. ولكن منذ ذلك الحين، كان بين  ناقلواتليمؤخ 

حيث المصالح العام ة، و ة على المصالح الخاص   عليهاة بطريقة تغلب السلطة القضائي   صباأنفسهم من
  .صبح رهينة ألوامر السياسيينة القاضي تحري  

 ثنين من معل مينا البواسل في كلي ة الحقوق ال من أجل تقديم التهنئةأخير ا، نقول إن نا موجودون اليوم هنا 
ا رسالتين قي مت ألن هما وتكريمهما  في مجال معي ن. لٌّ منهماكو ين هما ثمرة التزامهما بالبحث أعد 

هما  منف في بيروت. وكلٌّ درس الحائزان على الجائزة القانون في كلي ة الحقوق في جامعة القد يس يوس
 : معل م متفر غ في كلي ة الحقوق والعلوم السياسي ة ويناالن كل  تقدير من طالبهما وزمالئهماهو ا حالي  

في الشرق : رهان قانوني  في خدمة  ائي ةالم المواردتقاسم من أجل أطروحته : )السي د رزق زغيب  -
 ،(السالم

L’eau et son partage au Levant : enjeu juridique au service de la paix 
 ؛ 2أساس باريس -وهي أطروحة في القانون العام  تم ت مناقشتها في جامعة "بانتيون  

أطروحته : آثار الدولة. قضاة األطفال، محاكم الشريعة والصراع من  عن)السي د سامر غمرون  -
 ،(أجل األسرة اللبناني ة



Effets d’Etat. Les juges des enfants, les tribunaux de la charia et la lutte pour 

la famille libanaise 
للتعليم في "كاشان" أطروحة في علوم اإلنسان والمجتمع، تم ت مناقشتها في المدرسة العليا  

Cachan. 

أنا ال أد عي معرفة األبعاد المعرفي ة لقضايا المياه وقرارات القضاة بشأن األطفال كي أتمك ن من 
ين على الجائزة أن نا نقد ركما مسبق ا على أطروحتكما، وعلى الحائزَ  ، عزيزي  اعلمالتحد ث عنها. ولكن إ 

ا ألن كما بدأتما بهذه األب ن اتستحق   االصحيح. أقول إن كم وسلكتم الدربحاث المضنية شجاعتكما أيض 
ليس  ،كلي تكما عميد في قلب ما يبعث السرورا : سوف تصبحان مع آخرين، وهذا التهنئة والتنويه سلف  

مدرسة جديدة للبحوث العلمي ة في المجال في تأسيس ين ، ولكن مبادرَ حسبف ين من بين آخرينمعل مَ 
ر على ، والتي يمكن أن تؤث  1940و  1930عوام بين األ ان وغيرهمدرسة إميل تي  ل كم  ت   القانوني  

 ل الثقافي  تحو  هي وعود للة الدراسات القانوني  إن  ة. السياسي  األمور مجريات األمور بما في ذلك 
بنان هذا السياق، يحتاج ل الباحثين. فيو  إلنساني  من جر اء عمل رجال القانون المعل مينوا جتماعي  واإل

د  .لكما مساعدة والدعمتقديم الب إليهم، وجامعة القد يس يوسف تتعه 


