
في الجلسة اإلفتتاحّية  ،كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت
، في الساعة 2018كانون األّول )ديسمبر(  10ل"أسبوع حقوق اإلنسان في بيروت"، التي نّظمها في 

 – اإلبتكار والرياضةقاعة محاضرات ف. باسيل، حرم  هر، معهد العلوم السياسّية، فيالتاسعة من قبل الظ
 جامعة القّديس يوسف.

 

يس ة في جامعة القد  معهد العلوم السياسي   دعوة اليومتلبيتكم ل ، كل  واحد باسمه واسم شهرته،يكم جميًعاأود أن أحي  
في جميع  التي ُيعر ف عنها حقوق اإلنسان شرعةلة السبعين بالذكرى السنوي   مًعا حتفاليوسف في بيروت لإل

حقوق الديمقراطي ة و  المسؤولين عن الماستر فيبوجود  بيننا ح بالدقيقة. وعلى وجه الخصوص، أر  تفاصيلها
جان الذين والل   مسؤولينالعالم. كيف ال نشكر مختلف المن جميع أنحاء في حرم الجامعة القادمين  اإلنسان
هذا، والذي بيروت في حقوق اإلنسان ألسبوع  هذه الفكرة العظيمة من أجل تنفيذ واحدوقلب  حس ٍّ مشتركعملوا ب

 السياسي ةعلوم التحملها  فارقةصبح عالمة ي قد يكون أيًضا، في المستقبل، يوم حقوق اإلنسان في بيروت. وبذلك
أن  ، أود  . ولهذه الغايةذلك دعونا ال ننسىف، ةة الحقوق والعلوم السياسي  من كلي  ال يتجز أ جزء  وهيبيروت في 

جامعة القد يس  تت بعالعظيم على شرف حقوق اإلنسان. الذين يرعون اليوم هذا النشاط  الدائمينأشكر شركاءنا 
 حول شرعةيمكن لهذا الحدث ال ، ة. وهكذاة والقانوني  جتماعي  من خالل الجوانب اإل النضال ا وهوتقليدً يوسف 

، والتي من عمرها عام 100 اليوم بلغتالتي  ة الحقوق كلي   أساسمتين،  على أساسٍّ  أن يرتكزإال حقوق اإلنسان 
حقوق اإلنسان غير القابلة  بمعنى الدفاع عن لبنان والعالم العربي  في الكثير من التشريعات  كانت في أصل

 .مس  بهالل

أنا  .ا حول موضوع اليوما حقيقي  أو تفكيرً  حاضرةكلمة الترحيب هذه ال تسعى إلى أن تكون م من الواضح أن  
 : و أخرى أ فكرةبعرض  فقط أكتفي

قائم على أساسٍّ هو تأكيد مبدأ  اوتطبيقه الحركة التي رافقت بلورتهلو  للشرعة الرئيسي ة نجازاتاإل ىحدإإن  
 شرعةال من أجل مراجعةمواجهة الطلبات العديدة ، أال وهو كرامة االنسان المطلقة. في هذه النقطة، وفي متين
ة باسم  شرعاتأو صياغة  نقيحهاأو ت المبادئ اإليديولوجي ة أو الديني ة، ال ينبغي ألي  شيء في العالم أن مضاد 

 غرضٍّ ان ليس وسيلة أو أداة في خدمة يشك ك في مبدأ الكرامة هذا. فهذا المبدأ ينص  ببساطة على أن  اإلنس
ه غايته في يتم  التالعب به أو استخدامه كأداة ألن  ليمكن أن  الف مهما كانت أهمي تها، أو رأس مال، أو غزوٍّ 



حد  ذاتها. أقف هنا، من دون أن أبذل جهًدا كبيًرا لتوسيع اإلشكالي ة، إلى جانب الفيلسوف إيمانويل كانط 
Emmanuel Kant حترام التام  ، باإلالتنوير البارزين، الذي ربط كرامة اإلنسان، كقيمةعصر ، أحد معل مي

بين الكرامة واحترام الكرامة  Kantلتفاوض. وقد ربط كانط لإلنسان، أي ا كان، ألن  كرامة اإلنسان غير قابلة ل
جتماعي   ض دة التي يمكن أن يتعر  في مواجهة القيود والعوائق المتعد  ة يتمت ع بها كل  شخص. كقيمة أخالقي ة وا 

أن من مصلحتنا ى في مناطق أخرى، وحت   والعربي   بناني  نا الل  ي  ، باسم التقاليد أو مبدأ آخر في عالملها اإلنسان
د بوضوح أولوي ة الكرامة اإلنساني ة.تي تال شرعةزمين في ما يتعل ق بمتانة النكون حا  حد 

ذا أخذنا كرامة الشخص البشري  والعربي   بناني  الل   ينان في العالمحقوق اإلنس  واقعلقد ذكرت للتو    اباعتباره . وا 
صالح احترام حقوق اإلنسان، على الرغم ليس ل األمر الواقع أن   إال أن نالحظيمكننا ال ا للحكم، ا ومقياسً معيارً 

سات الدولة الحكومات ومؤس   فقط من  تنبعال. المشكلة ابضرورة تطبيقه م، وأن  هناك وعي كبيرمن إحراز تقد  
 رة في ثقافةة المتجذ  جتماعي  من التقاليد اإل اة، ولكن أيًض سات الديني  المؤس   وال من ،هذه الحقوق  التي تمارس

 ة مثلسة أكاديمي  مؤس  لى إبالنسبة والجماعة.  لفردة من كرامة اأكثر أهمي   هاوشرفالجماعة تعتبر كرامة  ةأبوي  
يس يوسف،   قوق اإلنسانة وحقراطي  و في الديم العربي   الماستر تجربة رائدة مثل من الواضح أن  جامعة القد 

ARMA  دين طريقةهي  حاالتالوعام ة  من أجل مواجهة  دةمهارات محد  ب إليقاظ الوعي وتدريب فاعلين مزو 
 ، كنقطة انطالق،ISPُطلب من معهد العلوم السياسي ة حقوق اإلنسان. عندما التي تتعر ض لها ة سلبي  األكثر 

 وقلنا التساؤلد أو ترد  نوع من ال ساورنا ة،في جامعة البندقي   همقر   و حاد األوروبي  ت  هذا الماستر برعاية اإل دراجإ
هل مجازفةلإن  هناك   تنشئة هؤالء ألن   اظاهرة وفخرً  هذه الماستر ت شهادة. اليوم، أصبحمنحىفي هذا ال لتوج 
 غييرالت تمهارافي  أعطت تنشئة لطالما ة بالنسبة إلى جامعةفي مجال حقوق اإلنسان أصبح مهم   المرسلين

جتماعي ا وا  ن  ول إمكن أن نقة وأفضل. من الممن أجل عالم أكثر إنساني   جتماعي  اإل  ن   هناك تخل ًفا إقتصادي ا وا 
أمام ممارسة حقوق اإلنسان. ولكن هذا ال  اعائقً  ة، األمر الذي يشك لمن الطائفي   أن يحد  من ن مك  تالتعليم ال ي

 .متاحةاألشكال الجميع تنا با لعدم مواصلة مهم  ينبغي أن يكون عذرً 

د أن  لبنان، بما له من خبرة طو  ل الموق عين على  أن ه كان في واقعيلة في ثقافة حقوق اإلنسان و من المؤك  من أو 
وهو  1947في العام شرعة حقوق اإلنسان، يجب أن  يواصل هذه المهم ة النبيلة التي بادر بها شارل مالك 

. هذه المت حدةممث ل بالدنا في األمم ككسفير لبنان في الواليات المت حدة و  لعب دوًرا بارًزا في بلورة الشرعةالذي 



ها ولكن   ةاستمراري  في دينامي ة  منظ مة غير حكومي ة أخرى أي  أو  تلكجامعة أو هذه الالمسؤولي ة ال تضع فقط 
ز الم بناني ين ليكونواستثمر الل  ت تقارير إن  . هاوضعا على عامً  70 مرور ة بمناسبةخاص   ين لهذه الشرعةعز 

م تراجع في احترا  عام. إن ها تتطر ق إلىة بشكلٍّ سلبي  تأتي حقوق اإلنسان  التي تتناولة مات غير الحكومي  المنظ  
ها مع ذلك تالحظ بعض ن في لبنان، ولكن  و ن السوري  و النازح الذي يتعر ض لهحقوق اإلنسان وزيادة التمييز 

عة، ال سي ما في مجال التعليم  ة بالمرأة الخاص  تشريعات ال ، وعلى مستوى هقيمب في ما يتعل قو النقاط المشج 
 ة التعبير والنشر ُيساء إليهاا. ولكن حري  والطفل. تحظى هذه النقطة األخيرة من جامعتنا إهتماًما أكاديمي ا خاص  

ز تة وبينها الفي الدول العربي   ي  الوضع الصراع ألن    .كهذه ةحري   عز 

، ال ينبغي اعتبارها ترًفا ألن  هناك مهام  أخرى ألة حقوق اإلنسان، وكذلك واجباتهفي الختام، أود  أن أقول إن  مس
التي  صغيرةالنبتة الك هي ثقافة تعزيز الحقوق هذه إن   .هذه المسألة في الوقت نفسه الذي نعالج فيهتنتظرنا 

إعادة   جيل، سيتوج بمع كل  ف ة،الصغير  دائًما مثل النبتةستكون حقوق اإلنسان  ؛يوم تقريًبا ها كل  يجب تغذيت
 .نعاشها وصيانتها بحيث تصبح مساًرا يجب أن ُيسل ك بحماس وفخرإ

ري الشرعة :  René Cassinقال رينيه كاسين  سالم على هذا الكوكب طالما ُتنتهك  عم  "لن ي وهو أحد محر 
الطريق طويل ولكن يجب أال  .لألسف، يتم  إثبات نبوءته كل  يوم حقوق االنسان في أي  جزء من أجزاء العالم".

 .الكفاح نتقاعس ونستمر  في


