
 
 

 
 ،سليم دّكاش اليسوعيّ  األب البروفسور كلمة

 ،رئيس جامعة القّديس يوسف
 في حفل تسليم جائزة "بيروت أّم الشرائع"

 ،َحَرم العلوم االجتماعّية مكتبة في
 ،ـالن، األشرفّيةڤشارع هو
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 فخامة الرئيس،
أمور  ، إنّـهاومشاركتكم بكلمٍة منتظرة هذا االحتفال ورعايته قبولكم برتؤس. 8

سياق  يفو ّص يف حياة جامعة القّديس يوسف تضفي على هذه املناسبة معناها اخلا
لتأسيس كلّية حدث االحتفال باملئويّة اأُلوىل  تاريخ لبنان احلديث. إّن حضوركم اليوم

احلقوق والعلوم السياسّية يف جامعتنا جيعل من هذا احلدث نقطة ارتكاز ال ُُتحى 
 وسنًدا لنا ال يُنسى.

لتلك على هذه البادرة الطّيبة من جانبكم، نرى فيها استمراريّة لكم  فشكًرا
رؤساء اجلمهوريّة السابقون هذه الكلّية بالذات، وجامعتنا بوجه  اليت مشل بـها العاطفة

جح أّن ذلك احلضور عاّم ورّّبا كان ذلك تقديًرا إلسهاماهتا يف احلياة الوطنّية واألر 
هلا للقيام برسالتها وفق الِقَيم  كريذ تهو  لرؤساء اجلمهوريّة حّّت اليوم املتواصل

يف شرعتها ويف ضمريها والراسخة يف عمق   صوصةاملننسانّية والروحّية إلاألساسّية ا
 كيان الوطن اللبنايّن.

 فخامة الرئيس، حضرات السادة،
رئيس  لربوفسور فرنسوا تّري من باريسل إنّـها ملناسبة أيًضا أّن أوّجه التحّية والشكر. 3

وتأييد  يّ ملربطنا هبا اتّفاق تعاون وتبادل عالسياسّية اليت ياألخالقّية و أكادميّية العلوم 
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بشخص عميدها الربوفسور فايز احلاج  ة اليت أّسستها كلّية احلقوقلألكادمييّ  معنويّ 
ملناسبة  وإّّنا Berytus Nutrix Legum. الشرائع أكادميّية بريوت أّم  وهي شاهني

ننسى فلن  فإن ،أيًضا أن أوّجه التحّية إىل جامعة ليون بشخص رئيسها جاك كوميب
معة القّديس ننسى تلك العالقة العلمّية واإلنسانّية واالجتماعّية والروحّية بني جا

ليون، ال بل بني الرهبانّية اليسوعّية يف الشرق األدىن ومدينة  يوسف يف بريوت وجامعة
ّن الكثري من اآلباء اليسوعّيني الذين عملوا يف رساالهتا يف لبنان وسوريا حيث إليون 

، وقد تركوا األثر الطّيب يف اجملاالت الروحّية واالجتماعّية نكانوا من مدينة ليو ومصر  
والعلمّية على النفوس قبل العقول. ويف وسط الشخصّيات اليت عملت على تأسيس  

وكان ممّثاًل  مركًزا مرموًقا من مدينة ليون ـالنڤبول هو يتبّوأ الربوفسور كلّية احلقوق
للتعليم العايل خارج فرنسا وكانت له الَيد البيضاء يف تذليل كّل  للجمعّية الليونّية

العقبات يف وجه تأسيس املدرسة الفرنسّية للحقوق يف جامعة القّديس يوسف وكذلك 
املدرسة الفرنسّية للهندسة يف بريوت واليت حتتفل هي أيًضا بعيد تأسيسها املئوّي. 

بني جامعة ليون وجامعة و ة ليون، وهكذا فإّن العالقات بني مدينة بريوت ومدين
ذلك  شهد علىيحرير ليون. مثل  وصلبة دوًما عالقات ناعمة تالقّديس يوسف كان

ّن عشرات اآلالف من اجلامعّيني اللبنانّيني كانوا حيوزون على شهاداٍت من جامعة أ
ومن اجلامعة اليسوعّية على حّد سواء يف خمتلف جماالت التخّصص الطبّية  ليون
 وحّّت الدراسات العربّية والشرقّية واإلسالمّية.دسّية واحلقوقّية واالقتصاديّة واهلن

 األساتذة،  فخامة الرئيس، حضرات. 2
أن نبادر إىل االحتفال ّبئويّات ثالث كلّيات مدنّية من كلّياتنا الثالث عشرة   

دنيوّي أو على شهادة اعتماد من  فذلك ال يعين أنّنا نسعى للحصول على فخرٍ 
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املاضي. نرتك لنّقاد التاريخ وفالسفته ولعلماء الرتبية أّن يقرأوا هذا التاريخ األكثر من 
مئوّي إذ أصبح عمر جامعتنا مئة ومثانية وثالثني عاًما وأن يستخرجوا من هذا التاريخ 

واإلشكالّيات. إّن ما ما يوضع يف خانة الُدَرر واجلواهر وما يوضع يف خانة العاديات 
ومناسبة نعيد هو أن جنعل من هذه الذكرى جسًرا نعرب عليه حنو الغّد  اليوم نسعى إليه

قراءة املاضي وفق حتديّات احلاضر واملستقبل، فنستلهم من ذلك املاضي نقاط القّوة 
 ، فنجّدد العهد بأن تكون رسالتنا الرتبويّةنقاط الضغف فنتحاشاهاو  الثابتة املنرية

العالية قائمة على مبدأ اخلدمة من أجل هذا الوطن وشبيبته وهي خدمة ال تعرف 
التفرقة بني لبنايّن وآخر أو االستنساب أو الطمع بربح معنّي أو بسلطة تصبح تسّلطًا. 
إّّنا خدمة تربويّة تقوم على حمّبة العلم وعلى التأكيد على النوعّية الرتبويّة وعلى ضرورة 

الذي نبنيه اليوم شريًكا كاماًل يف بناء الوطن عرب التزامه بأن يكون  أن يكون املواطن
 عنصًرا فاعاًل يف الزود عن اخلري العاّم.

اللبنايّن  القانوينّ يف هذا السياق، لعبت كلّية احلقوق دْوًرا أساسيًّا يف نشأة العلم . 4
واخلصوصّية، حبيث يشهد ليد شّّت يف قالب من الفرادة االفريد من نوعه واجلامع لتق

االختصاصّيون على أّن املنظومة احلقوقّية اللبنانّية أكانت يف احلقل القانويّن العاّم أم 
اخلاّص، هي منظومة متكاملة يف خدمة احلّق. ولعبت الكلّية دْوًرا أساسيًّا يف تنشئة 

مع ألبنائه. اآلالف من احلقوقّيني الذين سامهوا يف نشأة لبنان احلديث املنفتح واجلا
وقامت هذه الكلّية وتقوم بعمل رائد يف صياغة اهلويّة اللبنانّية من الزاوية القانونّية 
 والدستوريّة والسياسّية حبيث أصبح مفهوم لبنانّية اللبنانّيني ولبنانّية الوطن ركًنا داعًما

من التشرذم ال بّد أن نؤّكد عليه يف ز  ،للعقد االجتماعّي والسياسّي اللبناينّ  ودائًما
الوطن من احملسوبّية والفساد  خلالص ومفتاًحاوضياع الوجدان وقيمة وجوديّة كبرية 
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فالت من العقاب. وحنن اليوم إذ أخذت الكلّية يف تنويع شهاداهتا وبراجمها إلوا
واالستفادة من جتربتها يف ديّب، فهي تسري حنو جتديد خدمتها ورسالتها وتأكيد دْورها 

 ل النهضة اللبنانّية.الرائد يف تفعي

ملئويّة يف ختام كلميت، إذ أجّدد الشكر لكم فخامة الرئيس راعًيا هلذا االحتفال . 5
ذه الكلّية، ال بّد من توجيه الشكر والتحّية جلميع الذين أعّدوا هلذا االحتفال من ه

ة قريب أو من بعيد، أكانوا من الكلّية أو من اجلامعة أو من مؤّسسات أخرى، كالوكال
اجلامعّية الفرنسّية واملعهد الفرنسّي. وأختم بالشكر أرفعه لعميد هذه الكلّية الربوفسور 

من أجل رفعة لبنان ومدينة بريوت بالذات اج شاهني، هذا املناضل احلقوقّي فايز احل
على جملس جامعتنا إنشاء أكادميّية بريوت أّم  مندفًعاعرب كلّية احلقوق عندما اقرتح 

عادة إحياء مدرسة حقوقّية من القرن اخلامس امليالدّي بل لتعزيز ال إلالشرائع 
األعمال البحثّية اخلاّصة بلبنان وهذا الشرق العريّب، ولتكرمي أئّمة اجملتهدين احلقوقّيني 
على مستوى عاملّي، حبيث تصبح جائزة أكادميّية بريوت أّم الشرائع مرجًعا عامليًّا هلا 

عزيزي الربوفسور فايز احلاج شاهني، لست حباجة إىل  قيمتها وصداها القوّي. فيا
عمل مستقباًل، فماضيك يشهد لك، إاّل أّن هذه األكادميّية اليت أّسست سوف 

 مينة لتعطي كّل أحد حّقه.ك األتكون يف يد

وأخريًا فخامة الرئيس وأيّها السادة األصدقاء، عندما حنتفل ّبئويّة أو يوبيل، فذلك . 6
ء حتّقق يف السابق واإلجنازات اليت حتّققت، إّّنا تدفعنا منذ اليوم إىل بنا أّن العمل الذي

أّن الكلّية تأّسست  لوواألعمال الصاحلة كما  اخرة بالثماراملئويّة اجلديدة فتأيت قويّة ز 
لبنان العدالة مل املسرية، مع لبنان ومن أجله، يف هذا اليوم. فعلى هذه الفكرة نك
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لثقة املتبادلة، لبنان العيش املشرتك، لبنان احلريّة املسؤولة والقدرة واإلشعاع الرتبوّي وا
 على جتاوز املستحيالت.
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