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اليسوعية تدخل اللغة اإلنكليزية يف مناهجها
كلية الحقوق يف
ّ
تستمر ّ
ّ
كلية ال�ح�ق��وق ف��ي جامعة
القديس يوسف ،منذ العام ،1913
في أداء دورها الريادي على مستوى
تعليم الحقوق وتخريج طالب برزوا
بأسماء المعة في عالم المحاماة ،أو
احتلوا أعلى المراكز ضمن المحاكم
وع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ق �ض��اء .وت�ت��أل��ق
ّ
الكلية اليوم بتجديد عصري يزيدها
ّ
شبابًا بعد مرور عامين على مئويتها
ّ
اإلنكليزية
األول��ى ،إذ أدخلت اللغة
إلى مناهجها لتواكب حاجات سوق
ال�ع�م��ل م��ع ال�م�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى مكانة
ال�ل�غ�ت�ي��ن ال�ف��رن �س� ّ�ي��ة وال �ع��رب� ّ�ي��ة ،ما
ّ
شخصية طالبها وثقافتهم
يصقل
ّ
ويعدهم ليكونوا األنجح بين زمالء
المهنة في المستقبل.
تتوقف عميدة ّ
كلية الحقوق في
ّ
اليسوعية البروفسور لينا
الجامعة
ّ
اجه عند التحديات التي تواجه
غن ِ
ّ
كليات الحقوق اليوم ،وقد شكلت
ه ��ذه ال �ت �ح��دي��ات م �ح��ور ال�م�ش��اري��ع
ال �ج��دي��دة ال�ت��ي أطلقتها ال�ك�ل� ّ�ي��ة،
ل�ت�ق��ول أن «ال �ت �ح��دي ّ
األول ال��ذي
تواجهه كليات الحقوق في لبنان
ّ
التطورات التي يشهدها
هو مواكبة
ال�ح�ق��ل ال�ق��ان��ون��ي نتيجة العولمة
التي تفرض علينا التأقلم مع واقع
جديد واستيعاب معالجة العالقات
ال�ق��ان��ون� ّ�ي��ة ال��دول� ّ�ي��ة ،وم��ن ضمنها
ّ
اإللكترونية
ال�م��راس��الت وال�ع�ق��ود
واإلس�ت�ث�م��ارات وال�ع�ق��ود ال��دول� ّ�ي��ة.
ّ
ّ
التحدي
التطور ال��ذي يعتبر
وه��ذا
ّ
األول ق��د ي�ف��س��ر ال�ت�ح��دي ال�ث��ان��ي،
وه� ��و ت �ح ��دي ال �ل �غ��ة ال �ق��ان��ون� ّ�ي��ة».
وأوض � �ح� ��ت أن «ع� � ��ددًا ك �ب �ي �رًا م��ن
ال �ع �ق��ود ال �ت �ج� ّ
�اري��ة وال �م��دن� ّ�ي��ة في
ّ
لبنان ّ
يتم اليوم باللغة اإلنكليزية،
ول� � ��م ي� �ع ��د ال � �ط� ��ال ��ب ق � � � ��ادرًا ع �ل��ى
ّ
ّ
العربية ،ما يشكل
اإلكتفاء باللغة
تحديًا كبيرًا ّ
لكليتنا في الجامعة
اليسوعية ،ألن ثقافتنا ّ
ّ
مبنية على
ّ
ّ
اللغتين العربية والفرنسية .نحن
ط�ب�ع��ًا ح��ري�ص��ون ع �ل��ى المحافظة
ّ
األساسيتين ،بخاصة
على اللغتين
أن القانون المدني اللبناني منبثق
م��ن ال �ق��ان��ون ال�ف��رن�س��ي وأن اللغة
ال �ف��رن �س �ي��ة ت �ن �ق��ل م �ع �ه��ا م�ن�ط�ق��ًا
ومنهجية خاصة طالما ّ
تميز بهما

عميدة كلية الحقوق في الجامعة اليسوعية البروفسور لينا غنّ اجة.

ط ��الب ال�ج��ام�ع��ة ال�ي�س��وع�ي��ة ب�ط��رح
المسألة القانونية وتحليلها .ولكن
ال يمكننا ت�ج��اه��ل ح��اج��ات س��وق
العمل الذي بات يعتمد أكثر على
ّ
اإلنكليزية داخل لبنان وفي
اللغة
ّ
ال�ع��الق��ات ال��دول��ي��ة ،وه��ذا التحدي
ي � �ف� ��رض ع �ل �ي �ن��ا إح� � � ��الل ن� � ��وع م��ن
ّ
اإلنكليزية
التوازن ما بين اللغتين
ّ
والفرنسية ،ما شجعنا هذه السنة
ّ
على تطوير تعليم اللغة اإلنكليزية

الـ  LLMهو ماستر في
قانون األعمال ،وهدفه
قانونيين يتقنون
تأهيل
ّ
اإلنكليزية
اللغة
ّ

داخ��ل ّ
كلية الحقوق وتأسيس ال�
 LLMوه� ��و ال �م��اس �ت��ر ف ��ي ق��ان��ون
األعمال ،وهدفه تأهيل ممارسين
ّ
ّ
اإلنكليزية
قانونيين يتقنون اللغة
ّ
ت �م��ام��ًا وم �ت �خ��ص �ص �ي��ن ف ��ي ق��ان��ون
ّ
�اج��ه إل��ى أن
األع �م��ال” .ولفتت غ��ن� ِ
“هذه المبادرة دفعتنا إلى التعاون
م��ع ج��ام�ع��ات أج�ن�ب� ّ�ي��ة وم��ع مكاتب
محامين أنغلوسكسونيين”.
ّ
التحدي الثالث الذي عرضته
أما
ّ
�اج��ه ف�ه��و أزم ��ة ال�ف�ك��ر القانوني
غ��ن� ِ
ال �ت��ي ي��واج�ه�ه��ا المجتمع اللبناني
«فقد اعتاد مجتمعنا ،نوعًا ما ،على
القبول باألمر الواقع وقبول مخالفة
ال �م �ب��ادئ ال �ق��ان��ون� ّ�ي��ة وال��دس �ت��وري��ة
ومبادئ حقوق اإلنسان .لذلك من
واج� �ب ��ات ك �ل� ّ�ي��ات ال �ح �ق��وق تنمية
روح اإلن �ت �ق��اد ل ��دى ط��الب �ه��ا ،وف��ي
هذا اإلط��ار وضمن النشاطات التي
قمنا بها ه��ذه السنة ،قمنا بإنشاء
ك��رس��ي ري � ��اض ال �ص �ل��ح ب��دع��م من

م��ؤس �س��ة األم �ي ��ر ال��ول �ي��د ب ��ن ط��الل
االنسانية وبحضور الوزيرة السابقة
ليلى الصلح حماده ،وإسم الكرسي
ّ
ّ
والديموقراطية» ،ونأمل
«التعددية
م �ن �ه��ا أن ت� �ك ��ون م �ن �ب �رًا ل�ت�ف�ع�ي��ل
ال�ن�ق��اش العلمي وال�م��وض��وع��ي في
ت�ن�ظ�ي��م ال �م �ج �ت �م �ع��ات ال �ت �ع��ددي��ة،
وتحديدًا تنظيم المجتمع اللبناني،
ألن ث� ّ�م��ة مسائل كثيرة ف��ي لبنان
ال نقوم بمناقشتها ،مثل موضوع
تعديل الدستور أو تعديل النظام
أو ق � ��ان � ��ون األح � � � � ��وال ال �ش �خ �ص �ي��ة
وغ�ي��ره��ا .إن�ه��ا م��واض�ي��ع ت�ح�ت��اج إل��ى
ن �ق ��اش ع �ل �م��ي وم ��وض ��وع ��ي داخ ��ل
إط� ��ار ج��ام �ع��ي وأك ��ادي� �م ��ي ،ون��أم��ل
أن ن �ق ��وم ب�م�ع��ال�ج�ت�ه��ا ض �م��ن ه��ذا
المنبر» .ولفتت إلى ان اقتران اسم
ري � ��اض ال �ص �ل��ح ب �م �ن �ب��ر ال �ت �ع��ددي��ة
وال��دي �م��وق��راط �ي��ة ي �ع��ود إل ��ى ف�ك��ره
ال �س� ّ�ب��اق ف��ي ت�ن�ظ�ي��م ال�م�ج�ت�م�ع��ات
التعددية وافتقادنا إلى نهجه في
واقع اليوم».
وك�ش�ف��ت ع��ن أن ال�ك�ل�ي��ة س��وف
ت �ق��وم خ� ��الل ش �ه��ر ت �ش��ري��ن األول
ال�م�ق�ب��ل ب�ت��دش�ي��ن «ك��رس��ي جديد
ف��ي مجال القانون ال�ق��اري (Droit
 ،)continentalوال� �ه ��دف منه
ال��دف��اع ع��ن منافع ال�ق��ان��ون ال�ق��اري
وأه� �م� �ي ��ة ت ��داع� �ي ��ات ��ه ف� ��ي ال �م �ج��ال
االقتصادي عبر تنظيم محاضرات
ون �ش��اط��ات ت�ج�م��ع ال�ق��ان��ون�ي�ي��ن من
مختلف المجاالت ،قضاة ،محامين،
ك�ت��اب ع��دل وأك��ادي�م�ي�ي��ن .إن هذا
ال �م �ش ��روع ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ك��رس��ي
ري� ��اض ال �ص �ل��ح وم��رك��ز ال ��دراس ��ات
ال �ح �ق��وق �ي��ة ل �ل �ع��ال��م ال �ع ��رب ��ي ال ��ذي
تأسس السنة ُ ،1997يظهر أهمية
البحث العلمي الذي ترغب الجامعة
في تطويره».
وخ �ت �م��ت «ن �ح��ن ح��ري �ص��ون على
المحافظة على الثنائية الثقافية،
َ
تضمنها
ال�ع��رب�ي��ة وال �غ��رب �ي��ة ،ال �ت��ي
شرعة الجامعة ،محاولين دائمًا أن
ن �ك��ون ص�ل��ة ال��وص��ل ب�ي��ن األن�ظ�م��ة
ال �ق��ان��ون� ّ�ي��ة األوروب � � ّ�ي � ��ة ،واألن �ظ �م��ة
ّ
ّ
العربية وهذه ميزة كلية
القانونية
الحقوق في جامعة القديس يوسف
ّ
المتخرج منها».
وميزة الطالب
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