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تكريم استثنائي يف الجامعة اليسوعية
البرهيم نجار األكاديمي والحقوقي الشرس

نجار يلقي كلمة شكر أمام الحضور.

روزيت فاضل

تكريم خاص لمسيرة ابرهيم نجار
الغنية منذ خمسين عامًا في دروب
ال �ق��ان��ون أق �ي��م ف��ي ك�ل�ي��ة ال�ح�ق��وق
وال� �ع� �ل ��وم ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ج��ام �ع��ة
ال �ق��دي��س ي ��وس ��ف ،وج � ��اء ب�م�ث��اب��ة
استعادة لمراحل تشهد على تجربة
نموذجية تحتذى.
ت�ف� ّ�رع��ت ال�س�ي��رة التكريمية إلى
فصول ع��دة تناولت نجار اإلنسان
النظيف الكف ،الحقوقي الشرس
وال� �م ��داف ��ع ع ��ن ق �ض��اي��ا اإلن� �س ��ان،
الكاتب الشغوف بالفنون ،الوزير
اإلص � ��اح � ��ي واألك � ��ادي� � �م � ��ي ال � ��ذي
رس ��خ ن�ب��ل م�ه�ن��ة ال �ح �ق��وق وقيمها
ف��ي ض�م��ائ��ر ط ��اب ال�ي�س��وع�ي��ة في
خ��ال مسيرة  50ع��ام��ًا ...وتزامنت
المناسبة م�س��اء الجمعة م��ع ص��دور
ث � � ��اث م � �ج � �م� ��وع� ��ات م � �خ � �ت� ��ارة م��ن
"كتابات في القانون الخاص" لنجار
باللغتين الفرنسية والعربية.
قصد مسرح بيار أبوخاطر الرعيل
المخضرم من قضاة ونقباء حاليين
وس��اب �ق �ي��ن وق��ان��ون �ي �ي��ن ل�ي�ت��اب�ع��وا
وق ��ائ ��ع ال �ت �ك��ري��م ،وج �م��ع ال�ت�ك��ري��م
وزراء وع��ددًا من مسؤولي الجامعة.

(ميشال صايغ)

وسجل حضور لطاب نجار الذين
ارت� �س� �م ��ت ع �ل��ى م ��ام ��ح وج��وه �ه��م
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ف�خ��ر وال �س �ع��ادة عند
م �ت��اب �ع �ت �ه��م ل � �ش � �ه ��ادات ح �ي ��ة ع��ن
ن �ج��ار ع �ل��ى ل �س��ان رئ �ي��س ال�ج��ام�ع��ة
األب س �ل �ي��م دك � ��اش ال �ت��ي ال �ق��اه��ا
نائبه األب ميشال شوير ،وعميدة
كلية ال�ح�ق��وق وال�ع�ل��وم السياسية
ف��ي ال �ج��ام �ع��ة ل�ي�ن��ا غ �ن��اج��ه وال��وزي��ر
السابق بهيج ط�ب��ارة ،والبروفسور
فرنسوا تيريه ،والقاضي غالب غانم
والمحامي ألكسندر نجار.
وت �ح��دث ش��وي��ر ع��ن األك��ادي�م��ي
ال �م �خ �ض��رم ،ف �ف��ي "ه � ��ذه ال��ذك��رى
الخمسينية م��ن ال�ح�ي��اة الناشطة
ال �ت ��ي ع��اش �ه��ا أس� �ت ��اذ ال �ح �ق��وق ال
ً
لألجيال،
يمكن إال أن تكون مثاال ّ
ول�ل�م��دع��وي��ن أال ي �ك��ون��وا معلمين
ً
ف �ح �س��ب ول � �ك ��ن أي� ��ض� ��ا أس ��ات ��ذة
ّ
ومربين في تعليم مقرراتهم" .اما
غ �ن��اج��ه ،ف�ت��وق�ف��ت ع�ن��د م �ب��ادرات��ه
السخية ف��ي ع�ل��م ال�ح�ق��وق ،ومنها
مؤلفه عن اإلرث وإع��داده قاموسًا
ق ��ان ��ون� �ي ��ًا م �ت �خ �ص �ص��ًا ب��ال �ل �غ �ت �ي��ن
الفرنسية والعربية".
ول�ل�ح�ق��وق��ي ال �ش��رس م�ح�ط��ة في
كام طبارة ،الذي أكد انه "لم يكن

ممكنًا ،ب��ال�ط�ب��ع ،أال ي�ك��ون ابرهيم
ن�ج��ار ف��ي ع��داد ال��ذي��ن واف �ق��وا على
ال�ع�م��ل متطوعين ال��ى ج��ان��ب وزي��ر
ال �ع��دل ،واض�ع�ي��ن ب�ت�ص��رف ال��دول��ة
خ�ب��رت�ه��م وت�ج��رب�ت�ه��م ال�ط��وي�ل��ة في
ح �ق��ل ال� �ق ��ان ��ون" .واش� � ��ار إل� ��ى أن��ه
" ب �ف �ض��ل ج �ه ��وده��م ،ت ��م تحقيق
ال �ك �ث �ي��ر ...وم �ن �ه��ا إزال � ��ة ال �ش��وائ��ب
ال�ت��ي ك��ان��ت تشكل ،ف��ي القوانين
اللبنانية ،تمييزًا غير مقبول بين
الرجل والمرأة ."...،وجاء كام غانم
ف��ي ال�س�ي��اق ذات��ه ع��ن إب��ره�ي��م نجار
الذي بدأ باإلصاح عند تسلمه وزارة
ال� �ع ��دل .ون� ��وه ب �ن �ض��ال��ه ل�م�ن��اه�ض��ة
حكم اإلعدام.
وق� ��دم ت �ي��ري��ه ش �ه��ادة ع��ن ن�ج��ار
ال ��ذي ه��و م��ن أك�ث��ر ال�م��ؤل�ف�ي��ن غير
الفرنسيين شهرة في فرنسا ،وقال:
"يتمتع بكفايات إستثنائية جعلته
ملمًا ب��ال�ق��ان��ون ال�ف��رن�س��ي ،ك�م��ا هو
الحال بالنسبة للقانون اللبناني".
أم � ��ا أل �ك �س �ن��در ن� �ج ��ار ،ف��اع �ت �ب��ره
ص� ��اح� ��ب ث� �ق ��اف ��ة واس� � �ع � ��ة ت �ش �ب��ه
ب � �م� ��داه� ��ا إم � � �ت � � ��داد ال� �م� �ح� �ي� �ط ��ات.
واس�ت�ع��اد ب��ال��ذاك��رة ك��ل م��ن تعرف
عليهم خ��ال دراس �ت��ه ف��ي فرنسا،
"وم�ن�ه��م ل��وي��س آراغ� ��ون وي��واك�ي��م
م �ب ��ارك وص� ��اح س �ت �ي �ت �ي��ه" ،وق ��ال:
"استطاع من خال خبرته أن يكون
مرجعًا استثنائيًا ف��ي أص��ول اللغة
الفرنسية وباغتها".
َّ
المكرم ،الذي
من جهته ،يتطلع
بات أستاذًا فخريًا في كلية الحقوق
والعلوم السياسية في الجامعة ،إلى
الغد بأمل .فقد ذكر في كلمته أنه
م��ا زال يحلم م��ن دون ك�ل��ل .وأك��د
التزامه "المضي قدمًا في دفاعه عن
حرية اإلنسان وصون العدالة".
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