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واضيَع وطنيٍة حساسٍة، بشراكٍة ضرًة في مَ حا اللبنانيةُ  الجامعةُ  تكونَ  أنْ  نا اليومَ ُيشّرفُ 

التي  ، وفي ِصْلِب األهدافِ في غايِة األهمية أموٍر ُتَعدُّ  قاربةٍ مُ ل مستقبل، مع بيِت ال

 لإلنطالقِ  وضمانًة مستقبليةً ، واجتماعي  تصاديٍ واق ستقراٍر سياسيٍ اَل شّكل عامِ تُ 

 على قاعدِة االحتكامِ  ، ومؤسساِتها الحديثةِ  الدولةِ  اءمِة لبنهوِض الداعِ في ُوَرش النُ 

 . إلى القوانين

د األُطُ  القانونِ  دولةِ  ُمْصطلحَ  إنَّ   ضعُ خْ ها تَ بِ جِ وْ مَ التي بِ  للدولةِ  َر العامةِ ُمصطلٌَح  ُيحدِّ

دُ  ، قد الدولةِ  لطاتِ جميَع سُ  القانون، أي أنَّ  على سيادةِ  العام القائمِ  لإلنتظامِ  وَتَتقيَّ

 والحرياتِ  الحقوقَ  نُ صوْ فيما بينها وتَ  وُتَنّظُم العالقةَ  م أداَءهاكُ حْ يٌن تَ بها قوان تْ طَ يْ نِ أُ 

 .العامة

ماتٍ ويقوُم هذا الُمصطلح على ثوابِ  ه ليبِ غْ تَ لِ  الساعيةُ  إليها الدولُ  دُ نِ تَ سْ تَ  أساسيةٍ  َت وُمَقوِّ

ها للدستور لّي في إدارِتها انطالقاً من احترامِ صَ فْ لطاِتها وَجْعلِِه الَحكَم المِ في سُ 

الذي  السلطاتِ  لِ صْ فَ  مبدأِ  ، مع احترامِ عيةضْ الوَ  التشريعاتِ  سطِ في أبْ حتى بيِقه طْ وتَ 

 .الديمقراطية في الدولِ  مَّ األهَ  رَ صُ نْ العُ  رُ بَ تَ عْ يُ 



هما ُنواةُ الُشروِع للدخوِل في دولِة  القضاءِ  واستقالليةَ  القضائيةَ  الرقابةَ  كما أنَّ 

 كيبةِ رْ في تَ  شكل َخْرقاً تُ  التي من شأِنها أنْ  من التجاوزاتِ  دِّ ي الحَ فالقانون لِدوِرِهما 

 .وإْفساِده الديمقراطي النظامِ 

والُمساواة بين  االجتماعيةِ  العدالةِ  ِض رْ فَ  فرصةَ  عطي الدولةَ يُ  القانونِ  دولةِ  ليبَ غْ تَ  إنَّ 

ص، رَ كافؤ الفُ تَ  مبدأِ  المواطنين في اعتمادِ  هورِ مْ جُ إطمئناناً لها ولِ  لُ شكِّ كما يُ الناس، 

 الحقيقيَّ  الشعورَ رُ ذِّ جَ يُ ه وبدولتِ  للمواطنِ  قةَ الثِّ  أخرى وَيْمَنحُ  بعيداً من كل اعتباراتٍ 

 .والوالء طنيةِ وابالمُ 

 إلى بناءِ  النظرَ إنَّ و، اعية مَ الجَ  على المسؤوليةِ  عتمدُ يَ  ، مٍ كْ حُ  كنظامِ  الديمقراطيةَ  إنَّ 

 والعملِ  والدولةِ  واطنِ بين المُ  ةِ لَ الصِّ  تينِ مْ تَ  الوطن َيْكُمُن في سيرةِ في مَ  ثابتةٍ  قواعدَ 

ها التي على أساسِ بما يتالَءُم ومصالِح الوطِن العليا  ايلَهتعدِ لقوانيِن وعلى َتطبيِق ا

 .الواجبات َرضُ وُتفْ  ُتعطى الحقوقُ 

وفي  ل في َتْعميِق هذا المفهومِ في هذا السياق فإنَّ للجامعة اللبنانيِة دوٌر متأصو

في كليِة الحقوق  أساتذٍة أْكَفاءَ  تمادِ اعْ ريِس القوانيِن ولِجهِة َتدْ إْن ها األكاديمية ، رسالتِ 

وَسْعيها الدائِم  ، هافي كل أعمالِ والعلوم السياسية واإلدارية ، أو لِجهِة ُمراعاِتها 

هذا  في خدمةِ  بُّ صُ تَ التي   لقانونيةِ ا المؤتمراتِ الندوات والحلقات البحثية وإلقامِة 

 القانونِ  إلى دولةِ  عبورِ في ال  ى إليه جميعاً، ألننا نؤمُن أنَّ األساسَ الذي نسع الهدفِ 

ه ، وألْجِل هذه وَيْحِرصوَن على تطبيقِ   وَتخريِج قانونييَن َيُصْونْوَنهه عليمِ هو في تَ 

فروع  العامة في كل اختصاصاتِ  اتِ الغايِة كان َتعليُم مادِة حقوِق اإلنساِن والحري

 .الحقوق وليس فقط في كليةِ ، الجامعة اللبنانية 



ى الذي َنَتوخاهُ دَ الصَّ قى لْ تَ  ياتٍ صِ وْ إلى تَ  ُرَج خْ وأن يَ  النجاحَ  مّنى لهذا المؤتمرِ أت

مة في بيِت المستقبل نَ المُ  لهيئةِ ، شاكراً ل القانون رمي إليه في دولةِ ما نَ  قيِق حْ تَ ل ظِّ

ْستوِجُب لهذا المؤتمِر الذي يأتي في وقٍت يَ جهودها ودعوتها الجامعِة اللبنانية و

 .اْنِعَقاَده 

 


