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ل. ر.     ●

المواضیع

 التربیة والتعلیم     ●
الثقافة والآداب والفنون     ●

المصادر

النھار     ●

البلدان

 لبنان     ●
أيسلندا     ●

النص
برعاية رئیس جامعة القديس يوسف الاب رينیه شاموسي، وفي اطار سلسلة المؤتمرات 

التي ينظمھا كرسي جان مونیه في القانون الاوروبي بالتعاون مع مركز دراسات الاتحاد 
الاوروبي في جامعة القديس يوسف ومنظمة العفو الدولیة، حاضر مساء امس في كلیة 

العلوم الاجتماعیة للجامعة عن "الدستور الايسلندي والاتفاق الاوروبي لحقوق الانسان" القاضي 
في المحكمة الاوروبیة لحقوق الانسان البروفسور دافید يارغنسون، وقدم له الدكتور شبلي 

الملاط.
بداية، القى الاب شاموسي كلمة جاء فیھا: "قورنت يوما فلسطین وايرلندا. ھنا وھناك 

تھدر الدماء في حروب الاحتلال والتحرير في علاقات مشحونة بجو السموم. وما ندعي الیه 
الیوم ھو مقارنة اكثر جرأة بین ايسلندا ولبنان".

واضاف: "ولكن من الضروري ان ندرك ان المقارنة لم تعد تعني ان ھنالك وحدات ناقصة 
بالنسبة الى وحدات اخرى. المھم الیوم ان ندخل من دون تردد في تفاوض عالمي ذكي 
بین الثقافات (...) وھكذا نكون انفسنا لبنانیین وايسلنديین نعمل معا بشكل مختلف مع 
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تلك الاوروبا المختلفة ايضا".
واستھل يارغنسون كلمته قائلا: "يشرفني ان اكون بینكم وخصوصا في ھذه الفترة العصیبة 

التي يمر بھا لبنان. ولا يسعنا الیوم الا ان نأمل في تحسن الوضع قريبا". وعن الاتفاق 
قال: "ينص الاتفاق على احترام جمیع حقوق الانسان من اجل ضمان سلامة الافراد 

عت ايسلندا نص ھذا الاتفاق عام 1950 وصادقت علیه في 1953. فخلال ّوامانھم. وقد وق
حكم الاتحاد السوفیاتي، كثرت انتھاكات حقوق الانسان الامر الذي دفع البلدان المعنیة، بعد 
سقوط حائط برلین، الى تأسیس المجلس الاوروبي ووضع الاتفاق الاوروبي لحقوق الانسان".

وتابع: "تقوم فلسفة المجلس على ثلاثة اسس ھي: الديموقراطیة، حكم القانون واحترام 
حقوق الانسان الاساسیة. وما يمیز ھذا الاتفاق عن غیره من الاتفاقات الدولیة ھو تخطیه 

للحواجز التي تفصل بین القوانین الوطنیة والقوانین الدولیة. ولھذا السبب، لجأت ايسلندا الى 
تعديل دستورھا من اجل عكس المعايیر الدولیة لاحترام حقوق الانسان فیه وفي نظامھا 

القضائي ايضا".
ل انشاء الاتحاد الاوروبي الانظار عن المجلس الاوروبي، ولكن دعونا لا ننسى الدور ّواضاف: "حو

المھم الذي تضطلع به ھذه الھیئة في مجال صون حقوق الانسان".
وختاما، تمنى يارغنسون للطلاب والاساتذة الحاضرين سنة دراسیة مكللة بالنجاح.

ل. ر.
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