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 السبتيوم ة، حول الوساطة السياسي   حلقة دراسي ةفي للمشاركين ة الوساطة السياسي   علىالتدريب 

 .حرم العلوم اإلجتماعي ة ، في حديقة4141 (يونيوحزيران ) 41 الواقع فيه

 

حواري بو دة جوانا السيّ  ،هذا شهاداتالتسليم حفل في  هنا الموجودينأنتم  كم جميًعايأحيّ  أنأواًّل أريد 

 ، مديرة معهد العلوم السياسّيةفاديا كيوان دةالسيّ و  CPMالمركز المهنّي للوساطة  ةمدير  ،رجيلي

ISP  ّالحزب التقّدمي اإلشتراكية، لي األحزاب اللبنانيّ وممث PSP  وحزب القّوات اللبنانّيةFL  وتّيار

ة ة والمدنيّ لي القوى السياسيّ حزب الكتائب وحزب اهلل وغيرهم من ممثّ و ار المردة، تيّ و المستقبل، 

قد  ،الحوار والتفاوض ضرورة من حيث ،تنشئة على الوساطة السياسّيةهذه ال وأنا متاّكد أنّ ة. اللبنانيّ 

سوف المثمر الحضور المواظبة على الة و المشاركة الفعّ  إفادات واحد منكم، ألنّ  لكلّ ا نجاحً  أحرزت 

على  النجاح هذاَترَجم ، آمل أن ي  أمنية دأكثر من مجرّ  هومع ذلك، وهذ على الفور. سّلم لكمت  

 في خضمّ ساحة السياسية اللبنانية نفسها، ال علىا، تافهً  أمًراليس  ذاالنظري واألكاديمي، وه الصعيدين

ة الخيارات االستراتيجيّ  كذلكقة بمستقبل بلدنا و ة تلك المتعلّ ة، وخاصّ يّ حساسة و دّ حكثر األ المشاكل

من ة التاريخيّ  ر خياراتهاجذّ لكي تو ولبنانّيتها تها هويّ  على فظاحتخاذها لاتّ  تناأمّ التي يتوّجب على 

خطاب  لقا أنا ال أسعى إل ة شعبها.ة واحترام الدستور ورفاهيّ الديمقراطيّ و  حيث العيش المشترك

 فذلك طبًعا بفضل ،بنجاح هاإنجاز  تمّ  إذا ،هذه التنشئة ة أخرى أنّ د مرّ أن أؤكّ  ولكن أودّ  سياسي.

مداخالت ة و معهد العلوم السياسيّ  وكذلك بفضل في جامعة القّديس يوسفلتدريب ل المهني مركزال

يرافقه  لذياليس التفاوض  ،تهم في مجال التفاوضوخبر  علمهموما وهبوه من  المحاضرين المختلفين

 ةنسانيّ الكلمة اال ةقوّ  إلى يستند ه التفاوض الذيجزرة وعصا ولكنّ  بحوزتهكبير من شخٍص التهديد 
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 باإلضافة إلى هأن أضيف أنّ  . وأودّ جميعالمصالح  أخذ باالعتبارتتها على اإلقناع، و قوّ ب تزّودت تيال

األمبودسمان والوسطا   ة( وجمعيّ OIFللفرانكفونية )ة مة الدوليّ لمنظّ استثمار اكان المعهد، المركز و 

ا ا حقيقي  حدثً  اة وجعلهموضوعيّ الدرجة من هذه الندوة أقصى  حاسًما إلعطا  (AOMF) الفرانكفونيين

على  كّل من المنّظمة والجمعّية نشكرفل. ومن أجل هذه السياسة ةة اللبنانيّ يّ السياس الحياة في

تهّز  مشاكلل حلولٍ عطا  ه إلياأول خاّص  على اهتمامٍ  ا يدلّ النشطة، ممّ  اومشاركتهم اتهممساهم

 .عليها تفاوضتّم الو بالدنا 

 اكما أعتقد، خط   ه ويمّثل،عن التعبير أودّ حازم  بشأن موقفٍ  يفه هاقولأكلمة  بعد إذا كان لديّ 

من الوساطة بين األطراف المتنازعة ال  هدفال أنّ  بوضوح شيرهذا الموقف يجامعتنا. في اتاريخي  

في المقام  واسعي على هؤال  أن بين الشركا  واألطراف، ولكن قالب حلوىتقاسم  أن يكون ينبغي

القوانين ب تعيد النظرالتي الخاّصة المصالح و ة حزبيّ الالت تدخّ من الرة محرّ  دولة األول إلى إنشا 

ل في خدمة جميع المواطنين وجميع األطراف. تمثّ ينهائي  هدفٍ ب تتمّتع فتكون دولةومبدأ المواطنة، 

لصالح ت كّرر ها تستحق أن ت أهدافها وأنّ قهذه الندوة قد حقّ  نّ أ ؤّكديمكننا أن ن فقط بهذه الطريقة

 أن همن تلقا  نفسه ال يمكنوحده و ، ولكن هذه القانوندولة ة لجمهوريّ ل وسيط إنشا  عّززيقد الجميع. 

 .رسالتهينجز 

 أشكركم جزيل الشكر !


