
 

 

كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في حفل توزيع اإلفادات إلى المشاركين 
في ورشات عمل "التنشئة على الحوار بين الثقافات في الشرق األوسط"، ورشات أنجزها المركز المهنّي 

رنكوفونّية وبالشراكة مع مكتب الفللوساطة في جامعة القّديس يوسف والمكتب اإلقليمّي للوكالة الجامعّية 
حزيران )يونيو(  2يه في بيروت، يوم الخميس الواقع ف حدة للتربية والعلم والثقافة(مة األمم المتّ منظّ )ونسكويال
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والعلم حدة للتربية مة األمم المتّ منظّ )سكوونيفي ال بالذات هنا ،هذا الحفل أهمّية إلىاليوم  نظرأ
 المهنّي للوساطة مركزال  على مستوى عمل األكاديميّ ال نا كلّ لقائراء أّن ما و  أفترضو  ،والثقافة(

من أجل  ،سكونو ية والنكوفونيّ ة الفر الشركاء مثل الوكالة الجامعيّ يس يوسف والتزام جامعة القدّ في 
في  على اكتساب المهارات ومن مشارب مختلفة عّدة جامعات الشباب منالطالب  تنشئةنجاح 
دارة أوضاع المهّجرين والالجئين الحوار بين الثقافاتإدارة   وضوع  موهو الحوار بين األديان و ، وا 
 .نامنطقتنا ولبنانإلى بالنسبة   للغايةمهمّ 

ي إلى يؤدّ ل ما كانالبرنامج والوقت،  على مستوى حدوده لا نظر  ، عملمثل هذا ال صحيح أنّ 
 هّيةم أفضل لمافه  كهداف بعض األتحقيق  نشئةالت ههذ استطاعتة ولكن إذا شهادات جامعيّ 

ا أحرزتفهي تكون قد ، هنتائجو  هاتتقنيّ الثقافة والحوار ومبادئه و  من  واثق دمتأكّ . أنا كبير ا نجاح 
 لالعنفيالتواصل ا التنشئة على، و اونتائجه النزاعاتخرى مثل تحديد مصادر األهداف األ أنّ 

 ستجابة  إالتأكيد، ب تم. لقد فهمبكاملها تحّققتدور الوسيط والوساطة  علىو  وعلى ثقافة التغيير
هو ليس ترف فكري بل الوساطة  علم ، أنّ بو رجيلي واري هجوانا دى السّيدة ل الرئيسيّ  هاجسلل

 ون قودمن يهم مختلفة ة من جامعات لبنانيّ القادمين الطالب  وأنّ  الصراعات دارةإلو توعية للأداة 
 هذا العمل.

 هوالسادة الطالب المشاركين في هذ داتها السيّ أيّ  ،فيكم تر طوّ  قد نشئةالت ههذتكون مل أن نأ
لحوار بين الثقافات واوالتمّرس عليه ة الحوار ألهميّ  ما في تقديركرغبة في المضي قدم  ال ،ورشةال
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الناشطين المثّقفين االجتماعّيين  ا منكبير  ا عدد   نا تتطّلبجامعاتمدننا و و  . عالمنادياناأل بين ىوحتّ 
ء، اها األصدقاء األعزّ . أيّ جتماعيّ اإل حّيزنا في دة الثقافاتمتعدّ ال األوساطفي  ايومي  الذين يعملون 

 شخاصالحوار والتفاعل بين األ فعيلمعرفة وأساليب لت من موهاكتسبت مابنفسكم أل واستحوذال ت
هذه الطريقة ب .بل اعملوا على نشرها بينكم ةجتماعيّ اإل وساطواألات من مختلف الثقافات والخلفيّ 

لحوار صالح افي تعزيز رسالتها ل رائدال هاجامعة في لبنان دور  كلّ و  إعطاء الجامعةون تعيد
خلق مساحات عن طريق  وبين األديان والتّيارات السياسّية بين الثقافاتوالحوار ، جتماعيّ اإل

اا جعلمن أجل اش والحوار والنق من الّلقاءات مشتركة ال يقتصر  أو العيش المشترك لعيش مع 
 الندوةخرجون من هذه ت ، أنتم. بالتأكيداديناميكي   اواقع   أكثر فأكثرح بل يصب على مجّرد شعار
ا وشهود  عنها مدافعين  فكونوا، األساسّية ةة والثقافيّ القيم اإلنسانيّ  بعضب مزّودينالحلقات التثقيفّية 

  لها.

. المركز المهنّي للوساطةو نسكو، يو ، والفي الوكالة الجامعّية الفرنكوفونّيةالمسؤولين  مباسمك شكرأ
ا الطاّلب والطالبات الذين سوف  .مرافقيكمو  كمميمعلّ لللخبراء والمدّربين و ا شكر   تهاني إليكم جميع 

 تحملون شهادات.


