
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في محاضرة السّيد نيكوال 
مجانين بما فيه سفارة سويسرا في لبنان : "هل نحن في ، السكرتير األّول Nicolas Massonماسون 
آذار  20تغيير العالم ؟" وسطاء سويسرّيون في النزاعات المسّلحة"، بمناسبة يوم الفرنكوفونّية، في لالكفاية 

 وليد بن طالل، حرم العلوم اإلجتماعّية. ال، في مدّرج 2018)مارس( 

 

الجامعّية كالة يسعدني حقًّا أن أحتفل معكم بيوم الفرنكوفونّية، وتحت رعاية كّل من السفارة السويسرّية والو 
؟  تغيير العالمهل نحن مجانين بما فيه الكفاية ل: " حمل عنوانتي تال ه المحاضرةرنكوفونّية، من خالل هذللف

ة لسفارة السويسريّ في ال د نيكوال ماسون السكرتير األوّ السيّ  والتي ُيلقيها "حة ون في النزاعات المسلّ سويسريّ وسطاء 
 ،ساهمت يالت ،يس يوسف في بيروتالقدّ جامعة  ذا مباشرة بعد عيد جامعتنا،ة هفونيّ و نكيأتي يوم الفر . في لبنان

 ، بشكل  اهمسوتساهمت  جامعة ال بل هيه ونريد اإلستمرار في خدمته، لبنان الذي نحبّ  ، في بناءلمنع كما
ب بعشرة نرحّ ، امفي هذه األيّ . في لبنان والخارج هاتأثير تعزيز ال بل في الفرنكوفونّية على ، في الحفاظ كبير

على طريقتنا بعيد جامعتنا لالحتفال  رات وحلقات دراسّيةحاضم إللقاء جاؤوا" ليج دو فرانسكو "أساتذة من ال
ص في هذا الشهر  .ةفونيّ و نكلفر ل المخصَّ

روماندّية  التحّدث بالطبع عن ثقافة يعنيفونّية و نكحديث عن سويسرا كقّوة دافعة للفر أّيها األصدقاء األعّزاء، ال
جامعة القّديس  قسم الفلسفة في ييحتف التي لها جذورها وشهودها المرموقين ؛ ، تلك الّلغةةفرنسيّ ّلغة الناطقة بال
 مون ني دو روجو خرهم هو فيلسوف األنسنة العظيم دة، وآبالفالسفة السويسريين الناطقين بالفرنسيّ  يوسف

Denis de Rougemont .ومحتفال بيسويسرا اإل ودّ ة، توالعمليّ  ةالفكريّ من األنسنة ة ، وفي هذه الديناميّ اليوم 
السكرتير  ،د نيكوال ماسون السيّ  محاضرة يلقيهاب ،ةطريقتها الخاّص على ال بل شهر الفرنكوفونّية، ة الفرنكوفونيّ 

نعم، يمكن للفرنكوفونّية أن تكون  ....الجنون عن  ناثتحدّ األولى  العنوان كلمات. في السفارة السويسرّية لاألوّ 
عندما و ، اتنزاعق األمر بإنهاء الدما يتعلّ يمكن أن تكون تجربة سويسرا في الوساطة مجنونة للغاية عنو مجنونة، 

دارة ال بينهم ة السالمعن إمكانيّ  واثهم، وليتحدّ قلق األمر بوضع الناس في حوار مشترك ليتبادلواق يتعلّ  . اتعنزا وا 
ا في د ماسون خبير  لدينا في شخص السيّ  ناالقول بأنّ في ، بل الدخول في صميم الموضوع في تيمهمّ  ال تقتصر

هذه التي تهدف لوسطاء السويسريين خبرة ا. في السفارة يّ بشر عن األمن ال مجال الوساطة بما أّنه مسؤول
صاتنا أحد تخّص  حيث أنّ  سفجامعة القّديس يو  في ها إال أن تكون مفيدة لنايمكنال إلى تغيير العالم  بالفعل



 فريق 20الثانية للوساطة بين  مسابقةالإطالق  تمّ  ،منذ حين. على الوساطة ة المرموقة هو التدريباألكاديميّ 
ة في ديناميكيّ هذه اليساعد في تعزيز  ة قرون لعدّ  جّيدة  بطريقةالنموذج السويسريّ ختبار ّن اإ .جامعات 8من 
 .الوساطة متعلّ 

 ،موّفق ا هذا يكون يوم الفرنكوفونّيةلكم أن  أتمّنى

ا  ،أتمّنى لكم مؤتمر ا جّيد 

 .عاشت الصداقة اللبنانّية السويسرّية


