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ة تعزيز الديمقراطي  :  الوساطة" هام  المؤتمر الب بكم في هذا أن أرح   لا أو   أود   ،في أعماقي كامنةال الجي اشة عاطفةمن الدافع ب .5
ة كلي  ي ف التعاون مع معهد العلوم السياسي ةب المركز المهني للوساطة في جامعة القد يس يوسف الذي نظ مه "القانون دولةو 

مع الدعم  AOMF(5) الفرانكفونيينالوسطاء , المحق قين في الشكاوى ةجمعي  كما أرح ب ب ،الحقوق التي تحتفل هذا العام بمئؤي تها
ةا  يأحي   التي ةة للفرانكوفوني  مة الدولي  المعنوي والمادي للمنظ   ، جامعةال باسمللمشاركة في هذا المؤتمر.  ها الذين أتواليممث  خاص 

 كملدور   ،( AOMF)   الوسطاء الفرانكفونيين المحق قين في الشكاوى ةجمعي   في شركائنا جميع ،كم جميعاا أنتمأشكر  أود  أن
القيم  هذه المنظ مة الشريكة التي تضمن ،(OIF) ةة للفرانكفوني  مة الدولي  منظ  الو موه لنا، قد  توالدعم الذي  مجالالهذا الرائد في 

مة منظ  ال الكبير الذي توليه هتماملعن ا Guilhouعلى ما قاله السي د غيلو  اتأكيدا  ةة للفرانكوفوني  الجتماعي  ة و اإلنساني  و ة الفكري  
في جامعة . باإلضافة إلى خدمة اإلنترنت ""وساطة" ورد عد ة مر ات خالل مؤتمر "فاس فلفظ حيال الوساطة، ةة للفرانكفوني  الدولي  

دة أن أعرب عن امتناني للسي   لي  إبالنسبة  ، من المهم  ةة الديمقراطي  قضي   لواء التي تحملالسي دة فاديا كيوان و القد يس يوسف 
 ة الوساطة.قضي   من أجل ها الكلي  لتزامل المركز المهني للوساطة، مديرة بو رجيليجوانا 

 
 هناك العديد من الندوات والمحاضرات التي : صحيح أن  وأفس ر ما قلته " في أعماقي العاطفة الكامنة بدافٍع من" قلتسبق و .  3
ا معا  جمعنولكن من النادر أن  يقداعتالسقاط النظام السياسي اللبناني وا   السياسيينسياسة و الفي بالدنا لنتقاد  مهاتنظي يتم  

 القانوندولة ة و تعزيز الديمقراطي   بغيةة وساط لكعم لسياسةحول ا ةليمي  تع حلقةفي  قرارات صانعيو  سياسي ين رينمفك  سياسيين و 
 الحلقات الدراسي ة هذه السلسلة منب عتب  ست  حقيقة أنه سي   في كمنة هذا المؤتمر تأهمي   يعني أن   . وهذابدل دولة العنف بكل  أشكاله

 ةة صحيحة في ممارسة إيجابي  األوضاع السلبي  ة و ، مع مراعاة المزالق اللبناني  وساطةال التنشئة علىمن أجل  فاعلم اللتعل  ل
 .عجز واضحوجود  نم  عنتممارسة السياسة نفسها  هذا يعني أن   ئةسي   بطريقةر ادت  ة الديمقراطي   إذا كانتف. سياسة في بالدنالل

 

تاريخه من أجل  خاللة لبنان من الفرص اإليجابي   فاد: است التالي يجعلني أطرح السؤال هد هذا المؤتمر و ما يلياعقإن  ان. 2
؟  فرصهذه الب ماذا فعلعدالة، ولكن قانون و  قيام دولةتعزيز و ، دائمو  ديمقراطي راسخنظام تأسيس و السيطرة على صراعاته 

ع ؟ صحيح أن التنو   األزمة للخروج من ةإمكاني   السياسة تكون أن نم ن أرض الفرص الضائعة بدلا ولماذا أصبح لبنا
جميع أسباب  تتوف ر فيهو ورقة رابحة  هذا التنو ع جعللن السبيلدارته، ولكن كيف إتماعي والديني هو واقع من الصعب الج

 للبنان ؟ النجاح
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ة لي باألمس فقط خالل الجلسة الفتتاحي   خطرحدس  أود  أن  أعب ر لكم عندراسة شاملة،  إعطاء أجوبة تتطل ب ندو من .  4

 أداةكانت ما كل   الحقوق ن  إقول أ يجعلني . هذا الحدس"زمني ةال الحقوقة مة ووضعي  ديمو  في"تحت عنوان : ة الحقوق لمؤتمر كلي  
اقتصرت  امة(، كل  سلطة قضائي  ك حقوقعن ال هنا دثة )أنا ل أتح  ي  السياس في الممارسةعن طريق الفساد  السياسة هاستخد مت

في هذه المرحلة  .ليس للبشرو  لمالئكةل يصلح دمجر   شيء علىإجماع بين اللبنانيين هذه الحقوق العالمي ة التي هي موضع 
ة. ولكن من الواضح ة والقتصادي  ي  مناألحالة العلى  اترك آثارهت ةاجتماعي  و  ةأخالقي  ا أيضا  ل بلة، صبح أزمة سياسي  تتنشأ أزمة 
ل   خالقي ةالمواعظ األبأنه ليس   .ةاألزمة السياسي   يمكن أن ت ح 

 
. احالي   لمتفش ينالتراخي االعجز و ة و لسلبي  ل سلطة مضاد ةنوع من  هي حلقة الدراسي ةهذه اليبدو أن  ، اءها األصدقاء األعز  . أي  1
يتكما يجب ة جوهري   مشكلةبأكثر من  ندوةلهذه ال تصميم مشروعكم ، يجب أن يحيطالسبب هذال من  هاتوجيهو الوسائل  قص 

ة ة : يجب علينا استعادة حري  دولي  لها إلى قناعات حو  من الضروري  أن ن مواقفهناك ثالثة  لذلك،. ةعالمتوق   اهأغراض أجل بلوغ
دة، ولكن لحصول على نتائج جي  اهو ليس  مهم  ال ن  إ بطريقة أفضل والقول وضع من األوضاع أي لكي نتحم ل مسؤولي ة  الفكر

لكن و  نعم ،الحصول على نتائج أفضلعليكم . بعضها ببعض فكارألاومواجهة  المجدية اتمناقشال إقامة، ينبغي، في حالتنا
أقل  يتوج ب علينا أن نكون، السبب. لهذا العتراف المتبادلوجوب لة والحوار و الديمقراطي  ثقافة ل مقد مة بشرط أن يؤد ي هذا إلى

نفي  دينموح  ا البعض، نا على بعضة و أكثر انفتاحا حتمي    لرجاءا عن بل الرجاء الذي هو تفاؤل فحسبعن  ين ليسمعربو  الِمح 
يمان بأن  هو ثقة و  الذي  .لمالقاتنا ونيأت شخصأ ادائما هناك  ا 
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