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بدعوة من معهد عصام فارس للعالقات الدولية 
  روت،بي   آية فيريالجامعة األم   والشؤون العامة في

  لبنان الذي   جامعة هارفرد في   وبالتعاون مع نادي 
ألقى الرئيس السابق    ،1964   تأسس منذ العام 

  األصل،   اللبناني   آوادور السيد جميل معوض،لإل
من الشرق األوسط إلى أميرآا  "     : محاضرة بعنوان 

تحويل    دروس مشترآة في   وإيابًا،   الالتينية ذهابًا
مرآز هوستلر للنشاطات    وذلك في   ، " زاعاتالن

  .   الجامعة   الطالبية في
جامعة    ورئيس نادي   لبنان السيد آرم ضومط،   آوادور فين من بين الحضور القنصل العام لإلوآا 

  نحاس،   ترآيا السيد فادي   آوادور فيوالقنصل العام لإل   نجيب بولس،   لبنان المحامي   هارفرد في
باإلضافة إلى عدد آبير من أساتذة الجامعة    لبنان السيد خورخيه ألفاريز،   وسفير المكسيك في 

ن عملية إ :السيد معوض حديثه بالقول   وقد استهّل  . لبنان   جامعة هارفرد في   وطالبها وأعضاء نادي
والعنصر    مام العناصر المؤّثرة،واهت   والثقافة الوطنية،   يجب أن تأخذ بعين االعتبار التاريخ،   السالم

وض بين عملية التفا   متوازيًا   ورسم خطًا .  والعالقة مع الطرف اآلخر المحاور   للمشكلة،   العاطفي
يحتاج إلى    وأردف أن الحوار .  عملية حوار   أي   في   الدماغ   الحاجة إلى جهتي  مؤآدًا   الدماغ   وجهتي

على ذلك    وأعطى مثاًال .  العاطفة   تحوي   المنطق والناحية اليسرى التي   حويت   الناحية اليمنى التي
رعاها الرئيس    والتي   1999   العام   آوادور والبيرو فياإل   وقعت بين دولتي   سالم التياتفاقية ال

.  ودول أخرىسبانيا ورؤساء البرازيل وآولومبيا إضافة الى ملك السابق بيل آلينتون باإل   رآيياألم
.  فوجيمورو   وقال أن المفاوضات بدأت بنكتة صغيرة آسرت الجليد بينه وبين رئيس البيرو آنذاك، 
يجاد قواسم مشترآة ليست إلية الطرف اآلخر وتقدير مواقفه وأآد الرئيس معوض أن احترام استقال 

  إلى أن هناك خمسة أمور   الفتًا   عملية للتفاوض من أجل السالم،   أي   ضرورية في   آافية ولكنها دائمًا
.  التقدير واالستقاللية والعالقة والوضع والدور :  يتوجب على البشر مراعاتها خالل عملية التفاوض 
فالقرارات على طاولة المفاوضات   ب أن تفصل بين البشر والمشكلةيج   إن مفاوضات السالم :وقال 

  .   عاطفية   ة ولكنها حتمًاتبدو منطقي
وبّين الرئيس معوض  .  يتوجب التعامل مع اآلخرين آبشر وبناء عالقة مبنية على الصدق والثقة   لذا 

جاهزة لتحقيق  أهمية أخذ الثقافة المحلية بعين االعتبار ألنه من الخطأ التفكير بتطبيق وصفاٍت
ل إنه بالرغم من أن إعطاء سرائيل فقاإلة بين العرب ومشكلا إلى أما بالنسبة  . أنحاء العالم   السالم في

 . و السالم واالبتعاد عن الحروبنح   هناك ميل عالمي آلخرين هو عملية صعبة ولكْنإلى االنصح 
معهد جون ف    درس في   1949   تموز   29   االآوادور في   ولد في   الذي   والرئيس جميل معوض،

يحاضر باستمرار عن    وهو   دارة العامة،اإل   رفرد ونال الماجيستير فية هاجامع   للحكومة في   آندي
ه العضو المؤسس ّنإآما  .  جامعات عديدة حول العالمجامعة هارفرد و   األخالقيات والسياسة في

  .   جامعة هارفاردفي آلية القانون    في   حوارالدوليبرنامج ال   في   وزميل رئيسي
لجمعية وسطاء بال    الدولي   المجلس االستشاري   وفي   لس مبادرة مسار ابراهيم،مج   وهو عضو في 

آوادور يخدم آرئيس لإل   ست سنوات قبل أنآوادورية آيتو لوقد خدم آمحافظ للعاصمة اإل .  ودحد
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