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 الكفاءة في ممارسة مهنة نشئة علىهذا االختصاص أال وهو الت  الحديث عن  مغامرة بكثيٍر من الحذرأخوض 

عليها قف باب وكبار السّن، ألن  األرض التي يواألزواج والش   الن اسو  ا اليوم في حياة الشُّعوبجد   ةمهم   تنشئة  الوساطة وهي

واالمتنان  ت قديرمن ال أوّد أن أحيِّي بكثيرٍ . من األحيان كثيرالفي  تحسم المواقف ن  مهم ت ألو س وسيط هو مكان مقد  ال

من اآلن أو بعد يصبحون س نيوالذفي جامعة القدِّيس يوسف مال ش  مركز المن بيروت و الثين القادمين سع والث  خرِّجين التِّ متال

. لقد سقيتم هذه المعارف والمهاراتأفضل  وابم بذور ذكائكم لتكتسقد زرعتة. لة اللبناني  لجمهوري  في اوسطاء  دريبفترة من الت  

ر ت قديهذا الب يس يوسف.جامعة القدِّ  هادة التي حصلتم عليها منهذه الش  بفخر  واحملتكم وها قد حان الوقت لجبين بعرق البذور

في جامعة القدِّيس لوساطة المهنّي لمركز ال ةمدير ها التي تقوم بة ة والنفسي  ة والعلمي  أن أثني على جميع الجهود الفكري   نفس  أودّ 

 فعة الجديدة منالدُّ  هذه وهي جهود ُبذلت لكي ال تكونمال، الش  مجموع الهيئة الت عليمي ة واإلداري ة، سواء في بيروت أو ، و يوسف

 شيًئا إضافي ا ةوالفلسفي  التقني ة خبراتها بتجلب  عةدف بل، فحسب جامعة القدِّيس يوسفيجي خرِّ  إلى ُتضافمجموعة  سطاءالو 

المهنّي مركز الشراكة بين باله أن أنوِّ  أودّ  بهذا المنحى،ة. ة واالقتصادي  ياسي  ة والسِّ ة واألسري  ة واالجتماعي  اللبناني  لحياة حاسًما ل

سطاء الو رابطة و  في المعهد الكاثوليكي في باريسفاوض الوساطة والت   دريب علىومعهد الت   يوسفيس جامعة القدّ  للوساطة في

هادة التي ُتمنح لكم اليوم عالمة على انفتاٍح دولّي وعلى الش   ةالمت بع نشئةمن الت   كل  على  معناها سبغالشراكة تُ األوروبيين. هذه 

 .ةعالمي  ة و محلي  الوساطة هي مسألة  أن   مصد قة وشهادة

 واألصدقاء، مالءز ائي الزُّ عأ

إلى ملء التزام  يصل أن لطالب الوساطة  لكي يتسن ى المطلوبةات والمهارات التقني   في التطرُّق إلى جد صعوبةً أل ي  إنّ 

بد من . أنا متأكِّ المهنيّ  ل وهي ضروري ة لهذا النوع من المهن، تأتي لُتكمِّ ، والخبرة على األرض ،جيًِّدا أن  ذلك الجزء اكُتس 

 ى المعلِّمين في هذا المجال :إل وكلها أيًضاأها لكم كما أوكل ثالث أفكار ب  يكمن في دليني أن أُ يهمّ ما كم. علم



للحكمة والعقل في  ديق  أيًضا ص  باحثًا عن الحقيقة ولكن  و  ن يكون الوسيط فيلسوًفا نوًعا ما، تفترض الوساطة أالً أو  

ل ويسعى . الفيلسوف هو شخص  يؤمن أن  الكائن البشرّي قادر  أن يتسامةالمدمِّر الالعقالني ة  العنفبأشكال  تخب طعالٍم ي ى ويتحو 

التي تحيط  راعاتالصِّ  حلّ و أنفسهم ب التغيُّراتإدارة  ي ةكيف هؤالء ليجد ،مليالس   الحّس في حكمة و الآلخرين في النمّو با ةساعدمإلى 

خبرت   على مستوىعمق ال. إن  تتخب ط فيها العالقات بين الن اس بصعوباٍت شت ىل في حاالت يتدخ   ثالث . الوسيط هو طرف  بهم

عبةأمر  هو  وكلمت  وعالقات   بطريقةٍ  فهم الوضعيلأن ُيصغي جيًِّدا  ،كفيلسوف يتوج ب على الوسيط،. يحسم المواقف الص 

سامح لروح الت  ا وفقً  ت عاقدة الحري   يرافق . الوسيط هو شخص  المناسبة الحلول طرحبغية وابط الر  ات و جري المقاربأفضل، ويُ 

 علن ذلك.من دون أن يا يكون فيلسوفً وأن  الحكمة أن يحبّ  بذلك فيتوج ب علي المتبادلة،  ة والمشورةلغيري  لواالحترام الكامل 

فخر  يمكن أن تكون محادثة بسيطة أو مسألةالوساطة ال  تكمن في القول إن   سعى إلى عرضهاأ انية التيلفكرة الث  ا

 اءطوس أن نكون. الكفاءة في ممارسة مهنة الوساطة خاللها أن ينال شهادةمن  ستحقّ تجعل الط الب ي اضً اعر استواعتزاز أو 

حيث  بقات الش عبي ةالط   عند تواجدأن نو مكان آخر،  نا في لبنان أو في أيِّ ه ،االحاالت األكثر تعقيدً  إلىتوج   نأن  اب من  يتطل  

من الناحيتين العائلي ة  ،ال توصفالتي  راعالصِّ حيث حاالت العنف و و  ها،عب فهممن الص  محلي ة عربي ة لهجة ب لغة الت واصل تتمّ 

حاالت في أسوأ  التزام  هي ة سهلة بل . الوساطة ليست مهم  ةليمكريات األموع والذِّ الدُّ  ل إلى مآٍس تجلب معهاتتحو   ،والسياسي ة

 واألرض.بين األرض و  واألرض ماءا بين الس  كون وسيطً ل كما حمل يسوع صليب  ليصليب  ُيحم   إن هاراع، الصِّ 

المهنة.  ممارسةو  نشئةلت  ا في صاتاصتخالوالمتداخل ل المتعدِّد ابعط  وهو ال مسبًقا برز ما تعرفون تُ الثة قطة الث  النُّ 

مهارات هناك م، في حالتكف الواقع ؛ من ناحيةة صعب هاة، ولكن  احية النظري  الن   ية في االختصاصات هو أمر  جميل مندتعدُّ ال

ال  ،ببالس   ة .... والقائمة تطول . لهذاأخالقي  ة و ديني  ة و سياسي  ة و جغرافي  ة و نفسي  ة و قانوني   إن ها مهارات   : ب منكمُتطل  متعدِّدة 

لكن عليها  على االختصاص وموادِّه في جامعة مثل جامعتنا ةنغلقاصات مصتخفي االالمتداخلة ة تعددي  هذه ال يمكن أن تكون

 الب مثل هذه الهموم. إن  جرأتناالط   عانييوحيث أن تنفتح على الكلي ات األخرى والمعاهد األخرى حيث ُتدر س مثل هذه المواّد 

 دة لتحقيق هذه القيمةصات وسيلة جيِّ اصتخفي االة تعددي  إال  أن ُتغنينا وتجعل من اليمكن  مّد جسور مع اآلخرين العلى 

 وتحقيًقا لفكرة الوساطة عينها. دريبي ةلى برامجنا الت  ع ُتسب غالُمضافة التي 



لكم أن ى أتمن   لهذا السبب. هار عنويعبِّ  لبن اءةاالكلمة ك واحد منكم. الوسيط هو من يمتل كلِّ ل تهاني  ر شكري و أكرِّ 

 .لسان حالكم بةطيِّ الكلمة ال تكون

  


