
 
 

 
 ،سليم دّكاش اليسوعيّ  األب البروفسور كلمة

 ،رئيس جامعة القّديس يوسف
 ،مناسبة توقيع االتّفاق بين مركز الوساطة المهنيّ ي ف

 في جامعة القّديس يوسف، ونقابة محامي بيروت،
 .7102 أيّار 72الواقع في  ،اإلثنينيوم 

  
  

 أصحاب املعايل، حضرات الرؤساء،
 سعادة النقباء السابقون،سعادة النقيب، 

 حضرات املسؤولني يف النقابة واجلامعة،
 أيّها األعزّاء،

 اد ب ر واألستاذةأن أشكر سعادة النقيب األستاذ هن ال بّد يل بداية   
بوانا أبو ربيلي على اجلهد الذي بذاله خالل األسابيع املاضية لوضع أسس 
اتّفاقّية التعاون بني نقابة حمامّي بريوت ومركز الوساطة املهيّن يف بامعة القّديس 
يوسف؛ حبيث يقوم املركز بتأمني احملاضرات واحللقات الدراسّية والدروس 

حملامني والعاملني يف حقل األعمال بني ا ألوسع شرحيةالتدريبّية على الوساطة 
يف خمتلف أبعادها. واهلدف من هذا والقانونّية واألحباث والدراسات احلقوقّية 

له أصوله التدريب على الوساطة اليت أصبحت ماّدة أكادميّية حبّد ذاهتا وعلم ا 
كوسطاء ليستخدموا علم الوساطة بني املتنازعني أن يتّم إعداد احملامني  ومبادؤه 

فيحاولوا التوفيق بينهم والعمل على تأمني مصاحلهم قبل االنتقال  املتدافعنيو 
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وخصوص ا أّن بعض القضايا ليست حبابة إىل القضاء بل إىل  إىل القضاء
. وكذلك من أهداف هذا االّتفاق أن يقوم مركز وساطات شيخ الُصلح

ا الرتكيز الوساطة بتنظيم بعض احملاضرات والندوات املتخّصصة اليت من شأهن
وساطة يف إطار الثقافة  لقعلى أمهّية الوساطة يف إطار مهنة احملاماة وبالتايل خ

 املهنة.
والوساطة كما فهمت من ندوة دولّية انعقدت حديث ا يف بامعتنا يف  

ُديّب، ليست التحكيم بني فرقاء، بل إّن هلا دور ا ما يف إطار التحكيم. كّل هذا 
سيكون هامًّا يف بامعة القّديس يوسف ز الوساطة يدفعنا للقول إّن دور مرك

ُب العالقة بينه وبني النقابة وكذلك قّوة العالقة بني يف اجملال احلقوقّي، وطيّ 
من شأن هذا أن جيعل العالقة بيننا على وشك  احلقوق والنقابة،اجلامعة وكلّية 

ا مارونيًّا ملؤ  أنّنا ه السعادة والرضى ودوام االّتفاق، خصوص ا أن تكون زواب 
هذه الكلّية اليت أعطت وما زالت تعطي الكثري  ،حنتفل مبئويّة كلّية احلقوق

 للبنان وللحّق يف لبنان.
 .تاذ هناد ب رأحييكم مجيع ا خصوص ا النقابة بشخص نقيبها األس 

 ،عاشت نقابة احملامني واحلّق يف لبنان
 ،يوسف عاشت بامعة القّديس

 عاش لبنان.
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