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كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت، يف حفل 
ابلتعاون مع مركز الوساطة يف " العنفيّ "الوساطة واحلوار ال ختريخ طاّلب التواصل حول

 (،FDCDف ومنتدى التنمية والثقافة واحلوار )وسجامعة القّديس ي
، يف أوتيل جفينور رواتان، شارع كليمنصو، 2019 )فرباير( شباط 22يوم اجلمعة الواقع فيه 

 الساعة السادسة والنصف مساًء.
ال بّد يل أن أوّجه كلمات التهنئة ملنتدى التنمية واحلوار املتعاون مع مركز الوساطة يف جامعة 

الوساطة يف اجملتمعات القّديس يوسف يف بريوت، على تنظيمه هذه احللقات الدراسّية حول َدور 
وابلتايل تدريب هذه  خاصّ  ات املواجهة لألزمات وللحروب بشكل  اّم ويف اجملتمعبشكل ع

. وإذ هنّنئ املنتدى بشخص أمينه العاّم اجملموعة من طاّلب العلم على فنون الوساطة ومبادئها
القّس رايض جرجور ومركز الوساطة املهين يف اجلامعة بشخص مديرته جواان بو رجيلي، فإنّه 

ع هذه اتبَ  منكم ي فقط بل من الضروري أن ألفت وأن أنظر يف كّل شخصمن الطبيع ليس
ومنهم  احللقات والتزم بـها واكتسب منها األفضل واألنفع له وحمليطه، فأهّنئه وأهّنئ اجلميع

واعرتافًا  لكمملوهنا اليوم تقديًرا املدرِّبني واألساتذة واألهل واألصدقاء على الشهادة اليت سوف حت
جتماعّيني واملهنّيني اليت يكرب عددها ويتوّسع كّل يوم من عائلة الوسطاء اإل حتمأبّنكم أصب

 لإلجابة على الكثري من احلاالت الصعبة يف جمتمعاتنا وبني األفراد.
 ملاذا الوساطة والوسطاء؟

هو كناية عن  جتماع البشريّ ، واإلجتماع البشريّ حيث اجملتمع، حيث اإلتعرفون رّّبا اجلواب : ف
عالقات مرّكبة بني األفراد والعائالت واجلماعات والقبائل. إهّنا عالقات على مستوايت متعّددة، 

جتماع مارسيل مل اإلاقتصاد والتجارة والسياسة والرايضة وغري ذلك من امليادين. يقول عكاإل
دالع نزاع مع خطر ان ،إّن العالقة املتوتّرة بني مجاعة وأخرى"( Marcel Maussموس )

ليختطفها وجيعلها تبدأ عندما يسطو أحد أفراد القبيلة على إمرأة من قبيلة أخرى  ،عنيف بينها
ويدخل احلكماء من هنا وهنالك يف وساطة إلجياد احلّل بدل احلرب، ونعرف أهّنم  زوجًة له

وما هذا  ."غناميقرتحون ما يسّمى ابملبادلة، وابلتحديد مبادلة الفتاة ّبهر  يبلغ مئة رأس من األ
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املثل على مستوى احلياة اجلنسّية، سوى منوذج من التوتّر الذي يصيب العالقات بني إنسان 
بل هو حباجة إىل أن يكون مع آخرين، مثل الرجل  ّبفردهوآخر، واإلنسان ال يقدر أن يعيش 

 الذي يريد أن يبين أسرًة لـه.
وتربيد بؤر النزاع على وفّن الوساطة  من هنا، نشأت يف اجملتمعات وبني اجملتمعات إرادة املصاحلة 

حكماء أيخذون وقتهم ويكّرسوا الطاقات لتقريب وجهات النظر للوصول إىل حلول تزيل  يد
ّل السالم والوائم على مستوى القلوب  الطرفني أو األطراف وابلتايل حيالعداوة وحتفظ مصاحل

 جتماعّية. والعالقات اإل
 ما هو جوهر وقاعدة الوساطة؟

فهذه أمور  انجحةبوارد السعي إىل اكتشاف التقنّيات اليت تتيح للوساطة أبن تكون  لست  
 القاعدة. أعتقد أّن جوهر الوساطة أو تعّلمتموها واكتسبتم ما اكتسبتم منها على الصعيد املهينّ 

سانّية وهذا ما فّكرت ها والتماسها دوًما هي مفهوم األخّوة اإلنالفلسفّية والروحّية اليت ينبغي وضع
قداسة البااب  ،من مخسة عشر يوًما يف أبو ظيب ،به عندما اطّلعت على الوثيقة اليت أصدرها مًعا

فرنسيس وشيخ األزهر الدكتور أمحد الطّيب. إهّنما أدخال إىل قاموس األداين وخصوًصا املسيحّية 
الن هبذا املفهوم منذ أمد بعيد، إالّ يقو  واإلسالم مفهوًما قدميًا جديًدا. وهو قدمي ألّن الديَنني 

ظرة املسلم إىل املسيحّي واملسيحّي بىن عليها منذ اآلن نالقاعدة اليت ت   جيعلأنّه مفهوم جديد إذ 
الناس "وهذا ما يذّكرين بقول اإلمام علي بن أيب طالب:  يف اإلنسانّية إخوةهي أهّنم  إىل املسلم

يف عمل وساطة للمصاحلة  ندخلوعندما  لك يف الدين أو نظري لك يف اخللق". أخصنفان : إما 
أن تقوم هذه الوساطة على مبدأ مشرتك أو لتقريب وجهات النظر بني خمتلفني فإنّه من اجلّيد 

وعلى قاعدة صلبة هي أّن املختلفني أو املتنازعني مها يف األساس يشرتكان يف جوهر واحد هو 
السالم واملصاحلة ألّن هذه  ليهاع بىنوأن ي   ظ عليهاافَ جوهر األخّوة اإلنسانّية اليت ينبغي أن حي  

 األخّوة هي قيمة مثينة ال نستطيع التفريط هبا.
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 ملاذا نتدّرب على الوساطة؟ 
لفنون ألّن فيها الكثري من الكالم ن اأقول إّن الوساطة ليست مهنة من املهن بقدر ما هي فنٌّ م

ألّن األزمات واحلروب  واجلدال واملنطق واستخدام االنفعاالت والعواطف. نتدّرب على الوساطة
نكسارات اليت نعيشها هي صعبة على خمتلف األبعاد واملستوايت وخصوًصا العائلّية منها واإل

والسياسّية. لذلك تطوَّر فّن الوساطة ليصبح علًما ويتحّول إىل ثقافة حنن حباجة ألن نكتسب 
ابلوصول إىل حلول  نعاجلها وهنتمّ مؤات  للحاالت املعّينة اليت فنطّبق منها ما هو  وآلّياهتاأدواهتا 

لتزام،  وال لـها. وال شّك أّن َدور الوسيط هو مركزّي يف عامل اليوم، وأمامه الكثري من العمل واإل
لتزام من دون عمل وجهد ومثابرة، من خالل استخدام معىن لإل وال عمل جّدي من دون التزام،

 يف ليبياولدينا يف الدكتور غّسان سالمه  .املعاجلةاألدوات والتقنّيات واآلليّات اليت تساعد يف 
 ك أمثلة انجحة يف ما يكون عليه الوسيط الناجح.لوغريه هنا وهنا

 أحّبائي املتخّرجني، 
وأن تنتظروا  ،قد بدأمت يف هذا العلم املتعايل، علم الوساطةآمل أن تكونوا أيّها الطاّلب األعزّاء 

. هتايّن القلبّية إىل كّل واحدة وواحد جتماعيّ واإل ه املهينّ وسطاء كّل يف حميط يوم غد لتصبحوا
 منكم.

 عشتم، عاشت الوساطة،
 وعاش لبنان.


