
 البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، كلمة
ة للتدريب  بنانيّ من المدرسة اللّ  ريتا شوشاني حاتم  الدكتورة في مناسبة تقديم

، يوم الثالثاء ةور الوساطة والعائالت المارونيّ حول د   نتائج البحث العلميّ  جتماعيّ اإل
 .2019 )مارس( آذار 26الواقع فيه 

 
سلسلة  طارضمن إ العلوم اإلنسانيّة و اآلداب م كليّةر  في ح   جتماعنا اليومإيندرج 

من دورها   إنطالقًا في  بيروتجامعة القدّيس يوسف بها نشاطات أكادميّة تقوم 

 .بنانيّ تجاه المجتمع اللّ ة واألكاديميّة الفكريّ  مسؤوليتّها و

وطأة ، ترزح عائالتنا تحت بأزمات كثيرة مجتمعنا اليوم يمرّ  نّ أعلى أحد  اليس خفي  

 .ةدضغوطاتها المتعدّ 

دة بأخطار باتت اليوم مهدّ  ،سنين الحرب وويالتهات طوال قاومعائالتنا التي صمدت و

دة زيادة العائالت المهدّ ع العالقات الزوجيّة وصد  ت  . ف  د كينونتهاتهدّ وتهز كثيرة 

 .بنانيّ تتعاعظم  في المجتمع اللّ  معضلة   ابات باإلنفصال

مفهوم الوساطة عرض نتائجه اليوم والذي يدرس  من هنا تكمن أهميّة البحث الذي يتمّ 

، أال في لبنان  ةاألساسيّ  سات إحدى العائالت الروحيّةمؤسّ في  ها كما هو معمول ب

 . الكنيسة المارونيّةوهي 

 :  هاتكمن في أنّ  أهّمية الوساطة

إعادة التواصل ما بين الجسور و مدّ أهداف الجامعة التي تسعى ل  تالقى مع ت -

الوساطة بمكانة مهّمة في مناهجها وفي  فهي تخصّ ، بنانيّ نات المجتمع اللّ مكوّ 



لمساندة العائلة  طار بحث علميّ ختبر في إوتنشاطاتها فكيف إذا كانت تُدرس 

 في التحدّيات التي تواجهها في أيّامنا هذه.

خليّة  د على ضرورة اعتبارالعائلة التي تشدّ  سجيهات البابا فرنسيتتالقى مع تو -

 والذي يحّض فيها المجتمع (1)نسانيّةإلأساسيّة لبناء المجتمعات والحياة ا

. (3)تعقيداتها واقع األسرة اليوم بكلّ لمواكبة  (2)للقيام بمبادرات خاّلقة المسيحيّ 

المتعثّرة من خالل راعويّة المصالحة هتمام كبير بالعائالت اا يطالب بكم

 .(4)مراكز إصغاء متخّصصة لمواكبتهمفي والوساطة 

إذا إجتمعت جهودها  خصوًصا مهّمة أفضل من الجامعة فمن باستطاعته القيام بهذه ال

تحسين األداء ووضع في المساهمة  سات المعنيّة  فتكون الثمار حتًمامع جهود المؤسّ 

لى ل يعود إالفضل األوّ  أن  الّ إ .مالئمة  للحاجات وللواقع المعاش استراتيجيّات أكثر

 تحق  ريتا شوشاني حاتم التي تسالدكتورة ذا البحث واستخرج نتائجه عنيت بها همن قام ب

 .كمال المسيرةا التهنئة والتشجيع على إمن  

                                                           
        كالم البابا فرنسيس في السينونودس الخاصّ  بالعائلة، تشرين األّول 2015. (1

 
2) Exhortation apostolique Evangelii gaudium du Saint-Père François aux Evêques, aux Prêtres et aux 

Diacres aux personnes consacrées et à tous les fidèles laïcs sur l’annonce de l’Évangile dans le monde 
d’aujourd’hui. Novembre 2013 (p28). 
 
3) Motu proprio du Pape François, intitulé Summa familiae cura, https://www.cath.ch/newsf/motu-proprio-
etudier-realite-de-famille-daujourdhui-toute-complexite  
 
4) Exhortation apostolique post-synodale, Amoris lætitia Du Saint-Père François, aux évêques, aux 

prêtres et aux diacres, aux personnes consacrées, aux époux chrétiens et à tous les fidèles laïcs sur 
l’amour dans la famille. 

 
 

 

https://www.cath.ch/newsf/motu-proprio-etudier-realite-de-famille-daujourdhui-toute-complexite
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موضوع التدريب على ونحن فرحون أشد  الفرح أن نا وق عنا األسبوع الفائت ات فاًقا هاًما في 

 المهني   المركزالوساطة وكذلك نشر ثقافة الوساطة األكاديمي ة بين أبناء الكنيسة بين 

 في بكركي. العائلةوة الزواج راعوي  ومكتب  لوساطةل

  


