
 
كلمة نقيب المحامين األستاذ نهاد جبر في حفل توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة 

 في بيت المحامي 72/5/7102القديس يوسف ومركز الوساطة في 
 

ا الو بالعودة إلى التاريخ القديم،  أحاد  مجتمعاا  مللةام ماش ئرااقر ولباقان، تاصا  تص  
 ريخ  لح لةّض الخالفا  بيش األفراد،تاص  َأئياصها، 

 
بعد سّش القواصيش واألصظمم، رئ  هذه األخيرة العرف فصّص العديد مصها ئلاى و مش ثّم، 

بتاان مااا تاااش يعاارض  ضاامش اخت ا اااتها محاااتم ال االح، التاات مارساا   ااالحياتها
 حتى فت لبصاش. ،ئليها مش صزائا ، إلى أش ألغي  ملخرا  

 
زاء التطااّور العلماات القاااصوصت، وبعااد أش خطااا التحتاايم خطااوة وا سااعم وحاان  فاات جواصاا  وا 

ش براتن ييار مبارار برايخ اد  األصظمم القاصوصيام وائترفا  وا  ئديدة محن القضاء، ئ
ماااش خاااالن تصظااايم الوسااااطم تحااان ماااش ال ااالح أو محااااتم ال ااالح أو لاضااات ال ااالح 

الحلااون لتسااويم الصزائااا  والخالفااا  التاات تصراا، باايش األطااراف، فاات ئملياام إرادياام يياار 
جاو   متصاازئيش ماش أجان خلا حاياد تتاحام الةر ام أماام الإلزاميم يسائد فيها رخص م

بيااصهم تو ااال  إلااى تقرياا  وجهااا  الصظاار وابتتااار حلااون توفيقياام تااوّفر ا مااش التةاااهم فيماا
 إطارا  لاصوصيا  مقبوال  ضامصا  العدالم لتن أطراف الصزاع.

 
طم مصاااذ أواخااار القااارش فااات العهاااود القديمااام، أ ااابح  الوساااا وبعتاااا ماااا تاصااا  ئليااا 

وصظامااا  لاا  أ ااول  ولوائااده، ومرائاااة لهااذا التطااّور القاااصوصت، رأ  صقاباام  العرااريش ئلمااا  
يرو ، أثصاء واليم الصقيبم أمن حداد، ت،ليف لجصم ماش ذو  اتخت ااص بالمحاميش فت 

لةوا بوضع اتطار للتعااوش ماع جامعام القاديا الذيش خضعوا لدورا  فت الوساطم، وت  
التااات، ممّثلااام الياااوم بااااأل  الااارقيا ساااليم دتااااي، صحتةااان وأيااااه باااالتوليع ئلاااى  يوساااف،

إتةالياااام تعاااااوش، تحةياااازا  للمحاااااميش للصخااااراط فاااات مجااااان الوساااااطم لمااااا يقااااّدم لهاااام مااااش 
مجاال  ئمن، تما ودئوة ساقر جامعا  الحقو  فت لبصااش للهتماام بمجاان الوسااطم 



ئتمادهاا توسايلم لاصوصيام جديادة تاوّفر مش خالن تعليمها وترجيع طال  الحقو  ئلى ا
 العدالم لمش يراء اتباّئها فت صزائاتهم.

 
يتصم المصاسبم لراتر األ  الارقيا ساليم دتااي ئلاى ئصايتا ، تماا وسااقر المسالوليش وأ

فت جامعم القديا يوسف وتذلك أئضاء لجصم الوساطم فت صقابم المحااميش لمتاابعتهم 
هاااذه اتتةاليااام التااات صعتبرهاااا فاتحااام خيااار لتاااّن  الموضاااوع ولاااد جلااا  الجهاااود إلاااى تولياااع

 م ئلي  صقابم المحاميش فت بيرو  لما في  م لحم المحاميش.صراط لاصوصت سوف ت قد  
 


