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رئاسة هنا في  تجريي تال هذه شهاداتال تسليم ه جلسةا في هذكم جميع  رّحب بلي أن أاسمحوا 
كبير في خدمة  هي إلى حد   ا من األنشطةعرف عدد  تي تال المجلس هذه قاعةفي  نفسها، الجامعة

في  أنفسهم الوساطة بين الطالب يحصل طاّلب على تنشئة فيالطالب. أن  سبب وجودنا، أيّ 
 الذي تستفيد منهالتعليمي  هامشروعالجامعة،  عمل في خدمة كلّ و  إّنها لمهّمة رائعةل، المقام األوّ 

 غيرولكن  الملتزمةالطالب  شخصّية هو بناءأال و الجامعة وهدفها  همّ فق مع وهذا يتّ  ة.الحياة الطالبيّ 
 هامصالحلتحقيق ال تسعى فقط  هاولكنّ  ةالختالف، ذكيّ ل ةحترملكن مو  لقضّية الشغوعةالعدوانية، 

اإلنسان  تبنية التي ة العالميّ الثقافة اإلنسانيّ  علىفتحة نها مة ولكنّ لبنانيّ شخصّية  بايجاز، ،الخاصة
، ال أقصد امع   يعملونالبعض و  همبعض أعضاؤه فيه حترميدفنا هو خلق مجتمع أكاديمي فينا. لذا ه

 ويتمّ  ال  خذ شكاتّ الذي  هذا المشروعحّيي فكيف ال نالصفاء. على  السالم ولكن على األقلّ على 
الحياة الطالبية  خدمةبالتعاون مع  CPMالمركز المهني للوساطة بها  امالتي ق ةرسالال بفضل إنجازه

 ة اليوم السابع.في سياق عمليّ ذلك و 

 يستشعرون أهمّية جعل الطالب ال  : أوّ  ةتنشئلتركيز على أهداف هذه الامن الفائدة  األمر يخلو ال
 ضروريما هو ا، الوساطة والتواصل الالعنفي كوسيلة من وسائل الوقاية وتسوية النزاعات، وثاني  

لوساطة في ل ائم اد قادرة أن تضمن وجود ا الوسطاء الطاّلب إنشاء مجموعة منهو  لتلبية حاجة
 هم.رفاقإلى  إلصغاءا ليتمّ  ةم الجامعيّ احر مختلف األ

 اة الحقوق ولكن أيض  من كليّ  كم جاء، ومعظمن بالسالحديمزوّ  اءالطالب الشباب األعزّ  ا أنتم أّيهاهو 
أن أقول  ؛ وأودّ  ليست مثل غيرها ةمهمّ أداء ب مالتي تسمح لك دواتحملون بعض األت من مكان آخر،

هذه . ودّ لسالم واللملتزمة الو  م الكلمة القوّيةفمكفي و  مغصن الزيتون في يدك تحملونحيث  إّنها رسالة
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عض المبادئ مع ب نساننفسه واإلاإلنسان ب يربطل الذي يسعى كهنوت الوسيطالهي ك رسالة هيال
كهنة أو  مأصبحت مك. أنا ال أقول أنّ المجتمع الطالبيفي المقام األّول و  تناالهامة لتعزيز مجتمع جامع

 بارك منالوساطة هو شخص م  جل المصالحة في أولئك الذين يعملون من أ اعلموا أنّ كاهنات ولكن 
ة يجابيّ اإلالمعرفة  موها فيات التي اكتسبتالتقنيّ  نّفذوابة. السماء والرجال والنساء ذوي اإلرادة الطيّ 

 صغاء الفاعلوقبول اآلخر، واإل بالحكام الم سبقةديد مصادر النزاع المتعلقة ، وتحاآلخرو  للذات
 يط.دور الوسكذلك و  لتواصل اللالعنفيوا والتعاطفي

قلوب ال حويللون من أجل التغيير ومن أجل تعمت خميرة في العجين،ال مثل كونواهذا،  في كلّ 
جامعة تبقى قصارى جهدكم ل وابذلاة العقل، قوّ في ؛ و  ةذهبيّ التواضع كقاعدة  وادعقول، واعتمالو 

والمعرفة التي الثقة  كلمة شغوفة تعلنشيء  ، وقبل كلّ للعيش مع ا ا حقيقّيةا أرض  دائم   يس يوسفالقدّ 
 ز.لبنان التميّ  من أجل يعمل اذكي   اوتنظيم   تبني

 
 .جزيل الشكر مكشكر أ


