
إفادات التنشئة  تسليمحفل في  ،يس يوسف، رئيس جامعة القد  اليسوعي  اش سليم دك   وربروفسكلمة ال
 5 الواقع فيه الثالثاءيوم ، CPM المركز المهني للوساطة ( منالثالثة دفعةوسطاء )الالطالب ال إلى

  حرم العلوم اإلجتماعي ة. ، في5105، (مايوأي ار )

 
للوساطة في جامعة  المركز المهني  في طالب وسطاء  نشئةت أال وهوالعمل هذا ل متحم سو  خاص   بشكل   . أنا مهتم  1

م ب بقيادةو يس يوسف القد   هي  نشئةأهداف التفريق المركز. من  بدعم  و دة جوانا السي   تهمدير تتمت ع بها و  ود  والتعاطفالتتس 
يس يوسف، أهداف ا أيض   هامركز ولكن  ال أهداف نة من من الطالب والشباب على بي  أن  يكون المزيد نا نريد ألن  جامعة القد 
ل نريد  ،النزاعات. وبالمثل الوساطة والتواصل الالعنفي كوسيلة من وسائل الوقاية وحل   عمل  ضمنهؤالء الطالب أن يتشك 
. أخذ المبادراتمن  يخافأن أو  اأن يكون هامشي  على هذا الفريق . ال ينبغي تهاوحيا أروقة الجامعةفي  حضوره لديه فريق

إلى أقرانه  ليصغي الجامعةم احر أ كل  حرم من الوساطة في إستمراري ة توفيرعلى ، من ذلك ا، وأنا واثقيجب أن يكون قادر  
ة أو كثر مباشرة سواء كانت سياسي  األوامر حت ى األ خفي ةمضايقات الالتتراوح بين التي  اتطو ضون للضغيتعر   غالب ا ماالذين 

 ة.جتماعي  إ

 
 2112عام الطالب في  12 تنشئة ةجتماعي  العلوم اإلحرم في  2112 العام في طلقالذي أ  . شهد هذا المشروع الرائد 2
 تجم عت الدفعتان، هذه التنشئةبعد ف ،ئكمأهن  و  هن ئ نفسيأ . يس يوسففي جامعة القد   أحرام وكلي ات مختلفة من اطالب   11و

بين طالب جامعة للوساطة مسابقة األولى ال 2112 أي ار )مايو( 8إلى  1، من منادي "الطالب الوسطاء" الذي ينظ   اللتشك  
دارةو ة، ات الحقوق والعلوم السياسي  من كلي  أتوا ا طالب   11 2112 تضم  دفعةاليوم يس يوسف. القد   العالقات و ، األعمال ا 

اا تلعب دور  و  إلى النادي تنضم  آمل أن . ي ةالتمريضالعلوم ة و الدولي   اب. مهنة الوسيط كطالب شعلى مستوى ماهي ة  هام 
العقول  بغية التأثير علىداخل الجامعة  ظاهر ا ناديال تجعلحملة أن ت قام  أتمن ى أن أود  ، سبة المسابقة التي ذكرتها للتو  بمنا

العالقة بين  بنيما ي ن  إقول ن، لينالمواطنبين  الصلة من أجل تعزيز الذي نعمل فيها في هذا العام والقلوب، وخصوص  
كيانه الجسدي م ، واحترارإلى اآلخ صغاءقيم المواطنة وقيم اإل قائم على أسسيس يوسف الطالب الشباب في جامعة القد  

 التعل ملدى الطالب عن طريق  تنشئة الذات على اأيض   ه قائمنعم، ولكن   في الكالم. تهحري  وحاضره ومستقبله، و  والعاطفي
ديانات الكبرى بما فيها اإلسالم الفي رسائل  هاهذه القيم نجد . كل  نمو هالمهارات الالزمة لاكتساب و  المهني   همستقبلوا عداد 
 ة.والمسيحي  

 
 كمشيء أن   أرى قبل كل  ، نشئةك الساعات الطويلة من التخالل تل اكتسبتموهو  موهدرست في ماعن كثب ن تمع  ن ما. عند2

دارة نز طبيعة ال ممتإذا تعل   م،كألن   ذواتكمعلى  معملت ذا يعني ة، هسياسي  الة و جتماعي  اإلو  طائفي ةالة و ديني  ال هاع في أبعادالنز اع وا 
ا نعتقد. أكثر مم  و نا. العنف هو أقرب إلى قلوبنا يلإبالنسبة  اخارجي   اوضع   يكون ا قبل أن من  )ة( واحد في كل  موجود  نزاعال أن  



2 
 

إليه بدال من النظر  اهجوم   هاعتبار و  خراآلودحض كالم  كل منا نميل إلى التن  أل فذلك صغاءات اإلتقني   ممتقد تعل   مإذا كنت
 كمجعلتالوساطة . ممستقبلكلألنفسكم و  ه التنشئةل المستفيدين من هذأو   كم. وهذا يعني أن  فيه ما هو إيجابي   هدوء وتمييزب

 في المستقبل. رون بهافخت ضافةم  قيمة  مها تعطيكن  إ، تمعكممجو  تكممهنو  في إطار عائلتكموسطاء المستقبل 

 
وسيط، نحن الطالب أي ها ال التالي :  شعارالالحظت  عندئذ  ة و إحدى الجامعات األجنبي   قرأ برامجكنت  أ ،ام. قبل بضعة أي  1

 CPM في المركز المهني  للوساطةنشئة تجاوز أهداف التت هاولكن   تنشئة أكاديمي ةإلى  دعوة   إن ها ،واقعال! في إليك بحاجة 
دارة الو  إلى التواصل الالعنفي  لتؤد ي  وسطاء  ون صبحي وسطاء الطالبهؤالء اليس يوسف. طالب جامعة القد  بين  نزاعاتا 
مون العون  ،آخرينطالب خدمة في  يت والتسجيل في التثب مساراتفي  والمساعدة العملي ةلمعوقين، ل يستقبلونهم ويقد 

أنا ال أعرف ما إذا كان من ل. عامهم األو   خاللساعدة في دمج الطالب ، والمالترفيهي ةاألنشطة  تأطيرو  الجامعة،
يس يوسف.نوع من التال إقامة هذار في أن نفك   مستحسنال  نشئة بالنسبة إلى جامعة القد 

  ! إليك، نحن بحاجة الوسيط طالب أي ها ال الشعار : رعلى أي حال، أكر  

 
( منكم )ة(واحد حان الوقت لتهنئة كل  ، الختام. في 2 . نشئةالت هالخاصة في هذ سمتكمة التي كانت الجدي   من أجل )منكن 

ه خالص شكري الوسيط. ب الالط ، مهنةالجديدة مدة لمهنتكممارسة جي   مى لكأتمن   جامعة  في "السابعيوم الة عملي  "إلى  أوج 
سة إلى "مؤس   عن امتناني العميقأعب ر هذه المبادرة.  ترعىعلى الحدود و  حاضرةأن تكون  على حرصتي تيس يوسف الالقد  

 المالي   هادعم تقديم أرادت تينا التشريك  « Friedrich Ebert Stiftung Foundation »فريدريش إيبرت شتيفتونغ" 
نحن  ،تغد فو . عزيزي السي  Achim Vogt يم فوغتشد أالسي   بيننا مديرها التي يمث لهاو  نشئةإنجاح التمن أجل  والمعنوي  
شكر نكيف ال . والثقافي   جتماعي  الحوار اإلعلى ة و الديمقراطي   نشئة علىا : التنبيل جد  هدٌف  المالي   كمدعموراء  نعلم أن  

ا المركز المهني  للوساطة ة أخرى مر   يفاجئنا أكثر الذي ، CSS حرم العلوم اإلجتماعي ة في ديارهليوم في ا القائم CPM أيض 
 : جامعتنا تأسيسل 111نا في العام ة. وبما أن  جميع الفئات العمري   عنيفلسفة حياة ت جعل الوساطةته واستعداده لحيوي  بوأكثر 

  المشترك ! ا نخلق الظروف المناسبة للعيشة ومع  نبني المستقبل والديمقراطي   امع  


