
 

 

في حفل توزيع إفادات  ، رئيس جامعة القّديس يوسف،لمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعيّ ك 
"دور المحامي في الوساطة"،  الذين تابعوا التنشئة حول ينجالمتدرّ والمحامين إلى المحامين 

 ، في تمام الساعة العاشرة من قبل الظهر.2016حزيران  30في بيت المحامي في بيروت، في 
 

 ،المحترم المحامين رئيس نقابةحضرة 
 حضرة مديرة مكتب نقابة المحامين في بيروت،

 حضرة السّيدة مديرة المركز المهنّي للوساطة،
 أّيها المعّلمون األعّزاء،

 حضرات السادة الحائزين على اإلفادة،
 

صديًقا عزيًزا  ،هذا عريقاللبنانّي ال المحامي بيت ن ألتقي هنا بالذات، فيي أفي بداية األمر، يسّرن
قضّية و  أقرانهخدمة  يسعى إلى كبير أنطونيو الهاشم، وهو لبنانيّ األستاذ وهو نقيب المحامين 

هنا في مقّر المحامين  حضورنا .جهاتهان وهي قضّية الحقوق اللبنانّية في لبنان في مختلف لبن
من لبنان هو بالنسبة إلينا في جامعة القّديس يوسف نداء من  اكبيرً  اجزءً  والذي يشمل في بيروت

وهو  ة،صديق أرضّية أكثر من وهي، التي ُشّيد عليها البيت ّيةذكرى. إّنه لقاٌء على األرضالأجل 
أصبح  وقدجوٍّ عائلّي. أليس المعهد الفرنسي للحقوق في جامعة القّديس يوسف  لقاٌء يجمعنا في

 الحقوق اللبنانيّة الحديثة وساهم في تأّلقها تعليم أّسس هو الذيلسياسّية كلّية الحقوق والعلوم ا
من أجل  ؟ أليست هي الكلّية نفسها التي أنشأت المئات ال بل اآلالف من رجال القانون  ونمّوها

؟ إذا كان ال ومنهم من تبوأ المناصب الرفيعة وحّقق الدراسات واألبحاث القّيمةالعالم  لبنان ودول
هذه الكلّية فألؤّكد على الدور الذي لعبته على مستوى اإلدارة العاّمة اللبنانّية  عن أتكّلم بّد أن

ومن اآلثار الخّيرة األخيرة التي أثمرتها الكلّية هو ترجمة القانون المدني الفرنسي والسياسة عاّمًة.  
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ة عربّية وذلك بمناسبة إلى اللغة العربّية مع عمل مقارن بين هذا القانون وقوانين أربع عشرة دول
التي احتفلنا بـها في الثامن عشر من شهر نيسان لسنة  (2013-1913) مئوّية كلّية الحقوق 

 ألف وتسعماية وثالث عشر.
، السّيدة أبو رجيلي، إطالق هذا في الجامعة لذلك، حين اقترحت مديرة المركز المهنّي للوساطة

المبادرة والتمّني دعم ي ومن أجل المحامين، لم أترّدد فالبرنامج الممّيز على مستوى بيت المحامي 
يس يوسف، حاملين لرسالة القدّ جامعة مسؤولين في نحن نعتبر أنفسنا دوًما، ك نطالقة جّيدة.بالها 

وضع المركز المهنّي للوساطة مشروع التنشئة هنا، ة في مجال الحقوق والعلوم القانونّية. من خاّص 
في بيروت ومديرته، األستاذة سامية نّصار أسمر، على أثر مبادرة  ماةمعهد المحامع  بالمساهمة

دوًرا  هنّي للوساطة والذي يلعباألستاذ جورج فغالي، المحامي والوسيط والمدّرب في المركز الم
ي : "دور المحامي في الوساطة" العنوان التال ومتابعته وقد ُأطِلق عليهالبرنامج  بلورةرئيسيًّا في 

 في اهتمامٍّ مشتركمشاركة ين. إّنها من جهتنا جحصريًّا إلى المحامين والمحامين المتدرّ ه وج  مُ وهو 
على  تنشئتهالتي تتيح المجال ل نّية والنظرّية والعملّية أيًضاأال وهو تزويد المحامي باألدوات التق

. ة النزاعاتتسوية الخالفات وكوسيلة بديلة لتسويائم على قوفوائدها كفنٍّّ جديد مبادئ الوساطة 
من الواجب ، ما أو قضّية ما ة لمحاكمةتقليديّ ال في المعالجةكما  ،في هذا المسار من الوساطة

مّما ُيضفي  طبيق هذه القواعدوت موّكلدعم الالتي تساعد على معرفة القواعد الصحيحة المهنّي 
 .الكتسابها مدى الحياة المحامي سعىيقيمة ُمضافة عليها 

 
 زين على اإلفادة،ئالمحامين الحاأعّزاءنا 

التي تابعتموها لم تكن وقًتا ضائًعا بل لحظات من الفرح الفكرّي  14أنا متأّكد أّن الجلسات ال
في فالداخلّية.  النفسّية ّن الوساطة تبدأ بمساءلتنا نحن حول حالتناة إليكم ألوالمورد الحيوّي بالنسب
نزاعّية ّية حول حاالت طبيقمارين تقمتم بتال بّد أّنكم خالل هذه الجلسات، و الكثير من الحاالت، 
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الوساطة أن تجعل مّنا أشخاًصا يسعون أو كنتم فيها معنّيين بطريقة أو بأخرى. تستطيع  عشتموها
متطّلبة وتطالبنا أن نعرف تمام المعرفة  ، وانطالًقا من هذا الواقع، تبدو الوساطةلمصالحةإلى ا

البشرّية لكي نعي جّيًدا مهّمتنا. في هذا االّتجاه، أوّد أن أشكر معكم كّل النفسّية  الحاالتتطّورات 
في بيت المحامي وفي المركز المهنّي للوساطة الذين ساعدوا في  األفراد من األساتذة والمدّربين

 خرون.ته لكي يستفيد منه آإنجاز هذا البرنامج الرائد والمبتكر الذي من المستحسن إعاد
للنقابة ونحن متضامنون مع نقابة المحامين، هذا  توّجهاتكعزيزي نقيب المحامين، نحن معك في 

 يستند إليها الدفاع عن الحرّيات، في أوقاتٍّ يبحث فيها العالم عن معايير المنيع فيالحصن 
أجل  ومن باسم هللا الذي خلق اإلنسان بمحّبة ذين ُيرتكبانلال لعنف والجريمةتخّلصه من ا ومخارج

يرتكب الجرائم. وفي وقتٍّ يبحث فيه لبنان هو أيًضا عن بدل أن  يعيش اإلنسان المحّبة بدوره أن
 هان الفكررِ من ذلك، باالستناد إلى  وأنا على يقينمخارج ألزماته وأمراضه السياسّية، نقوم مًعا، 

 ترسيخفي  أيًضا، الرمزيّ بما فيه  ،عملنا المشترك والثقة المتبادلة. فليساهم في العالقة والوضوح
 .مجتمعنا الذي ما زال يؤمن بالعيش المشترك وبالتضامن اإلجتماعيّ 

 

 


