
ة سابقفي بيروت، في حفل إطالق "الم كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف
"الحوار جامعات لبنانّية عّدة، في إطار مشروع بين الجامعات في لبنان" مع مشاركة في الوساطة األولى 

في جامعة القّديس  )CPM(بين الثقافات في الشرق األوسط"، والذي قام بتنظيمه المركز المهنّي للوساطة 
والمكتب اإلقليمّي لألونيسكو في  )AUF(يوسف بالشراكة مع اإلدارة اإلقليمّية للوكالة الجامعّية للفرنكوفونّية 

، وذلك يوم اإلثنين  » Stiftung-Ebert-Friedrich « فريدريش إيبرت بيروت وبالتعاون مع مؤّسسة
 ، في الساعة الثالثة من بعد الظهر، في قاعة فرانسوا باسيل.2017أّيار )مايو(  15الواقع فيه 

 

 
 أّيها األصدقاء األعّزاء،

 أّيها الطالب األعّزاء،
 
األولى في الوساطة بين الجامعات في مسابقة ال في افتتاح هذه ألرّحب بكم فخرالهتمام و بالغ االبتوّجه إليكم أ

المركز  الذي قام بتنظيمه " الثقافات في الشرق األوسطالحوار بين "مشروع لبنان والتي تندرج ضمن إطار 
ة ة اإلقليميّ شراكة مع المديريّ بالاليوم هذه المسابقة ُتقام . يس يوسفجامعة القدّ  في )CPM(المهنّي للوساطة 

فريدريش " مؤّسسة لليونسكو في بيروت وبالتعاون مع والمكتب اإلقليميّ ( AUF)ة للفرنكوفونيّ ة للوكالة الجامعيّ 
ومديرته وفريقه  )CPM( المركز المهنّي للوساطة شكروأنا إذ أ. » Stiftung-Ebert-Friedrich «  "إيبرت

بجميع ب أن أرحّ  أودّ مثل هذه المشاريع ودعمها، تنظيم ، من أجل ودوًما ليوم واحد ولكن دائًما الوشركائنا، 
اآلداب والعلوم  جامعةو ، UILالجامعة اللبنانّية الدولّية  منوالقادمين األولى  مسابقةه الق المشاركة في هذر  الف  

 (UAB)في بيروت العربّية الجامعة و الحكمة، جامعة ، و (UL) والجامعة اللبنانّية ،(AUL) لبنان فيوالتكنولوجيا 
المستوحاة من  أن نلتقي مًعا في هذه المسابقة األولى األكاديميّ  ناعتنوّ النتصار ل إّنه. يس يوسفوجامعة القدّ 

يس يوسف مع طالب جامعة القدّ  )CMP( المركز المهنّي للوساطةنّظمها سبق و التي  وساطةالمسابقات نجاح 
 : لمبادرة عظيمة مفعمة بالمعنى نطالقنقطة ا هذه المسابقة تكون آمل أن . 2016عام الو  2015عام الفي 

 



الصلح في قرانا تفرض نفسها  شيختسمية  في لبنان إلى من كان ُيطل ق عليه التي يعود أصلها، الوساطة أّولا 
ب الوساطة بين الثقافات يتطلّ  والدينيّ  جتماعيّ  واإلع السياسيّ التنوّ . حّتى أكاديمّيةو  وضرورة لبنانّية كحاجة اليوم

. عالتنوّ  يثيرهاى العنف التي م الثقة وحتّ اعدانو وسوء الفهم  مشاكل التواصلا لنظرً  المجتمعات وبين األديانبين و 
دة لتقديم هي وسيلة وأداة جيّ جامعيًّا، والوساطة كعلم وفّن وتقنّية  إطاًرا ع يّتخذجعل التنوّ  دور الجامعة يكمن في

 .هدتهدّ  الحلول للمشاكل التي قد ع وتوفيرلتنوّ من أجل عيٍش أفضل لدة إجابات جيّ 
  المركز المهنّي للوساطة الذي لعبه الدور االستراتيجيّ فهو يتعّلق بذكره الذي أستطيع  الثاني ا الجانبأمّ 

(CPM)  لعديد من الشركاء ا لأيًض  عتنا ال بلفي جام وتعّلمهاوال يزال في ما يتعّلق بنشر الوساطة وتقنّياتها
ة ة األخرى المعنيّ سات األكاديميّ مؤسّ منّظمات واللمدارس والوصواًل إلى اة القانونيّ األنظمة و  من المجال القانونيّ 

 .أضرارهاة و األنانيّ  زيز روح الوساطة كبديل وكرسالة لنشر السالم وتخّطيبتع
اليومّي من أجل ، تلك الروح التي تمّيز عملك واإللتزام لديكحضرة السّيدة المديرة، أوّد أن أحّيي روح المبادرة 

لقد قبلت  بتنشئة طالب وسطاء من جامعتنا وما زلت  تواصلين العمل وهذا ليس مجّرد حافز عابر  .الوساطة
القّديس يوسف، تنتقلين  اليوم، بعد المسابقة بين الكلّيات في جامعة. ولكّنه قائم على أسس القناعة والكفايات

التالي سعداء أن نستقبل هذه المسابقة األولى التي تأتي لتفتح نحن ب. بين الجامعات من العمل خرآ سّجلٍ إلى 
 .أساسّي للبنان الدائم أبًداكاختصاٍص آفاًقا لتعزيز الوساطة ال كاختصاص هامشّي بل 

. ق إجراء مناقشة رفيعة المستوى وهاّمة بشأن الموضوعات التي ستتّم مناقشتهار  أتمّنى للف   ال يسعني إال أن
ومن  ا بالنسبة إليناجدًّ  ةالهامّ  مناقشةالل االنخراط في مثل هذه الاألمر وسيلة للكسب من خسوف يكون هذا 

 .خير المجتمعخيرنا و أجل 


