
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في حفل تخريج ُدفعة  طالب المركز 
، في 2017تشرين األّول )أكتوبر(  30، يوم اإلثنين الواقع فيه 2017للعام  (CPM)المهنّي للوساطة 

 الساعة السادسة مساًء، في باحة حرم العلوم اإلنسانّية.
 

ونساء  من رجالوسيط  46من المؤل فة  2017لعام ا ، ُدفعة طالب(ن  ) منكم وواحدة واحد إليكم، كل   حين أنظر
ين  الوسيط كشخص   بوضوح لتخي  أ فيها شهاداتكم الرائعة، عتُ وق   ة نبيلة، وحين أذكر لحظةمهم  ب للقيام مدعو 

 ساعاتل إليه صغيأن يُ   لهال بد   ي كانذال كالمه مفعم بالرأسآخرين أو أكثر،  بين شخصين في الوسطقائم 
د جي   ته بشكل  أيدي الوسيط لتنفيذ مهم    بينهو السالح الرئيسي   اإلصغاءوساطة،  عمل أي  بداية في . طويلة

من  به كل   د عندما يشعرهو مفتاح جي   هذا اإلصغاء. ة الوساطة بين األشخاص المتنازعينوالشروع في عملي  
زوجين بأشخاص عندما يتعل ق األمر  ثالثة ا من الثقة بينمناخ   وجده يُ ن  إ:  إيجابي  ه إصغاٌء الجانبين على أن  

كبالغين نا نستطيع وهذا يعني أن  . ال  طوي ى لو كانحت   مسار ُيعاش ضمن وعد  ل باب اعندئذ   صبح الثقةت. وسيطو 
 .جى مخر ي إلخذ خطوات تؤد  ت  أن ن

 ،في معظم الحاالت ،مي ة نفسهاهباألهي هناك مرحلة ثانية . د اإلصغاء فقطمجر  ل ال وجودأن من الواضح 
 م،مركزكمن  ينقأحد الوسطاء الساب أخبرنيالمعنى،  في هذا. دةجي   اتحمل ثمار   قدو  تداول الكالم هي مرحلةو 

 وهي الوساطة فن  قواعد  ضمنة الوساطة عملي  كل   جاءني زوجان تابعا: "ما يلي ،هني  للوساطةالم المركز
ات ورعاية والميزاني   السكن)والتفاوض بشأن المستقبل  ،منفصل ، بشكل  قاء الذي يتم  مسبق ا الل  نفصال، ثم  اإل

إلى  ابأن يذهب اناعهمإقب بدأتُ . ات في األسبوع للوساطةأربع مر   يأتيان الزوجان وكان(. األطفال، وما إلى ذلك
 وفي لحظة كتابة  فاقات ت  وضعنا اإل. وتقييم التكاليفتقديم القوائم  هما منكل  من طلب وال تهمالمطعم مع أسر 

ن همامع   نجزاهأالذي لعمل ا من اجد   يدينسع لرؤيتنا ليقوال لنا إن هما كاناجاء الزوجان التوقيع،  ما أن تعل   ا، وا 
 ا كانتوأخير  ، اإدارة أموالهميقوما بن بعدم االرتياح، و ا يشعراجعلتهمالتي العقبات  يتحادثا ويعيا بشكل  أفضل

طلب إلى  قد حال  الصعوبات التي أد ت بهماأثناء الوساطة،  كانا، لقد. البقاء مع  ا ات خاذهما قراربالمفاجأة 
 .عاشاها ضمن هذا المسارناجحة تجربة ل إن ها ! « الوساطةالمساعدة من خالل 

 



ا وكل  شيء ال ينتهي كما هو الحال إال   ا وال حت ى رائع  على تأتي نهايته في فيلم  أن  كل  شيء ليس سهال  جد 
لىنفصال و اإلؤد ي إلى ت  عديدةصراعاتٌ ! ة يطالي  اإلأو  ةمصري  الطريقة ال ا في ر أيض  نفك  فل!  اتنزاعال ا 

ة جتماعي  ة واإلة واألسري  والمشاحنات السياسي   ال شيء،من أجل شيء و  الخالفات حول كل  و ة الصراعات اللبناني  
 مضى، يتوج ب على الوسيط أن يكون له وقت   أكثر من أي  و اليوم، . ي في بعض األحيان إلى مآس  التي تؤد  

ال نهاية  دعاوى مؤسفة و  نهايات لتسوية خالفات قد تؤد ي إلى ف به كبديلعتر  يُ حت ى  جتماعي  دور واضح وا  
والت منفسكأتدريب  توج ب عليكمسي. لها  .لمجتمعناا مفيد جد  هذا الدور ال ؤد 

د أن  عمل الوساطة م  ات مع نقابات المحامينفي المدارس والجامعات واإلت فاقي   ذي يأخذ أهمي ة كبرى الن المؤك 
 ضفي قيمةه إال أن ييمكنال ، ته، السي دة جوانا بو رجيليمدير  م به المركز المهني  للوساطة بشخصو قي والذي
في مواصلة  ،أخرى  دوارمن بين أ ،دوركميكمن . أكثر فأكثر العديد من الناس يجعلها في متناولمهنة و ال على

 .ةشعبي  للعيان و  من أجل توسيع الشبكة وجعلها ظاهرةالمت خذة هذه المبادرة 

ُبذل من أجل  ذلك المجهود الذي هادة التي ستستلمونها، يتبي ن لي يقين االشمن خالل  أي ها األصدقاء األعز اء،
ق، بالمعنى اإلغناطي  لكلمة األفضل التنشئة الذاتي ة على في المجهود  هذه اإلستمراري ة وعلى ،magis التفو 

وربط القيم اإلنساني ة والفكري ة واإلجتماعي ة واألخالقي ة والروحي ة بكفاياتكم  جل تحقيق قدراتكم ومواهبكموالنمو  من أ
م ا في هذا المجال. إن ها قيم . والتعاطف والكالم الموزون  النزاهة والحياد واإلصغاء ومهاراتكم التقني ة األكثر تقد 

 ،باريسكما في بيروت  في ،هومرافقي هومعل مي بإدارتهلتي يستحق ها المركز ه بالتهاني  الحار ة اأتوج  من هنا، 
: Feuerbach. L ورباخف. للفيلسوف وأختتم بهذا القول ل. دةالتزامهم الثابت وكفاءتهم المؤك   شكرهم من أجلأو 
  شيء بمحب ةدعونا نفعل كل  ". بين هللا واإلنسان... والمبدأ الوسيط بين الكامل والناقص الرابط ة هيحب  مال"

 .ينالرابحمن وسنكون 


