
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل تخريج طالب 
تشرين األّول  24فيه  ، يوم األربعاء الواقع2018-2017 ةللسنة األكاديميّ  للوساطة المهنيّ المركز 

 .َحرم العلوم اإلنسانّيةفي ، 2018)أكتوبر( 

 

وأنا أقف أمامكم، أمام هذه الُدفعة الحادية عشرة من المتخّرجين  متوّجبةالتهانّي الأن أبدأ بتوجيه ال يسعني إال 
 ،الجددوالوسيطات أعّزائي الوسطاء . الجدد الوسطاء في جامعة القّديس يوسف وفي المركز المهنّي للوساطة

وليس  هم كحقّ ادتمون للحصول على شهلقد عملتم جاهدين لمّدة عام، وها أنتم تجلسون على مقاعد من يتقدّ 
 .عةمقنّ و  مكتسبةهذا الدبلوم بفخر وشرف وليس كغنيمة بون لّوحة ويكهديّ 

. أّن مّلفكم المهنّي كمشاركين ومتخّرجين متنّوع للغاية مأعلالتي أرسلتها لي السّيدة المديرة  دّونةمن المإنطالًقا 
موّظفون ومديرو ن و مهندسو ة و الحياة النقابيّ يوجد بينكم محامون ومدّرسون ومديرو موارد بشرّية وفاعلون في 

، وألّول مّرة، أحّيي الخّريجين السّتة من قوى األمن الداخلّي الذين تابعوا هذه يالصحّ  في المجالبنوك وفاعلون 
 لمركز المهنّي للوساطة طبقة أو فئة مهنّية معّينة، ألّن الوساطة تتّم وتحدث في أيّ ا يس فيل. التنشئة الجّيدة

 .يجد فيها شخصان أو أكثر أنفسهم في نزاع أو خالف يجب إيجاد تسوية له وضع

ه في مسار األمور في ما يتعّلق تأثير كي يكون له ، ولويشعّ  متدّ تأسيسه ليالمركز المهنّي للوساطة و إنشاء  تمّ 
 المركز المهنّي للوساطة إحدى محاضراتفي  قيل. اذاته في حدّ قائمة بل كمهنة  بالوساطة، ليس فقط كشغف

 أن أقول إنّ  أودّ . أمٌر واجب أيًضا السالم ون صنعوجود بشر ي إال أنّ  أبطااًل يخوضونها ستوجبالحرب ت نّ إ
ب وجستيالتي ال تزال منطقتنا تشهدها، والمآسي الدامية وبالنظر إلى الصراعات  ،والشرق أوسطيّ  بنانيّ سياقنا اللّ 
إلى أبطال  احتاج أيًض سوف ن، ولكن سالم، سالم الشجعانال التوقيع علىيبادرون إلى حرب  أبطالوجود 

إستمّر المركز . تحقيق السالم بين البشر الذين أنهوا الحربيتسّلحون باإلنسانّية والتفكير الصائب من أجل 
مزّودين ال هؤالء األبطال والبطالت م، في تنشئةوالتعلّ  ه كمركز للتعليموعمل المهنّي للوساطة، منذ وجوده

من حيث الوساطة والتفاوض في  وهم يشّعون بما يعرفون القيام به (هنّ ) وتخريجهم باإلنسانّية والمزّودات
، لكن أربعة ًحا تلّقوا تنشئتهم وتدريبهم في بيروت وطرابلس، هناك سبعة وخمسون مرشّ اليوم. أصعب المواقف

. (أكتوبر)تشرين األّول  24 هذا اليوم الواقع فيه في وخمسون منهم تّم التصديق على شهادتهم وسيستلمونها
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 األهمّ  عالمة على أنّ ة، الفرنسيّ بالّلغة العربّية مدعومة ب تّمت أيًضا تنشئةة، غة الفرنسيّ باللّ  باإلضافة إلى التنشئة
غة اللّ بيوًما  التنشئة عطىتُ  ال لم  : غة التي يتقنونها، بينما أقول في نفسي اللّ ب دينجيّ تدريب وسطاء يكمن في 
 ة ؟اإلنجليزيّ 

ة، ا حول الوساطة القانونيّ رً مؤخّ  بنانيّ ره البرلمان اللّ كيف ننسى القانون الذي مرّ . إّن المركز المهنّي للوساطة يشعّ 
كّل أنواع النزاعات و  لحلّ  اعتماد عليهة اإلالمحليّ حّتى ة و يمكن للشركات األجنبيّ  ورسميّ  ضروريّ  مدخل وهي

جراءات نزلق في تى ال حتّ  المشاكل  المركز المهنّي للوساطة أنا أشهد أنّ . ة مكلفة وال تنتهيقضائيّ دعاوى وا 
 المعركة لم تنته   ، مع العلم أنّ والمسؤولين فيه قاموا بحملة من أجل أن ُيسّن هذا القانون ويصبح حقيقة واقعة

كيف لنا أال نسّلط الضوء ف ! تأّلق ويشعّ ية المركز المهنّي للوساط!  لجعل هذا القانون أكثر مالءمة وتفعياًل 
 أمن المجتمع"في إطار مشروع  حدة اإلنمائيّ مع برنامج األمم المتّ الذين تّم إبرامهما فاق والشراكة تّ على اإل

الشرطة  عناصرإلى ، آخرين، من بين الذي ُيعطىتدريب ال( أ: ) ، الذي يهدف إلى"والوصول إلى العدالة
الوساطة في معهد  على تدريبالدمج ( ب)؛ و  عاطفأسلوٍب متوالتواصل ب إدارة النزاع اتتقنيّ ة في البلديّ 

 .تدريب قوى األمن الداخليّ 

المارونّية  ةالبطريركيّ  دائرةحق بالة الملتعائللزواج والا ةعويّ ا ر توقيع شراكة أخرى مع مكتب  نفسه، تمّ  في اإلّتجاهو 
في بكركي، عالمة على أّن الوساطة، كما يتصّورها المركز المهنّي للوساطة، تجد أصداء على مستوى المراكز 

ا تافهة فيه الحياة الزوجّيه ألسباٍب الدينّية التي تسعى إلى الحفاظ على مؤّسسة الزواج في وقٍت تتفّكك  كما جدًّ
 ُينشئسسيوّفر هذه السنة تنشئة إلى ثمانية وعشرين وسيط و   المركز المهنيّ وبالتالي فإنّ . بغاية الجدّيةألسباٍب 

 .ةإدارة نزاعاتهم العائليّ  أو/للزواج و هما عدادو وحدة للوساطة ستسمح للوسطاء بمرافقة األزواج 

توّفر إلى تالمذتها التدريب على و لّلبنانّية التي تتزايد أعدادها في كّل هذا، وفي العمل التدريبّي في المدارس ا
الوساطة، يستمّد المركز المهنّي للوساطة شرعّيته من رسالة الجامعة الفكرّية واألخالقّية واألكاديمّية كما هو 

ع ت في العام  ال تقوم الجامعة بتنشئة المتخّصصين . 1975منصوص عليها في شرعتها األساسّية التي ُوض 
ساليب فحسب، بل هي تقوم، قبل كّل شيء، بتنشئة رجال ونساء يكتسبون روح الحوار الكفوءين في التقنّيات واأل

 .والمواطنة والثقافة اإلنسانّية
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هذا التأثير يستمّر وذلك بفضل فريق المركز وموّظفيه ومعّلميه ومديرته جوانا أبو رجيلي التي تتحّدى الصعوبات 
أّيها من خاللكم، . الوساطة المهنّية في الواقع اليوميّ وتسير بخطى آمنة وثابتة حّتى تتّم ترجمة قضّية 

ذي يعمل من أجل السالم ال والذكيّ  متعاطفالجيش الأنتم ، اليوم ، خّريجو األمس ومتخّرجوالمتخّرجون 
 .ع أسرتهوتتوسّ  المركز المهنّي للوساطةينمو من خاللكم والمواطنة، 

 مّرة أخرى، أوّجه لكم جميًعا تهانّي الحاّرة،

 يحيا المركز المهنّي للوساطة في جامعة القّديس يوسف،

 !يحيا لبنان 


