
، في حفل تخّرج طالّب في بيروت كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف
في  ،2020( يناير) الثاني كانون  27الواقع فيه  االثنينالوساطة المهنّية في المركز المهنّي للوساطة، يوم 

 االبتكار والرياضة.حرم 

 

الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، ممثَّاًل بسيادة المطران غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس 
 المونسنيور بيتر كرم، نائب البطريرك المارونّي والمشرف على دوائر الصرح البطريركّي،

حضرة الّلواء عماد عثمان، المدير العاّم لقوى األمن الداخلّي، ممّثاًل بالعقيد إيلي األسمر، رئيس قسم األبحاث 
 .في أكاديمّية قوى األمن الداخليّ والدروس 

 حّنا علوان،مونسنيور حضرة ال

 ،المركز المهنّي للوساطة ةمدير حضرة 

 مين،المعلّ  ءنااأعزّ 

 واألصدقاء، هلاأل ءنااأعزّ 

 ة،في مجال الوساطة المهنيّ  2019عام ُدفعة اليجين الجدد لالخرّ  اءناعزّ أ 

 .السير السوّي وسوف تزداد تأّلًقا بفضل المركز المهني للوساطة والمسؤولين عنه واألساتذة سيرالوساطة ت

 فعتكمدُ  .أكثر فأكثر ويزداد عددهم يتوالون ة يجين في الوساطة المهنيّ الخرّ  ُدُفعات ألنّ  السير السويّ تسير إّنها 
للعمل الوسطاء يجدون مجاًًل  ، بل أنّ فحسب اليس فخري   أّن هذا الدبلوم وهذا يعني، ايجً خرّ  94 من مكّونة
 .نافعين ألنفسهم وللمجتمع بلوا بالًء حسًنا ويكونوايمكن أن يحيث 

على مجموعتين  ينعموزَّ  امهني   54م إّنه: بادئ ذي بدء، أوّد أن أحّيي مجموعة الخّريجين الجدد من بيروت 
أتيتم من لقد . بالّلغة الفرنسّية ومجموعة أخرى بالّلغة العربّيةشئة، المجموعة األولى تابعت التنشئة نهذه التتلّقتا 

تابعون، للعام الثاني يضّباط قوى األمن الداخلّي الذين  على تحّيةلقاء الإّنها لفرصة إل. خلفّيات مهنّية متعّددة
:  التنفيذ قوى األمن موضععلى التوالي، هذه التنشئة في مجال الوساطة المهنّية من أجل وضع استراتيجية 
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هذه  تحقيق أ منًل يتجزّ  جزءهو  ممارسة الوساطة والتفاوض مًعا، من أجل أمن المجتمع، وباعتبار فنّ 
 ه، ولكنّ ةبالقوّ  على المواطنين ضفر  تُ مسألة  ًل يقتصر علىاة ًل غنى عنها لجعل األمن أدهو و  ،ةاًلستراتيجيّ 

هل القيام الذي ليس من الساألمر  ،أنفسهم واآلخرين والصالح العامّ  ةمسؤوليّ ل المواطنين على تحمّ هؤًلء ساعد ي
تأدية دورهم والموقف الناس  أن يعّلميحتاج إلى  ومستشار وتربويّ  في مكان ما، الوسيط هو معّلم. على الدوامبه 

 .الصحيح الذي يجب عليهم اّتباعه

 اختيارهم اط الذين تمّ مع مجموعة ثالثة من الضبّ  ،ةهذه الديناميكيّ  تستمرّ  حّجارال الجنرال من مباشرة بمواكبة
، فال اط الوسطاءضبّ الفي الحديث عن  تُ أسهبقد  إذا كنتُ  .2020-2019 ةالدراسيّ  سنةلل لمتابعة التنشئة

 ،والمهندسين ،والمحامين ،سينوالمدرّ  ،ينمجموعة المصرفيّ تهنئة و أن أتغاضى عن إلقاء التحّية  أستطيع
ة الذين تابعوا هذه الموارد البشريّ  ن في سؤوليمالو  في مجال الصّحة،ين والمهنيّ  ،ةالحياة النقابيّ ين في والفاعل
ة ومن غة العربيّ اللّ  تابعوا التنشئة بمهنيّ  12فة من مجموعة طرابلس المؤلّ  يعّز علّي أن أحّيي وأهّنئ .التنشئة

 كلّ  في الخدمة اًلجتماعّية المتواجدينن تصاصّييخ، واة طرابلسفي بلديّ  فينوموظّ  ،نميومعلّ  ،نبينهم محامي
 .الصعبة ةة والعائليّ لحياة اًلجتماعيّ ا مشاكل في مواجهة ساحةاليوم على 

شطين الذين االن 27الـ  بالمتخّرجين في الوساطةا ا حار  ب ترحيبً إًل أن أرحّ  سعني، ًل يالتهانيّ  معرض هذه في
الدائرة ب المرتبطوالعائلة الزواج راعوّية مكتب و مع مركز الوساطة شراكة ال، في إطار الزوق  في نشئتهموا تتلقّ 

قة والوساطة الملح  خلّية اإلصغاء في إطار  ون سوف تعمل اء،ها الوسطاء األعزّ أيّ . بكركي -البطريركّية المارونّية 
 .مساعدة األزواج على إدارة نزاعاتهم عبر الحوارمن أجل ة، عويّ ا بمكتب الر 

بالنسبة  ،يمكنني أن أخبركم أّن هذا المسار نحو التنشئة في مجال الوساطة مستمّر ألّن األمر يتعّلق في الختام،
 .من أجل تحقيق مواطنة لبنانّية أفضل تتوّغل في صميم المؤّسسات والمهن المختلفةتؤّدى ة رسالو  باقتناع ،إلينا

ّديس يوسف في صيدا من أجل تدريب أجيال بدأ فرع جديد للمركز المهنّي للوساطة عمله في حرم جامعة الق
 2020-2019بشكٍل متواٍز خالل العام األكاديمّي  نشئةالت ستتابع خمس ُدفعات .من الوسطاء في جنوب لبنان

طالب، مّما يدّل  114، أي مجموع مؤلَّف من (في طرابلس 1في الزوق و 1في بيروت ، و 2في صيدا، و 1)
نّية وثقافة ًل بّد منها يمكنها أن تساعد في القيام بتحّول إجتماعّي وثقافّي على أّن الوساطة أصبحت ظاهرة وط

 .حقيقيّ 



3 
 

 ،من المركز المهنّي للوساطة 2019عاشت ُدفعة متخّرجي العام 

 عاشت جامعة القّديس يوسف،

 .عاش لبنان

 


