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روفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل تسليم الشهادات بكلمة ال
تشرين الثاني  28يس يوسف، في جامعة القدّ   في CPMللوساطة  المهنيّ  المركزمتخّرج من  74إلى 

  ، في الساعة السادسة مساًء، في قاعة محاضرات باسيل.2022(نوفمبر) 
 

 نشئةشهر طويلة من التأهم كوسطاء بعد اليوم شهادتون نالالذين سيوطالبًا  74بنا البالغ عددهم من صميم قلبي طّال  ئأن أهنّ  أودّ 
بيروت وطرابلس  CPM المهنّي للوساطة المركز ة للوساطة فيالممارسة المهنيّ  في نشئتكمت تابعتم. لقد سهرواآلالم وال ،ةوالدراس

 ،حين من متابعة الندواتلمرشّ ل سمحا ، ممّ حضوريا وعن بعد 22-2021 العام في نشئةالت ههذ وفيرت . تمّ 2022-2021خالل العام 
 بنجاح. كاديميّ األ مسارهمأوروبيين ولبنانيين وإكمال  محاضرينات مع حاضروورش العمل والم

أعّزائي المتخّرجين، أنتم قادمون من خلفيّات مهنيّة متنّوعة للغاية : أنتم مصرفيّون، ومعلّمون، ومحامون، ومهندسون، وأطبّاء، 
وفاعلون في الحياة المجتمعيّة، وعلماء نفس، وموّظفون في القطاع العاّم، والبلديّات والوزارات، وكذلك ضبّاط من األمن العاّم 

. بينما أرّحب بمشاركة خدمات الدولة في هذه التنشئة التي أصبحت استراتيجيّة من أجل الممارسة FSIخلّي وقّوات األمن الدا
إّن هذه األخيرة أصبحت مثل السمك في الماء. في  القول، نظًرا لتنّوع المهن التي تتبع هذه التنشئة في الوساطة، نيالمهنيّة، يمكن

حيث توجد عالقات إنسانيّة يجب مرافقتها، حيث  ريبًا وفي العديد من المواقف، باختصاهن تقرالولقع، هي تتوّجه إلى جميع المِ 
الوساطة هي فّن تقريب المشاعر  ،توجد اهتمامات مشتركة قد تصبح متباينة، حيث توجد أحاسيس يجب ضبطها والتواصل معها

أهدافًا لها دة دفء المشاعر والعواطف بحيث تضع من خالل التأكيد على الحّس السليم والعالقات واستعا التواصل فيما بينهاو
 مشتركة.

األزمات المتتالية التي ال نهاية لها، لم تفشل في  ال بلعلى الرغم من األزمة،  المركز المهنّي للوساطة، يسعدني أن أرى أنّ 
قات تمزّ ب تسبّ ب على األزمة. األزمة مساعدة بعضهم البعض للتغلّ ل يهمالوسطاء الذين يحتاج لبنان اليوم إل نشئةتها في تمهمّ 

قد وة بين الناس، هذه األزمة، خاصّ  حال، فإنّ  األزمة تأتي غالبًا من صراعات ظاهرة أو كامنة. على أيّ  وصراعات، وإال فإنّ 
توجيه وآثام األزمة،  ، علىبصوت عالٍ  هاقولن، وما أيًضاب عليها، وربّ للتغلّ  اءكوسط من، تحتاج إلى دوركيالسياسيّ بين كون ت

 دون الرغبة في إنهائها.من زمة األهام إلى أولئك الذين يقومون بإطالة أمد أصابع االتّ 
 وا المهارات الالزمة للقيام بذلكاليوم والذين تلقّ  همجخرّ نالوسطاء الذين أنتم ته من خاللكم، مهمّ  المركز المهنّي للوساطةواصل ي

المركز هذه األزمة، ال تزال تؤمن برسالة  خضمّ في  ،ةة والعامّ سات والهيئات الخاصّ من المؤسّ العديد  نّ . يسعدني أاهواكتسبو
 ي التدريب المناسب في المركز.لتلقّ  ،رجالونساء ، وإرسال أشخاص المهنّي للوساطة

الة، معربة عن الثقة قائمة وفعّ  المركز المهنّي للوساطةات مع هيئت بين مختلف الأُبِرمَ ات التي فاقيّ في هذا السياق، ال تزال االتّ 
عام الت في مَ برِ ة أُ فاقيّ تّ إا هناك حالي  ر أنّ نذكّ و، كذلك لسنا دائًمافنحن نكون شاملين،  ولكيمه المركز. بوجود التدريب الذي يقدّ 

بكركي. وهكذا، وللعام الثالث على التوالي، تابع أعضاء المكتب -ةق بالبطريركيّ لحَ مع مكتب رعاية األسرة والزواج المُ  2019
 ي.ودّ  ة وإدارتها بشكلٍ النزاعات العائليّ  تجنّبمن أجل  المركز المهنّي للوساطةالنشطون التدريب في 

اختيار مجموعة رابعة من  ، تمّ 2018عام العة في ، الموقّ حدة اإلنمائيّ الشراكة مع برنامج األمم المتّ  ضمن إطار، وكذلك األمرو
ات اختيار أعضاء هذه البلديّ  ة، تمّ فاقيّ ، بموجب هذه االتّ كذلك األمر. و2022عام الالتدريب في  منابعةل اط قوى األمن الداخليّ ضبّ 

ة، لوطنيّ ة اإلنعاش اساتهم. في خطّ العمل كوسطاء داخل مؤسّ  من التمّكنوبالتالي  المركز المهنّي للوساطةمن أجل متابعة تدريب 
وتلبية  ا، والعناية بهسلطة محليّةك يتوّجب إعطاؤهإلعطاء ما  تهاوسلطات سيكون من الضروري إعادة تأهيل دور البلديّ 

ات والمواطنين، ولكن أيًضا بين ، ليس فقط بين البلديّ كبيًراي عنهم. تمأل الوساطة فراًغا التخلّ  ان تمّ ة لسكّ االحتياجات الملحّ 
   المواطنين أنفسهم.

منذ  تسي تأسّ تحدة للمرأة الفي إطار المشروع مع هيئة األمم المتّ  ،هحيث أنّ  الجنس األنثويّ  المركز المهنّي للوساطةنسى  ي ال
تّم في مختلف مناطق لبنان، للسنة الثانية على التوالي،  من بين النساء هدف إلى إنشاء شبكة من الوسطاءتي ت، وال2019عام ال

  .المركز المهنّي للوساطة تدريب نتابع مجموعة من النساء اختيار
  عام الفي  Instituto Affari Internazionali (IAI) معهد الشؤون الدوليّة مع 2020عام المة في برَ الشراكة المُ  ضمن إطار

مات تدريب النساء األعضاء في المنظّ ة لتمويل ح دراسيّ نَ ، للعام الثاني على التوالي، على مِ المركز المهنّي للوساطة : حصل 2020
 ة في شمال لبنان.غير الحكوميّ 
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الذي يفرض  الوساطة على فنّ  يّةتهم التدريبأبدًا من مهمّ  وهمومعلّ  المركز المهنّي للوساطةل وهكذا، ووفقًا لهذه المالحظة، لم يستقِ 
دائًما، باستثناء المصالح الدنيئة والرغبات  سبابهابها وأأسبا نفهمى الحروب التي ال العنف والرفض وحتّ  تفاقمل اليوم كمضادّ  نفسه

 السلطويّة.
 ! من العمل لتنجزوهالكثير  م! لديكم شهاداتكعلى نيلكم ة أخرى مبروك مرّ 


