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ا جديًدا
ً
”القّديس يوسف“ تخّرج ٤٣ وسيط

عدد من الخريجين في لقطة جامعة     البلد

صدى البلد  

أقام المركز المهني للوساطة 
التابع لجامعة القّديس يوسف 
ا تابعوا 

ً
٤٣ وسيط حفل تخرج لـ

دورات في بيروت وطرابلس، في 
سليم  معة  لجا ا ئيس  ر ر  حضو
اش اليسوعي ومديرة المركز 

ّ
دك

جوانا هواري بورجيلي وحشد من 
األهل واألصدقاء.

اختصاص نبيل
ــه ”كعادته  أعــلــن دكـــاش ان
كل عــام يشعر بالحماس حين 
ر بأّنه سيترأس حفل تسليم 

ّ
يفك

الــشــهــادات، ألن الوساطة هي 
اختصاٌص نبيل كون الشخص 
 مّرة 

ّ
ا، في كل

ً
الذي ندعوه وسيط

و  أ يجد نفسه فيها بين اثنين 
أشــخــاص آخــريــن عــدة لُيصغي 
إليهم ويقّدر كالمهم ويحاول أن 
يقّرب بين وجهات نظر مختلفة 
بينهم، هذا  عدة  متبا حّتى  و  أ

الشخص ينشر السالم والوفاق 
وهذا ما أسّميه عمًال نبيًال“.

آفاق مهنية
وتابع :“إّنه اختصاٌص خطير 
 إضافّية أو كلمة ناقصة 

ً
ألّن كلمة

ظ بها الوسيط قد تؤّجج النار 
ّ
يتلف

بعد الناس عن بعضهم البعض 
ُ
وت

وبالتالي قــد تــعــّرض الوساطة 
والوسيط للخطر“.

وختم دكـــاش: ”أنــتــم الذين 

جئتم من آفاق مهنّية متنّوعة، 
ة  لحيا ا فــي  وناشطين  محامين 
عن  لين  و مسؤ و تّية  ّسسا لمؤ ا
فين في 

ّ
البشرّية وموظ الموارد 

نتم  أ مين، 
ّ
ومعل لطّبي  ا لوسط  ا

ة  فأ مكا ا  لــو تــنــا ن  أ ون 
ّ
تستحق

ق.  بتسلمكم هذا الدبلوم الُمَصدَّ
د أّن شهادة الكفاءة التي 

ّ
أنا متأك

 ثقافة 
ّ

استلمتموها اليوم وكــل
الوساطة التي اكتسبتموها على 
مقاعد جامعة القّديس يوسف 

ستفتح لكم الدرب في لبنان وفي 
 بلدان الشرق األوسط من أجل 

ّ
كل

خدمة اإلنسان، وهي خدمة كبيرة 
م بروٍح تّتسم بكفاءة متمّيزة  قدَّ

ُ
ت

وأكثر إنسانّية“.
مــن جهتها اعتبرت هــواري 

بورجيلي ان ”الوسيط ليس ”دون 
كيشوت“ او ”زورو“ او بطال يريد 
ان ينقذ العالم بل شخص رصين 
ومتسامح ويحب اآلخرين ويعمل 
من اجلهم“. كما القيت كلمات 
ــطــّالب الــذيــن تسلموا  بــاســم ال
اش وبورجيلي.

ّ
شهاداتهم من دك

ه اختصاٌص خطير 
ّ
«إن

 إضافّية أو 
ً

ألّن كلمة

ظ بها 
ّ

كلمة ناقصة يتلف

الوسيط قد تؤّجج النار»
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