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تخريج دفعة من الوسطاء في ”القديس يوسف“

USJ    اش وإلى جانبه جوانا هواري بو رجيلي
ّ
لقطة جامعة للوسطاء الجدد مع دك

صدى البلد  

تزامن حفل تخريج دفعة جديدة 
من طّالب المركز المهني للوساطة في 
جامعة القديس يوسف، مع الذكرى 
العاشرة لتأسيسه كــأول مؤسسة 
بتدريب  لبنان تعنى  جامعية في 
وســطــاء، يعملون على مــد جسور 
التواصل وحل النزاعات قبل وصولها 
الى المحاكم. أقيم حفل التخّرج في 
بهو حرم العلوم اإلنسانّية، طريق 
الشام، بحضور رئيس جامعة القّديس 
لبروفسور سليم دكــاش  ا يوسف 
اليسوعي ومديرة المركز جوانا هواري 
بورجيلي وحشد من اهالي الطًالب 

واصدقائهم. 
عرضت جــوانــا هـــواري بورجيلي 
لــوســاطــة فــي لبنان، منذ  ا لتاريخ 
النشاطات األولى المتعلقة بها عام 
٢٠٠٢، مروًرا بإنشاء جمعّية الوسطاء 
بال حدود، وصوًال إلى تأسيس المركز 
المهني للوساطة في جامعة القّديس 
يوسف سنة ٢٠٠٦، وتخريج أول دفعة 

١٠ سنوات،  بعد سنتين. ”وبــعــد 
تابعت هـــواري، هــا هــم الوسطاء 
لى  إ لــجــدد يتخرجون وينضمون  ا
٣٧٢ وسيطا، ينشطون في المركز 
وفي مؤسسات اخرى ومراكز وساطة 
جديدة، على صعيد التدريب وإدارة 
النزاعات المدرسّية والتواصل اإليجابي 
والشراكة مع مؤسسات محلّية ودولّية 

والمشاركة في مباريات عالمّية“.

تنّوع فكري
ـــاش: ”أنتم  ــال دك مــن جهته ق
القادمين من خلفّياٍت مهنّية متنّوعة، 
محامين ومهندسين وِجهات فاعلة 
في حياة المجتمع، ومديري الموارد 
البشرّية والعاملين في الوسط الطّبي، 
لمعلمين، عرفتم كيف تطّبقون  وا
على أنفسكم سريًعا ما تعلمتموه، 
واستطعتم أن تجعلوا من تنّوعكم 
الفكرّي مكاًنا للتواصل والتفاعل في 
ما بينكم، واستطعتم أن تصبحوا 
ديــن  مجموعة مــن الــوســطــاء الــمــزوَّ
بالكفاءة عن طريق العمل مًعا، والقيام 
بالتعلم ضمن ِفَرق والقيام بدوراٍت 

تدريبّية ورسائل تعكس مقدراتكم 
ومعارفكم“.

وتــابــع: ”أنتم اآلن أبناء المركز 
الــمــهــنــّي لــلــوســاطــة فــي جامعة 
ــف، ذلـــك المركز  ــوس ــقــّديــس ي ال
الــذي سبق لــه وأنــشــأ جيًال رائًعا 
لُمعَتَرف  ا لمهنّيين  ا ء  لوسطا ا من 
بهم في المجتمع ومن المؤّسسات 
اإلجتماعّية والقانونّية واالقتصادّية 
المتعّددة في البلد وكذلك من أوساط 
التعليم والحياة السياسّية“. وختم 
دكاش: ”هذا المركز، بقيادة مديرته 
بــو رجيلي، إنتشر  أ نا  ة جوا الكفوء
فروًعا وقطاعات، في طرابلس ودبي، 
وفي المدارس والنقابات، ناهيك عن 
ممثليه الذين شاركوا في مسابقات 
في باريس وفيينا وعواصم أخرى 
ليتبّوؤوا المراكز األولى على حساب 

البرازيل وألمانيا“.
ألقت كل من منى بستاني  كما 
وكاتيا الشام وبول شيحا تباًعا، كلمات 
باسم الدفعات األولــى والخامسة 
والتاسعة من طّالب المركز المهني 

للوساطة. 
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