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دفعة جديدة من الو�شطاء يف الذكرى العا�شرة

 لتاأ�شي�س املركز املهني للو�شاطة 

الوسطاء اجلدد مع دّكاش وإلى جانبه جوانا هواري بو رجيلي

ت���زام���ن ح��ف��ل ت��خ��ري��ج دفعة 
ج��دي��دة م��ن ط���اّلب امل��رك��ز املهني 
ل��ل��وس��اط��ة ف��ي ج��ام��ع��ة القديس 
ي���وس���ف، م���ع ال���ذك���رى العاشرة 
لتأسيسه كأول مؤسسة جامعية 
في لبنان تعنى بتدريب وسطاء، 
يعملون على مد جسور التواصل 
وحل النزاعات قبل وصولها الى 

احملاكم. 
ُأقيم حفل التخّرج في بهو حرم 
الشام،  طريق  اإلنسانّية،  العلوم 
القّديس  جامعة  رئيس  بحضور 
دّكاش  البروفسور سليم  يوسف 
املركز جوانا  اليسوعي وم��دي��رة 
ه�����واري ب��ورج��ي��ل��ي وح���ش���د من 

أهالي الطاًلب وأصدقائهم.     
ف���ي ك��ل��م��ة ال��ق��ت��ه��ا ف���ي بداية 
بورجيلي  ع���رض���ت  اإلح���ت���ف���ال 
منذ  لبنان،  في  الوساطة  لتاريخ 
بها  املتعلقة  األول���ى  النشاطات 
عام 2002، مرورًا بإنشاء جمعّية 
الوسطاء بال ح��دود، وص��واًل إلى 
للوساطة  املهني  املركز  تأسيس 

ف����ي ج���ام���ع���ة ال���ق���ّدي���س يوسف 
دفعة  أول  وتخريج   ،2006 سنة 
10 سنوات،  »وبعد  بعد سنتني. 
تابعت ه��واري، ها هم الوسطاء 
وينضمون  ي��ت��خ��رج��ون  اجل����دد 
إل��ى 372 وس��ي��ًط��ا، ينشطون في 
امل���رك���ز وف����ي م��ؤس��س��ات اخ���رى 
و م��راك��ز وس��اط��ة ج���دي���دة، على 
صعيد التدريب وإدارة النزاعات 
امل��درس��ّي��ة وال��ت��واص��ل اإليجابي 
وال��ش��راك��ة م��ع مؤسسات محلّية 
ودول��ّي��ة وامل��ش��ارك��ة ف��ي مباريات 

عاملّية«.
أل��ق��ى البروفسور  م��ن ج��ه��ت��ه 
س��ل��ي��م دّك�����اش ت���وّج���ه ف��ي��ه��ا الى 
اخلّريجني بالقول: »أنتم القادمني 
م���ن خ��ل��ف��ّي��اٍت م��ه��ن��ّي��ة متنّوعة، 
وِجهات  وم��ه��ن��دس��ني  م��ح��ام��ني 
فاعلة في حياة املجتمع، ومديري 
في  والعاملني  البشرّية  امل���وارد 
ال��وس��ط ال��ط��ّب��ي، وامل��ع��ّل��م��ني، لقد 
عرفتم كيف تطّبقون على أنفسكم 
سريًعا ما تعّلمتموه، واستطعتم 

الفكرّي  تنّوعكم  م��ن  جتعلوا  أن 
مكاًنا للتواصل والتفاعل في ما 
تصبحوا  أن  واستطعتم  بينكم، 
دين  املزوَّ الوسطاء  من  مجموعة 
مًعا،  العمل  طريق  ع��ن  بالكفاءة 
وال���ق���ي���ام ب��ال��ت��ع��ّل��م ض��م��ن ِف����َرق 
والقيام بدوراٍت تدريبّية ورسائل 

تعكس مقدراتكم ومعارفكم.«
وختم دّكاش: »هذا املركز انتشر 
ف��روع��ا وق��ط��اع��ات، ف��ي طرابلس 
ودب��ي، وفي امل��دارس والنقابات، 
ناهيك عن ممّثليه الذين شاركوا 
في مسابقات في باريس وفيينا 
وعواصم أخرى ليتبّوأوا املراكز 
األول�����ى ع��ل��ى ح��س��اب البرازيل 

وأملانيا«.
كما ألقت كل من منى بستاني 
وكاتيا الشام وبول شيحا تباًعا، 
ك��ل��م��ات ب��إس��م ال��دف��ع��ات األول���ى 
طاّلب  من  والتاسعة  واخلامسة 
املركز املهني للوساطة. واختتتم 
احل���ف���ل ب���أخ���ذ ص�����ورة جماعّية 

وشرب نخب املناسبة. 


