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املركز املهني للو�شاطة يف »الي�شوعية« خّرج طالبًا

و�شطاء من املدار�ص الر�شمية لإدارة النزاعات وحّلها حبّيًا
فــي جامعة  املــركــز املهني للوساطة  احتفل 
القديس يوسف في بيروت، بتخريج دفعة من 
التالمذة الوسطاء من مــدارس رسمية عّدة في 
بــيــروت والــشــمــال واجلـــنـــوب، بــرعــايــة وزارة 
التربية والتعليم العالي، في حرم كلية العلوم 

االجتماعية - شارع هوفالن.
حــضــر احلــفــل لــني حماصني ممثلة املدير 
فادي  العالي  والتعليم  التربية  لـــوزارة  العام 
يرق، نائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية 
البروفسور توفيق رزق ممثال رئيس اجلامعة 
الــبــروفــســور سليم دكـــاش الــيــســوعــي، مديرة 

املركز جوانا هواري بورجيلي ومعنيون.
ــه من خــالل هــذا املــشــروع مت تدريب  ُيذكر أّن
اإليــجــابــي، وعلى  التواصل  على  تلميذا   285
وبنتيجة  والوساطة،  لألزمات  اإلدارة احلبية 
هذا املشروع أصبح هناك 107 طالب وسطاء 
سيمارسون الوساطة في قلب مدارسهم. هناك 

مــا يزيد على 80 شخصا مــن األســاتــذة وذوي 
الوساطة  التالمذة متت توعيتهم على أهمية 
وأصــبــح 14 أســتــاذا منهم مــدربــني على إدارة 

النزاعات وحلها حبيا.
وألقى البروفسور رزق كلمة أكد فيها أهمية 
ــــال: "الوساطة  الــوســاطــة وطــــرق عــمــلــهــا، وق
املتنازعة  لــألطــراف  املهنية هي عملية تسمح 
بــالــعــودة الـــى الــنــقــاش املــبــاشــر.. وهـــي تقوم 
بتنفيذ عملية مقارنة مــع غيرها مــن طــرق أو 
حلول حلل النزاعات من خالل خبرتها، والبدء 
البعد  مــع  للمظالم  الفنية  املــراجــعــة  بعملية 
العاطفي للصراع، ما يجعل إعادة إبراز املنطق 
والعقل، وجعل قــدرة األطــراف على التفاوض 
وتطوير أنفسهم نحو حل يناسبهم"، مؤكدا ان 
"الوساطة املهنية، تستند بشكل عام على أربعة 
مواقف أساسية: االستقاللية، احلياد، النزاهة، 

واخلصوصية".

وأضــاف: "هذا املشروع الذي نفذ منذ العام 
2010 في املدارس اخلاصة في لبنان يهدف، من 
بني األمور األخرى، إلى تثقيف وتدريب الطالب 
على اإلدارة الودية والوساطة في الصراعات. 
وساطة املدرسة هي في حد ذاتها وسيلة جديدة 

للتعامل مع الصراع داخل املدرسة".
مــن جهتها، هــّنــأت مــديــرة املــركــز بورجيلي 
الــتــالمــذة الـــوســـطـــاء، وطــلــبــت مــنــهــم "عيش 
وعالقاتهم  وبيوتهم  مدارسهم  فــي  الوساطة 
وأخواتهم،  وإخــوتــهــم  ورفــاقــهــم  وأصدقائهم 
اليومية"،  أفعالنا  مــن خــالل  فــالــســالم يصنع 
مضيفة: "إن روح التعاطف واإلنسانية هي ما 
نسعى إلى نشره في املركز املهني للوساطة منذ 
تأسيسه في العام 2006، ومن خالل نشاطاته 

نهدف إلى تنشئة صناع سالم في لبنان".
وفي ختام االحتفال ُوّزعــت الشهادات على 

التالمذة املشاركني. 
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