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اإختتام الن�سخة الثانية من امل�سابقة اجلامعّية للو�ساطة
نّظم املركز املهني للوساطة النسخة الثانية 
مع  بالشراكة  للوساطة  اجلامعّية  املسابقة  من 
ومؤسسة  للفرنكوفونّية  اجلــامــعــّيــة  الــوكــالــة 
فريدريش ايــبــرت، في أوديــتــوريــوم غولبنكيان 
في حرم العلوم اإلجتماعّية-هوفالن. شارك في 
املسابقة 29 متباٍر، وقام املنّظمون باختيار 20 
فريق قادمني من 8 جامعات لبنانّية. وقد استهّلت 
املسابقة بحفل أقيم في أوديــتــوريــوم فرانسوا 
باسيل في حرم اإلبتكار والرياضة، طرق الشام، 
بحضور رئيس اجلامعة البروفسور سليم دّكاش 
اليسوعي ومديرة املركز املهني للوساطة جوانا 

هواري بو رجيلي وحشد من املعنيني.
البروفسور  أشـــار  االفتتاحّية   كلمته  فــي 
سليم دّكاش إلى أن:«هــذه السنة، يتزامن إطالق 
املسابقة مع يوم عيد الفرنكوفونّية. سوف تتّم 
املسابقة بالّلغتني الفرنسّية والعربّية في آٍن مًعا. 
إّنها روح الفرنكفونّية التي تشّدد على أولوّية 

الّلغة الفرنسّية كلغة وثقافة، ولكّنها تنفتح على 
الثقافات والّلغات األخــرى لتؤّكد على ما نعرفه 
مسبًقا وهو قدرة الفرنكوفونّية هذه على قبول 
األفراد  بجمع  تتعّلق  ال  املسألة  ألّن  التعددّية، 
ضمن بوتقة واحـــدة بــل مــســاعــدة كــّل فــرد على 
النمّو حسب موهبته  التعبير عن نفسه وعلى 

اخلاّصة وروحه اخلاّصة«.
وتــابــع دّكــــاش: »الــهــدف مــن املــســابــقــة ليس 
فــقــط تــعــريــف الــطــالب عــلــى الــوســاطــة بــل لعب 
دور األطـــــراف املــتــنــازعــة مــن خـــالل املعارضة 
واإلصــغــاء واملناقشة والبحث عّما هو األفضل 
حلــّل الــنــزاعــات مــن خــالل التفاوض بــني طرفني 

رابحني....«.
مـــن جــهــتــهــا، تــوّجــهــت جـــوانـــا هـــــواري بو 
قــائــلــًة: »منذ  إلــى املتبارين  رجيلي فــي كلمتها 
صياغة  في  طاقتكم  تستثمرون  وأنتم  أسابيع 
ماسة  بحاجة  وكنتم  واســتــراتــيــجــيــات،  خطط 

لهذه الطاقة لكي تستطيعوا العبور من مرحلة 
إلــى أخـــرى. وكنتم بحاجة أيــًضــا إلــى البراعة 
لكي تتمكنوا من إيجاد الــتــوازن بني حاجاتكم 
ومصاحلكم أنتم وبني تلك املتعلقة بأخصامكم. 
ستلعبون دور طرف في النزاع ودور املستشار 
الساعي حلّله. احذروا من اخللط بني هذه األدوار 

املختلفة«.
وبعد 34 جلسة وساطة جرت خالل املسابقة، 
فار باملرتبة األولى عن فئة اللغة الفرنسّية فريق 
جامعة القّديس يوسف املؤلف من انطوان عبد 
الواحد والريسا طوق ومدربتهم آن ماري نعمة. 
أما عن فئة اللغة العربّية فقد فاز فريق جامعة 
البلمند املؤلف من ميرا شــرقــاوي ولــني عثمان 
ومدربتهم فاطمة حمدان. أما جائزة أفضل فريق 
فكانت من نصيب أمني شبطيني وتانيا عاقوري 
القّديس  جامعة  من  سكاف  ياسمني  ومدربتهم 

يوسف.
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