اﻟﺴﺒﺖ  2018-10- 27اﻟﻌﺪد 15360

6

دفعة جديدة من �ملركز �ملهني
للو�صاطة يف �لي�صوعية

أقام املركز املهني للوساطة التابع جلامعة القديس
يــوســف فـــي بـــيـــروت ،حــفــل تــخــرج لــدفــعــة جـــديـــدة من
الــوســطــاء ،تابعوا دورات فــي بــيــروت وطــرابــلــس ،في
حــضــور رئــيــس اجلــامــعــة الــبــروفــســور ســلــيــم دكاش
اليسوعي ومديرة املركز جوانا هواري بورجيلي وحشد
من األهل واألصدقاء.
وتوجهت مديرة املركز جوانا هواري بورجيلي بكلمة
ّ
إلى الطالب داعية إياهم إلى «العناية بعالقتهم مع أنفسهم
أوال ،ألنه يجب على الوسيط التحكم مبشاعره وحاجاته،
لكي يستطيع مرافقة اآلخرين مبحبة وتعاطف».
وقـــال الــبــروفــســور دكــــاش« :يــوجــد بينكم محامون
ومــدرســون ومديرو مــوارد بشرية ،وفاعلون في احلياة
النقابية ،ومهندسون ،وموظفون ،ومديرو بنوك ،وفاعلون
في املجال الصحي ،وألول مرة ،أحيي اخلريجني الستة من
قوى األمن الداخلي الذين تابعوا هذه التنشئة اجليدة».
وتابع« :ليس في املركز املهني للوساطة طبقة أو فئة
مهنية معينة ،ألن الوساطة تتم وحتدث في أي وضع ،يجد
فيها شخصان أو أكثر أنفسهم في نــزاع أو خالف يجب
إيجاد تسوية له» ،مضيف ًا« :كيف ننسى القانون الذي مرره
البرملان اللبناني مؤخرا حول الوساطة القانونية ،وهي
مدخل ضــروري ورسمي ميكن للشركات األجنبية وحتى
احمللية االعتماد عليها حلل النزاعات ،وكل أنواع املشاكل

حتى ال تنزلق في دعــاوى وإجـــراءات قضائية مكلفة وال
تنتهي».
وأردف« :أنــــا أشــهــد أن املـــركـــز املــهــنــي للوساطة
واملــســؤولــني فيه قــامــوا بحملة ،مــن أجــل أن يسن هذا
القانون ،ويصبح حقيقة واقعة ،مع العلم أن املعركة لم
تنته جلعل هذا القانون أكثر مالءمة وتفعيال .كيف لنا أال
نسلط الضوء على االتفاق والشراكة الذين مت إبرامهما
مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في إطار مشروع «أمن
املجتمع والوصول إلى العدالة» ،الذي يهدف إلى :التدريب
الذي يعطى ،من بني آخرين ،إلى عناصر الشرطة البلدية
في تقنيات إدارة النزاع والتواصل بأسلوب متعاطف...
دمج التدريب على الوساطة في معهد تدريب قوى األمن
الداخلي».
وخــتــم« :فــي االجتـــاه نفسه ،مت توقيع شــراكــة أخرى
مــع مكتب راعــويــةالــزواج والــعــائــلــة امللتحق بالدائرة
البطريركيةاملارونية في بكركي ،عالمة على أن الوساطة،
كما يتصورها املركز املهني للوساطة ،جتد أصداء على
مستوى املــراكــز الدينية التي تسعى إلــى احلفاظ على
مؤسسة الزواج».
وألقت كلمة وسطاء بيروت ماري كلود أبو فاضل ،أما
نورا عساف فألقت كلمة بإسم طالب طرابلس ..واختتم
احلفل بعد توزيع الشهادات.

