كلمة الربوفسور سليم د ّكاش اليسوعي ،رئيس جامعة الق ّديس يوسف يف بريوت ،يف احتفال إطالق

تربوي ( ،)DOPS-MEHEيف كليّة العلوم
ملئت مرشد
اجلامعي يف اإلرشاد
برانمج الدبلوم
الرتبوي َ
ّ
ّ
ّ

الرتبويّة يف جامعة الق ّديس يوسف يف بريوت ،يوم اخلميس الواقع فيه  5أيلول (سبتمرب)  ،2019يف
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،األونيسكو.

إنّه لفر ٌح كبري أن نتواجد ها هنا كجامعة يسوعيّة يف وزارة الرتبية الوطنيّة والتعليم العايل لالحتفال
معا إبطالق مشروع "مساندة التعليم الفرنكفونّ عرب املشاغل والدروس لتمكني القدرات
ً
الرمسي الذي ،كما نعلم ،يواجه اليوم ضغطًا
اإلرشاديّة للمعلّمني" على مستوى النظام
املدرسي ّ
ّ
خصوصا من جانب التالمذة السوريّني.
يف ازدايد الطلب عليه،
ً

فعندما نتواجد يف احملافل الرتبويّة الدوليّة الفرنكوفونيّة وغريها ونُسأل عن موقف لبنان من تعليم
دوما املثل أب ّن دوام املدارس الرمسيّة اللّبنانيّة أصبح
أوالد ّ
املهجرين السوريّني من بالدهم ،نعطي ً
فخر لنا
دوامني ،قبل الظهر وبعده ،وذلك لتأمني تعليم أوالد ّ
قسرا من مناطقهم وهذا ٌ
املهجرين ً
نعتز به يف قاموس التضامن اإلنسانّ.
ّ

مسمى "الدبلوم
وينبغي علينا القول إ ّن صياغة هذا املشروع يف متكني القدرات الرتبويّة حتت ّ
اإلقليمي
بوي" جاء مثرة صناعة وصياغة مشرتكة ما بني مكتب األونسكو
اجلامعي يف اإلرشاد الرت ّ
ّ
ّ
يف بريوت والسفارة الفرنسيّة والوكالة اجلامعيّة الفرنكوفونيّة ووزارة الرتبية والتعليم العايل وكليّة العلوم
بوي يف خمتلف مدارسنا ،أكانت رمسيّة أو
بوي أو التوجيه الرت ّ
الرتبويّة يف جامعتنا .واإلرشاد الرت ّ
املدرسني عنه يف األسرة أو شبه
ّ
جمرد حركة هامشيّة جتاه التلميذ واملسؤولني والزمالء ّ
خاصة ،ليس ّ
أساسي
اخلاصة بل هو اليوم عمل
ظريف يقوم بـه
االختصاصي جتاه ذوي االحتياجات ّ
عمل ّ
ّ
ّ
صف
يوما بعد يوم وتوجيهه بني ّ
ّ
يتوجه إىل عقل التلميذ وفكره ونفسيّته هبدف متابعة نشاطه ً

وآخر وبني حلقة وأخرى يف خمتلف املو ّاد واألنشطة الدراسيّة األدبيّة والعلميّة مبختلف وجوهها،
وكذلك ملساعدته يف ختطّي الصعاب والعقبات اليت تواجه مسريته.
الرمسي اللّبنانّ قد قطع شوطًا
وعندما ننظر اليوم إىل الساحة الرتبويّة املدرسيّة ،نرى أ ّن التعليم
ّ
بوي وها هو اليوم ،بعد أن احنصر واقعه وح ّدد احتياجاته يف سبيل
ًّ
هاما يف أتسيس اإلرشاد الرت ّ
يطور مهارات وإمكانيّات األساتذة املشرفني على اإلرشاد
وعلو ابعه ،إّّنا ّقرر أن ّ
التلميذ ّ
والعاملني فيه ،وذلك ابللّغة الفرنسيّة ضمن املئات من املدارس اليت تعتمد اللّغة الفرنسيّة يف تعليم
املو ّاد األساسيّة .وهذه الرؤية تالقت وخربة وعلم اإلختصاصيّني يف كليّة العلوم الرتبويّة يف جامعة
بوي ،قامت وتقوم،
الق ّديس يوسف اليت ،منذ السنة  2000وهي الوريثة لتقليد اليسوعيّني الرت ّ
الوطن
خصوصا يف القطاع
ضمن العديد من االختصاصات اجلامعيّة ،بتدريب اآلف األساتذة
ً
ّ
أكادميي من الوكالة اجلامعيّة
تتمشق مسؤوليّة صناعة الربانمج بتأييد
اخلاص وها هي اليوم ّ
ّ
ّ
خيص االسرتاتيجيّة الرتبويّة وطرق التعليم املتع ّددة
الفرنكوفونيّة إلعداد املرشدين الرتبويّني ابملزيد مبا ّ
املهن اإلنسانّ الذي يليق ابملعلّم يف القرن احلادي والعشرين هذا.
والسلوك
ّ

املهام املوكلة إىل هذا الربانمج تعزيز نوعيّة تكوين التالمذة عرب متابعتهم ومرافقة أعماهلم
ومن ّ
املدرسيّة عرب املرشدين الرتبويّني وذلك خللق جيل مسؤول عن نفسه ،جيل من التالمذة الذين
مهمة أخرى موكلة إىل الربانمج تقضي بتعزيز
يف ّكرون بنفسهم ويقيّمون ما يقومون به .وهنالك ّ
كأّنا املنظّمة القادرة على
التحول لتشكيل اجلماعة الرتبويّة املعلِّّمة اليت تنهض ابملدرسة الرمسيّة ،و ّ
ُّ
وإن على يقني أ ّن استخدام اللّغة الفرنسيّة ،ال كأداة
حتقيق غاايهتم وربح حت ّدايت الزمن اآليتّ .
لغوي لبنانّ منذ منتصف القرن التاسع عشر ،يعطي هلذا
ثقايف إ
جتماعي ّ
أجنبيّة ،بل ُ
كمعطى ّ
ّ
الربانمج قيمته املضافة إذ إنّه يفتح اآلفاق لإلفادة من الفرنكوفونيّة الرتبويّة بعلومها وخمزوّنا
مرةّ ،أما من يتكلّم
ّ
الفكري .يقول مثل من تشيكيا " :من يتكلّم أكثر من لغة إّّنا حييا أكثر من ّ
أود أن أستعيد ما قاله أحد املف ّكرين الفرنكوفونيّني
أقل من واحدة" .و ّ
لغة واحدة يعيش حيا ًة ّ
2

انتشارا إالّ أ ّن الفرنسيّة تبقى أكثر
الياابنيّني عن الفرنكوفونيّة " :رّمبا تكون اللّغة اإلنكليزيّة أكثر
ً
أتثريا يف النفوس واألذهان ولذلك اخرتت التفكري والكتابة بـها".
ً
بوي" ،إالّ أ ّن أصفه
ال ّ
أود اإلكثار يف الكالم حول هذا املشروع ،مشروع "الدبلوم يف اإلرشاد الرت ّ
مبن على صيغة األرصدة املوافقة ملو ّاد
أبنّه مشروع رايدي يف مضمونه ومرن يف شكله ،فهو ّ
رصيدا إىل مستوى
معيّنة ،وهو مفتوح ملن يريد على إمكانيّة االنتقال مع اخلمسة والعشرين ً
جادة يف املساعدة املعنويّة
املاسرت يف العلوم الرتبويّة أو يف اإلدارة الرتبويّة والكليّة سوف تكون ّ
واملاديّة للدخول يف ذلك املستوى.
شكرا معايل الوزير هلذه الثقة املمنوحة لنا يف
يبقى يل القول يف ختام هذه املالحظات السريعةً ،
شكرا جلميع الفرقاء الذين اجتمعوا إلعداد هذا الربانمج
بوي
القيام هبذا الواجب الرت ّ
الوطنً ،
ّ
وشكرا جلميع املسؤولني األكادمييّني واإلداريني يف كليّة العلوم الرتبويّة إىل جانب األساتذة
الر ّ
ايدي ً
الذين سوف يعطون هذا الدبلوم ح ّقه وقيمته الفضلى.

الرمسي يف كليّة العلوم الرتبويّة يف اجلامعة
فأهالً وسهالً بكم حضرات األساتذة واملديرين يف التعليم ّ
اليسوعيّة .ال أدعوكم طالّ ًاب بل سنغتن حبضوركم ودوركم بقدر ما تكسبون ،نكرب بكم.
عشتم ،عاشت الرتبية يف لبنان وليحيا لبنان.
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