
روزيت فاضل 

م������ن ال����م����ح����ط����ات ال���م���ه���م���ة إط������الق 
"ك����رس����ي ال���ت���رب���ي���ة ع���ل���ى ال���م���واط���ن���ة 
التابع  المستدامة،  والتنمية  البيئية 
لمؤسسة أديان في جامعة القديس 
ي��وس��ف، وذل���ك ف��ي اح��ت��ف��ال رسمي 
دعا إليه رئيس الجامعة األب سليم 
دك�����اش ال��ي��س��وع��ي وي����رع����اه ال���وزي���ر 
األس��ب��ق غ��س��ان س��الم��ة ال��راب��ع��ة بعد 
ظ��ه��ر ال��ج��م��ع��ة 6 أي�����ار ال��م��ق��ب��ل في 
أوديتوريوم فرانسوا باسيل في حرم 

االبتكار والرياضة، طريق الشام. 
الدكتور  الكرسي  مدير  وت��ح��دث 
ف��������ادي ال�����ح�����اج إل������ى "ال�����ن�����ه�����ار" ع��ن 
ال��ت��اب��ع لرئاسة  ال��ك��رس��ي  أهمية ه��ذا 
الجامعة وال���ذي ل��ه دور أس��اس��ي في 
لعودة  الحقيقي  المعنى  عن  البحث 
اللبناني إلى حس المواطنة واحترام 
البيئية  الطبيعية،  الحياة  مكونات 
إذا  به". وعما  المحيطة  واالجتماعية 
كان طرح هذا المشروع يبدو مثاليًا 
في يومنا ه��ذا، ق��ال: "أرى أن العمل 
مع الجيلين الناشئ والجامعي لتنمية 
شعور المواطنة هو ما نحتاجه اليوم 

أكثر من اي وقت مضى".
وع����������ّرف ال���ت���ن���م���ي���ة ال���م���س���ت���دام���ة 
ب����أن����ه����ا "ع�����ل�����م ي����ج����م����ع ب����ي����ن ع���ل���وم 
اإلنسانية  العلوم  البيئة،  االجتماع، 
واالق��ت��ص��ادي��ة". وب��رأي��ه، ثمة عالقة 
المستدامة  التنمية  بين  "وط��ي��دة" 
وال���م���واط���ن���ة، ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ت��ب��ادل 
ب���ي���ن اإلن�����س�����ان وب��ي��ئ��ت��ه ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

واالجتماعية".
وع����ن "ال��ق��ي��م��ة ال��م��ض��اف��ة "ل��ه��ذا 
الكرسي قال: "ال نّدعي أننا أول من 
أطلق برامج متخصصة في المواطنة 
والتنمية المستدامة في لبنان، لكننا 
ال��ك��رس��ي نقطة  ي��ص��ب��ح  ن��ص��ب��و ألن 
خالله  م��ن  ويتحول  للمبادرات  ت��الق 

العمل الجماعي أكثر فاعلية".
وبعد تنويه بدور التربية في بناء 
المستهدفة  ال��ف��ئ��ة  ح���دد  اإلن���س���ان، 
في برامج هذا الكرسي، وهي تشمل 
ال��م��راه��ق��ي��ن  األوالد،  أي  ال���ج���م���ي���ع، 
وال�����راش�����دي�����ن، وص�������واًل إل�����ى دخ����ول 
ال��ب��ي��ئ��ت��ي��ن ال���م���درس���ي���ة وال��ج��ام��ع��ي��ة 

ومؤسسات المجتمع المدني. 
إل���ي���ه، أول م���ح���ور في  وب��ال��ن��س��ب��ة 
ال����ب����رن����ام����ج ي��������درج ف�����ي ن���وع���ي���ن م��ن 
األول،  النوع  ما خص  في  التدريب. 
رأى أنه يدرج في التدريب المستمر 

تدريبية  دورات  على  يعتمد  ال���ذي 
المستدامة  والتنمية  المواطنة  ع��ن 
وال���ب���ي���ئ���ي���ة ل���ف���ئ���ات ع��������دة: ت���الم���ذة 
المدارس، األساتذة، وإعداد مدربين 
عملهم  لتطوير  وآخ��ري��ن  للتربويين 
ف���ي م��ؤس��س��ات ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي. 
وقال ان "المدير العام للتربية فادي 
ي���رق أب����دى ت��رح��ي��ب��ه ب��ه��ذا ال��م��ش��روع 
وج�����ه�����وزي�����ة ال�������م�������دارس ال���رس���م���ي���ة 

للتواصل معنا في هذا الخصوص". 
معلمي  م��ع  المثمرة  النتائج  وت��ن��اول 
البعثة  ال��خ��اص ف��ي م��درس��ة  القطاع 
العلمانية الفرنسية، والتي نتج عنها 
اب��ت��دائ��ي��ًا على  معلمًا  ت��دري��ب 85   "
الطرائق الحديثة لتنظيم المشاريع، 
البيئة  والتي سيتم عرضها في يوم 
ر بأهمية نتائج مباراة 

ّ
العالمي". وذك

التي  والجامعي  المدرسي  التصوير 
اس��ت��ق��ط��ب��ت ج��م��ه��ورًا ش��اب��ًا واس��ع��ًا، 
والتي ستوزع جوائزها على الفائزين 

في حفل إطالق الكرسي. 
وأشار الحاج إلى أن المحور الثاني 
يصب في خانة التدريب األكاديمي، 
وتحديدًا تسجيل الطالب المجازين 
الراغبين في إعداد برنامج ماستر عن 
المستدامة  ال��ت��رب��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب 
وال��م��واط��ن��ة، ويشمل 30 م��ح��ورًا في 
ال���ع���ل���وم اإلن���س���ان���ي���ة، االق���ت���ص���ادي���ة، 

ون��وه  واالق��ت��ص��ادي��ة.  العلمية  البيئة 
ب��أه��م��ي��ة ه�����ذا ال���ب���رن���ام���ج ال������ذي يتم 
إع�����داده ل��ي��ؤه��ل م��ن خ��الل��ه كفايات 
مؤسسات  أو  ال��ب��ل��دي��ات  ف��ي  للعمل 
ع���دة  ووزارات  ال���م���دن���ي  ال��م��ج��ت��م��ع 
التربية وسواهما.  أو  البيئة،  ك��وزارة 
وأع���ل���ن أن��ن��ا ن��ت��واص��ل م���ع ال��ب��ل��دي��ات 
ال��ط��رق  ات��ق��ان  ع��ل��ى  م��ث��اًل، لتدريبها 
السليمة إلقرار مشاريع، وهذا يصب 
عند  وت��وق��ف  اهتماماتنا.  ف��ي صلب 
المحور الثاني وهو البحث عن تمويل 
م��ش��اري��ع ب��ح��وث ت��ص��ب ف��ي مصلحة 
ال���ت���رب���ي���ة ع���ل���ى ال���م���واط���ن���ة وال��ب��ي��ئ��ة 
ال��م��س��ت��دام��ة. أم���ا ال���ن���واة، وف��ق��ًا إليه، 
البحوث،  ه��ذه  دع��م  أهمية  لترجمة 
فتصب عبر دعم أساتذة باحثين من 
التخصصات العلمية واألدبية راغبين 
في بحث معمق في هذه المواضيع. 
وال يتوقف األمر عند ذلك، بل يصبو 

وف��ق��ًا ل���ه إل���ى دع���م ط��ال��ب م���ن كلية 
ال��ع��ل��وم ال��ت��رب��وي��ة ف���ي ال��ج��ام��ع��ة يعد 
أو  الماستر  لنيل شهادتي  أطروحة 

الدكتوراه في التنمية التربوية. 
والرابع  الثالث  المحورين  أن  ورأى 
ال��م��ؤت��م��رات  أه��م��ي��ة تنظيم  ي���ع���ززان 
ال��ع��ال��م��ي��ة وال�����ن�����دوات ال��م��ح��ل��ي��ة في 
هذه القضايا، ويعززان فرص تبادل 
تنويهه  وبعد  والمعلومات.  الخبرات 
ب��ال��ت��ع��ام��ل م���ع اإلع�����الم وال��ت��ف��اع��ل مع 
شبكات التواصل االجتماعي، شدد 
على أهمية تجربة "كافي المواطنة" 
الذي يتحول ملتقى شهريًا للحديث 
ب��ع��م��ق ع���ن م��واض��ي��ع ال���س���اع���ة، منها 
إدارة النفايات والتدوير، االنتخابات 

البلدية وغيرهما.
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من األعمال المعروضة. 

حرم الرياضة واالبتكار في القديس يوسف. 

تستثمر جامعة القديس يوسف طاقاتها األكاديمية وكفاياتها 
التربوية لتفعيل الشركة مع المجتمع اللبناني من أجل العمل معًا 

لغد أفضل. تبدو اليوم هذه المبادرات الفاعلة من اليسوعية بإتجاه 
اإلنسان حاجة أكثر من أي وقت وسط الظلمة القاتمة التي تهدد 

مصير لبنان وأبنائه. 

الفئة المستهدفة في 
برامج "الكرسي" تشمل 

األوالد والمراهقين 
والراشدين
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