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اليسوعية في الحركي النفسي - التأهيل من ١٠ سنوات

أمامه املستشفيات القطاع وفتح لتنظيم شاموسي

صايغ) (ميشال يوسف.    القديس جامعة في يلقي كلمة وبدا المحاضرون شاموسي األب

جامعة في الحركي التأهيل النفسي - معهد احتفل
تأسيسه، اعـــوام على عــشــرة بــمــرور يــس يــوســف الــقــدّ
ة، الطبيّ العلوم حرم في علميا مؤتمرا للمناسبة واقــام
البروفسور االب الجامعة رئيس حضره الشام، طريق
فرنان البروفسور الطب ة كليّ وعميد شاموسي، رينه
متى كــــارال الــدكــتــورة داغــــر، ومـــديـــرة مــعــهــد الــتــأهــيــل
واألطــبــاء والطالب االختصاصيين مــن وعــدد أبــي زيــد

والمهتمين.
يس القدّ جامعة الدكتورة أبي زيدأن أوضحت وبعدما
اختصاصيين ب تدرّ التي لبنان في الوحيدة هي يوسف
 ١٢٠ "ثــمــة – الــحــركــي، قــالــت: فــي الــتــأهــيــل الــنــفــســي
المئة  في  ١٥ منهم: يعمل االختصاص هــذا في مجازا
التأهيل  قطاع في المئة و٧٠ في التربوي، القطاع في
والعيادات العناية ومراكز المتخصصة المؤسسات في
 ١٢ وثمة المستشفيات. في خجولة صورة وفي الخاصة،
الحركي - النفسي التأهيل اختصاصيي من المئة في
منها: بــلــدان فــي حاليا يعملون المعهد  مــن المجازين 
الهندوالبلدان المتحدة، فرنسا، بلجيكا، الواليات كندا،
تأسس الحركي – النفسي التأهيل بان وذكرت ة. العربيّ
على ينصبّ االهتمام وكان فرنسا، في الستينيات في
أصبح المجتمعي، الطلب وتزايد التطور ومع األطفال،
من البالغين والكهول، نحو فأكثر يتجه أكثر التأهيل

األطفال". مع العمل عن التخلي دون
المعهد ألحق "بعدما قال: داغر، البروفسور وتحدث
األساسية  العناصر من أنه أثبت ٢٠٠٠ عام الطب ة بكليّ
القطاع في العاملين األفــراد بعض عملية تدريب في
للسنوات مــشــاريــع نــقــدم  أن أردنــــا واذا الـــصـــحـــي(...) 
الــذي العلمي، البحث  على التركيز فأقترح  المقبلة،

العالجية". الطرق تطوير يؤمن
قال: الذي شاموسي الجامعة االب رئيس كلمة الى
النفسي ب على التأهيل سنوات، كان التدرّ عشر "منذ
فكان التربية. بعلوم مرتبطة ممارسة عتبر يُ الحركي -
حينها وكنتُ  ين. المربّ العــداد  اللبناني للمعهد  تابعًا
رئيس أن وأذكر والعلوم االنسانية. اآلداب كلية عميد

والعالج النفسي  - الحركي للتأهيل  الدولية المنظمة 
محاضرة وألقى الجامعة زار ايــرمــان جيرار باالسترخاء
بهذه أيــضــًا معنيّ الصحة قــطــاع أنّ على فيها د  شـــدّ
بجانب أخذت مكانها ان الى ر تتطوّ التي قد الممارسة
اللحظة تلك في بالصحة. عنى

ُ
ت التي األخــرى المهن

بصفتي العميد أرغب أكن فأنا لم فعلي سلبيًا. ردّ جاء
أعطى رئيس مدة، وبعد ب. التدرّ هذا عن أن أفترق في
معهد انــشــاء عــلــى الــجــامــعــة األب سليم عــبــو مــوافــقــتــه
ترخيص على الذي حصل الحركي النفسي - التأهيل
يبدو .٢٠٠٠ في شباط صدر حكومي مرسوم بناءً على
في التنشئة هذه بادراجها فعلت جامعتنا حسنًا أنّلي أنّ صحيح تدريسها. ن تؤمّ التي االختصاصات الئحة
بعضهم نظر في يبدو قد الحركي - النفسي التأهيل
ل

ّ
يمث ه

ّ
أن أيضًا الصحيح لكنّ ، أساسيّ غير اختصاصًا

التواصل بتسهيل يسمح الذي ة الجوهريّ األبعاد أحد
أليس عالمنا. في الجميع ر بتطوّ ويسمح األفــراد بين
ة النفسيّ عمل الوظائف اليه الذي يقود الهدف هو هذا
هــذه تسعى الـــذي الــهــدف وهـــو ــة الــمــتــآلــف، والــحــركــيّ

التنشئة الى بلوغه؟"
وفتح قطاع المهنة لممارسة قانوني وطالب بتنظيم
الى المجال، هذا في المهنيين امام كليا المستشفيات
في عالم فــي المهنة وضــع لتعزيز واالبــحــاث التدريب 

مستمر. تطور
النفسي "التأهيل جاك كوراز عن البروفسور وحاضر
جان- والدكتور الفكرة"، وتفعيل  تاريخه الحركي: -
الــدواء على المبنية  غير "المقاربة عن الباريه  ميشال
التركيز في  وصعوبة مشكالت يعاني الــذي الولد مع
والــدكــتــورة مــتــى كـــارال وزيـــــادة الــحــركــة"، والــدكــتــورة
للتأهيل العلمية للنشاطات "بانوراما عن حايك ماريز

النفسي - الحركي
ندى واآلنسة كــوزام، نجيب والدكتور لبنان"، في
على صعيد الحركي - النفسي "التأهيل عن ناصيف 

وسوريا". مصر تجربة اقليمي،
ر. م.




