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سموه أكد أن االحتفال باليوم العالمي للفرانكوفونية سيظل يلفت االنتباه دائماً إلى أهمية اللغة في حياتنا

احملمد: الفرنسية لغة عاملية تلعب دوراً مهماً في خدمة التنوع الثقافي

أسامة دياب

أعرب سمو الشــيخ ناصر 
احملمد عن ســعادته باملشاركة 
فــي االحتفــال باليــوم العاملي 
الفرانكوفوني، للمرة السادسة 
على التوالي، إميانا منا بأهمية 
التعددية اللغوية في النشــاط 
الثقافــي العاملــي، وتقديرا منا 
لقــدرة اللغــة الفرنســية على 
لعــب أدوار مهمــة فــي خدمة 
التنــوع الثقافــي فــي عاملنــا، 
متوجها بالشــكر إلى أصحاب 
سفراء الدول الفرانكوفونية في 
الكويت، على جهودهم املستمرة 
في دعم هذه االحتفالية السنوية، 
وتنظيم هذه األمسية اجلميلة 

في الكويت.
جاء ذلك خالل رعاية سمو 
الشيخ ناصر احملمد لالحتفال 
باليوم الدولي للفرانكوفونية، 
والذي أقيم في منزل السفيرة 
الكندية مساء أمس، بحضور عدد 
من الشيوخ والسفراء وعدد من 

كبار املسؤولني بالدولة. 
ولفت ســمو الشيخ ناصر 
احملمد إلى أن االحتفال باليوم 
العاملي للفرانكوفونية هو تأكيد 
على التعددية الثقافية في عاملنا 
اليوم، فهذه التعددية ضرورة 
الزمة الستمرار السالم العاملي، 
فهي تفتح احلــدود بني الدول، 
ومتّكن الشــعوب مــن معرفة 
ن فرص العمل  بعضها، وُتسِّ
لدى األفراد الذين يتعلمون لغات 
غيرهم، وتفتح األسواق لترويج 
املنتجات الصناعية أو األعمال، 
وكما يقال، ان معرفة لغة جديدة 
تنشــط مهارات العقل وتقوي 

الذاكرة لدى اإلنسان.
وأوضح أن االحتفال باليوم 
العاملي للفرانكوفونية سيظل 
يلفــت االنتباه دائما إلى أهمية 
اللغــة في حياتنــا، فهي األداة 
األولى للتعبير لدى اإلنســان، 
والتي كلما زاد ثــراء مفرداتها 
كلمــا اكتســبت أدبــا رفيعــا. 
وليس كل لغة قادرة على منح 
ناطقيها ثروة املفردات، والفن في 
صياغتها، والتعبير بجمال من 
خاللها، إذ ال يوجد من بني ثالثة 
آالف لغــة بالعالم ســوى مائة 
منها قادرة على ذلك، وتســمى 
لغات حية، يتحدث بها أكثر من 
مليــاري نســمة، ومن بني هذه 
املائة تبرز الفرنسية كلغة عاملية 
مهمة، يتحدث بها أكثر من ٢٢٠ 
مليون نســمة، وفــق تقديرات 
املوقع الرسمي للمنظمة الدولية 

للفرانكوفونية.
وأشــار إلى أن قوة اللغة ال 
تكمن فقط فــي كثرة الناطقني 
بها، بــل في عالقتهــا بصناعة 
املعرفة، وقدرتهــا على تغذية 
العلــوم والفنــون باملفــردات 
واملصطلحــات املطلوبة، وهو 
ما يجعل اللغة الفرنســية من 
اللغــات األوروبية على  أقــدر 
توفير مفردات العلوم اإلنسانية 
والقانون، مما جعلها تلد أشهر 
احلركات األدبية والفنية مثل:

 Surréalisme السريالية مذهب 
في الفن واألدب، وروادها:

André Breton أندريه بريتون
Robert Desnos وروبرت دينو

الوجوديــة  تيــار  ومثــل 
Existentialisme فــي الفلســفة 

والرواية، وروادها:
Gabriel Marcel جابريل مارسيل
 Jean-Paul وجان بول سارتر

Sartre
Albert Camus وألبير كامو

 Simone وســيمون دي بوفوار
de Beauvoir

 Maurice وموريس مرلو بونتي
Merleau-Ponty

ومثــل التيار األدبــي املعروف 
 Nouveau باسم القصة اجلديدة

roman ورواده:
Alain Robbe- أالن روب جرييه

Grillet
 Nathalie وناتالــي ســاروتي

Sarraute
ومثل التيار املسرحي املعروف 
 Théâtre de باملسرح الالمعقول

l›absurde ورواده:
أنطــوان ماري جوزيــف أرتو 
 Antoine Marie Joseph Paul
Artaud املعروف باسم أنطونني 

Antonin Artaud أرتو
 Eugène يونســكو  وأوجــني 

Ionesco
Arthur Adamov ووآرثر أداموف
واعرب سمو الشيخ ناصر 
عن أمله في أن ينجح الناطقون 
باللغة الفرنسية غير الغربيني 
في احلصول على جائزة نوبل 
لآلداب، كما جنــح ثالثة كتاب 
أفارقــة مــن الناطقــني باللغة 
اإلجنليزيــة ويكتبــون باللغة 
اإلجنليزيــة في احلصول على 
اجلائزة، وهم على التوالي: ويلي 
ســويينكا Wole Soyinka وهو 
مســرحي وروائي وشاعر من 
نيجيريا، وكان ذلك عام ١986، ثم 
الروائية اجلنوب أفريقية نادين 
 Nadine Gordimer غوردمييــر
التي حصلــت عليها عام ١99١، 
ثم الكاتب اجلنوب أفريقي جون 
 John Maxwell ماكسويل كوتزي

Coetzee في عام ٢٠٠3.
وشدد سموه على أن العالقة 
اخلليجيةـ  الفرانكوفونية تسير 
بشكل ثابت ومتسارع، ففي عام 
٢٠٠6، أعطى تعليمات بإضافة 
راديــو RFI، أي راديو فرنســا 
الدولي الناطق باللغة الفرنسية، 

هذا اليوم مناســبة لكي نعلن 
بفخر انتماءنــا للفرانكفونية، 
وهو املجتمع الذي يضم 84 دولة 
وحكومــة تضم شــعوبا يصل 
عددهــا إلى نحو مليار نســمة 
ثلثهم تعد اللغة الفرنسية هي 

لغتهم األم.
اليــوم  وأضافــت ان هــذا 
الفرصــة لالحتفــال  مينحنــا 
الفرنســية  بارتباطنــا باللغة 
والثقافــة الفرانكفونية الثرية 
واملتنوعة، كما يســمح بتذكر 
الدور املهــم الذي يلعبه العالم 
الســالم،  الفرانكفوني لصالح 
الدميوقراطيــة، احترام حقوق 
اإلنســان، التنميــة املســتدامة 
وكذلك املكانة الرئيســية التي 
مينحها للنساء، الشباب وذوي 
االحتياجات اخلاصة في سياق 
عملــه. واضعني فــي االعتبار 
التراث الفرنســي وهــو تراثنا 
نحن أيضا والذي نفخر به، تعد 
كندا نصيرا قويا، مؤيدا ومدافعا 

عن الفرانكفونية الدولية.
وتابعت ان مشاركة كندا في 
الفرانكفونية تسلط الضوء على 
ثنائيتنا اللغوية. كما تعرفون 
بالتأكيــد فإنه في كندا، تظى 
اللغــة الفرنســية بنفس قيمة 
اللغــة اإلجنليزيــة، هــي لغة 
رسمية يتكلمها نحو 9 ماليني 
من سكان كندا التي تعتبر ثاني 
أهم ممــول للمنظمــة الدولية 
للفرانكفونية. كما أن ثقل كندا 
اآلن اصبــح أكثر أهمية بعد أن 
حصلت مقاطعتي برونســفيك 
اجلديــدة وكيبيك على منصب 
مشــارك حكومي واعتبارا من 
العام املاضي، حصلت مقاطعة 
أونتاريو علــى منصب مراقب 

حكومي. 
وقالــت إن أهــداف دولتنــا 
فيما يخــص الفرانكفونية هي 
كالتالي: نشــر اللغة الفرنسية 
وكذلك قيم الفرانكفونية، بصفة 
خاصة السالم، الدميوقراطية، 
حقوق اإلنسان والتحكم الرشيد، 
تشجيع التنوع اللغوي، وتأكيد 
تألق الفرانكفونية الكندية على 
الســاحة الدولية. هذا يقودني 
إلــى التعريف بوجــود الفرقة 
املوسيقية »ليه بورتاجو« هذا 
املســاء بيننا. هــذا العام، كان 
شعار اليوم الدولي للفرانكفونية 
»أنا أحب - أنا أشــارك« وهذا 
بالتحديــد ما ننــوي القيام به 
الليلة معكم وفي وجودهم. من 
منطقة موريســي فــي كيبيك، 
ســيقدمون لكم أغاني فرنسية 
فلكلورية، سواء من األرشيف 
أو تلــك التي انتقلت ببســاطة 
من جيل إلى آخر. أعلم أن عددا 
منكم يحب الثقافة واملوسيقى 
الكيبيكية ونحن ســعداء ألننا 
استطعنا أن نتشارك فيها معكم 
هــذا املســاء. من جهــة أخرى، 
نحــن نبــدأ األســبوع الثانــي 
جلدول األنشطة الثقافية الذي 
يضــم عروضا فنيــة، عروضا 
سينمائية، مؤمترات، معارض 
ومسابقات، جميعها مقدمة بهدف 
واحد أال وهو االحتفال بتعلقنا 

بالفرانكفونية.

على موجة الـ FM في الكويت، 
وقد مّت توقيت البدء بالبث مع 
وصول طائرة صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد، 
إلى مطار أورلــي، إبان زيارته 
الرسمية للجمهورية الفرنسية، 
في نوفمبر عــام ٢٠٠6. كما مت 
إنشــاء قســم اللغة الفرنسية 
وثقافتها بكلية اآلداب بجامعة 
الكويــت، بالتعاون مع جامعة 
السوربون الفرنسية، وما زالت 
املباحثات جارية الفتتاح فرع 
جلامعة السوربون في الكويت، 
واملأمول أن يتحقق مع نهاية هذا 
العام. هذا وقــد أخذت العالقة 
منحى آخــر في التطــور، بعد 
انضمام أول دولة خليجية إلى 
املنظمة الدولية للفرانكوفونية، 
وهي دولة قطر الشقيقة، وهو 
ما نعتبره تطــورا إيجابيا في 
هــذا املضمــار، إذ ان قطر خير 
من ميثــل املنظومة اخلليجية 
في هــذا احملفــل الدولــي. كما 
تناقلــت الصحافــة أخبارا عن 
تقدم الشــقيقة الكبرى اململكة 
العربية الســعودية لالنضمام 
إلى املنظمة كعضو مراقب، وهذا 
إن دل على شيء فإمنا يدل على 
حرص مجلــس التعاون لدول 
اخلليــج العربي على العالقات 

اخلليجية ـ الفرانكوفونية.
ليســعدنا  إنــه  وتابــع: 
اليــد  الكويــت أن منــد  فــي 
املزيد  للفرانكوفونيــة ملعرفة 
عنهــا، وتبادل األفــكار والقيم 
البنــاءة، واالّطالع على النتاج 
الفكــري والثقافــي، الفتــا إلى 
أن الكويــت ســعت ألن تكون 
محضنا للثقافــة والفنون في 
هذه املنطقة من العالم، وفتحت 
أبوابها ونوافذهــا مرحبة بكل 
ثقافــات العالــم لتتعلــم منها 
وتســتفيد. ويســرنا ونحــن 
بهــذه  االحتفــال  نشــارككم 
املناســبة، أن ننقــل إلى جميع 
الشــعوب واألفــراد الناطقــني 
باللغة الفرنســية مشاعر الود 
السادة  واالحتفاء، وخصوصا 
ســفراء الدول الفرانكوفونية، 

وكل رعاياهم في الكويت.

84 دولة
من جهتها، قالت سفيرة كندا 
لدى الكويــت مارتني مورو إن 

سفراء كندا وفرنسا وبلجيكا في استقبال الضيوف

عدد من دارسات اللغة الفرنسية يقدمن فقرة عنها

حضور غفير تابع االحتفال

جانب آخر من احلضور

فقرة فنية 

سمو الشيخ ناصر احملمد ملقيا كلمته خالل االحتفال باليوم العاملي للفرانكوفونية

سمو الشيخ ناصر احملمد لدى وصوله إلى مقر االحتفال وفي استقباله سفيرة كندا لدى الكويت مارتني مورو 

سمو الشيخ ناصر احملمد وسفيرة كندا مارتني مورو وسفير فرنسا كريستيان نخلة وسفير بلجيكا أندي تاي                                                                                                 )قاسم باشا(

ترحيب باحلضور

التعددية الثقافية 
تفتح احلدود

ن  بني الدول وُتسِّ
فرص العمل وتفتح 

األسواق لترويج 
املنتجات واألعمال

املباحثات ما زالت 
جارية الفتتاح فرع 
جلامعة السوربون 
في الكويت ونأمل 

أن يتحقق ذلك مع 
نهاية العام احلالي

قوة اللغة ال تكمن 
فقط في كثرة 

الناطقني بها بل 
وفي قدرتها 

على تغذية العلوم 
والفنون باملفردات 

واملصطلحات 
املطلوبة

سفيرة كندا مارتني 
مورو: الفرانكوفونية 
تسلط الضوء على 

ثنائيتنا اللغوية


