
 
 

  
 األب سليم دّكاش اليسوعّي، بروفسورلل كلمة االفتتاحّيةال

 رئيس جامعة القّديس يوسف،
 ،"احتفالّية العربّية وأخواتها"حول طاولة مستديرة 

 رفيق الحريري،ومؤّسسة  ،في جامعة القّديس يوسف كلّية اللغاتمن تنظيم  
 ،سبانياسفارة إبالتعاون مع و 

 م العلوم اإلنسانّية،ر  في قاعة بيار أبو خاطر، ح  
 .3182األّول  كانون 81الواقع فيه ، األربعاءيوم 
 

هو عنوان هذه  "كلمتني عن العربّية"يف قلوهبم" أو و "العربّية على شفاههم 
الطاولة املستديرة اليت يشارك فيها كوكبة من سعادة السفراء واألساتذة، فأقّدم لكم 

، سفرية االّّتاد األورويب والسّيد باتريس باويل سفري إخيهورستأّواًل السّيدة أجنيلينا 
فرنسا يف بريوت غري العادي ومطلق الصالحّية، كما أقّدم لكم ثانيًة الربوفسور لويس 

مارتن فورستنر والدكتور الربوفسور  سبانيا(طليطلة )إالرتمجة مدير مدرسة  كانيادال  يميغ
 ّرها اليوم. الرئيس األسبق للسيويت وأمني س من جامعة ماينز )أملانيا(

كلّية اللغات ومعهد   هو أيّها األصدقاء ما جيمعنا اليوم حول هذه الطاولة
ا يوحدّكم كأداة تواصل وحاضنة ثقافّية ومهو االحتفال باللغة العربّية  و الرتمجة فيها 

فة هي قدرتكم على املخاطبة باللغة العربّية، اليوم أيّها السادة اآلتني من مشارب خمتل
الصوفّية وطه حسني وانفتاحه الفكري  وشطحاتهولغة ابن عريب  لغة أيب نّواس ومخرته

هذه اللغة متّكنكم من  هو تقليد والفن واحلداثة،الوجربان وقدرته على اجلمع بني 
رشيًقا عميًقا وعندما تكون العربّية على شفاهكم ويف قلوبكم فذلك يعين أّّنا  متّكًنا
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 تأيت شهادة عن تلك املكانة اليت ّتتّلها العربّية يف قلوبكم وكيف تسيل على 
 شفاهكم ....

يف أزمة هي  خاّصةبصورة  العربّيةواللغة  بصورة عاّمة البعض يقول إّن اللغات 
املهنّية واالجتماعّية. إاّل أنّه مبقدار ما  التواصلّيةوإىل التكنولوجيات  التطّوربالنسبة إىل 
تكون لغتنا قويّة يستخدمون اللغة العربّية،  وثقافةورجال فكر  دبلوماسّياتهنالك من 

عّشاق اللغة العربّية،  اليوم وحويل أماميوبالتايل  .فيها ويتذّوقوّناوحّية، فهم يتحّدثون 
يتحّول إىل شهادة. والشهادة تدفعنا إىل أن حنّب لغتنا أكثر وأن  بلفالعشق ال ميوت 

 ومن أجل احلياة. احلياةننظم القصائد الشعريّة هبا وأن حنّوهلا إىل لغة 

امعة القّديس يوسف، اليت أبرمت يف جّمرة أخرى  أنسى أن أرّحب بكموال 
، وّتديًدا مع تأسيس اللغة العربّية وخباّصة مع مع اللغات الشرقية تأسيسها عهًدامنذ 

 العاّمة ديرةاملّتّية إىل  ويطيب يل أيًضا أن أوّجه .2091الكلّية الشرقّية يف العام 
اليت جتمعنا معها شراكة األستاذة سلوى السنيورة بعاصريي احلريري رفيق سؤّسسة مل

هنري  الربوفسورأشكر . وكذلك ه من املشار  املستقبلّيةغري تنظيم هذا االحتفال و 
هذه املهّمة الصعبة إلدارة هذا احلوار مع  الذي أوكل إيلّ  عميد كلّية اللغات عويس

علينا االلتزام وتقدمي التضحيات من  ألنّه طلبه ال يردّ سفراء وأساتذة مرموقني. لكن 
  أجل اللغة والثقافة العربّية.
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