
 16كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، في جلسة اختتام نشاطات النوادي الثقافيّة والفرنكوفونيّة، في 

 .Zoom، في الساعة الرابعة من بعد الظهر، على تطبيق "زوم" 2022أيلول )سبتمبر( 

 

  
 لبنان، وجنوب لبيروت ةالجنوبي   الضاحية في ةالفرنكوفوني   ةالثقافي   النوادي بها قامت التي الرائعة األنشطة يأحي   أن أود   بدوري،

 ،قلبي كل   من .الفرنسي   والمعهد لبنان في ةالفرنسي   السفارة من المدعومةو ،والثقافي   التربوي   للتجديد ةاللبناني   ةبالجمعي   قةلح  الم  

 يونس، ريما دةالسي   األندية، مؤس  سة ئأهن   أن أود   د.الرائ المشروع هذا دعمت التي اتوالبلدي   للمدارس امتناني عن رأعب   أن أود  

 بقلب يعملون والذين للجميع التعليم تعزيز أجل من يعملون الذين ينرب  الم طليعة في تكون أن في الثابتة ورغبتها إصرارها على

 األنشطة من الكبير العدد هذا من والشباب األطفال من المئات يستفيد .الفرنسي ة والثقافة ةالفرنسي   اللغة إشعاع أجل من كبير

 .واللغوي   الثقافي   والتنوع ةالفرنكوفوني   على وانفتاحهم لمصلحتهم ةالترفيهي  

 

 : التالية الثالث النقاط عند فأتوق  

 وفقًا قافة،وث كلغة ةالفرنسي   تعد لم المستوى، هذا في ة".الفرنسي   باللغة فعلوال "النمو   : التالي العنوان يحمل 2022 العام مشروع

 وبالتالي الفرد وجود في ةالفرنسي   اللغة إدخال إلى ةالجمعي   تسعى ،هنا من عابًرا. أو اهامشي   شيئًا ،شاملال النشاط لهذا دالمحد   للهدف

 والتعبير معهما للعيش وثقافته لغته الثقافة وهذه اللغة هذه جعل على بل وثقافة، لغة اكتساب على االنفتاح على فقط ليس تشجيعه

ق تالميذهم يمنحون الذين المدارس ومديرات راءمد وكذلك والشباب األطفال هؤالء أهل يأحي   أن هنا أود   .اخاللهم من   تذو 

 ،واألغنية ،والشعر مسرح،وال ،السينما في هاتوجماال المختلفة تعابيرها خالل من اكتسابها وفرصة اللغة هذه مثل أعماق اكتساب

 المجاالت. من وغيرها والقراءة

 بعض تفعل كما ةاإلنجليزي   اللغة اكتساب نحو يمضي جاهاالت   حيث ار،التي   مع تتعارض التجديد جمعية أن   هي الثانية النقطة

 جزًءا لنا تشك ل التي للغة ،والثقافي   اللغوي   عللتنو   دعم الواقع في هو ةالفرنسي   اللغة دعم عن البحث هذا الجامعات. ىوحت   المدارس

 باللغة فيه نتواصل الذي العالم إن   عشر. التاسع القرن منتصف منذ طويلة، فترة منذ االجتماعي   اللبناني   النووي   الحمض من

 حافز هو عالتنو   هذا .الهامش على ووضعها ةالفرنسي   مثل لغة ثروات عن يالتخل   خالل من فقيًرا يصبح عالم هو فقط ةاإلنجليزي  

 ببالتغل   سيسمح عالم هو ةواإلنجليزي   ةالعربي   سوى يوجد ال حيث اعربي   اعالمً  ألن   المساواة، قدم على افاتالثق بين الحوار لتعزيز

 مساحة شعبنا تمنح هاألن   فرصة لهي الفرنسي ة باللغة والغناء كل موالت ،ةالفرنسي   متعل   إن   ة.اإلنجليزي   اللغة أحادي ة خالل من عليه

 ة.الفرنسي   اللغة تحملها التي والقيم الثقافي   غنىال من تفادةواالس لغته ختيارال ةحري  

 المرء يصبح أن أن واقعو ةالفرنسي   اللغة متعل   بين األنشطة أهداف في القائم االرتباط هي اهتمامي أثارت التي األخيرة النقطة

 كعامل المواطنة إبراز وهي ة،سياسي   قناعة ظهور في ةبقو   أسهمتا قد ينت  الفرنسي   والثقافة اللغة أن   صحيح ا.وعالمي   البناني   امواطنً 

 المواطن مع اومتساويً  احر   امواطنً  يكون أن في حقوقه لتمسوي وطنال تجاه واجباته يحترم مواطنًا الشخص يصبح أن في أساسي  

 خوات.األو خوةاإل من مجموعة من نالمكو   نفسه الوطن إلى المنتمي اآلخر

 لهذا شكري رأكر   أن إال يسعني ال ،الثقافي   واالنفتاح االلتزام في دًاجي   درًسا لنا مواقد   الذين واألطفال الشباب أحي ي إذ وإن ي أخيًرا،

 نيحقيقي بناة بها ثينالمتحد   من تجعل التي ةالفرنسي   الثقافة إلى االنضمام الشباب من لعديدل سمح والذي شهرين استمر   الذي النشاط

 الجميع. مع وصداقة ةقو  ب لمستقبلهم

 ! لبنان حيايو فرنسا تحيا


