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روزيت فاضل 

"كونفوشيوس" من ابرز الفالسفة 
اسمه  تحمل  ال��ق��دام��ى،  الصينيين 
العالم  معاهد ثقافية عديدة لتعّرف 
كله على الحضارة الصينية ولغتها، 
س��ي��اس��ات��ه��ا وإق��ت��ص��اده��ا وع��ادات��ه��ا 

التقليدية الشعبية على إختالفها.
ف��ي م��ا خ��ص لبنان، ق��رر المجلس 
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي ف��ي ج��ام��ع��ة القديس 
يوسف اإلنفتاح على حضارات الشرق 
األق����ص����ى م����ن خ�����الل ت���أس���ي���س ه���ذا 
بالتعاون مع  ع��ام 2006  المعهد في 
جامعة شين يانغ الكائنة في شمال 
إدارة  مجلس  رئيس  وذك���ر  الصين. 
أن��ط��وان حكيم في  المعهد الدكتور 
المجلس  "ق��رار  أن  ل�"النهار"  حديث 
اإلستراتيجي تزامن مع ط��رح قدمته 
ال���س���ف���ارة ال��ص��ي��ن��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان على 
إختيارنا  وج���رى  اللبنانية  الجامعات 
كجامعة لتأسيس المعهد". وبرأيه، 
في  السباقة  التجربة  ه��ذه  "شكلت 
المنطقة دفعًا مهمًا للمضي قدمًا في 
إطالق معاهد ثقافية صينية في كل 

من مصر، دبي واألردن".
 وأوضح بأن "المعهد تابع للمكتب 
في  الصينية  اللغة  لتعليم  المركزي 

الخارج 
وال����ت����اب����ع ب��������دوره ل���������وزارة ال��ت��رب��ي��ة 
Han� باسم وال��م��ع��روف  "الصينية، 
م��ع��ه��د  أن  إل��������ى  م����ش����ي����رًا   ،"ban
أهميته  ف��ي  ي���وازي  "كونفوشيوس 
في لبنان معاهد كل من سرفانتس 
اإلس��ب��ان��ي وغ��وت��ه اإلل��م��ان��ي والمعهد 
ال��ث��ق��اف��ي ال���ف���رن���س���ي"، وق������ال: رص��د 
دراس��ي��ة  منح  ال��م��ذك��ور 10  المكتب 
للسنة الجامعية الحالية 2014�2013

وتهدف إلى تغطية تكاليف إرسال 
طالب لبنانيين للدراسة في الصين. 
كما يعمل المكتب أيضًا على تبادل 
األس����ات����ذة ح��ي��ث ي���ت���واج���د ال���ي���وم 7

أساتذة صينيين للتعليم في المعهد 
في بيروت".

في قلب الصين
ف�����ي ج��������ردة ح����س����اب ل�����"ح����ص����اد" 
ال��م��ع��ه��د م��ن��ذ ت��أس��ي��س��ه إل����ى ال��ي��وم، 
ق������ال ح���ك���ي���م: "ت������م إخ����ت����ي����ار م��ع��ه��د 
"كونفوشيوس" في جامعة القديس 
يوسف بين المعاهد العشرة المتميزة 
في  العالم  ف��ي  الثقافية  بنشاطاتها 
م��ؤت��م��ر ال��م��ع��اه��د ف���ي ك���ان���ون األول 
2013 في بيجينغ. وهذا التمايز جعل 
المعهد في هذه المرتبة مع ما يقارب 

360 معهدًا في العالم". وردًا على  ال�
س�����ؤال ع���ن ظ�����روف ه����ذا ال��ت��ص��ن��ي��ف 
أجاب: "شاركت في فاعليات الجمعية 
"كونفوشيوس"  لمعاهد  السنوية 
ف����ي ال���ع���ال���م ف����ي ب��ي��ج��ي��ن��غ، ع��اص��م��ة 
ال��ص��ي��ن. وط��ل��ب م��ن��ا أن ن��ع��د دراس���ة 
قدمناها  التي  للنشاطات  تقويمية 
في المعهد للمجتمع اللبناني والتي 
شكلت الداعم األساسي لحلولنا في 

المرتبة العاشرة".
وع����ن ه����ذه ال��ن��ش��اط��ات ق�����ال: هي 
ك��ث��ي��رة وت���ف���اع���ل م��ع��ه��ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون 
للرقص  ع��دة  ح��ف��الت  نظمنا  كثيرًا. 
والغناء الصيني الشعبي في كل من 
حرم الجامعة في بيروت وفي ليسيه 
الحريري في صيدا وفي قاعة المسرح 
ف����ي م���رك���ز ال���ص���ف���دي ال���ث���ق���اف���ي في 

طرابلس". 
أضاف: "حرصنا على تقديم "أوبرا 
ألنها  ال��ل��ب��ن��ان��ي،  للجمهور  بيجينغ" 
عمل مهم جدًا، ويعكس بعمق التراث 
الصيني. وإخترنا من هذه األوبرا بعض 
ال��ل��وح��ات وقدمناها ف��ي أم��اك��ن عدة 
في لبنان. كما نجدد الموعد دائمًا مع 
السينما الصينية والمطبخ الصيني 
وعن  الصيني".  الخط  كتابة  وتعلم 
قال:  السنة  لهذه  المقررة  المشاريع 

"سنقدم أوبرا بيجينغ ولوحات تراثية 
ش��ع��ب��ي��ة ل��ل��رق��ص وال���غ���ن���اء. ون����درس 
لمجىء  اللوجستية  اإلمكانات  أيضًا 
مجموعة من العبي األلعاب البهلوانية 

إلى لبنان".
النشاطات،  وبعد ع��رض روزن��ام��ة 
ال���ل���غ���ة  "دور  ع����ل����ى  ح���ك���ي���م  أث����ن����ى 
العلوم  وت��ق��دم  واهميتها  الصينية 
ف����ي ال���ج���ام���ع���ات ال���ص���ي���ن���ي���ة، وه����ذا 
يشكل في ذاته حافزًا للتعرف أكثر 
على هذه اللغة". وإعتبر أن "الصين 
التوسعية،  ال��س��ي��اس��ة  ع��ب��ر  ح��اول��ت 
أع��وام   10 منذ  فعليًا  إنطلقت  التي 
لمعاهدها الثقافية في بلدان عديدة 
تعويض الوقت المهدور لنشر اللغة 
وخصوصيتها  وثقافتها  الصينية 

في العالم".
ت���اب���ع، "إن ت��ط��ور ال��ص��ي��ن الف���ت، 
وهو يتماشى مع التقدم المميز فيها 
لقطاع التعليم العالي في مؤسساتها 
ب��ح��وث  ب��م��راك��ز  ال��م��م��ي��زة  التعليمية 
م��ت��ق��دم��ة ج������دًا". وق������ال: "ت���ص���درت 
جامعات صينية عدة مراتب متقدمة 
للجامعات  "شانغهاي"  في تصنيف 
ال��ع��ال��م��ي��ة، وه����ذا ي��ع��ود ل��دع��م الف��ت 
للبحوث العلمية في الجامعات وتمايز 
م���س���ت���وى ال���ج���س���م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ف��ي��ه��ا 

عالية  ش���ه���ادات  ك�����وادره  وتحصيل 
بمستوى الماستر و الدكتوراه".

م�����ن ج���ه���ة أخ���������رى، ت����وق����ف ع��ن��د 
رح����ل����ة ال����ج����ام����ع����ة ف�����ي ع����ال����م ال��ل��غ��ة 
ال��ص��ي��ن��ي��ة ف���ق���ال: "ف���ي ال��ي��س��وع��ي��ة، 
اللغة الصينية هي وحدة إختيارية. 
تسجل في الفصل األول من السنة 
اللغة  ل���دراس���ة  ج���دي���دًا  ط��ال��ب��ًا   162
ال��م��ت��واف��رة م��ن ال��ص��ف األول وص��واًل

إلى الصف الخامس والذي يتقن في 
ختامه الطالب اللغة". وعما إذا كان 
ال��ع��دد نفسه سيتابع ال��دراس��ة هذا 
البعض  يتابع  ال  "ق��د  ق���ال:  الفصل 
أن  ال��الف��ت  لكن  طبعًا.  اللغة  منهم 
ع����ددًا م���ن ال��ش��رك��ات ال��خ��اص��ة التي 
ل��دي��ه��ا م��ص��ال��ح ف��ي ال��ص��ي��ن طالبت 
بإعداد دورة مكثفة خاصة  المعهد 
ليتملكوا  موظفيها  لبعض  باللغة 
من خاللها بعض األسس الرئيسية 
لفهم اللغة والتحدث فيها لتسهيل 

العمل". 
أض���اف: "ت��ج��ذب ه��ذه اللغة رج��ال 
األعمال اللبنانيين الذين يرغبون في 
المهنية  مصالحهم  لمواكبة  تعلمها 
في الصين. كما يحرص بعض أولياء 
بين  أعمارهم  ت���راوح  ال��ذي��ن  التالمذة 
ال��خ��ام��س��ة وال��س��اب��ع��ة ل���دراس���ة اللغة 

الصينية كلغة جديدة مهمة، كما هي 
اإلنكليزية  اللغة  ف��ي تعلمهم  ال��ح��ال 

كلغة إضافية في دراستهم...".
وت�����وق�����ف ع����ن����د" ط�������الب ال���ع���ل���وم 
ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي ال��ي��س��وع��ي��ة ال��ذي��ن 
السياسة  ف��ي  م���ادة خ��اص��ة  يتابعون 
ال���خ���ارج���ي���ة ل���ه���ذا ال��ب��ل��د واالق���ت���ص���اد 
من  ك��ان  إذا  عما  متسائاًل  الصيني، 
ال��م��م��ك��ن أن ي��ت��ع��م��ق ال��ط��ال��ب خ��الل 
دراسته السياسة الخارجية للمجموعة 
الفرنسية  أو  األميركية  أو  األوروب��ي��ة 
من دون الغوص في سياسة الصين 

وتجارتها واقتصادها". 
"ال����م����ع����ه����د  أن  ح����ك����ي����م  أض�����������اف 
في  الفيزيائي  ال��ع��الج  ط��الب  يخص 
ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف ب��دورت��ي��ن 
التدليك  ف��ي  األول����ى  متخصصتين، 
الصيني وأخرى في عالج الوخز باإلبر 
إلى  حكيم  أش���ار  ختامًا،  الصينية". 
أن "االحتفال برأس السنة الصينية 
ل��م يغب ع��ن روزن��ام��ة المعهد وال��ذي 
س���ي���ش���ارك ف��ي��ه س��ف��ي��ر ال��ص��ي��ن في 
السفارة لنستقبل معًا  لبنان وفريق 

السنة الجديدة بفرح خاص". 
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معهد "كونفوشيوس" يف اليسوعية العاشر عامليًا لتمايزه الثقايف
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حكيم متحدثًا في مؤتمر لمعاهد كونفوشيوس في الصين.الدكتور أنطوان حكيم.


