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روزيت فاضل 

ش��رع��ت "ب��واب��ة ال��ل��غ��ات" على العالم 
ك��وس��ي��ل��ة س��ل��م��ي��ة ل��ل��ت��واص��ل وف��ه��م 
احتفالية  ف��ي  اآلخ���ر وتفهمه وذل���ك 
بدعوة  العربية  اللغة  بيوم  تقليدية 
من كلية اللغات في جامعة القديس 
ي��وس��ف ب��م��ش��ارك��ة ج��ام��ع��ة القديس 
ل��وي��س األم��ي��رك��ي��ة وم��ؤس��س��ة رفيق 
ال���ح���ري���ري وب���ال���ت���ع���اون م����ع ال���س���ف���ارة 

اإلسبانية في لبنان. 
مع  للحضور  نفسها  اللغة  قدمت 
ه��ب��ة ال����ق����واس ال���ت���ي أدت ب��ص��وت��ه��ا 
ال��م��خ��م��ل��ي وع���زف���ه���ا ال��م��ائ��ك��ي على 
تلحينها،  م���ن  ق��ص��ي��دت��ي��ن  ال��ب��ي��ان��و 
األول���ى "ص��وت��ي السماء" م��ن كلمات 
الشاعر زاهي وهبة والثانية "يا نسيم 
ال��ري��ح"م��ن ك��ل��م��ات ال��ش��اع��ر الصوفي 

الحاج.
ف��ي ال��ع��ودة إل��ى أم��ن��اء اللغة، فقد 
اعتبر رئيس جامعة القديس يوسف 
األب سليم دكاش اليسوعي أن هذه 
اإلح��ت��ف��ال��ي��ة م��ن��اس��ب��ة ل����دق ن��اق��وس 
الحديث  ب��اب��ل  ب���رج  لمواجهة  الخطر 
ال��ذي ي��ؤدي إل��ى الفوضى واإلنغاق 
م��ن االنفتاح على  ب��داًل  النفس  على 
اآلخ��ر". أم��ا المديرة العامة لمؤسسة 
رف���ي���ق ال���ح���ري���ري س���ل���وى ال��س��ن��ي��ورة 
بعاصيري فقد دعت إلى " أن تكون 
بوابة اللغات مشرعة على مصراعيها 
لنطل على فضاءات أرح��ب ولتحقق 
ت��ف��اع��ًا أع��م��ق وت��اق��ح��ًا أش��م��ل" في 
العربية  باللغة  ال��ذي يحتفل  ال��وق��ت 
ال��ت��ي "ط��ال��م��ا ش��رع��ت اب��واب��ه��ا لتكون 

لغة حوار وتفاعل". 
ثم تناولت "بوابة اللغات" خمسة 
م���ح���اور أول���ه���ا ن�����دوة "ب����واب����ة ال��ل��غ��ات 
وال����ب����اب ال���ع���ال���ي" ع��ب��ر ف��ي��ه��ا  م��دي��ر 
ال�����ن�����دوة ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال���ل���غ���ات ف��ي 
ال��ب��روف��س��ور هنري  ي��وس��ف  القديس 
عويس ع��ن ث��اث أمنيات، أول��ه��ا أن 
يتكاثر "فكاكو األلسن" وأن يسهلوا 
ال��ش��ع��وب، ثانيها أن  ال��ت��واص��ل بين 
يدوم ترحال الكلمات والتعابير وأن 
يعمل "فكاكو األلسن" من أجل قبول 
اآلخر واحترامه، ثالثها أن تبقى لغتنا 
العربية الغالية على قلوبنا كما كانت 

لغة نقل المعرفة".
وق����رأ م��دي��ر م��ع��ه��د ث��رف��ان��ت��س في 
ن��اف��ارو كلمة سفيرة  أدواردو  بيروت 
إسبانيا في لبنان مياغروس هرناندو 
إيشيفاريا فذكر بأن 12 إلى 15 في 
ال��م��ئ��ة م���ن ال��ك��ل��م��ات اإلس��ب��ان��ي��ة من 
أص���ل ع���رب���ي". أم���ا س��ف��ي��ر ت��رك��ي��ا في 

لبنان إينان أوزيلديز فلفت إلى تزايد 
ع��دد األت����راك ال��ذي��ن يتعلمون اللغة 
العربية الحديثة. واك��د مدير المركز 
ال��ث��ق��اف��ي ال���روس���ي خ��ي��رات أخمتوف 
أهمية لبنان وسوريا ألنهما يشكان 
أن  يجب  ول���ذا  العربية،  اللغة  مفتاح 
ي��ك��ون��ا أول ب��ل��دي��ن ع��ل��ى ط���ري���ق أي 
مستشرق يسعى لفهم العالم العربي 

وناسه ولغته". 
ثم توالت المحاور من باب إدريس 
ال��م��خ��ص��ص��ة ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة إل����ى ب��اب 
الفرنسية،  للغة  المخصصة  دوف��ي��ن 
وباب الذهب للندوة المخصصة للغة 
اإلن��ك��ل��ي��زي��ة وب����اب ال��ش��ك��س للندوة 

المخصصة للغة اإلسبانية. 
واستكمل المؤتمر اعماله السبت 

في مدرسة ليسيه عبد القادر.
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