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روزيت فاضل 

ل�"جامعة  األكاديمي  المدير  يثبت 
ال���ك���ل" ال���ب���روف���س���ور ج���ي���رار ب��ج��ان��ي 
م��ن خ��ال ه��ذه التجربة أن��ه يمشي 
ع��ك��س ال��ت��ي��ار ف��ي��واج��ه ال���واق���ع من 
خ������ال ال����ف����ن، اإلب���������داع وال���ث���ق���اف���ة 
ال��ت��ي ي��ع��ت��ن��ق��ه��ا ه���و وم��ج��م��وع��ة من 

المنتسبين إلى الجامعة. 
إرت��������أى ب���ج���ان���ي خ�����وض م��غ��ام��رة 
ج���دي���دة م���ن خ��ال��ه��ا إف���ت���ت���اح ف��رع 
ل��ل��ج��ام��ع��ة ف���ي م��دي��ن��ة دب����ي األح���د 
15 ال����ج����اري. وق�����ال ل����"ال���ن���ه���ار" ان 
ه��ذه الخطوة ت��درج ف��ي م��د جسور 
ت��واص��ل وت���اق ب��ي��ن ل��ب��ن��ان المقيم 
ول��ب��ن��ان ال��م��غ��ت��رب م��ن خ���ال قاسم 
م��ش��ت��رك ه���و ال��ث��ق��اف��ة ب��ت��ف��رع��ات��ه��ا 

المختلفة.
إنطلق بجاني من "لبنان الرسالة 
العالم  لماقاة  الحضاري  بوجهه   "
الخارجي من خال برنامج هذا الفرع 
في دبي والذي ينطلق األحد المقبل 
بيوم "األبواب المفتوحة". وعما إذا 
ك��ان��ت م��دي��ن��ة دب���ي اإلن��ك��ل��وف��ون��ي��ة 
باللغة  ث��ق��اف��ي��ًا  ل��ل��ت��ع��م��ق  م��س��ت��ع��دة 
أنه  تمامًا  "اع��ي  أج���اب:  الفرنسية، 
علينا إدخال مواد باللغتين العربية 
واإلن����ك����ل����ي����زي����ة. ل���ك���ن���ن���ي أت��م��س��ك 
بالفرنسية  ع��دة  م��واد  بإبقاء  بشدة 
اللبنانيين  تستقطب  ل��غ��ة  ألن��ه��ا 
ال���م���ق���ي���م���ي���ن ف�����ي دب������ي وال���ج���ال���ي���ة 
ال��ف��رن��س��ي��ة ال��م��ق��ي��م��ة ف���ي���ه���ا". وال 
يخفي بجاني الصعاب التي يمكن 
أن تواجه وجود فرع للجامعة يعمم 
الثقافة في مدينة قائمة على عالم 
استحدثنا  "ل��ق��د  وق����ال:  األع���م���ال، 
الحقوق  الفرع من ضمن كلية  هذا 
يوسف  ال��ق��دي��س  لجامعة  ال��ت��اب��ع��ة 
ف��ي دب����ي. وال ش��ك ف��ي أن ال��ف��ت��رة 

خريطة  ستظهر  للفرع  االختبارية 
الطريق لكسب التحدى الذي أضع 
نفسي أمامه". وردًا على سؤال عن 
م����دى اس��ت��ق��ط��اب م��ن��ت��س��ب��ي��ن إل��ى 
الجامعة   "أب��دى قدامى  ق��ال:  الفرع 
وم���ج���م���وع���ة م����ن م��ع��ل��م��ي م������دارس 
خاصة فرنكوفونية لبنانية في دبي 
برنامجنا  االن��خ��راط في  رغبتهم في 
ألنهم يعشقون اللغة الفرنسية من 
جهة، ويرغبون من خال المواد في 

لقاء يعزز ارتباطهم بلبنان".
وع������ن ل���وج���س���ت���ي���ة ال���ع���م���ل ق�����ال: 
"ستبدأ كل من السيدتين نسرين 
أب����ي����ض و ه����ال����ة ص����ي����اح وه����م����ا م��ن 
متابعة  ف��ي  ال��ح��ق��وق  كلية  موظفي 
الشؤون اإلدارية إلى أن يتم تعيين 
م����دي����ر ل���ل���ف���رع ي���ع���م���ل ب��ال��ت��ن��س��ي��ق 
معي". أض��اف: "سنعلم م��واد تاريخ 
الشعوب وأخرى عن تاريخ الفنون، 
ع��ل��م ال���ن���ف���س، ال��س��ي��اح��ة وال��س��ف��ر، 
ال��م��ح��ت��رف��ات  وك����ل  ال��ص��ح��ة  األدب، 
ال���خ���اص���ة ب��ف��ن��ون ال���رس���م و ال��ن��ح��ت 

وسواها، فضًا عن مواد خاصة منها 
الفنغ  أو   "Feng Shui" ع��ل��م  ف��ي 
التناغم مع الفضاء  ش��وي" وه��و فن 
ال���م���ح���ي���ط وت����دف����ق����ات ال���ط���اق���ة م��ن 
النفس  م��ع  والتصالح  البيئة  خ��ال 
ب��اإلن��س��ان،  المحيطة  الطبيعة  وم��ع 
وب����ذل����ك ن��س��ت��ط��ي��ع ال���ت���ع���اي���ش ف��ي 
شكل إيجابي من دون توتر". وقال: 
"ندرس إمكان إعداد مادة السينما 
ب���ال���ع���رب���ي���ة م���ث���ًا أو م������ادة ال���ت���اري���خ 
الفرنسية هي  أن  واعتبر  بالعربية". 
لغة القيم أإلنسانية والشغف باآلخر 
مع  بها  متمسكًا  يجعلني  م��ا  "وه���ذا 
إض���اف���ة ب��ع��ض ال���م���واد ب��اإلن��ك��ل��ي��زي��ة 

نحددها في القريب العاجل".
ول��ف��ت، م��ن جهة اخ���رى، إل��ى أن 
الجسم التعليمي للفرع سيكون من 
دبي  مدينة  ف��ي  مقيمين  أس��ات��ذة 
جدًا  عالية  تعليم  بجودة  يتميزون 
ك��م��ا ال��ح��ال ف��ي ف���رع ب��ي��روت. لكنه 
ل��ف��ت إل�����ى  أن����ه ي��م��ك��ن اس��ت��ض��اف��ة 
مثًا لبنان  م��ن  المتحدثين  بعض 

إل��ى  للمنتسبين  م��ح��اض��رة  إلع��ط��اء 
فرع دبي عن موضوع محدد".

وبرأيه، ستنطلق نشاطات عدة 
تباعًا وت��درج في السياق ذاته كما 
قارب  ان  ب��ي��روت، فضًا  الحال في 
سيرسو   "Le Bateau ivre"������ال
ف���ي ال��م��دي��ن��ة وه���و ق����ارب "م��دم��ن" 
واكتشاف  الثقافية  األسفار  على  

الحضارات. 
إيمانه  على  بجاني  ختامًا، ش��دد 
زال��ت حية  م��ا  الثقافة  ب��أن  المطلق 
"تنبض" من خال  مبادرات فردية 
في لبنان. فالمشهد الثقافي العام 
وفقًا له ال يزال يعطي ثمارًا جيدة 
هيكلها"  "ح��راس  بفضل  للثقافة 
ال����ذي����ن ي��ع��م��ل��ون ع���ل���ى  "أن���س���ن���ة" 
ال��ث��ق��اف��ة ون��ش��ره��ا ك����أداة س���ام في 
م��واج��ه��ة ال��ج��ه��ل وال��ق��م��ع وك����ل ما 

يجري حولنا.

 rosette.fadel@annahar.com.lb
Twitter: @rosettefadel

افتتاح فرع لـ"جامعة الكل" يف دبي األحد
بجاني لـ"النهار": ملّد جسور بين لبنان املقيم واملغترب

البروفسور بجاني في لقاء مع "جامعة الكل" في حضور رئيس الجامعة األب سليم دكاش.  )األرشيف(


