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النادي الثقايف العربي ا�ست�ساف

مر�سد اللغات العربية واأخواتها

من اليمني: آفيال، السنيورة بعاصيري، الوزير اخلوري، فيريه والبروفسور دكاش

العربي بهموم االمن والبطالة والهجرة 
الهم  ان  اال  والبيئة وســواهــا،  والفقر 
الثقافي ومسألة الهوية واالنفتاح تبقى 

محورية وتتطلب املزيد من الرصد«.
أمــا مدير البيت العربي فــي مدريد 
بيدرو مارتينيز آفيال فتوقف عند اهمية 
اللغة العربية في اسبانيا والدور الذي 
النجاح  متمنيا  العربي،  البيت  يؤديه 

للمرصد، ومبديا االستعداد للتعاون.
بــدوره السفير االسباني شــدد على 
مؤسسة  مع  السفارة  تعاون  استمرار 
احلريري وجامعة القديس يوسف كما 
كــانــت احلـــال فــي عهد اســالفــه ال سيما 

منهم السفيرة الراحلة ميلال غروس.
وبــــارك الـــوزيـــر اخلــــوري مــثــل هذه 
بانفتاح  تذكر  »التي  املميزة  املشاريع 
لبنان على اللغات والثقافات وهو ثروة 

النادي  بــدور  لبنان احلقيقية«، منوها 
االسبانية  واملشاركة  العربي  الثقافي 
العربية  باللغة  االهــتــمــام  »الــتــي تؤكد 
بــعــد مـــــرور 700 ســنــة مـــن االختالط 
الــعــربــي االســبــانــي«، ومــشــيــدا باآلثار 
العربية التي ما تــزال شاهدة في املدن 

االسبانية«.
وخــتــم مــتــمــنــيــا »خـــــروج املصباح 
الــســحــري لــعــالء الــديــن مــن كــتــاب ألف 
من  انقاذنا  ليقوم مبعجزة  وليلة  ليلة 
صراعات مصلحية ملا فيه خير االنسان 

وسعادة البشرية«.
القديس يوسف  رئيس جامعة  أمــا 
البروفسور سليم دكاش اليسوعي فذكر 
بــشــراكــة املــرصــد ومــؤســســة احلريري 
تعدد  »أن  ورأى  االسبانية،  والسفارة 
العربية«، مذكرا  اللغات ال يحول دون 

بأهميتها واهتمام الغرب بها من خالل 
البيت العربي في مدريد ومعهد العالم 

العربي في باريس.
وختم بقول مأثور جاء فيه: »وأنا من 
كان يحسب أن لغتي هي أبهى اللغات 
وأدقها أدركــت أن لسائر اللغات عليها 

أكثر من يد بيضاء«.
ثم انتقلت الندوة الى احلــوار حول 
االسبانية  بحلته  ولــيــلــة«  ليلة  »الـــف 
وكــانــت مجموعة مــن االســئــلــة وجهها 
عويس  هنري  البرفسور  املرصد  مدير 
الــى كــل مــن البرفسور سيلفادور بنيا 
كنيادا  ميغيل  لــويــس  ــبــروفــســور  وال
ــتــهــمــا بــالــعــربــيــة ومــــدى  حـــــول عــالق
االسبانية  بينها وبني  القائمة  العالقة 
التي  الــلــغــويــة  للثنائية  وحتــديــدهــمــا 

كرسا عملهما اجلامعي لها.

العربي،  ــافــي  ــق ــث ال الــــنــــادي  نـــّظـــم 
يوسف  القديس  جامعة  مــع  بالتعاون 
احلريري  ومــؤّســســة  الثقافة  ووزارة 
ـــســـفـــارة االســبــانــيــة فـــي بيروت،  وال
العربية  اللغات  »مرصد  بعنوان  نــدوة 
واخــواتــهــا فــي رحــاب الــنــادي الثقافي 
ـــي«، حــضــرهــا رئـــيـــس مجلس  ـــعـــرب ال
الــــوزراء سعد الــديــن احلــريــري ممثال 
بوزير الثقافة غطاس اخلوري، الرئيس 
وهبي،  أمــني  النائب  السنيورة،  فــؤاد 
فيريه،  مــاريــا  خوسيه  اسبانيا  سفير 
ماجد ابو العال ممثال السفير السعودي 
املستشار  اليعقوب،  وليد  بــيــروت  فــي 
السياسي في سفارة ايران حميد رضا 
فرهاني ممثال السفير محمد فتحعلي، 
فادي  العربي  الثقافي  الــنــادي  رئــيــس 
متــيــم، مــســؤول الــشــؤون الثقافية في 
ــارة الــيــمــن ســفــيــان حــجــر، املديرة  ســف
العامة ملؤسسة رفيق احلريري سلوى 
الــســنــيــورة بــعــاصــيــري، أكـــرم سكرية 
»املستقبل«  لتيار  الــعــام  االمـــني  ممثال 
احمد احلــريــري، الشاعر هنري زغيب 

وحشد من املهتمني واملثقفني.
افتتحت الندوة بكلمة النادي التي 
ألــقــتــهــا رئــيــســة الــلــجــنــة الــثــقــافــيــة في 
الــنــادي نــرمــني اخلــنــســا فــشــددت على 
دور النادي منذ تأسيسه عام 1944 في 

مجاالت الثقافة مبختلف اشكالها.
ثـــم حتـــدثـــت بــعــاصــيــري فلّخصت 
املرصد،  أنشطة  فــي  املؤسسة  شــراكــة 
مشيرة الى الشريك الثالث وهو السفارة 
ــروت، وشــــددت على  ــي االســبــانــيــة فــي ب
أهمية تعدد اللغات التي ال حتول دون 
الرائد،  ودورهـــا  العربية  اللغة  أهمية 
ولفتت الــى أنــه »رغــم انشغاالت عاملنا 
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