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 زينب مرعي

قّررت الوكالة الجامعّية للفرنكوفونّية 
ال��ع��دي��دة على  AUF ج��م��ع امل��واع��ي��د 
أج��ن��دت��ه��ا ف���ي أس���ب���وع واح������د. هكذا 
ك��ّرس��ت ال��ش��ه��ر ال��ح��ال��ي، »ش��ه��ر أيار 
ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي ف���ي ب���ي���روت« )3 ������������� 8 
أيار/ مايو(. يتضّمن األسبوع أربعة 
مها 

ّ
تنظ تربوية،  معظمها  مواعيد، 

الوكالة مع شبكات الباحثني التابعة 
 إل���ى ال��ج��ام��ع��ات الثالث 

ً
ل��ه��ا، إض��اف��ة

الجامعة  ال�����ح�����دث:  ت��ح��ت��ض��ن  ال���ت���ي 
القدس«  ال��روح  و»جامعة  اللبنانية، 
القديس  و»ج����ام����ع����ة  ال��ك��س��ل��ي��ك  ف����ي 
ي��وس��ف«.  امل��ؤت��م��ر األول ال���ذي جمع 
والعلوم  اآلداب  كلية  ف��ي  ال��ب��اح��ث��ني 
القديس  »ج���ام���ع���ة  ف����ي  اإلن����س����ان����ّي����ة 
ن��اق��ش »ن���ظ���رّي���ات التنوع  ي���وس���ف«، 
الثقافي والعوملة«. بعد أربع سنوات 
من البحث والعمل في داك��ار وكوبر 
باحثي  ف����ري����ق  ق�������ّرر  )س���ل���وف���ي���ن���ي���ا(، 
الجامعّية  ل��ل��وك��ال��ة  ال��ت��اب��ع   DCAM
»التنّوع  وض������ع  ال����ف����رن����ك����وف����ون����ّي����ة، 
االختبار  حّيز  و»ال��ع��ومل��ة«  الثقافي« 
ال��ف��رن��ك��وف��ون��ّي��ة امللّونة.  ال��س��اح��ة  ف��ي 
د املؤتمر على اح��ت��رام ثقافة كل 

ّ
ش��د

ب��ل��د وش��ع��ب، وخ����اض ف��ي املوضوع 
القانوني لحماية الثقافات، مع األخذ 
املمارسات  ب��ع��ض   

ّ
أن االع���ت���ب���ار  ف���ي 

 
ّ

ال��ت��ي ت��م��ّس ك���رام���ة اإلن���س���ان ال تعد
الثقافي للبلد، كالختان  التاريخ  من 
 فعل بعض الحضور 

ّ
. لم يأِت رد

ً
مثال

ب��ع��ض املحاضرين،  م��ا ط��رح��ه  ع��ل��ى 
مفاجئًا بالنسبة إلى فريق الباحثني. 
العوملة  امل����ح����اض����ري����ن  رب������ط   

ّ
إن إذ 

بالواليات املتحدة فقط، أثار حفيظة 
خذ 

ّ
ات وح������ني  ال����ح����اض����ري����ن.  ب���ع���ض 

أح���د امل��ح��اض��ري��ن ال��ش��اع��ر والرئيس 
سيدار  ل��ي��وب��ول��د  ال��راح��ل  السنغالي 
ف احتضن ثقافته، 

ّ
 ملثق

ً
سنغور مثاال

وانفتح على الثقافات األخرى في آن 
واحد، احتّج أفريقي من بني الحضور 
: »هل احتضن سنغور ثقافته 

ً
سائال

م الفرنسّية أكثر من لغته 
ّ
عندما تكل

األّم، أم من خالل تفضيله النورماندي 
ت�����زّوج امرأة  ب�����الده، أم ع��ن��دم��ا  ع��ل��ى 
بيضاء؟«. كما سألت سيدة محّجبة 
م��ن ال��ح��ض��ور ع��ن اح��ت��رام االختالف 
ف��ي ال��دي��ن ال���ذي ل��م ي��أت املحاضرون 
ع��ل��ى ذك�����ره ض��م��ن اح����ت����رام اختالف 
وإن  األسئلة  واإلث��ن��ي��ات.  الجنسّيات 
غريبة   

ُ
تبد ل��م  املحاضرين،  أح��رج��ت 

ه 
ّ
ب��دا كأن ال��ذي  الباحثني،  على فريق 

��ع��ه��ا.  امل��ح��ط��ة ال��ث��ان��ي��ة في 
ّ
ك���ان ي��ت��وق

األسبوع كانت أمس، خالل االجتماع 
اللغة  أق�����س�����ام  ل������رؤس������اء  اإلق���ل���ي���م���ي 
 )DUF( الفرنسّية في الشرق األوسط

ف��ي »ج��ام��ع��ة ال���روح ال��ق��دس«. ناقش 
االجتماع محاور البحث العلمي في 
ال��ش��رق األوس�����ط، وأهمّية  ج��ام��ع��ات 
لإلعداد  إق���ل���ي���م���ّي���ة  م����درس����ة  إن����ش����اء 
 إلى 

ً
لنيل شهادة ال��دك��ت��وراه، إض��اف��ة

ورش عمل ع��ن االن��ت��ق��ال إل��ى النظام 
ماستر،  »إج���ازة،  الجديد  التدريسي 

 .)LMD( »دكتوراه

وُيستكمل األسبوع اليوم وغدًا بندوة 
واالستراتيجيات  »ال��ت��رت��ي��ب��ات  ع��ن 
امل��ط��ل��وب��ة إلع���ط���اء األه���م���ّي���ة للبحث 
والعلوم  واآلداب  الفنون  كليات  ف��ي 
اإلنسانّية واالجتماعّية« وباجتماع 
اآلداب  لرابطة كليات  العامة  للهيئة 
في   )AFELSH( اإلنسانّية  والعلوم 

»جامعة القديس يوسف«. 
وأخ��������ي��������رًا ي����خ����ت����ت����م األس��������ب��������وع في 
»اللغة  ن��دوة  مع  اللبنانية  الجامعة 
ك���ل���غ���ة ج���ام���ع���ّي���ة« التي  ال���ف���رن���س���ّي���ة 
ي��وم��ني )5/7 في  م���دى  ع��ل��ى  تستمّر 
ف��ي كلية  امل��ت��ح��ف، و5/8   ����� امل��رك��زي��ة 
����� الحدث(. عمل الوكالة على  العلوم 
في  الفرنسّية  للغة  ال��دائ��م  التطوير 
امل��دارس والجامعات، ال يهدف فقط 
إل�����ى إن����ع����اش ال���ف���رن���ك���وف���ون���ّي���ة وفق 
البرامج  م���دي���رة  دوف���ي���ن���ي،  س��ي��ل��ف��ي 
ف�����ي ال�����وك�����ال�����ة ال����ت����ي ت����ض����ي����ف: »من 
خالل هذه الندوات، نريد أيضًا رفع 
مستوى اللغة الفرنسية في املدارس 
 

ّ
والجامعات. وإذا نجح املشروع، فإن

 نجاحًا للفرنكوفونّية«.
ّ

ذلك يعد

لالستعالم:    ����������������� )م�����اي�����و(  أي������ار   8 ح���ت���ى 
01/420270

»مهيار« 
كاره ذاته أم ناقد 

الظالم العربي؟

أّي فرنكوفونّية بين التنّوع الثقافي والعولمة؟ 

هل احتضن سنغور 
ثقافته حقًا أم 
خانها باعتناقه 

الفرنسّية؟


