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يوسف يس القدّ آداب في فرنكوفونيان مؤتمران

مشكلة األبحاث تمويل شاموسي:
والــعــلــوم اآلداب إســتــضــافــت كــلــيــة
يوسف يس في جامعة القدّ ة اإلنسانيّ
أربع أصل من فرنكوفونيين مؤتمرين
ة الجامعيّ الــوكــالــة  لبنان  في مها

ّ
تنظ

شبكات مـــع  (AUF) ــة لــلــفــرنــكــوفــونــيّ
مــن بــــدعــــم الـــبـــاحـــثـــيـــن الـــتـــابـــعـــة لــــهــــا،

وفرنسا. بلجيكا وكندا سفارات
األول "نظريات المؤتمر في نوقشت
بمشاركة والعولمة" الثقافي التعدد
عن  تحدثوا بلدا،  14 من  محاضرا  30
وتشابكها والثقافات الهويات تعدد
سياسية إشــكــالــيــات ومــــا تــطــرح مـــن
بلدان في إجتماعية ولغوية، إقتصادية
والسنغال. وفــرنــســا وبلجيكا كلبنان 
ثالث محاور على المناقشات وتوزعت
"التعددية وتعددها"، "الهويات هي
و"الـــتـــعـــدديـــة ـــمـــة" ـــعـــول الـــثـــقـــافـــيـــة وال

اللغوية". والتعددية الثقافية
سليم تحدث األب األول، المحور في

وشـــرح ــتــثــاقــف" وال عــبــو عـــن "الــهــويــة
اإلجتماعي التأقلم عملية يمكن كيف
أنفسهم وجــدوا ألشخاص والثقافي،
أن األصلية، لبيئتهم مغايرة في بيئة
إلــى أو والـــصـــراع تـــؤدي إلـــى الــتــصــادم
عن الثاني، المحور التفاعلي. التالقي
العولمة خـــالل مــن تــداخــل الــثــقــافــات
إلــيــه تــــؤدي أن والـــهـــجـــرة، ومـــا يــمــكــن
بلدان في تداعيات من الظاهرة هــذه
يحتل موضوع كفرنسا وبلجيكا، حيث
في رئــيــســيــًا حــيــزًا الــهــجــرة اإلســالمــيــة
والــفــكــريــة الـــمـــنـــاقـــشـــات الــســيــاســيــة
الــثــالــث الــمــحــور والــقــانــونــيــة. أمــــا فـــي
اللغوية الــتــعــدديــة فــنــوقــش مــوضــوع
اإلجــتــمــاعــيــة وتــأثــيــرهــا فـــي األوضـــــــاع
البلدان من لعدد واإلعالمية والقانونية

الفرنكوفونية.
"الترتيبات الثاني كان عن المؤتمر
واالســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــات الــــمــــطــــلــــوبــــة

كــلــيــات فـــي ـــة لــلــبــحــث إلعـــطـــاء األهـــمـــيّ
ــة اإلنــســانــيّ والــعــلــوم واآلداب الــفــنــون 
للهيئة إجتماع وتخلله ة" واالجتماعيّ
والعلوم اآلداب كليات لرابطة العامة
رئيس وألقى .(AFELSH) ة اإلنسانيّ
رينيه األب يــوســف يــس الــقــدّ جــامــعــة 
مما كلمة اإلفــتــتــاح شــامــوســي، خـــالل
مناسبة بنى إرساء أنّ في "الشك فيها:
سيما لألبحاث ليست عملية سهلة ال
يصعب بعوائق أحيانًا تصطدم أنها 
هذه األبحاث أنّ تمويل علمًا تخطيها،
التي األساسية  المشاكل بين من هو
هذا في المشكالت تتفاقم  تواجهنا.
البحث هــدف تحديد ومنها الــمــيــدان
إلجــرائــه الــكــافــيــة وإيـــجـــاد الــتــمــويــالت
عملية فــي وإدخـــالـــه وإنـــجـــازه وعــرضــه
عدد انتظارنا في مثمرة. مؤسساتية
بــديــهــيــًا لــيــس مـــن الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي
األدب أســاتــذة فــال يــبــدو مــواجــهــتــهــا.
مــســتــعــديــن عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص
ال لــمــادة المطلوب الــدعــم عــن للبحث 
يسعنا وال اقتصادية. تبعات أي تنتج
األساتذة يؤدون هؤالء بأن نقرّ أن إال
القيم إلعـــداد أساسيًا  اجتماعيًا دورًا
اآلخــر. واحــتــرام المعرفة على القائمة
فــمــعــدومــة أمــــا اهــتــمــامــاتــهــم الـــمـــاديـــة
يــهــمّ مـــا هـــذا أنّ بــيــنــمــا نــعــلــم جــمــيــعــنــا

لين." المموّ
الـــفـــرص نـــجـــد أن وتـــــابـــــع: "عـــلـــيـــنـــا
أمـــريـــن ـــــك ذل األســــاســــيــــة. ويـــتـــطـــلـــب
تــتــضــافــر أن يــجــب  ، أوالً مـــحـــدديـــن. 
الجامعة داخل تضامننا ونعزز جهودنا
يتمّ الــتــي األبــحــاث  بــرامــج

ّ
بحيث تــحــل

مثل الكبرى المؤسسات في إرساؤها
التي المواد مكان األوروبية المفوضية
ضمن تبقى محصورة ال حتى سها ندرّ
أخرى، جهة واإلرث". من "الثقافة إطار
االبــتــكــار عــلــى عــلــيــنــا أن نــبــرز قــدرتــنــا
إدراك القرار من يتمكن أصحاب حتى
االجتماعي التي الواقع مقاربات أهمية

تعنينا".


