سمو الشيخ ناصر المحمد األحمد الجابر الصباح حفظه هللا،
كلمة
ّ
خالل احتفالية السفارة الكندية بمناسبة اليوم العالمي للفرانكوفونية
االثنٌن ،فً  02مارس 0217

بسم هللا الرحمن الرحٌم
سعادة سفٌر دولة كندا،
أصحاب السعادة سفراء فرنسا وسوٌسرا وبلجٌكا،
سعادة سفراء السلك الدبلوماسً والدول الفرانكوفونٌة،
سعادة ممثل اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر،
أصدقاؤنا الناطقون باللغة الفرنسٌة،
السادة الحضور،
ٌسعدنً أن أشارككم االحتفال بالٌوم العالمً الفرانكوفونً ،للمرة السادسة على
التوالً ،وذلك إٌمانا منا بأهمٌة التعددٌة اللغوٌة فً النشاط الثقافً العالمً ،وتقدٌرا
منا بقدرة اللغة الفرنسٌة علً لعب أدوار مهمة فً خدمة التنوع الثقافً فً عالمنا
الٌوم.

كما أتوجه بالشكر إلى أصحاب السعادة سفراء الدول الفرانكوفونٌة فً

الكوٌت ،على جهودهم المستمرة فً دعم هذه االحتفالٌة السنوٌة ،وتنظٌم هذه األمسٌة
الجمٌلة فً الكوٌت.
سٌداتً سادتً،
إن االحتفال بالٌوم العالمً للفرانكوفونٌة هو بالنسبة لنا تأكٌد على التعددٌة الثقافٌة فً
عالمنا الٌوم ،فهذه التعددٌة ضرورة الزمة الستمرار السالم العالمً ،فهً تفتح
الحدود بٌن الدول ،وتمكن الشعوب من معرفة بعضها ،وتحسن فرص العمل لدي
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األفراد الذٌن ٌتعلمون لغات غٌرهم ،وتفتح األسواق لتروٌج المنتجات الصناعٌة أو
األعمال ،وكما ٌقال ،أن معرفة لغة جدٌدة تنشط مهارات العقل وتقوي الذاكرة لدى
اإلنسان.
وٌظل االحتفال بالٌوم العالمً للفرانكوفونٌة ٌلفت االنتباه دوما إلى أهمٌة اللغة فً
حٌاتنا ،فهً األداة األولى للتعبٌر لدي اإلنسان ،والتً كلما زاد ثراء مفرداتها كلما
اكتسبت أدبا رفٌعا .ولٌس كل لغة قادرة على منح ناطقٌها ثروة المفردات ،والفن فً
صٌاغتها ،والتعبٌر بجمال من خاللها ،إذ ال ٌوجد من بٌن ثالثة آالف لغة بالعالم
سوى مئة منها قادرة على ذلك ،وتسمى لغات حٌةٌ ،تحدث بها أكثر من ملٌاري
نسمة ،ومن بٌن هذه المائة تبرز الفرنسٌة كلغة عالمٌة مهمةٌ ،تحدث بها أكثر من
 002ملٌون نسمة ،وفق تقدٌرات الموقع الرسمً للمنظمة الدولٌة للفرانكوفونٌة .غٌر
أن قوة اللغة ال تكمن فقط فً كثرة الناطقٌن بها ،بل فً عالقتها بصناعة المعرفة،
وقدرتها على تغذٌة العلوم والفنون بالمفردات والمصطلحات المطلوبة ،وهو ما ٌجعل
اللغة الفرنسٌة من أقدر اللغات األوروبٌة على توفٌر مفردات العلوم اإلنسانٌة
والقانون ،مما جعلها تلد أشهر الحركات األدبٌة والفنٌة مثل:
مذهب السريالية  Surréalismeفي الفن واألدب ،وروادها:
أندرٌه برٌتون André Breton
وروبرت دٌنو Robert Desnos
ومثل تيار الوجودية  Existentialismeفي الفلسفة والرواية ،وروادها:
جابرٌل مارسٌل Gabriel Marcel
وجان بول سارتر Jean-Paul Sartre
وألبٌر كامو Albert Camus
وسٌمون دي بوفوار Simone de Beauvoir
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ومورٌس مرلو بونتً Maurice Merleau-Ponty
ومثل التيار األدبي المعروف باسم القصة الجديدة  Nouveau romanورواده:
أالن روب جرٌٌه Alain Robbe-Grillet
و ناتالً ساروتً Nathalie Sarraute
ومثل التيار المسرحي المعروف بالمسرح الالمعقول Théâtre de l'absurde
ورواده:
أنطوان ماري جوزٌف أرتو Antoine Marie Joseph Paul Artaud
المعروف باسم أنطونٌن أرتو Antonin Artaud
وأوجٌن ٌونسكو Eugène Ionesco
ووآرثر أداموف Arthur Adamov
ونأمل أن ٌنجح الناطقون باللغة الفرنسٌة غٌر الغربٌٌن فً الحصول على جائزة نوبل
لآلداب ،كما نجح ثالثة كتاب أفارقة من الناطقٌن باللغة اإلنجلٌزٌة وٌكتبون باللغة
اإلنجلٌزٌة فً الحصول على الجائزة ،وهم على التوالً :وٌلً سوٌٌنكا Wole
 Soyinkaوهو مسرحً وروائً وشاعر من نٌجٌرٌا ،وكان ذلك عام  ،1891ثم
الروائٌة الجنوب إفرٌقٌة نادٌن غوردٌمٌر  Nadine Gordimerالتً حصلت
علٌها عام  ،1881ثم الكاتب الجنوب إفرٌقً جون ماكسوٌل كوتزي

John

 Maxwell Coetzeeفً عام .0223
سٌداتً سادتً
إن العالقة الخلٌجٌة الفرانكوفونٌة تسٌر بشكل ثابت ومتسارع .فً عام ،0221
أعطٌت تعلٌمات بإضافة رادٌو  ،RFIأي رادٌو فرنسا الدولً الناطق باللغة
الفرنسٌة ،على موجة الـ  FMفً الكوٌت .وقد تم توقٌت البدء بالبث مع وصول
طائرة صاحب السمو أمٌر البالد الشٌخ صباح األحمد ،إلى مطار أورلً ،إبان زٌارته
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الرسمٌة للجمهورٌة الفرنسٌة ،فً نوفمبر عام  .0221كما تم إنشاء قسم اللغة
الفرنسٌة وثقافتها بكلٌة اآلداب بجامعة الكوٌت ،بالتعاون مع جامعة السوربون
الفرنسٌة .ومازالت المباحثات جارٌة الفتتاح فرع لجامعة السوربون فً دولة
الكوٌت ،والمأمول أن ٌتحقق مع نهاٌة هذا العام .هذا وقد اخذت العالقة منحى آخر
فً التطور ،بعد انضمام أول دولة خلٌجٌة إلى المنظمة الدولٌة للفرانكوفونٌة ،وهً
دولة قطر الشقٌقة ،وهو ما نعتبره تطور إٌجابً فً هذا المضمار ،إذ أن قطر خٌر
من ٌمثل المنظومة الخلٌجٌة فً هذا المحفل الدولً .كما تناقلت الصحافة أخبارا عن
تقدم الشقٌقة الكبرى المملكة العربٌة السعودٌة لالنضمام إلى المنظمة كعضو مراقب،
وهذا إن دل على شًء فإنما ٌدل على حرص مجلس التعاون لدول الخلٌج العربً
على العالقات الخلٌجٌة الفرانكوفونٌة.
سٌداتً سادتً
إنه لٌسعدنا فً الكوٌت أن نمد الٌد للفرانكوفونٌة لمعرفة المزٌد عنها ،وتبادل األفكار
والقٌم البناءة ،واالطالع على النتاج الفكري والثقافً .لقد سعت الكوٌت لتكون محضنا
للثقافة والفنون فً هذه المنطقة من العالم ،وفتحت أبوابها ونوافذها مرحبة بكل ثقافات
العالم لتتعلم منها وتستفٌد .وٌسرنا ونحن نشارككم االحتفال بهذه المناسبة ،أن ننقل إلى
كافة الشعوب واألفراد الناطقٌن باللغة الفرنسٌة مشاعر الود واالحتفاء ،وباألخص
السادة سفراء الدول الفرانكوفونٌة ،وكل رعاٌاهم فً دولة الكوٌت ،ونأمل فً
السنوات القادمة ،أن تسعى الدول األعضاء المحتفٌة بهذه المناسبة ،لنقل األجواء
االحتفالٌة إلى الوسط الثقافً الكوٌتً ،ضمن أنشطة ثقافٌة متنوعة ،فنحن هنا فً
الكوٌت نفتح قلوبنا وأسماعنا وعٌوننا على كل الثقافات الحٌة والمبدعة.
وكل عام وأنتم بخٌر
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