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سعادة سفٌر جمهورٌة السنغال وعمٌد السلن الدبلوماسً،
سعادة سفٌر جمهورٌة فرنسا،
أصحاب السعادة سفراء االتحاد السوٌسري وكندا وبلجٌكا،
سعادة ممثل اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر،
أصدلاؤنا الناطمون باللغة الفرنسٌة،
سٌداتً وسادتً،
فً كل عام مثل هذا الولتٌ ،بدأ العالم الفرانكوفونً استعداداته باإلحتفال بٌومه
السنوي ،الٌوم العالمً للفرانكوفونٌة ،وتشهد الكوٌت سنوٌا هذا األحتفال الثمافً
الجمٌل ،الذي سعدت بمشاركتكم فٌه طوال السنوات الماضٌة ،وٌسعدنً هذا العام أن
أشارككم مرة أخرى ،تعبٌرا عن تمدٌري وإعجابً بالفراكوفونٌة ،وما تموم به خدمة
للحوار وللتنوع بٌن الثمافات فً عالم ٌتجه نحو العولمة ،كما أنه ٌسعدنً أن أتوجه
بالشكر والتمدٌر ألصحاب السعادة سفراء السنغال وكندا وفرنسا وسوٌسرا وبلجٌكا،
على تنظٌم هذا االحتفال بهذا الٌوم العالمً ،ضمن هذه األمسٌة الرائمة التً تضم
حضورا كرٌما ًا.
سٌداتً سادتً،
اللغة ضرورة اجتماعٌة ،فالكلمة هً أهم وسائل التعبٌر وأٌسرها ،وأساس تشكٌل
األفكار ،ودلٌل على النشاط الفكري للفرد ،وهً األداة التً ٌستخدمها اإلنسان فً
تبادل األفكار واآلراء والمشاعر ،ولذلن ٌمول التشٌن "إنن تعٌش حٌاة جدٌدة مع كل
لغة جدٌدة تتعلمها ،أما إذا كنت تتكلم بلغة واحدة ،فإنن تعٌش الحٌاة مرة واحدة".
وكلما زادت مفردات اللغة ،كلما منحت لناطمٌها ثروة فً التعبٌر ودلة فً الصٌاغة.
والفرنسٌة هً ثالث لغات العالم وفرة بالمفردات ،وإحدى اللغات األكثر نطما ًا فً
العالم ،حٌث ٌمدر عدد الناطمٌن بها فً جمٌع أنحاء العالم بحوالً  274ملٌون نسمة،
وإحدى أكثر اللغات استخداما ًا على شبكة اإلنترنت ،غٌر أنها فوق كل ذلن ،هً لغة
الرومانسٌة ،فمد لال عنها األدٌب الشهٌر ألبٌر كامو أنه لدٌه وطن واحد وهو اللغة
الفرنسٌة ،وكان الرئٌس األدٌب لٌوبولد سنغور ٌمول عن هذه اللغة "إنها لغة الكفاح
لوة الرعد".
والتحرر" وأنها تحمل أحٌانا ًا "عذوبة النسمات" وأحٌانا ًا " ّ
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سٌداتً سادتً،
إن اإلحتفال بالفرانكوفونٌة لٌس مجرد احتفال بلغة عالمٌة ،إنما هو احتفال بالثمافة
التً صنعتها تلن اللغة ،ثمافة الحرٌة والمساواة واإلخاء ،واستحضار لٌم التسامح،
والتعاون بٌن الثمافات المتعددة ،وهذه الثمافة ال تختلف عن ثمافتنا التً نشأنا علٌها فً
الكوٌت منذ سنوات طوال ،والتً جعلت مجتمعنا منفتحا على الثمافات األخرى ،فثمافة
األجداد التً صنعتها التجارة مع الشعوب األخرى ،والسفر عبر البحار إلى الموانئ
المتناثرة على المحٌط الهندي ،واجتٌاز الصحاري الماحلة الممتدة ،والتعامل مع
ثمافات اآلخرٌن ولغاتهم وأفكارهم ،كل ذلن أورثنا التسامح ،وتمبل اآلخر واالعتراف
به ،وهو ما ٌؤهل الكوٌت ألن تكون مركزا ثمافٌا حٌوٌا ونشطا فً المنطمة ،وإننً ما
زلت اؤكد على جمٌع الدول الصدٌمة ،وأخص بالذكر الدول الفرانكوفونٌة ،ألن تجعل
استثمارها الثمافً فً المنطمة ٌبدأ من الكوٌت ،فالمؤهالت التً تمتلكها الكوٌت
وشعبها كفٌلة لنجاح أي استثمار ثمافً ٌموم على تبادل األفكار والمٌم البناءة والنتاج
الفكري والثمافً.
باحتفالنا بٌوم الفرنكوفونٌة العام الماضً ،أشرت بكلمتً إلى آخر حدث ثمافً
بالكوٌت ٌتعلك بالثمافة الفرنكوفونٌة ،وهو االحتفال بإنشاء لسم اللغة الفرنسٌة وثمفاتها
بكلٌة اآلداب بجامعة الكوٌت ،بالتعاون مع جامعة السوربون الفرنسٌة ،ولد للت حٌنها
"وإننا لنأمل أن ٌكون لنا فً كل عام نحتفل به فً هذا الٌوم حدث ثمافً جدٌد ٌدعم
التعاون الكوٌتً والعربً مع الفرانكوفونٌة" ،وٌبدو أن مسٌرة التعاون الثمافً العربً
مع الفرانكفونٌة ماضٌة بثبات فً هذه المنطمة ،حٌث جاءتنا األخبار هذا العام بنبأ عن
لرب افتتاح فرع لجامعة السوربون فً دولة الكوٌت ،وهو حدث ثمافً أكادٌمً له
أهمٌته فً تعزٌز التمارب الثمافً ،وإثراء المجال األكادٌمً ،وتطوٌر العاللات
الكوٌتٌة الفرانكوفونٌة.
وال ب ّد لً هنا من أن أعبّر عن سعادتً باألخبار التً سمعتها مؤخرا ًا عن افتتاح فرع
لجمعة السوربون فً دولة الكوٌت ،لما فً ذلن من دور فً تعزٌز التمارب الثمافً
وإثراء المجال األكادٌمً وتطوٌر العاللات الكوٌتٌة-الفرنسٌة.
وال ٌسعنً فً الختام أٌها السٌدات والسادة ،إال أن أهنئكم بهذا اإلحتفال السعٌد ،وكل
عام وأنتم بخٌر.
You live a new life for every new language you speak. If
”you know only one language, you live only once.
‒Czech proverb
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