تاجيـبيديا

نشرة الموسوعة اإللكترونية العربية
كانون الثاني (يناير)  ،201٧اإلصدار١٠ :

معهد العالم العربي في باريس ينظم
أسبوعا للغة العربية
يستهل معهد العالم العربي في باريس ،أسبوعا
من األنشطة من ندوات وعروض احتفاء باللغة
العربية ،إحدى أقدم لغات العالم واللغات الست
الرسمية لألمم المتحدة ،بالتزامن مع اليوم
العالمي للغة العربية الذي تحييه اليونسكو في
الثامن عشر من ديسمبر الحالي.
ويقدم معهد العالم العربي باالشتراك مع مجلة
“ارويون  ”21المستقلة بين الثاني عشر والثامن
عشر من الشهر الحالي جملة من األنشطة ،تتراوح
بين الندوات والعروض الحية للخط والموسيقى،
فضال عن شريط وثائقي.

في هذا اإلصدار
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“لغتنا..هويتنا” ..شعار منتدى
النهوض باللغة في الجامعة العربية

7

اليونسكو تحيي اليوم العالمي
للغة العربية

“بالعربي” مبادرة لدعم اللغة العربية
مركز وطني لتطوير “لغة
الضاد” بالسعودية
مركز المخطوطات بمكتبة
اإلسكندرية يحتفي بلغة الضاد
اليونسكو تحيي اليوم العالمي
للغة العربية

تتناول هذه األنشطة حاضر اللغة العربية وماضيها،
في ظل التغيرات والتحوالت العميقة التي تعيشها هذه
اللغة والبلدان الناطقة بها.
وتستهل األنشطة مساء يوم (اسم اليوم وتاريخه) وإذا
كان اليوم قد مضى الرجاء استخدام كلمة استهلت،
حيث يعرض تحت عنوان “اللغة والذاكرة” شريط
رقمي وثائقي للفرنسية آن باك ،يسعى إلى إحياء أسماء
العائالت الفلسطينية التي كاد القصف اإلسرائيلي
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لقطاع غزة في العام  2014أن يمحو أثرها ،وسوف تعرض وتناقش الندوة الثانية مستقبل اللغة العربية في المجاالت
األسماء والحروف بطريقة مبتكرة.
التخصصية بمشاركة مروان لحود رئيس شركة “ايرباص”،
واوليفييه فارون المدير اإلداري العام للمعهد الوطني الفرنسي
واعتبارا من الثالثاء القادم ،سوف تنظم ثالث ندوات حول للحرف والمهن.
اللغة تندرج تحت عنوان “العربية لغة عالمية”.
أما الطاولة المستديرة الثالثة ،فتتناول أماكن تعلم اللغة العربية
ويرتقب أن يتناول المشاركون فيها اللغة العربية “من منظور وتقييم حضور هذه اللغة في المعاهد الفرنسية .وتدار الجلسة
جديد بعيد عن الطروحات المعهودة” ،كما يؤكد المنظمون .بمشاركة أساتذة من معهد اللغات الشرقية ومشرفين على
وتشارك في إحياء الندوات نخبة من كبار أعالم الثقافة إدارة تعليم اللغة العربية في هيئة التعليم العالي الفرنسي.
واألعمال ووسائل اإلعالم واألدب المعاصر ،وأيضا معاهد
التدريب المهني وتعليم اللغة.
ويختتم األسبوع مع “حفلة كالم أمس واليوم” وهو عرض
موسيقي يقدم رحلة عبر الزمن في عالم الموشحات ،تحييه
وتحمل الندوة األولى عنوان “العربية لغة ثقافة عالمية فرقة مالك بركي ،التي تضم فنانين عرب وفرنسيين.
الحضور” ويتوقع أن يشارك فيها عدد من األسماء المعروفة
في ميادين البحث مثل أحمد جبار أستاذ تاريخ الحساب في أما مكتبة ومتجر معهد العالم العربي المخصصة لبيع
جامعة ليل الفرنسية والذي سوف يتناول في مداخلته مكانة الكتب واألدوات الثقافية العربية فقد شهدت يوم السبت
اللغة العربية العلمية ما بين القرنين الثالث عشر والخامس السابع عشرة من ديسمبر الفائت عروضا حية للخط العربي
عشر.
بعنوان “الكلمات المسافــرة” ،يتيــح للصغار من مختــلف
الجنسيــات تلقن مبادئ أولى في الخط العربي من خالل
ويستعرض الباحث وأستاذ الموسيقى العربية في جامعة ورشة عملية.
السوربون فريديريك الغرانج إبداع اللغة العربية في مجال
األغنية ،أما أستاذ المعلوماتية في مدينة روان ،حبيب عبد وسيكون األسبوع مناسبة للزوار إلعادة اكتشاف متحف
الرب فيمن المقرر أن يبحث في حضور اللغة العربية في معهد العالم العربي حيث ستنظم زيارات خاصة على ضوء
مجال اإلنترنت.
االحتفال بعيد اللغة العربية.
ويتحدث هاشم فودة أستاذ اللغة العربية في معهد اللغات يشار إلى أن منظمة اليونسكو قررت في العام 2012
الشرقية (اينالكو) عن سبب االستمرار في الحديث عن األدب تخصيص يوم الثامن عشر من ديسمبر يوما عالميا للغة
العربي والشعر العربي القديم اليوم.
العربية.
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“بالعربي” مبادرة لدعم اللغة العربية
أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة “بالعربي”  15ديسمبر وحتى  ،18ودعت الجمهور عبر حسابها على
تويتر للمشاركة عبر هاشتاج “#بالعربي”.
وهدفت المبادرة إلى تشجيع استخدام اللغة العربية ومفرداتها في حياتنا اليومية واستعادة مكانتها كلغة عالمية وتعزيز
حضورها في وسائل اإلعالم الرقمي واالجتماعي ،من أجل زيادة المحتوى العربي من خالل حث الجمهور على االستخدام
الدائم لمفرداتها في حياتهم اليومية.
وشملت قائمة الفعاليات “مسابقة الخط العربي مع سامسونج”
الهادفة إلى اكتشاف مهارات الشباب في الخط العربي عبر الكتابة
بخط أيديهم على أجهزة سامسونج اللوحية ،حيث تم تخصيص
جوائز قيمة للفائزين ،وأيضا فعالية “التعهد االجتماعي” التي تحث
المغردين والناشطين على إثراء المحتوى العربي عن طريق تسجيل
أسمائهم في وثيقة والتعهد باستخدام اللغة العربية في كافة التفاعالت
على شبكة اإلنترنت وعبر جميع وسائل التواصل االجتماعي.
كما ستشمل أنشطة مبادرة بالعربي فعالية “تطبيقات الفيديو مع
كونان” حيث يمكن للجمهور أخذ مقاطع فيديو لهم على منصات
المبادرة المتواجدة في مراكز التسوق ،باستخدام خلفية االنستجرام
أو وسم مبادرة بالعربي ثم تحميل هذه المقاطع على قنوات وسائل
التواصل االجتماعي.
وستقوم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم الجهة الحكومية التي ستدعم مبادرة بالعربي بشكل قوي وفعال حيث يتم
احتساب مساهمات هذه الجهات ،من خالل نقاط تمنح لها عند إضافتها شيئا ً جديداً لحملة بالعربي ،على أن يتم احتساب خمس
نقاط (مرة واحدة) عند إنتاج فيديو يدعم المبادرة ،وسيتم عرض أسماء الجهات المتصدرة في صفحة مؤسسة محمد بن راشد
آل مكتوم لمتابعة تقدم كل منها في نقاطه ويتم تحديث القائمة أسبوعياً.
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مركز وطني لتطوير “لغة الضاد” بالسعودية
تدشن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ،يوم
األحد القادم المركز الوطني لتطوير اللغة العربية وعلومها،
ضمن فعاليات احتفاء الوزارة باليوم العالمي للغة العربية،
الذي تعتزم إقامته في قاعة الملك سلمان بن عبد العزيز
في مبنى التعليم العالي سابقا ،وسيتضمن االحتفال معرضا
فنيا وورش عمل فنية مصاحبة إضافة للعروض المسرحية
ومشاركة إدارات التعليم بالرياض ومكة المكرمة.
وأوضح مدير المركز الدكتور صالح العصيمي ،أن المركز هو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ،وقد أُنشئ رغبة في
االرتقاء بمستوى مهارات تعلم اللغة العربية لدى الطالب.
وأشار إلى أن من مهام المركز المساهمة في تعزيز الهوية اللغوية لدى الطالب وتنمية االعتزاز بها ،البحث عن المستجدات
وأفضل الممارسات في طرق تدريس اللغة العربية ،وفي تقويم الطالب في مواد اللغة العربية.

مركز المخطوطات بمكتبة اإلسكندرية يحتفي بلغة الضاد
يقيم مركز المخطوطات بمكتبة اإلسكندرية ،اليوم االثنين،
الموافق  19ديسمبر الجاري ،ندوة علمية من ثالث جلسات
بعنوان (لغتنا الجميلة وقضايا العصر) تناقش موضوع
عصرنة اللغة ،ومحاوالت تجديد النحو ،في حين تُ َخصَّص
الجلسة الثالثة لالحتفاء بشاعر العربية فاروق شوشة.
يشارك في الندوة نخبة من أساتذة الجامعات والشعراء
والصحفيين ،منهم الدكتور عبد هللا التطاوي ،والدكتور محمد
مصطفى أبو شوارب ،والدكتور أحمد عكاشة ،والدكتور
عالء رأفت ،والدكتور عيد بلبع ،والدكتور ممدوح الرمالي،
والدكتورة إيمان السعيد ،والدكتور سامح األنصاري،
والشعراء فؤاد طمان ،وفضل شبلول ،وعبد المنعم سالم ،والصحفي مصطفى عبد هللا.
وأثبت الدكتور مدحت عيسى؛ مدير مركز المخطوطات بمكتبة اإلسكندرية ،أن هذه الندوة تأتي في إطار اهتمام المركز
4

صبَّ فيه المسلمون فكرهم
بكل تجليات التراث العربي شكالً ومضموناً ،وال شك أن االهتمام باللغة هو اهتما ٌم بالوعاء الذي َ
وحضارتهم ،وال يمكن دراسة التراث اإلسالمي بدون سبر أغوار اللسان العربي.
كما أشار عيسى إلى أن الندوة سيصاحبها معرض ألهم أعمال عميد الخط العربي “سيد إبراهيم” الذي ترك لنا إرثا ً عظيما ً
من اللوحات الفنية النادرة التي تجوب العالم أجمع.

اليونسكو تحيي اليوم العالمي للغة العربية
أحيت منظمة التربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في مقرها بباريس ،اليوم
العالمي للغة العربية ،الذي يتمحور هذا العام حول تعزيز انتشار اللغة العربية.
وأكدت إيرينا بوكوفا ،المديرة العامة لليونسكو ،بهذه المناسبة على الق ّوة الكامنة
في اللغة بوصفها “ق ّوة للتبادل والحوار ،وإيجاد المعارف وتبادلها ،وتجديد
التزامنا بالقيم المشتركة وتوطيد روابط إنسانيّتنا الواحدة”.
وقالت إيرينا ”:يق ّدم هذا اليوم فرصة إللقاء الضوء على التن ّوع اللغوي بوصفه
القلب النابض للتن ّوع الثقافي للبشريّة ،باإلضافة إلى االحتفاء بق ّوة لغة تجمع بين
أكثر من  400مليون شخص يتكلّمون بها مو ّزعين في خمس قارات باإلضافة
إلى مليار مسلم” ..داعية إلى ضرورة تكثيف الجهود في المدارس والجامعات من أجل تعزيز اللغة العربيّة وتسهيل تعلّمها
بغية تطوير البحث واالبتكار واإلبداع العلمي” .وأضافت ”:من أجل تحقيق هذه المساعي ،يمكن أن نستم ّد اإللهام من
المساهمة الكبيرة لكتّاب وعلماء وفنّاني اللغة العربيّة في الثقافة العالميّة”.
وعلى هامش إحياء اليوم العالمي للغة العربية ،تم تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية ،من بينها معرض “جماليّات الخط
العربي” ،الذي يبرز من خالل مجموعة من اللوحات وعناصر الهندسة المعماريّة والتحف الفنيّة ،تاريخ المخطوطات
العربية ومسيرتها على مر الزمان من الشرق األوسط حتّى األندلس ،ومن الفترة العثمانية حتى الزمن الحديث وما فيه من
جماليات.
ويحتفل الناطقون باللغة العربية باليوم العالمي للغة الضاد ،الذي يصادف  18ديسمبر من كل عام ،وهو التاريخ الذي أقرت
فيه الجمعية العامة لألمم المتحدة إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغة العمل في األمم المتحدة.
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“لغتنا..هويتنا” ..شعار منتدى النهوض باللغة في الجامعة العربية
تنظم األمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون االجتماعية وإدارة الثقافة) يومي األحد واالثنين المقبلين ،المنتدى
العربي الثاني للنهوض باللغة العربية ،بمقرها بالقاهرة ،تحت شعار “لغتنا..هويتنا”؛ وذلك بمناسبة االحتفال باليوم العالمي
للغة العربية ،والذي يحتفل به في  18ديسمبر من كل عام ،وهو التاريخ الذي أصدرت فيه الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارًا
عام  ،1973والذي أقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في األمم المتحدة.
ويناقش المنتدى العديد من الموضوعات المهمة منها إعداد إستراتيجية عربية للنهوض باللغة العربية ،واختبار كفاءة اللغة
العربية لمنح شهادة على غرار شهادة “توفل” ،كما سيقام على هامش أعمال المنتدى معرضان لفن الخط العربي ،األول مقدم
من معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،والثاني من الجمعية المصرية للخط العربي.
وسيشارك في أعمال المنتدى ممثلون من الدول العربية األعضاء لدى جامعة الدول العربية ،ورؤساء العديد من المنظمات
العربية والدولية العاملة في مجال اللغة العربية وهي :المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (اليكسو) والمنظمة اإلسالمية
للتربية والثقافة والعلوم (اسيسكو) ،البرلمان العربي ،معهد المخطوطات العربية ،مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي،
المجلس الوطني للثقافة والفنون بدولة الكويت ،رابطة الجامعات اإلسالمية ،اتحاد الجامعات العربية ،مجمع اللغة العربية،
االئتالف الوطني من اجل اللغة العربية ،المعهد العالي العربي للترجمة بالجزائر ،رابطة األدباء الكويتيين ،مركز الملك
عبدهللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ،الرابطة العالمية لخريجي األزهر ،مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية
لغير الناطقين ،جمعية لسان العرب ،المركز العربي للثقافة واإلعالم ،االتحاد العالمي للشعراء ،جمعية حماة اللغة العربية،
الجمعية المصرية للخط العربي ،الجمعية المصرية لتعريب العلوم ،جمعية المترجمين واللغويين المصريين ،مجلس الشباب
العربي للتنمية المتكاملة.
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“إيسيسكو” تطالب بسن قوانين لحماية اللغة العربية
دعا الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ،المدير العام
للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”،
بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية ،بضرورة االهتمام
بالنهوض باللغة العربية من النواحي كافة ،وتوسيع
مساحات تعليمها من خالل اعتماد األساليب الحديثة في
تبسيط طرق تدريسها والتشجيع على اإلقبال على تعلّمها
من مختلف شرائح المجتمع.
وطالب التويجري في بيان صادر عن المنظمة اإلسالمية
للتربية والعلوم والثقافة من الرباط بضرورة سن قوانين
وطنية لحماية اللغة العربية من العبث بها واإلساءة إليها وهيئات المترجمين واألكاديميين واإلعالميين على ضرورة
توحيد الجهود التي تقوم بها ،حتى ال تتع ّدد مناهج التعريب
وتجاوزها وتهميشها والعمل على إضعافها وإفقارها.
وتَـتَـبَايَن بالتالي مصادر المصطلح ووجهاته.
وأكد المدير العام لإليسيسكو في رسالته ،أن العالم اإلسالمي
يتحمـل المسؤولية التاريخية في حماية اللغة العربية ،من هيمنة وأضاف أن االعتراف الدولي باألهمية البالغة للغة العربية
اللغات األجنبية عليها ،ومن الدعوات المشبوهة الستخدام باعتمادها ضمن اللغات العالمية الست في األمم المتحدة وفي
العاميات مكانها ،ومن القصور عن الوفاء بمتطلبات خدمتها المنظمات الدولية التي تعمل في إطارها ،يفرض على أهلها
أن يرتفعوا بها إلى المستويات العليا من العناية والرعاية
والنهوض بها ،وإغناء رصيدها اللساني والمعرفي.
والصيانة والتطوير والتحديث واالعتزاز بها وبتراثها
وأكد على وجوب التوسّع في استعمال اللغة العربية في جميع اإلنساني الخالد.
مراحل التعليم ومختلف تخصصاته ،واعتمادها في تدريس
مختلف المواد والبرامج الجامعية في الجامعات والكليات يذكر أن العالم يحتفل في الثامن عشر من شهر ديسمبر
العربية ،مع االهتمام في الوقت نفسه بإتقان اللغات األجنبية .كل سنة ،باليوم العالمي للغة العربية ،تنفيذا لقرار أصدره
المجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
وحث المجامع اللغوية واالتحادات العلمية والمنظمات العربية “اليونسكو”.

موسوعة طالل أبوغزاله اإللكترونية

مبنى جامعة طالل أبوغزاله ،الشميساني  -شارع عبد الرحيم الواكد  -عمارة رقم ٤٥
هاتف)+٩٦٢ ٦( ٥١٠٠٢٥٠ :

تم اعداد هذه النرشة من قبل موسوعة طالل أبوغزاله اإللكرتونية
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