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تربية

»العربية مالئة الدنيا و�شاغلة النا�س« يف جامعة رفيق احلريري:

ك باللغة العربية وتطويرها وتب�شيط طرق تدري�شها للتم�شُّ

تد�شني مركز الوليد بن ط

الدنيا  مالئة  العربية   « عنوان  حتت 
وشاغلة الناس« نّظم الشريكان »مؤسسة 
رفيق احلريري« و»كلية اللغات في جامعة 
السفارة  بالتعاون مع  القديس يوسف« 
االسبانية في لبنان، االحتفالية السنوية 

ملناسبة يوم اللغة العربية العاملي.
ــَد  ــِق الـــيـــوم االول مـــن االحــتــفــالــيــة ُع
ـــري«  ـــي حــــرم »جـــامـــعـــة رفـــيـــق احلـــري ف
فـــي املـــشـــرف، بــحــضــور ممــثــلــة رئيسة 
ــيــق احلـــريـــري« ورئــيــســة  »مــؤســســة رف
مجلس امناء اجلامعة السيدة نازك رفيق 
احلــريــري، الــســيــدة هــدى بهيج طبارة 
الرئيس  ممثال  احلجار  محمد  والنائب 
بسام  السابق  العميد  احلــريــري،  سعد 
سليمان،  ميشال  الرئيس  ممثال  يحيى 
ممثل الــوزيــر الــلــواء اشــرف ريفي خالد 
رفيق  لـ»مؤسسة  العامة  املديرة  علوان، 
بعاصيري  السنيورة  سلوى  احلريري« 
الدكتور  اجلامعة  امناء  مجلس  وعضو 
القديس  جامعة  ورئــيــس  الصايغ  داود 
يــوســف االب سليم دكـــاش وعميد كلية 

اللغات في القديس يوسف البروفيسور 
هنري عويس، ومدير عام مؤسسة رفيق 
الزعتري،  مصطفى  السابق  احلــريــري 
ورئيس مركز االبــحــاث والــدراســات في 
جرجورة  البروفسور  يوسف  القديس 
رفيق احلريري  حــردان ورئيس جامعة 

الدكتور رياض شديد.
اســتــهــل االحــتــفــال بــعــزف موسيقى 
شــرقــي قـــّدمـــه الـــعـــازفـــان عــلــى الــغــيــتــار 
رئـــيـــس قــســم الــهــنــدســة املــيــكــانــيــكــيــة 
ــكــس فـــي »جــامــعــة رفــيــق  ــي ــرون ــات ــك وامل
احمد شعبان وعلى  الدكتور  احلريري« 
ـــة الــقــانــون ورئـــيـــس قــســم الــهــنــدســة  آل
امليكانيكية الدكتور جاد فزيلي مبشاركة 
الطالب في كلية الهندسة عمران خياط 

قدموا خالله حلنًا موسيقيًا عربيًا.
تلى ذلك تعريف من عريفة االحتفال، 
ــيــة في  ــلــغــات واالنــســان مـــديـــرة قــســم ال
»جامعة رفيق احلريري« الدكتورة هيام 
لطفي اكدت خالله ان »اللغة العربية هي 
من بني اللغات احلية في املجتمع العاملي 

وهذا خير تأكيد على اننا كنا وسنبقى 
ــكــون فــاعــلــني فكما  فـــوق خــارطــة هـــذا ال

نكون نحن تكون لغتنا«.
بدورها، تساءلت السيدة بعاصيري: 
»هـــل تــذهــب الــعــربــيــة مــذهــبــنــا تــراجــعــًا 
وتــقــهــقــرًا، ام تــراهــا رغـــم كــل الــعــوائــق 
مبفردات  يثريها  من  جتد  والصعوبات 
الواقع واحواله، ومصطلحات املستجد 
وابعاده،  املعنى  واشتقاقات  وتعابيره، 
واستشراف الغد وتطلعاته؟ وهل بسبب 
االحوال وتداعياتها سيزداد االقبال على 
الصراعات  جلــذور  استشفافًا  العربية 
ـــا الــفــكــري  ـــه واالنــــقــــســــامــــات وحملـــرك

والثقافي؟«.
من جهته، شّدد رئيس جامعة القديس 
يــوســف الــبــروفــســور سليم دكـــاش على 
اللغة  األم،  بــالــلــغــة  الــتــمــســك  ضـــــرورة 
الــعــربــيــة، وأثـــنـــى عــلــى اجلـــهـــود الــتــي 
تبذلها »مؤسسة رفيق احلريري« في هذا 

املجال. 
وأعــرب دكاش عن سعادته بأن مينح 

فــي »جــامــعــة رفــيــق احلـــريـــري« »والــتــي 
حتتفل معنا بسبعينية مركز تعليم اللغة 
العربية في جامعة القديس يوسف، وفي 
»ميدالية  بــالــذات،  العاملي  العربية  يــوم 
املائة  يوسف  القديس  جامعة  ســنــوات 
واألربــعــني« الى مــدراء املراكز السابقني 
واحلاليني  رئاسته  على  تــوالــوا  الــذيــن 
الدولة في  منتقدًا غياب األوسمة ودور 
هــذا املــجــال للذين اعــطــوا ويعطون من 

دون حساب.
تلى ذلك عرض شريط وثائقي اعدته 
العيد  ملناسبة  يوسف  القديس  جامعة 
الــســبــعــني ملــركــز االبـــحـــاث والـــدراســـات 
العربية CREA استعرض ابرز محطات 

تطوير املركز وآلية العمل فيه.
تقديريًا  درعــــًا  ـــاش  دك وتــســلــم االب 
احلريري  رفيق  »مؤسسة  رئيسة  بإسم 
تــقــديــرًا لــعــطــاءاتــه، كما قــدمــت مؤسسة 
وجامعة رفيق احلريري« درعــًا تكرمييًا 
آخر للبروفسور عويس، فيما قدم بدوره 
»القديس يوسف  دكــاش ميداليات  االب 

الـــى ممثلة الــســيــدة احلــريــري وشــديــد 
والسنيورة بعاصيري، والى رئيس مركز 
االبــحــاث احلــالــي حــــردان والــســابــقــني، 
عــويــس وروالنـــــد مــونــيــه ورنـــا احلكيم 

بكداش وسامية حليفة ابو عقل.
ثــم استعرضت مــحــاور الــيــوم االول 
لالحتفالية فانعقدت االول حتت عنوان 
فيها  الــعــربــي« حتــدثــت  العالم  »قضايا 
السنيورة بعاصيري وعويس عن اهمية 
العربية ومدى تطويرها، وحاضر فيها 
شدد  الــذي  الله  عطا  سمير  الصحافي 
جتربته  مستعرضًا  العربية  دور  على 
اخلاصة، مشيرًا الى انها اللغة الوحيدة 
الــتــي اثــبــتــت انــهــا قــــادرة عــلــى تطوير 

جميع اللغات.
ــانــي فــانــعــقــد حتت  ــث امــــا احملــــور ال
عنوان »اهــواك سيدتي العربية« حتدث 
خـــاللـــه مـــن الـــقـــديـــس يـــوســـف كـــل من 
معهد  مدير  اجلميل  رونــي  البروفسور 
االبحاث واملنشورات للشرق املسيحي، 
ــادي  فــتــنــاول مــوضــوع العربية على اي

امل
من اآلباء والراهبات والرؤساء العاميني 

وعائلة احملطة واألصدقاء.

مدير  تــنــاول  فيما  اليسوعيني،  االبـــاء 
القديس  فــي  للدكتوراه  العالي  املعهد 
حــردان،  جــرجــورة  البروفسور  يوسف 
موضوع تعداد اللغة في املعهد، بينما 
تناول عميد كلية اللغات مفهوم تطوير 
العرية في املعهد، وأكدت مديرة االبتكار 

واالبــحــاث في كلية اللغات رنــا احلكيم 
ــكــداش عــلــى اهــمــيــة االســتــقــاللــيــة في  ب
تدريسها،  طــرق  وتبسيط  اللغة  تطوير 
ـــحـــاث في  وحتـــدثـــت مـــديـــرة مــركــز االب
عقل  بو  القديس يوسف سامية خليفة 
عـــن حتــديــث الـــبـــرامـــج الــعــربــيــة لغير 

الناطقني بالعربية.
على ان تستكمل االحتفالية أعمالها 
اليوم اجلمعة في حرم جامعة القديس 
يــوســف، وتــتــنــاول سلسلة مــن احملــاور 
حول اهمية ودور اللغة العربية وبينها 

استضافة لصاحبة اجلاللة .
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