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تربية

اإختتام احتفالية »العربية مالئة الدنيا و�شاغلة النا�س«

الكلمات �سّددت على دور ال�سحافة يف اإحياء اللغة وتطويرها

ري يف لبنان

امليالدي الثالث يف كاتدرائية مار نقو

ان���ع���ق���د احمل��������ور االول  ث�����م 
ل���الح���ت���ف���ال���ي���ة حت�����ت ع����ن����وان 
صاحبة  تستضيف  »ال��ع��رب��ي��ة 
اجل���الل���ة«، حت���دث ف��ي��ه��ا رئ��ي��س 
الزميل  »السفير«  جريدة  حترير 
ط����الل س���ل���م���ان، رئ���ي���س حت��ري��ر 
ج��ري��دة »ال��ن��ه��ار« ال��ن��ائ��ب نائلة 
تويني، رئيس القسم الثقافي في 
»املستقبل« بول شاوول، ورئيس 
حت��ري��ر »ال��ل��واء« ال��زم��ي��ل صالح 
س��الم، مدير االخبار في قناة ال� 
»ام.تي.في« وليد عبود. وأدارها 
للدكتوراه  العالي  املعهد  مدير 
»ع���ل���م االن����س����ان وامل���ج���ت���م���ع«، 
ف��ي »ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف« 

البورفسور جرجورة حردان.

ب����داي����ة ش������ّدد س���ل���م���ان ع��ل��ى 
العربية  اللغة  حماية  »ض���رورة 
بدءا من املنزل واملدرسة وصوال 
ال���ى اجل��ام��ع��ة، م��ش��ي��رًا ال���ى أن 
»ال��ص��ح��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة امل��ك��ت��وب��ة 
ب��ات��ت م��ه��ددة وم���ن ال��ص��ع��ب ان 
ن���راه���ا م��س��ت��ق��ب��ال، وأن ال��ق��راء 
يضمحلون واألجيال اجلديدة ال 

تقرأ العربية وال تهتم بها«. 
»لغة  تويني  تناولت  بدورها، 
ال��ن��ه��ار ال��ع��رب��ي��ة وت��ك��ل��م��ت عن 
العربية  انتشار  في  النهار  دور 
واحلفاظ عليها بدءا من املؤسس 
األول ع��م��ي��ده��ا ح��ت��ى ال���ي���وم«، 
اعتمدت  التي  »امل��راح��ل  شارحة 
في الصحيفة جلهة ع��دد كلمات 

ال��ع��ن��اوي��ن خ��ص��وص��ا ال��ع��ن��وان 
الرئيسي وكيف ساهمت العربية 

في توضيحه وحتسني شكله«.
م���ن ج��ه��ت��ه، رأى ش�����اوول أن 
»ال���ع���رب���ي���ة ه���ي وط����ن ول��ي��س��ت 
وال  لغة  ب��ال  ف��ال صحافة  منفى، 
لغة ب��ال ص��ح��اف��ة«، الف��ت��ا ال��ى أن 
»لبنان هو من املراكز االساسية 
العربية، والصحافي االول  للغة 
شاعرا،  ك��ان  العربي  العالم  ف��ي 
وإذا كانت اللغة العربية مهددة 
فهذا يعني ان الصحافة العربية 

مهددة«.
أم���ا رئ��ي��س حت��ري��ر »ال���ل���واء« 
ال��زم��ي��ل س����الم ف�����رأى أن »ث��م��ة 
لغاتها  على  بسخاء  تنفق  دوال 

مصر  جمهورية  سفارة  افتتحت 
ال��ع��رب��ي��ة ف��ي ل��ب��ن��ان ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، حتت  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
اللبناني  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ري  رع��اي��ة 
رمي����ون ع��ري��ج��ي وامل���ص���ري حلمي 
املصري  الثقافي  »األسبوع  النمنم، 
ف��ي ل��ب��ن��ان« م��س��اء أم���س ف��ي قصر 
األون���ي���س���ك���و ب���ب���ي���روت، ب��ح��ض��ور 
 

ث��م ج��ال ال��ت�
امليالدي، واطلعوا على ما تعرضه 
املشاركة  وامل��ؤس��س��ات  اجلمعيات 
م��ن م��ن��ت��ج��ات وم��ش��غ��والت حرفية 
وي��دوي��ة م��ن وح���ي امل��ن��اس��ب��ة. كما 
شارك التالمذة في بعض االنشطة 

الترفيهية املرافقة للمعرض.

»العربية  احتفالية  اختتمت 
ال��ن��اس«،  وشاغلة  الدنيا  مالئة 
رفيق  »م��ؤّس��س��ة  نّظمتها  ال��ت��ي 
احل�����ري�����ري« وم���ع���ه���د ال���ل���غ���ات 
ف���ي ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف، 
بالتعاون مع السفارة االسبانية 
ف���ي ل��ب��ن��ان، وال���ت���ي أك����دت على 
العربية  اللغة  حماية  ض���رورة 
ووج��وب االهتمام بها في عصر 
ف���وض���ى إس��ت��خ��دام��ه��ا وع��ص��ر 

العوملة والتكنولوجيا.
قاعة  في  االحتفالية  انعقدت 
ف���ران���س���وا ب��اس��ي��ل ف���ي ج��ام��ع��ة 
ال���ق���دي���س ي����وس����ف، ب��ح��ض��ور 
ال��س��ف��ي��رة االس��ب��ان��ي��ة ف��ي لبنان 
أتشفاريا،  هرناندو  ميالغروس 
ع��ض��و ك��ت��ل��ة امل��س��ت��ق��ب��ل ال��ن��ائ��ب 
ج���ان اوغ���اس���ب���ي���ان، ال��ن��ائ��ب��ت��ني 
ن��اي��ل��ة م��ع��وض ون��اي��ل��ة تويني، 
رفيق  ل�»مؤسسة  العامة  املديرة 
احل����ري����ري« س��ل��وى ال��س��ن��ي��ورة 
رفيق  جامعة  رئيس  بعاصيري، 
احل��ري��ري ري���اض ش��دي��د، عميد 
كلية اللغات في »القديس يوسف« 
الذي  عويس،  هنري  البروفسو 
اش���ار ال��ى أن »ال��ع��رب��ي��ة ه��ي في 
حوار دائم مع باقي اللغات وهي 
والعامية«،  الفصحى  بني  كذلك 
متناوال »إجنازات املركز العربي 

لالبحاث في القديس يوسف«.
عن  أتشفاريا  أعربت  بدورها، 
إهتمامها  وع��ن  للعربية  »حبها 
بها  ج��دي��دة  مصطلحات  بتعلم 
وع��ن دخ��ول بعض املصطلحات 
املصطلحات  وع��ن  اسبانيا  ال��ى 
االسبانية املتحدرة من العربية«.

ولفرض  بأسره  العالم  الجتياح 
ب���»دور  منّوها  نظرها«،  وجهات 
ال��ص��ح��اف��ة امل��ك��ت��وب��ة ف��ي إح��ي��اء 
االعالم  ووسائل  العربية،  اللغة 
ب��إم��ك��ان��ه��ا ال��ق��ي��ام ب���دوره���ا مع 
م��راع��اة االن��ت��ب��اه ال��ى االيجابي 
منها من خالل تنظيمها وتنشيط 
جهود املجامع اللغوية«، وداعيًا 
الى »العمل على التصدي للعامية 

في كافة الوسائل االعالمية«.
بدوره، رأى عبود أننا »نعيش 
أزم�����ة ل���غ���وي���ة وأن ق���ل���ة ق��ل��ي��ل��ة 
م��ن ال��ص��ح��اف��ي��ني ي��ك��ت��ب��ون دون 
أخطاء«، منتقدا »إهمال التعامل 
مع العربية في ظل غياب اجلهود 
وتبسيط  تبسيطها  على  للعمل 

قواعدها«. 
أم���ا احمل����ور ال��ث��ان��ي فانعقد 
حتت عنوان »العربية في ضيافة 
أوروبا«، وحتدثت فيه من جامعة 
»السربون« ايزابل دي اوليفيرا، 
وم����ن ج��ام��ع��ة م���دري���د غ��ن��ت��ال��و 
ف��رن��ف��ور ب����ارب����ارو، م���ن امل��ع��ه��د 
ال��وط��ن��ي ل��ل��غ��ات واحل���ض���ارات 
ال��ش��رق��ي��ة ال��ب��روف��س��ور صبحي 
»كيفية  ف��ت��ن��اول��وا  ال��ب��س��ت��ان��ي، 
ومصطلحاتها  العربية  إدخ���ال 
الى بالدهم منذ العصور القدمية 
وك��ي��ف ت��ط��ورت وب��ات��ت تتغلغل 

في معظم جامعاتهم«.
وأدارت احمل��ور األخ��ي��ر نائب 
ندين  ال��ل��غ��ات  كلية  ف��ي  العميد 

رياضي حداد.
واختتمت االحتفالية مبطالعة 
ت���رب���وي���ة ل���ل���ب���روف���س���ور ه��ش��ام 

نشابة.
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