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احتفالية «العربية يف بريوت» ملنا�سبة يوم اللغة ا ألم
ملناسبة ال��ي��وم ال��دول��ي للغة األم
بالشراكة بني مؤسسة رفيق احلريري
وال���س���ف���ارة اإلس��ب��ان��ي��ة وال�«»USJ
وال���ن���ادي ال��ث��ق��اف��ي ال��ع��رب��ي اقيمت
إحتفالية ثقافية الط��الق تقرير حمل
عنوان «بالعربية في ش��وارع بيروت»
بنسخته متعددة اللغات «م��ن إعداد
م��رص��د ال��ل��غ��ات ف��ي ج��ام��ع��ة القديس
ي���وس���ف ،وذل������ك ف���ي م��ق��ر السفارة
اإلسبانية لدى لبنان في قصر شهاب
احلدث.وق ّدمت أستيل عقيقي من السفارة
اإلس��ب��ان��ي��ة احل��ف��ل ،ليستهله مدير
امل����رص����د رئ���ي���س اجل���ل���س���ة األول�����ى
ال��ب��روف��س��ور ه��ن��ري ع��وي��س ف��ي حملة
س��ري��ع��ة ع���ن اك��ت��م��ال ال��ب��ح��ث حول
ال��ع��رب��ي��ة ف��ي ب��ي��روت م��ن  2014إلى
متوجا بالتقرير بلغات أربع،
ّ 2017
مشددا على أهمية تعدد اللغات الذي
ال ينتقص من أهمية العربية ودورها
الرائد.
وف�����ي ك��ل��م��ة ل����ه حت�����دث السفير
اإلس��ب��ان��ي ع��ن أه��م��ي��ة احل��ف��اظ على
اللغة األم منوها بالتقريرالذي أعده»
املرصد» بالعربية في ش��وارع بيروت
وأشارالى أن العربية ال زالت من أكثر
اللغات احملكية ف��ي العالم وبالرغم
م��ن ك��ل احل���روب وال��ع��رب��ي��ة أث���رت في
اللغة االسبانية  ،وش��رح كيف تأثرت
اإلسبانية بالعربية ون��وه بإستقبال
بيروت للنشاطات الثقافية برغم من
كل الصعاب.
وللمناسبة ق��ال��ت امل��دي��رة العامة
مل��ؤس��س��ة رف���ي���ق احل����ري����ري سلوى
السنيورة بعاصيري« :نلتقي اليوم

بعاصيري تتسلم ميدالية اجلامعة اليسوعية
إح��ت��ف��اء ب��ال��ي��وم ال���دول���ي ل��ل��غ��ة األم
وال����ذي س��ب��ق أن أطلقته اليونسكو
ف��ي  21ف��ب��راي��ر ش��ب��اط  1999بهدف
حشد طاقات ال��دول األعضاء حلماية
التنوع الثقافي ال��ذي يتجلى بأبهى
ص���وره ف��ي ال��ت��ن��وع ال��ل��غ��وي ،وأيضا
ب��ه��دف احل���ض ع��ل��ى م��ن��ح ال��ل��غ��ة األم
ال��رع��اي��ة ال��ت��ي تستحق لتبقى جسر
امتداد بني احمللي والدولي وليسهل
تطوير استخداماتها في إطار توليد
املعارف».
وأض����اف����ت «ن��ل��ت��ق��ي بإستضافة
م��ن ال��س��ف��ارة االس��ب��ان��ي��ة ف��ي لبنان،
ب��إع��ت��ب��اره��ا ش��ري��ك��ة استراتيجية
جلامعة ال��ق��دي��س ي��وس��ف وملؤسسة
رفيق احلريري ،في إطار جهود تعزيز
سبل التجاور والتفاعل بني اللغات
األم ،العربية والفرنسية واالسبانية،

كما الترجمة ألمهات الكتب الصادرة
ف��ي ع��دداه��ا .اال ان ه��ذه ال��ش��راك��ة لم
ت��س��ت��م��ر وت���زده���ر ف��ق��ط ب���ل توسعت
مؤخرا لتضم نشاطات أخرى ولتطال
م��ج��االت إض��اف��ي��ة ح��ي��ث ك���ان للنادي
ال��ث��ق��اف��ي ال��ع��رب��ي ف��ي ال��ع��ام ،2017
وبحكم مرجعيته الثقافية العريقة،
ال��ي��د ال��ط��ول��ى ف��ي دع��م إط���الق مرصد
اللغات -العربية وأخواتها الذي اتخذ
مقرا له جامعة القديس يوسف.»....
ث��م حت��دث رئيس ال��ن��ادي الثقافي
العربي فادي متيم منوها ومثنيا على
كالم املتحدثني في الندوة فيما يخص
فنوه بالتعاون القائم بني
اللغة األم ّ
الشركاء ف��ي ه��ذا امل��ش��روع ال��ذي كان
للنادي ش��رف دعمه وم � ّده باملساعدة
ال����الزم����ة مب���واك���ب���ة م��رج��ع � ّي��ة دول���ة
الرئيس ف��ؤاد السنيورة ال��ذي عينه

وقلبه وعقله دوما على العربية.
وألقى ممثل الرئيس سليم دكاش
اليسوعي رئيس اجلامعة بالنيابةعنه
 ،البروفسور توفيق رزق مركّزا على
دور اآلب�����اء ال��ي��س��وع��ي��ني ف���ي مجال
العربية وتعليمها ،والبحث فيها من
مثل «ميشال آالر اليسوعي» ،و»لويس
بوزيه اليسوعي» وغيرهما.
احللقة الثانية من اللقاء  ،ترأسها
أيضا مدير املرصد ال��ذي تو ّقف عند
مشاركة البروفسور جرجورة حردان
كشاهد على ما ّ
مت من أعمال ونشاطات
ح��ول العربية في اجلامعة في خالل
اخلمسني سنة األخيرة مذكّرا ببدايات
العمل مبشروع «العربية األساسية»
الذي يذكّر بالتقرير الصادر عن مرصد
اللغات اليوم.
وش��رح��ت ال��دك��ت��ورة مل��ا احلسيني
أق��س��ام ال��ت��ق��ري��ر ،وع��رض��ت ك� ّ
��ل قسم
من أقسامه م��ش� ّددة على الثبت الذي
بلغ حوالي املليون مفردة .وقد عملت
بغصة
وأحست
منسقة لهذا الشروع،
ّ
ّ
ّ
عند ان��ت��ه��ائ��ه ،ومت � ّن��ت ق��ي��ام مشروع
جديد لتبقى حركة البحث في دينام ّية
متواصلة.
أما الباحثات ألسا يزبك شرباتي
ون����ورا ال��س��ي��د رودري��غ��ي��ز وماريلني
فغالي ف��ت��و ّق��ف��نَ عند ط��رائ��ف ترجمة
التقرير م��ن العربية إل��ى الفرنسية
واإلسبانية واإلنكليزية ،ال س ّيما منها
ال��ت��الع��ب ع��ل��ى ال��ك��الم واإلب��ت��ع��اد عن
احلرف ّية املم ّلة.
وللمناسبة قدمت جامعة القديس
يوسف للمشاركني ميدالية اليوبيل
 145سنة على تأسيس اجلامعة.

