أخبار

جلسة افتراضية تختتم الدورة الثامنة من المبادرة

بالعربي تناقش «الفصحى على قنوات التواصل االجتماعي»

اختتمـــت مؤسَّ ســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم
للمعرفـــة فعاليـــات مبـــادرة «بالعربـــي» التـــي انطلقـــت
دورته ــا الثامن ــة ف ــي ش ــهر ديس ــمبر  2020تح ــت ش ــعار
«بالعرب ــي ..لس ــان العال ــم» به ــدف ح ــثِّ الجمه ــور عل ــى
اس ــتخدام اللغ ــة العربي ــة ف ــي تواصله ــم اليوم ــي ،وتعزي ــز
حضورهـــا علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي ،حيـــث
ش ــهدت فعالي ــات المب ــادرة تفاع ــاً واس ــعاً م ــن مختل ــف
فئ ــات الجمه ــور عل ــى م ــدى ثماني ــة أي ــام.
وجـــاء اختتـــام المبـــادرة خـــال الحلقـــة النقاشـــية
االفتراضيـــة التـــي نظَّ متهـــا المؤسَّ ســـة عبـــر تطبيـــق
«زووم» تح ــت عن ــوان «الفصح ــى عل ــى قن ــوات التواص ــل
االجتماعـــي» ،بمناســـبة اليـــوم العالمـــي للغـــة العربيـــة
ال ــذي يواف ــق الـــ  18م ــن ديس ــمبر ك َّل ع ــام .وش ــارك ف ــي
الحلقـــة كلٌّ مـــن ســـعادة جمـــال بـــن حويـــرب ،المديـــر
التنفي ــذي للمؤسَّ س ــة ،وس ــعادة الدكت ــور عل ــي ب ــن تمي ــم،
رئيـــس مركـــز أبوظبـــي للغـــة العربيـــة ،كمـــا حضرهـــا
أكث ــر م ــن  1200ش ــخص م ــن المهتمي ــن باللغ ــة العربي ــة
عل ــى مواق ــع التواص ــل االجتماع ــي ،فيم ــا أدار الحلق ــة
اإلعالمـــي محمـــد الكعبـــي .واســـتعرض ســـعادة جمـــال
ب ــن حوي ــرب خ ــال الحلق ــة ،مس ــيرة مب ــادرة «بالعرب ــي»
الت ــي انطلق ــت به ــدف تحفي ــز الن ــاس عل ــى الكتاب ــة بل ُغ ــة
الضـــاد علـــى قنـــوات التواصـــل االجتماعـــي؛ احتفـــاالً
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بالي ــوم العالم ــي للغ ــة العربي ــة ك َّل ع ــام ،مؤك ــداً أنَّ اللغ ــة
العربيـــة بقيـــت متربعـــ ًة علـــى عـــرش المعرفـــة والعلـــوم
توصـــل الحضـــارة
قرونـــاً مـــن الزمـــن ،واســـتطاعت أن ِ
وتترجمه ــا لكاف ــة الش ــعوب .وأوض ــح س ــعادته أنَّ مب ــادرة
بالعرب ــي تدع ــم الش ــباب ف ــي التمسُّ ــك بلغته ــم العربي ــة،
وبالتالــي فهــم وتمحيــص ودراســة الكنــوز التــي تركهــا لنــا
أس ــافنا به ــذا اللس ــان .وث َّم ــن عاليـ ـاً ال ــدو َر المح ــوريَّ
الـــذي تضطلـــ ُع بـــه وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي دولتنـــا
الحبيبــة ،مــن خــال متابعتهــا الحثيثــة وتطويرهــا الدائــم
لمناه ــج اللغ ــة العربي ــة ،حي ــث نج ــد أنَّ ه ــذه المناه ــج
تس ــعى إل ــى بن ــاء ش ــخصية الطال ــب م ــن ع ــدة اتجاه ــات.
وأفـــاد ســـعادته« :ينبغـــي لمجامـــع اللغـــة العربيـــة أن
تواكِ ــبَ الحركــة النشــطة التــي َغ ـزَتْ مــن خاللهــا وســائل
التواص ــل االجتماع ــي مجتمعاتن ــا ،فل ــم يع ــد مقب ــوالً أن
تبق ــى مه َّمتُه ــا حبيسـ ـ َة المجل ــدات والكت ــب والدراس ــات
المتخصص ــة ،ب ــل ينبغ ــي له ــا أن تعـ ـزِّز م ــن ثقله ــا عل ــى
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي» .بـــدوره قـــال ســـعادة
الدكتـــور علـــي بـــن تميـــم :إنَّ إطـــاق مركـــز أبوظبـــي
للغ ــة العربي ــة ه ــو تتويــ ٌج لجه ــود دول ــة اإلم ــارات ،حي ــث
جم ــع المب ــادرات الت ــي يمك ــن أن تخ ــدم اللغ ــة ف ــي مج ــال
الترجمـــة ،وتلـــك الخاصـــة بالناطقيـــن بهـــا أو بغيرهـــا.
موضحـ ـاً أنَّ اللغـ ـ َة العربيـ ـ َة تُعـ ـ ُّد م ــن أكب ــر  5لغ ــات ف ــي
العالــم ،وهنــاك توقُّعــات بــأن يص ـ َل عــد ُد المتحدثيــن بهــا
إل ــى  600ملي ــون بحل ــول ع ــام  .2050وأش ــار س ــعادته:
«أننـــا نواجـــه أزمـــة تهميـــش للغـــة العربيـــة وألحرفهـــا،
إلــى جانـ ِـب أزمــةٍ أخــرى تتعلَّ ـ ُق بتحديــات البحــث العلمــي
العرب ــي ،وال بـ ـ َّد م ــن التأكي ــد أنَّ قي ــادة دول ــة اإلم ــارات
واعيـ ـ ٌة له ــذا األم ــر .مضيفـ ـاً أنَّ الدراس ــات تش ــير إل ــى
أنَّ التكنولوجيـــا ســـهَّلت تعلُّـــم اللغـــات بســـتة أضعـــاف».
وتس ــعى مب ــادرة بالعرب ــي إل ــى المس ــاهمة ف ــي اس ــتعادة
المكان ــة الرائ ــدة للغ ــة العربي ــة كلغ ــة عالم َّي ــة ،إل ــى جان ــب
تعزي ــز تواجده ــا ف ــي وس ــائل اإلع ــام المختلف ــة ،عب ــر
تش ــجيع الجمه ــور عل ــى االس ــتخدام الدائ ــم لمفرداته ــا
ف ــي حياته ــم اليومي ــة.

