في عامها الثامن وتحت شعار «بالعربي ..لسان العالم»

«محمد بن راشد للمعرفة» تطلق فعاليات افتراضية لمبادرة «بالعربي»
ومضات  -خاص
للعــام الثامــن علــى التوالــي ،وتحــت شــعار «بالعربــي..
لســان العالــم» ،انطلقــت فعاليــات مبــادرة «بالعربــي» ،التــي
تنظِّ مه ــا مؤسَّ س ــة محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم للمعرف ــة
س ــنوياً ،به ــدف تعزي ــز ثقاف ــة التواص ــل باللغ ــة العربي ــة
عب ــر مواق ــع التواص ــل االجتماع ــي ،وح ــثِّ الن ــاس عل ــى
اس ــتخدامها ف ــي جمي ــع القن ــوات .واس ــتمرت فعالي ــات
المب ــادرة حت ــى تاري ــخ  18ديس ــمبر ،حي ــث تزامن ــت م ــع
االحتف ــال بالي ــوم العالم ــي للغ ــة العربي ــة ،ال ــذي حدَّدت ــه
األمــم المتحــدة فــي الثامــن عشــر مــن ديســمبر ك َّل عــام.
وق ــال س ــعادة جم ــال ب ــن حوي ــرب ،المدي ــر التنفي ــذي
لمؤسَّ ســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة :إنَّ
مبـــادرة «بالعربـــي» أســـهمت علـــى مـــدى الســـنوات
الماضيـــة فـــي تعزيـــز اســـتخدام اللغـــة العربيـــة بيـــن
جمي ــع فئ ــات المجتم ــع ،وأظه ــرت بوض ــوح م ــدى ح ــرص
الجمه ــور العرب ــي عل ــى حماي ــة اللغ ــة العربي ــة م ــن تهدي ــد
ـكل
التهمي ــش وقل ــة االس ــتخدام ،األم ــر ال ــذي نلمس ــه بش ـ ٍ
واض ـ ٍـح ك َّل ع ــامٍ م ــن خ ــال التفاع ــل الكبي ــر م ــع فعالي ــات
المب ــادرة .وأض ــاف س ــعادته« :وس ــط الظ ــروف الطارئ ــة
التـــي يشـــهدها العالـــم بســـبب جائحـــة كورونـــا ،ومـــع
إجـــراءات التباعـــد االجتماعـــي ،اتجـــه معظـــ ُم النـــاس
ف ــي مجتمعاتن ــا إل ــى الق ــراءة الت ــي أصبح ــت م ــاذاً له ــم
للتعـــرُّف إلـــى ك ِّل مـــا هـــو جديـــد ،وخاصـــة المحتـــوى
العرب ــي عل ــى الش ــبكة العنكبوتي ــة ،حي ــث أس ــهمت لغتن ــا
العربيــة بنشــر المعرفــة فــي المجــاالت كا َّفـ ًة وعلــى جميــع
المنصـــات ،واليـــوم تأتـــي مبـــادرة بالعربـــي فـــي عامهـــا
الثامــن لتدع ـ َم هــذه الجهــود مــرة أخــرى ،ولتؤ ِّكــد مرونــة
اللغ ــة العربي ــة وقدرته ــا عل ــى مواكب ــة جمي ــع التط ــورات
ف ــي ك ِّل زم ــان وم ــكان ،م ــن خ ــال باق ــة مدروس ــة م ــن
الفعالي ــات الت ــي تـ ـ َّم إعداده ــا خصيصـ ـاً لتتناس ــب م ــع
إج ــراءات الس ــامة والمحافظ ــة عل ــى صح ــة األف ــراد،
ولتص ــل إل ــى أكب ــر نط ــاق ممك ــن ف ــي دول العال ــم» .وق ــد
حفل ــت أجن ــدة فعالي ــات المب ــادرة باألنش ــطة التفاعلي ــة
االفتراضيـــة ،حفاظـــاً علـــى اإلجـــراءات الوقائيـــة التـــي
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تتخذهـــا الدولـــة للحـــ ِّد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا،
حي ــث انطلق ــت الفعالي ــات م ــن خ ــال منص ــة واح ــدة ف ــي
«م ــردف س ــيتي س ــنتر» ف ــي دب ــي ،واس ــتمرت حت ــى تاري ــخ
 18ديس ــمبر  .2020وتضمَّن ــت فعالي ــات المنص ــة ق ــراءة
الكتــب ،وتســجيل مقاطــع فيديــو تُو ِّث ـ ُق ذلــك ،إضافــة إلــى
التواصـــل مـــع روبـــوت يتحـــدث اللغـــة العربيـــة ويلتقـــط
الصـــور الفوريـــة للجمهـــور ،فضـــاً عـــن فعاليـــة كتابـــة
أس ــماء زوّار المنص ــة بخط ــوط اللغ ــة العربي ــة المختلف ــة،
إل ــى جان ــب ع ــدد م ــن المس ــابقات واألنش ــطة األخ ــرى.
كم ــا نظَّ م ــت المب ــادرة مجموع ــة أخ ــرى م ــن المس ــابقات
م ــن خ ــال قن ــوات التواص ــل االجتماع ــي.
أيضــاً م ــن خ ــال منص ــة بالعرب ــي ،انطلق ــت «رحل ــة
عبي ــد» االفتراضي ــة ،الت ــي قام ــت م ــن خالله ــا ش ــخصية
«عبي ــد» برحل ــة ح ــول العال ــم ،ط ــرح م ــن خالله ــا األس ــئلة
عل ــى الجمه ــور المش ــارك .كم ــا تضمَّن ــت األنش ــطة ورش ـاً
افتراضي ــة لتعلي ــم اللغ ــة العربي ــة لغي ــر الناطقي ــن به ــا،
والتــي أطلقتهــا مبــادرة بالعربــي فــي بدايــة شــهر ديســمبر
 .2020وكذل ــك برنام ــج «فصح ــاء الع ــرب» ال ــذي تُقدم ــه
مبـــادرة بالعربـــي بالتعـــاون مـــع إذاعـــة صـــوت العـــرب،
ويعــرِّف ف ــي ك ِّل حلق ــة بواح ــد م ــن فصح ــاء الع ــرب م ــع
ـص ش ــعريٍّ أو نث ــريٍّ ؛
ـرح مبسَّ ـ ٍـط لكلم ــةٍ وردت ف ــي ن ـ ٍّ
شـ ٍ
لتوضي ــح مكام ــن الفصاح ــة فيه ــا.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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