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تحرص الجامعة االمريكية للعلوم والتكنولوجيا )AUST( عىل املساهمة يف حفظ اللغة العربية، وتشجيع االجيال الجديدة 
عىل التمسك بلغة الضاد يف االطالالت وسائر املنتديات، انطالقا من قواعد التمسك بالهوية من اجل الغوص اكرث يف عامل 

حروفها التي ال تندثر وال متوت

مروان  العايل  والتعليم  الرتبية  وزير  برعاية 
للعلوم  االمريكية  الجامعة  احيت  حامدة، 
العربية"  للغة  العاملي  "اليوم  والتكنولوجيا 
للغة  بالعربية  "جمعية  مع  بالتعاون 
 1 رقم  االختبار  ونظمت   والتحديث". 
من  والرتباء  الضباط  من  مجموعة  مبشاركة 
املديرية العامة  لالمن العام )7( والجيش )5( 
واملديرية العامة لالمن الداخيل )6(، اىل عدد 
رسمية  قطاعات  يف  واملوظفني  االعالميني  من 
وطالب يف العالقات الدولية والحقوق، التقوا 

يف حرم الجامعة يف االرشفية. 
حرض عن الجامعة رئيسة برامج ديبلوم التعليم 
هبة عثامن ورئيس شعبة التعاون العسكري - 

املدين يف االمن العام الرائد انطوان الخوري. 
 وكان صدر قرار عن وزارة الرتبية الطالق هذا 
النوع من االختبارات حمل الرقم 810 يف 13 

متوز 2018.
نصوص  ثالثة  األختبار  يف  املشاركون  ناقش 
االسئلة  عن  واجابوا  بدقة  قراءتها  متت 
وتحديد  النصوص،  تفسري  حيال  املطلوبة 
اىل  اضافة  منها،  والهدف  املعاين،  بعض 
عن  فضال  الكتاب،  قصده   وما  التحليل 
التدقيق يف مضمون بعض العبارات. مل يخل 
ال  التي  الصعبة  االسئلة  بعض  من  االختبار 
يقدر االجابة عنها اال من يتقن اللغة العربية 

وقواعد الرصف والنحو. 
يتعدى  ال  نص  كتابة  املشاركني  من  طلب 
300 كلمة. تناول املوضوع االول قوال لالديب 
الراحل ميخائيل نعيمة: "ليس كالحرية غذاء 
بالوطن  والسري  واالبداع  الخلق  عىل  وحافز 
املشاركون هذا  املطمئنة". رشح  الواحات  اىل 
والنتائج  الحرية  تنال  كيف  وتبيان  القول 
الثاين  املوضوع  وتناول  الكتسابها.  االيجابية 

عنوان "حامية البيئة واجب وطني".

 AUST إختبار الكفاءة بالعربية" في"
بمشاركة عسكريني في األمن العام

نشاطات

يف  احتفال  اقيم  االختبار،  من  االنتهاء  بعد   
والشؤون  الثقافة  لوزاريت  ممثلني  حضور 
سفارات  يف  ثقافيني  ملحقني  اىل  االجتامعية، 
عربية. والقت رئيسة الجمعية الدكتورة سارة 
ضاهر كلمة يف املناسبة ركزت عىل حرص لبنان 
العربية.  النهضة  اسرتاتيجيا   يف  السري  عىل 

وشددت عىل اتباع  النقاط االتية: 
"ـ االسباب املوجبة الختبار الكفاءة بالعربية 

يف لبنان.
-  حاجة اللغة العربية املاسة اىل برنامج تنمية 

لغوية شاملة.
قياس  اىل  طامحة  متخصصة  جهات  وجود   -
اختبار  خالل  من  العربية  اللغة  اتقان  درجة 

متخصص.
- رغبة الكثريين من املرشحني يف خوض تجربة 

هذا االختبار من العرب وغري العرب.
مهارات  لقياس  اتقان  مؤرش  اىل  الحاجة   -

لغوية الفراد معينني يف مجال اللغة العربية.
- حض البيئة اللبنانية عىل تنمية مفهوم اتقان 
العلمية  املجاالت  يدعم  مبا  العربية  اللغة 
والثقافية والتجارية والسياحية وحتى االدبية.

الكفاءة  اختبار  مركز  مرشوع  انسجام   -
بالعربية مع التوجهات العامة لجامعة الدول 
الثالث  العريب  "املنتدى  اقرها  التي  العربية 

للنهوض باللغة العربية".  
ـ اتقان اللغة الفصحى حفاظا عىل وظيفتها 
والوعي  االمة،   البناء  ورباط  للهوية  كوعاء 
العلم، ودورها  بالعالقة بني تعلمها وتوطني 
االيجايب  الشعور  وتدعيم  االوارص  تقوية  يف 
الذات  من  جزءا  كونها   العربية  باللغة 

العربية.
اللغات  هيمنة  من  العربية  اللغة  حامية   -
وتراثها  ابنائها  هوية  عىل  حفاظا  االجنبية 

ولغتها.

- التأكيد عىل مسؤولية الحكومات واملنظامت 
ومنظامت  والدولية  واالقليمية  العربية 
املجتمع املدين يف استخدام اللغة العربية لغة 
رسمية يف مختلف  املجاالت واالنشطة الفنية 
خطط  وتفعيل  الحياة،  ومجاالت  واالعالمية 

النهوض بالعربية" )...(".
للعلوم  االمريكية  الجامعة  ضاهر  وشكرت 
والشؤون  الرتبية  ووزاريت  والتكنولوجيا 
الثقافية  امللحقيات  وممثيل  االجتامعية 
جميع  اىل  "تحية  ووجهت  السفارات،  يف 
انجاح  يف  ساهمت  التي  االمنية  القيادات 

االختبار يف نسخته االوىل".
تلتها رئيسة الجامعة الدكتورة هيام صقر 
االم  "لغتنا   عىل  الحرص  عىل  فشددت 
تسعى  هويتنا.  عىل  حرصنا  من  انطالقا 
للثقافة  واحة  تكون  ان  اىل  جامعتنا 
الهوية  ترسيخ  اىل  دامئا  وسعيا  واملعرفة، 
وعقولهم  الطالب  نفوس  يف  الوطنية 
ونفوسهم وضامئرهم. وان تشارك جامعتنا 
العربية.  للغة  العاملي  باليوم  االحتفال  يف 
الذي اعلنته منظمة االونيسكو منربا  هذا 
دوليا كل عام لتعزيز لغتنا األم وتطويرها، 
اىل  جيل  من  ارثها  مواصلة  عىل  والعمل 
اىل  اتعرف  ان  حديثا  واسعدين  جيل. 
العاملة  والتحديث  للغة  بالعربية  جمعية 
عىل ابقاء لغتنا العربية الجميلة يف ازهى 
االختبار  وهذا  حيويتها.  وانرض  نبضها 
الذي نطلقه معا، دليل عىل ان يكون هذا 
ال  بالفعل  للتأكيد  متواصال  عمال  االطالق 
املتواصل  الحفاظ  اهمية   عىل  بالقول 
لنا  االباء.  الكبري الذي حفظه  عىل االرث 
ونثمنه  االرث  نثمر هذا  ان  نحن   وعلينا 
بنت  هي  اللغة  ان  املقبلة.  الجيالنا 
واذا  التخاطب،  وسيلة  واللسان  اللسان، 
جوهر  فقد  الناس  بني  التخاطب  فقد 

الحضارة )...(".
املنطقة  رئيس  حامدة،  الوزير  ممثل  اما 
محمد  وضواحيها  بريوت  يف  الرتبوية 
الحميص،  فشدد عىل "اهمية هذه املبادرة 

ورضورتها يف عرصنا الحايل". 
املشاركني  عىل  للشهادات  توزيع  ختاما 
املوسيقى  الستاذة  ومشاركة  االختبار  يف 

الرشقية الدكتورة غادة شبري. 

الخضوع لالختبار.

والهيمنة  اللغات  عوملة  محاولة  ظل  يف 
اللغة  واعتامد  طمسها  ومحاولة  عليها، 
االقوى عامليا كلغة تواصل  للعامل ككل، ويف 
الثقايف  الغزو  القائم عىل  اللغات  ظل رصاع 
وتبني مفاهيم وقيم جديدة، يظهر التصارع  
اللغوي يف هذا العامل الصغري هادفا اىل بلورة 
ثقافة عاملية موحدة، ومنوذج حضاري يفرض 
نفسه بقوة االمر الواقع عىل العامل من خالل 
وسائل متقنة متطورة واخرتاعات مستحدثة 
العامل بأرسه  التواصل، وتجعل  ترسع عملية 
ويرسع  املسافات  فيه  تقرص  صغريا  ملعبا 
دفع  اللغوي  االمن  انعدام  ان  الوقت.  فيه 
الذي متثله  الخطر  استشعار  اىل  باالونيسكو 
العوملة عىل الكثري من اللغات ومن ضمنها 
العربية. لذلك، دعت اىل اعتامد يوم عاملي 
للغة األم وخصصت يوما عامليا للغة العربية 
االمم  يف  رسمية  لغة  اعتامدها  مناسبة  يف 
املتحدة عام 1973، وتقرر االحتفال به يف 18 

كانون االول من كل عام. 
التي  واالشارات  الرموز  من  نسق  اللغة 
يستخدمها االنسان ليعرب عن خوالجه الدراك 
االجتامعية  مفاهيمه  ولتكوين  املعرفة 
التواصل  واالتصال  اىل  باالضافة  واإلنسانية، 
مع اآلخر. لذلك، متثل اللغة الهوية الثقافية 
تعد  بهذا  االمة.  ابناء  جميع  بني  املشرتكة 
اللغة العربية العنرص املشرتك بني ابناء االمة 
العربية، وهي لغة الرتاث املشرتك ولغة العلم 
والحضارة، قبل ان تكون لغة الوحي، وهي 
عرفته  انساين  شعري  نتاج  افضل  لغة  ايضا 
البرشية لجأ اليه عريب الجاهلية للتغلب عىل 
قسوة الصحراء للرتويح عن نفسه بلغة رقيقة 
عذبه اتسعت لكل متطلبات الحياة وعربت 

عام يعرتيه من مشاعر واحاسيس.
املعتمدة  الرسمية  اللغة  هي  العربية  اللغة 
الحادية عرشة  املادة  لبنان، حيث نصت  يف 
العربية  اللغة  ان  عىل  اللبناين  الدستور  من 
هي اللغة الوطنية الرسمية. وهي اللغة االم 
املعتمدة يف التعليم الرسمي والتعليم الخاص 
يف كل مراحله واختصاصاته، وهي لغة الوطن 
والحوار  التواصل  جسور  وحاملة  العريب 
اقطار  كل  يف  بها  الناطقني  ابناء  جميع  بني 
العامل. ان ترتيب الناطقني بها من املتحدثني 
الخامسة من سكان  املرتبة  االصليني يأيت يف 
العامل بنسبة )4،43%( بعد الصينية )%14،4( 

 )%5،43( واالنكليزية   )%6،15( واالسبانية 
االمينة  اعلنت  وقد   ،)%4،70( والهندية 
بوكوفا  إيرينا  بريوت  يف  لالونيسكو  العامة 
"ان ما يقارب نصف اللغات املحكية يف العامل  
التي يزيد عددها عىل ستة آالف لغة ميكن 
ان تندثر قبل نهاية هذا القرن، ويعد أطلس 
اللغات الذي اعدته األونيسكو الدليل الذي 
يسرتشد به يف هذا املعنى". وتثري بعض هذه 
البيانات القلق. فمن اصل 6000 لغة متداولة 
الثالثة  االجيال  مدى  عىل  انقرض  العامل  يف 
سابقا  املنقرضة  واللغات  لغة،   200 االخرية 
573 لغة، واللغات املعرضة لخطر االحتضار 

1134 لغة، واللغات الهشة 607 لغات . 
التطور  برسعة  الحايل  عرصنا  متيز  لقد 
والتواصل واالتصال، االمر الذي جعل العامل 
ذلك  اثر  عىل  وظهرت  واحدة.  كونية  قرية 
عىل  برسعة  انترشت  اجنبية  مصطلحات 
مستوى شعوب االرض، والخطر االكرب عىل 
الخط  استخدام  يف  يكمن  العربية  مسرية 
املوحية  والصور  بالرموز  والتعبري  الالتيني 
والتي فرضت نفسها بالرسائل النصية، حيث 
بخمسة  ارخص  الواحد  الحرف  تكلفة  ان 
عن  فضال  العريب،  الحرف  من  اضعاف 
االجهزة  العربية عىل  الحروف  برمجة  عدم 
غري  املخرتع  ألن  االمر،  بادئ  االلكرتونية 
عريب. االمر الذي حدا اىل الرتويج الستعامل 
الحرف الالتيني وادى ذلك اىل تراجع الخط 
يف  الالتيني  الخط  أمام  كبري  بشكل  العريب 
معظم وسائل التواصل االجتامعي املستثمرة 
معظم وقت املواطن العريب ان مل نقل اكرث. 
يف ظل هذه التحوالت يبقى السؤال، العربية 

اىل أين؟
املؤهل اول محاسب الخرض

العربية إلى أين؟

املؤهل اول محاسب الخرض.


