
1

تموز )يوليو(  202١،  اإلصدار: ٦٥

نشرة الموسوعة اإللكترونية العربية

تاجيـبيديا

في هذا اإلصدار

اللغة العربية.. لماذا يهجرها الشباب وما دور أزماتنا 
االجتماعية في ذلك؟ ............................... ص٢

"رحلة الكتابة والخط".. معرض سعودي إلبراز 
اللغة العربية ..........................................ص٤

تطبيق كامبسي Cambassy يضيف اللغة العربية 
وخدمة الرسائل ......................................ص٦

ألول مرة... جامعة أمريكية تُعلم
بكالوريوس إدارة األعمال باللغة العربية

اإلنجليزي  المنهج  بين  للتوفيق  خبراء  الجامعة  واختارت 
والعربي، وذلك من أجل تقديم منهج عربي يسترشد بالمنهج 
اإلنجليزي حفاظا على المعلومات العلمية، وفي نفس الوقت 
أطلقت  حيث  وخصوصيتها،  العربية  المنطقة  مع  يتوافق 
العام الماضي درجة متوسطة إلدارة االعمال باللغة العربية 
وبعد نجاحها والعديد من المطالبات باشرت باإلعداد لدرجة 

البكالوريوس.

ويبدأ الطالب العربي بدراسة إدارة األعمال باللغة العربية 
ليحصل على بكالوريوس من جامعة أمريكية تعتمد على التعليم عن بعد مما يشكل قفزة كبيرة في تحقيق العدالة في التعليم.

وقال البروفيسور جون ساكستون رئيس المجلس الرئاسي في الجامعة، إنها أول جامعة أمريكية تمنح شهادة بكالوريوس يتم 
تدريسها بالكامل باللغة العربية، مشيرا إلى أن حاجز اللغة طالما شكل عقبة للطالب العرب ولكن اآلن مع التعليم عن بعد 

نستطيع تحقيق حلم عدالة التعليم مع االستمرار بنشر العلم والثقافة بغض النظر عن المكان واللسان.

وأكد ساكستون أن االهتمام بالعالم العربي من العام الماضي مع إطالق الدرجة الجامعية المتوسطة في إدارة األعمال باللغة 
العربية يأتي لمساعدة الذين ال يتقنون اإلنجليزية، حيث بلغ عدد المنتسبين أكثر من أربعة آالف وخمسمائة طالب.

 University of the People جامعة  حصلت 
األمريكية على اعتراف ومصادقة لجنة التعليم عن بعد 
DEAC المخولة من قبل وزارة التعليم األمريكية لمنح 
شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال باللغة العربية، 
لتكون أول جامعة أمريكية تمنح شهادة بكالوريوس في 

تخصص أكاديمي يتم تعليميه باللغة العربية.
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فيما أكد محمد رزق هللا مدير المشاريع في الجامعة، أن الجامعة فتحت أبوابها لكل الناطقين بالعربية، مؤكدا أنها خضعت 
عملية تطوير المناهج لكذا مرحلة حيث تم ترجمة المناهج كلها حتى تكون بنفس مستوى برامج الجامعة باللغة اإلنجليزية ثم 
تم تعريب كل المناهج حتى تليق بثقافة الوطن العربي ثم تم وضعها في سياق الزمان والمكان المعاصرين حتى تلقى اهتمام 
الطالب العربي ويشعر بأن المناهج تتحدث بلغة يستطيع التواصل بها، موضحا أنها جامعة رائدة في تلبية احتياجات البشر 
التعليمية مهما كانت ظروفهم االقتصادية، وتكملة الرسالة التعلمية مع توفير للطالب العربي شهادة مرموقة من الواليات 

المتحدة دون مصاريف فعلية وأن تكون باللغة العربية حتى تزداد فرصته لنيل حياة كريمة. )بوابة األهرام(

المصدر: بوابة األهرام 

عالمياً  الخامسة  المرتبة  في  تأتي  العربية  اللغة  أن  رغم 
نفور  من  تعاني  أنها  إال  بها،  المتحدثين  عدد  حيث  من 
الجيل الشاب منها، ولذلك أسباب عديدة تزيدها األوضاع 
االقتصادية واالجتماعية التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية.

تضيف البنت بتأفف: ما بحب العربي..
أو   English اكتبيلي  بالعربي..  بفهم  "ما  ياسمينا: 
francais".. تكتب مراهقة لبنانية ألمها عبر "واتساب"، 

فترد األم عن جمال اللغة العربية وأنها لغتنا األم.

ذي  وغير  عابراً،  البعُض  يعتبره  قد  بسيط،  حوار  إنَّه 
المستقبل ألجيال عربية من  أنَّه يشكل صورة  داللة، إال 
المفترض أنها نواة مستقبل بالدنا، التي تعتمد لغة الضاد 

لغةً أولى ورسمية، والتي يتقنها ما يزيد على ٤٢٢ مليون عربي، بحسب بياٍن لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
في العام ٢01٢، بينما يتراجع استخدامها في الحياة اليومية والكتابة.

الحروب على الوطن العربي سعت لتدمير الثقافة العربية
تُعّد اللغة العربية من أكثر اللغات المحكيّة حول العالم، وتحتّل المرتبة الخامسة بين اللغات العشر األولى، ويتحدَّث بها ٢7٤ 
مليون شخص، بحسب إحصاء جديد لموقع "statista". وهي اللغة التي تعتمدها األونيسكو منذ العام 19٦8 "لغة عمل في 

المنظّمة"، وتشدد على أهميّتها، بوصفها أداة للتعبير ووسيلة لحفظ حضارة اإلنسان وثقافته.

يتضح من خالل مطالعتنا اليومية لألحاديث والنقاشات في الجامعات وداخل البيوت وفي كل األماكن في مدننا العربية أن 
اللغة العربية في الحديث والكتابة، ويفّضلون الفرنسية أو اإلنكليزية أو أي لغة أخرى،  أجيالنا الشابة تهرب من استخدام 
ويحلمون بالسفر إلى الخارج لمتابعة دراستهم والعمل والهجرة. هذا ما أكدته لـ"الميادين نت" المحاضرة باللغة العربية في 

جامعة دمشق الدكتورة ريما دياب.

اللغة العربية.. لماذا يهجرها الشباب وما دور أزماتنا االجتماعية في ذلك؟
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وأضافت دياب "الهدف األّول للجيل الجديد هو الهجرة لرؤية ما يراه عبر الشاشة، ألنه يتربى على ثقافة ال تشبهنا، وليست 
ثقافتنا، وعلى عادات ليست عاداتنا. هذه األفكار المصّدرة لنا باتت تدخل في تربية األطفال أيضاً، ولم يعد األهل وحدهم 

مسؤولين عن نشأة أوالدهم".

جيل صاعٌد تنفس هواء الحروب والدمار واإلرهاب منذ ما يزيد على 10 سنوات، وترسَّخت في ذاكرته صور األموات، 
وحفظ رائحة الدم والبارود. يقول بعض الباحثين إنَّ أحد أهداف هذه الحروب على العالم العربي، كان إخفاء العرب، من 

خالل تدمير موروثهم الثقافي ولغتهم وتغيير عاداتهم وتقاليدهم وتقسيمهم، ليسهل اختراقهم بسهولة.

توافق دياب على ذلك قائلةً: "من أهداف الحروب في العالم العربي، تدمير العرب وتراثهم الثقافي، وذلك من خالل إضعاف 
اللغة العربية، وهو ما استطاع العدو أن يصل إليه، وذلك عن طريق هذا الجيل، إذ قام بإدخال أفكار وعادات وتقاليد مصدرة 

لنا من الخارج عبر المسلسالت المدبلجة باللغة المحكية، وليست العربية الفصحى".

العربية  اللغة  إلى  مدبلجة  ولكنها  نشاهد مسلسالت مكسيكيَّة،  كنا  السابقة،  السنوات  "في  تقول  أربعينيّة  لبنانيّة  سحر سيدة 
باللغات  يتحّدثون  أوالدنا  اليوم،  الفصحى.  العربية  باللغة  كانت  أيضاً  المتحركة  الّرسوم  أفالم  لغتنا.  نحّب  كنا  الفصحى. 

األجنبية، وال يتقنون العربية، ويبغضونها".

يوافق زوج على ما قالته ويتابع: "األوالد يحلمون بأن يصبحوا في سن الرشد للهجرة والعمل في الغرب. بصراحة، أثرت 
المسلسالت في قيمهم وأفكارهم، إلى درجة أنهم بدأوا يتحررون من تقاليد يعتبرونها قديمة، وبتنا نحن ولغتنا دقة قديمة في 

نظرهم".

مشاكلنا االجتماعية تدفع الشباب نحو الثقافات األجنبية
الدكتور سركيس أبي طنوس، رئيس قسم العالج االنشغالي في الجامعة اللبنانية، يعتبر أنَّ "اللغة، كما الموسيقى واألعمال 

الفنية، تشكل إرث الشعب، وتدل على هويته وثقافته".

ثقافي  تدهور  من  مجتمعاتنا  إليه  فيما وصلت  اإلعالم  وسائل  لبعض  باللوم  توجه  نت"  "للميادين  حديثه  وفي  أبي طنوس 
واجتماعي، وقال "في زمننا اليوم، وبعد كورونا تحديداً، بتنا نشاهد في الشاشات ما يؤثر سلباً في األجيال الناشئة، وحتى فينا 
كأجيال أكبر. لم نعد نشعر سوى بالطاقات السلبية والدمار والموت والفقر والمشاكل االجتماعية، ما يدفع الشباب إلى التوجه 
نحو المسلسالت األجنبية ومتابعتها للتخفيف مما يعيشونه من ضغوط اجتماعية. هنا، المخيف في األمر يكمن في أنَّ األفكار 

المسّممة أحياناً تتسلّل إلى عقول األجيال الصاعدة".

المحاضر في الجامعة اللبنانية دعا المؤسَّسات اإلعالمية إلى التخفيف من مشاكل الناس وحزنها، عبر برامج تفرحهم وتقدم 
لغتهم العربية بشكل أقرب إلى طبيعة حياتهم المتطورة والمتسارعة، إضافةً إلى ندوات وبرامج ثقافية يمكن أن تسهم في رفع 

معنوياتهم وتحّسن مستواهم الثقافي.

قد يكون أفضل دليل على ما ذكره أبي طنوس ما حّدثنا به دكتور النحو والصرف في الجامعة اإلسالمية في غزة، جهاد 
في  العبرية  اللغة  يدّرس  أن  مقاومة. حاول االحتالل  لغة  العربية  اللغة  يعتبرون  "الفلسطينيون  قال:  الذي  العرجا،  يوسف 

مدارسه، إال أنَّ الفلسطينيين قاوموا االحتالل وحافظوا على اللغة العربية".

يضيف العرجا: "من المعيب أن نترك العربية لنتحدَّث بالعبرية، ولكْن ليس معيباً تعلّم اللغة العبرية، لكي نفهم أفكار عدونا 
وسياساته. لقد تعلَّمنا في األراضي المحتلة اللغة العبرية، ألن من تعلَّم لغة قوم أمن شّرهم. وفي كلِّ األحوال، اللغة العربية 

والدة في كّل فترة. إننا نراها تزدهر أكثر، وهي لغة القرآن الكريم، وال يمكن أن تُمحى".

المصدر: شبكة الميادين اإلعالمية
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المتحف  في  السعودية،  الثقافة  وزارة  تنظم 
الوطني بالعاصمة الرياض، معرض "رحلة 
الضوء على جذور  لتسليط  الكتابة والخط" 
العربي،  الخط  فن  وتطور  العربية  اللغة 

تزامناً مع االحتفاء بعام الخط العربي.

وأوضح الخطاط العراقي عبد الغني العاني 
في تصريح لـ "العربية.نت"، أن المعرض 
ورائعة،  وفريدة  مغايرة  فنية  حالة  يجّسد 
تسهم في إبراز الثقافة والحضارة اإلسالمية 

بطريقة إبداعية وشاملة.

المعاصر،  والكوفي  الديواني  أنواع من خطوط، مثل  التي تعرض ضمن صالة خاصة، مزجت عدة  أعماله  إن  وقال 
وكوفي المصحف، والثلث.

كما، أكد أن المعرض جمع مراحل تطور تاريخ الخط التي عرفتها الحضارة العربية منذ القدم، مشيراً إلى أن "الخط 
العربي هو فن العرب األول بال منازع، وذلك منذ أكثر من 1٦ قرناً لم يقف خاللها عن التطور".

وأشاد بشمولية المعرض في جمعه للفنون القديمة مع نظيرتها الحديثة بما ال يتعارض مع أصالته وعراقته.
وقّدم الخطاط العاني في لوحاته المختلفة، عمقاً ومضموناً عربياً متفرداً، كاآليات القرآنية، واألمثال العربية، وباقة من 
جبران،  خليل  وجبران  ماضي،  أبو  وإيليا  الرومي،  وابن  للمتنبي،  وأبيات  شداد،  بن  عنترة  كمعلّقة  الشعرية،  األبيات 

وغيرهم.

مسيرة الخط العربي
إلى ذلك، يقدم المعرض على مساحة 1500 متر مربع رحلة متكاملة لمسيرة الخط العربي وأساتذته الكبار على مدى تاريخ 
الحضارة العربية، منذ نشأة الكتابة قبل قرابة 1700 سنة في شبه الجزيرة العربية.كما يغطي المعرض التطبيقات الحديثة لفن 

الخط العربي في األزياء والتصميم والذكاء االصطناعي.

وتتوزع أقسام ومحتويات معرض "رحلة الكتابة والخط" على خمس مراحل تشمل جذور الكتابة العربية، وفن الخط، وأساتذة 
الخط، إضافة إلى الخط والتصميم المعاصر، ولقاء بين الخط والذكاء االصطناعي.

العربية في شبه  اللغة  اعتماد  قبل  استخدامها  تم  التي  المختلفة  الكتابات  تاريخ  المراحل  للزوار من خالل هذه  المعرض  ويقدم 
الجزيرة العربية، واالطالع على اللوحات والعتبات المنقوشة بالخطوط الدادانية والنبطية.

"رحلة الكتابة والخط".. معرض سعودي إلبراز اللغة العربية
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معروضات أبرز فنون الخط العربي
وكذلك صور النقوش التي التقطها المصور الشهير روبرت بوليدوري في محافظة الُعال. كما سيجد زّوار المعرض بالقرب من 
هذه األعمال الكالسيكية جهاز ذكاء اصطناعي للفنان والمصمم المصري هيثم نوار يسمح لهم بإنشاء مخطوطة تصويرية جديدة 

على شاشة رقمية.
 

محتويات المعرض
ويحتوي المعرض على واحدة من أقدم صفحات القرآن الكريم والتي يعود تاريخها إلى القرن الثاني الهجري/الثامن الميالدي، إلى 

جانب مجموعة مختارة من المنشورات والصفائح القرآنية بما في ذلك المصحف األزرق ومصحف المدينة؟

كما يعرض مخطوطة مصممة بالذكاء االصطناعي تقدمها مجموعة "أوبفيوس" المؤلفة من باحثين وفنانين فرنسيين.
ويضم المعرض بين جنباته قسماً فريداً ألساتذة الخط العربي السعوديين والعالميين، مثل أحمد فارس رزق، وأيمن حسن، وبوبكر 

صادق، وتاج السر الحسن، وجاسم معراج الفيلكاوي، وغيرهم.

الخطاط العراقي عبد الغني العاني
وخصصت وزارة الثقافة في قسم أساتذة الخط العربي صالةً تضم 31 عرضاً من آالف الخطوط التي أنتجها وريث مدرسة بغداد 
التي تأسست في القرن الثالث الهجري/العاشر الميالدي، الشاعر والخطاط العراقي عبدالغني العاني، المولود عام 1937، والذي 

يعد أحد أساتذة الخط المعاصر وحاصل على جائزة اليونسكو -الشارقة للثقافة العربية لعام ٢009.

عالمات رّحالة في الفن
أّدته  الذي  الحاسم  الدور  خالله  من  يظهر  المعاصرين"،  والتصميم  الفن  في  رّحالة  "عالمات  بعنوان  قسماً  المعرض  ويضم 

النصوص العربية القديمة في تطوير النص العربي المستخدم في الفنون والتصاميم المعاصرة.

يذكر أن المعرض سيستمر حتى ٢1 آب/ أغسطس المقبل، ويضم أقساماً متنوعة تجمع أبرز أعمال أساتذة الخط العربي.

المصدر: لشبكة العربية 2021
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أعلن فريق تطبيق كامبسي “cambassy” عن إضافة اللغة العربية 
بالعربية،  للناطقين  أكثر سهولة  للتطبيق، في خطوه لجعل االستخدام 
المستخدمين على  لمساعدة  الرسائل  بالتزامن مع إضافة خدمة  وذلك 

التواصل فيما بينهم بسهولة.

والتوصيات  األسئلة،  والفيديوهات،  الصور  مشاركة  التطبيق  ويتيح 
المتعلقة بالسفر والسياحة والترفيه، ويمكن اعتباره كشبكة اجتماعية 
المغتربين،  المسافرين،  تضم  فئات  عدة  ويستهدف  للمسافرين، 
حيث  يغطيها،  التي  للبلدان  المحليين  والسكان  بالخارج،  الدارسين 

يتطلب التسجيل وفقًا للجنسية.

القادم سيضيف “خريطة  الرئيسي  التحديث  إن  تويتر  قال فريق كامبسي على  للتطبيق،  العربية  اللغة  وتعليقًا على إضافة 
cambassy”، كما أن التحديث الذي يليه سيجلب معه سوق لحجوزات السفر والطيران.

باللغة  أن كان متاًحا  بعد  العربية،  باللغة  iOS وأندرويد  للمستخدمين على  الحالي  الوقت  يتوفر في  التطبيق  أن  إلى  يشار 
اإلنجليزية في الوقت الفترة السابقة.

المصدر: عالم التقنية

تطبيق كامبسي Cambassy يضيف اللغة العربية وخدمة الرسائل

موسوعة طالل أبوغزاله اإللكترونية
مبنى اإلدارة العامة لمجموعة طالل أبوغزاله، ٤٦ شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، األردن

هاتف: 5100900 ) ٦ 9٦٢+(

تم اعداد هذه النرشة من قبل موسوعة طالل أبوغزاله اإللكرتونية

register.tagepedia.org

Email: info@tagepedia.org TAGEPEDIA

http://register.tagepedia.org
https://www.facebook.com/TAGEPEDIA-1378094972411082/

