
ي حاج ماجد
وفيسور واف  ي الير  جامعة هارفرد تستضيف نائب معامل التأثير العربر

بدعوة من مركز الدراسات 

ق أوسطية  (CMES) الشر

ي جامعة هارفرد ألقى نائب 
ف 

ي  معامل التأثير العربر

ي حاج ماجد 
وفيسور واف  الير

رئيس قسم اللغة العربية  -

ي 
ي الجامعة العالمية ف 

ف 

وت  ة مهمة عن  -بير محاض 

ي اللغة ا
ي العالم قضية األمن اللغوي ومستوياته ف 

لعربية بعنوان: )منطلقات األمن اللغوي ف 

ي 
: السعي نحو المعرفة واالستقرار والكرامة(، وذلك يوم الثالثاء ف  ي / ٢٢العربر ٢٠٢٠/ سبتمير .  

ق أوسطية وفيسور وليم ج. مدير مركز الدراسات الشر ة وأدارها الير  افتتح جلسة المحاض 

(CMES) ي هارفرد
ات العامة لمركزوقد تم اختيار هذه المحا  .ف  ة لتكون فاتحة المحاض   ض 

Director’s Series) CMES)  ٢٠٢١-٢٠٢٠لموسم 

ات  ي الحضور، وبحسب لجنة تنسيق المحاض 
ا مشاركة نحو خمسمائة شخصية ف 

ً
وقد كان الفت

ا من رؤساء 
ً
ي هارفارد يعد هذا العدد من المشاركير  األكير حتى اآلن، وقد ضم الحضور عدد

ف 

ى، كان من بينهم معالي الوزير األستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة االتحادات الجا معية الكير

اء  رئيس اتحاد الجامعات العربية، إضافة إل نخبة من العلماء واللغويير  والباحثير  والخير

، وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات  ، ونخبة من السياسيير  واإلعالميير  األكاديميير 

ى والمجامع اللغوية ومراكز الدراسات واألبحاث، إضافة من مختلف الجامعات ا لعالمية الكير

  .إل عدد من طالب الدراسات العليا

ة كانت جلسة نقاش علمية مفتوحة حول محاورها ومضامينها، شارك فيها عدد  وبعد المحاض 

 MITمن الدكاترة بمجموعة أسئلة متنوعة، كان أبرزهم من جامعات: هارفارد وجورج تاون و

ي عن 
وفيسور واف  ي نيويورك، وقد أجاب الير

ي هيئة األمم المتحدة ف 
جمة ف  وعير  شمس وقسم اليى



جميع األسئلة بما نال استحسان الجميع، واإلشادة بهذا الموضوع المهم الذي سلط الضوء عىل 

ي حقل العلم والمعرفة كان من أهمها إعادة االعتبار إل دور الل
غة جملة من األمور االعتبارية ف 

ي ميدان العلم والبحث العلمي وكش الحصار واالحتكار المفروض عليها من 
العربية المهم ف 

وع معامل التأثير  الجهات الغربية منذ عقود، وهو األمر نفسه الذي يمثل أساس فكرة مشر

ي   .العربر

https://cmes.fas.harvard.edu/eventseries/directors-series  


