بسم ﷲ والسالم على رسول ﷲ

ُ رﺋﻴﺲ
ة اﻟﺪآﺘﻮرة ﻧﺠﺎح اﻟﻌﻄﺎر ﻧﺎﺋﺐ
أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪُ
ُ هﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺠﻤﻌﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،راﻋﻴﺔ
ُ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
أﻳﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺪآﺘﻮر ﺑﺴﺎم إﺑﺮاهﻴﻢ ،وزﻳﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻲ
أﻳﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺮوان اﻟﻤﺤﺎﺳﻨﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ
رؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﻋﻀﺎؤهﺎ
أﻳﻬﺎ اﻟﺴﺎدة
ُ
أﻳﻬﺎ اﻟﺴﺎدة اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻤﺸﺎرآﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
أﻳﻬﺎ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﻜﺮﻳﻢ
أحييكم أطيب تحية ،وأرحّب بكم أجمل الترحيب ،وأشكر لضيوفنا الكرام حضورھم ،راجيًا لھم
ً
وآمال لمؤتمرنا بإسھامھم النجا َح والتوفيق.
ِط ْيب اإلقامة في بلدھم دمشق،
أيھا السيدات والسادة
تنص الئحة المجمع الداخلية على أن أمين المجمع يق ﱢدم في حفل افتتاح المؤتمر السنوي ،تقري ًرا
يعرض فيه منجزات المجمع في المدة التي انقضت بعد المؤتمر السابق وھو المؤتمر التاسع الذي
عقد في آخر عام .٢٠١٠
وينص قانون المجمع الصادر بالمرسوم التشريعي  /٥٠/الخمسين المؤرخ في ،٢٠٠٨/٩/١١
في المادة الثانية على أن )مجمع اللغة العربية ھيئة عامة علمية مستقلة ذات طابع إداري تتمتع
بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري ترتبط بوزير التعليم العالي ويعد المرجع األعلى
في شؤون اللغة العربية(.
وينص في المادة الثالثة على أغراض المجمع؛
وأولھا المحافظة على سالمة اللغة العربية ،وجعلُھا وافيةً بمطالب اآلداب والعلوم والفنون،
ومالئمةً لحاجات الحياة المتطورة.
وثانيھا :وض ُع المصطلحات العلمية والفنية واألدبية والحضارية ،ودراستُھا وفق منھجية
ي في توحيدھا ونشرھا في سوريةَ والوطن العربي .بعد ذلك تأتي بقية أغراض
محددة ،والسع ُ
المجمع.
وض َع معجمات
وينص قانون المجمع في مادته الرابعة على أن من وسائل تحقيق أغراضه ْ
ت تعريفات محددة ،وتحديثھا
لغوية عصرية ،ومعجما ٍ
ت للمصطلحات العلمية والفنية والتقانية ،ذا ِ
ونش َرھا.
في مجمعنا اآلن عدد كبير من اللجان ،وسأعرض على حضراتكم بعد قليل خالصة أعمال
بعض ھذه اللجان .وسوف تالحظون التركيز على وضع المصطلحات العلمية والتقانية ،ألن
ِ
خصوم تعريب التعليم العالي ،في بعض الدول العربية ،ي ﱠدعون تَع ﱡذر التعليم بالعربية بسبب قلةﱠ
المصطلحات العلمية.
ً
ترسل وزارات
وعمال بالتعميم الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء عام  ٢٠٠٨القاضي بأن ِ
ت األجنبيةَ التي تحتاج
الدولة والمؤسسات الرسمية والخاصة إلى مجمع اللغة العربية ،المصطلحا ِ
ترد على المجمع قوائم بھذه المصطلحات لبيان الرأي فيھا.
إلى مقابِالت عربية ،بدأتْ ِ
من ذلك ً
مثال:

١

ً
أوال :معجم مصطلحات االستشعار عن بُعد الصادر عن )المركز الوطني لالستشعار عن بعد(.
نظر المجمع في مواد المعجم وأدخل تعديالت على كثير منھا ،وأضاف إليھا عددًا من
ً
فضال على إضافة المقابالت الفرنسية لجميع المصطلحات .وأُرسل المعجم المع ﱠدل،
المصطلحات،
إلى الھيئة العامة لالستشعار عن بعد.
ماني
ثانيًا :قائمة مصطلحات البريد العربية التي نشرھا االتحاد البريدي العالمي في معجمه الثﱡ ﱢ
اللغات .نظر المجمع في المقابالت العربية لھذه المصطلحات فأق ّر بعضھا وع ﱠدل بعضھا اآلخر،
وأُرسلت القائمة المع ﱠدلة إلى المؤسسة العامة للبريد.
ثالثًا :قائمة مصطلحات االتصاالت ،وردت من وزارة الدفاع.
ت لبعض المواد الدراسية ،من وزارة التربية.
راب ًعا :مجموعةُ مصطلحا ٍ
سا :قوائم مصطلحات في الھندسة ،من كلية الھندسة المدنية في جامعات دمشق والبعث
خام ً
والفرات.
سا :قائمة مصطلحات المعجم المسرحي ،من لجنة تمكين اللغة العربية )وھي لجنة غير
ساد ً
مجمعية ،أحدثت بقرار جمھوري(.
ساب ًعا :قوائم مصطلحات المعلوماتية ،من جامعة حلب ،ومن الجمعية العلمية السورية
للمعلوماتية.
ثامنًا :مصطلحات إدارة الجودة وعلم القياس والوثوقية ،من مركز الدراسات والبحوث
العلمية.
تاس ًعا :مصطلحات اإلعالم ،وردت من ھيئة اإلذاعة والتلفزة.
وال شك في أن إبداء الرأي في المقابالت العربية لھذه المصطلحات وفي تعاريفھا يتطلب جھدًا
كبيرًا ووقتًا غير قصير .واقتضى ھذا األمر التوس َع في بعض لجان المجمع ،وض ﱠم خبرا َء ُج ُد ٍد إلى
الخبراء السابقين.
واآلن إلى منجزات لجان المجمع الرئيسية في ثمانية أعوام من .٢٠١٨ -٢٠١١
ً
أوال :لجنة اللغة العربية وعلومھا:
أصدرت ھذه اللجنة ) (٢٤٠قرا ًرا في األلفاظ واألساليب ،نُشر معظمھا تباعًا في مجلة المجمع،
وطُبع قسم منھا ضمن مطبوعات المجمع سنة ٢٠١٢م.
ثانيًا :لجنة مصطلحات ألفاظ الحضارة:
أنجزت الجز َء األول من معجم ألفاظ الحضارة ،وقد تض ﱠمن قرابة  ١٠٠٠مصطلح في مجال
والح َرف والمنزل واللباس .وطُبع ھذا الجزء ضمن مطبوعات المجمع سنة ٢٠١٤م.
المھن
ِ
ثالثًا :لجنة المخطوطات وإحياء التراث:
ق اثني عشر جز ًءا من موسوعة تاريخ دمشق البن عساكر .وطُبعت ھذه
أنجزت تحقي َ
األجزاء ضمن مطبوعات المجمع ما بين عا َمي ٢٠١١م و ٢٠١٨م.
راب ًعا :لجنة مصطلحات الفيزياء:
أصدرت عام  ٢٠١٥معجم مصطلحات الفيزياء الثالثي اللغات )إنكليزي عربي فرنسي(،
وھو يضم نحو ) (٦٠٠٠مصطلح.
سا :لجنة مصطلحات الكيمياء:
خام ً
أصدرت عام  ٢٠١٤معجم مصطلحات الكيمياء الثالثي اللغات ،وھو يضم قرابة )(٥٦٠٠
مصطلح.
سا :لجنة مصطلحات الرياضيات:
ساد ً
٢

أصدرت عام  ٢٠١٨معجم مصطلحات الرياضيات الثالثي اللغات ،وفيه نحو )(٧٠٠٠

مصطلح.
ساب ًعا :لجنة مصطلحات المعلوماتية:
ت العربيةَ لمصطلحات المعلوماتية الواردة من جامعة حلب ،وأرسلتھا
 -١وضعت المقابال ِ
إلى الجامعة سنة ٢٠١٢م.
َ
ت العربية لمصطلحات المعلوماتية التي وردت من الجمعية العلمية
 -٢وضعت المقابال ِ
السورية للمعلوماتية ،وتضم ھذه القوائم ) (٨٨٠٠مصطلح ،وأرسلتھا إلى الجمعية سنة ٢٠١٧م.
ثامنًا :لجنة مصطلحات الھندسة الكھربائية واإللكترونية واالتصاالت:
أصدرت عام  ٢٠١٦معجم مصطلحات الھندسة الكھربائية واإللكترونية واالتصاالت الثالثي
اللغات.
تاس ًعا :لجان مصطلحات الجيولوجيا ،والعلوم الزراعية ،واإلعالم ،والبيئة ،وطب األسنان ،وعلوم
التربية ،وعلوم األحياء الحيوانية ،وإدارة الجودة وعلم القياس والموثوقية:
تتابع ھذه اللجان أعمالھا في إعداد معاجم متخصصة في ھذه العلوم.
ھذا وقد بلغ عدد المصطلحات التي درستھا لجان المجمع المختلفة ووضعت مقابالتھا العربية
إضافة إلى تعاريفھا خالل السنوات الثماني الماضية أكثر من خمسين ألف مصطلح.
عاش ًرا :لجنة موقع المجمع:
ُ
أنشأت ھذه اللجنة بالتعاون مع شركة فواال موق ًعا للمجمع على الشابكة )اإلنترنت( ،وأطلق
الموقع في شھر أيار  ،٢٠١٨وھو يتيح لز ﱠواره:
 .١قراءة وتحميل جميع أعداد مجلة المجمع )أكثر من  ٥٠٠عدد بد ًءا من ١٩٢١م وحتى
٢٠١٨م(
 .٢قراءة وتحميل جميع مطبوعات المجمع )قرابة  ٤٥٠كتاب بد ًءا من ١٩٢٥م وحتى ٢٠١٨م(
 .٣االطالع على أعمال لجان المجمع والتقارير السنوية له
 .٤االطالع على نشاطات المجمع )مؤتمراته وندواته ومحاضراته(
 .٥االطالع على السير الذاتية لجميع أعضاء المجمع وخبرائه
 .٦البحث في مكتبة المجمع والمكتبة الظاھرية بحسب عناوين الكتب أو أسماء مؤلفيھا
 .٧التجول في )معرض الصور( ،وھو يحتوي صورًا متنوعة لألشخاص والمباني والوثائق
 .٨عمليات بحث عامة في جميع أرجاء الموقع
حادي عشر :لجنة أعمال أعضاء المجمع الراحلين:
أصدرت بالتعاون مع عدد من الكتﱠاب المتميﱢزين ) (٢٣كتابًا عن ِسيَ ِر ) (٢٣عض ًوا من أعضاء
المجمع الراحلين ،طبعھا المجمع في المدة ما بين ) ٢٠١٠و .(٢٠١٨

٣

ثاني عشر :لجنة النشاط الثقافي :قامت ھذه اللجنة باآلتي:
 -١تنظيم ع ْقد المؤتمر العاشر لمجمع اللغة العربية.
-٢تنظيم ع ْقد تسع ندوات
-٣تنظيم إلقاء  ٤٤محاضرة مجمعية في رحاب المجمع.
سس المجمع.
-٤تنظيم حفل تكريم الفائز بجائزة األستاذ محمد كرد علي مؤ ﱢ
-٥تنظيم حفالت استقبال لألعضاء ال ُج ُدد في المجمع.
-٦تنظيم حفالت تأبين األعضاء الراحلين ،وطباعة وقائعھا في كتيبات مستقلة.
ثالث عشر :لجنة مجلة المجمع:
أصدرت خمسةَ مجلدات )من المجلد السادس والثمانين حتى التسعين( تتضمن عشرين جز ًءا،
طبعھا المجمع في السنوات )(٢٠١٧-٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٢-٢٠١١
رابع عشر :مطبوعات المجمع :
إضافة إلى الكتب التي أصدرتھا لجان المجمع المختلفة ،طبع المجمع عددًا من الكتب والمعاجم
والتقارير السنوية ،وقد بلغ مجموع الكتب التي طبعھا المجمع  ١١٥كتابًا.
ختا ًما أذكر لكم أيھا السيدات والسادة آخر أخبار مجمعنا:
استقبل المجمع في المدة األخيرة خمسة أعضاء جدد ھم السادة الدكاترة:
وھب رومية ،ورفعت ھزيم ،وعبد الناصر عسّاف ،وعبود الس ّراج ،ومحمد طيب
تيزيني.
وفَقَ َد مجمعنا منذ عام  ٢٠١١حتى اآلن تسعة أعضاء ،رحمھم ﷲ تعالى:
زھير البابا ،وعزيز شكري ،وإحسان النص ،وليلى الصباغ ،وسليمان العيسى،
وعبد ﷲ واثق شھيد ،وشحادة الخوري ،وأنور الخطيب ،ومحمد محفّل.
أيھا الحضور الكرام
أشكر لكم صبركم و ُح ْسن استماعكم ،والسالم عليكم ورحمة ﷲ .األمين العام
لمجمع اللغة العربية بدمشق
٢٠١٩/٢/٢٦
أ.د .محمد مكي الحسني
الجزائري

٤

