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  كلمة الدكتور عبد اهللا واثق شهيد

  لدكتور محمد زهير مشارقة نائب رئيس الجمهورية ، ممثل راعي الحفلا

السادة أعضاء القيادة المركزية للجبهة الوطنية  - السادة أعضاء القيادة القطرية
  التقدمية

  السادة المشاركون - السادة السفراء - السادة الوزراء 

ز جممعنا يف عام ، بني مؤمتريه األول والثاين، من ال بد يل قبل احلديث عما أجن
عرض أهم معامل سريته باختصار شديد، واإلشارة من خالهلا إىل اتساق أساليب 
عمله مع شروط البيئة اليت نشأ فيها ومنا، ذلك االتساق الذي يؤذن باألفول يف 

دي يف البيئة املعاصرة.   الشروط املستجدة للعمل ا

مع يف ش مع العلمي  ١٩١٩هر حزيران (يونيو) من عام أحدث ا باسم ا
العريب. فكان أول جممع علمي لغوي عريب، واختذ من املدرسة العادلية مقراً له ليكون 
ا واإلشراف عليها، كما أنيط به إنشاء  قريباً من دار الكتب الظاهرية اليت أنيط به إدار

  دار عربية لآلثار.

ام بإصالح كتب املدارس املدنية والعسكرية، أصدر جملته وق ١٩٢١ويف عام 
وشرع يصلح لغة الكتّاب مبا ينشر على صفحات جملته ويف غريها من الصحف. لقد 
مع يف العاجل من مهمته، فعّرب دواوين الدولة وأصلح لغة التعليم والصحافة  جنح ا

مع العريب يف مدة قصرية نسبيا. كان اإلقبال عليه يف مجيع البالد العربية كبرياً  . إنه ا
األول الذي ظل وحيدًا أكثر من عقٍد من الزمن. كانت صفحات جملته ملتقى 
اللغويني والعلماء والكتّاب واملرتمجني العرب، يف الدفاع عن التعريب ونصرته، كاألب 
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انستاس ماري الكرملي وأمني باشا املعلوف يف العراق وأمحد تيمور باشا يف مصر. 
مع تط وراً سريعاً من تالقح األفكار وتفاعل االجتهادات، وأحرز يف خدمة فأصاب ا

  أغراضه تقدماً كبريا.

مع يف مرحلة اإلنشاء األوىل، وما  تلك هي اخلطوط الكربى ألغراض ا
معيون األوائل وزمالؤهم، وهم مجيعاً  أحرزته من جناح، لقد قام بوضعها وتنفيذها ا

  لغويون يف املقام األول.

مع يف هذه املرحلة يقع يف جمال ألفاظ  كان جلّ  املصطلحات اليت وضعها ا
احلضارة واحلياة العامة . أما مصطلحات العلوم األساسية والتطبيقية فقد ظهرت يف 
أعمال أعضاء هيئة التدريس يف املعهد الطيب العريب بفروعه الثالثة: الطب البشري 

اعي األمري مصطفى الشهايب. وملا  وطب األسنان والصيدلة، وأعمال املهندس الزر 
كانت لغة التعليم يف املعهد الطيب العريب هي منذ إنشائه اللغة العربية ، فقد كان تدبر  
كل عضٍو من أعضاء هيئة التدريس فيه، مشكالت املصطلح وقضاياه أمراً عادياً، إذ 
البد له من وضع مصطلحات العلم الذي يقوم بتدريسه، فاكتسب لذلك أعضاء 

يئة التدريس يف املعهد الطيب العريب مراسًا يف النظر يف املصطلح ووضعه. ولذلك ه
أيضاً كثر فيهم اخلرباء يف قضايا املصطلح، كمرشد خاطر الذي توىل رئاسة حترير جملة 
املعهد الطيب العريب، والطبيب مجيل اخلاين الذي دّرس الفيزياء يف املعهد ووضع 

ا وألف فيها كتابًا  مسّاه "القطوف الينيعة يف علم الطبيعة" وقام بتدريس مصطلحا
ا أيضاً، وأمحد محدي اخلياط وصالح الدين الكواكيب  أمراض اجللد ووضع مصطلحا
وحسين سبح وغريهم. لقد وضع كل منهم يف جمال اختصاصه مصطلحات ما وكل 

مع معززة باملؤيدات، وعلى ص م يف جملة ا ا إليه تدريسه، ونشروا مصطلحا فحا
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أيضًا كانت تتواىل آراء القراء إما إطراًء أو نقدًا وتصحيحاً. ولقد ارتقى جلهم إىل 
مع يف قضايا  مع مبا نشروا فيه، وتركت أعماهلم طابعها على أعمال ا عضوية ا
املصطلح، وأوجدت البيئة املواتية لنشوء مدرسة يف معاجلة تلك القضايا.لقد كان 

ل من وضع املصطلحات العلمية التدريسية يف اختصاصه إىل مطمح كل منهم االنتقا
وضع معجم خمتص متكامل يقرتن فيه املصطلح بتعريفه العلمي ومبا يقابله يف لغة 
أجنبية أو أكثر. واقتضى التوجه إىل حتقيق ذلك املطمح دراسة الكواسع والصدور، 

نبية، كما اقتضى يف وحتديد اللغة اليت جيب نقل املعرَّب منها، ورسم احلروف األج
منهج الكواكيب دراسة موسعة لألوزان العربية. فانتهى ذلك باألمري مصطفى الشهايب 
إىل تأسيس مدرسة يف وضع املصطلح العلمي العريب، كما انتهى بصالح الدين 
الكواكيب إىل رسم اخلطوط الكربى ملدرسته. ووضع الشهايب معجمًا خمتصًا يف 

 األلفاظ احلراجية، كما أشرتك مرشد خاطر وأمحد محدي األلفاظ الزراعية وآخر يف
اخلياط يف صنع معجم طيب فرنسي عريب مع شرٍح واٍف أللفاظه، مسياه "معجم العلوم 
الطبية" يقع يف أربعة جملدات، أضاف إليه هيثم اخلياط (ابن أمحد محدي) اللغة 

معيي دمشق، يف ال علوم التطبيقية معجم اإلنكليزية. وكان آخر املعجمات املختصة 
املعجم ((مليشيل خوري، ويف العلوم اإلنسانية  ))مصطلحات تعويض األسنان((

جلميل صليبا. وأخذ صنع املعجمات املختصة ملصطلحات العلوم  ))الفلسفي
مع، فصدر  األساسية والتطبيقية خيرج، منذ سبعينيات القرن املاضي، من حوزة ا

املوحد مببادرة من جملس وزراء الصحة العرب وبالتعاون  على سبيل املثال املعجم الطيب
مع منظمات عربية وإقليمية، ونقل معهد اإلمناء العريب معجم "مصطلحات العلم 
والتكنولوجيا" ملغروهيل إىل العربية، وقام احتاد املهندسني العرب بالتعاون مع مؤسسة 

طلحات الفنية للهندسة الكويت للتقدم العلمي بوضع "املعجم املوحد الشامل للمص
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والتكنولوجيا والعلوم"...إخل .وجل ما كان للمجامع العربية يف هذه املعجمات 
اليتعدى مشاركة قلٍة من أعضاء جممع أو جممعني خنبة من عشرات رجال العلم 
العرب. ولئن كان هذا التحول مدعاة للتفاؤل بتعاوٍن علمي عريب ينتظر أن يكون من 

حيد املصطلحات العلمية العربية وجتويد صنعها، فإنه حيمل أيضاً بعض مثاره تيسري تو 
للمجامع مؤشرات عن تطورات عميقة يف البيئة احمليطة اليت كانت تعمل ضمن 
شروطها بنجاح، ويفرض عليها بالتايل ضرورة التكّيف مع بيئة العمل العلمي املعاصرة. 

مع ألنتقل منه إىل احلديث عما قام به من  وأتوقف عند هذا املعلم من معامل سرية ا
  أعمال يف العام املاضي.

إن تفشي العامية يف وسائل اإلعالم عامة، ووسائله املكتوبة خباصة، أعاد  - ١
إىل األذهان ما أْعنت الدعوة للعامية وتفشيها بالد الشام يف ظل احلكم العثماين يف 

متها اجلمعيات والنوادي منتصف القرن التاسع عشر، وذكَّر حبمالت التوعية اليت نظ
واليت انتهت بصحو الوعي ووأد البدعة حينذاك بعد أن كاد يستفحل أمرها. لذلك 
مع إىل تنظيم الندوات حملاربة هذه الظاهرة اخلطرية، كان منها ندوة اللغة العربية  بادر ا
. واإلعالم، وندوة اللغة العربية والتعليم وندوات أخرى تناولت بعض أوجه الظاهرة

وأعد يف العام املاضي مشروع قانون حلماية اللغة العربية استدرك فيه جوانب الضعف 
يف قانون سابق صدر يف أوائل النصف الثاين من القرن املاضي. نوقش املشروع يف 
مع، ومل يتح للجنة  لس على جلنة من الوزراء تضم ممثالً عن ا جملس الوزراء وأحاله ا

  االجتماع بعد.

مع مشروعًا أعادت فيه ووضع - ٢ ت جلنة اللغة العربية وأصول النحو يف ا
النظر يف قواعد اإلمالء املتبعة، بقصد توحيد الكتابة يف القطر، وحتقيق شروط الوضوح 
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والضبط والدقة، واإلقالل من القواعد الشاذة. وقد ناقشت ما وضعته مع بعض 
طالب والكاتبني يف كتابة ما تقع عليه اخلرباء من وزارة الرتبية توخيًا للتيسري على ال

اهلمزة واأللف اللينة ولتحقيق التوافق ما أمكن ذلك بني نطق الكلمة وصورة كتابتها. 
لس، وقد دخل املراحل األخرية اليت تسبق اإلقرار.  واملشروع معروض على ا

كما تتابع اللجنة مناقشة بعض الدراسات اليت أوصى املؤمتر األول باستخدام 
  ا يفيد منها يف حتقيق أغراضهم

مع تنفيذ مشروع توحيد املصطلحات العلمية يف جامعات  - ٣ ويوايل ا
 القطر، وقد تبىن يف تنفيذه بعض املبادئ، كان أمهها:

ا  - أ جيري توحيد املصطلحات باختيار أحد املصطلحات اليت اعتمد
مصطلح آخر مغاير، إال  اجلامعات السورية ملقابٍل أجنيب واحد. وال جيوز للجنة فرض

إذا كانت مصطلحات اجلامعات للمقابل األجنيب مغلوطًة كلها. وال تقع هذه احلالة 
االستثنائية النادرة إال عندما يكون للمقابل األجنيب الواحد مصطلح عريب واحد، هو 
مصطلح وضعه أو ارتآه أحد أعضاء هيئة التدريس يف إحدى اجلامعات السورية يف 

  تطرق إىل تدريسه أحد سواه..موضوع مل ي

  إدخال عوامل عدة يف اختيار املصطلح األنسب، أمهها أيضاً: - ب

تفضيل املصطلح الذي يساعد على توحيد املصطلحات العلمية يف الوطن 
العريب كله، وذلك يف احلاالت اليت ال يكون فيها ملصطلح مزية على آخر، كتفضيل 

،   Frequencyمقابل الكلمة اإلنكليزية  ))تواتر((على مصطلح  ))تردد((مصطلح 
  .Functionمقابل  ))تابع((على مصطلح  ))دالة((وتفضيل مصطلح 



 
 

 
 
 

٦

مشول مشروع توحيد املصطلحات العلمية مؤسسات التعليم العايل  - ج
والبحث العلمي السورية كلهَّا، لذلك أُدخلت مصطلحات معجم هيئة الطاقة الذرية 

صل عن حقل مصطلحات اجلامعات السورية. وال يف املفاضلة وجعلت يف حقل منف
يفّضل مصطلح اهليئة إال إذا كان له ميزة واضحة على ما يقابله من مصطلحات 
اجلامعات السورية.ومما جيدر ذكره أن غالبية واضعي معجم اهليئة هم من أعضاء هيئة 

  التدريس يف اجلامعات السورية.

ذت دراسة مصطلحات الفيزياء، ا تنفيذ املشروع،  هذا وقد اختُِّ اليت بدأ 
"دراسة حالة" يستخلص منها جدوى تطبيق املبادئ املذكورة، وما إذا كان تعديلها أو 
توسيعها ضرورياً قبل الشروع بتنفيذ توحيد املصطلحات يف فرع آخر. وقد طرح ما جنز 
مع ملناقشتها  من توحيد مصطلحات الفيزياء على جلنة تنسيق املصطلحات يف ا

ستخالص ما يفيد يف حتسني األسلوب واملبادئ. كما تقرر يف أوائل هذا الصيف وا
  بدء اإلعداد لتوحيد مصطلحات علم احلياة احليوانية.

مع أيضًا استكمال حتقيق تاريخ دمشق البن عساكر، واألمل  - ٤ ويوايل ا
ميم يف إحراز تقدم جيد يف إجناز املشروع، معقود على إجناز مرحلة أساسية يف تر 

املدرسة العادلية، وإعداد مكاتبها للتوسع يف أعمال حتقيق الرتاث، وختصيص مشروع 
تاريخ دمشق فيه مبكتبٍة أوىف بأغراضه من مكتبته احلالية، ومبا حيتاج إليه فريق احملققني 
مع للتحقيق، فقد  من مكاتب العمل. وعلى الرغم من ضيق املكان املخصص يف ا

ء من تاريخ دمشق، دفع ببعضها إىل املطبعة ويعد للطبع بعض جنز حتقيق أربعة أجزا
آخر. كما يعاد طبع ديوان ابن النقيب بتحقيق اجلبوري، وحيّضر للطبع كتاب 

  "استدراك الغلط الواقع يف كتاب العني" للزبيدي، بتحقيق الفرطوسي.
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مع العلمية مواضيع ال زالت قيد الدرس، نُرجىء  ويف برامج بعض جلان ا
  كالم عنها إىل املؤمتر القادم.ال

ويالحظ أن هذا التقرير مل يأت تقريباً على ذكٍر، ملا نفذ من توصيات املؤمتر  
مع أن احلاجة  السابق (األول) وملا القاه تنفيذها من صعوبات، ولذلك رأى جملس ا
إىل متابعة تنفيذ توصيات املؤمترات ملحة، فألف جلنة من أعضاء مكتبه ملتابعة 

  فيذها.تن

اية هذا التقرير إىل أعمال الرتميم الشاملة للمدرسة العادلية، مقر  نشري يف 
مع األول، واليت قد تستمر ثالث سنوات أخرى وقد متتد إىل دار الكتب  ا
مع الدولة على ما يالقيه، برعاية السيد الرئيس  يه بالتعبري عن شكر ا الظاهرية، وا

 د إىل جملس الشعب وإىل حكوماته الرشيدة.من دعم وتعاطف وتقدير، إمت

  

 


