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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  أيها السيد األستاذ الدكتور غياث بركات، وزير التعليم العالي، راعي هذا المؤتمر

  أيها السادة رؤساُء مجامع اللغة العربية وأعضاؤها
  أيها السادة الباحثون المشاركون في المؤتمر

  أيها الحفل الكريم
هلــم  الضــيوفنا الكــرام حضــورهم، راجًيــ أحيــيكم أطيــب حتيــة، وأرّحــب بكــم أمجــل الرتحيــب، وأشــكر

  ملؤمترنا بإسهامهم النجاَح والتوفيق. الً ِطيب اإلقامة يف بلدهم دمشق، وآم
  أيها السيدات والسادة

مــع يقــدم يف حفــل افتتــاح املــؤمتر  تنص - ا العاشرة على أن أمني ا مع الداخلية يف ماد الئحة ا
مــ يعــرض فيــه االســنوي، تقريــرً  يف املــادة يف املــدة الــيت انقضــت بعــد املــؤمتر الســابق. كمــا تــنص ع منجــزات ا

مع،  احلفاُظ على سالمة اللغة العربية، وجعلها وافية مبطالب اآلداب والعلوم  وأولهاالثالثة على أغراض ا
  والفنون، ومالئمًة حلاجات احلياة املتطورة.

ضــارية، والســعُي يف توحيــدها ونشــرها يف واألدبيــة واحلوالفنيــة وضــُع املصــطلحات العلميــة  وثانيهــا:
مع.   سورية والوطن العريب. بعد ذلك تأيت بقية أغراض ا

مــع يف مادتــه الرابعــة علــى أن  ويــنص مــع وضــعَ مرســوم ا معجمــات  مــن وســائل حتقيــق أغــراض ا
املــادة بعــد  ها. وتُعدِّد هــذهنية، ذاِت تعريفات حمددة، ونشرَ لغوية، ومعجمات للمصطلحات العلمية والتقا

  ذلك بقية الوسائل.
يف جممعنــا اآلن عــدد كبــري مــن اللجــان، يســهم كــل عضــو مــن أعضــائه يف ثــالث منهــا علــى األقــل، 
وبعضــــهم  يســــهم يف مخــــس جلــــان. وســــأعرض علــــى حضــــراتكم بعــــد قليــــل خالصــــة أعمــــال بعــــض هــــذه 

صــوم تعريــب التعلــيم اللجان. وسوف تالحظــون الرتكيــز علــى وضــع املصــطلحات العلميــة والتقانيــة، ألن خ
 نيــديدَّعون َتعذُّر التعليم بالعربيــة، بســبب قلــة املصــطلحات العلميــة. ولتف –العايل، يف بعض الدول العربية 

  دعواهم يكفي أن أورد احلقائق اآلتية:
ـــــــد، يضـــــــم يف طبعتـــــــه الرابعـــــــة الصـــــــادرة عـــــــام الً أو  ) 140.000( 2006: املعجـــــــم الطـــــــيب املوحَّ

املكتـــب اإلقليمـــي ملنظمـــة الصـــحة العامليـــة، وبـــدعٍم ورعايـــة مـــن احتـــاد  مصـــطلح! وهـــو معجـــم صـــادر عـــن
  األطباء العرب، وجملس وزراء الصحة العرب، واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.

ـــ ـــامع  -اثانًي ـــا حـــىت اآلن ا دلّـــت دراســـة إحصـــائية أن األعمـــال املعجميـــة املصـــطلحية، الـــيت أجنز
  ) بني معجم ومسرد وقائمة .600من ( األفراد بلغ عددها حنوً واملكاتب ودور النشر وا

  ولدينا اآلن، فيما خيص املصطلح العلمي العريب مئات اآلالف من املصطلحات.
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إلـــى مجمـــل عـــدد  بّينـــت دراســـة إحصـــائية فعليـــة، أن نســـبة املصـــطلحات يف كتـــاب علمـــي  -اثالثًـــ
حاضــــر الــــذي ي. معــــىن ٪ 5-4ال تتجــــاوز كلماتــــه 

ُ
ته العلميــــة باللغــــة العربيــــة وال لقــــي حماضــــر هــــذا أن امل

٪ أو أكثـــر، ونســـبة مـــا 95، تكـــون نســـبة مـــا ينطـــق بـــه بالعربيـــة المصـــطلحات األجنبيـــةيســـتعمل ســـوى 
ة األجنبيــة؟! ٪ جنعل احملاضرة كلهــا باللغــ5نسبته أقل من  فهل بسبب ما٪ أو أقل! 5يتّلفظ به باألجنبية 

حاضر يتحد
ُ
ا!مث إن واقع احلال يشهد أن امل   ث بلغٍة ال يتقنها إىل طالٍب ال يفهمو

 –مســـألة املصـــطلح ليســـت مقصــورة علـــى العـــرب وحـــدهم. ذلـــك أن مجيـــع شـــعوب العـــامل  -ارابًعــ
ا الوطنيــة، وهــذا يعــين بالضــرورة  –باستثناء العرب  مواجهــة مســألة تدرِّس كل شيء يف مجيع املراحل بلغا

  سورية!مثة حالة شاذة بني العرب، هي حالة  لمصطلح!ا
روى الــدكتور إســحق الفرحــان، عضــو جممــع اللغــة العربيــة األردين، أنــه كــان بصــحبة وزيــر  -اخامًســ

الرتبيـــة األردين َحيُْضـــران حفلـــة للســـفارة الكوريـــة يف عّمـــان. فســـأل وزيـــُر الرتبيـــة الســـفَري الكـــوري: بـــأّي لغـــة 
دئٍذ كــّرر الــدكتور إســحق الســؤال، فنظــر تدّرسون الطب واهلندسة والعلوم يف بالدكم؟ فلم جيُِْبه السفري. عن

  :الً إليه السفري قائ
  !اوهل هذا سؤال ُيسأل؟! بالكورية طبعً 

ذلــك علــّي أن أعود اآلن ألعرض على حضراتكم خالصة أعمــال بعــض جلــان جممعنــا. ولكــن قبــل 
  أشري إىل أن أعباء بعض اللجان قد زادت فجأة زيادة كبرية. وإليكم السبب:

) القاضــي 4أصدر السيد رئــيس اجلمهوريــة القــرار ذا الــرقم ( 25/1/2007ين يف اخلامس والعشر 
رتقــاء بهــا، لجنــة مهمتهــا التمكــيُن للغــة العربيــة، والحفــاُظ عليهــا، واالهتمــاُم بإتقانهــا، واال«بإحــداث 
  .»خطوات التنفيذ بالتعاون مع الجهات المعنيةومتابعة 

مـــع هـــو املرجـــع «العربيـــة، الـــيت تـــنص علـــى  وبنـــاء علـــى املـــادة الثانيـــة مـــن مرســـوم جممـــع اللغـــة أن ا
، رفع رئيس جلنة التمكــني املــذكورة، الســيد األســتاذ الــدكتور حممــود الســيد، »األعلى يف شؤون اللغة العربية

إىل الســيد رئــيس جملــس الــوزراء، رجــا فيــه التعمــيم علــى وزارات الدولــة  اكتابًــ  10/11/2008يف العاشــر 
صــة، لتزويــد جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق مبــا لــديها مــن مصــطلحات أجنبيــة حتتــاج واملؤسســات الرمسيــة واخلا

إىل مقـــــــابالت عربيـــــــة، ليتســـــــىن للمجمـــــــع، يف جلانـــــــه املتخصصـــــــة، وضـــــــُع املصـــــــطلحات العربيـــــــة مقابـــــــل 
  املصطلحات األجنبية.

التعمــــيم  20/11/2008وقــــد اســــتجاب الســــيد رئــــيس جملــــس الــــوزراء هلــــذا الرجــــاء فأصــــدر يف 
مــع مــن اجلامعــات وبعــض املؤسســات معــاجُم مصــطلحاٍت جــاهزة، وقــوائُم املطلــوب،  وبــدأت تــرد علــى ا

  :الً مصطلحات لبيان الرأي فيها. من ذلك مث
املركــــــز الــــــوطين «عــــــن  1986: معجــــــم مصــــــطلحات االستشــــــعار عــــــن بُعــــــد، الصــــــادر ســــــنة الً أو 
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  اِت املصطلحات.عريب) مع تعريف -) صفحة (إنكليزي277، وهو يقع يف (»لالستشعار عن بعد
: معجم املصطلحات الربيدية الدوليــة املتعــدُد اللغــات، وهــو بثمــاين لغــاٍت منهــا العربيــة، ويضــم اثانيً 

  ) صفحة.279يف ( ا. القسمان الفرنسي واإلنكليزي مع التعريفات معروضان معً ا) مصطلحً 1190(
ملنــاهج والتوجيــه يف ايريــة : جمموعة مصطلحات لبعض املواد الدراسية اليت جــرى حصــرها يف مداثالثً 

  .ا) مصطلحً 37وزارة الرتبية، وعددها (
ــ : جمموعــة املصــطلحات األجنبيــة املســتعملة يف كليــة اهلندســة املدنيــة جبامعــة الفــرات يف مدينــة ارابًع

  احلسكة، وتتضمن:
  .ا) مصطلحً 388ملصطلحات العلمية ملادة الرياضيات، ويضم (ادليل   - أ

  ) مصطلحات.209ا (املصطلحات العلمية وِعدَّ -ب
  .ا) مئة ومثانون مصطلحً 180املصطلحات العلمية املعلوماتية، وعددها ( -ج

ــ : قائمــة مــن كليــة اهلندســة امليكانيكيــة والكهربائيــة جبامعــة دمشــق، باملصــطلحات األجنبيــة اخامًس
  اليت حتتاج إىل مقابالت عربية. 

  .ا) مصطلحً 16حبمص، وعددها (: املصطلحات األجنبية املستعملة يف جامعة البعث اسادسً 
غــري قصــري. واقتضــى  ا، ووقتًــاكبــريً   اوال شك أن إبــداء الــرأي يف حمتويــات هــذه الوثــائق يتطلــب جهــدً 

مــــع وإحــــداثَ  هــــذا األمــــُر التوســــعَ  خــــرباَء ُجــــَدٍد  إىل اخلــــرباء  جلــــاٍن فرعيــــة هلــــا، وضــــمَّ  يف بعــــض جلــــان ا
  السابقني.

  ا العام:واآلن إلى منجزات لجان المجمع في هذ
  : لجنة مصطلحات ألفاظ الحضارة:الً أو 

يف بـــــاب املنـــــزل،  ا) مصـــــطلحً 87و (يف بـــــاب املالبـــــس،  ا) مصـــــطلحً 262أقـــــرَّت هـــــذه اللجنـــــة (
  ) يف باب لوازم املنزل.242(و

  : لجنة مصطلحات الفيزياء:اثانيً 
عــت يف معجــم. قــرَّت ومجُ تابعت هذه اللجنة وضع تعريفاٍت للمصطلحات الفيزيائية اليت ســبق أن أُ 

عــددها قريــب مــن ثالثــة آالف و  Kإىل   A: من اوقد أجنزت صوغ تعريفات ملصطلحات أحد عشر حرفً 
)2933.(  

  : لجنة مصطلحات الكيمياء:اثالثً 
وُمجعــت يف  تقــرَّ شــرعت هــذه اللجنــة يف وضــع تعريفــات للمصــطلحات الكيميائيــة الــيت ســبق أن أُ 

وعــددها قريــب مــن ألفــني  Hإىل  Aانيــة أحــرف: مــن معجــم. وقــد أجنــزت صــوغ تعريفــات ملصــطلحات مث
  ).2474ومخسمئة (
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  : لجنة مصطلحات علوم األحياء النباتية:ارابعً 
، وأقـــــرت Bو  Aأجنـــــزت هـــــذه اللجنـــــة وضـــــع مقـــــابالت عربيـــــة للمصـــــطلحات املبـــــدوءة بـــــاحلرفني 

  ) مصطلح.1100(
  ألحياء الحيوانية:ا علوم: لجنة مصطلحات اخامسً 

، وأقـــــرت Bو  Aضـــــع مقـــــابالت عربيـــــة للمصـــــطلحات املبـــــدوءة بـــــاحلرفني أجنـــــزت هـــــذه اللجنـــــة و 
  ) مصطلح.2215(

  : لجنة مصطلحات علم الزراعة:اسادسً 
، وأقـــــرت Bو  Aأجنـــــزت هـــــذه اللجنـــــة وضـــــع مقـــــابالت عربيـــــة للمصـــــطلحات املبـــــدوءة بـــــاحلرفني 

  ) مصطلح.1500(
  الجيولوجيا:: لجنة مصطلحات علم اسابعً 

، وأقــرت Cو  Bو  A بــاألحرفأجنزت هذه اللجنة وضع مقابالت عربيــة للمصــطلحات املبــدوءة 
  ) مصطلح.3000(

علـــوم األحيــاء النباتيـــة واحليوانيـــة والزراعــة واجليولوجيـــا مـــأخوذة مــن مســـارد الكتـــب  إن مصــطلحات
رض مــن دراســتها ن، البعــث)، والغــالتدريسية الصادرة عن اجلامعات السورية األربع (دمشــق، حلــب، تشــري

  صول إىل أفضل املقابالت العربية، وتوحيد استعماهلا يف هذه اجلامعات.الو 
  : لجنة مصطلحات طب األسنان:اثامنً 

مـــع مـــن اجلامعـــات عملـــت هـــذه اللجنـــة علـــى و  ضـــع مقـــابالت عربيـــة ملصـــطلحات وردت علـــى ا
و حــد أجنــزت وضــع املقابــل العــريب لن(عــن طريــق وزارة التعلــيم العــايل) وهــي باإلنكليزيــة. وقــ عالســورية األربــ

  .ا) مصطلح، وال يزال العمل مستمرً 500(
  : لجنة المخطوطات وإحياء التراث:اتاسعً 

أوصت هذه اللجنة بتحقيق عدد من كتب الرتاث، مث طبعها بعــد عرضــها علــى حمكَّمــني خمتصــني. 
  ومما طبع يف هذا العام:

، ويقـــع يف ه)571عســـاكر (ت اجلـــزء اخلمســـون مـــن تـــاريخ مدينـــة دمشـــق للحـــافظ ابـــن •
  ) صفحة من القطع الكبري.756(

ه) 1338(ت للشـــيخ طـــاهر بـــن صـــاحل اجلزائـــري »حديقـــة األذهـــان يف حقيقـــة البيـــان« •
 ) صفحة.144ويقع يف (

 م).1945للشيخ عبد القادر املبارك (ت» شرح مقصورة ابن دريد« اوسوف يُطبع قريبً  •
  : لجنة النشاط الثقافي:اعاشرً 
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مــع الســنوي، وأيًضــتعمــل هــذه ال علــى إقامــة احملاضــرات يف املوســم  الجنــة علــى التحضــري ملــؤمتر ا
  الثقايف. وقد أُلقي يف هذا العام احملاضرات اآلتية:

  ).11/3/2009تورة ليلى الصباغ (يف ك، لألستاذة الد يةاملرأة يف صقلية العرب -1
  ).25/3/2009اإلدارة بالشفافية، للدكتور مهند نوح (يف  -2
  ).20/5/2009العالقة بني اللغتني العربية واألكادية، لألستاذ الدكتور نائل حنون (يف  -3
جـــــــت قبيســـــــي (يف  -4 ا، للـــــــدكتور  األجبـــــــديات القـــــــدميات: تارخيهـــــــا، جغرافيتهـــــــا، اســـــــتعماال

7/10/2009.(  
يــــــــــات، لألســــــــــتاذ الــــــــــدكتور أنــــــــــور اخلطيــــــــــب (يف جالعلــــــــــوم احليويــــــــــة واللغويــــــــــة: آفــــــــــاق ومنه -5

21/10/2009.(  
مــع الــيت ســبقتها. ويف املطبعــة  ا شــأن حماضــرات ا وســوف تطبــع هــذه احملاضــرات يف كتــاب، شــأ

  .2008اآلن احملاضرات اليت ألقيت عام 
  حادي عشر: لجنة أعمال أعضاء المجمع في الِعقد األول من تأسيسه:

  قبل عرض قرار هذه اللجنة أن أمهد له بنبذة تارخيية.امسحوا يل 
ــــرَّ  بأذهــــان الطالئــــع العربيــــة يف مطلــــع القــــرن العشــــرين، أن الســــبيل إىل االســــتقالل واحلريــــة، لقــــد قـَ

يــد، هــو امــتالك العلــوم والصــناعات بكــل  واحلفاظ على اهلويــة الثقافيــة، واســتئناف مــا انقطــع مــن تارخينــا ا
َدور تكــون بإحيــاء  أنواعهــا. وأدرك الــرواد يف مصــر والشــام وغريمهــا مــن الــبالد العربيــة، أن البدايــة جيــب أن

وتنميتها لتصبح قادرة على التعبري عن املفردات والعبارات العلمية املستحدثة، وبنقِل العلــوم  اللغة العربية،
تمع يف سائر مرافقه.   إليها، وجعلها أداَة التعليم والرتمجة والبحث والتأليف، ولغَة ا

ــا كانــت تشــكو مــن كــابوس اجلهــل والظلــم حــىت  أمــا واقــع حــال تلــك احلقبــة يف بــالد الشــام فهــو أ
ايـــــة احلـــــرب العامليـــــة األوىل وزوال احلكـــــم العثمـــــاين. حينئـــــٍذ هـــــبَّ رجـــــال االســـــتقالل واحلكـــــم يف العهـــــد 
الفيصـــلي الـــذي تـــال احلكـــم العثمـــاين، ينصـــرون اللغـــة العربيـــة إلحالهلـــا احملـــل الـــذي تســـتحق. فصـــدر أمـــر 

النهــوض باللغــة العربيــة، والشــروع يف التقــدم العلمــي يكــون مســؤوًال عــن » جممع علمي«حكومي بإحداث 
يف بــالد الشــام العالمــة  المجمــع العلمــي العربــيليكونــا دعامــة حريــة الــبالد واســتقالهلا. وقــد أنشــأ هــذا 
ــا. ر حممــد كــرد علــي طيَّــب اهللا ثــراه، وَمجَــَع حولــه نفــراً مــن  جــال الفكــر والثقافــة والعلــم وحمبــة العربيــة وإتقا

مــع يعمــل بكــل مــا ميلــك 30/7/1919ملؤسســون اجتمــاعهم األول يف وعقــد هــؤالء ا م. وانــربى هــذا ا
ـــا (بعـــد أن كانـــت الرتكيـــُة لغَتهـــا) وجعـــل همـــن طاقـــة ألداء َمهاّمـــ ِ لتعلـــيم يف ا: فعـــرَّب دواويـــن الدولـــة وإدارا

حات العربيــة لكتــب التدريســية ضــماناً لســالمة لغتهــا، ووضــع كثــرياً مــن املصــطلااملــدارس بالعربيــة، وراجــع 
ــــا الرتكيـــة والفرنســــية واإليطاليـــة ودعـــم تــــدريس الطـــب واحلقــــوق بالعربيـــة، واهــــتم … اســـتغناًء عـــن مقابال

  .»املدرسة العادلية«باملخطوطات وحتقيقها، وإلقاء احملاضرات الثقافية يف مقرّه األول 
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لــة الــ مــع لقد كتب عن بعض أفراد هذا الفريق املؤسس مقاالت متفرقة نشــرت يف ا يت أصــدرها ا
. لكن بعضهم اآلخر مل يكتب عنه ما يعــرِّف بــه وبــدوره العلمــي واللغــوي، إذ مل يكــن توثيــق 1921عام 

  املعلومات الشخصية آنئٍذ موضع اهتمام.
مــع يف العقــد األول «لذا رأى جممعنا سدَّ هذه الثغــرة قــدر اإلمكــان، فــألَّف  جلنــة أعمــال أعضــاء ا

يـــدة يف اعرتافـــاً ب» مـــن تأسيســـه فضـــل هـــذه الكوكبـــة مـــن محـــاة اللغـــة العربيـــة، األبنـــاء املخلصـــني ألّمـــتهم ا
ا شعبنا العريب يف سورية احلبيبة.   مرحلة من أهم املراحل اليت مرَّ 

معيـــني األوائـــل الـــذين مل يكتـــب وقـــد  قـــررت هـــذه اللجنـــة تكليـــف بعـــض األســـاتذة الكتابـــة عـــن ا
  عنهم. واختارت:

  ليكتب عن الدكتور مرشد خاطرد. مروان احملاسين   . أ
 ن الشيخ عبد القادر املباركعأ. إبراهيم الزيبق ليكتب 

 أ. د. لبانة ُمشوِّح لتكتب عن األستاذ سليم عنحوري
  أ.  شحادة اخلوري ليكتب عن األستاذ إلياس مقدسي واألستاذ مرتي قندلفت

  أ. د. صالح كزّارة ليكتب عن األستاذ مسعود الكواكيب.
  لجنة المجلة والمطبوعات:ثاني عشر: 

مــع الفصــليَة اتشــرف هــذه اللجنــة علــى تقــومي مــا يــرد عليهــا مــن حبــوث ومقــاالت، وُتصــدر جملــَة 
لد ( لد.ا اريبً ق)، وسيصدر 84احملكَّمَة، اليت وصلت إىل ا   جلزء الرابع من هذا ا

  :نهاوأوصت هذه اللجنة بطباعة كتاب حديث من تأليف احلبيب النصراوي، عنو 
  ».من مصادر معجم اللغة العربية التارخيي امؤلفات اجلاحظ مصدرً «

  ) صفحة.328ويقع يف ( اوقد صدر الكتاب حديثً 
  ثالث عشر: لجنة اللغة العربية وعلوِمها:

مــع للنظــر فيهــا، وتقــدمي اأجنزت هذه اللجنة دراسة (قواعد اإلمالء) جمددً  ، وأحالتها على جملــس ا
مع م م عليها.السادة أعضاء ا   الحظا

  واآلن إلى أبرز أخبار المجمع:
مـــع الً أو  حفـــل اســـتقبال لكـــلٍّ مـــن األعضـــاء الثمانيـــة اجلـــدد  –لالئحتـــه الداخليـــة  اوفًقـــ –: أقـــام ا

) القاضـــــي بتعييـــــنهم أعضـــــاًء يف 398املرســـــوم التشـــــريعي ذو الـــــرقم ( 30/10/2008الـــــذين صـــــدر يف 
مع. وقد جرى استقباهلم هذا العام كما   يلي:  ا

  21/1/2009استقبل األستاذ الدكتور أنور اخلطيب يف  •
 28/1/2009رة يف ااستقبل األستاذ الدكتور ممدوح خس •
 11/2/2009استقبل األستاذ مروان البواب يف  •
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  18/2/2009استقبل األستاذ الدكتور عمر شابسيغ يف  •
  4/3/2009استقبل األستاذ الدكتور حممد ُحمَّفل يف  •
  18/3/200دكتور عيسى العاكوب يف استقبل األستاذ ال •
   29/3/2009استقبل األستاذة الدكتورة لبانة مشّوح يف  •
  13/5/2009استقبل األستاذ الدكتور عبد اإلله نبهان يف  •

ذا صار عدد أعضاء جممعنا اثنني وعشرين. وكان البد من إحداث جلان جديدة وإعادة تــأليف  و
  خرط اجلميع يف العمل.ناللجان كلها لي

مع يف الصحف رغبتــه يف إعــادة طباعــة آثــار بعــض أعضــائه املؤسســني. وقــد وافقــت انيً ثا : أعلن ا
مــع قريبًــ مــع  اعقــدً  االلجنة املكونة هلذا الغرض على العرض املقدم مــن إحــدى دور النشــر، وســوف يــربم ا

  هذه الدار.
مـــع يـــوم الثالثـــاء يف اثالثًـــ علـــى تأسيســـه،  اعاًمـــمبناســـبة مـــرور تســـعني  30/6/2009: احتفـــل ا

  وصدوِر اجلزء اخلامس من مذّكرات مؤسسه األستاذ حممد كرد علي.
  يتولى العالقات بين المجمع ووسائل اإلعالم. اإعالميً  ا: أنشأ المجمع مكتبً ارابعً 

  أيها احلضور الكرام 
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا  .أشكر لكم حسن استماعكم

  
  

  مكي الحسني الجزائريمحمد د.   . أ
  المؤتمر الثامن)(

   
  


