
  

  
  
  

 عضو امع جورج صدقين األستاذكلمة 
  يف حفل استقبال

   لبانة مشوح ةالدكتور
  

  رئيس امع الدكتور مروان احملاسين، األستاذ
  األساتذة العلماء أعضاء امع

  أيها احلفل الكرمي
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

شوح عضوا جديدا اليوم على موعد الستقبال األستاذة الدكتورة لبانة م نلتقي
وال مراء  .٢٠٠٨تشرين األول  ٣٠ي الصادر يف يف امع مبقتضى املرسوم اجلمهور

يف أن تسميتها ذا املرسوم تنطوي على معاين التقدير والتكرمي ملكانتها العلمية 
وسريا املهنية، غري أن ذلك يندرج، من جهة أخرى، يف سياق ج متيزت به سورية 

وهو ج تكرمي املرأة، اليت  عهد السيد الرئيس بشار األسد، أال سيما يف دائما، وال
ي خمتلف املناصب بال اح اال أمامها لتولِّديا، أكثر من نصف اتمع، وإفسمتثل، عد

أو عضوا يف جملس الشعب، أو  رةًاستثناء، فال أحد يستغرب اليوم أن تكون املرأة وزي
وملاذا نذهب بعيدا، فإن  .على كرسي يف مراتب القضاءأتتربع يف احملاكم على  أن

املرأة قد بلغت يف عهد الرئيس بشار األسد ما مل تبلغه يف أي قطر عريب، وذلك حني 
  .مسيت السيدة الفاضلة الدكتورة جناح العطار نائبا لرئيس اجلمهورية
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رمي هلذا العالم إن عضوية أي عامل يف امع هي تك: نعود حبديثنا إىل امع فنقول
وبيان ذلك : وأما عضوية املرأة يف امع فهي تكرمي متبادل. وليست تكرميا للمجمع

باعتماد / ١٥٤/أنه حني أصدر الرئيس بشار األسد املرسوم اجلمهوري ذا الرقم 
انتخاب األستاذة الدكتورة ليلى الصباغ عضوا يف امع فإن هذه الزميلة الفاضلة قد 

مت تكرميا، كرا للغة العربية يف ا عظيما كانت أول عربية تدخل جممعذلك بأ
إىل أبد  التاريخ، وهو لقب من حقها أن تعتز به وتفخر، وال سيما أنه لقب دائم وباقٍ

جممع اللغة العربية يف دمشق أن يعتز ويفخر  ومن جهة أخرى فإن من حق. اآلبدين
لعضويته، وذلك اعترافًا منه بأن النساء شقائق  بأنه أول جممع لغوي عريب ينتخب امرأةً

وهذا اعتزاز طبيعي يرافق احلصول على املرتبة األوىل يف أي جمال، كاعتزاز . الرجال
  !جممعنا بأنه أقدم اامع اللغوية العربية وأعرقها، وهذا قياس مع الفارق 

لعلمية قد اهتمت من أن األوساط الثقافية واللغوية وا ،وال أدلّ على ما ذهبت إليه
اهتماما عظيما بدخول امرأة إىل صفوف جممعنا، وآية ذلك أن األستاذ الدكتور شوقي 

اهللا ثراه، أجاب حني سئل عن احتمال انضمام  ،ضيف رئيس جممع القاهرة األسبق طيب
ات ات املتفوقدنرحب باملرأة يف امع، لكن السي«: املرأة إىل عضوية جممع القاهرة بقوله
، الصادر يف ٤٢١٩٠األهرام، العدد ذو الرقم . (»يفضلن األعمال اجلامعية على امعية

وما زال األمل معقودا على أن يعمل جممع القاهرة يف ). ٣٢، الصفحة ٢٠٠٢/ ٦/ ١١
  .هذا االجتاه، ويف الزمن متسع دائما لألعمال احلسنة، وإن طال انتظارها

  أيها احلفل الكرمي
يف فتح األبواب كلها أمامها لتولّي ما هي ورية يف تكرمي املرأة سو إن ج

والقضائية وغريها  جديرة به من مسؤوليات يف خمتلف النواحي اإلدارية والسياسية
يف اتمع ليس غريبا على سورية اليت كانت دائما وما زالت رائدة يف كل جمال، 
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اعتادت منذ فجر التاريخ أن  وليس جديدا على دمشق قلب العروبة النابض، اليت
ولذلك فإننا ما زلنا نأمل يف أن حتذو . حتمل رسالة العروبة واحلضارة إىل كل مكان

  .حذو جممعنا، وأال يطول االنتظار كثريا، فخري الرب عاجله األخرى اامع العربية
ا يف وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإنين أحب أن أشري إىل أن الغرب مل يسبقنا كثري

جمال حترير املرأة وتكرميها وإعالء قدرها يف العصور احلديثة، وإذا أخذنا فرنسا، على سبيل 
املثال، فإن من املعروف أن املرأة يف فرنسا مل تنل حق االقتراع يف االنتخابات التشريعية إال 

سية األكادميية الفرنإىل عيد انتهاء احلرب العاملية الثانية، وأن أول امرأة دخلت ب) وهي تعد
 ، اليت)Marguerite Yourcenar(كانت مرغريت يورسينار ) حبق جممع اللغة الفرنسية

عن أربعة ومثانني عاما، وكان انتخاا يف الثلث األخري من القرن  ١٩٨٧توفيت سنة 
يف بعيدا غري أن اإلنصاف يقتضي أن نذكر أن هذه األكادميية قد بلغت شأوا . املاضي
 Hélène(، العاملة املؤرخة هيلني كارير دانكوس ٢٠٠١رأة حني انتخبت، يف العام تكرمي امل

Carrère D' Encausse(  فيها أي لرئاسة األكادمييةملنصب األمني الدائم.  

  أيها احلفل الكرمي
أما األستاذة الدكتورة لبانة مشوح، فوالدها هو حممد ناجي مشوح، الذي ولد 

، والذي قدم إىل دمشق، وأقام فيها، وعمل يف ١٩١٨يف منطقة البوكمال عام 
االصحافة، فكان صحافيا مطبوعأبو (غلبت كنيته . ا مرموقًا، كما كان شاعر

لقد ملكت العروبة . ةلك عنوانا على عمق تعلقه بالعروبعلى امسه، وكان ذ) يعرب
ويف . ءعليه مشاعره، فأعلى من شأا حىت إنه جعلها يف مقام رفيع فوق كل شي

تقديري أنه رأى يف العروبة بديالً من العشائرية والطائفية والعائلية، وبكلمة واحدة 
وجدها رابطة جامعة للعرب، توحدهم وجتمعهم وال تفرقهم، ورأى أن العروبة 
تتمثل يف الشهامة، والشجاعة، والكرم، واإليثار والتضحية، وقول احلق، وجندة 

ولقد صدق النيب . غري ذلك من مكارم األخالقامللهوف، والصدق، والكرامة، و
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مكارم كانت . »ما جئت إال ألمتم مكارم األخالق«العريب األمني حني قال عنها 
دستورا لسلوكه يف حياته اليومية، مثال ذلك أنه حني قدم األستاذ زكي  األخالق

ا لقي ترحيبمي يف أنطاكية الجئًا إىل دمشق، األرسوزي زعيم عصبة العمل القو
ا من قادة العصبة، مث سرعان ما انفضمن حوله املنافقون منهم، وقلبوا له واسع 

حينئذ فىت يف العشرين من عمره، وكان هواه مع ) أبو يعرب(ظهر ان، وكان 
العصبة، فأبت شهامته عليه إال أن يضع نفسه بتصرف األستاذ األرسوزي، وظلّ 

  .يده ويشد من أزرهبعد ذلك يقف دائما يف صف األرسوزي يؤ
ويف مرحلة تالية، حني أخذ جنم العصبة باألفول، وبدأت سنوات املخاض 

كان أبو يعرب يف طليعة جيل تأسيس احلزب اجلديد ) البعث العريب(لنشوء حزب 
ويف صباح يوم اجلمعة الرابع من نيسان عام . من الشباب من بعد قادته التارخييني

الً حملافظة الفرات ممثِّ) أبو يعرب(عث العريب وحضره افتتح املؤمتر األول للب ١٩٤٧
عضوا بارزا يف العصبة ، وأحد  لُبإىل جانب األستاذ جالل السيد، الذي كان من قَ

خب رئيسا للمؤمتر، بلبنان، والذي انت) قرنايل(الذين حضروا مؤمترها التأسيسي يف 
املؤمتر التأسيسي(عرف من بعد باسم الذي بات ي.(  

ما والدة الزميلة الكرمية فهي من أسرة كرمية من مدينة دمشق، وجد والدا وأ
هو احملدث األكرب الشيخ بدر الدين احلسين، الذي يرقى نسبه إىل الدوحة النبوية 
الشريفة، ومن مثَّ فإن زميلتنا احملتفى ا دمشقية أصيلة ولدت يف دمشق حاضرة 

ريخ، وترعرعت يف هذه املدينة العريقة الفيحاء امرة يف التااحلواضر، وأقدم عاصمة ع
اليت تعودت منذ فجر العمران أنه كلما هب نسيم من صبا بردى، طاف برياحني 
الغوطتني، وعرج على الشوارع واحلارات والبيوت والعرائش، وأنصت بشوق إىل 

اليت، رمبا، ليست هذه البيئة العطرة، هي أو! ، وما أدراك ما بوح اليامسنيبوح اليامسني
  !شقائق الرجال؟من جعلت زميلتنا الكرمية احملتفى ا فريدة بني مثيالا 
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  أيها احلفل الكرمي
اأما السرية العلمية للزميلة الكرمية فقد بلغت من الغىن حدفماذا : ا جعلين حائر

حبد ذاته، فكيف  فأنا مضطر إىل االختصار الذي قد يكون خمال! أذكر وماذا أدع؟
  .كون باألحرى إذا كان جائراي

  :أقتطف من سريا الدراسية هذه اللمحات -أوالً
الفرنسية وآداا من جامعة دمشق يف اللغة نالت اإلجازة  ١٩٧٧يف العام  -

وكانت األوىل على دفعتها يف كل سنة من سنوات الدراسة األربع. ابدرجة جيد جد.  
من جامعة دمشق  اجدبدرجة جيد  نالت دبلوم الدراسات العليا يف اآلداب -

  .١٩٧٨يف العام 
يف اللسانيات ) D. E. A(دبلوم الدراسات املعمقة  ١٩٨٤نالت يف العام  -

  .العامة من جامعة باريس الثامنة
نالت شهادة الدكتوراه يف اللسانيات العامة يف اختصاص  ١٩٨٦ويف العام  -

، وذلك بإشراف عامل اجدف بدرجة مشر) النحو والصرف(القواعد التوليدية 
  .اللسانيات األمريكي ريتشارد كني

  :ومن سريا التدريسية هذه اللمحات - ثانًيا
اللسانيات العامة ونظرية النحو يف قسم اللغة الفرنسية يف كلية  أستاذة -

  .، وحىت اليوم١٩٨٦اآلداب جبامعة دمشق منذ العام 
أستاذة مقررات الترمجة الفورية والتتبعية واملنظورة يف شهادات املاجستري يف  -

  .املعهد العايل للترمجة والترمجة الفورية جبامعة دمشق
أستاذة الترمجة التحريرية االقتصادية يف شهادات املاجستري يف الترمجة  -

ة والترمجة الفورية البصرية يف املعهد العايل للترمج -الفورية والتحريرية والسمعية 
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جبامعة دمشق، وكذلك يف دبلوم الترمجة والتعريب يف قسم اللغة الفرنسية من كلية 
  .اآلداب من جامعة دمشق

تولت تدريس مقرري الترمجة األدبية والسياسية لطالب السنة الثالثة يف  -
  .قسم اللغة الفرنسية من كلية اآلداب جبامعة دمشق، وذلك لعدة سنوات

تدريس عدة مقررات جامعية يف اختصاص الفكر القدمي وفكر القرن تولت  -
العشرين، ويف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا يف اجلامعة ويف عدد من املعاهد 

  .املتخصصة
وهذا كله إىل جانب اإلشراف على أطروحات املاجستري يف النحو الفرنسي  -

عاين القرآن الكرمي، واملشاركة يف جلان والنحو املقارن، ويف علم الترمجة وترمجة م
  .احلكم على رسائل املاجستري والدكتوراه

  :من سريا العلمية والوظيفية اتوهذه حمل - ثالثًا
  .١٩٧٨معيدة يف جامعة دمشق عام  -
وفدت إىل فرنسا للحصول على شهادة الدكتوراه يف اللسانيات العامة أُ - 

  .١٩٨٠عام 
- فأستاذ ١٩٩٦، مث أستاذ مساعد عام ١٩٨٦ام س يف جامعة دمشق عمدر 

  .٢٠٠٦جامعة دمشق منذ العام  يف
  وهذه حملة عن سريا الثقافية العامة ومناشطها املهنية واالجتماعية، -رابًعا

  :وفضالً عما ورد آنفًا فهي
عضو مؤسس للمعهد العايل للترمجة والترمجة الفورية، ومكلفة رئاسة قسم  -

  .٢٠٠٧ه منذ أيلول عام الترمجة الفورية في
عضو مؤسس لقسم اللغة اإلسبانية وآداا يف كلية اآلداب جبامعة دمشق،  -

  .٢٠٠٧ومكلفة رئاسة هذا القسم منذ أيلول عام 
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عضو هيئة حترير جملة جامعة دمشق للعلوم اإلنسانية، ومدققة معتمدة للغة  -
  .٢٠٠٠الفرنسية يف جمالت اجلامعة منذ العام 

  .نة اجلودة واالعتمادية يف كلية اآلداب جبامعة دمشقعضو يف جل -
منسقة التعاون بني جامعة دمشق ومعهد كورمانس للترمجة والترمجة الفورية  -

  .٢٠٠٦يف بلجيكا منذ آب عام 
، وخربا العملية يف هذا اال تزيد ٢٠٠٦مترمجة ومترمجة فورية منذ العام  -

  ).أو الكبائن(على ثالثة آالف ساعة عمل يف احلجرات 
عضو يف اللجان العلمية لعدد من املؤمترات والندوات العلمية يف اللسانيات  -

  .عدد من الدول العربية واألجنبيةيف أو الترمجة يف سورية و
وحمررة الصفحات الثقافية فيها من العام ) الغد(عضو هيئة حترير صحيفة  -
  .٢٠٠٤حىت العام  ٢٠٠٠
خبارية باللغة الفرنسية يف إذاعة دمشق ويف القناة احملرر األول للنشرة اإل -

  .٢٠٠٣حىت العام  ١٩٨٨الثانية يف التلفزيون العريب السوري من العام 
رحلة (برنامج : بعض الندوات والربامج الثقافية اإلذاعية منها أعدت وقدمت -

للعلوم ، وهو برنامج إذاعي باللغة الفرنسية يتناول العصر الذهيب )يف رحاب املعرفة
ركن (ومنها . ١٩٩٥حىت العام  ١٩٨٨والفكر عند العرب، وقد استمر من العام 

 مته على شاشة القناة الثانية عامنيوقدته ، وهو برنامج باللغة العربية أعد)الثقافة
  .٢٠٠٢ -٢٠٠١: كاملني
  .٢٠٠٠و ١٩٨٧عضو جلنة انتقاء املذيعني وتدريبهم يف العامني  -
  .املترمجني يف بعض املؤسسات احلكوميةعضو جلنة انتقاء  -
خبرية وأستاذة زائرة يف املعهد العايل العريب للترمجة والترمجة الفورية التابع  -

  .جلامعة الدول العربية ، باجلزائر
وهو » السعفة األكادميية برتبة فارس«على وسام  ٢٠٠٦حصلت عام  -

  .وسام فرنسي ال يناله إال املتفوقون
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  :العلمية األصيلة البحوث: خامًسا

  :البحوث املنشورة باللغة العربية يف جمالت علمية حمكَّمة - ١
منشورات الس األعلى لرعاية (من احملاكاة اللغوية إىل االقتراض النظمي  -

  ).٢٠٠٧الفنون واآلداب، دمشق 
دراسة توليدية حتويلية للتركيب املصدري املضاف يف اللغة العربية الفصحى  -

السنة احلادية عشرة،  -لعربية للعلوم اإلنسانية، العدد الثالث واألربعون الة ا(
  ).، جامعة الكويت، الكويت١٩٩٣ربيع 

  :املوسوعة العربية، وهي حبوث تناولت، على سبيل املثال ال احلصر ةصلححبوث مل -
ية، اللغة الفرنسية، اللغات الرومانية، اللغة الصينية، لغات التيبت، اللغة الالتين -

وحبوث يف اللسانيات واملدارس اللسانية فضالً عن حبوث تناولت شخصيات علمية 
ا وشعراء من جنسيات خمتلفةوكتاب.  

  :البحوث املنشورة باللغة الفرنسية يف جمالت علمية حمكمة - ٢
علوم الفاعل يف املاملبين للمجهول : تراض النظمياللغوية على االق من احملاكاة -

  ).٢٠٠٧جملة جامعة دمشق للعلوم اإلنسانية، (الفصحى اللغة العربية 
جملة جامعة دمشق للعلوم (للترمجة تداولية  - يف سبيل مقاربة لسانية  -

  ).٢٠٠٧اإلنسانية، 
الناطقة  مطبوعات وكالة اجلامعات(الفرنسية  إضمار اخلرب يف اللغة -

  ).٢٠٠٢بالفرنسية، باريس، فرنسا، 
لة البحوث اللسانية، جامعة باريس الثامنة، جم(يف تفضيل اجلمل الصغرى  -
  .)، باريس، فرنسا١٩٨٤، ١٢العدد 
جملة النماذج (التكميم عن بعد واالشتقاق االمسي يف اللغة الفرنسية  -

  ).، جامعة ليل، فرنسا١٩٨٥اللسانية، الد السابع، العدد األول 



  )١(اجلزء ) ٨٥(الد   -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

  :الكتب املترمجة من العربية إىل الفرنسية - ٣
  .)٢٠٠٨مطبوعات دمشق عاصمة الثقافة العربية، (بية يف عصرها الذهيب العلوم العر - 
  ).١٩٩٦دار البشائر، (أسعد حومد، الد األول . أيسر التفاسري تأليف د -
  :ومن الفرنسية إىل العربية - ٤
القرن اإلسرائيلي، تأليف جاك دوروغ، وجيسي كارمل، شارك يف الترمجة  -

  .١٩٩٩الدكتور قاسم مقداد، 
  .موفق كزبري. مكافحة اجلرمية يف اإلسالم، تأليف د -
  :ومن اإلنكليزية إىل العربية - ٥
املركز العريب للتعريب (سوليفان وآخرين . ج. االقتصاد اهلندسي، تأليف و -

، وشارك يف )والترمجة والنشر بدمشق، التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
  .حممد نزار العوا. حممد نايفة، حممد اجلاليل، ود. د: ة دمشقالترمجة األساتذة يف جامع

وبعد هذا كله، ما زال يف جعبة األستاذة الدكتورة لبانة مشوح كتابان قيد 
عىن مبراجعة الكتابة الصوتية للقرآن إىل أحدمها، الذي ياإلجناز، نكتفي هنا باإلشارة 

مرافقة بترمجة معاين القرآن الكرمي الكرمي وتصويبها، استنادا إىل أحكام التجويد، 
  .حلميد اهللا، دار ابن كثري للطباعة والنشر والتوزيع

  أيها احلفل الكرمي
نعلِّق على انضمام الزميلة الكرمية الدكتورة مشوح إىل صفوف  ،يف امعإننا، 

ب امعيني، أقول نعلِّق على ثقافتها العميقة وعلمها الواسع آماالً عراضا، فأسالي
بائسة حتت وطأة جهل املترمجني وركاكة احملدثني بالعربية قد غدت ركيكة 

فمن آثار هذا اجلهل أن : الترمجة، اليت باتت خطرا دامهًا على األسلوب العريب املبني
املفعول املطلق يكاد ينقرض حتت وطأة ركاكة الترمجة اخلانقة، فلم يعد أحد حيب 



  لبانة مشوح. كلمة األستاذ جورج صدقين يف حفل استقبال د
  

فما أشد حاجتنا إىل . بصورة عميقة أو بشكل عميقا عميقًا، وإمنا باتوا حيبون حب
استعادة مجال التعبري باملفعول املطلق، وهذا يذكرنا بأن صيغة أفعل التفضيل أيضا 

  .تكاد ختتفي وراء فهامة املتنطعني للترمجة
وعلى صعيد اللسانيات أيضا ما زلنا نفتقر إىل كثري من املصطلحات العربية، 

ار ابن جين رائد علم األصوات لوجدنا فيها اللؤلؤ واملرجان مع أننا لو غصنا يف حب
وكثريا من املصطلحات العربية السهلة اجلميلة، اليت ميكن أن تغنينا عن بعض 

ة على األفهاماملصطلحات الغربية، اليت كانت وما زالت عصي.  
  فيا أيتها الزميلة العزيزة الكرمية

يف  ية، وإمنا هو عمل تأسيسي شاقإن ما ينتظرك يف امع ليس نزهة ربيع
جدر بالتصدي هلذا التأسيس جمالني أنت علم بني األعالم يف كل منهما، وأنت األ

رفت به من دأب ومحاسة ومثابرة ودقة علمية وقدرة على اإلجناز، مع وعد منا مبا ع
  .حنن القدامى بأن نكون عونا لك يف كل حني

  كاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبر


