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  )آراء وأنباء(
  )∗(تقرير عام شامل حول أعمال المجمع السنوية

مع، السادة الزمالء، يرافق هذا التقرير، تقرير سنوي آخر  السيد رئيس ا
مع املنجزة وتطلعوا على  ّيوضع بني أيديكم لتطالعوا فيه ماأحصي من أعمال ا ُ

وية السابقة اليت أشرفت وهو كغريه من التقارير السن. ًماقمنا مجيعا به منها يف عام
  .ُعلى إعدادها منذ مثاين سنوات، حصيلة أعمالنا السنوية فيها دون ما نطمح إليه

مع، وأخذت مبقرتحاتنا يف  لقد استجابت الدولة ملطلبنا تطوير قانون ا
 بتاريخ ٣٨ًحتديثه، فأصدر السيد رئيس اجلمهورية مشكورا القانون ذا الرقم 

مع وجملسه ومكتبه ّ الذي ضمناه ٦/٦/٢٠٠١ مقرتحاتنا تلك، يف عضوية ا
مع من عشرين عضوا إىل مخسة . وجلانه ووسائل عمله ًفارتفع عدد أعضاء ا

وأحدث القانون، مبا اقتضته املقرتحات من وسائل العمل وأساليبه، مؤمتر . وعشرين
ا  مع وجمموعة خربائه وهيئته الفنية اليت جاءت فيه على غرار مثيال يف اجلامعات، ا
مع بناء على طلبه ّوحدثنا الالئحة . ًوأجاز تفرغ أعضاء هيئة التدريس للعمل يف ا

الداخلية لتنسجم مع القانون اجلديد، ووضعنا التعليمات التنفيذية والقواعد اإلجرائية 
ًلتنفيذ القانون والئحته، واقرتحنا على السيد رئيس جملس الوزراء نظاما ملكافآت 

                                                            
 

مــع يف جلــسته الــسابعة املؤرخــة يف ) ∗(  املوافقــة علــى مــا ورد ٢٨/٤/٢٠٠٤قــرر جملــس ا
مـــع يف مـــع، وطلـــب إىل أمـــني ا  التقريـــر مـــن مقرتحـــات لتطـــوير أســـاليب العمـــل يف ا

  . وضع آليات تنفيذها
لـس التقريـر علـى مـرحلتني، نـاقش يف األوىل    قدم األمني تقريره بآليات تنفيذ التطوير فناقش ا

 وأقرهــا، ونــاقش مــا ١٦/٦/٢٠٠٤ْآليــات رصــد مــصطلحات احليــاة العامــة ووضــعها بتــاريخ 
  . وأقره٣/١١ و ١٥/٩تبقى من التقرير يف جلسات متتالية ما بني 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٤٨  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

املؤرخ يف / ١٠٩٩/الفكري، فصدر ذلك النظام بالقرار ذي الرقم اإلنتاج 
ً، وهو وإن مل يأت مطابقا ملا اقرتحناه فقد كان خطوة كبرية يف رفع ٣/٢/٢٠٠٣

مع باقرتاح تعديل .مستوى مكافآت اإلنتاج الفكري للمجمع كما تذكرون وتقدم ا
اليت رأيتم ضرورة لتحسني مكافآت بعض أنواع اإلنتاج الفكري / ١٠٩٩/القرار 

ار جناح املدرسة العادلية الغريب يف صيف عام . )١ (حتسني املكافأة عليها وبعد أن ا
مع مشروع ترميم ١٩٩٩  وتداعت أجزاء من األجنحة األخرى فيها، وضع ا

دي ومبا يليق ببيئة  اءها ورونقها ويؤهلها لالستخدام ا ٍشامل للمدرسة يعيد إليها 

مع كل ماطلبه من مال للقيام بأعمال الرتميم، كما . ٍعلمية معاصرة ٍوقد منح ا ُ
ووفق على خطته اخلمسية اليت ستصل فيها أعمال الرتميم إىل دار الكتب 

مع ماحيتاج إليه تنفيذ املشروع من .الظاهرية ٍوخصص لبناء قبو ومرأب يف وجيبة ا ٍ
مع يف موازنتيه اجلارية وتطورت خم. املال يف املوازنة االستثمارية هلذا العام صصات ا

ًواالستثمارية تطورا كبريا، فبعد أن كانت  ، ١٩٩٥مليون لرية فقط يف عام ٩.١٢٦ً
وهي أكثر من أربعة أمثال ماكانت عليه يف ٢٠٠٤ًمليونا يف عام ٣٧.٩١٥بلغت 
مع من١٩٩٥عام  ًعامال يف عام / ٦١/، كما ارتفع عدد العاملني يف مالك ا

ّعامال يف اهليئة الفنية، ٢١ًعامال على قانون العاملني األساسي و/ ٨٦/ إىل ١٩٩٥ ً
  .على قانون املوظفني األساسي

مع عند الدولة وعلى أنه اليزال موضع الثقة  هذا كله دليل على قدر ا
ًوإدراكا منا هلذا كله أيضا، فإن .التارخيية اليت منحته إياها األجيال العربية منذ إنشائه ً

لس واملكتب واللجان آخذة يف االزدياد، إالأن مهمنا مل  ًتفرت أبدا، فاجتماعات ا ُ

                                                            
مـع، وصـدربذلك قـراره ) ١( وافق السيد رئيس جملـس الـوزراء علـى التعـديل الـذي اقرتحـه ا

  م١٥/٨/٢٠٠٤ بتاريخ ٥١٠١ذو الرقم 



  

مع السنوية لعام تقرير عام شام ٦٤٩  ٢٠٠٣ل حول أعمال ا

مع على حتقيق نتائج . ًحصيلة أعمالنا كانت دائما دون ما حنب ونرجو ّوعول ا
أفضل يف تكثيف نشاطه يف اجتاهات هامة منتقاة، فقرر إقامة ندوة سنوية حيدد 

عدة حول اللغة العربية واإلعالم، موضوعها يف أحد تلك االجتاهات، فأقام ندوات 
ًوقد أصبحت الندوة السنوية يف قانونه اجلديد مؤمترا ... واللغة العربية والتعليم وغريمها

مع يف تنفيذ توصيات املؤمتر  ًسنويا ثابتا يناقش أعضاؤه فيه أيضا ما حققه ا ً ً
 إىل نتائج السابق، ويؤمل أن يؤدي حسن التحضري للمؤمتر ومتابعة تنفيذ توصياته

  .مرضية
الشك أن حالنا هذه تستحق منا حتري األسباب، وإعادة النظر يف أسلوب 
معي وحتليل  مع وبيئة العمل ا َعملنا وفيما خنتاره من مشروعات، وتأمل مسرية ا ُّ

ما   .تطورا

  مشروع تطوير أساليب العمل في المجمع

مع يف حتقيق أغراضه مرموقا منذ  إنشائه وحىت عهد قريب، ًلقد كان جناح ا
ا املثقفون و الدولة ٍوكانت حتيط به بيئة رعاية و حب واحرتام، أحاطه  لقد اختذ . ٍ

مع لتحقيق أغراضه إبان إنشائه، الوسائل واألساليب املتسقة مع تلك البيئة،  ا
تصدى "فعندما . ّفأصاب النجاح الذي مكن له يف الشام، بل يف الوطن العريب كله

مع  لتصحيح لغة املوظفني يف احلكومة، واإلشراف على لغة الكتب املدرسية، ا
استعان أعضاؤه العاملون بأعضائه الشرفيني،  ،"ووضع املصطلحات العلمية العربية

كما استعني بعدد من األدباء والشعراء ورجال السياسة املثقفني لتدريس املوظفني «
م مستنفرين للتخلص من آثار الترتيك، كان املثقفون يف بالد الشا. »اللغة العربية

مع وكان التعريب هو التعبري عن التمسك بالوطن والتاريخ واهلوية،  وكانت استعانة ا
مع  ًبأي منهم تعد تكرميا له ومدعاة للفخار، كما كانت أسلوبا ناجحا استخدمه ا ً ً ً



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٥٠  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

مع، يف تلك البيئة كانت ال. لتحقيق أغراضه لغة العربية يف خلد يف تلك البيئة ولد ا
ّاملثقفني وبال مجاهري األمة، رمز االستقالل وعنوان اهلوية وشعار العزة، وكان الذود عن 

  .حرمها ملن استطاع ذلك فضيلة وجهادا
أما اليوم، وقد مضى على النفري األول الذي رافق قيام الدولة العربية األوىل 

ُْفري الثاين الذي جاء يف عقب يف العصر احلديث أكثر من مثانية عقود، وعلى الن
ًخروج االستعمار من أرض الوطن ستة عقود، فإن كثريا من الناس، كما يبدو مما 
ٌيقرأ ويسمع، مل يعد يهمهم من أمر العربية والتعريب شيء مما كان قد استحوذ على  ُ ُ
ظ ّأفئدة أسالفهم، حىت لكأن هؤالء الناس قد استنفروا للتباري يف خلط العامية بألفا

  .وتروجيها(!) أجنبية لتسويق بضاعتهم 
معي واللغوي يف بالد الشام،  لقد طرأت تغريات عميقة على بيئة العمل ا

مع حيمل لواء التطوير الذي . وقد يكون يف الوطن العريب كله جيعل «فبينما كان ا
اللغة العربية وافية مبطالب اآلداب والعلوم والفنون ومالئمة حلاجات احلياة 

، أصبح عليه اليوم تكثيف جهوده للدفاع عن العربية والذود عن حرمها )١(»ملتطورةا
ونحن في هذه .يف التعليم والثقافة واإلعالم: ومحل لواء تطويرها يف مجيع امليادين

ًالبيئة أحوج مانكون إلى انتقاء أهداف دفاعنا ووسائله والتخطيط المهيأ سلفا  ّ
تمع امللحة للغة العربية السليمة ولنبحث عن األهداف يف.لتحقيقها .  حاجات ا

مع،  ُفقد رسم إصالح لغة الدواوين والكتاب والصحف، ((هذا مافعله مؤسـسو ا
مع يف سنواته األوىل، فكانت يف املصطلح وضع : َاخلطوط الكربى لتوجهات ا

                                                            
مع كما وردت يف املادة  )١( من قانونـه احملـدث ذي الـرقم ) ٣(الفقرة األوىل من أغراض ا

 .٢٠٠١ لعام ٣٨



  

مع السنوية لعام تقرير عام شام ٦٥١  ٢٠٠٣ل حول أعمال ا

ًاملصطلحات األكثر تداوال وإحلاحا، وجلها يقع يف جمال ألفاظ احلضـارة وا حلياة ً
  .))العامة

  : ولعلكم ترون معي 
ً أن الحاجة إلى وضع مصطلحات الحياة العامة ال تزال ملحة - ١ ُِ

كما  
ا أصبحت اليوم أشد إحلاحا كانت باألمس ٍففي كل يوم تولد . ولعلكم ترون أ

آالف األلفاظ العلمية والتقانية اليت يدخل بعضها بسرعة جمال ألفاظ احلضارة 
َ عامل الصناعة واإلنتاج، فيفرض بعض من تلك األلفاظ وجوده يف الفسيح يف بلدان

ًحياتنا اليومية مواكبا مستجدات جمتمعنا االستهالكي وثقافتنا، ونفاجأ مبا اختاره هلا 
م يف حياتنا العامة  ّالسباقون من مستخدميها يف اإلعالم والتجارة،فتستقر مصطلحا

غة الناس، كالكوجمي والدبلجة قبل أن ننهض حيارى ملعاجلة مااستقر يف ل
 لدى رصدهاولوضع مصطلحات هذه األلفاظ، البد للمجمع من ..... واخلليوي

دخوهلا، ومن استشراف ماسيدخل منها إن أمكن ذلك، ونشر مايضع منها يف 
ولن يغيب عن أذهاننا . ًالصحف اليومية وغريها وتوزيعه أيضا على اجلهات املعنية

، على ....عانة باألعضاء املراسلني والشرفيني وبعض األدباءأننا لن نتمكن من االست
مع فيما مسيتـه النفري األول م مؤسسو ا إال أن األسـلوب . الوجه الذي استعان 

م مجيعا  معي يف أيامنا هذه، هو االستعانة  ًاملناسـب ملا تطورت إليه بيئة العمل ا
ه من املرونة مايتيح تعظيم جدوى ٍ وتنظيم عمل اخلبري ضمن إطار عام فيخبراء،

  .العمل وتطويره
 وأن وضع مصطلحات مختلف العلوم األساسية والتطبيقية واإلنسانية - ٢

وتوحيد المصطلحات المستخدمة في مؤسسات التعليم العالي من جامعات 
ذلك ألن استكمال تعريب التـعليم  .ومعاهد ال يزال من أغراض المجمع األساسية

ٍ يسـد أخطر ثغرة يف مواقع اللغة العربية يف ديـارها، ويعزز منعتها يف العايل وجناحه



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٥٢  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

ُويوجب القيام بوضع . مجيع امليادين، يف الثقافة والوحدة الوطنية والقومية واالقتصاد
مع حصر أهم ما يتطلبه وضعها، فتنسيق حتقيق تلك  املصطلحات العلمية على ا

  :وأهم ما يتطلبه وضعها هو. املطالب
توحيد املصطلحات العلمية املستخدمة يف اجلامعات واملعاهد، ووضعها : أ 
مع أن يستعني لتحقيق هذا املطلب باخلرباء يف جلانه املختصة . وتعريفها ُويعد (وعلى ا

، ويكون دوره يف حتقيقه هو )ٌاألعضاء املراسلون، كل يف جمال اختصاصه يف عدادهم
  .خطط العمل ومتابعة تنفيذهاالتوجيه والتنسيق والتقومي وتنظيم 

 إثراء أسـاليب ومنهجيات وضع املصطلح بالدراسـات والبحوث :ب 
ويؤمل أن . املعجمية العامة واملصطـلحية احلـديثة، وحتديث األساليب التقليدية

ًحتدث هذه الدراسات طفرة يف منهجية وضع املصطلح العلمي العريب وأساليبه، فقد  ِ ُ
َلغرب كما تعلمون أساليب وضع املصطلحات العلمية، يسرت من قبل يف بالد ا

فأتاحت لبلدان االحتاد األوريب، على سبيل املثال، نشر الدراسات والقرارات بلغات 
ٍدول االحتاد وتوزيعها عليها مجيعا بسرعة ودون تلكؤ وقد سبقتنا إىل هذا امليدان .ً

أت معاهد ألحباث ًأيضا دول عربية عدة، منها دول املغرب العريب خاصة، فأنش
ا  التعريب واملصطلحية واملعجمية، وجمالت تنشر فيها الدراسات وتنقد على صفحا

  .ّوتقوم

وحيظى بني  ّ وأن تيسير تعليم اللغة العربية وتعلمها أمر يهم المجمع،- ٣
َْأغراضه باألفضلية كسابقيه، وأن البحث عن أسباب تراجعهما يف النصف الثاين من 

ً وخاصـة يف الربع األخري منه وتدارك ذلك الرتاجع لتالفيه، هو ركن القرن العشـرين،
ضة اللغة العربية يف الوطن فباألمس كان الطالب يف املعهد . شديد من أركان 

ُْالطيب العريب يـقدم على وضع املصطلحات العلمية، وتنشر جملة املعهد دراسات 



  

مع السنوية لعام تقرير عام شام ٦٥٣  ٢٠٠٣ل حول أعمال ا

واقرتح  ، )١ (١٩٣٥م يف عام الطالب الرصينة، كتلك اليت قدمها الطالب خمتار هاش
مع العلمي امللكي . فيها الكثري من املصطلحات ونقد يف بعضها مصطلحات ا

وقد جند يف املقارنة التالية ما يشري إىل مدى تراجع تعلم اللغة العربية يف التعليم 
فلقد ورد يف مصطلحات الطالب خمتار : الثانوي يف أقل من عقدين من الزمن

، وبعد نصف قرن، يف منتصف Satellite: الساتلة: صطلح التايلهاشم تلك، امل
الثمانينيات، كانت غبطة خبري يف املصطلحات العلمية كبرية عندما اقرتح كلمة 

ى : ً مقابل تلك الكلمة األجنبية مشريا إىل تقارب لفظيهماساتل طالب، وخبري أ
 مستواه يف وضع املصطلح التعليم الثانوي بعده بعقدين من الزمن فتأخر عنه يف بلوغ

  !ثالثة عقود 

 وأن متابعة لغة الصحافة واإلعالم وتقويم األغالط المتأصلة فيها، - ٤
مع على حتقيق أغراضه ويقتضي حسن تنفيذ هذه املتابعة تأليف جلنة . يعزز عمل ا

مع للرصد والتقومي   .من اخلرباء ومن العاملني يف ا

ملا له ًحق من المجمع عناية خاصة  وأن تحقيق التراث العلمي يست- ٥
ا  من جهةٍ، من أثر طيب يف فهم األساليب التقليدية يف وضع املصطلح وما أصا
ٍمن تطوير، حتلل أسبابه وتستخلص نتائجه، وما له من جهة أخرى من دور يف  ٍ َّ ٍُ
إحياء الرتاث العلمي العريب اإلسالمي، الذي أمهله الغرب يف مشروعاته تأريخ العلم، 

وهذه العناية اخلاصة . وطمس بذلك فيها الكثري مما قدمناه يف بناء احلضارة
االت العديدة األخرى   .الحتجب مايستحقه حتقيق الرتاث من العناية يف ا

                                                            
لــد العاشــر : خمتــار هاشــم )١( ، )١٩٣٥(مــصطلحات علميــة، جملــة املعهــد الطــيب العــريب، ا

   .٣٧٦الصفحة 
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هذه األولويات جميعها هي بعض األوجه الفعالة في الثقافة وبعض من 
كمال بعض وإن إيالءها ما تستحق من العناية يوجب است . ًمظاهرها أيضا

  : كما يبدو يلجوانب التحديث التي جاء بها القانون وهي
ً ربط حتديد مواضيع املؤمترات وتنسيق ترتيب طرحها زمنيا خبطة – ًأوال

مع البعيدة املدى يف التطوير وإعالن موضوع املؤمتر قبل أكثر من سنة، . ا
ٍث هادفة معمقة ويستحسن أن يكون قبل سنتني، ليتاح للباحثني الوقت لتقدمي حبو

ٍوموثقة، فيحقق إعالن جوائز للبحوث يف بعض موضوعات حماور املؤمتر اهلدف 

  . احملدد له
االت اليت منها تكليفهم دراسات يف -  ًثانيا  تنظيم عمل اخلرباء يف مجيع ا

مع العلمية، ودراسات حمددة يف بعض موضوعات  بعض مشروعات خطط ا
  )...سنة أو أكثر(م إعداد بعضها يف مدد طويلة حماور املؤمترات والندوات يت

مع يف -  ًثالثا  تأسيس اهليئة الفنية وجعلها مدرسة إعداد أطر ا
التخصصات اللغوية عامة واللغوية العربية خاصة، كاملصطلحية واملعجمية 

، ويف االختصاصات املعلوماتية املساعدة يف حتقيق بعض أغـراض ...والتقييس
ـمع، كاالست ًيف حتديث تعليم اللغة العربية ومعاجلة اللغة آليا ) اإلنرتنيت(فادة من ا

بواسطة احلاسوب، وتطبيقات املعلوماتية يف املصطلحية، ويف وضع املصطلح العريب، 
  ...ويف بناء بنوك املصطلحات، واللغويات احلاسوبية

غوية وحيسن لذلك إنشاء وحدتني للدراسات يف اهليئة، إحدامها للدراسات الل
  .واألخرى لتطبيقات املعلوماتية يف الدراسات اللغوية عامة واللغوية العربية خباصة

 تطوير خربات العاملني اإلداريني واملساندين للهيئة الفنية، يف اللغة العربية -  ًرابعا
واعتماد التدريب املستمر جلميع العاملني، يف دورات متنوعة . واملعلوماتية واللغات األجنبية
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لف باختالف االختصاص واملستوى واهلدف وفئة املتدربني، ويستقى حمتواها من ختت
مع من االختصاصات ومن نوعية فئات املتدربني   .حاجات ا

االت، البد  مع من تنفيذ برامج وخطط مفيدة يف مجيع هذه ا ولتمكني ا
مع من اكتساب معارف فيها متكنهم من املسامهة أو التوجيه  يف وضع ألعضاء ا

الربامج واخلطط، أو على األقل متكن بعضهم من ذلك، أو يف أسوأ احلاالت 
ّكما سيتعذر . متكنهم من استيعاب خطوطها الكربى وتقييم مايؤمل من تنفيذها

مع إىل املستوى الالزم لقيادة هذا التحديث إذا مل تنشرح صدور  االرتقاء با
  .أعضائه لرياحه
مع واجلامعات، ذلك التعاون الذي كان  تنشيط التعاون ب-  ًخامسا ني ا

مع األوىل   الكبرية يف قضايا التعريب، فيها ))حاضنة املشروعات((يف عهود ا
ٍترعرعت مدارسه يف بالد الشام، فكان لكل منها طابعها املميز، كمدرسيت الشهايب 

مع قد غريت بعض الشروط احمل. والكواكيب يطة بتلك إن تطورات البيئة احمليطة با
امع،  احلاضنة، فأخرجت على األغلب صناعة املعجمات املختصة من حوزة ا

، ومكتب تنسيق ...)معجم الرياضيات املعاصرة(ّفتوالها بعض من املختصني 
، وبعض دور النشر كمكتبة لبنان، واملنظمات )سلسلة املعاجم املوحدة(التعريب 

، واجلمعية السورية للمعلوماتية )يب املوحداملعجم الط(املختصة كاحتاد األطباء العرب 
مع أن يعيد النظر يف أساليب عمله )... معجم مصطلحات املعلوماتية( وعلى ا

  :وقد حيظى باألولوية، يف إطار التعاون مع اجلامعات. ووسائله ويف أولويات أغراضه
مع إعداد بعض دبلومات - أ  تكليف املختصني من العاملني يف ا

العليا، كاملاجستري والدكتوراه يف موضوعات ختدم أغراضه، وخباصة يف الدراسات 
مع  ا يف املصطلحية العربية والتقييس، بإشراف مشرتك من ا املعجمية وتطبيقا

مع، تتكامل . واجلامعة ال ليشمل طالبا من خارج ا ًكما ميكن التوسع يف هذا ا
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مع  ٍحبوثهم مجيعا يف خطة هادفة يضعها ا ٍ ٍالستخالص أدلة إرشاد يف وضع ً

مع أو بالتعاون  ال، يف ا املصطلح العريب واملعجمات املختصة للعاملني يف هذا ا
  .ّمعه أو يف أية جهة أخرى

 تطوير أساليب االستفادة من املعلوماتية، واملشاركة الفعالة يف بعض - ب
  .املشروعات اهلامة كمشروع الذخرية اللغوية

وغريمها يف وضع ) أ و ب (وجهي التعاون السابقني  االستفادة من - ج
ٍمعجم تارخيي وإعادة النظر يف معجمات املعاين وترتيب أولويات صنعها وفق 

مع   .أولويات مطالب أغراض ا
  : ومما قد يصيب مجلة المجمع من هذا التطوير

للمسـتجد من ألفاظ احلضـارة، :  ختصيـص عنوانات ثابتة فيها- ١
لعلـمية، ولدراسات يف تطبيقات املعلوماتية على بعض شؤون اللغة واملصطلـحات ا

ا على اللغة العربية ، وتيسري ..العربية كعلوم الداللة، واملعجمية، واملصطلح، وتطبيقا
  .ّتعليم وتعلم اللغة العربية، وإصالح أخطاء اإلعالم والكتاب

 الكتابة يف  وتكليف خمتصني من األعضاء واألعضاء املراسلني واخلرباء- ٢
ا   .خمتلف أبوا

لة للقيام بأعبائها على وجه مرض وإصدار أعدادها يف  ٍوقد حتتاج إدارة ا ٍ

ا، إىل االستعانة مبساعدين ملديرها أو رئيس حتريرها   .أوقا
مع   .وقد ميلي هذا التطوير علينا إعادة النظر يف تنظيم شؤون النشر يف ا

دمته يف هذا التقرير القبول والرضا، وإذا ما السادة الزمالء، آمل أن يلقى ماق
ما فإنه سيحظى منكم بإيالء ما يثري من قضايا أساسية يف إصالح مسرية  حظي 

مع العناية اليت يتطلبها اإلصالح كما آمل أن أكون قد وفقت القرتاح خطوط . ا
ا تصلح مبا تغنيها آراؤكم السديدة، الختاذها  أو " ٍلورقة عم"أولية قد ترون أ
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ًمسودة مشروع إصالح، نعكف مجيعا على تطويرها لنصنع منها مشروعا ندخل  ً ّ
  .بتنفيذه على نفوسنا الطمأنينة والرضا
  آليات تنفيذ التطوير المقترح 

  :)٦٥١الصفحة (وضع مصطلحات الحياة العامة  - ١
 فئة ألفاظ احلياة العامة،  مهافئتني يف املشروعتصنف األلفاظ اجلديدة يف 

  :ئة األلفاظ العلميةوف
 عن وسائل اإلعالم يصدر فيمارتصد ف، فئة ألفاظ الحياة العامة  أما- ١

 .املرئية واملسموعة واملكتوبة
 أن تضع بعض السمات أو املؤشرات اليت ترى ضرورة ةوللجنة ألفاظ احلضار

ا يف    .األلفاظ العلمية  ألفاظ احلياة العامة عنَْميزاالستعانة 
  : على مراحلوينفذ املشروع
  :جيري رصد فئة ألفاظ احلياة العامة يف هذه املرحلة كما يلي :)١( المرحلة األولى

مع من- أ  مؤسسات الدولة تزويده مبا تقع عليه من ألفاظ  خمتلف يطلب ا
مع، بأعض.  أن تدخل االستخدام يف القطريتوقعأجنبية دخلت أو    ائهـوا

  .توالعاملني فيه هو إحدى تلك املؤسسا
ٍوقد يستحسن قصر الطلب يف مرحلة إعدادية جتريبية، على املؤسسة العامة  ٍ ٍ

  .لإلعالن يف وزارة اإلعالم، بل حىت على جرائد العاصمة اليومية
مع على أمانة جلنة ألفاظ احلضارة وتنسيق - ب   حتال األلفاظ الواردة إىل ا

 اللجنة أو خبـريين املصطلح، اليت تعرض حصيلة ما يصلها على عضوين من أعضاء
أو عضو وخبـري، من اختصاصني خمتلفني مناسبني تسميهما اللجنة، يقومان مع 

                                                            
  ٢٠٠٤مرحلة بدأ تنفيذها يف شهر آب من عام )  1(
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 من حصيلة ما وصلها من تلك –أمني اللجنة بفرز ألفاظ احلضارة واحلياة العامة 
 حسب ّ ما تبقى،يوزعو وتقدمها إىل جلنة ألفاظ احلضارة للنظر فيها، - األلفاظ 

ختصاصية كلجنة العلوم الفيزيائية والرياضية واملعلوماتية االختصاص على اللجان اال
إخل، اليت تنظر ..والكيميائية، وجلنة العلوم الطبيعية والزراعية، وجلنة العلوم اهلندسية

فيها وفق األسلوب املتبع يف التعاون مع اجلامعات يف قضايا وضع املصطلح 
  .وتوحيده

ظ وتستعني مبا ميكن أن يكون  تنظر اللجان فيما حيال عليها من ألفا- ج 
امع اللغوية العربية واجلامعات ودور النشرمنها أو نشرته،  وضعتهقد    .ا

مع من مصطلحات يف - د   يوجب تيسري االستفادة مما  يطرح خارج ا
االت، إنشاء عالقات تعاون مع اهليئات   اليت من بني أغراضها رصد العربيةهذه ا

االت مراحل إال أن . املصطلح ووضعه بعض اهليئات اليت أجنزت يف هذه ا
ٍمتقدمة، قد ترغب عن التعاون مع جهة ال تزال يف بدايات عملها فيها كمجمعنا، 

وللجنة ألفاظ . بل قد يقتصر تعاوننا يف هذه املرحلة على احتاد جمامع اللغة العربية
مع التعاون مع  ما تراه من تلك احلضارة وتنسيق املصطلح االقرتاح على جملس ا

دي   .اهليئات وأشكال التعاون ا
 يدرس األسلوب املتبع يف هذه املرحلة وما قد يطرأ عليه من تعديالت بعد - هـ

ٍمدة كافية من تطبيقه، وحتلل نتائجه وتعاجل نقاط الضعف فيه، وتستخلص منه  ٍ

  .توصيات ينظر فيها لدى وضع خطة تنفيذ املرحلة أو املراحل األخرى
سيكون من مهام املرحلة الثانية إنشاء قاعدة معلومات : ة الثانيةالمرحل

وقد تكون من . مصطلحية، وإنشاء مرصد أللفاظ احلضارة واملصطلحات العلمية
ٍالقضايا اهلامة يف تلك املرحلة، كيفية إجياد تعاون جمد بني اهليئات العربية يف هذه 

االت ًعدة معلومات مصطلحية ومرصدا ذلك ألن العديد من اهليئات قد أنشأ قا. ا
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لأللفاظ أو أنشأ أحدمها، ولن تبلغ هذه القواعد واملراصد اهلدف املرجو على الوجه 
األمثل، إال بالتنسيق والتعاون احملكم الذي جينب طاقاتنا العلمية واملالية التبعثر 

   .ّواالزدواجية، وجينب طريقنا إىل اهلدف املصاعب والتشعب ويعمل على اختصاره
لقد عرضت آليات تنفيذ رصد مصطلحات احلياة العامة ببعض التفصيل، 

  .كمثال فقط، لذلك مل يتبع، هذا التفصيل، يف عرض ما تاله من آليات
بالتعاون مع ووضعها وحتقيقها جيري رصدها : فئة األلفاظ العلمية - ٢

ور عن اجلامعات ومراكز البحوث يف القطر، وفق أسلوب يطوزارة التعليم العايل و
  توحيدها جيري تنفيذيتالاجلامعية أسلوب التعاون يف توحيد املصطلحات العلمية 

  .ونشري يف الفقرة التالية إىل أهم عناصر آليات تنفيذه. ًحاليا
  ):٦٥٢ ةالصفح(توحيد مصطلحات العلوم ووضعها  - ٣
توحيد مصطلحات العلوم برنامج يتابع : )١(  توحيد مصطلحات العلوم- أ
ستعانة باخلرباء يف تنفيذه ولال.  واألساليب املتبعة فيهاليت وضعت لههجية وفق املن

مع على املراجعة والتوجيه ،دور أساسي  بينما يقتصر دور جلان املصطلحات يف ا
  .واملتابعة وتطوير املنهجية واألسلوب

ذ مع وزارة يبدأ تنفيذ هذا الربنامج منذ عامني، وقد رتبت أولويات التنف
مع و الدين عيسىيجلنة من معاون الوزير الدكتور حمي( العايل التعليم واتفق )أمني ا

واستبعدت . اهلندسيةليها العلوم التطبيقية تعلى أن تكون األولوية للعلوم األساسية، 
 املعجم الطيب لوجودعلوم الطب البشري وطب األسنان والصيدلة يف هذه املرحلة 

                                                            
  بتطبيـــق املنهجيـــة الـــيت اختـــريت لـــه، علـــى مـــصطلحات ٢٠٠٢بـــدأ تنفيـــذ الربنـــامج يف عـــام ) 1(

  .٢٠٠٤لعلوم الطبيعية والزراعية يف أوائل عام الفيزياء، مث امتد تطبيقه إىل ا
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االت وسينظر . املوحد املستمر التطوير يف ضوء النتائج يف ترتيب األولويات يف ا
  .األخرى

سرتد منهجية العمل يف الربنامج وأساليبه، يف مقدمة مشروع توحيد 
ًمصطلحات الفيزياء منقحة مبا سيتم اكتسابه من اخلربة يف إجناز املرحلة األوىل منه، 

  .٢٠٠٥يف مطلع عام 
التنفيذ، واالستعانة باخلرباء وحتديد وتؤلف منهجية العمل وأساليبه وترتيب أولويات 

  .دورهم ودور جلان املصطلحات جممل آليات تنفيذ توحيد مصطلحات العلوم
 إثراء منهجيات وأساليب وضع المصطلح بدراسات وبحوث فيما - ب

  :يلي من المجاالت
 .املصطلحية واملعجمية 
 .وجههدراسة أصوهلا وتطورها وأسبابه، واستنباط كيفية ت: مصطلحات السلف 
إعادة وضع هذه املعجمات وفق تبويب يستوحى من : معجمات املعاين 

مع يف وضع املصطلح  .أولويات خدمة أغراض ا
ٍاملسامهة يف تنفيذه ملا له من أثر بني يف توسيع : مشروع الذخرية اللغوية  ّ

 .ذخرية املصطلحات العلمية واستكمال إخراج معجمات املعاين على أفضل وجه
 .علوماتية يف املصطلحية واملعجميةتطبيقات امل 
  :وتتلو آليات تنفيذ ما تقدم بالترتيب، على الوجه اآلتي  

مع إعداد - أ: في المصطلحية والمعجمية  تكليف العاملني اللغويني يف ا
دبلومات يف املصطلحية واملعجمية وفق خطة توضع بالتعاون مع أعضاء هيئة 

عربية يف اجلامعات السورية، وخباصة جامعة التدريس املختصني يف أقسام اللغة ال
م إىل)لسهولة االتصال والتعاون(دمشق    : ، وتوجه فيها أطروحا

  . تطبيق الدراسات النظرية يف املصطلحية و املعجمية على اللغة العربية- 
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 واملطبقة على اللغات األوربية، على ما تصلح ، تطبيق النظريات املوضوعة- 
 والرتكيز على ما ميكن أن يؤدي إليه البحث يف أسباب تعثر له يف اللغة العربية،

  .التطبيق، من تطوير لتلك النظريات لتتسق مع ما تتطلبه اللغة العربية
مع إىل املعاهد املختصة ي إيفاد بعض العاملني اللغويني األكف- ب اء يف ا

قان اللغة يف بالد الغرب لالختصاص يف املصطلحية أو املعجمية أو األلسنية، وإلت
ا املوفد ليحسن فهمه يف هذه االختصاصات ملا تعلم، وحيسن من مث  ََّاليت يتعلم  َ ِ ُ ّ

  .تطبيق ما تعلم على اللغة العربية
على  إن تطبيق النظريات املوضوعة يف الغرب :في مصطلحات السلف

 ذكر قبل قليل، عليها، كماوتفاعل النظريات املطورة يف تطبيقهااللغة العربية، 
ا اليت يفرتض س يساعدنا على حتديث األساليب التقليدية، مع احلفاظ على إجيابيا

يئها لنا دراسة مصطلحات السلف، يف كتب العلوم الفلكية والرياضية  أن 
دراسة أصول ( والفيزيائية والكيميائية والطبيعية وفق املنهجية املشار إليها 

  ).توجههاملصطلحات وتطورها وأسبابه، واستنباط كيفية 
 وضع معجمات للمعاين وفق تبويب جديد :في معجمات المعاني

مع يف وضع املصطلح، كمعاين الصوت  يستوحى من أولويات خدمة أغراض ا
، يف الفيزياء والكيمياء )..أنواعها وحدودها وتقييسها(واحلركة واللون واملقادير 

ية والتطبيقية من تبويب والرياضيات، وما يقرتحه املختصون يف علوم احلياة األساس
  .يناسب علومهم

 املسامهة يف تنفيذ مشروع الذخرية اللغوية، ويكون :في مشروع الذخيرة اللغوية
مع أو يشارك فيها  ويدخل يف عضويتها خرباء من ،ذلك بتكليف جلنة يشرف عليها ا

ّات املعنية أقسام اللغة العربية يف اجلامعات ومن غريها، حتدد مهامها بالتنسيق مع اجله
امع اللغويةك ىيف سورية واجلهات العربية األخر التوسع في آليات  ويمكن. احتاد ا
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 اليت ختتلف باختالف ه وتنويعها وفق اخليارات العديدة ملواصفاتتنفيذ هذا المشروع
م يف سورية ويف الوطن العريبطاقات   ال توقف ضخامة املشروع إنو. الشركاء ورغبا

مع، تقدم يف تطوال  ميكن وضع آليات لتنفيذه يف أضيق إذير خدمات اللغة العربية يف ا
ويؤخذ يف آليات التنفيذ .  باعتماد مبدأ التطوير التدرجيي على مراحل،حدود التعاون

يف املصطلحات ويف املعجم التارخيي للغة العربية ويف : أولويات استخدام نتائجه
  .معجمات املعاين واملعجمات اللغوية

 من ٍوحدة تأسيس : تطبيقات المعلوماتية في المصطلحية والمعجميةفي
االت  مع، تتدرج يف ممارسة العمل يف ا املختصني باملعلوماتية يف اهليئة الفنية با

تبدأ باملشاركة يف . اليت ميكن أن يكون فيها للمعلوماتية تطبيقات منتظرة واعدة
ال توحيد املصطلحات العلمية يف األعمال البسيطة اليت جيري تنفيذها يف جم

وتسعى لتطويرها، كأن يكون ذلك على سبيل املثال، . مؤسسات التعليم العايل
  يف الربنامج املستخدمبإدخال اسم املؤسسة اليت وقع االختيار على مصطلحها

مع إذا كان املصطلح اجلامعي غري صحيح( معويدخل يف ذلك ا ؛ )، فوضعه ا
 كل من املصطلحات اجلامعية املدروسة، ليستعان به يف دراسة أو بذكر تاريخ وضع

تطور  املصطلحات يف التعليم العايل؛ أو بتنويع خيارات املعلومات املسرتجعة، 
ًكرتتيب مسرد املصطلحات عربيا أجنبيا عوضا عن ترتيبه أجنبيا عربيا، ذلك الرتتيب  ً ً ًً

وإعادة ترتيب املسرد . معات العمل يف توحيد مصطلحات اجلاقد يفرضه واقعالذي 
على هذا  الوجه يساعد على كشف ما ميكن أن يكون قد وقع من أخطاء 
. بتخصيص املصطلح العريب الواحد ألكثر من مقابل أجنيب وإصالح هذا اخلطأ

ًهذه املشاركة ستقرب املعلومايت إىل بيئة اللغة العربية تدرجييا، وسيساعده زمالؤه 
يف دخول تلك البيئة، كما سيساعدهم هو على دخول بيئة اللغويون العاملون معه 

ّستمكن هذه املشاركة املعلوماتيني من وضع برامج دورات التعليم و. املعلوماتية
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مع جبدارة ّيسرع يف تقارب ميكن وضع برنامج كما . املستمر للعاملني يف ا
 تطبيقات يشارك يف وضعه ويشرف على تنفيذه خبري يفاللغويني واملعلوماتيني، 

مع املراسل وسيكلف . املعلوماتية يف اللغة العربية كاألستاذ مروان البواب عضو ا
املعلوماتيون يف اهليئة اتباع دورات متقدمة يف املعلوماتية وحتضري دبلومات يف 

ا يف عملهم  لذلك فر اوسيتواالختصاصات املناسبة ملعاجلة املشكالت اليت يلقو
، بإشراف جممعيني ا ميكنهفئةفنية، من املعلوماتيني واللغويني يف اهليئة الًتدرجييا 

لتطبيقات املعلوماتية يف جماالت عديدة التصدي وأساتذة جامعيني أو مبشاركتهم، 
واملصطلحية واملعجمية، ويف قواعد يف املصطلح : من جماالت اللغة العربية

سوبية، ويف اشتقاق الكلمة املصطلحات واملعجمات احلاسوبية، ويف الذخرية اللغوية احلا
العربية باحلاسوب، ويف التحليل الصريف والنحوي، ويف قواعد املعطيات للمصطلحات 

تعليم اللغة تيسري وسيكون للهيئة الفنية املعلوماتية اللغوية دورها يف ... وغريهاواملعاين، 
  .تعلمهاوالعربية 

  :)٦٥٢الصفحة ( وتعلمها  تيسير تعليم اللغة العربية- ٣
ّالبد من دراسة أسباب تراجع تعلم اللغة العربية يف النصف الثاين من القرن 
ا يف  العشرين وحتليلها، ومقارنة سرية تعلم العربية وتعليمها يف سورية بسرية مثيال

ّخري ما ميكن أن يقدم من ويبقى. البالد العربية األخرى أو يف بعضها على األقل
ى يف تطوير األستاذ الدكتور حممود السيد ّمقرتحات لتنفيذ هذه التوصية، يرج
مع حول  أساليب النهوض باللغة العربية الفصيحة يف "مقرتحاته اليت قدمها إىل ا
ًلتشمل مجيع مراحل التعليم وتشمل أيضا " مراحل التعليم العام يف الوطن العريب
  .إعداد املعلم للنجاح يف مهمته هذه

الصفحة  (تقويم األخطاء واألغالطمتابعة لغة الصحافة واإلعالم و - ٤
٦٥٣( : 
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هذه التوصية تكون على غرار آلية تنفيذ توصية وضع  آلية تنفيذ  
الصحف (تؤلف جلنة فرعية تبدأ مبتابعة لغة الصحافة : مصطلحات احلياة العامة

 ما اتسعت طاقة اللجنة متتد إىل الصحف اليومية يف وإذااليومية الثالث، 
وحتيل حصيلة ما جتده من أخطاء ) ، فاإلعالناتسبوعيةاحملافظات، والصحف األ

وما تقرتحه من تصحيح على جلنة األصول، وميكن االستعانة باخلرباء يف اللجنة 
تنشر احلصيلة يف اجلرائد اليومية، ويف زاوية خاصة ثابتة يف . الفرعية ويف جلنة األصول

مع  وآليات تنفيذه واستيحاء وميكن التوسع يف هذا العمل وتطوير حمتواه. جملة ا
  .ًصور أخرى له تناسب أحواال أخرى

وجتدر اإلشارة هنا إىل إمكان دمج مهام رصد األلفاظ اجلديدة ورصد   
أغالط الصحافة واإلعالم يف مراحله األوىل على األقل يف جلنة فرعية واحدة أو 

  .مكتب واحد
  : )٦٥٣الصفحة  (تحقيق التراث - ٥

بوضع برنامج لدراسة تطور املصطلحات العلمية التوصية تكون  وآلية تنفيذ
ًيف كل اختصاص على حدة، بدءا من ) ًتارخييا(ًزمنيا يف احلضارة العربية اإلسالمية، 

وميكن متييز تطور مصطلحات املرتمجني فيه .  عصر النهضة العربية اإلسالميةبدايات
امج تعمد وبعد إجناز مرحلة من الربن. عن تطور مصطلحات العلماء املختصني

ِاجلهة املكلفة إىل مقارنة مصطلحات علمني أساس َِ بعض (، بينهما تقاطع َّنييْ
يف املصطلحات، أو مقارنة مصطلحات علم أساسي بنظريه التطبيقي ) املشاركة

وحتليل أسباب التطورات والتغريات وسرعة حدوثها، واستخالص ما ميكن أن يفيد 
ًتقييسا، ويف تعرف ما تضمنته من من املؤشرات يف وضع املصطلحات داللة و

ًوتكلف جلنة تنسيق املصطلح باحثا أو أكثر اقرتاح الربنامج . مفاهيم املصطلحية
) أو ترمجتها(الذي يتضمن االختصاص واملؤلفات املنشورة فيه وترتيب تاريخ تأليفها 
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لس، يصبح جزءا من. ولو على وجه التقريب  ًفإذا ما قبلته اللجنة ووافق عليه ا
مع العلمية وجتدر املالحظة أن آلية التنفيذ تفرتض تقسيم املرحلة الزمنية . خطة ا

اية القرن  اليت ستشملها الدراسة، إىل شرائح مناسبة كأن تنتهي الشرحية األوىل مع 
ذه الشرحية، كما قد جتزأ هي أيضا   ...ًالثاين عشر امليالدي، وقد يكتفى 

الرتاث فتقرتحها اللجنة املختصة كاملعتاد، أما احملاور األخرى يف حتقيق 
ا هادفة ختدم حتقيق توجهات واضحة يف خدمة  ٍويستحسن أن تكون مقرتحا

مع وتؤلف حماور يف حتقيق الرتاث بعيدة املدى   .أغراض ا
تدريبية يف أصول التحقيق وقواعده، ) أو دورات(هذا ويستحسن تنظيم دورة 

ا بعض املختصني  َِّويتبعها بعض العاملني يف ) األستاذة الشهايبومنهم (يقوم 
مع ممن يرغبون يف التخصص يف التحقيق   .ا

*  *  *  
ًإن اقرتاح آليات تنفيذ التوصيات هذا، يبقى هو أيضا، حباجة إىل آلية تنفيذ 

مل ما يف التقرير من توصيات مع البشرية عن القيام بتنفيذ . عملية  فقد تقصر طاقة ا
مع، ال يتعدى التوصيات ك ًلها دفعة واحدة، مع أن جزءا هاما مما يتطلبه تنفيذها من ا ً

اإلشراف والتخطيط والتنسيق واملتابعة وانتقاء شركاء يف اإلشراف والتنفيذ من أعضاء 
مع  على قانون (هيئة التدريس يف اجلامعات، ومنفذين من اخلرباء والعاملني يف ا

، اعتماد التخطيط ً أيضا وهذا يتطلب.)ني يف اهليئة الفنيةالعاملني أو على قانون املوظف
 تطوير تنميته البشرية وطاقاته العلمية واإلدارية :في تطوير المجمع وأساليب العمل فيه

  .واملالية، وتنمية قدراته على التنسيق واملتابعة والتقومي
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اية التقرير الشامل  ًنشري أخريا إىل أن املقرتحات اليت جاءت يف 
 استكمال بعض جوانب التحديث اليت يوجبحول ما ) ٦٥٦- ٦٥٣الصفحات (

ا القانون، قد تضمنت آليات تنفيذها فهي الحتتاج إىل آليات تنفيذ   )١(.جاء 
  
  
  
  
  أمين المجمع

  الدكتور عبد اهللا واثق شهيد

                                                            
قد يكون من آليات تنفيذ توصيات التقرير اهلامة يف جمال تنشيط التعـاون مـع اجلامعـات الـسورية )  1(

مـــع للعلمـــاء الـــسوريني املقيمـــني يف  احلكوميـــة أو الرمسيـــة يف احملافظـــات، فـــتح بـــاب العـــضوية يف ا
. ن الــسورية الــيت فيهــا جامعــة حكوميــة، ولــو يف أضــيق احلــدوداحملافظــات، أو علــى األقــل يف املــد

ذلــك ألن مــشاركة املعهــد الطــيب العــريب للمجمــع يف تعريــب التعلــيم كانــت مــشاركة تارخييــة قويــة، 
مع جبدارة بل أصبحوا من  وكانت غنية غزيرة اإلبداع، ونال فيها كثري من أساتذة املعهد عضوية ا

ـا كليـــة . ١٩٤٦شاركة إىل الكليـــات احملدثـــة يف دمـــشق يف عـــام أعالمـــه، وامتـــد عطـــاء تلـــك املـــ أمــ
اهلندســة الــيت أنــشئت يف حلــب فقــد كانــت مــشاركتها يف نقــاش مــشكالت تعريــب التعلــيم العــايل 

مع قليلة وتفاعلها مع جمتمع تعريب التعليم العايل ضعيفا   ً.على صفحات جملة ا
ــا مل تطــرح للمناقــشة فيــه، نظــرا ملــا يثــري ٍلقــد قــصرت ذكــر هــذه اآلليــة علــى حاشــية يف التقريــ   ًر أل

مـع، مـن جـدل مل  مـع لغـري املقيمـني يف دمـشق، مدينـة مقـر ا موضوع فتح باب العضوية يف ا
  .تستوف بعد فيه مجيع احلجج


