
  

٢١٩  

  من تاريخ التعريب

  مازن المبارك. د

  لجنة التعريب: القسم الثاني
ّهي إحدى اللجان اليت ألفها احلاكم املصلح علي رضا الركايب كما مر معنا  ّ

ًسابقا، وأسند رئاستها إىل ياسني باشا اهلامشي
، ولكن الذي رأيته من تتبعي )١(

ا كانت جتتمع برئاسة  ا أ ، )٢(األستاذ رشيد بقدونسألخبار تلك اللجنة ومراسال
ًوكان خياطب أحيانا بالقائد، ألنه كان قائدا للفرقة الثالثة يف اجليش العريب، وهو  ً ُ

مع العلمي العريب آنذاك- عضو يف جممع اللغة العربية   وكانت مجيع مراسالت -  ا
اللجنة جتري عن طريقه، ومعه يف اللجنة عضوان مها الشيخ عبد القادر املبارك 

ّستاذ مراد االختيار، وللجنة أن تضم إليها من تراه من االختصاصيني حبسب واأل ّ
  .املوضوعات اليت تبحثها

جلنة التعريب ((ً ويطلقون عليها أحيانا اسم - وكانت جلنة التعريب 
ا كانت - ))والتهذيب ً من أطول تلك اللجان عمرا وأكثرها أثرا، أما التهذيب فأل ً

ذيبها كما تقوم مع التعريب ووضع املص طلحات بالتدقيق يف لغة الكتب املرتمجة و
ّوهذبه عبد ّ الذي عربه رشيد بقدونس، ))تعليم املشاة((جاء على غالف كتاب 

                                                 
ّ األرجح أن اهلامشي أوكل رئاسة اللجنة على األستاذ بقدونس ألن امللك فيصال عينه )١(  ً

ًمستشارا للمجلس احلريب األعلى، وكان كثري التنقل بني عمان ودمشق وبغداد جناة  ً
تويف . ١٩٢٢ّكليز والفرنسيني، مث إنه استقر يف بغداد منذ عام بنفسه من مالحقة اإلن

  .م  ودفن يف دمشق١٩٣٦سنة 
مع العلمي )٢ ( ً رشيد بقدونس، دمشقي خريج املدرسة احلربية باستنبول، كان عضوا يف ا ِّ ِ

  .م١٩٤٣العريب، أتقن الرتكية والفارسية والفرنسية واليونانية، وتويف سنة 
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٢٢٠

) من امللحق) ١(انظر الصورة (، ورشيد بقدونس )٣(القادر املبارك، وخنلة زريق
، ))ملشاةتعليم ا((وقيل إن أصل العنوان بالرتكية هو توضيح املبهمات من كتاب 

عشر ) ٢١٠(م يف املطبعة احلربية على ورق أمحر ويضم ١٩١٩وقد طبع سنة 
  .صفحات ومئتني من القطع الصغري

ّوما زالت نسخة تامة منه حمفوظة مع ما بقي من مسودات وأوراق جلنة 
ّالتعريب، تفضل بإطالعي عليها املهندس زهري رشيد جنل األستاذ رشيد بقدونس، 

  .يف أكثر ما عرفته من أخبار جلنة التعريبوإليه يعود الفضل 
ًوأما أن تلك اللجنة من أطول تلك اللجان عمرا وأكثرها أثرا، فلقد رأيت ما  ً
ّيثبت استمرارها يف العمل سنني طويلة، ورأيت عشرات القوائم اليت عربت ألفاظها، 

مع وحركة ال تعريب، وقرأت الثناء عليها غري مرة يف الكتب اليت تناولت نشاط ا
كاألستاذ األفغاين الذي قال إن تلك اللجنة قامت بعملها خري قيام وعلى أمت 

  .)٤(وجه
ومما يؤكد استمرار أعضائها يف العمل ويف تعريب املصطلحات العسكرية وهو 
ًما أوكل عليها أصال، أن كاتب هذا املقال حضر وهو يف الثانية عشرة من عمره  ُ

ا نة إحدى أو اثنتني وأربعني حني طلبت إىل كان ذلك يف س! جلسة من جلسا
مع  ّوالدي أن يصحبين إىل طبيب األسنان، فصحبين ولكنه يف الطريق عرج على ا

سأحضر هنا جلسة إىل أن حيني موعد : ًيف باب الربيد بدمشق القدمية قائال
  .طبيبك

مع، وكان يف الغرفة مكتب كبري  ) منضدة(كان االجتماع يف إحدى غرف ا

                                                 
مع العلمي  خنلة زريق مق)٣(  ًدسي من علماء اللغة العربية، كان عضوا مراسال يف ا ً

لد الثاين من جملته الصادر سنة  مع يف ا   .م١٩٢١العريب، نعاه ا
  . حاضر اللغة العربية)٤ (
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٢٢١

 حوهلا مخسة رجال، أحدهم عند رأس املكتب وهو األستاذ رشيد بقدونس جلس
بشعره األشقر الضارب إىل احلمرة، وعلى أحد جانيب املكتب جلس رجل مل أعرفه 

 وإىل جانبه -  أظنه األستاذ االختيار ألنين قرأت امسه فيما بعد بني أعضاء اللجنة- 
ًه مبتعدا عن املكتب حنو مرت أو والدي الشيخ عبد القادر املبارك، وقد جلست بعد

أكثر، وجلس على اجلانب اآلخر رجالن بثياب عسكرية، وكان أحدمها أعلى رتبة 
من اآلخر ألنه كان  يأمره بإخراج قطعة السالح من حمفظة كبرية ويضعها أمام 
اللجنة على املكتب ويفك أجزاءها وحيملها أمامهم قطعة قطعة، وكان كلما محل 

ّ الرتبة امسها باللغة الرتكية، وكان األستاذ بقدونس يرددها بالرتكية قطعة ذكر صاحب
ًوأحيانا بالفرنسية، وكان أعضاء اللجنة كلهم يتقنون الرتكية، مث يسألون عن عمل 
تلك القطعة أو وظيفة ذلك اجلزء من السالح فيشرح اخلبري العسكري عملها، ويبدأ 

ًفقوا سجلوا على القائمة امسا أو أكثر، بعد ذلك اقرتاح األعضاء لألمساء، فإذا ات
  .ّوقد يؤجلون البت يف التسمية إىل اجللسة القادمة

ّمن امللحق قوائم من معربات األلقاب ) ٤، ٣، ٢(ويرى القارئ يف الصور 
ُالعسكرية اليت اقرتحتها اللجنة، فأخذ بعضها وعمم، وأمهل بعضها ّ ُ ُ.  

  . على جانبيه أمساء أجزائهًرمسا للسيف وقد كتبت) ٥(ويرى يف الصورة 
  .رسم غمد السيف) ٦(ويف الصورة 

تفصيل أقسام السيف وأجزائه كل قسم منها، مث أقسام ) ٧(ويقرأ يف الصورة 
  .الغمد

  .ًرسم الرمح مصحوبا بأمساء أجزائه) ٨(ويف الصورة 
  .رسم احلربة وأمساء أجزائها) ٩(ويف الصورة 

 خبط الشيخ عبد القادر املبارك فيهما فهما لوثيقتني) ١١و١٠(وأما الصورتان 
ّتعريب ألمساء السرج وما يتعلق به، ملصلحة سالح الفرسان، وفيهما ما يؤكد 



  
لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٢(ا

  

٢٢٢

  .االعتماد على معجمات اللغة وخاصة تاج العروس واملخصص
ًونظرا الختصاص هذه اللجنة بتعريب املصطلحات العسكرية فقد كانت 

وزارة ( وشعبه عن طريق نظارة احلربية املراسالت مستمرة بينها وبني فرق اجليش
  ):الدفاع

رسالة إىل جلنة التعريب والتهذيب مؤرخة يف ) ١٢(ففي الصورة 
ا١٧/٤/١٩٢٠   . تطلب تعريب قائمة األلفاظ وإعاد

َّحىت يتأكد ) حرب ياكين (بمراسلة ملعرفة حقيقة املقصود ) ١٣(ويف الصورة 
  .ملناسبهو التعريب ا) الضماد احلريب(َّللجنة أن 

ما يؤكد مالحقة اللجنة ملا يكتب وينشر، فهي تسأل عن ) ١٤(ويف الصورة 
  .املقصود بالنطاق العسكري، وقد اطلعت على ذلك يف إحدى اجلرائد

ّوترى اللجنة خطورة تعدد واضعي املصطلحات، فتنتقد ذلك وتلح على  ّ
 عن جلان توحيد اجلهات املسؤولة عن ذلك، بل تقرتح تأليف جلنة تضم ممثلني

ّرسالة تنتقد تعدد املصطلحات ) ١٥(وجيد القارئ يف الصورة . وضع املصطلحات
، كما يرى يف الصورة )توحيد التعابري العسكرية(ما بني فوج ورهط وفصيل، وتطلب 

ّرسالة خبط األستاذ رشيد بقدونس تبني خطورة تعدد املصطلحات وتقرتح ) ١٦( ّ
  .توحيد اللجان يف جلنة واحدة متثلها

ونالحظ حرص بعض العسكريني يف تلك األيام على سالمة اللغة وسؤاهلم 
عما ينبغي أن تكون عليه اإليعازات، فقد كان اإليعاز يعطى بصيغة املذكر على حنو 

ّوقد وضعت كلمات عربية جديدة مثل فئة وكتيبة وسرية، وهي كلمات ) فوج سر(
  !.؟)كتيبة سريي(ّمؤنثة فهل يصحح اإليعاز ويقال 

 إىل رئاسة ديوان ١٣/١/١٩٢٠ّوقد وجه قائد الفرقة الثالثة رسالة بتاريخ 
أي ) ت.ل(الشورى احلريب يسأل فيها عن ذلك، وبعث الديوان احلريب بالرسالة إىل 
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  .من امللحق) ١٧(جلنة التعريب كما يرى القارئ يف الصورة 
ا ب  خبط الشيخ عبد ) ١٨(وصدرت عن اللجنة فتوى يرى القارئ صور

ًقد تسمي العرب رجاال بأمساء مؤنثة فيقولون يا طلحة ((: القادر املبارك يقول فيها
ًاذهب ويا محزة اجلس؛ وملا كان املخاطب باإليعازات مذكرا يراد به قسم من اجلند  َ ُ

ًصح خطابه بصيغة املذكر وإن يكن االسم املوضوع له مؤنثا تأنيثا لفظيا فيقال ً ً فئة : َّ
ا مبنية على اإلجياز، سر، كتيبة سر، وقد  ّخصص هذا باإليعازات فقط أل

ًويتصرف فيها مبا ال جيوز يف غريها، على أن هذا جائز قياسا على طلحة ومحزة 
وأما أثناء التكلم عن القطعة أو الفئة أو السرية أو الكتيبة يف . ّوأشباههما كما تقدم

: ًاء املربوطة فيقال مثالرسالة أو كتاب أو حنومها، فإنه يراعى لفظها املؤنث بالت
ّذهبت سرية إىل محص وقامت بوظيفتها، وجاءت كتيبة من املنطقة الفالنية 
ًوالتحقت باللواء الثاين، وأخذت القطعة أهبتها للسفر غدا، وأفرزت فئة أرسلتها إىل 

ًراشيا مثال ّ((.  
بل لقد كان احلرص على التعريب وسالمة اللغة عاما يف مجيع مرافق 

) ّقائد سرية الربق والتلفون( ودواوين احلكومة، ولقد حدث أن أرسل الدولة
ا فأرسل  ّرسالة تتصل بتعريب مصطلحات الربق وتأخرت جلنة التعريب يف جوا

ا يف   إىل ديوان الشورى ٢٢/١/١٩٢٠شكواه إىل قائم مقام درعا الذي بعث 
انظر الصورة  (٢٧/١/١٩٢٠ّاحلريب، وحوهلا الديوان إىل جلنة التعريب بتاريخ 

ويبدو أن اللجنة الين تراكمت عندها األعمال وازدمحت أزعجها الطلب ) ١٩
كما جاء يف كتاب الشكوى فكتب رئيسها األستاذ بقدونس ) بتسريع املعاملة(

  :رسالة جاء فيها
  .إىل مديرية الشعبة الثالثة احملرتمة

ربية وأختصر إين أترجم كتاب الفروسية وكتاب الداخلية ألجل املدرسة احل
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ّكتاب التاريخ جلرجي زيدان ليدرس يف املدرسة احلربية، وأكتبه وأرسله إىل املطبعة، 
ذب كتاب األسلحة ونصحح ما  ِّوأراقب طبع كتاب تعليم املشاة وأصححه، و
ًيرتجم شيئا فشيئا من كتاب التعبئة، كل هذا يف زمن واحد وقد يأيت أشياء أخرى  ً

ذيبه ُا أو كلمات يبتغى ترمجتها، ولنا يف املدرسة احلربية أربعة دروس متفرقة يراد منا 
  .يف أربع ساعات يف األسبوع

ذا األمر واألغالط الكثرية يف الكتب  ّفكثرة األشغال وقلة من يقوم 
ّاملرتمجة، وصعوبة وضع أمساء جديدة تليق بتلك املسميات احلديثة، اليت مل تكن 

ًا، كان سببا لبطء يف األعمال وكان داعيا لتوقف تعرفها العرب، وال كانت تتصوره ً
يف الذهن، فلم يكن منا إال احلرية بأي عمل نبدأ وأي عمل نؤخر فأرجو أن تأمروين 

  .مبا ينبغي أن أفعل واألمر لوليه سيدي
  ١٩٢٠ كانون الثاين ٢٩

  القائد       
  رشيد بقدونس

ليت وضعتها القيادة، ويف أسفلها احلاشية ا) ٢٠(وانظر صورة الرسالة برقم 
  :وفيها التوجيه إىل اللجنة بتقدمي األهم

  )جلنة التعريب(ت .ل
  .تقدمي األهم على املهم؛ التنظيمات والتعليمات قبل كل شيء

   منه٣١
  التوقيع

وإذا كانت اللجنة مؤلفة من رشيد بقدونس وعبد القادر املبارك ومراد 
مل العبء معهم، ولقد قرأت ما َاالختيار، فإن من ورائهم من كان يساعدهم وحي

ّسجل األستاذ رشيد بقدونس خبطه يف إحدى مسودات اللجنة وقد جاء فيها ّ:  
ً وجدوال يف الرمي ))تعليم املشاة((ّعرب عن الرتكية كتاب : رشيد بقدونس - 
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املدفعي، ورسالة يف نظام الرتخيص والتسريح؛ وأظنه يعين بنظام الرتخيص نظام 
  .اإلجازات

 .ًألف خمتصرا يف فن الرمي: )٥(عارف التوام - 
 .القسم األول من تعليم املدفعية، وإيعازات املدفعية: )٦(مراد االختيار - 
 . وأظنه يعين ميدان التدريب))سهل التمرين((ترجم : )٧(حتسني الفقري - 
ووضع عبد القادر املبارك ما يتصل بأدوات سالح الفرسان كالسرج وما  - 

 .لرمح واحلربةيتعلق به وأقسام السيف والغمد وا
إيعازات رياضة الفرسان، وإيعازات الرياضة : وقامت اللجنة نفسها برتمجة - 

البدنية، وإيعازات تعليم املشاة، وأجزاء الرشاش، وهذبت كتاب تعليم املشاة الذي 
ذيبه خنلة زريق  .ّعربه رشيد بقدونس، وشارك اللجنة يف 

ّوهكذا كانت اللجنة على تفرعها وتفردها بوضع امل صطلحات العسكرية ّ
ّوتعريبها، تقوم بالكثري مما يتطلبه التعريب عامة، ومما تسأل عنه من مسائل اللغة، 
مع واجتماعاته  معيان البقدونس واملبارك يشاركان أيضا يف جلان ا ًوكان عضواها ا

  .وسائر أنشطته

                                                 
ِّدمشقي خريج املدرسة احلربية باستمبول، عمل يف اجليش ) م١٩٤٥ - ( عارف التوام )٥ ( ِ

شارك يف اجلمعيات . ريب كانِ له نشاط وطين وتعليمي وعلميالعثماين مث يف اجليش الع
  .ّالسرية ويف التأليف املدرسي ويف التعريب

  . مل أعثر على ترمجة له)٦ (
ى الدراسة الثانوية يف دمشق والتحق بالكلية احلربية ) م١٩٤٨ - ( حتسني الفقري )٧ ( أ

 العاملية األوىل، عاد إىل دمشق م وشارك يف احلرب١٩٠٥َّباستمبول وخترج برتبة مالزم عام 
 وشارك يف إنشاء اجليش العريب السوري يف عهد فيصل وكان على رأس الفرقة ١٩١٨سنة 

  .األوىل املكلفة بالدفاع عن دمشق يف معركة ميسلون



  
لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٢(ا

  

٢٢٦

اجليوش وإن مئات الكلمات العربية اليت نستعملها اليوم يف حياتنا العامة ويف 
ا وشاركها، وال شك  العربية، هي من وضع تلك اللجنة واللجان األخرى ومن أعا

 العربية - أو مصطلحات القوات املسلحة–أن جلنة تعريب املصطلحات العسكرية 
ّالسورية هي أول جلنة عرفها الوطن العريب، وأنه بفضلها عم استعمال املصطلحات 

تاريخ (لواء حممود شيت خطاب يف حديثه عن يقول ال. العربية يف اجليوش العربية
كانت سورية هي الرائدة يف مضمار وضع املصطلحات ((): َّاملعجم العسكري املوحد

ّالعسكرية، وكانت السباقة يف ميدان ترمجة قسم من املصطلحات العسكرية األجنبية 
حات وكانت تلك املصطلحات املوضوعة واملرتمجة أول مصطل(( ويقول ))إىل العربية

))عسكرية عربية يف اجليوش العربية كلها
) ٨(.  

وأختتم احلديث عن جلنة التعريب بنقل مذاكرة طريفة دارت حول تعريب 
ََاملناورة(كلمة ما نسميه اليوم بـ  ّوهو نقل حريف عما جاء يف إحدى مسودات ) َُ

  :اللجنة
  .))امىاحلرب مأمية، ميتمة، تؤدي إىل أن تكون النساء أيامى واألطفال يت((

  .شغل العبث جمهلة
  .َّاستخراج املعمى متعبة للخواطر

  .الولد مبخلة جمبنة حمزنة: حديث
  .إن يكن الشغل جمهدة فإن الفراغ مفسدة

ّالكفر خمبثة لنفس املنعم، أي سبب لتغري قلب املنعم وفساد نيته ّ.  
  .هذا مسقطة له من أعني الناس

َمدربة(فلماذا ال نقول  ْ إذ هي سبب ] أي للمناورة[لمانورة ًونتخذها امسا ل) َ
  .))ّللتدرب يف احلرب احلقيقية

                                                 
لد )٨ (   .٥٠٠ ص ٤٦ جملة جممع اللغة العربية، ا



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٢٧

  )١(الصورة 
  
  

  
  
  
  

  رشيد بقدونس: تعريب ))تعليم املشاة(( صورة غالف كتاب
ذيب   عبد القادر املبارك وخنلة زريق ورشيد بقدونس: و



  
لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٢(ا

  

٢٢٨

  )٢(الصورة 

  
  رسالة من جلنة التعريب إىل رئاسة ديوان الشورى احلريب

  ّاأللقاب العسكرية املعربة، خبط رشيد بقدونسبقائمة 



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٢٩

  إىل رياسة ديوان الشورى احلريب
بعد البحث والتنقيب من قبل جلنة التعريب وضعت األلقاب العسكرية 

ذه العريضة   .املربوطة 
  واألمر ملن له األمر سيدي

  :األلقاب العسكرية
  جندي: نفر

  .ةحضري: مانغه. عرافة: اونبا بتلك. عريف: اون باشي
  .أمني السرية: بلوك اميين
  .نيابة: جاوشلق. نائب : جاويش

  .نقابة: كوجك ضابطلق. نقيب: كجوك ضابط
  .وكيل: سر جاويش
  .مرشح: ضابط نفردي
  .وكيل ضابط: ضابط وكيلي
  .مالزم ثاين: مالزم ثاين
  .مالزم أول: مالزم أول
  .ّسري: يوزباشي

َّمقدم: قدملي يوزباشي ُ.  
  .عميد: بيك باشي

َمسيدع: مقامقائ َْ َ.  
  .زعيم: مريآالي
  .غطريف: مريلوا



  
لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٢(ا

  

٢٣٠

  )٣(الصورة 

  
  ّتتمة قائمة األلقاب العسكرية املعربة



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٣١

  
  )٤(الصورة 



  
لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٢(ا

  

٢٣٢

  )٥(الصورة 

  
  )٦(الصورة 



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٣٣

  )٧(الصورة 



  
لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٢(ا

  

٢٣٤

  )٨(الصورة 

  
  )٩(الصورة 

  



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٣٥

  )١٠(الصورة 

  
  تعريب ألمساء سرج احلصان وما يتعلق به 

  القادر املبارك ملصلحة سالح الفرسانخبط عبد 



  
لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٢(ا

  

٢٣٦

  )١١(الصورة 
  

  
  ّتتمة تعريب ما يتعلق بسرج احلصان، خبط املبارك

  ويظهر فيه اعتماده على معجمي تاج العروس واملخصص



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٣٧

  )١٢(الصورة 

  
رسالة من قائد الشعبة الثالثة يف نظارة احلربية إىل رئاسة جلنة التعريب بطلب 

ا بتاريخ تعريب قائمة من األلفاظ    ١٩٢٠/ ١٧/٤وإعاد
  :وفيها

  العاصمة          نظارة احلربية
  ١٧/٤/١٩٢٠    الشعبة الثالثة

   رقم عام- 
  أوراق النظارة احلربية    رقم خاص١٩٩ 
      رئاسة جلنة التعريب والتهذيب حملرتمة ٩٢٠  
ا، ودمتم    ١        أرجوكم تعريب القائمة املربوطة وإعاد

                                مدير الشعبة الثالثة                ٢٤٤٧
  القائد  



  
لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٢(ا

  

٢٣٨

  )١٣(الصورة 

  

  
بالتفصيل لتتمكن اللجنة من ) حرب ياكين(سؤال جلنة التعريب عن مدلول : يف األعلى

  .تعريبها
  ١٢/١٠/١٩١٩جواب رئاسة الصحة العسكرية إىل جلنة التعريب يف : ويف األسفل



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٣٩

  :ويف الرسالتني
  )حرب ياكين(

نريد ترمجة هذه الكلمة ولكن ال أعرف حقيقتها حىت ميكننا الرتمجةكما 
َّفأرجوكم أن تذكروا يل هل مشربة تلك العصابة ببعض األدوية أم ال؟ وإن . ينبغي

  .وماذا ترون أن نسميها. ّكانت مشربة فما هي تلك األودية
ًأفيدوين مفصال ولكم الفضل سيدي    ١٣٣٨حمرم احلرام ١٥/ َّ

  رشيد بقدونس      يبضماد حر
  ١٩١٩     رئاسة الصحة العسكرية سنة   غرفة األوىل للصحة العسكرية

٢٥٨٨           ٥١٦  
  سيدي رشيد بك

هو عبارة عن ضماد ناشف حيتوي على رباط وسنادتني ] حرب ياكين[
م جراثيم والبعض . من شاش وقطن والكل معقمني يف آلة خمصوصة ال يوجد 

وحنن نرى من املناسب تسميته . ول السليماينتكون سناداته مغطوسة يف حمل
  .واهللا تعاىل حيفظكم سيدي]. ضماد حريب[

  رئيس الصحة العسكرية    ١٢/١٠/١٩١٩      
  التوقيع              



  
لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٢(ا

  

٢٤٠

  )١٤(الصورة 

  
  : وفيها
  إىل مديرية الشعبة الثالثة احملرتمة  ٢عدد

ّسنته رأت جلنة التعريب والتهذيب يف جريدة البارحة كلمة يف القانون الذي 
فأرجو . احلكومة يف املتقاعدين كلمة مل تفهم القصد منها وهي النطاق العسكري

أن تنبئوا اللجنة مبعىن هذا التعبري اجلديد حىت نثبته يف سجل األلفاظ العسكرية 
  .املأمول طبعه من بعد واألمر لكم

  ١٩٢٠ نيسان سنة ١٤سيدي يف     



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٤١

  )١٥(الصورة 
  

  
  

التهذيب والشعبة العسكرية بشأن توحيد املصطلحات مراسلة بني جلنة التعريب و
  العسكرية



  
لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٢(ا

  

٢٤٢

  :وفيها
  إىل مديرية الشعبة الثالثة احملرتمة      

      أوراق نظارة ٩٢٠
      احلربية  ٢    
 ٥٠٨٤  
مل أزل أمسع وأرى كلمة الفوج والرهط والفصيل بني بعض الضباط ويف   

وحيد هذه التعابري يف َّبعض احملررات وعلى األغلب يف معامالت الدرك، وت
ّالعسكرية ضروري الخيفى حضرة املدير أمهيته فإن رأى أن يعممها مرة ثانية فاألمر 

  ١٩٢٠ نيسان ١٤له سيدي يف 

  من جلنة التعريب والتهذيب
  القائد

          رشيد بقدونس
  

  رئيس جلنة التعريب والتهذيب احملرتم                   ٣  
 ١٩٦     

ا وتعمم أرجوكم إرسال قا ّئمة بأمساء اجلديدة املوضوعة للرتب لنتذاكر 
  .هذه األمساء مع أمساء القطعات ودمتم سيدي

  مدير الشعبة الثانية ووكيل الثالثة      ١٤/٤/١٩٢٠  



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٤٣

  )١٦(الصورة 
  

  .ّرسائل إىل الشعب العسكرية بطلب توحيد املصطلحات وضرورة عدم تعددها



  
لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٢(ا

  

٢٤٤

  :وفيها
  ثالثةإىل مديرية الشعبة ال      عدد

 ١    
ّتعدد من يضع املصطلحات يوجب الفوضى يف اللغة ويصعب على العامة  ّ ّ
ّحتصيلها فإذا بقيت احلالة على هذا الميضي سنة إال ونرى الكلمات متعددة 
. ٌمقابل معىن واحد يستعمل كال منها قسم من الناس جيهل الواحد مايريده اآلخر

التهذيب العسكرية بكل ولست أريد بذلك أن تستأثر جلنة التعريب و
االصطالحات ولكن أرى من الضروري إن كان مثة جلان مأمورة بالوضع أن 
ينتدب من كل جلنة عضو أو أكثر فيجتمعوا يف كل أسبوع مرة ويعرض كل منهم 

فأرجو . ّماوضعته جلنته املنسوب إليها فإذا مت االتفاق عليه نشروه يف مجيع اجلرائد
ُأوال أن يسعى يف ذلك حر ًصا على هذه اللغة الكرمية قبل أن يتسع اخلرق، وأن ً

 الرتكية بني امللكيني واملاليني كما تعممت ))اليت هي معىن قادرو((ّتعمم كلمة مالك 
 ))بل قايشي(( أو ))بيالصقة((ًبني العسكريني الذين يعرفون النطاق معادال لكلمة 

  .ّواألمر لوليه سيدي

  ١٩٢٠ة  نيسان سن١٧/ ١٣٣٨ رجب سنة ٢٨      
  
  إىل مديرية الشعبة الرابعة      عدد

 ٢    
أرجو أن تأمروا بطبع اجلدول املربوط بشرط أن يراجعين الطابع قبل أن 

  .ّيشرع يف طبعه حىت أفهمه أشياء البد منها غري مكتوبة فيه
  .واألمر لكم سيدي

  ١٩٢٠ نيسان سنة ٢٧/ ١٣٣٨شعبان سنة ٩      



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٤٥

  )١٧(الصورة 

  
 ))تذكري(( لثالثة عن طريق رئاسة ديوان الشورى احلريب عنسؤال من قائد الفرقة ا

  .اإليعازات إىل القطعات العسكرية املؤنثة األمساء

لس للسؤال إىل   . أي جلنة التعريب)ت.ل (ويف األسفل إحالة ا

  :وفيها
  ديوان الشورى احلريب للفرقة الثالثة

  لب          ح أوراق الشورى احلريب  ١٩٢٠ سنة   ٣٠      شعبة     ١   
 ١٠/١/١٩٢٠        ٩٧         ٤٥  

        شعبة               عام ١٢٦
    ٣              رياسة ديوان الشورى احملرتمحلضور 

                                               ٢٤    



  
لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٢(ا

  

٢٤٦

نعرض لدولتكم أنه وردتنا تعريب أمساء القطعات يف اجليش، ومبا أن 
بة سريي ّكلمات فئة، سرية وكتيبة مؤنثة فهل يلزم تصحيح اإليعاز أي قول كتي

  .واألمر لسيدي احملرتم] أو استعمال إيعاز كتيبة سر؟[ًبدال من فوج سر 
  قائد الفرقة الثالثة          
       توقيع          
  ١٣/١/١٩٢٠                            ٣إىل ش      

  )جلنة التعريب(ت .ل
     توقيع

  )١٨(الصورة 

  
  ٢٢٢بق ذكر نصها يف صفتوى جلنة التعريب خط الشيخ عبد القادر املبارك وقد س



  
  مازن املبارك.  د- من تاريخ التعريب 

 

  

٢٤٧

  )١٩(الصورة 

  
رسالة من قائد الفرقة الثانية قائم مقام درعا إىل معايل رئاسة ديوان الشورى احلريب بطلب 

ويف . ٢٢/١/١٩٢٠اإلسراع بتعريب األلفاظ املستعملة يف الربق والتلفون بتاريخ 
  ٢٧/١جلنة التعريب يف ) ت.ل(األسفل إحالة الشعبة الثالثة للطلب إىل 

  :وفيها
   ش١

   خاص١٢٦
  ملعايل رئاسة ديوان الشورى احلريب احملرتم     عام١٤٦٦

    درعا                ٣      ١٩٢٠سنة     ٣   
  ٢٢/١/١٩٢٠      شعبة         ٢٥١

        ٣٤  
ّأقدم ملعاليكم التقرير املعطى من قبل قائد سرية الربق والتلفون الثاين املالزم 

ًريع معاملة كتابه املنوه عنه تشويقا للسائرين ًالسيد عزت راجيا األمر ملن يلزم بتس



  
لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٢(ا

  

٢٤٨

  .وعلى كل األمر لكم سيدي
  قائد فرقة الثانية          
  القائم مقام          
    التوقيع          
  ٣شعبة  )جلنة التعريب(ت . ل
              ٢٧/١  
    التوقيع            

  )٢٠(الصورة 

  
وتعليق القيادة . جواب جلنة التعريب خبط القائد رشيد بقدونس يشكو من كثرة األعمال

   ٢٢٣ّوقد سبق ذكر نصها يف ص . بتقدمي األهم على املهم) ت.ل(إىل 


