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  زيارة السيدة أسمـاء األسـد 
  عقيلة السيد رئيس الجمهورية 

  وسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند 
  حرم صاحب السمو أمير دولة قطر

  م  ٢٠٠٧ / آذار  / ٢٥للمجمع في 

مع باستقبال السيدة أمساء  ََيف اخلامس والعشرين من آذار زها ا
ار األسد، ومسو الشيخة موزة األسد، عقيلة السيد رئيس اجلمهورية الدكتور بش

بنت ناصر املسند، حرم صاحب السمو أمري دولة قطر الشيخ محد بن خليفة 
نائب رئيس مؤسسة قطر الدكتور : آل ثاين، والوفد املرافق لسموها املؤلف من

عبد اهللا بن علي آل ثاين، ومدير جامعة قطر الدكتورة شيخة بنت عبد اهللا 
ورافق الوفد . م األستاذة صباح إمساعيل اهليدوساملسند، ومديرة هيئة التعلي

  .سعادة األستاذ ماجد غامن العلي سفري دولة قطر بدمشق

مع والدكتور حممد مروان  استقبل الدكتور شاكر الفحام رئيس ا
مع السيدة  مع والدكتور عبد اهللا واثق شهيد أمني ا احملاسين نائب رئيس ا

 والوفد املرافق هلا أمام املدخل اجلنويب للمجمع أمساء األسد ومسو الشيخة موزة
 أحد فروع بردى، وتوجهوا بصحبتهم إىل قاعة احملاضرات ))تورا ((ّاملطل على 

مع وكبار العاملني فيه  مع حيث اصطف السادة أعضاء ا الكربى يف ا
  .وأعضاء اهليئة الفنية مرحبني بالضيفتني الكرميتني ومرافقيهما

مع هذا اللقاء مرحبا بالضيوف األكارم قائالوابتدر السيد  ًرئيس ا ً:  

َسيادة السيدة أمساء األسد عقيلة سيادة رئيس اجلمهورية العربية السورية 



  
١٩٢  زيارة السيدة أمساء األسد ومسو الشيخة موزة بنت ناصر املسند

  .الدكتور بشار األسد

صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر املسند حرم صاحب السمو 
  .أمري دولة قطر الشيخ محد بن خليفة آل ثاين

  لسادة الضيوف األكارمُأيها السيدات وا

: يسعدين أن أرحب أمجل الرتحيب وأكرمه بالسيدتني العظيمتني
جممع اللغة العربية السيدة أمساء األسد، ومسو الشيخة موزة املسند لتشريفهما 

مع وازدان، ومنحتاه فخرا وجمدا سيؤرخ له يف  ما الكرمية، فزها ا َّاليوم بزيار ً ً َ َ
مع، وكنت أمتىن ُ لو رزقت اليوم بيان اللغة كله ألستطيع التعبري عما تاريخ ا

ذه  ََجيول يف خلدي وقليب من اعتزاز وسعادة، وقد شرف جممعنا فحظي 
  .الزيارة الكرمية

َوال يفوتين هنا أن أقدم خالص الرتحيب وأمجله بسيادة السيدة أمساء  ِّ
ا األسد وضيفتها، ضيفة سورية مسو الشيخة موزة املسند، اليت جعل ت ديد

تمعي يف دولة قطر  الرتكيز الكبري على تطوير ودعم العمل العلمي والثقايف وا
َالشقيقة، اليت خطت بفضل رعايتها وعناية صاحب السمو الشيخ محد بن  َ
ًخليفة آل ثاين أمري دولة قطر أشواطا كبرية، مبشرة بأن تكون دولة قطر مركزا  ً

  .ٍلتطور وإجنازات علمية كبرية

يثلج صدري بعد هذه الزيارة الكرمية شعور بأنه لن يكون بعد وإنه ل
ٌاليوم مكان خلوفنا الشديد وخشيتنا الكبرية على لغتنا العربية الشريفة بعد أن 

ا  ،جممع اللغة العربيةنال  ُالذي وكده ومهه محاية هذه اللغة اجلميلة مما حييق  ُّ ُ ُْ
اميات، إىل سطوة اللغات من أخطار دامهة تعددت مصادرها، فمن طغيان الع

مث إىل ما هو أخطر من ذلك كله . األجنبية وهجومها، وأخص منها اإلنكليزية



  
١٩٣  زيارة السيدة أمساء األسد ومسو الشيخة موزة بنت ناصر املسند

ذه اهلبة العظيمة اليت هي  وهو انصراف بعض أبناء العربية عنها، وزهدهم 
طوع أيديهم، أقول إنين ألرجو أال يكون بعد اليوم مكان خلوفنا وخشيتنا، وقد 

ذه الزيا مع  رة السامية الكرمية إىل الدعم الكامل جلهوده يف محاية اطمأن ا
ا تدل على اإلميان الصادق العميق لدى سيادة رئيس  اللغة العربية، إذ إ
ًاجلمهورية والسيدة أمساء األسد عقيلته بضرورة احلفاظ على لغتنا احلبيبة سليمة 

  .ًقوية واسعة االنتشار

تت والضياع، والعاصم هلا من فاللغة هي اجلامع األمني ألمتنا من التف
ا احلافظة لتاريخ األمة  ِالفرقة والتشتت، وانفراط عقدها على مر األيام، كما أ

ا   .وجمدها ووحد

ًوإن للغتنا الكرمية من الصفات، وقد عاشت أكثر من مخسة عشر قرنا 
متألقة متجددة، ما يؤهلها ألن تستمر يف العطاء، وأن تتجدد على األيام، وأن 

ا لغة القرآن الكرميتست   .وعب متطلبات العصر وعلومه، وتزهو بأ

ِّفإنه لفخر يل أن أقدم باسم : ًوختاما َِ، أقدم جممع اللغة العربية بدمشقُ
َجمامع اللغة العربية وأعرقها، خالص الشكر وكل عرفان اجلميل على الشرف 

ذه الزيارة السامي ة، واليت ستمنحه العظيم والتقدير الكبري الذي حظي به اليوم 
  .القوة والعزم على متابعة جهوده وعمله يف محاية اللغة العربية واحلفاظ عليها

مع وأدعو اآلن السيد األستاذ أمني ا. أكرر ترحييب وشكري وامتناين
 جممع اللغة العربية بدمشقليعرض على مقامكم الرفيع نبذة من تاريخ 

  .فليتفضل

مع، عن نشأة مث حتدث األستاذ الدكتور عبد ا هللا واثق شهيد، أمني ا
مع ومؤسسيه ورؤسائه وأعضائه، وأهم األحداث اليت مرت به واألعمال اليت  ا



  
١٩٤  زيارة السيدة أمساء األسد ومسو الشيخة موزة بنت ناصر املسند

ا، ورافق حديثه عرض مصور للمدرسة العادلية   .قام 

معي والنهوض باللغة  مث قدم بعض املقرتحات اهلامة يف تطوير العمل ا
تمع ًونظرا لألمهية البالغة هلذين املوضوعني .  كلهالعربية وتسهيل استعماهلا يف ا

مع، وما فيهما من فوائد للمهتمني باللغة  اللذين عرض هلما السيد أمني ا
مع  العربية وجممع دمشق، نثبت فيما يلي النص الكامل لكلمة السيد أمني ا

  .يف هذا اللقاء

  نشأة مجمع اللغة العربية بدمشق
َّيادة رئيس اجلمهورية العربية السورية، مسو َسيادة أمساء األسد عقيلة س

الشيخة موزة بنت ناصر املسند حرم صاحب السمو أمري دولة قطر، أيها 
السيدات والسادة الضيوف، يشرفين أن أحدثكم عن نشأة جممعنا، أقدم جمامع 

ولقد اقتضى ازدحام برنامج زيارة مسو الشيخة معامل العلم والثقافة . اللغة العربية
مع فقطيف س   .ورية وغناه وضيق الوقت، أن أقصر حديثي على نشأة ا

مع يف الشهر السادس من عام تسعة عشر وتسعمئة وألف،  ُأسس ا
ٍبكتاب من احلاكم العسكري علي رضا باشا الركايب، طلب فيه من رئيس 

ديوان املعارف حممد كرد علي تقسيم الديوان إىل قسمني، أحدمها خيتص 
مع العلمي ويتوىل هو إدارته، ويهتم بشؤون اللغة و اآلثار واملكتبات ويسمى ا

  .الثاين بشؤون املدارس واملعارف العامة، ويتوىل إدارته مدير املعارف العام

ٍكان عدد املؤسسني مثانية فقط، ومل يشر الكتاب إىل قانون ينظم عمل 

مع وحيدد أغراضه وأهدافه، فرتك للمؤسسني احلرية يف كيفية  تنفيذ املهمة؛ ا
ًلقد منحهم احلرية يف العمل، ومحلهم مسؤولية نتائجه أيضا كانت أغراض . ّ

امع الفرنسية اليت نسجت  امع معروفة، لقد حددت خطوطها الكربى ا ا



  
١٩٥  زيارة السيدة أمساء األسد ومسو الشيخة موزة بنت ناصر املسند

امع العربية على منواهلا ٍواستوحى مؤسسو جممعنا منها مسودة قانون . أكثر ا

ا كتاب احلاكم حاولوا اتباعه، إال أن اهلدف كان تنف َّيذ املهمة اليت خصه 
  .ًالعسكري كاملة بتشعبها

مع يف املدرسة العادلية بعد ترميمها وإجراء اإلصالحات اليت  استقر ا
ّأهلتها الحتضانه، وأسس دار اآلثار وخصها جبزء من املدرسة، واختذ من  ّ

ً حلب فرعا له ًاملدرسة الظاهرية جارة العادلية دارا للكتب الوطنية، وافتتح يف
ُُّجهزه بدار كتب وطنية ودار لآلثار، واختار خنبة من رجال العلم يف حلب مسوا  ً ٍ ٍ ٍ

مع وتولوا إدارة الفرع، وشرع يف إنشاء فرعني آخرين أحدمها يف  أعضاء يف ا
وأخذ يسعى يف . الالذقية واآلخر يف السويداء، زودمها مبجموعتني من الكتب

ٍخصيص خزانة كتب يف امليدان وأخرى يف دار احلديث توسيع مهامه الثقافية بت

ٍاألشرفية الربانية يف سفح قاسيون لينتفع بكل منهما أهل احلي، ولتنظيم  ّ
ٍوهذا ما شرعت تقوم به املراكز الثقافية بعد ثلث قرن من . احملاضرات فيهما

مع إىل هذه املهمة الثقافية والتوسع يف تنفيذها   .ّمبادرة ا

مع  بإزالة آثار الترتيك من املدارس املدنية والعسكرية، ومن قام ا
ٍدواوين الدولة والصحف، مستعينا جبمهور من املثقفني الذين كانوا يسارعون  ً
إىل خدمته وإىل العمل فيما يكلفهم من املهام، وطلب من دوائر الدولة 

مع وأجن. ودواوينها أن تتوجه إليه بكل ما يشكل عليها من قضاياها اللغوية ز ا
ال بسرعة وجناح   .مهمته يف هذا ا

مع يعمل منذ البداية على حمورين رئيسيني مها حمور التنمية : كان ا
  .ٍّاللغوية وحمور التنمية الثقافية، وعمل على حماور فرعية يف كل منهما

حمور إزالة : أما حمور التنمية اللغوية فيتوزع بدوره على حمورين فرعيني مها



  
١٩٦  زيارة السيدة أمساء األسد ومسو الشيخة موزة بنت ناصر املسند

تمعآثار الت يف املدارس املدنية والعسكرية ويف الصحافة ودواوين : رتيك يف ا
وحمور تعريب التعليم العايل ووضع مصطلحاته . ّالدولة وفيما ينشره الكتاب

  .العلمية، وقد قام به بالتعاون مع املعهد الطيب العريب

حمور إنشاء دور : أما حمور التنمية الثقافية فيتوزع على حماور فرعية هي
اآلثار، وحمور إنشاء دور الكتب الوطنية، ومنها خباصة دار الكتب الظاهرية، 
مع على هذا احملور، وحمور ما مسي  وقد سبقت اإلشارة إىل بعض ما قام به ا
حفظ األضابري الوطنية، وهو ما يقوم به اليوم مركز الوثائق التارخيية يف وزارة 

  .الثقافة

مع يف العقد األول من ح ٍياته جبميع هذه املهام على وجه حسن قام ا ٍ

نال به إعجاب مجهور املثقفني يف الوطن العريب كله وتقديره، ويف أواخر هذا 
ِّالعقد أقام معرضا للصناعات الشرقية يف مقره باملدرسة العادلية وجرى ذلك ! ً

ّكله على الرغم من اضطراب األوضاع يف أثنائه، اضطرابا سببه العدوان  ً ّ
مع بعض الوقت، الفرنسي ع ّلى الدولة العربية الفتية وأدى إىل توقف نشاط ا

مث ما تاله من اندالع الثورات يف غوطة دمشق ويف خمتلف أطراف البالد، واليت 
مع يف وجه  مع املؤسسني، كما وقف ا ِّأدت أيضا إىل هجرة معظم أعضاء ا ً ّ

ة أخرى متتع إال أنه من جه. بعض املشككني الطامعني مبكاسب شخصية
تمع ٍّبدعم قوي من ا مع، وكان فيها نسبة . ٍ وآزرته أجيال رديفة دخلت ا

مع وملا يبلغ  جت البيطار الذي دخل ا كبرية من الشباب من أمثال الشيخ 
ّ

  ... الثالثني وخليل مردم واألمري مصطفى الشهايب

مع بيئة اعتزت فيها األمة بطرد احملتل واشت ّواحتضنت ا ٌ د شعورها َ
تمع،  ّبالكرامة، فاندفعت إىل القضاء على ما خلفه الترتيك يف اللغة وا



  
١٩٧  زيارة السيدة أمساء األسد ومسو الشيخة موزة بنت ناصر املسند

مع الذي أنضج عصر النهضة رسم صورته وتكوينه،  َوأنشأت هلذه الغاية ا َ ُ َ
ُبيئة كانت القناعة فيها تسود شروط احلياة وال ترهق مطالبها اإلنسان املتعطش  ٌ

ًرية اللتني عز طلبهما قرونا، ولالستزادة من يف تلك األيام للتنعم بالكرامة واحل
تمع يرضيه ويتقدم به يف خدمة اللغة  ما له موقعا يف ا ُالثقافة واملعرفة ليبين  ً
مع  مع إىل مصاف الوطنيني الربرة، بيئة سادها أيضا تعاون أعضاء ا ًوا ٌ ِّ

  .واتفاقهم على كيفية العمل فيه

ُإنه ضرب من النفري، استنفرت  فيه مجيع فئات األمة إلزالة آثار الترتيك ٌ
ِولذلك كان النجاح منقطع النظري، إذ مل ميض من العقد . وحتصني اللغة العربية

األول نصفه حىت بدت تباشري جناح تعريب التعليم العايل يف املعهد الطيب 
 يف ))لغة العلم((العريب، فأخذ ينشر الدكتور مجيل اخلاين سلسلة مقاالته حول 

، وشرع األمري مصطفى الشهايب ينشر دراساته ١٩٢٤لة املعهد يف عام جم
مع يف نفس العام وسرعان ما . حول املصطلحات الزراعية واحلراجية يف جملة ا

ٍتوقفا وغريمها أيضا من أساتذة املعهد لتأمل ما توصلوا إليه من جناح يف  ُّ ً
ه من مصطلحات، التعريب، اندفعوا به للعمل على استكمال ما حصلوا علي

ومل ميض . ٍوعلى تأليف معجمات مبصطلحات املادة اليت يدرسها كل منهم
م العزم إىل تأليف معاجم خمتصة، أمكن ظهور بعضها يف  العقد حىت انتقل 

  .أواخر العشرينيات وأوائل الثالثينيات

ٍوأدى التوسع يف وضع املعاجم املختصة والتعمق يف دراستها، يف مرحلة 

 أواخر اخلمسينيات، إىل ظهور معامل مدارس يف التعريب ووضع امتدت حىت
مع لألمري مصطفى الشهايب عام   كتابه ١٩٥٦املصطلح، فنشر ا

ً فكان ذلك إيذانا )) املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي واحلديث((



  
١٩٨  زيارة السيدة أمساء األسد ومسو الشيخة موزة بنت ناصر املسند

ٍبوالدة مدرسة عربية يف وضع املصطلح، وظهرت مالمح تكون مدرسة أخرى  ٍ
ّ

ٍ أعمال الدكتور صالح الدين الكواكيب الذي خص النحت بعناية خاصة يف يف ّ
وانتقلت صناعة املعجمات املختصة إىل الكليات اجلديدة وشرع مجيل . أعماله

مع منذ عام    .١٩٥٦صليبا ينشر مصطلحات الفلسفة يف جملة ا

ويالحظ أن النهوض بوضع مصطلحات التعليم العايل ونشرها على 
ًلة كان مقتصرا على مصطلحات الطب بفروعه الثالثة والزراعة، صفحات ا

ًمث امتد إىل العلوم اإلنسانية، أو باألحرى كان مقتصرا على العلوم اليت هلا يف  َّ
مع من ميثلها  باستثناء اهلندسة - لذلك كانت العلوم األساسية واهلندسة . ا

مع مهندس إال يف ٍ يف عزلة عن هذه النهضة، إذ مل حيظ بع–الزراعية  ضوية ا
مع، وكان هذا خطأ ١٩٦٨عام  ً أي بعد مضي نصف قرن على تأسيس ا ٍ

مع أال يقع فيه ّكبريا كان على ا ولقد كان من نتائجه بداية خروج صناعة . ً
مع  طلبت وزارة الدفاع من ١٩٥٩ففي عام . املعجمات املختصة من ا

مع أن يسمي هلا من أعضائه من يعين ها على وضع معجم عسكري فرنسي ا
مع األمري مصطفى الشهايب الذي توىل رئاسة جلنة من  ٍعريب، فرشح هلا ا ّ
مع عضوا  ًاملهندسني والتقنيني الضباط، وكان األستاذ عز الدين التنوخي من ا

  .فيها

مع، وهي املرحلة اهلامة من حياته،  هذه كلمة موجزة عن نشأة ا
ا حاولت يف هذه العجال ة رسم خطوطها املميزة والطريق الوعرة اليت عبد

ُِّأرجو أن أكون قد وفقت يف عرض مالمح نشأة جممعنا اليت . للمجامع العربية
ّنعتز بتألقها، كما نعتز بالتكرمي الذي أغدقتموه عليه بزيارتكم هذه، اليت 
نا جاءت يف مستهل برنامج زياراتكم معامل الثقافة والعلم والتعليم يف وطن



  
١٩٩  زيارة السيدة أمساء األسد ومسو الشيخة موزة بنت ناصر املسند

ًشكرا لكم على هذا التكرمي الذي سيظل معلما فريدا يف معناه ومسو . احلبيب ًً
  .والسالم عليكم. شأنه، ينضاف إىل ما يعتز به جممعنا

مث قامت السيدة أمساء األسد والشيخة موزة املسند بإلقاء بعض 
ا مع واألعمال اليت يقوم    .التساؤالت عن أهم نشاطات ا

مع، وشارك يف اإلجابة ع لى التساؤالت، ويف احلديث عن نشاطات ا
َّذكر بعضهم بأهم األعمال . ّعدد من السادة األعضاء كل ضمن اختصاصه

ا يف خدمة اللغة العربية والعلوم األخرى، فتحدث األستاذ الدكتور  اليت قام 
عبد الكر مي اليايف عن املصطلحات العلمية، مث تابع األستاذ الدكتور حممد 

مع، احلديث عن املصطلحات فأكد اهتمام مروان  ّاحملاسين، نائب رئيس ا
مع بوضع املصطلحات وتوحيدها يف عدد من العلوم والسيما العلوم  ا
ّاألساسية والطبية، وحتدث عن املعجم الطيب املوحد الذي كان لعدد من 
مع دور كبري يف إجنازه، وذكر أن هذا املعجم أصبح يضم يف طبع ته أعضاء ا

ُّاألخرية أكثر من مئة وأربعني ألف مصطلح طيب، تسد حاجات األطباء يف 
م املختلفة مع باحلاسوب وتسخري هذه . اختصاصا ًوحتدث أيضا عن عناية ا

  .التقانة اجلديدة خلدمة العربية

ذه العلوم ومواكبة  مع  ًفأثنت السيدة أمساء األسد خريا على اهتمام ا
  .خدام احلاسوب وتسخريه ألغراضه املختلفةالتطور احلديث باست

وحتدثت الشيخة موزة املسند عن تطور العلوم يف هذا العصر، وضرورة 
مواكبتنا هذا التطور، مع احملافظة على تراثنا وأصالتنا، والتمسك بلغتنا والدفاع 

وأبدت اهتمامها . عنها، أمام طغيان اللغات األجنبية واللهجات العامية عليها
م مسو أمري دولة قطر باللغة العربية، واعتزازمها جبهود جمامع اللغة العربية، واهتما



  
٢٠٠  زيارة السيدة أمساء األسد ومسو الشيخة موزة بنت ناصر املسند

ا لتسد حاجات أبنائها يف تلقي  َّوالسيما جممع دمشق، يف محايتها والنهوض  ُ َ
  .العلوم احلضارية، وحتقيق تقدم األمة العربية وازدهارها

مع الضيفتني الكرمي تني إىل وعند انتهاء اللقاء دعا السيد رئيس ا
مع ومقتنياته من املخطوطات النفيسة،  االطالع على عدد من مطبوعات ا

  .ُكان قد أعدها لتعرض على الضيوف األكارم

مع، ودعوا من  ِّوعند انتهاء زيارة السيدتني الفاضلتني ومرافقيهما ا ُ
مع وأعضائه ومستقبليهم مبثل ما استقبلوا به من حفاوة وتكرمي  .إدارة ا


