
 

 )اململكة املغربية(جانب من نشاط السيد املدير العام للمنظمة يف دولة مقر املكتب 
 

 سيادة املدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،
 )مكتب تنسيق التعريب (يزور جهاز املنظمة املتخصص 

، قد وافق يف دورته العادية اخلامسة       مـن املعلوم أن املؤمتر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم          
، على تعيني األستاذ الدكتور املنجي بوسنينة من اجلمهورية         ٢٠٠١عشـرة املـنعقدة بتونس خالل شهر يناير         

 وقد قام سيادة    ٢٠٠١التونسـية، مديراً عاماً للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، اعتباراً من فاتح فرباير              
، ودامت الزيارة أسبوعا كامالً،     ٢٠٠١ أبريل   ٢٢مة بزيارة عمل للمملكة املغربية ابتداء من        املدير العام للمنظ  

مرفوقاً مبدير  ) مكتب تنسيق التعريب  ( جهاز املنظمة املتخصص     ٢٠٠١ أبريل   ٢٤زار خالهلـا يـوم الثالثاء       
وجدي /م للمنظمة األستاذ  حممد أمحد القابسي، وباألمني العام للمجلس التنفيذي واملؤمتر العا        /مكتـبه األستاذ  

 .حممود، وبأمينة اللجنة الوطنية املغربية للتربية والثقافة والعلوم األستاذة نعيمة ثابت
  وبعد جلسة العمل اليت مجعت السيد املدير العام للمنظمة بالسيد مدير مكتب تنسيق التعريب الدكتور              

     للسالم على مجيع املوظفني يف مكاتبهم،      قـام سيادته جبولة ملرافق املؤسسة،       .  يف مكتـبه   عـباس الصـوري   
مث التحق سيادة املدير العام للمنظمة بقاعة       . واستفسـرهم عـن نوعـية العمل الذي يقوم به كل واحد منهم            

االجتماعات يف املكتب، حلضور حفل شاي أقامه املكتب على شرف سيادته والوفد املرافق له، حيث اطلع يف  
عرض الذي ضم منشورات املكتب املختلفة ويف مقدمتها اإلصدارات املعجمية          نفـس الوقت على حمتويات امل     

األستاذ إسلمو  ، واستمع لشروحات حوهلا قدمها من القسم التقين باملكتب          )اللسان العريب (ودوريـة املكتب    
جنازه، بدءاً   مركزاً يف ذلك على املراحل اليت مر منها كل معجم، واملنهجية العلمية املتبعة يف إ               ولد سيدي أمحد،  

وأثناء تناول احلاضرين . باإلعداد األويل للمشروع، ومرورا بالدراسة والتقومي، وصوال إىل املصادقة عليه وإقراره
األستاذ حممد  لـبعض املرطبات واملشروبات اليت قُدمت إليهم، كان اجلميع يستمع للكلمة الترحيبية اليت ألقاها               

يابة عن زمالئه العاملني يف املكتب، تضمنت إشارات إىل املنجزات          ، مـن وحدة التنسيق واملتابعة، ن      أفسـحي 
  . حىت اآلن١٩٦١الكبرية اليت حققها املكتب عرب مسريته الطويلة منذ تأسيسه عام 

وبعـد هذه الكلمة التفصيلية املركزة حول نشاطات املكتب ومنجزاته وجماالت عمله، تناول الكلمة              
ن وحدة املعلوميات باملكتب، فأوضح بالشرح املعزز بالصور الثابتة، ما   م  القامسي إدريساألستاذ  بعـد ذلـك     

حققـته الوحدة من أعمال تقنية لفائدة تفعيل بنك املصطلحات يف املكتب، وما يقدمه البنك من خدمات يف                  
 مدمج  هـذا اجملال للمتخصصني واملهتمني عرب شبكة االنترنيت العاملية، وقُدم للسيد املدير العام للمنظمة قرص              

 .يتضمن كل هذه األعمال جمتمعة



 

ويف هنايـة هـذه الـزيارة الكرمية، ودع السيد مدير املكتب ومساعديه سيادة املدير العام للمنظمة                 
 .ومرافقيه، متمنني هلم مقاماً طيباً يف بلدهم املغرب، وعودة ميمونة إىل تونس اخلضراء

 
 اتفاقية

 )األليسكو(بية للتربية والثقافة والعلومتعاون بني املنظمة العر
 )االيسيسكو(واملنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم

 
أثـناء الزيارة الناجحة اليت قام هبا السيد املدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم                      

 ، التقى سيادته خالهلا مع      ٢٠٠١ للمملكة املغربية خالل شهر أبريل       - الدكتور املنجي بوسنينة     -
بعـض أعضـاء احلكومة املغربية ومع بعض الفعاليات الثقافية واإلعالم ، و وقع سيادته مع السيد      

 الدكتور عبد العزيز بن عثمان التوجيري ،        -املدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية و العلوم الثقافة       
تعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر املغريب،        وزير ال  –حبضور الدكتور جنيب الزروايل واريت      

 ، وتشمل الربامج التربوية اليت اتفقت       ٢٠٠٣– ٢٠٠١اتفاقـية تعـاون  بني املنظمتني، لألعوام         
 : املنظمتان على تنفيذها يف إطار التعاون املشترك، وهي

 . دعم احلملة القومية الشاملة حملو األمية يف السودان-
 .ية إقليمية للمتخصصني يف التكنولوجيا احلديثة عقد دورة تدريب-
 . إعداد برامج معلوماتية ذات تطبيقات تربوية للتعليم االبتدائي-
 إعداد دليل عن إمكانات ووسائل التدريب يف جمال املعلوماتية يف الوسط الريفي واملناطق              -
 .النائية

 . هذا اجملال إعداد دراسة عن فرص االستثمار يف التعليم وخربات الدول يف-
 . عقد اجتماع حول البحث العلمي ودوره يف سوق العمل-
 . دعم اجتماع خرباء حول تطوير برامج تعليم الكبار يف الدول العربية-
 . ترمجة كتب حديثة يف اجملاالت التربوية إىل العربية وطباعتها-
غري النظامي يف    عقـد اجـتماع خرباء إقليمي حول تعزيز التكامل بني التعليم النظامي و             -

 .جماالت حمو األمية وتعليم الكبار
 . عقد اجتماع خرباء إقليمي إلعداد برجميات خمتارة من مناهج التعليم األساس-



 

 . عقد اجتماع خرباء إقليمي للمسؤولني عن تعليم احلاسوب وتعميمه يف التعليم األساس-
سيشمل هذا التعاون اجملاالت    أمـا فيما يتعلق بالتعاون بني املنظمتني يف جمال العلوم، ف          

 :التالية
 . برامج التعاون بني اإليسيسكو  واألليسكو يف جمال العلوم وطباعتها-
تنظـيم نـدوة علمـية لتعزيز القدرات الوطنية يف جمال التقانات اجلديدة باستخدام نظام               -

 .االستشعار  عن بعد يف البيئة الساحلية
ألساتذة  يف مراكز التكوين عن بعد إلشراكهم يف         تنظـيم دورة تدريبـية إقليمية لفائدة ا       -

 .وضع مناذج للتعليم عن بعد
 .تنظيم دورة تدريبية إقليمية يف جمال استخدام التقانات اجلديدة للمعلومات واالتصال-
 .تنظيم ورشة عمل إقليمية يف جمال املياه اجلوفية وهيدرولوجيا الوديان-
 .الدول األعضاء يف املنظمتنيدعم مشاريع البحث العلمي املشترك يف -
تنظـيم ندوة علمية تعليمية لتعزيز القدرات الوطنية يف جمال التقانات اجلديدة مع التركيز              -

 .على اجملاالت احليوية
 

 ندوات املكتب وبراجمه
 برامج ومشروعات مكتب تنسيق التعريب

 ٢٠٠٢ – ٢٠٠١لعامي 
 

من احملاور  ) ٢٠٠٢ -٢٠٠١(وعاته وبراجمه للدورة املالية     انطلـق املكتـب من اختيار مشر      
الرئيسـية  لـلخطة متوسطة املدى الثالثة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وخاصة برنامج    
تعمـيم  التعريـب وتطوير الترمجة يف الوطن العريب الوارد ضمن الربامج املشتركة بني قطاعات                

لعربية واألفراد العلميني من برامج ومشروعات ملحة، باإلضافة إىل         املـنظمة وما تقترحه الدول ا     
املشـروعات والـربامج التقليدية املتعلقة خبصوصيات املكتب املنصوص عليها يف أنظمته ولوائحه             

 .وخططه املستقبلية
 اإلطار العام ملشروعات املكتب

 :لقد مت حتديد اإلطار العام هلذه املشروعات حسب املؤشرات التالية



 

 اقتراح املشروعات والربامج طبقاً للتصور العام لسياسة وضع برامج املنظمة اليت تقضي             -١
بـأن تطرح املشروعات املقترحة، أفكاراً جديدة تتسق مع الطموحات التحديثة للمنظمة            

 .دون إغفال خصوصيات املكتب وأهدافه
 . مراعاة ما هتدف إليه اخلطة متوسطة املدى الثالثة للمنظمة -٢
( االستئناس مبداوالت وقرارات اجمللس التنفيذي حول املشروعات والربامج للدورة املالية          -٣

٢٠٠٠-١٩٩٩( 
 . االستئناس باالتفاقيات املربجمة مع املنظمات اإلقليمية والدولية-٤
 إحداث مشروعات فرعية، لتمكني املكتب من املسامهة يف املشروعات الكربى للمنظمة            -٥

 ).يم التعريب وتطوير الترمجة يف الوطن العريبتعم( مثل  برنامج 
 . مراعاة األوليات الالزمة عند اقتراح املشروعات اجلديدة-٦
 . مراعاة الواقعية وقدرة املكتب على تنفيذ املشروعات املقترحة-٧
 . خلق مشروعات يتم تنفيذها بالتعاون مع جهات االختصاص يف الوطن العريب-٨

 ر برامج ومشروعات املكتباملصادر الرئيسية الختيا
 :لقد مت التركيز يف اختيار مشروعات املكتب وبراجمه على املصادر التالية

 . اخلطة الشاملة للثقافة العربية-١
 . مقترحات اجلهات املتخصصة يف الوطن العريب-٢
 . توصيات املؤمتر العام واجمللس التنفيذي بشأن ختطيط الربامج-٣
 . أنظمة املكتب ولوائحه-٤
 . توصيات وقرارات الندوات واملؤمترات اليت يعقدها املكتب-٥
 . اخلطة املستقبلية للمكتب-٦

 اجملاالت واألولويات يف برامج املكتب
 :حاول املكتب عند اقتراح مشروعاته وبراجمه التركيز على اجملاالت التالية

 . نشر اللغة العربية والتعريف بالثقافة العربية-١
 . العريب وتوحيده ونشره يف الوطن العريب تنسيق املصطلح-٢
 التعاون الوثيق مع اجملامع اللغوية واهليئات العلمية والثقافية يف البالد العربية لدعم جهود              -٣

 .التعريب يف البالد العربية



 

 )٢٠٠٢-٢٠٠١(الربامج واملشروعات املقترحة يف ميزانية املكتب للدورة املالية لعامي 
عتباره عند اقتراح هذه املشروعات وبراجمه اجلديدة، التصور الذي         لقـد وضع املكتب يف ا     

رمسـته املـنظمة العربـية للتربية والثقافة والعلوم ملشروعاهتا وبراجمها  وأسس ختطيطاهتا،و حاول               
 .املكتب توزيع هذه املشروعات بشكل يغطي أغلب اجملاالت الواردة يف جدول األنشطة والربامج

  املؤمترات-١
، عقد مؤمتر التعريب العاشر، بالتعاون      ٢٠٠٢-٢٠٠١ملكتـب يف برناجمه لعامي      اقـترح ا  

والتنسـيق مع اجلمهورية العربية السورية، لدراسة وإقرار جمموعة جديدة من املعاجم العلمية اليت              
 .أعدها املكتب، باإلضافة إىل مناقشة العديد من األحباث والدراسات حول اللغة العربية والتعريب

 
 
 ندوات واالجتماعات ال-٢

قـرر املكتـب يف هذه الدورة أيضاً تنظيم نشاطني علميني هامني، يتعلق األول بعقد ندوة                
يهدف التعريف بإصدارات املكتب    ) اسـتثمار املصـطلح املوحد الصادر عن مؤمترات التعريب        (

 .املعجمية من جهة، واستثمار مصطلحاهتا  يف احلياة العملية من جهة ثانية
ط الثاين، فيتعلق بعقد اجتماع اجمللس العلمي للمكتب، يهدف االستعانة بأعضائه           أمـا النشا  

القتراح براجمع ومشروعات جديدة للمكتب، وتقومي  ما هو جار تنفيذه من برامج ومشروعات،              
باإلضـافة إىل مناقشة اخلطوط العريضة اليت سيقترح املكتب التقدم هبا إىل اجمللس التنفيذي واملؤمتر               

 .٢٠٠٤-٢٠٠٣يف دورتيهما  لعامي العام 
  مراجعة وتقومي بعض املشروعات املعجمية-٣

يـتعلق هذا الربنامج بدراسة ومراجعة وتقومي املعاجم اليت أعدها املكتب للعرض على مؤمتر              
التعريـب الثاين عشر، من خالل مسامهات اجملامع اللغوية واهليئات املتخصصة واألفراد العلميني،             

 .ائهم يف هذه املشروعاتمبالحظاهتم وآر
  مشروعات أخرى-٤

 :أدرج املكتب يف هذا الربنامج سبعة مشروعات هي كما يلي



 

  إعداد مشروعات معاجم مؤمتر التعريب الثالث عشر-أ
ويهـدف هذا املشروع إىل حتديد جماالت معينة لتعريب مصطلحاهتا العلمية وتوحيدها،            

 .كني اللغة العربية من التطور املستمرلدفع عملية التعريب يف األقطار العربية ومت
  حتيني اجملموعة األوىل من املعاجم العلمية املوحدة-ب

ويهـدف هذا املشروع إىل قيام املكتب مبراجعة وتنقيح جمموعة من املعاجم إىل إصدرها              
 منذ وقت طويل، ألجل إغناء املعجم وتطعيمه باجليد من املصطلحات واملفاهيم

 املنقحة طباعة املعاجم -جـ
ويهـدف هـذا املشـروع إىل طـباعة املعاجم املوحدة اليت يكون املكتب قد أخضعها      

 .للمراجعة والتنقيح، ألجل توسيع نشر الرصيد املصطلحي وإشاعته
  تشغيل بنك املصطلحات-د

ويهـدف هـذا املشـروع إىل متابعة جتهيز وحدة البنك بأدوات العمل الضرورية من               
 املكتب من خزن الرصيد املصطلحي املتجمع، وفق        جتهـيزات وبرجمـيات، لتمكني    

 .منهجية علمية دقيقة،وربط البنك بالشبكات املصطلحية يف الداخل واخلارج
  تشغيل املكتبة العلمية العمومية للمكتب-هـ

ويهـدف هـذا املشـروع إىل مـتابعة جتهيز املكتبة بأدوات العمل الضرورية، واقتناء               
 .تنميتها، وتنظيم تظاهرات علمية وثقافية يف مقرهااإلصدارات العلمية املناسبة ل

  التعاون العريب والدويل-و
ويهـدف هـذا املشـروع إىل متتني أواصر التواصل والتعاون بني املكتب وخمتلف              
املؤسسـات العلمـية املهتمة بنفس جماالت علم املكتب، باملشاركة يف بعض أنشطتها،             

 .ح هبا اإلمكانيات املتاحةودعوهتا حلضور بعض أنشطة الكتب اليت تسم
 

 أصداء الترحيب مبشروعات املكتب 
 

دأب مكتـب تنسـيق التعريب يف مطلع كل دورة مالية جديدة أن يطلع اللجان الوطنية العربية للتربية                  
 من  والـثقافة والعلـوم على املشروعات والربامج اليت ينوي تنفيذها يف تلك الدورة، حىت تتمكن هذه اللجان                



 

عرضـها على اجلهات املهتمة أو املختصة يف بلداهنا، لبحث إمكانية التعاون مع املكتب لتنفيذ املشروع الذي                 
 .ميكن أن حيظى باهتمام هذه اجلهة أو تلك

 .ونورد فيما يلي منوذجني من الردود اليت توصل هبا املكتب حول هذه املشروعات
بعد اطالعي على هذا املشروع املعريف       ((مع التونسي  رئيس اجمل  –يقـول الدكتور عبد الوهاب بوحديبة       

القـّيم، يشـّرفين أن أعّبر لكم عن ثقيت يف جدواه، خاّصة وأن لغتنا العربّية حتتاج إىل مزيد العمل من أجل أن     
اإلبداع بل إنّ لغتنا قادرة أيضاً على       . تواكـب خمتلف املتغّيرات املعرفّية اليت مل يعد ممكنا جتاهلها يف عامل اليوم            

واإلضـافة إن حظيت مّنا مبا هي جديرة من تطوير وابتكار وتواصل تفاعل مع املستجّدات املتزايدة يوما بعد                  
 .يوم

 ).بيت احلكمة(فاملشروع إذن إجيايب طموح ، أرّحب به باسم اجملمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون 
 ))وفّقكم اللّه ملا فيه خري لغتنا العربية

 ور عبد اهللا حممد الزروق، أمني عام  اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلومويقول الدكت
 بشأن برامج ومشروعات    ٦٤وبعـد، تبعاً ملراسلتكم  اليت بعثموها إىل جلنتنا الوطنية اليت حتمل رقم              " 

ض اهليئات  ، واليت تتضمن بعض املشروعات اليت ميكن أن حتظى باهتمام بع          ٢٠٠٢– ٢٠٠١املكتـب لعـامي     
املتخصصة يف بالدنا، يشرفين أن أشكركم  على إخبارنا هبذه الربامج كما يطيب يل أن أؤكد لكم أننا سنعمل                   

وإذ أمتىن لكم كامل    . عـلى خماطـبة اجلهـات املتخصصة ببالدنا وندعوها للمشاركة عند تنفيذ هذه الربامج             
 "مالتوفيق، ألرجو أن تتقبلوا فائق عبارات التقدير واالحترا

 
 ندوة

 استثمار املصطلح  املوحد يف اجملال التعليمي

يف إطـار املهام العلمية اليت يقوم هبا مكتب تنسيق التعريب ، نظم املكتب بتعاون مع كلية                 
استثمار املصطلح املوحد يف اجملال     : اآلداب والعلـوم اإلنسـانية مبكناس ندوة دولية يف موضوع         

 .٢٤/١٠/٢٠٠٠-٢١: التعليمي، يف الفترة ما بني
وقـد قدمت يف هذه الندوة دراسات وأحباث علمية جادة، أجنزها عدد من العلماء واخلرباء               
املصـطلحيني، واألسـاتذة الباحثني املتخصصني يف العلوم والفنون املرتبطة باملعاجم املوحدة اليت             

 .أصدرها مكتب تنسيق التعريب
م ، هو اإلجابة عن بعض األسئلة اليت يتعلق         ولقد كان اهلدف من عقد هذا اللقاء العلمي اهلا        

بعضها مبدى بلوغ هذه املعاجم الغاية املرجوة منها، باملقارنة مع ما بذل فيها من جهد، وما صرف                 
مـن مال يف إجنازها وإخراجها لصاحل اللغة العربية، قصد استثمارها ، واالستفادة منها يف امليدان                



 

ه األسئلة، بإجياد احللول املالئمة لتجاوز املشاكل       ويـتعلق الـبعض اآلخـر من هذ       . التعلـيمي 
 .والصعوبات اليت حتول دون استثمار املصطلح املوحد يف اجملال التعليمي

ولإلجابة عن مثل هذه األسئلة وغريها، مما له صلة وثيقة هبذا املوضوع، تفرعت وقائع هذه  
 :ثالثة حماورالندوة إىل 

ة باإلطار العام ملشروع املعجم املوحد، وقد تناول هذا          خصص لألحباث املتعلق   :احملور األول 
مكتب (األول لألستاذ املرحوم الدكتورجواد حسين مساعنه         : املوضوع بالدرس والتحليل عرضان   

اخلصائص العامة ملعاجم املوضوعات وتأثريها يف املعاجم       : " ، يف موضوع  )تنسيق التعريب بالرباط  
 .له األستاذ إسلمو ولد سيدي أمحد زمي- نيابة عنه–ألقاه " املوحدة 

 يف هذا احملور فألقاه األستاذ حممد ملوك من كلية علوم التربية بالرباط يف              العرض الثاين  أمـا   
 " املعجم املوحد ملصطلحات التقنيات التربوية: "موضوع

. علوم يف هذه الندوة، فُوجِّه لتقومي مناذج من املعاجم املوحدة ملصطلحات ال           احملور الثاين أمـا   
وقـد سـامهت الدراسات اليت ألقيت يف هذا احملور يف تسليط الضوء على حمتويات بعض املعاجم         

 .املوحدة اليت قدمها مكتب تنسيق التعريب قصد فحصها وتدارسها وتقوميها
 :ويف هذا اإلطار استمع احلاضرون إىل ستة عروض

 أجنزه األستاذان عبد    لية،باملعجم املوحد  ملصطلحات الفنون التشكي      اهـتم    :العـرض األول  
 .احلميد العبدوين، ونوح فيكروش، من كلية اآلداب مبكناس

 فكان لألستاذ عبد العزيز العماري، من كلية اآلداب مبكناس، حاول فيه            العرض الثاين أمـا   
 للخصائص الصرفية والصواتية واملعجمية     "املعجم املوحد ملصطلحات البيئة     "إبـراز مدى احترام     

 . للغة العربيةوالداللية 
 لتقدمي ودراسة وتناول الكلمة بعد ذلك األستاذ عبد احلق العدوة، من كلية اآلداب مبكناس             

 ".املعجم املوحد ملصطلحات األرصاد اجلوية"
 فقدمه األستاذ أمحد الفوحي، من كلية اآلداب مبكناس يف موضوع           العـرض الـرابع   أمـا   

  ." نظرات يف املعجم املوحد ملصطلحات اإلعالم"
 موضوع دراسة قيمة تقدم هبا األستاذ املعجم املوحد ملصطلحات اهلندسة امليكانيكية    وكـان   

 .حممد الشاوي ، من كلية العلوم مبكناس



 

 فحظي بعرضني هامني، تقدم هبما األستاذان بنعيسى        "املعجم املوحد ملصطلحات النفط   " أما  
 . أزاييط وميمون قرياط ، من كلية اآلداب مبكناس

 من حماور الندوة لألستاذ  عز الدين البوشيخي ،          لعرض األخري يف هذا احملور الثاين     اوكـان   
حنو تصور جديد الستثمار  املعاجم      " مـن كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبكناس ، يف موضوع           

 " .املوحدة ملصطلحات العلوم يف اجملال التعليمي
 وقد  .املوحد يف بعض األقطار العربية    وضعية املصطلح    فُخصِّص لدراسة    أمـا احملور الثالث   

أغـىن هـذا احملور ثلة من العلماء واألدباء املبدعني الذين وفدوا من بعض البلدان العربية الشقيقة،        
 .مصر وتونس والسودان والعراق: مثل

قيمة، األول ألقاه األستاذ عبد الغين      خلمسة عروض   ويف إطـار هذا احملور استمع احلاضرون        
مشروع معجم ألفاظ احلضارة    " كلية اآلداب بعني الشق بالدار البيضاء، يف موضوع          أبو العزم، من  

 ".يف اجملال التعليمي
فكان لألديب والروائي املبدع األستاذ عبد الرمحن جميد الربيعي، من          : أمـا العـرض الثاين    

 ." وضعية مصطلح العلوم اإلنسانية املوحد يف اجملال التعليمي"تونس، يف موضوع 
وضعية املصطلح املوحد يف اجملال  وفد السودان األستاذ حممد هاشم صديق فتناول عرض         أما م 

 .التعليمي بالسودان
أمـا األسـتاذ عبد اللطيف عبيد، من املعهد العايل للغات  التابع جلامعة تونس، فقد تناول                 

 ".منوذجاً  العلوم اإلنسانية –سبل استثمار املصطلح املوحد يف اجملال التعليمي  " موضوع    
وكـان العـرض األخري يف هذا احملور لألستاذ حممد توفيق الرخاوي ، من مصر، تناول فيه                 

 ". جتربة مصر منوذجاً –سبل استثمار املصطلح املوحد يف اجملال التعليمي "
هـذا ومتخضـت أعمال الندوة عن العديد من االقتراحات البناءة واملالحظات اجلادة على              

املوحدة، األمر الذي من شأنه أن يساعد املكتب على إثراء وتنقيح هذه            جمموعـة مـن املعـاجم       
املعاجم  يف طبعة الحقة وجعلها بذلك تساير حركة التطور العلمي واملصطلحي املتسارعة، خاصة              
إذا اسـتمر املكتـب يف عقـد مثل هذه الندوات ملا تتيحه من تبادل التجارب واخلربات يف جمال           

 .ديدة، واستكمال جوانب النقص فيهاالدراسات املصطلحية اجل
 :ومن بني التوصيات اليت صدرت عن الندوة، نذكر من بينها على اخلصوص



 

العمـل عـلى إجياد سياسة للتوزيع تضمن وصول املعاجم املوحدة إىل مجيع املؤسسات               -
 .التعليمية والعلمية واالجتماعية يف األقطار العربية

ر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تلتزم         طرح مشروع اتفاقية عربية يف املؤمت      -
 .مبوجبها الدول العربية باستعمال املصطلحات العلمية والتقنية املوحدة

 ندوة
 األلفاظ العلمية احلضارية والتراثية

 
يف سـياق اجلهـود املوصولة خلدمة اللغة العربية والتمكني هلا، عقد مكتب تنسيق التعريب               

 من أكتوبر   ٢٩ و ٢٦ط،  بالتعاون مع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس، يف الفترة ما بني              بالربا
  .األلفاظ العلمية احلضارية والتراثية: ، ندوة دولية يف موضوع٢٠٠٠

وقـد افتتحت أعمال هذه الندوة بتالوة آيات بينات من الذكر احلكيم، وتلتها كلمة السيد                
 اإلنسانية الدكتور حممد الشاد، مث كلمة السيد مدير مكتب تنسيق           عمـيد كلـية اآلداب والعلوم     

التعريب الدكتور عباس الصوري، مث كلمة السيد رئيس شعبة اللغة العربية، منسق الندوة الدكتور              
 .عبد املالك الشامي

وقـد أمجعـت هذه الكلمات على تأكيد أمهية موضوع األلفاظ العلمية احلضارية والتراثية              
ة مواصلة اجلهود لتحقيق هذا املشروع العظيم، وعلى شكر املشاركني يف هذه الندوة             وعلى ضرور 

 .والقائمني عليها مجيعاً
وقـد حضر الندوة خنبة من العلماء املميزين خبربهتم الواسعة وعلمهم الغزير من املغرب ومن               

 . اجلزائرمن سوريا ومن العراق ومن مصر ومن تونس ومن: عدد من األقطار العربية الشقيقة
وقدمت يف الندوة حبوث قيمة ودراسات حتليلية أعدها األساتذة املشاركون وعرضوها  على             
احلضـور وقـد متيزت جلسات أعمال الندوة بنقاش هادف وعميق ومثمر، مكن من إثارة أهم                
  القضايا ومعاجلتها من زوايا خمتلفة، مما أجنح عمل الندوة وحقق أهدافها، ويف مقدمتها وضع تصور              
إلعـداد معجـم موحد لأللفاظ العلمية احلضارية والتراثية باإلضافة إىل تبادل اآلراء والتجارب              

. واخلربات حول القضايا املصطلحية واملعجمية، بصفة عامة، وقضايا اللغة العربية والتعريب  عموماً            
 .ومن األحباث والدراسات اليت تناولتها الندوة

 



 

عصرنا احلاضر ،للدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل، من        التراثية والتعريب يف    األلفـاظ      -
 اجلزائر

 .بعض النماذج املصطلحية من لغة التواصل ، للدكتور احلاج بن مومن ، من املغرب -
احملاضرة واملذاكرة ملوسى بن عزرة     : مصـطلحات الـنقذ األديب العريب القدمي يف كتاب         -

حاً ، للدكتور أمحد شحـــالن،     وانـتقاهلا إىل اللغة العربية احلديثة مدلوال واصطال       
 .املغرب

 .نظرات يف قضية املصطلح العلمي التراثي ، للدكتور الشاهد البوشيخي ،من املغرب -
احلضاري والتراثي قضايا ومقاربات، للدكتور رشاد احلمزاوي ، من          املصـطلح العريب     -

 .تونس
كتور علي  ماهـية ألفـاظ احلضارة  هل هي كلمات عادية أم مصطلحات تقنية؟ ، للد               -

 .القامسي،عراقي مقيم يف املغرب
املعـاجم املصـطلحية العربـية احلديثة، أي فائدة هلا يف تعريب العلوم؟ ،للدكتور عبد                -

 .الوهاب التازي سعود،من املغرب
مصطلحات األلوان يف الدارجة الفاسية، قراءة يف املكون والداللة، للدكتور عبد املالك             -

 .الشامي،من املغرب
 .تداولة يف امليدان البيداغوجي، للدكتورة رتيبة الصفريوي، من املغرب  اللغة امل -
مفهومها ونشأهتا وواقعها ومستقبلها، للدكتور     : ألفـاظ احلضارة يف اللغة العربية احلديثة       -

 .عبد اللطيف عبيد، من تونس
 من  األلفاظ املستعملة يف ميدان السياقة وقانون السري باملغرب، للدكتورة ليلى املسعودي،           -

 .املغرب
 :وقد صدرت عن الندوة توصيات هامة، نذكر من مبينها على اخلصوص

 دعـوة مكتـب تنسيق التعريب إىل تكثيف اجلهود، بالتعاون مع اجملامع اللغوية والعلمية               -
العربـية ومؤسسات البحث املصطلحي يف الوطن العريب، بغية تكشيف املصطلح العلمي            

ه، ووضع منهجية حمكمة الستثماره يف وضع املعاجم        الـتراثي وفهرسته ودراسته ومتحيص    
 .املتخصصة، حىت ال حتدث قطيعة بني ماضي املصطلح العريب وحاضره



 

 دعوة املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إىل التدخل لدى اجلهات العربية املختصة من              -
ية، وربط ماضيها   أجل سن تشريعات واستصدار قوانني للمحافظة على سالمة اللغة العرب         

 .حباضرها، و رسم سياسة لغوية تضمن هلا مواكبة العصر
 مؤمتر التعريب العاشر

 يف اجلمهورية العربية السورية
 

، يوجد مشروع قومي هام، يتعلق بتنظيم املؤمتر العاشر        ٢٠٠٢مـن بـني بـرامج املكتب املقررة لعام          
، ٢٠٠٢ مشكورة،باستضافة أشغاله خالل شهر أكتوبر       للتعريـب، الذي رحبت اجلمهورية العربية السورية،      

الصيدلة، الطب البيطري،   : وسـيتوىل املؤمتر  إقرار املشروعات املعجمية اجلديدة اليت أجنزها املكتب يف جماالت            
، باإلضافة إىل دراسة ما سيقدمه إليه املكتب من         )اجلينات(احلـرب اإللكترونـية، تقنيات األغذية، املورثات        

 .قترحات  تتعلق بالتعريب وتطور اللغة العربية العلمية واحلضارية، واختاذ ما يراه قرارات بشأهناأحباث وم
وسيشـارك يف املؤمتـر ، ممـثلون عن حكومات الدول العربية، واجملامع اللغوية واحتادها، واجلامعات                

ت املعروضة على املؤمتر، وبعض     واحتادهـا، واالحتادات العلمية، واملنظمات واهليئات العلمية املعنية باملوضوعا        
.الثقافة والعلوم بصفتهم الشخصية   العـلماء واللغويـون الذين سيدعوهم املدير العام للمنظمة العربية للتربية و           



 

 
 مكتب تنسيق التعريب ينظم ندوة علمية يف

 اململكة العربية السعودية
 

عنية يف اململكة العربية السعودية،     ، بالتعاون مع اجلهات امل    ٢٠٠١سـينظم املكتب خالل شهر أكتوبر       
،ويهدف املكتب من عقد    )استثمار املصطلح املوحد الصادر عن مؤمترات التعريب      (: نـدوة عليمة حتت عنوان    

هـذه الندوة إىل معرفة مدى بلوغ املعاجم العلمية اليت أصدرها، الغاية املرجوة منها، باملقارنة مع ما ُبذل فيها                   
ازها وإخراجها من مال ، بغية استثمارها واالستفادة منها يف امليدان التعليمي            مـن جهـد، وما ُصرف يف إجن       

واإلعالمـي ويف احلياة العامة عموماً،كما هتدف الندوة أيضاً إىل البحث عن احللول املالئمة لتجاوز املشاكل                
 .والصعوبات اليت حتول دون استثمار املصطلح املوحد يف اجملاالت اليت أُعد هلا

ل الـندوة باإلضافة إىل ذلك دراسة وحتليل عينة من املعاجم املوحدة اليت أصدرها املكتب يف                وسـتتناو 
و مناقشة ثالثة حبوث علمية ذات العالقة بوضعية املصطلح         ) املياه، املعلوماتية، االستشعار عن بعد    : (جمـاالت 

مية ويف وسائل االتصال املختلفة ويف      املوحد يف األقطار العربية، واستعمال املعاجم املوحدة يف املؤسسات التعلي         
احلـياة العامـة، وكـذا املشاكل والصعوبات اليت حتول دون ايصال املصطلح املوحد إىل املستعمل يف خمتلف                  

 .جماالت احلياة
 
 

 نشاط النشر يف املكتب

 
 إصدارات معجمية جديدة

ات احلديثة، ولتوحيد املصطلحات      يف إطـار اجلهود اليت تبذل إلغناء اللغة العربية باملصطلح         
وتنفيذاً ملنهجية املنظمة العربية للتربية      . العلمية واحلضارية، ودعم حركة التعريب يف الوطن العريب       

اخلاصة بطبع املعاجم املوحدة اليت     ) مكتب تنسيق التعريب  (والـثقافة والعلوم وجهازها املتخصص      
إصدار ثالثة معاجم موحدة جديدة، تعترب امتداداً ملا        صادقت عليها مؤمترات التعريب، قام املكتب ب      

يف التعليم، ويف البحث العلمي،     : مت توحـيده وإصداره  من معاجم، ولبنة أخرى تعزز سائر البناء           
وهذه املعاجم   . ويف االسـتعمال داخل املؤسسات ووسائل اإلعالم والشركات والدوائر املختلفة         

 :هي
 .ياه املعجم املوحد ملصطلحات امل-١



 

 . املعجم املوحد ملصطلحات املعلوماتية-٢
 . املعجم املوحد ملصطلحات االستشعار عن بعد-٣

 :وقبل مرحلة الطبع، كانت هذه املعاجم قد مرت مبنهجية موحدة، نوردها فيما يلي
مراسـلة مجـيع الدول العربية، من خالل مؤسساهتا العلمية والتعليمية املتخصصة يف جمال               -

ملوافاة املكتب مبا لديها من مصطلحات باإلجنليزية والفرنسية، وما تتداوله من           مشـروع املعجم،    
 .مقابالت عربية

لمعجم، وقد أُعد   أويل ل  تكلـيف فريق عمل من األساتذة املتخصصني  بتحضري مشروع            -
 :مشروع املعجم األويل وفق منهجية حمددة أساسها ما يلي

وهي اللغات املستعملة أساساً    ) رنسية والعربية  والف اإلجنليزية(إيـراد املصطلح بثالث لغات       -
 .يف الوطن العريب

اختـيار املصـطلحات اإلجنليزية والفرنسية األكثر صلة مبوضوع املعجم، باعتماد املصدر             -
 .احلجة واملرجع األصيل

اختيار املقابالت العربية املتفق عليها يف الوطن العريب، وخاصة املتوافر منها يف جمامع اللغة               -
مث . بـية، واملؤسسات املصطلحية املختصة، ولدى العلماء واألفراد النابغني يف موضوع املعجم           العر

قامت جلنة خمتصة مبراجعة    حيث  ُعرض املشروع املعجمي على ندوة متخصصة، لدراسته وتنقيحه،         
 يف ذلك  املشـروع مراجعة دقيقة بغية تطويره تطويراً حيقق األهداف املرجوة من إعداده، واّتبعت              

 :بالشكل التايل منهجية حمددة سارت على هديها 
درست مجيع التقارير املعدَّة عن املشروع من ِقَبل اجملامع العلمية واللغوية العربية واجلهات              -

 .املتخصصة األخرى اليت فحصت املشروع
 حبثـت القواعد  احملددة الختيار املصطلح املناسب، وذلك انطالقا مما هو معتَمد من ِقَبل                -

 .امع اللغوية العربية وباقي املؤسسات املتخصصةاجمل
 فحصـت كل املصطلحات املقترحة، واحداً واحداً، وأثبتت املصطلح املالئم الذي وقع             -

 .عليه اإلمجاع
 مبدأاحتفظـت بأكـثر من مصطلح عريب واحد، عند االقتضاء، واحتكمت يف ذلك إىل                -

 . لغةً ومفهوماًشيوع املصطلح يف البلدان العربية، ووفائه باملطلوب،



 

مث ُعـرض املشـروع املعجمي بعد مروره باملراحل املشار إليها، على مؤمتر التعريب الثامن               
١٩٩٨ مايو   ٨ إىل   ٤،  ١٤١٩ حمرم   ١١ إىل   ٧من  ) اململكة املغربية (والتاسع الذي ُعقد  مبراكش      

عد أن درسته   أوصت يف تقريرها باعتماد املعجم، ب     وتشكَّلت جلنة درست املشروع  من جديد         و .م
 .وسجلت عليه مالحظاهتا مصطلحا مصطلحاً –

عجم وطبعه، يف أقرب وقت ممكن،       املوقد صادق املؤمتر باإلمجاع على توصية اللجنة باعتماد         
 عليه، يف ضوء    ةوطـرحه للـتداول، بعد أن يقوم مكتب تنسيق التعريب بوضع اللمسات األخري            

 .مالحظات اللجنة املتخصصة
 املؤمتر، كلف املكتب أحد خربائه، بتدقيق مادة املعجم، وفقا ملا جاء يف             وتنفـيذاً لتوصيات  

مالحظـات اللجنة، وإخضاعه للمنهجية املتبعة يف املعاجم املوحدة، مبا يف ذلك تزويده بفهرسني              
 .، ليسهل تداوله واالستفادة منه ملستعملي اللغات الثالث)عريب وفرنسي(

 األخذ هبا يف مرحلة دون مرحلة، وال يف جمال دون           وملـا كـان تأصيل اللغة ال يقتصر على        
آخر، وإمنا جيب أن ميازج مراحل التعليم كلها ويتطرق إىل خمتلف اجملاالت، حىت يتيسر ألبناء هذه                
اللغة أن يعايشوها معايشة كاملة تساعد بعد ذلك على التصرف هبا وتطويرها، فإننا نرى أن هذا                

يف التعليم، ويف   :   أخرى تعّزُز سائر البناء     وحيده من مصطلحات، ولبنةً   ر امتدادا ملا مت ت    عتَباملعجم يُ 
 .البحث العلمي، ويف االستعمال داخل املؤسسات ووسائل اإلعالم والشركات والدوائر املختلفة

تنا العربية اجلميلة غويسرنا أن نقدم هذا العمل إىل أبناء األمة العربية مجيعهم، وإىل مستعملي ل  
، آملني أن جيد فيه املهتمون باألمر معلّمني وطالباً، ومؤلفني وباحثني ومترمجني، نفعا             َعـْبر العامل  

 .يصيبونه، وفائدة جينوهنا
كمـا نؤكد حرصنا الشديد على تلقي مالحظات وآراء املتخصصني يف ميدان هذا املعجم              

 .لالستفادة منها يف الطبعات الالحقة
 
 

 صدور العدد اخلمسني
 )اللسان العريب(من جملة 

 



 

مبواضـيع جادة وهادفة، ترتبط كلها بقضايا اللغة العربية والتعريب واملصطلح، صدر العدد             
 :اخلمسني من جملة اللسان العريب، يتضمن إسهامات يف املواضيع واجملاالت التالية
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 راجعة بعض معاجم املكتب السابقةم

 
 

 ثالثني معجماً موحداً يف خمتلف العلوم       ١٩٨٩ بداية من عام     - حلد اآلن    -لقـد أصـدر املكتـب       
والفنون،أصـبح بعضـها  يتطلـب الشروع يف إعادة النظر يف حمتوياهتا، خاصة تلك  اليت خضعت للدراسة                   

تب هلذا الغرض ، واليت أوصت املكتب باستثمار        واملـراجعة يف بعـض الـندوات املتخصصة اليت عقدها املك          
مالحظات املشاركني فيها، ملراجعة وحتيني هذه املعاجم وجلعلها تستوعب  ما جيد من مصطلحات جديدة يف                

 .جمال كل معجم، الستدراك الناقص فيها وإضافة املستحدث إليها
 أربعة معاجم موحدة، صدرت     ، الشروع يف حتيني   ٢٠٠١وهكذا قرر املكتب ابتداء من السنة اجلارية        

مـنذ سنوات مضت، وتوفرت هلا كافة الشروط العلمية الالزمة للمراجعة والتحيني، ومن بينها على اخلصوص       
املعجـم املوحـد ملصطلحات اللسانيات، واملعجم املوحد ملصطلحات األحياء، واملعجم املوحد ملصطلحات             

 ).٢٠٠٢(الطباعة اجلديدة هلذه املعاجم ، خالل السنة املقبلة الفيزياء العامة والنووية، حيث من املقرر صدور 
 

 إعداد مشروعات معجمية جديدة
 

يقـوم مكتب تنسيق التعريب يف كل دورة مالية جديدة واليت متتد لسنتني، بإعداد أربعة مشروعات                
 وطبقاً ملنهجية علمية حمددة، معجمية جديدة على األقل يف كل دورة، وفق قوانني حتكم سريه العلمي والعملي،        

وانطالقـاً من مقترحات وأولويات يفرضها واقع اللغة العربية ومتطلبات األقطار العربية لالستفادة من النتاج               
 .العلمي املعاصر يف امليدان املصطلحي

ويقـوم املكتـب يف هـذا الصـدد  حبصـر اجملاالت العلمية املستهدفة إلعداد مشروعات معجمية            
ا، والـيت يتم إخبار اللجان الوطنية العربية للتربية  والثقافة والعلوم بأمسائها، بغرض حبث إمكانية                ملصـطلحاهت 

 .ترشيح اجلهات املتخصصة  املستعدة للتعاون مع املكتب إلعداد أحد املشروعات املعجمية املقررة
 

 مراجعة وتقومي مشروعات معاجم مؤمتر التعريب الثاين عشر
 

تقضـي منهجية مكتب تنسيق التعريب العلمية، إىل إخضاع املشروعات املعجمية اجلديدة اليت ينجزها              
لـلمراجعة والتنقيح من قبل جهات متخصصة  ويف مقدمتها اجملامع اللغوية العربية، متهيداً لعرضها على مؤمتر                 

ض على  مؤمتر التعريب الثاين عشر،وهي       التعريب إلقرارها، ويتعلق األمر حالياً باملشروعات املعجمية اليت ستعر        



 

وقد مت التعاقد يف هذا الشأن      ) ). علم التشريح (املعادن، ألفاظ احلضارة، تقنيات املعلومات، الطب       : (معـاجم 
علم (مـع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة القاهرة ، ملراجعة وتنقيح مشروع معجم مصطلحات الطب                

 .هات عربية متخصصة أخرى ملراجعة املشروعات املعجمية األخرى، وجاري البحث عن ج)التشريح
 
 

 قائمة املعاجم العلمية املوحدة اليت أصدرمها املكتب حلد اآلن

سعر النسخة 
 بالدرهم

عدد الصفحات
حجم (

 )متوسط

مكان 
 وتاريخ
 الطبع

عدد 
تاملصطلحا  رقم جماملعاسم 

املعجم

١٩٨٩-تونس ٢٧٢ ٦0  ١ املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات ٣٠٥٩
١٩٨٩-تونس ٥٢٤ 60  ٢ املعجم املوحد ملصطلحات الفيزياء العامة والنووية 6318
١٩٩٠ -تونس 350 50  ٣ املعجم املوحد ملصطلحات الرياضيات والفلك 4074
١٩٩٢-تونس 96 30  ٤ املعجم املوحد ملصطلحات املوسيقى ٨٤٦
١٩٩٢-تونس 392 50  ٥ املعجم املوحد ملصطلحات الكيمياء 4535
١٩٩٢-تونس 176 40  ٦ املعجم املوحد ملصطلحات الصحة وجسم اإلنسان 2146
١٩٩٣-تونس 243 40  ٧ املعجم املوحد ملصطلحات اآلثار والتاريخ ٣٠١٨
١٩٩٤-تونس 560 60  ٨ املعجم املوحد ملصطلحات علم األحياء 6596
١٩٩٤-تونس 224 40  ٩ م املوحد ملصطلحات اجلغرافيااملعج ٢٧٠١
١٩٩٥-تونس 696 ٦٠  ١٠ املعجم املوحد ملصطلحات التجارة واحملاسبة 8846
١٩٩٦-تونس 115 50  ١١ املعجم املوحد ملصطلحات الطاقات املتجددة 1180

١٩٩٦-تونس 272 60 .ج)  طباعة-كهرباء(املعجم املوحد ملصطلحات التعليم التقين  1383
١٢ ١ 

٢.ج) البناء والنجارة(املعجم املوحد ملصطلحات التعليم التقين   طبعحتت ال   ١٢ 
١٩٩٧ -تونس 384 ٦٠  ١٣ املعجم املوحد ملصطلحات العلوم اإلنسانية ١٧٤٠
 ١٤  املعجم املوحد ملصطلحات القانون  حتت الطبع  
 ١٥ املعجم املوحد ملصطلحات السياحة  حتت الطبع  
 ١٦ وحد ملصطلحات الزالزلاملعجم امل  حتت الطبع  
 ١٧ املعجم املوحد ملصطلحات االقتصاد  حتت الطبع  
 ١٨ املعجم املوحد ملصطلحات اجليولوجيا  حتت الطبع  
١٩٩٩-املغرب 622 ٦٠  19 )البترول(املعجم املوحد ملصطلحات النفط ٦٠٨٩
١٩٩٩-املغرب 191 ٤٠  ٢٠ املعجم املوحد ملصطلحات البيئة 1747
١٩٩٩-املغرب 213 40  ٢١ ةاملعجم املوحد ملصطلحات اهلندسة امليكانيكي 2828
١٩٩٩-املغرب 152 40  ٢٢ املعجم املوحد ملصطلحات الفنون التشكيلية 1542
١٩٩٩-املغرب 283 ٤٠  ٢٣ املعجم املوحد ملصطلحات اإلعالم 3428



 

١٩٩٩-املغرب 129 40  ٢٤ املعجم املوحد ملصطلحات التقنيات التربوية ١٣١٤
١٩٩٩-املغرب 224 40  ٢٥ املعجم املوحد ملصطلحات األرصاد اجلوية ٢٠٣١
٢٠٠٠-املغرب ١٤٥ ٤٠  ٢٦ املعجم املوحد ملصطلحات املياه ٢٢٠٤
٢٠٠٠-املغرب ٣٢٩ ٥٠  ٢٧ املعجم املوحد ملصطلحات املعلوماتية ٣٢١٠
٢٠٠٠-املغرب ١٧٨ ٤٠  ٢٨ املعجم املوحد ملصطلحات االستشعار عن بعد ١١٩٦
 ٢٩ املعجم املوحد ملصطلحات علوم البحار  حتت الطبع  

 
 التعاون بني املكتب وبعض اجملامع اللغوية واجلمعيات  املعجمية

 
 

 الدكتور عباس الصوري
 ينضم إىل جممع اللغة العربية بالقاهرة

 
اهرة، بصفته   إىل جممع اللغة العربية بالق     – مدير مكتب تنسيق التعريب      –انضم الدكتور عباس الصوري     

 –وجاء يف الرسالة اليت تلقاها الدكتور عباس الصوري من سيادة األستاذ الدكتور شوقي ضيف        . عضواً مراسالً 
إن جملس اجملمع يعتز جبهودكم املتميزة يف جماالت        : ( رئـيس جممع اللغة العربية واحتاد اجملامع بالقاهرة  ما يلي          

دة وأعمالكم التطبيقية من أجل دعم مكانة العربية لغة وثقافة          الدراسـات اللغويـة، ويقدر لكم حبوثكم اجلا       
ويشـرفنا أن يكون انضمامكم إىل اجملمع مما يثري جهودكم العلمية مبشاركتكم الرفيعة وإضافاتكم              . وحـرفاً 

 )العميقة ورؤيتكم العاملية
:             ملغرب من يفهم  واجلديـر بالذكـر أن اجملمع املذكور يضم من بني أعضائه حاليا ثلة نرية من علماء ا                

 .حممد بنشريفة، الذي أصبح عضواً دائما ابتداء من املؤمتر األخري للمجمع. عبد اهلادي التازي، ود. د
 
 
 

 
 

 مكتب تنسيق التعريب
 يف املؤمتر السنوي جملمع اللغة العربية

 بالقــاهـــرة

------------- 
، ٢٠٠١ مارس   ١٩عربية يف دورته السابعة والستني، بالقاهرة ابتداء يوم االثنني          انعقد مؤمتر جممع اللغة ال    

اللغة العربية يف   (وحبث املؤمتر عشرة حماور دارت كلها حول العنوان الرئيسي للمؤمتر           . واسـتمر ملدة أسبوعني   



 

 من املتخصصني يف اللغة      وشارك  يف املؤمتر عدد كبري من رؤساء اجملامع اللغوية العربية، وعدد            ).وسائل اإلعالم 
 – مدير مكتب تنسيق التعريب      –ومن بينهم الدكتور عباس الصوري            . العربـية من البالد العربية واألجنبية     

 .عضو اجملمع يف الدورة اجلديدة
:             مدير مكتب تنسيق التعريب، حبثاً يف املؤمتر حتت عنوان         –وقـد ألقـى الدكـتور عـباس الصوري          

 : نلخصه فيما يلي)طلحية يف جمال اإلعالم واالتصالمفاهيم مص(
تعـد وسائط اإلعالم واالتصال بكل ما تعرفه من تطورات مدوية واجهة للتطور احلضاري يف مفتتح                [ 

األلفـية الثالثة، وأضحى التمكن  من الثقافة اليت حتكمها ضرورة من ضرورات الدخول يف  العصر والتفاعل                  
تكنولوجية املتسارعة وما هلا من تأثري يف تكييف احلياة املعاصرة وتوجيه الرأي وصياغة             اإلجيايب مع املكتشفات ال   
 .القيم والتوجهات الثقافية

لقـد أصبح اإلعالم علما قائما بذاته، له مبادئه وجماالته ومناهجه وله مصطلحاته اليت حتدد   أسلوب   
 هذه املصطلحات جيب أن مير عرب مفاهيم دقيقة         والتحكم  يف  . الـتعامل مع تصوراته التقانية ومناهجه العلمية      

ومضـبوطة خصوصا عندما يتعلق األمر مبقاربة ألفاظ اإلعالم واالتصال يف جمال الثقافة   العربية وال سيما ما                   
حلاجة ماسة إىل تصور أسس ومفاهيم ميكن أن        من هنا كانت ا   . يتعلق مبفاهيم خاصة بالبعد الديين هلذه الثقافة      

مشروع ملعجم شامل ملصطلحات اإلعالم يف اجملال اإلسالمي حبيث يتضمن هذا املشروع خمتلف             يـبىن عليها    
املفاهـيم الـيت هتم وسائل اإلعالم واالتصال املكتوبة واملسموعة واملرئية  وجيمع شتاهتا ويضبط استعماهلا يف                 

للوصول إىل ذلك اختذنا     . الوسـائط العمومية واخلاصة من تلفزة وحواسيب وقنوات وشبكات اتصالية متنوعة          
 ] .جمموعة من اإلجراءات املنهجية الضرورية

 
 
 
 
 

 :هذا وصدرت عن املؤمتر توصيات هامة ندرج منها التوصيات الثالث التالية
يوصـي املؤمتـر باستخدام العربية السليمة يف مجيع وسائل اإلعالم ألهنا اللغة القومية املشتركة بني                 -

 .ن شعوهبا احتادا عامليا أمام التكتالت األجنبيةالشعوب العربية اليت جتعل م
يوصـي املؤمتر وزارات اإلعالم يف األمة العربية بوضع خطة لغوية مشتركة هتدف إىل احملافظة على                 -

اللغـة العربـية بوصـفها لغة العرب القومية ولغة دينهم وتراثهم وحضارهتم مما يوجب االعتزاز                
 .لعلمية واالجتماعية والثقافيةباستعماهلا يف خمتلف جماالت احلياة ا

 يوصـي املؤمتـر بتفعيل القوانني الصادرة بشأن كتابة الالفتات على واجهات احملالت والشركات           -
 .باللغة العربية وخبط  كبري، وال مانع من أن يلحق بالالفتة مضموهنا بلغة أجنبية خبط صغري



 

 
 

 :الندوة الدولية الثانية حول
 ) ثنائية اللغةاملعاجم(

 
نظمت اجلمعية املغربية للدراسات املعجمية، بالتعاون مع مكتب تنسيق التعريب، وكلية اآلداب والعلوم             

، وذلك يف   ]املعاجم ثنائية اللغة  :(الندوة الدولية الثانية حول   : [ اإلنسانية بالدار البيضاء، ندوة علمية حتت عنوان      
وقد حضر الندوة عدد مهم من الباحثني من داخل . ٢٠٠١ أبريل ١٠ و  ٩رحاب الكلية بالدار البيضاء يومي        

املغـرب ومن خارجه، تناولوا يف أحباثهم قضايا املبادئ املنهجية لبناء معجم ثنائي اللغة، وإشكالية املصطلح يف                 
 اليت  وتدخل هذه املشاركة للمكتب ضمن مهامه     . املعـاجم   الثنائـية اللغة، واملعاجم ثنائية اللغة واحلاسوب            

تقتضي توثيق  الصلة مع اهليئات املعنية بالتعريب وتنمية اللغة العربية، وإطالع الباحثني واملهتمني على منجزات                
وقد ألقى السيد مدير    . املكتب وعلى أعمال املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم يف امليادين العلمية والثقافية             

مة يف الندوة، نوه فيها جبهود اجلمعية يف امليدان املصطلحي واللغوي            كل – الدكتور عباس الصوري     –املكتـب   
. الذي يعترب من أدق املوضوعات الراهنة يف هذا اجملال        ) املعاجم ثنائية اللغة  (،كما هنأها على اختيارها ملوضوع    

ة وتنميتها يف   وقـد حلـل السيد مدير املكتب يف حبثه املنهجية الضرورية لتوطني العلم يف رحاب ثقافتنا العربي                
 :االجتاه السليم، بالتركيز على النقاط التالية

 التركـيز عـلى اللغات احلية الشهرية كاإلجنليزية والفرنسية واألملانية وإمهال االنفتاح على اللغات               -١
 .اإلقليمية اليت نترك أمرها لألجانب كاللغات العامية ولغات القوميات غري العربية يف البالد العربية

) أو املتخصص (ضبط احلدود الفاصلة بني التأليف املعجمي العام والتأليف اخلاص          :  هذه القضايا   من -٢
فلكل منهما مناهجه وأصوله، فإذا كانت مجيع فروع املعرفة ممثلة يف التأليف املعجمي العام، فاملعجم املتخصص   

طلحاته، ولقد الحظنا عن معامجنا إمنا يهدف إىل مساعدة الباحث يف جمال حقل معريف واحد له ألفاظه وله مص 
 .الثنائية احلديثة كثرياً ما يتعذر عليها إجياد احلدود والفواصل بني امليل إىل االجتاه العام أو االجتاه اخلاص

على أي منهج يقف، عندما يتوجه املعجم إىل        .  ومن الناحية املنهجية أيضاً هناك مشكل حترير املواد        -٣
فكثرياً ما يعتقد   ). التفسري والشرح (أو عندما يتوجه إىل أصحاب لغة الوصول        ) املنت(أصـحاب لغة االنطالق     

املؤلفـون أهنم خيدمون أصحاب اللغتني معا وهم يف احلقيقة ال يفيدون أيا منهما لعدم دقة التأليف واخللل يف                   
 .منهج التناول
قيق، عن طريقه تتالقح اللغات      واملعجـم الثنائي إمنا يقوم على الترمجة، والترمجة كما نعلم ميدان د            -٤

والـثقافات فهـو يعمل جاهداً إلجياد املرادف الصحيح بني لغتني انطالقاً من فرضية تقول بوجود معان كلية                  
مشتركة بني سائر اللغات، يكفي أن نبحث على املرادف املطلوب، بينما يرى االجتاه االجتماعي العكس، على                



 

قابل للترمجة من لغة إىل أخرى  فأحرى إجياد مرادف له دال عليه مجلة  اعتبار أن ما يسمى برؤى الشعوب غري 
 .وتفصيال
 واملعجـم الثنائي معرض للخلل املنهجي إذا مل حيتط مبا فيه الكفاية ملا  يسمى بألفاظ احلضارة، أما                   -٥

بة األلفاظ احلضارية   عـند ما يتعلق األمر باملعاجم املصطلحية  فإن املقاربة تكون خمتلفة، فاملشكل بالنسبة ملقار              
إمنـا يكمن يف عملية توطني املفردات املهاجرة مبدلوالهتا املختلفة وبظالهلا اخلاصة إىل الديار العربية، فاأللفاظ                 
عـندما تـرحل مـن لغة إىل أخرى ومن ثقافة إىل أخرى فهي ال   تأيت جمردة وحمايدة وإمنا تأيت وهي مثقلة                        

 معظم  ! لتارخيية واألخالقية ، فكيف تتم ضيافتها مث توطينها يف أرض اهلجرة؟          حبموالهتـا املعرفية واإلنسانية وا    
اجملامع العربية مل تتفق على كيفية  ذلك؛ بل جندها تتحفظ حول ما هو رائج فصيح  يف البلد اجملاور، فما بالك                      

دون استئذان وينشئ له  والنتيجة، أن هذا التيار خيترق احلدود ب. باملوقف من تيار األلفاظ  املهاجرات اجلارف
 .مستوطنات بسياسة األمر الواقع

أمـا بالنسبة للمصطلحات العلمية التقنية فاألمر يتعلق أساسا بإجياد البديل، أي املصطلح العريب الالئق،               
ولـلمجامع واهليئات التعريبية واجلامعات املتخصصة مناهجها يف إجياد املقابل املالئم من املصطلحات الوافدة،              

 جلها على إعطاء األسبقية أللفاظ التراث لالستعارة منها مث تأيت  الوسائل اخلاصة بالعربية من اشتقاق                 يـتفق   
 وملكتب تنسيق التعريب منهجيته اخلاصة، وهي تقوم على مبدإ التوحيد الذي تعقد             …وتوليد وحنت  وتعريب     

 :تمع حوهلا العرب ألسباب أمههايف كل دورة مؤمتراً تعرض فيه ما جتمع لديها من مصطلحات قابلة ألن جي
 . أهنا تولدت يف رحاب اجملامع العربية، بعضها أو كلها-
 .  أهنا تروج أكثر من غريها يف جماالهتا العلمية اخلاصة-
 .  أهنا ال تتعارض مع طبيعة اللغة العربية يف االستعمال-
 . أن أهل االختصاص يوافقون عليه-

خالل بنك املصطلحات الذي أهنى اإلجراءات الفنية إلعداده  ما          ويف هـذا اإلطار يعرض املكتب من        
 معجماً  ٣٠ ألـف مصـطلح موحد يف خمتلف العلوم والتقنيات منشورة أوال يف حوايل               ١٥٠ينـيف عـن     

 .اصطالحياً، متخصصا
 

 أصداء التعريب
 املسؤولني عن تعريب التعليم العايل ندوة

 يف الوطن العريب

 



 

 للتعريب والترمجة والتأـليف والنشر إىل عقد ندوة للمسؤولني عن تعريب التعليم            دعا املركز  العريب   
العـايل يف الوطـن العريب، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم بوزارة التربية،                 

 .ومبشاركة وزارة التعليم العايل واجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية
، شارك فيها وفود من عدة      ١١/١٠/٢٠٠٠-٩دت هذه الندوة يف دمشق يف الفترة ما بني          وقـد انعق  

 .العراق، سوريا، اليمن، تونس، قطر، مصر، السودان، اجلزائر، لبنان، ومكتب تنسيق التعريب(أقطار عربية 
لبحث وكان اهلدف من عقد هذه الندوة هو تدارس معوقات تعريب التعليم العايل يف الوطن العريب وا               

 .عن أفضل السبل إلزاحة هذه املعوقات
 وقد ألقيت يف افتتاح الندوة كلمات أشار فيها السادة املتكلمون إىل أمهية اللغة العربية يف كيان أمتنا                 
العربـية وتكوين هويتها احلضارية والتعبري عن ثقافتها األصيلة والثرية، ماضياً وحاضراً ومستقبالً، ودعوا إىل                

ية التعريب وال سيما تعريب تدريس العلوم يف مجيع مراحل التعليم وال سيما اجلامعي، وضرورة                االهتمام بعمل 
 .تأمني مستلزماهتا وتذليل العقبات اليت تعترضها ودفعها إىل األمام حىت تستكمل خطواهتا وتعطي مثراهتا املرجتاة

. وجرت مناقشاهتا من قبل احلضور      حبثاً  ) ١٤(كما ألقى فيها السادة الباحثون حبوثهم اليت بلغ عددها          
 :وقد دارت هذه البحوث حول حماور ثالثة

 تشخيص املشكالت لدى أعضاء هيئات التدريس يف اجلامعات العربية واليت تعوق مسرية التعريب              -١
 .يف الوطن العريب

 . دور املراجع العلمية وأمهات الكتب يف سريورة املصطلحات العلمية وانتشارها-٢
 .علوماتية وأمهيتها يف جمال تعريب العلوم األساسية دور امل-٣

تتعلق بالكتاب اجلامعي ،    )  توصية ٣٠حنو  (وقـد صدرت عن الندوة توصيات كثرية يف غاية األمهية           
واملصطلح العلمي،  . والـدرس اجلامعي واملعاجلة املعلوماتية للمصطلح العريب، والتوثيق ، واالعالم املصطلحي          

 : إىلحيث دعت هذه األخرية
 دعـوة مكتـب تنسـيق التعريب بالرباط إىل متابعة جهوده يف تنسيق املصطلحات وتوحيدها                -١

وإصـدارها يف معجمـات ن وأن يوفـق بني مشروعاته املستقبلية وحاجات التدريس العلمي يف اجلامعات                 
ام جبمع  وكذلك دعوته إىل استكمال إصدار املعجمات املوحدة مث القي        . وحاجـات اجملـتمع، بصـورة عامة      

مالحظـات املختصـني بشأهنا متهيداً ملراجعتها وتوسيعها  جلعلها تستوعب ما جيّد من مصطلحات يف حقول                 
وكذلك يطلب من مكتب تنسيق التعريب أن يتوىل رصد ومتابعة املولدات املصطلحية العلمي        . العـلم املختلفة  

 عربية هلا، مستعيناً باخلرباء املختصني واللجان       والثقافية واحلضارية يف العامل والعمل السريع على وضع مقابالت        
 .العلمية

 دعـم مركز التعريب وهيئاته وجلانه يف الوطن العريب معنوياً ومادياً لتمكينها من أداء دورها على                 -٢
 .الوجه املطلوب



 

 على   تعزيز دور جمامع اللغة العربية لتنهض بدورها مرجعاً يف شؤون اللغة واملصطلح، وقيَّماً حيافظ              -٣
سالمة العربية ويعمل على تنميتها  بوضع املصطلحات وإقرارها وإصدارها يف معجمات، وفق الطرائق واملبادئ              

وكذلك التأكيد على دور    . املعـتمدة، لتكون لغة علمية معاصرة، وتعميم اجتهاداهتا اللغوية على أوسع نطاق           
 هي يف طور التكوين، وإعطاء قراراته مشروعية ملزمة         احتاد اجملامع اللغوية جهة منسقة بني اجملامع القائمة واليت        

 .يف األمور اللغوية
 دعوة خمتلف اهليئات واملؤسسات العاملة يف جمال املصطلحات إىل تطوير طرائق عملها املصطلحي              -٤

ة مبواكبة ما جيد من نظريات  ومنهجيات مصطلحية تطبيقية تتعلق بإعداد املصطلحات وبناء منظوماهتا املفهومي              
وتوحـيدها وتقييسـها ونشرها، واملشاركة يف النشاطات األجنبية والدولية وال سيما يف إطار املنظمات ذات                

 .العالقة
كانـت هـذه الندوة عموماً ناجحة ومهمة، نظراً ألن موضوعها يندرج ضمن اهتمامات  املكتب                

 .األساسية
و التردد يف عملية التعريب لدى كمـا ولكوهنا جاءت يف وقت لوحظ فيه بعض التراجع، أو التلكؤ، أ    

 .بعض املشككني يف قدرة اللغة العربية على أن تكون لغة تدريس يف بعض التخصصات العلمية
 
 
 

 ندوة
 اللغة العربية بني اللغات العاملية

 
مكانة اللغة  (انعقدت الندوة الدولية اليت نظمها اجمللس األعلى للغة العربية باجلزائر حتت عنوان             

، وقد تداول املشاركون    ٨/١١/٢٠٠٠-٦خالل الفترة املمتدة ما بني      ) لعربـية بني اللغات العاملية      ا
عـددا مـن األحباث والدراسات اليت حظيت مبداخالت ومناقشات أثرت جمال البحث والنظر يف               

 .قضايا اللغة العربية
ز مكانة اللغة العربية    وكان اهلدف من عقد الندوة هو تبادل اآلراء حول الوسائل الكفيلة بتعزي           

بـني اللغـات العاملية، شارك فيها أساتذة جامعات وأعضاء  جمامع لغوية وخرباء مؤسسات عربية                
اجلزائـر، العراق، سوريا، تونس، السعودية، األردن، مصر، اليمن، موريتانيا،          : متخصصـة مـن     

 .السودان
(حباثهم املعروضة على الندوة     وتناول االجتماع بالبحث موضوعات خمتلفة عاجلها اخلرباء يف أ        

 اللغة العربية وحتديات    – واقع اللغة العربية     -تناولت موقع اللغة العربية بني اللغات البشرية      )  حبثاً ٢٢



 

 اللغة العربية وعاء    - العربية وخصائص اللغة احلية    – اللغـة العربية بني التراث واملعاصرة        –العصـر   
 دور مكتب تنسيق التعريب غي خدمة اللغة العربية         –ية الثالثة    اللغة العربية واأللف   –الوجدان القومي   

وإغنائها باملصلطحات املوحدة على مستوى الوطن العريب، وهو البحث الذي شارك به ممثل املكتب              
 :يف هذه الندوة وتناول فيه احملاور التالية

 مكانة اللغة العربية بني اللغات العاملية -
  نبذة عن مكتب تنسيق التعريب  -
 . مؤمتر التعريب واملعاجم املوحدة الصادرة عنها -
  بنك مصطلحات املكتب -
 )جملة اللسان العريب( دورية املكتب املتخصصة  -

 :هذا وقد صدرت  عن االجتماع توصيات هامة، نقتطف منها التوصيات التالية
عة املعرفة   مواصـلة اجلهود املبذولة يف جمال تعريب التعليم العايل والبحث العلمي من أجل إشا              -

 .العلمية بني أبناء الوطن العريب باللغة العربية
 . استخدام اللغة العربية الفصحى يف مجيع مواد التدريس-
 تعزيـز اسـتعمال اللغة العربية يف الوسائل التقنية واالتصال احلديثة خاصة يف شبكة املعلومات                -

 ).االنترنيت(الدولية 
 .لعلمي والتكنولوجي والترمجة باللغة العربية تقدمي الدعم املادي لتطوير البحث ا-
 . إنشاء مؤسسة عربية تعىن بالترمجة يكون مقّرها اجلزائر-

 اعـتماد مشـروع الذخـرية اللغويـة باجلزائر برنامج عمل يف املؤسسات العربية املشتركة                -
 )ريباملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومراكز البحث يف العامل الع(كاألليكسو 

لقـد كانت الندوة ناجحة، بكل املقاييس، وقد شارك فيها عدد كبري من اخلرباء املتخصصني               
وقد أسهم هؤالء اخلرباء ببحوث ودراسات      . املـرموقني عـلى املستوى العريب من مشرقه إىل مغربه         

قضايا وعروض هامة، ختللتها مناقشات جادة، مما سيساعد مستقبال على إثراء جمال البحث والنظر يف               
 .اللغة العربية

ومن إجيابيات الندوة إمجاع املشاركني فيها على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بني املؤسسات             
العربية ومنظمتها للتربية والثقافة والعلوم يف      العربـية اليت تعىن بقضايا اللغة العربية، مما سيمكن الدول           

نس باألحباث اليت عرضت على الندوة      أن تستأ )مكتب تنسيق التعريب    (شـخص جهازها املتخصص     
 .وبالتوصيات الصادرة عنها عند وضع سياساهتا اللغوية مستقبال

 
 



 

 
 
 

 
 تعريب العلوم وتوحيد املصطلحات

 
 مبقر جامعة الدول    ٢٠٠٠أصدر املؤمتر السنوي السابع جلمعية لسان العرب الذي كان قد انعقد أواخر             

وأوصى امليثاق بأن ينشأ    " امليثاق العريب املشترك لرعاية اللغة العربية     "صيات حتت عنوان    العربية جمموعة من التو   
جملس أعلى لرعاية اللغة العربية ملتابعة تنفيذ مبادئ امليثاق والترويج له وتقدير احلوافز التشجيعية نظري االلتزام مبا  

ائح اليت تنظم استعمال اللغة العربية يف املعامالت        جـاء فيه، وأن تقوم األجهزة التشريعية مبراجعة القوانني واللو         
ويف احلـياة العلمية والعملية وتفعيلها مبا يناسب االحتياجات اآلنية واملستقبلية استشرافا هلذه االحتياجات يف               

ا ودراستها  األلفـية امليالدية الثالثة والوفاء هبا وأن تقوم اجملامع اللغوية واجملالس القومية املتخصصة مبواالة حبوثه              
اخلاصـة برعاية اللغة العربية وتنمية استعماهلا مع  إنشاء وحدة متخصصة يف هذه اجملامع واجملالس لنشر أعماهلا        

 .بصفة دورية ومتابعة تنفيذها وتطبيقها كل نشاط يف ما خيصه
ياة كمـا طالـب امليثاق كليات اللغة واآلداب واأللسن مبراجعة مناهجها وتوفيقها مع احتياجات احل              

العلمـية والعملية وتوفيق لوائحها على هذا النحو، ويضاف إىل أنشطة هذه املؤسسات العلمية عل سبيل املثال              
اعـداد املصـحح واملراجع واملنقح اللغوي، وختريج املترمجني يف كل التخصصات العلمية وإعادة العمل بنظام                

كما تضمن امليثاق أن تعمل كليات . ية األوىلالدبلومـات املتخصصـة العداد هذا املترجم بعد املرحلة اجلامع         
ومعاهد العلوم األساسية والتطبيقية على تعريب العلوم وتدريسها بالعربية وتنشيط وضع وتوحيد املصطلحات ،  
وكذلـك أن تعمل مؤسسات اإلبداع املسرحي والتمثيلي على التحول تدرجيياً إىل فصحى العصر اليت تقرب                

ية غري املنضبطة والفصحى املنضبطة وتدعم استعمال اللغة اليت تعمل بتفصيح العامية            الفـوارق بـني اللغة العام     
لفظـاً وتركيـباً وإشـاعة التركيب السهل الفصيح اسوة  بعمل فصحاء البيان والتبيني من أمثال ابن املقفع                   

 .واجلاحظ وابن خلدون وابن سينا وغريهم من أقطاب العلوم واللغة
سات التجارية واإلعالمية بضرورة االلتزام باستخدام اللغة العربية يف كل          وشـدد امليـثاق عـلى املؤس      

األنشـطة  وأمساء املنتجات والعالمات التجارية مع إضافة لغة أجنبية ثانية قرين اللغة العربية األوىل إذا اقتضت                  
 .ميالضرورة وتنطبق نفس القاعدة على كل النشرات اخلاصة بالنشاط الفندقي والسياحي واإلعال

ودارت حمـاور املؤمتر حول اللغة العربية والتعليم، واللغة العربية وتنمية الوعي القومي وهندسة اللغة أو                
حوسـبة اللغة مبعىن االستفادة من التقنيات احلديثة يف تعليم اللغة العربية ونشرها، كما خصصت جلسة خاصة       

 .عن املعاجم والترمجة وتعريب العلوم
 



 

 
 

 :آ ر ا ء
  األخطاء اللغوية الشائعة   من

 
 

 حممد السّيد علي بالسي/                     توصلت النشرة من الدكتور
             عضو هيئة التدريس جبامعة األزهر

              هبذا البحث، نتشرف بنشره يف هذا العدد
 

لتعبريات اللغوية يقع   ممـا ال شّك فيه أن هناك كثرياً من االستعماالت اخلاطئة لبعض الكلمات وا             
 …فيها العوام يف جمال حديثهم يف الوقت الذي قْد ال ينجو منها البعض من اخلواص يف كتاباهتم

 :وإليك بعض األخطاء الشائعة، ونص ببياهنا
هنأه بالنجاح وآكلت فالناً إذا أكلت معه والعامة        :  أفعـال ال هتمـزها العامة، والقياس مهزها مثل         -١

 .ّناه وواكلته: يقولون فيهما
 .رجل عزب، وقصرت الصالة ورعيت الرجل:  كلمات ال هتمز والعامة هتمزها، مثل-٢
 ، وسنجة   - بالغني   –نغق  : َنَعَق الغراب والقياس هو   :  كـلمات تبدل العامة فيها حرفاً حبرف مثل        -٣

 . أيضاً– بالصاد –صماخ :  ومساخ األذن والقياس– بالصاد –صنجة : امليزان والقياس
 .الفُلُّو، والعارّية، وفّوهة البئر، والبادّي:  كلمات مشّددة والعامة ختفّفها مثل-٤
 .الرفاهية، والدخان، والكراهية، والطواعية، واللثة:  كلمات خمفّفة والعامة تشّددها، مثل-٥
 .رجل ْمسح، وبلد وْحش، ويف بطنه مْغص:  كلمات ساكنة الوسط والعامة حتركها مثل-٦
 .الدَّرهم، والنَّسر، واجلَفََنة، واجلَْدي، وأَلْية الكبش: ت مفتوحة والعامة تكسرها مثل كلمات جاء-٧
الِبطّيخ، واِملروحة، واِملنديل، والِقنديل، واِحلزانة،     :  كلمات جاءت مكسورة، والعامة تفتحها، مثل      -٨

 .واِملكنسة
بور، ألنه ليس يف اللغة ُزغلول، ُعصفور، ُزن:  كـلمات وردت مضـمومة، والعامـة تفتحها، مثل      -٩

 .وصفا على وزن فعلول
 .َخصويَّة، واألْنَملة ، والسَّعوط، وعلى فالن قَُبول:  مما يضّمه العامة، والقياس، مثل-١٠
 .لُعبة، والفُلفُل، والفُسطاط، والقُفل:  كلمات جاءت مضمونة، والعامة تكسرها، مثل-١١
 .السَّواك، والِعلو، والسِّفْل: مثل:  كلمات جاءت مكسورة، والعامة تضمها-١٢



 

خرجنا نترته إذا خرجوا إىل البساتني واحلدائق ، وإمنا         :  وممـا تضعه العامة يف غري موضعه، قوهلم        -١٣
 على حّد تعبري السيوطي يف      -فال يتتره عن األقذار   : لتـتره التـباعد عن املياه و واالدران ومنه قيل         

  .-مزهره نقالً عن ابن السكيت 
ماٌء :  وقوهلم …َزْوَجْي نعال   : اشتريت زوج نعال، والقياس   : تعبريات اخلاطئة قول العامة    ومـن ال   -١٤

مقص وتوأم،  : وقوهلم.. ال ُترادف   : داّبة ال ُتْرَدف، والقياس   : وقوهلم.. ِمـلح   : مـاحل والقـياس   
 النسبة  وقلوهم يف .. شّتان ما مها    : شّتان ما بينهما، والقياس   :  وقوهلم …ِمقصان وتوأمان   : والقياس
.. طبعّية  : طبيعة، والقياس :  وقلوهم يف النسبة إىل الطبيعة     …ذووّية  : ذاتـّية، والقـياس   : إىل ذات 
 :واهللا در أيب األسود الدؤيل إذ يقول: غلت ومغلق: غليت القدر، وباب مغلوق، والقياس: وقلوهم

 
 وال أقول لقدر القوم قد غليت  وال أقول لباب الّدار َمغلوق

 
ـ     ذه حملـة موجزة عن بعض أمثلة من األخطاء اللغوية الشائعة اليت يقع فيها الكثري                           وبعـد ؛ فه

 أن أعاجل هذه    –  يف هذه العجالة      - أثناء حديثهم ويف كتاباهتم ، قصدت        –  مـن العوام واخلواص       -
ركها لنا آباؤنا   األخطـاء؛ كي تكون معلماً بارزاً هلم على الطريق، وحىت تظلّ لغتنا خالدة نقّية كما ت               

 .األّولون
 

 

 
 
 
 
 

         اللغة العربية واملصطلح املوحد

 
مـن بـني اإلنشغاالت  اليت تؤرق خمتلف اجلهات العلمية العربية املتخصصة يف اجملال املصطلحي، ومن         

د السبل الناجعة لنشر    بيـنها مكتـب تنسـيق التعريب التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، هو إجيا              
ذلك أن مكتب تنسيق التعريب،قام     . املصـطلح املوحـد وإشاعته واستعماله يف خمتلف جماالت العمل واملعرفة          

خالل أكثر من ربع قرن بإصدار أكثر من ثالثني معجماً موحداً يف خمتلف التخصصات العلمية باللغات الثالث                 
وهذا ما نبه إليه . شارها واالهتمام هبا يبقى جد حمدود يف عاملنا العريبالعربـية، الفرنسية، اإلجنليزية، إال أن  انت  



 

، عندما حتدث عن    ١٨/٧/٢٠٠٠األسـتاذ عـبد الـرمحن الرشيد يف زاويته يف جريدة الشرق األوسط ليوم               
 :، وكتب يقول)فوضى اللغة العربية(

ليوي إال مثاال على انعدام     مل يكـن موضوع هذه الزاوية حول تسمية اهلاتف باجلوال أو احملمول أو اخل             
واملثال اآلخر لتبيان أن الضرر     . مرجعية اللغة العربية يف عاملنا العريب رغم تنامي احلاجة إىل توحيد املصطلحات           

فلكل مصّنع نظام كمبيوتر لوحة مفاتيح يقرر كيفما يشاء أين يضع           . أصـاب أيضـا قطاعـات خادمة للغة       
 .األحرف عليها خبالف اللغات األخرى

تعقيـبا على هذا النقد تلقيت عدداً من الردود معظمها يوافقين الرأي على ضرورة توحيد املصطلحات                
وضرب أحدهم مثال مبوضوع اجلينوم واكتشاف أطلس       . مـبكراً، خاصـة توحيد الكلمات العلمية اجلديدة       

ن آلخر  وكا. مورثـات اإلنسـان وما أحدثته من كلمات معربة جديدة صارت تستخدم يف الصحف بكثرة              
رأي، ال يقـل أمهـية، خيتلف فيه مع ما طرحته قائال انه ال يعيب اللغة وجود ثالث تسميات لنفس اجلهاز،                     

وهذا رأي اتفق معه لو كان   . فاخـتالف الكـلمات يعكس اختالف الثقافات يف داخل الثقافة العربية الكبرية           
لتباعد األقطار العربية واختالف ثقافاهتا     االختالف حمصور يف املوروث من الكلمات حيث يصبح نتيجة طبيعية           

احمللـية، إمنـا صـار االختالف شامالً للجديد من املصطلحات، طبية كانت أم مرتلية، مما يصيبنا بالتشويش                   
نطلب توحيد معظم اجلديد    . وها هي الفرصة لدينا كي نضيق من وجودها       . ويضعف من فرصة االتصال بيننا    

اختالفاته، رغم أنه سبب يف سوء الفهم الدائم بني املغاربة واملشارقة العرب            من املصطلحات ونقبل املوروث ب    
واحلقـيقة أننا جنحنا جناحاً ملحوظاً يف ختفيف الفروقات اللغوية بفضل اإلذاعات وحمطات التلفزيون              . مـثال 

درات هدفنا من وراء تقليل الفوارق، يف ما استجد من مصطلحات، رفع ق       . واخـتالط املسـافرين من العرب     
فاللغة هي العامل األول يف ترابط املتحدثني هبا، وهو لن ينجحوا           . اللغـة العربية لتكون صاحلة دائما لالتصال      

إبداعـيا واقتصـاديا وسياسياً إال بلسان ميكنهم من تصريف منتجاهتم املتلفة ويوحد مفاهيمهم حنو قضاياهم                
 . يعترض على وجودها أحدالرئيسية والفرعية، أما الفروقات اللغوية احملدودة فلن

 
 
 يف تقنيات التواصل احلديثة إدمــاج اللغة العربيــة

 يف اململكة املغربية
 

وقـع السيد احممد اخلليفة وزير الوظيفة  العمومية واإلصالح اإلداري والسيد ناصر حجي              
كة املغربية،  كاتب  الدولة لدى الوزير األول املكلف بالربيد وتقنيات املواصالت واإلعالم يف اململ            

اتفاقـية شراكة تستهدف التعاون بني هذين القطاعني احلكوميني من أجل تسهيل استعمال اللغة              



 

العربـية عـرب التقنـيات احلديثة للتواصل، وتعزيز القدرات التكنولوجية للتدبري اإلداري واملوارد              
ومية للشبكات  البشـرية يف مـيادين اإلصـالح اإلداري،  وكذا النهوض باستعمال املصاحل العم             

 .واملعدات املعلموماتية، لتحسني اخلدمات املقدمة للمواطنني
كمـا تسـتهدف هذه االتفاقية، إدماج اللغة الرمسية للبالد يف عامل تكنولوجيا اإلعالميات،              
ودعـم اسـتعماهلا يف التواصل بني اإلدارة واملواطن، عرب استعمال التقنيات احلديثة للمعلومات،              

مي اخلدمات اإلدارية للمواطن عرب تقنيات التواصل احلديثة، إىل غري ذلك من            والعمـل عـلى  تقد     
 .األهداف اليت ختدم استراتيجية اإلصالح اإلداري وحسن التدبري

 
 
 
 
 

 اللغة العربية بني لغات العامل
 
نصف لغات العامل مهددة    ( خربا يفيد أن    ) ٨٢١٥(نقلـت جـريدة الشـرق  األوسـط يف عددها            

، وهذا هو العنوان الذي أعطته خلربها، لكن اللغة العربية ليست ضمن هذه اللغات املهددة بالزوال،      )باالنقراض
 لغة  ٦٠٠ألهنـا تعد من اللغات األكثر انتشاراً يف العامل، ويرى التقرير الذي  تستند إليه  اجلريدة املذكورة أن                    

اللغة : وأول هذه اللغات  " … ألهنا ال تزال تدرس للصغار     من لغات العامل فقط ستتمكن من النجاة من االندثار،        
 مليون شخص، تليها اللغة اإلسبانية ، مث اللغة اإلجنليزية، واللغة العربية تقع             ٨٨٥الصينية اليت يتواصل بواسطتها     

ت عن   لغة وذلك بعد أن اختف     ٦٨٠٠بعدهـا يف املرتبة  الرابعة، ويشري التقرير إىل أن عدد اللغات حالياً يبلغ               
 آالف لغة كانت مستعملة  خالل مخسة قرون ماضية، ويعلل التقرير سبب اختفائها              ٩الوجـود ما ينيف عن      

أما اللغة اإلجنليزية فريجع ما وصلت      . بسبب  احلروب واهليمنة على متكلميها أو اندماجهم كأقليات يف غريهم          
لوجيا، هذا فضالً على أن الذين يتكلمون من        إلـيه من مكانة يف العصر احلديث إىل كوهنا لغة التجارة والتكنو           

وهكذا، فإن مصري لغتنا العربية ال يتوقف على        .  مليوناً ٣٥٠يفوق    ) أي الذين يعتربوهنا لغة األم    (دون أهـلها    
عدد متعلميها ومتكلميها  بقدر ما جيب أن تصبح لغة احلياة االقتصادية والعلمية ، ألن ذلك هو الضامن هلا أن                    

 .زها إن مل يؤهلها أن تتقدم عنه إىل األمامتبقى يف مرك
  

 
 
 



 

 زيارات للمكتب
  

 املندوبة الدائمة للجمهورية اليمنية 
 تزور املكتب لدى منظمة االيسيسكو

 
 املندوبة الدائمة للجمهورية اليمنية  لدى       –إثر مكاتبة تلقاها املكتب من األستاذة خدجية رومان حممد الربيعي           

، تتعلق بطلب تزويدها بثالث نسخ من كل إصدارات          )االيسيسكو(إلسالمية للتربية والعلوم والثقافة     املنظمة ا 
،التقت خالهلا بالسيد مدير    ٢٠٠١ مايو   ١٥قامت سيادهتا بزيارة للمكتب يوم الثالثاء         . املكتـب العجمـية     

تب يف اجملاالت اليت يضطلع هبا،       الدكتور عباس الصوري، الذي أطلعها على اجلهود اليت يبذهلا املك          –املكتـب   
وأكدت السيدة املندوبة بدورها    . ٢٠٢ -٢٠٠١ومـا يـنوي تنفـيذه من مشروعات وبرامج خالل عامي            

 .استعدادها حلث اجلهات املتخصصة يف اجلمهورية اليمنية لتبين مشروعات املكتب والتعاون معه لتنفيذها
ا ثالث نسخ من كل إصدارات املكتب املعجمية البالغ         وتلبـية لطلـب السيدة املندوبة، قدم املكتب لسيادهت        

 .معجما، باإلضافة إىل األعداد األخرية من جملة اللسان العريب) ٢٣(عددها 
 
 

 دوريــــــة املـكــتـــــــــب
 اللســـــــان العربـــــــي

 
 

 تعريف  باجملـــلــــــة
 

اللغوية والدراسات املتعلقة بقضايا املصطلح والترمجة      دورية نصف سنوية، ُتعىن بنشر األحباث        -
 والتعريب، ومشروعات معاجم املصطلحات

 ).٢٧×٢١(صفحة، حجم ) ٣٠٠( تصدر اجمللة يف حوايل  -
عدداً لغاية  ) ٥٠(، ووصل عدد اجمللدات الصادرة منها       ١٩٦٤ صـدر العدد األول منها عام        -

 ).٢٠٠١(هناية عام 
 

 أسعار االقتناء واالشتراك
 



 

 .درمهاً ) ٤٠ر٠٠(درمهاً لألفراد ، وللمؤسسات ) ٣٠ر٠٠(سعر العدد يف املغرب  -
 دوالراً) ٢٠ر٠٠(دوالراُ لألفراد، وللمؤسسات ) ١٣ر٠٠( سعر العدد يف باقي البلدان  -
 

 


