كممة الدكتور محمود السيد
في افتتاح ندوة «مرصد المغة العربية وآفاق التعريب»
األستاذ الفاضل الدكتور ميمود حبيبي ،مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط.
األستاذ الفاضل الدكتور محمد عمران الحكيمي ،ممثل جمعية الدعوة اإلسالمية

العالمية بطرابمس ليبيا.

األستاذ الفاضل الدكتور زيد العساف ،مدير المركز العربي لمتعريب والترجمة

والتأليف والنشر بدمشق.

األستاذ الفاضل الدكتور مصطفى عبد السميع ،رئيس المجمس التنفيذي لممنظمة

العربية لمتربية والثقافة والعموم.

السادة المحترمون رؤساء مجامع المغة العربية.
السادة الخبراء من أعضاء مجامع وباحثين.
أييا الحفل الكريم:
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،وأسعد اهلل أوقاتكم:
أرحب بكم أجمل ترحيب في مجمعكم ،مجمع المغة العربية بدمشق ،الذي

يحتضن أعمال ندوتكم " :ندوة مرصد المغة العربية وآفاق التعريب" ،متمنياً أن تكمل

أعماليا بالنجاح.

وانيا لمناسبة طيبة أن تتضافر الجيود في أعمال ىذه الندوة ،وأن يكون التنسيق
بين مكتب تنسيق التعريب وجمعية الدعوة اإلسالمية العالمية والمركز العربي لمتعريب

والترجمة والتأليف والنشر ومجمع المغة العربية بدمشق لعقد ىذه الندوة في رحاب
مجمع دمشق ،الذي يعد أب المجامع المغوية ،وما كان التنسيق بين الجيات المعنية
بالتعريب عمى نطاق الساحة القومية إال أمارة عمى الوعي بأن التنسيق ىو الذي يؤدي

إلى النجاح في العمل ،إذ طالما شكونا في مؤتمراتنا وندواتنا من قب ُل غياب التنسيق
بين الجيات المعنية.
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ومن ىنا كان حضور ممثمي المجامع المغوية إلى جانب الجيات المعنية في
المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم وجمعية الدعوة اإلسالمية العالمية يبشر بأننا

نسير في االتجاه الصحيح لخدمة لغتنا العربية واالرتقاء بواقعيا.

وغني عن البيان ،أييا األخوة األفاضل ،أن واقع لغتنا العربية ،واقع مؤرق ألن

ثمة تحديات كبيرة خارجية وداخمية تتعرض ليا لغتنا ،واقع يزخر بالشكوى المتعددة
األبعاد ،الشكوى من غياب التخطيط المغوي ،والشكوى من تدني مستوى األداء في

العممية التعميمية التعممية ،والشكوى من القصور في مناىجنا التربوية المغوية ،والشكوى
من ضعف إعداد المعممين وتأىيميم ،والشكوى من مزاحمة العامية لمفصيحة في
الكممة المسموعة والمرئية ،والشكوى من مزاحمة المغات األجنبية لمفصيحة في
مجاالت العمل والتعميم والتواصل في بعض أرجاء الوطن العربي ،والشكوى من وجود

سبعين مميوناً من األميين العرب ونحن في مطمع األلفية الثالثة مع أننا أمة إقرأ،

والشكوى من ضآلة ما يترجم من المغات األجنبية إلى العربية ومنيا إلى المغات

األجنبية ،والشكوى من قمة المحتوى الرقمي العربي عمى الشابكة (اإلنترنت) ،والشكوى
من بطء حركة مواكبة المغة العربية لمتقانة ومستجدات العصر المتطور والمتوثب

والمتغير ،والشكوى من عدم وجود معجم تاريخي لمغتنا العربية ،والشكوى من عدم
توحيد المصطمحات التي تضعيا الجيات المعنية بوضعيا عمى الصعيد العربي ،مع

أن لغتنا الفصيحة ىي الموحِّدة والموحَّدة عمى ىذا الصعيد ،ولم يبق لنا من رابطة
تربط بين أبناء األمة وتوحد أفكارىم ورؤاىم وتصوراتيم إال الفصيحة محور ثقافتنا
وتراثنا ،وعنوان ىويتنا وانتمائنا ،والمترفعة عن خالف ليجاتنا المحمية فيي في منأى

عن االختالف والمبس والغموض والح اززات والتجاوزات.

إن واقع لغتنا يصرخ بالشكوى ال بل بحزمة من الشكاوى ،وىي نقائص في

واقعنا المغوي:

نقائص فينا لم أعدد جساميا
ُ

أجسم
ولكنني عددت ما ىو
ُ

فإن بقيت فيي التخمف لم يزل

وان تقمعوا عنيا فذاك التقدم
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وبكممة مختصرة إن واقع لغتنا العربية مؤرق ومؤلم ،مؤرق بسبب حزمة الشكاوى
التي سبقت اإلشارة إلييا ،وطالما حممنا االستعمار من قب ُل مسؤولية تيميش لغتنا
وابعادىا ،ونحمل العولمة حالياً ذات القطبية الواحدة والثقافة الواحدة ولغتيا اإلنجميزية
ىذه المسؤولية ،وقمما حممنا أنفسنا المسؤولية .وفي تقديري إننا نتحمل الكثير منيا،

ذلك ألن نف اًر من أبناء جمدتنا نحن العرب ينفذون بأيدييم ما عجز االستعمار عن
تنفيذه في فرض لغتو وابعاد لغتنا عن الحياة ،فإذا ىم بوعي منيم أو بغير وعي
يبعدون لغتيم ،ويستعممون األجنبية مكانيا في العممية التعميمية التعممية من جية،
وفي خارج نطاقيا من جية أخرى ،وذلك في المصارف والشركات والمؤتمرات عمى

األرض العربية من جية أخرى ،ولكم يحز في النفوس ألماً أن يدافع عن ىذا السموك
المستغرب أناس عرب يحممون أعمى الشيادات ،ىيمن عمى قموبيم وعمى سمعيم

وعمى أبصارىم عشق المغة األجنبية والنفور من لغتيم القومية رمز ىويتيم العربية،

خالفاً لجميع الشعوب واألمم في ىذا العالم ،إذ إنيم لم يعتبروا من تجارب اآلخرين
من أبناء المغات األخرى في اعتماد كل منيم لغتو القومية في نيضة أمتو ،فإذا ىم

ينظرون نظرات فوقية متعالية عمى المتمسكين بمغتيم القومية ،واذا ىم ال يكتفون

بالنظرة الفوقية ،وانما راحوا يروجون لدعوتيم ،سموكاً وأداء ،في التعميم والتوظيف
والعمل وفي الممارسة واألداء.

وال يظن َّن أحد أن دعاة التعريب ىم ضد اكتساب المغات األجنبية ،بل عمى

العكس إنيم يرون أن التمكن من المغات األجنبية يسيم أيما إسيام في إغناء المغة
العربية وفي تطويرىا واستجابتيا لمستجدات العصر ،ولكن الخطر ىو في تيميش

العربية وابعادىا واستخدام المغات األجنبية مكانيا.
أييا األخوة:

إن ثمة أىدافاً نبيمة يسعى مجمع المغة العربية بدمشق إلى تحقيقيا كما نص

عميو قانونو وىي المحافظة عمى سالمة المغة العربية وجعميا وافية بمطالب اآلداب

والعموم والفنون ومالئمة لحاجات الحياة المتطورة ،ووضع المصطمحات العممية والفنية
والحضارية ،والسعي إلى توحيدىا ونشرىا ،والعناية بالدراسات العربية التي تتناول

تاريخ األمة العربية وحضارتيا وصمتيا بالحضارات األخرى والعناية بإحياء التراث
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العربي في العموم والفنون واآلداب تحقيقاً ونش اًر ،والنظر في أصول المغة العربية
وضبط أقيستيا ،وابتكار أساليب ميسرة لتعميم نحوىا وصرفيا وتوحيد كتابة إمالئيا،

والسعي إلى كل ما من شأنو خدمة المغة العربية وتطويرىا وانتشارىا ،والحد من
استفحال العامية في مختمف المجاالت.
وتجدر اإلشارة إلى أن سورية عبر مسيرتيا بعد االستقالل عنيت أيما عناية
بسيرورة المغة العربية في جميع المجاالت ،وىا ىو ذا قائد سورية السيد الرئيس بشار
األسد يعمل عمى التمكين لمغة العربية فيؤلف لجنة ليا ،وقد وضعت المجنة خطة

ا لعمل الوطنية لمتمكين لمغة العربية وتتابع تنفيذىا ،وترفع تقارير المتابعة إلى السيدة
الدكتورة نجاح العطار نائب السيد الرئيس لمشؤون الثقافية.
وىذه الرسالة التي ينيض بيا مجمع المغة العربية بدمشق والمجنة الوطنية

السورية لمتمكين لمغة العربية ىي األىداف نفسيا التي تسعى إلييا بقية المجامع

المغوية في الوطن العربي ،وىي األىداف نفسيا التي ترمي إلييا المنظمة العربية

لمتربية والثقافة والعموم عبر إداراتيا ومراكزىا المختصة «مركز تنسيق التعريب

بالرباط ،والمركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق».

وما أجمل لقاء ىذه الجيات المعنية في ندوتنا ! ما أجمل لقاء ىذه الكوكبة

المتميزة عمى مائدة الفكر المبدع الذي يشخص الداء بدقة ،ويصف الدواء بنجاعة ،إذ
إن وضع مرصد يرصد حركة لغتنا في جميع مجاالت الحياة ،موضوع ندوتنا ،من

األىمية بمكان ،وان النجاح في إقامتو ىو بداية الطريق الصحيح لمنيوض بواقعنا
المغوي واالرتقاء بو.

وفقنا اهلل جميعاً إلى ما فيو خير أمتنا وتمكين لغتنا مكر اًر الترحيب بكم أييا

األخوة في مقر مجمع المغة العربية بدمشق ،ومتمنياً لكم طيب اإلقامة ونجاح أعمال
الندوة ،والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو.

