كممة الدكتور زيد العساف
في افتتاح ندوة «مرصد المغة العربية وآفاق التعريب»
السادة الحضور
يسعدني أن أرحب بالسادة الباحثين المشاركين في ىذه الندوة ،وأعرب عن
سعادتي بانعقادىا في دمشق ،حيث تعد أنموذجاً لمتعاون المشترك المثمر والفاعل بين
عدة جيات معنية بقضية التعريب ،والعاممة عمى أن تكون المغة العربية السيدة
والسائدة في مختمف مجاالت الحياة ومناحييا.

إن المغة كأي كائن حي يحتاج باستمرار إلى التطوير والتنمية ،وأىم أدوات ىذه
ّ
التنمية ىو تعريب التعميم العالي وتطويع المصطمحات الحديثة التي يولد منيا سنوياً

اآلالف نتيجة لمتقدم والتطور السريع لمعموم والتقانات في مختمف التخصصات ،من
ىنا تنبع أىمية إيجاد مرصد يتابع حركة المصطمحات الجديدة ،يجمعيا ويضع ما

يقابميا بالمغة العربية ويعمميا لتدخل في حيز االستخدام.
إن تصدي مكتب تنسيق التعريب في الرباط ليذه الميمة األساسية في مسيرة
ّ
ا لتعريب ال ينفي بأي حال من األحوال الدور اليام الذي يجب أن يضطمع بو جميع
الميتمين بالمغة العربية ،وعمييم أن يشكموا فريقاً من المراسمين الدائمين المتطوعين
يغذون المرصد بكل جديد من المصطمحات ،كما ينبغي عمى الجامعات في الدول

العربية الطمب من جميع المعيدين الموفدين لمتخصص في الدول األجنبية أن يزودوا
المرصد باستمرار بما يستجد من المصطمحات كل في مجال اختصاصو.
الحضور الكرام
إن رياح العولمة لتقترب منا فماذا أعددنا ليا؟
تقترب في المغة واألدب والفن والعمم وتقانة المعمومات ،فتطرح مواضيع شتى
وتثير تساؤالت عديدة ،أىميا موضوع المغة الذي ال يطرح فقط بالنسبة لمغة العربية

وحسب ،وانما لجميع لغات العالم في زمن غدت فيو المغة اإلنجميزية لغة التجارة
والصحافة العالمية والتغطية اإلعالمية ولغة العمم والمعرفة .إن خطر ىذه األحادية

المغوية ال يقتصر عمى أحادية منشإ العمم والمعرفة ،بل يتعداىا ليطول اليوية القومية
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والمستوى الحضاري والتقدم العممي والفكر اإلبداعي.
أمام ىذه التحديات يطرح سؤال عمى قدر كبير من األىمية ماذا أعددنا لمجابية

ىذا الغزو الثقافي ونحن ما زلنا نناقش في منتدياتنا ومؤتمراتنا ىل نعرب العموم؟ ىل
التعريب ضرورة أم بدعة؟ ىل التعريب تخمف عن التقدم العممي؟ أم ىو يساعد عمى

اإلبداع واالبتكار.

إن نقطة الحسم في التعريب ىي إدراكنا َّ
أن المغة العربية ،وىي لغتنا األم ،ولغة
ّ
األمة وجوىر انتمائنا ،جديرة بأن تكون المغة التي نتعمم ونعمم ونعبر ونؤلف وننشر
بيا.
السادة الحضور
لقد عمل المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر ،وىو أحد األجيزة

الخارجية لممنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم ،في السنوات الماضية ،لمتوسع في
مختمف إصداراتو المترجمة في مختمف االختصاصات العممية ،كما قام بترجمة بعض
الكتب التي تبين مساىمة العمماء العرب والمسممين في الحضارة العالمية إلى المغات

الحية ،إدراكاً منو ألىمية الحفاظ عمى ما خمّفو األجداد من تراث قيم وابراز أصالتو
وقيمتو الحضارية وال سيما في ىذه األيام التي تشيد حممة ظالمة ممموءة بالدسائس

واالفتراءات عمى تراثنا وتاريخنا العربي.

إن ما يسعى المركز العربي لمقيام بو في المستقبل ضمن حدود اإلمكانات

المادية المتاحة لو ،وىي ضئيمة ،ال يمبي تطمعات وطموحات العاممين فيو والقائمين
عميو نظ اًر لتقديرىم لضخامة وجسامة الميام الممقاة عمى عاتقو في مجال التعريب،
وال سيما تعريب التعميم العالي.
السادة الكرام
إن إيماننا بأننا أمة قادرة عمى الريادة وحمل مشعل الحضارة ،إيمان راسخ ال

تزعزعو الشكوك ،ولغتنا غنية تممك كل مواصفات المغة الحية التي تستوعب وتخترع،
لذلك احتل تعريب التعميم موقع الصدارة من اىتمامات المنظمة العربية لمتربية والثقافة

والعموم وأجيزتيا الخارجية ،مكتب تنسيق التعريب بالرباط والمركز العربي لمتعريب
والترجمة والتأليف والنشر بدمشق ،متابعين العمل دون كمل أو ممل الستخدام المغة
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العربية في مختمف مراحل التعميم.
أممنا في غد مشرق كبير ،والغد ىو من صنع اليوم فمنعمل معاً بقموب ممؤىا

اإليمان بأن الخير باق في أمتنا.

والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

