
مــفـــكـــــرة

• بداأ العمل في »ARABTERM« على المجلدات الخا�سة ب: الهند�سة 
    الكهربائية وقطاعات الن�سيج والنقل والموا�سالت، و�ست�سدر تباعا

    حتى عام 2014.

• ي�سارك »ARABTERM« في موؤتمر البنية التحتية في �سمال اإفريقيا، 
   الذي يعقد في تون�س في 2013/1/22-21.

�أخبار

ال�سابكة  على  المياه  مجلد  و�سع  موؤخرا،  تم 

والباحثين  المهتمين  وباإمكان  )الإنترنت(، 

وال�ستفادة  القامو�س  اإلى  مبا�سرة  الولوج 

الأربع:  وباللغات  والتقنية  العلمية  مادته  من 

والألمانية. الفرن�سية،  النجليزية،  العربية، 

 

م�سروع  من  الثاني  الجزء،  هذا  يغطي 

بالن�سبة  الأهمية  بالغ  حقال   ،»ARABTERM«

الطلب  تلبية  اإلى  ويهدف  العربي،  للعالم 

العربية  الم�سطلحات  على  المتزايد 

المياه. المتخ�س�سة في قطاع 

ر�أي

اأتاح لنا القامو�س 

 »ARABTERM« التقني

تح�سين اآلياتنا في 

التوا�سل لما يحتويه من 

كم هائل من الم�سطلحات 

التقنية، اإنه خيار تقني كفيل 

بتحديث اأ�ساليب البحث 

المعجمي العربي وفتحه على 

عالم الغد: عالم الت�سال 

والتبادل الثقافي الحيوي.

زهير ماچور

مدير �سركة

 2M ت�سريح للقناة المغربية

بتاريخ 30/04/2012

بالتعاون مع:

م�ضطلحـــي المف�ضـــل: يعتبر م�سطلح »قطف المياه« من الم�سطلحات التي ا�ستغرقت 

اأن هذا  اأول  التاأكد  ينبغي  النحو، حيث كان  اإليها وترجمتها على هذا  الو�سول  وقتا كبيرا في 

الم�سطلح لي�س م�ستخدما فقط في اللهجة ال�سورية واأنه لي�س هناك م�سطلح موؤ�س�س بالف�سحى 

Wassergewinnung فقط  يعني م�سطلح  الوقت. ل  نف�س  وثابت في  وا�سع  وي�ستخدم على نطاق 

ا�ستخراج المياه من الآبار، ولكنه كما في ال�سرح الموجود على الإنترنيت اأكبر من هذا بكثير:

Zur Wassergewinnung steht uns also nur das Oberflächenwasser aus Flüssen, Seen und 

Talsperren und das natürliche Grundwasser und Quellwasser zur Verfügung.

 http://lexikon.wasser.de/index.pl?begriff=Wassergewinnung&job=te م�سدر ال�سرح

زوووووم

عت في 6 مار�س 2012، بمقر  •  وقِّ
والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة 

بين  �سراكة  اتفاقية   ،»ALECSO« والعلوم 

الأ�ستاذ  العام  بمديرها  ممثلة  المنظمة، 

والوكالة   عا�سور،  بن  العزيز  محمد  الدكتور 

براينير  ممثلة   ،»GIZ« الدولي  للتعاون  الألمانية 

تفاعلي  قامو�س  لإنجاز  زبيت�س،  وغيدو  كري�سيل 

ورباعي اللغة متوفر على ال�سابكة )الإنترنت(.

•  تم موؤخرا توقيع اتفاقية بين الأطراف الم�ساركة في 
اإنجاز القامو�س التفاعلي رباعي اللغة، وهي:

الألمانية  والوكالة   ،»BCA« التعريب  تن�سيق   مكتب 

الألمانية  الأردنية  والجامعة   »GIZ« الدولي  للتعاون 

الجهـــات  على  المــهــام  تــوزيــع  تــ�سـمـنــت   ،»GJU«

الم�ســـروع. في هذا  الم�سـاركـــة 

 »ARABTERM« :تم موؤخرا اإطالق ال�سفحة الر�سمية ل  •
على الفي�س بوك.

»ALECSO«و »BMZ« م�ضروع جهوي ل 

»BCA«و »GIZ« وينفذ من طرف
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نـ�ضــــرة اإخـبــــاريـــة

�فتتاحية

تواجه اللغة العربية المتخ�س�سة حاليا اأزمة 

م�سطلح بح�سب مجال التداول العلمي، بحثا 

وتعقيدات  والتجان�س  والدقة  المالئمة  عن 

التوليف، واإل لماذا ت�ستخدم اأغلب الجامعات 

في  الفرن�سية   اأو  الإنجليزية  اللغة  العربية 

تف�سل  ولماذا  العلمية؟  المواد  تدري�س 

ا�ستعمال  والموؤ�س�سات  ال�سركات  من  العديد 

الم�سطلح الأجنبي في تعامالتها؟ 

اليوم  المعا�سرة  اللغوية  الأبحاث  تجمع 

ا�ستيعاب  على  قادرة  العربية  اللغة  اأن  على 

العلمية الجديدة والم�ستحدثة  الم�سطلحات 

العالم  يمنع  الذي  فما  ومعرفيا،  وظيفيا 

العربية  الم�سطلحات  توظيف  من  العربي 

واإدماجها في ال�سياق المجتمعي؟

اأن التطور العلمي والتقني الذي  ما من �سك 

يميز المجتمعات العربية اليوم قد يوؤزم عملية 

العربية  المقابالت  و�سع  د  ويعقِّ التعريب 

العمومية  والمرافق  والإدارة  التعليم  في 

والمن�سات ال�سناعية، من هنا وتجاوزا لهذه 

في   »ARABTERM« م�سروع  ي�ساهم  العوائق، 

اإيجاد تدبير لغوي منتج وم�ساعد في مجالت 

حيوية.

اإنماء  في  قرون  مند  العربية  اللغة  �ساهمت 

وهي  تحولتها،  في  الإن�سانية  الح�سارة 

اليوم قادرة على تمثُّل وا�ستيعاب مح�سالت 

التقدم العلمي والتقني من خالل تهيئة لغوية 

وا�سطالحية مالئمة بوعي ومعرفة.

وتوفره   »ARABTERM« م�سروع  مجانية  اإن 

التفاعلي  ال�ستعمال  ي�سهل  ال�سابكة  على 

بن�سرها  وي�ساهم  العلمية  للم�سطلحات 

المهتمين  بين  وا�سع  نطاق  على  وتداولها 

والباحثين.
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مدير مكتب تن�سيق 
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