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تواجه اللغة العربية المتخ�ص�صة حاليا �أزمة
م�صطلح بح�سب مجال التداول العلمي ،بحثا
عن المالئمة والدقة والتجان�س وتعقيدات
التوليف ،و�إال لماذا ت�ستخدم �أغلب الجامعات
العربية اللغة الإنجليزية �أو الفرن�سية في
تدري�س المواد العلمية؟ ولماذا تف�ضل
العديد من ال�شركات والم�ؤ�س�سات ا�ستعمال
الم�صطلح الأجنبي في تعامالتها؟
تجمع الأبحاث اللغوية المعا�صرة اليوم
على �أن اللغة العربية قادرة على ا�ستيعاب
الم�صطلحات العلمية الجديدة والم�ستحدثة
وظيفيا ومعرفيا ،فما الذي يمنع العالم
العربي من توظيف الم�صطلحات العربية
و�إدماجها في ال�سياق المجتمعي؟
ما من �شك �أن التطور العلمي والتقني الذي
يميز المجتمعات العربية اليوم قد ي�ؤزم عملية
التعريب ويع ِّقد و�ضع المقابالت العربية
في التعليم والإدارة والمرافق العمومية
والمن�شات ال�صناعية ،من هنا وتجاوزا لهذه
العوائق ،ي�ساهم م�شروع « »ARABTERMفي
�إيجاد تدبير لغوي منتج وم�ساعد في مجاالت
حيوية.
�ساهمت اللغة العربية مند قرون في �إنماء
الح�ضارة الإن�سانية في تحوالتها ،وهي
اليوم قادرة على تم ُّثل وا�ستيعاب مح�صالت
التقدم العلمي والتقني من خالل تهيئة لغوية
وا�صطالحية مالئمة بوعي ومعرفة.
�إن مجانية م�شروع « »ARABTERMوتوفره
على ال�شابكة ي�سهل اال�ستعمال التفاعلي
للم�صطلحات العلمية وي�ساهم بن�شرها
وتداولها على نطاق وا�سع بين المهتمين
والباحثين.

و

م�شروع جهوي ل
وينفذ من طرف « »GIZو«»BCA

www.arabterm.org

«»ALECSO« »BMZ

�أخبار

زوووووم

تم م�ؤخرا ،و�ضع مجلد المياه على ال�شابكة
(الإنترنت) ،وب�إمكان المهتمين والباحثين
الولوج مبا�شرة �إلى القامو�س واال�ستفادة
من مادته العلمية والتقنية وباللغات الأربع:
العربية ،االنجليزية ،الفرن�سية ،والألمانية.

•و ِّقعت في  6مار�س  ،2012بمقر
المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم « ،»ALECSOاتفاقية �شراكة بين
المنظمة ،ممثلة بمديرها العام الأ�ستاذ
الدكتور محمد العزيز بن عا�شور ،والوكالة
الألمانية للتعاون الدولي « ،»GIZممثلة براينير
كري�شيل وغيدو زبيت�ش ،لإنجاز قامو�س تفاعلي
ورباعي اللغة متوفر على ال�شابكة (الإنترنت).

يغطي هذا الجزء ،الثاني من م�شروع
« ،»ARABTERMحقال بالغ الأهمية بالن�سبة
للعالم العربي ،ويهدف �إلى تلبية الطلب
المتزايد على الم�صطلحات العربية
المتخ�ص�صة في قطاع المياه.

•تم م�ؤخرا توقيع اتفاقية بين الأطراف الم�شاركة في
�إنجاز القامو�س التفاعلي رباعي اللغة ،وهي:
مكتب تن�سيق التعريب « ،»BCAوالوكالة الألمانية
للتعاون الدولي « »GIZوالجامعة الأردنية الألمانية
« ،»GJUتــ�ضـمـنــت تــوزيــع الم ـهــام على الجه ــات
الم�شـارك ــة في هذا الم�ش ــروع.
•تم م�ؤخرا �إطالق ال�صفحة الر�سمية ل»ARABTERM« :
على الفي�س بوك.

ر�أي

�أتاح لنا القامو�س
م ـفـ ـك ـ ــرة
التقني «»ARABTERM
• بد�أ العمل في « »ARABTERMعلى المجلدات الخا�صة ب :الهند�سة
تح�سين �آلياتنا في
الكهربائية وقطاعات الن�سيج والنقل والموا�صالت ،و�ست�صدر تباعا
التوا�صل لما يحتويه من
حتى عام .2014
كم هائل من الم�صطلحات
• ي�شارك « »ARABTERMفي م�ؤتمر البنية التحتية في �شمال �إفريقيا ،التقنية� ،إنه خيار تقني كفيل
الذي يعقد في تون�س في .2013/1/22-21
بتحديث �أ�ساليب البحث
المعجمي العربي وفتحه على
م�صطلح ــي المف�ض ــل :يعتبر م�صطلح «قطف المياه» من الم�صطلحات التي ا�ستغرقت عالم الغد :عالم االت�صال
هذا والتبادل الثقافي الحيوي.
وقتا كبيرا في الو�صول �إليها وترجمتها على هذا النحو ،حيث كان ينبغي الت�أكد �أوال �أن
الم�صطلح لي�س م�ستخدما فقط في اللهجة ال�سورية و�أنه لي�س هناك م�صطلح م�ؤ�س�س بالف�صحى زهير ماچور

وي�ستخدم على نطاق وا�سع وثابت في نف�س الوقت .ال يعني م�صطلح  Wassergewinnungفقط
ا�ستخراج المياه من الآبار ،ولكنه كما في ال�شرح الموجود على الإنترنيت �أكبر من هذا بكثير:

Zur Wassergewinnung steht uns also nur das Oberflächenwasser aus Flüssen, Seen und
Talsperren und das natürliche Grundwasser und Quellwasser zur Verfügung.
م�صدر ال�شرح http://lexikon.wasser.de/index.pl?begriff=Wassergewinnung&job=te
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