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 السالم عليكم ورمحة اهللا

ىل كل الزمالء يف إلميت بتوجيه الشكر يطيب يل يف هذا اللقاء العطر أن أبدأ ك
ىل مسريم املباركة يف النهوض بقدرات لغتنا إفت باالنضمام الذين تشر ،امع

ملتطلبات  ،عاجل ومتواصل على حنولتستجيب  ،العربية وتفعيل طاقتها الكامنة
 .ت تطرحهائاحلضارة احلديثة اليت نعيشها والتحديات اليت مافت

قوة دافعة ملباشرة  ،السيد رئيس امعاآلن ة اليت تفضل ا لقد أعطتين الكلم
 اع قدمحيث أعترب نفسي حباجة قوية هلا وأتطلَّ ،العمل يف هذا اال اجلديد

 .للمشاركة يف تقاسم األعباء ومحل املسؤوليات اليت أراها منذ اآلن كبرية وعظيمة

 يز الدكتور عمر شابسيغالتقدمي الذي تفضل به الزميل العز ، أعطاينباملقابل
ميكن  ي حدأإىل  الًسنوات العمر املاضية ، متسائ يفحتقق  الفرصة للنظر إىل ما
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ويقلل  ،وأن يكثر من العمل الطيب الناجح واملفيد ،للواحد منا أن يزيد يف العطاء
إين ألتذكر حبنني وتقدير عظيمني . ضعيف اجلدوى والفائدةالأمكن من مقابله  ما

م اليت مجعتنا والدكتور عمر على مائدة البحث العلمي والتعاون فيه أواخر تلك األيا
فيه من احلداثة ومن التعقيد  ،ا، حيث كانت االتصاالت الرقمية موضوعاتيالسبعين

وتستنهض األفكار والقرائح لترمجة  ،ينتهي احلوار يف أفرعها جيعله مادة ال ما
 .نتهيتكاد ت تقي بأشكال ومنتجات التزال تتواىل وتر نظرياا إىل تطبيقات ال

الذي بذله  ،كبار ذلك اجلهد املتواصل والكبريإسجل بأوامسحوا يل هنا أن 
ويف  ،مة يف تعبيد طريق البحث العلمي الطويل والشاقكوكبة من علماء هذه األ

 . ا كل الشكرله منف ،ستاذنا الفاضل الدكتور عبد اهللا واثق شهيدأمقدمتهم 

على  اوجريمع الكرميخالعادة النبيلة اليت رسواستجابة لطلب األستاذ  ،ها ا
يف احلديث عن سلفي الفاضل األستاذ الدكتور  ةالدكتور رئيس جممع اللغة العربي

 ،سريته احلميدة تتبع، فقد بذلت قصارى جهدي يف رمحه اهللا عبد احلليم سويدان
ل ا ن املساعدة اليت تفضإ مث. ة الغنيةهم املالمح يف حياته العلميأحاطة بوحماولة اإل

الطريق يف حتقيق هذه املهمة ستاذ هيثم سويدان قد يسرت يل ألا ،سلفنا الكبري جنل
بالكلمات الطيبات اليت  اوامسحوا يل يف هذا املقام أن أستعني كثري. طة يبواملن

ثنينية املقام إلستاذنا الكبري الراحل الدكتور عبد احلليم سويدان يف حفل اأصاغها 
إضافة إىل مقتطفات من كلمة  ٢٠٠٤على شرفه يف اململكة العربية السعودية عام 

التعريف اليت ألقاها املريب الكبري الراحل الدكتور عبد الكرمي اليايف يف حفل استقبال 
 . ١٩٨٣سلفنا الدكتور سويدان يف جممع اللغة العربية عام 

 :هيساسية أمراحل أربع ينقسم هذا احلديث إىل 
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 .مرحلة الدراسة والتأهيل -
 .مرحلة اإليفاد والدراسة يف اخلارج -
 .مرحلة العمل اجلامعي والوظيفي -
 .مرحلة التقاعد والعمل بامع وهيئة املوسوعة العربية -
 هيل أمرحلة الدراسة والت -١

 ١٩١٤ولد املرحوم عبد احلليم سويدان يف بلدة قارة من منطقة النبك سنة 
أمت يف مدرسة قارة . سرة الدعاسأآغا سويدان ووالدته من  ن والده حجاروكا

نتسب يف العام الدراسي ابتدائي مث الربع األوىل من التعليم األاالبتدائية السنوات ا
وأجنز فيها السنة اخلامسة من ذلك  ،بتدائيةالمدرسة النبك اإىل  ١٩٢٨- ١٩٢٧
ويف . »بتدائيالهادة التحصيل اش«على  ١٩٢٨وحصل يف شهر حزيران  ،التعليم
جتريها يف كل عام  »وزارة املعارف«السنة نفسها جنح يف مسابقة كانت هذه 

سم اوكانت مشهورة آنذاك ب( »مدرسة التجهيز«يف  ا جماننيلقبول طالب داخلي
-١٩٢٨حيث أصبح يف السنة األوىل ذه املدرسة يف العام الدراسي ) مكتب عنرب 

 .  اداخلي اة سنوات طالبوبقي فيها عد ١٩٢٩
الصف احلادي «حىت  »الصف السادس«ولقد ظل األول بني زمالئه من 

بكالوريا التعليم «متحانات القسم األول من االذي جنح يف ايته يف  »عشر
حصل على  ١٩٣٥ن ويف دورة حزيرا »الصف الثاين عشر«ويف اية : »الثانوي

) اشعبة الرياضيات بدرجة جيد جد( »الثانويبكالوريا التعليم «القسم الثاين من 
ويف اية العام الدراسي ، وقبل ذلك  .ولقد كان هلذه الدرجة وزا يف ذلك الزمان

هلية التعليم للمعلمني وجنح فيها أمتحانات شهادة الكان قد تقدم  ١٩٣٤-١٩٣٣
 .وحاز هذه الشهادة 
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مث ع١٩٣٦-١٩٣٥اسي يف مدينة دير الزور يف العام الدر اني معلم . 
 هتنبئ ،ن املتأمل يف نتائج هذه املرحلة األساسية من تكوين عاملنا القدوةأشك  ال

 . يف مراحل حياته الطويلة واحلافلة االيت ظهرت تباع ،جنازاتهإعن الكثري من خصائصه و
 يفاد والدراسة باخلارجإلمرحلة ا -٢

انت وزارة ك ةأخذ الراحل يستعد لدخول مسابق ١٩٣٦يف صيف عام 
الفرنسية ليحصلوا منها املعارف تزمع إجراءها إليفاد طالب للدراسة يف اجلامعات 

وكان يف .وليعودوا بعدها مدرسني يف التعليم الثانوي  ،»اإلجازة«على درجة 
ية مسابقة يتقدم إليها من مسابقات أن ينجح يف أستطاعة عبد احلليم سويدان ا

عن وزارة الزراعة  اصادر اادفة ذات يوم إعالنباملص ولكنه قرأ ،وزارة املعارف
ملدرسة الوطنية للطب حول مسابقة إليفاد طالب لدراسة الطب البيطري يف ا

وهي مدرسة كانت شهرية  ،يف ضاحية باريس ALFORT »ألفور«البيطري يف 
 ملوغري عا ةفقال يف نفسه وهو واثق بقدرته على الدراس.يف فرنسة ويف العامل 

سأتقدم هلذه املسابقة وسأدرس الطب : عة الدوام يف مثل هذه املدارس آنذاك طبي
 .البيطري والطب البشري يف آن واحد  بالعاصمة الفرنسية 
وجنح األول يف مسابقة  ،وهكذا صرف النظر عن مسابقات وزارة املعارف

وعندها  ١٩٣٧-١٩٣٦وزارة الزراعة والتحق مبدرسة ألفور يف العام الدراسي 
بيعة الدوام القاسي يف هذه املدرسة مل تكن لتترك له على اإلطالق أي وجد أن ط

 ،راسة الطب البشري يف جامعة باريسجمال للتفكري يف حتقيق هدفه اآلخر وهو د
على  ١٩٤٢فاستقر على درجة الطب البيطري يف مدرسة ألفور إىل أن حصل عام 

املعارف الفرنسية درجة دكتور يف الطب البيطري وكانت متنحها آنذاك وزارة 
 .وأكادميية باريس 
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العائد لكلية  ،ولقد أعد أطروحته هلذه الدرجة العلمية يف خمرب علم الطفيليات
ستاذ علم أيدير هذا املخترب يف ذلك احلني  وكان ،الطب البشري يف جامعة باريس

الطفيليات يف كلية الطب البشري يف جامعة باريس وعضو األكادميية الطبية 
ستاذ وأحد علماء الطفيليات املشهورين يومها يف العامل وهو األ ،ةالفرنسي

الكورة الشوكية  »داء الشريطية«وكان موضوع األطروحة  prumpte »برومت«
حصل من جهة  ١٩٤٣-١٩٤١ويف العام الدراسي . خاصة ةالعامة ويف سوري

 ).Exotique(جنيب أخرى على شهادة معهد الطب البيطري األ
ومنهم  ،كم على الطالب العرب كلهمحلرب العاملية الثانية حوعند اندالع ا
وكان على عبد احلليم  ،ن بأال يستطيعوا العودة إىل بالدهموالطالب السوري

ن أسويدان أن يبقى يف العاصمة الفرنسية مثل غريه مدة مل يكن يف مستطاع أحد 
جامعة باريس ا إىل كلية العلوم يف نتسب أيضاوعلى هذا فقد .يتوقع منتهاها 

 : وحصل منها على مخس شهادات ختصصية هي
 .الدراسة العالية يف علم احليوان ةشهاد -
  .الدراسة العالية يف علم النبات ةشهاد -
  .الدراسة العالية يف علوم الكيمياء احليوية ةشهاد -
 .الدراسة العالية يف الفيزيولوجية العامة ةشهاد -
 ). البيولوجية العامة (لم احلياة العام الدراسة العالية يف ع ةشهاد -

علمي التشريح والنسج املقارنني بكلية  خمرب ىلإانتسب يف الوقت نفسه  كما
دكتوراه الدولة يف العلوم  ليعد أطروحة لنيل درجة ،العلوم يف جامعة باريس

ىل إولكنه مل يكملها بسبب عودته  ،مشجعة اومشى يف هذا الطريق خطً ،الطبيعية
  .الوطن
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كانت املعيشة يف باريس  ،زمن احلرب العاملية الثانية ،يف ذلك الزمن الصعب
 امنية شديدة جدوكانت التدابري األ.ا مغمورة بطوفان الظالم والتقتري واجلوع ضنكً

باريس مدينة . ال يكاد املرء يصل اىل الكفاف  اجد ااملعاشية جمحفً وتقتري املؤونة
 باريس مدينة الدفء قبالً. بب الدفاع املدين السليب عتمة بسمباتت  النور قبالً

غدت مدينة القر ان فصل الشتاء إذ توقفت التدفئة املركزية يف شهور طويلة إب .
كل ليلة  تبيتها باريس مدينة األمن والثقافة واحلفالت أمست الغارات اجلوية

 .ب وال سيما يف السنوات األخرية من احلر ،وتغاديها كل ار
من أن خيلد الطالب إىل الوجل  بدالًً ،يف ذلك احمليط الصعب العصيب

 السوربون بعد أن أى عمد الشاب سويدان إىل متابعة دراسته يف ،والكسل
 ،اآنفً أشرنا إليهااخلمس اليت  افجىن تلك الشهادات العلي ،املطلوبة منه هالدكتورا

بعدما وصل املرء إىل ما هو  شياء تدفع إىل التوقف عن الدراسةألن كل اأمع 
 .إليه منها مطلوب

كان ذلك شأنه هو مع فئة من الطالب الذين تابعوا مسرية الدراسة واجلد 
حوال وطنهم أا يف لقد كانوا يفكرون دائم. ها األهوال اليت كابدو معوالتحصيل 
ليل حني يرون احنسار مون أخبار أمتهم العربية لريفعوا رؤوسهم نستوأهليهم وي
 ،ومعها ليل االستعمار عامة عن البالد املنتدب عليها واملستعمرة ،وربةأالنازية عن 

احنسارا تدرجييجتمع طالب اوكم . إىل حركة الشعوب وتقدم اإلنسانيةا ا مستند
ن ولبنانيون ومغاربة يف ندوات للتنديد باملستعمرين وملقاومة قرن الصهيونية وسوري

اخلطر آنذاكذر وينذر بالذي بدأ ي! 
عاد عبد احلليم سويدان من فرنسة إىل الوطن، ضمن  م١٩٤٥يف شهر آب 

مسها اواللبنانيني على ظهر باخرة كان  قافلة كبرية من الطالب العرب السوريني
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د انتهاء ويبدو أا كانت أول باخرة تعرب البحر األبيض املتوسط بع ،مراكش
لى ظهر هذه الباخرة ال يزالون يذكرون ع اوالذين كانو. احلرب العاملية الثانية
غري أم  يذكرون باألخص وبكثري من املرارة واألمل أم ،طرائف هذه الرحلة 

 .وهم عليها نبأ إلقاء القنبلة الذرية على هريوشيما  مسعوا
 مرحلة العمل اجلامعي والوظيفي -٣

يف مديرية الصحة احليوانية  ني عبد احلليم سويدانإىل الوطن عبعد عودته 
مث نقل إىل مدينة محاة وبقي فيها مدة مث أعيد إىل  ،بوزارة الزراعة مبدينة دمشق

 امتهيد ١٩٤٩دمشق، مث استقال من وظيفته يف وزارة الزراعة يف شهر آذار سنة 
لقد كانت تلك املرحلة مهمة يف حياة . لتعيينه بكلية العلوم يف اجلامعة السورية

ل واليت تشكِّ ة،الراحل بفضل اطالعه على واقع الثروة احليوانية يف سوريسلفنا 
عن مبادراته يف سبيل احلفاظ عليها  الًفض ،من االقتصاد الوطين حينئذ امهم اجزًء

 . وتطويرها باطراد
ع يف أول عام يف كلية العلوم مث رفِّ امساعد اعني أستاذً ١٩٤٩ويف شهر متوز 

إىل  ١٥/٩/١٩٥٣ن كرسي وأدى خدمة العلم م إىل أستاذ بال ١٩٥٢
ويف آخر عام .ا ذا كرسي أصبح أستاذً ١٩٥٦ول عام أويف . ١٥/٩/١٩٥٤

١٩٥٨ اأصبح عميد جلامعة دمشق يف شهر تشرين  الًني وكيلكلية العلوم مث ع
يف قسم  اعاد إىل وظيفته أستاذً ١٩٦٢ويف شهر كانون الثاين . ١٩٦٠األول سنة 
 .للزراعة  امسي وزير ١٩٦٣ويف الثامن من آذار سنة .كلية العلوم علم احليوان ب

 ااستقال من وظيفته يف كلية العلوم وأصبح خبري ٣٠/٩/١٩٦٩وبتاريخ 
اليت كان هدفها إعداد  »املدرسة العليا لألساتذة« يف اسكو يف مدينة الرباط أستاذًلليون

 .لوظيفة ثالث سنوات دراسيةامدرسني لتعليم العلوم باللغة العربية وبقي يف هذه 
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امعة اجلزائر الشقيقة وكان تعاقد مع ج ١٩٧٤-١٩٧٣ويف العام الدراسي 
 .من قسم العلوم احليوية يف كلية العلوم يف جامعة اجلزائر ) املعربة(يف الشعبة  اأستاذً

أو جامعة الرباط بعد أن غادرها  ،ولعل الذين زاروا جامعة اجلزائر العاصمة
ه بواجبه يف سويدان قد مسعوا هناك ما استنتجوا منه كيف كان قيامعبد احلليم 

 . اجلامعتني الشقيقتني
يف لليونسكو  اأصبح مرة جديدة خبري م١٩٧٤من شهر آب سنة  وابتداًء

) املعهد العايل للدراسات الزراعية(يف  ارئيسي افني افكان لليونسكو مستشار) زائري(
وهو معهد من جامعة زائري ) استنلي فيل سابقً( ) kisangani) (كيسنغاين(مبدينة 

عمل فيه أربع سنوات دراسية كانت اثنتان منها حلساب اليونسكو واثنتان حلساب 
 . مث عاد بعدها إىل دمشق . ري ئجامعة زا

أعيد إىل وظيفته السابقة يف كلية العلوم يف جامعة  ١٩٧٨ويف شهر أيار سنة  
 . يوان بقرار من وزارة التعليم العايل يف قسم علم احل ادمشق أستاذً

لبلوغه اخلامسة والستني مث مدد  ٣١/١٢/١٩٧٨التقاعد يف  ىمث أحيل عل
 . ٣١/١٢/١٩٨٣تعيينه سنة فسنة حىت أكمل السبعني يف 

كان  ١٩٤٩وعندما بدأ التدريس يف قسم علم احليوان يف كلية العلوم سنة 
درس معظم نطاقات علم احليوان وعلم ولذلك بقي مدة ي ،يف القسم اوحده تقريب

من األمايل اليت اشتملت على عدد كبري من  اوأعد كثري ،احلياة احليوانية
 ،ولكنه مل  يستطع إخراج هذه األمايل يف كتب. املصطلحات العلمية اليت وضعها 

ألن قلة أعداد الطالب آنذاك يف كلية العلوم مل تكن لتساعد على تأليف كتب 
وعندما أقرت اجلامعة قواعد كان من شأا . ال كبرية التكاليفكثرية األشك

وبعد أن أعيد إىل وظيفته . التشجيع على التأليف كان هو يومها خارج الوطن 
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تطور (لف تدريسهما يف القسم ومها ري وضع كتابني ملادتني كُئعند رجوعه من زا
لطبيعية يف كلية العلوم و لطالب السنة الرابعة من فرع العلوم ا) عضيات احليوانيةتامل
لطالب السنة ) وهو يشتمل على علم اجلنني وعلم الوراثة) (علم احلياة احليوانية(

بالقواعد احملددة  اوضعهما ملتزم ،األوىل من كلية الصيدلة يف الفصل الدراسي الثاين
 . ف الكتب اجلامعية اليت جيب أن يتقيد ا مؤلِّ

الذين سبقوا إىل  ،ألمثاله من الرعيل األولولقد كان لعبد احلليم سويدان و
شرف اإلسهام يف إيفاد النخبة املربزين من طالم إىل  ،التدريس يف جامعة دمشق

ومن مث املسامهة يف عملية البناء املوفقة  ،هعات األجنبية لنيل درجة الدكتورااجلام
 .ليه يف وقتنا احلاضرإوصلت  ىل ماإ الًللجامعة السورية وصو

 حلة التقاعد والعمل بامع وهيئة املوسوعةمر -٤
. ل األستاذ عبد احلليم سويدان من حرم علمي إىل حرم علمي آخر لقد تنقَّ 

شأنه يف . وهكذا قيض له أال ينقطع عن املذاكرة والبحث والعلم والتأمل الفكري 
ذلك شأن إخوانه الذين ينضم إليهم يشدون أزره ويشد أزرهم يف هذه احلياة 

اليت من أخص صفاا لزوم قيامها على التعاون للتقدم وعلى  ،شتبكة احلديثةامل
 .طراد النجاح والتوفيقالتضامن ال

 اأمضى الدكتور سويدان حنو ثالث وعشرين سنة من العمل يف امع مشاركً
م ١٩٨٣يف اجتماعاته ويف الندوات واملناشط اليت عقدها امع مابني عامي 

يف عمل جلنة مصطلحات العلوم الطبيعية وتقاناا، وجلنة كما شارك . م ٢٠٠٦و
تنسيق املصطلحات وتوحيدها وألفاظ احلضارة، وجلنة املعجمات اللغوية، وجلنة 

 . وعاتنشاط الثقايف، وجلنة الة واملطبال



 حممد سعيد الصفدي يف حفل استقباله عضوا يف امع. كلمة د
 

يف هيئة املوسوعة  اعكف الدكتور سويدان منذ تعيينه عضومن جهة أخرى، 
وهو من بني أهم وأكرب األقسام –قسم العلوم التطبيقية ل االعربية وتسميته رئيس- 

 ،على انتقاء وتنظيم مساقاته وحتديد املواضيع اليت تدخل يف اختصاص هذا القسم
وال دارة دفته إحيسن  يغرق فيه من ال ،وهذا حبر زاخر من املعلومات الشاطئ له

س املوضوعات ورؤ مر اليقتصر على جمرد انتقاءألا نأومن املعلوم . يعلم خفاياه
ىل املساق بترتيبها إومن مث ضمها  ،نكليزية والفرنسيةإلووضع مقابلها باللغتني ا

ىل مناقشة مضمون كل إبل يتعداه  ،املعجمي وفهرستها وتنظيمها يف بطاقات
وحتديد حجمه وعدد كلماته  ،مدخل ووضع التوصيف املناسب لكل موضوع

ومن مث مراجعة  ،ألنسب لكتابة املوضوعواقتراح اسم املؤلف ا ،سلوب معاجلتهأو
 القد تطلب هذا العمل وقت. وفق النهج املعتمد اومضمون كتب لغةًً وتنقيح ما
اوجهد ن عدد مداخل مساق حرف أىل إشارة هنا إلحيث تكفي ا اكبريين جد

احتلت حبوثها ثالثة جملدات كاملة  الًمدخ ١٥٢٧لف فقط من املوسوعة بلغ ألا
 .صفحة من القطع الكبري ١٠٠٠لكل منها 

سهامات الدكتور سويدان يف هذا النشاط الكبري مشاركته إبرز أوكان من 
 ،لتعدد التسمية واختالط املعىن اطلح جتنبصالفاعلة يف حتديد مبادئ انتقاء امل

ن خترج املوسوعة بلغة عربية سليمة بال تزمت خالية أوكذلك حرصه الشديد على 
 .غراق يف اصطناع املصطلحبعيدة عن اإل ،من الكلمات الغريبة

أعود للتذكري بكلمات سلفنا الكبري املرحوم الدكتور عبد احلليم سويدان يف 
 : حني قال ١٩٨٣حفل استقباله بامع عام 

ول بكل استطاعيت أن أتتبع اإنين وقد ثقل على كتفي وزن السنني سأح«
إىل ضم يدي  اهادفً ،وأن أستمد من جتاربكم ،خطاكم وأن أسري على هديكم
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الضعيفة إىل أيديكم القوية وجهدي احملدود إىل جهودكم الكبرية يف سبيل خدمة 
وسأبذل كل طاقيت يف حقل املصطلحات  ،هذا امع وحتقيق أغراضه وأهدافه

 :الًويستمر قائ. العلمية عامة ومصطلحات علوم احلياة خاصة 
لمية ودورها يف تدعيم لغتنا ة املصطلحات العيلقد كتبتم يا ساديت عن أمه

ولن أتصدى اآلن هلذه املسألة فلن يكون يف مستطاعي أن . العربية وصمودها 
عدت إىل هذه الناحية بشيء من القول وإن  ،اجديد ام أنتم شيئًتأضيف إىل ما كتب

وأجيز .  الًومجا اوإقناع الًفإنين لواثق من أنه سيكون دون ما كتبتم أنتم دقة ومشو
يف كل  ارائع اة الزمنية ينطلق انطالقًرحلفقط أن أكرر أن العلم يف هذه امل لنفسي
وأن علينا أن ندرك أن كل معركة هي معركة  ،الًمذه اومتتد آفاقه امتداد ،اجتاه
وأن االنتصار أو اهلزمية يف كل شيء يرجعان يف آخر التحليل إىل انتصار  ،علمية

 . اعلمي اكل شيء يكاد أن يكون حسموأن احلسم يف  ،علمي أو هزمية علمية
وهنا جيب أن تبقى لغتنا قادرة على التعبري بدقة وأمانة عن كل ما ينتجه 

وإن . عن كل ما يكتشفه أو خيترعه ويبدعه و ،الفكر البشري ويصوغه
بنات أساسية يف تبقى لَ وصياغةً املصطلحات العلمية السليمة الصحيحة معىن

 .ليت ننقلها إىل لغتنا العربية بنية النصوص العلمية ا
ل اهتمامنا باملصطلحات العلمية ما يشبه حركة دائمة توازي وجيب أن ميثِّ

 .التجديد املستمر يف نطاقات العلوم كافة 
وهي تعرف ما  ،وإن على كل مؤسسة عربية تم باملصطلحات العلمية

 .ا ئم مبا يكون يف كل وقت عند مثيالاأن تظل على علم د ،عندها
اوثيقً اوإن إحكام الصالت إحكام اثابت هو  ،بني هذه املؤسسات امستمر
وللبقاء على الطريق اليت تؤدي إىل توحيد  ،أمر أساسي لعدم هدر اجلهود
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ااملصطلحات العلمية قومي لقد آن األوان إلعداد خطط .  ابعد توحيدها قطري
أو بقسم أو بكلية أو جبامعة أو  ةلالنتهاء من مرحلة املصطلحات املرتبطة بأساتذ

 :سويدان كالمه قائالً. د ختم.  »اواالنتقال إىل مرحلة توحيدها عربي ،بقطر
 سيدايت ساديت 

إننا كلنا متفقون على أن هنالك مسألة هلا شأا فيما يتعلق مبكانة لغتنا 
هي أن تظل قادرة على أن تستوعب يف كل وقت ما يستجد من  ،ومستقبلها
إن لغتنا هي اآلن الدعامة . املعرفة يف خمتلف امليادين العلمية والتقنية جوانب 

 .ري يف هيكل القومية العربيةاهي العمود الفقو ،األساسية يف بنية األمة العربية
ا نفمن أراد باألمة  ،س أمتنا القوي الصامد يف جسمها املتفكك األحشاءفَإ

ا من العا االعربية خريبثنيخدم لغتها وصا، ذه األمة شر اومن أراد ب صو
ومن هنا تتجلى لنا روعة  املهمة . سهامه إىل هذه اللغة ونفث مسومه يف عروقها 

  .املقدسة اليت يضطلع ا امع يف خدمة اللغة العربية وإعالء شأا 
طفأ هذا نحني ا م٢٠٠٦نيسان  ٢٤ ـثنني املوافق لإلتوقف عند يوم اأوهنا 

سوة حسنة تدي ألنا  ابد تاركًىل األإنري وصمت هذا الرجل الكبري ح املاملصبا
وهو  - لنضمن االستمرار يف حتقيق اهلدف الكبري ،بضيائها وننسج على جها

ستاذنا أجنازات إبال شك وراء الذي كان  - حتقيق احلضارة املنشودة هلذه األمة
 .طيب اهللا ثراه ،الراحل الدكتور عبد احلليم سويدان

 .لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوا إلصغائكم، اكرش


