
  

٥٢١  

   حسان ريشةكلمة الدكتور 
  وزير التعليم العالي 

سيادة  ر مشارقة نائب رئيس اجلمهورية ممثل راعي الندوة السيد الدكتور حممد زهي
  الدكتور بشار األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية

  السادة أعضاء القيادة املركزية للجبهة الوطنية التقدمية
  السادة الوزراء

  اء جمامع اللغة العربية يف األقطار العربية الشقيقةالسادة رؤساء وأعض
  السادة الباحثون والعلماء

  أيها الحفل الكريم
ن الذين جيتمعون  ن يف هذه الندوة من علماء وباحثي ي املشاركي  بداية أن أحييسرين

ًتطويره، فأهال بكم يف ربوع سورية اليوم لبحث موضوع حيوي أال وهو املعجم العريب وآفاق 
  .ًعربية، ضيوفا أعزاءال

  :أيها السادة
ا على استيعاب علوم العصر ومصطلحاته زازنا إن اعت  بلغتنا العربية وثقتنا بإمكانا
ا على التعبي   .زاز ال حدود له ر عن حاجاتنا واالستفادة من منجزات ثورة العلوم والتقانة اعت وقدر

ًر من مخسة عشر قرنا، ورغم  لقد استطاعت لغتنا العربية على مر العصور،ومنذ أكث
ي واجهت األمة العربية وما رافقها من حماوالت للنيل من لغتها وانتمائها  رة الت التحديات الكبي

من هنا لغتنا . القومي أن تبقى الوعاء احلاضن لفكرنا القومي والعامل الرئيس يف مجع مشل أمتنا
ها وتطوير مستمر هلا ومن تنقيب عن العربية تستحق منا كل الرعاية واالهتمام من حفاظ علي

ا على مواكبة العصر   .كنوزها الدفينة، وإبراز لقدر
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ا  ًلقد أدركت سورية باكرا أمهية اللغة العربية يف بناء حضارتنا واحلفاظ على تراثنا وقدر
ن العصور واألجيال، فاجتهت إىل  على استيعاب العلوم واملعارف باعتبارها صلة الوصل بي

ًها يف املراحل الدراسية كافة ويف مجيع االختصاصات، وأضحت إرثا متجددا استخدام ً
ًباإلضافات املعرفية املستمرة تدفع بقوة أفكارا ال متناهية وأدبا متعاظما وعلوما فسيحة، وما  ً ً ً ً
أشبهها بشجرة راسخة اجلذور نسغها يضج بأسباب احلياة وحكمها وعراقتها، تتمثل فروعها 

ر  ًة فتثمر أنواعا حمدثة من األدب والعلم والفن والتقانة قادرة على التفاعل والتأثييف حميط احلداث
  .يف فضاءات العصر اجلديد

إن جتربة سورية رائدة يف تعريب التعليم ونتاج البحث، وهي جتربة عريقة هلا تقاليد 
ادة منها يف ن باحثينا تدعو لالستف ونتائج ملموسة تنبض باحلياة وهي غنية وماثلة أمام أعي

  .اجلامعات العربية ومراكز البحوث العلمية
وإذا كانت بعض اجلامعات يف الدول الشقيقة تدرس املواد العلمية باللغات األجنبية، 

والسعي دؤوب إلجياد السبل . فال خيفى أن الرغبة بتعريب التعليم أصبحت اآلن عامة وجادة
رة وإىل  ا عمل قومي حيتاج إىل وسائل كثيوهذ. لتوحيد املصطلحات، ووضع الضوابط لتطبيقها

  .سبل عديدة لنشر املصطلحات املعربة وتعميمها، وإجناحه هدف نبيل يسمو بالعرب والعروبة
ي عدم االهتمام بتعلم اللغات األجنبية  ي عن البيان أن تعريب التعليم العايل ال يعن وغن

 خدمة األجيال، والتواصل مع العامل وتعليمها، فنقل املعارف ووضع منجزات التقدم العلمي يف
رمجة املصطلحات وتعريبها وإغناء  ن لت يدفعنا ملثل هذا التعلم وإيالئه أمهية قصوى فهو املعي

ن اإلبداع واالبتكار من  املعاجم وتطويرها، ويبقى من املهمات األساسية حتقيق املعادلة بي
  .جهة، والتواصل والنقل مع احلضارات األخرى

م هذه تشكل حمطة هامة على طريق تعزيز وظائف لغتنا العربية وتطوير أداء إن ندوتك
ن والعلماء يف وضع معاجم حديثة  ن على عملية تعريب التعليم العايل ومساعدة الباحثي القائمي

ووجود اآلالف املؤلفة من . تفي مبتطلبات العصر وتواكب التطور املتسارع يف خمتلف العلوم
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ي حتتاج إىل التعريب، تؤكد على حيوية دور جمامع اللغة  ملصطلحات التالكلمات املولدة وا
  .العربية وعلى أمهية إدراج هندسة اللغات كقضية ملحة يف مناهجنا وخططنا املطورة

ي تشمل حماور هامة تتناول معجمات  وإين على ثقة أن تقود توصيات ندوتكم الت
رحة كاملعجم التارخيي واملعجم  جمية املقتاأللفاظ واملعاين وكذلك مناقشة املشروعات املع

املدرسي ومعجمات املصطلحات ومعجم املعاين واملعجم العريب الشامل إىل إغناء كثيف يف 
  .فعالياتنا البحثية والعلمية، وإىل تقدم نصبو إليه

  :أيها السادة
راتيجية حمددة  لقد انطلقنا يف وزارة التعليم العايل وفق خطة واضحة وضمن است

ا الثالث العلم والتقانة وتنمية املوارد ل لمسامهة يف بناء املنظومة الوطنية لالبتكار والتجديد مبرتكزا
  .رابط والتطبيق يف اخلدمات وفروع االقتصاد البشرية وشبكة الت

إن تعزيز القدرة التنافسية يتطلب موارد إضافية متكن من االستخدام األمثل ملنجزات 
م واكتساب  ين، وهذا ما جيعل االستثمار يف املوارد البشرية من حيث التعليالتقدم العلمي والتقا

ي  املهارات العنصر األهم يف النمو االقتصادي، وهذا ما حدا بدوره الدول املتقدمة أو تلك الت
رين، إىل تطوير منظومات التعليم العايل  حققت قفزات نوعية وهامة خالل العقدين األخي

ً وإعادة هيكلتها وإصالحها جذريا حبيث تتمكن خمرجات هذه املنظومة والبحث العلمي فيها
ا املتغي رة واملتعددة من جهة ومن  من تلبية متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية باحتياجا

ة التحديات املختلفة الت   .ي تواجهها من جهة أخرى جما
ن التعليم  ل الربط الناجح بيإن النجاح يف هذا األمر ال ميكن أن يتحقق إال من خال

م من جهة ودفعه إىل مزيد من التقدم من  ر على احتواء منتجات التعلي واالقتصاد وقدرة األخي
  .جهة أخرى

م  ي نعمل على حتقيقها يف قطاع التعلي راتيجية الت ر إىل أهم التوجهات االست أود أن أشي
  :العايل
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يم العايل واملتوسط، وفتح فرص االستثمار ي التعل  زيادة الفرص املتاحة أمام طالب- ١
ركة بأمناطها النظامية  أمام مسامهات القطاع اخلاص يف املعاهد واجلامعات اخلاصة واملشت

يردف ذلك زيادة االستثمار العام . روين م اإللكت م عن بعد، والتعلي والبازغة، مبا يف ذلك التعلي
  .يف الكم والتخصصاتيف هذا االجتاه، بشكل يواكب معدالت الزيادة 

ز على املعاهد املتوسطة  ركي ن يف هرم القوى العاملة والت  تعديل نسب توزيع اخلرجيي- ٢
  .والتقنية

ز على أنواع جديدة من التخصصات العلمية امللبية الحتياجات التنمية  ركي  الت- ٣
  .وحتديات املنافسة

ومة الوطنية لالبتكار والتحديد، م وتوجيهه مبنحى ختدمي املنظ  االهتمام جبودة التعلي- ٤
ر اجلودة، واملرونة يف افتتاح األقسام وإعداد املناهج وتعديلها، والتأهيل  ي هذا تطبيق معايي ويقتض

ى التنظيمية اجلامعية احلالية  املستمر ألعضاء اهليئة التدريسية كما يتطلب إعادة هيكلة البن
  .لعربية والعامليةوتفعيل شبكة االتصال والتعاون مع اجلامعات ا

  .ن وتنمية روح العمالنية واإلبداع فيهم ر طبيعة اخلرجيي  تغيي- ٥
تمع يف اجلامعات  حتقيق التوازن بي- ٦   .ن التدريس والبحث العلمي وخدمة ا
  :أيها السادة

ى لكم النجاح والتوفيق يف أعمال ندوتكم،  امسحوا يل يف ختام هذه الكلمة أن أمتن
مع اللغة العربية رئيسا وأتوجه بالشكر إىل ً مجيع من ساهم يف تنظيم هذه الندوة، وأرجو 

  .وأعضاء التقدم امللموس والعطاء املستمر
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


