
  بدمشق جهود مجمع اللغة العربية

 في مجال االقتصاد

 

 ،ميةيتعلمت في دمشق، وجنسيتي سورية، وكنت األول في جميع المراحل التعل
وحصلت على ! سنوات 4وتأخر إيفادي ، وأوفدت للدراسة العليا في فرنسة

 .الدكتوراه في اقتصاد التنمية

وكنت أشعر في المرحلة الجامعية بأن الكتب الدراسية فيها أخطاء لغوية 
 !، وربما تشاجرت مع األساتذة من أجلهاكنت أتضايق منها، ومطبعية

م، ومن كلية االقتصاد 5691تخرجت من كلية التجارة بجامعة دمشق عام 
تصلني مجلة اللسان العربي من  م، كانت5691بجامعة رين بفرنسة عام 

الثالثي بالرباط، فلما نشرت المجلة معجم المحاسبة  مكتب تنسيق التعريب
 .، وأرسلته إلى المكتبصفحة 15ا عليه في كتبت تعليق  اللغة، 

في المركز العالمي ألبحاث االقتصاد  بعدها سافرت إلى جدة للعمل باحثا  
ب، ودعاني للحضور إلى الرباط اإلسالمي، فاتصل بي مكتب تنسيق التعري

 .معجم المحاسبة، ومعجم التجارة: لمشاركة في مناقشة معجمينل



مع خطابات بهذا المقال كر من المكتب، أرفقه وتلقيت بعد ذلك خطاب ش
ا، وهو وتعرفت وقتها على مدير المكتب عندما تقاعد وصار مستشار   .خرىأ

 !ل علم وخلق، رحمه اهلل، وهو أهاهلل عبداألستاذ عبد العزيز بن

ولما سافرت من جدة ووصلت إلى مطار الرباط، استقبلني بعض المسؤولين 
ك بأننا منذ إنشاء المكتب وحتى اآلن، نعلم: وقالوا لي من المكتب ورحبوا بي

ألول  ،، فقررنا دعوتك على حساب المكتبمثل تعليقك الجاد   تعليقا   م نتلق  ل
وكنا كلما أرسلنا مجلتنا أو معاجمنا إلى . عندنا ا لما هو واقع، خالف  مرة

 من ال تزيد على بضع كلمات ةكانت تأتينا أجوبة مختصر  ،الجهات المختصة
 !مجاملةال

نسية أكتب هذا وأزيد عليه بأنني مارست الترجمة إلى العربية من اللغتين الفر 
، باإلضافة ا من الكتب والبحوث والمقاالتترجمت وراجعت عدد  واإلنكليزية، 
ومع أني سوري، لم أتلق من سورية، . (اثر من خمسين كتاب  أك)إلى التأليف 

وص بحث أو تحكيم أو مجلة ، أي خطاب بخصمثال   من مجمع اللغة العربية
س أن ون من الناا بيروقراطيين ينتظر لعل مجمعنا الكريم يضم أناس   !أو معجم

 !سورية ال تعرف أبناءها: البحث عنهم ءنايأتوا إليهم، وهم ال يكلفون أنفسهم ع

ا مني في أن يستدرك المجمع ما فاته، ألن عمري قد تجاوز ال أقول هذا طمع  
 !السبعين، بل أقوله من أجل المستقبل واألجيال القادمة
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