
كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت، يف 
"، العربّ  حتت عنوان "مرصد الّلغات العربّية وأخواتـها يف رحاب النادي الثقايفّ ندوة 

، احلمراء العربّ  ، يف النادي الثقايفّ 2018 )فرباير( شباط 16يوم اجلمعة الواقع فيه 
 بناية ايرد، الطابق الثاين.شارع عبد العزيز، 

 اليسوعّيون يف رحاب العربّية
 امنوذج   ب روفائيل خنله اليسوعيّ ألا

 

" كي العربي  هذا املساء، وأان أقف أمامكم يف "النادي الثقايفي  يغمرين فرح عميق -1
ويل مشروع دراسة يقرتحه "مرصد الليغات العربيية وأخواهتا" يف "جامعة أابنطالق  احنتفل مع  

الذي  يف بريوت حتت إدارة املدير النشيط الربوفسور هنري عويس يس يوسف"القدي 
غة فاستساغ املناخ وهو مل يزل يسبح فيها يلتقط منها ما هو اللي  غطيسته أميه يوم ا يف ِمرَجل

 اديمهما مشكور  قاللذين  واملاديي  نويه ابلدعمني املعنويي أ. وال بدي يل من أن مسني ومثني
 صيل ابلعربيية، لغتنا احلبيبة.ألأمهيية املشروع، وعلى التزامه امنه على  اوكيد  "النادي"، ت

ر يف الثامن املقري  الليغة العربيية العامليي  مميني أويهلما يو هبني اترخيني ميقع هذا  الليقاء موعد إني 
املقرير يف الواحد والعشرين  مي أل)ديسمرب( واثنيهما يوم الليغة اويل ألعشر من شهر كانون ا

 عرتافهذا املوعد يضعنا بني منزلتني وال أغلى : منزلة اإل من شهر شباط )فرباير(، لكأني 
، مي ألغة الينا من جهة اثنية. واللي إمومتها ابلنسبة أب كذلك عامليية من جهة، و كلغة ابلضاد  

شار أى "املرصد" يف تسميته قد لذا نر  خرى،ألال حتول بني أوالدها والليغات ا، كاألمي   امتام  
بعنوان ا قرتح يف الئحة مشاريع الدراسة اليت ينوي القيام هبا مشروع  او اىل "أخوات العربيية"، 

شريك  ". ويسعدين أن يكوناوذج  من: ألف ليلة وليلة  سبانييةإل: "العربيية ترتدي ثوب ا
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بريوت"، قد تكفيل ابستضافة يف سبانيية إلذ سنوات طويلة، عنيت "السفارة ااملرصد من
، و"لويس ميغال  سبايني إلي ألبس "ألف ليلة وليلة" ثوبه استاذين : "سلفادور بنيا" الذألا

 على الشهادة له. اادا" الذي واكب العمل فصار قادر  كاني

الكالم يدور على الشراكة، فال بدي يل من التوقيف عند شريك قامت بيننا وبينه منذ  ني ألو 
يف  مأكان يف اجلنوب أ ،شاريع كربىمبساء اجلامعة، عالقات جتسيدت و رؤ  عهود أساليف

ة رفيق احلريري" اليت تديرها حبنكة الصديقة سلوى السنيورة سبريوت، عنيت "مؤسي 
دراسة اثلث  شروعمالفرنسيية اليت يقرتح هلا  غةاللي  املرصد  ومل تغب عن ابل .بعاصريي

 ىل العربيية".إىل الفرنسيية، ومن الفرنسيية إحول "املفردات املهاجرة من العربيية 

دة، أن تبقى جام اجلامعة ال ميكنها ني معة إليكم، فذلك ألولئن خرجت من أحرمة اجلا
وزارته قصدت اآلخر العلم و  هياكل ىلتقوقع، بل خرجت إحالة  قانعة مبن أييت إليها، يف

التعاون الذي وقيعناه، منذ  فاقتي إهذا االنفتاح هو  ىخري مثال عل  ولعلي ه. إلي وتعرفت
 خرى.ا، مع "اجلامعة االمرييكيية يف بريوت"، وتبادل اخلربات مع اجلامعات األشهر تقريب  

 بوديي أن أتوقيف هنا عند فاصلة اترخييية ألقول التايل :

الذي   العربي  أقُف متكليم ا يف النادي الثقايفي إيني بصفيت رئيس ا جلامعة القدييس يوسف 
شخصيًّا يف السبعينات من القرن املاضي ملتابعة بعض احملاضرات الشييقة من ده أراتكنت 

الفكرة أني النادي أتسيس ندًّا للندوة اللبنانيية اليت كان وراءها  حتضرينشخصييات مرموقة، 
جمموعة من املفكيرين جليهم من قدامى جامعتنا وعلى رأسهم األستاذ ميشال أمسر يف حني 

ت قويية ابجلامعة األمريكيية يف كان هلم عالقا  العربي  ادي الثقايفي من دعموا وأداروا الن أني 
م، فالندوة اللبنانيية توقيفت عن العمل وأصبحت  بريوت. واليوم تبديلت الظروف واألّيي

انفتحت الطريق بني رأس بريوت وطريق الشام اليوم حمفوظاهتا وأرشيفها يف عهدة جامعتنا و 
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وبينهم مشاريع  ه يوميي جلامعة األمريكيية واجلامعة اليسوعيية على تواصل شبفأصبحت ا
 تيفاقيية تعاون شاملة بيننا لتعزيز العمل العلميي إتلف امليادين ومتي توقيع مشرتكة يف خم

 جتماعيية والعلميية.ي املشرتك. فهذا الوطن ال يقوم إالي بتضامن قواه الفكريية واإلواألكادميي 

ألف  إني غات عامية فإيني أقول صوص عالقة اآلابء اليسوعييني وجامعتهم ابللي أميا خب -2
ىل تعديد آلابء واجلامعة، ختطيت أحادية الليغة إاعمال  أني ذلك أ تربطهم بـها عالقة وعالقة

أمامهم. غري الليغات، نزويد هبا خريجيينا فينتقلون بينها بيسر وسهولة، فتشرق اآلفاق برياقة 
"، وصدرت خنله اليسوعيي  ب رفائيله "األضعو  توقيف عند نتاج واحديف أن أأنيين أرغب 

، عنيت 2011طبعته السادسة سنة  ت، وقد بلغ1954وىل منه يف حلب سنة الطبعة األ
به كتابه بعنوان "غرائب الليغة العربيية" وأتوقيف عند مقديمة الطبعة الثانية املؤريخة يف القاهرة 

، اا كبري  قى رواج  الكتاب ال ني اليت يشري فيها إىل أ 1959( ل )ديسمربوي كانون األ  12
ا  اشرتت مخس اوزارة معارف العراق قد  ني أوضح الدالئل على ذلك الرواج أ على "أني  مؤكيد 

 كلي   أبواب يتوزيعالطبعة الثانية يف ثالثة  وتقعساتذة مدارسها" وسبعني نسخة ملكاتب أ
" ويل بعنوان "بعض غرائب القاموس العربي الباب األ ابب منها على فصول متعديدة. وجاء

غات العامل" وأشار الباب ومحل الباب الثاين : "أتثري العربيية دون سواها يف حنو مئة من ل
خذتكم يف جولة قصرية أن إ يلة يف العربيية" وأستميحكم عذر ا"الكلمات الدخىل الثالث إ

شياء من مثل ة على أصوات األفعال الدالي عند االويل األعلى كلي ابب، كأن نتوقيف يف 
كته ىل الريح ذعذعت الشجر )أي حري إفيقال حبحب املاء )أي سال قليال (، وابلنسبة  املاء

بة من كلمتني أو أكثر من وقيف عند الكلمات املنحوتة أي املركي نتأو  47بعنف( ص. 
أو  52شاء الليـه كان" ص.  ن "أي قال مامثل حسَبل "أي قال حسيب الليـه" أو مشكَ 
: أي  )أي جبمع كثري( وتركهم هوش ا بوش ا عند االتباع من مثل : جاء ابهلوش والبوش

مساء االعالم من مثل اتمر أي من أن نزور يف استكشافنا معاين أ وال بدي  62ني ص. طخمتل
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ة من ش أي "ابئع العيش أي اخلبز، صيغة مبالغا"صاحب التمر، الكثري التمر" أو عيي 
 .96عائش يف الرفاهة" ص. 

" مييةربي لعدية لغات عانتاج العإبعنوان : " ونعريج على الباب الثاين فيستقبلنا الفصل االويل
حي : سعل، أاجملهول لكلمات من لغة لبنان وسورية العاميية من مثل  صل العربي ويذكر األ

فيتوقيف  الثالث، أميا الفصل 121/122دعس : داس، مطرح : مكان يطرح اليه ص.
عربيية بة وأييت جبدول مؤليف من "مئة ومخس كلمات و ور ند أتثري العربيية يف أكثر لغات أع

مري البحر واملوصل " وأكثرها معروف من مثل ترمجان وأوروبهاندمج كثري منها يف لغات أ
 وأييت جبداول يذكر فيها بعض الكلمات 132/134والكحل والكيمياء اخل... ص. 

خرى اقرتضت ة املقتبسة من العربيية من غري أن ينسى لغات أنكليزيي ة والفرنسيية واإلاإلسبانيي 
ذا اتبعنا اجلولة ملسنا يف الباب الثالث إلبانيية اخل... و مثل الرومانيية والبلغاريية واأل منها من

 ه أيض اخواهتا عندما حلي الدخيل فيها، وقد خصي التبادل الناشطة بني العربيية وأ حركة
جبداول كلمات مقتبسة من اآلراميية، والعربانيية، والفارسيية، واليواننيية، والرتكيية، والالتينيية 

للكلمات الدخيلة  امًّاع جبدّيًّ أوااليطاليية والفرنسيية اخل... ويقيم يف آخر الكتاب جدوال  
 .289/324بريق )الفارسيية(، افيون )اليواننيية( ص. إ: آب )اآلراميية(، نذكر منها

عداء أو حرب يف ما ليست يف حال  ن الليغاتإىل أويقودين ما سبق على سرعته  -3
ا هيبينها، إ تتعاون وتتبادل اهلداّي لسدي حاجات الناس وأتمني التواصل بينهم، وهي   مني

ز بقلية أو عو  ىل "االقرتاض" كي ال تشعرإذا شعرت ابحلاجة جلأت إكما حال الناس 
تقاهنا من شأنه أن إخرى وتعرفها و وال شكي يف أني اخلروج إىل لغات أ ىل اجلوع.إيقودان 

خرى ويسدي ما يغين الليغات األلغيت األمي مي، كما من شأنه أن جيلب من األ يغين لغيت
هتا ومستوّيهتا،  حاجاهتا فال تقع ابحلرمان والعوز فاالنقراض. والعربيية لغة حيية هلا سجالي 

ليه من الليغات األخرى مدي ما حتتاج إلها وخمارجها، وهي تستاهتا ومداخيي كما هلا خصوص
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خرى مبا عندها خطر. وهي كرمية متدي الليغات األ ىلتعريض سيادهتا إ نبعفويية، من غري أ
الزمن يف وضع اليد عليها، أو  ن يوفيق حركة دائمة ليس من السهل أمن ثروة، يف

يبلغ منيا احلبور مبلغه، والتحديث. ولكم  التخفيف من سرعة استجابتها ملتطليبات العصرنة
، عندما نرى  حن يدرك التبجي من غري أ العامل يف ابريس يعرف ابسم "معهد  صرح اوالتكربي

"، وأغتنم الفرصة ألوجيه حتيية خاصية ملديره كذلك يف مدريد ابسم "البيت العربي و  "العربي 
ويل مشروع دراسة يتقديم به املرصد، يشاركنا فرحة انطالقة أ بدرو مارتينيز آفيال الذي جاء

العربيية ويُقبل عليها الطاليب، تسحرهم ليس الليغة  علَّم تُ حيث ويف غريمها من العواصم، 
ا مبفرداهتا وتسمياهتا وبناها املسكوبة يف شعرها ونثرها، بصور العرب والشرق املنمي  طة، إمني
 تقف بني سائر الليغات العامليية ولسان حاهلا يرديد شهادةوهي ويف مشافهتها ومكتوهبا، 

لغيت هي أهبى الليغات وأدقيها  ني : "وأان من كان حيسب أ من قال، وذهب قوله مأثور ا
 ني لسائر الليغات عليها أكثر من يد بيضاء".أأدركت 

مواضيع خرى حول  لكم التوفيق وأعاهدكم لقاءات أ، وأمتني أجديد امتناين لكم مجيع ا
 جديدة.

 


