
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

االخوة  واالخوات الضیوف  العرب  خبراء االسماء الجغرافیة ، السادة 
العلماء المختصین في علم االصوات واللغات والعلوم الجغرافیة ، 
/ اصحاب المعالي والعطوفة والسعادة ، االخوة واالخوات الحضور الكرام 

  وبعد،،السالم علیكم  جمیعًا ورحمة اهللا وبركاتھ 

  

إنھ لمن دواعي الغبطة والسرور ان نلتقي الیوم  في ھذا الصرح العلمي 
المركزالجغرافي الملكي االردني في عمان ، مرحبین بإإلخوة / المبارك 

المؤتمر السادس واألخوات خبراء االسماء الجغرافیة العرب في افتتاح 
  .للشعبة العربیة لخبراء االسماء الجغرافیة

  
االخوة انھ كما ھي االسماء الشخصیة تشكل ھویة الفرد تعلمون ایھا 

بتعریفھ عن غیره وتمییزه ، فإن االسماء الجغرافیة ھي االخرى تشكل 
المعطیات االساسیة التي نحتاجھا لتعریف االماكن وتمییزھا  في مختلف 
انحاء المعمورة ، وھذ على اھمیة كبیرة من حیث انھا تمثل الھویة 

الجتماعي والحضاري وھي التي ننفتح بھا على العالم واالرث الثقافي وا
من حولنا ونتفاعل معھ حضاریًا ، ولغتنا العربیة ال تنقصھا خصائص او 
مقومات اللغة العلمیة الحضاریة ، غیر ان كتابة االسم الجغرافي لنفس 
المنطقة بطرٍق مختلفة ،  او االستعمال االسم ذاتھ  لعدة مناطق ، او 

سماء للمنطقة نفسھا ، واالسماء الدخیلة على اللغة ، استعمال عدة ا
وتعدد اللھجات في البلد الواحد ، ناھیك عن اختالف لفظ بعض الحروف 

الدور  ، كل ھذا یمثل بعضًا للمشاكل التي  قد تعیق في دول عربیة معینة
ن نقوم بھ من خالل لغتنا  وثقافتنا وحضارتنا  في التفاعل الذي یمكن أ
، ننا وبین العالم المتقدملمساھمة في ردم الھوة العلمیة بیمع اآلخر ل

وتواضع الجھود المشتركة السترجاع دورنا الریادي وامجادنا العلمیة  
في مختلف  من تطوٍر الیوَم التي مّھدت باالصل لما یشھده العالُم

  .المجاالت
وأكاد أقول ان  في  ،في االردن أسماء تشھد على حضارة آالف السنین 

، تاریخ عزة  كل موقع ونقطة على امتداد تراب الوطن  تاریخ لكل اسم

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


أسماء تذكرنا  بشھداء الفتح االسالمي  لبالد  ،وافتخار وبطولة وشھادة 
الشام من الصحابة رضوان اهللا علیھم  ، وآخرین  َرّووا االرض بدمائھم 

أسماء تذكرنا  عربیة ،واالرض ال الزكیة  للدفاع عن عروبة فلسطین 
  .بأعالم االدب والفكر والفن

  - :  االخوة واالخوات الحضور الكرام

إن المركز الجغرافي الملكي األردني باعتباره المؤسسة 
الوطنیة المعنیة بانتاج الخرائط والتعامل مع مصادر المعلومات 
الجغرافیة المتمثلة في المسح الجوي والفضائي واألرضي ، 

على تلبیة احتیاجات مختلف   ١٩٧٥شائھ عام دأب ومنذ ان
المؤسسات الوطنیة العامة والخاصة من الخدمات المساحیة 
والخرائطیة ، ورفدھا بالكفاءات البشریة الُمؤھلة بھذه 
المجاالت ، والتعامل المباشر بتقنیات علوم الفضاء وتقنیات 
االستشعار عن بعد بإجراء بحوث ودراسات تطبیقیة ھامة 

كفاءة ،  ولم یقتصر دْور المركز الجغرافي الملكي على وبكل ب
القیام بمھامھ وواجباتھ محلیًا فقط ، بل ساَھَم وبشكل فَعال في 
تقدیم الدعم والمساندة والخبرة والمشورة لالشقاء العرب 

رائط وخاصًة تدریب الفنیین في في مجال العلوم المساحیة والخ
، الفضاء والفلكوعلوم  ،ةوانظمة المعلومات الجغرافی

ت على واستطاع المركز بسعیھ الدؤوب مواكبة المستجدا
، وتْرِك بصمات واضحة في العلوم الصعیدین االقلیمي والدولي

المساحیة والفضائیة محلیًا واقلیمیًا وخاصًة على صعید 
  .التدریب وتأھیل الكوادر الفنیة

  
الملكي االردني ویسرني ھنا  ان اتقدم بالشكر الجزیل للمركز الجغرافي 

والقائمین علیھ وجمیع العاملین فیھ لما یبذلونھ من جھد مخلص  مما 
جعلھ في اآلونة االخیرة یشھد نشاطًا وحراكًا علمیًا ملحوظًا وانطالقة من 

  .شأنھا َدْعم وتعزیز دوره التنموي على المستوى الوطني واالقلیمي

  

ى مشعًال للعلم ، وموئًال سیبق فاضلألخوات األخوة واإلیھا اأردّن  ألان إ
 ساھمًا في كل عمل عربي مشترك ، مؤمنًا بطاقات أبنائھ للحضارة ، ُم
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، وبالمصیر والتاریخ  المشترك لشعوبنا العربیة  في التصدي لكل وامتھ
  .التحدیات 

سعینا الدؤوب لتفعیل مفاھیم العمل العربي المشترك تدفعنا الى أن نتمنى 
في االسماء  ةالنخبة العربیة المختص االخوة باعتباركم علیكم  انتم ایھا 

الجغرافیة الى الخروج بمقررات وتوصیات تحمل الطابع العربي المتكامل 
  .متخطین الحدود الجغرافیة الضیقة الى الفضاء العربي الشامل

وإنني إذ أتمنى لكم جمیعا ایھا االخوة الخبراء العرب طیب االقامة في 
وبھذا اللقاء الطیب المبارك في عمان ، آلرجو ، ي االدن ربوع بلدكم الثان

  . اهللا تعالى ان یأخذ بأیدیكم النجاح ھذا المؤتمر العربي  الھام 
  

 والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

  

  

  االستاذ الدكتور صالح جرار                                                 

  وزیر الثقافة                                                         

 ٢٠١٢تموز  ١٠الثالثاء الموافق                                             
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