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السيد رئيس مجمع المغة العربية األردني 
: السيدات والسادة الحضور

-  السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
أوّد أواًل أن أشكر مجمع المغة العربية األردنّي، والسيد رئيسو، جزيل الشكر، عمى 

عن تعريب التعميم في العراق، راجيًا من  دعوتي واستضافتي، لتقديم ىذه المحاضرة،
. اهلل تعالى، أن يديم ليذا المجمع العتيد، تقدمو وازدىاره

لقد كثر الكالم عمى التعريب، وحتمّية التعريب، حتى ال يكاَد، يبقى فيو مقولٌة 
 ولعّل مما سيخفِّف من إعادة بعض الكالم، أّن جانبًا كبيرًا من حديثي، سيتناول ،لقائل

تجربة العراق في التعريب، وما جابيتو حركة تعريب العموم، وتجابيو من معوقات، 
. وسبَل تذليميا، والتطمعات إلى المستقبل

. ولعّل من المناسب اإلشارَة إلى تعّدد االستعماالت االصطالحية، لمفظ التعريب
عدا معانيو المغوية المتعددة، كان معناه االصطالحيُّ مقصورًا عمى تحوير  ففيما

الكممة األجنبية بعض الشيء، لتماثل الكمماِت العربيَة بأصوات حروفيا، كما في 
، أو حتى بإعطائيا وزنًا (جغرافيا)، بكممة geographiaتعريبيم المفظة اليونانية 
 وأضيف إليو في زمن متأخر ،(فمسفة)، بكممة Philosophiaعربيًا، كما في تعريبيم 

معنًى اصطالحي عاّم، ىو جعُل المجتمع، بأناسو، وعاداتيم، ولغتيم، ومظيرىم، 
وُطُرزىم الُعمرانّية، ونحو ذلك، عربيًا وأخّص منو معناه االصطالحيُّ الذي ُييّمنا في 

. ىذا الحديث، وىو أن تكوَن لغُة العمم والتعميم ىي العربية
 ومثل  ،والتعميم العاّم في العراق، كما ىو في أكثر البالد العربية، معرَّب كمُّو

ذلك يقال فيما يدعى بالعموم اإلنسانية في التعميم العالي، كاآلداب، والقانون والتربية، 
. واالقتصاد، واالجتماع، والعموم السياسية، ونحِو ذلك، فأكثره معرَّب

وليذا سيقتصر ىذا الحديث عمى قضايا في تعريب التعميم العالي، في العموم 
. الصرف والتطبيقية، كالفيزياء، والكيمياء، واليندسة ، والطب، ونحو ذلك
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كان بعض األصوات ينادي بوجوب تعريب التعميم العالي جميعًا، منذ أكثر من 
 ذلك ألّن أكثر الكميات العممية في العراق، وال سيما التطبيقية ،خمسة عقود من الزمن

 وتعود أسباب ذلك إلى أن أكثر ،منيا، كانت التدريسات كمُّيا فييا بالمغة اإلنكميزية
 فقد أنِشئت كمية الطب مثاًل، سنَة ،تمك الكميات، كان قد أنِشئ في أزمنة باكرة

؛ فكان ُعمداء تمك 1942، وكمية اليندسة سنة 1936، وكمية الصيدلة سنة 1927
وأكثر أساتذتيا، من اإلنكميز، أو من األساتذة العراقيّين والعرب الذين كانت  الكميات

 فكانوا ، وكانت الكتُب المستعممُة كمُّيا بالمغة اإلنكميزية،دراستيم بالمغة اإلنكميزية
 وىكذا كانت ،جميعًا يحاضرون بتمك المغة، والطمبُة يدرُسون ويناقشون ويمتحنون بيا

. كّل الصيحات المنادية في تمك اآلونة بالتعريب تذىب مع الريح
، ثم جامعة الموصل سنة 1957والزدياد عدد الكميات، أنشئت جامعة بغداد سنة 

ُأسِّست وزارة ، 1970 وفي سنة ،1968، فجامعتا البصرة والسميمانية سنة 1967
التعميم العالي والبحث العممّي، التي توّلت تنفيذ سياسة الدولة التربوّيِة والثقافية والعممية 
والتكنولوجية في نطاق مؤسسات التعميم العالي، الرسمّية واألىمّية، القائمِة آنذاك، وما 

. قد تستحدثو الدولة من مؤسسات مماثمة في المستقبل
لقد ورد في قوانيِن جميِع تمك الجامعات، ثم في قانوِن وزارِة التعميم العالي، الذي 

أّن المغة الرسمية في الجامعات العراقية، "حّل مَحلَّ تمك القوانين، الّنصُّ الذي يؤكِّد 
َر تدريس بعِض الموادِّ العممّية، ... ىي المغة العربية ولمجالس الجامعات، أن تقرِّ

". بمغاٍت أخرى
غير أّن الذي كان يحصل في األغمب، أن ُيطبََّق الجزء األخير من ىذا النّص، 

 بل إّنو كان يطبَّق عمى جميع المواّد ،فُيدرََّس أكثُر المواّد العمميِة بالمغة اإلنكميزّية
 ففي كمّيات اليندسة، وكمّيات الطّب، عمى سبيل ،العممّية، في الكميات التطبيقية

المثال، كان ُيطَبع في َمطمع كّل سنة دراسية، الدليُل السنوّي لمناىج الدراسة في أقسام 
 ومثُل ذلك يقال في الكتب الدراسية ،الكمية، وتفاصيل مفرداتيا جميعًا بالمغة اإلنكميزية

. المقررة، ولغِة إلقاء المحاضرات، والمناقشاِت، واالمتحانات
. 1976وكانت بادرة حكيمة، عندما اتخذت حكومة الثورة قرار التعريب في سنة 

فأقّر مجمُس التعميم العالي إلزام الجامعات ببدء تعريب التعميم في الصفوف األولى 
 ي، عمى أن ُيطبَّق ذلك ف1978-1977بصورة تامة، اعتبارًا من السنة الدراسية 
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 وكنُت قد ُكمِّفُت ،الصفوف الثانية في السنة التالية، وىكذا حتى يشُمَل جميع الصفوف
آنئٍذ، إضافة إلى عممي في كمية اليندسة، بتأسيس دائرة لمتعريب في وزارة التعميم 

العالي، ُتشرف عمى المشروع، وتقدِّم التوصيات والمقترحات، إلى لجنة وطنية عميا 
لمتعريب، ُألِّفت في حينو لوضع األسس العامة لتعريب التعميم الجامعّي، فأقّرت تأليف 
لجاٍن اختصاصية مشتركة، تنظر في اختيار كتب الترجمة والمترجمين ليا، وما يتبع 

 وُعِيدت قضايا تأليف الكتب المنيجّية، إلى ىيئاٍت عممّية ،ذلك من متابعٍة وتقويم
. مرتبطة بالدوائر الفنّية في الوزارة

وأقّرت الوزارة مرحمّيًا استعمال الكتب المعتمدة العربية واألجنبية، ريثما تنجز 
. الكتب العربية المقّررة

وصدرت التشريعات والقرارات بشأن كّل ما يتعّمق بتشجيع تأليف الكتب بالمغة 
العربية، أو ترجمتيا إلييا، وكتابِة األبحاث بيا، والمكافآت المخصصة لذلك، وأثر 

جيود ُمعّدي الكتب في الترقيات العممية، وطريقة إعداد كتاب التعريب، وتوفير 
حالتو إلى الخبير العممّي والمغوّي، قبل طبعو،  داتو، وا  متطمباتو، وتيسير طبع مسوَّ

عمل المجان االختصاصية، والييئات  والجوانب المالية المتعمقة بذلك، وأسموب
العممية، وشعب التعريب المستحدثة في الكميات، ولجان المتابعة، وكّل المعمومات 

. التي ُتِيّم المشتغمين بالتعريب
: كان من بين تمك القرارات

دًة مبدئيًا، لتسييل -  أن تكون مناىج الموضوعات المتشابية في الجامعات، موحَّ
. البدء في العممّية

وأن ُتسمِّي الجامعات إلى الييئات العممية، والمجان االختصاصية المشتركة، - 
مرشحيا لتأليف الكتب المنيجية أو ترجمتيا، عمى وفق المناىج الموحدَّة لتقوم 

. تمك باختيار المؤلفين والمترجمين من بين مرشَّحي الجامعات
وفيما يخّص المصطمحات، أعّدت دائرة التعريب، قائمًة كبيرًة بأسماء المعجمات - 

العامة المعتمدة، ومعجمات المصطمحات ومجاميعيا العممّية االختصاصية، مما 
أصدرتو المجامع والجامعات والمنظمات والمؤسسات العممية ونحُوىا، وعّممتيا 
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عمى الجامعات إلعالم الكميات واألقسام بيا، واإلسراع في توفيرىا لممشتغمين في 
. التعريب، اقتناًء أو استنساخاً 

وألزمت القرارات، أن يعود المؤلف أو المترجم أو الباحث، إلى ما يتيسر من - 
المعجمات ومجاميع المصطمحات، في اختيار المصطمح، فإن لم يجده فيمجأ إلى 
وسائل الترجمة أو االشتقاق أو القياس أو المجاز، مع استشارة ذوي االختصاص 

. في المغة إذا لزم ذلك
وأن يضَع ُمِعدُّ الكتاب أو البحث، المصطمح األجنبيَّ بإزاء المصطمح العربّي، - 

. عند أول وروده في متن الكتاب أو البحث
البحث، قائمة بالمصطمحات المستعممة فيو،  وأن توضع في آخر الكتاب أو- 

. إنكميزي-عربي، وعربيّ -بمدَخَمين، إنكميزي
وأن ُيمَزَم الطالب بحفظ المصطمح اإلنكميزّي، إضافًة إلى حفظو المصطمَح - 

. العربّي، لتمكينو من المتابعة العممية في المراجع األجنبية إذا لزم ذلك
وأن ُتَدرَّس المغة اإلنكميزية العممية، بمعدَّل ساعة واحدٍة أسبوعيًا في األقّل في - 

. السنة الجامعية األولى لمغرض نفسو
ىي التي ليا الكممُة األخيرُة في تنسيق  وأن تكون المجامُع واتحادىا،- 

. المصطمحات وتوحيدىا
وأن َيَضَع مؤلف الكتاب، أو مترجُمُو، أو الباحث، قائمًة بالمصادر والمراجع في - 

. اآلخر، إلمكان متابعة الدراسة والبحث عند الحاجة
وأن ُيستفاَد من الِخبرات العربّية، في مجال الترجمة والتأليف، باستزارة األساتذة - 

. العرب، والتعاقد معيم، لممشاركة في مجال التعريب
وأن ال تقلَّ مدة استعمال الكتاب المعرَّب، عن ثالث سنوات، يمكن تجديد - 

. اعتماده بعدىا
وأن يكون المترجم مسؤواًل عن التنبيو، في حاشية الكتاب المترجم، عمى ما قد - 

. يرد فيو من عبارات ومعمومات مغموطة
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وأن ُتشَعَر الجامعات األخرى في جميع األحوال، باسم أّي كتاب تراد ترجمُتو، - 
. تجّنبًا لمتِّكرار

وأن تجمع دائرة التعريب ما يرد من الجامعات من أسماء الكتب التي تراد - 
ترجمتيا، وأسماء مترجمييا، وتنسقيا في قوائم يجري تحديثيا باستمرار، وتوزَّع 

. عمى الجامعات
وأن ال يجوز طبع أيٍّ من المعجمات الفردية، التي ُيِعّدىا أساتذة الجامعات، أو - 

. نشُرىا، إاّل بعد إقرارىا من المجمع العمميِّ العراقي
 وسار العمل عمى ىذا النيج، بدءًا من ،وىكذا كانت األسس العاّمة لممشروع

. 1978-1977السنة الدراسية 
 صدر قانون الحفاظ عمى سالمة المغة العربية، الذي نّصت 1977وفي سنة 

عمى المؤسسات التعميمية في مراحل الدراسة كافة، اعتماد "المادة الثانية منو، عمى أّن 
المغة العربية لغًة لمتعميم، وعمييا أن تحرص عمى سالمتيا لفظًا وكتابًة، وتنشئة 

دراك مزاياىا، واالعتزاز بيا ". الطالب عمى حسن التعبير والتفكير بيا، وا 
وأخذ مشروع التعريب يأتي أكمو، فصارت المحاضرات ُتمَقى بالمغة العربية، وال 
يكتفي األساتذة باستعمال المصطمح األجنبّي، إاّل عند الضرورة، عمى أن يشرحوا 

.  وأنجز عدد من المختصين تأليف بعض الكتب وترجمتيا في العموم المختمفة،معناه
 فمم تمّر ،غير أنو ُسرعان ما ُسِمعت أصوات تنادي بالتريث في تعريب الطبّ 

. سنة وبعض السنة، حتى خبت جذوُة تعريب العموم الطبية، وىي بعُد في أوليا
وكانت اليمة والنشاط، وااللتزام بالتنفيذ، في تعريب بقية العموم الصرف 

. والتطبيقية، بدرجات متفاوتة في الجامعات المختمفة
لقاء المحاضرات بيا، .. ومّر زمن عداد الكتب بالمغة العربية، وا  ذا التعريب، وا  وا 

يكاد يصبح في بعض الجامعات أمرًا طوعيًا، عمى الرُّغم من أنو لم يصدر قانون 
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يمغي قانوَن الحفاظ عمى سالمة المغة العربية، أو ماّدَتُو الثانية، التي توجب نّصًا، 
. اعتماد المغة العربية لغًة لمتعميم في مراحل الدراسة كاّفة

فأين تقع المشكالت؟ وما ىي الحمول؟ 
مما يدعو إلى األسف، أن بعض الجامعيين يغيب عن باليم، أّن استعمال - 1

المغة القومية، ىو دليل الَوالء واالنتماء، وأّن في تركيا إلى غيرىا، معنى 
المساس بالُيِوّية القومية والسيادة، وأنو لمثِل ىذه األسباب ُتَدرَّس العموم بالمغات 

يطاليا، والبرتغال،  القومية، في يوغوسالفيا، وبمجيكا، والسويد، وفنمندا، وا 
سبانيا، واليونان، وتركيا، والمجر، واليابان، والصين، وفرنسا، وألمانيا،  وا 

نكمترا . وا 
فإّن كل ىؤالء األقوام، لم يرض ليم الَوالُء لقومياتيم، واعتزاُزىم بالحفاظ عمى 
ُىوّيتيم، ومشاعُرىم باالنتماء، أن يفرِّطوا بمغتيم، التي وجدوا في التمسك بيا أىمَّ 

مات َوحدتيم القومّية . مقوِّ
ليذا ينبغي اإلكثاُر من الّنَدوات والحمقات والمحاضرات التي تركِّز عمى ىذا 

. الجانب، في المدارس، والجامعات، والجمعيات العممية، ووسائل اإلعالم
ويعتقد بعض األساتذة الجامعيين، الذين كان تحصيميم العممّي بمغة أجنبية، - 2

أّن المغة العربية غيُر قادرٍة عمى التعبير العممّي، وأنيا ال تصمُح لمنيوض 
. بميمة التعريب

إّن أكثر ىؤالء لم تسنْح ليم الُفرصة، وىم في غمرة دراساتيم العممية، ألن يتعرفوا 
 وقد كان بعُض تمك األحاسيس ،مرونة المغة العربية، ووفرة مبانييا، وغنى معانييا

واألفكار الخاطئة، من آثار ما كان ينشره األجانب في زمن االستعمار، من أمثال 
القاضي ويممور، والميندس ويمكوكس، من كتاباٍت مضمِّمة، ُتوِىم بعجز المغة العربية 
، عن استيعاب العموم، وصعوبة تعّمميا، وأنيا ال تصمُح لغير األدب والشعر والخطابة

 فنشروا ،وأنكى من ذلك، أّن عددًا من الكّتاب العرب، تاَبَعيم في ىذا إلى أمٍد طويل
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كتاباٍت ادََّعوا فييا َجْدَب المغة العربية، وعدم صالحيتيا لوضع المسمَّيات الجديدة، 
رادِة  كلُّ ذلك بأسموب استعمموا فيو الكثير من المداورة، بادِّعاء الغيرة عمى العربية، وا 

إحيائيا باستعمال العامّية في الكتابة والتعميم، واإلبقاء عمى جميع ما ُيستعَمُل فييا من 
ألفاظ أجنبية، أو استعمال المغة األجنبية، ألن العربية الفصيحة فيما يدَّعون، ال بيان 

 ومع ردود الكثيرين الحاسمة عمى تمك الكتابات، بقيت ،فييا إاّل لمن يعرفونيا، وىم ِقّمة
. آثارىا حتى زماننا ىذا

ولكن ىل من المعقول، أن تصُمَح لغات كّل األقوام الذين سمف ذكرىم لمتعميم، 
وال تصُمَح العربية؟ ىذه المغة التي نقمت بيا عموم اليونان واليند إلى ىذه البالد التي 
َنمَّتيا وأضافت الكثير إلييا، حتى باتت ىي مركزًا لإلشعاع العممي، الذي استند إليو 

 ىذه المغة التي كّرميا اهلل تعالى فأنزل بيا ،الكثير من العموم الحديثة في تطوره ونموِّه
القرآن، التي ىي الثالثة انتشارًا في العالم بعد اإلنكميزية واإلسبانية، يتكمم بيا مئتان 

وستون مميوَن عربّي، ويصمِّي بيا ويقرأ القرآن خمسة أضعاف ىذا العدد، التي تمتاز 
عن كثيٍر سواىا من المغات، بطواعيتيا لالّتساع باالشتقاق والقياس والمجاز، مما ال 

يّتسع المجال ىنا لمدخول في تفاصيمو، مع العمم بأن توظيفيا لمتعريب العممّي 
! سيضاعف من قابميتيا لمنيوض بيذه الميمة

لكل ىذا يمزم إقامة دورات لمجامعيين، من أساتذة وطمبة، تكشف ليم عن 
مكاناتيا العظيمة في التعبير والعبارة العممّية،  خصائص المغة العربية، وِغناىا، وا 

إلزالة بعض القناعات الخاطئة، واألفكار الزائفة، بعجز العربية عن النيوض بميمة 
. تعريب العموم

إّن ىذه الذريعة من . ويحتّج آخرون بوجوب الترّيث حتى تكتمل المصطمحات- 3
أخطر المثّبطات لمعزائم، وكانت دائمًا تؤخّر مسيرة التعريب في العقود الخمسة 

نما في أكثر أقطار البالد العربية  ،أو الستة األخيرة، ليس في العراق فقط، وا 
ولكن ىل انتظر كّل األقوام الذين سبق ذكرىم، فمم يدرِّسوا بمغاتيم القومّية، إلى 
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أن قدِّمت إلييم المصطمحات بأطباٍق من ذىب؟ وىل انتظر أسالفنا الذين نقموا 
دوا بالمصطمحات كاممًة غيَر منقوصة؟  العموم إلى العربية حتى ُزوِّ

 وفي كّل يوٍم تظير عشرات ،إن العمم يتقدم بسرعة، وال سيما في ىذه األيام
 وليس في ُوسِع أيٍّ من المعنيين بالكتابة ،الدَّالالت العممية التي تحتاج إلى أسماء

العممية والتعميم، أن ينتظر كّمما عّنت لو فكرة، أو جابيتو داللة عممّية جديدة، وأراد 
أن ينتظر ريثما تنظر في تسميتيا المجامع والييئات العممية  الكتابة فييا،
.  ولو حصل مثل ذلك لتأخرت مسيرة العمم،المتخصصة

لقد وجد العمماء والباحثون، وأىل االكتشافات واالختراعات في البالد المتقدمة 
، بأن يتحّرى المحتاج إلى المصطمح المعجماِت االصطالحّية والعممّية والمغوية،  الحلَّ
الصادرة عن المجامع والمؤسسات المتخصصة، فإن لم يجد فييا ضالتو، فيجتيد في 

 ،اختيار االسم المقارب لممعنى المراد، وقد يحتاج إلى استشارة أىل المغة في ذلك
 وال بّد في جميع ،والمصطمح، كما ىو معروف، يوَضع ألدنى َعالقٍة أو مالَبسة

 وثمة ،األحوال من شرح المعنى المراد بالمصطمح المقترح، في آخر البحث أو الكتاب
جيات لغوّية وعممّية، عمى غرار مجامعنا، تنظر دورّيًا في ىذه المصطمحات، فتُِقّر 

. منيا ما تراه مناسبًا، وُتصمح أو تغيِّر ما تجد فيو خطًأ صرفيًا أو لغويًا أو عممّياً 
وَثّمة مئات اآلالف من المصطمحات العممّية العربّية، مما أنجزتو المجامع، 

والجامعات، والمنظَّمات، واالتحادات، والجمعيات، والمؤسسات العممية، وبعض األفراد 
العمميين ذوي التخّصص، مما ىو مبثوث في المعجمات والمجاميع االصطالحية، 

. وىو في مجموِعِو، ذخيرة نفيسة لمعاممين في التعريب
د - 4 ومثل ذلك يقال في االحتجاج بضرورة التريث في التعريب حتى توحَّ

 وىذه الذريعة مردودة أصاًل، ألّن عدم توحيد المصطمحات لمداللة ،المصطمحات
ُر مسيرة العمم  وتتعدد ،العممية الواحدة، لم يكن يومًا في البالد المتقدمة، مما يؤخِّ

المصطمحات لمداللة الواحدة بوجو خاص، في البالد المنتشرة عمى رقعة كبيرة 
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 ففي اإلنكميزية مثاًل، يستعمل بعضيم ،من األرض التي ُتستعَمُل فييا لغة واحدة
 stop، وغيُرىم flash boards، ويستعمل آخرون stop logsمصطمح 

planks لألعتاب التي يوضع بعضيا فوق بعض في أخدودين رأسيين عمى 
 لمداللة stemأو مصطمح  stalk  ويستعممون مصطمح ،جانبي قناة لوقف الماء

 soffit أو crown  ويستعممون ،عمى الجزء الرأسي من جدار اإلسناد الخرساني
 ، لمجزء العموّي من الوجو الداخمّي من العقد المستعمل في المجاريvertexأو 

 ولكنيم لم ينتظروا أو يتوقفوا عن التعميم ريثما ،وثّمة مئات األمثمة عمى ذلك
د ىذه المصطمحات . توحَّ

وفي بالدنا العربية المترامية األطراف، المتعّددة األقطار، ال ُيَتَوقَّع أن يختمَف 
 فال يمكن أن نبقى ننتظُر فال ، فمسيرة العمم يجب أن تستمرّ ،الوضع عّما ذكرناه

َد مصطمحات الرّقاص، والنّواس، والخّطار، والبندول، أو  نعرِّب التعميم إلى أن توحَّ
مصطمحات الحاسب، والحاسبة، والحّسابة، والحاسوب، أو مئات المصطمحات 

د  بل عمى النقيض من ذلك، يكون الحّل في السير ُقُدمًا في ،األخرى التي لم توحَّ
عممية التعريب، ألن االستعمال ىو الذي ينتخل، ويغربل، وقد يقمِّل من تعّدد 

المصطمحات، فُيبقي األحسَن واألفضل، أو األوفر حّظًا، ويساعده في ذلك في الوقت 
. عينو، ما تقوم بو المجامع، واتحاد المجامع، والمؤسسات العممية، كما مّر بيانو

 rugosity مصطمح roughnessففي المغة اإلنكميزية مثاًل، أزاح مصطمح 
باالستعمال وبمرور الزمن، وكان كالىما مستعماًل، وكالىما يعني خشونة سطوح 

 لمعنى fluxion مصطمح derivative وأزال مصطمح ،القنوات واألنابيب ونحوىا
لحاصل  (مال)مصطمح  (مربَّع) وفي العربية أزال مصطمح ،في الرياضيات (المشتّقة)

الذي كان يستعمل  (الييئة)مصطمح  (الفمك)ضرب عدد في نفسو، وأزال مصطمح 
.  ومثل ذلك عشرات األمثمة،سابقاً 
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والمشكمة األخرى، التي يتذّرع بيا الداعون إلى التريث في التعريب، ىي عدم - 5
 وىذه الُحّجُة ىي التي كانت ،تيّسر الكتب الدراسية والمرجعية، والمجالت العممية

السبُب في وقف تعريب التعميم الطبّي في العراق، منذ نحو عشرين عامًا، كما 
 فقد أحتّجوا بمزوم االنتظار سنتين أو ثالثًا، ريثما ُينجُز إعداُد الكتب ،سبق بيانو

 ومن الطبيعّي أن يكون أساتيذ الطّب ىم المعّوَل ،المنيجّيِة من مؤلفٍة ومترجمة
عداد كتبو المنيجّية  ولكن مّرت السنون والسنون، ولم ُيعرَّب ،عمييم في تعريبو وا 

ومثل ىذا حصل منذ . تعميم الطّب، ولم ُتَعدَّ كتبو، ولم ينفع االنتظار في شيء
. أكثر من ستين عامًا في بعض البالد العربية

الحّل الذي ىو عند كّل األمم التي تعّمم بمغاتيا القومية، ىو أنيا عندما تفتح كمّية 
لمطّب، ُيِعّد أساتذتيا محاضراتيم وُيمقونيا بمغتيم القومية، ويقّدمونيا لطمبتيم بييئة 

 وىم في الوقت عينو يبذلون كّل جيد وىّمة، في تجميع ،كراريَس وممّخصات في البدء
. تمك المواّد، وتطويرىا، وتيذيبيا، واإلضافة إلييا، ليتييَأ ليم منيا الكتاب المنيجي

وىكذا بمرور الزمن والمراس والتطبيق، ُيصبح لدييم لغة عممية سيمة وسمسة تمكِّنيم 
صدار المجالت العممية . من وضع كتب المراجع أيضًا، وا 

ويتخّوف بعض األساتذة الجامعيين، من أّن التعريب قد يسّبب انقطاعًا عن العمم - 6
 فإن جامعات العالم التي ، ومثل ىذا التخّوف ىو أيضًا في غير محمو،العالميّ 

يجري فييا التعميم بمغاتيا، ال يمكن ليا أن تقطع نفسيا عن مواكبة العموم 
 وىي تحّل اإلشكال، بتخصيص ساعة أو اثنتين ،وتقدميا في البالد المتقدمة

أسبوعيًا، في السنة الجامعية األولى، أو الثانية، لتدريس حدٍّ أدنى من لغة أجنبية 
حّية وظيفّية، تمّكن الطمبة والخريجين من اإلفادة من المراجع العممّية األجنبية، 
كمال من يشاء منيم، دراستو العميا في  لالطالع عمى تقّدم العمم في العالم، وا 

 وال َنْنَس أّن مناىج التعميم العاّم في أكثر مدارسنا يتعّمم ،جامعات البالد المتقدمة
.  أيضاً فييا الطالب المغة اإلنكميزية
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: حضرات السيدات والسادة

إن صحوة بعض الذين ما زالت تخامرىم الشكوك في حتمّية التعريب، آتية ال 
ّن تعريب التعميم الجامعي في العراق اآلن، ىو أفضل كثيرًا مما كان عميو ،محالة  وا 

 ولئن كان تقّدمو عمى درجات متفاوتة في جامعاتو، فأممنا أن يبمغ ،قبل عشرين عاماً 
. مداه في السنوات القميمة القادمة، وأن تسير كميات الطّب في الركب إن شاء اهلل

 ،ونحن نتطمع إلى مستقبل مشرق يشُمُل فيو التعريب جميع أرجاء الوطن العربيّ - 
ز فيو روح الثقة بالنفس،  فيدرس الطالب فييا عمومو بمغة أىمو وقومو، لتتعزَّ

. ومشاعر االستقالل الفكري
نأمل أن ال يظّل التعميم في أيٍّ من بالدنا العربية، عالًة عمى لغة أجنبية، مما - 

ُيشِعر الطالَب والِخرِّيج، باإلحباط جّراء اعتقاده بقصور لغتو عن استيعاب 
. العموم، وتخّمف بالده، ووىمو بأن العمم َحْكٌر عمى أىل البالد التي يدرس بمغتيا

نتطمع إلى أن يتخفَّف الطالب من معاناة تّمقيو المحاضرات بمغة أجنبية، مما - 
 وأن توفِّر عميو الدراسة بالمغة العربية، تحرِّي ،يفوِّت عميو فيم الكثير من مادتيا

معاني الكثير من مفردات المغة األجنبية وتراكيبيا، في المعجمات وكتب المغة، 
لو الوقت الكافي الستكمال تحضير المادة المنيجية، والقراءات  وتوفِّر

. الالمنيجية، وتقّصي المراجع
وأن ينمِّي مراس األساتذة التدريس بالمغة العربية، المقدرة عمى تييئة الكتاب - 

العممي العربّي الجيد، بالصورة التي ُتمّبي متطمبات مجتمعنا، واالستمرار في 
إضافة المواّد إليو، وحذف غيرىا منو، عمى وفق مستمزمات تحسين المناىج 

 وغير خاٍف أّن أكثر الكتب األجنبية التي ،الدراسية، وتطّور حاجات المجتمع
ُتستعمل في بعض جامعاتنا، ُمَعدٌّ لبالد غريبة عن أىل ىذه البالد، مّما يولِّد 

لمطالب الحيرة واإلرباك، بسبب التقاطع الكبير بين تفاصيل ما فييا، وما تتطمبو 
. األوضاُع االجتماعيُة واالقتصادية في مجتمعنا النامي
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ع تعريب التعميم الجامعي، خّريجي مدارسنا الثانوية، وأكثرىا -  نأمل أن يشجِّ
الدراسة فييا بالمغة العربية، عمى اإلقبال عمى الدراسات الجامعية العممية 

والتِّْقنّية، التي نحن في أمّس الحاجة إلييا، وال يعِزف كثير منيم عنيا، تخّوفًا من 
. صعوبات الدراسة بمغة أجنبية

 وأن ُيخِرج تعريب التعميم العمم من دائرتو الضيقة في الجامعات، ليبُسط رقعتو عمى -
أكبر عدد من أبناء مجتمعنا النامي، وُيسيم في نشر الثقافة العممية في المجتمع، 
وتطوير المعارف التقنية لدى المواطنين، إذ ال بّد أنو سُيفضي إلى تييئة النخبة 

المتمكنة من إعداد كتب التبسيط العممي، لنقل العموم والتقنيات، إلى الجماىير الذين 
ىم في أشّد الحاجة إلى الثقافة العممية والتقنية، وال يبقى العمم حكرًا عمى القّمة من 

. األساتذة واالختصاصيين، الذين يتقنون المغة األجنبية

وأن ُيَسيَِّل التعريب التفاىم وتبادل المعمومات والفكر، بين خّريجي الدراسات - 
التِّقنية والعممية، والذين يتعاممون معيم في الحياة العممية، ويزيل الكثير من 

. التقاطع المسبَّب عن التعميم بمغة أجنبية
لئن كان األساتذة الذين يدرِّسون بالمغة األجنبية، قد بذلوا جيدًا كبيرًا في :  وختاتًا 

تقانيا، إّبان دراستيم وتحصيميم، فكم ىم أحرى ببذل جيٍد أكبر في  تعّمم تمك المغة وا 
 . وسيادتياسبيل قضيٍة يرتبط بيا مستقبل األمة، ونيضتيا، وعّزتيا،

 والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو


