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: توطئة
 وأشّع ،ازدىر الطب بالبالد التونسية وبمدينة القيروان في غضون القرن التاسع

وتواصل المشغل الحقًا بوساطة بعض األعالم - بوساطة أعالم مثل ابن الجزار 
.  إاّل أّنو منذ القرن الخامس عشر تسّيب األمر نحو الشعوذة،مثل عائمة الصقمي

 ولقد ساىم بعض الرواد في بعث ،وأعيد بعث الطب بعد االستعمار الفرنسي
وفي ىذا - الطب من جديد محاولين نشر المعمومات الحديثة بالبالد التونسّية 

السياق نجد أسماء بعض األطباء الذين ساىموا في توعية الشعب ومصالحتو مع 
. جذوره التاريخية وتراثو غداة صدمة االستعمار

كما نجد من حاول تبميغ المعمومات الحديثة بوساطة لغة الضاد وذلك بيدفين 
أوليما إثبات قدرة المغة العربية عمى شحن وتبميغ العموم الحديثة : متكاممين
 وعمى ، والثاني ىو تبميغ ىذه المعمومة إلى من كانت ثقافتو عربية بحتة،والعصرية

 وميما يكن فإن ىناك حركة ،وجو الخصوص إلى خريجي الجامعة الزيتونية آنذاك
. ساىمت في بعث التوعية لدى الشباب التونسي المثقف

التي بعثتيا ثّمة من أبناء تونس البررة، " المباحث"وفي ىذا السياق نجد مجمة 
ومنيم بعض األطباء النفسانيين كانوا حّساسين أكثر من غيرىم بقضايا اليوّية 

 الطاىر بن سمطان وىو ماوالنفس، ونجد في صدارة المعربين الدكتورين المغفور لو
عميد األطباء النفسانيين التونسيين سنًا واألستاذ الكبير سميم عمار في الجيل 

. الموالي ولنا عودة ألبحاثيما ومحاوالتيما
 كما نجد في الحقول المجاورة من اىتم بمحاولة تبميغ العموم الحديثة من 

فيزياء وكيمياء وعموم طبيعة وذلك بيدف تبميغيا إلى طمبة جامعة الزيتونة مّما 
. ساىم في تحديث وتأىيل برامجيا لمواكبة العصور الحديثة

 والجدير ذكره ،وفي ىذا السياق نجد بعض األسماء مثل المنجي قوشة وغيره
أن ىذه المحاوالت تواكب المعركة التحررية والدفاع عن اليوّية التونسية ضّد 

مناورات المستعمر اليادفة إلى تعتيم الثقافة العربية مع مسخيا بالدعاية المغرضة 
 واليادفة إلى إقناع الشاب التونسي أن نجاحو ومآلو الحتمي يتمثل ،حول أصوليا

. في التطبيع الثقافي الفرنسي وربّما اعتناق الجنسّية الفرنسّية
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إذن كان التعريب في بداية القرن يوازي عممّية الكفاح ضّد المسخ الثقافي مع 
 والحفاظ عمى جذورنا ،الذود عمى اليوية التونسّية في ركائزىا العربّية اإلسالمّية

 ولعب في ىذا السياق التعامل مع األخوة في المشرق عبر الصحافة ثم ،وأصالتنا
 ثم كان التواصل مع ىذه ،بوساطة اإلذاعات المشرقية ومنيا المصرّية دورًا ميماً 

الشقيقة بوساطة مزاولة الدراسة بالجامعات المشرقّية كدمشق وبيروت  البمدان
 وكان لو دور حاسمًا في بعث روح التوعية والشعور بوحدة ،والقاىرة وبغداد

. المصير لدى أبناء البمدان العربية
لمحة تاريخية 

ودون الرجوع - ترتبط حركة التعريب بالحركة التحررّية ومكافحة االستعمار 
إلى تاريخ النضال من أجل استقالل تونس فإننا نكتفي باإلشارة ىنا إلى االرتباط 

 ،الوطيد بين الحركتين ومساىمة العديد من المناضمين في بعث حركة التعريب
. وذلك دعمًا لألصالة التونسية عالوة عمى النزاع بين السمفيين والمستحدثين

وميما يكن فإن حركة التعريب بدأت في أول المطاف بمحاولة النيوض بالمغة 
. العربّية وتمكينيا من شحن المعمومات الحديثة

وفي ىذا السياق جاءت تيارات التثقيف العممي من االختصاصي التونسي 
 وتحتّل ىنا بعض المجالت الثقافية مكانة متمّيزة ،وصوب مواطنو وبالمغة العربية

التي ساىم في إصدارىا نخبة من الرواد التونسيين " المباحث"نخّص بالذكر مجمة 
بن سمطان وىو عميد األطباء النفسانيين  ومنيم المغفور لو الدكتور الطاىر

. التونسيين سنًا كما أسمفنا
كما ساىم العديد من األساتذة التونسيين في تعريب مواد اختصاصاتيم كالعموم 

وىنا نالحظ لمتاريخ محاوالت البعض ومنيم األستاذ المنجي قوشة - الطبيعّية مثال 
الذي نادى بتعريب الكيمياء انطالقًا من ترجمة التصّور بالمغة الفرنسّية ومستعينًا 

: بوزن فعمن لمداللة عمى العناصر الكيميائية
 من ذلك اشتقاقو لبعض األسماء 

 صدأن لألكسجين 
 (وىو يعني نازغ الحياة حرفياً " آزوت"أداء لمفرنسية ) موتن لمنيتروجين 
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" الكمورين"أو " الكمور" صفرن لعنصر 
 إال أّنو وفي حقل الكيمياء العضوّية والبيولوجية تأّثر إلى حد بعيد بالتسمية 
التقميدية الفرنسية لممادة وترجميا حرفيًا في اشتقاق االسم العربي من ذلك ألفاظًا 

 والحامض المغزي والمغزاوي (Acide butyrique)مثل الحامض الزبدي 
(Acide caprique caproique) والحامض النممي (Acide formique) .

 وىذا عوضًا عن التسمّية الدولّية والمبنية عمى الييكل الكيميائي لممادة 
. المسّماة

 إال أّن ىذه المحاوالت لعبت دورًا تاريخيًا ميمًا عمى الصعيدين النفسي 
واالجتماعي كان أوضحو مقاومة المناورات االستعمارية من جية وبعث الثقة في 

الذات لدى طمبة الجامعة الزيتونة الدارسين بالعربية من جية أخرى مما يّسر الحقًا 
. ربط الشمل بااللتحاق بالجامعات المدرّسة عربيًا بالقاىرة أو بدمشق أو ببيروت

أّما محاوالت تعريب الطّب فيرجع الفضل فييا أساسًا إلى زميمنا األكبر األستاذ 
 ويندرج ىذا المسار في منظوره ضمن مسار شامل ،سميم عمار من جامعة تونس

 ومقاومة ظاىرة التطبيع الثقافي والمثاقفة ،ييدف إلى رّد االعتبار لميوية العربية
األجنبية مما يؤثر سمبًا عمى سالمة التخاطب وجدواه سيما وأن الطالب قد يقوم 
بمعادلة فكرية ضمنية مفادىا أن الممارسة الطبّية المجدية ال تقوم إال عمى المغة 

فمقد قال بعضيم :  وأن المغة العربية ال تمعب إال دورًا ىامشياً ،الفرنسية واألجنبية
. آنذاك أن العربّية لغة األدب والغزل والشعر ال لغة العموم

 بتقديم محاضراتو عربيًا بكمّية الطب 1976وبادر األستاذ سميم عمار سنة 
واستُقبمت بأصوات " اليذيانات المزمنة"ولقد كانت أول محاضرة لو حول . بتونس

ولقد كان ىذا األستاذ يعرض عمى الطالب نص - صاخبة بين القادح والمادح
. المحاضرة عربيًا وفرنسّيًا ويمّكنو من أداء االمتحانات بكال المغتين

وواكبو الزميل الفاضل عبدالكريم بالطيب وىو مدّرس جراحة األعصاب آنذاك 
 إال أّن التجربة لم تعّمر ،بالعاصمة التونسية في تقديم بعض المحاضرات عربياً 

 وذلك أساسًا لعدم تواجد خّطة واضحة وشاممة تقنن وتخطط بيداغوجيا ،طويالً 
. التعريب وبيداغوجيا التخاطب بصفة أشمل
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عادة تدريس شعبة عمم النفس بكمية إولقد انتيز الزميل سميم عمار فرصة 
فساىم في إرساء التدريس عربيًا بالتوازي : اآلداب واإلنسانيات بالعاصمة التونسية

ولقد استعان في ذلك ببعض المدرسين الشبان ومنيم خريجو - مع التدريس فرنسيًا 
. جامعات المشرق بالبمدان الشقيقة

أما بصفاقس فمقد ساىم زميمنا األستاذ أحمد ذياب منذ قرابة عشر سنوات 
واصطدم - بتعريب عمم التشريح وذلك بالنسبة لمطمبة المبتدئين بالسنة األولى 

. ومنيم من رماه بشتى التيم- بصخب المعارضين في صف الزمالء 
 وذلك تيسيرًا ،كما أصدر المؤلفات والمعاجم في عمم التشريح بثالث لغات

. لمسار الطالب وسعيًا وراء استيعابو لممعمومات
ثم غادر ىذا الزميل البار حقل التدريس بالجامعة لما اصطدم بسوء فيم بعض 

الجامعيين وبتغييرات في المناخ الميني وواصل عطاءه عبر التأليف والنشر 
" المعجم النفيس" ومن ذلك مشاركتو في تأليف ،والمساىمات في النوادي العممية

. ثالثي المغات في ألفاظ الطب النفسي
وساىمنا بصفاقس في تعريب التدريس بالنسبة لشعب التمريض في محاضرات 
عمم النفس االجتماعي متوخين أسموب زميمنا األستاذ سميم عمار في تقديم الوثيقة 

الكتابية بكال المغتين حسب رغبة الطالب وذلك عالوة عن تدريسنا عربيًا بكمية 
. اآلداب واإلنسانيات بصفاقس لمادة عمم النفس التربوي

إال أن ىاتين التجربتين لم تعمرا طوياًل وتندرج ضمن المساىمات العديدة 
والرامية إلى إرساء لغة الضاد في منزلتيا الطبيعية كمغة تعبير وحياة عند شعوب 

 ويشترط ىذا ،عديدة وذلك لكل أوجو الحياة بما في ذلك الحياة العممية والتكنولوجية
المسار إذا ما استيدف االستمرارية والنجاح أن تعّد العّدة قصد التنسيق بين كافة 

من ذلك : المساىمين مع التخطيط المحكم وذلك عمى صعيد العالم العربي بأسره
 نادى في ندوتو حول تعريب تدريس 1988أّن مؤتمر األطباء العرب بالقاىرة سنة 

الطب بأن ُتحدث نواة بدمشق تسير عمى تدريب المدرسين بكميات الطب بالمغة 
. العربية
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كما نادى بإعداد الخطط لمتعريب الشامل وعمى مراحل، ألن التعريب لن ينجح 
طالما لم تتحد الصفوف حول أىدافو ومناىجو، سّيما في حقل المصطمحات 

 ويكتسي األمر حساسية خاّصة بين مدرسي البالد المغاربية ومشاربيم نواأللفاظ
فرنسية عمومًا ومدرسي المشرق حيث تتصدر المشارب اإلنجميزية عالوة عمى 

. مشارب أوروبّية أخرى كالفرنسية واأللمانية وغيرىا
كما يكتسي األمر حدة خاصة في ُمشكمة تعريب المصطمحات العممية كمما 

حاول الُمَعِرب تأدية المدلول المغوي بشموليتو ضمن لغة المنطمق ال مدلولو الفتي 
 ومن ىنا تتأّتى الصعوبات بين الجناحين من المعّربين، مثل ،والطبي فحسب

 ، بمغة الطب النفسي عربياً Depressionالصعوبات والخالفات في تأدية كممة 
معماًل موقفو " انييار"وىناك من ينادي بمفظة " اكتئاب"فيناك من ينادي بمفظة 

.  فرنسياً Depressionبحسن أدائيا لممدلول االقتصادي لكممة 
وىنا ال بد لنا أن ندعو كل األطراف إلى نوع من البراغماتّية حّتى ال نضيع 

. الوقت الثمين في النقاشات
إذ ميما كانت أىمّية كال الرأيين فال بد لنا من اإلقرار بأننا في وضع ال نحسد 

 ويجدر بنا التخطيط لتجاوز العقبات دون إضاعة الوقت وال ىدر الطاقات ،عميو
. في بعض القضايا التي ال تغدو أن تصبح جزئية مقارنة بالمسار العام

æÇááå ÇáãæÝÞ ááÌãíÚ 
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التعريب بتونس 

ÊÚÑíÈ ÇáÊÏÑíÓ 

معّربة مع إدخال تدريس الّمغات األجنبّية بداية من الثالث : المرحمة االبتدائية
نجميزي مع اإلشارة إلى أن بعض المعاىد الخاّصة تدّرس : االبتدائي فرنسي وا 

. الّمغات الّثالث بداية من األولى االبتدائي
تّتجو نّية المشّرع إلى التعريب الشامل بما في ذلك المواد : المرحمة اإلعدادّية

العممّية وذلك رغم بعض الصعوبات ومنيا تدريب المدّرسين عمى التعريب وتوفير 
. الوثائق التدريسّية المعّربة

ال تزال ىذه المرحمة رىينة الّمغات األجنبّية وسوف يبدأ العمل : المرحمة الثانوّية
. المنظومة الجديدة بعد سنتين إن شاء اهلل حسب المنظومة الجديدة

أّما في المنظومة القديمة التي ال تزال معمواًل بيا إلى غاية سنتين كما ذكرنا 
. فإن تدريس كّل المواد العممّية يتّم بالمغة الفرنسّية

شممت عممّية التعريب بالجامعة، كمّيات العموم اإلنسانّية واآلداب من : الجامعة
ذلك أن عمم النفس وعمم االجتماع والتاريخ والجغرافيا والعموم التربوّية أصبحت 

. كميا معّربة
 يبقى التساؤل حول بعض االختصاصات التي تحتاج إلى إحدى الّمغات 

 ولقد حاولنا التعاون في ىذا المجال مع ،األجنبّية كعمم النفس في مراحمو المتقدمة
. بعض البمدان الّشقيقة إاّل أّن الفوارق في المغات األجنبّية المعتمدة تشّكل صعوبة

من ذلك أن : فإّن النقاش قائم بين أنصار التعريب وأعدائو: أما كمّيات الحقوق
إحداىما تدّرس : األمر انتيى إلى تأسيس كميتين لمحقوق بالعاصمة التونسّية

. بالعربية واألخرى بالفرنسية
أما الكميات األخرى كسوسة وصفاقس فإن التدريس ال يزال مزدوجًا لكن بنسبة 

.  عممًا بأّن الممارسة الميدانّية بالمحاكم تتّم عربّياً ، لمغة الفرنسّيةةكبير
 أّما الشعب العممية والفنية كالطب والصيدلة والزراعة واليندسة فإّن المغات 

 ويستعمل كّل ،األجنبّية ال تزال مييمنة رغم بعض المحاوالت في التعريب
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المدرسين المغة الفرنسية إضافة إلى المغة اإلنجميزية المتداولة في الوثائق والمراجع 
. العممّية والمنشورات

ن المستقبل يفرض أو (حسب قوليم) ويرى بعضيم أن التعريب ال يجدي
. االستعمال المكّثف لّمغة اإلنجميزية

ولو أن اإلطارات الزراعية مثاًل تتفاعل يومّيًا مع الوثائق اإلدارّية بالعربّية ومع 
. األعوان من مواطنييم الناطقين بالعربية

بالمفيوم " كمية التربّية"ال يوجد بالمنظومة الجامعية التونسّية  :كميات التربية
: المتداول بالمشرق بل ىناك بعض المعاىد الموازّية منيا

. معاىد تكوين المعممين- 
معاىد تكوين األساتذة بالشعب العممية من جية وبالشعب األدبية من جية - 

. أخرى
. معيد التكوين المستمر لممربين بالعاصة مع فروعو الجيوّية- 

 أن العموم يأ:  وغالبًا ما نجد وضع الكمّيات متباينًا حسب االختصاصات
اإلنسانّية واآلداب معّربة والعموم الصحيحة والتجريبّية ال تزال تدرس بالفرنسية 

. بتونس
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محاوالت التعريب في العلوم والطب 

كانت المحاوالت األولى في التعريب منذ بداية ىذا القرن بتونس وجاءت عمى 
. أيدي أولي اإلطارات التونسّية المتّكونين بالخارج

ويندرج عمميم ىذا ضمن نضال وطني ييدف إلى استرجاع اليوّية الوطنية 
التي استمبيا المستعمر وحاول تدنيسيا مشوىًا كّل مقومات األصالة الوطنية وجّل 

. المعطيات التاريخية المتعمقة بالبالد
واتجيت الّنية إلى تطوير برامج التدريس بالجامعة الزيتونّية التي كانت آنذاك 

. ة مع فروع جيويةمالمؤّسسة الجامعية الوطنّية الوحيدة بالعاص
من ذلك أّن المحاوالت األولى استيدفت طمبة الجامعة الزيتونّية، وذلك قصد 

 ومن ىنا يتم ربط التحاور ،مّدىم بمعطيات عممّية حديثة وعصرّية تقدم عربّياً 
. وتوحيد الصفوف بين الّطالب التونسيين عالوة عمى رّد االعتبار لمغة الضاد

ة التونسّية وىدفت إلى تعريب مفكانت المحاوالت بالمدرسة السميمانّية بالعاص
. مبادئ العموم الصحيحة بوساطة التونسيين

المنجي قوشة في تعريب األلفاظ في   محاوالت:ونذكر عمى سبيل المثال
 والمغفور لو الطاىر بن سمطان في األلفاظ ،الفيزياء والكيمياء والعموم الطبيعية

 وتّم المسار ىذا قرابة ،الطبّية وييدف إلى التثقيف الصحي لممواطن التونسي
 وساىمت المجالت الوطنية ومنيا ،ثالثين سنة أي بين األربعينيات والسبعينيات

ىذا عالوة . مجّمة المباحث في بعث روح الثقة في اليوية التونسية ولغة الضاد
عمى الترابط الذي حصل باألخوة في المشرق مع الحصول عمى الكتب والمنشورات 

 كما أّن الترابط عريق بين ،العربية من المشرق ومنيا الصحف والمجالت المصرية
فيناك الجاليات التونسية بكال ، مدينة صفاقس واإلسكندرية والقدس الشريف

 وساىمت كّل ىذه العوامل في ،البمدتين وال يزال سوق المغاربة قائمًا باإلسكندرية
. دعم التواصل بين األشقاء رغم الصعوبات أحياناً 

وبعد استقالل تونس بدأ التعاون الجامعي بين تونس والجامعات الشقيقة 
بالمشرق ومنيا أن خريجي الجامعة الزيتونّية واصموا تكوينيم بالجامعات المصرّية 

 وطرحت قضية التواصل والتخاطب بين الجامعيين ،والسورية والعراقية والمبنانية
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وقضية توحيد المصطمحات ألن محاوالت التعريب المنفردة أدت إلى صعوبات 
 ،كبرى حول مداليل المصطمحات، مما يعرقل التخاطب والتواصل كما ىو معروف

. وبعثت ىياكل التنسيق المعروفة وساىم فييا بعض الجامعيين التونسيين
ÇáãÍÇæáÇÊ Ýí ÇáØÈ 

في منتصف السبعينيات بادر الزميل سميم عمار وىو عميد األطباء النفسيين 
:  وكانت أّول محاضرة لو ىي،الجامعيين، بادر بإلقاء المحاضرات بالعربّية

وذلك بالنسبة لطمبة السنة الخامسة من الحمقة العامة من ، "اليذيانات المزمنة"
 وزامنو الزميل عبدالكريم بن الطيب في جراحة األعصاب وتواصل المسار ،األطباء

. بين القدح والمدح
وقام زميمنا البار سميم عمار بربط الصمة بجّل الزمالء بالعالم العربي ثم ببعث 
الجمعية المغاربّية لمطب النفسي وساىم في تعريب تدريس عمم النفس بكمية اآلداب 

 إال أّن الصعوبات والمعارضات لعبت دورًا ال يستيان بو في ىذا ،بالعاصمة
. المجال لسنوات

وبعد مضي قرابة عشر سنوات جاء زميمنا أحمد ذياب بصفاقس بتعريب عمم 
التشريح بكمية الطب بصفاقس ودرس ىذا العمم مستعينًا ببعض الزمالء من 
القاىرة، نخص بالذكر منيم األستاذ توفيق الرخاوي، واصطدم ىو اآلخر 

بالصعوبات مّما أدى بو إلى مغادرة الحقل الجامعي مع مواصمة مساره كما ىو 
. معروف

فمقد بدأنا بالعمل الميداني، فعربنا أدوات التخاطب مع : أما فيما يخصنا نحن
من ذلك أننا عربنا محاضرات الطب النفسي لمقضاة وتقارير : القضاة ومع المربين

االختبارات النفسية الطبية والشرعية، كما قمنا بمسار مواز بالنسبة لألسرة التربوية 
. في محاضرات الصحة النفسّية لمتمميذ اليافع

 ثّم عربنا دروس عمم ،وحاولنا كذلك تعريب الوثائق اإلدارية الطبية والمراسالت
 ودرسنا عمم ،النفس المجتمعي بالنسبة لطمبة الشعبة الطبابّية بجامعة صفاقس

، النفس التربوي والصحة النفسية بكمية اآلداب وباتجاه أساتذة الغد لممعاىد الثانوية
. كما درسنا وألقينا المحاضرات لألساتذة المتمرسين ضمن حمقات التكوين المستمر
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 وننشر المقاالت بالعربية بالمجالت التونسية وبمجمة ،وكّل ىذا بالعربية طبعاً 
 كما نشرنا المعجم النفيس وىو ثالثي المغات ،المتخصصة ببيروت" الثقافة النفسية"

. ونعتزم الحقًا تعريب الشيادات الطبية
ÕÚæÈÇÊ ÇáÊÚÑíÈ 

: يجابو مسار تعريب العموم الطبية سمسمة من الصعوبات لعّل أىّميا
. صعوبات ميدانية تتمّثل في المصطمحات وتوحيدىا وتداوليا- 
النقص التكويني لمغة "صعوبات في نفسية بعض المدرسين وبعض الطمبة حول - 

 وىو موقف استعماري مفاده أن لغة الضاد عاجزة عن تبميغ العموم ،"الضاد
أي بمعنى أن  أو ضمنية إن صح التعبير" ىيكمية "الحديثة وذلك بصفة 

. محاوالت تطويرىا محكوم عمييا بالفشل مسبقًا وبدون ريب وال شكّ 
مشكالت ترتيبية وميدانية تتمّثل في صعوبة التنسيق بين المدرسين في الميادين - 

 إذ ال يعقل أن يعرب عمم التشريح وحده ،المرتبطة والمتجاورة حتى يتم التنسيق
 أو أن نعرب الطب النفسي ويبقى ،مع بقاء عمم الفزيولوجيا بالمغة الفرنسية مثالً 

طب األعصاب من جية والطب الشرعي من جية أخرى يدّرس بالفرنسية، 
... وىكذا

 فمراحل ،صعوبات تتأتى منذ البداية أي منذ مرحمة التكوين العام لمطالب- 
التعميم السابقة كاإلعدادي والثانوي ال تمّكن الطالب من االستيعاب وال من 

التعبير القويم عن المقصود وذلك بحكم ضعف الّزاد المغوي عمومًا وفي أوجيو 
 وىذا ما يدفعنا عمى التساؤل حول خّطة تربوية ،التعبيرية عمى وجو الخصوص

وتعميمية عربية تجمع كافة البمدان العربية وتضبط مقومات التعميم والتربية في 
 مع تبادل ،رؤوس أقالميا بما في ذلك استعمال المغات األجنبية حالّيًا ومستقبالً 

الطمبة والمدرسين بين البمدان حتى يتّم التالحم بين أىل الميدان ألّن الشعور 
. بوحدانية االنتماء يتّم وينمو في صفوف الجامعات لدى الشباب

صعوبات التواصل بين البمدان العربّية بحكم استعمال المغات األجنبية والنشر - 
. بيذه المغات وبمجالت تابعة لبمدان أجنبية
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ونجيب ىنا أّن جّل البمدان وفي : قضية المستوى ومواكبة المعمومات الحديثة- 
السويدية بالسويد مثاًل واليولندية )حقل الطب تدرس الحمقات األولى بمغة البالد 

عمى أن يتم تقديم المعمومات الحديثة والمتطورة بالمغة األجنبية وىي  (بيولندا
. اإلنجميزية في غالب الحاالت
المقترحات والحلول المتصّورة 

طبعًا إّن كّل عربّي يأمل استعمال المغة األم في التخاطب عمومًا والتخاطب 
.  إال أن الواقع يومّيًا لم يسمح بعد بذلك،العممي عمى وجو الخصوص

: غير أّن قضية التعريب قطعت أشواطًا ال يستيان بيا
فمقد تّم الحسم في األقاويل المغرضة والمّدعّية باستحالة التعريب وعجز لغة 

 فمقد جاء تعريب المراحل االبتدائية ،الضاد عن تبميغ المعمومات الحديثة والعممية
 لقد تجاوزنا ،والثانوية كما جاء تعريب التعميم الجامعي في بعض شعبو عمى األقل

المرحمة االستعمارّية حيث كان المستشرق الفرنسي يدرس النحو العربي عمى طمبتو 
التونسيين بالمغة الفرنسية وموصيًا إياىم بقراءة مؤّلف عربي صادر بدمشق عن 

. أحد تالميذه السوريين
. لقد تّم تعريب شعب اآلداب والعموم اإلنسانية في جّل البمدان العربّية- 
كما تّم تعريب تدريس الحقوق لدى بعض البمدان بينما بقيت بعض البمدان - 

. األخرى في وضع مزدوج
æÞÏ ÊÓÇåã ÇáãÌáÇÊ æÇáãÄáÝ ات في بعث تفكير ميداني عربي

 Ýí ÍÞá ãÞÇÑäÉ ÇáÞæÇäíä ãËáÇð ãÚ ÊÌÇæÒ ÞÖíøÉ يعرب
ÇÎÊáÇÝ ÇáãÔÇÑÈ ÇáÃÌäÈíÉ ãä ÌåÉ æÇáÊÑÇË ÇáÅÞáíãí 

ãä ÌåÉ ÃÎÑì. 
بقي التساؤل حول تعريب العموم والتقنيات التجريبية أو الصحيحة كما يقول 

فمنيم من يرى أّن في التعريب ىدر :  وىنا نجد المعارضين الكثيرين،بعضيم
طاقات وأّن مواكبة المستجّدات تحتم االنضمام إلى العالم المصّنع مع اعتماد المغة 

 ويتعمل ىؤالء بصعوبات وآجال النشر لمتراجم العربية مما يحتم ،اإلنجميزية لمجميع
نجميزياً  . تفاوتًا زمنيًا لتبميغ المعمومة عربّيًا وفرنسيًا وا 
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 ودعواىم أّن ،وىذه المسألة تشّكل إحدى حجج مناىضي التعريب وأعدائو
ن تمت فإّن جدواىا سوف تكون منقوصة إن لم نقل عكسّية . عممّية التعريب وا 

:  واقتراحاتنا تتمحور حول ما يمي
. الدعم والتنسيق بين مجيودات المدرسين العرب والجامعات- 
السير عمى بعث نشاط عممي وجامعي عربي عمى منوال الجامعات الناطقة - 

. باأللمانية بين العديد من البمدان
السير عمى تكثيف التخاطب بين الجامعات والجامعيين العرب داخل العالم - 

. العربي وخارجو حتى ال ننسى عرب الميجر ومساىمتيم
دعم اليوّية العربية والنيوض بيا لما ليا من مزايا عاّمة وجّمة ومنيا التفاعل - 

. اإليجابي مع التعريب
فالشعور باالنتماء وباليوية العربية يشّكل دافعًا ىاّمًا لمذود ولمدفاع عن مقومات 

. اليوية المغوية والثقافية
كما أّن ىذا الشعور نفسو سوف يدفع أىمو إلى الذود عمى ىويتيم ومقاومة 

. التثاقف والتطبيع األجنبي ومناورات الثقافات المييمنة
وىذا الشعور عينو سوف يمّكن الفرد من استعمال المغة األجنبية مثل إحدى 

. أدوات العمل عندما يكون الشخص متأصاًل لغويًا وحضارياً 
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الوسائل 
" تكوين العقل السميم في الجسد السميم"
 (بما فيو من ىفوات)" ومن لم يطمع عمى الماضي تحّتم عميو تكراره"

: ال شك أن الوسائل لدعم التعريب عديدة ويطول الخوض فييا
: ونقدم ىنا بعض رؤوس األقالم

الغد تربويًا ال مجرد عممّية الشحن  دعم المسار التربوي بتكوين رجل- 
. بالمعمومات الفنية

دعم مقومات اليوية المجتمعية والثقافية  لبعث روح التجّذر واالنتماء، وىذا ال - 
يتّم إاّل عبر النيوض بتدريس المغات واإلنسانيات كالتاريخ والجغرافيا 

... واإلنترويولوجيا
دعم الشعور بالترابط وباالنتماء بين أبناء العالم العربي عبر وسائل التواصل - 

وذلك خصيصًا بين أجيال الغد من أطفال وشّبان وطمبة والسير عمى تنسيق 
. البرامج الدراسّية في المراحل األولى بين الدول العربية

. دعم روح التكامل والتعاون بين الجامعات- 
تشجيع الجامعيين المعربين قواًل ومضمونًا وذلك بتمكينيم من القيام بمياميم - 

. دون عراقيل
. دفع ودعم روح التعاون مع الجامعيين العرب بالميجر- 
" اقميمّية"بعث مؤسسات جامعية عربية ال تنتمي إلى دولة واحدة وقد تكون - 

مع السير عمى دعوة الجامعيين والباحثين العرب بالميجر إلى  (مغاربّية مثالً )
 وىو أحد النماذج الذي وظفتو إسرائيل لمنيوض ،المساىمة في التدريس بيا

: بجامعتيا
. دعم وسائل النشر والترويج والتوزيع العربي- 
. االتفاق عمى المصطمحات واالنضباط في التحرير بيا- 
. تبادل الطمبة والجامعيين بين الدول العربية- 
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قضية دعم الهوية لدى الشباب العربي 

: تغذية شعور الشاب العربي باالنتماء

.  مّده بالزاد التكويني والمعرفي الشافي والكافي دون تجاوز الحد
. تجنب شحن األدمغة- 
وىذا ما " مصادرة ىويتو الناشئة"تجنب إشعاره بأّن الجيل األسبق يناور بيدف - 

يشعر بو بعض اليافعين لما يمح الكيول عمييم في مدىم بالنصائح 
. وبالتوجييات

من مخططات الكيول " مسحوقة"أو " موجودة"عدم إشعار اليافع بأن ىويتو - 
. ألنو ينشأ آنذاك عمى التخّمي واالنيزام وعدم الشعور بالمسؤولية

مساعدة اليافع عمى التعامل مع الغزو الثقافي المفروض والمتسمط يوميًا عميو - 
 ولقد يحسم البعض منيا بصفة ارتجالية ،مّما يحدث لديو الصراعات العديدة

فمقد - وعشوائية إذا ما ضايقو الكيل بالتوجييات الممحة والمحاصرة ليويتو 
يمجأ اليافع إلى التطبيع الثقافي األجنبي ىروبًا من محاصرة الكيول تربويًا 

 .ويقوم بمعادلة بسيطة
 ىوية األجداد تعني المضايقة 

. اإلغراء بالتسامح وبالحرية والتحّرر:  ىوية الشمال والغرب
.  وفي ىذا خطر عمى ىوية األجيال والمجتمعات

فريقيا يفضمون العودة إلى فرنسا بعد إ من الممحوظ أن بعض أبناء 
اصطداميم بمشكمة ىويتيم الوطنية عمى أثر عودتيم ألرض الوطن بعد التخرج 

. الجامعي
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: قضية حياة اللغة العلمية العربية

 
كل لغة ال تساىم في اإلنتاج العممي ميددة بالتراجع في حقل المعمومات وعمى 

ىذا األساس فإنو من األىمّية بمكان أن يعيش المسار التعريبي عمى أساس 
. اإلنتاج العممي بمغة الضاد

وقد يكون ىذا اإلنتاج عن أبحاث ميدانية وغالبًا ما يتعمل بعضيم بكمفة البحث 
العممي ماديًا وبشريًا لينادي بعدم جدوى البحث العممي ال في البمدان العربية وال 

. بمغتيا
وىذا موقف مغرض ومردود عميو إذ لكل بالد إمكانيات في اإلنتاج العممي 
فالبحوث األساسية تتطمب حقًا أموااًل وعتادات طائمة قد ال تتوفر إال ببعض 

. المراكز الدولية
إال أن البحوث الميدانية العديدة تبقى في متناول بمدانيا، مثل البحوث المغوية 

واالجتماعية، والبحوث الزراعية المترّكزة عمى مناخ البالد، والبحوث الطبّية 
 فقد ُتعَتمد الدراسات الميدانية فتفيد وتستفيد ،والطبيعية البيطرية والصيدالنية

خصيصًا من ميزات بعض البمدان، فالمساىمة الميدانية التونسية في تدارس بعض 
وذلك -  داء بيجت أو داء العضالت مثالً ،األمراض ميدانيًا أصبحت مرموقة

استنادًا إلى المعطيات الميدانية التي أثبتتيا ىذه الدراسات ومنيا ما تم بالتعاون 
الدولي إال أن ىناك جانبًا آخر ىو التخاطب العممي بمغة الضاد وىذا يشترط 

 .مساىمة المنتجين في التعريب
 .بعث المراكز البحثّية العربية- 
 .التسييالت في النشر- 
جمب الباحثين العرب في الميجر إلى المساىمة في البحث والتدريس بالبالد - 

. العربية
. دعم إمكانيات التواصل والتخاطب عربيًا بين الجامعات- 
. بعث عالقات التعارف بين الجامعيين- 
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. نشر دليل لمجامعات ولممؤسسات البحثية بالبالد العربية- 
. تبادل الطمبة بين الجامعات- 

 


