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يسعدني أن أتقدم بجزيل شكري لمجمع المغة العربية األردني الموقر، ولرئيسو 
الجميل األستاذ الدكتور عبدالكريم خميفة، دعوتيم إياي ألن أشرف باإلسيام في 

الموسم الثقافي الخامس عشر لممجمع، والحق إنني عندما تمقيت ىذه الدعوة الكريمة 
تنازعت نفسي عدة نوازع أىميا تيّيب الحديث في موضوع طال الكبلم فيو وكثر، 

حتى كاد يعصب اإلتيان فيو بجديد، ومن ثم خشية أن يتضمن حديثي قميبًل أو كثيرًا 
من كبلم معاد، أعتذر إليكم مقدمًا عما قد أتورد في شيء منو، ولكني عاودت 

تفكيري، فحدثتني نفسي بأن ىذا سوف يكون أول لقاء لي بيذه الصفوة من عمماء 
األردن اإلجبلء الحريصين عمى قضية التعريب، فيي إذن فرصة لتبادل الرؤى 

نيا ىي الذكرى التي تنفع المؤمنين، إن شاء اهلل، ثم إن المقاء نفسو غاية  والخبرات، وا 
ُترتجي، وُأصارحكم بأن شوقي ليذه المقاء، وزيارة عمَّان ألول مرة، كان إغراؤىما 

شديدًا، وقبل ىذا كمو ما وفر في نفسي أن دعوة األستاذ الدكتور عبدالكريم خميفة، 
. بأدبو الجم ومنزلتو الرفيعة وشخصيتو اآلسرة، دعوًة ال يمكن أن ُترد

وأرجو أن تتسع أوقاتكم وصدوركم ألن أتناول، في حديثي إليكم الميمة، عشر 
: نقاط

. العربية والتعريب -ٔ
 .العربية واإلسبلم والعمم -ٕ

 .إلمامو بتاريخ التعريب في مصر -ٖ

 .حاضر التعريب في مصر -ٗ

 .التعريب ضرورة ممزمة -٘

 .اعتراضات مفندة، وعقبات بعضيا متوىم أو مفتعل -ٙ

 .مسِّوَفات التعريب -ٚ

 .خطة التعريب -ٛ

 .ثمار جنيَّة، ومنافع مؤكدة -ٜ

 .المغات األجنبية وتعريب العموم -ٓٔ

 



  

 146 

العربية والتعريب - 1

 العربية والتعريب ىما ىمنا وغايتنا المرتجاة، ألننا نعمم أنيما في مقدمة 1-1
ىموم أمتنا وغاياتيا، وأساس لنيضتيا ووحدتيا وتمّيز ُىويتيا، ويستعمل الناس لفظ 

ن التقت في أصميا، وأقرب ىذه المفاىيم إلى موضوعنا " التعريب" في مفاىيم شتى، وا 
: ثبلثة مدلوالت

الترجمُة، وتعريب المصطمحات األجنبية، وتعريب لغة العمم أما عن الترجمة، 
فالتعريب ترجمة إلى المغة العربية بذاتيا، أو يقصد بو أحيانًا أسموٌب من الترجمة 

يتحرر قميبًل أو كثيرًا من األصل المنقول عنو، حتى لقد ُيدَّعى أحيانًا أنو تأليف، وأما 
تعريب المصطمحات األجنبية فيو رافد من روافد سك المصطمحات العربية لمعموم، 
فيو ىنا اصطبلح لغوي فني، وتجنبًا لمخمط رأي بعض الباحثين االبتعاد عنو، فمن 

االقتراض "، استعمال مصطمح (1993)ىذا المنبر، فضل الدكتور محمد السويسي 
األسس " ، في كتابو عن(1993)وكذلك فعل الدكتور محمود فيمي حجازي " المغوي

، ولو (226:ص)" االقتراض المعجمي"، إذ استعمل مصطمح "المغوية لعمم المصطمح
باتخاذ المفظ األجنبي عمى –، ألن "االقتراض"أصدق من " التبنَّي"أنني أظن أن لفظ 

حالو أو قريبًا من ذاك، أو بإكسابو قالبًا عربيًا، وىنا سوف يكون األول استعماُل لفظ 
تعريب االسم األعجمي إن تفوه بو العرب عمى : "فكما يقول الجوىري" التعريب"

(. 1993محمد السويسي، )" مناىجيا
بات يدّل عمى جعل العربية لغة " وأما تعريب لغة العموم، فيو مفيوم حديث 1-2

". التعميم في جميع مستوياتو، ولغة البحث العممي والتقنيات الحديثة في وطننا العربي
المغة "وأنا ىنا أقتبس كبلم األستاذ الدكتور عبدالكريم خميفة من مقدمة كتابو القيم عن 

، وىذا ىو المدلول الذي سوف يكون (1987)" العربية والتعريب في العصر الحديث
تعريب "جلُّ كبلمي الميمة عنو، أما قول الطامحين بأن المدلول ينبغي أن يمتد ليشمل 

، فمي عميو (، مثبلً 1994كما ينادي بو الدكتور كمال بشر، )" تعريب العمم"و" الفكر
تعريب "ىو ثمرُة ونتيجة لتعريب لغة التعميم، كما أن " تعريب الفكر"تحفظ، وذلك أن 

قضية عممية، اقتصادية واجتماعية وحضارية وتاريخية، تحكميا مقوماٌت من " العمم
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اختصاص الجامعات وأكاديميات العموم والييئات المسؤولة عن البحث العممي 
. والتخطيط في عالمنا العربي

، الذي "الوسيط"وىذا المعنى الثالث الحديث ال نجده في معجمنا المعاصر، 
، صبٌغ الكممة بصبغة عربية عند "يكتفي بالمعنى االصطبلحي، ذاكرًا أن التعريب

، ويورد القاموس مدلوالت لمفظ التعريب بعيدًة "نقميا بمفظيا األجنبي إلى المغة العربية
ويتردد ..." تيذيب المنطق من المحن"عن دائرتنا، ولكنو يقول أيضًا إن التعريب 

المفكرون المعاصرون بين المدلول الفني االصطبلحي والمدلول الحديث العام، فمن 
شعارًا لمؤتمره السنوي ليذا العام، فتفاوت فيم " التعريب"ذلك أن مجمع القاىرة جعل 

، الذي قدم بحثًا إضافيًا (1997)ىذا الشعار، مثبًل، بين الدكتور إبراىيم عبداهلل رفيدة 
، وبين الدكتور عبدالكريم خميفة "معنى التعريب وضوابطو في تراثنا المغوي القديم"عن 

، الذي أفادنا وأمتعنا بالحديث عن جيود مجمع األردن في تعريب لغة (1997)
. العموم

العربية واإلسالم والعلم - 2

 والعربية التي نحاول أن نشدَّ الحديث إلييا، ويجادلنا في ذلك المجادلون، 2-1
وثيقة الصمة بالعمم، حتى بمدلولو االصطبلحي الحديث، وال يستطيع مّشكك أن يزعم 
صادقًا أنيا تعجز عن الوفاء بمتطمباتو، ويكفي المغة العربية في ىذا الصدد شيادُة 

 Stephen)التاريخ، وأحدَث من تقدم لئلدالء بيذه الشيادة ستفين جوكروجر 

Gukroger, 1996) األستاذ بكمية الفمسفة بجامعة سيدني، حين كان يعرض في ،
، موسوعًة عن العمم العربي صدرت في لندن عام Metascinceآخر عدد من مجمة 

: ، فقد صدَّ األستاذ عرضو بما ترجمتو1996
كانت المغة العربية لغة العمم من القرن التاسع حتى نياية القرن الحادي عشر، "

بمعنى أنيا كانت المغة العالمية لعمماء المسممين من سمرقند إلى غرناطة، أيًَّا كانت 
لغاتيم األصمية؛ وبمعنى أن الحضارة العربية كانت مستودع العمم الكبلسيكي 

". والمبتكرات العممية المعاصرة في ذلك الزمان
ولي تحفظ عمى مدى الزمن الذي حدده األستاذ، فكثير من مؤرخي العمم يبدأونو 

. من القرن الثامن الميبلدي، ويمدونو حتى نياية القرن الخامس َعَشر
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 والعربية قد استمَّدت عنفوانيا وسيادتيا في ذلك الوقت من عنفوان الدولة 2-2
اإلسبلمية وسيادتيا، ما في ذلك شك، ولكنَّ الحقَّ أيضًا أنيا قامت بيذا الدور بكفاءة 
ذاتية فييا لمقيام بيذا الدور، وىذا أمر ينبغي عمينا أن نستحضره دائمًا، وأن ننبو إليو 

األذىان، ويكفيني ىنا أن اقتبس ما سجمو األستاذ رَسْل، من معيد ولكوم لتاريخ الطب 
بمندن، في معجم حديث لتاريخ العموم بالمغة اإلنجميزية، فبعد أن استعرض األستاذ 

: المعالم األساسية لمعمم اإلسبلمي، قال ما ترجمتو
وكانت العربية أداَة ىذا النشاط العممي كمو، فمما كانت العربية لغة القرآن، "... 

أصبح ليا أىمية خاصة في اإلسبلم، بيد أن طبيعة المغة العربية نفسيا ىي التي 
قامت بالدور الحاسم، فمرونتيا الرائعة قد مكنت المترجمين من سك مفردات محدوّدة 
دقيقة لممصطمحات العممية والتكنولوجية أو ابتكارىا، وىكذا اتخذت لغة الشعر المغة 

(. G.A. Russel, 1981:215)" العالمية لمعمم والحضارة
وأنتم يا عمماء المغة العربية أعمم بما فييا من غناء، وما ىو كامن في صميم 

. طبيعتيا من أسباب التطور والنماء
 بل إن ىناك وجيًا آخر لمعبلقة بين المغة العربية والعمم، وىو أن العمم 2-3

الحديث في الحضارة الغربية المعاصرة يستمد أصولو من اإلسبلم والمغة العربية معًا، 
، وذلك أن المنزلة الرفيعة التي (1997عبدالحافظ حممي محمد، )وأنو صنيعتيما 

بوأىا اإلسبلم لمعمل والعمماء، وسماحتو، ومساواتو بين المسممين عمى اختبلف ألوانيم 
وأعرافيم، قد جعمت العقمية اإلسبلمية متفتحة، متعطشة لمعمم، تسعى لكل عمم نافع، 

ولو في الصين، وتتقبمو دون عائق من جنس أو لون أو دين، وىكذا لما انتشر 
اإلسبلم، واختمط العرب بغيرىم من األمم، ىبوا ليقوموا بأكبر عممية في التاريخ لنقل 

التراث العممي لئلنسانية جمعاء وحفظو، وىكذا أصبحت جداول العمم التي كادت 
تنُضب ينابيعيا في مصر القديمة وببلد اليونان واإلسكندرية وفارس جند يسابور 

واليند والصين، أصبحت تصب في بحر صاف جديد، وىكذا انصيرت الحضارات 
السابقة في ُبوَتَقة الحضارة اإلسبلمية السّمحة الفتية، التي أعادت صوغ العمم لتجعمو 

دًا، ذا أىداف نبيمة وقيم رفيعة جديدة . عالميًا موحَّ
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د لغٌة، ىي لغة القرآن الكريم التي يعتز بيا كل مسمم،  وأصبح ليذا العمم الموحَّ
لغة الحياة في معظم أرجاء العالم اإلسبلمي، -  طواعية واختياراً –بل إنيا قد أصبحت 

وسرعان ما أصبحت لغة العمم العالمي، كما قدَّمنا، وتوحيد لغة لمعمم والحياة أزال 
الحواجز بين العمماء ولغة الشعب، فجعل مفاىيم العمم ونتائجو ومبتكراتو متاحة 

لجماىير الناس، لمتعميم ولمثقافة ولمتطبيق، ومن أدل األمثمة عمى ذلك رسائل إخوان 
الصفا، التي قدمت بالمغة العربية موسوعة عممية راقية لمتثقفي القرن الرابع اليجري 

، وىذه نقمة حضارية بعيدة المدى، ولم يسبق ليا (1992عبدالحافظ حممي محمد، )
في التاريخ مثيل، فمنتأمل ولنوازن بين ىذا الموقف وقيام العمم في أوروبا في عصر 

مقصورًا عمى - إلى عيد غير بعيد- النيضة، فقد كان تداولو واالشتغال بو ىناك
الذين يتقنون البلَّتينية الميتة البعيدة عن الحياة والناس، ىذا بعض ما يدفعنا دفعًا إلى 

. تعريب لغة العموم في ببلدنا في الوقت الحاضر
إلمامة بتاريخ التعريب في مصر - 3

 المغة العربية ىي لغة التعّمم في مراحل التعميم العام كميا في مصر، وىذا 3-1 
" المدارس التجريبية"يتضمن التعميم الثانوي الفني والميني، ويستثنى من ىذا ما يسمى 

الخاصة، إذ تدرَّس المواد " مدارس المغات"الحكومية، بمراحميا الثبلث، وما يسمى 
ن كانت تيتم بتدريس المغة العربية نفسيا، وفقًا لمناىج  العممية فييا بمغة أجنبية، وا 
وزارة التربية والتعميم، وىذا يقمل من اىتمام التمميذ بالمغة العربية، كما أنو قد يوىمو 

، لكن (1996سام عمار وشحادة الخوري، )بقصور المغة العربية عن أداء ىذه المواد 
ىذه قضية خاصة، أعدُّىا جانبية، إذ إنني حريص عمى أن أحّدد ميدان معركتنا 

. الحالية في تعريب لغة تدريس العموم في المرحمة الجامعية األولى
 والتعميم في معظم المعاىد العميا غير الجامعية بالمغة العربية أيضًا، 3-2

وكذلك التعميم في معظم الكميات الجامعية يؤدَّى أيضًا بالمغة العربية، وينص قانون 
، في القوانين 168، في مادتو رقم 1972الصادر عام )تنظيم الجامعات المصرية 

وذلك ما لم يقرر مجمس " ، عمى أن المغة العربية ىي لغة التعميم فييا(السابقة عميو
، ولكن يبدو أن ىذا االستثناء المقيَّد لم يزل "الجامعة في أحوال استعمال لغة أخرى
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ىو القاعدة في بعض الكميات، وخصوصًا كميات العموم، واألقسام العممية في كميات 
. التربية والبنات والطب والطب البيطري والصيدلة واليندسة

 والعجيب أن بداية التعميم الحديث في مصر كانت طيبة ومبشرة لمغاية، 3-3
فقد رأى محمد عمي باشا أن يعدَّ روادًا من المصريين القادرين عمى إدارة الدولة 

 مدرسة لمطب تمحق 1827الحديثة التي يطمح إلى إقامتيا في مصر، فأنشأ عام 
بالمستشفي العسكري في أبو زعبل، كانت تدرَّس فييا أيضًا العموم األساسية، من 

فيزيقا وكيمياء وعمم النبات والتشريح ووظائف األعضاء، ثم ُألحق بمدرسة الطب عام 
، انتقمت 1837، مدرسٌة لمصيدلة تضم حديقة لمنباتات الطبية، وفي عام 1832

مدرستا الطب إلى قصر العيني، وألحقت في العام التالي مدرسة لمقاببلت والوالدة 
، كذلك أنشأ محمد عمي مدرسة لمطب البيطري (1995إبراىيم جميل بدران وآخرون، )

بجوار مدرسة الطب، وأخرى لميندسة بالخانقاه، وثالثة لمموسيقى، ورابعة لمفنون 
عمر اإلسكندري، وسميم حسن، )وخامسة لمزراعة -  أي التكنولوجيا–والصنائع 
1917 :156-157 .)
 واستعان رئيس مدرسة الطب، أنطوان كموت بك الفرنسي، بعدد من 3-4

األطباء الفرنسيين واإليطاليين واألسبان واأللمان، ولكن مشكمة لغة التدريس ُخمَّت 
بأسموب عممي وفعَّال، فقد الحق كموت بك، ذلك الرجل المخمص األريب، بمدرسة 
الطب مدرسة األلسن، ليتعمم فييا الطبلب أصول المغات األجنبية، وكانت الدروس 
العممية ُتمقى بالمغة الفرنسية، ثم تترجم إلى العربية، ثم ُتممى بعد ذلك عمى الطبلب 

وفي الوقت نفسو، بل قبل إقامة المدارس العممية، بدأت حركة نشطة لترجمة الكتب، 
، من اإليطالية أواًل ثم من الفرنسية فيما بعد، 1823بأمر من الجناب العالي عام 

وكانت تذلمك كّل العقبات، حتى إن المترجم السوري يوحنا عنحوري لم يكن يعرف إال 
اإليطالية، فكانت تترجم لو الكتب من الفرنسية إلى اإليطالية، ثم يقوم ىو بترجمتيا 
إلى العربية، وفي جميع األحوال كان عد من عمماء األزىر الشريف يقوم بالمراجعة 

منتيى : "المغوية لممتون العربية، ويبدو أنيم كانوا أصحاب العناوين المسجوعة، مثل
عايدة نصير، ). 1834، الذي طبع في بوالق عام "األغراض، في عمم شفاء األمراض

1994 .)
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 وحاول محمد عمي دفع األساتذة الفرنسيين إلى تعمم المغة العربية، ولكنيم 3-5
لم يرحبوا بذلك، فعين لكل أستاذ مترجمًا، ثم إنو عمد إلى خطة مزدوجة بارعة، فطمب 

من المترجمين االلتحاق بمدرسة الطب ليمموا بالعموم الطبية ويفيموا مصطمحاتيا 
، كما أنو شجع طبلب الطب عمى (وىي طريقة ُمثمى إلعداد المترجم المتخصص)

دراسة المغة الفرنسية بمدرسة األلسن، التي عمل فييا الشيخ رفاعة الطيطاوي نفُسو 
، ثم كانت (259: 1928أحمد عزت عبدالكريم )مدرسًا لمترجمة بعد عودتو من فرنسا 

، ففرض عمى (1826)ثم إلى فرنسا  (1809)ىناك حركة االبتعاث، إلى إيطاليا أواًل 
 ترجمة جميع الكتب – بشيء من العنف والقسر أحيانًا –طبلب البعثات العائدين 

التي درسوىا، حتى إنيم كانوا يكمفون بالترجمة فور عودتيم وىم محتجزون في الحجر 
الصحي، ثم كانت تغمق عمييم أبواب القمعة ال يبرحونيا حتى ينتيوا مما كمفوا 

، (1945: 28جاك تاجر، )بترجمتو، فإذا فرغوا دفع بالترجمات إلى المطبعة األميرية 
، ُألحق بمدرسة األلسن، بناء عمى توصية من لجنة تنظيم التعميم، 1841وفي عام 

إدارًة خاصة لمترجمة تجمع خريجي المدرسة وتراقب إنتاجيم عمى أيدي أساتذة 
، منيا قمم لمعموم الرياضية، وآخر لمعموم "أقبلماً "متخصصين، وكانت ىذه اإلدارة تضم 

(. 254: 1994عيادة نصير، )الطبية والطبيعية 
 كتابًا، منيا 261وبمغ عدد المترجمات في النص األول من القرن التاسع عشر 

، (281: 1994عايدة نصير، ) في العموم التطبيقية 91 في العموم البحتة، و56
كان رجبًل حصيف "ولذلك كان جمال الدين الشيال محقًا في قولو بأن محمدًا عميًا 

الرأي بعيد النظر فاحتفظ لمصر بقوميتيا ولغتيا، ونقل إلييا عموم الغرب عمى الرغم 
: 1951جمال الدين الشيال، )" مما كمفتو ىذه الغاية الحميدة من مشقات وتكاليف

، وكان اليابانيون يبعثون إلى مصر من يتعرف الوسائل التي اتبعتيا في نيضتيا (33
الحديثة الرائدة، ثم كان ما كان ويرى الدكتور محمد ىيثم الخياط أن مصر كانت 

لوال أن وأد االستعمار ذلك "مؤىمة لبموغ ما حققتو اليابان من تقدم مذىل فيما بعد، 
عمى قوة اإلبداع ... األمل بتحويل لغة التعميم إلى لغة أجنبية فقضى بذلك

...". واالختراع
، أعقبتيا صحوة (1854-1849) ثم كانت نكسة في عيد عباس األول 3-6

سماعيل  (1863-1845)في عيدي سعيد  ، وال أريد أن أثقل (1879-1863)وا 
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عميكم بالتفاصيل، ثم كان ما كان من اضطراب في أوائل حكم توفيق، انتيى ببدء 
، فرض اإلنجميز تعميم 1887، وفي عام 1882االحتبلل البريطاني لمصر عام 

الطب بالمغة اإلنجميزية، في مدرسة الطب التي كان عيسى حمدي باشا قد أحياىا 
، وعمل بيا عدد من األساتذة المصريين، بل إن 1883وأصبح ناظرًا ليا عام 

، إلى أن ألغى 1889اإلنجميز فرضوا لغتيم الدخيمة عمى مدارس التعميم العام عام 
، (1993السيد أحمد فرج، ) 1907ىذا الفرض قرار الجمعية التشريعية المصرية عام 

ولكن يبلحظ أن تسمط المستعمر لم يفمح في فرض المغة اإلنجميزية عمى حياة الناس، 
فظمت الفرنسية المغة األجنبية المفضمة لدى المثقفين، كما أن مفردات الحياة اليومية 

في عامية الشعب لم تتأثر بصورة طبيعية إال بمن كانوا يخالطون الشعب من 
. الفرنسيين واإليطاليين واليونان وفي حدود

 وكانت أولى المحاوالت الوطنية لمقاومة تغريب لغة العمم في مصر إنشاء 3-7
، ولكنو لم يمض في عممو سوى 1892مجمع لغوي في دار آل البكري بالقاىرة عام 

، وبخاصة في ندوتو التي "نادي دار العموم "بضعة شيور، وعادت المحاولة في 
،ودعي فييا إلى النشاط في وضع المصطمحات العممية بالمغة 1908عقدىا عام 

العربية، تييئة العتمادىا من مجمع لغوي سوف يؤلف ليذا الغرض، وبناًء عمى دعوة 
، مجمع أىمي بدار الكتب المصرية 1916من األستاذ أحمد لطفي السيد، ُأنشي عام 

، ثم 1919ىذا توقف حين قامت ثورة " مجمع دار الكتب"التي كان مديرًا ليا، ولكن 
، وبدأ أولى 1932صدر أخيرًا مرسوم لمكي بإنشاء مجمع المغة العربية بالقاىرة عام 

، ودور مجمع (1984شوقي ضيف، ) 1934، عام (كانون الثاني)جمساتو في يناير 
صدارىا معروف . القاىرة في رعاية قضية التعريب ووضع المعجمات العربية العممية وا 

أقام رواد النيضة المصرية الحديثة جامعة أىمية :  وعودًا إلى الجامعة3-8
، بعد عام من رحيل المورد كرومر، وبعد االستقبلل 1908لمدراسات األدبية عام 
، صدر المرسوم الممكي بإنشاء الجامعة المصرية عام 1922المرحمي لمصر عام 

، وكانت تضم في أول عيدىا كميات لآلداب، العموم، والطب وفرع ممحق بيا 1952
مدرسة اليندسة :  عدد من المدارس العميا1953لمصيدلة، والحقوق، ثم ُضّم إلييا عام 

نشاء  الممكية، ومدرسة الزراعة العميا، ومدرسة الطب البيطري، ثم اضطرد نموىا وا 
. جامعات أخرى، كما ىو معموم
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 واألمر العجيب الذي لم يفسره لي أحد تفسيرًا مقنعًا أن كمية الزراعة األم 3-9
، المدارس الزراعية المتتابعة التي سبقتيا، ىي 1935التي ُضمت إلى الجامعة عام 

بين الدراسات العممية في مصر، التي نجت من التغريب -  عمى قدر عممي–الوحيدة 
منذ بدايتيا، فكان التدريس فييا دائمًا بالمغة العربية، عمى الرغم من أنو تعاقب عمى 

 1923المدارس الزراعية عدد من النظار األجانب، معظميم إنجميز، حتى عام 
ن ومعذرة الضطراري إلى اإلثقال عميكم بيذه اإللمامة (1989أحمد مستجير، )

. التاريخية، فيي جذور الحاضر الذي نعيشو اآلن، بل إن فييا المغزى والعبرة واألمل
حاضر التعريب في مصر - 4

 قد أجريت استطبلعًا، باالتصال الشخصي المباشر بالزمبلء، لمعرفة حال 4-1
التعريب في الكميات الجامعية غير المعربة في مصر، وكان بعض الردود غير شامل 
وغير موح بإمكان االعتماد عميو، كما أنو قد اتضح لي أن الصورة العامة تتكرر في 
ن اختمفت في بعض التفاصيل، وال غرابة في ذلك، فالظروف  الكميات المتناظرة، وا 

متشابية، والزمبلء متواصمون، فضبًل عمى شيوع االعتماد عمى األساتذة المنتدبين من 
الكميات القديمة إلى الكميات المستحدثة في الجامعات اإلقميمية التي لم تستكمل بعد 

بناء ىيئات التدريس فييا، وأكتفي بأن أعرض عمى حضراتكم أىم ما توصمت إليو من 
. ىذا االستطبلع

 عن كمية العموم بجامعة عين شمس، التي انتقمت إلييا من جامعة القاىرة 4-2
، جاء في التقرير الرسمي الذي أعده لي وكيل الكمية لشؤون التعميم 1960عام 

، أن التدريس لم يعرب البتة في (1997الدكتور صبلح الدين عبده حسن، )والطبلب 
معظم مقررات الرياضيات في : ستة أقسام من عشرة، أما الذي يدرس بالعربية فيو

الفرقة األولى، ثبلثة مقررات في الفرقة األولى، ومقرران في الفرقة الثانية، وجزء من 
مقرر واحد في الفرقة الرابعة في قسم عمم النبات بعض المقررات في الفرق المختمفة 

في قسم الجيولوجيا مقرران في الفرقة الثانية في قسم الجيوفيزيقيا، وأفاد قسم عمم 
الحشرات أن أحد المقررات ُقدم بالعربية خمس سنوات ثم عدل المحاضرون الحاليون 
عن ذلك، كما إنني أعرف أن عضوًا ناشطًا في الجميعة المصرية لتعريب العموم يقدم 
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" يعترف"عددًا من مقررات الفيزياء بالمغة العربية، ولكن البيان الرسمي لمقسم لم 
!. بذلك

والحال في كمية العموم بجامعة القاىرة أسوأ من ذلك، بل إنني ُأخبرت أن بعض 
الدكتور عطية عبدالسبلم )المقررات كان يدرَّس فييا بالعربية ثم عدل عن ذلك 

، والعجيب أن الحال في كمية العموم لمذكور وكمية العموم لئلناث في (1997عاشور، 
جامعة األزىر ال تختمف عن ىذه الصورة العامة، وكذل ىي الحال في األقسام العممية 

بكميات البنات بجامعة عين شمس، وكميات العموم ليا وضع خاص، إذ إنيا تقوم 
بتدريس طبلب السنوات اإلعدادية لكميات الطب وطب األسنان والطب البيطري 

. الصيدلة في جامعاتيا، وىي تَُقدَّم كمُّيا بالمغة اإلنجميزية
 وكميات التربية التي يتجاوز عددىا العشرين في مصر، ليا وضع خاص 4-3

فيي التي ُتعّد مدرس العموم في التعميم العام، ومع أنو كان ينبغي بداىًة أن يكون 
تدريس المواد العممية فييا بالمغة العربية التي ىي لغة تدريس العموم في مدارس التعميم 

العام، نجد الواقع غير متفق مع ىذا المنطق الطبيعي، في كمية التربية األم بجامعة 
عين شمس، لم تعرب المواد العممية في شعبة التعميم العام إالَّ في الفرقتين األولى 
والثانية، وفي بعض مقررات العموم البيولوجية تدَّرس بالمغة اإلنجميزية في الفرقتين 
الثالثة والرابعة، ويضيف التقرير الذي ُقدم إلي أن لممحاضر أن يقدم أي جزء من 

المقررات المعربة بالمغة اإلنجميزية، وأنو يفرض عمى األساتذة المعّربين تقديم 
المقاببلت األجنبية لممصطمحات العربية التي يستعممونيا، وىذا الوضع في كميات 

التربية غير مستغرب، الرتباط أقساميا العممية ارتباطًا وثيقًا باألقسام المناظرة ليا في 
كميات العموم، بل إن كميات العموم في بعض الجامعات ىي التي تقدم المواد العممية 
لطبلب كمية التربية بيا، ولكن من حسن الحظ، إن معظم التعميم معرب في شعبة 

الدكتور محمد عبد الحميد ) ةالتعميم األساسي التي ُتِعّد معممي المدارس االبتدائي
(. 1997شاىين، 
 أما كميات الطب والصيدلة في مصر فإنيا اعتى معاقل المغة اإلنجميزية، 4-4

ويسوق إخواننا األطباء شتى المعاذير عن ذلك، وقميمة جدًا ىي المقررات التي تقدم 
في كميات الطب بالمغة العربية، كمقرر في تاريخ الطب في جامعة ا لقاىرة، ومادتي 
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الطب الشرعي واألمراض العصبية والنفسية في كمية الطب لمذكور في جامعة األزىر، 
ويوم عقدت الجمعية المصرية لتعريب العموم، وىي في طور التكوين، ندوة عن 

، كان 1994عام  (نيسان)في أبريل " مقومات التدريس الجامعي بالمغة العربية"
. األستاذ الدكتور حمدي السيد نقيب األطباء، أشد المعارضين

والمجمد الكبير الذي أعد عن التأريخ لمعموم الطبية في مصر في القرنين التاسع 
، لم يتعرض إطبلقًا لموضوع (1995إبراىيم جميل بدران وآخرون، )عشر والعشرين 

لو مؤيدوه -  بوجو عام–لغة التدريس بكميات الطب، وتعريب تدريس الطب 
نتائج :"آراء مختمفة، وانظر أيضاً - 1996مثبًل، عمى محمد أسعد، : انظر)ومعارضوه 

مجمة الخفجي عدد : ، في1996، الكويت، "وتوصيات مؤتمر تعريب التعميم الطبي
(. 32-20: 1996، (تموز)يوليو 
 وأما في كميات اليندسة فيفيد األستاذ الدكتور الميندس عبدالرازق عبد 4-5
، وىو رئيس سابق لجامعة حموان وعضو بمجمع المغة العربية، أن (1997)الفتاح 

ن كان معظم المحاضرات  معظم تدريس اليندسة لم يعرب، باستثناء شعبة العمارة، وا 
يقدم بالخميط المألوف من اإلنجميزية والعربية، ولكن االمتحانات توضع بالمغة 

اإلنجميزية مع السماح لمطبلب أحيانًا باإلجابة بالمغة العربية، وعن كمية اليندسة 
، أمين عام الجمعية (1997)بجامعة األزىر، يفيد األستاذ الدكتور محمد الحمبلوي 

المصرية لتعريب العموم، أن أقسام الكيرباء والميكانيكا والتعدين لم تعَّرب عمى 
اإلطبلق، وأن مقررات السنة اإلعدادية لم يعرب منيا إاّل مقرر واحد، وأن قسم 

اليندسة المدنية عرب مقررًا واحدًا، وأن قسم ىندسة النظم والحاسبات عرب ثبلثة 
مقررات، أما قسما العمارة والتخطيط فقد عربا نحو سبعين في المئة من مقررات 
السنوات األربع، وقد أنبأنا الدكتور الحمبلوي مؤخرًا أن مجمس كميتيم وافق عمى 

تشكيل لجنة لمتعريب فييا استجابة إلحدى توصيات المؤتمر السنوي األخير لمجمعية 
. المصرية لتعريب العموم

لبيان صورة الوضع الحالي - عمى عدم شمولو-  وىذا العرض كاف4-6
لتعريب لغة تدريس العموم في الجامعات المصرية، وىذا التعريب الجزئي ىنا وىناك 

لو وجو إيجابي، فيو يدل عمى وجود الرغبة والمحاولة، ويومئ باإلحساس بأن 
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. التدريس بالمغة اإلنجميزية لم يُعد مجديًا أو أن أداءه بصورة مرضية لم يُعْد مستطاعاً 
بيد أن لو أيضًا وجيًا سمبيًا، فيو يكشف عن االفتقار إلى الخطة والتنسيق 

واالضطراد، وُيحدث اضطرابًا في متابعة الطبلب لدراساتيم لممقررات المتدرجة أو 
المترابطة، والمجوء إلى التعريب في الفرقتين األولى والثانية، باعتبار أنيما المرحمة 

األولى من التعميم الجامعي وتسبقان التخصص النيائي في بعض الكميات، أعتقد انو 
ىروبي أو تسويفي، وتعريض الطالب إلى صدمة التعميم بالمغة اإلنجميزية في الفرقة 
الثالثة حين ينبغي لو أن يتعمق ويتخصص، أضّر كثيرًا من تعريضو ليا وىو في 

. الفرقة األولى
التعريب ضرورة ملِزمة - 5

تأريخ العموم " أود أن أقتبس فقرة ذات داللة ومغزى من المجمد الكبير عن 5-1
": والتكنولوجيا اليندسية في مصر، في القرنين التاسع عشر والعشرين

وتعتبر المغة اإلنجميزية ىي المغة السائدة في أغمب برامج التعميم اليندسي "
والتكنولوجي في مصر إال أن بعض المقررات يدرس بالمغة العربية، وبصفة خاصة 

، كنتيجة لمحاوالت تعريب التعميم (أو السنة األولى)في مقررات السنة اإلعدادية 
 كرد فعل لمنزعة القومية 1967-1959اليندسي التي نشطت في مصر إبان الفترة 

: 1993حسن إسماعيل وآخرون، )" المجردة واالعتبارات السياسية والوطنية أساساً 
863 .)

وىذا القول يكشف عن عدم الغوص إلى لباب القضية والعجز عن إدراك 
أبعادىا، فنداؤنا بأن تكون المغة العربية لغة تدريس العموم في المرحمة الجامعية األولى 

وىي جديرة بيما وال )ليس مبعثو نعرة قومية، أو اعتزازًا بالمغة العربية وغيرة عمييا 
نما ىو استجابة لضرورات ممزمة، ولتجنب أضرار بالغة، ولتحقيق فوائد (ريب ، وا 

. مؤكدة
 ربما كان مبرر التدريس بالمغة اإلنجميزية في جامعاتنا األولى، أن كثيرًا 5-2

من أساتذتيا كانوا أجانب، وقد أدركت أنا أواخر ىذا العيد، عندما كنت أطمب العمم 
في كمية العموم منذ أكثر من نصف قرن، ولكنني عندما كنت أرى أستاذًا عربيًا 

يحاضر عربًا مثمو، ولكنو يحرم عمى نفسو وعمييم النطق بكممة عربية واحدة، كان 
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ينتابني إحساس بأنيا تمثيمية مصطنعة ثقيمة عمى الذوق والفيم، ورسخت في ذاكرتي 
طمب منا أستاذنا أن نحدد بعض مصطمحات الجيولوجيا : القصة المعبرة التالية

 وكان ذلك مستطاعًا في تمك األيام، –ونناقشيا، فرحنا نستفتي المراجع اإلنجميزية 
، قال زميل لنا رحمو اهلل، ما ("أو الصيارة)" الماجما"وعند مناقشة تعريب مصطمح 

... ىي مادة الصخور في باطن األرض تشبو البوردج في قواميا: "معناه باإلنجميزية
ما ىو : "، وكان أستاذنا ساخرًا لماحًا، فمم تفتو المناسبة، وسأل زميمنا المسكين"إلخ

وما كنا في ذلك الوقت ذقنا ذلك الطعام اإلنجميزي، أو غمسنا فيو إصبعًا أو " البوردج؟
أىي ! أنا عارف: "أدرنا ممعقة حتى نعرف قوامو، فقال زميمنا في بساطة وخفة ظل

ونقش في ذاكرتي المغزى العميق لتمك الحادثة، حين انقمب التشبيو من !" مكتوبة ِكَدا
وظيفتو في بيان المجيول بالمعروف إلى زيادة التجييل، وىذا يظير دور المغة القومية 

في التعبير الصادق الحي، بأساليبيا وألوانيا وظبلليا ومجازاتيا الخاصة بيا كما 
" المجاز في العمم"يشاع، وفبلسفة العمم المعاصرون ليم دراسات فيما يسمونو 

Metephor in science( ."Brown, 1986: 139-142 .)
 وكانت حصيمة جيمنا من المغة اإلنجميزية ال بأس بيا، فقد كنا نتمقى 5-3

دروسيا في المرحمتين االبتدائية والثانوية، وكان بعض أساتذتنا من اإلنجميز، وسائرىم 
من المصريين الذين يتقنون اإلنجميزية كأبنائيا، ومع ذلك كنا نبذل جيدًا كبيرًا في 
متابعة محاضراتنا ودراستيا، وكان بعض محاضرينا ُيضطر إلى الشرح والتفسير 

" عناصر المأساة-  مع التطور الطبيعي لجامعاتنا–بالمغة العربية، ولكن تفاقمت 
ىبوُط مستمر في دراسة أجيال الطبلب بالمغة اإلنجميزية ىبوطًا ما لبث أن لحق 

ببعض مدرسييم ممن لم تتح ليم فرصة التمكن من اإلنجميزية أو طمب العمم في بمد 
، وتزاحُم الطبلب في (1994أحمد شفيق الخطيب، : انظر أيضاً )متحدث بيا 

المدرجات والمعامل، وارتفاٌع في أثمان المراجع األجنبية وتعذُر حصول معظم 
الطبلب عمييا، وأمام ىذا الموقف الحرج يضطر األستاذ المحاضر إلى صرف جزء 
لى المجوء إلى  كبير من وقت المحاضرة في تفسير ألفاظ وتراكيب إنجميزية عادية، وا 

مضمنًا كبلمو ىنا وىناك ألفاظًا مفككة -  أو العامية–الشرح والتعميق بالمغة العربية 
وجمبًل بتراء بالمغة اإلنجميزية، ومتجنبًا عمى قدر اإلمكان األلفاظ والعبارات الدقيقة 

التي تورطو في ىذا كمو، ثم إن الطالب، بدوره يدر عجزه الكامل عن طبلقة التعبير 
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استظيارًا، دون -  عمى عبلَّتو–بالمغة اإلنجميزية، فيمجأ إلى استظيار ما دوَّن أو قرأ 
فيم حقيقي واستيعاب عميق، وىكذا حين ينبغي لمطالب الجامعي أن يّحمق إلى آفاق 
واسعة ويتعمق في أغوار بعيدة، نجد المغة اإلنجميزية قيدًا لو محددًا أبعاد دراستو كمًا 

. وكيفًا وميددًا التعميم الجامعي بالسطحية والضحالة
 ىذا عن وظيفة المغة اإلنجميزية في التحصيل واالستيعاب، أما عن 5-4

وظيفتيا من حيث اكتساُب الطالب مقدرة عمى التعبير البين الصحيح، والمحاّجة 
عمال الفكر، فإننا ندرك أنيا قيد عمى طالبنا في ىذا كمو عندما نجده،  وتقميب اآلراء وا 

ن ما نبتمى كلَّ عام  في حمقة النقاش، ُممجم المسان محجمًا عن السؤال والجواب، وا 
بقراءتو من إجابات بعض طبلبنا في امتحاناتيم يجعمنا نرثي لما يعانون في محاولتيم 
التعبير عن أنفسيم، بل في إفراغ ما استظيروه، ويدعونا أيضًا لمرثاء لنفسنا لما نعانيو 

في تبين مبلمح ما يجيدون أنفسيم في اإلفصاح عنو، وىذا أمر يضعنا في النياية 
في موقف محير، بين ما توجبو عمينا ضرورات الحكم الدقيق وما يدعونا إليو العدل 

من عدم تحميل طبلبنا وزرًا لعميم آخُر من يؤخذ -  وال أقول الرافة–واإلنصاف 
. بجريرتو
 ثم إن المغة ليست أمرًا ثانويًا في حياة اإلنسان، أو مجرد وسيمة تواصل في 5-5

مجتمعو، بل ىي قوام فكره ووجدانو، وصيغة قيمو وعقائده، ودراسة العموم بمغة أجنبية 
عمى العموم نفسيا فيما يحس الطالب إحساسًا عميقًا " األجنبي"تضفي ىذا الوصف 

بأنيا شيء ينتمي إليو أو إلى بني قومو، بل إنيا ُأحمت عمى ذاكرتو إقحامًا، فآثارىا 
سريعًا ما تزول، وحتى إذا استعممنا خريجنا ما تعّمم استعممو فنيًا ومينيًا، وال يّكون 

العمم واألسموب جزءًا من كيانو الفكري والسموكي، وىذا القيود المحّددة وتمك الغربة، قد 
تقتل في طالبنا ما فطر عميو من مقدرة عمى اإلبداع واالبتكار، إن لم تكن أساليب 

. التعميم العام قد أجيزت عميو قبل التحاقو بالجامعة
م - 6 دة، وعقبات بعضها ُمفتعل أو مَتوهَّ َفنَّ ُُ اعتراضات ٌم

 اآلن، وقد تأكدت لنا الضرورات الممزمة، ما الذي يؤخرنا عن تعريب 6-1
اعتراضات مفندة، وعقبات بعضيا مفتعل أو متوىم، ولعل : التعميم الجامعي؟ إنيا

مشكمة المصطمحات العممية العربية ىي أوُل ما ُيحتج بو لعدم تمكننا من تعريب 
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جوىر -  عمى أىميتيا–وتدريس العموم والمصطمحات، بأية لغة كانت، ليست ىي 
نما المشكمة كلَّ  قضية التعريب، حتى إن ظل بعضيا غير مترجم أو معرب، وا 

وفي -  قراءة أو سماعاً –المشكمة، ىي المغة من حي ىي وسيمة الطالب في التمقي 
االستيعاب والتعبير، بل وفي التفكير والتصور أيضًا، كما قدمنا، ثم إن المشكمة مبالغ 
فييا فقد توافر من المصطمحات العممية العربية ألوف وألوف، وصنفت في معجمات 
من ىنا وىناك، وقد أنجزت لجان مجمع القاىرة وحده أكثر من مئة وخمسين ألف 
مصطمح، سجمت في ستة وثبلثين مجموعة سنوية، كما أن بعضيا نشر في أثنى 

، فضبًل عمى آالف أخرى ما زالت (1997محمود حافظ، )عشر معجمًا متخصصًا 
من المجان العممية إلى مجمس المجمع، إلى مؤتمره : تمر عبر الحواجز المتتابعة

السنوي، إلى مجموعة المصطمحات السنوي، ثم إلى المعجم المتخصص، وتذكر 
بعض المصادر أن عدد األعمال المصطمحية والمعجمية التي صدرت في العالم 

سام عماد وشحادة الخوري، )العربي في األعوام المئة األخيرة قد تجاوز ستمَّئة 
، وأن عدد المصطمحات التي أدخمت إلى الحاسوب في المغرب بمغ (90: 1996

(. 1997جميل عيسى المبلئكة، )ستئمة ألف مصطمح 
 وتعريب التعميم سوف ُيربي ىذه األلوف، ويرّوج تمك المعجمات، وفي ىذا 6-2

العصر تنثال عمينا كلَّ يوم مصطمحات جديدة تتولد مع عمم جديد، ولذلك لن تكون 
تمك الجيود المنظمة كافية، وسيجد المشتغمون بالعمم ومدرسوه أنفسيم يواجيون 

ضرورة وضعيم مقاببلت عربية لتمك المصطمحات الجديدة، فمن ذلك، مثبًل، ما يمقاه 
، التي تصدر في الكويت، في كل (ساينتفك أمريكان)" العموم"مترجمو مقاالت مجمة 

مقال يترجمونو، ولذلك كان بين توصيات المؤتمر السنوي الثالث لمجمعية المصرية 
، حثُّ أعضاء ىيئات التدريس في الجامعات العربية عمى (1997)لتعريب العموم 

العناية بالمصطمح العربي وطرق صوغو، والتوصية بتدريس عمم المصطمح في مرحمة 
الدراسات العميا، وال شك عندي في أن أنجح المصطمحات العربية ما يولد في أثناء 

ترجمة كتاب أو مقال أو إلقاء محاضرة، إذ أنو يولد مجربًا مستعمبًل في سياق، ثم إنو 
يطرح فورًا أمام حكم االنتخاب الطبيعي الذي قد يصطفيو أو ينبذه ُفيعدل عنو إلى ما 
ىو أصمح منو، وفي تجربتي الشخصية كان اىتمامي بترجمة عدد من الكتب العممية 
في شبابي ىو الذي نمى عندي ممكة صناعة المصطمح العممي العربي، وأغراني بيا 
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وأعَدني لكي أكون بين المجتيدين في خدمتيا في مجمع القاىرة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
عربي، –وينبغي أن يشجع مترجمو الكتب العممية ومؤلفوىا عمى إلحاقيا بمسرد أجنبي 

أجنبي، بل أن يشدَّ عمييم لعمل ذلك،                                                                                      - وآخر عربي
وينبغي أيضًا أن تيتم المجامع العربية بمسح ىذه المسارد وجمع جيود األفراد واألقسام 
العممية، ثم تنظر إلييا بعين االعتبار في أثناء عمميا الدائب في وضع المصطمحات 

. العممية
 وُيحتج أحيانًا بغرابة بعض المصطمحات العربية، كأسماء العضبلت 6-3

إنما ! والعظام، لكن يا عجبًا، أىي أشد غرابة عمييم من مقاببلتيا اليونانية والبلتينية؟
ىي ألفة االستعمال التي تذىب ىذه الغربة، وثم وىم آخر، وىو أن المصطمح العربي 

ال يؤدي في بعض األحيان المعنى الذي يؤديو المصطمح األجنبي، ويبدو أنيم 
يتناسون أن المصطمح ال يعدو أن يكون عنوانًا أو رمزًا لفكرة شاممة أو صورة ممموءة 

بالتفاصيل نحفظيا في أذىاننا، وال يعبر المصطمح اإلفرنجي نفُسو، بمجرد معناه 
الحرفي، إال عن أدنى شيء من ىذا كمو، بل إنو قد يتجاوز معناه المغوي تمامًا، 

وُيحتج أيضًا بضرورة التوحيد واإلجماع في استعمال المصطمحات في أقطار الوطن 
العربي، وىو موضع يكثُر فيو الجدل، وينال الكثير من العناية في مجامعنا 

نصيبًا غير قميل من ىذا النشاط -  فيما أعمم–ومؤتمراتنا، وقد شيدت ىذه القاعة 
، وال أستطرد في موضوع المصطمحات إلى (1994محمد ىيثم الخياط، : انظر مثبلً )

: مثبلً )أبعد من ىذه اإلشارات، فيو موضوع تعقد لو الندوات وتصنف المؤلفات 
، ولكننا دائمًا نطمب (1993، محمود فيمي حجازي، 1992ضاحي عبدالباقي، 

العون من إخواننا عمماء المغة، ونرجوىم أن يدركوا ما نبلقي من عنت ونصب وحيرة 
في محاولتنا إيجاد المقاببلت العربية لممصطمحات العممية األجنبية، التي ال نياية 
البتكارىا ببل حدود أو قيود، ولفروقيا الدقيقة المطيفة، وأن يسمحوا لنا بشيء من 

التخفف والتجوز والترخص أو مراعاة ما أسماه الدكتور محمد ىيثم الخياط، من ىذا 
؛ "الضرورة الشعرية"و" الضرورة الشرعية"، قياسًا عمى "الضرورة العممية"المنير 

. بقدرىا-  كما ىو معموم–والضرورة 
 ومما يساق أيضًا أن اإلنجميزية تُتَّخذ لغة تدريس العموم، ألنيا توفر لقارئيا 6-4

مددًا غنيًا متجددًا من المراجع، ولكننا إذا تأممنا واقع الحال، نجد أن المغة اإلنجميزية 
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قد أصبحت لقدرة الطالب المحدودة جدًا فييا، أغبلاًل يرسف فييا مقيدًا في متن واحد 
حاول أستاذه جاىدًا تذليمو لو، وال تمكّنو قدراتو المغوية من ارتياد سواه، وعمى نقيض 
ذلك تمامًا، لن تكون المغة عائقًا أمامو لبلستزادة من مراجع متعددة بالمغة العربية لو 

. أنو تعمَّم بيا
 وقد ُيعترض بعدم وجود عدد كاف من المؤلفات والمترجمات في العمم 6-5

بالمغة العربية، وال شك أن ينبغي تزويُد مكتباتنا بتراجم جيدة ألميات الكتب العممية، 
وبمؤلفات تقدم آخر منجزات العموم ومستحدثاتيا، معروضة عرضًا حسنًا يناسب 
مستويات الطبلب الذين تعد ليم، ومتضمنة أمثمة من بيئاتنا، ومتعرضة لمشاكمنا 

اإلقميمية الخاصة، ثم ُتحدَّث طبعاتيا المتبلحقة، والواقع أن ىناك جيودًا كثيرة مبعثرة، 
قد أجيض عدم تعريب التدريس كثيرًا منيا وأىدر ثمارىا، وىكذا تدور الدائرة المفرغة 

والكتب العممية المنشورة في معظم البالد العربية غير قميمة العدد، وبخاصة في 
 التي ُعرب فييا التعميم الجامعي، بل إن بعض دور النشر العالمية سارع إلى البالد

تنفيذ برامج ناشطة لنشر كتب عممية مترجمة إلى العربية، وذلك ألغراض شتى، 
بعضيا اقتصادي، ولكنيا قد تيدف أيضًا إلى نشر ثقافات ببلدىا في الوطن العربي 
والمبادرة إلى احتبلل موضع ليا في مجال أحسّت أنو كاد ينفتح، وقد أوصى المؤتمر 

، لمجمعية المصرية لتعريب العموم بحث الجامعات عمى (1997)السنوي الثالث 
تيسير تبادل الكتب العممية المؤلفة والمترجمة فييا، وتوصى المنظمة العربية لتربية 

والثقافة والعموم بدعوة الجامعات والمؤسسات العممية المختمفة لمتعاون تعاونًا وثيقًا مع 
المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر الذي أنشأتو المنظمة في دمشق 

(. 99: 1996سام عمار شحادة الخوري، )
 وثمة عقبة أخرى كأداء، وىي حاجز نفسي من الوىم والتييب والترّدد، ففي 6-6

جوالت من الحوار مع طبلبي، اتضح لي أن كثيرًا منيم يتمسك بالتعميم بالمغة 
اإلنجميزية، مع عجزه عنو، لتصوره أنو مستوى أرقى يميزه عمَّن يتعممون بالعربية في 
كميات أخرى؛ وىذا بالقطع وىم باطل، ومن ناحية أخرى تعَّمل بعض المعترضين من 

األساتذة بعدم استطاعتيم التدريس بالمغة العربية، ولكن اتضح لي أن معظم ىذا 
االعتراض راجع إلى اختيارىم الطريق األقصر واأليسر ليم، فيم قد تعمموا 

باإلنجميزية، ومراجعيم إنجميزية، ويمقي التعريب عبئًا إضافيًا عمييم، ولكن ىذه الدائرة 
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المفرغة ينبغي أن تقطع في حزم مع اإللحاح في الدعوة واإلقناع، واتخاذ بعض 
. التدابير لمعونة الزمبلء وإلرشادىم

 وقد يقال إن الحلَّ البديل لممشكمة ىو رفع مستوى طبلبنا في المغة 6-7
اإلنجميزية، ولكن محاوالتنا المتكررة والمتباينة الوسائل لتحقيق ىذا اليدف في كمياتنا، 
لم تثمر لؤلسف ما كنا نبتغيو، وقد يقال إن أصل الضعف في المغة سابق لمجامعة، 

فيجب معالجتو في التعميم العام ولكن ىذا الحل غير عممّي وغير صائب أيضًا، 
فإتقان القاعدة العريضة لطبلب التعميم العام لغُة أجنبية يتطمب االىتمام بيا منذ 

بواكير سني التعميم، وىذا أمر غير مستطاع بعد أن اتسع التعميم العام، بل إنو حتى 
إْن كان مستطاعًا، ُيعّد أمرًا فيو عيوب نفسية وتربوية، ومضارُّ قومية وخسائُر في 

الجيد والمال، فما ىي جدوى تعميم أبناء شعب بكامميم لغًة أجنبية لن تستفيد الكثرة 
دراكو  الغالبة منيم منيا بشيء، مع االعتداء عمى جزء نفيس من وقت الناشئ، وا 

. ينبغي أن يصرف كمو في تربيتو تربية قويمة متكاممة؟
قات التعريب - 7 مسوِّ

 أما وقد أدركنا حقيقة الضرورات التي ُتمزمنا التعريب، ووىم االعتراضات 7-1
والمعوقات التي تقام في سبيمو، فما الذي يحول دون تحقيقو؟ قد نسمع أحيانًا أننا 

بمواجية مخطط أجنبي ييدف إلى إضعافنا من خبلل توىين صبلتنا بالمغة التي تّوحد 
بيننا، وتربط حاضرنا بماضينا، ونسمع أن أشباح االستعمار الراحل وأشياعو يسمكون 
إلى ذلك سببًل، منيا تغريب لغة العمم، وىذه ذريعة توىم بأننا أمام عدو كير خفي ال 
نستطيع مواجتيو، ولكن حتى إن كان األمر كذلك، فإن ىذا أدعى ألن نحتشد أمام 

. ذلك العدو، ونعد القوة والُعدَّة إلفشال مخططو
ولكنني أعتقد أن قرارانا بأيدينا، وأننا نحّمل غيرنا جرائر تقصيرنا وضعف حيمتنا 

إن اهلل ال يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما .".... وقمة ىمتنا، وأننا نعيب زماننا والعيب فينا
 مع الدكتور – وأنا عميد لكميتي –أذكر أنو كان لي حوار . (11:الرعد)..." بأنفسيم

دانيمز األديب الذي كان مديرًا لمكتب المجمس البريطاني في القاىرة في السبعينات، 
وأحس الرجل كأنني أقف موقف المدافع مبررًا دعوتي لتعريب التدريس في كميات 
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ال شك أنكم محقون في ىذا، وأخبر زمبلءك أننا غير راضين عما : "العموم، فقال لي
!". تفعمونو بمغتنا

 ومن مسوقات التعريب ما يقال من أننا يجب أن نضع المصطمحات 7-2
العممية العربية وأن نوحدىا، وأن تترجم جميع الكتب البلزمة لمتعريب أو نؤلفيا، وذلك 

قبل أن نبدأ تعريب التعميم الجامعي، وقد ذكرت لحضراتكم، في موضع متقدم من 
حديثي، أن عدم البدء بالتعريب ىو الذي أجيض الجيود التي بذلت في ىذا السبيل، 

والواقع إن عدم التعريب ىو الذي ال يجمع الخيوط، وال يوّحد الجيود، وال يسمح بحسن 
. استغبلل الموجود وال يشجع عمى تنميتو

 ويقولون أيضًا إنو يجب عمينا أن نرفع الكفاءة المغوية لمحاضري الجامعة، 7-3
وأن ندربيم عمى التعبير الصحيح قبل أن نبدأ التعريب، وىذا مطمب حسن، وال شك، 

في -  بصورة نظامية–ولكنني أعود فأقول إن العربية غير موظفة كبلمًا وكتابة 
الكميات غير المعربة، ولن يكون ىناك أمل في رفع شأنيا واالىتمام بيا في تمك 

الكميات، إال إذا بدئ التعريب ووجد الحافز، ثم إننا ال نحمم بأن يكون محاضرونا أئمة 
ببلغة وفصاحة، وما كان العرب في صدر الدولة اإلسبلمية متساوين في ىذه 

في بيت ساخر -  حتى في المغة–الممكات، ويشيد أبو العبلء عمى عصره بالفساد 
: معّبر، كثيرًا ما يتمثل بو أخي المجمعي الدكتور محمد يوسف حسن

فسد األمر كمو فاتركوا اإلعراب، إن الفصاحة اليوم لحن إذن فيي شكوى كل 
النحو صنعتنا، : "زمان، وكان أبي، رحمو اهلل، يحكي مبتسمًا قولو أحد شيوخ النحو

والذي أظنو أن التدريس بالعربية، ىو الذي سوف يقوم ألسنة المعممين "! والمحن عادتنا
. والمتعممين، ولو بعد حين

 ويدعو الغيورون عمى العربية إلى االىتمام بيا، قبل التعريب، فيا ىو 7-4
العالم الحافظ، الدكتور عبداهلل الطيب، رئيس مجمع الخرطوم، ينادي في مؤتمر 

داعيًا إلى تعميم النحو تعميمًا " ال بدَّ من اإلعراب لمتعريب:"1994مجمعنا بالقاىرة عام 
لى االىتمام بالنصوص المختارة الجيدة، وتجويد الخط العربي ورده إلى  صحيحًا، وا 

أصولو القديمة، وما إلى ذلك من وسائل النيوض بمغة األجيال المقبمة من المتعممين، 
، فيكممنا عن التعريب في 1997ثم يعود الدكتور الطيب إلى مؤتمر مجمعنا عام 
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إلى االرتفاع بمستوى من نعدُّىم لتدريس -  بين أمور ميمة كثيرة–أربعة مواقع ويدعو 
المغة العربية والعمل عمى رفع مستواىم المادي واالجتماعي، وىذا لعمري مشروع 

قومي عظيم، ييون بجانبو مشروع تعريب لغة تدريس العموم في الجامعات، وعمى حد 
يجب عمينا أن نفرق بوضوح بين لغة العمم وتعميم المغة، : قول الدكتور أحمد شوقي
(. 1996أحمد شوقي، )فيما قضيتان مختمفتان 

خطة التعريب - 8

ليس بك مرض عضوي، وشكواك كُّميا :  في صدر شبابي، قال لي طبيبي8-1
عصبية، مرجعيا إلى أنك تقسو عمى نفسك وتبتغي المثالية أو الكمالية 

Perfectionism .
إْن كان ىذا حقًا، فيو نعمة كبرى من اهلل، أرجوك أال تشفيني منيا، فإن : فرددت

اهلل ورسولو يحبان منا اإلحسان واإلتقان في كل ما نعمل، ولكنني في قضية التعريب، 
أتنازل راضيًا عن ىذه المثالية التي نسبيا إلي طبيبي الذي أحسن بي الظن، فعمى 
غير طبيعتي أيضًا، أرى أن تعريب التعميم الجامعي في مصر، يجب أن يقتحم 

. اقتحامًا، ما دامت الدوافع إليو قوية ممزمة، وأىدافو واضحة نافعة
تعريب لغة العموم، ولكنني انتييت إلى أن " استراتيجيات"وكثير ىو ما يقال عن 

الخطة المثمى ىي الشروع فيو ببل توان، مع دفعة جديدة من طبلب الجامعة، فيدور 
الدوالب، وتمبَّى الحاجات، وُتسدُّ الثُّغر، وتُفتق الحيل، ثم تنمو الخطة وتتكامل مع 
: مضي طبلب تمك الدفعة في التعميم عامًا بعد عام، وليكن في تاريخنا القريب عبرة

 أصدر الوزير األديب الدكتور محمد حسين ىيكل قرارًا بتعريب 1938ففي سنة 
طمبت استثناًء لمدة  (الوحيدة في ذلك الوقت)التدريس في الجامعة، ولكن كمية الطب 

السيد أحمد  )عشر سنين حتى يتم وضع المصطمحات العربية وتؤلف الكتب الجامعية 
، وواضح أن ىذه الميمة قد جددت آليًا وتطاولت حتى تجاوزت كثيرًا (9\1993فرج، 

! نصف قرن من الزمان
 وثمَّ إجماع عمى أن تعريب التعميم الجامعي ال يتحقق في أي بمد عربي إال 8-2

، الذي كان محوره 1994بقرار سياسي، وفي المؤتمر السنوي لمجمع القاىرة سنة 
، تقدمت باقتراح محدد، يحتال لجعل القرار سياسيًا ومجمعيًا "التعريب"األساسي 
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وجامعيًا، وفحواه أن يعد المجمع مذكرة موجزة وافية تجمع آمالنا وآراءنا في موضوع 
التعريب، ثم يقدميما إلى وزير التعميم، برجاء أن يحيميا الوزير إلى المجمس األعمى 
لمجامعات الذي يطمب بدوره، من مجالس الجامعات والكميات واألقسام المعنية أن 

توطئة التخاذ -  في غير تباطؤ أو تعجل–تضع األمر موضع دراستيا الجادَّة الناجزة 
قناع، وعمى أن يكون من أركان خطة التعريب المقترحة،  القرار السياسي عن بينة وا 
الشروُع ببل توان في تنفيذىا مع دفعة جديدة من الطبلب، كما قدمت، وبشرط أاّل 
تتجاوز ميمة االستعداد المبدئي لمبدء في التعريب عامين من اتخاذ القرار، ولكن 
التوصية تاىت بين توصيات الحث والحض والدعوة والمناشدة، التي انتيى إلييا 

أيضًا، " التعريب"، الذي كان موضوعو (1997)المؤتمر، وفي مؤتمر ىذا العام 
ألقاه الدكتور ناجح )انتيزت فرصة تعميقي عمى بحث الدكتور جميل عيسى المبلئكة 

، رئيس المجمع العممي العراقي، فجددت االقتراح بنصو، ولكنو ذاب ىذه المرة (الراوي
يوصي المؤتمر الحكومة المصرية : "في التوصية األولى لممؤتمر التي كان صدرىا

ولكنني " إلخ.. وسائر الحكومات العربية بالعمل عمى تعريب التعميم العالي الجامعي 
:  سوف أعاود الكرة، إن شاء اهلل، عمبًل بنصيحة محمد بن بشير

أخمق بذي الصبر أن يحظى بحاجتو 
! ومدمن القرع باألبواب أن يمجا

 وعمى أية حال عمينا أالَّ نملَّ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، أو نقنط 8-3
، 1976من عدم االستجابة الكاممة ليا، مع أن كثيرًا مما أقولو اليوم نشرتو عام 

عرضًا تاريخيًا : انظر مثبلً )وسبقني إليو جيل من أساتذتي الرواد اإلجبلء في مصر 
، وكوكبة من قادة الفكر العربي، وكان من وسائل (1997مجمبًل عند محمود حافظ، 

مداومة الدعوة إنشاؤنا عام أربعة وتسعين جمعية لتعريب العموم في مصر، عقدت 
مؤتمرىا السنوي األول عام خمسة وتسعين، والثاني عام ستة وتسعين في رحاب 

، عدد يونيو "الخفجي"ونشر عرض عام عنو في مجمة )جامعة األزىر الشريف 
ندوة عن األرقام العربية في دار مجمع المغة  (1997)، ثم عقدت ىذا العام (1996

العربية بالقاىرة، وثانية عن الرموز الرياضية العممية في دار نقابة المين العممية، 
وذلك تمييدًا لمؤتمرىا السنوي الثالث الذي عقدتو في جامعة عين شمس وشارك فيو 
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زمبلء من اثنتي عشرة دولة عربية، وجاء عمى لساني في ندوة المجمع أننا قد عقدنا 
. لمتابعة السعي الجاد الدؤوب لتحقيق آمالنا في تعريب العموم" نرابط"العزم عمى أن 
ىذه قد أعجبت األستاذ الدكتور شوقي ضيف، رئيس " المرابطة"ويبدو أن فكرة 

! المجمع، فما فتئ يكررىا كمما ذكر الجمعية، فيزيدنا تورطًا في االلتزام بما زعمناه
 وال أريد أن أطيل عمى حضراتكم بسرد قائمة بما يحسن عممو إذا بدأ 8-4

التعريب، حتى ال ُأمّل لكثرة ما تردد عمى أسماعكم منو، وجاء بعضيم فيما تقدم من 
حديثي الميمة، لكن لعل من األمور المفيدة إنشاء لجان لمتعريب والترجمة والتأليف في 
كل جامعة وكمية وقسم عممي لمتوجيو واإلرشاد والتنسيق، ونصح األستاذ الدكتور عبد 

بإنشاء مركز رئيسي "، "العربية والتعريب"في كتابو عن  (202: 1987)الكريم خميفة 
لمتعريب والترجمة والنشر تكون ميمتو نقل العموم والتقنيات الحديثة إلى المغة 

وأوصى كتاب المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم عن التعريب، الصادر .." العربية
تتمثل فييا الوزارات " لجنة دائمة لمتعريب"، بأن تشكل في كل قطر عربي 1996عام 

والمجامع والمجالس والجامعات والييئات المعنية لتتولى االىتمام بموضوع التعريب 
، نائب رئيس مجمع القاىرة، في المؤتمر السنوي (1997)..." وتأمين مستمزماتو
إنشاء ىيئة أو مؤسسة كبرى لمترجمة والتأليف تضع خطة دقيقة "األخير لممجمع 

ودفعت الحماسة المجتمعين في المؤتمر السنوي األخير لمجمعية المصرية .." ليا
إلى التوصية بأن تدرس الجمعية إقامة آلية لتكوين صندوق  (1997)لتعريب العموم 

مالي ينشئو الخيرون في الوطن العربي، لرعاية قضية التعريب، وتنسيق ترجمة 
مصادر العمم األجنبية المتجددة إلى المغة العربية، ورعاية قضية الترجمة العممية 

، وقمت يومئذ معمقًا بأنو حتى لو حقق ىذا وتدفق المال المرتقب، "والمترجمين ذاتيا
دارة متفرغة خبيرة، وجياز تنفيذي  العتذرت عن قبولو إذا لم توجد خطة محكمة، وا 

. فميس بالمال وحده تتحقق الغايات... كفء لمقيام بالعمل 
 وفي مصر، حيث تتعدد األقسام العممية واألساتذة تعددًا واسعًا، ال بد من 8-5

تعدد الكتب المترجمة أو المؤلفة حتى في الموضوع الواحد، وال بدَّ أن تتعدَّد الخيارات 
واالجتيادات ففي خبرتي أنو ليس من اليسير أن يقبل أستاذ التدريس من كتاب 

االكتفاء في التعميم الجامعي -  عمى كل حال–مفروض عميو، ثم إنو ليس من الخير 
. بكتاب واحد مقرر، وأميات الكتب العممية المترجمة يمكن أن تكون مصادر عامة
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أما الكتب المؤلفة فاألرجح في ظني أنيا سوف تتعدد في الجامعات والكميات، ونحن 
. نعمم يقينًا أن العبء كبير، ولكن ال مندوحة عن مجابتيو والقيام بو

ثمار جنية ومنافع مؤكدة - 9

 في أوائل السبعينات، أتاحت لي الظروف أن أقوم بما يشبو التجربة العممية 9-1
المقصودة، وذلك إنني كنت أحاضر بالمغة اإلنجميزية، ثبلث ساعات أسبوعيًا، في 

لطبلب وطالبات الفرقة الثالثة بكمية العموم " عمم الحيوانات األولية"مقرر متقدم عن 
بجامعة عين شمس، ثم دعيُت ألقدم المقرر نفسو لطالبات كمية البنات بالجامعة 
نفسيا، ولكن في ساعتين فقط أسبوعيًا، وتركت لي إدارة القسم الداعي حرية تقديم 

المقرر بالمغة العربية أو المغة اإلنجميزية، فمما خّيرت الطالبات، تمنين عّمي أن يكون 
بالعربية، وقد فعمت، تكررت التجربة في عام تاٍل، وتأكد لي في المرتين أن حصيمة 
طالبات كمية البنات كانت أكبر، وكان فيمين لمموضوع أتم وأعمق، في وقت أقصر 

مع تكافؤ المجموعتين عمى وجو العموم، وتتوافر أمثال ىذه التجربة عمى - وبجيد أقل
ألسنة عدد من الزمبلء الذين خاضوىا في أماكن مختمفة، ولكنيا جميعًا ال ترقى إلى 
الدراسة العممية الموضوعية لتقويم تعريب المرحمة األولى من التعميم ا لجامعي في 

كميتي العموم في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك، التي ُعرضت نتائجيا عمى 
عبدالكريم خميفة، )، وكانت إيجابية ومشجعة لمغاية 1981مجمعكم الموقر عام 

1987 :154-156 .)
عنصر رئيسي لمكيان الذىني والعاطفي لئلنسان، ولذلك -  كما قدَّمنا– والمغة 9-2

كان من مزايا التدريس بمغة المتعمم األصمية، أنو يجعل عممية التعُّمم أقرب إلى التمثيل 
البيولوجي السوي لمغذاء، تحيل العمم جزءًا من صميم البناء الذىني لممتعّمم لو آثار 

أبقى وأقوى وآصل وأعمق، فتجتمع عنده أدوات المقدرة عمى التخيل والمناقشة والنقد، 
وعدُة االبتكار األصيل، كذلك يصبح تعّمم العموم عنده معرفة وثقافًة، فضبًل عمى كونو 

. تخصصًا أو مينة
في األعمال والمين :  ويمكننا أن نتصور لغة العمم مركزًا ألربع دوائر متداخمة9-3

 في البحث – رابعًا –العممية، وفي تدريس العموم، وفي نشر الثقافة العممية، ثم 
العممي ونشر نتائجو، 
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بالعربية، لن " تعّمم" وتدريس العموم بالعربية يزيد من تآزر الدوائر الثبلث األولى، فمن 
بالعربية، وأن يقوم بدوره في العطاء " يعّمم"بالعربية، وأن " يعمل"يكون عسيرًا عميو أن 

، 1976عبد الحافظ حممي محمد )واإلسيام في نشر الثقافة العممية بين بني وطنو 
. (أ-1980
 وتدريس العموم في الجامعة بالمغة العربية سوف يزيل الحاجز المغوي بين 9-4

طبقة المتخصصين الجامعيين ومن يمونيم من الفنيين وأمناء المعامل والممرضين 
والمساعدين، وىذا سوف يزيد من كفاءة األعمال العممية بصفة عامة، ثم إنو يتيح 

لطبقة الفنيين الوسطى أن تفيد من خبرة رؤسائيم الجامعيين وعمميم، وتفتح ليم أبواب 
االطبلع عمى الكتب الجامعية المنشورة بالعربية، فيستكممون ما ينقصيم ويحرزون 
تقدمًا أصيبًل في فنونيم، ىذا فضبًل عمى جانب إنساني، حينما يصبح التفاىم بين 

. الطبيب ومريضو أيسر وأوثق
 نحن اآلن نعيش عصر العمم، ومن المؤكد أن شيوع تدّرب المسان القومي 69-5

والقمم القومي والفكر القومي عمى تناول قضايا العمم ضرورة من ضرورات العصر، إذ 
 من أن يعيشوا –في جممتيم وعمى تنوع مراتب ثقافاتيم وتباينيا - إنو يمكن المواطنين

أىل "عصرىم ويحسنوا فيم قضاياه، وىذا يسيم أيضًا في عبور الفجوة، أو الجفوة بين 
، ثقافة اإلنسانيات وثقافة الدراسات العممية، التي أثارىا سير تشارلي برسي "الثقافتين

، وىذا (ب-1980عبدالحافظ حممي محمد، ) في أوائل الستينات C.P.Snowسنة 
. يعني زيادة في ترابط األمة وتضافر جيودىا

ويرتبط بيذا المعنى ما جربتو في جامعة الكويت في الثمانينات، فمقررات عمم 
الحيوان تقدم كميا لطبلب كمية العموم وطبلب الطب بالمغة اإلنجميزية، ولكنني دعيُت 

أقدمو بالمغة العربية لمراغبين بو من طبلب " بيولوجية اإلنسان"الستحداث مقررًا عن 
كمية الحقوق والشريعة، وكمية اآلداب وكمية التجارة، وكمية اليندسة، : الكميات األخرى

بل سعيت حتى أصبح يستقبل طبلب كمية العموم نفسيا ممن ال يدرسون عموم الحياة 
مكاناتو؛ - بفضل اهلل-فييا، فكان اإلقبال عميو،  عظيمًا فاق كل توقعات القسم وا 
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وأسفرت دراسة موضوعية أجرتيا كمية التربية عن أن طبلبيا قرروا أنو كان أكثر 
المقررات التي درسوىا من خارج كميتيم نفعًا ليم، ولوال المغة العربية ما تمكنت من أن 

أخاطب عقول جميع ىؤالء الطبلب المتبايني المشارب وقموبيم، وما استطعت أن 
. أجعل المقرر نسيجًا متماسكًا من العمم والدين واألدب

 وتدريس العموم بالعربية في الجامعة، فيو خدمة جميمة لمغة العربية ذاتيا، 9-6
ثراءىا وتجديد  فيذه المغة المشرفة قد حفظيا اهلل بحفظ القرآن الكريم، لكن خدمتيا وا 

يظل ... حيويتيا بحسن توظيفيا في قضايا الحياة المتجددة في عصورىا المتعاقبة 
ىذا كمو أمانة مفروضة عمى أبنائيا في كل عصر، والحق أن أسبلفنا في عصور 

اإلسبلم الزاىرة قاموا بحقوق ىذه األمانة عمى خير وجو، وينبغي أال نقصر في 
. إسيامنا بدورنا التاريخي نحوىا

اللغات األجنبية وتعريب العلوم - 10

 ولكن عمينا، ونحن ننادي بأن نجابو واقع الحال وأاّل ندفن رؤوسنا في 10-1
أن نتعالى بيا أكثر مما ينبغي نحو عنان -  في الوقت نفسو–الرمال، أن نحذر 

السماء، فيناك حد فاصل أو موازنة دقيقة بين جمب المنفعة والحفاظ عمى الُيوية من 
ناحية، والتخمف والعزلة من ناحية أخرى، وليذا يتحتم عمينا أن نحافظ عمى قنوات 

االتصال بالعمم العالمي كمو مفتوحة جارية، وعمينا أن ندرك أن بعض المغات األجنبية 
سوف يظل أمدًا طويبًل وسائط نشر البحوث العممية األصيمة  (وخصوصًا اإلنجميزية)

واالتصال باألوساط العممية العالمية، ومن ثم كان لزامًا عمى الصفوة المختارة لمبحث 
العممي والدراسات العميا والقيادة العممية أن تتقن لغة أجنبية، وىذه ىي الدائرة من 

. دوائر لغة العمم األربع التي ذكرتيا منذ قميل
 والذين يمتحقون بالدراسات الجامعية العميا قمة، فضبًل عن تميزىم النسّبي، 10-2

وتحدُّد مستقبميم العممي والعممي، وىذا كمو يجعل العمل عمى إتقانيم لغة أجنبية أمرًا 
ممكنًا من ناحية، وعمبًل مجديًا من ناحية أخرى، فيؤالء ىم الذي يطَّمون ويبحثون 
وينشرون، أما عامة خريجينا فقمما يطمب منيم، أو يتاح ليم شيء من ىذا، وعميو 

ينبغي أن يكون إتقان لغة أجنبية من بين األىداف البارزة عند إعداد طبلب الدراسات 
العميا، وينبغي أن تُتخذ كل الوسائل الكفيمة بتحقيقو، وال بأس من أن يتفرغ أولئك 
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الطبلب زمنًا يبذلون فيو جيدًا مكثفًا لبموغ ىذا اليدف، ويشجعنا عمى ىذا الرأي أننا 
رأينا بعضًا من شبابنا أوفدوا إلى بمد ال يعرفون من لغة أىمو شيئًا، فإذا بيم بعد أن 

عيد بيم إلى مدرسين خبراء بوسائل التعميم المغوي المستحدثة، قد أصبحوا بعد أشير 
معدودات أكفاء إلنجاز مياميم العممية بنجاح ىذا عن الدراسات األكاديمية لدرجتي 
الماجستير والدكتوراه، أما الدبمومات المينية العميا، فبل بأس من أن يكون التدريس 

. فييا بالمغة العربية، بل لعل ىذا ىو األولى واألنسب
 والعمميون األكفاء في المغات األجنبية والمغة العربية ىم الذين يمكن أن 10-3

يعيد إلييم بأعمال الترجمة العممية لنتائج بحوث إخوانيم العرب المنشورة بالمغات 
األجنبية، أو تمخيصيا وعرضيا، وكذلك ترجمة الفيض المتدفق من األعمال العممية 
العالمية، فكأنني أريد أن أقول إن المغة العممية العربية فرض عين عمى دارسي العموم 

والمشتغمين بيا عندنا، أما المغة العممية األجنبية فيي فرض كفاية عمى الصفوة 
. المختارة منيم لمقيام بيا

أن ُينظر في أن تخصص إحدى -  عمى أية حال– وأعتقد أنو من الخير 10-4
الجامعات المصرية شعبة معينة لتدريس العموم في المرحمة الجامعية األولى بالمغة 
اإلنجميزية، ىي التي تستقبل الطبلب الوافدين من غير الناطقين بالعربية، والراغبين 

من الطبلب المصريين الذين أتموا دراستيم الثانوية في الخارج، مع الوفاء طبعًا 
بشروط تحقق الحد األدنى من الكفاية في المغة العربية لخريجي الجامعات المصرية 
غير الحاصمين عمى شيادة إتمام الدراسة الثانوية المصرية أو ما يعادليا في الببلد 

. العربية األخرى، عمى النحو الذي يحدده قانون تنظيم الجامعات المصرية
وغني عن القول إنو يجب أن يعتني بأن يتابع طبلبنا الذين يدرسون العموم بالمغة 

عمييم دائمًا العربية اىتماميم بالمغة اإلنجميزية العممية في دروس معينة، وأن تعرض 
. المصطمحات األجنبية لمعموم التي يدرسونيا

ولّي التوفيق - سبحانك–الميم ىيئ لنا من أمرنا رشدًا، وأنت 
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