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قد يوحي عنوان الحديث أنني سأبحث في وضع المغة العربية في كميات 
الجامعة كميا، وىذا ُيدخمنا في قضايا مثل طرق تدريس العربية واستحسانيا 
والثناء عمييا، أو انتقادىا واقتراح وسائل إصالحيا، لذلك أبدأ فأقول إن ىذا 

غير أنو ال بأس، وقد فتح ىذا الباب . ليس من شأني ىنا، فمجالو ظرف آخر
الواسع، من أن ُأبدي مالحظة عامة، متبعًا فييا نيج الذين يقيمون الصناعة أو 

فأىل الصناعة يتخذون جودة المنتج أو رداءتو دلياًل عمى . أي نشاط بنتائجو
وحين نرى كيف تجري المغة . مستوى العممية الصناعة وحظيا من النجاح

العربية عمى ألسنة المتحدثين من خريجي الجامعة في المحافل العامة من 
ذاعية ووعظية نرى عجبًا، فيي، أي المغة العربية، تنحر  سياسية واجتماعية وا 

وكم ىي المواقف أو المناسبات التي كنت أعاني فييا آالمًا ممضة مما . يومياً 
أسمع حتى صار بعض معارفي المدركين لما يجري يمتفتون نحوي متوقعين 

ولكم اآلن أن تستخمصوا عمى طريقة الصناعيين أو مراقبي . مني تعميقًا ما
. عمميم مدى فشل الجامعات أو نجاحيا في مسألة العربية

وقبل مزيد من االستطراد ُأحدد موضوع الحديث في وضع المغة العربية 
في كميات العموم النظرية منيا والتطبيقية، وىل ىي لغة التدريس ىناك؟ ىل 

استخدموىا وىيؤوا ليا الوسائل المؤدية لمنجاح؟ ىل ليا وضع قانوني ُمَفعَّل أو 
ُمعطَّل، ولماذا؟ ىل ىذا كمو مما ينال اىتمام الجامعات بحيث تضع لو خططًا 

كما " التعريب"لمتطبيق الفوري أو المستقبمي؟ ما ىي حجج الداعين ليذا 
اصطمح عمى تسميتو، وبماذا يقابميم المعارضون؟ ىذه ىي األسئمة، فمنبحث 

. في اإلجابات
إن المجموعة التي رسمت الخطوط األولى إلنشاء كمية العموم في 

الجامعة اأُلردنية وضعت ليا خطًَّة من بنودىا أن ُتَدرَّس العموم بالمغة العربية 
عمى أن تستخدم المغة اإلنجميزية في ما يمي من السنتين األولى والثانية في 

وحيث إن طالب الكميات التطبيقية التي . السنوات، أي كان األمر مناصفةً 
ظيرت فيما بعد كانوا سيقضون في كمية العموم فترة تحضيرية تصل أحيانًا إلى 

. سنتين، فإن بوسعنا النظر إلى تمك الخطة عمى أنيا شاممة
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ومن الواضح أن الروح التي أْمَمت ىذا الترتيب كانت تعني ضمنًا أنو 
.  يعمم بعده التدريس بالعربية في جميع مستويات الدراسةمحدود بزمنترتيب 

وحيث إن نشوء الجامعات بعد ذلك من حكومية وخاصة احتذى ما جرى في 
الجامعة اأُلردنية، ونسج عمى منواليا بحكم النظر والتعميمات التي كانت تطمب 
ىذا صراحة في نصوص واضحة، فإن ما يقال عن سير اأُلمور في الجامعة 

كما أن أي تغير نحو األفضل أو نحو . اأُلردنية يصدق عمى الجامعات كميا
عمى ىذا فإن وصف ما يجري . األسوأ كان ينتقل إلى تمك الجامعات اأُلخرى

في الجامعة اأُلردنية في أي شأن، وفي أي قضية، سيكون بمثابة وصف لمحال 
في أي من الجامعات اأُلخرى، فيي الجامعة اأُلم كما يحمو لمبعض أن يقول 

. أحياناً 
لم تسْر الدراسة في الجامعة اأُلردنية وفي غيرىا حسب المخطط، وجرى 
التدريس باإلنجميزية في جميع مراحل الدراسة الجامعية ومع ذلك فإن جامعة 
واحدة، من سيل الجامعات الذي تدفق بعد ذلك، شذت عن القاعدة، تمك ىي 

فاسم ىذه الجامعة، بما يحيطو من ىالة دينية، َأْوَقَع في ". جامعة آل البيت"
النفوس أن في استخدام المغة اإلنجميزية إثمًا ينبغي التحوط من الوقوع فيو، 

فذكر أن المغة العربية ىي لغة تدريس العموم من دون أي استثناءات أو قيود، 
.  وىذه الجامعة تنفذ ذلك بالفعل

لكن بمرور الوقت جرت في الجامعة اأُلردنية محاوالت ضعيفة لتصحيح 
المسار، كانت في غالبيتيا فردية، ولم َتْكَتس برداء العمومية سوى في مرة 

واحدة اقترنت عمى نحو ما بالجيود التي بدأىا، وأنجز من خالليا، مجمع المغة 
وفي أواخر السبعينات تضافرت بعض . العربية ترجمات لبعض الكتب التعميمية

الظروف لبروز شعور قوي نوعًا ما بخطل ما يجري في الجامعة اأُلردنية من 
نت لجنة دعيت باسم  لجنة " استخدام المغة اإلنجميزية في تدريس العموم، َفكوِّ

ووضع ليذه . لتضع اأُلسس الضرورية لعممية التعريب" الترجمة والتأليف والنشر
المجنة نظام عمل من فقراتو اختيار الكتب والمترجمين وتحديد مكافآتيم، وتولِّي 
عممية النشر عمى أن تضمن صفة االستمرار لمعممية بحيث تجعل تزويد الكتب 

وقد كنت عضوًا في . عممية مستدامة، حتى ال تصاب عممية التعريب بالجمود
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ىذه المجنة، لكني منذ البداية لم أكن أشعر بالكثير من التفاؤل بسبب ضآلة 
المخصصات المالية التي كان الحديث يجر إلى ذكرىا، التي ما كانت لتساعد 

وصحب ىذه المحاولة وفي التيار العام الذي . عمل المجنة عمى البقاء والتوسع
اشتمل عمييا استخدام محدود لما توافر من كتب مترجمة في بعض مواد السنة 

األولى في عدد من الجامعات، وىي تمك الكتب التي نشرىا مجمع المغة 
وقد كتب الكثير عن النجاح الذي رافق ىذه العممية، لكن كانت التجربة . العربية

. لمعانًا وتوىجًا قصير العمر ما لبث أن خمد أو ُأْخِمَد خالل وقت قصير
نعود إلى المجنة التي ذكرتيا قبل قميل، وأذكر أنو مع تواضع البداية، 
بقيت الخطط التي الحت لمستقبل عمل المجنة مجرد آمال ألنيا حبست في 

. أدراج مكاتب الجامعة، ولم يكتب ألي منيا أن ينعم بنور التطبيق
أما المساعي الفردية فكانت مبادرات من نفر قميل من ىيئة التدريس 

كنت أحدىم، يتسمحون بما كانوا يسمعون عن أن قانون الجامعة يفرض العربية 
وكان ما يقومون بو مما . لغة لمتدريس إال في استثناءات تستدعييا المصمحة

فمما . تضيق بو اإلدارة واألغمبية الخرساء، وتجابيو مقاومة ظاىرة أو مستترة
اتبع في المقاومة تشعيب مادة معينة ليشارك في تدريسيا عدد من األشخاص 
. فيفرض عندئذٍذ التدريس باإلنجميزية بدعوى التوحيد في الكتاب واأُلسموب مثالً 

ومن البدىي أن الجيود الفردية ميما بمغت جديتيا لن يكتب ليا التوسع 
واالنتشار ألنيا بطبيعتيا أكثر من الجيود المؤسسية تأثرًا بالعوامل التي توىن 
مسيرة التعريب، مثل قمة توافر الكتب أو استخداميا طوياًل قبل أن تستبدل بيا 

ن  كتب جديدة، ألن عممية التجديد والتحديث ذات تكاليف ال يقدر عمييا الفرد وا 
. رغب في التجديد

فإذا نظرنا إلى مصير تمك المحاوالت ذات الطابع الفردي أو المؤسسي 
لكن . يتبادر إلى الذىن أن معارضة التعريب قوية بين أعضاء ىيئات التدريس

فمنذ . وأسوق عمى ذلك دلياًل واضحًا في مغزاه. األمر ليس كذلك في حقيقتو
عامين تقريبًا طمب إلي أن ُأشارك في اليوم العممي لكمية اآلداب في ندوة حول 

وتصور أصحاب الفكرة أن يتحدث متحاوران فُأناصر أنا الفكرة . التعريب
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وطمب إلي أن اسمي من يقوم بدور المعارض، فرفضت ، ويعارضيا آخر
محتجًا بأنني لن أجد من يتطوع لذلك الدور، وتركت لممنظمين أن يقوموا 

وصدق َحْدسي، فمم يقبل بذلك أحد . باالختيار موجيًا ليم نحو بعض األسماء
. ممن اتصموا بيم، فكفوا عن المحاولة

ما معنى ىذا؟ معناه بكل بساطة أن كل  فرد من األغمبية بين أعضاء 
ىيئات التدريس يشعر في قرارة نفسو بأن في استخدام المغة األجنبية ما يخجل، 

وىؤالء . وال تقبمو بارتياح إال نفوس قميمة ىواىا أجنبي في ىذا الشأن وفي غيره
أقمية مغتبطة بما ترى من أن ما تيواه ُميسَّر بتخاذل الكثرة وتقاعسيا عن القيام 

. بميمة مشرفة، تحتاج إلى تقديم الجيود وتذليل الصعاب والعقبات
ويبدو أن مثل ىذا الوضع يسود في جامعات عربية كثيرة، وكان كذلك 

فمثل شكوانا تردَّد عمى ألسنة المثقفين المصريين قبيل . لعقود طويمة سالفة
منتصف القرن الماضي، فكتب فيو الدكتور زكي مبارك في الثمث األول من 
القرن العشرين وىاجم مدرسي الجامعة ودعاىم بالمتخمفين، واستعدى عمييم 
وزير المعارف الذي ألمح لألمر في بعض حديثو، فتسابق أساتذة الجامعة 

ونرى زكي مبارك يسجل ىذا وينعى عمييم الفشل في المبادرة من . لتمبية رغباتو
. ذات أنفسيم

ألسنا نقول اليوم إن قرارًا سياسيًا من سمطة ! ما أشبو الميمة بالبارجة؟
أعمى كفيل بأن يضع التعريب في موضع الترحيب، وأن الصامتين بل 

والمعارضين سيتسابقون لالستجابة لو، ولربما فعموا ذلك والقرار في مرحمة 
. الشائعة والظنون

حال المغة العربية الذي وصفناه من تسمط ىوى األقمية وتقاعس الكثرة 
الغالبة عن تصحيحو، وغياب القرار الممزم يجعمنا نتساءل عن سر انعدام 
اإلرادة والمبادرة بين أرقى طبقة عممًا وثقافة وفكرًا، أعني زمرة المعممين في 
. الجامعات، وليسوا وحدىم في ذلك، فذلك عام في مجموع الييئات التدريسية

فنحن نخدع أنفسنا إن تصورنا أن يبادر فريق من أعضاء ىيئة التدريس إلى 
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وضع خطة لمتحول إلى التدريس بالعربية في الكميات العممية في الجامعة 
. اأُلردنية أو أي جامعة شقيقة ُأخرى

األقرب من ىذا في نظري أن تتساقط الثموج في شير آب، فالمناخ 
األكاديمي الحق الالئق بالجامعات والذي تبرز فيو المبادات معدوم في 

جامعاتنا التي تدار أي منيا وكأنيا ثكنة عسكرية، بينما األساس في األوساط 
األكاديمية الحقة ىو تجنب الحدود والقيود والعوائق التي تحد من حرية التفكير 

ذلك أن الجمود واإلمالء . والبحث والتطوير بمبادرات وجيود األفراد والجماعات
وفرض االتجاىات واألساليب وخنق روح المبادرة واالبتكار، كل ذلك ىو نقيض 
الجو األكاديمي في جامعات من ىم أكثر منا تقدمًا وعممًا ومن نسعى لنقطف 

. من عمميم ونتثقف عمييم
ىذا الذي ذكرتو عن أحوال الجامعات يبدو قاتمًا يبعث األسى في 

مع ذلك ال سبيل لدينا في تممس الحل من الرجوع إلى الجامعات، . النفوس
فيي التي في وسعيا أن تقوم . فيي المرشح األول األقدر عمى التصحيح

بوضع  الخطط لمسير في عممية التعريب وتييئة وسائمو من كتب مترجمة  أو 
مؤلفة ووسائل تعميمية مساعدة، كما أنيا مؤىمة لوضع خطط الرصد والتقييم 
. وقياس مردود العممية في أوساط الطالب ألن فييا أقسامًا متخصصة لذلك
 لو كانت لجنة الترجمة والتعريب والنشر التي أشرت إلييا من بنات 

لكن ىؤالء         . أفكار ذوي القرار والتأثير لكانت النواة األولى لمثل ذلك
وىذا كان دأب الجامعة كمما . أعاروىا آذانًا صماء (أي أصحاب القرار)

طرحت الفكرة في حوار أو مقال، حتى حين تسنم موقع القرار بعض ممن 
كانت ليم أصوات عالية تناصر التعريب بالقول والدعوة الناشطة، ثم خفتت 

. تمك األصوات
واكتفت اإلدارات المتعاقبة في ىذا المجال بإجراء غير ميم، إذ طمبت 

أمرًا بسيطًا من كل من يعد رسالة عن بحثو في إحدى الدوائر العممية أو 
يمخص نتائج بحثو في مخطوطة يقدميا لمنشر في إحدى المجالت التي 

تصدرىا، وىذا الطمب ىو أن يضمن المخطوط ممخصًا بالعربية ىو ترجمة 
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ومن الواضح أن ىذا ال يقدم شيئًا يذكر . لمممخص الذي يوضع عادة في البداية
لقضية التعريب، فيو إجراء شكمي غالبًا ما يمجأ فيو صاحب المخطوط إلى 

ولنا أن نقارن ىذا بما كانت تطمبو . شخص أقدر منو في الترجمة فيعده لو
بعض بالد العالم الثالث من أبنائيا الذين ترسميم لمتحصيل العممي العالي في 
الغرب، وىو أن يترجم كل منيم كتابًا أو أكثر في موضوع تخصصو ليثاب 

. عمى ذلك بالحصول عمى العمل
كان من الواجب أن تقوم الجامعات بإنشاء مركز متخصص يرفد عممية 

وربما كان األفضل أن يكون ىذا مركزًا يتبع كل . التعريب باحتياجاتيا
وىذا المركز باإلضافة إلى ميمتو األولى يقوم . الجامعات بداًل من تعدد المراكز

. أيضًا بعممية المتابعة والرصد ويقدم التوصيات الضرورية لمتحسين والترسيخ
ففي بعض الجامعات مراكز . بل إن الميمة األخيرة ىذه قد تجتذب جيات عدة

تشغل نفسيا بدراسات متدنية القيمة تثير السخرية أحيانًا، وستجد في الدراسات 
التقييمية لعممية التعريب مبررًا أكثر قيمة لوجودىا ولما يرصد ليا من 

. مخصصات
وال يغيب عمى البال أن مركزًا لمترجمة والتأليف والنشر سيكون مكتفيًا 

ذاتيًا بمجرد ظيور نتاجو وتسويقو، فيو سيسترد معظم ما أنفق وقد يربح حين 
وىناك بوادر توحي بأن . تخرج كتبو إلى الجامعات العربية في البالد الشقيقة

وليس مثل ىذا المركز بدعًا غريبًا، فإن نظرة نمقييا عمى . ذلك التوقع في محمو
كثير من الجامعات المتميزة في العالم تبين أن إحدى مظاىر ىذا التميز تتمثل 

ونذكر مثمين لذلك وىما جامعة أوكسفورد وجامعة . في وجود مؤسسة لمنشر
كيمبردج في بريطانيا،  ففي كل منيما مؤسسة لمنشر ومطبعة تحمل اسميا، 
. وينظر إلى إصدارتيما باحترام خاص، ومحظوظ حقًا من ينشر لو عمل ىناك
ووضع ىذا المتطمب األول في مجال التنفيذ الجاد ىو بمثابة األساس 

ذلك أنو لو سرحنا في اآلمال وصار القرار . لمبناء، ومن غيره ال ُيتوقع النجاح
الرسمي المطموب واقعًا ما عمى الجامعات سوى األخذ بو، وتحول أعضاء ىيئة 

فقد . التدريس من صمتيم وصاروا يصفقون وييممون لمقرار، فمم نفعل شيئاً 
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نحصل عمى كل ما مر ذكره، وتنبري األصوات واألقالم تحاضر وتكتب وتعقد 
. الندوات، وتكيل المديح كعادتيا ليذا أو ذاك، وترسم مالمح المستقبل المشرق

كل ىذا، مما اعتدناه في شؤون ُأخرى، ال يزيد عمى حركات في اليواء، إن لم 
ن لم ينطمق  توضع خطة واضحة المعالم بمراحل معينة لمتطبيق والتقييم، وا 

ولنا . العمل في محاور مختمفة وتظير لو نتائج ممموسة في الكتب والوسائل
موعظة في النظر إلى تجارب كثيرة سابقة مرت بيا جامعات عربية أقدم، 

وانتيت إلى حاالت من الجمود المنذر بالموت، أو ىجرىا أصحابيا مرىقين من 
إن لم ُنْرِس العمل عمى أساس قوي، . أعبائيا، وارتد الحال إلى ما ىو أسوأ

فسنكون قد قدمنا ىدية نفسية لمن يتربصون بالعممية وأعطيناىم حجة ليرفعوا 
. ألم نقل لكم؟: أصواتيم بتعميق ساخر

وفي ىذا الصدد نذكر حالة الجامعات المصرية التي كانت تتجو لمتعريب 
ثم تراجعت ألن التطبيق افتقر لمزخم المطموب في جوانب عدة أبرزىا مسألة 

فقد ترجم عدد من أساتذة الجامعات كتابًا . وآلخذ مثااًل من تخصصي. الكتب
كان ذا شأن في الستينات من القرن الماضي في موضوع الكيمياء العضوية 

لكن لم تتبعو كتب ُأخرى ترجمة أو تأليفًا، .  Brewster لمؤلف اسمو بروستر 
وظل الكتاب متداواًل سنين طويمة بعد ذلك مع أنو كان قد ىجر في موطنو 
األصمي وأخذت مكانو كتب أكثر رقيًا في المحتوى واأُلسموب فصار ذلك 

. الكتاب المترجم حاجزًا مانعًا لمتقدم
فإن استفتيت الذين . وتواجو جامعة آل البيت موقفًا كالذي ذكرتو

يمارسون التدريس بالعربية فستجد شكواىم منصبة في الدرجة األولى حول 
فالمؤسسة الوحيدة التي تبنت التدريس بالعربية لم تفعل شيئًا لمجابية . الكتاب

ىذا الموقف، فال تجد عندىا الحد األدنى من الحوافز التي قد تشجع العاممين 
وقد وقع كل منيم عمى كتاب . ىناك عمى األقل ليقوموا بالترجمة والتأليف

ولم يوضع أي برنامج لمتقييم أو لتدارك ما قد غفل . ورضي بو لتسيير األمور
وىذا جانب سأتناولو . عنو الجميع، وىو تقوية الطالب في المغة اإلنجميزية مثالً 

ويبدو أن ىيئة التدريس ىناك ُدفعت إلى معركة من غير أن تتزود . بعد قميل
. بالسالح
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أعود إلى الحال السائدة المتمثمة في استكانتنا لمواقع المؤلم، أي استبعاد 
: المغة العربية، وأطرح بعض التساؤالت

تروج فكرة تقول إن التدريس بالمغة األجنبية يوثق ارتباطنا بتيار العمم :  أوًال 
. العالمي، ومن شأن التدريس بالمغة العربية أن ُيْفِقَدنا ىذا االرتباط أو يوِىَنو

لكن أليس إطالق مثل ىذا الحكم مما ال يميق بالعمماء؟ ىل درس أحد 
. نتائج ىذه الممارسة أو تمك ليحق لو أن يقول ذلك؟

وفي المقابل فإن حجة الداعين  لمتدريس بالعربية قائمة عمى نحو ما من 
استيحاء نتائج الممارسة في األمم التي تدرس بمغاتيا القومية، فنحن المتخمفون 

وىذا ما . عمميًا وليسوا ىم، بل إن بعضيم يعد من بالد الصدارة في عالم العمم
تشيد بو إحصاءات عديدة صدرت عن المنظمات العممية والثقافية العالمية، 
من مثل أعداد الباحثين والعمماء بالنسبة إلى عدد السكان أو لكل مميون من 
السكان، أو عدد المقاالت العممية أو براءات االختراع المسجمة، أو في حجم 

ودون الخوض في التفاصيل الكثيرة أقوال إن . اإلنفاق عمى البحث العممي
وال بأس بمثال واحد . موقعنا في العالم العربي في كل ىذه اأُلمور ىو في الذيل

نعرف أن كوبا ذات الخمسة عشر مميونًا من السكان تعاني ضائقة بسبب : ىنا
الحصار االقتصادي األميركي، والموقف المعادي ليا من الواليات المتحدة 

مما ينفق % 21لكن كوبا تنفق عمى الجوانب العممية والبحثية حوالي . وحمفائيا
 (تفوق سكان كوبا عشرين مرة)في العالم العربي بماليينو التي تقارب ثالثمئة 

. وبثرواتو اليائمة
ومن المنطقي أن احتاللنا لمثل ىذا الموقع ليس راجعًا إلى مسألة المغة 
وحدىا، إال أنيا من غير شك من أىم العوامل، ألن استيعاب العموم وفيميا 

وىذا متفق عميو بين الخبراء   . والتميز فييا ال يتيسر إال باستخدام المغة األم
الذين أجروا دراسات تربوية حول لغة التعميم أّيًا كانت، في مراحل التعميم 

. المختمفة
 احتج البعض بضرورة الدراسة بالمغة اإلنجميزية لتسييل االنخراط في : ثانثًال 

الدراسات العميا ولممشاركة في البحث العممي، ألنو ال يختمف اثنان في أن 
. المغة اإلنجميزية ىي لغة العمم األولى في ىذا العصر

: وىناك في ىذا الصدد أكثر من تساؤل
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ىل كل من يمتحق بالكميات العممية مقدر لو أن يواصل طمب العمم بعد  .1
الواقع يقول إن الغالبية العظمى من خريجي الجامعات . الدرجة األولى

ينضمون إلى المجتمع بعد الدرجة األولى ويمارسون مينًا ذات اتصال 
بالجميور األوسع وسيخاطبونو بالمغة التي يألفيا في المصنع أو 

أما األقمية الضئيمة التي ستكون فرق التبحر في ... المتجر أو المزرعة
العمم والبحث، فيي غالبًا مستغنية بقدراتيا الذاتية عما ُيدَّعى من إتقان 
المغة اإلنجميزية عن طريق دراسة العموم بيا، وُأصر عمى أن ىذا ادعاء 

 .وسُأوضح ذلك
وىذه الفئة إن احتاجت إلى تقوية محصوليا في المغة األجنبية لدييا من 
الوسائل والوقت ما يمكنيا من استدراك أي قصور إن وجد، بل ستقوم 

. الجامعة نفسيا بذلك ليم ولغيرىم
: ويقَود ذلك إلى تساؤل ال بد منو

الذي تجري  (أو أي لغة أجنبية)  ىل من شأن التدريس باإلنجميزية
عميو كميات العموم النظرية والتطبيقية أن ُيغني قدرات الطالب بتمك 

المغة؟ 
   أنا ال أتردد في جواب ذلك بالنفي، مستندًا إلى واقع اختبرتو عمى 

مدى ما يقارب ثالثة عقود مع مجموعة مختارة من الطالب ىم طالب 
ال ما كانوا ىناك أصالً  . الدراسة العميا، وىم متميزون وا 

  لم أجد من ىذه المجموعات في كل تمك المدة من رقيت قدرتو إلى حد 
كتابة ُأطروحتو دون عونٍذ كبير من المشرف، كما كانت غالبيتيم تعجز 

 أسطر ال عن كتابة نص صالح لمنشر في مجمة عممية، أو كتابة بضعة
تتجاوز صفحة في مناقشة مسألة أثناء االمتحانات، أما مناقشة 

اأُلطروحة أمام لجنة االمتحان حيث تختبر ميارة اإللقاء بالمغة األجنبية 
فقد كانت مثارًا لمتعميقات التي يشوبيا التندر، وىؤالء كانوا قد قضوا ما 

يفوق خمس سنوات في االستماع إلى محاضرات باإلنجميزية وقرأوا 
. نصوصًا كثيرة بتمك المغة
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   وىناك شبو إجماع بين من ليم رأي في ىذا األمر ومفاده أن الدراسة 
وكثيرًا ما كان . بالمغة األجنبية أبعد من أن تنمي الميارات المغوية

بعض الطالب الذين يكمفون بإعداد بحث مكتبي يطمبون رأيي في ما 
كتبوا، فكنت أرى أنيم ينقمون حرفيًا من المراجع التي يستشيرونيا حتى 

وكان . أن من يقرأ ما كتبوه يشعر وكأن المؤلف األصمي ىو المتحدث
المفترض كما عمميم مشرفيم أن يقرأو كثيرًا ويستوعبوا ما قرأوه ليكتبوا 

. بعد ذلك من ذات أنفسيم وبعباراتيم ىم
:    وىنا أنتقل إلى التساؤل الرئيسي الثالث

ىل من الصحيح أن من رضوا بوصمة التدريس بالمغة األجنبية يمارسون :  ثا ثًال 
ذلك بالفعل؟ 

إن كنت في ريب من الجواب الذي توحيو ليجة التشكيك في السؤال، ما 
عميك سوى التجول في ممرات أحد األقسام العممية، فمن تعدم أصواتًا جيورية 

.  تصمك حتى لو كانت أبواب القاعات مغمقة
نما يصمك خميط من نتائج ضعف  وعندىا لن تسمع لغة إنجميزية مثاًل، وا 
الطالب في المغة اإلنجميزية، وىو ما أدركو المدرسون، فصارت االمتحانات 

الجامعية من النمط الذي يقوم فيو الطالب باختيار الجواب دون الحاجة إلى أن 
  أو اختيار الجواب من  T،F أو  False أو  Trueيكتبوا شيئًا كاختيار بين 

. ثالثة احتماالت أو أربعة بإحاطتو بدائرة مثالً 
وأذكر أنني وضعت قبل بضعة أسابيع سؤااًل فحواه بالعربية أن كاًل من 
التفاعالت التالية مؤلف من خطوات ُيستخدم في كل خطوة منيا ما نتج في 

. الخطوة السابقة ليا، وطمبت من الطالب أن يعرفوا الناتج النيائي في كل حالة
وفجأة اكتشفت أن معظم الطالب نظروا في السؤال، وبدت عمييم إمارات 
البيتة، فيم لم يفيموا النص اإلنجميزي البسيط ىذا، واضطررت إلى شرحو 

وكثيرة ىي الحاالت المشابية ليذه من لغة عامية تتناثر فييا بعض . بالعربية
وقد لجأ المدرسون حتى لو كانوا . األلفاظ األجنبية أشبو برطانة أدالَّء السياحة
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ممن يتقنون المحاضرة باإلنجميزية ليذه الطريقة ليبقوا شيئًا من الصمة مع 
. الطالب الذين لن يفيموا شيئًا يذكر إن التزموا بالمغة األجنبية بشكل كمي

ثم نتساءل مرة ُأخرى إن كان المدرسون كميم يتقنون المغة اإلنجميزية التي 
من المسمم بو أن إتقان المغة األجنبية تحدثًا أشد . يصرون عمى استخداميا
وأنا أدعي أن الكثيرين من مدرسي الجامعات ال يتقنون . عسرًا من إتقانيا كتابة
فقد ُأتيح لي أن أكون محكمًا لمنشرات التي تقدم لمنشر . الكتابة بالمغة اإلنجميزية

وخالل ما ال يقل عن عقدين وجدت من ىذه . في عدد من المجالت العممية
عددًا قمياًل مكتوبًا بمغة جيدة، والغالبية كانت لغتيا إما سيئة جدًا ال رابط ليا مع 

ولنا أن نتصور . اإلنجميزية سوى شكل الحروف، أو سيئة تصمح ببعض الجيد
. طبيعة المحاضرة التي يمقييا بعض من أصحاب تمك المخطوطات

فالطالب المتوسط قد ينتيي . ىذا النمط من التعميم لو ضحايا ىم الطالب
بو الحال إلى تضييع لغتو من غير أن يتعمم اإلنجميزية، وىو بذلك كالغراب 

. الذي حاول تقميد العصفور، لكنو ىنا يقمد مرغمًا ال مختاراً 
. إننا لم نضعو في حالة ُتعمِّمو اإلنجميزية، ورجونا أن يفيم ما يسمع وما يقرأ
ومع أن ما يسمعو خميط ال ينتمي ألي لغة إال أنو ربما كان المصدر الوحيد 

أما ما يقرأ، . لحصيمتو العممية إن أحسن االستماع إلى مدرس ذي أداءٍذ معقول
إن قرأ، فيو مادة الكتاب الذي ييزه ويصدمو حين يجد مشقة بالغة في شق 
طريقو خالل عباراتو،  فال يزيد ما يرتسم في مخيمتو عن صور غائمة قد 

فميس من المستغرب أن . ينمحي سريعًا، فال أحسب أنو فعاًل َيفيُم ما يقرأ
تستشري ظاىرة ييجر فييا معظم الطالب الكتاب ويجرون وراء مجموعات 
األسئمة السابقة في امتحانات المادة التي صارت اآلن مما يسيل الحصول 

وصارت دراسة الطالب تنحصر في حل ما يستطيعون من ىذه األسئمة، . عميو
. فاليم األول ىو اجتياز االمتحان، وتنتيي بانتيائو عالقة الطالب بتمك المادة
ال ريب في أن المعرفة الجيدة بالمغة اإلنجميزية ضرورية في ىذا العصر 
ألي فرد في المجال العممي والتكنولوجي، ألن معظم األدبيات العممية في 

فإذا كانت دراسة العموم بالمغة اإلنجميزية ال تقوي تمك . زماننا تنشر بيذه المغة
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المعرفة، فما السبيل لذلك؟ يجب أن يتمقى المتعمم تدريبًا جيدًا في تمك المغة من 
ذا جرى التدريس بالعربية سيجد الجميع من الوقت ما يكفي . حيث ىي لغة وا 

ليذا الغرض، ذلك أن تنفيذ بنود الخطة الدراسية سيكون أكثر سرعة ألن 
وسيكون . المحاضرة والكتاب سيكونان بالمغة اأُلم التي يفيميا الجميع بسيولة

من السيل عمى الطالب أن يقرا مادة الكتاب الذي رأينا أنو ميجور من قبل 
ألن  (أي ىجر الكتاب)وسيزداد بروز ىذه الظاىرة . أعداد كبيرة من الطالب

معظم  الكتب العممية اإلنجميزية في ىذه األيام تحاول أن تتفاضل  فيما بينيا 
دت موضوعاتيا مادًة ونسقًا إلى حد  في األساليب والبراعة المغوية بعد أن وحِّ

وصار بعض الكتب مما يعجز عن فيمو، أو فيم بعض فقراتو بعض . كبير
. المدرسين، فما بالك بالطالب

خالصة األمر أن من مصمحتنا مدرسين وطالبًا عمى مسرح الجامعة، 
وشعوبًا ومجتمعات عمى المدى الوطني والقومي، من مصمحتنا أن نعِّرب 

التعميم العممي العالي أي الجامعي، لكن يجب أن َندخل ىذه المغامرة الشريفة 
وِلَنَضَع الكتب المترجمة أو المؤلفة ال بد . مسمحين باإلمكانات، وأىميا الكتب

لكن يبدو لي أن . من ثروة من المصطمحات والتعابير والرموز العممية الدقيقة
الطريق الذي اختط في أمر المصطمحات وىو أعداد المعاجم من قبل 

وعمة ذلك ُبطء ىذه . مؤسسات عربية االنتشار، كان طريقًا لم يحالفو النجاح
فمعظم ما ُأعد من معاجم ال يزيد عن . العممية وافتقارىا إلى الحزم في االختيار

تجميع لكل ما ىو مقترح، ويستغرق إعداد أي منيا عقدًا من السنين أو أكثر 
. ثم يقبع عمى رفوف المكتبات ال يفيد منو أحد

األْولى واألجدى ىو أن نبادر إلى الترجمة والتأليف لنوفر الكتب لكي تسير 
العممية مستعينين في ذلك بالكثيرين من أىل الخبرة المتناثرين ىنا وىناك ال 
د، وىناك قدر ال يستيان بو من المصطمحات التي برزت  يجمعيم جيد موحَّ

ولنترك لالستخدام ترسيخ . عبر التجارب العديدة التي صادفت نجاحًا محدوداً 
وىناك شواىد عمى فضل ىذا . الصالح وىجر الضعيف من ىذه المصطمحات

المسار في انتشار بعض الكتب التي جاءت من محاوالت فردية مع أنيا ال 
. تمتمك قوة الكتب التي تصدرىا المؤسسات

: أاكي  ختم هذا ااحدنث  قأل
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نشيد ظاىرة في العصر الحاضر الذي يوسم بعصر المعموماتية والعولمة، 
 حيث يتركز الفيض المعموماتي Digital divideتدعى االنفصام الرقمي 

بضروبو المختمفة بين القارة األميركية الشمالية وأوروبا مع شيء من التركيز 
لى إسرائيل، أما باقي المناطق فتكاد تخمو من  الفرعي المتجو إلى اليابان وا 

. وأداة ذلك ىي بالدرجة األولى المغة اإلنجميزية. ذلك
وىناك من َقدَّر أنو من بين لغات العالم التي تعد باآلالف تختفي لغة كل 

وقد ال تكون المغة العربية من بين المغات التي توشك عمى االنقراض . أسبوعين
لكن عمينا أن ندرك شدة اإللحاح في تصحيح األوضاع عندما نعمم أن من 

يتكممون الفرنسية واأللمانية وغيرىا من المغات األوروبية ذات المكانة أصبحوا 
يشعرون بالتيديد المتمثل في إمكان طغيان المغة اإلنجميزية، وبدأوا بإنشاء ما 

فتسعى فرنسا إلى إنشاء تكتل وقائي يجمعيا مع . يدعى التكتالت المغوية
األقطار الناطقة بالفرنسية، وكذلك تنشئ ألمانيا تكتاًل يجمعيا مع النمسا 

. وسويسرا، وكذلك تفعل الدول اإلسكندنافية
والخالصة أن استمرار الغفمة التي تسود البالد العربية عن إدارك ىذا 

فالمسألة بالنسبة لمغة العربية لم تعد مسألة . الخطر، ىو من قبيل قتل النفس
ضرورة استخداميا، وتطويرىا وتطويعيا إن لزم األمر؛ لتحيط بالفيض 

المعموماتي المعاصر بدافع من االعتزاز بيا واالنتصار ليا، بل قد يصل بنا  
األمر إلى ضرورة التحرك لمحفاظ عمى مجرد بقائيا لغة ذات قيمة وتأثير في 

.  عالم اليوم
 

 

 

 

 


