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التوطئة  
كيؼ يمكنني أف أيدلي بدلكم بشأف التعريب كقبمي أدلت كما زالت تدلي 
دالء أساتذتي الكبار الذيف نالكا قسطان كافران مف حمكاء األمؿ بتحقؽ التعريب قبؿ 
ربع قرف مف الزماف، كما نالكا أقساطان مف غمكاء اإلحباط عندما أبصركا كليدىـ 
المأمكؿ خالصان لمعقكؿ كلألكطاف يكأد أماـ أبصارىـ بأيدم أىمو مف المقٌصريف 

كيؼ يجكز لي أف أقارب ىذا األمر الجميؿ ككبار أساتذتيا . كالمتآمريف كالمتردديف
أشبعكه بحثان كتنقيران كتكصيفان، كقٌدمكا أعمؽ كأشمؿ كأبدع الحمكؿ الفكرية كالمرحمية 

لقضية التعريب كطنيان كعربيان في الكثير مف المؤتمرات كالندكات كالمقاءات 
!. كالمحاضرات؟

كيؼ يمكنني أف أقكؿ دكف أف يتميـ قكلي الغكؿ غكؿ التكرار الميكؿ؟ 
كيؼ يمكنني أف أجكؿ في أرض التعريب التي تعاكرتيا قبمي الخيكؿ، كيؼ أسير 
عمى الدرب المعمكؿ دكف أف يقع الحافر عمى الحافر كدكف أف أصاب بالتكرار أك 

لكف ال ضير ليسامحني أساتذتي إف كررتيـ فأنا عقالن ككجدانان منيـ ... التنافر، 
... كليـ، كأعتز بأف أصبحت امتدادان ليـ

: أهداف التعريب 

مف أىـ أىداؼ التعريب عربيان أك تدريس العمكـ كالتقانة بالمغة القكمية أنو 
أساس التكازف بيف أساسيات المعرفة كالمغة التي تتشكؿ في رحميا المعرفة، كذلؾ 
في عقؿ الفرد كبالتالي في العقؿ الجمعي عندما يتكامؿ النسيج االجتماعي حكؿ 

لغة عممية كاحدة مما يجعؿ العمكـ كالتقنيات بمفاىيميا كثقافتيا أكسع انتشاران كأكثر 
كىذا األمر يؤدم إلى تحقيؽ الديمقراطية الحقيقية في التعميـ مما ييكٌسع دائرة . تأثيران 
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المشاركة في فيـ كتطكير العمـك كالتقانة كيؤذف بانخراط أكبر عدد مف المكاطنيف 
في البحث كاإلنتاج العممي الذم سيجد المزيد مف القارئيف كالمطكِّريف عندما ييكتب 
بالمغة القكمية، ثـ ًإفَّ التعريب يخرِّج الجامعات مف عزلتيا كمف كظيفتيا المتقٌزمة 
كصانعة شيادات فقط، إلى كظيفتيا الكبرل التي صنعت النيضات في حضارات 

أخرل كالحضارة الغربية كاليابانية، فجامعاتنا بالتعريب يمكنيا أف تتحٌكؿ إلى مراكز 
ًإشعاعو عمميٍّ كحضارمٍّ تيعمي مف شأف الثقافة العممية الضركرية المصاحبة لمبحث 

نجازان  . العممي كالتعميـ األكاديمٌي المعٌرب، مف أجؿ النيكض بالمجتمع كمِّو عقالن كاإ

: أهم فوائد التعريب في التعميم العالي 

يصبح التدَّريس أكثر حيكية كسالسة بتعميؽ التكاصؿ بيف المدرس كالطالب : أووً 
بمغتيما المشتركة، كىذا تؤكده التجربة العيانية، فنحفي الذيف درسنا في 

الغرب كمُّنا ال نتقف المغة اإلنجميزية كما نتقف لغتنا لك أردنا، فكيؼ 
!. بطالبنا؟

يتسع كيتعٌمؽ استيعاب الطمبة لما يتمقَّكف مف عمـو كمعرفةو بسبب زكاؿ حاجز :  انياً 
المغة الذم يستيمؾ أغمب جيد الطالب الذىني أثناء تمقيو لمعمـ بغير 

. لغتو 

يتمٌكف المدرِّس مف تغطية المنياج الدراسي كمِّو، بسبب تجاكب الطمبة :  ال اً 
. كقدرتيـ العميا في المتابعة الصفية كفي إنجاز الكظائؼ البيتية بيسرو 
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كبالتجربة كاإلحصاء كبالمنطؽ، كاعتمادان عمى البنكد السابقة، فإف نسبة  : رااعاً 
نجاح الطمبة حتى في أصعب المكاد، تزداد عندما يتمقكف العمـ بمغتيـ 

. القكميَّة

:  ضرورة التعريب في التعميم الجامعي 

األردف في مقدمة الدكؿ العربية التي تكاد تصؿ إلى ما يشبو تعميـ التعميـ 
الجامعي، كذلؾ ليس ضمف خطة مدركسة مف الدكلة األردنية، بؿ استرضاء 

لمضغط االجتماعي كالسياسي المتزايد لتكسيع القبكؿ بشتى أنكاعو، كىذا التعميـ لو 
فكائده بال شؾ، لكف لو محاذيره المرٌكعة عمى المستكل األكاديمي لممنتج كىك 

الطالب المتخٌرج كخاصة مف الكميات العممية كالتقانية عندما يشؽ طريقو العممية 
كبذلؾ فإف تعميـ التعميـ الجامعي إف لـ يتحقَّؽ في ظؿ . بصعكبة بالغة بغير لغتو

ؿ إلى كارثةو أكاديميةو كبالتالي كطنية، فنحف في الكميات  تعريب مدركسو فإنَّو سيتحكَّ
رِّج أشباه المتعمميف الذيف لـ يتقنكا  العممية كالتقانية إما أف نيرٌسب بإصرار، أك نيخى

تخصصاتيـ، كال المغة التي حالت بينيـ كبيف ذلؾ اإلتقاف، كىذا خيار صعب جدان 
.  نعاني مف غمكائو صباحان كمساءن 

يقكؿ شحادة الخكرم في مقدمة كتابو دراسات في الترجمة كالمصطمح 
إف تعميـ العمـك كالثقافة في البالد العربية بالمغة العربية ليست مسألة : "كالتعريب

ف اإلنساف  لمنظر كالدرس كالمناقشة، بؿ ىي مف حيث المبدأ اختيار ال ثاني لو، كاإ
المغة عنكاف الذات، ... ال يختار لغتو مثمما ال يختار بمده كلكنو كقكمو، فيي قدره

ال لغة المنزؿ كالسكؽ كالحياة العادية، بؿ لغة الثقافة كالعمـ كالتقنيات، كمف استخدـ 
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غير لغتو في التعبير عف أفكاره في مكطنو، كاف كمف لبس غير جمده، أك كمف 
". اتخذ ىكيَّةن غير ىكيَّتو

فالمغة العربية ىي قدرنا شئنا أـ أبينا كالفكاؾ لنا منيا إال بانفكاكنا منا 
. كتحكلنا إلى كائنات تشبو الغرباف تنسى لغتيا كال تبدع في لغة مستعمرىا

ف المغة كطف "كالدكتكر عبد الكريـ اليافي في مقدمة نفس الكتاب يقكؿ  كاإ
األمة الركحي، كخزانة تراثيا الفكرم، ككعاء ثقافتيا كآدابيا كعمكميا، كحاممة ىكيتيا 
كشعائرىا في الماضي كالحاضر كالمستقبؿ، كليذا تحرص األمة عمى سالمة لغتيا 

حرصيا عمى ذاتيا، كتتمسؾ بيا تمسكيا بحقيقتيا، كتدافع عنيا دفاعيا عف 
كىذه ليست عبارات ركمانسية أك حماسية، ىذه حقائؽ كاقعية تكلييا كؿ ". حماىا

. األمـ العناية الفائقة ألىميتيا في استمرار حضارتيا كتنامي ىكيتيا

ككما أف الحرب أخطر مف أف ييترؾ أمر القرار فييا لمعسكرييف فقط، كذلؾ 
المغة كالتعميـ كالتعميـ العالي، فمف الخطر عمى الكطف كاألمة أف تيعد المغة شأنان 

يخص المُّغكييف كحدىـ، كأف التعميـ كالتعميـ العالي شأناف متصالف فقط باألساتذة 
كالمربيف كالمسؤكليف المباشريف عف التعميـ، إنيما شأناف يخصاف كؿ القكل الحية 

. الكاعية في الكطف كاألمة

: أهمية التخطيط المغوي

إف المُّغة كالتخطيط المُّغكم كبالتالي األمف المُّغكم، كالتعميـ كالتعميـ العالي 
كبالتالي األمف التعميمي، ىذه القضايا شؤكف استراتيجية ميمة تمسُّ جكىر أمف 
األمة كالكطف كجكىر الحضارة كالتحٌضر، فالتفريط بالشؤكف المُّغكية كالتَّعميمَّية 
بالَّسماح ليا بأف تككفى مجردى شؤكفو خاصة بالمدارس كالمعاىد كالجامعات ىك 
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تفريط بالماضي كالحاضر كالمستقبؿ كتحكيؿ لممجتمع بأسره إلى نثار مف حبات 
القش تمعب بيا رياح التغريب كاالغتراب في كؿ االتجاىات، كما ىك حاصؿ في 
بعض الدكؿ العربية، ككما تتنامى بكادره المركعة في األردف راىنان ضمف مسمسؿ 

! . بدأت حمقاتو منذ آف، كىي في تناـو مضمخ بالشنآف

فمؤسسات التعميـ كالمدارس كالمعاىد كالجامعات كمؤسسات التكجيو 
كالمجامع كمراكز التنسيؽ ال يجكز أف تترؾ جزران سابحة في بحر مف الضياع 

غير المنسكج مع المجتمع كقكاه الثقافية كالسياسية كسمطاتو الدستكرية، فيذه الجزر 
بؤر نكر كاشؼ إف أسرج المجتمع بقكاه الحية المحيية سيرجيا كاستضاء بضيائيا، 

كىي بؤر تشتت كضياع كبمبمة إف ساىـ المجتمع في حرفيا عف غايتيا المثمى، أك 
أدار ظيره ليا، كسمح بالتناقضات القاتمة أف تعتكرىا مف كؿ جانب، فاألمف المغكم 

كالتعميمي ثقميما األىساسي فكرم كسياسي مف الطراز األكؿ قبؿ أف يككف لغكيان 
كتعميميان كتربكيان، فإما أف تيدرؾ األمة كالكطف أىمية ىذا األمف كأكلكيتو عمى كؿ 
أمف مف خالؿ جيكد ساستيا كمفكرييا كعممائيا قبؿ مدرسييا كتربكيييا، أك أننا 

سنناؿ جميعان قسطان كافران مف لعنة التاريخ إف تابعنا التفريط بمغتنا في تدريس 
.  كتكصيؿ العمـك كالتقانة في مدارسنا كجامعاتنا كمجالتنا العممية كمراكزنا البحثية

فنحف منذ عقكد مف التعميـ الجامعي في األردف أماـ محؾ صعب لـ 
نستعٌد لو بما يستحؽ مف العدة، لكننا مستقبالن أماـ محؾ أكثر منو صعكبة، فإف لـ 

نيدرؾ أنفسنا كأكطاننا كأمتنا كنا ألكطاننا كحامض الكبريتيؾ المنسكب إلذابتيا 
لتصبح مركبات غريبة تمتزج مع عناصر مستغربة أخرل تيعيد صياغتنا عمى عينيا 

. التي تركعنا نظرتيا كال ترعانا لغتيا
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:  الكهانة المغوية والتايئة التقانية

العمـ المنفصؿ لغكيان عف مجتمعو ىك شكؿ مف أشكاؿ الكيانة الفرعكنية، 
إذ إفَّ قسطان كافران مف ممارسات الكينة في عيكد الفراعنة كاف عمميان بمفيكـ العمـ 
في عصرىـ، لكف النفصاؿ ذاؾ العمـ لغكيان عف مجتمعو باد لتقكقعو بمغة الكينة 
كالفراعنة، كلـ يمتد إلى لغة الشعب لينمييـ اجتماعيان كسياسيان كعقميان كلينمك بيـ، 
فاالزدكاجية المُّغكية بيف العمـ كالحياة تجعؿ العمـ كالتقانة شكالن مف أشكاؿ الكيانة 

الحديثة التي تنفصؿ عف مجتمعيا، فال تؤثر فيو تنمكيان قيد شعرة، كال تنيض 
!. بطرائؽ تفكيره ، إال في بؤر نخب كينكتية محدكدة

فال بد مف استعماؿ لغة األمة في الكتابة العممية كالتقانية لممتخصصيف 
كلممتعمميف مف غير المتخصصيف، كمف ثـ لتثقيؼ الجماىير بتحكيؿ زبدة العمـ 

كالتقانة إلى ثقافة عامة، مما يجعؿ تفكير المكاطف أكثر تنظيمان كمنطقية كاستقامة 
كاستقاللية، ألف العمـ كطرائؽ تحميؿ العمـ بمغة الناس تساىـ في تنظيـ تفكيرىـ 

كبالتالي تجعؿ المكاطف أقرب إلى القرار السميـ في حياتو االجتماعية كاالقتصادية 
فالثقافة التقدمية ىي العمـ عندما يصبح في متناكؿ الجميع ميتمٌثالن مف . كالسياسية

الجميع بمغة الجميع كىي المغة العربية، كلكف استعماالت المغة اإلنجميزية كبديؿ 
تيكٌرس االنفصاـ بيف أىؿ العمـ كغيرىـ مف المتعطِّشيف لثمار العمـ المادية 

..  كالمعنكية كالمفاىيمية 

كما أف استعماؿ المغة القكمية في تعٌمـ أساسيات التقانة ييزيؿ سحر التقانة 
عف األذىاف، فال تعكد منتجاتيا مجرد صناديؽ سكداء نستعمميا كأنيا نتاج كائنات 
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مف عكالـ أخرل، كنحف مستيمككف مشدكىكف ال نعمـ مف أسس التقانة كابتكاراتيا 
. كصيانتيا كتعديالتيا شيئان ييذكر

فخطط التنمية مف أسباب فشميا في العالـ الثالث كخاصة الكطف العربي، 
كمنو األردف، ىك عدـ التزاـ القكاعد السكانية بتمؾ الخطط، لعدـ معرفتيا بتمؾ 
الخطط المكتكبة في المغة اإلنجميزية غالبان، كلعدـ مشاركتيا في الكصكؿ إلى 

. القرارات المتعمقة بتمؾ الخطط

فكيؼ ننتظر التزاـ القكاعد الشعبية بخطط التنمية، مع العمـ بأف ىذه 
الخطط الميستمدَّة مف العمـ كالتقانة كاإلبداع كالصياغة تيعرض كتيحمؿ في سياقات 
أغمبيا بغير المغة العربية، كالقكاعد الشعبية التي نيحٌمميا أعباء التنمية، كتتحمؿ 

أسر نتائجيا السمبية عند فشميا ييحاؿ بينيا كبيف العمـ كالتقانة كفمسفة التنمية 
الحداثية بالحاجز المغكم الذم ييقٌدـ كؿ شيء ذم باؿ بغير المغة العربية، فيدخؿ 

بذلؾ المكاطف في سياقات عممية كتقانية كتنمكية ال يفيميا كلـ يشارؾ في بمكرتيا 
يا ليسعى لو أك فشميا إف كقع عمى رأسو، كىك  أك تبنيِّيا، كبالتالي ال ييمُّو نجاحي

!. غالبان كذلؾ

فالتنمية تقـك عمى قاعدةو عريضةو مف أصحاب الميف مف الذيف ييداركف مف 
قبؿ خريجي الطب كالصيدلة كاليندسة كالزراعة التخصصات العممية كالتقانية األخرل 

كافةن، كىذه القاعدة العريضة أفرادىا غالبان إلماميـ باإلنجميزية متدفو لمغاية، فكيؼ 
 كالنشري              بمغة تساىـ الجامعات برفع سكيَّتيـ إذا كاف التَّدريسي كالبحثي 

ىذه الميف تتمقَّى النمكذج أك . غير لغة الفني كالعامؿ الماىر ثـ العامؿ العادم
القرار اليندسي أك الطبي أك الزراعي المصاغ أصالن بالمغة اإلنجميزية، لكنو يصؿ 
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الفني كبالتالي العامؿ الماىر كمف ثـ العامؿ العادم بمغة خميط فقدت إنجميزيتيا، 
!. لكنيا لـ تتعٌرب تمامان 

فالتعريب الذم ىك جكىر التبيئة التقانية ىك قضية استراتيجية كليست 
تكتيكية أك تجريبية أك آنية، إنو أساس النيكض العربي كأساس التقدـ الكطني، إذ 

الكينة، كما كاف األمر - دكنو يبقى العمـ كالتقانة معرفة متداكلة في أكساط النخبة
في لغة العمـ قبؿ النيضة األكركبية إذ كانت أيكركبا في سجف الالتينية المعزكلة 

عف الناس، لكف عندما انحاز الكتٌاب كالباحثكف كالمدرسكف كالعمماء الى لغة الناس 
انبعثت ركح النيضة في الناس، لذا فالتعريب في المدارس كالجامعات كمراكز 
. األبحاث ضركرة مجتمعية نيضكية تنمكية قبؿ أف يككف ضركرة عممية أكيدة

كقد قامت الجمعية العممية الممكية ردحان مف الزمف بالتأليؼ الذم ينشد بيئة 
العمـ كالتقانة في األكساط العممية األردنية انطالقان مف التراث العممي العالمي كال 
ر مف  سيما األكركبي في لحظاتو التاريخية الحاسمة التي تجاكز بيا ذاتو، كتحرَّ

كقد قامت الجمعية بصياغة تمؾ المحظات . الكيانات الفكرية كالمغكية السابقة
بدالالت عربية، مف خالؿ التأليؼ المبدع كالترجمة بتصٌرؼ، مع التركيز عمى 

المغزل الحضارم لتمؾ المحظات مف أجؿ التثقيؼ العممي بالفكر العممي النيضكم 
المتكاشج مع لغة الشعب، لكف ذلؾ الجيد الطميعي تعثَّر الحقان عندما دخؿ 

!. التَّغريبيكف عمى الخطٌ 

: المغة، العمم، التقانة ، التنمية في حضارتنا
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طالما كاف ىنالؾ تفاصؿ غير حميد، بؿ تدابر مبيد بيف مداليؿ ىذه 
الكممات في كثير مف الحضارات اإلنسانية، فكثيران ما كانت مداليؿ لغة العمـ غير 

لغة التقانة غير لغة التنمية، بؿ إف الحضارة اليكنانية التي تعتبر جذران ميمان 
لمحضارة الغربية كاف أصحاب المعرفة النظرية فييا غير أصحاب المعرفة العممية، 

لكف الحضارة العربية . كبذلؾ تدابرت لغة العمـ كلغة التقانة في الحضارة الكاحدة
اإلسالمية التي نقمت الحضارة اإلنسانية نقمة نكعية ىائمة تمازجت فييا لغة العمـ 
كلغة التقانة كلغة التنمية في إطار المغة العربية، لغة تمؾ الحضارة الخالدة، ككؿ 

ذلؾ انطالقان مف األسس الراسخة كالمزىرة لمفكر التجريبي القائـ عمى المبدأ الديني 
. المنبثؽ مف خالفة اإلنساف في األرض التي ييستعاذ في إطارىا مف عمـ ال ينفع

فالنفع العاـ ىك أساس العمـ كالتقانة، كبالتالي التنمية في الحضارة العربية 
. اإلسالمية

ككؿ ذلؾ ال ييؤتي ثماره إال إذا ما غيرس كنبت كأثمر في لغة األمة ذاتيا، 
فالترابط الفريد الذم حصؿ في . كانطالقان مف مدارسيا كجامعاتيا كمراكزىا البحثية

حضارتنا العربية اإلسالمية بيف لغة العمـ كلغة التقانة كلغة التنمية كلغة الشعب ىك 
نتاج الركح الجماعية الحية كالقيادات الكاعية حضاريان رغـ احترابيا المرير سياسيان 

فحضارتنا تمؾ أذابت الحضارة اإلنسانية كمَّيا في لغتنا العربية في . كعسكريان 
المساجد كالمكاتب كالمكتبات كدكر الحكمة، بمشاركة أغمب طبقات الشعب بمف 

فييـ الحكاـ كالنخب السياسية أحيانان، مما جعؿ التعريب في العمـ كالتقانة مف 
أشرؼ الميف قاطبة يشترؾ في التشٌرؼ بيا الحاكـ كالمحككـ، كحتى المكالي 

. كالعبيد الذيف أدخمتيـ أدكارىـ الجميمة في حضارتنا كلغتنا سجؿ الخمكد
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:  العمم والتقانة وصناعة اإلنسانية

لمعمـ كالتقانة أدكار بارزة في صناعة التاريخ كالحضارة، كفي أنسنة 
فإف تمقَّى اإلنساف العمـ كالتقانة بمغتو فإنو يتأنسف بيما، . اإلنساف أك مكننتو

فبالتعريب يتأنسف اإلنساف العربي كتصاغ إنسانيتو الفاعمة، أما بالتغريب فإف 
عادة تدكير ما  اإلنساف العربي يتمكنف أم يصبح مجرد ماكنة تيعيد فرز كترتيب كاإ
ينتجو اآلخركف، فكؿ شيء مصنكع ىك بالنسبة لإلنساف الممكنف صندكؽ أسكد 
يعمؿ دكف أف ييٍعًمـه ميشٌغمو ما يجرم في داخمو، ألنو أينتج بغير لغتو لذا يأخذه 

بؿ إفَّ اإلنساف الممكنف . إنساننا الممكنف عمى عالَّتو كال يتصرؼ بشيء مف أمره
في العالـ المتعثِّر التنمية كمنو أمتنا ال يحسف تشغيؿ أك صيانة أدكات التقانة ألنو 

فأغمب المنتجات التقانية ينتيي عمرىا . يجيؿ المُّغةى التي تيدخمو إلى ما بداخميا
عندنا قبؿ انتياء عمرىا االفتراضي، كىؿ مف ىدر أكبر مف ىذا اليدر لطاقات 

. األمة كمقدراتيا

: ادأ التعريب تقانيًا في مصر وسوريا

مصر التي بدأت التعريب العممي كالتقاني منذ ما قبؿ أكاسط القرف التاسع 
عشر كاف يمكف أف تككف قائدةن لكؿ بمداف العرب في ىذا المجاؿ الذم سبقت بو 

الياباف بعقكد، لكف حصمت انكسارات كانحسارات مبكرة في عممية التعريب كبالتالي 
تبيئة العمـ كالتقانة في مفاصؿ المجتمع بسبب التدخؿ االستعمارم السافر في ذلؾ، 

فبينما التزمت الياباف بتبيئة العمـ ! كالتزاـ ككالء االستعمار بخطط االستعمار لغكيان 
بمغتيا مما جعمو جزءان أساسيان مف ثقافتيا، إال أف المستعمر كمف ثـ ككالء 

االستعمار أرادكا لنا دائمان أف نيعٌمؽ االرتباط بمغة المستعمر، كأف نضعؼ ركابطنا 
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بمغتنا حتى نبقى عالة تابعة لكؿ ما ييقٌدمو المستعمر لنا مف سمؾ العمـ البالستيكي 
الجاىز، بدالن مف أف نجيد أنفسنا في تعمـ صيد سمؾ العمـ الحي بمغتنا الحية 

المحيية كبأنفسنا كي ال نككف عالة متيالكة عمى غيرنا ممف ال يريدكف أٌم خير بنا 
... كبأكطاننا كأمتنا، كاليجمة الراىنة مف األدلة القاطعة المتكررة

لماذا بدأ تعميـ العمكـ كميا بالمغة العربية في الجامعة اإلنجيمية في سكريا 
كالتي أصبحت فيما بعد الجامعة األمريكية في بيركت؟ فمقد كانت الجامعة حينيا 
مضطرة لما يشبو الترجمة الفكرية ألف أغمب المدرِّسيف لمعمكـ كالعمكـ التطبيقية لـ 
يككنكا عربان، كألف المقصكد سيكلة التكصيؿ كبالتالي الكصكؿ إلى عقكؿ الطمبة 

كليس تسييؿ األمر عمى المدرسيف كالجامعة، فكانت لغة الطمبة األـ العربية، ىي 
كفي سنيف قميمة تنامت الترجمة الفكرية كالترجمة األكاديمية . الخيار الكحيد حينيا

كلـ يكف . كالتعريب باإلضافة لمتعميـ بالعربية في الجامعة اإلنجيمية كما حكليا
نما ألسباب سياسية  التراجع عف التدريس بالمغة العربية ألسباب عممية أكاديمية كاإ
بعد أف زحفت جيكش اإلنجميز عمى مصر كبدأكا في إدخاؿ اإلنجميزية بديالن عف 
العربية في كثير مف المؤسسات التعميمية تحكلت الجامعة األمريكية عف العربية 

فاالحتالالت في أم جزء مف البالد العربية تفرض التنازالت . إلى اإلنجميزية
كاالختالالت كالتحكالت الطكعية في أجزاء أخرل مف كطننا العربي المكشكؼ 

. الظير

: عالمية العمم وخصوصية أهل العمم

فالعمـ كالتقانة عالمياف كاألصؿ أال يككنا مرتبطيف بأم مكافو أيان كاف، لكف 
ليس باإلمكاف نقميما إلى أم مكاف عبر الزماف إال بمغة ذلؾ المكاف، فإف لـ يكف 
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لمعمـ أكطاف فإف لمعمماء أكطانان ينتمكف ليا مف خالؿ لغاتيـ المتجية بالعمـ كالثقافة 
فتبيئة العمـ كالتقانة كتكٌطنيما ال يككف إال بمغة األكطاف،  كتعريب . إلى أكطانيـ

العمكـ كالتقانة ىك إعادة األمكر إلى طبيعتيا، فمف الطبيعي جدان أف تتعمـ كتعمـ كؿ 
أمة بمغتيا الخاصة بيا، كالتعمـ كالتعميـ بمغة المستعمر ىك االستثناء، فكيؼ أصبح 

االستثناء منطقيان كتاريخيان كقانكنيان كىك القاعدة التي يدافع عنيا البعض في السر 
!. كالعمف، كيعممكف ليا دكف كمؿ

كىذا ما يؤكده األستاذ الدكتكرعادؿ جرار بعد تجربة مثمرة لكف مريرة مع 
. التعريب كأنصاره المتردِّديف كأعدائو المتنفذِّيف

مف ىنا أتينا في مسألة تدريس العمـك في الجامعات األجنبية، فالمتحدث " 
لـ يؤد ميمة التعبير الصحيح عف ما يتحدث بشأنو، كلـ ينجح في نقؿ المفاىيـ 

بعد ذلؾ  (األجنبية المغة)العميقة كالمتضمنة فيو، كالسامع يأخذ عنو كعف الكتب 
...". محصكالن ناقصان ال يصمح أساسان يبنى عميو االستيعاب كالتمٌثؿ كمف ثـ اإلبداع

إف الدعكة إلى تعريب العمـ كالتقانة كتدريسيما بالعربية ىي دعكة لرأب 
الصدع بيف المتخصِّصيف كالمجتمع كفي ذلؾ دعكة لالبتعاد عف الكيانة العممية 

. أم القطيعة المغكية بيف رجاؿ العمـ كالشعب بكؿ شرائحو

فأنصار التغريب يركف التعريب جداران سميكان سيؤدم إلى االنغالؽ كاإلفقار 
العممي كالتقاني كبالتالي الحضارم، في حيف أف التعريب ىك جكىر االنفتاح 

كاإلغناء، إنَّو انفتاح عمى مفاصؿ الكطف بكؿ طبقاتو االجتماعية عبر جسر المغة 
الكاحدة، كىك انفتاح عمى اآلخر بالمثاقفة النٌدية الكاثقة كليس المثاقفة التابعة، بينما 
فقار كبير لدكر  التغريب أك التغرب في رحـ لغة المستعمر انغالؽ عف المجتمع، كاإ
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التعميـ الكطني الحر كالبحث العممي الفاعؿ، مما يؤدم بو لمكقكع في براثف التقكقع 
. عف السياؽ العاـ في المجتمع

:  صعواة التعريب الُمّدعاة

التعريب بكؿ ألكانو كخاصة األكاديمية كالبحثية منيا ىك صعكد إلى أعمى، 
كاستصدار قرار سياسي ميمـز لمجميع صعكد سياسي كثقافي كأكاديمي، أما 
نحف . االستنامة لعدـ التعريب فيك شكؿ مف االنحدار األكاديمي كالثقافي كالتقاني

جميعان نعمـ أف الصعكد يحتاج إلى طاقة كجيد كاجتياد كتجاكز لصعاب جمة، لكف 
االستنامة لالنحدار فال تحتاج إال لالستسالـ لمجاذبية التي تشعر المنحدر أنو 

يمتمؾ كيطمؽ طاقة زائدة زائفة تشبو طاقة الكضع، كلف ينتيي ىذا الشعكر الزائؼ 
بالطاقة الزائدة إال ببمكغ منتيى كادم االنحدار التغريبي، كال منتيى لمثؿ ىذه الكىدة 

إال بالفقداف التاـ لميكية، كبتكريس التبعية الثقافية كاألكاديمية كالبحثية، كبالتالي 
االجتماعية كالسياسية، أما التعريب الذم يستصعبو البعض فيك الصعكد الشاؽ 
الكتساب طاقة الكضع الحضارية، لذلؾ فإف أم قرار إيجابي بشأف التعريب لف 

يككف سيالن في ظؿ االنحدار الشامؿ، لكف مثؿ ىذا القرار ال بد منو إليقاؼ عجمة 
االنحدار مف الكصكؿ بنا إلى قعر المنحدر الحضارم حيث ال طاقة كضع، بؿ 

. ضعة كضياع أكاديمي كحضارم

:  فالسؤاؿ الذم ما زاؿ يمحُّ عمينا جميعان ساسة كمفكريف كأساتذة

ىؿ المغة العربية عاجزة عف أف تككف لغة عمـ كتقانة؟ سؤاؿ ما كاف يمكف 
أف نقاربو لكال دخكؿ األمة في حمأة الزمف الردمء منذ ما قبؿ بداية القرف 

إذ تجرأ البعض مف قصيرم النظر كبدأكا بالتشكيؾ بصالحية المغة . العشريف
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العربية لمعمـ كالتقانة درسان كتدريسان كبحثان في المدارس كالجامعات كمؤسسات 
التدريب كالبحث العممي، رغـ أنيـ يركف لغات أخرل أثبتت جدارتيا في ىذا 

المضمار كالعبرية كالينغارية كاليكلندية كغيرىا، رغـ أنيا ال تممؾ عراقة المغة 
العربية كامتدادىا الزماني كالمكاني كسعة ذخيرتيا التكصيميَّة كالتكاصميَّة في شتى 

... فركع المعرفة البشرية منذ قركف متطاكلة

كقدرة المغة العربية الفائقة تتبدَّل مف خالؿ مركنتيا الفائقة في التكليد 
المبدع البالغ األىمية لمغة العمـ كالتقانة المتجددة، كذلؾ باتخاذ طرائؽ االشتقاؽ 
كالنحت أك التركيب، كالمجاز، كاالقتراض أك التعريب المفظي، كغيرىما مما ال 

. مجاؿ لمتفصيؿ فيو في ىذا المقاـ

فتبيئة العمـ كالتقانة ىي أساس رفعة المجتمع كأساس اإلبداع المجتمعي 
لمعمـ كالتقانة المتأصالف في النسيج االجتماعي الكاحد الذم ينشد تشكيؿ الكتمة 

التاريخية التي تصير كؿ شيء في لغة األمة لتككف النقمة الحضارية الكاحدة 
بحراؾ ىذه الكتمة ابتداء مف مؤسسات التربية كالتعميـ كالتعميـ العالي مف خالؿ 

. المغة القكمية التي تمثؿ جكىر التقدـ األصيؿ في أم أمة

إف التعريب يساكم التقدـ، كليس : "ككما يقكؿ الدكتكر محيي الديف صابر
مف السيؿ اقتحاـ المعاصرة إال باستنبات العمـ في المغة العربية كتكطيف التقانة، 

نما يبدأ ذلؾ كمو مف التعميـ كالبحث ألف التعميـ كالبحث بغير لغة األمة يمثؿ ..." كاإ
. ازدكاجية كىك شرخ فردم كعممي كاجتماعي كاقتصادم، كبالتالي سياسي

: غراة التعريب والتَّشوهات الواقعيَّة 
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" العجز عف التعريب في مجتمع تابع" يقكؿ الطاىر لبيب في مقالو 
إفَّ المجتمعات العربية التابعة عاجزة،  "1981 تمكز 29المستقبؿ العربي العدد 

بنيكيان عف إنجاز مشركع التعريب، حتى كلك تبنتو أنظمتيا سياسيان، فينالؾ قكل 
سياسية اجتماعية متزايدة كٌمان كنكعان كتأثيران ترتبط مصالحيا بالسكؽ الذم يقكـ عمى 

...". استيالؾ فكرم كسمكؾ ثقافي كاستعماؿ كظيفي لمغة أجنبية أكثر مردكدان كنفعان 

فقكل الربح السريع ترل أف التعريب مكمؼ اقتصاديان لذلؾ تستسيؿ 
استعماؿ لغة المستعمر في فعالياتيا اليندسية كالعممية كالتجارية، كىذه القكل تقاـك 

التعريب مصمحيان، كاألستاذ الجامعي المؤمف بالتغريب أك المتردِّد بيف أىمية 
التعريب كاالستنامة لمتغريب كالتاجر كالىما ييشٌكؿ حاجزان آنيان إلعاقة القرار في 

شأف التعريب، لكف لك جاء القرار فإنيما سيسبقاف الجميع في التسبيح بحمد 
فيك كالتَّاجر الماىر . التعريب كتأكيد دكره كتقديـ الترجمات كالتأليفات الميدٌعمة لو

. الذم ييتبؿ الفرص المتاحة، إف أتاحيا أصحاب السمطة

فاأليستاذ الجامعي التابع عمميان كالتاجر التابع تسكيقيان لمككاالت األجنبية، 
كالىما ميعيؽ بنيكيان ألمِّ جيدو تعريبي فاعؿ، ألف كمييما ككيالف لما يسٌكقانو كال 

ينتجانو، لكف ىؿ مف الممكف أف تككف مسؤكلية األستاذ الجامعي األخالقية 
كمسؤكلية التاجر نحك كطنو كأمتو كمينتو، أليس مف أكؿ كاجبات األستاذ أف يككف 

مبادران كليس تابعان، ساعيان لالرتفاع بالمجتمع، كليس مستسيالن لسمكؾ الطريؽ 
المسمكؾ، كليس ميكٌرسان لغربة التعريب خضكعان لتشكىات الكاقع الذم يستيمكو 

... السكؽ
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فمعارضة التعريب أك التردد في شأنو ألسباب أساسيا ميتطمبات الكاقع التي 
شكَّىتيا األياـ، ىذه المعارضة فييا مممح كاضح أك متخؼٍّ مف عدـ الثقة كضآلة 
اإًلحساس بأىمية دكر األستاذ الجامعي، كىي استجابات معيبة ال يجكز أف تككف 

صفات األستاذ األكاديمي الميعٌد تعميميان كعقميان كخمقيان ألف يككف صانع أجياؿ كليس 
مصنكعان ىالميان حسب ما تقتضيو األحكاؿ المتردَّية ألسبابو خارجيةو كاسحةو 

فتشكىات الكاقع المصاب بحمى االغتراب االستجابة الكاعية ليا . كداخمية مستخذيةو 
... العمؿ عمى عالجيا كليس تكريسيا كأمر كاقع

 

 

 

: عقاات فنيَّة أمام التعريب وسال تجاوزها

: المصطمح العممي- أ
المصطمح العممي طالما أيشير لو عمى أنو مشكمة المشكالت في شأف 

التعريب، لكنيا حقيقة مشكمة متخيمة كميضٌخمة حميا ليس متطمبان سابقان لمتعريب، 
بؿ جزء ميـ مف عممية التعريب نفسيا، فتكحيد المصطمحات عمميَّة حيكيَّة، لكنَّيا 
ليست شرطان لمتعريب، بؿ تتكامؿ أثناءه، ففي المغة اإلنجميزية معبكدة التغريبييف 

كالمصطمح العممي كالتقاني مكانو الطبيعي ليس . مصطمحات متعددة لنفس المفيكـ
بطكف المعاجـ بؿ حياتو الحقيقية المتنامية ىي الكتاب األكاديمي كالبحث العممي 

فحياة المصطمح . كالمختبر كالمحاضرة األكاديمية كالندكات كالمؤتمرات العممية
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العممي أك مكتو ىي الميداف العممي، كمكانو الحقيقي ىك االستعماؿ الفاعؿ 
المتفاعؿ، فكيؼ نحكـ غيابٌيان كنحف ال نستعمؿ؟ كمع ذلؾ فمممجامع العربية كال 

سيما مجمع المغة العربية األردني أدكار فاعمة كمباركة في شأف تكليد المصطمحات 
شاعتيا كتكحيدىا . العممية كالتقانية كاإ

: الكتاب الجامعي المعرب- ب

الكتاب الجامعي المترجـ أك المؤلؼ في األردف خالؿ ربع القرف األخير 
ىك مف أجكد الكتب الجامعية مف الناحيتيف العممية كالمينية في إخراج الكتب شكالن 

كمحتكل، كىذا الرأم ليس مف باب إطراء الذات بالنسبة لمكتب الجامعية المعٌربة 
في الدكؿ العربية المجاكرة، فالكتب ماثمة أمامنا كيمكف حتى لغير المتخصصيف أف 

كرغـ ذلؾ فإف الكتاب الجامعي المعٌرب تأليفان أك ترجمة . يركا الفركؽ ظاىرة لمعياف
غالبان غير متكفر كالمتكفر منو، إما تجاكزه الزمف لعدـ مالحقة الجديد عمميان 

كتقانيان، أك أنو ميقٌدـ بحمَّةو طباعيَّة رثَّةو كبرسكمات تكضيحٌية باىتة تحتاج إلى 
تكضيح، كىي غالبان نتاج طباعة تصكيرية، الحركؼ فييا غير كاضحة، 

ـو ليتأكد مف ماىية الرمكز المتداخمة المكجكدة فييا، كما  كالمعادالت بحاجة لمنجِّ
زالت الجيكد المبذكلة لتالفي ىذا النقص مكجكدة لعدـ تبني تدريس الكتب المعٌربة، 

. كلك جاء القرار لرأينا شالالن مف الكتب األكاديمية المتنافسة عمى الجكدة العالية

: األستاذ الجامعي المعرب- جـ

األساتذة الجامعيكف في األردف عمى ثالث ممؿ في شأف التعريب، فريؽ 
تغريبي نافذ الرأم بالفعؿ أك بالقكة، كفريؽ تعريبي مقمكع معنكيان كماديان، كفريؽ 



 31 

ثالث يشكؿ األغمبية الساحقة الصامتة، كىذه األغمبية مستنيمة لألمر الكاقع الشاذ 
الذم شٌرع عمميان لجعؿ االستثناء باستعماؿ المُّغة األجنبية ىك القاعدة، كالمغة 

القكمية زائدة دكدية عمى ىامش المُّغة األجنبية في الكميات العممية كالتقانية كالطبية 
ىذا الكاقع الشاذ المحير أساسو بسيط كال يستكجب إال القميؿ مف . كالزراعية 

الصراحة مع الذات مف أجؿ كضع األمكر في نصابيا الصحيح حياؿ الكضع 
. الحقيقي لألستاذ الجامعي بالنسبة لمتعريب األكاديمي في األردف

فالتفحُّص الدقيؽ الشامؿ لعالقة أستاذنا الجامعي بالقضايا التعميمية 
كالتربكية كالتعريبية يظير لنا أمران غاية في اإلدىاش، كىك أف نسبة أساتذة الجامعة 

كخاصة في الكميات العممية مف أصحاب الفكر كالرأم كالرؤية قميمة كقميمة جدان، 
كاألغمبية الساحقة مف أساتذتنا ىـ مجرد جيكش مف المكظفيف في سمؾ التعميـ 
العالي ال تيميـ إال مكانتيـ االجتماعية كركاتبيـ كترقياتيـ كعمميـ اإلضافي 
كمكافآتيـ كغيرىا كغيرىا مف أمكر المكظفيف العادييف ، لذا فإف أمر التعريب 

األكاديمي في األردف ال ينتظر لو أف يأتي قراره نتيجة ضغط األستاذ الجامعي 
كمقاكمة األستاذ الجامعي في األردف لمتعريب بالصراحة أك بالصمت أك . كحده

فعمى أىمية األستاذ الجامعي . بالتردد أيضان ليست بالعقبة الكبرل أماـ التعريب
عندنا مف الناحية النظرية لكنو عمميان أصبح قشة ىشة تمعب بيا رياح الكاقع 
العاتية، فتعريب األستاذ الجامعي يمكف إنجازه بجرة قمـ إذا كاف ىنالؾ القرار 
المجتمعي كالسياسي النافذ حكؿ إلزامٌية التعريب، مف خالؿ ربط زيادة الراتب 

كالترقية كالعالكة كالمكافأة باإلنتاج العممي المعٌرب، عندىا سنرل عجبان، إذ ستتبخر 
كؿ العقبات كستتكاثر الكتب المعٌربة، كسيتنافس المتنافسكف عمى إنجاح التعريب 
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بكؿ السبؿ، كسيجد األستاذ الدكتكر عبد الكريـ خميفة ككؿ مشيخة المعربيف في 
فيف لمصدارة عندما يصبح التعريب  األردف أنفسيـ مسبكقيف بآخريف مف المتشكِّ

الجامعي كالمجتمعي سياسة عامة كخطة دكلة تتبنى قيادة التعريب في ىذه األمة، 
عندىا سيتسابؽ التغريبيكف كالمثبطكف كالمترددكف كالمتقاعسكف كالمستنيمكف 

إلنجاح التعريب مف خالؿ التأليؼ كالترجمة كالبحث كالتدريس كتكريس أمر كاقع 
أصيؿ بدالن مف األمر الكاقع التغريبي الحالي الذم جعؿ األستاذ الجامعي كائنان 

فاقدان لكزنو كتأثيره كثقتو بنفسو، بؿ كائنان يتشٌكؿ حسب متطمبات الكاقع بدالن مف أف 
يمانو بدكره األصيؿ ... ييشٌكؿ الكاقع بقكة عممو كاإ

 

 

:  الطالب الجامعي المعرَّب- د

رأم الطالب الجامعي في األردف ميـ، لكنو ليس معضمة في شأف التعريب 
حتى لك قاكـ التعريب بعض الطمبة كخاصة المتشكفيف منيـ إلكماؿ دراستيـ 

العميا، كحتى لك اٌدعى البعض اآلخر أف المغة اإلنجميزية ىي الفضمى لمينتيـ في 
المستقبؿ في األردف كخارجو، لكف األغمبية كاألساتذة بال رأم ميحدد تندفع مع تيار 

سيؿ التغريب دكف أف يرؼَّ ليا جفف، رغـ أنيـ يعانكف أشد المعاناة مف المغة 
! . اإلنجميزية

كلنكف كاقعييف كمكضكعييف دكف مجاممة أك مكاربة، فطالبنا الجامعي قمَّما 
ينشد العمـ كالمعرفة، بؿ ىمُّو األكبر مع األسؼ الشديد العالمة كمف ثـ الشيادة، 
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ف جاء العمـ كمنتجو مصاحبو أك منتج جانبي فال ضير بالنسبة لمغالبية الساحقة  كاإ
ُي ما يكممكف دراستيـ العميا، لكنيـ أقمية ال  مف طمبتنا فيما عدا النجباء الذيف غالبان
يجكز القياس عمييا، كال يجكز رسـ الخطط الجامعية التعريبية أك غيرىا بناءن عمى 

.  ىذه الفئات المتميزة

فالطالب الجامعي عندنا كأستاذه ال يممؾ مكقفان فكريان مسبقان بشأف التعريب 
أك التغريب، فإف كجد كتابان مناسبان بالمغة العربية في مكاده في العمكـ كالطب 

كاليندسة مع أستاذ متخصص يتقف التعميـ بمغة أمو كأمتو، ثـ امتحانات معٌربة 
ينجح فييا أكثر مما ينجح في االمتحانات غير المعٌربة، كبالتالي يصؿ إلى شيادتو 

الجامعية بأيسر مما كانت تأتيو بالمغة اإلنجميزية التي ال يتقنيا أصالن، باإلضافة 
إلى العمـ بتخصصو الذم يأتي مصاحبان لتمؾ الشيادة بقالب كمحتكل أقرب إلى 

فكره كفكر مجتمعو، عندىا فإف الغالبية الساحقة مف طمبتنا سيتظاىركف احتجاجان 
فإف عممنا عمى طالبنا بكؿ كاقعية . عمى أم محاكلة إلفشاؿ التجارب التعريبية

كحسب احتياجاتو الحقيقية فإنني لعمى يقيف تاـ بأنو ستككف لو أبرز األدكار في 
الحفاظ عمى تعريب التعميـ الجامعي كسيساىـ في منع تغريب التعميـ المدرسي بعد 

ـى في المدارس أك يعمؿ في مشارب الحياة المختمفة .  أف يتخرَّج ليعمِّ

تمويل التعريب في األردن  - هـ

القرار السياسي كالمجتمعي كمف ثـ األكاديمي ميـ لمغاية لتحقيؽ التعريب 
لكف يجب أف ييترجـ إلى تمكيؿ سخي، لكي يؤدم غرضو كامالن في دعـ التأليؼ 
كالترجمة، رغـ أف الكتب المؤلفة أك المترجمة إذا ما أصبحت رسميان متبناه لمكاد 

دراسية محددة لسنيف، فإنيا ستمٌكؿ نفسيا بنفسيا، كقد تيحقؽ ربحان مجزيان 
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كليذا السبب ىنالؾ دكر نشر أجنبية . لألشخاص أك الشركات أك الييئات الداعمة
تعمـ عمـ اليقيف أف الترجمة أك التأليؼ بالمغة القكمية لمكتب األكاديمية المقررة 

ستدر عمييا أرباحان مجزية، لذلؾ تأتي كفكدىا إلينا كتمتقي باألساتذة في الكميات 
فكف ألف يصبح األردف مركزان  العممية كاليندسية كالطبية، كىـ يعممكف أك يتشكَّ

إقميميان في ىذا الشأف، لذلؾ يخطِّطكف مف اآلف، كقد تعامؿ بعض أساتذتنا مع 
بعضيـ، كما زالكا بشكؿ إيجابي مما يحقِّؽ الربح بعد أف يخدـ العمميَّة التعميميَّة مف 

. أساسيا
فتمكيؿ التعريب في األردف سكاءن مف خالؿ الجامعات أك المراكز البحثية 

أك كزارة التعميـ العالي أك مجمع المغة العربية أك مف خالليا جميعان ىك ضركرة 
كبسبب اإلقباؿ اليائؿ . كبرل لكنو قد تتضاءؿ ضركرتو مع ترسخ قدـ التعريب

. عمى التعميـ العالي قد ييحقِّؽ التعريب ربحان لمقائميف عميو لتمكيؿ مشاريع أخرل
فأمره حقيقة كأمر التفاعؿ الكيميائي أك النككم يحتاجاف لطاقة أكليَّة لتحقُّقيا، لكف 

التفاعؿ ذاتو قد ييطمؽ طاقة تساكم عشرات بؿ أحيانان مالييف أضعاؼ الطاقة 
األكلية المطمكبة إلحداث التفاعؿ، كىذا شأف أم تحٌكؿ مف حالة الى أخرل، 

كالتحٌكؿ مف االستنامة لمتغريب إلى النيكض بالتعميـ كالكطف كاألمة بالتعريب، 
يحتاج لمحجـ الحرج كالطاقة الحرجة، كعندىا ستنطمؽ طاقات األمة اليائمة مف 

. قمقميا بإذف ربيا

:  دور األوقاف اإلسالمية والمسيحية في تمويل التعريب

كىنا فإنني أدعك القائميف عمى األكقاؼ اإلسالمية في األردف كالعالـ 
العربي إلى المساىمة المالية الفعميَّة في تعريب التعميـ، ألفَّ خدمة العربية مف 
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صمب خدمة الديف ، كبذلؾ يساىـ الكقؼ الديني في إيقاؼ االنحالؿ الحضارم 
بفقداف المغة العربية التي ىي جكىر اليكية، فال بد مف سفِّ قكانيف كقؼ أك أكقاؼ 

مخصصة لتعريب العمـك كالتقانة لمحفاظ عمى لغة األمة كىكيتيا كبالتالي دينيا، 
عندىا يككف لمكقؼ أثر عممي جميؿ كأثره في أياـ الحضارة العربية اإلسالمية 

كما كأدعك القائميف عمى األكقاؼ المسيحية إلى العمؿ عمى المشاركة في . الزاىرة
تمكيؿ التعريب، ألف التعريب جزء أساسي مف الدكر الفاعؿ ألجدادنا مف العرب 

المسيحييف، كأحفادىـ منا قادركف عمى االضطالع بدكر أجدادىـ كلتكف لمكنائس 
كأكقافيا دكر بارز في ذلؾ تمكيالن كرعاية، تأكيدان ليكية المسيحية العربية األصيمة 

. عرقان كحضارة

: الحوساة والعوراة- و

التحديث كاألتمتة كالحكسبة كربط الشبكات المعمكماتية بيف المؤسسات 
التربكية كاألكاديمية كالبحثية كاالندماج مع شبكة المعمكمات العالمية، ىذه األمكر 

التي أصبحت مف حقائؽ الكاقع المعاصرة تيشٌكؿ ضغطان متزايدان عمى الثقافة العممية 
كالمغة العربية، لكنيا ال تناقض التعريب كالعكربة المتفاعمة المتطكرة كما يعتقد 
البعض، بؿ تيشٌكؿ ىذه الضغكط المتزايدة تحديان كبيران كحافزان قكيان نحك التعريب 

فالحكسبة ليست معادالن مكضكعيان لمتغريب، . لتعميـ فكائد العكلمة المعمكماتية
فأغمب الحكاسيب في العالـ تيصنع خارج إطار الغرب، بؿ إفَّ الصيف ىي التي 

تصنع حتى حكاسيب كزارة الدفاع األمريكية، كاليند تسيطر عمى نسبة عالية مف 
برمجيات الحكاسيب في العالـ، فالحكسبة قد تسٌيؿ عممية التعريب كالعكربة إف 
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كجدت اإلرادة السياسية الفاعمة كالتييئة المجتمعية المبرمجة التي تجعؿ التعريب 
. جزءان ميمان مف مفاصؿ شبكة المعمكمات العالمية

: أهمية القرار السياسي

ذكر الدكتكر األلمعي زكي مبارؾ بصراحتو الجارحة المعيكدة أف أساتذة 
العمكـ في الجامعات المصرية قدَّمكا كؿ المبررات لتدريس العمكـ بغير العربية حتى 

تناىى إلى سمعيـ تمميحات كزير التعميـ العالي إلى أف المغة العربية غير عاجزة 
عف تأدية المعاني العممية، عندىا تسابؽ األساتذة إلى االستجابة إلى التعريب 

. كالترجمة بكؿِّ ًىمَّةو 

فالقرار السياسي المؤٌكد عمى أىمية التعريب إف جاء بشكؿ جاد فإنو تأكيد 
فعمي عمى ما ىك كارد في كؿ دساتير البالد العربية كمقررات جامعة الدكؿ العربية 

باإلضافًة إلى اإلشارات المتكررة عف أىمية التعريب في برامج كفعاليات أغمب 
فالقرار . األحزاب الكطنية كاإلسالمية في أغمب الدكؿ العربية كمنيا األردف

السياسي في ىذا الشأف ذك أىمية كبيرة سياسيان كاجتماعيان كاقتصاديان كأكاديميان، ثـ 
جراءات سيككف  إفَّ ىذا القرار بذاتو قبؿ ترجمتو إلى برامج كقكانيف كتعميمات كاإ

فيف مف الفشؿ في  شرارة البدء بالعمؿ عند كؿ المشكِّكيف كالمتردَّديف كالمتخكِّ
. التعريب

كأىمية ىذا القرار السياسي المجتمعي تيذٌكر بالتساؤؿ المرير الذم نفثو 
األستاذ الدكتكر عبد الكريـ خميفة في دمشؽ، كأشعؿ النار في صدر الدكتكر 

لماذا نجح القرار السياسي في : صالح بمعيد ليخرج عمى شكؿ كتاب، ىذا التساؤؿ
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، كقد أصبح ىذا التساؤؿ المرير الذم !الفيتناـ كفشؿ في الجزائر لتحقيؽ التعريب ؟
يصٌدع الكعي يشمؿ الكطف العربي كمو تقريبان، فحتى الجزيرة العربية معيف العربية 

األكؿ أصبحت بحاجة لتعريب لكقؼ طكفاف التغريب األكاديمي كغيره، ال سيما في 
فالدكتكر صالح بمعيد الذم لـ يكف مقتنعان بأىمية القرار . المدارس كالجامعات

السياسي اعتقادان منو في السابؽ أف الحراؾ الفكرم كالسياسي كاالجتماعي في 
المجتمع يمكنو أف يكٌلد قراران مجتمعيان يصدر مف القاعدة االجتماعية نحك التعريب، 

ٌناع القرار، لكنو بعد مرارة التجربة، كاستمرار مبررات عدـ  كال ينتظر قرار صي
اإليماف بمبدأ التعريب عند البعض، كغياب إرادة الفعؿ عند البعض اآلخر، كالتردد 
المثٌبط عند فريؽ ثالث، كالتريث المتمكئ عند البعض مف جماعة مناصرة التعريب، 
كاستمرار الخكؼ مف الفشؿ حتى عند المتحمسيف لمتعريب، كتزايد ميحٌفزات التأجيؿ 

كالتريث كالتردد كالخكؼ مف فشؿ المحاكلة، أطمؽ صرختو حكؿ ضركرة القرار 
أما آف لنا أف ننادم باستصدار القرار السياسي العربي حكؿ ىذه "السياسي قائالن 

، كي نجتاز ىذه الصعكبات المفتعمة كنمحؽ الركب مثمنا مثؿ (التعريب)المسألة 
". العالـ، كال نبقى في الجدؿ، كالعالـ يتطكر كيتقدـ كال ينتظر المجادليف

ىنا يمكننا أف نقٌمب ىذا القرار السياسي عمى كجكىو، فيؿ القرار السياسي 
العربي المشترؾ ممكف راىنان كمستقبالن، كىؿ القرارات السياسية العربية المفردة 

ممكنة كمؤثرة ؟ كىؿ مف الممكف أف يككف لجامعة الدكؿ العربية دكر ميـ كفاعؿ 
في تحفيز أك تنسيؽ مثؿ ىذه القرارات؟ كىؿ يمكف لألردف أف يككف مبادران في 

ف اتخذ ىذا القرار ىؿ  اتخاذ ىذا القرار التاريخي رغـ اليجمة التغريبية الكاسحة؟ كاإ
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رث الثكرة  يمكف لعماف أف تصبح عاصمة المغة العربية مف أجؿ األمة العربية كاإ
. العربية الكبرل؟

مسيف ظاىريان لمتعريب أك  لكف مع األسؼ الشديد أننا نفاجأ كثيران بأف المتحِّ
أشباه المتحمِّسيف عندما يصؿ الكاحد منيـ إلى أمٍّ مف مكاقع صنع القرار في 

الجامعة اك الحككمة يصيبو مس سحرم مف الحياد السمبي، أك ينقمب عمى عقبيو 
ضد التعريب صراحة لكي يحظى برضا حزب التغريب الذم يتعاظـ دكره في 

مفاصؿ الدكلة األردنية في السنيف األخيرة بشكؿو ييدِّد ىكية الكطف كيفقده بكصمة 
كىذا األمر بحاجة لكقفة فكرية أكاديمية . المستقبؿ معرفيان كثقافيان كبالتالي سياسيان 

سياسية جريئة تسمي األشياء بأسمائيا دكف مكاربة أك تغطية أك مجاممة أك 
... خشية

فالتعريب الغريب في الجامعات األردنية كاف بيف مد كجزر لسنيف حتى 
حمت العكلمة المتأمركة بديارنا، فأصبح التعريب الغريب بيف ظيرانينا بيف جزر 

كجزر أجزر منو، إف لـ يتداركنا اهلل سبحانو بركح منو فتتشكؿ عندنا اإلرادة 
المجتمعٌية كاإلرادة السياسية ليترجـ ذلؾ إلى إرادة أكاديمية شاممة تينيي غربة 

التعريب بالقرار السياسي كالمجتمعي كاألكاديمي الحاسـ الذم ينيض بالكاقع بدالن 
... مف االستسالـ لبراثف تشكىات الكاقع

:  أهمية المغة العراية في تعميم العموم

المغة العربية الحية جذكرىا غارقة في القدـ فيي األخت الكبرل ألـ المغات 
، أك ىي أميا جميعان مف أكادية إلى بابمية إلى أشكرية إلى (السامية)العركبية 
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كبذلؾ . آرامية إلى كنعانية كحتى الييركغميفية التي ىي عركبية في جذرىا األقدـ
فإف المغة العربية األـ ىي الحاممة األكلى بيذه الجذكر العريقة لمشعؿ الحضارة 

. اإلنسانية لخمسة آالؼ عاـ عمى أقؿ تقدير

كىذه المغة . فبيا كمف خالليا تأنسف اإلنساف كنزلت عمى األرض األدياف
السرمدية الشباب بإذف ربيا ىي التي حممت عصارة الحضارة اإلنسانية لخمسة 
قركف زمف أكج الحضارة العربية اإلسالمية، كبقيت بعدىا المؤثر الرئيسي في 

. الحضارة اإلنسانية لخمسة قركف أخرل تقريبان 

ىذه المغة المعجزة يتقاعس أىميا عف خدمتيا طمعان في رضا مستعمر 
األمس كمستعمر اليكـ، كيصمكنيا صراحة أك ضمنان بالعجز كالعقـ في شؤكف العمـ 

كالعمؿ كالتجارة بينما المغة العبرية ىذه الميجة الكنعانية البائدة المتيبسة المفاصؿ 
المنطمقة حديثان مف أخالط مف أزماف عدة كأماكف شتى، ىذه المغة اليجيف تصبح 
لغة عمـ كتقانة كعمؿ مخدكمة بكؿ قكة، كلغتنا العربية لغة القرآف ككعاء الحضارة 

اإلنسانية، كالميحٌفز األكؿ لإلبداع في العمـ كالتقانة لقركف عدة، ال نخجؿ مف 
 (إفرنجية)اإلعراض عنيا في شأننا العممي كالتقاني، كأف العمـ كالتقانة أردية 

نرتدييما زينة ككظيفة ككفى، ككيؼ نبدع فييما كنحف لـ نبًف أنفسنا داخميان بيما 
ف بقينا ىكذا فإننا نصبح كالغراب ننسى مشيتنا كال نتقف مشية غيرنا . عبر لغتنا، كاإ

:  لغتنا العراية هي أمتنا العراية

يقكؿ صاحب مشعؿ العربية الذم ال يكؿ كال يمؿ كال تداخمو كساكس 
اليأس، يقكؿ األستاذ الدكتكر عبد الكريـ خميفة في كتابو المغة العربية كالتعريب في 
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ننا عمى ثقة بأف المغة العربية كليس لنا "1987العصر الحديث الصادر في عاـ  كاإ
إف شاء - لغة سكل لغة القرآف، ستككف في المستقبؿ القريب، كقبؿ نياية ىذا القرف

 لغة التعميـ في جميع مراحمو كفي جميع مجاالتو، كأف تككف لغة التعميـ –اهلل 
الجامعي كالبحث العممي، كال سبيؿ ألمتنا كي تمحؽ بركب الحضارة كأف تيشارؾ 
مشاركة أصيمة في بناء ىذه الحضارة إال مف خالؿ لغتيا تمؾ المغة التي تيمٌثؿ 

األساس الركحي كالفكرم الذم تقكـ عميو كحدة ىذه األيمة، فأمتنا العربية ىي لغتنا 
العربية الفصحى، كلغتنا العربية ىي أمتنا، كبالتالي ىي أساس نيضة أمتنا 

فأمتنا ىي لغتنا كلغتنا ىي أمتنا، نحف ىنا أماـ إبداع لغكم كمعرفي في " ككحدتيا
ىذا اإليجاز الممثؿ لحقيقة الترابط بيف ىذه األمة كلغتيا، ككما أف الرسكؿ صمى 

، فإننا "أرشدكا أخاكـ فقد ضؿ"اهلل عميو كسمـ قد قاؿ في شأف مف لحف في العربية 
نرل أف األمر ينطبؽ عمى التعميـ كالتعميـ العالي العممي كالتقني في األردف كالكثير 

مف الدكؿ العربية، فال بد مف أف نقكؿ لمقائميف عمى أمر ىذا التعميـ ليرعككا عف 
:  ضالليـ المغكم

أرشدكا تعميمكـ العالي فقد ضؿ ضالالن مبينان في استعماؿ غير لغتنا في 
التدريس كالبحث العممي، فيذا أكبر لحف نشاز في تاريخ أم أمة، فكيؼ بأمة 
صمب تاريخيا المغة كما يتصؿ بيا مف نصكص ال سيما نصيا األكبر القرآف 

فالقرآف الكريـ بفضؿ رب العزة أحدث في المغة العربية قانكنان ييخالؼ ما ! الكريـ
يحصؿ في لغات األرض كافة، فيي بفضمو تتجو دائمان نحك التكحد كاالتساع ميما 

.  كانت أسباب التفتيت كاالندثار السياسية كاالجتماعية كالفكرية كالعقائدية

هل المغة العراية عائق في العمم والتقانة؟ 
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ىؿ المغة العربية عائؽ في التعميـ الجامعي لمعمـك األساسية كاليندسية 
كالطبية كالزراعية؟ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ الكبير صعبة حتى عند التغريبييف 

المتنفذيف، فيـ ال ينطقكف بنعـ إجابة عمى ىذا السؤاؿ، لكف يفعمكف كيقرركف كؿ 
ما تدلؿ عميو لفظة نعـ، أما المترددكف فيـ حائركف ال إلى ىؤالء كال إلى ىؤالء، 

في  (لعـ)بيف ال كنعـ، كنحف مقتكلكف في مقاـ الػ (لعـ)كبذلؾ فإف إجابتيـ ىي 
... شأننا كمو

لكف لمحؽ كالحقيقة المكضكعية المعاشة في قاعات المحاضرات كفي 
ردىات الدرس أف المغة اإلنجميزية ىي العائؽ الحقيقي في ىذا الشأف، فأغمب 

المحاضرات بمغة عربية مكسَّرة تشيع في أكنافيا بعض المصطمحات اإلنجميزية 
فمعظـ أساتذتنا في الكميات . المنطكقة بمكنة ثقيمة يقشعرُّ ليا بدف شكسبير في قبره

العممية كاليندسية كالطبية كالزراعية ال يتقنكف اإلنجميزية، كبعضيـ مف خريجي 
الجامعات غير الناطقة باإلنجميزية، مستكاىـ في المغة اإلنجميزية أقؿ مف مستكل 

طمبتيـ، ككـ شكا لي الطمبة مف ىؤالء الذيف لغتيـ األـ العربية كدرسكا بغير 
اإلنجميزية لكنيـ مضطركف لمتدريس بيا، كىـ غالبان نسكا حتى ما تمقكه منيا في 

المدرسة، كذلؾ أثناء دراستيـ في الجامعة، ألف لغتيـ الثانية أصبحت عمى سبيؿ 
المثاؿ األلمانية أك الفرنسية أك الركمانية أك الركسية، بينما كانت في المدرسة 

اإلنجميزية، فيـ بذلؾ في حيرة لغكية تامة يندلؽ سكؤىا عمى رؤكس الطمبة الذيف 
يعانكف أصالن مف محدكدية فيميـ لمعمـ بالمغة اإلنجميزية حتى كلك كاف المحاضر 

متقنان ليا، فكيؼ كىك يتأتئ بيا كيجمجـ كيحمحـ دكف أف يبيف، إال عف لفظ 
مضطرب حزيف، لذلؾ تقع الكارثة المتكررة صباحان كمساءن في جامعاتنا المتكاثرة، 
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فاألستاذ يمقي محاضراتو الركيكة بمغة مختمطة ما بيف العامية كاإلنجميزية التي ال 
يتقنيا، كأحيانا ال يعرفيا إلى طمبة غالبان ال يعرفكف اإلنجميزية إال لمامان ، فكيؼ يا 

كىذا التخميط !. رعاكـ اهلل يككف التكصيؿ كالتكاصؿ في ىذا الشأف العممي الميـ؟
المغكم المغكِّم نٌبو لو الكثيركف مف دعاة التعريب، لكنو ما زاؿ يتسع كيتعمؽ، 

فنسمعو كنحف نمر في الردىات ينبعث دخانو مف قاعات المحاضرات عمى شكؿ 
نشاز لغكم يكاد يزلزؿ جدراف تمؾ القاعات بإيقاع متنافر تقشعر لو األبداف، كمع 

ذلؾ يصبر أصحاب ىذه التخاليط المغكية المرعبة عمى التغريب، كيقاكمكف 
التعريب صراحة أك مف كراء حجاب، كيصركف عمى أف المغة العربية ىي العائؽ 

!. بينما تخاليطيـ المفككة ىي جسر التكاصؿ كالفيـ كاإلبداع كالتقدـ

: تدني مستوى طماة الجامعة عندنا 

مف الحقائؽ الظاىرة لمعياف كالتي تحتاج لممزيد مف البحث كالتحميؿ 
لمكقكؼ عمى أسبابيا كاممة كتكصيؼ طرائؽ الخركج مف كىدتيا، ىي تدني 

مستكيات الطمبة المقبكليف في الجامعات األيردنية، كتدني مستكل تحصيؿ طمبة 
الجامعات األردنية، كبالتالي تدني مستكيات مخرجات العممية التعميمية عندنا 

فالضغط االجتماعي كالسياسي فتح خرقان كاسعان في القبكالت فاتسع الخرؽ . برمَّتيا
عمى الراقع، فكانت لذلؾ آثاره سمبية كاضحة في العممية التعميمية خاصة لدل 

ٍيًف كخاصة طمبة األرياؼ كالقرل  الدارسيف بالمغة اإلنجميزية فأغمبيـ يعانكف األىمرَّ
النائية، فكـ شككا لي مما يعانكف سكاء في جامعة مؤتة أك الجامعة األردنية، 

ما ىذا التعذيب يا دكتكر كاهلل إنَّنا نقضي ليمة كاممة أحيانان في صفحة : قائميف
كاحدة، كال نخرج منيا بشيء، أما الطمبة اآلخركف فيـ يعانكف أيضان، لكف يكابركف 
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كيٌدعكف، رغـ أنيـ ييربكف إلى ممخصات األساتذة كالحمكؿ المجتزأة كالمحاضرات 
العامية المغة المختمطة بنثار مف األسماء كالمصطمحات اإلنجميزية المنطكقة بمكنة 

بمكثة ىكجاء في قبره تيطمؽ مف فمو قصيدة  (اليكت. تي أس)عامية عمياء تصيب 
. أكثر يبابان مف األرض اليباب

 

: لغة أاحا نا إنجميزيتها ركيكة

أبحاثنا غالبان مكتكبة بمغة إنجميزية ضعيفة أك مفككة أك رديئة، حتى نحف 
الذيف قضينا سنيف مف الطمب في أمريكا، فكيؼ بزمالئنا الذيف تمقكا تعميميـ في 

جامعات ناطقة بغير اإلنجميزية، كبعضيا مف أقكل جامعات الدنيا في ألمانيا 
كفرنسا كالياباف كىكلندا كغيرىا، كأعداد ىؤالء كمف ىـ عمى شاكمتيـ في تزايد 

مستمر، كال ضير لك ذكرت لكـ ىنا تجربة شخصية حركت ككامف الذات عندم، 
فمقد حٌكمت بحثان رائعان في مكضكعو كمحتكاه المعرفي كنتائجو األصيمة لدكتكر 
يبدك أنو متخرِّج في جامعة ألمانية لشيكع المراجع األلمانية في البحث، لكف مع 

األسؼ الشديد كاف البحث مكتكبان بمغة إنجميزية ليست مف اإلنجميزية بشيء إال في 
حركفيا فقط، كاف يمكنني أف أرفض البحث ألنني كنت أنٌجـ عمى المعاني تنجيمان 
اعتمادان عمى الرسكمات كالجداكؿ الرائعة، لكنني لـ يطاكعني قمبي ألف البحث قادـ 
مف جامعة فمسطينية فاضطررت إلعادة كتابتو تقريبان، فمماذا يضطر باحث بحثو 

رائع النتائج إلى كؿ ىذه المعاناة الميمكة لكال أسر االستسالـ لسحر المغة 
! اإلنجميزية؟

كما أف أغمب المستغربيف يؤكدكف بكؿ ارتياح أف اإلنجميزية أكثر تناسبان 
مع العمـ الحديث، متناسيف أثر االستعماؿ في البحث كالتدريس كاإلعالـ العممي 
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كغيرىا مف سبؿ االستعماؿ الحي المحيي في تنمية المغة كتكسعتيا كتسييؿ طرائؽ 
استعماليا حتى عمى غير أىميا، بينما لغتنا العربية لغة القرآف الكريـ كلغة 
حضارتنا ككعينا بأنفسنا كىكيتنا كلغة العمـ العالمي لعشرة قركف، ىذه المغة 

العظيمة بذاتيا كبأىميتيا لكجداننا كعقكلنا كتقدمنا حاضران كمستقبالن ال تمقى منا إال 
. اإلعراض كاإلىماؿ حٌكامان كمحككميف، مدرِّسيف كباحثيف كمسؤكليف

فالعمـ كالتقانة ليسا قشكران نرتدييما بمغتنا أك بمغة غيرنا في البحث العممي، 
العمـ كالتقانة ىما أساس الفكر الحديث، فإف أردنا دكران لنا في ىذا الفكر اإلنساني، 

فال بد مف تمثَّؿ العمـ كالتقانة بمغتنا كنشرىما في القطاعات الشَّعبٌية كافةن لكي 
. تحصؿ التبيئة التامة التي تؤدم إلى اإلبداعية الذاتية

فيؿ نتكقَّعي تنميةن بشريةن كمف ثـ تنمية اقتصادية مستدامة دكف لغتنا في 
التدريس كالبحث، ىؿ نتكقع إبداعان كمف ثـ تقدمان حقيقيان دكف لغتنا، كىؿ نتكقع 
بمكرة حضارية ليكيتنا كلكجكدنا عمى ىذا الكككب كأمة حرة دكف لغتنا األكسع 

كاألحكـ كاألكثر إشراقان مف لغة غيرنا لك كجدت مف يخدمكنيا كما كجدت المغات 
. األخرل، لكف لغتنا كحمزة بف عبد المطمب ال  بكاكي ليا

كليس مف باب اإلساءة ألمٍّ كاف، أك نشر الغسيؿ عمى الجدراف، فإف 
غالبية أساتذتنا الكراـ حتى خريجي أمريكا كبريطانيا محصكليـ المغكم المغكم 

كليس المغكم االدعائي محدكد جدان، كقدرتيـ عمى استعماؿ ىذا المحصكؿ المحدكد 
أكثر تحديدان، كال تخفى عمى أحد رسائؿ الماجستير كالدكتكراه التي كتبت كتكتب 

ليكذا أساتذة لضعفيـ في المغة اإلنجميزية، بعض ىؤالء األساتذة ىـ مف قادة 
مناىضة التعريب مف باب التفاخر باالنتماء لإلنجميزية لغة أمريكا سيدة العصر، 

رغـ أنيـ ما زالكا ال يتقنكنيا ال قكالن كال كتابة، كأنا أعرفيـ بأسمائيـ، كسيمائيـ كمف 
أصبح منيـ رئيسان أك نائبان لرئيس أك كزيران أك مسؤكالن، فقد تمٌرس عمى التشدؽ 
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ببعض األلفاظ اإلنجميزية في الجمسات العامة كالمتخصصة مف باب الزينة كعرض 
البضاعة المزجاة، لكنو يعمـ في قرارة نفسو أف بينو كبيف اإلنجميزية حجابان، لكف 

. المنافحة عنيا ىك مف باب مستمزمات المنصب المتحقؽ أك المأمكؿ تحققو

: صعواة المغة اإلنجميزية 

المغة اإلنجميزية ليست أسيؿ بنيكيان أك اشتقاقيان أك دالليان مف المغة العربية 
بؿ المغة اإلنجميزية ىي المثقمة حتى . المحبككة رغـ اتساع مصادرىا زمانيان كمكانيان 

أذنييا بالشذكذ المغرؽ في قكاعدىا كتصريفاتيا كقد جاء كـه ىائؿ مف أسمائيا 
كأفعاليا كلكاصقيا مف لغات شتى، مما جعؿ صقميا كتكحيدىا عمالن سياسيان 

كقصريان أحيانان، كلـ يأًت عفكيان أك طبيعيان، كبقايا فرقتيا الداخمية ما زالت متفشيَّة 
في لحمتيا كسداىا، كأغمب مصطمحاتيا العممية ىي مف غيرىا، فإما أف تككف 

مستمدة مف المغة اليكنانية أك الالتينية كحتى مف المغة العربية في أياميا الزاىرة، 
لكف احتالالت أىميا أك الناطقيف بيا ألجزاء كثيرة مف العالـ كخدمتيـ ليا بالغالي 
كالنفيس كٌطأا أكناؼ شذكذىا، كقٌمال مف عكار تناقضاتيا الداخمية، كجعالىا تبدك 

لمكىمة األيكلى أىبسط مف المغة العربية األكثر إحكامان كاتساقان كشمكالن كامتدادان منيا لك 
تكافر ليا مف يخدمكنيا بعشر معشار ما نالتو المغة اإلنجميزية اليجيف، مف خدمات 

كبيرة كتحميالت لسانية كاسعة، كمكسكعات تاريخية متنامية لممفردة كالعبارة 
كالمصطمح، كليس ىذا مقاـ المفاضمة بيف المغتيف، لكف أكردت ذلؾ لمرد البسيط 
عمى الذيف يفضمكف اإلنجميزية عمى العربية عمى اعتبار أنيا أىبسط مف العربية 

. كأشمؿ

:  أهمية المغة اإلنجميزية
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رغـ ذلؾ ال ننكر نحف دعاة التعريب األكاديمي كالعكربة الثقافية 
كالحضارية كاالجتماعية أف المغة اإلنجميزية أىصبحت القاسـ المشترؾ ألغمب ما 

ينتج مف عمـ كمعرفة كبحث كصناعة في العالـ أجمع تقريبان،فيي المغة الثانية ألم 
عالـ ألماني أك فرنسي أك ركسي أك صيني أك ياباني أك ىندم أك عربي، إذ إنيا 

النافذة الكبرل التي يمكف اإلطالؿ منيا عمى العالـ بكؿ مفاصمو، فإتقانيا لالطالع 
الصائب مف خالليا ضركرة حضارية ككجكدية، لكف المغة العربية ىي بيتنا بكؿ 

 كأرضياتو كجدرانو كسقفو، فيؿ يجكز لنا أف نسمح لمنافذة ميما كبرت أف قأساسيات
تصبح بديالن عف بيتنا الحقيقي الذم ىك لغتنا ككجكدنا كىكيتنا، فالبيت الجميؿ ينمك 

جماليان بجماؿ نكافذه، لكف ال يجكز لنافذة كاحدة ميما عظـ دكرىا أف تككف بديالن 
. عف البيت نفسو 

: ضرورة اإلنجميزية لطماة الدراسات العميا

يحتج أنصار التغريب بأف طمبتنا الذيف سيكاصمكف دراساتيـ العميا في 
العمـك األساسية كالطب كاليندسة بحاجة ماسة لمغة اإلنجميزية لتسييؿ دراستيـ 

كىذا احتجاج متيالؾ ألف طمبة الدراسات العميا ال يمٌثمكف إال نسبة ضئيمة مف . تمؾ
طمبة دراسات الشيادة األكلى، ثـ إفَّ دراستيـ بالمغة اإلنجميزية قبؿ دخكليـ في 

دراساتيـ العميا ال ينمي لغتيـ اإلنجميزية إال بشكؿ محدكد جدان، ألف أغمب تركيز 
طمبتنا عمى ما ينقمكنو مف تخاليط أساتذتيـ، أما الكتب المقررة في المغة اإلنجميزية 
فيفركف منيا بكؿ السبؿ، لكف لك درس الطالب المتطٌمع لمدراسات العميا اإلنجميزية 
بطريقة منيجية، فإف النتائج ستككف مختمفة، مع العمـ بأف طالب الدراسات العميا 

لغة عالمية أخرل غير العربية لالطالع كمتابعة - عمى األقؿ-ممـز بتعمـ 
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المستجدات المتسارعة في مجاؿ تخصصو الدقيؽ كالتخصصات المجاكرة، ككذلؾ 
فإف األصؿ أف مستكل ىؤالء الطمبة العقمي كالنفسي كاىتماميـ العممي كفيؿ بأف 

.  يجعميـ يتقنكف المغة الثانية حتى بعد إنيائيـ لشيادتيـ

لكف لمحؽ كالحقيقة كبالمشاىدة المتكررة أف الفائدة المحدكدة المتحققة مف 
دراسة طالب الدراسات العميا لشيادتو األكلى بالمغة اإلنجميزية أقؿ ألؼ مرة مف 

المضرة المؤكدة التي تقع عمى غالبية الطمبة اآلخريف األقؿ اىتمامان كاألقؿ 
بمستكاىـ التعميمي مف زمالئيـ الذيف ينككف متابعة دراساتيـ العميا، فيؿ يجكز 

. التفريط بمغة التحصيؿ عند الكؿ، مف أجؿ فائدة البعض المحدكدة جدان 

: مجازية المغة اإلنجميزية العممية

مف الحقائؽ المؤكدة المتكررة التي ال تحتاج لكبير بحث كتنقير أف المغة 
العممية األكاديمية كالمكازية ليا عمميان كتقانيان كبحثيان أصبحت مركبة كمضٌمخة 

كأثٌني ىنا كأؤكد عمى ما كرد مراران عمى لساف . باإلبداع التصكيرم كالمجاز المغكم
األستاذ الدكتكر عادؿ جرار حكؿ تعٌقد التعبير في المغة اإلنجميزية في الكتب 
العممية الحديثة، كال سيما المقررة لطمبة الجامعة، كمف تجربتي الشخصية فإف 

تنامي المجاز المرٌكب كاإلبداعية المغكية في الكثير مف الكتب العممية في المغة 
اإلنجميزية كٌسع كعمَّؽ مف طرائؽ مصالحتي مع العمـ كالتقانة، بعد أف كنت لسنيف 

. مف الياربيف منيما نفسيان رغـ تخصصي فييما إلى مجازات المغة كاألدب كالثقافة
لكف العمـ كالتقانة أىصبحا يكتباف بمغة تكاد تجعؿ أداة التكصيؿ غاية جمالية 

بذاتيا، لذا أصبحت أحيانان أشعر أنني ال أقرأ فيزياء اك كيمياء أك ميكانيكيا مكائع 
نما أقرأ نصكصان، نعـ نصكصان إنجميزية غاية في  أك ىيدركليكيا أك ىيدركلكجيا، كاإ
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الدقة العممية كاإلبداعية كالحيكية تتناكؿ ىذه المكضكعات، كىذا األمر الجميؿ 
يجعؿ التدريس بالمغة اإلنجميزية أك غيرىا غاية في الصعكبة عمى طمبتنا كالكثير 
مف أساتذتنا أيضان، ففيـ الطمبة القميمي المحصكؿ في المغة أصالن أصبح بسبب 

تعٌقد كمجازية المغة اإلنجميزية العممية محدكدان جدان كأحيانان معدكمان، كأغمبنا نعاني 
مف تكصيؿ مثؿ ىذه المغة لمطمبة، ألف المغة ىنا حتى كىي تكصؿ العمـ كالتقانة 

ليست قشرة أك كسيمة بؿ غاية تجعؿ النص العممي رائقان كمبدعان، كالنصكص 
العممية العربية في أكج حضارتنا الزاىرة، مثؿ نصكص العالَّمة ابف سينا في النفس 
كالطب، كنصكص غيره مف عممائنا اآلخريف، كىنا ال عجب أبدان أف يقضي بعض 

طمبتنا ليمة كاممة في دراسة صفحة كاحدة، كال تسعفيـ كؿ قكاميس الدنيا في 
نما  المعاني الدقيقة المقصكدة، ألف االنزياح المغكم قد ال يككف في المفظة فقط، كاإ
في تركيب الجممة أك في تراكيب الجمؿ، أم في النظـ المغكم الذم يحدِّد معنى 

المعنى كما ذكر عبد القاىر الجرجاني في نظريتو الرائدة في العالـ أجمع في شأف 
معنى المعنى المنبثؽ مف النظـ، كىكذا ىك األمر في صعكبة اإلنجميزية العممية 

. المنزاحة بشكؿ مجازم رائع يفقد طمبتنا القدرة عمى الفيـ ك التكصيؿ كما يجب

: الخجل من مناصرة التغريب

يذكر األيستاذ الدكتكر عادؿ جرار أحد أبرز ركاد التعريب األكاديمي في 
األردف أنو عندما دعتو كمية اآلداب في الجامعة األردنية لممشاركة في ندكة حكؿ 

تعريب التعميـ في يكميا العممي لـ تجد أحدان مف األغمبية الصامتة أك األقمية 
التغريبية يقبؿ في المشاركة كمناقض لمتعريب، أال يعني ىذا بكؿ بساطة أف 
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االضطرار لمتدريس بالمغة اإلنجميزية مخجؿ، كال أحد يقبؿ بالدفاع عنو صراحة 
.  حتى مف أنصار التغريب في السر كالعمف

لماذا : ىنا تتكٌلد تساؤالت جديرة بالتفٌكر بيا قبؿ اإلجابة الصريحة عمييا
نفعؿ كنصمت عمى فعؿ ما نخجؿ مف مناصرتو صراحة؟ لماذا نعطي ألنفسنا 

الكصاية عمى مجتمعنا عمميان، فنقدِّـ لو العمـ بغير لغتو، ثـ نخجؿ مف التصريح 
بذلؾ لو، لماذا نخجؿ مف التصريح بيزيمتنا الداخمية أماـ التغريب كالعكلمة 

كاألىمركة، ثـ ال نخجؿ مف العمؿ الدؤكب عمى تكريس مستمزمات تمؾ اليزيمة 
. الكاسحة في أعماؽ أدمغة طمبتنا

: أ ر العراية توليدًا واصطالحاً 

رغـ األىمية البالغة لمنحت كاالقتراض في العربية، إال أف االشتقاؽ ىك 
محكر التكليد ثـ يتبعو في ذلؾ المجاز، فكؿ لفظة في المغة العربية ىي عائمة أك 
قبيمة مف االشتقاقات المشتركة في أصميا المصدرم، مما يجعؿ المغة العربية مف 
أثرل لغات األرض كأقدرىا عمى التكليد الذاتي لكؿ ما تحتاجو العمـك كالتقنيات، 
بينما ثراء اإلنجميزية المدعى في المصطمحات أغمبو نحت كاقتراض مما يجعؿ 
الغالبية الساحقة لممصطمحات اإلنجميزية الحديثة مجيكلة لدل المكاطف العادم 
الناطؽ باإلنجميزية، ألف ىذه المصطمحات منحكتة أك مقترضة مف لغات أخرل 

. حية أك ميتة، بينما االشتقاؽ في العربية ىك محكر التكالد الخالؽ المثرم

أما المجاز فيك استعماؿ المفظ في غير ما كضع لو، مع قرينة تمنع مف 
إرادة المعنى األصمي، كىك شائع في كؿ لغات األرض في تكليد المصطمحات 

كتقريب فيـ المفاىيـ الجديدة، لكنو في المغة العربية لو ميداف رحب جعؿ البعض 
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يتكىـ أف المغة العربية لغة شاعرية غالبان، كىذا خالؼ الكاقع عمى أىمية شاعريتيا 
. في تنامي الترميز فييا

فال بد مف مالحظة أف الكثير مف الحقائؽ المغكية كانت مجازات لغكية، 
فالمجاز كالخياؿ المغكياف ىما طاقة ىائمة في أم لغة تيكسبيا حيكية ترميزية 

كتجددان إف كجدت رجاال كنساءن مف مسؤكليف كباحثيف كأكاديمييف كمدرسيف يعممكف 
بجد لتحكيؿ الطاقة المكتنزة في شعرية المغة العربية إلى لغة العمـ كالتقانة الحية 
ؽ كاالصطالح العممي الثرم المثرم بترميزه  المحيية مف خالؿ االستعماؿ الخالَّ

ؽ  . الخالَّ

: المغة هي التفكير واإلاداع

 أف مف أىـ خصائص أم لغة (Ashcraft, 1998)يرل أشكرافت 
 عمى أف االرتباط بيف الرمكز (Flexibility of symbols)المركنة الترميزية 

كالمعاني كالمفاىيـ اصطالحية كليست حتمية، مما يمنح المغة مركنة تمقائية في 
التعبير عف األشياء كاشتقاؽ األسماء الجديدة لممخترعات الجديدة، أك ابتكار بعض 

.  ىذه األسماء

كقد أجمع عمماء عمـ النفس المُّغكم عمى أف ىنالؾ عالقة عميقة بيف 
التفكير كالمغة المفكَّر بيا، فالبعض يرل أف التفكير كالمغة كجياف لعممة كاحدة، 

كالبعض منيـ يرل أف التفكير يصكغ المغة كيؤثر فييا، كالبعض يرل أف المغة ىي 
التي تصكغ الفكر كتؤثر بو، كالبعض يرل أف ىنالؾ تبادالن حيكٌيان بيف المغة 

فيؿ يمكف تنمية التفكير العممي األصيؿ . كالتفكير كال سيما التفكير اإلبداعي
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كتكسعة القدرة عمى االبتكار في التقانة كتبيئة العمـ كالتقانة في أم أمة دكف لغة 
األمة رغـ اإلجماع عمى عمؽ العالقة السببية أك التبادلية أك ىما معان بيف التفكير 

كالمغة؟ فإلى متى نجٌر أمتنا ككطننا إلى الضياع عمميان كتقنيان كحضاريان كتنمكيان 
!. ؟...كنحف نحسب أننا نحسف صنعان 

: التأليف اإلاداعي والترجمة اتصرف

البيئة الطبيعية كاالجتماعية كاالقتصادية ليا أكبر األثر في تبيئة كتشٌكؿ 
المكضكعات الدراسية الغربية المثقمة بمشكالت بيئاتيا كالحمكؿ التي تقدميا ىذه 

كبحكـ التخصص أقدـ لكـ المثاؿ اآلتي، فالييدركلكجيا التي . البيئات لمشكالتيا
نيدٌرسيا لطمبة اليندسة كتبيا المنيجية اإلنجميزية أك المترجمة عنيا تقكـ في أساسيا 

عمى تضخيـ دكر الفيضاف في الدراسة، لكف الفيضاف ليس أىـ مشكالتنا المائية 
التي تقـك عمى الجدب كالقحط كالجفاؼ، أم تكرارية النقص في المياه كليست 

. الزيادة فييا، كما تصر عمى ذلؾ المناىج المستكردة 

فكؿ عمـ تطبيقي بنيتو المعرفية كالتقانية كأمثمتو التطبيقية ىي نتاج بيئتو، 
كىذا يؤدم بطالب العمـ عندنا الميغرؽ بيذه الكتب المستكردة ككتب مقررة أف 
تحصؿ لو الشعكريان قطيعة عممية تطبيقية مع بيئتو سكاء بشأف مشكالتيا أك 

الحمكؿ المقدَّمة ليا، كىذا يحدك بي ألف أدعك لمتأليؼ اإلبداعي في العمكـ 
التطبيقية بما ييـ بيئتنا، كليس التأليؼ االتباعي الغارؽ في مشكالت غيرنا، لكننا 

حتى في تأليفاتنا التمفيقية نستعمؿ أمثمتيـ، ألف عيكننا بالتغريب المعرفي فقدت 
القدرة عمى النظر إلى الكاقع المعاش، بؿ إنني أميؿ إلى التأليؼ المتفاعؿ مع بيئتو 

. أكثر مف الترجمة المثقمة ببيئتيا األصمية
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كىنا أدعك لما قد يزعج األىجاٌلء مف العمماء، كىك الترجمة بتصٌرؼ يناسب 
بيئتنا العربية إف اضطررنا لمترجمة بدالن مف التأليؼ اإلبداعي، كىذا التصٌرؼ الذم 

نأخذ اإلذف بعممو مف المؤلؼ الغربي يينٌقي العمؿ األصمي مما يثقؿ كاىمو مف 
أمثمة بيئتو األصمية، كال ضير لك أشرنا إلى حقيقة تغيب عف الكثيريف حكؿ 

ترجمتنا العربية القديمة، فأغمب المستشرقيف كمف تبعيـ منا بإساءةو إلى يكـ الديف 
يميمكف إلى أف العرب في عصكرىـ الزاىرة ترجمكا الفكر كالعمـ اليكناني كاألدب 

الفارسي كالحكمة كالرياضيات اليندية، ترجمكا ىذه الثقافات كغيرىا ليس كما ىي 
تمامان بؿ بصكرة محٌكرة، كالبعض يقكلكف مشكىة، ألف العرب لـ يفيمكا ما ترجمكا، 

كلكف كليس مف باب التعصب األعمى لحضارتنا التي عٌممت العالـ أجمع فإني 
أكاد أجـز أف أغمب التحكير كاف مقصكدان ليتناسب النص المترجـ مع السياؽ 
الثقافي لممتمقي، فمكؿ مقاـ مقاؿ في حضارتنا، كىك مقاـ المتمقي، كليس مقاـ 

.. الممقي، مقاـ الحضارة الياضمة، كليس مقاـ أنساؽ الحضارات الميضكمة

كفي ىذا قد يختمؼ معي الكثير مف العمماء األىجالَّء المدققِّيف بإصرارىـ 
عمى األمانة العممية المطمقة في الترجمة كميمي إلى إعطاء رخصة كاسعة ألف 

لمضركرات العممية كالتعميمية أحكاميا، لذا أرل أف الحرفية الشمكلية لمترجمة 
التقانية قد تضر بالترجمة ذاتيا كبالطالب الذم يتمَّقى ىذه الترجمة، كبالمنياج ذاتو 

الذم ينحرؼ عف متطمبات مجتمعو كبيئتو، كبذلؾ يصبح طمبتنا كأنيـ كائنات 
. مستنبتة، كطنيا الركحي التقاني غير كطنيا الحقيقي

فالعمـ التطبيقي في الغرب كالشرؽ، في أمريكا كبريطانيا كاليند كالياباف 
ة عمى اعتبار أف ركائز  ييدرَّس كييبحث كيينشر انطالقان مف حاجات المجتمع الميمحَّ



 53 

التعميـ كالبحث العممي كخدمة المجتمع كاإلنتاج الذم يربط البحث : الجامعات أربع
العممي بخدمة المجتمع، ككؿ ىذه األمكر المتصمة بالجامعات منطمقيا المجتمع، 
فإف لـ نؤلؼ بشكؿ إبداعي ينبثؽ مف بيئتنا كليس بشكؿ اتباعي يبحث مشكالت 

، فإف مشكالت كحاجيات تمؾ المجتمعات  ف لـ نترجـ بتصرؼو أميفو غيرنا، كاإ
المصٌدرة لمكتب المنيجية ستستمر في إغراؽ مناىجنا التعميمية بدرجة أكبر بكثير 

مما قد يتصكره غير المتخصصيف، أك أكثر مما يمكف أف يعيو المتخصصكف 
مف الذيف يحسبكف الجامعات جزران  (بؿ الكرتكنية)القاطنكف في أبراجيـ العاجية 

.  معرفية معزكلة عف مجتمعيا، أك زكائد دكدية ميمصقة اعتباطان بمجتمعاتيا

كمف أىـ مشكالت الترجمة كخاصة الحرفية في العمـك التطبيقية أنو تمر 
أحيانان فترة زمنية غير قميمة بيف ظيكر الكتب في لغاتيا األصمية كبيف ترجمتيا إلى 
المغة العربية لتصبح جزءان مف المراجع أك المقررات الجامعية، كأحيانان تظير ترجمة 

بينما تككف الطبعة المزيدة أك  (االستاتيكا)طبعة لكتاب منيجي ككتاب عمـ التكازف 
المنقحة أك المعٌدلة تعديالن تامان في المطبعة أك خرجت قبؿ خركج الترجمة العربية 

لمطبعة السابقة، ككمُّنا شاىد عمى ىذا األمر المتكرر لعدـ قدرتنا عمى مكاكبة 
الترجمة كما تفعؿ الياباف مثالن التي تترجـ بشكؿ منيجي بقرار سياسي إدارم 
. حكيـ، لكي ال يككف بيف صدكر الكتاب كترجمتو إلى اليابانية إال أشير قميمة

: التجراة األردنية في التعريب

التجربة المجيضة لمتعريب في الجامعات األردنية لـ تكف كافية ال زمانيان 
كال شمكليان لمحكـ عمى الجنيف أنو كاف أصيالن أك لقيطان، ثـ إف التعريب يتجاكز 
التدريس إلى التأليؼ كالترجمة كاإلبداع كبالتالي التفكير كالتعبير كالتغيير، كىذه 
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أمكر ال تككف إال بقرار سياسي، أك بقرارات مجتمعية كأكاديمية مدركسة كمحسكبة، 
لكف مسنكدة بقرار سياسي ميمـز يسمح بالتدرج اإليجابي التصاعدم، كليس التدريج 

التسكيفي، كيسمح باالستثناءات المؤقتة، كليس االستثناءات األكثر اتساعان مف 
القاعدة، يسمح بالتركيز عمى كميات بعينيا أكالن ككمية العمكـ كالزراعة مثالن، أك 

أقساـ بعينيا كقسـ اليندسة المدنية مثالن، أك البدء بفركع محدَّدة مف ىذه األقساـ 
كيندسة المياه مف اليندسة المدنية مثالن، لكف عمى أف يككف كؿ ذلؾ ضمف خطة 
شاممة مدركسة كمتدرجة بتصاعد ميضٌمخ باإلخالص، كليس مغٌمفان بالتسكيؼ كذر 

. الرماد في العيكف

ىنا نستذكر أف ثمانيف مف أعضاء ىيئة التدريس في جامعة اليرمكؾ 
تقدَّمكا بمشركع لتعريب العمكـ مف أجؿ التدريس بالمغة العربية كاضعيف خطة عمؿ 
مف ستة عشر بندان، عندما نستذكر ذلؾ نشعر بالسعادة بأثر رجعي أنو كانت كما 
زالت في قمكب األساتذة عندنا حمية لمغة كاألمة، لكف اآلف عند استذكار عدـ نفاذ 

تمؾ الخطة، كعندما نستشعر اآلف صعكبة اجتماع عشرة مف أساتذة العمـك 
كاليندسة كالطب كالزراعة عمى قمب رجؿ كاحد لمشركع بتقديـ أم خطة لمتعريب 

ىؿ نشعر باإلحباط التاـ، ىؿ نستنيـ لألمر الكاقع كنقكؿ ليس باإلمكاف إبداع ما 
ىك أبدع مما كاف؟ الجكاب ال كألؼ ال، فالصخرة الصمبة يضربيا الحٌجار مئة 

ضربة فتبدك لميائس صامدة متماسكة، لكف بالضربة المئة تنيار الصخرة بضربة 
كاحدة، فيؿ انيارت الصخرة بالضربة األخيرة؟ أـ بتراكمات كؿ الضربات السابقة؟ 

الحؽ أف لكؿ ضربة أثرىا المحدكد الذم قد ال ييرل، لكف الصبر كالتكرار يؤدم 
. بكؿ المعيقات إلى االنييار حتى لك كانت مف أصمب األحجار
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يقكؿ األستاذ الدكتكر محمكد السمرة عف ىيئة التدريس الذيف تخٌمكا عف 
كلك أنيـ آمنكا أف : " تجربة التعريب في األردف بعد سنة مف المحاكلة المحدكدة

التدريس بالمغة العربية يعني محافظة األمة عمى شخصيتيا، كأف أفراد األمة ال 
يمكف أف يبدعكا إال مف خالؿ لغتيـ، كأف الطالب الجامعي ال يمكف أف يستكعب 

المادة استيعابان دقيقان إال مف خالؿ لغتو، لياف عندىـ أم جيد يمكف أف يقدمكه مف 
: ىنا تناكؿ أستاذنا الكبير ثالثة أبعاد ميمة لمتعريب بإيجاز نافذ" أجؿ التعريب

البعد الحضارم، كالبعد اإلبداعي، كالبعد التعميمي، كىذه األبعاد ىي أساس كؿ 
تطكر كنماء كتنمية بشرية كاقتصادية، كىي محاكر قمَّما يمتفت ليا جيكش 

المكظفيف في سمؾ التدريس الجامعي عندنا، ألف اليَـّ المادم يمتيـ جؿَّ اىتمامنا 
كىمتنا، لكف عمى القمة التي تضطمع بميمة التنكير كالتغيير أال تيأس مف ركح 

. العميـ القدير

كىذه قكلة تمثؿ "  مف بقي عمى حالة فقد حالو: "كيقكؿ مشايخ الطريقة 
جكىر الكجكد الفيزيائي كالكيميائي كالبيكلكجي كالجيكلكجي كبالتالي االجتماعي 

كالفكرم كالعممي كالركحي، فالتغيير ىك القانكف الثابت في الكجكد كمو، فعدـ النمك 
المطٌرد انكماش سكاء النمك الركحي أك العقمي أك العممي أك الجسدم، فإف لـ 
يحصؿ تناـو لمبناء العممي لممجتمع كمو بالتعريب الكاسع النطاؽ، ال سيما في 

المعاىد العممية كالجامعات كالمراكز البحثية، فإف استشراؼ المستقبؿ سيككف شديد 
القتامة، كعندىا سيككف المصير المحتكـ، ال سمح اهلل، ىك اليدـ كالفناء لمذاتية 

كاليكية ثـ انعداـ الكزف كالتحٌكؿ إلى ذرات مف اليباء في أقصى المحيط الحضارم 
. العالمي ذم المركز المتغكؿ الذم ال يحتـر إال األقكياء
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:  دور مجمع المغة العراية األردني 

أصدر األمير عبداهلل بف الحسيف أمران بتأسيس مجمع عممي في األردف في 
، عمى غرار المجمع العممي في دمشؽ الذم أسس في عيد شقيقو 1924عاـ 

، فكانا كفييف إلرادة أمتيما في النيكض العممي مف 1919الممؾ فيصؿ في عاـ 
خالؿ التعريب المنٌظـ كالمقنف، كأيضان كانا كفييف إلرادة كالدىما الذم ثار عمى 

الطكرانييف الذيف حاكلكا تتريؾ األمة العربية بدالن مف تعريب األمـ العثمانية بمغة 
كلكف لظركؼو قاىرةو انطكل أمر مجمعنا الكليد كاستمر بالتنامي . القرآف الكريـ

المجمع العممي في دمشؽ، كانتظرنا إلى ما بعد تعريب الجيش األردني بأربعة 
، ثـ يتكامؿ 1961أعكاـ لتتشكؿ المجنة األردنية لمتعريب كالترجمة كالنشر عاـ
 بجيكد أساتذتنا 1976الميالد المبارؾ لمجمعنا مجمع المغة العربية األردني عاـ 

الكبار مف الذيف أشعؿ حب األمة كلغة األمة ككرامة األمة نيراف حماسيـ كما زالت 
! جذكة حماسيـ تتكقد رغـ تراكـ رماد االنتكاسات العربية المتتابعة منذ عقكد

 الذم أراده الممؾ المؤسس المحب 1924كقد قيؿ إفَّ مجمعنا العممي لعاـ 
لمغة العربية قد ذاب قراره لنقص في الماؿ كالرجاؿ، كاآلف ال نقص في الرجاؿ 

كالحمد هلل، فاألردف يفاخر الدنيا بأف بتركلو الحقيقي ىك ثركتو البشرية المنتشرة في 
أما الماؿ فأمره . كؿ الدكؿ العربية، كفي مختمؼ أصقاع األرض بكؿ كفاءة كاقتدار

حقيقة أسيؿ بكثير مما يظف لمكىمة األكلى، فترشيد قميؿ جدان لبند الضيافة 
كالتنقالت كالمياكمات في مؤسسات الدكلة كالجامعات يمكف أف يكفر المالييف 

الكثيرة لمتعريب كالترجمة كالبحث العممي المتصؿ بذلؾ في الجامعات كفي مجمع 
فمك تكفَّر لمجمعنا العتيد مميكف دينار سنكيان مع إرادة سياسية إيجابية . المغة العربية
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تجاه التعريب كأىميتو الجكىرية لمكطف كلألمة، عندىا سيتغيَّر كجو األردف، كسنرل 
أردننا الصغير الحجـ قائدان بجدارة لألمة العربية بشأف التعريب كالترجمة كالتأليؼ 
كالنشر الذم قد يدر دخالن كبيران الحقان يزيد أضعافان مضاعفة عما صرؼ مف ماؿ 

فمجمعنا رغـ كؿ المعيقات كالمثٌبطات . في المراحؿ األكلى لتسيير العجمة بجدارة
إال أنو برجالو الركاد األفذاذ أثبت أفَّ لو مكانان مميزان في بضع سنيف، فأبدع في 

تكجييو لمترجمات الرائدة في الفيزياء كالبيكلكجيا كالكيمياء كالرياضيات كغيرىا، كلك 
. تيَّسر لو الدعـ المادم كااللتزاـ الجامعي لحقَّؽ نقمة نكعية في األردف كالمنطقة

يقكؿ السيد عبد العزيز بف عبداهلل مدير عاـ مكتب تنسيؽ التعريب بالرباط في ندكة 
في شأف مجمع المغة " التعريب كدكره في تدعيـ الكجكد العربي كالكحدة العربية"

بيذا يككف المجمع قد كضع حجر األساس العممي إلغناء العربية : "العربية األردني
بالمصطمحات كاألفكار العممية كالتقنية معان، كجعميا تقؼ عمى قدـ المساكاة مع 

كاف يمكف لمداميؾ البنياف أف ترتفع عاليان فكؽ حجر " لغات العمـ في العالـ
األساس المتيف الذم كضعو المجمع، لكف اليجمة كالتآمر الخارجي كالتخاذؿ 

كالتغرب كالتردد حالت دكف ذلؾ، لكف مجمعنا رغـ تعاظـ الزمف الردمء لـ يفقد 
. األمؿ في عكدة األمة إلى كعييا مستشعرة مخاطر انحسار لغتيا

: دور األردن المأمول في التعريب

األردف بمكقعو الجغرافي كبشعبو التفاعمي المعطاء كبقيادتو الياشمية 
التاريخية يمكنو أف يضطمع بدكرو بنَّاءو كقيادم بشأف التعريب مف  خالؿ تكاصمو 

فمطالما كانت لمدكلة األردنية أدكار أكبر . األصيؿ مع العالميف العربي كاإلسالمي
 العرب –مف حجميا الجغرافي كالسكاني كاالقتصادم، فمماذا ال تصبح عماف 
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لماذا ال يصبح التعريب ! عاصمة لمتعريب كمركزان إقميميان كعربيان كعالميان لممعربيف؟
بمفيكمو الحضارم كالتعميمي كالمؤسساتي شعاران كعمالن لمدكلة األردنية كثابتان مف 

فاألردف يممؾ إمكانية أف يككف . ثكابتيا بغض النظر عف كجية نظر الحككمات
ممتقى كؿ األطراؼ دكف شبة السيطرة عمى أم طرؼ، فمماذا ال تعمؿ الدكلة 

األردنية عمى تحكيؿ مجمع المغة العربية األردني إلى مجمع العكربة كالتعريب لكؿ 
العرب، مما يجعؿ األردف منارة التنكير كالتغيير العربية مف أجؿ تحقيؽ النقمة 

!. كىؿ مف تنكير أك تغيير يقع خارج إطار المغة القكمية؟... الحضارية

فمقد كاف غكؿ التتريؾ الذم حاكؿ القضاء عمى المغة العربية في مؤسسات 
التعميـ في البالد العربية في ظؿ الدكلة العثمانية بعدما اختطفيا الطكرانيكف، كاف 

مف أىـ أسباب الثكرة العربية الكبرل، لذلؾ كاف أكؿ مجمع لمحفاظ عمى المغة 
، الذم كاف نتاج الدكلة العربية الفيصمية، 1919العربية ىك مجمع دمشؽ عاـ 

التي كانت نتاج الثكرة العربية الكبرل، كمف ثـ كاف ىذا المجمع النكاة األكلى 
كقد حاكؿ األمير عبد اهلل مؤسس الدكلة . لتعريب التعميـ في مراحمو كافة في سكريا

، 1924األردنية الحديثة أف يككف لألردف أيضا مجمع لمحفاظ عمى العربية منذ 
. 1976لكفَّ ظركؼ األردف لـ تمٌكف تمؾ التجربة مف رؤية النكر إال في عاـ 

كبذلؾ فإف عمى كرثة الثكرة العربية الكبرل في األردف مسؤكلية دينية كأدبية 
كفكرية كسياسية أف يكقدكا مشعؿ التعريب اآلف كىنا، دكف أم تكاف، في ىذا البمد 

فشرعية الدكلة األردنية مستمدة أصالن مف . الذم طالما تحٌمؿ أكثر مف حجمو
. شرعية الثكرة العربية الكبرل، التي كاف الحفاظ عمى المغة العربية مف أىـ أسبابيا

أال يمكف لألردف أف يككف مبادران في أمر : فعمينا أف نتساءؿ تساؤالن مشركعان 
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التعريب رغـ ضيؽ ذات اليد كقمة السكاف؟ أال يمكف لألردف أف يككف قائدان لمدكؿ 
العربية في ىذا الشأف رغـ كؿ المحددات؟ نعـ يمكف ذلؾ، ألف األردف يممؾ 

:  اإلمكانات اآلتية

قيادة تاريخية ليا إرث ديني كحماية معركفة لمتراث كلمغة العربية كجسر ميـ : أووً 
. يصؿ الماضي بالمستقبؿ

حركة تعميمية كاسعة النطاؽ أىنتجت إمكانات بشرية متزايدة يمكنيا أف :  انياً 
.  تضطمع بأدكار كبيرة لك أتيح ليا ذلؾ

تصدير كثيؼ لمرأسماؿ البشرم المتعمـ إلى الكثير مف الدكؿ العربية :  ال اً 
. المجاكرة كالبعيدة

.  تأثير األردف تعميميان بما يجرم في الجزيرة العربية في المدارس كالجامعات: رااعاً 

التفاعؿ الحميـ مع العراؽ كفمسطيف سكانيان كاجتماعيان، كبالتالي يصبح : خامساً 
األردف رافعة ليما لمقاكمة التيكيد كاألمركة عمى كؿ مستكل انطالقان مف 

. المغة

األردف ىك األقرب إلى سكريا صاحبة التجربة الرائدة في التعريب منذ : سادساً 
عقكد، لذا يمكف لألردف أف يتأثر إيجابيان بتمؾ  التجربة، كيساىـ في تطكيرىا 

. كتحديثيا لتالئـ كؿ العرب بالتعاكف مع العمماء األنقياء مف كؿ العرب

كىنالؾ إمكانيات أخرل لألردف الصغير الحجـ كالسكاف، الكبير بإرثو 
كجغرافيتو، كبما يمكف أف يضطمع بو مف أدكار حضارية رائدة لك تبٌنى التعريب 

. لكؿ العرب كمنيج دكلة كريثة لثكرة كؿ العرب عمى مف عادل لغة العرب
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:  أهمية التعريب في التنمية الاشرية أردنياً 

الدكلة األردنية كالنظاـ األردني الذم ينشد تكازنان اجتماعيان كاقتصاديان مف 
خالؿ نظاـ القبكؿ المبني أساسان عمى االستثناءات مف مصمحتو ككطف كككياف 
سياسي ذم أىداؼ كطنية في نظاـ القبكؿ في جامعاتو أف يتجو إلى التعريب 
كالتعريب الشامؿ في تدريسو، فالمكرمة الممكية كغيرىا مف القبكالت االستثنائية 

أساس فمسفتيا رفع سكية أبناء الشرائح االجتماعية في المناطؽ األقؿ رعاية مف 
أجؿ أف يصبحكا في المستقبؿ أساس الحراؾ االقتصادم كاالجتماعي، كالتعميمي 
كالتثقيفي، كبالتالي السياسي في مناطقيـ أك في شرائحيـ االجتماعية، كأف يحدثكا 

تكازنان مع الشرائح األخرل األقرب إلى ثمار التنمية، لكف مع األسؼ الشديد، 
مستكل تعميـ ىؤالء الطمبة القادميف مف األطراؼ غالبان أقؿ مف مستكل زمالئيـ 
خاصة في الكميات العممية كاليندسية كالطبية كالزراعية رغـ ذكائيـ البارز الذم 
يتحٌدل ظركفيـ القاىرة، لكف المغة اإلنجميزية ىي كابكسيـ المستمر، كىذه المغة 

تمنع المكرمة الممكية مف تحقيؽ اليدؼ الحقيقي مف كرائيا، كىك تكزيع التنمية مف 
خالؿ تكزيع التنمية البشرية بإنتاج مخرجات لمعممية التعميمية مبدعة كمؤثرة، كليس 

كٌمان متزايدان مف الشيادات التي تزيد عدد العاطميف عف العمؿ مف الذيف يجيمكف 
لغتيـ في تخصصيـ، كيجيمكف اإلنجميزية التي استظمكا بيجيرىا لمدة أربع سنكات 
عجاؼ، كيجيمكف أكالن كآخران العمـ الذم يحممكف شيادتو الكرتكنية، ألنيـ تمقكه بمغة 

يجيمكف أغمب أسرارىا كمجازاتيا العممية كانزياحاتيا المغكية التي تقٌدـ دقائؽ 
. المعاني العممية كالتقانية

فخريج مدارس القكيرة أك الجفر أك الركيشد أك رحمة أك غيرىا مف القرل 
النائية قد يككف مبرزان بيف أقرانو كيستحؽ القبكؿ في أفضؿ الكميات العممية 

كاليندسية كالطبية، لكنو ألسباب لغكية تغريبية في الجامعة يفشؿ كيدخؿ مع الزمف 
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في دائرة اإلحباط النفسي عندما ييرٌحؿ مف قسـ إلى آخر، كمف كمية إلى أخرل، 
ؿ أكاديميان مف الجامعة فصالن تامان رغـ قدراتو  فإٌما أف يتخرَّج معمـ مجاؿ أك ييفصى

العقمية البارزة، كقد حصؿ ذلؾ مراران، ككمُّنا عميو مف الشاىديف، كال حؿ لمشكالت 
المقبكليف استثنائيان بالمكرمة الممكية أك غيرىا لتكزيع التنمية البشرية إال بالتعريب 

الَّ تحكلت الشيادات الكرتكنية إلى حجاب تحكؿ بيف حممتيا كبيف  الشامؿ، كاإ
مشاركة أىميـ في أعماليـ، فنساىـ في زعزعة استقرار تمؾ المناطؽ بتكثير 

. العاطميف كتقميؿ المبدعيف ألسباب لغكية تغريبية أكالن كآخران 

 

 

: تراجع التعميم الجامعي والمدرسي في األردن

مما يؤسؼي لو أف خطط رفع سكية التعميـ المدرسي كالجامعي في تكاثر 
مستمر، لكف حقيقة نكعية ىذا التعميـ في ىبكط أكثر استمراران، كال سيما في شأف 
المغة العربية ككذلؾ المغة اإلنجميزية، إال في بعض المدارس الخاصة التي تيعمي 
مف شأف المغة اإلنجميزية فكؽ كؿ شيء، كأنيا لغة ميقٌدسة دارسيا يمسو بعض 

كمع ذلؾ، فالتعميـ في ىبكط أسبابو ليست فقط قصكر الكتب كالمناىج . قدسيتيا
نما السبب الحقيقي أف المعمـ الحقيقي مات، كمنذ زمف، كخاصة معمـ  كالخطط كاإ

المغة العربية الذم أصبح غالبان ييمقي دركس المغة العربية بال رؤية كال ركح كال 
أما األستاذ الجامعي الحقيقي فأمره محككـ بقانكف العممة، إذ إفَّ العممة ! انتماء

المزيفة ما أسيؿ أف تخرج العممة الحقيقية مف السكؽ إال مف رحـ ربؾ، ككذلؾ كاف 
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كىذا ما يككف في جامعاتنا األردنية اآلف، مما ييفاقـ مف ضعؼ الييئات التدريسية 
!. أماـ اتخاذ أم قرار بسيط، فكيؼ بقرار التعريب االستراتيجي

:  ضياع المغة العراية اين المدارس الحكومية والخاصة

المدارس الحككمية مستكياتيا متفاكتة بيف عماف كالمحافظات، كبيف مراكز 
المحافظات كمدارس القرل كالبكادم كالمخيمات، كالقاسـ المشترؾ بيف كؿ ىذه 

التصنيفات، أف المدارس الحككمية تعاني مف ضعؼ في مستكل المدرِّسيف 
كدافعيتيـ لمتعميـ، ال سيما معمـ المغة العربية الذم يحظى باىتماـ أقؿ مف زمالئو 

لعدـ االلتفات إلى أىمية المادة التي يدِّرسيا في فيـ كاستيعاب كؿ الدركس 
األخرل، لذا فإف التدريس في المكاد األخرل ال يستعمؿ إاٌل العامية أك العربية 

ضعاؼ تشٌكؿ المغة  المكٌسرة الحكاشي كالمحتكل، مما ييساىـ في إضعاؼ الفيـ كاإ
.  السميمة عند الطمبة مف أجؿ التفكير السميـ المبدع

: المدارس الخاصة المتواضعة

أما المدارس الخاصة ذات المستكيات التعميمية األقؿ مف المعٌدؿ فيي 
تنتشر كالفطر، لكنيا تعاني مف نكاقص ىيكمية قاتمة، أىميا أنيا تستقطب 

المعمميف األقؿ كفاءة ال سيما في شأف المغة العربية، كبسبب غكؿ البطالة فإف ىذه 
المدارس تتضاءؿ مكافآتيا لمعممييا لحدكد ال تسد الرمؽ، كأىحيانا ال تكفي 

لممكاصالت، كمٌدرس المغة العربية يحظى غالبان بأقؿ ىذه المكافآت، فكيؼ يجد 
الدافعية الحقة ليعمِّـ كيتعمَّـ الطرائؽ الجديدة كالمتجددة في التدريس كال سيما تدريس 
المغة العربية، كىك يجد أف امتياف تدريس المغة العربية في الزمف الصعب أىصبح 
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نسانيتو فمدارسنا الخاصة ذات المستكيات التعميمية المتكاضعة . امتيانان لكرامتو كاإ
... خطر عمى العممية التعميمية ال سيما في شأف المغة العربية المظمكمة أكالن كآخران 

: المدارس الخاصة المعتارة

المغات األىجنبية كال سيما اإلنجميزية تحاصر المغة العربية في المدارس 
الخاصة المعتبرة، فينالؾ مدارس تدرِّس ابتداءن مف الصفكؼ األساسية اإلنجميزية 

كالفرنسية كاأللمانية كاليكنانية كالعبرية عمى أف يختار الطالب لغة باإلضافة 
لإلنجميزية، أما العربية فيي مف األمكر التي تضطر ىذه المدارس لتدريسيا 

أما المكاد العمميَّة كغير العممية فتدرِّس بالمغة . بإعطائيا الحد األدنى مف االىتماـ
، فيخرج بذلؾ خريج ىذه المدارس ال يعي لغة التكاصؿ مع بني قكمو اإلنجميزية

ككطنو إال لمامان، رغـ أنو ميعٌد ألف يككف قياديان مف  النكاحي االجتماعية 
.  كاالقتصادية كالسياسية كافةن في كطنو بحكـ الكاقع الماثؿ أمامنا جميعان 

لكف مما يؤسؼ لو أف المدارس األردنية الخاصة المتخصصة في صناعة 
القيادات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية منذ عقكد كبالتالي صناعة المسؤكليف 

كصناع القرار السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم، ىذه المدارس المحترمة في 
الشارع األردني ىي تغريبية حتى النخاع، فيي ال تيعمي فقط مف شأف المغة 

اإلنجميزية عمى العربية، بؿ تجعؿ الطالب المسكيف يشعر بأف لغتو األـ عبارة عف 
زائدة دكدية في ىذه المدرسة التي تتشكؿ فييا شخصيتو كنظرتو لمكجكد كلممجتمع 
كلمحياة، فيصبح مع الزمف منظاره المتحكـ بعقميتو ىك المغة اإلنجميزية، أما الزائدة 

الدكدية في حياتو المدرسية كبالتالي الجامعية كالتي تدعى المغة العربية فمكانيا 
عنده ىك مكاف الفمكمكر في حياة الشعكب يستدعكنو الستذكار أنيـ تجاكزكه، ألنو 



 64 

ييمٌثؿ طفكلتيـ الحضارية، فيؿ المغة العربية لغة حضارتنا كديننا كأمتنا ككجكدنا 
. أصبحت مجرد فمكمكر لمتفكو بيا في مدارس خاصة الخاصة عندنا 

إنو لمف المؤسي كالمحزف كالمقمؽ أف مدارس خاصة الخاصة تقٌدـ كؿ 
شيء بالمغة اإلنجميزية حتى النشاطات غير المنيجية، كأما ما تحظى بو المغة 
العربية كالتربية اإلسالمية فكقت منكمش عمى ذاتو، مستحيي مف نفسو، كسط 
محيط تغريبي متناـ فخكر بذاتو، لذا كجدنا بالبحث األكلي أنو قمما تناؿ المغة 

العربية كالتربية اإلسالمية مف منياجييما الذاتييف ثمث الكقت كالجيد المطمكبيف 
ليما، بؿ ىنالؾ مدارس بعينيا ال تنيي المناىجيف إال نادران مع إشعارو خفي كظاىر 

لمطالب بعدـ أىمية ىذيف المنياجيف في السياؽ العاـ لمتعميـ المستغرب في ىذه 
. المدارس

كال بد ىنا مف بحث تربكم تقكيمي لنكاتج ىذه المدارس، كقدرة ىذه النكاتج 
عمى التكاصؿ مع محيطيا االجتماعي في األردف، لكف ىنالؾ بحث مطمكب عمى 
مستكل الدكلة األردنية كميا أكثر خطكرة مف البحث األكؿ كىك العالقة المضطردة 
بيف ككف الشخص خريج مدارس تغريبية خاصة كبيف كصكلو السريع في العقكد 

ىذا . السابقة ألعمى المسؤكليات االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية في األردف
البحث الثاني نتائجو ظاىرة لمعياف، لكف مف باب العممية كالمكضكعية المطمكبيف، 
كمف باب كشؼ األكراؽ كاممة لمجتمعنا بكؿ شرائحو ال بد مف دراسة العالقة بيف 

الدراسة في ىذه المدارس التغريبية كبيف كصكؿ طمبة ىذه المدارس إلى أعمى 
. المسؤكليات في الدكلة األردنية 
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كليس استباقان لنتائج ىكذا بحث ميـ، فإنني أزعـ أف الترابط كبير بيف ككف 
الشخص مف نكاتج مثؿ ىذه المدارس كبيف تحكلو الحقان إلى أحد صناع القرار في 
البالد كمستقبؿ البالد، كىذا أمر في غاية الخطكرة عمى الدكلة كالكطف، كىك عمى 

المدل الطكيؿ ييدد الدكلة األردنية بيكيتيا العربية بأكخـ النتائج، عندما تصبح 
النخب األكاديمية كالنخب االقتصادية كالنخب السياسية كبالتالي النخب االجتماعية 

فكيؼ تقرر مصير المجتمعات نخب . منفصمة لغكيان كثقافيان عف مجتمعاتيا
كىذا األمر الميـ جدان عمى مستكل الدكلة ! منفصمة حضاريان عف ىذه المجتمعات؟

األردنية كميا، كالذم ال ييعطى االىتماـ الكافي في التخطيط لألردف عاـ ألفيف 
كعشريف في االستشرافات المستقبمية التي قدمت فييا جممة أكراؽ، ىذا األمر الميـ 

إف تيرؾ فيو الحبؿ عمى الغارب، كما ىك حاصؿ اآلف، فإنو سيؤدم إلى تعميؽ 
الشقة بيف ىذه النخب المتغٌربة في أكطانيا كالتي استنبتت في جزر تغريبية ىي 
مدارسيـ الخاصة جدان كبيف السكاد األعظـ مف الشعب األردني المطمكب منو أف 

ىذه . يقاد اقتصاديان كسياسيان مف قبؿ ىؤالء المستنبتيف في ىذه الجزر التغريبية
الشقة المكجكدة كالمرشحة مستقبالن لمتفاقـ الذم ال تيحمد عقباه ستؤدم حتمان إلى 

المزيد مف التكترات االجتماعية كالسياسية عندما تصبح النخب مف أصحاب القرار 
، كالمجتمع كمو في كادو آخر .  في كادو

نحف جميعان نقابؿ كؿ يكـ أعدادان مف األساتذة كالميندسيف كاألطباء ككبار 
مكظفي الدكلة مف خريجي ىذه المدارس، الكاحد منيـ قدرتو عمى التحدث 

كالمناقشة أك المحاضرة أك الكتابة أك االستيعاب في المغة العربية أقؿ مف أجنبي 
تعمَّـ المغة العربية في كبره، كىؤالء الذيف بمغ التغريب نخاع عظاميـ ىـ األقرب 
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رحمان إلى صانع القرار في األردف كفي الكثير مف الدكؿ العربية ألنيـ القناة 
السالكة في العالقات الخارجية مع الغرب، لذلؾ فيـ األحرص عمى إفشاؿ أم 

كقد أىفشمكا بكؿ . تجربة تعريب أك خطة شاممة لمتعريب في األردف كالدكؿ العربية
بركدة أعصاب تجربة تعريب التعميـ الجامعي في الجامعة األردنية في بداية 

ثمانينيات القرف الماضي، ككذلؾ أفشمكا المحاكلة المتكاضعة مف قبؿ ثمانيف مف 
أساتذة جامعة اليرمكؾ أيضان، كىاىـ يسعكف حثيثان لممساىمة في قتؿ تجربة جامعة 

آؿ البيت عمى اعتبار أف تجربتيا التعريبية نشاز في ظؿ إجماع عمى عدـ 
. التعريب بالفعؿ كليس بالقكؿ، في الجامعات األردنية األخرل كافَّةن 

فيؤالء التغريبيكف نتاج مؤسسات تغريب التعميـ في مدارسنا كجامعاتنا 
تغربت أركاحيـ كأىفكارىـ كتطمعاتيـ قبؿ أف تتغرب ألسنتيـ كأقالميـ، لذا فيـ حقان 

يدافعكف عف أنفسيـ كعف الصكرة المستغربة التي شكمَّكىا عف أنفسيـ، عندما 
يعممكف عمى إحراؽ األخضر كاليابس لمنع نجاح أم محاكلة لتعريب التعميـ في 

األردف، كقد نجح التغريبيكف إلى أبعد مدل في محاصرة المغة العربية في مدارسنا 
العامة كالخاصة، كفي جامعاتنا الرسمية كالخاصة، حتى أصبح الطالب المدرسي 
كالجامعي ككذلؾ األستاذ المدرسي كالجامعي يخجؿ مف ارتكاب أمِّ خطأ منطكؽ 
أك مكتكب في المغة اإلنجميزية، كال يمتفت الكاحد منا إذا ما ارتكب أمَّ خطأ لغكم 

في المغة العربية عمى اعتبار أف لغة حضارتنا كديننا كقرآف ربِّنا كلغة تفكيرنا 
ككجداننا أصبحت في مخيالنا المستمب مف فصيمة الدنياصكرات المعرفية، لذا فإف 
عدـ العمـ بيا ال يضير غير المتخصصيف بعمـ الديناصكرات المغكية، كىذه يشيد 

نما حقيقية دامغة متكررة ... اهلل ليست مبالغة، كاإ
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ىذه المحاصرة لمغة العربية في مدارسنا كجامعاتنا إف لـ تتكفَّر اإلرادة 
الفكريَّة كالسياسيَّة كالتربكيَّة القكيَّة لكقؼ االنييار المتنامي فييا، فإف استشراؼ 

المستقبؿ يينذر بنتائج غير ميشٌرفة عمى مستكل الجامعة كالمدرسة كالطالب 
كاألستاذ، كبالتالي القيادات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية، لكي تكتمؿ دائرة 

فقداف الدكر كاليكية، كمف ثـ تكريس االستالب كالتبعية بكؿ أشكاليا المادية 
. كالمعنكية في الكطف ك األمة

 

:  المدارس الخاصة المسيحية 

ىذه المدارس الخاصة ذات الطابع المسيحي في األردف ىي جزء أساسي 
مف النسيج التربكم كالتعميمي كالحضارم في ىذا الكطف منذ ما قبؿ تأسيس الدكلة 

األيردنية، كقد كاف إرث ىذه المدارس في لبناف كفمسطيف يقكـ عؿ كككبة مف 
المدرسيف كالكتاب العرب المسيحييف الذيف ساىمكا بكؿ جدارة في الدفاع عف المغة 

العربية ضد التتريؾ، كفي تأكيد كجكدىـ العربي الراسخ مف خالؿ إحياء التراث 
العربي كتكسيع دائرة انتشاره، بؿ ىـ مف أكؿ الذيف عرَّبكا اآلداب كالعمكـ في لبناف 

. كسكريا كمصر ككاف ليـ أثر ال ينكر في األردف أيضان 

لكف مع األسؼ الشديد فإف المدارس الخاصة المسيحية الطابع في األردف 
كالدكؿ العربية اآلف أقؿ تركيزان عمى المغة العربية مف المغات األكركبية، ليس فقط 

نما حتى في المحادثات الشَّفكية  في مكاد التدريس العممية كالتربكية كاالجتماعية، كاإ
في المدارس كفي الحفالت كفي المسرحيات المدرسية، كىذا أمر مؤسؼ كمحزف، 
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فماذا جرل منذ القرف التاسع عشر إلى بدايات القرف الحادم كالعشريف، ألـ تبؽى 
المغة العربية بما تمثمو مف تراث متصؿ منذ ما قبؿ اإلسالـ إرثان مشتركان كاف 
ألجدادنا مف العرب المسيحييف أكبر كأبيى األدكار الجميمة في إثرائو كتعميقو 

حيائو لماذا تعٌمؽ المدارس المسيحية الطابع اآلف إحساس الطالب بأف مرجعيتو . كاإ
!. الفكرية ىي التراث كالحاضر الغربي كليس التراث العربي اإلسالمي؟

أما كاف األجدر بالمدارس الخاصة المسيحية الطابع في األردف أف ترٌكز 
عمى المغة العربية لتأكيد تجذرىـ األكيد في التراب العربي، كأنو مف األجدر ليذه 
المدارس الميمة في األردف أف تدِّرس مادة إضافية لكؿ طمبتيا بكؿ مستكياتيـ 
حي بعمميةو كشمكليةو دكرى العرب المسيحييف في الحضارة العربية اإلسالمية،  تكضِّ
كدكرىـ في التعريب في بدايات النيضة العربية الحديثة منذ أكاسط القرف التاسع 

عشر، فال يجكز إلخكتنا العرب المسيحييف في األردف سدنة التعريب كالعربية 
!. تاريخيان أف يككنكا سدنة التغريب في مدارسيـ الميمَّة لنا كليـ في األردف

:  المدارس الخاصة اإلسالمية الطااع

كمف المدارس الخاصة التي كاف يؤٌمؿ أف تبقى نمكذجان كقمعة حصينة 
عمى التغريب ىي المدارس اإلسالمية الطابع، كالمثاؿ عمييا ىنا مدارس الكمية 

العممية اإلسالمية بكؿ ما تمثمِّو مف أصالةو كمعاصرةو في شأف تعميـ المغة العربية 
كالتعميـ بيا، لكف ألمر ما كلضغكط الكاقع المتأثر بالتغريب الكاسح، باإلضافة 

لضغط بعض أكلياء األمكر، جعمت ىذه الكمية العريقة تدرس المكاد العممية 
بالمغتيف العربية كاإلنجميزية، كتركز شيئان فشيئان عمى برنامج مكازو لمتعميـ أساسو 
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المغة اإلنجميزية في أغمب المكاد، فيؿ نقكؿ إف ىذه القمعة الحصينة لألصالة بدأت 
تفقد مكقعيا كنكيتيا عندما تتحكؿ إلى نسخة مكررة لغيرىا مف المدارس الخاصة 
. المتخصصة في إفقاد المغة العربية لدكرىا األصيؿ في التعميـ كبناء الفرد األصيؿ

:  مقترحات إجرائية لتشجيع التعريب في المدارس

لكقؼ االنييار ال بد مف إجراءات عممية تنبثؽ مف خطط مدركسة انطالقان مف 
استراتيجية كطنية لمتربية كالتعميـ في األردف لكضع المغة العربية في مكانيا الكطني 

الصحيح في المدارس الحككمية كالخاصة، مع مراقبة حثيثة كقياس دقيؽ لمدل 
التزاـ تمؾ المدارس بالمغة العربية في تدريس المكاد كافة كفي اشتراط إتقانيا عمى 

المعمميف كافة كشرط مسبؽ لتعيينيـ كترفيعيـ، مع إعطاء مدرس المغة العربية 
المتابعة كاالىتماـ الكافييف ليضطمع بدكره األصيؿ، مع إدخاؿ المغة العربية في 

صمب تدريس الحاسكب كأساليب الربط المعمكماتي بيف المدارس كالجامعات 
كالمراكز البحثية، كحتى في عمميات الربط مع المكاقع اإللكتركنية العالمية مف أجؿ 
المساىمة باالرتقاء بالمغة العربية في المدارس كالمجتمع بالطرؽ المتجددة عالميان، 

لتصبح المغة القكمية ىي أساس المعرفة كاليكية، كالفتكح العممية كاالنفتاحات 
.  المجتمعية

: مقترحات إجرائية لتشجيع التعريب في الجامعات األردنية

كمف األمكر اإلجرائية البحثية التي يمكف اقتراحيا ىنا مع إمكانية تعديميا 
كتطكيرىا لتشكؿ بذرة إجرائية لتحفيز الترجمة كالتأليؼ بالمغة العربية في الجامعات 

ف أرادت جذب األستاذ الجامعي  األردنية إف تبنت التعريب بشكؿ متدرج، كاإ
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فيمكف اشتراط ترجمة كتاب متخصص عمى . لممشاركة الفعمية الرسمية في التعريب
األقؿ ألم مدرِّس جديد في الجامعة قبؿ أف ينتقؿ مف درجة مدرس إلى درجة أستاذ 

مساعد، ثـ أف يشترط نشر بحثيف بالمغة العربية عمى األقؿ في كؿ ترقية، ثـ 
ال تكقَّفت عالكتو  اشتراط بحث ينشر كؿ عاميف بالمغة العربية لألستاذ الدكتكر كاإ

السنكية، ثـ إضافة بند ميـ إلى مجالتنا العممية المتخصصة باسـ ترجمة األبحاث 
العممية الحديثة المتخصصة، عمى أف تككف ترجمة كؿ خمسة أبحاث في 

التخصص الدقيؽ لألستاذ الجامعي بما يعادؿ بحثان مفردان لغايات الترقية، كيمكف 
تقديـ حـز أخرل لمخطكات اإلجرائية لتشجيع التعريب، لكف ال بد مف البدء في ذلؾ 

ال فقدنا كزننا في المعترؾ العممي كالتقاني كالحضارم . بأسرع كقت كاإ

حتمية التعريب أم استحالته؟ 
ىؿ التعريب في األردف كالدكؿ العربية لممدارس كالجامعات حتمي في 
المستقبؿ القريب أك البعيد، أـ أنو مستحيؿ كتزداد استحالتو كمما أغرقتنا العمـك 

كالمعارؼ بالمزيد مف طكفاناتيا، مع العجز التاـ عف مالحقتيا؟ سؤاؿ مرٌكب كمؤلـ 
يالمان كتعقيدان، لكف العنكاف الرئيسي ليذا الجكاب أف ! كمعٌقد كجكابو أكثر تركيبان كاإ

التعريب حتمي كمستحيؿ في آف معان، فيك حتمي ألنو قدرنا، كمستحيؿ أف يحصؿ 
بنفسو دكف تشكيؿ اإلرادة المجتمعية كالسياسية كاألكاديمية كالبحثية الفاعمة 

. كالمتنامية التي تحٌكؿ االستحالة المفترضة إلى حكؿ كقكة في مدارسنا كجامعاتنا
فما الذم يمنع ىذه اإلرادة مف التشكؿ عندنا رغـ أنيا تشكمت في أمـ كشعكب أقؿ 

عددان كأضيؽ امتدادان كأفقر تراثان كلغة مٌنا، لكنيا تأبى الذكباف المستخذم لميجمة 
العكلمية المتأمركة التي تجتاح المغات كالثقافات، بسطكة اإلعالـ الكاذب كترىيب 

الدبابات كانتشار الديف الجديد الذم يدعكه الفيمسكؼ الفرنسي المسمـ ركجيو 
جاركدم بديف السكؽ ليصبح كؿ شيء برسـ البيع حتى األمـ كالشعكب كالمغات 
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فتعريبنا لمدارسنا كجامعاتنا ىك رفض لديف السكؽ الذم شٌيأ اإلنساف ... كالثقافات
كقٌدس الفكر االستيالكي لألشياء، كيسعى إلى تحكيمنا إلى قطعاف تستيمؾ العمـ 

كالتقانة كاإلعالـ المنحاز مع تنامي ثقافة الخكؼ مف مخالفة األسياد، الذيف يدعكف 
. الحياد، رغـ أنيـ بمغة اآلخر يكرِّسكف االنقياد
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