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أستيّل الكالم بتينئة َمْجَمِعنا وتينئة أنفِسنا وأبناء ِجمدِتنا في كّل مكان بعام 
والحّق أّنو َحرّي بنا أْن نحتفَي ونحتفَل بمغِتنا كّل عام؛ بل كّل شير . الّمغة العربّية

ذلك أّنيا لغة القرآن الكريم؛ وىي جْوىُر ُىوّيِتنا، ولساُن . وكّل يوم وكّل ساعة
نفّكُر بيا، . (من دون واو عطف أو َشْرطة أو مائمة)حضارتنا العربّيِة اإلسالمّية 

لْوالىا لما كان مجتمُعنا، ولما كانت ثقافتُنا وما أبدعْتُو . ونشُعر ونْحُمم، ونتواَصل
ثّم إّنيا األساس، أو ىكذا يجب أْن تكون، في منظومة الثّقافة بشّتى . إنسانيِّا

ْعالم؛ ومن ثّم في  بداع وتراث وا  عناصرىا من تربية وِقَيم وُمعتقدات وفكر وا 
تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت، وفي مجتمع المعرفة عموًما، وىو مجتمع 

.  الّتعّمم من الميد إلى الّمحد
 من مؤونِة (1)2003تقرير الّتنمية اإلنسانّية العربّية لمعام وقد أعفاني 

الّتوضيح والتّفصيل والّتحميل في ىذا الّشأن؛ خصوًصا من حيث َعالقُة لغِتنا 
بالفكر، ومصادِر المعرفة، ونقِل المعرفة وَىْضِميا، وتْوظيِف المعرفة، وتْوليِد 

وىي . وىذه قضايا كبرى أقترح أْن ُتْشِغَمنا في مواسَم ثقافّيٍة قادمة. المعرفة الجديدة
واليدف في الّنياية سْبُر الَعالقة بين لغِتنا وسائر . قضايا متعّددُة االختصاصات

.  فروع المعرفة
ّنو لِمّما َيحّز في الّنْفس أْن ال تتصّدَر ىذه القضايا ُسّمَم أْولوّياِتنا   وا 

ذلك أّن أّي مشروٍع نيضوّي لأُلّمة لْن تقوَم لو قائمة من دون نيضٍة . واىتماماِتنا
.  تاريِخنا، وتاريِخ سائر اأُلمم: ىذه ىي حكمُة التّاريخ. لغوّية

 وقد أعوُد إلى ىذه األمور األساسّية في مناسباٍت ُأخرى بإذِنو تعالى؛ فيي 
إاّل أّنني أرْدُت ىنا فقط أْن أرسَم اإلطاَر الفكرّي العريض . جديرٌة بالتّأمُّل والّتعمُّق

ما الّتعريب؟ وِلَم تعريُب : الذي سأتناوُل فيو مْوضوَع محاضرتي؛ ُمتسائاًل أوالً 
الّتعميم الجامعّي؟ ومن ثّم ُمنتِقاًل إلى تجربة َمْجمعنا في تعريب الّتعميم الجامعّي 

.  من حيث اإلنجازاُت والّصعوباُت والّتحّديات
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، إًذا؟  ما الّتعريبُ  

 نظْرنا في الَمْجَمع إلى ىذا المفيوم منذ البداية بأّنو أوسُع وأشمُل بكثير من 
ولْم نغفْل عن ِدالالِتو الّمغوّيِة والتّاريخّية، بما . مجّرد الترجمة أو الّنقل إلى العربّية

فبالّنسبة . (2 )في ذلك إخضاُع المصطمِح األجنبّي لمَجْرس العربّي واألوزاِن العربّية
لنا، َيعني الّتعريب تبّني الّمغِة العربّية لغَة الّتعميم بجميِع مراحِمو، ولغَة الّتعميم 

ىو في الّنياية تْوطيُن العموم والّتكنولوجيا وتأصيُميا في . العالي والبحِث العمميّ 
 حديثًا وكتابًة؛ تعمًُّما وتعميًما؛ –فنمارُس عمَمنا . فكرنا وِوجداننا ومجتمعنا وبيئتنا

ومن ثّم ُنبدع، ونتحّرر من ربقة التّبعّية، ونساىُم بأصالة .  بالعربّية–بْحثًا ونْشًرا 
الّتعريُب ُيفّجُر طاقاِتنا اإلبداعّية، الفردّيَة والَجْمعّية، . في حضارٍة إنسانّية واحدة

.  وىو ُمقّوم من مقّومات التّقّدم الحّق والّنيضة المنشودة. وُيحرّْك المياَه اآلسنة

، "ماَضوّيون" لكن سرعان ما انبرى َلفيٌف من زمالئنا الكرام ينعتُنا بأّننا 
ويّتيم الّتعريب بأّنو ُيشكُّْل حاجًزا بين الّطالِب العربّي ومصادِر المعرفة األصمّية، 
ألّن معظميا بالّمغات األجنبّية، وعمى رأسيا الّمغُة اإلنجميزّية، لغُة العمِم العالمّيُة 

.  بال ُمنازع

بـأّنو َمْن قال إّننا نريُد أْن ُنعّرَب عمى حساب إتقان الّمغة :  وكان ردُّنا َبسيًطا
اإلنجميزّية وغْيرىا من الّمغات األجنبّية؟ لكن حّتى تعميُم ىذه الّمغات ال ُيمكن أْن 

!  فيي آذاُننا وعيوُننا وِلساُننا وِدماُغنا نفُسو. يتّم من دون الّمغِة اأُلمّ 

ألْم تتدّبروا ِفْقَو الّمغة العربّية ودَقَتيا : وكان جواُبنا. إّن لَغَتنا َمجازّية:  قالوا
؟ ألْم تعودوا إلى الّنصوص العممّية العربّية، قديِميا (وال أقوُل المتناىية)اّلالمتناىية 
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 (4)، وكتابات الّدكتور أحمد زكي(3) المقتطفمثاًل، في مجّمة: وحّتى حديِثيا
وعشراٍت غْيِره؟ لقد أذىَمْتنا ىذه الّدّقُة وَبَيَرْتنا حين ناقْشنا في المجمع عمى مدى 

كذلك كتب الّدكتور عثمان أمين . (5،6)شيوٍر وشيور ُمسّمياِت األلوان بالعربّية
.  (7)بإيجاز، لكْن ببصيرٍة ناِفذة، عن عبقرّية لغِتنا من حيث دّقُتيا وِفقُييا وفمسفُتيا

ىذه ىي ُحجُجنا وبراىيُننا وأسانيُدنا؛ فأين :  باختصاٍر، إًذا، كان ردُّنا
ُحجُجكم وبراىيُنكم وأسانيُدكم؟  

 -3 - 
 وِلَم تعريُب الّتعميم الجامعّي؟  

فاستعمال لغٍة إنجميزّية، غالًبا ما .  ىنالك أواًّل الجوانُب العممّيُة لممْوضوع
تكون شْوىاَء َعْرجاء، في أروقِة كّمّياتنا العممّية َيعني إرباك طمبتنا ومن ثّم عدم 

كما َيعني انصراَفيم إلى المصارعة َمَع . تمّكنيم من استيعاب المفاىيِم واألفكار
ِصيم أضْف إلى ذلك الحَرج الذي . لغٍة أعجمّية عمى حساب فيِميم لعمِميم وتخصُّ

بيت القصيد . (8)يقع فيو المدّرسون المتخّرجون في جامعات غْير أنجموسكسونّية
؛ فال (9)"ىي رابطُة الِعْقد في منظومة المعرفة اإلنسانّية"ىنا أّن الّمغة، كما أسمفت، 

.  ُيمكُن استيعاب المعرفة المتسارعة المتجّددة من دون تعريب

ذلك أّن أسعاَر الكتب األجنبّية .  وىنالك ثانًيا الجوانُب االقتصادّيُة الماّدّية
فالّتعريب من شأنو أْن . المستْوردة أصبحت تُثقل كواىَل الّطمبة إلى حّد ال ُيطاق

؛ إضافًة إلى المساىمة في تطوير صناعة الكتاب العممّي (10)يوّفَر أموااًل طائمة 
.  العربّي وممحقاتو الحديثة من برمجّيات حاسوبّية وغْيرىا

والّتعريب . فيذه قضّية قْومية نيضوّية.  وىنالك ثالثًا الجوانُب األكثُر ُعمًقا
 لشْحذ الّذىن وشْحن الفكر – وأنا أتكّمم من تجربة شخصّية –الجاّد أداة قاطعة 

فيو حمقة الَوْصل . وىو ُيعّممنا اإلتقان، والعْودة إلى الجذور واألصول. وتنمية اإلبداع
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ال : مـن ىنا كان شعاُرنا. ثم إّنو وثيـق الّصمة بالّتنمية. (11)بيـن األصالة والمعاَصرة
ذلك أّن الّتنميَة الّشاممَة المستدامة سْيرورٌة ُمعّقدة ُمرّكبة . (11،12)تنميَة من دون تعريب

فكيف يمكن تعميم فمسفتيا . قاعدتو الجميور، وذروتو الّصفوة: تشّكل ىرًما ىائالً 
ومنيجّيتيا ووسائميا من دون تعريب متكامل يربُط بْين سْفح اليرم وقّمتو، وُنراكُم بو 

المكّونِة من منظومة معرفّية " الثّقافة الثّالثة"تجارَب فوق تجارب؟ مثل ذلك مسألة 
اإلنسانّيات والعموم؛ فتساىُم في بناء اإلنسان ": الثّقافتْين"تيدُف إلى َجسر الفجوة بْين 

ىل يمكن تحقيق ذلك : أتساءل. (13)العصرّي الذي يستطيع أْن ُيواكَب تّيارات العصر
من دون تعريب؟  

 ىذا ىو اإلطار الفكرّي الّذىنّي الذي أقدَم فيو َمْجمُعنا عمى تعريب الّتعميم 
خاُل الّتعريب، بمعناه العميق الذي . الجامعّي بإمكانات محدودة؛ لكْن بإرادة ال تمين وا 
فمن بْين أىدافو ومسؤولّياتو، َوْفًقا . بّيْنت، ىاجًسا من ىواجس المجمع منذ أْن كان

.  لقانونو، جْعُل الّمغة العربّية لغَة العمم
 وقد تناول تجربَة المجمع الغنّيَة في ىذا المجال غْيَر مّرة اأُلستاذ الّدكتور عبد 

، واأُلستاذ الّدكتور محمود الّسمرة، نائُب رئيس (14)الكريم خميفة، رئيُس المجمع
وتنطمق . ، وباحثون آخرون(16)، والمرحوم اأُلستاذ الّدكتور أحمد سعيدان(15)المجمع

.  محاولتي ىذه من تمك الجيود الخيّْرة وتبني عمييا
 -4 - 

:   استندت تجربة المجمع في تعريب الّتعميم الجامعّي إلى ثالث ركائز

. ترجمة الكتب العممّية المنيجّية -1

 . تعريب الّرموز العممّية -2

 . تعريب المصطمحات -3

.  وسأبدأ بتسميط الّضوء عمى إنجازات ىذه الّتجربة، وعمى الحقائق والوقائع
   :ترجمة الكتب العممّية المنهجّية- 1
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 اثنين – ضمن حممتو الّرامية إلى تعريب الّتعميم الجامعّي – أصدر المجمع 
:  وعشرين مجّمًدا ضخًما مترَجًما عن الّمغة اإلنجميزّية، عمى الّنحو اآلتي

 (في ُجزأْين)الّتفاُضل والّتكامل والهندسة الّتحميمّية  (أو حسبان)حساب  -

 (في ُجزأْين)البيولوجيا  -

 الجبر المجّرد بطريقة الّتعّمم الّذاتّي الّنشط  -

 الجيولوجيا العاّمة  -

 الكيمياء العاّمة  -

 الكيمياء الحيوّية لمخمّية وعمم وظائفها -

  (في ُجزأْين)الكيمياء غْير العضوّية  -

 (في ثالثة أجزاء)الفيزياء الكالسيكّية والحديثة  -

 مبادئ المعادالت الّتفاُضمّية وتطبيقاتها  -

 مبادئ الّتحميل الّرياضّي  -

 مقّدمة لمّتكوين الَجنينيّ  -

 مقّدمة لمبصرّيات الكالسيكّية والحديثة  -

 الكيمياء الّتحميمّية  -

.  (في أربعة أجزاء)الموجز في ممارسة الجراحة  -

(.  (17)مثالً ) والقائمُة الكاممة، بكّل تفصيالتيا، مثّبتة في تقارير المجمع الّسنوّية
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؛ باستثناء الُجزء 1985 و 1979لقد صدرْت ىذه المجّمدات ما بْين عاَمْي  
، وكتاب 1987 الذي صدر عام الفيزياء الكالسيكّية والحديثةالثّاني من كتاب 

.  1997 الذي صدر بأجزائو األربعة عام الموجز في ممارسة الجراحة

 ولُكْم أن تتصّوروا الفْورَة التي سادت أجواءنا في تمك الّسنوات المعدودات 
فقد َحَشَد ! منذ نياية الّسبعينّيات حّتى منتصِف الّثمانينّيات من القْرن الفائت

من المترجمين والمراِجعين والمشرفين، ُكمُّيم أساتذة جامعّيون " جيًشا"المجمع 
وشارك عدٌد منيم في اختيار الكتب العممّية التي . يمارسون عمميم بحثًا وتدريًسا

وتفادًيا . وكانت ىذه  من أْجود الكتب المتداوَلة في أرقى الجامعات. ُترجمت
لالزدواجّية في العمل، وسعًيا لمتّنسيق َمَع سائر الجيات المعنّية، قام المجمع 

.  بتعميم قائمة الكتب المختارة

 ما زلُت أذكر تمك األّياَم الخوالي بكّل دقائقيا؛ فقد أصبحْت ُجزًءا من 
 عقوًدا َمَع – نحن المترجمين والمراجعين والمشرفين –وّقْعنا . ذاكرتي الحّية

المجمع، وعانينا أكثَر ما عانينا من سوء التّقدير الذي وقع فيو معظُمنا لموقت 
فكان عمينا . وسرعان ما تبّدْت لنا بجالء ضخامُة المشروع. الالزم إلنجاز العمل

ّنما أيًضا المشكالِت  أْن نواجَو ليس فقط ُمشكالِت الّترجمة والكتابِة الّدقيقة، وا 
عدٌد كبير من المطابع لْم يكْن مؤىَّاًل لالستجابة : المتعّمقَة بصناعة الكتاب

وكان لمفقير لرحمة الّمو تعالى تجربٌة ال تُنسى َمَع المطبعة الوطنّية في . لمطالبنا
فبْعد بداية طّيبة وتعاون سمس مع إدارة المطبعة والعاممين فييا عمى حّد . عّمان

َعّدوني عدوِّا . سواء، أخذت الَعالقة بيننا تتأّزم نتيجًة لتزاُيد تصويباتي وتعديالتي
وىكذا مضت األّيام واألسابيع والّشيور . لدوًدا، وَعّدوا قممي األحمر جاّلًدا غاِشًما

ولم أستعْد ثقَة العاممين ىناك وحماسَتيم المتأّججة لممشروع إاّل حين . متثاقمة
بدأُت أداوُم معيم في المطبعة يوًما بعد يوم، وُأسبوًعا بعد ُأسبوع، من الّصباح 

ُأصّوب كّل خطأ : الباكر حّتى المساء المتأّخر، بما في ذلك بعُض أّيام الجمعة
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في المْيدان مباشرة، وُأواكب معيم كّل صغيرة وكبيرة؛ أشرب من شاييم األسود، 
.  وآكل من خبزىم اليابس

. كان ذلك قبل أّيام الحاسوب الّشخصّي والتّنضيد الحاسوبّي والّنشر الحاسوبيّ 
كّنا ُنعطي ما ننجزه من ترجمة بخّط اليد إلحداُىّن كي تطبَعُو عمى اآللة الكاتبة؛ 

.  ومن ثّم ُنحيمو إلى المطبعة

ولْم ! فالبشر ليسوا مالئكة. لْم يْخُل الجّو من المشاحنات واألصوات العالية
يتوّرع المجمع عن رفض المحاوالت الّركيكة بْعد أْن دفع ألصحابيا مستحّقاِتيم 

 (وأحياًنا دون المتوّسط)وتفاوتت الّترجمة من المستوى المتوّسط ! المالّيَة بالكامل
إلى ذلك الّصنف الذي ينساب عذًبا سمسبياًل، وكأّنو مؤلَّف تأليًفا بمسان عربّي 

.  صاٍف راقٍ 

 وحين أخذت المجّمدات الَقشيبة تظيُر ِتباًعا، أصبْحُت عمى يقين من أّن 
اأُلّمَة بأَمّس الحاجة إلى المشروعات الكبيرة الّطموحة، كمشروع المجمع ىذا، 

ذلك أّن مشروًعا كيذا َيِجبُّ َجبِّا تمك . لمّنيوض بيا في معارج التّقّدم والّرقيّ 
فيو نابٌع من احتياجاتنا العممّية . المحاوالِت اليزيمَة التي ال ُتغني وال ُتسمن

كما أّنو ليس ِمّنًة من أحد، وليس . والوجدانّية والّذىنّية، وليس ىاِبًطا عمينا بمظّمة
مشروع كبير كيذا من ! ِىبًة من تمك الِيبات التي ُتمنح لغايٍة في نفس يعقوب

شأنو أن ُيفّتَق األكماَم والمواىَب والَمَمكات، وأْن ُيعّمَمنا بالّتجربة والخطأ؛ فتتراكَم 
وحسُبنا ما تعّممناه ىنا في مجال اإلدارة العممّية، وثقافة . الِخبرات والّدروُس والِعَبر

، الموجز في ممارسة الجراحةلنذكْر أّنو في كتاب . اإلتقان، وتعزيز روح الفريق
شارك في الّترجمة اثنان وأربعون من األطّباء الجّراحين، بإشراف ىيئة تحرير 

!  تأّمموا. عمميّ 
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َر ما ذكره اأُلستاذ الّدكتور رئيُس المجمع عن ىذه الّتجربة : ال ُأريد أْن ُأكرّْ
مْت، وكيف ُحوصرتْ  ويبقى اإلنجاُز األكبر تمك . (18)فقد كّفى ووّفى! كيف ُقوّْ

األعالَق الّثمينَة في المكتبة العممّية العربّية التي أنتجيا مجمُعنا بإمكاناٍت 
وتبقى الّتجربُة بنقاطيا المضيئة التي بّينُتيا شاِىًدا عمى فّن الممكن في . محدودة

.  ىذا الّسياق

وأكثر من ذلك، فإّن مشروًعا كبيًرا كيذا كان ال بّد لو أْن ُيفرَّْخ مشروًعا كبيًرا 
فقد واجَيْتنا في أثناء عممنا قضّيُة الّرموز العممّية، خصوًصا . وىكذا كان.  آخر

ىل ُنبقي الحروَف اّلالتينّيَة واليونانّية؟ أم ىل : في الّرياّضيات والفيزياء والكيمياء
ُنعرّْب الّرموز؟ محاولُة المجمع في الّتصّدي ليذه القضّية شّكمت الّركيزَة الثّانية في 

.  تجربتو في الّتعريب
:  تعريب الّرموز العممّية- 2

كان واضًحا منذ البداية أّن اإلبقاء عمى الحروف الالتينّية واليونانّية ال ينسجم 
لكن ما . َمَع فمسفة المجمع في الّتعريب؛ إذ إّن الّترجمَة برموز أجنبّية ليست تعريًبا

فالحاجة العممّية تدعو إلى استعمال أربعة أشكال مختِمفة لمحرف "العمل؟ 
وأحياًنا خمسِة أشكال لمّداللة عمى مفاىيَم متمّيزة، مختِمفٍة ومترابطٍة في ... الواحد

لذلك رأى المجمع أْن . ؛ والحروف العربّية قميمة العدد، محّددة األشكال(19)..." آن
مؤّقًتا بالّرموز األجنبّية؛ وشّكل  (باستثناء كتب الّرياضّيات البحتة)تمضَي الّترجمة 

.   لدراسِة المشكمة بعمق واقتراِح حّل ليالجنَة الّرموزَلْجنة سّماىا 

.  عممت المَّْجنة بِجّد وحماسة عّز نظيُرىما عمى مدى ثالث سنوات تقريًبا
ولعّل مشروَع الّرموز العممّية العربّية . (20) 1985وُنشرت حصيمُة أعماليا عام 

: وقد انطمق بكّل بساطة من المبدأ. الذي اقترحتو من أكثر أعمال المجمع أصالةً 
أّن في األبجّدية العربّية ما ُيغني عن الحروف األجنبّية؛ عمى أْن ُتستعمَل حروف 
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أبجدّيتنا كمُّيا َمَع نقطيا، وأْن ُتجرى تغييراٌت عمى أشكال الحرف ُتمّيزىا من غْير 
.  أْن َتْطُمَس ُىوّيتيا

 وقد نال ىذا المشروع حّظُو من الّتحميل المعّمق في ندوة متأّلقة عقَدىا في 
رحاب َمْجمِعنا اّتحاُد المجامـع الّمغوّية العممّية العربّية قبـل أكثـر من عشريـن عاًما 

. (21)  (م29/1/1987-27ىـ، الموافق  27-29/5/1407)

 اّتخذت الّندوُة ىذا المشروع ومشروًعا آخَر لمجمع الّمغة العربّية بالقاىرة، 
إضافة إلى الّردود الواردة من ىيئات عممّيٍة عربّيٍة ُأخرى، أساًسا لوضع مشروٍع 

واعتمَد المشروع مبدأ الّتعريب الّشامل لمّرموز . موّحد لمّرموز العممّية العربّية
:  العممّية، َوْفًقا لأُلسس اآلتية

استعمال الحروف العربّية العادّية لتمثيل الكّمّيات والَوَحدات الفيزيائّية  -1
.  والكيميائّية

باستثناء الحرب )استعمال الحروف األبجدّية العربّية في الّرياضّيات  -2
 . (لرمَزْي كرونكر وديراكدلتا اليونانّي 

مراعاة اختيار الّشكل العادّي لمحرف العربّي الذي يتفق َمَع ُأصول  -3
 . الخّط العربّي ومع اآلالت الّطباعّية المتوافرة

استعمال أشكال محّورة لمحروف العربّية العادّية عند الّضرورة، َمَع  -4
 . مراعاة عدم المساس بجْوىرىا

اعتبار ما اقُترح من أشكال لمحروف في مشروع َمْجمعنا رصيًدا يمكن  -5
 . الّرجوع إليو عند الحاجة، كما يمكن اإلضافة إليو

استعمال اإلشارات الّدولّية، َمَع َقْمب بعضيا عند المزوم لمسايرة الكتابة  -6
 . من اليمين إلى الّشمال
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 . كتابة الَعالقات والعممّيات والمعادالت كاّفًة من اليمين إلى الّشمال -7

جواز استعمال أيٍّ من سمسمتي األرقام المتداولتْين في المشرق والمغرب  -8
 . العربّيْين باعتبارىما عربّيتْين

قد .  ُيعّد إنجاًزا بارًزا(22)وأقّرت الّندوة نظاًما متكاِماًل لمّرموز العممّية العربّية 
ّنما بقي : يعترض بعُض زمالئنا قائمين لكّنو نظاٌم لْم ُيْوضْع مْوضَع الممارسة، وا 

ىذا صحيح؛ إاّل أّنني عمى يقين من أّنو سيكون بانتظارنا إذا تبّنْينا ! رىيَن األدراج
. الّتعريَب الّشامل، كما سنفعل بإذِنِو تعالى

  
: تعريب المصطمحات- 3

وسّن ُسّنًة .      اىتّم المجمع بيذا المْوضوع اىتماًما ال نظيَر لو منذ نشأِتو
حميدة حين طمب إلى المترجمين تذييَل كّل كتاٍب ُيترَجم بَمْسرٍد لممصطمحات 

كما تمّقى المجمع َعْبر مسيرِتو قوائَم كثيرًة من المصطمحات في . الواردِة فيو
فكانت منيجّيُة المجمع . مجاالٍت عممّيٍة وتكنولوجّيٍة وِتقنّيٍة شّتى لالستئناس برأيو

فُتراجُع المَّْجنُة . في كّل حالة أْن ُيشّكَل َلْجنَة خبراء مقّرُرىا عضو من أعضاِئو
 في المجمع، التي ُتحيميا بْعد َلْجنة المصطمحاتالمصطمحات، ثّم ترفعيا إلى 

وىكذا تجّمعت لدينا ذخيرة ضخمة من .  إلقرارىامجمس المجمعدراستيا إلى 
وىي اآلن ُمحْوسبة، ويمكن معاينُتيا بالّدخول إلى موقع المجمع . المصطمحات

كما نشر المجمع َعْبر الّسنين عدًدا كبيًرا من . (اإلنترنت)عمى الّشبكة العنكبوتّية 
ىذه المصطمحات في ُكّراسات شِممت األرصاد الجّوّية والعموم الّزراعّية والعسكرّية 

.  واليندسّية وغْيَرىا
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.  لقد قّضى المجمع وُيقّضي ساعاٍت ال عّد ليا وال َحْصر في ىذا العمل
كما أقدم عمى الحْوسبة في وقت مبّكر، بُكّل ما َيعنيو ذلك من مرونٍة فائقة في 

وال شكَّ في أّن . استعمال ذخيرتو من المصطمحات وتحديثيا وتحريرىا وتعميميا
عمَل المجمع في مجال تعريب المصطمحات ُيمّثل إنجاًزا رفيًعا لْم ُتغنَّ ُأنشودُتو 

فيو َجْيد جماعّي كبير حقِّا، تحّمى بطوِل َنَفٍس نادِر المثال، . بْعد كما يجب
.  وتضّمن مياراٍت فائقة وِخبراٍت متعّددَة االختصاصات

:   لكْن ال ُبّد من االعتراف بأّنو يظّل إنجاًزا مبتوًرا ألسباٍب ثالثة

فمثاًل، نجد أحياًنا أكثَر من مقابٍل عربّي . بحاجة إلى تحرير" الَمْكنز"إّن  -1
.  لممصطمح األجنبّي الواحد حّتى في المجال الواحد

 . ال توجد تعريفات -2

إّن َزْخَم العمل في ىذا المجال أخذ يتضاءل في الّسنوات األخيرة إلى  -3
 . َحّد الّتوّقف

وأحسب أّنو سُيعالُجيا في ُخططو القادمة إْن . والمجمع واٍع ليذه الّنقائص
. شاء الّمو

 

- 5 – 
  .الّصعوباتبْعَد اإلنجازات، أنتقُل إلى 

ُأولى ىذه الّصعوبات ىي المعارضُة الحاّدة التي تعّرْضنا ليا من عدٍد كبير 
أَمَردُّ تمك المعارضِة : أتساءل. من الّزمالء، كما ذكْرُت في مطمع محاضرتي ىذه

الُقصور، بالمعنى الفيزيائّي لمكممة؛ أي َخْشَيُة الّتغيير، واستمراُء ما اعتْدنا عميو 
 َنياُب – نحن األساتذة –من ُأمور؟ أْم ىل ىو العامُل الّنفسّي الذي يجعُمنا 
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مواجيَة طمبِتنا بمغتيم اأُلّم؛  إْذ قد نفقُد عندئٍذ عاِماًل من عوامل تفّوقنا عمييم؟ أْم  
ىل ىو االنيزاُم الجّوانّي، ال َسَمَح الّمو؟  

 وال ُبّد أْن أذكَر ىنا اليجوَم الّشرَس عمى مبدأ الّترجمة بُحّجة أّنيا مجّرُد 
وكْنُت أظّنو أمًرا بدىيِّا أّن الّترجمَة الّراقية قّمٌة في اإلبداع؛ ! نْقٍل ِخْمٍو من اإلبداع

.  َمَع االعتراف بأّن اإلبداَع في الّترجمة غْيُره في التّأليف

فأفضل األساتذة غارقون حّتى آذانيم .  الّصعوبُة الثّانية ىي عامُل الوقت
فيل يّتسع وقتيم لالنخراط . في البحث والّتدريس واإلشراف عمى الّطمبة وغْير ذلك

في مشروٍع كبير في الّترجمة والّتعريب؟ كيف نوّزع األدوار؟ وكيف نوّفُق بين 
األولوّيات؟  

 ولعامل الوقت ِداللٌة ُأخرى متعّمقٌة بالبطء في مراحل اإلنتاِج المتعاقبِة 
فال ُيعقُل أْن تستغرَق ىذه . لمكتاب منذ لحظة اختياره لمّترجمة حّتى صدوِره

! المراحل سنواٍت أحياًنا، قد تصدُر خالليا طبعٌة أحدث بالّمغة األصمّية لمكتاب
فكيف نجمع بين الّسرعِة واإلتقان؟ وىل نأُمُل أْن نمحَق يْوًما باليابان، مثاًل، التي 
تنقُل الكتَب العممّيَة من مختِمف الّمغات إلى اليابانّية بمثل لمحة البصر نسبيِّا؟  

ِِ اليد فالمشروعات الكبرى، كمشروع .  وثّمة صعوبٌة ثالثة ىي ضيُق ذاِت
 األمّرْين – وما زال ُيعاني –وقد عانى المجمع . المجمع، بحاجٍة إلى تمويٍل سخيّ 

وواضح أّننا بحاجٍة إلى تفكيٍر جديد لتذليل الّصعوبة المالّية؛ . في ىذه الّناحية
كأْن ُنقّدَم مشروعاِتنا عمى شكل مقتَرحاٍت حسَب اأُلصول إلى بعض الجيات التي 

!  وىذا فّن لو مياراُتُو وأسراُره. نتوّقُع منيا خْيًرا

فال توجُد مشّقٌة في العثور عمى .  صعوبٌة رابعة ىي ُندرة الكفاءات الحّقة
ولعّل الحّل . الكفاءات المتوّسطة؛ لكّن المشروعاِت الكبيرة ُتْعِوُزىا الكفاءاُت الكبيرة
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يكمُن في تأسيس مراكَز َطموحة تعمل بِجّد وصرامة عمى تأىيل َمْن لدْيو الموىبُة 
.  والقابمّية لمّنيوض بالميّماِت الجميمِة المنشودة

ىذا إْن )" الّرأي العام" الّصعوبُة الخامسة ىي عدم المقدرة عمى استنفار 
والجامعات واإلعالم وسائر  (!كان ذلك الّتعبيُر جائًزا في وطننا العربيّ 

في ىذا الِخضّم المتالطم من " جزيرًة معزولة"فقد بقي المجمُع ويبقى . المؤّسسات
!  تّياراِت االغتراِب واألْمركِة والعْولمة؛ إلى آِخر الّسمسمة

 وأرى أّن ما نحتاُج إليو لمجابيِة ىذه التّّيارات وكْبِح ِجماِحيا ليس قراًرا 
سياسيِّا بَقْدر ما ىو مواقُف أصيمٌة ناصعة يتبّناىا قادتُنا في الّسياسِة والفكِر 

.  ىذا ما يجُب أْن نعمَل عمى  تحقيِقو بفتّوٍة وُعنفوان. والثّقافة بال ىوادة

 

- 6 – 
: ِِ الِجساَم أماَمنا ىيالّتحّدياتفي َضْوء كّل ذلك، واضٌح أّن 

ذلك أّن العمَم والّتكنولوجيا في نمّو ونماء ال ينقطعان؛ بل : كيف َنستمرّ  -1
ْن . فال ُبّد أْن يكوَن الّتعريب، إًذا، سْيرورًة أو عممّيًة مستمّرة. إّنيما في تسارٍع ُمتزايد وا 

، فإّنني أرى أْن نعوَد إلى المشروعات الكبيرة، "اّلالُبدّّْيات"و" الينبغّيات"كان ال ُبّد من 
كما عمينا . ألّن الجيوَد الُمبعَثرة والمحاوالِت الُمشرَذمة لْن ُتوّلَد حركًة تتطّوُر وتُثمر

اّل فكيف ُيمكُن أْن ُنجابَو ىذا  التفكير بالمنيجّيات في ابتداع المصطمحات؛ وا 
الطُّوفاَن من المصطمحاِت الجديدة الذي يغُمُرنا كّل يْوم؟ ُأشيُر ىنا، عمى سبيل 

ستاذ الّدكتور مجيد محّمد عمي القيسي في  ُِ المثال ال الحصر، إلى محاولٍة ذكّية لأُل
مجّمة مجمع الّمغة العربّية ، ُنشرْت في "مناىج المصطمح الكيمّيائي العربّي ومقاييسو"

وال ننسى دْوَر الحاسوب والحاسوبّيين في ىذا . (23) قبل ثمانيَة عشَر عاًمااأُلردنيّ 
 .الّصدد
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لكن قبل المصطمحات، أوّد أْن ُأؤّكَد أىّمّيَة الّتدريب عمى الّسْبك بنثٍر عممّي 
 .ناصع

فيكوُن الكتاُب . بحيث ال ُنضّحي حّتى بالّنقطِة أو الفاصمة: كيف ُنتقن -2
العممّي العربّي قّمًة في الّشكِل والمضمون، وقادًرا عمى منافسة نظيِرِه 

 . األجنبيّ 

فمدينا قّضيٌة قْومّيٌة . بالتي ىي أحسن، القادَة قبل الجماىير: كيف ُنقنع -3
 . نيضوّيٌة كبرى، كما أسمفت

 . فالمال متطّمٌب أساسّي، َمَع أّنو ليس بكاٍف طبًعا: كيف ُنمّول -4

 فنعمُل جميًعا بنَفٍس واحد ونكوُن فريًقا واحًدا؛ كّل جية :كيف ُننّسق -5
ولسنا بحاجٍة إلى مراكَز جديدة؛ َيكفي أْن ندعَم . ِدعامٌة لمجيات اأُلخرى
 .بُكّل قوانا ما ىو موجود

 -7 - 

أال ! لقد انقضى نصُف ىذا العام، عاِم الّمغِة العربّية، ولْم نتحّرْك بْعد
ٍِ قابمٍة لمتّنفيذ في الّسنوات القميمة  نستطيُع في نصفو الثّاني وْضَع استراتيجّيٍة

القادمة؟ أليس بمقدوِرنا تقديُم مقتَرحاٍت َطموحٍة لمّصناديِق والَوقفّياِت العربّية التي 
أخذْت تتوالُد مؤّخًرا ىنا وىناك؟ فنحن جميًعا تّواقون إلى ِفْعٍل مؤّثر ُيعيُد إلينا 

.  الّروح بعْوِن اهلِل وتْوفيِقو
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تعقيبات ومناقشات 

 عميد  البحث العممي والدراسات العميا في   جامعة /  الدكتور فواز عبد الحق
 :اليرموك

دعا الدكتور فواز أثناء تعميقو عمى ما جاء في ىذه المحاضرة إلى إجراء 
دراسات عمى ما ُعّرب من مصطمحات، وتقويميا، وتسويقيا، فال يكفي إنتاجيا 

 رسالة ماجستير موضوعيا تقويم ما 22من دون متابعتيا، وقد ذكر أنو أنجز 
أنجزه مجمع المغة العربية األردني من مصطمحات، واعُتِمَد في تقويميا عمى 

المستيمكين ليذه المصطمحات، وُأخذت االتجاىات حيث يتم تقويم الجانب المغوي 
والمجمع عبارة عن منجم ذىبي يستطيع ... من حيث الموسيقى والمقاطع وغيرىا
أما النقطة الثانية التي دعا إلييا فيي تبني ... المرء أن ينيل من معينو وقتما شاء

اقتراح توجيو ُأطروحات الماجستير والدكتوراه إلى ترجمة فصٍل أو فصمين من 
ُأميات الكتب بداًل من ترجمة األشعار  واألمثال وغيرىا ثم يكتب  الطالب تجربتو 

في الترجمة والمشاكل التي واجيتو، فيتم التمكن من دراسة ىذه المشاكل 
ومعالجتيا في الترجمة، ويصبح ىذا المشروع رديفًا ألمل مجمع المغة العربية 

. األردني

ثم تحدَّث عن أىمية دراسة الجامعات لجيود المجمع، ووضعيا موضع 
التنفيذ، لتتمكن الجامعات من الحصول عمى تغذية راجعة رائدة عن جيود 
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المجمع، وكيف أن المغة  العربية تميزت في سك وسبك المصطمح، وأصبحت 
". سك المصطمح"موئاًل لمغات اأُلخرى، ُيستفاد منيا في قضية ما ُيسمَّى 

 

 

 
 مدير عام المنظمة العربية لمتربية / األستاذ الدكتور مسارع الراوي

 :والثقافة والعموم سابقاً 

أشاد الدكتور مسارع بإنجازات المجمع الكبيرة في ضوء اإلمكانات المادية 
: والبشرية المحدودة، وقد رأى

ضرورة تعريف المصطمحات، فوضع تعريف دقيق لما ُيعّرب من  -1
مصطمحات يفيد المؤلف والمترجم لمغات األجنبية إضافًة إلى مستيمكي 

. المصطمحات العاديين

القيام بحممة إعالمية إلنجازات مجمع المغة العربية األردني في أقطار  -2
 .الوطن العربي جميعيا

العمل عمى إحياء المصطمحات التي أنجزتيا المجامع بإقرار مقابالٍت ليا،  -3
وذلك برسم سياسٍة لتطبيقيا واستعماليا عمى أوسع نطاٍق، وىذا أمر ميم 

 .جداً 

ثم تحدث عن أىمية القرار السياسي في تعريب العموم، فما صدر في كثير 
من الدول العربية من قرارات لتعميم العموم بالمغات األجنبية من المرحمة االبتدائية 
ىو عمٌل خطير بال شك، يجب  التصدي لو بكل قوة، فمم يبق نتيجة ىذا القرار 
إال المغة العربية ومادة الدين ُتدّرس بالعربية، وىذا القرار جاء بناًء عمى تقرير 
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ىيئة اأُلمم المتحدة أن الدول العربية متخمفة ألسباب أربعة، أوليا قمة الحاسوبات 
والتكنولوجيا في ىذه  الدول، وثانييا عدم وجود ديمقراطية، وثالثيا عدم تساوي 

. الرجال مع النساء، ورابعيا المستوى العممي أو مستوى العموم الضعيف

ثم ذكر أن قضية تعريب العموم ىي من أخطر التحديات التي تواجو المغة 
العربية، فالمغة العربية عن طريق العولمة والغزو الثقافي والتموث األخالقي 

تتعرض لتحديات عديدة، يتوجب التصدي ليا، فتعيد اهلل تعالى بحفظ القرآن كفيل 
بحفظ المغة إالَّ أن ىذا األمر يحتاج إلى عمٍل وتحمل مسؤولية ودعٍم مستمر لمغة 

. العربية

 األمين  العام السابق التحاد الجامعات العربية/ الدكتور عمي هود باعباد. 

استيل الدكتور عمي تعقيبو بقولو إن أي حضارة من الحضارات تقوم عمى ... 
مرتكزين أساسيين ىما اليوية والمغة، ثم ذكر  أن الحضارة اإلسالمية أخذت 

العموم وترجمتيا إلى المغة العربية، ثم ُقدّمت عن طريق اإلطار الفكري العقدي 
لإلسالم، كذلك الحضارة الغربية المعاصرة، حيث أخذت العموم  اإلسالمية 

ىذا من ناحية تاريخية، لكننا نعاين في . وُترجمت عن طريق مؤسسات االستشراق
كميم ... واقعنا أمرًا مؤسفًا يدعونا لمتحرك لتغييره، فاأللمان والفرنسيون والصينيون

معتزون بمغتيم، وىي لغة التدريس من المرحمة االبتدائية إلى أن ينال الطالب 
 سبتمبر 11الدكتوراه، أما في الدول العربية فنالحظ توجييا وال سيما بعد 

م، إلى التدريس بالمغة اإلنجميزية، وترجمة العموم التي ىي في المغة العربية 2001
 ليا، نإلى المغة اإلنجميزية، فيذه كارثة تواجينا، وال بد من انتباه العمماء والسياسيي

والتصدي لمتوجو الخطير في المدارس االبتدائية واإلعدادية التي أصبحت تيتم 
بالمغة اإلنجميزية بجعل أكثر من ثالثة كتب ليا، وتقميص حصص المغة العربية، 
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قامتيا في  وىذا، بال ريب، يؤدي إلى تدمير الحضارة التي نرجو تحقيقيا وا 
. المستقبل ولن تقوم إال باليوية والمغة العربية

ثم تساءل الدكتور عمي كيف تترك جيود المجمع وتجاربو ميمشة غير مطبقة 
في الجامعات، وىي بيذا المستوى من الجودة، وما قّدمو المجمع يجب أن يتحّول 
إلى مناىج تدرَّس لطالبنا، فاإلنسان ال يمكن أن ينال المعرفة ويترجميا إالَّ بمغتو 
األم، ولذلك ال بد من قرارات سياسية تعتز بالمغة العربية، وتكون ىي المغة األولى 

. في تدريس العموم سواًء أكانت نظرية أم تطبيقية ثم تبدأ مراكز الترجمة بالعمل

 الدكتور زيد حمزة، طبيب 

أكد الدكتور زيد أىمية القرار السياسي في تعريب العموم، وضرورة السعي 
إليو، مشيرًا إلى أن مجمس وزراء الصحة العرب انكب، عمى مدى ثالث سنوات، 

ة تعاونت 1988 إلى 1985منذ  ، عمى قضية التعريب، حيث شكَّل لجانًا مختصَّ
مع لجاٍن شكميا مجمس وزراء التعميم العالي، وتم التوصل إلى مشروع كامٍل 
لتعريب التعميم الطبي في الوطن العربي، ينّفذ عمى مدى عشر سنوات، وىو 

مشروع مدروس سنة بعد سنة يحافظ في سياقو عمى المغة اإلنجميزية أو الفرنسية 
 إلى 1990لتكون رديفًا لمتعمم في الحاضر والمستقبل، وتنفيذه يبدأ من عام 

، وقد جرت الموافقة عمى ىذا المشروع من مجمس وزراء الصحة العرب 2000
والتعميم العالي العربي ومجموعة من األساتذة الممثمين لمجامعات التي ال تنتمي 

لوزارات تعميم عربية، وصدر ىذا المشروع من مجمسي وزراء الصحة العرب 
والتعميم العربي، وصدر ىذا المشروع لكي يحممو الوزراء إلى حكوماتيم، وقد ذكر 

أنو حممو والدكتور ناصر الدين األسد كونيما وزيرين في الحكومة األردنية في 
، وُقّدم إلى مجمس الوزراء األردني، وبقي في المجمس 9/12/1988ذاك التاريخ 

إلى وقتنا ىذا، مبينًا أن إيمانو بضرورة تعريب العموم يزداد يومًا بعد يوم رغم كثرة 
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اإلحباطات، وما يبذل المجمع من جيوٍد كبيرٍة مشكورة يجب أن ينسَّق وينظَّم مع 
المجامع اأُلخرى في ظل الجامعة العربية عمى الرغم من المآخذ عمييا، ليكون 

. تأثيره أشمل وأقوى

  أمين عام منتدى الفكر العربي، متخصص في           / الدكتور حسن نافعة
 .العموم السياسية

تحدث الدكتور حسن نافعة عن عالقة المجامع والفكر العربي عمومًا بالمسألة 
السياسية، فيناك لغة عربية واحدة واثنان وعشرون شعبًا يتحدث ىذه المغة، وفي 
كل بمد تختمف مكانة المغة لدى شعوبيا، واألنظمة السياسية الحالية معظميا ال 
تؤمن بأىمية االرتقاء في بالمغة العربية، ولذا فمن الواجب أن يتم التركيز عمى 

دور المجامع نفسيا، وكيف تستطيع أن تنسّْق فيما بينيا، ومواصمة العمل، كلّّ في 
مجال تخصصو من دون انتظار قراٍر سياسي، حيث تستطيع المجامع أن تعقد 

اجتماعات مشتركة لمنظر فيما أنجزتو، وفي إمكانية توحيد المصطمحات وبخاصة 
ثم ذكر أن ىناك قراراٍت سياسية مطموبة لنشر أعمال المجمع في وسائل . العممية

اإلعالم والجامعات، فيل قام األكاديميون بواجبيم في التنسيق فيما بينيم؟ وىل 
حاولوا الضغط عمى الحكومات لتتولى واجباتيا وتساندىم؟ فالمطموب ىو السعي 

لمتنسيق، ليس بين المجامع فقط، بل بين المجامع ومؤسسات الفكر العربي 
ومراكز البحث، ثم أبدى الدكتور حسن نافعة استعداد منتدى الفكر العربي 

لالىتمام بيذه القضيَّة، متمنيًا أن ُتعقد ندوة فكرية لدراسة إنجازات المجامع، وىل 
ىناك وحدة في التفكير ووحدة في المصطمحات، وىل ىناك مؤسسات ُتعنى 

بترجمة أميات الكتب العممية، مبينًا أن ىناك مؤسسة مقرىا في بيروت وميمتيا 
ترجمة أميات الكتب العممية، وقد قامت بترجمة العديد من الكتب في المجاالت 
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االجتماعية واإلنسانية، وبعض المؤسسات ال تعرف ذلك، فيل تستطيع المجامع 
. أن توّحد عمل ىذه المؤسسات كي ال تضيع كثير من الجيود ىباًء منثوراً 

 

 الدكتورة ُأميمة الدهان: 

م، عمى المغة العربية، 2001 سبتمبر 11تحدثت الدكتورة ُأميمة عن تبعات 
حيث تم اليجوم عمى الشخصية الوطنية المتمثمة في الدين والمغة والتاريخ، وذلك 
بالطمب من بعض الدول العربية القيام بإصالحات مرتبطة بالمغة العربية، حيث 
ُشّكمت لجان من خبراء أجانب، وأدت إصالحاتيم إلى انتقال بعض الجامعات 
العربية العريقة من التدريس بالمغة العربية إلى التدريس بمغاٍت ُأخرى غيرىا، 

وتُتزامن قمة االحترام الرسمي وغير الرسمي لمغة العربية بسبب ضعف التدريس 
بالمغة العربية في الجامعات العربية مع ازدياد اىتمام أطراٍف ُأخرى دولية غير 

عربية بدراسة المغة العربية، ففي جميع مراكز دراسات الشرق األوسط يتم تدرس 
المغة العربية بطرٍق متقدمٍة جدًا تمّكن الطمبة من المغة العربية في عاٍم واحٍد فقط، 
ًِ عن أن ىناك العديد من الدول األوروبية أقبمت عمى إنشاء مراكز لتدريس  فضاَل

المغة العربية في بعض الدول العربية، مثل المركز الدبموماسي في تونس الذي 
يقوم بتدريس الدبموماسيين المغة العربية، وذلك ألن المنطقة العربية مصدر خيرات 
وأطماع يودون الحصول عمييا، ولذا تم اإلعالن عن الحاجة إلى شباب لمعمل في 
السمك الدبموماسي وغيره في الدول العربية عمى صمٍة بالمغة العربية، كما أن ىناك 

رت عدم إرسال سفراء إلى المنطقة العربية إال إذا  ثماني دول أجنبية متقدمة قرَّ
كانت لدييم معرفة بالمغة  العربية، وليذا نرى سفراء أجانب عمى القنوات  

الفضائية وىم يتحدثون الفصحى بطالقة، ثم ذكرت أن ىذه التبعات نشعر بيا 
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ونراىا، لكن لم يتحدث أيُّ باحٍث عربي عنيا، فمم ُيكتب بحٌث إلى اآلن في ىذا 
. الموضوع

ثم بينت أن إدراكنا ألىمية اإلنتاج المعرفي المتمّثل في توجو اإلمارات لإلنتاج 
المعرفي، وقرار السعودية إنشاء جامعة عالمية إلنتاج المعرفة، ليو فرصٌة لمتنسيق 

بين المجامع  المغوية، والعمل عمى أن تكون لمغة العربية، سواء في مشروع 
اإلنتاج المعرفي في اإلمارات أو مشروع الجامعة العالمية في السعودية، مكانة 
بارزة سواء في مجال التعريب أو تدريس المغة العربية بطريقة مبّسطٍة لمجيل 

. الجديد أو غيرىا
 الدكتور حامد صادق قنيبي أستاذ لغة عربية في جامعة اإلسراء األهمية: 

طالب الدكتور حامد بضرورة تحديث الكتب التي ترجميا المجمع ومتابعتيا، 
ألنَّ مجال العمل بالكتاب العممي المترجم مجاٌل محدود، يجب أن يتجدد وُيتابع 

متابعاٍت عديدة، ليظل عمى المستوى المرغوب والمطموب والشائق لمدارس 
. والمدرس

 أستاذ مساعد في كمية الهندسة بجامعة /  الدكتور محمد أحمد عمي ثابت
 :عدن في اليمن

ابتدأ الدكتور محمد تعقيبو بالقول إنو ال يوجد مجمع لمغة العربية في اليمن، 
م، وما الحظو أثناء 2002إال أنو تم إنشاء الجمعية اليمنية لتعريب  العموم عام 

تواجده في دمشق والقاىرة واآلن في عمان وحضوره لمندوات التي تقيميا المجامع 
والجمعيات التي ُتعنى بالتعريب وغيرىا، ىو ضعف التنسيق بين المجامع ومراكز 
التعريب والجمعيات، والتمسك باالنفرادية واالنعزالية، فما معنى أن تقوم أربع دور 
نشر بترجمة الكتاب نفسو، ويباع ىذا الكتاب بترجماتو في المعرض األخير في 

مصر، فيذه قضية ميمة جدًا ينبغي تنبو األشخاص العاممين، بخاصة، في 
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المنظمات العربية الموحدة، إلييا، والسعي الحثيث لمتنسيق بين المجامع بوضع 
خطة موحدة لتنظيم تعريب العموم، كأن يتم االتفاق عمى ترجمة كل مجمع كتبًا 

معينة، وبيذا ستحلُّ المشاكل المادية جميعيا وغيرىا من مشاكل، وسيكون العمل 
. عمى مستوى الوطن العربي بشكٍل منسَّقٍ 

 الخطَّاط سامح من سورية: 

عمَّق األستاذ سامح عمى قضية الرموز العربية وتعريبيا، مشيرًا إلى أن ... 
ىناك أكثر من شكل لمخط لمحرف الواحد، عندنا سبعة خطوط عربية حاليًا عمى 

قيد الحياة، وما يتجاوز عشرين خطًا غير مستعممة، ولذا دعا المجامع إلى 
االستعانة بخطاطين متخصصين أصحاب عمم ومعرفة من أجل تعريب الرموز 

. الكيميائية والفيزيائية ورموز الرياضيات
 رئيسة جمعية تعريب العموم في األردن/ الدكتورة سرى سبع العيش: 

رأت الدكتورة سرى أن أحد مسارب السقوط الذي يسير فيو عالمنا العربي ... 
اإلسالمي ىو التخمف المغوي، متسائمًة لماذا توقَّف المجمع عن إصدار الترجمات 

الطبية؟ ىل أوكل ذلك إلى المنظمة اإلسالمية لمعموم التي تعكف عمى ترجمة 
معظم الكتب الطبية في ىذا الوقت، وىي التي تضع معظم المصطمحات الطبية 

. في معظم التخصصات الطبية المختمفة؟

  عمَّق الدكتور ىمام غصيب عمى ما جاء في بعض التعقيبات، مبديًا موافقتو
ليا، حيث رأى أننا بحاجة إلى عمل تقويم لعممنا في المجمع ولكل ما نقوم بو من 
أعمال، وأن تكون عممية التقويم مستمرة، وأن يعجَّل بيا بحيث تتبع إنجاز العمل 

وما قام بو المجمع اأُلردني في موسمو ىذا بمناسبة مرور ثالثين عامًا . مباشرة
عمى تأسيسو من تقويم ألعمالو ىو خطوٌة تم انتظارىا منذ زمٍن بعيد، ثم رحب 
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بالتقويم الجامعي الذي تحدث عنو الدكتور فواز، مشيرًا إلى أنو اّطمع عمى التقويم 
الجامعي  الذي تم عن طريق رسائل الماجستير والدكتوراه، وىو عمٌل ال بد منو، 
وىو تغذية راجعة نحتاجيا، عمى الرغم من أنيا بحاجٍة إلى الصقل والتيذيب في 

. بعض اأُلمور

أمَّا بالنسبة لتسويق المصطمحات فقد ذكر الدكتور ىمام أن أىم وسيمة 
لمتسويق ىي في الممارسة، حيث يجب ممارسة المغة في التعمم والتعميم فنتعمم 

بالتجربة والخطأ وتعميم أقراننا وتقويميم، وبذا يسّوق المصطمح، مؤكدًا أنَّ 
المصطمحات عمى الرغم من أىميتيا أقل أىمية من طريقة تدريبنا وتعممنا وتعميمنا 
لمسبك، فأسالفنا كانوا يستخدمون مصطمحات مؤقتة قرونًا حتى يستقر بيم الحال 

. في بعض المصطمحات

ثم تحدث عن المغة واليوية، فاليوية أخطر شيٍء يواجينا، والمغة أساس 
المشروع النيضوي، فالمغة تنيض بنيضة اأُلمة، وتكبو بكبوتيا، وىذا موضوع 

. كبير يحتاج إلى مجمدات وسنوات الستيفائو

ثم تطرق إلى التنسيق بين المجامع، مشيرًا إلى أن مجمع المغة العربية ... 
اأُلردني قمعة صمود والمجامع اأُلخرى قالع صمود، إالَّ أن المشكمة في التنسيق، 
فيناك اتحاد المجامع المغوية العممية العربية الذي تأسس من أجل التنسيق بين 

المجامع، وىو يعقد ندوات، ولو إنجازات، إالَّ أننا نحتاج إلى تنسيق أكثر وبخاصة 
وعصر الفضاء اإللكتروني وغيره، " اإلنترنت"ونحن في عصر الشبكة العنكبوتية 

كما أننا بحاجٍة إلى التنسيق حتى مع بعض الجمعيات مجيولة اليوية، أو 
. المتناثرة ىنا وىناك، فيذه قضية كبرى تستحق أن نقضي وقتًا طوياًل ألجميا

ثم ذكر أن المجمع يقوم بيذه الجيود الكبيرة، ولم يدَِّع أنو الرائد أو الوحيد في 
ىذا المجال، وقد جاء عمى لسان رئيسو أن المجمع يقوم بواجبو ليميد الطريق، 
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ويحث غيره، وبخاصة الجامعات واألساتذة عمى االنخراط في ىذه المشاريع، وما 
قام بو من عناية بترجمة الكتب المنيجية ليو دعوٌة لوضعيا بين يدي الطمبة، 
واالنتقال من التدريس بالمغات األجنبية إلى المغة العربية، وثمة مشروع قومي 

لمترجمة في مصر أيضًا، ويشرف عميو الدكتور جابر عصفور، وىو مشروع أيضًا 
كبير، وىذه جيود تستحق اإلشادة بيا رغم قمتيا، ألنَّ المطموب ىو الترجمة الجيدة 

ن كانت قميمة، ثم أشار إلى أن الكتب المنيجية الموجودة في األسواق ليست  وا 
بالمستوى المطموب، مقترحًا أن تكون ىناك لجنة مختصة لتقويم ما ىو مطروح 

بدقة، وبنظرة نقدية كي تغربميا، فالكتب الفضمى ُتعاد طباعتيا، والكتب ذات 
ُيشاُر إلييا، ويجب أن ال تبقى متداولة بين أيدي " الضعيف"المستوى  األقل 

. طالبنا بصورة عامة

أما فيما يتعمق بالقرار السياسي، فقد رأى الدكتور ىمام أن المشكمة ليست فقط 
بالقرار السياسي، فبعضنا قد يدعي أنَّ القرار السياسي موجود بطريقٍة ما، إذ إن 

قوانين الجامعات، مثاًل، تشير إلى أن لغة التدريس في األصل ىي العربية، 
إضافة إلى الدساتير العربية، وال يستطيع أحد أن يّدعي عكس ذلك، لكن ما نريده 

ىو في المواقف السياسية الواضحة، فاألمريكان، مثاًل، يتأثرون كثيرًا برؤسائيم 
الذين يحترمونيم، جون كندي حين يقول أقرأ ذلك الكتاب، يصبح ىذا الكتاب عمى 

كما أن تشرشل كان مسؤواًل عن ترويج كثير من الكممات ... رأس قائمة المبيعات
! وأين القيادة الثقافية؟! اإلنجميزية، فأين القيادة الفكرية في الدول العربية؟

أما اقتراح سمو األمير الحسن والدكتور حسن نافعة فيما يتعمق بشبك منتدى 
الفكر العربي مع مجمع المغة العربية األردني بسمسمٍة من الندوات، فقد ذكر 

الدكتور ىمام أن الندوة المشتركة التي عقدىا منتدى الفكر العربي مع مجمع المغة 
ىي خطوٌة لمعمل المشترك، نرجو ... العربية األردني عن المغة العربية في اإلعالم

. العودة إليو
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ثم عقب عمى مسألة الرموز العربية وعالقة ذلك بالخط العربي والخطاطين، 
موضحًا أن الرموز أو تغيير بعض الرموز أو إيجادىا باعتماد حروف المغة 
العربية أساسًا ليا ىي ليست حروفًا جديدة، بل ىي رموز، ولجنة الرموز في 

المجمع اجتمعت عمى مدى ثالث سنوات، وبذلت جيودىا مستشيرًة الخبراء، ثم 
وجو الدكتور ىمام دعوتو لمخطاط سامح بأن ينظر في مشروع الرموز العربية 

الموّحد الذي أصدره اتحاد المجامع المغوية العممية  العربية، والجميع يرحب بأي 
. مالحظاٍت يبدييا

ثم أشار إلى ما تكممت بو الدكتورة أميمة واآلخرون من أن ىناك عنايًة 
بالمغة، ذاكرًا أن فسحة األمل كبيرة لمنيضة بالمغة، وال قمق عمى المغة نفسيا من 
االنقراض، ألن المغات التي تنقرض محصورة بعصر وعدد قميل من المتحدثين، 
وتكون عمى ىامش التاريخ والجغرافيا، إن جاز التعبير،  لكن القمق الحقيقي ىو 

في عدم نيضتنا بيا كما يجب، وعدم جعميا من أولوياتنا إذ إنيا أساس مشروعنا 
.  النيضوي

 

 


