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رئيس مجمع المغة العربية األردني / األستاذ الدكتور عبد الكريم خميفة
أصحاب المعالي والعطوفة 

 السيدات والسادة

بداية أجد لزامًا عمّي تقديـ الشكر الجزيؿ لألستاذ الفاضؿ الدكتور عبد 
الجامعة األردنية : تعريب التعميـ الجامعي"الكريـ خميفة أف شرفني بالحديث عف 

. وأرجو أف أكوف عند حسف ظنو وظف الحضور الكراـ..." نموذجا 
عندما عممت برغبة األستاذ الدكتور خميفة في أف يكوف موضوع محاضرة 
اليـو عف تعريب العمـو في الجامعات األردنية، شعرت بثقؿ المسؤولية، ذلؾ أف 
الحديث عف ىذا الموضوع ضمف ىذه الدائرة الواسعة مف الجامعات األردنية، 

وعددىا تسع جامعات رسمية، وعشروف جامعة خاصة يتطمب فريؽ عمؿ ولفترة 
ليست بالقصيرة، وبعد المناقشة مع سيادتو في جمستيف، تـ االتفاؽ عمى تغطية ىذا 

. الموضوع ضمف دائرة الكميات العممية في الجامعة األردنية، وعددىا تسع
وكانت الخطوة التالية، وىي اختيار آلية تنفيذ ىذا المشروع، وىنا اخترت 

أسموب التعامؿ المباشر مع أعضاء ىيئة تدريس في الكميات المذكورة، وكاف ذلؾ 
 دقيقة، 20-15بمقاءات مباشرة، أو باتصاالت ىاتفية، كاف يستغرؽ كؿ منيا بيف 

وبذلؾ استبعدت الطريقة التقميدية في الحصوؿ عمى المعمومات مف الجيات 
المعنية، وأقصد بذلؾ توزيع استبيانات عمى المعنييف التي باعتقادي ال ُيتعامؿ 

. معيا بجدية

استغرقت فترة البحث ثالثة أشير، قابمت واتصمت خالليا بستيف عضو ىيئة 
العمـو والزراعة والطب وطب : تدريس، ممف يحمموف رتبة األستاذية في كميات

األسناف والصيدلة والتمريض وعمـو التأىيؿ واليندسة وتكنولوجيا المعمومات، 
مف حممة رتبة % 28، يتضح أنني قابمت واتصمت بػ1وبالنظر إلى الجدوؿ رقـ 
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وأود أف أبيف أنني اخترت ىذه الشريحة العتقادي أنيا تحّررت مف ضغوط . أستاذ
ومتطمبات الترقية، وبأف أصحابيا بمغوا مف النضج العممي والراحة النفسية ما 

يمكنيـ مف المساىمة في عممية التعريب، سواء أكاف ذلؾ بالترجمة أـ التأليؼ أـ 
ممف قابمتيـ في كميَتي العموـ والزراعة % 70التدريس بالمغة األـ، وأكد لي حوالػي 

إيمانيـ بتعريب العموـ التي يدّرسوىا، وترجموا ىذا اإليماف إما بالتأليؼ  (25/35)
. 2أو الترجمة والتدريس بالمغة العربية، وتظير مساىماتيـ في الجدوؿ 

 الجامعة األردنية/ الكليات العلميةتوزيع أعضاء هيئة التدريس في: 1جدول رقم
المجموع مساعد + أستاذ مشارؾأستاذ الكػمػية التسمسؿ 

 123 64 59العمـو  1
 88 43 45الزراعة  2
 118 73 45اليندسة  3
 141 103 38الطب  4
 33 25 08الصيدلة  5
 34 25 09طب األسناف  6
 22 21 01التمريض  7
تكنولوجيا  8

المعمومات 
03 26 29 

 13 11 02التأىيؿ  9
 601 391 210 المجموع

مف تمؾ العيّنة، فقد أعربوا عف عدـ قناعتيـ بتعريب موادىـ % 30وأما 
وأما الزمالء في الكميات . العممية في ىذه الظروؼ، وسأتطرؽ إلى ىذا الحقاً 
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، فقد (الطب، وطب األسناف والتمريض وعمـو التأىيؿ واليندسة)العممية األخرى 
. عف عدـ  قناعتيـ التدريس بالمغة العربية، وليـ أسبابيـ (20/25% )80أعرب 

سواء بالترجمة أو التأليؼ قميمة، غير أف  (%20)وكانت مساىمة النسبة المتبقية 
. إيمانيـ باستخداـ المغة العربية في إيصاؿ المعمومات لطمبتيـ كاف جيداً 

ـّ التركيز عمييا مع الزمالء الذيف اتصمت بيـ فشممت : أما األسئمة التي ت
.  دوافع الزمالء الستعماؿ المغة العربية في تدريس موادىـ العممية: أووًال 

. مساىمات الزمالء في ترجمة أو تأليؼ كتب عممية:  انياًال 
. الصعوبات والمعوقات التي يواجييا الزمالء في عممية التعريب:  ال اًال 
. توجيات طمبة الكميات العممية بالنسبة لمتدريس بالمغة العربية: رابعاًال 

. سبؿ النيوض بتعريب العموـ عمى المستوى الجامعي: خامساًال 

سأعتبر ىذه األسئمة عناصر أساسية في ىذه المحاضرة، ولكف قبؿ الخوض 
: فييا أود أف أشير إلى سؤاليف ىما

 ما المقصود بتعريب العموـ، ولماذا التعريب؟  - أ
  ما بدايات ىذه العممية في الجامعة األردنية؟ - ب

ولإلجابة عف السؤاؿ األوؿ، يرى الكثير مف المؤمنيف والميتميف بتعريب 
استخداـ المغة العربية في جميع مراحؿ التعميـ وفي : العمـو أف التعريب يعني

البحث العممي  لمساعدة الدارسيف عمى الفيـ واالستيعاب وذلؾ لتحقيؽ األىداؼ 
: التالية

خمؽ شخصية عربية إبداعية تمتمؾ القدرة عمى إنتاج العمـ ونقمو إلى شرائح -  أ
.  المجتمع

. توحيد الثقافة والمجيود العممي والفكري في الوطف العربي- ب
. القدرة عمى المشاركة والتفاعؿ في الحضارة العالمية المعاصرة- ج
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إف بدايات تعريب العمـو في الجامعة : وبالنسبة لمسؤاؿ الثاني أقوؿ
 30األردنية كانت في أواخر السبعينيات مف القرف الماضي، أي قبؿ حوالي    

سنة، وىنا ال بد مف اإلشارة إلى ثالث شخصيات رائدة ليا الفضؿ في انطالؽ 
، وبرعاية مف عميد كمية العمـو آنذاؾ، المرحـو 1979ىذه العممية، ففي عاـ 

األستاذ  الدكتور أحمد سعيداف، وبتشجيع مف رئيس الجامعة األردنية في تمؾ 
الفترة، وأقصد معالي األستاذ الدكتور إسحاؽ الفرحاف الذي كاف سباقًا في الحث 
، وذلؾ باحتساب أي كتاب يؤلؼ أو يترجـ في أي تخصص  عمى تعريب العمـو

عممي ألىداؼ الترقية، وكاف لذلؾ فعمو اإليجابي في تحفيز بعض الزمالء 
لالنخراط في ىذه العممية، أما الشخصية الثالثة فيي األستاذ الدكتور عبد الكريـ 
خميفة رئيس مجمع المغة العربية الذي عمؿ عمى ترجمة تمؾ الحماسة لمتعريب 

بتبني المجمع ترجمة كتب عممية في كؿ مف مجاالت عمـو الحياة العامة، 
والفيزياء، والرياضيات والكيمياء الستعماليا بتعميـ طمبة العمـو في السنة األولى، 

، كذلؾ قاـ 1981- 1980وتـ بالفعؿ اعتماد تمؾ الكتب في العاـ الجامعي 
المجمع بدعـ نشر كتب عممية ِعدَّة عمى مستوى السنة الثانية في مجاالت 

. الفيزياء واألحياء والرياضيات، غير أف تمؾ التجربة ُأجيضت وتوقفت بعد سنة
وىنا ال بد مف اإلشارة إلى أف أداء طمبة العمـو في تمؾ السنة كاف مميزًا؛ إذ 

، بينما %4، وانخفضت نسبة الرسوب إلى %75ارتفعت نسبة العالمات الجيدة إلى 
، وذلؾ حسب دراسة موضوعية قاـ بيا الدكتور  %20-16كانت قبؿ ذلؾ بحدود 

. 1984يعقوب الحمو والدكتور لطفي لطفية مف جامعة اليرموؾ عاـ 

-1982وفي أوائؿ الثمانينيات مف القرف الماضي، وتحديدًا بيف عامي 
، وىي مؤسسة نشر عالمية، عمى خط تعريب John Wiley دخمت شركة 1984

العموـ، ونشرت كتابيف في الكيمياء لمدكتور عادؿ جرار، وكتابيف لي في مجاؿ 
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التحضيرات المجيرية الضوئية، وذلؾ ضمف برنامج الشركة الذي ُسّمي 
Arabook program . 

وبيف أواخر الثمانينيات وأوائؿ التسعينيات مف القرف الماضي افتتحت جامعة 
القدس المفتوحة، وطمبت مف زمالء في كمية العمـو تأليؼ عدة كتب عممية، وتـ 

إنجاز ستة كتب في مجاالت عمـو الحياة والكيمياء والفيزياء وعمـو األرض 
. والرياضيات

بعد ىذا االستعراض الموجز لبدايات عممية تعريب العمـو في الجامعة 
دوافع الزمالء لتعريب العمـو ومدى مساىماتيـ : األردنية، أنتقؿ إلى  الحديث عف

في ىذا المضمار، إضافة إلى الصعوبات والمعوقات التي واجيتيـ، ثـ أتطرؽ إلى 
توجيات طمبة الكميات العممية بالنسبة لتعريب موادىـ العممية، وأنيي بالحديث عف 

. سبؿ النيوض بتعريب المواد العممية

الدوافع لتعريب العموم : أووًال 
نتيجة اتصالي بزمالئي مف مختمؼ الكميات العممية في الجامعة األردنية 

الذيف يؤمنوف بتعريب العموـ تدريسًا وبحثًا، وباإلجماع، تبيف لي بأف دوافعيـ لذلؾ 
: ىي

 .دينية وقومية - أ

تأميف بيئة تعميمية تؤدي إلى سالسة االتصاؿ بيف الطمبة والمدّرسيف، بحيث  - ب
ال يفكر الطالب بمغة ويعّبر عف ذلؾ بمغة أخرى، كما أف ذلؾ يوفر بيئة 

مريحة لمتقارب بيف الطالب والمدّرس، ويساعد الطمبة عمى التعبير عف أنفسيـ 
 . بدوف حرج

. توطيف المعرفة العممية في الثقافة العربية-   ج
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. تطوير عممية التأليؼ والنشر وتحسيف صناعة الكتاب العممي العربي-   د
توفير عممة صعبة، ألف كمفة إنتاج كتاب عممي عربي بمواصفات عالمية -  ىػ

. مف كمفة كتاب أجنبي% 50تكوف أقؿ بػ

مساهمات هيـئة الـتدريس بالتعـريب :  انياًال 
كما ذكرت سابقًا فإف عدد أعضاء ىيئة التدريس مف رتبة أستاذ، الذيف 

ممف % 70، أي ما نسبتو 42ساىموا في تأليؼ أو ترجمة كتب عممية بمغ 
 يتضح مدى ىذه المساىمات حسب 2اتصمت بيـ، وبالنظر إلى الجدوؿ رقـ 

وتجدر اإلشارة إلى أف الذيف ساىموا في ىذه اإلنجازات . الكميات العممية المبّينة
يستخدموف المغة العربية في تدريسيـ بدرجة جّيدة، وبأف مساىمة كمية العموـ ىي 

. األعمى، يمي ذلؾ كمية الزراعة
مساهمات أساتذة الكميات العممية في تعريب كتب عممية  : 2جدول رقم 

 عدد الكتب الكػميػة تسمسؿ

 جػيػة الػنشػر

عمادة البحث 
 العممي

دور نشر 
 خاصة

 94 11 105العمـو  1

 53 20 73الزراعة  2

 00 07  07     الطب  3

 00 00 00طب األسناف  4
 00 00 00الصيدلة  5
 00 00 00التمريض  6
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 00 00 00عمـو التأىيؿ  7
 05 10 15اليندسة  8
تكنولوجيا  9

المعمومات 
02 00 02 

 154 48 202 المػجمػوع

 
الصعـوبات والمـعـّوقـات :  ال اًال 

بّيف الزمالء المعنيوف بتعريب العموـ أنيـ واجيوا عدة صعوبات ومعّوقات 
: خالؿ فترة انخراطيـ في ىذه العممية، ومف أبرزىا

محاصرة التعريب مف قبؿ بعض المسؤوليف، وقيؿ لي إنو كانت تصؿ  .1
لزمالء في بعض الكميات تعميمات تمنع تدريس المواد العممية بالمغة 
العربية، وقد كاف لي تجربة شخصية في ىذا المجاؿ، إذ إنني تسممت 

كتابًا خطيًا مف عميد كمّيتي آنذاؾ، وقد كاف ذلؾ قبؿ سبع سنوات، حيث 
طمب فيو التوقؼ عف استخداـ المغة العربية في تدريس مادتي األجّنة 

وعمـ األنسجة، وكاف ذلؾ استنادًا إلى طمب مف رئيس الجامعة في تمؾ 
الفترة، وباعتقادي أف ذلؾ كاف مبنيًا عمى تحريض مف مستوى إداري 

. أدنى
نظرة بعض الزمالء والطمبة إلى الذيف قدموا إنجازات في التعريب، سواء  .2

أكانت تأليفًا أـ ترجمة، أنيا مؤشر عمى عدـ قدرة المعّربيف عمى استخداـ 
المغة اإلنجميزية في تدريس موادىـ العممية، مع العمـ أف الغالبية العظمى 

مف أولئؾ المعربيف حصموا عمى الدكتوراه مف جامعات أميركية أو أوروبية 
 .مرموقة
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نظرة بعض الزمالء والطمبة إلى المعّربيف أف ىدفيـ ىو إنتاج كتب بيدؼ  .3
التسويؽ والربح، والحقيقة أف ىذا االدعاء مناٍؼ لمواقع، إذ إف المردود لعممية 

 .التعريب شبو معدوـ وألسباب سأذكرىا الحقاً 

عدـ وجود جيات متخصصة بإنتاج ونشر وتوزيع الكتب المعّربة، والجيات  .4
المعنية بيذا الموضوع ىي إما رسمّية، وتتمثؿ بعمادة البحث العممي 

والدراسات العميا التي تتصؼ ببطء اإلنتاج وضعؼ التسويؽ، أو دور نشر 
خاصة تتعامؿ مع طباعة ونشر الكتب وكأنيا سمعة عادّية، ُينفؽ عمييا أقؿ 

األسعار، وبالتالي تكوف جودتيا أقؿ مف الوسط، واألدىى مف كؿ ذلؾ 
شعار المؤلفيف بأف تسويؽ تمؾ الكتب ضعيؼ،  تالعبيا بعممية بيع الكتب وا 
وليس لو أي مردود، عممًا بأف بعضيـ يسّوؽ أضعاؼ ما يفصح عنو، بؿ 

. ويطبع مف ىذا الكتاب أو ذلؾ طبعات ِعدَّة دوف إعالـ صاحب العالقة
إضافة إلى ما تقدـ، فإف عممية إنتاج الكتب، سواء أكانت معّربة أـ غيرىا، 

 .بطيئة جدًا، وقد يستغرؽ إنتاج كتاب ما سنة أو سنتيف

. عدـ وجود مردود معنوي أو مادي يتناسب مع الجيد المبذوؿ في التعريب .5
فمثاًل، ال يحتسب في الترقية الواحدة إاّل كتاب واحد، وكما أسمفت، فإف دور 
النشر الخاصة ال تتعامؿ مع المؤلؼ أو المترجـ بشفافية، وتمارس معو نوعًا 

 .مف االلتفاؼ عمى حقوقو المادية

عدـ وجود فرؽ عمؿ تتكامؿ قدراتيا العممية إلنتاج أعداد معقولة مف الكتب  .6
 .المعّربة وبنوعّية ممّيزة وسرعة فائقة

 ندرة وجود معاجـ خاصة بالمصطمحات العممية تساعد المعربيف في عمميـ  .7
ذا ما توافرت ىذه المعاجـ فإف اإلعالـ بشأنيا شبو  وتسّرع في إنتاجيـ، وا 

ذا ما طّورت فإنيا ال . معدوـ كما أف بعض المعاجـ المتوافرة غير حديثة، وا 
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ترى النور إال بعد مرور وقت طويؿ، وقد خبرت ذلؾ شخصيًا عندما ُدعيت 
لممشاركة بتطوير معجـ مصطمحات العمـو الحياتية والزراعة بتكميؼ مف 

مجمع المغة العربية األردني، وكاف ذلؾ قبؿ اثني عشر عامًا ضمف فعاليات 
اتحاد مجامع المغة العربية بدمشؽ، وحتى اآلف ال أعرؼ ماذا تـ مف 

 .إجراءات لتطوير ىذا المعجـ

األعباء التدريسية الكبيرة التي يقوـ بيا أعضاء ىيئة التدريس، التي تمنعيـ  .8
 .أو تحد مف مساىمتيـ في التعريب بشكؿ أفضؿ

 .ضعؼ تمويؿ عممية تعريب العموـ .9

عدـ وجود رأي عاـ يدعـ عممية التعريب، ويضغط باتجاه وضع خطة  .10
متكاممة ومحكمة لبرمجة وتنفيذ خطة وطنية وقومية؛ لدعميا ودفعيا بقوة 

 .لتساعد في المحاؽ بالنيضة العممية العالمية المتسارعة

توجهات طمبة الكميات العممية بالنسبة لتعريب العموم : رابعاًال 
أجمع الزمالء الذيف اتصمت بيـ وفي جميع الكميات العممية، عمى أف نسبة 

، %85-75الطمبة الذيف يفضموف تعّمـ موادىـ العممية بالمغة العربية تتراوح بيف 
شريطة أف تستعمؿ المصطمحات العممية بالمغة اإلنجميزية؛ وذلؾ لسيولة فيـ تمؾ 

. المواد واستيعابيا بشكؿ أفضؿ

فمنذ حوالي . واسمحوا لي أف أستعرض تجربتي الشخصية في ىذا الموضوع
 فصاًل دراسيًا 40ولمدة  (ألفي طالب و طالبة) 2000أربعة عشر عامًا درست 

وقد درست . عموـ األجنة واألنسجة والتحضيرات المجيرية بالمغة العربية
. المصطمحات العممية في ىذه العمـو بالمغة اإلنجميزية وما يقابميا بالمغة العربية

وكنت في بداية كؿ فصؿ دراسي أعطي الطمبة حرية االختيار بيف المغتيف العربية 
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منيـ أنيـ يريدوف تعمـ ىذه % 90واإلنجميزية، كوسيمة تواصؿ معيـ وكاف جواب 
. المواد بالمغة األـ

وفي آخر استطالع لمطمبة خالؿ الفصؿ الحالي، في مادتي عمـ األجنة 
طالبًا وطالبة، تجدد سؤالي  (120)وعمـ األنسجة المتيف سجؿ فييما مائة وعشروف 

عف لغتيـ المفضمة في التدريس  (استفتاء دوف ذكر اسـ الطالب)ليـ عف طريؽ 
وفي االستفتاء نفسو طمبت منيـ بياف % . 92وكانت نسبة مف يرغبوف بالمغة األـ 

: األسباب التي تدفعيـ ليذا التفضيؿ فكانت إجاباتيـ كالتالي
إنو مف البدييي تعمـ  العمـو بالمغة األـ، وذلؾ ألسباب دينية وقومية  -أ 

. وثقافية
 إف المغة األجنبية تشكؿ عائقًا يحد مف درجة استيعابيـ وفيميـ لممواد  -ب 

 .التي يدرسونيا، وتقّيد مف مشاركتيـ في المناقشات الصفّية

إف التعميـ بالمغة األـ يمكِّف الخريج مف سالسة االتصاؿ مع شرائح ميمة  -ج 
خاصة أف قسمًا كبيرًا مف خريجي ، في مجتمعو، مثؿ طمبة المدارس

كذلؾ، فإف التعمـ بالمغة األـ يساعد . كميات العمـو يعمموف بسمؾ التعميـ
خريجي أية كمّية عممية في التعبير عف أنفسيـ حوؿ أمور عممية مع 

األىؿ وشرائح مختمفة في المجتمع بيسر، وفي ذلؾ تعميـ لمفائدة العممية، 
ورفع مستوى الثقافة العممية في ىذا العصر الذي تتسارع فيو اإلنجازات 

 .العممية التي تمس حياة اإلنساف

، وكانت %9-6أما الطمبة المعارضوف لمتعريب، فكانت نسبتيـ تتراوح بيف 
: أسبابيـ
إف التعمـ بالمغة اإلنجميزية ييّسر عمييـ البحث في المصادر العممية  . أ

. العالمّية واالستفادة منيا
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إف التعميـ بالمغة األجنبية يمّكف الطمبة مف متابعة الجديد في العموـ، كما  . ب
وكاف رّدي . أنو يساعد في استكماؿ دراساتيـ العميا في الغرب دوف عناء

عمى ىؤالء أف بعض الطمبة الذيف دّرستيـ ثالث مواد عممية بالمغة 
العربية، وىي عمـ الجنيف وعمـ األنسجة والتحضيرات المجيرية تمكنوا مف 
الحصوؿ عمى درجة الدكتوراه مف جامعات غربية مرموقة بكؿ يسر، بؿ 
إف بعضيـ دّرس مختبرات األنسجة واألجنة لطمبة أميركييف وغيرىـ بكؿ 

 .اقتدار

سبل النهوض بتعريب التعميم الجامعي : خامساًال 

يتطمب النيوض بتعريب التعميـ الجامعي إجراءات ِعدَّة، نستعرض فيما يمي 
: أبرزىا

اتخاذ قرار أكاديمي جريء مف أعمى سمطة مسؤولة عف التعميـ الجامعي،  .1
بتفعيؿ قانوف الجامعات األردنية الذي ينص صراحة عمى استخداـ المغة 

لزاـ ىيئة التدريس بذلؾ  .العربية في التدريس، وا 

الطمب مف أعضاء ىيئة التدريس ممف ىـ في رتبة أستاذ مشارؾ وأستاذ  .2
بإنتاج كتاب عممي خالؿ فترة ال تتعدى السنتيف، وتعزيز ذلؾ بمحفزات 

 .معنوية ومادية

تفرغ أعضاء ىيئة التدريس المعنييف بالتعريب، إما جزئيًا أو كميًا؛ إلعطاء  .3
 .موضوع التعريب حقو مف الوقت والتركيز

رصد ميزانية خاصة بشؤوف التعريب في كؿ جامعة لتأميف المراجع  .4
. والمعاجـ المطموبة

زيادة كفاءة مجامع المغة العربية والمؤسسات العربية الرسمية والخاصة مف  .5
. حيث التعريؼ بأنشطتيا المتعمقة بالتعريب، والعمؿ عمى تسريع إنجازاتيا
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نشر ما صدر مف مصطمحات عممية تقّرىا مجامع المغة العربية بحيث  .6
 .تصؿ لممعنييف بالسرعة القصوى

وضع قواعد بيانات بأسماء الميتميف بتعريب العمـو في الجامعات العربية،  .7
نشاء رابطة بينيـ يكوف أىـ أىدافيا تعريب العموـ في الجامعات العربية  .وا 

تأسيس عالقة وطيدة بيف األكاديمييف المنخرطيف بتعريب العمـو ومجامع  .8
 .المغة العربية

تشجيع التفاعؿ بيف المشتغميف بالتعريب في األقطار العربية، وذلؾ بعقد  .9
 .مؤتمرات دورية يتـ فييا تبادؿ الخبرات في ىذا المجاؿ

تشجيع التعريب بإجراءات معنوية ومادية مجزية عمى المستوى العربي،  .10
 .كما فعمت مؤسسة الكويت لمتقدـ العممي

إنشاء أكاديميات عربية ميتمة بشؤوف التعريب يكوف مف مياميا عقد  .11
دورات تدريبية منتظمة؛ لتأىيؿ أعضاء ىيئة التدريس في الشؤوف المتعمقة 

 .بتعريب العموـ، وذلؾ أثناء خدمتيـ

 .إصدار كتب ومجالت عممّية مبسطة لتثقيؼ شرائح واسعة مف الشعب .12

تخصيص نسبة معقولة مف ميزانية كؿ جامعة لدعـ التأليؼ والترجمة  .13
 .لألمور العممية بالمغة العربية
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الّتعقيبات والمناقشات 
عبدالقادر عابد . د.أ

رأى أف ميمة التعريب في التعميـ الجامعي تقع عمى عاتؽ األساتذة أنفسيـ، 
وأشار ىنا . فإف أخذوا زماـ المبادرة بذلؾ، فستكوف الخطوة األولى نحو التعريب

إلى تجربة شخصية خاضيا وما زاؿ، فيو يدرِّس طمبتو في السنتيف الثانية والرابعة 
عابد الزمالء بأف .ويطالب د. المادة العممية بالمغة العربية وال أحد يتدخَّؿ بشأنو

. يحذوا حذوه وأال ينتظروا اإلذف مف جامعاتيـ لتعريب التعميـ

عبداهلل الكيالني . د.أ

الكيالني لدور اإلعالـ فيما يخصُّ التعريب الجامعي، فاإلعالـ حاليًا . نوَّه د
يشكؿ قوة ضاغطة، ونحف بأمسَّ الحاجة إلى مثؿ ىذه القوى الفاعمة لتتبّنى ما 

. ُيقاؿ ويصدر مف توصيات عف ىذه المؤتمرات
د إسحق الفرحان .أ

يرى أنو ميما كاف تقصير المجمع والجامعات في قضية التعريب، فالتقصير 
الحقيقي ىو تقصير سياسي، فمو صدرت إرادة سياسية بتعريب التعميـ لما استغرؽ 

. ذلؾ مف الوقت أكثر مف ثالث سنوات

وأضاؼ أنو في العصر الحديث لغاٌت أقؿ مف المغة العربية ُعمرًا وشأنًا 
تبّنت لغتيا في التعميـ، مع احترامنا لجميع المغات والتي ُيعدُّ تعدُّدىا حكمة إليية 

في الخمؽ كمغة الفيتنامييف مثاًل، فبمجرد خروج أمريكا مف فيتناـ، في السنة التالية 
. مباشرة كانت المغة المستخدمة في التعميـ الجامعي ىي المغة الفيتنامية

إسحؽ أنَّو لو أصبح مف أساليب ترقية األستاذ أو عمى األقؿ . ويرى د
ـَ كتابًا إلى العربية في عممو  األستاذ المساعد والمشارؾ إلى درجة أستاذ أف ُيترِج
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ومجاؿ تخصصو؛ لصدرت عشرات الكتب الحديثة الموثوقة المترجمة إلى المغة 
. العربية، ومف ثـ يستفيد منيا طمبتنا في الوطف العربي

إحدى الحاضرات، وهي طبيبة 

ترد المتحدِّثة عمى مف قاؿ إف المغة العربية تقُؼ عائقًا أماـ طمبة الدراسات 
العميا في الخارج، مستشيدة بالتجربة السورية في تدريس الطب وغيره بالمغة 

العربية، وتشير إلى الريادة التي حققيا خريجو الجامعات السورية في الخارج، وىي 
واحدٌة مف الذيف فاقوا غيرىـ وحصموا عمى الزَّمالة البريطانية قبؿ كثير مف الزمالء 

. الذيف تعمَّموا الطب بالمغة اإلنجميزية

أمين الكخن . د.أ

 فيما يتعمَّؽ بالترجمة إلى العربية –إسحؽ الفرحاف . يرى أف يكوف اقتراح د
توصية مف - وأف تصبح أسموبًا مف أساليب ترقية األستاذ المساعد أو المشارؾ

. توصيات المؤتمر

و بسؤاؿ لػِ د إلى أيِّ مدى يوجد تعاوف بيف : حميد الحاج يقوؿ فيو. وتوجَّ
أعضاء الييئات التدريسية في األردف ومنظمة التربية والثقافة والعموـ؟ 

راجي قبيالت . د

إسحؽ الفرحاف بخصوص الترجمة إلى العربية والترقية، . أّيد ما اقترحو د
وأشار إلى تجربة شخصية مرَّ بيا وقد قضى فترًة طويمة مف حياتو العممية خارج 

كتاب العمـو )لقد قمت حتى اآلف بتأليؼ ثالثة كتب منيا : "الجامعات يقوؿ
منو معرَّب، وقد مضى عمى إرسالو لمجنة التحكيـ % 60، وىو كتاب (الطبيعية

مشيرًا بيذا إلى التعقيدات التي ". أربعة أشير وليذه المحظة لـ تردني نتيجة التحكيـ
. يواجييا الباحث والمؤلؼ في بالدنا
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راجي أفَّ المغة العربية لغة حيَّة تستمد حياتيا مف القرآف الكريـ، . ويرى د
وحسب الدراسات الحديثة فإف العربية ستكوف لغة رئيسة كاإلنجميزية وغيرىا مف 

، ويدعو المخمصيف والمنتميف أف يساىموا في ىذا (اإلنترنت)المغات عمى صفحات 
. المسار لتكوف العربية ُلغة العمـ

حميد الحاج . د.رد أ

أميف الكخف عف عالقة المنظمة العربية لمتربية .في رّده عمى تساؤؿ د
: والثقافة والعمـو بالتعريب أشار إلى مأساة التواصؿ عندنا بيف المؤسسات وقاؿ

 وبكؿ –عمى الصعيد الشخصي ال عالقة تربطني بيذه المؤسسة مع أني "
قدَّمت سبعة كتب معرَّبة، ولكف عمى ما يبدو فإف ىذه المؤسسة تدعو - تواضع

و لي أي دعوة لالشتراؾ في مؤتمرات  أشخاصًا ال عالقة ليـ بالتعريب، فمـ توجَّ
التعريب، وىنا ندخؿ بشخصنة األمور والعالقة مع اإلدارييف؛ فإف كانت ىذه 

ف لـ يكف  العالقة جيدة ُدعيَت لممشاركة بصرؼ النظر عف عالقتؾ بالتعريب، وا 
". لؾ عالقة أصاًل ال مف قريب وال مف بعيد، وىذه ىي الحقيقة الُمرَّة يا سادة

الحاج مثااًل َحيًَّا عمى ذلؾ بأنو والدكتور عبدالقادر وزمالء . وضرب د
ألَّؼ كتابيف في : فيو مثالً . آخريف لـ يدعيـ أحد وأخذوا مبادرة ذاتية، ودفعوا الثمف

التحضيرات المجيرية ليحصؿ عمى الترقية األولى، وكاف جيده المكثَّؼ في 
. التعريب بعد حصولو عمى درجة أستاذ

سرى سبع العيش في أّنو مف يكوف ذا مستوى جيد في . الحاج د. ويؤيد د
. المغة العربية يكوف كذلؾ في بقية المواد

عبداهلل الكيالني بأننا نفتقد إلى وسائؿ إعالـ ضاغطة؛ ليذا . وأّيد أيضًا د
ورأى أنو . تقع عمى عاتقنا مسؤولية كبرى في ظؿ ضعؼ اإلعالـ في ىذه الناحية

مف يؤمف بالتعريب؛ فمينطمؽ وال ينتظر قرارًا سياسيًا، خاصة وأف القانوف األردني 
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ال يمنع التعميـ بالمغة العربية حتى لو فرضت الجامعات ذلؾ، فنحف لسنا مخالفيف 
. لمقانوف، فمنكف أقوياء بالحؽ

عبدالمجيد نصير عمى قضية التعريب . تعميق رئيس الجمسة د

برأيو أف المشكمة تكمف في تغيير القوانيف، فالقوانيف التي تصدر كثيرة، 
ـ، كاف يقرُّ التدريس بالمغة العربية إلى 1987قانوف الجامعات في سنة : فمثالً 

جانب لغة أجنبية أخرى في حالة الضرورة القصوى لذلؾ، ثـ جاء قانوف مؤقت 
ـ حذؼ ىذه المادة نيائيًا، والقانوف النافذ اآلف ىو أفَّ العربية ىي لغة 2001سنة 

التدريس، فالقضية إذًا، ليست قضية سياسية فقط، إنما ىي قضية أكاديمية أيضًا، 
. فاألساتذة بإمكانيـ أف يعمِّموا بالعربية، فيتسع ىذا المجاؿ

نصير إلى مشروع قدَّمو لجامعة العموـ والتكنولوجيا وىو تأليؼ . وأشار د
كتاب في تاريخ الرياضيات بالمغة العربية، والكتاب اآلف شبو جاىز في حوالي ألؼ 

والجامعة منحتو مكافأة مجزية عمى تأليؼ ىذا الكتاب، مشيرًا بيذا إلى . صفحة
. حاجتنا الماسَّة إلى المبادرات الشخصية أكثر مف القرارات السياسية
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