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إن موضوع التعريب جدير بالمعالجة في ندوات متتابعة لجالء أىميتو، وبيان 
ضرورتو، وما يّتصل بو من معوقات؛ ألّن المغة القومية دعامًة أساسية لوحدة األمة، 
وعنواُن استقالليا وتقدميا، تحمي األمة من التبعية الثقافية، والغزو الفكري، واالنقسام 

الطائفي، وىي أداة الحضارة، وقوام الشخصية القومية والوطنية، وأداة التعبير عن 
. طموحات األمة وآماليا، والمصوِّرة لوجدانيا وروحيا

". لو أتيح لي الُحْكُم لبدأُت بإصالح المغة: "وقديمًا ُأِثر عن كونفرشيوس أنو قال
. وقيل إن عمَر بن الخطاب أمر بجمد أحد العمال ألنَّو َلَحَن في كتابو

صالح المغة  ال يتمُّ إاّل بتعريب التعميم، وكالىما مسؤولية دينية -  في رأيي–وا 
ووطنية وقومية وحضاريَّة، تيمُّ األمة في مستوياتيا الرسمية والشعبية، سواء عمى مستوى 

السمطة التشريعية والتنفيذية، والجيات المعنيَّة بالتخطيط المغوي والتعميم الجامعي، أو 
ونحن ال ندعو إلى التعريب بقرار . عمى مستوى اإلنسان في متجره ومزرعتو ومصنعو

اّل،  ّنما ييمنا أن يكون اإليمان أواًل بأىمية المغة نابعًا من نفوسنا، وا  سياسي فحسب، وا 
. فإن القرار يظّل حبرًا عمى ورق ال يتعدى درج واضعو

: أيها اإلخوة الكرام
: إن قضية تعريب التعميم الجامعي تقتضي مني اإلشارة إلى النقاط التالية

ىي المغة الرسمية لمدولة، -  كما جاء في الدستور األردني–المغة العربية : أووًال 
 استعمال –والجامعة منيا - وبناًء عمى ذلك ال يجوز ألّي موظف في مؤسسات الدولة

لغة غير العربية، وتمتزم مؤسسات النشر واإلعالم أن تكون مطبوعاتيا، ومناىجيا بالمغة 
ن تيسِّرىا  العربية، وأن تعنى بسالمة المغة العربية ألفاظًا وتراكيب، نطقًا وكتابًة، وا 

وبناًء عميو تمتزم الدولة بتعريب القوانين واألنظمة والتعميمات، وتعريب أسماء . لمجماىير
. إلخ..المدن والقرى والشوارع ويافطات المتاجر

عمى أنَّ المغة العربية ىي لغة  (دون استثناء)نصت قوانين الجامعات األردنية :  ااياًال 
التدريس فييا، ويجوز في حاالت استثنائية التدريس بمغة أخرى تقتضييا الضرورة 

ونأسف أن نرى أن ىذا البند من القانون قد ُعطِّل، ونأسف أن نرى أيضًا أن . القصوى
. االستثناء أصبح قاعدًة ال سّيما في الكميات العممية واألقسام التابعة ليا
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ومن الغريب أن بعضيم قد فسَّر ىذا النص عمى أنو إجازة قانونية كاممة لمتدريس 
وأرى أن الجواز المراد ىنا ُيْقَصد بو األساتذة األجانب المتعاقد معيم . بمغة أجنبية

اضطرارًا تنفيذًا التفاقيات عممية، أو لمحاجة الماسة إلييم، ويصعب عمييم تعمم العربية 
. أّما ما عدا ذلك فالعربية ىي لغة التدريس الوحيدة. والتدريس بيا

إذا استثنيا بعض الدول األفريقية التي لم يكن ليا لغات مكتوبة، وبعَض الدول :  ال اًال 
فإن معظم األمم قد شرعت  (كاليند مثالً )اآلسيوية التي يتكمم أبناؤىا لغات مختمفة 

 (بما فييا التعميم العالي والجامعي)باستعمال المغة القومية في مستويات التعميم المختمفة 
وفي الوقت نفسو نشيد خالفات واجتيادات متباينة بشأن استعمال المغة العربية في 

عمى استكراىنا لما يرمز إليو من )وىناك أنموذج ال يمكننا أن نتجاىمو . التدريس الجامعي
وىو رّد الِعْبِريَّة؛ المغة الميتة إلى الحياة في الدولة الصييونية في فمسطين  (العدوان

المحتمة، وىو أنموذج يزىو بو المغويون الييود ويطريو كثير من المغويين بإعجاب 
وانبيار، وعندما قررت حكومة العدو الصييوني استعمال المغة اإلنجميزية لغة لمتدريس 

في حيفا عند تأسيسو احتّج أساتذة المعيد عمى ذلك القرار، وأجبروا " التحنيون"في معيد 
الحكومة عمى التخمِّي عنو، وقرروا أن يكون التدريس بالمغة العبريَّة، ونأمل من زمالئنا 
أعضاء ىيئة التدريس أن يكونوا عونًا إلدارة جامعتيم، في دعم ىذا التوّجو في بالدنا 

. العربية، وتقديم المساعدة لتحقيقو
إّن إدارة الجامعة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تطبيق قانونيا الذي ينص : رابباًال 

صراحة عمى أن العربية ىي لغة التدريس، وىي مسؤولة عن متابعة تنفيذ القانون 
صدار التعميمات والقرارات الالزمة ومن واجبيا دعم التوّجو لتعريب العموم بتشجيع . وا 

الترجمة، ودعم البحوث العممية بالعربية، وتقديم التسييالت التي تمكِّن عضو ىيئة 
. التدريس من أداء دوره في عممية التعريب

 إن –إّن تعريب التدريس الجامعي يتطمب أواًل تعريب األستاذ الجامعي : خااساًال 
فكرًا وروحًا وانتماًء ألمتو، والتركيز عمى الثقة بالنفس، واإليمان بقيمنا - جاز ىذا التعبير

وثقافتنا وحضارتنا، واإليمان بوحدة األمة ومصيرىا المشترك ودورىا الحضاري، وال يتأتى 
ر األستاذ الجامعي من التبعية الثقافية، واالستعمار الفكري . ذلك إاّل إذا تحرَّ
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إن الدعوة لتعريب التدريس الجامعي، ال تعني أبدًا مقاطعة المغات األخرى، : سااساًال 
وليست دعوة لالنغالق والعزلة، بل ىي دعوة ألن تممك األمة إرادتيا، وتحترم نفسيا، وأن 
فيا فأنزل بيا كتابو العظيم لمناس  ميا اهلل تعالى وشرَّ ال تفقد ىويتيا بضياع لغتيا التي َكرَّ
كافة، وكأّنما أراد اهلل أن تكون العربية لغة كل المسممين، بل لغَة أىل األرض جميعًا، وال 

 وىو أصل رئيس من أصول الدين –أدلَّ عمى ذلك من اآليات الكريمة التي تقرن القرآن 
:  بالعربية، كقولو تعالى–

 َْفَنا ِفيِو ِمَن اْلَوِعيِد َلَعمَُّيْم َيتَُّقون .  َطو 113 َوكذِلَك أْنَزْلَناُه ُقْرآنًا َعَرِبّيًا، َوَصرَّ
 َإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرآنًا َعَرِبّيًا َلَعمَُّكْم َتْعِقُمون 2يوسف . 
 َإنَّا َجَعْمَناُه ُقْرآنًا َعَرِبّيًا َلَعمَُّكْم َتْعِقُمون 3الزخرف  .

وآياٌت ُأَخر تشير إلى الربط الوثيق بين العقيدة اإلسالمية ولسان العرب، مّما يجعل 
االىتمام بالعربية ضرورة لكّل َمْن يتصدَّى لمينة التعميم في كامل مراحميا، ومختمف 

. تخصصاتيا
: أيها اإلخوة الكرام

داريين وصنَّاع قرار، أن نتَّخذ الخطوة الجريئة  لقد أصبح محتَّمًا عمينا جميعًا أساتذة وا 
التي ال محيص عنيا، وىي إصدار تشريع ممزم بتعريب التعميم العالي والجامعي في مختمف 

صدار قانون خاص بالحفاظ عمى سالمة المغة العربية. التخصصات . وا 
وقد دّلت الدراسات عمى أن المغة العربية بتركيبيا وصرفيا ونحوىا واشتقاقيا قادرة 

. عمى استيعاب العموم الحديثة، وأن القصور يكمن في مستعممييا
وسوف أُسوق َمَثَمْين من جامعاتنا يداّلن داللة واضحة عمى ُعْقم التدريس بالمغة 

األجنبية، وعمى أن استيعاب الطمبة المواد العممية بالمغة القومية أفضُل منو بالمغة 
: فقد أجرت الجامعة األردنية تجربة عمى شعبتين من طمبة العموم، األولى. األجنبية

وتبيَّن أن نسبة .. باإلنجميزية: والمجموعة الثانية.. شرحت ليم المادة العممية بالعربية
%. 26وفي الثانية % 4الرسوب في المجموعة األولى 

" ميكانيكا الموائع"وأجرينا في جامعة مؤتة تجربة مثيمة عمى طمبة اليندسة في مادة 
وتبين من التجربة أن الطمبة يستوعبون المادة العممية بالعربية أفضل من استيعابيم ليا 

. بالمغة األجنبية
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ال ُبّد أّواًل من تْوجيِو الّشكِر والتّقدير إلى زمالئي األفاضل، أعضاء َلْجَنِة الّندواِت 
. في الَمْجَمع، لدعوتيم الكريمِة لي لممشاركة في ىذه الّندوِة الموّفقِة بإذن اهلل

وال ُبّد ثانيًا من تدبُِّر بعض الّنقاِط الجْوىرّيِة المتعّمقِة بقضيِة الّتعريب، تمك القضّيِة 
... التي كاَن يجُب أْن ُتْحَسَم لصالِح األّمِة منذ نيايِة القرن التّاسَع َعَشر

: الاقطة األولى* 

ليس الّتعريُب، تعريُب الّتعميم العالي والبحث العممّي، عماًل لغوّيًا أو ... ما الّتعريب؟
 يعني عودَة الّروح إلى األّمة وانتفاضة – في صميمو –عممّيًا أو ثقافّيًا َحْسُب؛ بل ىو 

ٍر راسخ . اإلنساِن العربّي ضّد اإلساِر والعبودّيِة والَجْيِل والتخمُّف؛ فعنو َيْنَبِثُق ملُّ تطوُّ
سوى معركِة الّتعريب بكّل -  في خاتمة المطاف–وقضّيُة األصالة والمعاَصَرِة ما ىي 

الّتعريب الذي يفيُم التّيارات المعاصرة بُعْمق كي يُصوَغيا في قالٍب ُمَميٍَّز ... جوانبيا
. أصيل، والّتعريب الذي لْن يفمح في ذلك إاّل متى ىضم التُّراث حّتى النُّخاع

فالّتعريب ييدُف إلى تحقيِق الّتوازن الّطبيعّي بين الفكِر والّمسان وبين المعرفِة والّمغة؛ 
لى تحقيق االنسجام والتّفاُىم بين أفراد المجتمع كاّفةً  الباحثين والمختّصين والّدارسين : وا 

من جية، والجميوِر الواسِع العريض من جيٍة ُأخرى؛ كما ييدُف إلى توطين التّقانِة 
. واستنباِت الِعْمِم عربّياً 

: الّاقطة ال ّااية* 

... كيف آلْت بنا األحوال إلى ىذه الّظاىرة الّنشاز: من الّطبيعّي أن نتساءل إذاً 
ال ريب .. ظاىرة تدريس الموادِّ العممّيِة الجامعّية بمغٍة أجنبّية؟ وِلَم فقداُن الثّقِة بمغتنا األم؟

في أّن ذلك نابٌع من تمك اليزائم المتتاليِة التي ُمِنَيْت بيا ُأّمتُنا في القرون األخيرة؛ 
والمغة، من قبُل ومن . َفَصدَّعْت كياَنيا الِوْجدانّي، َوَزْعَزَعْت ثقَتيا في ُىوّيتيا الحضارّية

لكّن التّاريَخ َلَشاِىٌد . بعُد، انعكاٌس صادٌق لحاِل األّمة، تكبو بَكْبَوِتيا وتنيُض بنيضتيا
عمى أّن لغَة الّضاّد لْم تعجْز َقّط عن استيعاب عموِم الدُّنيا؛ فيي أداٌة دقيقٌة قاطعٌة لمْن 

. إّنما تكمُن فينا-  في الّتحميِل األخير–والِعّمُة . يمتمُك ناصيَتيا ويْفَقُو مكنوناتيا
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انظروا إليو . في ترسيخ ىذه العّمِة وتثبيتيا-  بكّل خبٍث ودىاء–لقد أسيم المستعمُر 
ُل التدريَس في مدرسِة الطّب بَقْصِر الَعْيني بالقاىرة من العربّيِة إلى اإلنكميزّية  وىو ُيَحوِّ

وما ىذا إاّل مثاٌل من أمثمٍة . بعد إحدى وستّين سنًة من الّتدريِس بالعربّية... 1887عام 
! كثيرة

 استمرَّ بُحْكِم التقميِد – بعد أْن بدأ بغْيِر العربّية –والمشكمُة أّن الّتدريَس العممّي 
 بُحكِم مبدأ – كما نقوُل في ِعْمم الفيزياء –أي )واالعتياِد وتييُِّب التغيير والتّبديل 

، والستسيال المدّرسين استعمال المغِة في تدريِسيم التي َدَرسوا بيا تخصُّصاِتيم (الُقُصور
مع أّن ... خارَج البالِد العربّيِة، ولتقاُعِس المسؤولين عن اّتخاِذ القرار الاّلزم بيذا الّصدد

تعريَب التعميم بكّل أنواِعِو وتخصُّصاِتِو العممّيِة وفي جميع مستوياتِو، إضافًة إلى تعريِب 
... أكبُر إبطاٍل لمّتغريب [إّنما ىو]الَبْحِث العممّي، 

: الاقطة ال ّال ة* 

ىل نعي تمامًا ماذا يعني إبقاُء الّتعميِم الجامعّي عمى : نتساءُل بدىشٍة واستغراب
إّنو يعني االستمراَر في استعمال لغٍة إنكميزّية، غالبًا ما تكوُن مشّوىًة، ... وْضِعِو الحالّي؟

في أروقِة كّمّياتنا العممّية؛ وَيعني عدم استيعاِب طاّلبنا لما نتحذلُق بو من مفاىيَم وأفكار 
؛ كما ِيْعني (وثّمة دراساٌت استطالعّيٌة إحصائّيٌة تْثِبُت ذلك بما ال يدُع مجااًل لمشكّ )

انصراَف ُجمِّيم إلى الِعراك مع المغِة األعجمّية، فال يبقى لدييم الوقُت الكافي كي َيْسِبروا 
ِصيم؛ ويعني تمك المآزق الكثيرة التي يقُع فييا المدّرسون المتخرِّجون  أغواَر ِعْمِميم وتخصُّ

. من جامعاٍت َغْيَر أنجموسكسونّية

: الاقطة الرّاببة* 

فالّسؤاُل . التعريُب، إذًا، ليس َخَيارًا من َخَيارات؛ بل ىو الَخَياُر الوحيُد أماَمنا
َبو: الَجْوىرّي ليس َب التعميَم الجامعّي أو ال ُنَعرِّ إْذ إّننا تجاوْزنا ىذه المرحمة منذ ). أن ُنَعرِّ

ّنما(زمٍن بعيد ُب بإبداٍع وأصالٍة وعنفوان؟: ، وا  ... كيف ُنَعرِّ

في جامعتنا األّم، الجامعِة -  الواقِع بُعَجِرِه وُبَجِزه–لكْن ماذا عن واقِع الّتعريب 
األردنّية؟ 
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أخشى ما أْخَشاه أّن الوقائَع والحقائَق ىنا ال َتُسرُّ الّصديَق وال تغيُظ العدّو؟ 

َتضجُّ بالحياة في مطمِع الثمانينّيات، حين بدأ " تعريبّيةٌ "صحيٌح أّنو كان ثّمة حركٌة 
َمجَمُعنا ُيصدُر ِتَباعًا مجّمداِتِو الّضخمَة في الفيزياء والكيمياء والّرياضّيات والعموِم الحياتّيِة 

وكان ألعضاء الييئة التدريسّية في الجامعِة األردنّيِة اليُد الطُّولى في ترجمِة . والجيولوجيا
خراِجيا؛ كما دّرسوا بعَضيا إاّل أّن ىذه الحركة سرعان ما َخَبْت . ىذه الكتِب وتدقيِقيا وا 

فمع أّن الِبْذَرَة كانت صالحًة . وَفَقَدْت َزْخَميا، وكأّنيا سحابُة َصْيف أو ُفقاَعُة صابون
واأليدي التي َزَرَعْتيا كانت حانيًة رائدة، إاّل أّنيا لْم تستطْع مقاومَة األنواِء واألعاصير 

. التي َعَصَفْت بيا

وصحيٌح أيضًا أّن ثّمة جيودًا فردّية قميمًة ظّمْت تحمُل رايَة الّتعريِب عمى الرغم من 
وىم أفراٌد صامدون، عدُدىم أقّل من عدِد أصابِع اليِد الواحدة؛ ال . كّل المشّقاِت والعقباتِ 

َيِكّمون أبدًا وال َيمّمون؛ َيحمموَن رسالَة الّتعريِب برشاقٍة ذىنّيٍة فائقة؛ ُيَدّرسون أعتى العموِم 
وأدقِّيا بمغٍة عربّيٍة فصيحٍة رائقٍة قية، ويؤّلفون بيا، ويبتدعون المصطمحات، وُيحيون أبرَز 

... ما في ُتراِثنا العمميّ 

 تظّل عممّيُة الّتعريب في جاِمعتنا األّم باىتًة –! واأسفاه- ىذا كمُُّو صحيح؛ لكنْ 
 من قانوِن 1987لسنة  (29)من القانون رقم  (7)متعّثرة، عمى الرغم من أّن الماّدة 
لغُة الّتدريس في الجامعة، ويجوُز  [ىي]المغة العربّية "الجامعاِت األردنية تَُنصُّ عمى أّن 

وعمى الرغم من ..." استعماُل لغٍة أخرى لمتدريس عند الّضرورة بقراٍر من مجمِس العمداء
الّتوصياِت المتعاقبِة بالتعريب الّشامل الجتماعاِت مجمِس اّتحاِد الجامعات العربّية 
... ومؤتمراِت الوزراِء المسؤولين عن الّتعميم العالي والَبْحِث العممّي في الوطن العربيّ 

فميس ثّمة ... وعمى الرغم من ُنْصح المنّظمِة العربّيِة لمتربيِة والثّقافِة والعموم، واليونسكو،
كما أّن ! برامُج تعريٍب متكاممة، وال َفْورُة تعريب، وال روُح تعريٍب بمعناه الّشامِل العريض

الحصيمَة الّضخمة من المصطمحاِت التي ابتدَعْتيا مجامُع المغِة العربّية ال تزاُل رىينَة 
! الكتب؛ فال تعميَم وال ممارسة
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ال، ألّن ثّمة إرىاصاٍت : ىل ىذه دعوٌة إلى الّتشاؤم في ىذا الّصدد؟ الجواب
وحّتى لو لْم تكْن ىذه كافيًة . ومبادراٍت وتحّركاٍت خيِّرًة جاّدة تَُبشُِّر بالّنجاِح بعد طول ألي

يحّق . لَبْعِث التّفاؤِل التاّم فينا، فيي أكثُر من كافيٍة لكي تُْنِقَذنا من براثِن الّتشاؤِم وأنياِبو
ومردُّ ذلك االىتماُم . المشيور" إميل حبيبي"لنا، إذًا، أْن نكوَن متشائمين، مثل بطِل 

ما : المتزايُد بَنْشر البحوِث العممّيِة بالمغِة العربّية، وال سيما الّزراعّية منيا؛ واألىّم من ىذا
. يدوُر اآلن في ِرحاِب كّمّية الطّب بيدِف تعريِب العموِم الطّبّيِة وتدريسيا بالمغِة العربّية

فاستجابًة لمبادرٍة جميمٍة من جمعّية تعريِب العموِم الطّبّيِة ِبنقابِة األطّباِء األردنّية، 
واألخيران )أّيَدىا ُكلُّ من رئيِس الوزراء ورئيِس مجمس الّنواب ووزيِر الّتعميِم العالي 

، تدارَس مجمُس كّمّيِة الطّب في اجتماِعِو المنعقِد بتاريخ (عضوان كريمان في الَمْجَمع
ِو الوطنّي ومردوَدُه القْوميّ  "18/3/1991 . ، وخرَج بجممِة توصياتٍ "أبعاَد ىذا التوجُّ

: أسِرُدىا عمى مساِمِعكم فيما يمي نظرًا ألىميتيا

الترحيب بالمبادرة وتثمينيا ويتوجيون بالشكر والعرفان إلى كل من دولة رئيس  -1
الوزراء ومعالي رئيس مجمس النواب، ومعالي وزير التعميم العالي، واألستاذ الدكتور 
رئيس الجامعة األردنية لتبنييم موضوع تعريب العموم الطبية واستعمال المغة العربية 
في تدريس ىذه العموم في الجامعات والمعاىد األردنية، واعتبار ذلك حاجة وطنية 

. ُممّحة

البدء في تدريس العموم الصحية بالمغة العربية لطمبة السنة األولى نظرًا لتوافر جميع  -2
 .92/1993المراجع والمصادر الالزمة لذلك اعتبارًا من العام الجامعي 

تشجيع أعضاء الييئة التدريسية لمقيام بالتأليف والترجمة لممراحل األخرى وتحفيزىم  -3
 .عمى ذلك باحتساب إنتاجيم ألغراض الترفيع والترقية والمكافأة

تكون من ميّماتيا متابعة عمميات " لجنة التعريب"تشكيل لجنة في كل كمية تدعى  -4
 .التأليف والترجمة مع جميع العاممين في الكمية

عقد ورشات عمل لجميع أعضاء الييئة التدريسية في الكميات الصحية، وذلك  -5
. بغرض تأىيميم تربويًا ونفسيًا لمبدء بممارسة عممية التعميم الصحي بالمغة العربية
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ويمكن اإلفادة من أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات التي تدرس بالمغة العربية في 
 .ىذا المجال

انتداب بعض أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات التي تدرس بالمغة العربية لفترة  -6
فصل أو فصمين دراسيين مثاًل لإلفادة من خبراتيم في موضوع : محددة لمدة

 (.5)ويمكن اإلفادة من خبراتيم أيضًا بما جاء في البند رقـم . التدريس بالمغة العربية

الطمب من مجمع المغة العربية األردني القيام بالتأليف والترجمة في المجاالت  -7
الصحية باالشتراك والتعاون مع عمادة البحث العممي في الجامعة األردنية، ورصد 

 .ميزانية من الدولة ليذا الغرض الوطني

لممحافظة عمى مستوى عال في المغة اإلنجميزية لطالب الطب ولتمكينو من مواكبة  -8
التطور العممي لما ينشر في الدوريات األجنبية والبحوث العممية، ينبغي استحداث 

 .مساقات إلزامية في المغة اإلنجميزية ُتدّرس لمطالب طيمة فترة دراستو الجامعية

ويؤكد أعضاء ىيئة التدريس أن استعمال المغة العربية في التدريس يفيد كالِّ من 
طالب الكميات الصحية في الجامعات األردنية وخريجي كميات الطب األردنيين من 

مختمف الجامعات العالمية، ألن المغة العربية ستكون المغة الوحيدة المشتركة بين جميع 
. الخريجين

   عميد كمية الطب 

الدكتور مصمح الطراونة 

 
كذلك َبَعْثُت إلى األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بالكتاب التالي، بصفتي عميد 

: البحث العممي
 

األستاذ رئيس الجاابة 
تحّية طّيبة، وبعد، 
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، ومرفقاِتو، بشأِن 28/1/1991 تاريخ 13/2/9/1482فُأشيُر إلى كتاِبكم رقم 
. تعريب العموٍم الّطبّيِة وتدريِسيا بالّمغِة العربّيِة لدى كّمّياِت الّطب في الجامعاِت األردنّية

أرجو أْن ُأعمَمكم بأَن ِعمادَة الَبْحِث العممّي تؤيُِّد مثَل ىذه الخطوة المباركِة دون أدنى 
تردٍُّد أو تحفُّظ، وترى أّن عممّيَة التعريب يجُب أْن تشمَل أيضا العموَم األساسّية، نظرًا 

. لالرتباِط العضوّي الوثيق بين فروِع العموِم البحتِة والتطبيقّيِة كاّفة
واسمحوا لي أْن أقترَح تأليَف َلْجَنٍة ُعْمَيا لمتعريب في الجامعة، برئاسِتكم شخصيًَّا أو 

رئاسِة األستاذ رئيس َمْجَمع الّمغة العربّية األردنّي، تقوُم بمتابعِة ىذا الموضوِع الُمِيّم 
ّني َلَعمى يقين . واإلشراِف عمى تنفيِذ اإلجراءات الالزمة ووْضِع الجداوِل الّزمنّيِة المالئمة وا 

ُر طاقات خاّلقًة في الجامعِة نحن بأمسِّ  بأّن الّشروَع الِجّدي بيذه العممّية الجميمِة َسُيَفجِّ
. الحاجِة إلييا؛ كما أّن أّي تأخير في التنفيذ سيجعُل الُمِيّمَة أصعَب في المستقبل

بَدْعِم نْشِر الكتِب الّطبّيِة المترجمِة -  كما تعممون–من ناحيٍة أخرى، تقوُم الِعمادُة 
وبإمكاِنيا زيادُة عدِد ىذه الكتب ضمَن اإلمكاناِت . أو المؤلَّفِة وسواىا من الكتب العممّية

. المتاحِة ليا وفي حدوِد موازنِتيا
أرجو أْن يحظى اقتراحي المذكوُر بموافقِتكم الكريمة، وأْن ُتِعدِّ الجامعُة الُعدَّة لتطبيِق 

. التعريِب الّشامِل فييا بأسرِع وقٍت ممكن
 

  عميد الَبْحْث العممّي 
 (الّدكتور ُىَمام َغصيب)

 
وىكذا بدأنا أخيرًا نرى النُّور 

َل تشاؤَلنا إلى تفاؤل، وأن يوفِّقنا لما فيو َخْيُر أّمِتنا ولغِتنا . أسأُل الّمَو تعالى أْن ُيحوِّ
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َكِلَوــــُت 

الّدكُتىر أكَرم الّروسَاى 

عِويد كليَّت الُعلىم 
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ال يكاد يختمف اثنان عمى أن التدريس بالمغة القومية ألي شعب من الشعوب 
ضرورة، ألن التدريس مخاطبة وحوار وال يمكن أن تصح المخاطبة أو الحوار بمغة غير 

نو لمن نافمة القول أن يتطرق المرء إلى أىمية المغة العربية من النواحي . المغة القومية وا 
لى أىمية التدريس بيا من ناحية تربوية . الدينية والقومية، وا 

لقد كان ألمم كثيرة تجارب مع الرجوع إلى لغاتيا القومية لمتدريس بعد أن كانت 
لغاتيا قد اندثرت أو كادت، وقد نجحت نجاحًا باىرًا إذ اعتبرت التدريس بالمغة القومية 

وال محال ىنا لمخوض في تجارب األمم وأظنيا ال . طبيعّيًا كتنفس اليواء وشرب الماء
. تخفى عميكم فمطالما تندر بيا المتحدثون كمما طرق موضوع التعريب

وقد اتخذ عدد . يؤمن عدد كبير من أساتذة الجامعات األردنية بضرورة التعريب
منيم خطواٍت عمميًة باتجاه ذلك ال خوفًا وال طمعًا، فمنيم من أّلف ومنيم من ترجم ومنيم 

. من يحاضر بالمغة العربية وذلك أضعف اإليمان

ولكل جامعة من الجامعات األردنية قصتيا مع التعريب الذي قام عمى الجيود 
ومع أنني عاصرت بداية المحاوالت في جامعة اليرموك إال أنني . الفردية ىنا وىناك

سأقتصر الحديث عن واقع التعريب في جامعة العموم والتكنولوجيا األردنية حيث أعمل 
. منذ أربع سنوات

يمكن لممراقب أن يالحظ المحاوالت المختمفة التي تتم في ىذه الجامعة بطرق 
: مختمفة حيث يتخمص واقع التعريب فييا بما يمي

نما تطمب :    أواًل  تطمب الجامعة من األساتذة عدم تسمية كتاب مقرر ألي مساق وا 
منيم إعطاء الطمبة قائمة من المراجع وال مانع أن يكون بينيا مرجع رئيس 

يوصي بو األستاذ، وتشجع الجامعة أن يكون بين ىذه المراجع مرجع مكتوب 
 حيث –لذلك تجد األساتذة في الجامعة في كمية العموم بخاصة . بالمغة العربية

 يضعون بين المراجع المطموبة –يقضي كل طالب سنتو الجامعية األولى 
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مراجع عربية، ويالحظ األساتذة أن األغمبية الساحقة من الطمبة يشترون 
الكتاب العربي وكأنو المرجع الوحيد ولو لم يكن مدرس المادة ىو مؤلف 
الكتاب، مما يدل عمى أن الطمبة يتوجيون بطبعيم وغريزتيم إلى الكتاب 

العربي حيث يوفر عمييم الجيد والعناء ويعطييم الفائدة المرجوة وما عمينا إال 
أما ىذه الكتب فإن بعضيا مؤلف من قبل أساتذة يدّرسون . أن نفيم ذلك ونعيو

. في الجامعة وبعضيا ألساتذة يدّرسون في جامعات أردنية أخرى

تشجع الجامعة األساتذة أن يشرحوا المادة بالمغة العربية وأن يوضحوا المفاىيم :     ثانياً 
بيا، إدراكًا منيا ألىمية لغة التخاطب وتشجيعًا لفتح باب النقاش وال يتم ذلك 

وتحض . إال إذا استوعب الطالب المادة المشروحة وعرف مواطن قوتو وضعفو
الجامعة األساتذة عمى أن يكتبوا المصطمحات العممية بالمغة اإلنجميزية لكي 

. يسيل عمى الطالب الرجوع إلى المراجع األجنبية

ومن ناحية أخرى فإن الجامعة تحرص عمى أن تحتوي مكتبتيا عمى أكبر عدد :     ثالثاً 
ممكن من المراجع العممية العربية، وال يخفى أنيا مسؤولية األساتذة أواًل ألن 
. األقسام العممية ىي التي تقوم بإرسال طمبيات الكتب إلى المكتبة ليتم شراؤىا

إن أسئمة االمتحانات تكتب لكثير من المواد بالمغة العربية، مما كان لو األثر :    رابعاً 
الكبير في حسن فيم الطمبة لألسئمة وتحسين قدرتيم عمى اإلجابة ومنحيم 

مجااًل أفضل لتقويميم ويكتفي بعض األساتذة بكتابة قائمة بمعاني 
. المصطمحات في نياية ورقة األسئمة

تحضر مذكرات المختبرات واإلرشادات العامة وأوراق البيانات بالمغة العربية :  خامساً 
. لبعض المختبرات

يدور الحوار بين وقت آخر حول ضرورة التعريب، ويزداد عدد المؤيدين :   سادساً 
باستمرار وبخاصة عندما يرون النتائج اإليجابية التي يحصل عمييا زمالؤىم 

. الذين يسيرون في درب التعريب



 46 

مما تقدم يمكن مالحظة أن االتجاه في جامعة العموم والتكنولوجيا األردنية نحو 
ويمكن القول إن تدريس . التعريب إيجابي سواء من جية األساتذة أو من جية اإلدارة

الفيزياء في الجامعة ابتداًء من لغة المحاضرة وانتياًء بالمختبرات يتم بالمغة العربية من 
. قبل جميع األساتذة

وأستطيع أن أجمل السمبيات التي تكتنف التعريب بشكل عام وفي ىذه الجامعة 
: بشكل خاص بما يمي

. إن محاوالت التعريب محاوالت فردية ال يجمعيا إطار أو خطة -1

إن عممية التعريب غير متكاممة بين أقسام الكمية الواحدة أو بين الكميات المختمفة  -2
 .مما قد يؤدي إلى إرباك لمعممية التدريسية

تم تبني بعض  الكتب غير الناجحة، ُأخذت مثاًل عمى عدم جدوى التعريب من قبل  -3
 .أعدائو

 .إن عدد الكتب العربية المحمية قميل جدًا مما يؤدي إلى صعوبة االختيار -4

عمى الرغم من النص القانوني في قانون الجامعات األردنية حول لغة التدريس فإن  -5
مما يجعل من . المتجيين نحو التعريب ىم القمة وربما قاموا بو عمى استحياء

التوجيو السياسي مطمبًا رئيسًا يجعل أعداء التعريب يقبمون عميو خوفًا وطمعًا وربما 
 .صاروا روادًا لمتعريب بعد ذلك

وختامًا فإنو ال يوجد عذر لعدم الرجوع إلى المغة العربية بل قل التقدم نحوىا إذا أخذ 
: بالحسبان ما يمي

لقد تم تأليف كتب عممية وترجمتيا في كل فروع العمم سواء محميًا أو من قبل الدول  -1
. العربية الشقيقة التي أخذت بمنيج التعريب

تم وضع المصطمحات العممية من قبل المؤلفين والمترجمين من جية ومن جية  -2
 .مجامع المغة العربية المختمفة، والحصول عمييا ميسور
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ن خريج كميات الطب السورية . نجحت عمميات التعريب حيث أريد ليا النجاح -3 وا 
 .خير مثال عمى ذلك وبخاصة أن الطب بالذات ىو حجة أعداء التعريب

يمكن الرد عمى القائمين إن التعريب يبعد طالب العمم عن اإلنتاج العممي الحديث  -4
كما . بأنو يمكن إنشاء دار لمترجمة تترجم أواًل بأول ممخصات ما يستجد من بحوث

أننا نريد من طالب العمم عندنا أن يكون مممًا بمغة أجنبية تعينو عمى االستزادة من 
 .العمم
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َكِلَوــــُت 

الّدكُتىر َقاِسن الُزعبي 

 –ُهدير دائرة الرِّياِضيَّاث 

جَاِهَعت اليرهىك 
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إنو . ، حديث ذو شجون"واقع التعريب في الجامعات األردنية"إن الحديث عن 
وسأحاول في ىذه العجالة أن أتحدث . حديث يجعل أفكارًا كثيرة تتزاحم في ذىن المتحدث

عن بعض ىذه األفكار، راجيًا أن أوفق في إعطاء ىذا الموضوع الحساس ما يستحق من 
. أىمية واىتمام

في جامعة اليرموك، بدأ أعضاء ىيئة التدريس في بداية الثمانينات حممة نشطة 
وقد تضمنت ىذه الحممة . ومكثفة ىدفيا التوجو نحو التعريب في تدريس العموم كافة

االتصال بالمجمس الوطني االستشاري في ذلك الوقت، الستصدار قانون لمتعريب، 
وقد جمعت في . ومحاولة الضغط عمى إدارة الجامعة من أجل السير في ىذا االتجاه

سبيل ذلك عشرات التواقيع عمى عرائض تطالب بالتعريب، ورفعت إلى رئاسة الوزراء، 
. والمجمس الوطني االستشاري، ورئاسة الجامعة

وقد قامت بعض األقسام العممية، وعمى رأسيا قسم الفيزياء، وبجيد فردي من بعض 
وجوبيت ىذه الحركة برد فعل سمبي من . أعضاء ىيئة التدريس، بتعريب بعض المساقات

وقد حاول رئيس الجامعة آنذاك أن يصور العممية . قبل إدارة الجامعة في ذلك الوقت
بأنيا خروج عمى قانون جامعة اليرموك، حيث كان مجمس الجامعة قد أصدر قرارًا في 
. وقت سابق أن تدريس العموم سيكون باإلنجميزية نظرًا لصعوبة تدريسيا بالمغة العربية

إال أن عميد كمية العموم آنذاك رد بأن قرار . واعتمد الرئيس عمى ىذا القرار في موقفو
مجمس الجامعة غير ممزم، وأن ىذا المجمس ال يستطيع أن يمنع أقسام كمية العموم 

. المختمفة من التدريس بالعربية، إن ىي أرادت ذلك

وتوقفت القضية عند ىذا الحد، فال رئاسة الجامعة ضغطت من أجل التخمي عن 
. التدريس بالعربية، وال المجمس الوطني االستشاري تحرك باتجاه إصدار قانون التعريب

مما أعطى فرصة قوية لممشككين والمترددين في مقاومة التعريب، وىذا بدوره أدى إلى 
بعثرة الجيود، وبقاء التدريس بالمغة العربية ضمن نطاق الفردية والحماس الشخصي 

. البحت
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 أن يدلي 90/1991لقد حاول قسم الرياضيات في الفصل األول من العام الجامعي 
بدلوه في ىذا المجال، فقرر مجمس القسم أن يكون تدريس مساق واحد ىو تفاضل 
وتكامل بالمغة العربية، ولكن ما إن بدأت التجربة، حتى بدأت الشكاوي من صعوبة 

. التدريس بالمغة العربية، وسوء الكتاب المقرر، من حيث اإلخراج والمغة وعرض المادة
وما إن انتيى ذلك الفصل، حتى كان ىناك تيار قوي في القسم يتبنى الدعوة إلى العودة 

عن التعريب، وفعاًل نجح ىذا التيار باستصدار قرار من مجمس القسم بالعودة إلى 
. التدريس بالمغة اإلنجميزية

إنني أعتقد أنو إذا أردنا أن نقوم بعممية تعريب ناجحة، فال بد من أخذ ما يمي بعين 
. االعتبار

يجب أن يكون ىناك مردود معنوي لمن يساىم في التعريب أو الترجمة، مثل  -1
. احتساب ىذه المساىمة ألغراض الترقية والتثبيت وغيرىا

 .يجب أن يكون ىناك مردود مادي مجز ليؤالء أيضاً  -2

لى . وقبل ىذا وذاك، ال بد من محاولة استصدار القرار السياسي بيذا الخصوص -3 وا 
أن يأتي ىذا القرار، ستبقى جيود التعريب والترجمة جيودًا فردية ومبعثرة، مما يعيق 

 .العممية، وقد يفتح الباب لنتائج عكسية عمى ىذا الصعيد
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َكِلَوــــُت 

الّدكُتىر سُليواى الطَّراونت 

جاِهعت / ُكليَّت الهندسَت 

 هؤتــت
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المغة العربة ليست وعاَء حضارتنا قط كما يكرر بعضنا، بل ىي حضارتُنا ذاُتيا 
نما ىي ُلحمة ديِننا وسداه،  بكّل أبعاِدىا، وليست أيضًا الوسيمة األساس لفيم ديننا فقط وا 

نما ىي كل شخصيتنا  وليست فقط األداة الناجحة لبناء شخصيتنا القومية المستقمة وا 
فاإلعراض عن العربية في أي جانب من جوانب . القومية والمجتمعية والنفسية الفريدة

. ثقافتنا فيو نسف لحضارتنا وتحجيم لدور ديننا وانتحار لشخصيتنا

وعمى الرغم من وضوح ىذا األمر، حتى عند َمْن أعمت لغة المستعمر عيونيم إال 
أننا نجد تاريخ نشوء معظم الجامعات العربية تاريخًا تغريبيًا ُمشينًا، فبرزت لنا الجامعات 
العربية إلى الوجود بعباءة لغة االستعمار جزئيًا أو كميًا، ولما ولدت الجامعات األردنية 
عمى التتابع اختارت أو اختير ليا السير الحثيث عمى الدرب المعين في تغريب العموم 

واليندسة والطب، وقد تجاوزت جامعة اليرموك الحد، فأصبحت بعض كمياتيا اإلنسانية 
. تدرس بالمغة األجنبية

وجاء ميالد جامعة مؤتة العسكرية أصاًل ُمتأخرًا نسبيًا، فكان الُمؤمل أال تسمك 
السبيل الوبيل نفسو في شأن التعريب، وذلك لخصوصيتيا في أن ِقواميا بناء سياج 

الوطن واألمة وألنيا مرتبطة شعوريًا بأول معركة لتحرير األردن من النفوذ األجنبي، لكنيا 
في العموم اليندسية وجدت أميا األردنية وأختيا الكبرى اليرموك عمى ىذا النيج فحذت 

ولما برزت مشكمة المغة في كمية اليندسة في فيم الطمبة منذ سنوات لم تجرؤ . حذوىما
الكمية حتى عمى مجرد النظر في اقتراح التعريب، بل أوجدت حالِّ جزئيًا لممشكمة بإضافة 

ساعة مناقشة لكل ثالث ساعات معتمدة إلعانة الطمبة عمى فيم المسائل لغويًا أواًل ثم 
عمميًا، واستمرت المشكمة فاقترح عميدنا آنذاك دراسة إمكانية زيادة مساقات المغة 

اإلنجميزية لطالب اليندسة عمى الرغم من أن مساقات اليندسة ذاتيا في حدىا األدنى في 
أرأيتم كيف أننا كنا نداور . الُخطة بسبب مساقات العموم العسكرية والتدريب العسكري

ونناور كي ال نضع أصابعنا عمى دممنا الذي مآلو االنفجار وقد كان عدد ال بأس بو من 
زمالئي آنذاك يتبرأون من استعمال العربية في محاضراتيم، بل إني سمعت أحدىم ُينّحي 

إن : بالالئمة عمى بعض األساتذة الذين يضطرون الستعمال العربية في محاضراتيم قائالً 
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وقد أّمن الحضور عمى قولو إال القميل، ولطالما رأيت . ذلك لنقص في لغتيم اإلنجميزية
وعندما يخطئ . زمالئي يتضرج وجو الواحد منيم خجاًل عندما ُيخطئ في لفظة إنجميزية

ثم أنا من رجال العمم . وىل أنا سيبويو حتى أتقن العربية: في أمر من أمور العربية يقول
ولست لغويًا، لكن بمجيء اإلدارة الجديدة لمجامعة ولتأكيدىا المتكرر عمى سالمة المغة 

العربية في الكتب الرسمية بدأ تيار التغريب يبارحو النفاج شيئًا فشيئًا ألن اهلل يزع 
. بالسمطان ما ال يزع بالقرآن

وكان الموسم الثقافي لمجمع المغة العربية األردني في العام الماضي الذي تمحور 
فشاركت كمية اليندسة في جامعة مؤتة في حضور الندوات الخمس، . حول مينة اليندسة

فخف التبرؤ من المغة العربية في المحاضرات حتى من قبل الذين لم يشاركوا في ذلك 
الموسم، حتى إن عميد الكمية آنذاك غير العربي أخذ ييش لمتعريب، وبدأ عدد من 
: زمالئي يمحون عمّي بالمطالبة بتكوين وحدة تعريب وترجمة في الجامعة، فكان ردي
نحن اآلن في دور العمل من أجل القرار السياسي المناسب فقد تجيض جيودنا إذا 

. جاءت في غير أوانيا

وجاءت ندوة اليندسة التطبيقية في نياية الفصل األول من ىذا العام في جامعة 
مؤتة وقدمت فييا ورقة حول تعريب اليندسة عامة والتطبيقية خاصة، فتأثر بيا الزمالء 
الفضالء أيما تأثر حتى جاءني عدد منيم بعد الندوة ليقولوا لي مسرورين إن األبحاث 

التي يكتبونيا اآلن باإلنجميزية قرروا تحويميا إلى العربية عمى الرغم من الجيد اإلضافي، 
نما لعمميم بأن العربية . وقد أنفذوا ميمونين ما وعدوا بو وقد جاءوا إلّي ال لفضل فّي وا 

وجاء قبل أسابيع قميمة تعميم معالي رئيس الجامعة في أن التدريس . أمي ومعشوقتي
فأحدث أثرًا إيجابيًا بين . يجب أن يكون بالعربية إال إذا دعت الضرورة لخالف ذلك

األساتذة والطمبة، إذ ازداد المتحمسون حماسًا وتحمس غيُر المكترثين أصاًل وتراجع 
الُمشككون بقيمة التعريب عن تشككيم، ثم أخذ معظُم األساتذة يتسابقون في إبداء رغبتيم 

وفي اليوم التالي لوصول . في المشاركة في جيود التعريب إن أصبح سياسة عامة
التعميم العتيد سير أحد زمالئي المتميزين صاحب البحوث المعتبرة في الدول المتقدمة، 

وقد ُسّر سرورًا عظيمًا إذ إن . سير إلعداد امتحان طمبتو بالعربية بداًل من اإلنجميزية
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بالنسبة إلى % 10أسئمة الطمبة الستيضاح المراد من مسائل االمتحان نزلت إلى ما دون 
وقد وضع في . ما يسألونو غالبًا، وقد لمس أن ثقة الطمبة في الحل كانت أعمى بكثير

 14ىل االمتحان بالعربية أسيل منو باإلنجميزية، فأجاب : نياية االمتحان السؤال التالي
.  بنعم، فيذا مؤشر ذو قيمة عمى أىمية التعريب في التدريس15طالبًا من 

ومن أجل إعطاء ىذه الُمداخمة القصيرة مذاقًا ميدانيًا لمعرفة واقع التعريب في 
جامعة مؤتة عمى أرض الواقع قام ُمعّد ىذه المداخمة بإعداد استبيانين أحدىما لمعرفة 

واآلخر لمعرفة حوافز التعريب . اتصال البحث العممي والتأليف بالتعريب في الجامعة
ومثبطاتو في التدريس، وقد أعان نائب الرئيس لمشؤون األكاديمية وعمادة البحث العممي 
مشكورين عمى إنجاز ىذه الميمة بأسرع وقت، فعمى الرغم من قصر المدة إال أن عدد 

. المتجاوبين تجاوز الثمانين بالمئة في كميتي اليندسة والعموم

فعدد البحوث المنشورة أو المقبولة لمنشر بالمغة العربية في العموم واليندسة لم 
تتجاوز الخمسة بالمئة من مجمل البحوث العممية، أما عدد البحوث المرسمة لمتقويم بالمغة 

، وىذا تقدم بطيء %15، أما البحوث قيد اإلنجاز فقد قاربت %8العربية فقد قاربت 
ولكنو مؤشر حسن، أما الكتب المنشورة بالعربية فيي غالبًا إنجازات األساتذة الذين جاءوا 

أما . إلى الجامعة من الجامعات األخرى مثل اليرموك واألردنية والجامعات المصرية
، وىذه النسبة قد توىمنا بعافية %50الكتب قيد التأليف أو الترجمة فالنسبة تقارب 

التعريب في الجامعة لكن عدد الكتب التي يجري تأليفيا أو ترجمتيا يتجاوز أصابع 
اليدين، ومع ىذا فيذه النسبة بادرة ممتازة في جامعة فتية، أما بالنسبة إلى استمارة عالقة 

التعريب بالتدريس، فكل أساتذة جامعة مؤتة مجمعون عمى أن طالبيا يجدون صعوبة 
لغوية في فيم المواد العممية في العموم واليندسة، وأن فيم الطمبة سيزداد لو أن التدريس 
تحول إلى العربية، ثم إن التدريس باإلنجميزية يجبر أغمبيتيم الساحقة عمى تغطية مادة 

أقل في كل مساق مما لو كان يدرس في إنجمترا أو أمريكا، وىذه شيادة واقعية ذات داللة 
. عمى قيمة التعريب في الجامعة

وكل أساتذة مؤتة تقريبًا يعتقدون أن توصيميم لممعمومات بالعربية سيكون أسيل من 
اإلنجميزية إذا تجاوزنا مشكمة الرموز والمصطمحات، وىم يرون أن إمكانية استيعابيم 
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لطرائق التعبير بالعربية ليس متعذرًا، وقد أجمعوا عمى أن التعريب الجامعي ىو مستقبل 
رأوا أنو ضرورة حضارية ممحة اآلن، وحوالي % 80ىذه األمة تدريسًا وبحثًا، لكن حوالي 

منيم يرون أن األمة العربية لن تحتفظ بيويتيا المتميزة إذا لم تعرب العموم % 90
منيم يعتقدون أن ىذه األمة ال يمكنيا أن تصبح أمة فاعمة بين % 80والتقانة، وحوالي 

يرون أن من أسباب عدم إبداعنا العممي والتقاني ىو % 75األمم إذا لم تعّرب، وحوالي 
يعتقدون أن القاعدة العممية والتقانية ستزداد وتترسخ % 85عدم التعريب، وحوالي 

يرون أن التدريس بالعربية يعمق االنتماء القومي عند الطالب % 80بالتعريب، وحوالي 
واألستاذ في حين يخمق التدريس بمغة المستعمر فصامًا حضاريًا، وفي شأن تأييد الييئة 

التدريسية في جامعة مؤتة لمتعريب، فاالستبانة تقدم لنا شبو إجماع لتأييد التعريب 
المدروس المنسق بين الدول العربية جامعات وىيئات رسمية وغير رسمية، أما عن تأييد 
تحول جامعة مؤتة بمفردىا إلى تدريس العموم واليندسة بالعربية فالنسبة تقل إلى حوالي 

، وذلك إلحساسين بأنيا ال تستطيع وحدىا أن تضطمع بالميمة عمى الرغم من 50%
. وجود تجارب سابقة ناجحة في سورية والعراق

، (إذا أصبح التعريب قرارًا نافذاً )وأما بالنسبة إلى أسئمة االستبانة المشروطة بتعبير 
ينوون المشاركة في الترجمة والتأليف وكتابة البحوث بالعربية، والكل يوافق % 90فحوالي 

إذا تيسرت السبل عمى التعاون مع زمالئو في مجال تخصصو الدقيق في الجامعات 
األردنية والعربية في الترجمة والتأليف وتبادل المصطمحات، وكذلك ينوي أغمبيم إذا 

تيسرت السبل عمى التعاون مع مجمع المغة العربية األردني والمجامع العربية األخرى 
. باإلضافة إلى مكتب تنسيق التعريب في المغرب العربي

أما بالنسبة إلى طمبة جامعة مؤتة فقد أخذت عينات شبو عشوائية دلمت مبدئيًا عمى 
: التالي

طمبة العموم واليندسة في الجناح العسكري مستميتون باإلجماع عمى التعريب : أووًال 
. في التدريس

%(. 92)طمبة العموم في الجناح المدني أغمبيم يحبذ التعريب :  ااياًال 
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والستكمال البحث أخذت بعض العينات من طمبة الكرك الذين يدرسون في 
النسبة )الجامعات األردنية األخرى فوجدت أن النسبة عالية لكنيا أقل من جامعة مؤتة 

كان بودي لو . ، فكان تعميم معالي رئيس الجامعة فعل فعمو في الطمبة واألساتذة(83%
 –أنني قمت بيذا البحث مرتين مرة قبل التعميم وأخرى بعده ألرى أثره الحميد باألرقام 

في األساتذة والطمبة، وعمى الرغم من أن التعميم العتيد لم يرد - عمى الرغم من وضوحو
فيو ما يخالف نظام الجامعة لكن التذكير من قبل رأس المؤسسة بأن استعمال المغة 

األجنبية ىو استثناء فعل فعمو الحميد في الجميع، ىذا وىو مجرد تعميم فيكف لو كان 
قرارًا ُممزمًا أو نظامًا شاماًل أو قانونًا نافذًا فإنني أؤكد لكم بالتجربة أن المثبطين سيسبقوننا 

. إلى ميدان التعريب عندىا

مالحظاتي األخيرة أنو كمما طالت مدة بحث األستاذ بمغة المستعمر وتدريسو بيا 
ن جامعة مؤتة فييا . فإنو ال يسيل فطامو عن ثدييا، وقد لمست ذلك في االستبانة وا 

الخميرة المناسبة جدًا لمبدء بالتعريب، وأنو إذا ما تأخر ذلك فإن ثدي لغة االستعمار 
سيكون أمرًا، والفطام عنو سيكون أعسر وستضيع الجيود في تعريب األستاذ أواًل قبل 

. الكتاب والطالب

فيا حبذا لو أن األردن الذي خسر المميارات إلصراره عمى تعريب أزمة الخميج يبدأ 
بصرف عشر معشار ما خسر لتعريب لغة التعميم والبحث في الجامعات األردنية 

وستكون فائدة التعريب عمى المدى القريب والبعيد أضعافًا لما ُيصرف، ولتكن جامعة 
. مؤتة الفتية سّباقة إلى ذلك قبل أن يتعذر تعديل النبتة بعد ترعرعيا بمياه لغة االستعمار
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