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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 تصدير

إذا كانت سورية منذ مطلع القرف اٞناضي قد حسمت موضوع التعريب، فقررت التعلػم  االلةػة العرامػة، 
اـ مػا قلػل اٛنػامعي يف  يف التعلػم  اٛنػامعي يفسػوة اػا م  اللةة القوممة، يف ٗنمع مراحل التعلػم  إف يف التعلػم  العػ

اٜنمة اليت تدرس الةتها الوطنمة فػنف ٖنػة حػم ات تنطلػب يف اعػع تامعػات  طننػا العػر  تػر  يفف تػدرس مػواد 
 اٞنعرفة  خاحة العلممة منها ينلةي لو يفف يكوف االلةة ا تنلمة،  تعارض تدريسها االلةة ا ـ.

ا  ىل اٌن اللةات اليت تدرس لةة ثانمة يف ٢نتلػ  لميية ْنتاح العا،م،  ٓنتل اٞنرتلة  إذا كانت اللةة اإل٤ن
االد العا،م،  لكننػا   نعػرؼ الػداا  احػداا يف طػًن  طننػا العػر  يفقػدـ يف  حػو فّكػر، يف  رمػل رلػ  تػدري  مػواد 

  كوريا  يفللانما  اجملر  فمتناـ..اخل.العلـو  الرياضمات اةًن لةة القوممة من فرنسا إىل الصٌن  الماااف  الربازيل 
 ،م ٓنػػل حػػعواة الكتااػػة يف اللةػػة المااانمػػة يف  الصػػمنمة يف  ال متناممػػة،  ،م ٪نػػل حػػةر ح ػػ  اعػػع الػػد ؿ 

مػػوات اللةػػة العربيػػة رلػػ  مػػد  ر،ػػرين قرنػػاا، ،م ٪نػػل ذلػػ  كلػػو د ف يفف ا  رامػػة    فقػػر اعػػع د ؿ السػػما    
 ري  يف ىذه ا ماكن كافة.تكوف اللةة القوممة ىي لةة التد

 يف ىذا الكتاب ٖنة تسلمط لألضواء رل  موضوع التعريب رل  يفنو قضػمة تقػدـ ا مػة  هوضػها، فهػو 
قضمة قوممة  دينمة  تراوية  ٠نتمعمة  قضمة يفمن ثقايف  إاداع  ااتكار،  قد راٛنت فصوؿ الكتاب مسػتليمات 

  مذه.التعريب  إشكا تو  اٞنعّوقات اليت ٓنوؿ د ف تن
 ٞنػػػا كانػػػت الت راػػػة السػػػورية يف التعريػػػب متممػػػية رلػػػ  نطػػػاؽ السػػػاحة القوممػػػة  تقػػػدـ الربىػػػاف السػػػاطع 
 الػػػدلمل القػػػاطع رلػػػ  رراقػػػة لةتنػػػا العرامػػػة  مواكلتهػػػا للتطػػػور اٞنعػػػريف  ر ح العصػػػر،  ىػػػا ىػػػ  يف  ء خر٩نػػػو ىػػػذه 

اعػع اٛنامعػات الةرامػة، كػاف ٖنػة  ق ػة رلػ  الت راة يف اٛنامعات ٪نتلوف يفرقػ  اٞنناحػب العلممػة ا كاد٬نمػة يف 
 اعع مناحي ىذه الت راة يف  ضع اٞنصطل ات  تولمدىا.

 ٞنػػا كػػاف ٤نػػاح التعريػػب يتوقػػ  رلػػ  اٞنعلمػػٌن إذ إف ٟنػػ  د راا يفساسػػماا يف ٓنقمػػب ا ىػػداؼ اٞنرسػػومة لػػو  
 ىػػذا مػػا و الوقػػوؼ رلمػػو يف  كػػاف إرػػداد اٞنػػدرس  تلىملػػو للتػػدري  االعرامػػة يفمػػراا رلػػ  درتػػة كلػػًنة مػػن ا ٨نمػػة،

 يفحد فصوؿ ىذا الكتاب اعد يفف روجل موضوع اللةة العرامة اٌن نقل اٞنعرفة  اكتساب اٞنهارات.
  كلنا يفمل يف يفف يسد ىذا الكتاب فراطاا يف ٠نالو،  يفف يكوف ٖنة فائدة منو  اهلل اٞنوفب.

 
 المؤلف      ٕٓٔٓالذار  ٘ٔدم،ب يف 
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 الفصل األول
 قضية ومستلزمات -تعريب التعليم العالي

 
٥نػػا ؿ يف ىػػذا الل ػػز اٞنػػوتي يفف نتعػػرؼ اٞنقصػػود االتعريػػب يف  ا،  يفف نوضػػح يفاعػػاد قضػػمتو 

 ثانماا،  يفف نلٌن مستليماتو يفخًناا.
 مفهوم التعريب -أولً 

 
 إف التعريػػػب ىػػػو اسػػػتعماؿ اللةػػػة العرامػػػة لةػػػة قوممػػػة يف الػػػوطن العػػػر  للتعلػػػًن رػػػن اٞن ػػػاىم 
 اسػتخدامها يف التعلػػم  َنممػع مراحلػػو  الل ػػز العلمػي ّنختلػػ  فر رػو  ٔنصصػػاتو،  اسػػتخدامها 

 .(ٔ)لةة رمل يف مؤسسات اجملتمع العر   مرافقو كافة
 ىو هبذا اٞنعىن يعين كل مػا يسػتورلو اجملتمػع العػر   ٪نتويػو يف نسػه حماتػو ٣نػا يتلقػاه اػل  

 تتمػػاري مػػن يفىػػداؼ  قػػم    سػػائل،  ا نطػػالؽ مػػن حػػورة مػػن حػػور التلقػػي ال كػػر   اٞنػػاد   ا
ذلػػ  كلػػو  اقعػػاا تديػػداا للت ارػػل اٛنػػديل إنتاتػػاا  رالقػػات، يفخػػذاا  رطػػاء، تػػلثًناا  تػػلثراا، مػػن ر يػػة 

 متكاملة لل ماة  قدرة ذاتمة رل  ٣نارستها.
يوحػد  التعريب يف اٞنسػتو  اٞنلاشػر يعػين سػمادة اللةػة العرامػة رلػ  سػاحة الػوطن العػر  ّنػا 

اٞن،ػػارر العرامػػة  ٩نمعهػػا حػػوؿ تار٫نهػػا   اقعهػػا  مصػػًنىا، ٣نػػا ٩نعلػػو رػػامالا توىريػػاا يف اٝنػػر ج مػػن 
دائػػرة التخلػػ  السماسػػي اٞنتملػػل يف الت يئػػة إىل حريػػة الوحػػدة العرامػػة يف الصػػورة الػػيت تؤحػػل د ر 

 ا مة العرامة التار٫ني  اٞنصًن .
، ال ىو تلكمػد للهويػة يف رصػر الت ارػل العػاٞني    يعين التعريب ا نةالؽ  ٕن مد اٞناضي

رلػػػ  ٢نتلػػػ  اٞنسػػػتويات  تنػػػوع الوسػػػائل، ذلػػػ   ف الػػػدروة إىل ا نةػػػالؽ منافمػػػة ٛنػػػوىر اٜنضػػػارة 
 .(ٕ)العرامة اإلسالممة

ال،ػػػػعوب  إنػػػو ح ػػػاظ رلػػػػ  الذاتمػػػة اللقافمػػػة  متنػػػػا يف رصػػػر العوٞنػػػة الػػػػذ  يهػػػدد ثقافػػػات
 رة القو  رل  الضعم .اا ١ناء يفماـ ىممنة القوة  سمط

 لئن كاف التعريب ينظر إلمو النظػرة ال،ػمولمة اٞنتكاملػة فػنف تعريػب التعلػم  العػايل ىػو يفكلػر 
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 مػن ما يلػًن اإلشػكا ت رلػ  نطػاؽ السػاحة العرامػة، ذلػ   ف ن ػراا مػن يفرضػاء اٟنمئػة التدريسػمة 
خضػت رنهػا اٞنػؤٕنرات  النػػد ات امػدى  القػرار   ييالػوف مػرتّددين يف تن مػذ قػػرارات التعريػب الػيت ٕن

الػػػيت رقػػػدت رلػػػ  النطػػػاؽ العػػػر  منػػػذ مػػػا يقػػػرب مػػػن نصػػػ  قػػػرف،   اػػػل إف اعضػػػه  يف ا  نػػػة 
ا خػػػػًنة يفخػػػػذ ٩نهػػػػر ّنناحػػػػرتو  سػػػػتخداـ اإل٤نلمييػػػػة يف التػػػػدري  ضػػػػد العرامػػػػة، ٣نػػػػا يفضػػػػ   معػػػػو 

عاحػػرة، فمػػا التعريػػب م،ػػكلة مػػن م،ػػكالت حماتنػػا القوممػػة،  طػػدا ي،ػػكل قضػػمة مػػن قضػػايانا اٞن
 يفاعاد ىذه القضمة؟  كم  ينظر إلمها؟

 التعريب قضية -ثانياً 
 

إف التعريب قضمة متعددة الوتوه  اٞنستويات  ا اعاد، فهو قضمة قوممػة  ىػو قضػمة دينمػة، 
 ىػو قضػػمة ٠نتمعمػػة،  ىػو قضػػمة تراويػػة،  ىػػو قضػمة يفمػػن ثقػػايف،  ىػػو قضػمة إاػػداع  ااتكػػار،  فممػػا 

 من ىذه ا اعاد الستة. يليت  ق ة رل  كل اعد
 

 التعريب قضية قومية: -1
طين رن اللماف يفف للةة ا ٨نمة الكرب  يف ن،وء ا م ، فهي يفداة الت ارػل اػٌن يففػراد اجملتمػع 

 ىػػي مسػػتودع تػػراث ا مػػة  تسػػرىا  الرااطػػة الػػيت تصػػهر يفانػػاءه يف اوتقػػة اءلػػة  اللقػػاء  الت ػػاى ، 
اضػػر إىل اٞنسػػتقلل، فهػػي اٝنػػمط الػػذ  ينقػػل تػػراث ا اػػاء للعلػػور مػػن اٞناضػػي إىل اٜناضػػر،  مػػن اٜن

االلةػػة  االلةػػة  حػػدىا »قػػائالا: « مػػاك  مػػور » ا تػػداد إىل ا انػػاء  ا ح ػػاد،  إىل ىػػذا يفشػػار 
ينػػػدمه ال ػػػرد يف اجملتمػػػع،  يتلقػػػ  تػػػراث ا مػػػة ال كػػػر   ال،ػػػعور   ا خالقػػػي  ا تتمػػػاري كلػػػو، 

 «.عراء  اٞن كرين السال ٌن منه   اٞنعاحرينالرتاث اٞنن در من قرائح الكتاب  ال،
ا ٞنػػا  « فمختػػو» لقػػد يفدرؾ اعػػع م كػػر  الةػػرب ا ٨نمػػة الػػيت تقػػـو رلمهػػا اللةػػة، فعػػّرؼ 

الها ٗنمع الذين يتكلموف اللةة ا ٞنانمػة،  رػّدىا يفسػاس القوممػة، فهػا ىػو ذا يقػوؿ: ا مة ا ٞنانمة 
موحػداا راطتػو الطلمعػة اػر ااط متمنػة  إف كانػت طػًن  إف الذين يتكلموف الةة  احدة يكونوف كػالا »

 «.مرئمة
« ىػردر»يفشػار اللةة  ا من يفمرين متالزمػٌن  متعػادلٌن، كمػا « فمختو» يف ضوء ذل  يعد 

ا ٞنػػا  يفيضػػاا إىل يفف اللةػػة القوممػػة ّننػػػيلة الورػػاء الػػذ  تت،ػػكل اػػو،  ٓن ػػ  فمػػو،  تنقػػل اوسػػاطتو 
ااء  ا تداد ٢نيف لكل ما لل،عب من ذخائر ال كػر  التقالمػد إف لةة ا »يففكار ال،عب، فقاؿ: 
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 التػػػاريا  ال لسػػػ ة  الػػػدين،  لكػػػن قلػػػب ال،ػػػعب ينػػػلع يف لةتػػػو،  ر حػػػو يكمػػػن يف لةػػػة ا اػػػاء 
 .(ٖ)« ا تداد

 مػػن اٞنالحػػ  يفف ا مػػ  الػػيت  حػػدت كلمتهػػا  انػػت قوممتهػػا،  يفتهػػرت كماهػػا  شخصػػمتها 
حمد  ىذا اللنػاء، فالوحػدة ا ٞنانمػة  مػن اعػدىا الوحػدة اإليطالمػة ٛنلت إىل اللةة  سملة لذل  التو 

 قامتا رل  يفساس  حدة اللةة،  رل  يفساسها قامت القوممة اللولونمة  الللةارية  المونانمة.
 لقػػد يفدركػػت اللػػورة ال رنسػػمة يف يف اخػػر القػػرف اللػػامن ر،ػػر يف٨نمػػة اللةػػة القوممػػة ال صػػم ة يف 

حقمقمػػة مػػن ر اسػػب اإلقطػػاع    كمػػاف لل،خصػػمة ال رنسػػمة إ  اتملػػل انػػاء ا مػػة،  يفنػػو   حريػػة 
إىل ٠نلػػػ  اللػػػورة تقريػػػراا رػػػن حػػػاؿ اللةػػػة « طريةػػػوار»الراىػػػب فلقػػػد قػػػّدـ اللةػػػة القوممػػػة  معرفتهػػػا. 

إننػػا نسػػتطمع يفف نؤكػػد د ف مةػػا ة يفف ٥نػػواا مػػن سػػتة ماليػػٌن مػػن ال رنسػػمٌن »ال رنسػػمة تػػاء فمػػو: 
يعرفػػوف شػػمئاا رػػن اللةػػة القوممػػة،  رػػدداا   يقػػل رػػن ذلػػ  إذا ررفػػوا شػػمئاا   سػػمما يف ا ريػػاؼ   

منهػػػػا فػػػػنه    يسػػػػتطمعوف يفف يواحػػػػلوا الت ػػػػدث هبػػػػا،  الػػػػذين ٪نسػػػػنوف الػػػػتكل  هبػػػػا ا صػػػػاحة   
يت ػػػا ز ف ثالثػػػة ماليػػػٌن. يفمػػػا الػػػذين يسػػػتطمعوف كتااتهػػػا رلػػػ   تػػػو الصػػػ ة فهػػػ  يفقػػػل مػػػن ذلػػػ  

 «.اكلًن
ٟنػذه اٞن،ػكلة ٕنلػل يف ١ناراػة الله ػات اءلمػة  ن،ػر اللةػة ال رنسػمة  حػالا « طريةػوار» اقرتح 

 ال صم ة اٌن اٞنواطنٌن ٗنمعاا.
رقب اللورة الر سمة قرار يقضي اضر رة إتقػاف « لمنٌن» كاف من يف ؿ القرارات اليت أنذىا 

 .(ٗ)اٞنسؤ لٌن كافة لةة ال،عب
الػوري كلػو يفف ر ح ا مػة  سػر   تل  ىي ٧ناذج من يفم  حمة، يفدركػت اإلدراؾ كلػو،   رػت

رػػػػن يففظػػػػػع « اسػػػػػمارؾ»كماهػػػػا  رنػػػػػواف  تودىػػػػا، إ٧نػػػػػا يكمػػػػن يف اللةػػػػػة،  لػػػػذل  رنػػػػػدما سػػػػئل 
إف اٞنسػػتعمرات ا ٞنانمػػة يف أػػاؿ يفمريكػػا »ا حػػداث الػػيت حػػدثت يف القػػرف اللػػامن ر،ػػر يفتػػاب: 

ا تالمػات يفٞنانمػة كلػػًنة،  ىػو يعػين يفنػػو كػاف يف أػاؿ يفمريكػػ، «اللةػة اإل٤نلمييػػة لةػة رٚنمػة ٟنػػاأنػذت 
رلػ  اسػتقالٟنا أنػذت اللةػة اإل٤نلمييػة لةػة رٚنمػة ٟنػا،  كػاف يلمػل  رند حصػوؿ ىػذه اٞنسػتعمرات 

 يفف تتخذ ىذه اٞنستعمرات اللةة ا ٞنانمة اد ا من اإل٤نلميية كي يضمن   ءىا  ٞنانما.
 ىل  اللانمػة كػاف   ء ف ػي اٜنػراٌن العػاٞنمتٌن ا ، «اسػمارؾ» قد يفثلت التاريا حدؽ نظرة 
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 مػن مصػادر الو يات اٞنت دة ا مريكمة إل٤نلرتا رل  الػرط  مػن كػل خػالؼ اػٌن يفمريكػا  إ٤نلػرتا. 
ىذا الو ء اللةػة اٞن،ػرتكة الػيت ْنمػع اػٌن ا متػٌن، إذ إف لوحػدة اللةػة يفالػت ا ثػر يف تقريػب ا ْنػاه 

 اللقايف.
يفسػالمب ١ناراػة ا مػة العرامػة القضػاء رلػ  اللةػة  من ىنا ندرؾ ،ِمَ أنذ اٞنستعمر ف من اٌن 

العرامػػػة ال صػػػم ة  هػػػا الراػػػاط الػػػذ  يوحػػػد اػػػٌن يفانػػػاء ا مػػػة العرامػػػة،  حػػػدت امػػػنه  يف مواضػػػي 
اٜنقب اطريب القرالف الكػر،، إذ لػو  ذلػ  الكتػاب العػر  اٞنلػٌن الػذ  نػيؿ اػو الػر ح ا مػٌن رلػ  

لكػاف العػرب اػددا.  مػا  تليمػداا لدروتػو  دسػتوراا  متػو، اليػة لنلوتػو  قلب الرسوؿ العر  الكػر، 
تياؿ ىذه اللةة توحد اٌن يفاناء ا مة العرامة يف م،رقه   مةرهب .  ٞنا يفخ ب اٞنسػتعمر ف يف فػرض 
لةػػا   يف يفثنػػاء احػػتالٟن  للػػوطن العػػر  راحػػوا يصػػ وف لةتنػػا العرامػػة اػػالتخل   رػػدـ مواكلػػة ر ح 

اء العرامػػػة الل ػػاؽ اػػػر ح العصػػر فمػػػا رلػػمه  إ  يفف يتخلػػػوا رػػن ا حػػػرؼ العصػػر،  يفنػػػو إذا يفراد يفانػػ
 العرامة،  يكتلوا اا حرؼ الالتمنمة  يستخدموا العاممة مكاف ال صم ة.

 ٩نػػد اٞنتتلػػع لألمػػور يفف الػػدروة إىل الكتااػػة اػػا حرؼ الالتمنمػػة قػػد اقرتنػػت االػػدروة إىل تلػػين 
دروة يف مصػر رلػ  يػد اٞنست،ػرؽ ا ٞنػا  الػدكتور  قػد تهػرت ىػذه الػالعاممة  ى راف ال صم ة. 

يفلػػ  كتااػػاا يف حػػرؼ العاممػػة اٞنصػػرية  يف يفملاٟنػػا مسػػتخدماا اٜنػػر ؼ الالتمنمػػة يف الػػذ  « تاسػػلم»
 تلػػىن الػػدروة إىل العاممػػة،  سػػار ، « يلكػػوك »ىػػذا التػػللم ،  تػػاء مػػن اعػػده اٞنهنػػدس الربيطػػا  

يف تلػين العاممػة اٞنصػرية رلػ  « سػلمتا»  منهه الدكتور رل«  يلمور»اٞنست،رؽ الربيطا  القاضي 
 .(٘)يفف تكتتب اا حرؼ الالتمنمة

إىل الكتااػػة اػػا حرؼ « لػػوي  ماسػػمنموف» يف مطلػػع اللالثمنمػػات درػػا اٞنست،ػػرؽ ال رنسػػي 
 الالتمنمة  از دروتو يف اٞنةرب  يف مصر  للناف.

سػػػالمة »صػػػر  للنػػػاف، فهػػػا ىػػػو ذا  قػػػد ٘نػػػل ن ػػػر مػػػن يفانػػػاء العر اػػػة يفلويػػػة ىػػػذه الػػػدروة يف م
يف ٟنمػػػا حػػػعواة لسػػػت يف٘نػػػل رلػػػ  اللةػػػة العرامػػػة ال صػػػم ة إ  لسػػػللٌن: »يف مصػػػر يقػػػوؿ: « موسػػػ 

تعلممها،  ثانمهما ر يىػا رػن تلديػة يفطراضػنا ا دامػة  العلممػة،  لػذل  فػنف مػن مصػل ة يفانػاء ا مػة 
،  يف ذلػػػػ  ح ػػػػاظ رلػػػػ   طنمػػػػته  اٞنصػػػػرية يفف يكتػػػػب يفانا ىػػػػا االله ػػػػة اءلمػػػػة  اػػػػاٜنر ؼ الالتمنمػػػػة

لقػد فكػرت يف »رضػو ٠نمػع اللةػة العرامػة يف القػاىرة سػااقاا: « رلد العييػي فهمػي» يقوؿ «. اٞنصرية
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ْنػا ز موضػوع تلخرنػا منػذ زمػػن طويػل، فلػ  يهػد  الت كػًن إ  إىل طريقػػة  احػدة ىػي أنػاذ اٜنػػر ؼ 
 «.الالتمنمة اد ا رن حر فنا العرامة كما فعلت تركما

  ٥نػػػن مػػػن اٞنػػػؤمنٌن هبػػػذه النظريػػػة،    نػػػر  حػػػالا »قػػػوؿ الػػػدكتور يفنػػػم  فر٪نػػػة يف للنػػػاف:  ي
 .(ٙ)«للكتااة إ  اتلين اٜنرؼ الالتمين  ضلط الكلمات فمو مرة  احدة

رايػته  مػن العػرب إ  الواقع ،م تكػن ١ناراػة ال صػم ة مػن اعػع ا تانػب  مػن سػار ٓنػت 
إذ إف اٟنػػدؼ مػػن يفانػػاء ا مػػة الواحػػدة يف يفحػػقاره  كلهػػا، لكوهػػا الرااطػػة القوممػػة الػػيت تػػراط اػػٌن 

تلين ا حرؼ الالتمنمة  الكتااة االعاممة يتملل يف إاعػاد العػرب رػن حضػار    تػراثه ، إذ إف ىػذا 
الػرتاث الةػين الضػخ  مكتػوب اػا حرؼ العرامػة  االلةػة العرامػة ال صػم ة، فػنذا ى ػر يفانػاء العرامػة 

نمػػػة انقطعػػػوا اػػػذل  رػػػن تػػػراث الاػػػائه   يفتػػػدادى ،  ىػػػذا مػػػا يتوخػػػاه حػػػر فه  إىل ا حػػػرؼ الالتم
ين،د ف خلب ف وة اٌن ماضي ىذه ا مة  حاضػرىا  ف ىػذا اٞناضػي رامػل يفرداء يفمتنا، إذ إه  

ح ػػػي إىل ا مػػػاـ، كمػػػا يفف اٟنػػػدؼ مػػػن العاممػػػة يتملػػػل يف تللمػػػت الت يئػػػة  ا ن صػػػاؿ اػػػٌن يففكػػػار 
ر رػػػن ا خػػػر، فػػػنذا ارتمػػػدت العاممػػػة كػػػاف يف ذلػػػ  ىػػػدـ العر اػػػة نظػػػراا  خػػػتالؼ ٟن ػػػة كػػػل قطػػػ

ا مػة  ثلػت ا ن صػاؿ اػٌن لل ص    ااتعاد رن تراث العرامة.  مو ىدـ حرح ال صػ   ت تتػت 
 يفتيائها،  سهل اعد ذل  ااتالرها  السمطرة رلمها.

 مػػػن ىنػػػا كػػػاف التعريػػػب قضػػػمة قوممػػػة ٩نمػػػع يفانػػػاء ا مػػػة  يوحػػػد ال كػػػر امػػػنه   يفف يف رػػػدـ 
عريػػب ذ اانػػاا للهويػػة  قطعػػاا للعالقػػة ا فقمػػة اػػٌن العػػرب  قطعػػاا للصػػلة العموديػػة مػػع تػػراث ا مػػة الت

 ىػػا ىػػي ذ  ا مػػ  حػػةًنىا  كلًنىػػا تػػرتت  . (ٚ) مػػا خّل ػػو لنػػا ا اػػاء  ا تػػداد يف ممػػادين اٞنعرفػػة
فهػػػا ىػػػي ذ    تقػػػدـ  انائهػػػا ا فكػػػار  العلػػػـو اٜنديلػػػة الةا ػػػا القوممػػػة    تسػػػتعًن تعلػػػًن طًنىػػػا،

فنلنػػػػدة تػػػػدرس الطػػػػب االلةػػػػة ال نلنديػػػػة رلػػػػ  حػػػػٌن ندرسػػػػو يف يفطلػػػػب تامعاتنػػػػا ااإل٤نلمييػػػػة  يفيػػػػن 
 ىػػا  ىػػل ٟنػػا الرحػػمد اللقػػايف اٜنضػػار  العريػػب كمػػا ىػػو رلمػػو اٜنػػاؿ للعرامػػة؟ ال نلنديػػة مػػن العرامػػة؟ 

ودة إىل اللةػػػة إ  اػػػالعيػػػر  يفنػػػو   انتصػػػار رلػػػ  العػػػد  « ىػػػو شػػػي ممنػػػو»ىػػػو ذا القائػػػد ال متنػػػامي 
 اللقافػػة القوممػػة؟  ىػػا ىػػي ذ  إسػػرائمل تقػػم  كماهػػا رلػػ  إحمػػاء اللةػػة العربيػػة، إذ كانػػت  طللمػػة 
اٞنهاترين المهػود إىل يفرض فلسػطٌن لةػة يف يفٞنانمػا  النمسػا  ر سػما  اولونمػا  يف ر اػا ال،ػرقمة رامػة، 

ر  ماتت رملمػاا منػذ يفل ػي سػنة يف   كانت ٟنذه اللةة الداهبا،  لكنه  تركوىا  الداهبا لم موا لةة يفخ
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 .(ٛ)العربية  العرامة يف مسًنة اٜنضارة اإلنسانمة ىي العربية  شتاف اٌن اللةتٌن 
 

 التعريب قضية دينية: -ٕ

 يفف ىنػػػػػػاؾ ٟن ػػػػػات متعػػػػػػددة كانػػػػػت لػػػػػد  العػػػػػػرب يف تػػػػػاىلمته ، مػػػػػن اٞنعػػػػػر ؼ يفف ٖنػػػػػػة 
لػػة يف القػػرالف الكػػر، فهموىػػا الك،ك،ػػة  الع ع ػػة..اخل.  رنػػدما تػػوافر للعػػرب لةػػة م،ػػرتكة متمل

  ررفوا مدلو ت يفل اتها فتوحدت كلمته   التلـ أله   يفحل وا اناة مدنمة  ر اد حضارة.
الكػر، توتػو للنػاس كافػة، إ  يفنػو  حػ  ن سػو اكونػو ررامػاا يف  رل  الػرط  مػن يفف القػرالف 

 يفكلر من الية:
-  إنا تعلناه قرالناا رراماا « ٖٗاليخرؼ/ٖ.» 
- ه قرالناا رراماا إنا يفنيلنا «  ٕٔيوس/ٕ.» 

- قرالناا رراماا لقـو يعلموف « ٔٗفصلت/ٖ.» 

- الساف رر  ملٌن « ٜ٘ٔال،عراء/ٕٙ.» 

-  فن٧نا يسرناه السان « ،ٜٚمر/ٜٔ.» 

دؿ ىذا رل  شيء فن٧نا يدؿ رل  يفف العرب لمسوا اقػـو متعصػلٌن،  يفف قػوممته  إ٧نػا  لئن 
وممػة ىػي لةػة ٓنمػل رسػالة إنسػانمة، فقػد اسػتطارت يفف ٓنمػل ىي قوممة إنسانمة،  يفف لةة ىذه الق

ملػػػادئ الػػػدروة اٛنديػػػدة،  يفف تل،ػػػر هبػػػا اػػػٌن يفقػػػواـ ٢نتل ػػػٌن، كمػػػا نقلػػػت  اسػػػتورلت  حػػػهرت يف 
 اوتقتها حضارات إنسانمة متعددة من فرس  ىند  ر ماف.

هبػا رػرب  رل  الرط  من الكوارث اليت اتتاحت ا مة العرامػة،  مػن اٟن مػات الػيت ااتلمػت 
تلػػت ىػػذه اللةػػة حػػامدة يف  تػػو كػػل الت ػػديات العنم ػػة  اٟن مػػات ال،رسػػة  اٞنػػؤامرات العصػػور، 
 يرتػػع السػػلب يف ىػػذا الصػػمود إىل القػػرالف الكػػر، الػػذ  يعػػد سػػماتاا للةتنػػا ٪ن ظهػػا مػػن الدنمئػػة، 

الوقػت الضماع،  يصوها من ا ضم الؿ  الي اؿ، فنذا كنا حريصٌن رل  ديننػا  فهمػو فػال اػد يف 
 انت،ػػارىا  هػػا لةػػة رقمػػدتنا،    ٬نكػػن فهػػ  ن سػػو مػػن حرحػػنا رلػػ  لةتنػػا  العمػػل رلػػ  سػػًن ر ا 

 إ٧نػػػا ىػػػذه العقمػػػدة رلػػػ  الن ػػػو ا فضػػػل  السػػػلم  إ  ا هػػػ  لةتنػػػا  ٚنا ػػػا، ف ػػػي ا يػػػة الكر٬نػػػة: 
قولػو تعػاىل:   اد من ضلط العلماء االرفع حػو يسػتقم  اٞنعػىن.  يف ٫ن،  اهلل من رلاده العلماء

إف اهلل اػػػػػػػػر ء مػػػػػػػػن اٞن،ػػػػػػػػركٌن  رسػػػػػػػػولو   اػػػػػػػػد مػػػػػػػػن ضػػػػػػػػلط رسػػػػػػػػولو االضػػػػػػػػ  حػػػػػػػػو يسػػػػػػػػتقم 
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 اٞنعىن... ىكذا..
إف يفرداء يفمتنا يدركوف ارتلاط اللةة العرامة اػالقرالف الكػر،،  يفف حػمود ىػذه اللةػة إ٧نػا مػرّده 

اعػع ا تانػب فهػا ىػو  إىل ذل  ا رتلاط الوثمب امنها  اٌن القرالف الكر،،  ىذه حقمقة نطب هبا
يكتػػػب قصػػػة خمالمػػػة، اناىػػػا رلػػػ  يفف سػػػماحاا اخرتقػػػوا « تػػػوؿ فػػػرف»ذا الكاتػػػب القػػػاص ال رنسػػػي 

ااطن الكرة ا رضمة،  ٞنا  حلوا إىل مكاف ما يف ااطنها خطر ٟن  يفف يرتكوا ىنال  يفثراا يػدؿ رلػ  
،ِمَ »«: تػوف فػرف»ا ُسػئل مللت  حوٟن ، فرتكوا ىناؾ ح راا نق،ت رلمو رلارة االلةػة العرامػة، فلمػ

 ها لةة اٞنسػتقلل،   شػ  يفنػو سػمموت »؟ يفتاب: «اخرتت اللةة العرامة من اٌن اللةات العاٞنمة
 .(ٜ)«طًنىا يف حٌن تلق  ىي حمة حو يرفع القرالف ن سو

« طالدسػػتوف» كػػاف ٣نػػن ٔنوفػػوا مػػن حػػمود اللةػػة العرامػػة  قو ػػا  رتلاطهػػا اػػالقرالف الكػػر، 
ما داـ ىػذا القػرالف يف يػد العػرب فلػن »ريطانما الذ  قاؿ منذ يفكلر من تسعٌن راماا: رئم   زراء ا
  سػػػػلمل إىل »قػػػػائالا: « امكػػػػر»اٞنست،ػػػػرؽ ا ٞنػػػػا  ، كمػػػػا يفشػػػػار إىل ذلػػػػ  يفيضػػػػاا «تتمكنػػػوا مػػػػنه 

 «.الوحوؿ إىل ال،رؽ ما داـ ىذا القرالف موتوداا 
وا يتسػػػموف ااٞنوضػػػورمة ْنػػػاه  ْنػػػدر اإلشػػػارة إىل يفف اعػػػع ا تانػػػب مػػػن اٞنست،ػػػرقٌن كػػػان

إد ارد نمسػػوف »اٜن ػػاظ رلػػ  اٜنػػر ؼ العرامػػة  رتلاطهػػا اػػالقرالف فهػػا ىػػو ذا اٞنست،ػػرؽ اإل٤نلمػػي : 
إ  يففهػ  «. يفما فمما يتعلب ااستلداؿ اٜنر ؼ الالتمنمة االعرامة فنيػاك   ىػذا ا مػر»يقوؿ: « ر س

صر فاٜنذر من ىذه  ف اٜنر ؼ العرامػة ىػي اقتلاس اٜنر ؼ الالتمنمة يف االد ملل تركما. يفما يف م
حػػر ؼ لةػػة القػػرالف،  إذا مسسػػت  اٜنػػر ؼ العرامػػة مسسػػت  القػػرالف اػػل ىػػدمت  حػػرح  حػػدة العػػرب 

  اإلسالـ.
ريفيػػي يفف اللةػػة العرامػػة اليػػة »رلػػ  سػػالمة موسػػ : « تويػػد » كػػاف رد اٞنست،ػػرؽ اإليطػػايل 

ب اٜنػػػػالموف العالقػػػػة ااٞناضػػػػي،  ف يف للتعلػػػػًن رػػػػن ا فكػػػػار،  يفنػػػػا   يفرطػػػػب يف يفف ينسػػػػ  الكتّػػػػا
 .(ٓٔ)«اٞناضي العر  ٠نداا كلًناا،  ىذه اللةة العرامة يفدت د راا كلًناا يف التاريا العر 

 
 التعريب قضية تربوية: -ٖ

يػػػدرس الةتػػػو ا ـ يػػػتمكن مػػػن ال هػػػ   ا سػػػتمعاب يفكلػػػر ٣نػػػن يػػػدرس الةػػػة يفتنلمػػػة، إف مػػػن 
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ف التػػدري  االلةػة العرامػػة يسػهل رملمػػة الت صػمل العلمػػي،  ىػذا مػػا يفكدتػو الت ػػارب الرتاويػة، إذ إ
فم،ارؾ الطالب يفساتذ   يف فهػ  اٞنسػموع  سػررة التػد ين ٣نػا يػوفر الكلػًن مػن الوقػت للطػرفٌن، 
إضػػافة إىل يفف الطالػػب   يتهمػػب اٞنػػادة كمػػا ىػػي رلمػػو اٜنػػاؿ االلةػػة اإل٤نلمييػػة، إذ إف مػػن مقػػايم  

 اسػػتعداده الن سػػي يف فهػ  اٞنػػادة يف حػػد ذا ػا،  لقػػد يفد  رػػدـ التهمػب للطالػػب مقدرتػػو الذىنمػة 
اسػتمعاب الطللػػة للمصػػطل ات  اٞن ػػاىم  العلممػػة اٞنقدمػة إلػػمه  االلةػػة ا تنلمػػة إىل تسػػرب الطللػػة 

ذلػػ  يف دراسػػة ٕنػػت يف تامعػػة الكويػػت، إذ مػػن الكلمػػات العلممػػة إىل كلمػػات يفخػػر  كمػػا تلػػد  
ا التسرب ىو ردـ قدرة الطللة رل  فه  اللةػة اإل٤نلمييػة.  ىػا لوح  يفف العامل ا ساسي  راء ىذ

ىػػي ذ  إحصػػائمة تلػػٌن رػػدد الطػػالب اءػػولٌن مػػن كلمػػة العلػػـو إىل كلمػػات يفخػػر  يف اٛنامعػػة مػػا 
 (ٔٔ)ٝ مػػن ٠نمػػوع الطللػػةٗٗرػػدا كلمػػيت الطػػب  اٟنندسػػة،  قػػد الةػػت نسػػلة رػػدد الطللػػة اءػػولٌن 

 (.ٔ)اٛند ؿ رق  
 

رػػدد الطللػػة اءػػولٌن مػػن كلمػػة العلػػـو إىل كلمػػات يفخػػر  يف تامعػػة الكويػػت مػػا  (:ٔاٛنػػد ؿ رقػػ  )
 ردا كلميت الطب  اٟنندسة

 العاـ اٛنامعي التخصص العلمي الرق 
ٛٔ/ٕٛ 

 العاـ اٛنامعي
ٕٛ/ٖٛ 

 العاـ اٛنامعي
ٖٛ/ٛٗ 

 العاـ اٛنامعي
ٛٗ/ٛ٘ 

 اجملموع

ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 
ٚ 

 رياضمات
 كممماء

 كممماء حموية
 فميياء
 فحموا

 نلات  ممكر امولوتما
 تمولوتما
 اجملموع

ٔٗ 
ٔٗ 
٘ 
ٙ 
ٜ 
ٕٔ 
ٜ 
ٜٙ 

ٖٖ 
ٜٔ 
ٕٔ 
ٕٔ 
ٕٚ 
ٔٔ 
ٜ 
ٕٖٔ 

ٕٜ 
ٕٕ 
ٛ 
ٕٔ 
ٕٙ 
ٔٛ 
ٔٔ 
ٖٔٙ 

ٕٙ 
ٕٔ 
ٔٛ 
ٜٔ 
ٕٖ 
ٕٚ 
ٔٗ 
ٔٗٛ 

ٕٔٓ 
ٚٙ 
ٖٗ 
ٜٗ 
ٛ٘ 
ٙٛ 
ٖٗ 
ٗٙٙ 

( )إدارة التسػػػػ مل، قسػػػ  متطللػػػات التخػػػرج، ٧نػػػػاذج تةمػػػًن الكلمػػػة  التخصػػػػص  -اٞنصػػػدر: تامعػػػة الكويػػػت
 .ٜ٘ٛٔ/ٙ/ٕتاريا الرئمسي، 

 

 يف دراسة رلممة يفتريت يف كلمة العلـو َنامعة الكويػت تلػٌن يفف اسػتخداـ اللةػة اإل٤نلمييػة 
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ٝ مػن رمنػة ٖٛ سملة اتصػاؿ تعلمممػة يسػلب م،ػكلة لػد  رػدد كلػًن مػن الطللػة إذ يفشػار حػوايل 
مػػن رمنػػة ٝ ٜٛٝ مػػن رمنػػة طللػػة كلمػػة العلػػـو  ٗٛكلمػػة العلػػـو  يفرضػػاء ىمئػػة التػػدري  العػػرب يف  

الطللة اٞنسػت دين يواتهػوف حػعواة يف اسػتمعاب اٞن ػاىم  الػيت تػدرس ٟنػ  طللة كلمة الرتامة إىل يفف 
 االلةة اإل٤نلميية.

 قد در  ىذه ا راء ما ذكره يفرضاء ىمئػة التػدري  طػًن العػرب مػن يفف طللػة العلػـو اصػورة 
تقػدـ ٟنػ  االلةػة اإل٤نلمييػة،  رامة يعانوف مػن م،ػكالت لةويػة   ٕنكػنه  مػن فهػ  اءاضػرات الػيت

إذ إف لػػديه  م،ػػكالت يف الكتااػػة  التعلػػًن ال،ػػ هي،  ي تقػػر ف إىل اٞنصػػطل ات العلممػػة  القػػدرة 
 .(ٕٔ)رل  التلخمص  ه  ي كر ف االعرامة

 يف دراسػػػػػة يفتريػػػػػت يف حػػػػػ اق  ااٛنمهوريػػػػػة التونسػػػػػمة ألػػػػػت يفسػػػػػاتذة التعلػػػػػم  اللػػػػػانو  
 العلػـو الطلمعمػة  الرياضػمات  اٞنػواد التقنمػة، كمػا ألػت رمنػات مػن اٞنتخصصٌن االعلـو ال مييائمػة 

التالمذة يف اٞندينة  يف الري   من اٛننسٌن، إضافة إىل أوٟنا اءمط الذ  يتعامػل معػو يف التعلػم  
ا سػػاتذة ٬نملػػوف ٝ مػػن ٜٗيف  اٞنؤسسػػات  اإلدارات ّنختلػػ  يفنوارهػػا، توحػػلت الدراسػػة إىل يفف 

االعرامػػػػة فػػػػوراا، يف  اعػػػػد فػػػػرتة تػػػػدريب   تييػػػػد رنػػػػد يفطلػػػػله  رلػػػػ  رػػػػامٌن، كمػػػػا إىل تػػػػدري  العلػػػػـو 
سػػنة   ٪ن ظػػوف ٣نػػا  ٜٔ  ٕٔيف ضػػ ت الدراسػػة يفف التالممػػذ الػػذين يتعلمػػوف اال رنسػػمة مػػن سػػن 

ٝ مػػػن ىػػػؤ ء يرطلػػػوف يف ت سػػػًن مػػػا تعلمػػػوه ٗٛٝ،  يفف ٕٕتعلمػػػوه يف هايػػػة كػػػل سػػػنة إ  انسػػػلة 
تعلمػػوه هبػػا.  رنػػدما ُسػػئل الطػػالب رػػن شػػرح اعػػع اٞن ػػردات العلممػػة يف  االعرامػػة   اال رنسػػة الػػيت 

ااػة اٞنصطل ات   تو إلػمه  السػؤاؿ اال رنسػمة يفتػااوا رنػو االعرامػة  قػد يفرطػي ٟنػ  اٝنمػار يف اإلت
 .(ٖٔ)انحد  اللةتٌن

 يف ح اق  ن سها و تقو، خطة تعريػب رلػ  الت،ػريح رػرب سػرب الراء الطللػة السػنة ا  ىل 
ة الطب اص اق ،  قد طلقت الت راة اعد توزيع استلانة رل  الطللة سئلوا فمهػا رػن فهػ  من كلم

ا خػػر   اٞنسػػتو  العلمػػي  اللةػػو .  تلػػٌن يفف الطللػػة يفحػػل وا اٞنصػطل ات  ٠نػػاؿ فهمهػػ  للمػػواد 
ي همػػػوف اٞن ػػػردات د ف ا سػػػتعانة اقػػػوامم  يف  مراتػػػع،  يفف مسػػػتو  تعلػػػم  رلػػػ  الت،ػػػريح ٓنس ػػػن 

 .(ٗٔ)كاف رلمو اٞنستو  اال رنسمة  قماساا ٞنا
 يف در س الطػب الن سػي ااٛنمهوريػػة ال رنسػمة يػػذكر الػدكتور سػلم  رمػػار يفف الطللػة كػػانوا 
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يت ا اوف اص ة تلقائمة مع ا مللة اءسوسة الػيت كانػت تقػدـ ٟنػ  االله ػة التونسػمة اٞنهذاػة تػارة، 
وف در س الطػػب الن سػػي اكػػل  ضػػوح،  تػػارة يفخػػر  الةػػة ررامػػة سػػهلة اٞننػػاؿ، فكػػاف الطللػػة ي همػػ

امنما كانوا ٩نػد ف حػعواة يف فهػ  اٞنعػا   اٞنصػطل ات ال رنسػمة اٞنعقػدة الػيت كانػت تقػدـ ٟنػ  يف 
حلب اٞنادة الدقمقة اٞنت،علة يف نظريا ا  كلما ا  معانمها.  قػد يفٗنػع اٞنسػتمعوف رلػ  يفف الػدرس 

ال رنسػػػمة اٞنقاالػػػة للمصػػػطل ات العرامػػػة، العػػػر  كػػػاف سػػػهل اٞننػػػاؿ ا ضػػػل التػػػذكًن ااٞنصػػػطل ات 
 .(٘ٔ) اليت كلًناا ما كانت  اض ة اٞن اىم  االرط  من يفها تقدـ للطللة   ؿ مرة

يف  قػػػد نسػػػه رلػػػ  ىػػػذا اٞننػػػواؿ اعػػػع ا سػػػاتذة يف كلمػػػة الطػػػب ٣نػػػن كػػػانوا يلقػػػوف در سػػػاا 
كػػػاف التقلػػػل إ٩ناامػػػاا تراحػػػة ا رصػػػاب  يف طػػػب العمػػػوف االلةػػػة العرامػػػة د ف اسػػػتخداـ ال رنسػػػمة،   

  النتائه تمدة.
 ٖنػػػػة دراسػػػػات يفتريػػػػت يف اٞنملكػػػػة ا ردنمػػػػة اٟناأمػػػػة يفشػػػػارت إىل يفف الطللػػػػة الػػػػذين درسػػػػوا 
الةػػته  ا ـ يف الكلمػػات العلممػػة قػػد ت وقػػوا رلػػ  يفقػػراه  الػػذين درسػػوا االلةػػة اإل٤نلمييػػة مػػن حمػػز 

 استمعاب اٞن اىم  العلممة  ٕنللها.
ة إىل اسػػػػتخداـ اللةػػػػة ا ـ يف التػػػػدري  اٛنػػػػامعي لمسػػػػت اػػػػدراا يف  مػػػػن ىنػػػػا كانػػػػت الػػػػدرو 

يف العػا،م العا،م،    ىي يفمر ر مب، ال العك  فمها ىػو ا مػر الع مػب، إذ لمسػت ىنػاؾ د لػة 
إ  أنػػذت مػػن لةتهػػا القوممػػة لةػػة التعلػػم  العػػايل يف تامعا ػػا، ف ػػي ٗنهوريػػات ا ٓنػػاد السػػوفمميت 

لةتها اءلمة يف تامعا ا حرحاا منهػا رلػ  يفف يطلػع كػل مػواطن ملقػ  كل ٗنهورية اسااقاا تدرس  
رلػػ  ممػػادين العلػػ   اٞنعرفػػة االلةػػة الػػيت يتقنهػػا،  كػػاف قػػادة ا ٓنػػاد السػػوفمميت سػػااقاا قػػادرين رلػػ  
فػػرض اللةػػة الر سػػمة الواحػػدة يف ٗنمػػع اٛنمهوريػػات،  لكػػنه  يفدركػػوا ا ل ػػة اػػٌن اللةػػة الػػيت يتقنهػػا 

ـو اليت ٩نب رلمو اإلٞناـ هبػا، كمػا يفدركػوا الضػرر الػذ  سػمعود رلػ  العلػ   اللقافػة لػو الطالب  العل
 .(ٙٔ)يفاعد ا اللةة اءلمة رن التعلم  العايل

 لقػػد يفاػػد  مػػدير منظمػػة الصػػ ة العاٞنمػػة اسػػتةرااو مػػن تػػدري  الطػػب يف اٛنامعػػات العرامػػة 
اةػػًن العرامػػة يف تامعػػات الػػوطن العػػر    ىػػو يػػر  يفف التعلػػم االلةػػات ا تنلمػػة  لػػم  االلةػػة ا ـ، 

تػػػاىرة ٔنلػػػ  لػػػم  ٟنػػػا يف  مػػػربر،  تتنػػػاا مػػػع قػػػرارات منظمػػػة الصػػػ ة العاٞنمػػػة الدارمػػػة إىل تعلػػػم  
الطب االلةة العرامة.  ىا ىي ذ  ْنراة اٛنامعػات السػورية تلقػ  الػرد العلمػي اٞنوضػوري رلػ  كػل 
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ا رلػػ  اإلي ػػاء ّنتطللػػات تػػدري  العلػػـو ٘نػػالت الت،ػػكم  يف حػػالحمة اللةػػة العرامػػة  رػػدـ قػػدر 
 الطػػب االعرامػػة، إذ إف الطللػػة اٞنتخػػرتٌن ي وقػػوف يفقػػراه  ٣نػػن درسػػوا االلةػػة ا تنلمػػة يف تامعػػات 

 يفُخر.
 

 التعريب قضية مجتمعية: -3

إف رملمػػة الت ارػػػل اػػٌن اٞنتخػػػرتٌن يف اٛنامعػػػات  يفانػػاء ٠نػػػتمعه  تكػػوف ممسػػػرة ااسػػػتخداـ 
ذ  درس يف اٛنامعػػة االلةػػة اإل٤نلمييػػة، ٬نػػارس اللةػػة العرامػػة لةػػة تواحػػل مػػع اللةػػة ا ـ، فالطلمػػب الػػ

 مرضاه    ٬نارس ا تنلمة.
 رلػػػ  اٛنامعػػػات  معاىػػػد التعلػػػم  العػػػايل يفف تعػػػيز الصػػػلة امنهػػػا  اػػػٌن ٠نتمعهػػػا  مػػػا تعلمػػػو 

معػػػػىن  انائهػػػا  مػػػػا تعػػػػدى  مػػػػن يفتلػػػو.  التعريػػػػب يف ىػػػػذا اجملػػػػاؿ ٪نقػػػب د٬نقراطمػػػػة التعلػػػػم ، إذ مػػػػا 
د٬نقراطمػة التعلػم  إذا ،م يكػن ىػػذا التعلػم  االلةػة الػػيت ي همهػا يفانػاء ا مػػة. إف د٬نقراطمػة التعلػم  مػػا 

 إف د٬نقراطمػػة   مضػػموف لػو  حػػورة    اقػػع ٟنػػا،  اا ،م يكػن ىػػذا التعلػػم  االلةػػة القوممػة تةػػد  شػػعار 
 مػػا إحػػرار ٜنتممػػة إىل ا خػػر. االلةػػة ا ـ طرفػػاف متالزمػػاف  اػػد يفف يػؤد  يفحػػد٨نا ااالتعلػم   كونػػو 

اعػع اٛنػػامعمٌن رلػػ  اسػػتخداـ لةػػة   يتقنهػػا طػًنى  إ  تعلػػًن رػػن شػػعور اػػالتمممي  الطلقمػػة  ترفػػع 
 اليت ما يفن،ئت اٛنامعات إ  ٝندمتها.رن اجملتمعات 

 إف رلػػ  القمػػادات اٛنامعمػػة يفف ْنعػػل مػػن اٛنامعػػات  معاىػػد التعلػػم  العػػايل العػػر  مصػػا  
تػػػاؿ الػػػذين اسػػػتنارت اصػػػائرى   تلحػػػلت شخصػػػما    تركػػػيت درػػػائ  انتمػػػائه  رلػػػ  لتخػػػريه الر 

يفمته ،  لػن يت قػب ذلػ  اناعػاد اللةػة القوممػة،  إنػو لتنػاقع ر مػب يفف نعلػ  طالانػا شػرؼ لةتنػا 
 كوها درامة قوممتنا،  نت دث ٟن  رن مياياىا  سعة تراثهػا،   نلارػد امػنه   امنهػا فنعيٟنػا رػنه  

 .ا نعيٟن  رنه
 

 التعريب قضية أمن ثقافي: -5

ذلػ   ف اللقافػة ىػي اٜنصػن يعد ا من اللقايف    يفمة من ا مػ  يف مقػدمات يف لويا ػا، 
 ا خًن لألمة، فنذا سقط ىذا اٜنصن يفحملت ا مة اا ضم الؿ  الي اؿ  ا ١ناء.

 ف  ذلػػػ  اللةػػػة ىػػػي رمػػػي للكمػػػاف القػػػومي  يفمػػػارة رلػػػ  شخصػػػمة ا مػػػة  ذاتمتهػػػا اللقافمػػػة، 
الذاتمة اللقافمػة تتملػل يف الػرتاث ال كػر   يف الػر   اٜنضػارية رػرب اللةػة القوممػة كمػا يػر  الػدكتور 
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رلػػ  التعلػػم  العػػايل يفف يقػػـو رلػػ  يفنػػو ١نػػور يفساسػػي لرسػػالتو، رلػػ  »١نػػي الػػدين حػػاار إذ يقػػوؿ: 
منػػاط سػائر يفنػػواع رملمػة تنممػة الذاتمػػة اللقافمػة الػػيت ٕنلػل اٝنصوحػػمة اٜنضػارية للم تمػع  الػػيت ىػي 

التنممات ا خر ،  اليت ىي اص ة خاحة سلمل ا مػة يف العطػاء اٜنضػار  للم تمعػات ا خػر  
 يفسػػػلوب التلػػػادؿ اٝنػػػالؽ مػػػع ا خػػػرين،  يتملػػػل ذلػػػ  يف الذاتمػػػة اللقافمػػػة، يف خصػػػائص اجملتمػػػع 

اا،  لكنهػػػػا مقدمتػػػػو اللةػػػػة القوممػػػػة الػػػػيت لمسػػػػت شػػػػكالا    رمػػػػي ا ساسػػػػمة  يف تراثػػػػو اٜنضػػػػار   يف 
 .(ٚٔ)مضموف  طريقة ت كًن  مستودع حضارة

ااتلمنا ان٨نالنا للعرامة، اةر رنا يفف سواىا يفر   يفهبػ   يففػو  يفقػرب  ير  اعع اللاحلٌن يفننا 
إىل مقومات اٜنضارة اٜنديلة، يفٚنعنا ىذه اٞنعي فات فااتلمنػا اعقػدة التكػاار حمػاؿ لسػاننا  النتم ػة 

ف نكػػػرب يف يفن ػػػ  اٜنػػػاكمٌن حػػػو حػػػرنا   ننت ػػػي للمػػػاف رػػػر     يفننػػػا حػػػةرنا يف يفن سػػػنا د ف يف
 .(ٛٔ)للالطة ررامة

رػػن تار٫ننػػا الواحػػد، رػػن  معظػػ  م،ػػكالتنا ا تتمارمػػة سػػللو التنػػازؿ رػػن  احػػدنا ا حػػد، 
لساننا الواحد، رن يفرضنا الواحدة، رن تراثنا الواحد، رن إرادتنا الواحدة،  لػم  يف العػا،م شػعب 

كػػل يفمػػة رييػػية اٛنانػػب يفامػػة اٝنلػػب، ثااتػػة اإلرادة تقػػدـ لةتهػػا اؼ رلػػ  ر افػػو. إف  يريػػد إدخػػاؿ ر ػػ
رلػػ  لةػػة سػػواىا،    تتنػػا ؿ يفشػػماء ا خػػػرين إ  مػػن اعػػد يفشػػمائها القوممػػة يف  مػػن  راء حػػػد دىا 

 .(ٜٔ)الوطنمة
لنا اٞنالحظػػة العػػاارة رلػػ  يفف الػػوطن العػػر  منك،ػػ  يفمػػاـ الةػػي  اللقػػايف ا تنػػ  الػػذ  د تػػ

.  إذا كانت يفمتنا قػد اسػتطارت يف كلػًن مػن ال ػرتات العصػلمة الػيت مػرت هبػا ٬ن ضي كالسمل العاـر
رػػرب تار٫نهػػا يفف تصػػمد يفمػػاـ الةػػي ات العسػػكرية ا تنلمػػة  يفف ٓنػػاف  رلػػ  ىويتهػػا  كماهػػا يف هايػػة 

ب ا مر ا ضل رمب تذ رىا اللقافمة  حرحػها رلػ  ٘نايتهػا فنننػا نالحػ  المػـو يفف الةػي ات تصػم
توىرىػػا  القلػػب منهػػا يف   ىػػو  تودىػػا اللقػػايف  كماهػػا اوحػػ ها يفمػػة  احػػدة ٟنػػا د رىػػا  إسػػهامها 

 اٞنتممي يف مسًنة اٜنضارة اإلنسانمة.
 لعلنػػػػا   نضػػػػم  تديػػػػداا إذا ذكرنػػػػا اػػػػلف تػػػػوىر يفمتنػػػػا العرامػػػػة اإلسػػػػالممة إ٧نػػػػا يقػػػػـو رلػػػػ  

 تعرضػػػػػت ءػػػػػن مػػػػػرت، ربىػػػػػا ا ن تػػػػػاح اٜنضػػػػػار  اإلنسػػػػػا . مػػػػػن يفرضػػػػػها قامػػػػػت ال توحػػػػػات،  ر
 اتتماحػػات،  مػػع ذلػػ  اقمػػت تقػػدـ للعػػا،م ٧نوذتػػاا اتتمارمػػاا إنسػػانماا يؤكػػد ان تػػاح اإلنسػػاف رلػػ  
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 اإلنساف، إذ تلت ٓنمل راية اٜنماة اٞنعطاء، راية ا خوة اإلنسانمة.
لػػ   يفمتنػػا العرامػػة اإلسػػالممة الػػيت تػػرفع العصػػلمة  التعصػػب   تقلػػل ذ اػػاف ىويتهػػا اللقافمػػة ر

اإلنسػػػا  رمػػالا م،ػػػرتكاا اػػػٌن الػػرط  مػػػن حرحػػها رلػػػ  ا طتػػػذاء اعطػػاء سػػػواىا.  ىػػػي ت هػػ  التعػػػا ف 
ا مػػػ  يف إطػػػار مػػػن النديػػػة  التكػػػافؤ تػػػديل منػػػو كػػػل يفمػػػة اػػػدلوىا مػػػن خػػػالؿ اطتػػػذائها اعطػػػاء تراتهػػػا 

رلػػ  الػػذايت ُنمػػز يتولػػد مػػن ىػػذا كلػػو ٠نتمػػع إنسػػا  متكػػاف    فضػػل فمػػو  حػػد اللقافمػػة  ىوائهػػا 
إف يفكػػرمك  رنػػد اهلل يفحػػد إ  ّنقػػدار مػػا يقػػدـ لمنسػػانمة مػػن خػػًن انطالقػػاا مػػن قػػوؿ اهلل رػػي  تػػل: 

 «.خًن الناس يفن عه  للناس»:  من حديز نلمو اٞنصط    يفتقاك 
رلػ  يفف حػػاؿ ا نلهػػار الػػيت تعم،ػها يفمتنػػا العرامػػة اإلسػػالممة   اػل حػػاؿ ا سػػتالب لللقافػػة 

إذ إف رملمػة اٜن ػاظ رملمة التعريػب  حسػن ا ختمػار مػن اللقافػات ا خػر ، الةازية تستلـي تعييي 
رلػػػ  اٟنويػػػة اللقافمػػػة   تن ػػػي يف٨نمػػػة ا ن تػػػاح رلػػػ  اٞنػػػواد اللقافمػػػة اإل٩ناامػػػة يف اٜنضػػػارات ا خػػػر  

كمػا يفف اٜن ػاظ رلػ  اٟنويػة   يعػين اٛنمػود يف إطػار مػن إطناء لللقافة العرامة يف إطار من التوازف،  
ر ث القد،، ال ىو رملمة تتمح للم تمع يفف يتةًن  يتطػور د ف يفف ي قػد ىويتػو ا حػلمة،  يفف اٞنو 

إنػػو الت ارػػل اػػٌن ا حػػالة  اٞنعاحػػرة،  إنػػو الت ارػػل اػػٌن اإل٩نػػا  يتقلػػل التةمػػًن د ف يفف يةػػرتب فمػػو. 
 اللناء من اللقافات ا خر   ما يت ب مع مناخنا  يفرضنا  تراتنا.

ىػذا السػمل العػاـر إىل ارامه ررامػة تؤكػد اٟنويػة اللقافمػة العرامػة ٞنواتهػة  إننا يف يفم  اٜناتة
من التمارات ال كرية الػيت تتصػارع رلػ  خريطػة العػا،م  الػيت تنقلهػا إلمنػا القنػوات ال ضػائمة   سػائل 

الػػػػربامه إىل القػػػػم  الر حمػػػػة  الػػػػرتاث اٜنضػػػػار  العػػػػر  اإلرػػػػالف  الدرايػػػػة، رلػػػػ  يفف تسػػػػتند ىػػػػذه 
 اإلسالمي.

 إف اٜنرص رل  تعييي القم  الر حمة  اٞنلل ا خالقمة  ٕن مد قم  العمل يف الػربامه اللديلػة 
مػػػػػن اٜنػػػػػرص رلػػػػػ  التصػػػػػد  لاثػػػػػار السػػػػػللمة للػػػػػربامه اٞنللوثػػػػػة الياخػػػػػرة االتمػػػػػارات اٞناديػػػػػة يتػػػػػلت  

سػػا  اإلسػػالممة  للم تمػػع اإلن الت ػػديات  التناقضػػات الػػيت  ػػدد العافمػػة الر حمػػة لألمػػة العرامػػة 
 السره.

 لةتنا العرامة لةة حمة متطورة،  لديها القدرة رلػ  اسػتمعاب مقتضػمات العصػر  مسػتليماتو 
اكػػل سػػهولة  مػػن ىنػػا كػػاف اٜن ػػاظ رلػػ  سػػالمتها يعػػد مػػن الضػػر رات القوممػػة  يفحػػد مسػػتليمات 
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سػػايرة حػػمانة الذاتمػػة اللقافمػػة ّنػػا يتطللػػو ىػػذا مػػن اٜن ػػاظ رلػػ  الػػرتاث  ا رتػػياز اػػو مػػن ناحمػػة  م
 روامل التطور  الت ديز من ناحمة يفخر .

فالتعريػػػب إذف مػػػن زا يػػػة ا مػػػن اللقػػػايف ضػػػر رة إليقػػػاؼ الةػػػي  ال كػػػر   التلعمػػػة ا تنلمػػػة 
 اٞنتيايدة، فالسمل تارؼ من اٞننلع إىل اٞنصب،  ي،مل ٗنمع مرافب اٜنماة.

االعرامػػػة لمقػػػ  رلػػػ   يلقػػػ  ال كػػػر العػػػر  ناقصػػػاا  طريلػػػاا إذا ،م يقػػػريف يف  يكتػػػب  ي كػػػر فمػػػو 
يفرض حػػللة يف مواتهػػة ا سػػتالب  اٟنممنػػة  التلعمػػة ا تنلمػػة، إذ إف ال كػػر   يػػنهع  يقػػو  إ  

 رن طريب لةة ذاتمة ٟنذا ال كر.
 

 التعريب قضية إبداع وابتكار: -6

مػػػػن ا مػػػػور اٞنعر فػػػػة يفف يفمتنػػػػا العرامػػػػة اإلسػػػػالممة إاػػػػاف رصػػػػورىا الياىمػػػػة قػػػػد اطلعػػػػت رلػػػػ  
 خػػػر   نقلتهػػػا إىل العرامػػػة  يفرطتهػػػا الطػػػااع العػػػر ،   اػػػل إف كلػػػًناا مػػػن م كػػػر  اثقافػػػات ا مػػػ  

حضارتنا قد يفاػدروا اعػد يفف اسػتورلوا  ٕنللػوا ثقافػات ا خػرين، فكػاف إاػداره  رػر  الطػااع،  إف  
إذا »كػػػػاف اعضػػػػه  لػػػػم  مػػػػن يفحػػػػل رػػػػر ،  يقػػػػوؿ ١نمػػػػد العمر سػػػػي التونسػػػػي يف ىػػػػذا الصػػػػدد: 

فقػػد نقلػػت العلػػ  إىل تلػػ  اللةػػة. إمػػا إذا رلمتػػو الةػػة يفخػػر  فلػػ  تػػيد  رلمػػت شخصػػاا الةػػة قومػػو
 «.رل  يفن  نقلت ذل  ال،خص إلمنا

 مػػػن ىنػػػا كانػػػت قضػػػمة التعريػػػب ترمػػػي إىل تكػػػوين شخصػػػمة إادارمػػػة ررامػػػة ٕنتلػػػ  القػػػدرة 
لممػة ،  ىػذه القػدرة لػم  مناطهػا اٞنعرفػة الع«التكنولوتمػا»الذاتمة رل  إنتاج العل   حنارة التقانػة 

 حػػدىا،  لكػػن اٞننػػاخ العلمػػي الػػذ  يسػػتدري رػػدداا مػػن الظػػر ؼ اٞنواتمػػة لتملػػ  القػػدرة الذاتمػػة، 
 ىي تر ؼ متعددة اٛنوانب، منها ما ىو سماسي،  منها ما ىو ت،ريعي،  ما ىػو تنظممػي،  مػا 

 ىو اتتماري،  ما ىو مايل،  ما ىو يف ا ساس رلمي.
اٞن،ػػاركة  الت ارػػل مػػن منطلػػب متممػػي، ذلػػ  يفنػػو  كمػػا ترمػػي قضػػمة التعريػػب إىل القػػدرة رلػػ 

٬نكن لألمػة العرامػة يفف تسػه  يف اٜنضػارة العاٞنمػة اٞنعاحػرة مت ػا زة رقلػات التخلػ  اضػ  قػدرا ا 
الل،ػػرية  العلممػػة  اٞناديػػة  اسػػتنلات رلمهػػا ررامػػاا،  توحمػػد اسػػرتاتم ما ا تنمويػػاا،  يفف تصػػنع تقانػػة 

 ررامة.
ساف الذ  يتلق  رلػـو العصػر الةتػو، يػتعّل   يعلّػ   يل ػز هبػا، حػو ىو اإلن السلمل إىل ذل  
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يكػػوف ذلػػ  إطنػػاء لللقافػػة العرامػػػة اػػٌن اٞنتخصصػػٌن  اٞنتعلمػػٌن  ٗنػػاىًن ال،ػػػعب ّنػػا يوّسػػع مػػن قارػػػدة 
 اٞن،اركة  حنع الوري االتقدـ  در  ال،عور ااٜناتة إلمو  اإلسهاـ يف تطويره.

 
 مستلزمات التعريب -ثالثاً 

 
سػػػتليمات متعػػػددة للتعريػػػب اعضػػػها يتعلػػػب ااإلحسػػػاس اا نتمػػػاء  اػػػالقرار السماسػػػي ٖنػػػة م

 اعضها يتعلب الرضاء اٟنمئة التدريسمة  اعضها اللالز يتعلب االكتب  اٞنراتع  اجملػالت العلممػة، 
  سن ا ؿ فمما يليت الوقوؼ رل  ىذه اٞنستليمات:

 

 اإلحساس العميق بالنتماء: -1
يت لػػػ  ااإلحسػػػاس العممػػػب اا نتمػػػاء إىل يفمتػػػو  لةتػػػو  تراثػػػو  ٣نػػػا  شػػػ  فمػػػو يفف مػػػن كػػػاف

 حضػػػارتو سػػػتكوف دافعمتػػػو ٥نػػػو التعريػػػب رالمػػػة،  يلػػػذؿ كػػػل إمكاناتػػػو  قدراتػػػو  طاقاتػػػو يف سػػػلمل 
 تمسًن ر لة التعريب  رفدىا اكل ما ٓنتاج إلمو ما دامت تذ ة إ٬نانو متقدة.

تػو  يفمتػو فننػو   ٪نػ  اعمػب اٞنلسػاة يفما من ضع  لديو ا نتماء  اإلحساس اواتلو ٥نو لة
الػػػػيت تعانمهػػػػا يفمتػػػػو مػػػػن تػػػػراء ا سػػػػتهانة الةتهػػػػا رمػػػػي كماهػػػػا القػػػػومي  رنػػػػواف شخصػػػػمتها العرامػػػػة، 

تربز ملسػاة اللةػة العرامػة اوضػوح »يقوؿ يف يفحد يفُناثو:  لنستمع إىل الدكتور رلد الصلور شاىٌن 
 الطػػػب  الصػػػػمدلة  الطلمعػػػػة اٟنندسػػػػة ٜنديلػػػة كإذا مػػػا ريفينػػػػا يفف العلػػػـو الػػػػيت تقػػػـو رلمهػػػػا اٜنضػػػػارة ا

 الرياضػػػػمات كلهػػػػا تػػػػدرس االلةػػػػة اإل٤نلمييػػػػة يف تامعاتنػػػػا،    ف اللةػػػػة العرامػػػػة رػػػػاتية رػػػػن ٕنلػػػػل 
حقائقهػػػا  مصػػػطل ا ا ٕنػػػّلالا مػػػا، اػػػل  ف ىمئػػػات التػػػدري  يف ىػػػذه اجملػػػا ت ىػػػي العػػػاتية رػػػن 

  متااعة ما ين،ر يف اٝنارج ا كر  لساف ملٌن. استعماؿ اللةة العرامة يفداة لنقل اٞنعارؼ اٜنديلة
لنمػػػل  -يقػػػوؿ الػػػدكتور شػػػاىٌن - لقػػػد حضػػػرت يفخػػػًناا مناق،ػػػة لرسػػػالة يف رلػػػ  الط ملمػػػات

درتػػة الػػدكتوراه  كانػػت ىػػذه اٞنناق،ػػة ٧نوذتػػاا للملسػػاة الػػيت نعم،ػػها يف الػػوطن العػػر ،  معػػربة رػػن 
الرسػػالة ١نػػررة ااإل٤نلمييػػة،  قػػدمت  : التمػػيؽ العممػػب يف يفرلػػ  مسػػتويات الل ػػز العلمػػي اٜنضػػار 

 اػػديفت اٞنناق،ػػة فت ػػدث اٞن،ػػرؼ االعرامػػة،  نػػاق  يفحػػد الطاللػػة ملخصػػاا رنهػػا ااإل٤نلمييػػة يفيضػػاا. 
 نػػػاق  العضػػػو ا خػػػر الطاللػػػة االعرامػػػة،  كانػػػت الطاللػػػة تػػػرد ا رضػػػاء الطاللػػػة ااإل٤نلمييػػػة يفيضػػػاا. 
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اختالط الرقػػػع يف اللػػػوب اٞنهلهػػػل  ذلػػػ  يف كلمػػػة  تنػػػاق  ااإل٤نلمييػػػة  االعرامػػػة يف لةػػػة ٢نتلطػػػة كػػػ
الطػػػب انحػػػد  اٛنامعػػػات اٞنصػػػرية العريقػػػة،  لػػػو يفف ىػػػذا اٞنوضػػػوع كػػػاف مطر حػػػاا َنامعػػػة دم،ػػػب، 

 لُكتب االعرامة  لنوق  االعرامة د ف يفدىن حعواة يف ا داء يف  يف اٞنصطل ات.
رامػػة طػػًن رػػاتية،  إ٧نػػا إف اللةػػة الع»يقػػوؿ الػػدكتور شػػاىٌن:  -لنقلهػػا حػػراحة  د ف مواراػػة

العػػاتي اعػػع انمهػػا سػػواء يفكػػاف الع ػػي مػػن النػػوع اللقػػايف اٞنتملػػل يف ضػػع  إٞنػػاـ يفسػػاتذة القػػاىرة 
االلةػػػة العرامػػػة  مصػػػطل ا ا، يفـ كػػػاف مػػػن النػػػوع الن سػػػي إذا افرتضػػػنا فػػػمه  القػػػدرة رلػػػ  اسػػػتعماؿ 

لقوممػػػػػة، ذلػػػػػ  اللةػػػػػة،  لكػػػػػنه  ٪ن مػػػػػوف رػػػػػن خػػػػػوض الت راػػػػػة ل قػػػػػر يف اإلحسػػػػػاس االكرامػػػػػة ا
اإلحسػػػاس الػػػذ  يػػػدفع اٛننػػػد  ا مػػػٌن إىل اقت ػػػاـ ا ىػػػواؿ،  قػػػد كػػػاف خلمقػػػاا يفف يػػػدفع ىػػػػؤ ء 

 .(ٕٓ)«ا ساتذة إىل حنع اءاؿ
 

 القرار السياسي: -0
إف الرتيز يف تن مذ القرارات اٞنتعلقػة االتعريػب،  التسػوي  يف تن مػذىا،   ٬نكػن يفف ٪نسػ  

ت،  لنّتخػػػػذ مػػػػن ْنػػػػارب ا خػػػػرين معلمػػػػاا نسػػػػتهد  اػػػػو يف إ  اقػػػػرار سماسػػػػي مػػػػن يفرلػػػػ  اٞنسػػػػتويا
تسػػتمل اللةػة ال متناممػػة يف تػدري  العلػػـو كافػة،  رنػػدما مسػًنتنا، فهػػا ىػي ذ  تامعػػة ال متنػاممٌن 

رلػػػ  الػػػرط  مػػػن يفف الَ ْرَنسػػػة للم تمػػػع ال متنػػػامي يفمػػػره اال تنمػػػة ال،ػػػاملة « ىػػػو شػػػي منػػػو»يفحػػػدر 
ذة كلمػػػة الطػػب يف ىػػػانو  مقاالتػػػو لمخػػرب ه اػػػلف فتنمػػػة دامػػت يفكلػػػر مػػن ٖنػػػانٌن رامػػػاا، طلػػب يفسػػػات

يفسػػاتذة كلمػػة الطػػب  طللتهػػا االلةػػة ال متناممػػػة،  ات الطلمػػة رملمػػة مسػػت ملة اسػػلب تهػػػلالدراسػػ
رلػ  كلمػة الطػب،  اسػتمع القائػد ال متنػامي  طللوا إلمو العد ؿ رن قػراره يف  إمهػاؿ تطلمػب ال تنمػة 

يسػمح لكػ  االتػدري  االلةػة ال رنسػمة »ٞنقاالة قائالا ٟن : ٟن  سارات،   حس  اٞنوق  يف هاية ا
اصورة استلنائمة ىذه السنة فقط، مػع ضػر رة تعلمكػ   طللػتك  اللةػة ال متناممػة الوطنمػة يف خػالؿ 
يفشػػػهر الدراسػػػة التسػػػعة، رلػػػ  يفف ْنػػػر  ا مت انػػػات  يف سػػػائر اٞنسػػػتويات يف هايػػػة السػػػنة االلةػػػة 

 .(ٕٔ)«ة يف السنة اٞنقللة االلةة ال متناممةال متناممة،   تستلن  الدراس
فلنقػػػارف اػػػٌن ىػػػذا اٞنوقػػػ   موقػػػ  مسػػػؤ ؿ يف إحػػػد  اٛنامعػػػات العرامػػػة اٝنلم مػػػة رنػػػدما 
يفحدر قراراا ااستخداـ اللةة اإل٤نلميية يف التدري  اكلمة اٟنندسة  العلـو  ا قتصاد،  رنػدما شػكا 

  ىػػ     طالهبػػ  يفتػػاهب : تػػدري  ااإل٤نلمييػػة إلمػػو يفسػػاتذة كلمػػة ا قتصػػاد يفهػػ  طػػًن مسػػتعدين لل
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 يسمح لك  االتدري  ىذا العاـ فقط االلةة العرامة، يفما يف السنة القادمة فالتدري  ااإل٤نلميية؟
 الواقػػع يػػدؿ رلػػ  يفف التوحػػمات الػػيت توحػػلت إلمهػػا مػػؤٕنرات التعريػػب رلػػ  نطػػاؽ السػػاحة 

قرار سماسي يدرمها، فػالقرار السماسػي الػذ  أنػذ  العرامة طًن مليمة للد ؿ العرامة إف ،م يكن ٖنة
حػػػوؿ اٞنصػػػطل ات العسػػػكرية تعػػػل اٞنصػػػطل ات اٞنسػػػتخدمة يف سػػػورية تسػػػتخدـ يف مصػػػر  مػػػا 

 تياؿ تستخدـ حو ا ف.
إ٧نػػػا ىػػػو القػػػرار اكػػػل حمويػػػة  ٘ناسػػػة  الػػػذ  يفرطػػػ  مسػػػًنة التعريػػػب يف سػػػورية انطالقتهػػػا 

 طب  اٜنقوؽ يف اٛنامعة السورية.السماسي منذ يفف اديف التعلم  يف كلميت ال
وداف  رضػػػاء يفشػػػار اسػػػت تاء يف السػػػ ٖٜٛٔسماسػػػي، ف ػػػي سػػػنة   السػػػوداف رػػػر ب اقػػػرار

حػدر قػرار  ٜٜٙٔىمئات التػدري  ااٛنامعػات إىل رػدـ رطلػة ا كلريػة مػنه  االتعريػب،  يف سػنة 
 .(ٕٕ)سماسي االتعريب فالتـي اٛنممع او يف اٛنامعات السودانمة

ار سماسػػػػي يف اعػػػػع الػػػػد ؿ العرامػػػػة اندخػػػػاؿ اللةػػػػة ا تنلمػػػػة إىل اٞنرحلػػػػة  لقػػػػد حػػػػدر قػػػػر 
ا اتدائمػػة   سػػػمما الصػػػ ٌن اٝنػػػام   السػػػادس منهػػػا،  ن ػػػذ القػػػرار، فلِػػػَ  يكػػػوف التن مػػػذ ىنػػػاؾ    

 يكوف التن مذ يف ٠ناؿ استخداـ العرامة لةة للتدري  يف التعلم  العايل؟
 

 التعليم بالعربية: إعداد المدرسين األكفاء القادرين على -4
  ٫ن   رل  يفحػد منػا مػا للمػدرس مػن د ر فعػاؿ يف إ٤نػاح رملمػة التعريػب،  لكػي يكػوف 

 اٞندرس مسهماا يف رملمة التعريب  اد من يفف يكوف مي داا اا يت:
 التمكن من اللةة العرامة. - يف

 التمكن من اللةة ا تنلمة. - ب

 التمكن من مادة ٔنصصو. -ج
 التلىمل الرتاو . -د

طالقػػػػاا مػػػػن اإلحسػػػػاس القػػػػومي ااٞنسػػػػؤ لمة القوممػػػػة ْنػػػػاه لةتنػػػػا العرامػػػػة يف اٛنامعػػػػات السػػػػورية  ان
يف حػت الل نػػة اللقافمػة يف رئاسػػة ٠نلػػ  الػوزراء اضػػر رة العنايػة االلةػػة العرامػػة يف ٗنمػع الكلمػػات  اختمػػار 

 التدريسمة من الذين ٪نسنوف اللةة العرامة يف التدري .اٞنعمدين  يفرضاء اٟنمئة 
تقػـو  زارة حدر االغ مػن رئاسػة ٠نلػ  الػوزراء موتػو إىل  زارة التعلػم  العػايل يقضػي اػلف   
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 التعلم  العايل االنسلة لألساتذة اٞنعمنٌن حديلاا ّنا يليت:
يف  ينقػػل ا سػػاتذة اٛنػػدد اٞنتمرنػػوف يف ٗنمػػع ا ختصاحػػات مػػن اٞنرحلػػة ا  ىل  - يف

 اف يف اللةة العرامة.امت رحلة ا رل  قلل يفف يتقدـ ىؤ ء إىل إىل اٞن
يفف يكػػػوف مػػػن شػػػر ط التعمػػػٌن لعضػػػو اٟنمئػػػة التدريسػػػمة يف تامعػػػات القطػػػر  - ب

 معاىػػػػدىا اٞنتوسػػػػطة  يف ٗنمػػػػع ا ختصاحػػػػات شػػػػرط الن ػػػػاح يف امت ػػػػاف 
 ش اىي  كتا  يف اللةة العرامة.

 إحداث د رات تلىملمة يف اللةة العرامة لألساتذة. -ج
مػن رئػم  قسػ  اللةػة العرامػة يف كلمػة ا داب  مػن رئػم   تتكوف ٛننة اختلػار اللةػة العرامػة 

القسػػ  اٞنخػػتص الػػذ  يػػود يفف يُعػػٌن  فمػػو رضػػو ىمئػػة التػػدري   مػػن يفحػػد يفرضػػاء ىمئػػة التػػدري  يف 
 رئم  فرع نقااة اٞنعلمٌن يف اٛنامعة  مهمة الل نة:قس  اللةة العرامة يسممو 

 اء اٟنمئة التعلمممة.إتراء امت اف ش اىي  كتا  للمعمنٌن يف ؿ مرة من يفرض -ٔ
  رضاء اٟنمئة التعلمممة اٞنتمرنٌن رند تلحله . إتراء امت اف -ٕ

 ،م تكتػػ  اٛنامعػػة هبػػذه اإلتػػراءات للنهػػوض االلةػػة العرامػػة،  إ٧نػػا رملػػت رلػػ  يفف تعلػػت 
سالمة اللةة العرامة شرطاا ينص رلمو يف تقو، اإلنتػاج العلمػي للرتقػي يف سػل  ىمئػة التػدري ، كمػا 

إتػػػراءات يف ضػػػر رة مراتعػػػة ا مػػػايل  الكتػػػب اٛنامعمػػػة ُنمػػػز تضػػػمن سػػػالمة اللةػػػة ذت يفهػػػا أنػػػ
   ضوح ا سلوب يف كل ما تقع رلمو رٌن اٞنتعل .

 مػػػن اٞنالحػػػ  يفف اعػػػع تامعاتنػػػا يف الػػػوطن العػػػر  كمػػػا ىػػػي اٜنػػػاؿ يف اعػػػع اٛنامعػػػات 
يفف ٕننػػع رضػػو ىمئػػة التػػدري  اٝنلم مػػة يفهػػا ت،ػػ ع التعريػػب ل ظمػػاا  إرالممػػاا  لكنهػػا رملمػػاا ٓنػػا ؿ 

مػػػن اٞنسػػػا٨نة الةتػػػو يف ٠نػػػاؿ ٔنصصػػػو  يف ٠نػػػا ت العلػػػـو اإلنسػػػانمة  ا تتمارمػػػة  اإلدارة، إذ إف 
 الرتقمة يف ىذه اجملا ت تتطلب يفف يكوف اللاحز قد قّدـ ُنلاا من،وراا  ١نكماا الةة يفتنلمة.

دري  يف اٛنامعػة يفف يعمػل  إذا كانت اٛنامعات السورية ت،رتط رند تعمػٌن رضػو ىمئػة التػ
رلػػ  ترٗنػػة يفطر حتػػػو يف الػػدكتوراه إىل اللةػػػة العرامػػة إطنػػػاء لعملمػػة التعريػػػب فػػنف ٖنػػػة ُنوثػػاا يف اللةػػػة 
العرامة يف تامعات ررامة يفخر  تت  االلةة اإل٤نلميية  منها رسػائل يف اٞناتسػتًن  الػدكتوراه  تتعلػب 

ةػػة العرامػػة،  ىػػي رسػػائل حديلػػة يف مكتلػػات إ٤نلػػرتا ادراسػػة الرتاكمػػب العرامػػة،  رلػػ  الد لػػة يف الل
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 يفمريكػا  فرنسػػا،  ىػػؤ ء الػذين يقػػدموف ىػػذه الرسػائل   يقومػػوف ارتٗنػػة ىػذا اإلسػػهاـ العلمػػي إىل 
 العرامة.

 مػػن ناحمػػة يفخػػر  ٖنػػة تامعػػات ررامػػة   تعػػد الرتٗنػػة رمػػالا رلممػػاا يػػدخل يف ترقمػػة رضػػو 
ا ما يفثر سللماا يف ٘ناسة يفرضاء ىمئة التدري  ٥نػو الرتٗنػة ىمئة التدري  من مرتلة إىل يفخر ،  ىذ
 ما داـ اٛنهد اٞنلذ ؿ   يدخل يف الرتقمة.

السػػػػورية ت،ػػػػرتط رنػػػػد تلحػػػػمل اٞنػػػػدرس اعػػػػد إخضػػػػارو إىل التمػػػػرين يفف كمػػػػا يفف اٛنامعػػػػات 
خالٟنػػػا رلػػػ  يفحػػػوؿ التػػػدري   اسػػػتخداـ التقنمػػػات ٫نضػػػع لػػػد رة يف التلىمػػػل الرتاػػػو  يتػػػدرب مػػػن 

مػػن مػػادة ٔنصصػػو  مػػن لةتػػو قػػد يكػػوف متمكنػػاا اٞنػػدرس ويػػة  يفسػػالمب التقػػو،..اخل. ذلػػ   ف الرتا
ة ٣نػػػػػا يػػػػػؤثر يف ٓنقمػػػػػب طالاػػػػػو اا سػػػػػالمب الرتاويػػػػػة ال،ػػػػػائق إ  يفنػػػػػو قاحػػػػػر رػػػػػن إيصػػػػػاؿ مادتػػػػػو إىل

ا ىػػداؼ.  مػػن ىنػػا كانػػت رملمػػة التلىمػػل الرتاػػو   رضػػاء اٟنمئػػة التدريسػػمة يف تامعػػات الػػوطن 
ا ٨نمػػػػة ّنكػػػػاف  يفف ٟنػػػػا د راا يف مسػػػػًنة التعريػػػػب رنػػػػدما تػػػػت  رملمػػػػة نقػػػػل اٞنعلومػػػػات  العػػػػر  مػػػػن

  اٞنعارؼ  الت ارل معها االلةة العرامة  السالمب تراوية شائقة.
اٞندرسػػػػٌن ا ك مػػػػاء  مػػػػن اإلتػػػػراءات الػػػػيت تسػػػػارد رلػػػػ  رملمػػػػة التعريػػػػب يف ٠نػػػػاؿ إرػػػػداد 

يفسػػاتذة مػػن اٛنامعػػات الػػيت تن ػػذ التعريػػب للتػػدري  القػػادرين رلػػ  التعلػػم  االعرامػػة يفف يػػت  انتػػداب 
١ناضػػػػػرات يف ىػػػػػذه اٛنامعػػػػػات ل ػػػػػرتات كافمػػػػػة االعرامػػػػػة يف تامعػػػػػات تسػػػػػع  إىل التعريػػػػػب  إلقػػػػػاء 

ت، معاا لألساتذة اءلمٌن  كسراا لل اتي الن سي الػذ  ٪نسػوف اػو ْنػاه إلقػاء ١ناضػرا   االعرامػة، 
لقاء الدر س  اءاضػرات  اٞن،ػاركة يف النػد ات االلةػة   اد ىنا من ت، مع ىؤ ء رل  الكتااة  إ

 العرامة ال صم ة  كتااة الل وث االلةة العرامة يفيضاا.
 مػػن اػػٌن ىػػذه اإلتػػراءات يفيضػػاا تنظػػم  ارنػػامه تلػػادؿ الييػػارات اػػٌن مدرسػػي اٞنػػادة الواحػػدة 

العرامػة الػيت تػدرس يف اٛنامعات العرامة،  حضور ا ساتذة الذين يدرسوف اا تنلمة إىل اٛنامعات 
 االعرامة لالطالع رل  ْنارهبا  اإلفادة منها.

  اػػػد مػػػن العمػػػل رلػػػ  ٔن مػػػ  ا رلػػػاء التدريسػػػمة  اإلداريػػػة رػػػن يفرضػػػاء اٟنمئػػػة التدريسػػػمة 
 توتمو تيء من ن،اطه  إىل التعريػب الػذ  سػمؤد  اػد ره إىل رفػع مسػتواى  العلمػي اصػورة طػًن 

 ملاشرة.
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الػػػرتاث ذات العالقػػػة يضػػػاا ت،ػػػ مع ا سػػػاتذة رلػػػ  مطالعػػػة كتػػػب  مػػػن اإلتػػػراءات اٞنسػػػاردة يف
 اتخصصا   ٞندى  ّنصطل ات رلممة  م ردات تعمنه  يف إطناء لةته  يف ٠نا ت ٔنصصه .

 ٣نػػا يسػػػارد يف تعييػػػي رملمػػة اإلرػػػداد ا سػػػتمرار يف ٓنقمػػػب الػػرتاث العلمػػػي العػػػر   ك،ػػػ  
الػوطن العػر  يف  يف خارتػو كػاٞنت   الربيطػا  النقاب رن اٞنخطوطات العلممػة العرامػة يف داخػل 

 يف لندف  اٞنكتلة ا ىلمة الاري   ا سكولاير يف إسلانما... اخل.
 

 تقوية الدارسين باللغتين العربية واألجنبية: -3
رلػػػ  يفف تػػػت  ىػػػذه التقويػػػة يف ٗنمػػػع مراحػػػل التعلػػػم ،  يف  تقتصػػػر رلػػػ  اٞنسػػػتو  اٛنػػػامعي، 

 اكتساب اللةة يف٨نمتها يف إتقاف اٞنهارات اللةوية. ذل   ف للمراحل ا  ىل من
 لقػػػػد رملػػػػت اٛنامعػػػػات السػػػػورية رلػػػػ  تػػػػدري  اللةػػػػة العرامػػػػة مقػػػػرراا إتلاريػػػػاا يف الكلمػػػػات 
 اٞنعاىد كافة  يف ٢نتل  التخصصات.  يدّرس ىذا اٞنقرر رل  مدار السنة الدراسػمة يف النظػامٌن 

 انمػػاا  احػداا ٩نػػر  ا مت ػاف فمػػو يف د رة امت انػػات الدراسػمٌن ال صػػلي  السػنو ،  يعػػد مقػرراا امت
 ال صل الدراسي اللا .

 يفُل ػػػت الكتػػػب اٝناحػػػة اتعلػػػم  اللةػػػة العرامػػػة لةػػػًن اٞنختصػػػٌن،  ٖنػػػة متااعػػػة  تقػػػو، مسػػػتمر 
 لتعديلها.

يفمػػا فممػػا يتعلػػب االلةػػة ا تنلمػػة فػػنف ضػػع  مسػػتو  تعلممهػػا يف اٞنػػدارس اللانويػػة  اٛنامعمػػة 
يفد  إىل يفف تلقػػ  الػػدر س الةػػة راممػػة يف اعػػع ا حمػػاف ت،ػػوهبا م ػػردات يفتنلمػػة  رلػػ  حػػد سػػواء

 يف اٞنصطل ات العلممة.
 إزاء الوضع كاف ٖنػة الت ػات إىل العنايػة االلةػة ا تنلمػة، إذ ،م يكػن ا ىتمػاـ منصػلاا رلػ  اللةػة 

مػػػػة يف التعلػػػػم  القوممػػػػة  حػػػػدىا،  إ٧نػػػػا كانػػػػت ٖنػػػػة إتػػػػراءات للنهػػػػوض ّنسػػػػتو  تػػػػدري  اللةػػػػات ا تنل
 مرحلة التعلم  ما قلل اٛنامعي.ا تنلمة يف التعلم  العاـ،  يفُدخل ىنا التدري  إىل 

يفمػػا يف اٛنامعػػة فتػػدرس اللةػػة ا تنلمػػة رلػػ  مػػدار سػػنوات الدراسػػة اٛنامعمػػة كلهػػا، إذ يركػػي 
م مػػة يف ضػػوء رلػػ  النػػواحي اللةويػػة يف السػػنتٌن اٛنػػامعمتٌن ا  ىل  اللانمػػة  يركػػي رلػػ  النػػواحي الوت

 اختصاحات الدارسٌن يف السنتٌن اللاللة  الرااعة.
 من اإلتراءات اٞنتخذة يفيضاا اإلكلار من اٞنلعػوثٌن لالطػالع  الل ػز يف الػد ؿ ا تنلمػة، 
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 إلياـ الطالب الذين يرطلوف يف التس مل لنمل درتة اٞناتستًن انتلاع د رة مكل ػة االلةػة ا تنلمػة 
  ٤ناحه  هبا.

مسًنة التعريب تقتضي إتقاف اللةة ا تنلمة إىل تانب اللةة العرامػة اشػرتط لقمػد   ٞنا كانت
الدارس يف الدراسات العلمػا لت ضػًن الػدكتوراه يفف ٫نضػع الػدارس إىل اختلػار تقممػو اٛنامعػة سػنوياا 

 يف اللةة ا تنلمة    يت  التس مل لدرتة الدكتوراه إ  اعد ٤ناحو يف ىذا ا ختلار.
وف الػػػػػدارس متمكنػػػػػاا مػػػػػن اللةتػػػػػٌن العرامػػػػػة  ا تنلمػػػػػة تةػػػػػد  رملمػػػػػة اكتسػػػػػاب  رنػػػػػدما يكػػػػػ

 ىػذا يسػارد ةػة إىل يفخػر  رملمػة ممسػرة  سػهلة، اٞنصطل ات  فهمها  ٕنللها  ا نتقػاؿ هبػا مػن ل
 يف ا رتقاء ّنسًنة التعريب.

 

 توفير الكتب والمراجع والمجالت العلمية المتخصصة: -5
يف الػػػوطن العػػػر  تػػػدرس الطػػػب  اٟنندسػػػة  العلػػػـو  طًنىػػػا  إف ىنػػػاؾ رػػػدداا مػػػن اٛنامعػػػات

االلةػػػة العرامػػػػة.  يف ىػػػػذه اٛنامعػػػات كتػػػػب  مراتػػػػع يف ٠نػػػا ت ا ختصاحػػػػات، كمػػػػا يفف ىنالػػػػ  
العديػػد مػػن اٞنعػػػات   اٞنصػػطل ات الػػػيت يصػػدرىا مكتػػب تنسػػػمب التعريػػب التػػػااع للمنظمػػة العرامػػػة 

، كمػػا يفف اٞنركػػي العػػ ر  للتعريػػب  الرتٗنػػة  التػػللم   الن،ػػر التػػااع للمنظمػػة للرتامػػة  اللقافػػة  العلػػـو
يفيضػػػاا يصػػػدر كتلػػػاا مرتٗنػػػة يف اجملػػػا ت العلممػػػة   اػػػد مػػػن اإلفػػػادة مػػػن إحػػػدارات اٞنركػػػي يف رملمػػػة 

 التعريب.
 ْندر اإلشػارة إىل يفف رملمػة التعريػب   تقتصػر رلػ  الكتػب الدراسػمة اٞنقػررة اػل ٩نػب يفف 

لعلممػػػة العاٞنمػػػة لمكػػػوف الطالػػػب رلػػػ  اتصػػػاؿ دائػػػ  اتقػػػدـ العلػػػـو تتسػػػع لت،ػػػمل يفمهػػػات اجملػػػالت ا
 تطورىػػػػػػػا رلػػػػػػػ  الن ػػػػػػػو الػػػػػػػذ  ي علػػػػػػػو اإل٤نلمػػػػػػػي  ا ٞنػػػػػػػاف  ال رنسػػػػػػػموف  الػػػػػػػر س.. اخل،  إرطػػػػػػػاء 

 مستخلصات  خر ما حدر رن ا م  ا خر  من ُنوث.
رل  مسػتو  رلمػي راؽت تن،ػر  ة  اد يف الوقت ن سو من إحدار ٠نالت رلممة متخصص

العرامػػػػة، إضػػػػافة إىل إحػػػػدار كتػػػػب رلممػػػػة ملسػػػػطة للمسػػػػتويات العلممػػػػة اٞنختل ػػػػة االعرامػػػػة يفيضػػػػاا ا
  إحدار ٠نالت رلممة ملسطة.

  اػػد يفيضػػاا مػػن ٓنػػديز اٞنكتلػػات اٛنامعمػػة  إدخػػاؿ التقانػػات اٜنديلػػة إلمهػػا  إن،ػػاء  حػػدة 
 ررمػة اٞنماثلػة يف معلومات ٔنتص االدراسات العلممػة  الل ػز العلمػي تتصػل ا،ػلكة الوحػدات ال
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 اٛنامعات  مراكي الل وث الرتاوية.
 مػػػن ا ٨نمػػػة ّنكػػػاف حصػػػر اٛنهػػػود اٞنلذ لػػػة يف ٠نػػػا ت التعريػػػب رلػػػ  اٞنسػػػتويٌن القطػػػر  

  القومي تالفماا للتكرار  تعممماا لل ائدة اٞنرتوة من تلادؿ الت ارب  اٝنربات.
 
 تعزيز التنسيق بين العاملين في توحيد المصطلحات: -6
اػٌن ا قسػاـ اٞنتماثلػة يف تامعػات القطػر الواحػد،   اػٌن تامعػات ىػذا يت  ىذا التنسػمب   

القطر  اٛنامعات ا خر  يف الد ؿ العرامة، رل  يفف يكوف ٖنة تعػا ف اػٌن اٛنامعػات  ٠نػامع اللةػة 
 العرامة يف ىذا اجملاؿ.

 العلػـو يسػه  يف ٠نػا ت  لئن كاف مركي تنسمب التعريب يف اٞننظمة العرامػة للرتامػة  اللقافػة 
التنسػػمب، إ  يفف العملمػػة ٓنتػػاج إىل مواكلػػة مسػػتمرة للمصػػطل ات اٛنديػػدة تػػنهع هبػػا اٛنامعػػات 
االتنسمب مع ٠نامع اللةة، رل  يفف يكوف ىناؾ تنسػمب يف الوقػت ن سػو مػع يفتهػية اإلرػالـ للعمػل 

يف إ٩نػاد اللػديل للكلمػات  رل  سًن رة اٞنصطل ات اٞنعراة  انت،ارىا، ذل   نو إذا كاف ٖنة اطء
ا تنلمػػة، فػػنف اٞنصػػطلح ا تنػػ  يسػػػر  رلػػ  ا لسػػنة  ا قػػالـ  تكػػػوف ٖنػػة حػػعواة يف ١نػػوه اعػػػد 

 ذل  حو لو توافر اللديل االعرامة.
 رلمنػػػػا يفف ٥نػػػػذ  يف ىػػػػذا اٞنمػػػػداف حػػػػذ  الػػػػد ؿ اٞنتقدمػػػػة، إذ إف يفكاد٬نمػػػػة اللةػػػػة ال رنسػػػػمة 

يل ال رنسػي للمصػطلح ا تنػ  اٞنتعلػب ااٛنهػاز يف  ا لػة الػيت  اٜن اظ رلمها تعمل رلػ  إ٩نػاد اللػد
 ستدخل إىل فرنسا قلل يفف يستخدمها الناس، فمكوف ٖنة تيامن اٌن اٛنانلٌن.

يفف يػػػػػػرتؾ ا مػػػػػػػر يف اسػػػػػػػتخداـ  ْنػػػػػػدر اإلشػػػػػػػارة إىل يفف اللةػػػػػػة ملػػػػػػػ  اتتمػػػػػػػاري فػػػػػػال ٩نػػػػػػػوز 
لػػػل   رػػػدـ الت ػػػاى . يفمػػػا اٞنصػػػطل ات كػػػل رلػػػ  ىػػػواه  مياتػػػو،  ف ذلػػػ  يػػػؤد  إىل ال وضػػػ   ال

 فنف ذل  يسه  يف ٤ناح التعريب.رندما يكوف ٖنة ات اؽ  تنسمب يف  ضع اٞنصطل ات 
 

 تعزيز الترجمة: -7
  يت ل  ىذا التعييي يف يفمور متعددة منها:

 ارتلاط رملمة الرتٗنة ارتقمة ا ساتذة. - يف
 ٔنصمص توائي  مكافآت ت، معمة للمرتٗنٌن. - ب
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يكػػػػوف ملمػػػػاا ٔنصػػػػص، فمػػػػن يػػػػدرس الرياضػػػػمات رلمػػػػو يفف   ضػػػػع مقػػػػرر ترٗنػػػػة يف كػػػػل -ج
 الس  الرتٗنة فمو مع الرتكمي رل  اٛنانب التخصصي.

ت،ػػ مع العنايػػة االرتٗنػػة ال وريػػة الػػيت ٓنتػػاج إىل تػػدريب  مػػراف  سػػررة خػػاطر  ا طػػالع  -د
 رل  مادة ا ختصاص مع رحمد كلًن يف اللةتٌن العرامة  ا تنلمة.

السػػاحة العرامػػة تالفمػػاا للتكػػرار  تعرفػػاا للم ػػا ت الػػيت  اػػد مػػن رحػػد اٞنرتٗنػػات رلػػ   -ى
 الرتٗنة فمهما.

در  اٞنركي العر  للتعريب  الرتٗنة  التللم   الن،ر  تػوفًن اإلمكانػات اٞناديػة لمضػطلع  - 
اد ره ال عاؿ يف ٠نا ت الرتٗنة،  تعييي د ر اٞنركي العر  للوثائب  اٞنطلورات الصػ مة 

 االكويت.
 

 برمجة مشكالت التعريب ووضع حلول لها على المستويين المحلي والقومي: -8
إف ٖنػػة م،ػػكالت متعػػددة تتعلػػب االتعريػػب   سػػمما يف الػػد ؿ العرامػػة الػػيت نالػػت اسػػتقالٟنا 

 ٢نتل ة من حمػز نورهػا، فتعريػب من حمز ح مها  ت اقمها  ىذه اٞن،كالت مت ا تة متلخراا، 
ال،ػػػارع يف  تعريػػػب لةػػػة الػػػد ا ين يف الد لػػػة يف  تعريػػػب التعلػػػم ،  اٞنصػػػطلح ٢نتلػػػ  رػػػن تعريػػػب لةػػػة

 فلكل  احدة م،كلتها.  رلمنا يفف ٥نلل كل م،كلة  نعرؼ رواملها لنستطمع مواتهتها.
 مػػن ىنػػا كػػاف  اػػد مػػن دراسػػة م،ػػكالت التعريػػب رلممػػاا   اقعمػػاا رلػػ  اٞنسػػتويٌن القطػػر  

لعرامػة للرتامػػة  اللقافػػة  العلػـو اتن مػػذ ىػػذا اٞنن ػػ ،  القػومي اةمػػة  ضػػع اٜنلػوؿ ٟنػػا.  تقػػـو اٞننظمػػة ا
 للمركػػػي العػػػر  للتعريػػػب  الرتٗنػػػة  التػػػللم   الن،ػػػر التػػػااع للمنظمػػػة يفن،ػػػطتو  ارا٠نػػػو اٞنتعلقػػػة هبػػػذا 

 اٞنوضوع.
 

 اإلرادة واإلقدام: -9
 التسػػػوي   ف لعػػػل مػػػن يفىػػػ  مسػػػتليمات التعريػػػب تػػػوافر اإلرادة  اإلقػػػداـ  ْنػػػا ز الرتيػػػز 

الػػػػػػػػيت يقػػػػػػػػدمها اٞنػػػػػػػػرتدد ف  اٞنسػػػػػػػػوفوف مػػػػػػػػن حمػػػػػػػػز رػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػوافر الكتػػػػػػػػب  اٞندرسػػػػػػػػٌن ذار ا رػػػػػػػػ
  ٬نكػػن يفف تقػػ  يفمػػاـ ذ   اٜنػػـي  اإلرادة القويػػة،  ىػػا ىػػي ذ  ٠نلػػة العلػػـو  اٞنصػػطل ات..اخل، 

يف الكويت اديفت يف الصد ر د ف  تود مقااالت  مصطل ات كافمة،  ىي ترٗنة ٠نلػة يفمريكمػة 
إ٬نانػػػاا مػػػن القػػػائمٌن رلمهػػػا ّنلػػػديف التعريػػػب،  ىػػػي ا ف ٟنػػػا اػػػاع طويػػػل رلػػػ  مسػػػتو  رػػػاؿ. اػػػديفت 
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 تهود م،كورة،  قد  اتهت اٞنصطلح  حا لػت يفف تنقلػو إىل العرامػة  ٤ن ػت،  رحػ  اهلل ١نمػد 
فلننتظػػػر حػػػو تكػػػوف لنػػػا »رلػػػد الكػػػر، اٝنطػػػا  الػػػذ  قػػػاؿ لػػػو اعػػػع رفاقػػػو رنػػػدما يفرلػػػن ثورتػػػو: 

دين تلتك  ا سل ة: السالح ا  ؿ ىو يفف تؤمنوا اضر رة القمػاـ فلتاهب  ٓنولوا إىل ٠ناىيفسل ة. 
 «.االواتب
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 الهوامش:
 

 .ٚٛص ٕٜٛٔتون   -الدار العرامة للكتاب -قضايا اللقافة العرامة اٞنعاحرة – الدكتور ١ني الدين حاار -ٔ
 ٜٜٙٔا  ر،ػػػر، كػػػانوف ا  ؿ العػػػدد اللػػػ -٠نلػػػة التعريػػػب– إشػػػكالمة تعريػػػب التعلػػػم  العػػػايل -الػػػدكتور ١نمػػػود يف٘نػػػد السػػػمد -ٕ

 .ٖٔص

 .ٜٔ٘ٔمطلعة الرسالة، القاىرة  -١ناضرات يف ن،وء ال كرة القوممة -يفاو خلد ف ساطع اٜنصر  -ٖ

 .ٛص ٜٜٛٔدم،ب  -دار ال كر -شؤ ف لةوية -الدكتور ١نمود يف٘ند السمد -ٗ

 .ٓٙص -االقاىرة اال تاري -مطلعة الرسالة -اللةة العرامة اٌن ٘نا ا  خصومها -يفنور اٛنند  -٘

 .ٜٜص -اٞنرتع السااب -ٙ

 .ٖٙٔص ٜٜٓٔتون   -اٝنطة ال،املة لللقافة العرامة -اٞننظمة العرامة للرتامة  اللقافة  العلـو -ٚ

 .ٕ٘ص -مرتع سااب -إشكالمة تعريب التعلم  العايل -١نمود يف٘ند السمدالدكتور  -ٛ

 .ٗٔصدم،ب  -مكتلة دار ال تح -دراسات يف العرامة  تار٫نها -١نمد اٝنضر حسٌن -ٜ

 مرتع سااب. -اللةة العرامة اٌن ٘نا ا  خصومها -يفنور اٛنند  -ٓٔ

/ ٙ/ٕتامعػػػة الكويػػػت، إدارة التسػػػ مل، قسػػػ  متطللػػػات التخػػػرج، ٧نػػػاذج تةمػػػًن الكلمػػػة  التخصػػػص الرئمسػػػي، تػػػاريا  -ٔٔ
 .ٕٙٔص ٜٜٛٔالعدد اللا   الستوف رامع  –نقالا رن اجمللة العرامة للعلـو اإلنسانمة . ٜ٘ٛٔ

يفثػر اسػتخداـ اللةػة اإل٤نلمييػة  سػملة اتصػاؿ تعلمممػة  -اة رلد العييػي اٞنطػوع  الػدكتور مصػلاح اٜنػاج رمسػ الدكتورة ٤ن -ٕٔ
العػػدد  -٠نلػػة العلػػـو ا تتمارمػػة َنامعػة الكويػػت اجمللػػد الرااػػع ر،ػػر -الكويػػترلػ  التعلػػم  ا كػػاد٬ني لكلمػػة العلػػـو َنامعػة 

 .٘٘ٔص ٜٙٛٔالرااع 

تػػون   -حػػ اق  -التعاضػػدية العمالمػػة للطلارػػة  الن،ػػر -اٞنمدانمػػةالنظريػػة  الت راػػة تعريػػب العلػػـو اػػٌن  -يف٘نػػد اليطػػل -ٖٔ
 .ٓٙص ٜٚٛٔ

 -تعمم  خطة تعريب رلػ  الت،ػريح رػرب سػرب الراء طللػة السػنة ا  ىل مػن كلمػة الطػب اصػ اق  -الدكتور يف٘ند دياب -ٗٔ
 .ْٜٛٛٔنراة ممدانمة 

 .ٗٗص ٜٚٛٔالمة للطلارة  الن،ر، ح اق  التعاضدية العم -تعريب الطب الن سي -الدكتور سلم  رمار -٘ٔ

 .ٖٕمرتع سااب ص -إشكالمة تعريب التعلم  العايل -الدكتور ١نمود يف٘ند السمد -ٙٔ

اٞننظمػػة العرامػػة للرتامػػة  -العرامػػة للرتامػػةاجمللػػة  -د ر التعلػػم  العػػايل يف تنممػػة الذاتمػة اللقافمػػة -الػدكتور ١نػػي الػػدين حػػاار -ٚٔ
، اجمللد اللا   .ٕ٘ص ٜٔٛٔالعدد اللا  سلتمرب  - اللقافة  العلـو

 .ٖٔٔص ٜٚٙٔاًن ت  -دار النهار -يف فلس ة اللةة -الدكتور كماؿ يوس  اٜناج -ٛٔ

 اٞنرتع السااب. -ٜٔ

 .ٓٔص ٜٙٚٔالسنة العاشرة  -العدد الرااع  اللالثوف -ديوتٌن مصلاح ال كر -الدكتور رلد الصلور شاىٌن -ٕٓ

كلمػػػة   -تامعػػػة الكويػػػت -ولوتمػػػا اٞنعاحػػػرة يف الكمػػػاف اإلسػػػرائمليالعربنػػػة ال،ػػػاملة  الػػػت ك  االتكن -رلمػػػاف السػػػعد  -ٕٔ
 .ٙص -قس  يفحوؿ الرتامة -الرتامة

 .ٖٛٔص ٜٜٛٔالعدد اللا   الستوف رامع  -تامعة الكويت -اجمللة العرامة للعلـو اإلنسانمة -ٕٕ
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 الفصل الثاني
 إشكالية تعريب التعليم العالي
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 مستليمات التعريب -رابعاً 

 اٝنالحة -خامساً 
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 الفصل الثاني

 إشكالية تعريب التعليم العالي

 

،  يفف نتلٌن التعلم  العايل يف الوطن العر  ؼ مسللة تعريب٥نا ؿ يف ىذا الل ز يفف نتعرّ 
،  م،ًنين ؤيدين لو  اٞنعارضٌن  اٞنرتيلٌن، موض ٌن ح ه اٞنماا  يفىدافاا  يفشكا ا عريب م هو الت

 إىل مستليمات التعريب حو ٪نقب ا ىداؼ اٞنرسومة لو .

 التعريب مفهوًما وأىدافًا -أولً 
 

  التعريػػػب لةػػػة مصػػػدر لل عػػػل رػػػر ب،  رػػػر ب ّنعػػػىن يفاػػػاف  يففصػػػح،  رػػػر ب رػػػن الرتػػػل إذا تكلّػػػ
رر اػػت لػػو الكػػالـ تعريلػػاا إذا امنتػػو لػػو،  رر اػػو: يف   :و،  رػػر ب منطقػػو إذا ىذ اػػو مػػن الل ػػن،  يقػػاؿُن تػػ

 .(ٔ)ي يفف تت وه او العرب رل  منهاتها،  تعريب ا س  ا ر مرل مو العرامة
هبػػذه اٞنعػػا  اٞنتقاراػػة اعػػع ال،ػػيء منػػذ القػػد، إىل معػػىن ترٗنػػة  «رػػر ب» لقػػد تػػدر ج ل ػػ  

 . تنلمة االعرامةا تنلمة  نقلها إىل العرامة،  تعلم  العلـو االنصوص 
لألل ػػػػاظ ا تنلمػػػػة لتعلػػػػم  اللةػػػػة العرامػػػػة  إ٩نػػػػاد مقػػػػااالت ررامػػػػة  التعريػػػػب احطالحػػػػػاا 

  استخدامها يف ممادين اٞنعرفة الل،رية كافة.
لػػػًن رػػػن لػػػوطن العػػػر  للتعاسػػػتعماؿ اللةػػػة العرامػػػة لةػػػة قوممػػػة يف ا  يقصػػػد االتعريػػػب حالمػػػاا 

،  اسػػتخدامها يف التعلػػػم  َنممػػع مراحلػػػو،  الل ػػز العلمػػي ّنختلػػػ  فر رػػو  ٔنصصػػػاتو، اٞن ػػاىم 
 .(ٕ) استخدامها لةة رمل يف مؤسسات اجملتمع العر   مرافقو كافة

قوممػػة  اتتمارمػػة  مػنه  مػػن يوّسػػع دائػػرة التعريػػب لػػًن  يفف للتعريػب م هوماػػا توانػػَب فنمػػة   
داخل م هػػـو التعريػػب مػػع م هػػـو الرتٗنػػة فتعػػرض قضػػايا فنمػػة حػػوؿ ،  قػػد يتػػ سماسػػمة  حضػػارية

ة  حػػوؿ إرػػداد اٞنرتٗنػػٌن  تػػدريله ..إخل، طلمعػػة اللةػػة  طاقا ػػا الد لمػػة  ا سػػتمعاامة  اللما ػػا الذاتمػػ
ةات ا خػر  يف  قضػمة رالقات فكرية  ثقافمة مع الل ةَ ىذا اإلطار تكوف قضمُة التعريب قضمّ   يف
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 .ررامة يفتنلمة
التعريػُب درػػَ  الوتػود العػر   الوحػدة العرامػة ّنعػىن أولمػة اسػتعماؿ اللةػة العرامػة  د يعػين ق

يف الوطن العر  ن سو رل  اٞنستو  اٛنةرايف  القطػاري لقطػاع التعلػم   الل ػوث  اإلدارة  توحمػد 
 اٞنصطلح العر .
ن،ػػاط اٞنػػايل  الت ػػار  الّنػػا يف ذلػػ  يفنػػواع  ،التعريػػُب تعريػػَب لةػػة اإلدارة الرٚنمػػة  قػػد يعػػين

،  قد يعين تعريَب لةة التعلم   اجملتمع معاا يف اعع ا قطار العرامة الػيت كانػت رازحػة  ا قتصاد 
 .ا حتالؿ ا تن   استقلت حديلاا  ٓنت

 حماتػو، لو اجملتمػع العػر   ٪نتويػو يف نسػهكػل مػا يسػتور   التعريُب من تهة يفخر  قد يعػين
،  قػػم    سػػائلحػػور التلقػػي ال كػػر   اٞنػػاد   ا تتمػػاري مػػن يفىػػداؼ  ٣نػػا يتلقػػاه اػػل  حػػورة مػػن

ا  رطػػاء  ا نطػػالؽ منػػو كواقػػع تديػػد ػػا  رالقػػات، يفخػػذا ، مػػن ، تػػلثًناا  تػػلثراا للت ارػػل اٛنػػديل إنتاتا
 ل ماة  قدرة ذاتمة رل  ٣نارستها.ر ية متكاملة ل

العػر  ّنػا يوحػد احة الػوطن سػمادَة اللةػة العرامػة رلػ  سػ التعريُب يف اٞنسػتو  اٞنلاشػر يعػين  
يف اٝنػر ج مػن  توىريػاا  ،  ٩نمعها حػوؿ تار٫نهػا   اقعهػا  مصػًنىا، ٣نػا ٩نعلػو رػامالا اٞن،ارر العرامة

دائػػرة التخلػػ  السماسػػي اٞنتملػػل يف الت يئػػة إىل حريػػة الوحػػدة العرامػػة يف الصػػورة الػػيت تؤحػػل د ر 
 . ّمة العرامة التار٫ني  اٞنصًن ا

يعطػي للوحػدة العرامػة مضػموها اٜنضػار  اٞنعاحػر  يعمنهػا  ه ا كلر أػو ا  التعريب يف معنا
 «التكنولوتمػػػػػة»ع التلعػػػػات ا قتصػػػػػادية  التقانمػػػػة رلػػػػ  كسػػػػر طػػػػػوؽ التخلػػػػ   الت ػػػػػرر مػػػػن يفنػػػػػوا 

 .(ٖ) اللقافمة
 : من ىنا يكوف للتعريب ىدفاف

   حػنارة التقانػة لػ  إنتػاج العلػ: خلب شخصمة إادارمة ررامة ٕنتل  القدرة الذاتمػة ريف ٟنما
،  لكػػػن اٞننػػػاخ العلمػػػي الػػػذ    مناطهػػػا اٞنعرفػػػة العلممػػػة  حػػػدىا،  ىػػػذه القػػػدرة لػػػم«التكنولوتمػػػا»

ؼ اٞنواتمة لتمل  القدرة الذاتمة،  ىي تر ؼ متعددة اٛنوانب، منهػا مػا من الظر   يستدري ردداا 
،  مػا ىػو مػايل ىو سماسي،  منها ما ىو ت،ريعي،  ما ىو تنظممػي،  مػا ىػو اتتمػاري،  مػا ىػو

 يف ا ساس رلمي.
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ذلػػػ  يفنػػػو ٬نكػػػن لألّمػػػة  ،ىػػػو القػػػدرة رلػػػ  اٞن،ػػػاركة  الت ارػػػل مػػػن منطلػػػب متممػػػي : ثانمهمػػػا
العرامػػػة يفف تسػػػه  يف اٜنضػػػارة العاٞنمػػػة اٞنعاحػػػرة مت ػػػا زة رقلػػػات التخلػػػ  اضػػػّ  قػػػدرا ا الل،ػػػرية 

،  يفف تضػػػػػػع تقانػػػػػػة تنمويػػػػػػاا  ،  توحمػػػػػػد اسػػػػػػرتاتم ما ا العلممػػػػػػة  اٞناديػػػػػػة  اسػػػػػػتنلات رلمهػػػػػػا ررامػػػػػػاا 
ساف الذ  يتلق  رلػـو العصػر الةتػو، يػتعل   يعلّػ  ،  السلمل إىل ذل  ىو اإلنررامة «تكنولوتما»

 تخصصػٌن  اٞنتعلمػٌن  ٗنػاىًن ال،ػػعب، حػو يكػوف ذلػ  إطنػاء لللقافػة العرامػة اػٌن اٞن يل ػز هبػا
اٜناتػػػة إلمػػػو  اإلسػػػهاـ يف اّنػػػا يوسػػػع مػػػن قارػػػدة اٞن،ػػػاركة  حػػػنع الػػػوري االتقػػػدـ  درػػػ  ال،ػػػعور 

 .(ٗ)تطويره
 ٦نلػػص إىل القػػػوؿ إف التعريػػب   يعػػػين ٕن مػػػد اٞناضػػي، اػػػل ىػػػو تلكمػػد اٟنويػػػة،  تطلػػػع إىل 
اٞنسػػػتقلل يف انطالقػػػة إادارمػػػة تديػػػدة تت ارػػػل مػػػع الواقػػػع  ت عػػػل فمػػػو،  تواكػػػب التطػػػور ال كػػػر  

اعػػػػاده العلممػػػة  التقانمػػػػة مػػػػن  العلمػػػي،  تعمػػػػل رلػػػ  اٞن،ػػػػاركة يف حػػػماطة اٞنسػػػػتقلل اإلنسػػػا  يف يف
 .(٘)خالؿ القم  الر حمة  اإلنسانمة اليت كانت ا ساس الراسا ٜنضارتنا  نظرتنا إىل العا،م

  ٬نكػػن يفف يعػػين ا نةػػالؽ  ٥نػػن يف رصػػر الت ارػػل العػػاٞني رلػػ  ٢نتلػػ   كمػػا يفف التعريػػب
 ٜنضارة العرامة اإلسالممة.إذ إف الدروة إىل ا نةالؽ منافمة ٛنوىر ااٞنستويات  تنوع الوسائل، 

 أين تقع اإلشكالية ؟ -ثانياً 
 

،  يفف لةتنػا ويتهػا القوممػة  شخصػمتها اٜنضػاريةطينٌّ رن اللماف يفف لكػل يفمػة لةػة تعػرب رػن ى
عريقػػة لةػػة قرالننػػا الكػػر،  حضػػارتنا ال ،  ىػػيالقػػومي  رنػػواف ل،خصػػمتنا العرامػػة العرامػػة رمػػي لكماننػػا

لمنه مػػة ال كريػػة اػػٌن يفانػػاء مسػػتودع تراثنػػا ال كػػر   موحػػدة ل  ىػػيالضػػاراة اٛنػػذ ر يف ا رمػػاؽ، 
ػػػا ٥نػػػو اٞنسػػػتقلل، هبػػػا نت ػػػاى ،  نعػػػرب رػػػن حاتاتنػػػا  تطلعاتنػػػا،  هبػػػا  ا ّمػػػة ماضػػػماا   حاضػػػراا  توتها

، إذ لػو  ذلػ  الكتػاب واضػي اٜنقػب اوسػاطة القػرالف الكػر،،  قػد  حػدت اػٌن العػرب يف من كر
ا لدرو العر  اٞنلٌن الذ  نيؿ او ا تػو لر ح ا مٌن رل  قلب الرسوؿ العر  الكر، اليةا لنلوتو،  تليمدا

 ا . دستوراا  متو لكاف العرب اددا 
قوتػو   ما دامت اللةة العرامة ىويَة اجملتمع العر  رافقتو منذ ط ولتو،  ررّبت رن مسػًنتو يف

، ٟنويػػػة  اتلاػػػا مقّدسػػػاا ، يف حضػػػارتو  ٔنل ػػػو كػػػاف اٜن ػػػاظ رلػػػ  ىػػػذه ا ضػػػع و ، يف توثلػػػو  ا٥نسػػػاره
اٞنعػػايًن  اٞنقػػايم  دينمػػة كانػػت يف  اكػػل  اا  زمػػ٣نكنػػاا   رتػػياز هبػػا يفمػػراا ا كػػاف اٜنػػرص رلػػ  تلنمهػػا 
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يفخػر  مكاهػا يف التػػدري   ف اإلشػكالمة تقػػع يف إ٨نػاؿ ىػذه اللةػة  ارتمػػاد لةػة طنمػة،  إ قوممػة يف 
لطلمعػػي  ا مػػر اللػػديهي،  إ٧نػػا يف رػػدـ ،    تت لػػ  اإلشػػكالمة يف التعريػػب  نػػو الطريػػب ااٛنػػامعي

ا يقػوؿ كمػ  –ااُتلمنا »ناء ا ّمة يف معاىدى   تامعا  ، فقد استخداـ العرامة يفداة للتواحل اٌن يفا
ا يفرمػب  يفهبػ   يففػو ، اةر رنػا يفف سػواىان٨نالنػا للعرامػة -«فلسػ ة اللةػة»يف  يوس  اٜناج يف كتااػو

 ،لسػانناعنا ىػذه اٞنعي فػات فااتلمنػا اعقػدة التكػاار حمػاؿ ، يفٚنمات اٜنضارة اٜنديلة يفقرب إىل مقو 
يفن ػ  اٜنػاكمٌن حػو   النتم ة حةرنا يف يفن سنا د ف يفف نكرب يف  اعقدة التصاطر حماؿ لساه ،

 .(ٙ)ػي للماف رر     للالطة ررامةحػرنا   ننتخ
 احػدنا تنػازؿ رػن   يفاالت إذا قلت إف معظ  م،كالتنا ا تتمارمة سػللو ال»:  يتااع قائالا 

لسػػػاننا الواحػػػد، رػػػن يفرضػػػنا الواحػػػدة، رػػػن تراثنػػػا الواحػػػد، رػػػن  ، رػػػنا حػػػد، رػػػن تار٫ننػػػا الواحػػػد
إف كػػػػل يفّمػػػػة رييػػػػيَة شػػػػعب يريػػػػد إدخػػػػاؿ ر ػػػػاؼ رلػػػػ  ر افػػػػو،  لػػػػم  يف العػػػػا،م  إرادتنػػػػا الواحػػػػدة،

اء ا خػر  إ  مػن ،    تتنػا ؿ يفشػمادة، تقّدـ لةتها رلػ  لةػة سػواىا، ثااتة اإلر اٛنانب، يفامة اٝنلب
 .(ٚ)وممة، يف  من  راء حد دىا الوطنمةاعد يفشمائها الق

رلػػ  التعلػػم  »شخصػػمة ا ّمػػة  ذاتمتهػػا اللقافمػػة،   فاللةػػة رمػػي للكمػػاف القػػومي  يفمػػارة رلػػ 
، رلػػػػ  رملمػػػػة تنممػػػػة الذاتمػػػػة اللقافمػػػػة الػػػػيت ٕنلػػػػل يقػػػػـو رلػػػػ  يفنػػػػو ١نػػػػور يفساسػػػػي لرسػػػػالتوالعػػػػايل يفف 

،  الػػيت ىػػي اصػػ ة  م تمػػع  الػػيت ىػػي منػػاط سػػائر يفنػػواع التنممػػات ا خػػر اٝنصوحػػمة اٜنضػػارية لل
يفسػػػلوب التلػػػادؿ اٝنػػػالؽ مػػػع    ،خاحػػػة سػػػلمل ا ّمػػػة يف العطػػػاء اٜنضػػػار  للم تمعػػػات ا خػػػر 

تراثهػػا اٜنضػػار   ، يف خصػػائص اجملتمػػع ا ساسػػمة،  يف يتملػػل ذلػػ  يف الذاتمػػة اللقافمػػة ،ا خػػرين
كػًن  مسػتودع ،  لكنهػا مضػموف  طريقػة ت    رمػياا  يت لمسػت شػكالا مقّدمتها اللةة القوممػة الػ  يف

 .(ٛ)«حضارة
ف يفتنػػػ  ٪نػػػّل ١نػػػّل اللسػػػاف التعريػػػب  تهػػػٌن يف ٟنمػػػا: كػػػوف لسػػػا ة ٖنػػػة مػػػن يػػػر  يفف ٞن،ػػػكل

 .(ٜ)رن اللةات اسلب ٗنود اجملتمع ،  ثانمهما: كوف ىذا اللساف ا حلي منقطعاا ا حلي
ن ،  لكػػػن   ٬نكػػػمػػػن السػػػهولة يفف ٫ن ػػػي ا  ؿ اللػػػا  ،  يلػػػد إهمػػػا  تهػػػاف لعملػػػة  احػػػدة
، فالوتػػو ا ّ ؿ تػػاىرة اتتمارمػػة رلػػ  ا قػػلّ  مّػػي امنهمػػا نظريػػاا سػػرب رمػػب م،ػػكلة التعريػػب إذا ،م ٕن

، رنػػواَف التقػػّدـ  العلػػ   ا ناقػػة تن،ػػل رػػن القهػػر  ا حػػتالؿ ا تنػػ  ُنمػػز يصػػلح اللسػػاُف الػػدخملُ 
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سػػاف ، فنػػر  اٞنوتػػ  ٫ناطػػب الياػػوف الا ىػػو الػػد  متخلػػ ا حػػلي ٚنػػة كػػل مػػ  يصػػلح اللسػػافُ 
، رػػالف رػػن انتمائهػػا إىل طلقػػة راقمػػة،  ا ـّ ٔناطػػب اانهػػا االلسػػاف ن سػػو لميفتنػػ  لمظهػػر ن ػػوذه

إىل الخػػػػر مػػػػا ىنالػػػػ  مػػػػن اٞنظػػػػاىر  ، الطالػػػػب يق ػػػػ  الكلمػػػػات ا تنلمػػػػة لمللػػػػت ثقافتػػػػو العصػػػػرية
اعػػع ا  سػػاط اٞن،ػػرقمة رلػػ  حػػّد  ةػػرب العػػر   يفحظهػػا المػػـو يف اٞناٞنؤسػػ ة اٞنضػػ كة الػػيت نال

 تعلًن اللاحز اٞنةر  رلد اهلل العر  .
، إهػػػا درػػػوة إىل ب يف ىػػػذا اجملػػػاؿ مةػػػي  سماسػػػي  اضػػػح مػػػن ىنػػػا كػػػاف للػػػدروة إىل التعريػػػ

نػػاقع فالت ،الوحػػدة الوطنمػػة،  ١نا لػػة إليقػػاؼ تمػػار خطػػر يقسػػ  اجملتمػػع إىل تقسػػم  لةػػو   ثقػػايف
داا يفياـ ا ستعمار اٌن اٛنالمة ا تنلمة  ال،ػعب اٞنسػتعمر يت ػّوؿ إىل تنػاقع اػٌن الذ  كاف موتو 

ىػػػذا الوضػػػع مػػػا فمػػػو مػػػن  صػػػاد   اػػػاقي الطلقػػػات اءر مػػػة،  يفالنخلػػػة اٜناكمػػػة ذات الن ػػػوذ ا قت
 تلعمة اقتصادية  سماسمة للم تمعات اٞنتقّدمة.

اللسػػػػػاف القػػػػػومي ييدىػػػػػر يف   فإ للم،ػػػػػكلة يراطػػػػػو ااٞنسػػػػػتو  اٜنضػػػػػار ، إذ  الوتػػػػػو اللػػػػػا 
 .ا حطالحمة  تعدد الرموز العلممةيضم ل ُنسب ْندد اللةات 

: العػػر  مػػن خػػالؿ رّده رلػػ  التسػػا ؿيف الػػوطن   ي،ػػخص العػػر   م،ػػكلة التعريػػب حالمػػاا 
رحب ُنالػة ملػل حالػة ؟ ٞناذا   تيف  ا زد اتمة اللةوية رض  ّنا يؤ ؿ إلمو التطّور تلقائماا  ٞناذا   ت

؟ ىػل ىنػاؾ مصػل ة حقمقمػة «التكنولوتما»نة ند اليت يفحرزت درتة   الس هبا من العل   التقااٟن
يف طػػػرح قضػػػمة التعريػػػب سػػػو  تعلػػػب رػػػاط ي اػػػالرتاث،  سػػػو  مصػػػل ة فئػػػة قلملػػػة مػػػن ال قهػػػاء 

 لذين   يتقنوف شمئاا طًن اللساف القد،؟ ا دااء  الن اة ا
، لكػن لػد  ال  ػص ع اٞنػرء إىل كلػًن مػن التسػا ؿ يػدف، إف ا ررتاض يلػد   تمهػاا »فمقوؿ: 

لػو   ، يكػوف ا رػرتاض مقلػو ا افػرتاض شػيء    تػود لػو يف الواقػع، رلػ  لٌن يفنػو ملػين رلػ  مةالطػةيت
ثقافػػػػم ا كػػػاف يتنػػػاف  اال عػػػل م،ػػػر ع التعريػػػب يف الػػػوطن العػػػر   م،ػػػر ع مضػػػاد يسػػػتهدؼ تطػػػّوراا 

ثػػػٌن سػػػنة توتػػػد سماسػػػة تلقم مػػػة ملمنػػػة رلػػػ  اسػػػتمعاب . يف اٟننػػػد منػػػذ ثالالسػػػاف متطّػػػور طػػػًن رػػػر 
.  يعػػّد مػػن قلمػػل الدرايػػة السماسػػمةتا  الكػػالـ رػػن إحمػػاء اللسػػاف اٟنند سػػ، للسػاف اإل٤نلمػػي   ن،ػػرها

اؾ قػرار لػم  ىنػ  تػرؾ ا مػور تتطػّور كمػا كتػب ٟنػا، ،العر  فنننا   ٤ند سو  اإل٨ناؿيفما يف الوطن 
خلػػػ   التلعمػػػة ا كػػػاف إ٨نػػػاؿ ا مػػػور يعػػػين يف اٜنقمقػػػة اسػػػتمرار الت ٞنػػػ تعريػػػب تػػػد     قػػػرار مضػػػاد،
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، فمضػموف القػػرارين يتسػػا   منطقم ػا مػع قػرار التعريػب، فكػل قػرار يسػتهدؼ التقػدـ  التطػّور  ا ممػة
ػا حػو ا ف فهػذا دلمػل و سماسة قوممة ٔنطط ٞنستقلل رر  احد ى .  ٞنا كػاف م،ػكل التعريػب قائما

يف الكمػػػاف العػػػر .  يكتسػػػي ا مػػػر حػػػ ة م،ػػػكلة حػػػادة    ،م يتخػػػذ فعػػػالا رلػػػ  يفف القػػػرار الوحػػػد  
الزمػػة  منهػػا انعػػداـ اٜنكػػػ  رنػػدما ٓنػػدث تػػر ؼ ٕننػػع مػػػن أنػػاذ القػػرارات لت قمػػب اإلحػػػالحات ال

 ،  لن يتّ  يف  إحالح يف حاؿ طماب سلطة ٟنا ن وذ رل  اجملمورة القوممة.القومي
نهػػا لػػن ْنػػر  رلػػ  تلػػين اإلحػػالح،  هػػا تعتمػػد يفمػػا السػػلطات اٝناضػػعة ٞننطػػب اإلقلمممػػة ف

اؿ لن،ػػر ،  ت ػػتح اجملػػف القػػد، لتكسػػب قػػدراا مػػن ال،ػػررمة، ٓنػػاف  رلػػ  اللسػػازد اتمػػة سماسػػةا 
ا سػػػتقالؿ مػػػن تػػػرتؾ اٜنريػػػة لله ػػػات لتضػػػمن قػػػدراا ،   مػػػن الت ػػػديز ب قػػػدرت مػػػلسػػػاف يفتنػػػ  لت ق

 الداخلي.
ديلػػة مػػع يفن سػػه   السػػاه    مػػع طػػًنى   مػػن ىنػػا  اػػد للعػػرب مػػن يفف ي كػػر ا اكم مػػة ح

 .(ٓٔ)الةًن فقط  الساف
: رػػدـ أنػػاذ القػػرار اٜناسػػ  التعلػػم  العػػايل يف الػػوطن العػػر  تلػػ  ىػػي م،ػػكلة التعريػػب يف

، معلقػػػة  اسػػػتمرار التخلػػػ   التلعمػػػة  رتمػػػاد العرامػػػة  تلنمهػػػا يف التػػػدري  اٛنػػػامعي،  اقػػػاء ا مػػػور
، التصػػاطر ،  تسػػمب لةػػو  قػػومي  شػػعور االتصػػاطر  التكػػااررامػػاا  رػػدـ اسػػتنلات العلػػ  ر ، ا ممػػة

 .اللقافة القوممة  تراثها اٜنضار ،  التكاار ْناه ْناه اللقافة ا تنلمة
 

 بين التأييد والمعارضة والتريث التعريب -ثالثاً 
 

 :المؤيدون –أ
 :ة القوممة يهدؼ إىل ٓنقمب ما يليير  مؤيد  التعريب يفف التدري  االلة

روابط الثقافيةة بةين وتقويةة الة ر القوميوتنمية الشعو  تقوية تماسك الوحدة الوطنية -ٔ
 :أبناء األّمة

ين الػػيت حػػارع مػػن اٞنمػػاد ذلػػ  يفف اٜنػػديز رػػن اللةػػة  العمػػل مػػن يفتػػل اقائهػػا كػػاف ممػػداناا 
، فلقػػد كانػػت اٟن مػػات ا سػػتعمارية منػػذ اػػدايا ا حريصػػة رلػػ  يفف تصػػمب فمهػػا العػػرب يفرػػداءى 

 ،م تكن اٜنمالت التل،ػًنية الػيت رافقػت يف  ة، : الدين  اللةوتود العر  يف نقطة القلب منوالىذا 
. لػػذل  رلػػ  ٥نػػو مػػن ا ٥نػػاء مهػػدت يف  تػػاءت مػػن اعػػد ىػػذه اٟن مػػات ا سػػتعمارية إ  ٕنكمنػػاا 
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 مػػػن ىنػػػا كانػػػت قضػػػمة اللةػػػة  التعريػػػب يف كلػػػًن مػػػن يفشػػػكاٟنا  مظاىرىػػػا رد ا رلػػػ  اٜنمػػػالت الػػػيت 
ف سػب     يف حػورتو الد لمػة ا سػتقالؿ : ا رض،وتود العر    يف حورتو اٞناديةت الاستهدف

. ىػل يفارز رناحر ا حالة فمػو يف يفخص خصائصو  يف يف  توده الذايت االدرتة ا  ىل، يفرين ال
 ؟مة رن يفف ٓنتل مكانتها يف اٜنماة٬نكننا يفف ننس  ٘نلة الترتي   إاعاد اللةة العرا

لػت تنػاحي ليت يفٞنت االوطن العر  يف م،رقو  مةراو اعد اٜنػرب ا  ىل تعإف ا حداث ا
،    يريػػد اٞنػػواد ا  لمػػة : سػػلطاف يفتنػػ  قػػاىر   يريػػد ا رض  حػػدىاىػػذه ا مػػة يف  ضػػع ٣ناثػػل

. يريػػد ن اٛننػػاحٌن  اػػٌن  تم تػػو اٜنضػػارية،  لكنػػو يريػػد يفف ٪نػػوؿ اػػٌن ىػػذا ال،ػػعب يف ىػػذي حػػدىا
 يلها كػػل الوسػػائل رػػن يفف تعػػي ذا ػػا،  ىػػو يتخػػذ إىل طمػػ  ىػػذه الػػذات  تػػذيفف يػػرّد ىػػذه ا ّمػػة 
سػػػتعمار اللةػػػو   ا سػػػػتعمار ، ا سػػػتعمار ا سػػػتمطا   ا سػػػتعمار ال كػػػر   ا من ػػػردة  ٠نتمعػػػة

 اخل.الديين...
اط  اٝنلػمه يفهػا  يف الواقع  تدت اللالد العرامػة ن سػها مػن شػواط  الػدار اللمضػاء إىل شػو 

،  يفف طريقهػا لت ػا ز ىػذا الطةمػاف طريػب  احػد مت،اهبة ،  يفها تعا  يف ضاراا سةىدؼ لقو  م رت 
 .ٜن اظ رل  رناحر ا حالة الذاتمة،  ىي ذا ا رناحر الوحدةىو طريب ا

 كػػػاف مػػػن تقػػػدير اهلل لل،ػػػعب العػػػر  يف يفرقػػػاب اٜنػػػرب العاٞنمػػػة اللانمػػػة  حوٟنػػػا  قللهػػػا يفنػػػو 
 مسػػتهدفاا  ،  لكنػػو تػػلّ السماسػػمة الصػػر٪نة ا،ػػكل يف  اػػآخرة ٔنلػػص يف كلػػًن مػػن يفقطػػاره مػػن التلعمػػ

 تل اٜنك  الةر  يف السطوة ال كرية ٬نأل قلوب اٞنستعمرين ا  ر امػٌن كمػا ٬نػأل  ،للتلعمة اللقافمة
 .   يوتهه  يف ٠نا ت اللقاء كافةرقوٟن

 ٓنصػػ  مػػن د ت  ًنىػػا اطرائػػب  ت اللةػػة العرامػػة مػػادة ت  ػػًن  ت  ػػر: الةػػرب اٞنسػػتعمر يريػػ تلّػػ
مػة اكػل نقمصػة  ا امهػا ،  رمػي اللةػة العرانت،ػار الله ػات اءلمػة،  ت،ػ مع ا: إحماء اللةػات اٞنمتػةملل

،  يؤيػػػده يف ذلػػػ  التقػػػدـ ر اٞنؤسسػػػات التعلمممػػػة  التل،ػػػًنية،  فػػػرض اللةػػػة ا تنلمػػػة  ن،ػػػاكػػػل حػػػعواة
.  كانػػت ا مػػة العرامػػة اات العرامػػة  اسػػتخذاء اعػػع رناحػػرىاٜنضػػار  للػػد ؿ الةرامػػة  ضػػع  اٜنكومػػ

،  يفف ٓنمػل ىػذا الت  ػًن اٝنػارتي الػذ  يريػد اإلاػادة إىل د ذل  يف ىذه اٞنماديناإلسالممة ٓنا ؿ يفف تر 
،  ٪نػا ؿ يفف يردىػا حمػة رلػ  رنهػا مػا رلػب هبػا مػن مظػاىر الضػع  ت  ًن داخلي يف ذات اللةة ين ػي
لةػػػة حضػػػارة، لةػػػة رلػػػ   لةػػػة يفدب رلػػػ  تكػػػوف كمػػػا كانػػػت اػػػا م   ا لسػػػنة  ا قػػػالـ،  يريػػػد ٟنػػػا يفف
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،  ٪نػػرص رلػػ  يفف رممػػت اػػو  العمػػوب الػػيت يفلصػػقت هبػػا ،  يصػػّد رنهػػا كػػل يفلػػواف الػػنقص الػػذ السػػواء
 .(ٔٔ) رامل  حدة سماسمة يفيضاا من ٥نو الخر من ٥نو ، رامل ٓنرير فكر ميد تاا  تكوف رامالا 

ف يف،   نػػت ٟنػػا لةتهػػا اٝناحػػة  إ  كا ىػػا ىػػو ذا التػػاريا يعلمنػػا يفنػػو مػػا  تػػدت يفمػػة مػػن ا مػػ
 فقػػداها ٟنػػذه اللةػػة يػػؤد  هبػػا   ١نالػػة إىل فقػػداف  رمهػػا  إنمتهػػا  ذاتمتهػػا،  ف اءتػػل ٪نػػرص دائمػػاا 

ه   القػوة الطلمعمػة رل  فصل ض اياه رن ماضمه  اقطع  سملة ا تصاؿ اليت ىػي حػد  يفسػالف
 اسػػػ  الوحػػػدة الوطنمػػػة،  ىػػػيالػػػذ  يضػػػمن ٕن ٚننػػػتف اللةػػػة اٞنكتواػػػة ىػػػي اإلإ، إذ اٜنمػػػة  مػػػته 

 .(ٕٔ)صل اا موات  يكتب هبا س ل ا م العر ة الوثق  اليت تراط اٌن ا حماء  ت
 

 :الجمع بين األصالة والمعاصرة -0
، لقػد ررفهػا لعلػ   اٜنضػارة يف العػا،م اٞنت ضػرذل  يفف العرامة كانت طواؿ قر ف ردة لةػة ا
 إف طائ ػػة كلػػًنة مػػن ىػػؤ ء العلمػػاء قػػد ثق وىػػا  كتػػب هبػػا العػػرب  اٞنسػػلموف  طػػًن اٞنسػػلمٌن حػػو

 ضػػػلة  هبػػػا ررفػػػوا  هػػػ  كتلػػػوا   ق ػػػوا رلػػػ  يفسػػػرارىا فلحلوىػػػا  ى ػػػر ا لةػػػا  ، ف علوىػػػا لةػػػته  اٞن
 .(ٖٔ)هبا

 إذا يفلقمنا نظرة رلػ  الػرتاث العلمػي  متنػا العرامػة اإلسػالممة فنننػا نالحػ  طنػاه  تنورػو يف 
ػػػا للمصػػػطل ات العلممػػػة، فقػػػد ٢نتلػػػ  اٞنمػػػادين، فهػػػا ىػػػو ذا الك نػػػد  يعػػػد يفّ ؿ مػػػن  ضػػػع مع ما

ٗنمعهػػا  فلسػػ ماا   ضػػع رسػػالة يف حػػد د ا شػػماء  رسػػومها اشػػتملت رلػػ  ٖنانمػػة  تسػػعٌن مصػػطل اا 
 .«فلس ة  ا سطق » ما ردا مصطل ٌن اثنٌن فقط ٨نا من يفحل رر 

عػت اٞنعػارؼ الطلمػة ٗن ،  يقػع يف ثالثػٌن تػيءاا «اٜنػا  »  ضػع العػا،م العػر  الػراز  كتااػو 
،  تػػّل ىػػذا الكتػػاب اٞنرتػػع الطػػ  ا ساسػػي يف   منػػذ يفيػػاـ يفاقػػراطالػػيت توحػػل إلمهػػا العقػػل الل،ػػر 

،  ىو يفحد ا  ائل الػذين تعلػوا ، كما كتب الراز  يف الكممماءر اا مّدة تييد رل  يفراعمائة راـيف  
 . رملمة  ْنريلمةرل  طرائب رلممػة  يدرسالكممماء رلماا 
، د رلػ  اٛنراحػة  الت،ػريح، ف ػي ٠نػاؿ الطػب  ضػع قوارػيف رػدة رلػـو «اػن سػمناا» كتػب 

،   ضػػػع كتػػػػاب ظممػػػة الػػػػيت حققهػػػا رلػػػ  الطػػػب اٜنػػػديز مّهػػػد السػػػلمل لالكت،ػػػافات الطلمػػػة الع
 .فمو ما يييد رل  السلعمائة رقار يف الصمدلة يف رد «القانوف»

،  كتااػػػػو يف ال لػػػػ  موسػػػػورة افمػػػػاا  تةر   رياضػػػػماا  اال لػػػػ   فملسػػػػوفاا  راٞنػػػػاا  «اللػػػػًن  » كػػػػاف 
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لنورمػػػة للمعػػػادف  ا ح ػػػار ،   ضػػػع كتػػػاب اٛنػػػواىر اٝنػػػاص اػػػا  زاف االطلمعمػػػة تضػػػمنت القػػػوانٌن
 .يفنواع ا د ية «الصمدلة»،  راجل يف كتااو اللممنة

 «ا د يػة اٞن ػردة»رلػ  النلػات حمػز شػرح يف كتاامػو  من يفرظ  العلػاقرة يف «اان اللمطار» يعّد 
 حوايل يفل   يفراعمائة نلات ط  مع ذكر يفٚنائها  طرؽ استعماٟنا. «ااذينا قر » 

  يُػَعػد  كتااػاا  «ع ػي رػن التػللم يرسػالة التصػري  ٞنػن »  ضع يفاػو القاسػ  اليىػرا   كتػاب 
 ضػػػع يفسػػػ  رلػػػػ   لل راحػػػة ي،ػػػتمل رلػػػ  يفشػػػكاؿ  حػػػور   ت طلمػػػة سػػػاردت رلػػػ  مدرسػػػماا 

 . ف رديدةلقر  إذ كػاف مرتعاا  اٛنراحة يف يف ر اا
رت  كتلػػػو إىل الالتمنمػػػة  كتااػػػو تػػػ  ، اء الػػػيت ٠نػػػدىا الةػػػرب يّعػػػد تػػػاار اػػػن حمّػػػاف مػػػن يف ائػػػل ا ٚنػػػ

،  تلػػػػت كتلػػػػو يف الكمممػػػػاء اٞنرتػػػػع لعرامػػػػة الػػػػيت ترٗنػػػػت إىل الالتمنمػػػػةمػػػػن يف ائػػػػل الكتػػػػب ا «الرتاكمػػػػب»
 .ستمر يفثرىا حو القرف اللامن ر،ر،  ا ساسي   ر اا يف القر ف الوسط ا

لمػػاء ،  يػػليت رلػػ  ريفس قائمػػة رمػػاتمػػا يعػػّد اٜنسػػن اػػن اٟنمػػل  مػػن يفرظػػ  رلمػػاء الطلمعك
 ،  نقل كلًن مػن رلمػاء يف ر اػا فػنٙن  مرات إىل الالتمنمة «اٞنناتًن»اللصريات،  قد ترت  كتااو 

 .اللصريات  رل  الضوء من مؤل اتو
سػاب اٛنػرب  اٞنقاالػة ح٘نػل ا ّ ؿ منهمػا كتااٌن ىامٌن يف الرياضمات   «اٝنوارزمي»  ضع 

و اسػتخداـ نظػاـ ا رػداد ،  الكتاب اللا  يف رل  اءاسلة شػرح فمػراٞنمة كلمة  لتصلح كلمة اٛنرب
 تػػػرت  ىػػػذا الكتػػػاب إىل  .مػػػع  الطػػػرح  القسػػػمة  حسػػػاب الكسػػػور، كمػػػا شػػػرح طػػػرؽ اٛن ا رقػػػاـ
 الصػ ر يعػّد مػن  عرامػة اللسػمطة،اٞنعقدة ا رقاـ ال،  استعاض ا  ر اموف اا رقاـ الر مانمة الالتمنمة
 .(ٗٔ)،  رن طريقو استطاروا اناء ا رقاـامة اليت يفشار إلمها اٝنوارزميفات اٟنا كت،ا
مات العلمػػاء العػرب  اٞنسػػلمٌن يف اجملػػا ت اسػػهلػ  ىػػي إشػػارات رػاارة فقػػط تػػدؿ رلػ  إت

 اٞنخطوطػػػات العرامػػػة الػػػيت ،  مازالػػػت د ر الكتػػػب يف العػػػا،م تيخػػػر االوثػػػائب  تعريلػػػاا  العلممػػػة تللم ػػػاا 
ا إلسػػهامات العػػرب  اٞن سػػلمٌن يف انػػاء اٜنضػػارة تك،ػػ  كػػل يػػـو رػػن خلاياىػػا،  تضػػم  تديػػدا

 خاحػػة يف  متػػو يف إطنػػاء اٜنضػػارة اإلنسػػانمة رنػػدما يتعػػرؼ الػػدارس مػػا يفسػػهمت اػػو يفُ  اإلنسػػانمة،
ء حػرح تلػ  اٜنضػارة يف إرال يةاٞنمادين العلممة يدفعو ذل  إىل  حل اٜناضر ااٞناضي  ا ستمرار 

 . إاداراا   إنتاتاا  ُنلاا 
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 التعلػًن رػن العلػ  االعرامػة فمػا ذلػ  إ   سػتمرار   إذا كنا المـو نرـ  استنلات العلػ  ررامػاا 
يف مسػػػًنة اٜنضػػػارة   انّػػػاء  فّعػػػا ا  يفمتنػػػا العرامػػػة،  راػػػط ٞناضػػػمها اجملمػػػد ُناضػػػرىا الػػػذ  نػػػوده م،ػػػرقاا 

 .الل،رية
 

 بين الجامعة والمجتمع: تعزيز وشائج الربط -4
،  يفف رلػػػػ  علمػػػػو  انائنػػػػا  مػػػػا نعػػػػدى  مػػػػن يفتلػػػػوإذ إف رلمنػػػػا يفف ٥نكػػػػ  الصػػػػلة اػػػػٌن مػػػػا ن

القمػػادات اٛنامعمػػة يفف ْنعػػل مػػن اٛنامعػػات  معاىػػد التعلػػم  العػػايل العػػر  مصػػانع لتخػػريه الرتػػاؿ 
 لػن يت قػب  ،  تركيت درػائ  انتمػائه  إىل يفمػته ،استنارت اصائرى   تلحلت شخصما  الذين 

شػػػػرؼ لةتنػػػػا  كوهػػػػا درامػػػػة    طالانػػػػاذلػػػػ  اناعػػػػاد اللةػػػػة القوممػػػػة،  إنػػػػو لتنػػػػاقع ر مػػػػب يفف نعلّػػػػ
 امنهػا فنعيٟنػا رػنه   نعػيٟن  رنهػا  نلارػد امػنه     ت دث ٟن  رػن مياياىػا  سػعة تراثهػا،  نقوممتنا

لةػات ا تنلمػػة    نػدرس اال،    تصػلح للتعلػم  رنػدما يفهػا لةػة قاحػرة  رػاتية مللتػٌن ٟنػ  رملمػاا 
 .ندرس فمها
 الوطن العربي: ات والمجهود العلمي والفكري فيتوحيد الثقاف -3
ر سػمة يف  ف ردداا من يفرضاء اٟنمئػة التدريسػمة ٔنرتػوا يف تامعػات فرنسػمة يف  يفٞنانمػة يف  إذ إ

 امعػػة تضػػ ّ ، فهػػل يػػرتؾ لكػػّل طائ ػػة لةػػة ٔنػػتص هبػػا فػػال يكػػوف اػػٌن رلمػػاء ا ّمػػة الواحػػدة تطًنىػػا
د رلمائنػػا فػػال ي مػػد اعضػػه  مػػن ، إننػػا إف ،م نػػدرس االعرامػػة نلػػدد تهػػو يففكػػارى   ْنمػػع إنتػػاته 

،    يطلع اعضه  رلػ  مػا يؤلػ  اعضػه  ا خػر إ  إذا كانػت امػنه  لةػة م،ػرتكة  احػدة، اعع
 يصوطوف رلومه  هبا.  مػن ىنػا كانػت الػدروة إىل التػدري  االعرامػة  يصلوف يففكارى  يف قواللها،

 ػوة إىل توحمػد اللقافة  تركمي اجملهود العلمي  ال كر  يف الوطن العر .در
 

 :ة الدارسين على الفهم والستيعابمساعةد -5
تسػاب الرتاػو  مػا داـ ل كلػًناا الت صػمل العلمػي  ا ك  يفف التدري  االلةػة العرامػة يسػهذل
فم،ػارؾ الطػالب يفسػتاذى   س،،  ٩نعل من رملمة التدري  رملمة ٣نتعػة للطالػب  اٞنػدر االلةة ا ـ

، إضػافة إىل يفف الطالػب   يتهمػب ا يوفر الكلًن من الوقت للطرفٌن، ٣نلتد ين سررة ا اٞنادةا ه  
ف مػػن مقػػايم  التهمػػب للطالػػب مقدرتػػو الذىنمػػة ىػػي رلمػػو اٜنػػاؿ االلةػػة اإل٤نلمييػػة، إذ إاٞنػػادة كمػػا 
تت اعع ا ُناث يفف اللةػة العرامػة تسػارد .  قد يفثلن سي يف فه  اٞنادة يف حّد ذا ا استعداده ال
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 الدارس رل  ال ه   ا ستمعاب اصورة يففضل.
فلمػػػػة دراسػػػػة يفتريػػػػت يف حػػػػ اق  ااٛنمهوريػػػػة التونسػػػػمة ألػػػػت يفسػػػػاتذة التعلػػػػم  اللػػػػانو  

كمػا ألػت رمنػات مػن اٞنتخصصٌن االعلـو ال مييائمة  العلػـو الطلمعمػة  الرياضػمات  اٞنػواد التقنمػة،  
أوٟنػا اءػمط الػذ  يتعامػل معهػا اٞندينة  يف الري   من ال تمات  ال تمػاف، إضػافة إىل التالمذة يف 

مػػػػػن ٝ ٜٗيف التعلػػػػػم  يف  اٞنؤسسػػػػػات  اإلدارات ّنختلػػػػػ  يفنوارهػػػػػا،  توحػػػػػلت الدراسػػػػػة إىل يفف 
ا سػػاتذة ٬نملػػوف إىل تػػدري  العلػػـو االعرامػػة فػػوراا، يف  اعػػد فػػرتة تػػدريب   تييػػد رنػػد يفطلػػله  رلػػ  

  ٪ن ظػػوف ٣نػػا سػػنة  ٜٔ  ٕٔكمػػا يف ضػػ ت يفف التالممػػذ الػػذين يتعلمػػوف اال رنسػػمة مػػن رػػامٌن،  
ٝ مػػػن ىػػػؤ ء يرطلػػػوف يف ت سػػػًن مػػػا تعلمػػػوه ٗٛ يفف ٝ، ٕٕتعلمػػػوه يف هايػػػة كػػػل سػػػنة إ  انسػػػلة 

االعرامة   اال رنسمة اليت تعلمػوه هبػا،  رنػدما سػئل الطػالب رػن شػرح اعػع اٞن ػردات العلممػة يف  
يفتػػػااوا رنػػػو االعرامػػػة  قػػػد يفرطػػػي ٟنػػػ  اٝنمػػػار يف ، «تػػػو إلػػػمه  السػػػؤاؿ اال رنسػػػمة   »اٞنصػػػطل ات 

 .(٘ٔ)اإلتااة انحد  اللةتٌن
 يف حػػ اق  ن سػػها و تقػػو، خطػػة تعريػػب رلػػ  الت،ػػريح رػػرب سػػرب الراء طللػػة السػػنة ا  ىل 

فهػ   استلانة رل  الطللة سئلوا فمها رػنمن كلمة الطب اص اق ،  قد طلقت الت راة اعد توزيع 
اٞنصطل ات  ٠نػاؿ فهمهػ  للمػواد ا خػر   اٞنسػتو  العلمػي  اللةػو ،  تلػٌن يفف الطللػة يفحػل وا 
ي همػػػوف اٞن ػػػردات د ف ا سػػػتعانة اقػػػوامم  يف  مراتػػػع،  يفف مسػػػتو  تعلػػػم  رلػػػ  الت،ػػػريح ٓنسػػػن 

 .(ٙٔ)قماساا ٞنا كاف رلمو اٞنستو  اال رنسمة
كمػػػا سػػػلب يفف   كر الػػدكتور سػػػلم  رمػػار يف در س الطػػب الن سػػػي ااٛنمهوريػػة التونسػػػمة يػػػذ 

كانػت تقػدـ ٟنػ  الػيت   يفف الطللة كانوا يت ا اوف اصػ ة تلقائمػة مػع ا مللػة اءسوسػة ذكرنا من قللُ 
الطللػة ي همػوف در س فكػاف االله ػة التونسػمة اٞنهذاػة تػارة  تػارة يفخػر  الةػة ررامػة سػهلة اٞننػاؿ، 

ة يف فهػػ  اٞنعػػا   اٞنصػػطل ات ال رنسػػمة الطػػب الن سػػي اكػػل  ضػػوح، امنمػػا كػػانوا ٩نػػد ف حػػعوا
اٞنعقدة اليت كانت تقػدـ ٟنػ  يف حػلب اٞنػادة الدقمقػة اٞنت،ػعلة يف نظريا ػا  كلما ػا  معانمهػا،  قػد 
يفٗنػػع اٞنسػػتمعوف رلػػ  يفف الػػدرس العػػر  كػػاف سػػهل اٞننػػاؿ ا ضػػل التػػذكًن ااٞنصػػطل ات ال رنسػػمة 

كانػػت  اضػػ ة اٞن ػػاىم  اػػالرط  مػػن يفهػػا تقػػدـ للطللػػة اٞنقاالػػة للمصػػطل ات العرامػػة  الػػيت كلػػًناا مػػا  
   ؿ مرة.
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 قد نسه رل  ىذا اٞننواؿ اعع ا ساتذة الذين يفلقوا در سػاا يف تراحػة ا رصػاب  طػب 
 .(ٚٔ)العموف االلةة العرامة د ف استخداـ اللةة ال رنسمة،  كاف التقلل إ٩نااماا 

كويػت تلػٌن يفف اسػتخداـ اللةػة اإل٤نلمييػة  يف دراسة رلممة يفتريت يف كلمة العلـو َنامعة ال
ٝ مػن رمنػة ٖٛ سملة اتصاؿ تعلمممػة يسػلب م،ػكلة لػد  رػدد كلػًن مػن الطللػة إذ يفشػار حػوايل 

،  ٗٛيفرضاء ىمئة التدري  العرب يف كلمػة العلػـو   ٝ مػن رمنػة ٜٛٝ مػن رمنػة طللػة كلمػة العلػـو
ة يف اسػتمعاب اٞن ػاىم  الػيت تػدرس ٟنػ  طللة كلمة الرتامة إىل يفف الطللة اٞنست دين يواتهوف حػعوا

 االلةة اإل٤نلميية.
 قد در  ىذه ا راء ما ذكره يفرضاء ىمئػة التػدري  طػًن العػرب مػن يفف طللػة العلػـو اصػورة 
رامة يعانوف من م،كالت لةويػة   ٕنكػنه  مػن فهػ  اءاضػرات الػيت تقػدـ ٟنػ  االلةػة اإل٤نلمييػة، 

ت ارل ال، و ،  ي تقر ف إىل اٞنصػطل ات العلممػة  القػدرة إذ إف لديه  م،كالت يف الكتااة  ال
 .(ٛٔ)رل  تلخمص ما يد ر يف اءاضرة  ه  ي كر ف االعرامة

 ارتمػاد اللةػة العرامػة لقػة رػن ىػذه الدراسػات كافػة تػدرو إىل من ىنا كانت التوحمات اٞننل
يف  اػدراا  ري  اٛنػامعي لػم القوممػة يف التػد  الدروة إىل استخداـ اللةة لةة تدري  يف اٛنامعات.

، إذ لمسػت ىنػاؾ د لػة يف العػا،م مػر الع مػب،    ىي يفمر ر مػب اػل العكػ  فمهػا ىػو ا العا،م
، اػػػل حػػػو يف ٗنهوريػػػات ا ٓنػػػاد لةػػػة للتعلػػػم  العػػػايل يف تامعا ػػػا إ  أنػػػذت مػػػن لةتهػػػا القوممػػػة

ا منهػػػا رلػػػ  يفف يطلػػػع كػػػل السػػػوفميت سػػػااقاا تػػػدرس كػػػل ٗنهوريػػػة الةتهػػػا اءلمػػػة يف تامعا ػػػا حرحاػػػ
 ،  كػػاف قػػادة ا ٓنػػاد السػػوفمميت سػػااقاا يت يتقنهػػامػػواطن ملقػػ  رلػػ  ممػػادين العلػػ   اٞنعرفػػة االلةػػة الػػ

،  لكػػنه  يفدركػػوا ا ل ػػة اػػٌن اللةػػة  سػػمة الواحػػدة يف ٗنمػػع اٛنمهوريػػاتقػػادرين رلػػ  فػػرض اللةػػة الر 
كمػا يفدركػوا الضػرر الػذ  سػمعود رلػ  العلػ    ،لعلـو اليت ٩نب رلمو اإلٞناـ هبػااليت يتقنها الطالب  ا

 .لمة رن التعلم  العايل اللقافة لو يفاعد ا اللةات اء
 

 :تحقيق ديمقراطية التعليم -6
إذ ما معىن د٬نقراطمة التعلم  إذا ،م يكن ىذا التعلم  االلةة اليت ي همهػا معظػ  يفانػاء ا مػة، 

،   مضػػػػػموف لػػػػػو،  حػػػػورة    اقػػػػػع ٟنػػػػػا شػػػػعارإف د٬نقراطمػػػػة التعلػػػػػم  مػػػػػا ،م يكػػػػن االلةػػػػػة القوممػػػػػة 
يػػػػؤد  يفحػػػػد٨نا ااٜنتممػػػػة إىل  اػػػػد يففالقوممػػػػة طرفػػػػاف متالزمػػػػاف    د٬نقراطمػػػة التعلػػػػم   كونػػػػو االلةػػػػة
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،  مػػػا إحػػػرار اعػػػع اٛنػػػامعمٌن رلػػػ  اسػػػتخداـ لةػػػة   يتقنهػػػا طػػػًنى  إ  تعلػػػًن رػػػن شػػػعور ا خػػػر
 ؤسسا   ٝندمتها.عات اليت يفن،ئت ماالتمممي  الطلقمة،  ترفع رن اجملتم

 

 :استمرارية تعليم اللغات األجنبية -7
مرارية يف تعلػػم  إف الػػدارٌن إىل التػػدري  االلةػػة القوممػػة يػػدروف يف الوقػػت ن سػػو إىل ا سػػت

، ذل   ف إتقاف لةة يفتنلمة  اتب  اد منو ٞنتااعة التقّدـ العلمي،  لكػن شػتاف اللةات ا تنلمة
إف يف إتقػاف اللةػة ا تنلمػة  رػن اللةػة القوممػة، اٌن استخدامها اديالا ما اٌن إتقاف اللةة ا تنلمة   

فعػيؿ للةػة القوممػة  ،  يفمػا اسػتخدامها اػديالا ٟنا يف كل ممداف من ممادين العلػ  فداا درماا لللقافة  ر 
 .  يفد ٟنا

 اإلفادة من تجارب المجتمعات األخرى:-8
 «ىػػردر»مػػاف القػػومي، فهػا ىػػو ذا لل كػر ه  ساسػػتو يف٨نمػػة اللةػة يف اؾ فالسػ ة الةػػرب  ميفدر 

إف لةة ا ااء  ا تداد ٢نيف لكل ما لل،عب من ذخائر ال كر  التقالمػد  التػاريا »: ا ٞنا  يقوؿ
 .(ٜٔ)«حو يكمن يف لةة ا ااء  ا تداد،  ر   الدين،  قلب ال،عب ينلع يف لةتو ال لس ة 

رف اللػامن ر،ػر يفتػاب: رػن يففظػع ا حػداث الػيت حػدثت يف القػ «اسمارؾ» رندما سئل 
 ىػو يعػين يفنػو كػاف »ة اإل٤نلمييػة لةػة رٚنمػة ٟنػا إف اٞنستعمرات ا ٞنانمة يف أاؿ يفمريكػا أنػذت اللةػ

،  رنػػػد حصػػػوؿ ىػػػذه اٞنسػػػتعمرات رلػػػ  اسػػػتقالٟنا أنػػػذت اؿ يفمريكػػػا تالمػػػات يفٞنانمػػػة كلػػػًنةيف أػػػ
مرات اللةػػػة ا ٞنانمػػػة اػػػد ا رػػػن  كػػػاف يلمػػػل يفف تتخػػػذ ىػػػذه اٞنسػػػتع لةػػػة رٚنمػػػة ٟنػػػا، اللةػػػة اإل٤نلمييػػػة

، ف ػي اٜنػراٌن العػاٞنمتٌن ثلػت التػاريا حػدؽ نظػرة اسػمارؾ،  يفكي يضمن   ءىػا  ٞنانمػا  اإل٤نلميية
مػػػن كػػػل خػػػالؼ اػػػٌن  رلػػػ  الػػػرط  يػػػات اٞنت ػػػدة ا مريكمػػػة إل٤نلػػػرتا اللانمػػػة كػػػاف   ء الو  ا  ىل

ف لوحػدة اللةػة إ، إذ كة الػيت ْنمػع اػٌن ا متػٌنالو ء اللةة اٞن،رت .  من مصادر ىذا يفمريكا  إ٤نلرتا
 .(ٕٓ) ْناه اللقايفيفالت ا ثر يف تقريب ا

 ارتمػػػدت اللػػػورة ال رنسػػػمة اللةػػػة الرٚنمػػػة ال صػػػم ة انطالقػػػا مػػػن يفنػػػو   حريػػػة حقمقمػػػة مػػػن ر اسػػػب 
ىوشػػػي »  القائػػػد ال متنػػػامي   اتملػػػل اللةػػػة القوممػػػة  معرفتهػػػا،اإلقطػػػاع،    كمػػػاف لل،خصػػػمة ال رنسػػػمة إ

 .(ٕٔ)ة القوممةير  يفنو   انتصار رل  العد  إ  االعودة إىل اللةة  اللقاف «منو
، إذ كانػػت  طللمػػة اٞنهػػاترين المهػػود كماهػػا رلػػ  إحمػػاء اللةػػة العربيػػة   ىػػاىي ذ  إسػػرائمل تقػػم 
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ه اللةػػػة ،  كانػػػت ٟنػػػذا  اولونمػػػا  يف ر اػػػا ال،ػػػرقمة رامػػػةإىل يفرض فلسػػػطٌن لةػػػة يف يفٞنانمػػػا  النمسػػػا  ر سػػػم
،  شػتاف العربيػة نػذ يفل ػي سػنة، يف   ىػيم اا اهبا لم موا لةػة يفخػر  ماتػت رملمػ،  لكنه  تركوىا  الدالداهبا

 .(ٕٕ)مسًنة اٜنضارة اإلنسانمة اٌن اللةتٌن: العربية  العرامة يف
رلػػػػ  حػػػػٌن ندرسػػػػو يف يفطلػػػػب تامعاتنػػػػا تػػػػدرس الطػػػػب االلةػػػػة ال نلنديػػػػة   ىػػػػػا ىػػػػي ذ  فنلنػػػػدة

ٟنػػا مػػا ؟  ىػػل ب ىػػل ٟنػػا الرحػػمد اللقػػايف  اٜنضػػار  العػػر  العريػػ يػػن ال نلنديػػة مػػن العرامػػة.يػػة،  يفااإل٤نلمي 
الطلمػاف الطػب يف رصػر النهضػة  ىػا ىػ  يف  ء يدرسػوف  للعرامة من تراث ط  ٠نمد؟ ٥نن الذين رلمنػا

 .(ٖٕ)العرب يدرسونو الةة يفتنلمةالطب الةته  الطلمانمة،  يفساتذ   
 

 :المعارضون –ب 
 :التعريب إىل تقد، اٜن ه ا تمة اٞنعرتضوف رل  يت و
در ( مػن اٞنراتػع  اٞنصػاٜٝٛا ىي اللةة اإل٤نلميية،  )إف لةة العل  يف رصرنا اٜنايل إ٧ن -ٔ

،  إذا ،م نعل  الطللة ىذه اللةة فكلننا ٧ننعه  من ا طػالع رلػ  ىػذه العلممة ىي االلةة اإل٤نلميية
افػػذة العلػػ ،  ٥نػػوؿ د ف يفف ينمػػو ٓنصػػمله  لػػدرتات رلمػػا يف اٞنصػػادر   اٞنراتػػع  نةلػػب رلػػمه  ن

رػن يفف اسػتعماؿ اللةػة اإل٤نلمييػة يف تػدري  العلػـو يعػّد  ، فضػالا تمة لو يفراد ا ذل اٛنامعات اٝنار 
 .(ٕٗ)للسمطرة رل  ىذه اللةة يفسرع  سملة
 ضآلة توافر الكتب   اٞنراتع االلةة العرامة  ركاكة ا سلوب  سوء اإلخراج.-ٕ
 .ساتذة اٞنعدين للتدري  االعرامةقّلة ا -ٖ
 اسػتعماؿ  لػيت يفحػدر ا اعػع اجملػامع اللةويػة،   فر ػاطرااة اعع اٞنصطل ات العرامة ا-ٗ

،  حػػعواة فهػػ  ٞنػػا يصػػدر رػػن كػػل ٠نمػػع لةػػو  يف  تامعػػة يف  مركػػي ُنػػز يفكلػػر مػػن مصػػطلح تلعػػاا 
حػػػو اػػػٌن  اعضػػػها متػػدا  ا  اعػػع اٞنصػػػطل ات العرامػػة  شػػػموع اٞنصػػطل ات ا تنلمػػػة الػػػيت يفحػػلح

 .(ٕ٘)رامة الناس
،  يفف يفكلػػر ىػػذه اٞنصػػطل ات مػػن اٞنصػػطل ات كلػػًناا    يػػر   الخػػر ف يفف يف كػػل رلػػ  رػػدداا 

 .يكوف لو مقاال يف اللةة العرامة ،م يرتت  إىل العرامة حو ا ف  قد  
 .التعريب رل  يفنو شعار اال مضموف النظر إىل-٘
  ا حرؼ  ا رقاـ . تود م،كلة الرموز العلممة -ٙ
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  تود م،كلة الن،ر   التوزيع .-ٚ
 تػد  ٖٜٛٔ ا دراسة ممدانمة قاـ هبا الػدكتور سػمد حامػد حريػي يف تامعػة اٝنرطػـو رػاـ 

يفف نسػػلة رالمػػة مػػن يفسػػاتذة تامعػػة اٝنرطػػـو   تػػر  ضػػر رة للتعريػػب،  يفف اللةػػة العرامػػة ال صػػم ة 
سػػػمما ف الصػػػ وة مػػػن اٞنتعلمػػػٌن السػػػودانمٌن  ان وىػػػا  حػػػرفها قػػػد اكتسػػػلت حػػػورة من ػػػرة يف يفذىػػػا

، ة اٝنرطػػػػـو ْنمػػػد اللةػػػػة اإل٤نلمييػػػػةمػػػػن يفسػػػاتذة تامعػػػػ كلػػػًناا   ،  يفف رػػػػدداا الػػػذين نػػػػالوا تعلممػػػاا يف رامػػػػاا 
،  يفهػػػػ  يػػػػذكر ف ا،ػػػيء مػػػػن اٜنسػػػرة يفف تعريػػػػب اٞننػػػػاىه يف عػػػرتؼ اعػػػػدـ إتاد ػػػا اللةػػػػة العرامػػػة ت

االلةػػة العرامػػة ،  يفف الكتػػب  اٞنراتػػع لةػػة اإل٤نلمييػػة٦ن ػػاض يف مسػػتو  الاٞنراحػػل اللانويػػة حػػ لو ا
 .(ٕٙ)طًن متوافرة
 الرد على المعارضين -ج

ف التعلػػم  االلةػػة العرامػػة ٪نػػـر الطالػػب اٞنتخػػرج مػػن متااعػػة الركػػب العلمػػي إ :الحجةةة األولةةى
 اٞنتطور اسررة .

 الةةرد:
يتقنهػػا الطالػػب يف  إف رػػالج ذلػػ  سػػهل  ممسػػور  يت لػػ  يف تقويػػة اللةػػة ا تنلمػػة، ُنمػػز 

،  الػػدلمل يفف طػػالب كلمػػة الطػػب َنامعػػة دم،ػػب يسػػمح لػػو ااٞنتااعػػة فممػػا اعػػد كافمػػاا   يُلػػ  هبػػا إٞنامػػاا 
، ت ضػل نتػائه إىل ال  ص ا مريكي اللةو  الط موف الذين يدرسوف الطب االعرامة رندما يتقدّ 

ه  مم ،م ٪نػل تعلػ ،اإل٤نلمييػةامت انا   يف مػرات كلػًنة نتػائه زمالئهػ  الػذين درسػوا الطػب االلةػة 
 الطب الةته  العرامة من اتتماز امت انات اللةة الطلمة اإل٤نلميية ان اح .

،  إف يفكلػػػػػػػر ىػػػػػػػذه مػػػػػػػن اٞنصػػػػػػػطل ات كلػػػػػػػًناا   ف يف كػػػػػػػل رلػػػػػػػ  رػػػػػػػدداا إ الحجةةةةةةةة الثانيةةةةةةةة :
،  قػد   يكػوف لػو مقااػل يف لةتنػا اسػلب ر ػي اللةػة ،م يرتت  إىل العرامػة حػو ا ف اٞنصطل ات

 عرامة .ال
 الةةرد :

، إننػا نػدرو إىل صػطل ات يفمػر الخػر استعماؿ اٞن ،إف استخداـ اللةة العرامة يف التعلم  يفمر
،  تلقػػػػ  اٞنصػػػػطل ات العلممػػػػة الٚنائهػػػػا رػػػػن العلػػػػ  االعرامػػػػة  نلقػػػػي در سػػػػنا االعرامػػػػة يفف نكتػػػػب
ٌن   اٟنرمػػػػوف   ل متػػػػام، لمكتػػػػب اٞنؤل ػػػػوف اءاضػػػػر ف اإىل يفف تُعػػػػر ب يف  ُٓنػػػػّل م،ػػػػكلتهاا تنلمػػػػة 
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ا رنهػػػػا ،  لكػػػػن لمتكلمػػػػو تنلمػػػػة،  كػػػػل مصػػػػطل ات العلػػػػـو طػػػػًن اٞنعراػػػػة الٚنائهػػػػا ا الكولسػػػػرت ؿ
 ف اللةػػػة كمػػػاف فكػػػر   ن سػػػي  ، إننػػػا نطالػػػب ااسػػػتعماؿ اللةػػػة القوممػػػة، لمت ػػػدثوا االلةػػػة العرامػػػة

 .(ٕٚ) ظمة تدؿ رل  معاف معمنةقوالب ل  يف،  يفما اٞنصطل ات فلل اظ رائع
 يرػاء ر ػي اللةػة العرامػة رػن اسػتمعاب اٞنصػطل ات الطلمػة كمػا يػّدرنوفب اٌن ادّ    كم 

 ىػو أػوؿ اللةػة العرامػة لكػل مصػطل ات الطػب  طػًنه، كمػا  ،اعضه   اٌن  اقػع ا مػر  حقمقتػو
ل اٛنامعػػات الػػيت اػػديفت يف  الػػيت كانػػت مػػن يف ائػػ ينطػػب اػػو الواقػػع السػػور  يف كلمػػة طػػب دم،ػػب،

حمػػز سػػادت لةػػة الضػػاد يف مدرتػػػات   ضػػل يف ن،ػػر التعريػػب الطػػ   طػػًنهل،  كػػاف ٟنػػا االتعريػػب
 .(ٕٛ) امت اناا  ىذه اٛنامعة تدريساا 

 قّلة اٞنراتع   الكتب . الحجة الثالثة :
 : الةةردّ 

 طًنىػػػا مػػػن اٛنامعػػػات يف الػػػوطن العػػػر  تػػػدرس الطػػػب   اٟنندسػػػة  العلػػػـو  إف ىنػػػاؾ رػػػدداا 
، كمػا يفف ىنػاؾ يف ٠نػا ت ا ختصػاص يفمهػات تب   مراتػعىذه اٛنامعات ك االلةة العرامة،  يف

لعرامػػة العديػػد مػػن اٞنعػػات   اٞنصػػطل ات الػػيت يصػػدرىا مكتػػب تنسػػمب التعريػػب التػػااع للمنظمػػة ا
، كمػػا يفف اٞنركػػي العػػر  للتعريػػب  الرتٗنػػة  التػػللم   الن،ػػر التػػااع للمنظمػػة للرتامػػة  اللقافػػة  العلػػـو

 ا ت العلممة .مرتٗنة يف اجمل يفيضا يصدر كتلاا 
 الحجة الرابعة :

 التعريب شعار اال مضموف .
 الةةةةرد :

موقػ   ،  لكنػو ضػر رة قوممػة  حضػارية   اػد منهػا،  ىػوم  التعريب شعاراا اػال مضػموفل
،  ىػػا ىػػو ذا اٞنسػػؤ ؿ رػػن  تقويػػة ا نتمػػاء إىل ىػػذه ا ّمػػة ي اإلنسػػا ن سػػي يف  ا يػػدرو إىل التمممػػ

  ة الصػػ ة العاٞنمػػة يسػػتنكر تػػاىرة يف التعلػػم  اٛنػػامعي يف الػػلالد العرامػػة،   التعلػػم  الطػػ  يف منظمػػ
، تامعػة  احػدة تػدرس الطػب االعرامػة ،  ىػي يفنػو لػم  فمهػا إ يستطمع يفف يستسمت ىذه الظػاىرة

،  تتنػاا مػع مقػررات منظمػة الصػ ة العرامػة تػاىرة ٔنلػ  لػم  ٟنػا مػربر ىو ير  يفف التعلم  اةًن 
 .(ٜٕ)تعلم  الط  االلةة القوممةمة إىل الالعاٞنمة الدار
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 الحجة الخامسة :
 من تعلم  الطب هبا . دّ لةة العل    ا اللةة اإل٤نلميية ىي

 الةةةةرد: 
 المااانمػػػة  ، فهنػػػاؾ ال رنسػػػمة  الر سػػػمة  ا ٞنانمػػػةللةػػػة اإل٤نلمييػػػة  حػػػدىا لةػػػة العلػػػ لمسػػػت ا

 لػم  ىنػاؾ شػكو  مػن يفف  ا تعلػ  طللتهػا الةا ػا،امة  طًنىػ الللداف ا  ر   اإلسلانمة  الصمنمة...
،  يؤيػػد  يفف نافػػذة العلػػ  قػػد يفطلقػػت د هػػ  ،رلػػ  اٞنرتػػع ىػػؤ ء الطػػالب ٣ننورػػوف مػػن ا طػػالع

 ذل  ا ُناث  اٞنخرترات  اٞنكت، ات اليت ين يىا يفاناء ىذه ال،عوب .
 

 الداعون إلى التريث :  -د
   ٬نكػن يفف   يفف التعريػب يسػتلـي مػد  زمنمػاا  ٖنة مػن يػدرو إىل رػدـ اإلسػراع يف التعريػب،

،  نظراا  ف ىذه اٞنسػتليمات طػًن متػوافرة اصػورة  افمػة كػاف الرتيػز يف وإ  اعد توفًن مستليمات يت ّ 
، كمػػػػا يفف اتػػػػع اػػػػٌن يفيػػػػد  الطللػػػة طػػػػًن متػػػػوافرةف اٞنر إ، إذ ريػػػب يفمػػػػراا تقتضػػػػمو الظػػػػر ؼ الراىنػػػةالتع

، إضػػػافة إىل الن ػػػو اٞنن،ػػودللتػػدري  االعرامػػػة طػػًن متػػػوافرين رلػػ   داا تمّػػػ ا سػػاتذة اٞنعػػػدين إرػػداداا 
عوقػػات فنمػػة  ماديػػة ، يضػػاؼ إىل ذلػػ  يفف ىنػػاؾ مىػػو ااإل٤نلمييػػة يف ا رػػّ   ا طلػػبتػلىمله  إ٧نػػا 

 :(ٖٓ)تستلـي الرتيز،  من ىذه اٞنعوقات
 .«…، تصوير رس ، طلارة»قلة اإلمكانات ال نمة  ضع ها -
   اٞنتخصصة يف ٢نتل  اجملا ت .قلة القوامم   اٞنعات-
 ردـ  تود مصطل ات رلممة مت ب رلمها.-
 .عوقه  يف رملمة الرتٗنة  التعريبضع  اعع يفرضاء اٟنمئة التدريسمة االلةة العرامة ٣نا ي-
 اقته ،  ٓنّد من ت رطه  للتعريب.ٌن الرلاء تدريسمة  إدارية كلًنة تستن د طإثقاؿ اٞندرس-
 ٛنو اٞنالئ  داخل اٛنامعة للقماـ اعملمة التعريب .ردـ توفر اٞنكاف  ا-
 الع ي يف اُ طر التدريسمة  ارت اع نسلة الطللة إىل اٞندرسٌن .-
 ردـ اطالع التدريسمٌن رل  ما ٩نر  يف ا قطار العرامة يف ٠ناؿ التعريب .-
 فقداف خطة ررامة قوممة موحدة للتعريب  الرتٗنة .-
 ماري اٞننظ  يف رملمة التعريب .ضع  اإلقلاؿ رل  العمل اٛن-
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سػػيء إىل مسػػتو  انوف يفف التعلػػم  االعرامػػة سمرقػػدة اٝنػػوؼ مػػن اجملهػػوؿ حمػػز يظػػن الظػػ-
 التعلم   الل ز .

عريػػب يفمػػر ٓنكمػػو الظػػر ؼ ٟنػػذه ا سػػلاب ٠نتمعػػة يػػر  ن ػػر مػػن ا سػػاتذة يفف الرتيػػز يف الت
لػػو الثػػار سػػللمة  انعكاسػػات خطػػرة  ،  يفف اإلقػػداـ رلمػػو د ف  مئػػة مسػػتليماتو قػػد يكػػوفاٞنوضػػورمة

 رل  رملمة التعريب ن سها .
 زمات التعريبمستل -رابعاً 

 

 متعددة منها: اا ْندر اإلشارة إىل يفف ا ىداؼ اٞنرسومة للتعريب يستلـي ٓنقمقها يفمور 
ف التسػوي  الػذ  سػلقت إيف اٜنمػاة،    القرار السماسي اٞنلـي  رتماد التعريػب منه ػاا  -ٔ

،  رنػدىا فقػط ي ٕنػده تػذ ة مػن اٜنماسػة  اإل٬نػاف  ٬نكن يفف ٪نسمو إ  قرار سماسػاإلشارة إلمو 
، فهػػػا ىػػػػي ذ  نسػػػتهد  اػػػػو يف مسػػػًنتنا تػػػذلل الصػػػعواات  لنتخػػػػذ مػػػن ْنػػػارب ا خػػػػرين معلمػػػاا 

ىوشػػػ  »ال متناممػػػة يف تػػػدري  العلػػػـو كافػػػة،  رنػػػدما يفحػػػدر ال متنػػػاممٌن تسػػػتعمل اللةػػػة  تامعػػػات
رلػػػ  الػػػرط  مػػػن يفف ال رنسػػػمة للم تمػػػع ال متنػػػامي دامػػػت يفكلػػػر مػػػن  ،ػػػاملةيفمػػػره اال تنمػػػة ال «ممنػػػو
ة الدراسػػات الطلمػػة ، طلػػب يفسػػاتذة كلمػػة الطػػب يف ىػػانو  مقاالتػػو لمخػػرب ه اػػلف فتنمػػٌن سػػنةٖنػػان

،  طللوا إلمو العػد ؿ رػن ة الطب  طللتها لّلةة ال متناممةاسلب تهل يفساتذة كلم رملمة مست ملة
،   حسػ  سػتمع القائػد ال متنػامي ٟنػ  سػاراتال تنمة رلػ  كلمػة الطػب،   هاؿ تطلمب اقراره يف  إم
، مػع ة اصػورة اسػتلنائمة ىػذه السػنة فقػطيسمح لكػ  االتػدري  االلةػة ال رنسػم»ٟن :  اٞنقاالة قائالا 

 لوطنمػػة خػػالؿ يفشػػهر الدراسػػة التسػػعة، رلػػ  يفف ْنػػر ضػػر رة تعلمكػػ   طللػػتك  اللةػػة ال متناممػػة ا
ة ،   تسػػتلن  الدراسػػة يف السػػن هايػػة السػػنة االلةػػة ال متناممػػةاٞنسػػتويات يف ا مت انػػات يف سػػائر
 .(ٖٔ)«اٞنقللة االلةة ال متناممة

ر فئػػة مػػن اٞندرسػػٌن تػػػؤمن  اػػػد مػػن تػػواف ،إىل تانػػب القػػرار السماسػػي اٞنلػػـي االتعريػػب -ٕ
ملمػػػػة ف اٞنػػػػدرس ىػػػػو يفسػػػػاس رذلػػػػ    ه،ترتػػػػب تن مػػػػذ،   تػػػػدرو إلمػػػػو،  تػػػػدافع رنػػػػو،   االتعريػػػػب

،  ذا ري٬نػة لتػذلمل لػو ن سػماا  يفف يكػوف مسػتعداا من تػوافر القنارػة لديػو االتعريػب،    ادالتعريب،   
 العقلات .
يف سػػػورية،  ا ردف، »يػػػب يف اعػػػع تامعػػػات الػػػوطن العػػػر  اإلفػػادة مػػػن ْنػػػارب التعر  -ٖ
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 .« مصر
 إلقػػػاء ة انتػػػداب يفسػػػاتذة مػػػن اٛنامعػػػات الػػػيت تن ػػػذ التعريػػػب،  ذلػػػ  للتػػػدري  االعرامػػػ-ٗ

 ، رل  يفف ي مد ا ساتذة اءلموف من ْنارهب  .١ناضرات هبا ل رتات كافمة
ت،ػػػػػ مع ا سػػػػػاتذة رلػػػػػ  مطالعػػػػػة كتػػػػػب الػػػػػرتاث ذات العالقػػػػػة اتخصصػػػػػا  ، ٞنػػػػػّدى  -٘

 .(ٕٖ)لةته  يف ٠نا ت ٔنصصه  ّنصطل ات رلممة  م ردات تعمنه  يف إطناء
 اءاضػرات  اٞن،ػاركة يف النػد ات االلةػة  ت، مع ا ساتذة رل  الكتااة  إلقاء الدر س-ٙ

 العرامة ال صم ة .
 تنظم  ارنامه تلادؿ الييارات اٌن مدرسي اٞنادة الواحدة يف اٛنامعات العرامة.-ٚ
 تنظم  د رات تدريلمة مستمرة لتلىمل يفرضاء ىمئة التدري  يف يفثناء خدمته .-ٛ
ممػػنه  لتع عرامػػة،  ارتلػار ذلػػ  شػرطاا الطلػب إىل اٞنوفػػدين العائػدين ترٗنػػة رسػائله  إىل ال-ٜ

 مو اٜناؿ يف تامعات سورية.كما ىي رل ،يف رضوية اٟنمئة التدريسمة
العمل رل  ٔن مػ  ا رلػاء التدريسػمة  اإلداريػة رػن يفرضػاء اٟنمئػة التدريسػمة،  توتمػو -ٓٔ

شػرة تيء من ن،اطه  إىل التعريب الػذ  سػمؤد  اػد ره إىل رفػع مسػتواى  العلمػي اصػورة طػًن ملا
. 

اٛنامعػػات رلػػ  يفهػػا  رػػدـ ا قتصػػار يف رملمػػة التعريػػب رلػػ  الكتػػب الدراسػػمة اٞنقػػررة يف-ٔٔ
ات اجملالت العلممة العاٞنمة، لمكوف الطالػب رلػ  اتصػاؿ دائػ  ، ال يفف ت،مل يفيضا يفمّ يفّمات الكتب

 ،إخل …اتقػػػػدـ العلػػػػـو  تطورىػػػػا رلػػػػ  الن ػػػػو الػػػػذ  ي علػػػػو اإل٤نلمػػػػي  ا ٞنػػػػاف  ال رنسػػػػموف  الػػػػر س 
  إرطاء مستخلصات  خر ما حدر رن ا م  ا خر  من ُنوث .

ا سػػتمرار يف ٓنقمػػب الػػرتاث العلمػػي العػػر   ك،ػػ  النقػػاب رػػن اٞنخطوطػػات العلممػػة -ٕٔ
دف،  اٞنكتلػػة ا ىلمػػة لنػػيف  يف خارتػػو كػػاٞنت   الربيطػػا  يف  العرامػػة، إف يف داخػػل الػػوطن العػػر 

 اخل . …كولاير يف إسلانما الاري   ا س
ت،ػػػػػ مع العنايػػػػػة االرتٗنػػػػػة ال وريػػػػػة الػػػػػػيت ٓنتػػػػػاج إىل تػػػػػدريب  مػػػػػراف  سػػػػػررة خػػػػػػاطر، -ٖٔ

 .(ٖٖ)للةتٌن العرامة  ا تنلمةطالع رل  مادة ا ختصاص مع رحمد كلًن يف اا   
درػػ  اٞنركػػي العػػر  للتعريػػب  الرتٗنػػة  التػػللم   الن،ػػر،  ٔنصػػمص اإلمكانػػات اٞناديػػة -ٗٔ
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 مص توائي للرتٗنة .اٞنالئمة ٞن،ر راتو  ٔنص
 ت، مع كتااة الل وث االعرامة .-٘ٔ
 إحدار ٠نالت رلممة متخصصة رل  مستو  راٞني تن،ر االعرامة .-ٙٔ
 إحدار كتب رلممة ملسطة للمستويات اٞنختل ة االعرامة .-ٚٔ
 إحدار ٠نالت رلممة ملسطة للمستويات اٞنختل ة االعرامة .-ٛٔ
إىل اللةػات القوممػة يف ٠نتمعػات   ٕنلػ  لةػة مرنػة ا طالع رلػ  ْنػارب نقػل العلػـو -ٜٔ

   اسعة،كالعرامة  المااانمة  الكورية .
 ا ىتماـ االدراسات العلما يف الوطن العر   تطويرىا .-ٕٓ
العنايػػة االلةػػة العرامػػة يف مراحػػل التعلػػم  العػػاـ قلػػل اٛنػػامعي،  اسػػتعماؿ اللةػػة العرامػػة -ٕٔ

 ئل اإلرالـ كافة .السلممة يف مرافب اجملتمع،   سا
 ة مع تن مذ التعريب.رة متوازيا ىتماـ اتدري  اللةات ا تنلمة ينلةي لو يفف يت  اصو  -ٕٕ
، ا  الل ػػز العلمػػي يف الػػوطن العػػر إن،ػػاء  حػػدة معلومػػات ٔنػػتص االدراسػػات العلمػػ-ٖٕ

 تتصل ا،لكة الوحدات ال ررمة اٞنماثلة يف اٛنامعات  مراكي الل وث الرتاوية .
ث يف الػػوطن و مػػد اٞنصػػطل ات يف اٛنامعػػة الواحػػدة  اػػٌن اٛنامعػػات  مراكػػي الل ػػتوح-ٕٗ
 العر  .

 طًن اٞنتوافرة االلةة العرامة .  ماتتوفًن ا رتمادات اٞنالمة لتلمٌن اٞنراتع  اٞنع-ٕ٘
رلػ  اٛنهػود  حرحػاا ت التعريب رل  نطاؽ الوطن العػر   توب التكامل اٌن سماسا-ٕٙ
 ر ية ال كرية.لل توحمداا   اٞنلذ لة 

 الخالصة : – خامساً 
 

 ،يفف ٖنػػػة تهػػػػوداا اػػػذلت ريػػػب يف الػػػوطن العػػػر  ٩نػػػػدمػػػن يُلػػػب نظػػػرة رلػػػ   اقػػػع خريطػػػة التع
 اعضػػها ا خػػر قامػػت اػػو  ،، اعضػػها قامػػت اػػو مؤسسػػات خاحػػةاعضػػها فػػرد   اعضػػها ٗنػػاري

مػػػن ىػػػذه ،   ، منهػػػا مػػػا قامػػػت اػػػو ٠نػػػامع لةويػػػة،  منهػػػا مػػػا قامػػػت اػػػو اٛنامعػػػاتقوممػػػةمؤسسػػػات 
 اٛنهود ما و يف الوطن العر ،  تهود قامت هبا ىمئات يفتنلمة .

،  لكنهػػا اصػػورة ر ويػػة خريطػػة زاخػػرة اٝنطػػوط إف تنػػوع ىػػذه اٛنهػػود يرسػػ  يفمػػاـ اإلنسػػاف
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، ااكة ٕنلػػػػل تكامػػػػل اٛنهػػػػود  تقاطعهػػػػا،  انقطارهػػػػا، إقلمممتهػػػػا  قوممتهػػػػاخطػػػػوط متداخلػػػػة  مت،ػػػػ
، حػػػػذرىا  انػػػػدفارها حػػػػو لمتعػػػػذر يفف ة، اتسػػػػارها  ضػػػػمقهاكال ا اٛنيئمػػػػة  م،ػػػػكال ا الكلمػػػػم،ػػػػ
 .(ٖٗ)تد  إىل الوحدة امنها 

ب يف تلػػػ  ىػػػي الصػػػورة الػػػيت رٚنهػػػا يفسػػػتاذنا اٞنرحػػػـو الػػػدكتور شػػػكر  فمصػػػل لعملمػػػة التعريػػػػ
كنػػػا نت ػػػدث رػػػن التعريػػػب، رػػػن إقػػػراره يف  »اللمانمنمػػات  مػػػا تػػػياؿ ىػػػي ىػػػي،  لنسػػػتمع إلمػػػو يقػػوؿ: 

،  كنػا نت ػدث رػن رلػ  التعريػب ذاتػو ،  لكػن اٛنهػد ا قػل كػاف منصػلاا رفضػو إنكاره، رػن قلولػو يف 
ف الػػذ  يف،   س  اسػػع ىػػذه القػػدرة  ىػػذه العلقريػػةقػػدرة العرامػػة  رلقريتهػػا د ف يفف نسػػتلمر رلػػ  مقمػػا

 التكلػر الػػذ  يقػرتب مػن التكػػرار  مػػن التنػوع الػذ  يقػػرتب مػن التخػال نل ظػو يف اٜنمػاة السماسػمة 
 .ا اللوف من العمل اللقايف العر يف ىذىو الذ  نل ظػو 

  تتػااع  ،  لكنهػا طاللػاا يف كػل قطػر تلػديف رملهػا مػن الصػ رلقػد كانػت اٞنػؤٕنرات  النػد ات 
 اعد ذل  من حمز انته  اٞنؤٕنر السااب .
،  يفف تكػػوف نتائ هػػا وع  التكلػػر يفف تلػد  اٛنهػػود م،ػتتة كػاف مػػن النتػائه اٞننطقمػػة ٟنػذا التنػػ

،  قػػاد ىػػذا زيػػة ٞنػػا يفُرػػد ٟنػػا  اُػػذؿ مػػن يفتلهػػا  ٬نكػػن يفف تكػػوف متكافئػػة يف  موا مػػن الضػػآلة ُنمػػز
 يف  تعػرؼ  ،يفف ٩نهػل الػد مػا كػاف يف الػد الخػر الت،تت إىل نػوع مػن اٛنهالػة حػو يفضػ   طلمعمػاا 

 يف تامعة يفخر  . تامعة ما يكوف قد نُ ذ
 إننا يف حاتة إىل يفمرين :

 و،  تضػعو يف مكانػوكػل مػا كػاف يف  ا،  ت مػد منػيفحد٨نا : منه مة  اض ة يف العمل ْنمػع  
 من اللناء الداخلي لمكوف م،اركة يف ىذا اللناء .

، حػػػو   تلقػػػ  حكايػػػة تعريػػػب التعلػػػم  ارنػػػامه زمػػػين يُرارػػػ  التيامػػػو  التقمػػػد اػػػو ثانمهمػػػا : 
 امعي حكاية طويلة من طًن حد د .اٛن

اٞنوضػػػوري رلػػػ  كػػػل ٘نػػػالت ي  ىػػػا ىػػػي ذ  ْنراػػػة اٛنامعػػػات السػػػورية تلقػػػ  الػػػرد العلمػػػ
،  تعػػػػرؼ سػػػػللما ا تعييػػػػياا ادراسػػػػة إ٩نااما ػػػػا، تػػػػديرة الت،ػػػػكم ، إهػػػػا ْنراػػػػة تػػػػديرة اكػػػػل تػػػػدار

 .(ٖ٘)لمات يف انطالقتنا اٛنديدةلم٩ناامات  تالفػماا للسل
ىويتهػػا القوممػػة، إذ   ىػػا ىػػي ذ  ا مػػ  حػػةًنىا  كلًنىػػا مػػن حولنػػا يف العػػا،م ٓنػػاف  رلػػ 
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 «سػػوىارتو»ا نلػػاء يفف الػػرئم  اإلند نمسػػي  نقلػػت «نمسػػما حريصػػة رلػػ  لةتهػػاإند  »ٓنػػت رنػػواف 
يفكتػػوار  ٕٛىػػػ اٞنوافػػب ٗٔٗٔناشػػد شػػعلو يػػـو اٝنمػػم  يف اللالػػز ر،ػػر مػػن ٗنػػاد  ا  ىل رػػاـ 

التخاطػػػب  التواحػػػل  ـ اعػػػدـ اٝنلػػػط اػػػٌن اللةػػػة ا ـ  اللةػػػات ا تنلمػػػة ا خػػػر  يف إطػػػارٖٜٜٔ
 :ّنناسػلة يػـو ال،ػلملة اإلند نمسػمةن سػوىارتو قولػو يف خطػاب لػو ،  نقلػت ر يػرت رػاللةو  المومي

اللةػػػػة  للةػػػػة اللاىامػػػػا،  ىػػػػي ف الكلػػػًن مػػػػن العلػػػػارات  الكلمػػػػات ا تنلمػػػػة يفحػػػػلح ي،ػػػػكل  ديػػػػداا إ
ا  ، للهويػػة الوطنمػػة لل،ػػعب اإلند نمسػػيا حػػلمة  الرٚنمػػة للػػلالد، م،ػػًناا إىل يفف ذلػػ  ي،ػػكل  ديػػدا

يتطلػػػب مػػػن اإلند نمسػػػمٌن إتقػػػاف لةػػػات  «التكنولوتمػػػا»ـ  التقانػػػة : إف التقػػػدـ يف العلػػػو  يفضػػػاؼ
 يفتنلمة،  لكن ذل  ٩نب يف  يت  رل  حساب اللةة اإلند نمسمة ا ـ .

نتهػػػػا يف مسػػػػًنة اٜنضػػػػارة اإلنسػػػػانمة، فهػػػػا ىػػػػي ذ   حػػػػر ٌّ انػػػػا يفف نعػػػػرؼ قػػػػدر يفمتنػػػػا  مكا
دب  يف الطػػػػب »: «ربأػػػ  اهلل تسػػػػطع رلػػػ  الةػػػػ»تقػػػوؿ يف كتاهبػػػػا الن ػػػػم   «زيةريػػػد ىونكػػػػة»

 ،  اقػي قر ناػال مػن تقلمػده للطػب العػر الةر  ف لة يف القرف السادس ر،ر شعور طريػب ااٝن ػ
،  كانػت معظػ  اٞنخطوطػات ا  ر امػة الطلمػة يف يفّ ؿ رصػر طويلة من الػيمن نسػخة منسػوخة رنػو

ا للعػػرب  نقػػالا مػػنه الرتٗنػػة  حػػو القػػرف السػػاا اف لكلمػػة الطػػب رػػاـ كػػ ٓٓٙ،  قلػػل ع ر،ػػر تقلمػػدا
يفاػو  ،  ىذا اٞنؤلػ  كػاف لعػر  ىػومؤل   احدإ  رل   ة يفحةر مكتلة يف العا،م   ٓنتػو اللاريسم

 .(ٖٙ)«اكر ١نمد ان زكريا الراز 
ر اٞنػمالد  يُنػدد فمهػا يف القرف الرااػع ر،ػ «امرتارؾ»مع إىل قوؿ شارر إيطالما الكلًن  لنست
؟ لقػػػػد اسػػػػتطاع مػػػػاذا»: سػػػػه  العي٬نػػػػة  اللقػػػػة قػػػػائالا ،  يسػػػػتنهع ٨نمهػػػػ   يلػػػػز يف يفن الػػػػين قومػػػػو

اعػد ،   ىػومًن س،  استطاع فًنتمل يفف يكػوف شػارراا اعػد ا اعد د٬نوسنتشم،ر ف يفف يكوف خطملا 
ل  تارينػػػا ،  اػػػذمونػػػاف طاللاػػػا  ْنا زنػػػاى  يفحماناػػػا، لقػػػد تارينػػػا الالعػػػرب   يسػػػمح  حػػػد االكتااػػػة

، نستطمع الوحوؿ إىل شل  العرب، يا لل نػوف  يػا للُخلػاؿ   : إننا،  تقولوف ْنا زنا يفطللمة ا م 
 .(ٖٚ)«الةافمة يف  اٞننط ئة ال يا لعلقرية إيطالما

 من ىنػا كػاف رلمنػا يفف نتخػذ مػن ماضػي يفمتنػا اجملمػد رامػل ح ػي إىل ا مػاـ، إذ إف الرتيػز 
ار اٛنهػػػود  حضػػػار ا يفمػػػر يسػػػتلـي اسػػػتن  يف حسػػػ  موضػػػوع كمػػػا   متنػػػا يتعلػػػب هبويتهػػػا  انتمائهػػػا

 اإل٬ناف  اإلقداـ، إذ   مسػوّغ للرتيػز،  رحػ  اهلل ١نمػد رلػد الكػر، اٝنطػا  الػذ  قػاؿ لػو اعػع 
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ٓنّولػػوا إىل ٠ناىػػدين تػػلتك  حػػو تكػػوف لنػػا يفسػػل ة، فلتػػاهب : فلننتظػػر »رفاقػػو رنػػدما يفرلػػن ثورتػػو: 
 «.ا سل ة. السالح ا  ؿ ىو يفف تؤمنوا اضر رة القماـ االواتب
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، ٜ٘ٚٔ ف الدينمػة، ، مطلعػة اللعػز اػاٛنيائر،  زارة التعلػم  ا ىلػي  ال،ػؤ نمة  يفحػالةإ، مولود قاس  نايت القاس  -ٕٔ

 .ٛٙص 
، ٜٛٚٔرػاـ  ٜٕالعلمػي العراقػي، مػه مػع ت، ٠نلػة اجملالدكتور إاراىم  السامرائي، يف التعريب اٌن ماضمو  حاضره -ٖٔ

 .ٜٗص 
ٔٗ-  ،  .ٗٔ  ٖٔ، صٜٛٛٔقاسػ  رلماف نور، التعريب يف الوطن العر ، تامعة اٝنرطـو
العمالمػػة للطلارػػة  الن،ػػر، حػػ اق ، تػػون  يف٘نػػد اليطػػل، تعريػػب العلػػـو اػػٌن النظريػػة  الت راػػة اٞنمدانمػػة التعاضػػدية  -٘ٔ

 .ٙ، صٜٚٛٔ
الػػػػدكتور يف٘نػػػػد ديػػػػاب، تعمػػػػم  خطػػػػة تعريػػػػب رلػػػػ  الت،ػػػػريح رػػػػرب سػػػػرب الراء طللػػػػة السػػػػنة ا  ىل مػػػػن كلمػػػػة الطػػػػب  -ٙٔ

 .ٜٛٛٔاص اق ، ْنراة ممدانمة 
دية العمالمػػة للطلارػػة الػػدكتور سػػلم  رمػػار، تعريػػب الطػػب الن سػػي، العلػػـو اػػٌن النظريػػة  الت راػػة اٞنمدانمػػة التعاضػػ -ٚٔ

 .ٗ، صٜٚٛٔ الن،ر، ح اق  
الػػػدكتورة ٤نػػػاة رلػػػد العييػػػي اٞنطػػػوع  الػػػدكتور مصػػػلاح اٜنػػػاج رمسػػػ ، يفثػػػر اسػػػتخداـ القمػػػة اإل٤نلمييػػػة  سػػػملة اتصػػػاؿ  -ٛٔ

اػع تعلمممة رل  التعلم  ا كاد٬ني لكلمة العلـو َنامعة الكويت، ٠نلة العلـو ا تتمارمة َنامعة الكويت، اجمللد الرا
 .٘٘ٔ، صٜٙٛٔر،ر، العدد الرااع، 

 . ٗ، صٖٜٛٔ، ٕما ىي القوممة؟، اًن ت، دار العل  للماليٌن ط، يفاو خػلد ف ساطع اٜنصر  -ٜٔ
، الطلعػة ا  ىل ٜٜٛٔالدكتػور ١نمػود يف٘ند السمد، شؤ ف لةوية، دار ال كر ادم،ب،  دار ال كر اٞنعاحر للناف،  -ٕٓ
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 .ٜص
 . ٙٚ يفحالة، مرتع سااب، صنمة إ،  مولػود قاس  نايت القاس -ٕٔ
 . ٗٚ، صاٞنرتع السااب -ٕٕ
 ، إحمػػػػػاء لكمػػػػػاف يفكػػػػػاد٬ني رػػػػػر  يفحػػػػػمل، مطلعػػػػػة تامعػػػػػة دم،ػػػػػب،لػػػػػدكتور حػػػػػ اء خلوحػػػػػي، تعريػػػػػب اٛنامعػػػػػاتا -ٖٕ

 .ٗ،صٕٜٛٔ
طلعػػة يففكػػار  مقرتحػات، تامعػػة الًنمػػوؾ، م «العلػـو الطلمعمػػة»الػدكتور رلػػد اجملمػػد نصػر، تعريػػب التعلػػم  اٛنػػامعي  -ٕٗ

 .ٗ، صٕٜٛٔتامعة دم،ب 
 .٘اٞنرتع السااب، ص -ٕ٘
، العػػدد ا ّ ؿ العرامػػة للدراسػػات اللةويػػة، تعريػػب التعلػػم  اٛنػػامعي يف السػػوداف، اجمللّػػة ػد حامػػد حريػػيالدكتػػػور سمػػ -ٕٙ

 . ٖٚ، ص ٖٜٛٔاجمللد اللا  
 .ٗ، صٕٜٛٔيب ادم،ب لتعلم  العايل االعرامة يف للناف، مؤٕنر التعر ، االدكتور مد  اٝنممي -ٕٚ
رػن ٗنػود التعريػب يف الػوطن العػر ، مطلعػة ، مسػؤ لمة رضػو ىمئػة التػدري   الناشػر الدكتور يف٘ند ١نمػد اٜنصػر  -ٕٛ

 .ٓٔ،ص ٕٜٛٔتامعة دم،ب، 
 .٘لتعلم  العايل االعرامة يف للناف، مرتع سااب، ص، االدكتور مد  اٝنممي -ٜٕ
، معوقػػات تعريػػب التعلػػم  العػػايل مػػن  تهػػة نظػػر تػػدري   رلمػػد تع ػػرمػػد رزؽ  الػػدكتور حػػاوالػػدكتور حسػػٌن ١ن -ٖٓ

 .ٕٜٛٔة التكنولوتمة يف العراؽ، مؤٕنر التعريب يف دم،ب، راـ اٛنامع
، تامعػػة الكويػػت، كلمػػة ، العربنػػة ال،ػػاملة  الػػت ك  االتكنولوتمػػا اٞنعاحػػرة يف الكمػػاف اإلسػػرائمليرلمػػاف السػػعد  -ٖٔ

 .ٙالرتامة قس  يفحوؿ الرتامة، ص
، ، اٞننظمػػة اؽ اػػو، تعريػػب التعلػػم  العػػايل  سماسػػة ا لت ػػاالػػدكتور سػػلطاف ال،ػػا   -ٕٖ لعرامػػة للرتامػػة  اللقافػػة  العلػػـو

 .ٜٚ، صٜٗٛٔتون  
 .٘لكماف يفكاد٬ني رر  يفحمل، مرتع سااب، ص، تعريب اٛنامعات إحماء الدكتور ح اء خلوحي -ٖٖ
يت رقػد ا اٞننظمػات  اٟنمئػات العرامػة حػوؿ تعريػب التعلػم  اٛنػامعي ، اٞنػؤٕنرات  النػد ات الػالدكتور شػكر  فمصػل -ٖٗ

 .ٓ٘لم ، مرتع سااب، صيف ٠نا ت اٞنصطلح العلمي  الرتٗنة  التل
 اٞنرتع السااب . -ٖ٘
 .ٚٗلةوية، مرتع سااب، ص رن الدكتور ١نمود يف٘ند السمد، شؤ ف نقالا  -ٖٙ
 .ٙٗاٞنرتع السااب، ص -ٖٚ
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 الفصل الثالث
 في جامعة دمشق تاريخاً وإنجازاتالتعريب 

 
 

 محتويات الفصل:
 تاريا التعريب يف تامعة دم،ب -أولً 
 إتراءات التعريب  إ٤نازاتو -ثانياً 
 قضايا التعريب: -ثالثاً 

 الت،تت  طماب اٞننه مة يف استخداـ اٞنصطل ات -ٔ
 الضع  يف اللةة العرامة -ٕ

 الضع  يف اللةة ا تنلمة -ٖ

 اٝنالحة -رابعاً 
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 الثالفصل الث
 وإنجازات وقضايا التعريب في جامعة دمشق تاريخاً 

 

يتنا ؿ الل ز م هـو التعريب مصطل اا  إتراء،  ا ىداؼ اٞنرسػومة لػو،   يعػرض لتػاريا 
التعريػب يف تامعػػة دم،ػػب منػػذ حكػػ  ا سػػتلداد العلمػا  لػػلالد ال،ػػاـ مػػر راا اا سػػتعمار ال رنسػػي 

لل ػػز  ق ػػة متلنمػة رنػػد إتػراءات التعريػػب  اإل٤نػػازات  انتهػاء اعهػػود ا سػتقالؿ الػػوطين،  يقػ  ا
الػػيت ٓنققػػت يف تامعػػة دم،ػػب يف ٢نتلػػ  ممػػادين اٞنعرفػػة،  يفخػػًناا يسػػتعرض اعػػع قضػػايا التعريػػب 
مػػػػػن ملػػػػػل الت،ػػػػػتت  طمػػػػػاب اٞننه مػػػػػة يف اسػػػػػتخداـ اٞنصػػػػػطل ات  الضػػػػػع  يف اللةتػػػػػٌن العرامػػػػػة 

 ت اٛنامعمة لتاليف النقص،  ا رتقاء االواقع. ا تنلمة، م،ًناا إىل اإلتراءات اٞنتخذة من السلطا
سن ا ؿ فمما يلػي يفف نتعػرؼ م هػـو التعريػب يف  ا،   نسػتعرض تػاريا التعريػب يف تامعػة 

 دم،ب،  اإل٤نازات اليت ٕنت يف إطار ىذه اٛنامعة،  القضايا الراىنة اليت تعىن هبا.
 مفهوم التعريب وأىدافو -أولً 

 

رػػراب  التعريػػب معنا٨نػػا  احػد  ىػػو اإلاانػػة، يقػػاؿ: يفرػػرب رنػػو تػاء يف لسػػاف العػػرب يفف اإل
لسانو  رّرب يف  يفااف  يففصػح،  رػّرب رػن الرتػل يف  تكلػ  ُن تػو،  رػّرب منطقػو يف  ىذاػو مػن 
الل ػػػن،  يقػػػاؿ: ررّاػػػت لػػػو الكػػػالـ تعريلػػػاا إذا امنتػػػو لػػػو،  ررّاػػػو يف  رلمػػػو العرامػػػة.  تعريػػػب ا سػػػ  

هاتها،  يفررب ا رت   ررب لسػانو االضػ  رر اػة يف  حػار ا ر مي يفف تت وه او العرب رل  من
 .(ٔ)رراماا 

هبػػذه اٞنعػػا  اٞنتقاراػػة اعػػع ال،ػػيء منػػذ القػػد، إىل معػػىن ترٗنػػة « رػػّرب»تػػدرج ل ػػ  »لقػػد 
. فالتعريػػػب احػػػطالحاا (ٕ)«النصػػػوص ا تنلمػػػة  نقلهػػػا إىل العرامػػػة  تعلػػػم  العلػػػـو ا تنلمػػػة االعرامػػػة

 ػػػػاظ ا تنلمػػػػة لتعمػػػػم  اللةػػػػة العرامػػػػة  اسػػػػتخدامها يف ممػػػػادين اٞنعرفػػػػة إ٩نػػػػاد مقػػػػااالت ررامػػػػة لألل»
 .(ٖ)«الل،رية كلها

اسػػتعماؿ اللةػػة العرامػػة لةػػة قوممػػة يف » مػػن اللػػاحلٌن مػػن يػػر  يفف اٞنقصػػود االتعريػػب حالمػػاا 
الوطن العرامة للتعلًن رن اٞن اىم   اسػتخداـ ىػذه اللةػة يف التعلػم  َنممػع مراحلػو  الل ػز العلمػي 

 .(ٗ)«ختل  فر رو  ٔنصصاتو  استخدامها لةة رمل يف مؤسسات اجملتمع العرامة  مرافقو كافةّن
إ  يفف ا سػػػػتاذ الػػػػدكتور ١نػػػػي الػػػػدين حػػػػاار اٞنػػػػدير العػػػػاـ للمنظمػػػػة العرامػػػػة للرتامػػػػة  اللقافػػػػة 
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يفف للتعريػػب م هومػػاا توانػػب فنمػػة  قوممػػة »م هومػػاا يف سػػع  يفأػػل، إذ يػػر   العلػػـو يعطػػي التعريػػب 
تتمارمػػة  سماسػػمة  حضػػارية، فقػػد يتػػداخل م هػػـو التعريػػب مػػع م هػػـو الرتٗنػػة، فتعػػرض قضػػايا  ا

فنمة حػوؿ اللةػة  طاقا ػا الد لمػة  ا سػتمعاامة  اللما ػا الذاتمػة  حػوؿ إرػداد اٞنرتٗنػٌن  تػدريله ... 
يف  اخل  يف ىػػذا اإلطػػار تكػػوف قضػػمة التعريػػب قضػػمة رالقػػات فكريػػة  ثقافمػػة مػػع اللةػػات ا خػػر  

 قضمة ررامة يفتنلمة.
 قد يعىن التعريب درػ  الوتػود العػر   الوحػدة القوممػة ّنعػىن أولمػة اسػتعماؿ اللةػة العرامػة 
يف الػوطن العػػر  ن سػػو رلػ  اٞنسػػتو  اٛنةػػرايف القطػػاري لقطػاع التعلػػم   الل ػػوث  اإلدارة  توحمػػد 

 اٞنصطلح العر .
ا يف ذلػػػ  يفنػػػواع الن،ػػػاط اٞنػػػايل  الت ػػػار   قػػػد يعػػػىن التعريػػػب تعريػػػب لةػػػة اإلدارة الرٚنمػػػة ّنػػػ

 ا قتصاد ،  قد يعين تعريب لةة التعلم   اجملتمع معاا يف اعع ا قطار العرامػة الػيت كانػت رازحػة 
 ٓنت ا حتالؿ ا تن   استقلت حديلاا.

ونو يف نسػػػمه كػػػل مػػػا يسػػػتورب اجملتمػػػع العػػػر   يعضػػػ التعريػػػب مػػػن تهػػػة يفخػػػر  قػػػد يعػػػين  
ه اػػػل  حػػػورة مػػػن حػػػور التلقػػػي ال كػػػر   اٞنػػػاد   ا تتمػػػاري مػػػن يفىػػػداؼ  قػػػم  حماتػػػو ٣نػػػا يتلقػػػا

  سػػائل  ا نطػػالؽ منػػو كواقػػع تديػػد للت ارػػل اٛنػػديل إنتاتػػاا  رالقػػات يفخػػذاا  رطػػاء تػػلثًناا  تػػلثراا 
 .(٘)«من ر ية متكاملة لل ماة  قدرة ذاتمة رل  ٣نارستها

لعرامة رل  ساحة الػوطن العػر  ّنػا يوحػد سمادة اللةة ا»فالتعريب يف اٞنستو  اٞنلاشر يعين 
  اقعهػػا  مصػػًنىا، ٣نػػا ٩نعلػػو رػػامالا توىريػػاا يف اٝنػػر ج مػػن اٞن،ػػارر العرامػػة  ٩نمعهػػا حػػوؿ تار٫نهػػا 

دائػػرة التخلػػ  السماسػػي اٞنتملػػل يف الت يئػػة إىل حريػػة الوحػػدة العرامػػة يف الصػػورة الػػيت تؤحػػل د ر 
 .(ٙ)«ا مة العرامة التار٫ني  اٞنصًن 

التعريػػػػب يف معنػػػػاه ا كلػػػػر أػػػػو ا يعطػػػػي الوحػػػػدة العرامػػػػة مضػػػػموها اٜنضػػػػار  اٞنعاحػػػػر   »
يعمنهػػػػػػا رلػػػػػػ  كسػػػػػػر طػػػػػػوؽ التخلػػػػػػ   الت ػػػػػػرر مػػػػػػن يفنػػػػػػواع التلعمػػػػػػات ا قتصػػػػػػادية  التكنولوتمػػػػػػة   

 .(ٚ)« اللقافمة
 :(ٛ) من ىنا يكوف للتعري  ىدفاف

نتػػػػاج العلػػػػ   حػػػػنارة يف ٟنمػػػػا: خلػػػػب شخصػػػػمة إادارمػػػػة ررامػػػػة ٕنتلػػػػ  القػػػػدرة الذاتمػػػػة رلػػػػ  إ
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 التكنولوتما.
  ثانمهما: ىو القدرة رل  اٞن،اركة  الت ارل من منطلب متممي.

 تاريخ التعريب في جامعة دمشق -ثانياً 
 

  يعتلػي انمػاف العلػ  شػمئاا ف،ػمئاا إ  »إذا كاف يفاو حماف التوحمػد  يف تراثنػا العػر  يقػوؿ: 
فػػنف ٖنػػة تهػػوداا ارتمػػدىا الػػر اد ا  ائػػل يف « تػػواتصػػ ح ا خػػًن قػػوؿ ا  ؿ  اسػػتمالئو رلػػ  مػػا فا

التعريػػػب يف تامعػػػة دم،ػػػب كػػػاف قػػػد قػػػاـ هبػػػا مػػػن قػػػلله  يف مصػػػر اعػػػع ا سػػػاتذة منػػػذ يفف اػػػديفت 
مدافع ناالموف تدؽ تنلات النمل مر راا اعهد ١نمد رلي  اٝنػديو  إٚنارمػل، حمػز كػاف التػدري  

تل  يفنوارو االلةة العرامػة  كانػت قػد اسػتمرت يف ٗنمع مراحل التعلم   رل  ٢نيف يفياـ ىذا ا خًن 
إىل  ٖٚٛٔ  نقلػت سػػنة  ٕٙٛٔمدرسػة الطػب الػيت يفن،ػلىا ١نمػد رلػػي يف قصػر يف  زرلػل سػنة 

العلػـو االعرامػة ٥نػو سػتٌن سػنة حػو تعػل التػدري  فمهػا ااإلنكلمييػة قصر العمين يف القاىرة تػدرس 
ٞندرسػة يفكػرب مظهػػر مػن مظػاىر النهضػػة  كانػت ىػػذه اـ. ٕٛٛٔاعػد احػتالؿ اإلنكلمػي ٞنصػػر سػنة 

العلممة يف اٞناضي  يفى  معهد لنقل العلـو الطلمة  رلـو الكممماء  الطلمعة إىل اللةة العرامػة.  فمهػا 
 .(ٜ)العلـو  يفتل اٞنؤل ٌن  النقلة  اٞنص  ٌن إٗنا ا ن،ل يفرظ  نقلة ىذه 

قلػػت إىل اػػًن ت  حػػار اٚنهػػا  رنػػدما يفسػػ  ا مريكػػاف اٞندرسػػة اإل٤نملمػػة يف قريػػة رلمػػة   انت
كػػاف التػػدري  فمهػػا االلةػػة العرامػػة يفيضػػاا.  كػػاف فمهػػا ثالثػػة مػػن ا طلػػاء ا رػػالـ « الكلمػػة ا مريكمػػة»

رلػػػػػ  نقػػػػػل الكتػػػػػب إىل العرامػػػػػة، حمػػػػػز كػػػػػانوا يت ػػػػػر ف يفتقنػػػػػوا اللةتػػػػػٌن العرامػػػػػة  اإلنكلمييػػػػػة  انكلػػػػػوا 
كمػا  يت يف النصػ  ا  ؿ مػن القػرف اٞناضػي،  العلممة العرامة يف الكتب اٞنصرية اليت يف٤ناٞنصطل ات 

« كرنملمػػوس فنػػدي »ىػػ  الػػدكتور كػػانوا يت ر هػػا يفيضػػاا يف الكتػػب العرامػػة القد٬نػػة،  ىػػؤ ء اللالثػػة 
 قد درس ا  ؿ العرامػة رلػ  ال،ػما ناحػم  «. تلاتيوحنا  ر » الدكتور « تورج اوست» الدكتور 

ًن،  تػرؾ مؤل ػات االعرامػة اعػد يفف درس الكمممػاء المازتي  اٞنعل  اطرس اللستا   ال،ػما يوسػ  سػ
الػػػػػنق  يف » ، «يف ملػػػػػادئ الطػػػػػب الل،ػػػػػر » اٛنويػػػػػات  رلػػػػػ  ا مػػػػػراض،  يفىػػػػػ  مؤل اتػػػػػو العرامػػػػػة: 

يف تسػػػعة ٠نلػػػدات كػػػل ٠نلػػػد منهػػػا يف مػػػوتي رلػػػ  مػػػن العلػػػـو اٜنديلػػػة كالكمممػػػاء  الطلمعػػػة « اٜن ػػػر
 لػػو كتػػب يف الرياضػػمات  ال لػػ   ا حػػوؿ  طًنىػػا.  النلػػات  اٛنمولوتمػػا  ال لػػ   اٛنةرافمػػا الطلمعمػػة 

 اٛنربية  اٟنندسمة  يفحوؿ اٟنمئة يف رل  ال ل   ١ناسن القلة اليرقاء  كتب يفخر .
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« اٞنصػػلاح الوضػػاح يف حػػنارة اٛنػػراح» مػػن مؤل ػػات الػػدكتور اوسػػت الطلمػػة االلةػػة العرامػػة 
يف « رلػػ  اٜنمػػواف» كتػػاب « ملػػادئ رلػػ  النلػػات»،  لػػو كتػػاب «ملػػادئ الت،ػػريح  ال سػػمولوتما» 

 تييفين.
 كتػاب « ال سػمولوتما» كتػاب « الت،ػريح»يفما مؤل ات الدكتور يوحنا االعرامة فهي كتػاب 

  قد رل  الت،ريح  ال سمولوتما االعرامة يفيضاا.«. يف ح   الص ة»
 من اٞنؤس  يفف التعلم  االعرامػة يف الكلمػة ا مريكمػة ،م يػدـ طػويالا حمػز حلػت اإل٤نلمييػة 

 تلػػت لةتنػػا العرامػػة مقصػػاة مكػػاف العرامػػة رلػػ  الن ػػو الػػذ  و يف مدرسػػة الطػػب االقصػػر العمػػين. 
فقامػػػت اقمػػػاـ ـ. ٜٜٔٔرػػػن التعلػػػم  العػػػايل حػػػو يفسسػػػت كلمػػػة الطػػػب يف دم،ػػػب يف يف اخػػػر رػػػاـ 

ىذه الكلمة هضة تديدة للةػة العرامػة.  يفمسػت كلمػة الطػب ادم،ػب خل ػاا يف ىػذه الناحمػة لكلمػة 
 .(ٓٔ)مين  كلمة اًن تالقصر الع

دم،ػػػب رػػػاـ إ  يفف ا تػػػراؾ كػػػانوا قػػػد يفقػػػاموا إاّػػػاف حكمهػػػ  لػػػلالد ال،ػػػاـ معهػػػداا للطػػػب يف 
لةتو الرتكمة  يفساتذتو يفتراؾ.  طين رن اللمػاف يفف رهػد ا تػراؾ العلمػانمٌن كػاف مػن يفشػلـ ـ، ٖٜٓٔ

إذ اذنا سػػعمد ا فةػػا ، العهػػود الػػيت مػػرت رلػػ  اللةػػة العرامػػة  الداهبػػا يف اػػالد ال،ػػاـ كمػػا يػػر  يفسػػت
أنػػذت اللةػػة الرتكمػػة د ف طًنىػػا لةػػة رٚنمػػة ٟنػػا  لةػػة تػػدري  يف اٞنػػدارس حػػو اللةػػة العرامػػة كانػػت 

 قػد توتػو سػلمماف التػاتي ال ػار قي مػن شػعراء ال،ػاـ اقصػمدة إىل السػلطاف تدرس فمها االرتكمة. 
 اللةػة العرامػة اػلالت ا سػ  العػرب اعػد رػيى   ٫نػص مصػًن١نمد رشاد ي،كو فمها ما الؿ إلمػو يفمػر 

 حمز يقوؿ فمها:
 سػػػػػػػػػػػػػػػموؼ ملكػػػػػػػػػػػػػػػ   ا قػػػػػػػػػػػػػػػالـ  الكتػػػػػػػػػػػػػػػب

 
 العػػػػػػػػػػػػػػرب   شػػػػػػػػػػػػػػقمت يف رهػػػػػػػػػػػػػػدؾ العػػػػػػػػػػػػػػرب 

 اػػػػػػػػػػػل يف  فضػػػػػػػػػػػل يفتػػػػػػػػػػػ  ،م ٓنػػػػػػػػػػػوه العػػػػػػػػػػػرب؟ 
 

  كػػػػػػػػػػػػل خػػػػػػػػػػػػًن يفتػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػالعرب مصػػػػػػػػػػػػدره 
 فلػػػػػػػػػات ينعػػػػػػػػػ  رلػػػػػػػػػ  الكتػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػا كتلػػػػػػػػػوا 

 
 لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه  يفخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػب اإل٨نػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تدتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 يفف يفنكرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو انػػػػػػػػػػػػػػػػػػوه اٝنلّػػػػػػػػػػػػػػػػػػص الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 

 ه ػػػػػػػػػػػػػة الع مػػػػػػػػػػػػػاء فمػػػػػػػػػػػػػو إىل،ػػػػػػػػػػػػػت اللت  
 ٕنػػػػػػػػػوت مػػػػػػػػػا امػػػػػػػػػنه ؟ يػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػا طللػػػػػػػػػوا 

 
 اضػػػػػػػػػػػػػع  ر،ػػػػػػػػػػػػػر ف ملمونػػػػػػػػػػػػػاا ٟنػػػػػػػػػػػػػ  لةػػػػػػػػػػػػػة 

 فمهػػػػػا، فمػػػػػن يفيػػػػػن نلةػػػػػي؟ كمػػػػػ  تكتسػػػػػب؟ 
 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  اٞنػػػػػػػػػػػػػػػػػدارس ١نظػػػػػػػػػػػػػػػػػور تعلمهػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 يف اٜنرب العاٞنمة ا  ىل نقل ا تراؾ معهد الطب من دم،ب إىل اًن ت حػٌن رحػل ا اػاء  
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د يفف انتهػت اٜنػرب رػاد  دار معهد المسورمٌن ىناؾ،  اعالط ف،ةل معهدى  المسورموف رنها، 
 ف إىل معهدى   توق  اٞنعهد الط .المسورمو 

اعػد مػؤٕنر اػاري  الػذ  و فمػو  ٖٜٔٔ/ٓٔ/ٔيفما معهد اٜنقػوؽ فقػد يفن،ػ  يف اػًن ت يف 
 ا ت اؽ اٌن رتا ت العرب  حيب ا ٓناد  الرتقي رل  إن،اء تعلم  رر  رػاؿ يف الػلالد العرامػة.

 تعلػػت  اػػديف التػػدري  اعػػد شػػهر مػػن ذلػػ  التػػاريا،  كػػاف يفطلػػب يفسػػاتذتو مػػن ا ك مػػاء العػػرب، 
العرامػػة ٞنػػواد: اللةػػة  يفحػػوؿ ال قػػو  يفحكػػاـ ا  قػػاؼ  الوحػػايا  ال ػػرائع  الػػي اج. يفمػػا لةػػة التػػدري  

اقمػػػػة اٞنػػػػواد فقػػػػد تعػػػػل التػػػػدري  فمهػػػػا االرتكمػػػػة،  نقلػػػػت مدرسػػػػة اٜنقػػػػوؽ خػػػػالؿ اٜنػػػػرب العامػػػػة 
 إىل دم،ب،   يفرمدت إىل اًن ت. ٜٛٔٔ-ٜٗٔٔ

فلما كانت النهضة يف رهػد اٜنكومػة العرامػة يف رهػد اٞنلػ  فمصػل ىػّب الطػالب القػدام  
مػػػن اٞنعهػػػد الطػػػ   مدرسػػػة اٜنقػػػوؽ يطػػػاللوف انرػػػادة اٞنعهػػػدين  إن،ػػػاء اٛنامعػػػة،  تاىػػػد طػػػالب 

النػػاد  العػػر   طػػًنه،   رقػػد ا ا تتمارػػات يفالصػػ  ا خػػًن مػػن اٞنعهػػد الطػػ  تهػػاد ا اطػػاؿ، 
 يفل ػػوا الوفػػود،  ٘نلػػوا اٜنكومػػة ال مصػػلمة رلػػ  إن،ػػاء اٛنامعػػة مػػن ىػػذين اٞنعهػػدين.  ىكػػذا  لػػدت 

.  كػػاف شػػرط اٜنكومػػة يف تسػػممة ٜٜٔٔ/ٜ/ٕ٘اٛنامعػػة السػػورية حمػػز افتػػتح معهػػد اٜنقػػوؽ يف 
 .(ٔٔ) ها اللةة الرٚنمة لل امعةا ساتذة يفف ٪نسنوا التدري  االلةة العرامة، 

العرامػػة ن سػػه  اػػتعل  يف مػػدارس ا تػػراؾ يف مػػن ىنػػا اػػديف تػػاريا تديػػد، فقػػد اػػديف اٞنتخرتػػوف 
تعريػػب التعلػػم  ّنػػا فمػػو  سػػعه ،  كػػاف رلػػ  اعػػـي دائػػب  حػػرب طويػػل،  تكػػات وا رلػػ  شػػمخوخته  

حػػو رفػػع العػػبء رػػن كاىػػل إىل تػػانله  زمػػالء يفقويػػاء يف العرامػػة يسػػارد ه ، فلػػ  ٕنػػع سػػنوات 
ل،ػػػموخ سػػػوارد قويػػػة مضػػػت إىل اٟنػػػدؼ القػػػو، حػػػعداا،  حػػػو يفحػػػل ت ررامػػػة العلػػػ  يف يف لئػػػ  ا

 اٛنامعة ملالا ٪نتذ .
 ر ػي ا سػتعمار ال رنسػي الػػذ  ااتلمػت اػو سػػورية مػدة ٙنػ   ر،ػػرين سػنة رػن يفف ينػػاؿ 

الطػب  اٜنقػوؽ يدرسػاف االلةػة العرامػة حػو زاؿ ا سػتعمار  من من يات التعريػب، إذ اقػي معهػدا
 فػرض ال رنسػمة مكاهػا يف التعلػم ،  دخلػت الػلالد لرط  من يفنو حا ؿ تاىداا إاعػاد العرامػة رل  ا

العرامػة منػذ ذلػ  االلةػة  اإلنسػانمة رهد ا ستقالؿ  اٜنرية،  تكاملت الدراسات اٛنامعمة العلممة 
 الوقت إىل يومنا ىذا.
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رتضػػػػت سػػػػلمل اٞنصػػػػطل ات العلممػػػػة كانػػػػت يفىػػػػ  قضػػػػمة ار ْنػػػػدر اإلشػػػػارة إىل يفف قضػػػػمة 
رتػػا ت التعريػػب رنػػدما حػػا لوا تعػػل لةػػته  العرامػػة اٞنضػػرية حػػاٜنة للتعلػػم  العػػايل  للتعلػػًن رػػن 

 .(ٕٔ)اٜنماة العصرية رل  حد تعلًن ا مًن ال،ها حاتات 
يفرضػػاء »يف نطػػاؽ مػػن تعػػا ف اٛنػػامعمٌن  اجملمعمػػٌن إ  يفف اٞنصػػطل ات يف سػػورية اْنهػػت 

 تكػات  ىػؤ ء  يف لئػ  يف ممػداف حاتػات الكلمػات العلممػة ٗنمعػاا، إىل سػّد  «٠نمع اللةػة العرامػة
رلػػ  تػػللم  الكتػػاب العلمػػي يف  تعريلػػو، فتااعػػت ال ػػر ع اٛنديػػدة يف تامعػػة دم،ػػب اعػػد تطويرىػػا 

يػػػد  ا سػػػتاذ الكلػػػًن اٞنرحػػػـو سػػػاطع اٜنصػػػر   اسػػػتكماؿ كلما ػػػا، تااعػػػت مػػػا كانػػػت اديفتػػػو كلمػػػة 
فػر ع اٞنعرفػة حػو أػل ذلػ  مقػررات اٛنامعػة يف كػل كلما ػا الطب يف تقد، الكتػاب العػر  لكػل 

فلػػم  ىنػػاؾ ا ف  يفقسػػامها  مقػػررات اٞنعاىػػد اٞنتوسػػطة، ٣نػػا يفرطػػ  ْنراػػة دم،ػػب طااعهػػا العملػػي، 
رلػػ  مػػن العلػػـو الػػيت تػػدرس يف اٛنامعػػة إ   لػػو كتػػاب رػػر  ُنػػت يف خإنتػػو مسػػرد ااٞنصػػطل ات 

 ٗنلتهػػػا مػػػادة اٞنعػػػات  العلممػػػة الػػػيت نتطلػػػع إلمهػػػا يف الػػػيت اسػػػتخدمت فمػػػو،  ىػػػي مسػػػارد تؤلػػػ  يف
 .(ٖٔ)ٓنركاتنا اٞنع ممة

 اٞنعػػات   ،م يقتصػػر ا مػػر رلػػ  الكتػػاب اٛنػػامعي  إ٧نػػا تعػػداه إىل اٞنراتػػع العلممػػة الكػػرب  
 اٞنوسورات اليت تولت يفمرىا  زارة التعلم  العايل يف النطاؽ العلمػي   زارة اللقافػة  الكتب اٜنديلة 

 اؽ الدراسات اإلنسانمة.يف نط
  لعل نظرة راارة رل  ما و من إ٤نازات يف تامعة دم،ب ْنعل الصورة  اض ة يفمامنا.

 إجراءات التعريب وإنجازاتو -ثالثاً 
 

أػػػل التعريػػػب ٢نتلػػػ  ال ػػػر ع العلممػػػة  اإلنسػػػانمة  ارتمػػػد النقػػػل يف اػػػدء النهضػػػة اٜنديلػػػة 
طػػىن رنهػػا  ىػػي: اختصػػاص اػػالعل  يف  ال ػػن،  ّن هػػود يففػػراد مػػن العلمػػاء ٓنلػػوا اصػػ ات ثػػالث  

  إتقاف للةة ا تنلمة اليت ينقلوف رنها،  معرفة  سرار اللةة العرامة  لوسائل تنممتها.
 كاف من روائب ْنراة التعريب اادئ ا مر ردـ تػوافر اٞنصػطل ات العلممػة امسػر  سػهولة. 

ف الػنقص يف ٠نػاؿ الطػب مػن خػالؿ مػا  قد سلقت اإلشارة إىل يفف العلماء ا  ائل كػانوا يسػتدركو 
يفُلػػػ  االعرامػػػة يف القصػػػر العمػػػين  يف الكلمػػػة اإل٤نملمػػػة السػػػورية يف اػػػًن ت،  مػػػن خػػػالؿ الل ػػػز يف 

 اٞنع مات القد٬نة  كتب الرتاث.
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 ،م يكػػن ٖنػػة يف  نػػوع مػػن التنسػػمب الرٚنػػي للمصػػطلح، ٣نػػا كػػاف يػػؤد  إىل ضػػرب مػػن اٜنػػًنة 
ديػػد،  ،م تكػػن ٠نلػػة اٞنعهػػد الطػػ  عػػع اللعػػد رػػن الدقػػة يف الت ف فمػػو الػػد  الطػػالب  القػػراء،  كػػا

 ذات سلطاف يف ا ت اؽ رل  مصطلح معٌن. ٕٜٗٔالعر  اليت كانت تصدر منذ راـ 
اتػػػللم  مع ػػ  للعلػػـو الطلمػػػة،  «يف٘نػػد ٘نػػد  اٝنمػػاط»  «مرشػػد خػػػاطر» قػػاـ الػػدكتوراف 

لػػة اٞنعهػػد الطػػ  العػػر   مػػا   ضػػ  تهػػود يفسػػاتذة كلمػػة الطػػب يف تامعػػة دم،ػػب  مػػا ن،ػػر ه يف ٠ن
كتلػػوه فممػػا يفل ػػوا مػػن تصػػانم  مازالػػت ت،ػػهد ٟنػػ  ااٛنػػد  الػػديفب، ااإلضػػافة إىل مػػا كػػاف  ضػػعو 

يف اػًن ت قلػل يفطلاء العػرب ا قػدموف  مػا  ضػعو يفسػاتذة قصػر العمػين يف مصػر  الكلمػة ا مريكمػة 
 .يفف يقلب ا ستعمار لةة التعلم  فمها من العرامة إىل اإلنكلميية

ٛنمػع ىػذا النتػاج كلػو،  كانت ٛننة اٞنصطل ات يف كلمة الطب من قلل قد قامت ّن ا لة 
اٞنتعػػػدد اللةػػػػات إىل العرامػػػة،  ىػػػػي ترٗنػػػة اسػػػػت اد منهػػػػا  «Clairvilleكلػػػًن فمػػػػل »مع ػػػػ  فنقلػػػت 

النػػػاس،  لكنهػػػا كانػػػت سػػػريعة  طػػػًن كافمػػػة،  ،م تللػػػز يفف ن ػػػدت نسػػػخها، فػػػاقرتح الػػػدكتور مرشػػػد 
لو الػدكتور يف٘نػد ٘نػد  اٝنمػاط إن،ػاء مع ػ  للعلػـو الطلمػة،  يف٤نػي يف ٙنسػة ر،ػر خاطر رل  زمم

 راماا.
يف ىل اءا  ت لتوحمد اٞنصػطل ات الطلمػة العلممػة،  قػد  «كلًن فمل» كانت ترٗنة مع   

،  رػػدد كلماتػػو مػػا يقػػارب ٜٙ٘ٔطلػػع الػػنص العػػر  ٟنػػذا اٞنع ػػ  يف مطلعػػة اٛنامعػػة السػػورية سػػنة 
 ح  ة. ٜٓٙيف مة كل  ٓٓٓ.٘ٔمن 

 ريفت  زارة التعلػػم  العػػايل إرػػادة النظػػر يف ىػػذا اٞنع ػػ   إطنػػاءه انضػػافة مػػا تػػّد  تلػػديل مػػا 
تلػػػػدؿ  إضػػػػافة اٞنقااػػػػل اإل٤نلمػػػػي  لكلماتػػػػو ال رنسػػػػمة  العرامػػػػة،  رهػػػػدت إىل الػػػػدكتور ١نمػػػػد ىمػػػػل  

 «حسػػين سػػلح»اٝنمػػاط يفف يقػػـو اػػذل  مسػػت مداا مػػن سلسػػلة الل ػػوث القممػػة الػػيت كتلهػػا الػػدكتور 
رئػػم  ٠نمػػع اللةػػة العرامػػة ادم،ػػب يف ٠نلػػة اجملمػػع رلػػ  يفف توحػػد مصػػطل اتو العرامػػة مػػع التعػػااًن 
الػػػيت يفقر ػػػا ٛننػػػة توحمػػػد اٞنصػػػطل ات التااعػػػة  ٓنػػػاد ا طلػػػاء العػػػرب مػػػع إرػػػادة النظػػػر يف تعػػػاري  

لالثػػػػة ال،  ،م تصػػػػدر ا تػػػػياء ٜٗٚٔحػػػػ  ة سػػػػنة  ٗٔٙاٞن ػػػػردات.  حػػػػدر اٛنػػػػيء ا  ؿ منػػػػو يف 
 .(ٗٔ)اللاقمة اعد

يف ىل اءػػا  ت لتوحمػػد اٞنصػػطل ات الطلمػػة العرامػػة  «كلػػًن فمػػل»مع ػػ   إذا كانػػت ترٗنػػة 
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فنف ٖنة خطوة يفخػر  مهمػة رلػ  درب تعريػب التعلػم  الطػ  ٕنللػت يف إ٤نػاز آنػاد ا طلػاء العػرب 
ا يف القػػاىرة  اعػػد رػػدة اتتمارػػات ٟنػػٛننػػة لتوحمػػد اٞنصػػطل ات الطلمػػة،  ٜٙٙٔالػػذ  يفُلػػ  سػػنة 

رلمػو تعػديالت،   طلػع طلعتػو  اةداد  اٞنوحل  دم،ػب  للنػاف توحػلت إىل إ٤نػاز مع ػ  يفتريػت 
 تقلػل يفطلػاء تامعػة دم،ػب ا  ىل سنة ثالث  سلعٌن يف مطلعة اجملمع العلمي العراقي يف اةػداد. 

 اٞنوحػد الطػ ىذا اٞنع ػ  الطػ  اٞنوحػد اقلػوؿ حسػن،  ،م يػنقع زمػن يسػًن حػو يفضػ   اٞنع ػ  
 .(٘ٔ)ٜنمة اللةة الطلمة يف اٛنامعة السورية

، كمػػا طلػػع مييػػداا فمػػو ٜٛٚٔ قػػد طلػػع اٞنع ػػ  طلعػػة ثانمػػة يف مطلعػػة تامعػػة اٞنوحػػل رػػاـ 
 يفسػه  يف إ٤نػازه إىل تانػب آنػاد ا طلػاء العػرب  . ٖٜٛٔرػاـ  منق اا الخر طلعة لػو يف سويسػرا 

لعاٞنمػػػػة  اٞننظمػػػػة العرامػػػػة للرتامػػػػة  اللقافػػػػة كػػػػل مػػػػن ٠نلػػػػ   زراء الصػػػػ ة العػػػػرب  منظمػػػػة الصػػػػ ة ا
.   العلـو

 ي،ػػتمل اٞنع ػػ  رلػػ  اٞنصػػطل ات الطلمػػة االلةػػات الػػلالث: العرامػػة  اإل٤نلمييػػة  ال رنسػػمة. 
 ٖنة اثنػا ر،ػر يفساسػاا تػر  رلمهػا العمػل يف اختمػار اٞنصػطل ات تتملػل يف اسػتعماؿ كلمػة ررامػة 

ل اٞنرتادفػات إ  فممػا نػدر،  اسػتعملت الكلمػات العرامػة  ،م تسػتعم احدة مقاال التعلًن ا تنػ ، 
اٞنتدا لػػػة يف  الػػػيت سػػػلب يفف اسػػػتعملها ا طلػػػاء العػػػرب ا قػػػدموف إذا كانػػػت ت ػػػي اػػػالةرض العلمػػػي، 
 اختػػػًن معػػػىن  احػػػد مػػػن اٞنعػػػا  الػػػيت  ضػػػعتها معػػػات  اللةػػػة لل ػػػ  العػػػر  الواحػػػد،  و الل ػػػوء إىل 

العػاـ يف  تعمػم  معػىن ٠نػا ر ٞنعناىػا اللةػو  يف  نقلهػا معناىػا  اجملاز يف استعماؿ ا ل اظ اتخصػمص
إذا كانػػػػػت اسػػػػػ  إ   «ا تنلمػػػػػة اٞنعراػػػػة»إىل مػػػػدلوؿ الخػػػػػر يفدؽ،  اسػػػػتلعدت الكلمػػػػػات الدخملػػػػة 

شخص يف  م،ػتقة مػن اٚنػو، يف  كانػت مسػتخدمة يف لةػات متعػددة  ،م ٬نكػن الوحػوؿ إىل مقااػل 
مػع ت ضػػمل الصػػمت اللالثمػة اٞنختصػػرة،  اسػػتعملت حػػمت  ٟنػا،  ثلتػػت سػػوااب  لواحػب و ا لتػػياـ هبػػا

، «َفعػػػوؿ»  «فَػَعػػػل»  «فُػَعػػػل»ررامػػػة سػػػلب اسػػػتعماٟنا يف الطػػػب  القمػػػاس رلػػػ  ذلػػػ  ملػػػل حػػػمةة 
رلػ  اسػػتعماؿ يفل ػاظ مع ممػة خارتػػة  فضػل ا طػراد  ا نسػ اـ يف اسػػتعماؿ الكلمػات  الصػمت 
يف حػمت النسػلة للتمممػي يف  منػع اللػل  رن ا نس اـ   يسهل ح ظها  تػدا ٟنا،  تػر  التصػرؼ 

 ضػػػلطت الكلمػػػات العرامػػػة  نسػػػب للم ػػػرد  لل مػػػع  ااتعػػػد رػػػن الرتكمػػػب  الن ػػػت إ  مػػػا نػػػدر، 
اال،كل ضلطاا كامالا،  اقتصر رل  ترٗنة  احد من مرتادفػات اٞن هػـو الواحػد مػع اإلشػارة َنانػب 
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  إىل اٞنع ػػػ  رػػػدد مػػػن الصػػػور اٞنرتادفػػػات ا خػػػر  إىل التعلػػػًن الػػػذ  ات ػػػب رلػػػ  ترٗنتػػػو،  يفضػػػم
 .(ٙٔ)التوضم مة زيادة يف اإليضاح  تللمتاا للمصطل ات  تعممماا لل ائدة

 قػػػد رمػػػػدت  زارة التعلػػػم  العػػػػايل إىل ترٗنػػػة اٞنػػػػد نات الكػػػرب  يف الطػػػػب،  اختػػػًن كتػػػػاب 
متعػػػدد الكتّػػػاب،  رهػػػد إىل قسػػػ  مؤل ػػػو ا  ؿ،  إف يكػػػن ا ف  «ىاريسػػػوف»م،ػػػهور ينمػػػ  إىل 

للاطين يف كلمة الطب َنامعة دم،ب ارتٗنتو رل  يفف يكوف اٞنع   الط  اٞنوحػد مرتعػاا يف الطب ا
 ح  ة،  تلعو اللا . ٖٓٛاٞنصطلح،  حدر اٛنيء ا  ؿ يف 

تلػػ  ىػػي إشػػارة رػػاارة ٞنػػا و يف ممػػداف الطػػب. يفمػػا يف اعػػع اٞنمػػادين ا خػػر  فقػػد يفسػػه  
يف ممػػػػادين متعػػػػددة. ف ػػػػي ممػػػػداف اٞنصػػػػطل ات ا مػػػػًن مصػػػػط   ال،ػػػػها  إسػػػػهاماا كلػػػػًناا  فعػػػػا ا 

يفنعمػػػت النظػػػر حػػػديلاا يف يفل ػػػاظ كتػػػب ررامػػػة  تركمػػػة يف رلػػػ  اٛنمولوتمػػػا  يف »اٛنمولوتمػػػة يقػػػوؿ: 
يفل ػػػاظ ىػػػذا العلػػػ  يف اعػػػع اٞنع مػػػات ا تنلمػػػة  العرامػػػة كمع ػػػ  الػػػدكتور ١نمػػػد شػػػرؼ  مع ػػػ  

مػػػت اعػػػع مصػػػطل ا ا العرامػػػػة اللخػػػار  اػػػ   مع ػػػ  المسػػػورمٌن ال رنسػػػي العػػػػر   طًنىػػػا، فلل 
 لػذل  رمػدت إىل  ضػع ىػذه اٞنصػطل ات ذاكػراا اعػع ح م ة  اعضها مرتوحػة يف  مةلوطػة. 

ا ل اظ اٛنمولوتمة اال رنسمة  ما يفراه يصلح ٟنا من ا ل اظ العرامة،  لست يفدري اػلف ٗنمػع ىػذه 
يف الػػػػلالد العرامػػػػة  سػػػػاتمذ اٞنػػػػواد ا ل ػػػػاظ العرامػػػػة حػػػػ م ة يف  رات ػػػػة  لكػػػػن يف ذكرىػػػػا فائػػػػدة 

 .(ٚٔ)« للم امع اللةوية العرامة اليت تعىن ّنصطل ات اٛنمولوتما
  يف ممداف اٞنصطل ات النلاتمة ي،ًن ال،ها  إىل إسهاماتو فمو قائالا:

يفل ػػػت مع ػػػ  ا ل ػػػاظ اليرارمػػػة اال رنسػػػمة  العرامػػػة ضػػػمنتو رػػػدة مئػػػات مػػػن يفٚنػػػاء رنػػػدما »
ئػػات مػػن اٞنصػػطل ات النلاتمػػة الػػيت  اػػد لكػػل يفسػػتاذ يف  رػػا،م النلاتػػات اليرارمػػة اٞن،ػػهورة  اضػػع م

االيرارػػػػة مػػػػن معرفتهػػػػا،  ،م يػػػػدر يف خلػػػػد  يفف اٞنع ػػػػ  اٞنػػػػذكور سػػػػمكوف يف مصػػػػطل ات النلػػػػات 
. «اٞنػػدارس اللانويػػة حالمػػاا »ىػػذا العلػػ  يف مػػدارس الت همػػي اٜنكوممػػة اػػديار ال،ػػاـ مرتعػػاا  سػػاتمذ 

ع ػػػ  ٗنلػػػة مػػػن تلػػػ  اٞنصػػػطل ات ٪نتػػػاج إلمهػػػا ا سػػػاتمذ  لػػػو فطنػػػت ٟنػػػذا ا مػػػر  ضػػػ ت إىل اٞن
اٞن،ػار إلػػمه  كمػػا ٪نتػػاج إلمهػا  إىل يفكلػػر منهػػا يفسػػاتمذ اٞنػدارس العالمػػة يف الطػػب  الصػػمدلة  العلػػـو 

 .(ٛٔ)« طًنىا
مصػطل اا نلاتمػاا خػال منهػا ذلػ  اٞنع ػ ،  ىػي  ٕٖٙ ريفيت من اٞن مد يفف يفن،ر » يتااع قائالا: 
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 م،ػػػػر حة شػػػػرحاا رلممػػػػاا مقتضػػػػلاا،  كلػػػػًن منهػػػػا مػػػػن  ضػػػػعي يف  ٓنقمقػػػػي،  ػػػػ  مرتلػػػػة رلػػػػ  حػػػػر ؼ اٞنع
 اعضػػها مػػن  ضػػع ٠نمػػع فػػػؤاد ا  ؿ للةػػة العرامػػة،  اٞنهػػ  فمهػػػا ا حػػطالح العػػر    ال،ػػرح الػػػذ  ،م 
يفتػوخ الدقػػة التامػػة فمػػو، فػػاٞنؤل وف يف رلػػ  النلػػات يهمهػػ  ا حػػطالح خاحػػة، يفمػػا ال،ػػرح اٞنضػػلوط فهػػ  

 .(ٜٔ)النلات ا ر ممة د ٧نا رناء٩ند نو يف كتب 
 يف ممداف العلـو ال مييائمة  الكمممائمة  رلػ  اٜنمػواف  النلػات رمػل ا سػتاذ الػدكتور رلػد الػرزاؽ 
قػػػد رة يػػػـو كػػػاف رئمسػػػاا ٛنامعػػػة دم،ػػػب رلػػػ  تنسػػػمب اٞنصػػػطل ات يف تلػػػ  اٞنمػػػادين،  طلػػػب إىل ٠نمػػػع 

 .(ٕٓ)صطلح العلمي كلواللةة العرامة يف دم،ب يفف يكوف اٜنك  يف توحمد اٞن
يفمػػا يف ممػػداف اٞنصػػطل ات ال لسػػ مة فقػػد رسػػ  ا سػػتاذ الػػدكتور ٗنمػػل حػػلملا السػػلل الواضػػ ة 
 الطرائػػػب الصػػػ م ة الػػػيت ٩نػػػب رلػػػ  العلمػػػاء اتلارهػػػا يف  ضػػػع ىػػػذه اٞنصػػػطل ات،  قػػػد حصػػػرىا يف 

 :(ٕٔ)القوارد ا تمة
احػػطالح مسػػػتعمل للد لػػة رلػػػ  ىػػي الل ػػػز يف الكتػػب العرامػػة القد٬نػػػة رػػن القارػػدة ا  ىل: 

 اٞنعىن اٞنراد ترٗنتو.
فملػدؿ معنػاه قلػمالا، ىي الل ز رن ل   قد، يقرب معناه مػن اٞنعػىن اٜنػديز  القاردة اللانمة: 

  يطلب رل  اٞنعىن اٛنديد.
ا شػػتقاؽ العػػر  كػػلف ىػػي الل ػػز رػػن ل ػػ  تديػػد ٞنعػػىن تديػػد مػػع مرارػػاة  القارػػدة اللاللػػة: 
 .«intérnêt» ل   ا ىتماـ رل   «personnalité»للد لة رل  نضع ل   ال،خصمة 

 القاردة الرااعة: ىي اقتلاس الل   ا تن  ُنر فو رل  يفف يصػاغ حػوطاا ررامػاا كقولنػا ىرممػة يف 
 .Hormiqueترٗنة 

 لقػد يفدت الت راػة الطويلػػة الػيت مارسػػها العلمػاء العػػرب يف اختمػار اٞنصػػطلح  تقصػمه  يفسػػالمب 
 ائػػػل الػػػيت ه وىػػػا يف التعريػػػب إىل تلحػػػمل قوارػػػد ريف ا ضػػػر رة ا لتػػػياـ هبػػػا يف  ضػػػع اٞنصػػػطلح النقلػػػة ا 

 :(ٕٕ)العلمي  ىي
 تػػود مناسػػلة اػػٌن مػػدلوؿ اٞنصػػطلح اللةػػو   مدلولػػو ا حػػطالحي،  ٓنػػر  ل ػػ  رػػر  يػػؤد  »

مػػة  يف ٢نتلػػ   معػىن الل ػػ  ا ر مػػي اطريػػب ا طػػالع رلػػ  ا ل ػػاظ العلممػػة اٞنللوثػػة يف اٞنع مػػات العرا
 ضػػع كتػػب الػػرتاث العلممػػة،  ترٗنػػة الل ػػ  ا ر مػػي اٛنديػػد الػػذ  لػػم  لػػو مقااػػل يف اللةػػة العرامػػة يف  
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ل ػػػ  رػػػر  مقػػػارب لػػػو اطريػػػب ا شػػػتقاؽ يف  اجملػػػاز يف  الن ػػػت  إذا ،م يتمسػػػر ذلػػػ  فمعػػػرب،   ت ضػػػمل 
حػػطالحات العرامػػة القد٬نػػة الل ػػ  العػػر  رلػػ  الل ػػ  اٞنعػػرب القػػد، إ  إذا اشػػتهر اٞنعػػرب  ت ضػػمل ا 

رلػػػػ  اٛنديػػػػدة إ  إذا شػػػػارت   ت ضػػػػمل الكلمػػػػة الواحػػػػدة رلػػػػ  كلمتػػػػٌن يف  يفكلػػػػر إذا يفمكػػػػن ذلػػػػ ، 
الواحػػد يف اجملػػاؿ  الرتٗنػػة اٜنرفمػػة إذا ،م ٤نػػد كلمػػة  احػػدة،  ا قتصػػار رلػػ  اسػػ   احػػد للمعػػىن العلمػػي 

كلمػػة الػػيت   تسػػمح اػػو،  قلػػوؿ الل ػػ  الواحػػد،  يفخػػًناا ت ضػػمل الكلمػػة الػػيت تسػػمح اا شػػتقاؽ رلػػ  ال
 .«اٞنولد السائت

ٖنػػػػة معػػػػات  رامػػػػة متخصصػػػػة  ضػػػػعها اعػػػػع النػػػػاهبٌن يف فػػػػر ع رلممػػػػة  ْنػػػػدر اإلشػػػػارة إىل يفف 
 «كازمرسػػكي»ىػػذه اٞنعػػات  العامػػة مع ػػ  متعػػددة لكػػي تعػػٌن رلػػ  التعريػػب  الرتٗنػػة  التػػللم .  مػػن 

ااإل٤نلمييػػػة  العرامػػػة   مع ػػػ   «اػػػادتر» مع ػػػ   «لػػػٌن»اال رنسػػػمة  العرامػػػة  مع ػػػ   «د ز » مع ػػػ  
منػػػػًن »لواضػػػػعو ا سػػػػتاذ  «اٞنػػػػورد»لواضػػػػعمو سػػػػهمل يفدريػػػػ   تلػػػػور رلػػػػد النػػػػور   «اٞننهػػػػل»  «املػػػػو»

  طًنىا كلًن. «اللعللكي
للػػػدكتور ١نمػػػد  «العلػػػـو الطلمػػػة  الطلمعمػػػة» مػػػن اٞنعػػػات  اٞنتخصصػػػة يف ممػػػداف العلػػػـو مع ػػػ  

)كلػػًن فمػػل( نقلػو إىل العرامػػة الػػدكاترة  «ل ات الطلمػػة كلػػًنة اللةػة اٞنصػط» مع ػػ  ، ٕٜٛٔشػرؼ رػػاـ 
،  قػػد سػػلقت اإلشػػارة ٜٙ٘ٔمرشػػد خػػاطر  يف٘نػػد ٘نػػد  اٝنمػػاط  ١نمػػد حػػالح الػػدين الكػػواك  رػػاـ 

مصػػػػطل ات تعػػػػويع » مع ػػػػ   ٜٚٙٔالطػػػػ  رػػػػاـ  «حػػػػيت»إىل ىػػػػذا اٞنع ػػػػ  مػػػػن قلػػػػل،  قػػػػاموس 
للػػػدكتور رلػػػي ١نمػػػود  «  الطػػػ  الصػػػمديل اٜنػػػديزاٞنع ػػػ»،  ٜٓٚٔٞنم،ػػػمل اٝنػػػور  رػػػاـ  «ا سػػػناف
 ٘نػػػػػد  «مع ػػػػػ  يفٚنػػػػػاء النلػػػػػات»،  ٖٜ٘ٔ مػػػػػٌن معلػػػػػوؼ  «اٞنع ػػػػػ  ال لكػػػػػي» ، ٜٓٚٔرويضػػػػػة 

،  مع ػػػ  ٖٜٗٔلألمػػػًن مصػػػط   ال،ػػػها  رػػػاـ  « ػػػاظ اليرارمػػػةلا »،  مع ػػػ  ٜٜٗٔرمسػػػ  رػػػاـ 
يفحػػػػدرتو  «ا لكػػػػرت   اٞنع ػػػػ  الكهراػػػػائي»،  ٕٜٙٔلل،ػػػػها  يفيضػػػػاا رػػػػاـ  «اٞنصػػػػطل ات اٜنراتمػػػػة»

 ٘نػػد شػػ مب  «اٞنصػػطل ات اللرت لمػػة  الصػػنارمة الن طمػػة»،  مع ػػ  ٜٛٚٔ زارة الػػدفاع السػػورية رػػاـ 
 اٝنطمب.

لألسػػتاذ حػػارث  «اٞنع ػػ  القػػانوف»العلػػـو ا تتمارمػػة يف القػػانوف  ا قتصػػاد حػػدر   يف ممػػداف
 «نمػػػػػػػة  الت اريػػػػػػة  اٞنالمػػػػػػػةاٞنع ػػػػػػ  العلمػػػػػػػي للمصػػػػػػطل ات القانو »  ٕٜٙٔسػػػػػػلمماف ال ػػػػػػار قي رػػػػػػػاـ 
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 «اٞنع ػػػػ  ال لسػػػػ ي»فهمػػػػي،  يف ممػػػػداف العلػػػػـو اإلنسػػػػانمة حػػػػدر لألسػػػػتاذين يوسػػػػ  شػػػػالش  فريػػػػد 
مع ػػػػ  اٞنصػػػػطل ات »لألسػػػػتاذ الػػػػدكتور ٗنمػػػػل حػػػػلملا   «اٞنع ػػػػ  ال لسػػػػ ي»لألسػػػػتاذ يوسػػػػ  كػػػػـر  

مػػز يفحػػدره ح «مع ػػ  اٞنصػػطل ات اٛنةرافمػػة»،  ٜٜٗٔللػػدكتور مػػلموف اٜنمػػو  رػػاـ  «الدالوماسػػمة
مع ػػػػػػػ  » ، ٜ٘ٙٔاجمللػػػػػػػ  ا رلػػػػػػػ  لررايػػػػػػػة ال نػػػػػػػوف  ا داب  العلػػػػػػػـو ا تتمارمػػػػػػػة االقػػػػػػػاىرة رػػػػػػػاـ 

للػدكتور نػور  «مع ػ  مصػطل ات ال نػوف»،  ٜٚٙٔلألمًن ٪نػٍن ال،ػها  رػاـ  «اٞنصطل ات ا ثرية
 .(ٖٕ)...اخلٜٚٚٔالدين ررت راـ 

 تطويره. ل  رمل ر «قاموس رل  الن  » قاـ الدكتور فاخر راقل اوضع 
يفمػػػا فممػػػا يتعلػػػب ااإل٤نػػػازات الػػػيت حققهػػػا ا سػػػاتذة يف اٛنامعػػػة فلمػػػة حػػػعواة يف حصػػػرىا كلهػػػا، 

 كػػػػاف سػػػػلب ـ، ٜٚ٘ٔ  ٕٖٜٔ لػػػػذل  اخرتنػػػػا ان٩نػػػػاز إ٤نػػػػازات كلمػػػػة الطػػػػب يف ال ػػػػرتة اٞنمتػػػػدة اػػػػٌن 
امػػة رلػػ  يف قػػدرة اللةػػة العر ي،ػػككوف إىل يفف معارضػػي التعريػػب اختمػػار ىػػذه الكلمػػة د ف طًنىػػا يرتػػع 

ٕنلػػػل اٞنصػػػطل ات العلممػػػة الطلمػػػة  اسػػػتمعاهبا،  كانػػػت سػػػهامه  تنصػػػب رلػػػ  ىػػػذه الكلمػػػة يفكلػػػر ٣نػػػا 
 تنصب رل  طًنىا.

نم ت مطلورات كلمػة الطػب يف مطلعػة تامعػة دم،ػب  حػدىا رلػ  السػلعٌن، اعضػها يف ٠نلػد 
 :(ٕٗ) كلًن منها يف ٠نلدات تا ز مؤل وىا ا راعٌن يفستاذاا،  يض  ىذا اإلنتاج

اٞنؤل ػػػػات الطلمػػػػة يف رلػػػػ  الةرائػػػػي )ال سػػػػمولوتما(،  يفمػػػػراض ا ط ػػػػاؿ  النسػػػػاء  ا مػػػػراض  -ٔ
العصػػلمة  العقلمػػة  اٟنضػػممة  الكمممػػاء اٜنمويػػة،  الكمممػػاء الصػػمد نمة  الكمممػػاء العضػػوية 
 ا مراض اٛنراحمة  فن التمريع،  فن اٛنراثم ،  فن الصػ ة،  الطػب الوقػائي،  يفمػراض 

 رلػ  ا مػػراض اللاطنمػػة،  ا مػراض الط ملمػػة  اإلنتانمػػة،  يفمػػراض  الكلمػػة  القلػب  ا  رمػػة
تهػػػاز التػػػن    ا نلػػػوب اٟنضػػػمي،  تهػػػاز اللػػػوؿ  الػػػدـ  يفمػػػراض التةذيػػػة  الةػػػدد الصػػػ  

العػػػػاـ،  ا رػػػػراض  الت،ػػػػخمص  رلػػػػ   التسػػػػممات،  فلسػػػػ ة الطػػػػب يف  رلػػػػ  ا مػػػػراض 
 الطػػػػػػب ال،ػػػػػػرري  الطػػػػػػب النسػػػػػػه،  يفمػػػػػػراض اٛنلػػػػػػد  يفمػػػػػػراض العػػػػػػٌن  طػػػػػػب ا سػػػػػػناف 

،  رل  ا د ية.  ا تتماري،  فن التولمد،  رل  الكممماء  رل  السمـو
 كلػػػػًن مػػػػن ىػػػػذه اٞنؤل ػػػػات ينتهػػػػي ّنع ػػػػ  للمصػػػػطل ات العرامػػػػة  مػػػػا يقاالهػػػػا اال رنسػػػػمة يف  

 اإل٤نلميية  االعك .
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مؤل ػػػات يف مؤل ػػات يف موضػػػورات طلمػػػة رامػػػة،  للػػػدكتور شػػوكة موفػػػب ال،ػػػطي تسػػػعة  -ٕ
اؿ منهػػا: تػػاريا الطػػب رنػػد العػػرب  رنػػد ا مػػ  الػػيت نقػػل رنهػػا العػػرب )يف رػػدة ىػػذا اجملػػ

يفتػػػػياء( الللػػػػاب يف ا سػػػػلاب، رلػػػػ  الداب الطػػػػب، رلػػػػ  الوراثػػػػة، الرياضػػػػمات اٞنسػػػػنونة، 
نظرات يف اان القػم ، نظػرات يف التػنت  الػدخاف، نظػرات يف القهػوة  ال،ػا ، نظػرات يف 

 اٞنسكرات.

طلمػػػة حػػػاٜنة ٛنمهػػػور اٞنلق ػػػٌن ن،ػػػر ا اٛنامعػػػة اعنػػػواف ١ناضػػػرات رامػػػة يف موضػػػورات  -ٖ
  ىي ٧ناذج تمدة للةة العل  اٞنمسرة الواض ة السلممة. «اءاضرات العامة»

اٞنعػػػات : ملػػػل مع ػػػ  ا ل ػػػاظ  اٞنصػػػطل ات للػػػدكتور حسػػػين سػػػلح،  لػػػو يفيضػػػاا مع ػػػ   -ٗ
 ىنػػػػػػػاؾ مع ػػػػػػػ  ا ل ػػػػػػػاظ  اٞنصػػػػػػػطل ات ال نمػػػػػػػة الػػػػػػػواردة يف يفمػػػػػػػراض تهػػػػػػػاز التػػػػػػػن  ، 

 «كلػػػًن فمػػػل»للػػػدكتور ١نمػػػد حػػػالح الػػػدين الكػػػواك .  مع ػػػ   «مصػػػطل ات رلممػػػة»
إىل العرامػػة، حمػػز قػػاـ ارتٗنتػػو كػػل مػػن الػػدكاترة يف٘نػػد ٘نػػد  اٝنمػػاط اال رنسػػمة اٞنػػرتت  

  ١نمد حالح الدين الكواك   مرشد خاطر.

مقػػػا ت يف ٠نلػػػة اجملمػػػع العلمػػػي العػػػر  ملػػػل مقػػػا ت الػػػدكتور ١نمػػػد ٗنمػػػل اٝنػػػا   -٘
  الخرين.

٠نلػػة اٞنعهػػد الطػػ  العػػر  الػػيت يفن،ػػلىا فريػػب مػػن ا سػػاتذة رلػػ  ريفسػػه  ا سػػتاذ الػػدكتور  -ٙ
 مرشد خاطر،  كاف الةرض من إن،ائها ٬نلل يف ثالثة يفىداؼ:

٠نلػداا  ٕٔمنهػا خدمػة ال،ػعب،  حػدر  -خدمة الطب  ا طلػاء. ج -اللةة العرامة. بخدمة  - يف
 .ٜٚٗٔ  ٕٜٗٔاٌن 

إف رتػػػػاؿ اٞنعهػػػػد الطػػػػ  العػػػػر  »ال،ػػػػطي حػػػػٌن يفرخ للمعهػػػػد العػػػػر    مػػػػن ىنػػػػا يقػػػػوؿ الػػػػدكتور
ّن لته   ١ناضػرا    مؤل ػا    مقػا    قػاموا انهضػة لةويػة تلعهػا انتصػار للةػة العرامػة يف رػا،م العػرب 

 .(ٕ٘)« االده ال،اسعة
 اسػػتمرت مسػػًنة التعريػػػب قويػػة يف العقػػػود التالمػػة يف ٢نتلػػػ  الكلمػػات حمػػػز تػػدرس اللةػػػة 

 ٕٜٛٔ-ٜٔٛٔرامػػة.  لػػو رحنػػا نسػػتعرض إ٤نػػازات التعريػػب يف تامعػػة دم،ػػب العػػاـ الدراسػػي الع
 (:ٕ)منا من خالؿ النظر يف اٛند ؿ رق  من خالؿ الكتب اٞنن ية يف الكلمات كافة يفل 
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ٝ. ٔ.ٛٔيفف يفرلػػػ  نسػػػلة للكتػػػب اٞنؤل ػػػة االعرامػػػة كانػػػت يف كلمػػػة العلػػػـو إذ الةػػػت النسػػػلة 
 اليرارمػػة  ل منػػا يفف الكتػػب  الكهراائمػػة ندسػػة ا ر رهػػا اٞندنمػػة  اٞنعماريػػة  الواقػػع لػػو يفخػػذنا كلمػػة اٟن

 ىػي مػن يفرلػ  النسػب،  ٜ.ٕٛ( كتاااا انسػلة مئويػة قػدرىا ٕٕٓاٞنؤل ة يف ممادينها يللت رددىا )
 ىػي نسػلة رالمػة ، ٜ.٘ٔكتااػاا انسػلة مئويػة قػدرىا   ٕٔٔ ما يفل  يف ٠ناؿ الطب  الصمدلة يللػت 

 إىل اجملموع الكلي.يفيضاا قماساا 
 لعل يف ا رقاـ السااقة ما يدحع ح ه القػائلٌن يفف ٖنػة حػعواة يف تعلػم  العلػـو  الطػب 

  اٟنندسة االلةة العرامة.
 (0الجدول رقم )

 ٕٜٛٔ/ٜٔٛٔردد الكتب العرامة اٞنن ية يف تامعة دم،ب يف العاـ الدراسي 
 موزرة رل  الكلمات

 

 النسبة المئوية منجزةعدد الكتب العربية ال اسم الكلية
 من المجموع الكلي 

 كلمة ا داب
 تصاد  الت ارةكلمة ا ق
 كلمة الرتامة
 كلمة اٜنقوؽ
 كلمة اليرارة
 كلمة ال،ريعة
 كلمة الصمدلة

 كلمة الطب الل،ر 
 كلمة طب ا سناف

 كلمة العلـو
 كلمة ال نوف اٛنمملة

 كلمة اٟنندسة اٞندنمة  اٞنعمارية
 ئمة  اٞنمكانمكمةكلمة اٟنندسة الكهراا

 

ٔٔٛ 
ٗٙ 
٘ٓ 
ٖٖ 
ٙٓ 
ٕٔ 
ٖٔ 
٘ٛ 
ٖٕ 
ٖٔٛ 
ٖٔ 
ٚ٘ 
ٛ٘ 

ٔ٘.٘ 
ٙ.٘ 
ٙ.٘ 
ٗ.ٖ 
ٚ.ٜ 
ٕ.ٚ 
ٗ.ٓٚ 
ٚ.ٙ 
ٗ.ٕ 
ٔٛ.ٔ 
ٔ.ٙ 
ٜ.ٙ 
ٔٔ.ٔ 
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 قضايا التعريب -رابعاً 
 

قضػػايا التعريػػب رػػدـ تقمػػد ا سػػاتذة اػػالتياـ الدقػػة يف اسػػتخداـ اٞنصػػطل ات ٣نػػا يػػؤد  مػػن 
إىل ضػػػع  الدارسػػػٌن يف اللةػػػة العرامػػػة  سػػػرياف ىػػػذا  إىل ت،ػػػتت اٛنهػػػد  طمػػػاب اٞننه مػػػة، إضػػػافة

 ،م يكػػػن الضػػػػع  الضػػػع  إىل اعػػػع ٣نػػػن يقومػػػوف االتػػػدري  يف اٛنامعػػػة مػػػن اٞندرسػػػٌن اٛنػػػدد. 
 فمما يلي فكػرة مػوتية رػن كػل مقتصراا رل  اللةة القوممة ال ىو يف ٠ناؿ اللةات ا تنلمة يفيضاا. 

 تهػػا اٛنامعػػة للتةلػػب رلػػ  الصػػعواات  تػػذلمل قضػػمة مػػن ىػػذه القضػػايا  إيضػػاح للسػػلل الػػيت انته
 العقلات.
 

 التشتت وغياب المنهجية في استخدام المصطلحات: - أ
،م يتقمػػد العلمػػاء الػػذين يفخػػذ ا يف العقػػود ا خػػًنة يػػد نوف رلػػـو العصػػر  ينقلوهػػا رػػن اللةػػات 

ا ل ػاظ اٞنرتادفػػة  ا  ر امػة إىل اللةػة العرامػة االدقػة يف اسػتخداـ اٞنصػػطل ات، اػل مػالوا إىل اسػتعماؿ
فال،ػػخص اسػػتعماؿ الل ػػ  الواحػػد للد لػػة رلػػ  اٞنعػػا  اٞنختل ػػة، للد لػػة رلػػ  اٞنعػػىن الواحػػد يف  إىل 

تػػػػارة « Deduction»الواحػػػػد يسػػػػتعمل للد لػػػػة رلػػػػ  اٞنعػػػػىن الواحػػػػد يفل اتػػػػاا ٢نتل ػػػػة فمػػػػرتت  كلمػػػػة 
د للد لػػػػػة رلػػػػػ  اٞنعػػػػػا  اا سػػػػػتد ؿ  يفخػػػػػر  اا سػػػػػتنتاج يف  اا سػػػػػتنلاط،  يسػػػػػتعمل الل ػػػػػ  الواحػػػػػ

، «رقػػل»كلهػػا اكلمػػة  «intelligence»  «Raison»  «Bon sens»اٞنختل ػػة فمػػرتت  كلمػػات 
 يرتٗنهػػػػا ا خػػػػر االلداىػػػػة يف  ا كتنػػػػاه يف   «حػػػػدس»اكلمػػػػة  «intuition» اعضػػػػه  يػػػػرتت  كلمػػػػة 

وري يف   اعضػػه  يرتٗنهػا اػػالاعضػه  يرتٗنهػػا اال،ػعور،  «conscience» كػذل  كلمػػة ا ستلصػار. 
 الوتداف يف  الضمًن.

 يفد  ا خػػتالؼ يف ترٗنػػة اٞنصػػطل ات  التلػػاين يف اسػػتخدامها إىل ضػػر ب مػػن الت،ػػتت 
يف اٞنعاىػد  اٛنامعػػات  الكلمػػات  ا قسػاـ، كمػػا يفف طمػػاب اٞننه مػة  تػػو الخػػر مػن  تػػوه ت،ػػتمت 

 اٛنهد يف  سلب فمو.
ةػات ا تنلمػة يف التعلػًن رػن  تتلد  اٜناتة إىل اٞننه مة حػٌن نواتػو ىػذا اٝنػالؼ اػٌن الل

 اٞنصطلح الواحد، كما تتلد  حٌن يصطرع النقل  التعريب  اجملاز  الوضع  الن ت.
يفدت إىل اخػػتالؼ الوضػػع يف اٞنصػػطل ات يفيضػػاا يفف اٞنلعػػوثٌن إىل اٝنػػارج  مػػن ا مػػور الػػيت 
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ن ٔنػرج يف رملوا اعد رود    الت اقه  ااٛنامعة،  منه  مػن ٔنػرج يف تامعػات شػرقمة،  مػنه  مػ
منه  رل   ضع اعع اٞنصطل ات اٝناحة او،  قػد يعمػد إىل تةمًنىػا رمل كل تامعات طرامة، 

 اعد ذل .
 إذا كػػػاف ال،ػػػخص الواحػػػد   يتقمػػػد ىػػػو ن سػػػو اا حػػػطالحات الػػػيت اختارىػػػا فمػػػا االػػػ  

 ااٞنرتٗنٌن ا خرين الذين قد يوافقونو رل  اختماره يف  ٫نال ونو  ٫نال وف يفن سه ؟
 انت معا  ا ل اظ ٔنتل  ااختالؼ القائل  السامع فكم  تتضح  كم  ت ه ؟ إذا ك

 إف ا ل اظ حصوف اٞنعا   تللمت ا حطالحات العلممة ىو اٜن ر ا ساسي يف اناء العل .
 من ىنا رمدت  زارة التعلم  العايل يف اٛنمهوريػة العرامػة السػورية إىل ت،ػكمل ٛننػة للرتٗنػة 

 ل  التعلم  العايل  تتوىل ىذه الل نة اٞنهاـ ا تمة: اٞنصطل ات تااعة جمل
 يفس   ضع اٞنصطل ات العلممة  التنسمب الالـز فمها. -ٔ
القوارػػد  ا سػػ  الناتمػػة للرتٗنػػة يف اٛنامعػػات  مؤسسػػات التعلػػم  العػػايل ا خػػر   -ٕ

  التنسمب امنها،  شر ط الن،ر  اإلفادة من ن،ر ما ىو مرتت .

سػػػػػػػػورية  اٛنامعػػػػػػػػات ا خػػػػػػػػر  فممػػػػػػػػا يتصػػػػػػػػل  يفسػػػػػػػػ  التلػػػػػػػػادؿ اػػػػػػػػٌن اٛنامعػػػػػػػػات يف -ٖ
 ااٞنصطل ات العلممة  الرتٗنات.

 ريفت الل نػػػػػة اٞن،ػػػػػكلة مػػػػػن خػػػػػالؿ اتتمارا ػػػػػا اٞنتتالمػػػػػة يفنػػػػػو مػػػػػن الضػػػػػر ر  تنظػػػػػم  يفمػػػػػور 
اٞنصػػػػػطل ات العلممػػػػػة يف تامعػػػػػات القطػػػػػر ّنػػػػػا ٪نقػػػػػب اٞنسػػػػػتو  العلمػػػػػي اٛنمػػػػػد  ي مػػػػػد يف ٗنمػػػػػع 

 التخصصات اٛنامعمة.
و  اػد مػن تػللم  ٛنػاف متخصصػة لت ديػد اٞنصػطل ات العلممػة يف  ٓنقمقاا لػذل  ريفت يفنػ

تامعات القطر ُنمز تؤلػ  ٛننػة  احػدة لكػل تامعػات القطػر متخصصػة ااٞنصػطل ات العلممػة 
  ذل  يف كل من العلـو التالمة:

)العلـو ا ساسمة، العلـو الطلمة، العلـو اٟنندسمة، العلـو اليرارمة، العلـو اإلنسانمة، ال نػوف 
اةمػػة القضػػاء رلػػ  ال وضػػ   ا ضػػطراب يف رملمػػة الرتٗنػػة  توحمػػد اٞنصػػطل ات  تلنمهػػا ٛنمملػػة( ا

 رل  ا لسنة  ا قالـ.
 الضعف في اللغة العربية: - ب
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ر اد التعريب ا  ائل يف تامعة دم،ب قػد  ق ػوا تهػودى  رلػ  التنقمػب  الل ػز يف كاف 
امػاا فصػم اا م،ػرقاا إ  يفف التوسػع الكمػي يف رل  ا لسنة  ا قالـ يفسػلوااا رر رحاب لةته   تلنمها 

يفف يػػػػػدخل يف رػػػػػداد ىمئػػػػػة التػػػػػدري  لتللمػػػػػة اٜناتػػػػػة إىل اٛنامعػػػػػة يف راػػػػػع القػػػػػرف ا خػػػػػًن يفد  إىل 
٣نػا فسػح تسنموا كراسي التدري  ،م يتقنوا اٜنديز االعرامة ال صم ة  التللم  هبػا اٞندرسٌن يفناس 

اءاضػرات يف الكلمػات.  سػر  ىػذا الػداء إىل يفمػايل  اجملاؿ للعاممة  ف ت،ب طريقهػا إىل كلػًن مػن
 فنذا ىي رصمة رل  ال ه  اسلب رداءة ا سلوب  كلرة ا خطاء.اعع اٞندرسٌن 

 يفمػػا لةػػة الدارسػػٌن فلمسػػت رلػػ  اٞنسػػتو  اٞنطلػػوب، إذ إف ٖنػػة شػػكو  مػػن كلػػرة ا خطػػاء 
 إمكانات التعلًن لديه . اللةوية  الن وية  اإلمالئمة رل  يفقالمه   يفلسنته ،  ٖنة قصور يف

 انطالقػػاا مػػن اإلحسػػاس ااٞنسػػؤ لمة القوممػػة ْنػػاه لةتنػػا العرامػػة يف اٛنامعػػات يف حػػت الل نػػة 
اضػر رة العنايػة االلةػة العرامػة يف ٗنمػع الكلمػات  اختمػار اٞنعمػدين »اللقافمة يف رئاسة ٠نل  الوزراء 

 حػدر اػالغ رئاسػة ٠نلػ   «يف التػدري  يفرضاء اٟنمئة التدريسمة من الذين ٪نسػنوف اللةػة العرامػة 
 متضمناا ما يليت: ٜٓٛٔ/ٚ/ٖتاريا  ٔ/ٜٖٗ٘الوزراء رق  

ا،ػػلف  ٜٓٛٔ/ٙ/ٚٔاسػػتناداا إىل توحػػمة الل نػػة اللقافمػػة اٞنتخػػذة َنلسػػتها اٞننعقػػدة اتػػاريا 
موضػػػػوع ٘نايػػػػة اللةػػػػة العرامػػػػة  رفػػػػع مسػػػػتواىا، نوافػػػػب رلػػػػ  يفف تقػػػػـو  زارة التعلػػػػم  العػػػػايل االنسػػػػلة 

 ساتذة اٞنعمنٌن حديلاا ّنا يلي:لأل
يف  ينقػػػل ا سػػػاتذة اٛنػػػدد اٞنتمرنػػػوف يف ٗنمػػػع ا ختصاحػػػات مػػػن اٞنرحلػػػة ا  ىل إىل  - يف

 امت اف يف اللةة العرامة.رحلة ا رل  قلل يفف يتقدـ ىؤ ء إىل اٞن
يفف يكػػوف مػػن شػػر ط التعمػػٌن لعضػػو اٟنمئػػة التدريسػػمة يف تامعػػات القطػػر  معاىػػدىا  - ب

ع ا ختصاحػات شػرط الن ػاح يف امت ػاف شػ هي  كتػا  يف اللةػة اٞنتوسطة  يف ٗنم
 العرامة.

 إحداث د رات تلىملمة يف اللةة العرامة لألساتذة. -ج
ٛننػػة ااسػػ  ٛننػػة  ٜٓٛٔ/ٓٔ/ٚتػػاريا  ٕٖٔ قػػد شػػكل ٠نلػػ  تامعػػة دم،ػػب اقػػراره رقػػ  

عػة دم،ػب  مػن رئػم  اختلار اللةة العرامة مكونة من رئم  قس  اللةة العرامة يف كلمة ا داب َنام
لتػدري  يف  مػن يفحػد يفرضػاء ىمئػة االقس  اٞنختص الذ  يود يفف يُعٌّن فمػو رضػو ىمئػة التػدري . 
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 و رئم  فرع نقااة اٞنعلمٌن يف اٛنامعة.قس  اللةة العرامة يسمم
  مهمة الل نة:

 إتراء امت اف ش هي  كتا  للمعمنٌن   ؿ مرة من يفرضاء اٟنمئة التعلمممة. -ٔ
 تلحمله .ف  رضاء اٟنمئة التعلمممة اٞنتمرنٌن رند إتراء امت ا -ٕ

 ،م تكتػػ  اٛنامعػػة هبػػذه اإلتػػراءات للنهػػوض االلةػػة العرامػػة،  إ٧نػػا رمػػدت إىل يفف تعلػػت 
سالمة اللةة العرامة شرطاا ينص رلمو يف تقو، اإلنتػاج العلمػي للرتقػي يف سػل  ىمئػة التػدري ، كمػا 

عػػػػة ا مػػػػايل  الكتػػػػب ُنمػػػػز تضػػػػمن سػػػػالمة اللةػػػػة يفهػػػػا أنػػػػذت إتػػػػراءات تتملػػػػل يف ضػػػػر رة مرات
   ضوح ا سلوب يف كل ما تقع رلمو رٌن اٞنتعل .

 تل  ىي إتراءات تتعلب الرضاء اٟنمئة التعلمممة يف اٛنامعة.
تػػػاريا  ٜ٘ٚفقػػػد حػػػدر مرسػػػـو ٗنهػػػور  رقمػػػو يتعلػػػب الةػػػة الدارسػػػٌن يفن سػػػه  فممػػػا يفمػػػا 

ٞنرحلػػػػػة اٛنامعمػػػػػة ا  ىل يف ٗنمػػػػػع سػػػػػنوات يػػػػػنص رلػػػػػ  تػػػػػدري  اللةػػػػػة العرامػػػػػة يف ا ٖٜٛٔ/ٜ/ٓٔ
الدراسػػػة يف الكلمػػػات  اٞنعاىػػػد العلمػػػا يف اٛنمهوريػػػة العرامػػػة السػػػورية فممػػػا رػػػدا قسػػػ  اللةػػػة العرامػػػة 

الدراسػمة يف النظػامٌن  السنة ا خًنة يف كلمة الطب الل،ر .  يدرس ىذا اٞنقرر رلػ  مػدار السػنة 
ت انمػػاا  احػػداا ٩نػػر  ا مت ػػاف فمػػو يف د رة امت انػػات مقػػرراا امالدارسػػمٌن ال صػػلي  السػػنو   يعػػد 

يف يف  الراسػػب يف ىػػذا اٞنقػػرر يفف يتقػػدـ لالمت ػػاف فمػػو ال صػػل الدراسػػي اللػػا ،  يسػػمح للطالػػب 
 ال صلمة التالمة لسنة رسواو.من الد رات ا مت انمة 

قػػو، مسػػتمر  قػػد يفُل ػػت الكتػػب اٝناحػػة اتعلػػم  اللةػػة العرامػػة لةػػًن اٞنختصػػٌن  ٖنػػة متااعػػة  ت
 لتعديلها.
 الضعف في اللغة األجنبية: -ج

إف ضػػع  مسػػتو  تعلػػم  اللةػػات ا تنلمػػة يف اٞنػػدارس اللانويػػة  اٛنامعمػػة رلػػ  حػػد سػػواء 
م ػردات يفتنلمػة ىػي اٞنصػطل ات يفد  إىل يفف تلق  الدر س الةة راممة يف اعع ا حماف ت،وهبا 

 العلممة.
ا ىتمػػاـ منصػػلاا نايػػة االلةػػة ا تنلمػػة، إذ ،م يكػػن  إزاء ىػػذا الوضػػع كػػاف ٖنػػة الت ػػات إىل الع

ا تنلمػة يف ّنسػتو  تػدري  اللةػات رل  اللةة القوممة  حدىا،  إ٧نا كانت ٖنة إتراءات للنهوض 
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التعلم  العاـ،  اقي تدري  اللةة ا تنلمة )الوتم مة( متصػالا رلػ  مػدار سػنوات الدراسػة اٛنامعمػة  
 يف اٛنامعة. فب اختصاحات الدارسٌن  «ياٞنصطلح العلم»كلها،  درس مقرر 

 مػػن اإلتػػراءات اٞنتخػػذة يفيضػػاا اإلكلػػار مػػن اٞنلعػػوثٌن لالطػػالع  الل ػػز العلمػػي يف الػػد ؿ 
 ا تنلمة اقدر اٜناتة.

تػػدرس » رد يف اٞنػادة اللانمػة منػو:  ٖٜٛٔ/ٜ/ٓٔتػاريا  ٜ٘ٚ يف اٞنرسػـو اٛنمهػور  رقػ  
ىل يف ٗنمػػع سػػنوات الدراسػػة يف الكلمػػات  اٞنعاىػػد العلمػػا يف اللةػػة ا تنلمػػة يف اٞنرحلػػة اٛنامعمػػة ا   

اٛنمهوريػػػػة العرامػػػػة السػػػػورية فممػػػػا رػػػػدا يفقسػػػػاـ اللةػػػػات ا تنلمػػػػة  السػػػػنة ا خػػػػًنة يف كلمػػػػة الطػػػػب 
 .«الل،ر 

اػػػنلياـ الطػػالب الػػذين يرطلػػػوف  ٖٜٛٔ/ٛ/ٕتػػاريا  ٕٛٙ يقضػػي اٞنرسػػـو اٛنمهػػػور  رقػػ  
ا تنلمػػة  الن ػػاح فمهػػا. كمػػا يفنػػو   لػػاع د رة مكل ػػة االلةػػة يف التسػػ مل لنمػػل درتػػة اٞناتسػػتًن اات

٪نب للطالب التس مل لنمل درتة الدكتوراه إ ّ إذا اتتاز امت اناا يف اللةة ا تنلمػة  حقػب الن ػاح 
 فمو.

 هبذا ال،لف. ٖٜٛٔ/ٕٔ/ٕٛتاريا  ٔٗٔ قد حدر قرار ٠نل  التعلم  العايل رق  
مػػػة متيامنػػػاا مػػػع ا ىتمػػػاـ االلةػػػة ا ـ ٓنقمقػػػاا ٞنتطللػػػات  ىكػػػذا كػػػاف ا ىتمػػػاـ االلةػػػة ا تنل

 التعريب  انس اماا مع م هومو ال،امل الذ  سلقت اإلشارة إلمو.
 ىػػػػذا ا ىتمػػػػاـ االلةػػػػات ا تنلمػػػػة  اإلكلػػػػار مػػػػن اٞنلعػػػػوثٌن لالطػػػػالع  الل ػػػػز العلمػػػػي يف 

 امة.الد ؿ ا تنلمة يسارداف رل  ترٗنة ما يصدر االلةات ا تنلمة إىل العر 
إ  يفنو  اد مػن العمػل رلػ  ن،ػر ا ُنػاث الػيت تكتػب االعرامػة الةػة يفتنلمػة يف الوقػت ن سػو،  يفف 
تصدر كتب االعرامة ضمن سالسل ٔنتص كػل سلسػلة اعلػ  معػٌن،  يفف تؤلػ  الكتػب الدراسػمة  اٞنراتػع 

 طلعا ا الخر ما تهر يف التطور العلمي يف ٠ناؿ التللم .رل  يفف تالحب 
 الصةالخ -خامساً 

اعػػػد يفف رراػػػوا رلػػػـو اٜنضػػػارات ا خػػػر  الػػػت العػػػرب يف ماضػػػمه  مكانػػػة يفذىلػػػت الةػػػرامٌن 
 معارفهػػػا،  يفراد الةرامػػػوف يفف ٪نتػػػذ ا حػػػذ  العػػػرب  يقلػػػد ى   ينقلػػػوا رلػػػومه   معػػػارفه   يل قػػػوا 

ٞنػػا ط قػػوا ينهضػػوف رػػاتيين رػػن ١ناكػػاة العػػرب  الػػوغ شػػل ى  اركػػب حضػػار  ، فوتػػد ا يفن سػػه  
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 الكتااػػػة  اللمػػػاف  نعػػػرؼ ذلػػػ  مػػػن خػػػالؿ ال قػػػرات الػػػيت كتلهػػػا شػػػارر إيطالمػػػا الكلػػػًن يف العلػػػـو 
ين قومػػو،  يسػػتنهع ٨نهػػ ،  يلػػز طضػػوف القػػرف الرااػػع ر،ػػر اٞنػػمالد  ينػػدد فمهػػا الػػيف  «امػػرتارؾ»

لقػػد اسػػتطاع شم،ػػر ف يفف يكػػوف خطملػػاا اعػػد د٬نوسػػنت، مػػاذا؟ »قػػائالا: ن سػػه  العي٬نػػة  اللقػػة يف يف
مػػل يفف يكػػوف شػػارراا اعػػد ىػػومًن س،  اعػػد العػػرب   يسػػمح  حػػد االكتااػػة، لقػػد  اسػػتطاع فًنت

تارينػػػا المونػػػاف طاللػػػاا  ْنا زنػػػاى  يفحمانػػػاا  اػػػذل  تارينػػػا  ْنا زنػػػا يفطللمػػػة ا مػػػ ،  تقولػػػوف: إننػػػا   
نسػػػتطمع الوحػػػوؿ إىل شػػػل  العػػػرب. يػػػا لل نػػػوفا  يػػػا للخلػػػاؿا اػػػل يػػػا لعلقريػػػة إيطالمػػػا الةافمػػػة يف  

 .(ٕٙ)«ااٞننط ئة
 إذا كاف شػارر إيطالمػا ٪نػز اػين قومػو متلٞنػاا لل ػاؽ اركػب اٜنضػارة العرامػة فػنف اٞنست،ػرؽ 

ي،ػػػػمد ااٞنكانػػػػة  «تػػػػاريا ا دب اٛنةػػػػرايف العػػػػر »يف مػػػػدخل كتااػػػػو  «كرات،وفسػػػػكي»السػػػػوفمميت 
لػػػيت ت،ػػػةلها إف اٞنكانػػػة اٞنرموقػػػة ا»اٞنرموقػػػة الػػػيت ٓنتلهػػػا اٜنضػػػارة العرامػػػة يف تػػػاريا الل،ػػػرية قػػػائالا: 

اٜنضارة العرامػة يف تػاريا الل،ػرية  مػر مسػل  اػو مػن اٛنممػع يف رصػرنا. ىػذا  قػد  ضػح َنػالء يف 
اٝنمسػػػٌن سػػػنة ا خػػػًنة فضػػػل العػػػرب يف تطػػػوير ٗنمػػػع تلػػػ  العلػػػـو الػػػيت اشػػػتقت  ن سػػػها طرقػػػاا 

الكمممػاء  مسال  تديدة يف العصور الوسط   مازالت حمة إىل يفيامنا ىذه، يفرػين رلػـو ال مييػاء   
فممػا يتعلػب اػا دب ال ػين العػاٞني فػنف العػرب قػد يفسػهموا  الرياضمات  اللمولوتما  اٛنمولوتما. يفمػا 

فمو انصػمب  افػر ٬نلػل تػيءاا يفساسػماا مػن الػرتاث العػاـ للل،ػرية، كمػا امتػد تػلثًنى  كػذل  إىل رػدد 
 .(ٕٚ)من اٞنصن ات  ال نوف ا دامة اليت ن،لت يف امئات طًن ررامة

أػ  العػرب تسػطع رلػ  الةػرب: »تقوؿ يف كتاهبا الن ػم   «زيةريد ىونكو»ىي ذ   ىا 
دب يف الطػػب الةػػر  ف ػػلة يف القػػرف السػػادس ر،ػػر شػػعور طريػػب ااٝن ػػل مػػن تقلمػػده للطػػب »

العػػر ،  اقػػي قر نػػاا طويلػػة مػػن الػػيمن نسػػخة ٣نسػػوخة رنػػو،  كانػػت معظػػ  اٞنخطوطػػات ا  ر امػػة 
رػاـ   ٓٓٙحو القرف السااع ر،ر تقلمداا للعػرب  نقػالا مػنه ،  قلػل الطلمة يف يف ؿ رصر الرتٗنة   

رلػ  مؤلػ   احػد،  ىػذا اٞنؤلػ   كاف لكلمة الطب اللاريسمة يفحةر مكتلػة يف العػا،م   ٓنتػو  إ  
 .(ٕٛ)«كاف لعر  ىو يفاو اكر ١نمد ان زكريا الراز 

 ه ،  إذا كانػت ا مػة إف اللةة تالـز ا حماء الػذين يتكلموهػا، تقػو  اقػو    تضػع  اضػع
العرامػػة قويػػة إاّػػاف رصػػورىا الياىمػػة فػػنف تلػػ  القػػوة ْنلػػت يف لةتهػػا يفيضػػاا،  ىػػذا مػػا دفػػع ا سػػلاف إىل 
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اإلقلػػاؿ رلػػ  ىػػذه اللةػػة اكػػل ٘ناسػػة  النهػػل مػػن يناامعهػػا يف ٢نتلػػ  اٞنمػػادين، لنسػػتمع إىل الكاتػػب 
إف يفراػػاب ال طنػػة  التػػذ ؽ سػػ رى  » يف القػػرف التاسػػع للمػػمالد يقػػوؿ: «Alvaro»اإلسػػلا  القػػد، 

رنػػػٌن ا دب العػػػر  فػػػاحتقر ا الالتمنمػػػة  تعلػػػوا يكتلػػػوف الةػػػة قػػػاىريه  د ف طًنىػػػا.  لقػػػد سػػػاء ذلػػػ  
يع لػػػوف ا،ػػػعر العػػػرب  يفقاحمصػػػه   يدرسػػػوف إف يفخػػػوا  اٞنسػػػم مٌن اعػػػع كلػػػار ا سػػػلاف فقػػػاؿ: 

ف ذلػػػ  لدحضػػػها  الػػػرد رلمهػػػا، اػػػل التصػػػانم  الػػػيت كتلهػػػا ال السػػػ ة  ال قهػػػاء اٞنسػػػلموف،    ي علػػػو 
العػػػر  ال صػػػمح فػػػلين المػػػـو مػػػن رتػػػاؿ الػػػدين مػػػن يقػػػريف الت اسػػػًن الدينمػػػة للتػػػوراة  قتلػػػاس ا سػػػلوب 

إف اٛنمػػل الناشػػ  مػػن  اإل٤نمػػل؟  يفيػػن المػػـو مػػن يقػػريف ا ناتمػػل  حػػ   الرسػػل  ا نلمػػاء؟  ايفسػػ اها 
 ٩نمعػػػػوف منػػػػو اٞنكتلػػػػات الكلػػػػًنة العػػػػر ،  اٞنسػػػػم مٌن ا ذكمػػػػاء   ٪نسػػػػنوف يفداػػػػاا يف  لةػػػػة طػػػػًن ا دب

اػػػلطل  ا ٖنػػػاف،  يرت٧نػػػوف يف كػػػل مكػػػاف االلنػػػاء رلػػػ  الػػػذخائر العرامػػػة، امنمػػػا ىػػػ  حمنمػػػا يسػػػمعوف 
االكتػب اٞنسػم مة يػلن وف مػن اإلحػةاء إلمهػا ١نت ػٌن الهػا شػيء   يسػت ب مػنه  مؤ نػة ا لت ػات، 

 فما لألس ا.
كػػاد ْنػػد فػػمه  المػػـو  احػػداا يف كػػل يفلػػ  يكتػػب هبػػا خطااػػاا إف اٞنسػػم مٌن قػػد نسػػوا لةػػته ، فػػال ت

 .(ٜٕ)«إىل حديب. يفما لةة العرب فما يفكلر الذين ٪نسنوف التعلًن هبا رل  يفحسن يفسلوبا
 لػػػئن كػػػاف العػػػرب يف ماضػػػمه  الياىػػػر قػػػد  حػػػلوا إىل تلػػػ  اٞنكانػػػة  سػػػادت لةػػػته  تلػػػ  

الة لةته   يفمػته  اٞنمتػدة اٛنػذ ر، رػاملٌن الحالسمادة فنف رلمه  يف يومنا ىذا يفف يكونوا مؤمنٌن 
 يفف يتخلصوا من ال،عور االد نمة ْناه لةػته   يفمػته ، رل  استمرارية ٠ندى  التلمد ّن د طري ، 

ا مػػة توتػػو إلمهػػا   ىػػا ىػػي ذ  اـ اللػػاحلٌن  اٞنست،ػػرقٌن ا تانػػب.تلػػ  اللةػػة الػػيت اسػػرترت اىتمػػ
لاينػة،  لعػّل مػن يففػدح ىػذه السػهاـ تنكػر ا انػاء السهاـ من كل تانػب السػالمب ٢نتل ػة  يفزيػاء مت

للةػػػته   اسػػػتلداؿ اللةػػػة ا تنلمػػػة هبػػػا يف تدريسػػػه ،  قػػػد الف لنػػػا يفف نعتػػػرب  يفف نػػػتع  مػػػن ْنػػػارب 
ا حدقاء  ا رداء، فلردا نا الصػهاينة يفحمػوا لةػة ممتػة منػذ يفل ػي سػنة  يفراد ىػا إىل الوتػود لتتلػويف 

تلػػ  منػػاحي اٜنمػػاة،  لةتنػػا العرامػػة الضػػاراة اٛنػػذ ر يف مسػػًنة مكانتهػػا يف الكلمػػات اٛنامعمػػة  يف ٢ن
الصامدة رل  الكوارث  اٞنؤامرات، اٜنا ية كالـ اهلل، اٞنوحدة ل،ػملنا، اٞنعػربة رػن فكرنػا اٜنضارة، 

هػػا إىل ملانمهػػا  معانمهػػا، يػػدرو اعػػع يفانائ توتهاتنػػا اٞنسػػتقللمة،  اٜنافظػػة تػػراث يفمتنػػا،  الةنمػػة يف 
لنتخػػػذ مػػػن مواقػػػ  الػػػر اد ا  ائػػػل يف  التػػػدري ، فهػػػل ٖنػػػة مسػػػوغ ٟنػػػذه الػػػدروة؟ التخلػػػي رنهػػػا يف
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٬نػاف، يف قػوة اإلرادة  اٟنمػ ،  حػدؽ اإل التعريب يف قرننػا اٜنػايل يف تامعػة دم،ػب قػد ة لنػا  ملػا ا 
)حػػػدؽ اهلل   قػػػل ارملػػػوا فسػػػًن  اهلل رملكػػػ   رسػػػولو  اٞنؤمنػػػوف نلػػػل اٞنقصػػػد،  ٚنػػػو الةايػػػة، 

 العظم (.
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 :الفصلواشي ح
 

 .ٕٗٚاًن ت ص -إرداد يوس  اٝنماط -ٕج–لساف العرب اءمط للعالمة اان منظور  -ٔ
تعريػػػػب التعلػػػػم  العػػػػايل  سماسػػػػات  -د ر التعريػػػػب يف تلحػػػػمل اللقافػػػػة الذاتمػػػػة العرامػػػػة -الػػػػدكتور رلػػػػد الكػػػػر، المػػػػايف -ٕ

 .ٕٛص ٜٗٛٔتون   اٞننظمة العرامة للرتامة  اللقافة  العلـو -ا لت اؽ او يف الوطن العر 

 .ٖٜص -مركي دراسات الوحدة العرامة -التعريب  تنسمقو يف الوطن العر  -الدكتور ١نمد اٞنن ي الصماد  -ٖ

 -تعريب التعلم  العايل -الصعواات اليت تواتو تعريب التعلم  العايل يف الوطن العر  -الدكتور سلطاف ال،ا   -ٗ
 .ٜٗص ٜٗٛٔتون  –ة العرامة للرتامة  اللقافة  العلـو اٞننظم - سماسات ا لت اؽ او يف الوطن العر 

ا اعػػاد اٜنضػػارية »، ُنػػز ٗص «التعريػػب  اٞنعاحػػرة التكنولوتمػػة»١ناضػػرة اعنػػواف  -الػػدكتور ١نػػي الػػدين حػػاار -٘
 .٘ٛ، صٕٜٛٔالدار العرامة للكتاب تون   «قضايا اللقافة العرامة اٞنعاحرة»من،ور يف كتااو  «للتعريب

 .ٕٜمرتع سااب ص -قضايا اللقافة العرامة اٞنعاحرة -ين حاارالدكتور ١ني الد -ٙ

 .ٜٗ ص ٙٛاٞنرتع السااب ص -ٚ

 .ٜٗ ص ٙٛاٞنرتع السااب ص -ٛ

مطلورػات اجملمػع العلمػي –اٞنصطل ات العلممة يف اللةة العرامػة يف القػد،  اٜنػديز  -ا مًن مصط   ال،ها  -ٜ
 .ٗٗص ٜ٘ٙٔالعر  ادم،ب، الطلعة اللانمة 

 .ٜٗاٞنرتع السااب ص -ٓٔ

تامعػة الػد ؿ العرامػة  -معهد الدراسػات العرامػة العالمػة -حاضر اللةة العرامة يف ال،اـ -ا ستاذ سعمد ا فةا  -ٔٔ
 .٘ٙ-ٗٙص ٕٜٙٔ

 مرتع سااب. ٕص ٜ٘ٙٔمصط   ال،ها   -ٕٔ

آنػػػاد اجملػػػامع  -نػػػد ة الراػػػاط -تعريػػػب التعلػػػم  العػػػايل  اٛنػػػامعي يف راػػػع القػػػرف ا خػػػًن -الػػػدكتور شػػػكر  فمصػػػل -ٖٔ
 .٘ٗٔ  ٗٗٔص ٜ٘ٛٔ-ة العلممة العرامة اللةوي

مطلعة دم،ب،  - زارة التعلم  العايل -مع   العلـو الطلمة -الدكتور مرشد خاطر  الدكتور يف٘ند ٘ند  اٝنماط -ٗٔ
 .ٜٗٚٔراـ  ٔج

آنػػاد  ٜ٘ٛٔنػػد ة الراػاط  -تعريػب التعلػػم  العػايل  اٛنػامعي يف راػػع القػرف ا خػًن -الػدكتور ١نمػد ىمػػل  اٝنمػاط -٘ٔ
 للةوية العلممة العرامة.اجملامع ا

٠نلػػػ   زراء الصػػػػ ة العػػػػرب، منظمػػػػة الصػػػػ ة العاٞنمػػػػة، آنػػػاد ا طلػػػػاء العػػػػرب، اٞننظمػػػػة العرامػػػػة للرتامػػػػة  اللقافػػػػة  -ٙٔ
، اٞنع   الط  اٞنوحد  .ٖٜٛٔ، ٖط -فرنسي -رر  -إ٤نلمي  - العلـو

 .ٜٖٗص ٕ٘اجمللد  ٜٕٓ٘ٔنوز  ٠ٔنلة اجملمع العر   -مصطل ات تمولوتمة -ا مًن مصط   ال،ها  -ٚٔ

، ٜٙ٘ٔكػػػانوف اللػػػا  ٔ، ٕٙاٛنػػػيء ا  ؿ اجمللػػػد  -ٗنلػػػة مػػػن اٞنصػػػطل ات النلاتمػػػة -ا مػػًن مصػػػط   ال،ػػػها  -ٛٔ
 .ٕٚص

 .ٕٛ ص ٕٚاٞنرتع السااب، ص -ٜٔ

 .ٕٛ ص ٕٚاٞنرتع السااب، ص -ٕٓ

 ٜٚ٘ٔة سػن ٠ٖٕنلة اجملمع العلمي العػر  اٛنػيء ا  ؿ اجمللػد  -ا حطالحات ال لس مة -الدكتور ٗنمل حلملا -ٕٔ
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 .٘ٚٔص

٠نلػػػة ٠نمػػػع اللةػػػة العرامػػػة  -قضػػػمة اٞنصػػػطلح العلمػػػي يف نطػػػاؽ تعريػػػب التعلػػػم  العػػػايل -الػػػدكتور شػػػاكر ال  ػػػاـ -ٕٕ
 .ٕٜٙص ٜ٘ٛٔاٛنيء الرااع  ٜ٘ادم،ب، اجمللد 

تعريػب التعلػم  العػايل  سماسػات ا لت ػاؽ  -تعريػب التعلػم  العػايل  حػلتو االرتٗنػة  اٞنصػطلح -ش ادة اٝنور  -ٖٕ
 .ٕٖٔص ٜٗٛٔتون   -طن العر ، اٞننظمة العرامة للرتامة  اللقافة  العلـواو يف الو 

 .ٕمرتع سااب ص -حاضر اللةة العرامة يف ال،اـ -سعمد ا فةا  -ٕٗ

مطلعػػة تامعػػػة  «تػػاريا الطػػػب»كتػػاب الطػػب يف سػػػورية   -الػػػدكتور شػػوكت ال،ػػػطي -ٖٗٔاٞنرتػػع السػػااب ص -ٕ٘
 .٘ٚص ٜٓٙٔدم،ب 

 ذكر النص طاستوف اوتوؿ يف التوطئػة لرتٗنػة د سػالف مقدمػة . ٘ٛرتع اللا  صالدكتور رلد الكر، المايف، اٞن -ٕٙ
 اان خلد ف إىل ال رنسمة.

 .ٕٜاٞنرتع السااب، ص -ٕٚ

 ٠ٕٗنلػة اللسػاف العػر ، العػدد  –أناذ العرامة لةة لتدري  العلـو يف التعلم  العايل  -الدكتور ١نمود فوز  ٘ند -ٕٛ
 .٘ٚص ٜ٘ٛٔ  ٜٗٛٔراـ 

 زارة التعلػػػم  ا ىلػػػي  ال،ػػػؤ ف الدينمػػػة  -اٛنيائػػػر -مطلعػػػة اللعػػػز -نمػػػة  يفحػػػالةإ -لقاسػػػ مولػػػود قاسػػػ  نايػػػت ا -ٜٕ
 .ٚٛص ٜ٘ٚٔ
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 الفصل الرابع
 قات التعريب في الوطن العربي وسبل تذليلهامن معوّ 

 محتويات الفصل:
 يف٨نمة اللةة ا ـ -أولً 
 من معّوقات التعريب. -ثانياً 

 .ارتماد ن ر من يفاناء ا مة ٜن ه يفردائها -ٔ

 التلكؤ يف إحدار القرار السماسي. -ٕ

 الت،تت  طماب اٞننه مة يف  ضع اٞنصطل ات. -ٖ

 الضع  يف اللةتٌن العرامة  ا تنلمة. -ٗ

 القصور يف توتم  التقانة. -٘

 طماب اٞنتااعة اٛندية. -ٙ

 ضع  الرتٗنة من العرامة  إلمها. -ٚ

 طماب التخطمط اللةو . -ٛ

 فتور ا نتماء. -ٜ

 من سلل تذلمل اٞنعّوقات -ثالثاً 
.ح -ٔ  س  موضوع التعريب انحدار القرار السماسي الالـز
 ضػػع خطػػة لةويػػة للتمكػػٌن للةػػة العرامػػة  اٜن ػػاظ رلمهػػا  ا ىتمػػاـ انتقاهػػا  ا رتقػػاء  -ٕ

 هبا.

 سررة اللت يف  ضع اللديل االلةة العرامة للمصطل ات ا تنلمة. -ٖ

 العرامة. إقامة د رات مكل ة للعاملٌن رل  ا رض العرامة من يفاناء الناطقٌن اةًن -ٗ

 ت عمل الرتٗنة إىل اللةة العرامة  منها إىل اللةات ا خر . -٘

 إرداد اٞندرسٌن ا ك ماء. -ٙ

 «. ضع اٞنصطل ات  تولمدىا» ضع مساؽ  -ٚ

  ضع مساؽ خاص االرتٗنة. -ٛ
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 اإل٬ناف  اإلرادة. -ٜ
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 الفصل الرابع
 قات التعريب في الوطن العربي وسبل تذليلهامن معوّ 

 

يفف نقػ  رلػ  يف٨نمػة إرػداد اللةػة القوممػة ا ـ يف حمػاة ا مػة،  ٥نا ؿ يف ىذا الل ز اٞنوتي
قػػػػات التعريػػػػب يف الػػػػوطن العػػػػر ،  نلػػػػٌن يفخػػػػًناا سػػػػلل تػػػػذلمل ىػػػػذه   نسػػػػّلط ا ضػػػػواء رلػػػػ  معوّ 

 اٞنعّوقات.

 أوًل ة أىمية اللغة األم
طاٞنػػػػا تةػػػػىن اٞن كػػػػر ف  ال السػػػػ ة كػػػػل مػػػػنه  الةتػػػػو ا ـ، فهػػػػا ىػػػػو ذا ال ملسػػػػوؼ ال رنسػػػػي 

،  كػػاف ديةػػوؿ مع لػػاا هبػػذا القػػوؿ  يػػر  فمػػو يفمػػارة «إف  طػػين ىػػو اللةػػة ال رنسػػمة»اؿ يقػػوؿ: ااسػػك
 رل  ا نتماء  رل  ال،خصمة ال رنسمة  الذاتمة اللقافمة  ىوية ا مة ال رنسمة.

إف لةيت ىػي مسػكين، ىػي مػوطين  مسػتقر ، ىػي »ا ٞنا  يقوؿ: « ىمدتر» ىا ىو ذا: 
 تضاريسػػػػو،  مػػػػن نوافػػػػذىا  اعموهػػػػا يفنظػػػػر إىل اقمػػػػة يفرتػػػػاء الكػػػػوف  حػػػػد د رػػػػاٞني اٜنمػػػػم   معاٞنػػػػو

 «.ال سمح

يفف ال،ػػعوب ٬نكػػن يفف تكلػػل االسالسػػل، «: »يفخلازيواوتنمػػا» يػػر  شػػارر حػػقلمة اإلسػػلا  
 تسػد يففواىهػا،  ت،ػرد مػن امو ػا،  تظػل مػع ذلػ  طنمػة، فال،ػعب ي تقػر  يسػتعلد رنػدما يسػػلب 

 «.دئذ يضمع إىل ا اداللساف الذ  تركو لو ا تداد،  رن

إيػػػو يػػػا لةػػػيت ا ـ،   »الةتػػػو ا ـ قػػػائالا: « داطسػػػتاف الػػػد » يتةػػػىن رسػػػوؿ ٘نياتػػػوؼ يف كتااػػػو 
يفدر  إف كنت راضمة رين، إ٧نا يفنا يفحما ا ،  ا  يفرتػي،  كمػا ينػدفع مػاء المنلػوع مػن ا رمػاؽ اٞنعتمػة 

 إىل لسػػا  لتهِمَسػػ  شػػ تا   يفنػػا إىل النػػور حمػػز اٝنضػػرة، كػػذل  كلمػػات لةتنػػا ا ـ تتػػدافع مػػن قلػػ 
يفنصػػت إىل ٨نسػػي، يفنصػػُت إلمػػ  يػػا لةػػيت ا ـ، فملػػد  يل يفف هػػراا تللمػػاا يهػػُدر يف مضػػمب شػػاقاا طريقػػو. 
يفحب ىدير اٞنػاء،  يفحػب رنػٌن ال ػو ذ الدم،ػقي حػٌن يلتقػي خن ػراف اسػتال مػن طمػديهما، كػل ىػذا 

 «.موتود يف لةيت، كما يفحب يفيضاا ٨نسات اٜنب
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٘نياتػػوؼ يفنػػو ٩نػػب يفف ٥نػػاف  رلػػ  لةتنػػا ح اتنػػا رلػػ  تػػراب  طننػػا، كمػػا يفف القائػػد  يؤكػػد 
حػػافظوا رلػػ  حػػ اء لةػػتك  ح ػػاتك  رلػػ  »ينصػػح يفانػػاء يفمتػػو قػػائالا: « ىوشػػي ممنػػة»ال متنػػامي 

حػػػ اء رمػػػونك ، حػػػػذاِر مػػػن يفف تضػػػعوا كلمػػػػة يفتنلمػػػة يف مكػػػاف انمكػػػػانك  يفف تضػػػعوا فمػػػو كلمػػػػة 
 «.فمتناممة

ةػػػػة ا ـ االنسػػػػلة إىل يف  شخصػػػػمة قوممػػػػة إىل يفمػػػػرين يفساسػػػػمٌن يف ٟنمػػػػا يفهػػػػا  ترتػػػػع يف٨نمػػػػة الل
رنواف رل  يفها يفحد مالمح ال،خصمة الرئمسة الػيت تعػرؼ هبػا اػٌن ا خػرين،  ثانمهمػا يفهػا النافػذة 

 اليت تطل فمها ال،خصمة رل  تار٫نها  حضار ا  قممها  ثقافتها.

  يف  العلػز يفف ي،ػوه حػور ا  يهػي حقمقتهػا،  ٟنذا إذا ٔنلت يفمة رن لةتها، يف  ٚن ت للضػع
فنهػػػا سػػػائرة إىل ا ضػػػم الؿ  الػػػي اؿ   ١نالػػػة، فػػػال يتصػػػور يفحػػػد مػػػلالا يفف يكػػػوف اإل٤نلمػػػي اةػػػًن اللةػػػة 
اإل٤نلميية،    يفف يكوف ال رنسموف الةة ٕنتػيج فمهػا اإل٤نلمييػة اال رنسػمة،  مػن اػاب يف ىل   يتصػور يفحػد 

 لػػػم  ا مػػػر مقتصػػػراا رلػػػ  اإل٤نلمػػػي  ال رنسػػػمٌن  ا ٞنػػػاف،  إ٧نػػػا ىػػػو » . يفف يػػػرتؾ ا ٞنػػػاف لةػػػته  للضػػػع
شلف كل ا م  اليت ٓنػرـت شخصػمتها،  ٓنػرص رلػ  مقوما ػا، فػال نكػاد نعػرؼ يفمػة ذات شػلف  تػاريا 
ترتخص يف يفمر لةتهػا االسػماح انشػارة الضػع  فمهػا يف  العلػز هبػا، فضػالا رػن إ٨ناٟنػا  التخلػي رنهػا، 

نلمػػة يفخػػر  مهمػػا تػػُ  ىػػذه اللةػػة مػػن القػػوة  ا نت،ػػار،  مهمػػا كػػاف يفىلهػػا مػػن التقػػدـ  احػػطناع لةػػة يفت
 .(ٔ)« الت ضر  الت وؽ

 إف لةتنػػػػا العرامػػػػة ال صػػػػم ة ا ـ تػػػػليت يف الصػػػػدارة مػػػػن اٞنقومػػػػات اٞنعنويػػػػة اٞنممػػػػية  اءػػػػددة 
نػػػا ٥نػػػن لل،خصػػػمة العرامػػػة،  ٕنلػػػل يفىػػػ  مقومػػػات ىػػػذه ال،خصػػػمة،  رلمهػػػا يلػػػىن الطػػػااع الػػػذ  ٬نمي 

 العرب، شلننا يف ذل  شلف كل ا م  ا خر .

 إذا كانػػػت اللةػػػة يف الصػػػدارة مػػػن اٞنقومػػػات اٞنعنويػػػة    شخصػػػمة قوممػػػة، فألهػػػا اللسػػػاف 
اٞنعػػػرب رػػػن كػػػل مػػػا رػػػداه مػػػن اٞنقومػػػات ا خػػػر ، فهػػػي الػػػيت تسػػػ ل تػػػاريا ال،خصػػػمة القوممػػػة، 

ة رقلهػػػا  نػػػلع قللهػػػا،  ىػػػي  سػػػملة  تت ػػػدث ُنضػػػار ا،  تعػػػرب الدهبػػػا  تراثهػػػا رػػػن قممهػػػا  حركػػػ
التواحل ال كر   الر حي اٌن يفاناء ا مة من تهة،   سملة تعرفه  حٌن يعرب ف رػن يفن سػه  مػن 

 تهة يفخر .
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 ْنػػدر اإلشػػارة إىل يفف ٖنػػة فرقػػاا اػػٌن لةػػة ا ـ  اللةػػة ا ـ، فقػػد تكػػوف لةػػة ا ـ الله ػػة العاممػػة 
اللةػػة ا ـ فهػي اللةػة اٞنوحػدة  انػػاء اجملتمػع كافػة، فهػػي  يف  لةػة شػر٪نة نسػلتها ضػػئملة يف اجملتمػع. يفمػا

اللةػػة القوممػػة اٞنعػػربّة رػػن ذاتمػػة ا مػػة  رمقهػػا اٜنضػػار ،  ىػػي االنسػػلة إلمنػػا اللةػػة العرامػػة، رمػػي كماننػػا 
القومي  رنواف شخصمتنا العرامة  مستودع تراث يفمتنػا،  اطريقهػا يتعػرؼ ا انػاء   ا ح ػاد مػا خّل ػو 

 ا تػػداد يف ٢نتلػػ  ممػػادين اٞنعرفػػة، فمػػيداد ف ارتػػيازاا ُنضػػارة يفمػػته   تقػػديراا  سػػالفه ، ٟنػػ  ا اػػاء 
 مػػػػا يفسػػػػهموا اػػػػو يف مسػػػػًنة اٜنضػػػػارة الل،ػػػػرية، فتكػػػػوف معرفػػػػة اٞناضػػػػي رامػػػػل ح ػػػػيت ٟنػػػػ  إىل ا مػػػػاـ. 
  لمسػػت  حػػدة اللةػػة ترفػػاا مػػن الػػرتؼ،    نيرػػة مػػن النيرػػات العػػاارة،  لمسػػت تقػػديراا للماضػػي،   

 إكلاراا لو،  لكنها حرز للمستقلل يفيضاا.

 مػػػا يفٗنػػػل قػػػوؿ يفسػػػتاذنا اٞنرحػػػـو الػػػدكتور شػػػكر  فمصػػػل يف تلكمػػػده يف٨نمػػػة اللةػػػة العرامػػػة يف 
إف اللةة لمست ش اىاا تت رؾ،    يفحواتاا تلق ،  إ٧نػا ىػي ر ح تصػنع » حدتنا القوممة إذ يقوؿ: 

ف اٛنانػب ال كػر  يف اللةػة ىػو تانلهػا اٞنلمػر، ا فكار،  تصنع ٟنػا كػذل  يف رمتهػا  تلوهػا هبػا.. إ
فاللةة ىي اليت ت،كل رقولنا،  ىي اليت تن،  رندنا م اىممنػا،  ىػي الػيت تصػنع سػلوكنا،   ىػي 
الػػيت ٔنلػػب  حػػدتنا: إنسػػانمٌن كنػػا يف  قػػوممٌن، مػػؤمنٌن يف  مل ػػدين، ٠نػػددين منتصػػرين لل ػػديز يف  

، طػػػػرامٌن يف  شػػػػرقمٌن، رقلمػػػػٌن يف  رػػػػاط مٌن، مقلػػػػدين حريصػػػػٌن رلػػػػ  القػػػػد،، ١نػػػػافظٌن يف  ثػػػػوريٌن
اراٗنػػاتمٌن  اقعمػػٌن يف  ملػػالمٌن، تهػػويٌن يف   طنمػػٌن، يفيػػاا كنػػت يفنػػت يف  كنػػت يفنػػا، يف  كنػػت  يفنػػت  يف  
٥نػػن، فػػنف  حػػدة اللةػػة فممػػا امننػػا،  مػػا تسػػوؽ إلمػػو ىػػذه الوحػػدة االضػػر رة،  ْنػػذيرىا، ىػػو طريػػب 

يفحػػاب ىػػذا الوتػػود مػػن تهالػػة يف  ْنهمػػل،  مػػن  تلحػمل  تودنػػا  رػػودة الػػر ح إلمػػو اعػػد كػػل الػذ 
 «.ت،قب  تصدعا

 نسػػلؿ اعػػد ىػػذا كلػػو: مػػا دامػػت ىػػذه ا ٨نمػػة للةػػة ا ـ يف  حػػدة ا مػػة فضػػالا رػػن يف٨نمتهػػػا 
الدينمة  اجملتمعمة  الرتاوية  يف ٠ناؿ اإلاداع  ا اتكار، فلِػَ  ،م تسػد رلػ  نطػاؽ السػاحة القوممػة؟  ،ِمَ 

 ىذا ما سنعرض لو يف القس  اللا  من ىذا الل ز.اقي التعريب متعلراا؟ 
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 معّوقات التعريب ة منثانياً 
ٖنػػػة معوقػػػات رديػػػدة للتعريػػػب،  تتملػػػل ىػػػذه اٞنعّوقػػػات يف تلػػػين ن ػػػر مػػػن يفانػػػاء ا مػػػة  مػػػن 
ملق مهػػا ح ػػه يفرػػدائها يف رػػدـ حػػالحمة اللةػػة العرامػػة للت  ػػر اٞنعػػريف  رػػدـ ٕنكنهػػا مػػن مواكلػػة 

، كمػػػػػا تتملػػػػػل يف التلكػػػػػؤ يف إحػػػػػدار القػػػػػرار «التكنولوتمػػػػػا»   التقانػػػػػة ر ح العصػػػػػر، رصػػػػػر العلػػػػػ
السماسػػي يف الػػد ؿ العرامػػة  ال  ػػوة اػػٌن مػػا تػػنص رلمػػو دسػػاتًن ىػػذه الػػد ؿ  مػػا يطلػػب رلػػ  يفرض 
الواقع،  فتور ا نتماء ْناه اللةة ا ـ،  الت،تت  طمػاب اٞننه مػة يف اسػتعماؿ اٞنصػطل ات،  قلػة 

عنمػػػػة اوضػػػػع اٞنصػػػػطل ات،  ضػػػػع  نسػػػػلة الرتٗنػػػػة مػػػػن العرامػػػػة  إلمهػػػػا، التنسػػػػمب اػػػػٌن اٛنهػػػػات اٞن
 الضع  يف اللةتٌن العرامػة  ا تنلمػة،  القصػور يف توتمػ  التقانػة ٝندمػة العرامػة،  طمػاب اٞنتااعػة 
اٛنديػػػػة لتن مػػػػذ توحػػػػمات مػػػػؤٕنرات التعريػػػػب،  طمػػػػاب التخطػػػػمط اللةػػػػو ،  فممػػػػا يلػػػػي تلمػػػػاف ٟنػػػػذه 

 اٞنعّوقات:

 من أبناء األمة لحجج أعدائها: ة اعتماد نفر1

طػػػين رػػػن اللمػػػاف يفف ٗنارػػػة ا ٓنػػػاد  الرتقػػػي يف يفثنػػػاء ا حػػػتالؿ العلمػػػا  للالدنػػػا العرامػػػة حػػػا لوا 
فػرض اللةػة الرتكمػػة مكػاف اللةػػة العرامػة ارتمػػاداا رلػ  سماسػة الترتيػػ  الػيت انته وىػػا  شػقت طريقهػػا إىل 

اجملتمػػع،  مػػا يفف ٓنػػرر العػػرب مػػن ا سػػتلداد الرتكػػي حػػو  العملمػة التعلمممػػة التعلممػػة  إىل سػػائر قطارػػات
رػػاد للةػػة العرامػػة يفلقهػػا ا ضػػل تهػػود رتػػا ت التعريػػب ا  ائػػل،  لكنهػػا مػػا لللػػت يفف تعرضػػت ٠نػػدداا 

 لمقصاء يف يفثناء ا نتداب ال رنسي يف سورية  الربيطا  يف مصر.

 سػػتعمار الةػػر ،  يفخ ػػب  اعػػد يفف حصػػلت االدنػػا العرامػػة رلػػ  اسػػتقالٟنا،  ٓنػػررت مػػن ا
يفرػػػػداء ا مػػػػة يف فػػػػػرض لةػػػػا   يف يفثنػػػػػاء احػػػػتالٟن  للػػػػوطن العػػػػػر ، راحػػػػوا يصػػػػػموف لةتنػػػػا العرامػػػػػة 

،  يفنو إذا يفراد يفاناء العرامػة «التكنولوتما»االتخل   ردـ مواكلة ر ح العصر، رصر العل   التقانة 
 يعتمػػػػد ا العاممػػػػة،  يكتلػػػػوا  الل ػػػػاؽ اركػػػػب العصػػػػر فمػػػػا رلػػػػمه  إ  يفف يه ػػػػر ا اللةػػػػة ال صػػػػم ة،

اػػا حرؼ الالتمنمػػة، ذلػػ   ف العاممػػة رامػػل ت ريػػب اػػٌن يفانػػاء ا مػػة يف حػػٌن يفف ال صػػم ة رامػػل 
توحمػػد،  مػػن تهػػة يفخػػر  راحػػوا يرّ تػػوف للةػػته  ا تنلمػػة رلػػ  يفهػػا سػػلمل التقػػدـ  ا رتقػػاء،  لةػػة 
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يف ا رػػػػػ  « ا نرتنػػػػػت»ل،ػػػػػااكة ،  ىػػػػػي لةػػػػػة ا«التكنولوتمػػػػػا»اٜنضػػػػػارة اٞنعاحػػػػػرة  العلػػػػػ   التقانػػػػػة 
ا طلػب، إذ إف يفطلػػب الل ػوث العلممػػة  مواقػع ال،ػػااكة االلةػػة اإل٤نلمييػة، فهػػي اللةػة العاٞنمػػة الػػيت 
  اّد  اناء ال،عوب ا خػر  يفف يعتمػد ىا يف تعلمهػ   ُنػله   شػؤ ف حمػا   حػو يواكلػوا ر ح 

 العصرا

 رائها إاعاد لةتنا العرامة اٞنوحِّػدة  اٞنوح ػدة  إذا كاف  رداء ا مة طايات اعمدة ير موف من 
رن اٜنماة  ها اللةة القوممة  لةة القرالف الكر، الذ  حاف  رل  ىػذه اللةػة مػن الضػماع،  حػاها 
مػن ا ضػػم الؿ  الػػي اؿ رلػػ  الػػرط  مػػن الكػػوارث الػيت اتتاحػػت ا مػػة  النكلػػات الػػيت يفٞنػػت هبػػا، 

يفانػاء ا مػة القممػٌن رلػ  اعػع اٞنؤسسػات التعلمممػة الػدروات  فنف من اٞنؤ،م حقاا يفف يردد ن ر مػن
اليت درا إلمها ا ستعمار من قلُل  يفرااب العوٞنة حالماا، فمن ذ ف اليديه  ما ر ي ا سػتعمار رػن 
تن مػػػذه، فػػػنذا ىػػػ  اصػػػنمعه  ىػػػذا يلعػػػد ف اللةػػػة العرامػػػة رػػػن التعلػػػم  اٛنػػػامعي يف الكلمػػػات العلممػػػة 

اإلنسػػػػانمة،  نػػػػي  ا إىل مرحلػػػػة التعلػػػػم  مػػػػا قلػػػػل اٛنػػػػامعي،  حػػػػو ريػػػػاض  حػػػػو يف كلمػػػػات العلػػػػـو 
 ا ط اؿ.

 يتسػػػاَءؿ يفحػػػدنا: ،ِمَ ُيصػػػةي ن ػػػر مػػػن يفانػػػاء يفمتنػػػا إىل درػػػوات يػػػرّ ج ٟنػػػا يفتانػػػب يف يفف لةػػػة 
العل  حالماا ىػي اللةػة اإل٤نلمييػة،  يفف التعلػم  هبػا يف اٞنػدارس  اٛنامعػات الرٚنمػة  اٝناحػة ىػو اٜنػل 

رصػػػر العوٞنػػػة  ا لت ػػػاؽ اركػػػب التقػػػدـ  ا رتقػػػاء متناسػػػٌن يفف التعلػػػم  االلةػػػة ا ـ إ٧نػػػا ىػػػو  جملػػػاراة
يفف اجملتمػع الػذ  »ا ساس للتقدـ رل  ٢نتل  الصػعد تراويػاا  ثقافمػاا  اقتصػادياا  إاػداراا  ااتكػاراا  

قتصػػاد  العلػػـو   ين ػػي هضػػتو يف الػػده الةتػػو ا ـ   يت ارػػل مػػع العوٞنػػة،    ٩نػػار  التطػػور يف ا 
 ال نوف يلقػ  رلػ  ىػام  اٜنضػارة اإلنسػانمة    يسػه  فمهػا، اػل يفكلػر مػن ذلػ  ٪ن ػب التطػور 
رػػن لةتػػو ذا ػػا مػػا دامػػت اعمػػدة رػػن ا سػػتخداـ يف اجملػػا ت الديناممػػة اٞنتطػػورة  اٞنتةػػًنة ااسػػتمرار 

 .(ٕ)«ملل العلـو  ال نوف  ا قتصاد

 ة التلكؤ في إصدار القرار السياسي:0
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إذا كانت دساتًن الد ؿ العرامة تنص رل  يفف اللةة الرٚنمة للد لػة ىػي العرامػة فنننػا نالحػ  
يفف ٖنػػة ىػػوة اػػٌن مػػا تػػنص رلمػػو الدسػػاتًن  مػػا يطلػػب رلػػ  يفرض الواقػػع،  إذا كنػػا ٥نّمػػل يفرػػداء يفمتنػػا 

مػن  مسػؤ لمة تةممػب لةتنػا مػن قلػُل فػنف اٞنسػؤ لٌن يف يفمتنػا مسػؤ لوف يفضػعاؼ مػا يت ملػو ا رػداء
مسػؤ لمة، إذ إهػ  ،م يصػدر ا القػرار السماسػي اٜناسػ   يضػعوا حػداا ٟنػذا التسػمب اللةػو   اٝنػػر ج 
رلػػ  دسػػتور الد لػػة، فهػػا ىػػي ذ  الالفتػػات  اإلرالنػػات تيخػػر االكلمػػات يف تنلمػػة،  ىػػا ىػػو ذا 

لػػ  اٞنلقػ  يطعػ  كالمػو اػاٞن ردات ا تنلمػػة د لػة رلػ  ثقافتػو العصػػرية،  ىػا ىػي ذ  ال،ػركات ر
ا رض العرامػػػة تعلػػػن رػػػن حاتتهػػػا إىل مػػػوت ٌن يتقنػػػوف اللةػػػة ا تنلمػػػة،  ىػػػا ىػػػي ذ  اٞنعػػػامالت 
 اٞنراسػػػالت يف اٞنطػػػارات  اٞنصػػػارؼ تسػػػتخدـ ا تنلمػػػة،  ىػػػا ىػػػي ذ  ا ـ يف الطلقػػػات اٜنريريػػػة 

 ٔناطب يف  دىا االلساف ا تن ،  ترتؾ ترامته  للخادمات اللوايت   يعرفن العرامة.

يف الوقػػػت ن سػػػو يفف العػػػاملٌن  العػػػامالت يف د ؿ اٝنلػػػمه العػػػر   مػػػن تنسػػػمات   نالحػػػ 
٢نتل ػػػػة لمسػػػػػوا يف حاتػػػػػة إىل يفف يتعلمػػػػوا العرامػػػػػة  هػػػػػ  يقضػػػػوف حاتػػػػػا  ،  ين ػػػػػذ ف متطللػػػػػا   
ااسػتعماؿ ا تنلمػػة مػػع يفانػػاء العرامػة الػػذين تنػػازلوا رػػن لةػػته  القوممػة لمت ػػدثوا مػػع ىػػؤ ء السػػاه  

  الخػػر، كمػػا نالحػػ  يفف اٞنػػؤٕنرات العلممػػة الػػيت تعقػػد يف منطقتنػػا العرامػػة تسػػتخدـ يف  السػػاف يفتنػػ
يفحماناا اللةة ا تنلمة رل  الرط  من يفها تعاجل موضورات ررامة، كما يفف ٣نللمنػا يف اءافػل الد لمػة 
يسػػتخدموف اللةػػة ا تنلمػػة يف مػػداخال    مناق،ػػا    إلقػػاء كلمػػا   رلػػ  الػػرط  مػػن يفف لةػػته  
العرامة معتمدة اٌن اللةات العاٞنمة يف ا م  اٞنت ػدة  اٞننظمػات التااعػة ٟنػا،  نسػلؿ يفن سػنا: كمػ  
نطلػػب مػػن ا خػػرين يفف ٪نرتمونػػا،  ٥نػػن ،م ٥نػػرـت يفن سػػنا  ىويتنػػا  لةتنػػا اٞنعػػربة رػػن ذاتمتنػػا اللقافمػػة 

 .(ٖ) يفحالة يفمتنا

تعلممػػة يف يفمتنػػا العرامػػة ٩نػػد يفنػػػو  مػػن يلػػب نظػػرة رلػػ   اقػػع التعريػػب يف العملمػػػة التعلمممػػة ال
موضػػوع قػػد، تديػػد، طػػرح يف يفمتنػػا خػػالؿ قػػرف كامػػل،  مػػا يػػياؿ مطر حػػاا حػػو ىػػذه السػػارة، يف 
الوقػػت الػػذ  حسػػمتو يفمػػ  يفخػػر ، رنػػدما ارتمػػدت لةتهػػا ا ـ يف شػػؤ ف حما ػػا،  ،م تكػػن للةا ػػا 

ا  فمتنػاـ  ر مانمػا  الةاريػا  فنلنػدا رراقة لةتنا العرامة يف مسػًنة اٜنضػارة الل،ػرية، فهػا ىػي ذ  كوريػ
 الموناف... اخل تدرس الةتهػا الوطنمػة يف الوقػت الػذ  ٤نػد فمػو رلػ  نطػاؽ السػاحة القوممػة يفنػو   
يوتد قرار تعريب تد     قرار مضػاد،  ىػذا اإل٨نػاؿ يعػين يف اٜنقمقػة اسػتمرار التخلػ   التلعمػة 
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طػػػػػور يتسػػػػا   منطقمػػػػػاا مػػػػع قػػػػػرار التعريػػػػػب،  ا ممػػػػة، ذلػػػػػ   ف كػػػػل قػػػػػرار يسػػػػتهدؼ التقػػػػػدـ  الت
فمضموف القرارين  احد يتملل يف سماسػة قوممػة ٔنطػط ٞنسػتقلل رػر ،  لػن يػت  إحػالح يف حػاؿ 

 لػن ْنػر  السػلطات اٝناضػعة ٞننطػب اإلقلمممػة رلػ  »طماب سػلطة ٟنػا ن ػوذ رلػ  الصػعمد القػومي 
يف دسػػاتًنىا رلػػ  ارتمػػاد العرامػػة  تلػػين اإلحػػالح  هػػا تعتمػػد ا زد اتمػػة السماسػػمة، فهػػي ٓنػػاف 

ال صم ة لتكسب قدراا من ال،ررمة يفمػاـ ٗناىًنىػا،  ت سػح يف اجملػاؿ لن،ػر لسػاف يفتنػ  لت قمػب 
قػػػدر مػػػن الت ػػػديز يفمػػػاـ ا خػػػرين،  تػػػرتؾ اٜنريػػػة لله ػػػات العاممػػػة لتضػػػمن قػػػدراا مػػػن ا سػػػتقالؿ 

 .(ٗ)«الداخلي رل  حّد تعلًن اللاحز اٞنةر  رلد اهلل العر  

رػػػدـ أنػػػاذ القػػػرار السماسػػػي اٜناسػػػ  » ىكػػذا يتلػػػد  لنػػػا موضػػػوع التعريػػػب متمػػلالا يف 
 رتمػػاد العرامػػة  تلنمهػػا يف العملمػػة التعلمممػػة التعلممػػة يف اٛنامعػػات  اٞنعاىػػد  اٞنػػدارس  اقػػاء 
ا مور معلقة،  استمرار التخل   التلعمة،  ردـ استنلات العل  رراماا،  تسمب لةػو  قػومي، 

التصػػػاطر  التكػػػاار، التصػػػاطر ْنػػػاه اللقافػػػة ا تنلمػػػة،  التكػػػاار ْنػػػاه ثقافتنػػػا القوممػػػة  شػػػعور ا
 .(٘)« تراثها اٜنضار 

 ْنػػدر اإلشػػارة إىل يفف قضػػمة التعريػػب لمسػػت قضػػمة لةويػػة فقػػط،  إ٧نػػا ىػػي قضػػمة سماسػػمة 
نهػوض ااٜنضػارة ت رض ٓندياا قويػاا رلػ  ا مػة العرامػة،  خمػاراا اػٌن اللقػاء يف حالػة مػن التلعمػة يف  ال

العلممػػػة العرامػػػة مػػػن تديػػػد لتػػػتمكن ا مػػػة العرامػػػة مػػػن ٠ناهبػػػة ٓنػػػديات العصػػػر العلممػػػة، ذلػػػ   ف 
ة ت تم ػػاا للمواىػػب،  مسػػاردة التعريػػب ٩نػػب يفف يػػؤد  إىل تػػوطٌن العلػػ   تعريػػب ال كػػر  الذىنمػػ

  اتكار.رل  ا

 ة التشتت وغياب المنهجية في وضع المصطلحات:4

اقػػع  ضػع اٞنصػػطل ات يف ثقافتنػػا العرامػة اٞنعاحػػرة ٩نػػد يفف ٖنػة الللػػة  اضػػطراااا مػن يلػػب نظػرة رلػػ    
يف  ضع ىذه اٞنصطل ات، فلمة ممػل إىل اسػتعماؿ ا ل ػاظ اٞنرتادفػة للد لػة رلػ  اٞنعػىن الواحػد، يف  ممػل 

د ؿ تػػػارة اا سػػػت Deductionإىل اسػػػتعماؿ الل ػػػ  الواحػػػد للد لػػػة رلػػػ  اٞنعػػػا  اٞنختل ػػػة، فرتٗنػػػة كلمػػػة 
تػارة اػػاٛنواؿ،  تػػارة االنقػػاؿ،  تػػارة اػػاٝنلو ، « مواايػػل» يفخػر  اا سػػتنتاج يف  اا سػػتنلاط،  ترٗنػػت كلمػػة 

 تػػػػػػارة اػػػػػػاٛنوّاب،  تػػػػػػارة اػػػػػػاءموؿ. يفمػػػػػػا الل ػػػػػػ  الواحػػػػػػد الػػػػػػداؿ رلػػػػػػ  اٞنعػػػػػػا  اٞنختل ػػػػػػة فن ػػػػػػد كلمػػػػػػات 
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«Intelligence»  «Raison»  «Bon Sens»   يػػػرتت  كلمػػػة  ،  اعضػػػه «رقػػػل»كلهػػػا ترٗنػػػت اكلمػػػة
«Intuition»  يرتٗنهػػػػػا ا خػػػػر االلداىػػػػػة يف  ا نتلػػػػاه يف  ا ستلصػػػػػار،  كػػػػذل  كلمػػػػػة «حػػػػدس»اكلمػػػػة  ،

«Conscience» .فقد ترٗنها اعضه  اال،عور،  اعضه  ا خر االوري يف  الوتداف يف  الضمًن 

  يػػػر  اعػػػع الدارسػػػٌن اٞنعاحػػػرين يفف ٖنػػػة نقصػػػاا يف دقػػػة التعلػػػًن رػػػن اٞنصػػػطل ات ا تنلمػػػة
اٞنوضورة االلةة العرامػة،  مػن مظػاىر نقػص الدقػة، التعلػًن رػن رػدة مصػطل ات يفتنلمػة ّنصػطلح 

ّنصػػػػػطلح  «Essence»  «Substance»رػػػػر  يف  ل ػػػػ  رػػػػر   احػػػػد، فقػػػػد تػػػػرت  اٞنصػػػػطل ات 
 رر   احد ىو توىر، رلماا الف ا  ؿ يعين اٞنادة   اٛنوىر.

التوافػػػب اػػػٌن اٞنصػػػطلح  مػػػا يػػػراد لػػػو مػػػن  مػػػن مظػػػاىر نقػػػص الدقػػػة يف اٞنصػػػطلح العلمػػػي رػػػدـ 
 ىػػػو اسػػػ  اللػػػة مػػػن حػػػعب  «Paratonnerre»يف مقااػػػل اٞنصػػػطلح ا تنػػػ  « مصػػػعقة»مػػػدلوؿ، فتولمػػػد

، «مانعػػة حػػوارب»لل هػػاز الػػذ  يسػػتقلل الصػػارقة  يػػدريف خطرىػػا  يفذاىػػا طػػًن دقمػػب،  ٚناىػػا الخػػر ف 
نػع الصػارقة،  إ٧نػا ٩نػذهبا  يػذىب  ف ىػذا اٛنهػاز   يصػعب    ٬ن«  اقمة حوارب» ا دؽ يفف تسم  

 .(ٙ)«ّن عوٟنا، فهو يقي منها. يفما اٞنصعقة فهي ت مد رك  ذل 

 لقػػػػػد يفد  ا خػػػػػتالؼ يف ترٗنػػػػػة اٞنصػػػػػطل ات  التلػػػػػاين يف اسػػػػػتخدامها إىل ضػػػػػر ب مػػػػػن 
الت،تت يف اٞنعاىد  اٛنامعات  الكلمات  ا قساـ، كما يفف لةماب اٞننه مة  تهاا الخػر مػن  تػوه 

 هد يف  سلب فمو.ت،تمت اٛن

 تتلػػد  اٜناتػػة إىل اٞننه مػػة حػػٌن تواتػػو ىػػذا ا خػػتالؼ اػػٌن اللةػػات ا تنلمػػة يف التعلػػًن رػػن 
 اٞنصطلح الواحد، كما تتلد  حٌن يصطرع النقل  التعريب  اجملاز  الوضع  الن ت.

يفف اٞنلعػوثٌن يف اٝنػارج » من ا مور اليت يفدت إىل اختالؼ الوضع يف اٞنصطل ات يفيضػاا: 
ملوا اعد رود    الت اقه  ااٛنامعة،  منه  مػن ٔنػرج يف تامعػات شػرقمة،  مػنه  مػن ٔنػرج يف ر

تامعات طرامة، رمل كل منه  رل   ضع اعع اٞنصطل ات اٝناحة او،  قػد يعمػد إىل تةمًنىػا 
اعػػد ذلػػ ،  إذا كػػاف ال،ػػخص الواحػػد   يتقمػػد ىػػو ن سػػو ااٞنصػػطل ات الػػيت اختارىػػا فمػػا االػػ  

ا خػػػرين الػػػذين قػػػد يوافقونػػػو رلػػػ  اختمػػػاره يف  ٫نال ونػػػو  ٫نػػػال وف يفن سػػػه ؟  إذا كانػػػت اػػػاٞنرتٗنٌن 
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معا  اٞنصطل ات ٔنتل  ااختالؼ القائل  السامع فكمػ  تتضػح  ت هػ ؟ مػع ا خػذ ااٜنسػلاف 
 .(ٚ)«يفف ا ل اظ حصوف اٞنعا   تللمت اٞنصطل ات العلممة ىو اٜن ر ا ساسي يف اناء العل 

الت،تت  طماب اٞننه مة يف  ضع اٞنصػطل ات رػدـ التنسػمب اػٌن اٛنهػات   إذا يفض نا إىل
العاملػػػة يف  ضػػػعها حػػػػو يف اٛنامعػػػة الواحػػػدة يفدركنػػػػا اٝنطػػػر الػػػذ  يسػػػػللو ىػػػذا اٞنعػػػّوؽ يف رملمػػػػة 

 التعريب رل  نطاؽ الساحة القوممة.

 ة الضعف في اللغتين العربية واألجنبية:3

تعلمممػػػػػة التعلممػػػػػة تقػػػػػـو رلػػػػػ  الػػػػػتمكن مػػػػػن مػػػػػادة إذا كانػػػػػت ركػػػػػائي التعريػػػػػب يف العملمػػػػػة ال
ا ختصػػاص  الػػتمكن مػػن اللةتػػٌن العرامػػة  ا تنلمػػة فمػػن اٞنالحػػ  يفف ٖنػػة ضػػع اا يف إتقػػاف اللةتػػٌن 
العرامػػة  ا تنلمػػة لػػد  اٞندرسػػٌن  الدارسػػٌن يف الوقػػت ن سػػو،  يفف ٖنػػة شػػكو  مػػن تػػد  مسػػتو  

ئب ٪نػوؿ د ف ا رتقػػاء االتعريػب يف اٛنامعػػات ا داء اللةػو  لػد  اٛنػػانلٌن،  ىػذا الضػع  ىػػو رػا
 العرامة.

 ة القصور في توظيف التقانة:5
،  لقػد رملػت «التكنولوتمػا»إف العصر الذ  ٥نما ٓنت تاللو إ٧نػا ىػو رصػر العلػ    التقانػة 

الػػد ؿ اٞنتقدمػػة رلػػ  توتمػػ  التقانػػة يف ٗنمػػع شػػؤ ف حما ػػا يف الوقػػت الػػذ  نالحػػ  فمػػو يفف الػػد ؿ 
ا تػياؿ ٓنلػو يف ىػذا اجملػاؿ،  إذا كانػت ثػورة اٞنعلوماتمػة قػد تعلػت القػوة يف يػد ا مػ  العارفػة الناممة م

فػػػنف ٠نتمعنػػػا العػػػر  مػػػا تػػػياؿ ال  ػػػوة امنػػػو  اػػػٌن ٠نتمػػػع اٞنعرفػػػة  اسػػػعة،  مػػػا يػػػياؿ يسػػػع  للتوتػػػو ٥نػػػو 
،  يتملػػل ىػػذا «ا نرتنػػت»يػػة اللةويػػة رلػػ  ال،ػػااكة و ٠نتمػػع اٞنعرفػػة.  ٖنػػة نقػػص كلػػًن يف الػػربامه الرتا

القصػػور يف اػػرامه تعلػػم  اللةػػة العرامػػة  انائهػػا  طػػًن النػػاطقٌن هبػػا،  يف اػػرامه الػػتعل  الػػذايت   تلىمػػل 
معلمي اللةة العرامػة  تػدريله ،  الرتٗنػة ا لمػة  اٞنع مػات... اخل، إضػافة إىل الػنقص يف تػوفر قارػدة 

 معلومات رن الكتاب العلمي العر .

واتهها اللةة العرامػة يف ممػداف اٞنعلوماتمػة  اسػتخدامها رلػ  ال،ػااكة  من الت ديات اليت ت
تعػػػدد مواحػػػ ات ١نارفهػػػا، إذ إف اللةػػػة العرامػػػة تػػػليت يف اٞنرتلػػػة اٝنامسػػػة يف العػػػا،م مػػػن « ا نرتنػػػت»
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حمز ردد اٞنتكلمٌن هبا، فهي ْنػيء قلػل ال رنسػمة  ا ٞنانمػة  المااانمػة  اإليطالمػة،  مػع ذلػ  فقػد 
حػػ ات ١نػػارؼ ىػػذه اللةػػات،  فرضػػت رٚنمػػاا،  ،م يت قػػب ذلػػ  ررامػػاا،  ىػػذه اٜنػػاؿ ارتمػػدت موا

ىػػػػي ن سػػػػها يف كػػػػل اٞنواحػػػػ ات ا خػػػػر   سػػػػتعماؿ اللةػػػػة العرامػػػػة يف ٗنمػػػػع التطلمقػػػػات اٞنكتواػػػػة 
 .(ٛ) اءلمة

 يف الل ػز يف قوارػد « ا نرتنػت» إف تعدد اٞنواح ات يػؤد  إىل إشػكا ت يف ال،ػااكة 
إلرالـ،  يسلب العديد من اإلشكا ت يف ٠نا ت تعرؼ اٜنر ؼ العرامػة،  لػد  اٞنعطمات  يف ا

اٞنػػدقب اإلمالئػػي،  اٞنػػدقب الصػػريف،  اٞنػػدقب الن ػػو ،  يف الت لمػػل  الرتكمػػب،  تولمػػد الػػنص ا يل، 
 .(ٜ) الرتٗنة اٌن اللةات،  تعرؼ الكالـ  تركملو،  ال ه  ا يل للنص

% ٗ.ٔدمي ال،ػااكة مػن العػرب   تييػد رلػ   تدؿ اإلحصاءات رل  يفف نسػلة مسػتخ
 إف معظػػ  ىػػؤ ء اٞنسػػتخدمٌن العػػرب لل،ػػااكة يتعػػاملوف مػػع مواقػػع طػػًن ررامػػة  خاحػػة إ٤نلمييػػة 

%،  اعضػػو كتػػب ٔ فرنسػػمة، كمػػا يفف نسػػلة مػػا ىػػو متػػوفر رلػػ  ال،ػػااكة االعرامػػة   تييػػد رلػػ  
ة اللةػة العرامػة اػلحرؼ  تمنمػة رلػ  االعاممة يف ا ر  ا طلب،  يقـو اعع ال،لاف حالماا اكتااػ

مواقع ال،ااكة، اعد يفف طػور ا حر فػاا   يفرقامػاا  تمنمػة تقااػل حػر ؼ العرامػة مػن طػًن حاتػة إىل 
اسػتخداـ اٜنركػػات،  مػا ذلػػ  إ  مظهػػر مػن مظػػاىر ال،ػعور لػػديه  اػػلف اٜنػر ؼ الالتمنمػػة يفرفػػع 

تةممػػػػػب لةػػػػػته ،  فقػػػػػداف  مػػػػػن حػػػػػر ؼ لةػػػػػته  ا ـ،  مػػػػػا رلمػػػػػوا يفف ىػػػػػذا السػػػػػلوؾ يػػػػػؤد  إىل
 ااا(ٓٔ)ىويته 

 ة غياب المتابعة الجدية:6
 ما يفكلر اٞنؤٕنرات  الند ات اليت رقدت رل  نطاؽ الساحة القوممة ٞنعاٛنة قضايا التعريبا

 ما يفكلػر التوحػمات  اٞنقرتحػات الػيت خلصػت إلمهػا تلػ  اٞنػؤٕنرات  النػد اتا  مػا يفقػل  مػا 
 ن ذ منهاا

لتن مػذ إىل رػدـ اٞنتااعػة اٛنديػة، إذ مػا إف ينتهػي اٞنػؤٕنر مػن يفرمالػو  يرتع السػلب يف رػدـ ا
حػػو تتعػػرض تلػػ  التوحػػمات إىل اإل٨نػػاؿ مػػن اٛنهػػات اٞنن ػػذة،    ٛنػػاف للمتااعػػة،    مسػػؤ لمة 
رلػػػ  مػػػن ،م يقػػػ  االتن مػػػذ،  تلقػػػ  ا مػػػور معلقػػػة،  تتػػػواىل اٞنػػػؤٕنرات لمنطلػػػب اعضػػػها مػػػن الصػػػ ر 
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يػػب مػػن د ف ا لت ػػات إىل التوحػػمات،  تعػػرؼ مػػا ن ػػذ منهػػا  مػػا ،م ين ػػذ، مت ػػدثاا رػػن يف٨نمػػة التعر 
  تعرؼ ا سلاب  اٞنعّوقات اليت حالت د ف التن مذ.

،  التوحػػػمات الػػػيت  كمػػػا يفف اٞنػػػؤٕنرات الػػػيت تعقػػػدىا اٞننظمػػػة العرامػػػة للرتامػػػة  اللقافػػػة  العلػػػـو
يفف يكػوف ٟنػا حػ ة اإللػياـ مػا  تنتهي إلمها لمست مليمة للد ؿ ا رضاء  يا لألسػ ا  لكػ  نتمػىن

 دامت ىادفة إىل خدمة ا مة  اٜن اظ رل  شخصمتها  ىويتها  ذاتمتها اللقافمة متمللة يف لةتها.

 ة ضعف الترجمة من العربية وإليها:7
إذا كانت يفمتنا العرامة قد ُرنمت االرتٗنة إااف يفلقها اٜنضػار  يف العصػر العلاسػي، فرتٗنػت 

مػػن يونانمػػة  فارسػػمة  ىنديػػة... اخل،  كانػػت ٖنػػة مكافػػآت ٠نييػػة للمرتٗنػػٌن  رػػن اللقافػػات اٞنختل ػػة
فنف يفمتنا يف حماتنا اٞنعاحرة مقّصػرة يف٬نػا تقصػًن يف نقػل تراثهػا اٞن،ػرؽ إىل ا خػرين،  تعريػ  يفانػاء 
اجملتمعػات ا خػػر  اقممػػة ىػػذا الػػرتاث  طنػػاه يف ٢نتلػ  ممػػادين اٞنعرفػػة، كمػػا يفف مػػا ينقػػل إىل اللةػػة 

امة من اللقافات ا خر  ١نػد د تػداا،  تػدؿ اإلحصػاءات رلػ  يفف نسػلة مػا يػرتت  إىل العرامػة العر 
 خالؿ رقود   يعادؿ إ  تيءاا يسًناا ٣نا ترتٗنو د لة كالموناف يف  إسلانما يف راـ  احد.

 

 

 ة غياب التخطيط اللغوي:8
لػػػ  سػػػًن ر ا تعمػػػل ا مػػػ  اٜنمػػػة رلػػػ   ضػػػع سماسػػػة لةويػػػة لل ػػػاف  رلػػػ  لةتهػػػا  العمػػػل ر

 انت،ػػارىا يف االدىػػا  يف خارتهػػا، كمػػا تعمػػل رلػػ   ضػػع خطػػة لةويػػة يف ضػػوء تلػػ  السماسػػة، 
 ٓنػػػرص رلػػػػ  يفف يقػػػػـو يفانػػػػاء اجملتمػػػػع اػػػػا لتياـ اتلػػػػ  اٝنطػػػػة مػػػػا دامػػػػت اللةػػػػة مؤسسػػػػة اتتمارمػػػػة 

 إنسانمة.

يفف حصػػػلت  لقػػػد التيمػػػت سػػػورية العرامػػػة لةتهػػػا القوممػػػة يف العملمػػػة التعلمممػػػة التعلممػػػة منػػػذ 
رلػ  اسػتقالٟنا،  حػو إاػاف ا نتػداب ال رنسػي، رلػ  الػرط  مػن كػل ١نػا  ت التضػممب  التهمػم  
الػػػيت تعرضػػػت ٟنػػػا العرامػػػة إاػػػاف ذلػػػ  ا نتػػػداب،  تلػػػت حريصػػػة رلػػػ  العنايػػػة الةتهػػػا فلحػػػدرت 
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 القػػػػوانٌن يف اٝنمسػػػػمنمات مػػػػن القػػػػرف اٞناضػػػػي  اللالطػػػػات يف السػػػػلعمنمات  اللمانمنمػػػػات  القػػػػرارات
الراممة إىل تعييي اللةة العرامة يف ٗنمع مناحي اٜنماة،   يفحػدر السػّمد الػرئم  ا،ػار ا سػد يف رػاـ 

يقضػػي ات،ػػكمل ٛننػػة  ٜٔٚٔ/ لعػػاـ ٕ٘قػػراراا انػػاء رلػػ  يفحكػػاـ اٞنرسػػـو الت،ػػريعي رقػػ  / ٕٚٓٓ
 ا رتقػاء  مهمتها إ٤ناز خطة رمل  طنمة للتمكٌن للةػة العرامػة  اٜن ػاظ رلمهػا  ا ىتمػاـ انتقاهػا،

 هبا،  متااعة خطوات التن مذ االتعا ف مع اٛنهات اٞنعنمة.

 قامػػػت الل نػػػػة اٞن،ػػػػكلة اوضػػػػع اٝنطػػػػة،  تتػػػػااع تن مػػػذىا مػػػػع اٛنهػػػػات اٞنعنمػػػػة،  حلػػػػذا لػػػػو 
تستلن  الػد ؿ العرامػة اتلػ  اٝنطػة،  حلػذا لػو تضػع اٞننظمػة العرامػة للرتامػة  اللقافػة  العلػـو خطػة 

رامػػػة رلػػػ  يفف تسػػػتلن  هبػػػا الػػػد ؿ ا رضػػػاء يف  ضػػػع خططهػػػا الوطنمػػػة قوممػػػة للنهػػػوض االلةػػػة الع
 يفيضاا.

 ة فتور النتماء:9
من معّوقات التعريب فتور ا نتماء، إذ إف اٞنعتي الةتو ا ـ   يرضػ  اػديالا رنهػا يف شػؤ ف 
حماتو كافة،  رل  يفرضو،  تراب  طنػو، فكمػ  إذا كانػت لةتػو ا ـ ىػي اللةػة العرامػة ذات العمػب 

ٜنضػار  يف مسػًنة اٜنضػػارة الل،ػرية؟  ىػػا ىػو ذا الكمػػاف اإلسػرائملي يقػػم  كمانػو رلػػ  إحمػاء اللةػػة ا
العربيػػػػة، إذ كانػػػػت  طللمػػػػة اٞنهػػػػاترين المهػػػػود إىل يفرض فلسػػػػطٌن لةػػػػة يف يفٞنانمػػػػا  النمسػػػػا  ر سػػػػما 

مػوا لةػة يفخػر   اولونما  يف ر اا ال،رقمة رامة،  كانت ٟنػذه اللةػة الداهبػا،  لكػنه  تركوىػا  الداهبػا لم 
 ماتت رملماا منذ يفل ي سنة يف   ىي العربية،  يفين اللةة العربية من العرامة؟

لقد يفرػاد الكمػاف اإلسػرائملي اٜنمػاة إىل لةتػو اٞنمتػة يف تعلممػو الرٚنػي  اٝنػاص  يف ٗنمػع شػؤ ف 
لعربيػػػة حماتػػػو،  ىػػػا ىػػػي ذ  تامعا ػػػا تػػػدرس االلةػػػة العربيػػػة،  ٚنػػػت اٛنامعػػػة ا  ىل لػػػديها اٛنامعػػػة ا

 لػػػػم  المهوديػػػػة يف  اإلسػػػػرائملمة نسػػػػلة إىل اللةػػػػة  اللقافػػػػة الػػػػيت تريػػػػد إحماءىػػػػا،    توتػػػػد يف إسػػػػرائمل 
مدرسػػة  احػػدة تػػدرس اةػػًن العربيػػة كمػػا يقػػوؿ الػػدكتور ريمػػي ا،ػػارة،  ي،ػػًن إىل يفف خػػرباء التخطػػمط 

عػػرب يف الوقػػت الػػذ  ا مريكػػي يفن سػػه  ٬نتػػدحوف الت راػػة اإلسػػرائملمة يف التعلػػم  يفمػػاـ مسػػتمعمه  ال
 .(ٔٔ)ي، عوف فمو العرب رل  ا نتقاؿ إىل التدري  ااإل٤نلميية
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يفف مػن اتتلػت منػو لةتػو اتتلػت منػو اٜنمػاة،  رػد  «: »لملوااسػوا» لقد يفكد اٞن كػر اإليطػايل 
كائنػػاا منسػػماا طػػًن م،ػػخص، ضػػائعاا  سػػط ٗنػػوع مػػن كائنػػات منسػػمة يفيضػػاا  طػػًن م،خصػػة، مسػػخراا 

 .(ٕٔ)«،  هلاا  حداث   رقااة لو رلمها،  لقرارات   ي،ارؾ فمها شخاص   يعرفه 

إ  يفف ا رتػػػياـ االلةػػػة ا ـ  اٜن ػػػاظ رلمهػػػا   يعنمػػػاف اٛنمػػػود  ا نةػػػالؽ،  ٥نػػػن يف رصػػػر 
العوٞنػػػة  ان تػػػاح اجملتمعػػػػات  اللقافػػػات اعضػػػها رلػػػػ  اعضػػػها ا خػػػر، إذ   اػػػػّد مػػػن تعلػػػ  اللةػػػػات 

 إىل تانب ا رتياز االلةة القوممة  إتقاها.ا تنلمة  خاحة اإل٤نلميية 

 ثالثاً ة سبل تذليل المعّوقات
مػػا دامػػت اٞنعّوقػػات الػػيت ٓنػػوؿ د ف التعريػػب قػػد يفحػػل ت معر فػػة يف ا رػػ  ا طلػػب، كػػاف 

 الرتكمي رل  تذلمل ىذه اٞنعّوقات ىو السلمل إىل ْنا زىا،  يتملل ىذا التذلمل يف:

 لقرار السياسي الالزم:ة حسم موضوع التعريب بإصدار ا1
 العمػػل رلػػ  تطلمػػب مػػا تػػنص رلمػػو دسػػاتًن الػػد ؿ العرامػػة مػػن حمػػز إف اللةػػة الرٚنمػػة ىػػي 
اللةػػة العرامػػة يف ٗنمػػع مرافػػب اٜنمػػاة تعلممػػاا  إرالمػػاا  تراسػػالا... اخل،  لػػم  ٖنػػة يف  مسػػوّغ منطقػػي 

لةػػة القوممػػة،  لةػػة القػػرالف، ٟنػػذا الرتيػػز  رػػدـ اإلقػػداـ رلػػ  فػػرض اللةػػة العرامػػة، لةػػة الدسػػتور،  ال
 اللةة ا ـ، يف ٗنمع مناحي اٜنماة،  ىا ىي ذ  اٜن ه  ا دلػة ت،ػًن إىل يفف مػن يػتعل  الةػة ا ـ 
ىػو ا تػد  تراويػاا  اتتمارمػاا  اقتصػادياا  إاػداراا  ااتكػػاراا،  لػم  ٖنػة مػا ٪نػوؿ د ف تػدري  مقػػرر 

لةػػته  ا ـ يف اٞنػػدارس  اٛنامعػػات اٝناحػػة  يف  مقػػررين االلةػػة ا تنلمػػة. يفمػػا يفف يتخلػػ  العػػرب رػػن
فهػػذا يفمػػر مسػػتةرب،   يصػػعب رلػػ  مػػواطن يااػػا  يف  فرنسػػي يف  يفٞنػػا  يفف ي هػػ  كمػػ  ٬نكػػن يفف 
يولد يفط ػاؿ لوالػدين فرنسػمٌن يف  يااػانمٌن يف  يفٞنػانمٌن... اخل  لكػنه    يت ػدثوف لةػته  ا ـ   يف 

الػػدى  الةػػته  ا ـ، فهػػذا يفمػػر اػػدىي انظػػر مػػواطن اللمػػت    يف اٞندرسػػة،    يدرسػػوف العلػػـو يف 
 تل  اللالد،  مطلوب حو من اٞنهاتر من الده، فكم  ااٜنر  ٣نن  لد فمها؟

 ة وضع خطة لغوية للتمكين للغة العربية والحفاظ عليها والىتمام بإتقانها والرتقاء بها:0
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رلػ  يفف يضػطلع انن اذىػا  رل  طرار خطػة العمػل الوطنمػة للتمكػٌن للةػة العرامػة يف سػورية،
ٗنمػػػع قطارػػػات اجملتمػػػع    يلقػػػ  التن مػػػذ رلػػػ  كاىػػػل تهػػػة  احػػػدة، انطالقػػػاا مػػػن يفف تعلػػػم  اللةػػػة 

 مسؤ لمة ٗنارمة، كما يفف اٜن اظ رلمها مسؤ لمة اجملتمع كلو.

 ة سرعة البت في وضع البديل باللغة العربية للمصطلحات األجنبية:4
ؿ،   ف يف ىػػػػذا التمهػػػػل تعييػػػػياا  سػػػػتخداـ اٞنصػػػػطل ات ذلػػػػ   ف التمهػػػػل يػػػػؤد  إىل اإل٨نػػػػا

 ا تنلمة  سًن ر ا رل  ا لسنة  ا قالـ،  رندىا يصلح من الصعواة ّنكاف ١نوىا.

   اػػّد مػػن ا سػػتعانة السػػلوب ال ريػػب يف  ضػػع اٞنصػػطل ات  تولمػػدىا رلػػ  يفف يكػػوف ٖنػػة 
مػػػػن ا ت ػػػػاؽ رلػػػػ  اٞنصػػػػطل ات  متخصصػػػػوف يف اللةػػػػة  الرتٗنػػػػة  العلػػػػ  ن سػػػػو...    اػػػػّد يفيضػػػػاا 

اٞنوحػػػدة  العمػػػل رلػػػ  سػػػًن ر ا  انت،ػػػارىا يف ٗنمػػػع ٠نػػػا ت اٜنمػػػاة،  لمرػػػالـ د ر كلػػػًن يف تعييػػػي 
 استعماؿ ىذه اٞنصطل ات االتنسمب اٌن ٠نامع اللةة العرامة  اٛنامعات.

 بية:ة إقامة دورات مكثفة للعاملين على األرض العربية من أبناء الناطقين بغير العر 3
لتمكمػػنه  مػػن اكتسػػاب يفساسػػمات اللةػػة العرامػػة اةمػػة احػػرتاـ لةتنػػا  ثقافتنػػا،  رػػدـ التنػػازؿ 
رنهػػا للتخاطػػب مػػع ىػػؤ ء العػػاملٌن االلةػػة ا تنلمػػة يف  الةػػا  ،  ىػػ  يف يفمػػ  اٜناتػػة إىل العمػػل 

 يف منطقتنا العرامة  ِناحة يف د ؿ اٝنلمه العر .

 

 

 ية ومنها إلى اللغات األخرى:ة تفعيل الترجمة إلى اللغة العرب5
 ٔنصػػمص اإلمكانػػات اٞناديػػة الالزمػػة ٟنػػذه الرتٗنػػة،  درػػ  اٞنركػػي العػػر  للتعريػػب  التػػللم  
 الرتٗنػػة  الن،ػػر  ىػػو يفحػػد اٞنراكػػي اٞنتخصصػػة رلػػ  نطػػاؽ السػػاحة القوممػػة،  تػػوفًن اإلمكانػػات لػػو 

 ومي.يفطراا  مميانمة حو يضطلع اا د ار اٞننوطة او رل  الصعمد الق

كمػػػا يفف رلػػػ  اٛنامعػػػات العرامػػػة يفف تلخػػػذ ااٜنسػػػلاف ا رمػػػاؿ اٞنرتٗنػػػة يف الرتقمػػػة  رضػػػاء 
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اٟنمئة التدريسمة يف اٛنامعات،  ٔنصمص توائي يف اٛنامعات  اجملامع  اٞنراكػي للكتػب اٞنرتٗنػة الػيت 
تامعػات  تعتمد اٞنصطل ات اٞنوحدة إف يف اجملامع يف  يف مركػي تنسػمب التعريػب، إذ لػوح  يفف ٖنػة

ررامة   تعد الرتٗنة رمالا رلممػاا يػدخل يف ترقمػة رضػو ىمئػة التػدري  مػن مرتلػة إىل يفخػر ،  ىػذا 
مػػػا يفثػػػر سػػػللاا يف ٘ناسػػػة يفرضػػػاء ىمئػػػة التػػػدري  ٥نػػػو الرتٗنػػػة مػػػا داـ اٛنهػػػد اٞنلػػػذ ؿ   يػػػدخل يف 

 الرتقمة، رلماا الف اجملهود اٞنلذ ؿ رل  درتة كلًنة من ا ٨نمة.

لن  تامعاتنػػا العرامػػة ّنػػا قامػػت اػػو اٛنامعػػات السػػورية رنػػدما ت،ػػرتط رنػػد  حلػػذا لػػو تسػػت
تعمٌن رضو ىمئة التدري  يف اٛنامعػة يفف يعمػل رلػ  ترٗنػة يفطر حتػو يف الػدكتوراه إىل اللةػة العرامػة 

 إطناء لعملمة التعريب.

 ة إعداد المدرسين األكفياء:6

ـ  مػن اللةػة ا تنلمػة يسػه  إ٬نػا إف اٞندرس الك ي اٞنتمكن من مادة ٔنصصو  من لةتػو ا 
إسػػهاـ يف التعريػػب،    اػػّد مػػن إضػػافة شػػرط الخػػر للمػػدرس الك ػػي  ىػػو يفف يكػػوف مػػؤىالا تراويػػاا، 
ذل   ف اٞندرس قد يكػوف متمكنػاا مػن لةتػو،  مػن مػادة ٔنصصػو، إ  يفنػو ٢ن ػب يف ِإيصػاؿ مادتػو 

 ا ىداؼ.إىل طالاو اا سالمب الرتاوية ال،ائقة ٣نا يؤثر يف ٓنقمب 

 لقػد حصػرت اٛنامعػات السػػورية رلػ  تػوفًن ىػذه ال،ػػر ط كافػة يف إرػداد مدرسػي التعلػػم  
العايل، إذ   ينقل اٞندرسوف اٛنػدد اٞنتمرنػوف يف ٗنمػع ا ختصاحػات مػن مرتلػة إىل يفخػر  قلػل يفف 

ٞنعاىػد ٫نضعوا  مت اف يف العرامة  يللتوا ٤ناحه  فمو، كمػا يفف مػن شػر ط التعمػٌن يف اٛنامعػات  ا
اٞنتوسػػػطة  يف ٗنمػػػع ا ختصاحػػػػات شػػػرط الن ػػػػاح يف امت ػػػاف شػػػ اىي  كتػػػػا  يف اللةػػػة العرامػػػػة، 

  إحداث د رات تلىملمة يف اللةة العرامة  الرتٗنة.

 ،م تكت  اٛنامعات هبذه اإلتراءات للنهوض االلةة العرامة،  إ٧نا رملت رل  يفف تعلت سػالمة 
 ، اإلنتاج العلمي للرتقمة يف سل  ىمئة التدري .اللةة العرامة شرطاا ينص رلمو يف تقو 
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 من اإلتراءات اليت تسارد رل  رملمة التعريب يف ٠نػاؿ إرػداد اٞندرسػٌن ا ك مػاء القػادرين 
رلػػ  التعلػػم  االعرامػػة يفف يػػت  انتػػداب يفسػػاتذة مػػن اٛنامعػػات الػػيت تتخػػذ التعريػػب للتػػدري  االعرامػػة يف 

اضػػرات يف ىػػذه اٛنامعػػات ل ػػرتات كافمػػة ت،ػػ معاا لألسػػاتذة تامعػػات تسػػع  إىل التعريػػب  إلقػػاء ١ن
اءلمػػػٌن،  كسػػػراا لل ػػػاتي الن سػػػي الػػػذ  ٪نسػػػوف اػػػو ْنػػػاه إلقػػػاء ١ناضػػػرا   االعرامػػػة،    اػػػّد ىنػػػا مػػػن 
ت، مع ىؤ ء رل  الكتااة  إلقاء الدر س  اءاضرات  اٞن،اركة يف النػد ات االلةػة العرامػة ال صػم ة 

 .(ٖٔ)العرامة يفيضاا   كتااة الل وث االلةة

 مػػن اػػٌن ىػػذه اإلتػػراءات يفيضػػاا تنظػػم  ارنػػامه تلػػادؿ الييػػارات اػػٌن مدرسػػي اٞنػػادة الواحػػدة 
يف اٛنامعات العرامة،  حضور ا ساتذة الذين يدرسوف اا تنلمة إىل اٛنامعات العرامػة الػيت تػدرس 

 االعرامة لالطالع رل  ْنارهبا  اإلفادة منها.

ٔن مػػػ  ا رلػػػاء التدريسػػمة  اإلداريػػػة رػػػن يفرضػػػاء اٟنمئػػػة التدريسػػػمة    اػػّد مػػػن العمػػػل رلػػػ  
 توتمو تيء من ن،اطه  إىل التعريػب الػذ  سػمؤد  اػد ره إىل رفػع مسػتواى  العلمػي اصػورة طػًن 

 ملاشرة.

 مػػػػن اإلتػػػػراءات اٞنسػػػػاردة يفيضػػػػاا ت،ػػػػ مع اٞندرسػػػػٌن رلػػػػ  مطالعػػػػة كتػػػػب الػػػػرتاث ذات العالقػػػػة 
 ممة تعمنه  رل  إطناء لةته  يف ٠نا ت ٔنصصه .اتخصصا   ٞندى  ّنصطل ات رل

 ،م تقتصر اإلتراءات اٞنتخذة يف اٛنامعات السورية رل  ٠ناؿ التمكػٌن للةػة العرامػة فقػط، 
 إ٧نػا رنمػػت اػالتمكٌن للةػػات ا تنلمػة، إذ تقػػرر تعلػم  اللةػػة اإل٤نلمييػة اػػدءاا مػن الصػػ  ا  ؿ مػػن 

رنسمة ادءاا مػن الصػ  السػااع،  ٨نػا مادتػاف إتلاريتػاف يف مرحلة التعلم  ا ساسي  تعلم  اللةة ال 
مرحلػػة التعلػػم  مػػا قلػػل اٛنػػامعي.  يف اٞنسػػتو  اٛنػػامعي تػػدرس اللةػػة ا تنلمػػة رلػػ  مػػدار السػػنوات 
اٛنامعمػػػة كلهػػػا، إذ يركػػػي رلػػػ  النػػػواحي اللةويػػػة يف السػػػنتٌن اٛنػػػامعمتٌن ا  ىل  اللانمػػػة،  يركػػػي رلػػػ  

 اختصاحات الدارسٌن يف السنتٌن اللاللة  الرااعة.النواحي الوتم مة يف ضوء 

 من اإلتػراءات اٞنتخػذة يفيضػاا اإلكلػار مػن اٞنلعػوثٌن لالطػالع  الل ػز يف الػد ؿ ا تنلمػة 
 إلياـ الطالب الذين يرطلوف يف التس مل لنمل درتة اٞناتستًن ااتلاع د رة مكل ػة االلةػة ا تنلمػة 
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لنمػػػل شػػػهادة الػػػدكتوراه إىل اختلػػػار تقممػػػو اٛنامعػػػة   ٤نػػػاحه  هبػػػا،  ٫نضػػػع الطالػػػب الػػػذ  يسػػػ ل
 سنوياا يف اللةة ا تنلمة،    يت  التس مل لنمل درتة الدكتوراه إ  اعد ٤ناحو يف ىذا ا ختلار.

 رنػػػػػدما يكػػػػػػوف الػػػػػػدارس متمكنػػػػػػاا مػػػػػػن اللةػػػػػة العرامػػػػػػة  ا تنلمػػػػػػة تةػػػػػػد  رملمػػػػػػة اكتسػػػػػػاب 
ة،  ىػذا يسػارد هلة إىل يفخػر  رملمػة ممسػرة  سػاٞنصطل ات  فهمها  ٕنللها  ا نتقػاؿ هبػا مػن لةػ

 يف ا رتقاء ّنسًنة التعريب.

 يف رملمػػة إرػػداد اٞندرسػػٌن ا ك مػػاء   اػػّد مػػن تػػوفًن مسػػتليمات ىػػذا اإلرػػداد مػػن يفتهػػية 
  معدات  كتب  مراتع  د ريات  تقنمات... اخل.

 «:وضع المصطلحات وتوليدىا»ة وضع مساق 7
رلػػػػ  يفف يكػػػػوف متطللػػػػاا تامعمػػػػاا يفساسػػػػماا يف الكلمػػػػات اٛنامعمػػػػة،  يتضػػػػمن اعػػػػع م رداتػػػػو 
ا حػػػػػػوؿ الرتاثمػػػػػػة يف التخصصػػػػػػات اٞنختل ػػػػػػة،  توتمػػػػػػو اللػػػػػػاحلٌن يف معاىػػػػػػد الػػػػػػرتاث إىل اختمػػػػػػار 

 موضورات رسائله  يف اٞناتستًن  الدكتوراه من ٠نا ت الرتاث العلمي العر .

 يف كل ٔنصص يسارد يف٬نا مساردة يف رملمة التعريب. ةوضع مساق خاص بالترجمكما يفف 

 ة اإليمان واإلرادة:8
من سلل تذلمل معّوقات التعريب اإل٬ناف او، فمن كاف مؤمنػاا االتعريػب  مت مسػاا لػو يػذلل  
كل رقلة تق  يفمامو. يفما ا رذار اليت يقدمها اٞنرتدد ف  اٞنسوفوف مػن حمػز رػدـ تػوافر الكتػب 

ات... اخل فػػػال ٬نكػػػن يفف تقػػػ  يفمػػػاـ ذ   اٜنػػػـي  اإلرادة القويػػػة،  رحػػػ  اهلل  اٞندرسػػػٌن  اٞنصػػػطل 
 شاررنا العر  إذ يقوؿ:

  مػػػػػػػػػػػػػػػا استعصػػػػػػػػػػػػػػػ  رلػػػػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػػػػـو منػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  
 

 إذا اإلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ٟنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ركااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

فلننتظػر » رح  اهلل ١نمد رلد الكر، اٝنطا  الذ  قاؿ لو اعع رفاقو رندما يفرلػن ثورتػو: 
: ٓنولػػػوا إىل ٠ناىػػػدين تػػػلتك  ا سػػػل ة، السػػػالح ا  ؿ ىػػػو يفف حػػػو تكػػػوف لنػػػا يفسػػػل ة، فلتػػػاهب 

 «.تؤمنوا اضر رة القماـ االواتب
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 حواشي الفصل
 

 .ٗٓٔصػ  ٕٔٓٓإلسالممة ػ القاىرة، مارس الدكتور يف٘ند ىمكل ػ ند ة اللةة العرامة اٌن الواقع  اٞنلموؿ ػ اٛنمعمة اٝنًنية ا -ٔ
ٕنػػػوز  ٘تػػػاريا  ٕٙٔٙٔالعػػػدد  -تريػػػدة اٜنمػػػاة -رلػػػ  اللةػػػة إىل حػػػراع رلػػػ  اٟنويػػػةٓنويػػػل الصػػػراع  -الػػػدكتور ريمػػػي ا،ػػػارة -ٕ

ٕٓٓٚ. 
 .ٙٓٔص ٕٛٓٓدم،ب  - زارة اللقافة السورية -اللةة العرامة  ٓنديات العصر -الدكتور ١نمود يف٘ند السّمد -ٖ
 .ٕٛص ٜٛٛٔ -ٕاًن ت ط -اٞنركي اللقايف العر  -ثقافتنا يف ضوء التاريا –رلد اهلل العر    -ٗ
 .ٕٕص ٕٕٓٓدم،ب  -يف قضايا التعريب -الدكتور ١نمود يف٘ند السمد -٘
 .ٜٜٗٔحييراف  -العدد السااع -دم،ب -٠نلة التعريب–إشكالمة الدقة يف اٞنصطلح العلمي  -الدكتور ٣ند ح خسارة -ٙ
 .ٛٗٔاٞنرتع اٝنام  ص -الدكتور ١نمود يف٘ند السّمد -ٚ
 .ٓٔص ٕٙٓٓدم،ب  -٠نمع اللةة العرامة -نة حوؿ اللةة العرامة  ال،ااكةقضايا راى -الدكتور ١نمد مرايايت -ٛ
 .ٗٙاٞنرتع اللالز ص -الدكتور ١نمود يف٘ند السمد -ٜ

الد حػة  -«د ؿ اٝنلػمه العػر  يف٧نوذتػاا »لةة الةالب  اٞنةلوب ت ارل يفـ تةممب؟ ند ة اللةػة  اٟنويػة  -الدكتور ١نمود السّمد -ٓٔ
 .ٚٔص ٜٕٓٓ« فرباير»شلاط –

 اٞنرتع اللا . -الدكتور ريمي ا،ارة -ٔٔ
كلمػة   -تامعػة الكويػت -العربنػة ال،ػاملة  الػت ك  االتكنولوتمػا اٞنعاحػرة يف الكمػاف اإلسػرائملي -الدكتور رلماف السػعد  -ٕٔ

 .٘ص -قس  يفحوؿ الرتامة -الرتامة
 .ٓٛاٞنرتع اللالز ص -الدكتور ١نمود يف٘ند السّمد -ٖٔ
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 الفصل الخامس
 األساسية في وضع المصطلح وتوليدهالمبادئ 

 
 محتويات الفصل:

 سالمة لةتنا العرامة يف تطورىا -أولً 
 اٞنلادئ ا ساسمة يف  ضع اٞنصطلح  تولمده: -ثانياً 

 ٠نمع اللةة العرامة يف دم،ب -ٔ
 ٠نمع اللةة العرامة يف القاىرة -ٕ

 اجملمع العلمي العراقي -ٖ

 ٠نمع اللةة العرامة يف ا ردف -ٗ

 عريبمكتب تنسمب الت -٘

 من ٖنار التنسمب -ٙ

  ضع اٞنصطل ات اٌن اٞنؤيدين  اٞنعارضٌن  اٞنعتدلٌن -ثالثاً 
 اٞنعارضوف -ٔ
 اٞنؤيد ف -ٕ

 اٞنعتدلوف -ٖ

 اتتهادات يف  ضع اٞنصطل ات  تولمدىا -رابعاً 
 من سلل ا رتقاء اوضع اٞنصطل ات  تولمدىا -خامساً 
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 الفصل الخامس
 المبادئ األساسية في وضع المصطلح وتوليده

 

 ؿ يف ىػػذا الل ػػز اٞنػػوتي يفف ن،ػػًن إىل يفف سػػالمة اللةػػة العرامػػة يف تطورىػػا،  يفف نقػػ  ٥نػػا
رلػػػػػ  اٞنلػػػػػادئ ا ساسػػػػػمة يف  ضػػػػػع اٞنصػػػػػطلح  تولمػػػػػده،  يفف نقػػػػػدـ اعػػػػػع ا ْناىػػػػػات يف  ضػػػػػع 
اٞنصػػػػطل ات  تولمػػػػدىا، ٦نلػػػػص يفخػػػػًناا إىل ذكػػػػر رػػػػػدد مػػػػن سػػػػلل ا رتقػػػػاء اوضػػػػع اٞنصػػػػػطل ات 

  تولمدىا.
 العربية في تطورىاسالمة لغتنا  -أولً 

 

رػػن اللمػػاف يفف ا فكػػار  اٞن ػػاىم   ا حكػػاـ لمسػػت خالػػدة يفاػػداا كاٞنقدسػػات الدينمػػة،  طػػينّ 
 لكّنها كاإلنساف يف تطوره،  ا فكار ٓنملها الظر ؼ ا تتمارمة   تلػدىا يف  ْنهضػها،  تنممهػا 

 يف   ملها،   ترراىا يف  ت،ردىا.
سػػػػػر تر فهػػػػػا ا تتمارمػػػػػة سػػػػػواء يف تناطمهػػػػػا يفـ  ف ا فكػػػػػار إذا كػػػػػاف الولػػػػػد سػػػػػّر يفامػػػػػو فػػػػػن

تناقضها، ت ه  مدلو  ا  يفاعادىا رل  يفساس العالقات اليت تراطها يفاعاد اليمػاف  اٞنكػاف،  تقػدر 
 .(ٔ)يف٨نمتها ّنا تؤديو من  تائ  يف حماة ال رد  اٛنمارة

رتقػي لػد   من اٞنسل  او يفف اللةة تتكػوف مػن راط ػة  فكػر  ٠نتمػع،  يفف العاط ػة تنمػو  ت
ال ػػػرد كمػػػا تنمػػػو  ترتقػػػي لػػػد  اٛنمارػػػة،  يفف فكػػػر اإلنسػػػاف يف تطػػػور دائػػػ ، فهػػػو ينمػػػو  يتوسػػػع 

  يكتسب خربات تديدة طواؿ حماتو.
 لم  ٖنة ٠نتمع يلق  السناا،  إ٧نا تلت اجملتمعات يف تطور دائ ، فانتقلػت مػن اللػدا ة إىل 

اللةة ىذا التطور  هػا تػاىرة اتتمارمػة   اٜنضارة،  من اٟنم مة إىل التمّدف  الرقي،  لقد تلعت 
ال كائن حّي ٫نضػع لقػوانٌن اٜنمػاة  قػاموس ا رتقػاء  النمػو.   اػد مػن تػوايل الػدثور  التوالػد فمهػا 
يفراد يفحػػػ اهبا ذلػػػ  يفـ ،م يريػػػد ا، فال،ػػػ رة تلػػػدؿ يفطصػػػاها  يف راقهػػػا يف  ٕنػػػوت  كػػػذل  ىػػػي حػػػاؿ 

كملهػػػػا  رناحػػػػرىا الن ويػػػػة  حػػػػمةها  معانمهػػػػػا  إف اللةػػػػة، فهػػػػي يف تةػػػػًّن مسػػػػتمر يف يفحػػػػوا ا  ترا 
 .(ٕ)اختل ت سررة التطور من مرحلة إىل يفخر 

طاقة إادارمة طًن ١ند دة،  كل فعل كالمي، منطوقػاا كػاف يفـ مكتواػاا يتضػمن رنصػراا  اللةة 
ذاتمػػاا رلػػ  درتػػة مػػن اإلاػػداع ٪نػػرؾ سػػكونمة اللةػػة، فهػػي يف تطػػور مسػػتمر    تعػػم  إ  االنسػػت 
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 فكػػػر م ّكريهػػا،  إف انمكػػػاف اللةػػػة يفف تت ػػػدد الػػػذ  يسػػػر  يف رر قهػػػا مػػن شػػػعر شػػػعرائها اٜنػػي 
ىل إ ٓنما مػاداـ ال،ػعب الػذ  يتكلمهػا يتّ ػدد  ٪نمػا  يلػدع،  مػن طػًن إنسػاف مت ػدد تػؤ ؿ اللةػة 

 .(ٖ)حالة اٞنوت
ر  لةتنػػػػا العرامػػػػة كانػػػػت يف حركػػػػة دائلػػػػة، إذ إّهػػػػا   تعػػػػرؼ الركػػػػود يف مسػػػػًن ا إ  يف رصػػػػ

فاسػتطارت يف اٛناىلمػة يفف تعػرب رػن ْنػارب يفحػ اهبا،  رنػدما تهػر اإلسػالـ ّن اىممػو »ا ٥ندار 
  كػػػاف اٛنديػػػدة اسػػػتطارت يفف تتملػػػل ىػػػذه اٞن ػػػاىم   يفف تعػػػرّب رنهػػػا يف٬نػػػا تعلػػػًن، ف ػػػي الوقػػػت الػػػذ
دة قػد يةلب فمها رل  م ردات العرامة يف اٛناىلمة اٞنضػموف اٜنسػي نػر  يفف اٞنضػامٌن اٞنعنويػة اجملػر 

معناىػا العػية  الرفعػة،  ا حػل فمهػا امػتالء اطػن « ٠نػد»شػقت طريقهػا إىل م ػردات اللةػة. فكلمػة 
« ا سػػلوب»معنػػاه حكػػ   ا حػػل فمػػو القطػػع اٜنسػػي،  كلمػػة « قضػػ »الدااػػة اػػالعل ،  ال عػػل 

معنػػاه « رقػػل»معناىػػا الطريقػػة  الوسػػملة  ال ػػن مػػن القػػوؿ،  ا حػػل السػػطر مػػن النخمػػل،  ال عػػل 
 .(ٗ)« ا حل رقل الناقة يف  راطها، إذ إف العقل يراط ا ىواء  ٬ننعها من ا ن الت فه 

 لقد  رث اإلسالـ اعد تهوره يفل اتاا كانت شائعة يف اللمئػة العرامػة ّنػدلو ت معمنػة تػرتلط 
ُنمػاة العػػرب قللػو ملتلسػػة اضػر ب مػػن الوثنمػػة  العػادات ا تتمارمػػة طػًن السػػلممة فكػاف  اػػد مػػن 

رػػػ  حػػػلاحاا  رػػػ  »اػػػػ « السػػػالـ رلػػػمك »ا اػػػنحالؿ طًنىػػػا ١نّلهػػػا رلػػػ  ٥نػػػو مػػػا يفاػػػدؿ ٓنمػػػة تةمًنىػػػ
  يف ذل  مةي  إنسا   ن سي  اسع.« مساء

 مػػن منطلػػب التةمػػًن الن سػػي ٥نػػو ا ملػػل  ا فضػػل رمػػد اإلسػػالـ إىل تػػرؾ يفل ػػاظ اتتمارمػػة 
اٞنػػؤمنٌن  إف ت ػػا توا يف الوضػػع اػػٌن متدا لػػة قللػػو إىل يفل ػػاظ يفخػػر  تالئػػ  قممػػو يف اٞنسػػا اة اٞنطلقػػة 

« فتػاة» اٞنملوكػة « فػو»ا تتماري كلف يكوف اعضه  حراا  ا خر ٣نلوكاا فسم  القرالف اٞنملػوؾ 
 حػػز رلػػ  اإلحسػػاف إلمهمػػا،  هػػ  ذ   ال  ػػ   مػػن   « يفمػػة»يف  يسػػّمها « رلػػداا » ،م يسػػمو 

 ضاا العع اٞننافقٌن:ذمة لو    مر ءة رن إكراه اإلماء رل  اللةاء، فقاؿ تعاىل معرّ 
 تكرىوا فتماتك  رل  اللةاء إف يفردف ٓنّصناا   

(٘). 
رػػػن يفف يقػػػاؿ   يف ضػػػوء ىػػػذا اٞننطلػػػب اإلنسػػػا  حػػػدرت السػػػنة النلويػػػة، فنهػػػ  الرسػػػوؿ 

رلد   يفميت،  يفمر يفف يقاؿ فتػا   فتػايت، فػلنيؿ اٞنمالمػ  اػذل  منػػيلة ا انػاء ذكػوراا  إناثػاا،  ىػذا 
 .(ٙ)االتطور اٞنتسامي رل  اللةة اٜنديزما يسم  يف ضوء 
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 يف العصػػر العلاسػػي اسػػتطارت اللةػػة العرامػػة يف تطػػوّع ٟنػػا اللقافػػات القد٬نػػة ١نت ظػػة الحػػوٟنا 
 قواردىا،  ىذا إف دؿ رل  شيء فن٧نا يدؿ رل  يفف اللةػة العرامػة لمسػت االلةػة الػيت كتػب رلمهػا 

العصػػػر اٛنديػػػد  اْناىاتػػػو، فػػػػازدادت اٛنمػػػود،  إ٧نػػػا ىػػػي لةػػػة يفحػػػملة مرنػػػة، رػػػػربت رػػػن حاتػػػات 
م ردا ػا طػػىن االوضػع تػػارة،  اا شػػتقاؽ تػارة يفخػػر ،  االن ػت تػػارة ثاللػػة،  تنورػت يفسػػالملها  فػػب 
مقتضمات العصر، فظهرت مصطل ات تديدة اقتضتها طلمعة العصر يف ممادين اٞنعرفة كلهػا مػن 

 فلس ة  طب  رلـو  رياضمات..اخل.
تيدىر اازدىار ا مة  تضع  اضع ها فنف العرامػة الةػت تمارمة  إذا كانت اللةة تاىرة ات

الػيت طائ ػة مػن ا ل ػاظ « اللماف  التلمٌن»يف ج ازدىارىا يف العصر العلاسي،  لقد يف رد اٛناح  يف 
مػن مػا ىػو؟ « اٟنويػة  اٞناىمػة»استخدمها اٞنتكلموف يف تدٟن  العقد  حو العصر الذ  ىػو فمػو 

 .(ٚ)شيء ما ىي؟  التالشي من   
 إذا كانت اللةة قد يفحملت اػاٛنمود يف رصػر ا ٥نػدار فلػم  مػرد ذلػ  إىل اللةػة ن سػها، 

فػاني ت اللةػة ال إىل اٞنتكلمػٌن هبػا، فقػد كػانوا تامػدين ف مػدت اللةػة َنمػودى ،  كػانوا منػػي ين 
 معهػػػ ،  كػػػانوا اعمػػػدين رػػػن اٜنمػػػاة فلعػػػدت اللةػػػة رػػػن اٜنمػػػاة  إىل ىػػػذا يفشػػػار الػػػدكتور طػػػو حسػػػٌن

إذا كاف اٞنتكلموف االلةة العرامة تنقصه  اٜنماة فال رمػب رلػ  اللةػة يف  ٓنمػا،  إذا كانػت »قائالا: 
تنقصػػػه  اٞنر نػػػة فػػػال رمػػػب فمهػػػا يف  تكػػػوف مرنػػػة  ف العرامػػػة لمسػػػت شػػػمئاا يعػػػم  يف السػػػماء، يف  

يعػػػم  يف الن ػػػوس  القلػػػوب،  تنطػػػب اػػػو ا لسػػػن، شػػػيء مػػػػالـز يعػػػم  يف اٛنػػػو، اػػػل ىػػػي شػػػيء 
 .(ٛ)«حماء يؤد  ما يف ن وسه لأل

 يفطػػػػل العصػػػػر اٜنػػػػديز، فلػػػػديفت اءػػػػا  ت ل ػػػػ  ا طػػػػالؿ الػػػػيت قمػػػػدت اللةػػػػة  دفعهػػػػا إىل 
ا سػػت ااة ٞنطالػػب النهضػػة العلممػػة  التقانمػػة، إ  يفف فريقػػاا مػػن اللػػاحلٌن مػػالوا إىل التمسػػ  االلةػػة  

رلػ  اسػتخداـ ا فصػح، فػنذا  كما كانت رلمو يف يف ؿ يفمرىا قلل اإلسالـ  يفياـ ا مويٌن  حػمموا
 ف ال نػػػاف يعػػػين ٘نػػػار « الرامػػػي»قػػػالوا لػػػو: ىػػػذا خطػػػل،  الصػػػواب « فنػػػاف»اسػػػتخدـ كاتػػػب كلمػػػة 

الوح  الذ  ي نت يف تريو،  إذا قاؿ حلمة اسػمطة، قػالوا ىػذا خطػل  حػوااو حػلمة سػاذتة،  ف 
 اٞنعػات  مػن حػمت  رفػع اللسمطة تعين ا رض الواسعة،  ىذا ما درػا ىػؤ ء إىل التقمػد ّنػا  رد يف

 ما ،م يرد فمها.
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 الواقع يفف اٜنرص رل  سالمة اللةة ضر رة قوممة، إ  يفف ىػذا اٜنػرص ٩نػب يف  يػدفعنا إىل 
التعصب  التيمت ضد كل تطػور،  ف سػنة التطػور يفقػو  مػن السػد د الػيت توضػع يف طريػب اللةػة، 

    ٬نكن ُناؿ من ا حواؿ اٜنملولة اٌن اللةة  تطورىا.
إف ٚنعػي ،م يتػل،م قػط يفكلػر مػن »فمقػوؿ: ىناؾ من يلالت ضد ىذا الت مي ضػد كػل تطػور   

 يفشػعرنا اعػد « تراػو »تلٞنو من ل   يف  إضافة تاءنػا هبػا اٞن،ػتةلوف اعلػ  الرتامػة فنسػلوا إىل الرتامػة 
 ىػػل رصػػور العرامػػة اػػالطالؽ  العتػػاؽ يفهػػا ررامػػة مػػا حػػدقوا    ذلػػ  الل ػػاظ  تراكمػػب لػػو حل نػػا 

 .(ٜ)«منواال
إف ىػػػذا اٞنوقػػػ    ٫نػػػدـ اللةػػػة يف نظػػػر   ف لةتنػػػا مػػػن يفخصػػػب اللةػػػات  يفكلرىػػػا مالءمػػػة 
للتطػور،  اءافظػة رلػ  سػالمة اللةػة   تن ػػي يفف اللةػة يف تطػور دائػ ،    سػالمة للةػة إ  يف ىػػذا 

اظ الحػوؿ التطور، فنذا كنػا نريػد للةتنػا السػالمة فػال تكػوف السػالمة يف اٛنمػود،  لكػن يف ا حت ػ
اللةة  قواردىا  نظامها،   يف تعلًنىا رن حاتات العصر  متطللاتو،  يفكمػل اللةػات  يفرقاىػا مػا 

  اكب ر ح العصر  استورب متطللاتو.
 المبادئ األساسية في وضع المصطلح وتوليده -ثانياً 

 

مػة مػن كاف شعور الر اد ا  ائل الذين راحر ا اداية رصر النهضة مع الةرب يفف لةتنػا العرا
ا تسػاع  القػدرة ُنمػز تسػتطمع التعلػًن رػن معطمػات اٜنمػاة  العلػ   الػواردة مػن اٝنػارج الةػة ررامػة 

 سلممة.
الػػػذ  يفسػػػ  مدرسػػػة ا لسػػػن  يف٘نػػػد فػػػارس  مػػػن ىػػػؤ ء الػػػر اد ا  ائػػػل رفارػػػة الطهطػػػا   

ىم  ال،ػػدياؽ الػػذ  درػػا يف ٠نلتػػو إىل العمػػل اٛنمػػاري لتعريػػب مصػػطل ات العلػػـو  ال نػػوف،  إاػػرا
 .(ٓٔ)مطاللاا اتعريب اٞنصطل ات العلممة« الضماء»المازتي الذ  كتب يف ٠نلة 

 كػػاف ىػػؤ ء الػػر اد ٬نللػػوف اإلرىاحػػات ا  ىل للم ػػامع اللةويػػة  العلممػػة يف الػػلالد العرامػػة، 
الػػػيت يفخػػػذت رلػػػ  راتقهػػػا خدمػػػة اللةػػػة العرامػػػة،  اٜن ػػػاظ رلػػػ  سػػػالمتها  العمػػػل رلػػػ  سػػػًن ر ا 

 ضع اٞنصطل ات االعرامة مقاال اٞنصطل ات ا تنلمة. انت،ارىا،    
 ٥نا ؿ فمما يليت تعّرؼ اٞنلػادئ الػيت ارتمػد ا اعػع اجملػامع اللةويػة يف  ضػع اٞنصػطل ات 

  تولمدىا:
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 المجمع العلمي العربي بدمشق: -1

 ذلػػػػ  انحػػػػالح لةػػػػة متوخمػػػػاا خدمػػػػة اللةػػػػة يف اجملػػػػاؿ اٜنكػػػػومي  ٜٜٔٔاػػػػديف يفرمالػػػػو رػػػػاـ 
التعلػم   التػػدري   الكتػػب اٞندرسػمة،  مواتهػػة مقاحػػد اٜنضػارة الواسػػعة  مطالػػب  الػد ا ين،  لةػػة

 اٜنماة العصرية يف القرف الع،رين.
 نػػص انػػد مػػن انػػود إن،ػػاء اجملمػػع رلػػ  يفف يػػت  تعلػػم  كػػل العلػػـو يف اٛنامعػػات السػػورية االلةػػة 

ت تعريلمػة،  انطالقػاا مػن  يفف يعمل اجملمع رل  مد اٛنامعات ّنا فمهػا حقهػا مػن تمسػًناالعرامة فقط، 
اإل٬نػػاف االتعريػػب ،م يستسػػل  ا سػػػاتذة للع ػػي الػػذ  كػػػاف يهػػممن رلػػ  اللةػػػة العرامػػة ا عػػل الترتيػػػ  
الػػػذ  مػػػ  يفركػػػاف الد لػػػة كلهػػػا،  ،م يرتيلػػػوا يف رملمػػػة التعريػػػب حػػػو تتػػػوافر اٞنصػػػطل ات إ٧نػػػا ريف ا يفف 

سػػػػتعماؿ ىػػػػػو الػػػػذ  يعمػػػػػل رلػػػػػ  اللدايػػػػة ىػػػػػي الػػػػيت ت سػػػػػح اجملػػػػاؿ لتولمػػػػػدىا اٞنصػػػػػطل ات،  يفف ا 
 توحمدىا،  ىكذا كانت مسًنة التعريب تد ر يف نطاؽ:

 اإل٬ناف االتدري  يف اٛنامعات السورية االلةة العرامة. -ٔ
 يفساس كل رمل ىو اللداية. -ٕ

 ارتماد الرتٗنة من اللةات العلممة. -ٖ

 ارتماد التعريب التدر٩ني ال،امل ضمن خطة شاملة للتعريب. -ٗ

 يب  التوتمو  اٞنعاي،ة  ٓنسٌن اللةات ا تنلمة.رالج كل خطل االتدر  -٘

 تعريب الطب ٩نيء يف يف ىل ا  لويات. -ٙ

 أّػػر رتػػا ت اجملمػػع رػػن سػػواردى  ُنلػػاا  تنقملػػاا يف اطػػوف اٞنعػػات  رػػن اٞن ػػردات العرامػػة 
 ىػػا ىػػو ذا الطلمػػب ١نمػػد ٗنمػػل القد٬نػػة اةمػػة  ضػػع اٞنصػػطل ات مقااػػل اٞنصػػطل ات ا تنلمػػة، 

إف كل معىن ٩نوؿ يف الذىن  اد يفف يكوف لو ل   يف اللةة العرامة  لػو كػاف كامنػاا »اٝنا  يقوؿ: 
يف يفطػوار معاٗنهػا،  ينلةػي يف  ٩نتػػاز اٞنعػّرب رقلػة مػن رقلػػات اٞنصػطل ات د ف تػذلملها ارتٗنتهػػا 

 .(ٔٔ)«إىل العرامة  لو تكلد يف ذل  يفرظ  اٞن،قات
منه ػػػػػػػو يف  ضػػػػػػػع « اليرارمػػػػػػػة ا ل ػػػػػػػاظ» ذكػػػػػػػر ا مػػػػػػػًن مصػػػػػػػط   ال،ػػػػػػػها  يف مع مػػػػػػػو 

اٞنصطل ات متملالا يف ٓنر  ل   رر  يؤد  معىن الل   ا ر مي،  إذا كاف الل ػ  ا ر مػي 
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تديداا  لم  لو مقاال يف لةتنػا تػرت  ّنعنػاه كلمػا كػاف ذلػ  قػااالا للرتٗنػة يف  اشػتب لػو ل ػ  رػر  
االوسػائل اٞنػذكورة رمػد إىل   إذا تعػذر  ضػع ل ػ  رػر مقاال اوسائل ا شػتقاؽ  اجملػاز  الن ػت 

 .(ٕٔ)التعريب مع مراراة قوارده رل  قدر اٞنستطاع
 رسػ  ا سػػتاذ الػػدكتور ٗنمػػل حػػلملا الطريقػػة الصػػ م ة الػػيت ٩نػػب رلػػ  العلمػػاء اتلارهػػا يف 

 :(ٖٔ) ضع اٞنصطل ات العلممة متمللة يف القوارد ا تمة
رػػن احػػطالح مسػػتعمل للد لػػة ىػػي الل ػػز يف الكتػػب العرامػػة القد٬نػػة  :القاعةةدة األولةةى

الػذ  اسػتعملو القػدماء مطااقػاا رل  اٞنعىن اٞنراد ترٗنتو،  ي،رتط يف ىذه القاردة يفف يكوف الل ػ  
 Substanceللمعػػػىن اٛنديػػػد، فالقػػػدماء يفطلقػػػوا ل ػػػ  اٛنػػػوىر رلػػػ  اٞنعػػػىن الػػػذ  تػػػدؿ رلمػػػو كلمػػػة 

 .Categories يفطلقوا ل   اٞنقو ت رل  اٞنعىن الذ  تدؿ رلمو كلمة 
ىػػػي الل ػػػز رػػػن ل ػػػ  قػػػد، يقػػػّرب معنػػػاه اٜنػػػديز فملػػػدؿ معنػػػاه قلػػػمالا  :القاعةةةدة الثانيةةةة

ااٜنػدس،  قػد يفشػار إىل ىػذا الل ػ   Intuition يطلب رل  اٞنعػىن اٛنديػد، ملػاؿ ذلػ  ترٗنػة ل ػ  
 اٛنرتا   اان سمنا من القدماء.

قوارػػد ا شػػتقاؽ : ىػػي الل ػػز رػػن ل ػػ  تديػػد ٞنعػػىن تديػػد مػػع مرارػػاة القاعةةدة الثالثةةة
 ل ػػ  ا ىتمػػاـ للد لػػة رلػػ  ، Personnaliteالعػػر  كػػلف يسػػتعمل ل ػػ  ال،خصػػمة للد لػػة رلػػ  

Interet   ل   التكم  للد لة رل Adaptation ، فهذه كلها احػطالحات حديلػة ،م يسػتعملها
 Puissanseللد لػػة رلػػ  « قػػوة»القػػدماء،  لكنػػو شػػلمو ّنػػا اسػػتعمل القػػدماء مػػن اسػػتعماؿ كلمػػة 

 .Possibilite كلمة إمكاف للد لة رل  
 قالوا إف اإلمكاف يف ال،ػيء ىػو تػواز إتهػار مػا يف قوتػو إىل ال عػل  طلمعتػو اػٌن الواتػب 
 اٞنمتنػػع، فاشػػتقوا مػػن اإلمكػػاف التمكػػٌن ّنعػػىن إخػػراج ال،ػػيء مػػن القػػوة إىل ال عػػل اػػاإلرادة،  قػػد 

مالا مػػػن اٞنكػػػاف فنقػػػوؿ مكنػػػت اٜن ػػػر يف ٩نػػيء التمكػػػٌن رنػػػدى  ّنعػػػىن الخػػػر،  ىػػػو يفف يكػػوف ت عػػػ
 موضعو إذا  فمتو حقو من اسط اٞنكاف  تسويتو لمليمو    يضطرب.

ىي اقتلػاس الل ػ  ا تنػ  ُنر فػو رلػ  يفف يصػاغ حػماطة ررامػة،  ىػو مػا  القاعدة الرابعة:
ة يف  قولنػػػػػا الد٬نقراطمػػػػػة يف ترٗنػػػػػ Hormiqueنطلػػػػػب رلمػػػػػو اسػػػػػ  التعريػػػػػب كقولنػػػػػا ىرممػػػػػة يف ترٗنػػػػػة 

Democratie. 
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اٟنوامػػل » يؤكػػد اللاحػػز الػػدكتور حػػلملا منه متػػو يف  ضػػع اٞنصػػطل ات ّنػػا  رد يف كتػػاب 
 هػػػ  تتػػػ  تسػػػتع ي يفف رلػػػ  يف  ريفي»   حمػػػاف التوحمػػػد  يف تراثنػػػا العػػػر  إذ يقػػػوؿ «  ال،ػػػوامل

 -اهلليفيػدؾ –حقمقة إ  يفف تكوف يف ل   رر ، فػنف رػدمت لةػة العػرب رطلػت رػن العلػ ، لكنػا 
 .(ٗٔ)«  نرتؾ الل ز رن اٞنعا  يف يف  لةة كانت  يف يف  رلارة حصلت

طل ات يف رحػػػاب اجملمػػػع العلمػػػي  تلػػػ  ىػػػي ٧نػػػاذج مػػػن ا سػػػ  اٞنعتمػػػدة يف  ضػػػع اٞنصػػػ
 العر  ادم،ب.

 مجمع اللغة العربية في القاىرة: -0
نصػػػػػػت اٞنػػػػػػادة اللانمػػػػػػة مػػػػػػن  ئ تػػػػػػو رلػػػػػػ  يفف للم مػػػػػػع يفف يسػػػػػػتلدؿ االكلمػػػػػػات العاممػػػػػػة 

 ممػػة الػػيت ،م تعػػرب طًنىػػا مػػن ا ل ػػاظ العرامػػة.  ذلػػ  اػػلف يل ػػز يف  ا رػػن يفل ػػاظ ررامػػة يف  ا ر
نطاقها، فػنذا ،م ٩نػد اعػد الل ػز ٟنػا يفٚنػاء ررامػة  ضػع يفٚنػاء تديػدة اطرائػب الل ػز اٞنعر فػة مػن 

 ذلػػ  الت ػػل إىل التعريػػب للم افظػػة رلػػ  حػػر ؼ ٠نػػاز يف  طػػًن ذلػػ ، فػػنذا ،م يوفػػب يف اشػػتقاؽ يف 
 .(٘ٔ)ة  يف زاها اقدر الطاقةاللة

يف  يفتػػػػاز اجملمػػػػع اسػػػػتعماؿ اعػػػػع ا ل ػػػػ  ا ر ممػػػػة رنػػػػد الضػػػػر رة رلػػػػ  طريقػػػػة العػػػػرب 
 تعريله ،  رمل اجملمع يف ممداف اٞنصطل ات  ضعاا  تولمداا رل :

 اٜن اظ رل  الرتاث العر   إيلار ترٗنة اٞنصطلح مع إتازة التعريب. -ٔ
 طللات الرتٗنة  التللم   اللقافة العلممة العاٞنمة.الوفاء الطراض التعلم  العايل  مت -ٕ

مسػػايرة الػػنهه العلمػػي العػػايل يف يفسػػلوب اختمػػار اٞنصػػطلح  التقريػػب امنػػو يف العرامػػة  -ٖ
 اػػػػٌن نظػػػػًنه يف اللةػػػػات العاٞنمػػػػة اٜنمػػػػة لتسػػػػهمل اٞنقاالػػػػة امنهمػػػػا للم،ػػػػتةلٌن اػػػػالعلـو 

 ا ساسمة  تطلمقا ا.

  مماا.تعري  كل مصطلح تعري اا رلمماا مع -ٗ

 اإلاقاء رل  اٞنصطلح العر  القد،  ت ضملو رل  اٛنديد إ  إذا شاع اٛنديد. -٘

قلػػوؿ مػػا اسػػتعملو اٞنولػػد ف ٣نػػا تػػر  رلػػ  ا قمسػػة مػػن ٠نػػاز يف  اشػػتقاؽ مػػع إتػػازة  -ٙ
.  ا شتقاؽ من يفٚناء ا رماف يف لةة العلـو

 .(ٙٔ)إتازة استعماؿ اعع ا ل اظ ا ر ممة للضر رة -ٚ
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 منه متو يفيضاا رل : رمل اجملمع يف 
 ترؾ القد، رل  قدمو ما داـ حاٜناا. -ٔ
 ارتماد ا شتقاؽ يف  اجملاز. -ٕ

  ضع مصطل ات سهلة  ممسرة. -ٖ

 ارتلار استعماؿ الناس ح ة. -ٗ

 .(ٚٔ)منػيلة الضر رةإااحة اءظور يف سلمل الضر رة العلممة  تنػييل اٜن ة  -٘

 العملمة ٕنللت يف:كما ارتمد اجملمع اعع ا س  ا خر  يف يفثناء اٞنمارسة 
 ا خذ ّنلديف القماس يف اللةة،  ٩نوز الن ت رندما تل   إلمو الضر رة العلممة. -ٔ
 ينسب إىل ل   اٛنمع رند اٜناتة د يل، ٗناىًن . -ٕ

 ٩نوز ٗنع اٞنصدر رندما ٔنتل  يفنوارو: إشعارات، ٕنديدات. -ٖ

 رل  حرؼ الن ي اٞنتصل اا س : الالىوائي، الالسلكي.« اؿ»٩نوز إدخاؿ  -ٗ

 ُمهدرج، مكربت.٩نوز ا شتقاؽ من اٛنامد للضر رة يف لةة العل :  -٘

 المجمع العلمي العراقي: -4
كانػػت اٞننه مػػة الػػيت اتلعهػػا اجملمػػع العلمػػي العراقػػي   ٔنتلػػ  رػػن منه مػػة كػػل مػػن ٠نمعػػي 

ة  طريقػػػػػػة اجملمػػػػػػع يف دراسػػػػػػ»دم،ػػػػػػب  القػػػػػػاىرة،  يقػػػػػػوؿ الػػػػػػدكتور تػػػػػػواد رلػػػػػػي يف ىػػػػػػذا الصػػػػػػدد: 
ىػا   ضػعها ىػي يفف يػدرس اجملمػع اٞنصػطلح اٞنعػر ض رلمػو يف لةػة ا ختصػاص  اٞنصطل ات  إقرار 

كػػػلف يسػػػتعرض حػػػده  تعري ػػػو رنػػػد اٞنختصػػػٌن يف  يف الكتػػػب اٝناحػػػة،  يتعػػػرؼ يفحػػػلو  ن،ػػػلتو   
يسػػػمع الراء اٞنختصػػػٌن فممػػػا اختػػػار ه مػػػن كلمػػػات ررامػػػة مناسػػػلة،   يسػػػتعرض مػػػا  رد يف الكتػػػب 

يفـ اختصاحػػمة مػػن كلمػػات موافقػػة لػػو ٣نػػا قػػد ي ػػي اػػاٞنراد، فػػنذا  تالعرامػػة قػػد٬ناا  حػػديلاا لةويػػة كانػػ
للمعػىن ا حػطالحي  ريف  فمهػػا الرشػاقة  السػالمة رقػػد  قػ  رلػ  كلمػة حػػاٜنة موافقػة لػو مؤديػػة 

 .(ٛٔ)«ريفيو  ات يف ا مر
  رمل اجملمع من خالؿ ٛنانو اٞنختصة رل  اتلاع ما يليت:

د رلػ  اٜنػديز إ  إذا اشػػتهر،  اسػتعماؿ الل ػػ  رلػ  اٞنولّػد  اٞنولّػػت ضػمل الل ػ  العػػر   -ٔ
 .Alcoholالعر  ا حمل إذا كاف اٞنصطلح ا تن  ملخوذاا رنو ملل ل   الك وؿ 
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 ْننب تعريب اٞنصطلح ا تن  إ  يف ا حواؿ ا تمة: -ٕ

 إذا يفحلح مدلولو شائعاا ادرتة كلًنة يصعب معها تةمًنه. -
 إذا كاف م،تقاا من يفٚناء ا رالـ. -

 حاؿ ا ٚناء العلممة للعع العناحر  اٞنركلات الكمما ية.يف  -

 إذا كاف من يفٚناء اٞنقايم  يف  الوحدات ا تنلمة. -

 إذا كاف مستعمالا يف كتب الرتاث ملل إسطر ب. -

  إف ،م يتمسر مصطلح رر  ف ي ا شتقاؽ  التولمد  القماس  اجملاز متسع كلًن. -ٖ

 مجمع اللغة األردني: -3
 رد  يف رملمة  ضع اٞنصطلح  تولمده من ر يتو يفف اٞنصطلح ا حػمل انطلب ٠نمع اللةة ا

اٞنسػتمد مػن الػرتاث يف  ذلػ  اٞنسػكوؾ االوسػائل اٞنتاحػػة للةػة مػن قمػاس يف  اشػتقاؽ يف  ٠نػاز ٩نػػب 
يفف يكػػوف اٟنػػدؼ ا ٚنػػ  لوضػػع اٞنصػػطلح العػػر .  مػػن ىنػػا كػػاف حػػرص اجملمػػع رلػػ  دقػػة اٞنقااػػل 

٣نكنػػاا، يف  ٓنديػػد كػػوف اٞنصػػطلح الولمػػد ررامػػاا تراثمػػاا كلمػػا كػػاف ذلػػ  العػػر  االرتٗنػػة،  ي ضػػل يفف ي
 اٞنصطلح ا تن  إذا كاف من ال،موع  الذيوع ُنمز يفحلح رلماا.

إ  يفف اجملمع يف الوقت ن سو يػر  يفننػا نكػوف يفقػدر رلػ  النهػوض اتعريػب العلػـو  الل ػاؽ 
 .(ٜٔ)ااٛنديد فما إذا تعلنا ا  لوية للتعريب   للرتٗنة

 مكتب تنسيق التعريب: -5
رمػػل مكتػػب تنسػػمب التعريػػب االراػػاط،  ىػػو يفحػػد اٞنكاتػػب التااعػػة للمنظمػػة العرامػػة للرتامػػة 

 ، رل   ضع خطة لوضع اٞنصطل ات  تنسمقها مستلنساا اقرارات اجملامع اللةويػة،  اللقافة  العلـو
  ٣نا تاء يف ىذه اٝنطة:

نػ ،    تسػتعمل اٞنرادفػات إ  فممػا استعماؿ ل ظة ررامة  احػدة مقااػل التعلػًن ا ت - يف
 ندر  رند الضر رة،  اذل  يت قب توحمد اٞنصطل ات.

 ضػػع مصػػطلح رػػر  مقااػػل كػػل د لػػة إذا كػػاف للمصػػطلح ا تنػػ  يفكلػػر مػػن د لػػة  - ب
  احدة.

دراسػػة اٞنصػػطلح ا تنػػ  دراسػػة  افمػػة  تعػػػرؼ مدلولػػو العلمػػي  م هومػػو الػػدقمب  معنػػػاه  -ج
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تعمل يف حقػػػل ا ختصػػػاص قلػػػل اإلقػػػداـ رلػػػ   ضػػػع مقاالػػػو ا حػػػطالحي اٝنػػػاص اٞنسػػػ
 العر .

 ردـ ا قتصار رل  ارتماد لةة يفتنلمة  احدة مصدراا  حمداا للمصطل ات ا تنلمة. -د
استعماؿ ا ل اظ العرامة اٞنتدا لة اليت سلب يفف استخدمها العلماء العػرب ا قػدموف،  يف   -ى

ذ ااٜنسػػػلاف اٞنصػػػطل ات الػػػيت  ضػػػعتها ٩نتهػػػد يف  ضػػػع ل ػػػ  تديػػػد مناسػػػب مػػػع ا خػػػ
 اجملامع  الل اف اٞنختصة.

ا كت ػػاء اوتػػود مناسػػلة يف  م،ػػاهبة اػػٌن مػػدلوؿ اٞنصػػطلح اللةػػو   مدلولػػو ا حػػطالحي  - 
    ي،رتط يف اٞنصطلح يفف يستورب كل معناه العلمي.

 ا اتعاد رن الكلمات اٞنلقلة اعدة معاف. -ز
ئ  الد لمػػة  السػػوااب  اللواحػػب  الصػػمت القماسػػمة الػػيت يعػػدىا ا لتػػياـ قػػدر اإلمكػػاف اػػالقوا -ح

 اجملمع اٞنوحد.
تواز الل وء إىل الن ت يف  الرتكمػب اٞنيتػي ا،ػرط يفف تكػوف الل ظػة اٞنن وتػة مقلولػة يف   -ط

 شائعة.
.لاستعماؿ الكلمات الدخملة يف  اٞنستعراة رند ال -   يـ 
ا تنلمة لنقلػو إىل العرامػة اػلخ  مػا ٬نكػن اختمار الل   ا سهل من اٌن ٢نتل  اللةات  -ؾ

 رل  اللساف العر  د ف التياـ لةة يفتنلمة  احدة.
اٜنرص يف تعريب الكلمة رلػ   ضػعها يف حػمةة يسػهل ٗنعهػا  النسػلة إلمهػا  ا شػتقاؽ  -ؿ

 منها.
 ارتلار اٞنصطلح اٞنعرب رراماا ٫نضع لقوارد اللةة العرامة. -ـ
اٞن ػػػػػػرد لة للتمممػػػػػػي يف  منػػػػػػع اللػػػػػػل   تػػػػػػواز النسػػػػػػلة إىل تػػػػػػواز التصػػػػػػرؼ يف حػػػػػػمت النسػػػػػػ -ف

 .(ٕٓ) اٛنمع
 من ثمار التنسيق: -6

كانت يف ىل اءػا  ت يف سػلمل توحمػد اٞنصػطل ات تكلمػ  ٛننػة اٞنصػطل ات العلممػة يف  
ٞنع   اٞنصطل ات الطلمة الكلػًن اللةػات للػدكتور كلمة الطب ااٛنامعة السورية  ضع ترٗنة ررامة 
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«Clairville»     اٝنطوة اللانمة حد ر اٞنع ػ  الطػ  اٞنوحػد انشػراؼ آنػاد ا طلػاء العػرب كانت
.  ي،ػتمل اٞنع ػ    االتعا ف مع ٠نل   زراء الص ة العاٞنمة  اٞننظمة العرامة للرتامة  اللقافػة  العلػـو

 اإل٤نلمييػػػة  ال رنسػػػمة  العرامػػػة،  قػػػد تػػػاء يف مقدمػػػةرلػػػ  اٞنصػػػطل ات الطلمػػػة االلةػػػات الػػػلالث: 
 اٞننهه اٞنعتمد يف  ضع اٞنصطل ات  تولمدىا رل  الن و ا يت:

اسػتعملت كلمػة ررامػة  احػدة مقااػل التعلػًن ا تنػ ،  ،م تسػتعمل اٞنرتادفػات إ  فممػػا  -ٔ
 ندر.

اسػػػتعملت الكلمػػػات العرامػػػة اٞنتدا لػػػة الػػػيت اسػػػتعملها ا طلػػػاء العػػػرب ا قػػػدموف إذا كانػػػت  -ٕ
 دخملة اليت  تد ما يقاالها يف العرامة.ت ي االةرض العلمي  ترؾ الكلمات ال

استلعدت الكلمات الدخملة إ  إذا كانت اٚناا ل،خص يف  م،تقة من اٚنػو يف  كانػت  -ٖ
 مستعملة يف لةات متعددة.

 ااتعدت الل نة رن ا ل اظ الوررة ما يفمكن. -ٗ

،م تل ػػل الل نػػة إىل الن ػػت يف  الرتكمػػب اٞنيتػػي إ  فممػػا نػػدر كػػلف تكػػوف الكلمػػة قػػد  -٘
 .(ٕٔ)ستعماٟناشاع ا

 يتلػػد  مػػن خػػالؿ ررضػػنا السػػااب يف  ضػػع اٞنصػػطلح  تولمػػده يفف ٖنػػة قواسػػ  م،ػػرتكة اػػٌن 
اٛنهػات اٞنعنمػة،  يفنػو إذا خلصػت النوايػا فػنف رملمػة توحمػد اٞنصػطل ات لمسػت اعملمػة مسػػت ملة 

ف يف  ىػػا ىػػي ذ  ْنراػػة اٞنع ػػ  الطػػ  اٞنوحػػد ماثلػػة يفمامنػػا إذ إف ا طلػػاء السػػوريٌن  ىػػ  السػػلاقو 
رػػن كلػػًن مػػن اٞنصػػطل ات الػػيت  ضػػعوىا مػػن قلػػل يف سػػلمل التوحمػػد، توحمػػد رملمػة التعريػػب ٔنلػػوا 

تللمػػػت اٞنصػػػطل ات ال كػػر اػػػٌن يفانػػػاء ا مػػػة الواحػػدة    ٔن ػػػ  رلػػػ  يف  منػػػا ال ائػػدة الكلػػػًنة مػػػن 
ا ، العلممػػة حػػو   تتلػػدؿ اٜنقػػائب اتلػػدؿ ا ل ػػاظ الػػيت يففرطػػت فمهػػا، إذ إف ا ل ػػاظ حصػػوف اٞنعػػ

 تللمت اٞنصطل ات العلممة ىػو اٜن ػر ا سػاس يف انػاء العلػ ، فػنذا يفقػم  ىػذا اللنػاء رلػ  يفسػاس 
ٗنمػل حػلملا الػيت يفن،ػ  مػن يفتلهػا رلػ  حػد تعلػًن اٞنرحػـو ا سػتاذ الػدكتور مت رؾ ،م يللػت الةايػة 

كمػا ي مػد     ي مد العلماء  حدى  ال ي مػد العلمػاء  اٞنتعلمػٌن الذ  ير  يفف تللمت اٞنصطل ات 
 ٗنهور القراء فلو إذاا فائدة تراوية  فائدة اتتمارمة معاا.

يفما ال ائدة الرتاوية فهي يفف تللمت ا حطالحات يستلـي ٓنديػد معػا  ا ل ػاظ  توضػم ها 
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فػػػال يسػػػتعمل الل ػػػ  إ  فممػػػا  ضػػػع لػػػو،    يػػػدؿ رلػػػ  اٞنعػػػىن الواحػػػد إ  ال ػػػ   احػػػد  يف ذلػػػ  
لمٌن معاا  ف اٞنعا  إذا كانت ١نددة سهل رلػ  اٞنعلػ  شػرحها،  رلػ  تمسًن لعمل اٞنعلمٌن  اٞنتع

 اٞنتعل  فهمها، كذل  ا ل اظ إذا كانت مطااقة اٞنعا  حار استعماٟنا يفدؽ   ضوحها يفو.
 يفمػػا ال ائػػدة ا تتمارمػػة فهػػي يفف ٓنديػػد معػػا  ا ل ػػاظ يسػػهل رلػػ  النػػاس الت ػػاى  فممػػا 

وف،    ٬نػػػار ف فممػػػا ،م يتضػػػح ٟنػػػ  مػػػن اٞنعػػػا ، فػػػنذا يفردت يفف امػػػنه ، فػػػال يتكلمػػػوف ّنػػػا   يعلمػػػ
ٓنسػػػ  اٝنػػػالؼ اػػػٌن النػػػاس،  ٓنقػػػب الت ػػػاى  اػػػٌن يفحػػػ اب اٞنػػػذاىب اٞنت،ػػػاهبة فااػػػديف يف  ا ات ديػػػد 
اٞنعػػا  ٓنديػػداا رلممػػاا  اضػػ اا،  ىػػذا الت ديػػد يقػػرب ا راء اعضػػها مػػن اعػػع،  يػػوفر رلػػ  النػػاس 

 .(ٕٕ)الكلًن من اٛنهد  الوقت
 وضع المصطلحات وتوليدىا بين المؤيدين والمعرضين والمعتدلين -الثاً ث

 

،م يكػػن ٖنػػة ات ػػاؽ اػػٌن الدارسػػٌن رلػػ   ضػػع اٞنصػػطل ات  تولمػػدىا،  لكػػل فريػػب يفنصػػار 
،  ٥نا ؿ فمما يليت تسلمط اعع ا ضواء رل  ح ه ال ريقٌن:   خصـو

 المعارضون: -1
 ة ت تقػػػػػر إىل الت ريػػػػػد    تسػػػػػتطمع ٘نػػػػػل يػػػػػر  يفنصػػػػػار ىػػػػػذا ا ْنػػػػػاه يفف اللةػػػػػة العرامػػػػػة لةػػػػػة اػػػػػدا

اٞنصطل ات اٜنضارية،  يفف العرامة   رهد ٟنا ااٞنخرترػات  اٞنكت،ػ ات اٜنديلػة،  يفف ٖنػة رػدـ دقػة يف 
إذ إف اٞنصػػػػػطل ات العرامػػػػػة سػػػػػواء يفكانػػػػػت قد٬نػػػػػة مصػػػػػطل ا ا اٞنوضػػػػػورة رلػػػػػ  اٞنصػػػػػطلح ا تنػػػػػ ، 
كػػوف دقمقػػة دقػػة اٞنصػػطلح ا تنػػ   يفف لةػػة العلػػ  مسػػتمدة مػػن الػػرتاث يفـ ررامػػة حديلػػة مرتٗنػػة قػػد   ت

 فضالا رن قلة اٞنصطل ات العرامة القد٬نة  ردـ تد اىا.إ٧نا ىي لةة راٞنمة، 
 لقػػد حػػا ؿ اعػػع الدارسػػٌن رحػػد م،ػػػكالت  ضػػع اٞنصػػطل ات للةػػو  اٞنعاحػػر فوتػػػد 

 رػدـ  دـ الدقػة  نقػص اٞنصػطل اتيفف يفى  م،كالتو تتملػل يف تعػّدد اٞنصػطل ات  اللػل   رػ»
موع  سًن رة اٞنصطل ات ا تنلمة،  رند ُنز ا سػلاب الكامنػة  راء ىػذه الظػاىرة  تػد يفهػا ،ال

 نػته رػن . (ٖٕ)«تتملل يف حداثة ىذا العل  يف العرامػة،  تنػوع اللمئػات الػيت يصػدر رنهػا اٞنصػطلح
إىل  لح   حػػػػوؿ اٞنعػػػػرّاٌنىػػػػذه ا سػػػػلاب اضػػػػطراب اللػػػػاحلٌن يف ٓنديػػػػد اٞنػػػػدلوؿ اٜنقمقػػػػي للمصػػػػط

رػػػدد مػػػن اٞنتخصصػػػٌن االل ػػػز رػػػن يرة للواقػػػع اٜنقمقػػػي ٜنقمقػػػة اٞنصػػػطلح  ان،ػػػةاؿ يفحكػػػاـ مةػػػا
 مصطلح دقمب يؤد  اٞنعىن اطريقة ملل ،  إتهار اللةة العرامة رل  يفها لةة ضعم ة.
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 يػػػليت يف طلمعػػػة اٞنعارضػػػٌن لتلحػػػمل اٞنصػػػػطلح اػػػالعودة إىل الػػػرتاث اٞنرحػػػـو الػػػدكتور ١نمػػػػد  
ر  يفف ٖنػة ضػخامة يف رػدد اٞنصػطل ات الػيت ٥نتاتهػا يف ىػذا العصػر،  يفف كامل حسٌن الػذ  يػ

  فائػػػدة مػػػػن اٞنصػػػػطل ات اٞنعر فػػػػة لػػػػد  العلمػػػاء القػػػػدماء لقلتهػػػػا مػػػػن تهػػػػة   ف اٞنصػػػػطل ات 
القد٬نػػػة م ػػػردة   تتلػػػع نظامػػػاا خاحػػػاا، كمػػػا يفف اخػػػتالؼ اٞننػػػاىه  مػػػذاىب الت كػػػًن العلممػػػة ْنعػػػل 

  ات القد٬نة  اٜنديلة ١نا ا.التطااب اٌن مدلو ت اٞنصطل
 لقمػػػت درػػػوة الػػػدكتور ١نمػػػد كامػػػل حسػػػٌن حػػػد  لػػػد  كلػػػًنين حػػػو إف الػػػدكتور إاػػػراىم  
مػدكور ريف  يفف قضػػمة تلحػػمل اٞنصػػطلح اػػالعودة إىل الػرتاث يفخػػذت ترتاتػػع لديػػو،  درػػا اجملمػػع إىل 

د يف يفف يعػػرب  ٗنػػع اٞنصػػطل ات القد٬نػػة،  إف كػػاف يػػر  يفهػػا يفحػػل ت   ت ػػي ااٜناتػػة،    يػػرتد
 كما ررب قد٬ناا.

 يػػػر  اعػػػع الدارسػػػٌن اٞنعاحػػػرين يفف ٖنػػػة نقصػػػاا يف دقػػػة التعلػػػًن رػػػن اٞنصػػػطل ات ا تنلمػػػة 
 مػن مظػاىر نقػص الدقػة، التعلػًن رػن رػدة مصػطل ات يفتنلمػة ّنصػطلح اٞنوضورة االلةة العرامػة. 

ح رػػر   احػػد ّنصػػطل essence ،substanceرػػر  يف  ل ػػ  رػػر   احػػد، فقػػد تػػرت  اٞنصػػطل اف 
 ىو توىر، رلماا الف ا  ؿ يعين اٞنادة   اٛنوىر.

 مػػػن مظػػػاىر نقػػػص الدقػػػة يف اٞنصػػػطلح العلمػػػي رػػػدـ التوافػػػب اػػػٌن اٞنصػػػطلح  مػػػا يػػػراد لػػػو مػػػن 
 ىػػػػو اسػػػػ  اللػػػػة مػػػػن حػػػػعب  paratonnerreيف مقااػػػػل اٞنصػػػػطلح ا تنػػػػ  « مصػػػػعقة»مػػػػدلوؿ، فتولمػػػػد 

« مانعػػة حػػوارب»يفذاىػػا، طػػًن دقمػػب،  ٚناىػػا الخػػر ف لل هػػاز الػػذ  يسػػتقلل الصػػارقة  يػػدريف خطرىػػا   
ىػػذا اٛنهػػاز   يصػػعب    ٬ننػػع الصػػارقة  إ٧نػػا ٩نػػدهبا  يػػذىب  ف «  اقمػػة حػػوارب» ا دؽ يفف تسػػم  

 .(ٕٗ)م عوٟنا فهو يقي منها، يفما اٞنصعقة فهي ت مد رك  ذل 
لكػالـ العػر   ير  اعع الدارسٌن اٞنعارضٌن لل وء اٞنعراٌن إىل الن ت يفف الن ت ي،ػوه ا

« الصػػوفنة» حػػالـ المقظػػة،  « حلقظػػة»إف ،م يؤخػذ ُنػػذر فػػال مسػػوّغ للتم ػػل يف اإلتمػػاف ال ػػ  
 للصورة ال نمة.

 المؤيدون: -0
يػػذىب مؤيػػد  العػػودة إىل الػػرتاث لوضػػع اٞنصػػطل ات  تولمػػدىا إىل يفف شػػكو  اٞنختصػػٌن 

خػػر  مطػػواع،  ٟنػػا قػػدرة مػػن نقػػص اٞنصػػطل ات العرامػػة طػػًن حػػ مح، فالعرامػػة مقارنػػة االلةػػات ا 
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فائقػػػة يف ارْنػػػاؿ اٞنصػػػػطلح  ٥نتػػػو يف  اشػػػتقاقو،  ٟنػػػػا مػػػن اٞنر نػػػػة مػػػا ٬نكنهػػػا السػػػػمطرة رلػػػ  اٞنعػػػػا  
اصمةها  حركا ا  طيارة ماد ا ما ٩نعلها دقمقة  حاٜنة للتعلًن، كما يفف ٟنا من ضػر ب التولمػد مػا 

لػو يعػود إىل تػذ رىا الػيت تييػد رلػ   ىذا كن ساا تديداا، ٬نكنها من إرطاء اٞنصطل ات اٛنديدة 
 ستة ال ؼ سنة، فلن تعدـ مطلقاا فمضاا من ا ل اظ لتةطمة ٢نتل  اٞنصطل ات.

 يف العصػػر اٜنػػديز يفل منػػا العرامػػة   تستعصػػي رلػػ  اسػػتمعاب كػػل مػػا تػػد مػػن رلػػ   تقنمػػة 
فكلػػػرت يف معتمػػػدة يف ذلػػػ  رلػػػ  يفحػػػوٟنا القد٬نػػػة ا راعػػػة: القمػػػاس  ا شػػػتقاؽ  التعريػػػب  الن ػػػت 

اٞنرتٗنات  اٞنعراات من ا ل اظ  فب يفسالمب العرامة  رلػ   فػب نظػائر ٟنػا اسػتعملها العصر اٜنديز 
العرب يف العصػور اٞنختل ػة فرتٗنػوا رػدداا كلػًناا مػن ا ل ػاظ الناٗنػة رػن رلػ   حػنارة رلػ   زف اسػ  

ا كػػل رصػػر قلػػل تهػػور اإلسػػالـ  ااٞنلػػل ٥نتػػوا يفل اتػػاا ٧نّػػت العرامػػة   اتهػػت هبػػا لػػة ِم عػػاؿ  فّعالػػة، 
 اعػػػده إىل رصػػػرنا ىػػػذا الػػػذ  تطػػػورت فمػػػو اٜنمػػػاة فػػػنذا ٥نتػػػوا مػػػن رلػػػد أػػػ   رلػػػد الػػػدار رل،ػػػمي 

فػػػػنه  ٥نتػػػػوا يف العصػػػػر العلاسػػػػي اٟنويػػػػة  التالشػػػػي،  ٥نتػػػػوا اللسػػػػملة  اٜنوقلػػػػة  يف العصػػػػر  رلػػػػدر  
 .(ٕ٘)اٜنديز ٥نتوا دررمي نسلة إىل دار العلـو

 صػػ   يف الن ػػت يعػػٌن رلػػ  ترٗنػػة كلػػًن مػػن اٞنصػػطل ات العلممػػة الكلػػًنة  السػػًن رلػػ  هػػه ال
 اليت   تؤد  العرامة معناىا كقولنا الداااات الربمائمة  ىذا طريب من طرؽ ٧نو اللةة.

 ٬نمل اعع الدارسٌن إىل يفنو   ح ر رل  يف  متكل  اال صػ   يصػوغ ٗنػالا ررامػة ت،ػلو 
انمػة كلماتػو  د لػة يفل اتهػا،  إف ،م تكػن تلػ  اٛنمػل اعمنهػا يف نظامها ٗنل العرب يف م ردا ا  يف

فصػالا ذىػػب فمػػو إىل « اٝنصػػائص»حػٌن رقػػد يف كتااػو « ااػػن تػػين»٣نػا قالػػو العػرب،  قػػد يفحسػن 
يفف ما قم  رل  كالـ العرب فهو من كالـ العرب، فا شػتقاؽ ا حػةر قماسػي،  اٞن،ػتقات تنمػو 

  اعضػػػاا يف الوتػػػود،  مػػػنه  مػػػن ٫نطػػػ  اسػػػتخداـ  تكلػػػر حػػػٌن اٜناتػػػة إلمهػػػا،  قػػػد يسػػػلب اعضػػػه
 يػػػذىلوف إىل التقمػػػد ّنػػػا  رد يف  (ٕٙ)تكػػػات  ّنعػػػىن تعػػػا ف يف   ضػػػع كت ػػػو إىل تانػػػب كتػػػ  زمملػػػو
إ  إذا نػػػص « لػػػم  مػػػن كػػػالـ العػػػرب»اٞنعػػػات  مػػػن حػػػمت  رفػػػع مػػػا ،م يػػػرد فمهػػػا،  لطاٞنػػػا ٚنعنػػػا 

 الن ويوف رل  يفف حمةة اذا ا قماسمة.
 ذلػػػ  تقممػػػداا   مسػػػوّغ لػػػو  ف اللةػػػة يفدؽ مػػػن قوارػػػدىا،  يف سػػػع مػػػن  مػػػن الواضػػػح يفف يف

معاٗنها،  يفف التقمد ّنا  رد منها يف اٞنعات  القد٬نة ينقص من قدر ا رلػ  التطػور  النمػو، فهنػاؾ  
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كلمات كلًنة ،م يعرفها لسػاف العػرب،  ىنػاؾ تػواىر يف انػاء اٛنملػة العرامػة اٜنديلػة   تكػاد تلػد  
العرامػػة اٜنديلػػة تعػػرؼ ااط الػػيت اسػػتخرتها الن ػػاة مػػن لةػػة القػػر ف ا  ىل، فاٛنملػػة شػػائعة يف الضػػو 

تراك  اٞنصادر رل  ٥نػو ،م يعػرؼ قػد٬ناا االقػدر  ا نت،ػار ن سػمهما،  يعػرؼ النلػر العػر  اٜنػديز 
 .(ٕٚ)اْناىاا إىل ف  حالة اإلضافة ااستخداـ حر ؼ اٛنر
ة العرامػػة مػػن ا قػػرتاض اللةػػو ،  مػػن ٢نػػاطر  يػػر  اعػػع الدارسػػٌن يفف ٖنػػة خطػػراا رلػػ  اللةػػ

  تامع اػٌن مػدلوٟنا  workshopاٞنعراة رن «  رشة»ضماع القممة التعلًنية لل ذر العر  فكلمة 
 الذ  يدؿ رل  اٛنموح.«  رش» مدلوؿ اٛنذر 

رااؾ اٞنع ممػة العرامػة  ذلػ  اندخػاؿ تػذ ر تديػدة يصػعب تصػنم ها  من اٞنخاطر يفيضاا إ
 ىػذا مػا يػؤد  إىل لػذ  يعتمػد رلػ  نظػاـ ا سػر اللةويػة اٞنؤل ػة مػن اٛنػذر  اشػتقاقاتو يف إطارىا ا

« تل ػػي»يف  نعتمػػد ا حػػل الراػػاري « ل ػػي»يف  « تلػػ »ىػػل نضػػعها يف « تل ػػاز»الللػػة فمػػلالا كلمػػة 
 .(ٕٛ)«تل ية»يف  «  ازلت»رل  إشكا تو يف  نعتمد ا س  كامالا فنضعها ٓنت 

 ىػا »قتداء ّننه مة سل نا يف  ضع اٞنصطل ات  تولمػدىا، إىل ا  يذىب اعع اللاحلٌن 
ىػو ذا يفاػو الر٪نػػاف اللػًن   ينػدد اػػاٞنرتٗنٌن ا  ائػل الػػذين يفخػذ ا ا ل ػاظ المونانمػػة  يفدخلوىػا االلةػػة 

ملمنػػاا تػػلثًن « ٓنديػػد هايػػات ا مػػاكن»العرامػػة د ف امػػاف معناىػػا اٜنقمقػػي فمقػػوؿ يف مسػػتهل كتااػػو 
 ٥نػػن نػػراى  يسػػتعملوف يف اٛنػػدؿ  يفحػػوؿ الكػػالـ  ال قػػو طرائػػب اٞننطػػب  لكػػن ذلػػ  يف اٞنتعلمػػٌن 

إيسػػػػاطوتي  فاطم وريػػػػاس،  اػػػػار  يفرمنمػػػػاس، »الل ػػػػاته  اٞنعتػػػػادة فػػػػال يكرىوهػػػػا، فػػػػنذا ذكػػػػر ٟنػػػػ  
ي،مئي ف منها  حب ٟن  ذلػ  فاٛننايػة مػن اٞنرتٗنػٌن إذ لػو نقلػت ا سػامي إىل العرامػة «  يفنالوطمقا
لوتػػػد ا يفن سػػػه  متسػػػاررٌن إىل « ل  اٞنقػػػو ت  العلػػػارة،  القمػػػاس  الربىػػػافكتػػػاب اٞنػػػدخ»فقمػػػل 

 .(ٜٕ)قلوٟنا طًن معرضٌن رنها
 ىكػػذا نػػر  يفف يفحػػ اب ىػػذا ا ْنػػاه   ٩نمػػي ف التعريػػب  هػػ  يػػر ف فمػػو إفسػػاداا للعرامػػة 

  ت،ويهاا ٟنا  رندى  يفف الرتٗنة ىي السلمل ا  فب  ا  ىل اا تلاع.
 المعتدلون: -4

الػيت يػراد ل ىؤ ء يف سماؽ تعريب العلـو اللػدء ّن ا لػة ترٗنػة اٞنصػطل ات ا تنلمػة  ي ض
ا تنلمػة اطريػب التعريػب،  ىػ  نقلها إىل الساحة العلممة،  لكنه    يعارضوف نقػل اٞنصػطل ات 
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 إذ ي ضلوف اللدء االرتٗنة  ف يف الرتٗنػة ميايػا رلممػة  قوممػة يتملػل يف٨نهػا يف الظ ػر ُنقػائب رلممػة
فكسوىا للاساا رراماا يرش ها للتملل  اٟنضػ   ا سػتمعاب يف سػهولة  يسػر ااإلضػافة إىل مػا يعنمػو 

 ذل  من إطناء اللةة العرامة  تطويع ماد ا.
 اختمػػػػار اللػػػػدء االرتٗنػػػػػة م،ػػػػر ط ا،ػػػػرطٌن متالزمػػػػػٌن يف ٟنمػػػػا ال هػػػػ  التػػػػػاـ الػػػػدقمب ٞن هػػػػػـو 

  اٞنقااػػل مناسػػلاا ل ظػػاا  حػػماطة  خالمػػاا مػػن اٞنصػػطلح ا تنػػ ،  ثانمهمػػا يفف يكػػوف اٞنصػػطلح العػػر 
ال،ػػػذ ذ  اإلطػػػراب يف يفحػػػواتو  انائػػػو يف  يفف تكػػػوف حػػػورتو النطقمػػػة مقلولػػػة  مستسػػػاطة،  شػػػكلو 
الصػػريف ملنوسػػاا ُنمػػز يسػػهل اسػػتخدامو اطريقػػة تعمػػل رلػػ  اسػػتقراره  انت،ػػاره يف الوسػػط العلمػػي 

اال عػػػل فػػػنع  ذلػػػ ،  إ  كػػػاف الل ػػػوء إىل اٞنعػػػٌن، فػػػنذا كػػػاف اٞنصػػػطلح العػػػر  اٞنناسػػػب موتػػػوداا 
 ااتكار اطريب التولمد.

  للتولمد تانلاف: تولمد يف الصمةة  تولمد يف الد لة.
 التولمػػػد يف الصػػػمةة قػػػد يكػػػوف االوضػػػع يف  الن ػػػت،  نعػػػين االوضػػػع ااتكػػػار كلمػػػة تديػػػدة مػػػن 

 ظػػػي فػػػنف ،م يسػػػع نا يفحػػل رػػػر  اطريػػػب ا شػػػتقاؽ يف  القمػػػاس يف  مػػػا إىل ذلػػ  مػػػن ضػػػر ب التولمػػػد الل
 اٜناؿ ٛنلنا إىل الن ت،  ىو منهه ملخوذ او يف اللةة العرامة منذ يفقدـ رصورىا.

يفمػػػا التولمػػػد يف الد لػػػة فمكػػػوف اتوتمػػػ  كلمػػػات قد٬نػػػة يف معػػػىن تديػػػد االتوسػػػع يف د لتػػػو رلػػػ  
 ضرب من اجملاز فالتولمد يعين اخرتاع كلمة تديدة يف  توتم  كلمة قد٬نة يف معىن تديد.

العرامػػػة االوسػػػائل  إذا ،م يوفػػػب الػػػدارس إىل ترٗنػػػة مصػػػطل اتو ا تنلمػػػة إىل مػػػا يقاالهػػػا يف 
اٞن،ار إلمها فال ضًن رلمو يفف يل ل إىل التعريب،  التعريب يفسلوب م،ر ع  لػو يفحكامػو  ضػوااطو 
الػػيت تعػػػين يف ا سػػاس إخضػػػاع اٞنصػػطلح ا تنػػػ  ل،ػػيء مػػػن التعػػديل يف  التةمػػػًن يف انمتػػو لمطػػػااب 

لػػػنظ  الصػػػوتمة  الصػػػرفمة يف العرامػػػة، فالتعريػػػب يف ٠نػػػاؿ اٞنصػػػطل ات تػػػااع للرتٗنػػػة  تػػػاؿ ٟنػػػا مػػػو  ا
 كانت الرتٗنة الدقمقة رصمة اٞنناؿ.

 إذا حعب ا خذ االتعريب يف ضوء ضوااطو  يفحكامو اٞنقررة فال مػانع مػن نقػل اٞنصػطلح 
 يتضػػح اصػػورة   لػػل  فمهػػا  يسػػتقر م هومػػوا تنػػ  اصػػورتو ا حػػلمة كاملػػة طػػًن منقوحػػة، حػػو 

   طموض.  لم  ٖنة اػلس مػن التعريػب  خاحػة يف اٞنراحػل ا  ىل مػن نقػل العلػـو  لكػن القػدار 
 .(ٖٓ)مناسلة  حمز تكوف اٜناتة مل ة إىل ىذا النهه
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 يػػػػذىب اعػػػػع ىػػػػؤ ء اٞنعتػػػػدلٌن إىل القػػػػوؿ إف التعريػػػػب ٬نكػػػػن يفف يػػػػت  اكتااػػػػة اٞنصػػػػطلح 
رادار، يفيػدز منمػا يكػوف اٞنصػطلح ل ظػة شػائعة يف ٗنمػع اللةػات ملػاؿ: ا تن  ااٜنر ؼ العرامػة ح

يف  سػػمدا، فػػاك ، يونسػػكو،  تتػػلل  ىػػذه ا ل ػػاظ كمػػا ىػػو معلػػـو مػػن ٠نمورػػة حػػر ؼ يػػدؿ كػػل 
 احػػد منهػػا رلػػ  معنػػاه انحػػد  اللةتػػٌن اإلنكلمييػػة يف  ال رنسػػمة رلػػ  يفف يكتػػب إىل تانػػب ذلػػ  

مػػة  ا تنلمػػة.  مػػن الضػػر ر  كتااػػة ا سػػ  ا تنػػ  اػػاٜنر ؼ اٞنعػػىن الػػذ  تػػدؿ رلمػػو اػػاللةتٌن العرا
ل  حٌن يكوف اس  رل  يف  اٚناا  تمنماا ٛنن  مػن النلػات يف  اٜنمػواف    يوتػد لػو اسػ  العرامة  ذ

 .(ٖٔ)مقاال االلةة العرامة يف    ٬نكن ترٗنة ذل  ا س  ملل كوكا كو ، شاملاني ، كونةور ...
قاحػػػػرة رػػػػن ٕنلػػػػل اٞنصػػػػطل ات اٛنديػػػػدة،  ىػػػػذه اٞنصػػػػطل ات  الواقػػػػع يفف اللةػػػػة لمسػػػػت ا

اٛنديػػػػدة تتطلػػػػب تسػػػػممة ٟنػػػػا فػػػػنذا ،م توضػػػػع التسػػػػممة العرامػػػػة فػػػػوراا اسػػػػتعملت التسػػػػممة ا تنلمػػػػة 
 اسػػػتخدمها النػػػاس فسػػػرت رلػػػ  يفلسػػػنته ،  اٞنسػػػللة متوق ػػػة رلػػػ  السػػػررة يف  ضػػػع اٞنصػػػطل ات 

 العرامة ْناه ما يقاالها من مصطل ات يفتنلمة.
 اجتهادات في وضع المصطلحات وتوليدىا –عاً راب

 

« التخصػمص»يف  « اٝنصخصػة»من ا تتهادات اليت تهرت يف ٠ناؿ ا قتصاد مصطلح  -ٔ
  تعين نقل ملكمة الد لة إىل اٝنواص. privatizationمقاال اٞنصطلح 

كمػػػػا اسػػػػتخدمنا مصػػػػػطلح « اٝنوحصػػػػة» يتسػػػػاءؿ اعضػػػػه  ٞنػػػػاذا   نسػػػػتخدـ مصػػػػطلح 
 تػػدؿ « فورلػػة»ضػػع ال،ػػيء رلػػ  مسػػتو  العػػا،م،  الصػػمةة الصػػرفمة  احػػدة ىػػي ّنعػػىن   « العوٞنػػة»

« قالػػػػػب»يف   ضػػػػػع ال،ػػػػػيء يف حػػػػػمةة « قوللػػػػػة»رلػػػػػ  ٓنويػػػػػل ال،ػػػػػيء إىل  ضػػػػػعمة يفخػػػػػر  ملػػػػػل 
 اٝنوحصػػػػة لمسػػػػت م،ػػػػتقة مػػػػن فعػػػػل خػػػػص ٫نػػػػص حػػػػو يقػػػػاؿ ٔنصػػػػمص اػػػػل مػػػػن خػػػػاص م ػػػػرد 

 .(ٕٖ)خواص
لػػػيت تعػػػين تعػػػل ال،ػػػيء رلػػػ  مسػػػتو  ال رنسػػػمة ا Mondialization العوٞنػػػة ترٗنػػػة لكلمػػػة 

رػػاٞني سػػواء تعلػػب ال،ػػيء اا قتصػػاد يف  االسماسػػة يف  االلقافػػة.  الكلمػػة ال رنسػػمة اٞن،ػػهورة لكلمػػة 
Globalization  اإلنكلميية اليت تهػرت يف ؿ مػا تهػرت يف يفمريكػا  ىػي ت مػد معػىن تعمػم  ال،ػيء

الػػدروة إىل العوٞنػػة هبػػذا اٞنعػػىن إذا   توسػػمع دائرتػػو لم،ػػمل الكػػل.  هبػػذا اٞنعػػىن ٬نكػػن يفف ن ػػرتض يفف
حػػػدرت مػػػن الػػػد يف  ٗنارػػػة فنهػػػا تعػػػين تعمػػػم  ٧نػػػط مػػػن ا ٧نػػػاط الػػػيت ٔنػػػص ذلػػػ  الللػػػد يف  تلػػػ  
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 اٛنمارة  تعلو ي،مل اٛنممع يف  العا،م كلو.
 مػػػػػن ا تتهػػػػػادات يف ٠نػػػػػاؿ اللةػػػػػة اسػػػػػتخداـ مصػػػػػطلح ا لسػػػػػنمة لرتٗنػػػػػة مصػػػػػطلح  -ٕ

Linguistique   ال رنسػػػػػػيLinguistics إلنكلمػػػػػػي .  ٞنصػػػػػػطلح ا لسػػػػػػنمة تػػػػػػاريا ا
طويل فقد اطرد الظن يفنو مصطلح اختص او يفىل اٞنةرب رمومػاا   تػواتر الظػن النػو 
يفخػػػػص ااٞندرسػػػػة التونسػػػػمة  اتكػػػػار اعػػػػع يفانائهػػػػا إيػػػػاه،  كػػػػال الظنػػػػٌن  اىػػػػ  إذ إف 
مصطلح ا لسػنمة كػاف مولػده يف فلسػطٌن،   احتضػنت للنػاف شػلنو،  قػد رافقتػو يف 

 مصػػطلح « اٞنع ممػػة»ٗنلػػة مػػن اٞنصػػطل ات اٞنتللػػورة ذىنمػػاا منهػػا مصػػطلح ن،ػػلتو 
كتااػػػو   ٖٜٚٔالػػػد ممنمكي حػػػٌن ن،ػػػر سػػػنة يفمػػػا  اضػػػعو فهػػػو يف طسػػػطٌن « اللنائمػػػة»
اٞنصػطلح   اطػرد اسػتعماؿ . « ا لسػنمة  السػاممةاٞنع ممة العرامة يف ضوء اللنائمة »

ة  ر٬نػػػوف ط ػػػاف اسلسػػػلة رػػػاـ يف اٞندرسػػػة الللنانمػػػة خاحػػػة رنػػػدما رػػػيزه يفنػػػم  فر٪نػػػ
 .(ٖٖ)«ا لسنمة»رنواها  ٕٜٚٔ

فكل٧نػا تػل ٩نػر إ  طًن يفف مصطلح ا لسنمة ،م يكن اٌن اٞنتخصصٌن العػرب يسػًن التملػل 
 مػػن اٞنػػادة اللةويػػة )لسػػن( انللػػب اٞنصػػطلح النسػػلة إىل اٛنمػػع،  ٟنػػذا السػػلب رػػدؿ رنػػو إىل طػػًنه. 

 قػػد تهػػر يف اٛنيائػػر رػػاـ ، «اللسػػانمات»رػػ  تصػػوراا  ىػػو ل ػػ  ا كلػػر ْنريػػداا  ا اعػػد ائتالفػػاا  ا 
 قػػد ، ٜٔٚٔتهػػور ٠نلػػة اللسػػانمات رػػن معهػػد العلػػـو اللسػػانمة  الصػػوتمة يف رػػاـ  رػػيزه  ٜٙٙٔ

شػػاع اٞنصػػطلح  اسػػتخدمتو الدراسػػات رلػػ  اخػػتالؼ م،ػػارهبا،  لكػػن اٞنرتٗنػػٌن الللنػػانمٌن مػػازالوا 
لح القػػد،،  لعػػل مػػن ا فضػػل اسػػتخداـ اٞنصػػطلح رلػػ  مػػا يلػػد  حريصػػٌن رلػػ  اسػػتخداـ اٞنصػػط

 ا كلر شموراا  انس اماا مع القوارد العرامة  يفحوٟنا.
 الػنص اٞن ػرّع ، hyper text يف ٠نػاؿ النصػوص  ضػع مصػطلح الػنص اٞن ػرّع مقااػل  -ٖ

يف رل  اٜناسوب ىو تسػممة ٠نازيػة يف تقػد، اٞنعلومػات يػرتااط فمهػا الػنص  الصػورة 
ؿ معػػػاا يف شػػػلكة مػػػن الرتااطػػػات مركلػػػة  طػػػًن تعاقلمػػػة ٣نػػػا يسػػػمح  ا حػػػوات  ا فعػػػا

ٞنسػػتعمل الػػنص )القػػارئ سػػااقاا( يفف ٩نػػوؿ يف اٞنوضػػورات ذات العالقػػة د ف التقمػػد 
تكػػػوف طاللػػػاا مػػػن اٞنوضػػػورات،  ىػػػذه الوحػػػالت االرتتمػػػب الػػػذ  انمػػػت رلمػػػو ىػػػذه 

لمػو مقصػد الػنص اٞن ػرّع يف  مػن تلسػم  اٞنسػتعمل حسػب مػا ٬نتلسم  مؤل   ثمقة 
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 .(ٖٗ)الوثمقة

ُنػػػػػًنة( رلػػػػػ  سػػػػػلمل اٞنلػػػػػاؿ يف اجملػػػػػاؿ ا د  ٬نكػػػػػن يفف تقػػػػػود إىل يفشػػػػػكاؿ ف ػػػػػي كلمػػػػػة )
الل ًنات يف العا،م ماضماا  حاضراا  ٬نكن يفف تقدـ ٧نوذتاا لل ًنة تنم   حٌن يكوف الػنص معػداا 

ل ػػػػًنات  يفحمانػػػػاا إرػػػػداداا يفدامػػػػاا ٬نكػػػػن يفف تقػػػػدـ يفٚنػػػػاء  رّنػػػػا ٧نػػػػاذج مػػػػن القصػػػػائد الػػػػيت قملػػػػت يف ال
اللوحػػات ال نمػػة  طًنىػػا،  قػػد يسػػمع اإلنسػػاف    ينظػػر ف سػػب حػػوت شػػارر يلقػػي نصػػاا رلػػ  
شاط  ُنًنة يف  ىدير يفمواج يف  حوت رياح  ىػي تصػ ر فػوؽ الل ػًنة،  للمسػتعمل يفف يطلػب يف  

 مؤثرات مساردة  رندىا يصلح النص مرفالا.
اٞن ػػرّع  إطنػػاء لػػو  قػػد دخػػػل ىػػو مصػػطلح  حػػب للػػنص  hyper media الػػنص اٞنرفػػل 

دمػػه الرسػػـو  ا حػػوات ٠نػػدداا يف رلػػ  اٜناسػػوب  رػػا،م اإلرػػالـ  الرتامػػة،  ىػػو يف رلػػ  اٜناسػػوب 
 ال مػديو يف  يف  ت،ػكمل الخػر يف منظومػػة ترااطمػة ا،ػكل رئمسػػي ٝنػيف اٞنعلومػات  اسػػتدرائها  يف 

مػػػػػة الل ػػػػػز رػػػػػن الػػػػنص اٞنرفػػػػػل تػػػػػراط اٞنعلومػػػػػات ا،ػػػػكل يسػػػػػمح للمسػػػػػتعمل يفف يق ػػػػػي رنػػػػد رمل
اٞنعلومػػػػات مػػػػن موضػػػػوع إىل الخػػػػر متصػػػػل اػػػػو،  يسػػػػمح للمسػػػػتعمل يفيضػػػػاا القمػػػػاـ اتػػػػدارمات اػػػػٌن 
اٞنوضػػورات اػػد ا مػػن التنقػػل اٞن ػػر ض تتااعمػػاا مػػن موضػػوع إىل الخػػر كمػػا يف قائمػػة يفل لائمػػة. فمػػلالا 
إف ررضػػػػاا مت،ػػػػعلاا حػػػػوؿ اٞنالحػػػػة قػػػػد ٪نػػػػو   حػػػػالت ّنوضػػػػورات ملػػػػل التن ػػػػم   ى ػػػػرة الطػػػػًن 

 إذا قدمت ىذه اٞنعلومات ا،كل رئمسي من خػالؿ حػمةة اٛنةرافما  ا قمار الصنارمة  الرادار.   
يفمػا إذا داخلهػا ال مػديو  اٞنوسػمقا  الت،ػخمص يف  . Hypertextالنص فهي يفقرب إىل الػنص اٞن ػرع 

 ىػػػذا يعػػػين يفف ا خػػػًن يفكلػػػر  Hypermediaرناحػػػر يفخػػػر  يف العػػػرض فػػػنف الػػػنص يكػػػوف مػػػرفالا 
فػػن  تنورػػاا  يف فػػر حركػػة  يفطػػىن ارتلاطػػاا.  الػػنص اٞن ػػرع اشػػتب مػػن مصػػطلح )فػػرع( الػػدارج يف  تعقمػػداا 

يفمػػا اٞنرفػػل فقػػد تػػاء يف اٞنع ػػ  الوسػػمط رفػػل يرفػػل رفػػالا  رفػػو ا  (ٖ٘)ال،ػػر ح  اٜنواشػػي رنػػد العػػرب
ؿ رفّػل  رفالناا ّنعىن تّر ذيلو  تلخرت يف سًنه  نالحػ  اٜنركػة مػع التلخػرت،  منػو اٞنضػع  رفّػل يقػا

 .(ٖٙ)يف ثمااو يف  يف م،مو يف  رفل
الػذ  يعػين نيرػة رامػة ااْنػاه ر ح ( modernityٖنة من ي رؽ اٌن مصطلح )اٜنداثػة  -ٗ

 ىػػػػو مصػػػػطلح ١نػػػػدد يػػػػدؿ رلػػػػ   modernisimالعصػػػػر  اٞنسػػػػتقلل،  اػػػػٌن اٜنداثمػػػػة 
ٕنػػػذىب خػػػاص منللػػػب مػػػن اٞن هػػػـو العػػػاـ لل داثػػػة،  فمػػػو يفحمانػػػاا تنػػػوح ٥نػػػو التنكػػػر 
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 التها ف اسالمة اللةة.للقد،   

 يف كػػل اتتهػػاد  اػػد مػػن تػػوخي ا ختصػػار  سػػهولة النطػػب يف اٞنصػػطلح الػػدخمل حمنمػػا 
يعػرب،  ٓناشػػي اٞن ػػردات الػيت يفدخلتهػػا الصػػ افة اٞنسػػمورة يف  اٞنكتواػة يف حػػور ا ا ر ممػػة مػػن 

 طًن حقل.  رل  سلمل اٞنلاؿ:
ن يفف ت،ػتب منهػا ال عػل تربتػي يف   ضع ارتية رل   زف فعللة اػد ا مػن اورتوازيػة،  ٬نكػ

 حار ارتيياا.
  ضػػػػع تل ػػػػية للد لػػػػة رلػػػػ  اٞنصػػػػدر يف حػػػػٌن يفف تل ػػػػاز ٬نكػػػػن اسػػػػتعمالو للد لػػػػة رلػػػػ  

 اٛنهاز.   ضع سرتتة رل   زف فعللة اد ا من اسرتاتم مة.
 اٞنقصود من ىذه الطريقة يف ا شتقاؽ ىو حقل ا ل ػاظ ا ر ممػة   ػذيلها اتطويعهػا 

الػػذ ؽ العػػر ، خصوحػػاا يفف اعػػع اٞن ػػردات ا ر ممػػة الػػيت ٪نتاتهػػا ىػػي يف يفحػػلها  لكػػي تالئػػ 
 «تل ييونػاف»طويلة فنذا تاءت يف حمةة اٛنمع )اسرتاتم مات، تكنولوتمات( يف  يف حػمةة اٞنلػىن 

 .(ٖٚ)فنها تصلح مستنقلة
 سبل الرتقاء بوضع المصطلحات وتوليدىا -خامساً 

 

 لالرتقاء اوضع اٞنصطل ات  تولمدىا:من السلل اليت ٬نكن ارتمادىا 
اإلفػػادة مػػن خصػػائص اللةػػة العرامػػة  مر نتهػػا يف  ضػػع اٞنصػػطل ات  تولمػػدىا  رػػدـ  -ٔ

الل ػػػػػوء إىل  ضػػػػػع اٞنصػػػػػطل ات ا تنلمػػػػػة كاملػػػػػة إ  إذا يفروزتنػػػػػا سػػػػػلل ا شػػػػػتقاؽ 
  الن ت  الرتٗنة  اجملاز.

 اإلمهػػػاؿ تعييػػػياا  سػػػررة اللػػػت يف  ضػػػع اللػػػديل االلةػػػة العرامػػػة ذلػػػ   ف يف التلػػػاطؤ -ٕ
 سػػتخداـ اٞنصػػطل ات ا تنلمػػة  سػػًن ر ا رلػػ  ا لسػػنة  ا قػػالـ،  رنػػدىا يصػػلح 

 من الصعواة ّنكاف ١نوىا.

التنسػػمب اػػٌن اٛنامعػػات يف الد لػػة الواحػػدة   اػػٌن ىػػذه اٛنامعػػات  اٛنامعػػات العرامػػة  -ٖ
ٞننظمػػات  اػػٌن ىػػذه اٛنامعػػات  اٞنعاىػػد اٞنتخصصػػة  مراكػػي الل ػػوث  ٠نػػامع اللةػػة  ا

 العرامة اٞنعنمة يف العمل رل  توحمد اٞنصطلح  سًن رتو  انت،اره.

ا سػػػػتعانة السػػػػلوب ال ريػػػػب يف  ضػػػػع اٞنصػػػػطل ات  تولمػػػػدىا، رلػػػػ  يفف يكػػػػوف ٖنػػػػة  -ٗ
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 متخصصوف يف اللةة  متخصصوف يف الرتٗنة،  متخصصوف يف العل  ن سو..اخل.

تتمارمػػة  لمسػػػت ملكػػػاا ارتمػػاد اجملتمػػػع  تقللػػػو للمصػػطل ات، إذ إف اللةػػػة تػػػاىرة ا -٘
 اقػػػػػػرتح الخػػػػػػر ف ( Faxل ػػػػػػرد معػػػػػػٌن،  قػػػػػػد اقػػػػػػرتح اعضػػػػػػه  كلمػػػػػػة )ملالػػػػػػة( مقااػػػػػػل )

)الناسوخ(، إ  يفف ا سػتخداـ الػذ  شػاع ىػو )فػاك (  ىػي كلمػة راٞنمػة، حػو إف 
يف  يفرسػل اسػتخدـ ال ػاك  اعضه  ٛنل إىل استخداـ ال عل منها فقاؿ )فّكػ ( يف  

كمػػا ال رنسػػمة  ( chiffreمػػة )شػػم رة( مقااػػل ) رلػػ  ىػػذا الن ػػو يفخػػذت كلفاكسػػاا. 
 إ٧نػػػػا العرامػػػػة، ( اإلنكلمييػػػػة،  ،م ي،ػػػػع اسػػػػتخداـ )رامػػػػوز( codeاسػػػػتخدمت كلمػػػػة )

 شارت كلمة )كود( اإلنكلميية،  اعضه  يفخذ ال عل )ي،ّ ر(  )يكّود(.

فلعػػػد يفف اسػػػتخدـ النػػػػاس العػػػربة يف ا سػػػتخداـ يف شػػػموع اٞنصػػػػطل ات  سػػػًن ر ا،  -ٙ
كالمه  تاءت مقرتحات )اءا ر، اٞنقوؿ، اٟنػات (  سػرت اعػد ذلػ     )التل وف( يف

كلمػػة اٟنػػات ،  لكػػن لػػم  ٖنػػة مسػػوغ  سػػتخداـ التل ػػوف اعػػد ذلػػ  مػػا داـ اللػػديل 
االتػػدا ؿ  ا سػػتعماؿ، كمػػا يفنػػو لػػم  ٖنػػة العػػر  موتػػوداا،  اللةػػة العلممػػة   ٓنمػػا إ  

تمة،  السوسػػػػػػػػمولوتمة، كلمػػػػػػػػات )الد٬نوطرافمػػػػػػػػة،  اللسػػػػػػػػمكولو  سػػػػػػػػتخداـ  مسػػػػػػػػوّغ 
اللػػػػػػدائل العرامػػػػػػة ٟنػػػػػػذه الكلمػػػػػػات موتػػػػػػودة )السػػػػػػكانمة، مادامػػػػػػت  اٞنمتود لوتمػػػػػػة( 

 الن سػػػػػمة،  ا تتمارمػػػػػة،  اٞننه مػػػػػة(  ٖنػػػػػة يفٚنػػػػػاء انقرضػػػػػت يف  تكػػػػػاد تنقػػػػػرض مػػػػػن 
إذ طرد مػػػا كلتمػػػا السػػػمارة يف توموامػػػل،  كلمػػػة تورنػػػاؿ(، ٓا سػػػتعماؿ الػػػدارج ملػػػل 
  الص م ة يف  اٛنريدة.

إذ اتعاد رن التم ل يف  ضع اٞنصطل ات من قلل يففراد  فرضها رلػ  ا خػرين، ا  -ٚ
  مسػػػػوغ  سػػػػتخداـ مصػػػػطلح تكن ػػػػة مػػػػا دامػػػػت اجملػػػػامع  ضػػػػعت التقانػػػػة مقااػػػػل 

 ىنػػاؾ مػػن تكنولوتمػػة  حػػدرت )اسػػرتاتم مة العلػػـو  التقانػػة( رلػػ  النطػػاؽ القػػومي. 
لػػو مالئمػػاا للعصػػر.  كمػػا ٥نػػت كلمػػة اليمكنػػة للعػػد  اليمػػاف  اٞنكػػاف  )يعصػػرف( ٛنع

سػػلقت اإلشػػارة إىل يفف العػػربة لالسػػتعماؿ، فا سػػتعماؿ ىػػو الػػذ  ي ػػرز،  ىػػو الػػذ  
 يعيز اقاء مصطلح د ف طًنه.

قماـ اإلرالـ ّنسؤ لمتو يف تعييي اٞنصػطل ات مػن خػالؿ الكلمػة اٞنسػمورة  اٞنكتواػة  -ٛ
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  يف٬نػػػػا إسػػػػهاـ يف  اٛنامعػػػػات يسػػػػه اٞنرئمػػػػة، فالتنسػػػػمب اػػػػٌن يفتهػػػػية اإلرػػػػالـ  اجملػػػػامع 
 سًن رة اٞنصطل ات  انت،ارىا.

 ا خذ ااٜنسلاف ا رماؿ اٞنرتٗنة يف الرتقمة  رضاء اٟنمئات التدريسمة يف اٛنامعات. -ٜ

ٔنصػػػػػػػمص تػػػػػػػوائي يف اٛنامعػػػػػػػات  اجملػػػػػػػامع  اٞنراكػػػػػػػي للكتػػػػػػػب اٞنرتٗنػػػػػػػة الػػػػػػػيت تعتمػػػػػػػد  -ٓٔ
 اٞنصطل ات اليت و إقرارىا  قلوٟنا.

 توحمػده مػن تهػة  اسػتخدامو يف الرتٗنػة  التػللم   الراط الوثمب اٌن  ضع اٞنصطلح -ٔٔ
  التدري   الل ز العلمي من تهة يفخر .

ات الكتػػػػػػػب فمػػػػػػػو،  يف اٞنخطوطػػػػػػػات العلممػػػػػػػة، رػػػػػػػن العنايػػػػػػػة اػػػػػػػالرتاث  الل ػػػػػػػز يف يفمهػػػػػػػ -ٕٔ
اٞنصػػػطل ات يف ممػػػادين العلػػػـو اٞنختل ػػػة،  توتمػػػو اللػػػاحلٌن يف معاىػػػد الػػػرتاث إىل اختمػػػار 

 تًن  الدكتوراه يف ٠ناؿ الرتاث العلمي العر .موضورات رسائله  يف اٞناتس

ٕنكػػػػٌن الدارسػػػػٌن يف اٛنامعػػػػات مػػػػن اكتسػػػػاب اٞنهػػػػارات اللةويػػػػة يف اللةػػػػة ا تنلمػػػػة  -ٖٔ
تقػػػاف اٞنهػػػارات اللةويػػػة يف اللةػػػة العرامػػػة  ذلػػػ  يف مػػػن إ إتقاهػػػا إضػػػافة إىل ٕنكمػػػنه  

 ضوء نصوص  تم مة يف ٠نا ت اختصاحا  .

مب يف الرتٗنػػة  يف تعلػػم  اللةػػة  تعلمهػػا،  ارتمػػاد معػػات  ارتمػػاد التقنمػػات  اٜنواسػػ -ٗٔ
 حاسوامة يف العلـو اٞنختل ة.

ا سػتعانة اا ُنػاث اٞنتطػورة ا،ػلف الرتٗنػة ا لمػة الػيت تػدخل يف اللةػة العرامػة شػػريكة  -٘ٔ
 خر .ةات ا مع الل

 ضػع مسػاؽ يف العلػـو  اٜنضػارة العرامػػة رلػ  يفف يكػوف متطللػاا يفساسػماا يف الكلمػػات  -ٙٔ
 ٛنامعمة تتضمن م رداتو ا حوؿ الرتاثمة يف التخصصات اٞنختل ة.ا

تعييي ا نتمػاء إىل ا مػة  لةتهػا. إذ اقػدر مػا يكػوف ا نتمػاء رالمػاا تت قػب ا ىػداؼ  -ٚٔ
  تذلل الصعاب.

ضػػػر رة ا نتقػػػاؿ مػػػن اسػػػتهالؾ العلػػػ   التقانػػػة إىل اسػػػتنلا ما ررامػػػاا  رحػػػد ا مػػػواؿ  -ٛٔ
 ع اٞنمادين.الكافمة للل ز العلمي يف ٗنم

 خاتمة:
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 اٝنالحػػة الػػيت ننتهػػي إلمهػػا يفف اللةػػة يف تطػػور دائػػ ،  يفف سػػالمة اللةػػة العرامػػة يف تطورىػػا 
رلػ  تولمػد اٞنصػطل ات  مواكلتها لر ح العصر،  يفنو الف لنا يفف نت ا ز موضوع قدرة اللةة العرامػة 

للقافمػػػػػة  ىويتنػػػػػا   ضػػػػػعها إىل م،ػػػػػكلة يفساسػػػػػمة يف تػػػػػل العوٞنػػػػػة،  ىػػػػػي يفف ٥نػػػػػاف  رلػػػػػ  ذاتمتنػػػػػا ا
مة  اإلسػػػػهاـ يف إطنػػػػاء اٜنضػػػػارية،  اف يكػػػػوف لنػػػػا نصػػػػمب يف اٜنضػػػػارة الل،ػػػػرية  الت راػػػػة اإلنسػػػػان

نسػػانمة نلخػػذ منهػػا كمػػا يلخػػذ طًننػػا،  نللػػت ا خػػرين الةتنػػا كمػػا يللةوننػػا الةػػته  رلػػ  اٜنضػػارة اإل
حمػػاء اٞنلػػدرٌن  ا قويػػاء إذ   مكػػاف يف ىػػذا العػػا،م إ  لأل، (ٖٛ)«رلػػد القػػادر اٞنهػػًن »حػػد تعلػػًن 

ان٬نػػاه   انتمػػػائه   اٞنعتػػيين اػػػلمته  رمػػالا د  اػػػاا،  حػػػدقاا مػػع ٠نػػػتمعه   يفن سػػه ،  ري٬نػػػة تلػػػارة 
 تذلل العقلات.
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 الهوامش:
 

 ٜٜ٘ٔمكتلػػػة الػػػدار العرامػػػة للكتػػػاب، القػػػاىرة الطلعػػػة ا  ىل  -مػػػن ٨نومنػػػا الرتاويػػػة  اللقافمػػػة -الػػػدكتور حامػػػد رمػػػار -ٔ
 .ٔ٘ص

 .ٜٗص ٜٛٛٔدم،ب  -دار ال كر -شؤ ف لةوية -١نمود يف٘ند السمدالدكتور  -ٕ

ال عػػػاؿ ٞنهػػػارات اللةػػػة العرامػػػة يف مػػػؤٕنر التػػػدري   -تعلػػػم  اللةػػػة العرامػػػة )حػػػعواات  حلػػػوؿ( -الػػػدكتور رفمػػػب رطػػػو  -ٖ
 .ٕٖٓص ٜٜٛٔالعٌن  -تامعة اإلمارات العرامة اٞنت دة -اٞنستو  اٛنامعي

 .ٓ٘اٞنرتع اللا  ص -ٗ

 (.ٖٖسورة النور ) -٘

 -العػػدد السػػااع ر،ػػر -٠نلػػة التعريػػب -الػػوزف اٜنضػػار  للعرامػػة  الت مػػات اٞنسػػتقللمة -الػػدكتور كاحػػد ياسػػر الييػػد  -ٙ
 .ٜٔص ٜٜٜٔحييراف 

 .ٜٖٔ/ٔمكتلة اٝنا٤ني، القاىرة،  -الطلعة اللاللة -اللماف  التلمٌن -اٛناح  -ٚ

 .ٔ٘ص -اٞنرتع اللا  -نقالا رن الدكتور ١نمود يف٘ند السمد -ٛ

 .ٗ٘لسااب صاٞنرتع ا -ٜ

 ٜٜٕٛٔنػػوز  ٖاٛنػيء  ٠ٖٚنلػة ٠نمػػع اللةػة العرامػػة ادم،ػب اجمللػػد  -اٞنصػطلح العػػر  يف رصػر العوٞنػػة -يف٘نػد الضػػلمب -ٓٔ
 .ٜ٘ٙص

 .ٖ٘ٔ/٠ٗنلة اجملمع العلمي العر  ادم،ب  -ٔٔ

 .ٜٓٛاٛنيء الرااع ص ٖٚاجمللد  -٠نلة ٠نمع اللةة العرامة ادم،ب -التعريب  اٞنصطلح -ش ادة اٝنور  -ٕٔ

 .ٕٔص ٜٔٚٔالطلعة ا  ىل  -اًن ت -دار الكتاب الللنا  -اٞنع   ال لس ي -ر ٗنمل حلملاالدكتو  -ٖٔ

 -اٞنرتػع السػااب -نقالا رن الػدكتور ٗنمػل حػلملا ٗٓٔص ٜٔ٘ٔالقاىرة  -اٟنوامل  ال،وامل -يفاو حماف التوحمد  -ٗٔ
 .٘ٔص

 .ٕٕ/ٔ ؿ للةة العرامة ٠نلة ٠نمع فؤاد ا  -٘ٔ

 -اٟنمئة العامة ل،ػؤ ف اٞنطػااع ا مًنيػة -٠نلة ٠نمع اللةة العرامة -ة االقاىرة  لةة العل ٠نمع اللةة العرام -١نمود ٢نتار -ٙٔ
 .ٛٔص ٚ٘اٛنيء  ٜ٘ٛٔالقاىرة 

اٞنوسػػ  اللقػػايف اللػػا  ر،ػػر جملمػػع اللةػػة  -٥نػػو منه مػػة موحػػدة لوضػػع اٞنصػػطلح العػػر  اٜنػػديز -اٝنمػػاط١نمػػد ىمػػل   -ٚٔ
 .ٜ٘ص ٜٜٗٔرماف  -العرامة ا رد 

 .ٜٕص ٚٔاجمللد  ٜٜٙٔاةداد سنة  -ع العلمي العراقي٠نلة اجملم -ٛٔ

 .ٜٙى رية ص ٕٓٗٔسنة  ٙٔ-٘ٔالعدد اٞنيد ج  -٠نلة ٠نمع اللةة ا رد  -١نمود السمرة -ٜٔ

 مرتع سااب. -٥نو منه مة موحدة لوضع اٞنصطلح العر  اٜنديز -١نمد ىمل  اٝنماط -ٕٓ

 -ة العاٞنمػػة  اٞننظمػػة العرامػػة للرتامػػة  اللقافػػة  العلػػـو٠نلػػ   زراء الصػػ ة العػػرب  آنػػاد ا طلػػاء العػػرب  منظمػػة الصػػ  -ٕٔ
 )اٞنقدمة(. ٜٗٛٔالطلعة الرااعة  -اٞنع   الط  اٞنوحد

 .ٛص–مرتع سااب  -اٞنع   ال لس ي -الدكتور ٗنمل حلملا -ٕٕ
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ملخػػص رسػػالة ماتسػػتًن يف كلمػػة ا داب  -م،ػػكالت تعريػػب اٞنصػػطلح اللةػػو  اٞنعاحػػر -مصػػط   طػػاىر اٜنمػػادرة -ٖٕ
 .ٕٔٓص ٜٜٗٔحييراف  -العدد السااع -٠نلة التعريب -الًنموؾ انشراؼ ا ستاذ الدكتور ٚنًن استمتمةَنامعة 

 .ٜٜٗٔحييراف  -٠نلة التعريب العدد السااع -إشكالمة الدقة يف اٞنصطلح العلمي -الدكتور ٣ند ح خسارة -ٕٗ

 .ٕٓااب صمرتع س -الوزف اٜنضار  للعرامة  الت ديات اٞنستقللمة -الدكتور كاحد الييد  -ٕ٘

١ناضػػرات اٞنوسػػ  اللقػػايف اٝنػػام  َنامعػػة مؤتػػة  -العرامػػة ال صػػ    ٓنػػديات العصػػر -الػػدكتور رمضػػاف رلػػد التػػواب -ٕٙ
 .ٗٙٔص ٜٜٛٔ-ٜٛٛٔ

 .ٖ٘ص -مرتع سااب -شؤ ف لةوية -الدكتور ١نمود يف٘ند السمد -ٕٚ

 .ٕ٘ص ٜٜٜٔاع ر،ر ٠نلة التعريب العدد السا -٢ناطر ا فرتاض اللةو  رل  العرامة -الدكتور ٣ند ح خسارة -ٕٛ

 .٠ٖٓنلة التعريب، العدد العاشر ص -التعريب اٌن اٞناضي  اٜناضر -الدكتور ١نمد زىًن اللااا -ٜٕ

 .ٕٗص ٜٜ٘ٔتعريب، العدد التاسع ال٠نلة  -التعريب اٌن الت كًن  التعلًن -الدكتور كماؿ ا،ر -ٖٓ

 .ٗٗمرتع سااب ص -التعريب اٌن اٞناضي  اٜناضر -اللااا الدكتور ١نمد زىًن -ٖٔ

 .ٖ٘ٔص ٜٜٚٔالعرامة اًن ت مركي دراسات الوحدة  -قضايا يف ال كر اٞنعاحر -الدكتور ١نمد رااد اٛناار  -ٕٖ

 .ٜٙص ٜٗٛٔتون   -الدار العرامة للكتاب -قاموس اللسانمات -الدكتور رلد السالـ اٞنسد  -ٖٖ

دم،ػب  -الرتٗنػة  الن،ػراٞنكتػب العػر  لتنسػمب  -ا دب  التكنولوتمػا  تسػر الػنص اٞن ػرع -الدكتور حساـ اٝنطمػب -ٖٗ
 .ٜٚص ٜٜٙٔ

 .ٓٛاٞنرتع السااب ص -ٖ٘

 .ٕٖٙ/صٖ/طٔالقاىرة ج -٠نمع اللةة العرامة -اٞنع   الوسمط -ٖٙ

 .ٗٗص ٜٜٜٔحييراف  -العدد السااع ر،ر -٠نلة التعريب -القوارد العامة للرتٗنة -الدكتور حن ي ان رمس  -ٖٚ

 .ٛص ٜ٘ٛٔتون   -ٗنعمة اٞنع ممة العرامة - ممة٠نلة اٞنع -من قضايا العرامة يف رصرنا -رلد القادر اٞنهًن  -ٖٛ
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 الفصل السادس
 التجربة السورية في وضع المصطلحات

 
 محتويات الفصل:

 يف٨نمة  ضع اٞنصطل ات. -أولً 
 من يفسلاب فوض  اٞنصطل ات. -ثانياً 
 الت راة السورية يف  ضع اٞنصطل ات. -ثالثاً 

 «.كلًن فمل» مع   اٞنصطل ات الطلمة الكلًن اللةات للدكتور -يف
 مع   اٞنصطل ات اٜنراتمة. -ب
 اٞنع   ال لس ي اا ل اظ العرامة  ال رنسمة  اإل٤نلميية  الالتمنمة. -ج
 مع   اٞنصطل ات اٜنديلمة. -د
 مع   مصطل ات العلـو ال مييائمة. -ى

 حو  رل  طريب منه مة  ضع اٞنصطل ات. -رابعاً 
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 الفصل السادس
 صطلحاتالتجربة السورية في وضع الم

 

٥نا ؿ يف ىذا الل ز اٞنػوتي يفف نتعػرؼ يف٨نمػة  ضػع اٞنصػطل ات،  يفف ن،ػًن إىل رػدد مػن 
يفسػػلاب فوضػػ  اٞنصػػطل ات رلػػ  نطػػاؽ السػػاحة القوممػػة،  مػػن    نقػػ  رلػػ  اعػػعت مػػن منػػاحي 
الت راػػة السػػورية يف  ضػػع اٞنصػػطل ات، لنرسػػ  يفخػػًناا رػػدداا مػػن الصػػو  يف ٠نػػاؿ منه مػػة  ضػػع 

 مدىا.اٞنصطل ات  تول
 أولً ة أىمية وضع المصطلحات

 «:كون وشموس» تو اٞنل  الصمين قد٬ناا السؤاؿ التايل إىل ال ملسوؼ الصمين 
 ؟ يفريد يفف يفحلح الد لة فلماذا يفاديف

 فلتااو ال ملسوؼ:
 ااديف انحالح اللةة  حّدد اٞنصطل ات.

ٞنصػطل ات  لك  كانػت إتااػة ىػذا ال ملسػوؼ اٜنكػم  دقمقػة  حػائلةا ذلػ   ف ٓنديػد ا
يسػػارد رلػػ   ضػػوح الر يػػة  إ٩نػػاد اللةػػة اٞن،ػػرتكة فهمػػاا  ٕنػػلالا  يفداءا، كمػػا يفف تللمػػت اٞنصػػطل ات 
العلممػػة   ي مػػد العلمػػاء  حػػدى ، اػػل ي مػػد اٞنعلمػػٌن  اٞنتعلمػػٌن يف الوقػػت الػػذ  ي مػػد فمػػو ٗنهػػور 

 القراء، فلو إذف فائدة تراوية  فائدة اتتمارمة معاا.

ة فهػػػػػػي يفف تللمػػػػػػت ا حػػػػػػطالحات يسػػػػػػتلـي ٓنديػػػػػػد معػػػػػػا  ا ل ػػػػػػاظ يفمػػػػػػا ال ائػػػػػػدة الرتاويػػػػػػ
 توضػم ها، فػال يسػتعمل الل ػ  إ  فممػػا  ضػع لػو،    يػدؿ رلػػ  اٞنعػىن الواحػد إ  ال ػ   احػػد. 
 يف ذلػػػ  تمسػػػًن لعمػػػل اٞنعلمػػػٌن  اٞنتعلمػػػٌن معػػػاا  ف اٞنعػػػا  إذا كانػػػت ١نػػػددة سػػػهل رلػػػ  اٞنعلػػػ  

ا ل ػػاظ إذا كانػػت مطااقػػة للمعػػا  حػػار اسػػتعماٟنا يفدؽ  شػػرحها،  رلػػ  اٞنػػتعل  فهمهػػا،  كػػذل 
 .(ٔ)  ضوحها يفو

 يفمػػا ال ائػػدة ا تتمارمػػة فهػػي يفف ٓنديػػد معػػا  ا ل ػػاظ يسػػهل رلػػ  النػػاس الت ػػاى  فممػػا 
امػػنه ، فػػال يتكلمػػوف ّنػػا   يعلمػػوف،    ٪نػػا ر ف فممػػا ،م يتضػػح ٟنػػ  مػػن اٞنعػػا ، فػػنذا يفردت يفف 
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 ٔن ػػ  الت ػػاى  اػػٌن يفحػػ اب اٞنػػذاىب اٞنت،ػػاهبة فااػػديف يف  ا ات ديػػد  ٓنسػػ  اٝنػػالؼ اػػٌن النػػاس،
ىذه اٞنعا  ٓنديداا رلممػاا  اضػ اا،  ف ىػذا الت ديػد يقػّرب ا راء اعضػها مػن اعػع،  يػوفر رلػ  

 الناس كلًناا من الوقت  اٛنهد.
اا إىل  إذا كانػػت ا ل ػػاظ الػػيت يسػػتعملها اٞنرتٗنػػوف اءػػدثوف ىػػي مػػن يفكلػػر ا ل ػػاظ احتماتػػ

الت ديػػد  هػػ    يطلقػػوف رلػػ  اٞنعػػىن الواحػػد ل ظػػاا  احػػداا، فػػنف اسػػتمرار ىػػذه اٜنػػاؿ يػػؤد  إىل  
،  اعضػػػه  «حػػػدس»اكلمػػػة  Intuitionكلػػػًن مػػػن ال وضػػػ   ا ضػػػطراب، فلعضػػػه  يػػػرتت  كلمػػػة 

اال،ػعور،  الخػر ف  Conscienceيرتٗنها االلداىة يف  ا كتناه يف  ا ستلصار،  اعضه  يػرتت  كلمػة 
 .(ٕ)يرتٗنوها االوري

 لػػو كػػاف ٖنػػػة ات ػػاؽ رلػػػ  مصػػطلح  احػػػد يسػػتخدمو اٞنرتٗنػػػوف  اٞنعلمػػوف  الكتػػػاب... اخل 
 د  ذلػػػ  إىل تواحػػػل لةػػػو  فّعػػػاؿ  فهػػػ  م،ػػػرتؾ اػػػٌن اٞنرسػػػل مػػػن طػػػرؼ  اٞنسػػػتقلل مػػػن تهػػػة 

 يفخر .
 ثانياً ة من أسباب فوضى المصطلحات

القوممػة طمػاب اٞننه مػة اٞنوحػدة  من اٞنالح  رل   ضع اٞنصػطل ات رلػ  نطػاؽ السػاحة
لوضػػع اٞنصػػطل ات  تولمػػدىا،  طمػػاب التنسػػمب اػػٌن اٛنهػػات اٞنعنمػػة اوضػػع اٞنصػػطل ات  الع ويػػة 

، «النق اؿ، اٛنّواؿ، اٝنلػو ، اءمػوؿ، اٛنمػ »لد  اعع  اضعي اٞنصطل ات، فاٞنواايل  ضع لو 
حػػمد اللةػػو  اٞن،ػػرتؾ  اٞنتػػػدا ؿ  ٖنػػة ١نلمػػة يف  ضػػع اعػػع اٞنصػػطل ات مػػن طػػًن ا سػػتناد إىل الر 

رلػػػػػ  الصػػػػػعمد القػػػػػومي، إضػػػػػافة إىل رػػػػػدـ ارتمػػػػػػاد معمػػػػػار لالسػػػػػتعماؿ  طمػػػػػاب اٞنتااعػػػػػة لتعػػػػػػرؼ 
 الصعواات اةمة ْنا زىا.

 مػػػن اٞنالحػػػ  يفيضػػػاا تعػػػدد اٞنقػػػااالت للمصػػػطلح الواحػػػد فقػػػد  ضػػػعت اٞنقػػػااالت التالمػػػة: 
  ضػػع « Assimilationـ، اسػػتمعاب يفمػػاـ إدطػػاـ، ٕناثػػل، ت،ػػااو، ٣ناثلػػة، ٠نػػا رة، م،ػػاهبة، انسػػ ا»
،  ِمػػالؾ يف ال،ػػاـ ىػػو كػػادر يف Visa،  ٚنػػة  تلشػػًنة يفمػػاـ «Allianceات ػػاؽ، آنػػاد، ٓنػػال  يفمػػاـ »

مصػر،  دائػػرة يف ال،ػػاـ ىػػي مصػػل ة يف مصػػر،  مصػرؼ يف ال،ػػاـ ىػػي انػػ  يف مصػػر،  اإلضػػلارة 
يف حػػٌن ىػػو النػػّواس يف ال،ػػاـ،  Penduleيف ال،ػػاـ ىػػي ِملَػػ  يف مصػػر،  اٝنطّػػار يف مصػػر مقااػػل 

  الر قاص يف العراؽ.
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 :(ٖ) لقد حا ؿ اعع اللاحلٌن يفف يرحد يفسلاب فوض  اٞنصطل ات فلل   يفف من اٌن ىذه ا سلاب
تهػػػػل الواضػػػػعٌن ٟنػػػػا: إذ إف اعػػػػع اٞنصػػػػطل ات اٛنديػػػػدة يصػػػػلنا اطريػػػػب ا نلػػػػاء الصػػػػ  مة ػػػػػ ٔ

ائل اإلرػػالـ اٞنختل ػػة رلػػ  رػػاتب اٞنرتٗنػػٌن  اإلذارمػػة،  تقػػع مسػػؤ لمة ترٗنػػة ىػػذه ا نلػػاء لوسػػ
العػاملٌن لػد  ىػذه الوكػا ت انػاء رلػ  اتتهػادا   ال،خصػمة، ذلػ   ف اٞنػرتت    ٬نكػػن 
يفف يكػػػػوف راٞنػػػػاا ّنختلػػػػ  حقػػػػوؿ اٞنعرفػػػػة العلممػػػػة  التقانمػػػػة، فمعمػػػػد إىل تعريػػػػ  اٞنصػػػػطلح 

ع مػػػي للكلمػػػة، يف  رلػػػ  يف  يفف يضػػػع لػػػو مقػػػااالا ررامػػػاا انػػػاء رلػػػ  اٞنعػػػىن اٞن« فػػػاك  مػػػلالا »
تصوره لالخػرتاع اٛنديػد.  ي،ػب اٞنصػطلح طريقػو إىل يفلسػنة العامػة  اٝناحػة قلػل يفف ينتلػو لػو 
العلمػػاء  اٞنتخصصػػوف  ٠نػػامع اللةػػة العرامػػة، فمسػػعوف إىل تصػػويلو يف  إ٩نػػاد اللػػديل ا فضػػل 

 للمصطلح ا تن ،  لكن اعد فوات ا  اف.
مئػػػػػات العامػػػػة  اٝناحػػػػػة يف الػػػػوطن العػػػػػر  تعػػػػىن اوضػػػػػع ػػػػػ تعػػػػػدد الواضػػػػعٌن: ٖنػػػػػة ر،ػػػػرات اٟنٕ

٠نػامع اللةػة العرامػة، ا ٓنػادات العلممػة  اٞنهنمػة العرامػة، اٞننظمػات العرامػة، »اٞنصطل ات 
 يف طمػػػاب التنسػػػمب اػػػٌن ىػػػذه اٛنهػػػات «. ال،ػػػركات ا تنلمػػػة، د ر الن،ػػػر العرامػػػة... اخل

 اٞنختل ة ٪ندث التكرار  التلاين يف اٞنصطل ات.
تعػػػدد منػػػاىه الواضػػػعٌن: فلعضػػػه  ٬نمػػػل إىل اٞنصػػػطل ات العرامػػػة الرتاثمػػػة مػػػلالا، يف الوقػػػت  ػػػػٖ

الػػذ  يت ػػو فمػػو اعضػػه  ا خػػر إىل ا ل ػػاظ العرامػػة اٜنديلػػة،  اعضػػه  ٬ننػػع التعريػػب )يف  
 الخػر ف   ٩نػد ف حرتػاا يف « ان   تل وف»نقل اٞنصطلح ا تن  اصورتو ا حلمة ملل 

 ي، ع رل  الن ت يف الوقت الذ  يعرتض رلمو الخر ف. اإلكلار منو،  اعضه 
ػػد ػػػ ٗ طمػػاب  سػػائل الن،ػػر اٞنصػػطل ي ال ّعالػػة: ٖنػػة قصػػور يف ن،ػػر اٞنصػػطل ات  اعضػػها موحِّ

  موح د رل  نطاؽ الساحة القوممة، إذ يكاد   ٫نرج من اٟنمئة العلممة الواضعة لو.
ٛنهػود للتعريػ  اػالرتاث العلمػي لألمػة ػ اٛنهل ااٞنصطل ات الرتاثمة  اٜنديلة مػن حمػز قلػة ا٘

العرامة  ضع   سػائل الن،ػر اٞنناسػلة للتعريػب ّنػا تنت ػو اجملػامع اللةويػة  اٟنمئػات العلممػة 
 ا خر .

ػػػ اخػػػتالؼ اٝنل مػػػة اللقافمػػػة  اللةويػػػة للمرتٗنػػػٌن: فا لػػة الواحػػػدة قػػػد تسػػػم  اٚنػػػٌن تلعػػػاا للةػػػة ٙ
،  ىػػػػػػو Computer يف مصػػػػػػر مػػػػػػن اٞنصػػػػػػدر يف  اٞنػػػػػػرتت  منهػػػػػػا، فاٜناسػػػػػػوب: حاسػػػػػػب اليل
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.  مػػػػػػرض Ordinateurيف اٞنةػػػػػػرب العػػػػػػر  مػػػػػػن الكلمػػػػػػة ال رنسػػػػػػمة « رتّااػػػػػػة»يف  « نظّامػػػػػػة»
 يف ال رنسمة...  ىكذا.« السمدا»يف اإل٤نلميية  « اإليدز»

ػػػ طمػػاب التنسػػمب العػػر  ال ّعػػاؿ يف ٠نػػاؿ اٞنصػػطل ات،  ٪نػػدث ذلػػ  حػػو يف الللػػد الواحػػد ٚ
العلممة، كما يفف ىنال  طماااا للتنسػمب اػٌن آنػاد اجملػامع اللةويػة   اٌن تامعاتو  مؤسساتو

 العرامة  امنو  اٌن مكتب تنسمب التعريب.
ػػػػػػػ طمػػػػػػاب ا لتػػػػػػياـ الصػػػػػػاـر  الػػػػػػدقمب مػػػػػػن اٞنػػػػػػؤل ٌن  اٞنرتٗنػػػػػػٌن  تقارسػػػػػػه  يف الل ػػػػػػز رػػػػػػن ٛ

 اٞنصطل ات العلممة الص م ة  اٞنناسلة...
 حاتثالثاً ة التجربة السورية في وضع المصطل

« ٠نمػػػع اللةػػػة العرامػػػة حالمػػػاا » ٜٜٔٔاػػػديف اجملمػػػع العلمػػػي العػػػر  ادم،ػػػب يفرمالػػػو رػػػاـ 
متوخمػػاا خدمػػة اللةػػة العرامػػة يف اجملػػاؿ اٜنكػػومي،  ذلػػ  انحػػالح لةػػة الػػد ا ين،  لةػػة التعلػػم  
 التػػدري   الكتػػب اٞندرسػػمة.  مواتهػػة مقاحػػد اٜنضػػارة الواسػػعة  مطالػػب اٜنمػػاة العصػػرية يف 

 ين.القرف الع،ر 

 نص اند من انود إن،اء اجملمع رل  يفف يت  تعلم  كػل العلػـو يف اٛنامعػات السػورية االلةػة 
 العرامة فقط،  يفف يعمل اجملمع رل  مد اٛنامعات ّنا فمها حقها من تمسًنات تعريلمة.

 انطالقػػاا مػػن اإل٬نػػاف االتعريػػب ،م يستسػػل  ا سػػاتذة للع ػػي الػػذ  كػػاف يهػػممن رلػػ  اللةػػة 
عػػػل الترتيػػػ  الػػػذ  مػػػ  يفركػػػاف الد لػػػة كلهػػػا،  ،م يرتيلػػػوا يف رملمػػػة التعريػػػب حػػػو تتػػػوافر العرامػػػة ا 

اٞنصػػػػػػطل ات،  إ٧نػػػػػػا ريف ا يفف اللدايػػػػػػة ىػػػػػػي الػػػػػػيت ت سػػػػػػح يف اجملػػػػػػاؿ لتولمػػػػػػدىا اٞنصػػػػػػطل ات،  يفف 
 .(ٗ)ا ستعماؿ ىو الذ  يعمل رل  توحمدىا

  ىكذا كانت مسًنة التعريب تد ر يف نطاؽ:
 االلةة العرامة يف اٛنامعة السورية.ػ اإل٬ناف االتدري  ٔ
 ػ يفساس كل رمل ىو اللداية.ٕ
 ػ ارتماد الرتٗنة من اللةات العلممة.ٖ
 ػ ارتماد التعريب التدر٩ني ال،امل ضمن خطة شاملة للتعريب.ٗ
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 ػ رالج كل خطل االتدريب  التوتمو  اٞنعاي،ة  ٓنسٌن اللةات ا تنلمة.٘
 ويات.ػ تعريب الطب ٩نيء يف مقدمة ا  لٙ

 أّر رتاؿ اجملمع رن سواردى  ُنلاا  تنقملاا يف اطوف اٞنعات  رن اٞن ردات العرامػة القد٬نػة 
اةمػػػة  ضػػػع اٞنصػػػطل ات مقااػػػل اٞنصػػػطل ات ا تنلمػػػة،  ىػػػا ىػػػو ذا الطلمػػػب ١نمػػػد ٗنمػػػل اٝنػػػا  

اا يف إف كػػل معػىن ٩نػػوؿ يف الػذىن   اػػّد يفف يكػوف لػػو ل ػ  يف اللةػػة العرامػة  لػػو كػاف كامنػػ»يقػوؿ: 
يفطػػوار معاٗنهػػا،  ينلةػػي يف  يت ػػا ز اٞنعػػرب رقلػػة مػػن رقلػػات اٞنصػػطل ات د ف تػػذلملها ارتٗنتهػػا 

 «.إىل العرامة،  لو تكلد يف ذل  يفرظ  اٞن،قات

 يف ضػػوء ىػػذا التوتػػو قػػاـ الػػدكتور مػػلموف اٜنمػػو  اوضػػع اٞنصػػطل ات الدالوماسػػمة  قػػد 
 مصطلح. ٓٓٗ اشتمل رل   ٜٜٗٔطلع مع   اٞنصطل ات الدالوماسمة يف دم،ب راـ 

 قاـ الدكتور ردناف اٝنطمب ارحد لةة القانوف يف الد لة العرامة،  قػد طلػع ىػذا العمػل يف 
 .ٕٜ٘ٔدم،ب راـ 

 من يتص ح ٠نلة ٠نمع اٞنعهد العلمي العر  ادم،ب ٩ند ُنوثػاا رػن اٞنصػطل ات العلممػة، 
 ت تعرّب رن ريف  يفح اهبا،  منها:يف٤ني ا كوكلة من العلماء يف ٢نتل  ممادين اٞنعرفة،  كان

.  ػ إسهامات الدكتور يفمٌن معلوؼ يف النلات  يفٚناء الن ـو
 ػ إسهامات الدكتور ٗنمل اٝنا  يف رل  الطلمعة.

 ػ إسهامات الدكتور دا د ال،ل  يف اٛنواىر.
 ػ إسهامات الدكتور حسين سلح  الدكتور مرشد خاطر يف الطب اللاطين.

 ح الدين الكواك  يف الكممماء.ػ إسهامات الدكتور حال

  من اٞنلادئ اليت ر رمت يف ىذه اإلسهامات:
ػػػػ يصػػػاغ للد لػػػة رلػػػ  اٜنرفػػػة يف  شػػػلهها مػػػن يف  اػػػاب مػػػن يفاػػػواب اللالثػػػي مصػػػدر رلػػػ   زف ٔ

 ِفعالة اكسر العٌن ملل ِطراسة، ٥ِنالة، ِٚناكة... اخل.
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حػوؿ للمكػاف الػذ  تكلػر فمػو ا رمػاف قماساا من يفٚنػاء ا رمػاف اللالثمػة ا « َمْ َعلة»ػ تصاغ ٕ
 سواء يفكاف من اٜنمواف يفـ من النلات يفـ اٛنماد ملل: َمْللنة، َمْيادة، َمْلقرة...

ػػػ يصػػاغ قماسػػاا مػػن ال عػػل اللالثػػي رلػػ   زف ِم عػػل  ِم علػػة  ِم عػػاؿ للد لػػة رلػػ  ا لػػة الػػيت ٖ
 «.ِملضع، ٣نَلسة»يعاجل هبا ال،يء 

 زُىار، ُحداع، ُكساح، ُرصاب... للمرض ملل:« فُعاؿ»ػ يصاغ ٗ
 لالحرتاؼ ملل: زى ار، ٥ّناؿ.« فع اؿ»ػ يصاغ ٘
 اخل. تائ ي، ملوكي، شعو ، مالئكي...ػ ينسب إىل ٗنع التكسًن ملل: يفخالقي، ٙ
٤نػدىا يف ال رنسػمة « حديدة»ػ ي ضل استخداـ كلمة  احدة يف  ضع اٞنصطل ات، فكلمة ٚ

يف العرامػػة ٤نػػدىا ثػػالث كلمػػات يف « م،ػػ » كلمػػة  ،Un morceau de ferيفراػػع كلمػػات 
 .Il a marchéال رنسمة 

  من ا رماؿ الرائدة اليت و  ضعها يف ٠ناؿ اٞنصطل ات:
 «:كليرفيل»أ ـ هعجن الوصطلحاث الطبيت الكثير اللغاث للدكتور 

، نقلػػػو إىل العرامػػػة ا سػػػاتذة مرشػػػد خػػػاطر، يف٘نػػػد ٘نػػػد  اٝنمػػػاط، ١نمػػػد حػػػالح الػػػدين الكػػػواك 
 مصطل اا. ٖٗ٘ٗٔ،  ي،تمل ىذا اٞنع   رل  ٜٙ٘ٔ طلعتو اٛنامعة السورية راـ 

 لقد ترينا يف ىذه الرتٗنة رل  ا س  يف  القوارد ا تمة:» يقوؿ اٞنرتٗنوف: 
اٞنعػػىن الصػػ مح لكػػل كلمػػة مػػن كلمػػات ىػػذا اٞنع ػػ   الكلػػًن مػػن مرادفا ػػا  نتخػػاب  ٓنػػر ػػػ ٔ

ٟنػػذا اٞنعػػىن يف  ا، فػػنف كػػاف ٟنػػذه الكلمػػة يف  اٞنصػػطلح ترٗنػػة  الكلمػػة العرامػػة الصػػر٪نة اٞنوافقػػة
سػػااقة حػػ م ة يفثلتناىػػا،  إف كػػاف ٟنػػا مرادفػػات ّنعناىػػا ن سػػو يفثلتنػػا اعػػع تلػػ  اٞنرادفػػات 
زيػػػػادة يف اإليضػػػػاح،  إف ،م يكػػػػن ٟنػػػػذه الكلمػػػػة ترٗنػػػػة حػػػػ م ة رمػػػػدنا إىل  ضػػػػع ترٗنػػػػة 

ذل  اػلعع طػرؽ ا شػتقاؽ اٞنقػررة، ح م ة ما يفمكن  فب معناىا اٜنقمقي، مستعمنٌن يف 
فنف كانػت الكلمػة اللػة رمػدنا إىل اشػتقاؽ اسػ  اللػة مػن معناىػا كػاٞنِمص  اٞنِنلػذة،  إف كػاف 
ََعػّد،  إف كػاف مصػدراا لعمػل 

ََصػر ة  اٞن
مكاناا يف  موضعاا ل عػل مػا اسػتعملنا ٟنػا اسػ  مكػاف كاٞن

 ترٗنناىا اال عل اٞناضي لذل  العمل.
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رلػػ  اعػػع ا  زاف اٞنخصصػػة قػػد٬ناا إليضػػاح اعػػع اٞنعػػا  كػػوزف فَػَعػػػل  درتنػػا يف ترٗنتنػػا 
للد لػػػػة رلػػػػ  اٞنػػػػرض كالَ مَػػػػل لػػػػداء ال مػػػػل،  خصصػػػػنا  زف اسػػػػت عل للكلمػػػػات الػػػػيت يقصػػػػد منهػػػػا 

يف ترٗنة الكلمػات اٞننتهمػة « َفعولمة» « َفعوؿ»ا ست، اء كاستلقاح  استمصاؿ،  استعملنا  زف 
فممػػػا كػػػاف يسػػػتعمل فمػػػو قااػػػل للػػػرد يف  قاالمػػػة « َرد ديػػػة» « َرد د: »فقلنػػػا «Able»   «Abilité»اػػػػ 

للػػػداء يف ح،ػػػو يف  رضػػػو:  « فُعػػػاؿ»مػػػلالا،   زف  «Potable»للػػػرد، كمػػػا قالػػػت العػػػرب َشػػػر ب يف 
 كُكلاد،  ُرصاب،  ُحداع... اخل.

ػ يف الكلمات اليت ،م هتد إىل ترٗنة ح م ة ٟنا، كنا نعمد لوضع كلمة يفقرب ما تكػوف مػن ٕ
 معناىا الص مح كاُٜنمة.

ػ ،م نعمد إىل التعريب تهػدنا، مػا خػال ا ٚنػاء اٝناحػة الػيت سػعمنا إىل تعريلهػا ا،ػكل يفقػرب ٖ
 ما يكوف لل ظها يف لةتها التااعة ٟنا.

 ػ ،م نل ل إىل ا شتقاؽ من اعع الكلمات اٞنعراة إ  يف اٜناتة القصو  كالَلْسرَتة.ٗ
ت الػػيت تػػدرو اٜناتػػة إلمػػو انٜنػػاح كالنسػػلة  اإلضػػافة إىل ػػػ اضػػطررنا للن ػػت يف اعػػع الكلمػػا٘

تلػ  الكلمػػات كػػالكريراء من وتػػة مػػن الكريػػة اٜنمػػراء  ٗنعهػػا كريػػرا ات،  كريضػػاء للكريػػة 
 اللمضاء  ٗنعها كريضات يف  كريضا ات.

ػػػػػ لقػػػػد تركنػػػػا يفكلػػػػر ا ٚنػػػػاء الكمما يػػػػة  اٞنصػػػػطل ات الكمما يػػػػة رلػػػػ  حاٟنػػػػا طاللػػػػاا، خ،ػػػػمة ٙ
ضػطراب... لعػل يفراػاب التخصػص فمهػا يقومػوف اػواتله  يف ملػل ذلػ  مػن ال وض   ا 

 إقرار إٗناري ي صل فمها.
ػ لقد حرحنا يف يفكلر ما يفثلتنػاه مػن كلمػات ررامػة رلػ  شػكلها رلػ  يفحػح  توىهػا ُنسػب ٚ

 «.ما رلرنا رلمو من كتب اللةة اٞنوثوؽ هبا
 ب ـ هعجن الوصطلحاث الحراجيت:

 رنسػػػمة  العرامػػػة مػػػع تعريػػػ  اٞنصػػػطل ات االعرامػػػة  قػػػد  ضػػػعو  ىػػػو مع ػػػ  ااإل٤نلمييػػػة  ال
،  قػػد نقلػػو إىل ٕٜٙٔا مػػًن مصػػط   ال،ػػها ،  قػػاـ اجملمػػع العلمػػي العػػر  ادم،ػػب اطلعػػو رػػاـ 
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العرامػػػة رػػػن الرتٗنػػػة ال رنسػػػمة اٞنعػػػّوؿ رلمهػػػا لػػػد  منظمػػػة ا طذيػػػة  اليرارػػػة التااعػػػة لألمػػػ  اٞنت ػػػدة 
 )فا (.

صػػطل اا ااإل٤نلمييػة يقاالهػػا يفكلػػر مػن ذلػػ  العػدد يف كػػل مػػن م ٜٚٛي،ػتمل اٞنع ػػ  رلػ  
اإلفرنسػػمة  العرامػػة مػػع تعري ا ػػا االعرامػػة،  يفحػػل ىػػذه اٞنصػػطل ات  تعري ا ػػا إ٤نلمػػي ،  لػػو ترٗنػػة 

 إفرنسمة دقمقة ىي اليت نقلت إىل العرامة.

أنػذىا ٠نمعػا ارتمد ا مًن يف  ضع اٞنصػطل ات العرامػة يف  ٓنقمقهػا القػرارات العلممػة الػيت 
 دم،ب  القاىرة يف قماسمة ردد من ا  زاف  اٛنموع ملل:

مػػػن اللُػػػػْرر ،  Ecussonnerػػػػ إتػػػازة ا شػػػتقاؽ مػػػن يفٚنػػػاء ا رمػػػاف لضػػػر رة رلممػػػة فقػػػاؿ اػَػػػْرَرَ  ٔ
مػػن اإلقلػػم .  اٞن،ػػتقات مػػن يفٚنػػاء ا رمػػاف رنػػد القػػدماء تعػػد ااٞنئػػات  Acclimater يفَقْػلَػػَ  

َرَت من الكرب  يت،  ذى ب من الذىب،  رص ر من العص ر،  اَػن ه مػن اللػنه... ملل: َكلػْ
 اخل.

ػػػ قػػػرار التضػػػمٌن يف  تضػػمٌن ا ل ػػػاظ اللةويػػػة معػػا  احػػػطالحمة كتضػػػمٌن فعػػل َشػػػ  ر معػػػىن ٕ
 «.Planterَطَرس »

 لل رفة من يفاواب اللالثي كالِةراسة من َطَرَس،  الرِسامة من َرَسَ .« ِفعالة»ػ قرار اشتقاؼ ٖ
ر إتػػػازة النسػػػلة إىل ٗنػػػع التكسػػػًن رنػػػد اٜناتػػػة فالػػػد َ يل طػػػًن الػػػد  يل،  اللسػػػاتمين طػػػًن ػػػػ قػػػراٗ

  مع ػػػ  اٞنصػػػطل ات « مع ػػػ  اٞنصػػػطل ات اِٜنراتمػػػة»اللسػػػتا ،  لقػػػد يفٚنػػػ  اٞنع ػػػ  
َحَرتػػة   طااػػة يفمػػاـ كلمػػة »اٜنرتمػػة نسػػلة إىل اَٜنَرتػػة  إ٧نػػا إىل اٜنِػػراج.  اسػػتعملت كلمػػة 

Forêt» اٜنِػراج السػلطانمة» ا حراج ىػي الػيت كانػت تسػتعمل يف كتلنػا القد٬نػة ،  اِٜنراج »
 يف زمن ا يوامٌن  اٞنمالم   قوانٌن الد لة العلمانمة.

 ػ إتازة ٗنع الص ة اليت تكوف رل   زف فعالء اا ل   التاء ملل خضرا ات  ش را ات.٘
  يفحمػائي »ذ ؽ،  ذلػ  يف ملػل النافمة مع الكلمة العرامة مع مراراة الػ«  »ػ إتازة تركمب ٙ

Abiotique.» 
 ىػػي الػػيت يػػياد فمهػػا رلػػ  الكلمػػة يػػاء النسػػب « اٞنصػػادر الصػػنارمة»ػػػ قماسػػمة مصػػادر ٚنمػػت ٚ
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.  يفملػاؿ ذلػ  رنػد القػدماء كلػًن كقػوٟن  تاىلمّػة  كمم ػة  كم مّػة Activité التاء ملل َفعالم ة 
  رر اّمة...

 اٞنع ػػ  الوسػػمط ملػػل َشػػَتل  كػػذل  َشػػت َل للتكلػػًن ػػػ قلػػوؿ كلمػػات مولّػػدة م،ػػهورة  ردت يفٛ
،  قػػػد تعلػػػت Planter اٞنلالةػػػة  ال،ػػػتلة يف  الةرسػػػة،  اٞن،ػػػتل،  ملػػػل شػػػ  ر ّنعػػػىن طػػػرس 

 ا ل اظ اٞنولدة اٌن قوسٌن ت ريقاا ٟنا رن طًنىا.

 ْنػػػدر اإلشػػػارة إىل يفف اٞنصػػػطل ات اإل٤نلمييػػػة اٞنرتلػػػة رلػػػ  حػػػر ؼ اٞنع ػػػ  ىػػػي ا سػػػاس، 
ل لكػػل منهػػا رقػػ ،   ضػػع فهػػرس رػػر   الخػػر فرنسػػي للمصػػطل ات العرامػػة  ال رنسػػمة،  قػػد تعػػ

فصػػار مػػن السػػهل رلػػ  مػػن يطػػالعوف العلػػـو اٜنراتمػػة انحػػد  ىػػاتٌن اللةتػػٌن الرتػػوع إىل ا حػػل 
 حمز ٩ند ف اٞنصطلح اإل٤نلمي   التعري  العر .

ترتملػػػاا يفل لائمػػػاا  فهرسػػػاا  لقػػػد تضػػػمن اٞنع ػػػ  فهرسػػػاا لألل ػػػاظ العرامػػػة  يفرقامهػػػا  قػػػد رتلػػػت 
 لألل اظ ال رنسمة،  قد رتلت ترتملاا يفل لائماا يفيضاا.

لألسػتاذ الػدكتور ٗنمػل حػلملا،  قػد قامػت اطلعػو دار  ج ـ الوعجن الفلسفف  االلففاا العرايفت فالفرةسفيت فايةجليوافت فالة ي يفت
 :ٜٔٚٔالكتاب الللنا  اًن ت راـ 

ل حػػلملا إىل الطريقػػة الصػػ م ة  السػػلل الواضػػ ة الػػيت ٩نػػب يفشػػار  اضػػعو ا سػػتاذ الػػدكتور ٗنمػػ
 رل  العلماء اتلارها يف  ضع اٞنصطل ات العلممة،  ىي رنده تن صر يف القوارد ا تمة:

ىػػي الل ػػز يف الكتػػب العرامػػة القد٬نػػة رػػن احػػطالح مسػػتعمل للد لػػة  القاعةةدة األولةةى:
ف يكوف الل ػ  الػذ  اسػتعملو القػدماء مطااقػاا رل  اٞنعىن اٞنراد ترٗنتو،  ي،رتط يف ىذه القاردة يف

للمعػىن اٛنديػد، فػنذا  تػدناه مطااقػاا لػو يفطلقنػا رلمػو د ف تلػديل يف  تةمػًن، ملػاؿ ذلػ  يفف القػدماء 
،  يفطلقػػػوا ل ػػػ  اٞنقػػػو ت «Substance»يفطلقػػػوا ل ػػػ  )اٛنػػػوىر( رلػػػ  اٞنعػػػىن الػػػذ  تػػػدؿ رلمػػػو كلمػػػة 

 .«Catégories»رل  اٞنعىن الذ  تدؿ رلمو كلمة 

ىي الل ز رن ل ػ  قػد، يقػرب معنػاه مػن اٞنعػىن اٜنػديز فملػدؿ معنػاه  والقاعدة الثانية:
فقػػد يفطلػػب رلػػ  ىػػذا  Intuitionقلػػمالا،  يطلػػب رلػػ  اٞنعػػىن اٛنديػػد، ملػػاؿ ذلػػ  مػػا ترٗننػػا اػػو ل ػػ  

 «.اٜندس»اٞنعىن اس  
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 شػػتقاؽ ىػػي الل ػػز رػػن ل ػػ  تديػػد ٞنعػػىن تديػػد مػػع مرارػػاة قوارػػد ا والقاعةةدة الثالثةةة:
للد لػػة « ا سػتلطاف»،  ل ػ  Personnalitéللد لػة رلػػ  « ال،خصػمة»العػر  كػلف يسػتعمل ل ػػ  

« اٞنوال ػػػػة»يف  « التكمػػػػ »،  ل ػػػػ  Intérêt،  ل ػػػػ  ا ىتمػػػػاـ للد لػػػػة رلػػػػ  «Introspection»رلػػػػ  
ّنػا ،  فهػذه كلهػا احػطالحات حديلػة ،م يسػتعملها القػدماء.  ىػذا شػلمو Adaptationللد لة رلػ  

للد لػػة رلػػ  «  فعػػل»،  كلمػػة Puissanceللد لػػة رلػػ  « قػػوة»فعلػػو القػػدماء مػػن اسػػتعماؿ كلمػػة 
Acte  للد لة رل  « حورة» كلمةForme للد لة رل  « إمكاف»،  كلمةPossibilité. 

ىي اقتلاس الل   ا تن  ُنر فو رل  يفف يصاغ حػماطة ررامػة،  ىػو مػا  والقاعدة الرابعة:
يف  قولنػػا الد٬نقراطمػػة يف ترٗنػػة  Hormiqueيف ترٗنػػة « ىرممػػة»كقولنػػا « التعريػػب»  يطلػػب رلمػػو اسػػ

Démocratie. 
 د ـ هعجن الوصطلحاث الحداثيت:

حػػػػّن  ىػػػػذا اٞنع ػػػػ  االعرامػػػػة الػػػػدكتور نػػػػور الػػػػدين العػػػػرت ا سػػػػتاذ يف كلمػػػػة ال،ػػػػريعة َنامعػػػػة 
صػلاغ رضػو اٟنمئػة التدريسػمة يف دم،ب،  قد ترٗنو  حاطو اال رنسػمة الػدكتور رلػد اهلل ال،ػًناز  ال

 .ٜٙٚٔالكلمة،  الدكتور دا د رلد اهلل كريل.  قاـ ٠نمع اللةة العرامة ادم،ب اطلارتو راـ 

 لقػػد رتلػػت فمػػو اٞنصػػطل ات ترتملػػاا يفل لائمػػاا،  يف كػػل حػػ  ة مػػن حػػ  ات اٞنع ػػ  ثالثػػة 
 تدا ؿ:

 ػ تد ؿ اٞنصطل ات  شرحها االلةة العرامة إىل الممٌن.
 ترٗنة اٞنصطل ات  شر حها االلةة ال رنسمة.ػ تد ؿ 

 ػ تد ؿ اإلحا ت إىل مصادر ا حطالحات.

 الواقع يعد ىذا العمػل يف ٠نػاؿ اٞنع مػات اٞنتخصصػة،  كػاف العمػل يف ممػداف اٞنع مػات 
مع ػػػ  ا ل ػػػاظ »اٞنتخصصػػػة قػػػد اوشػػػر فمػػػو مػػػن قلػػػُل فقػػػد  ضػػػع ا سػػػتاذ الػػػدكتور حسػػػين سػػػلح 

 قامػػػت اٛنامعػػػة السػػػورية اطلارتػػػو رػػػاـ « دة يف يفمػػػراض اٛنملػػػة العصػػػلمة اٞنصػػػطل ات ال نمػػػة الػػػوار 
،  كاف النئذ يفستاذاا لألمراض العصلمة  اللاطنمة يف اٞنعهد الط  العػر  ادم،ػب،  حػدر يف ٖٜ٘ٔ

دم،ب يفيضاا "مع   الرياضمات اٞنعاحرة"  قد قاـ اوضعو ثالثة من يفساتذة الرياضػمات يف تامعػة 
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ح ا ٘نػػػػد،  الػػػػدكتور موفػػػػب درلػػػػوؿ  الػػػػدكتورة إٟنػػػػاـ اٜنمصػػػػي رػػػػاـ دم،ػػػػب  ىػػػػ : الػػػػدكتور حػػػػال
ٜٖٔٛ. 

 :2002هـ ـ هعجن هصطلحاث العلوم الفيواائيت عام 

قامػػت ٛننػػة مصػػطل ات العلػػـو الرياضػػمة  اٞنعلوماتمػػة  ال مييائمػػة  الكمممائمػػة اوضػػع مع ػػ  
 .ٕٚٓٓمصطل ات العلـو ال مييائمة راـ 

اٞنستعملة فعالا يف اٛنامعات السورية، ٕنهمػداا لتوحمػد  قد رملت رل  توحمد اٞنصطل ات 
 اٞنصطل ات يف ىذا اٞنمداف يف الوطن العر  كلو.

،  ي،ػتمل رلػ  تعري ػات اٞنصػطل ات،  «رػر   إ٤نلمػي   فرنسػي» اٞنع   ثالثي اللةػات 
 كما يفنو ي،تمل رل  ا حوؿ الالتمنمة  المونانمة للمصطلح إف  تدت.

اختمػػار اٞنصػػطلح اٞنوحػػد مػػا يسػػارد رلػػ  توحمػػد اٞنصػػطل ات يف   يرارػػي ىػػذا اٞنع ػػ  يف
 الوطن العر  كلو.

  قد تضمنت خطة العمل يفراع مراحل  ىي:
 الورحلت الفلى:

رػدد الكتػب »ػ ٗنع مصػطل ات رلػ  ال مييػاء مػن الكتػب اٛنامعمػة  تػذخًنىا يف اٜناسػوب ٔ
 «.مصطل اا  ٓ٘ٙٚكتاااا الت ردد مصطل ا ا زىاء   ٓٛاليت ز دت هبا الل نة 

ػػػػػ تنظػػػػم  تػػػػدا ؿ اٞنصػػػػطل ات: تػػػػد ؿ يتػػػػلل  مػػػػن سػػػػتة يفرمػػػػدة يف  حقػػػػوؿ: اثنػػػػاف منهػػػػا ٕ
للمصػػػطلح االلةػػػة اإل٤نلمييػػػة  ال رنسػػػمة،  ثالػػػز ٞنصػػػطل ات اٛنامعػػػات السػػػورية اٞنقاالػػػة 
للمصػػطلح الةػػة يفتنلمػػة،  رااػػع للمصػػطلح اٞنقااػػل الػػذ  اختارتػػو الل نػػة،  اٝنػػام  مقااػػل 

ىمئػػة الطاقػػة الذريػػة السػػورية  السػػادس ٞنع ػػ  مصػػطل ات مكتػػب  للمصػػطلح يف مع ػػ 
تنسمب التعريب،  لقد اختػًنت مصػطل ات مكتػب تنسػمب التعريػب اارتلارىػا موحػدة يف 
الوطن العر  كلو،  قد فّضػلت رلػ  مصػطل ات ٠نػامع اللةػة العرامػة  هػا يف سػع انت،ػاراا 

 منها  ذيوراا.
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ت مصػػطل ا ا يف اٞن،ػػر ع: يفقػػرت الل نػػة ا كت ػػاء يف ىػػذه ٓنديػػد الكتػػب اٛنامعمػػة الػػيت ارتمػػدػػػ ٖ
 اٞنرحلة االكتب اٛنامعمة اليت حوت فهرساا ااٞنصطل ات اٞنستعملة فمها.

ػػػػػ اختمػػػػار اٞنصػػػػطلح اٞنوحػػػػد اػػػػٌن اٛنامعػػػػات السػػػػورية،  قػػػػد قللػػػػت الل نػػػػة يفحمانػػػػاا يفكلػػػػر مػػػػن ٗ
اٞنعػػىن االدرتػػػة  مصػػطلح رػػر   احػػػد مقااػػل اٞنصػػطلح ا تنػػػ  إذا كانػػت ٗنمعهػػا تػػػؤد 

ن سها من اٛنودة مػع ت ضػمل يفحػدىا يف حػا ت،  ت ضػمل الخػر يف حػا ت يفخػر   فػب 
 السماؽ يف  الرتكمب.

 الورحلت الثاةيت:

 إرداد نسخة ثالثمة اللةات اندخاؿ اللةة ال رنسمة  إحدارىا،  تقـو ىذه اٞنرحلة رل :
طلح يف اجملمػػع اةمػػػة إزالػػػة ػػػ رػػػرض مػػا تقػػػره الل نػػػة مػػن اٞنصػػػطل ات رلػػػ  ٛننػػة تنسػػػمب اٞنصػػػٔ

 التضارب امنها  اٌن اختصاحات يفخر   حرحاا رل  اتساؽ اٞنصطل ات.
ػػػ إرسػػاؿ نسػػخة مػػن مصػػطل ات ال مييػػاء اٞنوحػػدة إىل اٛنامعػػات اػػاللةتٌن العرامػػة  اإل٤نلمييػػة ٕ

 فقط لدراستها  إاداء اٞنالحظات رلمها.
 إحدارىا،  من   ترسل إىل اٛنامعات.ػ إرداد النسخة اللالثمة اللةات اندخاؿ ال رنسمة   ٖ

 الورحلت الثالثت:

 ػ إحدار نسخة منق ة مع تعري ات موتية للمصطل ات.
 الورحلت الرااعت:

ػػػع اٞنع ػػػ  ااٞنصػػػطل ات الػػػيت ،م تػػػرد يف الكتػػػب اٛنامعمػػػة اٞندر سػػػة، اا رتمػػػاد رلػػػ   يُوس 
د يف  مع ػػ  لونةمػػاف مع ػػ  يفكسػػ ور »مع ػػ  يف  يفكلػػر مػػن اٞنع مػػات اٞنعتمػػدة رلػػ  نطػػاؽ  اسػػع 

 «.يف ال ميياء رل  سلمل اٞنلاؿ
 هةحظاث:

ػػػ رتلػػت اٞنصػػطل ات يف اٞنع ػػ  ّنػػدخل إ٤نلمػػي  يعتمػػد الرتتمػػب اٟن ػػائي اإل٤نلمػػي  ٜنػػر ؼ  ٔ
كلما ػػا،  رقمػػت  فػػب يفرقػػاـ متسلسػػلة تعطػػي رقمػػاا لكػػل مصػػطلح، فملقػػ  مالزمػػاا لػػو يف 

 مسارد اللةات اللالث.
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دخل يفحد٨نا فرنسي،  مدخل ا خر رػر ،  يرافػب كػل مصػطلح ػ تضمن اٞنع   مسردين مٕ
فمها رقمو حو يسهل الرتوع إلمو يف اٞندخل اإل٤نلمي ،  منو إىل يف   احػدة مػن اللةػات 

 اللالث.
 ػ اتلع اٞنع   رالمات الرتقم  ا حطالحمة التالمة:ٖ

 : تدؿ رل  يفف ما اعدىا شرح يف  تعلمب.
 ىو رمي يف  اختصار للمصطلح.) ( تدؿ رل  يفف ما اٌن القوسٌن 

 ت صل اٌن اٞنقااالت اٞنتعددة العرامة يف ا تنلمة.‘ ، يف  
ػػػػ اسػػػتخدمت اٞنختصػػػرات التالمػػػة للد لػػػة رلػػػ  ا حػػػل الػػػذ  تمسػػػر للمصػػػطلح اإل٤نلمػػػي ، ٗ

 : إيطايل...It: يفٞنا ، Ge: رر ، Ar: يونا ، Gr:  تمين. Lat كتب ٓنتو يفكس ورد. 
يف يف اخػػػر كلمػػػات اٞنصػػػطل ات العرامػػػة اصػػػرؼ النظػػػر رػػػن ١نلهػػػا مػػػن ػػػػ إثلػػػات حػػػرؼ العلػػػة ٘

 .Parallelمقاال: « مواز »اإلرراب، ح اتاا رل  ا حل الكامل للكلمة ملل: 
 رابعاً ة صوى على طريق منهجية وضع المصطلحات

ٖنػػػػػة ضػػػػػر رة مل ػػػػػة رلػػػػػ  الصػػػػػعمد القػػػػػومي لوضػػػػػع مصػػػػػطل ات موحػػػػػدة، رلػػػػػ  يفف يلتػػػػػـي 
افة،  لنتخذ من الت راة السورية ملا ا لنا يف ىذا اجملاؿ، فلقػد كػاف يفسػاتذة ااستخدامها اٞنعنموف ك

اٛنامعػػػػة السػػػػورية يسػػػػتخدموف اٞنطصػػػػل ات الػػػػيت ات قػػػػوا رلمهػػػػا يف كلمػػػػة الطػػػػب يف ضػػػػوء مع ػػػػ  
،  لكػن رنػدما تهػر اٞنع ػ  الطػ  اٞنوحػد «كلًنفمػل»اٞنصطل ات الطلمة الكلػًن اللةػات للػدكتور 

صػػطل ات الػػيت كػػانوا يسػػتخدموها،  التيمػػوا اٞنصػػطل ات الػػواردة يف اٞنع ػػ  ٔنلػػوا رػػن كلػػًن مػػن اٞن
مصػػطلح  ٕٓٓٓ٘الطػػ  اٞنوحػػد مػػا داـ موحػػداا،  لقػػد زاد رػػدد اٞنصػػطل ات يف ىػػذا اٞنع ػػ  مػػن 

 مصطلح. ٓٓٓٓ٘ٔإىل 

 من ا مور الػيت ر رمػت يف  ضػع اٞنصػطلح ال،ػموع  يسػر التػدا ؿ  اٞنالءمػة اللةويػة، ف ػي 
يت ر رمػػػت سػػػهولة الل ػػػ   خ تػػػو  طوارمتػػػو لالشػػػتقاؽ  تػػػواز التعريػػػب رلػػػ  سػػػنن اٞنظهػػػر الصػػػو 

القدماء   ضع منه مة لتعريب  نقل ا حػوات  حػر ؼ اللةػات ا تنلمػة إىل العرامػة،  يف اٞنظهػر 
الصػػريف ر رػػي التوسػػع يف ا شػػتقاؽ،  إرطػػاء ا ٨نمػػة للقمػػاس  ا خػػذ االن ػػت  الرتكمػػب اٞنيتػػي، 
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ر ري ا خذ ااجملاز  الدقة الد لمة اػٌن اٞنصػطلح  م هومػو،  اختمػار اٞنصػطلح   يف اٞنظهر الد يل
الواحػػػد للم هػػػـو الواحػػػد  تعريػػػ  اٞنصػػػطلح،  يف اٞنظهػػػػر ا تتمػػػاري ر رػػػي قلػػػوؿ السػػػماع مػػػػن 

 اءدثٌن  ا ستئناس اريف  يفىل الصنارة  اٜنرؼ.

د،  مػن مواحػ ات ىػذه  تت و اٞنعات  حالماا يف اععت من مسارا ا إىل ا ختصػاص الواحػ
 اٞنعات  ذات ا ختصاص الواحد:

ػػػ مقاالػػة اٞنصػػطلح اػػالتعري  الػػذ  يك،ػػ  م هومػػو  يلػػٌن حػػد ده   ا كت ػػاء ّن ػػرد  ضػػع ٔ
 مقاال رر  لو.

 الدقة  ال،مولمة فال اّد من  ضع ىمكلمة دقمقة ١نكمة تنل  او رن التداخل يف اٞن اىم .ػ ٕ
  التضاد.ػ اٝنلو من الرتادؼ  ا شرتاؾ ٖ
 ػ ا قتصار رل  إيراد مصطل ات العل  اٞنخصوص او.ٗ
 ػ ا نطالؽ من ر ية أولمة للد اؿ  اٞندلو ت.٘
 ػ احتوا ه رل  ال،رح  ضرب ا مللة.ٙ
 ػ تعدد ا لسنة يف  ثنائمة اللساف رل  ا قل.ٚ

 :(٘) تتلخص منه مة  ضع اٞنصطل ات يف اٞنعات  اٞنتخصصة يف
 ولمده   ضعو قمد ا ستعماؿ  نقل اٞنعا   ا فكار.ػ تعريب اٞنصطلح  تٔ
 ػ اٞنراتعة الدائمة للمعات  اٞنتخصصة  ستمعاب اٞنصطل ات اٛنديدة.ٕ
 ػ اٞنراراة الصوتمة  اللنموية.ٖ
 ػ مراراة النطب السهل يف رس  ا ل اظ اٞنعراة.ٗ
 ػ الضلط اال،كل للمعّرب حرحاا رل  ح ة نطقو.٘
 دة رل  العلارة.ػ ت ضمل الل ظة الواحٙ
 ػ مراراة اإليقاع الصريف العر  د ف الوزف الصريف.ٚ
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ػ النقل  فب مقتض  حر ؼ العرامة الل تة من طًن زيادة فمهػا فقلػة توضػع حر فهػا العرامػة يف ٛ
 ا تنلمة اٞنقاالة ٟنا   ٤ند فمها حرؼ القاؼ. Kobbaحٌن يفف 

 اليت   تسمح.ػ ت ضمل الكلمة اليت تسمح اا شتقاؽ رل  الكلمة ٜ

  من ا مور اليت   اّد من يفخذىا ااٜنسلاف:
 ػ ضر رة إشراؾ اٞنلق ٌن يف ن،ر اٞنصطلح.ٔ
 ػ ضر رة تدري  مقرر يفس   ضع اٞنصطل ات العلممة يف اٛنامعات.ٕ
ػ اضطالع اٜنكومات العرامة ّنسؤ لما ا يف إلػياـ اٛنهػات اٞنعنمػة اقػرارات ٠نػامع اللةػة العرامػة ٖ

 مقرتحاتو،  توحمد اٞنصطل ات رل  اٞنستو  القومي. توحماتو   
ػػػػ توزيػػػع اٞنسػػػؤ لمات رلػػػ  اٛنامعػػػات  د ر الن،ػػػر  اإلرػػػالـ  مؤسسػػػات الرتٗنػػػة  اٞننظمػػػات ٗ

 العرامة  اإلقلمممة  الد لمة... اخل للقماـ الد ارىا يف ىذا اجملاؿ.
 ػ إن،اء شلكة ررامة للمعلومات  ا ن،طة اٞنصطل مة.٘
ل ات، رلػػػ  يفف يقػػػـو مكتػػػب تنسػػػمب التعريػػػب االتنسػػػمب مػػػع آنػػػاد اجملػػػامع ػػػػ توحمػػػد اٞنصػػػطٙ

 اللةوية العرامة هبذا اٝنصوص.
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 حواشي الفصل:
 

 -دار الكتػػػػاب الللنػػػػا  -اٞنع ػػػ  ال لسػػػػ ي اا ل ػػػػاظ العرامػػػة  ال رنسػػػػمة  اإل٤نلمييػػػػة  الالتمنمػػػة -الػػػدكتور ٗنمػػػػل حػػػػلملا -ٔ
 .ٜص ٜٔٚٔ -اًن ت

 .ٓٔاٞنرتع السااب ص -ٕ

العػدد اللالػز  -٠نلػة دراسػات مصػطل مة -فوضػ  اٞنصػطل ات يف الكتااػات العرامػة -١نمود إٚنارمػل حػا  الدكتور -ٖ
 .ٛٔٔاٞنةرب ص ٖٕٓٓ

 .ٜٚص ٕٕٓٓدم،ب  -مطلعة الع لو  -يف قضايا التعريب -الدكتور ١نمود يف٘ند السّمد -ٗ

 ٕٛٓٓرػاـ  ٕج ٠ٖٛنلػد  -ادم،ػب ٠نلة ٠نمع اللةة العرامػة -فوض  اٞنصطلح اللسا  -الدكتور  لمد ١نمد سراق  -٘
 .ٜٖ٘ص
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 الفصل السابع
 من جهود مجمع اللغة العربية بدمشق في وضع المصطلحات

 
 محتويات الفصل:

 ملادئ  منطلقات. -أولً  
 من يفسالمب العمل. -ثانياً  
 من إ٤نازات اجملمع. -ثالثاً  
 توحمات -رابعاً  
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 الفصل السابع
 ي وضع المصطلحاتمن جهود مجمع اللغة العربية بدمشق ف

 

طػػين رػػن اللمػػاف يفف ٠نمػػع اللةػػة العرامػػة ادم،ػػب يعػػد مػػن يفقػػدـ اجملػػامع اللةويػػة العرامػػة رلػػ  
« اجملمػع العلمػي العػر » كاف اٚنو إااف افتتاحػو  ٜٜٔٔنطاؽ الساحة القوممة، إذ إنو يفن،  راـ 

لةػػػة الػػػد ا ين،  قػػد ىػػػدؼ النػػذاؾ إىل خدمػػػة اللةػػة العرامػػػة يف اجملػػػاؿ اٜنكػػومي،  ذلػػػ  انحػػالحو 
 لةػػػة التعلػػػم   التػػػدري   الكتػػػب اٞندرسػػػمة،  مواتهػػػة مقاحػػػد اٜنضػػػارة الواسػػػعة  مطالػػػب اٜنمػػػاة 
العصرية يف القرف الع،ػرين،  ارتمػاد اللةػة العرامػة يف تعلػم  كػل العلػـو يف اٛنامعػات السػورية،  مػّد 

 اٛنامعات االتمسًنات التعريلمة.

نطلػب منهػا اجملمعمػوف،  تسػلمط ا ضػواء رلػ  اعػع  ٥نػا ؿ فممػا يلػي تعػرؼ اٞنلػادئ الػيت ا
 من يفسالمب رمله ،  ذكر ااقة من إ٤نازا   ررب مسًنة اجملمع حو  قتنا اٜنايل.

 أولً ة مبادئ ومنطلقات
 انطلقت مسًنة التعريب يف سورية من اٞنلادئ ا تمة:

ذ ،م يستسػػػػل  ا سػػػػاتذة اإل٬نػػػػاف االتعريػػػػب  التػػػػدري  االلةػػػػة العرامػػػػة يف اٛنامعػػػػة السػػػػورية، إػػػػػ ٔ
للع ي الذ  كاف يهممن رلػ  اللةػة العرامػة ا عػل الترتيػ  الػذ  مػ  يفركػاف الد لػة كلهػا، 
 تلوا مصرين رل  التدري  االلةة العرامة إاػاف ا نتػداب ال رنسػي رلػ  سػورية،  ،م ت لػح 
١نػػػػا  ت ا نتػػػػداب يف ٓنويػػػػل التػػػػدري  مػػػػن العرامػػػػة إىل ال رنسػػػػمة رلػػػػ  الػػػػرط  مػػػػن كػػػػل 

ءػا  ت الػيت اػػاءت كلهػا ااإلخ ػاؽ، إ  يفف ا مانػػة التار٫نمػة تػدفعنا إىل ذكػػر يفف ٖنػة مػػن  ا
كاف منص اا من العلماء ال رنسمٌن يف  نئة يفساتذة اٛنامعػة السػورية رلػ  ارتمػادى  اللةػة 

مػػدير اٞنعػػارؼ العػػاـ يف اٞن وضػػمة العلمػػا « اونػػور»العرامػػة يف التػػدري ، فهػػا ىػػو ذا السػػّمد 
 نتػػػداب ال رنسػػػي ٫ناطػػػب يفسػػػاتذة اٛنامعػػػة السػػػورية يف احت ػػػاؿ يفرػػػد فمهػػػا قػػػائالا: إاػػػاف ا

لسػػت  ٢نطئػػٌن يف اختمػػارك  اللةػػة العرامػػة يف التػػدري ، اػػل كونػػوا  اثقػػٌن يفنكػػ  يفحسػػنت  »
حػػنعاا اانتقائهػػا، فػػنف مػػن ييرمػػوف يفف اللةػػة العرامػػة طػػًن حػػاٜنة للتعلػػًن رػػن مصػػطل ات 

، فالتػاريا يللػت يفف لةػة الضػاد كسػائر اللةػات ا خػر  العل  اٜناضر ى  رل  خطل ملػٌن
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طنمػػػػة ااشػػػػتقاقا ا،  كافمػػػػة اكلػػػػرة تراكملهػػػػا، للتعلػػػػًن رػػػػن ا فكػػػػار اٛنديػػػػدة  ا رتلاطػػػػات 
اٜنديلػػة الػػيت تػػراط تلػػ  ا فكػػار،  يفف فالسػػ ة العػػرب حمنمػػا نقلػػوا يف القػػرف التاسػػع إىل 

 لةػػته  كمػػا يف رهػػد ااػػن سػػمنا طػػالم  ٕنكنػػوا مػػن نقػػل العلػػـو إىل لةػػته  رسػػائل يفرسػػطو
 الةػػيايل  ااػػن رشػػد، فمػػا ينكػػر يفحػػد  اٜنػػاؿ ىػػذه يفف اللةػػة العرامػػة حػػاٜنة ٞنماشػػاة اللةػػات 
ا خػر ،  للتعلػػًن رػن ا فكػػار العلممػػة اٜنديلػة،  ارلمػػوا يفف انػدفارك  إىل إ٩نػػاد مؤسسػػة 

ا ١نػػافظٌن رلممػػة كلػػًنة ررامػػة اللسػػاف ىػػو رلػػ  مػػا يفر  يفكػػرب دلمػػل رلػػ  حػػذاقتك ، فظلػػو 
رلػػػ  ىػػػذه ا داة اللديعػػػة الػػػيت ٥نػػػن مػػػدينوف ٟنػػػا اكلػػػًن مػػػن ا رمػػػاؿ اللػػػاىرة،  اعػػػدد مػػػن 

 «.ا شكاؿ اٛنمملة اليت ْنل  هبا ال كر الل،ر 

إنػػين يفىنػ  العػػرب،  يفٕنػػىن يف  يضػمعوا ىػػذا ا حػػرتاـ اٞنقػدر للةػػته ،  ف مػػن » يتػااع قػػائالا: 
 رػػن كمانػػو  رػػن ٜنمػػو  دمػػو،  إنكػػ  ت همػػت  ىػػذا يػػدافع رػػن لةتػػو، يػػدافع رػػن يفحػػلو  رػػن حقػػو 

 .(ٔ)«ا مر تمداا 
ػػػ اللػػدء االعمػػل  رػػدـ الرتيػػز. فلػػ  يرتيلػػوا حػػو تتػػوافر اٞنصػػطل ات،  إ٧نػػا ريف ا يفف اللدايػػة ىػػي الػػيت ٕ

 .(ٕ)ت سح يف اجملاؿ لتولمد اٞنصطل ات،  يفف ا ستعماؿ ىو الذ  يعمل رل  توحمدىا
 العلممة.ػ ارتماد الرتٗنة من اللةات ٖ
 ػ ارتماد التعريب التدر٩ني ال،امل ضمن خطة شاملة للتعريب.ٗ
 ػ رالج كل خطل االتدريب  التوتمو  اٞنعاي،ة  ٓنسٌن اللةات ا تنلمة.٘
 ػ تعريب الطب ٩نيء يف مقدمة ا  لويات.ٙ
 ػ ٓنديد شر ط النقل العامة يف  ضع اٞنصػطل ات، فهػا ىػو ذا ا مػًن مصػط   ال،ػها  ٪نػدد ىػذهٚ

شػػػر ط النقػػػل العامػػػة الػػػيت يفر  مرارا ػػػا يف ٢نتلػػػ  العلػػػـو   تتعػػػد  تلػػػ  الػػػيت »القوارػػػد قػػػائالا: 
 اتلعها العلماء من قدماء النقلة  اٞنؤل ٌن العرب،  خالحتها رل  التتااع:

ال ػ ٓنر  ل ػ  رػر  يػؤد  معػىن الل ػ  ا ر مػي،  ىػذا يقتضػي يفف نكػوف مطلعػٌن اطالرػاا  اسػعاا 
 علممة اٞنللوثة يف اٞنعات  العرامة  يف ٢نتل  كتلنا العلممة القد٬نة.رل  ا ل اظ ال

ب ػ إذا كػاف الل ػ  ا ر مػي تديػداا، يف  لػم  لػو مقااػل يف لةتنػا، ترٗننػاه ّنعنػاه كلمػا كػػاف 
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قااالا للرتٗنة، يف  اشتققنا لو ل ظاا رراماا مقارااا،  نرتع يف  ضع الل   العر  إىل الوسػائل 
 شتقاؽ  اجملاز  الن ت  الرتكمب اٞنيتي.اٞنتمللة يف ا 

ج ػ إذا تعذر رلمنا  ضع ل   رر  االوسائل السااقة رمدنا إىل التعريػب مػرارٌن قوارػده قػدر 
 .(ٖ)«اٞنستطاع

قػػػػد  ٜٔٛٔ كانػػػت نػػػػد ة توحمػػػػد منه مػػػػات  ضػػػػع اٞنصػػػطل ات العلممػػػػة يف الراػػػػاط رػػػػاـ 
 ا فضلمة رل  الن و التايل:يف حت يفف يعمل رل  تولمد اٞنصطل ات العلممة اٛنديدة ا

 الرتاث يف  ا.
 .(ٗ)التولمد ّنا فمو من ٠ناز  اشتقاؽ  تعريب  ٥نت ثانماا 

 من أساليب العمل -ثانياً 
اٞنتملػػػػل يف ٓنػػػػر  ل ػػػػ  رػػػػر  يػػػػؤد  معػػػػىن الل ػػػػ  ا ر مػػػػي قػػػػاـ  للشةةةةرط األولتن مػػػػذاا 

مػػػة القد٬نػػػة اةمػػػة  ضػػػع رتػػػا ت اجملمػػػع االل ػػػز  التنقمػػػب يف اطػػػوف اٞنعػػػات  رػػػن اٞن ػػػردات العرا
اٞنصػػػطل ات مقااػػػل اٞنصػػػطل ات ا تنلمػػػة انطالقػػػاا مػػػن يفف كػػػل معػػػىن ٩نػػػوؿ يف الػػػذىن   اػػػّد يفف 
يكوف لو ل   يف اللةػة العرامػة  لػو كػاف كامنػاا يف يفطػوار معاٗنهػا،  ينلةػي يف  يت ػا ز اٞنعػرب رقلػة 

يف ذلػػ  يفرظػػ  اٞن،ػػقات  مػػن رقلػػات اٞنصػػطل ات د ف تػػذلملها ارتٗنتهػػا إىل العرامػػة،  لػػو تكلػػد 
 كما يفشار إىل ذل  الطلمب اجملمعي ١نمد ٗنمل اٝنا .

 كاف ىػذا التوتػو مػاثالا يف مع ػ  العلػـو اليرارمػة الػذ   ضػعو ال،ػها ، إذ إنػو رحػد كلػًناا 
مػػػن ا ل ػػػاظ العلممػػػة اٞنللوثػػػة يف اٞنعػػػات  العرامػػػة  يف ٢نتلػػػ  الكتػػػب العلممػػػة القد٬نػػػة، فهػػػا ىػػػو ذا 

يف  ضػػػػػػػع اٞنصػػػػػػػطل ات اليرارمػػػػػػػة إىل ا مهػػػػػػات مػػػػػػػن كتػػػػػػػب اللةػػػػػػػة   سػػػػػػػمما رمػػػػػػػدت »يقػػػػػػوؿ: 
« ال الحػػػة ا ندلسػػػمة» اػػػن  ح،ػػػمة  « كتػػػاب ال الحػػػة» اػػػن سػػػمدة،  ٢نطوطػػػة « اٞنخصػػػص»

رلػػػػػ  »ل،ػػػػػرؼ الػػػػػدين الػػػػػدمماطي،  « فضػػػػػل اٝنمػػػػػل» اػػػػػن العػػػػػّواـ ا شػػػػػلملي،  ٢نطوطػػػػػة كتػػػػػاب 
اٛنػػػامع لصػػػ ات يفشػػػتات »منا،  ٢نطوطػػػة  اػػػن سػػػ« القػػػانوف»لعلػػػد الةػػػين الناالسػػػي،  « ال الحػػػة
،  الكتػػػب الػػػيت يفل ػػػت يف رصػػػر النهضػػػة يف «رسػػػائل ا حػػػمعي يف اٝنمػػػل»لمدريسػػػي،  « النلػػػات

 .(٘)«مصر  ال،اـ
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 من ا تتهادات الػيت قػدمها الػدكتور ١نمػد حػالح الػدين الكػواك  يف ٠نمػع اللةػة العرامػة 
كلمػات تديػدة يف ضػوئها،  مػن الصػمت الػيت   ادم،ب استقراء اعع الصمت يف تراثنػا  اقػرتاح تولمػد

يفشػػار إلمهػػا حػػمةة فَػَعػػالف للد لػػة رلػػ  اٜنركػػة  ا ضػػطراب ملػػل َطلمػػاف  َىم ػػاف،  اقػػرتح االقمػػاس 
 Mouvement de vat»مصطل اا كمما يػاا  فمييائمػاا ملػل نَػَوسػاف  َرَ ذاف ترٗنػة للتعلػًن  ٘ٔرلمها 

et vient»  ( ٖٙة ال،ػػيء ملػػل ُحػػلااة  اقػػرتح االقمػػاس رلمهػػا )للد لػػة رلػػ  اقمػػ« فُعالػػة» حػػمةة
ٞنػا يلقػ  « الُع ػارة»مصطل اا كمما يػاا  طلمػاا منهػا ُكلافػة ٞنػا يلقػ  اعػد التكلمػ ،  العامػة تسػتخدـ 

( كلمػػػة منهػػػا ٔٔالدالػػػة رلػػػ  يف،م يف العضػػو اٞنسػػػم  اػػػو فقػػد ٗنػػػع )« م عػػوؿ»اعػػد اٛنػػػين  حػػػمةة 
دموغ للمصػػػػػاب ادماطػػػػػو،  اقػػػػرتح االقمػػػػػاس رلمػػػػػو ٞنػػػػػن ي،ػػػػتكي مػػػػػن يف،م يف معدتػػػػػو،  مػػػػ« ٣نعػػػػود»
للمصػػاب ّنػػرض السػػكر،  حػػديلاا كػػاف ٖنػػة اقػػرتاح يفف « مسػػكور»للمصػػاب اػػاليىر ،  « ميىػػور»

 للمصاب ّنرض اإليدز.« ملد ز»يطلب 

للػر  س النو يػة، « را  س»للد لة رل  ا لة، اقرتح اناءا رلمها مصطلح « فاروؿ» حمةة 
،  قػد «يفقصوحػة» ىػي دراسػة م صػلة ٞنوضػوع،  « يفطر حػة»ا حمةة قاس رلمه« يفُفعولة» حمةة 

 .(ٙ)شارت ىاتاف الكلمتاف

« فَػَعػػػل»للد لػػػة رلػػػ  اٞنػػػرض،  حػػػمةة « فُػَعػػػاؿ» مػػػن الصػػػمت الػػػيت ارتمػػػدىا اجملمػػػع حػػػمةة 
لاللتهػاب، « ا فتعػاؿ»للد لة رل  الكلرة  اٞنلالةة،  حػمةة « تَ عاؿ»للد لة رل  الداء،  حمةة 

 للمكاف،  فّعالة  س  ا لة... اخل.« ْ َعلةمَ » حمةة 

 إذا كاف اجملمعموف قد أر ا رن سواردى  للل ز  التنقمب يف اٞنعػات  العرامػة رػن اعػع 
الصػػمت  القمػػاس رلمهػػا فػػنه  يف الوقػػت ن سػػو، قػػد ذىػػب اعضػػه  إىل ا سػػتئناس اػػلعع ا ل ػػاظ 

ع تلػػ  ا ل ػػاظ العلممػػة اٞنسػػتخدمة رنػػد العامػػة ٞنػػلء ال ػػراغ ااٞنعػػات  الكػػرب  الػػيت َطَ لػػت رػػن ٗنػػ
 ىػػي يفداة السػػقي القد٬نػة يف مصػػر،  اٛنّلالػػة « ال،ػاد ؼ»ال الحػٌن  اٞنهنمػػٌن  اللمػاطرة ملػػل كلمػػة 

 .(ٚ) اٜنّ ارة... اخل
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يف اللند اللا  من ال،ر ط اليت  ضعها ال،ها  ماؿ ٠نمػع دم،ػب إىل  مجال الترجمة يف 
 Tout á l'ègoutترٗنػة لعلػارة « نظػاـ اجملػار »سػين سػلح رلػارة الرتٗنػة اػاٞنعىن فوضػع الػدكتور ح

  ىي ترٗنة حرفمة ٟنا.« الكل إىل الكنم »اد ا من رلارة 

 ،م يعمػد « يفطػرّ »ال رنسػمة كلمػة  «Marqué en Tête»  ضع ا مًن ال،ها  مقاال رلػارة 
 .(ٛ)«معّل  يف ريفسو»إىل الرتٗنة اٜنرفمة ٟنا 

قلػػػل ا سػػػ  اٞن ػػػرد د لػػػة رلػػػ  الن ػػػي إذا  افػػػب ىػػػذا ا سػػػتعماؿ «  » يفتػػػاز اجملمػػػع  ضػػػع 
 الذ ؽ  ،م ين ر منو السمع.

رلػػػػ  حػػػػمةة َفعػػػػوؿ، فقػػػػاؿ يف  Phile تػػػػرت  الػػػػدكتور حػػػػالح الػػػػدين الكػػػػواك  الالحقػػػػة 
«Hydrophile» تذ ب اٞناء(ٜ). 

ترٗنػة « تَػنَػةُميي»ملػل « ُمَ ْعَللَػة»اقرتح اسػتعماؿ حػمةة  «aie»  «erie» يف مقاال الالحقة 
يف  اسػػػػػتاف الربتقػػػػػاؿ،  ذلػػػػػ  ٞنػػػػػا فػػػػػوؽ  «Orangerie» ُمرَبتقػػػػػة ترٗنػػػػػة لكلمػػػػػة  Olivaieلكلمػػػػػة 

رلػػ   isme،  ترٗنػػة الالحقػػة «Laiterie»ترٗنػػة لػػػ « َمْللنػػة»اللالثػػي،  َمْ َعلػػة ٞنػػا كػػاف ثالثمػػاا فقػػاؿ 
 .Socialismeحمةة اٞنصدر الصناري 

يفف ىػذه الالحقػة   تسػتقر رلػ  انػاء  احػد، إذ  ريف  ال،ػها  «able» يف مقااػل الالحقػة 
ّنعػػىن قااػػل  ف ٪نػػب،  مػػرة رلػػ  القاالمػػة  aimableإهػػا تػػدؿ تػػارة رلػػ  القاالمػػة اٞنن علػػة كمػػا يف 

 raisonnableّنعػػػىن قااػػػل للتةػػػًن يف  التلػػػدؿ،  مػػػرة رلػػػ  حػػػ ة كمػػػا يف  variableال ارلػػػة كمػػػا يف 
 .(ٓٔ)،  ذل  ُنسب ما تتصل او«راقل»ّنعىن 

 مػػن اٞنعػػر ؼ رنػػد »إذ يقػػوؿ:  «sous» ٛنػل ال،ػػها  إىل حػػمةة لتصػػةًن السػػااقة ال رنسػمة 
النلاتمٌن يفف اٌن كػل حلقػة  يفخػر  مػن تلػ  اٜنلقػات حلقػة حػةًنة يػدؿ رلمهػا ال رنسػموف انضػافة 

ُتنػػم ،  رلػػ  ىػػذا الن ػػو  ردت كلمػػة ُشػػعملة  طُريقػػة   «sous genre»فمقػػاؿ  «sous»اٞنصػػدر 
 .(ٔٔ) رُتملة
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 يفاػػػػػػاف ال،ػػػػػػها  يفف يف ا شػػػػػػتقاؽ ٠نػػػػػػا ا لتنممػػػػػػة اللةػػػػػػة   سػػػػػػمما اٞنصػػػػػػطل ات العلممػػػػػػة، 
 ا شتقاؽ من ا رماف يف العلـو العصػرية ىػو المػـو ضػر رة ااديػة للعمػاف يفمػاـ يفرمننػا، فكهػرب مػن 

 «.الكهرااء،  اَػل ر من الللور،  مةنط من اٞنةناطم ،  استنة من اللستاف

ؽ مػػػػن يفٚنػػػػاء ا رمػػػػاف مطلقػػػػاا  د ف قمػػػػد الضػػػػر رة،  ٟنػػػػذا ٤نػػػػد يفف  يفتػػػػاز اجملمػػػػع ا شػػػػتقا
لتخػػيين اٞنعلومػػات « حوسػػب»مقااػػل الكوملمػػوتر، قػػد اشػػتقت منػػو ال عػػل « حاسػػوب»اسػػتخداـ 

 فمو،  اءوِسب ٞنن يقـو االعمل.

َوتػة» يفتاز اجملمع اٝنر ج رل  القماس للضر رة العلممة، فلااح استعماؿ  لػألرض كلػًنة « َمتػْ
 .(ٕٔ)«َمتاتة»لتوت اتص مح رمنها اد ا من إرالٟنا لتكوف ش ر ا

 يف ٠نػػاؿ الن ػػت يفحػػدر اجملمػػع قػػراراا يػػنص رلػػ  يفف الن ػػت تػػاىرة لةويػػة احتاتػػت إلمهػػا 
اللةة قد٬ناا  حديلاا،  ،م يلتػـي فمهػا ا خػذ مػن كػل الكلمػات    موافقػة اٜنركػات  السػكنات،  قػد 

و،  من   ٩نوز يفف ين ػت مػن كػل كلمتػٌن يف  يفكلػر اسػ  يف   ردت من ىذا النوع كلرة ُْنمي قماسمت
فعل رند اٜناتة، رل  يفف يرار  ما يفمكن اسػتخداـ ا حػلي مػن اٜنػر ؼ د ف الي ائػد، فػنف كػاف 
اٞنن وت اٚناا اشرتط يفف يكوف رل   زف رر ،  الوح  منو انضػافة يػاء النسػب،  إف كػاف رلػ  

قتضػػػػت الضػػػػر رة طػػػػًن ذلػػػ ،  ذلػػػػ  تريػػػػاا رلػػػػ  مػػػػا  رد مػػػػن إ  إذا ا« تَػَ ْعلَػػػػل»يف  « فَػْعلَػػػلَ » زف 
 .(ٖٔ)الكلمات اٞنن وتة

 مػػػارس الػػػدكتور ١نمػػػد حػػػالح الػػػدين الكػػػواك  ىػػػذا النػػػوع مػػػن ا شػػػتقاؽ يف الكمممػػػاء إذ 
لقػػد دفعتػػين اٜناتػػة اٞنل ػػة إىل الن ػػت مللمػػا فعػػل الةرامػػوف يف مصػػطل ا   العلممػػة    »يقػػوؿ: 

مسػػًناا  تتمػػاز العقلػػات الػػيت تعػػرتض اٞنؤلػػ   اٞنػػرتت ،  ذلػػ  ٞنر نػػة  تػػدت فمػػو حػػالا للمعضػػلة  ت
،  يقػػدـ الكػػواك  ااقػػة مػػن الكلمػػات رمػػل «ا شػػتقاؽ  الوحػػ  مػػن الكلمػػة اٞنن وتػػة  سػػهولتو

 رل  ٥نتها من قلل:
 َخْلَمَهْو: ٓنلمل خلي من خّل  إماىة.

 ٘نضئمل: من حامع  حائمل.
 وف.َ٘نَْضلوف: حامع خل وف من ٘نع  خل  
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إ  يفف الػػدكتور ال،ػػها  ٓن ػػ  رلػػ  كلػػًن مػػن الصػػمت الػػيت  ردت يف الن ػػت إذ يقػػوؿ: 
اػػد ا مػػن مسػػتقممات ا تن ػػة،  ُطضػػرن مات اػػد ا « اٞنسػػ ناحمات»إف الكلمػػة اٞنن وتػػة: »

من طضر فمات اليران ،  يفشلاه ىذه الرطانات اٞنسته نة الػيت يل ػل إلمهػا اعػع اٞنػؤل ٌن   
 كلمتػػػػاف ىنػػػا يفحػػػػلح اكلػػػػًن مػػػػن كلمػػػػة ناامػػػة ت،ػػػػذ رػػػػن الرتاكمػػػػب العرامػػػػة،  حاتػػػة ٟنػػػػا اللتػػػػة،

 يسػػػػتةِلب فمهػػػػا اٞنعػػػػىن،  ريف  يفنػػػػو   سػػػػلمل إىل إ٩نػػػػاد قوارػػػػد للن ػػػػت ٬نكػػػػن تطلمقهػػػػا يف كػػػػل 
 .(ٗٔ)«اجملا ت

كما رارض اجملمعػي الػدكتور  تمػو السػماف موضػوع الن ػت ٞنػا يف الكلمػات اٞنن وتػة مػن 
يف ارتقػاد  يفف الن ػت » ٨نا من يفى  خصػائص اللةػة العلممػة، إذ يقػوؿ: ٠نافاة للدقة  الوضوح، 

مسػػتلقل رلػػ  ا طلػػب،  ينلةػػي يف  يسػػتعمل إ  رنػػدما تػػدرو إلمػػو الضػػر رة،   سػػمما رنػػد ترٗنػػة 
 .(٘ٔ)«اٞنصطل ات اليت ىي مركلة يف اللةات ا تنلمة

مػل ا سػتعماؿ  رل  كل حػاؿ ينلةػي يفف يظػل الن ػت قل» يف موضع الخر يقوؿ السماف: 
حػػديلاا  ف اللةػػة العرامػػة   تتقللػػو اسػػهولة،  خػػًن للمصػػطلح يفف يتػػلل  مػػن كلمتػػٌن مضػػافتٌن يف  
من ثالث كلمات يفحماناا من يفف ين ت ٥نتاا مستلقالا...  من الع مػب يفف اعػع يفحػ اب النظػر 

ة   يقللهػا يف اللةة  ٣نن يفل وا فمها مؤل ات حسنة راٛنوا الن ت ف اءت من وتا   رديئػة سػقمم
 .(ٙٔ)«يفحد

يفمػػا يفسػػلوب اجملػػاز يف تولمػػد اٞنصػػطل ات فقػػد ريف  ال،ػػها  يفنػػو مػػن ا سػػالمب ال ّعالػػة يف 
 ضػػػع اٞنصػػػطل ات العلممػػػة إذ يقػػػوؿ:   اػػػّد لنػػػا مػػػن الرتػػػوع إىل اجملػػػاز يف  ضػػػع رػػػدد كلػػػًن مػػػن 

 .(ٚٔ)مصطل ات العلـو  اٞنخرترات اٜنديلة كالقطار  ال،احنة  اٜنافلة... اخل

 ٖنػػة مػػن ٛنػػل إىل التعريػػب اٛنيئػػي لػػلعع الكلمػػات فاسػػتخدـ كلمػػة )راعمػػل( مقااػػل كلمػػة 
quartile  ها تدؿ رل  اٜند د اليت تقس  السلسلة إىل يفراعة يفقسػاـ متسػا ية،  اسػتعملت كلمػة 

 هػػػا تػػػدؿ رلػػػ  اٜنػػػد د الػػػيت ت صػػػل السلسػػػلة إىل ر،ػػػرة يفقسػػػاـ  decile)ر،ػػػريل( مقااػػػل كلمػػػة 
،  قػد اسػػتخدـ اعػع يفسػػاتذة ال السػػ ة centileعملت كلمػة )مئمػػل( مقااػل كلمػػة متسػا ية،  اسػػت
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، idéologieاٞنعاحػػرين ىػػذا النػػوع مػػن التعريػػب اٛنيئػػي فوضػػعوا كلمػػة )فكر لوتمػػا( مقااػػل كلمػػة 
 .Esthétique ٗنالوتما مقاال 

فا قتصػػػػار رلػػػػ  تعريػػػػب »إ  يفف ا مػػػػًن ال،ػػػػها  ،م يوافػػػػب رلػػػػ  ىػػػػذا اٞنن ػػػػ  إذ يقػػػػوؿ: 
الكاسعة الدالة رل  العلػ  يف  الل ػز  لصػقها اكلمػة ررامػة الن ػار يفمػر   يفتػن يفف الػذ ؽ العػر  

،  رلػػػػػػ  اٛنمػػػػػػاؿ مقااػػػػػػل idéologieيسػػػػػػوطو،  مػػػػػػن ا حػػػػػػح يفف يقػػػػػػاؿ: رلػػػػػػ  ا فكػػػػػػار مقااػػػػػػل 
Esthétique.قد شاع ىذا اٞنصطلح  ، 

كن الل ػوء إىل اٞنصػدر  إذا يفريد يفف ترتت  الكلمة ال رنسمة الواحدة اكلمة ررامة  احدة ٬ن
الصػػػناري فمقػػػاؿ: فكريّػػػات  يفسػػػطوريّات... يفمػػػا إذا تػػػاز مسػػػايرة اٞنتسػػػاىلٌن يف شػػػؤ ف التعريػػػب 
 تػب تعريػب الكلمػة ا ر ممػػة كلهػا فمقػاؿ: إيديولوتمػة  اسػػتاتم ،  مػع ىػذا فالتعريػب   ٩نػػوز 

 .(ٛٔ)«الل وء إلمو يف ملل ىذه الكلمات اليت تسهل ترٗنتها

ا  حػػػػر٪ناا يف إدخػػػػاؿ حػػػػر ؼ يف  يفحػػػػوات تديػػػػدة إىل العرامػػػػة يف يفثنػػػػػاء  كػػػػاف ريف  ال،ػػػػه
تعريػػب الكلمػػات ا تنلمػػة، إذ إنػػو ،م يوافػػب يف لئػػ  الػػذين   ينطقػػوف اا ٚنػػاء العلممػػة اٞنعراػػة إ   
كمػا ينطػب هبػا يف اللةػات ا  ر امػػة،  تسػاءؿ مسػتنكراا: مػا الػػذ  ٩نػربى  رلػ  التعػات ،  ٞنػػاذا   

؟   يتػػػػػااع قػػػػػائالا: Microbeيػػػػػاء كمػػػػػا يف مكػػػػػر ب  (E) ا اا،  اػػػػػاٜنرؼ  (O)ينطقػػػػػوف اػػػػػاٜنرؼ 
 رنػػدما يقتػػل  ا  ر امػػوف مػػن العرامػػة كلمػػات فمهػػا يفحػػرؼ خلػػت منهػػا لةػػا     يضػػم وف إىل »

 Koubbaقػػالوا: ُكل ػػػة « قلػػة»تلػػ  اللةػػات يفحرفػػاا تديػػدة، فال رنسػػموف مػػػلالا رنػػدما فرنسػػوا كلمػػة 
 .(ٜٔ)«القاؼ إىل لساه االكاؼ  ،م يضم وا حرؼ 

 قػػػد  ضػػػع اعػػػع رتػػػا ت التعريػػػب يف يفثنػػػاء ترٗنػػػة اٞنصػػػطل ات ا تنلمػػػة كلمػػػات ررامػػػة 
ذات حر ؼ قريلة من حر ؼ اٞنصطلح ا تن   إيقاع قريب منػو،  كػاف ٣نػن ذىلػوا ىػذا اٞنػذىب 

لفٌن الػػذ  يعػػين تكريػػر اللػػرت ؿ إىل تػػ Affinageالػػدكتور حػػالح الػػدين الكػػواك  فػػرتت  مصػػطلح 
فقػػاؿ: التػػلفٌن مػػن تػػلفن ّنعػػىن تتلػػع يف اخػػر ا مػػور كمػػا يف القػػاموس،  تػػلفٌن اللػػرت ؿ اٝنػػاـ يف  تتلػػع 

 .(ٕٓ)يفمر تص متو لل صوؿ رلمو يفنق  ما يكوف
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إىل موِحػػلة  ف الةايػػة مػػن تلػػ  ا داة ىػػي  Boussole نقػػل الكػػواك  مصػػطلح اللوحػػلة 
 ىػي مػن يفحػل تركػي « فتػة»ه،  يفاػاف يفف كلمػة د لة مستخدمها رل  ا ْناه اٞنوحل إىل مقصػود

لكػػن مػػدلوٟنا العػػاـ  ىػػو لَ ػػت النظػػر إىل مضػػموها حػػّوؿ ل ظهػػا « يافتػػة»ررّاػػت يف  ا إىل « يػػافته»
 .(ٕٔ)من يافتة اٞنعرّاة إىل ) فتة( العرامة

  ٖنة يفسالمب ارتمدىا اجملمع يف رملو  من ىذه ا سالمب:
 لػػػة رلػػػ  اٜنرفػػػة يف  شػػػلهها مػػػن يف  اػػػاب مػػػن يفاػػػواب اكسػػػر العػػػٌن للد« ِفعالػػػة»ػػػػ حػػػماطة ٔ

 اللالثي ملل ِطراسة، ٥ِنالة، ِٚناكة... اخل.
قماساا من يفٚناء ا رماف اللالثمة ا حوؿ للمكاف الػذ  تكلػر فمػو ا رمػاف « َمْ َعلة»ػ حماطة ٕ

 سواء يفكاف من اٜنمواف يفـ من النلات يفـ اٛنماد ملل: َمْلَلنة، َمْيادة، َمْلقرة...
 «.ِمْلَضع، ٣نَْلسة»للد لة رل  ا لة اليت يعاجل هبا ال،يء ملل « ِمْ عل  ِم علة  ِم عاؿ»ػ حماطة ٖ
 للمرض ملل: زُىار، ُحداع، ُكساح، ُرصاب...« فُعاؿ»ػ حماطة ٗ
 لالحرتاؼ ملل: زى ار، ٥ّناؿ...« فع اؿ»ػ حماطة ٘
 ، شعو ، مالئكي... اخل.ػ النسلة إىل ٗنع التكسًن ملل: يفخالقي،  تائ ي، ملوكيٙ
٤نػػػػػدىا يف « حديػػػػػدة»ػػػػػ ت ضػػػػػمل اسػػػػػتخداـ كلمػػػػػة  احػػػػػدة يف  ضػػػػع اٞنصػػػػػطل ات، فكلمػػػػػة ٚ

يف العرامػة ٤نػدىا ثػالث  « م،ػ »،  كلمػة Un morceau de ferال رنسػمة يفراػع كلمػات 
Il a marchéكلمات يف ال رنسمة 

(ٕٕ). 
 ثالثاً ة من إنجازات المجمع

٤نازات اليت قاـ هبا اجملمع،  إ٧نا ن،ػًن إىل اعضػها،  مػن لسنا ا ف يف حدد حصر ٗنمع اإل
 :(ٖٕ)ىذه اإل٤نازات

 ـ هعجن اللفاا فالوصطلحاث الف يت الواردة ف  أهراض الجولت العصبيت:1

 .1935قام األستاذ الدكتور حسنً سبح بوضعه، وقامت الجامعة السورٌة بطباعته عام 

 ـ الوصطلحاث الدالوهاسيت:2

 مصطلح، وقام الدكتور مأمون الحموي بوضعه. 400واشتمل على  1949شق عام وقد طبع فً دم

 «:كليرفيل»ـ هعجن الوصطلحاث الطبيت الكثير اللغاث للدكتور 3
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نقلػػػػػو إىل العرامػػػػػة ا سػػػػػاتذة مرشػػػػػد خػػػػػاطر، يف٘نػػػػػد ٘نػػػػػد  اٝنمػػػػػاط، ١نمػػػػػد حػػػػػالح الػػػػػدين 
مصػطل اا،  ٖٗ٘ٗٔرلػ   ،  ي،ػتمل ىػذا اٞنع ػ ٜٙ٘ٔالكواك ،  طلعتو اٛنامعة السػورية رػاـ 

 قد يفااف اٞنرتٗنوف القوارد اليت اتلعوىا يف رمله  من حمز ٓنر  اٞنعػىن الصػ مح لكػل كلمػة مػن  
كلمػػات ىػػذا اٞنع ػػ ،  الكلػػًن مػػن مرادفا ػػا  نتخػػاب الكلمػػة العرامػػة الصػػر٪نة اٞنوافقػػة ٟنػػذا اٞنعػػىن 

ة اللػػة اشػػتب اسػػ  اللػػة مػػن معناىػػا  يف  ا اا سػػتعانة اػػلعع طػػرؽ ا شػػتقاؽ اٞنقػػررة، فػػنف كانػػت الكلمػػ
عػػَد،  إف  

َ
َصػػر ة  اٞن

كػػاٞنِمص  اٞنِنلػػذة،  إف كػػاف مكانػػاا يف  موضػػعاا ل عػػل مػػا اسػػتعمل اسػػ  مكػػاف كاٞن
كػػػػاف مصػػػػدراا لعمػػػػل تػػػػرت  اال عػػػػل اٞناضػػػػي لػػػػذل  العمػػػػل، كمػػػػا ٕنػػػػت ا سػػػػتعانة اػػػػلعع ا  زاف 

هتد إىل ترٗنػة حػ م ة ٟنػا  ضػعت اٞنخصصة قد٬ناا إليضاح اعع اٞنعا ،  يف الكلمات اليت ،م يُ 
ٟنػػا كلمػػة يفقػػرب مػػا تكػػوف إىل اٞنعػػىن الصػػ مح ٟنػػا،  ،م يعمػػد إىل التعريػػب مػػا خػػال ا ٚنػػاء اٝناحػػة 
فقػػد رراػػت اصػػورة يفقػػرب مػػا تكػػوف لل ظتهػػا يف لةتهػػا التااعػػة ٟنػػا، كمػػا ،م يعمػػد إىل ا شػػتقاؽ مػػن 

،  كػػػاف ٖنػػػة اضػػػطرار للن ػػػت يف اعػػػع اعػػػع الكلمػػػات اٞنعراػػػة إ  يف اٜناتػػػة القصػػػو  كالَلْسػػػرَتة
الكلمػػػػػػػات،  تركػػػػػػػت ا ٚنػػػػػػػاء  اٞنصػػػػػػػطل ات الكمما يػػػػػػػة رلػػػػػػػ  حاٟنػػػػػػػا طاللػػػػػػػاا خ،ػػػػػػػمة ال وضػػػػػػػ  

  ا ضطراب.
 ـ هعجن الوصطلحاث الحراجيت:4

 ىػػػو مع ػػػ  ااإل٤نلمييػػػة  ال رنسػػػمة  العرامػػػة مػػػع تعريػػػ  اٞنصػػػطل ات االعرامػػػة  قػػػد  ضػػػعو 
،  قػد نقلػو إىل العرامػة رػن ٕٜٙٔلعػر  ادم،ػب اطلعػو رػاـ ا مًن ال،ها ،  قاـ اجملمػع العلمػي ا

 الرتٗنة ال رنسمة اٞنعّوؿ رلمها لد  منظمة ا طذية  اليرارة التااعة لألم  اٞنت دة )فا (.

مصػطل اا ااإل٤نلمييػة،  لػو ترٗنػة إفرنسػمة دقمقػة ىػي الػيت نقلػت  ٜٚٛي،تمل اٞنع   رلػ  
ٞنصػػػطل ات العرامػػػة يف  ٓنقمقهػػػا القػػػرارات العلممػػػة الػػػيت إىل العرامػػػة،  قػػػد ارتمػػػد ا مػػػًن يف  ضػػػع ا

أنذىا ٠نمعا دم،ب  القػاىرة يف قماسػمة رػدد مػن ا  زاف  اٛنمػوع ملػل قػرار إتػازة ا شػتقاؽ مػن 
يفٚناء ا رماف لضر رة رلممة رل  طرار ما ىو مستخدـ رند القدماء من ملل كػربت مػن الكربيػت 

ٌن يف  تضػمٌن ا ل ػاظ اللةويػة معػا  احػطالحمة فضػم ن  ذى ب من الذىب... اخل،  قرار التضم
لل رفػػة مػػن اللالثػػي،  قػػرار إتػػازة النسػػلة إىل .  قػػرار اشػػتقاؽ ِفعالػػة Planterفعػػل شػػّ ر معػػىن طػػرس 

ٗنػػػع التكسػػػًن رنػػػد اٜناتػػػة كالػػػد يل  اللسػػػاتمين،  اٜنِراتمػػػة،  قػػػرار ٗنػػػع الصػػػ ة الػػػيت تكػػػوف رلػػػ   زف 
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النافمة مع الكلمػة العرامػة مػع مرارػاة الػذ ؽ،  قماسػمة اٞنصػادر «  »ركمب فعالء اا ل   التاء  إتازة ت
 الصنارمة... اخل.

 :ـ الوعجن الفلسف  االلفاا العرايت فالفرةسيت فايةجليوات فالة ي يت5

 ضػػعو اجملمعػػي ا سػػتاذ الػػدكتور ٗنمػػل حػػلملا،  قامػػت اطلعػػو دار الكتػػاب الللنػػا  الػػًن ت 
ضػعو إىل السػلل الػيت ٩نػب رلػ  العلمػاء اتلارهػا يف  ضػع اٞنصػطل ات ،  قد يفشػار  أٜٚٔراـ 

العلممػػة مػػن حمػػز الل ػػز يف الكتػػب العرامػػة القد٬نػػة رػػن احػػطالح مسػػتعمل للد لػػة رلػػ  اٞنعػػىن 
اٞنػراد ترٗنتػو، ا،ػرط يفف يكػوف اٞنعػىن القػد، مطااقػاا للمعػىن اٛنديػد،  مػن حمػز الل ػز رػن ل ػ  

ديز فملػػدؿ معنػػاه قلػػمالا  يطلػػب رلػػ  اٞنعػػىن اٛنديػػد،  مػػن حمػػز قػػد، يقػػرب معنػػاه مػػن اٞنعػػىن اٜنػػ
« ال،خصػػػمة»الل ػػػز رػػػن ل ػػػ  تديػػػد مػػػع مرارػػػاة قوارػػػد ا شػػػتقاؽ العػػػر  كػػػلف يسػػػتعمل ل ػػػ  

، فهػػػذه كلهػػػا احػػػطالحات Intérêtللد لػػػة رلػػػ  « ا ىتمػػػاـ» ل ػػػ  ، Personnalitéللد لػػػة رلػػػ  
اقتلػػػاس الل ػػػ  ا تنػػػ  ُنر فػػػو رلػػػ  يفف يصػػػاغ حديلػػػة ،م يسػػػتعملها القػػػدماء،  يفخػػػًناا مػػػن حمػػػز 

 «.التعريب»حماطة ررامة،  ىو ما يطلب رلمو اس  
 ـ هعجن الوصطلحاث الحداثيت:6

حػػػػّن  ىػػػػذا اٞنع ػػػػ  االعرامػػػػة الػػػػدكتور نػػػػور الػػػػدين العػػػػرت ا سػػػػتاذ يف كلمػػػػة ال،ػػػػريعة َنامعػػػػة 
غ  الػػدكتور دا د رلػػد اهلل  دم،ػػب،  قػػد ترٗنػػو  حػػاطو اال رنسػػمة الػػدكتور رلػػد اهلل ال،ػػًناز  الصػػلا 

 .ٜٙٚٔكريل.  قاـ ٠نمع اللةة العرامة ادم،ب اطلارتو راـ 
 :2002ـ هعجن هصطلحاث العلوم الفيواائيت عام 2

 قامػػػت ٛننػػػة مصػػػطل ات العلػػػـو الرياضػػػمة  اٞنعلوماتمػػػة  ال مييائمػػػة  الكمممائمػػػة اوضػػػع ىػػػذا 
يف اٛنامعػػػػات السػػػػورية ٕنهمػػػػداا  اٞنع ػػػػ ،  قػػػػد رملػػػػت رلػػػػ  توحمػػػػد اٞنصػػػػطل ات اٞنسػػػػتعملة فعػػػػالا 

رػػػػػر  »لتوحمػػػػػد اٞنصػػػػػطل ات يف ىػػػػػذا اٞنمػػػػػداف يف الػػػػػوطن العػػػػػر  كلػػػػػو.  اٞنع ػػػػػ  ثالثػػػػػي اللةػػػػػات 
،  ي،تمل رل  تعري ات اٞنصطل ات، كما يفنو ي،تمل رل  ا حػوؿ الالتمنمػة « إ٤نلمي   فرنسي

  المونانمة للمصطلح إف  تدت.

 اع مراحل: قد تضمنت خطة العمل يف ىذا اٞنع   يفر 
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ٗنعػػت فمهػػا مصػػػطل ات رلػػ  ال مييػػػاء مػػن الكتػػػب اٛنامعمػػة  تػػػذخًنىا يف المرحلةةة األولةةةى: 
اٜناسػػػػوب  تنظػػػػػم  تػػػػػدا ؿ ٟنػػػػػا  ٓنديػػػػػد الكتػػػػػب اٛنامعمػػػػػة الػػػػػيت ارتمػػػػػدت 

 مصطل ا ا  اختمار اٞنصطلح اٞنوحد اٌن اٛنامعات السورية.
 ال رنسمة.إرداد نسخة ثالثمة اللةات اندخاؿ اللةة المرحلة الثانية: 
 إحدار نسخة منق ة مع تعري ات موتية للمصطل ات.المرحلة الثالثة: 

توسػػػمع اٞنع ػػػ  ااٞنصػػػطل ات الػػػيت ،م تػػػرد يف الكتػػػب اٛنامعمػػػة اٞندر سػػػة، المرحلةةةة الرابعةةةة: 
اا رتمػػػػاد رلػػػػ  مع ػػػػ  يف  يفكلػػػػر مػػػػن اٞنع مػػػػات اٞنعتمػػػػدة رلػػػػ  الصػػػػعمد 

 العاٞني كمع   يفكس ورد.
 رابعاً ة توصيات

 طالع رل  تانب من اٛنهود اليت قاـ هبا ٠نمػع اللةػة العرامػة ادم،ػب، ٬نكػن تقػد، اعد ا
 التوحمات التالمة يف العمل رل :

ػػػػػ رحػػػػد مػػػػا قامػػػػت اػػػػو اجملػػػػامع اللةويػػػػة كافػػػػة رلػػػػ  نطػػػػاؽ السػػػػاحة القوممػػػػة يف ٠نػػػػاؿ  ضػػػػع ٔ
اٞنصػػػػطل ات يف ممػػػػادين اٞنعرفػػػػة كلهػػػػا،  ٔنيينهػػػػا،  مػػػػن   العمػػػػل رلػػػػ  ن،ػػػػرىا اوسػػػػاطة 

 «.اإلنرتنمت»ال،ااكة 
ػػػ  ضػػع منه مػػة موحػػدة لوضػػع اٞنصػػطل ات يعتمػػدىا مكتػػب تنسػػمب التعريػػب  آنػػاد اجملػػامع ٕ

 اللةوية العرامة،  تعمممها رل  اٛنامعات العرامة  اٛنهات اٞنعنمة.
ػػػ إحػػدار ت،ػػريعات تلػػـي الػػوزارات اٞنعنمػػة يف الػػد ؿ العرامػػة ااسػػتخداـ اٞنصػػطل ات اٞنوحػػدة ٖ

 ت اؽ رلمها  إقرارىا يف مؤٕنرات التعريب.اليت و ا 
ػ  ضع خطة رمل قوممة للتمكٌن للةة العرامػة، رلػ  يفف تسػتلن  هبػا الػد ؿ العرامػة يف  ضػع ٗ

 خططها الوطنمة للتمكٌن يف الداها.
ػ أناذ القرار السماسي ٜنس  قضمة التعريب يف اٞنؤسسات الرتاوية  التعلمممة الرٚنمة  اٝناحػة ٘

مػػا قلػػل اٛنػػامعي  يف التعلػػم  اٛنػػامعي، اةمػػة اسػػتخداـ اللةػػة العرامػػة يف العملمػػة  يف التعلػػم 
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التعلمممػػػػػة التعلممػػػػػة، إذ   فائػػػػػدة مػػػػػن  ضػػػػػع اٞنصػػػػػطل ات إذا ،م تسػػػػػتعمل،  إذا تلػػػػػت 
 اٛنامعات العرامة تدّرس االلةات ا تنلمة.

 ػ رفع  تًنة اءتو  الرقمي االعرامة رل  ال،ااكة.ٙ
 رتت  من يفمهات الكتب العلممة.ػ رفع  تًنة ما يٚ
ػػػ التنسػػمب ال عػػاؿ اػػٌن مكتػػب تنسػػمب التعريػػب  آنػػاد اجملػػامع اللةويػػة العرامػػة  آنػػاد اٛنامعػػات ٛ

 العرامة يف ٠ناؿ  ضع اٞنصطل ات  ن،رىا  تعمممها.
ػػػػػ رحػػػػد الػػػػرتاث العلمػػػػي يف اٞنخطوطػػػػات العلممػػػػة الػػػػيت ،م ٓنقػػػػب اعػػػػد  اٞننت،ػػػػرة يف اٞنكتلػػػػات ٜ

إتػػراء الل ػػوث  الدراسػػات رنهػػا االتعػػا ف مػػع معهػػد الػػرتاث العلمػػي العػػر  يف العاٞنمػػة،   
 تامعة حلب،  ىو اٛنهة اٞنعنمة هبذا اٞنوضوع.

ػ ت،كمل ٛننة متااعة اعد كػل مػؤٕنر مػن مػؤٕنرات التعريػب لتن مػذ القػرارات  التوحػمات الػيت ٓٔ
 و التوحل إلمها يف كل مؤٕنر.
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 حواشي الفصل
 

 .٘ٗص ٖٜٓٔ -السنة اللامنة -  العر ٠نلة اٞنعهد الط -ٔ
 .ٜٚص ٕٕٓٓدم،ب  -مطلعة الع لو  -يف قضايا التعريب -الدكتور ١نمود يف٘ند السمد -ٕ

مطلورػات ٠نمػع اللةػة العرامػة  -اٞنصطل ات العلممػة يف اللةػة العرامػة يف القػد،  اٜنػديز -الدكتور مصط   ال،ها  -ٖ
 .ٖٜص ٜ٘ٙٔ -ٕط–ادم،ب 

 .ٚٛٛ -ٗ/٠٘ٙنلة ٠نمع دم،ب  -ٗ

 اٞنقدمة. ٕٜٛٔاًن ت  -مكتلة للناف -ٕط -مع   العلـو اليرارمة -الدكتور مصط   ال،ها  -٘

 .٘ٓٗ: ٠ٖٖٔٚنلة ٠نمع دم،ب  –ا  زاف العرامة يف اٞنصطل ات العلممة  -الدكتور ١نمد حالح الدين الكواك  -ٙ

 .ٕٜٖ  ٜٖٓ: ٠ٕٖٕٔنمع دم،ب  ٠نلة -العامي  اٞنولد يف رلـو اليرارة  اٞنوالمد -الدكتور مصط   ال،ها  -ٚ

مطلورػات ٠نمػع اللةػة العرامػة  -اٞنصطل ات العلممػة يف اللةػة العرامػة يف القػد،  اٜنػديز -الدكتور مصط   ال،ها  -ٛ
 .ٖٜص ٜ٘ٙٔ -ٕط-ادم،ب

 .ٕٖاٞنرتع السااب ص -ٜ

 .ٚٚاٞنرتع السااب ص -ٓٔ

 .ٖٗٙص ٖ/٠ٖٛنلة ٠نمع دم،ب  -ٔٔ

 .ٗٙٔمرتع سااب ص -اٞنصطل ات العلممة -الدكتور مصط   ال،ها  -ٕٔ

 .ٕٗٓاٞنرتع السااب ص -ٖٔ

 .ٚ٘ٔاٞنرتع السااب ص -ٗٔ

 .٘ٛص ٔ/٠ٜٗنلة ٠نمع دم،ب  -الدقة  الةموض يف اٞنصطلح العلمي -الدكتور  تمو السماف -٘ٔ

 .ٜٖٗ: صٖ/٠٘ٚنلة اجملمع  -الدكتور  تمو السماف -ٙٔ

 .ٙٔمرتع سااب ص -اٞنصطل ات العلممة -الدكتور مصط   ال،ها  -ٚٔ

 .ٜٙٔاٞنرتع السااب ص -ا الدكتور مصط   ال،ه -ٛٔ

 ٓٔ: ٔ/٠ٖٚنلة اجملمع  -مالحظات لةوية احطالحمة -الدكتور مصط   ال،ها  -ٜٔ

 .ٚمرتع سااب ص -اٞنصطل ات العلممة -الدكتور مصط   ال،ها  -ٕٓ

 .ٕ٘اٞنرتع السااب ص -ٕٔ

مصطل ات ند ة اٞنرحد اللةو  العر  لل -الت راة السورية يف  ضع اٞنصطل ات -الدكتور ١نمود يف٘ند السمد -ٕٕ
 .ٙص ٕٛٓٓ/ٚ/ٜ-ٚلملما  -طراال  -اٞنوحدة

 اٞنرتع السااب. -ٖٕ
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 الفصل الثامن
 اللغة العربية بين نقل المعرفة واكتساب المهارات

 
 

 محتويات الفصل:
 اللةة  اٞنهارة. -أولً 
 اكتساب اللةة اٌن الرتامتٌن التقلمدية  اٜنديلة. -ثانياً 
 شر ط تكوين اٞنهارة اللةوية. -ثالثاً 
 مراحل تكوين اٞنهارة اللةوية. -عاً راب

 اٞنهارات اللةوية اٞنن،ودة. -خامساً 
 من مظاىر القصور يف اكتساب اٞنهارات اللةوية العرامة. -سادساً 
 رقلات تعرتض تكوين اٞنهارات اللةوية العرامة. -سابعاً 
 من يفسالمب ا رتقاء ااكتساب اٞنهارات اللةوية. -ثامناً 
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 الفصل الثامن 
 ين نقل المعرفة واكتساب المهاراتاللغة ب

 

٥نا ؿ يف ىذا الل ز يفف نتوق  رند م هومي اللةة  اٞنهارة يف  ا،   نوضح نظرة كل من 
اٞنهارة اللةوية  مراحل ىذا  تكوين الرتامتٌن التقلمدية  اٞنعاحرة إىل اكتساب اللةة، لنلٌن شر ط

ارات اللةوية، صور يف اكتساب اٞنهودة  مظاىر القالتكوين،  نوضح اٞنهارات اللةوية اٞنن،
لنخلص يفخًناا إىل رس  اعع  ،م،ًنين إىل ردد من العقلات اليت تعرتض تكوين اٞنهارات اللةوية

 الصو  اةمة ا رتقاء السالمب اكتساب اٞنهارات اللةوية.

 أوًل: اللغة والمهارة

ال عل لةوت،  اللةة من ال عل لةا  مضاررو يلةو يف  تكل ،  لُةة رل   زف فُعلة من
  يفحل لُةة لُةوة، ف ذفت  ا ىا  ٗنعت رل  لُةات  لُةوف.

 طاٞنا يرتدد رل  يفلسنتا مصطلح اللةة،  قّلما  ق نا رل  د لتو اٞننظوممة ال،املة 
اٞنتكاملة، إذ لمست اللةة مقتصرة رل  ا حوات اليت يعرّب هبا كل قـو رن يفطراضه  كما  رد يف 

ة رل  استطالة الن،اط اللد  كلو ّنا فمو من قسمات  تلشًنات لساف العرب،  لمست مقتصر 
اا رضاء  تطورات تل  ا ستطالة حو الوحوؿ إىل تل  الصورة اجملردة من الكالـ كما تاء يف 
دائرة اٞنعارؼ ال رنسمة )ا نسمكلوامديا ال رنسمة(، كما يفف اللةة لمست مقتصرة رل  لةة 

ن كتااة  إ٬ناءات  طًنىا اٞنتممة للةة الكالـ كما تاء يف ا حوات  حور ا تصاؿ ا خر  م
دائريت اٞنعارؼ الربيطانمة  العلـو ا تتمارمة،  لكن اللةة يف ضوء ا ْناىات الرتاوية اٞنعاحرة 
منظومة شاملة ٛنممع حور التعلًن قاطلة )رس ، موسمق ، رقص، إ٬ناءات، إشارات،...اخل(، 

ىو إ  يفحد يفشكاؿ اللةة، إذ إف اللةة   تقتصر رل  اللةة   إف التعلًن الحوات مقطعمة ما
اٞننطوؽ هبا، ال ت،مل اٞنكتواة يفيضاا، إضافة إىل اإلشارات  اإل٬ناءات  التعلًنات الوتهمة 
اٞنصاحلة رادة سلوؾ الكالـ،  إف كانت اللةة اٞننطوؽ هبا تتلويف ا ٨نمة الكرب  اٌن سائر 

 اٛنوانب اٞن،ار إلمها.
ات اليت تتممي هبا لةة الل،ر كما ير  اعع اللاحلٌن يفها احطالحمة يف   من السم
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تواضعمة،  يفف م ردا ا ت،ًن إىل يفشماء ١نسوسة يف را،م الواقع،  إىل يففعاؿ يؤديها اإلنساف يف  
طًنه من اٞنخلوقات، كما يفها تعرب رن ا فكار الذىنمة اجملردة،  يفف اٝنل  يتوارثها رن السل ، 

شماء  يفحداث اعمدة رن اٞنتكل  زماناا  مكاناا،  من يفى  ٚنا ا قدر ا رل  اٝنلب يف   ت،ًن إىل يف
 ا اتكار.

 يف ُنلنا سنقتصر من اٞن هـو النظامي للةة رل  تان  اللةة اٞننطوؽ هبا  اللةة اٞنكتواة 
 يفما اقمة اٛنوانب  العناحر  اٞنكونات  حور التعلًن ا خر  فلن يتنا ٟنا الل ز.

هارة لةة من ال عل "مهر: ٬َنَْهر يف  ٬نهر مهارة" ّنعىن حذؽ، فهو ماىر، يقاؿ َمَهَر يف العل   اٞن -
  ة مصطل اا ىي ا داء اٞنتقن القائيف  كاف حاذقاا راٞناا او،  مهر يف حنارتو ّنعىن يفتقنها.  اٞنهار 

اللةو  اٞنتقن ١نادثة  رل  ال ه   ا قتصاد يف الوقت  اجملهود معاا، فاٞنهارة اللةوية ىي ا داء 
 كاف يف  قراءة يف  كتااة يف  استماراا.

امتالكها  حماز ا  استخدامها يف مواق  اٜنماة فهماا  ٕنلالا  يفداءا  يعين اكتساب اٞنهارات اللةوية  -
 متقناا.

 ثانياً: اكتساب اللغة بين التربيتين التقليدية والحديثة
 

ل  يفها ٠نمورة من اٜنقائب  ا حكاـ  القوارد كانت الرتامة التقلمدية تنظر إىل اللةة ر
تتملل يف م ردا ا  قواللها اللةوية  مصطل ا ا الن وية  اللالطمة  العر ضمة،  رل  اٞنعل  يفف 
يلقن اٞنتعلمٌن ىذه اٜنقائب تلقمناا،  ما رل  اٞنتعلمٌن إ  يفف ٪ن ظوىا  يستظهر ىا،  اقدر درتة 

ةة.  كاف يفح اب ىذا ا ْناه ير ف يفف العملمة ا ساسمة يف ح ظه  ٟنا يعد ف متمكنٌن من الل
النظاـ اٞنعريف للتعلم  ىي ٓنويل معلومات من يفدمةة اٞنعلمٌن  إيدارها يف يفدمةة اٞنتعلمٌن. 
 اٞنعلموف يف ىذه اٜناؿ ى  اٞنودروف،  اٞنتعلموف ى  اٞنودع فمه ،  قد ٤ن  رن ىذا ا سلوب 

 ة ٠نمورة من اٞنمارسات منها:يف العملمة التعلمممة التعلمم
 يّدرس اٞنعل   يلقن اٞنتعلمٌن تلقمناا. -
 يعل  اٞنعّل  كل شيء رل  حٌن ٩نهل التالممذ كل شيء. -

 ي كر اٞنعل  امنما التالممذ يُ ك ر ٟن . -

 يت دث اٞنعل  يف الوقت الذ  يصةي فمو التالممذ ِن،وع  خضوع. -
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 وا ىذا النظاـ.يضلط اٞنعل  النظاـ،  رل  التالممذ يفف يتملل -

 ٫نتار اٞنعل  ما يريد  يطلب رطلاتو،  رل  التالممذ يفف ٫نضعوا لتل  الرطلات. -

يقـو اٞنعل  ان،اط، إ  يفف التالممذ يعم،وف يف خداع مؤاده يفه  ين،طوف من خالؿ ن،اط  -
 اٞنعل .

ىذا ٫نتار اٞنعل  ١نتو  الربنامه الدراسي د ف است،ارة التالممذ،  رلمه  يفف يتكم وا مع  -
 اءتو .

٫نلط اٞنعل  اٌن سلطة اٞنعرفة  سلطتو اٞنهنمة اليت ٬نارسها يف حركة معاكسة ٜنرية  -
 التالممذ.

 يُػَعُد اٞنعل  ١نور العملمة التعلمممة امنما يعد التالممذ ٠نرد يفشماء. -
يفما اللةة ّن هومها اٜنديز فال ٔنرج رن كوها نوراا من العادة،  ٞنا كانت العادات   

إ  اطريب التدريب الواري اٞننظ   اٞنمارسة اٞننظمة  اٞنستمرة، كاف اكتساب اللةة    تكتسب
٫نتل  رن اكتساب يف  رادة يفخر  ملل الضرب رل  ا لة الكاتلة  قمادة السمارة  اٞن،ي 

...اخل.   الرمي  النـو
رل  يفها   ىذا اٞن هـو نسا ما كاف سائداا يف الرتامة التقلمدية من حمز النظر إىل اللةة

٠نمورة حقائب، كما يفنو مع الت  ر اٞنعريف الذ  ي،هده راٞننا اٞنعاحر ،م يعد اٞنعل   الكتاب 
ٟنا،  يفحلح د ر اٞنعل  يتنا ؿ تنظم  اٞنعرفة  ةف ىناؾ مصادر رديدإاٞنصدرين الوحمدين للمعرفة، إذ 

 لن سه .اليت ٪نصل رلمها اٞنتعلموف  تدريله  رل  طريقة اٜنصوؿ رل  اٞنعرفة ا
 من ا ْناىات الرتاوية اٞنعاحرة يفف التعل  اٛنمد يعتمد رل  مد  ارتلاط ما يتعلمو 
اٞنتعل  ُناتاتو  متطللات ٧نوه  د افعو، كما يعتمد رل  إ٩ناامتو  ٤ناحو  مراراة فرديتو  حو ا او 

   مئة اللمئة إىل يفقص  ما تؤىلو لو قدراتو  مواىلو  استعداداتو، رل  يفف يقتصر رمل اٞنعل  رل
 الظر ؼ اٞنناسلة يفماـ اٞنتعل  لكي يقـو االد ر ا ساسي يف تعلم  ذاتو ذل   ف رصر الت  ر 
اٞنعريف  ا نت،ار اللقايف اٝناط  ي رض ملديف التعل  الذايت  ملديف التعل  اٞنستمر مواكلة لر ح 

 العصر  انس اماا مع متطللاتو.
" يف كتاهبما "ا س  الن سمة للرتامة" Bigges and hunt قد يف رد العاٞناف "ام ي  ىنت 
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 يفننا نتعل  اطريقة يففضل إذا:
 اشرتكنا إ٩نااماا يف ٓنديد ا ىداؼ اٞننه مة للتعل . -
 مارسنا التعل  االطريقة اليت تناسلنا. -

توافرت لدينا ال رص للدراسة اٞنتعمقة اليت ْنمع شتات العلـو اٞنختل ة يف قرَتة  -
 اٜنماة العملمة.نستطمع تطلمقها يف 

 ٜنماتنا  مهنتنا.يفدركنا يفف ٞنا نتعلمو فائدة ملاشرة  -

 اشرتكنا يف العملمة التعلمممة التعلممة ُنرية د ف فرض يف  إرطاـ. -

 يف ضوء ىذه التوتهات اٞنعاحرة تةًنت النظرة إىل اكتساب اللةػة إذ إف اكتسػاهبا ٫نتلػ  
  قضػػػمة اكتسػػػاب معلومػػػات معمنػػػة    رػػػن تعلػػػ  يفكلػػػر اٞنوضػػػورات اٞندرسػػػمة ا خػػػر ، فهػػػو لػػػم

مسللة استمعاب حقائب اعمنها،    ىو انػاء معرفػة يف اٞنواقػ  ا كاد٬نمػة يف  العملمػات ال كريػة إذ 
مػػػػن اٞنمكػػػػن يفف ٪نصػػػػل اٞنػػػػتعل  رلػػػػ  معرفػػػػة نظريػػػػة رػػػػن اللةػػػػة،  معرفػػػػة رػػػػن قوارػػػػدىا  م ردا ػػػػا 

يكتسػػب اٞنهػػارات اللةويػػة  العػػادات   تراكملهػػا،  لكنػػو إذا يفراد يفف يسػػتخدـ اللةػػة  تػػب رلمػػو يفف
 اللةوية.

 لقػػػد تػػػلثر رلمػػػاء اللةػػػة ااٞنػػػذىب السػػػلوكي يف رلػػػ  الػػػن  ،  الػػػذ  يهػػػت  ادراسػػػة تػػػاىر 
السػػلوؾ فقػػط رلػػ  يفسػػاس يفنػػو مكػػوف مػػن رػػادات تتكػػوف رػػن طريػػب اٞنػػؤثر  ا سػػت ااة  اللػػواب، 

  تتكرر حو يللت الص مح يف  اٞنتعارؼ رلمو.
مورػػة مػػن العػػادات كةًنىػػا مػػن العػػادات السػػلوكمة ا خػػر ، إذ مػػن  اللةػػة يف ضػػوء ذلػػ  ٠ن

اٞنمكن دراسة تراكملها من ناحمة،  تعلممها من ناحمة يفخر  رل  ىػذا ا سػاس،  قػد ٘نػل العػا،م 
السػػػػلوؾ اللةػػػػو  »يف تامعػػػػة ىارفػػػػارد لػػػػواء ىػػػػذا ا ْنػػػػاه يف كتااػػػػو اٞن،ػػػػهور « Skinnerسػػػػكمنر »

Verlal Behavior »اٞنعل  مػن ملقػن إىل موتػو  حػاث  م،ػ ع  معػيز، كمػا تةػًن   قد تةًّن د ر
يف  « الت لمػػة، ا داء اٞنػػتقن»يفسػػلوب الرتامػػة القػػائ  رلػػ  الت  ػػم   التسػػممع إىل يفسػػلوب التمهػػًن 

 إكساب اٞنتعل  اٞنهارات اللةوية.
 شروط تكوين المهارة اللغوية -ثالثاً 

 

 ية،  تت ل  ىذه ال،ر ط يف:ٖنة شر ط  اد من توافرىا حو تتكوف اٞنهارة اللةو 
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فاٞنمارسػػػة  زمػػػة، إذ إف رلػػػ  اٞنػػػتعل  يفف ٬نػػػارس اللةػػػة ١نادثػػػة  اسػػػتماراا الممارسةةةة والتكةةةرار:  - أ
متنورػػػة حمويػػػة  كتااػػػة  قػػػراءة حػػػو تتكػػػوف لديػػػو مهارا ػػػا، رلػػػ  يفف تػػػت  ىػػػذه اٞنمارسػػػة يف مواقػػػ  

ف التكػػػػرار ا يل ن سػػػػو   يكػػػػوف شػػػػارة إىل يف اصػػػػورة طلمعمػػػػة يف مواقػػػػ  اٜنمػػػػاة اٞنختل ػػػػة.  ْنػػػػدر اإل
يف مقدمتػػو « ااػػن خلػػد ف»اٞنهػػارة، إذ  اػػد يفف يكػػوف تكػػرار اٞنمارسػػة يف مواقػػ  اٜنمػػاة،  لقػػد يفشػػار 

 إىل يف٨نمة التكرار يف تكوين اٞنلكة اللةوية رل  حد تعلًنه.

ة إذ مػػن طػػًن ال هػػ  تةػػد  اٞنهػػارة اللمػػة   تعػػٌن حػػاحلها رلػػ  مواتهػػة اٞنواقػػ  اٛنديػػػدالفهةةم:  - ب
 حسػػن التصػػرؼ فمهػػا.  إذا كػػاف السػػلوكموف يف رلػػ  الػػن   يركػػي ف رلػػ  الكػػالـ يف اٞنقػػاـ ا  ؿ،  يػػر ف 
يفف موضػوع اٞنعػىن طػًن ىػاـ يف تعلػ  اللةػة فػنف يفحػ اب النظريػات اٞنعرفمػة اىتمػوا اقضػمة معػا  الكلمػات 

ـ اللةػػة  سػػملة لالتصػػاؿ،  يفف  العلػػارات  اٛنمػػل يف ال هػػ ،  ريف ا يفف ال هػػ  ٬نلػػل القممػػة اٜنقمقمػػة  سػػتخدا
الرتاكمػػب اللةويػػة ذا ػػا   ٬نكػػن تعلمهػػا  االتػػايل اسػػتخدامها مػػا ،م تكػػن قائمػػة رلػػ  ال هػػ  التػػاـ، فػػال ه  

 مهما ٔنتل  طرائب التدري  يظل العنصر ا ساسي  ا ٞنهاـ يف تعل  اللةة.
ىل يفخطػائه   نػواحي قػو   ٣نا يعػٌن رلػ  اكتسػاب اٞنهػارة توتمػو يفنظػار اٞنتعلمػٌن إالتوجيو:  -ج

  ضع ه   تعري ه  الفضل ا سالمب لألداء.
إف ت،ػػػ مع اٞنػػػتعل   تعييػػػي يفدائػػػو يؤديػػػاف إىل تقػػػدـ تلػػػي يف اكتسػػػاب التشةةةجيع والتعزيةةةز:  -د

اٞنهػػارة،  للتعييػػي اإل٩نػػا  د ر كلػػًن  فعػػاؿ يف الرتامػػة اٜنديلػػة إذ إنػػو ي،ػػكل رػػامالا مهمػػاا يف ٤نػػاح 
 التعلممة.العملمة التعلمممة 

يف داخػػػل الصػػػ  رلػػػ  رملمػػػة التقػػػو، اللنػػػائي الػػػذ  يعػػػرؼ اٞنػػػتعل   تسػػػتند نظريػػػة التعييػػػي 
اصػػػ ة إتااتػػػو  يقػػػوده تػػػدر٩نماا إىل إتقػػػاف اٞنعلومػػػات  اٞن ػػػاىم  خطػػػوة اعػػػد خطػػػوة، إذ   ينتقػػػل 

ر التةذيػة  يػربز ىػذا التقػو، اللنػائي د  اٞنتعل  من خطوة إىل يفخر  إ  اعد إتقاف اٝنطوة السػااقة. 
الراتعة يف رملمة التعل ،  يراط اٌن رملميت التعلػم   التقػو، يف  حػدة ن،ػاط تقػود اٞنػتعل  تػدر٩نماا 

 ٥نو اإلتقاف.
   تقتصػػػر رملمػػػة التعييػػػي رلػػػ  معلمػػػي اللةػػػة  حػػػدى ، إذ إف ٞنعلمػػػي اٞنػػػواد ا خػػػر  د راا  

للةػػػة السػػػلممة،    يقللػػػوف مػػػن كلػػػًناا يف إكسػػػاب اٞنتعلمػػػٌن اٞنهػػػارات اللةويػػػة رنػػػدما يت ػػػدثوف اا
 .طالهب  إ  اإلتااات االلةة السلممة،  رندما ي،ذاوف ىذه اإلتااات
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كما يفف للمناشػط الالحػ مة مػن إذارػة مدرسػمة  ٠نػالت  حػ   حائطمػة  منػاترات د راا 
 حػ افة  لل و اٝنارتي العاـ من إذارػة  تل ػية ىي ا خر  يف تعييي اكتساب اٞنهارات اللةوية. 

رح   فتػػػات  إرالنػػػات..اخل د ر يف تعييػػي اكتسػػػاب اٞنهػػػارات اللةويػػة رنػػػدما تكػػػوف الػػػربامه  مسػػ
 االلةة السلممة.

 إذا كػػاف التعييػػي خارتمػػاا يف اللػػدء اػػٌن اٞنعلػػ   اٞنػػتعل   اػػٌن اٞنػػتعل   اللمئػػة اءمطػػة اػػو فػػنف 
لي، إذ إف الػػػريف  الػػػتعل  اٛنمػػػد ىػػػو الػػػذ  يػػػؤد  إىل يفف يعلػػػ  اٞنػػػرء ن سػػػو يف ضػػػوء التعييػػػي الػػػداخ
 السائد حالماا ىو يفنو   سلمل يفماـ اإلنساف لكي يتعل  إ  طريب التعل  الذايت.

 تػػوافر القػػد ة اٜنسػػنة مػػن اٞنعلمػػٌن يف  مػػن الػػيمالء اٞنتممػػيين يف  رػػن طريػػب القةةدوة الحسةةنة:  -ى
ّنكػػاف يفف التسػػ مالت  اٞنخػػاار اللةويػػة، رامػػل ىػػاـ يف اكتسػػاب اٞنهػػارات اللةويػػة إذ مػػن ا ٨نمػػة 

ي،ػػاىد الدارسػػوف مػػن يتقنػػوف اٞنهػػارات اللةويػػة يف يفثنػػاء يفدائهػػ  حػػو ٪نػػاكوا ىػػذا ا داء  ينسػػ وا 
 .او رل  منوالو،  يكوف قد ة ٟن   ملا ا ٪نتذ ف

 رابعاً: مراحل تكوين المهارة اللغوية
ن اٞنهػارة ٖنة مراحل  اد منها لتكػوين اٞنهػارة اللةويػة،  تعػد اٞنعرفػة مرحلػة يفساسػمة يف تكػوي

اللةويػػة، إ  يفف ا قتصػػار رلمهػػا  حػػدىا   يكػػوف اٞنهػػارة، إذ لػػو كػػاف تعلػػم  اللةػػة معنمػػاا ااٜنقػػائب 
لكػػػػاف تعلػػػػم  اٞنتعلمػػػػٌن ٠نمورػػػػة مػػػػن م ػػػػردات معمنػػػػة يف  ٠نمورػػػػة مػػػػن القوارػػػػد، يعػػػػد تعلمػػػػاا للةػػػػة 

لنطقمػػػة مػػػن ا ٨نمػػػة  اكتسػػػاااا ٟنػػػا، إ  يفف رملمػػػة اسػػػتخداـ الرتاكمػػػب  ا ٧نػػػاط اللةويػػػة  السػػػمولة ا
 ّنكاف لتكوين اٞنهارة.

 Speech الػػيت يسػػممها يفداة التواحػػل،  الكػػالـ  Languageاػػٌن اللةػػة « الممػػاي » قػػد ممػػي 
ف ىػذا التمممػي يك،ػ  رػن إمكػاف دراسػة اللةػة إالذ  ىو رملمة التواحل من ػذة اػلد ات لةويػة، إذ 

يعػػين يفف اإلنسػػاف ادراسػػة اللةػػة دراسػػة مػػن د ف اكتسػػاب القػػدرة رلػػ  اسػػتخدامها يف الكػػالـ،  ىػػذا 
 ارمػػة يسػػتطمع الظ ػػر اػػلعع اٞنعرفػػة النظريػػة فمهػػا  رنهػػا، معرفػػة يف قوارػػدىا يف  م ردا ػػا يف  تراكملهػػا 
الصػػػوتمة،  لكػػػن إذا يفراد ىػػػذا ال،ػػػخص يفف يسػػػتعمل ىػػػذه اللةػػػة يف الكػػػالـ  تػػػب رلمػػػو يفف يكػػػّوف 

 لة.الكالممة اٞنناس Skills اٞنهارات  Habitsالعادات 
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تعلػ  اللةػة  فػنف إذا كاف ٖنة مراحل لتكػوين العػادة اللةويػة متمللػة يف اٞنعرفػة يف  ا  اٞنهػارة ثانمػاا 
رػػن طريػػب التقػػدـ مػػن اٞنعرفػػة إىل العػػادة ىػػو رمػػل طػػًن مت ػػب مػػع اٜنقػػائب الن سػػمة، ذلػػ   ف ٣نارسػػة 

الػيت تػؤّد  مػن لعػادات اٞنهارات، تلػ  ا فعػاؿ اٞنػؤداة ّن،ػاركة الػوري، ىػي خطػوة ضػر رية لتكػوين ا
د ف حاتػة إىل ت كػًن  اع  دائهػػا ملػل تل ػ  يفحػػوات معمنػة يف  اختمػار اٞن ػػردات يف  اسػتخداـ يف٧نػػاط 

 التنةممات.
 اٞنهػػػارة تػػػؤّد  اصػػػورة  ارمػػػة  مقصػػػودة، يفمػػػا العػػػادة فتػػػؤد  اصػػػورة ر ويػػػة تلقائمػػػة،  اٞنعرفػػػة 

الكػػػػالـ يكمػػػػن يف الوتم ػػػػة اٝنالقػػػػة   العػػػػادة تكػػػػوف يفسسػػػػاا ضػػػػر رية لل عالمػػػػة اللةويػػػػة،  لكػػػػن تػػػػوىر
للمهارات، ذل  يفف ا سػتعماؿ اٛنمػد للةػة يعػين اسػتمرار خلػب اإلنسػاف لكالمػو مسػتخدماا كػالا مػن 
العػػػػادات  اٞنعرفػػػػة اسػػػػتخداماا إاػػػػدارماا، إذ إف الدراسػػػػات الرتاويػػػػة اٜنديلػػػػة ك،ػػػػ ت رػػػػن يفف اٞنعرفػػػػة   

دىن مسػػتويا ا،  إ٧نػػا تتضػػمن اٞنعرفػػة رػػدة تقتصػػر رلػػ  مسػػتو  اٜن ػػ   التػػذكر إذ إف ىػػذا ي،ػػكل يف
مسػػتويات تتملػػل إىل تانػػب التػػذكر يف ال هػػ   التطلمػػب  الت لمػػل  الرتكمػػب  الت ارػػل  النقػػد  التقػػو، 

  ا اتكار.
لكػػل مػػن تامعػػة ىارفػػارد المريكػػا يفنػػو يف ضػػوء ال هػػ  اٛنديػػد « Brunerتػػًنـ  ار نػػر » يػػر  

اػد مػن ا حػرتاز مػن  تهػيت نظػر مةلػوطتٌن شػائعتٌن يف تعلػ   « اٞنعرفة» « العادة» « اٞنهارة»من 
 اللةة:

ىػػػػػي الطلػػػػػب إىل اٞنػػػػػتعل  يفف يلػػػػػين تراكملػػػػػو اللةويػػػػػة رلػػػػػ  يفسػػػػػاس القوارػػػػػد الن ويػػػػػة  األولةةةةةى:
اٞنستذكرة،  التوقػع منػو يفف يضػع اٞنعرفػة النظريػة يف التطلمػب اصػورة ملاشػرة، فهػذا التوقػع يعػين مطاللتػو 

 من اٞنعرفة إىل العادة  إط اؿ يف٨نمة اٞنهارة.اسلوؾ خاط   ىو التقدـ 
ىػػي يفف مطاللػػة اٞنػػتعل  اتكػػرار العلػػارات  اٛنمػػل الصػػ م ة ىػػي الػػيت تكػػّوف العلػػارات الثانيةةة: 

اللةوية الص م ة. نع  التكرار يكوف رادات لةوية  لكن يف  نوع مػن العػادات يكوهػا رنػدما يلةػي 
 فرص تهور اٞنهارات اللةوية؟

اللانمػػة فتخطػػ  مػػن حمػػز العػػادات، ظػػر ىػػاتٌن ٔنطػػ  مػػن ناحمػػة اٞنعرفػػة. يفمػػا يف ىل  تهػػيت الن
 رل  حٌن يفف ا ى  من ىذه  تل  ىو تكوين اٞنهارات.

 ْندر اإلشارة إىل يفف ما يفشار إلمو المماي  يف ر سػما  ار نػر يف يفمريكػا كػاف قػد سػلقهما إلمػو 
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للةويػػة يف نظػػرة ااػػن خلػػد ف ىػػي العػػادة ااػػن خلػػد ف يف نظرتػػو إىل اكتسػػاب اٞنلكػػة اللةويػػة،  اٞنلكػػة ا
إف اللةػػػات كلهػػػا ملكػػػات شػػػلمهة االصػػػ ات، إذ »اللةويػػػة يف الرتامػػػة اٞنعاحػػػرة، فلنسػػػتمع إلمػػػو يقػػػوؿ: 

ىي ملكات يف اللساف للعلارة رن اٞنعا   تود ػا  قصػورىا ُنسػب إٕنػاـ اٞنلكػة يف  نقصػاها،  لػم  
الرتاكمػػػب، فػػػنذا حصػػػلت اٞنلكػػػة التامػػػة يف تركمػػػب  ذلػػػ  اػػػالنظر إىل اٞن ػػػردات،  إ٧نػػػا ىػػػو اػػػالنظر إىل

ا ل ػػاظ اٞن ػػردة للتعلػػًن هبػػا رػػن اٞنعػػا  اٞنقصػػودة  مرارػػاة التػػللم  الػػذ  يطلػػب الكػػالـ رلػػ  مقتضػػ  
 «.للسامع،  ىذا ىو معىن اللالطة كل  حمنئذ الةاية من إفادة مقصودهاٜناؿ، الت اٞنت

 اٞنلكػػات   ٓنصػػل إ  اتكػػرار »قصػػمد:  يضػػم  ااػػن خلػػد ف إىل ذلػػ  قػػائالا  ىػػذا امػػت ال
ا فعاؿ  ف ال عل يقع يف  ا،  تعود منو للذات ح ة   تتكػرر فتكػوف حػا ا،  معػىن اٜنػاؿ يفهػا حػ ة 

 «.طًن راسخة،   يييد التكرار فتتكوف اٞنلكة يف  الص ة الراسخة
نقصػػد اػػو  فاٜنػػاؿ رلػػ  حػػد تعلػػًن ااػػن خلػػد ف ىػػو اٞنهػػارة،  اٞنلكػػة رلػػ  حػػد تعلػػًنه ىػػو مػػا

 العادة.  رندما تتكوف العادة لد  اٞنتعل  نقوؿ يتكل  رل  س متو  سلمقتو.
 خامساً: المهارات اللغوية المنشودة

إف مػػا نسػػع  إلمػػو مػػن تعلػػم  اللةػػة  تعلمهػػا يتملػػل يف إكسػػاب اٞنػػتعل  مهػػارات اسػػتعماؿ 
راا  قػػراءة  كتااػػة،  ذلػػػ  اللةػػة اسػػتعما ا نات ػػػاا يف ا تصػػاؿ اةػػًنه  التواحػػػل معػػو ١نادثػػة  اسػػػتما

 رل  الن و ا يت:
يفف يكتسػػب مهػػارات ا سػػتماع فهمػػاا دقمقػػاا ٞنػػا يقػػاؿ،  اسػػتنتاتاا ٞنػػا يػػود اٞنت ػػدث قولػػو  -ٔ

  ما يهدؼ إلمو،  ٓنلمالا لكالمو،  تلخمصاا ل كره  احط اء  تقو٬ناا  نقداا.
 اا  تلديػة يفف يكتسب مهارات القراءة اٛنهرية متمللة يف نطب الكلمات نطقػاا حػ م -ٕ

اٞنعىن يفداء حسناا،  ت ارالا مع اٞنقر ء،  يفف تكوف سررتو يف القػراءة تمػدة يف الوقػت 
 الذ  تكوف فمو الدقة متوافرة.

يفف يكتسب مهارات القراءة الصامتة فهماا  اسػتنتاتاا  ٕنممػياا  تلخمصػاا  موازنػة  نقػداا  -ٖ
  تقو٬ناا.

 تن مػذ متطللاتػو يف ت ارلػو مػع  يفف يكتسب مهارات التعلًن الوتم ي لقضاء حاتاتػو -ٗ
اجملتمػػع الػػذ  ٪نمػػا فمػػو مػػن كتااػػة رسػػائل  إرػػداد ١ناضػػر تلسػػات  كتااػػة مػػذكرات، 
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 إلقػػاء كلمػػات يف اٞنناسػػلات..اخل، إضػػافة إىل مهػػارات التعلػػًن رػػن الػػن    مػػا يقػػع 
 ٓنت اٜن  كالماا  كتااة يف يفسلوب  اضح منظ .

 ا خطاء اإلمالئمة  الن وية. يفف يكتب كتااة ح م ة السلوب سلم  خاؿ من -٘

رػػن فكػػره  حاتاتػػو  اىتماماتػػو  رطلاتػػو  ممولػػو تعلػػًناا سػػلمماا خالمػػاا يفف يعػػرب شػػ اىماا  -ٙ
 من ا خطاء الن وية.

يفف يوتػػ  مػػا ٪نصػػل رلمػػو  يكتسػػلو مػػن م ػػردات  تراكمػػب  فكػػر  قػػم   اْناىػػات  -ٚ
  حور  يفخملة من قراءاتو يف مواق  التعلًنين ال، اىي  الكتا .

ف يكتسػػػب مهػػػارات التػػػذ ؽ ا د   إدراؾ اٛنمػػػاؿ  التناسػػػب يف النصػػػوص ا دامػػػة يف -ٛ
 اليت يت ارل معها.

يفف يكتسػػػب رػػػػادة اإلقلػػػاؿ رلػػػػ  القػػػراءة اٜنػػػػرة ا،ػػػة   ١نلػػػػة حػػػو يةػػػػد  الكتػػػػاب  -ٜ
 حديقو الذ    ٬نل مصاحلتو.

يفف يكتسػػػب رػػػادة الل ػػػز رػػػن الكلمػػػات  الت تػػػم  رنهػػػا يف اٞنعػػػات   اٞنوسػػػورات  -ٓٔ
 ن معانمها  استعما  ا اٜنرفمة  اجملازية  ا حطالحمة.ُنلاا ر

 سادساً: مظاىر القصور في اكتساب المهارات اللغوية العربية
مػػػن اٞنالحػػػػ  يفف ا داء يف اللةػػػػة العرامػػػة ي،ػػػػكو الضػػػػع ، إذ ،م تػػػتمكن ترامتنػػػػا يف ا رػػػػ  

كو  مػػن الضػػع  يف ا طلػػب مػػن تكػػوين اٞنهػػارات اللةويػػة    العػػادات اللةويػػة. يفمػػا مظػػاىر ال،ػػ
 اللةة العرامة فتتملل يف:

كلػػػػػػرة ا خطػػػػػػاء الػػػػػػيت يرتكلهػػػػػػا اٞنتعلمػػػػػػوف  اٞنعلمػػػػػػوف يف داخػػػػػػل اٞنػػػػػػدارس  اٞنعاىػػػػػػد  -ٔ
اللةوية من قراءة  تعلػًن  اٛنامعات،  العاملوف يف ٢نتل  مرافب اجملتمع يف مناشطه  

 ش اىي  كتا .
مػػة ت،ػػًن إىل يفف اعػػع طللػػة  ٖنػػة حػػم ات تنطلػػب مػػن ىنػػا  ىنػػاؾ رلػػ  نطػػاؽ السػػاحة العرا

اٛنامعػػات يف يفقسػػاـ اللةػػة العرامػػة  الداهبػػا،  اعػػع اٞنتخػػرتٌن   يػػدركوف فصػػاحة القػػوؿ  لسػػاه  
 يل ن،  معارفه  اللةوية   تتناسب  شهاد   اٛنامعمة رل  كل اٞنستويات.

 يف  ،م تكن الصم ات الػيت ت،ػكو كلػرة ا خطػاء الن ويػة يف التعلػًنين ال،ػ اىي  الكتػا  
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يفثنػػاء القػػراءة اٛنهريػػة لتقتصػػر رلػػ  العػػاملٌن يف ٠نػػاؿ الرتامػػة  التعلػػم ،  إ٧نػػا تػػا ز   إىل كلػػًن مػػن 
 فاللةة اليت تستعمل يف اإلذارة »اٝنر٩نٌن العاملٌن يف  زارات الد لة  مؤسسا ا 

ٌن تسػػػتعمل ي،ػػػمع فمهػػػا الل ػػػن  الت ريػػػ  إىل درتػػػة ملػػػًنة حػػػو لمخمػػػل إىل السػػػامع يف اعػػػع حػػػ
يفف اٞنػتكل  يتعمػد ىػذا الت،ػويو،  يقصػد إلمػو قصػداا،  نػو ٣نػا   يظػن يفف يتػورط مللػو فمػػو حمػاف ا 

 «.تهالا،    نر  حاتة إىل ذكر يفمللة ٞنا نقوؿ، فا مر متعا،م م،هور اٌن اٞنلق ٌن
 الػػػذين يفىػػػد  ىػػػذا العمػػػل اٞنتواضػػػع إىل » يف مقدمػػػة كتػػػاب تػػػامعي  رد اإلىػػػداء ا يت: 

 .هب لعطاء  التض مة  الد    الديت  من ت،لو معىن ا يعرفوف
 «.يفكلر ٣نا قدـ ينتظر ا،  للقراء اٞنقدرة  ه  كانوا يناحر هاٜنب    يعرفوا إىل الذين 

ف ػػي يفقػػل مػػن ثالثػػة يفسػػطر ارتكػػب اٞنؤلػػ  سػػتة يفخطػػاء،  يفيػػن؟ يف اإلىػػداء الػػذ  يتعػػب يفحػػدنا 
 و  ٗنلو.رل  إخراتو،  ٪نرص رل  الص ة فمو  السالمة يف تراكمل

القصػور يف رملمػة التعلػًن اللةػو :  مػن اٞنالحػ  رلػ  يفحػدنا يفنػو رنػدما يتقػدـ إىل دائػرة يف   -ٕ
مؤسسة يود مطللاا معمناا،  يوري إلمو اكتااة ما يوده ْند ا رتلاؾ اادياا رلمو،  يلد  ا رتلاؾ 

 يفيضاا يف يفثناء اٞنناق،ات  إلقاء الكلمات يف اٞنناسلات اٞنختل ة.

ذه ال،ػكو   لمػػدة يومنػا ىػػذا،  إ٧نػا ترتػػع إىل اللالثمنػات مػػن ىػذا القػػرف،  يف ؿ  ،م تكػن ىػػ
إذ « يف ا دب اٛنػػػاىلي»ىػػػو الػػػدكتور طػػػو حسػػػٌن يف كتااػػػو  -فممػػػا نعلػػػ  -مػػػن الت تػػػوا إىل ذلػػػ 

إن  تستطمع يفف ٕنت ن تالممذ اٞندارس اللانوية  العالمة،  يفف تطلب إلمه  يفف يصػ وا لػ  »يقوؿ: 
ضػ ة مػػا ٩نػد ف مػػن شػعور  إحسػػاس يف  راط ػة يف  ريف  فلػػن تظ ػر مػػنه  ا،ػػيء، يف لةػة ررامػػة  ا

 لن تظ ر من يفكلرى  ا،يء، فنف  تدت رند اعضه  شػمئاا فلػم  ىػو مػديناا اػو للمدرسػة،  إ٧نػا 
 «.ىو مدين او للص    اجملالت  ا ندية السماسمة  ا دامة

التعلمممػػػػة إىل الخػػػػر قػػػػد ٬نضػػػػي اٞنػػػػتعل  يف الطريػػػػب » ىػػػػا ىػػػػي ذ  انػػػػت ال،ػػػػاط  تقػػػػوؿ: 
ال،ػػػػوط، فمتخػػػػرج يف اٛنامعػػػػة  ىػػػػو   يسػػػػتطمع يفف يكتػػػػب خطااػػػػاا اسػػػػمطاا الةػػػػة قومػػػػو، اػػػػل قػػػػد 
يتخصػػص يف دراسػػة اللةػػة العرامػػة حػػو ينػػاؿ يفرلػػ  درتا ػػا،  يعممػػو مػػع ذلػػ  يفف ٬نلػػ  اللةػػة الػػيت 

 «.ىي لساف قوممتو  مادة ٔنصصو
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ت وتنػػا اعػػع الِ َكػػر ٣نػػا نسػػتمع  إذ كلػػًناا مػػاالقصػػور الواضػػح يف مهػػارات ا سػػتماع:  -ٖ
 طاٞنػا إلمو يف ١ناضرة،  طاٞنا طللنا إىل قارئنا إرػادة اٞنقطػع اٞنقػر ء حػو نتلػٌن ِفَكػره، 

 كاف استنتاتنا ٣نا نستمع إلمو ناقصاا  ف ٖنة ِفَكراا طاات رنا.

،  رػدـ القصور يف ٕنلل اٞنقر ء  إدراؾ ِفَكره ا ساسمة  ال ررمة  مراممػو  طاياتػو اللعمػدة -ٗ
الػػتمكن مػػػن تلخػػمص الِ َكػػػر الػػيت يتضػػػمنها الػػػنص اٞنقػػر ء.  ٣نػػػا  شػػ  فمػػػو يفف تنممػػػة 

اٞنهػػارات: مهػػارة القػػراءة اٞنتلنمػػة الوارمػػة  اٞنسػػتورلة  اٞنت ارلػػة مػػع اٞنقػػر ء  اٞنممِػػػية ىػػذه 
 .ٞنضاممنو تعد يفمراا ىاماا يف مواكلة ر ح العصر اٞنتوثب

ا طلػػػب  رػػػدـ اإلقلػػػاؿ رلمهػػػا: إذ قػػػد يتخػػػرج العػػػي ؼ رػػػن القػػػراءة اٜنػػػرة يف ا رػػػ   -٘
الطالب يف اٛنامعة،  ٬نضي رل  ٔنرتو سنوات ،م يطلع خالٟنػا رلػ  كتػاب يف  يقػريف 
حػػ م ة يف  ٠نلػػة،  يتلػػاى  يفمػػاـ ا خػػرين اصػػنمعو اٞنتخلػػ .  ٖنػػة مدرسػػوف تتنػػاقص 
معلوما    معارفه  راماا اعد الخر اسلب ردـ قراء   لل ديػد يف ٠نػاؿ ٔنصصػه  

  سمما يفننا نعم  يف رصر الت  ر اٞنعريف.  

 إذا كػػاف ىػػذا حػػاؿ اعػػع اٞندرسػػٌن الػػذين يعػػد ف يف٧نوذتػػاا يقتػػد  اػػو،  قػػد ة يفمػػاـ اٞنتعلمػػٌن فمػػا 
 حاؿ الدارسٌن الذين ريفت ن وسه  رن ا طالع رل  كتاب من خارج اٞننهه؟
اىات  خربات فتتوسػع  طين رن اللماف يفف القراءة اٜنرة ٕند حاحلها الر ة ل ظمة  فكر  اْن

 مداركه   تصقل لةته   تييدىا طىن شكالا  مضموناا.
ال قر يف الرحمد اٜن ظي من ال،واىد ال،عرية  النلرية،  قػد يع ػب يفحػدنا رنػدما ي اتػل  -ٙ

اػػػلف ٖنػػػة مػػػن ٪نمػػػل اإلتػػػازة يف اللةػػػة العرامػػػة    ٪ن ػػػ  يف  شػػػاىد شػػػعر  مػػػن العصػػػور 
 ال،واىد يف إطناء التعلًن.ا دامة كافة رل  الرط  من يف٨نمة ح   

رػػدـ ٕنكػػن كلػػًن مػػن اٞنتخػػرتٌن مػػن الل ػػز يف اٞنع ػػ  رػػن كلػػًن مػػن الكلمػػات ٣نػػا  -ٚ
 يدؿ رل  نقص يف ك ايا    ردـ امتالكه  اٞنهارة اللةوية يف ىذا اجملاؿ.

تلػػػ  ىػػػي اعػػػع مظػػػػاىر ال،ػػػكو  مػػػن ضػػػع  ا داء يف اللةػػػػة العرامػػػة  تػػػد  مسػػػػتويات 
 الدارسٌن  اٞنتخرتٌن.

 بعاً: عقبات تعترض تكوين المهارات اللغوية العربيةسا
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رقلات رديدة تق  يف طريب اكتساب اٞنهارات اللةويػة،  تكػوف رامػل ىػدـ يف إرػالء  ٖنة
 انماها  ارت اع حرحها،  يتملل اعع ىذه العقلات يف:

طلمعػػة اٞنػػادة اللةويػػة اٞنقدمػػة يف اٞننػػاىه: إذ ي،ػػكو اعػػع اللػػاحلٌن مػػن يفف ىػػذه اٞنػػادة  -ٔ
عمػدة رػن اٜنمػاة النااضػة الياخػرة، ٣نػا ٩نػرب اٞنتعلمػٌن اطريػب طػًن ملاشػر رلػ  يفف يهراػػوا ا

مػػػن اللةػػػػة  يرتكوىػػػا إىل لةػػػػته  الػػػيت ٔنػػػػدـ حاتػػػػا   خدمػػػة ملاشػػػػرة مػػػا دامػػػػت معػػػػربة 
 سػػػريعة، اػػػدؿ يفف تسػػػتلديه  لةػػػة حػػػارمة رنمػػػدة،  تسػػػد رلػػػمه  مسػػػال  اٜنمػػػاة فػػػال 

 تعلًن الدكتور مراد كامل. تنطلب هب     تدره  ينطلقوف رل  حد
 كػػاف الػػدكتور "طػػو حسػػٌن" قػػد يفشػػار إىل يفف لةتنػػا العرامػػة   تػػدرس يف مدارسػػنا  إ٧نػػا يػػدرس فمهػػا 

 شيء طريب   حلة امنو  اٌن اٜنماة،    حلة امنو  اٌن رقل التلممذ  شعوره  راط تو.
يف اٞنػػدارس م،ػػًناا  ىػػات  اٞنماحكػػات  التػػل يالت يف اٞنػػادة اللةويػػة الن ويػػة الػػيت تػػدرس 

 إىل يفها سلب ن ور طللتنا من اللةة.
كما ٘ن ل ا ستاذ اٞنرحـو "رلػاس حسػن" ا ضػطراب يف اٞنػادة الن ويػة  اٝنالفػات فمهػا 

 مسؤ لمة الضع ،  تد  مستو  الت صمل يف اللةة العرامة.
  يفشػػػارت "انػػػت ال،ػػػاط " إىل موضػػػوع ال صػػػل اػػػٌن اإلرػػػراب  اٞنعػػػىن، إذا ريفت يفف ىػػػذا
العيؿ ال،اذ اٌن اإلرراب  اٞنعىن ىو الذ  تار رلػ  تػد   تعلػم  العرامػة يف كسػب ذ ؽ العريلػة 

  معرفة منطقها.
طرائب التدري :  إذا كانػت ا نظػار قػد اْنهػت إىل اٞنػادة اللةويػة الػيت يت ارػل معهػا  -ٕ

اٞنتعلموف  ما فمها من اضطراب  فوضػ   اعػد رػن اٜنمػاة اٞنعاحػرة رلػ  يفهػا العامػل 
ٞنسػػؤ ؿ رػػن تػػد  مسػػتو  ا داء فػػنف اػػاحلٌن الخػػرين ريف ا يفف السػػلب   يرتػػع إىل ا

اٞنادة اللةوية    إىل ١نتويا ا  تعػدد ا راء فمهػا،  إ٧نػا يرتػع إىل طريقػة التػدري ، إذ 
إف يف  لةػػػة يف العػػػا،م مهمػػػا تللػػػت درتػػػة حػػػعواتها  تعقمػػػدىا ٣نكنػػػة الػػػتعل   اإلتقػػػاف 

الناتعػػة لتعلمهػػا  اكتسػػاهبا،  لةتنػػا العرامػػة طػػًن ٢ند مػػة حػػٌن توتػػد الطريقػػة الرتاويػػة 
تراوياا،  طرائب تعلمها متخل ة  طًن رلممة رل  حد تعلًن الػدكتور حسػاـ اٝنطمػب. 

يلػػد  يل يفف » كانػػت الػػدكتورة "انػػت ال،ػػاط " قػػد يفشػػارت إىل اٞنن ػػ  ن سػػو قائلػػة: 
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عرامػػػة قوارػػػد حػػػنعة، رقػػػدة ا زمػػػة لمسػػػت يف اللةػػػة ذا ػػػا،  إ٧نػػػا ىػػػي كوننػػػا نػػػتعل  ال
 إتػػػراءات تلقمنمػػػة،  قوالػػػب حػػػماء، نت ررهػػػا ْنررػػػاا رقممػػػاا اػػػد ا مػػػن يفف نتعلمهػػػا 
لساف يفمة  لةة حماة.  قد ٓنكمت قوارد الصػنعة اقواللهػا اٛنامػدة فلتهػدت اٞنعلػ  
تلقمنػػاا  اٞنػػتعل  ح ظػػاا د ف يفف ْنػػد  رلمػػو شػػمئاا ذا اػػاؿ يف ذ ؽ اللةػػة  ٞنػػح يفسػػرارىا 

 انصػػرؼ ٨ننػػا إىل تسػػوية إتػػراءات الصػػنعة الل ظمػػة اعمػػداا رػػن منطػػب  يف فػػن القػػوؿ،
 «.اللةة  ذ قها

 يف مػػػذكرة تقػػػدـ هبػػػا الػػػدكتور ١نمػػػد كامػػػل حسػػػٌن ر٘نػػػو اهلل إىل  زارة الرتامػػػة  التعلػػػم  يف 
ٗنهوريػػػة مصػػػر العرامػػػة يفشػػػار فمهػػػا إىل يفف م،ػػػكلة الضػػػع  يف اللةػػػة   ترتػػػع إىل تعقمػػػد القوارػػػد 

ذه الصػعواة قد٬نػة،  إ٧نػا ترتػع إىل طريقػة التػدري ، إىل ىػذه الطرائػب اٛنديػدة يف  حعواتها  ف ى
مرتعػػو إىل مػػا يف قوارػػد اللةػػة  –يف  الضػػع   – كنػػت يفحسػػب يفف ذلػػ  »تعلػػم  اللةػػة إذ يقػػوؿ: 

من تعقمد  اعد رن يفسلوب الت كًن اٜنديز،  كلرة ما فمها مػن تل يػل  حػذؼ  تقػدير  تعلمػل ٞنػا 
مل، رلػ  يفف مػا ن،ػهده المػـو مػن ضػع  اػالت يف العلػ  االلةػة العرامػة   ٬نكػن يفف   ٪نتاج إىل تعل

نرتعػػو إىل ىػػذه الصػػعواات فهػػي قد٬نػػة. يفمػػا اٛنهػػل االلةػػة إىل اٜنػػد الػػذ  ن،ػػكو منػػو المػػـو فهػػو 
 «.تاىرة حديلة  سللها من طًن ش  الطرائب اٛنديدة يف تعلم  قوارد اللةة العرامة

يف تعلػػػػػم  قوارػػػػػد اللةػػػػػة العرامػػػػػة، تلػػػػػ  الطريقػػػػػة الػػػػػيت تعتمػػػػػد  يهػػػػػات  الطريقػػػػػة اٛنديػػػػػدة 
النصوص يفساساا يف تقرير القارػدة،  يػر  يفف ىػذه الطريقػة تعمػل رلػ  إضػعاؼ اٞنتعلمػٌن يف اللةػة 
العرامػػة  تهلهػػ   اسػػط قوارػػدىا، ذلػػ   ف ملػػديف التقػػد، اػػنص يناق،ػػو اٞنػػدرس مػػع تالممػػذه،   

اسػػتنلاط القارػػدة الػػيت يػػراد تدريسػػها إ٧نػػا ىػػو ضػػماع للوقػػت،  يسػػتخرج منػػو ا مللػػة الػػيت تعمنػػو رلػػ 
 ف اٞنوضوع   رالقة لو االقوارد الن وية الػيت ىػي موضػوع الػدرس اٜنقمقػي،  يفف الكتػاب الػذ  
تضػػػمن ىػػػذه اٞنوضػػػورات إ٧نػػػا ىػػػو كتػػػاب ٥نػػػو،  ٩نػػػب قلػػػل يف  شػػػيء يفف يعلػػػ  كمػػػ  يقػػػريف قػػػراءة 

اإلن،ػاء فتصػرفو رػن قارػدة الن ػو اٞنػراد شػرحها ح م ة.  ىػذه الطريقػة ت،ػةل الطالػب ّنوضػوع 
  ف ذل  يقـو رل  يفساس افرتاض يفف اٞنعىن يفحل  الن و ررض.

يضػػاؼ إىل ذلػػ  يفف طرائػػب التػػدري  التلقمنمػػة ْنعػػل الطللػػة سػػللمٌن ان عػػالمٌن   إ٩نػػاامٌن 
ٞنهػػػارات فّعػػػالٌن ٣نػػػا ي ػػػوت فػػػرص الػػػتعل  الػػػذايت  اسػػػتخداـ اللةػػػة،  ٪نػػػوؿ االتػػػايل د ف اكتسػػػاب ا
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 اللةوية.
ضػػػع  إرػػػداد معلمػػػي اللةػػػة: فػػػاٞنعل  اٛنمػػػد يقػػػدـ طالاػػػاا تمػػػدين  فاقػػػد ال،ػػػيء    -ٖ

يعطمػػػو، فػػػنذا كػػػاف مسػػػتو  اإلرػػػداد تمػػػداا انعكػػػ  ذلػػػ  رلػػػ  الطػػػالب  ف الطللػػػة 
٪نػػػاكوف يفسػػػاتذ    يتمللػػػوف لةػػػته   ينسػػػ وف رلػػػ  منواٟنػػػا، فػػػنذا ارتكػػػب اٞنػػػدرس 

 او  يفقالمه   يفحلح من الصعواة ّنكاف ١نوه.اٝنطل انتقل اٝنطل إىل يفلسنة طال
 مػػن اٞنالحػػ  يفف إرػػداد معلمػػي اللةػػة رلػػ  نطػػاؽ السػػاحة العرامػػة طػػًن كػػاؼ،  ي،ػػكو 

 القصور إف من خر٩ني د ر اٞنعلمٌن يف  من خر٩ني اٞنعاىد  اٛنامعات.
العاممػػة  الثارىػػا السػػللمة يف اكتسػػاب اٞنهػػارات اللةويػػة: إذ إف مػػا يلمنػػو مػػدرس اللةػػة  -ٗ

عرامػػة معػػرض للهػػػدـ اسػػلب است،ػػػراء العاممػػة يف مرافػػب اٜنمػػػاة: يف اللمػػت  ال،ػػػارع ال
 اللاحػػػة  يف داخػػػل الصػػػ وؼ  يف يفطلػػػب اٞنناشػػػط، حػػػو إف كلػػػًناا مػػػن اٞنسلسػػػالت 

 التل ييونمة  اإلذارمة تعرض االعاممة.
 مػػػػن ىنػػػػا ٤نػػػػد يفف الناشػػػػ    يسػػػػتمع إؿ ا لعرامػػػػة ال صػػػػم ة إ  يف سػػػػارات ١نػػػػددة،  ىػػػػذه 

 سارات اءددة رل  افرتاض  تودىا حافمة نقمة،   تك ي  كتساب اٞنهارات اللةوية.ال
 يضػػػػاؼ إىل ذلػػػػ  يفف يفطلػػػػب اٞندرسػػػػٌن ضػػػػمن تػػػػدراف اٞنػػػػدارس  اٞنعاىػػػػد  اٛنامعػػػػات 
يسػػػتخدموف العاممػػػة يف تدريسػػػه   شػػػرحه ،    يعملػػػوف رلػػػ  ت،ػػػذيب إتااػػػات الطللػػػة إذا مػػػا  

ا لسػنة  ا قػالـ، رلػ  حػٌن يفف ىػذا   نالحظػو رنػد ا مػ  كانػت االعاممػة، فمرتسػا اٝنطػا رلػ  
ا خر ، فقد يفحدر اجملل  القومي ٞندرسي اللةة اإل٤نلمييػة يف اريطانمػا قػراراا يقضػي اػلف رلػ  كػل 
مػػن يػػود يفف يكػػوف مدرسػػاا سػػواء يفكػػاف مدرسػػاا لل مييػػاء يف  الرياضػػمات يف  ا تتمػػاع... يفف يكػػػوف 

يف يفثنػػاء حػػػل  الطالػػب ف مػػػدرس الرياضػػمات يف فرنسػػا رنػػدما ٫نطػػػ مدرسػػاا للةػػة ا ـ يف  ا، كمػػا يف
اٞنسػػللة الرياضػػمة خطػػل لةويػػاا يقػػوؿ لػػو: إف خطػػلؾ يف لةتػػ  يفدىػػ   يفمػػر مػػن اٝنطػػا يف حػػل اٞنسػػللة 

 الرياضمة.
ضػػػآلة اٞنناشػػػط اللةويػػػة طػػػًن الصػػػ مة:  إذا كانػػػت اٞنهػػػارات اللةويػػػة   تكتسػػػب إ   -٘

اشػػػط الػػػيت يقػػػـو هبػػػا الناشػػػئة   تسػػػارد رلػػػ  رملمػػػة ااٞنمارسػػػة  التعييػػػي فػػػنف قلػػػة اٞنن
اكتسػػاب تلػػ  اٞنهػػارات، رلػػ  حػػٌن يفف اإلكلػػار منهػػا يسػػه  يف٬نػػا إسػػهاـ يف تللمػػت 
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 اٞنعارؼ  اكتساب اٞنهارات فالعادات اللةوية السلممة.
قلػػػة إقلػػػاؿ الناشػػػئة رلػػػ  القػػػراءة اٜنػػػرة:  ىػػػذا رامػػػل الخػػػر مػػػن روامػػػل التػػػد ، إذ إف  -ٙ

معػػػٌن ثػػػر يف اكتسػػػاب اٞنهػػػارات اللةويػػػة  هػػػا ٕنػػػد الناشػػػ  « ٞنطالعػػػةا»القػػػراءة اٜنػػػرة 
ااٞن اىم   ال كر  اللر ة الل ظمة  الرتاكمب اللةوية  الصور  ا خملػة،  ىػذا مػا يوسػع 

 الفاقو  ينمي خرباتو  ييين تعلًنه  يفسلواو.
القصػػور يف يفسػػالمب التقػػو،: فلطلػػب ىػػذه ا سػػالمب   تقػػم  إ  اٜن ػػ   التػػذكر،  -ٚ

 مل اٞنهارات العقلمة العلما من راط  تعلمل  استنتاج  موازنة  حك ... اخل،  ىػذا   
مػػػػا ٩نعػػػػل انػػػػاء اٝنػػػػربة ى،ػػػػاا معرضػػػػاا للػػػػي اؿ  النسػػػػماف، رلػػػػ  حػػػػٌن لػػػػو أػػػػل التقػػػػو، 

ح ػػ   فهػػ   تطلمػػب  ٓنلمػػل  تركمػػب  حكػػ ،  أػػل يف مسػػتويات اٞنعرفػػة رامػػة مػػن 
اٝنػػربة  مسػػتويات اٛنانػػب الن سػػي، الوقػػت ن سػػو مسػػتويات اٛنانػػب الوتػػدا  مػػن 

 اٜنركي يف  ا دائي،  حلح اكتساب اٞنهارات اللةوية ملنماا رل  يفس  متمنة.
ضػػآلة اسػػتخداـ التقنمػػات الرتاويػػة يف تعلػػم  اللةػػة  تعلمهػػا خالفػػاا ٞنػػا نلقػػاه يف تعلػػم   -ٛ

ا تانػػب لةػػا  ،  ىػػذا مػػا ٩نعػػل الػػدارس لػػدينا ٪نػػ  اػػال رؽ اػػٌن ا سػػالمب اٛنذااػػة 
لتعلػػػػػم  اللةػػػػػػة ا تنلمػػػػػػة  تعلمهػػػػػا،  ال قػػػػػػر يف الوسػػػػػػائل اٞنعمنػػػػػة يف تعلػػػػػػم  لةتػػػػػػو ا ـ 
 تعلمها، فمتكػوف لديػو إحسػاس سػل  ْنػاه لةتػو يرتسػا يف   شػعوره،  ٩نعلػو ري فػاا 

 رن اإلقلاؿ رلمها اكل ن   راضمة.
الكتاب اٞندرسي: إذ رندما يكوف سيء الطلارة، خالماا من  سػائل اإليضػاح،  طػًن  -ٜ

م،ػػوؽ،  طامضػػاا يف يفسػػلواو،    تػػرااط اػػٌن موضػػوراتو  م،وشػػاا يف فكػػره، فننػػو    
 ش  يسه  يف رملمة تد  اٞنستو .

رػػدـ  ضػػوح ا ىػػداؼ يف يفذىػػػاف ن ػػر مػػن القػػائمٌن رلػػػ  تػػدري  اللةػػة  يف يفذىػػػاف  -ٓٔ
الدارسػػػٌن يفن سػػػه ،  ىػػػذه الضػػػلاامة يف ٕنلػػػل ا ىػػػداؼ لكػػػل مػػػن اٞنهػػػارات اللةويػػػة 

خػػػػػلط  ال وضػػػػػ  يف يفثنػػػػػاء التػػػػػدري ،  قػػػػػد يت ػػػػػوؿ درس القػػػػػراءة إىل تػػػػػؤد  إىل الت
إرػراب،  درس النصػػوص إىل االطػػة،  درس القػػراءة إىل رملمػػة ممكانمكمػػة يف القػػراءة 

 اٛنهرية.. ٣نا ٪نوؿ د ف ٓنقمب ا ىداؼ اٞنرسومة.
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خػػػر  رقلػػػػات يفخػػػر  راء تػػػد  مسػػػػتو  ا داء يف اللةػػػة العرامػػػة ذلػػػػ   ف  ٖنػػػة يفسػػػلاب يف
مػػػل الكامنػػػة  راء ىػػػذا التػػػد  مت،ػػػااكة  متداخلػػػة، فاإلخ ػػػاؽ يف القػػػراءة مػػػلالا قػػػد يرتػػػع إىل العوا

حديلنا رن يفسلاب الضػع  يفسلاب تسممة يف  اتتمارمة يف  ن سمة يف  رقلمة يف  تراوية.  يف يفثناء 
 اػػد مػػن ا خػػذ ااٜنسػػلاف ىػػذه اٛنوانػػب كافػػة. فػػالنظرة ال،ػػمولمة اٞنتكاملػػة ىػػي اٞنػػنهه ا ملػػل يف 

 معاٛنة م،كلة النهوض االلةة.
 ثامناً: من أساليب الرتقاء باكتساب المهارات اللغوية

 اللةػػػػػة طاٞنػػػػػا رقػػػػػدت نػػػػػد ات  مػػػػػؤٕنرات رلػػػػػ  نطػػػػػاؽ السػػػػػاحة العرامػػػػػة تنا لػػػػػت قضػػػػػايا
التوحػمات  اٞنقرتحػات.  يف تقػدير   م،كال ا،  طاٞنا درت ىذه اٞنػؤٕنرات  النػد ات إىل تقػد، 

رتقػػاء ااكتسػػاب اٞنهػػارات اللةويػػة  ٬نكػػن إٗنػػاؿ ة حػػو  يسػػتهد  هبػػا يف ا اضػػع يفف ٖنػػ ريفيػػي اٞنتو 
 ذل  يف:
تنقمة اللمئة من التلوث اللةو   توفًن اٞنناخ اللةو  اٞنالئػ   الصػ مح إف يف اٞنػدارس  -ٔ

 إف يف خارتهػػا،  العمػػل رلػػ  ا لتػػياـ اال صػػم ة  انت،ػػارىا رلػػ  ا لسػػنة  ا قػػالـ 
 ف تعلػػم  اللةػػة مسػػؤ لمة ٗنارمػػة.  رلػػ  اٞندرسػػٌن  منػػاحي اٜنمػػاة، ذلػػ يف ٢نتلػػ  

 يف ٢نتلػػ  التخصصػػات يفف يلتيمػػوا اال صػػم ة  رلػػ   سػػائل اإلرػػالـ إذارػػة  ٗنمعػػاا 
يفف تضػػػطلع اػػػد رىا يف ا لتػػػياـ  ...اخل حػػػ افة  ٠نػػػالت  إرالنػػػات   فتػػػات  تل ػػػية

ا كػػاف مػػا فػػنذ ،يفمػػاـ يفتهػػية التل ػػية  ف يفط النػػا يتسػػمر ف سػػارات طػػوا ا  ،اال صػػم ة
يقػػدـ كلػػو اال صػػم ة اقتػػل  ىػػؤ ء ا ط ػػاؿ كلػػًناا مػػن اٞن ػػردات  الرتاكمػػب  اللػػىن ٣نػػا 

كمػػػػا يفف رلػػػػ  يفتهػػػػية الدرايػػػػة   ،يييػػػػد يف رحػػػػمدى  اللةػػػػو   ينمػػػػي قػػػػدر   التعلًنيػػػػة
 رالنات  تنقمتها من كل خطل لةو . اإلرالف مسؤ لمة مراقلة الالفتات  اإل

تطػػػوير يف الن ػػػو  الصػػػرؼ  اللالطػػػة مػػػادة  طريقػػػة العمػػػل رلػػػ  مييػػػد مػػػن التمسػػػًن  ال -ٕ
رلػ  يفف يقتصػر يف تقػد، اٞنػادة رلػ  مػا ىػو يفساسػي   تم ػي منهػا  ،تدري   ررضػاا 

 يسػهل ت ارلػو ا تتمػاري مػع ا خػرين  ،ُنمز يسػارد اٞنػتعل  رلػ  قضػاء حاتاتػو
قػات  اإلكلػار مػن التطلم ، ١نادثػة  قػراءة  كتااػة يف ضر ب الن،اط اللةػو  اسػتماراا 

 العالتمة لتاليف ا خطاء الن وية. التدريلات 
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،  العمػػل رلػػ  تػػذب  تػػدريلاا   تػػلىمالا  ضػػر رة ا ىتمػػاـ انرػػداد معلمػػي اللةػػة اختمػػاراا  -ٖ
 الرتكمػػػػػي رلػػػػػ  اإلرػػػػػداد  ،ىل التػػػػػدري  اػػػػػاٜنوافي اٞناديػػػػػة  اٞنعنويػػػػػةالعناحػػػػػر الك مػػػػػة إ
 ا ط ػػػاؿ  انتهػػػاءا  مػػػن ريػػػاض سػػػتو  اٛنػػػامعي للمعلمػػػٌن كافػػػة اػػػدءاا اٞنالػػػوتم ي رلػػػ  

 .اٞنواد الرتاوية رل  مواد التخصص ، ُنمز   ْنورااللانو 
 ساسػػػػمة كلهػػػػا اال،ػػػػكل، رلػػػػ  يفف يسػػػػتمر ىػػػػذا اضػػػػلط كتػػػػب اٞنرحلػػػػة ا اتدائمػػػػة    -ٗ

الضػػلط يف اٞنراحػػل التالمػػة،  مػػع النمػػو ال كػػر  يف كػػل مػػا ٫ن،ػػ  منػػو اللػػل ، ذلػػ  
 اٞنػػػػػتعل  يف ر يػػػػػة ال،ػػػػػكل   ف رملمػػػػػة الضػػػػػلط اال،ػػػػػكل تسػػػػػارد كػػػػػالا مػػػػػن اٞنعلػػػػػ 

 الص مح للكلمة  فه  معناىا.

ارتمػػػاد الطرائػػػب الت ارلمػػػة يف التػػػدري   إكسػػػػاب اٞنتعلمػػػٌن مهػػػارات الػػػتعل  الػػػػذايت  -٘
التلقمنمػػة اإللقائمػػة الػػذ  ىػػو يفسػػاس للػػتعل  اٞنسػػتمر مػػد  اٜنمػػاة،  اسػػتلعاد الطرائػػب 

 العمػل رلػ  تنويػع الطرائػب  اليت ْنعل اٞنتعلمػٌن سػللمٌن من علػٌن   إ٩نػاامٌن فعػالٌن،
  ا سالمب يف ضوء اٞنستويات.

اٞننػػاترات، النػػد ات، الكتااػػة يف ر ب اٞنناشػػط اللةويػػة طػػًن الصػػ مة: اإلكلػػار مػػن ضػػ -ٙ
٠نػػػػػػالت الصػػػػػػ   اٜنػػػػػػائط، إلقػػػػػػاء الكلمػػػػػػات يف اٞنناسػػػػػػلات اٞنختل ػػػػػػة  يف اإلذارػػػػػػة 

سػػاب اٞنهػػػارات تعييػػياا  كت «اٞندرسػػمة، تلخػػمص الكتػػب، اٞنسػػػاتالت ال،ػػعرية..اخل
 اللةوية.

اسػػػػػػتخداـ تقنمػػػػػػات الرتامػػػػػػة يف تعلػػػػػػم  اللةػػػػػػة  تعلمهػػػػػػا مػػػػػػن ٢نػػػػػػاار  يففػػػػػػالـ  يفشػػػػػػرطة  -ٚ
 حواسػػمب..اخل  ف يف اسػػتخدامها إثػػارة  ىتمػػاـ الناشػػئة  تػػذااا ٟنػػ  لمقلػػاؿ رلػػ  

 الدر س  تعلمها.

مارسػػة اإلكلػػار مػػن ضػػر ب التعييػػي اإل٩نػػا   تػػوفًن اللمئػػة الصػػ مة التعلمممػػة التعلممػػة ٞن -ٛ
 ىذه الضر ب نظراا لد رىا ال عاؿ يف تكوين اٞنهارات اللةوية.

العمػػػػل رلػػػػ  انػػػػاء يفد ات موضػػػػورمة لتقػػػػو، يفداء معلمػػػػي اللةػػػػة يف ٢نتلػػػػ  اٞنراحػػػػل،  -ٜ
  يفد ات موضورمة لتقو، ا داء اللةو  للمتعلمٌن استلعاداا للنظرة الذاتمة.

صػمص تػوائي  حسػن قػارئ، طرس ال،ة  اػالقراءة  ١نلتهػا يف ن ػوس اٞنتعلمػٌن  ٔن -ٓٔ
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 إتػػراء مسػػااقات  منػػاترات لتلخػػمص الكتػػب شػػ اىماا،  إطنػػاء اٞنكتلػػات اٞندرسػػمة 
 االكتب  السالسل اٞنالئمة  تمسًن سلل إرار ا.

اختمػػػار اٞنػػػادة اللةويػػػة يف ضػػػوء ا ىػػػداؼ  مراحػػػل النمػػػو،  العمػػػل رلػػػ  التػػػدرج يف  -ٔٔ
 راحل.تقد، اٞنهارات اللةوية يف ضوء تل  ا ىداؼ  اٞن

إقامػػة د رات تدريلمػػة ٞندرسػػي ٗنمػػع اٞنػػواد لتػػذكًنى  الساسػػمات قوارػػد لةػػته  حػػو يكونػػوا قػػد ة  -ٕٔ
 يفمـا متعلممه  يف استخدـا اللةة السلممة  حو يكونوا روناا ٞندرسي اللةة.

 ١ناسلة الطالب رل  يفخطائه  اللةوية يف ٗنمع اٞنواد. -ٖٔ

ادثػػػة يف ريػػػػاض ا ط ػػػاؿ  ذلػػػػ  اللػػػدء اتعلػػػم  اللةػػػػة ال صػػػم ة السػػػػهلة  اللسػػػمطة ١ن -ٗٔ
اطريقػػػة طػػػًن ملاشػػػرة،  اسػػػتخداـ اللػػػىن اللةويػػػة اٞنناسػػػلة  اٞنالئمػػػة ٟنػػػذه اٞنرحلػػػة اةمػػػة 

 التدريب رل  استخدامها اصورة ح م ة ترسمخاا ٟنا رل  ا لسنة.

اإلفػػػادة مػػػن تراثنػػػا يف منه مػػػة تعلػػػم  اللةػػػة  تعلمهػػػا  ارتمػػػاد اٞنػػػنهه التكػػػاملي يف تدريسػػػها  -٘ٔ
و الػػػذ  اتلعػػػو اٞنػػػرّبد يف الكامػػػل،  اختمػػػار اٞنوضػػػورات ا ساسػػػمة  الوتم مػػػة مػػػن رلػػػ  الن ػػػ

اٞنػػادة اللةويػػػة رلػػػ  الن ػػػو الػػػذ  درػػػا إلمػػو كػػػل مػػػن اٛنػػػاح   يف  تع ػػػر الن ػػػاس الن ػػػو  
  خل  ان حماف ا ٘نر اللصر  يف تراثنا العر  اإلسالمي.

العرامػػػة  تعلمهػػػا رلػػػ  اإلكلػػػار مػػػن ا ُنػػػاث العلممػػػة ٞنعاٛنػػػة م،ػػػكالت تعلػػػم  اللةػػػة  -ٙٔ
موضػػػػوري   رلػػػػ  يفسػػػػاس ا نطلارػػػػات الذاتمػػػػة  ا تتهػػػػادات ال،خصػػػػمة، يفسػػػػاس 

  الك،  رن ال عالمة النسلمة لطرائب تدريسها قلل ارتمادىا.

الرتكمػي رلػ  يف٨نمػػة اٜن ػ  يف اكتسػػاب اٞنهػارات اللةويػػة، رلػ  يفف يكػػوف ىػذا اٜن ػػ   -ٚٔ
مػػػػ  مػػػػا ٪ن ظػػػػو يف مواقػػػػ  اٜنمػػػػاة ملنمػػػػاا رلػػػػ  ال هػػػػ ،  مسػػػػارداا للمػػػػتعل  رلػػػػ  توت

 الطلمعمة  الع وية.

إيػػػالء يف٨نمػػػة للم ادثػػػة يف تعلػػػم  اللةػػػة  تعلمهػػػا،  للتعلػػػًن الػػػوتم ي شػػػ اىماا كػػػاف يف    -ٛٔ
كتاامػػاا، رلػػ  يف  ية ػػل التعلػػًن اإلاػػداري ك،ػػ اا رػػن اٞنوىػػواٌن مػػن الدارسػػٌن  تنممػػة 

 لقدرا   اللةوية.

 الرسػػـو التوضػػم مة  ا لػػواف اٛنذااػػة ٞنػػا ٟنػػا مػػن العنايػػة اػػنخراج الكتػػب  تي يػػدىا االصػػور  -ٜٔ
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يفثػر يف الت،ػويب،  يفف تسػػتخدـ اٜنػر ؼ ذات اللػػنط الكلػًن يف اٞنراحػػل ا  ىل مػن التعلػػم  
 .ا ساسي   يت  التدرج من حمز اٜن   اتدرج مراحل التعلم 

العنايػػػػػة اتػػػػػدريب الطػػػػػالب رلػػػػػ  الل ػػػػػز يف اٞنعػػػػػات   اٞنوسػػػػػورات رػػػػػن الكلمػػػػػات  -ٕٓ
ت  ا رػػالـ إطنػػاء للقػػافته  اللةويػػة  راطػػاا ٟنػػ  هبػػذه اٞنوسػػورات  حرحػػاا  اٞنصػػطل ا

 رل  الدقة  السالمة  الص ة يف استخداـ الكلمات.

اإلكلػػػار مػػػن اٞنوازنػػػات ا دامػػػة تنممػػػة لل اسػػػة اٛنمالمػػػة رنػػػد الدارسػػػٌن  تلصػػػًناا ٟنػػػ   -ٕٔ
 ّنراحل اٛنماؿ.



 180 

 الفصلمراجع 
 

 القاىرة. -مدطلعة رلد الر٘نن ١ن -اٞنقدمة -اان خلد ف -ٔ
 .ٖٜ٘ٔالقاىرة  -طلعة مصر -يف يفحوؿ ا دب -يف٘ند حسن الييات -ٕ

 اًن ت. -دار مكتلة اٜنماة -٥نو ررامة يففضل -اٛننمد  خلم ة -ٖ
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 الفصل التاسع
 المدرس إعداداً وتأىيالً للتدريس بالعربية
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 خطة العمل الوطنمة للتمكٌن للةة العرامة. -سادساً  



 182 

 الفصل التاسع
 المدرِّس إعداًدا وتأىياًل للتدريس بالعربية

 

 ز اٞنوتي يفف نتعرؼ طلمعة العصر الذ  ٥نما فمو  الت ديات اليت نواتهها ٥نا ؿ يف ىذا الل
فمو،  يفف نتعرؼ يفيضاا اعضاا من الت ديات اليت تواتو التعلم  العايل العر ،  اعضاا من السمات اليت 

تلماف  ينلةي للرتامة العرامة يفف تتس  هبا ٞنواتهة الت ديات،  د ر التعلم  العايل يف مواتهتها،  من َ   
تودة التعلم  العايل   اقع إرداد اٞندرسٌن فمو،  مستليمات إرداد اٞندرس  تلىملو اصورة رامة، 
لمسهاـ يف تقدـ اجملتمع  مواتهة الت ديات اليت يتعرض ٟنا،  نق   ق ة مستلنمة رل  إرداد 

اظ رلمها  ا ىتماـ اٞندرس للتدري  االعرامة،  رل  خطة العمل الوطنمة للتمكٌن للةة العرامة  اٜن 
 انتقاها  ا رتقاء هبا،  اإلتراءات اٞنتخذة يف ضوئها يف  زاريت الرتامة  التعلم  العايل.

 أوًل: تحديات العصر
يتس  العصر الذ  ٥نما فمو اسمات متعددة، منها يفنو رصر العل   التقانة  ا تصا ت 

يفطوارىا،  ىو رصر الت  ر اٞنعريف   ثورة اٞنعلوماتمة،  طي  ال ضاء  اقت اـ اءمطات  سرب
  الت  ر السكا ... إخل.

 يربز يف ىذا العصر ردد من الت ديات، منها الت د  الصهمو   اٛنانب اٞنتوح  من 
العوٞنة،  سمطرة منطب حب القوة   قوة اٜنب، إذ يهممن ا قوياء رل  الضع اء ىممنة اقتصادية 

 ىي السائدة رل  الصعمد العاٞني. ثقافمة  سماسمة،  ااتت شريعة الةاب 
 من ٓنديات ىذا العصر يفيضاا تلوث اللمئة  تور اإلنساف رلمها،  تيايد موتات العن ، 
 ا٥نسار القم  اٞنعنوية  ت اق  ا تتماح اٞناد   سًن رة قم  ا ستهالؾ،  ارت اع نسلة من 

 يتعاطوف اٞنخدرات.
لمة ا حادية يف تالؿ العوٞنة،  ارت اع نسلة ُيضاؼ إىل ذل  كلو اٟنممنة اللقافمة ذات القط
 ا ممة رل  الصعمد العاٞني،  اهمار ا  ضاع الص مة.

  إذا كانت ىذه الت ديات راٞنمة، فنف ٖنة ٓنديات يفُخر تضاؼ إلمها  تواتهها منطقتنا
إقامة فضو العرامة تتملل يف ا حتالؿ ا مريكي للعراؽ،  استمرار ا حتالؿ اإلسرائملي ل لسطٌن،  ر 
يفردائنا يف  الد لة ال لسطمنمة  راحمتها القدس ال،ري   رودة الالتئٌن إىل فلسطٌن،  ١نا  ت
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ٕنييب يف احر يفمتنا اطريب ا نقسامات الداخلمة  الصرارات العرقمة  اٞنذىلمة  الطائ مة،  ىذا ا مر 
العرامة العرامة، للصرارات يفد  إىل موتات من العن   التعصب ا رم ، رافب ذل  استمرار 

رل  اٛنمر،  ازداد نيؼ العقوؿ  خلخلة لالنتماء القومي، حو اات القااع رل  رر اتو كالقااع 
من الوطن العر   ت اقمت اللطالة،  تيايدت ا ممة حو إف رددىا  حل إىل مئة ملموف يفُمّي 

  من ا ممٌن،  ٥نن يف العقد ا  ؿ من ا ل مة اللاللة، ُنمز يفف ثلز سكاف الوطن العر 
  تيايدت يفحيمة ال قر  اٞنناطب الع،وائمة  مدف الص مح  مناطب الظل يف اعع العواح  العرامة.

 يف ٠ناؿ التعلم  العايل يفشار اإلرالف العاٞني للتعلم  العايل للقرف اٜناد   الع،رين الصادر 
 اضطراب اٞنعايًن يف التعلم  تتملل يفرن المونسكو، إىل ردد من الت ديات اليت يواتهها ىذا 

شر ط ا نتساب إىل التخصصات يف التعلم  العايل،  ا٦ن اض اٛنودة  مستو  اٝنر٩نٌن يف ا ر  
ا طلب،  ا٦ن اض تر ؼ العاملٌن يف التعلم  العايل،  القصور يف مالءمة الربامه ٝنطط التنممة 

  ضع  الل ز العلمي،  اطالة اٝنر٩نٌن،  ضع  التمويل... إخل.
 ا: التربية العربية المرجوة لمواجهة التحدياتثانيً 

إف مواتهة الت ديات اٞن،ار إلمها رل  الصعمدين العاٞني  العر  تستلـي ترامة ذىنمة 
تديدة، تعمل رل  يفف تكوف الرتامة العرامة اٞنن،ودة متسمة االتةًنية  الت ديد اٞنستمر   ترامة 

٧نطمة،  حوارية   تلقمنمة،  من ت ة   منةلقة،  تد ٬نمة راكدة،  ترامة إادارمة   تقلمدية
 مستعملةا التقانة  موت ة ٟنا يف العملمة التعلمممة التعلممة،   مقتصرة رل  يفف تكوف يد ية، 
 د٬نقراطمة يف ٗنمع مناحمها   تسلطمة،  رلممة ناقدة   ترامة نقل  تسلم   إذراف،  تعا نمة 

ممة تنظر إىل ا مور  اٞن،كالت نظرة شاملة   نظرة تيئمة تعتمد فريب العمل   فردية،  منظو 
 ضمقة  ١ند دة.

 من ا مور اليت  اد من الرتكمي رلمها يف ترامتنا العرامة ٞنواتهة الت ديات ا نتقاؿ من التعلم  إىل 
ل  التعل   تي يد اٞنتعل  ااٞنهارات اليت تسارده رل  يفف ي كر  يل ز  ينقب رن اٞنعلومات،  يعمل ر

توتم ها،   يفف تُقد ـ إلمو د ف يفف يكد  ذىنو يف الل ز رنها،  تي يده ّنهارات التعل  الذايت اليت 
تسارده رل  مواحلة التعل  مد  اٜنماة، رل  يفف يرافب ذل  كلو تعممب لالنتماء، إذ إف اإلحساس 

إذا فرت ىذا ا نتماء يف  العايل اا نتماء القومي يف تالؿ العوٞنة ٩نيء يف مقدمة منظومة القم ،   
ضع ، يت لل اإلنساف من قممو  يتخل  رن كلًن من درائ  إنسانمتو، إىل تانب ٔنلمو رن قوممتو، 
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 الت لل من ا نتماء سلسلة مو اديفت تالحقت تلثًنا ا  مضار ا ا،  النتم ة  احدة ىي يفف ٫نسر 
ماء يذلل الصعاب،  يدفع إىل در  اإلنساف ن سو،  ٔنسر ا مة ىويتها.  من ىنا كاف رمب ا نت

مسًنة التعريب  الدفاع رنها،  تقد، كل اإلمكانات لت ا ز العقلات اليت ٓنوؿ د ف ٤ناحها،  يعيز 
 اٛنمع اٌن ا حالة  اٞنعاحرة يف انطالؽ يفمتنا.

 يقـو التعلم  العايل اد ر فّعاؿ يف مواتهة الت ديات اليت تتعرض ٟنا يفمتنا،  ذل  اطريب 
ه يفُطراا َكِ م ةا ذات مهارات رالمة ُتسه  يف تقدـ اجملتمع  تنممتو،  تي يد الدارسٌن ّنهارات إرداد

التعل  الذايت،  تطوير اٞنعارؼ  ن،رىا اطريب الل وث العلممة،  تي يد الدارسٌن االك ايات اليت 
ن تهة تساردى  رل  إتقاف ٔنصصه  من تهة،  فه  اللقافة الوطنمة  اإلقلمممة  الد لمة م

يفخر ،  اٞنساردة رل  ٘ناية القم  ا تتمارمة  تعيييىا،  اإلسهاـ يف تطوير التعلم   ٓنسٌن 
 مضمونو،  اٜنرص رل  تودتو.

 تتملل تودة التعلم  العايل يف تودة مستو  العاملٌن فمو رلمم ا  خلقم ا،  توفًن اٜنوافي »
ل  تودة التعلم  العايل يف تودة اٞنناىه  التدريب اٞنستمر للعاملٌن  ت، مع اللاحلٌن، كما تت 

ّن هومها ال،امل،  تودة الطللة اارتماد ملديف اٛندارة،  تودة اللمئة ا كاد٬نمة الداخلمة 
 اٝنارتمة،  يف إشارة ثقافيت التقو،  التطوير داخل مؤسسات التعلم  العايل،  إشارة ثقافة 

 .(ٔ)«َءلةا ستقالؿ الذايت  ٓنمل اٞنسؤ لمة  اٝنضوع للمسا
 ثالثًا: إعداد المدرس وتأىيلو

يُعد اٞندرس قطب الرح  يف العملمة الرتاوية،  إلمو يرتع ال ضل يف ٤ناحها طاللاا، يف  يرتع 
إلمو السلب يف إخ اقها يف ا ر  ا طلب، إذ مهما تكن اٞنناىه ملنمة رل  يفس  رلممة فنها 

ك ّي،  ٬نكن يفف يرم  اٞندرس إذا كاف ك ماا     ٓنقب يفطراضها إ  إذا كاف يقـو اتطلمقها مدرس
  متمكناا اعع اللةرات يف اٞنناىه حو لو ،م تكن ملنمة رل  يفس  رلممة  اض ة.

مو  كما يفف اٞندرس   يدّرس ّنادتو فقط،  إ٧نا ا،خصمتو  ّند  تعاملو مع طللتو،  ما يقدِّ
لة مادتو،  كانوا متعلقٌن ٟن  من قد ة حسنة  مَلل يفرل .  ك  من مدرس تذب الطللة إىل ١ن

هبا من خالؿ تعلقه  اوا  ك  من مدرس نّ ر الطللة من مادتو اسلب سوء معاملتو  فظاتتو 
  ضع وا

 لقد تةًنت ا د ار اٞنرسومة للمدرس يف راٞننا اٞنعاحر، فل  يعد د ره مقتصراا رل  نقل 
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ا ا اتتمارماا  ن سماا  م، عاا  اٞنعرفة  اٝنربة إىل طالاو،  إ٧نا يفحلح إضافةا إىل ذل  موتها  مرشدا
 معيزاا  ااحلاا  مةنماا اللمئة التعلمممة التعلممة ّنصادر اٞنعرفة
(ٕ). 

 ٖنة مالحظات رل   اقع إرداد اٞندرس تتملل يف يفف مدخالت الكلمات يفحماناا لمست ٢نتارة 
ي ا لت اؽ  اد رل  يفس  رلممة  معايًن موضورمة، إذ إف يفسلوب ا نتقاء  شر ط القلوؿ  حواف

 من يفف تكوف رل  يفساس ا ستعداد  الرطلة اةمة اتتذاب يففضل العناحر.
ْخَرتات لمست من النوع اٞنرطوب فمو،  ٪نتِّ  ىذا إرادة النظر يف نظ  التقو، 

ُ
كما يفف اٞن

 السائدة.
يف  إىل الوتم مة من اٞنالحظات يفيضاا يفف ىنال  قصوراا يف خطة اإلرداد  التدريب  افتقاراا 

الرتامة »١نتويات اعع اٞنواد،  ضع اا يف ا ىتماـ ااٛنوانب اللقافمة اٞنالئمة لر ح العصر من ملل 
اجملتمعمة، الرتامة رل  اٞنواطنة، الرتامة اللمئمة  السكانمة، اٞنعلوماتمة، مهارات التواحل، اللةات... 

ا إىل التطلمب،  يفف ٖنة ٧نطمة يف ، كما يفف ىنال  طللة للطااع النظر  يف اعع اٞنواد  افتقارى«إخل
يفسالمب التدري   طرائقو،  قصوراا يف استعماؿ تقنمات التعلم   التعل ،  قصوراا يف يفسالمب التقو، 

 اٞنتلعة.
 إف إرداد اٞندرس  تلىملو يستليماف:

 ٕنكناا من اٞنادة. -
 ٕنكناا من مهارات التواحل االلةتٌن العرامة  ا تنلمة. -

 ستلارة الدافعمة لد  طالاو.ٕنكناا من ا -

 تكامالا معرفم ا يف تكوينو. -

 «.Systemاٞننهه نظاـ »ل ػٕنلالا للمنهه الرتاو  ّن هومو اٞننظومي ال،مويل اٞنتكام -
 مر نة يف اختمار الطرائب  ا سالمب يف ضوء ا تواء  اٞنستويات. -

 راطاا للمعارؼ النظرية االعملمة. -

 التطلمقمة. تركمياا رل  اٛنوانب -

 تركمياا رل  كم مة التعل   تعلم  الطالب كم  يتعل . -

 تركمياا رل  التعل  التعا    فريب العمل يف إ٤ناز اٞن،ر رات. -

 استعما ا  سالمب الت، مع  التعييي يف التعامل مع الطللة. -
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م ها ٞنصل ة قدرة رل  استعماؿ تقنمات التعلم  اإللكرت نمة  اٞنعلومات  ا تصاؿ،  توت -
 «.اٜناسوب، ال،ااكة، ٢ناار العلـو اٞنتطورة... إخل»العملمة التعلمممة التعلممة 

 «.اإلنرتنت»قدرة رل  التمممي اٌن اٞنعارؼ اٛنمدة  ال اسدة ٣نا تن،ره ال،ااكة  -

 قدرة رل  فه  ن سمة طالاو  تعرؼ حاتا    مموٟن   اىتماما  . -

ا ٞنهارات التعل  ال - ذايت، الذ  ىو يفساس للتعل  اٞنستمر مد  اٜنماة،  إذا كاف امتالكا
يفرق  يفنواع التعل  يفف يتعل  الطالب كم  يتعل  انرشاده إىل يفسالمب التعل  الذايت فنف يفرق  يفنواع 

 التنممة اٞنهنمة للمدرس يفف يتعل  كم  ينمي ن سو  يطور يفداءه  كم  ٪نل م،كالتو اٞنهنمة.

تقو، متنورة  متعددة تقم  اٞنهارات العقلمة العلما لد   قدرة رل  استعماؿ يفسالمب -
 الدارسٌن.

قدرة رل  توتم  نتائه التقو، يف تطوير العملمة التعلمممة التعلممة انطالقاا من ا سئلة  -
 اٝنمسة:

 ٞناذا؟ ماذا؟ ٞنن؟ كم ؟ ما ا ثر؟

 التدريب من تهة  استئناساا ات ارب ا م  ا خر  يف رملميت اإلرداد  التلىمل من تهة
التدري  من حمز ارتمادىا يفسلوب يفخر ،  من ىذه الت ارب ْنراة مالمييا يف اسرتاتم مات 

حل اٞن،كالت  التعل  الذايت  رص  الدماغ  اٞنناق،ة  التعل  اا كت،اؼ،  يفداء ا د ار 
  حلقات الل ز  تقانة التعلم  يف العرض.

 رابًعا: إعداد المدرس للتدريس بالعربية
تعد اللةة من يفارز ٚنات اجملتمع اإلنسا ، إذ ما من حضارة ررفتها الل،رية إ   حاحلتها 
هضة لةوية،  قد احتلت لةتنا العرامة مكانة مرموقة يف مسًنة اٜنضارة الل،رية،  ىي ا ف من اٌن 

ل توحمد اٌن اللةات العاٞنمة يف ا م  اٞنت دة  منظما ا اٞنتخصصة. حارهبا يفرداء ا مة  ها رام
يفاناء يفمتنا،  فرضوا لةا   مكاها يف يفثناء احتالٟن  لوطننا العر .  اعد يفف حصلت االدنا العرامة 
رل  استقالٟنا  ٓنررت من ا حتالؿ ا تن ، تل يفرداء ا مة ماضٌن يف ١ناراته  للةتنا   حمها 

 رملوا رل  ت، مع  االصعواة من تهة،  االتخل   ردـ مواكلة ر ح العصر من تهة يفخر ،
العاممات  ها رامل ت ريب اٌن يفاناء ا مة، كما رملوا رل  سًن رة اللةة اإل٤نلميية  ارتمادىا 
مكاف العرامة يف اٛنامعات  معاىد التعلم  العايل، رل  الرط  من مكانة لةتنا  يفحالتها  ٕنميىا 
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يف « العرامة ال صم ة»اللةة ا ـ  رراقتها،  رل  الرط  من ٕنمي الت راة السورية يف ارتمادىا 
التدري  يف ٗنمع مراحل التعلم ، انطالقاا من يفف لةتنا ىي ىويتنا  رنواف شخصمتنا  رمي لكماننا 
القومي  ذاكرة يفمتنا  ٢ني ها اللقايف، فضالا رن يفها لةة قرالننا الذ  نيؿ او الر ح ا مٌن رل  قلب 

ا لدروتو،  دستوراا  متو. الساف رر  ملٌن الرسوؿ العر  الكر،   الية لنلوتو،  تليمدا
 من ىنا كاف التعريب يف سعمو إىل سًن رة اللةة العرامة ال صم ة،  انت،ارىا رل  ٗنمع 
الصعد  يف ٗنمع ٠نا ت اٜنماة، قضمة متعددة الوتوه  اٞنستويات  اٞنقاحد، فهو قضمة قوممة 

 .(ٖ)ضمة يفمن ثقايف،  قضمة إاداع  ااتكار قضمة دينمة،  قضمة ٠نتمعمة،  قضمة تراوية،  ق
 لقد يفدركت سورية ىذه اٛنوانب كافة منذ يفف ٓنررت من ا حتالؿ العلما ، فكاف 

، يدرِّسوف ٜٜٔٔاٞندرسوف يف معهد  الطب  اٜنقوؽ، نواة اٛنامعة السورية حمنئذ راـ 
  الرط  من كل ١نا  تو االعرامة،  استمر التدري  هبا يف رهد ا نتداب ال رنسي رل  سورية رل

فرض لةتو مكاها، إ  يفف ا مانة التار٫نمة تدفعنا إىل ذكر يفف ٖنة من كاف منص اا من العلماء 
ال رنسمٌن يف  نئتو يفساتذة اٛنامعة السورية رل  ارتمادى  اللةة العرامة يف التدري ، فهاىو ذا 

إااف ا نتداب ال رنسي ٫ناطب يفساتذة مدير اٞنعارؼ العاـ يف اٞن وضمة العلما « اونور»السّمد 
لست  ٢نطئٌن يف اختمارك  اللةة العرامة يف التدري ، »اٛنامعة السورية يف احت اؿ يفُقم  فمها قائالا: 

ال كونوا  اثقٌن يفنك  يفحسنت  حنعاا اانتقائها، فنف من ييرموف يفف اللةة العرامة طًن حاٜنة 
خطل ملٌن، فالتاريا يللت يفف لةة الضاد كسائر للتعلًن رن مصطل ات العل  اٜناضر ى  رل  

اللةات ا خر  طنمة ااشتقاقها،  كافمة اكلرة تراكملها للتعلًن رن ا فكار اٛنديدة  ا رتلاطات 
اٜنديلة اليت تراط تل  ا فكار،  يفف فالس ة العرب حمنما نقلوا يف القرف التاسع إىل لةته  

علـو إىل لةته  كما يف رهد اان سمنا  الةيايل  اان رشد، رسائل يفرسطو طالم  ٕنك نوا من نقل ال
فما ينكر يفحد  اٜناؿ ىذه يفف اللةة العرامة حاٜنة ٞنماشاة اللةات ا خر   للتعلًن رن ا فكار 
العلممة اٜنديلة،  ارلموا يفف اندفارك  إىل إ٩ناد مؤسسة رلممة كلًنة ررامة اللساف، ىو رل  ما 

 ، فظلوا ١نافظٌن رل  ىذه ا داة اللديعة اليت ٥نن مدينوف ٟنا يفر  يفكرب دلمل رل  حذاقتك
 «.اكلًن من ا رماؿ اللاىرة،  اعدد من ا شكاؿ اٛنمملة اليت ْنل  هبا ال كر الل،ر 

إنين يفىن  العرب،  يفٕنىن يف  يضمعوا ىذا ا حرتاـ اٞنقدر للةته ،  ف من » يتااع قائالا: 
رن حقو  رن كمانو  رن ٜنمو  دمو،  إنك  ت همت  ىذا يدافع رن لةتو، يدافع رن يفحلو   
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ا  .(ٗ)«ا مر تمدا
 الواقع لقد تسّلح يفساتذة اٛنامعة السورية يف تدريسه  االعرامة ااإلرادة القوية  ا نتماء القو  
 مته   لةة قرالها الكر،، فكانوا يضعوف اٞنصطل ات العرامة مقاال اٞنصطل ات ا تنلمة، م ت،ٌن 

اٞنصطل ات العرامة يف اطوف كتب الرتاث  يف اٞنعات  اللةوية من تهة،  مستعمنٌن اقدرة  رن ىذه
اللةة العرامة رل  ا شتقاؽ  الن ت  اجملاز من تهة يفخر ،  مستلنسٌن ااٞنصطل ات اليت  ضعها 

قرااة يفساتذة الطب يف القصر العمين يف القاىرة، رندما كانت العرامة لةة التدري  يف القصر العمين 
سلعٌن راماا منذ يفياـ ١نمد رلي ااشا  قلل ا حتالؿ اإل٤نلمي  ٞنصر الذ  حّوؿ لةة تعلم  الطب 
من العرامة إىل اإل٤نلميية،  مستلنسٌن يفيضاا االكتب اليت يفل  ها يف يف اخر القرف التاسع ر،ر ثالثة 

ا يدرسوف الطب االعرامة يف يفساتذة يفتانب من يفساتذة الكلمة اإل٤نملمة السورية يف اًن ت، حمز كانو 
ىذه الكلمة اليت يفحل ت فمما اعد اٛنامعة ا مريكمة،  طًّنت لةة التدري  فمها من العرامة إىل 

 اإل٤نلميية يفيضاا.
ا ضل تهود رتا ت » رادت إىل اللةة العرامة مكانتها تللم اا  ترٗنةا  تدريساا  مصطل اا 

امعة  تهود ٠نامع اللةة العرامة رامة،  ٠نمع اللةة التعريب من يفرضاء اٟنمئة التدريسمة يف اٛن
العرامة ادم،ب خاحة،  راد إىل التللم  االعرامة كلًن ٣نا افتقدتو يف رصور ا ٥ندار من رمب يف 
اٞنعا ،   ضوح يف ا فكار  سالمة يف اللةة،  نصارة يف اللماف،  تهرت يف اللةة العرامة إىل 

ممة تمدة يف ٢نتل  اٞنمادين، استطاع مؤلِّ وىا يفف ٩نمعوا اٌن تانب كتب اللةة  ا دب كتب رل
الةرض العلمي  سالمة اللةة  تودة العرض  حسن ا داء،  كاف لطائ ة من يفساتذة كلمة الطب 

اللةو  ا ستاذ الدكتور  العا،م، رل  حد تعلًن (٘)َنامعة دم،ب القدح اٞنعل  يف ىذا اٞنضمار
 مازف اٞنلارؾ.

يفحد ٕنمي الت راة السورية يف التعلم  االلةة ا ـ يف ٢نتل  اٞنراحل،  ىاىو ذا قد    ٫ن   رل  
مض  رلمها قرف تقريلاا،  ىاى  يف  ء خر٩نوىا يف اٛنامعات السورية  يف ٢نتل  التخصصات، 

لعلممة  سمما الطلمة منها يَلي  ف يفقراه  الذين درسوا االلةة ا تنلمة، إذ إه  يتقلد ف يفرفع اٞنناحب ا
 ا كاد٬نمة يف اٞن،ايف ا  رامة  ا مريكمة  ،م ٪َنُْل تلقمه  العل  يف الدرتة اٛنامعمة ا  ىل الةته  ا ـ 
د ف الت وؽ  التممي يف دراسا   العلما  رمله  اٞنهين،  إ٧نا كاف دافعاا ٟن  ٜنمازة ذل  الت وؽ، فلقد 

صم ة،  استعمل يفساتذ   اللةة العرامة ال صم ة يف تلق  ىؤ ء اٞنتخرتوف رلومه  االلةة العرامة ال 
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 تعلممه  معتمدين يف اجملاؿ الط  اٞنصطل ات اليت تضمنها اٞنع   الط  اٞنوحد.
 لنستمع إىل ما يقولو اللاحز اٞنصر  ا ستاذ الدكتور رلد الصلور شاىٌن رن الت راة 

« ديوتٌن مصلاح ال كر»ٌن من ٠نلة السورية يف تعلم  الطب االعرامة يف العدد الرااع  اللالث
تربز ملساة اللةة العرامة اوضوح إذا ما ريفينا يفف العلـو اليت تقـو رلمها »الصادرة رن المونسكو: 

اٜنضارة اٜنديلة كاٟنندسة  الطب  الصمدلة  الطلمعة  الرياضمات كلها تدرس االلةة اإل٤نلميية يف 
ائقها  مصطل ا ا ٕنلالا ما، ال  ف ىمئات تامعاتنا،    ف العرامة راتية رن ٕنلل حق

اللةة العرامة يفداة لنقل اٞنعارؼ اٜنديلة التدري  يف ىذه اجملا ت ىي العاتية رن استعماؿ 
 .(ٙ)« متااعة ما ين،ر يف اٝنارج ا كر  لساف ررامٌن

اه  لقد حضرت يفخًناا مناق،ة لرسالة يف رل  الط ملمات لنمل درتة الدكتور » يتااع قائالا: 
كانت يف٧نوذتاا للملساة اليت نعم،ها ٥نن يف الوطن العر ،  معربة رن التميؽ العممب يف يفرل  
مستويات الل ز العلمي اٜنضار ، الرسالة ١نررة ااإل٤نلميية،  قد مت اللاحلة ملخصاا رنها 
لة ااإل٤نلميية يفيضاا،  اديفت اٞنناق،ة، فت دث اٞن،رؼ االعرامة،  ناق  يفحد ا رضاء الطال

ااإل٤نلميية،  ناق  العضو ا خر الطاللة االعرامة،  كانت الطاللة ترد  تناق  ااإل٤نلميية  االعرامة 
يف لةة ٢نتلطة كاختالط الرقع يف اللوب اٞنهلهل،  ذل  يف كلمة الطب انحد  اٛنامعات 

ق  االعرامة اٞنصرية العريقة،  لو يفف ىذا اٞنوضوع كاف مطر حاا َنامعة دم،ب لكتب االعرامة  لنو 
 د ف يفدىن حعواة يف ا داء يف  يف اٞنصطل ات.

إف اللةة العرامة طًن راتية،  إ٧نا  –يقوؿ الدكتور شاىٌن  –لنقلها اصراحة  د ف مواراة 
العاتي اعع انمها سواء يفكاف الع ي من النوع اللقايف اٞنتملل يف ضع  إٞناـ اعع يفساتذة 

ا، يف  كاف من النوع الن سي إذا افرتضنا فمه  القدرة تامعة القاىرة االلةة العرامة  مصطل ا 
رل  استعماؿ اللةة ا ـ،  لكنه  ٪ن موف رن خوض الت راة ل قر يف اإلحساس االكرامة 
القوممة، ذل  اإلحساس الذ  يدفع اٛنند  ا مٌن إىل اقت اـ ا ىواؿ،  قد كاف خلمقاا يفف 

 .(ٚ)«يدفع ىؤ ء ا ساتذة إىل حنع اءاؿ
ما  رد يف مقاؿ الدكتور رلد الصلور شاىٌن يف النص  اللا  من سلعمنمات القرف ىذا 

اٞناضي،  كاف ٠نل   زراء الص ة العرب  التعلم  العايل قد يف ح  يف اتتمارو يف مطلع 
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ىو ا نتهاء من تعريب الطب يف  ٕٓٓٓاللمانمنمات من القرف اٞناضي يف دم،ب يفف يكوف راـ 
٤ند يفف الصورة ما تياؿ  هاية العقد ا  ؿ من ا ل مة اللاللة٥نن يف  ء يف  اٛنامعات العرامة،  ىا

يفكلر قتامة  يا لألس  يف الوقت الذ  استطاع فمو يفساتذة اٛنامعات السورية يفف يللتوا قدرة 
اللةة العرامة رل  استمعاب العلـو  الطب، فوضعوا ردداا من الكتب العلممة تنا لت ٢نتل  

، اٞنوضورات،  قدم ت لنا يفمللة حمة رل  قدرة اللةة العرامة رل  التعلًن رن دقائب العلـو
فوضعت اٞنصطل ات العرامة،  ررّات اٞنصطل ات ا تنلمة،  تهرت يفمهات الكتب العلممة يف 
اٛنراثم  الط ملمة  الكممماء اٜنموية  ال سمولوتما النلاتمة  رل  النلات  رل  النسه  الت،ريح، 

قًن  الكممماء العامة، فسد ت الكتب العلممة اليت يفُل ت حاتات كلمة  رل  ت،خمص العقا
الطب  طب ا سناف  الصمدلة  العلـو يف يفقساـ ال ميياء  الرياضمات  الكممماء  اٜنمواف 

  النلات... إخل.
 يفسه  ا ساتذة السوريوف يف معركة التعريب اليت خاضتها اٛنيائر اعد استقالٟنا، كما 

مة التعريب يف السوداف، فدرسوا  قدموا اٞنراتع العلممة  يفمهات الكتب تللم اا يفسهموا يف رمل
 ترٗنة يف ٢نتل  اٞنمادين العلممة  كاف ٟن  إسهاـ يف اٛنامعات اللملمة  الممنمة  ا ردنمة  يف 
يفطلب اٛنامعات العرامة، منطلقٌن من إ٬ناه  الف استعماؿ اللةة العرامة يف العملمة التعلمممة 

تعلممة لم  مهنة،  إ٧نا ىو قلل ذل  قضمة  طنمة  رسالة قوممة يف الوقت الذ  ااتلمنا فمو رل  ال
نطاؽ الساحة القوممة ان٨نالنا للعرامة اةر رنا يفف سواىا يفر   يفهب   يففو  يفقرب إىل مقومات 

 اٜنضارة اٜنديلة.
 خامًسا: إجراءات مساعدة للتدريس بالعربية

يفف قضمة التعريب »رامة يف القاىرة ا ستاذ الدكتور ١نمود حاف : يفااف رئم  ٠نمع اللةة الع
يف التعلم  العايل  اٛنامعي ترتكي رل  ١نا ر يف  اىتمامات ثالثة ىي ا ستاذ  الكتاب  الطالب، 
 يفنو   سلمل إىل تعريب التعلم  العايل  اٛنامعي ما ،م يؤمن اذل  ا ستاذ  رضو ىمئة التدري ، 

ذىنو قنارة قوية ال٨نمة التعريب اارتلاره قضمة قوممة   سملة فعالة لالرتقاء  ما ،م يرتسا يف 
ّنستو  التعلم   دفع حركتو خطوات اناءة فسم ة إىل ا ماـ،  يفف تتوفر َنانب ىذه القنارة 
 ىذا اإل٬ناف يفحدث اٞنراتع العلممة االلةة العرامة،  لو يف ذل  د ر كلًن ترٗنة  تللم اا  تعريلاا 

ل ات مع تلىملو للتدري  االعرامة لت سٌن لةتو  استقامة لسانو، فنذا اقرتنت ىذه للمصط
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اٞنقومات اقرار سماسي ملـي اتعريب التعلم  اٛنامعي  رتلارات قوممة  رلممة  اتتمارمة فال 
ش  يفف رضو ىمئة التدري  سممضي يف تلدية رسالتو التعلمممة يف اٛنامعة الساف رر  

 .(ٛ)«ملٌن
ا يتعلب االطالب فنف فهمو للم اضرة  ال،رح الةتو القوممة يع مو رن اذؿ ٠نهود يفما فمم

مضار  لو درس اا تنلمة، إذ ينصرؼ نص و ل ه  اللةة  تعرؼ اٞن ردات الصعلة يف اللةة 
ا تنلمة اليت يدرس هبا،  ينصرؼ النص  ا خر من اٛنهد  ستمعاب اٞنادة العلممة ن سها، 

الطالب يفحماناا من طموض يف اٞنعىن، يف  نقص فمو، ٫نتل معو اناء  فضالا رما يعرت  ذىن
 اٞنعلومات يف  تُنقل إلمو اةًن الصورة اٞنقصودة من اءاضر.

، اليت رقدىا اٞنركي العر  (ٜ) يف الند ة السنوية لتعريب التعلم  العايل يف اٛنامعات العرامة
التوحمات اليت خرتت هبا الند ة اٜنرص  كاف من  ٜٜ٘ٔللتعريب  التللم   الرتٗنة  الن،ر راـ 

رل  إرداد اٞندرِّس اٛنامعي القادر رل  يفف يلقي در سو االلةة العرامة السلممة ال ص   اٞنمسرة، 
  ضع خطة لت ويل مدرسي اٛنامعة ّنختل  التخصصات من التدري  االلةة ا تنلمة إىل 

ة ا تنلمة يف التعلم  العايل،  ذل  انقامة التدري  االعرامة يف ا قطار اٛنار  هبا استعماؿ اللة
د رات تلىملمة منظمة  مكل ة لكل فئة منه ،  اذؿ كل ت، مع ٟن  لت قمب ىذا الت وؿ 

  اإلفادة منو.
 من اللاحلٌن من ٝن ص اإلشكا ت اليت تعرتض استعماؿ اللةة العرامة يف العلـو  ا داب 

يفف ىذه اإلشكا ت تعود  سلاب   تتعلب االلةة » ال لس ة  ملتكرات اٜنضارة  طًنىا، فريف  
ن سها،  إ٧نا اطرائب تعلم  اللةة فهي قد٬نة  رقممة تعقِّد ا مور يفماـ اٞنتعل ،  ىذه م،كلة تراوية، كما 
تعود إىل ردـ  تود اٞندرسٌن ا ك ماء اٞنالكٌن ليماـ العرامة  ىي م،كلة تراوية يفيضاا،  منها ما يعود 

اٞنصطل ات اٞنست دة يف اللةة يف ىذا العل  يف  ذاؾ،  ىذا يعود إىل ردـ التنسمب اٌن إىل ردـ توحمد 
اٞن،تةلٌن يف العل  الواحد يف ٢نتل  ا قطار العرامة،  ردـ قماـ اٞنؤسسات اللقافمة العرامة اد رىا يف 

ضارة  تطور ىذا اٞنمداف إ  يف نطاؽ ضمب،  ىذه م،كلة سماسمة،  منها ما يعود إىل يفف ملتكرات اٜن
العلـو  التطور اٞنعريف رموماا يسًن يف العا،م ِنطوات سريعة   ٬نكن الل اؽ هبا د ف تهود ٢نططة 
 مرب٠نة  مدر سة،  ىو يفمر ،م نعّد يفن سنا لو،  ىذه م،كلة حضارية يف ارتقاد اللاحز معن 

 .(ٓٔ)«زيادة
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للةة العرامة لةة التدري  يف   يف سورية كانت اٛنامعات ا ضل تهود يفساتذ ا رائدة يف تعل ا
كل اٞنواد  ٗنمع الكلمات مقممة اذل  الدلمل رل  يفحالة لةتنا  قدر ا ال ائقة رل  استمعاب كل 
تديد  مواكلة كل تقدـ رلمي،  ىذا يفمر ت،هد او اٞنؤل  ات العرامة العديدة اليت تيخر هبا اٞنكتلات، 

طللة  مدرسمه  يف اللةة العرامة  ذل  يف إ  يفف ٖنة حم ات انطلقت ت،كو ا٥ندار مستو  ال
ٖنانمنمات القرف اٞناضي،  ىذا ما دفع الرئم  الراحل حاف  ا سد إىل يفف يصدر اٞنرسـو اٛنمهور  

الذ  ينص رل  تدري  اللةة العرامة يف اٞنرحلة اٛنامعمة ا  ىل  ٖٜٛٔ/ٙ/ٓٔاتاريا  ٜ٘ٚذا الرق  
عاىد العلما يف سورية، ما ردا قس  اللةة العرامة  السنوات يف ٗنمع سنوات الدراسة يف الكلمات  اٞن

ا خًنة يف كلمة الطب الل،ر ،  يدّرس ىذا اٞنقرر رل  مدار السنة يف النظامٌن الدراسمٌن ال صلي 
 السنو ،  يفُل ت الكتب اٝناحة اتعلم  اللةة العرامة لةًن اٞنختصٌن،  نُ ذت الت راة منذ ٖنانمنمات 

 القرف اٞناضي.
 ٜٗٛٔما فمما يتعلب ااٞندرسٌن فقد حدرت توحمة الل نة اللقافمة يف ٠نل  الوزراء لعاـ يف

اضر رة العناية االلةة العرامة يف ٗنمع الكلمات  اختمار اٞنعمدين  يفرضاء اٟنمئة التدريسمة من 
اٟنمئة  الذين ٪نسنوف اللةة العرامة يف التدري ،  ارتماد شرط إتقاف اللةة العرامة يف ترقمة يفرضاء

 التدريسمة  ذل  يف مؤل ا    ُنوثه   تدريسه .
 لقد حدر االغ من رئاسة ٠نل  الوزراء موتو إىل  زارة التعلم  العايل ينص رل  يفف تقـو 

  زارة التعلم  العايل يف حدد تعمٌن ا ساتذة حديلاا ّنا يليت:
لة ا  ىل إىل مرحلةت يف  ينقل ا ساتذة اٛندد اٞنتمرنوف يف ٗنمع ا ختصاحات من اٞنرح

 يفرل  قلل يفف يتقدـ ىؤ ء اامت اف يف اللةة العرامة.
يفف يكوف من شر ط التعمٌن لعضو اٟنمئة التدريسمة يف تامعات القطر  معاىدىا اٞنتوسطة 

  يف ٗنمع ا ختصاحات شرط الن اح يف امت اف ش هي  كتا  يف اللةة العرامة.
 مة لألساتذة.إحداث د رات تلىملمة يف اللةة العرا

 تتكوف ٛننة اختلار اللةة العرامة من رئم  قس  اللةة العرامة يف كلمة ا داب،  من رئم  
القس  اٞنختص الذ  يود يفف يتعٌن فمو رضو ىمئة التدري ،  من يفحد يفرضاء ىمئة التدري  يف 

 قس  اللةة العرامة يسممو رئم  فرع نقااة اٞنعلمٌن يف اٛنامعة،  مهمة الل نة:
 إتراء امت اف ش هي  كتا  للمعم نٌن يف ؿ مرة من يفرضاء اٟنمئة التعلمممة. -
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 إتراء امت اف  رضاء اٟنمئة التعلمممة اٞنتمميين رند تلحمله . -
 ،م تكتِ  اٛنامعة هبذه اإلتراءات للنهوض االلةة العرامة،  إ٧نا رملت رل  يفف تعلت 

اإلنتاج العلمي للرتقي يف سل  ىمئة التدري ، كما سالمة اللةة العرامة شرطاا ينص رلمو يف تقو، 
يفها أنذت إتراءات يف ضر رة مراتعة ا مايل  الكتب اٛنامعمة ُنمز تضمن سالمة اللةة 

   ضوح ا سلوب يف كل ما تقع رلمو رٌن الطالب.
 اشرتطت اٛنامعات السورية يفيضاا يفف يعمل رضو ىمئة التدري  رند تعممنو رل  ترٗنة 

يف الدكتوراه إىل اللةة العرامة إطناء لعملمة التعريب، إذ إف ىنال  ُنوثاا رن اللةة العرامة  يفطر حتو
يف تامعات يفتنلمة ْنر  االلةة اإل٤نلميية،  منها رسائل ماتستًن  دكتوراه  تتعلب ادراسة 

فرنسا الرتاكمب العرامة  رل  الد لة يف اللةة العرامة،  ىي رسائل حديلة يف تامعات يفمريكا   
 إنكلرتا،  ىؤ ء الذين يقدموف ىذه الرسائل   يقوموف ارتٗنة ىذا اإلسهاـ العلمي إىل العرامة 

 إ  يفف اٛنامعات السورية اشرتطت ترٗنتها.
 من ناحمة يفخر  ٖنة تامعات ررامة   تعد الرتٗنة رمالا رلمماا يدخل يف ترقمة رضو ىمئة 

ر سللاا يف ٘ناسة يفرضاء اٟنمئة التدريسمة ٥نو الرتٗنة التدري  من مرتلة إىل يفرل ،  ىذا ما يفث  
 ماداـ اٛنهد اٞنلذ ؿ   يدخل يف الرتقمة،  ىذا ما تالفتو اٛنامعات السورية.

كما يفف اٛنامعات السورية ت،رتط رند تلحمل اٞندرس اعد إخضارو للتمرين يفف ٫نضع 
ات الرتاوية  استعماؿ التقنملد رة يف التلىمل الرتاو  يتدرب خالٟنا رل  يفحوؿ التدري  

 إخل. يفسالمب التقو،....
ذل   ف اٞندرس قد يكوف متمكناا من مادة ٔنصصو  من لةتو، إ  يفنو قاحر رن إيصاؿ مادتو إىل 
طالاو اا سالمب الرتاوية ال،ائقة ٣نا يؤثر يف ٓنقمب ا ىداؼ.  من ىنا كانت رملمة التلىمل الرتاو  

يف تامعات الوطن العر  من ا ٨نمة ّنكاف،  ٟنا د ر يف مسًنة التعريب رندما   رضاء اٟنمئة التدريسمة
 ْنر  رملمة نقل اٞنعلومات  اٞنعارؼ  الت ارل معها االلةة العرامة  السالمب تراوية شائقة.

 من اإلتراءات اليت تسارد رل  رملمة التعريب يف ٠ناؿ إرداد اٞندرسٌن ا ك ماء القادرين 
اٛنامعات اليت تن ذ التعريب للتدري  االعرامة يف االعرامة يفف يُػْنَتَدَب يفساتذة من رل  التعلم  

تامعات تسع  إىل التعريب،  إلقاء ١ناضرات يف ىذه اٛنامعات ُمَدداا كافمة ت، معاا لألساتذة 
 اءلمٌن  كسراا لل اتي الن سي الذ  ٪نسوف او ْناه إلقاء ١ناضرا   االعرامة.   اد من ت، مع
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ىؤ ء رل  الكتااة  إلقاء الدر س  اءاضرات  اٞن،اركة يف الند ات االلةة العرامة ال صم ة،  كتااة 
 الل وث االلةة العرامة يفيضاا.

 من اٌن ىذه اإلتراءات يفيضاا تنظم  ارنامه لتلادؿ الييارات اٌن مدرسي اٞنادة الواحدة يف 
ف اا تنلمة إىل اٛنامعات العرامة اليت تدرِّس اٛنامعات العرامة،  حضور ا ساتذة الذين يدرِّسو 

 االعرامة لالطالع رل  ْنارهبا  اإلفادة منها.
  اد من العمل رل  ٔن م  ا رلاء التدريسمة  اإلدارية رن يفرضاء اٟنمئة التدريسمة، 
 توتمو تيء من ن،اطه  إىل التعريب الذ  سمؤد  اد ره إىل رفع مستواى  العلمي رفعاا طًن 

 ر.ملاش
 من اإلتراءات اٞنساردة يفيضاا ت، مع ا ساتذة رل  مطالعة كتب الرتاث ذات العالقة 
اتخصصا   ٞندِّى  ّنصطل ات رلممة  م ردات تعمنه  رل  إطناء لةته  يف ٠نا ت 

 ٔنصصه .
 ٣نا يسارد رل  تعييي رملمة اإلرداد، ا ستمرار يف ٓنقمب الرتاث العلمي العر ،  ك،  

ٞنخطوطات العلممة العرامة يف داخل الوطن العر   يف خارتو، يف مكتلات اٞنت   النقاب رن ا
 الربيطا  يف لندف  اٞنكتلة ا ىلمة الاري   ا سكولاير يف إسلانما  السلممانمة يف إستانلوؿ... إخل.
، يفما فمما يتعلب اتعل  اللةات ا تنلمة فنف الت راة السورية ُرنمت اتعلم  اللةات ا تنلمة

تدري  لةتٌن يفتنلمتٌن يف مرحليت التعلم  ا ساسي  ٕٔٓٓفقررت  زارة الرتامة ادءاا من راـ 
 اللانو ، اعد يفف كانت سااقاا تدرس لةة  احدة، رل  يفف يلديف تدري  اللةة اإل٤نلميية ادءاا من 

ُنمز الص  ا  ؿ من مرحلة التعلم  ا ساسي،  تدري  اللةة ال رنسمة ادءاا من الص  السااع 
 يتخرج الطالب يف هاية اٞنرحلة اللانوية  ىو يعرؼ اللةتٌن اإل٤نلميية  ال رنسمة.

 ،م يكن ا ىتماـ االلةة ا تنلمة يف مراحل التعلم  العاـ فقط،  إ٧نا كاف ٖنة اىتماـ هبا يف 
 اٞنرحلة اٛنامعمة  يف الدراسات العلما، ُنمز   يتمكن الطالب من تس مل رسالتو لنمل درتة
اٞناتستًن إ  اعد الت اقو اد رة يف معهد اللةات الذ  يفن،لتو اٛنامعة لتعلم  اللةات ا تنلمة، 
 ذل  يف ضوء مستو  الدارس  إثلات ٤ناحو فمها.    يتمكن الطالب من تس مل رسالة 
الدكتوراه إ  اعد ٤ناحو يف امت اف اللةة ا تنلمة،  ينطلب ذل  رل  اٞنعمدين اٞنوفدين يف 

 لات خارتمة.اع
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 ،م تكن ىذه اإلتراءات إ  سعماا من الت راة السورية إىل اناء نظاـ تراو  ثنائي اللةة ينس   
  مقتضمات العصر من تهة،  ٪نقب الراط الوثمب اٌن ا ىداؼ القوممة  اإلنسانمة معاا.

 
 سادًسا: خطة العمل الوطنية للتمكين للغة العربية

ا سد القس  الدستور  يفماـ ٠نل  ال،عب لو ية دستورية رندما يفد  السمد الرئم  ا،ار 
ـَ  يفلق  خطاااا شامالا هبذه اٞنناسلة،  قد يفشار يف  ٕٚٓٓتديدة يف السااع ر،ر من ٕنوز را

تانب منو إىل إيالء اللةة العرامة اٞنرتلطة االتاريا  اللقافة كل ا ىتماـ  الرراية، كي تعم  يف 
ا ينمو  يتطور  ييدىر،  تكوف يف اٞنكانة اليت تست قها توىراا مناى نا  إرالمنا كائناا حم  

 نتمائنا القومي،  لكي تكوف قادرة رل  ا ندماج يف سماؽ التطور العلمي  اٞنعريف يف رصر 
العوٞنة  اٞنعلومات لتصلح يفداة من يفد ات الت ديز،  درراا متمنة يف مواتهة ١نا  ت التةريب 

٩نب إيالء اللةة العرامة  ىذا »ثقافتنا،  يقوؿ يف ىذا الصدد:  الت،وي  اليت تتعرض ٟنا 
ا، اللةة العرامة اليت ترتلط اتار٫ننا  ثقافتنا  ىويتنا كل اىتمامنا  ررايتنا، اديفت  اٞنوضوع ىاـ تدا
هبذا اٞنوضوع   ضعتو يف خطاب القس   ف ىناؾ تراتعاا االنسلة للةة العرامة اٞنرتلطة ااٟنوية 

 العرامة.
ب إيالء اللةة العرامة اليت ترتلط اتار٫ننا  ثقافتنا  ىويتنا كل اىتمامنا  ررايتنا كي تعم   ٩ن

معنا يف مناى نا  إرالمنا  تعلممنا كائناا حم ا ينمو  يتطور  ييدىر،  يكوف يف اٞنكانة اليت 
علمي يست قها توىراا  نتمائنا القومي،  لكي تكوف قادرة رل  ا ندماج يف سماؽ التطور ال

 اٞنعريف يف رصر العوٞنة  اٞنعلومات،  لتصلح يفداة من يفد ات الت ديز  درراا متمنة يف مواتهة 
 ١نا  ت التةريب  الت،وي  اليت تتعرض ٟنا ثقافتنا.

لقد يفرطمنا يف سورية اللةة العرامة كل ا ىتماـ  تلويفت موقعاا رفمعاا يف حماتنا اللقافمة منذ  قت 
ـو استكماؿ تهودنا للنهوض هبا   سمما يف ىذه اٞنرحلة اليت يتعرض فمها ملكر،  مطلوب منا الم

 تودنا القومي ءا  ت طم  ىويتو  مكانتو،  الذ  ي،كل التمس  االلةة العرامة رنواناا للتمس  
 هبذا الوتود ذاتو.

ضار   ٩نب يفف نتذكر يفف درمنا لتعل  اللةات ا تنلمة للوفاء ّنتطللات التعلم   التواحل اٜن
 «.مع ا خرين لم  اديالا رن اللةة العرامة، ال ١ن ي إضايف لتمكمنها  ا رتقاء هبا
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يفنا مهت  اتطوير ن سي يف اللةات ا تنلمة،  يفٓندث اطالقة اعع اللةات،    » يتااع قائالا: 
 توتد لد  م،كلة،  مت م  ٟنذا ال،يء،  لكنين يف الوقت ن سو حريص رل  اللةة العرامة،  يف ؿ
سؤاؿ يفسللو اعد كل خطاب، ما ردد ا خطاء اللةوية اليت  قعت فمها قلل يفف يفسلؿ رن مضموف 
اٝنطاب، رلمنا يفف نركي ا،كل مستمر رل  ىذا اٞنوضوع، يف كل خطاب ننس  الكلًن من ا فكار 

 «. لكن   يفحيف،  لكن إذا كانت ىناؾ يفخطاء لةوية، فمع كل خطل يفشعر ااٝن ل
  اللةة العرامة من السهل يفف يضع  يف  ارتلاط الخر لنا سواء االنسلة رندما تضع» يقوؿ: 

 «.للوطن، االنسلة للقوممة، يف  االنسلة للدين، فهذه ا مور ترتلط االلةة
ات،كمل ٛننة  ٕٚٓٓ/ٔ/ٕٙ/ اتاريا ٗ كاف السمد الرئم  قد يفحدر القرار اٛنمهور  ذا الرق  /

 ىتماـ انتقاها  ا رتقاء هبا.  حدد القرار اٛنمهور  مهمة الل نة للتمكٌن للةة العرامة  اءافظة رلمها  ا
اوضع خطة رمل  طنمة للتمكٌن للةة العرامة  اٜن اظ رلمها  ا ىتماـ انتقاها  ا رتقاء هبا  متااعة 

 تن مذىا.
 قامت الل نة اٞن،كلة  اليت كاف يل شرؼ رئاستها، اوضع خطة العمل الوطنمة للتمكٌن 

،  ما تياؿ تتااع تن مذىا مع اٛنهات اٞنعنمة،  ت،تمل ٕٚٓٓاللالثة ا  ىل من راـ  يف ا شهر
اٝنطة رل  يفراعة يفقساـ يتنا ؿ يف ٟنا اٞنسوطات اليت درت إىل  ضعها،  يتنا ؿ القس  اللا  
الواقع اللةو   العوامل اٞنؤثرة فمو،  يق  القس  اللالز رل  سلل اٞنواتهة،  يركي القس  الرااع 

 خًن رل  القضايا اٞنل ة اليت تتطلب اٞنعاٛنة السريعة.  يفاانت اٝنطة ما الذ  ينلةي لل هات  ا
 زارة الرتامة،  زارة التعلم  العايل،  زارة اللقافة،  زارة اإلرالـ،  زارتا ا قتصاد »اٞنعنمة القماـ او 

تاب العرب، ٠نمع اللةة  السماحة،  زارة ال،ؤ ف ا تتمارمة  العمل،  زارة ا  قاؼ، آناد الك
 .«العرامة، اٛنمعمة العلممة السورية للمعلوماتمة... إخل

 تتااع الل نة رملمة التن مذ ١نا لو تذلمل العقلات اٞنعرتضة  ْنتمع الل نة شهرياا  تقدـ 
 تقارير اٞنتااعة إىل السمدة الدكتورة ٤ناح العطار نائب رئم  اٛنمهورية لل،ؤ ف اللقافمة.

تعلب اوزاريت الرتامة  التعلم  العايل فقد يفشارت اٝنطة إىل يفف رل   زارة الرتامة يفف يفما فمما ي
 تعمل رل  تن مذ ما يليت:

إتراء د رات تدريلمة ٞنرامات رياض ا ط اؿ رل  استعماؿ العرامة اٞنلسطة،  السعي  -ٔ
سع  من ارامه التدر٩ني  ف تكوف الرياض تيءاا من السل  التعلممي  توفًن مستليمات ىذا اٞن
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  يفن،طة  كراسات... إخل.
إتراء د رات تدريلمة للمعلمٌن كافة لتدريػله  رل  استعماؿ يفساسمات لةته  استعما ا سلمماا  -ٕ

 . توتم  د رات التدريب اٞنستمر يف تانب منها ٟنذا اٞنسع 
التعلمممة  التياـ ٗنمع اٞنعلمٌن  يف مراحل التعلم  كافة ااستعماؿ العرامة يف العملمة -ٖ

 التعلممة،  يف  ٫نضعوا للرتقمة يف  تائ ه  إ  إذا يفثلتوا إتقاه  يفساسمات لةته .

تنويع طرائب التدري   اٞنر نة يف استعماٟنا ُنسب ا تواء، ّنا ي سح اجملاؿ فمها  -ٗ
  ستلارة اٞنهارات العقلمة العلما من فه   تطلمب  تركمب  ٓنلمل  نقد  تقو،... إخل.

ريب معلمي اللةة رل  يفسالمب تعلم  اللةة العرامة  طرائب تدريسها،  العناية االتعل  تد -٘
 الذايت  اٞنطالعة اٜنرة.

ت، مع اٞنتعلمٌن كافة رل  استعماؿ العرامة اٞنلسطة يف مناق،ته  اللةوية،  الت،دد يف  -ٙ
 ردـ قلوؿ إتااته  االعاممة.

 اؿ لةته  ا ـ يف مناشطه  اللةوية.ٔنصمص توائي للناشئة اٞنتمميين يف استعم -ٚ

 إرادة النظر يف مضموف اٞنناىه  لةتها لتكوف لةة لل ماة النااضة الياخرة. -ٛ

 الرتكمي رل  الن و الوتم ي  رل  التعلًن الوتم ي يف اٞنناىه الرتاوية اللةوية. -ٜ

ا  ىل قلل الدخوؿ يف  الرتكمي رل  القوالب  اللىن اللةوية يف رملمة تعلم  اللةة يف اٞنراحل -ٓٔ
 اٞنصطل ات الن وية،  ْننب استعماؿ اٞنصطل ات الن وية يف اٞنراحل اٞنلكرة من التعلم .

اإلكلار من ح   النصوص من القرالف الكر،  اٜنديز النلو  ال،ري   ا شعار  -ٔٔ
يف   اٝنطب الللمةة يف مراحل التعلم  كافة  خاحة اٞنراحل ا  ىل،  رل  قدر ح   النصوص

اٞنراحل ا  ىل يستقم  اللساف، فتتلثر اذل  ح ة القل  يف التعلًن الكتا   اللساف يف التعلًن 
 ال، هي.

ضلط ٗنمع الكتب اٞنؤل  ة اال،كل يف اٜنلقة ا  ىل من مرحلة التعلم  ا ساسي،  -ٕٔ
  ضلط ما ٫ن،  منو اللل  يف اٞنراحل التالمة.

 اٞنعات . التدريب اٞنستمر رل  الك،  يف -ٖٔ

 إنتاج كتب إلكرت نمة ملسطة االعرامة. -ٗٔ

 «.اإلنرتنت»تصمم  در س العرامة ااٜناسوب  ال،ااكة  -٘ٔ
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رل  تطوير يفسالمب ا مت انات يف ٗنمع اٞنراحل التعلمممة  ردـ ا قتصار يف التقو،  -ٙٔ
رل  يفف تتضمن  ا مت انات الكتاامة، مع ضر رة اناء يفد ات موضورمة لتقو، ا داء اللةو ،

 يف اعع توانلها الضلط اال،كل.

 إتراء ُنوث رلممة ٞنعاٛنة اٞن،كالت اللةوية يف العملمة التعلمممة التعلممة. -ٚٔ

العناية ااٞنكتلات اٞندرسمة  تي يدىا اد ائر اٞنعارؼ  اٞنعات   يفمهات الكتب  الكتب  -ٛٔ
ستعملة فمها سلممة لةوي ا،  رل  يفف ا لكرت نمة  السالسل اٞنتنورة، رل  يفف تكوف اللةة اٞن

 تكل  يفطر متخصصة ااٞنكتلات العناية هبا.

إطناء اللمئة التعلمممة التعلممة ّنصادر التعلم  اٞنختل ة من كتب  ح    ٠نالت  -ٜٔ
  ثائب  حور  ٠نسمات  تس مالت  رسـو  يفشكاؿ  شرائح  خطوط امانمة 

  حواسمب...إخل.

الالَح ِّمة من ح افة مدرسمة  ٠نالت  إذارة مدرسمة  كتااة ت عمل اٞنناشط اللةوية  -ٕٓ
إرالنات   فتات،  إتراء مناترات  مسااقات  ختمار ا داءات اٞنتممية  ٔنصمص توائي 

 ٟنا.

ت عمل اٞنسرح اٞندرسي،  اإلكلار من ررض اٞنسرحمات الناطقة االعرامة ال صم ة  -ٕٔ
 ىا.اٞنلسطة،  إشراؾ الناشئة يف ٕنلمل يفد ار 

زيادة ا ىتماـ اذ   اٜناتات اٝناحة،  توفًن الربامه اللةوية  الوسائل التعلمممة  -ٕٕ
 اٞنالئمة ٟن  ٓنقمقاا لد٠نه  يف اجملتمع د٠ناا فّعا ا.

 اإلشراؼ ال عاؿ رل  اٞندارس اٝناحة  ا رتقاء اواقع اللةة العرامة فمها. -ٖٕ

رتاٌن  يفانائه   طًن الناطقٌن االلةة العرامة الرتكمي رل   ضع مناىه خاحة لتعلم  اٞنة -ٕٗ
 اةمة إكساهب  مهارا ا.

 الرتكمي رل  اللةة العرامة السلممة  ال،ائقة يف الربامه التعلمممة التل يية. -ٕ٘

التنسمب مع  زارة اإلرالـ إلنتاج ارنامه تل ي  متقن لتعلم  العرامة  انائها  للمةرتاٌن  -ٕٙ
 ضوء ا ْناىات الرتاوية اٞنعاحرة.  لةًن الناطقٌن هبا يف 

 وتعنى وزارة التعليم العالي بتنفيذ ما يلي:

اختمار الطللة الراطلٌن يف ا نتساب إىل الكلمات اٛنامعمة كافة رل  يفساس إتقاف  -ٔ
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 يفساسمات اللةة العرامة.
امة يف التياـ ٗنمع يفرضاء اٟنمئة التدريسمة يف اٛنامعات  اٞنعاىد استعماَؿ اللةة العر  -ٕ

 العملمة التعلمممة التعلممة.
 إرادة النظر يف مناىه تدري  اللةة العرامة يف كلمة ا داب لتكوف  تم مة. -ٖ

إرادة النظر يف مناىه تعلم  اللةة العرامة لةًن اٞنختصٌن يف ضوء اختصاص الطالب يف   -ٗ
 كلمتو استلارة للدافعمة  ٓنقمقاا للمن   الوتم ي.

 ارامه إرداد مدرسي اللةة اختماراا  تلىمالا  تدريلاا.إرادة النظر يف  -٘

تعمم  تدري  اللةة العرامة مطللاا تامعماا يف كل الكلمات اٛنامعمة  يف اٛنامعات الرٚنمة  -ٙ
  اٝناحة.

 ضع خريطة ُنلمة االتنسمب مع  زارة الرتامة ٞن،كالت تعلم  اللةة العرامة  تعلممها اةمة  -ٚ
 اا سالمب العلممة.معاٛنة ىذه اٞن،كالت 

ا خذ ااٜنسلاف يفف يكوف من اٌن شر ط ترقمة يفرضاء اٟنمئة التدريسمة إتقاه  يفساسمات  -ٛ
 اللةة.

 .ارتماد اٞنصطل ات اليت يفقرىا ٠نمع اللةة العرامة يف التدري   يف الرتٗنة -ٜ

َز ت عمل حلقات الل ز لتؤد  ا ىداؼ اٞنرسومة ٟنا من حمز تعويد الطالب الل  -ٓٔ
  التلخمَص  العرَض  اٞنناق،ة االلةة العرامة السلممة يف ٗنمع الكلمات اٛنامعمة.

إرادة ا مت انات ال، همة إىل يفسالمب تقو، الدراسٌن،  ردـ ا كت اء اا مت انات  -ٔٔ
 الت ريرية يف الص وؼ ا خًنة من الدراسة اٛنامعمة.

 صم ة يف اٞنناشط الالَح ِّمة يف اإلذارة اإلكلار من ضر ب الن،اط اللةو  االعرامة ال -ٕٔ
  الص افة اٛنامعمة  اجملالت  اٞنسرحمات  اٞنناترات  اٞنساتالت ....إخل.

 ٔنصمص توائي للمت وقٌن من الطالب يف يفدائه  اللةو   يف ٗنمع اجملا ت اللةوية. -ٖٔ

ختل ة من تطوير قس  الص افة يف تامعة دم،ب لمةد  كلمة لمرالـ القسامها اٞن -ٗٔ
 ح افة  إذارة مسمورة  مرئمة طايتها إرداد ا طر اإلرالممة .

 ت عمل الرتٗنة ا  لمة  إرداد ا طر اٞنتخصصة يف ممداها. -٘ٔ
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