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)(١
شكلت الحرب العالمية األولى )١٩١٨-١٩١٤م( ،بنتائجھا وزوال الدولة
العثمانية ،منعطفا ً تاريخيا ً في حياة األمة العربية ،إذ باتت األرض العربية الواحدة،
وحدات مستقلة عن بعضھا البعض :بأرضھا ،وأھلھا ،وأنظمتھا ،وسلطاتھا السياسية
في الجانب اآلسيوي منھا .وسبق أن ُج ِّزأت ھذه األرض في الجانب األفريقي في
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين – قبل الحرب – أرضاً ،وشعباً ،ونظاماً،
وسلطة سياسية.
وصاحب ھذا التحول ،صراع غير متكافئ ،بين ما آلت إليه األمور ،وبين
رغبات وتطلعات األمة العربية ،نتج عنه دعوات لالستقالل ،والتحرر ،والوحدة،
ومواكبة العصر :سياسياً ،وعلمياً ،واقتصادياً ،واجتماعيا ً ...انعكس صداھا على
نتائج الحرب العالمية الثانية )١٩٤٥ – ١٩٣٩م( ،بتكريس التجزئة في األرض
العربية الواحدة ،ومنح ھذه األجزاء )االستقالل( ،وتركھا في مھب الريح للصراع
مع الذات ،ومع اآلخرين .وللمرة الثانية ،كان ال بد أن ينتج عن ھذا دعوات ارتفع
فيھا صوت الوحدة ،ومواكبة العصر :علمياً ،واقتصادياً ،واجتماعيا ً ...لكنھا دعوات
كانت أقرب للخيال منھا للواقع ،وللتمني والرجاء منھا لإلنجاز .إذ عال صوتان تردد
صداھما في كل أرجاء الوطن العربي :صوت الوحدة ،وصوت مواكبة العصر
بالتعريب .وكان لھذين الصوتين مسوّ غات كثيرة وقوية أھمھا :ماضي ھذه األمة
بوحدتھا ،وعظمة ھذه األمة بإنجازاتھا العلمية ،ومن وسائلھا التعريب .أما المسوّ غ
األول ،فقد عرضت لجانب منه في دراسة سابقة ،١خالصته أن وحدة ھذه األمة
أقرب للوھم منھا للحقيقة في ظل اثنتين وعشرين دولة كل منھا تدعو للوحدة ،وھي
ھي عامل أساسي في تقويضھا بوجودھا .وأما الثاني فھاك بيانه.
)(٢
يع ُّد كتاب الفھرست البن النديم المتوفى عام ) (٣٨٠للھجرة أقدم كتاب،
وصلنا كامالً ،استقصى فيه أسماء الكتب المؤلفة إلى قبل وفاته بثالثة أعوام )(٣٧٧
للھجرة ،سنة فراغه من تأليف كتابه ،ونصّ فيه في مقدمته بقوله" :ھذا فھرست كتب
جميع األمم ،من العرب والعجم ،الموجود منھا بلغة العرب وقلمھا ،في أصناف
العلوم ،وأخبار مصنفيھا ،وطبقات مؤلفيھا ،وأنسابھم ،وتواريخ مواليدھم ،ومبلغ
أعمارھم ،وأوقات وفاتھم ،وأماكن بلدانھم ،ومناقبھم ،ومثالبھم ،ومنذ ابتداء كل علم
اخترع إلى عصرنا ھذا ،وھو سنة سبع وسبعين وثالثمائة للھجرة" .٢وقد اشتمل
الكتاب على عشر مقاالت ،اختصت كل منھا بجانب من جوانب العلم والمعرفة.
استقلت مقالتان من الكتاب بالعلوم والفلسفة التي عرّ بت ،ھما المقالة السابعة.
والعاشرة.
أما المقالة السابعة ،فھي "ثالثة فنون في الفلسفة والعلوم القديمة:

١

الھوية العربية في الشعر المعاصر :من وھم الحقيقة  ...إلى حقيقة الوھم.
٢
الفھرست .٣

٢

الفن األول :في أخبار الفالسفة الطبيعيين والمنطقيين وأسماء كتبھم ،ونقولھا،
وشروحھا ،والموجودة منھا ،وما ذكر ولم يوجد ،وما وجد ثم عدم.
الفن الثاني :في أخبار أصحاب التعاليم :المھندسين ،واألرثماطيقيين ،والحسّاب
المنجمين ،وصناع اآلالت ،وأصحاب الحيل والحركات.
الفن الثالث :في ابتداء الطب والمتطببين من القدماء والمحدثين ،وأسماء كتبھم
ونقولھا وتفاسيرھا".٣
أما المقالة العاشرة ،فتحتوي "على أخبار الكيميائيين ،والصنعويين من الفالسفة
القدماء والمحدثين وأسماء كتبھم".٤
يضاف إلى ھذا أن ھناك جوانب من المقاالت األخرى اشتملت على فنون عرّبت
من كتب األمم األخرى ،كالفن الثاني من المقالة التاسعة "في وصف المذاھب
الغريبة الطريفة ،كمذاھب الھند والصين وغيرھم من أجناس األمم".٥
ولم يتوقف أمر الترجمة والتعريب على أمة من األمم ،بل كانت الدولة
اإلسالمية مواكبة للعلم آنذاك ،حريصة على نقل المعارف والعلوم من جميع األمم
المعروفة لديھا .فنقلت عن اليونانية ،والفارسية ،والھندية ،والعبرانية ،والالتينية،
والقبطية . ...وقد صنف محمد فريد الرفاعي ھذه األمم ،وما نقل من تراثھا إلى
العربية ،بذكر الكتاب ومؤلفه ،ومن عرّ به .٦فذكر – على سبيل التمثيل – ثمانية
كتب ألفالطون ھي" :كتاب السياسة ،نقله حنين بن إسحاق .وكتاب المناسبات ،نقله
يحيى بن عدي .وكتاب النواميس ،نقله حنين ويحيى .وكتاب طيماوس ،نقله ابن
البطريق ،وأصلحه حنين .وكتاب أفالطن إلى أقرطن ،نقله يحيى بن عدي .وكتاب
التوحيد ،نقله يحيى بن عدي .وكتاب الحس واللذة ،نقله يحيى بن عدي .وكتاب
أصول الھندسة ،نقله قسطا بن لوقا".٧
إن التعريب في الحضارة اإلسالمية سار بشكل مطرد منذ صدر اإلسالم
بتعريب )الديوان( زمن عبدالملك بن مروان  .٨حيث القوة والمنعة في القرن األول
للھجرة ،واستمر إلى نھاية القرن الرابع للھجرة ،لكنه سرعان ما بدأت قوته
تضعف ،وبريقه يخفت ،ومادته تنضب ،ورجاله يقلون .فكان للقوة أسبابھا،
وللضعف أسبابه:
أما القوة ،فألن الدولة كانت وحدة واحدة ،والخليفة واحداً ،والقرار واحداً.
وألن أولي األمر كانوا على قدر من العلم والمعرفة ،ولك أن تقول :كان لديھم رغبة
في العلم والمعرفة ،وفي الحالين شجعوا العلم والعلماء ،ووضعوھم في المكان الذي
يليق بھم .وقبل ھذا وبعده كانت دولة منتصرة في كل شيء.
وأما الضعف فألن الدولة – بنھاية القرن الرابع للھجرة – باتت دويالت،
والخليفة بات صورة ال أصالً ،والقرار بات قرارات ،وألن أولي األمر انصرفوا
 ٣المصدر السابق .٢٩٩
 ٤نفسه .٤١٨
 ٥تفسه .٤٠٩
 ٦عصر المأمون ٢٩٧-٢٩٤ :١
٧
المصدر السابق ٢٨١:١
٨
نفسه ٤٩:١

٣

للنزاعات الداخلية والبحث عن الذات ،والظلم للرعية ،فضاع العلم والعلماء في
خضم الفوضى والصراع.
ولك أن تعد من ھذه الدول – الدويالت  -منذ القرن الرابع للھجرة:
اإلخشيدية بمصر )٣٥٨-٣٢١ھـ( ،٩والفاطمية بمصر والشام )-٣٥٨
٥٦٧ھـ(،١٠واأليوبية بمصر والشام )٦٤٨-٥٦٧ھـ( ،١١والمملوكية بمصر والشام
)٩٢٣-٥٤٨ھـ( ،١٢واليمن ودويالتھا المستقلة في صنعاء ،وزبيد )-٤١٢
٥٦٩ھـ( ،١٣والبويھية في فارس )٤٤٦-٣٢٠ھـ( ،١٤والسلجوقية في فارس )-٤٣٠
٦٥٧ھـ(.١٥
وقد تفاوتت حدة الصراع بين ھذه الدويالت ومركز الخالفة قوة وضعفا ً،
لكنھا مثلت خروجا ً على اإلجماع ،وضعفا ً في الدولة التي عجزت عن تحقيق
المتطلبات الضرورية للمجتمع ،ناھيك عما يعد ترفا ً أمام البحث عن ضرورات
الحياة من طعام وشراب ،وأمن على الحياة .وتجسد ھذا واضحا ً منذ استيالء
المماليك على الحكم عام )٦٤٨ھـ( ،وسقوط دولة الخالفة بيد التتار عام )٦٥٦ھـ(.
واألمر منسحب على الدولة العثمانية )١٣٣٦-٩٢٣ھـ١٩١٨-١٥١٤/م( التي لم يعد
للھوية العربية اإلسالمية مكان فيھا .وبھذا كانت الدولة – األمة مھزومة في كل
شيء.
إن الحديث عن الحضارة اإلسالمية في عصرھا الزاھي حتى نھاية القرن
الرابع مرتبط بمواصفات وشروط ال بد أن تتحقق لدينا لنحاكيھا وننسج على
منوالھا.
وحينما نتحدث عن التعريب في زماننا ،وإمكانية تحقيقه مثلما تحقق في
الحضارة اإلسالمية ،نجد فيه مغالطة كبيرة ،فنحن أقرب ما نكون إلى أسباب
الضعف والعجز والفشل بجھلنا ،وظلم أولي األمر فينا ،وتجزأة بلداننا ،واختالف
مذاھبنا ،وتناقضنا في كل شيء ،حتى في التعريب الذي نعده واحداً من شروط
النھضة والتقدم ومواكبة العصر الذي نعيش فيه!.
)(٣
كان التعريب واحداً من القضايا التي شغلت العرب منذ انتھاء الحرب
العالمية األولى ،وزوال الدولة العثمانية عن أرضھم .وألنھم وجدوا أنفسھم بعيدين
عن دائرة العصر بتقدمه ،وبعلومه ،وبأنظمته السياسية واالقتصادية واالجتماعية،
وأن ما لديھم من وسائل العلم والمعرفة بھذه األمور محدود جداً ،إن لم يكن معدوماً،
التفتوا ألھمية التعريب ،وسعوا لتحقيقه ،والتمسوا ھذا بطريقين .إحداھما رسمية
مؤسساتية بإنشاء المؤسسات الرسمية التي تعنى به ،وتمثلت بإنشاء المجامع اللغوية
 ٩عصر الدول واإلمارات :مصر – الشام .١٩
 ١٠المصدر السابق .٢١
 ١١نفسه .٢٧
 ١٢نفسه .٣٤
 ١٣عصر الدول واإلمارات :الجزيرة – العراق – إيران .٢١
١٤
المصدر السابق .٢٣٦
١٥
نفسه .٢٤١

٤

وما أ ُلحق بھا من مؤسسات .واألخرى غير رسمية تمثلت في الجھود الفردية
ومراكز البحوث الخاصة.
أما المجامع اللغوية ،فقد أنشئ أول مجمع لغوي في الوطن العربي ،في
دمشق بعد انتھاء الحرب العالمية األولى ،وانتھاء الدولة العثمانية ،سنة ١٩١٩م.١٦
حمل اسم المجمع العلمي العربي ،وتحول بعد ذلك لمجمع اللغة العربية .ثم تاله
مجمع اللغة العربية بالقاھرة سنة ١٩٣٢م .١٧ثم تاله المجمع العلمي العراقي ببغداد
سنة ١٩٤٧م .١٨وجاء بعده مجمع اللغة العربية األردني بعمان سنة ١٩٧٦م.١٩
وإن نظرة إلى تواريخ إنشاء المجامع األربعة األولى )،١٩٣٢ ،١٩١٩
 (١٩٧٦ ،١٩٤٧تثير تساؤالت كثيرة حول أولوية اللغة العربية ،والتعريب ،في
األقطار العربية ،ومدى مأخذ ھذه األولوية مأخذ الجد!
لقد نصت جميع ھذه المجامع في أھدافھا على "النظر في اللغة العربية،
وأوضاعھا العصرية ،ونشر آدابھا ،وإحياء مخطوطاتھا ،وتعريب ما ينقصھا من
كتب العلوم والصناعات والفنون عن اللغات الغربية ،وتأليف ما تحتاج إليه من
الكتب المختلفة الموضوعات على نمط جديد".٢٠
وإن مراجعة ألدبيات ھذه المجامع وتراثھا ندرك أنھا بضوء ما توافر لديھا
من إمكانات ،وأعطي لھا من صالحيات ،حققت نتائج محمودة ،لكنھا متواضعة.
فمجمع اللغة العربية بدمشق كانت نشأته "صورة حقيقية لمسيرة التعريب في
الوطن العربي" .إذ واكب تعريب التعليم األساسي والجامعي في جميع مراحله في
سوريا .وھي البلد العربي الوحيد الذي ظل التعليم فيه باللغة العربية ،وكان للمجمع
في ھذا البلد دور أساسي في تعريب المصطلحات العلمية.
ومجمع اللغة العربية بالقاھرة شغل "بتعريب المصطلحات األجنبية منذ
دورته األولى ،وقد قرر فيھا أنه يجيز استعمال بعض األلفاظ األعجمية عند
الضرورة على طريقة العرب في تعريبھم" .٢١وعني المجمع بالمصطلحات العلمية
في التربية وعلم النفس ،والتاريخ ،والجغرافيا ،والھندسة ،والفيزياء ،والجيولوجيا،
والطب . ...،ووضعت فيھا آالف المصطلحات إما بتعريبه من لغته ،أو بترجمته إن
كان له مقابل في العربية.٢٢
ومما يلحق بالمجامع اللغوية على الصعيد الرسمي ،مؤسستان :مكتب تنسيق
التعريب الذي انشئ بالرباط عام ١٩٦١م ،واتحاد مجامع اللغة العربية الذي أنشئ
عام  ،١٩٧١وكان عملھما في نطاق نشاط جامعة الدول العربية .وقد اقتصر عمل
ھاتين المؤسستين على عقد الندوات العلمية بشكل دوري بين األقطار العربية ،في
أوقات متباعدة ،أفقدت ھذه الندوات قيمتھا وأھميتھا .وإن التباين الشديد في اھتمام
 ١٦المجمع العلمي العراقي .٢٥
 ١٧مجمع اللغة العربية في ثالثين عاما ً .١٤٣
 ١٨المجمع العلمي العراقي .٣٨
 ١٩اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث .٥١
*ثم تال ذلك إنشاء عدد من المجامع في بعض األقطار العربية كالجزائر ،والسودان ،وفلسطين ...وھي أقرب لألطر منھا
لإلنجاز.
 ٢٠مجمع اللغة العربية في خمسين عاما ً .١٠
٢١
مجمع اللغة العربية في خمسين عاما ً .١٢٨
٢٢
المصدر السابق .١٢٢

٥

الدول العربية ،وفھمھا للتعريب ووظائفه حال دون أن يؤدي المكتب أي دور إيجابي
فيه.٢٣
أما الجھود غير الرسمية سواء في مراكز البحوث أو الجھود الفردية ،فھي
كثيرة ،وصدر عنھا ندوات ودراسات اھتمت بالتعريب ،وأھميته ،ومشكالته ،وسبل
تذليل ھذه المشكالت .٢٤ووقفت عند ھذا الحد ،وليس لھا غير ھذا ،إذ إن مسؤولية
التعريب ،ھي مشكلة عامة تتصل باألمة ووجدانھا ومستقبلھا.
)(٤
إذا كان القانون المؤقت رقم ) (٤٠لسنة  ١٩٧٦الذي صدر في الجريدة
الرسمية رقم ) (٢٦٣٤بتاريخ  ١٩٧٦/٧/١قد حمل عنوان "قانون مجمع اللغة
العربية" وأسس بضوئه "مجمع اللغة العربية األردني" ،فإن فكرة إنشاء المجمع
كانت قائمة منذ تأسيس إمارة شرقي األردن منذ عشرينيات القرن الماضي ،حين
أصدر األمير عبدﷲ أمره عام  ١٩٢٤بتأسيس مجمع علمي في عمان ،وشكل لجنة
برئاسة الشيخ سعيد الكرمي ،وعضوية الشيخ مصطفى الغالييني ،ومحمد الشريقي،
ورشيد بقدونس ،ورضا توفيق أعضاء .واختار أعضاء شرف أحمد زكي وعباس
األزھري من مصر ،ومحمد كرد علي من سورية ،وأنستاس الكرملي من العراق،
وإسعاف النشاشيبي من فلسطين.
وھو بذلك كان المجمع الثاني الذي ينشأ في الوطن العربي بعد مجمع
سورية .إال أن ظروفا ً مادية وبشرية حالت دون استمرار ھذا المجمع للقيام بالمھام
المنوطة به.
وإن ھذه الفكرة – وإن لم تتحقق آنذاك – تشي بااللتفات إلى أھمية قيام
مجمع لغوي منذ وقت مبكر ،وتشير إلى مھام علمية وحضارية محددة ال يقوم بھا
إال مثله .وكان أن تحقق ذلك بعد نصف قرن ونيف من الزمان.
وحددت المادة الرابعة من قانون المجمع أھدافه وھي:
 -١الحفاظ على سالمة اللغة العربية وجعلھا تواكب متطلبات اآلداب والعلوم
والفنون الحديثة.
 -٢توحيد مصطلحات العلوم واآلداب والفنون ،ووضع المعاجم المناسبة.
 -٣إحياء التراث العربي واإلسالمي في اللغة والعلوم واآلداب والفنون.
وجاءت المادة الخامسة مفصلة الوسائل الضرورية التي تترجم تلك األھداف إلى
واقع حي معاش ،فنصت على:
أ -القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية.
ب -تشجيع التأليف والترجمة والنشر وإجراء المسابقات لذلك ،وإنشاء مكتبة
للمجمع.
 ٢٣التعريب وتنسيقه في الوطن العربي .١٩٢
 ٢٤انظر في ھذا على سبيل المثال ال الحصر:
 التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية .ندوة شارك فيھا أربعة عشر باحثا ً. التعريب والقومية العربية في المغرب العربي. التعريب في الوطن العربي. التعريب في التعليم العالي .ندوة شارك فيھا تسعة وعشرون باحثا ً. -اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث.
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ج -ترجمة الروائع العالمية ونشر الكتب المترجمة إلى العربية منھا.
د -عقد المؤتمرات اللغوية في المملكة وخارجھا وإقامة المواسم والندوات
الثقافية.
ھـ -نشر المصطلحات الجديدة التي يتم توحيدھا في اللغة العربية بمختلف وسائل
اإلعالم وتعميمھا على أجھزة الدولة.
و -إصدار مجلة دورية تعرف باسم )مجلة مجمع اللغة العربية(.
ومن األھداف والوسائل يتضح أن القانون أولى التأليف والترجمة والتعريب
أھمية كبيرة ،ووضعھا نصب عينيه في كل مشاريعه وبرامجه وأنشطته ،وسار
التعريب في المجمع في عدة قنوات أبرزھا:
 -١اللجان الدائمة.
 -٢تعريب التعليم الجامعي.
 -٣تعريب المصطلحات.
 -٤دعم التأليف والترجمة والنشر.
 -٥الندوات والمؤتمرات.
 -٦المواسم الثقافية.
 -٧مجلة المجلة.
أوالً :اللجان الدائمة:
شكل المجمع سبع لجان دائمة فيه كان من بينھا أربع لجان لھا صلة مباشرة
بالتعريب ھي:
لجنة المصطلحات ،ولجنة التأليف والترجمة ،ولجنة الندوات والمحاضرات ،ولجنة
المعجمات .وھي لجان كان أثرھا قويا ً وواضحا ً على أنشطة المجمع وإنجازاته كما
سيتضح فيما بعد.
ثانيا ً :تعريب التعليم الجامعي:
رأى المجمع أن تعريب التعليم العلمي الجامعي ضرورة ،فتبنى مشروعا ً
محدداً في مجال التعليم العالي الجامعي .واشتمل ھذا المشروع على ترجمة جميع
الكتب العلمية التي تدرس في كلية العلوم في الجامعات األردنية .واختار كلية
العلوم ،ألنھا الكلية األساس التي تقوم حولھا جميع كليات العلوم التطبيقية ،مثل
الطب والصيدلة والھندسة والزراعة.
وأدرك أن ھذا المشروع حيوي تقتضيه طبيعة العصر ،والتغيرات
المتسارعة في مجال العلوم والتقنيات الحديثة ،كما تفرضه المواطنة الصادقة،
واالنتماء المخلص ،والوعي الحضاري ،واالعتزاز بمنجزات السلف في شتى
ميادين المعرفة ،وتمليه النھضة الفكرية وتعدد مصادر المعرفة واختالف منابعھا،
والغيرة على شخصية األمة العربية والنھوض بھا من أجل اللحاق بركب الحضارة
اإلنسانية ،والمشاركة فيھا بشكل مبدع وفعال.
وانطالقا ً من ھذا فإنه أيقن أن قضية تعريب التعليم الجامعي ضرورة حتمية
ذات فوائد جمة على المستوى العلمي والقومي .ونتائجھا ذات أثر بعيد في مسيرة
الوطن العربي الحضارية والعلمية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية.
٧

وسوغ المجمع ھذا المشروع بما يلي:
 -١تمثل اللغة العربية الركيزة األساسية في تحديد ھوية أمتنا العربية
وشخصيتھا ،لذا فإن تدريس العلوم باللغة العربية يؤدي إلى زيادة االعتزاز
بلغتنا وتراثنا العلمي والفكري.
 -٢إغناء اللغة العربية بالمصطلحات العلمية الحديثة والمفردات الجديدة،
وتطويرھا لمسايرة روح العصر.
 -٣توحيد المصطلحات العلمية والتقنية والمھنية في مؤسساتنا العلمية والتعليمية
على مستوى الوطن العربي ،مما يساعد على إيجاد لغة علمية موحدة في
وطننا العربي.
 -٤إن تدريس العلوم باللغة العربية في جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية األخرى،
يؤدي إلى تعميق الفكر العلمي ،وبالتالي إلى اإلبداع واالبتكار ،وإلى ازدھار
الحركة العلمية تأليفا ً وترجمة ونشراً.
 -٥إن تعدد مصادر المعرفة والعلم في العالم ،يفرض علينا أن ندرس ھذه العلوم
باللغة العربية الفصيحة .فھي اللغة األم وھي اللغة التي توحد جميع أقطار
العروبة ،بروابطھا العقائدية والوجدانية واإلنسانية.
 -٦توثيق الصلة بين المعطيات الحضارية لھذه األمة ،في الماضي والحاضر،
للوصول إلى مستقبل زاھر مشرف ،وتعميق أصالة االنتماء إلى األمة
العربية ،واإليمان الصادق بقدرتھا على العطاء واإلبداع ،وال يمكن أن يتم
ذلك إال بلغتھا القومية.
 -٧إن اللغة العربية بما حباھا ﷲ من خصائص ومميزات ،وبما لديھا من تجربة
تاريخية ،قادرة على استيعاب ما يجد من تطورات حضارية علمية.
 -٨إغناء المكتبة العربية بالمصادر والمراجع العلمية في مختلف التخصصات.
وبھذا االھتمام وتحقيقا ً ألھداف المجمع في تعريب التعليم الجامعي ،فرَّ ع المجمع
لجنة التأليف والترجمة إلى اللجان التالية:
 -١لجنة التأليف والترجمة للعلوم األساسية.
 -٢لجنة التأليف والترجمة للعلوم التطبيقية الھندسية والزراعية.
 -٣لجنة التأليف والترجمة للعلوم الصحية.
 -٤لجنة التأليف والترجمة للعلوم اإلنسانية.
وكان الھدف من ذلك تيسير عمل ھذه اللجان ،ووضع مشروعات للترجمة
والتعريب في مختلف مجاالت العلوم والفنون .وقد تمكنت ھذه اللجان بالتعاون
مع المتخصصين في الجامعات األردنية ،من القيام بإنجازات مھمة .فأصدر
المجمع تسعة عشر مرجعا ً في الفيزياء ،والكيمياء ،والرياضيات ،والعلوم
الحياتية ،وعلم طبقات األرض ،والطب .وكان لھذه الكتب أصداء علمية جيدة
لدى المتخصصين وأعضاء ھيئات التدريس في الجامعات العربية والمؤسسات
العلمية ،وإن بعض ھذه الكتب أصبحت تدرس في بعض الجامعات العربية.
ثالثا ً :تعريب المصطلحات:

٨

كان وضع المقابالت العربية للمصطلحات األجنبية ھدفا ً من أھداف المجمع
الرئيسية .وحرص المجمع على تحقيق ھذا الھدف ،وألف لجنة دائمة لتحقيقه عرفت
باسم "لجنة المصطلحات" .تكون مھمتھا تأليف اللجان المتخصصة لمختلف حقول
العلم والمعرفة ،ووضع خطة عمل سنوية تتضمن أسماء اللجان المتخصصة وعمل
كل واحدة منھا.
وقد تمكن المجمع من إقرار عدد كبير من المصطلحات في علوم مختلفة.
وقام بتخزينھا في الحاسوب فيه ،ونشرھا على شكل كراسات لتكون مشروعات يفيد
منھا المعنيون في مجاالت تخصصھم ،ويفيد منھا الذين يعدون مشروعات المعاجم
في مكتب تنسيق التعريب .تمھيداً لعرضھا على مؤتمرات التعريب التي تعقد بدعوة
من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مرة كل أربع سنوات.
ومن أجل تعميم الفائدة والعمل على توحيد المصطلح العلمي في الوطن
العربي ،حرص المجمع على تزويد المجامع اللغوية العربية ،ووزارات التعليم
العالي ،والتربية والتعليم ،والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،والجامعات
العربية ،ومكتب تنسيق التعريب ،والمركز العربي للتأليف والترجمة والنشر،
والمؤسسات العلمية بما يصدره في مجال وضع المصطلحات العلمية.
ونظراً لتشعب التخصصات وكثرة المصطلحات المتصلة بكل تخصص ،قام
المجمع بتشكيل لجان فرعية للعلوم المختلفة على النحو التالي:
أ -العلوم األساسية:
لجنة الفيزياء والفلك
لجنة الرياضيات
لجنة العلوم الحياتية
لجنة الكيمياء
لجنة الحاسوب
لجنة علوم األرض والبيئة
ب -العلوم التطبيقية:
لجنة الھندسة الميكانيكية
لجنة الھندسة المعمارية
لجنة الھندسة الكھربائية
لجنة الھندسة المدنية
لجنة الھندسة الكيميائية
لجنة الھندسة التكنولوجية الزراعية
لجنة الھندسة الصناعية
لجنة الھندسة الزراعية
ج -العلوم الصحية:
لجنة طب األسنان
لجنة الطب البشري
لجنة الصيدلة
لجنة الطب البيطري
لجنة العلوم الطبية المساندة
لجنة التمريض
د -العلوم االقتصادية واإلدارية والمالية:
لجنة اإلدارة العامة
لجنة االقتصاد
لجنة المحاسبة
لجنة إدارة األعمال
لجنة العلوم المصرفية والمالية
لجنة العلوم السياسية والدبلوماسية
ھـ -لجنة العلوم اإلنسانية واالجتماعية:
لجنة علم النفس
لجنة اآلداب واللغات
لجنة علوم اإلنسان
لجنة علم االجتماع
٩

لجنة اآلثار والسياحة

لجنة الجغرافيا والسكان
لجنة التاريخ واآلثار
وكان أن أنجزت ھذه اللجان تعريب مصطلحات العلوم المختلفة التالية:
 -١مصطلحات األرصاد الجوية ط ،٢سنة ١٩٨١م.
 -٢تعريب رموز وحدات النظام الدولي ومصطلحاتھا ١٩٨١م.
 -٣مصطلحات زراعية١٩٨١ ،م.
 -٤مصطلحات الدھانات والورنيشات١٩٨٩ ،م.
 -٥مصطلحات الصيانة ،ط١٩٩٤ ،٢م.
 -٦مصطلحات المشاة ،ط١٩٩٤ ،٢م.
 -٧مصطلحات الدروع ،ط١٩٩٤ ،٢م.
 -٨مصطلحات التموين والنقل ،ط١٩٩٥ ،٢م.
 -٩مصطلحات المدفعية ،ط١٩٩٥ ،٢م.
-١٠
مصطلحات سالح الھندسة ،ط١٩٩٥ ،٢م.
مصطلحات المساحة١٩٩٥ ،م.
-١١
مصطلحات الالسلكي ،ط١٩٩٥ ،٢م.
-١٢
مصطلحات سالح الجو ،ط١٩٩٦ ،٢م.
-١٣
مصطلحات التجارة واالقتصاد والمصارف ،ط١٩٩٦ ،٣م.
-١٤
مصطلحات التمريض١٩٩٦ ،م.
-١٥
مصطلحات اإلذاعة والتلفاز والكھرباء العامة١٩٩٦ ،م.
-١٦
-١٧
مصطلحات النجارة١٩٩٧ ،م.
مصطلحات الخراطة١٩٩٧ ،م.
-١٨
مصطلحات مواصفات األعمال المدنية والمعمارية١٩٩٨ ،م.
-١٩
رابعا ً :دعم التأليف والترجمة والنشر:
يؤمن المجمع بأن الترجمة والتأليف عامالن أساسيان في نقل العلوم والتقنية
الحديثة إلى اللغة العربية ،وھما يسيران في خطين متوازيين .وانطالقا ً من ھذا
اإليمان فقد أصدر المجمع تعليمات دعم التأليف والترجمة والنشر ،وعممھا على
الجھات المعنية ،وھو يھدف من ذلك إلى حفز ھمم العلماء على التأليف والبحث
والنشر واإلحاطة بكل جديد في مجال العلم والتقنيات الحديثة .وعلى الرغم من
إمكانات المجمع المادية المحدودة ،فقد وافق على دعم نشر بعض الكتب العلمية
المؤلفة .وقد صدر منھا حتى اآلن كتابان في العلوم الصحية ھما:
 -١كتاب العدسات الالصقة تأليف الدكتورة سرى سبع العيش.
 -٢كتاب علم السموم الحديث تأليف األستاذ الدكتور عبدالعظيم سلھب وزمالئه.
خامسا ً :المؤتمرات والندوات والمحاضرات:
وحرصا ً على تعميق قضية تعريب التعليم العلمي الجامعي وبيان أھميتھا
العلمية والقومية والحضارية ،ومناقشة سبل إنجاحھا فإن المجمع قام بما يلي:

١٠

 -١استضافة مؤتمر التعريب الخامس الذي عقد خالل المدة ) (٢٥-٢١أيلول
 ،١٩٨٥وقد دعت إليه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،وشارك فيه
وفود من ست عشرة دولة عربية ،وتسع منظمات وھيئات علمية.
وأقر المؤتمر عدة مشروعات معجمات ھي :معجم التربية ،ومعجم الفيزياء
العامة والفيزياء النووية ،ومعجم اللسانيات ،ومعجم الكيمياء العامة ،ومعجم
األلعاب الرياضية ،ومعجم علم االجتماع ،والمعجم العربي للمصطلحات
اإلحصائية والديمغرافية ،والقاموس العربي لمصطلحات السكك الحديدية،
والمعجم العربي أللفاظ العلوم الزراعية ومصطلحاتھا.
 -٢استضافة ندوة الرموز العلمية التي دعا إليھا اتحاد المجامع اللغوية العلمية
العربية ،وقد عقدت بمقر مجمع اللغة العربية األردني خالل المدة )(٢٩-٢٧
كانون الثاني ١٩٨٧م وشارك فيھا وفود من الدول العربية.
وناقش المشاركون في ھذه الندوة مشروع مجمع اللغة العربية األردني
للرموز العلمية والعربية ،وكان المجمع قد أعده ،وبعث به إلى الجامعات
العربية ،ووزارات التعليم العالي ،ووزارات التربية والتعليم ،والمنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم ،والمجامع اللغوية العربية ،والمؤسسات
العلمية ،من أجل دراسته وإبداء المالحظات حوله تمھيداً لمناقشته في ندوة
يعقدھا اتحاد المجامع على مستوى الوطن العربي.
كما ناقش المشاركون مشروع الرموز الذي تقدم به مجمع اللغة العربية في
القاھرة .وقد خلص المشاركون إلى إقرار مشروع للرموز العلمية أصدره اتحاد
المجامع اللغوية والعلمية العربية بعنوان "الرموز العلمية وطريقة أدائھا بالعربية"،
ووزعه على جميع الجامعات العربية ومجامع اللغة العربية ووزارات التربية
والتعليم والمنظمات العربية ذات العالقة.
وأقر مؤتمر التعريب السابع الذي انعقد بالخرطوم في السودان في الفترة ما
بين ١٩٩٤/٢/١ – ١/٢٥م" ،مشروع الرموز العلمية وطريقة أدائھا بالعربية".
وتعھد مكتب تنسيق التعريب – المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – بإعادة
طبعه ونشره بصورة واسعة وتوزيعه على الجامعات العربية.
 -٣ندوة "تطوير منھجية وضع المصطلح العربي وبحث سبل نشر المصطلح
الموحد وإشاعته".
تلقى المجمع رسالة من مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط ،التابع للمنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم بتاريخ ١٩٩٣/٢/١٨م ،جاء فيھا" :ونظراً لما
لمجمع اللغة العربية األردني من إشعاع فكري وحضاري فقد اقترح مكتب تنسيق
التعريب على المجلس التنفيذي للمنظمة وعلى مؤتمرھا العام في دورتيھا األخيرتين
عقد ندوة في مجمعكم الزاھر في النصف الثاني من عام ١٩٩٣م ،حول تطوير
منھجية وضع المصطلح العربي وبحث سبل نشر المصطلح الموحد وإشاعته".
وقد رحب المكتب التنفيذي باستضافة ھذه الندوة ،وألف لجنة لوضع برنامج
كامل لھا بناء على طلب مكتب تنسيق التعريب ،وقد أعدت اللجنة ھذا التصور
وعرض على المكتب التنفيذي فأقره ثم بعث المجمع بھذا التصور إلى المنظمة
١١

العربية للتربية والثقافة والعلوم ،وبنسخة منه إلى رئيس اللجنة الوطنية األردنية
للتربية والثقافة والعلوم.
وقد كلف المجمع أربعة باحثين من مصر ،العراق ،وتونس .وحدد
الموضوعات التي يكتبون فيھا.
وشارك في ھذه الندوة مندوبون عن كل من :الجامعات العربية ،ومجامع اللغة
العربية ،وعدد من المنظمات العلمية.
سادسا ً :المواسم الثقافية:
يقيم المجمع كل عام موسما ً ثقافيا ً يستمر حوالي ستة أسابيع ،يدعو للمشاركة
فيه عدداً من العلماء والمفكرين العرب ،ويناقش فيه موضوعات ذات صلة وثيقة
باللغة العربية والحضارة اإلسالمية .ويختار لكل موسم محوراً عاما.
وقد عقد المجمع منذ عام  ١٩٨٣حتى عام  ،٢٠١٦أربعة وثالثين موسما ً
بدون انقطاع ،وصدرت أعمالھا في أربعة وثالثين مجلداً ،اشتمل كل واحد منھا
على أعمال كل موسم.
وحرص المجمع في مواسمه الثقافية على أن يجعل موضوع موسمه الثقافي
السنوي يدور حول جوانب متعددة من قضية تعريب التعليم العالي .فقد كان
موضوع موسمه الثقافي السنوي األول عام  ١٩٨٣حول تجربة المجمع في التعريب
العلمي الجامعي .وكان موضوع الموسم الثقافي الثاني في عام  ،١٩٨٤حول
"تجارب في التعريب" في الوطن العربي .وكان موضوع الموسم الثقافي الرابع عام
 ١٩٨٦يدور حول تعريب التعليم بعامة والعلوم الزراعية بخاصة .وفي عام ١٩٨٨
دار حول اللغة العربية في مؤسسات التعليم العام والجامعي وأساليب النھوض بھا،
وفي عام  ١٩٨٩دار حول تعريب العلوم الصحية ،وفي عام  ١٩٩٠دار حول
تعريب العلوم الھندسية والتقنية .وفي عام  ١٩٩١دار حول ضرورة تعريب التعليم
العلمي الجامعي .وفي عام  ١٩٩٤دار حول "منھجية وضع المصطلح قديما ً
وحديثا ً" .وفي عام  ١٩٩٦دار حول "اللغة العربي والتقنيات الحديثة" .وفي عام
 ١٩٩٧دار حول "التعريب في الوطن العربي" .وفي عام  ٢٠٠١كان موضوع
الموسم الثقافي "تحديات المعالجة اآللية للغة العربية" .وفي عام  ٢٠٠٦كان
الموضوع متصالً بتجربة األردن في "حوسبة العربية" .وفي عام  ٢٠٠٧قيّم
المجمع تجربته في "تعريب التعليم الجامعي" .وفي عام  ٢٠٠٨كان موضوع
الموسم "الترجمة اآللية" .وفي عام  ٢٠٠٩خصص المجمع موضوع الموسم
للترجمة وأھميتھا في التنمية اللغوية .وفي عام  ٢٠١٢كان موضوع الموسم
"الترجمة من اللغة العربية وإليھا".
مجلة المجمع:
حرص المجمع منذ إنشائه على أن تكون له مجلة علمية تعنى بالبحوث
والدراسات العلمية من جھة ،وتوثق أخبار المجمع من جھة ثانية .وصدر العدد
األول من المجلة ،وھو يحمل اسم "مجلة مجمع اللغة العربية األردني" عام .١٩٧٨
وھي مجلة فصلية صدرت بانتظام منذ ذلك التاريخ حتى اآلن ) .(٢٠١٧وكان
مجموع ما صدر منھا ) (٩٠تسعين عدداً.
١٢

وكان "التعريب" حاضراً في أعداد غير قليلة في المجلة من العدد األول.
ففي العدد األول ) (١٩٧٨:١صدر بحثان ،أحدھما بعنوان" :حول تعريب
التعليم وتعريب العلم والتكنولوجيا" للدكتور أحمد سعيدان .والثاني بعنوان "تعريب
رموز نظام الوحدات الدولية" للدكتور إبراھيم بدران.
وفي العدد الثاني ) (١٩٧٨:٢بحثان .أحدھما بعنوان "حول تعريب العلوم:
مشاكل وحلول" للدكتور أحمد سعيدان .والثاني )ندوة( بعنوان "تجربة جامعة دمشق
في تعريب العلوم" شارك فيھا :الدكتور حسني سبح ،والدكتور وجيه السمان،
وأدارھا الدكتور عبدالكريم خليفة.
وفي العدد الثالث ) (١٩٧٩:٤-٣بحث بعنوان "دور التراث العلمي في
تعريب العلوم التقنيات" للدكتور عبدالكريم خليفة.
وفي العدد الخامس عشر ) (١٩٨٢:١٦-١٥بحث بعنوان "تجربة مجمع اللغة
العربية األردني في تعريب العلوم .للدكتور محمود السمرة.
وفي العدد الخامس والعشرين ) (١٩٨٤:٢٦-٢٥بحث للدكتور أحمد مطلوب
بعنوان "تعريب التعليم العالي في العراق".
وفي العدد الثالثين ) (١٩٨٦:٣٠بحوث ثالثة األول للدكتور حسني سبح
بعنوان "تعريب علوم الطب" والثاني للدكتور جميل المالئكة بعنوان "الصعوبات
المفتعلة على درب التعريب" والثالث للدكتور أحمد سعيدان بعنوان "نحو نظام
عربي للرموز العلمية".
وفي العدد الحادي والثالثين ) (١٩٨٦:٣١بحث بعنوان "مصطلحات
االتصال الجماھيري في اللغة العربية تعريب أم تغريب" للدكتور عصام الموسى.
وفي العدد الثالث والثالثين ) (١٩٨٩:٣٣بحث بعنوان "مناھج المصطلح
الكيميائي العربي ومقاييسه" للدكتور محمد علي القيسي.
وفي العدد التاسع والستين ) (٢٠٠٥:٦٩بحث بعنوان مصطلحاتنا اللغوية
بين التعريب والتغريب" للدكتور مصطفى طاھر الحيادرة.٢٥
إن تجربة مجمع اللغة العربية األردني في التعريب ،بدأت قوية غنية
محمودة ،إذ اھتمت بحملة تعريب التعليم الجامعي ،وترجمت تسعة عشر كتابا ً في
العلوم في الفترة ١٩٩٧-١٩٧٩مّ ،إال أنھا توقفت عند ھذا الحد ،ولم يصدر أي كتاب
مترجم للعربية منذ عشرين عاماً ،ألن تعريب التعليم العالي تراجع في األردن،
فتراجعت )حملة( التعريب في المجمع ،وقل مثل ھذا بقية الجوانب المتصلة
بالتعريب.

٢٥

-

انظر في ھذا:
أدبيات مجمع اللغة العربية:
قانون المجمع.
مجمع اللغة العربية :نشأته وإنجازاته.
التقارير السنوية للمجمع.
المواسم الثقافية للمجمع.
مجلة المجمع.

١٣

)(٥
إن تجارب مجامع اللغة العربية في الوطن العربي – على تعددھا – مثلت
الصوت الصادق الواضح بالمشاريع الكبيرة الكثيرة التي تفوق إمكاناتھا بكثير ،فنتج
شيئ من ھذه المشاريع .وكان الصدى
عن ذلك أن وقف األمر دون أن يتم تحقيق
ٍ
باھتا ً خافتا ً على الصعيدين الوطني والقومي ،مثلما ھو في المجاالت األخرى .فنحن
نتحدث عن "التعريب في الوطن العربي" أي أن تكون لغتنا فيه واحدة في العلوم
والفنون واآلداب .بينما نعيش في اثنين وعشرين قطراً ،ولدينا مجامع للغة العربية
وليس مجمعا ً واحداً ،ناھيك عن انفصام في الشخصية العربية عامة ،وفي التعليم
بالجامعات العربية خاصة ،إذ إن أساتذة الجامعات العربية يتحدثون عن التعريب،
ويدعون إليه ،في الوقت الذي يمارسون عكس ھذا في حياتھم العملية ،إما لجھلھم
بلغتھم األم ،أو ليأسھم من أمتھم من قبل ،ومن لغتھم من بعد ،أو لالثنين معا ً .إنه
الوھم الذي نعيشه في كل قيمنا ،ومثلنا ،وانفصام شخصيتنا ،وعجزنا ،وتخلفنا ،فيبدو
لنا حقيقة ،وحين نضعه على المحك بتشخيصه ،وتشخيص شخصية صاحبه ،تتجلى
فيه حقيقة الوھم!!.

١٤

ملحق
المنشورات العلمية ضمن حملة التعريب العلمي الجامعي
مجمع اللغة العربية األردني
اسم الكتاب والمعلومات
التسلسل
حساب التفاضل والتكامل والھندسة التحليلية ج ،٢تأليف إيرك.
١
ووسووكزفسكي ،ترجمة د .أحمد سعيدان ،د .أحمد عالونة ،د .محمد
عرفات النتشة ،د .وليد ديب ،ديب حسين ،د .حسن العزة ،راجعه
وأشرف على إخراجه د .أحمد سعيدان١٩٧٩ ،م.
البيولوجيا ج ١تأليف ريتشارد أ .جولد سبي ،ترجمة د .عدنان عالوي،
٢
د .حميد الحاج ،د .أحمد الديسي ،د .ناجي أبورميلة ،د .سامي
عبدالحافظ ،راجعه وأشرف على إخراجه د .عدنان عالوي١٩٨٠ ،م.
البيولوجيا ج ٢تأليف ريتشارد أ .جولد سبي ،ترجمة د .عدنان عالوي،
٣
د .حميد الحاج ،د .أحمد الديسي ،د .ناجي أبورميلة ،د .سامي
عبدالحافظ ،راجعه وأشرف على إخراجه د .عدنان عالوي١٩٨٠ ،م.
الجيولوجيا العامة ،تأليف :روبرت ج .فوستر ترجمة د .عبدالقادر عابد،
٤
د .شاكر رسمي المقبل ،د .سعد حسن الباشا ،راجعه وأشرف على
إخراجه د .عبدالقادر عابد١٩٨٠ ،م.
حساب التفاضل والتكامل والھندسة التحليلية ج – ١ط ٢تأليف إيرك.
٥
ووكوفسكي ،ترجمة د .أحمد سعيدان ،د .أحمد عالونة ،د .محمد
عرفات النتشة ،د .وليد ديب ،د .ديب حسين ،د .حسن العزة راجعه
وأشرف على إخراجه د .أحمد سعيدان١٩٨١ ،م.
الكيمياء العامة تأليف :فريريك .لو نجو ،ترجمة د .مروان كمال ،د.
٦
عالد جرار ،د .ربحي الزرو ،د .سليمان سعسع ،د .عدنان أبوصالح،
راجعه وأشرف على إخراجه د .إسحق أحمد فرحان١٩٨١ ،م.
الفيزياء الكالسيكية والحديثة ،المجلد األول ،تأليف كينيث و .فورد،
٧
ترجمة د .ھمام غصيب ،د .عيسى شاھين راجعه وأشرف على إخراجه
د .ھمام غصيب١٩٨١ ،م.
الجبر المجرد بطريقة التعليم الذاتي النشط ،تأليف ::نيل ديفدسون
٨
وفرانس جيوليك ،ترجمة د .ديب حسين ،مراجعة د .محمد عرفات
النتشة .أشرف على إخراجه د .أحمد سعيدان .١٩٨٢
الكيمياء غير العضوية ج ،١تأليف ج .أ ي ھيوھي ،ترجمة د .حمدﷲ
٩
الھودلي ،د .منار فياض ،راجعه وأشرف على إخراجه د .عادل جرار،
١٩٨٣م.
الكيمياء غير العضوية ج ،٢تأليف ج .أ ي ھيوھي ،ترجمة د .حمدﷲ
١٠
الھودلي ،د .منار فياض ،راجعه وأشرف على إخراجه د .عادل جرار،
١٩٨٣م.
١٥

١١
١٢
١٣

١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩

مقدمة للتكوين الجنيني ،تأليف ستيفن ب .أوبنھايمر ،ترجمة د .رمسيس
لطفي١٩٨٣ ،م.
مقدمة للبصريات الكالسيكية والحديثة ،تأليف جيرجين .ماير ارندت،
ترجمة د .عمر حسن الشيخ ،راجعه د .أحمد سالم ،أشرف على إخراجه
د .عمر الشيخ١٩٨٣ ،م.
مبادئ المعادالت التفاضلية وتطبيقاتھا ،مساق موجز ،تأليف :وليم ر.
ديرك ،ستانلي غروسمان ،ترجمة :د .أحمد سليم سعيدان ،راجعه :د.
محمد عرفات النتشة وأشرف على إخراجه السيد كمال عوض ﷲ،
١٩٨٤م.
مبادئ التحليل الرياضي .تأليف أ .جمادوكس ،ترجمة د .وليد ديب
راجعه علميا ً د .محمد عرفات النتشة ،أشرف على إخراجه السيد كمال
عوض ﷲ ١٩٨٤م.
الكيمياء التحليلية ،تأليف دونالد ج .بيترزيك ،وكاليد و .فرانك ،ترجمة
د .عبدالمطلب جابر ،د .سليمان سعسع ،أشرف على إخراجه د .مروان
كمال١٩٨٤ ،م.
الفيزياء الكالسيكية والحديثة ،المجلد الثالث ،تأليف كينيث و .فورد،
ترجمة د .عمر الشيخ ،د .عيسى سليم شاھين ،راجعه وأشرف على
إخراجه د .عمر الشيخ١٩٨٥ ،م.
الكيمياء الحيوية للخلية وعلم وظائفھا ،تأليف :ن .أ .اواردز ،ك .أ.
ھسال ،ترجمة وإخراج د .إلياس بيضون ،راجعه د .عدنان عالوي،
١٩٨٦م.
الفيزياء الكالسيكية والحديثة ،المجلد الثاني ،تأليف كينيث و .فورد،
ترجمة د .عمر الشيخ ،د .محمود الكوفحي ،د .عبدالجواد أبوالھيجاء،
راجعه وأشرف على إخراجه د .عمر الشيخ١٩٨٧ ،م.
الموجز في ممارسة الجراحة ج ،٤بيلي والف ،ترجمة اثنين وأربعين
من األطباء الجراحين ،وھيئة تحرير علمي١٩٩٧ ،م.

١٦

المصادر والمراجع
 -١التعريب في التعليم العالي .مجموعة من الباحثين .وزارة التعليم العالي.
دمشق .٢٠٠٣
 -٢التعريب وتنسيقه في الوطن العربي .محمد المنجي الصيادي .مركز دراسات
الوحدة العربية .بيروت .الطبعة الخامسة .١٩٩٣
 -٣التعريب في الوطن العربي .قاسم عثمان نور .الخرطوم .١٩٨٨
 -٤التعريب والقومية العربية في المغرب العربي .نازلي معوض أحمد .مركز
دراسات الوحدة العربية .بيروت .١٩٨٦
 -٥التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية .مجموعة من
الباحثين .مركز دراسات الوحدة العربية .بيروت .١٩٨٢
 -٦عصر الدول واإلمارات :الجزيرة العربية – العراق – إيران .شوقي ضيف.
دار المعارف بمصر .القاھرة.
 -٧عصر الدول واإلمارات :مصر – الشام .شوقي ضيف .دار المعارف
بمصر .القاھرة.
 -٨عصر المأمون .أحمد فريد وجدي .مطبعة دار الكتب المصرية .القاھرة
١٤٣٦ھـ١٩٢٧/م.
 -٩الفھرست .ابن النديم .تحقيق رضا – تجدد .بدون مكان طبع أو تاريخ.
قانون مجمع اللغة العربية األردني .مطبوعات المجمع.
-١٠
اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث .عبدالكريم
-١١
خليفة.مطبوعات المجمع.
مجلة مجمع اللغة العربية األردني .األعداد،٢٥ ،١٥ ،٣ ،٢ ،١ :
-١٢
 .٦٩ ،٣٣ ،٣١ ،٣٠مطبوعات المجمع.
المجمع العلمي العراقي :نشأته – أعضاؤه – أعماله .عبدﷲ
-١٣
الجبوري .مطبعة العاني ١٣٨٥ھـ١٩٦٥/م.
مجمع اللغة العربية في خمسين عاما ً .شوقي ضيف .مجمع اللغة
-١٤
العربية .القاھرة ١٤٠٤ھـ١٩٨٤/م.
الموسم الثقافي .مجمع اللغة العربية األردني .األعوام،١٩٨٣ :
-١٥
،١٩٩٦ ،١٩٩٤ ،١٩٩١ ،١٩٩٠ ،١٩٨٩ ،١٩٨٨ ،١٩٨٦ ،١٩٨٤
 .٢٠١٢ ،٢٠٠٩ ،٢٠٠٨ ،٢٠٠٧ ،٢٠٠٦ ،٢٠٠١ ،١٩٩٧مطبوعات
المجمع.
الھوية العربية في الشعر المعاصر :من وھم الحقيقة  ...إلى حقيقة
-١٦
الوھم .محمد حُوَّ ر .وزارة الثقافة .عمان .٢٠١٥

١٧

