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  تعريب تدريس المواد العلمية

  المقدمة:

من املخاطر اليت تتعرض هلا اللغة العربية يف هذا العصر، مزامحة اللغات 
نبية هلا يف جماالت عديدة، منها جمال التعليم مبختلف أنواعه ودرجاته، األج

  والسيما تدريس املواد العلمية.
ولئن كانت هذه الظاهرة حمدودة يف مراحل التعليم العام، وتقتصر على 
ا يف مرحلة التعليم العايل ظاهرة  بعض املواقع يف قطرين عربيني أو ثالثة، فإ

األقطار العربية. إن اللغات املزامحة للعربية هي الفرنسية  غالبة ومستمرة يف أكثر
  يف أقطار املغرب العريب واإليطالية يف الصومال واإلنكليزية يف األقطار األخرى.

إن هذه الظاهرة أي تدريس العلوم بلغة أجنبية منافية لطبيعة األمور، 
ادة العرب الذين مل وخمالفة ملا هو جاٍر يف بلدان العامل األخرى، وال تعرب عن إر 

يكونوا ميلكون خيارهم عندما فرضتها سلطات دخيلة مستعمرة لتدعم نفوذها 
يمنة ثقافية لغوية. وميضي الزمن، وتزول أسباب هذه  السياسي واالقتصادي 
الظاهرة ولكنها تبقى قائمة بل يتسع مداها حبكم االعتياد واملصاحل اخلاصة 

  ونزعة احملاكاة والتقاليد.
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، بعد مخس سنوات من ١٨٨٧ه الظاهرة اليت نشأت عامإن هذ
احتالل بريطانيا مصر، قد أحدثت انفصامًا لدى اإلنسان العريب، بني فكره 
ولسانه، إذ األصل أن تكون اللغة العربية، اللغة األم اليت يتلقنها املرء يف 
طفولته فتخالط حسه وشعوره وتفكريه وتندرج على لسانه أصواتاً 

داة تعليمه وتعلمه، ووسيلة تعبريه يف خمتلف جماالت حياته، ويف وعبارات...أ
  مجيع نشاطاته الذهنية واحلياتية.

  في عصر النهضة األولى:- ١

ضتهم األوىل، ذلك أن  إن هذه الظاهرة مل يعرفها العرب يف عصر 
القرآن الكرمي الذي تنّـزل بلغة قريش املكية املضّرية العدنانية اليت بدأت تسود 

اء اجلزيرة العربية قبل اإلسالم بنحو من قرنني، قد كّرس سيادة هذه اللغة أرج
وأغناها عقيدة وتشريعاً، وزادها بالغة وبيانًا ومهّد هلا السبيل لتكون لغة 
العرفان والعلم، مث أفسح هلا سبيل االنتشار يف أعقاب الفتوح، فامتدت امتداد 

   شواطىء األطلنطي.الدولة العربية اإلسالمية من ختوم الصني إىل
وهكذا صارت العربية لغة احلضارة العربية اإلسالمية وتراجعت أمامها 
ا الفائقة على النمو  اللغات األخرى، واحتوت بفضل خصائصها الفريدة وقدر
واالتساع، مجيع علوم اهلند وفارس والسريان واليونان وصارت الرابطة الوثقى 

  إلسالم أو عاشت يف داره.بني خمتلف الشعوب اليت انتمت إىل ا
إن العرب واملسلمني كافة مل يقرؤوا العلم إّذاك بلغات اآلخرين ومل يؤلفوا 
ا، بل نقلوا معارف السابقني وعلومهم إىل اللغة العربية، فقرؤوا العلم بلغتهم 

ا. م    وكتبوا مؤلفا
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لقد رعى عدد من اخللفاء واحلكام العرب حركة ترمجة نشيطة وحشدوا 
املرتمجني األكفياء ممن يتقنون اللغة العربية وحيسنون لغة أو لغات أخرى،  هلا

  فتحصلوا على الرتاث العلمي الذي خّلفه السابقون.
) مرتمجًا من اليونانية ٤٧يذكر ابن الندمي يف كتابه (الفهرست) أمساء (

) مرتمجني عن السنسكريتية، ويدرج ابن ٣) من الفارسية و(١٥والسريانية و(
) مرتمجاً ٤٩أمساء ( ))عيون األنباء يف طبقات األطباء((أصيبعة يف كتابه  أيب

لكتب الطب وحدها، وقد بلغ عدد الكتب املرتمجة آنذاك حنوًا من أربعمئة  
  كتاب.

لقد استوعبت اللغة العربية معارف العامل القدمي يف مدة وجيزة مل تزد 
واالشتقاق واغتنت بكثري على قرنني، وذلك بفضل مرونتها وقابليتها للتوليد 

من املصطلحات العلمية توليدًا وتعريبًا فصارت لغة العلم بال منازع، لغة 
مستساغة تعشقها ذووها ومن تعلمها من أبناء األقوام األخرى. قال أبو 

...إىل لسان العرب نقلت العلوم من ((: ))الصيدنة((الرحيان البريوين يف كتاب 
يف األفئدة وسرت حماسن اللغة منها يف الشرايني أقطار العامل فازدادت وحلت 

  .))واألوردة...
ومل تكن أعمال الرتمجة باألمر اهلنيِّ اليسري، بل اقتضت جهودًا مضنية 
وتصحيحات متالحقة بداية من العصر األموي ومتابعة يف عهد الرشيد 
واملأمون حىت املتوكل. وعندما حل القرن الرابع اهلجري كان العرب قد 

حوذوا على علم األولني وأضحت اللغة العربية لغة العلم واملتعلمني است
ا أهلها ويقبل على تعلمها اآلخرون. يقول البحاثة الكبري  والعلماء، يعتز 

ووصل العلماء باللغة العربية إىل الوفاء يف مستوى ((الدكتور حممد السويسي: 
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كرية والتفاعل معها التعبري العلمي مبحتوى العلوم واستيعاب العمليات الف
وجتاوزها، وقد طوروا صيغ العربية وطوعوها وأغنوها باملصطلحات فصارت لغة 

  .))حضارة شاملة

  في عصر النهضة الحديثة:- ٢

وبدأت النهضة العربية احلديثة يف مطلع القرن التاسع عشر، بعد مدة 
من اجلمود الفكري واحلضاري، وعمل حممد علي حاكم مصر على نشر العلم 

  إنشاء معاهده ومؤسساته وأرسل البعثات إىل الغرب لنقل علومه وصناعاته.و 
وكان على اللغة العربية أن تواكب هذه اليقظة الفكرية وتستجيب 
ا، وكان للرجل النابه رفاعة رافع الطهطاوي دور بارز يف احلركة العلمية  ملتطلبا

وأسهم معهم بعض  واللغوية اجلديدة، ومعه مجع من أفاضل األساتذة املصريني
  من أهل الشام.

كان تدريس املواد العلمية يـَُؤدَّى باللغة العربية. وعند تأسيس الكليات 
نشطت أعمال الرتمجة  ١٨٢٦العلمية مثل كلية الطب بالقصر العيين عام

ذه اللغة، وانربى أهل االختصاص لتوفري  والتأليف بغرض خدمة التعليم 
  شرعوا يلقون دروسهم بالعربية.حاجات الطلبة إىل الكتب، كما 

وبقي األمر يف حتسن مطّرد، حىت نزل اإلنكليز أرض الكنانة 
. وكان من آثار االحتالل البغيض أن ُحوِّل التعليم يف الكليات ١٨٨٢عام

أي بعد مخس سنوات من  ١٨٨٧العلمية من اللغة العربية إىل اإلنكليزية عام
  تاريخ االحتالل.

نتكاسة مؤملة وإقصاًء للغة العربية عن ساحة لقد كان هذا التحويل ا
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التعليم العلمي وإساءة للنهوض احلضاري ال يف مصر وحدها، بل يف الوطن 
  العريب كله.

ويف بريوت بلبنان تأسست الكلية اإلجنيلية السورية اليت مسيت فيما بعد 
ا، ، وكانت العربية لغة تدريس املواد العلمية فيه١٨٦٦اجلامعة األمريكية عام

بل شارك أساتذة أمريكيون يف التعليم العلمي بالعربية. ولكن بعد مثانية عشر 
استبعدت العربية ألسباب المتت إىل العلم بصلة، لتحل  ١٨٨٤عامًا أي عام

  حملها اللغة اإلنكليزية.
ومما ميكن استنتاجه هو أن التعريب ونعين به هنا استخدام العربية يف 

ونعين به استخدام لغة أخرى يف التعليم املذكور، التعليم العلمي، والتغريب 
ا يف عقول  ليسا شأنًا لغويًا أو علميًا بل مها شأن سياسي. حتتل العربية مكا
القوم وعلى ألسنـتهم، يف زمن النهوض االجتماعي والوطين والقومي، وترتاجع 
ا لغريها من اللغات يف الزمن الذي يتعرض فيه أهلها لسيطرة  خملية مكا

  املستعمرين أو يفرض عليهم نفوذ أجنيب قاهر.
أما دمشق فقد كان فيها أواخر احلكم العثماين مدرسة طبية تدرس 

مث أغلقت مع هبوب  ١٩١٣-١٩٠٣باللغة الرتكية واستمرت عشر سنوات 
  رياح احلرب العاملية األوىل.

معهد  ١٩١٩ولكن يف العهد الفيصلي القصري األمد، ُأحدث فيها عام
آخر للحقوق، واعتمدت العربية لغة للتدريس فيها. ومشر الفريق للطب و 

املؤسس عن ساعد اجلد وعقد العزم على النجاح وبذل اجلهود املخلصة لتوفري 
مستلزمات التعليم بالعربية، فرتجم وألّف ووضع املصطلحات وصنف 
الت. وبعدئذ تابع الالحقون ما قام به السابقون يف هذا  املعجمات وأصدر ا
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ا، وبنجاح مرموق.   امليدان حىت اليوم، يف مجيع معاهد سورية وجامعا
وجدير بالذكر أن التعليم بالعربية ال يتعارض مع تعليم الطالب لغًة 
أجنبية تعينه على التخصص يف البلدان األجنبية واالطالع على املراجع العلمية 

من وجوه عدة، فإن بتلك اللغة. ولكن إذا كان تعليم اللغة األجنبية مفيداً، 
جعلها لغة تعليم للمواد العلمية عوضًا عن العربية، يف التعليم العام والعايل 
ينتقص من دور اللغة العربية إذ ُحيلُّها حمل اللغة األم يف اكتساب املعرفة، ويف 
تمع وإساءة للغة العربية، قوام ذاتنا الفكرية والثقافية. إن  ذلك إضرار بالفرد وا

ينبغي أن تكون لغة التعليم والتعلم مث لغة التأليف والبحث العلمي، العربية 
  وتكون اللغة األجنبية رديفاً هلا وعوناً.

  الحالة الراهنة:- ٣

وحرصًا على معرفة واقع استخدام اللغة العربية يف تدريس املواد العلمية 
ا امل نظمة يف الوطن العريب، نعتمد على الدراسة التوثيقية اجلادة اليت أجر

ا عام حتت عنوان: التعريب يف  ١٩٩٦العربية للرتبية والثقافة والعلوم وأصدر
  الوطن العريب: واقعه ومستقبله.

وأبلغتها الدول العربية طالبة  )١(وضعت املنظمة العربية استبانة مفصلة
اإلجابة عن األسئلة الواردة فيها، كما طلبت من كل دولة دراسة عن 

                                                            

، الدول العربية اليت أجابت عن االستبانة هي: األردن، اإلمارات، البحرينمالحظة: ) ١(
  تونس، اجلزائر، السعودية، سورية، العراق، فلسطني، قطر، لبنان، ليبيا، مصر، موريتانيا.

الدول اليت تقدمت بدراسات وتقارير قطرية هي: األردن، اإلمارات، تونس، اجلزائر، 
  سورية، العراق، فلسطني، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، موريتانيا.
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االت الرتبوية.احتياجات التعريب لد   يها والسيما يف ا
وتلقت املنظمة عن االستبانة املذكورة إجابات من مخسة عشر قطراً 

  عربياً كما تلقت تقارير عن مستلزمات التعريب من اثين عشر قطراً.
  وفيما يلي ملخص ما ورد يف اإلجابات والتقارير املشار إليها:

د العلمية باللغة العربية يف املدارس يف املرحلة االبتدائية: جيري تدريس املوا-١
الرمسية واخلاصة باستثناء بعض املدارس اخلاصة يف لبنان واملدارس التجريبية 

  الرمسية يف مصر.
يف املرحلة اإلعدادية: جيري تدريس املواد العلمية باللغة العربية يف املدارس -٢

ر، وجيوز تقدمي الرمسية واخلاصة باستثناء املدارس التجريبية الرمسية يف مص
امتحان املواد العلمية يف الشهادة اإلعدادية يف لبنان باللغة العربية أو بلغة 

  أجنبية.
يف املرحلة الثانوية: جيري تدريس املواد العلمية باللغة العربية يف املدارس -٣

الرمسية واخلاصة، باستثناء املدارس التجريبية الرمسية يف مصر، واملدارس الرمسية 
س، واملدارس الرمسية واخلاصة يف لبنان، وبعض املدارس اخلاصة يف دولة يف تون

  اإلمارات العربية املتحدة.
وعلى هذا، تكون مسألة تدريس املواد العلمية يف التعليم العام، الرمسي 
واخلاص، يف األقطار الثالثة: مصر ولبنان وتونس حباجة إىل إعادة النظر جلعل 

ة، ألن تعليمها باللغة األجنبية يعوق الطالب عن هذا التدريس باللغة العربي
ا لغة قاصرة. ا ومتثلها وُيضعف اهتمامه بالعربية ويتوهم أ   استيعا

  يف التعليم العايل:-٤
تدرس العلوم األساسية كليًا باللغة العربية يف أربعة أقطار وباللغة األجنبية يف -أ
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  باألجنبية يف مخسة أقطار.ستة أقطار ويُدرس بعضها بالعربية وبعضها اآلخر 
ُتدرَّس العلوم الطبية كليًا باللغة العربية يف قطر واحد، وباللغة األجنبية يف -ب

  سبعة أقطار، ويدرس بعضها باألجنبية يف ثالثة أقطار.
تدرس العلوم اهلندسية كليًا باللغة العربية يف قطر واحد، وباللغة األجنبية -ج

العربية، وبعضها اآلخر باألجنبية يف ثالثة يف أربعة أقطار ويُدرس بعضها ب
  أقطار.

تدرس العلوم االجتماعية واإلنسانية كليًا باللغة العربية يف ستة أقطار، -د
  ويدرس بعضها بالعربية وبعضها اآلخر باألجنبية يف سبعة أقطار.

جتري الدراسات العليا والبحث العلمي يف العلوم األساسية والعلوم التطبيقية -  ه
لغة العربية يف قطرين، وباللغة األجنبية يف تسعة أقطار وجزئيًا باللغة العربية بال

  يف قطر واحد.
  ونستخلص من ذلك:

أن مثة قطرًا عربيًا واحدًا حقق التعريب الكامل لتدريس املواد العلمية يف -١ً
التعليم العايل هو سورية. ويغلب تعليم هذه املواد باللغة األجنبية يف األقطار 

  عربية األخرى.ال
أن مثة جهوداً تُبذل يف بعض األقطار العربية لألخذ بالتعريب وهي: العراق -٢ً

  والسودان ومصر واجلزائر واليمن واجلماهريية الليبية.
يتضح من ذلك كله أن مثة رغبة صادقة يف البلدان العربية لتعريب تعليم 

لته اللغات األخرى املواد العلمية، وإحالل العربية حملها الطبيعي الذي شغ
ألسباب معروفة ويف ظروف معينة. إن هذا سيكون تصحيحًا خلطأ وإعادة 
لألمور إىل وضعها الطبيعي، وجماراة ملا هو متحقق يف بلدان العامل اليت 
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ا وتعتز برتاثها وحترص على مكانتها حتت الشمس.   تتمسك بلغا
متنا ولكن يالحظ أن اخلطوات بطيئة ال تتفق مع وعي أبناء أ

م والسيما أن رياح العوملة العاتية ال يقتصر أذاها على االقتصاد  وطموحا
  والسياسة، بل ميتد إىل الثقافة اليت عمادها اللغة.

ا وحريتها، وصون  إن محاية اللغة العربية محاية لكرامة األمة وسياد
  لرتاثها وحفاظ على مستقبل أجياهلا.

  دواعي التعريب:- ٤

تخدام اللغة العربية يف تدريس املواد العلمية يف املدارس إن الدعوة إىل اس
واجلامعات ليست وليدة التعصب وال هي صيحة عاطفية، بل هي دعوة ميليها 
العقل وحتتمها مصلحة أمتنا يف احلاضر واملستقبل. إن مثة حاجة هلذا 

  التصحيح، وعوامل عديدة تدعو إليه دون إبطاء أو تردد، نذكر منها:
  النفسي الرتبوي:العامل -أ

من الثابت بالربهان القاطع أن من يكتسب علماً بلغته األم يكون أكثر 
  استيعاباً له، واالستيعاب يؤول إىل التمثل، والتمثل سبيل االبتكار واإلبداع.

وقد دلت الدراسات النفسية أن القارىء أو السامع يستوعب مضمون 
ب نصًا مقابًال بلغة أكثر مما يستوع ٪٢٠-١٦نص عريب بزيادة قدرها 

أجنبية. وقد أوصت املنظمة العاملية للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) 
  باستخدام اللغة القومية يف التعليم إىل أعلى مرحلة ممكنة.
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  العامل املهين االجتماعي:-ب
إن املتعلم يكتسب العلم ليعمل به ويف عمله يتصل بزمالئه وأعوانه 

مل معهم، فإن كانت األجنبية لغة تعلمه صعب عليه وباألفراد الذين يتعا
التفاهم مع هؤالء مجيعًا يف نطاق مهنته وإذا كانت العربية فالتواصل أيسر 

  وأكثر جدوى.
هذا والتعليم بلغة أجنبية أكثر كلفة من التعليم بالعربية، فاألول يورث 

وقراطية طبقية اجتماعية والثاين يوسع قاعدة التعلم ويساعد على حتقيق دمي
  التعليم.

  العامل القومي احلضاري:-ج
إن اللغة العربية مستودع تراثنا، ووعاء ثقافتنا وحضارتنا، ومستنا املميزة، 
ومن اخلطأ اجلسيم إقصاؤها عن تعليم العلوم ألننا يف هذه احلال حنكم عليها 

  بالقصور والعجز، وهي على العكس من ذلك.
ط لسعي األعداء الخرتاق ثقافتنا إن إعادة األمور إىل طبيعتها إحبا

وحترير إلرادتنا وحرص على بناء حضارة عربية حديثة زاهرة تكون امتداداً 
  حلضارتنا السابقة.

  مستلزمات التعريب:- ٥

إن العدول عن اللغة األجنبية يف تعليم املواد العلمية واالنتقال إىل 
ء على مستوى التعليم، بل أن  الوضع السليم، ينبغي أن يتم دون أي أثر سيِّ

يكون معينًا على بلوغ مستوى أعلى مما هو قائم، وأن يلقى القبول من مجهرة 
املتعلمني والتأييد من الرأي العام وحيظى بالدعم واملساندة من السلطات 
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  التعليمية والثقافية والسياسية.
وحرصًا على حتقيق هذا اهلدف جيب توفري مستلزمات التعريب 

  كن اختصارها يف ثالثة أمور:واحتياجاته اليت مي
  املدرس القادر على التدريس بالعربية:-١ً

إن املعلمني واملدرسني الذين ألفوا ممارسة التدريس باللغة األجنبية ال 
يرغبون يف التحول إىل التدريس باللغة العربية، بسبب العادة اليت جروا عليها، 

ا يف حفظ ا ملصطلحات العلمية وما يتطلب حتوهلم عنها من جهود يبذلو
املتعلقة مبادة اختصاصهم والتدرب على التعبري والشرح بلغة عربية مقبولة. هذا 
وقد ُخيَيَّل إىل بعض منهم أن تدريسهم بلغة أجنبية مينحهم متيزًا وخصوصية 
ليسا لسواهم. ولكن إدراك أمهية أن تكون العربية لغة التدريس العلمي، وتقدير 

لغته، يذلالن املصاعب العارضة، وجيعالن من التحول صلة اإلنسان الوثيقة ب
  املطلوب عمًال إجيابياً بناًء بالنسبة للمجتمع واملدرس نفسه على السواء.

وميكن حتقيق هذا التحول بطرائق خمتلفة: التحول الفردي يسعى 
لتحقيقه املدرسون أنفسهم، أو التحول اجلماعي بإقامة دورات تدريبية لكل 

ملدرسني، أو بإنشاء جامعة عربية معربة تعد املدرسني بالعربية فئة من فئات ا
  بكل االختصاصات وللبلدان العربية مجيعها.

  املصطلح العلمي املوحد:-٢ً
إن املصطلح العلمي عنصر ضرورة يف تدريس العلوم، ولكن حيسن أن 
نذكر أمرين يف هذا الصدد. أوهلما: أن النص العلمي ليس مجلة من 

هو شرح وتفسري وإيضاح باإلضافة إىل عدد من املصطلحات  املصطلحات بل
الفنية. وثانيهما: أننا حنن العرب لسنا وحدنا من يواجه مشكلة املصطلحات 
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العلمية، بل أكثر أمم العامل تواجه هذه املشكلة بسبب كثرة املصطلحات 
ن العلمية اليت تدخل ساحة املعرفة العلمية كل يوم للداللة على اجلديد، وأل

صاحب هذا اجلديد، أي من اكتشفه أو اخرتعه، هو الذي يطلق عليه امساً 
  بلغته، مث جتهد اللغات األخرى إلجياد مقابل له يف لغتها.

ويف هذا العصر، مع بداية النهضة العربية، بذل رواد العلم واللغة يف 
ما الوطن العريب جهوداً حثيثة لوضع املقابالت العربية للمصطلحات العلمية، ك

نشطت يف ذلك جمامع اللغة العربية واجلامعات واملنظمات واالحتادات الفرعية 
  العربية.

وقد دلت دراسة أجريت منذ عشرين عامًا أن عدد األعمال املعجمية 
) بلغــت ١٩٨٣- ١٨٨٣املتخصصة اليت ُوضعت خالل مدة مئة عـام (

) يف ١٥) يف القانون و(٣٥) يف الطب و(٥٣) عمًال منها (٥٣١(
/ستمئة عمل ٦٠٠الكيمياء...اخل وقد يكون هذا العدد قد قارب حىت اآلن /

  معجمي.
وقد حددت لوضع املصطلح بالعربية طرائق معروفة منذ القدم وهي 
از والتعريب والنحت. كما ُوضعت منهجيات ترشد إىل   الرتمجة واالشتقاق وا

  املعىن املقصود.كيفية اختيار اللفظة العربية املالئمة لتدل على الشيء أو 
وما زالت الطريق شاقة حىت تغدو -ولكننا حىت اآلن مل ندرك الغاية

العربية لغًة للتعليم بأكمله يف كل األقطار العربية؛ ولذا فإننا مطالبون باالهتمام 
باملصطلح وضعًا وتنسيقًا وتوطيدًا واستخداماً، بل سيبقى هذا االهتمام واجباً 

  باستمرار يف العامل. مستمراً مادام العلم يتطور
  الكتاب العلمي املرتجم:-٣ً
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إن الكتاب العلمي من مستلزمات تعريب التعليم العلمي األساسية، 
  ألنه وعاء املعرفة وناقلها من املؤلف إىل املتعلم.

ويبدي بعض الناس يف سياق اعرتاضهم على التعريب، أن الكتب 
العربية مثل توافرها باللغات األخرى،  العلمية، املؤلفة واملرتمجة غري متوافرة بلغتنا

  والسيما اإلنكليزية.
إن هذا االعرتاض الخيلو من الصحة وإن كان مبالغًا فيه ُمث أن أصحابه 
ينسون أن يسألوا أنفسهم: ِملَ ينشط التأليف العلمي أو الرتمجة العلمية مادام 

  التدريس يتم بلغة أجنبية؟
علمية عائقًا إذ ميكن قبل على أية حال، ليس النقص يف الكتب ال

مباشرة تعريب التعليم العلمي ويف أثنائه مضاعفة اجلهود لسّد النقص وتلبية 
  احلاجة.

إن تأليف الكتب العلمية من مهام املدرسني أنفسهم، كل يف 
اختصاصه. وأمر طبيعي أن يُعدَّ كل مدرس كتابًا وفقًا ملنهاج املادة اليت 

ملوسعة اليت حيتاجها الطالب واملدرسون معاً، يدرسها. أما الكتب املرجعية ا
فهي يف الغالب مرتمجة عن لغات البلدان اليت تقدمت فيها املعارف العلمية 

  وتوالت فيها الكشوف واالخرتاعات.
ويف هذه احلال جيب أن تسرتشد املؤسسات الرمسية واخلاصة املعنية 

 تصدر يف العامل غًىن بالرتمجة، بآراء املتخصصني الختيار أفضل املؤلفات اليت
وحداثًة وأسلوباً، لتنقل إىل العربية مبعونة املتخصصني، كل يف الفرع العلمي 

  الذي يتقنه، مع مراعاة اللغة العربية السليمة قواعد وتعبريا.
وجدير بالذكر أن الرتمجة العلمية ينبغي أن تتصف بالدقة واملوضوعية 
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لعلم إمنا خياطب العقول وال والوضوح، بعيدًا عن زخارف الكالم، ألن ا
  خياطب املشاعر واخليال.

إن هذا النوع من الرتمجة هو قرين التعريب ليتسىن للمدرس والطالب أن 
ا. وبديهي أن الرتمجة ينبغي أن تشمل  يواكبا املعرفة العلمية يف آخر جتليا
أمهات الكتب العلمية والبحوث والدراسات اليت تنشر يف الدوريات املشهورة 
يف العامل، كما تشمل األطروحات العلمية اليت يقدمها الطالب العرب يف 

  اجلامعات األجنبية لنيل الشهادات العليا.

  آفاق المستقبل:

ونتسائل بعد الذي سقناه من قول يف هذا املوضوع عما حتصل لنا حىت 
اآلن، وما ينقص، حىت يتحقق أمل املخلصني من أبناء أمتنا، وتطلعات الرواد 

ين محوا اللغة العربية يف العصور املظلمة من االندثار، والذين يعملون منذ الذ
ا وَجْلِو حماسنها  ا وتوسيع دائر قرن أو يزيد على إحياء تراثها وجتديد فتو

ا مدة مثانية قرون يف الزمن السالف.   وحتقيق علميتها اليت حتلت 
ة الدول العربية لقد نص ميثاق الوحدة الثقافية الذي أقره جملس جامع·
على موافقة الدول األعضاء يف اجلامعة على أن تكون اللغة العربية  ١٩٦٤عام

  لغة التعليم والدراسات والبحث يف مراحل التعليم كلها.
دعت املؤمترات الوزارية اليت تنعقد بدعوة من املنظمة العربية للرتبية والثقافة ·

وزراء الثقافة ووزراء التعليم العايل والعلوم كل سنتني: مؤمترات وزراء الرتبية و 
والبحث العلمي، إىل تعريب تعليم العلوم مجيعها واختذت قرارات وتوصيات 
بذلك، بل أقامت أجهزة تساعد على حتقيق هذا اهلدف: مكتب تنسيق 
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  التعريب بالرباط، املركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنشر بدمشق.
حىت اليوم إىل تعريب  ١٩٧٤ة العرب منذ عام دعت مؤمترات وزراء الصح·

التعليم الطيب وأحدثت جهازًا متخصصًا هو: املركز العريب للوثائق واملطبوعات 
  الصحية بالكويت.

دعت االسرتاتيجيات أو اخلطط الشاملة اليت وضعها رجال الفكر والثقافة ·
م إىل تعريب العلوم والعلم العرب بإشراف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلو 

  تعليماً وتعلماً وإنتاجاً.
وضعت خطط وبرامج للتعريب آخرها اخلطة العامة للتعريب اليت أشرنا إليها ·

ا املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم عام   .١٩٩٦واليت أصدر
تنص أكثر الدساتري والقوانني املتعلقة بالتعليم يف الدول العربية على اعتماد ·
  غة العربية لغة رمسية.الل
بذلت اهليئات العلمية العربية جهودًا حثيثة ال حتصى لبلوغ هذه الغاية: ·

اجلامعات وجمامع اللغة العربية ووزارات الرتبية والثقافة والتعليم العايل واملنظمات 
  واالحتادات العلمية العربية والسيما يف العقود اخلمسة األخرية.

هو متابعة اجلهود السابقة مع مزيد من  ما الذي ينقص إذن؟ أقول:
التعاون والتنسيق على مستوى كل قطر وعلى مستوى الوطن العريب. وأزيد 
على ذلك: ينقصنا وعي املواطن العريب بأمهية التعريب وفائدته، وقرار 
السلطات السياسية بتنفيذه وتوفري مستلزماته، ألنه لبنة يف بناء وحدتنا القومية 

ضتنا احلضارية.وعنصر من عناص   ر 

  المراجـــع:
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املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف ((األمري مصطفى الشهايب، كتاب -١
  .١٩٦٥، الطبعة الثانية ))القدمي واحلديث

اللغة العربية والتعريب يف العصر ((الدكتور عبد الكرمي خليفة، كتاب -٢
  .١٩٨٧عّمان -، إصدار جممع اللغة العربية األردين))احلديث

، إصدار دار ))التعريب والتنمية اللغوية((الدكتور ممدوح خسارة، كتاب -٣
  .١٩٩٤األهايل للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق 

 ))التعريب حديث مستطرد((الدكتور حممد هيثم اخلياط، حبث عنوانه -٤
الصادرة عن مركز  ٢٠٠٢)، أيار ١٣، العدد ())تعريب الطب((منشور يف جملة 

  علوم الصحية يف الكويت.تعريب ال
التعريب ولغة العلم يف القرن ((الدكتور حممد السويسي، حبث موضوعه -٥

  .١٩٨٦، منشور يف جملة جممع اللغة العربية بدمشق عام ))الرابع للهجرة
، إصدار دار ))الرتمجة قدميًا وحديثاً ((األستاذ شحادة اخلوري، كتاب -٦

  .١٩٨٨املعارف بسوسة يف تونس 
، ))دراسات يف الرتمجة والتعريب واملصطلح((اذ شحادة اخلوري، كتاب األست-٧

  .١٩٩٢إصدار دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر بدمشق، الطبعة الثانية 
  مراجع ودراسات أخرى عديدة.-٨
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