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  )١(نحو استراتيجية عربية لنشر المصطلح الموّحد

  األستاذ الدكتور : صالح بلعيد
  قسم اللغة العربية/ جامعة تيزي وزو
  الجمهورية الجزائرية.

: أبدأ مداخليت بتذكري السادة العلماء مبا تقّرر يف مؤمتر التعريب الثالث المقدمة
ح العلمي مل تنل من العناية يف حيث رأى أن قضية املصطل ١٩٧٣املنعقد باجلزائر سنة 

التنفيذ، قدر مانالت من عناية يف اإلعداد والدراسة واإلقرار.وأنّه إذا كانت عملية 
املصطلح عملية مستمرّة، فإن ذلك يقتضي أال يستمّر اجلدل االلنظري حوهلا إىل 

اية. وأنّه البّد أن خيرج هذا النقاش النظري إىل مرحلة التطبيق والتجرب ة العلمية، ماال
حىت يكون استخدام املصطلح هو الذي حيّقق امتحانه واحلكم عليه وهذا سنة 

سنة وذات املشكل قائم، ومازلنا نقرتح نفس ٣١، فكيف احلال بعد مرور ١٩٧٣
سنة، ومن يتصّفح الكتب املعاصرة يلقى نفس  ٥٠احللول اليت قدمت منذ أزيد من 

ود على هذه االقرتاحات والتوصيات، فلم احلديث يتكرر عن املصطلح، فلقد مّرت عق
نصل إىل ماميكن أن يوصف بقاعدة متواضعة من املصطلحات املتّفق عليها، وإن كثرة 
الدعوات إىل توحيد املصطلحات يوحي لألجنيب بأّن اللغة العربية الواحدة أضحت 

قد لغات، واملصطلح الواحد صار مصطلحات. علماً أّن كماً معترباً من املصطلحات 
  ُوضضع، ومنهجيات أسديت، ولكن أين حماهلا من التطبيق! وأين التزامنا مبا نقّرر!

                                                            
مع اللغة العربية بدمشق الذي يعقد دورته حول: ١( )حماضرة أعدت للملتقى السنوي 

  ).٢٠٠٤تشرين األول (أكتوبر   ٩-١٢ح العلمي يف قضايا املصطل
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أيّها العلماء يف نفسي شيء أرغب البوح به، فما أحوجنا إىل خطاب واقعي 
حول املصطلح العلمي، إّن املشكل الميكن يف وضعه، بل يف تعريب التعليم العايل ويف 

الوطن العريب إنتاجاً. وهنا أسال أين مسؤولية نشر املصطلح الذي أحسبه عالة على 
امع واملؤّسسات املصطلحية واجلامعات العربية وكل املؤسسات العاملة  امع واحتاد ا ا
ا الكفيلة بإيصال سفينة تعميم استعمال اللغة  على وضع املصطلح، وأين اسرتاتيجيا

ا يف نشر العربية إىل شاطئ األمان عن طريق تعميم املصطلح املنتو  ج. وأين مسؤوليا
الوعي املصطلحي بني صفوف األساتذة والطلبة، بتوفري ونشر املعاجم التخّصصية 
ا يف إثراء  الت والدوريات اليت تعىن باملصطلح العلمي. وأين مسؤوليا والنشرات وا
مكتبات اجلامعات بكّل مايصدر من معاجم متخّصصة وجمالت ونشرات ودوريات 

ت باملصطلح العلمي. ولكن ما دمنا نرتّدد يف تعريب التعليم العايل، ذات اهتماما
تم مبستقبل الطفل العريب وخنصّص مشاريع  فالتسأل عن املصطلح عامة، وما دمنا ال
لتطوير لغته، فال نسأل عن املصطلح العلمي. أأليس مؤسفاً أن تعجز اثنتان وعشرون 

ة ومادية عن وضع املصطلح العلمي ونشره دولة عربية مبختلف ماهلا من إمكانيات بشري
  على نطاق واسع.

إن مشكل املصطلح العلمي اليكمن يف منهجية وضعه، فلدينا منهجيات 
رصينة، ويكفي أن تعتمد تلك املنهجية العلمية اليت انبثقت عن ندوة توحيد منهجيات 

 ١٨-٢٠وضع املصطلحات العلمية اليت نظمها مكتب تنسيق التعريب يف الرباط 
وهي منهجية جيدة أبانت عن نتائج ممتازة يف وضع املصطلح  ١٩٨١شباط (فرباير) 

العلمي، فنحن النفتقر إىل منهج علمي لصياغة املصطلحات، بقدر مانفتقر إىل 
منهجية نشرها يف ضوء حاجاتنا املعاصرة، فإذا نظرنا يف أعمال املنظمة العربية للرتبية 

ي املكلفة باجلانب الثقايف الننجد اسرتاتيجية لغوية تعمل والثقافة والعلوم ( األلكسو) وه
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على نشر املصطلح املوّحد، كما الجند ختطيطاً لغوياً دقيقاً يراعي كيفية نشر هذا املنتوج 
الذ بقي بني دفات املعاجم ويف رفوف املكتبات، والجند اسرتاتيجية حتّدد وسائل العمل 

ومساراته قصد إحداث نقلة نوعية جتاه ماينتج  ومتطلباته، وتشري إىل اجتاهات التخطيط
والجند اسرتاتيجية معنية باملستقبل، فيها بدالئل جديدة وقابلة للتطّور حسب 
املستجدات، ولذلك الذي يواجه العربية يف املرحلة الراهنة يتمثل يف نشر هذا الكم 

  التخمة الذي جنده منثوراً يف كثري من املؤلفات.
   طلق لتحليل املوضوع الذي تتوزع حمدداته كما يلي:ومن هذه املقدمة ان

أوالً: هل أزمة املصطلح العلمي يف منهجية وضعه؟ وهل تكمن أزمة املصطلح 
العريب يف عدم وجود املنهجية العلمية لدى علمائنا أو مؤسساتنا املصطلحية؟ أقول: 

متباعدة، وهذا  وكل منهجية تنضح مبا فيها، بعضها متقاربة وبعضها )١(لدينا منهجيات
شيئ طبيعي، ويدّل على النشاط العلمي والتقين يف كل لغة مفعمةباحلياة، وينتشر 
استعماهلا يف رقعة كبرية من األرض، واللغة العربية من بني هذه اللغات املفعمة واملنتشرة 

  على مستوى عاملي، إضافةً إىل ماهلا من خصائص، ميكن إمجاهلا فيما يلي:
  اللغات. املصطلح مشكل كلّ 

اللغة العربية التتطور بسرعة، والتضع املصطلح العلمي بسرعة، ملا هلا من 
 خصائص.

 البعد احلضاري، والنشاط العلمي السابق للغة العربية.

                                                            
)أشر هنا إىل بعض املنهجيات الفردية، وهي تتقارب يف كثري من أبعادها: منهجية ١(

حممد شرف. منهجية مصطفى الشهايب. منهجية أمحد عيسى. منهجية حسن حسني 
 فهمي. منهجية أمحد شفيق اخلطيب. منهجية مجيل املالئكة. منهجية حممد يوسف

  حسن. منهجية حممد رشاد احلمزاوي.
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ا حوال ثالمثئة مليون  االمتداد اجلغرايف للعربية بني قاريت إفريقيا وآسيا، فيتالغي 
 عريب.

 عمل من أكثر من مليار مسلم يف العامل.االمتداد االسالمي، فالعربية تست
 عدم وجود عاصمة لغوية حتميها.

امع واملؤسسات العربية واحمللية.  كثرة ا
 اختالف األرضية املعرفية لدى واضعي املصطلحات، وتعدد أذواقهم.

 العمل الفردي الاجلماعي.
ا  ل.غياب صيغة التزام وإلزام مبا تقره املؤسسات املصطلحية يف هذا  ا

أمام هذه األمور وغريها، البد وأن يظهر اخلالف يف منهج وضع املصطلح ويف 
استعماله، ولذا الجيوز قياس اللغة العربية بالفرنسية مثًال هلا جزر حمددة خارج نطاق 
وطنها، وهلا عاصمة حتميها، والميكن قياسها باللغة الكورية اليت هلا حدود ضيقة، فهي 

ة االحتفاظ باملصطلح الواحد، كما ميكن أن حتصل املتابعة يف جزيرة لغوية، فمن السهول
كل قرار يؤخذ، فاملسألة بالنسىب للعربية أعمق فهي لصيقة مبنظومة اجتماعية كبية 
يصعب الفصل فيها، لصيقة بالوطن العريب الكبري، ولكن الأرى أّن هذا االمتداد للوطن 

  وتنقل واستعمال املصطلح.العريب يشّكل قضية لو رمسنا اسرتاتيجية ترويج 
ثانياً: هل أزمة املصطلح العلمي يف تعدد اجتاهات صنّاعه؟ نعرف أن املصطلح 
العلمي العريب يقوم على صناعته علماء خمتصون وهلم دراية وافية به، ولكن جند هؤالء 
الصناع الحتكمهم مهجية وضع املصطلح بشكل علمي جّيد، فراح كل واضع 

خلق تذبذباص يف وضعه، وميكن امجال هذه االجتاهات فيما  يتعصذب الجتاهه، مما
  يلي:

اجتاه تارخيي: يتعصب للمصطلح الرتاثي، واليهمه مايصدر يف الغرب،  - ٢- ١
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ويرى أن العربية قادرة على الوفاء باحتياجاتنا املعاصرة، كما كانت يف السابق، فال خروج 
تعمال مصطلحات الرتاث واجب عن املصطلح الرتاثي، وكّل خروج فهو عقوق، وأّن اس

ديين. فانطالقًا منها يدافع هذا االجتاه عن املعامل القدمية الكربىاليت ترّسخت بواسطتها 
ا، وخباصة عاملي االشتقاق ومرجعية  املصطلحات العلمية   آنذاك، وحتكمت دالال

جماالت السماع، اللذين استغال يف أبعادمها الكربى، ويركز على مطواعية العربية يف 
ولعل فعل القدامى يف توليد املصطلحات باستغالل االشتقاق الصغري  )١(االشتقاق

وحده يعطينا عربة بأّن اللغة العربية قادرة علىالعطاء املصطلحي، حيث األصل الواحد 
يولد عدة فروع لغوية، وكذا االفرتاض اللغوي وترقية األلفاظ العلمية املعّربة، وكذا ماقيس 

عرب جزء اليتجزأ من لغتهم، فعومل املعّرب املنقول معاملة العربياألصيل، على كالم ال
ومل يلجؤوا إىل الّنحت إال لضرورات علمية. ويف األير يعزوا هذا االجتاه مشكلة وضع 

  املصطلح إىل عدم متثل وسائل الرتاث بكل مامتلكه العربية من خصائص.
شجاعة، ونقول بأن العربية اجتاه إلغائي ويرى بأن نتصرف بكثري من ال - ٢- ٢

اآلن التفي باحلاجات املعاصرة أمام التطور السريع، ونقّر بأن العربية اآلن ضعيفة 
جر يف كثري من أبعادها  مصطلحيًا وتعيش على املصطلح املستوردفاألحرى أن 

  باستثناء عاملني يفيدان يف تكييف واستقبال املصطلحات الغربية، ومها:
ما يعمالن على اإلسرع يف نقل العلوم، فال ضري يف  )٢(التعريب والرتمجة أل

                                                            

حول تطوير منهجية وضع املصطلح العريب وحبث سبل (()أمحد شفيق اخلطيب ١(
،  ١٩٩٥جملة اللسان العريب. الرباط: ))نشر املصطلح املوحد وإشاعته
  ١٥٨-١٥٤ص ٣٩مكتب تنسيق التعريب، العدد

جملة امللتقى.  ))لحقراءة يف حماور ملتقى املصط(() ينظر مقالة لصاحب الكتاب ٢(
  .٢٠٠٢آذار (مارس) ١٨-٢٠تلمسان: 
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  التعريب كلما مّست احلاجة إليه.
ويرى هذا االجتاه بأن العرب األوائل مل يتحرجوا من التعريب بعد صوغ املعّرب 
يف صيغة تتفق مع األوزان الصرفية الغربية املعروفة حىت يتالءم مع الذوق العريب، وإّن من 

عريب هو: استعمال اللفظ األجنيب بناءً على مقاييس اللغة العربية اغلمرنة. أحد معاين الت
وأما الرتمجة فيعطيها أمهية باعتبارها عمًال إبداعيًا يتطلب مهارات وتدريبًا مكتفني، 
فيقتضي التعّرف على املصطلح يف لغته األصل قبل وضع ترمجته، وبذلك يسها حتديد 

مل معىن واحدًا مستساغاً. ويف األخري يؤكد قضية املعىن املقصود، ويصاغ بصيغة حت
ما وجهان لورقة واحدة الميكن الفصل بينهما، ألن املصطلح ينال  التعريب والرتمجة بأ

  مكنته بالتعريب أو بالرتمجة.
اجتاه معتدل يعمل على حتاشي الفجوة بني االجتاهني، فهو معتدل  - ٣- ٢

، ومن جانب آخر يراجع مصداقيتها احلالية فيقّر من جانب بدور هذه اللغة فيما مضى
ما وفق أفضل الظروف،  يف إنتاج املعرفة مصطلحيًا وخطاباً، ومّد الثقافة اإلنسانية 
وهلذا اليرى مانعًا من وضع املصطلحات باالستعانة بكّل الوسائل اللغوية املرنة اليت 

ا العربية، المتالكها غزارة خاصة بوسائلها الداخلية ، كما متلك القدرة على تتمتع 
  التعامل مبرونة املستجدات.

ولكنه يؤكد ضرورة توسيع قنوات استقبال املصطلح أمام التدفق املعاصر، 
باحلرص على إجياد الوسائل العصرية والصيغ الكفيلة باستقبال الوافد من املصطلحات 

ضع احلايل، ومتثله، فال مانع عنده أن ننسخ بعض املنهجيات، إذا مل تكن تستجب للو 
طمعاً يف وحدة املنهاج لوضع املصطلح العلمي العريب املوحد ويؤكد حقيقة املشكل يف 

  غري الوضع، فهي يف إشاعته وتوحيده واستعماله.
نتقد أفكار االجتاهات الثالثة: وهكذا يتبدى يل بأن االجتاهات الثالثة تدور 
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لف يف القضية وهي مسألة بني أصالة وتطّرف واعتدال، وهذا األمر يؤدي إىل التخا
مرفوضة، فما حصل هذا عند قدمائنا، حيث طلبوا املصطلح فيها ووجدوه مطواعاً، ومل 
تكن هناك مؤسسات، وكأن موضوع املصطلح مقرونًا بالتعريب والرتمجة. ولقد كان 
التعريب مورد إغناء الينضب، وجسرًا ميتد بني العامل العريب وسائر العوامل األجنبية، 

لة انفتاح على العامل. ولكن جيدر بنا أن نضع يف االعتبار أّن مسألة املصطلح ووسي
تتحكم فيه العادة، والعربة للمصطلح الغالب والشائع ال النادر، ومن هنا كان األفضل 
لويستمد املصطلح من اللسان اجلماعي، وهذا برتك القدمي على قدمه ماكان صاحلاً، 

املعاصرة السهلة وامليّسرة، والبعد عن األلفاظ واحلرص على استعمال املصطلحات 
املتقّعرة القدمية واحلديثة. ومن الضروري كذلك أن ترافق جماالت وضع املصطلح 
نشاطات تعريبية لتهيئة مستلزماته وتكون أولوية الوضع للمصطلح املتحّري من الرتاث، 

  .والنغلق عيوننا على املصطلحات الغربية فهي نافذتنا على اخلارج
ومهما انتقدنا هذه االجتاهات الثالثة جند اسرتاتيجية وضع املصطلح وكأن 
املشكل يف العربية يعود إىل وضعه وكفى، ويتناسى هؤالء بأن املشكل اآلن اليكمن يف 
الوضع بقدر مايعود إىل غياب اسرتاتيجية لغوية رشيدة تعمل على تعميم استعمال 

اخلارج، وهكذا تتبني لنا احلاجة القصوى إىل سّد العربية وكيفية نشرها يف الداخل ويف 
هذه الثغرة يف سياستنا اللغوية، فمن العبث إضافة مصطلحات جديدة، قبل العمل على 

  .املوضوعنشر ماهو موجود، أو نتقيحه أو على األقل مراعاة إمكانيات قبول املصطلح 
امع واملؤسسات العلمية؟ تنص  ثالثاً: هل األزمة يف وضع املصطلح من قبل ا

ا عن  ا وتوجيه جمهودا امع على بذل الرعاية للمصطلحات والعناية  قوانني ونصوص ا
طريق وضعها ونقلها وتعريبها ونشرها واختاذ خطة عامة، أو مبادء كربى لوضع 
امع خططًا لصياغة  املصطلحات، ومن خالل هذه الّتوجهات الكربى، وضعت ا
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ا، واجتهدت يف إع طاء املصطلح صيغته العلمية باللغة العربية، بتوظيف مصطلحا
ال.   طرائق الوضع املختلفة، وال حنتاج إىل إعادة املنهجيات العديدة اليت أّعت يف هذا ا
معية، تقوم على  وإّن التعليق الذي ميكن اإلدالب به على هذه املنهجيات ا

لساين بتحديث الرؤى األسس الكربى السليمة، بل تعمل على حتديد منهج دراسي 
املوجهة للدراسة القدمية لربط املاضي باحلاضر، وبالتايل وضع تصّور منهجي 
للمصطلحات الالحقة. ولكين أقف عند احلديث عن املصطلحات العلمية عند 
مؤسسة تنسيق املصطلح، وأعين مكتب تنسيق التعريب الذي له صوالت علمية متميزة 

الرتاث، لكنه اليعتمده أساساً يف تعامله، ولذا فقد بىن باعتماد منهجية معاصرة التلغي 
  مبادئه الكربى على اخلطوط التالية:

  مسايرة املنهج الدويل يف اختيار املصطلحات العلمية.
مراعاة التقريب بني املصطلحات العربية والعاملية لتسهيل املقابلة بينهما 

 للمشتغلني بالعلم والدارسني.
الدويل لتصنيف املصطلحات حسب حقوهلا  اعتماد التصنيف العشري

 وفروعها.
 تقسيم املفاهيم واستكماهلا وحتديدها وتعريفها وترتيبها حسب كل حقل.

 . )١(اشراك املختصني واملستهلكني يف وضع املصطلحات
  وهذه املبادئ خرجت من املراحل الثالث اليت كان يعتمدها وهي:

ربية واملؤسسات لتوافيه مبا يتوفر لديها من املرحلة األوىل: وفيها مراسلة الدولة الع
مصطلحات يف جمال ما مث تنّسق املادة ضمن قائمة ثالثية اللغة وتُعقد ندوة لدراسة 

                                                            

جملة  ))منهجيات وضع املصطلح العلمي العريب وتوحيده (()جواد حسين مساعنة١(
  ١٣، ص ٤٠مكتب تنسيق التعريب، العدد  ١٩٩٥اللسان العريب. الرباط 
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  املشروع مصطلحاً مصطلحاً.
املرحلة الثانية: وفيها يكلف املكتب خبرياً بإعداد ورقة عمل مستأنساً مبا صدر 

امع، م ال عن املؤسسات وا ع التقّيد مبنهجية املكتب، ويعد املشروع إىل يف هذا ا
خبري متخّصص يف العلم واملراجعة والتدقيق، ويرسل املشروع إىل اجلهات العربية املختلفة 

  إلبداء املالحظات.
املرحلة الثالثة: وفيها تعقد دورة خاصة للنظر مرة أخرى يف املصطلحات املعّدة، 

  حيد املصطلحات يف مؤمتر التعريب.وتقّدم املالحظات والتصحيحات، ويتّم تو 
ذا املنهج العلمي و املتميز، بىن منهجية وضع املصطلح العلمي بصورة جيدة  و

، ومن أسس تلك املنهجية اعتماد طرق ١٩٨١شباط (فرباير)  ١٨-٢٠يف ندوة الرباط 
الوضع من جماز واشتقاق وتعريب وحنت عند الضرورة، وتفضيل الفصيح املتواتر على 

ب، وجتّنب الكلمات العامية، واختيار الصيغة اجلزلة الواضحة والكلمة اليت تسمح املعرّ 
باالشتقاق، والكلمة املفردة على املرّكبة، والدقيقة على العامة، واملرادف الذي يقرب من 

  )١(مفهوم اجلذر األصلي...اخل  
من أبواب وإين أنوه باجلهود املتميزة للمجامع واملؤسسات، واليت مل ترتك بابًا 

  وضع املصطلحات العلمية إال وعاجلته، وميكن التذكري بكثري من أبعاد اختيار املصطلح:
وضع املقابل بعد الرجوع إألى املعاجم القدمية واحلديثة، وإىل كتب الرتاث 

  واملعاجم األجنبية ومعاجم املصطلحات العلمية احلديثة: العربية واألجنبية.
 ه بني مدلول اللفظ اللغوي ومدلوله االصطالحي.ضرورة وجود مناسبة أو ماشاب

 اليشرتط يف املصطلح أن يستوعب كل دقائق املعىن.
                                                            

املنهجية العربية لوضع املصطلحات من التوحيد إىل  (()حممد رشاد احلمزاوي١(
   .٤٥،ص٢٤، العدد ١٩٨٦تنميط" جملة اللسان العريب. الرباط:ال



   - ١٠  -

 رفض الرتادف يف املصطلحات العلمية.
از.  الرتمجة الداللية املباشرة، واستخدام ا

 إذا تعذر إجياد مصطلح عريب يُلجأ إألى التعريب.
 وعدم تقييدها.حتديد الداللة العلمية للمصطلحات ملتقاربة، 

ام.  توّخي وضوح الداللة وجتّنب اإل
 توحيد ترمجة املصطلحات املشرتكة بني خمتلف العلوم

 ضرورة وضع تعريف موجز لكل مصطلح عريب إمعاناً يف حتديد الداللة.

 مراعاة صالت الرتابط االشتقاقي والتصريفي واملعنوي بني املصطلحات.
 اليت يصعب االشتقاق منها.تقدم الكلمة اخلاضعة لالشتقاق على 

تقّدم الكلمة الكثرية الدوران على النادرة، والكلمة املنسجمة احلروف على 
 املتنافرة.

 تفضيل الكلمات العربية الفصيحة على الكلمات املعرّبة.
 اعتماد تعريف املصطلح عند داللته على مهىن خاص.

 جتنب استخدام العامية وخاصة احمللية أو اإلقليمية.
 م الكلمة اخلاضعة لالشتقاق على اليت يصعب االشتقاق منها.تقد

 استعمال املصطلح األجنيب لضرورات قاهرة.
 )١االلتجاء إىل الّنحت عند الضرورة العلمية(

                                                            
) وبالنسبة للنحت فإنه مل يعتد بالشكل الذي يعطيه أمهية، فوضعته املؤسسات ١(

املصطلحية يف آخر املطاف، وميكن اللجوء إليه بعد تعّذر كل الوسائل املمكنة 

ن مشل ثالثة ففي إحصاء أجراه األستاذ وجيه عبد الرمح ((لصياغة املصطلح،
معاجم صدرت عن مكتب تنسيق التعريب يف الفيزياء والنفط والطب، 
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نقد جهود املؤسسات: رغم اجلهود واألفكار اليت أنتجي كّمًا معتربًا من 
ومع كل ماسجل من  املصطلحات واليت نشرها كل جممع الذي قدم ختمة مصطلحية،

امع اللغوية واملؤسسات  توصيات يف خمتلف مؤمترات التعريب، أو ماأقّر من مبادئ يف ا
املصطلحية، ظّلت معيقات املصطلح العلمي قائمة، وظّل االختالف يشتّد فهل 
ذه  الخمرج من هذه األزمة. أقول إن احلل بيدنا إذا عاجلنا النقائص اليت علقت 

  املؤسسات:
دم اتباعها منهجية موحدة لتنميط املصطلحات وتوليدها: لقد غلب ع - ١

  . )١(اخللط بني وسائل الوضعوتقنيات ترمجتها، ومناهج التوحيد والتقييس
وحصل عدم التفريق بني التوثيق وتوحيد املصطلح، أضف إىل هذا غياب 

  التنسيق الذي يعمل على التقليل من التشّعب يف الرأي والّتشتت يف اجلهد.
اعتماد اجلانب النظري: إن الروح النظرية الزالت طاغية، وتنحصر داخبها  - ٢

املبادئ الكربى لوضع املصطلحات، ومن هنا بقي املصطلح يراوح مكانه، فلم جيد 
أرضية تطبيقية تناسب واقعه، إىل جانب الروح العفوية، وهذه الروح التصلح يف كل 

  تعدد للهاتف النقال مثالً:األحوال، ويتمثل لنا ذلك يف املصطلح امل
خلوي/اجلوال/النّقال/اجلييب/اهلاتف النقال/ الالسلكي.... فلم توضع ضوابط 
من البداية، فقد كان مرتوكًا للمصطلحني، وكل يغرف حسب ثقافته، وهذا ماسبب 

                                                            

مداخلها تزيد عن أحد عشر ألفاً، مل جيد سوى ثالثة عشر مصطلحاً 
وميكن القول بأن واضعي املصطلحات قد احرتموا هذا  ))صيغت بالنحت

  البند، وحاولوا جتنب النحت قدر االمكان.
جملة اللسان العريب.  ))ية شاملة للعلمل املصطلحيحنو منهج(()فارس الطويل ١(

  .٢٢٧ص ٣٩، مكتب تنسيق التعريب العدد١٩٩٥الرباط: 
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فاعتقد أن أهّم مايتسم به وضع املصطلح هو طابعه  ((التباين يف الوضع بشكل كبري 
فوية التقرتن مببادئ منهجية دقيقة، وباكرتاث باألبعاد النظرية الصفوي، وهي ع

للمشكل املصطلحي، وقد قادت العفوية إىل كثري من النتائج السلبية، ويف مقدمتها 
)١(االضطراب والفوضى يف وضع املصطلح، وعدم تناسق املقابالت 

((  

مع ظهور نزعة احمللية يف بعض املصطلحات: يالحظ على مصطلحات ا - ٣
مع األردين تقصري جهدمها أحيانًا على املصطلحات املتداولة يف مصر  املصري وا
واألردن. وهذا مايعطي صفة احمللية للمصطلح العلمي أو املصطلح ككل. وكان أحد 
أسباب ذلك هو عدم العودة إىل الدراسات امليدانية العربية، باعتماد املشهور أو املتواتر 

تمع العريب وإىل    الرصيد اللغوي املشرتك.يف ا
غياب املنهج العام: والذي يدخل فيها البحوث والقرارات واملناقشات اليت  - ٤

  نتحدث عن منهجية وضع املصطلحات ومبادئها وقواعدها. 
وغياب النظرية اخلاصة اليت تتناول احلقول املصطلحية اخلاصة بالبحث والدراسة 

ولية فقط، من مثل التصّورات الضابطة . وكان املطلوب وضع مبادئ أ)٢(والتمحيص
للمفاهيم ويرتك باب اجلتهاد مفتوحاً، ألن معطيات حديثة تظهر، فالبّد أن حيصل 
التطوير بناًء على مايستجّد يف األحباث الالحقة ضمن آليات املزيد مما يدرّه سوق 

  االنتاج من وسائل.
 املصطلح يف بعده عدم توظيف التقنيات املعاصرة: وازالت املؤسسات تعترب - ٥

از وكّل ضروب االشتقاق، يف الوقت  از والّنحت وا القدمي هو اعتماد االقرتاض وا
                                                            

  .٣٩٦) عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، ص١(
جملة  ))منهجيات وضع املصطلح العلمي العريب وتوحيده (() جواد حسين مساعنة٢(

  .١٢٨، ص ٤٠مكتب تنسيق التعريب، العدد  ١٩٩٥اللسان العريب. الرباط: 
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الذي قطعت فيه املؤّسسات العاملية أشواطاً كربى من مثل اعتماد التعيري والتنميط، وهذا 
  ) ١(مامل تدركه املؤسسات العربية باتثناء مشروع راب 

اد احلمزاوي، وهومشروع قدمي، إال أنه هام جداً الذي أشرف عليه األستاذ رش
ا تربز لنا أمهية استثمار التقنيات املعاصرة يف وضع املصطلح ويف  وهي جتربة فريدة أل

  نشره.
عدم وضع منهجية زمانية للقضاء على معيقات املصطلح: وهي االفتقار  - ٦

  ضع املصطلح واستعماله.إىل اجلدول الزماين لعملية التعريب اليت جترب املؤسسات على و 
رابعاً: هل األزمة يف نشره؟ هنا تكمن األزمة اليت تعمل على وضع حد هلذه 
التخمة الفوضى، وإنّه يتبدى يل بأنّه حان الوقت لوضع اسرتاتيجية نشر املصطلحات، 

  وهذا يستدعي مايلي:
وضع سياسة لغوية رشيدة: إن الوضع القانوين للغة ما اليكفي جلعلها لغة 

تعمال حقيقي، ومن هنا تأيت أمهية السياسة اللغوية املصاغة لتقوية التخطيط اللغوي اس
الذي جيب أن يصاحب التطور االقتصادي واالجتماعي، وإنّه حان الوقت بأن نؤكد 
وعي جديد بأمهية البحث يف القضايا اللغوية للعربية يف العصر احلديث، وأن خنطط 

إطار تركيبة من األهداف يشكل جمموعها جتسيداً لسياسة لغوية مصطلحية تتموقع يف 
وهذا التخطيط ميثل حتسني جودة اللغة وإصالحها، وتعليمها لغري ÷ لسياسة معينة للغة،

ا، وتدريس اللغات األجنبية، وتنمية اللغات احمللية، فنحن أمام خيار سياسي  الناطقني 
                                                            

املنهجية العربية لوضع املصطلحات من التوحيد إىل  (() رشاد احلمزاوي ١(
 ٢٤، العدد١٩٨٥جملة اللسان العريب. مكتب تنسيق التعريب : ))التنميط

تارخيه وأعمال/ العربية  جممع اللغة العربيةوينظر : رشاد احلزاوي:  ٤١ص
  فصاحات.واحلداثة / الفصاحة 
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  جيب أن يوفر:
 لح املوّحد.التشريع الثقايف واإلعالمي يف نشر املصط

 دعم املؤسسات أدبياً ومادياً إلجناز مشاريع تعريب الكتب.
 إعداد القوى املؤهلة القادرة على القيام بعملها جيداً.

 مؤسسة مرجع.
وهذا بعد بناء سياسة لغوية تراعي، مسح ااحلاجات، وحتديد األهداف، وتوفري 

  الوسائل الالزمة لذلك، وتنفيذ اخلطة، مث تقومي النتائج.
القرار السياسي امللزم: أعرف سلفاً بأن صدور القرار السياسي امللزم يالقي  - ٢

بعض الصعوبات، وسوف نعاين بعض رّد الفعل، ولكن سيكون املخرج من النفق، 
ومن دورة األماين والتنظري إىل حتقيق كل ماكنا قد خططناه. لقد سبق وأن وضعنا قوانني 

مر يعود إىل القرار السياسي امللزم، كما سبق وأن وشرعنا وقررنا، ولكن دون جدوى، فاأل
جرّبنا ترك األمر على عواهنه مل تأت النتائج املنتظرة، بل تدهورت األوضاع، ومن هنا 
فإن اختاذ القرار ومتابعة تنفيذه أمثر عن نتائج طيبة، وإن املعطيات احلالية تستدعي 

ه، وفق سياسة موحدة يف الوضع استحصااللقرار السياسي امللزم لتوحيج املصطلح ونشر 
والتقييس واالختيار الدقيق املتفق عليه، مث تأيت مرحلة التقيد مبا يصدر عن مكتب 
تنسيق التعريب باعتبارها املؤسسة الوحيدة اليت تعمل على تنسيق كّل املنتوج 

تقد أن هذا األمر صعبًا أو مستحيالً، إذ يستلزم حتديد مهام كل ‘املصطلحي. وال أ
سة ضمن اسرتاتيجية عربية شاملة ملزمة، ويتعلق األمر على قرار اجلهة العليا يف مؤس

امع واملنظمات واملكاتب قادرًا على التأثري، ومعرتفًا لالتباع يف  الدولة ليكون فعل ا
مجيع اجلامعات، مع إلزام معدي الكتب بتوظيف املنتوج املصطلحي، إدراكًا مين أن 

يتطلب من  ((سي يف عملية توحيد ونشر املصطلحات، وكذلكالتعليم هو الركن األسا
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امع واجلامعيون من  ا دعم ما وصل إليه العلماء واللغيون وا ساسة الدول العربية وقاد
  )١( ))نتائج، وتطبيق ذلك ليس بشكل مبعثر، ولكن بشكل موحد على الصعيد العريب 

يًا يف عملية التنمية توحيد املصطلح قبل نشره: تلعب اللغة دورًا أساس - ٣
الروحية واإلجتماعية والعلمية وهي وسيلة من وسائل توحيج األمة فكرياً وسياسياً، ويف 
ال جند املصطلحات املوّحدة تتجاوز حدود الدولة الواحدة لتحقق االستمرار،   هذا ا
كما تقوم مبهام متعّددة، فهي أداة وعي االنسان بنفسه وبعصره وتشكيل مستقبله. 

قد بذلت جهود معتربة من أجل توحيد منهجية علمية تعتمد لصياغة املصطلح ول
العلمي وصناعته وخرجت منهجيات، والميكن نكران أّن تلك املنهجيات أغنت اللغة 
العربية بوافد من املصطلحات العلمية، حيث كانت النية بأن وحدة املصطلح يعين 

ا ورموزها، كما يعين تعريب العلم، ولكن بقيت  توحيد اللغة العلمية مبصطلحا
ا يف املؤّسسات العامة يف هذا  اسرتاتيجية نشر املصطلح املوّحد غائبة، رغم اإلقرار 
ال مبا أقرته ندوة حول ( تطوير منهجية وضع  االختصاص وميكن االحتجاج يف هذا ا

بني املصطلح العريب وحبث سبل نشر املصطلح املوّحد وإشاعته) بالتنسيق املشرتك 
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ( مكتب تنسيق التعريب) وجممع اللغة العربية 

مع بعمان أيام : م ونشرت األعمال ١٩٩٣أيلول (سبتمرب)  ٦-٩األردين يف رحاب ا
وأشيد جبهد الندوة املتميز، وما  ١٩٩٣لعام  ٣٩يف جملة اللسان العريب للمكتب، العدد 

يف جمال منهجية وضع املصطلح، وما نصت عليه من توصية فيما قدكه من إضافات 
  يتعلق بنشر  املصطلح املوحد:

                                                            

دور مؤسسات التعليم العايل يف توحيد املصطلح  (() حممد جميد السعيد١(
مكتب تنسيق التعريب. ١٩٨٧جملة الللسان العريب. الرباط: ))وإشاعته
 ١٤٨ص ٢٩العدد 
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العمل على ترويج املعاجم العلمية الصادرة عن جمامع اللغة العربية وتوفريها  -  ((
لدى اهليئئات املهتمة بتدريس العلوم وبالتأليف فيها بالعربية وترمجتها إليها، فذلك يساعد 

  استعمال املصطلحات املتّفق عليها جممعياً.على إشاعة 
العمل على عقد اتفاقية أو معاهدة على مستوى اجلامعة العربية حلماية حقوق 
املؤلفني واملرتمجني واملبدعني عموماً. فقيام هذه االتفاقية سيشجع حركة غالتأليف 

صطلحات والرتمجة يف جماالت العلوم، وسيكون له أثر طيب يف العمل على توحيد امل
  وإشاعتها بني القطار العربية.

امع يف ترمجة أمهات الكتب  تعميم جتربة جمع اللغة العربية األردين بني بقية ا
العلمية بأقالم علماء متخصصني ذوي خربة عالية يف فن الرتمجة، ويف وضع اختبار 

العمل  املصطلحات املناسبة. والشك يف أن تعميم هذه التجربة سيكون له أثر كبري يف
على توحيد املصطلحات، وتعجيل إشاعتها يف أحناء الوطن العريب طاملا كان االلتزام تاماً 
يف هذه احلركة مبقررات مؤمتر جممع القاهرة السنوي وقراراته بشأن املصطلحات العلمية 
ومنهجية وضعها مما يتيّسر يف جماميع املصطلحات واملعاجم املتخّصصة الصادرة عن 

 ة.جممع القاهر 
  )١( ))العمل على زيادة فعالية احتاد جمامع اللغة العربية

ويبدو يل أنه ليس من الضرورة التعليق على أّن الداء يف املصطلح يكمن يف 
  النشر اليف الوضع.

التوظيف: إن املصطلح ليس جمرّد وضع، بل كلمة البّد من أن تستعمل  - ٤
                                                            

يف متكني العربية من األداء العلمي وصياغة  (() حممد يوسف حسن ١(
، ١٩٩٥ن العريب.الرباط: جملة اللسا ))املصطلحات احلديثة، وسبل إشاعتها

  .٤٥-٤٦، ص٣٩مكتب تنسيق التعريب، العدد 
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مات، وهي ظاهرة طبيعية تستدعي وأن جيرب استعماهلا،  فهناك كثرة وتعدد لالستعال
غربلتها بعدما توضع على حمك االستعمال. إننا حمكومون مبنظومة اجتماعية قومية علينا 

  أن جناريها ضمن أرضيتنا املعرفية، وإنتاجنا العلمي، وما يستعمل.
كما أن التداول هو الذي يرّسخ املصطلح ويعطيع دالالته، ويغربله ويبقي 

النافر فهو اإلكسري الذي مينحه الدوام. وإّن االستعمال اليأيت عفواً، الصاحل منه، وينبذ 
ما،  فكان حيتاج إىل تواجده يف الكتاب املدرسي واجلامعي وهو سلته اليت يتغذى 
وحياته يف االستعمال، وعن طريقهما يكون مايكسبه الدارس متثًال فإبداعًا الترديداً 

  فقط.
لية حرفية يتم مبوجبها إدخال كلمات مثلما أن عملية التعريب ليست عم

أعجمية يف اللغة العربية، بل يف التوظيف واملمارسة واإلباع يف دورة الكالم. وهكذا فإّن 
االستعمال جيعل املصطلح موّحداً تلقائياً، والنشر سبيل من سبل االستعمال. ومن هنا 

ملعاجم واملؤسسات تأيت ضرورة وضع اسرتاتيجية نشر املصطلح املوّحح بالتعاون مع ا
اللغوية والعلمية ومنظمة املواصفات، كل يف اختصاصه الدقيق، إلحداث تقارب عريب 
يؤدي بنا إىل التفاهم العلمي، ومن املؤسف أن نقول إّن مكتب تنسيق التعريب يف 
مؤمتراته التعريبية العشرة أجنز معجمات كثرية، واحلصول عليها أمر متعذر، ومن املؤرسف 

ا يف ٢٠٠٤نقّر بأننا نعيش سنة  كذلك بأن م ومل تدخل هذه املؤسسة مصطلحا
  ROM  -CDمنظومة الشبكة الدولية للمعلوميات، أونسخها على مستوى 

غري أننا نالحظ على جهود مكتب تنسيق  ((ويقول املصطلحي علي القامسي
خدام التعريب اجلبارة مالحظتني أساسيتني: أوهلما عدم توفر االلتزام الفعلي باست

املصطلحات املودة يف الكتب املدرسية اليت تعّدها  وزارات الرتبية واملعارف والتعليم، 
على الرغم من أّن املكتب يزّود هذه الوزارات مبعاجم املصطلحات املوّحدة، وإنّه أنشأ 
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مؤخرًا وحدة ملتابعة استخدام املصطلحات املوّحدة يف املناهج املدرسية. وثانيهما أّن 
انصرف إىل توحيد املصطلحات  –بسبب إمكاناته احملدودة وخطّته املرسومة  –املكتب 

  )١( ))العلمية دون املصطلحات احلضارية 
وبعد هذه احللول املبدئية لتوحيد املصطلح ونشره، تأيت مسؤوليات اخرى تقع 
على عاتقنا وعلى املؤسسات اخلرى، وحتتاج إىل تضافر اجلهود، فهي مثل املعركة اليت 

ميكن أن يقودها فرد، بل حتتاج إىل جتنيد كلي من أجل الظفر بالنصر، وهكذا يتبدى ال
  يل العمل الحقاً يكون عرب تكاتف شراكة املسؤوليات اجلماعية التالية:

مسؤولية املصطلحي: وهي مسؤولية ذاتية عليه اإلقرار بسياسة األبواب املفتوحة 
نداً لند، وإّن املرجعية الغربية الاالستنساخ على العامل يف حميط األخذو العطاء للوقوف 

أكثر من ضرورة يف وضع املصطلح بعد متثل أصالته العريب، فالجتديد دون أصالة تربط 
احلاضر باملاضي، وهذا مايعمل على تفادي تلك الفجوة اليت تفصلنا عن التطبيق. فمن 

أي العام وصوغ مسؤولية االصطالحي أن يراهن على احلاضر واملاضي يف صناعة الر 
الوعي اجلمعي للتأثري يف موقع القرار السياسي حملل املصطلحات العربية. وهو البديل 
األساسي الذي يرتكنا النرتاجع عما أقررناه، والخنتلف لنشكل البون الكبري الذي 
يشتتنا، وهنا يأيت االلتزام الفردي واجلماعي مبا اتفق عليه من قبل املؤمترات املعنية، 

امع فيما يتعلق بأمر املصطلح املوّحد وكيفية نشره.وماتص   دره ا
مسؤولية احلكومة العربية: تتحمل احلكومات العربية املسؤولية التارخيية والقسط 
ا أن تستصدر القرار السياسي بشأن تعميم  األكرب يف هذه اللغة القومية واليت بإمكا

                                                            

ختطيط السياسة اللغوية يف الوطن العريب ومكانةاملصطلح  (() علي القامسي ١(
، مكتب تنسيق التعريب، ١٩٨٣جملة اللسان العريب. الرباط:  ))املوّحد
 ٥١،ص٢٣العدد 
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ري من اجلهات األخرى امللحقة استعماهلا، وهذا مامل تفعله، وصاحب هذا تردد كث
ا التستجيب للمعطيات  بتخطيط السياسة اللغوية، وتنظر إىل العربية يف الوقت احلايل أ
املعاصرة يف ميدان اهلندسة والطب، وأبقت لإلنكليزية والفرنسية هذا امليدان. وهنا البد 

وفّرت شروط من حترك جرئ ملواصلة تعميم هذه اللغة. وهذا ليس باألمر الصعب إذا ت
العمل للباحثني واألساتذة والطلبة والطلبة على كل املستويات، وكل اللغات مّرت 

 مبراحل الضعف، وما أمهلت من أهاليها.
مسؤولية املؤسسات اللغوية واملصطلحية: هلذه املؤسسات دور هام يف وضع 

ر عليه العربية املصطلح ويف إشاعته وتتحمل مسؤولية كبرية إزاء التطور العلمي الذي تتوف
زامية اليت جندها عند الباحثني بسبب كثرة  وبقي مغموراً، كما تتحمل تبعات روح اال
املؤمترات، واليت تنفق فيها أموال الشعب دون الوصول إىل نتيجة تغّري األوضاع، ودون 
االتفاق على منهجية موحدة. أضف إألى ذلك عدم تشجيع االصطالحيني على 

 التأليف والرتمجة.
مسؤولية اجلامعات: إّن التعليم باللغة القومية أكثر من ضرورة، فال إصالح يف 
التعليم العايل إذاأخفقت اجلامعة يف أداء هذا الدور، ومن هنا يقع أمهية التبصري بأمهية 
تعميم استعمال اللغة العربيةعلى اجلامعة، فالتكوين هلوية ثقافية وحضارية يف غياب 

  والأفصل بني تعريب املصطلح وتعريب توظيف اللغة القومية،
الشامل، فهما ورقة واحدة. واليعين هذا نبذ اللغات األجنبية، بل إّن إتقان لغة 
أجنبية أو أكثر مطلب تربوي جيب جتسيده يف منظوماتنا الرتبوية، لكنه يظل التحدي 

ل املصطلح كان الكبري قائماً إىل غاية استنبات العلم وتوطني التكنولوجيا عربياً. ويف جما
على اجلامعة أن تقود تيار وضع املصطلحات العلمية عن طريق تبين تدريس مقياس 
املصطلح، وتشجيع الباحثني واملؤلفني على التأليف بالعربية، وتشكيل جلان حملية ملتابعة 
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نشر املصطلحات املتفق عليها، ونشر الرسائل اجلامعية ذات االختصاص العلمي 
فياملصطلحات، والعمل على التوعية بأمهيته العلمية حاضراً وتشجيع فرق البحث 

  ومستقبالً.
مسؤولية دور النشر: إن املصطلح العلمي جيد عّشه وغذاءه يف الكتاب املدرسي 
واجلامعي، ومن هنا فيشكل نشر الكتاب العلمي املعّرب أمهية معتربة يف رواج املصطلح 

دة مستويات، تبدأ بالنوعية واحملتوى، أيًا كان، وهذا يستدعي املنافسة عن طريق ع
وصوًال إألى السعر، وتعميمه على كافة الوطن العريب، أي السعي لفتح احلدود عن 
طريق إقامة املعارض، وتعومي سوقه. دون أن ننسى الكتاب اإللكرتوين الذي جيب أن 

عاج العلمية يأخذ بعداً آخر يف جمال اهتمام دور النشر، وكان عليها العمل على ترويج امل
  الصادرة عن جمامع اللغة العربية، وتوفريها لدى اهليئات املهتمة بتدريس العلوم.

مسؤوليات الفضائيات ووسائل اإلعالم: لقد قّدم اإلعالم الثقيل جهداً  - ٦ 
معترباً، وهذا يتمثل يف بعض الفضائيات امللتزمة اليت تعمل على إشاعة اللغة العربية 

ر، وهناك فضائيات أخرى متسخ هذا اجلهد بسماعنا للغات الفصحى، وجهدها مشكو 
احملكية واحمللية اليت التعمل إال على التشتت والتفرقة ويف هذا املقام الحيتاج اإلسهاب 
عن دور هذه الوسيلة يف إشاعة املصطلح، بل فلها الدور اهلام واملعتربيف تداول املصطلح 

)١     (  

الل عربسات عن طريق إذاعة برامج تعمل وحان الوقت لنقول بأنه جيب استغ
  على نشر املصطلح العريب املوحد.

مسؤولية بنوك املصطلحات: إننا نتوفّر يف الوقت احلاضر على بنوك مصطلحية  
                                                            

 ))صطلح املوحد وإشاعتهدور وسائل االتصال يف نشر امل (() صاحل أبو أصبح١(
 ٢٠٤، ص٣٩جملة اللسان العريب . الرباط: مكتب تنسيق التعريب، العدد 
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كثرية، وعلى مواقع عربية هامة يف شبكات االنرتنت، فاألحرى أن تعمل اجلامعات 
نتباه إألى دور وسائل االتصال، واملؤسسات على اإلفادة منها، ومن الضروري لفت اال

ال قيام شبكة معلومات عربية لألنشطة املصطلحية على غرار  واألحرى يف هذا ا
الشبكة الدولية يف مركز املعلومات الدويل لعلم املصطلح( أنفوترم) فمن خالل مثل هذه 

دة الشبكة تتيّسر جماراة النشاط املصطلحي العاملي، ويسهل إشاعة املصطلحات املوحّ 
ال يف كل أحناء الوطن العريب.   بني العاملني يف هذا ا

مسؤولية مؤسسات الرتمجة: وماينطبق على مؤسسات أخرى ينطبق على 
مؤسسات الرتمجة، وهي قليلة يف الوطن العريب، ولكن من األمهية مبكان أن ننّوه جبهد 

ي للغة العربية زمخاً من املركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف الذي أسدى ومايزال يسد
ترمجاته العلمية، وحيتاج إىل مّد املساعدة والعون من قبل اجلامعة العربية ومنظمة 
األلكسو. وهنا أقرتح أن هذه املؤسسة ختتص بقضايا الرتمجة يف الوطن العريب لتغطية 

 عجز املصطلح العلمي يف املقام األول.
ا، مسؤولية التمويل: إنه الميكن أن حتيا اللغ ة العربية دون اإلغداق على حيا

ال بغية تثبيت وجودها يف بالدها، ونيل مساحات  فالبّد من جهد عريب يف هذا ا
خارج بالدها، وهذا بوضع اسرتاتيجية على اآلماد الثالث تراعى فيها احتياجات اللغة 

ا وميكن وفق األولويات، وليس من الضروري التذكري مبا تقدمه الدول من نفقة على لغا
التذكري بكندا اليت وضعت ميزانية كبرية خلدمة الفرنسية ضمن اسرتاتيجية بعيدة املدى 
حتقق فيها سياسة لغوية تنال فيها الفرنسية مساحات داخلية وخارجية بفضل التمويل، 

 وميكن غرياد أهم األدلة عليها:
ه خمتص لغوي، تبلغ ميزانيت ١٢٠٠هناك مكتب حكومي للرتمجة يستخدم 

  مليون دوالر.٨٥السنوية 
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موظف، وتبلغ  ٣٠٠يعمل يف مكتب اللغة الفرنسية يف كويبك 
مليون دوالر، وتشارك الصناعة يف النشاط اللغوي، حبيث يبلغ جمموع ١٤ميزانيته

 مليون دوالر سنوياً. ٥.٣آالف شخص، ويصل اإلنفاق إىل ٢-٣العاملني فيه مابني 
  )١(لقوانني اخلاصة باللغة.   هناك جلنة مهمتها السهر على تطبق ا

والحيتاج األمر إىل تعليق ألن مسألة اإلنفقاق على اللغة من حيثيات األشياء 
  اليت جيب أن التبخل عليها األمة العربية.

خامساً: اخلامتة واالقرتاحات: أيها العلماء، ليس لدينا الوقت لاللتفات إىل 
تفرغ عقول علمائنا إىل معاجلة قضايا الوراء، علينا أن تنتطلع إىل مستقبل أفضل، وت

والأفيت أمامكم ألقول إن توحيد املصطلحات ونشرها عمليتان ) ٢(مستقبلية جديدة
متالزمتان، فمىت انتشر املصطلح عّم تداوله، والتداول يغربل ويظهر املصطلح املقبول 

بالعربية إىل املستويف الشروط العلمية، ولكين أؤكد ضرورة جتسيد اسرتاتيجية عربية تصل 
شاطئ األمان وإرساء قواعد املصطلح ونشره وإشاعته، وأن تتصف تلك االسرتاتيجية 
بالشمولية والعروبية، علمًا أّن تنفيذ هذه االسرتاتيجية حيتاج إىل تعاون وتنسيق بني 

  اجلامعات يف القطر الواحد، مثّ على مستوى اجلامعات العربية، ومن هنا أقرتح اآليت:
د املؤسسات واألفراد يف وضع املصطلح العلمي، بغية توحيد تنسيق جهو 

                                                            

جملة املوسم الثقايف.  ))التقنيات احلديثة واللغة العربية (() حممد ظافر الصواف ١(
منشورات جممع اللغة العربية، املوسم الثقايف  ١٩٨٧األردن 
  .١٠ص١٩٨٧نيسان١٨ –آذار ٢١اخلامس

جملة أحباث  ))ختطيط السياسة اللغوية يف الوطن العريب ((علي القامسي ) ٢(
،منشورات معهد الدراسات واألحباث للتعريب، ١٩٩٧لسانية. الرباط:

لد    .٦٧ص١العدد٢ا



  

 - ٢٣  -

  

  املنهجية يف بعدها العام وضرورة االستفادة من املنهجيات الغربية.
 جعل مؤسسة واحدة هي املشرّعة واملرجع يف جمال املصطلحات العلمية.
 إجراء دراسات سنوية حول شيوع وتقّبل املصطلحات وتدارس النتائج.

ريب اجلامعية وحتفيزها ماديًا ومعنوياً، وإشراكها يف الندوات تنشيط جلان التع
 واملؤمترات ذات العالقة باملصطلح.

إقامة دورات لألساتذة اجلامعيني يف التخّصصات املتجانسة على املستويني 
احمللي والعريب، يتّم فيها التعريف باألحباث واملصطلحات، وتشجيع األساتذة باإلخنراط 

 واإلسهام فيها.يف تلك الدورات 
اهتمام اجلامعات العربية بعلم املصطلح، وإقراره على الطلبة ضمن مساقات 

 التدريس.
 ربط اجلامعات ببنوك املصطلحات العلمية العاملية.

 السعي الستحداث بنك عريب للمصطلحات العلمية العربية املوّحدة.
ة: مكتب تنسيق اليوّظف املصطلح العلمي إال إذا صدر عن هيئة التنسيق العربي

 التعريب بالرباط.
 إيصال نشريات وجمالت ومعاجم املصطلح إىل كّل قطر عريب.

تقبل كل اجلهات املعنية ماتتوصل إليه املؤّسسة املرجع، وتعمل على تطبيقه دون 
 تلكؤ.

 السرعة يف إخراج الذخرية اللغوية إىل حيّز التوظيف.
امع /ر. الگتوظيف األصوات العربية اإلضافية:ب/ف/ يت نّصت عليها كّل ا

يب باحلرفيني والصنّاع والربجميني الذين تقع عليهم  اللغوية واملؤسسات الثقافية العربية. و
  مسؤولية جتسيد هذه األصوات يف منظومة اخلطاطة العربية.


