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  كلمة األستاذ الدكتور إحسان النص 

  نائب رئيس مجمع اللغة العربية

  في حفل استقبال األستاذ محمود السيد 

   في مجمع اللغة العربيةًعضوا

  ّأيها السيدات والسادة

ّيسعد جممع اللغة العربية أن يستقبل اليوم زميال كرميا ينضم إىل أسرة  ً ً
مع هو الدكتور حممود السيد، وقد فقدنا باألمس القريب أخوين كرميني  ّا
ّوركنني من أركان جممعنا مها الدكتور عبد الوهاب حومد، والدكتور خمتار هاشم 
ُ، رمحهما اهللا وتلك هي سنة احلياة، يغادر الساحة فارس وحيل حمله فارس، 

  .فنحن ال نزال يف وداع واستقبال

والدكتور حممود السيد أبصر نور احلياة سنة تسع وثالثني وتسعمئة 
ّعاش يف بيئة طبيعية خالبة، ويف جو . وألف يف قرية بعمرة، من قرى صافيتا

شأته ويف اجتاهه العلمي، إذ كانت أسرته من علمي ديين كان له أثره يف ن
ّاألسر اليت هيمن عليها روح التصوف والعلم، كان جده مصطفى من الفقهاء  ّ

ّاملتصوفة، خترج يف جامعة األزهر وأصبح حجة يف علم املرياث والفرائض ُ وقد . ّ
ج أبيه يف طلب العلم، وأجنب إبراهيم عددا  ًأجنب ولده إبراهيم فسار على 
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  .لولد أحدهم أمحد، والد الزميل الذي نستقبله اليوممن ا

ُّمل حيظ حممود برؤية والده، فقد أجنبته أمه بعد ارحتال أبيه أمحد إىل 
األرجنتني ابتغاء الرزق، صنيع الكثريين من أبناء سورية ولبنان يف تلك احلقبة، 

تدائية يف َُومل حيل سفر الوالد دون تلقي ولده العلم، فقد أحلق باملدرسة االب
ُقريته، مث نقل إىل صافيتا، وفيها نال الشهادة االبتدائية، وكان يف الثانية عشرة 

وتابع الطفل دراسته . ويف العام نفسه لقي والده وجه ربه يف املهاجر. ّمن سنه
يف صافيتا فحصل على اإلعدادية يف ثانويتها سنه مخس ومخسني وتسعمئة 

 ثانويتها فحصل على الشهادة الثانوية ُوألف، مث نقل إىل طرطوس ودرس يف
  .بعد ثالثة أعوام

وتابع الشاب الطموح دراسته فالتحق جبامعة دمشق، واستهوته اللغة 
العربية فاختارها لدراسته اجلامعية وحصل على اإلجازة فيها عام اثنني وستني 

  . وتسعمئة وألف

وملا أعلنت وزارة الرتبية يف العام نفسه عن مسابقة النتق
ّ

اء مدرسني للغة 
ًالعربية تقدم إليها وكان يف عداد الناجحني فعني مدرسا يف حمافظة دير الزور،  ّ

ذه  ّلوظيفة وفضل االجتاه إىل الطريق الرتبوي، اعلى أنه آثر عدم االلتحاق 
فالتحق بكلية الرتبية جبامعة دمشق ونال دبلومها بتفوق عام ثالثة وستني 

  .وتسعمئة وألف

بتفوق يف املسابقة اليت أقيمت إليفاد طالب للحصول ومع أنه جنح 
على شهادة املاجستري،فإن هذه البعثة ألغيت، ومل يقعده إلغاؤها عن متابعة 
دراسته يف التخصص الرتبوي، فتوجه إىل مصر والتحق بكلية الرتبية يف جامعة 
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عني مشس، وحاز فيها شهادة املاجستري عام تسعة وستني وتسعمئة وألف، 
  .))دراسة مقارنة بين طرق تدريس قواعد اللغة العربية(( موضوع رسالته وكان

مث حاز شهادة الدكتوراه يف الرتبية من اجلامعة نفسها عام اثنني وسبعني 
أسس اختيار موضوعات القواعد النحوية في ((: وتسعمئة وألف يف موضوع

  .))منهج تعليم اللغة العربية في المرحلة اإلعدادية

فقبل : األحوال بالدكتور السيد يف األعمال اليت توالهاوقد تقلبت 
ًحصوله على شهادة الدبلوم العامة يف الرتبية عمل موظفا يف وزارة الصناعة، مث 
ًمارس التدريس يف حمافظة الالذقية، مث عمل مدرسا يف ثانوية صافيتا عام ستة 

ًوستني وتسعمئة وألف، مث عني مديرا لثانوية الدريكيش ملدة  عامني، وبعد ُّ
ُحصوله على الدكتوراه عني موجها أول للغة العربية، مث أعري إىل جامعة وهران  ً ُ
ّباجلزائر لتدريس العربية ومواد الرتبية العامة ولبث يف اجلزائر مدة عام مث حول 

وقد . ّإعارته بعدها إىل الكويت فدرس يف معهدي الرتبية للمعلمني واملعلمات
  .ثالث سنوات عاد بعدها إىل سوريةأنفق يف جامعة الكويت 

وبعد عودته إىل الوطن انصرف إىل التدريس يف كلية الرتبية جبامعة 
ًدمشق وعني وكيال للكلية للشؤون العلمية، وقضى يف ذلك املنصب ثالث  ُ

ًوإىل جانب عمله التدريسي عمل خبريا يف املركز العريب لبحوث . سنوات
  .عربية للرتبية والثقافة والعلومالتعليم العايل التابع للمنظمة ال

ًويف عام سبعة ومثانني وتسعمئة وألف عني عميدا لكلية الرتبية وقضى  ُ
  .يف هذا املنصب مخس سنوات

ًوقد أتاحت له كفايته العلمية وخربته الرتبوية اختياره مديرا لقسم الرتبية 
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رس عمله هذا يف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، فأقام يف تونس ميا
ًسنوات أربعا، حىت سنة ست وتسعني وتسعمئة وألف، عاد بعدها ليمارس 

  .عمله يف كلية الرتبية جبامعة دمشق
ويف أثناء عمله يف تونس، يف سنة أربع وتسعني وتسعمئة وألف، اختاره 

ًجممع اللغة العربية بالقاهرة عضوا مراسال ً.  
 انتخب أعضاء م١١/٤/٢٠٠١ويف اجتماع جملس جممعنا بتاريخ 

مع تقديرا لكفايته العلمية وقد صدر املرسوم  لس الدكتور السيد عضوا يف ا ًا ً
ًم القاضي بتعيينه عضوا عامال يف ١٤/٥/٢٠٠١ وتاريخ ٢٧١اجلمهوري رقم  ً

مع   .ا
واحملطة األخرية اليت استقرت فيها مسرية الدكتور حممود السيد هي 

ّ سورية، وقد جدد تعيينه يف الوزارة األخريةًاختياره ليكون وزيرا للرتبية يف ُ .
ّواألمل وطيد يف أن يكون لوجوده يف هذا املنصب اهلام أثر فعال يف حتديث 
مناهج التدريس يف املراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية، ويف تطوير أساليب 
التعليم وطرق تأليف الكتب املدرسية وإدخال أحدث الوسائل الرتبوية يف 

  .التعليم والتأليف

  :نشاطه الثقافي والتربوي

ّللدكتور السيد سجل حافل باملناشط الثقافية والرتبوية، منها أحاديث 
إذاعية يف طائفة من اإلذاعات العربية وندوات ثقافية متلفزة يف أقطار عربية 
 ّعدة، وحبوث تربوية يف نطاق اليونسكو واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
امع العربية  واليونيسيف وغريها، وحماضرات يف موضوعات تربوية وثقافية يف ا
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لغتنا ((برنامج  : وكان له إىل ذلك إسهام يف برامج إذاعية منها. وغريها
 يف ))ثمرات العقول وأمهات الكتب((  يف إذاعة الكويت، وبرنامج ))والحياة

  .إذاعة دمشق

الدوريات يف موضوعات ًكل هذا فضال عن مقاالت يف الصحف و
الت الرتبوية، ويرأس  تربوية ولغوية، وهو عضو يف هيئات حترير طائفة من ا

 اليت تصدر عن مكتب تنسيق التعريب بدمشق، ))التعريب((اآلن حترير جملة 
لة العربية لبحوث التعليم العايل ومديرا مسؤوال  ًوكان قبل ذلك رئيسا لتحرير ا ً ً

لة العربية ل   .لرتبية والتعليميف ا

مكتب اليونسكو : وقد أفادت من خربته الرتبوية جهات عدة منها
اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية ومركز التعليم اجلامعي األساسي يف جامعة 
العني، ومركز البحث الرتبوي يف عدن وصنعاء، ومراكز حبثية أخرى يف خمتلف 

  .األقطار العربية

. د نتاجه العلمي والفكري والرتبوي واللغويولنا وقفة سريعة اآلن عن
ًألف الدكتور السيد حىت اليوم نيفا وعشرين كتابا يف موضوعات تربوية ولغوية  ً ّ
وحنوية، بعضها ذو طابع عام وبعضها اآلخر ذو طابع تعليمي وتوجيهي وسريد 
ذكرها فيما يأيت وقد اخرتت مقتطفات من كتبه وحبوثه تتصل جبوانب مخسة 

  .بية والنحو واألدب العريب والتعريب واملصطلحهي الرت

وإىل جانب هذه املؤلفات للدكتور السيد ما يزيد على مئة حبث ومقالة 
  .يف دوريات الوطن العريب

ًوفضال عن هذا النتاج الضخم أشرف على عدد كبري من رسائل 
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  .املاجستري والدكتوراه

تجه الدكتور السيد وملا كان من املتعذر استيفاء احلديث عن مجيع ما أن
من مؤلفات وحبوث ومقاالت وحماضرات فإنين سأقصر حديثي على جوانب 
منه جتلو نواحي اإلبداع والتجديد يف نظراته الرتبوية واللغوية ويف جمايل التعريب 

  .واملصطلح

اآلفاق المستقبلية لتطوير التربية ((ففي الفصل الثاين من كتابه 
ف عن تصاعد ثورة املعلومات واملنافسة  يرى أن التحليل يكش))العربية

احلادة بني الشركات الكربى من أجل السيطرة على السوق العاملية، االقتصادية 
وبروز ظاهرة تدفق استثمار األموال عرب القارات نتيجة لالقتصاد العاملي املفتوح 

 يف ّالذي تسيطر عليه تلك الشركات، وهو يرد الظواهر املالية اجلديدة اليت تتحكم
ّ إىل تأثري تقنيات املعلومات حبيث حيل حمل تدفق األوراق النقدية السوق العاملية

تعامل إلكرتوين يتم خالل ساعات الليل والنهار كلها وهو ينبه إىل خماطر 
تدويل الصناعات التحويلية والشؤون املالية واليت تتمثل يف حمو قدرة الشعوب 

ا بنفسها، وتزايد اتسا ّع اهلوة بني األغنياء والفقراء والتأثري يف على تويل شؤو
ّتوقعات العمل يف األقطار العربية وسائر البلدان النامية، مما جيعل مهمة الرتبية 
يف إعداد القوى العاملة الالزمة للسوق وتدريبها مهمة شاقة ومما جيعل عملية 

ًالتخطيط الرتبوي بصورة خاصة أمرا عسريا ً.  

ّلرتبية أن تكون شديدة املرونة، سريعة التكيف وهذا الواقع يفرض على ا
مع املواقف اجلديدة ومع حركة أسواق العمل اليت ال تستقر على حال، كما 
ّيفرض أن تعىن الرتبية بوجه خاص بالتعليم غري النظامي والرتبية املستمرة 
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  .والتعليم الذايت

واألمتتة ر الثورات التقانية واملعلومات وعلوم الفضاء ّوهو يرى أن تفج
ًوما إليها، كل ذلك أحدث تغيريا جذريا يف عالقة العامل باآللة ويف أعداد  ً

  .ُالعمال وإعدادهم

وحني نقف عند الواقع العريب نالحظ وفرة املشكالت اليت يعاين منها 
االقتصاد العريب وهبوط الناتج احمللي يف معظم األقطار العربية ويالحظ ظهور 

َّجديدة تعتمد على رأس املال ذي الطابع الريعي طبقة اجتماعية اقتصادية 
ًكشراء العقارات والفنادق وأسهم البورصة والودائع املصرفية وسواها عوضا عن 

االت اإلنتاجية   .استثمار األموال يف ا

وهو يقرتح وضع خطة متكاملة لتنمية قدرة الوطن العريب الذاتية على 
نقل التقانة األجنبية وتوطينها حتقيق تنمية تقانية شاملة، وال مفر من 

  .ّواستثمارها يف قواعد اإلنتاج احمللي ويف التعامل مع سوق التقانة الدولية

. وهذه األنظار الرتبوية يكررها الدكتور السيد يف مؤلفاته الرتبوية الكثرية
بعض ((ويف كتابه . ًوهو إىل ذلك يفرد جانبا من مؤلفاته للرتبية اإلسالمية

، يشري إىل التعادل يف هذه ))زة للتربية العربية اإلسالميةالسمات البار
السمات بني الدنيا واآلخرة، وبني اجلسم والروح، وبني النظري والعملي، وإىل 
ًالتكامل بني سائر جوانب الشخصية اإلسالمية، مستدال على رؤاه بأحاديث 

خللفاء الراشدين والصحابة، ويشري إىل ظاهرة الفتة او نبوية وأخبار الرسول 
للنظر تلك هي سرعة انتشار الرسالة اإلسالمية يف خمتلف األقطار وتفسريها 
ًعنده إمنا هو يف تربية اإلنسان العريب املسلم اليت جعلت بناءه متعادال 
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ًومنسجما ومتطورا ً .  

ب، منها البحث ويف جمال املباحث النحوية للدكتور السيد أكثر من كتا
أسس اختيار موضوعات ((: الذي تقدم به لنيل درجة الدكتوراه وعنوانه

 وكتاب ))القواعد النحوية في منهج تعليم اللغة العربية بالمرحلة اإلعدادية
ًأساسيات القواعد النحوية مصطلحا وتطبيقا(( تطوير مناهج ((، وكتاب ))ً

، وهو ))راحل التعليم العامتعليم القواعد النحوية وأساليب التعبير في م
ا املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم   .دراسة استقرائية تطبيقية نشر

: ويف دراسته هذه يتناول مشكلة تعليم النحو، فريدها إىل أمور أربعة
 املادة النحوية نفسها وما فيها من ألوان الشذوذ واالضطراب أولها

االضطراب : وثالثها طريقة التدريس، :وثانيها. واملماحكات والتأويالت
والبلبلة يف تقرير املوضوعات النحوية يف املناهج وعدم بنائها على أسس علمية 

  .القصور يف إدراك مفهوم النحو وقلة التدريبات النحوية: ورابعهاموضوعية، 

وهو يعرض يف حديثه عن املادة النحوية أقوال طائفة من األدباء يف نقد 
وبعد استعراض أقواهلم ينتهي إىل أن طبيعة . ة وطرق تدريسهااملادة النحوي

النحو نفسها وكثرة التأويالت والتقديرات هي من أسباب نفور الطالب من 
وهذا ما دفع طائفة من الباحثني إىل الدعوة لوضع النحو الوظيفي . مادة النحو

.  وتعبريهالذي يقتصر من مادة النحو على ما يفيد املتعلم يف قراءته وكتابته
وهو يالحظ ازدحام املنهج مبوضوعات غري وظيفية ، ويستشهد على هذه 
الظاهرة بأقوال طائفة من العلماء والباحثني القدامى واحملدثني، وممن عرض 
ا جممع دمشق إىل ندوة تيسري تعليم اللغة  هلذه الظاهرة الوثيقة اليت تقدم 
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ُإن نحونا العربي وضع لزمان غير ((: العربية اليت أقيمت باجلزائر وقد جاء فيها
زماننا حين كان في وقت القوم سعة لتدارسه وإتقانه، فلم يكن بشغلهم ما 
يشغلنا اليوم، لذلك حققوا ودققوا وعلقوا حتى توصلوا إلى إقامة النحو 
ًبناء متماسكا محكما، ولكن السير في مساربه متعذر إال على القلة  ً ً

نحتاج إال إلى الشطر من قواعد ذلك النحو القليلة من الناس، ونحن ال 
إىل . ))ًيأخذ بيدنا في قراءة النصوص، قديمها وحديثها، قراءة صحيحة

  .آخر تلك الوثيقة

وقد أشار جممع دمشق إىل ما . واألمر الثالث هو طريقة التدريس
وقد ((: لطريقة التدريس من شأن يف تعليم النحو فجاء يف الوثيقة اآلنفة الذكر

عض احلراص على العربية من احملدثني على النظر يف أسباب ضعف عكف ب
ا، وانكبوا على تلمس أقصر السبل وأجنع  ناشئتنا يف العربية وعزوفهم عن إتقا
ّالوسائل ملعاجلة هذا الضعف وهذا العزوف، وبدا هلم أن من مصاعب التمكن 

ا، زمنها ما ي رجع إىل قصور يف من ناصية العربية ما يرجع إىل طبيعة اللغة ذا
طرق تلقني العربية وتعليمها ونشرها، وهذا ما ينبغي للباحثني االنصراف إىل 

  .))النظر فيه والعمل على تالفيه

وبعد أن يستعرض الباحث أقوال طائفة من الباحثني تدور حول اقرتاح 
الطريقة املثلى يف تدريس مادة النحو ينتهي إىل أن آراء الباحثني متضاربة يف 

  . الصدد وال ميكن الفصل بينها إال يف ضوء التجربة العلمية املنضبطةهذا

مث يتحدث الباحث عن االضطراب يف تقرير املباحث النحوية يف 
املناهج وإىل القصور يف إدراك مفهوم النحو، وإىل قلة التدريبات وختفيض 



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

  

٦٠٢

مث يواجه . الدرجات املخصصة للنحو وإىل عدم ضبط كتب النحو بالشكل
لة فيتحدث عن مكانة علم النحو ويقرتح دراسة مناهج القواعد النحوية املشك

مث يستعرض خمتلف احملاوالت اليت اجتهت . يف ضوء النظرية النظامية للمنهج
إىل تيسري تعليم النحو ويستعني بالبيانات واإلحصاءات املستمدة من التجارب 

  .العملية

ًدة النحو مستعينا ودراسته هذه جهد طيب قام به يف جمال تدريس ما
  .بالدراسات امليدانية والعملية والبيانات اإلحصائية

ًويف جمال إسهام الدكتور السيد يف مباحث اللغة العربية جند له عددا  ّ
علم النفس (( و ))تعليم اللغة بين الواقع والطموح((: من املؤلفات منها

ويف كتابه هذا يتناول  ))شؤون لغوية(( و))اللسانيات وتعليم اللغة((  و ))اللغوي
لغتنا العربية عنوان ((وأقف عند الفصل األول منه وعنوانه . جوانب شىت

، فهو يقرر أن للغة األمهية الكربى يف نشوء األمم، فهي أداة التفاعل ))قوميتنا
تمع، والرابطة اليت تصهر أبناءه يف بوتقة احملبة واللقاء والتفاهم،  بني أفراد ا

 األمة، وجسرها للعبور من املاضي إىل احلاضر، مث من وهي مستودع تراث
احلاضر إىل املستقبل، فهي اخليط الذي ينقل تراث اآلباء واألجداد إىل األبناء 

وهو يستعرض يف هذا الفصل أقوال بعض مفكري الغرب والعرب . واألحفاد
ا أساس القومية ا يف ربط الفرد مبجتمعه ويف كو   .يف اللغة وعظيم شأ

 يدحض ))لغتنا والتقدم العلمي(( الفصل الثاين الذي جعل عنوانه ويف
أقوال الطاعنني يف قدرة اللغة العربية على مواكبة العصر وعلى أن تكون لغة 

لغة لًالعلم، مستشهدا مبا قام به علماؤنا القدامى من تأليف الكتب العلمية با
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دريس مجيع املواد العربية، وإىل ما قامت به جامعة دمشق منذ تأسيسها من ت
العلمية باللغة العربية، وما ألف علماؤنا من الكتب العلمية باللغة العربية، 
فقدمت بذلك الربهان الناصع على صالح اللغة العربية ملواكبة العصر 

  .وطواعيتها للتعبري عما يستحدث من علوم وفنون

 الذي ومل يكن الدكتور السيد مبعزل عن الدراسات األدبية، فألف كتابه
ًاألدب مفهوما وتدريسا((حيمل عنوان  ، وقد حدد فيه مفهوم األدب ))ً

  .وأهداف تدريس مادة األدب وطرائق تدريسها ومناهجها

هذا بعض ما جنده يف مؤلفات الدكتور السيد، وإىل جانبها حبوث 
ومقاالت تزيد على املئة عاجل فيها موضوعات تربوية ولغوية وحنوية وتعليمية 

ومن املتعذر اإلحاطة بكل . دوريات تصدر يف خمتلف األقطار العربيةنشرها يف 
ا ولذلك فإنين سأقصر حديثي على بعضها   .ما جاء 

 حتدث عن إشكالية تعريب التعليم ))التعريب((ففي حبث نشره يف جملة 
ًالعايل، وبدأ حبثه بتعريف كلمة التعريب مفهوما وأهدافا وقد تطورت داللة . ً

ية حىت انتهت إىل ترمجة النصوص األجنبية ونقلها إىل العربية التعريب اللغو
ًوالتعريب اصطالحا هو إجياد مقابالت . وتعليم العلوم األجنبية باللغة العربية

واملقصود بالتعريب يف الوقت احلاضر هو استعمال . عربية لأللفاظ األجنبية
اهيم واستخدامها يف اللغة العربية لغة قومية يف الوطن العريب للتعبري عن املف

التعليم جبميع مراحله، والبحث العلمي مبختلف فروعه، واستخدامها لغة عمل 
تمع العريب ومرافقة كافة   .يف مؤسسات ا

: وللتعريب هدفان. ّوللفظ التعريب دالالت أخرى أوسع مما تقدم
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أوهلما خلق شخصية إبداعية عربية متتلك القدرة الذاتية على إنتاج العلم 
اعة التقانة، والثاين هو القدرة على  املشاركة والتفاعل من منطلق متميز وصن

يتيح هلا جتاوز عقبات التخلف احلضاري فالتعريب ال يعين متجيد املاضي وإمنا 
  .تأكيد اهلوية

ومشكلة التعريب يف التعليم العايل تكمن يف عدم اختاذ القرار احلاسم 
  .امعي، واستمرار التخلف والتبعيةالعتماد اللغة العربية يف التدريس اجل

وحيتج مؤيدو التعريب يف التعليم العايل، يف تأييد  نظرهم، بأن التعريب 
يؤدي إىل حتقيق التماسك يف الوحدة الوطنية وتنمية الشعور القومي وتقوية 
الروابط الثقافية بني أبناء األمة، كما يؤدي التعريب إىل اجلمع بني األصالة 

 اللغة العربية كانت طوال قرون لغة العلم واحلضارة وقد ضرب واملعاصرة، ألن
م باللغة العربية  الباحث أمثلة بالعلماء والفالسفة العرب الذين وضعوا مؤلفا
ومنهم ابن سينا والبريوين والرازي وابن البيطار وجابر بن حيان واحلسن بن 

ؤلفات واقتبسوا و وقد استفاد الغربيون من هذه امل. اهليثم واخلوارزمي وغريهم
تمع، إىل . تعلموا ومن فوائد التعريب كذلك تعزيز الوشائج بني اجلامعة وا

  .فوائد أخرى كثرية

ّوملعارضي التعريب آراء ال تثبت لدى الفحص والنظر الثاقب، وقد رد 
  .الباحث على معارضي تعريب التعليم العايل حبجج مقنعة تدحض مزاعمهم

تور السيد املبادئ األساسية يف وضع ويف حبث آخر تناول الدك
وقد استهل حبثه بتأكيده أن سالمة لغتنا العربية إمنا . املصطلح العلمي وتوليده

ا إال يف عصور االحنطاط . هي يف تطورها، ومل تعرف لغتنا الركود يف مسري
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فمنذ القدمي كانت هذه اللغة يف حركة جتدد متصلة، تضاف إليها يف كل حقبة 
ّطلحات جديدة، ولغتنا العربية لغة طيعة قادرة على استيعاب ألفاظ ومص

  .املستجدات يف العلوم والفنون والثقافات املختلفة
امع العربية   ومنها جممع - وقد استعرض الباحث ما قامت به ا

  . من جهد يف وضع املصطلحات العلمية-دمشق 
 وضع وقد ذكرت طائفة من الباحثني الطرق اليت ينبغي اتباعها يف

ًاملصطلح العلمي، من هؤالء مثال الدكتور مجيل صليبا الذي اقرتح قواعد أربعا  ً
لوضع املصطلح، وهي البحث يف كتب الرتاث عن مصطلحات استعملها 
القدماء إلحيائها، وإذا تعذر ذلك يبحث عن لفظ قدمي يقرب معناه من املعىن 

ملعىن جديد، مع املستحدث، والقاعدة الثالثة هي البحث عن لفظ جديد 
مراعاة قواعد االشتقاق العريب، والقاعدة األخرية هي اقتباس اللفظ األجنيب 

  .حبروفه على أن يصاغ صياغة عربية، وهو ما يطلق عليه اسم التعريب

ا يف  وقد اختذ كل جممع من جمامع الوطن العريب مبادئ يستهدي 
ظ الباحث بعد والح. وضع املصطلحات، وكذلك فعل مكتب تنسيق التعريب

امع العربية يف املبادئ اليت سارت عليها يف  ذلك أن مثة قواسم مشرتكة بني ا
وبعد أن استعرض أقوال املؤيدين واملعارضني خلص . وضع املصطلح العلمي

إىل القول إن اللغة العربية يف تطور مستمر وإن سالمة اللغة العربية تكمن يف 
ملهم عنده هو أن حنافظ على ذاتيتنا الثقافية وا. تطورها ومواكبتها لروح العصر

  .وهويتنا احلضارية

هذه مقتطفات من نتاج الدكتور حممود السيد العلمي، وهي ال تتناول 
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ًإال جانبا منه وما أوردته ينبئنا مبا يتحلى به األستاذ املرشح من كفاية ممتازة يف 
ريسي، ومن إطالع جماالت البحوث اللغوية والنحوية والتخطيط الرتبوي والتد

االت اليت  واسع على أحدث الدراسات الرتبوية ونظرات العلماء واملربني يف ا
مع من شأنه أن يرفدها خبربات . درسها ومن احملقق أن انضمامه إىل أسرة ا

ًفأهال به يف جممعنا عضوا نشيطا . حبثية وعلمية حنن يف أمس احلاجة إليها ً ً
ًوزميال كرميا ً.  

*   *   *  


