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 )١(َّالتعريب طريق العربية إىل العاملية       
 

  ممدوح خسارة.د
 : مفهوم التعريب وواقعه يف الوطن العريب)١

 هـو نقـل ,)٢(ما نعنيه بالتعريب يف هذا املقام دون سواه من مفهوماته وتأويالتـه
  وال ســيام , بالعربيــة يف خمتلــف مراحــل التعلــيماالعلــوم إىل اللغــة العربيــة  وتعليمهــ

ِ القضية التي ما زال ينازع فيها بعض منَّا,)٣(التعليم اجلامعي ٌ. 
 األمـر الـذي لـيس موضـع , أن ندافع عن التعليم بلغة األمـةاومن الغريب حق

َ سأل عميد كلية عربيـة رئـيس جامعـة يابانيـة يف .نقاش أو جدل يف معظم أمم العامل ُ
فظن الزائـر  , املسؤول سؤاله فتجاهل?ِّ بأي لغة تعلمون:إحدى الزيارات الرسميـة

ِّالعريب أن مضيفه مل يسمع السؤال فكرره َ  وتـساءل ,ًطبعا , باليابانية:  وعندئذ أجابه,ُ
  ? بغري لغتهمِّوهل ثمة من يعل: كاملستغرب

 فـنحن العـرب مازلنـا نعلـم بغـري لغتنـا ,ِّأجل أهيا املضيف الكريم ال تـستغرب
 ازلنـا نـتامرى يف صـالحية لغتنـا لنقـل العلـوماألدهـى أننـا م و .استثناء من القاعـدة

                                                           
للغة العربيـة الـذي عقـد األول املؤمتر الدويل  ممدوح خسارة يف. دجمع املعضو  بحث )١(

العربيــة لغــة عامليــة مــسؤولية الفــرد : حتــت عنــوان. م٢٣/٣/٢٠١٢− ١٩يف بــريوت 
 .واملجتمع والدولة

 .١٠٤: ن العريبيف الوط تنسيقال التعريب و–املنجي الصيادي .د) ٢(
 . ١٥:  التعريب والتنميةاللغوية–ممدوح خسارة . د )٣(
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  ,التـأليف العلمـي وً ووراء هذه اللغة مخسة عرش قرنا من الرتمجة العلمية,هاسيتدرو
ٍ إحدى لغات مخس عدت لغات علم عـىل اكانت فيه«ووراءها قرون  ِ َّ مـر العـصور, ُ

  )٤(.»الالتينية والعربية واليونانية والصينية القديمة ووهي السنسكريتية
 ,وبــالنظر لنــصوع حقيقــة أن األصــل يف لغــة التعلــيم أن تكــون اللغــة القوميــة

العلوم منذ سـنة  واختذت جامعة الدول العربية ممثلة باملنظمة العربية للرتبية والثقافة
  ولكـن وبعـد ,م هو عام التعريـب الـشامل) ٢٠٠٠(ًقرارا بأن يكون عام ) ١٩٧٥(

 يف الـوطن  مازالـت خريطـة التعريـب,هلـدفانقضاء اثنتي عـرشة سـنة عـىل الـسنة ا
ٍّالعريب حمبطة إىل حد   .بعيد َ

ــةَّصــحيح أن العلــوم اإلنــسانية معر ــة يف معظــم اجلامعــات العربي  ولكــن ,ب
س يف معظـم َّدرُالتطبيقية مازالـت تـ واملؤمل أيضاً  أن العلوم األساسية والصحيح

 التوجه نحو التعريـب  و.ةواخلاصة باللغات األجنبي اجلامعات  العربية الرسميـة
 بـل ربـام , أو مقـرر هنالـك,َّ فقـد تعـرب كليـة هنـا أو قـسم هنـاكً,مازال خجوال

َّالكليات العلمية بعد أن كانت معربـة أو كانـت قـد  ُنكص عن التعريب يف بعض
  )٥(.ببدأت بالتعري

                                                           
 .٣٢: ٣٣ ع – جملة الوحدة – عملية التعريب –نزار الزين . د )٤ (
ُوتروجـع عـن تعريـب كليـة  ورش فيـه,ُبجامعة إربد بعد أن ب ُتروجع عن تعريب الرياضيات) ٥(

. بعد االنفصال طب يف جامعة القاهرةاالقتصاد والتجارة يف جامعة الكويت, وعن تعريب ال
ة ا لــسنوية ووالنــد  التعريــب العـايل بالعربيــة بـني الواقــع واآلمـال –مكــي احلـسني . د: ينظـر

 جملـة عـامل الفكـر املجلـد –عبـد الكـريم خليفـة .  ود– ١٧٣ −١٧٢: لتعريب التعلـيم العـايل
٤٢: ١٩/٤. 
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         وهاكم صـورة عـن واقـع التعريـب يف الـوطن العـريب بحـسب املنظمـة العربيـة
 :)٦(العلوم ولرتبية والثقافةل

ّدرس كليُت...) .الكيمياء والفيزياء والرياضيات( : العلوم األساسية* ًا بالعربية َّ
 اإلمــارات وًـا يف األردنّ وتـدرس باألجنبيـة كليـ.السودان وليبيا ويف سوريـة وقطر

بيـة  ويدرس بعضهـا بالعـربية وبعضهـا باألجن,لبنان والكويت واجلزائر وفلسطـنيو
 . العراق ومرص وموريتانيا والسعودية ويف البحـريــن

ــة* ــوم الطبي ـــة:َّ العل ــة يف سوري ــا بالعربي ــدرس كلي ً ت ـــاألجنبية يف األردن,َّ   وب
َّ ويــدرس بعــضها,لبنــان والكويــت وفلــسطني والــسعودية والبحـريـــن واجلزائــرو ُ 

ِّدرس بعض الكليات ويف ليبيا ت.بالعربية وبعضها اآلخر باألجنبية يف العراق ومرص
 .بالعربية وبعضها باألجنبية

ًا باألجنبيـة يف ّ وتـدرس كليـ,ًا بالعربية يف سوريةّ تدرس كلي:العلوم اهلندسية* 
  وقطــر والكويــت,فلــسطني والــسودان والــسعودية واجلزائــر واإلمــارات واألردن

  .ليبيا واقالعر وًا باللغة العربية يف البحرينّوتدرس جزئي.لبنان ومرص وموريتانياو
َّ وكـذا كليـات الرتبيـة اجلامعيـة ,س بالعربيـةِّأما املعاهد املتوسطة فمعظمها يدر

  .التي خترج املدرسني للعلوم كافة
وإذا كــان مــن الغريــب أال حتــزم كــل الــدول العربيــة أمرهــا يف تــدريس العلــوم 

علـوم َّ فإن األكثر غرابة أن تدرس حتى بعـض ال,التطبيقية  بالعربية واألساسية
 الــسودان والبحــرين واإلمــارات وًا باللغــة األجنبيــة يف األردنّــاإلنــسانية جزئي

                                                           
: ـه ــه ومـستقبلـتعريـب يف الـوطن العـريب واقعـ ال–ّاملنظمة العربية للرتبيـة والثقافـة والعلـوم) ٦(

٤٦ −٤٥ . 
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  )٧(.ولبنان ومرص وموريتانيا
ِّعقدت مؤمترات وندوات متخص صة حول قضية التعريب جتـاوزت األربعـني ُ
 التوصــيات و وصــدر عنهــا  مئــات القــرارات,عــىل مــدار نــصف قــرن مــن الزمــان

لهـــا مؤســسات عربيـــة كمكـــتب تنــسيق التعـــريب أنــشئت مــن أج و ,املقرتحـاتو
ـــاط املركــز العــريب  و,النــرش بدمــشقوالرتمجـــة  واملـركـــز العــريب للتعريــب و,بالربـ
َّ وتبعتهــا مــنظامت عربيــة كثــرية كاحتــاد . املطبوعــات الــصحفية بالكويــت وللوثــائق

 .غريها واحتاد املحامني واحتاد املهندسني واألطباء العرب
ًد عرش قرارا حوللقد اختذ أحو   : التعريب أمهها التزام َ

الـذي ) ١٩٦٤( جامعـة الـدول العربيـة يف ميثاق الوحدة الثقافية العربية املقـرر −١ 
 لغة التعلـيم أن الدول العربية األعضاء توافق عىل أن تكون اللغة العربية«ينص عىل 

  )٨(.»الدراسات والبحوث يف مراحل التعليم كلها و
ــؤمت–٢ ــرار امل ــة ق ــوزراء الرتبي ــ ور الثالــث ل ــيم العــايل العــرب يف املغ رب التعل

تبادر مجيع الدول العربية يف أرسع وقت ممكن إىل اختاذ «الذي نص عىل أن ) ١٩٧٠(
مراحـل  الوسـائل الكفيلـة باسـتعامل اللغـة العربيـة لغـة التـدريس يف مجيـع والتدابري

  )٩(.»املهني والتعليم العام
ـــه الــسادسة يف  قـــرار املجـــلس األعـــ−٣ ـــة يف دورتـ ىل لـــدول اخلليـــج العربيـ

                                                           
 :هـــه ومـستقبلـعــ التعريـب يف الـوطن العـريب واق–املنظمة العربية للرتبية والثقافـة والعلـوم )٧(

٤٦ −٤٥ . 
 . املقدمة: املصدر السابق نفسه )٨ (
 .١١ ص −١٣  جملة التعريب ع–بني القرارات والتوصيات  التعريب –ممدوح خسارة . د) ٩( 
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اجلامعــي  وااللتـزام بتعريـب التعلـيم العـايل« الذي نص عىل ) ١٩٨٥(مسقط عـام 
 )١٠(.ًصاته كلام كان ذلك ممكنافروعه وختص بكل

  أمههــا التوصــياتَّ ولعــل,ذت مئــات التوصــيات حــول املوضــوعُّكــام اختــ
قدت يف دمشق عام ُريب التعليم الطبي التي عالقرارات  التي صدرت عن ندوة تعو
أربعـون مـن عمـداء كليـة  وًالتي شارك فيها ثالثـة عـرش وزيـرا للـصحة و)١٩٨٨(

ه ُّ التوج: ومن أهم توصياهتا .احتادات عربية وًمخسون ممثال ملنظامت و وثامنية,الطب
علـيم ي عـرض موضـوع قـرار تعريـب التإىل رئيس اجلمهورية العربية الـسورية بتبنـِّ

 وتكليف جملس وزراء الـصحة العـرب بوضـع ,ِّالطبي عىل أول مؤمتر للقمة العربية
  .َّاخلطة التنفيذية للبدء يف تدريس الطب والعلوم الصحية باللغة العربية

ِّقـق مـا كـان ُالقـرارات والتوصـيات مل حت والندوات وولكن كل تلك املؤمترات
َّيعول عليها واحداً  مـن  ملشرتك يف مسألة التعريب إال وليس إخفاق العمل العريب ا,ُ

  )١١(.إخفاقات كثرية له
 ِّعـىل حـد )١٢(»أن التعريب  الذي هو أمر واقع عند املشارقة منـذ زمـان «ويبدو 

هـذا  يعـارض   بعـد أن ظهـر يف املـرشق مـن,تعبري املنجي  الصيادي مل يعـد كـذلك
َّ حتـى إن مـن ,غـات األجنبيـةُّالتوجه الثقايف األصيل فيجعل التعليم يف جامعاته بالل

  .م بالعربية يتعرض للمساءلةِّيعل
                                                           

 . ١٣٥ −١٢٧:  التعريب مؤسساته ورسائله–ممدوح خسارة .  د–ملزيد من التفصيل ينظر ) ١٠(
 . املصدر السابق نفسه )١١( 
 .١٢٦:  التعريب وتنسيقه يف الوطن العريب–املنجي الصيادي .د )١٢( 
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 :التعريب  يف سورية)  ٢
ه, إذ  ورثـت سـورية جتربـة مـاوَنخص التعريب  يف سورية بفضل رشح لثباته ود

التعريب  األوىل يف العرص احلديث التي ولدت يف مرص يف عهـد احلـاكم املتنـور حممـد 
صة التــي كــان أنــشأها قاعــدة لنهــضة علميــة ِّملتخصــ يف املــدارس العلميــة ا,عــيل باشــا

  تلـك التجربـة ,اهلندسـة وغريهـا و  كمـدارس الطـب,وصناعية مأمولـة وخمطـط هلـا 
, )١٣(م) ١٨٨٧(م إىل سـنة ) ١٨٢٦( من سـنة ,ا ًالرائدة التي استمرت نحو ستني عام

 مـيمـرص التقـدم العل  حلملـت إىل,ولو استمرت تلك املدارس عىل منهجهـا  ولغتهـا
 والتـي اسـتمر ,نـشئت يف تلـك الفـرتةُالصناعي الذي محلته املـدارس اليابانيـة التـي أو

ِّ هذا ما يفرس ملاذا كان احلاكم الربيطاين هو صاحب َّالتعليم فيها باللغة الوطنية,  ولعل
ب يف لبنـان الـذي َّر  التعلـيم املعـَجتربةسورية  كام ورثت .قرار تعجيم التعليم يف مرص

وجامعـة القـديس ) اجلامعـة األمريكيـة فـيام بعـد(نجيلية سورية اإللكلية الت به اهنض
عرشة سنة قبل أن تتحول لغة التدريس فيهام  يوسف عند إنشائهام التي استمرت بضع

 ) ١٤(.إىل اللغات األجنبية
الطـب اللـذين  وَم عندما أنشأت سـورية معهـدي احلقـوق) ١٩١٩(ومنذ سنة 

 , كان التعليم فيها باللغـة العربيـة,)جامعة دمشق فيام بعد(كانا نواة اجلامعة السورية 
                                                           

رة ـــع القاهـــلة جممـــ جم–ايل ـيف التعليم الع  خصائص اللغة العربية–عبد احلليم منترص . د )١٣(
 .٤٣ص : ٣٢ع 

 اللغـة  جملـة جممـع– قـضية املـصطلح وموقعـه يف نطـاق التعلـيم العـايل –شاكر الفحـام . د) ١٤(
 . ٦٥٤ ص ٤/ ٥٩  بدمشقالعربية 
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ًأي ولد التعلـيم العـايل يف سـورية معربـا َّ  ومـازال ذلـك هنـج سـورية وسياسـتها يف ,ُ
 ولكـن  مـن عجـب أن بعـض الدارسـني العـرب .التعليم بعد نحو قرن مـن الزمـان

 وكأهنـا مل ,)وريةبالتجربـة الـس(ون عملية التعريب يف سورية وممارسـته سمُمازالوا ي
ًتنتقل يف أذهاهنم بعد إىل واقع ثابت مسلم به وقد بلغ عمرها ثالثة وتسعني عاما َّ َ ُ ٍ.  

 ولكـن , يف سـورية دون عقبـات ومعوقـات, عميلة التعريـب وحركتـهِمل متض
البـاحثني  والعلـامء والساسة واإلرادة القوية لدى اجليل األول من أساتذة اجلامعات

َ فـذللت ْ ْ مـا اعتاقهـا,ّالـصعابكانت أقـوى مـن كـل  َأغنـت حركـة التعريـب بـام  و,َّ
َّ وغدا التعريـب يف سـورية حجـة ملـن يـؤمن بـه ويـدعو إليـه,َّرسخها  وكـاد يـصبح ,ُ

بالتــدريج كــام يف  َّسياســة عربيــة عامــة عنــدما بــدأت بعــض الــدول العربيــة تنتهجــه
  .ع املقام لذكرها  لوال عوامل ال يتس,اجلزائر وتونس وليبيا والعراق والسودان

  :التعريب وعرصنة اللغة العربية  وحتديثها) ٣
 الكـالم عـىل املـصطلح ,من أهم ما يستدعيه احلـديث عـن لغـة عربيـة عـرصية

 .الكتابة العلمية بالعربية و,العلمي
التعلـيم  وكـان مـن مـستلزمات تعريـب العلـوم :املصطلح  العلمي العـريب −١

 ألن املصطلح  العلمي ركن يف البحث العلمـي ,وضع املصطلحات العلمية العربية
 وكان وراء هــذه احلركـة املـصطلحيـة ,ترمجة العلوم كافة و ثم هو ركن يف نقلً,أوال

ولوال املصطلح  العلمي العريب ملا أمكـن . اللغويني املخلصني وّجيش من العلـميني
 املعــاجم مئــات َّ إن احلركــة املــصطلحية العربيــة متخــضت عــن.التــدريس بالعربيــة
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 وأثبتـت قـدرة العربيـة عـىل التفاعـل مـع .َّوثنائيـة اللغـة أو ثالثيتهـا )١٥( ِّاملتخصصة
ًأوضح دليل عىل ذلك أن كثريا  و.الوقوف معها عىل صعيد العاملية واللغات العلمية

 .العربية يف مكانزهاالعلمية ِّمن بنوك املصطلحات العاملية ختزن املصطلحات 
التعلـيم إىل  وّأدى تعريـب العلـوم :ميـة عربيـة معـارصةالتأسيس لكتابـة عل −٢

 عربية قوامهـا مجلـة قـصرية واضـحة أو للغة علمية )١٦(  لكتابة علمية عربيةالتأسيس
 ,التبويـب ومنهج سليم يف التـصنيف ومصطلح علمي دقيق ووكلمة سهلة مأنوسة

ابـة  وتلـك هـي سـامت الكت,اإلجيـاز والدقـة وأي الوصول إىل لغة تتسم بالوضـوح
 وهذه الكتابة العلمية العربية املعارصة هي تطـوير للكتابـة العلميـة ,العلمية يف العامل

ابـن  والبـريوين و وجدنا نامذج عالية منها يف كتب ابن اهليثمالعربية القديمة التي
 العربية يف أسلوب إسهام وهذا يعني .غريهم من العلامء األجالء وابن رشد وسينا

ٍّجه الذي صـار عامليـا إىل حـدالتعبري العلمي ومنه ً  , فتكـون   الكتابـة  العلميـة,بعيـد َّ
َّويف الوقت نفسه مظهرا من مظاهر العاملية,بذلك ثمرة من ثامر التعريب  ً.  

األلفـاظ اجلديـدة التـي تعـرب عـن  والتعريب هو الذي أغنى العربيـة بـاملفردات
اكيب السهلة السائغة عـىل أغناها بالرت و,خمتلف أشكال التواصل يف احلياة املعارصة

َ فعرصن اللغة العربية,األلسن ْ َ  أي جعلها قـادرة عـىل التعبـري عـن متطلبـات احليـاة ,َ
                                                           

املراجـع املعجميـة العربيـة وغريهـا ممـا .حممود إسامعيل صـيني.  ود−يتيبثمسفر ال. ينظر د )١٥(
 .نرشته جملة اللسان العريب

 والثـاين يف جممـع ١٩٩٠قد مؤمتران للكتابة العلمية باللغة العربية األوىل يف بنغازي عـام ُع) ١٦ (
 . ٢٠١٠اللغة العربيةبدمشق عام 
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  . ولكن دون أن تنقطع صلتها بجذورها وال برتاثها,العرصية
 هـل كـان بإمكاننـا , هـذه اللغـة العلميـة املعـارصةِرى لو مل نبنُونحن نتساءل ت

 لـو مل ?زيوين عن الفضاء أو البحـار أو البيئـة أو الوراثـةاليوم فهم برنـامج علمـي تلف
 يتلقوهنــا بلغتهــا – بــل لبقــي بعــض أبنائنــا فقــط –ب العلـــوم والتعلــيم لبقينــا ِّنعـــر

  .  وكم كانت نسبة أولئك الذين سيفهمون ما جيري حولنا,األجنبية
ــا مــسؤولية علم   ثمــة  ــةَّيــيشء آخــر يلقــي علين هــم  و,عــرصنتها وة العربي

 فام يزال إخواننا املـسلمون مـن غـري العـرب .الناطقون بالعربية من سوى العرب
ِّ ألن لغـاهتم تعـول عـىل ,عامليتهـا ويطالبوننا بأن نحافظ عىل علمية اللغـة العربيـة ُ

ال  «: يقــول العــامل املجمعــي صــالح الــدين الــسلجوقي.العربيــة يف مــصطلحاهتا
لمية  إذ ليست لنا لغة ع,باللغة العربيةيوجد كتاب علمي يف ديارنا إال هو مؤلف 

تركيـا نجـد أن معظـم  وإيـران واآلن يف أفغانستان و...غري اللغة العربية  الرشيفة
 غـري العـريب عـىل ُلقي هذا العاملُيو.  )١٧(» العربيةاملصطلحات العلمية هي باللغة

ًكواهل العرب واجبا ثقيال  كمـسلم ال أنا و «: إذ يقول,ُّ حياول بعضنا التهرب منهً
اللغـوي  ولكننـي ال أنكـر أن املركـز الثقـايف و,عجمي وأعتقد املفاضلة بني عريب

ـــرب ال العج ـــني الع ـــو ب ــــه ـــذكر د.)١٨(»م ـ ـــن% ٩٠ أن حَحـــسني ســـب.  وي  م
                                                           

 – جملة جممع القاهرة –نظرة أعجمي يف ثقافة اللسان العريب . صالح الدين السلجوقي. د) ١٧ (
 .١٣٨ −١٣٧ , ص١٤ج 

 .املصدر السابق نفسه )١٨( 
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 )١٩(.مصطلحات الطب الرتكية هي ألفاظ عربية
ِّ  وبعد فال أريد أن يغويني البحث باحلديث عن مسوغات التعريـب  ,دواعيـه وُ

 .ة التي مل يعد يامري فيها إال جاهل ٌ أو صاحب هوىالقضي
 نقـل  بمعنـىولكـن مـا الـصلة بـني التعريـب: َّعاملية اللغة العربية والتعريب) ٤

 ال يعنـي )َّبالعامليـة(إن وصف اللغـة ? َّ وبني العاملية,ها هباسيالعلوم إىل العربية وتدر
َي أيضا ً النِّسبة إىل هذا العـامل وإنام يعن,فقط سعة االنتشار كام تذهب بعض تعريفاهتا َ 

 إذ هـو الـذي يكـاد يـسيطر عـىل ,)ِالعلـم(بأهم خصيصة من خصائصه وهي اليـوم 
ٍام أن وصـف يشء باإلنـسانية  يعنـي  فكـ,مجيع مناحي حياتنا يف هـذا العـامل املعـارص

 وكـام ,َّالضمـري واالجـتامع واألخـوة والنسبة إىل أخص ما يف اإلنسان وهي اآلدميـة
 يعنـي النـسبة إىل أظهـر مـا يميـز البطولـة )بطـويل( بقولنـا ,َن نسبة عمل إىل البطولةأ

َّ فكذا قولنا عن قضية إهنا عاملية أي إهنا تتصف بأبرز  مـا ,التضحية ووهي الشجاعة
َّولعـل العربيـة كانـت مـن أدق اللغـات عنـدما .)لـمِالع(يتصف به العامل اليوم وهـو 

  . إذ  العامل هو ميدان العلم,ادة لغوية واحدة من مَ)العامل وِالعلم(جعلت 
 .»َّالعربية لغة علمية«ًا ّ يعادل موضوعي)َّالعربية لغة عاملية(ولذا نرى أن شعارنا 

 ..فال نعتقد أن بإمكان لغة ما أن تكون عاملية ما مل تكن لغة علم
ــة يف العــرصين اجلــاهيل اإلســالمي األول أهنــا  لغــة أدب  ولقــد أثبتــت العربي

  ثــم جــاء عــرص االزدهــار العــريب يف القــرون ,بيــان مــن الطــراز األول ورشعيــاتو

                                                           
 .٦٥ع : ٦٠/٤ جملة جممع دمشق ج –علوم الطب   تعريب–حسني سبح . د) ١٩(
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 ذلك يف حركـة ّ جتىل,برهان واهلجرية اخلمسة األوىل ليثبت جدارة العربية لغة علوم
  حيـث متـت ترمجـة مـا ,ًببغداد عرينا هلـا) دار احلكمة(الرتمجة التي كانت  والتعريب

معـارصة عـىل مـا  غـات األخـرى التـي كانـتيزيد عىل أربع مئة كتاب علمي من الل
  .)٢٠(يذكر ابن النديم يف الفهرست

 إذ أصـبحت لغـة علـوم ً, إىل العلـم أوالًلقد كان التعريب طريـق العربيـة قـديام
 ً وحافظـةً ألن العربية صارت حاملـة,ً ثم إىل العاملية ثانيا,وطب ومنطق ورياضيات

ٌ فتعلمها عدد غري قليل,لعلوم ذلك العرص َ َ َّالوسطى ليطلعـوا  من املثقفني يف القرون َّ
 . ثم لينقلوها إىل لغاهتم وال سيام الالتينية,عىل ما يف تلك العلوم

 وسـيكون التعريـب بـاملعنى  .ً لقد كان التعريب  طريق العربية إىل العامليـة قـديام
ُّمتثـل روح  أي ,ًة أيـضاـَّ املعـارصة ووسـيلتها إىل العامليـإىلَّالذي قدمنا  طريق العربية 

ام حتمله أو تنقلـه فيانتشارها بني أمم أخرى ممن يرغب   ومن ثم ,العرص وهي العلم
  .من معارف

ًفلكي تكون لغتنا العربية عاملية البـد مـن أن تكـون أوال لغـة علـم َّ  وهـذا مـاال ,ُ
 .التعليم ويتأتى هلا إال بتعريب العلوم

 : أبرز ميادين العلم املعارص هيَّولعل
 .التطبيقية واألساسيةالعلوم −
لكـرتوين وعـامل افـرتايض إشابكة ونـرش  و من حواسيب,املعلوماتية وتقاناهتا−

  .واتصاالت
                                                           

 ..........  و−٣٦١ −٣٥٣ −٣٤٢ −٣٤٠ الفهرست من–ابن النديم  )٢٠(
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إنجازاهتـا  العلميــة  وفهـل اسـتطاعت اللغـة العربيـة التفاعــل مـع  هـذه العلـوم
ًالعظيمة تأثرا وتأثريا ً   : لنر ذلك?ُّ

   :التطبيقية والعلوم األساسية واللغة العربية  −١
ت العربية طريقها إىل العلمية يف العرص احلديث عندما بـدأت تنقـل العلـوم بدأ

ُاألكثر تقدما يف عـرصنا, فلـيس مـن علـم متقـدم إال نقلـت  مراجعـه مـصادره إىل  وً
 الرتمجـة و إن نظرة عـىل أسـامء الكتـب التـي ترمجهـا املركـز العـريب للتعريـب.العربية

مؤســسة التقــدم العلمــي  وَّلــصحيةاملركــز العــريب للمطبوعــات ا و,النــرش بدمــشقو
ديـوان  و,مديريـة الرتمجـة يف وزارة التعلـيم العـايل ويف جامعـات القطـر و,بالكويت

التــي  بلغــت املئــني مــن العنــاوين يف خمتلــف  و وغريهــا,املطبوعــات اجلزائــري
اء وهندسة بفروعهـا كيمي وفيزياء واالختصاصات العلمية األساسية من رياضيات

 قدرة العربية عىل التفاعل مع اللغات العاملية املعارصة تثبت ,تهاصُّوطب بشتى ختص
 لغــة واحــدة بــل مــن لغــات عــدة هــي  ذلــك أن تلــك الرتمجــات مل تكــن مــن,ًأخــذا
ً أيـضا وتثبـت .العلـم غريهـا مـن لغـات واألملانيـة والروسية والفرنسية ونكليزيةاإل

ِقدرهتا عىل التفاعل مع غريها عطاء بام ترجم من العربي ُ ة إىل غريها من عيون األدب ً
  .ً وشعراًالعريب رواية

ًعىل التفاعل مع اللغات العامليـة األخـرى أخـذا  − لغة ّأي −أليست قدرة اللغة 
َّ دليال عىل عامليتهاًوعطاء ً? 

ُومع كل ما يعرتي حركة الرتمجة إىل العربية من تقصري وخلل وعيوب عقدت من  
يقــة الناصــعة أن العربيــة اســتطاعت التعبــري عــن  إال أن احلق,مــؤمترات وأجلهــا نــدوات
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  .ليست اللغة و أما التقصري فنحن من يتحمل مسؤوليته,دقائقها ومضمونات العلوم
سـست ُتدريسها إىل ظهور مؤلفات علمية باللغة العربية أ وأدى تعريب العلوم

 الـسهولة واإلجيـاز و قوامها الوضوح, باللغة العربيةٍلنشوء لغة علمية عربية أو كتابة
 فـام ,اإلبـداع و وإذا كانت مؤلفاتنا العلمية العربية فقرية يف التجديد,الدقة كام سبقو

  بل ملجمل احلالة العلميـة− كام حيلو للبعض أن يقول −ُذلك لقصور يف اللغة نفسها
  .جمتمعاته واحلضارية  التي يمر هبا الوطن العريبو

  :تقاناهتا واملعلوماتية واللغة العربية  −٢
 التطبيقيـة قـد أدى إىل تطـوير اللغـة العربيـة وإذا كان  تعريب العلـوم األساسـية

َ فإن تعريب املعلوماتية قد أدى إىل  عرصنة اللغـة ,تنميتها وظهور لغة علمية عربيةو ْ َ
   :  العرصنة من دالالتةَّ وعامليتها  بكل ما حتمله كلمالعربية 

 : ولقائـل أن يقـول.مـل مـع احلواسـيب صارت اللغة العربية  قادرة عـىل التعا−أ 
  فلو مل يكـن ,ال فرق بني القولني! ولكن احلواسيب هي التي تتعامل مع اللغة العربية 

ّالدالليــة  مــا هــو قيــايس ملــا اســتطاع  والنحويــة ويف العربيــة مــن اخلــصائص الــرصفية
ِ ومازلنا نـذكر أنـه يف بـدء انطـالق عـرص احلواسـيب شـم.احلاسوب التعامل معها ت َ
 نحوهــا ودة األشـكالِّتعـدامل وراهنـوا عـىل أن العربيـة بحروفهـا ,املـشككون بالعربيـة

 , لـن تـستطيع التوافـق مـع احلاسـوب,طريقة كتابتها من اليمني إىل اليـسار ورصفهاو
 .ًر اللغات توافقا مع هذه التقانةَّوكم كان رهاهنم خارسا ً حينام تبني أن العربية من أكث

ومــن منظــور معاجلــة  « :عــيل خبــري املعلوماتيــة الكبــرييقــول الــدكتور نبيــل 
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ًا بواســطة الكمبيــوتر أثبتــت العربيــة أيــضا جــدارهتا كلغــة ّاإلنــسانية آليــ اللغــات ً
 فبفضل توسطها اللغوي الذي أرشنا إليه يـسهل تطويـع الـنامذج الربجميـة ,عاملية

 ,نكليزيـة اإلعـىل رأسـها و,َّاملصممة للغة العربية لتلبية مطالب اللغـات األخرى
ّبقــول آخــر فــإن العربيــة لغويــ َّ ًا يمكــن النظــر إليهــا بلغــة الرياضــيات ّحاســوبي وًاٍ

ة ـكحالـرى ـات األخــن اللغــر مــا كثيـاحلديثة عىل أهنا فئة عليا تندرج يف إطاره
  )٢١(.» اـة العليـذه  الفئـة من هـخاص

للغويــون العــرب ا و بــدأ العلميــون,ويف ميــدان املعلوماتيــة  وتقانــة احلواســيب
تطويرها وكان  وأنظمة معلوماتية تسهم يف خدمة العربية وبتصميم برامج حاسوبية

  :من اإلنجازات يف هذا املجال
 )تـشكيل( أحـدثها برنـامج َّولعل: )٢٢(اإلمالئي و برامج التصحيح الرصيف−١

صحيح أن الربنامج .الذي نجح إىل درجة حسنة يف الضبط الرصيف لنصوص عربية
الفنيـني كـانوا  وً ولكن الصحيح أيـضا أن اخلـرباء)٢٣(ابتكار رشكة عاملية  وتاجمن إن

ــني ــن املهندس ــدهيا وم ــاملني ل ــرب الع ــويني الع ــدارة  و,اللغ ــة بج ــة قابل أن العربي
َالتكنولوجيـة بدمـشق يعمـل عـىل  و وكان املعهد العايل للعلـوم التطبيقيـة.للحوسبة ْ َ

                                                           
 . ٢٣٨:  الثقافة العربية يف عرص املعلوماتية–نبيل عيل . د )٢١ (
غـة العربيـة بدمـشق  املـؤمتر اخلـامس ملجمـع الل– اللغة العربية واحلاسوب –ندى غنيم. د )٢٢ (

٢٠٠٦ . 
 . العاملية) لغوغ(هو من إنتاج رشكة ) ٢٣ (



 ممدوح خسارة .  د− التعريب طريق العربية إىل العاملية  
  

٤٥

ف الكــالم إلعطــاء أوامــر صــوتية ُّ تطبيقــات تعــر:غــريه مــن مثــل وهــذا الربنــامج
حتويـل الرمـوز الـصوتية إىل  وحتويـل الرمـوز الكتابيـة إىل رمـوز صـوتية ولآلالت, 

 .)٢٤(أصوات منطوقة 
ْ صـار باإلمكـان تعلـم وتعلـيم  ْإذ . الربامج التعليمية الرقمية باللغـة العربيـة−٢ َ َُّ

ــا ــق األقــراص املدجمــة نطق ــة بطري ــة وًالعربي ــا وًنحــوا ودالل ,  وعــىل مراحــل ًرصف
 .)٢٥(ة ــمتدرج
ال   وهـذا إنجـاز علمـي ولغـوي:حمركات البحث بالعربية وُّ برامج التصفح−٣
 إذ صار بإمكان الباحث العريب أن يتعرف وجـود كلمـة مـا يف عـرشات  ,ر بثمنَّيقد

  وكـذا صـار ,ً وهذا ما كان يكلف الباحـث شـهورا مـن عمـره,األلوف من الكتب
َّات أهـم مكتبـات العـامل املخزنـة عـىل أقـراص مدجمـةُّبإمكانه تعرف حمتوي  ومل يعـد .َ

أنــا أنقـل مـا ذكـره  و.املطبوعات وًالباحث بحاجة للتنقري أياما يف فهارس املكتبات
 وحمـــرك . للغـة العربيـة)اإلدريـيس(حمـرك البحـث  :َّخمتصون يف هـذا الـصدد مثـل

هــا ملحــرك بحــث عــن طرح)مكتــوب( كــام أعلنــت جمموعــــة   .)صــوايف(البحــث  
 .)٢٦(يستخدم قواعد العربية 

                                                           
 املؤمتر اخلـامس ملجمـع اللغــة العــربية بدمـشق – اللغة العربية واحلاسوب –ندى غنيم . د )٢٤(

٢٠٠٦ . 
 .٢٦٠−٢٤٦:  مؤمتر اللغة العربية أمام حتديات العوملة–ل الشيخ آحممد عبد الرمحن . د) ٢٥(
 املـؤمتر – الفجوة الرقمية يف املجتمـع العـريب وأثرهـا عـىل اللغـة العربيـة –ور فرح منص. د )٢٦ (

 .)والباحث خبري يف األمم املتحدة (−٢٠٠٦اخلامس ملجمع اللغة العربية بدمشق 
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٤٦

ة َّكون مـرِّعندما ظهرت الشابكة زعـم املـشك:  »نرتنت اإل«  تقانة الشابكة −ب
  .أخرى أن هذه التقانة العاملية العظيمة سوف تتجاوز اللغة العربية

 . أبرز جتلياهتاَّ ولعل, من هذه التقانة العظيمةُفكانت النتيجة أن أفادت العربية
لكـرتوين العربيـة التـي صـار لكرتونية العربية ومواقع النـرش اإلملكتبات اإلا−١

 .ِّالبحث وبعضها جمـاين والواحد منها يعرض عرشات األلوف من الكتب للتصفح
خلـشيتي مـن هتمـة  و ً,املواقـع لكثرهتـا أوال ووال أميل إىل ذكر أسامء تلك املكتبـات

 عـىل مـا يف ,ا يـستحق الثنـاء عليـه  فكلها عندي ممـ,الرتويج لبعض منها دون بعض
َّحمتويات بعضها من أغالط لغويـة وطباعيـة آمـل أن تـصحح  وعـىل مـا يف اقتـصار ,ُ

 .ّبعضها عىل بعض وجوه التأليف دون األخرى لعوامل قد ال تكون علمية
لكرتونية عاملية أنـشأهتا اليونـسكو إ ثمة مكتبة :لكرتونية العاملية املكتبات اإل−٢

اللغـة العربيـة  و,َّلـوف مـن الكتـب يف خمتلـف اللغـات العامليـة احليـةتضم مئات األ
 ألـيس هـذا .َّ بقـوة يف تلـك املكتبـة األمميـة الـضخمةٌبكتبها ودورياهتا اهلامة حارضة

ًدليال وجتسيدا لعاملية لغتنا العربيـة التـي مـا فتـئ بعـض االهنـزاميني يطعنـون عليهـا  ً
  .بسبب وبدون سبب

 ويأيت يف املقدمة منها البنك اآليل :علمية العربية العاملية بنوك املصطلحات ال−٣
 الذي خيزن نحو سـبع مئـة ألـف مـصطلح علمـي )باسم(السعودي للمصطلحات 

كــام أن بنــك املــصطلحات لــرشكة  )٢٧( .عــريب مــع مقابالهتــا بــثالث لغــات أجنبيــة
                                                           

 .٢٧٧ ص ٣٩ جملة اللسان العريب ع – البنك اآليل السعودي –عبد اهللا سليامن القفاري . د )٢٧(
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 )٢٨(.يعتمدهااألملانية أدخل العربية يف عداد اللغات العاملية الثامين التي ) سيمنز(
َّ أقـدم علـامء لغويـون عـىل صـنع مـدونات لغويـة :َّ املدونات اللغوية العربية−٤ ُّ

 التـي جيـري العمـل عـىل بلوغهـا )َّكمدونة عيدان(للعربية جتاوز بعضها مليار كلمة 
ً وحتتوي نصوصا مـن العربيـة ,)نرتنتاإل(َّعرشة مليارات كلمة حمملة عىل الشابكة 

متباينـة يف الثقافـة اآلداب ومـن مـشارب  ون خمتلـف العلـوماملعارصة ومـ والقديمة
َّ ومما ال مراء فيه أن املدو.العربية  )الـذخرية اللغويـة(نات اللغوية التي توازي مرشوع ِ
ّوة عظيمة نحو حفظ العربية أوال وعامليــخط  )٢٩( .ًاــيـانـا ثــتهًَّ

َّوأكثر من ذلك صـارت الـشابكة وسـيلة فعالـة لنـرش  يف داخـل الـوطن  العربيـةَ
ان ــ وما ك)٣٠(. معاهد لتعلم اللغة العربية بواسطة الشابكةِفأنشئت ,العريب وخارجه

  .انسياح  يف كل املعمورة و صار مدعاة  نامء  هلا–عند بعضهم −مظنَّة هتديد للعربية 
َوال نعدم من ينْعى  املحتوى العـريب عـىل الـشابكـة َ ْ أهنــا يف آخــر اللغـات  وَ

 مـن ُِريُ وجهود الغ, ولكن األيام دارت, نعم كان ذلك يف البداية.اعىل  شاشاهت
 ٤,١ أبنائها تعاظمت,  فارتفعت نسبة املحتوى الرقمي العريب عىل الشابكة من

وتقــدمت مرتبــة اللغــة العربيــة عليهــا إىل الثامنــة بــني لغــات العــامل   % ٣إىل%  
                                                           

     جملــة اللــسان العــريب–نــشاء بنــك املــصطلحات املركــزي إ نحــو –عــيل القاســمي . د )٢٨(
 . ١١١: ١٦/١ ع

ــدان . د) ٢٩( ــة –عــدنان عي ــة العربي ــة اللغ ــشق – مدون ــؤمتر اخلــامس ملجمــع دم   ٢٠٠٦ امل
 . بحوث املؤمتر

 .٢٦٠ −٢٤٦:  مؤمتر اللغة العربية أمام حتديات العوملة–حممد عبد الرمحن آل الشيخ . د) ٣٠(
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٤٨

 )٣١( . بعض لغات عامليةمتجاوزة

ُيثبـت عاملــية اللغــة العــربية قــرار وملنظــامت الدوليـةخر ما صدر عن اآولعل  َّ ُ 
  أسـامء ُل إليهـا إقـرارالفنيـة املوكـو و وهي املنظمـة العلميـة, الدولية)إيكان(منظمة 

 عىل التـسمية العربيـة وبـاألحرف العربيــة ُاملوافقةو ,النطاقات ولكرتونيةاملواقع اإل
 )٣٢(.سورية تسمية نطاقات بالعربيةاإلمارات و و وبدأت مرص.ألسامء النطاقــات

 ,ُّ فله احلق يف ذلـك,أما من يشكو ضعف املحتوى الرقمي العلمي عىل الشابكة
 بـل هـو مـرتبط باملـستوى ,التقاين ال تصنعه اللغـة ور بأن التقدم العلميِّولكننا نذك

ٌّب علينـا مجيعـا اإلسـهام فيـه وكـلَّالعلمي واحلضاري لألمة وهـو مـا جيـ  يف  حقـل ً
  .تصاصه وبكل ما أويت من قوةاخ

 هل كان باإلمكان أن تدخل اللغـة ,تقاناهتا وترى لوال تعريب علوم املعلوماتية
 .مفيدة وَّالعربية هذا الفضاء الرقمي الرحب مستفيدة

   :اللغات األجنبية والتعريب) ٥
ُحذار ثم حذار أن ي ِ   ,فهم من كالمنا أننا مـن دعـاة االنغـالق الثقـايف أو اللغـويِ

ُالتعلـيم ال يعدلـه إال حرصـنا عـىل إتقـان اللغـات  وفإن حرصنا عىل تعريب العلوم
                                                           

 نـدوة مرصـد اللغـة العربيـة – خطـة مرجعيـة ملرصـد اللغـة العربيـة –مد زكي خرض حم.د) ٣١ (
 . ٢٠١٠بدعوة من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم دمشق 

لكرتونيـة  نـدوة اللغـة العربيـة يف املواقـع اإل–نرتنت  اللغة العربية يف اإل–حسن م يوسف  )٣٢(
 ..بحوث الندوة− م٢٠١٠ دمشق –عالم العرب تنظيم اللجنة الفنية بمجلس وزراء اإل
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ْمعربنا إىل احلداثة واألجنبية حاملة العلم والتقانة  مـا نـدعو إليـه هـو أن .املعـارصة وَ
 بلغـات ُتكون العربيـة لغـة التعلـيم األساسـية يف جامعاتنـا عـىل أن يـرشكها التعلـيم

ْكون قـد مجعنـا بـني احلـسنَنوبذلك  ,يف كل سنة دراسيةني َّيأجنبية ملقررين علم  ْنيـَيـُ
االنفتاح عىل العامل املتقدم بلغاته التي ستكون وسيلة  وومها توطني العلم بلغة األمة

ُّج اجلـامعي مـا جيـد مـن معـارف ِّريملتابعـة اخلـ و,التحصيل العلمي لطلبتنا املوفدين
 .عرصه لدى األمم املتقدمة
ود أمتنا املتمثــل بلغتهــا ال يقــل عـن حرصنــا عـىل التقــدم إن حرصنا عىل وج

لكننا ال نرىض أن نقايض هـذا التقـدم بلغتنـا حاملـة  و.العلمـي والتقاين وهو الغاية
 .ْ إذ ال رضورة لذلكحافظة وجودنا كأمة وثقافتنا

اســتنباته يف  و ألنــه طريقنــا إىل متثــل العلــم,التعلــيم ونعــم لتعريــب العلــوم
العلمـي  و وال لالنغالق الثقـايف واللغـوي,طريقنا إىل اإلبداع وعطشىتربتنا ال

 .عن اآلخرين
لكـنهم مل  و,مل يكن العرب يف تارخيهم منغلقني عـىل ثقـافتهم دون ثقافـة اآلخـر

 .نريدها ألمتنا و وهذه هي الثقافة السليمة املعافاة التي نراها,ًيذوبوا أبدا يف ثقافته
ْقد شبه العملة باللغـة  )فلوريان كوملاس(إذا كان و  وهـو تـشبيه مـصيب إىل )٣٣(ُ
 :اللغة تعني شيئني و فإن عاملية العملة بعيد ٍّحد

ًا يف اللغـة قابليتهـا ّ وهذا يعـادل موضـوعي,َّ للتداول يف دول عدةام قابليته:أوهلام
                                                           

 .٤٤ – اللغة واالقتصاد –فلوريان كوملاس  )٣٣(
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 .هو متحقق  يف العربية منذ القديمو  ,التبادل اللغوي وللرتمجة
ًوهذا متحقق  أيضا يف  ,يف أمم شتى والنتشار عرب احلدود قدرهتام عىل ا:وثانيهام ِّ

ٍذ هي عربت حدود وطنها إىل أوطانإالعربية   فكانـت لغـة ثانيـة هلـا أو لغـة , أخـرىَ
 .رشع فيها وعقيدة

أمحد مطلوب رئيس املجمع العراقي أن مـا جيعـل اللغــة العــربية عامليـة . يرى د
 .)٣٤( :أمور هي
 .ًعلوما وًيف بالعربية أدبا التأل−                
  . التعليم بالعربية يف مجيع املراحل−                
 . حوسبة اللغة العربية−                

 .ليهاإ و الرتمجة من العربية−                
 .  نرشها يف العامل ما أمكن و لرعاية اللغة العربية إنشاء منظمة−                

  ? هذه االشرتاطات يف عربيتنا املعارصةر كلَّأمل تتوف
  محلـت خالهلـا معـارف أبنائهـا,ًن لغة عمرهـا أكثـر مـن مخـسة عـرش قرنـا إ,ىلب
 احلــضارات و وكانــت أداة تواصــل بــني األمــم,علــوم معــارصهيم وعلــومهمو
والسادسة بني لغات العامل  , هي الرابعة يف العامل من حيث عدد الناطقني,العصورو

 هلـي ,الثامنة من حيث االنتـشار عـىل الـشابكةومدة يف األمم املتحدة, الرسمية املعت
   .أبى من أبى ولغة عاملية شاء من شاء

                                                           
  بدمــشق  املـؤمتر اخلــامس ملجمــع اللغــة العربيــة– عامليــة اللغــة العربيــة –أمحـد مطلــوب . د )٣٤(

 . م بحوث املؤمتر٢٠٠٦ 



 ممدوح خسارة .  د− التعريب طريق العربية إىل العاملية  
  

٥١

 
 املراجع واملصادر

    الوحــدة العربيــة بــريوت –حممــد  املنجــي الــصيادي . د: التعريــب وتنيــسقه يف الــوطن العــريب −
 . ١٩٨٤ −٣ ط 

   – الـــدار املتحـــدة ومؤســـسة الرســـالة –ة ممـــدوح خـــسار.  د:التعريـــب مؤســـساته ووســـائله −
 .م١٩٩٩دمشق 

 املنظمـة –شحادة اخلـوري .  وأ.سام عامر. إعداد  د:التعريب يف الوطن العريب واقعه ومستقبله −
 .   م١٩٩٦العلوم تونس  والثقافة والعربية للرتبية

 . ١٩٩٣ دمشق − دار األهايل– ممدوح خسارة . د:التنمية اللغوية والتعريب  −
 . م٢٠٠١الكويت يناير ) ٢٦٥( عامل املعرفة –نبيل عيل .   د:الثقافة العربية يف عرص املعلومات −
  .ت.  د– املكتبة التجارية الكربى مرص –ابن النديم :  الفهرست−
عامل –عبد السالم رضوان .  ترمجة أمحد عوض ومراجعة د– فلوريان كوملاس :االقتصاد و اللغة−

  .م٢٠٠٠ الكويت –املعرفة 
 .م١٩٨٩  مكتبة لبنان .سامعيل صينيإحممود . د ويتيبمسفر الث.  د: املراجع املعجمية العربية −
.  م٢٠٠٦ دمشق − الكتابة العلمية باللغة العربية– املؤمتر اخلامس ملجمع  اللغة العربية  بدمشق −

  .بحوث املؤمتر
 –ملي للغـة العربيـة أعـامل الـدورة الثالثـة املجلس العـا :مؤمتر اللغة العربية  أمام حتديات العوملة −

 . م٢٠٠٥بريوت 
 .٣٢/ ٤ ع  :جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة −
  .٦٠/٤−٥٩/٤  املجلد :جملة جممع اللغة العربية بدمشق −



 )١(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
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  .٣٩ الرباط ع :جملة اللسان العريب −
 .١٣  العدد : دمشقجملة التعريب −
 . ٣٣ العدد :جملة الوحدة −
 . ١٩٩٥النرش بدمشق  والرتمجة و املركز العريب للتعريب– السنوية لتعريب التعليم العايلالندوة  −
بحـوث  م٢٠١٠  دمـشق− العلـوم والثقافة و املنظمة العربية للرتبية:   ندوة مرصد اللغة العربية−

 .الندوة
 دمشق –الم العرب عاللجنة الفنية  ملجلس وزراء اإل: لكرتونيةوة اللغة العربية  يف املواقع اإلند −

 .حوث الندوة ب−م٢٠١٠
 

 
  

 
 


