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الابحاثمنعددا"ا،داب"منالعددهذايضم
ليبيا.-طرابلسفيالتعريبندوةالىقد"تالتي

ولذلك،المقدمةالابحاثجميعنشرممكنايكنولم

وافياملخصاالتال!-ةالصفحاتفيتنشرالرلةفان

اعمالعنكاملةفكرةالقاريءياخذحتىالابساثلسمائر

الهامة.الندوةهذه

وا-فنع!لأسهالإضلالأمولىمهالل

مجلس!ميورفيا!خناذاأيلابوجببمحمدالدكتور*لمث

ا،علاموس،ئلدور)،عنالفاهرةبجامعةألاعلامبكيةالصحافةقسم

واأننلفزيونوالاذاعةالصحافةهي،منهااربععاىءركزا(واأتعريب

ما.لممصبتاو

اىاالصحاهتدخال1فيا!فلا.أرجعالصكافةعنءديثهفي

صحههتالعبقهالذيالمورعنبالضفصيلوتحدثبونا/رتال!الئنرلى

منالكثبرونقلإباالتهرمجالفي(المصريةوالمشرية).(مصربريدإ

هذهوكانت.الهربهبئاللغةالىالفرذ-فيوالمصطلحاتالالفاظ

امفتناوكماوالمهوجاش،تأاحفلاتااخبار5ايومإلأاارحياةتتناشلالالفماظ

فيالالفاظته5التهملمتوفد.والةضيةالعلميةالصرافقمختلف

ممادلا1181وجدرااناأتر-إمعونلبثماولبرالاجثبيبنطقهاالامراول

العرريةال!مةوازرواال!نعريبالىالقرجمةمنؤانننقلوا،عربيا

بونابرتانشأهالذيالمصريالعلصللأهءهعوكان،برديدةبمصطاحات

.إجداناههذافضال!إسمالففل

أص!نالص!يفةلهبهةارهـيلدوراعناللإلىابوريمإ؟"قياون!-س!

افظة4.1دمرتلتطاالمراحلممشهرفساأ،اأخعرإبمحيالاؤلأالخديو(

الخبريه"قدلأال!ت"و،،تثرة،)ح!ءى(،برورنال"كلمةمنصحيفة

وهـمحح،صحيغةكلمةعلنىاستقرتاناىا،(الخبريظوالرهـالة،)

العرببماقبساوعلى.4!ص!فواالصحائفغرارعلى،عررببةكلوكأ

وصءنفيوصحافيوص!فصحمافةكا!صةكانت9الاشننقا!عصرءفيئمت

..ادخ

ايامالىنريباعمليةأحقتاأتيالا.مكاسةعنالمحاضرتحدرزثم

واساأيبهصاالعربيظالرمميةالمرادفإتدخولسببقد9،علىمحمد

تولىحينالامنهنتخلعىلملموبالعربيالاسهـكطردالمةالت!بهـيرهمم

اأعربيةاللغةتجديدعلىوعمل"الوإفذدائع"تهـريرا!طهطاويرؤاعه

.اأجديدةالتصضرات،واألافكاروتطويعهاارروائبمنوتخابيصها

عبداللهزامحينمصرفيالكببرىالادبيةاكهفةالبحلثوتناول

اًأىواللوائحأقواذيناونقلالحكومةادواوينتهريبابلادمامفكري

بادفال9186"اخيلاوادي"صحيفةاسهامعنوتحدث.العبربية

أبثتماثمالاءكبيبلغططتسنعملفننرةظلتلما*إتالمصمنطائفة

الوفىارةرلبسى"لتلولو"ووكالة"ا-إزس"امة2شلا5مةه!عربتنا

ال!صلية."و"مولا.يولا"و

القرنصحافةرمبتهالذيوالرائدالفعالالدورالمحاقروابرفي

الالفاظمنتتمخلعىالعرب!بةاللغةكادتحتىالعريبعمليةؤيالمأهـي
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بايةمعاص"لمفالامرانلاح!ثم.ئعريبهاتمانبعدالاجنبية

النشحرييولحركساتاعالميةاللحربزتيجةوذلك.الهمثرينالقرن

ؤغرفتوالتكنولوجيا،الهلمومفيالاخراعاتوطدغرةالمتلاحقةوللاحداث

فيلهانظيرنءنبحثالانالى1نزالما!وكعيرةجديدةاءشبيةالفاظا

العرءيبة.

اكل!اتاهذهيعماب4اسهع!ن!غتنإعجوتهل:المحإضرويتمى"كل

لاستخراالترإثفيالغوصعن"قأعسوافدواأملماءاأكتابانام

اكهـكانتالاختراعاتاناًم.اعان!اهذهقؤدياصعيلةعربيئكلمات

ملاحقتهاأفص!نطيم!ته!هـلهملغتنامناسبقا

صءتقاعمي!هاإءسةالم!العربيةإلصحافةعاىالمحإضرويعيب

مدادميللهـذااهـ!استعماوعنالتعريبعمليةفبمافةارإخيةصمتها

اهابت!صاسموعن،"للضةالمسخلهذاسكو-ه،وعنب!يةالاصالالفاظ

الدخيلة.الالغاظ.نعريببغيةالهـممأثذبالكتاب

وسطئلمن!أثاؤه"الوسيلةعنالننحدثالىإحاف!رانتقلثم

أ!ااشارو/!د.وشمي!وعاخطرااأولصائلاكمر،الاذاعةوهيالاعلام

استطاعتفقد.النعريبمجالفيالاذاعة4لعبتالذ!ا!امالدور

الثروةاثراء!4اس!9توفد،اعماؤها!ىفوصواللغةاتووضان

أهصعىاواحلالاللهجاتتقريبو!ه!المفوداتن!ءتوحيدوفياألغوية

تفرف!انالىالاذاعهقوصلتوقند.اأسائدةالعاميةمكاناأبئطة

وانسثرةمملماتمثلمنعربتهاانبه!اليوميةالحياةوتدخلهاالفاظا

.مباراةاوممثلاواشزاكيةلأاو،!طاعاهمسوحية

ا!ثةالثاالوسميلةعنالحدتثالىالليلابوادكتوراانتقلثم

ار-،صاحهعدمعنواعلن.(المرئيةالاداعة)التلغريونوهيللاعلام

هـناعلنكذلك.مدلوأهإوسلامةدقننهالع3"مرثةاذاعةأ"لكالمة

كلالاجنبيةتلخريونكلمةلاستممالارياحهعدم

نشرفي"التلفزيون"لب"9الذيالخطيرالدورعن.ئحمثثم

ؤقد.واأتبسيطاتعريباامجالوؤي.العربيةاًلأغهـةواثراءالثقافة

السمود،اء،السوقمثلمنقبلمنموجودةتكنلمتعابيرالعربيةدخلت

نظم،دكةرا!ة،ثلاجة،الستثمإر،ضإرقيقوة،اأبقديةالسمو!

،بير،عوالتالالغاظمن41ئإتقداولؤيالتلغزيونساهموثد،تعاوني

الامية.محومجالالىسافم!لها

ال!.لمموهيللاعلامابهةالرإالوسيلةاىاتطرقبرحثهنهإيةوف!ا

ووش!ليالغيمااأفيلماطريقعنانهو(اكد.السهيتمااوالشريطاو

ا&ث"علىالمنتقاةاأعربيةوالالفاظالكلماتتتسللاليقظةاحلام



بصبحثمءلياتهمفيفيرلل!نهاالمشاهدبنعقولاىاوتمسابالابطال

ال!كوماتصوصتذلكاجلمن.يقاوملاولصلطالا،فو!ةثروة

والاخلاؤنجرافهـياوالشفووالسنمعاييروو!الافلاممراقبةعلى

الاسهلموبفيالافلاماحدثتهاالتيالتغييراتاحدينكرولا.والجمالي

منها.افنمس!إيةخاصةالتربوي

ا!ائرفىا!ضهداكتعرب

بأل!ائرالا!تئناف!لمجلسرئشىمجصوثةاحمدالاستاذوتحثنى

.القضاءتويب!طالجزائريةالتجربةعن

الع!لالاول:معنيينالجزائر!ىالمتعريباناولالاح!وقد

،الثورةمعطي!اتمنينبعأنيوال!امكا!اال!وبيةاللغةاثقا!-5على

!مهاضهدطءئسيكونالتيللاطاراتاوط""االمدرسةاف؟ءو!و

الحعية.انمهاتامصاففىيوجعلهاالعربيةاللغة!!يةعلىالعملى

المشكلةعنتغرجفلاككلادبرزائرفيال!عرإب!!قىاما

للمجامعالمبهـعثرةالجهودالىالاءمتاذتبهوقدللتعريبالعامةال.ربية

اطرصمنوبقا!امصزإط!(توصيدعثمفيالكامنوالدلراللغوية

ا!ربيةاللغةوحيدةاكاد،ميةانشاءالى!محكوذلكاجلمن.محلفي

الفوضىعنوالبعد،العربيةرفعةاجلمنالعاملينص!دفيهاتتركز

اإعماج!لمحطوخىاببوميةاالحياةورستوىطى،فبب!هتتخ!افني

مطلبالامةمستوىعلىواحدمصطلعايجا!فرورةان،والقوامعس

يتعلموناذاناالجزانربينالموظفينا!جيشبالنسبةخاصهلىنيسكع

اجزائرإقى.اللادارةاكاملاللننعريبتمه!يدااعرلىيئا

توحيدعدمالىايضاالعاميةاللهجاتئففكطالمحاضرويعزو

ولكفه،الم!مهت!حدثةللالفاظمفهرلرمعجمبوجودابويطا4صطلحاتا

بالمصطلحلىامالالىعملحةفيكلمنللننعريبالاهـإل!""المشكالآانيرى

الموحد.

إبهةمص:مجاب!تينفيالمنت!كلةواجهفقدلالقضاءبال!سبةاما

الفرنسيةالالغةانؤ!المعروف.ذاته!االلغةمستوىعلىومعجابهةداخالبة

تحولتالذي"ألفرنمصبم!إإءالقض"منكلفياورءضعملةاللغةكانت

والاحوالىوادارية4وتجارإوعقاريةجزائيةمنالاختصاصاتاليه

آرالجزازصالتوعندما.لأ!الاسالمقضاءب!قب-تالمن!يالشخصيسة

لالفرنم!ييناهـصخاقضائيةاالاطارات!بمهائلافراغاواجهتاشنقلاله(

الاحوالؤ،الا-سىض!مللمفالعربية.التويبمنتكلةواجه!كما

الفرنشةوالمص!ح،ت،ء!اليكانالعرب"ةالقصوعملاالكثصخصية

.افناسووهـالفهاومنتقاةومحطوةعصريةعاممئةاسنمرت

!(ولإاجمة:إلاس!بإ!ءثح/سطل!"ر1ففىش

ثيقاوارتباطا/وسبطو،ال!كأجةلسياد!بايل!حم4ءالروف(ا

بالغةالا-كام.ل!مدرادط،الت*رير!هد،ارىارزيا،ااث-*ببرضمير

ية،الفوزسغالبايد"لاذيا،الكضيةصاصبانعنفضلا،الم!صهتممر

.يمضهـ4لاالاكلركاى،مغغرجاا؟محكمةف!فيلم!أى

الىزيوالدور،اليوثعيةالثمعبقضايايعالجالقضاءان(؟

.الئنه8-لغةبعيرناطقاصكوطاريهكنلاالعدالةبهتالة

الامةلاىواردةغحرلالقفاءبالنىجمةال!عريب!نا!تخوفات(3

المدذية.ال!قوقمؤسه-فىفيوخاصةالميدانهداف!ثرلةا!رببكأ

ابلولا!الجهممم!دم!يم!لاكء.يبهانعلىةالمبنىالتخو!ت((

ادارةبما.كلفعبارالقضاءلاننظرا،ل!اساكسلاالبناءمعركةفيبما

طاتب.

منابتداءالن!ريبفيهـاتمالتيالمواحلالىالمحاعروتطرو

التقاريرإمب-!أ4ببهثماقراراتواالاحكامتعد!ب7291،!71

المرثرلةالاداهـةمصالحبت!عريبط،!41وانت!ى،والمرا*-لاتااه!ليةا

العملية:هذهفىص!لمتا!كجاااو!،ئلاء،ء،!اخف!بباوت!ث

كلر!ينللقضا.ة"ردبال!ثوولسذكليمالعثلورارةؤورت(ا

.بوءالاسؤب
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العربيةباللذهالمقاؤونفيومحا!اساتلروستنظ*مرت؟(2

ال!هربية.اسحعمال4محعلىاقضااق!و،هـالموظفمةهاالغاية

القضاةفيهيقضيالذيالقعك!ائيافتكوينمركزانمث!،ء(3

اث!ر.اربعة!دةتلريبيةراتدي

الصبيةباللغتينالاستقلكلبعدص!درتالض!ال!نوانينءمع(أ

رنسية.لةاو

والفرزشية.بالعربيهرةصغل!ية!اصبمكلهبع51

تصهرهااتياطلثاتواا!مثراتفياثه!بيةم!لاسض8(6

.اوزارةا

طيبةثواراالقضاءيعر)بتجربةاعلتصكهعطميمضولم

زوعين:فيتتمثلوهيهـاكلعمةسببات!ريباكن2وومتجو!"

اللغةبمنئ*تترتبطفىيةىواخو!صلميةطيبيعةذاتوراكل

برية.لصا

اًلمحلية:ا،ش!اكل

ا،هاصةللظروفنظرابب!*وتم،قلطةقزال،المعربةالملة(ا

العربية.يتعلمانعليهالذياو،لفةااا،زدوج(ئيالقضبالموظف

مترجمة!رالاستصارياًلعهدمن4وكأوثةاا،تث!!عيةا!كأا(؟

الذي6291دي!مبر21بقاؤوناهملالانو،ء7591عامتعدوالجزائر

القديم.لتشريعامدد

!"الاخرىالاداراتسبقالذياجزا!-ياال!ضلأ،اصطمم(3

.بالاداراتالاتصالاتبمشكلةا)ت!ر!

وال!رك.الامنادارتيبتعريبيربطتمهائياامضاءاتعريب(؟

ماالاويىلآحعقيهـقلىوالصالادارتينهاتينفيضميلاأالتهريب!زال!!ما

اللغة.وحيدالموظفقهدالرةمنيثلمطبالفرنسيةتزال

التيالعديدةالتاثيراتتت!ناولعربية!!ب-الفنيةالمشاكلاما

وا!علمي.والفنيالحفعاريالتقدم!هاجقبعاةاء؟اعلىطرأت

اك!صمبهذاذلرتقدوالادارةوالاقتفاءالحقو!امهفا!ءذاك

لتوحيدمؤت!ايانوالعويب،اللغويةالمغرداتفهءنمواوءرفت

المصطلحاتلتوحيدنقطةاعمالهجدوليضمنلماعحالم!4االمصطلحات

الىالعرو-"العدلوراراتتوفقانالباحهـثونجنصى.الحقوق!ية

.المصطلصاتلؤحيدمؤت!مرلعقددعة

عربيبلدولكل،القاونيةاهـطلحاتف!فو!ىضطككزلك

والمعإجمصصهـالادارةعلىالمحليةومفارؤإتهالخاصهصطلء4

اثعينحملةاذكاءعلىالفوفءهذهساعل!توثد.والقواميس

لمضبعي،ال!و!معالىفي،وافهخاصه،؟د!9!ببةا!؟قعوات!!

تداخل.لكلمنعاالخاصمدلولهمصطلحلكليكونا!

لاىمصطلحاتهمتوصبعثىالعربحاثامقالها)ء،حثويش!

المصير.وحدةتعنيالفكرووحدة،الفيوحدةتعني،اللغةوحدة

لا؟ك!ي!كمنابر!ةءول

ساضياتالرؤدسمفي،ذالاستالملالثعاكرؤ!ادالدكأور-بمدث

اعربيةااللغةانوقال.،(ا!ريبهاالمغةاكون؟بة!يل"اكو!تابجا!ة

يمفىولا.واحدةصورةكلو"تلعلهيك!ن-نئريلى/!ثن*كصبءين

تتطلبلذلك.الجملةمعئىاستجلاءبعدالاالمقصودةاللكلمهمعرفة

واعلي.واسدلأوخبرة!يلةمعاناةحركات!دوناللضةهؤه4راءة

مختلفةقراءة81لهااكفي"كأب"كلمةالصهوبةولرهعثىمثالا

نفهماووتهذهوفي.صرو!هامنحرفلكلالتشكبلحسبا

لنفهم.نقرأازناالمفروضبينمالنقرا

محركة،الطبالثهـةلجعلكثيرةواجتهاداتمح(ولاتهناكان3ءروذ

حروفادخهالالىتدممولانها،باإكنسلباءتالم!4ولاتهـره!!ن

!قطعبالطبعوهذا،ال!ركاتعنلىوبا!ربيةاللروو!طاض(فية

الحروففسعفتتطلب)اقننصاديةء:روهي،بالتراثالصلة

الاسطربنالمسلألآتقليليقترحالباحثو!كن(الورقدةزياوباننالي



ثراسةفدموقد)،الاميةمعه!ةمبوفيخاصةوربطبلتوفررا

،(اليهاالرجوعيمكنمحاو!ة!صتفمعلية

المدرسةفيالحصةلفهالوب!ةاللفةجعلالباحثو!هق!نرع

تبدأمدارسوافتتاعالغصص؟!لغةبالتعحم!اكفاءاسث!ئقباضتيو

والموظفينوالطلوبالمعرشىبينهي!الننحدثيكونالاولباليمعف

هـ!تكمنالطريقةهذهفلاكدةانلباحثاويرى!الضسىبلأللظ

-"فايبدونبالسليقةوضبطهابالعربيةال!ؤءعلىالعربي!وب

اليومية.الحياةفىا!عش!الهافههرحار

والرادمموالتلكليرنبراميلذةت!نإدعاانيمكناتإبإقيوهذء

!يتال!عىادربيةانتركدانيجبالتيالا!ربراميوفضة

.الحياةلنةايناميوانهاالكتابةنةفك!

قسملالمضرحةطريقنهانتثبت!براهينادلةالباصثوص

يننطي:لمنالتالهةأثدالون

اس!.بكليقةلأالوبيتعلم1/1
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.لس!ب)2!.وطويوهاالل!ةن!!،بولسائلهم!مس!ننع!بض؟وحضاري

مم-نفولبة-صلبمحتىوقثذيربهاصق!هاب!دمهالهـب"واستالكاهات

.اللغويفوؤهم

عنلع!واهمنء؟خذهكانوا،الانحطاطهنعصورال!ربعلىمرتثم

امخيىهـبباا.لصالو!وبعد،افه!كأعصرحتىشيئيمايضيفو!ولا

احضطرةاووذهبضنوخ!لالرواد؟،مالحديثةحهـضارقهعلىواطلاعهم

مئالقدا،!صلطحاتلاننذرمهـبمتهوقوقفتالمصطلحإتوكشلغننهمالى

وو-!9؟?9ا!!كياوور،!ط9"ما.ال!،بمالاؤ*.فاع،ذاام!أكافبهبة-،-*،ر!

والضعويب.الافقيفموفكانت

و!مةال!!هـيضةاك*ريب!ركةفيأ!-"اهيجناا!با-توي!رد

،ا!ساكهالطميةاوسات،العربيةالجامعات،اللغوب*المجامع

ا!ت!ريبسيتىلىالدائماًلم!ب،المعاجمواصعو،اتمربر!ون،الهاوم

العربي.المغربفي

ال!-ئبع!برالعر!يةالجاولتفيالتمويسانالباحثو/رى

هـوؤهـثق!ا!ب!ثللامةوانكارااللغةبتلكاسنلانةيعدالعربية

فهـإن،ال*صورمدى!ى،وزابه!اظ!ورهاهنذالتعر!بقضيةعلى

اىوالثحارا.وحديثا!لدجم!اوهوبيةالانةحالصورالذيال!مهـرر

الاعراضعنا!اح!حق!ثم.السبل!هذافيبتلتالم!الجهو!

مار.الاستهالقضحمقوبحينورر!،واانواياألاس!بابوكأفاكمريبعن

،يسالتدتاماميقفالنئا،ص!،،ثكمث!وروهـوالتثعخصالىعم!ثم

ء!معىرا،ا"حةفىهـ/وطرفىوثرحالبحثرنطئمالجامعإتفيبالعربية

.ار-!انهذاوكطوالحديرصةا!ديرمةدالجهوالى

ث!!ة:اموراابحثاتناولو؟!

اللأمةتنكرعنهااضوالا!،قومببةق!ضيةبالعربيةالترريس-1

مقوم!قوما.اهمفيلأو!ن

ويخلى!ال!لمويحد!الننقدمالىيدوخبالوبرء*الندريس-2

ء!نتنف!ل،ا!فةلان،والتصرالدقيقالف!علىفأدوةاجبالا

.وا،بداعال!هلعلىفيوهمناق!ركانبلةته!ممروص،ال!ئةكير

ازت18--ىوقد،اكاسبنالعلمثعبالعربيةالت!ويس-3

خاصكأ.اطبقةماكمااملمافيهكانالذيارمانا

ا!سامنكل/لهصبهانيجبالذيالكورعلىالباحثالحوقد

الانسطنصكأ.واكظرةالعلميةوالنزعةالقومي

!ص-لا-،الربي"اللغعهتطورناريبشملالذيالتم!بدوبعد

حرلمةاق،ء)لىفركز؟ويبا!ت!ولراالتمساؤلالىالباحثازضقلوحديثا

وص-(ث!اوت!حمفظكيان!ساالاههالىقعيدقامت!ورسةحركةالت!ويب

واولورالهرببلأاوحدةام!وماتاهمهيالعربي!ةا!لغ!ةاةاعهـتيبإرعلى

ذاتوارخققانامةزس!!حه!ولاالذاتتحق!قمعركةف!ضائن!وءلأمات

لغة.كيرمول

،ولكنالاول!31!?و!ولىاؤ،صصبايكونقدا!تعريبانوكمال

قصهاتمثتركانيصح!ودالج!وهلىه،مثو"جموىانبدلاالصمل

مقاومةالىركاكصا،الاعلامواجهؤةالعلميةوا!وسى،تالجامعات

ونبه.ونثمره(الفعصحىالعربيةوتبجيعوالمحليةالعاكلثر"البخات

ماكلومتابعة*رجمةعنعاجزةالامهلان،تغخيلنافترج!ةاناىا

ماب!نرجمها!تفاءمعوايسراسهل*عهالعلىأكتباووصص!،يصدت

.برزويدةؤاتظبايتهير

النندريسوعواؤببال!وبيةالتطريمصيفائدةاىااث!باحثوتإهـق

اللضةالممانالى)1(ق!يتابما)خابتةالطوي!ة!ةاًنلأف!ر.رلحلاص:بي!ه

الموحلةيختىروالملمييسرالت!ريمبوئكن.العامبءصيل)2،الابرتبية

عدةذلكوفي.العإممهزالمادةءىال!نالىادارمم!اويصرؤطالاؤاى

باللفةالافكارعنا!عبير)2(النن!حصصليفيول!و!4نقدم)1(:فوالمد

اكمخصيئحفظ)13.بالايرش!حيةاتعبجيرامندؤصةواكلثر-حاوفالام

انجيمالىوالتفصيلالباحثنبه)لغصهارخلودوخاودهى(،ا!ربيةا

الند،،بزكيإ،ابربىان:الامراللمغاتجامعا:!افيأتدرلىالا"م

.(جمون!"8الءهوحتى

د!أة!،طنجفوركالمخيالمجطريةالاسبابعنا!باءثويرتك!لماءل

عاىعملالذيالاسننس!مارامحاولاتاىا)1(:فيودهاال!وبيهءئار!وولى

الامةه!يهـ،تا!بممنتع!رىرالتي،وا!تاريحوالديناللفىك!عاىالقضماء

الص!ليمءراكرالاجمبيفاحضلى)ا!ربا-دةالاسؤقى)؟(.ال!وبهة

قلى")3((ا)وطئابناءص!ق!بع!لهلرلو!مق-ء،و!ربممالء،"مح!

-لأطرون!.ألا*ءبيهباللضهالىسكالىادى"!،ا!لم!يهاإكنبا

.اوكأعامعالجالةط،هـفىاىاواسبابهالداءشخ!ىاربر!عداجاحثا

التلعريب:عمليةفيال*وجهلدكلعاملي!ئتو؟ومرورةردوولو

الحازمةالقراراتوا-خاذ؟ات!ويبال!عربيمةالحكوم،ت1،؟إق)1(

.،-"وفرض

تتدخلو،الاذاقيذلكأ!وفيايببال!نصوالالمملالذةالعلماعايو،ن)2،

.والايمانالحزمفيهمترومنباحض:تيرا،س!لطة

ا!موهـالتا!مة:وفقذل!ب!التويبعصليةوتتم

ا!؟!يشاركلرثميعاالمستوىذاتامثميةاتوراتالم!عقد)1(

بالقراراتالمشتركونيلتزمانعلى.الوبببةالاقطارجيممنالطماء

!ا،تنمف!اكطايهمواو

عل!كلدرالم!4عا!قهاعوتاخداتحاداتاو!يئاتثهكيل)2(

واقرنمرها.المصطاحاتووضعالعربيةبرالكفطةالاسس،؟فمع

تملكلائطفعابىقياكثربنمث!اطواللغويةااملميةالهجامعؤليام)3!

اوثمر.شالب!ثولطفى

ومه(ند-هاوصي!ثاوالتىرصدرتنسيقالعلهءقه!ىالم!ا!دار)،(

بالقطريالعلكه")بهاوال!صرررىال!يةا!كعببن!ثرالعة!اية)5(

.(يورمىاا

4و!ة.ا؟بمالمهواصدارال!لممي!ءالم!هطلحاتحبدي!)6(

بماوالالصؤامالمغربوو!النتعريب!تمنسيقالدائماهنمبدء!71،

ومؤتمراته.نلأواتهلمحطوالباحثورالمإءعليهبتط

بب!ؤ،وءررحالقةمك!نبه!اتخاذالعوبي!ةاث!جامعاتا!ح!"دد!81،

بقراراته.ا،كراموالصبى،-كأالجام!،ت

ا!ح!ابيى،؟لي!قو،2،واشرفترةباصدبا،تءندواتاقاعة19(

.الاعمالووحد!اوالاراءويت!ادلواافألحا

الج!اوو.بب-،!2الوعر-ث!-1021

الا؟طاوفما/؟ل!"ل!البط!تضر،الا،"رهؤه3!قي!تص؟!انخمت!ا-

عاهسةء!ءمحبء!حبميمواًاصدءكا!-ةبعةالإ.

هـس-ءاءاله.خيماءاصاك!ااًاجاحثءعدوبا("كحو!ورصجمةلجةوا*4

وو،"-ع!فاتض-ءإ!حم!4السممىسهولءصباب!ثه!ك!اتالجام!4ا:هـ!الىأ

صلأ:(!""11؟6-م!هبدا

كا،امى!الووبةالالأطارعا+(،الولىا،!ات!ةلرالحةاقيؤ!-ت!ا،

"نسه-و؟:،اشالثاال!،يمدوله!،اررصرهـ"إش!الابء؟!،اازر(ـ:9-!

عهـ!"مكل،أ-ءاو!ضاك.الانكطبؤيةا!سلألادعم؟!أضاسا9اكلز؟ء(ا"زطو

!:34لأا-2!.إفيص.،كلاشدس!ءب،ولا.الاز!(حمبة!لة!:؟؟4فتثةلاا!.،أرزااهـ-(ثاق



العهلمالمتشعة،لولىجميعالىالنمطالبعتاتثنطلقانالباحثقتى

الوطنقيستف،بالعربيةوترلفكلوسالوطنالىتصدوجن

.(جعوثهسامسن

الاجنبضةاللغةفصفيكبيرةج!وداينفقونالعربالط!)2(

.،والىالوقتيختصراننالتعريب).الطمي!ةالملاةفهمفبل

رياضة،)بةلهربيةتخصصصبتصريسالاساتغةب!ضمام،3(

طيعة.العربيةوكانت.(حيوانعلم،نبات،4جييولوص،كيمياء

التالية:الامورثبتتو!

العالم.!جامعلتالانكليزيةبغيرالعالىالتعليمنجاح)1،

.ا!ملومفمهاعربتلتي3العربيةالجثعككلنجاحه)2،

الثالوكه.لألمرحلةكلالصبيةنجاح)3،

المصطلض.كانتالمشكلة)4(

ال!واتوهتىالعملالمصطلحاتمشكلةلتذليلالباحثويرى

التالية:

مصطلحاتمنوفعماواشص"نعربب!ةالمعاجمفيالب!حث)1(

فد!ها.الطوم

وانالجديدةالمسمياتعلىللد"لةألقديمةالالفاظاستعمال)2(

.والعلومالفنونباصحاب!اصاويكون،مرو،لىلغويممنىلهاكان

منفعهامماوالافاثةالقديمةالعليةالكبالىانثودة)3(

مصبة.اوموضوعسةمصطلحات

وتيودط.اللغةنموبوسائل*ستمانةس؟

سرفضونالهد!سالذ-فهانللباحثتبينالاستفتاءلغ-اونتيجة

العربيالطلمفيالطمي!ةبألحركةيتصلوالمالذينهمبالعربية

وترجمة.تاليفاينشرمايتابعواولم

الجامعاتفيالعلومايساتلةمعاخراستفنلاالباحثواجرى

التالية:الضلا"سالىلىش!لم

الاسبابلتهبالوبيةال!لومقدرشالا!ات!وضللقد11(

لايستوعبونهاهمبل،الامباللمةللطوماستيعابااكمريكونونالطلبة

لغتهم.بغيربمقة

قدوةمنو!يدالملومصوبةمنيحففبالوبةالت!ريص)2(

التطم.علىالطالب

ولغةالطال!لغهبينالاذثواجيةكأيلبالعربريةالتلريس)13

الطم.

ذ)حكوفي،الااماسوص،القوميةللغةهيالعربية)4(

بها.للنا!يئاحت!ام

لتسضوعسبوتطورهااللغةنموعلىيساعدبالعربيةالتلريس)5(

الحديثة.وال!ياةالعلممننطلبات

فوصدءـابالعربيةللنصريسالمعارفينحجمالىالباحثوتطرق

عمم،ععاجمتوفر!دم،العلميةالكتبظلأأصعىحةوغيرواهيهـة

فسبزارساالطومبحض،الهلممية3للكنبوالب!وترجمةوجود

.(ئرشاتهثور

برللغاتمعهدفننحيجب).شانهامنوالتقليلعليهاالقضاءيمني

الش!سادةعلىللحصولاساسعاضرطافيهاالنجاحيكونالجامعة

.(بهاتخصصهاكماليريداتياوباللمةبلضتهالطالبليلمالجامب"

عليهاالاعتمادينبغيالتيالاسسالباحثدرسالبحثنهايةلي

المعنىمنالكلمةنقلوهو،المجاز)1(باستهمال!ددهاالتعريبفي

النقل.ذلكعلىتدلقرينةمعجديدمعنىالىالقذيم

امربيةاذ،يعلىت!جلاانعلىبهالتوسعويمكنالاشتقاى)2(

واصولها.

فيواسنةهال!الفةمناسلوباوكلولأاخذوهوالافتراض)3،
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.اخرىلنة

اكثر.اوكلمتينمنكلمهاخذوهو،اننحت)4(

مستمملةاومعروكهتكنلمجدقيكلماتوضعوهوالارتجال)5،

قبل.من

."لسياره،ءيارة،جريدةمثل)التوليد)6(

.معلوممنمجصلاستنباكلوهو،القياس)ا7(

التدريسوضروهـةالوبيةباللغةبايمانهأ4مقاالباحثوخت3

فنىالجهودوتوحعيد،مةكو؟مةولعةعلمكل!!ةلصفزحىكلت!!اب!االجام!

وا*لسساتالوبي!ةالحكوماتصعيدعلىا!ت!ريبعمليةسبيل

.ننرالمتخصصولعلميةا

!بيص-نةاا*!زأي!ضرل!

لأ،.الطبي!ةالعلومتعريب"منالسويسمحمدلدكتور2دذ!ث

لأ:الطبيبالطوممئالغرعيمنسينالابنبتعريفلبحثهفمهد

وعمله،!سعيهبواسطةاوأمعامنيدوكهفيماالانساىهـايتضيقوهو

المحولات!!للب!ص!ثصولامقدمتهميضونابنير!دكما

ميمعاركهماولىالعوباستمدوفد.الطبيبمالملموهوومموارضها

يكتفوالمولكنهم.والهندليوفان2ااثةرمننقلوءمماالعلومهذه

اثحثبروخات!سمتاضافاتالعلميةالميادينفىافا!اوانمابالنقل

الجاثة.النطريةوالاكتشافاتال!

نقلفيالعوباسلوبث!ليضالتصهوالبحثهذاكليهموما

-فىكدوالباحث.العربياللسانالىالقديمةاللغ!منالملومهذه

هيوانماتصنيمعملإسةهيماالالماليبهذهالىالرءموعان

آليه.بحاجةنحيونمافيهانجدمدتاريخيةوئا!!!

العلومفيالعباسيالعرفيالنقل!ةاتب!التيالطرياما

والمجازةبلفظلفظاالاجنبيةالمفردأتترجمة:فهيالطبهصة

والتعريب.والنحتإ(فىجيرك!يبراقيوالاشتقاق

اثعبياسيالعففيالمط!المجممصملحاتوضعر3؟(اكلدبهذه

والرقةبألد؟!ورالابثز"ثوانسممت-.وا!ناليفاا!كتابة-بلفنببسرت

وعنوبةألكماتوظررواللفظوجمالالت!هيمووسلاتلوالوضوح

جرسها.

الأ!ساوبيةاأنا-!ةفيافيسميةالجملاستعمالالباحثولاح!

!سذهبب!ثنالرابط!القوانينلضب!اوالطبيعيةبالظواهوللتويف

الباحثبهيقوممالوصفا)هعديةالجملىتسعنعملكما،الظواهر

.اعهصمالمن

ت!غرو،المجتمعانؤميقول،لحاضرآادوضععالىالبا-تويننطرقي

لاوامروتفكيكاج!تشاثعامل!اناتديالأسمعمارسيطرةعن!ضلا

الابرة!ا!ي.الملاعةدالونقضالوره

منالجار!ال!يلهذا،النموتطورلمحيبلاثذةتواء*وما

بسلامةوعلاقتها.والاقهتصادالعلوممجالاتخاصةفءالاجنيبهالالفاظ

راصاالهربهكأالىبرمتهاالا!فاظهدهنؤلالىداعفمن.لغتنسا

نومم،!والفمبالهواضعا(مبرةاًنوةدائلاثوا!ةمصطلحاتانها

عقتميلفئهالى6اللفةاعننقادهف!بوهدخهـيل/ملرافضمؤمت

،فلاالنابضالع!ياة!بهوبطدكلفيالتخاطبا!زاعمهالفصن!ى

موقفما.تراكيبهاتحد!صرفيةاونحويةفاعد!ولايففرهاوزن

المتوارثةلقنهعنيننخلىهلأالافتراضاتهذهالعاهـازاءا)مماتب

عتعثتالفتهسلامةؤماسي!فرش!هلام،،اوضاعمهاتغميرقوالبمهننبسا

اءمشتقمااطرفيناهذينبيإهنسي!وسظهلامللتطورمعتكرا

وناقلاوم!يزابالعرب!يةالخ!اصةالاسال!بحسبافستقاقهمنامكنه

البا!ثيؤكده!نا؟ذلكالىالضرورةال!تهاذاالاج!انبلغاتعن

.طير!م!ترق!جديد"هن،ات!(

!التبالتعفيعمليةفياليهالن!الباحثيلفتماواهم



الىبدفعناماوهذا)،العإومضابع:بشرهيسنالت!دنواجههإ

وطابع(العافىعلىواًلانفتس!"ج.وال!لمومالتهافاتبجميعالاخذ

-(وتمزالقومية،لشخصيةارءزوهي،باللغةالمتمثل)الخغعوصية

الاسهلامفىكف!ؤ*

ما!منأعبار!صايمعنثرالسهمصطىلرلتط.ندنتو!وهمم

ال!ر!اواحرحساءسلآم!ايوبمرحمهفورحادءألمراجع

الرينأ!عباءرهمجموعهاوالعدبيهأمعجرهعن!حمص.الهجريالىلت

الننعبحروج!ثواررين.1لمصطعبداسهبنمحمدمصرسهحرجعهم

بالر-لهايضاوأنمابالعنوحاتكعصدشيالناسىلياالىالعريي

ا!بداوةر!يحصريادينادانتوالعي،بهابننرواالتيالمشيه

باسيمة.والارتباطومكراوحيأهتندطيما

والأخبا!النسيببعلماءاتىوحين.دمرآفيميالعمرانبدا

،وحيئالهربيالتاريخعلمكؤيسيعمب.كانالديواناسسلوضع

ؤلربتها،ومساكنهاواهويهاالممال!فهيصنواانالحكيماءمنطب

اللالح!ونيجدولم.العربيالجغرا!ياعلمهاح!اولهداكان

يعزلونالروناطلواالديناولتكعالممعتنا!راوغريةايعةالعيب

حاجزكسريكة!!ن.والعلوموالالهياتوالنجوموالطبالدلسفه

.آلاسلامرسالةلتنطلقاللغة

فنحهاالتيللمدنالحضاريةالممييئاتمصطىالدكنوروثرس

الغربكيالمسي!"الدارةةثقامتيندارتينألىوقمممهاالمسلموت

ماميوتلتقيانرتهـانالديوتتطايقالمثرقهيالفىرداشةوالدارة

االثقاقنين.منحليطيعومحعثصالن!بين

نصرانية،اللغةسريانيةالفرهلبينستى"كانتالمسيحيةال!ارة

وكدالسريافيالشعاطالفكريص!ورازهىتعينئيوكانت،الدفي

وتن.الدينيوالجكلالغلس!والتعليقوالظنيفب!الترجمةرو

.مركؤانلها

وصوديتهاالحديثة*فلاطونيةعر!تالتي:الاسكندريةالغرب!

هيواغراقهاباللاهوتوشغف!اليضوبيوالمن!بالمعتافيزكيةفي

برباطالملمبمنماتربطوكانت،والفلكوال!مياءالطبمباحث

المدرسةهذهمنالعربعرفوفد.والتنجيموالطلسماتاًلسحرمن

الاجانيطي.وبولسفيلويونسويوحناابخلوطين

الدبنصراثشتيهفارسيةارضفيوهيجنديسابورالشرقوفي

بعدفيمااليهاتوافد،هليئستياثقافيصامركراكانتذلكومع

جنديسابورللطب.انصرؤتوقد.الهنودوالعلماءالمسيحيينالاساتذة

مني.؟لعربيرفدالطبيالطميوالتبمار

التراثترجمةمهمةحملت،كانطاكية)وممقاخرىمراكزوههإك

السريانية.اليالديونانبم

النجومعبدةمنوهمحرانفيكالص!ابئةاخرىجماعاتوهنبيالر

كممارسةالطبوفيالنلسفةفيكانتوخماركتهماليهوديةوالعماعن

يحيالنحوي،منهمالوبعر!)الاسكنصريةفيالعلميةك!-المجموعة

العرب!الفكرفيكبيرثيرقيالمجموعةلهذهي!بئولمأفىالقمالبي

الخاعيتائيرصافاندم!باليونانيةكانتالعلمي!ةثروتكلسالائو

.الم!امالانجريقييآلتاث!ر

وخراسان3،رسالىالرافديخاوا-يبينما:4الشاىالدارة

،الاساسفيالدينزسادلثشية،اللغةب!اوشةالخارسيةوالمعماعات

"الز.لحق!قا(او،بالمأفويةثم،النممطوريةبالمس!ي!يةبصدفصمطء.!ر!ظ

.الصبفىحبهيعاائرتوض.لمزدكيةباثم

برعدالتعويببهامرالتيالاطواراليمصطفىالدكتورظرقثم

الى:العرجم!!سمهالغنح

الاسلامي.العربياًل!تح.للهجرةالاوليالقرنخلال)الاولالالور

جديداسياسياوحكماجديدةولغةجديدادينايعملانهمنبالرغم
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الاصلبسلذسكانالفكريةالحياةعمىسلبيئيرطاييدخللمانهالا

عليهمانفتحواانالعربلبثوما-وتماليفهمثراساتهمتابعوا-صل

منالكثيريناسماءالباحثعدروقد)ومعرفتهمعلمهممنواستفابوا

الصائنةتنظيم!اتانكما(.الدينرجالمنالمسيحييناللاهوتي!ن

.،امنابمنالكتيرمنهماشتصوفقائمةطل!

تعريبنحوالتحركجعلتالتيالعوإملالىالباحت!وظرفى

التعايشعمليةسهلالئعيه!ا،لمدنولوجيالتقاربمن،حتمب(امراالعلوم1

وانتقارباللضوي،الجددوالوافدينالقديمةالثقافاتاصحماببين

واستمرارمحلياالقديمةالئقافاتوتوفر،والسريانيةالعربيةبيئ

ممثليهاواستصولدالاسلاميالعربيالحكمفيلموتطورهاوجوده!ا

يالمتباثلالف!والتحبيوالجول،الوبيةاللغةوانتشار،لترجمتا

!طالهواتالمتفوقةالثقافاتوبينالصابكأالاسلاميةالعقيل!بين

علىعالا!فيالخلفاء-خاصةورغبة،والفلسفةوالمنطىالفكر

والغلثوالناريخ،كالطبالمعارفلبعضالعملب!ة،والحاجةالاوينعلوم

العقليندضلاالاصعلام:اولمهمابمقولتينالمسلمينالعربمانوا

مهرفة--الاولبنفيالتبحرانوثافيهماالايمانيتممالعقلوان

حياتنا.يفيد

للم!سلمينبالنسبةالتعريبحركةتشكللمالاولا)طورهدا2!

القرناتسمالثانسيالطوروفي.هقهية.فكريةمشكلةاية

وكانتحركة.كاملاقرناواًستمر.الواسعبالتعريبألهجويالثاني

لتلمية:4بالمميزاتتتسماننر*صة

عغالفارسية)العلومكتبمعاليونانيةالفسفةكتبتعريب-ا

الفوعلي"الغلسفة"احدثتهاالمتيالم!عةانوالدافع.(!يةوالهة

صبصبائرصقة*!المسلمينالظلأشفةبعضاتهمحتىالاسلامي

وكنعالتاريخ.الظسفيهفترءمت--الكتب،العصراحتياجاتامام

الهنديةعسنالنويب.بابوفتح،الفارسيةعنوكلهاوالقصص

فتحرومدالبرامكمةايامفيوالديانانظالطيهكبثمالت!جيمكتب)

وترجموا،الهندإضفيتضمصمستوصفاالبرمكيخ!الدبنيحيي

كأ.الطبالكتبعنالكفو

كتابةنشطبا!ل!إ،اللغ!تيالسرياضا-اليونانيالتراجااما

الربيةاتقنواوالافيووالسريانالمثقفيئ.انعدا.(وتآليفوتربرمة

:وجديتحياةكلغةيةالس!يام!صانالمرييةحلىحتىبهاوالفيا

وحركة.اليعاقبةمننشاطااكركانواالنسا!ة).ونحووعلم

للحركةالظاهرةالواجهةسوىتكنلمالهـتعريبحرجمةبلل!يف"لتا

.(القديمالمجتمعدآخلالنسطوريةا!ةالثقا!

-.جما!ثتينالىالممربصنالباحتوقد-قسم

عهدمن،للخاصبةالتبرببجماعة:الرسميةالاولىالجماعة

فيااليعريباض!ىالفترةهذهوخلكل،الرشيد!داىااكأصير

وانشئت،حكومياومطلبارسميةمزسسة،والتنجيمالطبابةمجالا

الاهت!مامنتال!هذامنوكافى(الحكمةخزانةأومكنباتللترجمةلوالر

لثنصارىرزقاوباب،،ارستؤاطيةصفةة)الترجمةافمحتانالرس!

.وللؤس

عملعةاقتمرتلو:العامالتعويبجماعة:الثانيةالجماعة)2(

الضصمنلكافي،والمترجميئالمولةورجالالخلفاءعلىفق!اترجمة

ماان.فكريوانقلاب،،ثقمافاتوتمازج"،،يع!لب"عنلمثالت!

جدلأ،الواسعةالجماعةتلكهومكانةالعباسيالعصرلهذايجعل

الهـتعريب.فيعملتالتيالمجهولةوإ

التقاكة.هذ.-ابعاديى؟نملامعثلائةمعبطفىشحرالدكتورذكرثم

كلهاووصفت6الاسلاميةال!بيةالعلومالعرهذاكلتكونت)1(.

الاسلامىالفقهووفع.معاجمفياللغة،-ونظمتاسسهابكاؤة

والفهمالحادالذكاءيكغيليساموروهيال!لامعلموؤ؟م،المحي

وقياسمنهجيوتفكيرمنظمم!نطقثمة،اقامتهافىالمفردوالفكراللغوي



.االىدمك7لهوراءرراصشؤا،ومحديلوق!لل

رالفلس!فةوالبىمالط!!رصاءلمالعمر*لكبيالنفيان-)2"

ا!ياضيتوإالكورء،ايداعرمواولكنكل،التريبهطويعنوحدها

كعبميالكصوهرموا،والميكافيوا!نسيقىوالهنسةوالحغرافيا

ابشهمن؟لحووصف!ولكن،مالح!يعر!الموالفلسفةالطبب

لمكومألداص!العملكلفيي!اثبهالتعريعبحركةكألتفقد.الشعب

المعلومون.منعمقلأوابعداومعمعالرهمككالذ-شالم!جولينفنمئاتب!

؟حلاولى.علوممىمالربيةوا"لفيناللهاءمن!ددظصر)3(

ضاتماعت*وبودالايف!مرهة*والتيالنظرتلفتالتئالظواهرومن

الرح!ميعر!ى!صانالناسايبمبينالاولينعرممنمتينية

تاررءكا-فىالطسمنىأبرسص-والككرخ!4ثئان!من8تلاهالنثيوالممر

.سالكنثي0ا!مضبيو!ي!ييئبخا.جأبرهما،للاسلاميةالعمئارة

ض!ها!د!لننرميالثصالطوقىمل!!ا*سآصع!يةالملا!اتاما

صات-:سحهقيمصمظزالدكتود

حاعة.ا!بيةا!ملومعلىالتعريبفىالتركونكلل-ا

تيوالمتيولأدح!قتالاهو3ءحعيصةاحهاقاي!منعالتريبكأن-2

الععائى.المجتمعلا!بب

.والعراوبغ!ادفيلتعريباعمليلىتركلت-3

وكد.دالفلحهـبغةالعلوملحاج!لىبعدملاممةالعربيةمحنفي-؟

بعضاثىيلا!مامةلقربها!منهاالعربيةالىالفارسيهالكلماتاعمرت

الامح!يقببة.المصطلعات

اليكاملاعالاكلاننر!م!لا.عليمموةبمدتوضتفدستكنلمس5

هل!والترثطقتص!تاواميدحهلذ!ا0القديمةوالمصطلحاتللهماني

."الثادثلييرافا

لغةهىسماكسرءكية،-.المترحمينحسعزلب.سبقهاحشهفمريب-6

.ال!مولفةالديئ-ابيد

ممبشلعكاد-اديالمنهـغم.التعر!يتالث-طت!!به-مصال!!ااما

هذاالترمحم!!رفيثامورزاعملاما..الاولينال!رينجهوكللشهرته

كههجممور!د5للععرلثزمنحرانهعلى!ؤتانيمكن!لا

3لو.طمي!مطثر-يبعملا،م!نهكبيرجانب!،للعلماء

فيالموبودةال!ترجمةدائرةوسعانه،-المجالهنلأفي-فطهما

تعريبواصحابها"(الحكمةخزانة"مهمةمنفجعلالعباسيالبلاط

!فيرفعكانانهوقبلالمترجمينشجعكو،اتضماالةلس!قيالكتب

الدنافص.الو!بهشراتجوائزلهمورع!6ثعباالكتابوزنالترجمه

المتعلصنج!ما!رفادثهانطالحفينىالتعريب-ككصرأنالواقع

والواثقالمعتصمعيفأالمأمونعهدعبروقادتهإلواسعةوالمرجمين

فيمااهمالعربمية:لىادخل:اغراضهاهما!ستوفىوفد.والمتوكل

وجعاهاوالقصصوالعلميةالفدسفهة،المؤلفاتامونمنالاوائلتراى

فصيحة.ممربيةبلت

ا!ثلانةا!توارهفيوملامحهيبالتصحصادعنالباحثاويتسامل

فبدد:

والسريانية؟ليوناليةاللغاتعنترجموافدالعربانا،)1

ا&بطميةعنتربرهواكماالاولسىالددجةفىوالهنديةوالفارسية

هذافيالحفاريةاللغاتكلوهيوالقبطيةوالعبرانر!يةواللافينية

.(العميني!ةضداما)ال!

الطموالفلى.فةكتبهيوالسريانييةاليونانيةعنترجممااكثر)2،

ا!لوالموسيقى.وأوالهنمسمةوالفلسفةوالكيمياءوالنجوموالرياضيات

.الادبترجمواانونلأر

وار-طوافلاضونكبهياليونانيةصالمترجمةاحمباهم)3(

واب!و!ونيسىوابرضىوارخهبسرواطيسسسسدعىوجاليشوسروابقراط

3!ا

دصعدس.

في(الهقفعاينمنيال!نصفترجمكمأبا02)الفا!سميةش41(

والمكملا.والأحاديثوالسزافاتوالنبرماطب

خهاممانتاننيالمعالضمجمومةايضاضهل-الت!ب!)هل!

الاسلامي.ادربيالنموسللاالهيافسعوب

انغهـسيغعربواوحنهم-،الصبفيرمنحؤصكيالترا!مةإثبم-

."وراقيا"وعملا"حرفة"ال!رجعةاسبعتو.آم!نبمعربواان!بل

ان!العرب!سئظعلمبذلتالتيالىدجميعصبالرفم!م

عنه4اموضو.اليونافيالاسيولثعهالاثل!مثلا):شلاء!لكترب!وا

.(الربيبادبصلاعتزازمم

اليكىمئارريدجعتعضاعفهجمورداثترجه!ميفيلمه،!

ءهيصبساو،هرةمن2كثريترجم

يخووا.والظسنةال!لملنيا1لربيةبعلضةاقراجةدخللإ،

الفةا!ت!ئتوفه.-كامثهةضارةلنةلتصبحالبثوي،!ه

قنىعرب!سرمؤل!!ربتتضنىويلابئبيةالمبكرةبالمعع!ات

..الطقم

محيؤدواضنىالاج!جعةالتق!فيةاراتالتىلهذهالعرباشنيع!)01(

.ممشةخمةصفارةلاففسي

الاسكيةالربيةالثق!افةبنيةانفا*بحهصطشالدكتورو!نم

بنهعةالنعوي!بيعماليةاضحتالركيباحاديةبالفرثدةكالتالتي

واح!دوفتفيوتتإوزتلئصالمستوىشامله،العناصر!!تعثطة

كالها.القد!ة*العالمضارات

التعريبتوصطتلدوة

ا*سس!ةا!علإ"تصعرهاالهي"الوبية0الثقياكة*مجلةمنب!عوة

اًل!ؤقعالهمجميركعسالفث!كلمع!رال!كيد،الاخوبرهاي!،للم!حافة

؟ل!13من"اتوييهشثوة"مقل!.اللمبيةالعرب!يةبالجمئرية

نم.نجهثزك!هص7591فبرا!كل2الى5؟منا!هـارامقا593اًلمصممنا؟

طرايل!ي.

منالمعثينعددالنثوةهذهاع!لفيمض!ةبجصدشهركوقد

مملمح!مكمن6كافةالعربيالوضنارجا،والننوش!مئاللفهبقمعابا

والعلم!ةالفض!ةوا،سساتللهيشاتوممثلين،ونقادومفكرين

المخلصة.بمالجاوردوالصحفييئالمربيسة

فورةبهقوم!اولقديره!اءتزازهماكلوةاعضاءو؟هـابدى

كروبناء،ألشقافية؟لئورهسنصحيمسسمجالقيسبض!رمناحاتبسا

الصهة،الثقافهسالاصالة!رخلالهمنتبرذواعتق!ى!مي

ال!دالالهاميىمس!،الصبيألرنسانالقوع!يةالثسخصيةوتت!بلور

المعلإساتمعالايجابيالتفاعلفىةفاكل،ا!سانيةالحضارةفى

الحسا!يةومقوهاز"القوسيمةباصالتهانتسريطدون،للعصريةالحصسار

الا!نعاديالاستلابعنخطرايقللابفزووثقافياؤى!-االمستهدفة

الوطنفيي!اررر"يزالوما،الاسفممارمارسهااهـيوالسياسي

الربس.

ا!ثىالكبمالشانيبررانننقمميالقوميالتفكيوه!ااكاروؤ!

معاركاضومنحعمماريةمعركسةبامتب!رميااررزءريبفضىيةتاخذه

اكاديهةالامك!فياتلها!بانبدلاالننيالراهمنةالعربيةالحياة

كاضسة.والفكرية

الفعالةللمشاركة.لقدءرهمعظيمعنليعربونالن!وةاعغ!اءوان

!محلحوظاتابداهفي!ماالقذا!عممعراًل!يدسالاخب!اتفضلالتي

التزاماله!ان!ماوذلك.مع!المفؤححوارهخلالايجابية

اسهبقموةايمانهومنالاصيلةالقومبكأالمشغصيةبناءكلالثورية

بالامس.شالهااليومشانها،افتطورا!حغماريالصاعلىالعربي!سة

جمبعمنام؟مهماظرو!ةالمشكتساًلندوهس؟عدماءندارسروبههـان



القائمسكأمؤسسا!اوالتعر!ببمفهوممنهات!علقماسواء،وجوعها

ف!يه،الاعلاموسائلثوراو،واعهالها

الجزا!حرحاضنه!االتيالصيفهات!جربةعلىاطلعواانوبمد

اسهبيلابأناثراكهممع،ؤ/لحنهم،التويبسبيلفي!تزالوما-

خلالمن.عونلأآنروفيالاكملا)وجهعلىالتعريبل!تحقيقالامثل

:يلكبطيوصون،التثمميةبمض،مينهاالعربيةآلوحدةإاحنيق

والعاء-ةاللفورةالمجامعنبذر!ماالتيالعلميةالص!ودقوحيد-ا

وتنميتها.انعوبيةأللغهصيانةعلىقوامةبوصفهـاالعربطسة

ازو؟قمم!ضوىعاىوا-!عربطمجمعالشاءعلىأنعمل3لمسآ

كيالبحت4المبذواالجهـودوتنم!يقوالادابادهلمومتن!بةىيتو!العربي

والنعريسب.العاكي

الفقرةديالمذكورالواحدادعربيألهجمعاكشاءيتمانأدىإب!

-منفردةاومجشمعة-العربيةالا!طارلعوم-له،اعدادء-السابنة

التعريبلهمدس!اتواذخطيط"واسراسالبحتشولىلزمرابانساء

.المصطلحاتوفوحيدوالنرجمة

آرووبر-كلمالوصق!ىانت!ر.ببد-يتالدائمآلمكتبثعم-3

مجالالتعريبفيجهودهلتثهرالعربيةألحولالجامطةواننابعبالرباظ

والعلمية.والبشريةاديةا4االامكانياتلهتوفربانوذلث

اصدارالهردك!أالوطنكيثةانسيا-لفيادةتمنالطلب-4

جميسع!النعليملغهـهالعربيهانذغةجعلالتي"ثزمةالقرارات

ومسنوياته.دروعهبطلالجام!مليملأكافىوكامهواتواءىمراحله

الجزائط-صوتبذلهابذلتهاالتيبالجهودالاشاده)أ(-5

حففنن!صاالتيالباهرةوبالننناتيالتعريبفيالشعبيةالديمقراطية

وقتفيالشاملالتعريبلتحقيقللمسصتقبلالمطهان!طوتايييد

قريهبم.

لى-4فوموافجزائرلهالجمهـوريهبهفامتماأنعليالتوكيدسب

سوأءحدعلىكلهالعربيالوعنو!ال!زائرفيالهربيةللنةخيمعة

-الندوةاعضدومه"م-العربيةاللغةصنلكلنالعامل!واجبوان

يدهـونوهـمالقضيسةهذهخدمةفيوج!دهمخمراتهميضعوآان

فيركهلل!ننطامليسهاال!وبيةوالمؤسساتالعرب"الدولنجامعة

.الجهعودهذه

أن!نرربةعنوالاحصاءاتبالونائمقمدعوأ!كناب/،ديف)ج(

وا،نجاليزية،الفرنس!ليةءتهـلغتينالىيتر*م!،التعريبفيالجزانرية

،-8!الضعريبزالمآاقيالههـبي!ةالاقطاربعضمنهتل!دلكل

منلىخضءورواد!تحىررتالعتيوالالميويةالافري!صةوالطول،فيزيا

بالمشلافلأالرفىبأخرا!ب!شكلث!ةمش!تتواجهواك!الاستعمار

الاستقلال.!ذاجزائراواجهته!ا

لادرارهاالصومالجمهوريةاليوالتفد!بالشكرانتوء4)آ(-6

التعليم.فيالزاميةوج!لمهاللبلادرسميةافزوالعريط!ةاللعة

اعادةعلىالعملالصومالي!ةاررب-ية.آلقيادةشاشدة)ب(

نميةاللابالاحرفىطاكنابننهاتحملهدطالعربي*ر!بالمالبلادلغهـةكتابة

وا)ثقافط?العربتكوين!!وعلىالصومالاةاصاعاىخطرمن

امريق.ا

دع!مالىالوبيةوالمؤ!صه،تا،.رر؟كأاد،لص،ءمةدكلوةأث(

اترهايم.مراحللى،ئهـرثيونشرهمابيةاله!ت!لميمؤكطالصومالجهود

ا،ءخريبفيص،ايد!اتكمفبانالصب!ةالاقطارمناشدةس7

والاقتصا(ديةوالاعلا!"والادارربة1هلميسةاالنواحيل3شاعهـلافتجعله

وغيرها.يةكرلصوا

6!

دور!كيكافةو/الث!فةالاعلاموسائلاسهامضرورة)آ(-8

تطلعاليوالمطلاتوالبحوثالدراساتنجنشر!ذلكارحريبحركة

التويط-.اشضا"

مربة9االمهمطلحاتبأستخدامالوسائلهذهأدهفىامفر،رة)ب(

تداول!.وتسهيلأثاعتهابص"

موقفاباعتبارهاالعاعيةالىالدكلوةوجهفيبقوةادوفوس(لمسلأ

القومية.ألاهدا!طمعيت!،ثى!ذمبدط

فيالعاميةاللهجاتاسعخدامفيا!توسسعمناذحدسر)بإ(

.والاداءآلتعبيرواشكالالاعلاموسانلبر!.ع

!ااملة،ليةالظبأتوصياتالنموةتننقهـممسبقعما،ضلا

وهي:لسريعاالضشفيذموضعجميعاسيةا!عربداتادتي!ضع!،

ا)-يخيةاقحياةؤكيالعربياللفوينلرصيدبمسحالقيام-ا

ماا!راربغيةوالزراعي!فىاليدويةالحرؤطوالصصاعاتوفي؟ل!كأواليوكل

مجطقياستعمالهواشاعة،بنائهاواصلهفيعربيامنهثطن

كا!ة.والاطلأموالتعليمالتهير

البحريوالنغلبالطيرانالمصطلحاتتوحيدامطن.دراسة\لم-؟

!ربا.مون!ايضى*،.فيبرترفيويوأ

تهريبها.يمالتيالعسصكليةالمصطلحاتبأستعمالضزامالال)في(

والموازينوالمكا!يلالمقاييساسماءو!وحميدتعريبعلىال!ل-3

ال!ىئي.الوضنؤضوالض3قاويمواره!ة

هذايجمعوحديتهقديمهالعربيالوطنلتراثمركزانشاء-،

والباث!نللعلما،منهالافادةوتيسيرالممكنحةاوسائلابكلاتراث

.ونشرهوتحنيقهالعلميةبالدراسةوتناولهوحفلس"

تنكونلئنعريبعام!فوميةامانةالنوة!دهعنتنبثقان-ع

ومهمته:العربيةالافطاريمثلانملامم!بطمن

الادواتبي!نالتههـيبمجا،لفيالمستمر-الدائمالحواردمح)أ(

..العربيةوا!جامعاتالعلميةوأ،جامعوالثقافيهألاعلاممة

حولهالعلمهيةساتالدراوننتروا!ئدواتآذلقاءاتنكرار)ب(

الالشه-انلدىوالمنصجةاح!إقيةاابعاثهاالتعريبمعركةلتاخذ

العرجمي.

مهامهاد*ولىكماالقومحةالامانةهدهلاؤ،مةانتحصيريتولى)ج(

ءؤقت.مكنببقاماتالى

:ال!!وةوفرهـاعصآء

القدافيمعمرالعقيدالاحءلىوققديرشهـردفقيةارس!لحل-ا

الليبية.العربيةبالجمهوريةالثورةقهيادةمجلسرئشى

الجزائرلآجملار-رب!بومدينهواريللاخبرقيةارسال-2

بكلتزالومابذلتالمتضالجهودبتقديرالشعبصقىالديولآواصكأ

التعريب.سبلفي

اتوفيوالمؤبملكالثافيال!سنالملكالىبرقمةا!سال-3

الدوللجامعةابعالتاالتريبت-ليقلمكتبوالمعنويادديالدعم

.رالربأطال!ربيه

المصومالج!ريةرنيسبريسيادمحمدالىبرؤقيارسا-(

واحرفها.العربيةاللغةخدام،ص

هذهت4بتوصالهربيةالدولاجامعةالعامالامينابلاعهـ-

بالجامعة،الاعضماءالعربيةللاقهـطارابلاصاعلىالعملرجاءمىع(لندة

تنمفينصا.انجاخزك!كأ4-اهووا

،ال!ا!رة،دورف،بعدادديالعربيةالمجاكلءالىبرقيات-6

!وثهسا.ءصيفلونو

ل!وقيصءيهاالندوةدعمبالرباظالمتعريب!سيقمكتبار!لاغ-7

ذلكمفكبما


